
 (:pleural cavity) جنب فضای

 كمي مقدار تنها و ندارد وجود گازي هيچگونه آن داخل كه سينه ی قفسه و ريه جدار بين است فضايي

 اين فشار آنكه توجه جالب. نيست رويت قابل ريه راديولوژيك درتصوير كه است موجود آن در مايع

 فشار عنوان به اصطالحا را اين كه است كمتر ريه داخل فشار از هم و آتمسفر فشار از هم فضا،

 نيست خالء يعني جيوه متر ميلي صفر از كمتر فشار معناي به منفي فشار اما گيريم، می نظر در منفي

 760 از كمتر است فشاري منفي فشار از منظور. نداريم خاليي گونه هيچ جنب فضاي در ما و

mmHg صفر از كمتر نه. 

 گيري اندازه جيوه متر ميلي حسب بر جنب فضاي فشار چون شود؟ مي نظرگرفته در منفي چرا اما

 .باشد می آب سانتيمتر صفر با برابر mmHg 760 و است آب سانتيمتر حسب بر بلكه شود نمي

 هيچ درونش در و شود نمي ديده راديوگرافي در كه است كاذب فضايي جنب، شد گفته كه همانطور

 و پلك بين اشك ضخامت شبيه دارد وجود فضا اين در که ای موكوئيدی مايع. ندارد وجود گازي

 لغزش و ها ريه حركت هنگام در و دارد وجود احشايی و جداری جنب بين فضاي در كه است صلبيه

 به تنفس عمل تا شود مي سبب و كند مي جلوگيري صدا ايجاد از يكديگر روي ريه و سينه ی قفسه

 .شود انجام آرامي و نرمي

 در. شود مي خشك پلور فضاي آن در كه دارد وجود Pleurite Seche  نام به پلور التهاب نوعي

 گوشي با طبيب كه است شديد قدر آن پلورا شدن ماليده هم به صداي ، بيماري اين به مبتال بيمار

 .بشنود را ريه صداهاي نيست قادر

 ها آن كردن باز جهت در كند مي پيدا جريان ها آلوئول درون در كه هوايي ريه، جداري فشار مقابل در

 داخل در خارجي جسم ورود اثر در مثال شود، گرفته جريان اين جلوي اگر بنابراين. كند مي عمل

 آلوئول ی بازكننده فشار بنابراين. كرد نخواهد پيدا ادامه ريه از بخشي در هوا جريان برونشيول،

 نيز را سينه ی قفسه سهم نبايد بين دراين. شوند مي كالپس جداري فشار اثر در و يابد مي كاهش

 ارتجاعي خاصيت است، مهم ريه ارتجاعی خاصيت كه ميزان همان به دانست بايد. كرد فراموش

 .است مهم نيز سينه قفسه

 بين از را ريه و قفسه اين بين موجود منفي فشار يعني) نماييم خارج سينه ی قفسه از را ريه اگر

 ريه و سينه ی قفسه حجم ما بدن در آنچه پس. گردند مي كالپس ها ريه و شده متسع سينه ی قفسه( ببريم



 جنب فضاي منفي فشار توسط كه دو اين بين مستقيم غير است ارتباطي داشته، نگه اندازه اين در را

 .گردد مي ايجاد

 مشترك سطح ميزان و داشت نخواهد وجود گازي تبادالت شود، كالپس كه ها ريه از بخشي هر در

 طريق از شد، مبتال مسئله اين به اي ريه وقتي كه است ذكر به الزم. يابد مي كاهش خون و هوا بين

 آمفيزم آن به كه شوند مي باز هايش آلوئول و كنند مي جبران به شروع سالم هاي قسمت جبراني واكنش

 در بنابراين نيست؛ بيماري وجه هيچ به آمفيزم نوع اين. گويند جبراني

 بدانيم بايد شديم مواجه هم ها ريه شدن پس كال وبا كرديم خورد بر آمفيزم به ما اگر ريه راديوگرافي

 .است آمده پديد خون و هوا بين مشترك سطح افزايش جهت كه باشد مي مذكور نوع از آمفيزم كه

 


