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Bevezetés

A légzőrendszer működésének egyik kulcsfontosságú kér
dése az, hogy a gázcseréhez szükséges levegőmozgások milyen 

mechanikai rendszerben, mekkora energiaigénnyel zajlanak 

le. A levegő áramlása a légutakban, a szövetek elmozdulása, 

deformációja a légzőizmok mozgása következtében mechanikai 

probléma. Ennek vizsgálatakor azonban nehézséget jelent 

egyrészről a rendszer strukturális bonyolultsága, másrész

ről pedig az in vivo körülmények között különösen korláto
zott mérési lehetőségek. Mig az anatómiai adottságok és a 

rendszer mozgásának sajátosságai a kontinuum-mechanikai 
megközelitését igénylik, a nyomás- és áramlásmérési lehe
tőségek globális volta csak a koncentrált paraméterű, egy
dimenziós modellek használatát teszik lehetővé. Ilyen in
terpretációhoz szolgáltat adatokat a légzőrendszer mecha
nikai mozgásának leirására kifejlesztett két vizsgálati 
módszer: az intrapleurális /vagy oesophagus-/ nyomás méré
sén alapuló transzpulmonális módszer és az alveoláris nyo
mást meghatározó test-pletizmográfia. A méréstechnikailag 

egyszerűbb transzpulmonális módszert ma már elsősorban csak 

állatkísérletekben, a kevésbé invaziv, de instrumentálisán 

igényesebb pletizmográfiát humán vizsgálatoknál alkalmaz

zák. Mig az előző eljárás a teljes tüdő mechanikai tulaj

donságairól, az utóbbi a légúti rendszerről nyújt informá

ciókat.
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A dolgozatban állatkisérietek során azonos kísérleti 
körülmények között kapott mérési eredményekre támaszkodva 

hasonlítom össze e két módszert. Közülük az alveoláris nyo

más mérésére állatkísérleteknél nem alkalmazott pletizmog- 

ráfiát részletezem.

A dolgozat első részében összefoglalom a légzőrend
szer mechanikai mozgására vonatkozó ismereteket, kiemelve 

a két módszer által nyerhető információkat. Megadom azok
nak a karakterisztikáknak és paramétereknek a definícióit, 

amelyekkel jellemezem a légzőrendszert. Bemutatom, hogy a 

két módszer összehasonlításából a tüdőszövet mely tulajdon
ságaira lehet következtetni.

A második részben röviden leirom a test-pletizmográ- 

fia három fő típusának a működési elvét, majd megadok egy a 

korábbiaknál általánosabb levezetést, amellyel e tipusok 

egységesen tárgyalhatók és mérést befolyásoló fő hibaforrá

sok hatása figyelembe vehető.

A harmadik rész tartalmazza a mérőeszközök leirását és 

hitelesítését, közöttük egy helyileg elkészített pletizmog- 

ráfét. Megadom a funkcionális reziduális kapacitás /ШС/ és 

az alveoláris nyomás kiszámítási módját a konkrét esetben.

A negyedik részben a mérési eredményeket taglalom. Ér
tékelem a 45 kutyán mért FRC-értékeket. Megmutatom a 6 ku
tyán mért transzpulmonális és légúti karakterisztikákat, 

majd ezeket összehasonlitom. Végül megvizsgálom hisztamin
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hatását a légzőrendszer mechanikai tulajdonságaira.

Ezúton köszönöm meg dr. Hantos Zoltán tudományos 

munkatársnak, hogy munkámat mindvégig irányitotta és 

hasznos tanácsokkal segitette. Köszönetemet fejezem ki 
dr. Nagy Sándor egyetemi docensnek, hogy lehetővé tette 

és vezette a SZOTE Kisérletes Sebészeti Intézetében az 

állatkisérleteket, továbbá dr. Daróczy Bálint tudományos 

munkatársnak a transzpulmonális modell számitógépes rea
lizációjáért és a programozás során felmerült problémák 

megoldásához nyújtott segítségéért, Vigh Lajos és Kopasz 

István üzemmérnököknek a pletizmográf és egyéb eszközök 

kivitelezéséért.
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I. A LÉGZŐRENDSZER MECHANIKAI MOZGÁSÁNAK EGYDIMENZIÓS 

LEÍRÁSA

1. Általános .jellemzés

A légzőrendszer biztosítja a vér és a környezet kö
zött az O2 és а CO2 anyagcseréjét. Mivel e gázoknak a 

transzportja az alveolo-kapilláris membránon keresztül 
diffúzióval - egy viszonylag lassú folyamattal - történik, 

a kicserélődő O2 és CO2 mennyisége csak akkor lesz elegen
dő az egész szervezet számára, ha a diffúzió nagy felüle
ten valósul meg, és elég nagy a levegő oda-vissza áramlása 

ahhoz, hogy a koncentráció-gradiens ne csökkenjen. A nagy 

felülethez a levegő egy sokszorosan elágazó csőrendszeren, 
a légutakon. keresztül jut el. A légzés során a mellkasi 
légzőizmok és a rekeszizom elmozdulásai periodikusai! meg
változtatják a mellkas /és vele együtt a tüdő/ térfogatát, 

aminek következtében nyomásgradiens keletkezik és a légutak- 

ban lévő gáz elmozdul. A mellkasfal és az egyéb szervek el
mozdításával a légzőizmok mechanikai munkát végeznek. Ez a 

belégzés végére a rugalmasan deformálható szövetek potenci
ális energiájává alakul át, mely - ha nem volnának veszte
ségek - vissza tudná vinni a passzív rendszert a kiinduló 

állapotba. A levegő viszkózus áramlása, az elmozduló szö
vetek súrlódása, valamint a szövetek nem ideálisan rugal

mas tulajdonságai miatt a rendszer energiájának egy része 

hővé alakul.
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A légzőrendszer mechanikai mozgásának jellemzésekor 

Mead [30] három fő egységet különböztetett meg: (1) a lég- 

utakban és az alveolusokban lévő gáz, (2) a tüdőszövet,

(3) a mellkas. Tüdőn a tüdőszövetet és a légutak csőrend
szerét együtt értjük. / (1) és (2) egyesítését transzpulmo-

(1)-t pedig légúti rendszernek is fog

juk nevezni./ A mellkashoz számítjuk mindazokat a szövete- 

szerveket, amelyek a tüdőt körülveszik, igy a mellkas
falat, a szivet, a nagy véredényeket, a rekeszizmot, sőt a 

hasüri szerveket és a hasfalat is. A tüdő és a mellkas kö
zötti határt a mellhártyák jelölik ki, amelyek között csak 

egy vékony folyadékfilm található; igy a mellkas térfogat- 

változása teljesen, átadódik a tüdőnek.

nális rendszernek

két

Az alveolusok és a terminális bronchiolusok szakaszán 

a nyomásgradiens gyakorlatilag eltűnik, és egészséges tüdő
ben az egyes tüdőrészek között /dinamikai szempontból/ 

nincs nyomáskülönbség. A tüdő térfogatának több mint 90 %-a. 

emiatt a nyomásváltozás szempontjából homogénnek tekinthető, 

igy nem megalapozatlan a tüdő un. monoalveoláris modellje. 

Eszerint a tüdő egy homogén gáztérből áll, melyet a környe

zettel egy cső köt össze. A monoalveoláris modellben szét
választjuk a levegő áramlását és kompresszióját. A gáztér

ben /elvileg/ mérhető nyomást alveoláris nyomásnak nevez
zük, ez reprezentálja az alveolusokban levő levegő átlagos 

nyomását. E modellben az alveoláris nyomás és a környező 

légnyomás különbsége mozgatja a levegőt a légutakon kérész-
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tül. A mellhártyák közötti intrapleurális nyomás az alveo- 

láris nyomással szemben közvetlenül mérhető a mellhártyák 

közé bevezetett katéterrel.

A tapasztalat azt mutatja, hogy egészséges tüdőnél a 

belélegzett levegő térfogata és annak idő szerinti diffe
renciálhányadosai , valamint az emlitett nyomások közötti 
összefüggések viszonylag tág határok között nem változnak 

meg a légzési aktivitás megváltoztatásával /pl. gyorsabb 

vagy nagyobb amplitúdójú légzés/. Ezek az összefüggések 

egyértelműek, azaz a rendszer ^állapota egy szabadsági fok
kal - a belélegzett levegő térfogatával és annak differen
ciálhányadosaival - jellemezhető. Ebből az következik, 

hogy az áramló levegő eloszlása sem változik meg számotte

vően a különböző légzési módokban, ugyanis ellenkező eset

ben azt várnánk, hogy a nyomás-térfogat összefüggés is mó
dosuljon. Ez a közelités még egészséges tüdő esetén is elég 

durvának tűnik, hiszen a mellkasi légzőizmok és a rekesz
izom egymástól független mozgásra képesek és minden bizony
nyal más és más levegőeloszlást létesítenek a tüdőben.

Mégis a spontán légzés tartományában a monoalveoláris mo

dell alkalmazása egy jól bevált közelités.

A légzőrendszer monoalveoláris, egydimenziós mechani
kai modelljét az 1. ábrán láthatjuk, amely a légzőrend
szer első közelítésének tekinthető. Bejelöltük a különböző 

helyeken mérhető nyomásokat: Pao a száj előtt, pa az alveo-

ÍÍ4 •dV- r
&

# fir~‘V>Ü
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az intrapleurális és a test felszínén mér
hető /atmoszférás nyomáshoz viszonyított/ nyomásokat je
lenti. Az I. és II. rugók a tüdőszövet illetve a mellkas

fal rugalmas tulajdonságait képviselik. A O-val jelzett

láris, ppi

оI.

%ЛЛЛ
31 :2: I4z

Pao Pa Ppl Pbs

L-vwv|
ii.о

l.ábra A légzőrendszer monoalveoláris egydimenziós
mechanikai modellje /1: alveoláris tér, 2: tü
dőszövetek, 3: intrapleurális tér, 4: mellkas
fal/

vonások a rugók feszülésmentes hosszát jelölik. Az együtt 

mozgó két dugattyú a tüdőszövet és a mellkasfal tömegét 
jelölik, melyek között összenyomhatatlan folyadék helyez
kedik el. Nyugodt kilégzés végén a levegő a légutakban 

nyugalomban van, a légzőizmok inaktivak. A tüdő térfoga
tát a rugalmas egyensúlyban lévő szövetek határozzák meg; 

ezt a térfogatot funkcionális reziduális kapacitásnak 

/ÉRC/ nevezzük.

A mellkasfal fogalmába a légzőizmokat is bele kell 
értenünk, tehát nem választottuk el a rendszert mozgató, 

kémiai energiát mechanikai munkává alakitó "generátort" 

az egyik mozgatott résztől. Szokásos' feltevés szerint az
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izmok kontrakciója ugyanolyan hatással van a rendszerre, 
mintha kivülről hatnánk rá, azaz a rendszerre ható nyomás 

a testfelszini nyomás és az izmok összehúzódásából szárma
zó nyomós összege. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni ar
ról, hogy az aktiv izomszövet mechanikai tulajdonságai kü
lönböznek a passzivétól. Mivel csak az ábrán (1) és (2)_ 

vei jelölt részek mozgását vizsgáljuk, számunkra közömbös, 
hogy a nyomásváltozást mi hozta létre.

A rendszer mozgását a p=f(V,V,V) alakú függvények 

konkrét megadásával tudjuk leirni, ahol V a belélegzett le
vegő térfogatát, V a térfogatáramlási sebességet, V pedig 

a térfogat-gyorsulást jelenti. Arra a kérdésre keressük a 

választ, hogy milyen összefüggés van ezen mennyiségek és a 

szájnyomáshcz viszonyitott alveoláris és intrapleurális 

nyomás között, azaz hogy milyenek a

/1/Pa-Pao=fX(V>V>¥)

Ppl'pa0=f2(V>V>V) 

függvények, továbbá milyen a

kapcsolat. A nyomások definíciójából következik, hogy f^ 

a légutakra, f2 az egész tüdőre, ^3=^2"^! a tüdőszövetre 

jellemző.

/2/és

/3/
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2. Sztatikus és dinamikus tulajdonságok

Röviden összefoglalva a kisérleti eredményeket a kö
vetkezőket mondhatjuk el [30] : Maximális erejű kilégzés e- 

setén sem biztosítható, hogy az összes levegő elhagyja a 

légzőrendszert. Az ilyenkor bentmaradó levegő térfogata 

/reziduális volumen, RV/ kb. kétszeresen felülmúlja a tüdő

szövetek térfogatát. Maximális belégzés során a tüdő teljes 

gáztérfogata /TLC/ nagyjából négy-nyolcszorosa az RV-nek, 

ami azt jelenti, hogy a tüdőszövetek hosszváltozása n/~4Г- 

2/8 értékű, azaz 1,5-2-szeres. Ilyen nagyságrendű deformá

ciónál nem meglepő, hogy nemlineáris jelenségek lépnek fel.
A tüdő térfogatát és az intrapleurális nyomás megváltozását 
sztatikus körülmények között a 2.ábrán látható görbével jel
lemezhetjük. A légzési tartomány szélein a görbe ellaposo
dik, azaz egységnyi térfogatváltozás csak nagyobb nyomás
változással érhető el. A görbe hiszterézist mutat, amelynek

V 2.ábrac
TLC----------

A tüdő sztatikus nyomás-tér
fogat görbéjének vázlata 

/V : a tüdő abszolút gáztér-
О

fogata, pk^: a kilégzésvégi 

nyomáshoz viszonyitott intra
pleurális nyomás/------------RV

Ppl

kialakulásában nemcsak a szöveti elemek plasztoelasztikus 

tulajdonságai játszanak szerepet, hanem az alveolusok bel-
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sejében lévő felületaktív anyag felületi feszültségének a 

megváltozása és az is, hogy változik a kommunikáló alveo- 

lusok száma. Ha a maximális kitérések a spontán légzés tar
tományába esnek, a hiszterézis nem jelentős.

Az emlitett ismeretek speciális humán és állatkísérle
tek, valamint a szervezetből eltávolított tüdőkön végzett 

mérések eredményeire támaszkodnak. Amikor a légzőrendszert 

funkcionális körülmények között vizsgáljuk, ezekre az ered
ményekre alapozva próbáljuk meg a mért nyomásokból a rugal
masságot leiró elasztikus komponenst elkülöníteni, ahogy 

azt majd a 3. pontban látni fogjuk.

A légutakban áramló levegő tulajdonságairól általános

ságban elmondható, hogy a gáz az áramlás szempontjából in- 

kompresszibilia, mivel spontán légzés esetén az áramlási 
sebesség a hang terjedési sebességéhez képest kicsi.

Paradox módon a felső légutakban történő áramlásról 
tudunk legkevesebbet, valószinüleg azért, mert a gégénél 
levő légúti szűkület szabálytalan geometriája megnehezíti 
a mérési és modellezési munkát. Kísérleteinkben az áramlá
si sebesség mérése szükségessé tette az állatok intubálását, 

igy a felső légutakat kiiktattuk.

Morfometriai mérések szerint[47] a légutak átmérője a 

közepes bronchusokig meredeken, majd lassabban csökken. Az 

elágazások számának növekedése következtében azonban az 

összkeresztmetszet előbb lassan, majd rohamosan nő, mig el-
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2éri embernél a 60-70 m -es alveoláris összfelületet. A 

kontinuitási egyenletből következik, hogy a levegő áram
lási sebessége ezzel forditott arányban csökken. A légzé
si bronchiolusok szakaszán az áramlási sebesség a centrá
lis áramlási sebességnek mindössze 1-2 %-a, és a légzési 
zónában tovább csökken. Ugyanakkor a két zóna együttes tér

fogata a tüdőtérfogatnak kb. 95 %-át teszi ki, és ez indo
kolja a már emlitett monoalveoláris modell használatát.

Ha kiszámítjuk a Reynolds-szám /Re/ nagyságát az egyes 

bronchusokra az

Re=-

képlettel - ahol d a bronchus átmérője, v a levegő átlagos 

áramlási sebessége,^ a levegő viszkozitása,§ pedig a sűrű
sége,- akkor azt kapjuk, hogy Re csökken lejjebb haladva 

mind az áramlási sebesség, mind az átmérő csökkenése követ
keztében. Spontán légzés esetén a tracheában a Reynolds- 

szám a kritikus érték körül van. A bronchusoknál és bron- 

chiolusoknál Re értékéből lamináris áramlásra lehet követ
keztetni, azonban az elágazások /elméletileg részleteiben 

még ismeretlen módon/ megváltoztatjak az áramlást, aminek 

következtében még alacsony Re-nál is kimutathatók erős 

áramlásingadozások [34] . A sokszoros elágazások lamináris 

áramlás esetén is bonyolulttá teszik az egyes légutakban 

kialakuló sebességprofilt.

A tüdőszövet mozgását egyszerűen koncentrált paraméte-
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rekkel próbáljuk leirni a következő egyenlettel:

ma'’imozg”’'^rug‘~*'súrl ’

ahol m a szövet tömege, a a tömegközéppontjának a gyorsulá- 

FmoZp a szövetre ható külső mozgató erő. FrUg 

dulás következtében a szövetekben fellépő alakváltozások 

következtében a szövetet az egyensúlyi deformációs állapot
hoz visszatérítő erőt, Fs^r-j_ pedig a szövet elmozdulása so

rán az egyes felületek egymáson történő elcsúszása következ

tében ébredő fékezőerőt jelenti. Ha az elmozdulást a térfo
gatváltozással, az erőket pedig a megfelelő nyomásokkal ad
juk meg, akkor az előzővel analóg egyenlet a következő:

az elmoz-sa,

XtiV ^mozg^^rug^^súrl"

Feltételezzük, hogy első közelítésben p az elmozdulásig
sál, Pg^r]_ as elmozdulás sebességével arányos, tehát

/4/Pm02g=EtiV+EtiV+ItiV,

Xti a szövetekre jellemző mennyiségek.ahol Eti, Rti,

3. A légzőrendszer mechanikai paraméterei és az effektiv
értékek fogalma

Térjünk vissza az 1. pont /2/ egyenletéhez. A kísérle
ti eredmények azt mutatták, hogy az f2(V,V,V) függvény li

neárisan közelíthető a .V=0, Y=0, У=0 állapot környezetében:

/5/Ppl-Pao=Po+^tp^+^tp^+^tp^’ 
ahol az együtthatók állandók és pQ=áll.: az izmok nyugalmi
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feszülése által meghatározott nyomás, E^ : elastance /ru
galmassági együttható/, R.^: resistance /ellenállás/, 1^ : 
inertance /inercia/. Az egyenlet teljesen analóg a /4/ e- 

gyenlettel, eszerint nemcsak a szövetekre, hanem a /léguta- 

kat is magába foglaló/ tüdőre is ilyen tipusú egyenlet ir
ható fel a nyugalmi kilégzés végi állapot környezetében.

az áramló levegő belső súrlódását is, 1^ 

sitott gáz tömegét is jellemzi a szöveti tulajdonságok mel
lett.

pedig a gyor-

A következőkben néhány olyan egyszerű mechanikai rend
szert mutatunk meg, amelyekben E, R, I valamelyike domináns, 
ugyanis a későbbiekben gyakran hivatkozunk rájuk, 

a/ Rugalmas falú gáztér 

Legyen a gáztérben levő gáz térfogata V 

mely utóbbi egyezzen meg a környezet nyomásával. Egy dugaty- 

tyú nyomja össze a gázt АУ^(>0) térfogattal. A megnőtt nyo
más AV2(>0) térfogattal kifelé mozditja el a rugalmas fa

lat. Ha az állapotváltozás adiabatikus, akkor a pQ, Vq kör
nyezetében kis Ap és AV változásokra fennáll a következő 

egyenlet:

nyomása p0’0»

AP AV
/6/=0

P0
ahol j az adiabatikus kitevő, és 

pózitÍvnak, ha a térfogat csökkent. Mivel

AV-t akkor tekintjük

av2 ,
bevezetve a fal és a merev falu géptér rugalmassági együtt-

AV= AV-^-
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hatóját /Е^ és E^/ a következő definíciókkal: 

p-p0 ^ Ap

av2 av2
egyszerű számolás után kapjuk, hogy a rendszer elastance-a 

a következőképpen irható fel:

= ífoés E = /7/Ef >g AVn 1 V0

-1

А¥д_ lEf
E=

Eg

b/ Végtelen hosszú csőben kialakuló periodikus la
mináris áramlás

Tegyük fel, hogy egy r sugarú csőben az áramlás inkomp- 

resszibilis és két, egymástól 1 távolságra levő pont között 

a nyomáskülönbség az időnek harmonikus függvénye:

P2-P1=Pq 1 cos(u>t-<f),

ahol Pq a nyomásgradiens amplitúdója, u> a körfrekvencia,^» a 

fázisállandó. A kialakuló áramlásra fennáll a következő 

egyenlet [27]: 2 ,об, 7'1
P2*-Pi= T

%0
ahol <*=r^o/v> a pulzáló áramlások kinematikai hasonlóságát 
jellemzi,'? a kinematikai viszkozitás, M^q 

fajú nullarendü és az elsőfajú elsőrendű /Jq(x)és J^(x)/
Besse!l-függvényekkel a következő kapcsolatban van: bevezet-

. 1 ос2 1;; l , /8/COS£1qV-10 4CO M ХГ10

és £^q az első-

, s/i«
)

Jbti, . . 3/z,.
ocm • JQ (ód )

az F komplex szám abszolút értékével, í-^q

ve az
F=l-

jelölést,
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pedig a fázisával egyenlő.

Tehát a rezisztiv és az inertiv nyomáskomponensek R
és I együtthatói a következőki

и2 n 1
/9/4 sin£10 1R=----------

M10 *r 
1 nl

/10/1= - COS£ IQ*CJ M xr10

Belátható, hogy u>->0 esetben a /8/ egyenletből megkapjuk a 

Hagen-Poiseuille-törvényt. Alacsony frekvencián vékony cső 

esetén a rendszer rezisztiv módon viselkedik, mivel RV/IV= 

^g^lO00 , ha<*-*0. Vastag cső esetén nagy frekvencián az in
duktiv tulajdonságok dominálnak, mivel RV/IV=tgr^Q-*0, ha
оC-* oo.

Térjünk vissza az /5/ egyenletre. Az együtthatóknak az 

állandótól való eltérésére nagyobb környezetben Rohrer még 

a század első felében azt javasolta, hogy legyen

Etp=Rl+E2V =

ahol az első tag a lamináris, a második tag a turbulens 

áramlást Írja le. Ez azt jelenti, hogy R^ 

nak, R2 pedig a sűrűségnek a függvénye. Mcllroy és mtsai 

[28] azonban kimutatták, hogy i és % külön-külön történő 

megváltoztatásával egyidejűleg mindkét paraméter megválto

zik.

a viszkozitás-

Noha Rohrernek az R-^ és R2 jelentésére vonatkozó in-
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terpretációja nem bizonyult helyesnek, ezt az egyenletet 

általánosítva irta fel Mead [30] a következő összefüggést:

ptp= PP:rPa<r4p(v)v+Stp(v> v+g$v)

=p?p<v)+pIp<WtPm.

V=

/11/

A pfpíV), P^p( V) és 

dinamikus elasztikus, viszkózus és inertiv karakteriszti- 

káknak nevezte és Ptp, Р^.р és pt a transzpulmonális nyo

más elasztikus, viszkózus és inertiv komponensei. A szta
tikus mérésekből az várható, hogy gjp\v)olyan függvény, 

hogy az elastance nagyobb térfogatok felé nő. A spontán
légzés tartományában a függvény egyértéküségének feltéte-

(2) •lezése is elfogadható. £ЦрСУ)-ге azt várjuk, hogy a na

gyobb fokú turbulencia miatt nagyobb V-re csökken a mere
deksége. Az inertiv nyomáskomponens az előző kettőnél egy 

nagyságrenddel kisebb /egyes méréseknél ki sem emelkedik 

a zajból/, és mivel a lineáristól való eltérésére nem tu
dunk elfogadható okot felhozni, a továbbiakban a g^p\v) 

függvényt állandónak tekintjük. A /11/ egyenlet egyik lé
nyeges hibája, hogy explicit módon nem tartalmazza a 

transzbronchiális nyomást, emiatt annak megváltozásával 
kapcsolatos jelenségeket közvetve vagy egyáltalán nem le
het leírni vele, igy az ellenállás térfogatfüggése nem 

szerepel az egyenletben.

p^p(V) függvényeket transzpulmonális

A karakterisztikák megadásának egyik lehetséges módja
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a polinomális felbontás [16] , melyet a későbbiekben al
kalmazni fogunk:

Ppl-Pao=vI <í’p **+1 Mrj1) Ji ‘S’5- /12/tp

A légzőrendszert az emlitett karalcterisztikák mellett az 

un. effektiv /vagy ekvivalens/ értékekkel is jellemezhet-
/ olyan fiktiv, li

neáris elem, amelyen egy légzési ciklus alatt ugyanannyi 
hő disszipálódik, mint a nemlineáris légúti rendszeren;

effjük [20] . Az effektiv ellenállás /Rtp

V(T)
J Ptp^

Reff= V(0) 
tp v(T).

/13/
V dV

V(0)
ahol V(0) és V(T) a periódus kezdetén és végén mérhető tér
fogatot jelenti. így a légzőrendszert egy /esetleg több/ 

légzési periódusra vonatkozóan egyetlen számmal jellemez
zük, nem egy függvénnyel, mint a karakterisztikák megadása 

esetén. /13/-ból leolvasható, hogy az effektiv ellenállás 

nagysága nemcsak P^p(v»^,V) függvény alakjától, hanem a 

légzési mintától is függ. Ha g^p\v)=áll.

/11/ egyenletet az ekvivalens ellenállás kiszámításánál, 

akkor azt kapjuk, hogy az csak a nyomás viszkózus komponen

sétől függ:

és alkalmazzuk a

T 4
/14/peff_ V(0) 

Rtp " V(T) .
V dV

V(0)
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eff által meghatározott egyenes a V-p.V síkon a leg-xp
kisebb négyzetek módszerével kapott közelítése a viszkó-

Az Rtp

zus karakterisztikának.

/14/ analógiájára definiálható az effektiv /ekviva
lens/ elastance is a következőképpen:

V(T) E
J Ptp dV

Eeff= V(0) /15/tp »V(T)
I V dV

V(0)
mely megadja az elasztikus karakterisztika legkisebb négy
zetek módszerével kapott átlagos meredekségét.

4« A légúti és a transzpulmonális rendszer összehasonli-
t ása

Az f^ és f^ függvényeket a /4/ és /11/ egyenletek sze

rint azonos formában irtuk fel./l/-/3/ alapján f2~re a kö
vetkezőt kapjuk:

f 2 < V, V, V) = [g' £>< V) -Et i] V+ [g$ v) -Et J V+ [g < 5>( V) -It p] V=

=g^W) V+g^’lV)V+g^íV) V=

=pE (V)+PV (VJ+P1 (V),

ahol az előzőek analógiájára az utóbbi függvényeket a lég
úti rendszer dinamikus elasztikus, viszkózus és inertiv ka

rakterisztikáinak nevezzük.

/16/

A rendszert leiró /4/, /11/ és /16/ egyenleteket to

vább egyszerűsíthetjük. Mivel a levegő áramlását a légutak-
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ban inkompresszibilisnek tekintettük, és ha elhanyagoljuk a 

légutak tágulékonyságát, akkor g (1)(V)=0; azaz a rendszer 

rugalmas tulajdonságait teljes egészében a tüdőszövetek de-
a v/

formációjából származtatjuk:

(1)(V)=Eti.£>tp

Hasonlóan a transzpulmonális rendszer inertiv karakterisz
tikájára mondottakéhoz, a légutakra is feltételezzük, hogy

(3U;(V) áll.g awaw

Ekkor 1^1^,+Iti,

becsléssel tudjuk alátámasztani: Modellezzük a kutya tüde- 

jét egy A=500 cm felszinü gömbbel, melynek fala m=500 g 

tömegű. Kössük össze a gömb belsejét a környezettel az 

lem átmérőjű és 28 cm hosszú tracheatubussal, melyben le
gyen az áramlási sebesség szinuszos 1 s periódusidővel és 

0,3 l/s amplitúdóval. A beáramló levegő térfogatgyorsulása 

V=2*0,3-cos(2%%)Is-^. Ha a kompressziót a tüdőben elhanya

goljuk, akkor a gömb falának is ugyanekkora a térfogatgyor

sulása. Ennek létrehozásához

= 2^^0,0038 hPa

azonban I « Iti aw . Ezt a következő

ma
Pf= “A A

amplitúdójú nyomás szükséges. A cső inerciája a /10/ képlet
—1 2& 0,053 hPal s , igy a csőre eső inertiv nyo-

О Ы

V # 0,10 hPa. A falat gyor-
szerint I

máskomponens amplitúdója: Pca-Ica 

sitó nyomáskomponens csak kb. 4 %-a a csőben egymáson elcsú
szó levegőrétegek gyorsításához szükséges nyomásnak, ezért
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a szöveti inercia valóban elhanyagolható a légúti mellett. 

Végső egyenleteink tehát a fenti összefüggések figyelembe
vételével a következők lesznek:

f! (V, V, V) =g^ V) V^( V) +1Ц. i ] V+It pV

f2(V,V,V)=g^W+ItpV
f3(V,V,V)=g^p(V)v+Rtiv

Célunk az egyes paraméterek és függvények kisérleti megha
tározása.

/17/

/18/

/19/

A szöveti ellenállás /R^j/ megméréséhez Mcllroy és 

mtsai [28] a különböző viszkozitású és sűrűségű gázokkal 
történő légzést javasolták, ugyanis a szöveti impedancia 

várhatóan nem függ az áramló gázok tulajdonságaitól, igy 

a kettő különválasztható. A méréseink során egy másik utat 

követünk: meghatározzuk a teljes transzpulmonális impedan

ciát és a légúti impedanciát, majd e kettő különbségéből a 

szöveti részt [2] .

5. Megjegyzések a légúti áramlás vizsgálatával kapcsolatban

Néhány elméleti vizsgálat is történt arról, hogy a lég- 

utakban mint sokszorosan elágazó csőrendszerben hogyan áram
lik a levegő /lásd erről Pedley összefoglalását [35]/. Wood 

és mtsai [48] a következő képletet javasolták az áramlási 
sebesség és a szájnyomáshoz viszonyitott alveoláris nyomás

közötti kapcsolat leirására::

Pa-Pao^-rV'***,
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ahol oL a Reynolds-szómtól függő állandó, értéke 1 és 2 kö
zött van, К a légutak geometriájától függő állandó, ^ az á- 

ramló közeg sűrűsége, ^ pedig a viszkozitása.

Számos kisérletet végeztek különböző anyagi minőségű 

gázokkal való légzésre /pl. [21]/, melyeket Jaffrin és Kesic 

[23] foglalta össze. Vizsgálták többszörösen elágazó csö

vekből felépitett modelleken vagy légutakról készitett má
solatokon is a nyomás-áramlás viszonyokat [8, 19, 34, 38 

41]. A modellkisérletek során azt kapták, hogy ha bevezet
jük a dimenziónélküli

- P1~P2

Uíf

>

CP

mennyiséget, ahol p^ és p2 a csőrendszer két végén mérhető 

nyomás, A a centrális légút keresztmetszete, V a térfogat
áramlási sebesség a centrális légútban, akkor felrajzolva 

a In C -In Re összefüggést, a 3-ábrán látható un. Moody-fé-
ir

le diagramot kapjuk. A görbe kezdeti szakaszának meredeksé-

InCp

In Re

3.ábra A Moody-féle diagram vázlata
-1. Ebből az következik, hogy a nyomóskülönbség a visz-ge

v-
*&
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kozitással arányos és lineárisan függ az áramlási sebesség
től /lamináris áramlás/. Nagy Reynolds-számok esetén C 

függetlenné válik Re-tŐl, ekkor a nyomáskülönbség a sűrű
séggel és az áramlási sebesség négyzetével arányos /turbu
lens áramlás/ A kétfajta áramlás között az átmenet fokoza
tos - ellentétben az egyetlen csőnél láthatóval. Valószinü- 

leg ez azért van igy, mert a turbulenciába való átmenet 
/még ha ugrásszerű is egy adott Re-nél/ az egyes generá

cióknál más és más sebességgel történik.' Jaffrin és Kesic 

[23] mutatta ki, hogy a különböző gázok belégzésével ka
pott, a szakirodalomban található humán kisérleti eredmé
nyek is Moody-féle diagrammá transzformálva jó közelítés
sel egy görbére esnek. Isabey és Chang [19] a Reynolds- 

szám mellett további dimenziónélküli mennyiségek bevezeté- . 
sét javasolták, amelyek használatával elejthető az áramlás 

kvázi-sztatikus jellegének a feltételezése.

A fenti eredmények azt mutatják, hogy nem lehet a 

sokszorosan elágazó csőrendszeren eső nyomást egyetlen 

változóval, az áramlási sebességgel jellemezni. Mindezek 

ellenére megmaradunk az egyetlen dimenziónál, hivatkozva 

az alábbiakra:
a/ Az emlitett kísérleteket modelleken végezték, 

amelyek a légutaknak is csak a felső részére 

vonatkoztak. A csövek fala merev volt, ellen

tétben a bronchusokéval.
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Ъ/ A modellkísérletekben az egyes paraméterek lénye

gesen nagyobb intervallumokban változtak, mint a 

mi vizsgálatainknál, ahol csak a levegőben törté
nő spontán légzéssel foglalkozunk.

с/ A kísérletek szerint a légzőrendszeren mért nyo
más-áramlás kapcsolatok nem függenek lényegesen a 

légzési mintától és frekvenciától, tehát a kvázi- 

sztatikus jelleg feltételezése nem durva közelítés.

Mindamellett ezeknek a modelleknek a tanulmányozása 

lényeges információkat ad a valóságos folyamatok vizsgála
tához és valószínű, hogy a több-dimenziós finomabb leírás 

során az itt felhasznált módszereket kell alkalmazni.

í
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II. A TEST-PLETIZMQGBÁFIA MÉRÉSI ELVEI

1. A test-pletizmográfok típusai

A funkcionális reziduális kapacitás és az alveoláris 

nyomás egésztest-pletizmográffal történő meghatározásának 

elvét már a múlt század végén felvetették /a történeti át
tekintéshez lásd pl. Jonson és Bouhuys [24] közleményét/, 

de a megvalósitás technikai okokból sokáig késett. Az első 

elfogadhatóan pontos kísérletről DuBois és mtsai számoltak 

be 1956-ban [12, 13] .

A mérés lényegében azon a feltételezésen alapszik, 

hogy a test térfogatváltozásának méréséből a tüdő térfogat- 

változására következtetni lehet, azaz a test - a tüdőben 

lévő gázteret leszámitva - összenyomhatatlan. A tüdőben le
vő gáz mért kompressziójából /vagy expanziójából/ kiszámít
ható a nyomás megváltozása a tüdőben; illetve ha ismerjük 

ott a nyomást, akkor a térfogat határozható meg. A test- 

pletizmográf egy merev falú, légmentesen zárt kabin, amely
nek belsejében a mérendő alany spontán lélegzik. Л légzés 

során a tüdőben lévő levegő a nullától különböző légúti el

lenállás következtében összenyomódik., illetve kitágul; ez a 

zárt kabinban nyomásingadozásokát okoz /nyomáspletizmográf/, 

illetve a kabinhoz kapcsolt, térfogatelmozdulást mérő esz

közt - pl. spirométert - kit érit i /térfogat pletizmográj/.
A mért nyomás ill. térfogatváltozások arányosak a tüdőben 

komprimált levegő térfogatával. Lassú kilégzés végén a tü-
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dobén levő levegő nyomása a környezeti nyomással egyezik 

meg, tehát ekkor az alveoláris nyomás abszolút értékben is 

megadható, majd innen kiindulva az alveoláris nyomás érté
két - elvileg - abszolút módon is meglehet határozni.

Monoalveoláris tüdőmodellt feltételezve a fentiek a
következőképpen formulázhatók:

Izotermikus folyamatokra a tüdőben lévő térfogatú 

és p0 nyomású levegő kis AVT megváltozására fennáll a
ct JLl

Apa AYT+ ___L _ 0 /20/
Pa

egyenlet, ahol Дра az alveoláris nyomás megváltozása.

Nyomáspletizmográf esetén feltesszük, hogy a kabinle
vegő állapotváltozása politróp, igy kis megváltozásokra ér

vényes a következő egyenlet:

ApB AVg,
= 0,+ 0C /21/

PB'
ahol pR a kabinlevegő nyomása, VR a kabinban levő levegő 

APg és AVg ezek megváltozása, x pedig a po

litróp kitevő /1=.х=1,4/. Mivel a légzés a kabinból törté
nik, a test inkompresszibilitása a következőt jelenti:

térfogata,

/22/AVL+ avb=o.

A felirt három egyenletből Ap& kifejezhető Apg függvénye

ként: VR pa
■ Щ, üpB- /23/Ap =a
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A gyakorlati mérések során Vg és Pg legalább ezreléke n 

Pa pedig százalékon belül állandó a teljes légzési ciklus 

folyamán, tehát a kabinnyomás megváltozása arányos az al- 

veoláris nyomás megváltozásával abban a tartományban, ahol 
VT állandónak tekinthető.

ÍJ MШ

Térfogatpletizmográf [29] estén a kabin és a spiromé- 

ter között ugyanakkora térfogatú levegő áramlik ki és be, 
mint amekkora a tüdő térfogatának a megváltozása /feltéte
lezve, hogy a nyomás a kabinban állandó/. EztaAVg térfoga
tot megmérve a /20/ egyenletből /22/ alapján azt kapjuk, 

hogy a mért térfogatváltozás arányos az alveoláris nyomás 

megváltozásával a Vg értékének környezetében:

Дра=---vfAVB-L
Az áramláspletizmográf tulajdonképpen az előző kettő 

kombinációja. A kabinfalon egy kis pneumatikus ellenállású 

rezisztiv elem található, melyen eső nyomás /a kabinnyomás 

és a környező légnyomás különbsége/ arányos a rajta átfolyó 

levegő térfogatáramlási sebességével. A légzés során a ka

binlevegő egy része ezen az elemen keresztül a környezetbe 

jut, miközben a kabinnyomás változik. A kabinlevegő térfo-

/24/

gata tehát két okból változik és ennek nagysága [9]:
. VВ ДРв>- AVki- * Pb

a kiáramlott levegő térfogata. Ezt /20/ -ba be- 

helyettesitve és a /22/ egyenletet felhasználva kapjuk az
ahol ДУki
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un. nyomáskorrigáit áramláspletizmográf egyenletét:

ÜP = - Zi- iäüp
a VL kl

Itt tehát nincs egyenes arányosság Ap és a mért Ap3. o
között.

/25/B'

A gyakorlatban csak a nyomás- és az áramláspletizmog
ráf terjedt el. A térfogatpletizmográf frekvencia-átvitele 

nem megfelelő, ugyanis ahhoz, hogy a kabinban gyakorlati
lag állandó legyen a nyomás, igen alacsony ellenállásúnak 

kell lennie a térfogatmérő berendezésnek. Ekkor viszont a 

spirométerhez vezető cső induktivitása és a kabin kapaci

tása egy erősen alulcsillapitott rezonanciát okoz [29] , 
mely a fázismenetet elrontja. A nyomáspletizmográf a leg
egyszerűbb, a legérzékenyebb, továbbá jó frekvenciaátvite

li tulajdonságokkal rendelkezik. Hasonlóan jó az áramlás- 

pletizmográf frekvenciaátvitele, de bonyolultabb elektro
nika vagy számitógépes feldolgozás szükséges a használatá
hoz. Az áramláspletizmográf előnye az állandó nyomáskiegyen- 

litódés a kabinlevegő és a környezet között, mig a nyomáa- 

pletizmográfnál gyakran előfordul, hogy a kabinlevegő vál

tozó melegedése miatt a kabinnyomás jelentősen driftel.

Mindhárom pletizmográf egyenletében az arányossági 
tényező az aktuális tüdőtérfogattól /V^-től/ függ. Ha a ki- 

és belélegzett levegő térfogatát egy pneumotachográffal 
mérjük, akkor az FRC ismeretében V-^ bármely időpontban 

megadható:
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t
Vl=FRC+ J V dt», /26/

to

ahol tO a kilégzésvégi időpillanatot jelenti /V^=FRC/.
/Az egyenlet felírásakor elhanyagoltuk a belélegzett le
vegő térfogatváltozását./ Az ÉRC meghatározása a következő
képpen lehetséges: kilégzés végén néhány légvétel idejére 

valamilyen mechanikus eszközzel megakadályozzuk a levegő 

beáramlását a légutakba. A légvételi kísérletek miatt vál
tozik a tüdőben lévő levegő térfogata és ezt a változást a 

/22/ egyenlet alapján a pletizmográffal meg tudjuk adni.
Az elzárészerkezet mögött mérjük az intratracheális nyomást, 
mely ebben az esetben megegyezik az alveoláris nyomással, 

ugyanis a rendszerben nincs áramlás /leszámítva az expan
zióval járó kezdeti minimális áramlást/; tehát a légutak 

mentén a nyomásgradiens nulla. A pletizmográfra felirt e- 

gyenletek továbbra is érvényben maradnak, igy pl. nyomás- 

pletizmográf esetén /23/ és pfi « pß alapján kapjuk, hogy:
üpBVB /27/FRC= - ^Páo'

Vg/x a kabinra jellemző állandó, ezt a mérés előtti hite

lesítésnél kell meghatározni.

2. Az alveoláris nyomás mérését befolyásoló tényezők

06

Az alveoláris nyomás meghatározásában a legfőbb nehéz
séget az jelenti, hogy a mért hasznos jel kicsi. Erre vo
natkozóan nézzünk meg egy becslést a kísérletekben használt
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nyomáspletizmográfra. Ha egy 10 kg testsúlyú kutya ellen
állását R=5 hPa-l”^s-nak a spontán légzés áramlási sebes
ségének amplitúdóját V=0,5 Is"’’*' -nek vesszük, akkor az at-
moszférás nyomáshoz viszonyitott maximális alveoláris nyo
más: Apa=RV=2,5 hPa. Ha ERC=400 ml, akkor ekkora nyomás a 

tüdőben csak ДV=FRC • Apö/.p_#l ml nagyságú komprimált tér- 

fogatot okoz.

Ugyanakkor a belélegzett levegő hőmérséklete alacso
nyabb, mint a tüdőben levőé, ahol az testhőmérsékletü és te
litett [18]. A kb. V=150 ml térfogatú belélegzett levegő 

felmelegszik és vizgőzzel telitődik. Csupán 2°C-os melege
dés hatására a térfogatváltozása AV^VAT/T^l ml, azaz kb. 
azonos a komprimált térfogattal. Mivel a hőmérsékletkülönb

ség általában több, mint 10°C és a vizgőz tovább növeli a 

térfogatot, elmondhatjuk, hogy a belélegzett levegő termi
kus állapotváltozása többszörösen nagyobb térfogatváltozást 

okoz, mint az alveoláris tér kompressziója. E zavaró hatás 

csökkentésére DuBois és mtsai [12] kis amplitúdójú légzést 

javasoltak, amikor gyakorlatilag csak a légzési holttérben 

lévő levegő mozog ide-oda. A módszer hátránya, hogy erősen 

eltér a fiziológiás állapottól, megváltozhat az IRC, más a 

légzési frekvencia és az egyes tüdőterületek ventillációja, 

továbbá állatkisérletekben nem is alkalmazható. A másik le
hetséges eljárás a testhőmérsékletü és telitett levegő belé- 

legeztetése, igy minimalizálva a termikus állapotváltozásból 

származó zavarokat. A légzés ilyenkor egy kettős, nagyon
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könnyen elmozduló polietilén falú visszalélegeztető zsákba 

történik, amelyben szabályozott hőmérsékletet és 100 %-os 

páratartalmat létesítenek [22, 40]. A zsák szerepe tehát 

az, hogy a kabintérfogat egy részét termikusán elszigetel
je és azt alveoláris levegő állapotában tartsa. Egy továb
bi eljárás az elektronikus kompenzáció, amikor a beléleg
zett levegő térfogatával arányos jelet vonunk le a mért ka
binnyomás- jelből úgy, hogy a maradék az áramlás nullátmene- 

tei környezetében fázisban legyen a légúti áramlási sebes

séggel, ugyanis feltevés szerint az egészséges légutak im- 

pendanciája alacsony frekvencián tiszta rezisztenciának te
kinthető [42]. Az elsősorban empirikus vizsgálatok utón 

Heise és Trendelenburg [17] meghatározták a korrekcióknak 

a fizikai paraméterektől való függését.

A fentiek szerint tehát kb. 1 ml-es térfogatváltozást 

kell mérni egy, esetünkben 250 1 térfogatú nyomáspletizmog- 

ráfban. Ez azt jelenti, hogy a kabinnyomás amplitúdójaxér
tékétől függően ЛPg= xpg ДVg/Vg^ 5•10 ^hPa. A mért állat 

/esetenként változó/ hőleadása, a légnyomás ingadozása köny- 

nyen létrehoz a kabinnyomásban ilyen nagyságrendű változást. 

Ennek kiküszöbölésére a kabin belseje nincs tökéletesen el
zárva a környezettől a nyomáspletizmográfnál se, a kabin 

szivárgási ellenállását viszont úgy kell megválasztani,hogy 

az a vizsgált tartományban ne rontsa a kabin frekvenciaátvi- 

telét. Más szempontból is vizsgálta Bargeton és Barrés [3] a 

kabin frekvenciaátvitelét: A x politrop kitevő a kabinlevegő
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és a környezet közötti hőátadás függvénye, igy azt várjuk, 

hogy x frekvenciafüggő. A szerzők kimutatták, hogy a maxi
mális fázistolás 10° alatt van, és megadták эс-пак a kabin 

termikus időállandójától való függését.

A gázcsere következtében a be- és kilélegzett levegő 

molekuláinak száma különbözik. Primiano és Greber [37] el
méletileg figyelembe vették a gázcsere hatását az alveolá- 

ris nyomást megadó képletek levezetésénél, a kisérletek so
rán azonban ezt a nem túl lényeges hatást továbbra is fi
gyelmen kivül hagyják a mérési problémák bonyolultsága mi

att.
3. A kabin egyenletének a levezetése

Ebben a pontban egy általánosabb összefüggést adunk 

meg a kabinnyomás és a kabintérfogat megváltozásának a kap
csolatára. A levezetés során figyelembe vesszük a kisérle
tek során előforduló lényeges zavaró tényezőket.

Legyen a kabinban ideális gáz, melynek állapotegyenle

te:
/28/PßvB” ^Cp"*Cv )

Vg=Vg/mg. valamint Tg a kabinlevegőahol p^ a kabinnyomás, 
fajlagos térfogata és abszolút hőmérséklete, c^ és c^ az ál

landó nyomáson ill. térfogaton mért fajhők.

Tételezzük fel, hogy a kabin falának hőkapacitása a 

benne lévő gázéhoz képest végtelen, igy hőmérséklete állan
dó. A kabin fala és a benne lévő gáz közötti hőátadást a
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hőátadási együtthatóval jellemezzük:

AQ= ß (Tj^-T^)• At,

ahol AQ a tömegegységnyi levegőnek At idő alatt átadott 

hő és a kabinfal hőmérséklete.

Gyakorlati okokból nem hanyagolhatjuk el a kabinfal

/29/

rugalmasságát, melyet a paraméterrel a következőképpen 

Írunk le:
1=0 f (pB-pO ^ ’

ahol Pq a kabint körülvevő levegőnek állandónak feltétele
zett nyomása, Vg és VgQ a kabinlevegő Pg és Pq kabinnyomás

hoz tartozó térfogata.

/30/

írjuk fel az egységnyi tömegű kabinlevegő belső ener

giájának a megváltozását a /29/ egyenlet figyelembevételé

vel:
av’-/5(VTf)aTé.

Kifejezve az állapotegyenletből Tg-t és dTg-t, valamint 

v^=Vg/m^ helyettesítés után a következő egyenletet kapjuk:

VB
'm^ dt mg*“ dt

c • dTr,=Вv

vi dp’ >± dVBTPB_,
в -í-

mg dt

ß V»
* -“-Mt-dv o-

cv“B
MivelItt bevezettük a fajhők arányára а ]f=cp/cv jelölést, 

az egyes állapotjellemzők egy adott értéktől./légnyomás, 

szobahőmérséklet, nyugalmi térfogat és az ehhez tartozó gáz-
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tömeg/ csak igen kevéssé térnek el, kézenfekvő az egyenlet 

linarizálása.
Legyen:

Pb=P0+Pb’ 31:101 Pq=011. és

aho1 mBO=á11- és “в« “во 

TB=*BO+TB 31101 Т0=гШ- és ^^BO 

VB=VBO*VB+CfPB,ah0'1’ 7B+CfPB<K ^BO é3 VB0=áll.

p0

Az utolsó egyenlet azt fejezi ki, hogy a kabin térfogatvál
tozása két részből tevődik össze: a külső térfogatváltozás
ból /Vg/ és a fal rugaüjnasságából származó térfogatváltozás

ból. Linearizálás után az egyenlet a következőképpen módosul:

_Ü1' - ■ -PQ'C£ \. avB TxT _ а“в тхч , 
Po ^ Чо ' dt V^,

apB
dt

P0Cf\ Ib__ 2Tf “^BO ^ TB0"
' VB0 TBO ™ъо TB0

ФxfPB /+ 7Г í1+ Pßcr
/51/=0

VB0

A bevezetett чт^с-у/р mennyiség a gáz hőátadásából szárma

zó hőmérsékletváltozásának a gyorsaságára jellemző, és a to
vábbiakban termikus időállandónak fogjuk nevezni. A /51/ 

egyenlet levezetéséhez felhasználtuk, hogy a Vg/VgQ, Pq/Pq> 

CfPB/VBo> mennyiségQk elsőrendűen kicsik.

A kabinlevegő tömege a kabinból való légzés és a kabin

falon ót történő szivárgás miatt csökken:

.tag /32/= - Slv- Sfvf
dt
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t
= - 3 1Y- Sf ^ vfdtés /33/“B

to

és ^ a be- és kilélegzett, valamint a kabinfalon 

átfolyó levegő .sűrűségét jelöli, továbbá 

átfolyó gáz áramlási sebessége /a kifelé történő áramlást 

tekintjük pozitivnak. /Mivel m^ elsőrendűen kicsi, ^ é3 

időbeli változását elhanyagoltuk. V^. áramláspletizmog- 

ráfnál egy R* mérőellenálláson történő nyomásesés meghatá
rozásával mérhető, ekkor és p^ kapcsolata lineáris:

• Pr
f Rs

Szivárgás esetén /nyomáspletizmográf/ pedig tegyük fel, 

hogy az egy nagy, lineáris ellenálláson keresztül történik, 

tehát ebben az esetben is érvényes rá az előbb felirt ösz- 

szefüggés. Látni fogjuk, hogy a szivárgás gyorsaságát a kö
vetkező, szivárgási időállandónak nevezett mennyiséggel 
jellemezhetjük:.

ahol

a kabinfalon

R*VВО /34/V T'po
А /32/-/34/ egyenletek felhasználásával kapjuk a pletiz
mográf kabinjára vonatkozó végső egyenletet:

* 1 S f*-------------- i +
TLtr §bo r ^ -)

« SB0

!b. + 1iJL)+^_
^ВО VB0

öpв xpo Pr+dt VB0
/35/

6^=0.ír Г > • *pn Tp^dt +--------
J LJ ф

ft T ВО
+ 3l(-

1tt vbo T^rVbO
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A számolás során felhasználtok a

2-Tf“TB0
* 1

TB0

közelítést és bevezettük a

1оc = /36/
p0Cf1+ T vво

paramétert, mely arra jellemző, hogy adiabatikus állapot- 

változás esetén a kabinnyomás változása mennyire tér el a 

merev falu kabinban lezajló adiabatikus folyamatnak megfe
lelő nyomásváltozástól /0= зс = у/,

A kabintérfogat és a kabinnyomás megváltozása közötti 
összefüggést leiró /35/ egyenletet akkor tudjuk kiértékel
ni, ha ismerjük a benne szereplő mennyiségeket: V^q - a ka
bin gáztérfogata - geometriai adatokból meghatározható;
V és V - a belélegzett levegő térfogata és áramlási sebes
sége - pneumotachográffal mérhető. A falon átfolyó levegő 

sűrűségét -lal azonosnak vesszük, mert áramlásple- 

tizmográfnál a kabinlevegő gyakorlatilag szabadon áramlik 

ki és be, nyomáspletizmográfnál pedig ez a korrekciós tag 

kicsi. Az utolsó, TB0-Tf -fel arányos tényező a gáz lassú 

felmelegedését vagy lehűlését Írja le; ez általában elha

nyagolható, mivel a mérések előtt megvárjuk, hogy a rend
szer termikus egyensúlyba .kerül jön, amikor A 5> gQ

és sűrűségek viszonyáról később szólunk.
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TR x P^^éterek jelentésére háromA bevezetett T-Q1 »

speciális esetet mutatunk meg.

a/ A termikus időállandó

Tegyük fel, hogy a kabinfal merev /С^=0/ és a kabin 

nem szivárog /1/ TR=0/, nincs légzés a kabinból /V=0,V=0/ 

és a kabin térfogata állandó /Vg=0/. A /35/ egyenletnek a 

Pg(t=0)=0 kezdeti feltételhez tartozó megoldása:

Tf~TBO 

TBO -
A kezdeti nyomás tehát exponenciálisan

t
1 - «p(- —)Pb=P0

időállandóval
közeledik a kabinfal hőmérséklete által meghatározott nyo

máshoz .

b/ A szivárgási időállandó

Tegyük fel, hogy a kabinfal merev /0^=0/, a hőcsere a 

gáz és a fal között elhanyagolható /1/ t^~0/, a gáz térfo

gatát nem változtatjuk meg /Vß=0/ és nincs légzés a kabin 

gázteréből /V=0, V=0/. Ekkor a /35/ egyenletnek a pB(t=0)= 

=PgQ kezdeti feltételhez tartozó megoldása:

Рв=Рво(ехР(- -TE>)-

c/ A kabinfal rugalmassága
Ha a kabinlevegő hőátadása és szivárgása elhanyagolha

tó /l/rR=l/t^=0/ és nincs légzés a kabin gázteréből /У=Ю, 
V=0/, akkor a /35/ egyenlet igy egyszerűsödik:
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aj>B хр0 avB 

"Ж + vz: Si —О.во
és VgQ állapot környezetében olyan álla

potváltozást ir le, amelynek egyenlete formailag megegye
zik az adiabatikus állapotváltozás egyenletével, de az adia
batikus kitevő kisebb j-nál.

A /35/ egyenlet segítségével megadható a kabin frekven
ciaátvitele. Ha a kabintérfogatot w körfrekvenciával szinu

szosan változtatjuk /pl. úgy, hogy egy szinuszos pumpát 

kapcsolunk hozzá/:

Az egyenlet a p0»

V¥a sin "*•
akkor a tranziens folyamat lecsengése után a kabinnyomás is 

szinuszosan fog változni:
PB= -PA sin(cot+<f),

ahol Рд a kabinryomás amplitúdója és f a térfogat jelhez vi
szonyított fázistolása. Az amplitúdók arányára és a fázis

tolásra a következőt kapjuk:

1 1% 7r+ 2 2и rEa - pbo 
va’vbo

T /37/I 1 f i*
* Kv2) + “2
t
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x*<ЬТ+ r^RV2és
tg (j> = /38/x£ +

TVM1- fWw
1 1

ahol j s — + —[1+---- —
1 1
t T oc TTE

A képletek a %=^éa 1Д^=0 speciális esetben megegyeznek 

Bärgeton és Barrés [3] az előző pontban már emlitett ered
ményével. Ekkor

1
1+Т2тт“212EÁ _ 

~ -
PBO /39/
VBO L 1+TT w -VA

és
/40/

4. A tüdőre vonatkozó egyenlet

Ha a tüdőben a gázcserét elhanyagoljuk, akkor a tüdőben 

levő levegő fizikai szempontból ugyanúgy irható le, mint a 

kabinlevegő. Erre a gáztérre vonatkozóan is megismételhetjük 

az előző pont levezetését, azzal a megszorítással, hogy a 

levegő kiáramlása a gáztérből itt csak a légutakon keresztül 

történik / 1/т^=0/, és a térfogatváltozást nem bontjuk fel 
két összetevőre, ahogy azt a kabinnál tettük /0^=0/. Linea- 

rizálás után a /35/ egyenlettel analóg összefüggést kapunk 

a V-^q, p0, Tállapot környezetében:
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f£a + 15o !1ь. Ji !I)+ 1
^тл'1'' jjjQ at

7l «iJLU
§L0 VL0

— Pa4p0 v VL0dt ÍZT

TLO-TLf /41/=0 ,+ Pó
TL0

ahol, pa az alveoláris nyomást jelenti, az egyes mennyiségek 

definíciói az előző pontban megtalálhatók /az L index azt 

jelenti, hogy ezeket a tüdőre kell vonatkoztatni/. A fal és 

a gáz hőmérsékletkülönbsége elhanyagolható, igy az utolsó 

tagtól eltekinthetünk.

A nagy alveoláris felületen történő gyors hőátadás mi
att feltételezik, hogy az állapotváltozás izotermikus, azaz 

т^-t O-nak veszik. A termikus időállandó nagyságára vonat
kozóan az irodalomban az egyetlen közvetlen becslés Peslin 

és mtsaitól [36] található, akik paraméterillesztéssel ezt 
emberre (63+24) ms-nak adták meg. A hőátadás gyorsasága 

feltehetően egyenesen arányos az alveoláris felülettel és
fordítottan arányos az alveoláris térfogattal, igy várható, 

~FRC '. Mivel a felnőtt ember FRC-je kb. 8-szorosabogy rLT
a 10 kg körüli testsúlyú kutya FRC értékének, igy ér
tékét az előző adat alapján 30 ms körülinek becsülhetjük.

Ha a változási sebességekre jellemző frekvenciakomponens 

1 Hz alatt van, akkor a /39/ és /40/ képletek szerint a 

nyomás és a térfogatváltozás megfelelő frekvenciaösszete

vőinek az aránya 2 %-on, a fáziskülönbsége pedig 4°-on be-
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lül megegyezik az ifcotermikus állapotváltozás esetén kapha
tó értékektó'l. Magasabb frekvenciákon, illetve nagyobb 

esetén azonban az izotermikus állapotváltozás feltételezé

se kérdésessé válik. Egyéb adatok hiányában az egyszerűbb, 

izotermikus állapotváltozást tételezzük fel, amikoris az 

-t tartalmazó tagok mellett a többi elhanyagolható.^LT
Az elhanyagolások és idő szerinti differenciálás után lap
juk a /41/ egyenletből a tüdőre vonatkozó összefüggést:

$1 ™
— —)p0= O.
Slo 0

Íí« +JL/üb
at Vj/ at

/42/

Itt azonban már nem lehet feltenni állandóságát, mint a 

kabin esetén. A tüdő pillanatnyi V-^q térfogatát /amelynek 

környezetében vizsgáljuk az állapotváltozást/ a /26/ egyen
lettel számithatjúk ki.

5. Az alveoláris nyomás és az FRC meghatározása

Az előző két pontban megadtuk a kabin és a tüdő gázte

rére érvényes összefüggéseket. A kettő között a test in

kompresszibilitását kifejező

/44/
dt dt

egyenlet teremt kapcsolatot. A /35/, /42/-/44/ egyenletek 

egy változó együtthatós, lineáris elsőfokú differenciál-
i

egyenlet-rendszert alkotnak, amely numerikus megoldásával 

megkaphatjuk a mért kabinnyomásból az alveoláris nyomást.
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A gyakorlatban tr és a légzés periódusidejéhez ké
pest nagyok, igy a /35/ egyenlet a következőképpen egysze
rűsíthető:

+ + _9jl ^
?BO at

Fejezzük ki innen dV^/dt -t és /44/ felhasználásával 

helyettesítsük be a /42/ egyenletbe. Ekkor:

/45/= О.
dt V dtВО

11Ро_ fl
x(K!C+V) at FRC+V at

f% +VBOdPa /46/
dt ?LO §BO

Az alveoláris nyomás meghatározásához az FRC ismerete 

szükséges. Az említett Valsalva-manőver esetén: V=0, V=0 

. így ha az elzárás a nyugodt kilégzés végén 

lo=FRC , akkor a /46/ egyenlet a korábban felirt 

/27/ egyenletté egyszerűsödik.

és p =рлл rao
történik: V
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III. kísérleti, hitelesítési és értékelési eljárások

1# Impedancia-mérések, az áramlásmérő hitelesítése

А /17/-/19/ összefüggések egy koncentrált paraméterű, 
nemlineáris, sorosan kapcsolt rezisztenciát, inerciát és 

kapacitást tartalmazó hálózat egyenletei. Az elemek megha

tározása pneumatikus impedanciák mérését jelenti. Ehhez az 

impedanciára eső nyomáskülönbség és a rajta áthaladó áram

lás térfogatsebességének mérése szükséges. A nyomást +2,5 

hPa érzékenységű. Gould Statham PM15E differenciális nyomás
mérővel mértük, melyben hidba kapcsolt rezisztiv nyúlásmérő 

bélyegek érzékelik a nyomáskülönbség hatására fellépő memb
ránelmozdulást. Ennek /valamint a többi más tipusu nyomás
mérőnek a sztatikus pontosságát állandó +1 ^Ocm nyomást a- 

dó pumpával /Jaeger/, .ellenőriztük. A nyomásmérő megfelelő 

frekvenciaátvitele érdekében gondosan ügyeltünk arra, hogy 

a membrán két oldalától a mérendő nyomáspontokig azonos im- 

pedanciájú rendszerek legyenek, igy a két oldalra azonos 

minőségű, hosszúságú /20-30 cm/ és belső átmérőjű /0,5 cm/ 
kemény falú műanyag csöveket tettünk. Az impedanciákhoz a 

levegő 1 cm belső átmérőjű csövekben áramlott, melyek falán 

2 mm átmérőjű furatok voltak az oldalnyomás mérésére.

Az áramlási sebességet un. screen-tipusú pneumotachog- 

ráffal mértük, mely házilag készült egy humán vizsgálatok

nál használatos gyári eszköz /Jaeger/ megfelelő arányú ki
csinyit ésével. A pneumotachográf szimmetriasikjában egy kb.
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3 cm átmérőjű, sűrű szövésű fémszita található, melyet a 

páralecsapódás megakadályozása érdekében kb. 40°C-ra fű
töttünk. A kísérletek szerint bizonyos áramlási sebesség
ig a fémszitára eső nyomás arányos az áramlási sebességgel. 
Ezt a különbségi nyomást egy másik Gould Statham PM15E 

nyomásmérővel mértük.

Különböző hosszúságú 1 cm és 2,5 cm belső átmérőjű fém 

és PVC csövek impedanciáját mértük meg állandó áramlási se
bességnél /R-elem/, majd 1-5 Hz frekvenciájú szinuszos áram
lási sebességnél /R-L elem/, továbbá meghatároztuk egy 5,08 1- 

es üvegpalack /С elem/ impedanciáját 1-10 Hz között. Az ál
landó áramlási sebességet egy szabályozható feszültségforrás-, 

ról működtetett hajszárítóval hoztuk létre. A mért nyomáskü
lönbség /р/ és a pneumotachográfra eső - az áramlási sebes
séggel arányos - nyomás /Pj^q/ hányadosa arányos a cső ellen
állásával. A 1 cm átmérőjű csőre kapott mérési eredményeket 
a 4.ábrán láthatjuk.

A görbe két részre tagozódik a lamináris és a turbulens 

áramlásnak megfelelően. Az átmenet ppj,Q=0,20-0,25 hPa nyomás 

körül van, ami 2200-2700 közötti Reynolds-számnak felel meg, 
ha az áramlásmérő ellenállását 0,77 hPal"*s-nak vesszük /lásd 

később/. A várakozással szemben a görbe kezdeti szakasza nem 

független az áramlási sebességtől. Noha a belépési úthosszát 

több mint 150 cm~re választottuk, nem alakult ki olyan áram
lás, amely végtelen hosszú, sima falú csövekben kis áramlási 

sebességnél várható, valószinüleg a csőcsatlakozások és a
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0,5-

f 0,4-

R 0,3-
(hPafs)

0,2-

0,1-

0,1 0,2 0,3
P.PTG
(hPa)

4.ábra Fémcső ellenállása az áramlási sebesség függ
vényében /az áramlási sebesség önkényes egysé
gekben,- -.1=19,8 cm,-: 1=9,1 cm/

csőfal felületi érdességének a zavaró hatása miatt. Feltéte
lezve, hogy ez a zavar arányos az áramlási sebességgel, a 

mért görbét a 0 áramlási sebességre extrapoláltuk és felel
tettük meg a Hagen-Poiseuille-törvény alkalmazásával számí
tott impedanciának. Az eredmények az 1. táblázat első har
madában találhatók. A táblázat utolsó oszlopa azt mutatja, 

hogy a pneumotachcgráf ellenállását hogyan kell megválaszta

ni ahhoz, hogy a számított és mért értékek egybeessenek.

Hasonló mérési eredményeket tartalmaz a táblázat szinu
szos áramlási sebességnél végzett kísérletekre. Az áramlást 

úgy állítottuk elő? hogy egy hangszóró membránja előtti te-
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P/P RяfImpedancia
típusa

Z PTGPTGszsz -1(°) (°)-1 hPal -s)(hPal s)Hz)
cső

d=2,5cm,1=57,lem
-2-2

0 1.10.10 1,57.10 0,801,
cső

d=2,5cm,l=lllcm
-2 -2

0 2,13.10 2.98.10 0,714
cső

d=l cm,1=9,1 cm
-2 -2

6,83.10 0,7559,05.100
-1 -1cső

d=l cm,1=19,8cm 1,49.10 2,08.10 0,7150
-1 -1

-79 0,7841,45.10 -79 1,85.101
cső -1-1

-82 0,798-845,47.102 2,77.10
d=2,5cm,1=79,5cm -1-1

6,61.10 -90 0,795-85 8,32.105
-1-1

-69 -72 0,7791,71.102 1,35.10cső
d=l cm,1=5,1 cm -1-1

-80 0,781-78 3,80.102,97.105
-1-1

0,7656,76.10 -585,17.10 -571
cső

d=l cm,1=34,9 cm
sl -69 -70 0,7771,172 9,12.10

2,62 0,779-80-782,045

0,740-905,92-904,5810
palack 

V = 5,08 1
0,7829011,28,76 905
0,7829028,09021,92
0 ,'7679090 57,145,8Г

1*táblázat.Impedancia mérések a pneumotachográf ellenállásá
nak a meghatározásához /jZaz|:a impedan
cia abszolút értéke, (f3z: a számit ott impedancia 

fázisa, p/p-nmr. : az impedanciára és a pneumo-PTG
tachográfra eső nyomások hányadosa, <jpm: 
fázisszög, HppG :

a mért
a pneumotachográf ellenállása/
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ret lezártunk éa ezt a teret összekötöttük az impedanciá

val. Az impedanciák nagyságának kiszámitásához a /9/ és 

/10/ képleteket használtuk.'

Az üvegpalack impedanciájának a meghatározásánál meg
mértük a palackba beáramló levegő' áramlási sebességét, és 

a palack belsejében a nyomást, miközben a frekvencia 1 és 

10 Hz között változott. Adiabatikus esetben a palack kapa
citását /С=Е”^/ a /7/ képlettel adhatjuk meg. Annak eldön
tésére, hogy az állapotváltozás valóban adiabatikus-e, 
megmértük a palack termikus idó'állandójót. Kis mennyiségű 

/10 ml/ levegő gyors bepumpólásával a palackban a nyomást 
hirtelen megnöveltük. A nyomás a felmelegedett levegő hő
átadása következtében csökken, és az izotermikus állapot- 

változásnak megfelelő értékhez tart /lásd II. fejezet 3« 

pontját/ A termikus időállandót ^=17,3+0,7 s-nak találtuk, 

ami a /39/ és /40/ képletek szerint azt jelenti, hogy már 

1 Hz frekvencián az amplitudió és a fázis 0,01 %-on belül 
megegyezik az adiabatikus állapotváltozásnak megfelelő ér

tékkel.

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy a mért mecha
nikai impedanciákra és a pneumotachográfra eső nyomósok 

hányadosa valamint a számitott impedanciák között egyenes 

arányosság áll fenn, mely független az impedancia tipusá- 

tól és nagyságától, továbbá az áramlásváltozósok frekven

ciájától. Az 1. táblázat adataiból kiszámítható, hogy ha
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RpTG= 0,77+0,026 hPal“1 

danciák átlagosan megegyeznek.

akkor a mért és a számított impe-s,

A szinuszosan változó áramlásnál az áramlás megzava

rásának csökkentése érdekében olyan kis áramlási sebessé

gekre szorítkoztunk, amelyeknél a mérés még technikailag 

lehetséges volt / 0,01-0,1 ls"V, az időben állandó áram
lásnál pedig az eredményeket a nullasebességre extrapolál- 

tuk. így a kapott eredmény is csak kis áramlási sebességek

re érvényes. Annak eldöntésére, hogy nagyobb áramlási se
bességnél is hasonlóan viselkedik-e az áramlásmérő, sor
ba kötöttünk vele egy méreteiben nagyobb /igy áramlás-

Vk
(Is1) 

0,6 -

0,4-

0,2-

0,2 0,4 0,6 X.
(IS1)

5.ábra A gyári és a házilag készített pneumotachográ- 

fok együttfutása /vízszintes tengelyen a gyári, 

a függőleges tengelyen a házi készítésű pneumo- 

tachográffal mért áramlási sebesség/



- 50 -

tanilag kedvezőbb - mivel ugyanakkora térfogatáramlási se
bességnél He kisebb/, 16 Is”1 

lesitett Jaeger-tipusú pneumotachográfot. Az áramlási se
bességet 0,5-0,7 Is“1 -ig növeltük, az áramlás frekvenciá

ját 0,4 Hz és 5 Hz között változtattuk. Az eredményeket az 

5.ábrán mutatjuk be. Az y=x egyenestől a pontok 0,5 Is-1 - 

os áramlási sebességig szisztematikusan nem térnek el. En

nél nagyobb áramlási sebességnél az állatkisérleteinkben 

használt pneumotachográf enyhén túlbecsüli az áramlási se
bességet. A kutyák légzése során legfeljebb hiperventillá- 

cióban fordult elő azaz eset, hogy az éles kilégzési csúcs
ban az áramlási sebesség -0,5 Is-1 alá csökkent, igy a 

pneumotachográf linearitását a méréseinkre alkalmasnak fo

gadhatjuk el.

-ig lineáris, gyárilag hite-

2. A pletizmográf felépítése

A pletizmográf-kabin alsó része egy 125 cm hosszú, 50 

cm széles és 11 cm magas tálca. Fából készült a fej felöli 
oldallap kivételével, mely 1 cm vastag plexilap. Erre egy 

légmentesen zárható, közelítőleg félhenger alakú búra fek
tethető rá. A búra alap- és fedőlapja 1 cm, palástja pedig . 

0,4 cm falvastagságú plexi. A kabin térfogatát a geometriai 
adatok alapján 250 1-re becsültük. Az alsó részek plexi ol
dallapján különböző átmérőjű furatok találhatók, melyek le

hetővé teszik a nyomásmérőkhöz tartozó csövek, különböző 

kanülök kivezetését a kabinból. Elektromos csatlakozókat
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ia elhelyeztünk rajta, ezek biztosítják a kabinban levő ér
zékelőknek, elektromos berendezéseknek külső műszerekhez, 
áramforrásokhoz a csatlakoztatását.

Az altatott kísérleti állat /kutya/ a kabinban hátán 

vagy oldalán egy fémtálcán fekszik, intubálva van. A tra
chea-tubus az áramlásmérőn és egy pneumatikus kapcsolón ke
resztül a fej fölött elhelyezett visszalélegeztető zsákkal 
van összekötve. Ennek alap- és fedőlapja plexi körlap, pa
lástja pedig a hőszigetelés és a könnyű térfogatváltozás 

érdekében lazán elhelyezett kettős falú polietilén fólia.
A zsák levegőjének és a zsák alján egy fémtálcába öntött 

víznek a fűtését 3 db, összesen 20 W teljesítményű hőforrás 

biztosítja, melyeket egy áramkör úgy szabályoz, hogy a zsák 

levegője testhőmérsékletü legyen. A szabályozóáramkör ter- 

misztorait a zsákban és az állat végbelében helyeztük el.
A zsák alján lévő vízbe szivacsot tettünk és a vízbe gézla
pok merülnek a párolgási felület növelése érdekében, a le
vegőt egy ventillátor keveri össze. A páratartalom mérését 
technikai okokból nem sikerült megoldani, de összehasonlít
va az irodalomban a zsák konstrukciójára vonatkozó leírá
sokkal /pl. [40]/ úgy gondoltuk, hogy sikerült a 100 %-os 

páratartalmat is biztosítani.
A zsák térfogata kb. 5 1, ami kb. 5 perces folyamatos 

mérést enged meg, utána a feldúsult CO2 

kell szellőztetni. A kutya tracheatubusának átkapcsolása 

egy kívülről mozgatható, mechanikus működtetésű pneumatikus

miatt a zsákot ki
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kapcsolóval lehetséges. Ez három állású: az első állásban 

az állat a zsákba lélegzik, a zsák a kabinon kivülre zárva 

van ekkor történik az alveoláris nyomás mérése; a máso
dik állásban a trachea-tubus és a zsák zárva vannak - FRC 

mérés; a harmadik állásban pedig a kutya a kabinfalon át
vezető csövön keresztül a kabinból kifelé lélegzik, mig a 

zsák a kabinból kivezető másik csövön keresztül szintén 

nyitva van - ekkor lehetséges a zsák kiszellőztetése anél

kül, hogy a kabint kinyitnánk és az ott kialakult termikus 

egyensúlyt durván megbontanánk. A zsák felmelegedése és a 

kabin termikus egyensúlyba kerülése kb. 15-20 percet igé
nyel, ekkor a kabinban 25-28°C a hőmérséklet.

A kabinnyomást Gould-Statham PM15E nyomásmérővel mér
tük. Az 1 Pa alatti nyomásingadozósok mérésekor problémát 
jelent a nyomásmérő referencia oldala, ugyanis a légnyomás- 

változásban is könnyen fellépnek ilyen nagyságrendű válto
zások. Több, különböző tulajdonságú edényt kötöttünk a re
ferencia-oldalra, végül egy 5 1-es üvegpalackban lévő lég
nyomást választottuk referenciaként. A palack egy injekci- 

óstün keresztül szivárgott a szobalevegő felé, igy a pa
lackban a nyomás a légnyomásban csak a lassan beköve.tkező 

változásokat követi. A megoldás azonban csak részleges, 

mert a légnyomás ingadozása a kabinfal deformációja követ

keztében a kabinnyomásban kimutatható. Ideális esetben o- 

lyan rugahnas falú referencia-palack lett volna megfelelő, 

amelynek a térfogata a kabintérfogatnak megfelelően váltó-
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zik a légnyomás ingadozásai során, ezt azonban nem sike
rült megvalósítani.

3. A pletizmográf hitelesítése

A kabinnyomásnak és a kabin térfogatának a megváltozá

sa között a /35/ egyenlet teremt kapcsolatot, ahol ismerni
és oc jellemzőket. A kabin kalibrációja során 

egy szinuszos áramlásgenerátort /elölről lezárt hangszórót/ 

összekötöttünk a 0,77 hPal~^s ellenállású pneumotachográfon 

keresztül a kabinnal. Mérve a kabinnyomást és a befolyó á- 

ramlás sebességét, meghatározható a kabin impedanciája. A 

mérési pontosságon belül a nyomás és az áramlási sebesség 

között 90°-os fáziskülönbség adódott a 0,3-10 Hz-es frek
venciasávban, azaz a kabin tiszta kapacitáként viselkedett.

= (2xf-Im Z) képlettel, a 6.ábrán lát
ható eredményt kapjuk. A kabin kapacitása 1 Hz fölött állan-

kell a tR’

Kiszámitva ezt a CВ

c в
(l-hPa-1)

0,2-

0,1-

5 f (hz)0,5 1 2

6.ábra A kabin kapacitása a frekvencia függvényében
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dó, szisztematikus eltérés csak a legalacsonyabb frekven

ciáknál látható, de az 1-10 Hz -re számitott átlagértéktől 

a legnagyobb eltérés is csak 2 %-os. így nem követünk el

lényeges hibát, ha az összes mérési eredményt átlagoljuk. 

A kabin kapacitása igy Cg= 0,228+0,002 IhPa“1 

A kisebb frekvencián C növekedését a szivárgás és a hőve

zetés ókozza, de látjuk, hogy hatásuk a spontán légzés 

frekvenciatartományában elhanyagolható. A kabin egyenlete

В

ekkor a /45/ egyenletté egyszerűsödik, ahonnan a kabin ka
pacitására

í!s = I§o 

*p0
adódik. Ezt összehasonlitva a mért-értékekkel x=l,10 -et 

kapunk, azaz a fal rugalmasságának lényeges szerepe van a 

kabinlevegő állapotváltozásában.

/47/C = -В ApВ

A kutya légúti ellenállásának mérését a következőkép
pen modelleztük. Az állat helyére az elölről lezárt membrá- 

nú hangszórót tettük, amelyet 0,5 Hz és 10 Hz között működ
tettünk. A hangszóró membránját szilikonragasztóval impreg
náltuk, igy az szivárgásmentessé vált. A hangszórót és az 

áramlásmérőt összekötő csőbe egy - a pneumotachográfban 

használatos - fémszitát tettünk, mely bizonyos áramlási se
bességig rezisztiv elem. A mérési összeállitást a 7*ábra 

szemlélteti, ahol Z* -vei jelöltük az áramlásmérő és a 

hangszóró közötti impedanciát. A membrán előtti tér az int- 

ratorakális gáztérfogatot, az elmozduló membrán a rekesz-
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7.ábra Mérési összeállítás a pletizmográf hitelesíté
séhez /В: pletizmográf-kabin, Zs:visszalélegez
tető zsák, PTG: pneumotachográf, H: lezárt te
rű hangszóró, Z?: mért impedancia, M: nyomásmérő, 
R: referencia-palack/

izmot, a Z impedancia a légutakat modellezi. Az ábrán lát
ható összeállításban a mért légnyomáshoz viszonyított alveo- 

láris nyomás a zsákra, a pneumotachográfra, a Z impedanciá
ra, valamint az összekötő csövekre eső nyomások összegével
egyenlő. A mérést megismételtük a Z impedancia elvétele ti
tán is. Z -t a két alveoláris nyomásmérésből meghatározott 

impedancia különbségeként határoztuk meg. A következő lépés
ben az ábrán 1 és 2 számokkal jelzett leágazások között mér

tük a nyomást, igy Z -t közvetlenül is meghatároztuk. Az e- 

redmények - melyek a 8.ábrán láthatók - azt mutatjak,hogy 

a pletizmográf megfelelően méri az impedanciát.

A mérés száraz zsákkal szobahőmérsékleten történt. Ál

latkísérletek során elképzelhető, hogy belülről a zsák
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8.ábra R-L impedancia közvetlenül és pletizmográlfái 
mérve /■: pletizmográfos mérés, о: közvetlen 

mérés/

falára lecsapódó vízgőztől érzékelhetően megváltoznak a 

zsák tulajdonságai/pl. megnő a zsák falának a tömege/. A 

mérést ezért más Z impedancia mellett megismételtük szoba- 

hőmérsékleten normál páratartalmú levegővel, majd néhány 

fokkal a szobahőmérséklet fölé szabályozva a zsák hőmérsék
letét és a rendszerben telitett gőzt létrehozva /a 37°C kö
rüli hőmérsékletre szabályozás nem lehetséges, mert a rend
szerben nagy hőmérsékletgradiens alakul ki/. Az első eset

impedanciára R-^= 11,3+0,5 hPal és 1-^- 0,113+
s és

ben a Z
+0,009 hPal^^s2 a második esetben R2= 11,7+0,3 hPal ^ 

I2= 0,122+0,015 hPal_1s2 adódott, azaz a mérési pontossá-
i

gon belül megegyeztek. <
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4. A mérési összeállítás

A mérési összeállítást vázlatosan a 9.ábrán mutatjuk 

be. A pletizmográffal kapcsolatos adatokat az előző pont
ban részleteztük. Az intrapleurális nyomás méréséhez két

JL

R
ВZs

MPb к PIG F
:

V

Г®Pao

г®Рр|

Sz оЕ

Reg

J

9.ábra A mérési összeállítás vázlata /К: pneumatikus 

kapcsoló, F: egyes méréseknél használt terhelő 

ellenállás, E: erősítő, Sz: aluláteresztő szű
rő, 0: oszcilloszkóp, Reg: regisztráló berende
zés, J: jeltároló; a többi jelölés magyarázatát 
lásd az előző ábránál/

polietilén katétert vezettünk a mellhártyák közé az 5«vagy 

6. bordaközbe, egymástól néhány cm távolságra. Az egyik ka

téter a preparálás során a mellhártyák közé került levegő 

eltávolítására szolgált, mig a másikkal 5-5 ml-es pneumo-
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toraxot hoztunk: létre és egy Beckman nyomásmérőhöz csatla
koztattuk. A szájnyomást a trachea-tubus /hossza 28 cm, 
belső átmérője 1 cm volt/ száj felöli végénél egy oldalleá

gazáshoz csatlakoztatott Statham P23Db típusú nyomásmérővel 
mértük. A szájnyomás ismerete az FRC és a terhelő impedan
cia /azaz a pneumotachográf és az összekötő csövek impedan

ciája meghatározásához szükséges.

Az intrapleurális nyomásmérés helyességéről úgy győ
ződtünk meg, hogy összehasonlítottuk a trachea-tubus elzá
rásakor az intrapleurális nyomás megváltozását a szájnyomás 

megváltozásával, azaz egymás függvényében /oszcilloszkópon/ 

ábrázoltuk őket. Ugyanis:

üPprAPao+üPti=APao+EtiAVt >
ahol Ap-f.^ a szövetek megnyúlásából származó nyomásváltozás, 

a szöveti elastance és AV^ a tüdő téríb gatváltozása az 

elzárás alatt. Példaképpen a 10.ábrán megmutatjuk két kutya
kapcsolatot. Látha-esetén az elzárás alatt mért Др -A pa0

tó, hogy a várakozásnak megfelelően jól közelitik a Apao= 

egyenest /mivel Ap^-^APao/•

Pl

= ApPl
A nyomásmérők jelét 5 Hz-es töréspontú aktiv szűrővel 

aluláteresztettük, majd egy Beckman R-611 dynográffal re

gisztráltuk. A légúti.áramlás sebességét, az intrapleurális, 

kabin- és szájnyomást 4 csatornás FM jeltárolón /Medicor 

ТК4764/ ia rögzítettük az off-line feldolgozáshoz.
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A 20
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10.ábra Az intrapleurális és a szárnyomás kapcsolata 

a légutak elzárása alatt /•: belégzési fázis, 

■: visszatérési fázis; folytonos vonal az y=x 

egyenest ábrázolja/

5. A elérési adatok feldolgozása

A funkeionális_reziduális kapacitás meghatározásához 

elegendő volt a szájnyomás és a kabinnyomás jelét /a megfe

lelő frekvenciaátvitel érdekében/ a jeltároló lejátszásakor 

4-szeres lassítással egy x-y Íróval /EMG КЕ-250/ kirajzol

tatni, ugyanis /27/ szerint а Дрв=тДрао egyenes iránytan- 

genséből a kabin kapacitásának ismeretében az FRC kiszámít

ható. A kabinnyomás termikus és szivárgási zavarainak csök

kentése érdekében az okkluziós görbének csak a gyors kilég

zési fázishoz tartozó szakaszát használtuk fel, amelyre vo

nalzóval egy egyenest illesztettünk.

A nyomáspletizmográffal 45 kutya funkcionális reziduá-
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tobarbitállal altattuk el és a pletizmográfban jobb olda
lukon feküdtek. A kanülök beültetése és a pletizmográf- 

kabin bezárása után kb. 20 percig vártunk a mérés kezdetéig, 

hogy a visszalélegeztető zsák és a kabin termikus egyensúly
ba kerülése után a nagyjából driftmentes állapot bekövetkez
zen. A kilégzés végén általában két légvétel időtartamára a 

mechanikus kapcsolóval elzártuk a trachea-tubust és a bekö

vetkező nyomásváltоzásokát rögzítettük. A mérést 10 perc 

múlva megismételtük és а Aj^-ApaQ összefüggésekre rajzolt 

egyenesek meredekségének átlagából számítottuk ki az FRC-t.

A kabin kalibrációjánál láttuk, hogy az alveoláris_nyo- 

más kiszámításához használhatjuk az egyszerűbb /46/ össze
függést, helyébe ^>ZQ-t ^-rva> mivel a légzés a visszalé
legeztető zsákból történik /g^Q-lsű. a zsák levegőjének a sű
rűségét jelöltük/ Az egyenlet numerikus integrálásával az 

alveoláris nyomás megváltozása bármely időponthoz képest meg
adható, de ehhez ismerni kell a megfelelő sűrűségeket, ha 

SjjQ^Sz 0* A Pneum°t&chográfon át áramló levegő sűrűsége 

légzéskor a zsák, kilégzéskor az alveoláris térfogat sűrűsé
gével közelíthető. A levegőt ideális gáznak tekintve, a gáz
törvény alapján a sűrűségekre a következő irható fel:

be-

P0“PVLо - ^"PVZ
bzo- Rs és §L0" 5R TTZ0 LO

ahol R* a gázállandó, p^z és p^ a zsák, illetve a tüdő le

vegőjében található vizgőz parciális nyomása. Méréseink so-
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rán kiderült, hogy a zsák termosztálasa nem annyira sike

res, hogy a /46/ egyenletben'a második tag elhanyagolható 

legyen. így a sűrűségek ismeretéhez a hőmérsékletnek és a 

parciális nyomásnak a mérése szükséges.

Ha a kilégzés végi állapothoz viszonyítva a fenti mó
don megmérjük az alveoláris nyomást, akkor ez tulajdonkép
pen a terhelő impedanciára és a légutakra eső nyonásesésnek 

felel meg. Az I. fejezet 4*pontjában szóltunk arról, hogy a 

légúti impedancia egy soros R-L elemmel közelíthető, hason
lóan a rezisztiv pneumotachográfból és az összekötő csövek
ből álló terhelő impedancia is /a zsák impedanciája elhanya
golható/. J.gy az alveoláris nyomás felbontható egy, az áram
lással fázisban levő, viszkózus /рУ/ és egy, az áramláshoz 

képest késő, inertiv /p^/ nyomáskomponens összegére:a

ра=ра+ра=ра+1^•

ahol I a terhelés és a légúti rendszer együttes inerciája, 

ha lineáris inertiv nyomáskomponenst tételezünk fel. Az el
ső fejezetben említettük azt is, hogy a légúti rendszer i- 

nerciájának túlnyomó részét a felső légutak /és a trachea
tubus/ inerciája teszi ki, a szöveti inercia elhanyagolha
tó. A trachea-tubus 0,053 hPal*^^ nagyságú inerciájához

-1 2hozzáadódik a terhelő impedancia 0,038+0,002 hPal s -nek 

mért inerciája. A kutya légutainak inerciája a kényszeri- 

tett oszcillációs mérések szerint 0,01 hPal s körüli ér

ték [15, 45] , igy a mérhető összes inerciának mindössze
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kb. 10 %-at teszi ki. A /46/ képlet szerint a Slo^ZO Í'e-L" 

tételből származó nyomáskomponens gyakorlatilag a térfogat
tal arányos hibatagot ad a kabinnyomáshoz, igy ha a sűrűsé
geket nem ismerjük pontosan, akkor az impedancia képzetes 

részének hibás a mérése. A kabinnyomás nagymértékű driftje, 

a hőmérséklet és a páratartalom kellő pontosságú mérésének

a nehézsége miatt lemondtunk az impedancia inertiv részének
a meghatározásáról. Feltételeztük, hogy az egész rendszer

—1 2/légutak + terhelés/ inerciája 0,1 hPal s 

lyan nyomáskomponenst, amely nem ennek megfelelő fázisto
lást okoz, termikus eredetű hibatagnak tekintettünk. A /46/ 

egyenlet alapján a következő mennyiséget számitottuk ki, a- 

mely az alveoláris nyomás viszkózus komponensének egy köze-
litése at- idő-pillanatban:J

Pl(tj)=Pa(tj-l)”CQP'

, és minden o-

;■ рв(*л>
FRC+V(t •) 

“ 0

pB(t.i-l>
FRC+V (t

pa azért közelités, mert általában 

р;(т^(те),

3 /48/0-1

a kilégzés kezdőpillanatát jelenti.ahol a belégzés, T
Feltevésünk szerint a rendszerben kapacitás nincs

—1 2cia hatását 1=0,1 hPal s értékkel figyelembe vettük, igy

e
az mer-

Slo^ZQ állapot vagy a kabin saját drift jeaz eltérést a

okozza.
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Először a következő korrekciót kíséreltük meg. Spon
tán légzés alatt a mért mennyiségek periodikusoknak te- 

igy ha a kabinnyomás a belégzés kezdetén nem 

ugyanakkora, mint az előző belégzés kezdetén, akkor a ka
binnyomás driftel. Egy periódusra lineárisan időfüggő 

driftet feltételezve, a drift mértékét a
^(Ti+T)-gV(Ti)

кinthetők

Cdrift" /49/T
egyenlet határozza meg, ahol T a légzés periódusideje. Mi
vel a fázistolást okozó tagot már elimináltuk a /48/ egyen
letben, a belégzés végére ugyanakkorának kell lennie a pY- 

nek, mint a belégzés elején volt. A sűrűségek különbözősé
géből származó nyomáskomponens első közelítésben a térfo
gattal arányos, és az arányossági tényezőt a következő e-
gyenlettel határoztuk meg:

/50/C ,= vol V
Az idővel illetve a térfogattal arányos korrekciós tagok 

levonása után sem voltak a kapott pY-V grafikonok elfogad-
í Q

hatók a következők miatt:

а/ a kilégzés végén, amikor a légzés lelassul, a ka

binnyomás driftjéről nem lehet feltételezni a li- 

nearitást
b/ a periódus kezdetén az alveoláris nyomós általá

ban csökkent, holott az áramlási sebesség növeke-
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dett /negativ ellenállás adódott/ 

с/ a Pq-V grafikonok meg nem magyarázható módon ki
légzésben hurkolódtak.

Ezután egy másfajta korrekcióval próbálkoztunk. Min
den periódus kezdetét elhagytuk addig, amig a légzési tér
fogat nem haladta meg a 10 ml-t - kb. ennyi a terhelő' impe
dancia holt-tere. Lehetségesnek tartottuk ugyanis, hogy a 

zsákot a kutyával összekötő csőben a légzésszünet alatt 

vagy a kilégzés végső, lassú szakaszában a levegő lehűlt 

vagy a fütött pneumotachográfban felmelegedett. Ugyanigy 

elhagytuk a kilégzés végső szakaszát, amikor a légúti áram
lási sebesség -0,15 ls”^ alá csökkent /általában ilyen á- 

ramlási sebesség körül lassult le a légzés és vált a kabin 

driftje észlelhetövé/.

Belégzésben továbbra is térfogatfüggő tagot vontunk 

le, de az /50/ feltétel nem volt használható, mert a belég- 

zés elejét elhagytuk. Helyette a következő feltételt kötöt
tük ki:

c n =vol V(T2)-V(T1)

ahol Tx és T2 azokat az időpontokat jelöli, amikor V=0,02 1 

és V>0 illetve V<0. A kilégzésben azonban nem térfogatfüggő, 

hanem lineárisan időfüggő taggal korrigáltunk, melyet a kö

vetkező egyenlet definiált:
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P^(T4)-P^T,)

VT5
ahol Tj és azok az időpillanatok, amikor V= -0,3 Is”1 

és VK0 illetve V^O. Ezt az eljárást a következőképpen indo
kolhatjuk meg: Tegyük fel,;hogy a belélegzett levegő hide
gebb, mint az alveoláris térben levő. Ha a levegő beléleg

zésekor pillanatszerüen felmelegszik, akkor a belélegzett 

levegő térfogatával arányos tag adódik hozzá a komprimált 
térfogattal arányos nyomáskomponenshez. Kilégzéskor a tüdő
ben felmelegedett levegő a zsákban lehűl. Elképzelhető, 

hogy a sokkal lassúbb hőátadás /a sokkal kisebb felületen 

folyó hőcsere/ miatt ez a változás már nem pillanatszerű, 

és ezt a folyamatot próbáljuk a kilégzés gyors részében li

neárisan közeliteni.

Cdrift”

Egy hat kutyából álló csoportnál az FRC mérése mellett 

a fent részletezett eljárással meghatároztuk az alveoláris 

nyomás viszkózus komponensét spontán légzés közben és kiér
tékeltük a transzpulmonális mérési adatokat is. A /11/ e- 

gyenletben szereplő, transzpulmonális_karakterisztikák meg
adásához a légzési periódusoknak ugyanazt a részét használ
tuk fel, amelyeket az alveoláris nyomás számolásánál. A mért 

transzpulmonális /p^^/, azaz az intrapleurális és a szájnyo
más különbségére a legkisebb négyzetek módszerével a követ
kező polinomot illesztettük:
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3

1Г)(к) Лг +ItpV , /51/Ptp=P0+ tp
к=1

ahol p^-p a transzpulmonális nyomásra illesztett modellnyo- 

más. A modellt V, V és ¥ polinomjainak maximális fokszáma 

alapján (3,3,1) modellnek nevezzük. /Az előkÍ3érletek során 

kiderült, hogy a háromnál magasabb fokszámú modellek - 

ötödfokúig vizsgáltuk - lényegében nem különböznek a har
mad fokúaktól./ Az illesztési feladat azt jelenti, hogy ha
tározzuk meg az /51/ egyenletben az együtthatókat úgy, hogy 

a modellnyomás és a mért transzpulmonális hajtónyomás kö
zötti négyzetes eltérés minimális legyen:

N

W-Ptpiv)s = = min,

Ű=1

ahol N a mintaszámot jelöli. Transzpulmonális elasztikus és 

viszkózus karakterisztikáknak az I. 3.pont szerint a
33

p?p<v>=X S’v* <■ PÍp(^) = rtPe

k=lk=l

függvényeket hivjuk. /Méréseinkben az intrapleurális nyomás 

0 szintjét önkényesen választottuk meg, igy pQ-nak nincs je
lentése./

Az illesztés jellegéből következik, hogy az illesztés 

pontosságának jellemzésére használt s^j S/N mennyiség az e- 

géez paraméterhalmazt jellemzi; az illesztés véletlen, il-
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letve szisztematikus hibái mellett tartalmaz egy olyan, e- 

setenként változó nagyságú - a modell szempontjából zajjel- 

legü hibát - amelyet a szívműködés okoz a pleurális nyomás
ban.

Annak ellenőrzésére, hogy a fenti harmadfokú függvény 

és az illesztési eljárás alkalmas-e a nemlineáris impedan
ciák leirására, különböző nemlineáris viszkózus és elaszti
kus modell-impedanciákat konstruáltunk. Összehasonlitva az 

e módszerrel kapott karakterisztikákat a sztatikus mérések 

eredményeivel, lényeges eltérést nem tapasztaltunk. E méré
sekről Hantos és mtsai [16] közleményében található ismer
tetés, amely részletezi az itt alkalmazott polinomiális mo
dellt .

Az X. 1.pontban leirt egyszerű modellünk alapján a tü
dőszövetre eső nyomás az intrapleurális és az alveoláris 

nyomás különbségeként áll elő, és feltételeztük, hogy a 

szöveti impedancia^ egy nemlineáris elasztikus és egy lineá
ris rezisztiv tag összegeként irható fel. Ekkor érvényes a 

következő egyenlet:

pM-pW*.
Az intrapleurális és az alveoláris nyomás mérésének nagy a 

szórása a két mennyiség különbségéhez képest. így a közvet
len kivonás helyett a következőképpen próbáltuk meghatároz-

ni Rti”t:

Alakitsuk át az /52/ egyenletet úgy

/52/

hogy az effektiv ellen-
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állások szerepeljenek benne:

Rpl /53/+Rti
Mivel p д-t és pa-t az atmoszférás nyomáshoz viszonyítjuk

Heíf eff■í és HQ pl a tartalmazza a mérő impedanciát is:

eff_Reff.„eff
Ea +Rawao

és Reff=Reff+Reff
Pl tpao

0a mérő impedancia, R
0 í*í*pulmonális rendszer effektiv ellenállása. R ^

eff effa légutak, Rahol R a transz-
és R®ff kü- a

lönböző nagyságú impedanciáig hozzátételével változtathatók,

tpao aw

igy az /53/ egyenlet szerint egymás függvényében ábrázolva 

őket, egymáshoz képest eltolt, 45°-os meredekségü egyenest 
kell kapnunk, a tengelymetszet pedig megadja R^-t. A kont
roll állapot megmérése után egy egyrétegű, kb. 40°C hőmér
sékletűre fűtött fémszitát helyeztünk a pneumotachográf és 

a szájnyomás mérőpontja közé - olyat, amely azonos az áram

lásmérőben találhatóval /lásd a 10.ábrát/. A mérést megis
mételtük úgy is, hogy a fémszita mellé egy másikat helyez
tünk, tőle kb. 3 mm távolságra /kétrétegű szita/. Az egyré
tegű fémszita ellenállása, a kutya transzpulmonális ellenól-

/
lásóval kb. azonos nagyságú volt. Mindegyik esetben mégha-

P *P*Ptároztuk az R
Ĉl

vényében ábrázoltuk őket.

, effektiv értéket, majd egymás függ-

A számításokat a JÄTE R-40 számítógépén végeztük el, a prog
ramok Fortran nyelven készültek.



- 69 -

IV. KÍSÉRLETI eredmények és megbeszélés

1. A funkcionálja regiduális kapacitás

A funkcionális reziduális kapacitás nagyságára vonat

kozó eredményeinket a 11.ábrán szemléltetjük, ahol az ERC-t 

a testsúly /m^/ függvényében ábrázoltuk. Látható, hogy bár 

az FRC-értékek a testsúllyal emelkedő tendenciát mutatnak, 

a két mennyiség között nincs szoros összefüggés.
0,8 I

t
FRC

0) °’6'

0,4-

161 210 14

mb

(ka)

11.ábra Altatott kutyákon mért FRC-értékek a testsúly 

függvényében./folytonos vonal a mérési eredmé
nyeinkre illesztett regressziós egyenest,szag
gatott vonal Minh és mtsai [33] regressziós 

összefüggését ábrázolja/

A mérési eredményekre illesztett regressziós egyenes kor

relációs együtthatója alacsony /г=0,49/, aminek az egyik oka, 

hogy a testsúly csak viszonylag szűk intervallumban válto

zott /átlagértéke 12,7+1,8. kg volt/. Az ábrára szaggatott 

vonallal berajzoltuk Minh és mtsai [33] mérési eredményei-
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nek extrapolálásával kapott egyenest. Ők a méréseiket

24,6+3,9 kg-os kutyákon és másképpen /N2 kimosá- 

sos módszerrel végezték, de a két eljárás eredményei kö

zött egészséges tüdő esetén nem várható eltérés [13]. A 

regressziós egyenesek hasonlósága azt mutatja, hogy a nagy 

individuális eltérések ellenére az FRC a testsúllyal ará

nyosnak tekinthető. A testsúllyal normált FRC-re 38,3+8,9 

ml-kg"^-ot kaptunk, mely jól egyezik az irodalomban közöl- 

tekkel. A 2.táblázatban foglaljuk össze az irodalomban ta-

na-
gyobb

FRC/m^ 

ml-kg”^
Nszerzők

[1Ü ■Cook és mtsai 32,9+8,3 

33,3+5,1 

34,4+ 5,2 

37,0+9,0 

45,8+8,1

15
Mead és Collier [31] 14

[253Laver és mtsai 
Avery és Sackner [1] 
Wanner és Sackner [46]

19
29
29

2.táblázat Irodalmi adatok a testsúllyal normált FRC 

értékekre /N az esetszámot jelenti/

Iáit - pletizmográffal meghatározott-értékeket.

A korábbiakban emlitettük, hogy az intratorakális gáz
térfogat pletizmográffal történő meghatározása négy alapfel

tevést tartalmaz: a/ a hasi gáztérfogat kompressziója elha

nyagolható; b/ a szájnyomás elzáráskor megegyezik az alveo- 

láris nyomással; с/ az alveoláris nyomás a tüdőben mindenütt 

azonos; d/ az intratorakális gáz állapotváltozása izotermi-
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kus. Az utolsó feltételt a II. 4.pontban részleteztük. Az 

előző hárommal kapcsolatban az utóbbi időben több kritikai 
jellegű közlemény jelent meg, röviden ezekről szólunk.

a/ A hasüri gáztérfogat

A légzés során a rekeszizom a hasüri szerveket össze
nyomja, igy a gyomorban, belekben levő gáz térfogatváltozá

sa következtében az inkompresszibilitást kifejező egyenlet 
érvényét veszti.

Habib és Engel [5] kimutatta, hogy ha a hasi gáztérfo
gat /V^/ állapotváltozását izotermikusnak tételezzük fel, 

akkor az elzárásos mérésből az FRC a következőképpen szá
mítható ki:

V« ApB. ApabvВFRC=---- - ab ’Apoc Ap yao ao

ahol Apab a hasüri nyomásváltozás. Az FRC-t és a Vat)-t úgy 

határozták meg, hogy a kísérleti személyek kétféle módon 

lélegeztek. Először "hasi légzésnél" /a rekeszt használták 

elsősorban/, majd pedig a bordaközi légzőizmokat használva 

és a rekeszt elernyesztve mértek. Az FRC - V ^ függvény a 

két esetben különböző alakú, mert APat/APao előjele ellen
tétes lesz: az első esetben ugyanis a hasi gáztér összenyo
módik belégzéskor, mig a másik esetben kitágul. A két egye

nes metszéspontjából állapították meg az aktuális FRC-t és 

Va^-t. Egészséges embereknél a hasi gáztérfogatot 358+65 

ml-nek találták. Az erre vonatkozó egyéb irodalmi adatok
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pl. DuBois és mtsai [13] szerint a hasi gaz- 

térfogat kompressziójából eredő hiba elhanyagolható.

ellentmond óak

Annak eldöntésére, hogy méréseinknél a hasi gáztérfo
gat milyen szerepet játszott, három kutya esetén gumibal
lont helyeztünk az állat gyomrába, melyet 200 ml-ig feszü
lés nélkül felfújtunk. A ballonba vezetett katéterrel mér
tük a hasüri nyomást. A hasüri gáztérfogat megváltozása 

egy esetben egyáltalán nem, a másik két esetben pedig a vi
szonylag nagy 200 ml-es változásnál 3,8 ill. 8,5 #-kal
csökkentette a /27/ képlettel számolt funkcionális reziduá- 

lis kapacitást. Ebből azt a következtetést vontuk le, hogy 

méréseinkben a hasüri gáztérfogat kompressziója nem befo
lyásolja lényegesen az FRC-re kapott eredményeket.

b/ A szájnyomás és az alveoláris nyomás egyenlősége

Kisérleti tapasztalat, hogy asztmás betegeknél gyakran 

túlbecsülik az FRC-t, illetve a különböző térfogatazinték
nél és légzési frekvenciáknál mérve az intratorakális gáz

térfogatot, azok nincsenek egymással összhangban [4, 44].
A jelenséget részben az extrátorakális légutak tágulékony- 

ságának tulajdonítják, de egészséges embereknél ez az ef

fektus elhanyagolható és a méréseink során sem kellett ve
le számolni, mert a keményfalú trachea-tubus kiiktatta a 

felső légutakat.

с/ Az alveoláris nyomás homogenitása 

A b/ pontban emlitett kísérleti tapasztalatok másik
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oka lehet, hogy az elzárás alatt - különösen alacsony tér
fogatszinteknél - egyes tüdőrészek elzáródnak, bennük más 

a nyomásingadоzás, mint a tüdő jól ventilláid részein. 

Bohadana és mtsai [6] elektromos modellen végzett számítá
sok során bebizonyították, hogy a szájnyomás és az intra
pleurális nyomás megváltozása a légutak elzárása alatt ál
talában nem egyenlő, ha a tüdő elasztikus tulajdonságai és 

a légutak vezetőképessége lokálisan változnak. Az eltérés 

azonban 4 Hz-es frekvencián csupán 2 % alatt van még olyan 

paraméterválasztásoknál is, amelyek az egészséges tüdőben 

valószínűtlenül nagy inhomogenitásnak felelnek meg.

A szájnyomás és az intrapleurális nyomás kapcsolatáról 
minden mérés során meggyőződtünk, és ha a kettő különbözött 

egymástól, akkor a mérést elhagytuk. /Az eltérés oka tapasz
talataink szerint technikai probléma volt az intrapleurális 

nyomás mérésében./

2. Az alveoláris nyomás

A hat kutyából álló csoportnál meghatároztuk spontán 

légzés során az alveoláris nyomás viszkózus komponensét 
/p^/. Példaképpen a 12.ábrán bemutatjuk az egyes kutyák ese-ö

4 •tén egy-egy légvételre kapott p -V diagramokat. Mivel a nyo- 

mást a környezeti /atmoszférás/ nyomáshoz viszonyitottuk, a 

görbék nemcsak a légutaknak, hanem a pneumotachográfnak és 

az összekötő csöveknek a rezisztenciáját is tartalmazzák.

A karakterisztikákat irodalmi adatokkal közvetlenül nem tud-
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í

0,2-

1

V
(IS-’)

í

v
Pa

(hPa)

12.ábra Az alveoláris nyomás viszkózus komponense - 

áramlási sebesség grafikon az egyes kutyák 

esetén egy-egy légzési periódusra

juk összehasonlítani, mert pletizmográffal történő légúti 

ellenállásmérést tudomásunk szerint csak embereken végez
tek. A görbék reprodukálhatóságára a 13.ábrán mutatunk két

• I

I
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0,2-

0

-0,2-

í -0,4-

V

(hT1)

0.2-

0

-0,2-

н
1 hPa

pI
;

13.ábra Az egyes légzési periódusokra kapott p^-V gör
bék egy erősebben és egy kevésbé zajos esetben

példát, ahol egymás mellé rajzoltuk fel az egyes légzési 
periódusokra kapott p^-V görbéket. A görbék stabilitása 

egyes esetekben még javitásra szorul, mely elérhető a kabin
térfogat csökkentésével /a hasznos jel ERC/V-^Q-lal arányos/ 

és a megfelelő referencia-edény kiválasztásával /csökken az 

atmoszféráé zajra való érzékenység/. Szükségesnek bizonyult 

a Pq-V grafikonoknak egy olyan átlagolása, mely egyúttal le

hetővé teszi a nemlineáris terhelő ellenállás levonását is. 

Ezt a további feldolgozást később, a 4.pontban részletezzük.
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Megemlítjük, hogy némileg önkényesen jártunk el, arai
kor a kutya légutainak inerciáját az irodalmi adatokra hi
vatkozva adtuk meg és a mért rendszer teljes inerciáját 

0,1 hPal~1s2 körüli értéknek tekintettük. Hogy az inercia 

értéke önkényes felvételének hatását megítélhessük, a 14. 
ábrán példaképpen bemutatunk egy olyan számolást, amelynél

V
(\s)

0,2-

0.1-

Pa
-4 -3 -2 -1 1

Ж,</у-0Л- (hPa)
.d -0,2-✓

S

-0,3-

-0.4-

14.ábra A pY-V görbe változása az inercia nagyságának 
a -12s -es megváltozására /folytonos vo- 

-1 21=0,1 hPal s , rövid szaggatott vonal:
j 21=0,05 hPal s , hosszú szaggatott vonal: 1= 

=0,15 hPal“1s2/'

0,05 hPal 
nal:

—1 2ugyanazon mérési jeleknél 0,05 hPal s -tel nagyobb, illet

ve kisebb inerciát tételeztünk fel. Az inercia növekedése 

némileg csökkenti a belégzési és növeli a kilégzési ellen
állásokat, de a légutak inerciájára elfogadott érték ötszö

röse is csak kis mértékben változtatja meg a görbét. A dia

gramok tehát nem érzékenyek az inercia megváltozására, az

?
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inkább csak hurkolódást okoz' rajtuk, melyet az átlagolási 
eljárás lényegében figyelmen kivül hagy.

3. A transzpulmonális rendszer karakterisztikái

A spontán légzésekre kapott transzpulmonális dia
gramokat a 15. és 16.ábrán mutatjuk be. Az elasztikus ka

rakterisztikák enyhén térnek el a lineáristól, a görbék me

redeksége csökken a nagyobb térfogatok felé. A viszkózus 

karakterisztikák csak kilégzésben mutatják a magasabb áram

lási sebességek felé az áramlási sebességgel nem arányos 

nyomásnövekedést; belégzésnél közel egyenesek, sőt egyesek
nél még csökken is az ellenállás nagyobb ¥ felé haladva. 

Mint tudjuk, az endotracheális cső esetén a Reynolds-szám 

mór 0,3 is“1 körüli áramlási sebességnél eléri a kritikus 

értékét, ugyanakkor az ellenállása a teljes transzpulmoná
lis ellenálláshoz csak kevéssel járul hozzá, igy a turbu
lenciába való átmenete nem szükséges, hogy közvetlenül lát
ható legyen a görbén. /Mivel az intrapleurális nyomásból 
levont szájnyomásra végeztük az illesztést, a viszkózus ka
rakterisztikák nem tartalmazzák a pneumotachográf és az 

összekötő csövek ellenállását./ A kapott görbék alakja be

légzésnél ellentmond a vártnak. Lehetséges, hogy a szájnyo
mós valamilyen túlbecsülése okozza ezt, vagy a modell nem 

teljesen megfelelő a bonyolult rendszer leírásához. Az il

lesztési paramétereket a 3«táblázat tartalmazza.

Megjegyezzük, hogy a paraméterek nem eléggé szemléié-
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0,2-

0,1 H
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I
V
0)
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Е
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15.ábra Az egyes kutyákra kapott dinamikus elasztikus 

karakterisztikák
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/
0,2-
/

1

t f
:V

/
(l-s-)

/

/

рУtp
(hPa)

16.ábra Az egyes kutyákra kapott dinamikus viszkózus 

karakterisztikák

és nincs önálló fizikai jelentésük, mivel a másod- 

és harmadfokú tagok az illesztési intervallumban úgy is ösz- 

szeadódhatnak, hogy bizonyos hibával lényegében lineáris

tesek,



80

e.W eí2) r(D r(2)
tp xtp 

лРаГЧ ЬРаГ2!

me. ' r(3)
tp

Ы>аГ13
*tpSSZ . stptp tp

hPal 1 hPal“2 -3 hPal:Ls2 hPahPal

6,67

0,16

3,24

-4,38

0,11

4,29

12,0

36,3

18.5 

76,8

43.6

91.6

101,7

168,1

61.9 

-76,5 

-17,7

48.9

7 -258,2

-485,7

3,20

3,29

2,18

6,75

5,53

4,84

-0,012

-0,043

-0,031

-0,084

-0,091

-0,106

-1,95 

-2,72 

-0,33 

-7,79 

-2,48 

-6 y15

0,121

0,164

0,169

0,161

0,294

0,193

8

-1,69'

374.6 

281,5

513.7

10

11

14

3*táblázat Az egyes kutyákra kapott dinamikus karakte
risztikák paraméterei

karakterisztika alakul ki. Tehát az egyes paraméterek önma
gukban nem jellemzik jól a karakterisztikák nemlinearitását. 
Korábbi méréseinkkel szemben [16] az inerciára átlagosan sem

kicsiny volta miatt 

a zajra való érzékenysége vagy technikai hiba /fázistolás az 

intrapleurális nyomás mérés énéi/.

kaptunk jó eredményt. Ennek oka lehet Itp

Eredményeinket az irodalmiakkal úgy hasonlíthatjuk ösz-
eff/ és el-

/ értékeit, ugyanis ezek feleltethető!: meg az 

irodalomban található lineáris közelitési eljárásokkal ka-

sze, hogy meghatározzuk az effektiv elastance /Е 

eff
tp

lenállás /Rtp

pott mennyiségeknek. Spells [43] az irodalmi adatok egy át

fogó analízisével a következő regressziós egyenleteket adta 

meg emlősök esetén a légúti ellenállásra /Р/ és compliance- 

ra /C=E“1/:
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1,200 R=41,163 mb0’9055

ahol mb a testsúlyt jelöli kg-ban mérve, C és R egységei: 
mlH20cm ^ illetve H20cml ^s. Az egyenletek alapján a cso

portunk átlagos testsúlyához C= 27,2’mlH20cm1 /E=-36,8H20cmlV 

és R = 4,57 H20cml s értékek tartoznak, melyek jól meg
egyeznek a 4.táblázatban feltüntetett adatainkkal.

C=l,469 és

Az eredmények szórása igen nagy, és ez az individuá

lis eltérések mellett a testméretek különbözőségéből is 

származik. C ugyanis annál nagyobb, minél nagyobb a defor
mált rendszer mérete, igy C-t a deformációmentes térfogat-

R?ff GFRCssz. tp tpFRC FRC
hPal^1 hPal“1s hPa’”1s’’'L-1ml hPa

0,0653 

0,0435 

;0,0591 

0,0368 

0,0453 

0,0315

7 21,0

47.9 

27,4 

73,1
49.9

0,339
0,572
0,628

0,348
0,402

0,531

730 4,05
3,65
2,58

7,75
5,61

5,83

8 479

6179

37110
11 443

98,932314
0,0469

0,0119

4.91 0,470
0,011

53,0 

26 ,5

x 494
1,69+ SD 140

4.táblázat A méréseknél kapott transzpulmonális effelc-
: transzpulmonális 

transzpulmoná-Gtp=(Etp) •
tiv értékek /С 

compliance 

lis conductance.

tp
t
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tál el kellene osztani. Ez azonban nem határozható meg, 

helyette az ERC-vel vagy a vele arányosnak tekintett test
súllyal szokták normálni [30] . Hasonlóan a G=R”'L 

pesség is arányosnak vehető a tüdőtérfogattal a spontán 

légzés tartományában [23] . Az ERC-vel normáivá C 

értékeinek szórása lényegesen csökken.

vezetőké-

és Gtp tp

4. A légúti rendszer karakterisztikái

A második pontban bemutatott p^-V függvények a mérő- 

rendszert is jellemzik, mivel

pa pao+pav; ’
a légutakra eső nyomás viszkózus komponense. Ahhoz, 

hogy ezt figyelembe vehessük, a szájnyomást a transzpulmoná- 

lis nyomás kiértékelésénél látott paraméterillesztéssel fel
bontottuk viszkózus és inertiv komponensre. A mért szájnyo
másra a

/54/

ahol plaw

3
r(k!vk+I_ _Vv' +IV= /55/Pao=Pao ao ao

к—1
modellnyomást illesztettünk,és ennek az áramlási sebesség
től függő része a viszkózus komponens. A (0,3,1)-es modell 
használatával feltettük, hogy a mérőrendszerben nincs komp- 

resszibilis rész, a visszalélegeztető zsák kapacitása vég

telen é3 a rendszer inerciája /melynek nagyságát az össze
kötő csövek határozzák meg/ állandó. A különböző mérések 

során gyakorlatilag változatlan Pa0~V függvényt kaptunk, 

amelyet .a 17. ábrán mutatunk be.
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1

V
(Ls!1)0,2-

г->
Rao1

17.ábra A kutyát terhelő impe
dancia viszkózus karak
terisztikája

(hPa)

A mérőrendszer impedanciája erősen nemlineáris és be- 

légzéskor nagyobb, mint kilégzéskor* Ez a cső végének a ha
tása, ugyanis a belépési hosszon a rezisztencia nagyobb, 
mint ott, ahol kialakult a parabolikus sebességprofil [7]. 

Az egyes mérések során kapott paraméterek küzépértékei:

rao" ->57+0,43 hPal~2s2, 

és Iao= 0,022+0,003 hPal^s?

rao“ !>92+0,04 hPal-1

9,42+2,63 hPal~5s5

Az alveoláris nyomás viszkózus komponense és az áramlá
si sebesség közötti kapcsolatot is a fenti módon értékeltük 

ki. A kiszámitott p^ nyomást harmadfokú polinommal közelitet

tük:

s,

3
/56/

k=l
Ez a módszer egyrészt lehetővé tett egy átlagolást több lég
zési ciklusra, másrészt ezzel a meghatározott légúti impedan
cia könnyen összehasonlíthatóvá válik a transzpulmonális és 

a mérőrendszerre kapott impedanciákkal. Az /55/ és /56/ e- 

gyenletekből a viszkózus nyomáskomponenseket /54/-be helyet

tesítve azt kapjuk, hogy
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3

"'SV-
к=1

Tehát a légutakra jellemző рУ 

risztika különbségeként állítottuk elő. Az igy létrejött

V _ V Y 
^aw ■pa“^ao

- Y függvényt a két karakte-aw

görbéket a 18.ábrán mutatjuk be; jellegükben hasonlóak a 

16.ábrán látható transzpulmonális viszkózus karakteriszti

kákhoz. Megjegyezzük, hogy e különbségi karakterisztikák 

nem térnek el azoktól, amelyeket úgy kapunk, hogy közvetle
nül illesztünk a két nyomás különbségére. A görbék paramé

tereit az 5« táblázat tartalmazza.

(2)гr ^ 
aw

hPal^s

r(5)
aw

hPal“^s^

Reff
aw

hPal'~1s
s-]_+S2ssz. aw

-2 2 hPal s hPa

0,190

0,202

0,200

0,171

0,185

0,231

4,88

3,35

4,95

1,54

1,02

8,86

4,97

4,13

2,86

3,85

4,95

3,62

4,32

3,65

2,10

2,96

4,68

2,41

-2,08

-0,64

-2,23

-3,87

-1,96

-4,76

7

8

9

10

11

14

5.táblázat A légúti dinamikus karakterisztikák pa
raméterei /s-j_ és S2 az illesztés hibája

V ^ V 
pa és Pao paramétereinek meghatározásakor/
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0,2-

T
1

i

V
(is") гT I

.

/т т

pv'aw
(hPa)

18.ábra A légutak dinamikus viszkózus karakteriszti
kái

/
t »

;
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5. Az eredmények megbízhatóságának a vizsgálata

A megbizhatóság-vizsgálatot egy gyakran alkalmazott 

módszerrel végeztük el: megnéztük, hogy a mért ellenállás 

isnert megváltozását a mérési-értékelési eljárás milyen pon
tossággal képes kimutatni.

A mérés megbizhatóságának ellenőrzését a hitelesítés 

mellett az tette szükségessé, hogy az alveoláris nyomás 

számítása során olyan hipotetikus feltevésekkel is éltünk, 

amelyeket kísérletekkel közvetlenül nem igazoltunk, - 

lyen volt a belégzésben a belélegzett térfogattal, kilég
zésben az idővel arányos tag levonása, amelyek végső soron 

megszüntették a p -V grafikonok hiszterézisét.
Cl

léma a transzpulmonális nyomás meghatározásával kapcsola

tos: kérdés, hogy a légzőrendszer egy kitüntett helyén 

mért intrapleurális nyomásból és a szájnyomásból meghatá

rozott nyomós helyesen tükrözi-e az egész transzpulmonális 

rendszerre jellemző nyomást.

í-

A másik prob-

A kontroll állapot megmérése után egy egyrétegű, majd 

egy kétrétegű fütött fémszitát helyeztünk az áramlásmérő 

és a szájnyomás mérőpontja közé /ahogyan azt a szöveti el
lenállás mérésénél a III. 5.pontban leirtuk/. Meghatároztuk 

az intrapleurális és az alveoláris nyomásra illesztve a visz

kózus karakterisztikákat, valamint a mérő impedanciát /a- 

melybe most beleértjük a fémszita impedanciáját is/. Ha a 

kutya impedanciája nem változik, akkor az egyes fémsziták
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hozzátételekor mindhárom impedanciának azonos módon kell 
megváltoznia. így az egy- és kétrétegű szitánál mért ka
rakterisztikákból kivonva a kontrolihoz tartozó karakte

risztikákat, a három esetben ugyanazokat a görbéket kell 

kapnunk. A kutya légzőrendszerének a mérés alatti megvál

tozása mindazonáltal nem lehetetlen, hiszen nagyobb terhe
lés esetén megnőhet az ÉRC, amely a légúti ellenállás 

csökkenéséhez és az elastance növekedéséhez vezet.

A mérések során azt kaptuk, hogy a terhelő impedancia 

nem volt olyan nagy, hogy az altatott kutya ERC-je megvál
tozott volna. A légzőrendszeri impedancia állandóságának 

legfontosabb kritériuma az ÉRC változatlansága mellett az 

elasztikus karakterisztikák állandósága volt. A IS.ábrán 

példaképpen két kutya elasztikus karakterisztikáját ábrá
zoljuk az egyes mérések során.

0,2-V
(I)

0,1-0,1-

[
2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 16

Pfp
(hPa)

19.ábra A transzpulmonális elasztikus karakterisztikák
az egyrétegű szita és a kétrétegű 

szita hozzátételekor két kutya esetén

:

kontroliban »

r
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A 20. ábra az egyrétegű és a kétrétegű szita viszkózus ka

rakterisztikáját mutatja a három módszerrel meghatározva.
A diagramokat az egyes kutyákra mért görbék átlagolásával

VA

0,2-.

1 2 pV

(hPa)

-4 -3 -2 -1

Г'2-
-0,4-

У
У

У
У

— 0,6 -j

VВ
.(is-1)'

0;2-

7
4 Я -.V4 D p

(hPa)

-5 -4 -3 -2-6 1 2 3
-0,2-

-0,4-

20.ábra Az egyrétegű /А/ és a kétrétegű /В/ szita
viszkózus karakterisztikája a három módszer
rel meghatározva /folytonos vonal: Pao, rövid 

szaggatott vonal:. pa, hosszú szaggatott vonal: 

Pp^ mérése alapján/

határoztuk meg. Mind az intrapleurális, mind az alveoláris 

nyomás mérésével kapott görbéknek elég jelentős a szórása. 

/Az egyes méréseknél kapott diagramok állandóságának beim- 

tatására megadjuk a 0,2 Is ~os áramlási sebességhez tarto
zó pontok szórását: s-^0,02 hPa - p&Q mérésével,s2=0,24 hPa
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- pa mérésével, s^=0,21 hPá - p ^ mérésével./ Az alveolá- 

ris nyomással számított diagram belégzéskor kissé alábecsü
li, az intrapleurális nyomásból meghatározott karakterisz
tika pedig belégzésban kissé túlbecsüli, kilégzésben alá
becsüli az egyrétegű szita szájnyomásból származó - tehát 

közvetlen mérésnek tekinthetp-karakterisztikáját-A kétréte
gű szita esetén a görbék jól egyeznek, legnagyobb eltérés 

az intrapleurális nyomásból származtatott diagram kilégzé
si szakaszán van, amikor ez a mérés átlagban alábecsüli az 

impedanciát. Az egyes karakterisztikák szórása azonban 

akkora, hogy egyik eltérést sem lehet szignifikánsnak te

kinteni.

6.Hisztamin hatása a légzőrendszer, mechanikai tulajdonsá

gaira

Lényeges kérdés, hogy a leirt két módszer /az intra
pleurális illetve az alveoláris nyomás mérése/ mennyire al
kalmas a légzőrendszerben bekövetkező változások leírására 

és mennyire adnak megegyező eredményeket ilyenkor. Ennek 

illusztrálására vizsgáljuk meg a hisztamin hatását a lég

zőrendszer jellemzőire.

Hisztamin beadásakor az anyag közvetlen hatására a pe
rifériás légutalcban a simaizom összehúzódik és várható, hogy 

a tüdőszövet merevebbé válik, nő az elastance és az össze

húzódás miatt a tüdő gáztérfogata csökken [10]. Az egyes 

légutak keresztmetszetének csökkenése olyan mértékű is le-
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hét, hogy azok részben vagy teljesen elzáródhatnak. A bron- 

chiális keringésben levő hisztamin a vagus idegen keresztül 
reflexesen is kiválthatja a konduktiv légutak összehúzódá

sát. A változások mindkét részen a légúti ellenállás növe
kedését okozzák. A hisztamin hatása a felszabaduló adrena
lin következtében rövid idő alatt lecsökken és vissza is
fordulhat.

Méréseink során 20 /vLg/kg hisztamint adtunk intravéná
sán az állatoknak. A beadás után különböző hosszúságú lég

zésszünet következett be, majd fokozatosan növekvő amplitu- 

dójú gyors légzés alakult ki. A légzés megindulása után elő
ször kb. fél perccel, majd kb. 2 perccel végeztünk egy-egy 

mérést, amely során 8-12 légzési periódust értékeltünk ki.
A légutak elzárása csak a már rendeződött légzőizom-tevé- 

kenység során, a hisztamin-beadás utáni második méréskor 

volt lehetséges a folyamat megzavarása nélkül, de az ÉRC 

nagysága ekkor nem különbözött a kontroliétól, igy feltet
tük a kilégzés-végi tüdőtérfogat állandóságát az egész fo

lyamat alatt.
A transzpúimonális mérések sorún azt kaptuk, hogy a 

kontroll regisztrátumok kiértékelésére használt (3,3,1)-es 

modell nem alkalmas a transzpúimonális impedancia jellemzé

sére a hisztamin-beadás utáni első mérésnél, de a második 

mérésnél már megfelelőnek tűnt. Ennek valószinüleg a tüdő
ben bekövetkező inhomogén ventilláció az oka, tehát a mért

I ***=0.в4,
lokális intrapleurális nyomás ekkor nem tükrözi jól

й 3
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transzpulmonális nyomás megváltozását és/vagy az ellenál
lás volumenfüggésétől nem lehet eltekinteni. A pV-V dia- 

gramok megfigyelt kilégzés végi hurkolódása /lásd később/ 

már kizárja azt, hogy egyértelmű kapcsolatot tételezzünk 

fel pj
résnél kapott elasztikus és viszkózus karaktérisztikálcát a 

21. és 22.ábrán mutatjuk be 

karakterisztikákat is berajzoltuk a könnyebb összehasonlí
tás érdekében. /Egy kutya esetén az intrapleurális katéter 

nyilása a hisztamin-hatás közben elzáródott. Mind az ellen
állás, mind az elastance esetében különböző mértékű növeke
déseket kaptunk.

Ha az effektiv ellenállás /13/ definícióját figyelembe 

vesszük, akkor R 

is kiszámítható, mert ez független a modell választásától. 

Az effektiv értékek változását a 6.táblázatban mutatjuk be.

és V között. A hisztamin-beadás utáni második mé-tp

ahová a kontrolihoz tartozó

eff a hisztamin-beadás utáni első mérésheztp

hisztamin-beadás után 
két perccel

hisztamin-beadás 
után fél perccel

EeffReffeffR „eff
Etp

hPal"1

„eff
Rtp

hPal"1s

tpeff
Rtp

hPal*’1s

tptpssz. „eff
Ktp5k

eff
Etp,k

„eff
Ktp,k

1,36
1,21
1,45
2,19
1,72

2,21
1,03
1,55
1,21
2,44

28.7
57.8 

39,7
160,3

86,0

8,9512,19
7,38

10.46 

24,39
33.46

3,01
2,02
4,06
3,15
5,96

7
3,748
3,999
9,34

•13,71
10
11

6.táblázat A transzpulmonális effektiv értékek változása a 

hisztamin-hatás folyamán /к index a kontroll ér
téket jelöli/
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Е
рto
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I

21.ábra Transzpulmonális elasztikus karakterisztikák 

kontroliban /К/ és hisztamin-beadás után 2 

perccel /Н2/

г
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К

У0,2-

V
1

VV
А

V
(IS-)

1/ IZ

Í;

‘ I

PV /
(hPa)

22.ábra Transzpulmonális viszkózus karakterisztikák 
kontroliban /К/'és hisztamin-beaűás után 2 

perccel /Н2/
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A hisztamin-beadás után lényegesen /átlagosan/ 3,5-szeresé- 

re megnőtt az ellenállás és a második mérésnél is másfél- 

szerese a kontrolihoz tartozó értéknek.

Az alveoláris nyomás kiszámitásánál felmerül a problé
ma, hogy jogos-e a hiszterézis eltüntetése a pY-V görbéken, 
ahogy azt eddig tettük. Mint mondottuk, a hisztamin beadása 

utón a légzés igen gyorssá és kis amplitúdójúvá válik, ez 

lecsökkenti a termikus különbségekből származó hibát. Az 

egyes légutak elzáródása különböző térfogatszinteken követ
kezhet be és ez okozhatja, hogy más térfogatértékekhez 

ugyanakkora áramlásszint esetén is más légúti ellenállás 

tartozik. Ezek miatt a hisztamin-hatás során a mérési ada
tok kiértékelésénél csak azt tételeztük fel, hogy az egy
mást követő periódusok kezdetén a kabinnyomás ugyanazt az 

értéket veszi fel, és az ebből számitott, lineárisnak fel
tételezett drifttel korrigáltunk.Belégzésben elvégeztük u- 

gyan a volumennel arányos tag levonását, de sem ez a korrek
ció, sem a drit hatásának a figyelembe vétele a gyors lég
zés miatt nem volt lényeges. A 23.ábrán bemutatjulc az igy 

meghatározott, valamint a kontrolinál alkalmazott módszer- 

rel számolt p_—V görbéket egy-egy légzési periódusra. Az uj 
eljárással kapott görbék emlékeztetnek az obstruktiv bete

geknél megfigyelt exspirációs "kacsot" felmutató pletizmo- 

gramokra. Véleményünk szerint az ezzel a módszerrel kapott 

görbék közelitik meg jobban a valóságot, de az eléggé önké
nyes korrekciók miatt tényleges hurkolódásra még korai kö-
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23.ábra A kétféle módszerrel kiértékelt p^-V görbék 

egy légzési periódusra
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24.ábra p^-V grafikonok egy légzési periódusra kontroli
ban /К/, hisztamin-beadás után fél perccel /Н1/ 
és két perccel /Н2/
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vetkeztetni. A hisztamin-beadás utáni egу periódusra megha

tározott görbéket a 24.ábrán hasonlithatjuk össze./A hisz

tamin-beadás utáni második mérésnél már az eredeti számítá

si eljárással dolgoztunk - elképzelhető, hogy ez nem minden 

esetben volt indokolt./ Az effektiv értékek megváltozását, 

a 7»táblázat tartalmazza, melyről lényegében ugyanaz mond

ható el, mint a transzpulmonális ellenállásokról.

hisztamin-beadás után 

fél perccel
hisztamin-beadás után 

két perccel
ssz. peff ; 

Raw
“5ТГ . 
Rav/,k

Beff Reff
aw aw aw

peff
*aw,k

hPal^s hPal~’’Ls

11,36
6,17
8,12

13,57
30,95

2,29 

1,49 

2,84 

3,52 

6,25 '

1,89
0,86
1,48
0,92
2,30

7 9,40
3.55 

4,23
3.56 

11,40

8
9

10
11

7.táblázat Az effektiv légúti ellenállás változása a 

hisztamin-hatás folyamán /к index a kont
roll értéket jelöli/

7. A szöveti ellenállás

A szöveti ellenállás meghatározásához felrajzoltuk az 

effRff-E
a

A kapott pontokat a 25.ábrán mutatjuk be. /Két kutyánál a

kapcsolatot különböző terhelő ellenállások esetén.Pl

kontroll állapothoz két mérés tartozik./

A mérési adatok elég jól egy egyenesre esnek, a reg-
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25.ábra Az összefüggések a szöveti ellenállás
meghatározásához /°: hisztamin-boadás utáni mé
rések/

ressziós egyenesek paramétereit a 8. táblázat első fele tar

talmazza. Az egyenes y-tengelyen való metszéspontja adja meg
0,4+0,8 hPal-1s-os értéket kap

tunk. Az eredmény nagyfokú bizonytalansága abból származik, 

hogy a közvetlenül mért mennyiségek nagyon közel vannak egy-

a szöveti ellenállást, erre
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máshoz, igy összehasonlításuk bizonytalan. A pontatlanság

hisztamin-beadás utáni 

mérések nélkül
hisztamin-beadás utáni 

mérésekkel
ssz.

b ba r a r megj.

0,27
-0,15
-0,38
1,92
0,29

7 0,87
1,03
1,00
1,18
1,11

0,998
0,991
0,998
0,992
0,997

0,2?
-0,07
-0,27
1,92
1,00

0,87
1,03
0,99
1,18
1,05

0,998
0,993
0,998
0,992
0,999

8 H2
9 H2

10
11 Iil,H2

0,996

0,003

0,39

0,81

1,02

0,10

1,04

0,10

0,995

0,003

0,57

0,80

x

+SD

8.táblázat Az Rpl^ összefüggések regressziós
egyeneseinek paraméterei /a megjegyzésben 

azt tüntettük fel, hogy hisztamin beadása 

utáni melyik mérést vettük figyelembe az 

egyenes meghatározásához; 
metszete az y-tengelyen, b: a meredeksége, 
r: a korrelációs együttható/

a: az egyenes

oka másodsorban a kevés számú mérés. Az ábrán bejelöltük a- 

zokat a pontokat is, melyek a hisztamin-beadás utáni méré

sekhez tartoznak. Általában a hisztamin-beadás utáni első 

mérés /Н1/ nem esik rá az egyenesre, a második /Н2/ viszont 

igen. Ez lehet amiatt, hogy a hisztamin hatására a szövetek 

viszkózus vesztesége megnő; de lehet technikai ok miatt is, 

mert elképzelhető, hogy a hisztamin-beadás után az ÉRC hir

telen lecsökken a tüdőszövet görcsös összehúzódása következ

tében, és a kontroll FRC-vel számolva alábecsültük az alveo-
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láris nyomást. Ennek tisztázására további vizsgálatok szük
ségesek.

A 8.táblázat második felében azoknak a regressziós e- 

gyenes elmek az adatait találhatjuk meg, amelyeket a hiszta- 

min-beadás utáni mérések hozzávételével kaptunk. A mérést 

akkor használtuk fel az egyenes illesztéséhez, ha az újabb 

pont hozzávétele után is teljesült, hogy n^0,970. így a szö
veti ellenállás nagyságára valamivel nagyobb értéket kaptunk; 
Rti= 0,6+0,8 hPal“1s.

Az irodalomban a szöveti ellenállásra kevés és ellent
mondó adatokat találtunk, melyek inkább becsléseknek tekint
hetők. Ezek elsó'sorban emberre vonatkoznak, mert a pletizmog- 

ráfos méréseket embereken végezték. Legmegbizhatóbbnak 

Bachofen és Scherrer [2] mérései látszanak, akik a szöveti 

ellenállást a transzpulmonális ellenállás 20-29 íS-ának ta
lálták egészséges felnó'tteken és gyerekeken. Mead és Milic- 

Emili [32] férfiakra ezt 12 % körülinek becsülték.

A szöveti ellenállásra kapott eredményünk pontossága 

nem haladja meg az irodalomban található adatokét. Az eljá
rás jelenlegi formájában csak nagyságrendi becslésre jó, in
dividuális meghatározásra a módszert tovább kell fejlesz

teni. A transzpulmonális és a pletizmográfos módszer eredmé

nyei között gyakorlatilag lényeges különbséget nem tudtunk 

kimutatni.
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Az eredmények összefoglalása és következtetések

1, Megadtam az alveoláris nyomás kiszámításának módját 
reális test-pletizmográfokra /szivárgó, rugalmas falú 

kabin, a kabinlevegő hőátadásának, a belélegzett leve
gő hőmérséklete és páratartalma változásának a figye
lembe vétele/. '1

2. A kísérleti összeállítás, valamint a feldolgozó eljá
rások alkalmasaknak bizonyultak nemlineáris pneumati
kus impedanciák meghatározására. Az elkészített nyo- 

más-pletizmográffal a légúti rendszer egyszerű modell
jének paraméterei megmérhetők.

3* A pletizmográffal az intratorakális gáztérfogat meg
bízhatóan meghatározható, a 45 kutya esetén mért spe

cifikus /a testsúlyhoz viszonyított/ FRC értékek az 

irodalmi adatokkal jó egyezésben vannak.

4. Az alveoláris nyomás spontán légzés közbeni változá
sának meghatározásához a megadott levezetést további 
hipotetikus feltételezésekkel kellett kiegészíteni 
ahhoz, hogy elfogadható, légúti karakterisztikákat kap
hassunk. A kabin konstrukciójának javításával az al

veoláris nyomás mérése megbízhatóbbá válhat. Ennek ér
dekében csökkenteni kell a kabin térfogatát, a kabin
nyomás zajra való érzékenységét /merevebb kabinfal, 

megfelelő referencia kiválasztása/ és javítani kell a 

visszalélegeztető zsák termosztáló tulajdonságait.
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A mérés jelenlegi formájában hat kutya esetén az alveo- 

láris nyomásra illesztett harmadfokú görbék megfele
lően reprezentálták a légúti karakterisztikákat, de
az alveoláris nyomás — áramlási sebesség görbék burko- 

lódásából származó következtetések megalapozatlanok.

5. Hat kutya spontán légzésére a transzpulmonális model

lel számolt effektiv ellenállás és elástáncé értékek 

az irodalmi adatokkal összhangban vannak. A polinomiá- 

lis modell alkalmasnak bizonyult a légzőrendszer bizo
nyos nemlineáris tulajdonságainak leirására.

6. Állatkisérletekben az iámért nemlineáris terhelő impe
danciák nagyságát mindkét módszer megfelelően reprodu
kálta.

7. A transzpulmonális és a pletizmográfiás módszer lénye
gében azonos módon irta le a hisztamin hatására bekö
vetkező légzőrendszeri változásokat.

8. Öt kutyánál mért, azonos légzési periódusokra számitott 

légúti és a transzpulmonális viszkózus karakterisztikák 

összehasonlitása során azt kaptam, hogy a szöveti ellen

állás a kettőhöz képest kicsi és nagyságára egy becslést 

tudtam megadni.

9. Az előző eredményből következik, hogy a két módszer - 

jelenlegi formájában - a légzőrendszer viszkózus tulaj
donságaira egymástól alig különböző eredményeket szol

gáltat. Ezen jellemzők vizsgálatához a pletizmográf al-



1

- юз -

kalmazása a transzpúimonális módszerrel szemben a hosz- 

szú idejű, többszöri méréssel járó állatkisérietekben 

előnyös, mivel itt nem szükséges műtéti beavatkozás.

I

;

}

:
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