
      
 

  1 
 

  



      
 

  2 
 

 

 

 

 

 کتاب نوم : دتنفسي سيستم اناتومي او فزيولوژي

 ليکوال: دوکتورحامد )شيرشينواری(

 کمپوز: دوکتور حامد )شيرشينواری(

هجري شمسي 3131چاپ کال:  

6866063070ليکونکي پته:  

               6870873131  

Dr.hamid1282@yahoo.com          

mailto:Dr.hamid1282@yahoo.com


      
 

  3 
 

 سريزه
ترټولووو لمووهی دهتووه سووتر(اڅ ه )ي( شکووه ريوور شووکر زار  يووم چووي      

 ماته ئي دا وهتيا راکه  ترشو داليکنه ترسر  کهم.                          

چووي ټولووو هيوادوالوو تووه دا جوتووه د  چوي شووو پرلپسووي لسوويزو شرنګوه      

ناکوالو زمونږ  ران هيواد افتانستان د ريرو سوتونزو سور  موړ کوه  چوي 

ددي ستونزو شکه يو  هم په علمي رکرکي ددي هيواد دبچو وروسته پاتي 

کيدل وو  نو ددي لپار  چي دغه ستونزي توه موو دحول  ر  پيوداکهي وي 

کو د پيتور شکه کوص  کوهی وي نوو يووازيني  ر  او ځان مو د نورکل

ئي په علمي پرمکتو  کوي د   چوي دعلموي پرمکتو  لپوار  تواز  او نووي 

معلوماتو ته  س رسی حتمي کبر  د   نو ددي لپار  مي بهتر  و ڼله چي 

 دتنفسي سيستم اناتومي او فزيولوژي تر عنوان  ندي يو کتاب وليکم     .

ريوور  حوود دنووهی د متعبوورو او منوول شوووو سوورچينو پدغووه کتوواب کووي تر      

شکووه اسووتفاد  شوووي د  چووي وروسووته د داي ووي کتنووي او شيهنووي وروسووته 

ستاسو  سونوته درسيدلی دی کو شرنګه چي دا زما لمهنوي ليکنوه د  نوو 

ي ينوا  چووي دمفهوووم  جملووه بنوودي او امووص غلووي  وواني بووه ولووري  نووود ټولووو 

 انو د موندلو په صوورڅ کوي ئوي  لوستونکو شکه هيله کوم چي د غلوي

 له مونږ سر  شريک کهي تر شو په راتلونکي کي اصصح شي    .

ديادوني وه بولم چي د کتواب پوه بيوا کتنوه کوي راسور  زموا  وران او د     

ادروه اسوتاد پوهنودوي دوکتوور بريوالي )ولوي زاد ( ريور  مرسوته کوهي د 

زه  د کووومي ورشکوووه مننووه کووووم  او همدارنګوووه د محتوورم اسوووتاد اصووو  

 )صميم( شکه هم رير  مننه کوم چي په ادبي لحاظ ئي کتاب اصصح که  .
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همدارنګه د کپلو دوستانو دوکتور ليااڅ )فضلي مومند(  دوکتور     

 لدادکان )صافی(   دوکتورسعادڅ ه )ابراهيم کيل(  راکتراميد )نيازي( 

راکتر احمدجاويد )زرنج( او داکترحامد)نيازي( شکه هم مننه کوم چي د 

 کتاب د محتوياتو په برابرولو کي راسر  مرسته کهي د .  

نګه د يادوني وه بولم چي د دوکتوران برای افتانستان د غهو همدار    

اوپه ځانکهي تو ه د راکترصيب اوريا شکه  مننه وکهم چي ز  يي د تل 

په شير د نورځوانانو پشان علمي زد  کهو ته وهشولم او زما کتاب يي په 

 کپل ويب پاڼي کي نشر کهو.

          

اکترحامدشيرشينواریر                                      
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  مننه 

د کپلو رانو والدينوشکه چي دژوند 

په هر پهاو کي ئي زما مصته کهي 

او ماته ئي د تعليم زمينه مساعد  

 که  د .
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 ډالۍ

ټولو هتو  رانو محصلينو ته چي د وب 

مسلک ئي دهيوادوالو د کدمڅ لپار  

 انتکاب کهی دی.
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 اول فصل

 عمو ميات

 تنفسی سيستم

Respiratory System 

تنفس او سا  اکستل داسی يو عمل دي چي ددي عمل کهنه او فريکونسي 

د ژوند په بهيرکي دبل هيڅ عمل سر  پرتله کيداي نشي  که شه هم مونږ 

دتنفس په کولو او نه کولو کي واکمنيو کوپدي به  س بري نشو چي 

دژوند تررير وکته پوري کپل تنفس بند کهو. دبلي کواشځه تنفس 

او ژوند په  هينیدم کسسر  يوځاي د يو   Pulsځانګهنه د  او د

 معلوملوکي ټاکونکي رول لوبوي.

پروسه د  ځکه چي د بدن حجري ددي  اهينهد سا  اکستل يو  

( له ځان   CO2ليوال دي چي اکسيجن واکلي او کاربن داي اوکسايد )

کيږي او  اکسيجن دتنفسي سيستم پواسوه اکستل چي .شکه ليري کهي

ويني ته ورکول کيږي او بيا د زه  او ر ونوسيستم 

(Cardiovascular له  ري د سږو شکه حجروته ليږدول کيږي. نو )

بهر ته اويستل  CO2ځکه وايصي شو چي حجروته د اکسيجن رسول او 

 زه  او ر ونو دواه  سيستمونو يو   ر  دند  د .  دتنفسي 
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کي ترسر  پهاونوندي شلورو تنفسي سيستم کپله دند  په  

 کوي

3) Ventilation:  دسږو شځه دهوا داکليدلو او اويستلو شکه

 عبارڅ دي.

دغازونوتبادله دسږو او ويني ترمنځ چي ځيني وکڅ د  (0

External Respiration  .پنامه هم ياديږي 

 انت ال. CO2دويني پواسوه د اکسيچن او  (1

 تبادله.  CO2دحجرو او ويني ترمنځ داکسيجن او  (4

اوس په ترتيب سر  ددتنفسي سيستم عمومي دندي او وروسته ددي   

سيستم دهر غهی اناتومي  هستولوژي او فزيولوژي ترشيهني  ندي 

 نيسو.

 دتنفسي سيستم دندي

Function of Respiratory System 

دي ځکه چي هر   تفسی سيستم يو دريرو اهينو سيستمونوله جملي شکه

حجر  د اکسيجن اکستلو او د کار بن داي اوکسايد ليري کولو ته اهتيا 

 لري. دتنفسي سيتستم دندو شکه په  ندي رول يادونه کوؤ:

a)  (دغازونو تبادلهeGases Exchang ) مککي مو تريادونه:

 وکه .

b)  دوينيpH  (کنترول Regulation of Blood pH :)  دا

عمل عمدتا  دسږو پواسوه په وينه کي د کاربن داي اوکسايد دکچي 

دبدلون پواسوه ترسر  کيږي  داچي کاربن داي اوکسايد دنسجونودمکتلفو 
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است صبي تعامصتو په پايله کي منځته راځي او بيا ويني ته دداکليدو 

ثباته مرکب د کاربونيک اسيد  وروسته د اوبو سر  تعامل کوي اويو بي

پنامه جوهوي چي دامرکب رير ژر په هايدروجن ايون او باي کاربونيټ 

ښکته ځي کودبلي کوا په  pHباندي بدليږي او پدي ترتيب دويني 

سږوکي دغه تعامل معکوس کيږي او دهايدروجن ايون سويه کميږي 

 لوهيږي. pHاوپه پايله کي د ويني 

CO2 + HOH          H2CO3              H
+ + HCO3

— 

H+ + HCO3
--          H2CO3                     CO2 + HOH 

 

c)  ( داواز توليدVocalization )  دغه دند  دتنفسي سيستم عمدتا :

پري مفصص  ( پواسوه ترسر  کيږي چي وروسته به  Tracheaدشزن )

 بحث ورکهو.

d) ()شامعي( دبوي کولOlfaction)  دا دند  د پوزي تشي :

(Nasal Cavity   شکه دهوا دمتل و ماليکولونو دتيريدو په وکڅ کي )

 ترسر  کيږي.

e) ( ژغورنه او دفاعDefense ) دتنفسي سيستم پواسوه نه :

سيستم پوري ليږدول کي بلکي ددي يوازي اکسيجن ترالبي وعايوي 

 ري په اوږدوکي دهوا شځه بيګانه توکی هم ليري کيږي او بدن دانتان 

دمداکلي شځه دامکان ترحد  پوري ژغوري  همدارنکه په سږو او 

 ,Leukocytes, Mast cells( کي د   Bronchiسنکونو )

Macrophage, Natural Killer Cells   شتون ددي سيستم ددفاعي

 دي ښکارندوي دي.دن
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f) ( دبدن دحرارڅ کنترولRegulation of Body 

Temperature) (دبدن شکه دسا  ويستلو :Expiration  په وکڅ )

کي داوبو دماليکولونو سر  يو ځاي حرارڅ هم ضايع کيږي. نو پدي 

 نر  لري.ترتيب تنفسي سيستم دبدن دحرارڅ په کنترول کي هم و

g) ( دبدن دابو توازن ساتنهMaintenance of Body Water 

 Balance  :) تنفسي سيستم دبدن داوبو په توازن کي کهوني لري  چي

د سا  اويستلو په وکڅ کي يوانداز  اوبه تبکير کيږي اوپدي ترتيب دبدن 

 شځه يو انداز  اوبه ضايع کيږي.

h) ( دويني پهن کيدولو شځه مکنيويAnticoagulant  

 Function :)  په سږوکي دMast Cell  شتون لري چه لدي حجرو

شکه هيپارين افرازيږي کوم چي د ويني دپهن کيدوشکه مکنيوي کوی او 

 نه پريږدي چه وينه در ونو په داکل کي پهن شي.

i)  د erting EnzymeAngiotensine Conv دسږو فراز :

 Endothelial( د   Pulmonary Capillaryدشعريه ر ونو )

Cells  شکه دACE   فرازيږي کوم چيAngiotensine 1    په

Angiotensine 2   باندي بدلوي چه داAngiotensine 2   د

( او د ويني دفشار په   Extracellular Fluid حجري شکه دباندی )

 کنترول کي مهم رول لوبوي.

j) (  دهورموني موادو جوهولSynthesis of Hormonal 

 Substance  :) اوس دا جوته شوي د  چي دسږو نسج ديو شمير

او  Serotonin, Acetylcholineهورموني موادو لکه 

Prostaglandins   کوم چي په بدن کي غور  فزيولوژيکي جوهوي

 دندي ترسر  کوي.

  



      
 

  17 
 

 دوهم فصل

 Alveoli  ته دهوا انتقال 

 تنفسی سيستم اناتومي او هستولوژي

Anatomy and Histology of 

Respiratory System 

دتنفسي سيستم غهي په دوو لويو برکوباندي ويشو چي يو يي 

دي چه پدي   ( Upper Respiratory Tract تنفسي  ر  )پورتني 

( او نورمرستندونه  Larynx( حنجر  ) Noseبرکه کي پوز  )

 Lowerجوهښتونه شامل دي او بله برکه يي ښکتني تنفسي  ر  )

Respiratory Tract ( دي چه پدي برکه کي شزن )Trachea   )

چهدهرغړيدجوړښتاو( او دسږي شاملي دي.Bronchiسنکي )

 نه کوو:دنديڅخهپهالنديډوليادو

(     Diaphragm همدارنګه ديادوني وهد  چه حجاب عجز )

سيني صندواچه اود بون جدارونه دتنفسي حرکڅ مسوليڅ په غاه  

 ش( ۱-۲لري.)
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 ( Noseپوزه ) .1
پوز  د جوهښڅ له پلو  د دوو برکو لرونکي د  چي يو يي 

کارجي برکه د  چي دا برکه په رير  انداز  دغضروفونو شځه جوه  

 او  Frontalهروکي اود Nasal( د   Bridge شوي د   ددي برکي پوله )

Maxillary  بله برکه د هروکو ديوي برکي شکه جوه  شوي د  او

( شکه عبارڅ د  چي دغټو جوهښتونو  Nasal Cavityپوزي دکاليګا ) 

 شکه يي په  ندي رول يادونه کوؤ:

 

 

 

ش۲-۱  
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  (: Nostrilsيا  Nares دپوزي سوري ) .1

دپوزي سوري چي دپوزي دکاليګا کارجي فوهه د  او پوز  دبهرسر  

داکلي فوهه د  جي پوزي جو   Choanaeوصلوي اوپه م ابل کي يي 

 دستوني سر  وصلوي. 

2. Vestibule :  

 Stratifiedد پوزي دسوريو په کل  کي مواعيڅ لري او د  

Squamous Epithelium  دا اپيتليوم د جلد د  پواسوه پوښل شوي چه

سر  تماس لرونکي   Stratified Squamous Epitheliumپوستکي د 

چه هروکين پليټ دي او دمکاوي غشا پواسوه پوښل  Hard Plateدي.  

شوي د پوزي دجو  ځمکه جوهوي او همدا پليټ دي چه د کولي او 

چه ادامي   Nasal Septumپوزي جوفونو يي سر  بيل کهي دي.  

 هروکي او  Vomerبرکه يي دغضرو  پواسوه او کلفي برکه يي د 

Ethmoidهروکي دPrependicular plate     پواسوه جوه  شوي د

-۲دپوزي جو  پردوو برکو ويشي يو يي چپ او بل يي ښي برکه. )

 ش(۲

1. Conchea  :  

شاته دپوزي په وحشي جدارکي شتون لري د  Vestibuleدا جوهښڅ د 

-۲ماهي د غوږ يا کلي )کونجی( پشان شکل لري او دري روله دي. )

 ش(۲
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a. Superior Conchea 

b. Middle Conchea 

c. Inferior Conchea 

 

1. Meatus : 

شاته مواعيڅ لري په دري  Concheaورته جوهښڅ دی چه د دانل ته 

 روله دي

a. Superior Meatus 

b. Middle Meatus 

c. Inferior Meatus 

ته دمکتلفو  Mid. Meatusاو  Sup. Meatusچي لدي رلی شکه 

Paranasal sinuses  فوهي راکصصيږي کوInf. Meatus  ته

Nasolacrimal duct .ش(۲-۲) فوهه راکصصيږي 
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 دپوزي فزيولوژي:

هرکله چه دکولي کاليګا د غ(ا شکه رک وي نوپدي وکڅ کي  (1

 دهوا تيريدو يواځيني  ر  پوز  د .

 دهوا تصفيه کول: (2

دويښتانولرونکي   Vestibuleلکه شنګه مو چه مککي يادونه وکه  چي 

 Nasalدي نو دا ويښتان دهوا شکه غټي (ري ايساروي دبلي کوا د 

Septum  اوNasal Conchea  پواسوه چه پدي جو  کي کومي کږي

ش  دپوزي جوړښت۲-۲  
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او  Concheaوږي  ري جوهي شوي دي داددي  مل  رځي چه هوا د 

Septum  په سوحه ولګيږي اودا چه دا دواه  سوحي دColumnar 

Epithelium  کا(به سلياوي اوGoblet Cells  لري اوددي

حجروپواسوه مکاو افرازيږي  نوځکه دزياڅ شمير غيراهينو توکو 

دنيولو او ددويو دوهاندي ت  شکه مکنيوي کوي چه دا توکی بيا ديو 

اشر په رول دمکاو سر  يوځاي بلعوم ته انت اليږي او بيا به يا تؤ شي 

 اويا به بلع شي. 

 

 و مرووبول:دهوا رمول ا (1

دهته  Nasal Concheaاو   Nasal Septumدپوزي دجو  دا دند  د

دي په  ندي رول   cm2 160پراکه برکي پواسوه چه مساحڅ يي 

 ترسر  کيږي:

 ري دپوزي  Nasolacrimal Ductداوښکو هته نم او رووبڅ چه د 

جو  ته راځي دهوا په مرووبوالي کي رول لري اوهته  رمه وينه چه 

اوي غشاد شعريه ر ونو په منځ کي بهيږي دهوا د رميدو سبب په مک

 رځي  نوځکه دتنفسي سيستم پاتي برکي ته  رمه  مرووبه او فلترشوي 

 هوا داکليږي. اوددي سيستم ديادي برکي د کرابيدو مکه نيسي.

ديادوني وهد  چه دپوزي دجو  دا دري دندي چه دهوا  رميدل  

پنامه   Air Conditioningدي د مرووبول او فلترکولو شکه عبارڅ

 ياديږي.

 (: Olfactionبوي حس ) (1

پواسوه چه دپوزي دجو    Olfactory Epitheliumدا دند  دپوزي د 

 په پورتني برکه کي شتون لري تر سر  کيږي.

 



      
 

  23 
 

 ټاکنه: Resonanceدکبرود  (5

 Paranasalجوفونه لري چي يو يي  Resonanceکبري دو  د 

Sinuses   او بل يي همدا دپوزي جو  دي  چه دپوزي د جو  کهنه

ټاکنه کي هته وکڅ ښه جوتيږي چه د  س اويا   Resonanceدکبروپه 

 کوم بل شي پواسوه پوز  بند  کهو اوبيا کبري وکهو.

 

 بلعوم .2

Pharynx 

بلعوم داسي يو غهي دي چه د تنفسي اوهضمي دواهوبيصبيلو      

سيستمونوپه رله کي راځي. دغه غهي پورته کواکي دپوزي او دکولي 

سر  اهيکي لري. چه دپوزي شکه هوا او دکولي شکه هوا  مايعاڅ او 

غ(ا ورداکليږي او بيا ئي اهوند  غهو ته يي چي په ښکتني برکه کي 

 ت الوي.ورسر  اهيکي لري ان

بلعوم په ښکتني برکه کي دتنفسي سيستم دحنجري اودهضمي 

سيستم دمري سر  اهيکي لري. بلعوم دري برکي لري چي عبارڅ دي 

 له:

 

 Nasopharynx       )د پزی برکه( 

 Oropharynx         )دکولی برکه( 

 Laryngopharynx  )حنجری برکه( 

Nasopharynx  دبلعوم پورتني برکه د  چيChoanae   شځه

او   Nasopharynx)دايو نابشپه او منضم نسج دي چي  Soft plateتر 
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Oropharynx   دواه  سر  بيلوي. ددغه پليټ په کلفی برکه کي

پنامه شتون   Uvulaانګورداني ته ورته يو  بارز  )راوتلي( چوهښڅ د 

لري. ددي پليټ  دند  داد  چي د بلع شوي مواد نه پريږدي چي 

Nasopharynx    اودپوزي جو  ته داکل شي(  پوري غزيدلي دي

شځه تيريږي او ستوني ته   Nasopharynxبيکار  او فاضله مکاو د 

راځي چي لدي وروسته بلع او يا داچه بهر ته کارجيږي. 

Nasopharynx  شځه دو   ته دمنځني غوږAuditory   تيوبونه

راکصصيږي کوم چي دمنځني غوږ او اتموسفير ترمنځ فشار يوي شان 

 Pharyngealپه کلفي سوحه کي يو تانسل د  Nasopharynx کوي. د

Tonsil   ياAdenoid  پنامه شتون لري چي دا تانسل دانتان په م ابل کي

 د بدن شکه دفاع کوي.

  Epiglottisشکه تر Uvulaبرکه د  Oropharynxدبلعوم 

پواسوه ارتباو   Faucesپوري غزيدلي دي چي دکولي جو  سر  د 

لري نو ځکه هوا  مايعاڅ او غ(ا ورشکه تيريږي. داچي دابرکه د مکاو 

پواسوه پوښل شوي  Stratified Squamous Epitheliumلرونکي 

نوځکه ددي موادو د تيريدو په وکڅ کي نه  رول کيږي. د يادوني وهد  

  Faucesپنامه د  Palatineاو  Lingualچي دو  عدد  نور تانسلونه د 

 سر  نژدي شتون لري.

دشوکي شکه   Epiglottisبرکه د  Laryngopharynxدبلعوم 

م کي د مري سر  او په کل  کي شروع او د ښکتني برکي په ادا

پشان د  Oropharynxدحنجري سر  وصليږي چه بلعوم دا برکه هم د 

پواسوه پوښل  Stratified Squamous Epitheliumمکاو لرونکي 

 ش( ۳-۲شوي دي. )
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ش ۲-۳  

ش( ۲-۳)  
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 حنجره .3

Larynx 

حنجر  چي دبلعوم اوشزن ترمنځ ځاي لري.دحنجری غضروفی 

چوکاټ د دريو واق اودريو جوه  يي )چه شپږدانی کيږي( شکه جوه 

شويدي چه ټول نهه غضروفی پوښ لرونکي دي. چه تر ټولو لوي 

شکه عبارڅ دي. په واق رول پروڅ دي اودا   Thyroidغضرو  ئي د 

 پنامه هم ياديږي.    Adam’s Appleغضرو  د 

شکه عبارڅ دي کوم   Cricoid Cartilageدوهم واق  غضرو  د     

چي د حنجري ااعد  جوه  وي او د جنجري پاتی ټول غضروفونه ددي 

 غضرو  لپاسه وااع دي.

شکه عبارڅ دي. دا   Epiglottis Cartilageدريم واق غضرو         

غضرو  دپاسه وااع او دژبي کواته امتداد لري  Thyroidغضرو  د 

د جوهښڅ له پلو  دنورو غضروفونو سر  توپير لري پدي معني چي دا 

لري.   Elastic Cartilageپرځاي   Hyaline Cartilageغضرو  د 

او غضرو  دند  داد  چي دبلع دعمل په وکڅ کي حنجر  بندوي اونه 

 پريږدي چي مواد ورته داکل شي.

لمهي جفڅ غضرو  چي د ااشوغي )شمشي( پشان شکل لري 

سر  وصل دي د  Cricoid Cartilageعلوي او کلفي برکو کي د 

Arthynoid Cartilage  پنامه ياديږي. اوهته غضرو  چي په علوي

غضرو  سر  شوکو سر  وصل دي او دښکر پشان   Arthynoidکي د 

غضرو  پنامه ياديږي او دريمه جوه    Corniculateشکل لري د

 غضرو  شکه عبارڅ دي چي د  Cuneiformغضرو  
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Corniculate   غضرو  په ادام کي په Mucous Membrane   کي

 ش( ۴-۲امتداد لري. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غضرو   Arthynoid( د Ligamentsدو  جوه  رباوونه )

غضرو  پوري   Thyroidدادامي برکي شکه نيولي تر کلفي برکي د 

ش ۲-۴  
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غزيدلي دي  چي علوي رباو يي ديوي مکاوي غشا پواسوه چي د 

Vestibular Folds  اوياFalse Vocal Cords   پنامه ياديږي پوښل

کله چي دبلع عمل صورڅ نيسي نو  Vestibular Foldsشوي دي  دا 

حنجر  بندوي اونه پريږدي چي غ(ا او مايعاڅ حنجري ته داکل شي او 

همدارنګه دسږو شکه دهوا کارجيدل هم يوشه وکڅ دځنرسر  

 ش(۵-۲مکامکوي.)

اوسفلي رباو يي هم دمکاوي غشا پواسوه احاوه شوي دي چي 

پنامه ياديږي. د  True Vocal Cordsيا  Vocal Foldsدامکاوی غشاد 

Vocal Folds  او ددويوترمنځ سوري مجموعا  د Glottis   .پنامه ياديږي

Vestibular Folds   اوVocal Folds  داوه  دStratified 

Squamous Epithelium  پواسوه او دحنجري نوري برکي د

Pseudostratified Squamous Epithelium   پواسوه پوښل شوي

 دي.

په التهاب اکته شوي نو   Vocal Foldsديادوني وهد  چي هرکله 

 وايي.  Laryngitisدغه حالڅ ته 

 ندي رڼا اچؤ:اوس مونږ دحنجري په دندو )فزيولوژي( با

 دThyroid   اوCricoid    غضروفونه دواه  دهوا دتيريدولو لپار

 يو کصصه  ر  جوهوي.

 Epiglottis  اوVestibular Folds   دواه  حنجري ته دبلع شوو

 موادو له داکليدو شځه مکنيوي کوي.
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 Vocal Folds  د اوازدتوليد لمهني منبع د : دا چيVocal 

Folds  په کوم مکانيزم سر  اواز توليدوي په  ندي رول تري يادونه

 کوؤ:

د   Vocal Foldsشکه تيريږي ددي  Vocal Foldsهته هوا چي د 

 اهتزاز سبب  رځي او ددي اهتزاز په تيجه کي اواز توليديږي. همدارنګه

شکه تيريږي د اهتزاز امپليتود هم  Vocal Foldsهته هوا چي د  

ه زياته هوا تير  شي نو امپليتود به لوه  او اواز به هم تعينوي نوکه چيرت

لوهوي او برعکس که چيرته داهتزاز امپليتود وهوکي وي نو اواز به هم 

ټيټ وي. د اواز زير او بم کيدل د اهتزاز دفريکونسي پوري اه  لري که 

)داهتزاز دغږ اوفريکانس  Pitchچيرته داهتزاز فريکونسي لوه  وي نو 

ه هم لوه وي او اواز به زير نوعيڅ ولري کوکه فريکونسي لوهوالي( ب

به يي هم ټيټ وي او اواز به بم نوعيڅ ولري   Pitchټيټه وي نو 

داهتزازکونکومسااو تتير هم د اهتزاز په   Vocal Foldsهمدارنګه د 

ادامي برکه   Vocal Foldsفريکونسي باندي اغيز  لري که چيرته د 

لرونکي اواز به توليد شي نو اوس چي د   Pitchاهتزاز وکهي نو لوه 

Vocal Folds   هر شومر  ښکته برکه په اهتزاز راځي نو په هماغه

نسبڅ   Vocal Foldsکم وي. داچي د نارينو   Pitchانداز  به اواز 

( لرونکي اواز Pitchښځوته اوږد دي نوځکه دکمي فريکونسي )کم 

تيرشي نودا اواز بيا د شځه را  Vocal Foldsلري. هرکله چي اواز د 

ژبي  شونرو  غاښونو او نورو جوهښتونو پواسوه تتيرپکي راځي 

(Modified .)کيږي 

دوول په تتيرسر  په غيرمست يم   Vocal Foldsهمدارنګه غضروفونه د 

رول د فريکونسي په ټاکني باندي غيز  لري  کله چي يوازي دتنفس عمل 

ي کواته تدور کوي او غضروفونه وحش Arthynoidصورڅ ونيسي نو 
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Vocal Folds   يوله بل شځه ليري کيږي او په نتيجه کي زياته هوا

ورشکه تيريږي  کو که چيرته همدا غضروفونه انسي کواته تدور 

 Vocalيو بل سر  نژدي کيږي او کمه هوا د   Vocal Foldsوکهي نو 

Folds  شکه تيريږي د غضروفونو ادامي اوکلفي حرکتونه هم دVocal 

Folds  ( .۵-۲په کشش او وول باندي اغيز  کوي) ش 

ديادوني وهد  که چيرته يو شک  حنجر  د سروان 

(Carcinoma له وجي ليري کهاي شي نوبيا اواز )

 دمري د اهتزاز پواسوه توليد ی شي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش (۲-۵)  
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ش (۲-۵)  
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 شزن .4

Trachea 

 Dense Regularشزن يو غشايي تيوب دي چي د 

Connective Tissue  او دملسا عضصتو شکه جوهشوي دي داجوهښڅ

توري ته ورته غضروفونوپواسوه  Cعدد  پوري دنګلسي د   20-15د 

ت ويه کيږي. داغضروفونه دشزن ادامي او وحشي جدارونوکي مواعيڅ 

لري او دهوا د تيريدلو لپار  يي يو کصصه  ر  جوه  کهي د  چه ددغه 

غضروفونوداکلي سوحه مکاوي غشاپواسوه پوښل شوي. د شزن کلفي 

 Elastic Ligamentous Membraneجدار چي غضرو  نلري بلکي 

-۲پنامه يو بنرل دملسا عضصتو لري)  Trachialis Musclesاو د

ش( چي ددي عضصتو دت ل  په نتيجه کي دشزن اور کميږي چي ۶

دټوکي په وکڅ کي دا عمل دهوا د ريري چټکي تيريدني سبب  رځي او 

 د بلعوم شکه مکاو او ناغوښتي مواد ليري کوي.

پوري دي   cm 12-10او وول يي   mm 12ي اور دشزن داکل

چي د حنجري شکه ترپنځمي صدري ف ري پوري غزيدلي دي. شزن په 

 Primary Bronchiسفلي برکه کي د دوو کوچنيو تيوبونو باندي چي 

نوميږي ويشل شوي دي. د شزن ترټولو ښکتني غضرو  يوتيته مانند  

پنامه ياديږي  چي دا جوهښڅ د  Carinaجوهښڅ جوهوي چي د 

Primary Bronchi   فوهي يوله بل شکه بيلوي. دبلي کواCarina  د

راريولوژي له مکي هم کا  اهميڅ شکه برکمنه  ساحه د  او 

همدارنګه دميکانيکي تنبي په م ابل کي رير حساس جوهښڅ دي پدي 

ه ورسيږي نو د ټوکي يو  معني چي هرکله بيګانه مواد دغه ساحي ت
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اوي عکسه توليديږي او تر هته دوام کوي ترشو دغه بيګانه مواد له 

Carina      .شکه ليري شي 

  

ش۲-۶  
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5. Trachiobronchial Tree 

 

لکه شنګه مو چي مکي ووايل چي شزن په سفلي برکه کي په 

پنامه   Primary Bronchiدوو برکو ويشل کيږي چي هر  برکه يي د 

بيا په کپل وار سر  په مسلسل رول په  Primary Bronchiياديږي. دا 

شانګو ويشل کيږي تردي چي دا تيوبونه دومر  واه  شي چي د 

ه وي. دشزن شځه تر اکر  پوري مايکروسکوپ پرته يي ليدل شوني ن

پنامه ياديږي. چي دا   Trachiobronchial Treeټوله تنفسي  ر  د 

Trachiobronchial Tree   بياد فزيولوژي له نظر  په دو  برکو ويشل

)هدايتي ساحه( او بل يي  Conducting Zoneکيږي چي يو يي 

Respiratory Zone  . تنفسي ساحه( د( 

 

  :  Conducting Zoneهدايتي ساحه .6

 Terminalدشزن شکه شروع او تر   هدايتي ساحه

Bronchioles  ځلي په شانګو   16پوري دوام لري چي پدي لهکي شزن

ويشل کيږي. دا هدايتي ساحه د هوا تيريدلولپار   ر  جوه  وي  داچي دا 

ساحه د اپيتيلل نسج پواسوه پوښل شوي د  نوځکه امکان ترحد  پري 

شکه  Trachiobronchial Treeناغوښتي (ري ليري کوي اوبيا يي 

 بهر اوباسي.

ي د ته هته (ر  Terminal Bronchiolesديادوني وهد  چي 

ولري نوځکه د ربروسکرو  µ 5-1   رارسيدو وهتيا لري کوم چي د

امراض زياڅ تر ستر و  Terminal Bronchiolesکارکونکو کي د 

کيږي. ځني ريري وهي (ري چي اوريي له يو مايکرون شکه هم کم 
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 Pleuralوي د سږو ترجدار پوري ځان رسوي اوهلته له سنکي مايع )

Fluid    0.5( سر  نښلي او مککي نشي تلصي  کو هته (ري چي د µ  

ريږي چي   شکه هم کم اور لري دسږوپه جوفونو کي له هوا سر  ګ

( په وکڅ کي بهرته وځي. کو داچي Expirationبيرته د سا  اويستلو )

سر  سمون کوري نو دتنفسي  ري په   µ 0.3دسکهټو  د (روجسامڅ د 

نديږي او ځان سږو ته رسوي چي له بد  مرغه په يوي برکه کي هم نه ب

د عمليي په اساس  Diffusionسږوکي د دريمي برکي نه زياڅ يي د 

(  Expired Airترسب کوي او پاتي دو  برکي يي بيا د ضفيري هوا  )

سر  يوځاي بيرته بهرته اوځي. په سږو کي دا ترسب شوي (ري په 

پواسوه له منځه ځي او پاتي   Alveolar Macrophageزياته انداز  د 

برکه يي د سږود لمفاوي چينل پواسوه له ساحي شځه وهل کيږي او 

هته شه چي ددي ټولو ميکانيکتونو شکه بيا هم پاتي شول نو هته بياد 

Alveolar Septum  په برکه کي د فبروزي نسج درامنځته کيدو سبب

 ار  تضع  باندي بدليږي. رځي چي دا بيا په يودومد

د جوهښڅ او دندو ته  Trachiobronchial Treeاوس بيرته د 

 ر رځو:

باندي  کوم چي په   Primary Bronchiشزن په ښي او چپ 

 Primary Bronchiسږو کي غزيدلي دي ويشل کيږي  دښي کوا سږي 

بيا اوږد  او  Primary Bronchiلنر او پراکه دي کو د چپ کواسږي 

نري وي نو ځکه دچپ سږي په نسبڅ په ښي سږي کي زياڅ مرضونه 

 ش(۷-۲تر ستر و کيږي.)
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ش۲-۷  

ش(۲-۷)   
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لکه شنګه چي په پورته شکل کي  ورو چي  ښي کواکي 

Primary Bronchi  په دريو او چپ سږي کي په دووSecondary 

(Lobar) Bronchi   باندي ويشل شوي دي  چي داLobar Bronchi  بيا

باندي ويشل کيږي   Tertiary (Segmental) Bronchiهريو يي په 

چي په شانګو باندي د ويشني دا لهي همداسي دوام کوي ترشو چي اور 

پنامه  Bronchiolesشکه هم کم شي چي دا بيا د   mm 1يي 

 Terminalبياهم په شانګو ويشل کيږي او   Bronchioles ياديږي 

Bronchioles .رامنځته کوي 

هرځومر  چي دهوا د انت ال  ر  کوچني کيږي په هماغه انداز  

وهښڅ کي هم تتير او بدلون رامنځته کيږي د ددي  رو په جدارونوپه ج

په جدارونوکي دغضروفونو شکل   Primary Bronchiبيلګي په رول د 

توري پشان او په زياڅ تعدادسر  وي او ملسا عضصتو   Cد انګلسي د 

  Lobar Bronchiبنرلونه پکي نسبتا  کم تر ستر و کيږي کوکه چيرته د 

غضروفونه به يي د پليټ پشان دجدارونو جوهښڅ ته نظر واچوؤ نو 

شکل ولري او دملسا عضصتو م دار پکي زياڅ او دمکاوي غشا او 

دغضرو  ترمنځ ديوي وب ي په رول ترستر و کيږي. اوس نو چي هر 

اور کميږي په هماغه انداز  دغضروفونو م دار کم   Bronchiشومر  د 

 Terminalاو دملسا عضصتو م دار زياتيږي ان تردي چي په 

Bronchioles   په جدار کي غضرو  هيڅ نه تر ستر و کيږي اوپه

 جدار کي يي ملسا عضصتو م دار په زياته انداز  ترستر و کيږي.

کي دملسا عضصتواسترکا  Bronchiolesاو   Bronchiپه 

اوت ل  په نتيجه کي د دويو په اورکي تتير منځته راځي  دمثال په رول 

وا تيريدوته ضرورڅ وي نودا عضصڅ د تمرين په وکڅ کي د زياتي ه

استرکا کوي او دتنفسي  ري اور لوييږي  کو دسا  بندي په حمله 
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(Asthma attack  کي بيا د )Terminal Bronchioles  ملسا عضصڅ

د اور دکميدو سبب  رځي او   Bronchiolesت ل  کوي چي  دا ددغو

م دار بيکي کميږي په نتيجه کي دهوا په م ابل کي م اومڅ زياڅ او دهوا 

 او حتي د مرګ سبب هم  رځي.

Bronchi  دPseudostratified Columnar Epithelium    پواسوه

  Ciliated Simple Columnar Epitheliumد Bronchiolesلوي 

 Ciliated Simple Cuboidalد  Terminal Bronchiolesپواسوه او 

Epithelium  لرونکي اپيتليوم پواسوه پوښل شوي دي  داچي هر سيليا

دانو پوري سيلياوي لري او دا سيليا په مسلسل رول په هر  ثانيه  200تر 

ځلو پوري دوامدار حرکڅ کوي نو ځکه د تنفسي سيستم   20-10کي د 

  شکه د ناکوښو موادو په ليږد کي د کا  اهميڅ شّځ برکمن دي.
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 تنفسي ساحه

Respiratory Zone 

 
دوهمه ساحه دتنفسي ساحي پنامه  Trachiobronchial Treeد 

شکه شروع او ترهوايي  Terminal Bronchiolesياديږي کوم چي د 

( پوري چي دهوا او ويني ترمنځ د غازونو تبادلي ځاي Alveoliکشوهو )

دي رسيږي  چي تر هوايي کشوهو پوري په تنفسي ساحه کي او ځلي په 

په شانګو ويشل  Terminal Bronchiolesشانګو ويشنه صورڅ نيسي  

جوهوي کوم چي په کمه انداز    Respiratory Bronchiolesکيږي او 

د غازونو دتبادلي وهتيا لري او دا ځکه چي لدي سر  د وصلو هوايي 

په   Respiratory Bronchiolesکشوهو تعداد کم دي  لدي وروسته 

( باندي ويشل کيږي چي هر  سنکي Alveolar Ductسنکي مجرا )

( لرونکي د  چي  Alveolar Sacمجرا بيا د دوو يا دريو سنکي کشوهو)

( Alveoliد دو  يا زياتو هوايي کشوهو )  Alveolar Sacبصکر  بيا هر 

 لرونکي دي.

هر  هوايي کشوه  د داسي نسج پواسوه احاوه شوي چي 

ا ستيکي اليا  لري کوم چي د سا  اکستني او يا دسا  اويستلو په وکڅ 

 کي هوايي کشوهي ته ددي وهتيا ورکوي چي پراکه اويا تنګه شي.

سږي کپل (اڅ کي رير ا ستيکي کاصيڅ لري  هرکله چي 

دويو د هواشکه رکي شي نو پراکيږي او دهواد ويستلو وروسته بيرته 

چيرته سږي دهوا شکه رکي هم نه وي  کپل اصلي شکل ته را رځي که

 بيا هم  دومر  هوا لري چي دويو ته اسنفجي کاصيڅ وروبښي.

Primary Bronchioles  د ملسا عضصتو دبنرلونو سر  يو ځاي

دکو جن او ا ستيک منضم نسجونو لرونکي هم دي. هته اپيتليوم چي په 
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Respiratory Bronchioles   کي شتون لري دSimple Cuboidal 

Epithelium ( په شکل او هته چي په هوايي مجراؤAlveolar Duct )

 Simple Squamous( کي شتون لري د Alveoliاو هوايي کشوهو )

Epithelium  په شکل سر  دي.که شه په تنفسي ساحه کي سيليا نشته کو

 Macrophagesبيا هم ناکوښي مواد لکه شنګه مو چي مککي واويل د 

 ش(۸-۲پواسوه د ساحي شکه ليري کيږي.) او لمفاوي چينلونو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميلونو پوري هوايي کشوهي   300په دواه  سږوکي ت ريبا  

پوري رسيږي. دهوايي  250µشتون لري چي په اوسو رول يي اور تر 

کشوهو جدارونه رير نري دي چي له دو  روله حجرو شکه شوي دي  يو 

 Squamousدي کوم چي د   Type I Pneumocytesيي 

ش(۲-۸)  
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Epithelium  90حجرو په رله کي راځي او دهوايي کشوهو جدار تر% 

 Type پوري دهمدي حجرو شکه جوهشويدي او بل رول حجري يي د  

II Pneumocytes   پنامه ياديږي کوم چي معکبي شکل لري او د

Surfactant   پنامه ماد  افرازوي چي دا ماد  د سا  اکستلو په وکڅ کي

 د هوايي کشوهو پراکيدل اسانوي.

په هته ځاي کي چي د هوا او ويني ترمنځ د غازونو تبادله 

 Respiratoryصورڅ نيسي پدغه ځاي کي دسږو تنفسي غشا ) 

Membrane)  هم شتون لري چي دا غشا عمدتا  د هوايي کشوهود

 Pulmonaryجدارونو پواسوه جوه  شوي چي ريوي شعريه ر ونه )

Capillaries يی رانتاهلي دي.  دا غشا رير  نري د  چي د غازونو )

 ش(۹-۲تبادلي کي مرسته کوي او ندي جوهښتونو لرونکي د .)

  پوښلي دي.د مايعاتو هته نري وب ه چي هوايي کشوهي يي 

 Alveoli Epithelium  چي دSimple Squamous 

Epithelium  .شکه جوه شوي دي 

  دAlveolar Epithelium .ااعدوي غشا 

 ( نري بين البيني کصInterstitial Space.) 

 Capillary Endothelium .ااعدوي غشا 

 Capillary Endothelium  چي دSimple Squamous 

Epithelium .شکه جوهشوي دي 
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ش(۲-۹)   
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 سږي

Lungs 

سږي چي دتنفس اساسي عضوي دي چي د حجم له نظر  په بدن 

کي تر ټولو نور غهو لوي غهي شميرل کيږي. هر  سږ  مکرووي 

( او شوکه Diaphragmشکل لرونکي د  چي ااعد  يي په حجاب عجز )

پورته د . چپه سږ  چي   cm 2.5هروکي شکه ت ريبا    Clavicleيي د 

560 gr   وزن لري دښي سږي په نسبڅ کوچني د  پداسي حال کي چي

 پوري وزن لري.  gr 620ښي سږ  تر 

Hilum  دسږي انسي سوحه د  چي لدي سوحي شځه يوزياڅ

و   دويني او لمفاوي ر ونه اPrimary Bronchiشمير جوهښتونه لکه 

اعصاب سږو ته داکل او هم د سږو شکه کارجيږي. ټول جوهښتونه 

 Lung’sله  ري داکليږي مجموعا  دسږو دج(ز )  Hilumچي سږو ته د 

Root .پنامه ياديږي )  

دښي کوا سږي د دريو او دچپ کوا سږي د دوو لوبونو) 

Lobes باندي ويشل شوي چي دا لوبونه يو له بل شکه د سږي په )

-۲( پواسوه بيل شوي دي )Fissureژور او متبارز درز)سوحه د يو 

پواسوه ت ويه کيږي    Lobar Bronchiolesد  Lobeش(. او هر  ۱۱

باندي   Bronchiopulmonary Segmentsپه کپل وار په  Lobeهر 

لرونکي دي ويشل شوي دي  نو   Segmental Bronchiolesچي د 

 9عدد  او په چپ سږي کي   10پدي حساب سر  ښي سږي کي 

شتون لري چي هر يو   Bronchiopulmonary Segmentsعدد 

Bronchiopulmonary Segment  بيا د منضم نسج پواسوه په شو
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برکو ويشل شوي ري. که چيرته په انفرادي تو ه کوم 

Bronchiopulmonary Segment   د جراحي عمل په نتيجه کي ليري

کهاي شي نو په پاتي سږي به بيا هم سالمي وي دا ځکه چي هيڅ يو لوي 

لدي منضم نسج شکه ندي تيري شوي.  Bronchiرګ او 

Bronchiopulmonary Segments   بيا په کپل وار د هته جدار

  Lobulesپواسوه چي په بشپه رول د منضم نسج جوهښڅ نلري په 

پواسوه ت ويه   Bronchiolesد   Lobulesباندي ويشل کيږي چي هر 

 کيږي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش۲-۰۱  
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ش۲-۰۱   
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 صدري جدار او تنفسي عضلي                

Thoracic Wall and           

Muscles of Respiration     

  Costal Cartilagesصدري جدار د صدري ف رو  پښتيو  

سټرنوم هروکي او يو تعداد عضلو شکه تشکيل شوي دي او هته جو  

چي د صدري جدار او ديافرا م ترمنځ شتون لري دصدري جو  

(Pleural Cavity   پنامه ياديږي ) چي دا جو  دبون شکه د

Diaphragm   .پواسوه بيل شوي ديDiaphragm  دنورو اسکليتي

عضلو سر  يو ځاي  دتنفس سرته رسولو مسوليڅ په غاه  لري         

( کي رول Inspirationش(. هته عضلي چي په سا  اکستلو) ۱-۱۱)

 Diaphragm, External Intercostalلري عبارڅ دي له 

Muscles Pectoralis Minor Muscles   اوScalene Muscles 

شکه  چي لدي جملي شکه د سا  اکستلو په وکڅ کي ديافرا م د ت ل  

 .Extبرکه پراکيږي او د    2/3پواسوه دصدري جو  ت ريبا  

Intercostal  Pectoralis Minor   اوScalene  عضلو دت ل  په

نتيجه کي پښتي اوچيږي او صدري جو  پراکوالي سبب  رځي. د سا  

او پښتيو   Sternum( عضلي هته دي کوم چي دExpirationاويستلو )

عضلي.   Internal Intercostalد ښکته کيدو دند  لري لکه د بوني او 

 عضلي د سا  اويستلو په وکڅ کي او Internal Intercostalکه شه هم 

Ext. Intercostal  عضلي د سا  اکستلو په وکڅ کي ريري فعاله وي

کو بيا هم ددي عضلو اصلي دند  په دواه  حا تو کي د صدري افس 

 شکه مکنيوي کول دي. Collapseثباڅ ساتل او ددي افس د 
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Diaphragm  چي د  ومبزي پشان شکل لري ااعد  يي د

Inner Circumference  ر  وصله د  او پورتني برکه يي د منضم س

پنامه   Central Tendonنسج هموار شيټ لرونکي د  چي داشيټ د 

په شکل کي  Diaphragmياديږي  په نورمال اوعادي سا  اکستنه کي د 

رير کم تتير تر ستر و کيږي پري معني چي دبوني عضلو د استرکا په 

ي او دا ددي سبب شکه ليري ځ  Diaphragmنتيجه کي دبون غهي د 

ښکته شي  کو که چيرته د سا  اکستلو   Central Tendon رځي چي 

رير زياڅ ښکته کيدل   Central Tendonشدڅ رير زياڅ شي نو بيا د 

د بوني غهو پواسوه نهي کيږي. برعصو  لدي چي ښکتني پښتيي د يو 

د مسلسل   Diaphragmشمير نورو عضصتو پواسوه هم پورته  ځي د 

هموار شکل اکتيار او   Diaphragmهم ددي سبب  رځي چي  ت ل 

ښکتني پښتيي او چتي کهي. نو هرکله چي پښتيي اوچتي شوي نو د 

Costal Cartilage   پواسوه د پښتيو وحشي حرکڅ هم صورڅ نيسي

ش(.  ۱۱-۲او په نتيجه کي صدري جو  جنبي پراکوالي هم پيداکوي )

روکي په لور په مايل رول وااع دي پښتيي عموما  دف رو شکه د سټرنوم ه

نو کله چي پښتي اوچتي  شي نو دصدري جو  ادامي کلفي حجم هم 

 زياتيږي.
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 Externalاو   Diaphragmدنارمل تنفس په وکڅ کي د 

Intercostal  عضلو د استرکا په صورڅ کي د صدري جو  حجم

رول   Passiveکميږي او دسږو او صدر دا ستيکي کاصيڅ له مکي په 

(  صورڅ نيسي. او برعصو  لدي شکه د Expirationسا  اويستل )

پورته او بوني غهي  Diaphragmبوني عضصتو د ت ل  په نتيجه کي 

 بيرته کپل اصلي ځاي ته راکش کول کيږي.

ش۲-۰۰  
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عادي او اوي سا  اکستلو په وکڅ کي که چيرته مونږ د بون او  يو

صدر جوفونو ته متوجي شو نو يو زياڅ شمير توپيرونه به په دواهو 

حا تونو کي تر ستر و کهو او دهته دا چي په اوي تنفس کي ټول سا  

اکستونکي عضلي د نارمل تنفس په نسبڅ رير او اوي ت ل  کوي چي  

ش(. کو له بلي ۱۲-۲څ پراکيدو سبب  رځي)دا دصدري جو  د زيا

کوا په اوي سا  اويستنه کي بيا د سا  اويستلو عضلي په اعظمي رول 

 استرکا کوي او دصدري جو  حجم د امکان تر حد  راکموي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ش۲-۰۲  
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 پلورا

Pleura 

که شه هم سږي په صدري جو  کي ارار لري کو که لږ شه 

ښه زير شوو نو جوته به  شي چي هرسږي بيا په يو بل جو  کي چي 

Pleural Serous Membranes  شکه جوه او دPleural Cavity 

د  Mediastinumش(. ۱۳-۲پنامه ياديږی ځاي پر ځاي شوي دي )

Midline  چي د زه   شزن  مري او نورو پيوسته  هته ساحه د

جوهښتونو پواسوه جوه شوي دي اويا په بل عبارڅ هته ساحه د  چي د 

پواسوه د  Mediastinumسږو د انسي سوحو ترمنځ وااع د   چي دغه 

هري سږي پلورال جو  يو له بل شکه بيل شوي دي. پلورال جو  د 

 Parietalپلورا ) دوو غشاو پواسوه احاوه شوي دي چي يو  يي جداري

Pleura ( پنامه او بل يي د حشوي پلورا )Visceral Pleura پنامه )

ياديږي. جداري پلورا کوم چي د صدري جدار داکلي سوحه   دحجاب 

په برکه  Hilumاحاوه کوي د  Mediastinumعجز علوي برکه او 

ر  چي د سږو سوحه يی احاوه کهي د  اهيکه کي د حشوي پلورا س

 لري.

پنامه ديوي مايع پواسوه چي د   Pleural Fluidدپلورا جو  د 

حشوي پلورا شځه افرازيږي رک شوي دي او دا مايع  ندي دري دندي 

 ترسر  کوي:
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 ( دا مايع د ښويه کونکي ماديLubricant پشان عمل کوي )

دسږو او صدري جو  شکل تتير کوي نو نه پريږدي چي  يعني کله چي

 جداري پلورا او حشوي پلورا يو له بل سر  وموښل شي.

  دا مايع حشوي او جداري پلورا يو له بل سر  ټينګي ساتي او نه

پريږدي چي د صدري جو  او سږو د تتير شکل په وکڅ کي يو له بل 

 شکه جدا شي.

 کنيوي وشي نو ددي لپار  داچي دسږو د کولپس شکه بايد هم م

منفي فشار ته ضرورڅ ليدل کيږي چي دا منفي فشار ددي مايع پواسوه 

داسي ايجاديږي چي لدغه ساحي شکه لمفاوي سيستم ته مايعاڅ کميږي  

او دا کټ مټ هته مکانيزم دي د کوم پواسوه چي د بدن په نورو 

پس نشي برکوکي منفي فشار منځته راځي. ددي لپار  چي سږي بايد کول

فشار ته ضرورڅ دي کو له نيکه مرغه د پلورا داکلي  mmHg 4-نو 

دي  چي دا رير منفي فشار ددي باعث  رځي چي  mmHg 7-فشار 

 نارمل سږي د پلورا کواته کش شوي شکل باندي پاتي شي.

 

 

 

 

 

 

ش۲-۰۳  
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 سږو اروا

Lung’s Blood Supply 

سږو ته دو  روله وينه ورځي يوهته وينه د  چي 

Deoxygenated Blood   يي بولی چي د ښي بوين شکه په

Pulmonary Artery   کي ورځي او په سږو کي پهOxygenated 

Blood   باندي بدليږي او بيرته دPulmonary Vein  له  ري چپ

ازين ته را رځي  چي دا رول د ويني جريان د سږو دند  بلل کيږي او 

ندي د سر ته رسولو لپار  بل هته رول وينه سږو ته ورځي چي ددي د

وينه د  او په سږو کي په   Oxygenatedيي استعمالوي چي دا بيا 

Deoxygenated  ويني باندي بدليږي  دا وينه دBronchial Vein  او

Azygos Vein .له  ري بيرته زه  ته رادرمي 

دريوي ر ونه  ندي  دريوي ر ونو کصوصياڅ:  (1

 ځانګهني لري:

a.  ريوي شريان دSystemic Aorta  په نسبڅ

 نري جدار لري.

b. .ريوي ر ونه رير ا ستيکي کاصيڅ لري 

c.   په ريوي ر ونو کي ملسا عضصتو کم انکشا

 کهي دي.

d.  په Arterioles   کي ملسا عضلي اليا  کم

 ترستر و کيږي.
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e. ( ريوي شعريه ر ونهPulmonary 

Capillaries د )Systemic Capillaries  په

 نسبڅ لوي دي.

سږو ته چي په يو   دريوي ويني جريان اوفشار انداز : (2

داي ه کي کوم م دار وينه ځي په همدغه وکڅ کي د البي 

( سر  مساوي د .کو هته  Cardiac Outputدهاني )

فشار چي په ريوي ر ونو کي منځته راځي د 

Systemic  ي چي په  ندي ر ونو په نسبڅ رير ټيټ د

 رول تري يادونه کوؤ:

 

 

 

سږو ته د ويني جريان کنترول د  ويني جريان کنترول:دريوي  (1

  ندي فکتورونو پوري اه  لري.

a. ( البي دهانهCardiac Output :) ريوي ويني جريان  دالبي

دهاني سر  مست ما  متناسب دي  نو هرهته فکتور چي البي دهانه متاثر  

 Systemic دفشار نوعيت شماره

Vessels 

Pulmonary 

Vessels 

1 Systolic Pressure 120 mmHg 25 mmHg 

2 Diastolic Pressure 80 mmHg 10 mmHg 

3 Main Arterial 

Pressure 

100 mmHg 15 mmHg 

4 Capillary Pressure 17 mmHg 7 mmHg 
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کوي د ريوي ويني جريان هم متاثر  کو ي شي چي دافکتورونه عبارڅ 

 ي له:د

i. ( وريدي باز شڅVenous Return   .) 

ii. (  ت ل  اوContraction Force.) 

iii.  (دت ل  شميرContraction Rate.) 

iv. ( محيوي م اومڅPeripheral Resistance.) 

b. ( وعايوي م اومڅVascular Resistance:)  ريوي ويني

جريان د وعايوي م اومڅ سر  معکوسا  متناسب دي يعني هرشومر  چي 

وعايوي م اومڅ رير وي په هماغه انداز  به ريوي ويني جريان کموي 

او برعکس که وعاويوي م اومڅ کم وي نو ريوي ويني جريان به زياڅ 

 وي.

c. ( عصبي فکتورونهNervous Factors:)    په تجربوي رول سر

 ه شوي د  چي د سمپاتيک اعصابو دتنبي په وجه دا په را

Vasoconstriction    صورڅ نيسي او سږوته د ويني جريان کميږي

 Vasodilatationکو د پاراسمپاتيک اعصابو د تنبي په وجه بيا 

صورڅ نيسي او دويني جريان سږو ته ريريږي  کو په نارمل او 

شوي چي ايا کودکار   فزيولوژيکو حا  تو کي بيا تر اوسه داند  جوته

( د سږو د ويني په Autonomic Nervous Systemعصبي سيستم )

 جريان کومه اغيز  لري او که نه.

d. ( کيمياوي فکتورونهChemical Factors :) برکص  د بدن د

نورو برکو په سږو کي د کاربن داي اوکسايد د ريرښڅ او يا د اکسيجن 

ورڅ نيسي او داچي ولي ص Vasoconstrictionدکمښڅ له وجي دلته 

 علڅ يي   تر اوسه پوري يي مکانيزم ندي شر ند.
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e. ( هايدروستاتيک فشارHydrostatic Pressure :) په نارمل

حا تو کي کله چي انسان و ه وي نو د جا(بي د کشش په د بدن په 

علوي برکوکي دسفلي برکو په نسبڅ فشار کم وي  چي همدا اانون په 

ي يعني دسږو په پورتني برکه کي فشار کم او په سږو کي هم توبيق کيږ

ښکتني برکه کي فشار زياڅ دي. دفشارد تفاوڅ په اساس سږي په دريو 

 ش(.۱۴-۲برکو ويشل کيږي)

i. ( پورتني برکهApical Part   ياZone 1:)  دسږو پدغه برکه

کي د کپيلرو په داکل کي کوم فشار شتون لري دا فشار هيشکله دهته 

فشار شکه چي په اسناکو په داکل کي د هوا دشتون له امله پيداکيږي 

  Cardiac Cycleنشي لوهيدلي نو ځکه پدغه ساحه کي دويني جريان د 

 په هيڅ يوي مرحلي کي هم شتون نلري.

ii. ( منځني برکهZone II:)  پدغه برکه کي دCardiac Cycle   په

Systole   صفحه کي دAlveoli  فشار نسبڅ ريوي فشار ته کم او د

Cardiac Cycle  پهDiastole  صفحه کي دAlveoli  فشار نسبڅ ريوي

د   Cardiac Cycleفشارته زياڅ وي  نو ځکه پدغه ساحه کي د 

Systole د او په په صفحه کي دويني جريان موجوDiastole  صفحه کي

 دويني جريان موجود نه وي.

iii. (ښکتني برکهZone III:)  پدغه ساحه کي ريوي شرياني فشار د

Alveolar Pressure  په نسبڅ دCardiac Cycle   په دواهو مرحلو

کي زياڅ وي نوځکه دلته دويني يو دوامدار  جريان شتون لري.کو 

 Zoneون ستاخ شمصستي حالڅ کي ټول سږي ديادوني وه د  جي ست

III .دي 
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 لمفاوي تقويه

Lymphatic Supply 

سږو ته دو  روله لمفاوي ر ونه تللي دي چي يو يي سوحي 

( دي کوم تر Superficial Lymphatic Vesselsلمفاوي ر ونه )

حشوي پلورا پوري رسيږي او دسږو سوحي نسج او حشوي پلورا شکه 

لمفاوي مايع راوهي  او بل رول يي رانت الوي  چي دا دواه  روله لمفاوي 

 له  ري د سږو شکه کارجيږي.  Hilumر ونه د 

Phagocytic  حجري د کاربن (ري او نور ناغوښتي مواد د

لمفاوي ر ونو ته يي انت الوي.کو بلي تنفس شوي هوا شکه راټولوي او 

کوا له بد  مرغه همدا لمفاوي ر ونه دي چي له سږو شکه سرواني 

حجري د بدن نورو برکو ته انت الوي. په زهو کلکو او کاصتا  په هتو 

کسانو کي چي سګريټ شکوي او يا په  رد او غبار کي ژوند تير کهاي 

ش۲-۰۴ ش(.۲-۱۴)   
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د سږو رن  د کاکستري شکه وي نو د کاربن د (راتو د تچمع په اثر يي 

 تر تور رن  پوري تتير کوي.

 

 دټوخي او پرنجي عکسي

Cough and Sneeze Reflexes 

د ټوکي او پرنجي عکسي هته وکڅ توليديږي کله چي د تنفسي 

 ري په اوږدو کي بيګانه او مکريش مواد لکه سلفرداي اوکسايد او د 

( ددغه دواهو Tracheaاو شزن ) Bronchiز پيدا شي. کلورين غا

موادو لپار  کاصي اک(ي لري او کله چي دا مواد د کپلو اک(و سر  

ته   Medulla Oblongataاعصاب پواسوه   Vagusوصل شي نو د 

اکشن پوتنشيل انت اليږي او دلته بيا د ټوکي عکسه په ماشه 

(Triggered) .کيږي 

 Vestibular  هوا اکستل کيږي او بيا ليتر  2.5لمهي ت ريبا  

Folds   اوVocal Folds   په کلک رول سر  بنديږي او هوا په سږو کي

ښه تکته کيږي  د بلي کوا بوني عضلي ت ل  ددي سبب  رځي چي 

Diaphragm   پورته شي او پدي وکڅ کي سا  اويستونکي

(Expiration عضلي هم ت ل  کوي او په سږو کي فشار تر )100 

mmHg  پوري او يا لدي شکه هم پورته ځي. بيا يوناشاپهVocal Folds 

پورته ځي او هوا   Soft Plateکصصيږي   Vestibular Foldsاو  

( سر  د کولي له  ري mile/hour 100-75دسږو شکه په زياڅ سرعڅ )
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بهرته وځي اوپدي وري ه د بيګانه او مکريشو موادو د اويستلو سبب 

  رځي.

عکسه هم دټوکي دعکسي پشان توليديږي کو يوشه فرق دپرنجي 

 لري چي په  ندي رول تري يادونه کوؤ:

دپرنجي په عکسه کي د تکرش مرکز به دپوزي په اوږدو کي 

 Medullaکي او همدارنګه  Bronchiوي  نه په شزن اويا 

Oblongata   دTrigeminal   اعصابو پواسوه تنبي کيږي او همSoft 

plate  کسه کي راښکته کيږي او هوا دپوزي له  ري بهر ته پدغه ع

 اوځي او بيګانه مواد تنفسي  ري شکه ليري کيږي.

 تهويه

Ventilation 

او   Pulmonary Ventilationمونږ دو  رول تهويه لرو يويي 

 شکه عبارڅ دي. Alveolar Ventilationبل يي 

Pulmonary Ventilation  دا يو  دوري پديد  د  چي په نتيجه

کي يي تاز  هوا سږو ته داکل او په م ابل کي په عين م دار سر  هوا د 

سږو شکه بهر ته اوځي  چيرته دغه م دار د هوا په مونږ په يو  داي ه 

 Respiratory Minute Volume (RMV)کي محاسبه کهو نو ديته 

د   چي دا په  ندي رول محاسبه  ml 6000وايي چي نارمل انداز  يي 

 کوؤ:
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Pulmonary Ventilation = Tidal Volume X Respiratory rate 

Pulmonary Ventilation= 500 ml X 12/minute 

Pulmonary Ventilation=6000 ml/min 

Alveolar Ventilation  عبارڅ دهته م دار هوا شکه دي کوم

چي په يو  داي ه کي د غازونو دتبادلي لپار  په مصر  رسيږي. لکه 

شنګه چي پوهيږو چه ټوله تنفس شوي هوا د غازونو دتبادلي لپار  نه 

( کي پاتي Dead Spaceاستعماليږي بلکي يو انداز  هوا په مه  مسافه )

 Pulmonaryنو پدي اساس ددي تهويي انداز  او م دار دکيږي  

Ventilation  :په نسبڅ کمه د  چي په  ندي رول محاسبه کيږي 

Alveolar Ventilation = (Tidal Volume – Dead Space Volume 

) X Respiratory Rate 

Alveolar Ventilation = (500 ml – 150 ml ) X 12 

ml/min 

Alveolar Ventilation = 350 ml X 12 ml/min 

Alveolar Ventilation = 42oo ml/min 
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دتهويي دتوضيح لپار  ضروري د  چي په  ندي موضوعاتو رڼا 

 واچوؤ:

 Pressure Difference andدفشارتفاوڅ اود هوا جريان ) (1

Airflow :) 

ددي لپار  چي دهوايي کشورو او بهراتموسفير ترمنځ دهوا تبادله 

نوبايد د دويو ترمنځ د فشار تفاوڅ موجود وي چي په صورڅ ونيسي 

تنفسي تيوب کي دهوا په انت ال باندي عينا  هته اوانين د توبيق وهدي 

 کوم چي په ر ونو کي دويني په جريان توبيق کيږي.

  
     

 
 

(    Millimeter/minuteپه تيوب کي د هوا جريان ) Fپداسي حال کي چي 

P1 فشار انداز     په اوله ن وه کي دP2  په دوهمه ن وه کي د فشار

 دهوا جريان په م ابل کي دم اومڅ شکه عبارڅ دي. Rانداز  ښيي او 

اوس که چيرته په اولي ن وي کي فشار لوه وي نو د هوا انت ال به د 

اولي ن وي شکه د دوهمي ن وي په لور او که په دوهمه ن وه کي فشار 

وهمي ن وي شکه د اولي ن وي په لور لوه وي نو د هوا انت ال به د د

صورڅ ونيسي. عينا  ااعد  په تنفس د عمل په وکڅ کي د توبيق وه د   

چي دسا  اکستلو په وکڅ کي فشار د هوايي کشوهو په نسبڅ 

بهراتموسفير کي فشار لوه وي نو هوا هوايي کشوهو ته داکليږي او د 

کي د بهراتموسفيرپه سا  اويستلو په وکڅ کي بيا فشار په هوايي کشوهو 

 نسبڅ لوه وي نو هوا د هوايي کشوهو شکه بهرته اوځي.
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 (:Pressure and Volumeفشار او حجم ) (2

د صدري جو  او هوايي کشوهو دواهو باندي د غازونو عمومي اانون 

 دتوبيق وه دي.

   
   

 
 

P   يي فشارn   يي دغازد مولونوشميرR ( 0.08203دغازونو ثابڅ 
at.lit/mole . K   )T  يي د حرارڅ درجه اوV  يي حجم راښيي. چي لدي

يي ثابڅ دي نو هرکله چي دا دواه   nاو  Tجملي شځه په انسانانو کي 

 ثابڅ شول نو دا جوتيږي چي فشار د حجم سر  معکوسا  متناسب دي.

 Airflow intoد هوايي کشورو شکه دهوا کارجيدل اوداکليدل ) (1

and out of Alveoli:) 

دتنفسي سيستم د فزيولوژي پوهانو له کوا دري اراردادونه ددغه سيستم د 

  Barometricفشار د عددي ښودني لپار  ابول کهل شوي دي. اول يي 

( دي چي د بدن په سوحه د اتموسفير فشار دي او په هر ځاي P(B)فشار )

 Cmکي صفر ابول شوي دي. دوهم يي  هته کوچني فشار دي چي په

HOH  سر  ان( 1داز  کيږي Cm HOH = 0.74 mm Hg او دريم يي .)

 Alveolarهته فشار دي چي هوايي کشوهو ترمنځ شتون لري او 

Pressure ( Palv)  1پنامه ياديږي  چي ددي فشار Cm HOH   يي د

Barometric   1  فشار  شکه د Cm HOH  1-په انداز  زياڅ او Cm 

HOH  يي دBarometric  1         فشار  شکه د Cm HOH   په انداز

 کم دي.

فشار دتفاوڅ په اساس هوا سږو او  Barometricفشار او   Alveolarد 

هوايي کشوهو ته داکل او کارجيږي چي د تفس په وکڅ کي ددي دواهو 

 فشارونو ترمنځ  ندي شلور حالتونه شوني دي.
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a.  دسا  اويستلو په اکري وکڅ کي دا دواه  فشارونه سر  مساوي

 د هوا تبادله صورڅ نه نيسي. وي نو ځکه

b.  دسا  اکستلو په وکڅ کيBarometric  فشار دAlveolar  فشار

 په نسبڅ لوهيږي نوځکه هوا دسږو او هوايي کشوهو ته ورننوځي.

c.  دسا  اکستلوپه اکري وکڅ کي بيا دا داوه  فشارونه سر  مساوي

 کيږي او د هوا تبادله بيا صورڅ نه نيسي.

d. ي د سا  اويستلوپه وکڅ کBarometric  فشار دAlveolar 

فشار په نسبڅ کميږي چي داددي سبب  رځي چي هوا له هوايي کشوهو 

 شکه بهرته اووځي.

 

 دهوايي کشوهو د حجم تتير:  .1

لکه شنګه مو چي مککي يادونه وکه  چي سږو او هوايي کشوهو ته د 

فشار کا  اهميڅ لري او   Alveolarهوا داکليدلو او کارجيدلو کي 

د هوايي کشوهو د حجم تتير پواسوه تتير کوي نو  زمه د  چي د فشار 

 هوايي کشوهو د حجم د تتير  ملونه مفصص  وشيهو:

a.  دسږو دRecoil  :کيدل 

کيدل ددي باعث  رځي چي هوايي کشوهي کولپس شي    Recoilدسږو 

 چي دا کولپس کيدل په دوو  ملونو سر  منځته راځي.

i.  ا ستيکي کاصيڅ: داچي په سږو کي ا ستيکي اليا  دسږو

 شتون لري او دا اليا  دسږو د کولپس کيدو ته زمينه مساعدوي.

ii.  سوحي کشش: داچي د هوايي کشوهو انداز  کوچني د  او د

اندازي کموالي ددي د کولپس کيدولو لپار  زمينه برابروي او هاغه داسي 

ه پوښل شوي د  او ددي چي د هوايي کشوهو سوحه ديوي مايع پواسو

مايع دماليکولونو د کشش او  نسبڅ دکوچنيو هوايي کشوهو د توسع کيدو 

اوي ته رير  د  نو ځکه دکولپس کيدوته کا  ميصن لري. کو ددي لپار  
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چي ددي کولپس کيدو شکه مکنيوي وشي نو دلته دو  فکتورون شتو لري 

 . Interpleural Pressureاوبل يي  Surfactantچي يو يي 

1) Surfactant: 

Surfactant  هته مواد دي چي د يوي مايع سوحي کشش کموي. هته

Surfactant  چي په سږو کي د هوايي کشورو اپيتليوم پوښوي د

Pulmonary Surfactant  پنامه ياديږي چي داSurfactant  د

Alveolar Membrane .د سوحي کشش کموالي سبب  رځي 

Surfactant  د دو  روله حجرو پواسوه توليديږي لمهي رول يي د سږو

Type II Alveolar Epi.  حجري دي کوم چي دSurfactant 

Secreting Alveolar Cell   ياPneumocytes   پنامه ياديږي  چي د

د لرلو له مکي پيژندل  Microvillisسوحي باندي  Alveolarکپلي 

پنامه حجري دي چي د   Claraد   Bronchiکيږي او بل رول يي د 

Bronchiolar Exocrine .حجرو پنامه هم ياديږي 

دکيميا له نظر  وشيهؤ نو جوته به شي چي د   Surfactantکه چيرته 

فاسفوليپرونو  پروتينونو او ايونونو شکه جوه شوي دي. فاسفوليپرونه د 

 DPPC (Diجوهوي چي مهم فاسفو ليپر يي   %75نټ سرفکتا

Palmitoyl Phosphatidyl Choline  پنامه ياديږي اونور شحمياڅ )

شکه عبارڅ دي. هته  Phospatidylglycerolيي د تراي  لسرايد او 

کي شتون لري په شلور روله دي چي دو   Surfactantپروتينونه چي په 

دي  او همدا پروتينونه   Hydrophobicاو دو  يي   Hydrophilicيي 

د ژونديو موادو له جملي شکه  ڼل کيږي. او  Surfactantدي چي د 

 کي شتون لري د کلسيم شکه عبارڅ دي. Surfactantهته ايون چي په 

پنامه ياديږي  چي د   Tubular Myelinکام شکل د  Surfactant د

Tubular Myelin  د جوهيدو وروسته دExocytosis اسوه عمل پو
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Alveolar Lumen  ته انت اليږي او دلته پهMonomolecular   وب ي

 فعال شکل دي بدليږي. Surfactantباندي چي د 

Surfactant .ندي دندي تر سر  کوي  

 Surfactant  دهوايي کشوهو سوحي کشش کموي  چي دا عمل

 په  ندي مکانيزم سر  ترسر  کوي.

برکه د    Hydrophilicيو يي  فاسفوليپر دو  برکي لري  Surfactantد

پوښوي او بله برکه يي   Alveoliچي په اوبو کي انتشار کوي او 

Hydrophobic   برکه د  چي دAlveolar   هوا ته کواته درومي

نوپدي اساس فاسفوليپر د نورو برکو سر  يوځاي کيږي دهوايي کشوهو 

 په سوحه کپريږي او دسوحي کشش د کموالي سبب  رځي.

 Surfactant  د هوايي کشوهو د ثباڅ سبب  رځي او دهوايي

 کشوهو د کولپس کيدو مکه نيسي.

 Surfactant  چي درشيمي ژوند دريمي مياشتني وکڅ شکه

وروسته جوهيدنه پيل کيږي او په اومه مياشڅ کي دا جوهويدنه چټکتيا 

د  Hypoxiaپيدا کوي  نو کله چي ماشوم پيداشي نو دتنفسي مرکزونه د 

بي په اثر په لمهي تنفس شروع کوي او پدغه وکڅ کي چي سږي هم تن

کولپس کيدو ته د کپل (اتي کاصيڅ له مکي ميصن لري  نو همدا 

Surfactant  دي چي دسږو کولپس کيدنه نهي کوي.په هته

Premature   ماشومانو کي چي د او  ماشتني شکه مککي زيږيږي د

Hyaline Membrane Disease  ياRespiratory Distress 

Syndrome   تر ستر و کيږي او داځکه چي  تردي وکته پوري په

نه وي توليد شوي ترشو د سږو دکولپس شکه  Surfactantکافي انداز  

ه او په تمامه معني مکنيوي وکهي  نوپدي ترتيب ريوي تهويه يي کم

بصکر  د ماشومانو دمهيني سبب  رځي. نوددي کار دمکنيوي لپار  بايد 
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جوهيدنه  Surfactantتوصيه شي دا ځکه چي دا د   Cortisoleمورته 

 تنبي کوي.

  داچيSurfactant  دSPA  اوSPD  پروټينولرونکي دي نو ددي

 په وري ه له Opsonizationپروټينو پواسوه د بکترياؤ او وايروسونو د 

 منځه وهي او د سږو په دفاع کي رول لري.

 : Pleural Pressureپلورال فشار  (2

دوهم هته فکتور چي د سږو او هوايي کشوهو د حجم تتير سبب  رځي 

شکه عبارڅ دي  هته فشار چي د پلورال جو   Pleural Pressureد 

کي شتون لري يا هته فشار چي د جداري او حشوي پلوراؤ ترمنځ شتون 

پنامه ياديږي. نو کله چي دا فشار د   Pleural Pressureلري د 

Alveolar  فشار شکه کم شي نوAlveoli  پراکيږي او کله چي د

Alveolar اټوليږي  داچي په فشار شکه زياڅ شي نو هوايي کشوهي ر

فشار شکه کم دي نو ځکه دسږو د   Alveolarعادي حالڅ کي دا فشار د 

کولپس د مکنيوي عامل  ڼل کيږي او بله داچي داد وريدي باز شڅ لپار  

يو تنفسي پمپ دند  هم ترسر  کوي او دهته داسي چي د جا(بي داوي 

ي چي دبدن برکص  دلته فشار منفي دي او دا منفي والي ددي باعث  رځ

د سفلي برکو شکه وريدي ويني باز شڅ د بدن علوي برکو ته صورڅ 

او سا  اويستنه   mm Hg 6-ونيسي. دا فشار په نارمل سا  اکستنه کي 

 دي.  mm Hg 2-کي 

مانوري اويا په  valsalvaفشار په  Pleural  ديادوني وه د  چي

    Pneumothorax   Hydrothoraxپتالوژيکو حا تو لکه 

Hemothorax   اوPyothorax .کي مثبڅ کيږي 
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Pneumothorax  هته پتالوژيک حالڅ دي چي پدي کي د پلورال

جو  کي هوا راټول شوي وي چي دا مکتل  عاملونه لري لکه ضربه  

 چاه  سر  وهل  دپښتي ماتيدل او نور........

( په وکڅ Expiration( اود سا  اويستني )Inspirationد سا  اکستني )

 فشارونه په  ندي رول سر  تتير کوي:  Pleuralاو  Alveolarکي 

 Cm 5-په نارمل رول د سا  اويستني په اکري وکڅ کي پلورال فشار 

HOH  وي  اوAlveolar  فشار دBarometric    فشار سر  مساوي وي

وي. کو په نارمل سا  اکستني په وکڅ کي پلورال   Cm HOH 0يعني 

ته کيږي او ددي سبب  رځي چي هوايي ته ښک Cm HOH 8-فشار 

کشوهي توسع کهي او حجم يي زياڅ شي چي د حجم دزياتيدو له وجي 

فشار شکه کميږي او هوا سږو ته داکليږي   Barometricيي فشار د 

چي د هوا په داکليدو سر  بيرته د سا  اکستني په اکري وکڅ کي 

Alveolar   فشار دBarometric .فشار سر  مساوي کيږي 

فشار کميږي ددي دو    Pleuralداچي ولي د سا  اکستني په وکڅ کي 

علتونه دي  يو داچي د غازونو دعمومي اانون له مکي د صدري جو  

فشار ټيټ شي او دوهم   pleuralد حجم پراکوالي ددي سبب  رځي چي 

کيدو ميصن زياتيږي او د  Recoilدا چي دسږو د توسع له وجي د سږود 

Suction زياڅ اثر پواسوه هم پلورال فشار کميږي. عمل د 

دسا  اويستني په وکڅ کي پلورال فشار زياتيږي دا ځکه چي د يوي کوا 

کيدو ميصن  Recoilد صدري جو  حجم کميږي اودبلي کوا د سږو د 

هم مړ ښکته راکي. هر کله چي پلورال فشار لوه شي د هوايي کشورو 

فشار ته لوهيږي او  Barometricفشارنسبڅ  Alveolarحجم کميږي او 

 Alveolarهوا سږو شکه بهر ته وځي چي د هوا د وتللو وروسته بيرته 

 ش(.۱۵-۲فشار سر  مساوي کيږي ) Barometricفشار د 
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 دسږو د دندو اندازه کول

Measuring of Lung Functions 
فعاليڅ تر سر  ددي لپار  چي پو  شوو چي تنفسي سيستم کپل نارمل 

کوي او که نه  نو بايد دتنفسي سيستم دندو په انداز  کولو  س پوري 

کهو ترشو ددي په مرسته وشو کهاي چی د تنفسي سيستم د فزيولوژيک 

 او پتالوژيک حالڅ په اه  راپور ورکهو.

 

 دسږو او صدر ظرفيت

Compliance  of the Lungs and Thorax 
فشار د تتير پواسوه چي کوم بدلون د صدر او سږو  Alveolarديوواحد 

په حجم کي راځي د سږو او صدر دظرفيڅ پنامه ياديږي او په لنر رول 

وايو چي دسږو او صدر د پراکيدو وهتيا ته د سږو او صدر ظرفيڅ 

 سر  انداز  کيږي.    liter/Cm HOHوايي  چي په 

دسږو او صدر زياڅ پراکيدل د دويو د ظرفيڅ دلوهيدلو سبب 

کي دسږو ا ستيکي اليافو  Emphysema رځي د بيلګي په رول په 

کيدو ميصن کم کهي چي  Recoilتکريب ددي سبب  رځي چي دسږو د 

کيدو ميصن کموالي د سږو د رير پراکيدو سبب  رځي او  Recoilدا د 

اندازي په نسبڅ زياتيږي  د بلي کوا  بصکر  دسږو ظرفيڅ هم دنارمل

که چيرته د سږو او صدر د پراکيدو په مړ کي کوم کنر شتون ولري لکه 

 .Pulدهوايي کشوهو کولپس کيدل      Pulmonary Fibrosisپه 

Edema  Asthma  Bronchitis  او نورو کي نو داد سږو د ظرفيڅ د

 کموالي سبب  رځي.
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 ريوي حجمونه او ظرفيتونه

 Pulmonary Volumes & Capacities 
ته داکليدونکی او لدي   هته پروسه چي دهتي پواسوه تنفسي سيستم

پنامه   Spirometryسيستم شکه کارجيدونکي هوا انداز  کيږي د 

بيا هته اله د  چي ددغي هوا انداز  معلوموي.  Spirometerياديږي او 

ي هوا انداز  کول شومر  د اهميڅ وهدي پدي باندي به هله پو  دا چي دد

شوو چي مونږ دتنفسي سيستم د پتالوژي په بار  کي پور  معلوماڅ 

 ولرو.

 عموما  د سږو هوا په دو  روله ويشل کيږي.

 ( Lungs Air Volumesسږو د هوا حجمونه ) (1

 (Lungs Air Capacities سږو د هوا ظرفيتونه ) (2

 

 (Lungs Air Volumesحجمونه )دسږو د هوا  (1
دسږو هوا حجم عبارڅ دهته حجم شکه دي چي يو شک  يي په نارمل 

رول دسا  اکستلو په وکڅ کي تنفسي کوي چي دا حجمونه متتير 

(Dynamic .دي ) 

a. Tidal Volume (TV) : دا د هوا هته م دار حجم شکه عبارڅ

دي چي يو نارمل انساني يي د نارمل تنفس په وکڅ کي اکلي او يا 

د . او ددي حجم د م دارله   ml 500کارجوي يي چي نارمل انداز  يي 

 ش(.۱۶-۲مکي مونږ د تنفس شدڅ معلوموالي شو)

b. Inspiratory Reverse Volume (IRV):  دا

وروسته   Tidal Volumeهته م دار هوا د  چي يو شک  يي دنارمل 

 ش(.۱۶-۲د ) ml 3000په جبري رول اکلي چي نارمل انداز  يي 
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c. Expiratory Reverse Volume (ERV):   داهته م دار هوا د

هوا شکه وروسته په جبري   Tidal Volumeچي يو شک  يي د نارمل 

 ش(.۱۶-۲د )  ml 1100تو ه اوباسي چي نارمل انداز  يي 

d. Residual Volume (RV) :  په نارمل حالڅ کي سږي په مکمل

رول سر  د هوا شکه نشي تشيدلي بلکي د جبري سا  اويستني سر  سر  

ي کيږي چي دغه م دار هوا بيا هم يو م دار هوا د سږو په داکل کي پات

د . ددي   ml 1200وايي چي نارمل انداز  يي   Residual Volumeته 

حجم هوا شتون دو  اهميته لري يو داچي سږو شکل په ساتنه کي مرسته 

کوي او دکولپس کيدو شکه يي مکه نيسي او بل داچي د سا  اويستني په 

 ش(.۱۶-۲وکڅ کي د ويني سر  د غازاتو تبادله صورڅ نيسي)

 (: Lungs’ Air Capacitiesدسږو ظرفيتونه ) (2

که چيرته د سږو دو  يا شو حجمونه سر  جمع کهو نو ديته د سږو 

 ظرفيڅ وايي  چي په  ندي رول سر  دي.

a. Inspiratory Capacity (IC) : شکه که د يو عادي سا  اويستني

( د پيل شکه په جبري رول Inspirationوروسته  يوي سا  اکستني )

شروع او تر اعظمي حد  پوري ادامه پيداکهي نو دغه ټول م دار هوا ته 

Inspiratory Capacities  (په ح ي څ کي دغه هوا د ۱۶-۲وايي .)ش

Tidal Volume   اوIRV           مجموعه د  چي په  ندي رول يي محاسبه کوؤ                                  

Inspiratory Capacity=TV + IRV 

Inspiratory Capacity=500 ml + 3300 ml =3800 ml  
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b. Vital Capacity (VC) : ديو ژور سا  اکستني وروسته په

وايي   Vital Capacityجبري رول چي کوم م دار هوا کارجيږي ديته 

 ,Tidal اويا په بل عبارڅ د سږو هته مجموعي ظرفيڅ دي چه د 

Reverse Inspiratory  او Reverse Expiratory  حجمونو د

      د   ml 4800مجموعي شکه  سته راځي. چي نارمل انداز  يي 

 ش(.۲-۱۶)

ديادوني وهد  چي پورته (کر شوی انداز  د منځکور  ځوان  لپار  د  او 

نظر عمر  جنس  فزيکي جسامڅ  اد او نورو فزيکي حا تو ته  دا انداز 

پوري   %25-20د   VCفرق کوي دمثال په رول په ځوانو ښځو کي 

کموالي پيداکوي  په لويانو کي د کوچنيو په نسبڅ  په رنګرو کلکو کي د 

زياته وي او همدارنګه هته  Vital Capacityعادي کلکو په نسبڅ 

اکته وي  Poliomyelitisاو  Muscular Dystrophyناروغان چي په 

کچه يي تردي اندازي شکه هم ښکته کيږي چي د   Vital Capacityد 

 دويو ژوند د  واښ سر  مکامړ کوي.

Vital Capacity = IRV + TV + ERV 

Vital Capacity= 3300 ml + 500 ml + 1000 ml = 4800 ml 

 

c. Functional Residual Capacity (FRC) : د سږو هته

حجم هوا اويستلو وروسته يي لري   Tidalظرفيڅ دي چي د يو نارمل 

او يا په لنر داسي وايو چي د سږو هته ظرفيڅ چي مجموعا  يي د 

Residual Volume  اوExpiratory Reverse Volume  لپار  لري د

FRC  2200پنامه ياديږي چي نارمل انداز  يي ml (  ۱۶-۲د.)ش 

FRC = ERV + RV 

FRC = 1000 ml + 1200 ml = 22oo ml 
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d. Total Lung Capacity (TLC):  د سږو هته ظرفيڅ دی چي د

ټولي هوا لپار  چي په اعظيمي رول يي اکلي او اوباسي لري. چي نارمل 

 ش(.۱۶-۲د ) liters 6ز  يي اندا

TLC = IRV + TV + ERV + RV 

TLC = 3300 ml + 500 ml + 1000 ml + 

1200 ml = 6000 ml = 6 lit 

 
 

ش۲-۰۶  
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د يادوني وه د  چي يو تعداد نور ظرفيتونه او حجمونه هم شتون 

لري کوم چي د کلنيکي شيهونو په منظور ورشکه استفاد  کيږي چي په 

 ورشکه يادونه کوؤ: ندي رول 

1. Respiratory Minute ( Minute Ventilation) Volume 

(RMV) :  هته انداز  هوا د  چي په يو داي ه کي اکستل کيږي او

د حاصل ضرب  Tidal Volumeاو   Rateکارجيږي  چي د تنفسي 

د  چي د   lit 6نارمله انداز   RMV. د شکه يي انداز  په  س راځي

تمرين او احساساتي کارونو د ترسر  کولو په وکڅ کي ريريږي کو د 

 پتالوژيکو حا تو کي بيا کميږي.

2. Maximum Breathing Capacity (MBC):  که چيرته يو

شک  په يو  داي ه کي په جبري رول تنفس وکهي نوهته ټوله هوا چي 

پنامه ياديږي چي نارمل انداز  يي په نارمل  MBCتنفس شوي د  د 

 100-80پوري او په نارملو ښځو کي    lit/min 170-150ځوانانو کي 
lit/min  پوري د . د يادوني وهد  چي دغه م دار هوا تهMaximum 

Ventilation Volume (MVV) .هم وايي 

3. Peak Expiratory Flow Rate (PEFR):  هته اعظيميRate  

چي يو شک  د ژور سا  اکستني وروسته په جبري تو ه هوا کارجوي 

د  اود  lit/min 400پنامه ياديږي چي نارمل انداز  يي  PEFRد 

Wright’s Flow Meter  پواسوه انداز  کيږي. په عمومي تو ه په ټولو

تنفسي امراضو کي کميږي کوبيا همم ددغه م دار هوا په واسوه د تنفسي 

)تن  شوي(  Restrictive) بندښڅ( او   Obstructiveسيستم 

مرضونو کي   Obstructiveمرضونو ترمنځ فرق کيږي  داسي چي په 

 200مرضونو کي  Restrictiveاو په    lit/min 100انداز    PEFRد 
lit/min  . د 
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4. Forced Expiratory Volume (FEV) : هته م دار هوا د  کوم

چي په يو ورکهل شوي واحد د وکڅ کي په جبري تو ه د سږو شکه 

 Forcedاو يا  Timed Vital Capacityاويستل کيږي  چي ديته 

Expiratory Vital Capacity .هم وايي 

FEV1 = Forced Expiatory Volume in one Second. 

FEV2 = Forced Expiatory Volume in Two Seconds. 

FEV3 = Forced Expiatory Volume in three Seconds. 

 چي نارمل انداز  يي په  ندي رول سر  دي:

FEV1 = 83% of total vital capacity. 

FEV2 = 94% of total vital capacity. 

FEV3 = 97% of total vital capacity. 

 هوا وي. Vital Capacityد   %100کو د دريمي ثانيي وروسته هوا 

تردي دمه مو هته کميتونه ولوستل د کومو د اندازي پواسوه چي 

مونږ پدي پوهيږو چي سږي په کوم حالڅ کي ) فزيولوژيک او که 

پتالوژيک( ارار لري. اوس ديته راځو چي دغه کميتونه شنګه محاسبه 

 هم رڼا اچوؤ:  Spirometryکيږي يعني يوشه په 

کار وهل کيږي د  په عمليه کي په  Spirometryهته اله چي د 

Spirometer  پنامه ياديږي  چي تردي دمه دري رولهSpirometers  

 اکتراع او استعمال شوي دي.

1) Simple Spirometer  

2) Respirometer  

1) Computerized Spirometer  



      
 

  75 
 

شه رنګه جوهښڅ لري او شنګه کپل   Spirometerداچي هر 

کار ترسر  کوي ددي موضوع د شيهو شکه تيريږو او يواځي هته پايلي 

چي ددغه ماشينونو پواسوه تر  سه کيږي شيهو: د يو کلنيکي ازمښڅ 

شکه عبارڅ دي چي دا يو   FEVشکه چي دلته بايد يادونه وشي هته له 

 ندي رول ترسر  کيږي:ساد  ازمښڅ دي او په  

لمهي يو شک  يو  جبري سا  اکلي او وروسته د سا  اکستلو 

شکه امکان تر حد  ژر به جبري رول سا  په هته پيپ کي چي دغه 

شک  په کوله کي نيولي کارجوي. نو هته هوا چي په اکر د ازمښڅ 

همدارنګه هر م دار  پنامه ياديږي.  Vital Capacityکي پاتي کيږي د 

ته داکليږي. داهم ددغه الي  Spirometerهوا چي په لمهي ثانيه کي 

سر  د دوهمي ثانيي انداز    FEV1پواسوه انداز  کيږي چي دا انداز  په 

سر  ښودل   FEV3سر  او د دريمي ثانيي د هوا انداز  په   FEV2په 

 Asthma  Collapse  Tumor ofکيږي. دتنفسي  ري بندش لکه 

Bronchi  Emphysema  او يا سږو او صدري جدار د پراکيدو وهتيا

او نور د  Pulmonary Fibrosis, Silicosis, scoliosisکموالي لکه 

FEV ( ۱۷-۲د کمښڅ سبب  رځي.)ش 
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 او  Functional Residual Capacityد

 Residual Volume اندازه ګرځي 

  Spirometerداچي مونږ پدي بر  سي کيداي نه شو چي د 

اندازي تر  سه کهو  نو ددي اندازو تر  سه  RVاو  FRCپواسوه د 

 کولو لپار   زمي د  چي دا  ندي ميتودونه استعمال کهو.

1) Helium Dilution Technique: 

د يو   Respirometerانداز  محاسبه کهو نود  FRCددي لپار  چي 

معلوم م دار هيليوم غاز شکه رکوو او بيا وروسته د يو نارمل سا  

د پيپ شکه د تنفس  Respirometerاويستني وروسته شک  ته د 

هدايڅ کوو نو کله چي د ا شک  ددغه پيپ شکه تنفس شروع کهي نو 

ش۲-۰۷  
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هوا سر  به  ر شي او دا د هيليوم غاز به سږو ته داکل شي  او سږو د 

پروسه تر هته وکته پوري دوام ورکوو ترشو چي د هيليوم انداز  په 

کي يو برابر شي اولدي وروسته بيا د هيليوم  Respirometerسږو او 

يي د  ندي فارمول  FRCکي انداز  کو  او  Respirometerغاز په 

 پواسوه  سته راوهو:

                   

کي د هوا مجموعي حجم    Respirometerپه   Vچي  پداسي  حال کي

C1   پهRespirometer  کي د هيليوم د غاز اولني حجم اوC2   په

Respirometer .کي د هيليوم د غاز دوهمي حجم شکه عبارڅ دی 

محاسبه کوؤ نو شک  ته به د نارمل سا  اکستني په ځاي د   RVاو که 

شکه د تنفس   Respirometerجبري سا  اويستني شکه وروسته 

 کولوهدايڅ کوؤ.

 

2) Nitrogen Washout Method: 

د   نو که چيرته د   %80داچي د نايتروجن انداز  په ازاد  هوا کي ت ريبا  

سږو دنايتروجن انداز  معلومه شي نو هته هوا چي په سږو کي شتون 

لري هم معلومو ي شو  داسي چي د يو عادي سا  اويستني شکه 

وروسته شک  ته هدايڅ کوو چي اکسيجن شکه رک تيوب شکه سا  

لرونکي تيوب کي کوشي کهي او دا   Valveواکلي اوکپله سا  بيرته په 

داي و پوري تکرار شي تر شو دسږو ټول نايتروجن په   7-6ايد د عمل ب

اکسيجن بدل شي اوس نو په هته تيوب کي چي شک  سا  کوشي کوله 

 سته   FRCدنايتروجن انداز  پيداکوو او د  ندي فارمول پواسوه يي 

 راوهو:
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تيوب په د   C1د تيوب په داکل کي د هوا حجم    Vپداسي حال کي چي 

په ازاد  هوا کي د نايتروجن انداز    C2 هوا کي د نايتروجن انداز  او 

 راښيي.

د معلومولو لپار  شک  ته د نارمل سا  اويستني پرځاي د جبري   RVد

سا  اويستني وروسته د اکسيجن لرونکي تيوب شکه د سا  اکستلو هدايڅ 

 کوؤ.

 

1) Plethysmography: 

يو داسي تکنيک دي چي ددي پواسوه د بدن د غهو د اندازي او حجم  دا

تتيراڅ تر شيهني  ندي  نيول کيږي. هته اله چي پدغه تکنيک کي 

پنامه ياديږي  چي د غازاتو د  Plethysmographپکار وهل کيږي د 

بائيل د اانون په اساس جوه  شوي د . پدغه تکنيک کي  شک  ته 

 Pneumotachographد  Plethysmograph رښونه کيږي چي د 

برکه په کوله کي ونيسي او تنفس عمل تري شروع کهي پدغه وکڅ کي 

ددي الي پواسوه دتنفس په مکتلفو مرحلو کي د حجم او فشار تتيراڅ 

واضح کيږي او بيا شک  ته هدايڅ کيږي چي يو اوي تنفس وکهي چي 

ر کميږي کو په م ابل په اوي رول د سا  اويستني په اثر د سږو حجم ري

کي دلوښي حجم زياڅ او فشار يي کميږي چي ددي اندازو په نظرکي 

 پيداکوؤ:  FRCنيولو سر  د  ندي فورمول شکه 

P1 × V = P2 ( V- ΔV ) 

يي د فشار  P2او  P1او   FRCيي   Vپداسي حال کي چي 

 تتيراڅ راښئي.
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 مړه ساحه

Dead Space 
Alveolar Ventilation  هته م دار هوا د  چي په يو  داي ه کي

د غازونو تبادله پري صورڅ نيسي  پداسي حال کي چي ريوي تهويه 

(Pul. Ventilation  هته انداز  هوا د  کوم چي په يو  داي ه کي تنفسي )

سيستم ته داکليږي. لدي ځايه معلوميږي چي تنفسي سيستم ته ټوله دکل 

تبادله صورڅ نه نيسي  بلکي دا عمل په يو شوي هوا کي د غازاتو 

 lit 6کا  م دار هوا کي ترسر  کيږي هته م دار هوا چي تنفس کيږي 

  lit 4.2د  کو هته م دار هوا چي د غازاتو تبادله ورسر  صورڅ نيسي 

( پنامه  Dead Air( يي د مهي هوا ) lit 1.8د  چي دا پاتي هوا )

 ياديږي.

چي په کومي ساحي کي شتون لري دغه   (Dead Air)مه  هوا

 ( وايي چي داپه دو  روله د .Dead Spaceساحي ته مه  ساحه )

1. Anatomical Dead Space    

2. Physiological Dead Space 

ازاتو تبادلي اناتوميکه مه  ساحه هته ساحه د  چيرته چي د غ

 Conducting Respiratory Tractلپار  جوهښتونه شتون ونلري لکه 

کو فزيولوژيکه مه  ساحه هته ساحه د  چيرته چي دغازاتو تبادلي لپار  

جوهښتونه شتون ولري کودتبادلي وهتيا پکي نه وي جمع يي اناتوميکه 

يا هم د مه  ساحه لکه هته هوايي کشوهي چي کافي انداز  اروا نلري او 

 دندي له مکي غير فعاله وي.

په نارمل حالڅ که شه هم فزيولوژيکه مه  ساحه د اناتوميکي 

مهي ساحي په نسبڅ يو  شه زياته د  کو دا ريرښڅ رير کم دي او 
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محاسبي وه نه دي نو ځکه دا داواه  مهي ساحي يو له بل سر  مساوي 

 د .  ml 150ابول شوي دي چي نارمل انداز  يي 
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 دريم فصل

 د غازاتو د تبادلي فزيکي قوانين

تر اوسه مو هته شه ولوستل چي دکوم پواسوه هوا تر هوايي 

کشوهو پوري راځي  اوس د تنفسي سيستم د فزيولوژي د شيهني په پهاو 

کي يو بل ادم اکلو او دلته هته شه تر شيهني  ندي نيسو  د کومو 

 Pulmonaryونو )پواسوه چي د هوائي کشوهو او ريوي شعريه ر 

Capillaries  ترمنځ د غازاتو تبادله صورڅ نيسي او په عمومي رول د )

غازونو ماليکولونه د لوه شکه د ټيټ غلظڅ په لور په غير منظم رول 

 سر  حرکڅ کوي.

ددي لپار  چي پو  شو چي شرنګه د ويني او هوائي کشوهو 

دي موضوعاڅ ترمنځ د غازاتو تبادله صورڅ نيسي نو  زمه د  چي  ن

 په غور سر  ولولو او ځان پري پو  کهو.

 قسمي فشار

Partial Pressure 
دي چي ددي   mm Hg 760د بحر په سوحه د اتموسفير فشار 

معني داد  چي هته غازونه چي دبحرپه سوحه يي اتموسفير يي 

مجموعي جوهکهي دي  ددي ټولو غازاتو  فشارونه سر  جمع کهو نو 

شي  دا چي د اتموسفير زياته برکه د   mm Hg 760فشار به يي 

( شکه جوه  شوي  % 21( او اکسيجن )ت ريبا   %69نايتروجن ) ت ريبا  

د   نو ځکه ددي دواهو غازاتو فشارونه به هم پکي لوه وي  چي د 
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او د اکسيجن فشار   mm Hg 597.5نايتروجن فشار په اتموسفير کي 

158.4 mm Hg   دي. نو د همدغه مجموعي فشار هته برکه کومه چي

د يو غاز پواسوه جوهيږي د همدغه غاز د اسمي فشار پنامه ياديږي  

پرځاي د مربووه عنصرسبمول  xد سمبول پواسوه چي په  Pxچي د 

 او داسي نور...  PO2, PN2, PCO2اويا د مرکب فارمول ليکل کيږي لکه 

هوا سر  په تماس راشي نو يو هرکله چي د اوبو ماليکولونه د 

انداز  لدي ماليکولونو شکه په مايع شکل بدليږي او تبکير کيږي چي 

دغه تبکير شوي ماليکولونه بيا هم په هوا کي اسمي فشار توليدوي چي 

(   Water Vapor Pressureدغه فشار ته د بکار )بهاس( فشار )

 وايي.

سر  د اتموسفير هوا  د هوايي کشوهو هوا او په عمومي رول 

Expired  شوي هوا د جوهښڅ له نظر  يوله بل سر  يو شه فراونه لري

 چي په  ندي جدول کي دا فراونه کصصه کوؤ:

 

Gases 

Dry Air Humidified Air Alveolar Air Expired Air 

mm  
Hg 

% 
mm 
Hg 

% 
mm 
Hg 

% 
mm 
Hg 

% 

Nitrogen 
597.5 78.62 563.4 74.09 569.0 74.9 566.0 74.5 

Oxygen 
158.4 20.84 149.3 19.67 104 13.6 120 15.7 

Carbon 
Dioxide 

0.3 0.04 0.3 0.02 40.0 5.3 27.0 3.6 

Water 
Vapor 

0.0 0.0 47.0 6.20 47 6.2 47.0 6.2 
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هوا او د اتموسفير هوا ترمنځ د جوهښڅ له نظر    Expiredداچي ولي 

فرق شتون لري ددي دري علتونه دي چي په  ندي رول تري يادونه 

 کوؤ:

د سا  اکستلو په وکڅ کي اکستونکي هوا د پوزي  .1

 پواسوه مربوويږي.

په هوايي کشوهو کي د اکستل شوي هوا د اکسيجن او کاربن  .2

 راي اوکسايد تبادله صورڅ نيسي.

هوا يو کمه   Alveolarد هري سا  اکستلو په وکڅ کي يواځي د  .1

 برکه د اتموسفير د هوا پواسوه معاوضه کيږي.

 

 دمايعاتو څخه د غازاتو نفوذ

Diffusion of Gases through Liquids 

هرکله چي غازاڅ د اوبو سر  تماس کي شي نو دوي ددي ميصن 

انون په اساس کو ي ا  Henryلري چي په مايعاتو کي منتشر شي  د 

شو چي په يوي مايع کي د يو غاز غلظڅ ددغه غاز د انحصليڅ د 

 ضريب او د همدي غاز د اسمي فشار له مکي داسي محاسبه کهو چي:

 د غاز د انحصليڅ ضريب ×دغاز غلظڅ = دغاز اسمي فشار 

د انحصليڅ وهتيا د هر غاز لپار  فرق کوي مثص  د اکسيجن د 

اود کاربن داي اوکسايد د انحصليڅ   0.024څ ضريب انحصليڅ اابلي
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دي اوپدي حسابد کاربن داي اوکسايد د اکسيجن په نسبڅ   0.57ضريب 

 چند  رير د انحصليڅ وهتيا لري.  24

دغازاتو اسمي فشار په مايعاتو کي هته رول منځته نه راځي لکه 

اسمي  شنګه چي په غازاتو کي منځته راتللو  نو پدي اساس د غازاتو

فشار په مايعاتو کي دغازاتو دحجم او غلظڅ د عمومي اانون له مکي 

 محاسبه کيږي.

 دتنفسي غشا څخه دغازاتو تيريدنه

Diffusion of Gases through  
The Respiratory Membrane 

لکه شنګه مو چي مککي يادونه وکه  چي تنفسي غشا هته غشا د  چيرته 

چي په هوايي کشوهو کي دغازاتو تبادله صورڅ نيسي. دا غشا چي په 

شکه هم کم پيهوالي لري کو په اوسو رول   µ 0.2ځينو ځايونو کي د 

-۳پيهوالي لري چي د  ندي اجزاو لرونکي د  )  µ 0.6سر  دا غشا 

 ش(.۱

 ټ د دسرفکټانMonomolecular  .وب ه 

 . د مايعاتو هته نري وب ه چي هوايي کشوه  يي پوښلي د 

 Alveolar Epithelial Layer 

  ( بين البيني مسافهInterstitial Space.) 

 .د شعريه ر ونو ااعدوي غشا 

 Capillary Endothelial Cells 
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صورڅ نيسي او هته فکتورونه ددي غشا شکه د غازاتو تبادله 

 چي د غازاتو تبادله متاثر  کوي عبارڅ دي له:

 Respiratory Membraneدتنفسي غشا پيهوالي ) .1

Thickness .) 

 Diffusion Coefficientپه غشا کي د غازاتو دنفو( ضريب ) .2

.) 

ش۳-۰  
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 Surface Area ofدتنفسي غشا سوحي مساحڅ ) .1

Respiratory Membrane.) 

 کواو کي د اسمي فشار تفاوڅ.د غشا په دواهو  .1

چي اوس دتنفسي غشا شکه دغازاتو په تيريدنه باندي د هرفکتور 

 اغيز  مفصص  تر شيهني  ندي نيسو.

 Respiratory) دتنفسي غشا پيړوالي .1

Membrane Thickness:) 

پوري دي  ددي غشا   µ 0.6دتنفسي غشا پيهوالي چي په اوسو رول تر 

شکه د موادو له تيريدني سر  معکوسا  متناسب دی. پدي معني که چيرته 

ددي غشا پيهوالي زياتوالی ومومي نو د موادو تيريدنه به بوي او که 

چيرته ريروالی ومومي نو دا تيريدنه به چټکه شي. که چيرته د غشا دا 

اضافه شي نو د  پيهوالی د کپلي نارمل اندازي شکه دو  يا دري چند 

کي به يي د پام وه تتيراڅ منځته راشي. په   Rateنفو( په 

Pulmonary Edema  کي چي اکثرا  د چپ زه  د عدم کفايي له وجي

منځته راځي ددي سبب  رځي چي د تنفسي غشا پيهوالي رير او د 

کفايه شرنګه د  غازاتو په نفو( باندي اغيز  وکهي دا چي د چپ زه  عدم

تنفسي غشا د پيهوالي سبب  رځي  ددي کبري سپيناوي داسي کوؤ چي: 

د چپ زه  د عدم کفايي له وجي په ريوي شعريه ر ونو کي وريدي 

فشار لوهيږي او دا ددي سبب  رځي چي په هوايي کشوهو کي مايعاڅ 

تجمع  وکهي او ددي غشا ضکامڅ زياڅ کهي. همدارنګه په توبرکلوز  

چي د سږو دنسجونو د التهاب شکه منځته   Silicosisا او پرمکتللي نموني

 راځي  هم په هوايي کشوهو کي د هوا د تجمع سبب  رځي.
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 Diffusion) په غشا کي دغازاتو د نفوذ ضريب .2

Coefficient :) 

دغازاتو د نفو( ضريب د غاز هته وهتيا د  چي په يو واحد د وکڅ کي 

په يوي مايع يا نسج کي نفو( کوي  چي د نفو( دا ضريب د غاز 

دماليکولي وزن د دوهم ج(ر سر  معکوسا  اود انحصليڅ د اابليڅ سر  

مست ما  متناسب دی. که چيرته د اکسيجن د نفو( ضريب يو ابول کهو نو 

وي. چي ددي کبري معنی داد  چي د   20 ( ضريب به د نفو CO2د 

CO2  چند  زياته د  يعني که په يو   20د نفو( وهتيا داکسيجن په نسبڅ

واحد د وکڅ کي که د اکسيجن يو ماليکول ددي غشا شکه تيريږي 

به ددغه غشا شکه  CO2ماليکولونه د  20نوهمدغه واحد د وکڅ کي 

)داکسيجن کمښڅ( د  Hypoxiaتيرشي.نوځکه په تنفسي مرضونو کي 

Hypercapnia  دکاربن داي اوکسايد ريرښڅ( په نسبڅ رير ژر تاسيس(

 کوي.

که چيرته تنفسي غشا د يو مرض له وجي په دوامدار رول تکريبه     

شي نو    دابه د ويني د اکسيجن په اندازي باندي اثر وغورځوي او تتير 

 به پکي راولي نو که چيرته پدغه وکڅ کي ناروغ بيا هم ژوندي وي نو 

Oxygenthrapy   د اکسيجن اسمي ورته اجرا کيږي تر شو په سږو کي

 فشار د لوهيدو په اثر په وينه کي هم د اکسيجن اسمي فشار لوه شي.

 (:Surface Area) تنفسي غشا سطحي مساحت د .7

د   نو که دا انداز  د يوي کوټي د   m2 70د تنفسي غشا نارمل انداز  

 30 × 25مساحڅ سر  پرتله کهو نو د هته کوټي سر  چي مساحڅ يي 

ft  و په م ابل کي د سږو د شعريه ر ونو د ويني ټوله وي مساوي دي  ک

پوري د . اوس که د ويني دغه کمه انداز  پدغه   ml 140-60انداز  
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پراکه سوحه کي تصور کهو په ريرپه اساني سر  به پردي کبر  پو  شو 

تبادله په شومر  چټکي سر  صورڅ نيسي.   CO2چي د اکسيجن او 

لدغه   RBCدي  نو بنا پردي   µ 5دريوي شعريه ر ونو منځني اور 

پرد  د  RBCساحي شکه ښه د پور  فشار  ندي تيريږي  ځکه نو د 

شعريه ر ونو د جدار سر  مست ما  تماس پيدا کوي. او پدي رول اکسيجن 

د کپل نفو( په وکڅ کي ديته اه نه دي چي د يوي اوږدي  CO2او 

او سنړ   RBCمسافي ) پصزما مسافي( شکه تير شي کومه چي بايد د 

ترمنځ موجود وي  او دا کار په کپل نوبڅ د تنفس د عمليي د   چټکتيا 

 مل  رځي. ددغي سوحي په ريرکم که تتير سر  بيا هم د غازاتو په 

تبادله کي رير زياڅ بدلون تر ستر و کيږي  که چيرته ددغه سوحي 

هم د پوري راکمه شي نو د استراحڅ په حالڅ کي    1/4 – 1/3انداز  د 

 غازاتو په تبادلي ښکار  اغيز  کوي.

ددغي سوحي کموالی د سږي د نسج د ليروالي  د هوايي کشوهو د      

جدارونو د تکريب  د توبرکلوز پواسوه د سږو نسج بدليدل په منضم 

نسج باندي او حتي په ځينو حادو حا تو کي لکه د نمونيا او 

Pulmonary Edema  .له وجي هم رامنځته کيږي 

 د غشا په دواړو خواو کي د قسمي فشار تفاوت: .8
دغشا په دواهو کواو کي د اسمي تفاوڅ عبارڅ دي له ريوي ويني او 

هوايي کشوهو کي د غازونو داسمي فشار تفاوڅ شکه. په عمومي رول 

 Netکه چيرته يو کوا اسمي فشار لوه وي نو ماليکولونه بلي کواته د 

Diffusion   په اساس حرکڅ کوي. په نارمل رول د اکسيجن اسمي فشار

اسمي فشار په ريوي شعريه ر ونو کي  CO2په هوايي کشوهو او د 
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د  CO2زياڅ دي  نو پدي ترتيب اکسيجن د ريوي ر ونو کواته او 

 هوايي کشوهو کواته نفو( کوي.

ي ( په زياتوالي سر  په هواي Alveolar Ventilationد سنکي تهويي )

کشوهو کي د اکسيجن اسمي فشار ريريږي او دا ددي سبب  رځي چي 

نارمل حالڅ شکه رير او چټک رول اکسيجن ويني ته انت ال شي  

برعکس د سنکي تهويي د کموالي په صورڅ کي د اکسيجن اسمي فشار 

په هوايي کشوهو کي کميږي او دا ددي سبب  رځي چي د اکسيجن انت ال 

 شکه کم او بوي رول صورڅ ونيسي.ويني ته د نارمل حالڅ 

که چيرته د پورته ټولو فکتورونو اغيز  د غاز په نفو(يه اابليڅ باندي په 

 يو الجبري معادلي کي وشيهو نو لرو چي:

                

يي د نحصليڅ   Sيي د نفو(يه ظرفيڅ   DCپداسي حال کي چي 

يي دغشا  Dيي د غشا مساحڅ او  Aيي فشارتفاوڅ    Pgضريب  

 پيهوالي افاد  کوي.
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دتهوئي او ريوي شعريه رګونو د ويني جريان 

 ترمنځ اړيکه

Relation between Ventilation And 

Pulmonary Capillaries Blood Flow 

په نارمل حالڅ کي سنکي تهويه او د ريوي شعريه ر ونو ويني 

ترمنځ د غازاتو جريان هته شه دی کوم چي په موثر تو ه د ويني او هوا 

تبادله متاثر  کوي. په نارمل رول دا اهيکه د ثباڅ په حالڅ کي وي  چي 

د تمرين په حالڅ کي هم دغه ثباڅ ټين  وي او دا ځکه چي که له يوي 

کوا البي دهانه لوهيږي نو له بلي کوا شکه سنکي تهويه هم لوهيږي چي 

 څ سبب  رځي.ددي دواهو لوهيدل د غازاتو د تبادلي د اندازي د ثبا

په دو  حالتونو کي د سنکي تهويي او ريوي شعريه ر ونو د 

ويني جريان ترمنځ دغه اهيکه کرابيږي  يو داچي د ويني جريان هوايي 

کشوهو کواته کم شي او يا دا چي تهويي انداز  راکمه شي او د غازاتو 

 تبادله په نارمل رول سر  صورڅ ونه نيسي.

 Shuntedنشي نو د   Oxygenatedکه چيرته وينه په ښه رول 

Blood   پنامه ياديږي  چي مونږ په روغ صحڅ کي دو  روله

Shunted Blood   لرو  يو ييAnatomical Shunted   وينه د  چي

ويني په   Deoxygenatedعبارڅ د هته م دار ويني شکه د  چي د 

 Pulmonaryشکه راځي او د  Bronchiolesاو  Bronchiشکل د 

Vein   سر   ريږي  او بل رول ييPhysiological Shunted    وينه د

چي دا  هته م دار وينه دد  کوم چي د ريوي شعريه ر ونو او 
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Anatomic Shunted  ويني د  يوځايوالي شکه رامنځته راځي. د

 پوري جوهوي. %2-1وينه د البي دهاني    Shuntedيادوني وهد  چي 

ويني د زياتيدو سبب  رځي لکه   Shuntedاکثرا  مرضونه هم د 

Asthma    چي پدي حالڅ کيBronchi  بندښڅ پيداکوي  او دا چي دا د

ويني د جريان په م ابل کي يو کنر جوهوي نو ځکه په ريوي شعريه 

 Pulmonaryپاتي کيږي. همدارنګه  Deoxygenatedر ونو کي وينه  

Edema  اوPneumonia  هم د ويني د ښه Oxygenated  کيدل نهي

 ويني د ريرښڅ سبب  رځي. Shuntedکوي او د 

کله چي يو شک  د و هي په حالڅ کي وي نو د سږو ااعد  ېي 

په انداز  لوه فشار لرونکي  mm Hg 22 د پورتني برکي په نسبڅ د 

يني وي دا لوه فشار ددي سبب  رځي چي په ااعدوي برکه کي د و

جريان چټک او اوعيي ښه متوسع وي  کو په پورتني برکه کي بيا کبر  

معکوسه د  يعني دلته اوعيو ښه توسع نه وي کهي او حتي ځيني يي   

 کولپس هم وي نو ځکه د ويني جريان پکي کم او يا هم هيڅ نه وي.

کو کله چي شک  په تمرين  س پوري کهي نو د البي دهاني د 

ي ريوي فشار هم لوهيږي  او دا د فشار لوهوالي ددي لوهيدو په اثر ي

سبب  رځي چي سږو ته د ويني جريان زياڅ شي او هته کم متوسع اويا 

هم کولپس شعريه ر ونه پراکه کهي  چي بصکر  دا ټول ددي باعث 

  رځي چي د سږو په پورتني برکه کي ويني جريان شروع شي.

ا(بي د کشش او  د پام که شه هم د سږو د ويني جريان باندي د ج

وه اثر غورځوي  کو پدغه جريان باندي د ويني د اکسيجن اسمي فشار 

هم له پامه نشو غورځو ي  د بدن په نورو برکو کي لکه چي د اکسيجن 
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او نورو موادو   Histamine  Bradykanineم دار کم شي نو داد 

کي د سبب  رځي  کو په اسناکو  Vasodilatation افراز پواسوه د 

سبب  رځي او دا چي ولي ددي  Vasoconstrictionاکسيجن کموالي د 

 علڅ  تراوسه په مکمله تو ه ندي په را ه شوي.

 د تنفس د تبادلي نسبت

Respiratory Exchange Ratio 

د ورکهي او اکسيجن د اکستني نسبڅ ته د   CO2د نسجونو د 

Respiratory Exchange Ratio (RER)  وايي. چي په مکتلفو حالتونو

کي فرق کوي کله چي انسان يواځي اندونه د تت(يي په منظور استعمال 

  کو کله چي يواځي شحمياڅ د غ(ا په 1کهي نو ددي نسبڅ ايمڅ 

او که چيرته يواځي پروتينونه د  7منظور استعمال کهي نو ايمڅ يي 

دي. کو که چيرته يو   0.803ايمڅ يي تت(يي په منظور استعمال شي نو 

شک  داسي غ(ا استعمال کهي چي هم اندونه  هم شحمياڅ او هم 

 دي.  0.825پروتينونه ولري نو پدي وکڅ کي ددي نسبڅ ايمڅ 
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 تنفسي ضريب

Respiratory Quotient 

هماغه د نسجونو پواسوه په ج(ب شوي اکسيجني حجم باندي د 

نسجونو پواسوه د ازاد شوي  کاربن داي اوکسايد حجم ترمنځ نسبڅ ته 

 تنفسي ضريب وائي.

ددي ضريب نارمل انداز  د غ(ا اکستلو يو ساعڅ وروسته د يو 

سر  مساوي د  او دا ځکه چي په دغه وکڅ کي اکستل شوي اندونه په 

 د يو سر  مساوي دي نو ځکه RERمصر  رسيږي او داچي د اندونو 

دي. د اندونو د مصر  شکه وروسته ددي   1تنفسي ضريب يي  

د  ځکه چي پدغه وکڅ کي شحمياڅ په مصر    0.7ضريب انداز  

رسيږي او هرکله چي پروټين په مصر  ورسيږي نو ددي ضريب 

 کيږي.  0.8انداز  

په داسي حال کي چي د تمرين په وکڅ کي تنفسي ضريب 

 زياتيږي.
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 څلورم فصل

ويني کي د اکسيجن او کاربن داي اوکسايد په  

 انتقال

Oxygen and Carbon Dioxide  

Transport in Blood 

اوس د تنفسي سيستم د فزيولوژي په شيهنه کي دريم ادم پورته 

کوو او هته دا چي هر کله اکسيجن ويني ته ورسيد  نو دا اکسيجن بايد د 

د نسجونو شکه کاربن  ويني پواسوه نسجونو ته ورسيږي او په م ابل کي

 داي اوکسايد سږو ته را انت ال شي.

( سر  د   % 98اکسيجن په وينه کي په زياته اندازي )

هيمو لوبين پواسوه او پاتي برکه يي د ويني د پصزما پواسوه نسجونو 

ته ليږدول کيږي  او کله چي نسجونو پواسوه کاربن داي اوکسايد توليد 

  Bicarbonateد هيمو لوبين سر  د  شي نو دا کاربن داي اوکسايد

 پشکل نښلي او سږو ته انت اليږي.

داچي دغه پورته پروسه د کومو جزئياتو لرونکي د  ددي باندي 

 پوهيدولو لپار   ندي موضوعاڅ شيهو:
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 داکسيجن د نفوذ تفاوت

Oxygen Diffusion Gradient 

 mm 104په هوائي کشوهو کي د اکسيجن اسمي فشار ت ريبا  

Hg   46او په ريوي شعريه ر ونو کي دا فشار mm Hg   دی چي د

فشار دغه لوه تفاوڅ ددي زمينه مساعدوي چي د اکسيجن نفو( دی د 

هوائي کشوهو شکه د ويني په ور  صورڅ ونيسي  او پدی ترتيب 

ته   mm Hg 104ريوي رشعريه ر ونو کي د اکسيجن اسمي فشار هم 

شعريه ر ونو تر وريدي نهايڅ    )  لوهيږي  چي دا اسمي فشار د ريوي

Venous end of Pulmonary Capillaries  پوري همداسي پاتي )

ويني  Shuntedوي کو کله چي ريوي وريدو ته دا وينه ورسيږي نو د 

ته راښکته کيږي   mm Hg 95د  ديدو په اثر يي د اکسيجن اسمي فشار 

 وائي.  Venous Admixture of Bloodچي دغه  ري ويني ته 

د شعريه ر ونو تر شرياني نهايڅ پوری د اکسيجن دا اسمي 

( کي د  Interstitial Spaceفشار همداسی پاتي وي  په بين البيني )

ته او د حجري په داکل کي دا فشار   mm Hg 40اکسيجن اسمي فشار 

ته راښکته کيږي  نو پدي اساس د اکسيجن د شعريه   mm Hg 23ت ريبا  

په  لور او لدي شکه د حجرو په  Interstitial Spaceر ونو شکه د 

ميتابوليزم په اثر   Aerobicلور نفو( کوي  چي په حجرو کي بيا د 

 ش(. ۱-۴استعماليږي )
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 دکاربن ډاي اوکسايد د نفوذ تفاوتونه

Carbon Dioxide Diffusion Gradients 

-Byکاربن داي اوکسايد د حجرو د تنفسي بيکار  موادو )

Products  په رول د حجرو پواسوه توليديږي. د حجرو په داکل کي د )

  په بين البيني مسافه کي  mm Hg 46کاربن داي اوکسايد اسمي فشار 

45 mm Hg 40  په شعريه ر ونو په شرياني نهايڅ  کي mm Hg  د  

او په هوائي کشوهو   mm Hg 45شعريه ر ونو په وريدي نهايڅ کي 

دی. نو پدي اساس کاربن داي اوکسايد د حجرو داکل   mm Hg 40کي 

عريه شکه بين البيني مسافي ته  له بين البيني مسافي شکه وريدي ش

شکل۴-۰  

Venous Blood 

Venous Blood Arterial Blood Arterial Blood 
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ر ونو ته او لدي شکه هوائي کشوهو ته او له هوائي کشوهو شکه 

 شکل(.۱-۴اتموسفير ته انت اليږي)

 هيموګلوبين او د اکسيجن انتقال

Hemoglobin and Oxygen Transport 

اکسيجن په وينه کي د هيمو لوبين پواسوه او   % 98.5ت ريبا  

انت اليږي. د هيمو لوبين ( ئي د ويني د پصزما پواسوه  % 1.5پاتی نور )

سر  د اکسيجن اتصال يو رجعي تعامل دی چي په سږو کي اکسيجن د 

( کي د   Tissue Spaceهيمو لوبين سر  يو ځاي او په نسجي مسافه )

 هيمو لوبين شکه بيل او نسجونو ته ننوځي.

شکل ته زير شو نو ښکاری شي يو  هوائي  ۲-۴که چيرته 

ترشن  پروڅ او د سنکي هوا  Pulmonary Capillaryکشوه  د يو  

او ريوي ويني تر منځ اکسيجن د ماليکولونو نفو( په  وته کوي. ليدل 

دي  پداسي   mm Hg 104کيږي چي په سنړ کي د اکسيجن اسمي فشار 

کي جريان   Pulmonary Capillaryحال کي چي وريدي وينه چي په 

اسمي  mm Hg 40  لري په کپل شرياني  نهايڅ کي د اکسيجن د        

فشار لرونکي د   او داځکه چي دي ويني د کپل اکسيجن زياڅ م دار 

محيوي انساجوته  دمکه ورکهي دی  بنا  لومهني تفاضلي فشار چي د 

 اکسيجن د نفو( سبب  رځي داسي معلوموو:

  په هوائي کڅوړو کي د اکسيجن فشار   =  اکسيجن تفاضلي فشار   -ريوي شرياني فشار  

 104 mm Hg – 40 mm Hg = 64 mm Hg فشار=  اکسيجن  تفاضلي 
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کو که د  را   نديني برکي ته زير شو نو ښکاری چي اکسيجن     

ددغه تفاضلي فشار په اساس په شومر  چټکی له اسناکو شکه ويني ته 

په چټکي سر  لوهيږي. که شکل ته ځير شو  PO2نفو( کوي او دلته ئي 

برکه وي کوي نو د   1/3ي وينه د کپيلری ت ريبا  نو وبه  ورو چي کله چ

اکسيجن اسمي فشار يي د سنړ د اکسيجن له اسمي فشار سر  مساوي 

 ته رسيږي.  mm Hg 104کيږي يعني 

 

 

 

 

 

 

 

 

کو دا چي د ورزش په وکڅ کي اکسيجن ته د بدن  ضرورڅ  

شله ځله زياتيږي نو که شه هم دا وکڅ له يوي کوا البي دهانه زياتيږي 

کوله بلي کوا په ريوي شعريه ر ونو کي د چټک دوران له کبله د ويني 

تم کيدو وکڅ هم د نارمل نيمايي ته کميږي چي تر شن  يي يو له 

 کصصيږي. کولپس شعريه ر ونه هم

ش۴-۲  
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بنا  دويني اکسيجن اشباع دنوموهو دواهو فکتورونو پواسوه 

متاثر  کيداي شي. نو دا چي شرنګه د ورزش په وکڅ کي دا مشکل حل 

شي يعني په همدغه لږ وکڅ کي شنګه رير  وينه په اکسيجن اشباع شي د 

( ته ضرورڅ   Safety Factorاکسيجن د نفو( لپار  يو ساتندويه عامل )

 ي په  ندي رول يي شيهو:دی  چ

دمکه مو وويل چي د ورزش په وکڅ کي د اکسيجن د نفو( 

ظرفيڅ د نارمل په نسبڅ دري ځلي لوهيږي چي دا کار له دو   رو 

شکه صورڅ نيسي  يو دا چي په نفو( کي دبرکه لرونکو شعريه ر ونو 

(Capillaries  ساحه پراکيږي او بل داچي )AV/Q    (Ventilation  پر

Perfusion .نسبڅ( د سږو په پورتنيو برکو کي لوهيږي 

شکل کي ښکاري کله چي وينه د شعريه ر ونو د وول  ۲-۴لکه چي په  

د هوايي کشوهي تر شن  وي کوي د وکڅ په هته انداز  کي چي وينه 

برکه وي کهي نود  اکسيجن پواسوه   1/3(  Capillaryد شعريه رګ )

برکه د وکڅ کي چي   2/3او پاتي   په پور  اندازي سر  مشبوع کيږي

شومر  اکسيجن نفو( کوي چي وز ار او کوشي يي  نلي شو يعني وينه 

په نورمال رول د سږو په شعريه ر ونو کي دري چند  له هته وکڅ نه 

زياته پاتي کيږي کوم چه باندي د اکسيجن د اشباع لپار  ضروري دی. 

هم د په اکسيجن باندي  نو که دغه سرعڅ د نارمل دري چند  هم شي بيا

 د اشباع مسله کوم د مشکل سر  نه مړ کيږي.

اوس کله چي شرياني وينه محيوي انساجو ته ورسيږي د 

 ۳-۴وي لکه چي په  mm Hg 95اکسيجن اسمي فشار يي   هم         

شکل کي ښکاري.دغلته په بين الکصلي مايع کي چي د نسج د حجراتو په 

شکه عبار    mm Hg 40يجن اسمي فشار له چاپير کي ارار لري د اکس
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دی. او دا حالڅ په کافي رول د فشار تفاضل په  وته کوي کوم چي د 

( له شرياني نهايڅ شکه بين الکصلي مايع ته د   Capillaryشعريه رګ )

اکسيجن د نفو( لپار  په کار دي. ځکه نو اکسيجن په رير  چټکۍ او تر 

کصلي مايع ته نفو( کوي تر شو چي هتي له شرياني نهايڅ نه بين ال

(. ځکه نو د mm Hg 104اسمي فشار يي له هتي سر  مساوي شي )

( وريدي نهايڅ د داسي اکسيجن  Capillariesدغو شعريه ر ونو )

 دی. mm Hg 40لرونکي دي چي اسمي فشار يي 

که يو نسج ته د ويني جريان زياڅ شي په ح ي څ کي په يو  

معين وکڅ کي دغه نسج د اکسيجن يو زياڅ م دار رسيږي او پدي رول 

شکل کي توضيح شوي   ۳-۴يي لوهيږي. دا وضعه په    PO2نسجي 

زياڅ شي    % 400داسي چي که د ويني جريان له نورمال حالڅ شکه 

ته لوه شي  کو هته   mm Hg 66نه   mm Hg 40به له   PO2نسجي 

ورته په انساجو کي د ويني زياڅ جريان له وجي   PO2اعظمي حد چي 

شکه عبارڅ دی  ځکه چي دا د شرياني   mm Hg 95لوهيداي شي له 

به سر    PO2ويني د اکسيجن اسمي فشار دی يعني نسجي او شرياني 

د کپلو مساوي شوي. اوس نو که حجراڅ له نارمل شکه زياڅ اکسيجن 

است صبي وتيرو لپار  استعمال کهي د بين الکصلي مايعاتو د اکسيجن 

 شکل کي ښودل شوي. ۳-۴م دار به کم شي دا حالڅ هم په 
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د دو  فکتورونو   PO2په لنر رول ويلي شوي چي نسجي  

 پواسوه په موازنه کي ساتل کيږي:

  پواسوه نسج ته رسول کيږي.دهته اکسيجن انداز  چي دويني 

 .د هته اکسيجن انداز  چي د نسج پواسوه تري  ټه اکستل کيږي 

يعني نسج ته د ويني په وسيله د رسيدونکي اکسيجن او د نسج 

په موازنه کي   PO2پواسوه د استعماليدونيکي اکسيجن د اندازو پواسوه 

 ساتل کيږي.

ش ۴-۳  
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-5ار کم )اوس دا چي د حجرو په داکل کي د اکسيجن اسمي فش

40 mm Hg   23په اوسو رول mm Hg دي نو اکسيجن د بين الکصلي )

مسافي شکه داکل د حجراتو ته داکليږي او په داکل د حجرو کی د 

فشار د اکسيجن ته   mm Hg 3-1کيمياوي تعامصتو تر سر  کولو لپار  

 23په نسبڅ رير کوچني دي نو بنا پردي   23ضرورڅ دي  دا عدد د 

mm Hg  ي( و لوي ساتندويه فکتورSafety Factor   .دی ) 

اوس که چيرته د کاربن داي اوکسايد په انت ال وغږيږو نو کله 

چي د حجرو پواسوه اکسيجن په مصر  ورسيږي  کاربن رای اوکسايد 

توليد او دا کار د حجري په داکل کي د کاربن داي اوکسايد اسمي فشار د 

کساير د اسمي فشار په نسبڅ پورته نسجي شعريه ر ونو د کاربن دای او

وهي  ځکه نو کاربن رای اوکسايد له نسج نه نسجي شعريه رګ ته نفو( 

او له هته ځايه د ويني پواسوه سږو ته وهل کيږي. په سږو کي له 

ريوي شعريه ر ونو شکه هوايي کشوهو ته نفو( کوي او پدي رول د 

جن په مکال  لوري کاربن رای اوکسايد نفو( د سږو په ح(ا کي د اکسي

صورڅ نيسي  کو يو غټ فرق چي د کارن دای اوکسايد نفو( يي د 

اکسيجن دنفو( په پرتله لري دا دي چي د کاربن رای اوکسايد د نفو( 

سرعڅ د اکسيجن له نفو( سرعڅ شکه شل ځله زياڅ دی او له همدي 

کبله د نفو( لپار  يی تفاضلي فشار د اکسيجن په نسبڅ کم دی  چي په 

 ندي رول دی: 

  46د حجري په داکل کي د کاربن رای اوکسايد اسمي فشار 

mm Hg   45او په بين الکصلي مايعاتو کي mm Hg   دی بنا  تفاضلي

 شکل(. ۴-۴دی ) mm Hg 1فشاريي يوازي 
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  د انساجو په شرياني وينه کي د کاربن رای اوکسايد اسمي فشار

40 mm Hg 45دي ويني اسمي فشار او همدغلته يعني د انساجو د وري 

mm Hg ( د نسجی وريدي شعريه ر ونو  د کاربن داي  ۴-۴دی .)شکل

اوکسايد اسمي فشار په پاي کي د بين الکصلي مايعاتو د کاربن رای 

 اوکسايد له اسمي فشار سر  مساوي کيږي.

  د هته وريدي ويني د کاربن داي اوکسايد اسمي فشار چي د

Pulmonary Capillaries   45شرياني نهاياتو کي په mm Hg  د  

دی  بنا   mm Hg 40سنکي هوا دکاربن داي اوکسايد له اسمي فشار 

تفاضلي فشار د نفو( لپار  وجود لري لکه شنګه چي   mm Hg 5يوازي 

د کاربن داي   Pulmonary Capillariesشکل کي ښکاري د  ۴-۴په 

له اسمي فشار  اوکسايد اسمي فشار د سنکي هوا د کاربن داي اوکسايد

سر  رير ژر مساوي کيږي يعني هته فاصله چي په مړ کي يي لري  

واټن کي دا مساواڅ اعاد  کيږي او دا کار لکه   1/3يوازي په لومهي 

چي دمکه مو وويل همتسي دی لکه د اکسيجن لپار   کو په دومر  توپير 

 چي دلته لوري د اکسيجن کص  دی.
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نسجي ميتابوليزم او نسج ته د ويني د جريان انداز  د کاربن رای 

 ۵-۴اوکسايد په اسمي فشار باندي داکسيجن سرچپه اغيزي لري لکه په 

 شکل کي ښکاري او په  ندي رول رول دی:

شکل ۴-۴  
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  که چيرته د نارملA  ن وی شکه د ويني د جريانB  ن وی ته

 60له نارمل شکه به   PO2ی په انداز  راکم شي نو نسج   1/4ت ريبا  د 

mm Hg   ته لوه شی  کو برعکس که د ويني جريان د نارمل په نسبڅ

 mm Hg 41به له کپل نارمل حد نه   PO2( نو Cشپږ چند  زياڅ شي )

-۴سر  برار شي)  PCO2ته راښکته شي يعني ت ريبا  د شرياني ويني د 

 ش(.۵

  که نسجي ميتابوليزم لس چند  لوه شي د بين الکصلي مايعاتو د

کاربن داي اوکسايد اسمي فشار به هم ورسر  زياڅ شي  که شه هم د 

ويني جريان هر شومر  زياڅ شي. په داسي حال کي چي که دا 

ته کم شي د بين الکصلي مايعاتو د کاربن داي اوکسايد    1/4ميتابوليزم 

ته راښکته شي  او لدي شکه نشي کميدي    mm Hg 41اسمي فشار به 

 دی.  mm Hg 40هم   PCO2ځکه چي شرياني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش ۴-۵  
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 په وينه کي د اکسيجن انتقال
  % 98.5لکه شنګه مو مککي واويل په نارمل حالڅ کي ت ريبا  

د هيمو لوبين پواسوه د يو  RBCاکسيجن له سږو نه انساجو ته د 

يي د پصزما او د حجرو د اوبو   % 1.5کيمياوي اتصال له مکي او پاتي 

پواسوه وهل کيږي. ددغي فيصدي له مکي ويلي شو چي په نارمل رول 

 د اکسيجن د انت ال مسوليڅ د هيمو لوبين په غاه  دی.

 د هيموګلوبين سره د اکسيجن مکرر يو ځاي کيدل
مو لوبين له کيمياوي جوهښڅ شکه پوهيږو چي شرنګه چي د هي

له برکي سر   يو سسڅ او  Hemeد اکسيجن ماليکول د هيمو لوبين د 

رجعي اتصال جوهوي. کله چي د اکسيجن اسمي فشار لوه وي  لکه په 

ريوي شعريه ر ونو کي اکسيجن له هيمو لوبين سر  نښلي کو کله چي د 

شعريه ر ونو کي نو بيا اکسيجن اسمي فشار کم وي لکه په نسجي 

اکسيجن له هيمو لوبين شکه کوشي کيږي چي همدا ميکانيګڅ له سږو 

 شکه انساجو ته د اکسيجن د ليږديدني بنسټ جوهوي.

ال  شکل ته ځير شونو په اکسيجن هيمو لوبين  ۶-۴که چيرته 

منحنی کي ښکاری چي که چيرته  په متراي رول سر  د هيمو لوبين هته 

کسيجن سر  نښلي او ورسر  سم د ويني د اکسيجن اسمي فيصدي چي له ا

فشار هم لوهيږي او دي ته د هيمو لوبين د اشباع فيصدي يا 

Hemoglobin Saturation Percentage   وايي. او لکه چي دمکه

ته مو هم وويل  هته وينه چي له سږو شکه وځي او چاپيريالي دوران 

  چي د هيمو لوبين اشباع  mm Hg 95ځي د اکسيجن اسمي فشار يي د 

راځي  کو په نارمل رول چي کله دا وينه د وريدي ويني  97فيصدي يي 

او د   mm Hg 40په نوم بيرته سږو ته ځي د اکسيجن اسمي فشار يي 
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وي. د اکسيجن هته اعظمي انداز    75هيمو لوبين اشباع فيصدي يي 

ه هيمو لوبين سر  يو ځاي کيداي شي  په  ندي محاسبو کی چي د ويني ل

کصصه کوو    له هته ځايه چي د يو فزيولوژيک شک  وينه په کپل 

هيمو لوبين لري او هر  رام هيمو لوبين   gr 15انداز  کي   cc 100هر 

 15اکسيجن د وهلو اابليڅ لري بنا  اوس که   cc 1.34په اعظمي رول د 

gr   1.34په cc  په  س راځي او دا محاسبه دا   20.1کي ضرب کهو

ويني هيمو لوبين په نارمل رول په اعظمي شکل   cc 100معني چي د 

20 cc   اکسيجن وهي شي چي دا وکڅ به د هيمو لوبين د اشباع فصيدي

 ۶-۴پنامه ياديږي )  Twenty Volumes Percentسل وي چي د 

اوس که چيرته په انساجو کي داکسيجن هته انداز  معلومول شکل(. 

وغواهو کو م چي هيمو لوبين يي کوشي کوي  نو داسي محاسبه 

وينه په هته   cc 100کووچي: لکه شرنګه چي پوهيږو په نارمل رول 

  cc 19.4وي    97صورڅ کي چي د هيمو لوبين د اشباع فيصدي يي 

ب شکل(  کله چي دا وينه د نسجي شعريه ۶-۴اکسيجن وه ي شي )

ته  د اشباع فيصدي   cc 14.4ر ونو شکه تيريږي د اکسيجن انداز  يي 

ته راښکته کيږي  بنا   mm  Hg 40 ته او د اکسيجن اسمي فشار يي   75

ويني پواسوه   cc 100اکسيجن د هر   cc 5په نارمل رول يوازي 

 يږي.انساجو ته وهل ک

لکه شنګه چي پوهيږو چي په شديدو عضلي فعاليتونو کي د 

عضلي حجرو په واسوه د اکسيجن مصر  زياتيږي  نو د بين الکصلي 

 mm Hg 40( د اکسيجن اسمي فشارد Interstitial Fluidمايعاتو )

ته راښکته کيږي چي پدي فشار کي له هيمو لوبين  mm Hg 15شکه 

-۴وينه کي تهلي پاتي کيږي )  cc 100ه اکسيجن پ  ml 4.4سر  يوازي 

ويني پواسوه انساجو ته  cc 100اکسيجن د هر   cc 15ب شکل(  بنا   ۶
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اکسيجن انساجو ته   cc 5ليږدول کيږي چي نارمل )په نارمل حالڅ کي 

 cc – 4.4 cc = 15 19.4رسيږي( له دري چند  سر  سمون کوري )

ccرورڅ شي نو البي دهانه ) (. دا هم د يادوني وه د  چي که چيرته ض

Cardiac Output  هم له شپږو شکه تر اوو چندو پوري کپل اکما څ )

 Cardiac Outputلوهوي لکه په منري وهونکو کي. که د البي دهاني )

( دا عدد او د اکسيجن د انت ال نوموهی عدد  سر  ضرب 

جو  سته راځي چي دا دا معنی لري چي انسا  20( ت ريبا  21=7×3کهو)

چند  پوري د اکسيجن اکما څ زياتيداي شي   20ته د نارمل په نسبڅ تر 

او پدي ميکانيزم او يو له نورو ميکانيکتونه  )راتلونکی صفحه و وري( 

ددي موجب  رځي چي د شديدو تمرينونو او د سکتو فزيکي فعاليتونو په 

 ثابڅ وساتي.  PO2وکڅ کي نسجي 

 

 
الف شکل ۴-۶  
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دويني هته فيصدي چي په انساجو کي کپل اکسيجن له  سه 

( پنامه ياديږي. دا   Utilization Coefficientمصر  ثابڅ ) ورکوي د

دی يعني که کپلو مککينو محاسبو ته پام   % 25عدد په نارمل رول 

وينه په عادي حا تو کي انساجو   % 25وکهو نو وبه  ورو چي يوازي 

ته د اکسيجن په رسولو کي مصروفه د  او لکه چي ومو ويل په شديدو 

پوري  % 85 – 75فزيکي فعاليتونو او يا سکتو تمرينونو کي دا عدد له 

( رول په يو  ساحه کي چي د ويني جريان  Localلوهيږي. په موضعي )

 100ي نوموهی عدد حتی تر يي کم  کو متيابوليک فعاليتونه يي زياڅ و

پوري لوهيداي شي  پدي معني چي وينه سل په سلو کي کپل ټول   %

 اکسيجن پدغه ساحه کی له  سه ورکهاي دی.

شکل ب ۴-۶  
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په ثابت ساتنه کي د هيموګلوبين   PO2د نسجي 

 اغيزه:

برسير  پردي چي هيمو لوبين انساجو ته د اکسيجن د انت ال دند   

هم ترسر  کوي کوم چي د ژوند د پايښڅ لپار  پر غاه  لري يو  بله دند  

ضروري د   چي  هته د نسجي اکسيجن غلظڅ ثابڅ ساتلو شکه عبارڅ 

ثابڅ ساتي او دا کار په  ندي   PO2د  يعني هيمو لوبين دی چي نسجي 

ميکانيکيڅ سر  ترسر  کوي: لکه چه دمکه مو شو ځلي وويل چي په 

  cc 100نسج شکه تيريږي له هر نارمل حا تو کي کله چي وينه له يو  

ب شکل ۶-۴اکسيجن مصرفيږي.  که چيرته   cc 5ويني شکه يوازي 

کي د اکسيجن هيمو لوبين بيلتون منحنی ته ښه ځير شو وبه  ورو چي 

کله نوموهي پيښه رامنځته شي نو د ويني د اکسيجن اسمي فشار ت ريبا  

40 mm Hg   ته رسيږي او نسجيPO2  ا تو کي هم په نورمال ح

همدومر  راواکله او لدي شکه نشي لوهيداي  ځکه که فرضا  داسي 

وشي  نو بيا کو انساجوته  د ويني له هيمو لوبين شکه اکسيجن نشي 

په کپل اعظمي حد   PO2ورتلی  لدي کبله هيمو لوبين پواسوه نسجي 

 کي ساتل کيږي.  mm Hg 40يعني 

نو او سپورتونو کي لکه چي ومو وويل  په شديدو فزيکي فعاليتو

د اکسيجن مصر  شل ځله  هم د نارمل شکه زياڅ شي بيا هم دا اکمال 

کي رير لږ   PO2د هيمو لوبين پواسوه تر سر  کيږي چي په نسجي 

(. البته ددي کار  ملون دو   mm Hg 25-15کمښڅ په ستر و کيږي )

 دي:
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  يو د اکسيجن هيمو لوبين بيلتون منحنی دSteep Slope   له

 کبله.

  په کمه انداز  د نسجيPO2   کموالي پر بنسټ انساجو ته د ويني

 د جريان زياتوالي.

لږ کمښڅ هته نسج ته د زياتي ويني   PO2کله چي د نسجي 

دت  باعث شي  نو بيا د اکسيجن همدغه کم اسمي فشار ددي سبب 

 لي. رځي چي د ويني د هيمو لوبين شکه زياڅ اکسيجن واک

بنا  انساجو ته د ويني پواسوه د اکسيجن رسول پداسي وري ه 

تر منځ   mm Hg 40—15په کپل اندي رول له  PO2کيږي چي نسجي 

وساتل شي. که چيری د اکسيجن اسمي فشار په اتموسفيري هوا کي د پام 

(   Hemoglobin Bufferوه تتير وکهي د هيمو لوبين ثابڅ ساتلو )

رول به   بيا هم په صحنه کي حاکم او د انساجو د اکسيجن اسمي فشار 

 به چندان تتير ته پري نه ږدي د مثال په رول:

نه عبارڅ   mm Hg 104له   PO2پوهيږو چي نارمل سنکي 

دی کو که شوک يو لوه غر  ته وکيژي او يا په الوتکه کي لوهي ارتفاع 

فير کي د اکسيجن اسمي فشار د نارمل ته و ه شي  چيرته چي په اتموس

له نيمائي نه هم کم وي او يا برعکس يو شوک په داسي يو  بند  محووه 

شوي وي يا د سمندر د سوحي  ندي  Compressedکي چي هوا يي 

کي  Pressurized Chamberژوروالي کي ارار ولري او يا په يو  

ه تر لس چند  وي چيرته چي د اکسيجن اسمي فشار د نارمل په پرتل

پوري لوه وي بيا هم پدي ټولو حا تو کي ) د اکسيجن د اسمي فشار 

زياتوالی او کموالی( د انساجو د اکسيجن اسمي فشار چندان نه 

ال  شکل کي د اکسيجن  ۶-۴اغيزمنيږي او هته پدي رول چي په 
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 PO2  60 mmهيمو لوبين بيلتون منحنی شکه ښکاري چي که سنکي 

Hg  اشباع شي  کوم چي د   %89رياني هيمو لوبين به ته کم شي ش

کم دی او انساي به اوس هم د پکوا   %8 ( په پرتله يوازي  %97نارمل )

اکسيجن تر سه کهي چي   cc 5ويني شکه هماغه   cc 100پشان له هر 

پدي رول به زور وريدي ويني ته ووزي او اوس به نو د وريدي ويني د 

وي. دا د mm Hg 32پرځای   mm Hg 40اکسيجن اسمي فشار د 

په اصوصح سکڅ تتيراڅ دی پداسي حال کي چي سنکي   PO2نسجی 

PO2   104ښه د پام وه ټيټ شوي وي) له mm Hg   60شکه mm Hg 

ته لوه شي  د  mm Hg 500حتی   PO2ته( برعکس کله چي سنکي  

شي يعني  100پر ځاي   97هميو لوبين د اشباع اعظمي فيصدي به د 

فرق کوی ) يو شه انداز  به د ويني د    %3يوازي شي يعني يوازي 

منحل اکسيجن م دار هم لوه شي( او کله چي دا وينه انساجو ته و ه  

شي  يوشو سی سی اکسيجن به له  سه ورکهي او وريدي وينه به 

ولري. د پورته   PO2د نارمل حد نه لوه   mm Hgيوازي يو شو 

ه په رير روښانه رول د هيمو لوبين د نسجي اکسيجن د توضيحاتو نتيج

 ثابڅ ساتلو په هلکه کر  ثبوڅ وهاندي کوي.

داکسيجن او هيمو لوبين اتصال د  ندي فکتورنو پواسوه متاثر  

 کيږي.

 داکسيجن د قسمي فشار اغيزه: .1

هته لمهني فکتور چي د اکسيجن او هيمو لوبين اتصال باندي غيز  کوي 

اسمي فشار شکه عبارڅ دی. د اکسيجن هيمو لوبين د د اکسيجن د 

( د Oxygen Hemoglobin Dissociation Curveتجزئي منحني )

اکسيجن په هر اسمي فشار کي د هيمو لوبين اشباع حالڅ ښيئ  او هته 
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 ر ماليکوله د هيمو لوبين مشبوع کيږي چي اکسيجن اتوم يو له هته شلو

Heme   سر  يو ځاي شي کوم چي د هيمو لوبين په جوهښڅ کي شتون

شکه لوه وي نو   mm Hg 88لري. کله چي د اکسيجن اسمي فشار د 

هيمو لوبين مشبوع کيږي  او دا چي په   % 95ددي اکسيجن پواسوه 

دی نو   mm Hg 104ريوي شعريه ر ونو کي د اکسيجن اسمي فشار 

 ش(.۷-۴و لوبين ددي اکسيجن پواسوه مشبوع کيږي)هيم  % 98ځکه 

په نارمل استراحڅ حالڅ کي هته وينه چي د اسکليتي عضصتو شکه 

  % 75اسمي فشار لري چي ددي پواسوه  mm Hg 40بيرته راځي 

د هيمو لوبين سر  نښتی   % 23هيمو لوبين مشبوع کيږي او پدي ترتيب 

يڅ کوي چي نوموهی اکسيجن اکسيجن ازاديږي  چي دا انداز  ديته کفا

نسجونو ته نفو( وکهي. کو کله چي انسان شديد تمريناڅ تر سر  کوي نو 

پوری   mm Hg 15په ويني کي د اکسيجن اسمي فشار حتی تر 

هيمو لوبين مشبوع کيږي  اوپدي   % 25رسيږي  چي ددي پواسوه 

اتصالي اکسيجن ازادوي. نو کله چي اکسيجن ته ضرورڅ   % 73ترتيب 

زياڅ شي نو په ويني کي د اکسيجن اسمي فشار کميږي او دا ددي سبب 

  رځي چي زياته انداز  اکسيجن ازاد شي.

 اغيزه:  pHد .2

دوهم فکتور چي د اکسيجن او هيمو لوبين پيوستون باندي اغيز  کوي د 

فکتور ددغه پيوستون سر   شکه عبارڅ دي  چي نوموهی  pHويني د 

په ريروالي سر  د اکسيجن او   pHمست ما  متناسب دي چي د ويني د 

په کمښڅ سر   pHهيمو لوبين ترمنځ پيوستون ريريږي  او د ويني د 

دغه پيوستون  کميږي. دا چي ولي دا تتير منځته راځي علڅ ئي داسي 

د هايدروجن د  کموالي په ح ي څ کي په وينه کي  pHبيانوؤ چي: دويني 
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ايون زياتوالی دي چي د هايدروجن ايون زياتوالي ددي سبب  رکي چي 

د هيمو لوبين د پروتيني برکي سر  يو ځاي او ددي پروتين دري ُبعد  

جوهښڅ ته تتير ورهي  چي دا تتير بيا ددي سبب  رځي چي د 

هيمو لوبين او د اکسيجن د پيوستون په  ر  کي  کنر پيداکهي کو کله 

لوه شي نو د هايدروجن ايون کموالي باندي د لڅ   pHي بيا د ويني چ

کي  او ددي ايون کموالي بيا د اکسيجن او هيمو لوبين پيوستون د مکي 

  Christian Bhorکنر له منځه وهي. داچي دا تاثير لمهي ځل لپار  د 

پنامه  Bhor effect اغيز  د  pHپواسوه و شيهل شو نو ځکه دغه د 

 ياديږي.
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 د کاربن داي اوکسايډ د قسمي فشار اغيزه: .3

دريم فکتور چي د اکسيجن او هيمو لوبين په پيوستون باندي اغيز  کوي 

د کاربن داي اوکسايد د اسمي فشار شکه عبارڅ دی  چي دا فکتور ددي 

په ريرښڅ   PCO2پيوستون سر  معکوسا  متناسب دی  پدي معني چي د 

په   PCO2ر  د اکسيجن او هيمو لوبين پيوستون وهتيا کميږي او د س

کمښڅ سر  بيا دا وهتيا زياتيږي. دا فکتور په غير مست يم رول سر  د 

pH   په تتير سر  د اکسيجن او هيمو لوبين پيوستون باندي اغيز  کوي

  Carbonic Anhydraseکي يو انزايم د   RBCداسي چي: دويني په 

پنامه شتون لري چي دا انزايم يو رجعي تعامل په  ندي رول کتصيز کوي 

 شکل(. ۴-۸)

CO2 + HOH                    H2CO3                  H+ +  HCO3
- 

لوه شي نو زياڅ شمير هايدروجن ايونونه توليديږي   PCO2نو کله چي 

کمښڅ د اکسيجن او   pHد کمښڅ سبب  رځي او   pHچي د 

  PCO2هيمو لوبين پيوستون د کمښڅ سبب  رځي  کو برعکس د 

د   pHکموالي د هايدروجن د ايونو دکموالي سبب  رځي چي دا بيا د 

د ريرښڅ سر  د اکسيجن او هيمو  لوبين   pHريرښڅ سبب  رځي او د 

 پيوستون زياتوالي پيدا کوي.

تيريږي دلته کاربن داي نو کله چي وينه دنسجي شعريه ر ونو شکه 

اوکسايد ويني ته داکليږي  او د ويني د کاربن داي اوکسايد انداز  

لوهيږي نو ځکه پدغه ځاي کي هيمو لوبين رير اکسيجن له  سه ورکوي 

نسبڅ هته ځاي ته چيرته چي کاربن داي اوکسايد نه وي  او کله چي  

شعريه ر ونو  وينه سږو ته راستنه شي نو دلته کاربن داي اوکسايد د

شکه هوائي کشوهو ته انت اليږي او په وينه کي د کاربن داي اوکسايد 
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انداز  کميږي او دا ددي سبب  رځي چي د اکسيجن يو ځاي والي د 

 هيمو لوبين سر  زياڅ شي.

 

 

 :حرارت .4

شلورم فکتور چي د اکسيجن او هيمو لوبين پيوستون باندي اغيز  کوي  

درجه د   چي د حرارڅ په زياتوالي سر  دا پيوستون هته د حرارڅ 

کمښڅ پيدا کوي او دحرارڅ د درجي په کموالي سر  دا پيوستون اوي 

کيږي. هرکله چي حرارڅ درجه لوه  شي نو د حجري فعاليڅ هم 

ريريږي  او زياڅ اکسيجن ته ضرورڅ پيداکيږي. کوکله چي د حرارڅ 

او کم اکسيجن ته ضرورڅ درجه ښکته شي د حجري فعاليڅ هم کميږي 

 شکل(. ۹-۴ليدل کيږي)

شکل ۴-۸  
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هرکله چي د اکسيجن او هيمو لوبين پيوستون کمزوري شي نو د اکسيجن 

هيمو لوبين تجزئي منکني ښي کواته بيځايه کيږي او پدي ترتيب زياڅ 

اکسيجن د هيمو لوبين شکه ازاديږي. د تمرين په وکڅ کي د کاربن داي 

ک اسيد د تجمع او د حرارڅ د درجي د زياتوالي له وجي اوکسايد او لکتي

  % 85-75دغه منحني  ښي کواته ځي. چي پدغه وکڅ کي ت ريبآ  

پوري اکسيجن د هيمو لوبين شکه ازاديږي. کو د بلي کوا چي په سږو 

کي د کاربن داي اوکسايد او لکتيک اسيد تجمع کمه او حرارڅ درجه 

ش ۴-۹  
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هيمو لوبين تجزئي منحني يي چپ کواته ځي ښکته د  نو ځکه د اکسيجن 

اوپدي ترتيب د اکسيجن او هيمو لوبين د پيوستون لپار  رير  زمينه 

 ش(.۹-۴مساعديږي)

اکسيجن   ml 5پواسوه   ml 100په استراحڅ حالڅ کي د ويني هر 

د  نو پدي   ml 5000انت اليږي. او دا چي دالبي دهاني ټوله انداز  

اکسيجن انت اليد ي شي. کو د تمرين    ml 250ي ترتيب په يو  داي ه ک

  15په وکڅ کي چي اکسيجن ته زياڅ ضرورڅ حس کيږي نو ځکه 

چند  يي انت ال انداز  هم لوهيږي  يعني د تمرين په وکڅ کي د اکسيجن 

پوري لوهيږي کو هته لوبتاهي چي رير   ml 3750د انت ال انداز  

د انت ال انداز  په يو  داي ه کي زياڅ تمرين کوي په دوي کي د اکسيجن 

 ش(. ۹-۴پوري لوهيد ي شي)  ml 5000تر 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش۴-۹  
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 اغيزه: BPG (DPG)د  .5

پنځم فکتور چي د اکسيجن او هيمو  لوبين پيوستون باندي اغيز  کوي د 

BPG (2,3 Bisphogycerate شکه عبارڅ دی  چي داهته مواد دي )

کي د انرژدي د تولي په منظور د  لوکوز د تجزئي شکه  RBCچي په 

منځته راځي او بيا د هيمو لوبين سر  وصليږي او دا وصليدنه د اکسيجن 

کم وي د اکسيجن او   BPGد پيوستون مانع سبب  رځي. نو کله چي 

زياڅ وي نو داکسيجن او   BPGهيمو لوبين پيوستون اوي او که 

 ي.هيمو لوبين پيوستون کمزوري و

انداز  يي زياته    BPGهته کلک چي په لوهو ارتفاعاتو کي اوسيږي د 

وي نو پدي ترتيب پدي کلکو کي د اکسيجن او هيمو لوبين پيوستون هم 

 کمزوری وي او اکسيجن رير ازاديږي.

م دار ئي کميږي  نو   BPGهته وينه چي د بدن شکه بهر ساتل کيږي د 

عمل په وکڅ بايد ددغه موادو د غلظڅ ثابڅ  Transfusionځکه د 

 ساتل ضروری دي.

 د کاربن مونو اوکسايد اغيزه: .6

شپږم فکتور چي د اکسيجن او هيمو لوبين په پيوستون باندي 

 اغيز  کوي د کاربن مونو اوکسايد شکه عبارڅ دی.

دا چي کاربن مونو اوکسايد د هيمو لوبين په هماغه ځاي پوري 

جن وی  ځکه نو بايد د ځان په کاور اکسيجن نښلی چيرته چي اکسي

بيځايه کهي  او دا کار کولی هم شي  ځکه چي د کاربن مونو اوکسايد د 

ځله   250يو ځاي کيدو امکاناڅ له هيمو لوبين سر  د اکسيجن په نسبڅ 
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 -شکل کي په کاربن مونو اوکسايد ۱۱-۴زياڅ دی  کوم چي په 

 هيمو لوبين تجزئي منحنی کي ښکاري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دا شکل عينا  لکه د اکسيجن هيمو لوبين تجزئي منحنی پشان دی  

په   1/250يوازی په دومر  فرق چي دلته د کاربن مونو اوکسايد فشار د 

واحد اکسيجن هيمو لوبين تجزئي منحنی په پرتله ښودل شوي دی. بنا 

 mm Hg 0.4پردي په اسناکو کي د کاربن مونو اوکسايد  اسمي فشار د 

می برکي سر  سمون    1/250له   PO2په انداز   چي د نارمل سنکي  

( په انداز  زور او  104 mm Hg)  PO2کوری  د همدغه نارمل سنکي 

ځکه نو په همدغو فشارونو سر  نيم هيمو لوبين د کاربن  اوڅ لري 

 مونو اوکسايد او پاتي نيم  هيمو لوبين د اکسيجن په وسيله اشتاليږي.

شکل ۴-۰۱  
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ته لوه شي نوپه حجروبه اغيز   PCO2    0.6 mm Hgکه 

وکهی. که کپلو توضيحاتو ته ښه ځير شو نو پو  به شو چي په کاربن 

مونو اوکسايد مسموم ناروغان د کال  اکسيجن پواسوه تداوی کيږي  

ځکه چي اکسيجن د  کاربن مونو اوکسايد پواسوه بيځايه کيږي همداسي 

يد بيځايه کهو  کو د کو ي شو چي د اکسيجن پواسوه کاربن مونو اوکسا

يادوني وه د  چي د کال  اکسيجن پواسوه د تداوۍ په وکڅ کي بايد 

کاربن رای اوکسايد هم شتون ولري ځکه چي کاربن رای اوکسايد د  5%

تنفسي مرکز لپار  تر ټولو غور  تنبه د   چي د سنکي تهوي 

(Pulmonary Ventilation د زياتوالی سبب  رځي او دا کار بيا په )

 کپل وار د سنکی کاربن مونو اوکسايد د ښکته کيدو  مل و رځي.

( د کاربن Oxygen – Carbon Dioxide Treatmentدا  ر  )

مونو اوکسايد د تسمم په وااعاتو کي له ويني شکه د کاربن مونو اوکسايد  

چند  سرعڅ ورکوي )نظر هته حالڅ ته چي   10د ليري کولو عمليئ ته 

 نشي(.دا رول يي درملنه و
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 رشيمی هيموګلوبين

Fetal Hemoglobin 

هرکله چي د رشيم وينه د پصسنتا شکه تيږيږی  نو پدغه ځاي 

کي اکسيجن د مور له وينی شکه د رشيم وينی ته او کاربن رای اوکسايد 

د رشيم له ويني شکه د مور ويني ته انت اليږي. د رشيمي هيمو لوبين د 

اکسيجن د رانيولو لپار  نسبڅ د مور هيمو لوبين ته رير ليوال دی او دا 

 ځکه چي:

د رشيمی هيمو لوبين غلظڅ د مور د هيمو لوبين په نسبڅ  (1

 لوه دي.  50%

درشيمی هيمو لوبين  مور له هيمو لوبين سر  فرق کوي. د  (2

رشيم د اکسيجن هيمو لوبين تجزئي منحنی د مور د اکسيجن هيمو لوبين 

تجزئي منحني چپ کواته وااع د   نو پدي ترتيب د رشيمي هيمو لوبين د 

 کي د مور د هيمو لوبين په نسبڅ رير هيمو لوبين لري.  PO2په يو 

1) BPG  د رشيم په هيمو لوبين باندي کمه اغيز  لري  پدي ترتيب

BPG  .د اکسيجن د ازاديدو سبب نه  رځي 

ي ته ددي سبب انت ال د رشيم ويني شکه د مور وين  CO2د  (1

 رځي چي د رشيم د اکسيجن هيمو لوبين تجزئي منحنی د مور د 

اکسيجن هيمو لوبين د تجزئي منحنی چپ کوا کي وااع شي  او په  عين 

وکڅ کي د  مور دغه منحنی ښی کواته انت ال شي. نو پداسی حالڅ کي 

به د مور هيمو لوبين رير اکسيجن له  سه ورکهی او رشيمي 

 به د رير اکسيجن د رانيولو وهتيا ولري.هيمو لوبين 

  



      
 

  123 
 

 د کاربن ډای اوکسايد انتقال

Transport of Carbon Dioxide 

په زياته پيمانه په  ندي دريو وري و سر  سږو ته   CO2د نسجونو شکه 

 وهل کيږي:

 (. Dissolved Formپه منتشر شکل ) 7% (1

 مرکبونو په شکل. Carbaminoد  30% (2

 د بای کاربونيتونو په شکل. 63% (1

چي اوس ئي هر شکل بيل بيل په تفصيل سر  ترشيهنی  ندي 

 نيسو.

 په منتشر شکل سره د کاربن ډای اوکسايد انتقال:  (1

هرکله چی کاربن رای اوکسايد ويني ته نفو( وکهي نو د يو 

عادی محلول په رول د ويني پصزما ته انت اليږي  چی د پصزما کاربن 

پدغه شکل انت اليږي  چی دا انداز  د    ml/dc lit 3رای اوکسايد ت ريبا  

 جوهوي.  %30وينی ټول کاربن رای اوکسايد 

  Carbaminoد کاربن ډای اوکسايد انتقال د   (2

 مرکبونو په شکل:

پدغه  30ت ريبا  د وينی د ټول کاربن راي اوکسايد په سلو کي 

وري ه انت اليږي. کاربن رای اوکسايد د هيمو لوبين او يا د پصزما د 

مرکبونه جوهوي  که  Carbaminoپروټينو سر  يو ځاي کيږي او د 

 Carbaminد چيرته کاربن راي اوکسايد د هيمو لوبين سر  يوځاي شي 
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Hemoglobin   اويا دcarba-hemoglobin  پنامه ياديږي  او که

چيرته کاربن راي اوکسايد د پصزما د پروټينو سر  يو ځاي شي نو د 

Carbamino Protein  ( پنامه ياديږي  چي دی دواهوCarba-

hemoglobin  اوCarbamino Protein ته په مجموع کي )

Carbamino Compounds  .وائي 

هرکله چي په نسجونو کي کاربن راي اوکسايد د پصزما د 

پروټينونو او هيمو لوبين سر  يو ځاي شی  نو دا پيوستون بيرته په سږو 

کي له منځه ځي  نو پدي اساس وايو چي د کاربن راي اوکسايد پيوستون 

ستون دی. هته د پصزما د پروټينو او هيمو لوبين سر  يو رجعی پيو

هيمو لوبين چي اکسيجن يي له  سه ورکهی وی نسبڅ هته هيمو لوبين 

ته چي اکسيجن لري په زياته انداز  د  کاربن راي اوکسايد د رانيولو 

 وائي.  Haldane Effectوهتيا لري چي ديه 

هته انداز  کاربن راي اوکسايد چي د هيمو لوبين پواسوه 

اليږي  نسبڅ هتي اندازی ته چي د پصزما د پرټينونو پواسوه انت 

انت اليږي رير زياڅ دی  او دا ځکه چي د هيمو لوبين انداز  د پصزما د 

 پروټينو په نسبڅ رير  زياته د .

د کاربن ډای اوکسايد انتقال د بای کاربونيټ په   (3

 شکل:

 63 ت ريبا  د ويني د مجموعی کاربن رای اوکسايد په سلو کي

پدغه شکل د نسجونو شکه انت اليږي. داسی چي هر کله کاربن رای 

کي  RBCاوکسايد د نسجونو شکه ويني ته تير شي نو لدي ځاي شکه بيا 

د اوبو سر  يو ځاي کيږي او د کاربونيک اسيد پنامه يو بي ثباته مرکب 
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پنامه يو   Carbonic Anhydraseجوهوي  دا چي پدغه ځاي کي د 

 300-200شتون لري نو ځکه دا تعامل د پصزما په نسبڅ انزايم  هم 

چند  ژر اجرا کيږي  چي دغه مرکب رير ژر په باي کاربونيڅ او 

په داکل کي د زياڅ م دار   RBCهايدروجن ايون باندي تجزيه کيږي  د 

په داکل کی ئي  RBCباي کاربونيتونو توليد ددي سبب  رځي چي د 

 هي.غلظڅ لوه شي او بهرته نفو( وک

a) (  د کلورايد ايون تيريدلو پديدHamburger Phenomenon :) 

 -Clاو   +Naدا چي د وينی په پصزما کی په زياته انداز  سوديم کلورايد د 

د داکل شکه په زياته انداز   RBCپشکل شتون لري  نو هرکله چي د  

بای کاربونيتونه چي د منفی چاري له ځانه سر  لری بهرته راوځي  نو د 

الکتروليکی مساواڅ د ټينګښڅ په کاور بايد د کلورايد ايون چی هم د 

داکل ته انت ال شی  چي دغه  پديدی ته   RBCمنفی چاري لرونکي دی د 

Chloride Shifting   يا د Hamburger Phenomenon .وائي 

) يو رول   Antiport Pumpد يو   Band 3 Proteinsپدغه ځای کی 

موادو داکلول او په م ابل کي د بل رول موادو اوستلو پمپ( په حيث دند  

شکه د يوی کوا بای کاربوني راريکلونه  RBCترسر  کوي  چي د 

ونه را داکلوي. بای کاربونيتونه اوباسی او د بلی کوا شکه د کلورايد ايون

د سوديم د ايونو سر  يو ځای کيږي او د سوديم بای کاربونيڅ په شکل 

تر سږو پوري درومی  او هايدروجن ايون ئي د بفر محلول په تهيه کولو 

شکل(. هرکله چي دا وينه هوائي کشورو ته  ۱۱-۴کي ونر  اکلي)

HCO3او   +Naورسيږي نو سوديم کاربونيڅ ئي بيرته په 
باندي تجزيه   -

 RBCته داکليږي او په م ابل کی د   RBCکيږی  چي بای کاربونيڅ ئي 

شکه کلوراير راوځی او د سوديم سر  يو ځاي کيږي  چيدغه بروسی ته 

Reverse Chloride Shifting  .وائي 
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او دا اکسيجن د داکل ته ننوځی  RBCهمدغه وکڅ کی اکسيجن هم د 

هيمو لوبين شکه د هايدروجن ايون ازادوی  چي دا د هايدروجن ايون د 

بای کاربونيڅ سر  يو ځاي کيږی او کاربونيک اسيد جوهوي  چي دا 

اسيد بيا په اوبو او کاربن رای اوکسايد باندی تجزيه کيږي  او کاربن رای 

 شکل(. ۱۱-۴اوکسايد ئي بهر ته ازاديږي )

ش۴-۰۱    

شکل ۴-۱۱  
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 : pHکاربن ډای اوکسايد او د وينی 
د   RBCله مکي محاسبه کيږي  نه د   pHد پصزما د  pHد وينی 

pH  له مکی. په پصزما کي کاربن رای اوکسايد د اوبو سر  تعامل کوي

 Capillary Endothelialاو کاربونيک اسيد جوهوی  چي دا تعامل د 

Cell  د سوحی دCarbonic Anhydrase  انزايم پواسوه چټکتيا پيدا

کوي  دا کاربونيک اسيد بيا په هايدروجن ايون او بای کاربونيڅ باندي 

دښکته کيدو سبب  رځي. نو  pHبدليږي  چي د هايدروجن ايون توليد د 

 pHپه نتيجه کي وايصی شو چي د کاربن دای اوکسايد د ريرښڅ له وجی 

لوهيږي. چي تنفسی سيستم د وينی د   pHه او د کمښڅ له وجی ئي ښکت

کنترولوی  چی دا   pHکاربن رای اوکسايد د اندازی د کنترول په اساس 

 ددی سيستم د عمد  دندو له جملی شکه شميرل کيږي.

کي د پصزما کاربن رای اوکسايد انداز    Hyperventilationپه 

کي بيا د   Hypoventilationلوهيږي  کو په   pHکميږی او د وينی 

 کميږي. pHپصزما د کاربن دای اوکسايد انداز  زياتيږی او د وينی 
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 پنځم فصل
 

 دتنفسي سيستم کنترول

Regulation of Respiratory System 

 ريتمی تهويه

Rhythmic Ventilation 

ي د وکڅ په منظمو فاصلو کي په ريتمی تهويه هته تهويه د  چ

 منظمی فريکونسی سر  ترسر  شي.

د تهوئي د ريتم کنترول د هتو نيورونونو پواسوه چي په 

Medulla Oblongata   کي شتون لري صورڅ نيسي  چي دا

نيورونونه بيا تنفسي عضلی تنبی يا نهی کوي. د زياتو تنفسی عضلی 

اليافو فعاليدل او ددی عضلی اليافو د تنبی ريرښڅ ددی سبب  رځي چي 

 تنفسی عضلی په اوي رول ت ل  وکهي او د تنفسی شدڅ لوه کهي.

يکونسی د تنفسی عضلو د تنبی دفر Rateدتنفس فريکونسی او 

 پواسوه تعينيږي.
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 دتنفس تنظيم

Regulation of Respiration 

تنفس چي يو  عکسوی پروسه د  او کيدای شي چي په 

ثانيي( پوری کنترول کيداي  40ارادی رول هم تر يو  وکته ) ت ريبا  

شي  چي دغه عمل زياڅ تکرارول ددي سبب  رځي چي د ارادی 

 کنترول وکڅ اوږد شي.

ساساتی حالتون کي د تنفس شدڅ او شمير د تمرين او اح

لوهيږي  کو د استراحڅ او کوب په حالڅ کی بيا د تنفس 

 فريکونسی و شدڅ کميږي.

 تنفس د  ندی دوو مکانيزمونو پواسوه کنتروليږي.

1. Nervous or Neural Control of Ventilation 

2. Chemical Control of Ventilation 
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 Neural Control of) د تهويي عصبی کنترول (1

Ventilation :) 

دغه ميکانيزم تنفس د عکسی پواسوه کنترولوي  چي محتوياڅ ئي په 

  ندي رول سر  (کر کوؤ:

 Respiratory Centers 

o Medullary Center 

 Inspiratory Center 

 Expiratory Center  

o Pontine Centers 

 Pneumotaxic Center 

 Apneustic Center 

 Respiratory Nerves 

o Afferent Nerves 

o Efferent Nerves 

A. تنفسي مرکزونه (Respiratory Centers  :) 

تنفسی مرکزونه د نيورونونو هته  يری د  چي د تنفس ريتم  شدڅ او 

 Brain Stemشمير د کنترول مسوليڅ لري. هر مرکز د دماغی ساای )

لري او د همدي مواعيڅ له مکی په دوو رلو ( په دواهو کواو کی ارار 

 ويشل کيږي.
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a. Medullary Center: 

 دا مرکز بيا په دوو برکو ويشل شوی دی.

i. Inspiratory Center  : دا مرکز دMedulla Oblongata   په

علوی او کلفی برکه کی مواعيڅ لري چي ددغه مرکز نيورونونه د 

Tractus Solitarius Nucleus  جوهوی. دغه مرکز د سا  اکستنی

پروسه تر تاثير  ندي راوهی نو ځکه کله چي تنبی شی د سا  اکستنی د 

عضصتو د ت ل  او د يوی اوږدی سا  اکستنی سبب  رځي. دد ی مرکز 

Tractus Solitarius   هستی ته دBaroreceptors  

Chemoreceptors  اوPulmonary Receptors  شکه سيالی د

Vagus   اوGlossopharyngeal  .اعصابو پواسوه راځي 

ii. Expiratory Center :   دغه مرکز دMedulla Oblongata 

ادامی او وحشی برکو کی  Inspiratory Centerدواهو کواو ته د 

 Ventralمواعيڅ لري  نو ځکه دغه  روپ نيورونونو ته 

Respiratory group   وائي. دغه نيورونونه دAmbiguous  او

Retroambiguous   هستی جوهوي. دا مرکزد عادی تنفس په وکڅ

کي غير فعاله وي او دا ځکه چي په عادي تنفس کي سا  اويستنه يو  

Passive کو کله چي عميق تنفس اجرا شی او د پروسه د   

Inspiratory Centers  .نهی شی نو بيا دا مرکز په فعاليڅ شروع کوي

چي ددی مرکز د تنبي په نتيجه کي د سا  اويستونکي عضصتو ت ل  

 صورڅ نيسي او د يوي اوږدی سا  اکستنی لپار  زمينه مساعدوي.
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b. Pontine Center: 

کي ارار لري چي په  ندي برکو   Ponsدغه مرکز په 

 ويشل کيږي.

i.  Pnemotaxic Center  : دامرکز د علویPons  دReticular  

Formation  په علوي وحشی برکه کی شتون لري. دا ددی مرکز

هسته جوهوي  دغه مرکز د  Parabrachialisنيورونونه د 

Medullary Center  دInspiratory Center  برکی د کنترول

( کنترولوی  او همدارنګه په غير Durationپواسوه د تنفس دوام )

هم لوه وی    Rateمست يم رول د تنفس د دوام په کمښڅ سر  د تنفس 

او دا ځکه چي هرکله د سا  اکستنی وکڅ کم شو نو وبيعی د  چي د 

 Rateجه کی د تنفس سا  اويستنی وکڅ بايد هم راکم شی او په نتي

 لوهيږي.

ii. Apneustic Center :  دامرکز د سفلیPons   دReticular 

Formation   کی مواعيڅ لري چي دغه مرکز پهInspiratory 

Center    باندي اغيز  کوی او د سا  اکستنی شدڅ لوهوي بر عصو

لدي چي ددي مرکز د تنبی په وجه د سا  اکستنی دوام زياتيږي  يو  

کمه انداز  په ستميدلي شکل سر  د سا  اويستنی پروسی ته زمينه 

برابروي  نو ځکه دد ي مرکز د تنبی په وجه چي کوم تنفس صورڅ 

( پنامه Gaspe type of Respiration نيسی د ستميدلی تنفس )

 ياديږي.
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B. اعصاب ( Nerves :) 

a. ( مرسله اعصابو ت  لوریEfferent Nerve Pathway:) 

 Lateralاعصاب د تنفسي مرکزونو شکه ښکته د ستون ف راڅ د 

Columns   ادامی برکی ته راځي  او پصکر  دغه اعصاب دCervical 

باندي کاتمه  Anterior Horn Cellسيګمنټونو په  Thoracicاو  

( شکه Motor Neuronsدحرکی نيورنو )  Spinal Cordپيداکوي له 

دي چي   Phrenic Nerveدو  درجنه اعصاب راوځي چي يو ئي 

دی   Intercostal Nerve( ته ځی او بل ئي  Diaphragmديافرام )

 چي بين الضلعی عضصتو ته درومی. 

اعصاب هم د تنفسی مرکزونو د مرسله عصبی اليافو شکه يو   Vagusد 

 کم م دار په کپل ځان کي لري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۵-۰  
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b. ( موصله اعصابو ت  لوریAfferent Nerve Pathway:) 

 Glossopharyngeal او   Vagal Nerveتنفسي مرکزونو ته سيالی د 

Nerve  د شعباتو پواسوه دBaroreceptors     او

Chemoreceptors  شکه راځي. همدارنګه دVagus  اعصابو د اليافو

د اک(و شکه هم سيالی ورته راکي. داچي  Stretchپواسوه هم د سږو د 

برکو شکه سيالي رادرومی  نو ځکه تنفسي مرکزونو ته د بدن له مکتلفو 

دغه مرکزونه صدری افس او سږو د تعادل او حرکتونو د کنترول په 

 برکه کي د پام وه اهميڅ لري.

 

د تنفسی مرکزونو همغږي او د ريتمی تهوئي 

 جوړيدنه

Intergration of Respiratory Centers & 

Generation of Rhythmic Ventilation 

 د هميڅ شيهنه:  Medullary Center د  (1

a. Inspiratory Ramp 

او د يو ريتم لرونکی تهوئي په  Rampمککی لدي چي په سا  اکستنی 

  Rampپه لتوی معنی وپوهيږو:  Rampاه  وغږيږو  زمه د  چي د 

يو انګليسی کلمه د  چي د مايلی  ری او په تدريجی رول د پورته کيدو 

 معنی لري.

اوس راځو ديته چي شنګه يو ريتم لرونکی تنفس ايجاديږی او پدی ايجاد 

 شه اهميڅ لري.  Rampکي د تنفسی 
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په عمومي رول سر  وايو چي تنفسی مرکزونه د يو نارمل ريتم لرونکی 

لري  ددي مرکزونو نيورونونه د وکڅ په  تنفس د سرته رسول مسوليڅ

منظمو فاصلو کي سيالي ايجادوی چي دا سيالی بيا د يو ريتمی تنفس 

 سبب  رځي.

Medullary  تنفسی مرکزونه د وينی د غازونو د اندازی  د ويني د

حرارڅ درجي  د عضصتو او بندونو د حرکتونو شکه په دوامدار رول د 

کو سا  اويستنه هته وکڅ شروع کيږي  کپلو اک(و پواسوه تنبی کيږي.

ايجاد   Action Potentialچي هرکله ددی ټولو سيالو په نتيجه کي يو 

رير کم شدڅ لري نو ځکه يو کم تعداد  Action Potentialشي  دا 

د شدڅ   Action Potentialنيورونونه فعاليږي  لدي شکه وروسته د 

يورونونه فعاليږي. چی دغه په زياتيدو سر  په تدريجی رول نور او نور ن

رول د سيالو توليد تر دو  ثانيو پوری دوام کوي  چي د تنفس دغه رول 

 پنامه ياديږي.  Inspiratory Rampپروسه د 

په ټپه  دريږي او تر راتلونکی   Ramp Signalsد دو  ثانيو ورورسته 

دريو ثانيو پوری نه تر ستر و کيږي چي په دغه وکڅ کي د سا  

 Rampپروسه تر سر  کيږي. له دري ثانيو وروسته بيا د اويستنی 

Signal    راشر نديږي او (کر شوي پروسه په مکرر رول سر

 تکراريږي.

په يو نارمل تنفس کی د سا  اکستنی په وکڅ کي د سا  اکستنی 

مرکزونوپواسوه د سا  اويستنی مرکزونه نهی کيږي  او همداسی د سا  

يستنی مرکزونو پواسوه د سا  اکستنی اويستنی په وکڅ کی د سا  او

تنفسی   Medullaryمرکزونه نهی کيږي. چي دا دواهه  عملونه د 

 مرکزونو پواسوه کنتروليږي.
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 مرکز د اهميڅ شيهنه: Pontine د  (2

  Medullary  تنفسی مرکزونه دPontine   مرکزونو تر تاثير  ندي

مرکز د سا  اکستنی مرکز تنبی   Apneusticکپل عمل تر سر  کوي  د 

کوی او د يو اوږدی سا  اکستنی لپار  زمينه مساعدوي  کو له بلی کوا 

Pneumotaxic   مرکز دApneustic   مرکز د نهی سبب  رځی او د

 يوي اوږدی سا  اکستنی مکه نيسي.
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 هغه  فکتورونه چي تنفسی مرکزونه متاثره کوي 

Factors Affecting Respiratory Centers 

هته فکتورونه چی تنفسی مرکزونه تر کپل تاثير  ندی راولی په 

  ندی رول تری يادونه کوو.

 شکه سياله: Higher Center د  (1

Ant. Cingulate Gyrus د  Corpus Callosum  دGenu   برکه

Olfactory Tubercle   اوOrbital Gyrus  دCerebral Cortex  هته

 Cerebral Cortexرکی دی چی د تنفس د نهی سبب  رځي. کو د 

ساحه بيا د تنفس د شديد د  Sylvain( او Motor Areaحرکی ساحه )

 زياتوالی سبب  رځي.

 

 عکسه: Hering Breuerد اک(و شکه سياله يا د  Stretchد  (2

  Hering Breuerی د هته تنفسی عکسه چی د سږو له کوا توليديږ

اک(ی  Stretchجدارونه د  Bronchiolesاو  Bronchiپنامه ياديږي. د 

لرونکی دی کوم چي د سږو د پراکتيا په وکڅ کی عکس العمل ښيي  نو 

هرکله چي د سا  اکستنی په وکڅ کی چی هرکله سږی ښه توسع 

نفسی وکهی  نو دا اک(ی د لسم احفی زوي د اليافو له  ری کپلی سيالي ت

مرکزونو ته ليږدوی  چی د سا  اکستنی د پای او د سا اويستنی د شروع 

 سبب  رځي.

که چيرته دغه پورته ميکانيزم ته ښه ځير شو نو جوته به شی چي دا يو 

( دی  يعنی دسږو د زياتی توسع  Protective Reflexساتندويه عکسه )

ي. د وائ Hering Breuer Inflation Reflexمکه نيسي چي ديته 
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يادونی وهد  چي دا عکسه هته وکڅ توليديږي چي هرکله د سږو حجم د 

100 ml  شکه پورته شی کو په عادی سا  اکستنه کی دا عکسه غير

 فعاله وي.

 Hering Breuerددغه پورته (کرشوی عکسی معکوس حالڅ ته بيا 

Deflation Reflex  وائي  يعنی ددي عکسی پواسوه هرکله سا  اويستنه

 صورڅ ونيسی نو د سږو د توسع کميږي.

 

 اک(و شکه سياله: Jد سږو د  (1

اک(و له جملی شکه دي  دا په ح ي څ  Juxta Capillaryاک(ی چي د  Jد 

نلري او د   Myline Sheetکي د لسم احفی زوي حسی نهايتونه دی چي 

په رله کي راځي. دا اک(ی په زياته  اک(و  Type Cنوعيڅ له مکی 

انداز  د هوائي کشوهو په جدارونو کي او همدارنګه په يو  کمه انداز  د 

Bronchi  په جدارونو کي تر ستر و کيږي  چي  ندی حا تو کي تنبی

 کيږي:

a. Pulmonary Congestion 

b. Pulmonary Edema 

c. Pneumonia 

d. Overinflation of Lungs 

e. Microembolism in Pulmonary Capillaries 

f. Bradykanine 

g. Histamine 

h. Serotonin 

i. Halothane 

j. Phenyldiguanide 
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تر اوسه   دا کبر  ند  شرنګند  چي دا اک(ی په فزيولوژيکو حالتونو کي 

په تنفسی مرکزونو باندی شه اغيزی لري  کو په پتالوژيکو حالتونو کي 

 مسوليڅ په غاه  لري.  Hyper Ventilationد 

 

 ږو متکريشه اک(و سياله:د س (1

له اک(و شکه يو بل رول اک(ی هم په سږو کي  Jاو  Stretchبرعصو  د 

( اک(و پنامه ياديږي. دا اک(ی   Irritantشتون لري چي د متکريشو )

هته وکڅ تنبی کيږي کله چي د مضر موادو لکه امونيا او سلفر داي 

  Vagalد اوکسايد سر  مکامړ شي  چي دا اک(ی بيا کپلی سيالي 

 Hyperventilationاعصابو له  ری تنفسی مرکزونو ته رسوي او د 

سر  مل وی منځته راوهي  چي د  Bronchispasmچي د 

Hyperventilation   اوBronchispasm  دواه  ددي سبب  رځي چي

دامضر  مواد د حرکڅ په م ابل کي چي د هوائي کشوهو کواته ئي کي 

 وي کنر جوه کهي.

 

 سياله: eptorsBarorec د  (5

کی شتون لري چي د  Carotid Sinusاو   Aortic Archدا اک(ی په 

وينی فشار تر اغيزی  ندي راوهی  نو ځکه وايو چي دا اک(ی په غير 

مست يم رول د تنفس کنترول په غاه  لري. په فزيولوژيکو حالتونو کي 

 شکل(. ۲-۵دغه اک(ی په تنفس باندی کوم کا  تاثير نلري  )
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 سياله: Chemoreceptorsد  (6

پام وه وڼد  لري  چي په اه  به دغه اک(ی د تنفس په تنظيم کي د 

 شکل(. ۲-۵وروسته معلوماڅ وهاندی شي )

 

 سياله: Proprioceptors د  (7

د تتير په نتيجه کي فعاليږي او  Positionدا هته اک(ی دی چي د بدن د 

( او عضصتو کي شتون لري. چي ددي Tendonsپه بندونو  اوتارو )

ته او لدی ځايه تنفسی مرکزونو  Cerebral Cortexاک(و پواسوه سيالی 

 شکل(. ۲-۵ته انت اليږي او د تنفس د عمليي د تتير سبب  رځي )

 

 سياله: Thermoreceptorsد  (1

 Cerebralاعصابو پواسوه سيالي   Somatic Afferentدا اک(ی د 

Cortex   ته ليږدوی او لدي ځاي شکه سياله تنفسی مرکزونو ته ځي او

 سبب  رځي. Hyperventilationبصکر  د 

 

 سياله: Pain Receptorsد  (9

 Somaticهته اک(ی دي چي د درد پواسوه فعاليږی او کپلی سيالي د 

Afferent  اعصابو له  ریCerebral Cortex   لدي ته انت الوی  او

سبب  Hyperventilationشکه تنفسی مرکزونو ته سياله انت اليږي او د 

 شکل(. ۲-۵ رځي )
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 : د تهوئي کيمياوی کنترول  .2

لکه شنګه چي مو مککی ووايل چي تهويه د عصبی او کيمياوي 

 ميکانيزمونو پواسوه کنتروليږي  چي لدي جملي شکه د عصبی ميکانيزم

په اه  په تفصيل سر  وغږيدو  اوس غواهو هته د تهوئي کيمياوی 

 کنترول ميکانيزم په اه  کبري وکهو.

دتنفسي سيستم پواسوه په ويني کي اکسيجن او کاربن دای 

کنتروليږي  کو که چيرته هر يو له  pHاوکسايد او همدارنګه د ويني 

شکل ۵-۲  
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تنفسی سيستم دويو شکه له کپل نارملی اندازی لوه او ښکته شي نو د 

باندي د پام وه اثر اچوي. چي دا تاثيرپه عصبی مکانيزم باندي کوم چي 

 د يو ريتمی تهويه منځته راوهی اوستوار دی.

1) Chemoreceptors: 

هته اک(ی دی چي د وينی کيمياوی موادو په م ابل کی عکس العمل 

ښيي. دغه اک(ی د مواعيڅ له مکي په دوو  روپونو ويشل شوی دي  يو 

 Chemosensitiveدی کوم چي په   Central Chemoreceptorsئي 

ساحه کی شتون لري او د تنفسی مرکزونو سر  اهيکه لري او يواځي د 

 Peripheralهايدروجن ايون په م ابل کي حساس دي. او بل  روپ يي 

Chemoreceptors  دی چي پهCarotid   اوAortic  ساحو کي

مواعيڅ لري او د اکسيجن په م ابل کي رير زياڅ  کو د هايدروجن او 

م ابل کي رير کم حساسيڅ لري. تنفسی مرکزونه کاربن داي اوکسايد په 

اعصابو پواسوه او د  Glossopharyngealساحی سر  د  Carotidد 

Aortic  ساحی سر  دVagus ( ۳-۵اعصابو پواسوه اهيکه لري .)شکل 
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 اغيز : pHد  (2

 Cerebrospinal Fluid (CSF)ساحه د  Chemosensitiveدا چي 

تتير مست ما  ددغی ساحی د تنبی سبب  pHپواسوه کهوبيږي  نو ځکه د 

پواسوه په غير مست يم رول دغه ساحه متاثر  کيږي   pHنه  رځي  او د 

 چی ددی کبری ميکانيکڅ په  ندی رول بيانوؤ:

CSF  د ويني شکهBlood Brain Barrier (BBB)   پواسوه جدا شوي

د ايون د غلظڅ تتير دی او  Hتتير په ح ي څ کي د  pHدی  او دا چي د 

شکه د تيريدو وهتيا نلري  نو ځکه وايو چي   BBBهايدروجن ايون له 

باندي مست يما  اثر نلري. اوس يي غير مست يم اثر شيرو: د  pHوينی 

کي د کاربن دای اوکسايد د غلظڅ د تتير اصلی عامل په وينه  pHوينی 

شکل ۵-۳  
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له تتير شکه عبارڅ دی  نو کله چي د کاربن دای اوکسايد زياڅ شي نو 

شکه د تيريدو وهتيا  BBBدا کاربن دای اوکسايد ته ځی ځکه چي د 

لري  چي دلته بيا کاربن داي اوکسايد د اوبو سر  يو ځای کيږي او يو 

ي  چي دا مرکب بيرته په بی ثباته مرکب د کاربونيک اسيد پنامه جوهو

هايدروجن ايون او بای کاربونيڅ باندي تجزيه کيږي  نو دا  سته راغلی 

ساحی   Chemosensitiveهايدروجن ايون اوس کو ی شي چي په 

 شکل(. ۴-۵باندي کپله اغيز  وښائي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۵-۴  

شکل ۵-۴  
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ساحی بيا د ويني پواسوه کهوبيږي   Aorticاو  Carotidکود بلی کوا 

 تر مست يم تاثير  ندي راځي. pHاو د وينی د 

شتون د حجرو د فعاليڅ لپار  ضروری دی  ځکه چي د  pHد يو نارمل 

 د تتير سبب  رځي. pHکاربن داي اوکسايد م دار هم د 

توازون په ساتلو کي ستر  ونر  لري  د  Acid – Baseتنفسی سيستم د 

و ه که چيرته په وينه کي د کاربن دای اوکسايد انداز  زياته شي مثال په ت

د ښکته کيدو سبب  رځي او تنفسی مرکزون تنبی کوي چي  pHنو دا د 

بيرته نارمل   pHپه نتيجه کي د تنفس عمليه چټکه کيږي او د وينی 

حالڅ ته راځي. کو که د کاربن داي اوکسايد انداز  کمه او د اکسيجن 

د لوهيدو سبب  رځي او د تنفسی  pHشي نو دا بيا د  انداز  زياته

نارمل اندازی  pHمرکزونو د نهی سبب  رځي او په نتيجه کي د ويني 

 ته راځي.

 

 دکاربن دای اوکسايد اغيز : (1

د رير کم تتير سر  په تنفسی سيستم کي د پام وه   PCO2په وينه کي د 

 mm Hg 5د   PCO2 تتير منځته راځي  دا مثال په رول که چيرته د ويني

  % 100په انداز  لوه شی نو د تهوئي انداز  به د نارمل حالڅ شکه 

لوه  شي. په وينه کي د کپل نارمل حد شکه زياڅ کاربن دای اوکسايد ته 

Hypercapnia   او کم ته ييHypocapnia .وايي 

کاربن دای اوکسايد مست ما  په تنفسی مرکزونو باندي اغيز  نلري  بلکی 

بيا په تنفسی مرکزونو باندي اغيز   pHد تتير سبب  رځي او  pHدا د 

 شکل(. ۴-۵کوي  چي مککی مو پری تفصيل سر  رڼا واچوله)
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 داکسيجن اغيز : (1

اغيز  تتير په زياته انداز  په تنفسي عمليي باندي   PCO2که شه هم د 

اغيز  هم له پامه نشو  PO2غورځوی  کو پدي عمليي باندي د 

غورځو ی. هته حالڅ چي په هته کي د اکسيجن م دار د کپل نارمل حد 

دواه   PCO2او  pHپنامه ياديږي. که چيرته   Hypoxiaشکه کم وی د 

هم د  کی د پام وه تتير منځته راغلی وی نو بيا PO2نارمل وی کو په 

تنفس عمليه کی تتير منځته راځي. د يادونی وه د  چي په عمومی رول د 

اکسيجن د اغيز  د تنفس په عمليي باندي کمه د   کو دا اغيز  هته وکڅ 

 راکم شي.  %50د کپل نارمل حد شکه  PO2د کمال حد ته رسيږي چي 

د ساحو  Aortic Bodyاو  Carotid Bodyکمښڅ د  PO2په وينه کي د 

پواسوه درک کيږي  او بيا د تنفس مرکزونو ته  Chemoreceptorsد 

رير زياڅ کم شي نو د مرګ سبب هم  PO2سيالي انت الوی. که چيرته 

 شکل(. ۵-۵کيدای شي )
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 تهوئي باندي د ورزش اغيزه

Effect of Exercise on Ventilation 

رول سر  صورڅ  د ورزش په وکڅ کي د تهوئي تنظيم راابتی

نيسی  پدی معنی چي يو فکتور هيشکله هم ددی وهتيا نلري چي ددي 

ټولو تتيراتو مسول واوسيږي  او هر فکتور د فعاليڅ له وجی نه 

 فعاليږی. د ورزش په وکڅ کي تهويه په دوو مرحلو باندی ويشل کيږي.

د ورزش په شروع کی تهويه يو ناشاپه د تهويي ناشاپی ريريدنه:  (1

تشکليلوي کوم   %50زياتيږي او دا تهوئي زياتيدنه د هتی ټولی زياتيدنی 

چي د ورزش په وکڅ کي ترسر  کيږي هرکله چي تهويه زياته شو   نو 

دا به د بدن په ميتابوليزم او د وينی د غازونو په غلظڅ کي د پام وه 

د  Cerebrum( چي د  Axons) تتير منځته راوهي. هته اکسونونه

Motor Cortex  شکه دMotor Pathway    په لوری غزيدلی دی

شکه يو  Reticular Formationددي  ري په اوږدو کی د دماغو د 

زياڅ شمير نيورونونه هم ور ديږي  نو ځکه د ورزش په وکڅ کي چی 

شه اکشن پوتنشيل د اسکليتي عضلو د ت ل  لپار  ليږدول کيږي  نو يو 

 يي د تنفسي مرکزونو د تنبی سبب هم  رځي.

( د حرکڅ پواسوه Tendonsدبلی کوا د بندونو او اوتار )

Proprioceptors   فعاليږي او دا هم د تنفسی مرکزونو د تنبی سبب

  رځي.

همدارنګه د دماغو د زد  کهي کاصيڅ له مکی کله چي ورزشکار    

ورزش کوي نو د دماغ د تهوئي اندازی ريروالي زد  کوي او وروسته د 

ورزش شکه همداسی په رير کم تفاوڅ سر  پاتی کيږي  نو ځکه د ښه 
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د عادی کلکو په نسبڅ ريروی   rateروزل شوو ورزشکارانو د تنفس 

 ددی کبری پور  تصديق ندی شوي.کو لدي سر  بيا هم 

داي ی   6-4د ورزش د شروع شکه د تهوئي تدريجی زياتيدنه:  (2

وروسته د تهوئي تدريجی زياتيدنه شروع کيږي  او ټول هته عاملونه 

پدي زياتيدنی کي دکيل دی کوم چي د تهوئي په ناشاپی زياتيدنی مسوليڅ 

 لريږ

ربن دای اوکسايد که شه هم پدغه وکڅ کي د اکسيجن مصر  او د کا

  PO2  PCO2ورزش کی د ويني   Aerobicتوليد زياتيږي  کو بياهم په 

ترمنځ نسبڅ ثابڅ وي  نولدي شکه معلوميږی چي د ويني د  pHاو 

د تهوئي په کنترول کی کومه اغيز  نلري  کو د  pHغازاتوتبادله او 

 کيدای شي.  Signalتهوئي د کنترول لپار  

د تتير سبب ونه  رځي د  pHد ويني د  د ورزش هته انداز  چي

Anaerobic Threshold  پنامه ياديږي. کو که چيرته د ورزش شدڅ د

Anarobic Threshold  شکه زياڅ شی نو بيا د اسکليتی عضصتو

د تتير  pHپواسوه په وينه کي لکتيک اسيد توليديږی او دا د وينی د 

اثر د تهوئي انداز   د تنبی په  Carotid Bodiesسبب  رځي. چي بيا د 

 زياتيږي.
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 دعمر تاثير په تنفسی سيستم باندی

Effect of Aging on the  

Respiratory System 

که شه هم د عمر زياتوالی شکه تنفسی سيستم هر  برکه لکه 

Vital Capacity  دتهوئي  Rate  او د غازاتو تبادله متاثر  کيږي  کو

 شه مکه نيسي.بيا هم ورزش ددغو بدبکتيو پو  

د عمر په زياتيدو سر  د سږو د پو او پوس کيدو وهتيا دواه  

  Minute Ventilationکميږي  چي دا ددی سبب  رځي چي 

راکم شی نو  Rate( کم شي  نو کله چي د تهوئي Rateفريکونسی )

تنفسی عضلی ضعيفه کيږي او د غضروفونو او پښتيو د شير  کيدو له 

وجی د صدري افس ظرفيڅ کميږي چي دا بيا پکپل وار سر  د سږو د 

ظرفيڅ د کموالی سبب  رځي. د سږو ظرفيڅ په ح ي څ  کي د عمر په 

زياتيدو سر  زياتيږي نو دا چي د يو کوا د صدری افس ظرفيڅ کميږي 

لي کوا د هوائي کشوهو د پوښوونکی مايع سوحی کشش هم او د ب

کميږي نو دا دواه  ددی سبب  رځي چي د سږو ظرفيڅ دی کم شي. کو 

باندي د   Surfactantد يادونی وه د  چي د سږو په ا ستيکی اليافو او 

 عمر زياتوالي کم کا  اثر نلري.

 Alveoalrاو   Bronchioles دعمر په زياتيدو سر  د لويو 

Ducts  د اور لويوالی ددي سبب  رځي چيDead Space  زياڅ کهی

او هته انداز  د هوا چی د غازاتو تبادله ور سر  صورڅ نيسی راکمه 
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شي. د بلی کوا د تنفسی غشا پيهوالی او د هوائي کشوهو د جدارونو له 

 منځه تلل هته شه دی چي د غازاتو د تبادلی انداز  راکموي.

د کمښڅ   Tidal Volumeچي دغه پورته ټول تتيراڅ بصکر  د 

 سبب  رځي.

د عمر په زياتوالی د سليا  په سوحه د مکاو تجمع صورڅ 

نيسی او دا د سلياؤ حرکڅ کموي  چي دا بصکر  د انتان د مداکلی او 

Bronchitis .لپار  زمينه مساعدوي 
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 شپږم فصل

 نهدتنفسی سيستم پتالوژی ته يوه لنډه کت

Review of Pathologic Condition 

Of Respiratory System 

دتنفس د ريرو ناروغيو د تشکي  او تداوی لپار  دا کبر  رير  

ضروري د  چي شک  دی د تنفس او غازی تبادلی په فزيولوژيکو 

اساساتو پو  اوسي  ځنی تنفسی ناروغی د ناکافی تهوئي له کبله وی 

 Alveoli Capillary Membraneا د پداسی حال کي چي ځنی نوری بي

له  ری د کراب نفو( له کبله او بصکر  ځنی دغه تنفسی ناروغی د  

سږو شکه د نسجونو په لور د ويني پواسوه د کراب انت ال له کبله وي 

چي د هر حالڅ درملنه يي ځانته اوجدا د  ځکه نو ساد  او سانه نه د  

 ۍ سر  تشکي  شي.چي د تنفسی عدم کفايي دی په رير سا   

په تيرو شو برکو کي مو د تنفسی انامليو د شيهني ځنی ميتودونه 

 Vital Capacity  Tidal Volume  Functionalولوستل لکه د 

Residual Capacity  Dead Space  Physiologic Shunt  او

Physiologic Dead Space  کو داد فزيولوژی د پوهانو دکلينکی

 شيهنو هسی يو  نمونه د . ځنی نور او مهم يي په  ندي رول دي.
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 شيهنه: pHد وينی د غازاتو  (1

  PO2د ريوي سيستم د نورو ريرو مهمو ازموينو تر شن  د ويني د 

PCO2  اوpH  معلومول هم د زياڅ اهميڅ لرونکي دي. سربير  پردی چي

 Acidاسانۍ معلوميږي د حادو تنفسی پريشانی او نوموهي شيان په 

Base  توازن په حادو کرابيو کي له مناسبی درملنی سر  هم مرسته

کوي. زياڅ شمير نور ساد  او چټ  ميتودونه منځته راغلي چي 

نوموهي کارونه په شو داي و کي شونی کهي  او د ويني له يو شو 

 دي رول دي:شاشکو شکه زياته هم پکی پکاريږي چي په  ن

a.  د ويني دpH :معلومول 

الکترود چي په ټولو  براتوارونو  pHددي کار لپار  يو داسي ښيښه ئي 

کي عام دی استعماليږي. دا الکترود رير کوچنی دی  د ښيښه ئي الکترود 

انداز  په مست يم رول ښيئ  چي يا  pHپواسوه توليد شوي ولټيج د 

ستل کيږي او يا په يو جدول شکه ولو Volt Meter Scaleمست ما  د 

 باندي ثبتيږي.

 

b.  د ويني دPCO2 :معلومول 

متر ددي کار لپار  کاريږي او په  ندي رول   pHيو ښيښه يي الکترود د 

يو ضيع  محلول د کاربن داي اوکسايد  NaHCO3يي استعمالوو: که د 

له غاز سر  مکامړ شي  د کاربن داي اوکسايد غاز پدي محلول کي تر 

هتی حليږي تر شو يو تعادل رامنځته شي. پدغه مساوی حالڅ کي د 

د ايونونو د غلظڅ يو   NaHCO3د کاربن داي اوکسايد او  pHمحلول 

معادلی په ساس په  Henderson Hessel Balchتابع د   چي دا تابع د 

  ندي بيانو:

pH = LogHCO3/CO2 + 6.1 
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کله چي په وينه کي د کاربن داي اوکسايد پروکڅ ښيښه ئي الکترود 

د يو نري محلول  NaHCO3کارول کيږي نو لومهی دا الکترود د 

پواسوه چي غلظڅ يي معلوم وي  پوښل کيږي بيا له ويني شکه د جدا 

تيکی پوښ ورکول کيږي  داسي يو پوښ کيدو په کاور يو نازک پصس

چي له ويني نه محلول ته د کاربن داي اوکسايد نفو( ته اجاز  ورکهي. 

کيدای شي د ويني يو شاشکی او يا لږی زياتی ويني ته اهتيا پيدا شي. دا 

د شيشه ئي الکترود پواسوه مست ما  معلوميږي او کاربن داي   pHوکڅ 

 معلوميږي. اوکسايد د پورته معادلی له مکي

 

c.  د ويني دPO2 :معلومول 

په يو  مايع کي د اکسيجن غلظڅ د يوي وري ي پواسوه چي 

Polargraphy   نوميږي  معلوميږي د مورد نظر محلول او يو  وهوکی

 0.6منفی الکترود ترمنځ يو براي جريان تيريږي که د الکترود ولټيج د 

فرق درلود   اکسيجن ولټو شکه په زياته انداز  د محلول له ولټيج شکه 

په الکترود باندي راټوليږی داسی چي د الکترود شکه د برق د جريان 

انداز  د اکسيجن له غلظڅ سر  مست ما  متناسبه د  په کي ددي کار لپار  د 

Platinum   1يو منفی الکترود چي د mm2    سوحی لرونکي وي

نه د يو استعماليږي. لکه چي ومو وويل د الکترود پواسوه د وينی 

پصستيکی نازکه پردی پواسوه چي يوازی اکسيجن ته د نفو( وه د   جدا 

د ټاکنی ضرورڅ  PO2او   pH  PCO2شوي. کله ناکله د دري واهو يعنی 

وي او دا کاربن سبا شونی دی  هته هم په ريري ساد   ي او چټکی سر  

مثص  په يو  داي ه اويا له دی نه هم په لږ وکڅ کي د وينی له يو  شاشکی 

تتيراڅ شيبه په شيبه د ناروغ په  pHشکه. بنا  د ويني د غازاتو او د 

 بستر کي تع يبدلی شي.
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 د اعظيمی ضفير معلومول: (2

د سا  په ريرو ناروغيو کي په ځانګهي رول په سالنرۍ کي د ضفير په 

وکڅ کي د هوا په م ابل کي د هوائي  رو م اومڅ لوهيږي چي کله نا 

کله په اابل مصحظه رول د سا  د سکتوالي سبب  رځي او همدي ته 

( وائي چي Maximum Expiratory Flowاعظيمي ضفيروي جريان )

 وي:په  ندي رول تعريف

کل چي يو شوک ښه په زور سر  سا  اوباسی  ضفيری هوا يي کپل 

اعظيمی حد ته رسيږي  داسي يو حد ته چي که نور هرشومر  زور 

اواو  استعماله کهي د ضفيري هوا په انداز  کي کوم تزايدنه تر ستر و 

کيږي. دا انداز  هته وکڅ رير  زياته وي کله چي سږی د هوا د زياڅ 

شکل کی ښکاري. د همدي شکل د  ۱-۶وي. دغه په  حجم پواسوه رک

A  برکه د هته بهرني لوه فشار اغيزي په سنړ او انت الي  رو باندي

ښيئ چي د صدري افس د تراکم له کبله د غشو لوری ښيي چي همدا او  

د باندنيو برکو تراکم سبب  Bronchiolesانت الي  رو د دواهو سنړ او 

په   Bronchioles رځي چي هوا د سنړ نه شويد  او يوازي ددي باعث 

د کولپس کيدو  Bronchiolesلور ټيله کهي بلکی په عين وکڅ کي د 

سبب هم  رځي چي دا بهر ته د هوا وتلو په م ابل کي يو  او  د . کله 

په نسبتا  پور  رول کولپس شي اضافي   Bronchiolesچي يو ځل 

وهيدو سبب کيږي چي دا ضفيري او  د سنړ په داکل کي د فشارد نور ل

د کولپس حالڅ او د هوائي  ري م اومڅ په   Bronchiolesکار د 

مساوي رول پرمړ وهي او ځکه نو د نوري هوا د ت  مکه نيسي. لدي 

 Maximumکبله د فضيري اوي د يوي بحراني درجي تر شن  يو 

Expiratory Flow  شکل د  ۱-۶هم شوني د . دB  برکه بيا د

Bronchioles   د کولپس د مکتلفو درجو اغيز  پهMaximum 
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Expiratory Flow   باندي ښيئ. هته  را  چي دلته رسم شوي

Maximum Expiratory Flow  د سږو د حجم په مکتلفو درجو کي په

داسي حال کي ښيئ چي روغ شک  لومهی يو جبر شهيق کوي او بيا 

ري چي د تر هته په جدي رول ضفير کوي چي نور يي نشی کولی. ښکا

نه لوهيږي     lit/min 400د   Maximum Expiratory Flowشک  

صر  نظر لدي چي شک  شومر  اضافی هشی د سا  اويستو لپار  

د  چي شک  ورته کپل ځان   Maximum Flowپکار اچوي. دا هته 

رسوي. همدارنګه لکه شنګه چي د سږو حجمونه کميږي ور سر  په 

هم کمښڅ مومي. ددي   Maximum Expiratory Flowموازي رول 

کار علڅ داسي ديچي په پراکو شوو سږو کي برانکسونه او برانشيولونه 

د يو له عواملو له کبله اسما  کص  پاتي کيږي او دا د هته ا ستيکي 

کشش له امله چي د سږو بهر کواته د سږو د ساکتمانی عناصرو 

جوهښتونه  پواسوه ايجاديږي نو کله چي د سږی کوچني کيږي نودا

استرکا کوي او برانګسونه او برانشيولونه د صدر د زياڅ فشار له امله 

په رير  اسانۍ سر  کولپس کيږي او دا کار په پرمکتللی رول د 

Maximuum Expiratory Flow   .د کمښڅ زمينه برابروي 
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د  را  د حجم ابنارمل  Maximum Expiratory Flowشکل د  ۶-۲

حا څ ښيئ. داسي چي کوی  را  يي نارمل حالڅ ښيئ او تر شن  

( د من بضو سږو Flow Volume Curvesيي دو  نور ن ووي  رافونه )

او د هوائي  رو اسمي بنديش ښودونکی دي. لکه چي پوهيږو په 

که چي سږي کپل دواه  کميږي او دا ځ RVاو   TLCمن بضو سږو کی 

نارمل حد ته نشي پراکيدای نو که حتی د امکان په صورڅ کي د ضفير 

 Maximum Expiratoryپه حالڅ کي هشه هم وشي بيا همدا وکڅ 

Flow   نارمل حالڅ ته نه رسيږي. په من بضو سږو کي د سږو

شامل دي. پداسي حال  Silicosisفايبروتيک ناروغي لکه توبرکلوز او 

او  Kyphoisis  Scoliosisافس دا رول ناروغۍ له  کي چي د صدري

Fibrotic Pleurisy  شکه عبارڅ دي. د هوائي  رو د بندښڅ په حالڅ

شکل ۶-۰  
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کي سږی نشي کولي هوا هتسی کاري کهي لکه شنګه يي چي اکلي  

ځکه چي د هوائي  رو بندښڅ ته تمايل د اضافي مثبڅ فشار پواسوه 

و  کي د ضفير لپار  پکار دی. شديدا  تزايد مومي کوم چي په صدري ج

بر کص  اضافی منفی پلورايي فشار چي په شهيق کي ايجاديږي د 

هوائي  ري د کشولو له امله دغه  ري کصصی ساتی چي په عين وکڅ 

کي دا مکانيزم اسناکو ته توسع هم ورکوي  ځکه نو هوا تمايل لري چي 

ي بنديږي چي سږو ته ښه په اسانۍ سر  ننوزي کو وروسته په سږو ک

 RVاو   TLCپدي رول د مياشتو او کلونو په اوږدو کي همدا ميکانيکڅ د 

شکل يو نسبتا  غزيدلي ن ووي  ۲-۶د لوهيدو سبب  رځيږي. دا حالڅ د 

 را  پواسوه افاد  شوي له يو  پلو  د هوائي  رو بندښڅ لو له بله پلو  

کولپس ددي سبب د نارمل په نسبڅ په زياڅ او اسان رول د هوائي  رو 

شديدا  راکمه کهي. ځيني   Maximum Expiratory Flow رځي چي 

کصسيکي ناروغۍ لکه سالنري  چي دهوائي  رو د شديد بندښڅ سبب 

په ځينو مرحلو کي هوائي  ری په   Emphysema رځي  همدارنګه د 

 شديد رول بنديږي.

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۶-۲   
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( او جبري  CapacityVitalجبري ضفيري حياتي ظرفيڅ ) (1

 فضيری حجم:

د کلينکی ريوي ټيسټونو لد رلي شکه يو بل ټسټ چي رير زياڅ د 

کی د رسميدلو  Spirographyاستعمال وه هم دی همدارنګه ساد  او په 

 FVC  ( Forced Volumeوهتيا هم لري. دا ټسټ عبارڅ دي له 

Capacity  شکل د  ۳-۶(. ددي ازمويني نارمل  را  دA  کي او برکه

 Aشکل د  ۳-۶ابنارمل  را  يي چي د هوايي  رو يو بندښڅ ښيئ د 

 ۳-۶برکه کي او ابنارمل  را  يي چي د هوايي  ري يو بندښڅ ئيي د 

د رسمولو لپار  بايد شک   FVCپه برکه کي ښکاري. د  Bشکل د 

ولري( او بيا په  TLCلومهی يو ښه اوي شهيق وکهي )په اعظمي رول 

کي ضفير اجرا کهي. دا ضفير  Spirometerسر  په يو کپل ټول توان 

ددي تر شن  چي بايد جبري وي دو  نور شروونه هم بايدولري يو دا 

چي تيز او بل دا چي حتی ا مکان مکمل اجرا شي د  را  نزولی برکه 

شکه عبارڅ د . او  که موږ  FVCچي د وکڅ په م ابل کي رسم شوي 

د بندښڅ دو   رافه سر  پرتله کهو  د نورمال سږي او د هوائي  ري 

وبه  ورو چي د دواهو  رافونو د سږو د مجموعي حجمونو تتيراڅ کوم 

لپار  رسم شوي چندان فرق نه لري بلکي يوازي د دواهو  FVCچي د 

کسانو )روغ او ناروغ( په اساسي ريوي حجمونو کي يو متوسو توپير 

تو هوا انو د اندازو تر ستر و کيږي  کو برعکس ددي دواهو کسانو د ه

ترمنځ يو ستر فرق شته چي هر  ثانيه کارجيږي. په ځانګهي رول په 

لومهۍ ثانيه کي. ځکه نو دا رير  مهمه د  په لومهۍ ثانيه کي د روغو 

برکه کومه چي د يو روغ  Aشکل د  ۳-۶کلکو سر  پرتله شي. د 

فيصدی يي کومه چي په لومهي  FVCشک  لپار  رسمه شويد  که د 

 80(  %FEV1/FVCباندي وويشو )  Total FVCکيږي په   Expireانيه کي ث
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برکي له مکي چي يو هوائي  Bشکل د  ۳-۶به  سته راشي. د   5

دی کو په ځينو شديدو تنفسي  % 47( FEV1بندښڅ ښيئ دا عدد )

 ته ښکته کيدي شي.  % 20انسدادي ناروغيو لکه سالنرۍ کي حتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۶-۳  
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 اوس د تنفسی سيستم د ناروغيو شکه په  ندي رول يادونه کوو:

 

 خفګي يا د تنفس دريدل

Apena 

کيداي شي چي په   Apneaوائي.   Apneaد تنفس نه شتون ته 

او يا   Holid Apneaارادي رول هم منځته راشي چي ديته بيا 

Voluntary Apnea   60-40وائي   چي نارمل وکڅ يي د sec   پوري

 دي.

Apnea :په  ندي حالتونو کي منځته راځي 

 ( په اکتياري رولVoluntary Apnea  لکه د کولی او پوزي )

 بندولو سر .

  دHyperventilation  .شکه وروسته 

 ( د بلع کولو کفګیDiglutition Apnea .) 

 Vagal Apnea 

 Adrenaline Apnea 

 

 (:Voluntary Apneaکفګی )ارادی  (1

لکه شنګه مو چي مککي ووايل چي دا هته کفګی د  چي فرد ئي په 

ارادي رول د کولي او پوزي دوهو په بندولو سر  منځته راوهوي او 

 Breathپوري دي چي دغه وکڅ ته   sec 60-40نارمل وکڅ يي 

Holding Time   وائي. او که چيرته په ارادي کفګي رير تکرار شي نو
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 Breakingدغه وکڅ ريريداي هم شي  چي ددي وکڅ اکري ن وي ته 

Time   وائي او دا چي پدغه وکڅ کي د کاربن داي اوکساير د زياتي

تجمع له کبله تنفسي مرکزونه ښه تنبي شوي وي نو ځکه فرد د تنفس 

 کولو لپار  مجبوريږي.

اربن داي اوکسايد د تجمع شکه د هايدروجن ايون غلظڅ هم سربير  د ک

لوهيږي او دا تنفسي مرکزونو د   تنبه  سبب  رځي  هو همدا وجه د  

(   Apneaشکه وروسته د تل لپار  د کفګي )  Hyperventilationچي 

 منځته راځي.

 

 (:Apneaشکه وروسته کفګی)  Hyperventilationد  (2

تر سر  شي نو د کاربن داي اوکسايد د   Hyperventilationکه چيرته 

( منځته راځي  چي د کاربن داي Apneaغلظڅ د کموالي له کفګی )

 اوکسايد دا کموالي د تنفسي مرکزونو د نهي سبب  رځي.

 

 (:Deglutition Apneaد بلع کفګي ) (1

چي شزن  هر کله چي غ(ائي مواد د بلعوم شکه تيريږي نو ددي لپار 

(Trachea  ته دا مواد داکل نشی نو بايد د )Vocal Folds   پواسوه

هوائي  ر  بند  شي او تنفس ودرول شي  چي دغه رول د تنفس دريدلو 

 ( وائي. Deglutition Apneaته د بلع کفګي )

 

1) Vagal Apnea: 

  Vagusد  په حيواناتو کي په تجربوي تو ه دا په را ه شوي د  چي

اعصابو د تنبي په وجه تنفسی مرکزونه نهي کيږي او د کفګي منځته 

 پنامه ياديږي. Vagal Apneaرات  سبب  رځي  چي دا کفګي د 
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5) Adrenaline Apnea : 

د ادرينالين د زرق کولو له وجی هم کفګي منځته راځي او دا ځکه چي 

تنبی کيږي چي دا بيا په   Barroreceptorsددي موادو د زرق پواسوه 

 نهي کوي کفګي منځته راځي.  Vassomotor Centerعکسوي رول 

 

( د دويو د عاملينو له مکي وب ه  Apneaتردي دمکه مو کفګي )

د کلينکی شيرنو له نظر  وب ه بندي  Apneaبندي که  او غواهو چي 

رولونو ويشل شوي ( په  ندي Apneaکهو. د کلينک له نظر  کفګي )

 د .

a. Obstructive Apnea : 

داکفګي اکثرا  د هوائي  رو د بندښڅ له وجي منځته راکي  او دا  ری 

 Sleepهته وکڅ بنديږي کله چي تانسلونو زياته نمو وکهي چي ديته 

Disorder Breathing (SDB)  هم وائي.  دا بندښڅ اکثرا  په چاغو

 ي ليدل کيږي. دا کفګی په ځينو حالتونو کي مر وني هم وي.کلکو ک

b. Central Apnea : 

ماشومانو کي رير ليدل کيږي  چي د دماغو   Prematureدا کفګی په 

 له بي نظمي له وجه منځته راځي.

c. Mixed Apnea : 

مکلوو شکل  Central Apneaاو  Obstructive Apneaدا کفګی د 

دی او اکثرا  په ماشومانو کي ليدل کيږي  چي علڅ يي دادي چي دماغو 

 ښه تکامل نه کهی او يا فعص  د تکامل په حال وي.
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Hyperventilation 
 Pulmonary Ventilationاوي تنفس په وجه د ريوي تهوئي )

وائي. دا   Overventilationاو يا  Hyperventilation( ريرښڅ ته 

کي سږو ته زياته هوا ننوځي او په م ابل  Hyperventilationچي په 

کي ورشکه زياته هوا وځي نو دا سږو د ښه پراکيدو او تنګيدو سبب 

 رځي. پدغه حالڅ کي شک  ته  نګستوب  ناراحتی او سينی درد 

 پيداکيږي.

د تمرين په وکڅ کي منځته راځي  Hyperventilationاکثرا  

او دا ځکه چي پدغه وکڅ کاربن داي اوکسايد زياڅ توليديږي او دا د 

تنفسي مرکزونو د تنبي سبب  رځي  همدارنګه مونږ په ارادي تو ه هم 

حالڅ   Hyperventilationد تنفس د شدڅ او شمير په زياتوالي سر  

 وائي. Voluntary Hyperventilationمنځته راوهلی شوي چي ديته 

تاثيراڅ په بدن وشيهو نو پو    Hyperventilationکه چيرته د 

کميږي او   PCO2له وجی په وينه کي  Hyperventilationبه شو چي د 

( ته زمينه Apneaدا د تنفسي مرکزونو د نهی سبب  رځي او کفګی )

تنفس )وروسته به په  Cheyne Strokesمساعدوی  چي وروسته د 

 تفصيل سر  رڼا واچوؤ( کولو پواسوه حالڅ نارمل کيږي.
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Hypoventilation 
 Pulmonaryد تنفس د اوی کموالی له وجی د ريوي تهوئي )

Ventilation   کمښڅ ته )Hypoventilation  وائي. او هرکله چي

ريوي تهويه کمه شي نو وبيعي کبر  د  چي سږو ته داکليدونکی هوا 

 انداز  او بيرته ورشکه د کارجيدونکی هوا انداز  کميږي.

Hypoventilation  هته وکڅ منځته راځي چي کله تنفسی

 شي.  Paralysisمرکزونه نهي او يا د تنفسی عضصتو اسمی 

Hypoventilation  له وجیHypoxia  اوHypercapnea  

منځته راځي  چي دا د تنفس شمير اوشدڅ زياتوي. کو که چيرته حالڅ 

لپار  زمينه مساعدوي او   Dyspneaهمداسی دوام پيداکهي نو بيا د 

 ( او مرګ سبب  رځي.Comaبصکر  د سکتی کمزوری   شعورضايع )

 د اکسيجن کمښت

Hypoxia 

وائي.   Hypoxiaنسجونو ته د کافی انداز  اکسيجن نه رسيدلو ته 

کلمه د اکسيجن نه  Anoxiaشکه فرق شی  د   Anoxiaدا کلمه بايد د 

شتون معنی لري چي دا حالڅ په ژونديو کی امکان لري. پکوا به دغه 

کله د   Anoxiaدواه  کلمی د يو م صد لپار  استماليدی  کو اوس د 

 رځيدلی د .استعمال شکه غو
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 ډولونه او علتونه Hypoxiaد 

Hypoxia  عموما  دکپلو  ندی شلورو عواملو پواسوه منځته

 راځي.

 ( په شرياني وينه کي د اکسيجن نسبي فشارOxygen 

Tension.) 

 .د ويني پواسوه د اکسيجن د انت ال ظرفيڅ 

 .د ويني جريان سرعڅ 

 .د حجرو پواسوه د اکسيجن استعال 

ددغو پورته شلورو عواملو په نظر کي نيولو سر  سر  

Hypoxia  . په  ندی شلورو  روپونو ويشل د 

1) Hypoxic Hypoxia: 

 Hypoxicپه شريانی وينه کي د اکسيجن د م دار کمښڅ ته 

Hypoxia   ياArterial Hypoxia  وائي. داHypoxia  د  ندي شلورو

 نځته راځي.علتونو له وجی م

a) لکه په لوهو په اتمو سفير کي د اکسيجن د م دار کمښڅ :

ارتفاعاتو کی  له يوی بندی ساحی شکه تنفس کول او يا له داسی ځايه 

 شکه تنفس کول چي هلته د اکسيجن م دار رير کم وي.

b) ( هته تنفسی مرضونه چي د ريوي تهوئيPulmonary 

Ventilation لکه په ( سر  مل وي :Pneumothorax  کی  په سالنري

(Asthma  کی د تنفسی  رو د بندښڅ له وجي  په )Poliomyelitis  

 Brainکي د ستونزمن تنفسی حرکتونو له وجی او په دماغی تورمونو )

Tumor .کي د تنفسی مرکزونه د فعاليڅ د کمښڅ له وجي ) 
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c)  هته تنفسی مرضونه چی د سږو د وينی دO2P  د کمښڅ سر  مل

هوائي کشوهو رکيدل د يوي مايع شّځ    Emphysemaلکه  وي:

(Pulmonary Edema, Pneumonia د  )Bronchioles  د بندښڅ له

 دنه شتون له وجي. Surfactantوجی او د 

Hypoxic Hypoxia  کی شريانی وينيPO2   کم وی  کو د ويني پواسوه

 د انت ال ظرفيڅ  د ويني سرعڅ او د حجرو پواسوه د اکسيجن د

 Oxygen Therapyد   Hypoxiaمصرفولو وهتيا نارمل وي. دا رول 

 پواسوه سل په سلو کي له منځه ځي.

 

2) Anemic Hypoxia : 

کي که هکسيجن په کافی انداز  شتون لري   Hypoxaپدغه رول 

کو وينه ددي وهتيا نلري چي دغه اکسيجن تر نسجونو پوری ورسوي. 

 شلور علتونه لري چي په  ندی رول تر يادونه کوو: Hypoxiaدا 

a) ( د سروکروياتوRBCs :کمښڅ )  لکه کونريزی

(Hemorrhage( د هروکو د متزو ناروغتياوئ  )Bone Marrow 

Diseases ....او داسی نور ) 

b)  :ټول هته عوامل چی د په وينه کی د هيمو لوبين کمښڅRBC   د

د شکل او اندازی د تتير سبب  رځي د  RBCم دار د کمښڅ او يا د 

 هيمو لوبين د م دار سبب هم  رځي.

c)  :د کلورايدونو  نايتريتونو  فيري  د هيمو لوبين د جوهښڅ بدلون

سيانايدونو او نورو پواسوه مسموم کيدنه ددی سبب  رځي چي د 

هيمو لوبين اوسپنه د فرس حالڅ شکه په فريک حالڅ واهوي  چي پدغه 

لوبين د اکسيجن او کاربن رای اوکساير سر  د پيوستون وکڅ کی هيمو 

 کمه وهتيا لري نو ځکه په کافی انداز  اکسيجن نسجونو ته نه انت اليږي.



      
 

  168 
 

d)  د اکسيجن او کاربن دای اوکسايد پر ځای د هيمو لوبين سر  د

د کاربن مونو اوکسايد  هايدروجن سلفايد او  نورو غازونو نښليدنه:

رول نورو غازونو پيوستون د هيمو لوبين سر  نايترس اوکسايد او دا 

ددی سبب  رځي چي د هيمو لوبين د پيوستون وهتيا د اکسيجن او کاربن 

داي اوکسايد سر  راکمه کهي او په نتيجه کی کافي انداز  اکسيجن 

 نسجونو ته نه رسيږي.

کي وينی پواسوه د اکسيجن د انت ال  Hypoxiaپدغه رول 

م دار  د ويني سرعڅ او د حجرو پواسوه د ظرفيڅ کم  کو د اکسيجن 

 Oxygenد  Hypoxiaاکسيجن د استعمال وهتيا نارمل وي. دغه رول 

Therapy  صحڅ مومي. 75پواسوه سلو کی 

1) Stagnant Hypoxia : 

کی د اکسيجن م دار او د ويني پواسوه د   Hypoxiaپدغه رول 

وی کو دلته د ويني سرعڅ کم وي او ددي اکسيجن انت ال ظرفيڅ نارمل 

وهتيا نلري چي دغه اکسيجن په کپل ټاکلی وکڅ کي نسجونو ته انت ال 

پنامه   Hypokinitic Hypoxiaد   Hypoxiaکهي  نو ځکه دا رول 

 ياديږي.

 د ويني سرعڅ په  ندی حالتونو کی کميږي.

 ( د زه  ارثی عدم کفايهCongenital Heart Fialure.) 

 جراحی ( شاکSurgical Shock .) 

 ( کونريزیHemorrahages .) 

 Vasospasm 

 Thrombosis 

 Embolism 
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کی د وينی سرعڅ کم  کو د اکسيجن  Hypoxiaپدغه رول 

م دار  د وينی پواسوه د اکسيجن د انت ال ظرفيڅ او د نسجونو پواسوه د 

 Oxygenد  Hypoxiaاکسيجن د مصر  وهتيا نارمل وي. دا رول 

Therapy وااعاڅ صحڅ مومي. 50واسوه په سلو کی پ 

 

1) Histotoxic Hypoxia : 

د سيانايدونو او سلفايدونو د تسموم شکه منځته   Hypoxiaدغه 

 Cytochrome Oxidaseراځي  چی دغو موادو پواسوه د حجرو 

System  وهتجاديږي  چی لدي وروسه بيا حجری ددی وهتيا نلري چي

 داکسيجن شکه استفاد  وکهي.

کی حجري ددي وهتيا نلري چي اکسيجن  Hypoxiaپدغه رول 

  د وينی پواسوه د  PO2په مصر  ورسوي  کو د شريانی وينی 

اکسيجن انت ال ظرفيڅ او د ويني د جريان سرعڅ نارمل وي. دا رول 

Hypoxia  دOxygen Therapy  پواسوه هيشکله هم نه تداوی کيداي

 شي.

په علتونو او رولونو بحث وکهو  اوس  Hypoxiaتراوسه مو د 

له وجی په بدن  Hypoxiaغواهو چی هته تاثيراڅ وشيهو کوم چی د 

باندی واريږي. دا تاثيراڅ مونږ په دوو  روپونو ويشو  يو يي هته 

ځته راځی اوبل ئي هته سر  من Hypoxiaتاثيراڅ دی چی فورا  د 

 له وجی منځته راځي.  Hypoxiaتاثيراڅ دی چی په راتلونکی کی د 
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A.  هغه تاثيرات چي دHypoxia :سره سمدستی پر بدن واريديږي 

a.  وينه باندي دHypoxia  :هرکله چي اغيزيHypoxia  رامنځته

تنبی کيږي او د  Juxtaglomeular Apparatusشی نو د پښتور و د 

Erythropoietin  هورمون افراز زياتيږي چي دا هورمون بيا د هروکو

 جوهښڅ زياتيږي. د  RBC( تنبی کوي او د Bone Marrowد متز )

RBC  د تعداد د زياتوالي په اثر د زياڅ اکسيجن د انت ال لپار  زمينه

 له منځه ځي. Hypoxiaمساعديږي او 

b. ( البی وعايوئيCardiovascular  سيستم باند ) ي دHypoxia 

مرکزونه دتنبی له وجی د  Vassomotor په بتدا کی د البی او اغيزي: 

زه  ضربان  د زه  د ت ل  او   البی دهانه او د ويني فشار زياتيږي  

 کو وروسته بيا دا ټول بيرته کميږي.

c.  په تنفس باندی دHypoxia :په ابتدا کي د تنفس شمير  اغيزي

ن داي اوکسايد بهر ته کارجيږي او زياتيږي او زياته انداز  کارب

Alkalemia  د وينی (pH  ته زمينه مساعدوي  کو وروسته )زياتوالي

بيرته د تنفس شمير کميږي او بصکر  تنفسی مرکزونو په عدم فعاليڅ 

 باندي کاتمه پيدا کوي.

d.  په هضمي سيستم باندي دHypoxia :هرکله چي  اغيزي

Hypoxia  رامنځته شي نو د اشتها نه شتوالی  د زه  بدوالی  است راق

 کولو  د کولی د وچولي او د تندی سبب  رځي.

e.  په پښتور و باندي دHypoxia :هرکله چي  اغيزيHypoxia  

شکه د   Juxtaglomerular Apparatusرامنځته شي نو د پښتور و د 

Erythropoietin  په ادرارو کي هورمون افراز زياتيږي او همدارنګه

 زياڅ م دار الوی موادو ته د اوراح زمينه مساعديږي.
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f.  په عصبی سيستم باندي دHypoxia :هته  اغيزيHypoxia  

چي رير  شديد  نه وي په عصبی سيستم عينا  هته رول تاثير لري لکه 

شنګه چي د الکولو تاثير دی چي پدغه حالڅ کي شک  پر ځان کنترول 

ري کوي  جګه  مار  بي ادبه او سپين ستر ی له  سه ورکوي  کبري ري

مزمنه او شديد  وي  نو بيا د احساس   Hypoxiaوي. کو که چيرته 

او مرګ سبب  Comaدرک فورا  له منځه ځي او که تداوی نشی نو د 

  رځي.

 

B.  هغه تاثيرات چي په راتلونکي وخت کي دHypoxia   له عمله

 منځته راځي:

د دوام او شدڅ پوری اه  لري. دغه  Hypoxiaدا تاثيراڅ د 

 Moutain( وی او د Irritableاشکا  رير حساس )

Sickness  ناروغی نښی نښاني پکي تر ستر و کيږی چي دا

نښی نښاني عبارڅ دی له زه  بدوالي  استفراق کول  

Depresion.کمزورتيا او ستوماني شکه   
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 درملنه Hypoxiaد اکسيجن تراپی پواسطه د 

Treatment For Hypoxia 

(Oxygen Therapy) 

درملنی لپار  تر ټولو بهترينه  ر  اکسيجن تراپی  Hypoxiaد 

(Oxygen Therapy.د  چي دا په دوو وري و سر  صورڅ نيسي ) 

  د مريض سر په يو داسي ځاي کي ايښودل چي زياڅ اکسيجن

 ولري.

  مريض ته دMask  او ياIntranasal Tube  ور اچول تر شو

 مريض ور شکه تنفس وکهي.

 

 : اکسيجن تراپی د نارمل اتموسفير فشار سره

پدی وري ه کی مريض ته له يو داسی ځاي شکه د تنفس کولو 

هدايڅ کيږي چي زياته انداز  اکسيجن ولري. که شه هم د اتو ساعتو او 

د سږو په يا لدي شکه زياڅ وکڅ پدي وري ه تنفس کولو شکه وروسته 

نسجونو کي اديما منځته راځي کو بيا هم د بدن نور غهي د 

Hemoglobine – Oxygen Buffer  سيستم د شتون له وجی سالم پاتی

 کيږي.
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اکسيجن تراپی د لور اتموسفير فشار سره 

(Hyperbaric Oxygen): 

او يا لدي  mm Hg 2زياڅ اکسيجن د لوه اتموسفيريک فشار )

 پنامه ياديږي. Hyperbaric Oxygenشکه زياڅ( سر  د 

اکسيجن تر پنځو ساعتونو   Hyperbaricپدي وري ه کی د 

پوري مريض ته د تنفس لپار  ورکول کيږي  او پدي ترتيب په وينه کي 

اکسيجن په منتشر رول زياتيږي ) دا ځکه چی هيمو لوبين يو ټاکلی 

 mm Hg 200تر   PO2ن وهتيا لري(  او م دار اکسيجن سر  د پيوستو

له منځه ځي. کو که چيرته  Hypoxiaپوری لوهيږي او په نتيجه کي 

Hyperbaric   اکسيجن د زياڅ وکڅ لپار  تنفس شي نو د اکسيجن

 ( منځته راځي.Oxygen Toxicityتسموم )

 اکسيجن تسموم

Oxygen Toxicity (Poisoning) 

د کپل نارمل اندازی شکه د اکسيجن رير زياڅ زياتوالی ته د 

 Hyperbaric( وائي  چي د Oxygen Toxicityاکسيجن تسموم )

Oxygen .له زياڅ تنفس کولو شکه منځته راځي 

 د اکسيجن تسموم په بدن باندی  ندي اغيزی لري:

  تر ټولو لمهی د سږو نسجونه متاثر  کوي او د

Trachiobronchial Irritation  اوPulmonary Edema  سبب

  رځي.
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  د ټول بدن ميتابوليک فعاليڅ زياتيږي او زياڅ حرارڅ د توليد

سبب  رځي  چي دا حرارڅ د نسجونو د سوزيدو او تکريب عامل 

  رځي.

 ( دماغBrain   تری هم متاثر  کيږي او لمهی د )Hyper 

irritability   او وروسته د  نګستوبMuscular Twitching  او په

 غوږو کي د کهنګار اوريدل منځته ارځي.

  او بصکر  دغه تسموم د احساس د درک نه شتون  کوما او مرګ

 سبب  رځي.

 د کاربن دای اوکسايد ډيرښت

Hypercapnea (Hypercaba) 

وائي. هر هته   Hypercapneaريرښڅ ته  PCO2په وينه کي د 

)د تنفسی  رو بندښڅ( سبب  رځي   Asphyxiaچي د  عامل

Hypercapnea   هم منځته راوهی. او همدارنګهHypercapnea   هته

وکڅ منځته راځي چی کله داسی هوا تنفس شی چي په هتی کی د کاربن 

 دای اوکسايد م دار رير زياڅ وي.

Hypercapnea  په تنفس باندي اغيز  کوي او د تنفسی

بيا هم  Hypercapneaسبب  رځي  کو که چير ته  مرکزونو د تنبی

)په تنفس کی د ستونزو شتون( سبب   Dyspneaکتمه نه شو  نو بيا د 

  رځي.
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Hypercapnea  په وينه باندی اثر کوي اوpH  ئي راښکته

او  Tachycardiaکوي  او په البی وعايوئي سيستم باندی د اثر په وجه 

 د فشار لوهوالی منځته راوهي.

په مرکزی عصبی سيستم باندی اثر   Hypercapneaرنګه همدا

او لټي سبب  رځي  چي دا نښي  Depressionکوي او د سردرد  

(  تومورونو او بصکر  د Muscle Rigidityنښاني په عضلي شکوالي )

 حساس د درک په منځه تللو باندی کاتمه مومي.

 د کاربن ډای  اوکسايد کمښت

Hypocapnea 

وائي  چی د   Hypocapneaکمښڅ ته  PCO2په وينه کي د 

Hypoventilation  له وجي منځته راځي او د هميش لپار  اوږی مودی

Hyperventilation  پسی رامنځته کيږي او دا ځکه چي پدغه وکڅ کي

 زياته انداز  کاربن دای اوکسايد کارجيږي.

Hypocapnea  او شمير په تنفس اغيز  کوي او د تنفس شدڅ

او کلسيم غلظڅ يي زياتوي  چي  pHزياتوي  د ويني باندي اثر کوي او 

سبب  رځي  او همدارنګه په مرکزی عصبی سيستم   Tetanyدا د 

اغيز  کوي او عصبی تشوش  لټي  د درک احساس نه شتون او 

Muscular Twitching .سبب  رځي 
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Asphyxia 
او   Hypoxiaوائي  چي د   Asphyxiaد تنفسی  رو بندښڅ ته 

Hypercapnea  د دواهو يو ځاي شتون له مکی تشکي  کيږي  کوم

 چي د ځندی کولو  ځوهندولو اوروبيدلو او نورو وجو شکه منځته راځي.

تاثيراڅ په دريو مرحلو کي موالعه   Asphyxiaپه بدن باندی 

 کوو:

 مرحله: Hypocapneaد  (1

لمهی مرحل بلل کيږي او تر يوي داي ی   Asphyxiaدغه مرحله چي د 

پوري دوام کوي د تنفسی مرکزونو د زياڅ او اوي تنبی په وجه تنفس 

شديد او چټک وي  پدغه مرحله کي ستر ي ټيتي راوتی وي  چي 

 سبب  رځي. Cyanosisاو   Dyspneaبصکر  د 

 (:Stage of Convulsionsد تشنج مرحله ) (2

 Spinal Cordشکه کم دی او دا چي په ددغی مرحلی دوام د يوي داي ی 

 او دماغو کي ټول مرکزونه تنبی کيږي نو ځکه  ندي اغيزي لري: 

a. .د سا  اويستنی لپار  د هشو ريرښڅ 

b. . د لهزی رات 

c. .د ويني فشار لوهوالی 

d. . د درک احساس له منځه ت 

 د کولپس مرحله: (1

ځانه سر  دا مرحله چي تر دريو داي و پوري دوام کوي  ندي تاثيراڅ له 

 لري:
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a.  د اکسيجن د کمښڅ له  وجی په دماغ کي د ټولو مرکزونو

Depress .کيدل 

b. . تنفسی ستميدنی منځته رات 

c.  دPupil  .پراکيدل 

d. .د زه  د ضربان کمښڅ 

e. .دتنفسی ستميد نی تر منځ د وکڅ تدريجی زياتيدنه 

f. .او بصکر  مرګ 

Dyspnea 
 وائي.  Dyspnea  ته په تنفس کي د ستونزو منځته رات

په نارمل رول کله چي انسان تنفس کوی نو توجه ئي نه وي  کو هر     

کله چي تنفس د ستونزو سر  مړ شی او د تنفس په ترسر  کولو ته ئي 

 وائي.  Dyspneaتوجه پيدا شی نو ديته 

هرکله چي تنفس کی کم تتير منځته راځی نو شک  يي درک نه 

انداز   Ventilationه وي  کو که چيرته د احساسوی او متوجی ورته ن

چند  پوری زياته شي او شک  ناراحتی  5-4د کپل نارمل شکه د 

 وائي.  Dyspnea Pointته  Levelاحساس کهي نو دغه اندازی او 

په فزيولوژيکو حالتونو کي په ورزش کولو کصوصا  

Muscular Exercise    سرDyspnea   منځته راځي او په پتالوژيکو

 په  ندي حالتونو کي منځته راکي.  Dyspneaحالتونو کي 



      
 

  178 
 

  :تنفسی ناروغيDyspnea  ( په سينه بتلPneumonia   )

Pulmonary Edema  Pulmonary Effusion  Poliomyelitis   

Pneumothorax ( او سالنريAsthma.کی منځته راځي ) 

  البي ناروغی: پهLeft Ventricular Failure   او

Decompensated Mitral Stenosis .کی منځته راځي 

   ميتابوليکی ناروغي: لکه د هايدروجن ايون غلظڅ زياتوالی

 کي. Diabetic Acidosisيوريميا او 

Dyspnea Index: 

Dyspnea Index  هته ضريب دی چي دBreathing 

Reserve   د تنفس اعظمي ظرفيڅ او په يوي داي ه کي د تنفس شوي (

 Maximumهوا د حجم ترمنځ تفاوڅ( او تنفس اعظمي ظرفيڅ )

Breathing Capacity.تر منځ نسبڅ شکه عبارڅ دی ) 

Dyspnea Index = (B.R. ÷ MBG) × 100 

 او يا

Dyspnea Index  = (MBC – RMV) ÷ MBC  × 100 

Dyspnea  60هته وکڅ انکشا  کوي کله چي دا ضريب د % 

 شکه ښکته وي.
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 دوروی تنفس

Periodic Breathing 

 Periodicد تنفس غير نارمل ريتم ته دوروی تنفس )

Breathing   وائي. دوروی تنفس دو  رولونه لري  چي هر يو ئي په )

 تنفصيل سر  تر شيهنی  ندي نيسو.

1) Cheyne Stokes Breathing : 

دا يو عام دوروی تنفس دی چي د چټک او ژور تن س پواسوه لکه په 

Hyperperic Period  کی او په مکمل رول د تنفس په نه شتون

(Apnea.پواسوه مشک  کيږي ) 

a. Hyperpneic Period :  په ابتدا کي تنفس شدڅ کم وی کو

وروسته په تدريجی رول يي شدڅ زياتيږي او تر اعظمی حد رسيدو 

( Apneaوروسته بيرته په تدريجی رول کميږي او بصکر  په کفګی )

) په  Waxing – Waningباندي کاتمه پيداکوي  چي ديته د تنفس 

 Waxing – Waningل ( وائي. دا چي تدريجي رول پورته او ښکته کيد

 په کوم ميکانيزم منځته راځي داسي ئي شيهو:

په اوي تنفس کولو سر  په زياڅ انداز  کاربن دای اوکسايد بهر ته وځي 

انداز  کميږي چي دا بيا د تنفسی مرکزونو د نهی   PCO2او د ويني د 

 Waning( منځته راځي ) دا ئي  د  Apneaسبب  رځي او کفګی )

کميږي او  PO2زيا او   PCO2په دوران کي د ويني د  Apneaبرکه(  د 

دا بيا د تنفسی مرکزونو د تنبی سبب  رځي او دا تنبی په تدريجي رول 

 Waxingزياتيږي ترشو چي کپل اعظمي حد ته ورسيږي )دا ئي د 
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برکه(  او وروسته بيا په تدريجي رول کميږي او د دوهم ځل لپار  دا 

 اريږي.لهي بيا تکر

b. Apneic Period :  هرکله  د تنفس شدڅ تر اصتری ن وی

پوري راکم شی نو بيا تنفس د يو کم وکڅ لپار  دريږی  او لدي وروسته 

صورڅ نيسی  او دا لهی همداسی دوام  Hyperpneic Peroidبيا 

 مومي  چي هر دور  يو  داي ی په برکی نيسي.

Cheyne – Stokes Period ي يعنی هم په په دواهو حالتونو ک

فزيولوژيکو او هم په پتالوژيکو حالتونو کي منځته رآځي. چي 

فزيولوژيک حالتونه ئي عبارڅ دي له: ژور کوب  لوه  ارتفاع  اوږد 

Voluntary Hyperventilation  په نو زيږديدلو ماشوم او د سکڅ

 عضصتي ورزش شکه.

  Intracranial Pressureاو پتالوژيک حالتونه ئي عبارڅ دي له: 

ريرښڅ  د زه  ناروغي چي د زه  د عدم کفايي سبب  رځي  د 

پواسوه  Narcoticsپښتور و ناروغي چي د يوريميا سبب  رځي  د 

 ماشومان. Prematureتسموم او 

2) Biot’s Breathing : 

ميکانيزم نشته  بلکی دا د   Waxing – Waningپدي رول تنفس کي د 

د يوځاي شتون له مکي تشکي   Hypercapnea( او Apneaکفګي )

 Apneaشکه وروسته فورا   Hypercapneaکيږي  پدي تنفس کي د 

په وکڅ کي د کاربن داي  Apneaمنځته رآځي او دا ځکه چي د 

منځته راځي او دا   Hyperventilationاوکسايد د زياتی تجمع له وجی 
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ن داي اوکسايد بهر ته ووځي  ددي سبب  رځي چي په زياته انداز  کارب

 وااع کيږي. Apneaنو پدي اساس تنفسی مرکزونه نهي کيږي او 

دغه رول تنفس يوازي په پتالوژيکو حالتونو کي لکه دماغي ناروغيو کي 

 تر ستر و کيږي.

Cyanosis 
په وينه کي د ارجاعي هيمو لوبين د شتون له وجي د پوستکي 

پنامه ياديږي. ددغه ارجاعي هيمو لوبين انداز    Cyanosisابی کيدل د 

وااع شی نو په ټول   Cyanosisپوري وي. هرکله چي   % g 7-5بايد 

بدن کي کپريږي کو په هتو ځايونو کي چي پوستکی نری وي لکه 

شونري  غومبوري  پوز  او نوکانو شکه پورته د  وتو شوکو کي دغه 

 ږي.ابي رن  په رير واضح ټو ه معلومي

 منځته راځي عبارڅ دي له:  Cyanosisپه هتو حالتونو کي چي 

  شريانيHypoxia  اوStagnant Hypoxia  

  هرکله چي د هيمو لوبين جوهښڅ د تسموم کوونکو موادو

پواسوه تتير ومومي چي پدغه وکڅ کي د پوستکي د رن  پيکه والی 

 ددي موادو له وجی وي نه د ارجاعي هيمو لوبين له وجي.

  پهPolycythemia  .حالڅ کي 

Atelectasis 
د پور  يا اسمي نه پراکيدو   Airspaceد سږو د حجم کمښڅ د 

يا کولپس وايي يا په بل عبارڅ کله چي   Atelectasisله وجی پيښی ته 

هوايي کشوهی په پور  يا اسمي رول پراکه نه شي او دهتی له وجي د 
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ورته وايي. هرکله چي د سږو يو    Atelectasisسږو حجم لږ شي 

زياته برکه کولپس شي نو دا ددي سبب  رځي چي په وينه کي د اکسيجن 

 م دار راکم کهي او د تنفسی ستونزی رامنځته کهي.

 سبب  رځي عبارڅ دی له:  Atelectasisهته عوامل چي د 

  دSurfactant  کمښڅ او غير فعاليڅ چي د سوحي کشش د

 Respiratory Distressزياتيدو په اثر سږي کولپس کيږي او د 

Syndrome  .منځته راوهي 

  دBronchi  اوBronchioles  بندښڅ چي پدي وجه هته هوائي

( چي ددغو برانشی او برانشيولونو سر  وصل دی Alveoliکشوهی )

 کولپس کيږي.

  پهPleural Space  کي ( د هوا  ويني او زویPus شتون لکه )

او  Pneumothorax  Hydrothorax  Hemothoraxپه 

Pyothorax .کي 

 

Pneumothorax 
( کي د هوا شتون ته Pleural Cavityپه پلورال جو  )

Pneumothorax   وائي. چي ددي پواسوهIntrapleural Pressure 

 پس کيدو سبب  رځي.مثبڅ کيږي او د سږو د کول

Pneumothorax :په دري روله دی 
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a) Open Pneumothorax : 

د اوي جرحی د وااع کيدو وروسته که چيرته پلورال جو  د بهر سر  

پنامه يادي  چي   Open Pneumothoraxارتباو پيدا کهي نو دا د 

ه ننو ځي او د سا  دلته د سا  اکستنی په وکڅ کي هوا پلورال جو  ت

اويستنی په وکڅ کي بيرته ورشځه اوځي  او د سږو د کولپس له وجی 

Hypoxia   Hypercapnea   Dyspnea او  Asphyxia  منځته

 راځي.

b) Closed Pneumothorax : 

د منځ مهال جرحی په وکڅ کي هوا  پلورال جو  ته ننوځي  کو د 

پوستکي د ا ستيکي کاصيڅ له مکي پلورال جو  د بهر اتموسفير سر  

کرار  د  –اهيکه نه پيدا کوي. دا هوا که کمه وي نو وروسته په کرار  

 سبب نه  رځي. Hypoxiaپلورال جو  شکه بهر ته کارجيږي او د 

c) Tension Pneumothorax : 

په ځينو جرحو کي هته نسجونه چي د صدري جدار له پاسه وااع دی 

پشان دند  تر سر  کوي  چي   Fluttering Valveاويا پکپله سږي د 

پدغه وکڅ کي پلورال جو    هوا داکليږي کو د وتلو اجاز  نه ورکوی 

او د سږو کولپس کيدو  او پدي ترتيب په پلورال جو  کي فشار لوهيږي

 سبب  رځي.
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 سينه بغل

Pneumonia 

سينه بتل چي د ځينو موادو د تنفس کولو او يا د بکترياؤ او 

وايروسونو د مداکلی په اثر منځته راځي  پدي کي د سږو نسجونه په 

 التهاب اکته کيږي او د ويني د حجرو  تجمع پکي هم ليدل کيږي.

تبی  د سينی د درد  کم تنفس  سيانوزس او بی کوبی سينه بتل د 

 سبب  رځي.

 سالنډي

Asthma 

د بيص بيلو تنبی  انو په م ابل کي د هوائي  رو شو شو ځلی 

( ته استما وايي. چی د کلينک له مکي  Bronchaspasmتڼګوالی )

 لري. Wheezingاو   Dyspneaناروغ په نوبتی رول ټوکی  

اه  کصوصياڅ ئي د برانشي د ملسا عضصتو د ت ل  له دا دو

کبله منځته راځي. چي دا تنګوالی د اديما او د برانشيولونو په لومن کي د 

مکاو د تجمع له ريرښڅ سر  پيدا کيږي. هته عوامل چي سالنري 

 ورشکه منځته راځي عبارڅ دي له:

 ( د هوائي  رو التهابInflammation of Air Passage د :) 

Mast cells   او Esoniphils  شکه دLeukotriens  افرازيږي او دا د

Bronchospasm .سبب  رځي 
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  د پوزي او حنجري د اعصابوHypersensitivity   چي د

 بيګانه پروتين له وجي منځته راځي.

 Pulmonary Edema  او د سږو منجمد کيدل: دا چي د سالنری

ته راځي نو ځکه د دغه حالڅ د چپ زه  د عدم کفائي شکه منځ

Cardiac Asthma  .پنامه ياديږي 

سالنری په جريان کي په سا  اکستنه او سا  اويستنه دواه  کي 

ستونزي موجودی وي  برانشيولونه په (اتی رول ددي ليوالتيا لري چي د 

سا  اکستنی په وکڅ کي پراکه او دسا  اويستنی په وکڅ کي راتن  شي 

نو ځکه د سا  اکستنی په نسبڅ د سا  اويستنی په وکڅ کي ستونزي 

لپار  چي له سږو شکه  هوا بهرته اووځي نو بايد  ريري وي او ددي

بونی او صدري عضصڅ دواه  په شدڅ سر  ت ل  وکهي. که پدي سا  

اويستنه کي له يو کوا سږي ښه تراکم نه کوي نو له بلي کوا کاربن دای 

  Acidosis  Dyspneaاوکسايد د تجمع سبب هم  رځي  چي دا تجمع د 

 سبب  رځي. Cyanosisاو 

 

Pulmonary Edema 
 Interstitialد سږو په هوائي کشوهو او بين البينی نسجونو )

Tissues کي د مايعاتو تجمع ته )Pulmonary Edema  وائي  کوم چي

د امراضو له  Mitral Valveد سينه بتل  د چپ زه  عدم کفائي او د 

( فشار  Pulmonary Capillariesوجی چي د ريوي شعريه ر ونو )

لوهوي او د مضر  موادو لکه کلورين او سلفرداي اوکسايد د تنفس کولو 

 شکه منځته راځي.
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Pulmonary Edema  دDyspnea ټوکي  وينه لرونکي بلتم  

 او سيانوزس د شتون له مکي تشکي  کيږي.

( Chronic Interstitial Edemaمزمنه بين البينی اديما )

( سبب Asthmaيرته تداوی نشي نو د سالنري )دومر  کورناکه د  که چ

  رځي.

Pleural Effusion 
 Pleuralپه پلورال جو  کي د زياڅ م دار هوا تجمع ته 

Effusion   وائي  کوم چي دAtelectasis  Dyspnea   او نورو تنفسي

 مرضونو سبب  رځي.

 Pulmonary Capillariesدا ناروغي د لمفاوي تکليي د بصک  

Pressure  د ريروالي له وجي د ريوي شعريه ر ونو شکه د زياتی مايع

 د التهاب له وجي منځته راځي. Pleural Membraneتيريدنه او د 

 توبرکلوز

Tuberculosis 

پواسوه منځته راځي د بدن  Tubercle Baciliتوبرکلوز چي د 

دي ټولو په نسبڅ سږي ريري متاثر  کيږي  هر  برکه متاثر  کوي کو د

پواسوه له منځه ځي او  Macrophageچي دغه متاثر  برکه ئي بيا د 

 وائي.  Tubercleپه فبروزس باندي بدليږي چي دغه برکی ته 

توبرکلوز پواسوه د سږو تر ټولو لمهی هوائي کشوهی متاثر  

کيږي او دتنفسی غشا د ضکامڅ د زياتوالی له وجی د غازونو د نفو( په 
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مړ کي کڼر پيدا کوي. که چيرته توبرکلوز تداوی نشی د سږو دمنځه تللو 

 سبب  رځي.

Emphysema 
Emphysema  ناروغي د  او د  چی د تنفسی  رو بندښڅ يو

 Oxidantسږو دکرابيدو سبب  رځي  کوم چی سګرټ شکولو  د 

 د نه تداوی په نتيجه کي منځته راځي. Bronchitisغازونو د تنفس او د 

هته تتيراڅ چی ددی ناروغی د انکشا  په نتيجه کی منځته 

 راځی په  ندي رول تری يادونه کوؤ:

  د سګرټ شکل او يا دOxidant س د برانشی د غازونو تنف

 تکرش سبب  رځی او مزمنو انتاناتو ته زمينه مساعدوي.

  پدغه وکڅ کی دRespiratory Epithelial  حجرو پواسوه

 زياڅ مکاو افرازيږي چي دهوائي  رو د بندښڅ سبب  رځي.

  سيلياؤ حرکڅ رير زياڅ راکميږي او پدي ترتيب دمکاو د

هوائي  رو بندښڅ انت ال مانع  رځي  او دمکاو تجمع له وجی د 

 صورڅ نيسي.

 Alveolar .مکاوی غشا تکريب صورڅ نيسي 

 .د ا ستيکي نسجونو تکريب صورڅ نيسي 

 

 پاي       .

 ومن ه توفيق



      
 

  188 
 

  



      
 

  189 
 

Index 

A 

Adam’s Apple · 26 

Adenoid · 24 

Adrenaline Apnea · 

163 

Afferent Nerve 

Pathway · 134 

Afferent Nerves · 130 

Air Conditioning · 22 

Alveolar Duct · 39 

Alveolar Macrophage · 

35 

Alveolar Sac · 39 

Alveolar Ventilation · 

58 

Alveoli · 39 

Anatomical Dead 

Space · 79 

Anatomical Shunted · 

90 

Anatomy and 

Histology of · 17 

Anemic Hypoxia · 167 

Angiotensine 

Converting 

Enzyme · 16 

Anticoagulant 

Function · 16 

Antiport Pump · 125 

Apena · 161 

Apneustic Center · 

130, 132 

Arthynoid Cartilage · 

26 

Asphyxia · 176 

Asthma · 184 

Atelectasis · 181 

Azygos Vein · 52 

B 

Bhor effect · 114 

Biot’s Breathing · 110 

Blood Brain Barrier · 

143 

BPG · 119 

Bronchi · 17 

Bronchial Vein · 52 

Bronchioles · 37 

Bronchiopulmonary 

Segments · 43 

C 

Carbamino · 123 

Carbamino 

Compounds · 124 

Carbonic Anhydrase · 

115, 127 

Carina · 32 

Central Apnea · 163 

Cerebrospinal Fluid · 

143 

Chemoreceptors · 142 

Cheyne Stokes 

Breathing · 179 

Closed Pneumothorax 

· 183 

Compliance  of the 

Lungs and Thorax · 

68 

Computerized 

Spirometer · 74 

Conchea · 19 

Conducting Zone · 34 

Corniculate · 26 

Costal Cartilages · 46 

Cough and Sneeze 

Reflexes · 57 

Cricoid Cartilage · 26 

Cyanosis · 181 

D 

Dead Air · 79 

Dead Space · 59, 79 

Defense · 15 

Deglutition Apnea · 

162 

Diaphragm · 17, 47 

Dyspnea · 177 

Dyspnea Index · 178 



      
 

  190 
 

E 
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 ليکوال لنډه پيژندنه

راکتر حامد شيرشينواري د ننګرهار و يڅ د هسکه ميني د   کلي پوري 

 1169زجصل اباد ښار شلورمه ناحيه کي په اه  لري  چي د نوموهي و يڅ په مرک

نيټه کي د الحاي  لبرکان په يوديندار  او مدني  16هجري شمسي کال د حمل په 

 کورني کي نهي ته ستر ي پرانستلي.

لمهني زد  کهي يي د کپل پصر او دمسجد مولوي صيب شکه پيل کهي او 

ليسه د ( هجري شمسي کال کي د نصرڅ متوسوه )چي اوس مهال  1171په 

ښونځي کي شامل شو  تر ابتدايه دوري پوري د همدي ليسي د مهربانو او علمي 

کدرونو شکه زد  کهي وروسته د شهيد محمد عار  عالي ليسي ته تبدلي وکه  او 

پدي ليسي د استادانو هشووني او تشويق نور هم د نوموهي ژوند ته علمي رڼا 

وو ممتازو زد  کوونکي کي ياديدلو چي راوستله او په نوموهي ليسه کي د پيژندل ش

د متوسوي دوري پور  کولو شکه وروسته يي ننګرهار عالي ليسي ته تبدلي وکه  او 

 کي په عالی درجه د دولسم ټولګي شکه فارغ شو. 1115بصکر  په 

کانکور امتحان له  ري د شيړ زاهد پوهنتون وب  1116راکترشينواري د 

سته د اانوني مرحلو د ترسر  کولو شکه پوهنځي ته کامياب شو چي ورو

هجري شمسي کال يي  1191ننګرهارپوهنتون وب پوهنځي ته يي تبدلي وکه  او په 

 فراغڅ سند تر  سه که.
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