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دس صهبى  وِ ای گًَِ ثِ خَثی هیجبؿذ  استجبػی خبكیتووپلیبًغ ثبال ٍ ّوچٌیي  داسای آئَست ؿشیبى

ثبًیِ  5/0) دس صهبى  دیبػتَلصهبى  دس ٍ وشدُ،رخیشُ   خَد دسذ، خَى سا ًؿَهی وـیذُ ثِ خَثی ػیؼتَل 

پیَػتِ ٍ  خَىه جشیبى یّوبًٌذ گشدؽ خَى ثضسي ٍ ذ ًگشدهیثش خَد  ثِ حبلت لجلی  ،( اػتشاحت ثٌٌی

   .وٌذ هی ایجبد سیَیی ّب هَیشي داخل )ًِ یه جشیبى خَى هٌمٌغ سا ( دس   سا هذاٍم 

، ّن لٌش ثیـتشی داسد ٍ ّن ووپلیبًغ ثیـتشی داسد، اص دٍ ٍیظگی ثشتش داسدًؼجت ثِ آئَست ؿشیبى سیَی 

ؽ خًَی ٍ آئَست هیگشدد ثشاحتی لیتشی، وِ ٍاسد دسخت ثضسي گشد 5ایٌشٍ  ثشاحتی ّوبى ثشٍى دُ للجی 

  ٍاسد دسختچِ وَچه گشدؽ خًَی هیگشدد.

 هشحلِ ثشسػی هی وٌین: 4گفتین تٌفغ سا دس 

1) Ventilation  :اػت تٌفغ سًٍذ اص هشحلِ اٍلیي . 

 فـبس ٍ ،ِهیشػ -5/7 ثِ -CmH2O 5 اص جٌت فـبس حجن فوبی جٌت صیبد هیـِ، ىِ، ّویٌدم حیي دس

لیتش َّا ثِ ثِ داخل  5/0دس آلَئلْب ایجبد ؿذ،  -1 فـبس هٌفی ّویٌىِ ایي . سػذ هی -1 ثِ كفش اصًیض  آلَئلی

 .)هیجبؿذ  O2cm H-ml/ 200دیذین وِ وپلیبًغ یب ظشفیت سیَی (سیِ ّب ٍاسد هیگشدد.

هجبسی هیلیَى  300 ٍاسداص یه لَلِ ًبی  َّا وِ چشا ،ٍ هـىلی ًذاسد اػت تش ساحت دم ػبدی حبلت دس

هیلیَى  300، چًَىِ َّا ثبیذ اص ثبصدم ، هـىل ٍجَد داسد حیيدس  اهب ،ـَدهی ًشف دس دٍی حجبثچِ ا

ثذیْی ػت وِ ثبصدم دس ٍسصؽ ػخت تش . ٍ اص  آى خبسج گشددٍاسد  لَلِ ًبی، ٍ هجبسی حجبثچِ ی حجبثچِ 
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یَی ٍ ٍسٍد ًین هلشفی ػوذتب هشثَى ثِ تَْیِ ػبدی ٍ ایجبد ّوبى ظشفیت سدس افشاد ػبلن اًشطی هیگشدد. 

 هثل) ثیوبسیْبی اًؼذاد هضهي سیَی دساًشطی صیبدی هلشف هیگشدد. . لیتش َّا هیگشدد. ٍلی دس ثیوبسیْب ًِ

ًویتَاًٌذ َّا همبٍهت دس ػش ساُ خشٍج َّا ٍجَد داسد  ثبصدم حیيدس تٌگتش هیگشدد، ٍ هجبسی تٌفؼی ، (آػن

 ، كشف غلجِ ثش همبٍهت ساّْبی َّایی هیگشدد. ًِ آًْبسٍصاثخؾ صیبدی اص اًشطی ٍ سا ثِ خَثی خبسج وٌٌذ، 

ثبفت سیِ فیجشٍص هیگشدد، وِ ثذًجبل آى سیِ  فیجشٍصیغ ػل،: هثل سیَی وٌٌذُ هحذٍد ّبی ثیوبسیٍلی دس 

اص ایٌشٍ، ایي )دس افشاد هجتال ثِ ویفضیغ یب گَطپـتی ًیض سیِ ّب ثخَثی ثبص ًویگشدد(. ثِ ػختی ثبص هیـَد

 ثبفتیفشد، كشف غلجِ ثش همبٍهت  سٍصاًِ دس ایي ثیوبسیْب، ثخؾ صیبدی اص اًشطیهـىل داسًذ.  ثیوبساى دس دم

 هیگشدد. 

 ثِ ًیبص اًتـبس. ػتاثیي حجبثچِ ٍ هَیشي سیَی  سا انتشار و گاسی تبادالت گبم ثؼذی، تَْیِ اص پغ (2

 حشوت ٍ جبیی جبثِ داسای جبهذ، غیش جؼن ّش هلىَلْبی ػبدی، حبلت دس. داسد فـبس ٍ ٍاًشطی لذست

هثل هلىَلْبی آة، دس حبلت یخ، جبثجبیی ٍ اًشطی ًذاسًذ، ٍلی دس  .وٌٌذ ایجبد فـبس تَاًٌذ هی ٍ تٌذّؼ

 حبلت ثخبس، هیتَاًٌذ ایٌمذس ثِ دیَاسُ آثگشهىي ثشخَسد وٌٌذ ٍ فـبس ثیبٍسًذ تب آى سا هٌفجش وٌٌذ.

 .ْبػتهلىَل جٌجـی حشوت اص ًبؿی ي اًشطیای وِ داسد ًیبص اًشطی ٍ لذست ثِ اًتـبس

 جبییجبث پذیذُ ایي ًیدس . سٍی هیذّذ تشاون ون هحل ثِ پشتشاون هىبىاص  حشوت هلىَلْب دس اثش اًتـبس

 ون هحل ثِ پشتشاون هحل اص جبیی جبثِ ثشآیٌذ ًْبیت دس ٍلی داؿت خَاّین سا ًشف دٍ ّش دسهلىَلْب سا 

 .ثَد خَاّذ تشاون

یب دس ؿشیبى    فـبس گبص  هثال. ؿَد هی فـبس ایجبد ػجت خَىدس  ّوچٌیي ٍ َّا، ٍ آة دس هلىَلْب حشوت

  mmHg95 حذٍد( )پغ اص اهبفِ ؿذى ؿٌت فیضیَلَطیه هشثَى ثِ ثبفت سیِ ٍ  للت(  pa) آستشی 

 40 (pac ) ستشیآدس   فـبس  ، ٍدس ػیبّشي ّب داسد mmHg 45ّن فـبسی حذٍد  . هیجبؿذ

 .)ؿىل اٍل(هیجبؿذ

 هیلی هتش جیَُ  95اوؼیظى تجذیل ثِ  mmHg 95اگش سطین هلشفی، یه سطین لٌذی ثبؿذ ثبیذ 

دس  apدس ػیبّشي ًیض ثب  c  ٍ فـبس ؿَد، تَلیذ وشثي اوؼیذى دی یه   ّش اصای ثِ یؼٌیؿَد.

 لٌجی پیًَذّبی ایجبد ٍ آة دس  صیبد  اًحالل لبثلیت ػلت ثِچشا؟ . ًیؼت ایٌگًَِ اهبد. ؿشیبى یىی گشد

 ثٌبثشایي. ؿَد هی هحلَلدس خَى ثلَست   ٍ ًجَدُ گبص حبلتدس خَى ثِ     ثخـی اص ای، لحظِ لٌجی _

 .ثذیب هی وبّؾ دس خَى   تَػي گبص فـبس ایجبد لذست

 ىنری قانون
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( S)  حاللیت( ثیـتش ثبؿذ فـبس ووتش هی ؿَد. هشیت Kثٌبثشایي ًجك لبًَى ّشچِ هشیت اًحالل )

 اػت. ثشاثش  20حذٍدا 

 دس هبیؼبت ٍ ثبفت ّب تبثیش داسدگبصّب ػَاهلی وِ ثش سًٍذ اًتـبس لبًَى فیه: 

(F هیضاى ،flow  جشیبى یب اًتـبس ،)گبصّب: 

 

PΔ دٌّذُ اختالف فـبس هلىَلْبی گبصی، ًـبىA   ،ًـبى دٌّذُ ػٌح همٌغD یت اًتـبس ًـبى دٌّذُ هش

  .گبص  ًـبى دٌّذُ ٍصى هلىَلی MW ،، ثبیذ ًی وٌذ ّبی وِ غـبی لٌش dلبثلیت اًحالل، S گبصّب، 

 دسكذ كذ   َلهبػه وپؼ  وـذ، هی ًفغ ػختی ثِ ٍ ثبؿذ ؿذُ سیَی ادم ٍ خیض دچبس فشدی اگش

 وشدُ گزس غـبء هخبهت اص تَاًذ هی صیبد فـبس ثب َّا ٍلی  ؿذُ صیبد هخبهتؾ غـبء وِ اػت دسػت. ثشیضین

سا ثِ داخل آى ٍاسد  % 5، ٍ % گبص 95،  هخلًَی اص ) ّویـِ دس وپؼَل وٌذ ججشاى سا هـىل ٍ

ثَدُ ٍ دس هذٍال  تٌفؼی دهی  ی، ٍ هشوضُ ّبی ؿیوبیی هشوضذگیشًاكلی هحشن  چَى هیىٌٌذ.چشا؟ 

خَى، ثٌَس غیش هؼتمین، لَیتشیي هحشن هشوضتٌفؼی  تَْیِ سا افضایؾ هیذّذ. ثؼذ هیجیٌین وِ 

 ثشهی سیَی ّبیٍسیذ ػپغ ٍ چپ دّلیض ثِ خَى ، اػت چپ ثٌي ًبسػبیی دچبس وِ ؿخلی دس(.)هیجبؿذ

 سفتِ ّب آلَئَل داخل ثِ هبیغ ایي سیَی ّبی هَیشي داخل اص سفتِ، ثبال سیَی ٍسیذّبی داخل دس فـبس گشدد،

 (.ؿَد هی ًفغ تٌگی ٍ سیَی خیض دچبس ؿخق ٍ

 :ٍػت( )وتبة تٌفغ

)یب یَاًیٍ حاوؼیظى ثبؿذ حَم غٌی اص  وٌین، ٍ  سا پش اص گبص   اگش دس یه حَم آة،  حَم 

 هیگشدد. تشفمي وبس تٌفؼی ػخت، غشق ًویـَدحیَاى دس آة غشق وٌین،  سا چٌذ ػبػت فشدی(

  Compliance(C)دٍ ػبهل دس دیذین ٍ حیَاى ثؼذ اص چٌذ ػبػت صًذُ اص حَم خبسج هیگشدد.} 

االػتیي سیِ َاف استجبػی ثبفت والطى ٍ خوِ هشثَى ثِ هشثَى ثِ  استجبػی سیِ خبكیت-1.سیِ ّب اثش داسد. 

سیَی  C 3/1وِ) بكیت وـؼبًی ایجبد ؿَدخ ،اػت وِ ثبػث هیـًَذ دس ثبفت سیِ هثل ثبفت تَسی یب جَساة

ٍ ًمؾ هْوتشی دس ثبص هبًذى سیِ  سیَی سا تؼییي هیىٌذ C 3/2(ًیشٍی وـؾ ػٌحی)وِ 2.(سا تؼییي هیىٌذ

ٌحی ثیي َّای آصاد ٍ آة ًجبؿذ، ًیشٍی (. ٍلتی سیِ پش اص آة گشدد، ٍ ػّب ٍ ّوچٌیي استجبع سیِ ّب داسد

اص سیِ  سیِ ّب ثذًجبل ثبص ؿذى  .دس ایي آصهبیؾسیَی افضایؾ هی یبثذ.  Cوـؾ ػٌحی اص ثیي هیشٍد، ٍ 

 {.ٍ ٍاسد خَى هیگشددپش اص آة 
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 .Pressure partial of gases:سهمی گاسها فشار

 .ؿَد هی گفتِ یگبص ػْوی فـبس آى ثِ وِ داسًذ اًتـبس یثشا ػْوی ّؼتٌذ َّا دس وِ گبصّبیی اص ّشوذام

 .اػت  ثِ هشثَى تب 160 ٍ اصت ثِ تب 600 وِ اػت mmHg  760دسیب ػٌح وٌبس دس َّا فـبس

ٍ دیگش  آة ثخبس هشثَى ثِ فـبس%  3/0 ، ٍ حذٍد  ثِ هشثَى َّا% 21 حذٍد اصت، ثِ هشثَى َّا% 7/78

 .ًبچیض اػت دسیب ػٌح وٌبسدس  cap .گبصّبػت

 دس جَ  159 اص  گبص   فـبس ًْبیتب وِ ای گًَِ ثِ .ذنرس می تعادل حالت به گاسها فشار ها، حبابچه در

 فـبس ٍ، سػذ هیدس حجبثچِ mmHg 104  ثِ

 دساػت،  كفش دس َّای جَ حذٍد وِّن  

 .جبؿذهی mm Hg 40  ٍداحذ آلَئَلی َّای

فشار گاسها در  تعادل ایجاد چهار عامل

 :حبابچه ها

 760 فـبس ثب جَ َّای وِ صهبًی: آب بخار (1

mmHg ؿَد، هی تٌفؼی هجبسی ٍاسد ثیشٍى اص 

 ؿذى ثخبس اص حبكل فـبس mmHg 47  حذٍد

 هجوَػِ ایي ثِ تٌفؼی هجبسی ػٌح دس آة

َّای دسحبلت  ایي دس.  ؿَد هی افضٍدُ فـبسی

 اوؼیظى فـبس ، تٌفؼیّذایتی  هجبسی هشًَة

mmHg 149 اػت. 

 چشا. هبًذ هی ثبلی mmHg 760 ّوبى َّا فـبس هجوَع ٍلی یبثذ هی وبّؾووی  ًیض اصت فـبس ػالٍُ ثِ 

 .آٍسد هی ٍجَد ثِ سا تغییشاتی گبصّب دیگش فـبس ثیي دس ٍ ؿذُ اهبفِ آى ثِ آة فـبس وِ

 دس ػولی هبًذُ ثبلی ظشفیّوبى یب َّای وٌِْ  cc 2300حذٍدا: آلوئولها رد هوا آهسته جایگشینی( 2

 تٌفغ ثبس ّش دس .(ERVثبصدهی رخیشُ حجن RV + cc 1100 هبًذُ ثبلی حجن cc1200. )ٍجَد داسد ّب سیِ

cc350  ثٌبثشایي دس ّش ثبس  .هیگشدد ٍ ثْویي همذاس اص َّای وٌِْ حجبثچِ ی خبسج، ؿَد هیآلَئلْب  ٍاسدَّا

 ًفغ، همذاس َّای تبصُ ٍاسد ؿذُ ثِ حجبثچِ ّب حذٍدا یه ّفتن همذاس ول َّای حجبثچِ یؼت، ثٌَسیىِ

 .الصم اػت تبصُ یَّا  ثب ًفغ ثشای تؼَین ٍ جبیگضیٌی ایي َّای وٌِْ  ثبس 7حذلل 
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 تؼذادی ّن ٌَّص تَْیِ، ثبس 16 اص پغ ثبؿین، داؿتِ آلَئَلْب دس گبصی َىلهخ یه اگش ،فَق ؿىل ثِ تَجِ ثب

 .ؿَد هی جبیگضیي آّؼتگی ثِ آلَئَلی َّای ثٌبثشایي. اػت هبًذُ ثبلی ّب حجبثچِ داخل دس گبصی هلىَل

 افمی هحَس. ٍ هیضاى تَْیِ اػت  صهبى ثش حؼت آلَئَلْب دس هَجَد گبصّبی دٌّذُ غلظت ًـبى صیش ًوَداس(

 .اػت گبص غلظت دٌّذُ ًـبى ػوَدی هحَس ٍ  صهبى دٌّذُ ًـبى

 

 ایي ٍالغ دس. یبثذ وبّؾ ًلف اًذاصُ ثِ گبص یه غلظت تب وـذ هی ًَل ثبًیِ 17 حذٍدا ًشهبل حبلت دس

 تمشیجب ؿَد، ًلف تَْیِ اگش. دّذ هی ًـبى صهبًی فبكلِ یه دس گبص غلظت سٍی ثش سا تَْیِ اثش ًوَداس

 ؿَد دٍثشاثش تَْیِ اگش( ثبًیِ 34. )ؿَد ون ّب حجبثچِ دس گبص غلظت تب  داسین ًیبص ثیـتشی صهبى دٍثشاثش

 .ؿَد ون گبص غلظت تب اػت ًیبص صهبى ثبًیِ 8 حذٍدا

 وِ صهبًی تب ؿخق. اػت خفگی حبل دس ؿخق وِ ؿَد هی هـخق صهبًی :آهسته جایگشینی اهمیت

 ثشای سا  ثذى ًیبص ٍ سفتِ خَى داخل ثِ ّب حجبثچِ داخل َّای وِ داسد صهبى ٌَّص ؿَد، تٌفؼی هشي دچبس

 بًغ ثبصگـتؿ ثشای صهبى دلیمِ 6 -10 ميف. وٌذ تبهیي وَتبُ هذت

 )resuscitationCPR (cardiac pulmonary   ای یب خفِ ؿذُػىتِ )ؿخق سیَی  للجی احیبء 

 ٍجَد داسد ٍ ثؼذؽ ؿبًغ كفش اػت.(
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 ؿخق فؼبلیت ثِوِ دس حبلت ًشهبل  ثِ خَى:)  جزة ػشػت ٍ (ها حبابچه به   ورود سزعت( 3

 .(داسدثؼتگی 

 فؼبلیت وِ دس حبلت ًشهبل ثِ (.تَْیِ حجبثچِ ای )ّبآلوئول اس آن خزوج و در بافتها  تولیذ( 4

 ثؼتگی داسد(. ؿخق

 .دسثیبیذ  ثشای  mmHg 104 ٍ  mmHg40 تؼبدل حبلت ثpAِ وِ ؿًَذ هی ثبػثًیض  ػبهل دٍ ایي

    .ونخجذب آن به  و  ورود : سزعت3مورد  اتتوضیح

 (:pAO2)درحبابچه  o2گاس همیر سعوامل موثز بز فشا

 .(ٍ ثشػىغهیگشدد) ثیـتش pAO2ثیـتش ثبؿذ،  هیضاى تَْیِ آلَیلی: ّش چِ تَْیِ-1

هیگشدد)ٍ ووتش  pAO2ثیـتش،   O2ثِ داخل خَى هَیشي سیَی: ّش چِ هیضاى جزة  O2هیضاى جزة  -2

 .دّذ هی ًـبى سا (َىخثِ    جزة  هختلف هیضاًْبی دس) pAO2 ثش تَْیِ اثش صیش ًوَداس  .ثشػىغ(

 

 . اػت دلیمِ دس لیتش لییه 250 حذٍد داسًذ ًیبص دلیمِ دس ػبدی حبلت دس ّب ثبفت وِ اوؼیظًی هیضاى 

 جیَُ هتش هیلی AO2p 104،  ایجبد ٍ لیتشی 2/4 آلَئَلی تَْیِ ثشای ساٍ ایذُ آل  Optimum ًمٌِ ،A ًمٌِ

 .دّذ هی ًـبى سا ای

َى چٍاهحِ.   ؟هبًذ هی ثبلی AO2p mmHg 104ـَد هی ثیـتش  آلَئَلی تَْیِوِ  فؼبلیت ٌّگبمچشا دس 

 ّوِ اوؼیظًْبی سػیذُ ثِ آلَئلْب جزة خَى هیگشدد.

ظشفیت  وِ وٌٌذ هی ووه ٍ ؿذُ ثبص ، یب خَاثیذُ ٍ ًیوِ ثبص،فؼبل غیشسیَی  ّبی هَیشي ٍسصؽ، حیي*دس 

 .ؿَدسیَی  ّبی هَیشي خَى جشیبى ٍاسد ٍاسدثیـتشی   اوؼیظىثبال سفتِ،  2CO  ٍ2(Oتـبسی گبصی )اً
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 تَْیِ  آًگبُ یبثذ، افضایؾ هبساتَى دٍی هثل ؿذیذ ثؼیبس فؼبلیت ػلت ثِ اوؼیظى، ثِ ّب ػلَل ًیبص هیضاى اگش

 ی هشًَةَّا ٍ ؿَد هی َینٍ تؼ جب جبثِ ّب سیِ دس َّا ول افضایؾ، ایي ثب ٍ یبثذ هی افضایؾ ثؼیبس

، وِ ایي همذاس سػذ هی mmHg 149 ثِ دس حجبثچِ ّب اوؼیظى فـبس ٍ ؿذُ ْبآلَئَل ٍاسداص ًبی  هؼتمیوب

 ثشاثش ثب ّوبى همذاس فـبس اوؼیظى دس َّای هشًَة هَجَد دس هجبسی تٌفؼی هیجبؿذ. 

    ها. آلوئول اس آن خزوج و در بافتها  : تولیذ4مورد  اتتوضیح

 (:pA Co2)درحبابچه Co2همی گاس سامل موثز بز فشار عو

 )ٍ ثشػىغ(، هیگشدد ثیـتش pACO2ثبؿذ،  ووتش هیضاى تَْیِ آلَیلی: ّش چِ تَْیِ-1

 ثیـتش هیگشدد)ٍ ثشػىغ(. pACO2  دس ثبفتْب ٍ ٍسٍد آى ثِ آلَئلْب ثیـتش ثبؿذ، CO2چِ هیضاى تَلیذ  ّش -2

 .دّذ هی ًـبى سا( َىخاص   شٍجخ هختلف هیضاًْبی دس) pACO2 ثش تَْیِ اثش صیش ًوَداس 

 

 .دّذ هی ًـبى سا آى دفغ هیضاى ٍ  آلَئَلی ػْوی فـبس سٍی ثش آلَئَلی تَْیِ اثش ًوَداس ایي

اگش تَْیِ حجبثچِ ی ًشهبل تَلیذ ٍ دفغ هیگشدد.    ml/min 200 حذٍد ّب ثبفت دس ػبدی حبلت دس

 هی ایجبد ای جیَُ هیلیوتش40 آلَئَلْب، فـبس دس  فـبس ثشای  ، دس دلیمِ ثبؿذ لیتش 2/4 ی ّوبىثبؿذ، یؼٌ

 هیلیوتش 40 لیتشی ٍ ایجبد  فـبس 2/4ًـبى دٌّذُ ػولىشد ًجیؼی تَْیِ  A، وِ دس  هٌحٌی فَق ًمٌِؿَد

 :اص هٌحٌی فَق آؿىبسػتدٍ ًىتِ دیگش  هیجبؿذ.  آلَئَلْب دس ای ثشای  جیَُ

 ٍ سفتِ ثبال آلَئَلی َّای دس  فـبس ثٌبثشایي ٍ ؿذُ ون ًیض  خشٍج ػشػت ؿَد، ون تَْیِ هیضاى ّشچِ

 .ؿَد هی حجبثچِ  فـبس سفتي ثبال ثِ هٌجش

 دس ثبفتْب تَلیذ هتٌبػت ثب  CO2Ap( هـخلِ وِ دفغ  ml/min)  800اص هٌحٌی ًمٌِ چیي فَق

 .ـَدهی صیبد  ثیـتش دفغٍ 
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 هوای باسدمی:

 

 :آلوئولی هوای و مزده فضای هوای اس است تزکیبی باسدمی هوای 

 وِ ؿَد هی خبسج هشدُ فوبی َّای اثتذا دس ؿَد، هی اًجبم یثبصده فَق تَجِ وٌیذ. صهبًیىِ ًوَداسِ ث

 آى دس ًیض  فـبس دس َّای هشًَة هَجَد دس ًبی یىی اػت،ٍ   فـبسثب  ٍ َدُث ثیـتشی  فـبس یداسا

 ؿَد هی آلَئَلی َّای تخلیِ ثِ تَثً ٍ( cc150) ؿَد هی خبسج هشدُ َّای ایٌىِ اص پغ ٍلی .اػت كفش

 .سػذ یه mmHg 104 حذٍد ثِ ًیض  فـبس وِ حبلی دس سػذ، هی mmHg  40 ثِ ٍ سفتِ ثبال   فـبس

 .هیلیَى هجشای آلَئلی، آلَئل ٍ هَیشگْبی اًشاف آًْب دس ّش سیِ 300ؿبهل:(mµ5/0-1/0)تٌفؼی ءغـب

 

)اًگبسی غـبیی سا هیجیٌینmµ5/0ثب لٌش  تٌفؼی ثیي هَیشي ٍ حجبثچِ ءؿؾ الیِ ًبصن غـب، cدس ؿىل 

 .ًیؼت(
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اثش  تٌفؼی غـبء اص گبصّب ػجَس ثش گزاسًذ، هی گبصّب اص غـب ًیوِ تشاٍا اثش اًتـبس سٍی ثش سٍی ثش وِ ػَاهلی

 ؿبهل: ًذوِ چٌذ هَسد ذًگزاسیه

 .ؿَد هی گبصّب تش ػخت ػجَس ٍ لٌش افضایؾ ثِ هٌجش: ریوی خیش یا ادم (1

 غـبء همٌغ ػٌح ٍبثچِ ّب چبسُ ؿذُ، ، ًْبیتب دس اثش ػمپفئٌت حج آهفیضم ثیوبسی دس: مقطع سطح( 2

 ّن ّب هَیشي خَد همٌغ، ػٌح ؿذى ون ٍخیض،  ثش ػالٍُ آهفیضم ثیوبسی دس .یبثذ هی وبّؾ تٌفؼی

  Vتَْیِ ّن ٍالغ دس. اًتـبسی ػٌح هیضاى ّن ٍ یبثذ هی وبّؾ خَى جشیبى ّن ثٌبثشایي. ؿًَذ هی تخشیت

 .ذوٌ هی ػجَس وِ Qخًَی جشیبى ّن ٍ یبثذ هی وبّؾ

 : (DIFFUSING CAPACITY)انتشار ظرفیت
 ػَی دٍ ثیي ٍ گبص ثشای آى فـبس اختالف جیَُ هتش هیلییه  اصای ثِ دلیمِ دس وِ گبص اص حجوی هیضاى

 لیتش هیلی 21 اػتشاحت حبلت دس  ثشای اًتـبسی ظشفیت هیضاى .، اػت، هیجبؿذؿَد جب جبثِ تٌفؼی غـبء

 ثبفت ًیبص هَسد اوؼیظى لیتش هیلی 250 دلیمِ دس. اػت فـبس اختالف جیَُ تشه هیلی یه اصای ثِ دلیمِ دس

 .بػتّ

 اختالف همذاس ایي اهب. اػت 64 تئَسی كَست ثِ( 40 ٍ 104) حجبثچِ ٍ هَیشي ثیي اوؼیظى فـبس اختالف

 َسده اوؼیظى لیتش هیلی 250 حذٍدا ّوبى ،21 دس 12 هشة حبكل اص. اػت mmHg 12-11 ػوال فـبس

 .ؿَد هی تبهیي ثبفت ًیبص

 اًذاصُ لبثل اًتـبسی ظشفیت ػوالٍ  .اػت صیبد ثؼیبس آى اص ػذ تٌفؼی اًتـبسػجَس ٍ  ػشػت ، هَسد دس

 .داسد هؼتمین ساثٌِ Diffusion هشیت ثب اًتـبسی ظشفیت هیذاًین. ًیؼت گیشی

هیتَاى  ثٌبثشایي .اػت  ثشاثش ثیؼتًیض   اًتـبس پغ ظشفیت ػت،ا  ثشاثش ثیؼت  اًتـبس هشیت

 .اػت mmHgثِ اصاء یه  غـبء ػَی دٍ ثیي  دلیمِ دس لیتش هیلی 450  اًتـبسی ظشفیت گفت

  .یبثذ یه افضایؾ   ٍ  دٍی ّش ثشای اًتـبسی ظشفیت ٍسصؽ ٌّگبم دس

 :ػلت دٍ ثِ

 ثْتش تَْیِػولىشد سیِ ٍ هیضاى ( 2 .ؿًَذ هی ثبص ،غیشفؼبل ثبصتش هیـًَذ ٍ هَیشگْبی خَاثیذُ  ّب هَیشي (1

)ّن دس للِ،   ثؼیبس ایذُ آل دس ّوِ ًمبى سیِ خَى جشیبى ثِ تَْیًِؼجت ، ٍسصؽ حیيدس  ٍالغ دس.ؿَد هی

ٍ جشیبى  حبلت اػتشاحت، دس صهبى دیبػتَل خًَی اص للِ سیِ ػجَس ًویىٌذ،دس . شددگهیّن دس پبییي سیِ(

ٍلی دس ٍسصؽ فـبس خَى دیبػتَل ؿشیبى سیَی ثبالتش سفتِ ٍ جشیبى  سیَی( 2خَى هٌمٌغ اػت) ًبحیِ 

 هیجبؿٌذ(. 3س ٍسصؽ توبهی ًَاحی سیَی اص ًَع د) (سیَی 3ًبحیِ ) هیگشدد هذاٍمحجبثچِ ی -هَیشگیخَى 
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 3جشیبى خَى ًیض هیضاى ثشاثش ثبال سٍد. ثؼالٍُ  7سیَی تب ایي دٍ ثبػث هیـًَذ، اوؼیظى گیشی دس هَیشگْبی 

دس ایي هٌلت ثشاثش اوؼیظى گیشی دس هَیشگْبی سیَی ثبال هیشٍد ) 21 هشة آًْب،ثشاثش ثبال هیشٍد، وِ دس 

 (.، وِ اگش اؿتجبُ ًَؿتِ ؿذُ تلحیح وٌیذًَؿتِ ؿذُ 3جضٍُ 

 

 ، اس روی ظزفیت گاس انتشاری ظزفیت گیزی انذاسه بزای

 گبص .  را محاسبه میکننذ  گاسانتشاری  ظزفیت ، Co انتشاری

Co  جزةچٌبى ػشیغ  ٍ   هیىٌذػجَس  لیآلَئ  غـبء اص ػشػت ثِچٌبى 

فشكت ًوی وٌذ تب دس  Coگبص  وِ ؿَد، هی لشهض گلجَل ّوَگلَثیي

 ػت ٍػوال دس خَى كفش ا Co ، ٍ فـبس گبصَد سا ثبال ثجشدخفـبسخَى 

ّوبى  ثب ثشاثش خَى ٍ آلَئَل ثیي Co ثشای گبص فـبس اختالف وِ گَیی

 ، وِ ّویٌٌَس ّن ّؼت.اػت آلَئَل دس Coگبص  فـبس

 ٍاسد جیَُ هتش هیلی یه فـبس ثب وشثي هًََوؼیذ اگشاػالیذ، ًجك 

اص ًشفی . ؿَد هی سد غـبء اص دلیمِ دس لیتش هیلی 17 شدد،گ آلَئَل

 .اػت Co ثشاثش O2  ،3/1 یظشفیت اًتـبس

 ثِ دػت آٍسد. Coسا اص سٍی  ًتـبسی ا ظشفیت تَاى هی ٍ

 

ml/mn/mmHg21;17×1.3; 

 V/Q ى:جشیبى خَثِ  ًؼجت تَْیِ

(4200/5000mL/min (0/85 =: V/Q  
دس حبالت . اهب گبّی دس توبم آلَئل ّب ًشهبل، ایذُ آل ٍ هتجبًغ اػتV/Q تبثحبل تلَس ثش ایي ثَد وِ

ایي هَهَع  سیِ ٍ دس ثشخی ًَاحی َثی ًذاسًذخ Qخَثی داسًذ، ٍلی  Vًجیؼی) ٍ ثیوبسیْب( ثشخی ًَاحی 

دس حبلت دساصوؾ ٍ  حبلت ایي ًؼجت ایذُ ال اػت. ػِهٌشح ؿذ. وِ دس  V/Qثشػىغ اػت. اص ایٌشٍ ًظشیِ 

 .خَد هیشػذ ایذُ ال ًؼجت تَْیِ ثِ جشیبى خَى ثِ ثْتشیي هیضاى ،(فوب خبسج اص جَ، دس ٍ دس)دس ٍسصؽ، 

 به صفز میل میکنذ:  V/Q بزرسی فشار سهمی گاسهای آلوئلی در حبابچه ها وقتیکه

اگش دس حجبثچِ ای تَْیِ آلَئَلی كفش ثَدُ ٍ جشیبى خَى دس آى ثشلشاس ثبؿذ، ثِ ػجبستی خَى گزس هی وٌذ 

دس فـبس اوؼیظى ایي حبلت، دس اًجبم ًوی ؿَد، دس ًتیجِ  تجبدالتی ثیي آلَئَل ٍ هَیشي داسای خَى ػیبُاهب 
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 mmHgثِ  اوؼیظى آلَئَلیثِ تؼبدل سػیذُ ٍ فـبس  هَیشگیػیبُ خَى فـبس اوؼیظى دسآلَئَلی ثب َّای 

 شػذ.هی، mmHg 45آلَئَلی ثِ  َّای ٍ فـبس دی اوؼیذ وشثي 40

سٍ ثِ  V/Qلت دس ایي حبٍ  .اػت، جشیبى خَى صیبد  لبػذُ سیِ ثِ ػلت ٍصى خَىدس فشد ًـؼتِ، ایؼتبدُ، دس 

یه ؿٌت فیضیَلَطیه ػجَس هی وٌذ.  خَى ثذٍى تجبدالت گبصی ثبكفش هیل هیىٌذ، یؼٌی دس لبػذُ سیِ، 

 هیگشدد.mmHg 45 ٍ فـبس  40فـبس اوؼیظى  ،وف سیِ ی دسآلَئَلَّای ًتیجتب دس 

 :به بینهایت میل میکنذ  V/Q وقتیکه، آلوئلی  در هوای بزرسی فشار گاسها

ّن جشیبى خَى وبّؾ هی یبثذ،  ،هی سٍین ّن تَْیِ للِ سیِّشچِ ثِ ػوت  ٍ ایؼتبدُ، ًـؼتِ ه فشدیدس 

خًَی اص للِ سیِ ػجَس ًوی ّیچ ٍلی وبّؾ جشیبى خَى ثِ هیضاى ثیـتشی اػت. چشا وِ دس صهبى دیبػتَل 

 ثی ًْبیت اػت.سٍ ثِ   V/Qوٌذ. ثٌبثشایي ًؼجت 

(، ٍ َّا، َّایی ػت تلف ؿذُ ) ٍ ثذسد فوبی هشدُ فیضیَلَطیه )ثٌب ثشایي، دس للِ سیِ، فوب، فوبیی ػت هشدُ

 (.mmHg 149 ) ثشاثش اػت هجبسیهشًَة دس َّای  O2ثب فـبس  آلَئلی للِ سیِ َّای دس O2فـبس ًخَس(، ٍ 

 

 )پغ ًیوِ خَاثیذُ خَة اػت، ًِ ًـؼتِ. چَى اثش ٍصى خَى )هثل صهبى ٍسصؽ ( خٌثی هیگشدد..

دس اثش تجوغ هَوَع ٍ ػفًَت)  حجبثچِ ّب، ٌبًك سیِ ؼوی هدس ث ،در سل و...یگاریها(در آمفیشم )یا س-

سٍ ثِ ثی ًْبیت هیل هی وٌذ(.ٍ دس ثؼوی هٌبًك  V/Qپبسُ هیـًَذ )یؼٌی  ًبؿی اص تخشیت پبسٍّب یب هظوْب(

(. ایي  سٍ ثِ ثی ًْبیت هیل هی وٌذ V/Qسیِ، تخشیت هَیشگْب دس جذاس حجبثچِ ّب  سٍی هیذّذ )یؼٌی 

خَى( ٍ اختالل تٌفؼی داسًذ. دس  بس ّیپَوؼی)افت اوؼیظى خَى( ٍ ّیپشوبپٌِ آ  )اافضایؾ چهشیوبى د

گارش و وریایش :       .سٍی هیذّذ  V/Qاوثش ثیوبسیْبی تٌفؼی ّش دٍی ایي دٍ ًَع ػذم تجبًغ  حمیده فصیحس -شیما رحیمی - ن

 للِ سیِ دس ؿخق ػشپب

 لبػذُ سیِ دس ؿخق ػشپب

فشار گاسهای آلوئلی در 

 قله و کف ریه.


