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  .شناخت بهتر فیزیوپاتولوژي اختالالت ریوي نقش مهمی در تشخیص بیماري ها دارد   

این افراد مشکالت ن فرد دچار انسداد مجاري هوایی شده و آاز مهم ترین بیماري هاي ریوي است که در  ییک: سم آ

  . از اینرو نظریه ي بنام حدکثر شدت جریان بازدمی مطرح شد.  عظیمی در بازدم دارند

  :  MEF ( maximum expiratory flow(حداکثر جریان بازدمی تعریف 

قدرت، یا حداکثر شدت جریان یک حداکثربا  ش رابازدمفرد اگر فردي با نیرو و فشار زیادي بازدم انجام دهد در ابتدا 

میزان  نمی توانددیگر  کند و فشار را افزایش دهدبیشتري فرد هر چه قدر تالش  به بعد،از این  امابازدمی انجام میدهد، 

واضحه که هر چه   .این مقدار همان حداکثر شدت جریان بازدمی است .افزایش دهدبیبش از این، را  ياین جریان حداکثر

  . نیز کمتراست MEFنیز بیشتراست و اگر حجم ریه ها کوچک باشد،  MEFحجم ریه ها بیشتر باشد،

               

برونشیول ها و الوئول ها را به صورت یکجا نشان می برونش ها ،کل شماتیک مجاري اما دلیل این امر چیست؟ این ش

  .دهد

ند و کبر ریه ها فشار وارد می  شخصو بین دنده اي خارجی  یعضالت شکم ،هنگامی که فرد شروع به بازدم می کند-1

ز حباهم ا فشار زیاد ي وارد می کند بنابراین  هوامجاري  وهم بر حبابچه هبر همزمان همفرد  اري جچه ها و مبزمان ا

اند و مجاري تنگ تر شده ه  هواي داخل الوئول ها خالی شود ، نشان می دهد که قبل  از اینکاین شکل  .خارج می شود 

اینجاست که هر چه فشار را افزایش دهیم نمی توانیم هوا را با جریانی بیشتر از حداکثر شدت جریان بازدمی خارج کنیم 

ند و مجاري می شوو کوچک تر جمع حبابچه ها دیر. ارج می شود و هم از حبابچه ها ن هم از مجاري خچون هوا همزما

اینرو هوا، هنوز در داخل حبابچه ها از . می شوند و کوچکتر ند  زود تر تحت فشار قرار می گیرند و تنگترکه کوچکتر

  .ارج گرددهست، ولی نمیتواند از مجاري تنگ شده در هنگام بازدم بخوبیخ

باعث سختی بازدم در افراد نرمال نسبتا که  :ناي مجرايیک  بداخلریز حبابچه اي  میلیون مجاري 300هوا از خروج -2

میلیون مجرا وارد میشودواز اینرو در اراد سامپف دم راحت تر تر از بازدم 300هوا از ناي بداخل  حایکه در دم در .میگردد

  .است
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میل به شود و اگر کشیده  اندحبابچه ها داراي بافت االستیسیته   منحنی کمپلیانس ریوي گفته شد، سهمچنین بر اسا(

ن بازدم البته که حبابچه ها هم بر در .نداردسریع بازگشت  ، تربزرگمجاري برونشی گفتیم ، و د اما دیر ترنردمی گزما

زدم از این به بعد خروج هوا و بااز اینرو، و شده اند و کوچکتر تنگ  ،ياو مجاري حبابچه حبابچه  میلیون 300 از زودتر 

نچه گفته شد  آ  .)تخلیه شونداي چه بمجاري حباموجود در حبابچه ها و ل از اینکه تمام هواي بق ( .سخت تر می شود

افراد داراي . در شخص نرمال بود  افراد به عضالت صاف اطراف مجاري ، د سم را بررسی کنیمآاگر مجاري در  ر این 

می شوند و در نتیجه گ تر و تن  تر تحت تاثیر رفلکس واگی واگی منقبض رگتر آنهازمجاري ب تنفسی کلسیم وارد شده و

ط و خلنیز در این افراد   .)سیگاري( مفیزمی آقبل حد اکثر جریان بازدمی  شان کاهش یافته و یا در افراد این افراد از

چه ها گیر می بموکوس جمع شده و مجاري را می بندد و اجازه ي خروج هوا را  نمی دهد و هوا پشت مجاري در حبا

ه خاطر خاصیت کشسانی که ، بچه ها خوب باز شوندبباید به این نکته توجه کرد که اگر حبا یگرد از طرفیبعالوه . افتد

اگر بافت حال . جاري برونشیول ها را هم با خود می کشند و باز می کنند ، مانی که حبابچه ها باز می شوند، زمدارند

ن آمتعاقب  و و برونشیول ها خوب باز نمی شونددر این افراد حبابچه ها ) مثال براثرسل (د، ریوي فیبروزه یا سخت شو

بازدم در افراد مبتال به و در نتیجه ماند تنگتر از حالت عادي می و از اینرو مجاریشان  گردندنمی هم خوب بازآنها مجاري 

تی باز آلوئلها به سخ ، ودر دم هم مشکل دارند زیرا بافت ریه فیبروزه شدهسلی عالوه این افراد ب. سل، مشکل می شود

نچه گفته شد آباقی مانده و براساس اگر حبابچه ها و بافت ریه خوب باز نشوند، گفتیم مجاري هم کوچکتر  ومیگردند 

افراد سلی، هم در دم و هم در بازدم مشکل دارند . ددارننیز این افراد حداکثر جریان بازدمی کمی    .پس 
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  حجم ریه : محور افقی 

  .ازدمی را نشان می دهدشدت جریان ب: محور عمودي 

داکثر شدت جریان  و سپس فرد یک بازدم با ح. لیتر رسانده است  8/5یک دم عمیق ظرفیت کلی ریه را به  افرد ب

  . داده و بعد از ان نتوانسته این میزان حد اکثر را باال ببرد  انجام ) 400حدود(بازدمی 

  .مقدار طبیعی است  3/1خواهد بود که تقریبا 150داکثر جریان بازدمی ح، لیتر باشد 5/3 نکه اگر حجم ریهآحال 

  .بازدمی هم کاهش می یابد حد اکثر جریان ، کوچک باشند ها نمودار  نشان می دهد که که اگر ریه

  ه به طور کامل باز نمی شود؟ اقع رینها کم است و در ورادي در دم مشکل دارند و حجم ریه آچه اف

 .بتال به فیبروز ریوي هستند دچا راین مشکل می شوندي ریوي هستند یا مکه دچار بیماري هاي محدود کننده رادي اف

و یکی ، سیلیکوز ،همچون سل  یکی بیماریهاي فیبروتیک خود ریه،: نددو نوع هست بیماري هاي محدود کننده ي ریوي

ه ي ویا افرادي که پرد )کیفوز (وز یا گوژپشتیولیاسکلبیماري هایی همچون بیماریهاي محدود کننده قفسه سینه ، 

  .استکاهش حجم ریه برابر با  خوب باز نشدن ریه: طور که می دانیمهمان.نها فیبروزه شده و خوب باز نمی شوندآپلوراي 
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باقی  و حجم. این افراد در دم مشکل دارند ) بافت ریه به خوبی باز نمی شود : ( ه ي ریويندبیماري هاي محدود کن

  . مشکل دارند نیز که در بازدم  گفتیماست به عالوه در مبحث قبل  کممانده در این افراد 

ازدم مشکل دارند و نمی فقط افراد  ،ها این بیماري ه در،کمفیزمآو مثل آسم : د مجاري تنفسیاهاي انسد بیماري در ب

ز  موکوس میباشدکه مجاري آ(  مثل اشخاص سیگاري. توانند هوا را به خوبی خارج کنند در اثر که  (یسمآیا  )نها پر ا

در هنگام آمفیزمی و آسمی  افراد در. )اسپاسم عضالت اطراف مجاري هوایی، مجاري آنها تنگ تر و کوچکتر میگردد

هوا نمیتواند به راحتی از ریه هاي آنها  محبوس میماند و ) ي آنهاودر کل، در ریه ها( هوا در داخل حبابچه ها  ،بازدم

 )ها ظرفیت کلی ریهو (حجم باقی مانده همیشه تمام هوا از ریه ها خارج نمیگردد، در بازدم چون ، از اینرو، گرددارج خ

  ).یعنی فشار آلوئلی در آنها همیشه منفی است(باز است  ست و  همیشه هواي اضافه و ریه هایشان باالآنها 

  ؟است تردم راحتبیماري محدود کننده ریوي ال به فرد مبتنسبت به چرا در فرد مبتال به بیماري انسدادي، 

، و ریه هاي چون هوا نمیتواند به راحتی از ریه هاي آنها خارج گرددگفتیم ( چون فشار آلوئلی در آنها همیشه منفی است

  .)یعنی بطور پاتولوژیک کمپلیانس ریه شان باالستاست،  آنها مقداري کشیده شده، و باز

است و مشکل ) و تا حدي در بازدم(مشکل اصلی در دم ) محدود کننده (   constrictedي بنابر این در بیماري ها

بنا براین در افراد آسمی دي اکسید کربن در . است  در بازدم  airway obstruction عارضه ي مبتال بهافراد اصلی 

به آن  سینه بشکه اي د که زرگ می شوقدري ب ه ي این افراد  بهنمع می شود و بعد از چند سال سیجلوئول ها آ

شان کنند هوا را خوب وارد ریه مثل افراد سالم نمی توانند آمفیزمی ها چون البته  و( BRELL CHEST)(ندمیگوی

  . )هایپوکسی می شونددچار

باالست  CO2و هم سطح )هایپوکسی (خون پایین است  O2در بیماري هاي محدود کننده وانسدادي هم سطح 

   .)هایپرکاپنه

  :FEV1و حجم بازدمی سریع در ثانیه اول  FVCبازدمی سریع  یا حیاتی یت ظرف

اسپیرومتر یکی از تست هاي مهم تشخیصی بالینی براي ریه است که در این تست از فرد می خواهیم در جلوي دستگاه 

. یک بازدم سریع وشدید انجام دهدنجا که می تواند آببایستد و بعداز یک دم عمیق تا   

ظرفیت کل ریه اش رادر ثانیه اول تخلیه کند می گوییم شخص نرمال % 80، بازدم سریع و با  فشارتواند در یک اگر فرد ب

% 40یا % 30اگر این نسبت به . د نرمال استباشد فر% 80مهم است و اگر این نسبت در حدود  پس نسبت. است 

اول خا رد شخص یا ارج کند می فهمیم شخص در مجاري هوایی اش انسداد دبرسد و فرد نتواند این حجم هوا را در ثانیه 
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چون مالك این است که فرد . ی میباشدیا اسم )میباشند تر بستهو  تر ، و تنگموکوس مجاري پر از .(سیگاريآمفزمی یا 

  . از کل حجم ریه اش را تخلیه کند % 80بتواند در ثانیه  اول 

  

  : ریانی دیده میشوددرگازهاي خون شدو شاخص مهم بالینی  ،ریوي کالدر بیماري هاي 

 O2هایپوکسی یا کاهش  -1

 ) خون  CO2افزایش (  هایپرکاپنه آ  -2

. تنفسی راحتتر عبور می دهد همیشه از سطح غشاي  CO2چون . نمایان نمی شود  O2مثل کاهش  CO2البته افزایش 

  . )حتی در در اختالالت ریوي(انتشارش بیشتر است و ظرفیت ضریببه عبارت دیگر

مثال در امفیزم به علت مصرف سیگار و عوامل دیگر ترشح موکوس . مشکل داردفرد تهویه ي هاي ریوي، بیماراکثر در 

ز مدتی فلج شده و نمی ) ي موجود بر روي سلولهاي اپیتلیالی جدار مجاري هواییمژك ها(زیاد شده و پارو ها  بعد ا

بتوان ه سمت بیرون هدایت کنند در نتیجه ترشحات در ند موکوس ها ي ترشح شده به همراه دود را از ریه خارج کنند و 

ت گها لوئولآدر ال ان هوا در پشت مجاري و به دنبریه باقی می مانند و مجاري را می بندند  یر می کند و در کنار ان عفون

الوئول ها شده آلوئول ها در پشت مجاري بسته و تجمع هوا در الوئول و باز شدن آ این عفونت. هم ایجاد می شود   ر

و تهویه  آن به دنبال.میترکاند م داریم آدر جدار . نیز کم می شودسطح غشاي تنفسی کم شده  لوئول ها مویرگ خونی ه

هم که مشکل پیدا کرده در  نپس تهویه مشکل دارد و جریان خو. هم کم می شود ) جریان خون( Qها اسیب آنکه با 
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وقتی  .) میخورد همب Q/ V  تبي ریوي نسر بیماري هادر اکث. ( خورد  هم به هم می Q/ Vنتیجه نسبت یکنواخت 

براي گاز هاي تنفسی کاهش وضریب انتشارظرفیت انتشاري ، ادم یا خیز ریوي غشاي  تنفسی هم کم شود مثال درسطح 

عبور لوئول هایی از کنار آمویرگ هاي ریوي نه، اگر اما .این امر باعث هایپوکسی و هایپرکاپنئا در فرد می شود ، می یابد

ل کم  O2غلظت و (،  غیریکنواخت، غیر متجانس باشد Q/ Vو در آنجا نسبت   کنند که تهویه خوبی ندارند و در آن آلوئ

و هنوز مشخص نیست چه  میگردندمنقبض در اون ناحیه مویرگ هاي ریوي  )باشد، باالدر آن   CO2باشد یا غلظت 

راین امر دقیقا  وجه کنید،ت(منجر به تنگی مویرگی میگردند.. عواملی هورمونی و ، مویرگ هاي سیستمیکواکنش عکس ب

در مویرگ  O2، با افت O2طبق تئوري فقدان  بافتهاي بدنکه درچرا، استو برعکس تنظیم جریان خون موضعی در بافته

ا تنگ شدن عروق ریويب). ندافزایش پیدا میک بافتی ریان خون موضعیبافتی، ج ی شود و مقاومت ان ها زیاد م، نابراین ب

به سایر نقاط که داراي تهویه بهتري هستند منتقل می شود  از این ناحیهاجازه نمی دهد خون از انها عبور کند و خون 

ریوي  البته اگر مقاومت در عروق . می شود متجانس تر یکنواخت تر،  Q/ Vنسبت  ان  ي که در نتیجه

vasoconstriction می شود  در شریان ریوي ارد کرده  وباعث هایپرتانسیونبه بطن راست فشار و، خیلی باال برود .  

  :آمفیزم

ترشح زیاد موکوس باعث انسداد مجاري شده و در نتیجه حبابچه ها از بین میرود و عفونت ) سیگاري ( در افراد امفیزمی 

  . هم از بین رفتن الوئول ها را تسریع می کند 

ریه ها باز می شوند و هوابه دام می افتد و در پی ان ، چه ها جمع می شودهوا در حباب،شد گفتیم زمانی که انسداد ایجاد 

عدم  ،سطح غشاي تنفسی کاهشن آبه دنبال . سیب می بینند که عفونت نیز این امر را تسریع می کند آ حبابچه ها

ئول باشد مویرگ و لوآگفتیم هر جا که هایپوکسی در یک . یدپیش می آ انتشاريو کاهش سطح  Q/ Vنسبت  تناسب 

 نجا به جاهاي دیگر با تهویهجریان خون از آو کمک می کند ) به علت نامشخص ( نجا بسته می شود عروق  ریوي در آ

 همان طور که گفته شد این افراد. باال برود  O2 به این صورت کمک می کند تا در صد اشباع . مناسب شیفت پیدا کند 

  . در باز دم هم مشکل دارند 

این باکتري دیواره ي حبابچه ها را ملتهب می کند و . به علت باکتري پنوموکوك است : ریه الاري پنومونی یا ذات بیم

لوئولی شده موجب تجمع مایعات در این فضا و ایجاد یک غشاي خلطی آسپس مایعات و در موارد شدید خون وارد فضاي 

از طرفی . ی شود  این امر موجب کاهش سطح تنفسی م. شود می لوئولی به خصوص در ناحیه ي دریچه هاآبر دیواره ي 

 Q/ Vنسبت  ن دیواره هاي مویرگ ها تنگ شده و شده تهویه کم می شود و به دنبال آلوئولی هم خراب آدیواره 

  . )هیپوکسی،هیپرکاپنه آ(مفیزم در این افراد هم دیده می شودآمشابه با و عالئم و عوارض  غیریکنواخت میگردد
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  . تاثیر پنومونی بر درصد اشباع در شریان ریوي :  42-6شکل 

  . در شکل می بینیم که یک از ریه ها دچار پنومونی شده و دیگري سالم است 

حال جریان خون دو ریه در . از هموگلوبین از اکسیژن اشباع شده است % 60حدودا ) ریه چپ( در ریه مبتال به پنومونی 

است که اصال در صد % 78ئورت حدود در صد اشباع هموگلوبین در شریان آمخلوط شده و میانگین بطن چپ با هم 

بخاطر عملکرد بافري همانطور که می دانیم .باشد % 98تا %90زیرا در صد اشباع باید بین اشباع مناسبی نیست

  .  است %90د رسد درصد اشباع حدوب mmHg 60فشار اکسیژن در هوا به  اگر بولین،موگله

  )لوئول ها آکالپس (یا جمع شدن ریه ها بیماري اتلکتازي 

نه در مجاري برونشی یا ایجاد تومور در آعلت  هوا در  ،به دنبال این عوامل. ن ها باشد آن می تواند گیر کردن یک دا

قرار هایی که در پشت این  قسمتهاي مسدود شده،  خون جذب می شود و حبابچهداخل به ي مسدود پشت برونش ها 

  .واین یعنی اتلکتازي د نروي هم می خوابد و کالپس می شوبر دارند، 

در اتلکتازي کال مجاري هوایی بسته  اام دمفیزمی به علت ترشح موکوس هوا به سختی از مجاري عبور می کنآ در افراد

کالپس حبابچه ها، ر پی د. ن مجرا کال مسدود می شود و روي هم می خوابد آلوئول هاي منتهی به آ درنتیجه می شود و
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ا تهویه در و مقاومت د نروي هم می خوابعروق این ناحیه نیز بر  عروق باال می رود و خون از این منطقه به سایر مناطق ب

  .پیدا می کندبهتر شیفت 

 به داخل خودشلوئول را آهواي داخل  ،خونسخت شده باشند  وروي هم نخوابند خود ر این حبابچه ها فیبروزه و اگ(

این فشار منفی باعث . ایجاد میکندحبابچه  را داخلفشار منفی مکش یا یک  این جذب هوا به خون،جذب می کند که 

  .  )ن اتلکتازي حجمی می گویندآاین موارد بسیار نادر است که به . ها می شودورود مایعات به داخل حبابچه 

  :کودکان  سندروم زجر تنفسی در

زیاد می شود و ریه دچار  نمی کند بنابراین کشش سطحی ریه  لن سورفاکتانت ترشحهیا در اثر این بیماري غشاي

صد ردراین کودکان د. د نتازي می شودر نوزادان زود رس این اتفاق می افتد و دچار اتلک. کالپس یا اتلکتازي می شود 

  .رد ي حتی ممکن است منجر به مرگ کودك شود اشباع خون پایین است و در موا

  

در این شرایط ریه اي که . ریه دیگر سالم است  ایکی از ریه ها دچار اتلکتازي شده ام نشان می دهد که:  42-7شکل 

خونش به ریه سالم شیفت شده  در اثر این پدیده خون گیري ریه  ر اثر افزایش مقاومت عروقی،دچار اتلکتازي شده د

از کل خون فرد از ریه  6/1نجایی که تنها آاز .اشباع می کند % 97ه سالم  هموگلوبین خون را تا سالم افزایش یافته وری

است از ریه سالم عبور می کند  6/5و ما بقی خون که حدود )ژن اشباع می شود یاز اکس% 60وحدود (مبتال عبور میکند 
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خون در هنگامی که خون ریه سالم با خون ریه مبتال در بطن چپ مخلوط شود هنوز  ،)اشباع می شود% 97ودر حدود (

کسیژن اشباع است  نه برنجی به داخل ریه اش %)91حدود.(ائورت در حد قابل قبولی از ا ، از اینرو کودکانی  که مثال دا

  .وارد شده خوابشان نامنظم است ودچار بدخوابی می شوند، ولی مشکلی ندارند

  :آسم

لرژن آکه یک  زمانی. مل الرژن است ن ورود یک عاعلت اصلی بروز آ 70 -% 80و. کی از اختالالت مهم ریه است ی 

ترشح شده که که در تمام بدن ومایعات میان بافتی منتشر شده و بر  IgEن در بدن آتنفسی وارد بدن می شود  علیه 

هاي متصل به سطح   IgEلرژن براي بار دوم وارد سیستم تنفسی شود به آحال اگر . د نروي ماست سل ها می نشین

چون لکوترین ها با واکنش آهسته شوك آنافیالکسی همو باعث ازاد سازي هیستامین و مواد  د،باند میگردماست سل ها 

از طرف . می دانیم که هیستامین موجب باز شدن مویرگها می شود که به دنبال ان مایعات وارد الوئول می شود. می شود

لول هاي عضالت صاف مجاري تنفسی به داخل سلول می شود که موجب انقباض س +Ca2دیگر لکوترین ها باعث ورود 

 رحاال دیگ. خیز ریوي می شوند ها نیز پر از مایع شده، و مبتال به از طرفی ریه .حال بازدم سخت می شود .می شود

در بیماران دچار انسداد مجاري تنفسی . بنابر این در خون جمع می شود از غشا تنفسی عبور کند براحتی نمی تواند 

نیز براحتی وارد آلوئلها میشود، ولی به  اکسیژنو (هستند، دم آنها مشکلی ندارد، مشکل دارند اما چون ریه ها باز دمباز

  ).پس به کپسول اکسیژن نیاز دارند. سختی از خیز ریوي عبور میکند

  :این موارد است اران شاملیماین بدیگر عالئم 

در شوك :توجه .جریان بازدمی حداکثر شدتو کاهش در سخت زدمبا ,افزایش حجم باقی مانده و ظرفیت کلی ریه شان 

گردش خونی در اثر تزریق پنی سیلین به افراد حساس، هیستامین بطور وسیعی در بافتها ریلیز میگردد و  ،آنافیالکسی

پینفرین و تزریق نورا: درمان. (مویرگهاي پاها نفوذپذیر شده، و خون از داخل عروق به فضاي بین بافتی تخلیه میگردد

  ) کپسول اکسیژن. انقباض وریدها،

عامل باکتري توبرکلوزیس باعث تخریب ریه می شود اما ماکروفاژها و عوامل دفاعی دیگر حصاري اطراف : بیماري سل 

گر این فرد . نواحی می شود  ربه سای سیباسیل توبرکلوزناحیه تخریب شده می کشند  و این حصار مانع از گسترش 

باسیل این حصار را می شکند و همه ریه را درگیر می کند و باعث ازبین رفتن بافت ریه و حبابچه ها و به درمان نشود 

مشکل افرادسلی در دم بوده چون بافت ریه در این . می شود  گدنبال ان ورود مایعات به حبابچه ها و به دنبال ان مر

  . افراد فیبروزه می شود 
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ی تفاق محال ببینیم این دو در چه شرایطی ا. وهیپوکسی با هم هستند  ایپر کاپنه آري هاي ریوي دو مفهوم هدر بیما 

  .افتند

  :عامل درگیر در ایجاد هایپوکسی عبارتند از  5

-اختالالت عصبی(کاهش تهویه)کاهش اکسیژن جو   ب)الف: علل خارجی  اکسیژناسیون ناکافی خون در ریه ها به -1

  )عضالنی

ل:بیماري هاي ریوي  -2 نسبت هاي )کاهش تهویه به علت افزایش مقاومت راه هاي هوایی یا کاهش پذیرش ریه  ب)فا

کاهش )ج)   شامل افزایش فضاي مرده ي فیزیولوژیک یا افزایش شانت فیزیولوژیک (غیر عادي تهویه به خونرسانی 

  انتشار از غشا تنفسی 

  ) شانت قلبی راست به چپ(شانت وریدي به شریانی  -3

نارسایی گردش خون )لوبین غیر طبیعی   بکم خونی یا هموگ)الف: به بافت ها ناکافی اکسیژن توسط خون  انتقال -4

  ادم بافتی )د )مغزي و کرونري  ,عروق محیطی (در گردش خون نارسایی موضعی )سیستمیک   ج

نزیم سیتوکروم اکسیداز بر مثال بلوك ا( مسمومیت انزیم هاي اکسیداسیون  ) الف:  ناتوانی بافت در مصرف اکسیژن  -5

ویتامین کمبود ( کمبود ویتامین،کاهش قدرت متابولیکی سلول براي مصرف اکسیژن به علت مسمومیت )ب )اثر  سیانوز

B باعث اختالل در مصرف اکسیژن وتولید دي اکسید کربن در بافت می شود  ،در بیماري بربري  و کاهش فعالیت آنزیمی

  یا سایر فاکتور ها ) 

ال افراد دچار هایپوکسی را اکسیژن درمانی می کنند که در افراد دچار مسمومیت با سیانوز یا افرادي که کاهش معمو

زمانی که اکسیژن در  - 2بافت ریوي در گیر باشد و تهویه کم باشد  - 1: که  نیست اما زماهموگلوبین خون دارند موثر نی

در ) که ریه پر از اب شده  ی هاسمآمثال در ( شاري کم شده است زمانیکه ضریب انتشار و ظرفیت انت - 3جو کم باشد  

کنند میدر این موارد از چادر اکسیژن یا ماسک کپسول اکسیژن استفاده . این موارد اکسیژن درمانی می تواند موثر باشد 

کسیژن خونی نشان میدهد  .   .شکل زیر اثر اکسیژن درمانی را بر افزایش دادن فشار ا
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ی نشان گر فشار پایین اکسیژن در خون شریانی در زمان بروز ادم ریوي، نمودار قرمز نشانگر افزایش فشار نمودار آب

در خون شریانی در زمان بروز ادم ریوي و نمودار سبز رنگ نشانگر افزایش ) بهنگام اکسیژن درمانی با کپسول(اکسیژن 

ا چادر اک(بسیار زیاد فشار اکسیژن   .در خون شریانی در زمان بروز ادم ریوي می باشد)  سیژنبهنگام اکسیژن درمانی ب

، ولی همیشه هر دو با هم روي نمیدهند، مثالدر فشار کم اکسیژن در جو،در هایپرکاپنه داریمگاهی به دنبال هایپوکسی 

کسید چون د. یا در مسمومیت آنزیمهاي اکسیداتیو، در اینها فقط هیپوکسی روي میدهددر آنمی، کمبود هموگلوبین،  ي ا

   .در خون حمل میگردد در آب به صورت محلولعمدتا کربن 

درگیري  -1: ناشی از هایپوکسی می شود  ه می شود و هایپرکاپنه آحالت هایپوکسی با هایپرکاپنئابا هم همرا 2فقط در 

  نارسایی گردش خون عمومی  -2یا بروز همان بیماري هاي ریوي   بافت ریوي

 40از  CO2اگر غلظت . سی ایجاد می کرد اثري نمی تواند بر روي دي اکسید کربن داشته باشد هایپوکدر باقی موارد که 

 120هوشی را در پی دارد و اگر به یبرسد چرت وب100اگر به . ورد آمعموال تنگی نفس می برسد،  60باال تر رود و به 

  .خون اسیدي می شود ورد و آخون را پایین می  PHاما چرا؟ چون . و مرگ می رسد ابرسد به اغم

  : نوع تنگی نفس داریم 3

  . خودش در خون باال باشد  CO2یکی اینکه  -1

  سمی نتواند هوا را خارج کنند آعضالت تنفسی کارشان سخت باشد مثال در افراد  -2
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یه بازدم نداناشی از روند روانی باشد مثال در  -3 رد و بعدش یک زمانیکه دانشجو در پاي تخته استرس دارد،براي چند ثان

  .بازدم عمیق دارد

  . می گویند سیانوزن آبی می شود که به آبشود رنگ خون تغییر می کند و داکسیژنه  Hbاز % 5هرگاه در خون 

از % 100چون کال حجم خونشان کم است و . خونی سیانوز دیده می شود ؟ خیر  نمی و کمآافراد دچار  در یاآ

  هموگلوبینشان از اکسیژن اشباع است 

از خونشان % 5نقدر باالست که حتما آپوستشان تیره است چون غلظت خونشان  اما در افراد پلی سیتمی همیشه رنگ

  .بدون اکسیژن است 
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