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verföringsfakrgln för syre (oz) eller kolrnonoxid (c0)
ver_alveo1kapi11ärmembranen i-lungalveolerna kallas ocksåör lungornas diffusionskapaciEeE. storleken på denna ärastigheten vid vilken oz elrer c0 absorberas från alveol-
asen.'

Diffusionskapacitet,en varierar både hos friska och sjukapersoner. Hos tobaksrökare är den signifikant 1ägr" ãn hosicke-rökare. Decua beror antingen på avvikelser i ,r"nEila-
tions-perfusionen e1ler på strukturella förändringar ilungorna som en fö1jd av kronisk rökning. En minsIning idiffusionskapacit,eten kan E,eoretiskt föiekonma hos rõkare
som en fö1jd av det motE,ryck som der i blodet bundna coger upphov 8i11. c0 binds Lill hemoglobineE vid sarnna
sÈäL1e soro OZ.

vlJsaEtningen med st,udien var at,u genom experimentellrökning best,ämma i hur hög grad 1uñgornas diffusions-kapaciEet för c0 förändraÀ ómedelbaic efcer rökning.Försöken uEfördes på friska personer. Lungornas dirru-slonskapaciter och c0-ha1¿en i utandningsluften mät,t,eshos dem före och efter gxperimentell röËning. Dlffusions-
kapaciEeEen mättes med "single breaEh"-metoãen. De skildarnätningarnas värden korrelerades moE varandra. r studienbehandlades också material från sjuka personer.
studiens resultat tyder på att, det inte skulle finnas
låqon signifikanE korrelarion melran förändringen i co-halten i utandningslufren och förändringen i l;ngornasdiffusionskapacitet efEer den experimentella rökãingen.rnte heller uppmäEtes någon signifikanr skillnad i ãieru-sionskapaciteEen före och efter den experir¡ente11a rök-n.ingen. DeEEa betyder dock inr,e att kronisk rökning inteskulle ha en negativ inverkan på lungornas diffusiõns-
kapacitet. Förklaringen till att rtikningens akut,a
inverltan inte avspeglas på samma sätt måste vara fysio-logisk. cigaret,ter innehål1er förutom kolnonoxÍd o.L"ånikotin och tjära. Den nikouinmängd man får i sig genomrökning har en stimulerande verkan på andningen õ.ñ på dencentrala blodcirkulationen. Denna eifekt 1ycËas .nr.!ligen
Èonpensera karboxyhe¡noglobinets negativa verkan.
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