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در سه شدت  انتهای بازدمی 2COخون شریانی از فشار  2CO فشار دقت تخمین بررسی

  درصد حداکثر اکسیژن مصرفی 03و  03، 03  تمرینی

 2میثم شاهی، 2میثم ایرانی، 8رقیه افرونده

 :چکیده

انتهای بازدمی  2COخون شریانی از فشار  2COبررسی تاثیر شدت تمرین بر دقت تخمین فشار هدف تحقیق حاضر  هدف:سابقه و 

  بود.

آزمودنی ها با انجام پروتکل  (max2VOآزمودنی به عنوان نمونه انتخاب شددند. ابتدا حداثثر اثیینن مررفی    81: مواد و روش ها

خود ثه مدت زمان  max2VOدرصد  91و  01،  31تمرینی فزاینده بدسدت آمد. سس  هر آزمودنی سه پروتکل تمرینی را با سه شدت  
ه بدر حین استراحت، تمرین و دوره ریکاوری گرفته شد و همچنین داده های مربوط نمونه های خونی دقیقه بود انجام داد.  82هر تمرین 

 گازهای تنفیی جمع آوری شدند. 

 p=118/1و  r=819/1درصد به ترتی   31در تمرین با شدت  pو مقدار  pre2PaCOو  2PaCOضدری  همسیتیی بین   :یافته ها

بود. درصددد  p=113/1و  r=002/1برابر با  max2VOدرصدد   91و در شدددت  p=118/1و  r=822/1درصدد   01و در تمرین با شددت  
 بود.  max2VOدرصد  01و  31باالتر از درصد خطا در شدت های  max2VOدرصد  91خطای تخمین در شدت 

انتهای بازدمی در  2COخون شریانی از فشار  2COبر اسدا  یافته های این مطاعهه بنرر می رسدد دقت تخمین فشار    نتیجه گیری:

 است. تر ثمترپایین نیست به شدت های باالتر های تمرینی شدت
  

 ، شدت تمرینخون شریانی دی اثیید ثربن، پایان بازدمی دی اثیید ثربن واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 های مکانییم ( در طی تمرین و دوره ریکاوری بهد از آن شامل8VE  ریوی تهویه ی ثننده ثنترل های مکانییم

 یون غلرت افزایش با محیطی های شیمیایی گیرنده شیمیایی مکانییم در. )8-3( باشدد  می شدیمیایی  و عردسی 

فشددار هیدروژن،  یون غلرت ی ثننده ثنترل مهم فاثتورهای از . یکی)4( شددوند می تحریک پتاسددیم یا هیدروژن
و  VE. عالوه بر این یک ارتساط خطی بین )0،6( می باشددد 2PaCO ثربن دی اثیددید خون سددرخرگیسددهمی 

2PaCO  این فاثتور شیمیایی می تواند از طریق  .)9( وجود دارد ثه تحت عنوان مدل آثیدفورد شناخته شده است
. در مطاعهاتی ثه )7،8 (داشته باشد تحریک گیرنده های شدیمیایی محیطی و مرثزی در ثنترل تهویه ریوی نقش 

مد نرر می باشدددد پایش مداوم و عحره به عحره این  VEبر روی ثنترل  2PaCOتداثیر عوامل شدددیمیایی نریر  
عمال غیر ممکن می باشددد.  اگر چه ضددروری اسددت امابه عحره دارد  فاثتورها ثه نیاز به خون گیری های عحره
انتهای بازدمی  2COاز شددداخا های تنفیدددی نریر فشدددار  2PaCOبرای حل این مشدددکل راهکار پیش بینی 

 2PETCO  محققین متهددی سهی ثرده اند )81-28 (( مورد بحث بوده و فرمول های متهددی ارائه شدده اسدت .
ثه از اندازه گیری دی اثیددید ثربن انتهای بازدمی توسددپ ثاپنوگرافی جهت جاییزینی انجام نمونه گیری های   

ثه روی بیماران مستال به ناراحتی  2114ان در سال خونی در شدرایپ باعینی استفاده ثنند. مطاعهه یوسفی و همکار 
تنف  انجام شدد نشدان داد ثه همسیدتیی قوی بین نتایی دی اثیید ثربن انتهای بازدمی و خون شریانی وجود    

را در این بیماران پیش  2PaCOمی تواند بطور موفقیت آمیزی میزان  2PETCOدارد و آنهدا نتیجده گرفتندد ثده     
و همکارانش بر روی بیماران دچار تروما ثه تحت عوعه  2. اما در مطاعهه دییری ثه توسدددپ وارنر)83( بینی ثندد 
. پیش بین و (84 گزارش شد  2PaCOو  2PETCOقرار گرفته بودند انجام شدد ارتساط ضهیفی بین نتایی   3گذاری

را در بیمارانی ثه برای اختالالت متابوعیکی  2PETCOارتساط بین پارامترهای خونی و  2180همکاران در سدددال 
بیمار  62 نمونه خونی 2CO و   2PETCO فتندد مورد بررسدددی قرار دادندد. در این مطاعهه  مورد ارزیدابی قرار گر 

و بیکربنات  pHبا  2PETCOمشکوک به بیماری متابوعیکی اندازه گیری شد. رگرسیون خطی مهناداری بین سطح 
یک شاخا در شرایپ اورژان  بحرانی می تواند  2PETCOمشاهده شد. آنها نتیجه گیری ثردند ثه  2PaCOو 

تحقیقی برای تهیین دقت  8388. حینی و همکاران در سال (80 باشد  2PaCOمناس  برای تخمین بیکربنات و 

2PETCO  2در تخمینPaCO  انجام دادند. پیوند عروق ثرونرعمل جراحی ثاندید  سددداعه 93تا  30بیمار  41در 
ثست گردید. ارتساط  2PETCOشددریانی از بیماران گرفته شددد و همزمان  قسل و بهد از بای پ  قلسی  نمونه خون 

. همچنین یزدانی و (86 در هر دو زمدان قسدل و بهد از بای پ  وجود داشدددت    2PaCOو  2PETCOخوبی بین 
 سدداعه  80تا  48بیمار  90در را  2PETCOبا  2PaCOمیزان همسیددتیی و توافق نتایی   8378همکاران در سددال 

با اندازه  2PaCOتوسددپ ثاپنوگرافی و  2PETCOمیزان    بررسددی ثردند. مزمن انیددداد ریویبیماری مستال به  
دقیقه پ  از شروع درمان با اثیینن و برونکودیالتور اندازه گیری  31گیری نمونه خونی در دو مرحله بدو ورود و 
. در مطاعهات فیزیوعوژی (89 در دو مرحله دیده شد  2PaCOو  2PETCOشددند. همسیدتیی قوی بین داده های   

وجود دارد و بنابراین از مهادالت پیش بینی  2PaCOورزش در حوزه قلسی تنفیی نیز مشکل پایش مداوم تغییرات 
تاثیر شدت فهاعیت بر مدت زمان  2184ل در سال برای مثاثننده بجای اندازه گیری خونی مکرر استفاده می شود. 

سرخرگی مورد بررسی قرار گرفت و در این تحقیق آزمودنی ها بهد از   2COتاخیر در تحریک تهویه ریوی بوسیله 
 

1. Ventilation 

2 . Warner 

3 . Intubation 
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وات( را تجربه  01وات و  20ثانیه دو نوع ریکاوری فهال   81وات و به مدت زمان  211انجدام  تمرین با شددددت  
پایان بازدمی در طول اسددتراحت، تمرین و ریکاوری اندازه  2COثردند و گازهای تنفیددی از جمله تهویه ریوی و 

پیش بینی شددد و همسیددتیی عرضددی بین  پایان بازدمی 2CO ی ثانیه به ثانیه ازسددرخرگ 2CO میزان گیری شددد.
با اینحال اینکه شدت تمرین بر دقت این پیش (. 88پایان بازدمی پیش بینی شده بدست آمد   2COتهویه ریوی و 

بینی اثر می گذارد یا نه هنوز مشدخا نمی باشد و در مجموع مطاعهات انجام شده در مورد تاثیر شدت تمرین بر  
پایان بازدمی محدود اسددت. عذا با توجه به اهمیت مطاع  رثر شددده، این   2COسددرخرگی از  2COدقت تخمین 

 2COخون شددریانی از فشددار  2COفشددار  تحقیق در نرر دارد، به بررسددی تاثیر شدددت تمرین بر دقت پیش بینی
 انتهای بازدمی بسردازد.

 یروش شناس

 آزمودنی ها 
 9/63 ± 9/8سانتی متر، 8/867 ± 6/0میانیین و انحراف اسدتاندارد قد، وزن و سن به ترتی   با فهال  ریمرد غ ده

مهیارهای ورود آزمودنی ها به تحقیق حاضر  داوطلسانه در این تحقیق شدرثت ثردند. سدال   6/87±4/8ثیلوگرم و 
نریر دیابت، غیر عروقی و تنفیدددی و سدددایر بیماری های مزمن  -شدددامل عدم ابتال به بیماری های مزمن قلسی

ساعت قسل از آزمون ها هیچ فهاعیت  48از آزمودنی ها خواسدته شد ثه   .بودسدییاری بودن و غیر ورزشدکار بودن   
ساعت قسل از تمرین  24سنیین را انجام ندهند. همچنین از آنها خواسته شد تا از مررف ثافئین و اعکل در طول 

 پرهیز ثنند. آزمودنی ها آزمون ها را در حاعت ناشتا انجام دادند.

 مراحل اجرای کار 

آزمودنی ها پرسدشدنامه سالمتی را پر ثردند و بهد از اینکه محقق مراحل ثار را به آزمودنی ها    در جلیده آشدنایی  
توضدیح داد در صورت رضایت فرم رضایت نامه را اماا ثردند. به آزمودنی ها اطمینان داده شد ثه تمام اطالعات  

 محرمانه خواهد بود.
 کیاز  دهها با استفا یآزمودن max)  2(VO  یمررف ننیحداثثر اثی زانیم قیجلیه از مراحل تحق نیدر اوع     
دقیقه  4دقیقه بر روی دوچرخه اسددتراحت ثردند. سددس   4در این تیددت آزمودنی ها ثارسددنی بدسددت آمد.  چرخ

وات به شدددت دوچرخه اضددافه می شددد تا زمانیکه    21وات انجام دادند. سددس  هر یک دقیقه  21تمرین با بار 
( هر آزمودنی 2VOاثیینن مررفی   بار در دقیقه بود حفظ ثند. 61آهنگ رثاب زدن را ثه آزمودنی نمی توانیت 

در ثل مدت زمان آزمون شدامل زمان اسدتراحت و تمرین توسدپ دسدتیاه گازآناالیزر اندازه گیری شد و باالترین     
 max 2VOبه عنوان نقطه در نمودار اثیینن مررفی ثه بهد از آن نقطه میزان اثیینن مررفی رو به ثاهش بود 

در نرر گرفته شد. همچنین مهیار رسیدن به ضربان قل  بیشینه پیش بینی شده بر اسا  سن نیز مورد توجه قرار 
درصد و  01درصد،  31را با سه شدت  یهواز نیآنها سده پروتکل تمر  ها،یآزمودن  max  2VOنییبهد از ته گرفت.
شددددت تمرین مورد نرر، ابتدا میزان توان مهادل حداثثر  برای ثنترلخود انجدام دادند.   max 2VOدرصدددد 91

ضرب گردید و قسل از  9/1و  0/1، 3/1ضرای   اثیدینن مردرفی هر آزمودنی بر حید  وات تهیین و سدس  در    
ر د شروع هر یک از شدت های تمرینی میزان وات محاسسه شده برای آن شدت بر روی چرخ ثارسنی تنریم شد.

 هیاوع یریثرد. خونی یثارسنی استراحت م چرخ یصندع یبر رو قهیدق 81به مدت  یآزمودنانجام هر پروتکل ابتدا 
 قهیدق دهشد. بهد از  یم یریاندازه گ یانیخون شر 2CO زانیو م شد یانجام م قهیدق ده نیا نی اسدتراحت( در ح 
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 یها یریثرد. نمونه گ یمدقیقه  82به مدت شدروع به رثاب زدن دوچرخه با شدت مربوطه   یاسدتراحت، آزمودن 
را  یکاوریدوره ر قهیدق 81ها  یآزمودن نیانجام شدددد. بهد از اتمام تمر نیتمر قهیدق 81و  قهیدق 0در  ی بهدیخون
 2CO ریکاوری برای اندازه گیری قهیدق 81و قهیدق 0در  یکاوریمربوط به دوره ر یها یریثردند. نمونه گ یسسر

 یتنفی یمربوط به گازها یداده ها یکاوریو دوره ر نیمدت اسدتراحت، تمر . در تمام انجام گرفت یانیخون شدر 
  .ثست شد زریتوسپ دستیاه گاز آناال

 ها یاز نوک انیشددتان آزمودننمونه خونی بوسددیله النیددت یکسار مرددرف  2PaCOغلرت برای اندازه گیری      
 یشریانمنرور راندن خون  به .اندازه گیری شددستیاه گاز آناالیزر خون با اسدتفاده از  خون  2PaCOو  گرفته شدد 
ر دبه مدت چهار دقیقه  خونییریقسل از هر  یزمودنآدست هر  (،یرگیثردن خون مو یانی شرمویرگ ها به سمت 

در خون  2COو  pH. در برخی تحقیقات گزارش شدده است ثه مقادیر  گرم شدد  یگراد یدرجه سدانت  14-04ب آ
  .(87خون سرخرگی ندارد   2COو  pHاست تفاوت مهنی داری با مقادیر مویرگ انیشت دستی ثه گرم شده 

 AE-280 S, Minato دسددتیاه گاز آناالیزر با اسددتفاده از ( VEو تهویه ریوی   یتسادل گاز تنفیدد یها داده     

Medical Science, Osaka, Japan) .دارد استاندستیاه گاز آناالیزر قسل از هر تیت با استفاده از گاز  بدست آمد
( ثاعیسره شد. داده های مربوط به تسادل گازهای تنفیی و تهویه ریوی برورت CO ،89/80%= 2O 2=%7/4مهین  

 و دوره ریکاوری بهد از فهاعیت با استفاده از این دستیاه جمع آوری شد.  فهاعیتپیوسته در طول استراحت، 
و حجم جاری با  VE ،2PETCOبدسددت آمده از دسددتیاه گاز آناالیزر برای متغیرهای    8داده های نف  به نف 
در هر  (2Pacoخون سرخرگی   2Coثانیه ای تسدیل شدد. مقادیر   8به داده های  2ثاعیداگرافاسدتفاده از نرم افزار  

 .(88  شد ینیب یشپ زیرفرمول با استفاده از  ثانیه

TV1128/1 – 2PETCO 7/1  +0/0    =2 prePaCO) 2 سطحpaco شده ینیب یشپ 

 تجزیه و تحلیل آماری
و  2PaCOدر آمار توصدیفی از میانیین و انحراف استاندارد استفاده شد. ضری  همسیتیی پیرسون بین داده های  

2 prePaCO   ریشده میانیین مربهات خطای برآورد ،RMSE   و درصدد خطا )RE% ) در سه شدت تمرینی  بدست
 .در نرر گرفته شد یآمار یدار یه عنوان سطح مهنب  p<10/1آمد. 

RMSE = √
1

n
∑(Yi − Yp)

2

n

i=1

 

 2CO  =خون اندازه گیری شدهiY  
 2CO  = خون پیش بینی شدهpY 

 

RE =
RMSE

Y̅
× 100 

 Y̅خون اندازه گیری شده=  2COمیانیین 

 یافته ها 
نشان داده شده است. همانطور ثه در شکل  8در سده شددت تمرینی در شدکل     pre2PaCOو  2ETCOتغییرات 

نتایی نشان داد در هر یک از شدت های تمرینی یکیان است.  pre2PaCOو  2ETCOدیده می شود اعیوی تغییر 

 

1 . breath-by-breath 2 . kaleidagraph 
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  pوجود دارد. ضری  همسیتیی و مقدار 2PaCOو  pre2PaCOثه در هر سه شدت تمرینی ارتساط مهناداری بین 
و  r=822/1درصدددد  01و در تمرین با شددددت  p=118/1و  r=819/1درصدددد به ترتی   31مرین با شددددت در ت
118/1=p  002/1درصد حداثثر اثیینن مررفی برابر با  91و در شدت=r  113/1و=p  2بود. این نتایی در شکل 

 نشان داده شده است.
 8خطا برای هر سه شدت تمرینی در جدول ضرای  همسیتیی، درصد خطای تخمین و ریشه میانیین مربهات      

درصد  01و  31درصد بیشتر از شدت  91نشان داده شده است. نتایی نشان داد ثه درصد خطای تخمین در شدت 
 می باشد.

 بحث و نتیجه گیری
نمونه گیری های  2Pacoبرای پایش مداوم تغییرات عوامل شیمیایی موثر بر تهویه ریوی موجود در خون از جمله 

ثانیه به ثانیه و خونییری مکرر الزم است ثه امکان پذیر نمی باشد. مهادالت پیش بینی ثننده روشی غیرتهاجمی 
و بدون نیاز به خونییری های مداوم و عحره ای می باشدند ثه در تحقیقات باعینی و پنوهشی از آنها استفاده می  

حداثثر اثیینن  %91و  %01، %31در سه شدت تمرینی  2ETCOاز  2PaCOشود. در تحقیق حاضر دقت تخمین 
 pre2PaCOو  2PaCO. نتایی تحقیق حاضر نشان داد ثه ارتساط مهناداری بین مردرفی مورد بررسی قرار گرفت.  

حداثثر اثیینن مررفی وجود دارد ثه در تناقض با نتایی تحقیق وارنر  %91و  %01، %31در هر سه شدت تمرین 
می باشد. نتایی این مطاعهه ثه برروی بیماران مستال به تروما ثه تحت عوعه گذاری قرار  2117ر سال و همکاران د

. دعیل (84  وجود دارد  2PaCOو  2PETCOگرفته بودند انجام شدد، نشدان داد ثه همسیدتیی ضهیفی بین نتایی    
باشد ثه باالتر از سطح مربوط در بیماران مورد مطاعهه در تحقیق وارنر  2PaCOه سطح این تناقض ممکن اسدت ب 

موج  اختالل در بازگشت سیاهرگی و در نتیجه اختالل در پرفیوژن بافت می  8میلی متر جیوه بود. هایسرثاپنیا 40
 2PaCOعهه حاضر میزان تاثیر می گذارد. در مطا 2PaCOو  2PETCOشدود و اختالل در پرفیوژن بافت بر ارتساط  

 میلی متر جیوه بود.  40ثمتر از 
در شدت های تمرینی  pre2PaCOو  2PaCOنتایی مطاعهه حاضدر نشان داد ثه همسیتیی نیستا باالیی بین       
به ترتی ( وجود دارد وعی  r ،118/1=p=822/1و  r ،118/1=p=819/1درصدد حداثثر اثیینن مررفی    01و  31

( پایین تر بود. این  p=113/1و  r=002/1 درصددد حداثثر اثیددینن مرددرفی    91همسیددتیی در شدددت تمرین 
همسیدتیی ضدهین نیدست به شدت های تمرین پایینتر می تواند به عوامل یا فاثتورهای متهددی بیتیی داشته    

صورت گرفت، گزارش شد ثه افزایش فاای  8388باشدد. در مطاعهه ای ثه توسدپ حیدنی و همکاران در سدال     
می شدددود ثه در نتیجه  2ETCOمرده آنداتومیدک و فیزیوعوژیک و اختالل در جریان خون ریوی موج  ثاهش   

می شود. همچنین آنها نشان دادند ثه افزایش سن نیز احتماال بدعیل افزایش  2ETCOو  2PaCOموج  اختالف 
. در تحقیقی دییر همیو با نتایی تحقیق مذثور (86 ین اختالف می شدود  فادای مرده آناتومیکی باعث افزایش ا 

و  2PaCO حیدنی و همکاران( ثه توسدپ مک اسدواین و همکاران انجام شد گزارش شده است ثه اختالف بین    

2ETCO     یزدانی و همکاران اعالم ثردند (21 به طور میدتقیم با درجه فادای مرده فیزیوعوژیک متناس  است .
دقیقه پ  از شددروع درمان بین  31ر هنیام بیددتری و هم در تنف  در دقیقه هم د 31ثه در بیماران با بیشدتر از  

همسیتیی ضهیفی وجود داشت ثه می تواند ناشی از تشدید اثر تهویه فاای مرده و یا   2ETCOو  2PaCOنتایی 

 . (89 خون رسانی شدیدتر در این زیرگروه باشد  –عدم تطابق تهویه 
 

1 Hypercapnia 
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 03(، اولدرصد )نمودار های ردیف  03در شدت  PaCO2preو  2ETCOتغییرات  -1شکل 

 (سومدرصد )نمودار های ردیف  03( و دومدرصد )نمودارهای ردیف 
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 %03و  %03، %03در سه شدت تمرینی   pre  2PaCOو 2PaCOهمبستگی بین  -2شکل 

 حداکثر اکسیژن مصرفی
 
 

ضرایب همبستگی، درصد خطای تخمین و ریشه میانگین مربعات خطا در سه شدت  -1جدول

 تمرین

 %r RMSE RE شدت تمرینی

    max2Voدرصد  31
            max2Voدرصد  01
    max2Voدرصد  91

819/1 
822/1 
002/1 

04/3 
30/3 
38/0 

26/8 
99/9 
81/82 

 
هر چه عمق تنف  بیشدتر باشدد فاای مرده تشریحی ثمتر می شود ثه با افزایش شدت تمرین به دعیل ثاهش   

پایین تر ثه می توان آن را دعیل احتماعی  (28 عمق تنف  و افزایش تهداد تنف ، فادددای مرده افزایش می یابد 
درصد حداثثر اثیینن  91در شدت و باالتر بودن میزان خطا   2ETCOو  2PaCO بودن ضدری  همسیدتیی بین  

 اضر به شمار آورد.مررفی در تحقیق ح

R² = 0.6517

R² = 0.6762

R² = 0.3049
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در تحقیق حاضدر میزان اسیدیته خون افزایش می یابد. اسیدیته   %91در شددت های باالتر تمرین همانند شددت   
باالی خون عاملی برای افزایش بیشددتر تهویه ریوی در شدددت های باالتر تمرین نیددست به شدددت های پایین تر 

 ازی اسیدیته خون دارد و میزان بیکربنات خون و دراسدت. بهالوه سدییدتم بافرینگ بی ثربنات سهی در خنثی س   
. عالوه بر این افزایش (22 بیشتر می شود  2ETCOو  2PaCOثاهش می یابد و بنابراین اختالف  2PaCOنتیجه 
. در مطاعهه (23 می شود  2ETCOو  2PaCOتوعیدی و افزایش اختالف   2COموج  تغییرات در  2PaCOنوسان 

و  2PaCOبر روی بیماران بهد از بای پ  قلسی انجام گرفت نشددان داده شددد ثه ارتساط   2188ای ثه در سددال 

2ETCO      باشدددد بهتر اسدددت و اختالف 3/36-3/39وقتی ثده دمدای بدن بیمار نزدیک به دمای طسیهی بدن )

2PaCO  2وETCO   ثمتر اسدت. با اینحال وقتی دمای بدن بیمار ثمتر و یا بیشتر از دمای طسیهی رثر شده باشد
محققین این مطاعهه اعالم ثردند  د و همسیدتیی بین آنها ثمتر است. افزایش می یاب 2ETCOو  2PaCOاختالف 

(. اگر چه دمای بدن 24ییرد  ثه بهترین راه اینیت ثه دمای واقهی بدن بر روی دستیاه آناالیزر مورد توجه قرار ب
اما افزایش دمای بدن با ثه از محدودیت های تحقیق حاضددر بود آزمودنی ها در مطاعهه حاضددر اندازه گیری نشددد 
 91(. بنابراین احتمال دارد ثه ضری  همسیتیی پایین تر در شدت 20افزایش شددت تمرین گزارش شدده اسدت     
بودن دمای بدن آزمودنی ها در این شددت تمرینی نیست به شدت  درصدد حداثثر اثیدینن مردرفی بدعیل باالتر    

 های تمرینی پایین تر باشد. 
حداثثر  %91در شدددت تمرین  2ETCOو  2PaCOدر نهایت می توان نتیجه گرفت ثه همسیددتیی ضددهین بین 

یدیته بیشتر ساثیدینن مردرفی می تواند به دالیلی همچون افزیش دما و تهداد تنف  باال و تهویه باالتر بدعیل ا  
 می شود. 2ETCOباشد ثه موج  افزایش فاای مرده فیزیوعوژیکی و تشریحی و ثاهش 

 نتیجه گیری
و  %01، %31در هر سه شدت تمرینی  2ETCOو  2PaCOنتایی تحقیق حاضر نشان داد ثه ارتساط مهناداری بین 

در مقاییه با  %91حداثثر اثیدینن مررفی وجود دارد. با اینحال ضری  همسیتیی بدست آمده برای شدت   91%
 2ETCOاز  2PaCOپایین تر بود. بنرر می رسددد با افزایش شدددت تمرین دقت تخمین  %01و  %31شدددت های 

 ثاهش می یابد.

 تشکر تقدیر و 
می باشد و بدین وسیله  88/12/79برگرفته از طرح پنوهشی مروب دانشیاه محقق اردبیلی به تاریخ مقاعه حاضر 

 برای حمایت ماعی در انجام طرح پنوهشی حاضر قدردانی می شود. یاز دانشیاه محقق اردبیل
 

 منابع
1. Ward SA. 2007. Ventilatory control in humans: constraints and 

limitations. Exp  physiol. 92(2): 357-366. 

2. Moreira TS, Mulkey DK. 2015. New advances in the neural control of 

breathing. J Physiol. 593(5): 1065–1066 

3. Bruce RM. 2017. The control of ventilation during exercise: a lesson in 

critical thinking. Adv Physiol Educ. 41: 539 –547. 

4. Dempsey JA, Smith CA, Blain GM, Xie A, Gong Y, Teodorescu M. 2012. 

Role of central/peripheral chemoreceptors and their interdependence in 



  434... انتهای بازدمی در سه شدت CO2خون شریانی از فشار  CO2فشار  بررسی دقت تخمین

the pathophysiology of sleep apnea. Adv Exp Med Biol. 758: 343-9. 

5. Poon CS. 2011. Evolving paradigms in H+ control of breathing: from 

homeostatic regulation to homeostatic competition. Respir physiol 

neurobiol. 179(2-3): 122-6. 

6. Duffin J. 2010. The role of the central chemoreceptors: a modeling 

perspective. Respir physiol neurobiol. 173(3): 230-243. 

7. Cunningham D, Robbins P, Wolff C. 1986. Integration of respiratory 

responses to changes in alveolar partial pressures of CO2 and O2 and in 

arterial pH. Am. Physiol. Soc. Bethesda, MD. 475-528. 

8. Clement ID, Boscom DA, Conway J, Dorrington KL, O’Connor DF, 

Painter R, et al. 1992. An assessment of central-peripheral ventilatory 

chemoreflex interaction in humans. Respir physiol. 88(1-2): 87-100. 

9. Afroundeh R, Arimitsu T, Yamanaka R, Lian CS, Yunoki T, Yano T. 

2012. Effects of humoral factors on ventilation kinetics during recovery 

after impulse-like exercise. Acta Physiol Hung. 99(2): 185-193. 

10. Chuang ML, Lin IF, Vintch  JRE, Tien EH. 2012. Using statistical 

techniques to predict dynamic arterial PCO2 in patients with COPD 

during maximum exercise. Respir care. 57(7): 1106-1114. 

11. Jones NL, Robertson DG, Kane JW. 1979. Difference between end-tidal 

and arterial PCO2 in exercise. J Appl Physiol. 47(5): 954-960. 

12. Van Iterson EH, and Olson TP. 2018. Use of ‘ideal’ alveolar air equations 

and corrected end-tidal PCO2 to estimate arterial PCO2 and physiologic 

dead space during exercise in patients with heart failure. Int J Cardiol. 

250: 176–182. 

13. Yosefy C, Hay E, Nasri Y, Magen E, Reisin L. 2004. End tidal carbon 

dioxide as a predictor of the arterial PCO2 in the emergency department 

setting. Emerg Med J. 21(5): 557-559. 

14. Warner KJ, Cuschieri J, Garland B, Carlbom D, Baker D, Copass MK, et 

al. 2009. The utility of early end-tidal capnography in monitoring 

ventilation status after severe injury. J Trauma. 66(1): 26-31. 

15. Pishbin E, Doostkhah Ahmadi G, Sharifi MD, Talebi Deloei M, Sepehri 

Shamloo A, Reihani H. 2015. The correlation between end-tidal carbon 

dioxide and arterial blood gas parameters in patients evaluated for 

metabolic acid-base disorders. Electronic physician. 7(3): 1095-1101. 

16. Hassani E, Farasatkish R, Heydarpour E, Totoonchi MZ, Mahoori AR. 

2009. [End tidal CO2 versus arterial CO2 monitoring in patients 

undergoing coronary artery bypass graft (in Persian)]. Tehran Uni Med J. 

67(9): 650-654.  

17. Yazdani R, Touhidi MH. 2012. [The correlation and level of agreement 

between arterial blood gas PCO2 and end-tidal CO2 in patients with 

chronic obstructive pulmonary disease exacerbation (in Persian)]. Razi J 



431  4938م/ شماره بیست و نهم/ بهار و تابستان نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی/ سال پانزدهپژوهش 

 

Med Sci. 19(103): 48-54. 

18. Afroundeh R, Arimitsu T, Yamanaka R, Lian CS, Shirakawa K, Yunoki 

T, Yano T. 2014. Effect of work intensity on time delay in mediation of 

ventilation by arterial carbon dioxide during recovery from impulse-like 

exercise. Physiol. Res. 63(2): 457-463. 

19. Zavorsky GS, Cao J, Mayo NE, Gabbay R, Murias JM. 2007. Arterial 

versus capillary blood gases: a meta-analysis. Respir Physiol Neurobiol. 

155: 268-279 

20. McSwain SD, Hamel DS, Smith PB, Gentile MA, Srinivasan S, Meliones 

JN, et al. 2010. End-tidal and arterial carbon dioxide measurements 

correlate across all levels of physiologic dead space. Respir care. 55(3): 

288-293. 

21. Nicolò A, Massaroni C, Passfield L. 2017. Respiratory Frequency during 

Exercise: The Neglected Physiological Measure. Front Physiol. 8: 922. 

22. Peronnet F, Meyer T, Aguilaniu B, Juneau CE, Faude O, Kindermann W. 

2007. Bicarbonate infusion and pH clamp moderately reduce 

hyperventilation during ramp exercise in humans. J Appl Physiol. 102: 

426–428. 

23. Yamauchi H, Ito S, Sasano H, Azami T, Fisher J, Sobue K. 2011. 

Dependence of the gradient between arterial and end-tidal P CO2 on the 

fraction of inspired oxygen. Br J Anaesth. 107(4): 631-635. 

24. Rasera CC, Gevehr PM, Domingues AM, Junior FF. 2011. The effect of 

body temperature on the accuracy of arterial and end-tidal carbon dioxide 

measurement. Measurement. 44 (1): 60–64. 

25. DeMartini-Nolan JK, Martschinske JL, Casa DJ, Lopez RM, Stearns RL, 

Ganio MS, et al. 2018. Examining the influence of exercise intensity and 

hydration on gastrointestinal temperature in collegiate football players. J 

Strength Cond Res. 32(10): 2888-2896. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nicol%26%23x000f2%3B%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29321742
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Massaroni%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29321742
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Passfield%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29321742
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5732209/


Journal of Applied Exercise Physiology/ Vol.15/No.29/Spring&Summer 2019 

Survey of Accuracy of Arterial CO2 Pressure Estimation From End Tidal CO2 

Pressure at Three Exercise Intensities of 30, 50 and 70 Percentage of VO2max 

 

Meysam Irani, Meysam Shahi, *Roghayyeh Afroundeh 

 

Department of Physical Education and sport Sciences, Faculty of Education 

and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran 

 
* Corresponding author: afroundeh@gmail.com 

 

Abstract 

Background & Purpose: The aim of this study was investigation of the 

effect of exercise intensity on accuracy of arterial CO2 pressure estimation 

from end tidal CO2 pressure. 

Methodology: Ten subjects were selected as samples. At first, the maximum 

oxygen consumption (VO2max) of each subject was obtained by performing 

progressive exercise protocol. Then, each subject performed three protocols 

with intensities of 30%, 50% and 70% of his own VO2max and duration of 

each exercise was 12-minute. Blood samples were taken during the rest, 

exercise and recovery periods, and data on respiratory gases were collected.  

Results: Correlation coefficient between PaCO2 and PaCO2pre and P value 

in exercise with intensities of 30%, 50% and 70% of VO2max were r = 0.807, 

P=0.001; r=0.822, P= 0.001 and r = 0.552, P= 0.003 respectively. The 

percentage of estimation error was higher in the intensity of 70% of VO2max 

than intensities of 30% and 50% of VO2max.  

Conclusion: Based on the findings of this study, it seems that the accuracy 

of prediction of arterial CO2 pressure from end tidal CO2 pressure is lower 

in high intensities exercise than low intensities exercise. 
 

Keywords: Arterial CO2 Pressure, End Tidal CO2 Pressure, Exercise 

Intensity 
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