
Légzési funkció vizsgálata 
 
Bevezetés 
 

A légzési funkció megítélésében a tüdıtérfogatok meghatározása alapvetı jelentıségő. 

A mindennapi orvosi gyakorlatban a statikus és a dinamikus tüdıtérfogatok vizsgálata ún. 

spirométerrel történik, mely a ki- és belélegzett levegı mennyiségét és a légmozgás 

sebességét képes rögzíteni. A statikus tüdıtérfogatok az idıtıl függetlenek, a légzıizmok 

állapotáról és a légzésfunkció más vonatkozásairól (ld. alább) nyújtanak hasznos információt. 

A légzési funkció dinamikus vizsgálata az idıegység alatt megmozgatott levegı mennyiségét 

méri. Az így kapott értékek elsıdlegesen a légutak állapotától, az ún. áramlási ellenállástól 

függenek. 

Normál nyugodt légzés során egy légvétel alkalmával megmozgatott 

levegımennyiséget respirációs levegınek nevezzük. Ennek térfogata (VT) felnıtt ember 

esetén kb. 500 ml. Nyugodt kilégzést követıen erıltetett kilégzéssel a tüdıbıl még további 

gáz lélegezhetı ki. Ennek térfogata a kilégzési rezervtérfogat (ERV). Átlagos értéke nık 

esetén 800, férfiakban 1200 ml. A maximális kilégzést követıen a tüdıben még mindig marad 

kb. 1000 ml-nyi ún. reziduális levegı1. Nyugodt belégzést követıen erıltetett belégzéssel 

szintén további levegımennyiség szívható be. Ez a belégzési rezervtérfogat (IRV), mely 

nıkben átlagosan 1900, férfiakban 3100 ml. A belégzési rezerv-, a respirációs és a kilégzési 

rezervtérfogatok együttes értéke, vagyis a maximális belégzést követıen maximális 

kilégzéssel kifújható levegı térfogata a vitálkapacitás (VC). Ennek átlagos térfogata nıkben 

4200, férfiak esetén 4800 ml. Az egyes frakciók kombinációit az 1. ábra mutatja. A statikus 

paraméterek nemcsak a nemekkel, hanem a testmagassággal is változnak: magasabb 

embereknek nagyobb a vitálkapacitásuk. Gyermekkorban a VC folyamatosan nı, a végleges 

testmagasság elérése után pedig csökken. Az életkornak megfelelı átlagtól való jelentıs 

eltérése a tüdı rugalmas tulajdonságai megváltozására, ún. restriktív légzészavarra utalhat. 

A különbözı kórfolyamatok a légzıfelület csökkentése és a légzımozgások gátlása révén 

okoznak restriktív légzészavart. A légzı felület csökkenését és a tüdıszövet merevvé válását 

okozhatják különbözı intersticiális tüdıbetegségek (pl. alveolitis, tüdı fibrózis), melyek 

gyulladásos, fibrotikus vagy tumoros folyamatok következtében vezetnek a tüdıszövet 

pusztulásához, a rugalmas rostok eltőnéséhez és a kollangénrostok felszaporodásához 

(hegesedés). A légzımozgások gátlása mellkas deformitás, a légzıizmok és azokat beidegzı 

                                                 
1 Spirometriával sem a reziduális térfogat (RV), sem a teljes légzési kapacitás (TLC) nem határozható meg. 
Teljestest pletizmográfia segítségével azonban ezek a paraméterek is mérhetıek, számíthatóak. 



motoneuronok mio- és neuropátiás megbetegedéseinek (pl. Guillain-Barré szindróma, 

myasthenia gravis, dermatomyositis) következtében alakulhat ki. 

 
1. ábra Statikus tüdıtérfogatok és mérésük 

 

Dinamikus légzésvizsgálat során a légvételek által megmozgatott levegı mennyiségén 

túl az egyes légvételek alatti térfogatváltozások sebessége nyújt orvosilag hasznos 

információt. Az ún. dinamikus légzési térfogatok közül kiemelt jelentısége van a maximális 

belégzés szintjérıl indított erıltetett kilégzési térfogatnak (FEV). Az erıltetett kilégzés 

során a VC jelentıs részét már az elsı másodpercben kilégzi a vizsgált személy, ezt az elsı 

másodpercre esı térfogatott FEV1-nek nevezzük. Mivel a FEV értéke függ az adott személy 

fizikai adottságaitól is, ezért a gyakorlatban a vitálkapacitásra vonatkoztatott FEV/(F)VC 

értéket használják különbözı személyek FEV értékeinek összehasonlítására. A FEV értékek 

vizsgálata különösen hasznos obstruktív légzészavarok felderítésében, melyekhez 

leggyakrabban krónikus bronchitis, asztma, vagy tüdıtágulás (emphysema) vezet. Ezek a 

betegségek egymástól gyakran alig választhatóak el, egymással szövıdhetnek, 

kialakításukban fontos szerepet játszanak a különféle környezeti ártalmak (dohányzás, 

levegıszennyezés, foglalkozási ártalmak). Az obstruktív légzészavarokra általánosan 

jellemzı, hogy a légúti ellenállás megnı, a FEV érték erısen lecsökken. 

A maximális akaratlagos ventilláció (MMV ) az a levegımennyiség, amelyet 

maximális frekvenciájú és mélységő légvételek mellett a vizsgált személy idıegység alatt 

belélegez. Értéke egészséges fiatal férfiakban megközelíti a 200 liter/min-t. Az MMV értéket 

a légzıizmokat érintı betegségek, és a légúti ellenállás növekedése egyaránt csökkenti, mivel 

értékének meghatározásában az összes mechanikai légzési tényezı szerepet játszik. 



 
 
2. ábra A spirométer felépítése. A berendezés 
összeszerelésekor ügyeljünk a paciens piktogram megfelelı 
helyzetére! 

A vizsgálat kivitelezése 
 

A légzés vizsgálathoz PDD-301 számítógépesített légzésfunkció mérı berendezést 

használunk. A mérés kezdetekor a 2. ábrának megfelelıen csatlakoztassuk a fúvókát a 

készülékhez! Ügyeljünk arra, hogy a paciens piktogrammal jelzett csı a megfelelı helyre 

kerüljön! Az összeszerelést követıen 

indítsuk el a Spirometer for Windows 

adatgyőjtı/adatelemzı programot. A 

bejelentkezés után a  gomb 

megnyomásával a vizsgált személyek 

adatait tartalmazó adatbázisba jutunk A 

mérés megkezdéséhez elıször a  gomb 

megnyomásával fel kell venni az új paciens 

adatait az adatbázisba (4. ábra). A vizsgált 

személy adatainak pontos megadása 

alapvetı a mérés szempontjából, mivel a 

program a különbözı légzésfunkciók 

referenciaértékeit a beírt paraméterek alapján számolja ki! A mezık kitöltését követıen 

mentsük el ( ) a vizsgált személy adatait!  

A légzésfunkciók vizsgálatához a  gomb megnyomását követıen juthatunk. Itt 

választhatjuk ki, hogy a három lehetséges légzésvizsgálat, mint erıltetett vitálkapacitás 

(FVC), statikus vitálkapacitás (IVC) és maximális akaratlagos ventiláció (MVV) közül 

melyiket kívánjuk megmérni. A választott mérés indítása elıtt a készüléket nullázni és 

kalibrálni kell. A nullázást a  gomb megnyomásával indíthatjuk. Fogjuk be a fúvóka 

paciens felöli oldalát és nyomjuk meg az OK gombot! Ha a nullázás alatt valamilyen hiba 

lépett fel, akkor a hiba elhárítása után ismételjük meg a nullázást. Mérni csak sikeres 

nullázás után enged a készülék.  

A spirométer megfelelı használatához a készüléket kalibrálnunk is kell. A fúvóka 

kalibrálására azért van szükség, hogy az áramlás és térfogatmérés pontossága biztosított 

legyen. A kalibrálási mővelet arra is alkalmas, hogy teszteljük a készüléket. Mivel a 

kalibrálást ki- és belégzési irányba kell elvégezni, így a teljes mérırendszer-szimmetria hibája 

korrigálható. A fúvókával kalibrálás nélkül is lehet mérni, de így kb. 10%-os járulékos 

hibával kell számolni. Kalibráláshoz csatlakoztassuk a fúvóka páciensoldalát a kalibráló 



 
3. ábra A fúvóka 
csatlakoztatása a kalibráló 
pumpához 

pumpához a 3. ábrán látható módon, majd nullázást követıen 

nyomjuk meg a kalibráló  gombot! A hurok görbe 

grafikonjában jelölve van két áramlási sebesség közötti terület. 

Törekedjünk arra a kalibrálás során, hogy a kalibrálási görbék 

ebben a sávban legyenek. A teljesen kihúzott pumpát nyomjuk 

egyenletes sebességgel ütközésig, majd húzzuk ki ütközésig. Ezt 

a mőveletet 10-szer kell elvégezni. Az elsı 5 ki- és belégzés után 

a készülék kiszámolja a kalibrálási konstansokat. A második 5 ki- és belégzést már a 

kiszámolt kalibrálási konstansokkal rajzolja ki a készülék. A kalibrálatlan és a kalibrált 

görbéket egy függıleges vonal választja el a spirogramon. Célszerő a kalibrálást 6 és 8 l/s 

áramlási sebességő görbékkel végezni. A kalibrálási mővelet nyomon követhetı a képernyın. 

A kalibrálást egy nap legalább 2x el kell végezni. A mérıfúvóka cseréje, illetve fertıtlenítése 

után is kalibrálni kell. Amennyiben munka közben a környezeti körülmények jelentısen 

megváltoznak, a kalibrálást ajánlatos megismételni. 

 

 
4. ábra A Sprirometer for Windows program adatbeviteli és mérési ablaka. 

 

A mérés megkezdése elıtt a fúvóka paciens felöli végéhez csatlakoztassuk az egyszer 

használatos baktériumszőrıt és a szájrészt (2. ábra), illetve a vizsgált személy orron keresztüli 

légzését gátoljuk meg az orrcsipesz segítségével. A kiválasztott mérés indítását valamelyik 

, ,  start nyomógomb lenyomásával lehet kezdeményezni. A felrajzolt légzési 

görbék színe megegyezik a lenyomott startbillentyő színével. A mérés elindítása után aktívvá 

válik a  stop nyomógomb, amellyel a mérés bármikor leállítható. A vizsgálat során 

célszerő három érvényes mérést elvégezni a 3 különbözı Start nyomógombbal. Minden 

egyes mérést követıen a felvett adatokat a gombra kattintva mentsük el! Több mérés 



esetén a , ,  gombokkal kiválasztható, hogy melyik mérés kerüljön a leletbe. A 

legjobb mérést a készülék automatikusan kiválasztja. A mérések végeztével az Adatbázis 

menü Nyomtatás parancsával kinyomtathatjuk mérési eredményeinket. A nyomtatás során azt 

is beállíthatjuk, hogy mely mérések adatai kerüljenek bele a kinyomtatott leletbe. 

 
Elvégzendı feladatok 
 
A vizsgálat során hasonlítsuk össze: 

A, azonos nemő alacsony és magas ember; 

B, azonos nemő és testmérető dohányos és nem dohányos ember; 

C, azonos testmérető fiú és lány tüdıtérfogatait!  

Minden esetben végezzük el a Statikus vitálkapacitás (IVC ), az Erıltetett vitálkapacitás 

(FVC), valamint a Maximális akaratlagos ventilláció (MVV ) mérését! A méréseknél 

ügyeljünk a mérési protokoll helyes alkalmazására!  

 
A, Statikus vitálkapacitás (IVC) 

A légzés statikus vizsgálatának legszélesebb körben alkalmazott módszere. Legalább 

hat nyugodt légvételt kell elvégeztetni, utána a teljes kilégzést követıen egy mély belégzést 

kell végezni, majd egy mély kilégzést. A mővelet elvégzésére 60 másodperc áll rendelkezésre.  

 

B, Erıltetett ki- belégzés (FVC) 

A légzés dinamikus vizsgálatának legszélesebb körben alkalmazott módszere. Néhány 

nyugodt légzés után szólítsuk fel a pácienst egy mély belégzésre, majd minél nagyobb 

kilégzési sebesség mellett minél mélyebb kilégzésre, majd minél nagyobb belégzési sebesség 

mellett minél mélyebb belégzésre. A mővelet elvégzésére 60 másodperc áll rendelkezésre.  

 

C, Maximális akaratlagos ventiláció (MVV) 

A légzés dinamikus vizsgálatának ritkábban alkalmazott módszere. A pácienst 

folytonos légzés során maximális levegımennyiség megmozgatására kell felszólítani. A 

mővelet elvégzésére 60 másodperc áll rendelkezésre.  

Az egyes mőveletek során mért értékek leírását az 1. táblázat tartalmazza. 

 

 

 

 



Statikus tödıtérfogatok 
Rövidítés Teljes név Leírás 
IVC  Inspiratory Vital Capacity  A belégzési vitálkapacitás, az a levegımennyiség, amelyet a 

páciens teljes kilégzést követı teljes belégzés végéig 
belélegez. 

IRV  Inspiratory Reserve Volume A belégzési tartaléktérfogat, az a legnagyobb 
levegımennyiség, amelyet a páciens képes belélegezni az 
átlagos nyugodt belégzési véghelyzettıl mérve. 

ERV Expiratory Reserve Volume A kilégzési tartaléktérfogat, az a legnagyobb 
térfogatmennyiség, amelyet a páciens képes kilélegezni az 
átlagos nyugodt kilégzési véghelyzettıl mérve. 

TV  Tidal Volume A légzési térfogat, a nyugodt légzés során légzési 
ciklusonként megmozgatott levegımennyiségek átlaga. 

SVC Slow Vital Capacity A kilégzési vitálkapacitás, az a levegımennyiség, amelyet a 
páciens teljes belégzést követı teljes kilégzés végéig 
kilélegez. 

Dinamikus tüdıtérfogatok 
FVC Forced Vital Capacity Az a levegı mennyiség, amelyet a páciens teljes belégzés 

után a lehetı legnagyobb sebességgel minél mélyebb 
kilégzés során megmozgat. 

FEV*0,5 Forced Expiratory Volume 
0,5 sec 

A forszírozott kilégzés során az elsı 0,5 sec alatt kilégzett 
levegı mennyisége. 

FEV*1,0 Forced Expiratory Volume 
1,0 sec 

A forszírozott kilégzés során az elsı 1,0 sec alatt kilégzett 
levegı mennyisége. 

FEV*0,5/IVC   A FEV*0,5 és a statikus vitálkapacitás hányadosa. 
FEV*0,5/FVC  A FEV*0,5 és a forszírozott vitálkapacitás hányadosa. 
FEV*1,0/IVC   A FEV*1,0 és a statikus vitálkapacitás hányadosa. 
FEV*1,0/FVC  A FEV*1,0 és a forszírozott vitálkapacitás hányadosa. 
Maximális akaratlagos ventiláció 
MVV  Maximal Voluntary 

Ventilation  
A maximális akaratlagos légzés során mért, egy percre 
kivetített légzési térfogat. 

MVV*f  Maximal Voluntary 
Ventilation Frequency 

A maximális akaratlagos légzés során mért, egy percre 
kivetített légzési frekvencia. 

 
 
Az adatok kiértékelése, az írásbeli beszámoló elkészítése 

 

• Hasonlítsuk össze a vizsgált személyek statikus (IVC, IRV, ERV, TV), dinamikus és 

MMV adatait a referencia értékekkel.  

• Vessük össze  

A, azonos nemő alacsony és magas ember; 

B, azonos nemő és testmérető dohányos és nem dohányos ember; 

C, azonos testmérető fiú és lány statikus (IVC, IRV, ERV, TV) és dimamikus 

(FEV0,5/IVC, FEV0,5/FVC, FEV1/IVC, FEV1/FVC) tüdıtérfogatait!  

• Mely értékekben várunk és látunk hasonlóságokat/különbségeket? Magyarázzuk az 

eredményeket! 


