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1. WSTĘP 
 
 W pracy przedstawiono ocenę wydolności oddechowej wśród dwóch badanych grup. 
Pierwsza z grup to osoby aktywne fizycznie, a drugą grupę stanowiły osoby chorujące na 
astmę oskrzelową. Badanie ma na celu wykazanie różnic wynikających między innymi ze 
stanu zdrowia jak również znaczenie aktywności fizycznej na wydolność oddechową.  
Zmierzone zostały między innymi takie parametry jak: pomiar pojemności życiowej płuc, 
wskaźnik  Tiffenau czy szczytowy przepływ wydechowy.  
 
2. MATERIAŁ I METODYKA 
 
2.1. Ogólna charakterystyka i sposób kwalifikacji do badań  
 
 Wydolność oddechową oceniano na podstawie badania spirometrycznego w tym celu 
wykorzystano spirometr firmy LUNGTEST 1000 wraz z oprogramowaniem komputerowym 
umożliwiającym zapis badanych parametrów. W badaniach uczestniczyły dwie grupy, łącznie 
12 osób, jedna z nich to osoby w wieku od 40 do 70 lat. Były to osoby chorujące na astmę 
oskrzelową.  Do drugiej badanej grupy należały osoby w wieku 17 lat i byli to młodzi 
koszykarze regularnie, wyczynowo uprawiający ten sport. Wszyscy uczestnicy zostali 
poinformowani o przebiegu badań i wyrazili zgodę na ich przeprowadzenie, jak również 
przeprowadzony został wywiad dotyczący stylu życia - palenia papierosów, aktywności 
fizycznej, przebytych chorób.  
 
 
3. WYNIKI 
 
Jednym z analizowanych parametrów był wskaźnik pojemności życiowej płuc (VC), wyniki 
tych pomiarów przedstawiono w tabeli 1. 
 

 Tabela 1. Wartości średniej pojemności życiowej (VC) otrzymanych w badanych grupach 
 Grupa I Grupa II 

 Nal. 3,32 4,88 
 2,61 4,16 
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  Na wykresie 1 przedstawiono porównanie średniej wartości współczynnika VC dla 
badanych grup. 
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Wykres 1. Graficzne porównanie średniej wartości współczynnika VC dla poszczególnych grup 
 
Grupa 1 - osoby chore na astmę, Grupa 2- osoby aktywne fizycznie.  
 
Wartości przedstawione na wykresie wyraźnie pokazują różnicę otrzymanych wyników  
w obu grupach. Za znaczący element zdecydowanie możemy uznać stan zdrowia badanych 
osób.  
 
 
3. WNIOSKI 
 
 Wyniki otrzymane w obu grupach podczas badania spirometrycznego pozwalają na 
ocenę wartości związanych ze zdolnością pracy płuc osób badanych oraz wpływ 
prowadzonego stylu życia na kondycję fizyczną organizmu. Badanie zwraca również uwagę 
na problem jakim jest palenie papierosów oraz zwiększa świadomość o problemach 
związanych z chorobami cywilizacyjnymi. 
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