
I. Streszczenie 

 

Polska plasuje się na trzydziestym trzecim miejscu pośród krajów świata i na szóstym 

miejscu pośród krajów Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę liczbę ludności.  W Polsce jest 16 

województw, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu oraz 2479 gmin. W styczniu 

2014r. prawa miejskie otrzymało 5 miast, co daje 913 miasta na terenie całego kraju i 2173 

gminy wiejskie. Ludność miejska stanowi obecnie 60,4% populacji.  

Podczas rozwoju ludzkiego organizmu dochodzi do nierównomiernego powstawania 

poszczególnych narządów i układów. Tworzenie początkowego zrębu płuc rozpoczyna się już 

w 1 i trwa do około 5 tygodnia rozwoju prenatalnego. Kolejno ma miejsce różnicowanie się 

dróg oddechowych, unaczynienia płuc i organizacji gronek płucnych. Do wieku 2 lat 

następuje gwałtowny wzrost liczby pęcherzyków, wzrasta objętość płuc, masa mięśni 

gładkich w stosunku do wielkości dróg oddechowych. Do ukończenia pierwszego roku życia 

rośnie opór dróg oddechowych i osiąga poziom jak u dorosłego człowieka. Z wiekiem nasila 

się usztywnienie ściany klatki piersiowej, jak również zmniejszenie elastyczności samych 

płuc, zmniejszenie krzywizny przepony, spadek wydolności mięśni międzyżebrowych, wzrost 

naczyniowego oporu płuc, spadek zdolności dyfuzyjnej płuc dla tlenku węgla (DLCO), jak 

również spadek rezerwy oddechowej. 

Cennym narzędziem, pomocnym w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów z 

chorobami układu oddechowego, są Badania Czynnościowe Płuc. Umożliwiają uzyskanie 

ważnych danych na temat dużych i małych dróg oddechowych, miąższu, a także wielkości i 

integralności łożyska włośniczkowego płuc.  

Współczesna wiedza dotycząca podłoża zmian wydolności i chorób płuc jest 

nieustannie wzbogacana o nowe pozycje. Widoczny jest trend mający na celu badanie 

zależności wobec ściśle określonych czynników, które to podejście zakłada brak 

uwzględniania dodatkowych zmiennych, występujących w sposób nieunikniony w otwartym 

środowisku. Uniezależnienie się od badania poszczególnych rodzajów czynników i ich 

wpływu na funkcjonowanie płuc oddzielnie może przynieść pożądany efekt.  

Za cel pracy przyjęto określenie zależności pomiędzy wartościami uzyskanymi w 

spirometrii niepalących zdrowych osób, a miejscem zamieszkania, jak również określenie 

zależności pomiędzy uzyskanymi wartościami w spirometrii badanych, a obliczonym dla 

każdego z nich wskaźnikiem Body Mass Index (BMI), zarówno jako cechy ilościowej, jak i 

jakościowej. 



Badaniem objęto grupę 576 osób (268 kobiet i 308 mężczyzn). Średnia wieku w 

grupie osób badanych wynosiła 41 lat ± 11,5 roku, wzrost badanych natomiast wynosił 

średnio 172 ± 9 cm. Pacjentów podzielono na 3 grupy względem miejsca zamieszkania, oraz 

na 4 grupy względem wartości parametru BMI. Zbadano również zależności pomiędzy 

uzyskanymi wynikami a wartościami bezwzględnymi parametru BMI (jako cechy ilościowej). 

W grupie zaliczanej do mieszkańców dużych miast (powyżej 700 000 obywateli) były 

194 osoby, w grupie zaliczanej do małych miast (poniżej 50 000 obywateli) 207, a w grupie 

zaliczanej do wsi 175 osób. W grupach wyodrębnionych na podstawie parametru BMI było 

41 osób spełniających kryteria dla niedowagi, 236 osób dla wagi prawidłowej, 217 osób dla 

nadwagi i 82 osoby zaliczone do grupy otyłości I st. W przypadku BMI jako cechy ilościowej 

wartość średnia parametru wynosiła 25,5 kg/m2 ± 4 kg/m2. 

Badanie spirometryczne wykonywano zgodnie z zaleceniami ATS/ERS i PTChP. Do 

interpretacji wyników użyto właściwych metod analizy statystycznej. 

W pracy wykazano istnienie statystycznie istotnej zależności pomiędzy wielkością 

zamieszkiwanych skupisk ludzkich a: 

1. bezwzględnymi wartościami parametru FEV1 w przypadku mieszkańców dużych i 

małych miast (p = 0,041954), 

2. bezwzględnymi wartościami parametru FVC grupy zamieszkującej duże miasta i 

wsie (p = 0,000233) oraz grupy zamieszkującej małe miasta i wsie (p = 0,000018), 

3. parametrem % wartości należnej FVC we wszystkich grupach, z p = 0,000035 w 

przypadku grupy mieszkańców dużych i małych miast, z p = 0,000022 w przypadku 

grupy mieszkańców dużych miast i wsi oraz z p = 0,000024 w przypadku grupy 

mieszkańców małych miast i wsi, 

4. bezwzględnymi wartościami parametru FEV1/FVC we wszystkich grupach, z p = 

0,000075 w przypadku grupy mieszkańców dużych i małych miast, z p = 0,0 w 

przypadku grupy mieszkańców dużych miast i wsi, z p = 0,0 w przypadku grupy 

mieszkańców małych miast i wsi, 

5. parametrem % wartości należnej FEV1/FVC we wszystkich grupach, z p = 0,000035 

w przypadku grupy mieszkańców dużych i małych miast, z p = 0,0 w przypadku grupy 

mieszkańców dużych miast i wsi, z p = 0,0 w przypadku grupy mieszkańców małych 

miast i wsi. 

Najniższe wartości bezwzględne parametru FEV1 występowały w badanej populacji dużych 

miast, kolejno wsi i małych miast. Najniższe wartości bezwzględne parametru FVC 

występowały w badanej populacji wsi,  kolejno dużych i małych miast. Najniższy % wartości 

należnej FVC występował w badanej populacji wsi, kolejno małych miast i dużych miast. 



Najniższe bezwzględne wartości parametru FEV1/FVC i % wartości należnej FEV1/FVC 

występowały w badanej populacji dużych miast, kolejno małych miast i wsi. 

W niniejszej pracy potwierdzono istnienie statystycznie istotnej zależności wartości 

bezwzględnej parametru FEV1 (Test korelacji R Spearmana z p <0,013, (tau) τ Kendalla i 

Gamma z p < 0,017) i % wartości należnej FEV1/FVC (Test korelacji R Spearmana, (tau) τ 

Kendalla i Gamma z p = 0,000002) od BMI jako cechy ilościowej w badanej grupie.  

Wykazano istnienie statystycznie istotnej zależności pomiędzy grupami wagowymi 

wyodrębnionymi na podstawie BMI a: 

1. bezwzględnymi wartościami parametru FEV1 grup z niedowagą i z nadwagą (p = 

0,002021), 

2. parametrem % wartości należnej FEV1 grup z niedowagą i z nadwagą (p = 

0,011968), 

3. bezwzględnymi wartościami parametru FVC grup z niedowagą i z wagą prawidłową 

(p = 0,004379) oraz grup z niedowagą i z nadwagą (p = 0,000371), 

4. parametrem % wartości należnej FVC grup z wagą prawidłową i z otyłością I st. (p 

= 0,000339) oraz grup z nadwagą i z otyłością I st. (p = 0,000597), 

5. bezwzględnymi wartościami parametru FEV1/FVC grup z wagą prawidłową i z 

otyłością I st. (p = 0,013892), 

6. parametrem % wartości należnej FEV1/FVC grup z wagą prawidłową i z nadwagą 

(p = 0,014996), grup z wagą prawidłową i z otyłością I st. (p < 0,000001), grup z 

nadwagą i z otyłością I st. (p = 0,014149). 

Najniższe wartości bezwzględne parametru FEV1, % wartości należnej FEV1, wartości 

bezwzględne parametru FVC występowały w badanej populacji z niedowagą, kolejno 

otyłością I st., wagą prawidłową i nadwagą. Najniższe % wartości należnej FVC występowały 

zaś w badanej populacji z otyłością I st., kolejno niedowagą, nadwagą i wagą prawidłową. 

Najniższe wartości bezwzględne parametru FEV1/FVC występowały w badanej populacji z 

wagą prawidłową, kolejno nadwagą, niedowagą i otyłością I st. Najniższe % wartości 

należnej FEV1/FVC występowały w badanej populacji z wagą prawidłową, kolejno 

niedowagą, nadwagą i otyłością I st.  

Widoczna jest wysoka złożoność wzajemnych interakcji pomiędzy czynnikami 

mającymi wpływ na wyniki badań czynnościowych płuc u badanych populacji z ośrodków 

miejskich i wiejskich. Istotne jest również oddziaływanie otaczającego ekosystemu na 

organizm człowieka, gdyż wpływ poszczególnych czynników oddzielnie ulega transformacji 

w przypadku współdziałania dodatkowych zmiennych. Ich określenie może posłużyć do 

opracowania właściwej profilaktyki chorób nie tylko płuc, lecz także innych układów w 

organizmie człowieka. 



Widoczna jest również konieczność dalszego badania wpływu BMI na 

funkcjonowanie organizmu człowieka, także w zakresie nie tylko podwyższonych, ale i 

obniżonych poniżej uznawanej normy wartości tego parametru. 

 


