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 چکیده فارسی

از فشار سهمی اکسیژن مانع انتشار کافی اکسیژن از خون به بافت ها می شود. این کمبود ممکن کاسته شدن : مقدمه و هدف

در سطح  است در حالت استراحت تاثیر چندانی بر عملکرد نداشته باشد ولی در موقع فعالیت بدنی اهمیت زیادی پیدا می کند

میلی متر جیوه است و نیروی  159کسیژن حدود میلی متر جیوه و فشار سهمی ا 760دریا میانگین فشار جوی در حدود 

پاسخی جبرانی در بدن اتفاق می افتد که به آن هم  در ارتفاع به دنبال کاهش اکسیژن رسانیجاذبه در حد طبیعی است. 

آزمون های عملکرد ریوی) حجم های دینامیک( در موارد بسیاری از جمله تشخیص بیماری های مختلف هوایی می گویند. 

گیری ظرفیت حیاتی در درمان و بررسی وضعیت ریه ها کاربرد دارد. شایعترین آزمون هایی که به کار می رود، اندازهریوی، 

های دیگر شامل ظرفیت حیاتی با نیرو حجم بازدم سریع در یک ثانیه، درصد شرایط متفاوت است. آزمون

1FEV(FEV1/FVCحداکثر تهویه ارادی بیشینه اوج جریان دمیو اوج ،) باشد.هدف از پژوهش حاضر، بررسی جریان بازدمی می

( VO2max( و توان هوازی)PIF,PEF,MVV,FVC,FEV1های عملکرد ریوی) شامل: اثر سطوح مختلف ارتفاع بر شاخص

روش تحقیق حاضر نیمه تجربی و از نوع اندازه گیری  :روش شناسیمردان میانسال کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی می باشد.



 ز
 

نفر از کارکنان  15نفر از کارکنان مرد دانشگاه محقق اردبیلی بود،  150می باشد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر  مکرر

داده های مربوط به شاخص های دانشگاه محقق اردبیلی از طریق فراخوان تحقیقی داوطلب حضور در پژوهش استفاده شد. 

ابتدا برای نحوه توزیع یل، سبالن و سطح دریا( اندازه گیری گردید. عملکردی ریوی و توان هوازی در سه ارتفاع مختلف) اردب

داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آنوای یک راهه و با اندازه گیری 

 95/0با سطح اطمینان  05/0ان مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. میزان خطای آلفا با ازمون یک دامنه به میز

نتایج نشان داد در مقایسه نتایج بین سه گروه، بین سطوح الکتات خون کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی : نتایجتعیین گردید.

داری وجود دارد. در حالی که ( تفاوت معنیp=001/0( و سطح دریا)p=000/0متر) 3600در ارتفاع شهر اردبیل با ارتفاع 

داری متر و سطح دریا بین تغییرات سطوح الکتات خون کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی تفاوت معنی 3600ارتفاع  در مقایسه

نتایج نشان داد در مقایسه نتایج بین سه گروه، بین سطوح قند خون کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی  (.P≥05/0وجود نداشت)

داری وجود دارد. در حالی که ( تفاوت معنیp=013/0( و سطح دریا)p=000/0متر) 3600در ارتفاع شهر اردبیل با ارتفاع 

داری متر و سطح دریا بین تغییرات سطوح قند خون کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی تفاوت معنی 3600در مقایسه ارتفاع 

کنان دانشگاه محقق نتایج نشان داد در مقایسه نتایج بین سه گروه، بین سطوح توان هوازی کار (.P≥05/0وجود نداشت)

داری وجود داشت. در حالی که در مقایسه ارتفاع ( تفاوت معنیp=013/0متر) 3600اردبیلی در ارتفاع شهر اردبیل با ارتفاع 

متر و سطح دریا بین تغییرات سطوح توان هوازی کارکنان دانشگاه محقق  3600( و ارتفاع P≥05/0اردبیل با سطح دریا)

نتایج پژوهش نشان داد که در مقایسه سه گروه مداخله در مقادیر ارزشی (.P≥05/0ری وجود نداشت)دااردبیلی تفاوت معنی

FVC ،FVC1 ،FVC1/FVC ،PIF  وPEF تفاوت معنی(05/0داری وجود ندارد≤P.)تغییرات ارتفاع از ارتفاع : نتیجه گیری

اعث تغییراتی در سطوح الکتات، قند خون و توان متر( و سطح دریا) ارتفاع صفر( ب 3600متر به سمت ارتفاع باالتر)  1400

 های عملکرد ریوی در کارکنان میانسال دانشگاهی ندارد.گردد، ولی تأثیر آنچنانی بر شاخصهوازی می

توان هوازی، شاخص های عملکرد ریوی، ارتفاع :کلید واژه ها
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 مقدمه

مکن است مبود مهمی اکسیژن مانع انتشار کافی اکسیژن از خون به بافت ها می شود. این ککاسته شدن از فشار س

. (1)می کند ی پیدادر حالت استراحت تاثیر چندانی بر عملکرد نداشته باشد ولی در موقع فعالیت بدنی اهمیت زیاد

فشار، مى در نواحى کمشکل اصلنقصان اکسیژن رسانی به سلول های بدن موجب افت عملکرد انسان می شود. 

ن فشار محیط درصد ثابت است، ولى چو ۹۳/۲۰هیپوکسى است. اگرچه نسبت اکسیژن در هوا در هر ارتفاعى در حد 

هاى شود. در نتیجه در یک حجم مشخص از هوا مولکولیابد )با افزایش ارتفاع( از تراکم هوا کاسته مىکاهش مى

ها کاهش ت اکسیژن توسط ریه. بنابراین برداش(2-4)شوددریافت مىاکسیژن کمترى وجود دارد و اکسیژن کمترى 

کند. با این وجود بدن قادر است از خود هاى نیازمند به آن تقلیل پیدا مىیابد و میزان اکسیژن رسانى به بافتمى

ها به محض سخکنند. با وجود آنکه این پاهاى تطابقى نشان دهد که کمبود نسبى اکسیژن در هوا را جبران مىپاسخ

ها اقامت در ها یا ماهشوند، ولى در برخى افراد پاسخ کامل تا هفتهبرخورد با شرایط کم فشار )هیپوباریک( آغاز مى

ریا از سطح د گردد. با این وجود باید در نظر داشت که حتى باهم هوائى )سازگاری( کامل، کسى کهارتفاع ظاهر نمى

یابد. ىطور کامل سازگارى نمبزرگ شده، به که در ارتفاعات به دنیا آمده و در آن رود، هرگز مثل فردىبه ارتفاع مى

 .(5)ه شده اسهاى استقامتى نشان دادشویژه در ورزاین امر به

رتفاع اافزایش  ست. باعملکرد اصلی دستگاه قلبی ریوی، انتقال اکسیژن به بافتها و دفع دی اکسید کرین از بافتها ا

سیژن ن کاهش می یابد، که منجر به کاهش غلظت وارد شده به شش ها و کاهش اشباع اکفشار سهمی اکسیژ

  می کند. جبران شریانی و در نتیجه کمبود اکسیژن بدن می شود. کمبود اکسیژن را بدن با افزایش برون ده قلبی

دون اینکه بیشینه بابد و درصد افزایش می ی 40برون ده قلبی در زمان استراحت و فعالیت زیربیشینه در ارتفاع تا 

 دلیل آن یرند کهگعضالت تنفسی در ارتفاعات بیشتر از سطح دریا تحت فشار قرار می برون ده قلبی افزایش یابد. 

اکسید  ای دی افزایش شدید تهویه است. بر اثر پر تهویه ای، غلظت حبابچه ای اکسیژن افزایش و غلظت حبابچه

لوبین ظت هموگر سهمی اکسیژن شریانی افزایش می یابد. بر اثر افزایش غلیابد و در نتیجه فشاکرین کاهش می

دی  کاهش یکننده  مقدار واقعی اکسیژن خون به طور معنی داری افزایش می یابد و این امر ممکن است توجیه

 (.6-10اکسید کرین باشد)

 بیان مسأله

کنند و حدود همین تعداد نیز ری زندگی میمت 2439میلیون نفر در سراسر جهان در ارتفاعات باالی  40بیش از 

کیلومتر مربع در  1648195ایران نیز با مساحت (. 2مختلف به ارتفاعات صعود می کنند)هر ساله به مناسبت های 

دهند آن را کوهها تشکیل می( 5/54کیلومتر مربع) معادل  882115یک منطقه کوهستانی قرار دارد، به نحوی که 

تر می یابد و هوا رقیقارتفاع محیطی است که در آن فشار جو کاهش میتفاعات مختلفی دارند. و شهرهای آن نیز ار

درصد  93/20شود. اما با وجود کاهش فشار هوا ترکیب گازهای تنفسی با ترکیب ان در سطح دریا برابر است) 

شار سهمی گازهای موجود فشار بارومتریک و به همراه آن فنیتروژن(  04/79درصد دی اکسیدکربن،  30اکسیژن، 

فشار اکسیژن در سطح کم شدن فشار سهمی اکسیژن) . (12-18)یابنددر هوا متناسب با افزایش ارتفاع کاهش می

در ارتفاع باعث نقصان اکسیزن  میلی متر جیوه است( 110متر  3000میلی متر جیوه و در ارتفاع  159دریا 
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اثرات زیان آور قرار گرفتن در ارتفاع بر روی انسان که از شود. یرسانی به سلول های بدن و افت عملکرد انسان م

میالدی تشخیص داده شد.  1800توسط برت در سال آید، طریق کاهش فشار اکسیژن ) هیپوکسی( به وجود می

متر( کاهش اکسیژن است که ممکن است در حالت استراحت تأثیری  2000مهم ترین مشکل در ارتفاع) بیش از 

شد، ولی در موقع فعالیت اهمیت زیادی پیدا می کند. با کاهش اکسیژن در ارتفاع تغییرات فیزیولوژیکی نداشته با

متعددی باید در بدن ورزشکار به وجود آید تا او نسبت به ارتفاع سازگاری یابد و از افت عملکرد بدن جلوگیری 

د و دیگری سازگاری طوالنی مدت در طول افتیکی سازگاری فوری و موقتی در طی چند ساعت و روز اتفاق میکند.

 . (20-25)هفته ها و حتی ماهها روی می دهد

 در طرح پژوهشی حاضر به سواالت زیر پاسخ می دهیم:

تأثیر  ردبیلیاهای دینامیک و استاتیک ریوی مردان میانسال کارکنان دانشگاه محقق آیا ارتفاع بر حجم -1

 دارد؟

 مردان میانسال تأثیر دارد؟آیا ارتفاع بر تغییرات الکتات خون  -2

 آیا ارتفاع بر تغییرات قند خون مردان میانسال تأثیر دارد؟ -3

 آیا ارتفاع بر حداکثر اکسیژن مصرفی مردان میانسال تأثیر دارد؟ -4

 

 فرضیات و سواالت تحقیق

 فرضیات طرح پژوهشی به شرح زیر است:

اری دوت معنین( تفاع ) اردبیل، سطح دریا، ساواالبین تغییرات الکتات خون مران میانسال در سه سطح مختلف ارتفا

 وجود دارد.

 داری وجود دارد. سه سطح مختلف ارتفاع تفاوت معنی بین تغییرات قند خون مردان میانسال در

 . داری وجود داردسه سطح مختلف ارتفاع تفاوت معنی بین تغییرات توان هوازی مردان میانسال در

 داری وجود دارد. سه سطح مختلف ارتفاع تفاوت معنی مردان میانسال در FVCبین 

 داری وجود دارد. مردان میانسال در سه سطح مختلف ارتفاع تفاوت معنی PEFبین 

 داری وجود دارد. مردان میانسال در سه سطح مختلف ارتفاع تفاوت معنی PIFبین 

 اری وجود دارد.دمردان میانسال در سه سطح مختلف ارتفاع تفاوت معنی FEV1/FVCبین 

 داری وجود دارد. مردان میانسال در سه سطح مختلف ارتفاع تفاوت معنی FIV1بین 
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 اهداف پژوهش

 هدف کلی

-اخصون و شخهدف کلی از اجرای طرح پژوهشی حاضر بررسی اثر سطوح مختلف ارتفاع بر تغییرات الکتات و قند 

ن ( مردان میانسال کارکناVO2MAXهوازی) ( و توانPIF,PEF,FEV,FVC,FIV1های عملکرد ریوی) شامل: 

 دانشگاه محقق اردبیلی می باشد. 

 اهداف ویژه

 الن(. بررسی تغییرات الکتات خون مردان میانسال در سه سطح مختلف ارتفاع) اردبیل، سطح دریا، ساوا

 بررسی تغییرات قند خون مردان میانسال در سه سطح مختلف ارتفاع. 

 مردان میانسال در سه سطح مختلف ارتفاع.  بررسی تغییرات توان هوازی

 مردان میانسال در سه سطح مختلف ارتفاع.FVCبررسی میزان تغییرات 

 مردان میانسال در سه سطح مختلف ارتفاع. PEFبررسی میزان تغییرات 

 مردان میانسال در سه سطح مختلف ارتفاع. PIFبررسی میزان تغییرات 

 دان میانسال در سه سطح مختلف ارتفاع. مر FEV1/FVCبررسی میزان تغییرات 

 مردان میانسال در سه سطح مختلف ارتفاع. FIV1بررسی میزان تغییرات 

 تعاریف نظری و عملیاتی واژگان

 ارتفاع

التر می ریا باارتفاع به معنای فاصله ی بین بلندترین نقطه ی یک جسم از یک سطح مبنا است. هر چه از سطح د

وه کهای منهتفاع دادر این تحقیق منظور از ارشود و رفته رفته فشار جوی کاهش می یابد.  رویم ارتفاع زیادتر می

 ساواالن واقع در اردبیل می باشد. 

 سطح دریا

میلی متر جیوه  159میلی متر جیوه و فشار سهمی اکسیژن حدود  760جایی که میانگین فشار جوی در حدود 

تحقیق حاضر سطح دریا قسمت هایی از گردنه های حیران نرسیده به است و نیروی جاذبه در حد طبیعی است. در 
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شهر آستارا می باشد که ارتفاع و فشار آن با استفاده از ارتفاع سنج دیجیتالی اندازه گرفته شد و ارتفاع سنج عدد 

 صفر را نشان داد. 

 (MVVتهویه ارادی بیشینه)

ادی ه طور ارقیقه( بحجم هوایی است که در واحد زمان ) یک دمنظور از تهویه ارادی بیشینه در این تحقیق، حداکثر 

گیری برای اندازه ولیتر در دقیقه می باشد  180تا  140وارد ریه ها شده و یا از آن خارج شود، مقدار طبیعی آن 

 . ثانیه به طور متناوب دم و بازدم سریع انجام دهد 15تا  10آن از آزمودنی خواسته می شود تا 

 (FVCتی اجباری)ظرفیت حیا

ک بازدم یه و یرمنظور از ظرفیت حیاتی اجباری در این تحقیق، تغییرات حجم ریه بین یک دم کامل تا ظرفیت کل 

می باشد و توسط  لیتر 6تا  3قوی تا حجم باقی مانده می باشد، مقدار طبیعی آن در نژاد قفقازی بین  حداکثر و

 گیری می شود. قوی اندازهدستگاه اسپیرومتری و تست دم عمیق و بازدم 

 (1FEVحجم بازدم اجباری در ثانیه اول)

عی قدار طبیاشد. مبمقدار حجم هوای خارج شده در اولین ثانیه از بازدم قوی حداکثری، از یک موقعیت دم کامل می 

 شود. گیری میاندازه FVCلیتر در نزاد قفقازی می باشد که از طریق تست  4تا  3آن بین 

/FVC1FEV 

 شود.یمگیری اندازه FVCسبت حجم بازدمی با فشار در یک ثانیه به ظرفیت حیاتی با فشار و توسط تست ن

 اسپیرومتری

وداری ه صورت نمهای تنفسی ریه است که بها و حجمگیری و ثبت ظرفیتروشی برای مطالعه تهویه ریوی و اندازه

 د. باشی میلکرد ریوهای عمگیری شاخصاین تحقیق اندازه شود. منظور از اسپیرومتری دربه نام اسپیروگرام ثبت می

 توان هوازی

حداکثر مقدار اکسیژنی است که موجود زنده می تواند در سطح دریا از اتمسفر دریافت کرده و سپس جهت مصرف 

میلی  مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی به صورت مطلق)شود. ها منتقل کند و آن را مصرف نماید اطالق میبه بافت

لیتر در دقیقه( یا نسبی) میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن یا توده بدون چربی بدن در دقیقه( مورد برآورد یا 

گیرد. در این تحقیق منظور از توان هوازی، حداکثر اکسیژن مصرفی است که کارکنان میانسال محاسبه قرار می

صرف می کنند و از نست زیربیشینه پله کویین برآورد می دانشگاهی در سه سطح مختلف ارتفاع در یک دقیقه م

 شود. 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 پژوهش مبانی نظری و پیشینه
 

 

 

 

 

 



7 
 

 مقدمه

بدن انسان یک سیستم پیچیده و کامال هماهنگ است. اندام و دستگاه های مختلف بدن در شرایط مختلف درست 

ظیری بدن را برای فعالیت و ادامه حیات آماده می کنند. مثل بخش های مختلف یک کارخانه دقیق با هماهنگی بی ن

هر کدام از این دستگاه عملکردی خاص در حفظ حیات دارند که به طور کلی آن را فیزیولوژی آن دستگاه می نامند. 

با قرار گرفتن بدن در ارتفاع و .در واقع فیزیولوژی علمی است که همین عملکرد ها را مورد بررسی قرار می دهد

غییر شرایط محیط عملکرد دستگاه های بدن نیز دچار تغییر می شود. تغییری که ادامه ی حیات الزمه ی آن است. ت

و این تغییراتی است که اجازه می دهد فردی بدون اکسیژن بر بام دنیا در ارتفاعی که در نگاه اول ضد حیات است 

بررسی می کنند. آگاهی از این تغییرات تا حد زیادی قدم بگذارد. این تغییرات را تحت عنوان فیزیولوژی ارتفاع 

شناخت ما را از فعالیتی که انجام می دهیم تحت تاثیر قرار می دهد و دید ما را برای تقویت بدن خود بهتر می کند. 

در ادامه این مطلب نکات مختصری پیرامون این موضوع درج شده که امیدوارم برای همنوردان عزیزم مفید واقع 

کلید کلیه اتفاقاتی که در ارتفاع بدن را تحت تاثیر خود قرار می دهد در دست پدیده ایست در علم پزشکی به .شود

آن هیپوکسی کم فشار می گویند. در واقع این پدیده کمبود اکسیژنی است که در اثر کاهش فشار هوا رخ می دهد. 

 barometric ) به طور مستقیم فشار هواهمانطور که در نمودار زیر هم دیده می شود با افزایش ارتفاع 

pressure) و فشار نسبی اکسیژن (partial pressure oxygen) (.25-31د)کاهش پیدا می کن 

 اهش پیداخون ک فشار نسبی اکسیژن عامل اصلی در انتشار اکسیژن در ریه است. با کاهش این فشار میزان اکسیژن

فت های به با ن می شود که عمده آن به علت کمبود اکسیژن رسانیمی کند و باعث ایجاد یک سری تغییرات در بد

 ویند. همگیی می بدن است. به دنبال کاهش اکسیژن رسانی پاسخی جبرانی در بدن اتفاق می افتد که به آن هم هوا

هد ی درخ م ی کنندمهوایی با روند تطابق که در طول نسل های متمادی در بدن افرادی که در ارتفاعات باال زندگی 

ان الزم هفته ها زم در واقع روند هم هوایی طی دقایق اولیه صعود شروع می شود اما برای تکمیل آن .متفاوت است

رای ما اال را ببرتفاع ااست. این همان نکته ایست که لزوم اجرای پیش برنامه های مناسب قبل از اجرای برنامه ای در 

کاهش  فاوت مختلف است و تحت تاثیر عواملی از جمله شدتروشن می سازد. ظرفیت هم هوایی در افراد مت

 (30)اکسیژن، توانایی ذاتی فرد وعوامل خارجی و محیطی می باشد

 .نیمه می کاتفاقات و تغییرات اصلی که در روند هم هوایی در بدن رخ می دهد را در چهار دسته اصلی خالص

 افزایش تنفس

تنفس است. به دنبال کاهش اکسیژن تحریک گیرنده های شیمیایی  ولین و مهم ترین قدم در هم هوایی افزایشا

محیطی در شریان کاروتید و آئورت باعث افزایش تعداد تنفس و به دنبال آن افزایش اکسیژن و کاهش دی اکسید 

کربن در خون می شود. با افزایش یافتن ارتفاع، هر چه کمبود اکسیژن شدید تر می شود، تعداد تنفس هم زیادتر 

ی شود. به دنیال این اتفاق با کاهش بیش از حد دی اکسید کربن در خون اسیدیته خون کاهش یافته و خون کمی م

قلیایی می شود، حالتی که برای مغز قابل تحمل نیست. بنابر این مغز سیستم تنفس را سرکوب می کند و جلوی 



8 
 

یکی از اتفاقات حیاتی در روند هم هوایی رخ  افزایش تعداد تنفس و قلیایی تر شدن خون را می گیرد. در این زمان

می دهد که به بدن اجازه می دهد باز هم بیشتر تنفس کند و اجازه بدهد فرد ارتفاع باالتری را تحمل کند. نقش 

کلیدی این روند را کلیه با دفع مواد قلیایی خون مانند بی کربنات در ادرار انجام می دهد. اتفاقی که ما آن را با 

ساعت بعد از شروع صعود رخ می دهد و  48تا  24میزان ادرار در ارتفاع تجربه می کنیم. این روند ظرف  افزایش

 (.38)برای ممکن شدن ادامه صعود ضروری است

 تغییرات گردش خون

ه این . نتیجتفاق دبگری که در روند هم هوایی رخ می دهد تغییرات در گردش خون عمومی ، ریوی و مغزی استا

نجر مر نهایت امور د خود را باافزایش کارکرد و برون ده قلبی ، ضربان قلب و فشار خون نشان می دهد. اینتغییرات 

ط می ن شرایبه اکسیژن رسانی بهتر به بافت ها وحفظ خونرسانی و اکسیژن رسانی به مغز حتی در بحرانی تری

 (.54)شود

 تغییرات خون

نام  ای به هم هوایی را شامل می شود. کلیه با ترشح ماده افزایش میزان هموگلوبین اتفاقی دیگری است که

ول طند هفته است چ اریتروپویتین در این مرحله هم نقشی حیاتی دارد. اما این روند یک روند زمان بر است و ممکن

 (.39)بکشد تا تاثیر آن کامل شود. اما در نهایت منجر به بهبود اکسیژن رسانی می شود

 آناکسیژن رسانی و مصرف 

 قسمت از آخرین تغییرات در انتشار اکسیژن از مویرگ ها تا میتوکندری ها که مرکز سوخت و ساز بافت ها هستند

گ سازی رفزایش زنجیره انتقال اکسیژن از هوای محیط به بافت هاست که رخ می دهد. در طی روند هم هوایی با ا

یاز به نند هم ن بهتر انجام می شود. اما این رودر بافت های مختلف و خصوصا عضالت خونرسانی و تامین اکسیژ

 (.48)هفته ها زمان دارد تا کامل انجام شود

 فیزیولوژی ارتفاع

چنانچه فردی از سطح دریا به ارتفاع باالتر از سطح دریا برود، فشار هوا به صورت توانی  کاهش می یابد. فشار هوا به 

الی زمین وزن بیشتری دارد و در نتیجه، مولکول های هوا بسیار این دلیل کاهش می یابد که در سطح دریا هوای با

با بیشتر شدن ارتفاع، وزن هوا کاهش می یابد نزدیک به یکدیگر حرکت می کنند و فشار زیادی را تولید می نمایند. 

به ازای  و مولکول های گاز موجود در هوا آزادترند و حرکتی تصادفی دارند. در نتیجه، فشار هوا کاهش می یابد و

متر فشار  5500حجم معینی از هوا، مولکول های کمتری از هر گاز وجود دارد. در باالتر از سطح دریا، به ازای هر 

یابد. بنابراین، در ارتفاعات بیشتر، چگالی هوا کمتر است، چون در ارتفاعات، درصد کاهش می 50اتمسفر حدود 

ن اکسیژن کمتر به ریه ها می شود. بدین ترتیب واکنش های گازها منبسط می شوند. رقیق شدن هوا موجب رسید
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درجه سانتی گراد کاهش می یابد.  1متر باالی سطح دریا  150فیزیولوژیکی تغییر می کند. دمای هوا به ازای هر 

درجه سانتی گراد برآورد شده است. کاهش دما به علت کاهش مقدار آب تبخیر  40دمای هوا در قله اورست منفی 

در هوا می باشد. در نتیجه، هوای خشک تر می تواند منجر به از دست دادن آب بدن از طریق افزایش دفع شده 

 . (31-36)نامحسوس آب شود. در ضمن تابش خورشید به علت نازکتر و خشک تر بودن جو در ارتفاع شدیدتر است

می نا تغییر در هو زهای گوناگون موجودنکته حائز اهمیت این است که با تغییر ارتفاع مقدار نسبی مولکول های گا

کار ی توان با را مکند. از این رو فشار بارومتریک) فشار جو( یک ارتفاع معین و نسبت یک گاز شناخته شده در هو

حسب  را بر گرفت تا کمیت هوایی را که متشکل از یک گاز یا چند گاز است، مشخص کرد. در هوا کمیت یک گاز

ر سطح سیزن دلکه آن را بر حسب فشار سهمی بیان می کنند. برای مثال، فشار سهمی اکغلظت بیان نمی کنند، ب

ابر با کسیژن دمی برامیلی متر جیوه می باشد. با تعدیل بخار آب موجود در ریه ها، فشار سخمی  159دریا برابر با 

در ارتفاع  جیوه بوده ومیلی متر  140میلی متر جیوه می گردد. فشار اکسیژن حبابچه ای در کنار دریا  149

تر جیوه ممیلی  53میلی متر جیوه، اما در شخص سازگار شده به  40متری در شخص غیرسازگار شده به  6000

ز شخص برابر بیشتر ا 5سقوط می کند. علت اختالف بین این دو رقم آن است که تهویه حبابچه ای حدود 

اوت باشد، واند متفتاع می یزیولوژیکی ارتفاع بر اساس میزان ارتفاز آنجایی که تاثیر فغیرسازگار شده افزایش می یابد.

 :لذا فیزیولوژیست ها ارتفاعات را به چهار دسته تقسیم کرده اند

 1500-2440الف( ارتفاع متوسط برابر با 

 2440-4270ب( ارتفاع باال برابر با 

 4270-5490ج( ارتفاع باالتر برابر با 

 5490-8848د( حد نهایی ارتفاع برابر با 

 متر جزو ارتفاع های باالتر می باشد.  4480ساواالن واقع در استان اردبیل با ارتفاع 

 سازگاری های کوتاه مدت با ارتفاع

اقعی، وارتفاع  رفتن درگگوناگونی قرار گرفتن انسان در ارتفاع را مطالعه نموده اند که عبارتند از قرار پژوهش های 

ر هوا آنکه فشا تنقس مخلوط های گازی با اکسیژن کمتر از حد طبیعی بدونفشار یا در یک اتاقک کم قرار گرفتن 

شاری می فسی کم تغییر کرده باشد. زمانی که هیپوکسی بر اثر کاهش فشار هوا رخ می دهد، اصطالحا آن را هیپوک

صطالحا را اکم اکسیژن در سطح دریا و یا نزدیک سطح دریا بر عکس، هیپوکسی ناشی از تنفس گاز نامند. 

د های ، عملکرزمانی که نخستین بار در معرض ارتفاع زیاد قرار می گیریمهیپوکسی با فشار طبیعی می گویند. 

 .(54)فیزیولوژیک بدن چه هنگام استراحت و چه در هنگام فعالیت ورزشی
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 تمرین در ارتفاع

 ۶۸۰متر  ۱۰۰۰متر جیوه، در میلى ۷۶۰ شار طبیعىکند. در سطح دریا فبا افزایش ارتفاع، فشار بارومتریک افت مى

. رجیوهاستمت۲۵۰( متر۸۸۴۸ارتفاع) اورستٔ  متر جیوه و در قلهمیلى ۵۴۰متر حدود  ۳۰۰۰متر جیوه، در میلى

 (.34)شودبنابراین به ارتفاعات باال نواحى کم فشار یا هیپوباریک گفته مى

درصد  ۹۳/۲۰سیژن در هوا در هر ارتفاعى در حد کفشار، هیپوکسى است. اگرچه نسبت امشکل اصلى در نواحى کم

ک شود. در نتیجه در ییابد )با افزایش ارتفاع( از تراکم هوا کاسته مىثابت است، ولى چون فشار محیط کاهش مى

شود. بنابراین برداشت هاى اکسیژن کمترى وجود دارد و اکسیژن کمترى دریافت مىحجم مشخص از هوا مولکول

کند. با این هاى نیازمند به آن تقلیل پیدا مىیابد و میزان اکسیژن رسانى به بافتها کاهش مىاکسیژن توسط ریه

کنند. با هاى تطابقى نشان دهد که کمبود نسبى اکسیژن در هوا را جبران مىوجود بدن قادر است از خود پاسخ

خ شوند، ولى در برخى افراد پاساز مىا شرایط کم فشار )هیپوباریک( آغها به محض برخورد بوجود آنکه این پاسخ

گردد. با این وجود باید در نظر داشت که حتى باهم هوائى ها اقامت در ارتفاع ظاهر نمىها یا ماهکامل تا هفته

ن آمده و در رود، هرگز مثل فردى که در ارتفاعات به دنیا آ)سازگاری( کامل، کسى که از سطح دریا به ارتفاع مى

 (.59)هاى استقامتى نشان داده شده استویژه در ورزشیابد. این امر بهور کامل سازگارى نمىطبزرگ شده، به

 سازگاری فیزیولوزیک با ارتفاع

ا افزایش بفشار یا کمبود اکسیژن، جبران تنفسى است. این امر یک پاسخ فیزیولوژیک فورى به ورزش در شرایط کم

ویژه شود. افزایش عمق تنفس پاسخ اصلى است و بهتنفس حاصل مىحجم جارى )عمق تنفس( و / یا افزایش تعداد 

 .کندباشد، نمود پیدا مىزمان مىهائى نظیر شنا و دویدن که سرعت تنفس با الگوهاى حرکتى همدر ورزش

اکسید کند و آن اینکه دىدهد، مشکلى ایجاد مىهیپرونتیالسیون )افزایش تنفس( که در برخورد با ارتفاع رخ مى

اکسید کربن که یک اسید ضعیف محلول در خون است، باعث شود. کاهش دىها خارج مىربن بیشترى از خون ریهک

ها کربنات است. کلیههاى بىتر شود که این امر به خاطر فزونى یونشود که خون نسبت به حالت طبیعى قلیائىمى

. نمایدخونبهحالتطبیعىکمکمىٔ  سیدیتهابازگشت  کنند که این فرآیند بهدر طى چند روز این مسئله را جبران مى

یدهاى اضافى به ورود اس ترىبراىتحملخونظریفبافرىضعیفیابدوبنابراینقلیائىکاهشمىٔ  نتیجهایناستکهذخیره

تر شود، سختىمداخل آن دارد. متعاقبًا اسید الکتیک که در طى ورزش در ارتفاع از عضله به داخل خون منتشر 

یابد و براى تر کاهش مىهمین خاطر کارآئى انجام فعالیت شدید نسبت به سطح دریا سریعگردد. به خنثى مى

 .استمرار تمرین ورزشى هوازى الزم است که شدت آن کم شود

هاى قرمز ندارد، تا اینکه فشار فشار نسبى پائین اکسیژن اثر محسوسى بر روى برداشت اکسیژن توسط گلبول

کند. این امر از . با این وجود، با سازگارى با ارتفاع فشار اکسیژن بحرانى سقوط مىاکسیژن به نقطهخاصى افت کند

گردد و بدین جهت سودمند است که به هاى قرمز خون ناشى مىفسفوگلیسرات توسط گلبولبى ۳و  ۲افزایش تولید 
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ن در اثر افزایش تعداد کند. ظرفیت حمل اکسیژن خوها کمک مىهاى قرمز خون در بافتبرداشت اکسیژن از گلبول

شود و در اثر اریتروپویتین شود. این روند پس از چند روز اقامت در ارتفاع آغاز مىهاى قرمز خون بیشتر مىگلبول

شود. در نتیجه گردد که بعداً باعث افزایش تولید گلبول قرمز در مغز استخوان مىها تحریک مىترشح شده از کلیه

که دهد. در صورتىساعت اقامت در ارتفاع، برداشت آهن از هموگلوبین را افزایش مى ۴۸مغز استخوان پس از حدود 

کشد تا افزایش حقیقى در هموگلوبین تام بدن مشاهده شود و هفته طول مى ۲-۳فرد در ارتفاعات باال باقى بماند، 

ه شده در بومیان نواحى مرتفع یابد، ولى به مقادیر مشاهدهاى قرمز تا یک سال یا بیشتر افزایش مىتعداد گلبول

 (.61)شودیابد و هماتروکریت زیاد مىرسد. غلظت نسبى هموگلوبین نیز افزایش مىنمى

 آمیز با ارتفاع باعث کاهششود. سپس سازگارى موفقیتدر برخورد اول با ارتفاع، افزایش ضربان قلب مشاهده مى

 .گرددضربان قلب به سطح نزدیک طبیعى مى

ولیه در اگردد، ولى این افزایش پس از رسیدن به مکان مرتفع افزایش غلظت هموگلوبین پدیدار مى ظرف چند روز

الوصف افزایش حقیقى تدریجى در هموگلوبین باشد. معاثر ُافت حجم پالسما مى غلظتخوندرٔ  هموگلوبین نتیجه

دهد. پوئز رخ مىقرمز در سیر اریترو هاىآید که به خاطر تحریک مغز استخوان براى تولید بیشتر گلبولوجود مىبه

ن و در حی هن قبلاین امر مستلزم آن است که ذخایر آهن بدن کافى باشد و ممکن است نیاز به استفاده از مکمل آ

 .سکونت در ارتفاع داشته باشد

ت دیگر لکشد تا وضعیت اسید و باز مجددًا متعادل شود. در این حاپس از برگشت به سطح دریا چند روز طول مى

یابند. کاهش تمایل تدریج تقلیل مىهاى قرمز افزایش یافته بهگردد و گلبولهیپوکسى باعث تحریک اریتروپوئز نمى

 ۳و  ۲هاى قرمز به اکسیژن که برداشت اکسیژن به داخل نسوج فعال را از طریق فعال نمودن گلبول

ورى از سازگارى رود. هرگونه بهرهمى دریا از بین زودى پس از بازگشت به سطحکند، بهفسفوگلیسرات تسهیل مىبى

دن هاى قرمز به حد طبیعى انجام پذیرد. طبیعى شبندى شود تا قبل از برگشت تعداد گلبولخونى باید به دقت زمان

 .برد. در غیراین صورت تکرار اقامت در ارتفاع مورد نیاز خواهد بودهفته زمان مى ۶ها تا شمارش گلبول

متر افزایش  ۱۹۰۰رسد که سطح ارتفاع بر تحریک ترشح اریتروپویتین مؤثر است. در ارتفاع حدود نظر مىبه

 متر این افزایش ۴۵۰۰باشد، ولى در ارتفاع باالتر از سطح دریا مى %۳۰روز تقریبًا  ۳تا  ۲اریتروپویتین سرم بعد از 

مر ممکن یابد و این امت در ارتفاع کاهش مىاست. غلظت اریتروپویتین سرم بعد از حدود یک هفته اقا %۳۰۰حدود 

فسفوگلیسرات باشد. متوسط افزایش هموگلوبین قریب به بى ۳و ۲ها در اثر است به خاطر افزایش اکیسژناسیون بافت

 .باشدمتر به این صورت مى ۱۸۰۰-۳۰۰۰ل در ارتفاعات باشد که حداقدر هفته مى ۱%

اى به ارتفاع توان با مراجعات دورهکشد. این فرآیند را مىروز طول مى ۸۰سازگارى خونى مطلوب با ارتفاع حدود 

کیلومتر( و نه تمرین در آنجا تسریع نمود. ناتوانى در تحمل تمرین شدید در ارتفاع ممکن است به  ۳باالتر )تا حدود 

هترین روش ترکیب اقامت گرداند. بافت آمادگى هوازى بیانجامد که اثرات مثبت اقامت موقتى در ارتفاع را زایل مى
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ان حوالی( و تمرین االمکاندرهمحتى) مستمر،ولىبازگشتمکرربهارتفاعنزدیکبهسطحدریأ  در ارتفاع طى یک دوره

 (.58)باشدورزشى شدید در ارتفاع پائین مى

در ارتفاع اى توسط ساکنین نقاط کمنحو گستردهتمرین در ارتفاع و متعاقب آن بهبود کارآئى در سطح دریا به

کار قانونى است و باعث شده که بسیارى از اردوهاى تمرینى در اماکن شود. این راهها استفاده مىتعدادى از ورزش

بارت از عن عوامل کند. ایمرتفع برقرار گردند. فوائد سازگارى هماتولوژیک با ارتفاع به عوامل متعددى بستگى پیدا مى

بندى برگشت به زمان شکار، مدت اقامت، دفعات اقامت در ارتفاع واى ورزماهیت ورزش، وضعیت تمرینى و تغذیه

عوارض  باشند. البته سکونت در ارتفاع مستلزم توجه دقیق به جزئیات فیزیولوژیک است تا از بروزتر مىارتفاع پائین

 (.49)دذیرپجانبى )نظیر بیمارى حاد کوهستان( اجتناب شده و تمرین متناسب با قابلیت معمول فردى انجام 

 سازگاری های درازمدت با ارتفاع

 تغییرات عوامل خونی

متر زندگی می  2500افزایش تعداد گلبول های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت در افرادی که در ارتفاع باالتر از 

سما الز در پای قرمهکنند) افراد بومی منطقه ( مشاهده شده است. در چند روز اول تمرین در ارتفاع، تعداد گلبول 

ولی ی بین سلو فضا افزایش می یابد که دلیل آن تمایل مایعات به خروج از عروق خونی، افزایش مایعات درون سلولی

ری د ادرااست. کمبود اکسیژن) هیپوکسی( سبب افزایش ضربان قلب و جریان خون کلیوی، کاهش هورمون های ض

فزایش سبب ا یقت شبیه دوپینگ خون طبیعی است کهو حجم پالسما می شود. قرار گرفتن در ارتفاع باال در  حق

اقعی وفزایش اتوده گلبول های قرمز می شود و دلیل آن کاهش حجم پالسما  و افزایش محتوای گلبولی کل بدن) 

 . افزایشدن استبتعداد گلبول قرمز بدن( است. و در نتیجه نهایی آن افزایش قابلیت خون در انتقال اکسیژن در 

ون ه هورمرمز که حاصل سازگاری در ارتفاع و پایین بودن فشار سهمی اکسیژن باشد به وسیلظرفیت گلبول ق

بب سارتفاع  رین دراریتروپویتین صورت می گیرد که از کلیه ها آزاد می شود. برخی مطالعات نشان داده اند که تم

اری است که ی کمتر از مقددرصد 12درصدی توده گلبول قرمز بدن می شود که این مقدار به میزان  10افزایش 

ورزشکار پس از یک درصد( . زیرا مشاهده شده که افراد غیر 8پس از تمرین افراد غیر ورزشکار در سطح دریا است) 

 (.32)درصد افزایش داشته است 8دوره تمرین در سطح دریا، هموگلوبین آنها 

 تغییرات قلبی ریوی

به بافتها و دفع دی اکسید کرین از بافتها است. با افزایش ارتفاع عملکرد اصلی دستگاه قلبی ریوی، انتقال اکسیژن 

فشار سهمی اکسیژن کاهش می یابد، که منجر به کاهش غلظت وارد شده به شش ها و کاهش اشباع اکسیژن 

شریانی و در نتیجه کمبود اکسیژن بدن می شود. کمبود اکسیژن را بدن با افزایش برون ده قلبی جبران می کند.  

درصد افزایش می یابد و بدون اینکه بیشینه  40ن ده قلبی در زمان استراحت و فعالیت زیربیشینه در ارتفاع تا برو

 برون ده قلبی افزایش یابد. 
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 ر ارتفاعمرین ددر یک مطالعه نشان داده شد که قطر پایان سیستولیک بطن چپ آزمودنی هایی که در یک برنامه ت

گروه تقسیم شده  نفر به دو 21شرکت کرده بودند کمتر شده است. در این مطالعه  پایین و زندگی در ارتفاع باال

سپس به سطح  ومتری قرار می گرفتند  1980ساعت در ارتفاع  12بودند که گروه اول در مدت دو هفته و روزانه 

ه ته است کیش یافدریا می رفتند و تمرین می کردند. نتایج نشان داد که قدرت انقباض بطن چپ در این گروه افزا

ایش فراد افزاین ا متناسب با کاهش قطر پایان دیاستولیک بطن چپ بود. به عالوه حجم ضربه ای و برون ده قلبی در

 یافته بود. 

 تغییرات و پاسخ های دستگاه تنفس به ارتفاع

لیت یادی هستند که قابز متر به دنیا آمده و زندگی کرده اند دارای برتری 2000ورزشکارانی که در ارتفاع باالتر از 

توجه  ن در بدناکسیژ آنها را در دوهای طوالنی افزایش می دهد. در بیشتر تحقیقات به چهار مرحله از سیستم انتقال

د( استخراج  ش خون.شده است که عبارتند از : الف( تهویه حبابچه ای. ب( انتشار ریوی. ج( انتقال اکسیژن در گرد

ا رکسیژن ژن گیری بافت ها. گیرنده های شیمیایی محیطی هنگام صعود کمبود ااکسیژن در بافت ها یا اکسی

ی در ت تنفساحساس کرده و با تحریک پاسخ های شرایط هیپوکسیک، شدت تنفس ) تهویه( افزایش می یابد. عضال

ی، ار تهویه پر اثر ارتفاعات بیشتر از سطح دریا تحت فشار قرار می گیرند که دلیل آن افزایش شدید تهویه است. ب

ی شار سهمیابد و در نتیجه فغلظت حبابچه ای اکسیژن افزایش و غلظت حبابچه ای دی اکسید کرین کاهش می

ی داری ور معنطاکسیژن شریانی افزایش می یابد. بر اثر افزایش غلظت هموگلوبین مقدار واقعی اکسیژن خون به 

 هش دی اکسید کرین باشد. افزایش می یابد و این امر ممکن است توجیه کننده ی کا

 آزمون های عملکرد ریوی) حجم های دینامیک(

ضعیت ررسی واین آزمون ها مفید هستند و موارد بسیاری از جمله تشخیص بیماری های مختلف ریوی، درمان و ب

 . ت استفاورایط متشگیری ظرفیت حیاتی در ریه ها کاربرد دارد. شایعترین آزمون هایی که به کار می رود، اندازه

 (IVCظرفیت حیاتی آهسته)

ه ریه ب در این آزمون شخص یک دم عمیق و سپس یک بازدم عمیق انجام می دهد. این آزمون برای سنجش حجم

 یت حیاتیه، ظرفکار می رود. در بسیاری از بیماری ها به خاطر کاهش ظرفیت کل ریوی با افزایش حجم باقی ماند

 یابد. کاهش می

 (FVCرو)ظرفیت حیاتی با نی

ی انجام م ا نیرودر این آزمون شخص بعد از یک دم عمیق و با حداکثر قدرت و سرعت بالفاصله یک بازدم عمیق و ب

 دهد. این آزمون برای ارزیابی مقاومت مجاری هوایی و نیز قدرت عضالت تنفسی به کار می رود. 
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 (FEV1حجم بازدم سریع در یک ثانیه)

ست در ا FVCز اگری بیماری های مجاری هوایی به کار می رود . عبارت از حجمی بیشترین آزمونی که برای غربال

د، این ت می باشمقاوم ثانیع اول بازدم خارج می شود. با توجه به اینکه جریان هوا برابر با اختالف فشار تقسیم بر

 حجم بستگی به مقدار ظرفیت حیاتی، مقاومت مجاری هوایی و حداکثر فشار بازدمی است. 

 FEV1(FEV1/FVC)رصد د

 80تا  75ز آن  ا عبارت است از درصدی از ظرفیت حیاتی که در ثانیه اول از ریه ها خارج می شود و مقدار طبیعی

ریان ولی ج درصد بیشتر است. در بیماری های محدودکننده، حجم ها کم می شود و ظرفیت حیاتی کاهش می یابد

اطر افزایش خدرصد بیشتر است. در بیماری های انسدادی به  80ز ا FEV1هوا به خوبی برقرار می شود و درصد 

 کم می شود.  FEV1مقاومت مجاری هوایی جریان هوا کم می شود و درصد 

 (MVVحداکثر تهویه ارادی بیشینه)

داکثر نیرو در دستگاه اسپیرومتری دم و بازدم حثانیه با  10-15در این آزمون از فرد خواسته می شود تا به مدت 

اشد. هنگامی که بلیتر در دقیقه می  180تا  140مقدار نرمال این شاخص در یک مرد جوان سالم برابر با ماید. ن

MVV نیم شک ک به طور نامتناسب در یک بیماری که به نظر همکاری می کند، پایین باشد باید به ضعف عصبی

 د. نفسی ضعیف را آشکار نمایطاقت فرساست کاهش آن می تواند، کاهش پنهان عضالت ت MVVچون اجرای 

 دستگاه تنفسی

 مقدمه

 .به دستگاه تنفس وابسته استاکسیدکربندیو دفعمتابولیسمسلولیبدن موجودات زنده جهت تهیه اکسیژن برای 

س به یکدیگر است. به این ترتیب گردشخون و دستگاه تنفششهاوبافتهایبدندستگاه گردش خونابزار انتقال گاز بین

دهد. دستگاه وابسته است.دستگاه تنفس با داشتن مجاری تنفسی و هواییوظایف خود را با پاالیش هوا انجام می

تنفس به دو ناحیه هوایی و تنفسیتقسیم شده است. ناحیه هوایی شامل حفره بینی ، حلق ، حنجره ، نای و سیستم 

  .رساندنفسی ششها میهاستکه هوا را از محیط پیرامون به قسمت تنایژه

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%DB%8C%D9%87
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 شکیل دهنده ی دستگاه تنفسیت: قسمت های 1-2شکل 

 

 ناحیه هوایی دستگاه تنفسی

دار با سلولهای ها دارای پوشش مطبق کاذب مژکتا نایژهحفرهبینیبخش بیرونی ناحیه تنفسی دستگاه تنفس از

موکوسی است. ترشحات غدد بوسیله  -جامی شکل است. بافتپیوندی سست زیرین دارای تعداد زیادی غدد سروزی

ند. آستر مخاطدارایسلولهای کشوند. مژه با حرکت موجی ترشحات را به طرف حفره بینی هدایت میمژهحمل می

 .استفولیکولهایلنفاویوماکروفاژائوزینوفیل،

 

کشد. استخوان رامیویروسهاوباکتریهارسد وکند و به پوشش مخاطیمیتولید می A این قسمت ایمونوگلوبولین

. تا در مقابل فشار هوا فشرده بخشدهای حفره بینی و غضروف حنجره و نای و نایژه به دستگاهاستحکام میدیواره

های هوایی به هنگام دم و کاهش های ارتجاعی باعث کشیده شدن لولهرشته .شده و یا بیش از حد منبسط نشوند

  .شودآن به هنگامبازدم می

 حفره بینی

کند. جدامیکام سختحفره بینی را از حفره دهانی  .شودحفره بینی بوسیله دیواره بینی به دو بخش قرینه تقسیم می

های عرقاست. حفره بینی شامل وغدههایچربیغدهپوشش این ناحیه از بافت مطبق سنگفرشی غیر شاخی همراه با مو ،

تواند حفره بینی را مرطوب و به کمکرگهای خونی یو بویایی است. در نتیجه الیه سلولهای پوششی میبخش تنفس

  .خود آن را گرم کند

 حلق

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DA%98
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DA%98
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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فره دهان جدا حلقی را از ح-ده است. کام نرم ، ناحیه بینیحلقیتقسیم ش -یحلقی و دهان -حلقبه دو بخش بینی

دار وغدد است لولهای مژهسحلقی دارای  -ست. مخاط ناحیه بینیفسی و گوارش احلقی راه تن -کند. ناحیهدهانیمی

رند. زیر حلقی قراردا -های حلقیدر سقف ناحیه بینیلوزه .لقی همراه با غدد موکوسی استح -و مخاط ناحیه دهانی

در  مخاط حلق محتوی غدد موکوسی است. ماهیچه حلق مخطط و متشکل از دو طبقهطولی در درون و حلقوی

  .تبیرون اس

 حنجره

شود. در حنجرهدر عقب حفره بینی و در باالینایقرار دارد. حنجره غضروفهایی دارد کهباعث باز نگه داشتن آن می

شود یک زایده حنجره تعدادی تار یا طناب صوتی وجود دارد کهارتعاش آنها بوسیله هوای بازدم باعث تولید صدا می

شود. تارهای صوتی بندد و مانع ورود غذا به درون نای مینه حنجره رامیگلوتدر هنگام بلع غذا دهاغضروفی به ناماپی

 .شودموجب ارتعاش این تارها و تولید صدا میبازدمشها هنگامهستند خروج هوا را از شبافتپیوندی ارتجاعیاز جنس

 ششها

عی و های ارتجاای مقدار زیادی رشتهشش به صورت جفت در داخلپرده جنبقرار دارد. بافت پیوندی درون ششدار

شوند. شش سمت راست های اصلی و رگهای ششیاز طریق ناف این اندام وارد ششها میماهیچه صاف است. نایژه

کند. هر ییافت مدارای سه لوب و شش سمت چپدارای دو لوب است. هر لوب یک شاخه از نایژه از نایژه اصلی را در

کی ای است که به نامدرخت نایژاست. ساختار درونی ششها دارای سیستمی شاخهلوببه لوبولهایی تقسیم شده 

 300کند. حدود شوند. در فضای میان دو الیه جنب کمی مایع وجود دارد که حرکاتششها را آسان میخوانده می

  .میلیون کیسه هوایی در مجموع دو شش وجود دارد و تبادلگازهای تنفسی را به عهده دارند

 نای

و  U ای به شکلشود. هر یکاز بندها قطعهبند است و هوا پس از حنجره وارد نای می 20تا  16دارای  نای

به یکدیگر متصل  U است که بوسیله نوارهایی از ماهیچه صاف در ناحیه بازکندرویومپریباغضروف شفافدارای

های غضروفی بوسیله بافتپیوندی متراکم بهم اند. حلقهر گرفتهای بطور طولی و مایل قرانوارهای ماهیچه .شوندمی

  .شوندمتصل می

 انشعابات نای

کدیگر ی مشابه یسازد. این دو شاخه بهششها راه دارند ساختار نای و نایژه اصلنای انشعاب یافته نایژه اصلی را می

 .شوندیی تقسیم میی به تعدادی مجاری هواهای اصلشود. نایژهها نامنظم میاست گر چه غضروف بخش انتهایینایژه

  .های بزرگ ، نایژکها ، نایژکهای انتهایی ، نایژکهای تنفسی ، مجرای آلوئولی وکیسه هوایینایژه

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D9%87%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D9%87%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%85+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%85+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%81
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%81
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 ناحیه تنفسی

تی شبیه ز نظر بافشوند. نایژکهای تنفسی انایژکهای انتهایی به نایژکهای تنفسی و آنها نیز به مجاریهوایی تقسیم می

شوند. های هوایی دارند. مجاری هوایی به تعدادی کیسه هوایی ختم میا هستند به جز اینکهکیسهنایژکه

کیسه  .های ارتجاعی و بدون ماهیچههستندهایهوایی به شکل حبابهایی با دیواره بسیار نازک ، رشتهکیسه

 دارد.هواییظریف و فنجانی شکل 

تجاعی درمیان سلولهای فعال وجود دارد. تعدادی لوکوسیت ، ماست ای و ارهای شبکهای از رشتهبین حبابها دیواره

شود. سلولهای دیواره دارایاکتینومیوزیناست و عمل سل ، فیبروبالست و شبکه مویرگینیز در این ناحیه دیده می

  .دارایدیواره نازک با پوشش تماس دارندمویرگها .گیردتبادل در این ناحیه صورتمی

 

 

 

 چگونگی تنفس

 .شوداست. در مرحله دم هوا وارد ششها و در هنگام بازدم از آن خارج میدمو بازدمتنفس در آدمی شامل دو مرحله

در انجام دم و بازدم پرده جنب نقش مهمی دارد. فشار فضای میان دو الیه پرده جنبهمیشه کمتر ازفشار اتمسفراست 

های وند. قبل از شروع دم کلیه ماهیچهشو به همین دلیل ششها حتی درحالت بازدم ارادی نیز کامال بسته نمی

خود قرار دارند و ترین وضعیت در پایینهادندهتنفس درحال استراحت هستند و دیافراگم به صورت یک گنبد است و

فشار فضای جنب کمتر از فشار اتمسفر و ششها درحالت نیمه باز هستند. هنگامی که فرمان عصبی دم 

 .کنندای خارجی و دیافراگم را منقبضمیهای بین دندهشود اعصاب حرکتی ماهیچهصادر میمغزدرتنفسیمراکزتوسط

 

شود. انقباض دیافراگم موجب ها به باال وطرفین میای خارجی موجب حرکت دندههای بین دندهانقباض ماهیچه

شوند و هوا ها میشود. این افزایش حجمباعث کاهش فشار مایع جنب و باز شدن کیسهافزایش حجم قفسه سینه می

پرده جنباست. اگر های هوایی و ورود هوا به ششها کشانند. بنابراین عامل اصلی باز شدن کیسهرا به درون خودمی

کنند. ای ویژه دم استراحت میافتد. در پایان دمماهیچهپرده جنب پاره شود شش کامال جمع شده و از کار می

شود که ششها به حالت اولیه خود برگردند. برگشت ششها باعث خاصیت ارتجاعی ششها و وزن قفسه سینه موجبمی

توان شود بازدم را بطور فعال نیزمینتیجه بیرون راندن هوا می افزایش فشار هوای درونشش نسبت به اتمسفر و در

 .انجام داد

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%85+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%85+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%BA%D8%B2+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%BA%D8%B2+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 تنظیم حرکات دم و بازدم

النخاع عالوه بر نورونهای مرکز دم ، نورونهای النخاعدارای فعالیت خودکار ومتناسب هستند. در بصلنورونهای بصل

کند. اما در تنفس عادی پس از توقففعالیت مرکز های بازدم را فعال میدیگری وجود داردکه تحریک آنها ماهیچه

یابد و بازدم به صورت غیرفعال و به علت خاصیت ارتجاعی ششها های تنفسی پایان میعصبی دم ، انقباض ماهیچه

وجود دارد. گازهای تنفسی نیز در میزان فعالیت تنفس نقش قشرمخگیرد. همچنین مراکز ارادی تنفس درصورت می

  .است. توازن این دو گاز در خون باید حفظ شودخونموجود دراکسیدکربندیوبویژهاکسیژندارند. عامل اینتنظیم مقدار

 انتقال و تبادل گازهای تنفسی

 ن برسدشود تا زمانی که به درون یکی از سلولهای بدهنگامی که بک مولکول اکسیژن هوا وارد دستگاهتنفس می

  .باید مراحل زیر طی شود

 انتقال از هوا به شش

 (انتقال از شش به خون )تبادل

 انتقال در خون

 (.انتقال از خون به بافتها )تبادل

جود در بافتها را به خارج از بدن دفع مواکسیدکربندیکند و، اکسیژن برای سلولهای بدن را تامین میدستگاهتنفسی

ده است. در هنگام ها را در خود جای دااست که ریهقفسهسینهها ،مجاری هوایی وکند. دستگاه تنفس شامل ریهمی

یابد و باعث یابد. اختالف فشار بین ریه و هوای بیرون افزایشمیشوند، فشار درون ریه کاهش میها بزرگمیدم ، ریه

شود فشار درون ریه افزایش یافته و اختالف ها راه یابد. در هنگام بازدم حجم ریهکمتر میشود که هوا به درون ریهمی

 .شودها خارج میر شده وهوا از ریهفشار با هوای بیرون بیشت

 

بخش تقسیم  4توان به هدف تنفس مبادالت گازها بین بدن و محیط خارجاست. برای انجام این کار تنفس را می

اکسید کربن بین هاست ، دیفوزیون اکسیژن ودیکه به معنی ورود و خروج هوا بین محیط و حبابچهتهویهریوی :کرد

عکس و تنظیم اکسید کربن در خون ومایعات بدن به سوی سلولها و برها و خون ، انتقال اکسیژن و دیحبابچه

کند. بطوری که فشار ای را بسته به نیازهای بدن تنظیم میه حبابچهتنفس. سیستم عصبی بطور طبیعی میزانتهوی

اکسید کربن خون شریانی حتی در جریان فعالیت عضالنی متوسط تا طاقت فرسا و انواعاسترسهای اکسیژن ودی

  .کندتنفسی به سختی تغییر می

 مرکز تنفسی

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%BA%D8%B2+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%BA%D8%B2+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87+%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87+%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C
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اند. مرکزتنفسی النخاعو پل مغزی قرار گرفتهطرفه دربصل ل شده که بطور دویتشکگروهنورونهامرکز تنفسی از چندین

 .شودبه سه مجموعه عمده از نورونها تقسیم می

شوند. این گروه النخاع قرار داشته و بطور عمده موجبعمل دم میپشتی بصل یک گروه تنفسی پشتی که در ناحیه

 .نقش اصلی را در کنترل تنفس دارند

ر این دالنخاع قرار داشته و بسته بهاینکه کدام نورونها جانبی بصل -یک گروه تنفسی شکمی که در بخش شکمی 

 .تواند موجب عمل دم و بازدمشودگروه تحریک شوند، می

پنوموتاکسیک که در ناحیه پشتی در بخش فوقانی پل مغزی واقع شده و به کنترلفرکانس و طرح تنفس کمک مرکز 

  .کندمی

 

 

 

 

 

 

 

ارد وشود. هر گاه تمام اعصاب حسی که ریتم پایه تنفس بطور عمده درگروه نورونهای تنفسی پشتی تولید می

کان النخاع قطع شوند، این گروه ازنورونها کمام در پایین بصلشوند و نیز تنه مغزی هم در باال و هالنخاعمیبصل

های ریتمیک روشن نیست. در کنند. علتاصلی این تخلیههای تکراری از پتانسیلهای عمل دمی از خود صادر میدسته

ا تحریک یگر راند که در آنها فعالیت یک گروه از نورونها ، فعالیت گروه دهای عصبی پیداشدهحیوانات ابتدایی ، شبکه

 .کنداول را مهار می فعالیت گروه ،کندکه آن نیز به نوبه خود می

 

یاباد. بیشاتر کند و در سراسر عمر حیوان این جریاان ادامهمیسپس بعد از گذشتمدتی این مکانیزم خود را تکرار می

 اال نه رفته و احتملنخاع قرار گافیزیولوژیستها معتقد هستند که شبکه مشابهی از نورونها که بطور کاملدر داخل بصل

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84+%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84+%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
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