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Klasyczne objawy POChP a wynik przesiewowej spirometrii  
u pacjentów POZ w Bydgoszczy

Classical COPD symptoms and mass screening spirometry in patients of a primary 
care facility in Bydgoszcz

Krzysztof Dobosz 1–3, A–G

1 Poradnia Ogólna Przychodni Rejonowej „Ogrody” w Bydgoszczy
2 Wydział Zdrowia Publicznego Bydgoskiej Szkoły Wyższej
3 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,   
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Podstawowym badaniem ustalającym diagnozę obturacji jest spirometria. Typowymi „klasycznymi” 
objawami POChP jest przewlekły poranny kaszel. 
Cel pracy. Próba oceny częstości występowania obturacji w badaniu spirometrycznym wśród pacjentów przychodni rejono-
wej z przewlekłym porannym kaszlem i/lub dusznością wysiłkową. 
Materiał i metody. Wykonanie i interpretacja spirometrii wśród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie ze zale-
ceniami GOLD i PTF. 
Wyniki. Badanie spirometryczne wykonano u 1225 dorosłych osób (491 mężczyzn vs. 734 kobiety). Obturację stwierdzono  
u 188 (15,51%), w tym: lekką u 71 (5,80%), umiarkowaną u 99 (8,08%) i ciężką u 18 (1,47%). Obturacja występowała po-
dobnie często u obojga płci, jak też w młodszej (< 40 lat) i starszej (≥ 40 lat) grupie wiekowej. Przewlekły poranny kaszel  
w wywiadzie osobistym zgłosiło 415 osób, spośród których obturację stwierdzono u 114 osób (p < 0,001). Duszność wysiłko-
wą zgłaszało 705 osób, a spirometrycznie obturację wykryto u 145 spośród nich (p < 0,001). 
Wnioski. 1. Wśród mieszkańców Bydgoszczy zgłaszających się do podstawowej opieki zdrowotnej na badania spirome-
tryczne obturację stwierdzono u ponad 15% osób. 2. Znamiennie częściej obturację zaobserwowano u ponad 27% osób  
(p < 0,001) zgłaszających przewlekły poranny kaszel i u ponad 20% (p < 0,001) z dusznością wysiłkową. 
Słowa kluczowe: spirometria, badanie przesiewowe, obturacja, GOLD, przewlekły poranny kaszel, duszność wysiłkowa, POChP, 
podstawowa opieka zdrowotna, medycyna rodzinna, zdrowie publiczne.

Background. Main diagnostic test in obturation is spirometry. Classical symptoms of COPD are chronic morning 
cough and exertion breathlessness. 
Objectives. How often does obturation occur in people with chronic morning cough and exertion breathlessness in primary 
care? 
Material and methods. In Bydgoszcz, people at the age of ≥ 18 were invited to undergo spirometry. 
Results. A total of 1225 subjects participated (491 man vs 734 women). Obturation defined by a FEV1/FVC ratio < 0.7, was 
detected in 188 subjects (15.34%). In 71 subjects (5.80%) COPD was mild (GOLD stage I) and in 99 (8.08%) moderate (stage II) 
and in 18 (1.47%) severe (stage III). An abnormal result of spirometry in men and in women occurred with the same frequency. 
Between younger (< 40 years) and older age group (≥ 40 years of age) the same frequency occurred too. Chronic morning 
cough was reported by 415 people, from which obturation defined by a FEV1/FVC ratio < 0.7, was detected in 114 subjects  
(p < 0.001). Exertion breathlessness was reported by 705 subjects from which an abnormal result of spirometry was found in 
145 (p < 0.001). 
Conclusions. 1. In primary care patients in Bydgoszcz, spirometry detected obturation in over 15% patients. 2. Spirometry 
detected obturation in (p < 0.001) over 27% patents with chronic morning cough and (p < 0,001) over 20% with exertion 
breathlessness.
Key words: spirometry, mass screening, obturation, GOLD, chronic morning cough, exertion breathlessness, COPD, family 
medicine, primary care, public health.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Podstawowym badaniem dodatkowym, za pomocą któ-

rego można rozpoznać obturację dróg oddechowych, jest 
spirometria. Aktualne zalecenia ATS/ERS, GOLD i PTF obej-
mują wykonanie pomiaru natężonej objętości wydechowej 
pierwszo-sekundowej (FEV1) i natężonej pojemności ży-
ciowej (FVC) oraz obliczenie proporcji FEV1/FVC, których 
wartości decydują o stopniu zaawansowania POChP [1]. 
Ze względu na postęp technologiczny ten sprzęt pomiaro-
wy staje się coraz prostszy w obsłudze i tańszy, a przez to 
również coraz bardziej dostępny w podstawowej opiece 
zdrowotnej [2–4]. 

Typowymi „klasycznymi” objawami POChP są przewle-
kły poranny kaszel oraz duszność wysiłkowa, które z dru-
giej strony towarzyszą wielu chorobom, nie tylko płuc.

Cel pracy 
Celem pracy była ocena częstości występowania obtu-

racji wśród pacjentów zgłaszających się na badania spiro-
metryczne w podstawowej opiece zdrowotnej z populacji 
ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zgłaszają-
cych występowanie w wywiadzie osobistym klasycznych 
objawów obturacji dróg oddechowych.

Materiał i metody 
W Bydgoszczy zaproszono dorosłe osoby do bezpłatnej 

spirometrii poprzedzonej ankietą oraz pomiarem podsta-
wowych parametrów antropometrycznych. Badanie spiro-
metryczne wykonywano spirometrem typu Lungtest 1000 
firmy MES. Każde badanie poprzedzano kalibracją aparatu 
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z uwzględnieniem aktualnego ciśnienia atmosferycznego, 
temperatury i wilgotności w pomieszczeniu badawczym. 
Każdemu badanemu wyjaśniano istotę i zasady manewrów 
oddechowych wykonywanych podczas pomiarów spiro-
metrycznych. Następnie do pamięci układu pomiarowego 
(komputera) wprowadzano dane identyfikujące pacjenta 
oraz jego cechy osobnicze w postaci wieku, płci, wzrostu 
i masy ciała. Badanie przeprowadzano w pozycji siedzącej 
z założonym klipsem na nosie.

W badaniu spirometrycznym wykorzystano ogólnie 
przyjęte wartości należne. Pomiary (akceptowalne krzywe 
spirometryczne) zostały wykonane zgodnie z kryteriami (po-
prawności i powtarzalności) wykonywania badań spirome-
trycznych według ATS. 

Tabela 1. Rozkład badanych według wieku i płci

Wiek 
(lat)

Mężczyźni Kobiety Razem

n % n % n %

< 20 3 0,61 8 1,09 11 0,90

20–24 20 4,07 22 3,00 42 3,43

25–29 26 5,29 21 2,86 47 3,84

30–34 18 3,67 23 3,13 41 3,35

35–39 21 4,28 28 3,81 49 4,00

40–44 32 6,52 49 6,68 81 6,61

45–49 35 7,13 82 11,17 117 9,55

50–54 62 12,63 114 15,53 176 14,37

55–59 60 12,22 99 13,49 159 12,98

60–64 82 16,70 94 12,81 176 14,37

65–69 58 11,81 91 12,40 149 12,16

70–74 47 9,57 67 9,13 114 9,31

75–79 18 3,67 23 3,13 41 3,34

80–85 8 1,63 10 1,36 18 1,47

> 85 1 0,20 3 0,41 4 0,32

Razem 491 40,08 734 59,92 1225 100,0

Obturację dróg oddechowych definiowano zgodnie z za- 
leceniami raportu GOLD (dla POChP) w oparciu o stwier-
dzenie ograniczenia przepływu powietrza w czasie wyde-
chu na podstawie wartości FEV1/FVC i FEV1.

Analizę otrzymanych danych przeprowadzono również 
w podziale na grupy wiekowe: młodszą (< 40 lat) i starszą 
(≥ 40 lat) oraz według płci badanych osób. W obliczeniach 
statystycznych zastosowano test niezależności χ2.

Ze względu na ograniczenia POZ w przypadku stwier-
dzenia spirometrycznie obturacji nie wykonywano próby 

rozkurczowej, wydawano wydruk jego badania i informo-
wano pacjenta o nieprawidłowości oraz wystawiano skiero-
wanie do poradni pulmonologicznej.

W analizie wyników badań wykorzystano następują-
ce metody statystyczne według programu komputerowego 
STATISTICA 5.1: estymacja średniej arytmetycznej, estyma-
cja odchylenia standardowego i test niezależności χ2.

Wyniki
A. Opis badanej populacji ze szczególnym 
uwzględnieniem występowania obturacji

badania przeprowadzono u 1225 osób dorosłych 
w wieku od 18 do 92 lat (54,42 ± 14,41 lat), w tym 491 
mężczyzn (40,08%) i 734 kobiet (59,92%). Najliczniej re-
prezentowane były osoby w wieku 50–54 i 60–64 lat. Naj-
mniej liczne były osoby w wieku poniżej 20 i powyżej 85 
lat (ryc. 1, tab. 1). 

Średni wiek kobiet wynosił 54,5 ± 14,0 lat, a średni wiek 
mężczyzn – 54,2 ± 15,0 lat. Różnica średniego wieku nie 
jest istotna statystycznie. Badana populacja miała rozkład 
normalny. Wśród badanych, zarówno mężczyzn, jak i ko-
biet, dominowały osoby w wieku ≥ 40 (tab. 2).

Tabela 2. Liczba badanych mężczyzn i kobiet, w zależności 
od wieku

Badani
< 40 lat ≥ 40 lat

n % n %

Mężczyźni (n = 491) 88 17,92 403 82,08

Kobiety (n = 734) 102 13,90 632 86,10

Razem (n = 1225) 190 15,51 1035 84,49

Na podstawie analizy wyników badań spirometrycz-
nych rozpoznano cechy obturacji dróg oddechowych u 188 
osób, tj. u ponad 15% ogółu badanych. 

Tabela 3. Częstość występowania obturacji dróg oddecho-
wych w badanej populacji według stopnia ciężkości (PTF)

Obturacja 
dróg oddecho-
wych

Mężczyźni Kobiety Razem

n % n % n %

Lekka 27 5,50 44 5,99 71 5,80

Umiarkowana 36 7,33 63 8,58 99 8,08

Ciężka 7 1,43 11 1,50 18 1,47

Ogółem 70 14,26 118 16,07 188 15,34

Częstość występowania obturacji dróg oddechowych 
była zbliżona u kobiet i mężczyzn, niezależnie od stopnia 

Rycina 1. Rozkład badanej populacji według wieku



K. Dobosz • Klasyczne objawy POChP a wynik przesiewowej spirometrii u pacjentów POZ w Bydgoszczy
Fa

m
ily

 M
ed

ic
in

e 
&

 P
ri

m
ar

y 
C

ar
e 

Re
vi

ew
 2

01
3;

 1
5,

 3
310

jej ciężkości. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn najczę-
ściej występowała obturacja umiarkowana, nieco rzadziej 
– obturacja lekka i najrzadziej – ciężka obturacja dróg od-
dechowych (tab. 3).

B. Klasyczne objawy obturacji dróg oddechowych

B.1. Przewlekły poranny kaszel

Przewlekły poranny kaszel występował ogółem u około 
34% badanych. Nieistotnie statystycznie częściej przewle-
kły poranny kaszel występował u mężczyzn niż u kobiet 
i nieznamiennie statystycznie częściej u osób starszej grupy 
wiekowej niż u osób młodszych (tab. 4).

Wśród osób z przewlekłym porannym kaszlem więk-
szość stanowili badani starszej grupy wiekowej, zarów-
no wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Zaobserwowane 
u osób z przewlekłym porannym kaszlem wyżej wymienio-
ne różnice nie były znamienne statystycznie (tab. 5).

Obturacja dróg oddechowych wysoce statystycznie czę-
ściej występowała wśród badanych z objawami przewlekłego 
porannego kaszlu niż wśród badanych, którzy nie wykazywa-

li objawów przewlekłego porannego kaszlu (p < 0.001). Do-
tyczyło to badanych obu płci i obu grup wiekowych (tab. 6). 

Tabela 4. Częstość występowanie przewlekłego porannego 
kaszlu wśród badanych z uwzględnieniem płci i wieku

Badani
Przewlekły porannykaszel

p
n %

Mężczyźni (n = 491) 174 35,44
NS

Kobiety (n = 734) 241 32,83

Wiek < 40 lat (n = 190) 60 31,58
NS

Wiek ≥ 40 lat (n = 1035) 355 34,30

Ogółem (n = 1225) 415 33,88 –

Obturacja dróg oddechowych wysoce statystycznie czę-
ściej występowała wśród badanych z objawami przewlekłego 
porannego kaszlu niż wśród badanych, którzy nie wykazywa-
li objawów przewlekłego porannego kaszlu (p < 0.001). Do-
tyczyło to badanych obu płci i obu grup wiekowych (tab. 6). 

Tabela 5. Częstość występowania wśród badanych mężczyzn i kobiet przewlekłe-
go porannego kaszlu w zależności od grupy wiekowej

Badani
Mężczyźni Kobiety Łącznie

n/N % p n/N % p n/N % p

< 40 lat 29/88 32,95
NS

31/102 30,39
NS

60/190 31,58
NS

≥ 40 lat 145/403 35,98 210/632 33,23 355/1035 34,30

Tabela 6. Częstość występowania obturacji dróg oddechowych wśród badanych z ob-
jawami i bez objawów przewlekłego porannego kaszlu w zależności od płci i wieku

Badani
Przewlekły poranny 
kaszel

Obturacja
p

n %

Mężczyźni 
tak (n = 174) 50 28,74

< 0,001
nie (n = 317) 20 6,31

Kobiety 
tak (n = 241) 64 26,56

< 0,001
nie (n = 493) 54 10,95

Wiek < 40 lat 
tak (n = 60) 16 26,67

< 0,05
nie (n = 130) 19 14,62

Wiek ≥ 40 lat 
tak (n = 355) 98 27,61

< 0,001
nie (n = 680) 55 8,09

Ogółem
tak (n = 415) 114 27,47

< 0,001
nie (n = 810) 74 9,14

Tabela 7. Częstość występowania duszności wysiłkowej wśród badanych z uwzględ-
nieniem płci i wieku

Badani n % p

Mężczyźni (n = 491) 242 49,29
< 0,001

Kobiety (n = 734) 463 63,08

Wiek < 40 lat (n = 190) 76 40,00
< 0,001

Wiek ≥ 40 lat (n = 1035) 629 60,77

Ogółem (n = 1225) 705 57,55 –

Tabela 8. Częstość występowania duszności wysiłkowej u badanych mężczyzn i kobiet, w zależności 
od wieku

Badani
Mężczyźni Kobiety Łącznie

n/N % p n/N % p n/N % p

< 40 lat 21/88 23,86
< 0,001

55/102 53,92
< 0,05

76/190 40,00
< 0,001

≥ 40 lat 221/403 54,84 408/632 64,56 629/1035 60,77
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częściej niż w młodszej grupie wiekowej (p < 0,001), za-
równo wśród mężczyzn (p < 0,001), jak i wśród kobiet (p 
< 0,05).

Obturacja dróg oddechowych w spirometrii istotnie czę-
ściej występowała u badanych z dusznością wysiłkową niż 
u badanych bez tego objawu (p < 0,001). Dotyczyło to ba-
danych obu płci i obu grup wiekowych (tab. 9).

Dyskusja
Wydaje się słuszny pogląd, że programy edukacyjne 

skierowane do określonych grup ryzyka w połączeniu z wy-
konaniem badań przesiewowych w istotny sposób przyczy-
niają się do wczesnego wykrycia i zapobiegania skutkom 
odległym przewlekłych cywilizacyjnych chorób płuc [5, 6]. 
Ze względu na fakt, ze ponad 50% wizyt w podstawowej 
opiece zdrowotnej jest generowanych przez schorzenia 
przewlekłe należy mieć nadzieję, że NFZ w przyszłości 
będzie w sposób odpowiedni finansował i monitorował 
programy profilaktyczne w celu ograniczenia skutków zdro-
wotnych w wymiarze całej populacji pacjentów [6, 7].

Wnioski
Wśród mieszkańców Bydgoszczy zgłaszających się do 

podstawowej opieki zdrowotnej na badania spirometryczne 
obturację stwierdzono u ponad 15% osób. 

Znamiennie częściej obturację zaobserwowano u ponad 
27% osób (p < 0,001) zgłaszających przewlekły poranny ka-
szel i u ponad 20% (p < 0,001) z dusznością wysiłkową.

B.2. Duszność wysiłkowa

Większość osób (około 57%) zgłaszała w badaniu an-
kietowym występowanie duszności wysiłkowej, która wy-
stępowała statystycznie istotnie częściej (p < 0,001) u kobiet 
niż u mężczyzn i znamiennie częściej w grupie starszej niż 
w grupie młodszej (p < 0,001) (tab. 4).

Tabela 9. Częstość występowania obturacji dróg oddecho-
wych wśród badanych z objawami i bez objawów duszności 
wysiłkowej w zależności od płci i wieku

Badani Duszność 
wysiłkowa

Obturacja 
p

n %

Mężczyźni 
tak (n = 242) 55 22,73

< 0,001
nie (n = 249) 15 6,02

Kobiety 
tak (n = 463) 90 19,44

< 0,01
nie (n = 271) 28 10,33

Wiek < 40 lat 
tak (n = 76) 23 30,26

< 0,001
nie (n = 114) 12 10,53

Wiek ≥ 40 lat 
tak (n = 629) 122 19,40

< 0,001
nie (n = 406) 31 7,64

Ogółem
tak (n = 705) 145 20,57

< 0,001
nie (n = 520) 43 8,27

Z tabeli 8 wynika, że w starszej grupie wiekowej dusz-
ność wysiłkowa występowała statystycznie znamiennie 
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