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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ            

 

Ι.Α.1. ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ 

Στη Φυσική ο όρος  ταλάντωση χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

την περιοδική μεταβολή ενός μεγέθους γύρω από μία κεντρική τιμή1. Στη 

μηχανική ταλάντωση, για παράδειγμα, μεταβάλλεται περιοδικά η θέση 

ενός σώματος γύρω από μια θέση ισορροπίας, ενώ στην ηλεκτρική 

ταλάντωση μεταβάλλεται περιοδικά η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 

που διαρρέει ένα κύκλωμα. Ένα φυσικό σύστημα (ταλαντωτής) εκτελεί 

ταλάντωση όταν διεγερθεί κατάλληλα και αφεθεί στη συνέχεια ελεύθερο 

να ταλαντωθεί. Αν δεν υπάρχουν απώλειες ενέργειας η ταλάντωση αυτή 

θα είναι ελεύθερη ή αμείωτη.1 Στην πράξη, ωστόσο, όλες οι ταλαντώσεις 

είναι φθίνουσες γιατί ένα μέρος της ενέργειας (μηχανικής ή ηλεκτρικής) 

μεταφέρεται στο περιβάλλον μέσω του έργου δυνάμεων που αντιτίθενται 

στην ταλάντωση (πχ, βαρύτητα, τριβή, αντίσταση, κ.λπ.).1 Για να 

εκτελέσει ένας ταλαντωτής αμείωτη ταλάντωση πρέπει να του ασκείται 

περιοδικά μια εξωτερική διεγείρουσα δύναμη η οποία θα αναπληρώνει τις 

ενεργειακές απώλειες. Επομένως, εξαναγκασμένη ταλάντωση ονομάζεται 

η ταλάντωση κατά την οποία ο ταλαντωτής δέχεται την επίδραση 

εξωτερικής περιοδικής δύναμης η οποία προσφέρει στο σύστημα την 

απαραίτητη ενέργεια ώστε αυτό να εκτελεί αμείωτη ταλάντωση.1  

Ι.Α 
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Ι.Α.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ 

Ας θεωρήσουμε ένα απλό μοντέλο ηλεκτρικού κυκλώματος, το 

οποίο αποτελείται από έναν πυκνωτή (C), μια αντίσταση (R) κι ένα πηνίο 

(L) (απλό κύκλωμα RLC)2 και παίρνει ενέργεια από μια πηγή 

εναλλασσόμενης τάσης (Εικόνα Ι.Α.1). 

 

Εικόνα Ι.Α.1. Ηλεκτρικό κύκλωμα RLC.  

R: αντίσταση, L: πηνίο, C: πυκνωτής, Vs: πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος 

 

Ο πυκνωτής (C) είναι μια συσκευή αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου. 

Όταν ένας πυκνωτής συνδέεται σε μια πηγή παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας, η μετακίνηση φορτίων φορτίζει τον πυκνωτή ο οποίος 

αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια. Αν απομακρυνθεί η πηγή παροχής 

ενέργειας από το κύκλωμα, ο φορτισμένος πυκνωτής θα αρχίσει να 

αποφορτίζεται μετατρέποντας την αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια σε 

κίνηση φορτίου, δηλαδή σε ηλεκτρικό ρεύμα. Η ηλεκτρική ενέργεια (U) 

που αποθήκευσε ο πυκνωτής κατά τη φόρτισή του είναι: U = ½ Q2/C, 

όπου Q είναι το φορτίο του πυκνωτή και C η χωρητικότητά του. Η 

αντίσταση (R) εμποδίζει τη ροή φορτίου και μετατρέπει την ηλεκτρική 

ενέργεια σε θερμική. Το πηνίο (L) έχει την ιδιότητα να ανθίσταται στις 
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μεταβολές της έντασης του ρεύματος (i) μέσα στο κύκλωμα, 

δημιουργώντας ηλεκτρεγερτική δύναμη αυτεπαγωγής με ρεύμα (iL) 

αντίθετης φοράς από το (i). Αντιπροσωπεύει, δηλαδή, το στοιχείο της 

αδράνειας μέσα στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Η συνολική δύναμη που 

αντιτίθεται στην κίνηση των φορτίων μέσα στο κύκλωμα RLC ονομάζεται 

εμπέδηση (Ζ) και δίνεται από τον μαθηματικό τύπο: 

  

Ζ(ω)= R +j(XL- Xc)=R +j(ωL - 1/ωC)2, 

 

όπου (φανταστικός αριθμός) και ω = 2πf με f τη συχνότητα της 

πηγής εναλλασσόμενου ρεύματος. Ο παράγοντας ΧC αντιπροσωπεύει την 

χωρητική εμπέδηση και ο παράγοντας ΧL την επαγωγική εμπέδηση του 

κυκλώματος. Με άλλα λόγια, η εμπέδηση αποτελεί μέτρο της συνολικής 

αντίστασης ενός κυκλώματος RLC το οποίο τροφοδοτείται από ηλεκτρική 

πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος, δηλαδή την συνολική αντίσταση ενός 

συστήματος που τίθεται σε εξαναγκασμένη ταλάντωση. 2  

 

Ι.Α.3. ΕΜΠΕΔΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Οι παραπάνω αρχές μπορούν να εφαρμοστούν και για τη μελέτη 

των μηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστήματος.3-8 Σε αυτή την 

περίπτωση το ρόλο του διεγέρτη (πηγή ενέργειας) κατέχει η ταλάντωση 

που παράγεται από μια γεννήτρια υπό τη μορφή περιοδικών κυμάτων 

πίεσης (P) και ροής (V΄) (Εικόνα Ι.Α.2). Η συμπεριφορά του πυκνωτή, 
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παραπέμπει στη συμπεριφορά του πνεύμονα όπου κατά την εισπνοή 

(ενεργητική διαδικασία) συσσωρεύεται ελαστική ενέργεια η οποία θα 

καταναλωθεί στην εκπνοή (παθητική διαδικασία). Έτσι, η χωρητικότητα 

του πυκνωτή αντιστοιχεί στη διατασιμότητα του πνευμονικού ιστού 

(Crs), η αντίσταση (R) του κυκλώματος αντιστοιχεί στην συνολική 

αντίσταση του αναπνευστικού συστήματος (Rrs), ενώ η δράση του 

πηνίου μπορεί να παραλληλιστεί με τις δυνάμεις αδράνειας (βλέπε 

παρακάτω). Οι χρονικές συναρτήσεις της πίεσης και της ροής 

μετατρέπονται σε συναρτήσεις συχνότητας, οι οποίες είναι ποιοτικά και 

ποσοτικά ανάλογες αυτών που προκύπτουν από την επίλυση ενός 

κυκλώματος RLC.3-8 Επομένως, η εμπέδηση του αναπνευστικού 

συστήματος (Zrs) όταν αυτό τίθεται σε εξαναγκασμένη ταλάντωση, 

μπορεί να δοθεί από τον μαθηματικό τύπο:9 

   

 

 

όπου Rrs είναι η συνολική αντίσταση και Xrs η άεργος ή επαγωγική 

αντίσταση του αναπνευστικού συστήματος (Εικόνα Ι.Α.2). 
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Εικόνα Ι.Α.2. Θεωρητικό μοντέλο εμπέδησης αναπνευστικού συστήματος   

Rrs: συνολική αντίσταση, Xrs: άεργος ή επαγωγική αντίσταση, Zrs: εμπέδηση 

αναπνευστικού συστήματος, Raw: αντιστάσεις αεραγωγών. 

 

 

Ι.Α.4. ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ 

Η συνολική αντίσταση του αναπνευστικού συστήματος (Rrs) 

περιλαμβάνει:9-21 α) τις αντιστάσεις των αεραγωγών (Raw), β) την ιστική 

(παρεγχυματική) συνιστώσα των πνευμονικών αντιστάσεων (Rtis) και γ) 

τις αντιστάσεις του θωρακικού τοιχώματος και του διαφράγματος (Rcw). 

Η ταλαντωσιμετρία εκτιμά συνολικά τις τρεις συνιστώσες της Rrs και 

εμφανίζει μεγάλη ευαισθησία στην αποτύπωση των μεταβολών τους. Δεν 

μπορεί όμως να διακρίνει κάθε μια από αυτές τις συνιστώσες ξεχωριστά. 
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Η άεργος ή επαγωγική αντίσταση (Xrs), εμπεριέχει:9-21  

(i) Μία συνιστώσα που αντιπροσωπεύει την επίδραση των δυνάμεων 

αδράνειας του αναπνευστικού συστήματος οι οποίες 

διαμορφώνονται από την κίνηση της στήλης αέρα στους κεντρικούς 

αεραγωγούς και από την κίνηση της ιστικής μάζας του 

αναπνευστικού συστήματος. Η συνιστώσα αυτή εκφράζει τη σχέση 

μεταξύ πίεσης και επιτάχυνσης και περιγράφεται από τον όρο ωΙn 

(In = inertance = αδράνεια) της εξίσωσης της Zrs. Η πίεση που 

διαμορφώνεται από τις δυνάμεις αδράνειας (PIn) αντιτίθεται στην 

κίνηση του αναπνευστικού συστήματος στην αρχή της 

εισπνοής/εκπνοής και μέχρι το μέσο αυτών οπότε και μηδενίζεται. 

Αντίθετα, στο δεύτερο μισό της εισπνοής/εκπνοής η PIn τείνει να 

διατηρήσει την κίνηση του αναπνευστικού συστήματος, με 

αποτέλεσμα το έργο των δυνάμεων αδράνειας να είναι θετικό. Η In, 

επομένως, εκφράζει τη διακίνηση ενέργειας από τις δυνάμεις 

αδράνειας στο αναπνευστικό σύστημα. Ωστόσο, η ακριβής κλινική 

της σημασία παραμένει αδιευκρίνιστη. 

(ii) Μία συνιστώσα που αντιπροσωπεύει τις ελαστικές ιδιότητες του 

αναπνευστικού συστήματος, περιγράφεται από τον όρο 1/ωCa της 

εξίσωσης της Zrs, και εκφράζει τη σχέση πίεσης - όγκου. Ο 

παράγοντας Ca (capacitance = χωρητικότητα) αναφέρεται στη 

συνολική διατασιμότητα του αναπνευστικού συστήματος, η οποία 

εμπεριέχει τη διατασιμότητα της στοματικής κοιλότητας, του 

στοματοφάρυγγα, των ανώτερων και περιφερικών αεραγωγών, την 
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πνευμονική διατασιμότητα και τη διατασιμότητα του θωρακικού 

τοιχώματος και του διαφράγματος. Ωστόσο, η έννοια της Ca δεν 

είναι ταυτόσημη με αυτή της διατασιμότητας (compliance), αλλά 

εκφράζει το ποσοστό του ολικού αναπνευστικού έργου που μπορεί 

να καταναλωθεί για συσσώρευση ελαστικής ενέργειας. Κατά τη 

διάρκεια της φυσιολογικής εισπνοής το έργο των ελαστικών 

δυνάμεων είναι αρνητικό (συσσώρευση ελαστικής ενέργειας). 

Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της ήρεμης εκπνοής το έργο των 

ελαστικών δυνάμεων είναι θετικό (απόδοση της συσσωρευμένης 

ελαστικής ενέργειας), γεγονός το οποίο επαναφέρει το σύστημα στη 

θέση ισορροπίας του, δηλαδή στην υπολειπόμενη λειτουργική του 

χωρητικότητα (FRC). Η Ca, εκφράζει ακριβώς αυτή την αλληλουχία.  

 

Ι.Α.5. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Σε κάθε σύστημα εξαναγκασμένων ταλαντώσεων η συχνότητα 

ταλάντωσης καθορίζεται από τον διεγέρτη (πηγή ενέργειας). Ωστόσο, αν 

ο διεγέρτης απομακρυνθεί, το σύστημα θα συνεχίσει να ταλαντώνεται με 

την εγγενή του συχνότητα (η οποία καθορίζεται από τις μηχανικές 

ιδιότητες των δομών που το απαρτίζουν) μέχρι οι δυνάμεις απόσβεσης να 

επιφέρουν την παύση της ταλάντωσης.1 Η συχνότητα αυτή είναι 

χαρακτηριστική του ταλαντωτή και δεν επηρεάζεται από εξωγενείς 

παράγοντες, όπως η συχνότητα του διεγέρτη. Ως συχνότητα συντονισμού 

(fres = resonant frequency) ορίζεται η συχνότητα εκείνη του διεγέρτη η 
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οποία είναι ίση με την εγγενή συχνότητα ταλάντωσης του ταλαντωτή. 

Στην fres η αδρανειακή συνιστώσα είναι ίση με την χωρητική συνιστώσα 

(ή ωΙn = 1/ωCa), επομένως η τιμή της Xrs είναι μηδενική και η διαφορά 

φάσης μεταξύ του κύματος πίεσης και ροής είναι επίσης μηδενική (φ=0).1  

Σε ένα σύστημα εξαναγκασμένων ταλαντώσεων, σε συχνότητες 

μικρότερες της fres επικρατεί η χωρητική συνιστώσα (Ca) ενώ σε 

συχνότητες μεγαλύτερες της fres επικρατεί η αδρανειακή συνιστώσα 

(In).1,9 Έτσι, στις χαμηλές συχνότητες, οι τιμές της Xrs αντιπροσωπεύουν 

περισσότερο την περιφέρεια του αναπνευστικού συστήματος όπου η 

ικανότητα συσσώρευσης ελαστικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη ενώ η ροή 

στους (πολύ μικρούς) αεραγωγούς είναι χαμηλή και περισσότερο 

γραμμική με αποτέλεσμα να επηρεάζει ελάχιστα στην αδράνεια του 

συστήματος.9,12,14 Για τους ίδιους λόγους, οι τιμές της Xrs στις υψηλές 

συχνότητες ταλάντωσης εκφράζουν τη συμπεριφορά των μεγάλων 

αεραγωγών. Έχει επίσης τεκμηριωθεί ότι τα κύματα πίεσης χαμηλών 

συχνοτήτων (<20Hz) διεισδύουν σε μεγαλύτερο βάθος και φτάνουν σε 

πιο περιφερικά τμήματα του βρογχικού δένδρου, σε αντίθεση με τα 

κύματα υψηλών συχνοτήτων (>20Hz) τα οποία δεν φτάνουν ποτέ στην 

περιφέρεια.9,12,14 Η ανατομική εντόπιση της κατανομής των συχνοτήτων 

δεν έχει αποσαφηνιστεί, ενώ το σημείο «φραγής» των ταλαντώσεων 

υψηλής συχνότητας θεωρείται πως βρίσκεται κάπου μεταξύ πέμπτης και 

δωδέκατης γενιάς αεραγωγών.14 
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ΟΙ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

 

Ι.Β.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας σε μικρά και μη 

συνεργάσιμα παιδιά αποτελεί σημαντική πρόκληση στην καθημερινή 

παιδιατρική πράξη. Αν και η σπιρομέτρηση αποτελεί την απλούστερη και 

πλέον διαδεδομένη τεχνική, η χρήση της σε αυτούς τους πληθυσμούς είναι 

περιορισμένη λόγω της αδυναμίας τους να πραγματοποιήσουν 

αξιόπιστους και αναπαραγώγιμους αναπνευστικούς χειρισμούς. Η 

Τεχνική Προκλητών ή Εξαναγκασμένων Ταλαντώσεων (Forced 

Oscillations Technique - FOT) είναι μια λειτουργική δοκιμασία που 

απαιτεί ελάχιστη συνεργασία και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα 

κατάλληλη για τα μικρά παιδιά.22 Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνολογικές 

εξελίξεις και η συνεχιζόμενη έρευνα έχουν οδηγήσει στην τυποποίηση των 

διαδικασιών μέτρησης και στην ταχεία επέκταση της FOT τόσο σε κλινικό 

όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.22 

 

Ι.Β.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η FOT περιγράφηκε αρχικά από τους Dubois et al. το 19569 και οι 

θεμελιώδεις αρχές της παραμένουν αμετάβλητες μέχρι σήμερα.23 Η 

Ι.Β 
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μέθοδος βασίζεται στην εφαρμογή εξωτερικού ταλαντωτικού σήματος 

στο άνοιγμα των αεραγωγών (στόμα) προκειμένου να προσδιοριστεί η 

μηχανική συμπεριφορά του αναπνευστικού συστήματος σε σχέση με τις 

μεταβολές της πίεσης (Ρ) και της ροής (V'). 

Η γεννήτρια του σήματος αποτελείται στην ουσία από ένα ηχείο 

που ελέγχεται από υπολογιστή και παράγει αρμονικά ηχητικά κύματα 

(παλμούς) τα οποία κινούνται μέσα στους αεραγωγούς υπερτιθέμενα 

στην φυσιολογική ήρεμη αναπνοή (Εικόνα Ι.Β.1). Ειδικοί αισθητήρες 

καταγράφουν τις μεταβολές P και V’ στο άνοιγμα των αεραγωγών και στη 

συνέχεια υπολογίζεται η εμπέδηση (ή σύνθετη αντίσταση) του 

αναπνευστικού συστήματος (impedance, Zrs) από την ανάλυση της 

σχέσης μεταξύ Ρ και V’.  

 

 

Εικόνα Ι.Β.1. Διάταξη FOT   

 

Όπως προαναφέρθηκε, η Zrs αντιπροσωπεύει το άθροισμα όλων 

των δυνάμεων που αντιτίθενται στη διάδοση του παλμού και αποτελείται 
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από μια συνιστώσα που αντανακλά την τριβή και ονομάζεται 

αναπνευστική αντίσταση (respiratory resistance, Rrs) και μια συνιστώσα 

που αντανακλά τις ελαστικές και αδρανειακές δυνάμεις του 

αναπνευστικού συστήματος και ονομάζεται άεργος ή επαγωγική 

αντίσταση (respiratory reactance, Xrs).23 Η συμβολή των δύο αυτών 

συνιστωσών εκφράζεται από την εξίσωση: 

 

όπου (φανταστικός αριθμός), ω = 2πf με f την συχνότητα 

ταλάντωσης, In είναι η αδράνεια (inertance) και Ca η χωρητικότητα 

(capacitance) του αναπνευστικού συστήματος.23 Η χωρητικότητα μπορεί 

να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει την ελαστικότητα των πνευμόνων 

(αεραγωγοί και πνευμονικό παρέγχυμα), ενώ η αδράνεια ότι εκφράζει το 

σύνολο των αδρανών δυνάμεων εντός του συστήματος (κινούμενη στήλη 

αερίου και διαστελλόμενους ιστούς).  
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Εικόνα Ι.Β.2. Σχέση μεταξύ μεταβολής πίεσης (ΔP) και μεταβολής της ροής 

(ΔV’). Οι μεταβολές ΔP- ΔV’ που βρίσκονται σε φάση χρησιμοποιούνται για 

τον υπολογισμό της συνολικής αντίστασης (Rrs) ενώ αυτές που δεν 

βρίσκονται σε φάση για τον υπολογισμό της άεργης αντίστασης (Xrs).    
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Οι Rrs και Xrs μπορούν να υπολογιστούν με ανάλυση της 

εξαρτώμενης από τη συχνότητα σχέσης μεταξύ P και V' χρησιμοποιώντας 

συγκεκριμένους μαθηματικούς μετασχηματισμούς.23 Με απλούς όρους, η 

Rrs αντιπροσωπεύει τη συνιστώσα της Zrs όπου οι μεταβολές στη V' είναι 

σε φάση με τις μεταβολές στην P, ενώ η Xrs τη συνιστώσα όπου οι 

μεταβολές στη V' είναι εκτός φάσης με τις μεταβολές στην Ρ (Εικόνα 

Ι.Β.2). 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών έχουν 

επιτρέψει την εξέλιξη συστημάτων FOT που χρησιμοποιούν σύνθετα 

σήματα με εύρος συχνοτήτων από 2 έως 50 Hz, τα οποία μπορούν να 

λάβουν δύο μορφές: Α) Σήματα τετραγωνικών κυμάτων που παράγονται 

σε σταθερή συχνότητα (συνήθως 5 Hz) από τα οποία μπορούν με 

μετασχηματισμό να υπολογιστούν και άλλες συχνότητες. Αυτή 

αντιπροσωπεύει την κλασσική προσέγγιση στα παλμικά ταλαντωτικά 

συστήματα (impulse oscillatory systems, IOS) και, Β) Ψευδοτυχαίος 

θόρυβος, που επιτρέπει την ταυτόχρονη εφαρμογή μεγαλύτερου εύρους 

συχνοτήτων23,24 (Εικόνα Ι.Β.3) 
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Εικόνα Ι.Β.3. Παράδειγμα σήματος σταθερού πλάτους (IOS) και ψευδοτυχαίου 

θορύβου (FOT) 

 

Η συχνότητα του εφαρμοζόμενου σήματος είναι κρίσιμης σημασίας 

για τη διερεύνηση των μηχανικών ιδιοτήτων των διαφόρων ιστών του 

αναπνευστικού συστήματος23,25. Οι ταλαντώσεις χαμηλών συχνοτήτων 

μετακινούνται βαθύτερα στον πνεύμονα και αντανακλούν τη μηχανική 

συμπεριφορά των μικρότερων αεραγωγών, ενώ οι παλμοί υψηλότερων 

συχνοτήτων εκφράζουν καλύτερα τις μηχανικές ιδιότητες των ανώτερων 

αεραγωγών. 

Οι εξαναγκασμένες ταλαντώσεις στην περιοχή των 4-10 Hz είναι οι 

πλέον χρήσιμες στην παιδιατρική πράξη.26-30 Πολύ χαμηλές συχνότητες 

(κάτω από 2 Hz) μπορεί επίσης να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για 

την περιφέρεια του πνεύμονα, αλλά η παρεμβολή της αναπνοής περιορίζει 

την εφαρμογή τους στα μικρότερα παιδιά.31,32 Πολύ υψηλές συχνότητες 
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(πάνω από 100Hz) έχουν χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των 

μηχανικών ιδιοτήτων του τοιχώματος των αεραγωγών σε μικρά βρέφη, 

αλλά η εφαρμογή τους σε μεγαλύτερα παιδιά είναι δυσχερής.33,34 

Σειρά μελετών μοντελοποίησης έχει επιτρέψει την κατανόηση της 

σημασίας των μεταβολών των Rrs και Xrs σε διάφορες διαταραχές.23 Αν 

και η Rrs θα αναμενόταν να αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την 

παθολογία των αεραγωγών, η Xrs σε χαμηλές συχνότητες έχει αποδειχθεί 

εξίσου ή και περισσότερο ευαίσθητη παράμετρος.23,27-29 Στις χαμηλές 

συχνότητες, η απαιτούμενη ενέργεια για να ξεπεραστούν οι ελαστικές 

δυνάμεις των πνευμόνων κυριαρχεί και η Xrs γίνεται αρνητική. 

Αντιστρόφως, στις υψηλές συχνότητες η απώλεια ενέργειας αποδίδεται 

κυρίως στις δυνάμεις της αδρανείας και η Xrs αποκτά θετικές τιμές.23,35 

Όπως προαναφέρθηκε, η συχνότητα στην οποία η απώλεια ενέργειας 

λόγω της χωρητικής συνιστώσας είναι ίση με εκείνη που αποδίδεται στην 

αδρανειακή συνιστώσα, ονομάζεται συχνότητα συντονισμού (resonant 

frequency, fres). Δεδομένου ότι η χωρητικότητα των πνευμόνων 

καθορίζεται κυρίως από τις φυσικές ιδιότητες των πολύ μικρών 

αεραγωγών, η Xrs σε συχνότητες κάτω από τη fres πιστεύεται ότι παρέχει 

σημαντικές πληροφορίες για τις μηχανικές ιδιότητες της περιφέρειας των 

πνευμόνων.23,35 

 

 



17 
 

Ι.Β.3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Στις μέρες μας, είναι διαθέσιμες αρκετές συσκευές που 

χρησιμοποιούν είται την τεχνολογία IOS είτε αυτή του ψευδοτυχαίου 

θορύβου (FOT). Σωστή βαθμονόμηση, συνήθως με τη βοήθεια φυσικού 

ανάλογου προκαθορισμένης αντίστασης, απαιτείται καθημερινά ή 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τυπικά, η ταλαντωσιμετρία 

πραγματοποιείται στο εργαστήριο αναπνευστικών λειτουργιών, αλλά οι 

περισσότερες σύγχρονες συσκευές είναι αρκούντως φορητές ώστε να 

επιτρέπουν μετρήσεις ακόμα και «στην κλίνη» του ασθενή. Η FOT 

εφαρμόζεται επίσης σε νεογνά και μικρά βρέφη ή σε διασωληνωμένους 

ασθενείς. Απαιτούνται ωστόσο ειδικές τροποποιήσεις στον εξοπλισμό και 

στη μέθοδο μέτρησης, οι οποίες δεν θα περιγραφούν περαιτέρω. 

Δεδομένου ότι τα μικρά παιδιά τρομάζουν και αποσπώνται εύκολα 

, είναι προτιμότερο οι μετρήσεις να γίνονται σε ήσυχο περιβάλλον 

παρουσία των γονέων ή των συνοδών τους. Η μέτρηση πραγματοποιείται 

με το παιδί να κάθεται άνετα αναπνέοντας ήσυχα μέσα από ειδικό 

επιστόμιο, με την κεφαλή σε ουδέτερη θέση ή ελαφρώς εκτεταμένη και 

ένα ρινικό κλείστρο τοποθετημένο (Εικόνα Ι.Β.4). Λόγω της ταλάντωσης 

ανατομικών δομών όπως οι παρειές και το έδαφος του στόματος, μια 

σημαντική ποσότητα μηχανικής ενέργειας μπορεί να απορροφηθεί και να 

αποσβεστεί πρόωρα, οδηγώντας σε εσφαλμένη εκτίμηση της Zrs.36 Για 

την αποφυγή αυτού του φαινομένου (γνωστού και σαν upper airway 

artefact)37-42, οι παρειές και το έδαφος της στοματικής κοιλότητας  θα 
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πρέπει να υποστηρίζονται σταθερά από τον εξεταστή (Εικόνα Ι.Β.4) ή 

ακόμα και από τον ίδιο τον ασθενή κατά τη διάρκεια των μετρήσεων.  

 

Εικόνα Ι.Β.4. Τεχνική μέτρησης FOT σε νήπιο τριών ετών.  

 

Η εξοικείωση με τη συσκευή και η εκπαίδευση του παιδιού να 

αναπνέει ήρεμα ενώ τα παλμικά κύματα υπερτίθενται στις αναπνευστικές 

του κινήσεις, είναι ζωτικής σημασίας. Συνήθως, απαιτούνται 3-5 τεχνικά 

αποδεκτές μετρήσεις,26-30 ενώ η όλη διαδικασία διαρκεί 30 έως 90 

δευτερόλεπτα ανά μέτρηση, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής και τη 

συνεργασία του εξεταζόμενου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο 

εξεταστής θα πρέπει επίσης να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του 

παιδιού και (ιδανικά) τα σήματα ροής και πίεσης προκειμένου να 

εντοπίσει τυχόν ακανόνιστη αναπνοή, διαρροές γύρω από το επιστόμιο, 

κίνηση του σαγονιού ή καταποτικές κινήσεις. Η πλειοψηφία των 
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συσκευών είναι σε θέση να υπολογίσουν έναν δείκτη συνοχής 

(coherence), η οποία αντικατοπτρίζει την αντιστοιχία μεταξύ P και V' και 

είναι πολύ ευαίσθητη στην αναλογία σήματος - θορύβου.23 Γενικά, 

απαιτείται συνοχή >0,9 προκειμένου τα αποτελέσματα να θεωρηθούν 

αποδεκτά.35 

Το ποσοστό επιτυχίας της FOT εξαρτάται από την ηλικία: 

προσεγγίζει το 100% στα παιδιά σχολικής ηλικίας, μειώνεται στο 70-80% 

στα παιδιά προσχολικής ηλικίας και επιδεινώνεται σημαντικά στα παιδιά 

ηλικίας μεταξύ 2-3 ετών.27-30 Η μεταβλητότητα της Rrs κυμαίνεται μεταξύ 

6 και 11% ενώ η μεταβλητότητα της Xrs είναι υψηλότερη.27 Η 

επαναληψιμότητα των μετρήσεων έχει επίσης εξεταστεί με ποικίλα 

αποτελέσματα.27,28 Η εξοικείωση με τη συσκευή, η θετική αλληλεπίδραση 

μεταξύ εξεταστή και παιδιού και η ενεργός συμμετοχή των γονέων είναι 

ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων. 

 

Ι.Β.4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

 Οι Rrs και Xrs συστήνεται να αναφέρονται ως μέσες τιμές με την 

τυπική τους απόκλιση, σε συγκεκριμένες συχνότητες ή/και εύρος 

συχνοτήτων. Για την μέθοδο FOT, οι περισσότερες μελέτες αναφέρουν τις 

τιμές Rrs και Xrs στο εύρος των 6 - 10Hz, ενώ για την IOS η συχνότητα 

των 5Hz είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη.26-30,35 Επιπρόσθετες 

παράμετροι, όπως η fres, η περιοχή υπό την καμπύλη συχνότητας - Xrs 
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κάτω από τη fres (Εικόνα Ι.Β.5), η εξάρτηση της Rrs από τη συχνότητα και 

το αντίστροφο της Zrs (η αποκαλούμενη και αναπνευστική 

αγωγιμότητα), μπορεί επίσης να αναφέρονται.27,28 

 

Εικόνα Ι.Β.5. Rrs και Xrs σε φυσιολογικό άτομο στο εύρος συχνοτήτων 4 - 24 

Hz. Σημειώνονται: α) η μικρή εξάρτηση της Rrs από τη συχνότητα ταλάντωσης 

(η γραμμή των Rrs είναι σχεδόν οριζόντια), β) η συχνότητα συντονισμού (fres) 

και, γ) η περιοχή υπό την καμπύλη συχνότητας - Xrs κάτω από τη fres 

(περιοχή Ax)    

 

 Σε μια προσπάθεια δημιουργίας δεδομένων αναφοράς, πολλές 

μελέτες έχουν αναφέρει τιμές Rrs και Xrs από υγιή παιδιά σε ένα ευρύ 

φάσμα συχνοτήτων.43-52 Γενικά, διαπιστώνεται σημαντική 

μεταβλητότητα στις αναφερόμενες τιμές, οι οποίες αποδίδονται στα 

χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων πληθυσμών και την τεχνική που 

χρησιμοποιήθηκε (IOS ή FOT). Η πλειοψηφία των μελετών έχει αναδείξει 

την ύπαρξη ισχυρής αντίστροφης σχέσης μεταξύ Rrs και ύψους43-47 
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(Εικόνα Ι.Β.6), ενώ η συμβολή άλλων παραμέτρων, όπως το φύλο, το 

βάρος και η ηλικία, έχει επίσης αναγνωριστεί.48-53 

 

Εικόνα Ι.Β.6. Τιμές αναφοράς Rrs και Xrs σε σχέση με το ύψος από σειρά 

σχετικών μελετών σε υγειή παιδιά. Εικόνα από G.L. Hall et al.24 
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I.B.5. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 Σε αντίθεση με τη σπιρομέτρηση και τις υπόλοιπες λειτουργικές 

πνευμονικές δοκιμασίες, η FOT δεν απαιτεί ιδιαίτερη συνεργασία από τον 

εξεταζόμενο ή περίπλοκους αναπνευστικούς χειρισμούς. Οι 

εξαναγκασμένες ταλαντώσεις υπερτίθενται στην φυσιολογική αναπνοή 

του παιδιού, επομένως ο εξεταζόμενος πρέπει απλά να αναπνέει ήρεμα για 

σύντομες χρονικές περιόδους. Οι διαθέσιμες συσκευές χαρακτηρίζονται 

από μικρό νεκρό χώρο και άριστες αναλογίες σήματος προς θόρυβο, ενώ 

ενσωματώνουν προηγμένους αλγόριθμους ανάλυσης, επιτρέποντας 

ταχείες και αναπαραγώγιμες  μετρήσεις με την μικρότερη δυνατή 

δυσφορία από πλευράς εξεταζόμενου. Οι παράμετροι της FOT μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις διαταραχές της περιφέρειας του 

πνεύμονα, οι οποίες είναι δύσκολο να εκτιμηθούν στα μικρά παιδιά μέσω 

των κλασικών λειτουργικών πνευμονικών δοκιμασιών. Η τεχνική μπορεί 

επίσης να φανεί χρήσιμη σε καταστάσεις όπου δεν είναι δυνατή η 

σπιρομέτρηση, όπως σε ασθενείς με νευρομυϊκές διαταραχές ή σε παιδιά 

που υποβλήθηκαν πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στον θώρακα ή 

την κοιλιακή χώρα.54 

 Παρόλο που η FOT εξαρτάται λιγότερο από την προσπάθεια του 

εξεταζόμενου, η μέθοδος απαιτεί ασφαλώς ένα ορισμένο επίπεδο 

συνεργασίας. Ο νεκρός χώρος της συσκευής σε συνδυασμό με τις 

ταλαντώσεις μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία (περιγράφεται σαν 

αίσθημα «πνιγμονής» από τους ασθενείς), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
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ακανόνιστη αναπνοή ή/και διαρροές γύρω από το επιστόμιο. Η σταθερή 

υποστήριξη των παρειών και του εδάφους της στοματικής κοιλότητας 

μειώνει αλλά δεν εξαλείφει εντελώς το «σφάλμα του ανωτέρου 

αεραγωγού». Τέλος, αν και οι μεταβολές των Rrs και Xrs έχουν αναλυθεί 

εκτενώς μέσω μελετών μοντελοποίησης,23 δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο εάν 

αυτή η προσέγγιση παρέχει κλινικά χρήσιμες πληροφορίες στις διάφορες 

αναπνευστικές διαταραχές.53-55 
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I.B.6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

Απόφραξη αεραγωγών 

Τυπικά, η απόφραξη σε επίπεδο μικρών αεραγωγών 

χαρακτηρίζεται από αύξηση της Rrs και μείωση της Xrs ειδικά στις 

χαμηλές συχνότητες (Εικόνα Ι.B.7) 

 

 

 

 

 

Εικόνα Ι.Β.7. Αριστερά: Φυσιολογικές Rrs και Xrs στο εύρος συχνοτήτων 4 - 

24 Hz. Δεξιά: Τυπική μεταβολή Rrs και Xrs στο εύρος συχνοτήτων 4 - 24 Hz σε 

απόφραξη μικρών αεραγωγών. Σημειώνονται: α) η αύξηση της Rrs ειδικά στις 

χαμηλές συχνότητες, β) η αντίστοιχη μείωση της Xrs, γ) η αυξημένη εξάρτηση 

της Rrs από τη συχνότητα ταλάντωσης (η γραμμή των Rrs δεν είναι πια 

οριζόντια), δ) η μετακίνηση της συχνότητας συντονισμού προς υψηλότερες 

συχνότητες και, ε) η αύξηση της περιοχής υπό την καμπύλη συχνότητας - Xrs 

κάτω από τη fres (περιοχή Ax)    

 

Τέτοιες μεταβολές έχουν αναφερθεί σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με 

επίμονο συριγμό,54,56-58 αν και ορισμένοι ερευνητές απέτυχαν να τις 

επιβεβαιώσουν σε παιδιά με ελεγχόμενο άσθμα.59-61 Η μέθοδος έχει 

αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για την αναγνώριση των νηπίων με συριγμό 
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που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο άσθματος, και φαίνεται να είναι 

περισσότερο ευαίσθητη από τη σπιρομετρία για την ανίχνευση 

υποκλινικών μεταβολών της πνευμονικής λειτουργίας.54,62.63 Στα 

ασθματικά παιδία σχολικής ηλικίας, η FOT παρουσιάζει αυξημένη 

ευαισθησία και ειδικότητα για την ταυτοποίηση ασθενών με FEV1 

<80%,64 ενώ στην πλειονότητα των σχετικών μελετών αναφέρεται 

ικανοποιητική συμφωνία μεταξύ FOT και σπιρομετρικών 

παραμέτρων.47,65,66 Επειδή η FOT εξαρτάται λιγότερο από την 

προσπάθεια, έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την αξιολόγηση παιδιών 

με ασθματική κρίση που δεν κατάφεραν να εκτελέσουν σπιρομέτρηση.67 

Τέλος, αρκετές μελέτες σε παιδιά με άσθμα κατέδειξαν τη χρησιμότητα 

της FOT για την μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της πνευμονικής 

λειτουργίας, και την εκτίμηση του επιπέδου ελέγχου και της 

αποτελεσματικότητας της αντιασθματικής αγωγής.55,63,68-71 

Τα δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή της FOT σε παιδιά με 

κυστική ίνωση είναι περιορισμένα. Παρόλο που η μέθοδος είναι ικανή να 

ανιχνεύει υποκλινικές μεταβολές της μηχανικής των πνευμόνων, τα μέχρι 

στιγμής στοιχεία είναι αντιφατικά. Ορισμένοι ερευνητές έχουν αναφέρει 

αυξημένη Rrs και μειωμένη Xrs (την τυπική δηλαδή μεταβολή σε 

απόφραξη μικρών αεραγωγών - Εικόνα Ι.B.7) σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας με κυστική ίνωση,72 ενώ άλλοι δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτή τη 

σχέση.73 Επιπλέον, φαίνεται πως οι παράμετροι της FOT δεν μπορούν να 

προβλέψουν τις σχετιζόμενες με τη νόσο αναπνευστικές λοιμώξεις ή την 

επιδείνωση των συμπτωμάτων της κυστικής ίνωσης σε βάθος χρόνου.74,75 
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Ωστόσο, η μέθοδος μπορεί να φανεί χρήσιμη για την εκτίμηση της 

ανταπόκρισης στη θεραπεία (φαρμακευτική και φυσικοθεραπεία 

αναπνευστικού) κατά τις παροξύνσεις της νόσου.76 

 

Αναστρεψιμότητα στη βρογχοδιαστολή 

 Γενικά, η FOT θεωρείται χρήσιμη για την αναγνώριση της 

βρογχικής αναστρεψιμότητας στα ασθματικά παιδιά, η οποία εκφράζεται 

με μείωση της Rrs και αύξηση της Xrs μετά τη χορήγηση 

βρογχοδιασταλτικού (τυπικά σαλβουταμόλης)26-28,53 (Εικόνα Ι.Β.8).  

 

Εικόνα Ι.Β.8. Βρογχική αναστρεψιμότητα: μεταβολές Rrs και Xrs στο εύρος 

συχνοτήτων 4 - 24 Hz μετά από χορήγηση σαλβουταμόλης. Σημειώνονται: α) η 

μείωση της Rrs ειδικά στις χαμηλές συχνότητες, β) η αντίστοιχη αύξηση της 

Xrs, γ) η μείωση της εξάρτησης της Rrs από τη συχνότητα ταλάντωσης (η 

γραμμή των Rrs γίνεται περισσότερο οριζόντια), δ) η μετακίνηση της 

συχνότητας συντονισμού προς χαμηλότερες συχνότητες και, ε) η ελάττωση της 

περιοχής υπό την καμπύλη συχνότητας - Xrs κάτω από τη fres.    
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Οι παραπάνω μεταβολές έχουν συσχετιστεί με τις αντίστοιχες 

αλλαγές στις σπιρομετρικές παραμέτρους (δηλαδή αύξηση του FEV1),56 με 

την πλειοψηφία των μελετών να συμφωνούν ότι μείωση της Rrs > 35% 

αντανακλά μια θετική απόκριση στη βρογχοδιαστολή (αύξηση της FEV1 

>12%).44,57,58,61 Ωστόσο, μικρότερες μεταβολές της Rrs έχουν επίσης 

συσχετιστεί με βρογχική αναστρεψιμότητα,54,65 ενώ ορισμένοι ερευνητές 

έχουν δείξει πως μεγάλες μεταβολές της Rrs μπορεί να υπάρχουν τόσο σε 

παιδιά με ελεγχόμενο άσθμα όσο και σε υγιείς μάρτυρες.77,78 Η 

ασυμφωνία στα αποτελέσματα των παραπάνω μελετών μπορεί να 

αποδοθεί στην εκάστοτε μέθοδο εξαναγκασμένων ταλαντώσεων, στις 

ιδιαιτερότητες των επιμέρους συσκευών και στις παραμέτρους της FOT 

που επιλέγονται για να διερευνηθεί η βρογχική αναστρεψιμότητα. 

 

Βρογχική υπεραπαντητικότητα 

 Η FOT έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της βρογχικής 

υπεραπαντητικότητας, η οποία τυπικά εκφράζεται με αύξηση της Rrs και 

μείωση της Xrs κατά τη δοκιμασία πρόκλησης βρογχόσπασμου (με 

μεταχολίνη, ισταμίμη, μανιτόλλη, κ.α.) (Εικόνα Ι.Β.9).   
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Εικόνα Ι.Β.9. Βρογχική υπεραντιδραστικότητα: μεταβολές Rrs και Xrs στο 

εύρος συχνοτήτων 4 - 24 Hz μετά από χορήγηση παράγοντα βρογχικής 

πρόκλησης. Σημειώνονται: α) η αύξηση της Rrs ειδικά στις χαμηλές 

συχνότητες, β) η αντίστοιχη μείωση της Xrs, γ) η αύξηση της εξάρτησης της Rrs 

από τη συχνότητα ταλάντωσης (η γραμμή των Rrs γίνεται λιγότερο οριζόντια), 

δ) η μετακίνηση της συχνότητας συντονισμού προς υψηλότερες συχνότητες 

και, ε) η αύξηση της περιοχής υπό την καμπύλη συχνότητας - Xrs κάτω από 

τη fres.    

 

Πολλές μελέτες έχουν αναφέρει ικανοποιητική συσχέτιση μεταξύ αύξησης 

της Rrs και μείωσης της Xrs και των αντίστοιχων μεταβολών στους 

σπιρομετρικούς δείκτες (δηλαδή μείωση του FEV1) μετά από πρόκληση με 

μεταχολίνη ή ισταμίνη.65,79-82 Έχει επίσης αποδειχθεί ότι, σε σχέση με τη 

σπιρομετρία, η εφαρμογή της FOT απαιτεί χαμηλότερες δόσεις 

παραγόντων βρογχικής πρόκλησης για να προκληθεί μετρήσιμη 

απόκριση, υποδηλώνοντας ότι η χρήση της FOT θα μπορούσε να οδηγήσει 
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στην εφαρμογή βραχύτερων και άρα καλύτερα ανεκτών πρωτόκολλων 

βρογχικής πρόκλησης.82,83 Σημαντικές μεταβολές στις Rrs και Xrs έχουν 

επίσης αναφερθεί μετά από δοκιμασία ελεύθερου τρεξίματος σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας με συριγμό.84 Η τρέχουσα έρευνα έχει ακόμα 

αποδείξει ότι η FOT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση των 

παιδιών με άσθμα στην άσκηση τα οποία δεν παρουσιάζουν σημαντική 

μείωση του FEV1 κατά τη δοκιμασία πρόκλησης.85 Ωστόσο, ο ακριβής 

ρόλος της FOT για την αξιολόγηση της βρογχικής υπεραπαντητικότητας 

στα παιδιά παραμένει ασαφής, και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τον 

προσδιορισμό των κατάλληλων πρωτοκόλλων πρόκλησης και των τιμών 

λήψης κλινικών αποφάσεων. 

 

Χρόνια πνευμονοπάθεια της προωρότητας 

Τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η FOT είναι μια 

αποτελεσματική μέθοδος για την αξιολόγηση των μηχανικών ιδιοτήτων 

του πνεύμονα σε παιδιά με ιστορικό προωρότητας και 

βρογχοπνευμονικής δυσπλασίας (ΒΠΔ).55 Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

με ΒΠΔ παρουσιάζουν αυξημένες Rrs και μειωμένες Xrs σε σύγκριση με 

τους υγιείς μάρτυρες, κατά τα πρότυπα της απόφραξης των 

αεραγωγών86-88 (Εικόνα Ι.B.7), ενώ το εύρος των μεταβολών της Zrs κατά 

τη νηπιακή ηλικία σχετίζεται με τη διάρκεια χορήγησης οξυγόνου κατά 

την πρώτη βρεφική ηλικία, δηλαδή με τη σοβαρότητα της ΒΠΔ.89 Η 

ακριβής σημασία αυτών των ευρημάτων και η χρησιμότητα της μεθόδου 
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στη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση αυτών των παιδιών μένει να 

διευκρινιστούν. 

 

Άλλες εφαρμογές 

 Η FOT έχει χρησιμοποιηθεί σε πλήθος άλλων αναπνευστικών 

νοσημάτων στους ενήλικες, όπως η αποφρακτική άπνοια του ύπνου,90 η 

απόφραξη κεντρικού αεραγωγού91 και η διάμεση πνευμονοπάθεια.92 Πολύ 

χαμηλές ή πολύ υψηλές συχνότητες έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

αξιολόγηση των ιξωδοελαστικών ιδιοτήτων διαφόρων πνευμονικών 

ιστών,31-34 αλλά η κλινική εφαρμογή τους παραμένει περιορισμένη λόγω 

των εξειδικευμένων απαιτήσεων σε εξοπλισμό και των περίπλοκων 

διαδικασιών μέτρησης. Η τεχνική έχει επίσης χρησιμοποιηθεί σε 

ερευνητικό επίπεδο για την διερεύνηση των μεταβολών της μηχανικής 

των πνευμόνων μετά από καρδιοθωρακικές επεμβάσεις93 και για την 

επίδραση των αναισθητικών φαρμάκων στον βρογχικό τόνο.94,95 

 Ίσως η πιο ελπιδοφόρα πτυχή της FOT είναι η δυνατότητα 

ξεχωριστής ανάλυσης των εισπνευστικών και εκπνευστικών Rrs και Xrs, 

προκειμένου να προσδιοριστούν οι ειδικές για τη νόσο μεταβολές της 

μηχανικής συμπεριφοράς των πνευμόνων κατά τον κύκλο αναπνοής. Σε 

αυτό το πλαίσιο, η εισπνευτική Rrs έχει αποδειχθεί ένας πολύ ευαίσθητος 

δείκτης του διαμετρήματος των αεραγωγών,96 ενώ οι μεταβολές της Xrs 

μεταξύ εισπνοής και εκπνοής έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την 

ανάδειξη του περιορισμού στις εκπνευστικές ροές.97,98 Υπάρχουν επίσης 
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σοβαρές ενδείξεις πως οι χρονικές διακυμάνσεις της εισπνευστικής Rrs 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της επιδείνωσης της 

πνευμονικής λειτουργίας και της επικείμενης απώλειας ελέγχου της νόσου 

σε ασθματικούς ενήλικες.99 Η δυναμική αυτών των δυνατοτήτων της FOT 

στην παιδιατρική πράξη παραμένει ανεξερεύνητη. 

 

I.B.7. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για την τυποποίηση των 

διαδικασιών μέτρησης και του τρόπου αναφοράς των αποτελεσμάτων, 

συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των βέλτιστων τιμών λήψης 

αποφάσεων και της ανάπτυξης κανονιστικών δεδομένων. Επιπλέον, 

απαιτούνται περισσότερες μελέτες για τον προσδιορισμό του ακριβούς 

ρόλου της FOT στην παιδική ηλικία, την ενσωμάτωση της σε αλγόριθμους 

διάγνωσης και αντιμετώπισης, και την πλήρη εφαρμογή των 

δυνατοτήτων της μεθόδου στην παιδιατρική κλινική πράξη. 
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I.B.8. ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Οι υπάρχουσες συσκευές εξαναγκασμένων ταλαντώσεων 

παρουσιάζονται στην Εικόνα Ι.Β.10.  

 

 

Εικόνα Ι.Β.10. Συσκευές εξαναγκασμένων ταλαντώσεων διαθέσιμες στο 

εμπόριο. Α: Συσκευή IOS της εταιρείας Vyaire Medical (ΗΠΑ). Χρησιμοποιεί 

σήματα σταθερής συχνότητας από τα οποία μπορούν με μετασχηματισμό 

να υπολογιστούν και άλλες συχνότητες (κλασική τεχνική IOS). B: Συσκευή 

Quark i2m της εταιρείας Cosmed (Ιταλία). Χρησιμοποιεί σήματα 

ψευδοτυχαίου θορύβου (κλασική τεχνική FOT). C: Συσκευή Resmon Pro της 

εταιρείας MGC Diagnostics (ΗΠΑ). Μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσο την 

τεχνική IOS όσο και την FOT. D: Συσκευή TremoFlo της εταιρείας Thorasys 

(Καναδάς). Η μοναδική απόλυτα φορητή συσκευή. Μπορεί να χρησιμοποιεί 

τόσο την τεχνική IOS όσο και την FOT.  
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ΙΙ 
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ 

ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-14 ΕΤΩΝ   

 

 

ΙΙ.Α.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι αναπνευστικές λειτουργικές δοκιμασίες αποτελούν βασικό 

εργαλείο για τη διάγνωση και παρακολούθηση των αναπνευστικών 

νοσημάτων. Στα μεγαλύτερα παιδιά και στους ενήλικες, η σπιρομετρία 

αποτελεί την πλέον χρησιμοποιούμενη τεχνική. Ωστόσο, η επίτευξη βίαιων 

εκπνευστικών ροών προϋποθέτει την κατανόηση της δοκιμασίας καθώς 

και ένα συγκεκριμένο επίπεδο συνεργασίας από τον εξεταζόμενο, τα 

οποία είναι δύσκολο να επιτευχθούν στην περίπτωση των μικρότερων και 

λιγότερο συνεργάσιμων παιδιών. Όπως προαναφέρθηκε, η τεχνική 

εξαναγκασμένων ταλαντώσεων (FOT) απαιτεί ελάχιστη συνεργασία και 

είναι ιδανική για άτομα που δεν μπορούν να εκτελέσουν περίπλοκους 

αναπνευστικούς χειρισμούς. Η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί σε ερευνητικό 

επίπεδο για αρκετές δεκαετίες, ενώ οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις 

επέτρεψαν την κατασκευή εύχρηστων και αξιόπιστων συσκευών 

μέτρησης, οδηγώντας έτσι στην σταδιακή ενσωμάτωση της μεθόδου στην 

κλινική πράξη. 

Για την αξιολόγηση της κλινικής χρησιμότητας της FOT είναι 

απαραίτητος ο καθορισμός τιμών αναφοράς. Ιδανικά, αυτές προκύπτουν 

ΙΙ.Α 
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από μετρήσεις με κατάλληλο εξοπλισμό και τυποποιημένη μέθοδο, σε 

υγιείς πληθυσμούς με αντιπροσωπευτική ηλικιακή και ανθρωπομετρική 

κατανομή. Επί του παρόντος, υπάρχει πληθώρα εξισώσεων αναφοράς για 

παιδικούς πληθυσμούς,100-112 όχι όμως και για Ελληνόπαιδες. Ο 

καθορισμός τιμών αναφοράς για τα παιδιά της χώρας μας και η σύγκριση 

με εκείνες που έχουν προκύψει από μελέτες σε άλλους Καυκάσιους 

πληθυσμούς, αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής. 

 

ΙΙ.A.2. ΣΚΟΠΟΣ  

Σκοπός της πρώτης φάσης της μελέτης ήταν ο καθορισμός τιμών 

αναφοράς FOT σε Ελληνόπαιδες ηλικίας 3-14 ετών μέσω μιας εμπορικά 

διαθέσιμης συσκευής μέτρησης, και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με 

εκείνα που έχουν προκύψει από παρόμοιες μελέτες σε Καυκάσιους 

πληθυσμούς με ανάλογη ηλικιακή κατανομή. Ο καθορισμός τέτοιων τιμών 

αναφοράς αναμένεται να συμβάλλει στην εγκυρότερη ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων αυτής της διδακτορικής διατριβής. 
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ΙΙ.A.3. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΙΙ.A.3.1. Πληθυσμός 

Πρόκειται για μια συγχρονική μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε 

μεταξύ Ιουνίου 2008 και Ιουλίου 2016 στο Εργαστήριο Αναπνευστικών 

Λειτουργιών της Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας της Παιδιατρικής 

Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Ο 

πληθυσμός της μελέτης αποτελούταν από 249 υγιή παιδιά ηλικίας 3 έως 

14 ετών, τα οποία προσέρχονταν στις δομές της Παιδιατρικής Κλινικής 

για λόγους μη σχετικούς με παιδιατρικά νοσήματα (αναπνευστικά, 

καρδιολογικά, γαστρεντερολογικά, νεφρολογικά, νευρολογικά, 

ενδοκρινολογικά, κ.λπ.), όπως προγραμματισμένες αιμοληψίες, χορήγηση 

πιστοποιητικών υγείας, τακτικός οφθαλμολογικός έλεγχος, συνοδεία 

ασθενών, κ.α. Επιπλέον κριτήρια αποκλεισμού ήταν οι συγγενείς 

δυσπλασίες και οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Η μελέτη εγκρίθηκε από την 

επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Πατρών και ζητήθηκε γραπτή γονική συναίνεση για όλους 

τους συμμετέχοντες. 

 

ΙΙ.A.3.2. Πρωτόκολλο 

Από όλους τους συμμετέχοντες λήφθηκε αρχικά λεπτομερές 

ιστορικό, με ιδιαίτερη έμφαση στα αναπνευστικά νοσήματα βάσει 

τυποποιημένου ερωτηματολογίου.113 Το βάρος και το ύψος των παιδιών 
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μετρήθηκαν με ζυγό και αναστημόμετρο Seca και καταχωρήθηκαν στην 

βάση δεδομένων. 

Οι μετρήσεις FOT πραγματοποιήθηκαν με την συσκευή i2m (Chess 

Medical, Βέλγιο) η οποία χρησιμοποιεί σήμα ψευδοτυχαίου θορύβου στο 

εύρος συχνοτήτων 4-48 Hz (Εικόνα ΙΙ.Α.1). Σημειώνεται πως η παραπάνω 

συσκευή διατίθεται πλέον στο εμπόριο με την ονομασία Quark i2m 

(Cosmed, Ιταλία). Η βαθμονόμηση της συσκευής γινόταν καθημερινά, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις συστάσεις της 

Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπνευστικού (European Respiratory Society -

ERS).53 

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τον εξεταζόμενο να κάθεται 

άνετα αναπνέοντας ήσυχα μέσα από ειδικό αντιμικροβιακό επιστόμιο, με 

την κεφαλή σε ουδέτερη θέση ή ελαφρώς εκτεταμένη και ένα ρινικό 

κλείστρο τοποθετημένο. Οι παρειές και το έδαφος της στοματικής 

κοιλότητας υποστηρίζονταν σταθερά από τον εξεταστή ή έναν βοηθό ή 

ακόμα και από τον ίδιο τον εξεταζόμενο κατά τη διάρκεια των μετρήσεων 

(Εικόνα ΙΙ.Α.1.Α). 
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Εικόνα ΙΙ.Α.1. Τεχνική μέτρησης FOT με τη συσκευή i2m σε εξεταζόμενο της 

μελέτης μας. A: Διαδικασία μέτρησης. Β: Σήματα ροής και πίεσης κατά τη 

διάρκεια της μέτρησης. Διακρίνονται οι εξαναγκασμένες ταλαντώσεις με τη 

μορφή ψευδοτυχαίου θορύβου (μικρές διακυμάνσεις του σήματος) οι οποίες 

υπερτίθενται στη φυσιολογική αναπνοή του παιδιού (μεγάλες διακυμάνσεις 

του σήματος).   

 

Στον κάθε εξεταζόμενο δινόταν χρόνος 1-2 λεπτών ώστε να 

εξοικειωθεί με τη συσκευή και να εκπαιδευτεί να αναπνέει ήρεμα 

ταυτόχρονα με τις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις (Εικόνα ΙΙ.Α.1.Β). 

Συνολικά, καταγράφονταν 3-5 τεχνικά αποδεκτές μετρήσεις ενώ η 

διάρκεια της διαδικασίας δεν ξεπερνούσε τα 90 δευτερόλεπτα ανά 

μέτρηση (ανάλογα με τη συνεργασία του εξεταζόμενου). Κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας, παρακολουθούνταν η συμπεριφορά του παιδιού και τα 

σήματα ροής και πίεσης (Εικόνα ΙΙ.Α.1.Β) προκειμένου να εντοπιστεί 

τυχόν ακανόνιστη αναπνοή, διαρροές γύρω από το επιστόμιο, κίνηση του 

σαγονιού ή καταποτικές κινήσεις. Μόνο μετρήσεις με δείκτη συνοχής 

>0,95 γίνονταν αποδεκτές. 



40 
 

Για την αξιολόγηση της αναστρεψιμότητας στη βρογχοδιαστολή, 

σε κάθε εξεταζόμενο χορηγούνταν 400 mcg εισπνεόμενης σαλβουταμόλης 

(Aerolin, GSK) με ειδικό αεροθάλαμο (Aerochamber plus Flow-Vu, 

Allergan, ΗΠΑ) και η διαδικασία μέτρησης επαναλαμβανόταν μετά από 

χρονικό διάστημα 15 λεπτών.   

 

ΙΙ.A.3.3. Στατιστική ανάλυση 

Οι ασυνεχείς μεταβλητές παρουσιάζονται ως αριθμός 

περιπτώσεων (n) και ποσοστά (%), ενώ οι συνεχείς μεταβλητές ως μέσες 

τιμές ± σταθερή απόκλιση (SD) και εύρος (range). Η μεταβλητότητα των 

τιμών εντός των μετρήσεων (within-test variability), δηλαδή η 

μεταβλητότητα μεταξύ των 3-5 αποδεκτών μετρήσεων για κάθε 

δοκιμασία, εξετάστηκε μέσω του συντελεστή διακύμανσης (CV) ο οποίος 

υπολογίστηκε ως (SD/mean)*100. Η σχέση μεταξύ Rrs/Xrs και ύψους 

διερευνήθηκε με απλή γραμμική παλινδρόμηση. Οι τελικές εξισώσεις 

αναφοράς για την Rrs και Xrs σε σχέση με το ύψος καθορίστηκαν με 

πολυπαραγοντική γραμμική παλινδρόμηση λαμβάνοντας επίσης υπόψη 

το φύλο, το βάρος και την ηλικία. Το τυπικό σφάλμα πρόβλεψης (SEE) 

δίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη 

χρήση του στατιστικού προγράμματος ΙΒΜ SPSS έκδοση 21.0 (IBM Corp, 

Armonk, NY, ΗΠΑ). 
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ΙΙ.A.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΙΙ.A.4.1. Βασικά χαρακτηριστικά 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων παρουσιάζονται 

στον Πίνακα ΙΙ.Α.1.  

 

Πίνακας ΙΙ.Α.1. Βασικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

Γενικά  

Άρρεν φύλο  129 (51,8) 

Ηλικία (έτη) 8,3 ± 2,2 (3-14) 

Ύψος (cm) 123 ± 20 (90-160) 

Βάρος (kg) 31 ± 10 (14-81) 

  

Ηλικιακή κατανομή  

3-4 19 (7,6) 

4-5 23 (9,2) 

5-6 22 (8,8) 

6-7 25 (10) 

7-8 27 (10,8) 

8-9 26 (10,4) 

9-10 25 (10) 

10-11 22 (8,8) 

11-12 20 (8) 

12-13 19 (7,6) 

13-14 21 (8,4) 

Οι τιμές παρουσιάζονται ως αριθμός περιπτώσεων (n) και 

ποσοστά (%) ή ως μέσες τιμές ± σταθερή απόκλιση (SD) και 

εύρος (range). 
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ΙΙ.A.4.2. Επιτυχείς μετρήσεις 

Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας των μετρήσεων ήταν 244/249 

(98%). Από τα 5 παιδιά στα οποία οι μετρήσεις ήταν ανεπιτυχείς, τα 4 δεν 

πέτυχαν δείκτη συνοχής >0,9 εξαιτίας γρήγορων αναπνοών και το ένα δεν 

κατέστη δυνατό να αντιληφθεί ακριβώς τη δοκιμασία (δεν έκλεινε τα 

χείλη γύρω από το επιστόμιο). Όλες οι ανεπιτυχείς μετρήσεις αφορούσαν 

σε παιδιά μικρότερα των 5 ετών. Τα ποσοστά επιτυχίας ανά ηλικία 

παρουσιάζονται στην Εικόνα ΙΙ.Α.2 

 

 

Εικόνα ΙΙ.Α.2. Ποσοστά επιτυχημένων μετρήσεων ανά ηλικία. 
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ΙΙ.A.4.3. Μεταβλητότητα 

Η μεταβλητότητα των μετρήσεων παρουσιάζεται στον Πίνακα 

ΙΙ.Α.2. Ο συντελεστής διακύμανσης της Rrs ήταν μικρότερος από εκείνον 

της Xrs ανεξάρτητα από τη συχνότητα ταλάντωσης. Επίσης, ο 

συντελεστής διακύμανσης τόσο για την Rrs όσο και για την Xrs 

βελτιωνόταν στις μεγαλύτερες συχνότητες (Πίνακας ΙΙ.Α.2). Όπως 

αναμενόταν, η μικρότερη ηλικία συνδυάστηκε με μεγαλύτερους 

συντελεστές διακύμανσης Rrs και Xrs (Εικόνα ΙΙ.Α.3).    

 

Πίνακας ΙΙ.Α.2. Μεταβλητότητα μετρήσεων 

Παράμετρος CV (%) 

Rrs 6Hz  8,0 (3,0 – 14,0) 

Rrs 8Hz 7,4 (2,3 – 12,0) 

Rrs 10 Hz 6,2 (2,0 – 10,1) 

Xrs 6Hz 20,7 (7,7 – 32,0) 

Xrs 8Hz 17,3 (6,7 – 27,4) 

Xrs 10Hz 16,5 (6,2 – 25,3) 

Συντελεστής διακύμανσης (CV) μεταξύ 3-5 αποδεκτών 

μετρήσεων για κάθε δοκιμασία, ο οποίος υπολογίστηκε ως 

(SD/mean)*100. 
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Εικόνα ΙΙ.Α.3. Συντελεστές διακύμανσης Rrs και Xrs ανά ηλικιακή ομάδα.   

 

 

ΙΙ.A.4.4. Συσχέτιση με ύψος 

Διαπιστώθηκε ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ Rrs και ύψους, 

και ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ Xrs και ύψους (Εικόνες ΙΙ.Α.4, ΙΙ.Α.5 

και ΙΙ.Α.6). Όπως προκύπτει από τις εξισώσεις γραμμικής παλινδρόμησης, 

η εξάρτηση της Rrs και της Xrs από το ύψος είναι ανεξάρτητη της 

συχνότητας ταλάντωσης. Επίσης, ο συντελεστής προσδιορισμού των 

εξισώσεων γραμμικής παλινδρόμησης ήταν υψηλότερος για την Rrs σε 

σχέση με την Xrs σε όλες τις συχνότητες ταλάντωσης (Εικόνες ΙΙ.Α.4, ΙΙ.Α.5 

και ΙΙ.Α.6).     
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ΙΙ.A.4.5. Εξισώσεις αναφοράς 

Οι εξισώσεις αναφοράς για την Rrs και Xrs σε σχέση με το ύψος 

καθορίστηκαν με πολυπαραγοντική γραμμική παλινδρόμηση με διόρθωση 

για το φύλο, το βάρος και την ηλικία. Οι εξισώσεις αναφοράς 

παρουσιάζονται στον Πίνακα ΙΙ.Α.3. 
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Εικόνα ΙΙ.Α.4. Τιμές Rrs και Xrs στη συχνότητα των 6Hz σε σχέση με το ύψος σε 249 υγιή παιδιά ηλικίας 3 έως 14 ετών. Δίδονται οι 

εξισώσεις γραμμικής παλινδρόμησης και ο συντελεστής προσδιορισμού (R2).   
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Εικόνα ΙΙ.Α.5. Τιμές Rrs και Xrs στη συχνότητα των 8Hz σε σχέση με το ύψος σε 249 υγιή παιδιά ηλικίας 3 έως 14 ετών. Δίδονται οι 

εξισώσεις γραμμικής παλινδρόμησης και ο συντελεστής προσδιορισμού (R2). 
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Εικόνα ΙΙ.Α.6. Τιμές Rrs και Xrs στη συχνότητα των 10Hz σε σχέση με το ύψος σε 249 υγιή παιδιά ηλικίας 3 έως 14 ετών. Δίδονται οι 

εξισώσεις γραμμικής παλινδρόμησης  και ο συντελεστής προσδιορισμού (R2).
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Πίνακας ΙΙ.Α.3. Εξισώσεις αναφοράς 

 Εξίσωση SEE R2 

Rrs 6Hz  21,5 – 0,12 * Y 1,82 0,68 

Rrs 8Hz 20,7 – 0,10 * Y 1,67 0,65 

Rrs 10 Hz 19,9 – 0,11 * Y 1,54 0,63 

Xrs 6Hz –14,5 + 0,09 * Y 1,71 0,55 

Xrs 8Hz –12,9 + 0,09 * Y 1,60 0,51 

Xrs 10Hz –11,9 + 0,10 * Y 1,53 0,50 

Πολυπαραγοντική γραμμική παλινδρόμηση για τη σχέση μεταξύ 

Rrs/Xrs και ύψους, με διόρθωση για το φύλο, το βάρος και την 

ηλικία. Δίνονται επίσης το σταθερό σφάλμα εκτίμησης (SEE) και 

ο συντελεστής προσδιορισμού της εξίσωσης (R2). 

 

 

ΙΙ.A.4.6. Σύγκριση με άλλες μελέτες 

Η σύκριση των τιμών αναφοράς που προέκυψαν από τη μελέτη μας 

με εκείνες που έχουν προκύψει από παρόμοιες μελέτες σε παιδιά 

παρουσιάζεται στην Εικόνα ΙΙ.Α.7. Οι εξισώσεις αναφοράς του πληθυσμού 

μας μοιάζουν περισσότερο με εκείνες των Hall et al.103 οι οποίες έχουν 

πραγματοποιηθεί με την ίδια ακριβώς συσκευή. 
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Εικόνα ΙΙ.Α.7. Σύγκριση τιμών αναφοράς Rrs και Xrs της μελέτης μας 

(κόκκινες γραμμές) με εκείνες που έχουν προκύψει από παρόμοιες μελέτες σε 

παιδικούς πληθυσμούς.  
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ΙΙ.A.4.7. Βρογχική αναστρεψιμότητα 

Η βρογχική αναστρεψιμότητα για την Rrs και Xrs αναλύεται στον 

Πίνακα ΙΙ.Α.4. Η μέση αναστρεψιμότητα για τις Rrs κυμάνθηκε από –18 έως –

14% και για τις Xrs από 17 έως 25%. Η αναστρεψιμότητα ήταν μικρότερη 

όσο αύξανε η συχνότητα ταλάντωσης. Η 95η εκατοστιαία θέση των Rrs ήταν 

κατά μέγιστο –30,4% στα 6 Hz και των Xrs 50,9% επίσης στα 6 Hz (Πίνακα 

ΙΙ.Α.4). 

 

 

Πίνακας ΙΙ.Α.4. Βρογχική αναστρεψιμότητα 

 Μέση τιμή (SD) Διάμεσος 90Η ΕΘ 95Η ΕΘ 

ΔRrs 6Hz  –18,3 (8,9) 19,0 27,5 30,4 

ΔRrs 8Hz –16,5 (8,4) 14,6 25,8 29,8 

ΔRrs 10Hz –14,4 (7,5) 12,3 23,6 28,9 

ΔXrs 6Hz 25,0 (15,2) 20,3 44,2 50,9 

ΔXrs 8Hz 20,1 (13,5) 16,8 38,3 42,3 

ΔXrs 10Hz 17,3 (10,4) 13,3 35,1 40,0 

% μεταβολή (Δ) των Rrs και Xrs 15 λεπτά μετά τη χορήγηση 400 mcg 

εισπνεόμενης σαλβουταμόλης. Επισημαίνεται η 95η εκατοστιαία θέση 

(ΕΘ) της κατανομής των τιμών ως ανώτερο φυσιολογικό όριο της 

βρογχικής αναστρεψιμότητας. 
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ΙΙ.A.5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην πρώτη φάση αυτής της διδακτορικής διατριβής καθορίστηκαν 

οι τιμές αναφοράς FOT σε Ελληνόπαιδες ηλικίας 3-14 ετών και συγκρίθηκαν 

με εκείνες που έχουν προκύψει από παρόμοιες μελέτες σε παιδικούς 

πληθυσμούς με ανάλογη ηλικιακή κατανομή. Επίσης, διερευνήθηκαν τα 

ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου, η διακύμανση των μετρήσεων και η 

αναστρεψιμότητα των τιμών Rrs και Xrs μετά από χορήγηση 

βρογχοδιαστολής. 

Η κλινική εφαρμογή της FOT προϋποθέτει την ύπαρξη 

αντιπροσωπευτικών δεδομένων αναφοράς για τον εκάστοτε πληθυσμό, με 

ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρωπομετρικά μεγέθη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

της συσκευής και τη μέθοδο μέτρησης. Μέχρι σήμερα, πολλές μελέτες έχουν 

αναφέρει τιμές αναφοράς από υγιή παιδιά, σε ένα ευρύ φάσμα 

συχνοτήτων.100-112 Ωστόσο, οι μελέτες αυτές παρουσιάζουν σημαντικές 

διαφορές στον σχεδιασμό, την μέθοδο μέτρησης, τις χρησιμοποιούμενες 

συσκευές και –το σημαντικότερο- στους πληθυσμούς στόχους. Όλα τα 

παραπάνω είναι πιθανό να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της FOT και να 

οδηγήσουν σε εσφαλμένη ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, 

έχει δειχθεί πως οι εξισώσεις αναφοράς από την Αυστραλία υπερεκτιμούν 

την πνευμονική λειτουργία παιδιών από το Μεξικό,108 γεγονός που μπορεί να 

σημαίνει πως η εθνικότητα ή η φυλή των εξεταζόμενων παίζει επίσης 

σημαντικό ρόλο.  
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Σε συμφωνία με την παρούσα μελέτη (Εικόνες ΙΙ.Α.4, ΙΙ.Α.5 και ΙΙ.Α.6), 

η πλειονότητα των αντίστοιχων ερευνών έχει αναδείξει μια ισχυρή 

αντίστροφη σχέση μεταξύ Rrs και ύψους, και μια επίσης ισχυρή θετική 

συσχέτιση μεταξύ Xrs και ύψους. Ωστόσο, η συμβολή άλλων παραμέτρων, 

όπως το φύλο, το βάρος και η ηλικία, έχει επίσης αναγνωριστεί.22 Αν και στη 

δική μας μελέτη η συμβολή άλλων μεταβλητών πλην του ύψους δεν ήταν 

σημαντική, οι εξισώσεις αναφοράς υπολογίστηκαν μέσω πολυπαραγοντικής 

παλινδρόμησης με διόρθωση για το φύλο, το βάρος και την ηλικία (Πίνακας 

ΙΙ.Α.3) και, έτσι, θα πρέπει να θεωρηθούν περισσότερο αντιπροσωπευτικές.       

Ο έλεγχος της διακύμανσης των μετρήσεων είναι επίσης σημαντικός 

για την αξιολόγηση της FOT στην κλινική πράξη. Σε αυτή τη μελέτη 

καθορίστηκε η μεταβλητότητα των τιμών εντός της δοκιμασίας (within-test 

variability), δηλαδή η μεταβλητότητα μεταξύ των 3-5 αποδεκτών μετρήσεων 

για κάθε εξεταζόμενο. Σε παλαιότερες μελέτες, η μέση διακύμανση της Rrs 

έχει αναφερθεί μεταξύ 6% και 11%,103,114,115 διακύμανση απόλυτα 

συγκρίσιμη με τη διακύμανση 6-8% που παρατηρήθηκε στον πληθυσμό μας 

(Πίνακας ΙΙ.Α.2). Η μεταβλητότητα εντός της δοκιμασίας για την Xrs έχει 

αναφερθεί πως είναι μεγαλύτερη, της τάξης του 16-17%,103,114,115 τιμές που 

επίσης συμφωνούν με τη διακύμανση 15-20% που διαπιστώθηκε στη δική 

μας μελέτη (Πίνακας ΙΙ.Α.2).  

Πρωτοτυπία της μελέτης μας αποτελεί το γεγονός πως η διακύμανση 

των μετρήσεων αξιολογήθηκε σε σχέση με την ηλικία των εξεταζόμενων. 

Βρέθηκε πως τα παιδιά μικρότερης ηλικίας πραγματοποιούν  μετρήσεις με 
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μεγαλύτερη μεταβλητότητα εντός της δοκιμασίας σε σχέση με τα 

μεγαλύτερα παιδιά (Εικόνα ΙΙ.Α.3), εύρημα που πρέπει να αποδοθεί στην 

μικρότερη συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις της δοκιμασίας (θέση 

σώματος, σταθερή και ήρεμη αναπνοή, αποφυγή καταποτικών κινήσεων, 

κ.λπ.). Η επαναληψιμότητα των μετρήσεων δεν αξιολογήθηκε στην παρούσα 

μελέτη. Ωστόσο, έχει γενικά αναφερθεί πως τόσο η βραχυπρόθεσμη (εντός 

15 λεπτών) όσο και η μακροπρόθεσμη (εντός 2-3 ημερών) επαναληψιμότητα 

της FOT είναι εξαιρετικά υψηλή και απόλυτα συγκρίσιμη με την 

επαναληψιμότητα άλλων λειτουργικών πνευμονικών δοκιμασιών. 103,114,115 

Στην παρούσα μελέτη το πρωτόκολλο της δοκιμασίας καθώς και τα 

κριτήρια αποδοχής των μετρήσεων ήταν αυστηρά. Κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας παρακολουθούνταν συνεχώς η συμπεριφορά του εξεταζόμενου 

και τα σήματα ροής και πίεσης προκειμένου να εντοπιστεί τυχόν ακανόνιστη 

αναπνοή, διαρροές γύρω από το επιστόμιο, κίνηση του σαγονιού ή 

καταποτικές κινήσεις. Επίσης, μόνο μετρήσεις με δείκτη συνοχής >0,95 

γίνονταν αποδεκτές. Παρόλα αυτά, το συνολικό ποσοστό επιτυχίας (98%), 

είναι από τα υψηλότερα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία,103,114,115 

γεγονός το οποίο αναδεικνύει την ανάγκη πραγματοποίησης των FOT 

μετρήσεων στα πλαίσια οργανωμένου εργαστηρίου αναπνευστικών 

λειτουργιών και μέσω τυποποιημένου πρωτοκόλλου. Ωστόσο, ακόμα και σε 

αυτές τις συνθήκες η δοκιμασία είναι  δυσκολότερο να πραγματοποιηθεί 

αξιόπιστα στα μικρά νήπια, γεγονός που αντανακλάται στα μικρότερα 

ποσοστά επιτυχίας σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες. 103,114-116    
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ΙΙ.A.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα μελέτη καθορίστηκαν, για πρώτη φορά, τιμές 

αναφοράς FOT σε Ελληνόπαιδες ηλικίας 3-14 ετών οι οποίες 

ενσωματώθηκαν σε εξισώσεις αναφοράς σε σχέση με το ύψος. Οι τιμές αυτές 

βρίσκονται σε συμφωνία με εκείνες που έχουν προκύψει από μελέτες σε 

παιδικούς πληθυσμούς με παρόμοια ηλικιακή κατανομή και με την ίδια 

συσκευή μέτρησης. Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου ήταν 

εξαιρετικό, όπως απόλυτα αποδεκτή ήταν και η μεταβλητότητα των τιμών 

εντός της δοκιμασίας. Ωστόσο, η μεταβλητότητα των μετρήσεων αυξάνει 

στις μικρότερες ηλικίες, όπου και το ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου είναι 

σχετικά μικρότερο. Σε ότι αφορά την αναστρεψιμότητα των τιμών Rrs και 

Xrs μετά από χορήγηση βρογχοδιαστολής, βρέθηκε πως η μείωση της Rrs 

κατά 30% και η αύξηση της Xrs κατά 50% αποτελούν τα ανώτερα όρια της 

κατανομής των φυσιολογικών τιμών βρογχικής αναστρεψιμότητας. 
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ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ  

 

ΙΙ.Β.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η θεωρία της «νόσου του κοινού αεραγωγού»117 υποστηρίζει την 

ύπαρξη άμεσης σχέσης μεταξύ αλλεργικής ρινίτιδας (ΑΡ) και άσθματος. 

Πράγματι, πλήθος επιδημιολογικών δεδομένων δείχνουν ότι οι δύο 

διαταραχές συχνά συνυπάρχουν: η πλειονότητα των ασθενών με άσθμα 

παρουσιάζει και ρινικά συμπτώματα, ενώ έως και το 40% των ατόμων με ΑΡ 

πάσχουν από άσθμα.118 Η αλλεργική ρινίτιδα αποτελεί αναγνωρισμένο 

παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη άσθματος τόσο στους ενήλικες119 

όσο και στα παιδιά,120 ενώ η σοβαρότητα των ρινικών συμπτωμάτων σε 

αυτούς τους ασθενείς σχετίζεται με το επίπεδο ελέγχου της ασθματικής 

νόσου.121,122 Το παθοφυσιολογικό υπόβαθρο των παραπάνω παρατηρήσεων 

έχει πλέον επιβεβαιωθεί, αφού σειρά μελετών έχει αποδείξει την λειτουργική 

συσχέτιση μεταξύ ανώτερου αεραγωγού και βρόγχων.118,123 Έτσι, οι ομάδες 

εργασίας της πρωτοβουλίας για την Αλλεργική Ρινίτιδα και τον αντίκτυπό 

της στο Άσθμα (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma – ARIA) 

προτείνουν πως η πιθανότητα βρογχικής συμμετοχής θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη σε όλους τους ασθενείς με ΑΡ.124,125 

Η δυσλειτουργία των μικρών αεραγωγών (small-airway dysfunction – 

SAD), η οποία κλασικά ορίζεται ως ύπαρξη ηπίων σπιρομετρικών 

ΙΙ.Β 
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μεταβολών, βρογχική υπεραντιδραστικότητα και/ή φλεγμονή των 

αεραγωγών χωρίς αντίστοιχα αναπνευστικά συμπτώματα, αποτελεί πρώιμο 

χαρακτηριστικό της βρογχικής συμμετοχής σε μη-ασθματικούς ενήλικες με 

ΑΡ.126 Πρόσφατες έρευνες έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία SAD και σε μη-

ασθματικά παιδιά με ΑΡ.127-131 Ωστόσο, τα στοιχεία σχετικά με το εάν η SAD 

προηγείται της ανάπτυξης άσθματος και άρα μπορεί να προβλέψει την 

εκδήλωση της νόσου, είναι μέχρι στιγμής ανεπαρκή.132,133 Αυτό μπορεί εν 

μέρει να αποδοθεί στο γεγονός ότι η σπιρομέτρηση δεν μπορεί να ανιχνεύσει 

με ακρίβεια την ηπίου βαθμού αναστρέψιμη απόφραξη των μικρών 

αεραγωγών.130 Από την άλλη πλευρά, άλλες λειτουργικές δοκιμασίες όπως η 

FOT, μπορούν να αναδείξουν ευκολότερα την ύπαρξη υποκλινικών 

μεταβολών στις αναπνευστικές αντιστάσεις.130 Ωστόσο, ο ρόλος την 

ανίχνευσης της SAD μέσω της FOT για την πρόβλεψη της εκδήλωσης 

άσθματος σε παιδιά με ΑΡ, δεν έχει μέχρι σήμερα διερευνηθεί.  

 

ΙΙ.Β.2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης SAD 

μέσω σπιρομέτρησης και FOT σε μη-ασθματικά παιδιά σχολικής ηλικίας με 

ΑΡ, και η αξιολόγηση της ικανότητας της SAD για την πρόβλεψη της 

ανάπτυξης άσθματος σε αυτούς τους ασθενείς.134 
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ΙΙ.Β.3. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΙΙ.Β.3.1. Πληθυσμός  

Η παρούσα μελέτη ήταν μια διαχρονική μελέτη παρακολούθησης μη-

ασθματικών παιδιών ηλικίας 6 ετών με μέτρια-σοβαρή διαλείπουσα ΑΡ, τα 

οποία ελέγχονταν τακτικά για ανάπτυξη άσθματος μέχρι την ηλικία των 11 

ετών.134 Όλοι οι συμμετέχοντες στρατολογήθηκαν μεταξύ Ιουνίου 2008 και 

Μαΐου 2011. Συμμετείχαν μη-ασθματικά παιδιά τα οποία είχαν τακτική 

παρακολούθηση στην Παιδοπνευμονολογική και Αλλεργιολογική Μονάδα 

της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, τα 

οποία κατά τη διάρκεια του έκτου έτους της ηλικίας τους παρουσίαζαν 

συμπτώματα ΑΡ (ρινόρροια, ρινική απόφραξη, φτάρνισμα, φαγούρα στη 

μύτη ή/και στα μάτια) που διαρκούσαν λιγότερο από τέσσερις ημέρες την 

εβδομάδα ή λιγότερο από τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες, και τα οποία 

επηρέαζαν την καθημερινή τους δραστηριότητα (στο σχολείο, στις 

αθλητικές δραστηριότητες, στην κοινωνική ζωή). Τα παιδιά με ήπια ή 

επίμονη ΑΡ σύμφωνα με την ταξινόμηση της ARIA124,125 εξαιρέθηκαν από τη 

μελέτη.  

Οι συμμετέχοντες έπρεπε επίσης να έχουν θετικές δερματικές 

δοκιμασίες νυγμού (skin prick tests – SPTs) στα κοινά αεροαλλεργιογόνα 

(μείγμα χόρτων, αγριάδα, ελιά, κυπαρίσσι, περδικάκι, Dermatophagoides 

pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Alternaria tensis, Cladosporium 

herbarum, Aspergillus fumingatus, επιθήλιο σκύλου και γάτας). Τα SPTs 

πραγματοποιήθηκαν από  εξειδικευμένη Παιδοαλλεργιολόγο με τη χρήση 
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ειδικού πάνελ αλλεργιογόνων εκχυλισμάτων του εμπορίου (Laboratorios 

LETI, Ισπανία). Η αλλεργική ευαισθητοποίηση ταξινομήθηκε ως εποχική 

όταν τα SPTs ήταν θετικά μόνο σε γύρεις ή ως ολοετής όταν διαπιστωνόταν  

ευαισθητοποίηση στα ακάρεα της οικιακής σκόνης, στους μύκητες ή/και στα 

ζώα. Η παρουσία θετικών SPTs σε 3 ή περισσότερα αλλεργιογόνα ορίστηκε 

ως πολλαπλή ευαισθητοποίηση.  

Η απουσία άσθματος στην ηλικία των έξι ετών εξακριβώθηκε βάσει 

των παρακάτω κριτηρίων: (α) αρνητικό ιστορικό (από τους γονείς και τον 

οικογενειακό γιατρό/παιδίατρο) για συμπτώματα που υποδηλώνουν άσθμα 

(συριγμός, δύσπνοια, υποτροπιάζον βήχας) κατά τη διάρκεια των δύο 

τελευταίων ετών, (β) απουσία συνταγογράφησης φαρμάκων σχετιζόμενων 

με άσθμα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών και, (γ) φυσιολογική 

σπιρομέτρηση κατά τη στρατολόγηση στη μελέτη. Ένας ανεξάρτητος 

παιδίατρος, εξειδικευμένος στην Παιδοπνευμονολογία και στην 

Παιδοαλλεργιολογία, εξέτασε τους φακέλους όλων των συμμετεχόντων και 

επιβεβαίωσε πως πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια. Η μελέτη εγκρίθηκε 

από την επιτροπή δεοντολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

Πατρών, ενώ για τον κάθε εξεταζόμενο λήφθηκε γραπτή γονική συναίνεση 

για τη συμμετοχή στη μελέτη. Τα ακριβή χρονικά ορόσημα της μελέτης 

παρουσιάζονται στην Εικόνα ΙΙ.Β.1.134 
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Εικόνα ΙΙ.Β.1. Διάγραμμα ροής και χρονικά ορόσημα της μελέτης.                    

ΑΡ: αλλεργική ρινίτιδα, SPTs: δερματικές δοκιμασίες νυγμού, FOT: 

ταλαντωσιμετρία, FeNO: κλασματική συγκέντρωση εκπνεόμενου ΝΟ, inCS: 

ρινικά στεροειδή, H1b: αντιισταμινικά, LTRA: μοντελουκάστη     
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ΙΙ.Β.3.2. Πρωτόκολλο  

Επίσκεψη 1: Πνευμονική λειτουργία εκτός έξαρσης ΑΡ 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν αρχικά να επισκεφτούν τη μονάδα μας 

όταν ήταν εντελώς ασυμπτωματικοί, απαλλαγμένοι δηλαδή από 

συμπτώματα AΡ ή άλλα αναπνευστικά συμπτώματα, για τουλάχιστον 4 

εβδομάδες και χωρίς να έχουν λάβει καμία σχετική αγωγή, όπως ενδορρινικά 

κορτικοστεροειδή, αντιισταμινικά ή ανταγωνιστές υποδοχέα λευκοτριενίων. 

Μετά από διεξοδική κλινική εξέταση, όλα τα παιδιά υποβάλλονταν σε μια 

σειρά μετρήσεων πνευμονικής λειτουργίας, ως εξής:  

α) Μέτρηση της κλασματικής συγκέντρωσης του εκπνεόμενου 

μονοξειδίου του αζώτου (FeNO) με τη συσκευή NObreath (Bedfont Scientific, 

ΗΒ).  

β) Μέτρηση της εμπέδησης του αναπνευστικού συστήματος με την 

τεχνική FOT (συσκευή i2m, Chess Medical, Βέλγιο) σε συχνότητες 4-48Hz 

σύμφωνα με την καθιερωμένη τεχνική.22 Στο κάθε παιδί καταγράφηκαν οι 

μέσες τιμές Rrs και Xrs στα 6 και 8 Hz από πέντε τεχνικά αποδεκτές 

μετρήσεις.  

γ) Σπιρομέτρηση με τη συσκευή MicroLab (CareFusion, ΗΠΑ). 

Καταγράφηκε ο βίαια εκπνεόμενος όγκος στο 1ο δευτερόλεπτο (FEV1), η 

βίαιη ζωτική χωρητικότητα (FVC) και η βίαιη εκπνευστική ροή μεταξύ 25 και 

75% της FVC (FEF25-75) τριών τεχνικά αποδεκτών μετρήσεων 
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δ) Μέτρηση βρογχικής αναστρεψιμότητας μετά από χορήγηση 

400mcg εισπνεόμενης σαλβουταμόλης (Aerolin 100mcg/δόση, 

GlaxoSmithKline, Ελλάδα) μέσω ειδικού αεροθαλάμου (Aerochamber, 

Trudell Medical International, Καναδάς). Η ταλαντωσιμετρία και η 

σπιρομέτρηση επαναλήφθηκαν 15 λεπτά μετά τη βρογχοδιαστολή και 

καθορίστηκε η αναστρεψιμότητα  της FEV1, της FVC, της FEF25-75, της Rrs 

στα 6 και 8 Hz και της Xrs στα 6 και 8 Hz. 

Επίσκεψη 2: Πνευμονική λειτουργία κατά την έξαρση της ΑΡ 

Οι συμμετέχοντες είχαν λάβει οδηγίες να προσέρχονται στη μονάδα 

μας κατά την πρώτη έξαρση της ΑΡ, εντός 48 ωρών από την έναρξη των 

συμπτωμάτων και πριν τη χρήση οποιουδήποτε σχετικού φαρμάκου. Τα 

παιδιά που δεν παρουσιάζονταν εντός 48 ωρών ή είχαν λάβει φαρμακευτική 

αγωγή αποκλείονταν από τη μελέτη. Μετά την κλινική επιβεβαίωση της 

έξαρσης της νόσου, οι συμμετέχοντες υποβάλλονταν σε μετρήσεις 

πνευμονικής λειτουργίας με την ίδια σειρά όπως στην επίσκεψη 1. Σε κάθε 

περίπτωση, καταγραφόταν ο FEV1, η FVC, η FEF25-75, η Rrs και η Xrs στα 6 

και 8 Hz πριν και μετά τη βρογχοδιαστολή, καθώς και η αναστρεψιμότητα 

των παραπάνω παραμέτρων. 

Επισκέψεις παρακολούθησης 

Όλα τα παιδιά έπρεπε να επισκέπτονται τη μονάδα μας δύο φορές το 

χρόνο: α) όταν ήταν εντελώς ασυμπτωματικά για τουλάχιστον 4 εβδομάδες 

και δεν είχαν λάβει αγωγή και β) στην έξαρση τη ΑΡ εντός 48 ωρών από την 

έναρξη των συμπτωμάτων και πριν τη χρήση οποιουδήποτε σχετικού 
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φαρμάκου. Σε κάθε επίσκεψη, μετά από λεπτομερή κλινική εξέταση 

ακολουθούσε μέτρηση του FeNO, ταλαντωσιμετρία και σπιρομέτρηση, ενώ 

στη συνέχεια καθοριζόταν η αναστρεψιμότητα στη βρογχοδιαστολή (όπως 

περιγράφεται παραπάνω). Συνολικά, σχεδιάστηκαν 10 επισκέψεις 

παρακολούθησης για τον κάθε συμμετέχοντα μέχρι την ηλικία των 11 ετών. 

 Η μελέτη ολοκληρωνόταν όταν οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν τις 

10 επισκέψεις (σε 5 χρόνια) ή με την εμφάνιση συμπτωμάτων άσθματος 

(συριγμός, αναπνευστική δυσχέρεια, βήχας με συμβατά σπιρομετρικά 

ευρήματα). Τα παιδιά που έχασαν δύο διαδοχικές επισκέψεις (δηλαδή δεν 

παρακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός έτους) όπως και εκείνα που δεν 

προσήλθαν περισσότερες από τρείς φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου 

παρακολούθησης, εξαιρέθηκαν από την ανάλυση. 

Συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

Όλες οι καταγραφές αποθηκεύτηκαν σε βάση δεδομένων ειδικά 

σχεδιασμένη για τη μελέτη. Οι τιμές FEV1, FVC και FEF25-75 μετατράπηκαν 

σε ποσοστό επί του προβλεπόμενου χρησιμοποιώντας το λογισμικό GLI-

2012 έκδοση 1.3.4. για μεγάλες βάσεις δεδομένων.135 Η βρογχική 

αναστρεψιμότητα υπολογίστηκε ως η σχετική εκατοστιαία μεταβολή (Δ) του 

FEV1, της FEF25-75, και των Rrs και Xrs στα 6 και 8 Hz, ως (τιμή μετά τη 

βρογχοδιαστολή – τιμή προ βρογχοδιαστολής) Χ 100 / τιμή προ 

βρογχοδιαστολής. 
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Οι διαφορές στις παραπάνω παραμέτρους μεταξύ παιδιών που 

ανέπτυξαν και εκείνων που δεν ανέπτυξαν άσθμα, εκτιμήθηκαν με τη 

στατιστική δοκιμασία t. Η ικανότητα αυτών των παραμέτρων να 

προβλέπουν την ανάπτυξη άσθματος διερευνήθηκε περαιτέρω με ανάλυση 

ROC, συμπεριλαμβανομένων της εκτίμησης της περιοχής κάτω από την 

καμπύλη ROC (AUC) και του προσδιορισμού της καλύτερης τιμής διάκρισης 

σύμφωνα με τον δείκτη Youden's J (Ευαισθησία + Ειδικότητα - 1).136 

Με βάση τις καλύτερες τιμές διάκρισης για τις Rrs και Xrs (βλέπε 

“Αποτελέσματα” παρακάτω), η δυσλειτουργία των μικρών αεραγωγών 

(SAD) ορίστηκε ως ΔRrs στα 6 ή 8 Hz ≥ -30% και/ή ΔXrs στα 6 ή 8 Hz ≥ 50% 

μετά τη βρογχοδιαστολή, ανεξάρτητα από τις όποιες σπιρομετρικές 

μεταβολές. Η σχέση μεταξύ SAD κατά την έξαρση της AR και την ανάπτυξη 

άσθματος εκτιμήθηκε με πολυπαραγοντική λογιστική παλινδρόμηση, με 

προσαρμογή για την επίδραση άλλων παραγόντων κινδύνου, όπως το 

έκζεμα, το γονικό άσθμα και ο τύπος της αλλεργικής ευαισθητοποίησης.  

Ο διαχρονικός κίνδυνος ανάπτυξης άσθματος στα παιδιά της μελέτης 

αξιολογήθηκε με ανάλυση επιβίωσης (survival analysis) μέσω του μοντέλου 

αναλογικών κινδύνων του Cox (Cox regression).137 Οι αναλογίες κινδύνου 

(hazard ratios) εκτιμήθηκαν τόσο για την κάθε παράμετρο ξεχωριστά 

(μονοπαραγοντική ανάλυση) όσο και συνδυαστικά (πολυπαραγοντική 

ανάλυση).138 

Όλες οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το λογισμικό 

IBM SPSS 21.0 (IBM Corp., Armonk, NY). 
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ΙΙ.Β.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΙΙ.Β.4.1. Πληθυσμός 

Ογδόντα ένα παιδιά ηλικίας 6 ετών με μέτρια-σοβαρή διαλείπουσα ΑΡ 

στρατολογήθηκαν και πραγματοποίησαν την αρχική μέτρηση πνευμονικής 

λειτουργίας (επίσκεψη 1). Δύο παιδιά εξαιρέθηκαν στη συνέχεια από τη 

μελέτη διότι δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες για τη μέτρηση 

πνευμονικών λειτουργιών κατά την έξαρση της ΑΡ (επίσκεψη 2). Και τα δύο 

είχαν λάβει φαρμακευτική αγωγή (ενδορρινικά κορτικοστεροειδή και 

αντιισταμινικά) πριν προσέλθουν στη μονάδα μας. Από τα υπόλοιπα 79 

παιδιά, 5 δεν συμμορφώθηκαν με το πρωτόκολλο παρακολούθησης (ένα 

παιδί έχασε δύο συνεχόμενες επισκέψεις παρακολούθησης και 4 παιδιά 

έχασαν συνολικά 3 ή περισσότερες επισκέψεις) και αποκλείστηκαν από την 

ανάλυση. Κανένα από αυτά τα παιδιά δεν ανέπτυξε άσθμα μέχρι την ηλικία 

των 11 ετών. Ένα ακόμα παιδί αποκλείστηκε από τη μελέτη λόγω 

μετεγκατάστασης σε άλλη πόλη. Έτσι, ο πληθυσμός που συμπεριλήφθηκε 

τελικά στη μελέτη αποτελούνταν από 73 παιδιά με μέτρια-σοβαρή 

διαλείπουσα ΑΡ τα οποία παρακολουθήθηκαν δύο φορές το χρόνο για 5 

χρόνια μέχρι τον Μάιο του 2016 (Εικόνα ΙΙ.Β.1). 

Τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της μελέτης παρουσιάζονται στον 

Πίνακα ΙΙ.Β.1. Είκοσι τρία παιδιά (31,5%) ανέπτυξαν άσθμα μέχρι το τέλος 

της περιόδου παρακολούθησης. Δεν υπήρξαν διαφορές στα δημογραφικά 

στοιχεία, τον τύπο ευαισθητοποίησης και τον χρόνο που πέρασε από τη 

διάγνωση της ΑΡ μεταξύ παιδιών που ανέπτυξαν και εκείνων που δεν 
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ανέπτυξαν άσθμα (Πίνακας ΙΙ.Β.1). Οι συμμετέχοντες που ανέπτυξαν άσθμα 

είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν έκζεμα ή τουλάχιστον έναν γονέα 

με άσθμα (Πίνακας ΙΙ.Β.1). 
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Πίνακας ΙΙ.Β.1. Χαρακτηριστικά πληθυσμού της μελέτης 

 Συνολικά Χωρίς άσθμα Άσθμα 

N 73 50 23 

Δημογραφικά    

Άρρεν φύλο 42 (57,5) 29 (58,0) 13 (56,5) 

Ηλικία, έτη 6,0 ± 0,3  

(5,5 - 6,4) 

6,0 ± 0,3  

(5,5 - 6,4) 

6,0 ± 0,3  

(5,5 - 6,4) 

Ύψος, cm 117,2 ± 2,2  

(113,0 - 122,2) 

117,2 ± 1,9  

(113,7 - 121,3) 

117,4 ± 2,8  

(113,0 - 122,2) 

BMI, kg/m2 16,0 ± 1,6  

(13,8 - 20,6) 

15,9 ± 1,7  

(13,9 - 20,6) 

16,2 ± 1,4  

(13,8 – 18,8) 

Ιστορικό    

Έκζεμα 22 (30,1) 11 (22,0)* 11 (47,8)* 

Γονικό άσθμα 17 (23,3) 5 (10,0) 12 (52,2) †  

Ευαισθητοποίηση    

Εποχιακή (γύρεις) 62 (84,9) 43 (86,0) 19 (82,6) 

Ολοετής 45 (61,6) 28 (56,0) 17 (73,9) 

Ακάρεα 34 24 10 

Μύκητες 18 10 8 

Σκύλος, γάτα 13 7 6 

Εποχιακή και ολοετής 34 (46,6) 21 (42,0) 13 (56,5) 

Πολλαπλή‡ 52 (71,2) 34 (68,0) 18 (78,3) 

Νόσος    

Χρόνος από τη διάγνωση της 

ΑΡ, έτη 

1,5 ± 0,8  

(0,5 - 3,0) 

1,4 ± 0,7   

(0,5 – 3,0) 

1,6 ± 0,8   

(0,5 - 3,0) 

Χρόνος μέχρι την εκδήλωση 

άσθματος, έτη 

NA NA 3,5 ± 1,1   

(1 - 10) 

Τα στοιχεία είναι μέσοι όροι ± SD (εύρος) ή αριθμός περιστατικών (%) 

Ο στατιστικός έλεγχος έγινε με δοκιμασία student’s t ή chi-square  

* P = 0,025,  † P < 0,001 

BMI: δείκτης μάζας σώματος, ΑΡ: αλλεργική ρινίτιδα, NA: μη εφαρμόσιμο 
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ΙΙ.Β.4.2. Αναπνευστική λειτουργία εκτός έξαρσης ΑΡ 

Δεν διαπιστώθηκαν διαφορές στις πνευμονικές λειτουργίες πριν και 

μετά τη βρογχοδιαστολή μεταξύ των παιδιών που ανέπτυξαν και εκείνων 

που δεν ανέπτυξαν άσθμα. Οι βασικές τιμές FeNO ήταν επίσης παρόμοιες 

(ΙΙ.Β.2). Η αναστρεψιμότητα του FEV1, της FEF25-75 και των Rrs δεν 

διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων. Ωστόσο, τα παιδιά που ανέπτυξαν άσθμα 

παρουσίασαν μεγαλύτερη αναστρεψιμότητα στις Xrs μετά τη χορήγηση 

βρογχοδιασταλτικού (Πίνακας ΙΙ.Β.2). 
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Πίνακας ΙΙ.Β.2. Πνευμονική λειτουργία εκτός έξαρσης ΑΡ 

 Χωρίς άσθμα  (N = 50) Άσθμα (N = 23) 

Προ βρογχοδιαστολής   

FEV1, %  99,4 ± 5,2 (86,5 - 109,3) 98,9 ± 7,2 (84,8 - 111,3) 

FVC, %  95,6 ± 5,5 (80,7 - 107,6) 95,7 ± 7,8 (82,5 - 112,5) 

FEV1 / FVC 0,94 ± 0,04 (0,86 - 0,99) 0,93 ± 0,04 (0,86 - 0,98) 

FEF25-75, %  101,0 ± 4,4 (91,7 - 113,8) 99,7 ± 5,9 (88,7 - 110,8) 

Rrs6, hPa·s/l 6,67 ± 1,27 (4,12 - 9,13)  6,71 ± 1,18 (4,58 - 9,06) 

Rrs8, hPa·s/l 6,47 ± 1,26 (3,97 - 6,47) 6,51 ± 1,11 (4,42 - 8,83) 

Xrs6, hPa·s/l –2,10 ± 0,75 (–0,57 - –3,56) –2,19 ± 0,74 (–1,09 - –3,55) 

Xrs8, hPa·s/l –2,07 ± 0,74 (–0,66 - –3,44) –2,17 ± 0,71 (–1,06 - –3,44) 

FeNO, ppm 14,1 ± 4,5 (6 - 23)   14,5 ± 3,9 (7 - 22)   

Μετά τη βρογχοδιαστολή   

FEV1, %  102,1 ± 5,7 (88,9 - 114,4) 101,4 ± 7,3 (87,6 - 116,1) 

FEF25-75, %  110,2 ± 5,3 (101,8 - 126,5) 111,5 ± 8,3 (97,1 - 129,1) 

Rrs6, hPa·s/l 5,48 ± 1,32 (2,99 - 8,25)  5,29 ± 0,85 (3,79 - 6,44) 

Rrs8, hPa·s/l 5,43 ± 1,28 (3,00 - 8,06) 5,30 ± 0,81 (3,70 - 6,29) 

Xrs6, hPa·s/l –1,57 ± 0,64 (–0,44 - –3,13) –1,39 ± 0,56 (–0,43 - –2,40) 

Xrs8, hPa·s/l –1,65 ± 0,63 (–0,54 - –3,11) –1,49 ± 0,57 (–0,53 - –2,76) 

Αναστρεψιμότητα   

ΔFEV1, % 3,4 ± 1,6 (0,4 - 8,2) 3,9 ± 1,8 (2,2 - 8,4) 

ΔFEF25-75, % 9,8 ± 3,2 (4,1 - 19,3) 10,7 ± 3,5 (7,1 - 21,3) 

ΔRrs6, % –18,3 ± 8,9 (0,7 - –42,1) –20,5 ± 9,9 (–1,2 - –39,6) 

ΔRrs8, % –17,5 ± 8,4 (0,6 - –36,9) –18,2 ± 7,5 (–0,1 - –39,9) 

ΔXrs6, % 25,0 ± 15,2 (2,3 - 61,4) * 35,5 ± 19,2 (3,4 - 64,7) * 

ΔXrs8, % 20,1 ± 13,5 (2,4 - 62,1) † 29,7 ± 17,1 (2,7 - 62,5) † 

Τα στοιχεία είναι μέσοι όροι ± SD (εύρος).  

Ο στατιστικός έλεγχος έγινε με τη δοκιμασία student’s t  

* P = 0,014, † P = 0,019 

Δ: σχετική εκατοστιαία μεταβολή υπολογιζόμενη ως (τιμή μετά τη βρογχοδιαστολή - τιμή 

προ βρογχοδιαστολής) Χ 100 / τιμή προ βρογχοδιαστολής 
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ΙΙ.Β.4.3. Αναπνευστική λειτουργία στην έξαρση της ΑΡ 

Κατά την έξαρση της ΑΡ, δεν διαπιστώθηκαν διαφορές στις 

σπιρομετρικές παραμέτρους ή τα επίπεδα FeNO πριν από βρογχοδιαστολή 

μεταξύ των δυο ομάδων (Πίνακας ΙΙ.Β.3). Ωστόσο, τα παιδιά που ανέπτυξαν 

άσθμα είχαν υψηλότερες Rrs και χαμηλότερες Xrs πριν τη βρογχοδιαστολή 

(Πίνακας ΙΙ.Β.3). Οι σπιρομετρικές και FOT παράμετροι μετά τη 

βρογχοδιαστολή ήταν παρόμοιες (Πίνακας ΙΙ.Β.3). Κατά την έξαρση της ΑΡ, 

τα παιδιά που ανέπτυξαν άσθμα είχαν σημαντικά μεγαλύτερη 

αναστρεψιμότητα (ΔFEV1, ΔFEF25-75, ΔRrs και ΔXrs) μετά τη χορήγηση 

βρογχοδιασταλτικού σε σύγκριση με τους μάρτυρες (Πίνακας ΙΙ.Β.3). 
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Πίνακας ΙΙ.Β.3. Πνευμονική λειτουργία στην έξαρση της ΑΡ 

 Χωρίς άσθμα  (N = 50) Άσθμα (N = 23) 

Προ βρογχοδιαστολής   

FEV1, %  96,1 ± 5,5 (84,0 - 107,5) 94.7 ± 7.6 (82.0 - 109.7) 

FVC, %  95,1 ± 5,6 (80,8 - 107,9) 93.2 ± 8.1 (80.6 - 110.0) 

FEV1 / FVC 0,94 ± 0,05 (0,86 - 0,98) 0.93 ± 0.05 (0.87 - 0.97) 

FEF25-75, %  90,8 ± 3,7 (82,6 - 102,3) 89.5 ± 4.0 (80.8 - 97.2) 

Rrs6, hPa·s/l 7,19 ± 1,45 (4,50 - 9,92) * 7.85 ± 1.11 (5.91 - 10.33) * 

Rrs8, hPa·s/l 6,84 ± 1,37 (4,21 - 9,43) † 7.46 ± 1.05 (5.62 - 9.80) † 

Xrs6, hPa·s/l –2,29 ± 0,86 (–0,62 - –4,11) ‡ –2.97 ± 0.95 (–1.44 - –5.25) ‡ 

Xrs8, hPa·s/l –2,10 ± 0,80 (–0,64 - –3,73) ‡ –2.77 ± 0.86 (–1.31 - –4.60) ‡ 

FeNO, ppm 23,9 ± 5,7 (14 - 36)   24.7 ± 7.1 (15 - 38)   

Μετά τη βρογχοδιαστολή   

FEV1, %  99,4 ± 5,2 (86,5 - 109,3) 100.1 ± 7.2 (86.9 - 113.4) 

FEF25-75, %  101,1 ± 4,4 (91,7 - 113,8) 102.2 ± 4.7 (96.7 - 108.8) 

Rrs6, hPa·s/l 5,61 ± 1,39 (3,12 - 8,75)  5.44 ± 0.86 (4.13 - 6.54) 

Rrs8, hPa·s/l 5,44 ± 1,34 (3,08 - 8,33) 5.23 ± 0.82 (3.92 - 6.24) 

Xrs6, hPa·s/l –1,53 ± 0,63 (–0,40 - –3,23) –1.37 ± 0.53 (–0.54 - –2.43) 

Xrs8, hPa·s/l –1,62 ± 0,68 (–0,33 - –3,04) –1.44 ± 0.51 (–0.47 - –2.36) 

Αναστρεψιμότητα   

ΔFEV1, % 3,6 ± 2,3 (1,1 - 10,3) § 5.8 ± 2.5 (3.2 - 13.1) § 

ΔFEF25-75, % 11,7 ± 2,8 (7,2 - 19,0) § 17.8 ± 6.3 (8.0 - 29.4) § 

ΔRrs6, % –20,9 ± 8,4 (–3,5 - –41,3) § –30.6 ± 9.5 (–18.1 - –44.0) § 

ΔRrs8, % –20,7 ± 7,5 (–3,4 - –40,2) §  –29.7 ± 8.3 (–17.4 - –42.3) § 

ΔXrs6, % 32,6 ± 12,2 (11,0 - 69,5) § 54.0 ± 13.5 (38.2 - 71.4) § 

ΔXrs8, % 31,9 ± 12,5 (10,2 - 66,2) § 54.9 ± 11.0 (36.3 - 71.1) § 

Τα στοιχεία είναι μέσοι όροι ± SD (εύρος).  

Ο στατιστικός έλεγχος έγινε με τη δοκιμασία student’s t  

* P = 0,037, † P = 0,039, ‡ P = 0,003, § P < 0,001  

Δ: σχετική εκατοστιαία μεταβολή υπολογιζόμενη ως (τιμή μετά τη βρογχοδιαστολή - τιμή προ 

βρογχοδιαστολής) Χ 100 / τιμή προ βρογχοδιαστολής  
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ΙΙ.Β.4.4. Προγνωστική ικανότητα πνευμονικών λειτουργιών 

Η προγνωστική ικανότητα των ΔXrs εκτός έξαρσης ΑΡ, καθώς και 

των Rrs και Xrs στην έξαρση της ΑΡ ήταν χαμηλή, ενώ η προγνωστική 

ικανότητα της ΔFEV1 και της ΔFEF25-75 στην έξαρση της ΑΡ ήταν 

ενδιάμεση (Πίνακας ΙΙ.Β.4). Αντιθέτως, τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά της 

βρογχικής αναστρεψιμότητας μέσω των παραμέτρων της FOT κατά την 

έξαρση της ΑΡ, ήταν ιδιαίτερα υψηλά. Οι ΔRrs και ΔXrs στα 6 και 8 Hz 

παρουσίασαν υψηλότερη ικανότητα πρόβλεψης από τη ΔFEV1 (Πίνακας 

ΙΙ.Β.4). Η ικανότητα πρόβλεψης της ΔXrs στα 6 και 8 Hz ήταν επίσης 

καλύτερη από αυτή της ΔFEF25-75 κατά την έξαρση ΑΡ (Πίνακας ΙΙ.Β.4). 

Η SAD στην έξαρση της ΑΡ, το ιστορικό εκζέματος και το ιστορικό 

γονικού άσθματος, ήταν σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης άσθματος στα 

παιδιά της μελέτης όταν η επίδρασή τους αξιολογήθηκε ξεχωριστά (ανάλυση 

μονοπαραγοντικής λογιστικής παλινδρόμησης) (Πίνακας ΙΙ.Β.5). Αντιθέτως, 

η επίδραση του τύπου αλλεργικής ευαισθητοποίησης (εποχιακή, ολοετής, 

εποχιακή και ολοετής, πολλαπλή) δεν ήταν σημαντική (Πίνακας ΙΙ.Β.5). Όταν 

η επίδραση της SAD, του εκζέματος και του γονικού άσθματος εξετάστηκε 

συνδυαστικά (μοντέλα πολυπαραγοντικής λογιστικής παλινδρόμησης), η 

SAD στην έξαρση της ΑΡ προέκυψε ως ο μοναδικός σημαντικός και 

ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για την ανάπτυξη άσθματος. Η 

επίδραση τόσο του γονικού άσθματος όσο και του εκζέματος 

υπερκαλύφθηκε από αυτήν της SAD (Πίνακας ΙΙ.Β.5). 
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Πίνακας ΙΙ.Β.4. Ικανότητα πρόβλεψης παραμέτρων πνευμονικής λειτουργίας για την 

εμφάνιση άσθματος 

 AUC (95% CI) Κριτήριο* Sens 

(%) 

Spec 

(%) 

LR + LR – 

Εκτός ΑΡ       

ΔXrs6 0,660 (0,540 - 0,768) 42,2 % 44 90 4,4 0,63 

ΔXrs8 0,627 (0,506 - 0,738) 35,4 % 48 86 3,4 0,61 

Έξαρση ΑΡ       

Rrs6 (προ-BD) 0,615 (0,494 - 0,727) 6,7 hPa·s/l 87 44 1,6 0,30 

Rrs8 (προ-BD) 0,612 (0,489 - 0,721) 6,3 hPa·s/l  87 40 1,5 0,33 

Xrs6 (προ-BD) 0,684 (0,565 - 0,789) –2,5 hPa·s/l  83 50 1,6 0,35 

Xrs8 (προ-BD) 0,705 (0,587 - 0,806) –2,3 hPa·s/l 83 56 1,9 0,31 

ΔFEV1 0,761 (0,647 - 0,853) 4.4 % 74 76 3,1 0,34 

ΔFEF25-75 0,760 (0,646 - 0,852) 15.2 % 69 90 6,9   0,34 

ΔRrs6 0,865 (0,765 - 0,934) † –29.8 % 70 96 17,3   0,32 

ΔRrs8 0,860 (0,759 - 0,930) ‡ –30,1 % 65 98 32,6   0,35 

ΔXrs6 0,897 (0,803 - 0,956) § 52.2 % 78 94 13,0   0,23 

ΔXrs8 0,916 (0,834 - 0,970) ¶ 49.5 % 83 96 20,7 0,18 

* καλύτερη τιμή διάκρισης σύμφωνα με τον δείκτη Youden's J (Ευαισθησία + Ειδικότητα 

- 1).136 

† σημαντικά καλύτερο από την ΔFEV1 (P = 0,027), ‡ σημαντικά καλύτερο από την ΔFEV1 

(P = 0,029), § σημαντικά καλύτερο από την ΔFEV1 (P = 0,014) και την ΔFEF25-75 (P = 

0,031), ¶ σημαντικά καλύτερο από την ΔFEV1 (P = 0,003) και την ΔFEF25-75 (P = 0,016).      

AUC: περιοχή κάτω από την καμπύλη ROC; Sens: ευαισθησία, Spec: ειδικότητα, 

LR+:θετική πιθανοφάνεια, LR–: αρνητική πιθανοφάνεια, ΑΡ: αλλεργική ρινίτιδα, BD: 

βρογχοδιαστολή 
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Πίνακας ΙΙ.Β.5. Προγνωστικοί παράγοντες για άσθμα σε παιδιά με ΑΡ 

 Απλή 

επίδραση 

Συνδυαστική επίδραση 

Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 Μοντέλο 3 

Άρρεν φύλο 0,9 (0,4 - 2,6) - - - 

Έκζεμα 3,3 (1,1 - 9,4) 1,7 (0,3 - 8,6) 1,6 (0,3 - 7,9) 1,3 (0,3 - 6,1) 

Γονικό άσθμα 9,8 (2,9 - 34) 2,2 (0,4 - 12,2) 3,1 (0,5 - 19,2) 2,0 (0,4 - 11,2) 

Ευαισθητοποίηση       

Εποχική   0,8 (0,2 - 3,0) - - - 

Ολοετής   2,2 (0,8 - 6,6) 3,5 (0,8 - 14,6) - - 

Εποχική και ολοετής  1,8 (0,7 - 4,9) - 3,4 (0,8 - 13,5) - 

Πολλαπλή 1,7 (0,5 - 5,4) - - - 

SAD* 16,8 (4,9 - 57) 15,9 (2,7 - 94) 13,2 (2,3 - 74) 12,6 (2,3 - 67) 

Συντελεστές παλινδρόμησης υπολογιζόμενοι με μονοπαραγοντική (απλή επίδραση) και 

πολυπαραγοντική (συνδυαστική επίδραση) λογιστική παλινδρόμηση.  

* ΔRrs στα 6 ή 8 Hz ≥ –30% και/ή ΔXrs στα 6 ή 8 Hz ≥ 50% κατά την έξαρση της ΑΡ  

ΑΡ: αλλεργική ρινίτιδα, SAD: δυσλειτουργία μικρών αεραγωγών 
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ΙΙ.Β.4.5. Ανάλυση επιβίωσης 

Η ανάλυση επιβίωσης ανέδειξε πως η SAD στην έξαρση της ΑΡ, το 

ιστορικό εκζέματος και το ιστορικό γονικού άσθματος, ήταν σημαντικοί 

παράγοντες κινδύνου εμφάνισης άσθματος στα παιδιά της μελέτης όταν η 

επίδρασή τους αξιολογήθηκε ξεχωριστά (μονοπαραγοντικά μοντέλα 

αναλογικών κινδύνων του Cox) (Εικόνα ΙΙ.Β.2). Αντιθέτως, ο κίνδυνος λόγω 

ολοετούς αλλεργικής ευαισθητοποίησης δεν ήταν σημαντικός (Εικόνα ΙΙ.Β.2). 

Όταν ο ρόλος της SAD, του εκζέματος, του γονικού άσθματος και της 

αλλεργικής ευαισθητοποίησης εξετάστηκε συνδυαστικά (πολυπαραγοντικά 

μοντέλα αναλογικών κινδύνων του Cox), η SAD στην έξαρση της ΑΡ 

προέκυψε ως ο μοναδικός σημαντικός και ανεξάρτητος παράγοντας 

κινδύνου για ανάπτυξη άσθματος. Ο κίνδυνος άσθματος τόσο λόγω 

ιστορικού γονικού άσθματος όσο και λόγω ατομικού ιστορικού εκζέματος 

υπερκαλύφθηκε από αυτόν της SAD (Εικόνα ΙΙ.Β.3). 
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Εικόνα ΙΙ.Β.2. Ανάλυση επιβίωσης μέσω μονοπαραγοντικών μοντέλων 

αναλογικών κινδύνων του Cox. Ο διαχρονικός κίνδυνος λόγω SAD, γονικού 

άσθματος και εκζέματος είναι σημαντικός. 

SAD: δυσλειτουργία μικρών αεραγωγών, HR (hazard ratio): αναλογικός 

κίνδυνος  
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Εικόνα ΙΙ.Β.3. Ανάλυση επιβίωσης μέσω πολυπαραγοντικών μοντέλων 

αναλογικών κινδύνων του Cox. Ο διαχρονικός κίνδυνος λόγω SAD είναι 

σημαντικός. Ο κίνδυνος άσθματος λόγω ιστορικού γονικού άσθματος και 

λόγω ατομικού ιστορικού εκζέματος (Εικόνα ΙΙ.Β.2) υπερκαλύφθηκε από 

αυτόν της SAD. 

SAD: δυσλειτουργία μικρών αεραγωγών, HR (hazard ratio): αναλογικός 

κίνδυνος  
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ΙΙ.Β.5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σε αυτή τη μελέτη διερευνήθηκε η ύπαρξη υποκλινικών διαταραχών 

της πνευμονικής λειτουργίας σε παιδιά ηλικίας 6 ετών με διαλείποντα 

συμπτώματα μέτριας-σοβαρής ΑΡ και αξιολογήθηκε η ικανότητα αυτών των 

λειτουργικών μεταβολών για την πρόβλεψη της ανάπτυξη άσθματος στα 

επόμενα 5 χρόνια. Αποδείχθηκε ότι, ελλείψει ρινικών συμπτωμάτων, δεν 

υπήρχαν διαφορές στις πνευμονικές λειτουργικές δοκιμασίες μεταξύ των 

παιδιών που ανέπτυξαν και εκείνων που δεν ανέπτυξαν άσθμα. Ωστόσο, τα 

παιδιά που τελικά εμφάνισαν άσθμα παρουσίαζαν σημαντικά μεγαλύτερη 

αναστρεψιμότητα των παραμέτρων πνευμονικής εμπέδησης (ΔRrs και ΔXrs 

στα 6 και 8 Hz) στη βρογχοδιαστολή κατά την περίοδο έξαρσης της ΑΡ στην 

ηλικία των 6 ετών. Τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά των ΔRrs και ΔXrs στην 

έξαρση της ΑΡ ήταν εξαιρετικά και σαφώς ανώτερα από εκείνα των 

αντίστοιχων σπιρομετρικών μεταβολών. Η παρουσία υποκλινικής SAD, όπως 

αυτή εκφράζεται από τις προαναφερόμενες διαταραχές της πνευμονικής 

εμπέδησης, ήταν ο σημαντικότερος προγνωστικός δείκτης άσθματος, 

ανεξάρτητα από την επίδραση άλλων παραγόντων κινδύνου, όπως το γονικό 

άσθμα, το ατομικό ιστορικό εκζέματος και ο τύπος της αλλεργικής 

ευαισθητοποίησης. 

Η ύπαρξη SAD απουσία συμπτωμάτων άσθματος είναι γνωστό 

χαρακτηριστικό της ΑΡ.127,128,131 Για παράδειγμα, οι Capasso et al.127 έδειξαν 

ότι τα μη ασθματικά παιδιά με ΑΡ (ηλικιακό εύρος 8-16 έτη) ήταν πιο πιθανό 

να εμφανίσουν βρογχική αναστρεψιμότητα στη βρογχοδιαστολή (ΔFEV1> 
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12%) σε σύγκριση με τους μάρτυρες, και ότι το μέγεθος της απάντησης στη 

βρογχοδιαστολή σχετιζόταν με τη διάρκεια της ΑΡ και την ευαισθητοποίηση 

σε ολοετή αλλεργιογόνα. Οι Saranz et al.131 επιβεβαίωσαν την ύπαρξη 

υποκλινικών σπιρομετρικών μεταβολών σε μη-ασθματικά παιδιά με ΑΡ 

(ηλικιακό εύρος 5-18 έτη) και έδειξαν ότι η ελάττωση της πνευμονικής 

λειτουργίας ήταν πιθανότερη στις επίμονες και πιο σοβαρές μορφές της 

νόσου. 

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο εάν οι υποκλινικές διαταραχές της 

πνευμονικής λειτουργίας μπορούν να προβλέψουν την πορεία από την ΑΡ 

στο άσθμα. Μια πρώιμη μικρή μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μη 

ασθματικά παιδιά με ΑΡ ηλικίας 6-14 ετών που ανέπτυξαν άσθμα στα 

επόμενα 4 έτη, δεν παρουσίαζαν αρχικά σημαντικές διαφορές στην 

πνευμονική λειτουργία σε σύγκριση με τους μάρτυρες.132 Αντίθετα, μια 

μεγάλη διαχρονική μελέτη που χρησιμοποίησε ανάλυση με clusters,133 έδειξε 

ότι τα μη ασθματικά παιδιά (6 - 8 ετών) με ΑΡ και μειωμένο FEV1 και/ή 

FEF25-75 ήταν πιο πιθανό να αναπτύξουν βρογχική υπερδραστικότητα και 

άσθμα σε μια περίοδο 4 ετών. 

Η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη διαχρονική έρευνα στην οποία 

διερευνήθηκε η προγνωστική ικανότητα της SAD μέσω της FOT σε μη 

ασθματικά παιδιά με ΑΡ. Οι Kim et al.130 συνέκριναν το μέγεθος της 

βρογχικής υπεραντιδραστικότητας (δοκιμασία πρόκλησης με μεταχολίνη) 

και την ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή (σπιρομέτρηση και FOT) μεταξύ 

ασθματικών παιδιών με ΑΡ, μη ασθματικών παιδιών με ΑΡ 
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(διατεταρτημοριακό εύρος ηλικίας 7,9-11,1 έτη) και υγιείς μάρτυρες. 

Διαπίστωσαν ότι οι μεταβολές της Xrs στα 5 Hz και της περιοχής υπό την 

καμπύλη συχνότητας - Xrs κάτω από τη fres μετά τη βρογχοδιαστολή, 

ανίχνευσαν πολύ καλύτερα την εμπλοκή των μικρών αεραγωγών σε 

σύγκριση με τη δοκιμασία πρόκλησης ή τις μεταβολές του FEV1 και της 

FEF25-75. Παρά τη συγχρονική φύση της μελέτης τους, οι συγγραφείς 

πρότειναν πως η βρογχική αναστρεψιμότητα, όταν προσδιορίζεται μέσω 

μεταβολών της αναπνευστικής εμπέδησης, είναι πιο αποτελεσματική από τις 

καθιερωμένες σπιρομετρικές μεταβολές για την πρόβλεψη της πορείας από 

την ΑΡ στο άσθμα.130 Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν 

απόλυτα την παραπάνω πρόταση. 

Η FOT αποτελεί πολύτιμη μέθοδο για την αξιολόγηση της 

πνευμονικής λειτουργίας στα μικρά ή λιγότερο συνεργάσιμα παιδιά.22 Ακόμα 

όμως σημαντικότερο είναι το γεγονός πως συγκεκριμένες συνιστώσες της 

πνευμονικής εμπέδησης, όπως οι Rrs και Xrs στις χαμηλές συχνότητες (4 - 8 

Hz), είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την αναγνώριση λεπτών διαταραχών της 

πνευμονικής λειτουργίας σε διάφορα πνευμονικά νοσήματα.139,140 Η μέθοδος 

έχει επίσης αποδειχθεί ανώτερη από τη σπιρομέτρηση στην ανίχνευση της 

εμπλοκής των μικρών αεραγωγών σε παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο για 

επίμονο άσθμα141-143 ή σε άτομα με δύσπνοια στην άσκηση αλλά με 

αρνητικές ή οριακές δοκιμασίες πρόκλησης.144 Σε αυτό το πλαίσιο, δεν 

προκαλεί έκπληξη το ότι οι μεταβολές της πνευμονικής εμπέδησης μετά τη 

βρογχοδιαστολή απέδωσαν καλύτερα από τις σπιρομετρικές παραμέτρους 

για την πρόβλεψη της του άσθματος στον πληθυσμό της μελέτη μας. 
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Η SAD, η οποία παραδοσιακά ορίζεται ως μείωση των τιμών της 

FEF25-75 με μια κατά τα άλλα φυσιολογική σπιρομέτρηση,145 έχει 

αναγνωριστεί ως πρώιμος δείκτης βρογχικής εμπλοκής στα μη ασθματικά 

άτομα με ΑΡ.126 Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι η έκταση των σπιρομετρικών 

διαταραχών σε αυτούς τους ασθενείς σχετίζεται με τη διάρκεια της 

αλλεργικής φλεγμονής και τη συχνότητα έκθεσης στα αλλεργιογόνα.146-148 Σε 

αντίθεση με προηγούμενες μελέτες,127,131-133 η δική μας περιελάμβανε 

αποκλειστικά παιδιά με διαλείποντα ρινικά συμπτώματα τα οποία κατά την 

εισαγωγή τους στη μελέτη ήταν μικρότερα σε ηλικία και επομένως λιγότερο 

εκτεθειμένα στην αλλεργική φλεγμονή. Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί η 

βρογχική αναστρεψιμότητα ανιχνεύθηκε κυρίως μέσω της πνευμονικής 

εμπέδησης και μόνο κατά την έξαρση της ΑΡ. Έχει άλλωστε αποδειχθεί ότι η 

φυσική έκθεση σε αλλεργιογόνα αυξάνει τη βρογχική αντιδραστικότητα στα 

άτομα με εποχική ρινίτιδα.149 Στην παρούσα μελέτη, επομένως, η έξαρση της 

ΑΡ χρησίμευσε ως μια «φυσική δοκιμασία πρόκλησης», μέσω της οποίας 

ενισχύθηκε η αντιδραστικότητα των αεραγωγών και διευκολύνθηκε η 

ανίχνευση της SAD. 

Στη μελέτη μας η ύπαρξη SAD αναδείχθηκε ως ο πλέον σημαντικός 

παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη άσθματος. Τα μη ασθματικά παιδιά με 

ΑΡ που κατά την έξαρση της νόσου παρουσίαζαν αυξημένη 

αναστρεψιμότητα στις Rrs και Xrs, είχαν 17 περίπου φορές παραπάνω 

πιθανότητες να εμφανίσουν άσθμα στην επόμενη πενταετία. Σημαντικά 

υψηλές ήταν και οι πιθανότητες εμφάνισης άσθματος για τους 

συμμετέχοντες με ιστορικό εκζέματος (3 περίπου φορές υψηλότερες 
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πιθανότητες) και για εκείνους με γονικό άσθμα (10 περίπου φορές 

παραπάνω πιθανότητες σε σχέση με τους μάρτυρες) (Πίνακας ΙΙ.Β.5). 

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως όταν οι 

παραπάνω παράγοντες κινδύνου αναλύθηκαν συνδυαστικά 

(πολυπαραγοντική παλινδρόμηση), η ύπαρξη SAD ήταν ο μόνος σημαντικός 

παράγοντας κινδύνου (13-15 περισσότερες πιθανότητες ανάλογα με το 

μοντέλο στατιστικής ανάλυσης), ο οποίος μάλιστα υπερκάλυπτε την 

επίδραση των άλλων παραγόντων (Πίνακας ΙΙ.Β.5). 

Ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι την εμφάνιση άσθματος  στα παιδιά 

της μελέτης μας κυμαινόταν από 1 έως 10 εξάμηνα (μέση τιμή 3,5 εξάμηνα - 

Πίνακας ΙΙ.Β.1), γεγονός που σημαίνει ότι η παραπάνω ανάλυση κινδύνου 

πιθανώς να μην αποδίδει με ακρίβεια τα παθοφυσιολογικά γεγονότα που 

σχετίζονται με την πορεία από την ΑΡ στο άσθμα. Με άλλα λόγια, μέσω της 

λογιστικής παλινδρόμησης δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα για το εάν η SAD αποτελεί πρώιμο (στα παιδιά που 

εμφάνισαν αργότερα άσθμα) ή όψιμο (στα παιδιά που εμφάνισαν νωρίτερα 

άσθμα) λειτουργικό εύρημα. Για αυτό το λόγο συμπεριλάβαμε στη μελέτη 

μας ανάλυση επιβίωσης μέσω μοντέλων ανάλυσης αναλογικού κινδύνου του 

Cox. Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιείται για την εύρεση της σχέσης μεταξύ 

μιας μεταβλητής που δηλώνει το χρόνο επιβίωσης ενός ατόμου ή το χρόνο 

αποτυχίας μιας παρέμβασης (εδώ, το χρόνο μέχρι την εμφάνιση 

συμπτωμάτων άσθματος) και άλλων μεταβλητών (για τη μελέτη μας: 

ύπαρξη SAD σε ηλικία 6 ετών, ιστορικό εκζέματος, γονικό άσθμα, τύπος 

αλλεργικής ευαισθητοποίησης, φύλο).137,138 Έτσι, είναι εφικτό να 
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αξιολογηθεί η επίδραση ενός ή περισσότερων παραγόντων κινδύνου σε 

σχέση με τον χρόνο παρακολούθησης.137,138 

  Η ανάλυση επιβίωσης επιβεβαίωσε πως η ύπαρξη SAD ήταν ο πλέον 

σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη άσθματος. Τα μη 

ασθματικά παιδιά με ΑΡ που κατά την έξαρση της νόσου παρουσίαζαν 

αυξημένη αναστρεψιμότητα στις Rrs και Xrs, είχαν 9 περίπου φορές (εύρος 

4-23 φορές) παραπάνω πιθανότητες να εμφανίσουν άσθμα μέσα στο 

επόμενο εξάμηνο παρακολούθησης. Σημαντικά υψηλές ήταν και οι 

εξαμηνιαίες πιθανότητες εμφάνισης άσθματος για τους συμμετέχοντες με 

ιστορικό εκζέματος (2,5 περίπου φορές υψηλότερες πιθανότητες) και για 

εκείνους με γονικό άσθμα (5 περίπου φορές παραπάνω πιθανότητες) 

(Εικόνα ΙΙ.Β.2). Ωστόσο, όταν οι παραπάνω παράγοντες κινδύνου 

αναλύθηκαν συνδυαστικά (πολυπαραγοντική ανάλυση Cox), η ύπαρξη SAD 

ήταν ο μόνος σημαντικός παράγοντας κινδύνου (11 φορές περισσότερες 

πιθανότητες ανά εξάμηνο – εύρος 4-36 φορές), ο οποίος και πάλι 

υπερκάλυπτε την επίδραση των άλλων παραγόντων (Εικόνα ΙΙ.Β.3). 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων αναδεικνύουν το 

γεγονός πως η SAD αποτελεί την κοινή συνισταμένη των παραγόντων 

κινδύνου που ελέγχθηκαν στη μελέτη μας (έκζεμα, γονικό άσθμα, τύπος 

αλλεργικής ευαισθητοποίησης, φύλο) και πιθανώς και άλλων παραγόντων 

όπως η γενετική προδιάθεση, οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, οι 

διαταραχές του μικροβιώματος, κ.λπ., οι οποίοι δεν μελετήθηκαν στον 

πληθυσμό μας.134 Προτείνουμε λοιπόν, πως ανεξάρτητα από τον αιτιολογικό 
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παράγοντα που προδιαθέτει σε εμφάνιση άσθματος, η τελική 

παθοφυσιολογική διαταραχή συνίσταται στην SAD, η οποία είναι αρχικά 

υποκλινική και σταδιακά επιδεινώνεται έως ότου εκδηλωθεί με τα γνωστά 

συμπτώματα της ασθματικής νόσου.134 Το γιατί κάποια παιδιά με ΑΡ 

παρουσιάζουν SAD και τελικά εκδηλώνουν άσθμα ενώ άλλα όχι, παραμένει 

άγνωστο. Σε κάθε περίπτωση όμως, η υποκλινική SAD φαίνεται πως 

συμβαίνει νωρίς (το πολύ μέχρι τον 5ο-6ο χρόνο ζωής) και προδιαγράφει 

σταθερά την πορεία του ασθενούς από την ΑΡ στο άσθμα.134 Η αξία της 

μελέτης μας έγκειται στο ότι αποδείξαμε πως η υποκλινική SAD είναι 

δυνατόν να εντοπιστεί μέσω της FOT μόνο κατά την περίοδο έξαρσης της ΑΡ, 

δηλαδή κατά την περίοδο μιας «φυσικής δοκιμασίας πρόκλησης».134        

Μελετήσαμε μόνο παιδιά με μέτρια-σοβαρή διαλείπουσα ΑΡ 

σύμφωνα με την ταξινόμηση ARIA.124,125 Ωστόσο, νεότερα δεδομένα έχουν 

δείξει πως τόσο η επιμονή όσο και η σοβαρότητα της ΑΡ σχετίζονται στενά 

με την ανάπτυξη άσθματος.118,123 Σε μια πρόσφατη μελέτη των Di Cara et 

al.150 όλα τα μη ασθματικά παιδιά με μέτρια-σοβαρή επίμονη ΑΡ εμφάνισαν 

άσθμα εντός μιας περιόδου 5 ετών, ενώ μόνο το 33% των ομολόγων τους με 

ήπια επίμονη ΑΡ και το 6,8% αυτών με διαλείποντα συμπτώματα είχαν 

παρόμοιο αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 61,5% των παιδιών που 

ανέπτυξαν άσθμα στην παραπάνω μελέτη, τα κλινικά χαρακτηριστικά της 

ΑΡ (δηλαδή η επιμονή και η σοβαρότητα της νόσου) επιδεινώθηκαν κατά τη 

διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης.150 Ο σχεδιασμός της μελέτης μας 

(δηλαδή η ένταξη παιδιών αποκλειστικά με μέτρια ή σοβαρά διαλείποντα 

συμπτώματα ΑΡ) δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με 
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την επίδραση των λιγότερο σοβαρών ή των περισσότερο ανθεκτικών 

μορφών ΑΡ. Σε μια υποομάδα του πληθυσμού μας, τα κλινικά 

χαρακτηριστικά της ΑΡ επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της πενταετούς 

περιόδου παρακολούθησης (τα δεδομένα δεν παρουσιάζονται). Ωστόσο, η 

αξιολόγηση της συμβολής αυτού του γεγονότος στην ανάπτυξη του 

άσθματος, ιδίως σε σχέση με τις διαταραχές της πνευμονικής λειτουργίας,131 

δεν εντάσσεται στους στόχους της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

Τα στοιχεία που παρατίθενται σε αυτή τη μελέτη προέρχονται από 

έναν μόνο πληθυσμό Ελληνοπαίδων και από μια περιορισμένη γεωγραφική 

περιοχή (Δυτική Ελλάδα). Ο τύπος της αλλεργικής ευαισθητοποίησης και τα 

κλινικά χαρακτηριστικά της ΑΡ μπορεί να παρουσιάσουν σημαντικές 

διακυμάνσεις λόγω γεωγραφικών και κλιματικών παραμέτρων, ακόμη και 

εντός της ίδιας εθνικής ομάδας ή εντός της ίδιας χώρας.151,152 Ως εκ τούτου, 

αν και τα αλλεργικά και κλινικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων ήταν 

συγκρίσιμα με εκείνα που έχουν αναφερθεί για άλλες περιοχές της Ελλάδας 

και αντιπροσωπευτικά για την περιοχή της Μεσογείου,153 τα αποτελέσματα 

της μελέτης μας δεν είναι δυνατό να γενικευθούν σε άλλους πληθυσμούς και 

σε άλλες χώρες. 

Η μέτρηση των επιπέδων FeNO αποτελεί καθιερωμένη μέθοδο για την 

αξιολόγηση της βρογχικής φλεγμονής στους ασθενείς με ΑΡ.154 Έχει 

αποδειχθεί ότι τα αλλεργικά παιδιά με ρινικά συμπτώματα έχουν 

υψηλότερες τιμές FeNO από τα παιδιά χωρίς αλλεργική ρινίτιδα.155 Επίσης, 

μεταξύ των μη-ασθματικών παιδιών με ΑΡ αυτά που παρουσιάζουν 
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βρογχική υπερδραστηριότητα έχουν υψηλότερα επίπεδα FeNO,130 εύρημα 

που πιθανώς υποδηλώνει ότι το FeNO μπορεί να είναι ένας έμμεσος δείκτης 

πρώιμης βρογχικής εμπλοκής σε αυτούς τους ασθενείς.126,130 Στη μελέτη μας, 

δεν παρατηρήσαμε σημαντικές διαφορές στα επίπεδα FeNO μεταξύ των 

παιδιών που εκδήλωσαν και εκείνων που δεν εκδήλωσαν άσθμα, γεγονός 

που μπορεί να αποδοθεί στις προαναφερθείσες ιδιαιτερότητες του 

πληθυσμού μας (μικρότερη ηλικία, διαλείποντα συμπτώματα). Ωστόσο, 

λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές διαφορές στις μετρήσεις FOT, θα 

μπορούσαμε να υποθέτουμε ότι το SAD προηγείται της βρογχικής φλεγμονής 

και/ή της υπερευαισθησίας των αεραγωγών και, επομένως, αντικατοπτρίζει 

ένα πρώιμο στάδιο της πορείας από την ΑΡ στο άσθμα.134 Καθώς στη μελέτη 

μας δεν πραγματοποιήθηκαν άμεσες μετρήσεις της φλεγμονής των 

αεραγωγών και της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας, αυτή η υπόθεση 

απαιτεί επιβεβαίωση σε μελλοντικές μελέτες. 

 

ΙΙ.Β.6. ΣΥMΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά, αυτή η προοπτική διαχρονική μελέτη αποδεικνύει 

ότι τα παιδιά σχολικής ηλικίας με διαλείπουσα μέτρια-σοβαρή ΑΡ, μπορεί να 

παρουσιάζουν υποκλινικές διαταραχές της πνευμονικής λειτουργίας οι 

οποίες εκφράζονται ως σημαντικές μεταβολές της πνευμονικής εμπέδησης 

μετά τη βρογχοδιαστολή. Αυτές οι διαταραχές, οι οποίες είναι ενδεικτικές 

ύπαρξης SAD, γίνονται εμφανείς μόνο κατά τη διάρκεια των εξάρσεων της 

ΑΡ και είναι προγνωστικές για την ανάπτυξη άσθματος. Προτείνουμε ότι η 
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ανίχνευση της SAD μέσω της FOT σε μη ασθματικά παιδιά σχολικής ηλικίας 

με ΑΡ, θα μπορούσε να βοηθήσει στην ταυτοποίηση των ατόμων υψηλού 

κινδύνου για ανάπτυξη άσθματος και συνεπώς στο σχεδιασμό 

εξατομικευμένων στρατηγικών παρακολούθησης ή/και παρέμβασης για 

αυτούς τους ασθενείς . 
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ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ 

 

Τα κυριότερα ευρήματα αυτής της διδακτορικής διατριβής μπορούν 

να συνοψιστούν ως εξής: 

o Επιβεβαιώθηκε πως η μέτρηση της πνευμονικής εμπέδησης μέσω της 

τεχνικής εξαναγκασμένων ταλαντώσεων αποτελεί εφικτή και απόλυτα 

αξιόπιστη μέθοδο εκτίμησης των μηχανικών ιδιοτήτων του 

πνεύμονα και της πνευμονικής λειτουργίας γενικότερα στην 

παιδική ηλικία. Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου (98%) ήταν 

εξαιρετικό, όπως απόλυτα αποδεκτή ήταν και η μεταβλητότητα των 

τιμών εντός της δοκιμασίας (6-8% για την αντίσταση και 15-20% για την 

άεργο αντίσταση). 

 

o Καθορίστηκαν, για πρώτη φορά, τιμές αναφοράς μέσω της τεχνικής 

εξαναγκασμένων ταλαντώσεων σε Ελληνόπαιδες ηλικίας 3-14 ετών 

οι οποίες ενσωματώθηκαν σε εξισώσεις αναφοράς σε σχέση με το ύψος. 

 
o Βρέθηκε πως η μεταβλητότητα των μετρήσεων αυξάνει στις 

μικρότερες ηλικίες (πρωτότυπο εύρημα), όπου και το ποσοστό 

επιτυχίας της μεθόδου είναι σχετικά μικρότερο (<5 ετών: 88-92%).  

 
o Υπολογίστηκε πως η μείωση της αντίστασης (Rrs) κατά 30% και η 

αύξηση της αέργου αντίστασης (Xrs) κατά 50% μετά τη χορήγηση 

ΙΙ.Γ 
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βρογχοδιαστολής αποτελούν τα ανώτερα φυσιολογικά όρια της 

κατανομής και, επομένως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όρια 

βρογχικής αναστρεψιμότητας (πρωτότυπο εύρημα). 

 
o Τα παιδιά σχολικής ηλικίας με διαλείπουσα αλλεργική ρινίτιδα, 

μπορεί να παρουσιάζουν υποκλινικές διαταραχές της πνευμονικής 

λειτουργίας οι οποίες εκφράζονται ως σημαντικές μεταβολές της 

πνευμονικής εμπέδησης μετά τη βρογχοδιαστολή. 

 
o Αυτές οι διαταραχές είναι ενδεικτικές δυσλειτουργίας των μικρών 

αεραγωγών και γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς κατά την έξαρση της 

αλλεργικής ρινίτιδας η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως μια «φυσική 

δοκιμασία πρόκλησης» (πρωτότυπο εύρημα). 

 
o Στα μη ασθματικά παιδιά σχολικής ηλικίας που πάσχουν από αλλεργική 

ρινίτιδα, η ύπαρξη δυσλειτουργίας των μικρών αεραγωγών είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για εμφάνιση άσθματος 

(πρωτότυπο εύρημα).  

 
o Η δυσλειτουργία των μικρών αεραγωγών υπερκαλύπτει την επίδραση 

άλλων παραγόντων κινδύνου, όπως το ιστορικό εκζέματος, το γονικό 

άσθμα, η αλλεργική ευαισθητοποίηση και το φύλο (πρωτότυπο εύρημα). 

 
o Ανεξάρτητα από τους παράγοντες που προδιαθέτουν σε εμφάνιση 

άσθματος, η τελική παθοφυσιολογική διαταραχή συνίσταται στη 

δυσλειτουργία των μικρών αεραγωγών, η οποία συμβαίνει νωρίς (το 
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πολύ μέχρι τον 5ο-6ο χρόνο ζωής), είναι αρχικά υποκλινική και 

προδιαγράφει σταθερά την πορεία του ασθενούς από την 

αλλεργική ρινίτιδα στο άσθμα (πρωτότυπο εύρημα).  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η τεχνική εξαναγκασμένων ταλαντώσεων (Forced Oscillations 

Technique - FOT) είναι μια δοκιμασία πνευμονικής λειτουργίας που απαιτεί 

ελάχιστη συνεργασία από τον ασθενή και ως εκ τούτου είναι κατάλληλη για 

χρήση σε μικρά παιδιά, ιδιαίτερα σε εκείνα που δεν μπορούν να εκτελέσουν 

σύνθετους αναπνευστικούς χειρισμούς. Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί επιτυχώς 

σε πλήθος αναπνευστικών διαταραχών, όπως το άσθμα, η κυστική ίνωση και 

η χρόνια πνευμονοπάθεια της προωρότητας, για την εκτίμηση της δυναμικής 

απόφραξης των αεραγωγών, της αναστρεψιμότητα στη βρογχοδιαστολή και 

της απαντητικότητα στις δοκιμασίες πρόκλησης.  

 

ΣΚΟΠΟΣ  

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν α) ο καθορισμός 

τιμών αναφοράς σε Ελληνόπαιδες ηλικίας 3-14 ετών μέσω μιας εμπορικά 

διαθέσιμης συσκευής FOT και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με εκείνα από 

παρόμοιες μελέτες σε Καυκάσιους πληθυσμούς με ανάλογη ηλικιακή 

κατανομή και, β) η διερεύνηση μέσω της FOT της ύπαρξης υποκλινικής 

δυσλειτουργίας των μικρών αεραγωγών και η ικανότητα της μεθόδου να 

αξιολογεί τον κίνδυνο ανάπτυξης άσθματος σε μη-ασθματικά παιδιά 

σχολικής ηλικίας με αλλεργική ρινίτιδα.  

ΙΙ.Δ 
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ΜΕΘΟΔΟΣ  

Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις FOT με συσκευή ψευδοτυχαίου 

θορύβου στο εύρος συχνοτήτων 4-48 Hz. Μελετήθηκαν: α) 249 υγιή παιδιά 

ηλικίας 3 έως 14 ετών στα οποία αξιολογήθηκε η αντίσταση (Rrs) και η 

άεργος αντίσταση (Xrs) στα 6, 8 και 10 Hz, πριν και μετά τη χορήγηση 400 

mcg εισπνεόμενης σαλβουταμόλης. β) 73 μη-ασθματικά παιδιά ηλικίας 6 

ετών με μέτρια-σοβαρή διαλείπουσα αλλεργική ρινίτιδα, στα οποία 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις Rrs και Xrs στα 6 και 8 Hz. Τα αποτελέσματα 

των μετρήσεων αξιολογήθηκαν σε σύγκριση με τις συνήθης σπιρομετρικές 

παραμέτρους για την ικανότητά τους να προβλέπουν την εμφάνιση 

άσθματος κατά τη διάρκεια μιας πενταετούς περιόδου παρακολούθησης. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Καθορίστηκαν τιμές αναφοράς Rrs και Xrs σε Ελληνόπαιδες ηλικίας 

3-14 ετών, οι οποίες ενσωματώθηκαν σε εξισώσεις αναφοράς σε σχέση με το 

ύψος. Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου (98%) ήταν εξαιρετικό, 

όπως πολύ καλή ήταν και η μεταβλητότητα των μετρήσεων. Ωστόσο, η 

μεταβλητότητα αυξανόταν στις μικρότερες ηλικίες ενώ το ποσοστό 

επιτυχίας ήταν σχετικά μικρότερο (88-92% σε ηλικίες <5 ετών). H μείωση 

της Rrs κατά 30% και η αύξηση της Xrs κατά 50% μετά τη χορήγηση 

βρογχοδιαστολής καθορίστηκαν ως όρια της βρογχικής αναστρεψιμότητας. 

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας με αλλεργική ρινίτιδα παρουσίασαν σημαντικές 

μεταβολές της πνευμονικής εμπέδησης μετά τη βρογχοδιαστολή, οι οποίες 

ήταν ιδιαίτερα εμφανείς κατά την έξαρση της νόσου. Οι παραπάνω 
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διαταραχές, οι οποίες είναι ενδεικτικές δυσλειτουργίας των μικρών 

αεραγωγών, ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για εμφάνιση 

άσθματος και μάλιστα υπερκάλυπτε την επίδραση άλλων παραγόντων 

κινδύνου, όπως το ιστορικό εκζέματος, το γονικό άσθμα και η αλλεργική 

ευαισθητοποίηση.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η μέτρηση της πνευμονικής εμπέδησης μέσω FOT αποτελεί εφικτή 

και απόλυτα αξιόπιστη μέθοδο εκτίμησης των μηχανικών ιδιοτήτων του 

πνεύμονα και της πνευμονικής λειτουργίας στην παιδική ηλικία. Τα παιδιά 

σχολικής ηλικίας με αλλεργική ρινίτιδα παρουσιάζουν, κατά την έξαρση της 

νόσου, υποκλινική δυσλειτουργία των μικρών αεραγωγών η οποία 

εκφράζεται ως σημαντική μεταβολή της πνευμονικής εμπέδησης μετά τη 

βρογχοδιαστολή και είναι προγνωστική για την ανάπτυξη άσθματος. 

Επομένως, η ανίχνευση της δυσλειτουργίας των μικρών αεραγωγών μέσω 

της FOT θα μπορούσε να βοηθήσει στην ταυτοποίηση των παιδιών υψηλού 

κινδύνου για ανάπτυξη άσθματος και στο σχεδιασμό εξατομικευμένων 

στρατηγικών παρακολούθησης και παρέμβασης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (ABSTRACT) 

 

 

INTRODUCTION  

The Forced Oscillations Technique (FOT) is a pulmonary function test 

that requires minimal patient collaboration and, therefore, is particularly 

suitable for young children who cannot perform complex respiratory 

maneuvers. The method has been successfully applied in a number of 

respiratory disorders in children, such as asthma, cystic fibrosis and chronic 

lung disease of prematurity, in order to assess airway obstruction, bronchial 

reversibility to bronchodilation and hyper-responsiveness to bronchial 

challenge. 

 

 AIMS 

The aims of the present thesis were: a) to obtain reference values for 

Greek children aged 3-14 years using a commercially available measuring 

device and compare the results with similar studies in Caucasian populations 

of a similar age distribution, and b) to use FOT for investigating the presence 

of subclinical small airway dysfunction and its ability to predict asthma 

development in a cohort of school-aged non-asthmatic children with allergic 

rhinitis. 

 

 

ΙΙ.Ε 
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METHODS 

FOT measurements were performed with a commercially available 

device which uses pseudorandom noise in the frequency range of 4-48 Hz. 

Were studied: a) 249 healthy children aged 3 to 14 years, in whom the 

resistance (Rrs) and the reactance (Xrs) at 6, 8 and 10 Hz before and after 

administration of 400 mcg inhaled salbutamol were evaluated. b) 73 6-years-

old non-asthmatic children with moderate-severe intermittent allergic 

rhinitis, in whom Rrs and Xrs measurements at 6 and 8 Hz were performed. 

These measurements were evaluated in comparison to classical spirometric 

parameters with regards to their ability to predict asthma development 

during a five-year follow-up period. 

 

RESULTS 

Rrs and Xrs reference values for Greek children aged 3-14 years were 

determined and incorporated into reference equations in relation to height. 

The overall success rate of the method was excellent (98%), as was the 

variability of the measurements. However, in younger ages the variability 

increased and the success rate was relatively lower (88-92% for children 

aged <5 years). A decrease of Rrs by 30% and/or an increase of Xrs by 50% 

were defined as the normal limits of bronchial reversibility to 

bronchodilation. School-aged children with allergic rhinitis experienced 

significant changes in pulmonary impedance after bronchodilation, which 

were particularly evident during the exacerbation of the disease. These 

changes, which are indicative of small airway dysfunction, represented the 
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most significant risk factor for asthma development, while their effect 

overcame the effects of other known risk factors, such as eczema, parental 

asthma and allergic sensitization. 

 

CONCLUSIONS 

Measurement of respiratory impedance by FOT is a feasible and 

reliable method to assess the mechanical properties of the lung and the 

pulmonary function in childhood. School-aged children with allergic rhinitis 

exhibit subclinical small airway dysfunction during the exacerbation of the 

disease, which is expressed by a significant change in pulmonary impedance 

after bronchodilation and is predictive of asthma development. Therefore, 

detecting small airway dysfunction by FOT may help in identifying children at 

risk for asthma development and to design personalized follow-up and 

intervention strategies. 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΙΙΙ 



98 
 

1. Halliday D, Resnick R. Forced oscillations and resonance. In: Walker 

J(editor), Fundamentals of Physics , Volume I, John Wiley and Sons, 

USA, 2002, pp. 373-375. 

2. Halliday D, Resnick R. Electromagnetic Oscillations, Alternating 

current. In: Walker J(editor), Fundamentals of Physics, Volume II, 

John Wiley and Sons, USA, 2002, pp.387-429. 

3. Mead J. Mechanical properties of the lungs. Physiol Revs 1961; 

41:281-306. 

4. Mead J, Millic-Emili J. Theory and methodology in respiratory 

mechanics with glossary of symbols. In: Fenn WO, Rahn H (editors), 

Handbook of physiology, Section 3, Respiration, Volume 1. American 

Physiological Association, Washington DC, 1964 pp. 363-376. 

5. Woo T, Diong B, Mansfield L et al. A comparison of various 

respiratory system models based on parameter estimates from 

impulse oscillometry data. IEEE Eng Med Biol Mag 2004:3828-3831. 

6. Diong B, Rajagiri A, Goldman M, Nazeran H. The augmented RLC 

model of the human respiratory system. Med Bio Eng Comput.2009; 

47:395-404. 

7. Goldman M, Nazeran H, Ramos C. et al. Electrical circuit models of the 

human respiratory system reflect small airway impairment 

measured by impulse oscillation (IOS). IEEE Eng Med Biol Mag 

2010:2467-2472. 

8. Meraz E, Nazeran H, Goldman M, Nava P, Diong B. Impulse 

oscillometric features of lung function: towards computer-aided 

classification of respiratory diseases in children. IEEE Eng Med Biol 

Mag 2008:2443-2446. 

9. DuBois AB, Brody AW, Lewis DH, Burgess BF. Oscillation mechanics 

of lungs and chest in man. J Appl Physiol 1956; 8:587–594. 

10. Goldman M. Clinical Application of Forced Oscillation. Pulm 

Pharmacol Ther 2001; 14:341–350. 

11. Smith HS, Reinhold P, Goldman MD. Forced oscillation technique and 

impulse oscillometry. Eur Resp Mon 2005; 31:72-105.  



99 
 

12. Delavault E, Sumon G, Georges R. Characterization and validation of 

forced input method for respiratory impedance measurement. Resp 

Physiol 1980; 40:119-136. 

13. Frantz ID, Close RH. Alveolar pressure swings during high frequency 

ventilation in rabbits. Pediatr Res 1985; 19:653-658.  

14. Peslin R, Fredberg JJ. Oscillation mechanics of the respiratory system. 

In: Macklem P, Mead J (editors), Handbook of Physiology, Section 3: 

The respiratory system. Vol. III: Mechanics of breathing. American 

Physiological Society, Washington DC, 1986, pp. 145-177.  

15. Horowitz JG, Siegel SD, Primiano FP, Chester EH. Computation of 

respiratory impedance from forced sinusoidal oscillations during 

breathing. Comput Biomed Res 1983; 16:499-521. 

16. Peslin R, Fredberg JJ. Oscillation mechanics of the respiratory system. 

In: AP Fishman(editor), Handbook of physiology. Section 3: The 

respiratory system. American Physiological Society, 1986. Bethesda, 

Maryland, USA. pp 145-77.  

17. Dorkin HL, Lutchen KR, Jackson AC. Human respiratory input 

impedance from 4 to 200Hz: physiological and modeling 

considerations. J Appl Physiol 1989; 67:1973-1981. 

18. Navajas D, Farre’ R. Oscillation mechanics. Eur Resp Mon 

1999;12:112-140. 

19. MacLeod D, Birch M. Respiratory input impedance measurement: 

forced oscillation methods. IEEE Med Biol Eng Comput 2001; 39:505-

516. 

20. Oostveen E, MacLeod D, Lorino R et al. The forced oscillation 

technique in clinical practice: methodology, recommendations and 

future developments. Eur Respir J 2003; 22:1026–1041. 

21. Bates JHT, Suki B. Assessment of peripheral lung mechanics. Respir 

Physiol Neurobiol 2008; 163:54–63. 

22. Skylogianni E, Douros K, Anthracopoulos MB, Fouzas S. The Forced 

Oscillation Technique in Paediatric Respiratory Practice. Paediatr 

Respir Rev. 2016; 18:46-51. 



100 
 

23. Kaczka DW, Dellacá RL. Oscillation mechanics of the respiratory 

system: applications to lung disease. Crit Rev Biomed 

Eng 2011;39(4):337-59. 

24. Daroczy B, Hantos Z. Generation of optimum pseudorandom signals 

for respiratory impedance measurements. Int J Biomed Comput 

1990;25(1):21-31. 

25. Suki B, Bates JH. A nonlinear viscoelastic model of lung tissue 

mechanics. J Appl Physiol (1985) 1991;71(3):826-833. 

26. Bickel S, Popler J, Lesnick B, Eid N. Impulse oscillometry: 

interpretation and practical applications. Chest 2014;146(3):841-

847. 

27. Hall GL, Brookes IM. Techniques for the measurement of lung 

function in toddlers and preschool children. In: Hammer J, Eber E 

(eds): Paediatric Pulmonary Function Testing. Prog Respir Res. 

Basel, Karger, 2005, vol 33. pp 66-77. 

28. Marchal F, Hall GL. Forced oscillation technique. Eur Respir Mon 

2010; 47: 121-136. 

29. Oostveen E, MacLeod D, Lorino H, Farre R, Hantos Z, Desager K, 

Marchal F, Measurements ERSTFoRI. The forced oscillation 

technique in clinical practice: methodology, recommendations and 

future developments. Eur Respir J 2003;22(6):1026-1041. 

30. Komarow HD, Myles IA, Uzzaman A, Metcalfe DD. Impulse 

oscillometry in the evaluation of diseases of the airways in children. 

Ann Allergy Asthma Immunol 2011;106(3):191-199. 

31. Sly PD, Hayden MJ, Petak F, Hantos Z. Measurement of low-frequency 

respiratory impedance in infants. Am J Respir Crit Care Med 

1996;154(1):161-166. 

32. Pillow JJ, Stocks J, Sly PD, Hantos Z. Partitioning of airway and 

parenchymal mechanics in unsedated newborn infants. Pediatr Res 

2005;58(6):1210-1215. 



101 
 

33. Frey U, Silverman M, Kraemer R, Jackson AC. High-frequency 

respiratory impedance measured by forced-oscillation technique in 

infants. Am J Respir Crit Care Med 1998;158(2):363-370. 

34. Frey U, Makkonen K, Wellman T, Beardsmore C, Silverman M. 

Alterations in airway wall properties in infants with a history of 

wheezing disorders. Am J Respir Crit Care Med 2000;161(6):1825-

1829. 

35. Smith HS, Reinhold P, Goldman MD. Forced oscillation technique and 

impulse oscillometry. Eur Resp Mon 2005; 31:72-105. 

36. Marchal F, Mazurek H, Habib M, Duvivier C, Derelle J, Peslin R. Input 

respiratory impedance to estimate airway hyperreactivity in 

children: standard method versus head generator. Eur Respir J 

1994;7(3):601-607. 

37. Blonshine S, Goldman MD. Optimizing performance of respiratory 

airflow measurements. Chest 2008; 134:1304-1309. 

38. Cauberghs M, Van de Woestijne KP. Effect of upper airway shunt and 

series properties on respiratory impedance measurements. J Appl 

Physiol 1989; 66:2274-2279. 

39. Peslin R, Duvivier C, Gallina C, Cervantes P. Upper airway artifact in 

respiratory impedance measurements. Am Rev Respir Dis 1985; 

132:712–714. 

40. Marchal F, Haouzi P, Peslin R, Duvivier C, Gallina C. Mechanical 

Properties of the Upper Airway Wall in Children and Their Influence 

on Respiratory Impedance Measurements. Pediatr Pulmonol 

1992;13:28-33. 

41. Desager KN, Cauberghs M, Naudts J, Van de Woestijne KP. Influence 

of upper airway shunt on total respiratory impedance in infants. J 

Appl Physiol 1997; 87:902-909. 

42. Peslin R, Duvivier C, Jardin P. Upper airway walls impedance 

measured with head plethysmograph. J Appl Physiol 1984;57:596–

600. 



102 
 

43. Klug B, Bisgaard H. Specific airway resistance, interrupter resistance, 

and respiratory impedance in healthy children aged 2-7 years. 

Pediatr Pulmonol 1998;25(5):322-331. 

44. Malmberg LP, Pelkonen A, Poussa T, Pohianpalo A, Haahtela T, 

Turpeinen M. Determinants of respiratory system input impedance 

and bronchodilator response in healthy Finnish preschool children. 

Clin Physiol Funct Imaging 2002;22(1):64-71. 

45. Ducharme FM, Davis GM, Ducharme GR. Pediatric reference values 

for respiratory resistance measured by forced oscillation. Chest 

1998;113(5):1322-1328. 

46. Hordvik NL, Konig P, Morris DA, Kreutz C, Pimmel RL. Normal values 

for forced oscillatory respiratory resistance in children. Pediatr 

Pulmonol 1985;1(3):145-148. 

47. Lebecque P, Desmond K, Swartebroeckx Y, Dubois P, Lulling J, Coates 

A. Measurement of respiratory system resistance by forced 

oscillation in normal children: a comparison with spirometric values. 

Pediatr Pulmonol 1991;10(2):117-122. 

48. Frei J, Jutla J, Kramer G, Hatzakis GE, Ducharme FM, Davis GM. 

Impulse oscillometry: reference values in children 100 to 150 cm in 

height and 3 to 10 years of age. Chest 2005;128(3):1266-1273. 

49. Dencker M, Malmberg LP, Valind S, Thorsson O, Karlsson MK, 

Pelkonen A, Pohjanpalo A, Haahtela T, Turpeinen M, Wollmer P. 

Reference values for respiratory system impedance by using impulse 

oscillometry in children aged 2-11 years. Clin Physiol Funct Imaging 

2006;26(4):247-250. 

50. Nowowiejska B, Tomalak W, Radlinski J, Siergiejko G, Latawiec W, 

Kaczmarski M. Transient reference values for impulse oscillometry 

for children aged 3-18 years. Pediatr Pulmonol 2008;43(12):1193-

1197. 

51. Hall GL, Sly PD, Fukushima T, Kusel MM, Franklin PJ, Horak F, Jr., 

Patterson H, Gangell C, Stick SM. Respiratory function in healthy 



103 
 

young children using forced oscillations. Thorax 2007;62(6):521-

526. 

52. Calogero C, Simpson SJ, Lombardi E, Parri N, Cuomo B, Palumbo M, 

de Martino M, Shackleton C, Verheggen M, Gavidia T, Franklin PJ, 

Kusel MM, Park J, Sly PD, Hall GL. Respiratory impedance and 

bronchodilator responsiveness in healthy children aged 2-13 years. 

Pediatr Pulmonol 2013;48(7):707-715. 

53. Beydon N, Davis SD, Lombardi E, Allen JL, Arets HG, Aurora P, 

Bisgaard H, Davis GM, Ducharme FM, Eigen H, Gappa M, Gaultier C, 

Gustafsson PM, Hall GL, Hantos Z, Healy MJ, Jones MH, Klug B, Lodrup 

Carlsen KC, McKenzie SA, Marchal F, Mayer OH, Merkus PJ, Morris 

MG, Oostveen E, Pillow JJ, Seddon PC, Silverman M, Sly PD, Stocks J, 

Tepper RS, Vilozni D, Wilson NM, American Thoracic 

Society/European Respiratory Society Working Group on I, Young 

Children Pulmonary Function T. An official American Thoracic 

Society/European Respiratory Society statement: pulmonary 

function testing in preschool children. Am J Respir Crit Care Med 

2007;175(12):1304-1345. 

54. Komarow HD, Skinner J, Young M, Gaskins D, Nelson C, Gergen PJ, 

Metcalfe DD. A study of the use of impulse oscillometry in the 

evaluation of children with asthma: analysis of lung parameters, 

order effect, and utility compared with spirometry. Pediatr Pulmonol 

2012;47(1):18-26. 

55. Rosenfeld M, Allen J, Arets BH, Aurora P, Beydon N, Calogero C, 

Castile RG, Davis SD, Fuchs S, Gappa M, Gustaffson PM, Hall GL, Jones 

MH, Kirkby JC, Kraemer R, Lombardi E, Lum S, Mayer OH, Merkus P, 

Nielsen KG, Oliver C, Oostveen E, Ranganathan S, Ren CL, Robinson 

PD, Seddon PC, Sly PD, Sockrider MM, Sonnappa S, Stocks J, Subbarao 

P, Tepper RS, Vilozni D, American Thoracic Society Assembly on 

Pediatrics Working Group on I, Preschool Lung Function T. An official 

American Thoracic Society workshop report: optimal lung function 

tests for monitoring cystic fibrosis, bronchopulmonary dysplasia, 



104 
 

and recurrent wheezing in children less than 6 years of age. Ann Am 

Thorac Soc 2013;10(2):S1-S11. 

56. Nielsen KG, Bisgaard H. Discriminative capacity of bronchodilator 

response measured with three different lung function techniques in 

asthmatic and healthy children aged 2 to 5 years. Am J Respir Crit 

Care Med 2001;164(4):554-559. 

57. Song TW, Kim KW, Kim ES, Park JW, Sohn MH, Kim KE. Utility of 

impulse oscillometry in young children with asthma. Pediatr Allergy 

Immunol 2008;19(8):763-768. 

58. Marotta A, Klinnert MD, Price MR, Larsen GL, Liu AH. Impulse 

oscillometry provides an effective measure of lung dysfunction in 4-

year-old children at risk for persistent asthma. J Allergy Clin 

Immunol 2003;112(2):317-322. 

59. Hellinckx J, De Boeck K, Bande-Knops J, van der Poel M, Demedts M. 

Bronchodilator response in 3-6.5 years old healthy and stable 

asthmatic children. Eur Respir J 1998;12(2):438-443. 

60. Malmberg LP, Pelkonen AS, Haahtela T, Turpeinen M. Exhaled nitric 

oxide rather than lung function distinguishes preschool children 

with probable asthma. Thorax 2003;58(6):494-499. 

61. Thamrin C, Gangell CL, Udomittipong K, Kusel MM, Patterson H, 

Fukushima T, Schultz A, Hall GL, Stick SM, Sly PD. Assessment of 

bronchodilator responsiveness in preschool children using forced 

oscillations. Thorax 2007;62(9):814-819. 

62. Pisi R, Tzani P, Aiello M, Martinelli E, Marangio E, Nicolini G, Olivieri 

D, Chetta A. Small airway dysfunction by impulse oscillometry in 

asthmatic patients with normal forced expiratory volume in the 1st 

second values. Allergy Asthma Proc 2013;34(1):e14-20. 

63. Shi Y, Aledia AS, Tatavoosian AV, Vijayalakshmi S, Galant SP, George 

SC. Relating small airways to asthma control by using impulse 

oscillometry in children. J Allergy Clin Immunol 2012;129(3):671-

678. 



105 
 

64. Delacourt C, Lorino H, Herve-Guillot M, Reinert P, Harf A, Housset B. 

Use of the forced oscillation technique to assess airway obstruction 

and reversibility in children. Am J Respir Crit Care Med 2000;161(3 

Pt 1):730-736. 

65. Song TW, Kim KW, Kim ES, Kim KE, Sohn MH. Correlation between 

spirometry and impulse oscillometry in children with asthma. Acta 

Paediatr 2008;97(1):51-54. 

66. Holmgren D, Engstrom I, Bjure J, Sixt R, Aberg N. Respiratory 

resistance and transcutaneous PO2 during histamine provocation in 

children with bronchial asthma. Pediatr Pulmonol 1993;15(3):168-

174. 

67. Ducharme FM, Davis GM. Measurement of respiratory resistance in 

the emergency department: feasibility in young children with acute 

asthma. Chest 1997;111(6):1519-1525. 

68. Rabinovitch N, Mauger DT, Reisdorph N, Covar R, Malka J, Lemanske 

RF, Jr., Morgan WJ, Guilbert TW, Zeiger RS, Bacharier LB, Szefler SJ. 

Predictors of asthma control and lung function responsiveness to 

step 3 therapy in children with uncontrolled asthma. J Allergy Clin 

Immunol 2014;133(2):350-356. 

69. Larsen GL, Morgan W, Heldt GP, Mauger DT, Boehmer SJ, Chinchilli 

VM, Lemanske RF, Jr., Martinez F, Strunk RC, Szefler SJ, Zeiger RS, 

Taussig LM, Bacharier LB, Guilbert TW, Radford S, Sorkness CA, 

Childhood Asthma R, Education Network of the National Heart L, 

Blood I. Impulse oscillometry versus spirometry in a long-term study 

of controller therapy for pediatric asthma. J Allergy Clin Immunol 

2009;123(4):861-867 e861. 

70. Nieto A, Pamies R, Oliver F, Medina A, Caballero L, Mazon A. 

Montelukast improves pulmonary function measured by impulse 

oscillometry in children with asthma (Mio study). Respir Med 

2006;100(7):1180-1185. 

71. Milanese M, Peroni D, Costella S, Aralla R, Loiacono A, Barp C, Boner 

A, Brusasco V. Improved bronchodilator effect of deep inhalation 



106 
 

after allergen avoidance in asthmatic children. J Allergy Clin 

Immunol 2004;114(3):505-511. 

72. Gangell CL, Horak F, Jr., Patterson HJ, Sly PD, Stick SM, Hall GL. 

Respiratory impedance in children with cystic fibrosis using forced 

oscillations in clinic. Eur Respir J 2007;30(5):892-897. 

73. Kerby GS, Rosenfeld M, Ren CL, Mayer OH, Brumback L, Castile R, 

Hart MA, Hiatt P, Kloster M, Johnson R, Jones P, Davis SD. Lung 

function distinguishes preschool children with CF from healthy 

controls in a multi-center setting. Pediatr Pulmonol 2012;47(6):597-

605. 

74. Ren CL, Rosenfeld M, Mayer OH, Davis SD, Kloster M, Castile RG, Hiatt 

PW, Hart M, Johnson R, Jones P, Brumback LC, Kerby GS. Analysis of 

the associations between lung function and clinical features in 

preschool children with cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol 

2012;47(6):574-581. 

75. Nielsen KG, Pressler T, Klug B, Koch C, Bisgaard H. Serial lung 

function and responsiveness in cystic fibrosis during early childhood. 

Am J Respir Crit Care Med 2004;169(11):1209-1216. 

76. Ren CL, Brucker JL, Rovitelli AK, Bordeaux KA. Changes in lung 

function measured by spirometry and the forced oscillation 

technique in cystic fibrosis patients undergoing treatment for 

respiratory tract exacerbation. Pediatr Pulmonol 2006;41(4):345-

349. 

77. Boccaccino A, Peroni DG, Pietrobelli A, Piacentini GL, Aversano MP, 

Spinosa E, Boner AL. Forced oscillometry is applicable to 

epidemiological settings to detect asthmatic children. Allergy Asthma 

Proc 2007;28(2):170-173. 

78. Lall CA, Cheng N, Hernandez P, Pianosi PT, Dali Z, Abouzied A, 

Maksym GN. Airway resistance variability and response to 

bronchodilator in children with asthma. Eur Respir J 

2007;30(2):260-268. 



107 
 

79. Kopriva F, Szotkowska J, Plocova A, Zavodska J, Zapalka M, 

Smatanova D, Latalova M, Slezakova L, Radova L. The use of 

oscillometry as a measure of airway responsiveness in asthmatic 

children after histamine and methacholine bronchoprovocation with 

dosimeter-MedicAid and DeVilbiss nebulizers. J Asthma 

2007;44(4):267-271. 

80. Bailly C, Crenesse D, Albertini M. Evaluation of impulse oscillometry 

during bronchial challenge testing in children. Pediatr Pulmonol 

2011;46(12):1209-1214. 

81. Broeders ME, Molema J, Hop WC, Folgering HT. Bronchial challenge, 

assessed with forced expiratory manoeuvres and airway impedance. 

Respir Med 2005;99(8):1046-1052. 

82. Schulze J, Smith HJ, Fuchs J, Herrmann E, Dressler M, Rose MA, Zielen 

S. Methacholine challenge in young children as evaluated by 

spirometry and impulse oscillometry. Respir Med 2012;106(5):627-

634. 

83. Hall GL, Gangell C, Fukushima T, Horak F, Jr., Patterson H, Stick SM, 

Sly PD, Franklin PJ. Application of a shortened inhaled adenosine-5'-

monophosphate challenge in young children using the forced 

oscillation technique. Chest 2009;136(1):184-189. 

84. Malmberg LP, Makela MJ, Mattila PS, Hammaren-Malmi S, Pelkonen 

AS. Exercise-induced changes in respiratory impedance in young 

wheezy children and nonatopic controls. Pediatr Pulmonol 

2008;43(6):538-544. 

85. Johansson H, Pompilio PP, Norlander K, Dellacá R, Malinovschi A. 

Forced oscillation technique (FOT) in relation to exercise-induced 

dyspnea without FEV1 fall – Results from ANDAS study. Eur Respir J 

2013;42(57):P4701.   

86. Duiverman EJ, Den Boer JA, Roorda RJ, Rooyackers CM, Valstar M, 

Kerrebijn KF. Lung function and bronchial responsiveness measured 

by forced oscillometry after bronchopulmonary dysplasia. Arch Dis 

Child 1988;63(7 Spec No):727-732. 



108 
 

87. Malmberg LP, Mieskonen S, Pelkonen A, Kari A, Sovijarvi AR, 

Turpeinen M. Lung function measured by the oscillometric method 

in prematurely born children with chronic lung disease. Eur Respir J 

2000;16(4):598-603. 

88. Vrijlandt EJ, Boezen HM, Gerritsen J, Stremmelaar EF, Duiverman EJ. 

Respiratory health in prematurely born preschool children with and 

without bronchopulmonary dysplasia. J Pediatr 2007;150(3):256-

261. 

89. Udomittipong K, Sly PD, Patterson HJ, Gangell CL, Stick SM, Hall GL. 

Forced oscillations in the clinical setting in young children with 

neonatal lung disease. Eur Respir J 2008;31(6):1292-1299. 

90. Liu H, Ni W, Zhao J, Xiong S, Xu Y, Zhang Z. The diagnosis value and its 

implication of impulse oscillometry in obstructive sleep apnea 

syndrome patients. J Tongji Med Univ 2000;20(4):280-282. 

91. Handa H, Huang J, Murgu SD, Mineshita M, Kurimoto N, Colt HG, 

Miyazawa T. Assessment of central airway obstruction using impulse 

oscillometry before and after interventional bronchoscopy. Respir 

Care 2014;59(2):231-240. 

92. Sugiyama A, Hattori N, Haruta Y, Nakamura I, Nakagawa M, 

Miyamoto S, Onari Y, Iwamoto H, Ishikawa N, Fujitaka K, Murai H, 

Kohno N. Characteristics of inspiratory and expiratory reactance in 

interstitial lung disease. Respir Med 2013;107(6):875-882. 

93. von Ungern-Sternberg BS, Petak F, Hantos Z, Habre W. Changes in 

functional residual capacity and lung mechanics during surgical 

repair of congenital heart diseases: effects of preoperative 

pulmonary hemodynamics. Anesthesiology 2009;110(6):1348-1355. 

94. von Ungern-Sternberg BS, Saudan S, Petak F, Hantos Z, Habre W. 

Desflurane but not sevoflurane impairs airway and respiratory tissue 

mechanics in children with susceptible airways. Anesthesiology 

2008;108(2):216-224. 



109 
 

95. von Ungern-Sternberg BS, Erb TO, Habre W, Sly PD, Hantos Z. The 

impact of oral premedication with midazolam on respiratory 

function in children. Anesth Analg 2009;108(6):1771-1776 

96. Dellacá RL, Pompilio PP, Walker PP, Duffy N, Pedotti A, Calverley PM. 

Effect of bronchodilation on expiratory flow limitation and resting 

lung mechanics in COPD. Eur Respir J 2009;33(6):1329-1237. 

97. Dellacá RL, Santus P, Aliverti A, Stevenson N, Centanni S, Macklem 

PT, Pedotti A, Calverley PM. Detection of expiratory flow limitation in 

COPD using the forced oscillation technique. Eur Respir J 

2004;23(2):232-240. 

98. Aarli BB, Calverley PM, Jensen RL, Eagan TM, Bakke PS, Hardie JA. 

Variability of within-breath reactance in COPD patients and its 

association with dyspnoea. Eur Respir J 2015;45(3):625-634. 

99. Gulotta C, Suki B, Brusasco V, Pellegrino R, Gobbi A, Pedotti A, Dellacà 

RL. Monitoring the temporal changes of respiratory resistance: a 

novel test for the management of asthma. Am J Respir Crit Care Med 

2012;185(12):1330-1331.  

100. Ducharme FM, Davis GM, Ducharme GR. Pediatric reference values 

for respiratory resistance measured by forced oscillation. 

Chest.1998;113:1322–1328. 

101. Klug B, Bisgaard H. Specific airway resistance, interrupter resistance, 

and respiratory impedance in healthy children aged 2-7 years. 

Pediatr Pulmonol. 1998;25:322–331. 

102. Dencker M, Malmberg LP, Valind S, et al. Reference values for 

respiratory system impedance by using impulse oscillometry in 

children aged 2-11 years. Clin Physiol Funct Imaging. 2006; 26:247–

250. 

103. Hall GL, Sly PD, Fukushima T, et al. Respiratory function in healthy 

young children using forced oscillations. Thorax. 2007;62: 521–526. 

104. Nowowiejska B, Tomalak W, Radliński J, Siergiejko G, Latawiec W, 

Kaczmarski M. Transient reference values for impulse oscillometry 

for children aged 3-18 years. Pediatr Pulmonol. 2008;43:1193–1197. 



110 
 

105. Oostveen E, MacLeod D, Lorino H, et al. The forced oscillation 

technique in clinical practice: methodology, recommendations and 

future developments. Eur Respir J. 2003;22:1026–1041. 

106. Calogero C, Simpson SJ, Lombardi E, et al. Respiratory impedance 

and bronchodilator responsiveness in healthy children aged 2-13 

years. Pediatr Pulmonol. 2013;48:707–715.  

107. Calogero C, Parri N, Baccini A, et al. Respiratory impedance and 

bronchodilator response in healthy Italian preschool children. 

Pediatr Pulmonol. 2010;45:1086–1094. 

108. Shackleton C, Barraza-Villarreal A, Chen L, Gangell CL, Romieu I, Sly 

PD. Reference ranges for Mexican preschool-aged children using the 

forced oscillation technique. Arch Bronconeumol. 2013;49:326–329. 

109. Lee J-Y, Seo J-H, Kim HY, et al. Reference values of impulse 

oscillometry and its utility in the diagnosis of asthma in young 

Korean children. J Asthma. 2012;49:811–816. 

110. Amra BSF, Golshan M. Respiratory resistance by impulse 

oscillometry in healthy Iranian children aged 5-19 years. Iran J 

Allergy Asthma Immunol. 2008;7:25–29. 

111. Vu LTT, Demoulin B, Nguyen YT, Nguyen MTH, Marchal F. 

Respiratory impedance and response to salbutamol in healthy 

Vietnamese children. Pediatr Pulmonol. 2008;43:1013–1019. 

112. Park JH, Yoon JW, Shin YH, et al. Reference values for respiratory 

system impedance using impulse oscillometry in healthy preschool 

children. Korean J Pediatr. 2011;54:64–68. 

113. Asher M, Keil U, Anderson H, et al. International study of asthma and 

allergies in childhood (ISAAC): rationale and methods. Eur Respir J. 

1995;8:483–491. 

114. Klug B, Bisgaard H. Measurement of lung function in awake 2–4-

year-old asthmatic children during methacholine challenge and acute 

asthma: a comparison of the impulse oscillation technique, the 

interrupter technique, and transcutaneous measurement of oxygen 



111 
 

versus whole-body plethysmography. Pediatr Pulmonol 

1996;21:290–300. 

115. Ducharme FM, Davis GM. Respiratory resistance in the emergency 

department: a reproducible and responsive measure of asthma 

severity (see comment). Chest 1998;113:1566–72. 

116. Put W, Baars J, van der Grinten CPM. Comparing 3 forced oscillation 

devices in different subject groups. Eur Respir J. 2016;48:PA3613. 

117. Passalacqua G, Ciprandi G, Canonica GW. The nose-lung interaction 

in allergic rhinitis and asthma: united airways disease. Curr Opin 

Allergy Clin Immunol. 2001; 1:7–13. 

118. Compalati E, Ridolo E, Passalacqua G, Braido F, Villa E, Canonica GW. 

The link between allergic rhinitis and asthma: the united airways 

disease. Expert Rev Clin Immunol. 2010; 6:413–23. 

119. Shaaban R, Zureik M, Soussan D, Neukirch C, Heinrich J, Sunyer J, et 

al. Rhinitis and onset of asthma: a longitudinal population-based 

study. Lancet. 2008; 372:1049–57. 

120. Rochat MK, Illi S, Ege MJ, Lau S, Keil T, Wahn U, et al. Allergic rhinitis 

as a predictor for wheezing onset in school-aged children. J Allergy 

Clin Immunol. 2010; 126:1170–5. 

121. Ponte EV, Franco R, Nascimento HF, Souza-Machado A, Cunha S, 

Barreto ML, et al. Lack of control of severe asthma is associated with 

co-existence of moderate-to-severe rhinitis. Allergy. 2008; 63:564–9. 

122. de Groot EP, Nijkamp A, Duiverman EJ, Brand PL. Allergic rhinitis is 

associated with poor asthma control in children with asthma. 

Thorax. 2012; 67:582–7. 

123. Tsilochristou OA, Douladiris N, Makris M, Papadopoulos NG. 

Pediatric allergic rhinitis and asthma: can the march be halted? 

Paediatr Drugs. 2013; 15:431–40. 

124. Bousquet J, Van Cauwenberge P, Khaltaev N, ARIA Workshop Group, 

World Health Organization. Allergic rhinitis and its impact on 

asthma. A Workshop report. J Allergy Clin Immunol. 2001; 

108:S147–334. 



112 
 

125. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA, Denburg J, Fokkens WJ, Togias A, et 

al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in 

collaboration with the World Health Organization, GA(2)LEN and 

AllerGen). Allergy. 2008; 63: S8–160. 

126. Saranz RJ, Lozano A, Lozano NA, Ponzio MF, Cruz ÁA. Subclinical 

lower airways correlates of chronic allergic and non-allergic rhinitis. 

Clin Exp Allergy. 2017; doi: 10.1111/cea.12938. [Epub ahead of 

print] 

127. Capasso M, Varricchio A, Ciprandi G. Impact of allergic rhinitis on 

asthma in children: effects on bronchodilation test. Allergy. 2010; 

65:264–8. 

128. Ciprandi G, Capasso M. Association of childhood perennial allergic 

rhinitis with subclinical airflow limitation. Clin Exp Allergy. 2010; 

40:398–402. 

129. Ianiero L, Saranz RJ, Lozano NA, Lozano A, Sasia LV, Ramírez M, et al. 

Analysis of the flow-volume curve in children and adolescents with 

allergic rhinitis without asthma. Arch Argent Pediatr. 2013; 

111:322–7. 

130. Kim YH, Park HB, Kim MJ, Kim HS, Lee HS, Han YK, et al. Fractional 

exhaled nitric oxide and impulse oscillometry in children with 

allergic rhinitis. Allergy Asthma Immunol Res. 2014; 6:27–32 

131. Saranz RJ, Lozano A, Valero A, Lozano NA, Bovina Martijena MD, et al. 

Impact of rhinitis on lung function in children and adolescents 

without asthma. Allergol Immunopathol (Madr). 2016; 44:556–562. 

132. Añíbarro B, García-Ara MC, Martín F, Díaz JM, Boyano T, Ojeda JA. 

Nonspecific bronchial hyperresponsiveness and development of 

asthma in children with hay fever. Pediatr Allergy Immunol. 1995; 

6:200–3. 

133. Lee E, Lee SH, Kwon JW, Kim Y, Cho HJ, Yang SI, et al. A rhinitis 

phenotype associated with increased development of bronchial 

hyperresponsiveness and asthma in children. Ann Allergy Asthma 

Immunol. 2016; 117:21–28. 



113 
 

134. Skylogianni E, Triga M, Douros K, Bolis K, Priftis KN, Fouzas S, 

Anthracopoulos MB. Small-airway dysfunction precedes the 

development of asthma in children with allergic rhinitis. Allergol 

Immunopathol (Madr). 2018; 46(4):313-321. 

135. Quanjer PH, Stanojevic S, Cole TJ, Baur X, Hall GL, Culver BH, et al. 

Multi-ethnic reference values for spirometry for the 3-95-yr age 

range: the global lung function 2012 equations. Eur Respir J. 2012; 

40:1324–43. 

136. Youden WJ. Index for rating diagnostic tests. Cancer. 1950; 3:32–5. 

137. Cox DR Oakes D. (1984). Analysis of Survival Data. Chapman & Hall. 

[2] Elisa T. Lee. (1992). Statistical Methods for Survival Data 

Analysis. John Wiley & Sons. 

138. Jerald F. Lawless. (2003). Statistical Models and Methods for Lifetime 

139. Thien F. Measuring and imaging small airways dysfunction in 

asthma. Asia Pac Allergy. 2013; 3:224–30. 

140. Berger KI, Pradhan DR, Goldring RM, Oppenheimer BW, Rom WN, 

Segal LN. Distal airway dysfunction identifies pulmonary 

inflammation in asymptomatic smokers. ERJ Open Res. 2016; 2. pii: 

00066-2016. 

141. Komarow HD, Skinner J, Young M, Gaskins D, Nelson C, Gergen PJ, et 

al. A study of the use of impulse oscillometry in the evaluation of 

children with asthma: analysis of lung parameters, order effect, and 

utility compared with spirometry. Pediatr Pulmonol. 2012; 47:18–

26. 

142. Pisi R, Tzani P, Aiello M, Martinelli E, Marangio E, Nicolini G, et al. 

Small airway dysfunction by impulse oscillometry in asthmatic 

patients with normal forced expiratory volume in the 1st second 

values. Allergy Asthma Proc. 2013; 34:e14–20.  

143. Shi Y, Aledia AS, Tatavoosian AV, Vijayalakshmi S, Galant SP, George 

SC. Relating small airways to asthma control by using impulse 

oscillometry in children. J Allergy Clin Immunol 2012;129(3):671–8. 



114 
 

144. Johansson H, Pompilio PP, Norlander K, Dellaca R, Malinovschi A. 

Forced oscillation technique (FOT) in relation to exercise-induced 

dyspnea without FEV1 fall – Results from ANDAS study. Eur Respir J. 

2013; 42:P4701. 

145. Marseglia GL, Cirillo I, Vizzaccaro A, Klersy C, Tosca MA, La Rosa M, et 

al. Role of forced expiratory flow at 25-75% as an early marker of 

small airways impairment in subjects with allergic rhinitis. Allergy 

Asthma Proc. 2007; 28:74–8. 

146. McMillan SJ, Lloyd CM. Prolonged allergen challenge in mice leads to 

persistent airway remodelling. Clin Exp Allergy. 2004; 34:497–507. 

147. Ciprandi G, Cirillo I, Pistorio A. Impact of allergic rhinitis on asthma: 

effects on spirometric parameters. Allergy. 2008; 63:255–60. 

148. Cirillo I, Pistorio A, Tosca M, Ciprandi G. Impact of allergic rhinitis on 

asthma: effects on bronchial hyperreactivity. Allergy. 2009; 64:439–

44. 

149. Madonini E, Briatico-Vangosa G, Pappacoda A, Maccagni G, Cardani A, 

Saporiti F. Seasonal increase of bronchial reactivity in allergic 

rhinitis. J Allergy Clin Immunol. 1987; 79:358–63. 

150. Di Cara G, Carelli A, Latini A, Panfili E, Bizzarri I, Ciprandi G, et al. 

Severity of allergic rhinitis and asthma development in children. 

World Allergy Organ J. 2015; 8:13. 

151. Bousquet PJ, Chinn S, Janson C, Kogevinas M, Burney P, Jarvis D; 

European Community Respiratory Health Survey I. Geographical 

variation in the prevalence of positive skin tests to environmental 

aeroallergens in the European Community Respiratory Health 

Survey I. Allergy. 2007; 62:301–9. 

152. Bousquet PJ, Leynaert B, Neukirch F, Sunyer J, Janson CM, Anto J, et 

al. Geographical distribution of atopic rhinitis in the European 

Community Respiratory Health Survey I. Allergy. 2008; 63:1301–9. 

153. Anastassakis K, Chatzimichail A, Androulakis I, Charisoulis S, Riga M, 

Eleftheriadou A, et al. Skin prick test reactivity to common 



115 
 

aeroallergens and ARIA classification of allergic rhinitis in patients of 

Central Greece. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010; 267:77–85. 

154. Dweik RA, Boggs PB, Erzurum SC, Irvin CG, Leigh MW, Lundberg JO, 

et al. An official ATS clinical practice guideline: interpretation of 

exhaled nitric oxide levels (FENO) for clinical applications. Am J 

Respir Crit Care Med. 2011; 184:602–15. 

155. Chawes BL, Bønnelykke K, Kreiner-Møller E, Bisgaard H. Children 

with allergic and nonallergic rhinitis have a similar risk of asthma. J 

Allergy Clin Immunol. 2010; 126:567–73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙV 



117 
 

ΙV.A. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

ΙV.A.1. ΠΛΗΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 

1. Skylogianni E, Douros K, Anthracopoulos MB, Fouzas S. The Forced Oscillation 

Technique in Paediatric Respiratory Practice. Paediatr Respir Rev. 2016; 18:46-

51.  

[Άρθρο ανασκόπησης μετά από πρόσκληση] 

 

2. Skylogianni E, Triga M, Douros K, Bolis K, Priftis KN, Fouzas S, Anthracopoulos 

MB. Small-airway dysfunction precedes the development of asthma in children 

with allergic rhinitis. Allergol Immunopathol (Madr) 2018; 46(4):313-321. 

[Πρωτότυπη ερευνητική εργασία] 

 

ΙV.A.2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

1. Fouzas S, Skylogianni E, Panagiotopoulou E, Lioliou A, Priftis KN, 

Anthracopoulos MB. Forced oscillations for assessing bronchodilator 

responsiveness in children with asthma. Eur Respir J 2010; 36 (Suppl 54): 842s 

 

2. Skylogianni E, Bolis K, Anthracopoulos MB, Fouzas S. Prolonged bronchodilator 

responsiveness after preschool virus-induced wheezing episodes may predict 

asthma persistence. Eur Respir J 2015; 46 (Suppl 59): PA4186 

 
3. Skylogianni Ε, Triga Μ, Anthracopoulos ΜΒ, Fouzas S, Bolis K. Subclinical small-

airway dysfunction precedes the development of asthma in children with allergic 

rhinitis. Eur Respir J 2017; (Suppl 61): OA3445.  

 

 

 

 

 



118 
 

ΙV.Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΙV.Β.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

1. Fouzas S, Skylogianni E, Panagiotopoulou E, Lioliou A, Priftis KN, 

Anthracopoulos MB. Forced oscillations for assessing bronchodilator 

responsiveness in children with asthma. European Respiratory Society (ERS) 

Annual Congress, Barcelona, September 2010  

[Αναρτημένη ανακοίνωση] 

 

2. Skylogianni E, Bolis K, Anthracopoulos MB, Fouzas S. Prolonged bronchodilator 

responsiveness after preschool virus-induced wheezing episodes may predict 

asthma persistence. European Respiratory Society (ERS) Annual Congress, 

Amsterdam, Netherlands, September 2015  

[Αναρτημένη ανακοίνωση] 

 
3. Skylogianni Ε, Triga Μ, Anthracopoulos ΜΒ, Fouzas S, Bolis K. Subclinical small-

airway dysfunction precedes the development of asthma in children with allergic 

rhinitis. European Respiratory Society (ERS) Annual Congress, Milan, Italy, 

September 2017  

[Ελεύθερη ανακοίνωση] 

Έχει αναφερθεί ως μια από τις τρείς εργασίες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον 

τομέα της Παιδιατρικής Πνευμονολογίας που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο 

(Nenna R, Petrarca L. European respiratory society international congress 2017: insights from the 

paediatric assembly. Journal of Thoracic Disease. 2017; 9(Suppl 16):S1557-S1558)  

 

 

 

ΙV.Β.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

1. Μητροπούλου Κ, Σκυλογιάννη Ε, Φούζας Σ, Μπόλης Κ, Ανθρακόπουλος Μ. Ο 

καθορισμός της βρογχικής αναστρεψιμότητας μετά από βρογχοδιαστολή 

συμβάλλει στη βελτίωση της προγνωστικής ικανότητας των κλινικών μοντέλων 

πρόγνωσης άσθματος. 3ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο, Πάτρα, 

Νοέμβριος 2012  

[Αναρτημένη ανακοίνωση] 



119 
 

 

2. Παναγιωτοπούλου Ο, Σκυλογιάννη Ε, Μπόλης Κ, Φούζας Σ, Ανθρακόπουλος Μ. 

Βρογχική αναστρεψιμότητα μετά από ιογενείς λοιμώξεις κατά την προσχολική 

ηλικία και κίνδυνος άσθματος. 6ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό και  

Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2015 

[Ελεύθερη ανακοίνωση] 

3. Ντζούνας Α, Σκυλογιάννη Ε, Φούζας Σ, Μπόλης Κ, Ανθρακόπουλος Μ, Τρίγκα 

Μ. Υποκλινική δυσλειτουργία των μικρών αεραγωγών και κίνδυνος εκδήλωσης 

άσθματος σε παιδιά με αλλεργική ρινίτιδα. 8ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό 

Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2017. 

[Ελεύθερη ανακοίνωση] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


