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Az előadás céljai. 
 
  



4 
 

A légutak és a tüdő fő feladata az oxigén biztosítása a szövetek számára és a széndioxid 
eltávolítása. A légutak eközben kiszűrik a légszennyező részecskéket, a levegőt a test 
hőmérsékletére termosztálják és párásítják. Megfelelő körülmények között a tüdő az 
immunrendszer aktiválásán keresztül képes kivédeni a levegővel a tüdőbe jutott vírusok és 
baktériumok fertőző hatását. 
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Az orr és melléküregeivel illetve a szájüreggel párhuzamosan induló légutak a garaton és a 
gégén keresztül jutnak a légcsőbe. Ezután meghatározott számú, kb. 23-29, szabályos 
kettéágazással mennek át a főhörgőkből az egyre csökkenő méretű hörgők, alhörgők és 
hörgőcskék rendszerén keresztül, a kettéágazások száma által meghatározott mennyiségű 
(kb. 223 = kb. 8 millió) végüregekbe: a léghólyagokba. 
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Ha a légutak teljes keresztmetszetét, a külvilágtól a léghólyagocskák felé, egy adott sorszámú 
elágazás magaságában megmérjük, akkor azok összkeresztmetszete (A1, A2) az elágazási 
sorszám növekedésének megfelelően fokozatosan növekszik. Emiatt, a kontinuitási 
egyenletnek megfelelően, a légutak gázszállító csöveiben a gázok sebessége (v1, v2) eleinte 
nagy, majd fokozatosan csökken. 
Nyugodt légzés esetén az áramlás, még a nagy légutakban is lamináris, így zajtalan. 
Terhelés mellett a légzés sokkal gyorsabb légáramlást igényel. Ilyenkor, illetve betegség 
esetén ha a légutak általánosan vagy lokálisan beszűkülnek a légáramlás turbulenssé és ennek 
megfelelően zajosabbá válik. Zihálás, sípolás, búgás vagy szörtyögés jelentkezik, jellegzetes a 
megfelelő betegségre jellemző hallgatódzási lelettel. 
A turbulens áramlással szemben a légutak ellenállása is jelentősen megemelkedik. 
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A tüdőlégzés megvalósításának alapja a mellkas és a mellüreg változtatható térfogata, mely 
belégzéskor megnövekszik, míg kilégzéskor visszatér az alapállapotába. 
A térfogat növekedése belégzéskor úgy valósul meg, hogy: 

1) A bordák, a bordaközi izmok működésének megfelelően egy lógó alapállapotból 
megemelkednek, aminek során a mellkas fala kijjebb mozdul megnövelve ezzel a 
mellkas térfogatát. 
A bordák végeinek a kijjebb mozdulása a talicska-típusú egykarú emelők 
működésének megfelelően történik, melyek emelésében a bordaközi izmok vesznek 
részt.  
2) A rekeszizom összehúzódik és ezzel lefele mozdul, mely hozzájárul a mellüreg 
térfogatának a megnövekedéséhez. 
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Belégzéskor tehát az aktív izomműködés hatására megnő a mellüreg térfogata, mely maga 
után vonja a tüdők térfogatának a növekedését. A megnövekedett tüdőtérfogat, Boyle 
törvényének (pV=állandó, ahol p: nyomás és V: térfogat) megfelelően csökkent tüdőbeli 
gáznyomást eredményez. Emiatt nyomáskülönbség alakul ki a külvilág és a tüdő belseje 
között, aminek hatására a levegő a légutakon keresztül a tüdőbe áramlik. 
A folyamatok részleteit pontosabban az un. lufitüdő modell (lufi: léggömb) segítségével 
érthetjük meg. A lufitüdő modellben a tüdő egy léggömb, amely egy gumimembrán aljú 
üvegpalack belsejében helyezkedik el. A gumimembrán modellezi a rekeszizmot, a palack 
pedig a mellkast. A léggömb belseje a lufi szájadékán át vezetett merevfalú szívószálon 
keresztül csak a külvilággal kommunikál a palack szájában elhelyezett átfúrt dugón keresztül. 
A dugó hermetikusan elzárja a palack belső terét a külvilágtól. A szívószál a légutak modellje. 
A palackon kívül helyezkedik el az állandó légköri nyomáson levő extrapulmonáris tér. A 
palack belseje (a léggömbön kívül) felel meg a látszólagos intrapleurális térnek (részleteket 
ld. a dián), melynek nyomása a tüdőbeli nyomásokat egy kicsit megelőzve a tüdőbeli 
nyomásokhoz hasonlóan változó. A léggömb belseje felel meg a tüdőbeli intrapulmonáris 
térnek, ahol a nyomás a belégzés során a légköri nyomás alá csökken, míg a kilégzés során a 
légköri nyomás fölé nő. 
A légzést a transzpleurális nyomáskülönbség változása (∆𝒑pl) indítja el. (∆𝒑pl: a piros 
transzpleurális nyomáskülönbség az intrapleurális tér és az intrapulmonáris tér közötti nyomás 
különbsége.) Belégzéskor az intrapleurális térben a nyomás a mellkas megnövekedésével 
csökken (a lufitüdő modellben a gumimembrán lefelé húzása, és ezzel itt a nyomás negatívabb 
lesz). Ez a tüdőket borító mellhártya passzív követő mozgását idézi elő, aminek a hatására a 
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tüdők térfogata megnő. Így transzpulmonális nyomásváltozás (∆𝒑pulm - sárga) jön létre, ami a 
levegő beáramlását idézi elő a légutakon keresztül. (∆𝒑pulm: a sárga transzpulmonális 
nyomáskülönbség az intrapulmonáris tér és a légköri nyomás különbsége.) 
A transzpleurális és a transzpulmonális nyomáskülönbségek összege a transzmurális nyomás 
(egyszerűbben az intrapleurális és a légköri nyomások különbsége – a dián zölddel jelölve), 
mely arányos a belégzés hajtóerejével.  
Érdekes, és orvosi szempontból fontos, hogy nyugalomban az intrapleurális tér nyomása 
negatív, azaz a külső légköri nyomás alatt van (részleteket ld. a dián). Ez a pneumothorax 
kialakulásának lehetőségét hordozza magában a mellkasfal átlyukadása esetén. Ez 
életveszélyes állapotot idéz elő a légköri levegőnek az intrapleurális térbe való beáramlásával 
és így a további légzés meghiúsításával.  
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A tüdőben a gázcsere, az oxigén vérbe- és a széndioxid levegőbe juttatása, az alveólusok 
szintjén valósul meg. Ennek során az oxigén először az alveoláris levegőből, ami a légutakban 
megszűrődött, felmelegedett és vízzel telítődött, egy az alveoláris sejtek felületét beborító 
vizes közegbe oldódik be. Ezután átdiffundál az alveoláris sejten, majd egy sejtek közötti 
extracelluláris rétegen, végül a kapilláris ér endotél sejtjén keresztül bejut a vérbe (piros nyíl 
az ábrán). Itt a vörösvértest (vvt) membránján keresztül bejut a vvt-be, ahol kémiai kötéssel 
hozzákötődik a hemoglobinhoz. 
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A gázcsere első lépése az oxigénnek az alveoláris vizes fázisba (amit vízbe oldódással lehet 
modellezni) történő beoldódása. Az oxigén vizes fázisban megjelenő koncentrációja (c) 
egyenesen arányos a gáz vizes közeg feletti nyomásával (p). Az arányossági tényező az 
anyagpárra (oxigén-víz) jellemző. Ezt írja le Henry törvénye. Mivel ugyanezzel az egyensúlyra 
vezető folyamattal lehet leírni a gázok folyadékból történő gázfázisba való távozását is (csak 
fordított irányban), Henry törvénye alkalmazható a széndioxid leadására is. Jelentős a 
különbség az oxigén és a széndioxid víz oldékonyságában a széndioxid javára (HCO2 ≈

26 ⋅ HO2). Javarészben ez a majdnem 30-szoros különbség magyarázza a széndioxid 

hatékonyabb gázcseréjét. 
A továbbiakban, a vízben oldott oxigén diffúzióval jut át a szöveti barrieren keresztül a vvt-
kben lévő hemoglobinra.  Ennek a folyamatnak a diffúziós részét Fick I. törvénye ír le, mely 

alapján a gázok diffúziós anyagáramlása (Iv) egyenesen arányos a koncentrációgradienssel (
Δ𝑐

Δ𝑥
) 

és a diffúzióban részvevő felülettel (A), míg az arányossági tényező az diffundáló gázokra 
jellemző diffúziós állandó (D). Így a tüdőbeli gázcsere ezen lépésének hatékonyságát az 
jellemzi, hogy mekkora  diffúziós anyagáramlás tud kialakulni az alveólusok és a vvt-k között. 
Ezért extrém nagy a tüdő alveoláris felszíne (A=50-100 m2) és extrém kicsi az alveoláris teret 
a kapillárisoktól elválasztó két sejten és egy extracelluláris rétegen keresztül vezető szöveti 
barrier vastagsága (x = 3x10-7–1x10-6 m). 
A diffúziós állandó nagyságát befolyásolja a diffúzióban résztvevő részecskék tömege is, ami 
az oxigén és a széndioxid esetén eltérő (oxigénre M=32, széndioxidra M=44). Graham 
törvénye alapján az oxigén diffúziós állandója nagyobb, tehát vizes közegben az oxigén 
szöveti barrieren történő átjutási ideje rövidebb, mint a széndioxidé. Ugyanakkor, ha 
behelyettesítjük Fick I. törvényébe mind a Henry törvénye által leírt oldékonyságot, mind a 
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Graham törvénye által leírt tömegfüggést, arra jutunk, hogy a széndioxid oldékonysága 
jelentősebben befolyásolja a gázok anyagáramlását, mint az oxigén tömeg hatása, így a 
széndioxid hatékonyabb gázcseréje, ahogyan már korábban említettük, főleg jobb 
oldékonyságára vezethető vissza. 
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A gáz diffúziója az alveólustól a kapilláris belsejébe t1 időt igényel, ez a gáz diffúziós ideje. 
Normál körülmények között ez kb. t1 ≈ 10-1000 x 10-6 másodperc, azaz 1 ezred másodpercen 
belül biztosan befejeződik. A vér átáramlása az alveoláris kapillárison keresztül t2 ideig tart, 
melyet  perfúziós időnek nevezünk. Egészségesekben a vvt kb. 1 másodperc alatt jut át a tüdő 
egyetlen alveólusának a kapillárisán, tehát a normál t2 ≈ 1 másodperc. Betegség esetén ezek 
az értékek változhatnak, ezek alapján megkülönböztetünk perfúzió limitált és diffúzió limitált 
gázcserét, annak megfelelően, hogy a gázcsere során a perfúzió vagy a diffúzió igényel több 
időt. Normál körülmények között az O2 gázcseréje perfúzió limitált, azaz ha javítani akarunk 
rajta, ezt leghatékonyabban a vér nagyobb mértékű átáramoltatásával (perfúzió) tudjuk 
megoldani. 
A jobb oldali ábra azt mutatja, hogy hogyan változik az oxigén diffúziójának a hajtóereje egy 
alveólusban miközben a kapíllárison belül a vér előrehalad (O2 (Normal) - piros vonal). A 
hajtóerő tehát az alveólusban lévő gáznyomás (p1) és a vvt-ben lévő gáznyomás (p2) 
különbsége. Oxigénre, mivel a hemoglobin erősen köti az oxigént, ez a nyomás (p2) a vénás 
vérben sem nulla (a vénás vér oxigén telítettsége kb. 50%-os, ami a vérben mérhető gáz 
nyomásával arányos). Így nem nulláról, hanem kb. 50%-ról indul, és az igen vékony szöveti 
barrier és az igen nagy felület miatt nagyon gyorsan (a teljes perfúziós idő egyharmada alatt) 
eléri a vvt az alveoláris szintnek megfelelő oxigén telítettséget (alveoláris nyomás (p1): 100%, 
szaggatott vonallal jelezve, ami százalékosan mutatja az alveoláris oxigén telítettséget és ez az 
alveoláris gáz nyomásával arányos). Kóros körülmények között (tüdővizenyő), a szövetek 
közötti terek kiszélesedése a folyadéknak az extracelluláris terekben való felgyűlése és/vagy a 
folyadékoknak az alveólusokban történő felszaporodása miatt a diffúziós távolság (x) nagyon 
megnő. Ez pedig nagyon megnöveli (hiszen a diffúzió esetén a szükséges idő négyzetes 
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összefüggést mutat) a gázok diffúziójának az idejét, azaz abnormális körülmények között az 
oxigén gázcseréje diffúzió limitálttá válik (O2 (Abnormal) - piros vonal). 
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A légzésre folyamatosan szükség van, így nem mindegy, hogy a szervezet mekkora energia 
befektetés árán tudja ezt a folyamatot biztosítani. Ezért fontos az hogy a tüdőnek mekkora a 
légzéssel szembeni mechanikai ellenállása. 
Ennek kezelésére az élettanászok a mechanikai ellenállással fordítottan arányosan viselkedő 
fogalmat vezettek be az un. tüdő compliance-t (komplájensz), mely a tüdő tágulékonysági 
képességének a mértéke. A tüdő compliance azzal a térfogat növekedéssel egyezik meg, 
amennyivel a vizsgált tüdő térfogata megnő egységnyi nyomásnövelés alkalmazásakor. Más 
üreges szervek tágulékonyságát is lehet vele kezelni. A belső nyomás növelés hatására a 
térfogat növekedésére való hajlamot adja meg. Ezt a jobb oldali ábrán lévő tüdő modell 
rendszerrel lehet mérni. 
Külön a mellkas falának és a tüdőnek is van valamilyen mechanikai ellenállása. Mivel a 
mellkas és a tüdő egy mechanikai egységet képez, a kettő ellenállásának összege adja meg a 
rendszer teljes mechanikai ellenállását. Mivel a compliance a mechanikai ellenállással 
fordított arányban változik, így a légzőrendszer mint egy egységes rendszer compliance 
értékei reciprok módon összegződnek. 
A tüdő aktuális térfogatát a transzmurális nyomás és a tüdő valamint a mellkasfal 
tágulékonysága szabja meg. 
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A compliance tehát egységnyi nyomás változásra eső térfogat változás, mely a tüdő esetén 
~200 ml/vízcm gyakorlati egységben adható meg. A compliance a tüdő térfogat-nyomás 
görbéjének meredekségéből is leolvasható és változik a tüdő térfogatának változásával illetve 
más utat jár be a görbe a belégzéskor és a kilégzéskor. Ez a hiszterézis a belégzéskor 
felszabaduló surfactant hatása. 
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A mellkas fala és maga a tüdő is egy rugalmas szerkezet. A mellkas falának rugalmasságát a 
csontos keretre ráfeszített ínak és az aktívan is működtethető izmok feszülése biztosítja. A 
mellkas fala nyugalomban is egy felhúzott rugóhoz hasonlítható, ami szétfelé illetve kifelé 
feszíti az intrapleurális teret azaz a tüdőt. Ezzel ellentétes irányú rugalmas erőhatást biztosít 
a tüdőszövetek szerkezetéből adódó rugalmasság, mely az alveólusok köré szerveződő 
kötőszövetes állomány extracellulárisan elhelyezkedő szabályos elrendeződésű elasztikus és 
kollagén rostok hatása. Ezeknek az ellentétes irányú erőhatásoknak a következménye az 
intrapleurális (ppl) negatív nyomás azaz az, hogy az intrapleurális térben kisebb a nyomás mint 
a normál légköri nyomás. 
A mellkas fal radiálisan kifelé mutató erőhatásai nyitják meg az alveólusokat a beáramló 
levegőnek és tartanak egyensúlyt a tüdő centrális irányú rugalmas erőivel. Az alveólusokat 
megnyitó erőhatásokkal ellentétes, tehát a tüdő légzési felületének bezárására, 
csökkentésére törekvő, erőhatást képvisel az alveólusok felületét burkoló folyadékréteg és 
az alveoláris levegő határán keletkező felületi feszültség.  
Ha az alveólusokat beborító folyadék réteg tiszta víz lenne, akkora befelé irányuló erőhatás 
ébredne rajta, hogy a tüdő bezáródna (azaz csökkenne a légzési felület) és megfulladnánk. 
Ennek a hatásnak a kikerülésére termel a tüdő felületaktív anyagot, amivel a felületi 
feszültséget minimálisra csökkenti, mérsékelve ezzel a bezáró erőhatást.  
Ha a compliance mérésére szolgáló tüdő-modell rendszer belsejét vízzel töltjük fel, kizárjuk a 
tüdőből a levegőt, így megszűnik a folyadék-levegő határréteg és kikapcsoljuk ezzel a felületi 
feszültség hatását is. Ez látható a jobb oldali ábrán. Ekkor a normál be és kilégzési ciklus 
compliance görbéjétől balra jelenik meg egy sokkal meredekebb és hiszterézist nem mutató 
compliance görbe. A meredekebb compliance görbe megnőtt compliance-t jelent, tehát a 
tüdő tágulékonysága megnő, azaz csökken a légzési ellenállás. Ha nincsen felületi feszültség, 
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azaz nincsenek gázok a tüdőben, paradoxnak tűnő módon könnyebb a légzési mozgások 
kivitelezése. 
Így a csökkentett felületi feszültséggel működő tüdő is kisebb energiabefektetéssel 
üzemeltethető, ezért termeli a tüdő a surfactant felületi feszültség csökkentő anyagot. 
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De mi is az a felületi feszültség? 
A felületi feszültség tulajdonképpen a folyadékok felszínének összehúzódási képessége. 
Abból származik, hogy molekuláris szinten több és egyensúlyra vezető kohéziós erőhatások 
(azonos molekulák között ébredő molekuláris vonzóerők) jelentkeznek a folyadék részecskéi 
között a folyadék belsejében, mint a felületen. A folyadék felületén elhelyezkedő részecskéit 
a mélyebben lévő folyadék részecskék a bal felső ábrán látható vektornak megfelelően a 
folyadék belseje felé húzzák. Ilyen erőhatás nem jelenik meg a folyadék belsejében, mert ott 
a folyadék részecskéi között ható erők kiegyensúlyozzák egymást. 
A folyadékok felszíni molekulái többlet helyzeti energiával rendelkeznek a folyadék 
belsejében elhelyezkedő molekulákkal szemben, így a folyadékok minimális felület 
létrehozására törekszenek. 
A felületi feszültség  az az energia illetve munka ami a folyadék felszín egységnyi felülettel 
való megnöveléséhez szükséges. Jele 𝜰 – egysége: [J/m²] = [N/m]. Ez áll a kapillaritás 
hátterében. 
Ez magyarázza azt az egyszerűen kivitelezhető labortesztet, a Hay-féle kénpor tesztet, 
amelyet a felületaktív tulajdonságokkal rendelkező epesavaknak a vizeletben való 
kimutatására alkalmaztak régen. A kénpor ugyanis hidrofób tulajdonságokkal bíró por, ami a 
víz vagy a vizelet felületi feszültsége miatt a felületen úszik. Ha a vizelet tartalmaz epesavakat, 
felületi feszültsége lecsökken és a kénpor lesüllyed. 
A kapillaritás hátterében is a felületi feszültség áll. Itt pl. a nedvesítő (hidrofil) un. kapilláraktív 
vékony üveg csőben felemelkedik a vízszint. A nedvesítés azt jelenti, hogy az üveg fala és a víz 
molekulái között erősebb adhéziós erők (a különböző molekulák között ébredő molekuláris 
vonzóerők) ébrednek, mint a víz molekulái közötti kohéziós erők. Így az üveg-víz adhéziós erők 
elkezdik emelni a csőben lévő fallal érintkező víz molekulákat, amik viszont a köztük lévő 
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kohéziós erőhatások miatt követik társaikat. Emiatt addig emelkedik a kapillárisban a vízszint, 
amíg az üveg-víz adhéziós és a víz-víz kohéziós erők egyensúlyba nem kerülnek a felemelkedett 
víz súlyával. Ha a cső kis átmérőjű, akkor a vízszint emelkedés látványosan nagy. Az itt ható 
erők közül ugyan az üveg-víz adhéziós erőket nem ismerjük, de a víz-víz kohézió 
tulajdonképpen a víz felületi feszültsége. Így az ebből származó kerület hosszával arányos erő 
(2𝑟𝜋𝛶) tart egyensúlyt a gravitációval (𝜌𝑔ℎ𝑟2𝜋). (Ahol r: a kapilláris sugara, 𝛶: a víz felületi 
feszültsége, 𝜌: a víz sűrűsége, g: a nehézségi gyorsulás, h: a felemelkedett víz magassága.)   
Ugyanígy maradhat fenn a víz felszínén egy nem nedvesítő (hidrofób; adhézió kisebb, mint a 
kohézió), nagy felületű és vékony, de a víznél nagyobb fajsúlyú tárgy (pl. gémkapocs, 
fémlemez, zsiletpenge). 
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Az alveólusok mérete is befolyásolja megnyílásukat. 
Minél kisebb egy alveólus, annál nehezebben nyílik meg és könnyebben esik össze. Ha két 
különböző méretű alveólus kapcsolatba kerül egymással, akkor a kisebb bezáródik, a nagyobb 
pedig kinyílik. 
Ez Laplace törvényével magyarázható és jól szemléltethető a palackba zárt ásványvíz 
buborékok viselkedésével. Ha kinyitjuk a palackot, csökken a nyomás és nő a buborék mérete. 
A Laplace törvény a vízben lévő buborék nyomását adja meg a felületi feszültség és a 
buborék sugara segítségével. Ugyanis a buborékban lévő nyomás egyensúlyt tart a felületi 
feszültség összehúzó erejével, pontosabban a nyomásból származó erő a felületi 
feszültségből származó erő sugárirányú komponensével tart egyensúlyt, mely komponens 
nagysága fordítottan arányos a gömb sugarával. 
A felületi feszültség csökkenteni igyekszik egy ilyen buborék méretét, míg a benne levő gáz 
nyomása növeli azt. Így minél kisebb a buborék sugara, annál nagyobb a benne uralkodó 
nyomás. (Vagy kisebb a felületi feszültsége azonos nyomások mellett.) Ha egy kisebb buborék 
kapcsolatba kerül egy nagyobb buborékkal, a nagyobb nyomású helyről a kisebb nyomású 
helyre áramlik a levegő, így a nagyobb megnő, míg a kicsi összeesik.  
A Laplace törvényt szappanbuborékra alkalmazva a felületi feszültséget kétszeresen kell 
figyelembe venni, hiszen itt kétszeres a felület, ahol a felületi feszültség hat. A 
szappanbuborék belsejében és kívül is van egy gáz-folyadék határréteg. 
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A tüdő sejtjei tehát egy szappanhoz hasonló felületaktív anyagot termelnek, hogy 
csökkentsék az alveólusok megnyitásához szükséges erőket vagyis a légzésre fordított 
energiát. 
Ez az un. surfactant főleg foszfolipidekből (DPPC) áll, mely felületaktív molekula töltéssel 
bíró vége a határfelület vizes részébe merül, míg a hidrofób része a levegő felé fordul. Ez 
csökkenti a víz molekulák és a levegő közvetlen találkozását, jelentősen mérsékelve ezzel a 
folyadék felületi feszültségét és párologtatását is. Ezen kívül specifikus fehérjék, pl. különböző 
lipoproteinek is részei a surfactantnak, melyek elősegítik a foszfolipideknek, mint „fél 
membránoknak” a határfelületre való kijuttatását. 
A surfactant termelés helye a tüdő testesebb, ún. II. típusú alveoláris sejtjei, melyek azt a 
tüdő lokális keringésének és a légzésnek a függvényében szekretálják. 
 
  



23 
 

 
A surfactant csökkenti a felületi feszültséget, így csökkenti a tüdő mechanikai ellenállását, 
tehát növeli a tüdő compliance-t. Növeli a tüdő megnyílását a kisebb alveólusok használatba 
vételével. Ezzel jelentősen csökkenti a légzési munkát.  
A surfactant molekulái folyadék-gáz határfelületen kis felületre koncentrálódnak. Amikor a 
DPPC molekulák közel kerülnek egymáshoz, kevésbé vonzzák egymást, mint a vízmolekulák, 
és ez ellensúlyozza a Laplace törvénye következtében bekövetkező alveólus összeesést. 
Így a surfactant segít az alveólusokat szárazon tartani, megelőzve ezzel a vérből történő 
folyadék beáramlást. A nagy felületi feszültség surfactant hiányában behúzná az alveólusok 
falát, melyek erre összeesnének, bezáródnának. Ez nagyobb, a sejtek között megjelenő negatív 
nyomást okoz, mely meghaladja a vér kolloidozmotikus szívó hatását (COP – negatív kolloid 
ozmotikus nyomás) a vérpálya felé. Így több folyadék szűrődik ki az érpályából a szövetek közé 
és az alveólusokba. 
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A gázok munka végzése nyomásuk és térfogat változásuk szorzatával számolható. Ha vesszük 
a nyomás-térfogat grafikont, akkor a munkavégzést a pV görbe alatti területtel kapjuk (szürke 
sraffozott terület). 
A compliance görbe megszerkesztésekor hasonlóan járunk el, de itt térfogat-nyomás 
grafikont használunk. Azaz az előzőekkel szemben a p és a V tengelyek fel vannak cserélve. Így 
a pV görbe alatti területe az „Y” tengely irányában adja a munka értékét (rózsaszín 0ABCD0 
terület), szemben a klasszikus fordított felállással, ahol az „X” tengelyre vetítve kaptuk a 
munkát. Azt is vegyük észre, hogy a compliance görbe vízszintes tengelyén az intrapleurális 
nyomás negatív, mely belégzés közbeni növekedését jobbra ábrázoljuk, annak ellenére, hogy 
az értékek csak abszolútértékben növekednek ebben az irányban. (Vagy egyszerűen a 
transzmurális nyomást ábrázoljuk az X tengelyen, ami mindig pozitív; az erőltetett kilégzés 
kivételével, ahol negatív értékű.) 
A légzési ciklus alatt végzett munka két komponensből rakható össze. 1) A rugalmas erők 
ellen végzett munka, mely energia tárolódig a szövetek között mint egy rugóban és 
kilégzéskor visszanyerjük (a rózsaszín terület 0AECD0 része), illetve 2) a súrlódási erők ellen 
végzett munka, mely disszipálódik és hő formájában elvész a szövetek között (pirosan 
sraffozott rész, azaz a rózsaszín terület ABCEA része). 
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Betegségekben a légzési munka hatásfoka romolhat. Ebből a szempontból két fontosabb 
betegségcsoportot különböztetünk meg, az un. restriktív és az obstruktív tüdőbetegségeket. 
Restriktív esetben, mely gyakran a korral jár, pusztulnak az elasztikus rostok, így a tüdőszövet 
veszít rugalmasságából. A tüdő merevebb lesz, csökken a compliance. Ez a normál 
compliance görbét úgy módosítja, hogy az megnyúlik, mert a csökkent rugalmasság és a 
merevebb tüdő nagyobb statikus transzmurális nyomást igényel és nő a légzési munka a piros 
területnek megfelelően.  
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Obstruktív tüdőbetegségek esetén a levegőnek a tüdőbe juttatása nehezített, mely a légutak 
szűkülése miatt jön létre. Ez a normál compliance görbét kigömbölyíti. Ilyenkor a légutak 
ellenállása nő meg, ami nagyobb dinamikus transzmurális nyomást igényel, de a statikus nem 
változik. Összességében itt is megnő a légzési munka az ábrán látható piros területnek 
megfelelően. 
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A légutak összkeresztmetszete a tüdő szerkezetéből adódóan lefelé fokozatosan növekszik. Ez 
a kontinuitási egyenletnek megfelelően fogja meghatározni a levegő áramlási sebességét. 
A bordaközi izmok és a rekeszizom működése biztosítja a belégzéshez kapcsolódó 
nyomásváltozásokat, melyet a lufitüdő modell segítségével követhetünk nyomon. Itt az 
üvegen belüli nyomáscsökkenés az intrapleurális nyomáscsökkenésnek felel meg, ami a 
transzmurális nyomáskülönbséget fogja biztosítania belégzéshez.  
A gázcsere az alveoláris és a kapilláris sejteken át és a köztük lévő extracelluláris téren 
keresztül valósul meg. Sebességét a gázok oldékonysága, levegőbeli parciális nyomásuk, a 
gázok diffúziója, a vérrel való kémiai reakciójuk és a rendelkezésre álló vér mennyisége szabja 
meg.  
A compliance a tüdő tágulékonysága, melyet főleg a légzőrendszer szöveteinek a 
rugalmassága és az alveólusok felületi feszültsége határoz meg.  
A felületi feszültség tehát a részecskék kohéziós erejéből származik. Az azonos részecskéket 
összehúzó kohéziós erők a folyadékok belsejében egyensúlyban vannak, míg a gáz 
fázishatáron ez az egyensúly megváltozik, a gázok irányában ti. hiányzik a kohézió. Emiatt a 
folyadékok felületi részecskéi többlet helyzeti energiával rendelkeznek. Az alveoláris rendszer 
megnyitása jelentős energiabefektetést igényel az első légvétel alkalmával, mert a felületi 
feszültség miatt ez nagy helyzeti energia növekedést jelent a felületi vízmolekulák számára. 
Ezt a helyzeti energiát csökkenti a surfactant, jelentősen segítve ezzel a tüdő megnyitását az 
első légvételnél is. Laplace törvényének megfelelően a kisebb alveólusok megnyitásához 
nagyobb nyomás kell és könnyebben összeesnek. Surfactant hiányában az alveólusok 
irányából a nagyobb felületi feszültség miatt erősebb szívóhatás érvényesül. 
A compliance görbéből leolvasható légzési munka két komponensből tevődik össze: a 
konzervatív rugalmas erők és a disszipatív súrlódási erők ellen végzett munkák. Annak 
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megfelelően, hogy a konzervatív vagy a disszipatív erők emelkednek meg kórosan, beszélünk 
restriktív vagy obstruktív tüdőbetegségekről. 
 


