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Badanie spirometryczne

• Podstawowe badanie czynnościowe układu oddechowego
• Umożliwia ocenę ilościową zaburzeń wentylacji płuc
• Pozwala rozpoznać obturację i podejrzewać restrykcję

• Wskazania: 
• monitorowanie stanu zdrowia (profilaktyka w medycynie pracy !), 
• diagnostyka objawów ze strony dolnych dróg oddechowych (kaszel, duszność, świsty), 
• monitorowanie przebiegu choroby układu oddechowego, 
• monitorowanie odpowiedzi na leczenie (farmakologiczne i rehabilitacyjne),
• ocena ryzyka okołooperacyjnego,
• ocena prognostyczna (rokowanie)



Przeciwwskazania do spirometrii



Przeciwwskazania do spirometrii
1. związane z ryzykiem sercowo-naczyniowym:

• OZW do tygodnia od przebycia skutecznej interwencji 

• hipotonia

• ciężkie nadciśnienie tętnicze (≥ III stopnia), nieleczone lub niekontrolowane

• nieleczone lub niekontrolowane nadciśnienie płucne

• istotne zaburzenia rytmu (nadkomorowe lub komorowe)

• ostra niewydolność serca i zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca

• niestabilna klinicznie zatorowość płucna (objawowa, świeżo wykryta, nieskutecznie leczona)

• omdlenia w wywiadzie związane z kaszlem lub nasilonym wydechem 

• tętniaki mózgu

• rozwarstwienie aorty

• udar i stan po operacji neurochirurgicznej do 4 tygodni

• wstrząśnienie mózgu w okresie utrzymywania się objawów neurologicznych

• tydzień od operacji okulistycznej, otorynolaryngologicznej

• odwarstwienie siatkówki (nieleczone)



Przeciwwskazania do spirometrii

2. związane ze wzrostem ciśnienia w jamie brzusznej i klatce piersiowej (powikłania „mechaniczne”):

• odma opłucnowa do 4 tygodni od skutecznej interwencji

• stan po operacji torakochirurgicznej lub w obrębie jamy brzusznej do 4 tygodni 

• stan po implantacji kardiostymulatora do czasu zagojenia loży 

• zaawansowana ciąża

• jaskra z zamykającym się kątem przesączania

3. związane z infekcją:

• aktywna infekcja dróg oddechowych lub jej podejrzenie (COVID-19!, Tbc)

• kaszel

4. inne: 

• krwioplucie

• krwawienie z jamy ustnej

• niedowłady mięśni twarzy, nieprawidłowości anatomiczne w budowie czaszki

• padaczka niekontrolowana lub napady wywoływane hiperwentylacją

• ból w jamie brzusznej, klatce piersiowej

• zaburzenia świadomości, znaczny stopień upośledzenia umysłowego – brak współpracy z pacjentem

• brak zgody pacjenta na przeprowadzenie procedury



Pomiar ciśnienia tętniczego (CT) przed spirometrią

•obligatoryjny celem minimalizacji ryzyka wystąpienia niekorzystnych dla zdrowia incydentów

•średnie ciśnienie tętnicze (Mean Arterial Pressure, MAP) u pacjentów wykonujących forsowne 
manewry spirometryczne <130 mmHg (prawidłowe MAP 75-100 mmHg)

MAP ≈ 2/3 RCT+ 1/3 SCT
RCT- rozkurczowe CT, SCT- skurczowe CT

•W praktyce można przyjąć, że MAP jest zbliżone do średniej arytmetycznej wartości SCT i RCT



Pomiar ciśnienia tętniczego (CT) przed spirometrią

MAP ≈ 2/3 RCT+ 1/3 SCT

Pacjent 1: CT 100/80 mmHg

MAP≈ 2/3*80+1/3*100= 53,3+33,3= 86,6 mmHg

MAP = (100+80)/2 = 90 mmHg

Pacjent 2: CT 180/120 mmHg
MAP≈ 2/3*120+1/3*180= 80+60= 140 mmHg
MAP = (180+120)/2 = 150 mmHg

Kwalifikacja do 
spirometrii po 
obniżeniu CT 
do wartości 
MAP< 130 
mmHg 



Badanie spirometryczne w dobie pandemii COVID-19
ERS, PTCHP, PTA

• Nie wykonywać u pacjentów z objawami infekcji dróg oddechowych i objawami 
grypopodobnymi

• U pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 odroczyć badanie o co 
najmniej 30 dni od potwierdzenia

• Przed umówieniem badania – wywiad epidemiologiczny (telefoniczny, ankieta na 
miejscu)



Badanie spirometryczne dla potrzeb medycyny pracy
w dobie pandemii COVID-19

•w reżimie sanitarnym
•zawsze przy badaniach wstępnych
•zawsze przy ekspozycji na wysokie stężenia substancji drażniących i alergizujących drogi 
oddechowe (>NDS)
• na zlecenie lekarza:

•przy podejrzeniu choroby zawodowej układu oddechowego w badaniach okresowych 
•przy podejrzeniu obturacji dróg oddechowych, ale po wykluczeniu infekcji 
•w badaniach okresowych, jeżeli poprzedni wynik spirometrii był nieprawidłowy

•niewykonanie spirometrii w przypadku ekspozycji na czynniki, dla których badanie to wskazano jako obligatoryjne w załączniku nr 1 
do Rozporządzenia (…) wymaga uzasadnienia w KBP: np. odstąpiono od badania ze względu na: stan zagrożenia epidemicznego COVID-19, pacjent bezobjawowy, 
ekspozycja na czynniki szkodliwe dla dróg oddechowych < NDS 
+ ew. prawidłowy RTG płuc



Spirometria

Jest badaniem nieinwazyjnym i polega na pomiarze szybkości przepływu powietrza przez drogi
oddechowe oraz na pomiarze maksymalnej ilości powietrza, które pacjent jest w stanie nabrać i
wypuścić z płuc.

Pomiary spirometryczne uzyskiwane są za pomocą specjalnego aparatu nazywanego spirometrem
połączonego zwykle z komputerem.



Spirometria

W czasie wykonywania spirometrii na monitorze aparatu wyświetlają się wartości badanych
parametrów oraz wykresy.



Pojemności:

• IC (inspiratory capacity)- pojemność wdechowa

• FRC (functional residual capacity)- czynnościowa 
pojemność zalegająca

• VC (vital capacity)- pojemność życiowa

• TLC (total lung capacity)- całkowita pojemność życiowa

Objętości:

• IRV (inspiratory reserve volume)-zapasowa objętość 
wdechowa 

• TV (tidal volume)- objętość oddechowa

• ERV (expiratory reserve volume)- zapasowa objętość 
wydechowa 

• RV (residual volume)- objętość zalegająca

Pojemności i objętości płuc:



Wskaźniki spirometryczne

FVC (forced vital capacity)
natężona pojemność życiowa – największa objętość powietrza wydmuchnięta przy 
maksymalnym wysiłku wydechowym po uprzednim po uprzednim możliwe największym 
wdechu 

FEV1 (forced expiratory volume in one second) 
natężona objętość wydechowa  pierwszosekundowa
objętość powietrza wydmuchnięta z płuc w pierwszej sekundzie natężonego wydechu

FEV1%FVC- wskaźnik Tiffeneau
wskaźnik odsetkowy natężonej objętości pierwszosekundowej odniesionej do aktualnej 
natężonej pojemności życiowej



Normy, wartości należne, wskaźniki, percentyle

Wyniki badania podaje się jako wartości bezwzględne i 
odniesione do przedziału normy
• prawidłowe między 5. a 95. centylem

(z-score od –1,645 do +1,645)
• zaleca się stosowanie wartości referencyjnych 

z projektu GLI

Dolna i górna granica normy (DGN, GGN) 
[lower limit of normal – LLN, upper limit of normal ULN]

• określone na podstawie rozkładu w populacji 
referencyjnej (zdrowej), nie są stałe, zależą głównie 
od wieku, płci, rasy

Stanojevic S., Kaminsky D.A., Miller M. i wsp.: ERS/ATS 
technical standard on interpretive strategies for routine
lung function tests. Eur. Respir. J., 2022; doi: 10.1183/13 
993 003.01 499–2021



Normy, wartości należne, wskaźniki, percentyle

Stanojevic S., Kaminsky D.A., Miller M. i wsp.: ERS/ATS 
technical standard on interpretive strategies for routine
lung function tests. Eur. Respir. J., 2022; doi: 10.1183/13 
993 003.01 499–2021



Spirometria- etapy prawidłowego badania

Sprzęt spełniający odpowiednie kryteria

Właściwe przygotowanie pacjenta do badania

Poprawność i powtarzalność wykonanych badań

Porównanie z wartościami referencyjnymi

Interpretacja wyników



Przygotowanie pacjenta do badania

Spirometria- przebieg badania

https://youtu.be/FWZhqdhYLus

https://youtu.be/FWZhqdhYLus


Spirometria
Kształt krzywych przepływ-objętość i objętość-czas 
- bez artefaktów w czasie pierwszej sekundy 
- maksymalny, jednostajny wysiłek wydechowy 
- wypłaszczony koniec wydechu (płaska krzywa przepływ – objętość) 

Prawidłowy początek wydechu
- wstecznie ekstrapolowana objętość mniejsza niż 5% uzyskanego FVC lub 100 ml 
- czas do osiągnięcia PEF (Time to PEF – tPEF nie przekracza 0.3s 

Właściwe zakończenie wydechu 
- na krzywej objętość/czas obserwuje się plateau (praktycznie nie ma zmiany 
objętości) 
- przy braku plateau FET nie krótszy niż 15s 

1. Stanojevic S., Kaminsky D.A., Miller M. i wsp.: ERS/ATS technical standard on interpretive strategies for routine lung function tests. Eur. Respir. J., 2022; 
doi: 10.1183/13 993 003.01 499–2021
2. Pellegrino R., Viegi G., Brusasco V. i wsp.: Interpretative strategies for lung function tests. Eur. Respir. J., 2005; 26: 948–968
3. Hall G.L., Filipow N., Ruppel G. i wsp.: Official ERS technical standard: Global Lung Function Initiative reference values for static lung volumes in individuals
of European ancestry. Eur. Respir. J., 2021; doi: 10.1183/13 993 003.00 289–2020
4. Stanojevic S., Graham B.L., Cooper B.G. i wsp.: Official ERS technical standards: Global Lung Function Initiative reference values for the carbon monoxide
transfer factor for Caucasians. Eur. Respir. J., 2017; doi: 10.1183/13 993 003.00 010–2017
5. Quanjer P.H., Stanojevic S., Cole T.J. i wsp.: Multi-ethnic reference values for spirometry for the 3-95-yr age range: the global lung function 2012 
equations. Eur. Respir. J., 2012; 40: 1324–1343
6. Graham B.L., Steenbruggen I., Miller M.R. i wsp.: Standardization of spirometry 2019 update. An official American Thoracic Society and European
Respiratory Society Technical statement. Am. J. Respir. Crit. Cared. Med., 2019; 200: e70–e88



Spirometria



Spirometria



Spirometria



Zaburzenia wentylacji płuc

OBTURACJA – ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe

Referencyjną metodą rozpoznawania obturacji jest 

analiza wskaźnika Tiffeneau

FEV1%FVC < DGN
Dolna granica normy (DGN):

▪ 5 .centyl

▪ –1,645 



Zaburzenia 
wentylacji płuc

RESTRYKCJA - zmniejszenie całkowitej pojemności płuc 

Na podstawie obniżonej FVC w spirometrii przy prawidłowej lub zwiększonej wartości wskaźnika FEV1/FVC można podejrzewać
zmiany typu restrykcji

FEV1%FVC ≥ DGN

FVC<DGN

Referencyjną metodą rozpoznawania restrykcji jest pletyzmograficzne oznaczanie całkowitej 
pojemności płuc.

Pletyzmografia – metoda pozwalająca na ocenę wskaźników objętościowych
TLC (total lung capacity)- całkowita pojemność życiowa - referencyjna metoda wykrywania restrykcji

TLC < DGN
zakres wartości prawidłowych 5.–95. centyl (-1,645 do +1,645)



FEV1/FVC > 5.centyl?

Interpretacja 
zaburzeń wentylacji

FVC > 5.centyl? FVC > 5.centyl?

tak

norma możliwa restrykcja lub 
zaburzenia niespecyficzne

obturacja możliwe zaburzenia 
mieszane

weryfikacja wskaźników 
objętościowych

tak tak

nie

nienie

FEV1 natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa

FVC natężona pojemność życiowa 
Stanojevic S., Kaminsky D.A., Miller M. i wsp.: ERS/ATS 

technical standard on interpretive strategies for routine
lung function tests. Eur. Respir. J., 2022; doi: 10.1183/13 
993 003.01 499–2021



Na podstawie badania spirometrycznego można rozpoznać tylko typ obturacyjny zaburzeń wentylacji.
Typ restrykcyjny, niespecyficzny, mieszany - wymagają do rozpoznania oceny wskaźników objętościowych.

Zmniejszenie FVC lub VC < Dolnej Granicy Normy i brak cech obturacji, może wskazywać na restrykcję objętościową.

Pewne rozpoznanie zaburzeń restrykcyjnych wymaga pomiaru TLC (metodą pletyzmograficzną).

W chorobach restrykcyjnych szybki postęp choroby sugeruje zmniejszenie FVC >10% w ciągu 6–12 mies.

Zmniejszenie FVC lub VC współistniejące z cechami obturacji wskazuje na dynamiczne rozdęcie (hiperinflacje) płuc; 

wskazanie do badania pletyzmograficznego.

Parametry służące do oceny rozdęcia płuc (hiperinflacji) 

IC/TLC [%]  stosunek pojemności wdechowej do całkowitej pojemności płuc

RV/TLC [%] stosunek objętości zalegającej do całkowitej pojemności płuc



TLC < 5.centyl?Interpretacja 
zaburzeń wentylacji

TLC > 95.centyl? restrykcja

możliwa 
hiperinflacja 

FRC/TLC lub RV/TLC
> 95.centyl?

FEV1/FVC
< 5.centyla?

prosta
restrykcja

tak

tak

tak 

nie

nie

FRC/TLC lub RV/TLC
> 95.centyl?

FRC/TLC lub RV/TLC
> 95.centyl?

duże płuca

prawidłowe 
wskaźniki 

objętościowe płuc 

hiperinflacja
tak

tak

tak

nie 

złożona 
restrykcja 

zaburzenia 
mieszane 

Stanojevic S., Kaminsky D.A., Miller M. i wsp.: ERS/ATS 
technical standard on interpretive strategies for routine
lung function tests. Eur. Respir. J., 2022; doi: 10.1183/13 
993 003.01 499–2021

nie

nie

nie

FEV1 natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa FVC natężona pojemność życiowa, FRC czynnościowa 

pojemność zalegająca, RV objętość zalegająca, TLC całkowita pojemność płuc 



Klasyfikacja nasilenia zaburzeń wentylacji płuc według zaleceń 
American Thoracic Society i European Respiratory Society 2022

NASILENIE ZABURZEŃ z-score

wynik prawidłowy > -1,645

łagodne ≤ -1,645 i > -2,5

umiarkowane ≤ -2,5 i ≥ - 4

ciężkie < - 4

Stanojevic S., Kaminsky D.A., Miller M. i wsp.: ERS/ATS technical standard on interpretive
strategies for routine lung function tests. Eur. Respir. J., 2022; doi: 10.1183/13 993 003.01 499–
2021



Stanojevic S., Kaminsky D.A., Miller M. 
i wsp.: ERS/ATS technical standard on 
interpretive strategies for routine lung
function tests. Eur. Respir. J., 2022; doi: 
10.1183/13 993 003.01 499–2021

Spirometria



Medycyna po dyplomie. „ Badania czynnościowe płuc w starszym wieku: zasady interpretacji i ograniczenia” 
https://podyplomie.pl/audiobook8

• 88-letni pacjent 
• nie pali papierosów od 40 lat, wcześniej palił 10 sztuk 

dziennie przez 28 lat
• skierowany do poradni z podejrzeniem POChP
• badanie wykonane prawidłowo
• kryteria jakościowe spełnione
• wynik nie potwierdza rozpoznania POChP (FEV1/FVC% >DGN)

Spirometria



• 86-letn pacjent z POChP
• ekspozycja na dym tytoniowy 34 paczkolat
• badanie wykonane po leku rozszerzającym oskrzela
• obturacja łagodnego stopnia
• FET= 18,3s (częsty u osób z obturacją oskrzeli)

Medycyna po dyplomie. „ Badania czynnościowe płuc w starszym wieku: zasady interpretacji i ograniczenia”
https://podyplomie.pl/audiobook8

Spirometria



Test odwracalności skurczu oskrzeli

Badanie odpowiedzi na lek rozszerzający oskrzela 

Próba rozkurczowa

31



Badanie odpowiedzi na lek rozszerzający oskrzela ma ocenić: 

• stopień odwracalności ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych
• skuteczność terapeutyczną leków rozkurczowych

Ocenie podlega zmiana wybranych wskaźników spirometrycznych (FEV1 i FVC) pod wpływem 
działania leków rozkurczających oskrzela w zakresie istotności poprawy i odwracalności obturacji. 

Badania czynnościowe układu oddechowego wykonywane diagnostycznie po raz pierwszy 
u pacjenta powinny obejmować  próbę rozkurczową !



Badanie odpowiedzi na lek rozszerzający oskrzela 

Poprawę w spirometrii po podaniu leku rozkurczającego 

oskrzela przedstawia się jako odsetek wartości należnej, 

a za istotne uznaje się jego zwiększenie o >10%



Klasyfikacja wyniku próby rozkurczowej

Poprawa FEV1 i/lub FVC FEV1/FVC po leku

≥DGN <DGN

>10% w. należnej obturacja odwracalna, poprawa 
istotna

obturacja nieodwracalna, 
poprawa istotna

< 10% w. należnej obturacja odwracalna, poprawa 
nieistotna

obturacja nieodwracalna, 
poprawa nieistotna

DGN – dolna granica normy

Badanie odpowiedzi na lek rozszerzający oskrzela 



Badanie odpowiedzi na lek rozszerzający oskrzela 



Badanie odpowiedzi na lek rozszerzający oskrzela 

• 88-letnie pacjent z POChP
• 19 paczkolat, niepalacy od 50 lat
• obturacja łagodnego stopnia
• dodatnia próba rozkurczowa 

bez odwracalności obturacji
• FET> 6s 

Medycyna po dyplomie. „ Badania czynnościowe płuc w starszym wieku: zasady interpretacji i ograniczenia” 
https://podyplomie.pl/audiobook8



• Starzenie się układu oddechowego to proces fizjologiczny ze zmianami strukturalnymi 
i stopniowym upośledzeniem mechanizmów naprawczych organizmu.

• Najczęstsze przewlekłe choroby układu oddechowego u osób starszych:  przewlekła 
obturacyjna choroba płuc, astma.

• Rozpoznawanie i różnicowanie tych chorób  należy odnieść do wieku pacjenta, 
współistniejących chorób oraz sprawności funkcji poznawczych.

• Badanie spirometryczne, mimo trudności w przeprowadzeniu  u osób starszych, 
powinno być wykonywane w celu postawienia prawidłowej diagnozy i skutecznego 
leczenia.

• Badanie spirometryczne – wynik zależy od współpracy pacjenta z osobą 
przeprowadzającą badanie.

• Wynik nieakceptowalny technicznie ale użyteczny klinicznie.



Wytyczne



Dziękuję za uwagę


