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abstract

Historia artykułu:

Forced Oscillation Technique (FOT) is a noninvasive pulmonary function test that provi-
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des additional information about the mechanical properties of the lung and the chest
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wall. FOT has been shown to be more sensitive than spirometry in detecting impair-

Dostępne online: 30.05.2015

ments (obstruction) in small peripheral airways and in the evaluation of response after
a pharmacological intervention. The most attractive feature of FOT is the simplicity of its
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administration during a normal breathing cycle eliminating the need for any special
breathing maneuvers. In spite of increasing development of innovative techniques of
pulmonary function assessment their implementation in daily clinical practice remains

 rezystancja
 reaktancja

poor.

 ograniczenie przepływu

a novel FOT device, Resmon Pro, and reviews useful diagnostic patterns for its imple-

wydechowego
 obwodowe drogi oddechowe
 Resmon Pro

ding to the European Respiratory Society guidelines is also discussed.

The present review summarizes the most signiﬁcant concepts of the FOT, presents
mentation and use in clinical management. Clinical applicability of Resmon Pro accorIn the authors' opinion Resmon Pro could be a useful diagnostic tool in any allergy
and pulmonary clinical practice.
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Wprowadzenie
Celem pracy jest przedstawienie znaczenia klinicznego
metody techniki oscylacji wymuszonych (FOT; Forced Oscillation Technique), zastosowania urządzenia Resmon Pro w diagnostyce alergologiczno-pulmonologicznej oraz praktyczna
interpretacja wyników.
Po raz pierwszy technikę oscylacji wymuszonych wprowadzili DuBois i wsp. w 1956 roku [1]. W Polsce od wielu lat
tym zagadnieniem zajmuje się między innymi Instytut
Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce (Mazurek, Tomalak).
W pracach tych autorów przedstawione są wyczerpująco
podstawy teoretyczne oraz możliwości zastosowań klinicznych tej metody [2, 3].

Podstawy teoretyczne FOT
Technika oscylacji wymuszonych polega na pomiarze zmian
przepływu gazu w układzie oddechowym wywołanych działaniem małych ciśnień zewnętrznych o określonym spektrum częstotliwości i amplitudzie. Ciśnienia te są generowane przez membranę głośnika w czasie spokojnego oddychania. Opisana stymulacja nie zakłóca ﬁzjologicznego
spokojnego cyklu oddechowego (Ryc. 1).
W odpowiedzi przepływowej na tę zewnętrzną ciśnieniową stymulację układ pomiarowy mierzy wartość impedancji oddechowej (Zrs), która określa stopień efektywności
wentylacyjnej w fazie wdechowej i wydechowej zależnej
zarówno od dynamiki ruchu powietrza w układzie oddechowym, jak i od właściwości statyczno-elastycznych płuc
i klatki piersiowej. Wartość impedancji jest złożona
z rezystancji (oporności) – Rrs i reaktancji (przewodności) –
Xrs. W czasie badania można zastosować różne częstotliwości bodźca. Niskie częstotliwości (5 Hz, 8 Hz) są bardziej
czułe w ocenie obwodowych dróg oddechowych.

Ryc. 1 – Stymulacja układu oddechowego małymi
ciśnieniami zewnętrznymi w trakcie spokojnego
oddychania
Fig. 1 – An external small oscillatory pressure during normal
breathing

natężonych przepływów wydechowych (FEF), które mieszczą
się w zakresie 25–75% wartości natężonej pojemności życiowej (FVC), w sposób pośredni mogą określać stan czynnościowy drobnych oskrzeli. Najbardziej istotną cechą różnicującą obie metody jest większa czułość FOT w porównaniu ze
spirometrią w zakresie oceny czynnościowej obwodowych
dróg oddechowych [4].

Opis urządzenia
Urządzenie Resmon Pro jest przeznaczone do diagnostyki
układu oddechowego z wykorzystaniem metody FOT
(Ryc. 2). Pomiar przepływu i ciśnienia odbywa się na
wysokości ust badanego i nosi nazwę impedancji wejścia
(input impedance).

Znaczenie FOT w praktyce klinicznej
Znaczenie FOT w praktyce klinicznej zostało przedstawione
w monograﬁi ERS w 2005 [4].
W rozdziale 5 tej monograﬁi podsumowano zalety FOT:
1. Zarówno rezystancja (Rrs), jak i reaktancja (Xrs) mierzone
metodą FOT dostarczają istotnych klinicznie informacji
dotyczących czynnościowej oceny drobnych, obwodowych dróg oddechowych.
2. Ze względu na wysoką czułość oceny drobnych, obwodowych dróg oddechowych metoda FOT sama w sobie,
niezależnie od wyników spirometrii, dostarcza użytecznych wskazówek w postępowaniu klinicznym.
3. FOT jest także użytecznym narzędziem diagnostycznym
monitorującym odpowiedź na interwencje terapeutyczne.
Metoda ta cechuje się większą czułością od spirometrii
w ocenie odpowiedzi na leczenie beta agonistami
i wziewnymi kortykosteroidami [4].
Wynik spirometrii nie dostarcza bezpośrednich informacji o obturacji w obwodowych drogach oddechowych.
Jednakże kształt krzywej przepływ–objętość oraz wartości

Ryc. 2 – Aparat Resmon Pro Full FOT – Technika Oscylacji
Wymuszonych
Fig. 2 – Device Resmon Pro Full FOT (Forced Oscillation
Technique)
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Ryc. 3 – Możliwość wyboru różnych opcji pomiaru
Fig. 3 – Choices of testing modes

Podstawową zaletą tego urządzenia jest prostota
i łatwość wykonania badania, zarówno przez pacjenta, jak
i operatora. Oprogramowanie analizuje dane powstające
w czasie około 10 spokojnych cykli oddechowych (Ryc. 2).
Zakłócenia powstające podczas kaszlu, chrząkania, płaczu
są automatycznie odrzucane przez oprogramowanie i nie
wpływają na jakość badanych parametrów. W urządzeniu
Resmon Pro można wykorzystać różne opcje wyboru częstotliwości (Ryc. 3).

1. Pojedyncza częstotliwość:
 5 Hz – sugerowana dla dorosłych z obturacją,
 8 Hz – sugerowana dla dzieci – wartości referencyjne
ustalono dla rasy kaukaskiej [5],
 6,10 Hz – do badań naukowych.
2. Potrójna częstotliwość 5–11–19 Hz – sugerowana dla dorosłych, wartości referencyjne ustalone dla rasy kaukaskiej
[6].
3. Oprogramowanie urządzenia pozwala także na stworzenie własnych protokołów badań.

Znaczenie kliniczne rezystancji Rrs
Rezystancja pozwala określić nam dynamikę ruchu powietrza i stan drożności dróg oddechowych. U ludzi zdrowych
wartości rezystancji są stałe, niezależne od zastosowanych
częstotliwości bodźca (Ryc. 4). W przypadku niehomogennej
wentylacji i obwodowej obturacji rezystancja spada po
zastosowaniu wyższych częstotliwości (Ryc. 5).

Znaczenie kliniczne reaktancji Xrs

Ryc. 4 – Rezystancja (Rrs) – zdrowe płuca
Fig. 4 – Resistance (Rrs) – healthy lungs

Pomiar reaktancji pozwala ocenić efektywność wentylacji
w obszarze drobnych oskrzeli. Wartość reaktancji jest ściśle
związana z elastycznością miąższu płucnego i ścian klatki
piersiowej oraz bezwładnością tkanek i gazów. Wartość Xrs
jest obniżona w następujących patologiach:
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Ryc. 7 – Patologia obwodowa
Fig. 7 – Peripheral disease
Ryc. 5 – Niehomogenna wentylacja i/lub obwodowa
obturacja
Fig. 5 – Nonhomogenic ventilation and/or peripheral
obstruction

1) obturacja obwodowa
2) dynamiczna hiperinﬂacja (pułapka powietrzna)
3) choroby śródmiąższowe.
Na wartość Xrs wpływają także stany zmieniające właściwości statyczno-elastyczne ścian klatki piersiowej (np. ciąża,
otyłość, kyfoskoliozy).

Graﬁczne wzorce impedancji
Algorytmy diagnostyczne (przedstawione wg producenta
z uwagami własnymi):
1. Wynik prawidłowy – wartości Rrs jak i Xrs mieszczą się
w zakresie normy (pole zielone) (Ryc. 6).
2. ,,Patologia obwodowa’’ – wartości Rrs sa prawidłowe,
wartości Xrs są obniżone. Możliwości interpretacyjne:

Ryc. 6 – Norma – zarówno rezystancja (Rrs) jak i reaktancja
(Xrs) są w zakresie norm
Fig. 6 – Normal – both resistance (Rrs) and reactance (Xrs) are
within the normal range

Ryc. 8 – Obturacja centralna
Fig. 8 – Central obstruction

obwodowa obturacja, niehomogenność wentylacji, zaburzenia restrykcyjne (Ryc. 7).
3. Obturacja centralna – wzrost wartości Rrs, wartości Xrs
w granicach normy (Ryc. 8).
4. Ciężka obturacja ,,mieszana’’ – podwyższone wartości
Rrs i obniżone Xrs. Wartość rezystancji jest zależna od

Ryc. 9 – Ciężka obturacja ,,mieszana’’
Fig. 9 – Severe obstructive disease ‘‘mixed’’
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Ustalono, że różnica powyżej 2,8 cm H2O (L/s) w wartości
reaktancji (przy 5 Hz) pomiędzy wdechem a wydechem
stanowi punkt odcięcia obecności obturacji w czasie spokojnego oddychania [7]. Parametr ten – DXrs – został opatentowany przez ﬁrmę Restech.

Odwracalność obturacji oskrzeli

Ryc. 10 – Obwodowa obturacja w ciężkim POCHP dane
własne
Fig. 10 – Severe obstructive disease in severe COPD – own data

częstotliwości. Możliwości występowania: ciężka astma,
ciężka postać POCHP (Ryc. 9).
5. Obwodowa obturacja z prawidłowymi wartościami rezystancji zależnymi od częstotliwości – propozycja LA Dymek
(Ryc. 10).
Wartości Rrs mieszczą się w zakresie normy, lecz spadają
wraz ze wzrostem częstotliwości (także w zakresie normy).
Wartości Xrs obniżone. W badaniach własnych u 10 na 13
pacjentów z IV stopniem POCHP (z przewlekłą niewydolnością oddechową) stwierdzono taki wzorzec wyniku.

Wydechowe ograniczenie przepływu (EFL;
Expiratory Flow Limitation) DXrs
Duże, zauważalne różnice w reaktancji wdechowej i wydechowej są wynikiem znaczącego ograniczenia przepływu
wydechowego i są związane z dynamiczną hyperinﬂacją
i spadkiem wydolności wysiłkowej. EFL może być zastosowany
do oceny efektu po zastosowaniu bronchodilatatora (Ryc. 11).

Ryc. 11 – DXrs – Wydechowe ograniczenie przepływu (EFL)
Fig. 11 – DXrs – Expiratory Flow Limitation (EFL)

W metodzie FOT do oceny efektu po bronchodilatatorach
poza pomiarem DXrs najbardziej czułym i wiarygodnym
parametrem jest różnica w wartości rezystancji wdechowej
(Ryc. 12) [8]. Odwracalność obturacji oskrzeli jest przedstawiona graﬁcznie także na rycinie 11. Po podaniu bronchodilatatora różnica wartości reaktancji (DXrs) obniżyła się do
wartości prawidłowych, tzn. poniżej 2,8 cm H2O (L/s).
W tabelach I i II podsumowano znaczenie kliniczne wszystkich parametrów mierzonych urządzeniem Resmon Pro.

Podsumowanie
W badaniach czynnościowych układu oddechowego klasycznym złotym standardem jest spirometria. Klinicyści muszą
jednak dostrzegać ograniczenia tej metody wynikające
z obowiązującej techniki wykonania. Poprawność badania
wymusza wykonanie natężonych manewrów oddechowych
i przestrzeganie czasu natężonego wydechu (6 sekund).
Z tego względu w wyjątkowych przypadkach można wykonać to badanie poprawnie poniżej 5. roku życia. Z tych
samych powodów nie wszyscy pacjenci z ciężką astmą
i ciężkim POCHP są w stanie spełnić poprawnie wszystkich
kryteriów spirometrii wg ERS/ATS. Do tego dochodzi grupa
pacjentów cierpiąca na schorzenia układu nerwowomięśniowego oraz z zaburzeniami funkcji poznawczych, która
również nie może wykonać tego badania poprawnie.
Podstawowym parametrem diagnostycznym mierzonym
w spirometrii jest FEV1, który określa drożność centralnych
dróg oddechowych. Nie ocenia on stopnia obturacji w obwodowych, drobnych drogach oddechowych oraz właściwości
elastycznych płuc i ścian klatki piersiowej.
Pomimo wzrastającej wiedzy teoretycznej o nowych
technologiach stosowanych w diagnostyce układu oddechowego w ośrodkach badawczo-rozwojowych wdrażanie ich
do praktyki klinicznej jest wciąż niewystarczające. Metoda
techniki oscylacji wymuszonych została wprowadzona do
nauki w latach 60. ubiegłego stulecia. Doskonalona przez
dziesięciolecia poprzez postęp w informatyce oraz w gromadzeniu danych, została zwieńczona produkcją urządzeń
diagnostycznych, które są przeznaczone do pracy nie tylko
w ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Resmon Pro jest innowacyjnym urządzeniem do diagnostyki układu oddechowego. Narzędzie to, mierzące impedancję oddechową, należy traktować jako uzupełnienie
klasycznej spirometrii u tych pacjentów, u których można
ją wykonać. U części pacjentów (zwłaszcza poniżej 5. roku
życia) FOT jest jedyną metodą oceny układu oddechowego,
ponieważ daje cenne wskazówki dotyczące stopnia
i miejsca obturacji oraz informacje dotyczące właściwości
statyczno-elastycznych płuc i ścian klatki piersiowej. Do
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Ryc. 12 – Odwracalność obturacji oskrzeli – dane własne
Fig. 12 – Post-Bronchodilator Response – own data

Tabela I – Zastosowania kliniczne aparatu Resmon Pro
Table I – Resmon Pro Clinical application

Ocena miejsca obturacji
Wzorzec obturacji (centralna, obwodowa, homogenność wentylacji)
Wykrycie obecności ograniczeń przepływów wydechowych (EFL; Expiratory Flow Limitation)
Ocena odwracalności obturacji oskrzeli
Ocena odpowiedzi na interwencje farmakologiczne np. LABA, ICS
Testy prowokacyjne oskrzelowe
Ocena czynnościowa obwodowych dróg oddechowych

R_insp

X_insp

R5-19

H
H

H

H

H
H
H

H

DXrs

H
H
H

H

H

H

Tabela II – Zastosowanie Resmon Pro w POCHP, astmie i mukowiscydozie
Table II – Resmon Pro Clinical application in COPD, asthma, and cystic fibrosis

OCENA MIEJSCA OBTURACJI (R_insp)
Wzorzec obturacji (centralna, obwodowa, homogenność wentylacji) (R_insp, X_insp, R519)
Wykrycie obecności ograniczeń przepływów wydechowych (EFL; Expiratory Flow Limitation)
Ocena odwracalności obturacji oskrzeli (R_insp)
Ocena odpowiedzi na interwencje farmakologiczne np. LABA, ICS (R_insp, X_insp, R5-19, DXrs)
Testy prowokacyjne oskrzelowe (R_insp)
Ocena czynnościowa obwodowych dróg oddechowych (X_insp, DXrs)

zalet Resmon Pro należy łatwość wykonania zarówno przez
operatora, jak i pacjenta, brak potrzeby kalibracji przed
badaniem oraz niski koszt badania. Urządzenie to zostało
zwalidowane w badaniach Calogero i wsp. [5], Oostvenna
i wsp. [6], Dellaca i wsp. [7, 8]. Wartości mierzone oraz
należne są podane w sposób przejrzysty zarówno w postaci
graﬁcznej, jak i tabelarycznej, co ułatwia końcową interpretację badania.

POCHP

Astma

Mukowiscydoza

H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H
H

Na podstawie danych z piśmiennictwa oraz własnego
doświadczenia (ponad 150 zbadanych pacjentów) autorzy pracy
uważają, że urządzenie to, pracujące zgodnie z wszystkimi
wytycznymi ERS, jest użytecznym narzędziem diagnostycznym w praktyce alergologiczno-pulmonologicznej.
Autorzy dedykują pracę prof. dr hab. n. med. Januszowi
Hałuszce, kierownikowi Zakładu Fizjopatologii Oddychania
IGiChP w Rabce Zdroju.
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