MECHANIZMY HOMEOSTAZY
Wiadomości podstawowe – do uzupełnienia i ugruntowania z podręczników
Podstawowy paradygmat regulacji homeostazy (obowiązujące zasady)
Pętla sprzężeń zwrotnych SR
Wzmocnienie kaskadowe bodźców inicjujących reakcję
Schemat funkcjonalny odruchu nerwowego (Bodziec  Reakcja  Wzmocnienie …)
Schemat strukturalny odruchu nerwowego – łuk odruchowy (Receptor  …  Efektor)
Cztery zasady utrzymania homeostazy
Regulacja hormonalna (wiadomości wymagające samodzielnego odświeżenia).
1. Nazewnictwo hormonów i gruczołów dokrewnych
2. Objawy dzialania fizjologicznego, nadmiaru i niedoboru hormonów
3. Oś podwzgórzowo-przysadkowo-„gruczołowa”: (tj. nadnerczowa, gonadalna, tarczowa) –
elementy, sprzężenia, efekty działania.
4. Hormony tylnego płata przysadki – neurofizyny i ich działanie
5. Systemy regulacji hormonalnej niezależne od czynności przysadki i podwzgórza:
- ukł. renina-angiotensyna - aldosteron,
- układ kalcytonina – parathormon,
- układ insulina - glukakon
Regulacja za pośrednictwem autonomicznego i układu nerwowego
Podstawowe cechy autonomicznego układu nerwowego: sympatycznego i parasympatycznego
WSPÓŁCZULNY

PRZYWSPÓŁCZULNY

jądra w rdzeniu piersiowo-lędźwiowym
neurony przedzwojowe krótkie, rozgałęzione
zwoje przykręgowe tworzą pień
neurony zazwojowe długie, mało rozgałęzień

jądra czaszkowo-krzyżowe (n. III, VII, IX, X)
neurony przedzwojowe długie,
zwoje przedkręgowe, sródścienne
neurony zazwojowe b. krótkie, silnie
rozgałęzione
mediator - acetylocholina
trofotropowy:
gromadzenie rezerw - wzrost anabolizmu

mediator - noradrenalina lub acetylocholina
ergotropowy:
pobudza do wysiłku - wzrost katabolizmu

Efekty regulacji za pośrednictwem autonomicznego układu nerwowego
- wg układów i narządów (patrz:
tabelki i schematy w podręcznikach)
Sposób opisu czynności regulacyjnych:
- jaki bodziec inicjuje reakcję
- jaki receptor i w jakim narządzie (części ciała) odbiera bodziec
- dokąd bodziec jest kierowany (gdzie jest ośrodek reakcji)
- jakie jeszcze bodźce odbiera ośrodek
- co jest efektorem – narzadem wykonawczym reakcji
- na czym polega reakcja i co jest jej skutkiem
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NAJWAŻNIEJSZE ODRUCHY KRĄŻENIOWE I ODDECHOWE
ODRUCHY KRĄŻENIOWE
Receptory odruchów krążeniowych:
• presoreceptory (baroreceptory) tetnicze
w 2 kłębkach zatoki tętnicy szyjnej przez gałązkę szyjną nerwu IX (nerw Herringa)
oraz w 4 kłębkach łuku aorty przez nerwu X (depressor cordis)
• mechanoreceptory (wolumoreceptory) sercowo-płucne
w ścianie przedsionków, lewej komory, naczyń wieńcowych, naczyń płucnych
• chemoreceptory tętnicze - unikalna wrażliwość na ciśnienie parcjalne tlenu rozpuszczonego w osoczu
w 2 kłębkach zatoki tętnicy szyjnej przez gałązkę szyjną nerwu IX (n. Herringa)
oraz w 4 kłębkach łuku aorty przez n. X (depressor cordis)
Ośrodki krążeniowe - sercowo-naczyniowe
nadrzędny: okolice wyspy (nad uchem) w korze mózgowej (oraz podwzgórze i ciało migdałowate)
sercowo-naczyniowy ośrodek pnia mózgu (rdzeń przedłużony)
- dogłowowa część brzuszno-boczna - czynność sympatykotoniczna
- tylno-grzbietowa część: jądro samotne (czuciowo) j. dwuznaczne i j. grzbietowe nerwu X - cz.
parasympatykotoniczna
Drogi wyprowadzające:
sympatyczne włókna dosercowe
(dodatnie tropizmy serca)
sympatyczne NA-erg. włókna nacz. trzewnych
(konstrykcja = zwężenie, skurcz)
sympatyczne NA-erg. włókna nacz. wieńcowych
(dylatacja = rozszerzenie, rozkurcz)
sympatyczne Ach, His, DA-erg. włókna nacz. skórnych i mięśniowych
(dylatacja)
parasympatyczne włókna dosercowe
(ujemne tropizmy serca)
parasympatyczne włókna donaczyniowe
(dylatacja)
Efektory odruchów krążeniowych:
• mięsień sercowy (efekty chrono-, ino-, dromo-, batmo- tropowe = częstość, siła, szybkość przew., pobudliwość)
• zwieracze naczyń przedwłosowatych i zespolenia tętniczo-żylne (anastomozy)
Główne obszary strategiczne regulacji krążeniowo-oddechowej
• mózgowo-tętniczy
- ze względu na pO2, pH, Ps/Pd - zapobieganie niedotlenieniu mózgu
• płucno-sercowy
- ze względu na objętość krwi żylnej i płucnej, nadciśnienie w płucach Ps/Pd
• prawoprzedsionkowo-żylny
- ze względu na objętość krwi żylnej i płucnej, Ps/Pd
• nerkowy
- ze względu na pO2, szybkość przepływu nerkowego - zapobieganie
niedotlenieniu nerki i zanikowi filtracji nerkowej
ODRUCHY UTRZYMUJĄCE CIŚNIENIE TETNICZE KRWI I WARUNKUJĄCE PRAWIDŁOWE ROZMIESZCZENIE KRWI:
Odruch z baroreceptorów tętniczych [BRT] (depresyjny):
wzrost ciśnienie tętniczego krwi - pobudzenie BRT zatok szyjnych (n. IX) i łuku aorty (n. X) - zwolnienie
częstości tętna i zmniejszenie pojemności minutowej serca oraz zahamowanie tonicznej aktywności
włókien współczulnych zwężających naczynia - rozszerzenie naczyń i obniżenie ciśnienia krwi.
Odruch z BRT (presyjny) - antagonistyczny wg poprzedniego:
obniżenie ciśn. tętniczego krwi - obniżenie pobudzenia BRT - przyspieszenie akcji serca i zwężenie tętnic wzrost ciśnienia krwi; główny mechanizm regulujący napięcie współczulne, wyrównuje krótkotrwałe
wahania ciśn. tętniczego, współreguluje rozmieszczenie płynu pomiędzy łożyskiem naczyniowym a
tkankami.
Odruch z mechanoreceptorów serca [MRS] (depresyjny):
rozciągnięcie mechaniczne ścian komór (gł. LK) - pobudzenie MRS - pobudzenie eferentnych dosercowych
włókien n. X - zwolnienie rytmu serca i rozszerzenie naczyń - obn. ciśn. tętniczego, zmniejszenie pracy
serca w sytuacji nadmiernego przeciążenia.
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Odruch Bainbridge'a z MRS (przedsionki [P], ujście dużych żył) (presyjny):
rozciągnięcie ścian przedsionków w czasie ich wypełniania - pobudzenie MRS typu B (zakończenia n. X),
nasilenie akcji serca (wzrost pojemności minutowej) i zwężenie naczyń krwion.; występuje pod wpływem
nagłego zwiększenia powrotu żylnego i ułatwia przesunięcie zwiększonej obj. krwi z kom. prawej przez
krążenie płucne do kom. lewej.
Odruch z MR obszaru sercowo-płucnego (depresyjny):
rozciągnięcie ścian zbiornika centralnego (nacz. klatki piersiowej, duże żyły, tt. płucne, płuca) przez
zwiększoną obj. krwi - pobudzenie MR (bezrdzenne włókna czuciowe n. X) - zwolnienie rytmu serca i
rozszerzenie nacz. - obn. ciśn. tętniczego; utrzymanie prawidłowej objętości krwi w zbiorniku centralnym.
Odruch z MR obszaru sercowo-płucnego (presyjny):
obn. obj. krwi centralnej (np. wskutek krwotoku lub przyjęcia postawy stojącej) - obn. impulsacji z MR
(odbarczenie) - przyspieszenie akcji serca, skurcz tętnic oporowych i dużych żył, obn. diurezy.
Reakcja ortostatyczna (zespół odruchów) na pionizację ciała (presyjna):
wzrost ciśn. hydrostatycznego w nacz. dolnej połowy ciała - rozciągnięcie ścian naczyń - odhamowanie cz.
współczulnej UA - skurcz tętnic oporowych gł. w m.m. szkieletowych,  rytmu i kurczliwości serca, skurcz
dużych żył i zbiorników żylnych w obrębie trzewi; zapobiega zaleganiu krwi w dolnej połowie ciała,
zmniejszeniu powrotu żylnego i obn ciśn. tętniczego krwi wskutek  ciśn. hydrostatycznego.
Objaw Bezolda-Jarischa zwiększonej farmakologicznie reaktywności z MRS (depresyjny) - odpowiada reakcji na
nadmierne ciśnienie wieńcowe :
podanie alkaloidu weratrydyny do naczyń wieńcowych  zwiększona pobudliwość MRS (depolaryzujący
efekt weratrydyny poprzez aktywację kanałów sodowych) - zwolnienie rytmu serca, obn. ciśn. tętniczego
krwi i nudności.
ODRUCHY UTRZYMUJĄCE LUB OPTYMALIZUJĄCE PRZEPŁYW I NATLENOWANIE KRWI W NIEDOTLENIENIU:
Ortodoksyjny odruch z chemoreceptorów tętniczych (presyjny):
obn. prężności O2 (hipoksja),  prężności CO2 (hiperkapnia) i obn. pH (kwasica metabol.) - pobudzenie
chemoreceptorów kłębków szyjnych i aortalnych - silne pobudzenie układu współczulnego: wzrost oporu
obwodowego i obn. ukrwienia narządów (z wyj. mózgu i serca),  poj. min. serca (HR i obj. skurczowa);
aktywacja podwzgórza, ukł. limbicznego i RA; główna forma obrony organizmu przed niedotlenieniem.
Paradoksalny odruch z chemoreceptorów tętniczych oraz odruch na nurkowanie (depresyjny):
kontakt receptorów śluzówki nosa i skóry twarzy z wodą - zatrzymanie oddychania w fazie wydechu,
zwężenie naczyń (z wyj. sercowych, mózgowych i zespoleń tętniczo-żylnych skóry), pobudzenie
chemoreceptorów tętniczych - pobudzenie n. X - bradykardia i obn. poj. min. serca wskutek dominacji
impulsów z n. błędnego nad impulsacją współczulną.; ważna adaptacyjna reakcja organizmu na nurkowanie
oszczędzająca zapasy tlenu i zapobiegając zachłyśnięciu się wodą.
ODRUCHY OBRONNE I ARTEFAKTUALNE:
Odruch z bólowy z zakończeń n. VII jamy nosowej - depresyjny
Odruch trzewno-sercowy Goltza na bólowe podrażnienie trzewi lub uderzenie w splot trzewny - depresyjny
Odruch oczno-sercowy Aschnera na ucisk gałki ocznej - depresyjny
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ODRUCHY ODDECHOWE
Receptory odruchów oddechowo-krążeniowych:
• wolnoadaptujące mechanoreptory mięśniówki oskrzelików i proprioceptory klatki (A ) - SAR
• szybkoadaptujące mechanoreptory podnabłonkowe (podśluzówkowe) tchawicy i oskrzeli (A )- RAR
• oskrzelowe chmoreceptory typu C (C = nagie)
• miedzykapilarne mechanoreceptory pęcherzykowe typu J (C - nagie)
• chemoreceptory tętnicze w 2 kłębkach zatoki tętnicy szyjnej oraz w 4 kłębkach łuku aorty
Ośrodki oddechowe
mostowy ośrodek pneumotaksyczny (jądra okołoramieniowe przyśr. mostu)
ośrodek apneustyczny - okolica pośrednia (brzuszna, boczna) rdzenia przedłużonego
- przekaźnik napędu oddechowego
ośrodkowy generator wzorca - zespół neuronów oddechowych (wdechowych, wydechowych), w tym:
dogłowowa gr. zatwarzowa,
grzbiet. gr. przysamotna,
gr. brzuszno-boczna j. dwuznacznego i j. grzbiet. n. X
Drogi wyprowadzające:
sympatyczne włókna do oskrzeli
-AD-erg rozszerzenie (beta-adrenomimetyki w dychawicy)
parasympatyczne włókna do oskrzeli
Ach-erg, zwężenie
(antagonisty histaminy w dychawicy oskrzelowej)
Efektory odruchów oddechowych:
• mięśnie międzyżebrowe, mięśnie tłoczni brzusznej, przepona, dodatk. mięśnie oddechowe
• oskrzela i oskrzeliki, (także: krtań, nagłośnia, mięśnie gardła)
Odruch z wolnoadaptujących się MR oskrzelikowych [SAR] - o. Heringa-Breuera:
nadmierne rozciąganie płuc podczas wdechu - pobudzenie SAR - zapoczątkowanie wydechu.;
autoregulacyjny odruch przyspieszający rytm oddechowy.
Odruch z szybkoadaptujących MR oskrzelowych [RAR]:
szybka i nadmierna deflacja, inflacja, podrażnienie mechaniczne - westchnienie, ziewanie, kaszel;
pobudzenie aktywności oddechowej, przeciwdziałanie osłabieniu wentylacji płuc
Odruch hamujący z okołopęcherzykowych wolumoreceptorów typu J:
przesięki osocza do płuc przy nadmiernym wysiłku, oddychaniu, wysokim ciśn. krwi i stanach zapalnych
płuc -zwiększenie przestrzeni zewnątrzkomórkowej w płucach - hamowanie oddychania, spłycenie
oddechu, ograniczenie zdolności do wysiłku wskutek zahamowania motoneuronów w rdz. kręgowym;
odruch zapobiega nadmiernemu upośledzeniu wymiany gazowej w płucach
Odruch z chemoreceptorów płucnych [C]:
zmiana chemizmu w tk. płucnej (drzewo oskrzelowe) wskutek obecności autokoidów lub subst. toks.
Odruch z zakończeń bólowych śluzówki nosa:
podrażnienie obecnością ciał obcych - kichanie (odruch obronny)
Odruch z chemoreceptorów aorty i tętnicy szyjnej:
obn. prężności O2 (hipoksja),  prężności CO2 (hiperkapnia) i obn. pH (kwasica metabol.) - pobudzenie
chemoreceptorów kłębków szyjnych i aortalnych - zmiana rytmu oddechowego i głębokości oddechu (także
bezdech). Zmiany oddechowe przebiegają równolegle ze zmianami krążeniowymi (patrz: odruchy
krążeniowe); adaptacyjne zmiany wentylacji płuc odpowiednie do aktualnych potrzeb organizmu.
Ochronny odruch zamknięcia głośni i zatrzymania oddechu na podrażnienie receptorów podnabłonkowych krtani
Wokalizacja:
instrumentalne odruchy warunkowe sterowane z poziomu kory mózgowej.
Zaburzenia regulacji oddychania ważne dla psychologa:
hiperwentylacja w stresie lub reakcjach typu histerycznego (do utraty przytomności włącznie)
mechanizm samowzmacniający: duszność - niepokój - duszność
spłycenie oddechu w bólu - pętla samowzmacniająca: ból - niedotlenienie - ból
obturacja, asfiksja, chrapanie - hipotonia (n. VII) senna (SEM 4) mięśnia żuchwowo-gnykowego (gardła)
bezdech z braku napędu - hipotonia obszarów chemowrażliwych pnia we śnie (spadek napędu oddech.)
Homeostaza – układ krwionośny i oddechowy.

P.Ł. i A.K. (KFCiZ, UŚl) 2009

4

POWSTAWANIE RYTMU ODDECHOWEGO - RYTMOGENEZA
Rytm oddechowy jako przykład czynności zautomatyzowanej, niezależnej od woli ale kontrolowanej wolicjonalnie
Dwie sprzeczne koncepcje rytmogenezy:
- neuronalny samowzbudny układ rozrusznikowy („pacemakers” jak w węzłach serca)
- neuronalny układ wzmacniający i modulujący naprzemienną aktywność antagonistycznych neuronów
(ale nie samowzbudny, aktywność może wygasnąć!)
ETAPY RYTMOGENEZY WG RICHTERA, V.EULERA
MIEJSCE AKCJI:
pień mózgu, czyli most Varola, rdzeń przedłużony i rdzeń kręgowy
REŻYSERIA:
neurony kory mózgowej
PRODUCENT:
neurony tworu siatkowatego
DRAMATIS PERSONAE:
neurony ośrodka pneumotaksycznego w jądrach okołoramiennych mostu
neurony tonicznego napędu oddechowego okolicy pośredniej rdzenia przedłużonego (IA)
neurony pośredniczące w przekazywaniu napędu i pobudzeń chemoreceptorów, ergoreceptorów i obszarów
chemowrażliwych
neurony ośrodkowego generatora rytmu oddechowego o cyklicznej aktywności, w tym:
* neurony wdechowe: I /mechanoniezależne/, I /mechanozależne z SAR/ , IR /ramp = pochylni/, e-I
/early/, l-I /late/, p-I /postinspiratory/, P /pump - interneurony mechanozależne z SAR/
* neurony wydechowe: E
* „wyższe motoneurony” dordzeniowe: IBS /opuszkowo-rdzeniowe - wyprowadzające/
niższe motoneurony rdzeniowe (końcowe):
przeponowe z C4-C6
mięśni międzyżebrowych zewnętrznych z Th1-Th12
mięśni międzyżebrowych wewnętrznych z Th1-Th12, L1-L5
oraz receptory SAR, RAR i neurony okolic chemowrażliwych w rolach drugoplanowych,
WĘZEŁ DRAMATYCZNY:
pneumotaksja = napęd do wydechu (uwaga: termin od słowa „taksja”) - przerywa apneusis
apneusis = napęd do wdeeeeeeeeeeeeeeeeeeeechu - bez końca
wiadomo że tak jest po skutkach cięć przez pień mózgu lub lokalnego znieczulania
emocjonalne zmiany rytmu oddechowego i głębokości oddechu
AKCJA - W KOLEJNYCH AKTACH I ODSŁONACH:
INICJACJA WDECHU nieswoiste pobudzenie z całego układu nerwowego (ogólny poziom pobudzenia), w tym także z
chemowrażliwych stref pnia mózgu oraz chemoreceptorów obszaru szyjnego, poprzez układ siatkowaty i
ośrodek napędu oddechowego pobudza ośrodek oddechowy neurony I , I jądra pasma samotnego oraz
neurony IR, e-I jądra dwuznacznego, e-I z kolei hamują neurony p-I oraz l-I
NARASTANIE WDECHU pobudzone neurony IR pobudzają neurony IBS oraz zaczynają odhamowywać neurony l-I
WYGASANIE WDECHU neurony e-I milkną samoczynnie, l-I całkowicie odhamowane salwą wyładowań hamują większość IBS , p-I
hamują neurony E w jądrze zadwuznacznym i neurony IBS
ZWROTNE HAMOWANIE WDECHU (odruch Heringa - Breuera z SAR) pobudzenie SAR przez rozciąganie hamuje dodatkowo neurony I
ZATRYZMANIE NA SZCZYCIE I WYDECH BIERNY

neurony E hamowane przez neurony p-I, słaba aktywność e-I hamuje wydech
WYDECH AKTYWNY

wysoki poziom napędu oddechowego - wygaśnięcie aktywności p-I umożliwia aktywność neuronów E
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TYPOWE DOŚWIADCZENIA
BADANIE MECHANIZMÓW ZACHOWANIA HOMEOSTAZY
BADANIE UKLADU KRĄŻENIA I WYBRANE WSKAŹNIKI
PRÓBA ANEMIZACJI TKANEK
Obserwacja i interpretacja zamian zachodzących po 1,5 minucie anemizacji (= niedkrwienia) czubka palca przez
nacisk na płytkę paznokciową.
(typowa obserwacja: trwające ok. 1 minuty zaróżowienia uprzednio zbielałego obszaru)

PRÓBA RYSY
Obserwacja i interpretacja zamian zachodzących zarysowaniu tępym narzędziem (np. zapałka) skóry na
przedramieniu.
(typowa obserwacja - ślad w postaci: 1/ białej kresy - do 5 sekund po zarysowaniu, 2/ czerwonej kresy z wyniesioną
pręgą - od 5 sekund do ok. 30-60 sekund po, 3/ rozlewająca się plama festonowa – później, 4/ zanik zmian – stan
wyjściowy ok. 2-3 minutach)

WYSIŁKOWA PRÓBA KRĄŻENIOWA wg Martineta i wg Rufiera:
Mierzyć częstość tętna (Ct) przed, natychmiast po oraz w 1, 3 i 5 (odpowiednie oznaczenia: B, 0, 1, 3, 5)
minut po wykonaniu 20 (30) przysiadów w tempie 1 na sekundę (Martinet) albo 30 przysiadów w 45 sekund
(Rufier), po czym wyliczyć wskaźnik :

IS = 0.1 (Ct0 - 70) + 2 (Ct1 - CtB)
Ocena:
IS - 0-2.9 - bardzo dobra; 3-6 - przeciętnie - zadawalająco, 6.1-8 - poniżej średniej, < 8 - zła.
Także możliwa obserwacja restytucji tętna po wysiłku
z wykonaniem wykresu zmian w czasie
Częstość skurczów serca na minutę

NALEŻNE CIŚNIENIE TĘTNICZE W
ZALEŻNOŚCI OD WIEKU wg Wołyńskiego
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NALEŻNA SPOCZYNKOWA CZĘSTOŚĆ TĘTNA
mężczyźni
kobiety

CtM = 68/min ;
CtF = 72/min
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NALEŻNA MAKSYMALNA CZĘSTOSĆ TETNA

Mężczyżni:

HRmax = 210 - 0,5 A – (0,11 BW + 4)

Kobiety:

HRmax = 210 - 0,5 A – (0,11 BW)

A – [lat]; BW = [kg]

PRÓBA ORTOSTATYCZNA.
Próba biernej pionizacji
(polega na „postawieniu do pionu” człowieka leżącego w spoczynki przez 10-15 minut
Mierzyć częstość tętna i ciśnienie tętnicze (Ct; Ps/Pd) przed i 2 minuty po pionizacji.
Norma:
Ct2 = CtB + 18-28% ; Ps2 < PsB + 10 mmHg,
większe zmiany - sympatykotonia,
do oceny wyników próby ortostatycznej - współczynnik Cramptona
IC = 3.15 +

Ps - 0.05

IC > 14

Ct
nadmierna reakcja, sympatykotonia

WZORY STARRA NA OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWĄ SERCA (SV)
Do obliczeń można używać dowolnego z podanych z wzorów:

SV = 101 + 0.50 Ps - 1.09 Pd - 0.61 A [ml ] ;
SV = 91 + 0.54 Ps - 1.11 Pd - 0.61 A

[ml ] ;

SV = 93 + 0.54 Ps - 1.01 Pd - 0.61 A

[ml ] ;

Ps , Pd - [mmHg ] ;

A - [lat]

SV = 100 + 0.50 Ps - 1.10 Pd - 0.60 A [ml ] ;
PODSTAWOWY WZÓR HEMODYNAMICZNY - WYDOLNOŚĆ TRANSPORTOWA KRĄŻENIA

V*O2 = HR

SV

AVD

lub

V

O2

= HR

SV

AVD - V*O2B

gdzie:
HR - częstość tętna, SV - pojemność (objętość) wyrzutowa serca, AVD - tętniczo-żylna różnica
natlenowania krwi, AVD = 17 - 5ml O2/100ml (wysiłek maksymalny - spoczynek, V*O2 - minutowe zużycie
tlenu, V*O2B - spoczynkowe zużycie minutowe tlenu,
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BADANIE UKLADU ODDECHOWEGO I WYBRANE WSKAŹNIKI
Składniki pojemności płuc i zależności między nimi:
(pojemności - capacities - zdolność zbiornika do pomieszczenia pewnej ilości powietrza, miara wielkości
przestrzeni, objętości - volumes - ilość powietrza znajdująca się w zbiorniku, miara ilości)
IRV
Zapasowa objętość
VC
Pojemność życiowa
Vital capacity

TLC
Całkowita pojemność
płuc
Total lung capacity
RV
Objętość zalegająca
Residual volume

wdechowa
Inspiratory reserve
volume
TV
Objętość oddechowa
Tidal volume
ERV
Zapasowa objętość
wydechowa
Expiratory reserve
volume
RV
Objętość zalegająca
Residual volume

IC
Pojemność wdechowa
Inspiratory capacity

FRC
Czynnościowa
pojemność zalegająca
Functional residual
capacity

DOWOLNA MAKSYMALNA WENTYLACJA MINUTOWA - OBLICZANIE WARTOŚCI NALEŻNEJ
wg Baldwina
mężczyźni -

MVVm = (86.5 - 0.552 A)

kobiety -

MVVf = (71.3 - 0.474 A)

S
S

[cm3]

gdzie: S - powierzchnia ciała wg Du Bois i Du Bois:
S = 71.84 BW 0.425 × H0.725

[cm2]

BW - [kg] , H - [cm] , A - [lata]

NALEŻNA POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA PŁUC

mężczyźni

VCm = 40 H + 30 BW - 4400

kobiety

VCf = 40 H + 30 BW - 3800

[cm3]

PRÓBA TIFFANEAU DO SZYBKIEJ OCENY JEDNOSEKUNDOWEJ OBJĘTOŚCI NASILONEGO WYDECHU - FEV1
Zgasić jednym dmuchnięciem zapaloną zapałkę trzymaną w odległości ok. 15 cm (w przybliżeniu
rozpiętość miedzy szeroko rozstawionym kciukiem a czubkiem wskaziciela) od szeroko rozwartych ust (jak do
długiego wymawiania litery "O"). Niewykonanie próby świadczy o zaciskaniu drobnych oskrzelików podczas
wydechu, zaleganiu śluzów, co jest typowe dla stanów zapalnych, bronchitu, astmy i przewlekłych zmian u palaczy.
Pomiaru FEV1 można dokonać przy pomocy spirometru.
FEV1/VC = FEV1/FVC
● > 85%  norma ; ● < 70%  obstrukcja dróg oddechowych (oskrzelików)
Homeostaza – układ krwionośny i oddechowy.
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PRÓBY ODDECHOWO-KRĄŻENIOWE VALSALVY - FLACKA.
1. Pomiar czasu dowolnego bezdechu na szczycie wdechu:
Po okresie normalnego oddychania, wziąć głęboki wdech, zacisnąć nos (!) i zatrzymać oddech. Wykonać w
pozycji siedzącej. Unikać ruchów. Zmierzyć czas przy pomocy stopera (zegarka).
Ocena:
czas bezdechu dowolnego:

> 60 s - bardzo dobry wynik,
40-60 s - dobry
30-45 s - przeciętny
20-30 s - zły
< 20 s - bardzo zły
2. Pomiar czasu dowolnego bezdechu na szczycie głębokiego wydechu.
Po okresie normalnego oddychania wykonać głęboki wydech, wstrzymać oddech i podobnie jak poprzednio
zmierzyć czas bezdechu.
Ocena:
czas bezdechu na szczycie wydechu:

15-30 s - średnio

3. Czas dowolnego bezdechu na szczycie głębokiego wdechu po 1 minutowej hiperwentylacji.
Przez 1 minutę oddychać biorąc maksymalny wdech i maksymalny wydech. Zatrzymać oddech na szczycie
wdechu i mierzyć czas jak uprzednio.
Ocena:
czas bezdechu po hiperwentylacji:

80-100 s - średnio

4. Pomiar siły mięśni oddechowych za pomocą manometru rtęciowego:
Po maksymalnym wdechu, mając nos zaciśnięty zaciskaczem, dokonać wydechu do ustnika manometru
rtęciowego. Odnotować maksymalna wysokość słupka rtęci. Można powtórzyć próbę.
Ocena:
wysokość słupka rtęci podczas wydechu:

80-90 mm Hg - średnio
100 mm Hg - wynik bardzo dobry

5. Czas bezdechu pod ciśnieniem.
Po maksymalnym wdechu, mając nos zaciśnięty zaciskaczem, dokonać wydechu do ustnika manometru
rtęciowego, tak aby utrzymać słupek rtęci na wysokości 40 mm. Utrzymywać słupek na tej wysokości jak
najdłużej.
Ocena:
czas bezdechu pod ciśnieniem:

25-40 s - średnio
70 s
- wynik maksymalny
6. Badanie reakcji serca na zatrzymanie oddechu pod obciążeniem (na wzrost ciśnienia śródopłucnowego i
śródosierdziowego).
Mierzyć co 15 sekund i przez 15 sekund częstość tętna w spoczynku - przed, podczas nasilonego wydechu przy
zamkniętej głośni trwającego do krańca wytrzymałości (stan taki jak podczas podnoszenia ciężarów - "uff!"
atlety) oraz po zakończeniu próby, aż do ustalenia się spoczynkowego tętna.
Ocena:
częstość tętna powinna wracać do normy (wartości w spoczynku) po :
1-2 minutach.
czas dłuższy - słaba wydolność układu krążenia.
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