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Испитивање функције плућа je од посебног значаја, при 

чему се врши испитивање различитих компоненти:

вентилације, дистрибуције, дифузије и перфузије плућа.

Метода којом се испитује функција плућа назива се

СПИРОМЕТРИЈА.

Волумен гаса у плућима је одређен:

-својствима плућног паренхима и торакса

-снагом респирацијских мишића

-плућним рефлексима

-својствима дисајних путева



Ниво максималног инспиријума одређују:

-снага инспирацијских мишића

-сила еластичне ретрактивности плућа

-еластична својства торакса

Ниво максималног експиријума одређују:

-снага експирацијских мишића

-стање дисајних путева (у смислу повећања отпора   

струјању ваздуха)

-механичка својства плућа и торакса



Апарати за мерење плућних волумена 

СПИРОМЕТРИ
1. Спирометри са затвореним системом - у основи мере 

волумене; дезинтеграцијом (дељењем) измереног волумена по 

времену се израчунава волуменска брзина тј. проток.

2. Код отвореног спирометријског система се непосредно мери 

проток ваздуха; измерени проток се интегрише по времену 

(помножи са временом).

Мерни део инструмента се зове ПНЕУМОТАХОГРАФ. 

Регистровањем разлике у притиску

испред и иза дела са отпором и дељења

добијене разлике у притиску познатим

отпором добија се проток.





МЕРЕЊЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ПЛУЋНИХ ВОЛУМЕНА И 

КАПАЦИТЕТА*

1. Статички плућни волумени и капацитети

2. Динамички плућни волумени и вентилацијски 

капацитет

*На вредност параметара плућне функције утичу 

године живота, пол и телесна конституција (маса и 

висина).





Статички плућни волумени:

• Дисајни (Tidal) волумен (VT) –
запремина гаса која се удахне или 
издахне приликом нормалне 
респирације – износи око 500 ml.

• Инспирацијски резервни 
волумен (IRV) – запремина гаса која 
се може удахнути након нормалног
инспиријума – износи око 3000 ml.

• Експирацијски резервни волумен
(ERV) – запремина гаса која се може 
издахнути након нормалног
експиријума – износи око 1100 ml.

• Резидуални волумен (RV) –
запремина гаса која остаје у 
плућима након максималног
експиријума – износи око 1200 ml.

*На вредност параметара плућне функције утичу 

године живота, пол и телесна маса испитаника.





Статички плућни капацитети:

• Инспирацијски капацитет (IC) – максимална 
запремина гаса која се може удахнути након нормалног
експиријума (износи око 3500 ml) и израчунава се по 
формули: 

IC = VT + IRV

• Функционални резидуални капацитет (FRC) –
запремина гаса која остаје у плућима након нормалног
експиријума (износи око 2300 ml) и израчунава се по 
формули: 

FRC = ERV + RV *

• Витални капацитет (VC) – максимална запремина гаса 
која се може експирирати након максималног
инспиријума (износи око 4600 ml) и израчунава се по 
формули: 

VC = VT + IRV + ERV

• Тотални капацитет плућа (TLC) – максимална 
запремина гаса која се налази у плућима након 
максималног инспиријума (износи око 5800 ml) и 
израчунава се по формули: 

TLC = VT + IRV + ERV + RV   или TLC = VC + RV

* RV= метода дилуције хелијума





Динамички плућни волумени и вентилацијски 

капацитет
За разлику од статичких плућних волумена, динамички 

плућни волумени се одређују при максималном и 

форсираном експиријуму или инспирујуму.

Могу се добити спирометријски и изразити као промена 

волумена у функцији времена: крива волумен – време 

или као крива проток – волумен. 

Поступак:

Испитаник мирно дише, 

затим лагано максимално 

издахне, па форсирано и 

мало јаче удахне и затим 

форсирано и максимално 

издахне (FVC).



Форсирани експирацијски волумен у првој 

секунди (FEV1) представља волумен ваздуха који се 

из стања максималног инспиријума издахне у току прве 

секунде форсираног експиријума.

Вредност FEV1 се изражава у процентима у односу на 

физиолошку вредност дефинисану физичким 

карактеристикама појединца (висина, телесна маса...).

Смањење вредности FEV1  може бити 

последица:

• смањења TLC 

• слабости респираторне мускулатуре

• опструкције дисајних путева (најчешће)





• Тифно (Tiffeneau) индекс представља удео ваздуха 

експирираног у првој секунди (форсираног експиријума) у односу на 

укупни форсирани витални капацитет (FVC).

Израчунава се по формули:

Тифно (Tiffeneau) индекс = (FEV1 / FVC)100    %

• У физиолошким условима вредност Тифно (Tiffeneau) индекса је 

већа од 80 %.

Повећање индекса изнад нормалних вредности 

указује на повећану еластичност плућа (плућа 

су чвршћа), док смањење указује на 

опструкцију струјању ваздуха!





Промене криве волумен - време 



1. Форсирани витални капацитет (FVC) 

2. Највећи (вршни) експирацијски 

проток (PEF) је највећи проток у току 

форсираног експиријума и постиже се 

близу TLC. Зависи од примењене 

експирацијске снаге. Вредности су 

смањене код опструкције струјању 

ваздуха у великим интратораксним 

дисајним путевима.

3. Форсирани експирацијски протоци 

при:

• 25% FVC  (FEF25)

• 50% FVC  (FEF50)

•75% FVC  (FEF75)

Анализа криве волумен - проток



Промене криве волумен - проток



Тумачење спирометријског налаза

1. Ако је вредност Тифно индекса мања од 80%          

постоји опструкција

2. Степен опструкције се утврђује преко вредности FEV1:

• FEV1 већи од 80% очекиване вредности = нормалан налаз

• FEV1 60% - 79% очекиване вредности = блага опструкција

• FEV1 40% - 59% очекиване вредности = умерена опструкција

• FEV1 мањи од 40% очекиване вредности = тешка опструкција



Тумачење спирометријског налаза

1. Ако је вредност Тифно индекса ≥ 80% 

2. Испитује се могућност појаве раних знакова опструкције 

малих дисајних путева:

• FEF 25-75% ≥ 50% очекиване вредности = нормалан налаз

• FEF 25-75% < 50% очекиване вредности = опструкција


