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Ανασκόπηση

 
Περίληψη: Η τεχνική των εξαναγκασμένων ταλαντώ-
σεων ως μέθοδος λειτουργικής διερεύνησης του ανα-
πνευστικού συστήματος και ειδικότερα της μηχανικής 
του συμπεριφοράς, αριθμεί περισσότερα από 70 έτη 
από την πρώτη έγγραφη αναφορά της. Από την 10ετία 
του 80 και μετά, με την εμπνευσμένη δραστηριότητα 
φυσιολόγων, που εμπλούτισαν το θεωρητικό της υπό-
βαθρο υπήρξε μία αξιόλογη πύκνωση της σχετικής 
ερευνητικής και κλινικής δραστηριότητας. Εντούτοις 
παραμένει, ως μέθοδος, μάλλον εξεζητημένη, εις το 
περιθώριο του τρέχοντος λειτουργικού ελέγχου της 
αναπνοής. Τώρα πλέον υπάρχει μεγάλος αριθμός 
δημοσιευμένων ερευνών, που έχουν καταδείξει την 
χρησιμότητα της μεθόδου όχι μόνον σε εξειδικευμέ-
νες περιπτώσεις αλλά σε μεγάλο εύρος διαδεδομένων 
παθογόνων καταστάσεων του αναπνευστικού (Χρόνια 
Aποφρακτική Πνευμονοπάθεια, βρογχικό άσθμα, δο-
κιμασίες βρογχικής πρόκλησης, διάγνωση του περιο-
ρισμού της εκπνευστικής ροής κ.λ.π.). Πρέπει ακόμη 
να υπογραμμισθεί, ότι η τεχνική έχει επιτυχέστατη 
εφαρμοσιμότητα στον λειτουργικό έλεγχο της ανα-
πνοής των παιδιών, όπου ακόμη και η απλή σπιρο-
μέτρηση συναντά συχνότατα ανυπέρβλητα εμπόδια 
συνεργασιμότητας και -κατ’ επέκταση- αξιοπιστίας.  
Πολύ σημαντική εξάλλου είναι η καταλληλότητα της 
μεθόδου υπό συνθήκες μηχανικού αερισμού, όπου 
αναδεικνύεται, πιθανότατα, ως η μόνη με τέτοιο εύ-
ρος εφαρμογής σε διαφορετικής συνθήκες μηχανικής 
υποστήριξης της αναπνοής με ή και χωρίς μυϊκή ανα-
πνευστική δραστηριότητα. 
Στις γραμμές που ακολουθούν επιχειρείται μία επι-
γραμματική περιγραφή των βασικών αρχών και πα-
ραδοχών της μεθόδου, ενώ παρέχονται πληροφορίες 
σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής της σε 
μεγάλο εύρος της αναπνευστικής παθολογίας.
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Εισαγωγή στην μηχανική του αναπνευστικού 
συστήματος

Είναι προφανές, ότι το κύριο μέρος της βιολογι-
κής αποστολής του αναπνευστικού συστήματος, ήτοι η 
ανταλλαγή του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρα-
κα από τον ατμοσφαιρικό αέρα προς τον κυψελιδικό 
χώρο και αντίστροφα, επιτελείται μέσω της μηχανικής, 
κινητικής του συμπεριφοράς. Γι’ αυτό η μηχανική προ-
σομοίωση του αναπνευστικού προς μηχανικό σύστημα 
δεν συνιστά αφαιρετική αυθαιρεσία, αλλά εύλογη προ-
τύπωση, από την έρευνα της οποίας προκύπτουν πολύ-
τιμες πληροφορίες για την υγεία της αναπνοής ή/και για 
τις τυχόν παρεκκλίσεις από αυτή. Ως μηχανικό σύστημα 
περιγράφεται σύνολο υλικών σωμάτων με διαφορετικά 
πιθανότατα μηχανικά χαρακτηριστικά, που ο τύπος της 
αλληλοσύνδεσής τους είναι τέτοιος, ώστε υπό την επί-
δραση εξωτερικής δύναμης το σύστημα εμφανίζει ενιαία 
μηχανική συμπεριφορά1,2.

 Το αναπνευστικό σύστημα, λοιπόν, ελέγχεται ως μη-
χανικό σύστημα, που υπακούει στην Νευτώνεια Μηχα-
νική και του οποίου δομικά στοιχεία είναι:  Το θωρακικό 
τοίχωμα αποτελούμενο από το σύνολο των ανατομικών 
δομών, που το απαρτίζουν ήτοι τον οστέινο θωρακικό 
κλωβό (θωρακική μοίρα της Σπονδυλικής στήλης, κλεί-
δες, στέρνον και πλευρές) και οι μύες του θώρακα, μετα-
ξύ των οποίων καθοριστική λειτουργικά θέση κατέχουν 
οι αναπνευστικοί μύες (έξω, έσω και εσώτατοι μεσο-
πλεύριοι και το διάφραγμα). Οι δύο πνεύμονες με τον τε-
ράστιο πλήθος αεραγωγών συνδεδεμένων σε δενδριτική 
διάταξη (κλάδοι) με 22-32 γενεές κατά σειρά (θεωρού-
μενης της τραχείας ως μηδενικής γενεάς, των στελεχιαί-
ων βρόγχων ως πρώτης κ.ο.κ.) και μερικές εκατοντάδες 
χιλιάδες σε παράλληλη σύνδεση. Εκτός των αεραγωγών, 
συστατικό στοιχείο των πνευμόνων είναι ο πνευμονικός 
ιστός, που διαθέτει πλήθος δομών κυτταρικών και ιστι-
κών. Ορισμένοι μελετητές της φυσιολογίας του αναπνευ-
στικού συστήματος θεωρούν ως συστατικό του μηχανι-
κού αναπνευστικού συστήματος και τον αέρα, που ρέει 
από το ατμοσφαιρικό περιβάλλον προς τον κυψελιδικό 
χώρο κατά την εισπνοή και αντίστροφα κατά την εκπνοή3. 

Η αναπνευστική κινητική συμπεριφορά σε γραμμική 
έκφραση αποδίδεται από τον 3ο Νόμο του Νεύτωνα για 
την κίνηση, που ορίζει ότι στην δρώσα δύναμη (πίεση) 
των αναπνευστικών μυών (φυσιολογικά μόνον των ει-
σπνευστικών κατά την εισπνοή) το αναπνευστικό σύστη-
μα αντιδρά με μία  ίση και αντίθετη. Δηλ.

Pmus= PA.Σ.   

Η τελευταία, δηλαδή η πίεση η αντιδρώσα εκ μέρους 

του Αναπνευστικού Συστήματος, σχετίζεται με τις φυσι-
κές ποσότητες της κίνησης της αναπνοής (όγκος (V), Ροή 
(V’), επιτάχυνση του όγκου (V’’) κ.λ.π.) αλλά και τις μηχα-
νικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήματος, ήτοι την 
Ελαστικότητα (ΕA.Σ), την αντίσταση στην διακίνηση αέρα 
αλλά και την αντίσταση τριβής των ιστών (RA.Σ), την ανα-
πτυσσόμενη αδράνεια (ΙA.Σ) κ.λ.π. Ισχύει δηλαδή:

PA.Σ = ΕA.Σ.V + PA.Σ V’+ IA.Σ V’’ 1

H Γραμμική αυτή προσέγγιση (η θεώρηση δηλαδή 
των μηχανικών συντελεστών ως σταθερών, ανεξάρτητων 
από τις φυσικές ποσότητες της αναπνευστικής κίνησης 
και τον χρόνο) είναι ευρέως εφαρμοσμένη στην κλινική 
πράξη. Εντούτοις, εμπεριέχει στοιχεία αυθαιρεσίας, ακό-
μη και σε φυσιολογικές συνθήκες αναπνοής1-3, ιδιαίτερα 
έντονης σε παθολογικές καταστάσεις του αναπνευστικού 
(ΧΑΠ, άσθμα, διάμεσες πνευμονοπάθειες, πνευμοθώρα-
κας) 4-10.

Κλασικότερη μη γραμμική περιγραφή της μηχανικής 
συμπεριφοράς του αναπνευστικού συστήματος είναι η 
διατυπωμένη από τον Rohrer πριν από έναν περίπου αι-
ώνα εξάρτηση της αντίστασης από την αναπτυσσόμενη 
ροή ή ακριβέστερα για την πτώση της πίεσης κατά μήκος 
αγωγού11. 

P=K1.V’ + K2.V’2

Η μη γραμμική θεώρηση του αναπνευστικού συστή-
ματος6-9 μπορεί να προσφέρει σημαντικές διαγνωστικές 
πληροφορίες με πρακτικές κλινικές θεραπευτικές προ-
εκτάσεις 12-15,  αλλά παραμένει άφιλη προς τον κλινική 
ιατρό.

Εικόνα 1. 
Γραφική απεικόνιση της μη γραμμικής σχέσης πίε-

σης-ροής κατά Rohrer. Η σε κάθε χρονική στιγμή ολική 
τιμή αντίστασης εκφράζεται από την εφαπτομένη 

(παράγωγο) της δευτεροβάθμιας σχέσης (P-V’).
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Μέθοδος των εξαναγκασμένων ταλαντώσεων

Η μέθοδος των εξαναγκασμένων ταλαντώσεων (ΜΕΤ) 
διευκολύνει την μελέτη της μηχανικής του Α.Σ. σε γραμ-
μική βάση, με αξιόλογη ακρίβεια. 

Συμπληρώνονται σχεδόν εβδομήντα χρόνια από την 
πρωτοπορειακή εργασία των Dubois και συν16,  που άνοι-
ξε τον δρόμο στο γνωστικό αντικείμενο της ΜΕΤ και των 
πολλών εφαρμογών της στην εφαρμοσμένη φυσιολογία 
του αναπνευστικού συστήματος.

Στις γραμμές που ακολουθούν επιχειρείται μία επίτο-
μη αναφορά στις αρχές της ΜΕΤ.

Η δράση μικρού εύρους μεταβολών γύρω από την 
θέση αναφοράς (π.χ. θέση ηρεμίας) επιτρέπει την θε-
ώρηση του αναπνευστικού συστήματος ως γραμμικού, 
για την συγκεκριμένη συχνότητα. Πιο απλά: μικρές ταλα-
ντώσεις δεν μεταβάλλουν αξιόλογα τις μηχανικές ιδιότη-
τες του αναπνευστικού στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
εφαρμοζόμενης δύναμης17-20.  

Η ταλαντωσιακή μηχανική είναι η μελέτη των δομών 
και των μηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστή-
ματος, όπως αυτή προκύπτει από τις μηχανικές του απα-
ντήσεις σε μικρές, μεταβλητές στον χρόνο δυνάμεις20. 
Οι δυνάμεις αυτές μπορεί να δημιουργηθούν εντός του 
αναπνευστικού συστήματος (αναπνευστικοί μύες, φωνη-
τικές χορδές) ή εξωγενώς με συσκευές (μεγάφωνα, μη-
χανικές αντλίες) συνδεδεμένες στο στόμα ή το θωρακικό 
τοίχωμα17. Ευρύτερη διάδοση έχουν οι εξωγενώς εφαρ-
μοζόμενες δυνάμεις, που μπορεί να είναι περιοδικές, 
τυχαίες, ή ψευδοτυχαίες ως προς το χρονικό προφίλ και 
συνήθως σε συχνότητες σαφώς μεγαλύτερες από τις φυ-
σιολογικά σημειούμενες στα αναπνευστικά φαινόμενα. 

Η αναπτυσσόμενες από την γεννήτρια (μεγάφωνο) 
(Εικόνα 2)  (μικρο)πιέσεις έχουν σαν αποτέλεσμα την 
ανάπτυξη (μικρο)ροών, που είναι τελείως ανεξάρτητες 
από τα υποκείμενα αντίστοιχα μεγέθη της αναπνοής. Η 

ανεξαρτησία αυτή ενισχύεται και από το γεγονός, ότι η 
εφαρμογή των κυματομορφών (μικρο)πίεσης πραγματο-
ποιείται σε συχνότητες πολλαπλάσιες των αναπνευστι-
κών συχνοτήτων.  

‘Ετσι, η μελέτη της μηχανικής του αναπνευστικού συ-
στήματος in vivo αφήνει τελείως ανεπηρέαστη την ίδια 
την αναπνευστική λειτουργία. Και όχι μόνον: η μέθοδος 
δεν απαιτεί καμμία μεταβολή της φυσιογνωμίας της ανα-
πνοής (πιο γρήγορη, διακεκομμένη, δυναμική κ.λ.π.). Κα-
θίσταται, λοιπόν πρόδηλο ότι ένα από τα κύρια οφέλη 
της μεθοδολογίας είναι η εφαρμοσιμότητά της κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες αυτόματης ή μηχανικής αναπνο-
ής χωρίς καμία απαίτηση συνεργασιμότητας από πλευ-
ράς εξεταζομένου.

Στην εικόνα 3 αποτυπώνονται οι κυματομορφές ροής 
και πίεσης αεραγωγών στην διάρκεια πειραματικού μη-
χανικού αερισμού με εφαρμογή εξαναγκασμένων ταλα-
ντώσεων (συχνότητα εφαρμοζόμενων ταλαντώσεων 18 
Hz). Χαρακτηριστικές είναι οι επικαθήμενες μικροταλα-
ντώσεις των διαγραμμάτων πίεσης (P) και ροής (V’), που 
στην προκείμενη περίπτωση έχουν ημιτονοειδή μορφή. 

Στην εφαρμοσμένη φυσιολογία του αναπνευστικού 
είναι συχνότατη και από παλιά1-3,20 η προσομοίωση του 
αναπνευστικού συστήματος προς ηλεκτρικό κύκλωμα 
εναλλασσόμενου ρεύματος (εισπνοή, εκπνοή), που υπό 
την επίδραση ηλεκτρικής τάσης (αναλογία προς την πί-
εση των αναπνευστικών μυών) διαθέτει χωρητικότητα 
(πυκνωτής), αντίσταση (ηλεκτρικό καλώδιο) και αυτεπα-
γωγή (πηνίο). Οι αντιστοιχίες μηχανικών και ηλεκτρικών 
ιδιοτήτων έχουν ως εξής: ελαστικότητα προς χωρητικότη-
τα, μηχανική αντίσταση τριβής προς την ωμική ηλεκτρική 
αντίσταση και αδράνεια προς επαγωγή. 

Εικόνα 2. 
Σχηματική απεικόνιση της αναγκαίας υποδομής για 

την εφμαρογή ΜΕΤ. Η γεννήτρια των εφαρμοζόμενων 
μικροπιέσεων είναι στην προκείμενη περίπτωση ένα 

μεγάφωνο (το συνηθέστερο). 

Εικόνα 3. 
Διαγράμματα ροής (V’, άνω) και πίεσης αεραγωγών 

(Pao, κάτω) κατά την διάρκεια πειριματικού μηχανι-
κού αερισμού σε κονίκλους υπό γενική αναισθησία και 
χάλαση των αναπνευστικών μυών. Η φυσιογνωμία του 
αερισμού χαρακτηρίζεται από σταθερή εισπνευστική 

ροή, ενώ η σημειούμενη κατά την εκπνοή αρνητική πί-
εση οφείλεται σε εφαρμοζόμενη έλξη στο εκπνευστικό 
κύκλωμα με σκοπό την ανίχνευση τυχόν περιορισμού 

της εκπνευστικής ροής)
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Είναι φανερό από τα παραπάνω διαγράμματα, ότι 
η τάση (διαφορά δυναμικού) στις άκρες της ωμικής 
αντίστασης (VR) ταυτίζεται ανυσματικά ως προς την κα-
τεύθυνσή με ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (Im) (σε 

φάση). Η τάση στα άκρα του πηνίου (VL) προηγείται κατά 
90ο ως προς την ένταση  του ηλεκτρικού ρεύματος (Im), 
ενώ η τάση στα άκρα του πυκνωτή (VC) έπεται κατά 90ο 
ως προς την ένταση  του ηλεκτρικού ρεύματος (Im). Για 
το αριθμητικό μέγεθος των αντίστοιχων τάσεων ισχύει: 
Vc=Im x Xc, VR = Im x R και VL = Im x XL (εκτός φάσης). 

Αν προσομοιάσουμε το αναπνευστικό σύστημα προς 
κύκλωμα RC (αντίσταση-πυκνωτής), η γραφική απεικόνι-
ση της ανυσματικής κατεύθυνσης της ολικής τάσης (Vm) 
σε σχέση με την κατεύθυνση της έντασης του ρεύματος 
(Im) αποδίδεται στο παρακάτω διάγραμμα. (Σε περίπτω-
ση, που δεν παραλείπεται η τάση αυτεπαγωγής (VL), τότε 
ο κατακόρυφης αρνητικής κατεύθυνσης όρος Vc θα αντι-
κατασταθεί από τον όρο Vx, όπου θα ισχύει Vx=Vc-VL.)

Εύκολα προκύπτει με την εφαρμογή της αρχής του 
ορθογωνίου τριγώνου, ότι το μέγεθος του ανύσματος της 
συνιστάμενης τάσης Vm, είναι:

Ορίζουμε ως εμπέδηση ή σύνθετη αντίσταση το μέγε-
θος Zm, που καθορίζεται από:

Αποτελεί, δηλαδή, η εμπέδηση την έκφραση του συ-
νόλου των ιδιοτήτων αντίστασης. Στην προκείμενη περί-
πτωση η εμπέδηση εκφράζει ταυτόχρονα την ωμική (R) 
και την χωρητική αντίσταση XX . H Ζm είναι ανυσματικό 
μέγεθος και η κατεύθυνσή του (με αναφορά τον οριζό-
ντιο άξονα παρέχεται από την διαφορά φάση φ, όπως 
αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Εικόνα 4. 
 Σχηματική απεικόνιση ηλεκτρικού κυκλώματος 

(αριστερά), που διαθέτει αντίσταση (R), Αυτεπαγωγή 
(πηνίο- L) και χωρητικότητα (πυκνωτή – C). Οι δια-

φορές δυναμικού (τάσεις) VR, VL και VC, ορίζονται στα 
άκρα των αντίστοιχων δομών. Στο δεξιό μέρος της 
εικόνας παρίστανται οι κυματομορφές των τάσεων 

αυτών. Εχοντας ως αναφορά την VR, είναι φανερό, ότι 
η VC έπεται κατά 90ο της VR ενώ η VL προηγείται κατά 

90ο της VR.

Εικόνα 5. 
 Σε σχέση με το άνυσμα της έντασης του ηλεκτρικού 

ρεύματος (Im), το άνυσμα της τάσης VR συμπίπτει ως 
προς την κατεύθυνση, ενώ τα ανύσματα των τάσεων VL 
και VC, προηγούνται και έπονται αντίστοιχα της κατεύ-

θυνσης του ανύσματος Im.
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 Ισχύει, λοιπόν:

Η προσομοίωση του αναπνευστικού συστήματος 
προς κύκλωμα RC (με αντίσταση και πυκνωτή, παραλεί-
ποντας κατ’αρχήν τον ασήμαντο -υπό συνήθεις συχνό-
τητες αναπνοής- συντελεστή αδράνειας) οδηγεί στην 
αντιστίχοιση της ωμικής αντίστασης προς τις αντιστάσεις 
τριβής του αναπνευστικού συστήματος (αεραγωγών, 
πνευμονικού ιστού και θωρακικού τοιχώματος) και τη 
χωρητική αντίσταση (Χc) προς τις ελαστικές αντιστάσεις 
ή την διατασιμότητα του αναπνευστικού συστήματος, 
όπως καθορίζεται από την σχέση Εrs = Xc.2πf, όπου Εrs: 
ελαστικότητα του αναπνευστικού συστήματος, Χc: η χω-
ρητική αντίσταση του αναπνευστικού συστήματος και f: 
η συχνότητα της αναπνοής κατά την αξιολόγηση της ανα-
πνευστικής μηχανικής. 

Στην κλινική πράξη, οι μετρήσεις κατά την ΜΕΤ προ-
κύπτει πάνω στα σήματα των διαμορφούμενων μικροτα-
λαντώσεων αγωγού πίεσης (Pao) και ροής (V’). ‘Οταν η 
καταγραφή των ταλαντώσεων P και V’ γίνεται στην ίδια 
πύλη ειδόδου (π.χ. στόμα) τότε μετράται η εμπέδηση 
εισόδου (input Impedance), ενώ, αν οι καταγραφή γίνε-
ται σε διαφορετικά περιοχές (π.χ. στόμα και επιφάνεια 
σώματος), το υπολογιζόμενο μέγεθος είναι η διαφορική 
εμπέδηση (transfer impedance).  Για την ακρίβεια των 
μετρήσεων και, συνεπώς, για την αξιοπιστία των αποτε-
λεσμάτων είναι απαραίτητη η προηγούμενη «διασταύ-
ρωση» των χρησιμοποιούμενων αισθητήρων Pao και V’ 
κυρίως για την γραμμικότητα των αποκρίσεών τους με 
αποδεκτές αποκλίσεις έως και 2%. 

Εργαλείο της εφαρμογής είναι η ανάλυση Fourier, 
που μετατρέπει τα χρονικά σήματα φυσικών ποσοτήτων 
σε σήματα συχνοτήτων, όπως φαίνεται στα παρακάτω 
διαγράμματα. Ειδικότερα στο αριστερό μέρος της εικό-
νας 6 απεικονίζονται τα χρονικά σήματα πίεσης και ροής, 

ενώ στο δεξιό μέρος αποτυπώνονται τα σήματα συχνοτή-
των των αντίστοιχων ποσοτήτων. 

Αμεσα, λοιπόν, υπολογιζόμενο μέγεθος με την μέθο-
δο ΜΕΤ είναι η εμπέδηση ή σύνθετη αντίσταση (Zrs), που 
εκφράζει την σχέση πίεσης και ροής στο εφαρμοσμένο 
εύρος συχνοτήτων. Ισχύει δηλαδή:   

Από τον άμεσο υπολογισμό της Zrs προκύπτουν οι 
συντελεστές αντίστασης (Rrs) και ελαστικότητας (Ers) ή 
διατασιμότητας (Crs=1/Ers). Είναι, λοιπόν, η εμπέδηση, 
το μέγεθος κλειδί της ΜΕΤ, καθώς περιλαμβάνει τα «σε 
φάση» και «εκτός φάσης» στοιχεία της σχέσης P και V’. 
Σε φάση είναι η αντίσταση (Rrs) του συστήματος, που 
εκφράζει την καταναλισκόμενη (μετατρεπόμενη σε θερ-
μότητα) ενέργεια κατά την κίνηση του αναπνευστικού 
συστήματος, ενώ εκτός φάσης είναι η χωρητική αντίστα-
ση (Xrs), που σε χαμηλές συχνότητες εκφράζει κυρίαρχα 
τις ελαστικές ιδιότητες του σστήματος, που καθαρίζονται 
από την σχέση P και V (όγκου), ενώ σε υψηλές συχνό-
τητες τις αδρανειακές ιδιότητες (σχέση μεταξύ P και V’’ 
(επιτάχυνση του όγκου), οι οποίες γίνονται σημαντικότε-
ρες με την αύξηση της συχνότητας (βλ. Εικόνα 7)

Οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις (ή πιέσεις) για την 
υπερνίκηση των αντιστάσεων είναι δυνάμεις (πιέσεις)  
συντηρητικές, αφού η παραγόμενη κατά την ανάπτυξή 
τους ενέργεια εξέρχεται από το σύστημα και «χάνεται» 
με την μορφή θερμότητας. Αντίθετα οι ελαστικές (και 
οι αδρανειακές) δυνάμεις (πιέσεις) είναι συντηρητικές , 
καθώς παραμένουν μέσα στο σύστημα. Αναπτύσσονται 
κατά την εισπνοή με την επίδραση των εισπνευστικών 
μυών και επαναποδίδονται στο σύστημα για την πραγμα-
τοποίηση της εκπνοής, που υπό αυτούς τους μηχανικούς 
όρους και σε συνθήκες φυσιολογικής αναπνοής είναι 
φαινόμενο «παθητικό». Δεν χρειάζεται δηλαδή παροχή 
ενέργειας καθώς πραγματοποιείται με κατανάλωση της 
αποταμιευθείσας στο σύστημα κατά την εισπνοή ελαστι-
κής ενέργειας. Η εξοικονομητική αυτή συνθήκη ισχύει σε 

Εικόνα 6. 
Χρονική (αριστερά) και συχνοτική (δεξιά) απεικόνιση των σημάτων της Πίεσης(άνω) και της Ροής (κάτω) κατά 

την διάρκεια μηχανικού αερισμού σταθερής εισπνευστικής ροής με τελο-εισπνευστική παύλα.
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συνθήκες φυσιολογικής αναπνοής. Αν οι αντιστάσεις του 
αναπνευστικού συστήματος είναι αυξημένες (ΧΑΠ, βρογ-
χικό άσθμα), τότε η αποταμιευμένη ελαστική ενέργεια 
δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της εκπνευστικής κίνη-
σης και τότε επιβάλλεται η ενεργοποίηση των εκπνευστι-
κών μυών. Αντίθετα, σε διαταραχές περιοριστικού τύπου 
(π.χ. διάμεσες ινωδοποιοί πνευμονοπάθειες) οι εισπνευ-
στικοί μύες καταβάλλουν ισχυρό τίμημα για την υπερνί-
κηση των υψηλών ελαστικών αντιστάσεων κατά την ει-
σπνοή. Εξαιτίας όμως της ανάπτυξης υψηλών ελαστικών 
δυνάμεων κατά την εισπνοή, η εκπνοή πραγματοποιείται 
«ανέξοδα» από ενεργειακή άποψη. Στις καταστάσεις αυ-
τές είναι χαρακτηριστική η ταχεία γενικά αναπνοή (rapid 
swallow breathing), που έχει αποκλειστικά μηχανικά αί-
τια.  Τα παραπάνω μηχανικά δεδομένα πρέπει να λαμβά-
νονται υπόψη για την ερμηνεία των ευρημάτων κατά την 
εφαρμογή της ΜΕΤ.

Εφαρμοζόμενες συχνότητες κατά την ΜΕΤ 

Από τις πρώτες κλινικές εφαρμογές ΜΕΤ οι εφαρμο-
ζόμενες συχνότητες βρίσκονταν στο εύρος των 2-4 Hz, 
δηλαδή, περίπου 10πλάσιες των συνήθων αναπνευστι-
κών συχνοτήτων, έτσι ώστε να είναι ανεπηρέαστα τα 
ευρήματα από υψηλότερες αρμονικές συνιστώσες του 

σήματος της αναπνοής. Ανώτερες τιμές εφαρμοζόμενων 
συχνοτήτων μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 100 Hz. 
Κατά την τελευταία 10ετία, στην κλινική πράξη καθιερώ-
θηκαν οι «μεσαίες συχνοτήτες» και ειδικότερα από 5 έως 
30 Hz. Το εύρος αυτό είναι κατάλληλο για να διερευνη-
θεί η εξάρτηση της Zrs από την συχνότητα και ειδικότερα 
της Αντίστασης (Rrs), που υπό συνθήκες φυσιολογικής 
αναπνοής οφείλει να είναι ανεξάρτητο της συχνότητας. 
Για την εφαρμογή της ΜΕΤ χρησιμοποιούνται δύο τύποι 
εξωτερικών σημάτων:

Α) Σύνθετα σήματα, είτε ψευδοτυχαία ή επικαθήμενα 
σήματα πολλών συχνοτήτων. Η χρήση τους είναι προτι-
μητέα, όταν επιδιώκεται η διερεύνηση της εξάρτησης της 
Zrs από την συχνότητα21

Β) Μονοσυχνοτικά σήματα, δηλαδή σήματα που δια-
μορφώνονται σε μία αποκλειστικά συχνότητα, π.χ. 10 Hz 
και εφαρμόζονται  για μικρό χρονικό διάστημα (αρκούν 
συνήθως τα 10 sec) είτε σε διαφορετικές συχνότητες (π.χ. 
5,10 & 20 Hz), που εφαρμόζονται διαδοχικά (η κάθε συ-
χνότητα για περίπου 10 sec). Η εφαρμογή πολλών (3 ή 
και περισσότερων) μονοσυχνοτήτων επιτρέπει τόσο την 
εστίαση στην μηχανική του Α.Σ. σε συγκεκριμένη συχνό-
τητα, όσο και την μελέτη τυχόν εξαρτήσεων των μηχανι-
κών ιδιοτήτων (Zrs, Rrs) από την συχνότητα21.

Προβλήματα των μετρήσεων

Ειδικές απαιτήσεις για την ακρίβεια των μετρήσεων
Προτιμητέα στάση σώματος η καθιστή με τον κεφάλι 

σε μάλλον ουδέτερη θέση ή ελαφρά υπερέκταση. Πε-
ρισσότερο απαιτητικές είναι οι μετρήσεις των παιδιών. 
Η παρουσία των γονέων μπορεί να είναι διευκολυντική , 
ενώ χρήσιμη μπορεί να αποδειχτεί μία μικρή εκπαίδευ-
ση παιδιών ή/και γονιών στο χώρο της μέτρησης ή το 
σπίτι. Πριν από την μέτρηση είναι αναγκαία η εξοικίωση 
προς την διαδικασία για την εξασφάλιση ήρεμης, κατά 
το δυνατόν, σταθερής αναπνοής κοντά στο επίπεδο της 
λειτουργικής υπολοιπόμενης χωρητικότητας. Απαιτείται 
πάροδος τουλάχιστον 3 min, αν έχουν προηγηθεί μέγι-
στες ή/και βεβιασμένες αναπνευστικές κινήσεις. Είναι 
επιβεβλημένο να αποφεύγονται καταπωτικές κινήσεις, 
σύγκλιση της γλωττίδας, απώλειες από το ρινοπίεστρο ή 
υπεραερισμός κατά την διάρκεια της δοκιμασίας. Τρείς 
έως πέντε αποδεκτές μετρήσεις είναι αναγκαίες. Σημα-
ντικό κριτήριο για την αποδοχή των αποτελεσμάτων εί-
ναι ο συντελεστής διακύμανσης (coefficient of Variation-
CV) των βασικών μετρήσεων. Η τιμή του δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 15% 20,21.

Ας μην λησμονείται ότι η όλη προσέγγιση της ΜΕΤ εί-
ναι γραμμική και αυτό μπορεί να επικαλύπτει σοβαρές 
και κλινικά σημαντικές μη γραμμικότητες της αναπνευ-
στικής μηχανικής, ιδιαίτερα σε συνθήκες μηχανικού αε-

Εικόνα 7. 
 Διαγράμματα Resistance (άνω) και Reactance 

(κάτω) συναρτήσει της συχνότητας σε φυσιολογικές 
συνθήκες αναπνοής (συνεχείς γραμμές) και σε περί-

πτωση αποφρακτικού τύπου διαταραχής (διακεκομμέ-
νη γραμμές).  
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ρισμού, όπου και αναδεικνύονται οι σοβαρότερες ανα-
πνευστικές διαταραχές. Απαιτείται τότε προσέγγιση σε 
μη γραμμική βάση7-9.  

Το τεχνικό πρόβλημα (artefact) των ανώτερων αερα-
γωγών 

Κατά την τυπική εφαρμογή της ΜΕΤ για τον υπολογι-
σμό της Zrs (in) μέρος της ταλαντωσιακής ροής εξαντλεί-
ται στους ανώτερους αεραγωγούς (au) και δεν φτάνει 
στην περιφερειακές δομές του αναπνευστικού συστήμα-
τος. Η Zrs (ua) αυξάνει δυσανάλογα με την αύξηση της 
ολικής Zrs. Παρότι η Zrs (ua) ελαττώνεται με την αύξη-
ση της συχνότητας, η συνολική ελάττωση της Zrs (με την 
αύξηση της συχνότητας) καθιστά την Zrs (ua) συγκριτικά 
σημαντικότερη. Στην φυσιολογική αυτή διαδικασία πρέ-
πει να αποδοθεί η καταγραφόμενη, ακόμη και σε φυσι-
ολογικές συνθήκες αναπνοής, εξάρτηση της Rrs από την 
συχνότητα. Τεχνική για την σχετική τουλάχιστον υπέρβα-
ση του προβλήματος είναι η συγκράτηση των παρειών 
κατά την διάρκεια της μέτρησης ενώ εφάμιλλης αποτε-
λεσματικότητας είναι η εφαρμογή ΜΕΤ με την βοήθεια 
καλύμματος της κεφαλής. Η τελευταία τεχνική -σύμφωνα 
με ορισμένες πηγές- δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή από 
παιδιά21.

Κριτήρια παθολογικότητας
Τόσο στα παιδιά, όσο και στους ενήλικες κριτήρια πα-

θολογικής ερμηνείας των αποτελεσμάτων είναι: α) υψη-
λότερες τιμές Zrs και Rrs. β) χαμηλότερες τιμές Xrs και 
γ) υψηλότερες τιμές συχνότητας συντονισμού (fres). Το 
σύνολο αυτών των αποκλίσεων έχει αποδεχθεί εξαιρετι-
κά ευαίσθητο στην διάγνωση πρώιμων ή/και εξαιρετικά 
χαμηλού βαθμού αναπνευστικών διαταραχών, ακόμη και 
χωρίς αξιολογίσιμη μεταβολή του FEV118.

Σε καταστάσεις ενδοπνευμονικής αύξησης των αντι-
στάσεων σημειώνονται υψηλές τιμές Rrs στις χαμηλότε-
ρες συχνότητες, που ομαλοποιούνται με την αύξηση της 
f. Αυτή η αρνητική εξάρτηση της Rrs από την συχνότητα 
δηλώνει περιοχιακές μηχανικές ανισοτιμίες του ανα-

πνευστικού. Εντούτοις πρέπει να σημειωθεί ότι το ίδιο 
εύρημα (αρνητική εξάρτηση της Rrs από την f) έχει κα-
ταγραφεί σε περιπτώσεις εξωπνευμονικής στένωσης των 
αεραγωγών, χωρίς ενδοπνευμονική βλάβη19. Εντούτοις, 
πρέπει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα της ΜΕΤ παρου-
σιάζουν υψηλή συσχέτιση με την ενεργό διάμετρο της 
τραχείας και καθιστούν την μέθοδο προτιμητέα για την 
αναγνώριση εξωθωρακικής στένωσης των αεραγωγών. 
Δυστυχώς, σε περιοριστικού τύπου διαταραχές δεν ση-
μειώνονται ευρήματα της ΜΕΤ διαφοροδιαγνωστικά. 
Αντίθετα, τα ευρήματα, όταν υπάρχουν, είναι παρόμοια 
με εκείνα της βρογχικής απόφραξης. 

Κλινικές εφαρμογές

Τιμές αναφοράς
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, όπως ισχύει για 

όλες τις μετρήσεις λειτουργικού ελέγχου της αναπνο-
ής, επιβάλλει την σύγκριση προς προβλεπόμενες τιμές. 
Εντούτοις είναι σχετικά λίγες οι εργασίες, που  μας πα-
ρέχουν εξισώσεις προβλεπόμενων τιμών για τις βασικές 
παραμέτρους (Zrs, Rrs, Xrs) σε διαφορετικές συχνότητες 
μετρήσεων21. Το πρόβλημα της επαναληψιμότητας φαί-
νεται πως είναι σημαντικό και γι’ αυτό ο προαναφερθείς 
συντελεστής διακύμανσης πρέπει να αξιολογείται. Πο-
λυκεντρική μελέτη φανέρωσε σημαντικές διαφορές για 
μετρήσεις φυσιολογικών ατόμων και το εύρημα καταδει-
κνύει την ανάγκη καθιέρωσης αυστηρής και γενικευμέ-
νης διαδικασίας προτύπωσης των χρησιμοποιούμενων 
υποδομών για την εφαρμογή ΜΕΤ. 

Παθολογία του αναπνευστικού και ΜΕΤ
Οπως προαναφέρθηκε, η μέθοδος είναι εξαιρετικά 

ευαίσθητη για την διάγνωση της απόφραξης αεραγω-
γών, κεντρικής ή περιφερικής. Γενικά, σε περίπτωση 
απόφραξης κεντρικών αεραγωγών τα αποτελέσματα δεί-
χνουν αύξηση των αντιστάσεων (Rrs), χωρίς συχνοτική 
εξάρτηση και χωρίς αξιολογίσιμες μεταβολές της χωρητι-

Εικόνα 8. 
Αποτύπωση των ευρημάτων της ΜΕΤ σε περίπτωση κεντρικής (αριστερά) και περιφεριακής (δεξιά) απόφραξης 

των αεραγωγών. 
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κής αντίστασης Xrs και της συχνότητας συντονισμού (βλ 
αριστερή σχήμα εικόνας 8). Σε περίπτωση περιφεριακής 
απόφραξης, εκτός από την αύξηση της Rrs μπορεί να ση-
μειωθεί και συχνοτική εξάρτησή της, που κυρίως οφείλε-
ται σε περιοχιακές μηχανικές ανισοτιμίες του αναπνευ-
στικού παρεγχύματος. Ταυτόχρονα σημειώνεται σοβαρή 
ελάττωση της Xrs με παράλληλη αύξηση της συχνότητας 
συντονισμού21. 

Η ΜΕΤ, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει ήδη απο-
δεχθεί ως ιδιαίτερα χρήσιμη για την διαγνωστική προ-
σέγγιση του άσθματος, της ΧΑΠ, της βρογχικής υπερα-
ντιδραστικότητας, αλλά και της αναστρεψιμότητάς της 
(αξιολόγηση βρογχοδιασταλτικού αποτελέσματος) ή 
της προκλητής αύξησής της (ισταμίνη, μεταχολίνη, κρύ-
ος αέρας). Για την διάγνωση της κεντρικής απόφραξης 
των αεραγωγών έχει αναδειχθεί εξίσου αναγκαία με την 
λαρυγγοσκόπηση και περισσότερο ευαίσθητη από την 
σπιρομετρία και την παρατηρούμενη ισοπέδωση του ει-
σπνευστικού σκέλους της καμπύλης ροής – όγκου, που 
δεν διαφοροδιαγνώσκει την κεντρική από την περιφερι-
κή απόφραξη.  

Σπουδαία είναι η διαγνωστική απόδοση της ΜΕΤ για 
την διάγνωση του περιορισμού της εκπνευστικής ροής 
(ΠΕΡ) τόσο σε συνθήκες αυτόματης, όσο -κυρίως- σε 
συνθήκες μηχανικά υποστηριζόμενης αναπνοής. Η ανά-
πτυξη (ΠΕΡ) στην διάρκεια μηχανικού αερισμού δεν είναι 
μία απλά ποσοτική επιδείνωση της αποφρακτικής δια-
ταραχής του πάσχοντα, αλλά συνιστά ειδική συνθήκη με 
υπερβολική αύξηση του έργου της αναπνοής, δυναμική 
υπερδιάταση των πνευμόνων και συμπίεση ευαίσθητων 
γειτονικών προς το αναπνευστικό σύστημα δομών, όπως 
του καρδιαγγεικού σχηματισμού. Η διάγνωση, λοιπόν, 
του ΠΕΡ είναι επείγουσας και αποφασιστικής σημασίας 
για την επιλογή κατάλληλων σταθερών του αερισμού. 
Η προταθείσα παλιότερα εφαρμογή πρόσθετης αρνητι-
κής εκπνευστικής πίεσης (negative expiratory pressure 
– NEP)22 απαιτεί ειδική πρόσθετη υποδομή, αλλά και πα-
ρέμβαση στις συνθήκες του μηχανικού αερισμού. Ως εκ 
τούτου είναι φανερό, ότι η μέθοδος είναι πλήρως ακα-
τάλληλη για εφαρμογή συνεχούς ελέγχου (monitoring). 
Αντίθετα, η ΜΕΤ με μικρού εύρους ταλαντώσεις της τά-
ξης 1 hPa δεν συνιστά ουδεμία εκτροπή των όρων του 
αερισμού και παρέχει συνεχή πληροφόρηση ως προς 
την ύπαρξη ΠΕΡ, την βαρύτητά του, αλλά και την τυχόν 
διόρθωσή του (μερική ή ολική) υπό την εφαρμογή των 
κατάλληλων ρυθμίσεων στις σταθερές (μεταβολή της 
αναπνευστικής συχνότητας ή/και της χρονικής σχέσης ει-
σπνοής-εκπνοής, προσθήκη ή/και αύξηση θετικής τελο-
εκπνευστικής πίεσης).23-30

Παρά το γεγονός, ότι η απόδοση της ΜΕΤ στην διά-
γνωση και παρακολούθηση διάμεσων πνευμονοπαθειών 
είναι περιορισμένη, δεν λείπουν έρευνες, που υποστη-
ρίζουν την συμβολή της μεθόδου στην διάγνωση επιμέ-

ρους νοσολογικών χαρακτηριστικών, όπως π.χ. στην διά-
γνωση συνυπάρχουσας νόσου των μικρών αεραγωγών31. 
Φασικές διαφορές της Xrs και συχνοτική εξάρτηση της 
Rrs έχουν καταγραφεί σε ασθενείς με ρευματοπάθεια, 
αλλά το εύρημα δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ειδικό32. 

Εφάμιλλης αξιοπιστίας έχουν αναδειχθεί τα ευρή-
ματα τα CT πνευμόνων και της ΜΕΤ στην διάγνωση και 
ποσοτική αξιολόγηση της πυριτίασης των πνευμόνων33-35. 
Από την ίδια ομάδα ερευνητών έχει υποστηριχθεί η ευαι-
σθησία της ΜΕΤ στην ποσοτική αξιολόγηση των πνευμο-
νικών βλαβών κατά την σαρκοείδωση δείχνοντας υψηλή 
ευαισθησία και ειδικότητας (75%) της Zrs στα 4 Hz36.  

Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα εργασίας, που με-
λέτησε την συσχέτιση ιστικών και μηχανικών δεδομένων 
του αναπνευστικού σε περίπτωση πειραματικής οξείας 
απόρριψης αλλογενούς μοσχεύματος. Η Xrs σε χαμηλές 
συχνότητες έδειξε υψηλότατη συσχέτιση προς την ιστική 
βλάβη37.  

Και πάλι, η φασική μελέτη της μηχανικής του ανα-
πνευστικού σε διάμεσες πνευμονοπάθειες ανέδειξε την 
εισπνευστική συχνότητα συντονισμού ως ευαίσθητο δεί-
κτη με ικανοποιητική συσχέτιση τόσο ως προς τον σύνθε-
το φυσιολογικό δείκτη (προκύπτει από συνεκτίμηση των 
FVC, FEV1 και διαχυτικής ικανότητας), όσο και του δείκτη 
ίνωσης (προκύπτει από αξιολόγηση CT θώρακος) 38.

Είναι φανερό ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο πλήθος 
εργασιών, που προδικάζουν διείσδυση της ΜΕΤ και στο 
διαγνωστικό πεδίο των διάμεσων πνευμονοπαθειών με 
υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα. 

Ισως, η πιο ευαίσθητη και η περισσότερο επαναλήψι-
μη παράμετρος της ΜΕΤ είναι η συχνότητα συντονισμού 
(fres) του αναπνευστικού συστήματος. Η εκτροπή της 
είναι χαρακτηριστική μηχανικής εκτροπής της αναπνοής 
ακόμη και πρώιμης και μη ανιχνεύσιμης με άλλη λειτουρ-
γική δοκιμασία. 

Συμπεράσματα

H MET, αν και έχει συμπληρώσει εξηκονταετία από 
την πρώτη της εφαρμογή, παραμένει μία πολλά υπο-
σχόμενη διαγνωστική τεχνική, της οποίας το θεωρητικό 
υπόβαθρο, αλλά και το πλαίσιο των κλινικών εφαρμογών 
συνεχώς διευρύνονται, χάρις στην συμβολή αξιόλογων 
ερευνητών στο γνωστικό αντικείμενο της θεωρητικής και 
εφαρμοσμένης φυσιοπαθολογίας του αναπνευστικού. 
Μεγάλο πλεονέκτημα της ΜΕΤ συνιστά η απλότητα της 
εφαρμογής της για τον εξεταζόμενο και η μη τροποποίη-
ση της φυσιογνωμίας της αυτόματης ή της μηχανικά υπο-
στηριζόμενης αναπνοής. Η μέθοδος καθίσταται όλο και 
πιο επιλέξιμη τεχνική λειτουργικού ελέγχου της αναπνο-
ής για νήπια, παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες, υπερή-
λικες και γενικά σε περιπτώσεις μειωμένης συνεργασίας 
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για την πραγματοποίηση σπιρομετρίας. Τα προβλήματα 
ως προς την επαναληψιμότητα και την αξιοπιστία των 
ευρημάτων διερευνώνται και επιλύονται συν το χρόνω. 
Η ευαισθησία της ΜΕΤ είναι εξαιρετικά υψηλή για απο-
φρακτικού τύπου διαταραχές (ΧΑΠ, άσθμα, ΠΕΡ). Λιγό-
τερο ειδικά είναι τα λειτουργικά ευρήματα σε παθήσεις 
του διάμεσου πνευμονικού ιστού, όπου όμως η σχετική 
έρευνα συνεχίζεται και εμπλουτίζει την σχετική γνώση. 

H MET δεν είναι υποκατάστατη λειτουργική δοκιμα-
σία του αναπνευστικού συστήματος, που μπορεί, δη-
λαδή, να χρησιμοποιηθεί αντί της σπιρομέτρησης, πλη-
θυσμογραφίας κ.λ.π.39 Είναι αυτούσια τεχνική με ειδικό 
διαγνωστικό πεδίο, που αναφέρεται κυρίως στον περι-
φερικό πνεύμονα (μικρούς αεραγωγούς), δηλαδή την 
χαρακτηριζόμενη ως «σιωπηρή ζώνη». ΓΙ’ αυτό και το 
ενδιαφέρον των ειδικών για την ΜΕΤ βαίνει ραγδαία αυ-
ξανόμενο. Η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της 
δυναμικής σύμπτωσης των τοιχωμάτων των μικρότερων 
αεραγωγών (dynamic collapse)23 μπορεί να αποδειχτεί 
ως μοναδικής ικανότητας διαφοροδιαγνωστική τεχνική 
μεταξύ άσθματος και ΧΑΠ. 

Η εξοικίωση του κλινικού ιατρού και ειδικότερα του 
πνευμονολόγου είναι επιβεβλημένη, όπως για κάθε 
επερχόμενη γνωσιακή πρόοδο σε κάθε ειδικότητα. Ταυ-
τόχρονα η χρήση της πληροφορικής και ο διαγνωστικός 
«αυτοματισμός» δεν υποκαθιστούν ασφαλώς τον ρόλο 
του ιατρού, αλλά μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά 
το έργο του.       
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