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Giriş  
Bu çalışmada solunumsal değişkenleri kaydetmek için kullanılan bir yöntem olan spirometri ile tanışacak ve solunum 
parametrelerini elde etmek üzere bir kaydı analiz edeceksiniz. Burada hem akciğer hacim ve kapasitelerini inceleyecek, 
hem de temel akciğer fonksiyon testlerini uygulayarak, hava yolu darlığının simülasyonun yapacaksınız. 

  
Zuntz'dan bir solunum aygıtı. 

 
Spirometre, göğüs kafesinin hareketlerini, üflenen havanın miktarını ve bu olaylar olurken geçen zamanı kaydeden bir 

cihazdır.  

 
 

Öğrenme hedefleri 
Bu çalışmanın sonucunda:  

 Spirometrinin esaslarını öğrenecek ve bir akış kaydından nasıl hacim elde edilebildiğini göreceksiniz.  

 Akciğer hacim ve kapasite kayıtlarınızı, aynı yaş, boy ve cinsiyetten tipik bir bireyinki ile karılaştıracaksınız.  

 Akciğer fonksiyon teslerini uygulayacak, bu testlerden üretilen yaygın parametreleri (PIF, PEF, FVC and FEV1) 
hesaplayacak ve bu ölçümleri aynı yaş, boy ve cinsiyetteki tipik bir kişinin değerleri ile karşılaştıracaksınız.  

 Hava yolu tıkanıklığının PIF, PEF, FVC and FEV1 değerlerine etkilerini tanımlayınız. 
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Cihazların kurulumu 
İşlem basamakları 

1. Spirometre podunu PowerLab'ın 1 numaralı girişine bağlayınız.  
2. Spirometre podu sıcaklığa hassas olduğu ve cihaz ısındıkça değerlerde kayma meydana geleceği için kullanmadan en 

az 5 dk önce PowerLab'ı çalışır duruma getiriniz. Podun ısınmasına bağlı olarak sinyallerin dalgalanmasını engellemek 
için cihazı PowerLab'ın güç kaynağından uzağa, bir rafa veya PowerLab'ın yanına yerleştiriniz.  

3. İki plastik boruyu, solunum ağız aparatından spirometre podunun arkasında bulunan küçük borulara bağlayınız.  
4. Körüklü boruyu, filtreyi ve ağız parçasını akış başlığına bağlayınız.  
5. Deneyin farklı bölümleri için aşağıdaki aletlerin erişilebilir durumda olduğundan emin olunuz:  

 Deneğinizin boyunu ölçmek için bir rulo cetvel veya mezura.  

 Havayolu tıkanıklığı deneyi için şeffaf bant ve bir tükenmez veya sivrice açılmış kurşun kalem.   

 Her gönüllü denek için ilave ağız aparatları ve tek kullanımlık filtreler. 

 Eğer bir solunum sistemi enfeksiyonunuz varsa bu deney için gönüllü olmayınız. 

ADInstruments Spirometre podu 

 
Spirometre podu, insan ve hayvanlarda hava akım hızını ölçmek üzere bir soluk akım başlığı ile kullanılan, düşük 
parazitli ve düşük hava akımı çözünürlüğüne sahip diferansiyel bir basınç dönüştürücüsüdür. 
 

ADInstruments Akım Başlığı 
ADInstruments Akış Başlığı solunuma bağlı hava akışını ölçmek için kullanılır. İçinde ince gözenekli bir ağ bulunur; bu 
ağdan solunan hava, akım hızıyla orantılı olarak küçük basınç farklılıkları yaratır. İki adet plastik tüp, bu basınç farkını, 
basınç sinyalini PowerLab ile kaydedilip LabTutor ile görüntülenebilecek değişen voltaja dönüştüren bir basınç 
dönüştürücüsüne sahip olan Spirometre poduna iletir. Hacim (V) ise, akımın integrali cinsinden hesaplanır: 

 

javascript:LabTutorNav.openPopup('Spirometer%20pod.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('flowhead.html')


 

3 
 

 

 

 
 

Spirometre podunu sıfırlamak 
Spirometre podunun taban sinyali sıcaklık değişimlerine bağlı olarak sürüklenme gösterebilir. Doğru bir hacim ölçümü 
elde etmek için yeni bir kayıt almadan önce her defasında Podu sıfırla düğmesine basmak gerekir. 

İşlem basamakları 
1. Hava üfleme aparatını masanın üzerine sabit olacak şekilde bırakınız ve Podu sıfırla düğmesine basınız. Böylece, akış 

kanalındaki kayıt çizgisi sıfır noktasına sabitlenecektir.  
2. Başlat düğmeisne tıklayınız. Gönüllü arkadaşınız şimdi ağız bölümünü ağzına yerleştirip iki eliyle plastik akış aşlığı 

bölümünü dikkatlice tutmalıdır.   

 Akış kayıtlarından hacmi doğru bir şekilde hesaplamak için, kaydın mutlaka cihaz içine soluma başlamadan önce 
başlatılması gerekir. 

3. Deneğinizin burnunu burun kıskacıyla kapatınız. Böylece solunan bütün havanın mekanizmaların içinden geçtiğine emin 
olabilirsiniz.  

4. Kaydı izleyiniz. Nefes verme sırasında sinyal aşağı doğru yön değiştirmelidir. Eğer tersi oluyorsa, kaydı durdurun ve ya 
akış başlığının yönünü veya Spirometre Poduna giden plastik tüplerin yerini değiştirin.  

5. Deneğiniz cihazlara alışıp aygıtın içinden normal soluk alıp vermeye başladığında kaydı durdurup bir sonraki sayfaya 
geçiniz.  
 

Podu Sıfırla düğmesi 

 
Podu Sıfırla düğmesi, Spirometre podundan kaynaklanan voltaj kaymasını sıfırlar. 
Bu düğme, Solunumsal Hava Akımı ve Hacim deneylerinden herhangi birisine başlanırken muhakkak tıklanmalıdır. 
 

Spirometre Akım Başlığı 
Denek, akım başlığını burada gösterildiği gibi tutmalıdır. 
Akım başlığına tutturulan iki plastik tübün içinde su buharı toplanmasını engellemek için bunlar sürekli yukarı doğru 
olmalıdır. 

javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/zeropod.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/startstopbutt1.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('flowheadhold.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/startstopbutt1.html')
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Hacim düzeltmesi 
 Laboratuvar sorumlularınız bu adımı sizden önce yapmış olabilir. Lütfen devam etmeden önce ders sorumlularına 

danışınız. Eğer düzeltme yapılmışsa bir sonraki sayfaya ilerleyiniz.  
Bir çok durumda dışarı verilen hava içeri çekilen havaya göre daha fazla hacime sahiptir. Isınma ve nemlenmeye bağlı 
olan bu artış genellikle %5-10 civarındadır. Bu nedenle Hacim kanalı için bir hacim düzeltmesi eklemek gerekir. 

İşlem basamakları 
1. Sıfırlama düğmesi kullanarak Spirometre podunu tekrar sıfırlayınız.  Sıfırlama işlemi sırasında soluk aparatının masa 

üzerinde hareketsiz bir biçimde durması gerektiğini unutmayınız.  
2. Başlat düğmesine basınız. Kayıt başladıktan sonra gönüllü deneğinizden aparatı ağzına yerleştirerek içinden nefes alıp 

vermesini isteyiniz.   
3. Deneğinizin soluk aparatı içine tam bir ekspirasyon yapmasını sağlayın ve ardından yaklaşık bir dakika boyunca normal 

tidal nefes alıp vermesine devam etmesini söyleyin.   
4. Kayıt devam ederken verilerinize  "Hacim düzeltme işlemi" şeklinde bir yorum ekleyiniz.  
5. Bir dakikanın sonunda deneğinizden yine tam bir ekspirasyon yapmasını isteyiniz.  

javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/zeropod.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/startstopbutt1.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/CmtWin1.html')
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6. Dur düğmesine tıklayınız. Deneğiniz artık cihazın içine nefes alıp vermeyi bırakabilir ve burun mandalını çıkartabilir. 
Kaydınız şu örnekteki gibi olmalıdır. 

Analiz 
1. Her iki zorlu ekspirasyon olayını da kapsayacak şekilde, tüm tidal soluk alıp-verme kaydını seçiniz. Bunu, kaydın 

altındaki zaman eksenine çift tıklayarak yapabilirsiniz (kaydın tümü seçilecektir).  
2. Hacim düzeltme faktörü varsayılan olarak 1.08'dir. Verilerinizi uygun bir şekilde seçtikten sonra LabTutor size yeni bir 

düzeltme faktörü önerecektir. Eğer bu değeri uygulamak isterseniz Uygula düğmesine basarak bu değeri kabul ediniz. 
 
 

Akış, Hacim ve Hacim Düzeltmesi 
 Akış ve hacim arasındaki ilişkiye dikkat ediniz. Akış sinyali pozitif olduğunda (inspriasyonda), hacim kaydı da 

yükselmektedir. Akış negatif olduğunda (ekspirasyon), hacim kaydı da düşmektedir.  

 Kayıtta akışın "sıfır" olduğu bir noktayı bulunuz. Dikkat edilirse bu anda hacim kaydı da hareket etmemektedir (yatay 
durumdadır), çünkü sıfır düzendeki bir sinyalin hesaba katılması integrale herhangi bir değer katmaz.  

 Hacim düzeltme oranı ile oynayarak hacim kanalındaki etkisini gözlemleyiniz. Varsayılan değer 1.0 olduğunda; yani 
düzeltme uygulanmadığında, zamanla hacim kanalında aşağıya doğru bir kayış izleyeceksiniz. Eğer hacim düzeltme 
oranınız uygunsa, Uygula butonuna tıkladığınızda aşağı doğru gözlenen bu eğilim ortadan kalkacaktır. Devam etmeden 
önce uygun düzeltme oranını uygulamayı unutmayın. 

Örnek veri 

 
 

Seçim üzerinden kanal hesaplamaları 

 
LabTutor'da analiz, yandaki örnekteki işaretli alan gibi bir alanın veri panelinden seçilmesi ile basitçe gerçekleştirilebilir. 
Değer göstergeleri, bir seçim üzerinde özel hesaplamaları yapacak şekilde belirlenebilir. Bu örnekte değer panelleri, 
alttaki iki kanalda bulunan iki farklı EEG kaydından ortalama genlik ve frekans değerlerini göstermektedir. 
Bir kaydın zaman eksenine çift tıklayarak, bütün kaydın otomatik olarak analizini yapmak da mümkündür.  
 

javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/startstopbutt1.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/volcorrect.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/selection.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('valuepanel1.html')
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Deney 1 
Bu deneyde soluk döngüsünü inceleyecek ve hacim değişikliklerini ölçeceksiniz. 
Normal nefes alıp verme sürecini kaydederken önemli olan bir nokta, deneğinizin bilinçli olarak nefes alıp-vermesini 
kontrol etmemesini sağlamaktır. Bu amaçla deneğinizin yüzünü bilgisayar monitöründen başka bir yöne döndürerek 
pencereden dışarı baktırmayı veyahut kitap okutmayı tercih edebilirsiniz. 

İşlem basamakları 
1. Sıfırlama düğmesi kullanarak Spirometre podunu tekrar sıfırlayınız.  Sıfırlama işlemi sırasında soluk aparatının masa 

üzerinde hareketsiz bir biçimde durması gerektiğini unutmayınız.  
2. Başlat düğmesine tıklayınız. Kayıt başladıktan sonra deneğinizden burun mandalını takmasını ve cihazın içinden normal 

bir şekilde solumasını isteyiniz. 1-2 dakika kadar normal tidal solunumu kaydediniz.  
3. Kayıt sırasında kaydınızın uygun bir noktasına "normal tidal soluma" yorumunu giriniz.  
4. Bu tidal nefes alıp-verme sürecinin sonunda deneğinizden alabileceği kadar derin nefes almasını ve hemen ardından 

verebileceği kadar kuvvetli ve derin nefes vermesini isteyiniz.. Ardından deneğinize bir süre daha normal soluk alıp 
verdiriniz ve kaydı sonlandrınız.  

5. Bu derin soluk alma ve verme sürecine "Akciğer hacim prosedürü" gibi bir yorum giriniz.  
Kaydınız şu örneğe benzer olmalıdır. Akciğer hacim prosedürünü birden fazla kez tekrar edebilirsiniz. 

Akciğer hacimleri 

 
 

javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/zeropod.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/startstopbutt1.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/CmtWin1.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/startstopbutt1.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/lungvolsdata.html')


 

7 
 

 
 

Analiz 
Tabloyu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

 Akciğer hacim ve kapasitelerini tekrar hatırlamak için tıklayınız. 
1. Normal tidal soluma verilerini inceleyiniz. Bir dakikalık sürede kaç nefes döngüsü gerçekleştiğini hesaplayınız (beats per 

minute; bpm). Bu değeri tablodaki uygun hücreye yazınız.  
2. Tek bir tidal inspirasyonun hacmini hesaplamak için İşaretçi'yi kutusundan alıp, hacim kanalındaki bir tidal inspirasyon 

dalgasının başlangıcına götürerek bırakınız. Dalga imlecini hacim kanalındaki bir sonraki tepe noktasına hareket ettiriniz. 
(bu nokta işaretçinin pozisyonun göre 0.5-1.5 saniye sağ tarafta olmalıdır).  

3. Seçilen veriyi Değer paneli'ne işlemek için tıklayınız ve değer panelinde görünen değeri tablonun Tidal hacim (VT) 
hücresine sürükleyiniz. Dakika ekspirasyon hacmini LabTutor otomatik olarak hesaplayacaktır. 

4. 2 ve 3. basamakları İnspirasyon yedek hacmi (IRV) ve ekspirasyon yedek hacmi (ERV) değerlerini belirlemek için 
tekrarlayınız. İşaretçinin ERV hesaplaması için normal bir tidal inspirasyonun başlangıcında (çukur noktada); IRV işlemi 
için ise normal bir tidal inspirasyonun sonunda (tepe noktasında) olması gerektiğini unutmayınız.  

5. Bu bağlantıya tıklayarak tortu (rezidüel) hacim (RV) için tahmini değerleri hesaplayabilecğeini hesaplayıcıya 
ulaşabilirsiniz.  
Akciğer kapasiteleri LabTutor tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır. 
 

Akciğer hacim ve kapasiteleri  

 
 

Tahmini değerler 
Deneğinizin tortu (rezidüel) hacmini tahmin etmek için aşağıdaki hesaplayıcıyı kullanınız. Rapor sayfasında aynı 
değişkenler, deneğinizin vital kapasitesi, fonksyionel tortu kapasitesi, total akciğer kapasitesini ve Deney-2'deki akciğer 
fonksyion testi değerlerini belirlemek için kullaılacaktır. 
Eğer boy değerini inçten santimetreye çevirmek siterseniz yandaki tabloyu kullanınız.  
Tahmini değerler, Akciğer fonksiyonları için Goldman and Becklake denklemlerine dayanmaktadır (John Hopkins Akciğer 
Laboratuvarı) 

javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/lungvols.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/Marker1.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/waveformcursor.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/valuepanel1.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('Extras/predicted_vc_rv.html')
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Deney 2 
Bu bölümde akciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan zorlu ekspirasyon parametrelerini hesaplayacağız. 
Deney-1'de görev alan gönüllü deneğinizi bu deneyde de kullanmalısınız. 

İşlem basamakları - Zorlu Vital Kapasite (FVC) 
1. Sıfırlama düğmesi kullanarak Spirometre podunu tekrar sıfırlayınız.  Sıfırlama işlemi sırasında soluk aparatının masa 

üzerinde hareketsiz bir biçimde durması gerektiğini unutmayınız.  
2. Başlat düğmesine tıklayınız. Kayıt başladıktan sonra deneğinizden burun mandalını takmasını ve cihazın içinden normal 

bir şekilde solumasını isteyiniz.   
3. "FVC hesaplama" şeklinde bir yorum hazırlayınız.  
4. Deneğinizin 1--20 saniye normal soluk alıp vermesini sağlayınız.  
5. Deneğinizden önce derin nefes almasını, sonra ise yapabildiği kadar güçlü, tam ve olabildiğince uzun (verecek 

başka hava kalmayıncaya kadar) soluk vermesini isteyiniz.   

6. Yorum penceresinden Ekle komutunu tıklayınız.  
7. Deneğinizin normal solunuma dönmesini bekledikten sonra kaydı durdurunuz.  

Kaydınız şu örneğe benzemelidir. 
8. Bu işlemleri iki kez daha tekrar ederek, üç ayrı "zorlu vital kapasite" ölçümü elde ediniz.  

 

Örnek veri 

 
 

javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/zeropod.html')
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Analiz 
Tabloyu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

 Akciğer hacim ve kapasitelerini tekrar hatırlamak için tıklayınız. 
1. Dalga imleci ve İşaretçi araçlarını kullanarak üç adet zorlu vital kapasite (FVC) kaydınızı teker teker inceleyiniz.  
2. Akış kanalında, üç kaydınızdan hangisinde en yüksek Zirve İnpirasyon Akımı (Peak Inspiratory Flow; PIF) olduğunu 

tesbit ediniz.  
3. Bu veriyi Değer paneline girmek için tıklayınız. Görünen değeri tablodaki uygun hücreye sürükleyiniz.  
4. Bu adımı en yüksek ekspirasyon akımı (maximum Peak Expiratory Flow; PEF) değerini bulmak için tekrarlayınız ve onu 

da tabloya giriniz.  
5. Hacim kanalında üç kayıttan hangisinde en yüksek FVC değerinin göründüğünü tespit ediniz.  
6. İşaretçiyi hacim kanalında en yüksek inspirasyon tepesine yerleştirdikten sonra dalga imlecini yine hacim kanalındaki en 

derin ekspirasyon noktasına getiriniz. Seçilen veriyi değer paneline eklemek için tıklayınız ve görünen değeri tablonun 
FVC hücresine sürükleyiniz.  

7. En yüksek FVC değerini aldığınız kaydı kullanarak 1 saniyedeki zorlu ekspirasyon hacmini (FEV1) hesaplayınız. 
İşaretçiyi hacim kanalında en yüksek inspirasyonun tepe noktasına yerleştiriniz; imleci işaretçiden 1 saniye sağa 
ilerletiniz ve bu değeri değer paneline girmek için tıklayınız. Panelde gözüken değeri tablodaki FVC hücresine 
sürükleyiniz.  
FEV1 ve FVC oranı yüzde olarak ifade edilir ve LabTutor tarafından otomatik olarak hesaplanır. 

javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/lungvols.html')
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Deney 3 
Elinizdeki ekipmanda küçük bir uyarlama yaparak astım gibi bronş tıkanıklıklarının etkisini gözlemleyebilirsiniz. 

Hazırlık 
1. Cihazın boru bölümünden filtre kısmını çıkartın. 
2. Filtrenin son kısmını şeffaf bantla kapatın.  
3. Filtrenin üzerine yapıştırdığınız bant üzerine bir kalem yarımıyla yaklaşık yarım santimetrelik bir delik açınız.   
4. Filtreyi tekar eski yerine takınız.  

İşlem basamakları 
Aşağıda tarif edildiği gibi, Deney-2'deki adımları takip ediniz. 

1. Sıfırlama düğmesi kullanarak Spirometre podunu tekrar sıfırlayınız.  Sıfırlama işlemi sırasında soluk aparatının masa 
üzerinde hareketsiz bir biçimde durması gerektiğini unutmayınız.  

2. Başlat düğmesine tıklayınız. Kayıt başladıktan sonra deneğinizden burun mandalını takmasını ve cihazın içinden normal 
bir şekilde solumasını isteyiniz.   

3. "FVC hesaplama" şeklinde bir yorum hazırlayınız.  
4. Deneğinizin 1--20 saniye normal soluk alıp vermesini sağlayınız.  
5. Deneğinizden önce derin nefes almasını, sonra ise yapabildiği kadar güçlü, tam ve olabildiğince uzun (verecek 

başka hava kalmayıncaya kadar) soluk vermesini isteyiniz.   

6. Yorum penceresinden Ekle komutunu tıklayınız.  
7. Deneğinizin normal solunuma dönmesini bekledikten sonra kaydı durdurunuz.   
8. Bu işlemleri iki kez daha tekrar ederek, üç ayrı "zorlu vital kapasite" ölçümü elde ediniz.  
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Deney 4 
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Bu deneyde farklı deneklerden kaydedilen zorlu ekspirasyon parametrelerini karşılaştıracaksınız. 

İşlem basamakları 
Deney-2'de yapılan işlemleri aşağıdaki gibi üç ilave denek ile birlikte tekrarlayınız. 

 Her bir denek için yeni bir filtre ve ağız parçası kullanmayı unutmayınız. 
1. Sıfırlama düğmesi kullanarak Spirometre podunu tekrar sıfırlayınız.  Sıfırlama işlemi sırasında soluk aparatının masa 

üzerinde hareketsiz bir biçimde durması gerektiğini unutmayınız.  
2. Başlat düğmesine tıklayınız. Kayıt başladıktan sonra deneğinizden burun mandalını takmasını ve cihazın içinden normal 

bir şekilde solumasını isteyiniz.   
3. "FVC hesaplama" şeklinde bir yorum hazırlayınız.  
4. Deneğinizin 1--20 saniye normal soluk alıp vermesini sağlayınız.  
5. Deneğinizden önce derin nefes almasını, sonra ise yapabildiği kadar güçlü, tam ve olabildiğince uzun (verecek 

başka hava kalmayıncaya kadar) soluk vermesini isteyiniz.   

6. Yorum penceresinden Ekle komutunu tıklayınız.  
7. Deneğinizin normal solunuma dönmesini bekledikten sonra kaydı durdurunuz.  
8. Bu işlemleri iki kez daha tekrar ederek, üç ayrı "zorlu vital kapasite" ölçümü elde ediniz.   
9. İki tane daha gönüllü arkadaşınızla bu basmakları tekrarlayınız. 

 
10.  

 
 

Analiz 
Deney 2 ve 3'de yaptığınız analizleri aşağıdaki gibi tekrarlayınız. 

1. Dalga imleci ve İşaretçi araçlarını kullanarak üç adet zorlu vital kapasite (FVC) kaydınızı teker teker inceleyiniz.  
2. Akış kanalında, üç kaydınızdan hangisinde en yüksek Zirve İnpirasyon Akımı (Peak Inspiratory Flow; PIF) olduğunu 

tesbit ediniz.  
3. Bu veriyi Değer paneline girmek için tıklayınız. Görünen değeri tablodaki uygun hücreye sürükleyiniz.  
4. Bu adımı en yüksek ekspirasyon akımı (maximum Peak Expiratory Flow; PEF) değerini bulmak için tekrarlayınız ve onu 

da tabloya giriniz.   
5. Hacim kanalında üç kayıttan hangisinde en yüksek FVC değerinin göründüğünü tespit ediniz.  
6. İşaretçiyi hacim kanalında en yüksek inspirasyon tepesine yerleştirdikten sonra dalga imlecini yine hacim kanalındaki en 

derin ekspirasyon noktasına getiriniz. Seçilen veriyi değer paneline eklemek için tıklayınız ve görünen değeri tablonun 
FVC hücresine sürükleyiniz.  
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javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/waveformcursor.html')
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7. En yüksek FVC değerini aldığınız kaydı kullanarak 1 saniyedeki zorlu ekspirasyon hacmini (FEV1) hesaplayınız. 
İşaretçiyi hacim kanalında en yüksek inspirasyonun tepe noktasına yerleştiriniz; imleci işaretçiden 1 saniye sağa 
ilerletiniz ve bu değeri değer paneline eklemek için tıklayınız. Panelde gözüken değeri tablodaki FVC hücresine 
sürükleyiniz.  
FEV1 ve FVC oranı yüzde olarak ifade edilir ve LabTutor tarafından otomatik olarak hesaplanır. 

 

Rapor 

 
 

Deney1: Akciğer hacim ve kapasiteleri 
Yatay sıkıştırma düğmeleri ve kaydırma çubuğunu kullanarak, raporunuza katmak istediğiniz veriyi görüntüleyiniz. 

 

 

 Tahmini değerler, Akciğer fonksiyonları için Goldman and Becklake denklemlerine dayanmaktadır (John Hopkins 
Akciğer Laboratuvarı) 

1. Tablodaki VC, FRC ve TLC verilerinde tahmin edilen ve ölçülen değerler arasında bir fark var mı? Varsa neden 
kaynaklanıyor olabilir?  

 

Çalışma soruları 
2. Sakin soluma sırasında kas aktivitesi genellikle inspirasyon için harcanır ve akciğerlerin elastik özelliklerinden dolayı 

nefes verme genellikle pasiftir. Bu bilgileri ekspirasyon ve inspirasyon akışları ile ilişkilendirebilir misiniz? İpucu: Normal 
soluk ritmi, sadece kısa bir süre kas aktivitesi gerektirdiği için oldukça etkindir. 

 
3. Tortu hacmin (RV) neden spirometre ile ölçülemediğini açıklayınız. 

javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorHelp/compression.html')
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Deney 2: Akciğer fonksiyon testleri 
Yatay sıkıştırma düğmeleri ve kaydırma çubuğunu kullanarak, raporunuza katmak istediğiniz veriyi görüntüleyiniz. 

 

 

Çalışma soruları 
4. Yukarıdaki tabloda, hesaplanan ve tahmini FVC, FEV1 ve FEV1/FVC oranı değerlerini yorumlayınız. Eğer fark varsa, bu 

farkların nedenleri ne olabilir? 

 
5. FEV1/FVC oranının fizyolojik önemini kendi ifadelerinizle anlatınız. 

 
6. Her üç denemede de zorlu soluma verileriniz tutarlı mıydı? Değilse, bu neden olabilir? 

 

Deney 3: Hava yollarında daralma 
Yatay sıkıştrıma düğmeleri ve kaydırma çubuğunu kullanarak raporunuza dahil etmek üzere hem normal akciğer 
fonksiyon testlerini (deney 2), hem de hava yolu daralması deneyi verilerini (deney 3) görünür hale getiriniz. 
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Çalışma soruları 
7. Verilerinize göre hava yollarının daralmasından etkilenen değerler hangileridir ve neden bu değerler etkilenmiştir? 

 
8. Yaptığınız bu astım krizi benzetiminde meydana gelen fizyolojik oalyları kendi kelimelerinizle açıklayınız. İpucu: İnsana 

kendini nasıl hissettireceğini ve sağlık ve aktivite düzeyi açısından nasıl etkiler yapacağını düşününüz. 

 

Deney 4: Farklı deneklerde akciğer fonksiyon testleri 
Yatay sıkıştırma düğmeleri ve kaydırma çubuğunu kullanarak, Deney-4'den raporunuza katmak istediğiniz veriyi 
görüntüleyiniz. 
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Çalışma soruları 
9. Deney 4'deki tablodaki verilerin aralıklarını yorumlayınız. 

 
10. Sizce denekler arasındaki akciğer parametrelerinin farklılığında hangi faktörler rol oynuyor olabilir? 

 
 

Solunumda Hava Akışı ve Hacim: Genel Bilgi 
Hava ve kan arasındaki gaz değişimi alvoler hava keseciklerinde gerçekleşir. Gaz değişiminin etkinliği havalanmaya 
(ventilasyona) bağlıdır; döngüsel soluk hareketleri alveol keseciklerini şişirir ve indirir (Şekil 1). İnspirasyon (nefes alma) 
alveollere temiz hava sağlarken, ekspirasyon (nefes verme) oksijen derişimi azalmış ve karbondioksit derişimi artmış 
bayat havanın bir bölümünü uzaklaştırır. 

 
Şekil 1. İnsan solunum sisteminin şematik gösterimi.  

Solunum sistemine ilişkin hastalıklar dünya çapında yaygınlaştıkça, spirometri gittikçe daha önemli bir hale gelmektedir. 
Spirometri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olduğundan şüphelenilen hastalar için hızlı ve güvenilir bir izleme 
yöntemi olarak tercih edilmektedir. KOAH dünya çapında onikinci, Batı ülkelerinde ise beşinci ölüm sebebidir. Çalışmalar 
2020 yılı itibariyle KOAH'ın ölüm nedenleri arasında üçüncü sıraya çıkabileceğini göstermektedir. KOAH vakalarının çoğu 
tamamen önlenebilir nedenlere bağlıdır; %85 ila 90 kadarı sigara içiminden kaynaklanmaktadır. 
Akciğer fonksiyonlarının bir çok önemli özelliği hava akımını ve buna bağlı olarak akciğerlerde meydana gelen hacim 
değişikliklerini ölçerek belirlenebilir. Geçmişte bu ölçümler, çan biçimli spirometrelerle yapılırdı. Bu tip spirometrelerde 
suda yüzen çan biçimli bir ölçüm aygıtının seviyesi, akciğer hacminin ölçümünde kullanılıyordu. Akış (F) ise bu verilerden 
yola çıkılarak, hacim (V) kayıtlarının eğiminden (değişim hızından) hesaplanıyordu: 

Eşitlik 1  
Daha güvenilir bir yöntem olarak, hava akışı doğrudan bir pnömotakometre (Yunanca "soluk hızı ölçüm cihazı") ile 
ölçülebilir. PowerLab'ın pnömotakometre düzeneği Şekil-2'de görülmektedir. 
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Şekil 2. PowerLab pnömotakometresi.  

Akış başlığı ince bir ağa sahiptir. Bu ağdan solunan hava, akım hızıyla orantılı olarak küçük basınç farklılıkları yaratır. İki 
ince plastik tüp, bu basınç değişikliklerini, bir güç dönüştürücünün basınç sinyallerini PowerLab tarafından 
kaydedilebilecek ve LabTutor tarafından gösterilebilecek voltaj değişimlerine dönüştürdüğü Spirometre Podu'na aktarır. 
Böylece Hacim (V), akışın integrali cinsinden hesaplanır: 

Eşitlik 2  

Bu integral işlemi zamana bağlı bir toplama işlemini temsil eder. Deneyler sırasında LabTutor ekranında göreceğiniz 
hacim kayıtları, akış sinyalinin ard arda örneklenen verilerinin birbirine eklenmesi ve toplamın buna göre 
boyutlandırılması ile elde edilir. Kayıt her yeniden başlatıldığında integral de sıfırdan başlar. 
Hacim hesaplamalarında ortaya çıkan bir olumsuzluk, Spirometre podundaki (oda sıcaklığında) hava ile akciğerlerden 
çıkartılan (vücut sıcaklığındaki) hava arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanır. Isınan gazlar genleştiği için akciğerlerden 
çıkartılan hava, nefesle alınana göre hafifçe daha büyük olacaktır. Dolayısıyla, akışın integrali olarak hesaplanan bir 
hacim kaydı, ekspirasyon yönüne doğru kayma gösterecektir. Bu kaymayı azaltmak için akış verileri inspirasyon ve 
ekspirasyon sırasında ayrı olarak integre edilir ve inspirasyon hacmi BTSP (vücut sıcaklığı, atmosfer basıncı, su 
buharıyla doyrulma) faktörüyle ilişkili bir düzeltme faktörü ile düzeltilir. LabTutor yazılımı bu düzletmeyi yapabilmektedir. 

Akciğer hacim ve kapasiteleri  
Spirometri, akciğer işlevlerinin bir çok bileşenini (Şekil 3) görme, ölçme ve hesaplama imkanı verir. Soluma (respirasyon), 
tekrarlayan inspirasyon ve ekspirasyonlardan oluşur. Soluk döngüsü sırasında belli bir miktar hava akciğerlere alınır ve 
sonra atılır; bu hacme Tidal Hacim (VT) adı verilir. Normal ventilasyonda soluk hızı yaklaşık dakikada 15 soluk döngüsü 
şeklindedir (15 BPM). Bu değer aktivite düzeyine bağlı olarak değişir. BPM ve VT değerlerinin çarpımı Ekspirasyon 
Dakika Hacmi değerini verir ki bu değer, bir dakika soluk alıp verildiğinde dışarı çıkartılan hava miktarını belirtir. Tabii ki 
bu parametre de aktivite durumuna göre değişmektedir. 
Tam bir ekspirasyondan sonra ciğerlerimizde kalan hava, yani "tortu (rezidüel) hacim" (RV), dışarı üflenemeyen bir hava 
miktarı olduğu için spirometre ile doğrudan ölçülemez. Diğer yaygın bilinen akciğer hacim ve kapasiteleri aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 
 
Şekil 3. Akciğer hacim ve kapsiteleri.  
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Deneylere geçmeden önce aşina olmanız gereken terimler: 

 
 
 
 
 
 


