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Митове за плетизмографията

 Плетизмографията е твърде трудна 

 Плетизмографията  е твърде скъпа

 Плетизмографията е твърде сложна и 
има приложение само в науката

 Плетизмографията е „мъчение“ за 
пациентите











Бодиплетизмография
Определение

 Плетизмография произхожда от гръцки πληθυσμος
(изпълване, разширение)

 Фундаменталното предназначение на бодиплетизмографа 
е да измерва и интраторакалния газов обем (ITGV, 
FRCpleth) и промените в този обем

 Използва се и за определяне на резистанаса (Raw) на 
дихателните пътища и свързаните с него параметри















 Промените в алвеоларното налягане (PA), могата да бъдат 
изведени като се знаят промените в плетизмографското налягане
(Pbox)

 Шатърен механизъм, намиращ се близо до устата, осигурява 
временно оклузия на въздушния поток. 

 Отношението PA(Pmо ) и Pbox по време на затворен шатър се 
използва за да се измери  торакалния газов обем TGV

 Същото това отношение се съотнася към дебита при спокойно 
дишане и отворен шатър за изчисляване на Raw

Бодиплетизмография
Принцип на работа





Резистанс на дихателните пътища 

Резистансът се определя от отношението на налягането и дебита

Налягане

Дебит

Нисък резистанс Висок реизистанс















Бодиплетизмография
Показания 

 Уточняване на вентилаторно нарушение, отвъд възможностите 
на спирометрията

 Разграничаване между различни видове обструкция, имащи 
сходни спирометрични характеристики

 Определяне на реакция след приложение на БД

 Определяне на бронхиална хиперреактивност 

 Проследяване на развитието на заболяването и отговора към 
терапия



 Клаустрофобия

 Продължителни интравенозни вливания

 Продължителна О2 или СРАР терапия

 Неврологични заболявания с възбудна симптоматика 
или проблеми с координацията  

Бодиплетизмография
Противопоказания 



Бодиплетизмография
Как се извършва измерването

o Фаза на адаптация и 
темпериране на кабината

o Определяне на резистанс (Raw)

o Определяне на торакален 
газов обем (TGV)







Важност на „закачения“ SVC

 TGV опитите може да са доста вариабилни

 Извършването на SVC след TGV маньовъра 
води до по-възпроизводими стойности на 
TLC
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Защо са ни необходими белодробни 
обеми

 За потвърждаване на рестриктивен дефект

 Определяне на тежестта на заболяването

 Отчитане на степента на възстановяване от 
екзацербация

 Определяне на типа и степента на хиперинфлация

















Алтернативи на FRCpleth

Газови дилуционни методи
Азотно измиване
Не-дилуция

Образни методи (Ro)
Планиметрия
CT/MRI 





Преимущества на плетизмографията vs. 
дилуционни методи

Точност

По-малко технологично време

 Един опит с N2-измиване или Не-дилуция може 
да отнеме 7-8 минути

 Няколко бодиплетизмографски опита могат да 
бъдат направени дори в рамките на 3 минути





 Обемно стандартизираните резистанс - Raw 
и кондуктанс - Gaw:

o sRaw =Raw X белодробен обем (TGV)

o sGaw=G aw / белодробен обем (TGV)

Специфичен Raw





Резистанс на дихателните пътища и 
бронхомоторен тонус

 Стойностите на резистанса могат да отразят 
сигнификантни промени в тонуса на дихателните 
пътища по време на бронходилататорни и 
бронхопровокационни тестове, недоловени със 
спирометрия.

 Чрез резистанса могат да бъдат обяснени оплакванията 
на пациенти при отсъствие на значими 
спироментрични промени
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Възраст: 31 г., Пол: М, Височина:185, Тегло: 120 кг

Spirometry Predicted Actual Pre % Predicted

FVC 5.54 4.70 85

FEV1 4.79 3.13 65

FEV1/FVC 86 67

FEF25-75% 5.27 2.08 40

FEFmax 9.46 6.27 66



Spirometry Predicted Actual Pre % Predicted

FVC 5.54 4.70 85

FEV1 4.79 3.13 65

FEV1/FVC 86 67

FEF25-75% 5.27 2.08 40

FEFmax 9.46 6.27 66
Airway 
Mechanics

Raw 1.51 7.17 474

Gaw 0.66 0.14 21

sGaw .019 0.02 11

Възраст: 31 г. Пол: М; Височина:185, Тегло: 120 кг
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Spirometry Pred Actual 
Pre

% Pred Actual 
Post

% Change

FVC 5.54 4.70 85 4.73 1

FEV1 4.79 3.13 65 3.40 9

FEV1/FVC 86 67 72 8

FEF25-
75%

5.27 2.08 40 2.54 22

FEFmax 9.46 6.27 66 6.32 1

Възраст: 31 г. Пол: М; Височина:185, Тегло: 120 кг
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Spirometry Pred Actual 
Pre

% Pred Actual 
Post

% Change

FVC 5.54 4.70 85 4.73 1

FEV1 4.79 3.13 65 3.40 9

FEV1/FV
C

86 67 72 8

FEF25-
75%

5.27 2.08 40 2.54 22

FEFmax 9.46 6.27 66 6.32 1
Airway 
Mechanics

Raw 1.51 7.17 474 0.96 -87

Gaw 0.66 0.14 21 1.04 643

sGaw .019 0.02 11 0.25 1150





Резистанс на дихателните пътища 
и бронхомоторен тонус

 Как се дефинира клинично значима промяна?

 Raw and sRaw:        40%

 SGaw :                    35-40% 

Все още валидните стандарти на ATS/ERS 2005 използват 

12% и 200 ml за FEV1 и/или FVC



Smith HR et al, Chest 1992; 101:1577

“.. spirometry alone fails to identify reversibility 
in approximately 15 percent of patients, and 
most of these patients can be identified by 
additional plethysmographic measurements…”

Резистанс на дихателните пътища 
и бронхомоторен тонус

















Бодиплетизмография
Предимства

 Бърз, точен функционално диагностичен метод

 По точно определяне на обемите в сравнение с дилуционните 
методи

 По-точна оценка на бронхомоторния тонус (бронходилатация и 
бронхопровокация) 

 Извършва се оценка на невентилируемите области от белия дроб

 TGV; RV

 Диференциална диагноза

 Оценката на рестрикцията/хиперинлация е основана на TLC

 Комплексна диагноза и оценка на лечението на обструктивните 
заболявания

 Възможност за оценка и на лезии на горните дихателни пътища



Johann Wolfgang von Göthе

“Man sieht nur, was man weiß”
Човек вижда толкова, колкото знае



Johann Wolfgang von Göthе

“Mit dem Wissen wächst der Zweifel”
С познанието се увеличава и съмнението




