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  اين عدد چگونه بدست می آيد

 ٥٠٠٠ccاز طرفی برون ده قلب 

  ٢٥٠=٥×٥٠پس 

٢٥٠ × 

٨mmHg و  ميشودشريان ريوی وارد
اين فشار از فشار آئورت کمتر است چراکه ديواره بطن راست نازکتر از 

مويرگ ھای ريوی ودر داخل  ١٥
  .که در حالت فعاليت و استراحت متغير است

  .بيشتر از دھليز چپ است

است که بدون ٢٠٠mlتا  ١٠٠گردش خون برونش 
پس . بطن چپ ميگردد اينکه تھويه شود وارد وريد ھای ريوی و دھليز چپ می شود و در نھايت وارد

  

ی ن ا ھ ا ر ف ر  ت ک د ی  ژ و ل و ي ه      ٦ ز و ز ج ه  و ر گ

اين عدد چگونه بدست می آيد.ميلی ليتر در دقيقه است ٢٥٠نياز بافت ھای بدن به اکسيژن 

از طرفی برون ده قلب .اکسيژن آزاد ميکند ٥ccخون که به بافت ھا ميرسد 
×١٠٠cc . ١٠٠وھرcc  ٥خونcc پس .اکسيژن دارد

٤، ٥co٢٠٠ = ٤/٥ ×.توليد می شود٢ml/min   

٢٥mmHg و فشار دياستولیmmHg(٢٥/٨)

اين فشار از فشار آئورت کمتر است چراکه ديواره بطن راست نازکتر از . به مويرگ ھای ريوی ميرسد
١٥فشار متوسط شريانی در سيستم ريوی حدودآً 

که در حالت فعاليت و استراحت متغير است.است ٥تا  ١دھليز چپ 

بيشتر از دھليز چپ است ٣mmHgتا  ٢ھميشه فشار مويرگ ھای ريوی 

 چرا برون ده بطن چپ بيشتر از بطن راست است

گردش خون برونش چرا که . بدليل شانت فيزيولوژيکی که رخ می دھد
اينکه تھويه شود وارد وريد ھای ريوی و دھليز چپ می شود و در نھايت وارد

  .ميلی ليتر بيشتر از بطن راست است ٢٠٠تا 
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نياز بافت ھای بدن به اکسيژن 

خون که به بافت ھا ميرسد  ١٠٠ccميدانيم ھر 
×٥٠يعنی .در دقيقه است

 :خDصهبه طور 

CO=٥٠٠٠cc/min  

١٠٠×٥٠cc 

٢٥٠=٥×٥٠ml/min 

٥o٢ھمچنين به ازای ھر 

 

mmHgفشارسيستولی خون با 

به مويرگ ھای ريوی ميرسد
فشار متوسط شريانی در سيستم ريوی حدودآً .ديواره بطن چپ است

دھليز چپ فشار در .است ٧حدودآً 

ھميشه فشار مويرگ ھای ريوی ☺

چرا برون ده بطن چپ بيشتر از بطن راست است

بدليل شانت فيزيولوژيکی که رخ می دھد
اينکه تھويه شود وارد وريد ھای ريوی و دھليز چپ می شود و در نھايت وارد

تا ١٠٠برون ده بطن چپ 
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که در گردش خون بزرگ وجود دارد در گردش خون کوچک 

يعنی .اين دو عامل سبب می شود شريان ھای ريوی مقدار زيادی خون را در خود جای دھند

) D٢٠مثcm ( ٠.٥و در ھر دو 
١٠٠mmHg  ميرود Jزيرا که وريد .با
  .بھتری دارد

  .در وريد حجم بيشتر از فشار افزايش می يابد درنتيجه کمپليانس باJتری دارد

  .تری دارد

  .کمپليانس سيستم گردش خون ريوی با کمپليانس کل سيستم گردش خون بزرگ برابر است

لوله ای را که در راسش يک فشار سنج نصب نموده 
ليز و بطن راست و شريان ريوی و نھايتا شاخه ھای شريان ريوی و 

را اندازه ميگيرد که فشار دياستول شريان ريوی 

نادرست است که با استناد به شواھد و مطالعات بالينی 

ی ن ا ھ ا ر ف ر  ت ک د ی  ژ و ل و ي ه      ٦ ز و ز ج ه  و ر گ

که در گردش خون بزرگ وجود دارد در گردش خون کوچک  ليتر خونی ٥چگونه امکان پذير است 

  .دليل اين موضوع ويژگی ھای خاص سيستم گردش خون ريوی است

  .قطر شريان ھای ريوی زياد است

  .ديواره شريان ھا نازک و ضخامت عضDنی کمی دارد

اين دو عامل سبب می شود شريان ھای ريوی مقدار زيادی خون را در خود جای دھند
  .خوبی داشته باشند

Compliance  

(.طولی مشابه از يک شريان و يک وريد داشته باشيم
 mmHgو در شريان  ٢mmHgفشار در داخل وريد 

بھتری دارد Complianceيعنی وريد .متسع گشته و فشار داخلش کمتر ميشود

Complianceتری داردJدر وريد حجم بيشتر از فشار افزايش می يابد درنتيجه کمپليانس با

تری داردبيشو کمپليانس است آئورت ١/٣حدود شريان ريوی 

کمپليانس سيستم گردش خون ريوی با کمپليانس کل سيستم گردش خون بزرگ برابر است

لوله ای را که در راسش يک فشار سنج نصب نموده  wedgeبرای اندازه گيری فشار 
ليز و بطن راست و شريان ريوی و نھايتا شاخه ھای شريان ريوی و از طريق وريد ژوگوJر وارد دھ

فشار دياستول شريان ريوی اين فشار سنج درواقع .مويرگ ھای ريوی می نماييم

است که با استناد به شواھد و مطالعات بالينی  ٥mmHg، wedgeالبته گايتون معتقد است فشار 
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چگونه امکان پذير است  
  جا بگيرد

دليل اين موضوع ويژگی ھای خاص سيستم گردش خون ريوی است

قطر شريان ھای ريوی زياد است)١

ديواره شريان ھا نازک و ضخامت عضDنی کمی دارد )٢

اين دو عامل سبب می شود شريان ھای ريوی مقدار زيادی خون را در خود جای دھند
Compliance خوبی داشته باشند

Complianceتوضيح 

طولی مشابه از يک شريان و يک وريد داشته باشيمبه طور کلی اگر 
فشار در داخل وريد .ليتر خون بريزيم

متسع گشته و فشار داخلش کمتر ميشود

 Compliance=∆�/∆�

شريان ريوی ضخامت عضDنی 

کمپليانس سيستم گردش خون ريوی با کمپليانس کل سيستم گردش خون بزرگ برابر است

برای اندازه گيری فشار : wedgeفشار
از طريق وريد ژوگوJر وارد دھ.ايم

مويرگ ھای ريوی می نماييم
  .است ٨تا٧حدود 

البته گايتون معتقد است فشار 
  .ميرسدبه نظر 
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خون به دھليز چپ، وريد ھای ريوی و نھايتا مويرگھای ريوی پس خورده و فشار 
در اينحالت بايد برای بيمار داروھای تقويت کننده قلب تجويز 
ھا نگه داشته و قدرت ضربان قلب را 

  .شريان ھای ريوی به عنوان يک منبع ذخيره خون ھستند و خون زيادی در خود جای می دھند

وقتی که در مجاور يک محيط کم اکسيژن قرار ميگيرند برخDف مويرگ ھای بافتی بسته می شوند و 
  .بيشتری دارد ھدايت می شود

از سطح قلب بيشتر است که دليل آن فشار 

به طور کلی در .اختDف فشار دارند
يعنی مثD اگر فشار .تا بيشتر است

 فشار ھوای درون آلوئول اگر فشار آلوئول بيشتر باشد مويرگ بسته وجريان خون قطع می شود

ی ن ا ھ ا ر ف ر  ت ک د ی  ژ و ل و ي ه      ٦ ز و ز ج ه  و ر گ

خون به دھليز چپ، وريد ھای ريوی و نھايتا مويرگھای ريوی پس خورده و فشار 
mmHg در اينحالت بايد برای بيمار داروھای تقويت کننده قلب تجويز .می رسد

ھا نگه داشته و قدرت ضربان قلب را  کرد که پمپ سديم کلسيم را مھار می کند و کلسيم را در فيبر بطن

  :ويژگی قابل ذکر داريم ٣در سيستم گردش خون ريوی 

شريان ھای ريوی به عنوان يک منبع ذخيره خون ھستند و خون زيادی در خود جای می دھند

وقتی که در مجاور يک محيط کم اکسيژن قرار ميگيرند برخDف مويرگ ھای بافتی بسته می شوند و 
بيشتری دارد ھدايت می شود o٢جريان خون به ناحيه ديگری از ريه که مقدار 

از سطح قلب بيشتر است که دليل آن فشار  ٩٠mmHgھنگامی که ثابت ايستاده ايم فشار در پا حدود 
  .دقيقا ھمين اثر را در سيستم ريوی داريم

٣٠cm  ٢٣از ھم فاصله دارند و حدودmmHg ف فشار دارندDاخت
تا بيشتر است ٨و در قاعده ريه .تا از سطح قلب کمتر است

  .است ١٢٣ و فشار قاعده ١٠٠است فشار قله 

  

  فشار باز و بسته می شوند ٢مويرگ ھای ريوی تحت اثر 

فشار ھوای درون آلوئول اگر فشار آلوئول بيشتر باشد مويرگ بسته وجريان خون قطع می شود

-١٥ mmHg 

+٨ 
mmHg 
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خون به دھليز چپ، وريد ھای ريوی و نھايتا مويرگھای ريوی پس خورده و فشار  نارسايی بطن چپدر 
wedge  ٥٥تا  ٥٠به mmHg

کرد که پمپ سديم کلسيم را مھار می کند و کلسيم را در فيبر بطن
  .افزايش می دھد

در سيستم گردش خون ريوی 

شريان ھای ريوی به عنوان يک منبع ذخيره خون ھستند و خون زيادی در خود جای می دھند)١

وقتی که در مجاور يک محيط کم اکسيژن قرار ميگيرند برخDف مويرگ ھای بافتی بسته می شوند و )٢
جريان خون به ناحيه ديگری از ريه که مقدار 

ھنگامی که ثابت ايستاده ايم فشار در پا حدود )٣
دقيقا ھمين اثر را در سيستم ريوی داريم.وزن خون است

cmقله و کف ريه حدود 

تا از سطح قلب کمتر است ١٥قله ريه فشار 
است فشار قله  ١١٥سيستولی 

مويرگ ھای ريوی تحت اثر 

  فشار مويرگ)١

فشار ھوای درون آلوئول اگر فشار آلوئول بيشتر باشد مويرگ بسته وجريان خون قطع می شود)٢

٣٠ cm 
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که در دو .درنتيجھجريانخونوجودندارد
  .با فشار زياد بگيرد

) دياستول(ثانيه  ٠.٥مويرگ باز و در 

  

BPمثلV=IR   

مداوم  ٣مانند ناحيه  ٢ناحيه  با افزايش برون ده قلبی ،فشار خون افزايش می يابد و جريان خون
علت مانع از باJ رفتن فشار مويرگی می 

ی ن ا ھ ا ر ف ر  ت ک د ی  ژ و ل و ي ه      ٦ ز و ز ج ه  و ر گ

  :در ريه سه ناحيه وجود دارد

درنتيجھجريانخونوجودندارد.فشارآرتريولھابيشتراستفشارھوايآلوئولياز
با فشار زياد بگيرد o٢فرد )ب.   فشار خون افت پيدا کند

مويرگ باز و در ) سيستول(ثانيه  ٠.٣در.جريان منقطع است

  .درنيمھتحتانيريھوجوددارد.جريانخونمداوماست

BP=CO×R.بار بيشتر شود ٧در زمان فعاليت برون ده قلب ممکن است تا 

با افزايش برون ده قلبی ،فشار خون افزايش می يابد و جريان خون
علت مانع از باJ رفتن فشار مويرگی می  ٢اما چه چيز سبب می شود مويرگ ھا پاره نشوند؟ 

 .مويرگ ھا باز می شوند

 .تعدادی از مويرگ ھای خوابيده پر خون می شوند

ي یف ن ا ھ ا ر ف ر  ت ک د ی  ژ و ل و ي ز  Page ٤ 

در ريه سه ناحيه وجود دارد

فشارھوايآلوئولياز vp>ap>Ap)١ناحيه 
فشار خون افت پيدا کند)آ. حالت اتفاق می افتد

جريان منقطع استvp>Ap>ap)٢ناحيه 
  .مويرگ بسته می شود

جريانخونمداوماست  Ap>vp>ap)٣ناحيه

 

در زمان فعاليت برون ده قلب ممکن است تا 

با افزايش برون ده قلبی ،فشار خون افزايش می يابد و جريان خون
اما چه چيز سبب می شود مويرگ ھا پاره نشوند؟ .شودمي

  .شود

مويرگ ھا باز می شوند )١
تعدادی از مويرگ ھای خوابيده پر خون می شوند )٢
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عاليت درصد افزايش خون در قله 
  

  

ميليون حبابچه در ريه  ٣٠٠حدود 
متر مربع ٧٠خون از  ٧٠ccثانيه 

در ھنگام ورزش سرعت جريان خون افزايش يافته و زمان مجاورت 
اول رخ می دھد  مشکلی ايجاد  ١/٣

چند نيرو بين مويرگ و فضای بين بافتی داريم که سبب می شود مايعات به داخل فضای ريوی وارد 
  

 ٢٨mmH  فشار اسمزی کلوييدی
 ريوی تمايل دارند از خون خارج شوند و وارد فضای بين بافتی

ش کرده و در در اين فضا مجاری لنفاوی با خاصيت پمپاژی وجود دارد که مايعات اضافی را مک

ی ن ا ھ ا ر ف ر  ت ک د ی  ژ و ل و ي ه      ٦ ز و ز ج ه  و ر گ

عاليت درصد افزايش خون در قله در حالت ف.در حالت استراحت جريان خون در قاعده ريه بيشتر است
  .نيستچراکه ديگر جريان آن منقطع .ريه نسبت به قاعده ريه بيشتر است

حدود .آلوئول ھا را مانند صفحه ای از خون در برگرفته اند
ثانيه  ٠.٨در ھر .مترمربع است ٧٠ھا وجود دارد که مساحت کل آن ھا 

در ھنگام ورزش سرعت جريان خون افزايش يافته و زمان مجاورت .عبور می کند
١/٣با اين حال چون تبادJت در .ثانيه طول می کشد

  :افتی ريویديناميک تبادJت مايعات بين مويرگ ريوی و فضای بين ب

چند نيرو بين مويرگ و فضای بين بافتی داريم که سبب می شود مايعات به داخل فضای ريوی وارد 
  :نيرو ھايی که کمک می کنند مايعات وارد فضای بين بافتی شوند

  مويرگ ريوی

 ١٤-فشار اسمزی کلوييدی پروتئين ھا در فضای بين بافتی 

  بافتی فضای بين

mmHفشار ايجاد می کنند در مقابل   ٢٩mmHgاين سه نيرو در مجموع 

تمايل دارند از خون خارج شوند و وارد فضای بين بافتی ١پس مايعات با فشار 
در اين فضا مجاری لنفاوی با خاصيت پمپاژی وجود دارد که مايعات اضافی را مک

  .نھايت وارد گردش خون می نمايد
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در حالت استراحت جريان خون در قاعده ريه بيشتر است
ريه نسبت به قاعده ريه بيشتر است

  

آلوئول ھا را مانند صفحه ای از خون در برگرفته اند شبکه مويرگی
ھا وجود دارد که مساحت کل آن ھا 

عبور می کند) مساحت آلوئول ھا(
ثانيه طول می کشد ٠.٣خون با آلوئول 

  .نمی شود

ديناميک تبادJت مايعات بين مويرگ ريوی و فضای بين ب

چند نيرو بين مويرگ و فضای بين بافتی داريم که سبب می شود مايعات به داخل فضای ريوی وارد 
نيرو ھايی که کمک می کنند مايعات وارد فضای بين بافتی شوند.بشوند

مويرگ ريوی ٧فشار )١

فشار اسمزی کلوييدی پروتئين ھا در فضای بين بافتی )٢

فضای بين ٨-مکش منفی)٣

اين سه نيرو در مجموع 
پس مايعات با فشار .خون وجود دارد

در اين فضا مجاری لنفاوی با خاصيت پمپاژی وجود دارد که مايعات اضافی را مک.شوند
نھايت وارد گردش خون می نمايد
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اگر بطن چپ نارسا باشد خون وارد دھليز چپ و مويرگ ھای ريوی می شودبا اينحال مشکلی ايجاد نمی 
شود اما در صورتيکه نارسايی فزاينده باشد ظرف چند ھفته، ديگر وريد ھا دچار کمبود ظرفيت می شوند 
خون از مويرگ ھای ريوی وارد 

مثل بيماری (فضای بين بافتی می شود

در سگ فشار .عامل اطمينان  ضد خيز ريوی در بدن فشار اسمزی کلوييدی خون مويرگ ريوی است
بيشتر نشده است ) ٢٥فشار مويرگ 

و با اينکه مايعات  سرعت بسيار کمی دارد
  .خارج می شوند اما بازھم به دليل فشار اسمزی کلوييدی پروتئين ھا به خون باز می گردند

  

ی ن ا ھ ا ر ف ر  ت ک د ی  ژ و ل و ي ه      ٦ ز و ز ج ه  و ر گ

اگر بطن چپ نارسا باشد خون وارد دھليز چپ و مويرگ ھای ريوی می شودبا اينحال مشکلی ايجاد نمی 
شود اما در صورتيکه نارسايی فزاينده باشد ظرف چند ھفته، ديگر وريد ھا دچار کمبود ظرفيت می شوند 

خون از مويرگ ھای ريوی وارد .) در اينحال فرد می ميرده کمی رسد  ٣٠حتی فشارشان حتی به 
  .فضای بين بافتی و نھايتا آلوئول ھا می شود

  :سه عامل سبب ادم ريوی می گردد

  .خون از دھليز چپ وارد بطن چپ نمی گردد

فضای بين بافتی می شودجدار مويرگ ھا ار تخريب می کنند و مايعات وارد 

عامل اطمينان  ضد خيز ريوی در بدن فشار اسمزی کلوييدی خون مويرگ ريوی است
فشار مويرگ ( ٢٣است تا زمانی که فشار دھليز چپ از 
سرعت بسيار کمی دارد مشکلی ايجاد نمی شود چرا که خون در مويرگ ھای ريوی

خارج می شوند اما بازھم به دليل فشار اسمزی کلوييدی پروتئين ھا به خون باز می گردند
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اگر بطن چپ نارسا باشد خون وارد دھليز چپ و مويرگ ھای ريوی می شودبا اينحال مشکلی ايجاد نمی 
شود اما در صورتيکه نارسايی فزاينده باشد ظرف چند ھفته، ديگر وريد ھا دچار کمبود ظرفيت می شوند 

حتی فشارشان حتی به (
فضای بين بافتی و نھايتا آلوئول ھا می شود

سه عامل سبب ادم ريوی می گردد

  نارسايی بطن چپ)١

خون از دھليز چپ وارد بطن چپ نمی گردد:تنگی دريچه ميترال)٢

جدار مويرگ ھا ار تخريب می کنند و مايعات وارد :عفونت)٣
  )پنومونی

عامل اطمينان  ضد خيز ريوی در بدن فشار اسمزی کلوييدی خون مويرگ ريوی است
است تا زمانی که فشار دھليز چپ از  ٢٥اسمزی کلوييدی 

مشکلی ايجاد نمی شود چرا که خون در مويرگ ھای ريوی
خارج می شوند اما بازھم به دليل فشار اسمزی کلوييدی پروتئين ھا به خون باز می گردند
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باJ رود ادم کشنده ای در ريه اتفاق نمی افتد اما اگر فشار  ٢٨در انسان اگر فشار خون مويرگ ريوی تا 
  .نيم ساعت می ميردشخص ظرف .برسد ٣٠تا  ٢٨مويرگ ريوی از 

پمپ ) ٥٠مثD تا (فشار در مويرگ ھای ريوی باJ رود ) چند ھفته تا چند ماه(اما اگر در حالت مزمن
شخص زنده نخواھد .شود ٥٠اما اگر فشار مويرگی بيش از .لنفاوی ريه ظرفيت خود را افزايش می دھد

  .ی لنفاوی استپس عامل اطمينان ضد خيز در حالت مزمن عملکرد قوی پمپ ھا. ماند

فضای بين بافتی آب را به سمت  ٨-در سDمتی و در حالت عادی  آب وارد آلوئول ھا می شود اما فشار 
 .خود کشيده و تحويل پمپ لنفاوی می دھد

  .برسد ادم نداريم ٢٨اگر در حالت حاد فشار مويرگی تا 

  .برسد ادم نداريم ٥٠اگر در حالت مزمن فشار مويرگی تا 

و حاوی مايعی موکوييدی لغزنده ای ) بدليل عملکرد خوب پمپ لنفاوی(است ٥-فضای جنب دارای فشار 
  .است که به باز شدن ريه ھا کمک می کند و از شريان ھای تغذيه کننده جنب ترشح می شود

  :چند عامل موجب خيز در فضای جنب می شود

  .رگ ھای لنفی بسته شوند)١

  !!)اقو خوردنچ(ھوا وارد فضای جنب شود)٢

  فشار خون باJ رود)٣

  .عفونت مايعات را در فضای جنب جمع و فشار منفی از بين می رود)٤

  

 

  کوچک گاه ميبينم، بزرگ را تو گاھی

 

  کوچک و ميشوی بزرگ که نيستی تو اين که ميدانم خوب ولی

 

  ... دور گاه و ميشوم نزديک گاه که منم اين


