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  :چکیده

کافئین نوعی ماده آلکالوئیدي است که بطور طبیعی در برخی مواد غذایی از جمله دانه قهوه، چاي، دانه 

افئین در کنند. کشود. این ماده را به برخی انواع نوشیدنی از جمله نوشابه اضافه مییافت می …کاکائو و 

توان گیرد. امروزه، این ماده را میاشکال مختلف، معموالً به منظور اثرات محرك خود مورد استفاده قرار می

هاي مختلف آن را بکار برد. کافئین خالص که در تهیه در مقادیر بسیار زیاد تهیه نمود و در فرآورده

دار  افزایش معنیباعث کافئین  . باشد.میشود، به راحتی در دسترس قرصهاي کافئین از آن استفاده می

 باعث تحریک مراکز تنفسی، افزایش جریان خون ریوي و تعداد تنفس و حجم دقیقه و همچنین

تحقیقات مختلفی در مورد کافئین و اثرات . می شود مناطق مدوالري مرکزي به هیپرکاپنه حساسیت

رروي شاخص هاي اسپیرومتري نرمال مورد ان انجام شده که در اینجا اثرات کافئین سدیم بنزوات ب

مطالعه قرار گرفته است. تو این مطالعه هشتاد نفر داوطلب، در قالب دو گروه خانم ها و آقایان مورد 

آزمایش قرار گرفتند. اصول کلی انجام آزمایش که براساس الگوریتمی خاص طرح ریزي شده بود به 

تري قبل از مصرف قرص کافئین سدیم بنزوات توسط داوطلبان آموزش داده شد. ابتدا تست اسپیروم

دواطلبان به منظور بررسی حجم ها و ظرفیت هاي ریوي آنها انجام گرفته شد و بعد از مصرف قرص 

کافئین سدیم بنزوات تست اسپیرومتري مجددا انجام گرفت. آنالیز پارامتري اسپیرومتري قبل و بعد 

زایش معنی داري در هر کدام از پارامترها در دو گروه زنان و مصرف قرص کافئین سدیم بنزوات بیانگر اف

   مردان شد.

   کافئین سدیم بنزوات ، کافئین، اسپیرومتري: هاواژه کلید
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  مقدمه

 حایز مزمن ریوي انسداد بیماري جمله از تنفسی هاي راه هاي بیماري ندرما در نایژه هاي گشادکننده 

 عالیم کاهش ریه، عملکرد بهبود هدف با مزمن ریوي انسداد بیماري در ترکیبات این .هستند اهمیت

 برنامه اکثریت .شوند می گرفته کار به زندگی کیفیت بردن باال و بهبود و آن تشدید از جلوگیري بیماري،

 و اند شده متمرکز شده ذکر اهداف بردن باال در برونش جدید هاي گشادکننده عملکرد بودبه در ها

 سبب داروها این از گسترده استفاده .است جدید دارویی اهداف کشف دیگر، مهم هاي برنامه همچنین

 طخ نقش در داروها این .است شده جدید دارویی هاي دسته ابداع و موجود هاي طرح افزایش براي تالش

 .است شده توصیه مبتال افراد در بیماري تشدید از وجلوگیري عالیم بهبود اصلی ابزار عنوان به درمان اول

 عنوان به کند می وارد جهان سراسر در جوامع بر تنفسی هاي بیماري که عمومی اقتصادي بار و سالمت

 و مثبت بالینی اثرات خاطر کافئین بنزوات به .است جدید نایژه هاي گشادکننده توسعه براي اي انگیزه

 .دارد بسیاري هاي کاربرد اش درمانی عملکردهاي

تري متیل گزانتین) یک الکالوئید پورینی می باشد که مصرف کافئین به اندازة منطقی و - 1،3،7کافئین ( 

است، متعادل، آثار مفید بسیاري بر سالمتی دارد. اما این ماده هنوز تمام رازهاي خود را بر مال نساخته 

تواند تأثیرات مثبتی بر برخی کنند که کافئین میهاي علمی این فرضیه را به ذهن متبادر میبرخی داده

 هاي شدید، نظیر پارکینسون و صرع و بیماري هاي مزمن انسداد ریوي و آسم داشته باشد.بیماري

ین مادة روانگردان در برند. اما امردم جهان به واسطۀ مصرف قهوه، از کافئین بهره می %٨٠بیش از 

ها) یا محصوالت ها، تقویت کنندهچاي، شکالت، برگ کاکائو، کوکاکوال و البته در برخی داروها (مسکن

میلی  ٢۵٠تا  ۵٠الغري هم وجود دارد. مصرف متعادل قهوه، یعنی یک یا دو فنجان بزرگ در روز، شامل 

: تنش زدایی، سالمت، خوش اخالقی، افزایش گرم کافئین، آثار مثبت زیادي بر سیستم عصبی ، از جمله

. اما بالعکس، با مصرف بیش از حد کافئین، آثار منفی آن: خواهد داشت انرژي و افزایش ظرفیت تمرکز

هاي دهۀ بیست، برخی آثار . از سالگردندظاهر می خوابیعصبانیت و زود رنجی، اضطراب، خشونت و بی

شود، اما در دزهاي باال تأثیر عکس دارد. یک فعالیت حرکتی میکافئین مشاهده شدند. کافئین باعث تحر

ها و تأثیر مثبت بر روي مصرف به اندازه و متعادل کافئین باعث افزایش اعتماد به نفس، بهبود فعالیت

شود. با این حال، دربارة حافظه، تأثیرش غیرمستقیم خواهد بود، زیرا هاي فکري و ذهنی میکارکرد

ساعت  ۴تا  ٣اندازد و شود. کافئین زمان خواب را به تعویق میفزایش هوشیاري و دقت میکافئین باعث ا

دهد. در واقع، کافئین در دزهاي پایین، مناطق مغزي تحت تأثیر در چرخۀ خواب میزان آن را کاهش می

  کند. و بیداري را فعال می



٣ 
 

 روي آن تحقیق و بررسی شده است.ریه ها از جمله اندام هایی هستند که کافئین سدیم بنزوات بر 

اسپیرومتري شایع ترین آزمون غربالگري سالمت تنفس عمومی می باشد.اسپیرومتري حجم ها و ظرفیت 

  هاي ریوي و میزان جریان هوا در مجاري تنفسی را اندازه گیري می کند.

 بررسی خواهد شد.در این مطالعه اثرات قرص کافئین سدیم بنزوات روي ریه، حجم ها و ظرفیت هاي آن 

  :اصول مکانیک تهویه ریوي و فیزیولوژي ریه 1- 1

حفره ه شکل نیمه مخروطی قسمت هاي طرفی اصلی ترین عضو دستگاه تنفس است. ریه ها ب  :ریهالف. 

ریه راست حجیم تر از ریه چپ  سینه را پر می کنند سالمت ریه ها از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.

  گرم است.565گرم وزن دارد. وزن ریه چپ تقریبا 625است و تقریبا 

شود که در دو سطح انجام ) = به مبادله گاز از خالل یک غشاي بیولوژیک گفته میrespirationتنفس (

 می شود:

تنفس خارجی یعنی تبادل گاز بین حبابچه ها و خـون موجـود در شـبکه مـویرگی جـدار آن از       -

  فته می شود.طریق غضاي بین آنها که غشاي تنفسی گ

ها در بافت و فضاي بین سلولی تنفس داخلی یعنی تبادل گاز در اعماق بافت ها بین خون مویرگ -

 و نیز بین فضاي بین سلولی و سلول و سرانجام بین سیتوزول و میتوکندري

هاي مکانیک تنفس، از قبیل چگونگی باز و بسته شدن قفسه سـینه و ورود  )= جنبهventilationتهویه (

  روج هوا را شامل می شود. محصول تهویه، دم و بازدم است.و خ

) در یک محفظه، عدد ثابتی را تشکیل می دهد. در نتیجـه  v) و حجم (pقانون بویل = حاصلضرب فشار (

  حجم و فشار با یکدیگر نسبت عکس دارند یعنی با افزایش حجم فشار کاهش می یابد و بالعکس.

KVP .  مقدار ثابت

  افزایش حجم قفسه سینه در هر سه قطر آن اتفاق می افتد.

  با انقباض دیافراگم این قطر افزایش می یابد.: قطر فوقانی  تحتانی -

باال رفتن دنده ها سبب افزایش قطر عرضی و پایین آوردن دنده ها باعث کاهش قطر  قطر عرضی: -

  .عرضی می شود (اثر دسته سطلی)

این قطر حرکت رو به جلوي جناغ و حرکت رو به عقـب سـتون    شرط افزایش :قطر قدامی خلفی -

فقرات یا هر دو این حاالت می باشد چون ستون مهره ها ثابت است و چون جناغ در پایین و باال 

آزاد است پس باال رفتن دنده ها سبب جلو آمدن جناغ می شده که قطر قدامی  خلفی را افزایش 

 می دهد.

 

 :عضالت تنفسب.  
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ه عضالت دمی و بازدمی تقسیم می شود. دم در هر شرایطی فعال است در صورتیکه بازدم فقط به دو دست

  در شرایط فعالیت و تنفس عمیق فعال است.

 -1دسته عضالت دمی اصلی و فرعی تقسیم می شـوند. عضـالت دمـی اصـلی شـامل       2عضالت دمی به 

عضله بـاال   -3بین دنده اي خارجی و  -2دیافراگم (که باعث افزایش همه قطرهاي قفسه سینه می شود) 

بردن دنده می باشد. این سه عضله در هر شرایطی (خواب  بیداري، استراحت و فعالیت در تمام طول عمر 

  به طور ریتمیک و منظم منقبض و منبسط می شوند.

 و  فعال می شوند شامل اسـترنوکلید  عضالت دمی فرعی که فقط در زمان فعالیت و نیز در زمان دم عمیق

  باشد.اي کوچک و عضله پره نازال میسینه ،سینه اي بزرگ اي قدامیداندانه ،اسکالن ها ،ماستوئید

عضالت بازدمی : در واقع تمامی این عضالت فرعی هستند و فقط در زمـان فعالیـت بکـار مـی افتنـد. در      

  ر شکمیشرایط استراحت غیر فعال می باشند. شامل عضله بین دنده اي قدامی و عضالت جدا

  دالیل غیر فعال بودن بازدم:

  این عامل فقط در حالت عمودي بدن مثل شرایط ایستاده موثر است. وزن دنده ها:  -

  این عامل نقش اصلی را در غیر فعال بودن بازدم ایفا می کند. :خاصیت بازگشت ارتجاعی ریه ها -

  عوامل موثر در بازگشت ارتجاعی ریه ها:

 یه داراي الیاف االستین و کالژن است).رشته یا الیاف ساختمانی (ر -

  )Surface Tensionکشش سطحی ( -

منظور از کشش سطحی ، نیرویی است که در سطح آب وجود دارد. اگر ملکولهـاي عمقـی آب را در نظـر    

بگیریم این ملکولها همواره در معرض نیروهاي پیوستگی ملکولهاي اطراف خـود قـرار داشـته و بـه همـه      

د پس نیروهاي وارده بر آنها همدیگر را خنثی می کنند امـا ملکولهـاي سـطحی از    جهات کشیده می شون

شـوند  طرفین همدیگر را جذب می کنند و به ردیف زیري بشدت متصل هستند و از جهت باال جذب نمی

که این پیوستگی شدید ملکولهاي سطحی باعث ایجاد نیرویی در سطح می شود که به آن کشش سطحی 

سانتی متـر در سـطح مـایع     1شش سطحی نیرویی است که روي خط فرضی به طول می گویند. پس، ک

است در صورتیکه سطح کروي مانند حبابچه باشد، نیروهـاي کـه بـر     dyn/cmعمل می کند و واحد آن 

نقاط موجود در سطح وارد می شوند با یکدیگر زاویه اي می سازند که برایندي بـه طـرف مرکـز حبابچـه     

فشاري به طرف داخل می شود و سرانجام ایـن کشـش باعـث روي هـم خوابیـدن      خواهد داشت و سبب 

حبابچه ها می شود. پس کشش سطحی، نیروي بازگشت ارتجاعی را افزایش می دهد. یکی از عواملی که 

  سبب جمع شدن ریه بعد از دم و بازدم می شود همین کشش سطحی است.
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  نقشهاي سورفکتانت : 

ز چنـدین فسـفولیپد و پـروتئین و    ا. سورفکتانت مخلوط پیچیـده اي ا هکاهش کشش سطحی در حبابچه

اپـوپروتئین هـاي    ،نها می باشد. مهمترین اجزاي آن عبارتنـد از : دي پالمیتوئیـل فسـفاتیدیل کـولین    یو

فسفولپیدها مسئول کاهش کشش سطحی هستند. سورفکتانت با قرار گرفتن روي الیه  .Caسورفکتانت و 

وب آن در ر الیه سطحی حل شده و بخش هیدرو فبابچه بخش هیدروفیل آن دسطحی ملکولی آب در ح

. ارتباط بین مولکولهاي اب الیه سطحی را با یکدیگر قطع کرده و کشـش سـطحی را   بیرون قرار می گیرد

  کم می کند.

درصـد سـلولهاي سـطحی     10کـه حـدود    IIسورفکتانت بوسیله سلولهاي اپـی تلیـال حبابچـه اي نـوع     

  .را تشکیل می دهند. ساخته می شونداي حبابچه

  تثبیت اندازه حبابچه ها:.پ

. طبق اگر حبابچه کوچکی را در نظر بگیریم فشار موجود در حبابچه کوچک بیشتر از حبابچه بزرگ است

  قانون الپالس:

  ـــــــــــــــــــ = فشار 

  

کوچـک فشـار بیشـتري در     هـاي پس هر قدر شعاع کوچکتر شود فشار بیشتر خواهد شد پس در حبابچه

مقایسه با حبابچه هاي بزرگ داریم در ریه هاي طبیعی بین حبابچه ها ارتباط وجود دارد (هـم از طریـق   

مجاري حبابچه اي و نیز سوراخهاي کُهن که در آلونولها هستند) با وجود ایـن ارتباطـات و دانسـتن ایـن     

رود که حبابچه کوچـک بـدلیل   ت، انتظار مینکته که فشار در حبابچه کوچک بیشتر از حبابچه بزرگ اس

 فشار بیشتر هواي داخل خود را به حبابچه بزرگ تخلیه کند که به این پدیده ناپایداري حبابچه اي گویند.

افتد و یکـی از مهمتـرین دالیـل پیشـگیري     این پدیده از نظر تئوریک درست است اما در عمل اتفاق نمی

  یت اندازه حبابچه ها وجود سورفکتانت است.کننده از این مسأله و در واقع تثب

اگر اندازه حبابچه اي کوچکتر است بدلیل این است که هواي کمتري وارد آن شده است نه اینکه از نظـر  

ساختمانی استعداد دریافت هواي کمتري را دارد پس اگر هواي بیشتري به آن وارد شـود انـدازه آن نیـز    

و بزرگ از نظر سلولهاي تشکیل دهنده حـدوداً برابرنـد. پـس     بزرگ خواهد بود پس حبابچه هاي کوچک

در آنها برابر است. در حبابچه هاي کوچک ایـن تعـداد سـلول در سـطح کمتـري       IIتعداد سلولهاي تیپ 

پخش شده اند پس غلظت سورفکتانت در حبابچه هاي کوچک بیشـتر از حبابچـه هـاي بـزرگ بـوده در      

کاهش خواهد یافت. بنابراین بـا تغییـر   ، تر از حبابچه بزرگنتیجه کشش سطحی در حبابچه کوچک بیش

  دو حبابچه، اثر اختالف فشار آنها تعدیل می شود یعنی حبابچه اي که فشار آن کشش سطحی در این

 2× کشش سطحی 

 شعاع
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بعلت بزرگ بودن شعاع، در حال کم شدن بود بعلت کم شدن غلظـت سـورفکتانت کشـش سـطحی اش     

  در مورد حبابچه هاي کوچک بلعکس اتفاق می افتد. رفع شده و دافزایش می یابد یا این کمبو

  زا می باشد. کمبود سورفکتانت در ریه ها ، مشکل

  سندرم زجر تنفسی نوزادان ادان نارسزنو .1

در افرادیکه تحت حراجی باز سینه قرار گرفته و کم خونی ریه داشته اند، در چند سـاعت اول پـس از    .2

  جراحی، مشکل تنفسی ایجاد می شود 

  د مبتال به آمبولی عروق ریويدر افرا .3

 :فشارهاي تنفسیت.

) منظور فشار موجود در فضاي جنب است. این فشار در حالت طبیعی Pleural pressureفشار جنب (

است  o2cmH -5به صورت یک مکش مختصر یعنی فشاري اندکی منفی است. فشار جنب در شروع دم 

در حالت استراحت طبیعی آن ها مورد نیاز است. در  که مقدار کششی است که براي باز نگهداشتن ریه ها

جریان دم طبیعی، بزرگ شدن قفسه سینه سطح ریه ها را با نیروي باز هم بیشتري به سوي خـارج مـی   

است و افزایش حجـم   – o2CmH 5/7کشد و یک فشار باز هم منفی تولید می کند که به طور متوسط 

 لیتر است. 5/0ریه در طول دم به میزان 

) بـاز  -o2CmH5در بازدم فشار جنب به حد اولیـه (  شار جنب در قله ریه بیشتر از قاعده ریه می باشد.ف

  .ان بازدم عمیق ممکن است مثبت شودمی گردد و در پای

فشار آلوئولی یا حبابچه اي : منظور فشار داخل حبابچه هاي ریه است. در جریان دم حجم ریه و به تبـع  

سانتی متر آب ایجاد می شود. در  -2تا  -1یابد پس یک فشار منفی حدود  آن حجم حبابچه افزایش می

انتهاي دم بدلیل باز بودن راه هاي هوایی و به تعادل رسیدن فشار حبابچه اي با فشار جو، فشـار حبابچـه   

معادل صفر می شود. اما در طی بازدم بدلیل خاصیت ارتجاعی ریه که سبب اعمال فشار در جهـت جمـع   

سانتی متر آب  2تا  1چه ها می شود حجم حبابچه کاهش یافته پس فشار حبابچه ها به اندازه شدن حباب

  فشار حبابچه به صفر می رسد. افزایش می یابد البته در انتهاي بازدم نیز مجدداً

 پس، فشار حبابچه اي در طی دم منفی، در طی بازدم مثبت ولی در انتهاي دم و بازدم صفر است.

ولمرنر: اختالف فشار درون حبابچه اي از فشار جنب را فشار ترانسر پولمـونري یـا فشـار دو    فشار ترانس پ

سوي ریه گویند که در واقع نموداري از نیروهاي ارتجاعی در ریه هاست که تمایل دارند ریه ها را در هـر  

ر مثبت تر شود لحظه از تنفس روي هم بخوانند و موسوم به فشار بازگشت ارتجاعی می باشد. اگر این فشا

  سعی در باز کردن حبابچه ها و اگر منفی تر شود سعی در بستن حبابچه ها دارد.

فشار آلوئولی = فشار ترانس پولمونر –فشار جنب   
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  :کار تنفسیث.

  همانطور که قبال ذکر شد در شرایط استراحت، عضالت تنفسی فقط براي ایجاد دم کار انجام می دهند.

  م می شود: کار دمی به سه جزء تقسی

الف/ کارکامپلیانسی یا ارتجاعی: کار الزم براي منفی کردن ریه که در خالف جهت نیروهاي ارتجاعی ریـه  

  ها و قفسه سینه است.

  ب/ کار مقاومت بافت: کار الزم براي غلبه بر ویسکوزیته ریه وساختارهاي قفسه سینه

مـت مجـاري هـوایی در جریـان حرکـت هـوا       کار الزم براي غلبه بر مقاو –ج/ کار مقاومت مجاري هوایی 

  بداخل ریه ها

  :انرژي الزم براي تنفس

درصد انرژي کل مصرف شده در بدن بـراي تـأمین انـرژي رونـد      5تا  3در جریان تنفس آرام عادي فقط 

 50تهویه ریوي مورد نیاز است. در فعالیت هاي عضالنی شدید مقدار انرژي مورد نیاز تهویه می توانـد تـا   

  .)Guyton,A et al,1919(افزایش یابدبرابر 

 :تنفس کنترلج.

 تغییر وجود با را  pHو خونی گازهاي در تغییرات حداقل تا شود می کنترل مغز توسط تنفسی فعالیت 

 حجم دقیق تعادل .باشیم داشتهCo2 تولید  و اکسیژن مصرف لحظه به لحظه تغییرات و گازي تبادل در

 تعادل این .برسد حداقل به تنفس تالش که میشود حدي تا تهویه تننگهداش باعث ستنف تعداد و جاري

 اطالعات .گیرد می صورت کنند، می کنترل را بازدم و دم عضالت که حرکتی هاي نرون توسط دقیق

 می داده عصبها این به مداوم طور به مکانیکی و شیمیائی هاي گیرنده از اکسیژناسیون  و تهویه به مربوط

 تنظیم مغز ساقه شیمیایی هاي گیرنده فعالیت اثر در تهویه میزان تغییر می کند  PaCo2وقتی .شود

  .شود می

 مثال عنوان به میدهند پاسخ جاري حجم تغییرات به هوایی مجاري صاف عضالت در کششی هاي گیرنده

 کوتاهی مدت به تنفسی فعالیت وجود عدم یا کاهش شاهد تنفسی سیستم ناگهانی شدن پر بدنبال

 به وابسته همچنین بروئر -هرینگ رفلکس باشد می 1 بروئر -هرینگ رفلکس از ناشی که بود هیمخوا

 حجم یک در بنابراین .کند می تحریک بیشتر را رفلکس طوالنیتر دم زمان مثال، طور است به زمان

 تر نیطوال تنفسی وقفه و تر قوي بروئر -هرینگ رفلکس ، باشد تر طوالنی دم زمان چه هر مشابه، جاري

 .بود خواهد

 ظرفیت افزایش کنند. می تغییر عملی باقیمانده ظرفیت تغییرات با همچنین مکانیکی هاي گیرنده

 تنفس تعداد و شود می بازدم زمان افزایش باعث بعدي تنفسی تالش انداختن تاخیر به با عملی باقیمانده



٨ 
 

 و کرده طوالنی را بازدم زمان  (PEEP or CPAP) باال و کننده مداوم متسع فشار یابد. می کاهش

 میدهد کاهش بروئر -هرینگ رفلکس و اي دنده بین فرنیک مهاري هاي رفلکس طریق از را تنفس تعداد

 اجزاي سایر یابد. می افزایش تئوفیلین تجویز و بدنبال گردد می ریه کمپلیانس بهبود باعث رفلکس این

 دیواره بینابینی فضاي در که 2 ژوکستامدوالري هاي گیرنده از عبارتند مکانیکی هاي گیرنده سیستم

 در مثال ریوي مویرگهاي پرخونی همچنین و فیبروز و بینابینی ادم بدنبال و داشته قرار آلوئولی هاي

 میشوند تحریک قلب احتقانی J تنفسهاي کننده توجیه این و شده تنفس تعداد افزایش باعث نارسائی

 می قلب احتقانی نارسائی چون مشکالتی داراي که است ارانیبیم سطحی و سریع هاي گیرنده تحریک

 میتواند شریانی خون فشار افزایش .است 3 رفلکس بارو میگذارد تاثیر تنفس بر که دیگري رفلکس .باشند

 عکس بر شود. آپنه یا رفلکسی تهویه کاهش باعث آئورت، و کاروتید سینوس رسپتورهاي بارو طریق از

  .شود تهویه افزایش موجب ستا ممکن خون فشار کاهش

 :تنفس مکانیسمچ.

 و منفی فشارهاي آن پی در و دهند می تغییر را سینه حجم که اي ماهیچه سیستم واسطه به تنفس

 را هوا که هستند شده ایجاد فشارهاي این دیگر، عبارتی به رسد. می انجام به آورند می بوجود را مثبتی

 عضله میشود تنفس گیر در ابتدا در که اي ماهیچه مهمترین دهند. می انتقال ششها از خارج و داخل به

 شود می منبسط دم هنگام در اي دنده بین عضالت و دیافراگم حرکات با سینه قفسه .باشد می دیافراگم

 و یابد می افزایش سینه قفسه محیطی طول مرحله این در آن شدن مسطح و دیافراگم انقباض با یعنی

 فشار یک ترتیب بدین و دهد می حرکت بیرون و باال سمت به را ها دنده اي، ندهد بین عضالت انقباض

درمقابل، بازدم در   شود می ششها به هوا ورود موجب ، منفی فشار این .آید می بوجود سینه در منفی

 انرژي دم فاز در درگیر هاي ماهیچه شدن شل با .است (Passive)فرایند تنفس آرام عملی غیر ارادي 

 یک آمدن بوجود موجب و شده سینه حجم کاهش باعث سینه قفسه و شش در شده ذخیره ستیکاال

 می انتقال تنفسی سیستم خارج به را هوا شده تولید نیروي و شود می هوایی هاي درکیسه مثبت فشار

 .دهد

 در دیافراگم حفره فشار حالیکه در رسد می  1cmH2O- به هوایی هاي کیسه فشار دم فاز طول در 

 هوا هاي کیسه فشار و  7.5- به دیافراگم حفره فشار بازدم فاز براي.می رسد cmH O 2 11-حدود

 .یابدتغییر می +O2cmH1 به

 :ریه مقاومت و کامپلیانس

 در . میدهد نشان را آن کننده منبسط فشار و بسته سیستم یک در حجم تغییر بین رابطه کامپلیانس

 از ترکیبی تاثیر تحت تنفس طول در انبساط براي سینه فسهق و ششها توانایی تنفس سیستم مورد
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 در فشار افزایش واحد هر ازاي به ششها در حجم افزایش بصورت که است سینه قفسه و ششها کامپلیانس

 ریه تنفسی سیستم پذیري اتساع از معیاري کامپلیانس حقیقت در .شود می داده نشان هوایی هاي کیسه

 تغییر واحد هر ازاي به که است معنی بدین باشد بیشتر کامپلیانس هرچقدر و باشد می سینه قفسه و ها

  .یابد می انتقال ها ریه به بیشتري حجم فشار در

 نشان خود از هوا جریان عبور مقابل در تنفسی مجاري که نیرویی از است عبارت تنفسی سیستم مقاومت

 از جریان میزان و شده تنفس گاز تهویسکوزی و تراکم مجاري طول هوایی، مجاري شعاع .دهند می

   .دهند می قرار تاثیر تحت را تنفسی سیستم مقاومت که هستند عواملی

 :بیماري اثر در تنفسی سیستم مشکالتخ. 

 مشخصات دادن تغییر با بیماریها این دهند قرار تاثیر تحت را انسان تنفس توانند می مختلفی بیماریهاي

 .شوند می سیستم این در اختالل موجب تنفسی سیستم اجزاء سایر یا و سینه قفسه ششها، مکانیکی

 :شوند می تقسیم عمده گروه دو به کلی بطور تنفسی بیماریهاي

 (Restrictive Lung Diseases)ریه  کننده محدود بیماریهاي -

 (Obstructive Lung Diseases) ریه انسدادي بیماریهاي -

 کاهش را آن کامپلیانس رو این از و کنند می محدود ار شش حجمی تغییرات محدودکننده بیماریهاي

 توان می بیماریها این از اي نمونه عنوان به میدهند افزایش را تنفس فرآیند االستیکی عملکرد و داده

 در هوا شارش برابر در مقاومت کننده مسدود بیماریهاي مقابل، در .نمود اشاره را ریوي فیبروز بیماري

 ترشحات ویسکوزیته افزایش و التهاب تنفسی، مجاري تنگی موجب. دهند می یشافزا را تنفس عمل طی

(COPD)  حدودي تا و تنفسی مجاري مقاومت افزایش مخاطی، مزمن کننده مسدود ریوي بیماریهاي 

 با مرتبط بیماریهاي دیگر دسته باشد می بیماریها نوع این جزو نیز آسم. شوند می آن االستیسیته افزایش

 این بروز صورت ریابد. د می افزایش االستیسیته و مقاومت آنها در که باشد می جنب پرده وانینات ششها

 بدن به رسانی اکسیژن و تنفس جهت شخص انسان، در تنفسی سیستم با مرتبط بیماریهاي و بیماریها

 ستانبیمار یک در بیماران درصد 10 از بیش معموال گفت توان می کل در .داشت خواهد کمک به نیاز

 :هستند تنفسی حمایت یا تنفسی درمان نیازمند عمومی

 شده باز قلب جراحی که بیمارانی مثل نیستند تنفس به قادر مکانیکی کمک بدون که بیمارانی -

 بعضی یا و اند

 .باشند می کما در که بیمارانی از -

 به ورودي ناکسیژ درصد باید و نیست هوا از کافی اکسیژن جذب به قادر آنها ریه که بیمارانی -

 .یابد آنها افزایش بدن
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 .باشند می هوایی مجاري انسداد دچار دلیل هر به که بیمارانی - 

  :ریوي حجمهاي گیري اندازه روشد.

 انجام آن متداولترین که باشد میریوي  کارکردآزمون  از استفاده ریوي حجمهاي گیرياندازه  روش

 به بیمار است. شده داده نشانزیر  شکل در شده هگرفت بکار ابزار ساده و کلی شماياست.  اسپیرومتري

 کننده روان آبی جداره یک سوار که پوش در. میدهد انجام تنفس عمل دار درپوش محفظه یک داخل

 بر را سیري خط محفظه به متصل قلم یک ، پوش در باالرفتن با رود می پایین و باال تنفس اثر بر است

 رو این از میدهد نشان تنفس برابر در کمی بسیار مقاومت یرومتراسپ .کند می رسم چرخان کاغذ استوانه

 مقاومت نیز و بیمار سینه و بیمار ریه کامپلیانس از تابعی خالص طور به اسپیرومتري منحنی شکل

 دقیق ابزارهاي از آمده بدست هاي منحنی روي از مفید هاي پارامتر استخراج با .است هوایی مسیرهاي

 برنامه را متناسب درمانی اقدامات و نموده مشخص تنفسی سیستم بیماري نوع ها ریه عملکرد سنجش

  باشد: ذیل موارد شامل تواند می اقدامات این.نمود ریزي

  

  

  
  اسپیرومتري در شده گرفته بکار ابزار ساده و کلی شماي 1-1شکل 

  

 اندازه به ار اکسیژن مقدار تنفس عمل حین در نیستند قادر که بیمارانی به اکسیژن رساندن •

 .حفظ کنند خون در کافی

 داشتن نگه و تنفسی مختلف بیماریهاي عالیم تسکین جهت اکسیژن یا مرطوب هواي رساندن •

 کافی حد در در مسیرهوایی رطوبت میزان

 انسداد از ناشی تنفسی مشکل بردن بین از جهت معلق ذرات شکل به الزم داروهاي رساندن •

 تنفسی مجاري در اضافی ترشحات یا نکواسپاسمبرو ، هوایی دراثربرونشیت مسیر
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  سینه فیزیوتراپی انجام به کمک •

 نیستند تنفس به قادر کمک بدون که بیمارانی مکانیکی تهویه •

  توانبخشی هاي برنامه انجام •

  :حجم ها و ظرفیت هاي ریويذ. 

  ظرفیت داریم: 4حجم و  4در شرایط حیاتی 

ی یا بازدمی در هر نفس عادي بوده و مقـدار ان  ) حجم هواي دمtidal volume )TVحجم جاري  .1

  میلی لیتردر یک مرد جوان طبیعی است. 500حدود 

حداکثر حجم هواي اضافی است که  inspiratory reserve volume (IRV)حجم ذخیره دمی  .2

 می توان عالوه بر حجم جاري طبیعی با یک دم عمیق وارد ریه ها کرد و مقدار آن معموال برابر با حـدود 

  میلی لیتر است. 3000

) حداکثر حجم هواي اضافی اسـت  expiratory reserve volume )ERVحجم ذخیره بازدمی  .3

که می توان بعد از پایان یک بازدم عادي با یک بازدم عمیق از ریه ها خارج کرد و مقدار ان بطور طبیعی 

  میلی لیتر است. 1100حدود 

هوایی است که بعد از یک بازدم حداکثر عمیـق  حجم  residual volume (RV)حجم باقیمانده  .4

 میلی لیتر است. 1300در ریه ها باقی می ماند این حجم بطور متوسط 

که برابر بـا مجمـوع حجـم جـاري و      inspiratory capucity (IC). ظرفیت دمی 1ظرفیت ها شامل: 

شخص می توانـد بـا    میلی لیتر) که 350حجم ذخیره دمی است. این ظرفیت نمودار مقدار هوایی است (

 شروع از سطح استراحت بازدمی و منفی کردن ریه ها تا حداکثر ممکن نفس بکشد.

 برابر با مجموع حجم ذخیره.  (Functional residual capacity). ظرفیت باقیمانده عملی 2

برابر با مجموع ذخیره دمـی، حجـم جـاري ذخیـره بـازدمی       vital capacity (VC). ظرفیت حیاتی 3

. حداکثر مقدار هوایی است که شخص می تواند بعد از ابتدا منفی کردن ریه ها تا حـداکثر ممکـن و   است

  میلی لیتر)  4600سپس با انجام بازدم تا حداکثر ممکن از ریه هاي خود خارج کند (

حداکثر حجمی اسـت کـه بـا بیشـترین کوشـش دمـی        – total lung capacity. ظرفیت کل ریوي 4

  میلی متر) 5800یه ها را تا آن حجم منفی کرد (حدود ممکن می توان ر

درصد کمتر از مردها بوده و در افـراد   25تا  20ها حدود ها و ظرفیت هاي ریوي در زننکته. تمامی حجم

  درشت و ورزشکار بیشتر از افراد کوچک اندام و ظریف است.

ع می شوند و این جمع شـدن  که ریه ها از بدن خارج شوند بیشتر جم وقتی – minimalحجم حداقل 

تا اندازه اي است که به بسته شدن راه هاي هویه می انجامد در نتیجه مقداري هوا در داخل آن محبـوس  
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می شود. به این حجم هواي محبوس شده حجم حداقل گویند که حدوداً نصف حجم باقیمانده است. این 

راکس شود هوا وارد فضاي جنب شـده  حجم در شرایط حیاتی مطرح نیست. وقتیکه شخص دچار پنوموتو

و در نتیجه ریه ها تمایل دارند به سمت حجم حداقل بروند که در اینصورت زندگی فرد به مخـاطره مـی   

  افتد.

ها و ظرفیت هاي ریـوي از روش اسـپیرومتري اسـتفاده مـی شـود. بجـز حجـم        جهت اندازه گیري حجم

با ایـن روش   TLC , FRCازه گیري نیست بنابراین باقیمانده که از ریه ها خارج نمی شود پس قابل اند

  هم قابل اندازه گیري نیستند.

 Miller et(از روش رقیق کـردن هلیـوم اسـتفاده مـی شـود.      TLC , FRC –RVبراي اندازه گیري 

al,.2005.(   

 

 کیلوگرم 70 وزن با شخص یک براي مربوط ظرفیتهاي و طبیعی ریوي حجمهاي 2-1شکل 

 اسپیرومتري   - 1-2

 تعریف واژه ها:  الف.

 اسپیرومتري: عمل انجام شده توسط دستگاه اسپیرومتر را اسپیرومتري می نامند.  -

اسپیرومتر: اسپیرومتر دستگاهی است که توسط آن حجمها و ظرفیتهاي ریوي اندازه گیري می  -

 شود. 
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 ینداسپیروگرام: به برگه اي که دستگاه شاخص ها را روي آن ثبت می کند، اسپیروگرام می گو -

)Guyton,A et al,1919.(                                                                      

       تعریف اسپیرومتري:                                                                                                            ب.

ابزار هاي غربالگري بیماري هاي ریوي می باشد. اسپیرومتري یا تستهاي یکی از مهمترین  اسپیرومتري  

حجم ها و ظرفیت هاي ریوي و میزان جریان هوا در ) Pulmonary Function Testعملکرد ریوي (

مجاري تنفسی را اندازه می گیرد. این تست در گذشته فقط جهت مطالعات فیزیولوژیک بکار می رفت در 

 -Wanger J ,1997( خیر بعنوان یک ابزار اصلی متخصصین ریه مطرح شده استحالیکه در سه دهه ا

Subbarao P,2004 بطوري که امروز .(American Thoracic Society (A T S)  توصیه می

ماري ها کند که اسپیرومتري قسمتی از بررسی روتین بیماران ریوي و کسانی باشد که در معرض این بی

رومتري به عنوان جزء ثابت در بررسی هاي شغلی، طب و ورزش مطرح شده . همچنین اسپیقرار دارند

اسپیرومتري می تواند بیماریهاي داخل ریوي مثل  ).Baum GL,1998-Dokrey D,1985است(

فیبروز شدن وخارج ریوي مثل بیماریهاي دیواره ي قفسه سینه وضعف عضالت تنفسی را شناسایی کند 

با این  مانده و انتقال گازها را اندازه گیري کند. یوي کل حجم باقیاما قادر است حجم ریوي ظرفیت ر

وجود اسپیرومتري قادر به اندازه گیري مقدار هواي ورودي وخروجی به ریه ها نیست بنابراین اطالعات در 

ارزیابی مکانیکی تنفس  بایستی محاسبه شود. FRCمورد ظرفیت عملکردي باقی مانده و حجم ریوي از

اشخاص باعالئم  یرومتري قابل اندازه گیري میباشد.سال توسط اسپ6ن وکودکان باالي در بزرگساال

تنفسی مثل سرفه هاي مزمن، افزایش تولید خلط و خس خس سینه با تنگی نفس شدید توسط 

اسپیرومتري سریع، آزمون بدون درد است که در آن یک دستگاه دستی  اسپیرومتري قابل تست می باشد.

متر اندازه گیري چه مقدار هوا ریه یک فرد را می توانید (همچنین به نام حجم هوا) و سرعت به نام اسپیرو

یکی از مواردي  استنشاق و بازدم در طول تنفس (میزان جریان نیز نامیده می شود) را نگه داشته است.

نرمالی است که که استفاده از اسپیرومتري را با چالش مواجه ساخته است، نوموگرام هاي متعدد و اعداد 

). Quarijer,1983( از سوي مراجع مختلف به عنوان میانگین هاي طبیعی در نظر گرفته شده است

برمی گردد. در این  1960سابقه تعیین اعداد نرمال به عنوان مرجع مقایسه داده هاي این تست به سال 

-Miller G,1970( ح نمودسال ها مطالعات متعددي انجام شد و اعدادي را بعنوان مقادیر نرمال مطر

Hall A, 1975 این داده ها خیلی ارزشمند نبودند و با خطاهاي زیادي همراه بود که با استفاده از .(

تکنولوژي جدید و کامپیوتر محاسبه این اعداد آسان تر گردید و دقت داده هاي جدیدي را به عنوان 

گالن نابغه پزشکی  ).ATS,1991( مودندمرجع جهت مقایسه با مقادیر بدست آمده از بیماران مطرح ن

میالدي) براي اولین بار یک آزمایش حجمی روي تهویه ریه انسان انجام داد، او با 200-129روم باستان (
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دم و بازدم در داخل یک کیسه دریافت که حجم گازها بعد از یک دوره ي زمانی تغییر نمی کند. در سال 

به داخل یک کیسه حجم ان را با استفاده از اصول ارشمیدوس  جورین با وارد کردن هواي بازدمی 1718

هاچینسون کتاب تاریخی خود را درباره اسپیرومتر آبی منتشر کرد که  1852اندازه گیري کرد. درسال 

تغییرات عمده ي امروزي شامل اضافه شدن ابزار هاي گرافیکی ( هنوز با اندکی تغییرات استفاده می شود

فرد را به کمک اسپیرومتر خود اندازه گرفت ونشان داد یک  400او ظرفیت حیاتی و زمانی می باشد). 

رابطه ي خطی بین قد و ظرفیت حیاتی وجود دارد تولید وسایل دقیق تر امروزي در واقع محصول این 

 کارهاي تاریخی است که در باال ذکر گردید.

  :پلتیسموگرافی

رافیک شد. او یکسري آزمایشات تهاجمی را روي برت موفق به ساخت بادي پلتیسموگ 1868در سال 

حیوانات در یک سیستم پلتیسموگرافیک بسته انجام و نشان داد که از این روش می توان براي اندازه 

دوبیوس اولین اندازه گیري به کمک بادي  1969گیري تغییرات حجم ریه استفاده کرد. در سال 

وسیله براي اندازه گیري ظرفیت باقی مانده عملی و نیز حجم  پلتیسموگراف را در انسان انجام داد. از این

  باقی مانده و ظرفیت کل ریه استفاده می شود.

   اسپیرومتري: تاریخچهپ.

اولین تست اسپیرومتري ثبت شده توسط پزشک فرنگی شناخته شده بنام کلودیس جالینوس انجام   

زمان تغییر نمیکند.بااین حال جالینوس  گرفت که درطی این تست وي متوجه شد که حجم بازدم درطول

از پالگین بینی براي اطمینان از اندازه  1608 -1679آلفونسو درسال  قادر به اندازه گیري حجم آن نبود.

و واردشدن هوا از راه بینی استفاده کرد.او اولین کسی بود  گیري دقیق از حجم ریه براي جلوگیري از فرار

که هنوزم در طول تست اسپیرومتري این تکنیک مورد استفاده قرار  که ازاین تکنیک استفاده کرد

توسط بورلی انجام گرفت که  1679اولین بار اندازه گیري مقدار هواي وارد شده به ریه درسال  میگیرد.

جان آبرناتی یک روش براي جمع  1793درسال  وي این کار را با مکیدن مایع توسط لوله اي انجام داد.

منقضی شده براي تعیین مقدار گازهایی که توسط بدن استفاده می شود را انجام داد.او آوري گازهاي 

معتقد بود اکسیژن بازدم کمترازاکسیژن هواي دم می باشد او همچنین مشخص کردکه اکسیژن بازدم 

) موفق به اندازه 1829- 1778همفري دیوي ( دربیماران مبتال به بیماري هاي ریوي خاص باالتر است.

میلی لیتر  3110ي حجم هاي مختلف ریه با استفاده از گازسنج وات شد. او ظرفیت حیاتی خود را گیر

میلی لیتروحجم باقی مانده  210اندازه گیري کردو همچنین موفق به اندازه گیري حجم ریه به اندازه ي 

انده تعریف کرد میلی لیتر شد.مقدار هواي موجود در ریه بهد ازیک بازدم عادي را حجم باقی م600حدود

الوئول  که الزمه فیزیولوژیکی حجم باقی مانده به علت جلوگیري از فروپاشی الوئول ها می باشد.
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ساختارهاي میکروسکوپی بالون مانند می باشد که درپایانه راه هاي هوایی قرار دارند وبا نگه داشتن 

ختلفی توسط پزشکان و تکنیک هاي م مقداري هوا درخود استنشاق دوباره را تسهیل می کنند.

یک  1846براي اندازه گیري حجم ریه به کار گرفته شده با این حال درسال  1660دانشمندان از سال 

درآن زمان حجم ریه طبیعی ومزایاي فیزیولوژیکی آن که  اسپیرومتر موثر توسط هاچینسون اختراع شد. 

اساسا اسپیرومتر هاچینسون  ه شده بود.قابل اندازه گیري بودند به خوبی در میان جوامع پزشکی شناخت

 .ترکیبی از ابزار و تکنیک هاي مورد استفاده ي دیگر مخترعان که قبال وجود داشته است می باشد

اسپیرومتري قابل حمل که ظرفیت تنفسی توسط جنبش سنسور اندازه گیري می شود به نوبه ي خود در 

میله تنظیم ومورد اصالح قرار گرفت که  شیشه زنگ توسط یک ١٨۵۶قرن نوزده اصالح شد درسال

  اکثرکارشناسان براین باور بودند که در چنین حالتی اندازه گیري دقیق تر و بسیار آسان انجام می گیرد.

  
ان داده شده است. این دستگاه از طرفی به زنگی شبیه است که باالي یک اسپیرومتر ساده در شکل نش  

یک ظرف آب قرار گرفته است. یک لوله خرطومی هوا، از یک قطعه دهانی به فضاي باالي سطح آب در 

یک نمونه از ریسمان آویزان شده است که نیروي کششی روي سیمان پدید  شود.داخل زنگ، کشیده می

دارد. به این ترتیب، وقتی شخص در داخل قیقا در فشار یک اتمسفر متعادل نگه میآورده و وزن رنگ را د

کشد، زنگ در باالي سطح آب در حالت سکون خواهد بود. اما در زمان بازدم، فشار قطعه دهانی نفس نمی

ر رود. به طور مشابه دیابد که در نتیجه آن زنگ باال میداخل زنگ به باالي یک اتمسفر، افزایش می

یابد. به طور کلی، در هنگام افزایش فشار، زنگ باال رفته و در هنگام عمل دم، فشار داخل زنگ، کاهش می

کند. این کاهش آید. همراه با تغییر فشار زنگ، حجم داخل ان تغییر میزمان کاهش فشار، پایین می

جم بر روي کاغذ قابل ثبت کند. با اتصال قلم به وزنه، تغییرات ححجم، موقعیت وزنه مقابل تغییر می

هاي ریوي است که با توجه به دستوري که کاربر است. روش توصیف شده ابتدایی روش ثبت حجم

هاي مورد نظر پزشک ثبت شود، منحنیهاي تنفسی که اعمال میدهد و انواع روشسیستم به بیمار می

 .    شودونه از آن در شکل دیده میهاي بسیار جدیدتري به بازار ارائه شده است که یک نمشود. مدلمی
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(Spriggs E A,.1997- Valentinuzzi ME,.2014- Richard Johnston,.2013-

Clinical,.1961).  
 

                                                                                                            :روش هاي اسپیرومتريت. 

  یروش جسم سنج-

                               روش فلومتري                                                                        -

  که روش فلومتري خود شامل روش توربینی و سیم داغ ...نیز میباشد . 

  موارد کاربرد اسپیرومتر: ث.

  براي ارزیابی عالیم و آزمایشات غیر نرمال آزمایشگاهی

  براي اندازه گیري اثرات بیماري ها روي عملکرد ریه

  براي حفاظت اشخاص از احتمال بیماري هاي ریوي

  براي ارزیابی موقعیت سالمتی قبل از شروع برنامه فعالیت هاي فیزیکی

  مانیبراي ارزیابی مداخله در

براي واکنش هاي مختلف با داروهایی با ،براي توصیف صحت بیماري هایی که روي عملکرد ریه موثرند

اسپیرومتري براي تشخیص و نظارت بر  .)Miller et al,.2005(خاصیت سمی شناخته شده براي ریه 

  بسیاري از بیماري هاي تنفسی، داراي برنامه هاي بالقوه دیگري است.

د که در تعیین میزان عملکرد ریه در افراد سیگاري،  تخمین خطر ابتال به سرطان ریه، شواهدي وجود دار

زوال شناختی، علت مرگ و میر و مرگ و میر ناشی از بیماري قلبی عروقی مفید می باشد. عالوه بر این 

یه، کبد، اسپیرومتري  قادر است تحت تاثیربودن بیماري تنفسی از سایر اندام ها یا سیستم ها (قلب، کل

  عضالنی عضالنی) را تشخیص دهد.

  اسپیرمتري قادر به تشخیص و ارزیابی عالئم و نشانه هاي تنفسی، اندازه گیري اثر بیماري بر عملکرد ریه

  ض خطر بیماري ریه هستند عمدتا:غربالگري افرادي که در معر

  سال  ٣۵افراد سیگاري باالي 

  ، خس خس سینه یا درد قفسه سینهه، خارشتداوم عالئم تنفسی، از جمله تنگی نفس، سرف

-Francisco Garcíaقرار گرفتن در معرض مواد سمی که باعث ایجاد مشکالت تنفسی می شوند (

Río,.2013(.   

                                                                                                        :دقت تست اسپیرومتريج. 

دقت تست اسپیرومتري یک پیش نیاز براي استفاده از آن به عنوان یک هدف براي اندازه گیري و نتیجه 

  گیري درمطالعات اپیدمیولوژیک بزرگ است.                                                                                       
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تلف تنفسی که توسط متخصصان فیزیولوژیست آموزش داده هاي حاصل از اسپیرومتري آزمایشات مخ 

دیده  تنظیم شده که از روي این داده ها در محاسبات مختلف حجم و جریان تهویه هوا مورد تجزیه و 

  تحلیل قرار می گیرد.  

براي کیفیت و پشتیبانی اسپیرومتري قابل اعتماد می توان  FVC،1FEV ،FEFباآموزش مناسب کنترل

شگاه براي تشخیص عملکرد ریه انجام داد.دقت یک اسپیرومتري بستگی به تعدادي در بیرون آزمای

ازعوامل از جمله پاسخ خطی فرکانس ،حساسیت به شرایط محیطی،کالیبراسیون،دقت آن بستگی به موج 

  سیگنالهاي ثبت شده روي کاغذ دارد.         

که باید تحت نظارت قرار بگیرد.در همان جریان بازدمی یکی از مهمترین مسائلی می باشد  PEFدقت 

کل دقت یک سیستم اسپیرومتري بستگی به رزولوشن به عنوان مثال:حداقل جریان یا حجم قابل 

   تشخیص میباشد.

  انجام تست اسپیرومتري:چ.

اسپیرومتري، بیمار دراز می کشد با یک دم پرقدرت ریه ها را پر از هوا کرده و با مکث یک ثانیه تمام  در

فشرده شود. این به طور کامل با تالش بیمار خالی و  ریه ها بایدا را به دستگاه خالی می کندحجم هو

انواع منحنی هاي ارائه شده توسط  می توان با هوا را . زمان بازدم، حجم، و جریانمانور بازدمی است

عروفند با بعضی از حجم هاي ریوي که به حجم استاتیک م .کرد اندازه گیريکامپیوتري دستگاه هاي 

اسپیرومتري ساده قابل اندازه گیري میباشند این حجم ها ، حجم هایی هستند که بیمار قادر است آنها را 

به ریه خود داخل و یا از ریه خارج نماید. حجم باقیمانده که بعد از حداکثر فشار بازدمی همچنان در ریه 

فیت عملی باقیمانده با اسپیرومتر ي ساده باقی می ماند و نیز وابسته هاي آن مثل ظرفیت کل ریه و ظر

قابل اندازه گیري نیستند و براي اندازه گیري آنها باید از سایر آزمون هاي عملکرد ریه نظیر روش ترقیق 

   .گاز هلیم استفاده کرد

  :اسپیرومتري انجام مراحلخ. 

 نژاد و جنس سن، وزن، قد، ثبت و گیري اندازه

 محکم زمین به پاها و باشد راحت و صاف کامال فرد که حالتی به مناسب صندلی یک روي نشستن

 .)داد انجام را تست توان می نیز ایستاده حالت در البته(بچسبد

 قوي بازدم طی بینی از هوا خروج از جلوگیري جهت بینی گیره اتصال

 محکم و کامل بطور ها لب و گیرد قرار آن زیر در زبان که بطوري دهان داخل در دهانی قطعه دادن قرار

 .کند احاطه را آن اطراف

 عادي بازدم و دم 4 تا 3 انجام ابتدا
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 سریع حال عین در و انتها تا کامل و عمیق دم یک انجام سپس

 ادامه و )دم انتهاي با فاصله گونه هر بدون( سریع و محکم و قوي فوت یا بازدم یک انجام بالفاصله سپس

 و شود انجام قدرت تمام با ابتدا همان از باید بازدم .نشود خارج ریه از هوایی دیگر که زمانی تا بازدم

 .یابد ادامه دارد امکان که تاجایی

 .شود انجام باید قبول قابل مانور 3 حداقل

 اسپري مصرف از بعد دقیقه 15 بیمار است الزم تنفسی، هاي راه دهی پاسخ بررسی جهت موارد بعضی در

  .کند کرارت را اسپیرومتري مجددا سالبوتامول

 :اسپیرومتري در مهم هاي پارامتر تعاریفد. 

: FVC  ریه از ممکن دم ترین عمیق بدنبال قوي بازدم انجام طی در که است بازدمی هواي حداکثر 

شامل حجم جاري بعالوه حجم دخیره دمی و   FVCباشد. می لیتر آن سنجش واحد .شود می خارج

 ).Womack 2000وي است (بازدمی و همچنین جزء حجم هاي پویاي ری

:FEV1  سنجش واحد .شود می خارج ریه از قوي بازدمی مانور اول ثانیه طی در که هواست از حجمی 

  باشد. می لیتر آن

:PEF  ثانیه می بر لیتر آن سنجش واحد .باشد می قوي بازدمی مانور طی در هوا جریان سرعت حداکثر 

  باشد.

 FEV1/FVC  که نسبت عدديFEV1  بهFVC که در  شود. می بیان درصد حسب بر می باشد که

ثانیه اول با یک بازدم پرفشار از ریه ها خارج می شود. این نسبت قدرت تنفس و همچنین مقاومت جریان 

هوا را نشان می دهد که در افراد بزرگسال به سن و اندازه بدن بستگی دارد. کاهش این شاخص نشانه 

  .کاهش راندمان تهویه است افزایش مقاومت راه هاي هوایی و

:FEF 25-75%  بر که باشد می قوي بازدمی مانور میانی نیمه در بازدمی هواي جریان سرعت میانگین 

   .)Guyton,.1919(شود می بیان ثانیه بر لیتر حسب

 و شرایط بایست می باشند کاربردي و ارزشمند تفسیر، قابل اطمینان، قابل اسپیرومتري نتایج اینکه براي

 اهداف با چه اسپیرومتري نتایج اینصورت غیر در .شوند کنترل و رعایت دقت به آن درانجام مراحلی

 بصورت اشتباه باعث تواند مى و نداشته تفسیر براي چندانی ارزش غربالگري، اهداف با چه و تشخیصی

 بیماران رايب مختلف هاي گیري تصمیم در اسپیرومتري نتایج .شود مورد بى تشخیص یا اشتباه تشخیص

 میزان تعیین و درمان ادامه یا شروع کار، به کار،بازگشت براي تناسب اقدامات در مثال گذارد می تأثیر

 زیرا باشند نزدیک واقعى مقادیر به و بوده صحیح باید اسپیرومتري نتایج بنابراین سایرموارد،و عضو نقص
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 داشته وي آینده درمان و زندگی نداردهاياستا و شخص زندگی شیوه روي زیادي بسیار تأثیر توانند می

  :است مهم جزء چند تأثیر تحت اسپیرومتري نتایج ارزش واقع در .باشد

  (Equipment performance) دستگاه مناسب کارآیی -

  اپراتور) به وابسته و بیمار به صحیح (وابسته و مناسب بطور مانور انجام تکنیک -

 ومترياسپیر انجام از قبل بیمار مناسب آمادگی -

 :اسپیرومتر دستگاه عفونت کنترلز.

 اسپیرومترى انجام طى در کارکنان و فرد به اسپیرومتر دستگاه از تنفسى عفونتهاى انتقال خطر دلیل به

 در عفونت انتقال کنترل زمینه در که اقداماتى مهمترین د.شو انجام عفونت کنترل اقدامات ضرورى است

 :باشند مى زیر موارد املش شود بایدانجام اسپیرومتر دستگاه

 الى روز 3 تا هستند حاد برونشیت و آنفلوآنزا و سرماخوردگى حاد مرحله در که افرادى در را اسپیرومترى

 انجام را اسپیرومترى دارد، مزمن) یا دار(حاد خلط سرفه فرد اگر همچنین .اندازید تعویق هفته به یک

 .دهید ارجاع پزشک به کامل درمان و بررسى راجهت موارد این و ندهید

  کالیبراسیون دستگاه :. ژ

 دستگاه یک معیارهاى تمام خرید هنگام در اگر حتى باشد، که مدلى و نوع هر از اسپیرومتر دستگاه

 استفاده حین و آینده در دستگاه عملکرد ماندن دقیق براى تضمینى باشد داشته را اسپیرومترمناسب

 و کنترل عملکرد، صحت نظر از مرتب بطور باید نیز خرید از بعد راسپیرومت هاى دستگاه بنابراین .نیست

 مى کالیبراسیون انجام اسپیرومتر، هاى دستگاه در عملکرد صحت بررسى روش مهمترین .شوند بررسى

 کالیبراسیون مخصوص لیترى سه یا لیترى یک سرنگ یک باید دستگاه کالیبراسیون انجام براى .باشد

 اختیار در مربوطه شرکت طرف از اسپیرومتر دستگاه با همراه کالیبراسیون نگسر معموال .باشد موجود

 ضرورى ندارد، مخصوص کالیبراسیون سرنگ اسپیرومتر دستگاه که صورتى در .ی گیرندم قرار خریدار

  ).Francisco García-Río,.2013(نمود اقدام آن تهیه جهت تر سریع چه هر است

 :یرومتراسپ دردستگاه کالیبراسیون روش

 در کالیبراسیون روزانه کنترل واقع در .شود کالیبره کار، به شروع از قبل روز هر باید اسپیرومتر دستگاه

 استفاده اى دوره معاینات در اسپیرومتر دستگاه از که مواردى در .است الزامى اسپیرومتر دستگاه نوع هر

 ساعت 4 هر است الزم شود، مى انجام اسپیرومترى زیادى تعداد روز طى در که زمانى بخصوص شود مى

 دستگاه در کالیبراسیون انجام روش با آشنایى جهت فوق موارد بر عالوه .شود انجام کالیبراسیون

 به کالیبراسیون قسمت در دستگاه کتابچه راهنماى است ضرورى کالیبراسیون، انجام از قبل اسپیرومتر،

 اسپیرومتر دستگاه .شود انجام گام به گام راهنما اساس بر کالیبراسیون انجام روش و شده مطالعه دقت
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 سی بیشتر سى 90 یا %3 از خطا میزان دستگاه، به هوا لیتر سه تزریق با که است کالیبره زمانى

 و دهید انجام را دستگاه راهنماى کتابچه در شده توصیه اقدامات دستگاه، در خطا وجود صورت نباشد.در

   .)Francisco García-Río,.2013(دهید انجام را سپیرومترىا توانید مى خطا رفع از پس

 :مناسب مرجع مقادیر انتخاب.س

 و شده مقایسه مقادیر آن با فرد هر در ریوى هاى وجریان حجمها که هستند مقادیرى مرجع، مقادیر

 ریه عملکرد غیرطبیعى و طبیعى الگوهاى آن اساس بر و شده مشخص آنها بودن طبیعى غیر یا طبیعى

 افراد از زیادى تعداد در ریه عملکرد وضعیت بررسى اساس بر مرجع مقادیر .شوند مى مشخص افراد در

 زنان و مردان در و متنوع سنى هاى درمحدوده تنفسى بیمارى هرگونه بدون و غیرسیگارى طبیعى

 مرجع مقادیر .باشند مى نژاد و قد جنس، سن، عامل چهار به وابسته مرجع مقادیر .شود مى مشخص

مورد انتظار اعداد صورت به مذکور فاکتور چهار ثبت و مرجع مقدار نوع انتخاب از بعد فرد هر مخصوص

 اعداد اندازه گیري شده با مقادیر و شده داده نمایش دستگاه در ریه عملکرد پارامترهاى از کدام هر براى

 در حاضر حال در.شوند مى داده نانتظار نشا مورد مقدار از درصدى صورت به و شده مقایسه انتظار مورد

 تفسیر و در یافته انتشار متعددى مرجع مقادیر شده انجام مطالعات اساس بر مختلف کشورهاى

 مرجع مقادیر ترین معروف و ترین شده شناخته از برخى .گیرند مى قرار استفاده مورد اسپیرومترى

 از قبل می باشند.Golshan و  Boskabadiدر ایران وKnudson، NHANES ECCS   شامل

 .شوند انتخاب اسپیرومترى دستگاه در مناسب مرجع مقادیر ضرورى است اسپیرومترى انجام به اقدام

 یا کشور همان مرجع مقادیر از نژاد یا کشور درهر شونده انجام هاى اسپیرومترى در است بهتر ترجیحا

 و اسپیرومترى هاى دستگاه دراغلب انایر مرجع مقادیر وجود عدم به توجه با ولى گردد استفاده نژاد

 مورد در شده انجام مطالعات نتایج به توجه با و اسپیرومتر دستگاه در آنها انتخاب امکان عدم بالطبع

است،  اروپایى نژاد به نزدیک ایرانى نژاد در اسپیرومترى مرجع مقادیر اینکه بر مبنى درایران مرجع مقادیر

 نامناسب مرجع مقادیر انتخاب .گردد استفاده ERS (ECCS) مرجع یرمقاد از ایران در شود مى توصیه

 عملکرد از اشتباه تفسیر نتیجه ودر کاذب غیرطبیعى نتایج ایجاد به منجر تواند اسپیرومتر مى دستگاه در

 مى انجام قابل دستگاه تنظیمات قسمت از اسپیرومتر هاى در دستگاه مرجع مقدار نوع انتخاب .گردد ریه

  )١٣٩٠داوودی و کرمی فر ،Rosenthal 1993-Glindmeyer 1995باشد.(

  :اسپیرومترى در مناسب عملکردى پارامترهاى انتخاب.ش

 چاپ و نمایشگر صفحه در و کرده گیرى اندازه را متعددى پارامترهاى اسپیرومترى هاى دستگاه اغلب

 کافى ریه عملکرد از پزشک ارزیابى براى پارامترها این از تعدادى فقط عمل در ولى.دهند مى نشان

   نتایج تفسیر براى الزم پارامترهاى حداقل دستگاه تنظیمات قسمت از است بهتر دلیل همین به .هستند
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Abstract: Caffeine is a alkaloidal substance found naturally in some foods, 

including coffee, tea, cacao, and so on. Add this to some types of beverages, 

including beverages. Caffeine in various forms, usually used to stimulate its 

effects. Today, this substance can be produced in large quantities and used in 

various products. The pure caffeine used to make caffeine tablets is readily 

available. . Caffeine causes a significant increase in respiratory rate and 

volume of minutes, as well as stimulates respiratory centers, increases 

pulmonary blood flow and sensitivity of central medullary areas to 

hypercapnia. Various studies have been done on caffeine and its effects. Here, 

the effects of caffeine sodium benzoate on normal spirometric indices have 

been studied. In this study, 80 volunteers were tested in two groups of ladies 

and gentlemen. The general principles of testing that were designed based on 

a specific algorithm were taught to the volunteers. First, the spirometry test 

was performed by volunteers before consuming caffeine sodium benzoate 

tablets to evaluate their volumes and their pulmonary capacities and then 

again after taking caffeine sodium benzoate tablets spirometry test. Parametric 

analysis of spirometry before and after taking caffeine sodium benzoate 

tablets showed a significant increase in each of the parameters in both men 

and women.  
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