
Tab. 3-3. Pfcb1cd oweiitých pojmù vyicUování mechaniky oýchání

PoznámkaCeský termínI Zkratka

klasická definice: maxinúlní výdech z muimálního in5piria

Z aI1ilického oznaèení

.-

EVC expiratory
vítal capacity

impi~ry
vítal C8~ity

tWo-$tagc
vítal C8pai:ity

jiné (pøesné) oznaèení pro v. k. provedenou k1aiickým lpù.obem
<max.imální výdech z maximálního inspiria)

v.k. provedcná z muimálního exspiria do max.imá1ního wpiria;
pøi bronchiá1ní obstrukci bývá vyšší než EVC

v. k. jako souèet zvláš• provedené inspiraèní kapacity a eupiraèní-
ho rezervního objemu (-IC + ERV); pøi bronchiální obstrukci bý-
vá vy~~í ncž EVC a event i lVC; pro výpoèet tÙloných indexù iC

obvykle nepoužívá

køivka usilovného výdechu

v. k. pøi U5ilovném výdechu objem usilovného výdechu <.CO nejvíce a co nejrychleji8) z maxi.

málního inspiria do mu.imálního exspiria
objem exspirovaný bìhem 1. sekundy usilovného výdechu <obdob-
nì se nìkdy udává hodnota FEV exspirovaného bìhem jiného èa-

sového intervalu, napø. FEVo,) nebo FEVO,7.)

jednosekundová
vitální kapacita

torced expil&tory

,pirogx.m
fo~ vilal

capac:ity
torced expiratory
volume in 1 iCoond

obvykle se však doporuèuje používat pomìr FEV 1% VC

jednosekundová v. k.

v % náleiité hodnoty

pomìr jednosekunclové v. k.

(v %) k (celé) v. k. pøi Uiilov-

.ném výdechu

pom~r jednosekundové v. k.

k _neUiilovné-<.pomaléM)v. k.

lépe postihuje obst!Ukèní poNchu ne! FEV,%FVC; pro p}esnost
by m~lo být uvedeno, jak byla VC vyktfena <EVc, 1Vc. dvojitup-
òová VC)j dopoNèuje iC IVC

z mu.imálního exspiria do maximálního iJupiriav. k. pøi usilovném vdechu

v sufixu se uvede, pøi jaké dechové frekvenci bylo vyietlení prove-
dc:no

jiné oznaèení pro MW

maximální minutová ventila-
ce
maximální decho';á kapacita

vrcholová proudová rychlostPEF

forc~d inspiratOry
vita! capacity

maxima! voluntary
vcnùlaùon

maxima! brcathing

capacity

pcak cxpiratOry
flow

maxima! cxpiratory
flow

mwmální proudová rychlostMEF

forced expiratory flow (prùmìrná) proudová rychlost

støední mu.ímální proudová
rychlost

proudová rychlost pøi usilovném výdechu bìhem 10 ml nejvyšší

proudové rychlosti
proudová rychlost v okamžiku, kdy pøi usilovném výdechu zbývá
ještì vydechnout urèité procento FVC <napø. MEF2)"IoFVC nebo
MEF)O"IoFVC>. nebo pøi urèitém procentu totální plicní kapacity
<namìøené nebo náležité) <napø. MEF60"Ionc>. nebo pøi urèitém ab-
solutním objemu plic <napø. MEF),o -rozumí se I>

jiné oznaèení pro MEF

proudová rychlost mezi dvìma vydechnutými objemy pøi usilov-
ném výdechu. napø. FEF2)-7)"IoFVC nebo FEF0,2-1,2FVC -rozumí
se U

jiné oznaèení pro FEF2)- 7)"IoFVCmaxima! mid-expiratory
fiow

forced mid-expiratory
fiow time

volwne of ~oflow objem stejného prùtokuIOOVV

clW1gc in flow a[ ~O % FVC

èas potøebný k výdechu druhé a tøetí ètvrtiny usilovného výdechu
(tj. 2~- 7~ % FVC)

% FVC, pøi kterém je MEF 5tejná jMk pøi dýchálú vl.duchu, tak
i ~mì5i 80 % Ol a 20 % He

zmìna MEF)o'loI'VC (v %) pøi dýchání vzduchu a 5mìii 80 % 01
a 20 % He

&1I-way rcslstancc

ipccitic air-way rcsistancc

air-wayconductancc
5pccific ~r-way condUI:ti&ncc:

odpor dýchacích cest

specifický odpor dýchacích
cest
vodivoit dýchacích ce~t

specifická vodivost~G.w

odpor vztažený k urèitému plicnímu objemu. pøi nìmi byl vyšet-
øen

reciproèní hodnota odporu dýchacích cest

reciproèní hodnota specifického odporu dýchacích cest


