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میلی متر جیوه ( به داخل شریان  54میلی متر جیوه و فقیر از اکسیژن با فشار  54با فشار  خون سیاه )غنی از 

ثانیه یکبار خون از کنار مویرگ های ریوی عبور کرده،تبدیل به خون روشن می  8/4پولمونری پمپاژ می شود و هر 

 می رسد. 145به  54رسیده و فشار اکسیژن از  mmHg 54به  54از  شود. فشار 

خون زمانی که به  خون روشن و غنی از اکسیژن توسط چهار ورید پولمونری وارد دهلیز چپ می شود. فشار 

است . زیرا بافت ریه دارای خونی است که در تبادالت گازی شرکت  mmHg 28-24دهلیز چپ می رسد، حدودا 

ی بخشی از بافت خود قلب هم در تبادالت گازی نقش ندارد، در نتیجه این خون ها وارد قلب شده نمی کند، از طرف

 خون ورودی به دهلیز چپ می شود. و باعث کاهش فشار 

به این فرایند که طی آن خون سیاه که در تبادالت گازی نقش نداشته، فشار اکسیژن خون روشن را کاهش می دهد، 

 گفته می شود.لوژیک )ریوی( شنت فیزیو

خون روشن از بطن چپ وارد شریان آئورت شده و سپس به بافت ها می رود. پس از این گردش عمومی، خون تیره 

 ثانیه طول می کشد. 8/4به قلب )دهلیز راست( برمی گردد. هر سیکل چرخه گردش خون و قلبی 

 

 مرحله بررسی می کنیم: 5تنفس را در 

هوا طی دم و بازدم وارد و خارج می  ml 444( : ورود یا خروج هوا که در هر تهویه Ventilationتهویه )  (1

 شود.

 انتشار گازها از آلوئولها به مویرگهای ریوی (9

 انتقال گاز ها در داخل خون و مایع بین بافتی. (1

 مراکز تنفسی کنترل کننده عملکرد تنفس. (5
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 فشار جنب:
ارند. ریه در پائین توسط عضله دیافراتگم محدود شده است. فضایی بین ریه ریه ها و پلورا در داخل قفسه سینه قرار د

( روی ریه قرار گرفته و پرده جداری )  Visceralو قفسه سینه به نام فضای جنب وجود دارد. پرده احشایی ) 

Parietal .به قفسه سینه اتصال دارد ) 

یع جنب است. مایع جنب منجر به لغزنده شدن بین الیه احشایی و جداری، فضای جنب وجود دارد که حاوی ما

 فضای جنب و تسهیل عمل تنفس می شود.

که حاصل از مکش )پمپاژ( وریدهای لنفاوی  ،دوجود دار( -02CmH 4) یک فشاری منفیهمواره در فضای جنب بعالوه 

 . نگه میداردباز و متسع  کمیرا  ها ریههمواره و این فشار منفی،  .میباشدکه در بین دو پرده قرار دارند،

طبق روندی فعال است، چون نیاز به انرژی و انقباض دیافراگم دارد.  ،حال استراحتشخص در در حتی فرآیند دم 

 ریه ها را طی روند دم ثابت کرد:داخل مکیده شدن هوا از بیرون  به ( می توان  P×v=kقانون گازها ) 

ثانیه یکبار( سیگنال به آن می  4بار، )هر  19هر دقیقه عضله دیافراگم به صورت ریتمیک توسط عصب فرنیک که 

 فرستد و منجر به انقباض آن و پائین رفتن دیافراگم می شود.

با پائین رفتن دیافراگم، پرده احشائی به پائین کشیده می شود، حجم افزایش یافته و به دنبال آن فشار در فضای 

نیز تحت مکش قرار گرفته و در نتیجه هوا به ریه وارد شده و . آلوئول ها و منفی تر میگردد جنب کاهش می یابد

 عمل دم صورت می گیرد. به همین دلیل گفته می شود دم روندی فعال است.

در هنگام ورزش به آن کمک  دندانه ای قدامیو ، ، و اسکالن ها SCMعضالتی به نام بین دنده ای خارجی، عضالت 

 می کنند.

 

 

 م را در فضای جنب افزایش ، یا فشار را کاهش دهیم باید چه کنیم؟ برای این که بتوانیم حج
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انقباض عضالت بین دنده ای خارجی. حین دم، عضالت بین دنده ای باعث کشیده شدن قفسه سینه به سمت باال و 

 جلو می شود. و حجم قفسه سینه افزایش می یابد.

 عالوه بر سوراخ کردن تراشه، راه دیگری ،کرد احیاءرا  در فردی که نمی توان از طریق تنفس مصنوعی، روند تنفس او

که می توان دستهای فرد را باال گرفته و پاها را صاف کنیم و با  برای احیاء و وررود هوا به ریه ها هست: اینجور نیز

ع می این عمل حجم فضای قفسه سینه را افزایش می دهیم تا دم رخ دهد و برای بازدم دست ها و پاهای فرد را جم

 کنیم.

 ای گونه به دهیم قرار سینه قفسه شرایط مشابه با محیطی یک در سینه قفسه از خارج در را ریه اگر: یآلوئول فشار

و گلوت باز باشه، و هیچ هوایی  به داخل یا خارج ریه  نباشد، حاکم سینه قفسه االستیسیته و ویسکوزیته خواص که

 جو یکی  فشار وجود دارد با خود حبابچه ها مجاری تنفسی، از ابتدا تا  بر تمامی درخت و که فشاری وارد نشه،  ها

در نظر گرفته میشود )و فشار حبابچه ای نیز صفر میباشد(. برای ورود هوا به  cmH2O 0میباشد و بعنوان فشار 

 حبابچه ها باید فشار آلوئلی از فشار جو کمتر گردد.

 نیز از آلوئلی فشار رسیده، و -4/7 به -CmH2O  4از جنب فشار د،دم، همینکه حجم فضای جنب زیاد میشو حین در

در آلوئلها ایجاد شد، در کمتر از دو ثانیه  نیم لیتر هوا به  -1رسد. همینکه این  فشار منفی  می -1 به حدود صفر

 داخل ریه ها وارد میگردد. 

+ سانتیمتر آب میرسد و 1ابچه ای به حدود فشار حبریه ها به حالت اولیه برمیگردند، و در جریان بازدم، برعکس، 

 این منجر به خروج هوا می شود.

 اختالف فشار بین دو سوی ریه:
فضای بین فشار در  به اختالفنمودار در این 

این اختالف  .دقت کنیدجنب و آلوئول ها 

فشار  موسوم به اختالف فشار بین دو سوی 

این فشار، میباشد.  Transpulmonaryریه یا 

الف فشار بین سطح داخلی ریه )یعنی اخت

فشار حبابچه ای( با سطح خارجی ریه را 

 -CmH2O  4، که مقدار آن حدودانشان میدهد

یا خود ارتجاعی فشار  یرو یانبخاطر ریه ها ) چون میدارد.این فشار منفی است که ریه ها را باز نگه در واقع . بود

همان فشار فضای ،  Transpulmonary فشار دیگرنام م بخوابند(. روی ه تمایل دارند خود بازگشت ارتجاعینیروی 

 است.جنب 

Compliance  : میزان تغییرات حجمی که ریه ها به ازای تغییرات فشار به خود می گیرند ظرفیت یاCompliance 

هوا وارد ریه ها   cc 444سانتی متر آب،  -4/7به  -4از  جنب فشارتغییر  نمودار فوق نگاه کنید. بابه  گفته می شود.
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در ریه  cc 944به اندازه  ی، باعث تغییر حجمدر فضای جنب می گردد. این یعنی که هر سانتی متر آب تغییر فشار

 به ازای تغییر فشار در هر سانتی متر آب است.  cc 944ریه،  complianceبنابراین  می گردد.

 دیاگرام کمپلیانس ریه ها:

س ریه ها را نشان میدهد. مشاهده می کنیم که در زمان دم و با منفی تر شدن فشار ، دیاگرام کمپلیاننمودار زیر

جنب، در ابتدا ریه ها به سختی باز شده و حجم آنها زیاد میشود، چونکه بافت ریه  تمایل دارد حالت خود را حفظ 

خ می دهد. )ریه هایی که باز کند. بنابراین، ریه ها در ابتدای دم به سختی باز میشوند. در بازدم هم همین حالت ر

 رو، الگوی نمودار دم و بازدم با هم فرق دارند. شده اند، به راحتی به حالت اولیه خوابیده خود باز نمیگردند. از این

 cc 444 در نظر بگیریم و  -4/7-به  -4معادل همان را باید ، -6به  -5تغییر فشار از  از کتاب،زیر  نموداردر : توجه) 

 است.( شده. احتماال این دیاگرام کمپلیانس ریه، که در گایتون آمده مربوط به حیوانات هوا وارد 

 

 

 ریه ها اثر دارد.  Complianceدو عامل در 

خاصیت ارتجاعی بافت ریه: فیبرهای االستین و کالژن موجود در ریه را زمان دم باز شده و سپس اندام به  (1

 حالت چین خورده بر می گردند.

ش سطحی؛ بین ملکول های آب وقتی که در مجاورت هوا قرار می گیرند، نوعی کشش سطحی نیروی کش (9

 عوجود دارد. این قطرات آب برروی سطح حبابچه ها باعث می شود که حبابچه ها به سمت یکدیگر جم

سورفاکتانت ترشح می در ریه در آلوئول ها،  کاهش نیروی کشش سطحیشوند. برای  collapseشده و 

 شود.
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، که در این پرشده  salineریه در دو حالت را نشان می دهد. حالتی که ریه با مایع  complianceاین نمودار مقایسه 

 ریه فوق العاده افزایش می یابد. complianceکشش سطحی کم شده و در نتیجه حالت،

 کاهش می یابد.ریه  complianceکشش سطحی،  افزایشاما در حالتی که ریه با هوا پر شده است، ، به علت 

 ریه است.  Complianceاین نشان دهنده اهمیت باالی کشش سطحی در تعیین 

هرچه قطر حبابچه کمتر باشد، کشش سطحی 

بیشتر بوده ، و نیروی وارد بر جدار حبابچه )فشار( 

این افزایش فشار بر دیواره  هم افزایش می یابد.

حبابچه و خوابیدن حبابچه، منجر به کالپس 

ردد. معادله زیر به نام قانون الپالس است، و از میگ

روی آن میتوان فشار وارده بر دیواره حبابچه را 

 . P=   حساب کرد.

T ،و کشش سطحی ،r و شعاع حبابچه P  فشار

اشد، بیشتر ب rهرچه  .وارده بر دیواره حبابچه است

 د.میگرد نیز کمترها ر دیواره حبابچه ب هردفشار واآن میگرد، و بدنبال  کشش سطحی کمتر اثر نیروی
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سورفاکتانت ، ماده ای حاصل از دی پالمیدیل فسفاتیدیل کولین، ترکیباتی از پروتئین ها و برخی یون ها چون 

 هیدروفیل و یک سر هیدروفوب دارد. کلسیم است که یک سر

، آن گاه سورفاکتانت در آب حل شده و گریز رو به هوا قرار می گیرد سر آب دوست با آب واکنش داده و سر آب

 نیروی جذبی بین قطرات آب را کاهش می دهد.

شدن حبابچه  collapseدر نوزادان نارس سورفاکتانت وجود ندارد، بنابراین قطرات آب، با ایجاد کشش سطحی، باعث 

ی نوزادی روی و سندرم زجر تنفس های با قطرکوچک می شود. در نتیجه تنفس برای نوزاد به شدت سخت است

 میدهد.

 باید توجه داشت که قفسه سینه نیز دارای خاصیت ویسکوزیتی و االستیکی است.

اجازه نمی دهد دنده ها ریه کاهش می یابد، چرا که   complianceزمانی که ریه را در داخل قفسه سینه قرار دهیم، 

 ی لیتر به ازای هر سانتی متر آب می رسد.میل 114به 944ریه از complianceریه ها خوب باز شوند، و بنابراین 

ریه ها زمانی که در قفسه سینه وجود دارد نسبت به زمانی که خارج از قفسه سینه قرار complianceبدین معنی که 

کمپلیانس بنظر .  است . ولی برای علوم پایه، رفرنس کتابدالبته این بحث گایتون کامال ایراد دار دارد نصف می شود.

 گفتهون بعدا کتاب در بحث تهویه دقیقا . چمیباشد 944همان ر قفسه سینه در طی دم و بازدم معمولی دریه ها 

قفسه سینه بر کمپلیانس ریه ها اثر زیادی ندارد، ولی از بنظر میرسه  نیم لیتر است.دمی  یمقدار حجم هوا که شده

ثال در طی ورزش سنگین م.  نقش اصلی قفسه سینه جلوگیری از اتساع زیاد ریه ها و پاره شدن آنها میباشدطرفی 

همه عضالت درگیرند و قفسه سینه را به میزان زیادی باز میکنند، و همرا با آن فشار جنب نیز به میزان بیشتری 

ه ها میگردد، و گویی در ورزش سنگین، واقعا متسع شدن زیاد ریقفسه سینه مانع از  . در این حالتکاهش مییابد

 کمپلیانس ریه ها کم میگردد، که این کامال صحیح است.
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 1. می توان گفت در بافت ریوی ) w=p×v=f×d)با توجه به نمودار داریم:  . این نمودار نشان دهنده کار ریوی است

 نوع کار وجود دارد:

در فرد سالم، ی بافت ریه می شود، که بسیار زیاد است. انرژی و کاری که صرف غلبه بر خاصیت ارتجاع (1

 ( Complince workریوی است.)  complianceعمده کار مصرفی مربوط به 

گفته می شود.) مقاومت مجاری هوایی بخشی از کار ریه صرف باز کردن مجاری هوایی می شود که  (9

Airway resistance work ) 

 Tissueگفته می شود. ) مقاومت بافتی ه سینه می شود که بخشی از کار صرف غلبه بر نیروی قفس (1

resistance work ) 

و انرژی صرف کار  بیشتر در برخی از بیماریها ، این امکان وجود دارد که مجاری هوایی سخت باز شوند و در نتیجه

بازدم میگردد. چون هر مثال در آسم، عمده انرژی فرد، صرف شود.  نیروی الزم برای باز کردن مجاری هوایی میگردد.

 تر شوند، بازدم سخت تر میگردد. گاه مجاری هوایی تنگ

 دستگاهی که برای بررسی گازهای تنفسی استفاده می شود.  اسپیرومتر: 
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 حجم های ریوی

 

 

( گفته می شود که Tidal Volume) حجم جاریساده ترین حجمی از هوا که طی دم و بازدم وارد و خارج می شود، 

 است. cc 444حدود 

حجم اضافی از هواست که پس از تنفس حجم جاری طبیعی، هنگامی که فرد با تمام نیرویش  حجم ذخیره دمی،

 ( inspiratory reserve volumeلیتر است. )  1نفس می کشد، وارد ریه می شود. این حجم حدود 

عادی می تواند با تمام نیرو از ریه ها ، حداکثر حجم اضافه ای از هواست که پس از یک بازدم حجم ذخیره بازدمی 

 میلی لیتر است. 1144خارج شود، این حجم به طور طبیعی 
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میلی لیتر حجم باقی مانده به علت حالت کلی ریه که در قفسه سینه تحت مکش منفی قرار دارد، در  1944همیشه 

بازدم هم در ریه ها باقی می ماند. حجمی از هواست که پس از قوی ترین  حجم باقی مانده حبابچه ها وجود دارد. 

( Residual volume ) 

ریه  collapse، فشاری است که می تواند مانع از جمع شدن و  Transverse pulmonaryباید توجه داشت که فشار 

 ها شود.

 (cc 1444: حجم هوای جاری + ذخیره دمی )  ظرفیت دمی

 (cc 5644: ظرفیت دمی + حجم ذخیره بازدمی ) ظرفیت حیاتی

 ظرفیت حیاتی گفته می شود. به مقدار هوایی که طی یک بازدم عمیق پس از یک دم عمیق جابه جا می شود،

 (cc 4844: ظرفیت حیاتی + هوای باقی مانده ) ظرفیت کل ریوی

را  Heاستفاده می شود. در این روش ، فرد غلظت و حجم خاصی از گاز  Heبرای اندازه گیری حجم باقی مانده از گاز 

تنفس می کند، سپس این گاز در داخل ریه ها قرار گرفته و آن گاه می توان حجم هوای باقی مانده را با توجه به 

 رابطه زیر به دست آورد.

 

 

 : به مجموعه حجم ذخیره بازدمی و حجم باقی مانده گفته می شود. ظرفیت باقی مانده عملی

 :       حجم تنفس در دقیقه

 آن در مجاری هوایی به دام می افتد. cc 144وای جاری وارد شده به حبابچه ها نمی رسد، حدود همه ه

 :  تهویه حبابچه ای

/ : تهویه آلوئولی  : تعداد تنفس در دقیقه /  F: حجم هوای باقی مانده در مجاری /  : حجم هوای جاری /   ] 

 حجم تنفس در دقیقه ( 

 گفته می شود. فضای مرده آناتومیک گاهی فضای مرده در مجاری ریوی داریم که به آن 

گاهی هم در شرایط خاصی مثل برخی شرایط پاتولوژیک و بیماری، برخی حبابچه ها در تهویه شرکت نمی کنند و 

 رده فیزیولوژیک یا پاتوفیزیولوژیک گفته می شود.تبادالت گازی شکل نمی گیرد . به این فضا، فضای م

 

  ه کلی با فضای مرده آناتومیک برابر است.د: در حالت عادی، فضای مرتذکر 
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به جهت تنفس شخص را در مقابل یک دستگاه ازت سنج مینشانند و  برای اندازه گیری فضای مرده آناتومیک،

مل تمام فضای مرده از اکسیژن خالص پر میگردد. مقداری از این عبا داده می شود.  144شخص اکسیژن خالص %

ژن نیز با هوای حبابچه ای ) که از قبل در حبابچه ها بوده و ازت دارد( مخلوط میگردد. سپس شخص بازدم یاین اکس

رج فقط اکسیژن خالص از ریه ها خاابتدا  ،ابتدای بازدممیکند، و دستگاه ازت سنج منحنی فوق را رسم میکند. در 

قرار اکسیژن خالص ، کامال هوایی مجاریفضای مرده موجود در . چرا که در غلظت نیتروژن صفر استو  می شود

نمی گردد.  خارج درابتدای بازدم هیچ نیتروژنیبنابراین در قسمت اول منحنی، فقط اکسیژن خارج میگردد، و  دارد.

باال می رود تا سریعا نیتروژن ازت سنج میرسد، غلظت سپس هنگامی که هوای آلوئلی  از ریه ها خارج میشود  و به 

سپس با خروج بیشتر هوای بازدمی، همه هوای فضای مرده از مجاری هوایی شسته  زمانی که به یک کفه برسد.

، نمودار خاکستری سمت چپمساحت ناحیه  شده، و دست آخر فقط هوای حبابچه ای نیتروژن دار خارج میگردد.

 نشان دهنده فضای مرده آناتومیک است. که اکسیژن خارج شده است،فقط  در آنکه  هوایی است
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 مرتبه ، به برونشیول های تنفسی و کیسه های آلوئولی تقسیم می شود. 91نای پس از 

از نای را غضروف تشکیل می دهد و تا پایان برونشیول انتهایی غضروف ها وجود دارند. پس عامل خوبی   حدود 

رای باز نگه داشتن مجاری تنفسی است. برونشیول های تنفسی و آلوئول ها نیز با توجه به خاصیت ارتجاعی خود ب

 بافت ریه باز و بسته می شوند.

هرچه به سمت برونشیول های انتهای نزدیک می شویم، میزان عضالت صاف بیشتر شده و غضروف ها کاهش می 

 یابد.

ر اسپاسم شوند، جریان هوا با شکل روبه رو می شود. در ورود هوا طی دم مشکلی اگر مجاری تنفسی به هر علتی دچا

 وجود ندارد،اما با خروج هوا و بازدم مشکل ایجاد می شود، که محل اصلی مقاومت در مسیر خروج هوا خود نای است.

ی سبب خروج اگر به هر علتی عضالت صاف موجود در مجاری افزایش یابد مثل بیماری آسم ، تنگ شدن مجار

 بسیار سخت هوا طی بازدم می شود.

 کنترل عصبی دستگاه ریوی:
ریه جزء احشاء بوده و توسط دستگاه عصبی اتونوم عصب 

 دهی می شود.

بخش سمپاتیک، شاخه های کمی از بخش های گردنی، یا 

نخاعی سینه ای به سمت عضالت صاف اطراف مجاری هوایی 

ر سمپاتیک اث شدنتحریک می دهد. بنابراین حین ورزش،

  دارد.خوبی برای باز کردن عضالت صاف 

عضله اطراف برونش متصل می گردد، حین ورزش، اپی که به گیرنده  ،ن نوراپی نفرین ترشح شدهچون از انتهای آ

خود متصل شده و باعث کاهش ورود کلسیم  9نفرین از غده فوق کلیه به مقدار کافی آزاد شده و به گیرنده های بتا 

 و منجر به شل شدن عضالت صاف مجرای برونشی می شود. شده

 

بخش پاراسمپاتیک توسط عصب واگ به عضالت صاف اطراف مجاری برونشی می رسد. از انتهای پاراسمپاتیک 

اری هوایی، استیل کولین آزاد شده که با اتصال به رسپتورها منجر به ورود کلسیم و انقباض عضالت صاف اطراف مج

 ل انتهایی می شود.برونشیو به خصوص مجاری

در افرادی که دچار آسم هستند، سرما عاملی تحریک کننده است که منجر به تحریک گیرنده های حسی در تذکر: 

هسته )جداره برونش می شود، به دنبال تحریک این گیرنده ها، فیبرهای آوران حسی توسط  عصب واگ به مراکز باال
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حسی اکثر احشاء توسط واگ به مراکز باال برده می شود. ( در آن جا منجر به  برده می شوند . )فیبر (دسته منزوی

عصب بخش وابران  توسط )از هسته آمبیگوس( پاراسمپاتیک خروجی یا فیبرهای تحریک مراکز پاراسمپاتیکی شده، 

ت صاف رفلکس واگی ـ واگی را شکل می دهد، که منجر به منقبض شدن عضال گ، به عضالت تنفسی میرود، و وا

اثرات کشنده دیگری نیز  در افراد آسمی حساس به آلرژن آلرژن ها . بعالوهشوند. ی میبرونشاطراف مجاری 

باعث ترشح موادی مثل هیستامین و ماده ای به نام ماده واکنش دهنده شوک آهسته آنافیالکسی )لکوترین( دارند:

به ورود کلسیم به عضالت صاف و منقبض شدن می شود. هیستامین منجر به باز شدن مویرگ و لکوترین منجر 

 عضالت صاف ریوی و اسپاسم و حتی خفگی شود.

استفاده از پنی سیلین در افرادی که برای یادآوری روند آسم ناشی از حساسیت به آلرژن ها، بهترین مثال    

 حساسیت به پنی سیلین دارند است.

ویژگی دیگری که در مجاری تنفسی برونش وجود دارد 

پوششی مژکدار بر روی سطح مجاری وجود سلول های 

سلول های ساغری است. سلول های وجود و تنفسی، 

مژکدار با عمل و سلول های  ،ساغری باعث ترشح موکوس

گیر  و گرد وغبار  ذراتو باعث انتقال موکوس جارویی خود، 

 می شوند.سمت باال ه بکرده در آن 

 

 

 

 

 سرفه
 ،واد آلرژن یا دود و یا سرما، گیرنده هایی که در جدار برونش ها هستند، تحریک شدهمعموال در اثر ورود یکسری م

رفلکس پیچیده ای شکل می گیرد. در اثر ورود یک جسم خارجی یا تحریک لمسی کارینا، محل دوشاخه شدن نای، 

 رفلکسی رخ می دهند که طی آن چند اتفاق رخ می دهد:

 لیتر هوا وارد ریه ها می شود. 1تا  9با انقباض ناگهانی دیافراگم  (1

 گلو بسته شده (9

عضالت صاف بین دنده ای منقبض می شوند و این منجر به فشرده شدن قفسه سینه و افزایش فشار در  (1

 می شود. mmHg 144قفسه سینه تا 

 می شود. km/s164-194فشار زیاد باعث خارج شدن شیء خارج شده با سرعت  (5
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مغزی ، بخش آوران حسی را به مرکز بصل النخاع می برد و اتفاقات فوق تکرار  4در عطسه نیز ، به جای واگ، عصب 

 می شود.

 موفق باشید...

گارش و وریایش: حمیده فصیحی  ن


