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 :هزاکش عصبی کٌتزلی تٌفس 

ثؼذ اص تَْیِ، اًتـبس ٍ اًتقبل، گبم 

ثؼذی ثشسػی ًشًٍْبی هشاکض ػلجی 

کٌتشل تٌفغ اًذ. ایي هشاکض ایي 

قبثلیت سا داسًذ کِ هتٌبػت ثب 

هتبثَلیؼن ثبفت ّبی ثذى تَْیِ سا 

گشٍُ یب هشکض اكلی  3کٌتشل کٌٌذ. 

تٌفغ دس هذٍال قشاس داسد )ؿکل 

 هقبثل(:

: ایي هشکض اكلی تٌفغ دس خلف هذٍال ثَدُ، ٍ Dorsal Respiratory Group(DRG) )خلفی( یب کش دهی پطتیهز-1

، پتبًؼیل ػول تَلیذ هیکٌذ، ثبًیِ یک ثبس 5ّش بلت ػبدی ثلَست سیتویک حدس ایي هشکض هشکض تٌفؼی ًیض ًبم داسد..

(، ٍ ایوپبلغ دس دقیقِ 12هؼبدل هیکٌذ) بثشُهخ ػولِ دیبفشاگنسا ثِ  ٍ تَػي ػلت فشًیک ػیگٌبلْبی تحشیکی اؽ

 .ثب اًقجبم دیبفشاگن، ثبػث دم هیگشدد

 دس ثبصدم ًقؾ داسد. ٍ ثیـتش ثَدًُبم داسد کِ دس خلَی هشکض دهی پـتی  VRG هزکش دهی ضکوی. هشکض ثؼذی -2

ی کٌذ. هشکض ( ًبم داسد کِ ًشح ٍ الگَی تٌفؼی سا کٌتشل هPneumotaxic center)هزکش پٌَهَتاکسیک  -3

 :تٌفؼی کض اهشایي تَهیح حبال  ثبػث افضایؾ فشکبًغ تٌفؼی هی ؿَد. DRGدس  پٌَهَتبکؼیک دس ٍاقغ ثب هْبس دم

 ( DRG)  هشکض دهی پـتی .1

(  nucleus of tract Solitariusدػتِ هٌضٍی ) ای ثضسگ ثٌبم ّؼتِ ّؼتِ داخل ایي هشکض دس خلف ثلل الٌخبع دس 

ثخؾ آٍساى ثِ دػتِ هٌضٍی ٍاسد هی ؿًَذ.  (Glossopharyngeal ,9صٍج )  7,9,10ساى اػلبةقشاس داسد. فیجشّبی آٍ

یؼٌی تب کَلَى كؼَدی ٍ ػشهی لَلِ پبئیٌی آى،   ء یک ػَماص ّوِ احـبء ػیٌِ ٍ احـبء ؿکوی ثِ خض )ٍاگ ػلت 

ثشای ػیؼتن تٌفؼی هْن اػت  ایٌدب آًچِسا ثِ دػتِ هٌضٍی هی آٍسد. اهب احـبء  ػوذُ حؼیی گَاسؿی( ػیگٌبل ّب

پـتی )یب هشکض  کض دهیِ هشث ّبی حؼی هختلف سیَیٍاگ اص گیشًذُ فیجشّبی آٍساى دسکبثل ػیگٌبل ّبیی اػت کِ 

 ٍسد.اكلی تٌفؼی( هیب

دس ٍ یک ًَع گیشًذُ ؿیوبیی  سیِ ّب ؿبهل  ػِ ًَع گیشًذُ دس  ثٌَس کلی اًَاع گیشًذُ ّبی هشتجي ثب تٌظین تٌفؼی

 هَاسد صیشًذ:ػت کِ ؿبهل بخذاس ؿشیبًْ

: کِ ثش سٍی ػلَلْبی پَؿـی لَلِ تٌفؼی ٍ دس ًبحیِ (Irritant receptors)حؼی تحشیکیّبی گیشًذُ -1

 دسا ثش ٍسٍد دٍد ٍ گشد ٍخبک ثِ ًبی، .اًذ گشد ٍ خبککبسیٌب)هحل دٍ ؿبخِ ؿذى ًبی( قشاس داسًذ ٍ حؼبع ثِ 

ایي گیشًذُ ّب تحشیک ثبػث تٌفغ ػخت تش هیگشدد. ثِ ایي ؿکل کِ ثب ٍسٍد دٍد،   ٍاگی سٍی دادُ، ٍ-سفلکغ ٍاگی
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ؿذُ، ػیگٌبلْبی حؼی تَػي ثخؾ آٍساى ٍاگ ثِ دػتِ هٌضٍی سفتِ، ٍ اص آًدب پیبهْبی حؼی ثِ ّؼتِ پـتی 

یٌت({، ٍ ی حشکتی پبساػوپبتیکی خبسج هیـَد)اػالیذ اٍل پبٍس پَاص ایي ّؼتِ فیجشّب }حشکتی ػلت ٍاگ هیشٍد

ی پبساػوپبتیکپبساػوپبتیکی سًٍذُ ثِ ػوالت اًشاف لَلِ تٌفؼی هیگشدد. اص اًتْبی فیجشّبی ًشًٍْبی  ثبػث تحشیک

 ٍ ثبػث افضایؾ کلؼین داخل ػلَلی، ٍاػتیل کَلیي ثِ گیشًذُ ّبیؾ هتلل، اػتیل کَلیي سیلیض هیگشدد. ػپغ 

ٍاگی سٍی دادُ، ٍ ثبػث تٌفغ -سفلکغ ٍاگی دٍد، ٍسٍد ثب پغ)اًقجبم ػوالت اًشاف هدبسی، ٍ تٌگی ًفغ هیـًَذ 

 .ػخت تش هیگشدد(

 

ٍ حؼبع ثِ کـؾ اًذ. ّش گبُ ثَدُ، د ثبفت سیِ َالت اًشاف لَلِ تٌفؼی ٍ دس خوگیشًذُ کــی: کِ ثش سٍی ػ -2

ٍ هبًغ  هیفشػتٌذ DRGثِ هشکض دهی ثـًَذ، ایي گیشًذُ ّب تحشیک ؿذُ، ٍ ػیگٌبلْبی هْبسی پش سیِ ّب صیبدی اص َّا 

  اص دم ػویق تش، ٍ ٍسٍد َّای ثؼـتش هیگشدًذ.

دس ّش صهبًیکِ هَیشگْبی سیَی پش پْلَ(. -)خَکؼتب یؼٌی کٌبسیب طٍگؼتبگلَهشٍالس دس داخل آلَئلْب:  Jگیشًذُ ّبی -3

ٍ شیک ؿذُ، هَیشگْبی سیَی(، ایي گیشًذُ ّب تح دسخَى افضایؾ فـبس ٍ ًبسػبیی ثٌي چپهثال دس اص خَى ثـًَذ)

 .)دیغ پٌِ آ(فؼبل ؿذُ ) هثل ٍسٍد دٍد ثِ ًبی(، ٍ تٌفغ ػخت تش هیگشددٍاگی -سفلکغ ٍاگیثذًجبل آى 

 O2کِ حؼبع ثِ افت فـبس  داسًذ  ٍخَدؿیویبیی دس قَع آئَست ثٌبم سػپتَسّبی ی یّوچٌیي گیشًذُ ّب-4

ذُ گیشًایي ثؼالٍُ أٍسد. هشکض تٌفؼی دهی هی ثِ ّب ٍاگ، ػیگٌبلْبی حؼی سا اص ایي گیشًذُ ثخؾ آٍساى هیجبؿٌذ.

اص  9ت ػلفیجشّبی حؼی کِ ًذٍخَد داسًیض ثش سٍی ؿشیبى کبسٍتیذ ٍاقغ  ی کبسٍتیذیّبی ؿیویبیی دس اخؼبم ػجبت

خَى  O2  فـبسافت ثِ ایي گیشًذُ ّبی ؿیویبیی  ذ.ًکض تٌفؼی دهی هیجشهش ثِسا  ایي گیشًذُ ّب ػیگٌبل ّبی حؼی

 داًـدَی اٍىچشا؟ چَى  .ًذا( حؼبع  mmHg80 -60 )ٍ ثِ افت فـبس خَى ثِ صیش mmHg 60ؿشیبًی ثِ صیش 

ّوَگلَثیٌْب ٌَّص قبدسًذ اکؼیظى  سٍ  پبئیي ثیبدّن  mmHg 60خَى تب  O2هیذًٍِ کِ اگش فـبس اص خلؼِ قجل  صیشک
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دسكذ ّن ثبؿذ،  mmHg 60ى خَ O2داسیذ کِ اگش فـبس  د. ثیب)خبكیت ثبفشی ّوَگلَثیي(دس دس خَدؿَى ًگِ داسًذ

 .سػبًی ثِ ثبفتْب هختل ًویـِ.                O2ٍ (،89 %خیلی ثبالػت)  O2اص  ْباؿجبع ّوَگلَثیٌ

 :تخلیه ریتمیک مرکز دمی پشتی
( پتبًؼیل ػول ؿلیک هی کٌٌذ هـخق ًیؼت. اهب Beat/min 12ثبس )  1ثبًیِ  5هشکض دهی پـتی ّش چشا ایي کِ )

بًبت ػلجی هذٍال سا قٌغ کٌین ایي تخلیِ سیتویک هتَقف ًوی ؿَد. دس حیَاًبت پؼت تش دیذُ ؿذُ اگش توبهی استج

دٍ دػتِ ًَسًٍی ٍخَد داسد کِ دػتِ اٍل، دػتِ دٍم سا تحشیک هی کٌذ ٍ دػتِ دٍم ػلت فشًیک سا  DRGدس کِ 

تِ دٍم سا تحشیک هی کٌذ. دػتِ ثبًیِ دػ 2تحشیک هی کٌذ، ٍ هٌدش ثِ اًقجبم ػولِ دیبفشاگن هی ؿَد. دػتِ اٍل 

. )ؿکل صیش(اػت( ثبًیِ یک ثبس 5ػبهل ایدبد تخلیِ سیتویک )ّش  ،هی کٌذ ٍ ایيثبًیِ دػتِ اٍل سا هْبس  3دٍم 

 

 ثاًیِ(:  2:سیگٌال افشایص یابٌذُ هزکش دهی)در طی  DRGالگَی تخلیِ ریتویک ٍ جالب ًزًٍْای ًاحیِ -

ثبًیِ خبهَؿی(کِ اص ًشًٍْبی هشکض دهی خبسج هی ؿًَذ، الگَیی  3ِ تحشیکی، ثبًی 2الگَی ػیگٌبل ّبی سیتویک )

ثبًیِ ) دٍسُ تحشیکی(  2خبف اػت، ایٌدَس کِ ػیگٌبلْبی آى، یک ایوپبلغ آًی ٍ لحظِ ای ًیؼت، ثلکِ دس اثتذای 

یؾ هی سٍین فشکبًغ ثبًیِ پ 2فشکبًغ ػیگٌبل ّب یب ایوپبلغ ّبی آى ثش دیبفشاگن، کن اًذ ٍ ّشچِ ثِ ػوت اًتْبی 

ثبًیِ ػیگٌبلْب هتَقف هیـًَذ کِ دس پی آى  3ػیگٌبل ّب افضایؾ یبفتِ ٍ ثِ اٍج خَد هیشػذ. ٍ ثِ دًجبل آى، 

ثبًیِ یک ثبس تکشاس هی  5دیبفشاگن ؿل ؿذُ، ٍ ثبصدم سٍی هی دّذ) ثبصدم ػولی غیش فؼبل اػت، ٍ ایي چشخِ ّش 

 ؿَد() ؿکل صیش(.
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  :یابٌذُ هزکش دهیهشیت سیگٌال افشایص 

ٍ  کَتبُ، ٍ ثشیذُ ثشیذُکِ دس خشیبى دم، ثدبی دهْبی ثبػث هی ؿَد  (Ramp)ایي ًَع ػیگٌبل افضایؾ یبثٌذُ دهی 

ثذًجبل  ذ.گشدًؿذُ، ٍ سیِ ّب ثوذت دٍ ثبًیِ اص َّا پش  دیبفشاگن ثٌَس فضایٌذُ هٌقجن، دس حدن سیِ ّبکبفی افضایؾ ًب

بفشاگن هٌقجن ؿذُ، ٍ ثؼذ ؿل ؿَد، ثبًیِ دی 2/0ثبًیِ،  2هثال اگش ثدبی  .ذّذهیٍی سیِ ّب سآى یک دم کبسآهذ دس 

ثبًیِ  2)ایي ًَع سیتن تٌفؼی د.َػی ػی َّا ٍاسد هیـ 50ػی ػی، 500دم، دهی هؼیف ٍ ًبکبسآهذ اػت، ٍ ثدبی 

 هیجبؿذ. صهبى اػتشاحتهشثَى ثِ  ثبًیِ خبهَؿی( 3تحشیکی، 

 : )در هزحلِ تحزیکی دٍ ثاًیِ ای(بٌذُ هزکش دهیتغییزات سیگٌالْای افشایص یا

 ثش هیگزاسد، ٍ دٍ اثش ثش ایي ػیگٌبلْبی افضایؾ یبثٌذُ هیگزاسد:ا DRG، ػیگٌبلْبی تحشیکی اص قـش هغض ثش ٍسصؽ دس

ٍ صٍدتش ثِ  افضایؾ یبثٌذ ثیـتشی)ٍ ؿتبة ٍ  ؿذت(  ،ػشػتثب  ،افضایؾ یبثٌذُػیگٌبلْبی فشکبًغ ثبػث هیگشدد  -1

هٌقجن  ، ثٌَس قَیتشیدیبفشاگن دس صهبى کَتبّتشیدس ًتیدِ، شػٌذ(، ثثِ اٍج  s1، دس s2ثدبی ،)هثال ج خَد ثشػذاٍ

  (.کبساهذتش دس ٍسصؽدم یک ؿًَذ) پش هیاص َّا ثیـتشی صٍدتش، ٍ  سیِ ّب ٍ  ؿذُ

صهبى  . کِ دس اثش آىثٌذُصٍدتش ػیگٌبلْبی افضایؾ یبیب هْبس کشدى هتَقف کشدى  ثبافضایؾ تؼذاد تٌفغ: چدَسی؟ -2

 . دم کَتبُ هیـَد

 (، ٍ فشکبًغ تٌفغ ًیض ثبال هیشٍد. ػلت:ًبهؼلَم)هیگشددًیض کَتبُ ثبصدم ثذًجبل آى ّش گبُ دم، کَتبُ گشدد تَخِ: 
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، خبسخیػوالت ثیي دًذُ ای اًقجبم ؿذیذتش  ،ػولِ دیبفشاگنػالٍُ ثش اًقجبم ػشیؼتش ٍ قَیتش  دس ٍسصؽ،هیذًٍین 

SCM  ٍ، ِػوالت ثیي دًذُ ای داخلی، لیتش َّاثِ سیِ ّب( 10-30ػویق )ٍ ٍسٍد قَی ٍدم ایدبد اػکبلي ٍ... ث ٍ ،

 دس ٍسصؽ، تٌفغ فشد ػشیغ ٍ قَی هیجبؿذ. ذ.ٌکوک هی کٌ ؿکوی ٍ.. ثِ ایدبد ثبصدم قَی

 ( Pneumotaxic Centerهشکض پٌَهَتبکؼیک )  .2

کبس اكلی ایي هشکض هْبس هشکض دهی اػت کِ  (.قشاس گشفتِ اػت Parabrachialisّؼتِ دس ی پًَض،ثبال)دس خلف ٍ

کَتبُ هی ؿَد، ٍ خبهَؽ هی کٌذ ٍ دم سا کَتبُ کشدُ ٍ دس پی آى ثبصدم ّن ػشیؼتش ػیگٌبل افضایؾ یبثٌذُ دهی سا 

 50تب  30افضایؾ هی دّذ. دس تحشیکبت ؿذیذ پٌَهَتبکؼیک تؼذاد تٌفغ ثِ سا دس دقیقِ  تؼذاد فشکبًغ تٌفغ

 شػذ.ثتٌفغ دس دقیقِ  5تب  3ثِ هیتَاًذ ٌفغ دس دقیقِ هی سػذ ٍ دس ًجَد تحشیکبت پٌَهَتبکؼیک ایي تؼذاد ت

 :(Ventral  Respiratory Group هشکض دهی ؿکوی ) .3

دس تٌفغ ػبدی خبهَؽ اػت ٍ ّیچ چٌذ ٍیظگی داسد:هذٍال ٍاقغ ؿذُ ٍ دیذُ ؿذُ دس  DRGًبحیِ  لَییخثخؾ دس 

دس ثبصدم  س دم ٍ ثؼوی ًشًٍْبی آىد ؿذُ، ثؼوی ًشًٍْبی آى هؼلَمًذاسد.  DRGایوپبلغ ّبی  ًقـی دس سیتن پبیِ

در سهاى دهی ضکوی ایي هزکش ًزًٍْای ثب ایٌحبل ثٌَس ٍاهح هـخق ؿذُ، کٌٌذ. هی ایوپبلغ ػلجی ؿلیک

 ضذیذتز اًقباضٍ  در ایجاد باسدم قَیتز ثخلَفٍ (، قَی دس ثبصدمّن دس ایدبد دم قَی ٍ ّن ) ٍرسش

 . ذًعضالت ضکوی ًقص هْوی دار

دم  صهبىهشکض دهی سا تقَیت هی کٌذ ٍ هٌدش ثِ افضایؾ کِ  هشکض دیگشی غیش ایي ػِ هشکض ًبم ثشدُ ؿذُ ٍخَدداسد

 ًبم داسد. Apneusticایي هشکض هؼتقذًذ هی ؿَد. 

  بزٍئز: –رفلکس ّای ّزیٌگ 

هَخَد  گیشًذُ ّبی کــی (ثشًٍؾ ّب ٍ ثشًٍـیَل ّب سیِ )یي كَست اػت کِ ٍسٍد َّا ثِ هکبًیؼن ایي سفلکغ ثذ

سا تحشیک هی کٌذ ٍ ایي تحشیک اص ًشیق ثخؾ حؼی )ٍ ػوالت كبف لَلِ تٌفؼی( یَاسُ ایي ػبختبس ّب دس د

اػلبة ٍاگ ثِ هشکض دهی ثشدُ هی ؿَد ٍ ثبػث هْبس هشکض دهی ؿذُ ٍ دم هتَقف هی گشدد. ایي سفلکغ صهبًی فؼبل 

لیتش َّا پش ؿذُ ثبؿٌذ. ّوبًٌذ هشکض پٌَهَتبکؼیک ، ّشیٌگ ـ ثشٍئش ّن ثبػث کَتبُ ؿذى  5/1یِ ّب اص هی ؿَد کِ س

دم ) ٍ ثبصدم( ٍ افضایؾ تؼذاد تٌفغ هی ؿًَذ. اهب کبس آى خٌجِ هحبفظتی داسد. صیشا هبًغ اتؼبع ثیؾ اص حذ سیِ صهبى 

 ٍ آػیت ثِ ثبفت آى هی ؿَد.لیتش(  5/1)ثیـتش اص ّب 
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 ه ىای شیمیایی سیستم تنفسی:گیرند

 
-  

، ٍ اکؼیظى سػبًی ثِ ثبفتْب دس دس هحذٍدُ ًشهبلخَى  +C02, & H ,02غلظت حفظ  ،کٌتشل تٌفؼی ػلجی ّذف ًْبیی ػیؼتن

ایي گبصّب اص هحذٍدُ ًشهبل خَد  قجل اصیٌکِاػت، ثٌبثشایي ثبیذ هکبًیؼن ّبیی ٍخَد داؿتِ ثبؿذ تب  ؿشایي اػتشاحت ٍ فؼبلیت

 ثتًٌَذ ثِ حبلت ػبدی ثشگشدًذ. ایي کبس اص ًشیق گیشًذُ ّبی ؿیویبیی هوکي اػت.  )هثل صهبى ٍسصؽ(سج ؿًَذخب

 CO2  ٍO2فـبس ثشای حفظ حؼبػٌذ، ٍ هی تَاًٌذ خَى  CO2  ٍO2ٍ فـبس  +H کِ ثِ غلظت  ذًٍخَد داس گیشًذُ ّبیی

 .ٍ دم ٍ ثبصدم سا تغییش دٌّذ ،خلیِ سیتویک هشکض ػلجی دهی پـتیتخَى 

 :بی ؿیویبیی ٍخَد داسًذذُ ًّبحیِ ایي گیشً 2دس 

ٍ تب   +Hثِ غلظت  قشاس داسًذ، ٍض تٌفؼی ؿکوی دس خلَی هشکْب ًشًٍ ایيگیشًذُ ّبی ؿیویبیی هشکضی:  (1

ًبم ضیویایی هزکشی  گیزًذ ّای ًاحیِایي هشکض، گیشًذُ ّبی ًشًٍی . حؼبع اًذ CO2حذٍد اًذکی ثِ 

تحزیک ایي گیزًذُ ّا * استجبى ػیٌبپؼی داسًذ.  DRGض دهی ًشًٍْبی ایي ًبحیِ، ثب ًشًٍْبی هشک .ًذداس

 .ثاًیِ ی است 5عاهل حفظ ضلیکْای  DRGٍ ضلیکْا ٍ سیگٌالْای تحزیکی گیزًذُ ّا بز   +Hبا 

) هحل دٍ ؿبخِ ؿذى ؿشیبى کبسٍتیذ (  کِ دس خذاس قَع آئَست ٍ اخؼبم کبسٍتیذی، گیشًذُ ّبی هحیٌی، (2

 .ًذحؼبع ا mmHg 60صیش  دس کؼیظىکِ ثِ افت فـبس اٍخَد داسًذ 
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 chemosensitive area):)شیمیایی مرکزیحساس  ناحیه

ّضاس  H+ ،10ثِ حؼبػیت آى حؼبع اػت. ٍلی  +H ٍ ّن ثِ  CO2ثِ اثش هؼتقین  )ؿکل ثبال( ّن ایي هشکضًشًٍْبی 

تحشیک  ؿذیذا ًشًٍْبی ایي هشکض ،تضسیق کٌین ایي هشکضی سا ثِ ًَس هؼتقین ثش سٍ  +Hاػت ٍ اگش CO2  ثیـتش اص  ثبس

هی فشػتذ ٍ هٌدش ثِ افضایؾ دم ٍ  DRG هشکض ثِ  ؿذیذی ْبی تحشیکیػیگٌبل ؿذُ، ٍ ؿشٍع ثِ ؿلیک کشدُ، ٍ 

 ذ.ًهی ؿَ )تَْیِ قَی( ثبصدم

وت خَى ثِ ًشف ایي اص ػ  +Hهبًغ اص ػجَس آػبى  (ثبال)ؿکل (  BBB)ػذ خًَی ـ هغضی  ،یهَیشگْبی هغضاهب دس 

) دٍ هکبًیؼن ن ثش سٍی ایي هشکض تأثیش ثگزاسد.خَى ًوی تَاًذ ثِ ًَس هؼتقی پغ افضایؾ هی ؿَد. گیشًذُ ّب 

اػت )اص ًشیق کبًبلْبی کِ کٌذ  BBB. ػجَس هؼتقین اص 1ٍخَد داسد: دس اًشاف ایي هشکض   افضایؾ غلظت ثشای 

H+ شگی دس دس غـبء هَیBBB) 2.  ساحتػجَس CO2  اص BBB  .CO2 ثِ ساحتی اص BBBُگَیی ثشای  سد ؿذ(CO2  ػذی

ٍ  ثِ  ػشیؼبآى ًیض  کِ  د،تجذیل هیگشد H2Co3ثِ ٍ  تشکیت ؿذُ H2Oثب  دس هبیغ ثیي ثبفتی هغضی ٍ ،ٍخَد ًذاسد(

 تجذیل هیگشدد.ثیکشثٌبت 

 ًیض اثش هؼیفی ثش آى داسد.  CO2اػت، ٍلی   +Hًبحیِ ؿیوبیی هشکضی هحشک اكلی  -1ًکتِ هْن ایي اػت کِ*

 ًویتَاًذ ػشیغ اص  +Hخیلی کن اػت. چشا؟ چَى   خَى ثش سٍی ًبحیِ ؿیوبیی هشکضی +Hاثش تحشیکی افضایؾ -2 *

BBB ػجَس کٌذ. 

ًشیق  اص ) آى ؼتقینیشهتبثیش غکن اػت، ٍلی  ثش سٍی ًبحیِ ؿیوبیی هشکضی خَىCO2 تحشیکی افضایؾ  ش اث -3* 

 .اػتثیـتش ( خیلی دس هبیغ ثیي ػلَلی هغضی ػشیغ تَلیذ

      ثِ ایي هؼبدلِ تَخِ کٌیذ:

اهب غلظت ، (اکی ٍاالى دس لیتش . ) ، گَیی كفش اػتدس خَى ثؼیبس کن اػت غلظت 

اثش آى ثش سٍد خَى ثبالدس   CO2ّشگبُ اص ایٌشٍ  دسلیتش(. ٍاالىهیلی اکی  24صیبد اػت )خیلی ثیکشثٌبت دس خَى 

خَى دس حبلت ًشهبل  +Hخَى خیلی قَیتش اػت تب ثش ثیکشثٌبت خَى. چشا؟ چَى گفتین غلظت  +Hافضایؾ غلظت 

ٍلی  .دس خَى، خَى ػشیؼب اػیذی هیـِ، ٍ خٌشًبکCO2ِ دس خَى ًیؼت(. پغ ثب تدوغ +Hخیلی کن )اًگبسی ّیچی 

 +Hػشیؼب دس هبیغ ثیي ثبفتی هغضی دس اًشاف گیشًذ ّبی هشکضی ثِ  CO2دس خَى، CO2 دیذین ثب افضایؾ ػٌح

ثب افضایؾ ، ٍ  افضایؾ پیذا کشدُ (ثبصدمٍ )دم تَْیِ هیضاى  ثذًجبل آى، ٍ ؿذُ،تحشیک  DRGثؼذؽ هشکض  تجذیل، ٍ

 گشدد.ًشهبل ثش هقذاسثِ خَى  CO2غلظت  ٍ ًْبیتب هی ؿَدخبسج خَى اص اهبفی  CO2، تَْیِ

 ؟در ایجاد باسدم سیاد تا چِ هذت هی تَاًذ اداهِ یابذ+H اها ایي اثز

ٍلی بتذریج در طی  در طی چٌذ ساعت اٍل بسیار سیاد هیباضذ خَى CO2تحزیک هزکش تٌفسی بَسیلِ  

خَى هیجبؿذ. دس ٍاقغ ّش گبُ  ایي کبّؾ اثشات هشثَى ثِ تٌظین هدذد کلیَی رٍسبعذ کاّص هی یابذ. 2تا  1

خَى کوی ثبال سٍد، کلیِ ّب ثیکشثٌبت خذیذ ػٌتض کشدُ، ٍ آى سا ثِ خَى ٍ هبیغ هغضی ًخبػی اهبفِ هیکٌٌذ ٍ  

سد   BBBسا ثِ حذ ًشهبل ثشهیگشداًٌذ. اهب هْوتش اص ّوِ ایٌؼت کِ دس ّوبى چٌذ ػبػت اٍل، ثیکشثٌبت اص  غلظت 
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سا دس هبیغ هغضی اًشاف ًشًٍْبی هشکض تٌفؼی  هیگشدد ٍ 

،  اثش تحشیکی خٌثی هیکٌذ. ثِ ایي تشتیت ثب خٌثی ؿذى اثش 

 (کن هی ؿَد. ثش هشاکض تٌفؼی )اص ًشیق  

 ٍ خَى PHکبّؾ ، کِ ًـبى دٌّذُ اثش 41-3ثب تَخِ ثِ ًوَداس 

 ثش هیضاى تَْیِ اػت، هـخق اػت کِ  خَى CO2افضایؾ 

  خَى ثیـتشیي اثش سا ثش هیضاى تَْیِ داسد، ثِ ایي ػلت کِ 

ثشای ػجَس اص ایي ػذ ثِ  ػجَس هی کٌذ. اهب  BBBثِ ساحتی اص 

 صهبى  ًیبص داسد. 

زل کٌٌذُ ـ سیستن گیزًذُ ّای ضیویایی هحیطی کٌت

 تٌفس:

قَع آئَست سا ػلت ٍاگ  دس ٍ  ،9گفتِ ؿذ کِ ػیگٌبلْب اص گیشًذُ ّبی حؼی ؿیویبیی دس کبسٍتیذ سا ػلت صٍج 

ة بػلا، تَػي اػلبثی ثِ ًبم یفیجشّبی حؼی  اص گیشًذُ ّبی ؿیویبیی کبسٍتیذدس اكل، ثِ هشکض تٌفؼی هی ثشًذ. 

)دس کبسٍتیذ ٍ آئَست( ایي گیشًذُ ّب ی هی سًٍذ. دس ٍاقغ ثِ ػوت هشکض ده 9ػلت  دس داخل کبثل یب ّزیٌگ

ثشاثش ًیبص خَد(، ٍ اص ایٌشٍ تب  50تب  20هیجبؿٌذ ٍ خًَشػبًی صیبدی داسًذ ) تقشیجب  گلَهَسػلَلْبیی ػلجی ثٌبم 

یي اهیلیوتش خیَُ کبّؾ ًیبثذ،  60فـبس خَى افت ًکٌذ ٍ خشیبى خَى آًْبکن ًگشدد ٍ تب فـبس اکؼیظى خَى تب 

ًویفشػتٌذ، ٍ ایي ّوبى حذیؼت کِ دس آى هیضاى اؿجبع ؿشیبًی ّوَگلَثیي اص اکؼیظى  DRGایوپبلؼی ثِ گیشًذُ ّب 

ػیگٌبل ػلجی  DRGثشػذ، ایٌْب تحشیک ؿذُ، ٍ ثِ  60ػشیؼب کبّؾ هی یبثذ. صهبًی کِ فـبس اکؼیظى ثِ صیش 

 فشػتبدُ ٍ دم ٍ ثبصدم )تَْیِ( سا افضایؾ هیذٌّذ. 

 خَى بز گیزًذُ ّای هحیطی ضیویایی: اثز  _

حتی  CO2 اػت،   (ٍ دس ػیي حبل ػشیغ)ثش گیشًذُ ّبی هحیٌی ؿیویبیی اثش داسد اهب اثش آى ثؼیبس هؼیف  

سا ثٌئش  DRGسد ٍ اص ایٌشاُ قجل اص تحشیک گیشًذُ ّبی ؿیویبیی هشکضی ثش ایي گیشًذُ ّبی هحیٌی اثش هی گزا

 هؼیف تحشیک هیکٌذ.

 اثزی ًذارد. در هذٍال اکسیژى خَى بز گیزًذُ ّای ضیویایی هزکشیتغییزات  -

*در افزاد آسوی یا آهفیشهی )کِ در آًْا در اثز  سیگار، هَکَس خلطی ًویتَاًذ اس هجاری خارج ضَد( 

 خَى CO2ن ؿذُ، ٍ دس ًتیدِ اص سیِ ّب ک  CO2هجاری کَچک َّایی آًْا تٌگ ، ٍ باسدم ضاى کن ، ٍ خزٍج 

اص ثیي سفتِ، تَْیِ کبّؾ هی یبثذ، کِ  DRGهشکض خَى ثش  CO2سٍص اثش تحشیکی  2آًْب ثٌَس هذاٍم ثبال هیوبًذ. ثؼذ اص 

ٍ افضایؾ تَْیِ هیگشدد.  DRGهشکض  خَى ثبػث تحشیک O2افت ًْبیتب خَى کبّؾ هی یبثذ ٍ  O2دس ًتیدِ فـبس 

 حفظ هیکٌٌذ ٍ ػبصؽ ًبپزیشًذ. O2ّویـِ حؼبػیت خَد سا ثِ افت فـبس ثؼالٍُ گیشًذُ ّبی هحیٌی 
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کوتش ؿَد،  mmHg 60خَى ًجیؼی ثبؿذ ٍلی فـبس اکؼیظى اص حذٍد  PHٍ  ایي ًوَداس ًـبى هی دّذ کِ اگش 

ثیـتش ؿَد، هیضاى  60ص هیضاى تَْیِ آلَئَلی چٌذیي ثشاثش افضایؾ هی یبثذ ٍ ّشچقذس هیضاى افت اکؼیظى اثذًجبل آى، 

 تَْیِ ًیض افضایؾ هی یبثذ.

 

 

 :ثش هیضاى تَْیِ سیَی PHٍ  ، اثش تشکیجی  :41-7 ًوَداسهٌبلؼِ آصاد: )))

تَْیِ  ثش  هیضاى  60دس صیش   کتبة تَهیح صیبدی دسثبسؽ  ًذادُ، ٍلی ثٌظش ایي ًوَداس ثش اثش تحشیکی افت فـبس 

 تبکیذ داسد. 

 سا دس خي افقی ٍ تَْیِ آلَئَلی سا دس ًوَداس ػوَدی ًـبى هی دّذ. ایي ًوَداس فـبس 

کوتش اص حذ ًجیؼی  PHسا دس  ًجیؼی ٍ خٌَى ػجض فـبس  PHسا دس  اگش خي ّبی قشهض سا دس ًظش ثگیشین فـبس 

 ًـبى هی دّذ.
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اػت کِ ثش  خَى ًیض ًجیؼی ثبؿذ)هحذٍدُ خٌَى قشهض( ، ایي فـبس  PH)ًجیؼی ( ثبؿذ ٍ  100،   اگش فـبس

ّش دٍ افت پیذا کٌذ آًگبُ اکؼیظى )چْبسهیي ًوَداس قشهض اص ػوت  ٍ  تَْیِ آلَئَلی اثش هی گزاسد ٍ اگش فـبس 

 لَئَلی اثش هی گزاسد.ساػت( ثش تَْیِ آ

ّن  ثبؿذ ٍ فـبس  40ًجیؼی ٍ حذٍد  خَى پبئیي اػت هی ثیٌین کِ اگش فـبس  PHدس هحذٍدُ ػجض سًگ کِ 

ؿَد ثبص ّن اکؼیظى هٌدش ثِ افضایؾ تَْیِ  60کوتش اص  اهب اگش فـبس  تغییش صیبدی ًویکٌذ،ًجیؼی ثبؿذ، تَْیِ 

 ؿَد. هی

 ًکات سیز ضکل:

 اػت کِ هٌدش ثِ افضایؾ تَْیِ هیگشدد.  CO2دس خَى ًشهبل، ایي O2  ٍ PHٍ فـبس ًشهبل   CO2دس فـبسّبی ثبالی -1

 هٌدش ثِ افضایؾ تَْیِ هیگشدًذ. اػت کِ O2ًشهبل،ایي PH دس خَى ٍ  CO2   ٍO2ٍ دس فـبسّبی پبییي 

 دس خَى تَْیِ کن اػت O2ٍ فـبس ًشهبل    کن (PH ) حتی ثب   CO2دس فـبسّبی پبییي  -2

 (.((دس خَى اػت کِ تَْیِ سا صیبد هیکٌذ  O2ایي افت فـبس  O2کن (  ٍ فـبس کن  PH ) حتی ثب   CO2ٍ دس فـبسّبی پبییي 

 :(Acclimatization)در صعود انطباق

گشفتگی ٍ هجتال  س ّیپَکؼی یب کَُاص کَُ ثبال هی سٍد فـبس اکؼیظى کبّؾ هی یبثذ ٍ فشد دچب ػشیؼب ٌّگبهی کِ فشد

ٌّگبهی کِ فشد اص اهب چشا؟ هشگ هی ؿَد. ثِ ّویي ػلت کٌََّسداى دس ًی چٌذ سٍص ثِ استفبػبت كؼَد هی کٌٌذ.  ثِ

خَى،  ثب افت افت هیکٌذ.ًیض خَى  خَ، فـبس  فـبس ّوشاُ افت ، صیشا بال هی سٍد تَْیِ افضایؾ هی یبثذکَُ ث

ٍ قلیبیی  خَى ثبػث کبّؾ   خَى افت هی کٌذ ٍ کبّؾ  ثِ دًجبل افضایؾ تَْیِ، تَْیِ صیبد هیگشدد. 

ػیش دس چَى ) .ؿخق هی هیشداصایٌشٍ ، ٍ کن هیـَد ثـذت ًیضتَْیِ هیضاى  ثب کبّؾ . هی ؿَد ؿذى خَى

ثؼذ اص اکؼیظى کبّؾ  ؿذُ اًذ.ٍ کٌتشل کٌٌذُ تٌفغ  دس ظشف چٌذ ػبػت CSFخَى ٍ  +CO2  ٍH تغییشات  لتکبه

ثؼذ اص  ّب کلیِثتذسیح سٍی دّذ،  سٍص  1-2دس ظشف اگش کٌََّسدی اهب (. چٌذ ػبػت کٌتشل کٌٌذُ تٌفغ ؿذُ اػت

ثش گیشًذُ ّبی ؿیویبیی   ت غلظتاف اثشخٌثی کشدى ثبػث  ،ثب دفغ ثیکشثٌبت سٍص 1-2 دس ًیچٌذ ػبػت ٍ 

دس افضایؾ تَْیِ  سا ًقؾ اكلیخَى اػت کِ   افت ایي دٍ سٍصچٌذ ػبػت ٍ ثؼذ اص  حبال دیگِ، .ذًهشکضی هی ؿَ

ثِ ّوچٌبى ٍ  ذٌکٌوی ً ػبصگبسی پیذاخَى  کوجَد ثِ  ّبی هحیٌی حؼبع ثِ فـبس  ثبصی هی کٌذ. گیشًذُ

 ذ.ٌحؼبع ثبقی هی هبً ایي افت فـبس 

ثب ٍخَد  شٍاػت ٍ پلی ػیتوی داس ًذ. اص ایٌافشادی کِ دس هٌبًق هشتفغ صًذگی هی کٌٌذ ّوَگلَثیي خًَـبى صیبد 

  ًذ.کبفی سا ثِ ثبفتْب ثشػب ی خَى، هیتَاًذ غلظت ثبالدس خَ،  اکؼیظى mmHg 40-30فـبس 

 ثِ چِ خبًش دس َّاپیوب ثِ هـکل كؼَد ثِ استفبع ثش ًویخَسین؟
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 :تيٌیو در ًرزش

 

دس ٍسصؽ ثب ٍخَد فؼبلیت ؿذیذ فـبس گبصّبی تٌفؼی تغییش چٌذاًی ًوی کٌذ. ثؼیذ اػت کِ ػٌؼَسّبی ؿیویبیی 

 یدس حیي ٍسصؽ تغییش چٌذاًی ًو PHٍ  ٍ  ًقؾ اكلی دس تَْیِ ًی ٍسصؽ ایفب کٌٌذ. ًوی داًین چشا فـبس 

 کٌذ.

 چٌذ ًظزیِ در ایي هَرد ٍجَد دارد:

هغض ثِ  Cortexٌّگبهی کِ فشد تلوین هی گیشد ٍسصؽ کٌذ ػیگٌبل ّبیی اص پیؾ ثیٌی قجل اص هَػذ:  .1

 هشکض تٌفؼی هی آیذ کِ پیـبپیؾ تَْیِ سا افضایؾ هی دّذ.

)کِ هشثَى ثِ حغ تؼبدل ٍ دسک هَقؼیت دس   proprioceptive بگیشًذ ّبی فـبس ی ثٌبم یی، گیشًذُ ّب .2

دس ٍ گیشًذُ ّبی فـبس دس دٍک ّبی ػوالًی فوب هیجبؿٌذ(، کِ دس اٍلیي گبهْب ٍ حشکبت ٍسصؿی، ایي 

اًذاهْب دس ٍسصؽ ػیگٌبل ّبیی سا ثِ  ضهبى کِ ایي گیشًذُ ّب ثشای حفظ تؼبدلّوتحشیک ؿذُ ٍ هفبكل، 

  ٌذ ػیگٌبل ّبیی سا ّن ثشای هشکض تٌفؼی هی فشػتذ ٍتَْیِ سا صیبد هی کٌذ.هخچِ ٍ هغض هی فشػت

 یبدگیشی ٍ توشیي: فشد قجل اص ٍسصؽ ثب تَخِ ثِ یبدگیشی ّبی قجلی تَْیِ سا افضایؾ هی دّذ. .3

 

ثِ چِ خبًش دس َّاپیوب ثِ هـکل كؼَد ثِ استفبع ثش 

 ًویخَسین؟
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 ٍ دس هحَس ػوَدی تَْیِ سا ًـبى هی دّذ. دس ّوِ حبالت فـبس  (، ًوَداس افقی فـبس 42-10دس ًوَداس صیش)

 حفظ ؿذُ اػت. ایي ًوَداس ًـبى هی دّذ کِ قجل اص ٍسصؽ، تَْیِ صیبد ؿذُ، فـبس  40دس خَى ؿشیبًی حذٍد 

 ّب ثِ حبلت ًجیؼی ثش هی گشدد.خَى افت کشدُ ٍ فـبس اکؼیظى ثبال هی سٍد. اهب دس ًَل ٍسصؽ فـبس گبص

 

  

حفظ ؿذُ چِ دس حبلت  40ّن چٌبى دس حذ  ًـبى دادُ ؿذُ کِ دس خَى ؿشیبًی فـبس  42-11 ًوَداس 

تَػي ثبفت ّب صیبد  َلیذ تت کِ . دس حیي ٍسصؽ دسػت اػ)ثبالیی(ٍ چِ دس حبلت ٍسصؽ )پبییٌی(اػتشاحت

ثبالػت، اهب چَى  ض دس ٍسصؽیثؼالٍُ هلشف اکؼیظى ثبفتی ً .َى تغییشی ًکٌذخ  تبد هی ؿَد تَْیِ صیب اػت اهب

 ػٌح اکؼیظى تغییش ًوی کٌذ.افضایؾ هییبثذ، تَْیِ 

 :دیگز عَاهل هَثز بز تٌفس

 کٌتشل اسادی تٌفغ:-

 گیشًِ ّبی کــی خذاس هدبسی َّایی:-

ثبػث تٌگی ًفغ هی ؿًَذ ی یَدًجبل ادم س ایي گیشًذُ ّب ثِرکش ؿذ تحشیک  ّوبًٌَس کِ دس اثتذا:  Jگیزًذُ ّای -

 .ّوبًٌذ ثشٍص دیغ پٌِ آ دس حبالتی هثل ًبسػبیی ثٌي چپ

  -دسهبى: تضسیق دگضاهتبصٍى ثشای خلَگیشی اص ادمضی ثش هشکض تٌفؼی:اثش هشگ صای خیض  ٍ ادم هغ-

ة سا اص داخل ثبفت هغضی، ثِ ػوت هَیشگْب ٍ گشدؽ خَى یب تضسیق  هحلَل غلیظ هبًیتَل، کِ ثِ سٍؽ اػوض، آ

 هیکـبًذ.
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 بیَْضی:_

 دارٍّایی کِ بز رٍی سیستن تٌفسی تاثیز هی گذارد:

هَسفیي ثِ ؿذت خٌشًبک اػت ٍ هشکض تٌفؼی سا ثِ ؿذت ػشکَة هی کٌذ ٍ دس گزؿتِ ثِ ػٌَاى داسٍی ثی َّؿی 

 قشیجب اثشی ثش هشکض تٌفؼی ًذاسد.بى اػتفبدُ هی کٌٌذ کِ تاػتفبدُ هی ؿذ اهب اهشٍصُ اص داسٍّبیی چَى ّبلَت

 ) شاین ـ استٌکس(:  Cheyne – Stokesتنفس 

تٌفغ دٍسُ ای ٍ هشهی اػت. هشین گبّی ػشیغ ًفغ هی کـذ ٍ هذتی ثؼذ ثؼیبس آسام تٌفغ هی کٌذ یب حتی 

 تٌفغ ثِ ًَس کبهل قٌغ هی ؿَد.

خَى کبّؾ هیبثذ ٍ اثش آى سٍی گیشًذُ ّبی ؿیویبیی هشکض   تٌفغ ػشیغ داؿتِ ثبؿذ فـبس هشین اگش فشد 

آى تٌفغ ٌذ، ٍ ثذًجبل ى گیشًذُ ّبی ؿیویبیی هشکض تٌفغ هْبس ؿذُ ٍ اص کبس هی افتآتٌفؼی کن ؿذُ ٍ ثِ دًجبل 

تٌفؼی سا تحشیک هی کٌذ هشکض هدذدا ثبال هی سٍد ٍ ػشیؼب ثِ هیضاى صیبدی  خَى  قٌغ هی ؿَد. ثب قٌغ تٌفغ 

خَى کبّؾ هی یبثذ ٍ ایي چشخِ ّوچٌبى اداهِ پیذا هی  دٍثبسُ  ثذًجبل آى، تَْیِ سا افضایؾ هی دّذ ٍ قَیب ٍ

 کٌذ.

 علت ایجاد چزخِ:

ِ ث(  داسای )ٍقفِ دس سػیذى خَى  کِ ثذًجبل آى ،یکض تٌفؼاًبسػبیی ثٌٌی ٍ دیش سػیذى خَى ثِ هش .1

دس افشاد ثِ خلَف دس سٍصّبی پبیبًی ػوش، ایي گًَِ تٌفغ  سٍی هیذّذ. هشکض تٌفؼی ٍ هْبس هشکض تٌفؼی

دیذُ هیـَد.) ثخلَف اگش  ثیوبس داسٍّبی تقَیتی قلجی، هثل دیدیتبل ،  قلجی ًبسػبیی ؿذیذ هجتال ثِ

 دیگَکؼیي ٍ. دسیبفت ًکٌذ(.

)یب افضایؾ هیضاى تقَیت یب گیي فیذثکی هٌفی دس ًبحیِ  افضایؾ حؼبػیت ػٌؼَسّبی ؿیویبیی ثِ  .2

هشکض تٌفؼؾ اص کبس هی افتذ ٍ فشد  : دس ایي كَست فشد ثب کَچکتشیي افت گیشًذُ ؿیوبیی هشکضی(

گیشًذُ ّبی حؼبع ؿیویبیی ،)ٍ ثشٍص ادم دس ًـت خَى ثِ ، هشثِ هغضیفشد دچبس ایي چشخِ هی ؿَد. دس 

خَى هی ؿَد. ثشای  ثِ تغییشات ایي هشاکض ؿیویبیی  ثبػث افضایؾ ثیؾ اص حذ حؼبػیت ، ثبفت هغض(

اسد اػتفبدُ ددسهبى ایي فشد اص هبًیتَل کِ یک قٌذ اػت کِ غلظت آى ثبالػت ٍ خبكیت خزة آة ثبالیی 

ضاهتبصٍى ّن کِ یک هی ؿَد. ثب خزة خَى ٍاسد ؿذُ ثِ ثبفت هغض ادم سا کبّؾ هی دّذ. دس هوي اص دگ

 ذ.ًاص افضایؾ ادم ؿَ هبًغتب ذ ٌکَستیضٍل قَی اػت اػتفبدُ هی کٌ

 ،اما هچ رنجی است لذت اه را تنها ربدن و هچ سشت است سیبایی اه را تنها دیدن...

 ...رد بهشت تنها بىدن سخت رت اس کىری است دهنده ای است تنها خىشبخت بىدن! و هچ بدبختی آسار 

گارش : احمد حاتمی                                                                                                                                                                                                  « ی دکتز شزیعت »   وریایش و اتیپ : حمیده فصیحی                                                                            ن


