


Общия поглед



Белодробна физиология за 

рентгенолозирентгенолози



(Simidchiev et al 1993)



(Bolton et. Al 2005)
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Кой от долуописаните изследвания най-

добре оценява повишения риск за застойна 

сърдечна слабост във Фрамингамското 

проучване?

Преди да започнем

a)  Промени в ЕКГ-то

b)  Влажни хрипове при преслушване

c)  Снижения Витaлен капацитет

d)  Оток на подбедриците

e)  Кардиомегалия  на рентгенография









Заболяване

Ограничение

Белодробна 

увреда

Бр. Обструкция

Диспнея

Неравностойност

Инвалидизация

Сниж. Физ.капац.

Здравен статус



Първични ефекти 

върху белия дроб:

•Структурни

Вторични ефекти 

върху други 

органи:
Третични ефекти: 

•Взаимодействие 
•Структурни

•Механични

•Мускули

•Циркулация

•Взаимодействие 

пациент-околна 

среда
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Curtis et al, Thorax 1994



(Enright et al. 2005)



(Montaudon et al. 2009)



(Little et al 2002)



(Gupta et al 2010)

Correlation between right upper lobe apical segmental bronchus (RB1) percentage 

wall area (%WA) and postbronchodilator (postBD) forced expiratory volume in 1 s 

(FEV1)% predicted in patients with severe asthma (r=0.41, p<0.0001). 



Agreement between the 12 physicians for all 19 cases was generally good as assessed by 

Spearman’s rank correlation. For all 66 physician–physician interactions, 45 were found to 

correlate significantly at the 5% level. The agreement assessed by κ analysis was more variable, 

with a median κ value of 0.26, (range –0.2 to +0.76) The median probability values for each 

physician (all assessing the identical 19 cases) varied from 20% to 70%. Factors associated with a 

high probability rating were the presence of a positive serial peak expiratory flow Occupation 

Asthma SYStem (OASYS)-2 chart, and both the presence of bronchial hyper-reactivity and 

significant change in reactivity between periods of work and rest. 

(Fishwick et al 2007)
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http://prepgmedicos.redstetho.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=2714
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При белодробно болни

• Рестриктивни 

заболявания

– � разширение на 

белия дроб

– напр. Интерстиц. 

Обем – Дебитна бримка

� FVC� FEV1

– напр. Интерстиц. 

фиброза

• Обструктивни 

заболявания

– � съпротивление 

към възд. поток

– напр. ХОББ, астма








