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Chương 4 

SINH LÝ TUẦN HOÀN 

 

KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG TUẦN HOÀN 

 

Trong cơ thể có tuần hoàn máu và tuần hoàn bạch huyết. Tuần hoàn máu là 

sự lưu thông của máu khắp cơ thể trong một hệ thống kín, bao gồm tim và các 

mạch máu. 

Từ thế kỷ thứ XVI trở về trước chưa có các thực nghiệm khoa học để chứng 

minh về cấu trúc của hệ tuần hoàn máu. Đầu thế kỷ thứ XVII, nhà nghiên cứu 

người Anh là Harvey (1578-1657) đã chứng minh được cấu tạo vòng kín của hệ 

thống tuần hoàn máu. Tuy nhiên, tác giả cũng chưa tìm ra được cấu tạo  của mao 

mạch. 

1. Khái niệm vòng tuần hoàn: 

Sau nghiên cứu của Harvey, người ta chia hệ tuần hoàn thành hai vòng là 

vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ (hình 4.1). 

Vòng tuần hoàn lớn là vòng tuần hoàn chung; có nhiệm vụ cung cấp máu cho 

toàn cơ thể. Đó là vòng tuần hoàn làm nhiệm vụ dinh dưỡng. Vòng này bắt đầu 

từ tâm thất trái, máu từ đó đi theo động mạch chủ rồi tỏa ra động mạch vừa và 

các động mạch nhỏ, cuối cùng tới mạng lưới mao mạch trong các cơ quan. Tại 

các cơ quan diễn ra quá trình trao đổi chất giữa máu và mô, máu dần dần có 

nhiều CO2, chuyển từ đỏ tươi thành đỏ sẫm, rồi theo các tĩnh mạch nhỏ đổ vào 

tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới để trở về tâm nhĩ phải. 

Vòng tuần hoàn nhỏ là vòng tuần hoàn đi qua phổi; làm nhiệm vụ đổi mới 

máu, đào thải khí CO2, hấp thu khí O2. Vòng này bắt đầu từ tâm thất phải,  máu 

đi theo động mạch phổi tới mạng lưới mao mạch dày đặc quanh các phế nang. Ở 

đây, khí CO2 được khuếch tán từ máu vào phế nang và đào thải ra ngoài. Ngược 

lại, O2 từ phế nang khuếch tán vào máu, làm máu trở thành đỏ tươi. Dòng máu từ 

các mao mạch phế nang được gom vào tĩnh mạch phổi để đổ vào tâm nhĩ trái. 

Trong lâm sàng, người ta chia quả tim thành tim trái và tim phải, do đó tuần 

hoàn cũng chia thành tuần hoàn trái và tuần hoàn phải. 

Tuần hoàn trái là tuần hoàn của máu đỏ tươi, chứa nhiều O2 – còn gọi là 

máu động mạch. Tuần hoàn trái bắt nguồn từ các mao mạch phế nang, gom về 
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tĩnh mạch phổi để đổ về tâm nhĩ trái. Từ tâm nhĩ trái, máu được đưa xuống 

tâm thất trái rồi sau đó đi theo các động mạch để tới các cơ quan. Với quan 

niệm này, máu ở tĩnh mạch phổi cũng gọi là máu động mạch. 

Tuần hoàn phải là tuần hoàn của máu đỏ sẫm, chứa nhiều CO2 và các sản 

phẩm chuyển hóa do các tế bào sản sinh ra - còn gọi là máu tĩnh mạch. Tuần 

hoàn phải bắt nguồn từ các mao mạch ở các cơ quan, gom về các tĩnh mạch chủ 

trên và tĩnh mạch chủ dưới để đổ vào tâm nhĩ phải, rồi xuống tâm thất phải sau 

đó đi theo các động mạch phổi tới các phế nang để đào thải CO2 qua đường hô 

hấp. Với quan niệm này, máu ở động mạch phổi cũng là máu tĩnh mạch. 

Thời gian tuần hoàn là thời gian của  một hồng cầu rời khỏi tâm thất đi qua 

vòng tuần hoàn lớn, vòng tuần hoàn nhỏ và trở về tim. Việc xác định thời gian 

tuần hoàn có ý nghĩa nhất định trong nghiên cứu sinh lý lao động, trong các 

bệnh về tim mạch và hô hấp. Bình thường, thời gian tuần hoàn của một số vòng 

có giá trị như sau: vòng động mạch cảnh là 21 giây; vòng động mạch ở 2 chân 

là 60 giây. 

Lưu lượng tuần hoàn được đánh giá theo hai đại lượng: thể tích tâm thu và 

lưu lượng phút. 

Thể tích tâm thu ở người trưởng thành khoảng 60 - 70ml trong 1 nhịp tim. 

 

Hình 4.1: Sơ đồ vòng tuần hoàn ở người 

 1. Tâm thất trái 

 2. Tâm thất phải 

 3. Tâm nhĩ trái 

 4. Tâm nhĩ phải 

 5. Động mạch chủ 

 6. Động mạch phổi 

 7. Tĩnh mạch phổi 

 8. Tĩnh mạch chủ trên 

 9. Tĩnh mạch chủ dưới 

 10. Động mạch gan 

 11. Động mạch ruột  

 12. Lưới mao mạch vồng tuần hoàn lớn 

 13. Lưới mao mạch vòng tuần hoàn nhỏ (phổi) 

 14. Tĩnh mạch cửa 

      15. Mạch bạch huyết 
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Lưu lượng phút phụ thuộc vào tần số của tim. Tần số này thay đổi theo 

tuổi. Ở trẻ sơ sinh khoảng 140 - 160 nhịp/phút; ở tuổi từ 1 - 5 từ 100 - 120 

nhịp/phút; ở người trưởng thành 70 - 80 nhịp/phút. 

2. Chức năng tuần hoàn: 

Hệ tuần hoàn máu có các chức năng cơ bản sau: 

- Cung cấp, phân phối các chất dinh dưỡng đến các mô và các tế bào: oxy 

và các chất dinh dưỡng (như protein, glucose, lipid...) được máu đưa tới các tế 

bào tùy theo nhu cầu hoạt động của cơ quan. 

- Vận chuyển các chất cặn bã tới các cơ quan đào thải: carbonic và các 

chất cặn bã, sản phẩm của sự chuyển hóa tế bào, được máu vận chuyển đến 

phổi, da, thận để đào thải ra ngoài. 

- Đảm bảo điều tiết theo cơ chế thể dịch và thần kinh-thể dịch: các hormon 

và các chất chuyển hóa được máu vận chuyển đến các cơ quan khác nhau. 

Nhờ đó mà các cơ quan hoạt động phối hợp nhịp nhàng, thống nhất, đảm bảo 

cho sự thích nghi trong một cơ thể toàn vẹn. 

Các chất do máu vận chuyển còn tác dụng vào các thụ cảm thể hóa học, 

đảm bảo cho sự điều tiết cơ thể theo cơ chế thần kinh-thể dịch. 

- Bảo vệ cơ thể: nhờ tuần hoàn máu mà bạch cầu và kháng thể được vận 

chuyển khắp nơi trong cơ thể, tới các tổ chức đang bị xâm nhập bởi vi khuẩn 

hoặc các chất độc lạ, nhằm tham gia vào các phản ứng chống đỡ của cơ thể. 

Các mạch máu còn có khả năng co mạch và tham gia vào cơ chế cầm máu, 

ngăn chặn sự mất máu của cơ thể khi bị tổn thương. 
 

CÁC ĐẶC TÍNH SINH LÝ CƠ TIM 

Hoạt động của tim có vai trò quyết định đối với sự lưu thông máu trong hệ 

thống tuần hoàn. Sự hoạt động này thể hiện qua các đặc tính sinh lý cơ tim và 

liên quan chặt chẽ với đặc điểm cấu trúc cơ tim. 

1. Cấu trúc cơ tim. 

1.1. Buồng tim và van tim: 

Về phương diện giải phẫu, tim người cũng như tim động vật bậc cao được 

chia thành bốn buồng: hai tâm nhĩ và hai tâm thất. Sự thật, tim gồm 2 nửa có 

vách ngăn riêng biệt. Nửa tim phải-tâm nhĩ phải và tâm thất phải thông với 

nhau qua van ba lá; nửa tim trái-tâm nhĩ trái và tâm thất trái thông với nhau 
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qua van hai lá. Giữa tâm thất và các gốc động mạch có van tổ chim (van bán 

nguyệt). Van tim là những màng mỏng được nối với nhú cơ bởi các dây 

chằng, nhờ đó van được đóng mở theo một chiều nhất định. 

Về phương diện cấu trúc, thành cơ tim gồm 3 lớp: 

- Ngoài cùng là lớp ngoại tâm mạc, dưới ngoại tâm mạc có chứa dịch 

bảo vệ tim. 

- Bên trong là lớp nội tâm mạc, lớp này bao trùm lên cả các van tim. 

- Giữa 2 lớp nội tâm mạc và ngoại tâm mạc là lớp cơ tim. 

1.2. Các tế bào cơ tim: 

Cơ tim là một khối liên bào, bao gồm 3 loại tế bào chính. 

- Tế bào phát nhịp (pacemaker). 

Theo James và Sharf (1968), các tế bào phát nhịp này nhạt màu, đã biệt 

hóa nhưng cấu trúc còn nguyên sơ hơn so với tế bào co rút. Trên tiêu bản cắt 

ngang, các tế bào phát nhịp có hình tròn hoặc bầu dục, đường kính khoảng 5 -

10m, trong bào tương có ít bào quan. Các tế bào phát nhịp khu trú ở nút 

xoang và nút nhĩ-thất của hệ tự động, có khả năng tự phát nhịp. Khả năng này 

của các tế bào ở nút xoang mạnh hơn ở nút nhĩ-thất. 

- Tế bào dẫn truyền (transitional) là những tế bào mảnh và dài, cấu trúc 

bên trong mang tính chất trung gian giữa tế bào phát nhịp và tế bào co rút. 

Thân các tế bào này ở quanh nút xoang và nút nhĩ-thất. Tế bào dẫn truyền làm 

nhiệm vụ nối tế bào phát nhịp với tế bào co rút. 

Tế bào Purkinje cũng thuộc loại tế bào dẫn truyền. Những tế bào này ngắn 

và to ngang hơn tế bào co rút (ngang khoảng 10 - 30m, dài khoảng 20 -

50m). Ngoài chức năng dẫn truyền, các tế bào Purkinje ở động vật bậc cao 

cũng có khả năng phát nhịp, nhưng với tần số thấp. 

- Tế bào co rút (contractile cell). 

Những tế bào này chiếm khối lượng lớn cơ tim và làm chức năng co rút. 

So với tế bào co rút của cơ vân thì cấu trúc tế bào co rút của cơ tim phức tạp 

hơn: bên trong tế bào có nhiều nhân và bên ngoài được bao bọc bởi một màng 

giầu mucopolysaccharid. Các tế bào không những chỉ nối với nhau theo kiểu 

tận-tận (như tế bào cơ vân) mà còn nối với nhau theo kiểu tận-bên và kiểu 
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bên-bên. Các kiểu nối này được hình thành là do các tế bào riêng biệt phân 

nhánh đến tế bào sát bên, tạo thành mạng lưới tế bào (hình 4.2.A). 

Để chỉ những tế bào riêng biệt, người ta dùng từ sợi (fiber). Nhưng đôi khi 

từ này cũng được dùng để chỉ hàng loạt tế bào nối với nhau theo kiểu tận-tận 

tạo thành những sợi dài. 

 
 

Hình 4.2: Siêu cấu trúc cơ tim 

A- Dưới kính hiển vi thường.   C- Sợi co rút (myofibril). 

B- Dưới kính hiển vi điện tử.   D- Sợi co rút cắt ngang. 

1. Nhân tế bào; 2. Tế bào cơ (fiber); 3. Sợi co rút (myofbril); 4. Màng cơ; 5. Hệ thống ống dọc; 

6. Hệ thống ống ngang; 7. Bể tận cùng; 8. Đơn vị co cơ; 9. Ty thể; 10. Đĩa nối.  

 

A 
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Mỗi fiber chứa nhiều sợi co rút (myofibril). Trong mỗi sợi co rút lại bao 

gồm nhiều tơ cơ (filaments). Tơ cơ có hai loại là tơ mảnh (actin) và tơ mập 

(myosin). Hai loại tơ này xếp xen kẽ tạo nên các đĩa sáng (I) và đĩa tối (A). 

Giữa đĩa tối có vạch H, giữa đĩa sáng có dải Z (hình 4.2.C). 

Đơn vị co rút (sarcomere) gồm một đĩa tối ở giữa và hai nửa đĩa sáng ở hai 

bên, giới hạn hai đầu bởi hai dải Z. 

Xen kẽ giữa các tơ cơ là lưới nội cơ tương (endosarcoplasmic reticulum- 

viết tắt là ESR). Lưới này là hệ thống ống, do màng tế bào luồn vào bên trong 

tạo nên. Có hai hệ thống ống: hệ thống ống ngang (transverse system) và hệ 

thống ống dọc (longitudinal system). 

Các ống thuộc hệ thống ống ngang (T) và hệ thống ống dọc (L) tiếp giáp 

nhau ở sát dải Z của tế bào cơ (bể tận cùng) tạo nên kiểu cấu trúc chạc ba 

(triad) hoặc chạc đôi (diad). Tại đây, trong tận cùng của ống L có chứa calci 

dưới dạng phức hợp (proteinat calci). Khi có xung động truyền theo hệ thống 

ống T tới sẽ làm giải phóng ion calci để tham gia vào cơ chế co cơ.  

Ở cơ xương và cơ tim, hệ thống T tương tự như nhau, nhưng hệ thống L 

thì khác nhau. Ở cơ xương, hệ thống L tương đối thẳng, xếp gần như song 

song, còn ở cơ tim thì hệ thống này nối với nhau theo kiểu dích dắc (hình 4.3).  

 
Hình 4.3: Hệ thống lưới nội cơ tương của cơ xương (A) và cơ tim (B).  
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Ngoài các đặc điểm trên, ở tế bào cơ tim còn có một cấu trúc đặc biệt là các 

van đĩa nối (intercalated disks). Những đĩa nối thường gần dải Z và luồn sâu 

vào bên trong, nối các tế bào cơ với nhau theo một đường dích dắc suốt chiều 

ngang của tế bào cơ và có khi có cả bó tế bào cơ. Chính vì vậy mà trước đây 

người ta xem cơ tim là một khối hợp bào (syncytium). Do tổng trở giữa các tế 

bào cơ tim rất thấp và đĩa nối trên rất vững chắc nên cơ tim có khả năng hoạt 

động như một syncytium cả về phương diện cơ học lẫn điện học. 

2. Các đặc tính sinh lý cơ tim. 

Do cấu tạo đặc biệt trên cơ tim nên tim có những đặc tính sinh lý cơ bản sau: 

2.1. Tính hưng phấn: 

Cơ tim có khả năng tạo ra điện thế hoạt động dưới ảnh hưởng của xung 

động phát ra từ hệ tự động hoặc khi bị kích thích bằng điện, bằng cơ học hoặc 

hóa chất. Điện thế hoạt động làm co cơ tim và thể hiện qua điện thế của tim 

(gọi tắt là điện tim). Tính hưng phấn của cơ tim có các đặc điểm sau: 

+ Tim hưng phấn theo định luật "tất cả hay là không". 

Sức co bóp của cơ tim không phụ thuộc vào cường độ kích thích. Cường 

độ kích thích dưới ngưỡng thì cơ tim không co; cường độ tới ngưỡng thì cơ 

tim co tối đa và giữ mãi ở mức này ngay cả khi cường độ tăng cao hơn 

ngưỡng. 

Hiện tượng nói trên được Boiditch khái quát thành định luật "tất cả hay 

là không". 

Định luật trên chỉ có ý nghĩa tương đối vì khi kích thích dưới ngưỡng, cơ 

tim tuy không co nhưng điện thế màng tế bào đã có biến đổi. Hơn nữa, không 

phải bao giờ tim cũng đáp ứng lại kích thích tới ngưỡng bằng co bóp tối đa mà 

sức co bóp của cơ tim còn phụ thuộc vào các yếu tố khác nữa (như nhiệt độ, 

sức căng của cơ tim và chuyển hóa của tế bào cơ tim). 

+ Sau một kích thích, tính hưng phấn của cơ tim biến đổi theo 4 giai đoạn. 

Sự biến đổi tính hưng phấn của cơ tim sau khi kích thích thể hiện qua sự 

biến đổi điện thế màng tế bào và khả năng hưng phấn của cơ tim. 

- Sự biến đổi điện thế màng. 

Như mọi mô sống, khi tim chưa hưng phấn, màng tế bào cơ tim ở trạng 

thái phân cực. Khi đó, mặt ngoài màng tích điện dương, mặt trong màng tích 

điện âm. 
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Điện thế phân cực có giá trị khoảng từ -80mV đến -90mV. 

Khi hưng phấn, màng tế bào bị khử cực, ion Na+ đi vào bên trong tế bào 

làm mặt trong màng trở thành dương tính so với mặt ngoài. Điện thế khử cực 

lúc này có giá trị khoảng +20mV đến +30mV. 

Ngay sau khi khử cực, màng tế bào dần dần trở lại sự phân bố ion như 

trước, đó là trạng thái tái cực. Sự tái cực của cơ tâm thất có ba pha rõ rệt: pha 

đầu điện thế giảm rất nhanh, pha tiếp theo đồ thị đi ngang theo hình cao 

nguyên, pha cuối lại tiếp tục giảm nhanh về vị trí cũ (hình 4.4) 

 

- Sự biến đổi khả năng hưng phấn. 

Song song với sự biến đổi điện thế màng là sự biến đổi khả năng hưng 

phấn của cơ tim sau một kích thích. Sự biến đổi này diễn ra theo 4 giai đoạn: 

. Giai đoạn trơ tuyệt đối (kéo dài 0,27 giây): sau đáp ứng với kích thích 

trước cơ tim không tiếp nhận bất kỳ một kích thích mới nào từ bên ngoài hoặc 

từ nút xoang chuyển tới. 

Đối chiếu với đồ thị biến đổi điện thế màng (hình 4.4), giai đoạn này ứng 

với trạng thái khử cực và hai pha đầu của trạng thái tái cực. Nhờ giai đoạn trơ 

tuyệt đối kéo dài như vậy nên cơ tim bao giờ cũng co từng nhịp đơn giản, 

không co cứng răng cưa hoặc cứng hoàn toàn như cơ vân. 

. Giai đoạn trơ tương đối (kéo dài 0,03 giây): ứng với lúc tế bào tái cực trở 

về mức ban đầu. Trong giai đoạn này, cơ tim chỉ có thể đáp ứng với những 

kích thích mới có cường độ cao hơn ngưỡng. 

Đáp ứng này có biên độ thấp hơn so với mức bình thường và được gọi là 

ngoại tâm thu (extrasystole). 

 

Hình 4.4. 

Tương quan giữa sự biến đổi tính 

hưng phấn và điện thế hoạt động của 

cơ tim. 

1.Giai đoạn trơ tuyệt đối. 

2.Giai đoạn trơ tương đối. 

3.Giai đoạn hưng vượng. 

4.Giai đoạn hồi phục. 
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. Giai đoạn hưng vượng: Trong giai đoạn này, khả năng hưng phấn của tế 

bào cơ tim tăng hơn mức bình thường, kích thích dưới ngưỡng cũng có thể 

gây đáp ứng nhưng giai đoạn này ngắn (0,03 giây) và không phải bao giờ 

cũng xuất hiện. 

Về phương diện điện sinh lý, giai đoạn hưng vượng tương ứng với trạng 

thái giảm phân cực màng tế bào, nghĩa là tế bào chưa tái cực hoàn toàn. Do 

đó, ngưỡng khử cực bị giảm và tế bào dễ hưng phấn. 

. Giai đoạn hồi phục hoàn toàn: Sau tái cực, màng tế bào trở lại phân cực và 

khả năng hưng phấn của tế bào trở về mức ban đầu. Lúc này, nếu một kích thích 

tới ngưỡng lại gây được đáp ứng có biên độ bằng đáp ứng mức bình thường.  

- Hiện tượng ngoại tâm thu (extrasystole). 

Kích thích tim vào các giai đoạn trơ tương đối, hưng vượng và hồi phục 

thì tim đáp ứng bằng co bóp phụ, gọi là ngoại tâm thu. 

Trong lâm sàng thường gặp 3 loại ngoại tâm thu (hình 4.5). 

. Ngoại tâm thu không so le: sau co bóp phụ của tâm thất, tim nghỉ bù dài 

hơn bình thường, tiếp đó tim co bóp bắt lại nhịp cũ. 

. Ngoại tâm thu xen kẽ: giống ngoại tâm thu không so le, nhưng không có 

giai đoạn nghỉ bù, thường xuất hiện ở tim có nhịp chậm. 

. Ngoại tâm thu so le: không có giai đoạn nghỉ bù sau ngoại tâm thu, tâm 

thất vẫn duy trì nhịp sớm hơn đó mà không bắt lại nhịp cũ.   

Nguyên nhân gây ra ngoại tâm thu so le là vì một lý do nào đó, luồng xung 

động từ nút xoang phát ra sớm hơn so với nhịp bình thường, rồi sau đó cứ duy 

trì đều đặn nhịp này. 

- Hiện tượng rung tim. 
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Rung tim là hiện tượng tim co bóp nhanh nhưng không trọn vẹn do đó 

không có hiện tượng tống máu. Nguyên nhân của hiện tượng rung tim có thể 

là do kích thích bất thường phát ra trong cơ tim làm thay đổi trạng thái hưng 

phấn của cơ tim, làm trạng thái trơ của cơ tim không đồng nhất ở các điểm 

khác nhau. Điều này đã được Mines và Grey chứng minh bằng thực nghiệm.  

Người ta phân biệt hai loại rung tim là flutter (rung tim) và fibrillation 

(rung tơ). 

Flutter có thể xuất hiện ở tâm nhĩ hay tâm thất, cơ tim co bóp đều đặn, tần 

số 300 - 400 lần/phút. So với fibrillation, flutter ít nguy hiểm hơn, sau một 

thời gian điều trị, tim có thể trở lại hoạt động bình thường. Nhưng có khi 

flutter chuyển thành fibrillation rất nguy hiểm. 

Trong fibrillation, nhịp tim rất nhanh, có thể lên tới 600 lần trong phút. 

Nhìn bằng mắt, ta thấy những cơ tim run rẩy, lăn tăn như thể trăm nghìn con 

giun chuyển động hỗn loạn. 

Trong lâm sàng, người ta có thể gặp rung tâm nhĩ hay tâm thất. Rung 

tâm thất bao giờ cũng nguy hiểm hơn vì tâm thất co bóp nhanh mà không 

có hiệu quả tống máu. Rung tâm nhĩ ít nguy hiểm hơn vì những xung động 

từ tâm nhĩ không chuyển xuống hết được tới tâm thất, một phần đã bị chặn 

lại tại nút nhĩ-thất. Có thể hai, ba lần tâm nhĩ co mới có một lần tâm thất 

co, vì vậy tâm thất vẫn có khả năng tống máu và bệnh nhân vẫn có thể sống 

được vài năm. 

2.2. Tính co bóp: 

Tim có khả năng co bóp nhịp nhàng theo chu kỳ dưới ảnh hưởng của hệ tự 

động. Ngoài ra, các tác nhân kích thích khác như điện học, hóa học... tim cũng 

co. Thời gian cơ tim co kéo dài hơn cơ vân gấp 10 lần. 

Khả năng co bóp của cơ tim thể hiện qua một số hiện tượng sau: 

+ Hiện tượng Frank - Starling. 

Hiện tượng này còn gọi là định luật Starling và được phát biểu như sau: 

trong một giới hạn nhất định, tim càng bị căng, sức co bóp của tim càng mạnh. 

Trên trái tim cô lập, hiện tượng này vẫn xảy ra, nhờ đó mà sự tống máu 

của tim vẫn có thể duy trì để phù hợp phần nào với trạng thái căng giãn của 

tim. 



 129 

+ Tương quan Laplace. 

Lực co bóp của tâm thất có liên quan với áp lực tác động lên mặt trong của 

tâm thất. Mối liên quan này được thể hiện bằng công thức sau: 

          T = Pr/2           Trong đó:   T: Lực co bóp của cơ tim. 

 P: Áp lực máu trong tâm thất. 

 r: Bán kính khoang tâm thất khi tâm thu. 

 : Độ dày thành tâm thất (khi tâm thu). 

Như vậy, trong một giới hạn nhất định, lực co bóp của tim càng mạnh khi áp 

lực trong tâm thất càng cao, bán kính càng lớn và độ dày tâm thất càng giảm. 

+ Hiện tượng bậc thang. 

Năm 1871, Boiditch phát hiện thấy quá trình hồi phục của tim sau thời 

gian ngừng đập có các biểu hiện sau: 

- Cường độ co bóp của tim tăng dần theo kiểu bậc thang cho tới khi đạt tới 

mức độ nhất định. Hiện tượng này gọi là hiện tượng bậc thang hay thế năng 

cường độ. 

- Sau khi ngừng đập, nhịp tim cũng hồi phục dần từ chậm đến nhanh rồi 

sau đó mới hằng định. Hiện tượng này gọi là thế năng tần số của tim.  

Sự co bóp của cơ tim rất cần oxy. Điều này cần được lưu ý tới trong điều 

trị và thực nghiệm tiến hành trên cơ tim. Thời gian co của mỗi sợi cơ tim cũng 

tương đương với thời gian của điện thế hoạt động. Khi tim đập nhanh, thời 

gian co và điện thế hoạt động cũng rất ngắn. Thông thường, mỗi sóng điện thế 

hưng phấn kèm theo một lần tim co. Nhưng liên hệ này sẽ mất đi nếu dòng 

dung dịch sinh lý tiếp lưu tim thiếu ion canxi, lúc này tim vẫn hưng phấn, 

sóng điện thế vẫn xuất hiện nhưng tim không co. Như vậy, Ca++ rất cần cho sự 

co bóp của cơ tim. 

2.3.Tính tự động: 

Tim có khả năng co bóp tự động nhờ xung động bắt nguồn từ hệ tự 

động của tim. 

+ Chứng minh về hệ tự động. 

Người ta cô lập tim của những động vật cấp thấp (như tim ếch) và tiếp lưu 

bằng dung dịch ringer, tim vẫn co bóp nhịp nhàng trong nhiều giờ. 
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Đối với tim của động vật hằng nhiệt (như tim thỏ) dung dịch tiếp lưu là 

dung dịch ringer - locke hoặc dung dịch thyrod có bão hòa oxy và được giữ ở 

nhiệt độ 37 - 380C. 

Do tim có hệ tự động, người ta đã khôi phục được sự hoạt động của tim ở 

những người đã chết. Năm 1902, A.A. Culiacôp đã hồi phục tim của một trẻ 

nhỏ chết trước đó 20 giờ; C.B. Andreev đã làm hồi phục tim của một người 

lớn chết trước đó 48 giờ, sau đó tim hoạt động tiếp được 13 giờ. 

+ Cấu tạo của hệ tự động. 

Hệ tự động gồm các nút (nút xoang, nút nhĩ-thất) và các đường dẫn truyền 

(hình 4.6). 

- Nút xoang (nút Keith-Flack): khu trú ở thành tâm nhĩ phải, chỗ tiếp giáp 

với tĩnh mạch chủ trên. 

Nút xoang hình cầu có chứa ít sợi myofibril, một mạng lưới collagen dầy 

đặc và các tế bào biệt hóa chưa cao - tế bào phát nhịp và tế bào dẫn truyền. Tế 

bào phát nhịp phân bố ở giữa nút xoang, còn tế bào dẫn truyền phân bố ở 

ngoại vi làm nhiệm vụ nối tế bào phát nhịp với tế bào co rút của tâm nhĩ và 

với các đường liên nút, liên nhĩ. 

 
Hình 4.6. Cấu tạo hệ tự động và hoạt tính của điện tim 

 
 1. Nút xoang.  2. Nút nhĩ thất.  3. Bó His.  4. Nhánh phải. 

 5. Phân nhánh trái dưới. 6. Phân nhánh trái trên.  7. Mạng Purkingiơ. 
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- Nút nhĩ-thất (Aschoff - Tawara): phân bố ở dưới lớp nội tâm mạc của 

tâm nhĩ phải, tại nền của vách nhĩ-thất, ngay dưới xoang vành. 

Nút nhĩ-thất cũng có tế bào phát nhịp và tế bào dẫn truyền nhưng tế bào 

phát nhịp nằm ở sâu và số lượng ít hơn so với nút xoang, còn tế bào dẫn 

truyền nằm nông và số lượng lớn hơn. 

Ở phía trên, nút nhĩ-thất tiếp nhận các sợi của các bó liên nút, còn ở phía 

dưới liên hệ với bó His. 

- Các đường liên nút và liên nhĩ. 

Các đường này là các sợi cơ chưa biệt hóa, nối tiếp nút xoang với nút    

nhĩ-thất và nối tiếp nhĩ phải với nhĩ trái. 

Có 3 bó liên nút và liên nhĩ: 

. Bó liên nút trước đi từ bờ trái của nút xoang, qua một đoạn ngắn thì chia 

thành 2 nhánh là nhánh liên nhĩ và nhánh liên nút. Nhánh liên nhĩ (còn gọi là 

bó Bachmann) đi qua nhánh liên nhĩ tới tâm nhĩ trái; nhánh liên nút quặt 

xuống phía dưới để tới nút nhĩ-thất và tiếp xúc với các bó liên nút khác. 

. Bó liên nút giữa (còn gọi là bó Wenckbach) phát nguyên từ mặt sau nút 

xoang, đi vòng qua phía sau của tĩnh mạch chủ trên để tới vách liên nhĩ. Từ 

đây, một số ít sợi đi tới tâm nhĩ trái còn phần lớn các sợi đi tới nút nhĩ-thất. 

. Bó liên nút sau (còn gọi là bó Thorel) bắt nguồn từ phía sau nút xoang, đi 

vòng sang vách liên nhĩ rồi tiếp nối với nút nhĩ-thất ở bờ trên và bên phải nút 

này. 

Những bó kể trên tạo thành những con đường dẫn truyền ưu tiên từ nút 

xoang tới tâm nhĩ trái và tới nút nhĩ-thất. Tốc độ dẫn truyền theo các bó này 

nhanh hơn nhiều so với tốc độ dẫn truyền theo các sợi cơ đã biệt hóa. Đặc 

biệt, bó liên nút trước là con đường dẫn truyền thẳng nhất về phương diện giải 

phẫu và có tốc độ dẫn truyền nhanh nhất. 

. Bó His. 

Các sợi của bó này bắt nguồn từ lớp nội tâm mạc của tâm nhĩ phải, sát 

ngay vách nhĩ-thất. Bó His chạy dọc một đoạn xuống vách liên thất rồi tách ra 

thành hai nhánh - nhánh phải và nhánh trái. 

Nhánh phải đi dưới lớp nội tâm mạc thuộc mặt phải của vách liên thất. 
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Nhánh trái đi xuống theo mặt trái của vách liên thất, rồi chia ra thành 

nhánh trước và nhánh sau. Ngoài ra, nhánh trái còn tách ra một số sợi gọi là 

sợi Mahaim có biệt hóa cao. 

Tận cùng của nhánh phải và nhánh trái là mạng lưới Purkingje. Mạng này 

tỏa ra tiếp xúc với các sợi cơ tim. 

. Bó phụ Ken. 

Ở một số ít người trưởng thành, sự dẫn truyền giữa tâm nhĩ và tâm thất 

còn mang tính chất của trái tim bào thai - dẫn truyền nhờ bó phụ Ken. Bó này 

xuất phát từ nhĩ phải đi tới phần trên của vách liên thất. Các tế bào Purkingje 

không tìm thấy trong bó phụ này. 

Khi tồn tại bó phụ Ken, sự dẫn truyền nhĩ-thất sẽ nhanh hơn (hội chứng 

Wolff - Parkinson - White). 

+ Mức tự động và cơ chế phát xung. 

Bằng thí nghiệm cắt bỏ hoặc đưa điện cực vào ghi điện thế ở từng phần 

của hệ tự động, người ta thấy mức tự động của tim như sau: 

- Nút xoang có mức tự động cao nhất. Bình thường, tim co bóp theo nhịp 

xoang, khoảng 70 - 80 nhịp/phút. 

- Nút nhĩ-thất có mức tự động thấp hơn, khoảng 40 - 60 nhịp/phút. 

Bình thường, tim không co bóp theo nhịp nút nhĩ-thất, nhưng khi nút 

xoang bị tổn thương thì tim co bóp theo nhịp này. Lúc đó tâm nhĩ và tâm thất 

co bóp gần như đồng thời. 

Mạng Purkinje có khả năng phát khoảng 20 - 40 nhịp trong một phút. 

Như vậy, nút xoang có khả năng phát nhịp cao nhất, càng xa nút xoang thì  

khả năng phát nhịp của các phần trong hệ tự động của tim càng giảm. Hiện 

tượng đó được khái quát thành định luật Gaskell. 

Tế bào phát nhịp có khả năng phát xung là do ở màng tế bào có hiện tượng 

khuếch tán ion và bơm các ion này lại theo cơ chế vận chuyển tích cực. 

2.4. Tính dẫn truyền: 

Tính dẫn truyền thể hiện qua sự dẫn truyền trong hệ tự động. 

Từ nút xoang, xung động dẫn truyền tới cơ nhĩ theo kiểu nan hoa với tốc 

độ 1m/giây. Tâm nhĩ trái co sau tâm nhĩ phải khoảng 0,02 - 0,03 giây. 
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Hưng phấn từ tâm nhĩ truyền tới nút nhĩ-thất mất khoảng thời gian 0,012 - 

0,013 giây với tốc độ 0,1 - 0,2m/giây. Xung động bị giữ lại ở nút nhĩ-thất 

khoảng 0,09 - 0,1 giây nên tâm thất không hưng phấn ngay. 

Tốc độ dẫn truyền trên thân bó His là 2m/giây; ở các nhánh bó His là 3-

4m/giây; ở các sợi mạng Purkinje là 5m/giây. 

Sự biến đổi tốc độ dẫn truyền như vậy đảm bảo cho tim hoạt động vừa 

nhịp nhàng vừa đồng thời. 

Khi vì lý do nào đó xung động hưng phấn bị tắc lại trong hệ tự động. Đó là 

hiện tượng phong bế (block). Trong lâm sàng, người ta thường gặp 2 loại 

phong bế: phong bế từng phần và phong bế hoàn toàn. 

 Phong bế từng phần: hiện tượng này xảy ra có thể do sự dẫn truyền nhĩ -

thất bị chậm hoặc do tắc nhánh bó His. 

Trong trường hợp dẫn truyền nhĩ-thất bị chậm thì tâm thất hưng phấn 

chậm, thể hiện khoảng PQ trên điện tâm đồ kéo dài. Bình thường, khoảng này 

là 0,11 đến 0,20 giây, khi bị block có thể kéo dài tới 0,20 – 0,30 giây. Nếu 

thời gian PQ tăng nữa thì dẫn đến hiện tượng phân ly nhĩ-thất: Tâm nhĩ co 

theo nhịp thường, tâm thất sau 2 hoặc vài nhịp nhĩ mới co - tỷ lệ 1/2, 1/3 và 

1/4. 

Trong trường hợp tắc 1 nhánh bó His, xung động sẽ truyền theo 1 nhánh 

nguyên vẹn và tâm thất bên đó co trước, rồi sau xung động mới truyền từ đây 

sang tâm thất bên kia, do đó 2 tâm thất co bóp không đồng thời. Thường block 

nhánh phải ít nguy hiểm hơn block nhánh trái. 

Phong bế hoàn toàn: hiện tượng này xảy ra khi bó His bị tắc nghẽn hoàn 

toàn. Tâm nhĩ co theo nhịp xoang còn tâm thất co theo nhịp của mạng 

Purkinje. Do đó cơ thể bị thiếu máu nghiêm trọng (hội chứng Stokes-Adam). 

Những rối loạn dẫn truyền trong hệ tự động được phân tích qua điện tâm 

đồ (ECG).           

 

CHU CHUYỂN TIM 
 

Tim là bộ phận hoạt động sớm nhất trong bào thai và cũng là bộ phận 

ngừng hoạt động cuối cùng trong cuộc sống con người. Tim co bóp nhịp 
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nhàng có chu kỳ. Chu chuyển tim là tổng hợp những hoạt động của tim trong 

một chu kỳ, khởi đầu từ một chuyển động nhất định cho đến khi chuyển động 

này xuất hiện trở lại. 

1. Các phương pháp nghiên cứu chu chuyển tim. 

1.1. Phương pháp cổ điển: 

Phương pháp bóng dò của Sovo – Marey (1861): Nghiên cứu được tiến 

hành trên ngựa, bóng cao su đã gắn kín vào ống cao su dài được đưa qua tĩnh 

mạch vào buồng tim; ống cao su được nối với một trống Marey. Phương pháp 

này cho phép thăm dò trực tiếp biến đổi áp lực bên trong buồng tim. 

1.2. Phương pháp hiện đại:  

Phương pháp đa tâm ký: cùng một lúc ghi nhiều thông số hoạt động của tim 

như tâm động đồ, tâm thanh đồ, tâm điện đồ (ECG) và động mạch đồ (Hình 4.7). 

Do đó, phương pháp đa tâm ký đánh giá được toàn diện hoạt động của tim. 

Ngày nay, với sự tiến bộ của kỹ thuật cho phép người ta nghiên cứu cấu 

trúc, chức năng tim bằng hình ảnh siêu âm. Siêu âm tim không những cho 

thấy cấu trúc tim đang hoạt động mà còn tự động đo được các chỉ số chức 

năng như sức cản hệ mạch, các thể tích tim. 

2. Những giai đoạn trong một chu chuyển tim. 

Trong một chu chuyển tim, máu được phóng từ tâm thất ra các động mạch 

khi tim co (thì tâm thu) và được hút từ các tĩnh mạch về tim khi tim giãn (thì 

tâm trương). Sự hoạt động của tim trong một chu chuyển tim gắn liền với sự 

đóng-mở các van tim và sự biến đổi áp lực trong buồng tim. 
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Trong điều kiện bình thường, tim đập khoảng 75 nhịp trong phút, thời gian 

của một chu chuyển tim là 0,8giây và gồm 2 thì cơ bản là thì tâm thu và thì 

tâm trương. 

2.1. Thì tâm thu: 

Thì tâm thu kéo dài 0,43giây, bao gồm tâm nhĩ thu và tâm thất thu. 

+ Tâm nhĩ thu. 

Tâm nhĩ thu kéo dài 0,1giây. Tâm nhĩ phải co trước tâm nhĩ trái khoảng 

0,02 - 0,03giây. Áp lực trong tâm nhĩ tăng cao hơn áp lực trong tâm thất 

khoảng 2 - 3mmHg làm mở rộng thêm van nhĩ-thất (van này đã hé mở từ cuối 

thì tâm trương). Kết quả là đẩy nốt 1/4 lượng máu còn lại từ tâm nhĩ xuống 

tâm thất. 

Sau thì tâm nhĩ thu, có một giai đoạn ngắn (giai đoạn trung gian): tâm nhĩ 

thôi co nhưng tâm thất chưa co. Tiếp đó tâm nhĩ giãn trong 0,7 giây. 

+ Tâm thất thu. 

 

Hình 4.7: Chu kỳ hoạt động của tim với  các biểu hiện của nó 

Đồ thị biểu hiện của: 

 1. Áp lực ở động mạch chủ;  2. Áp lực ở tâm nhĩ;  3. Áp lực của tâm thất; 

 4. Thể tích tâm thất;  5. Điện tâm đồ (ECG);  6. Tâm thanh đồ. 

A - Đóng van nhĩ thất  B - Mở van tổ chim 

C - Đóng van tổ chim  D - Mở van nhĩ thất 
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Tâm thất thu kéo dài 0,33giây và được chia thành hai giai đoạn nhỏ: giai 

đoạn tăng áp và giai đoạn tống máu. 

- Giai đoạn tăng áp (0,08giây).  

Mở đầu giai đoạn này là giai đọan cơ tim co bóp không đồng thời 

(0,05giây), kết quả là áp lực tâm thất tăng đột ngột, cao hơn áp lực trong tâm 

nhĩ làm máu dội ngược về gây đóng van nhĩ-thất và tạo ra tiếng tim thứ nhất. 

Tiếp theo là cơ co đẳng trường (0,03giây): áp lực tiếp tục tăng cao, trong 

tâm thất trái là 70 - 80mmHg, trong tâm thất phải khoảng 10mmHg. Áp lực 

này đủ sức mở van bán nguyệt, máu được tống từ tâm thất sang động mạch.  

- Giai đoạn tống máu (0,25giây). 

Mở đầu giai đoạn này là giai đoạn cơ co đẳng trương. Áp lực trong tâm 

thất tiếp tục tăng cao, trong tâm thất trái là 120 -150mmHg, trong tâm thất 

phải là 30 - 40mmHg. Máu được tống nhanh sang động mạch chủ và động 

mạch phổi. Thời gian tống máu nhanh kéo dài khoảng 0,12giây.  

Tiếp theo do áp lực giảm dần trong tâm thất, máu được tống vào động 

mạch chậm hơn. Thời gian tống máu chậm kéo dài 0,13giây. 

 Trong thời gian tống máu nhanh, 4/5 lượng máu từ tâm thất được đưa vào 

động mạch; còn 1/5 lượng máu được đưa vào trong thời gian tống máu chậm. 

Mỗi lần tâm thất co, tống vào động mạch khoảng 70ml máu. Thể tích này gọi 

là thể tích tâm thu (Qs). 

Bằng siêu âm, người ta có thể biết được thể tích trong tâm thất trước khi 

tâm thu (gọi là thể tích cuối tâm trương) là khoảng 110ml và thể tích sau tâm 

thu (gọi là thể tích cuối tâm thu) là 40m. Hiệu 2 đại lượng trên chính là thể 

tích tâm thu và tỷ lệ % giữa thể tích này với thể tích cuối tâm trương 

(70ml/110ml) gọi là phân số tống máu. Bình thường, phân số này khoảng 

60%. Khi vận cơ, phân số tống máu tăng rất cao, còn khi suy tim thì phân số 

tống máu sẽ giảm thấp. 

Giai đoạn tống máu là giai đoạn quan trọng nhất trong một chu chuyển tim. 

2.2. Thì tâm trương: 

Thì tâm trương kéo dài 0,37giây, được chia thành 3 giai đoạn: 

+ Giai đoạn tiền tâm trương (0,04 giây): cơ tâm thất đã ngừng co nhưng 

van tổ chim vẫn còn tiếp tục mở. Giai đoạn này vẫn còn mang tính chất quá 
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độ giữa thì tâm thu (van tổ chim mở) và thì tâm trương (cơ tâm thất ngừng 

co). 

+ Giai đoạn giãn đẳng trường (0,08 giây). Trong giai đoạn này, cơ tâm 

thất giảm trương lực  nhưng không thay đổi chiều dài. Áp lực trong tâm thất 

giảm xuống thấp hơn áp lực trong động mạch. Mặt khác, do tính đàn hồi của 

thành động mạch có xu hướng co về trạng thái cũ làm máu ở động mạch chủ 

và động mạch phổi dội ngược về đóng van tổ chim gây ra tiếng tim thứ hai.  

Cuối giai đoạn này, tâm thất giãn theo kiểu đẳng trương. Áp lực trong tâm 

thất càng bị giảm xuống, thấp hơn áp lực trong tâm nhĩ. Mặt khác, ngay khi 

tâm nhĩ ngừng co, máu từ các tĩnh mạch đổ về tâm nhĩ làm áp lực ở đây tăng 

dần lên. Trong khi đó, do sức hút của lồng ngực trong thì thở vào nên áp lực 

trong tâm thất càng bị giảm. Kết quả là làm van nhĩ-thất hé mở nên máu từ 

tâm nhĩ xuống tâm thất, bắt đầu giai đoạn đầy máu. 

+ Giai đoạn đầy máu (0,25 giây). 

Lúc đầu, máu từ tâm nhĩ chảy nhanh xuống tâm thất - giai đoạn đầy máu 

nhanh, kéo dài 0,09 giây. Sau đó, máu chảy xuống chậm hơn - giai đoạn đầy 

máu chậm, kéo dài 0,16 giây. 

Kết thúc giai đoạn đầy máu, 3/4 lượng máu từ tâm nhĩ được đưa xuống 

tâm thất. 

Trong thì tâm trương, tim nghỉ ngơi để hồi phục năng lượng. 

3. Những biến đổi vật lí đi kèm theo chu chuyển tim: 

Tim hoạt động làm xuất hiện những biến đổi quan trọng. Theo dõi những 

biến đổi này bằng các kỹ thuật thăm dò chức năng tim sẽ là cơ sở cho việc 

đánh giá sự hoạt động của tim. 

3.1. Tâm động đồ bên ngoài: 

Khi tâm thất thu, quả tim không những co bóp mà còn xoắn lại từ trái sang 

phải, từ sau ra trước, xoay quanh trục dọc của tim. 

Do bề mặt của tâm thất trái từ phía sau chuyển ra phía trước, mỏm tim 

được nâng lên và đẩy vào thành ngực. Nếu sờ tay vào thành ngực, khoảng liên 

sườn 5, cách bờ trái xương ức 8cm thì nhận được cảm giác mỏm tim đập.  

Dựa trên cơ sở này, Marey đã sáng tạo ra phương pháp tâm động ký bên 

ngoài nhằm ghi những biến đổi cơ học của tim khi mỏm tim áp lên thành ngực. 

Thông qua hệ thống dẫn truyền áp lực (hệ thống trống Marey) có thể ghi được đồ 
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thị biểu hiện của những giai đoạn chính trong một chu chuyển tim (tâm nhĩ thu, 

tâm thất thu, tâm trương). Đồ thị này được gọi là tâm động đồ bên ngoài. 

3.2. Tiếng tim: 

Nghe và ghi tiếng tim là những phương pháp có ý nghĩa trong nghiên cứu 

và chẩn đoán lâm sàng. 

 Năm 1818, Laeunec đã nghiên cứu kỹ tiếng tim và chế ra ống nghe  tim đầu 

tiên dùng cho một tai. Ngày nay, các thầy thuốc không những có ống nghe hai tai 

mà còn có máy ghi tiếng tim một cách chính xác, biểu hiện dưới dạng đồ thị (tâm 

thanh đồ). 

Khi đặt ống nghe trực tiếp lên thành ngực, vùng trước tim, ta có thể nghe 

rõ 2 âm thanh do tim phát ra, gọi là tiếng thứ nhất và tiếng thứ hai. Xen kẽ 

giữa 2 tiếng là khoảng im lặng - im lặng ngắn và im lặng dài. 

- Tiếng thứ nhất (T1) nghe rõ nhất ở vùng mỏm tim với những đặc tính âm 

học như sau: cường độ mạnh, âm thanh trầm (gồm khoảng 7 - 12 giao động 

với tần số khoảng 30 - 45 trong 1 giây), âm sắc đục. Thời gian tiếng này kéo 

dài khoảng 0,08 - 0,12 giây. Nguyên nhân phát sinh tiếng T1 do đóng van nhĩ-

thất và do cơ thất co. 

Tiếng thứ nhất xuất hiện ở đầu kì tâm thất thu nên gọi là tiếng tâm thu.  

- Im lặng ngắn: tiếp sau tiếng T1 là khoảng im lặng ngắn (0,2 - 0,25 giây). 

Khoảng này tương ứng với phần cuối của giai đoạn tăng áp và suốt giai đoạn 

tống máu. 

Như vậy, tâm thất thu bắt đầu từ tiếng T1 và kéo dài hết giai đoạn im 

lặng ngắn. 

- Tiếng thứ hai (T2) nghe rõ nhất ở vùng nền tim với các đặc tính âm học 

như sau: cường độ nhẹ, âm thanh cao (gồm 4 - 5 giao động với tần số khoảng 

50 - 70 trong 1 giây), âm sắc chắc, thời gian kéo 0,05 - 0,08 giây. 

Nguyên nhân gây ra T2 là do đóng van tổ chim. Tiếng T2 xuất hiện ở đầu 

thì tâm trương nên gọi là tiếng tâm trương. 

- Khoảng im lặng dài là khoảng thời gian xen kẽ giữa tiếng T2 của chu 

chuyển tim này với tiếng T1 của chu chuyển tim tiếp theo. Khoảng im lặng 

dài chiếm 0,5 giây tương ứng với các giai đoạn của thì tâm trương và tâm nhĩ 

thu. 
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Trong lâm sàng, người ta thường căn cứ vào tiếng tim để xác định các thì 

của chu chuyển tim. Chu chuyển tim xác định theo phương pháp này được gọi 

là chu chuyển tim lâm sàng (nhằm phân biệt với chu chuyển tim sinh lý đã 

trình bày ở trên). 

Chu chuyển tim lâm sàng được tính bắt đầu từ tiếng thứ nhất. Khoảng im 

lặng ngắn được gọi là thời gian tâm thu. Khoảng im lặng dài được gọi là thời 

gian tâm trương. 

Như vậy, thời gian tâm thu lâm sàng thực chất là thời gian tâm thất thu. 

Thời gian tâm trương lâm sàng bao gồm cả thì tâm trương và thì tâm nhĩ thu. 

Như vậy, nhĩ thu không phải là một giai đoạn mà chỉ là một phần nhỏ, phần 

không thiết yếu của giai đoạn tâm trương, tức là giai đoạn lấy máu về tim. Coi 

thì tâm nhĩ thu là không thiết yếu vì tâm nhĩ thu không bơm toàn bộ máu về 

thất, mà chỉ "đẩy nốt" 1/4 lượng máu còn lại về tâm thất thôi. Vì vậy, trong 

bệnh lý không có nhĩ thu, chức năng lấy máu về thất vẫn thực hiện được trong 

thì tâm trương, do sức hút của thất.  

Bằng phương pháp ghi tiếng tim, trên tâm thanh đồ ta không những phân 

tích được biên dộ, tần số, thời khoảng của tiếng T1 và tiếng T2 mà còn có thể 

ghi được tiếng T3 (do máu dội từ trên nhĩ xuống tâm thất một cách đột ngột 

trong giai đoạn đẩy máu nhanh) và tiếng T4 (do tâm nhĩ co bóp). 

3.3. Sóng mạch: 

Khi tim co bóp, tống máu vào động mạch làm thành mạch giao động. Sự 

giao động này lan truyền trên thành mạch tạo thành sóng mạch. Bắt mạch ở 

những vị trí nhất định, giúp cho việc đánh giá phần nào trạng thái tim, mạch.  

Ngoài ra, sóng mạch còn được ghi bằng các động mạch kế hoặc tâm cơ kế. 

Đồ thị ghi được ở các động mạch (như động mạch cảnh, động mạch đùi,  động 

mạch quay...) giúp ta xác định được tốc độ dẫn truyền sóng mạch, thông qua 

đó đánh giá được tình trạng thành mạch. 

 

ĐIỆN TIM  

1. Sự hình thành điện tim. 

Điện tim là những biến thiên dòng điện do tim phát ra trong quá trình hoạt 

động. Đường ghi điện tim được gọi là điện tâm đồ (electrocardiogram - ECG). 

Khi tim hoạt động, các tế bào cơ tim cũng bị khử cực như các các tổ chức 
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sống khác. Nhưng do những đặc điểm mô học và giải phẫu của tim nên hiện 

tượng khử cực, tái cực của tim phức tạp hơn rất nhiều: 

- Trong thì tâm trương, cơ tim ở trạng thái phân cực. Ở trạng thái này, mặt 

ngoài cơ tim dưới ngoại tâm mạc và dưới nội tâm mạc đều tích điện dương, 

trong lớp sâu nội tâm mạc tích điện âm. 

- Trong trạng thái hoạt động, do sự phân bố lại các ion ở mặt trong và 

ngoài màng tế bào, các điểm hưng phấn ở mặt ngoài cơ tim trở lên tích điện 

âm, trong khi đó tại các điểm yên nghỉ mặt ngoài màng tế bào vẫn tích điện 

dương. Do đó giữa điểm hưng phấn và điểm yên nghỉ có một hiệu số điện thế 

tạo nên lực điện động của tim.  

Nếu dùng vi điện cực để ghi điện thế ở các điểm khác nhau ta sẽ có đồ thị 

lệch pha và các vectơ khác nhau. Tuy vậy, xét về toàn bộ, các lực điện động 

từng phần của tim cũng có 1 vectơ chung - vectơ tổng hợp. Vectơ này được 

Waller gọi là trục điện tim. Trục điện tim có hướng trùng với trục giải phẫu 

của tim. 

2. Sơ đồ Waller và các đạo trình. 

2.1. Sơ đồ Waller: 

ECG ghi được không chỉ bằng cách đặt điện cực trực tiếp lên tim mà còn 

bằng cách đặt điện cực tại 2 điểm nào đó trên cơ thể. Nguyên nhân của hiện 

tượng này là vì dòng điện do tim phát ra khi hoạt động giống như một nam 

châm có hai cực và gây ra một điện trường với các đường sức lan truyền khắp 

cơ thể.  

- Electrocardiography là phương pháp ghi điện tim. 

- Electrocardiogram là đồ thị điện tim.  

Sự phân phối điện trường của tim được Waller tìm ra năm 1883 và biểu 

diễn thành sơ đồ (hình 4.8A) với các đặc điểm sau: 

- Điện thế cao nhất là điện thế giữa một điểm nằm ở vùng mỏm tim và một 

điểm nằm ở vùng nền tim . 

- Các điểm có cùng điện thế nằm trên các đường đẳng thế. Những đường 

này tỏa dần đến một đường điện thế bằng không. Đường điện thế bằng không 

vuông góc với trục điện trường. 

Nếu ta đặt hai điện cực ở hai điểm có điện thế khác nhau trên điện trường 

sẽ thu được dòng điện. Dòng điện này sẽ qua hệ thống phóng đại thành ECG. 
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2.2. Các đạo trình: 

Có nhiều cách mắc điện cực để ghi điện tim, mỗi cách mắc gọi là một đạo 

trình. Các đạo trình thường dùng hơn cả là: 

2.2.1. Đạo trình lưỡng cực: 

Hai điện cực đặt ở hai điểm có điện thế chênh lệch nhau, ECG là hiệu điện 

thế giữa 2 điện cực. Các đạo trình lưỡng cực gồm :  

+ Các đạo trình cơ bản: có 3 đạo trình cơ bản là DI, DII, DIII (hình 4.8B).  

DI:  2 điện cực đặt ở tay trái và tay phải. 

DII:  2 điện cực đặt ở tay phải và chân trái. 

DIII: 2 điện cực đặt ở tay trái và chân trái. 

Trong trường hợp trục điện tim bình thường thì ở DII điện tim có giá trị 

lớn nhất. 

- Các đạo trình ngực còn gọi là các đạo trình trước tim. Có 3 đạo trình 

ngực là: CR (ngực-tay phải), CL (ngực-tay trái), CS (ngực-chân trái). 

2.2.2. Đạo trình đơn cực:  

Để có giá trị điện tim tại một điểm, người ta dùng các đạo trình đơn cực. 

Trong những trường hợp này, một điện cực đặt vào điểm cần nghiên cứu, điện 

 
Hình 4.8: Sơ đồ Waller (A) và các đạo trình cơ bản DI, DII,DIII (B) 
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cực khác đặt vào "tâm điểm điện của tim". Tại tâm điểm điện của tim, điện thế 

bằng không (điện cực trung tính). Trên thực tế, điện cực này được tạo ra nhờ 

cầu nối Winson: nối 2 trong số 3 điểm ở chi qua một điện trở 5000. Với một 

điện trở lớn như vậy điện thế ở cực này bằng không. 

Các đạo trình đơn cực gồm: 

- Các đạo trình đơn cực trước ngực: có 6 đạo trình được kí hiệu từ V1 đến V6 

(hình 4.9). Các đạo trình này ghi những biến đổi điện thế ở thành trước và thành 

sau tim.  

V1: khoảng liên sườn 4 bên phải, sát bờ xương ức. 

V2: khoảng liên sườn 4 bên trái, sát bờ xương ức.  

V3: điểm giữa đường thẳng nối V2 và V4. 

V4: giao điểm của đường dọc đi qua điểm giữa xương đòn trái với đường 

đi qua mỏm tim.  

V5: giao điểm của đường nách trước với đường đi ngang qua V4.  

V6: giao điểm của đường nách giữa với đường đi ngang qua V4, V5.  

Trong đó, V1 và V2 là đạo trình trước tim phải; V5 và V6 là đạo trình 

trước tim trái; còn V3 và V4 là đạo trình trung gian nên ECG ở đây có hình 

dạng chuyển tiếp. 

+ Các đạo trình đơn cực chi được tăng cường:  

 
Hình 4.9: Đạo trình đơn cực chi (A) và đạo trình đơn cực ngực (B)  
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Gonbecgiơ đã cải tiến cách mắc của Winson làm tăng điện thế của ECG ở 

đạo trình đơn cực chi. Có 3 đạo trình đơn cực chi được tăng cường (hình 4.9): 

aVR - ghi điện thế tay phải. 

aVL - ghi điện thế tay trái. 

aVF - ghi điện thế chân trái. 

3. Giá trị các sóng ECG. 

Điện tim gồm tập hợp 5 sóng, có kí hiệu là P, Q, R, S, T và các khoảng 

cách giữa các sóng này (hình 4.10). 

+ Sóng P: phản ánh quá trình khử cực của tâm nhĩ. Ở các đạo trình cơ bản, 

sóng P có các đặc điểm sau: 

- Hình dạng: sóng đầu tầy có giá trị dương (hướng lên trên). 

- Thời gian (ở người Việt Nam): tối đa là 0,11 giây, tối thiểu là 0,05 giây); 

trung bình là 0,08 giây. 

Nếu sóng P rộng (thời gian lớn hơn 0,11 giây) là biểu hiện bệnh lý. P rộng 

là biểu hiện của dày nhĩ trái (gặp trong bệnh hẹp lỗ van hai lá). 

- Biên độ: tối đa là 0,25mV, tối thiểu 0,05mV, trung bình 0,12mV. 

Nếu P cao và nhọn là biểu hiện bệnh lý (gặp trong trường hợp dày nhĩ phải, 

 
Hình 4.10: Sự lan truyền hưng phấn ở cơ tim và các sóng điện tim 
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có thể là biểu hiện trường hợp tim bị kích động, đập nhanh).  

+ Khoảng PQ: là khoảng cách từ khởi đầu sóng P tới khởi đầu sóng Q. 

Khoảng PQ biểu hiện thời gian truyền đạt nhĩ-thất, tương ứng với thời gian 

khử cực tâm nhĩ và truyền hưng phấn tới tâm thất. 

Thời gian này tối đa là 0,20 giây, tối thiểu là 0,11giây và trung bình là 

0,15 giây. Với một nhịp tim bình thường, mà PQ lớn hơn 0,20 giây là biểu 

hiện bệnh lý - dấu hiệu của blốc nhĩ-thất. 

Nếu PQ ngắn hơn 0,11 giây có thể là biểu hiện của nhịp nút, nhịp nhanh 

kịch phát trên thất, hoặc ngoại tâm thu nhĩ. 

+ Phức hợp QRS: phản ánh quá trình khử cực ở tâm thất. Trong đó, sóng 

Q biểu hiện sự khử cực mặt trái vách liên thất; sóng R thể hiện hưng phấn bao 

trùm các thành của tâm thất; sóng S biểu hiện hưng phấn đã truyền qua tâm cơ 

để tới ngoại tâm mạc. 

- Bình thường hình dạng của cả 3 sóng trong phức hợp đều nhọn. Ở các 

đạo trình cơ bản, R là sóng dương, còn Q và S là sóng âm. 

- Thời gian tối thiểu của phức hợp QRS là 0,06 giây, tối đa là 0,10 giây, 

trung bình là 0,08 giây. Nếu thời gian lớn hơn 0,10 giây (QRS dãn rộng) là 

bệnh lý. QRS dãn rộng thường gặp trong các trường hợp ngoại tâm thu thất, 

blốc nhánh, phân ly nhĩ-thất, dày thất trái hoặc viêm cơ tim. 

- Biên độ của QRS phụ thuộc vào sức điện động của tim, trục điện tim và 

sự dẫn truyền của tổ chức cơ tim. 

- R có thể dao động trong khoảng 0,4mV đến 2,2mV. 

- Q dao động từ 0 đến -0,3mV. Nếu Q âm quá 0,3mV là bệnh lý (thường 

gặp trong trường hợp nhồi máu cơ tim). 

- S thường dao động từ 0 đến -0,6mV. Nếu  âm quá 0,6mV là bệnh lý. 

+ Đoạn ST đi từ cuối phức hợp QRS đến đầu sóng T. ST thể hiện quá 

trình khử cực đang bao trùm toàn bộ hai tâm thất, với những trị số tuyệt đối về 

điện thế bằng nhau nhưng có vector ngược chiều nhau. Bình thường, ST là 

đường đẳng điện hoặc chênh lên ít. Nếu ST chênh lên nhiều hoặc chênh xuống 

là biểu hiện tổn thương cơ tim. 

+ Sóng T là sóng tái cực của tâm thất, trong đó sự tái cực của hai tâm thất 

diễn ra không đồng thời và không cùng một trị số điện thế. 
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- Hình dạng sóng T có đỉnh tày, hai sườn không đối xứng, sườn xuống dốc 

hơn sườn lên. 

- Thời gian tối đa của sóng  T khoảng 0,20 giây. 

- Biên độ sóng T có giá trị khoảng bằng 1/2 - 1/4 sóng R và thường được 

xem xét ở từng đạo trình riêng biệt. Ở DI, biên độ sóng T lớn nhất, nhưng 

không quá 0,6mV; ở DII - T có biên độ trung bình - có thể dẹt, nhưng không 

nhỏ hơn 0; ở DIII , T có thể âm nhưng không quá -0,3mV. 

+ Khoảng QT: được tính từ đầu sóng Q đến hết sóng T. Khoảng QT là 

thời gian tâm thu điện học của tâm thất, dao động từ 0,36 giây đến 0,42 giây.  

Khoảng QT tỷ lệ nghịch với lượng calci máu. Nếu calci máu giảm, QT 

kéo dài và ngược lại. 

Ngoài các sóng kể trên, ở các đạo trình trước ngực (đặc biệt V2 và V3) 

còn quan sát thấy sóng U. Sóng này biểu hiện sự khử cực ở các nhú cơ. Biên 

độ sóng U dao động từ 0 - 0,2mV. Trong trường hợp kali máu giảm, sóng U 

có thể xuất hiện ở cả các đạo trình khác. 

Dưới đây là bảng giá trị sóng ECG bình thường ở người Việt Nam.  

Sóng 

Khoảng 

Thời gian (giây) Biên độ (mV) 

Mn My Mx Mn My Mx 

P 0,05 0,08 0,11 0,05 0,12 0,25 

PQ 0,11 0,15 0,20    

QRS 0,06 0,08 0,10 

Q: 0 

R: 0,4 

S: 0 

1,4 

(-) 0,3 

(+) 2,2 

(-) 0,6 

T   0,20 0  0,6 

QT 0,36  0,42    

 

4. Trục điện tim và góc . 

Sự tăng hay giảm biên độ riêng biệt của các sóng ở các đạo trình chưa 

đánh giá được tất cả những biến đổi sinh lý và bệnh lý của tim. Để giúp thêm 

vào việc chẩn đoán, người ta xác định trục điện tim. 

Trục điện tim tính bằng độ, bắt đầu từ trục nằm ngang bên phải gọi là trục 

0o; chiều dương theo chiều kim đồng hồ. Tính góc của vectơ QRS (góc ) dựa 

vào chỉ số phức hợp QRS ở đạo trình DI và DIII.  
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4.1. Cách xác định trục điện tim: 

Xác định trục điện tim bằng 2 cách: sử dụng tam giác Einthoven hoặc tam 

trục Bayley. 

     + Sử dụng tam giác Einthoven (hình 4.8B). 

- Đo biên độ các sóng Q, R, S ở DI và DIII (đơn vị đo là mm, 1mm = 

0,1mV). 

Thí dụ: DI có RI = + 4mm, SI = -1,5mV 

DIII có Q3 = - 2mm, R3 = + 4,1mm 

Tính tổng đại số biên độ các sóng ở mỗi đạo trình.  

DI = (+4) + (-1,5) = 2,5mm. 

DIII = (-2) + (4,1) = 2,1mm 

- Thể hiện con số tính được bằng vectơ. 

+ Sử dụng tam trục Bayley (hình 4.11). 

Thu các cạnh của tam giác Einthoven vào giữa, sao cho O1, O2, O3, trùng 

với O, các trục DI, DII, DIII làm thành góc 600 . 

Tính tổng đại số các sóng như phương pháp trên. 

Đặt các vectơ OM1, OM3 trên trục của DI và DIII. 

Từ M1và M3, kẻ đường vuông góc với DI, DIII. Hai đường gặp nhau tại M. 

Vector OM là trục điện tim. 

4.2. Sơ lược về tác dụng chẩn đoán của trục điện tim: 

- Ở người Việt Nam, trục điện tim trung bình là 65o, giới hạn trên là 87 o, 

giới hạn dưới là 43o. 

Ở người Châu Âu, giá trị trung 

bình của trục điện tim là 58o và giới 

hạn trong khoảng từ 0o đến + 90o là 

trục bình thường. 

- Nếu góc  có giá trị trong 

khoảng từ +90o đến -150o là trục lệch 

phải. Đối với trẻ nhỏ là bình thường 

(do tuần hoàn thai nhi) nhưng đối 

với người lớn là bệnh lý (thường gặp 

trong tràn khí phế mạc trái). 

 
 

Hình 4.11: Tam trục Bayley 
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- Góc  có giá trị trong khoảng từ 0 đến -90o là trục lệch trái. Trong điều 

kiện sinh lý, trục lệch trái thường thấy ở người mang thai (do tim nằm ngang). 

Trong bệnh lý, trục điện tim lệch trái là biểu hiện của tràn khí phế mạc, ứ 

nước dạ dày hoặc u nang buồng trứng. 

Nhìn chung, trong các trường hợp trục lệch phải quá +110o hoặc lệch trái 

quá -30 o chắc chắn là bệnh tim. 

- Góc  có giá trị trong khoảng -90 o đến -150 o là trục lệch sau. Trục lệch 

sau gặp trong trường hợp khí phế thũng. 

5. Vận dụng ECG trong việc đánh giá chức năng của tim. 

Khi dùng phương pháp đa tâm ký ghi lại nhiều loại hoạt động của tim 

cùng một lúc, ta thấy điện tim xuất hiện sớm hơn mỏm tim đập 0,03 giây và 

sớm hơn tâm động đồ 0,08 giây. 

Qua điện tim có thể đánh giá được tính hưng phấn, sự hoạt động của hệ tự 

động và tính dẫn truyền trong tim. 

 

Hình 4.12: Một số hình ảnh ECG 

trong lâm sàng 

1. Ngoại tâm thu nhĩ. 

2. Ngoại tâm thu thất. 

3. Blốc nhĩ - thất không hoàn toàn. 

4. Blốc nhĩ - thất hoàn toàn. 

5. Nhịp nhanh kịch phát trên nhĩ. 

6. Nhịp nhanh kịch phát trên thất. 
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Trong các tổn thương thực thể cũng như tổn thương chức phận, dấu hiệu biến 

đổi ECG cũng xảy ra sớm. Do đó, xem xét giá trị các sóng ECG giúp cho chẩn 

đoán chức năng tim. Tuy vậy, các giá trị này không có tính chất quyết định. 

Kết hợp các phương tiện khác về thăm dò hoạt động của tim, ECG cho 

biết một số bệnh như ngoại tâm thu nhĩ, ngoại tâm thu thất, blốc nhĩ-thất, hoặc 

blốc nhánh... (hình 4.12). 

 

TUẦN HOÀN TRONG MẠCH MÁU 
 

Hệ thống mạch máu là hệ thống khép kín. Hệ thống mạch máu bao gồm 

các động mạch, mạng lưới mao mạch và các tĩnh mạch. Máu từ các tâm thất 

được tống vào các động mạch, đi tới mạng lưới mao mạch để trao đổi chất với  
mô rồi theo các tĩnh mạch trở về tim. 

1. Cơ sở vật lý của tuần hoàn trong mạch máu. 

Máu lưu thông trong mạch máu tuân theo những quy luật huyết động học. 

Đó là những quy luật thủy động học được áp dụng vào máu và mạch máu. 

Những quy luật sau đây thường được đề cập tới khi nghiên cứu về tuần 

hoàn trong mạch máu: 

1.1. Định luật Poadơi (Poiseuille) và ứng dụng: 

1.1.1. Định luật Poadơi: 

Khi một chất lỏng chảy qua một ống hình trụ nằm ngang có một tiết diện 

hằng định thì lưu lượng giữa hai điểm trên ống tỷ lệ thuận với hiệu số áp lực, 

với luỹ thừa 4 bán kính của ống; tỷ lệ nghịch với chiều dài giữa 2 điểm và độ 

quánh của chất lỏng. 

Nếu gọi  là sức cản (R) thì Q = p/R 

1.1.2. Ứng dụng định luật trên đối với hệ thống mạch máu: 

Ở người và động vật bậc cao, áp lực của máu ở tĩnh mạch chủ trên đổ vào 

tâm nhĩ phải gần như bằng 0. Do đó, Q = P/R hay P = Q.R. 

Như vậy, áp lực máu tại động mạch tỷ lệ thuận với lượng máu đổ vào 

động mạch trong đơn vị thời gian và sức cản ngoại vi. Còn sức cản đối với 

 Trong đó:  - Q: là lưu lượng chất lỏng. 

  - p: là hiệu số áp lực 
  - r: là bán kính ống dẫn 

  - : là độ quánh chất lỏng 
  - l: là chiều dài ống dẫn 

Q= 
p..r4 

8l 

r4 

8l 
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dòng máu tại một điểm nào đó trong hệ mạch bao giờ cũng phụ thuộc vào 

chiều dài của đoạn mạch (tính từ tim đến điểm đó) và phụ thuộc vào độ quánh 

của máu, cũng như kích thước của lòng mạch. 

- Đơn vị sức cản thường được tính bằng đơn vị R. Đơn vị R là tỷ số giữa 

áp lực trung bình (mmHg) với lượng máu đi qua một điểm nào đó trong đơn 

vị thời gian (ml/giây). Ví dụ, áp lực trung bình ở động mạch chủ là 90 mmHg 

và lượng máu được tống ra từ tâm thất trái là 90 ml/giây thì sức cản đối với 

dòng máu tại đó sẽ là 1R. 

- Tốc độ dòng máu: Tùy theo lượng máu, áp lực máu và sức cản đối với 

dòng máu mà tốc độ dòng máu ở từng đoạn có khác nhau. Người ta phân biệt 

hai loại tốc độ dòng máu: tốc độ khối và tốc độ tuyến tính. 

Tốc độ khối là khối lượng máu (ml) chảy ngang qua mạch trong đơn vị 

thời gian (phút).  

Tốc độ khối được tính theo công thức: 

 V0 = Q/T. Trong đó, Q là khối lượng, còn T là thời gian.  

Tốc độ tuyến tính là tốc độ vận động của dòng máu dọc theo chiều dài 

của mạch: 

 

 
 

Tốc độ dòng máu động mạch càng xa tim thì càng giảm. Ngược lại, tốc độ 

 

 V0 Q 

v =  (cm/sec)  =  

  . r2 T  r2 

 
 

Hình 4.13: Áp lực (A) và tốc độ máu (B) 
trong các đoạn mạch khác nhau 

 
1. Động mạch chủ.  2. Động mạch lớn.  3. Các động mạch nhỏ. 
4. Tiểu động mạch.  5. Mao mạch.  6. Tiểu tĩnh mạch. 
7. Tĩnh mạch.                     8. Tĩnh mạch chủ. 

a- Huyết áp tối đa.  b- Huyết áp trung bình.  c- Huyết áp tối thiểu. 
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dòng máu tĩnh mạch càng gần về tim thì càng tăng (hình 4.13). 

1.2. Thí nghiệm Becnuli (Bernouinli): 

Thí nghiệm Becnuli cho thấy thêm vai trò của áp lực và sức cản đối với sự 

lưu thông của chất lỏng. 

Nước chảy từ bình vào 1 ống thẳng có tiết diện hằng định. Khi nước chảy 

qua ống dẫn thì sẽ dâng lên trong áp kế đứng thẳng. Điều đó chứng tỏ dòng 

nước chảy sinh ra một áp lực thành. Mức nước trong các áp kế càng xa bình 

chứa càng thấp, nhưng các mặt thoáng đều nằm trên một đường thẳng dốc.  

Với ống dẫn thẳng có tiết 

diện thay đổi (hình 4.14), ở phía 

trước chỗ hẹp thì áp lực thành 

tăng lên; còn ở phía dưới chỗ hẹp 

thì áp lực thành giảm. Với chỗ 

giãn rộng thì hiện tượng ngược 

lại. 

Với ống dẫn quanh co, chia 

ra nhiều nhánh, người ta nhận 

thấy có các hiện tượng sau: 

- Ở chỗ ngoặt hoặc phân nhánh, hiện tượng xảy ra như trường hợp ống dẫn 

bị eo hẹp. 

- Tốc độ lưu thông ở các nhánh càng nhỏ càng chậm. 

- Khi các ống nhỏ gom thành ống lớn thì tốc độ và lưu lượng đều tăng. 

- Áp lực càng xa bình thì càng giảm. 

1.3. Định luật Laplace: 

Định luật phát biểu như sau: áp lực tác động lên mặt trong của vật rỗng (P) 

ở trạng thái cân bằng thì bằng thương số giữa sức căng ở thành () với tổng 2 

bán kính chính của vật (r1 và r2). 

 P =  (1/r1 +1/r2).  

Trong biểu thức trên, P thực chất là một áp lực của một phía trừ đi áp lực 

của phía bên kia của thành theo 2 đường bán kính chính. P tính bằng mmHg,  

tính bằng dyn/cm còn, r tính bằng cm. 

 
 

Hình 4.14.Thí nghiệm Becnuli 
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Vì mạch máu có hình trụ nên một bán kính không xác định. Do đó P = /r.  

Như vậy, bán kính của mạch càng nhỏ thì sức căng càng ít. Người ta đã tính 

được sức căng thành động mạch ở người khoảng 170.000dyn/cm, ở tĩnh mạch 

chủ khoảng 21.000 dyn/cm, còn ở mao mạch chỉ bằng 16dyn/cm. Điều này 

giải thích được nguyên nhân tại sao thành mao mạch ít bị dập vỡ mặc dù cấu 

tạo của nó rất mỏng manh. 

Các định luật trình bày ở trên giúp ta hiểu được sự thay đổi áp lực, lưu lượng 

và tốc độ dòng máu trong tuần hoàn ở động mạch, mao mạch và tĩnh mạch.  

2. Tuần hoàn động mạch.  

Động mạch là các mạch máu đưa máu tới các tổ chức và cơ quan trong 

cơ thể. Trừ động mạch phổi, máu trong động mạch chứa nhiều oxy nên có 

màu đỏ tươi. 

2.1. Cấu tạo và đặc tính thành động mạch: 

2.1.1. Cấu tạo:  

Thành động mạch kể cả động mạch nhỏ đều có 3 lớp (gọi là vỏ áo). 

- Vỏ áo ngoài (adventice) gồm những sợi đàn hồi và các sợi liên kết có khả 

năng chun giãn theo chiều dọc. Vỏ áo ngoài còn chứa các sợi thần kinh thực vật. 

Ở những động mạch lớn còn có các mạch máu nuôi dưỡng thành động mạch. 

- Vỏ áo giữa (media) là lớp quan trọng nhất về chức năng và cấu trúc hình 

thể học. Lớp này gồm các sợi cơ trơn, sợi liên kết có khả năng chun giãn theo 

chiều vòng và các sợi đàn hồi. Tỷ lệ giữa sợi cơ trơn và sợi đàn hồi thay đổi 

tùy theo loại động mạch. Ở những động mạch cơ (như động mạch đùi) có sợi 

cơ trơn nhiều hơn, ở những động mạch đàn hồi (như động mạch chủ) có sợi 

đàn hồi nhiều hơn. 

- Vỏ áo trong (intima) gồm 1 lớp võng mạc thuộc hệ thống nội mô với 

những tế bào hình đa giác, cạnh cong queo. Bề mặt của lớp tế bào này trơn 

nhẵn giúp cho máu vận chuyển dễ dàng. Dưới võng mạc, ranh giới giữa vỏ áo 

trong và vỏ áo giữa có một lớp gồm mô liên kết và lớp chun trong.  

2.1.2. Đặc tính thành động mạch:  

Thành động mạch có hai đặc tính chính là tính đàn hồi và tính co thắt. 

+ Tính đàn hồi. 
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Tính đàn hồi là do các sợi đàn hồi quyết định. Trong điều kiện sinh lý bình 

thường, động mạch có tính đàn hồi hoàn toàn. Khi tim tống máu vào động 

mạch, mạch giãn phình ra, sau đó co lại như trước. 

Khả năng đàn hồi của thành mạch thay đổi tùy theo tuổi. Tuổi càng cao thì  

khả năng đàn hồi của thành mạch càng thấp. 

Tính đàn hồi của thành động mạch có tác dụng làm giảm sức cản ngoại vi, 

chuyển dòng máu đứt quãng thành dòng máu liên tục và làm tăng lưu lượng máu. 

Để chứng minh tác dụng trên, Marey đã làm thí nghiệm sau: dùng  một 

bình chứa nước có áp lực không đổi, bình thông với ống cao su. Ống này chia 

thành hai nhánh bằng nhau, một nhánh nối với ống cao su, một nhánh nối với 

ống thủy tinh (hai ống có cùng tiết diện và chiều dài). Nén lên ống cao su để 

tạo nhịp như nhịp tim, làm nước chảy vào hai nhánh không liên tục. Kết quả là 

nước chảy ra từ ống cao su liên tục, còn nước chảy ra từ ống thủy tinh không 

liên tục; lưu lượng qua ống cao su cao hơn ống thủy tinh. 

+ Tính co thắt. 

Tính co thắt là hoạt động tích cực của thành động mạnh do các sợi cơ trơn 

co lại dưới ảnh hưởng của thần kinh. 

Bình thường, động mạch đã hơi co lại. Đó là trương lực của thành mạch. 

Dưới ảnh hưởng của thần kinh, động mạch có thể co hơn nữa hoặc giãn ra. Đó 

là hiện tượng vận mạch. Hiện tượng này có tác dụng điều hòa lượng máu tới 

các cơ quan và điều hòa huyết áp. 

2.2. Huyết áp động mạch: 

Động lực chính làm máu lưu thông trong động mạch là huyết áp. Huyết áp 

là áp lực của máu trong một đoạn mạch nhất định. 

Về mặt vật lý, huyết áp động mạch là kết quả của hai lực: áp lực do tâm 

thất thu tống máu ra khỏi tim và phản lực do tính đàn hồi của thành động 

mạch. Đây là hai lực ngược chiều và cân bằng nhau, cùng có tác dụng đẩy 

máu đi. 

2.2.1. Các thí nghiệm chứng minh và phương pháp đo huyết áp động mạch ở động 

vật: 

- Năm 1832, Stephen Hapes đã tiến hành thí nghiệm tháp một ống thẳng 

đứng có đường kính 4mm và cao 3m vào động mạch đùi của ngựa. Kết quả 

máu dâng lên trong ống tới 2,7m và dao động ở mức đó theo nhịp đập của tim. 
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- Năm 1877, Ludwig dùng một ống thủy tinh hình chữ U, cao khoảng 

30cm, bán kính 7- 8mm trong có chứa thủy ngân. Một nhánh ống thủy tinh có 

chứa chất chống đông và được tháp vào động mạch cảnh của động vật (chó 

hoặc mèo); nhánh kia có phao nổi trên mặt thủy ngân và gắn với bút ghi áp trên 

mặt giấy của trụ quay. Những dao động huyết áp được chuyển qua cột thủy 

ngân và bút ghi, vẽ lên thành đồ thị. Trên đồ thị phân biệt được 3 loại dao động:  

. Dao động cấp 1 (hay sóng ), là những sóng đồng nhịp với sự co bóp của 

tim. Thì tâm thu huyết áp tăng thì tâm trương huyết áp giảm.  

. Dao động cấp 2 (hay sóng ), là những sóng đồng nhịp với nhịp hô hấp, 

gồm 10 - 12  sóng  gộp lại. Huyết áp tăng và tim đập nhanh ở thì thở vào, 

huyết giảm và tim đập chậm trong thì thở ra. 

. Dao động cấp 3 (hay sóng ), là làn sóng không có chu kỳ và bước sóng 

nhất định. Trên đồ thị, sóng  là đường nối đỉnh của sóng . Sóng này biểu 

hiện sự thay đổi nhẹ trong tính hưng phấn của trung khu vận mạch. 

Bằng thí nghiệm huyết áp kế Ludwig, ta có thể nghiên cứu được ảnh 

hưởng của nhiều yếu tố khác nhau lên huyết áp động mạch. Thí nghiệm này 

có thể tiến hành trên chó, trên mèo và thỏ.  

2.2.2. Thành phần và giá trị huyết áp động mạch ở người:  

Ở người, huyết áp được đo bằng nhiều phương pháp. Nguyên tắc chung 

của những phương pháp này là: dùng áp lực của túi cao su quấn quanh cánh 

tay để ép lên động mạch cánh tay rồi làm tăng và giảm áp lực trong túi cao su. 

Kết hợp phương pháp nghe mạch, hoặc bắt mạch  với  quan sát trị số trên áp 

kế nối liền với túi cao su, ta biết được giá trị của huyết áp. 

Phân tích huyết áp động mạch ở người ta thấy có 4 thành phần: 

+ Huyết áp tối đa  (maxima - Mx)  còn gọi là huyết áp tâm thu (Ps). Đó là 

áp lực cao nhất của máu trong động mạch đo được ở thì tâm thu. Huyết áp tâm 

thu phụ thuộc vào sức co bóp của tim và lượng máu mà tim phóng ra trong 

một đơn vị thời gian.  

Ở người Việt Nam trưởng thành, huyết áp tối đa khoảng 100 - 120mmHg, 

giới hạn là 90 - 140mmHg. Huyết áp tối đa < 90mmHg là huyết áp thấp; huyết 

áp tối đa > 140mmHg là huyết áp cao; từ 160mmHg trở lên là tiêu chuẩn bệnh 

tăng huyết áp.  

+ Huyết áp tối thiểu  (minima - Mn)  còn gọi là huyết áp tâm trương (Pd).  
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Đó là áp lực thấp nhất của máu đo được ở động mạch trong thì tâm trương. 

Huyết áp tối thiểu là áp lực mà thành động mạch phải chịu trong lúc tim nghỉ 

co bóp. Nó biểu hiện sức cản ngoại vi mà cơ tim cần phải vượt qua để tống 

máu ra động mạch.  

Bình thường, ở người trưởng thành, huyết áp tối thiểu khoảng 60 - 

70mmHg; giới hạn là 50 - 90mmHg. Dưới 50mmHg là huyết áp tối thiểu thấp;  

trên 90mmHg là huyết áp tối thiểu cao.  

+ Huyết áp hiệu số: Huyết áp hiệu số là hiệu số áp lực giữa huyết áp tối đa 

và huyết áp tối thiểu. Huyết áp hiệu số phản ánh hiệu lực một lần tống máu 

của tim. 

Hiệu số huyết áp vừa vặn (khoảng 40 - 50mmHg) thì tim làm việc trong 

điều kiện tốt, có khả năng bù trừ. Khi vận cơ, huyết áp hiệu số tăng cao (70 -

80mmHg) để đưa nhiều máu đến cơ, nhưng khi nghỉ ngơi mà hiệu số huyết áp 

cao là hiện tượng tim bị kích động, làm việc thừa sức, phí năng lượng. 

Huyết áp hiệu số  thấp (khoảng 20mmHg) gọi là hiện tượng "kẹt huyết 

áp". Đó là dấu hiệu xấu, biểu hiện tim ít có hiệu lực bơm máu. Nguyên nhân 

của kẹt huyết áp có thể là tim co bóp yếu, hoặc sức cản ngoại vi cao, tim phải 

làm việc gắng sức để bù trừ và sau một thời gian sẽ dẫn đến suy tim. 

Do huyết áp thay đổi ở từng lứa tuổi nên giá trị huyết áp hiệu số thường 

được đánh giá bằng công thức sau: nếu Mx/2 +10 = Mn thì huyết áp hiệu số  

vừa phải, tim làm việc có khả năng bù trừ. 

- Huyết áp trung bình hay huyết áp hiệu quả (kí hiệu My hoặc Pm). 

 Theo định nghĩa của Marey, huyết áp trung bình là huyết áp giả định, tồn 

tại một cách hằng định trong tất cả thời gian tâm thu và tâm trương. Nó gây 

được trong mạch máu một lưu lượng bằng huyết áp tối đa và tối thiểu gây ra. 

Huyết áp này tuy là giả định nhưng lại là huyết áp hiệu quả, vì nó phản ánh 

thực chất khả năng hoạt động cơ học của tim. 

Do thời gian tâm trương dài hơn thời gian tâm thu nên huyết áp trung bình 

có giá trị gần huyết áp tối thiểu hơn. Thí dụ, huyết áp tối đa là 120mmHg và 

tối thiểu là 70mmHg thì huyết áp trung bình gần bằng 90mmHg (hình 4.15).  

 

Hình 4.15: 

Sự tương quan giữa huyết áp tối 
đa(1), tối thiểu (2) và trung bình (3) 
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70 
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Trong lâm sàng, để dễ tính, người ta thường dùng công thức sau: 

My = Mn + 1/3 (Mx - Mn). 

Trong thực nghiệm, My được đo bằng huyết áp kế bù trừ Marey. Còn 

trong lâm sàng, My được đo bằng dao động kế Pachon. 

2.2.3. Những yếu tố trong hệ tuần hoàn ảnh hưởng đến huyết áp: 

Huyết áp chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, đặc biệt là hệ thần kinh 

. Riêng trong hệ tuần hoàn, dựa trên cơ sở của huyết động học thì thấy 

huyết áp chịu ảnh hưởng của ba yếu tố sau: 

- Những yếu tố thuộc về tim như sức bóp của tim, nhịp tim và lưu lượng 

máu do tim tống ra. 

- Những yếu tố thuộc về mạch: chiều dài của mạch máu, đường kính mạch 

máu và khả năng đàn hồi của thành mạch. 

- Những yếu tố thuộc về máu: lượng máu, độ quánh của máu. Trong điều 

kiện lượng máu bình thường, độ quánh của máu tăng thì huyết áp tăng. Nhưng 

khi mất nước, độ quánh của máu tăng, song huyết áp lại giảm. 

2.2.4. Những biến đổi sinh lý của huyết áp: 

Trong điều kiện sinh lý bình thường, huyết áp thay đổi theo những yếu tố 

sau: 

- Theo tuổi: Huyết áp tăng dần theo lứa tuổi. ở người già, thành mạch chai 

cứng gây nên chứng cao huyết áp kèm theo những hậu quả nghiêm trọng (như 

vữa xơ động mạch não...). Đối với người Việt Nam, huyết áp thay đổi theo 
tuổi như sau: 

 

Tuổi Mx (mmHg) Mn (mmHg) 

16 – 24 112,4 70,8 

25 – 34 112,6 71,8 

35 – 44 114,1 73,0 

65 – 74 121,5 74,0 

 75 125,0  

(Theo Hằng số sinh lý học người Việt Nam năm 2000).  

Đối với người châu Âu, các giá trị huyết áp tăng theo tuổi nhưng đều cao 

hơn người Việt Nam. 

Q.8.l 

. r4 
P = 
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Theo Best và Taylor: 
  

Tuổi Mx (X) mmHg Mn (X) mmHg 

14 115 75 

16 120 75 

18 – 40 130 – 140 70 – 80 

 

- Theo giới: huyết áp ở phụ nữ thường thấp hơn so với nam giới cùng lứa 

tuổi khoảng 6 mmHg. 

- Tùy thuộc vào trạng thái hoạt động hoặc nghỉ ngơi: Khi lao động, huyết 

áp tăng cao tạm thời - ngay cả khi một bộ phận nào đó hoạt động (như khi tiêu 

hóa) huyết áp cũng tăng. Nhưng nếu làm vượt quá sức, tim co bóp kém sẽ làm 

huyết áp giảm. 

Trong trường hợp nghỉ ngơi hoặc khi ngủ do cơ thể giảm hoạt động nên 

huyết áp giảm. 

- Trạng thái thần kinh căng thẳng, lo lắng, xúc động cũng làm huyết áp tăng. 

- Huyết áp thay đổi còn phụ thuộc vào tư thế. Những trị số huyết áp dẫn ra 

ở trên là giá trị đo được ở động mạch cánh tay khi đặt ngang trên mặt phẳng 

với tim. Nói chung, ở các mạch máu phía dưới tim thì huyết áp cao hơn, còn ở 

các mạch máu trên tim thì huyết áp thấp hơn. Đó là do tác dụng của sức hút 

trọng trường. 

Ở điều kiện bình thường, nếu khoảng cách theo phương thẳng đứng so với 

tim bằng không thì sức hút trọng trường là 0,77 mmHg. Như vậy, ở tư thế đứng, 

nếu huyết áp trung bình đo được ở động mạch nằm ngang tim là 100 mmHg thì 

huyết áp trung bình ở động mạch lớn vùng đầu (có khoảng cách so với tim là 50 

cm) phải là 100 - (0,77 x 50) = 62 mmHg; huyết áp trung bình của động mạch 

lớn vùng cổ chân (dưới tim 105 cm) phải là 100 + (0,77 x 105) = 180 mmHg. 

2.3. Tốc độ và lưu lượng máu trong động mạch: 

- Tốc độ máu. 

Những thay đổi tốc độ máu trong động mạch theo những quy luật thủy 

động học: tốc độ tỷ lệ nghịch với tiết diện, càng xa tim thì động mạch càng 

chia thành nhiều nhánh nhỏ nên tổng tiết diện càng lớn, tốc độ càng giảm.  

Ở người, tốc độ dòng máu trong động mạch chủ khoảng 40 cm/giây, trong 

động mạch vừa khoảng 30 cm/giây. 
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Tốc độ dòng máu thay đổi theo các giai đoạn của chu chuyển tim. Thời 

gian tâm thu, tốc độ (trong động mạch cảnh) là 50 cm/giây, còn ở thời gian 

tâm trương là 30 cm/giây. 

- Lưu lượng máu. 

Lưu lượng máu trong động mạch là thể tích máu chảy ngang qua tiết diện 

của động mạch trong một đơn vị thời gian. Người ta có thể đo lưu lượng máu 

bằng lưu lượng kế kiểu Ludwig hay lưu lượng nhiệt kế của Rein. Ngày nay, 

phương pháp được sử dụng rộng rãi để xác định lưu lượng máu cho một cơ 

quan nào đó (não, tim, gan, thận...) là phương pháp ghi điện trở (rheography). 

Việc xác định lưu lượng máu cung cấp cho một cơ quan nào đó có ý nghĩa lớn 

trong việc nghiên cứu trạng thái chức năng của cơ quan này trong trường hợp 

sinh lý và bệnh lý (ví dụ như trường hợp rối loạn tuần hoàn não). 

Lưu lượng máu trong trường hợp bình thường thay đổi theo các giai đoạn 

của chu chuyển tim. 

2.4. Biểu hiện bên ngoài của tuần hoàn động mạch: 

Máu lưu thông trong động mạch làm động mạch có những biến đổi thể 

hiện ra bên ngoài, gồm: 

- Sự giãn nở của động mạch. 

Trong mỗi lần tâm thu, tim tống sang động mạch một khối lượng máu 

nhất định. 

Do tính giãn nở của động mạch, thành động mạch giãn ra, dự trữ một cơ 

năng. Lúc đàn hồi, cơ năng này giải phóng sẽ chuyển máu đi. Như vậy, máu 

được chuyển đi không phải chỉ do lực tâm thu đơn thuần mà còn do sự giãn 

nở của động mạch. 

- Sự di động của động mạch. 

Qua mỗi lần tâm thu, động mạch bị đẩy dài ra. Hiện tượng này có thể quan 

sát thấy ở những động mạch dưới da (như động mạch thái dương) - cứ mỗi lần 

tâm thu, đường cong lại bớt cong hơn. 

- Mạch đập. 

Mạch đập là biểu hiện quan trọng nhất của tuần hoàn động mạch. Mạch 

đập không phải do máu lưu thông mà là do sức đẩy của làn sóng tâm thu lan 

truyền dần theo thành động mạch đến nơi bắt mạch. 
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Tốc độ lan truyền của sóng mạch khoảng 6 - 7m/giây đối với mạch cơ 

(như động mạch đùi) và khoảng 4,8 - 5,6m/giây đối với mạch đàn hồi (như 

động mạch chủ). Không nên nhầm tốc độ lan truyền của sóng mạch với tốc độ 

lưu thông máu đã nói ở trên là 40cm/giây. 

Thời gian làn sóng của động mạch đi từ gốc động mạch chủ đến cổ tay 

khoảng 1/5 giây, cho nên mạch cổ tay đập gần đồng thời với nhịp tim.  

Dựa trên những đặc điểm này, người ta bắt mạch để góp phần chẩn đoán 

trạng thái hoạt động của tim. 

Ngày nay, người ta dùng các máy ghi lại sự giao động của thành mạch. 

Ngoài máy động mạch ký (Sphygmographie), người ta còn dùng máy tâm cơ 

ký (mecanocardiography) dựa trên nguyên tắc quang học. Trên động mạch đồ 

sẽ ghi được có các sóng khác nhau (hình 4.16).  

Nếu van bán nguyệt hở - sóng D không xuất hiện. Nếu van bán nguyệt hẹp 

AB kéo dài. 

 

3. Tuần hoàn trong mao mạch.  

Tuần hoàn trong mao mạch còn gọi là vi tuần hoàn. Tuần hoàn mao mạch 

rất quan trọng, vì đây là nơi thực hiện những nhiệm vụ chính của tuần hoàn 

trong mạch máu. Đó là đem các chất dinh dưỡng đến cho mô và lấy đi các 

chất thải của tế bào. Tại đây cũng diễn ra sự trao đổi dịch thể nhằm điều hòa 

các chức năng của mô. 

3.1. Đặc điểm cấu trúc chức năng của hệ thống mao mạch: 

 

 

Hình 4.16 

Động mạch đồ của động mạch cảnh (1),  

động mạch quay (2), động mạch ngón tay (3) 

 B- Giai đoạn tống máu nhanh. 

 C- Giai đoạn tống máu chậm. 

 F- Lúc đóng van tổ chim. 

D- Áp lực tăng do đóng van tổ chim 

 (sóng nhịp đôi).  
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Mỗi cơ quan có một mạng vi tuần hoàn đặc biệt, phù hợp với chức năng 

của cơ quan đó, nhưng về nguyên tắc cấu trúc đều có những phần giống nhau.  

3.1.1. Đơn vị vi tuần hoàn: 

Dựa trên những đặc điểm cấu trúc chức năng, người ta qui định đơn vị vi 

tuần hoàn gồm những thành phần sau (hình 4.17): 

- Các động mạch nhỏ (arteriole). 

- Các động mạch nhỏ trước mao mạch (metarteriole). 

- Các cơ thắt trước mao mạch (sphincter precapillaris). 

- Mao mạch (capillary). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các tĩnh mạch nhỏ sau mao mạch (veinule postcapillaris). 

- Các tĩnh mạch nhỏ (veinule). 

Ngoài ra còn có các mạch tắt (shunts) và mạch nối (anastomose). 

Các mạch tắt là những mạch máu mang máu đi tắt từ động mạch sang tĩnh 

mạch (hoặc từ các động mạch nhỏ sang các tĩnh mạch nhỏ) mà không đi qua 

các mao mạch. Trong trường hợp bình thường, chỉ có một số máu đi qua mao 

mạch để tham gia trao đổi chất (đó là những mao mạch ưu tiên hay mao mạch 

mở), số còn lại qua các shunt trở về tim qua đường tĩnh mạch. 

Khi lao động, do nhu cầu trao đổi chất tăng lên, máu đi qua mạch tắt giảm 

đi và tăng cường đi vào các mao mạch trước đây chưa cho máu đi qua (mao 

mạch khép hay mao mạch không ưu tiên) nhằm bù trừ và thích nghi với điều 

kiện mới. 

Hình 4.17: Đơn vị cấu trúc chức năng  

vi tuần hoàn 

 1- Động mạch nhỏ.   

    2- Động mạch nhỏ trước mao mạch. 

 3- Mao mạch ưu tiên.  

    4- Mao mạch. 

  5- Cơ thắt trước mao mạch.  

 6-Tĩnh mạch nhỏ. 
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Khác với các shunt, anastomose bình thường không hoạt động, nhưng 

trong trường hợp bị tắc mạch ở một điểm nào đó thì mạch nối sẽ mở ra để cho 

máu lưu thông. 

3.1.2. Cấu tạo và đặc tính của thành mao mạch:  

Mao mạch được tạo thành bởi lớp nội mạc, màng nền và các tế bào quanh 

mạch (pericyt). 

- Lớp tế bào nội mạc rất mỏng, dày không quá 0,5m do những tế bào 

đa giác, có nhân lồi vào trong lòng mao mạch và nằm theo chiều dài của 

trục mạch tạo nên. 

Các tế bào nội mạc sắp xếp không liên tục, có các vi lỗ (micropor) là nơi 

trao đổi qua lại của các vật thể có kích thước tương ứng. 

- Màng nền cũng không liên tục. Trên màng nền cũng có các vi lỗ làm 

chức năng như một màng lọc. 

- Các tế bào quanh mạch tạo ra một lớp bao quanh mao mạch. Bên trong tế 

bào này có các vi sợi (microfber) vì thế còn gọi là tế bào sợi. Các tế bào này 

có khả năng chun giãn làm thay đổi đường kính mao mạch. 

Một đặc tính quan trọng của thành mao mạch là có khả năng co thắt. Nhờ 

vậy mà lòng mao mạch có thể rộng ra, co lại hoặc hoàn toàn bịt kín. 

Khả năng này có thể do đặc điểm của tế bào quanh mạch nhưng có lẽ vai 

trò chính là do các cơ thắt (sphincter) đảm nhận. 
 

3.2. Áp lực và tốc độ dòng máu ở mao mạch: 

- Huyết áp càng xa tim càng giảm và đến tiểu động mạch thì huyết áp chỉ 

còn một giá trị khoảng 60 - 70mmHg. Đến mao mạch, huyết áp càng giảm: ở 

điểm tận cùng của tiểu động mạch là 30mmHg, đến điểm bắt đầu của tiểu tĩnh 

mạch là 10mmHg. 

- Các mao mạch rất ngắn (khoảng 0,5 - 1,1mm) và tốc độ vận chuyển 

chậm (khoảng 0,7mm/giây) nên thời gian cần thiết cho máu qua mao mạch 

khoảng 1-2 giây. Với tốc độ và thời gian trên, việc trao đổi chất tại đây rất 

thuận lợi. 

- Lượng máu trong hệ thống mao mạch chiếm khoảng 1/20 lượng máu cơ 

thể. Lượng máu này được chứa trong hệ thống mao mạch có chiều dài đạt tới 

10 triệu km. 
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Lưu lượng máu đi qua các mao mạch khó xác định. Thông thường, người 

ta phải đo gián tiếp bằng lưu lượng động mạch bên trên và lưu lượng tĩnh 

mạch bên dưới. Hiện nay, người ta dùng phương pháp điện trở (rheographie) 

để theo dõi lượng máu cung cấp cho từng cơ quan. 

3.3. Vai trò sinh lý của mao mạch: 

3.3.1. Vai trò bảo vệ cơ thể: 

Tế bào nội mạc có khả năng thực bào mạnh, tiêu hủy các dị vật và huyết 

cầu già, thu thập sắc tố và mỡ. 

Bạch cầu dễ xuyên mạch ở mao mạch để chống lại vi trùng. 

3.3.2. Vai trò trao đổi chất: 

Thành mao mạch có các vi lỗ, cho phép các phân tử có kích thước nhỏ hơn 

protein lọt qua dễ dàng. Các phân tử lớn và protein có lẽ đi qua thành mao 

mạch bằng cách ẩm bào.  

Kích thước của các vi lỗ trên thành mao mạch ở các cơ quan khác nhau thì 

khác nhau (ở tổ chức cơ khoảng 3nm; ở cầu thận là 10 nm; ở gan các lỗ khá 

rộng). Nó cho phép 1 lượng protein phù hợp đi vào vòng tuần hoàn chung. 

Còn ở trong não, các vi lỗ rất nhỏ, hầu hết các chất có trong máu không lọt 

qua được mao mạch. 

Nước và các chất có phân tử lượng thấp ở mao mạch được trao đổi với 

dịch gian bào bằng cơ chế lọc và khuếch tán. 

Oxy và glucose trong máu có nồng độ cao hơn so với dịch gian bào, do đó 

dễ dàng khuếch tán vào dịch gian bào, còn khí cacbonic ở dịch gian bào nhiều 

hơn nên dễ khuếch tán vào máu. 

Các chất hòa tan trong lipid khuếch tán qua mao mạch dễ hơn nhiều so với 

các chất không hòa tan trong lipid. Có lẽ các chất này trực tiếp đi qua các tế 

bào nội mạc. 
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Sự khuếch tán của nước, glucose, ion Na+, ion Cl- rất nhanh vì các chất 

này chuyển động nhiệt lớn. Tốc độ khuếch tán nhanh gấp 80 lần so với tốc độ 

di chuyển của huyết tương dọc lòng mao mạch. Vì vậy, khi qua mao mạch các 

chất này có đủ thời gian để khuếch tán, trao đổi với dịch kẽ đến 80 lần.  
 

Sự trao đổi nước và các chất hòa tan trong nước phụ thuộc vào áp lực lọc  

tại đoạn đầu và đoạn cuối của mao mạch (hình 4.18). Trong đoạn đầu của 

mao mạch, áp lực máu (khoảng 30mmHg) và áp lực keo của dịch kẽ (khoảng 

8mmHg) có tác dụng đẩy dịch ra, nhưng áp lực keo của huyết tương (khoảng 

28mmHg) có tác dụng giữ nước lại trong mạch. Như vậy, áp lực lọc tại đây 

bằng 10 mmHg. 

Trong đoạn cuối của mao mạch, áp lực máu giảm xuống còn 10 mmHg, áp 

lực keo của dịch kẽ cao hơn không đáng kể (vẫn khoảng 8mmHg), do đó áp 

lực keo của huyết tương (28mmHg) lớn hơn tổng hai lực trên gây kéo nước từ 

dịch gian bào vào mao mạch. 

 
 

Hình 4.18: Sơ đồ tương quan các lực đảm bảo sự trao đổi  
nước giữa máu - dịch gian bào - tế bào và bạch huyết. 

1. Huyết áp mao động mạch (30mmHg). 
2,5.  Áp lực keo dịch kẽ gian bào (8 mmHg). 
3,6. Áp lực keo huyết tương (28 mmHg). 

4. Huyết áp mao tĩnh mạch (10 mmHg). 
7. Áp lực âm tính dịch gian bào (-3 mmHg). 

8. Mao động mạch; 9. Mao tĩnh mạch; 

10. Mạch bạch huyết. 
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Một thời gian dài người ta nghĩ rằng, sự chênh lệch giữa áp lực keo của 

huyết tương và áp lực máu (10mmHg) là yếu tố đảm bảo sự vận chuyển nước 

và các chất hòa tan trong nó từ mao mạch vào tổ chức. 

Nhưng trong những năm gần đây, người ta còn phân tích thấy có 1 lực tích 

cực hút dịch từ máu vào tổ chức, đó là "bơm lympha". Bơm này không ngừng 

hút dịch tổ chức đưa vào mạch bạch huyết.  

"Bơm lympha" được đảm bảo bởi hai yếu tố: 

- Sự giao động áp lực ở tổ chức khi động mạch đập thường xuyên tác động 

lên phía ngoài mạch bạch huyết.  

- Khi mạch bạch huyết co, dịch tổ chức (lympha) chỉ chảy theo một chiều, từ 

tổ chức vào mạch bạch huyết (vì trong mạch bạch huyết có các van một chiều). 

Do hoạt động của "bơm lympha", áp lực dịch gian bào giảm xuống khoảng 

3 - 6mmHg so với áp suất khí quyển âm, tức là làm xuất hiện áp lực âm trong 

dịch gian bào.  

Vì vậy, lực đẩy được tăng cường thêm áp lực trên nên có giá trị khoảng 

13mmHg và lực đưa các chất từ dịch kẽ vào khoảng 7mmHg. Chúng có tác 

dụng đảm bảo hiệu quả của sự trao đổi chất. 

4. Tuần hoàn tĩnh mạch. 

Trong vòng tuần hoàn lớn, máu sau khi đi qua mao mạch, trao đổi chất và 

khí với mô, trở thành máu tĩnh mạch và theo hệ tĩnh mạch trở về tâm nhĩ phải.  

Trong vòng tuần hoàn nhỏ, máu tĩnh mạch theo động mạch phổi tới mạng 

lưới mao mạch phổi, trao đổi khí ở phế nang trở thành máu đỏ tươi (chứa 

nhiều oxy) theo tĩnh mạch phổi về tâm nhĩ trái. 

 

4.1. Nguyên nhân của tuần hoàn tĩnh mạch: 

4.1.1. Nguyên nhân chính: dư áp của động mạch. 

Tâm thất thu gây ra áp lực ở gốc động mạch chủ và động mạch phổi. Áp 

lực này ở mạch càng xa tim thì càng giảm: ở cuối hệ động mạch còn 30 - 

38mmHg, ở mao mạch 17 - 25mmHg, ở đầu tĩnh  còn 10 - 15mmHg, càng về 

gần tim càng giảm và đến tĩnh mạch chủ và tâm nhĩ phải thì trở thành âm tính. 

Như vậy, tâm thất thu đã gây ra hiệu số áp lực làm đẩy máu dồn về tim. 

4.1.2. Các nguyên nhân phụ: 
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- Sức hút của tim thì tâm trương: tim giãn thì áp lực bên trong tim giảm 

xuống thấp, gây ra sức hút máu về tim. 

- Sức hút của lồng ngực: trong thì thở vào, áp lực âm tính trong khoang 

phế mạc giảm hơn nữa (giảm thêm 2,5 - 6 mmHg) gây thêm một sức hút lên 

những tĩnh mạch lớn ở trong tâm thất làm cho máu trở về tim dễ dàng hơn. 

- Khi cơ hoành hạ xuống trong thì thở vào, áp lực trong ổ bụng cũng tăng 

lên có tác dụng dồn máu trở về tim, trong khi đó các van tĩnh mạch ngăn 

không cho máu chảy ngược trở lại. 

Trong lâm sàng, người ta thường dùng nghiệm pháp Valsava để kiểm tra 

tác dụng của sức hút lồng ngực đối với dòng máu tĩnh mạch về tim. Cho đối 

tượng hít sâu, thở nhanh ra trong khi thanh môn vẫn khép kín. Lúc này áp lực 

trong lồng ngực tăng, trở nên dương tính so với áp lực khí quyển, làm máu từ 

tĩnh mạch không về tim được gây ra hiện tượng những tĩnh mạch vùng mặt và 

cổ nổi hẳn lên - tương tự như khi ta ho. 

4.1.3. Những nguyên nhân thứ yếu: 

- Tác dụng co bóp của cơ xương: ở các chi, tĩnh mạch thường được bao 

quanh bởi cơ xương. Khi co, cơ xương ép vào tĩnh mạch làm máu vận chuyển 

dễ dàng. Nhưng nếu co cứng thì máu tĩnh mạch bị tắc nghẽn. Nói chung, sự 

vận động và xoa bóp cơ sẽ làm tăng tuần hoàn tĩnh mạch. 

- Tác dụng nhịp đập của động mạch: Trong trường hợp động mạch và tĩnh 

mạch cùng nằm chung trong một bao xơ, khi động mạch đập sẽ ép vào thành 

tĩnh mạch và đẩy máu tĩnh mạch đi theo chiều các van. 

- Tác dụng của sức hút trọng trường. 

Đối với tĩnh mạch vùng đầu, vùng cổ thì trọng lượng của máu giúp máu 

trở về tim. Còn đối với tĩnh mạch vùng thân và các chi, càng xa tim áp lực 

máu tĩnh mạch càng lớn, giúp máu chảy về tim theo hướng từ nơi có áp lực 

cao tới nơi có áp lực thấp. 

Vì áp lực máu ở các đoạn xa thuộc chi dưới tương đối cao nên hay xảy ra 

giãn tĩnh mạch. Lúc này, van tĩnh mạch không có tác dụng nữa nên dẫn đến 

tình trạng ứ đọng máu ở chi dưới hay gây phù nề ở vùng mắt cá chân.  

Cũng do sức hút trọng trường mà khi ở tư thế đứng hoặc ngồi, áp lực tĩnh 

mạch vùng đầu bị giảm. Nhưng do các xoang tĩnh mạch có thành cứng không 

bị xẹp nên áp lực trong xoang trở thành âm tính. Điều này cần được chú ý 
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trong phẫu thuật thần kinh khi bệnh nhân ở tư thế ngồi, nếu sơ ý làm rạn vỡ 

xương tĩnh mạch thì không khí sẽ ùa vào gây tắc huyết rất nguy hiểm. 

4.2. Huyết áp, tốc độ và lưu lượng máu trong tĩnh mạch: 

4.2.1. Huyết áp:  

Áp lực máu của các tĩnh mạch nhỏ đạt 12 - 18mmHg, đến tĩnh mạch lớn 

còn 5 - 3mmHg. Khi hội lưu với tâm nhĩ phải thì áp lực còn gần bằng 0. 

Cũng giống huyết áp động mạch, huyết áp tĩnh mạch chịu ảnh hưởng của 

sức hút trọng trường, cứ mỗi centimet ở dưới tâm nhĩ phải thì áp lực tĩnh 

mạch tăng khoảng 0,77mmHg; ngược lại cứ mỗi centimet ở trên tâm nhĩ phải 

thì áp lực giảm xuống 0,77mmHg. 

4.2.2. Tốc độ và lưu lượng máu trong tĩnh mạch:  

Khi máu chảy từ tĩnh mạch nhỏ vào tĩnh mạch lớn thì tốc độ của dòng máu 

trung bình tăng lên, vì tổng tiết diện tĩnh mạch tại điểm đó bị giảm đi. Trong 

hệ tuần hoàn tại một điểm nhất định nào đó, tổng tiết diện tĩnh mạch thường 

lớn gấp 2 - 3 lần tổng tiết diện động mạch. Do đó mà tốc độ máu trong tĩnh 

mạch lớn chỉ bằng khoảng 1/4 tốc độ ở động mạch chủ, nghĩa là khoảng 

10cm/giây.  

Trong hệ tuần hoàn, bình thường có sự cân bằng giữa tuần hoàn trái và 

tuần hoàn phải nghĩa là lưu lượng máu về tim cũng bằng lưu lượng máu tống 

ra khỏi tim. 

 

ĐIỀU TIẾT TUẦN HOÀN 

Do phụ thuộc vào sự hoạt động của cơ thể và tác động từ môi trường bên 

ngoài nên hoạt động của tim và mạch luôn thay đổi. Sự thay đổi này thực hiện 

nhờ cơ chế thần kinh và thần kinh - thể dịch, thông qua các phản xạ tuần hoàn.  

Các phản xạ tuần hoàn có tác dụng:  

- Đảm bảo sự ổn định của huyết áp. Huyết áp cần được ổn định vì nếu 

giảm quá sẽ dẫn tới tử vong. Ngược lại, nếu huyết áp cao quá sẽ là gánh nặng 

tuần hoàn, sẽ đưa tới các rối loạn, đặc biệt là rối loạn tuần hoàn não. 

- Đảm bảo sức chứa của hệ mạch và lưu lượng máu. 

- Đảm bảo sự cung cấp máu cho các cơ quan khi hoạt động. 

1. Điều tiết tim mạch theo cơ chế thần kinh. 
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1.1. Các trung khu điều tiết tim mạch: 

Có nhiều trung khu tham gia vào việc điều hòa hoạt động của tim mạch. 

1.1.1. Trung khu hành tủy: 

Trung khu hành tủy có vai trò quyết định trong việc điều tiết tim mạch.  

+ Thí nghiệm: 

Các thí nghiệm chứng minh cho nhận định trên đã được tiến hành từ thế 

kỷ XIX . 

- Năm 1871, Ofxiannikov đã dùng lát cắt tách não ở những mức khác nhau 

và nhận thấy đường cắt nằm ở đường trên củ não sinh tư, tức là không chạm 

tới 1/3 dưới của cầu não thì huyết áp không thay đổi. Nếu đường cắt gần với 

bút lông của não thất IV thì huyết áp giảm, giống như khi cắt tủy sống cổ.  

- Năm 1946, Alexander dùng điện cực kích thích vào các điểm khác nhau 

ở hành tủy. Tác giả nhận thấy, có vùng khi bị kích thích thì huyết áp tăng và 

ngược lại, có vùng khi bị kích thích thì huyết áp giảm.  

Từ các thí nghiệm trên, các tác giả rút ra kết luận: 

. Vùng tăng áp nằm ở 2/3 trên (rostalis) của thể lưới hai bên hành não.  

. Vùng giảm áp nằm ở 1/3 dưới (caudalis) của thể lưới giữa hành não  

(quanh mỏm bút lông). 

Kích thích vùng tăng áp hoặc phá hủy vùng giảm áp sẽ làm tăng huyết áp, 

tăng tần số và sức co bóp của tim. Ngược lại, nếu kích thích vùng giảm áp 

hoặc phá hủy vùng tăng áp sẽ làm giảm huyết áp, giảm tần số tim. 

Trong điều kiện sinh lý, những xung động từ trung khu giảm áp đi tới tim 

mạch có tác dụng điều chỉnh hoạt động của tim, điều chỉnh huyết áp ở mức độ 

bình thường. Khi loại bỏ tác dụng của trung khu này, huyết áp sẽ ổn định ở 

mức cao (200 - 400mmHg). Điều đó chứng tỏ trương lực của trung khu giảm 

áp mạnh hơn trương lực của trung khu tăng áp. 

Đáng lưu ý là trung khu giảm áp không hoạt động tự động, mà chính là do 

các xung động theo dây thần kinh hướng tâm đến kích thích. Vì vậy, nếu cắt 

các dây thần kinh hướng tâm sẽ làm trung khu giảm áp mất khả năng hưng 

phấn. 

+ Đường dẫn truyền ly tâm. 
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Từ trung khu tăng áp ở hành tủy, xung động dẫn truyền theo bó bụng bên 

của thể lưới-tủy sống đến các neuron sừng bên chất xám tủy sống ở các đốt 

lưng trên - trung khu của dây thần kinh giao cảm chi phối tim mạch. 

Từ trung khu giảm áp, xung động đi ra theo ba hướng: 

- Tới ức chế trung khu tăng áp. 

- Đi theo đường thể lưới-tủy sống trong bó lưng bên đến ức chế các neuron 

trước hạch của dây thần kinh giao cảm chi phối tim mạch. 

- Ở người và một số động vật khác, tác động của trung khu giảm áp thể 

hiện qua hoạt động của dây X và các dây thần kinh phó giao cảm đi trong 

thành phần dây VII, dây IX (hình 4.19). 

1.1.2. Vai trò của các trung khu thần kinh khác: 

+ Vai trò của tủy sống: Tùy theo vị trí tổn thương trên tủy sống, phản xạ 

tuần hoàn có thể thay đổi hoặc mất hẳn. Nếu tủy sống bị phá hủy, huyết áp 

giảm đến mức thấp nhất và phản xạ tim mạch không còn xuất hiện. Nếu cắt 

tủy sống ở trên đốt cổ, huyết áp giảm mạnh vì mất luồng xung động từ trung 

khu tăng áp đi xuống. Nếu đường cắt từ chỗ xuất phát dây thần kinh hoành và 

trên đốt lưng, huyết áp ít giảm và con vật còn sống được lâu. 

+ Vai trò của hypothalamus: Ở động vật có vú có thể gây phản xạ tăng 

hoặc giảm áp bằng các kích thích vào hypothalamus. 

Khi kích thích vào các nhân lưng sau, phản xạ tăng áp xuất hiện. Ngược 

lại, kích thích vào nhân bụng trước sẽ xuất hiện phản xạ giảm áp. 

Do hypothalamus là trung khu cao cấp dưới vỏ của thần kinh giao cảm và 

phó giao cảm, nên ảnh hưởng của nó đối với tim mạch không những thông 

 

 Hình 4.19:  Sơ đồ chi phối thần kinh tim 
 

1. Trung khu tăng áp; 
2. Trung khu giảm áp. 

3. Nơron sừng bên chất xám tủy sống. 
4. Xoang động mạch cảnh. 
5. Quai động mạch chủ. 

6. Dây Vagus (dây X). 
7. Dây cảm giác đi từ thụ cảm thể ở gốc tim.  
8. Dây Cyon. 

9. Dây giao cảm. 
10.  Dây Hering. 
11.  Hạch giao cảm cổ. 

12.  Hành tủy. 
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qua dây thần kinh giao cảm và phó giao cảm mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến 

trung khu tăng áp và giảm áp. 

+ Vai trò của vỏ não: 

Phản xạ tim mạch có liên quan chặt chẽ đến trạng thái hoạt động của vỏ 

não, đặc biệt là vỏ não limbic. Những xúc cảm hồi hộp sẽ dẫn tới làm tăng 

hoặc giảm nhịp tim, làm co mạch hoặc giãn mạch. 

Vai trò vỏ não đặc biệt thể hiện rõ qua phản xạ có điều kiện. Thí dụ, tiêm 

morphin liều cao cho chó làm nhịp tim chậm lại. Nếu làm nhiều lần kết hợp 

tiêm dung dịch sinh lý với tiêm morphin thì sau đấy chỉ cần tiêm dung dịch 

sinh lý cũng gây phản xạ tương tự đối với tim mạch. 

1.2. Vai trò của dây thần kinh giao cảm và phó giao cảm đối với tim mạch: 

 Các dây thần kinh ly tâm đi từ trung khu điều tiết tim mạch đến tim và 

mạch là các dây giao cảm và phó giao cảm. 

1.2.1. Vai trò của dây giao cảm:   

  + Chi phối tim:  

Các neuron trước hạch của dây thần kinh giao cảm chi phối tim nằm trong 

sừng bên chất xám tủy sống thuộc các đốt tuỷ lưng trên và đốt tuỷ cổ VII. Sợi 

trục của các neuron này đi tới hạch giao cảm cổ trên, hạch cổ giữa và hạch cổ 

dưới (ở người, hạch này quện với hạch giao cảm thuộc đốt tuỷ lưng I thành 

hạch sao). Từ các hạch có các sợi thần kinh giao cảm đi ra, tới gần tim các dây 

này hợp với nhánh cùng của dây X làm thành đám rối tim mạch. Từ đó, các 

sợi giao cảm và phó giao cảm đi tiếp tục xuống tim. Các nhánh cùng của dây 

thần kinh giao cảm bên phải chủ yếu đi tới nút xoang; còn các sợi của dây 

thần kinh giao cảm bên trái thì chủ yếu phân bố ở nút nhĩ thất và cơ tâm thất.  

Hệ giao cảm có tác dụng tăng cường hoạt động của tim về nhiều mặt. Kích 

thích sợi giao cảm sẽ làm tăng nhịp tim (có thể lên tới 150 - 200 nhịp/phút), 

tăng sức co bóp của cơ tim nên tăng thể tích tâm thu, do đó lưu lượng tim tăng 

gấp 2 - 3 lần (tần số tim tối ưu làm lưu lượng tim tăng là 150 nhịp/phút); đồng 

thời cũng làm tăng khả năng hưng phấn của cơ tim, tăng mức tự động và tốc 

độ dẫn truyền hưng phấn trong hệ tự động, tăng trương lực cơ tim.  

Pavlov còn phát hiện thêm các sợi giao cảm làm tăng khả năng dinh 

dưỡng của tế bào cơ tim. Chính vì vậy mà các sợi giao cảm làm tăng khả năng 

hoạt động của cơ tim. Ngoài ra, Pavlov còn cho thấy các sợi giao cảm chỉ làm 
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tăng nhịp, gọi là sợi gia tốc (accelerators) và có các sợi chỉ làm tăng sức co 

bóp cơ tim - sợi tăng áp (pressors). 

+ Chi phối mạch: 

Claude - Bernard (1852) lần đầu tiên đã phát hiện vai trò của dây thần kinh 

giao cảm đối với mạch máu. Khi kích thích dây giao cảm cổ ở thỏ thì thấy 

mạch máu tai thỏ co lại, máu không đến được làm tai tái đi. Ngược lại, khi cắt 

dây giao cảm ở cổ thỏ thì mạch giãn làm tai thỏ đỏ bừng lên. 

Các sợi giao cảm đi tới hầu hết các mạch máu của cơ quan trong cơ thể, 

chúng có tác dụng làm co mạch ngoại vi, nhưng làm giãn mạch não, mạch 

vành và cả mạch cơ xương. 

Kramer và Told (1924) đã phân tích tỉ mỉ hơn và thấy rằng, các sợi đi theo 

các hạch cổ có tác dụng làm co mạch vùng đầu; các sợi đi theo đám rối (quanh 

động mạch chủ và vùng bụng) làm co mạch vùng ngực, vùng bụng và hố chậu. 

Thần kinh giao cảm tác động lên tim và mạch thông qua chất trung gian 

hóa học là catecholamin gồm adrenalin và noradrenalin. 

1.2.2. Vai trò của dây phó giao cảm:  

+ Chi phối tim: 

Năm 1845, hai anh em Veber phát hiện ra các sợi chi phối tim đi trong 

thành phần của dây X - dây phế vị (n. Vagus). 

Các sợi này tách khỏi thân chung dây X ở vùng cổ, sau đó nhập với các 

sợi giao cảm đi đến đám rối tim mạch và cuối cùng đi đến hạch phó giao cảm 

nằm tại cơ tâm nhĩ. Các sợi phó giao cảm sau hạch đi tới mô biệt hóa của nút 

xoang, nút nhĩ thất, cơ tâm nhĩ, cơ tâm thất và thành mạch vành. 

Khi kích thích các sợi phó giao cảm sẽ làm chậm nhịp tim; kích thích 

mạnh có thể làm ngừng tim. Do giảm nhịp tim, giảm sức co bóp của tim nên 

lưu lượng tim bị giảm mạnh. Kích thích sợi phó giao cảm cũng gây giảm khả 

năng hưng phấn và giảm tốc độ dẫn truyền trong hệ tự động của tim, giảm 

trương lực cơ tim. 

Năm 1882, Pavlov chứng minh thêm rằng, trong các sợi phó giao cảm chi 

phối tim có sợi chỉ làm giảm sức co bóp và có sợi chỉ làm chậm nhịp tim.  

Sau đó, người ta cũng phát hiện thêm các sợi phó giao cảm bên phải chủ 

yếu ức chế nhịp xoang; các sợi phó giao cảm bên trái chủ yếu ức chế dẫn 

truyền nhĩ - thất. 
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+ Chi phối mạch: 

Các sợi phó giao cảm đi trong thành phần dây VII, dây IX gây giãn mạch 

của các tuyến nước bọt; đi trong thành phần dây X gây giãn mạch các cơ quan 

nội tạng; còn các sợi đi trong thành phần của dây cương làm giãn mạch của 

các tạng nằm trong hố chậu. 

Các sợi phó giao cảm có tác dụng gây giãn mạch ngoại vi, nhưng ngược 

lại làm co mạch não, mạch vành. 

Các sợi phó giao cảm tác dụng lên tim mạch thông qua chất trung gian hóa 

học là acetylcholin. Năm 1921, Loewi đã tiến hành thí nghiệm có tính chất 

kinh điển sau: Tiếp lưu tim thứ nhất (tim ếch) bằng dung dịch sinh lý, dung 

dịch chảy ra từ tim này lại truyền tiếp lưu cho tim thứ hai. Khi kích thích dây 

thần kinh X của tim thứ nhất; tim này ngừng đập và ngay sau đó tim thứ hai 

cũng ngừng đập, mặc dù dây X của tim thứ hai không bị kích thích. 

Tác giả giải thích hiện tượng trên là do khi kích thích, tận cùng ở thần kinh 

phó giao cảm thứ nhất đã tiết ra một chất. Chất này truyền tới tim thứ hai, 

cũng gây ức chế như đối với tim thứ nhất. Chất đó chính là acetylcholin. 

Hiện tượng thoát tim: Khi kích thích dây X thì tim đập chậm và yếu. Nếu 

kích thích mạnh thì tim ngừng đập ở thì tâm trương. Tuy vậy, nếu tiếp tục 

kích thích thì tới một lúc nào đó tim sẽ đập trở lại, lúc đầu yếu sau sẽ mạnh và  

nhanh dần cho tới mức bình thường. Hiện tượng này gọi là hiện tượng thoát 

tim và được giải thích như sau: Khi dây X bị kích thích kéo dài, acetylcholin 

không kịp được phân hủy bởi men cholinesterase nên cơ tim không có khả 

năng đáp ứng với lượng acetylcholin khác nữa, vì vậy kích thích trở nên mất 

hiệu quả. 

1.2.3. Trương lực của các sợi giao cảm và phó giao cảm: 

Ở trạng thái bình thường, các sợi giao cảm và phó giao cảm đối với tim  

mạch đã có một trương lực nhất định. Nhưng trương lực của sợi phó giao cảm 

bao giờ cũng mạnh hơn so với các sợi giao cảm và do đó làm tim thường 

xuyên ở trạng thái bị ức chế. Điều này được chứng minh qua thí nghiệm sau: 

Nhịp tim bình thường ở chó là 90 nhịp/phút. Sau khi cắt các sợi giao cảm 

đi tới tim thì nhịp tim giảm xuống còn 70 nhịp/phút sau khi cắt các sợi phó 

giao cảm đi tới tim thì nhịp tim tăng tới 180 nhịp/phút. Nếu cắt cả hai loại sợi 

giao cảm và phó giao cảm đi tới tim thì nhịp tim vẫn tăng đến 120 nhịp/phút.  
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Như vậy là thần kinh phó giao cảm giống như dây cương kìm chế bớt hoạt 

động của tim. 

1.3. Các thụ cảm thể và phản xạ điều tiết tim mạch: 

Sự hoạt động của các trung khu điều tiết tim mạch, đặc biệt là trung khu giảm 

áp phụ thuộc rất nhiều vào luồng xung động hướng tâm đi từ các thụ cảm thể. 

1.3.1. Các phản xạ bắt nguồn từ các thụ cảm thể nằm trong hệ tuần hoàn: 

Có ba loại thụ cảm thể tham gia vào phản xạ tuần hoàn: 

- Thụ cảm thể hóa học (chemoreceptor) nằm ở quai động mạch chủ và 

xoang động mạch cảnh nhận cảm với sự thay đổi phân áp O2, CO2, và pH. 

- Thụ cảm thể áp lực (baroreceptor) phân bố ở quai động mạch chủ và 

xoang động mạch cảnh nhận cảm với sự thay đổi áp lực máu. 

- Thụ cảm thể thể tích (volumoreceptor) nằm trong các buồng tim, đặc biệt 

ở gốc tim nhận cảm về sự thay đổi thể tích buồng tim. 

Tên gọi của các phản xạ tuần hoàn thường căn cứ vào vị trí, vai trò của thụ 

cảm thể. 

+ Phản xạ gốc tim (phản xạ tim - tim). 

Khi máu về tim nhiều, thể tích buồng tim tăng sẽ tác động vào các thụ cảm 

thể thể tích. Luồng xung động hướng tâm đi về trung khu tăng áp ở hành tủy 

làm tăng trương lực của thần kinh giao cảm và tăng sức co bóp của tim. 

Đây là phản xạ có tác dụng tự điều hòa lượng máu về tim và lượng máu 

đẩy ra khỏi tim, tránh cho tim không bị ứ máu. Vai trò của phản xạ này còn 

được thể hiện trong định luật Starling: Trong một giới hạn nhất định, tim càng 

căng thì sức co bóp của tim càng mạnh. 

+ Phản xạ quai động mạch chủ và xoang động mạch cảnh với thụ cảm 

thể áp lực. 

Khi áp lực ở quai động mạch chủ và xoang động mạch cảnh tăng, các thụ 

cảm thể áp lực tại đây hưng phấn. Luồng xung động từ quai động mạch chủ 

theo dây thần kinh Cyon (dây này đến gần trung khu hành tủy thì gộp vào dây 

X) và luồng xung động từ xoang động mạch cảnh theo dây Hering (tới gần 

hành tủy nhập vào dây IX) về trung khu giảm áp gây nên phản xạ giảm áp.  

Ngược lại, khi áp lực ở quai động mạch chủ và xoang động mạch cảnh 

giảm, xung động ít về trung khu giảm áp, do đó huyết áp lại tăng lên.  
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Vì vậy, phản xạ quai động mạch chủ và xoang động mạch cảnh với thụ 

cảm thể áp lực có ý nghĩa điều hòa huyết áp. 

+ Phản xạ quai động mạch chủ và xoang động mạch cảnh với thụ cảm thể 

hóa học. 

Ở vùng quai động mạch chủ và xoang động mạch cảnh còn có các thụ cảm 

thể hóa học. Khi nồng độ O2 giảm hoặc CO2 tăng (hoặc tăng nồng độ ion H+) 

sẽ kích thích vào các thụ cảm thể hóa học. Luồng xung động từ các thụ cảm 

thể đi về trung khu tăng áp gây phản xạ tăng áp và tăng nhịp tim.  

Nếu phân áp CO2 giảm (như khi cho đối tượng thở mạnh), huyết áp sẽ 

giảm, tim đập chậm. Đó là phản xạ giảm áp ngoại vi. 

1.3.2. Các phản xạ bắt nguồn từ thụ cảm thể ngoài hệ tuần hoàn: 

- Phản xạ mắt - tim (Phản xạ Aschner - Danini): Ấn ngón tay vào nhãn cầu 

vài phút sẽ gây ra phản xạ chậm nhịp tim. Đường hướng tâm của phản xạ này 

đi theo nhánh trên của dây thần kinh V. 

- Phản xạ nội tạng (phản xạ Goltz): Kích thích cơ học vào vùng thượng vị 

làm tim ngừng đập. 

- Kích thích gây đau: Kích thích mạnh vào da, cơ hoặc các cơ quan phân 

tích gây đau sẽ dẫn tới huyết áp giảm mạnh. Nhưng nếu chỉ kích thích yếu thì 

sẽ gây co mạch nên huyết áp lại hơi tăng. 

- Kích thích nhiệt: Kích thích nóng gây giãn mạch tại chỗ nhưng co 

mạch chung nên huyết áp tăng; kích thích lạnh gây co mạch tại chỗ nhưng 

giãn mạch chung nên huyết áp giảm. 

2. Điều tiết tim mạch theo cơ chế thể dịch. 

Một số các chất ảnh hưởng trực tiếp lên tim, điều tiết vận mạch tại chỗ 

không thông qua con đường phản xạ thần kinh. 

2.1. Các chất ảnh hưởng lên tim: 

2.1.1. Catecholamin của tủy thượng thận:  

Chất có tác dụng đối với tim là catecholamin (catecholamin bao gồm: 

adrenalin và noradrenalin). Các chất này vừa là hormon của tủy thượng thận, vừa 

là chất trung gian của hệ thần kinh giao cảm nên có tác dụng làm tăng hoạt động 

của tim. 
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Ngoài ra, catecholamin còn có tác dụng làm tăng phân giải glycogen ở cơ 

tim để cung cấp năng lượng cho tế bào cơ tim hoạt động (về phương diện này 

catecholamin có tác dụng giống glucagon). 

Adrenalin còn có tác dụng làm tăng tính thấm của màng tế bào đối với ion 

calci - một loại ion rất cần cho sự co cơ tim. 

2.1.2. Acetylcholin: 

Acetylcholin là chất trung gian hóa học của hệ phó giao cảm. Cho chất này 

với liều lượng vô cùng nhỏ vào dung dịch tiếp lưu qua tim ếch cô lập cũng 
làm tim ếch ngừng đập ở thì tâm trương. 

Acetylcholin gây giãn mạch ngoại vi nhưng lại làm co mạch não và mạch 

vành. 

2.1.3. Thyroxin: 

Thyroxin là hormon tuyến giáp. Thyroxin có tác dụng tăng nhịp tim, tăng 

sức co bóp của cơ tim do tăng phân giải glycogen. Nhưng tác dụng tăng sức 

co bóp cơ tim của thyroxin thì chưa được xác định rõ, bởi vì khi cường chức 

năng tuyến giáp sẽ tăng dị hóa protein nên cơ tim yếu đi. 

2.1.4. Glucagon: 

Glucagon là hormon của tuyến tụy nội tiết. Glucagon có tác dụng làm tăng 

phân giải glycogen, tăng sức co bóp của cơ tim. 

2.1.5. Một số chất điện giải: 

Trên tim cô lập, nếu cho một ít KCl vào dung dịch tiếp lưu thì tim sẽ giảm 

co bóp, kéo dài thì tâm trương và cuối cùng tim ngừng đập ở thì tâm trương. 

Ngược lại, nếu cho CaCl2 vào dung dịch tiếp lưu thì tim sẽ co mạnh, 

nhưng không giãn được và ngừng đập ở thì tâm thu. 

Như vậy, ion Ca++ rất cần cho sự co cơ, còn ion K+ cần cho sự giãn nghỉ của 

tim. Vì vậy, trong điều kiện sinh lý bình thường, tỷ lệ Ca++/K+ trong máu được 

duy trì ở mức độ cần thiết để đảm bảo cho sự hoạt động bình thường của tim. 

2.1.6. Nồng độ O2, CO2 và pH máu: 

Khi phân áp O2 trong máu giảm (ở mức độ nào đó) có tác dụng làm tăng sức co 

bóp của cơ tim, làm giãn mạch - đặc biệt là giãn các cơ trơn tiền mao mạch. 

Khi phân áp CO2 tăng hoặc pH máu giảm cũng có tác dụng làm tăng hoạt 

động của tim và giãn mạch. 

2.2. Các chất ảnh hưởng lên mạch: 
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2.2.1. Các catecholamin: 

Adrenalin và noradrenalin có tác dụng làm co mạch ngoại vi, nhưng làm 

giãn mạch não, mạch vành và mạch cơ xương. 

Tác dụng của adrenalin lên mạch có khác nhau tùy thuộc vào các thụ cảm thể 

nhận cảm với hóa chất này (adrenoreceptor). Đối với mạch ngoại vi có thụ cảm 

thể, chúng có tác dụng gây hưng phấn nên làm co mạch. Đối với mạch với mạch 

não và mạch vành (thụ cảm thể 2), chúng có tác dụng gây ức chế nên làm giãn 

mạch (xem bài thần kinh thực vật). 

2.2.2. Hệ R.A.A (Renin - Angiotensin - Aldosteron): 

Renin được bộ máy cận tiểu cầu tiết ra khi thiếu máu, huyết áp giảm (xem 

chương bài tiết thận). Chất này có tác dụng biến angiotensinogen (một protein 

có sẵn trong huyết tương) thành angiotensin II. Angiotensin II có tác dụng co 

mạch làm tăng huyết áp. Ngoài ra, angiotensin II còn có tác dụng kích thích 

vỏ thượng thận tiết ra aldosteron. Aldosteron là chất làm tăng tái hấp thu Na+, 

kéo theo H2O, do đó cũng làm tăng huyết áp. 

Ngày nay, người ta thấy chỉ riêng renin - angiotensin đã có tác dụng làm 

co mạch và làm tăng tái hấp thu Na+. Ngoài ra, nó còn có tác dụng gây hưng 

phấn các neuron ở trung khu tim mạch, làm cho hoạt động của tim mạch luôn 

thích nghi với biến động của môi trường. Đó là cơ chế trung ương của renin - 

angiotensin lên tim mạch. 

2.2.3. Vasopressin (ADH): 

ADH là hormon do vùng dưới đồi tiết ra và được dự trữ ở thùy sau tuyến yên. 

Tác dụng ngoại vi của ADH được biết từ lâu. Nó làm co mạch ngoại vi, 

làm tăng tái hấp thu H2O ở tế bào ống thận, do đó làm tăng lưu lượng tuần 

hoàn, tăng huyết áp. 

Ngày nay, người ta còn thấy ADH có tác dụng trung ương: làm tăng tính 

mẫn cảm của trung khu điều tiết tim mạch đối với những phản xạ giảm áp từ 

quai động mạch chủ và xoang động mạch cảnh, do đó điều hòa được huyết áp.  

2.2.4. Một số các chất chuyển hóa có tác dụng điều tiết vận mạch tại chỗ:  

- Serotonin có tác dụng co mạch giống như catecholamin, nhưng tác dụng 

co tĩnh mạch mạnh hơn. 

- Histamin là chất có ở hầu hết các mô trong cơ thể, có tác dụng giãn mạch  

mạnh nhất,  đặc biệt là giãn mao mạch. 
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- Bradykinin là một peptit gây giãn mạch. Chất này được tạo ra trong quá 

trình hoạt động của tuyến mồ hôi, tuyến nước bọt, tuyến tụy ngoại. Nó có tác 

dụng làm giãn mạch, do đó làm tăng cường dòng máu tới các tuyến này khi 

hoạt động. Ngoài ra, bradykinin còn có tác dụng tăng tính thấm mao mạch dẫn 

đến giảm huyết áp. 

- Prostaglandin là một chất có vai trò chuyển hóa, được tổng hợp ở nhiều 

nơi trong cơ thể (thận, phổi, dạ dày, tuyến giáp, tuyến thượng thận, thần kinh 

trung ương...) 

Prostaglandin (PG) có nhiều loại và nhiều tác dụng, riêng đối với hệ tim 

mạch thì  PGA, PGE có tác dụng làm giãn mạch ngoại vi, giảm huyết áp; còn 

PGF thì ngược lại, gây co mạch và tăng huyết áp. Tác dụng của prostaglandin 

lên cơ trơn của hệ mạch không chịu ảnh hưởng của các chất kháng histamin.  

 

TUẦN HOÀN Ở NHỮNG KHU VỰC ĐẶC BIỆT 

 

Trong cơ thể có những khu vực mang đặc điểm riêng về giải phẫu và sinh 

lý. Do đó, tuần hoàn ở đấy cũng có những nét đặc biệt. 

1. Tuần hoàn não. 

Não có vai trò quyết định đối với sự hoạt động của cơ thể, nên tuần hoàn 

não chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Dòng máu đến não ngừng vài giây sẽ dẫn 

đến mất tri giác, ngừng vài phút sẽ dẫn đến biến đổi nặng nề về chức năng, 

khó có khả năng hồi phục. 

1.1. Cấu trúc - chức năng tuần hoàn não: 

1.1.1. Động mạch não: 

Não được nuôi dưỡng bởi hai nguồn chính là hệ thống động mạch cảnh 

trong và hệ thống động mạch cột sống-nền não. 

Hệ thống động mạch cảnh trong gồm hai động mạch (trái và phải) tách ra 

từ động mạch cảnh gốc của mỗi bên. Sau khi vào hộp sọ, các động mạch này 

chui vào khoang dưới nhện, cho ra động mạch mắt và tận cùng ở bốn nhánh:  

động mạch não trước, động mạch não giữa, động mạch mạc nuôi trước, động 

mạch thông sau. 
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Hệ thống động mạch cột sống-nền não gồm hai động mạch (trái và phải) 

tách ra từ nền cổ của động mạch dưới đòn mỗi bên. Sau khi vào ống xương, 

các động mạch này qua lỗ chẩm tới mặt trước của hành não đến tận rãnh cầu-

hành não. Tại đây, hai động mạch cột sống-nền não chập lại tạo ra động mạch 

thân nền.  

Trên đường đi ở hai bên trong hộp sọ, động mạch cột sống - nền não cho ra 

các nhánh: 

- Động mạch gai trước. 

- Động mạch tiểu não dưới. 

- Các nhánh thủng. 

Động mạch thân nền đi lên mặt trước của cầu não và tận cùng ở rãnh giữa 

cầu não và cuống não. Ở chỗ tận cùng, động mạch này tách đôi ra thành hai 

động mạch não sau. 

Trên đường đi, động mạch thân nền cho ra các nhánh sau đây: 

- Những động mạch đi tới hành não và cầu não. 

- Động mạch tiểu não giữa. 

- Động mạch tiểu não trên. 

Hai hệ thống mạch máu trên là những con đường chính cung cấp máu cho 

não. Ngoài ra, não còn được cung cấp máu bởi các đường phụ. Khi những 

đường chính bị tắc thì đường phụ tăng cường hoạt động để bù trừ.  

Có ba đường phụ quan trọng là: 

- Vòng Willis (hay đa giác Willis). Đây là một hệ thống mạch nối độc đáo. 

Hệ thống này được tạo ra bởi hai động mạch não trước và hai động mạch 

thông sau (cũng thuộc hệ thống động mạch cảnh trong), nối các nhánh của hệ 

động mạch cảnh trong với các nhánh động mạch thân nền. 

- Những mạch nối (anastomose) giữa động mạch cảnh trong và động mạch 

cột sống với động mạch cảnh ngoài. Khi có huyết khối ở động mạch cảnh 

trong thì các mạch nối này có thể là đường tuần hoàn thay thế, bảo vệ cho bán 

cầu tương ứng khỏi bị thiếu máu. 

- Những mạch nối ở bề mặt bán cầu não: Tại đây các động mạch có nhánh 

nối chằng chịt. Khi có biến cố tắc, máu ở nơi có áp suất cao sẽ chảy sang nơi 
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có áp suất thấp (sau chỗ tắc). Nhờ đó, tuần hoàn vùng tắc được hồi phục. Tắc 

mạch máu nhỏ nguy hiểm hơn tắc mạch máu to vì tại đó không có mạch nối. 

1.1.2. Tĩnh mạch não: 

Các tĩnh mạch não không có van nên nó có thể chảy hai chiều. Thành của 

các tĩnh mạch não rất mỏng vì không có lớp sợi cơ. Tĩnh mạch không đi kèm 

theo động mạch. Những tĩnh mạch này đổ vào các xoang tĩnh mạch khác nhau 

(đó là những kênh có thành cứng ăn sâu vào thành cứng của não).  

Các tĩnh mạch não gồm ba hệ thống: 

- Hệ tĩnh mạch nông: Bao gồm những tĩnh mạch của các hồi não. Ở mặt 

trên bán cầu thì các tĩnh mạch gom thành hai xoang dọc là xoang dọc trên và 

xoang dọc dưới. Ở mặt dưới bán cầu các tĩnh mạch gom vào xoang hang, 

xoang đá và xoang bên. 

- Hệ tĩnh mạch trung tâm: Hệ tĩnh mạch trung tâm còn gọi là hệ não thất. 

Hệ tĩnh mạch trung tâm nhận máu từ thành các não thất, từ thể vân, bao trong 

và từ máu tĩnh mạch của các đám rối mạc nuôi. Tất cả các nhóm tĩnh mạch 

này gom thành một thân tĩnh mạch trung tâm lớn và ngắn - đại tĩnh mạch 

Galien. Tĩnh mạch Galien hợp với tĩnh mạch xoang dọc dưới tạo nên xoang 

thẳng rồi đổ vào hội lưu Herophile. 

- Hệ tĩnh mạch nền não: Hệ này gồm hai tĩnh mạch lớn ở hai bên, bắt đầu 

từ chỗ khoang thủng trước, có nhiệm vụ gom máu từ nền não. Tĩnh mạch nền 

não còn gọi là tĩnh mạch Rosenthal, đổ máu vào đại tĩnh mạch Galien. 

Cuối cùng, máu tĩnh mạch của não được đi theo hai xoang bên, tạo nên hai 

tĩnh mạch cảnh trong ở hai bên rồi đổ về tĩnh mạch chủ trên. 

1.2. Huyết động học của tuần hoàn não: 

1.2.1. Áp suất dòng máu não: 

Bình thường, áp suất dòng máu não bằng áp suất trung bình (My). Giá trị 

này thay đổi khi thay đổi tư thế, khi ở tử thế đứng có trị số thấp nhất.  

Khi huyết áp động mạch tăng cao, áp suất ở động mạch não tăng nhiều 

hơn so với mức tăng ở động mạch chung nên hay xuất hiện tai biến mạch máu 

não khi tăng huyết áp. Ngược lại, khi huyết áp động mạch giảm thì áp suất 

dòng máu não càng giảm mạnh. 

1.2.2. Lưu lượng máu não: 
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Trong điều kiện bình thường, có khoảng 750ml máu chảy qua não trong  

1 phút -  chiếm 15% lưu lượng tim. 

Lưu lượng máu phụ thuộc vào hai yếu tố: áp lực và sức cản. Do cấu trúc 

đặc biệt của hệ thống mạch não, khi áp lực máu (P) tăng thì sức cản (R) cũng 

tăng: Vì vậy, trong phạm vi huyết áp từ 80 ÷ 160mmHg thì lưu lượng máu 

không thay đổi (Q = P/R = const). 

1.2.3. Mức tiêu thụ oxy của não: 

Não là tổ chức nhạy cảm nhất trong cơ thể đối với việc cung cấp oxy. 

Trọng lượng não chỉ bằng 1/50 trọng lượng cơ thể nhưng tiêu thụ 1/5 lượng 

oxy của toàn bộ cơ thể. 

Lượng oxy tiêu thụ cho não ít dao động, khoảng 45ml/phút. Trong đó, 

100g chất xám tiêu thụ khoảng 4ml/phút; còn 100g chất trắng tiêu thụ khoảng 

1ml/phút. 

Tuy lưu lượng máu não và sự tiêu thụ oxy của não ít dao động, nhưng rất 

khác nhau ở mỗi vùng. Mức tiêu thụ oxy nhiều nhất ở vỏ não và các nhân của 

hypothalamus. 

1.3. Điều tiết tuần hoàn não: 

Điều tiết tuần hoàn não thực chất là điều hòa lưu lượng máu não. 

1.3.1. Sự tự điều tiết: 

Do đặc điểm cấu tạo của thành mạch, mạch máu não có khả năng co giãn, 

ít phụ thuộc vào thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Khi tim đưa máu lên 

não nhiều thì mạch não co; ngược lại, khi tim đưa máu lên ít thì mạch máu 

giãn ra. 

Nhờ cơ chế này mà sự cung cấp máu cho não được đảm bảo ổn định khi 

huyết áp trung bình dao động trong phạm vi 70 - 140mmHg. 

1.3.2. Vai trò của yếu tố thần kinh: 

- Thần kinh thực vật có tác dụng làm tăng hiệu quả của cơ chế tự điều tiết.  

Tác dụng của các sợi giao cảm làm giãn mạch não (thông qua thụ cảm thể 

2). Tác dụng của các sợi phó giao cảm làm co mạch máu não. 

- Các thụ cảm thể ở quai động mạch chủ và xoang động mạch cảnh, ở đa 

giác Willis, thụ cảm thể nhận cảm với phân áp CO2, H+ ở não thất và trên 
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chính tổ chức não (như ở hypothalamus, hệ Limbic) đều tham gia vào điều tiết 

tuần hoàn não. 

1.3.3. Vai trò của yếu tố thể dịch:  

- Sự tăng hay giảm phân áp CO2: 

Bình thường, phân áp CO2 là 40mmHg. Khi phân áp này giảm xuống còn 

25mmHg thì lưu lượng tuần hoàn não sẽ giảm so với mức bình thường là 

35%. 

Khi phân áp CO2 tăng gây giãn mạch máu não, tăng lưu lượng tuần hoàn, 

tăng cung cấp oxy cho tổ chức. 

Khi CO2 tăng, máu bị nhiễm toan gây ra giãn mạch não làm tăng lưu 

lượng tuần hoàn, tăng vận chuyển CO2 ra khỏi mô để đưa pH về mức bình 

thường. Nhưng khi pH giảm thì hoạt tính của neuron cũng tăng lên. Vì vậy, 

người ta dùng biện pháp thở tăng cường trong 2 phút khi ghi EEG để phát 

hiện các ổ bệnh lý trong não (nhất là bệnh động kinh). 

- Sự tăng hay giảm phân áp oxy: 

Bình thường, khí thở vào chiếm 21% là oxy. Nếu lượng oxy giảm xuống  

còn 10% thì lưu lượng tuần hoàn sẽ tăng khoảng 73 ml trong 100 gam tổ chức 

não/phút. Điều đó chứng tỏ khi phân áp oxy giảm thì mạch não giãn làm lưu 

lượng tuần hoàn tăng. Nhưng nếu phân áp oxy giảm dưới 30mmHg thì hoạt 

động của não sẽ bị rối loạn vì làm giảm hoạt tính neuron. Ngược lại, khi phân 

áp oxy tăng thì mạch não co làm lưu lượng tuần hoàn não giảm. Đây là điều 

cần phải lưu ý khi cho thở oxy nguyên chất. 

Về cơ chế điều hòa lưu lượng máu não của oxy có thể giải thích như sau: 

khi phân áp oxy giảm sẽ kích thích mô não giải phóng các chất gây giãn 

mạch, mạnh nhất là adenosin, sau đó là K+, H+, CO2, bradykinin, 

prostaglandin. Đồng thời, khi phân áp oxy giảm thì bản thân tế bào thành 

mạch cũng thiếu oxy, thiếu năng lượng và giảm trương lực thành mạch nên 

mạch giãn. 

2. Tuần hoàn mạch vành. 

Tuần hoàn mạch vành là tuần hoàn dinh dưỡng có vai trò cung cấp oxy và 

các chất dinh dưỡng cho bản thân cơ tim. Vì tim là cơ quan trung tâm của hệ 

tuần hoàn nên tuần hoàn mạch vành có ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống tuần 
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hoàn một cách sâu sắc. Hiện nay, rối loạn tuần hoàn mạch vành đang là mối 

quan tâm lớn với bệnh học tim mạch. 

2.1. Đặc điểm hình thái - chức năng của tuần hoàn mạch vành: 

2.1.1. Động mạch vành: 

Máu cung cấp cho cơ tim theo động mạch vành trái và động mạch vành phải. 

Hai động mạch này tách ra từ gốc động mạch chủ, ngay phía trên van tổ chim. 

Động mạch vành trái chia thành hai nhánh: nhánh xuống trước (hay là  

nhánh liên thất), nhánh vòng và đôi khi có nhánh thứ ba là nhánh chéo. 

Những động mạch này nuôi dưỡng cơ tâm thất trái, vách liên thất và phần lớn 

tâm nhĩ. 

Động mạch vành phải cũng chia thành một số nhánh: nhánh đi lên tưới 

máu cho tâm nhĩ phải và hệ tự động tim, nhánh xuống ở rãnh phía sau tưới 

máu cho mặt sau của tâm thất trái. 

Ở người, dòng máu qua động mạch vành phải nhiều hơn so với động mạch 

vành trái. 

Động mạch vành chia thành mạng lưới mao mạch quấn quanh các sợi cơ tim. 

Ngoài các động mạch vành, đem máu đến nuôi tim còn có các động mạch 

ngoài tim. Các động mạch này có thành rất mỏng, chia nhánh vào sâu trong 

thành cơ tim. 

2.1.2. Tĩnh mạch vành: 

Tĩnh mạch vành đi ra mặt ngoài tim, ngược theo đường đi của động mạch 

vành, đổ vào tĩnh mạch vành lớn rồi đổ vào tâm nhĩ phải. Trước khi đổ vào 

tâm nhĩ phải, tĩnh mạch vành phình to thành xoang vành. Tại cửa đổ máu vào 

tâm nhĩ phải có nếp màng gọi là van Thebesius. 

Phần lớn máu tĩnh mạch của tâm thất trái chảy vào xoang vành (chiếm 

75% lượng máu mạch vành toàn phần). 

Gần như toàn bộ máu tĩnh mạch của máu tâm thất phải chảy qua tĩnh mạch  

nhỏ trước tim rồi đổ trực tiếp vào tâm nhĩ phải, không nối thông với xoang vành. 

Một lượng nhỏ máu mạch vành trở về tim qua các tĩnh mạch Thebesius rồi 

đổ trực tiếp vào tất cả các buồng tim. 

2.1.3. Đặc điểm của mạng lưới mạch vành: 
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Trong hệ thống mạch vành có ít mạch tắt (shunt) nối động mạch với tĩnh 

mạch. Do đó, trong những trường hợp tắc nhánh động mạch vành, tim không 

đủ khả năng thích nghi với sự thiếu oxy nên dẫn đến những cơn đau quặn tim. 

Vùng có động mạch vành tắc dễ trở thành vùng bị nhồi máu. 

Giữa các động mạch vành lớn có rất ít mạch nối (anastomos), nhưng ở các 

động mạch vành nhỏ (đường kính khoảng 20 - 25 m) thì có nhiều anastomos. 

Khi động mạch vành bị tắc, những nhánh nối này sẽ tăng kích thước tối đa để 

vài ngày sau dòng máu phụ qua đây tăng gấp 2 lần. Tuy tăng kích thước như 

vậy nhưng vẫn không đủ cung cấp máu cho tim. Dòng máu phụ cận này đạt 

đến mức gần bình thường trong vòng gần một tháng, nhờ đó bệnh nhân có thể 

hồi phục sau những cơn tắc mạch vành cấp diễn. 

      Các mao mạch ở hệ thống mạch vành không có cơ Sphincter (Schaper -  

1979).  Đặc biệt cơ tim có mạng mạch Thebesius. Đường kính của nó có thể tới 

vài trăm micromet, nhưng thành mạch lại có cấu trúc giống thành mao mạch. 

Mạng lưới này nối tĩnh mạch, mao mạch và một phần động mạch với buồng tim. 

Nhìn chung, đặc điểm tuần hoàn vành đảm bảo cho sự cung cấp oxy và 

các chất dinh dưỡng kịp thời cho tim. 

Mức độ tưới máu cơ tim tăng dần từ lớp ngoại tâm mạc đến lớp nội tâm 

mạc. Thể tích các mạch máu ở lớp sâu của cơ tim chiếm 4,8% so với thể tích 

chung của tim, còn ở lớp nông dưới ngoại tâm mạc chỉ chiếm 2,2%. 

2.2. Lưu lượng máu mạch vành và mức tiêu thụ oxy của tim: 

Tuần hoàn mạch vành có khả năng thay đổi hoạt động rất nhanh để thích 

ứng với nhu cầu dinh dưỡng của cơ tim trong những điều kiện khác nhau của 

cơ thể. 

2.2.1. Lưu lượng tuần hoàn mạch vành: 

Ở người trưởng thành, khi nghỉ ngơi, lưu lượng tuần hoàn mạch vành 

khoảng 200 - 250 ml/phút. Người ta đã chứng minh rằng có tới 5% tổng số 

máu của cơ thể chảy qua tuần hoàn mạch vành. Nếu tính trọng lượng của tim 

chỉ là 0,4% so với trọng lượng cơ thể thì lượng máu tuần hoàn mạch vành lớn 

hơn lượng máu tuần hoàn ở các cơ quan khác khoảng 10 - 12 lần. 

Khi lao động, lưu lượng máu tuần hoàn vành có thể tăng tới 4 - 5 lần so 

với lúc bình thường. Trong khi đó, công của tim tăng khoảng 6 - 8 lần. Rõ 

ràng, sự tăng này không cân xứng so với sự tăng sức làm việc của tim, nghĩa 
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là có sự thiếu máu tương đối của cơ tim. Tuy vây, nhờ hiệu suất sử dụng năng 

lượng của cơ tim tăng lên dưới ảnh hưởng của thần kinh giao cảm nên đã khắc 

phục được phần nào sự thiếu máu tương đối này. 

2.2.2. Mức tiêu thụ oxy của cơ tim: 

Khi nghỉ ngơi, tim tiêu thụ khoảng 12% oxy của toàn cơ thể, tức là khoảng 

30ml/phút hay là 10ml/100g/phút. Hiệu số sử dụng oxy trong 100ml máu 

(khoảng 10 - 12ml oxy/100ml máu) của tim là cao nhất trong cơ thể. 

2.3. Sự biến đổi của tuần hoàn mạch vành trong một chu chuyển tim: 

+ Mạch vành nằm ngay trong cơ tim. Vì vậy, sự co bóp của tim ảnh hưởng  

trực tiếp đến lưu lượng, áp lực tuần hoàn mạch vành. 

- Thì tâm thu, hệ thống mạch vành bị ép lại nên lưu lượng máu giảm. 

- Thì tâm trương, tiết diện mạch vành tăng lên do mạch giãn nở, sức cản 

đối với dòng máu giảm và độ lớn của dòng máu tăng tới mức tối đa. 

Người ta đã chứng minh được rằng, lưu lượng ở thì tâm thu trong động mạch 

vành trái chỉ bằng 1/6 - 1/8 lưu lượng máu trong thì tâm trương (hình 4.20). 
 

+ Cùng với sự thay đổi lưu lượn thì áp lực của mạch vành cũng bị thay 

đổi: 

- Thì tâm thu: Ở giai đoạn cơ co đẳng trường, áp lực động mạch vành trái 

giảm xuống dưới 0, do máu chưa được tống vào động mạch chủ và do lỗ mạch 

vành bị co hẹp lại. 

Bắt đầu giai đoạn tống máu, máu được phóng vào động mạch chủ rồi vào 

động mạch vành nên áp lực động mạch vành tăng lên. 

Hình 4.20: 

Sự thay đổi lưu lượng tuần hoàn vành trong 

thì tâm thu (1) và thì tâm trương (2). 

3. Áp lực động mạch trong cơ tim. 

4. Lưu lượng máu trong tuần hoàn vành trái. 

5. Lưu lượng máu trong tuần hoàn vành 

phải. 
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Giữa giai đoạn tống máu, máu vào động mạch chủ ít đi nên áp lực động 

mạch vành giảm xuống cho đến hết thì tâm thu. 

- Thì tâm trương: Ở đầu thì tâm trương, máu dội ngược về tim nhưng bị van 

tổ chim ngăn lại nên máu chảy vào động mạch vành làm áp lực động mạch vành 

tăng lên. Cuối thì tâm trương, dòng máu dội ngược về tim ít đi nên áp lực động 

mạch vành bị giảm và cho đến đầu thì tâm thu thì áp lực này giảm xuống dưới 

0mmHg. 

Song sự biến đổi áp lực như trên không quan sát thấy ở các động mạch 

nằm trong cơ tim. Áp lực ở các động mạch này không thấp hơn áp lực trong 

tâm thất trái. 

Trong lâm sàng, người ta dùng phương pháp truyền máu ngược dòng, 

nghĩa 

là cho máu tiếp chuyển chảy ngược từ động mạch về phía tim dưới áp lực cao. 

Dòng máu này sẽ theo lỗ động mạch vành tới nuôi dưỡng cơ tim. 

2.4. Điều tiết tuần hoàn mạch vành: 

2.4.1. Cơ chế tự điều tiết tại chỗ: 

Dòng máu chảy qua tuần hoàn mạch vành được điều chỉnh tại chỗ là chủ 

yếu. Cơ chế này tồn tại ngay cả khi loại bỏ sự chi phối của thần kinh.  

Trong mọi trường hợp, khi cường độ co bóp của tim tăng thì tuần hoàn 

vành cũng được tăng cường. Ngược lại, cường độ co bóp của tim yếu thì tuần 

hoàn vành sẽ giảm. Cơ chế này được đảm bảo bởi các yếu tố sau: 

- Vai trò của oxy: Lưu lượng tuần hoàn vành được điều hòa một cánh trực 

tiếp và chính xác do nhu cầu oxy của cơ tim. 

Trong trường hợp nghỉ ngơi, có 65% - 70% oxy trong máu động mạch 

được lấy đi khi máu qua tim. Khi tim tăng cường hoạt động thì nhu cầu oxy 

cũng tăng lên tương ứng. Nhưng tim không thể rút thêm oxy từ phần máu còn 

lại. Vì vậy, để tim có thêm oxy thì phải tăng lưu lượng tuần hoàn vành. Lưu 

lượng tuần hoàn vành được tăng lên là do giãn mạch. Có hai cơ chế giãn mạch 

vành do thiếu oxy: 

. Nhu mô tim giải phóng chất gây giãn mạch như adenosin. Adenosin là 

sản phẩm cuối cùng của ATP. Khi phân áp oxy giảm thì sự tổng hợp ATP 

giảm, adenosin sẽ tăng sẽ tăng và thoát ra ngoài tế bào cơ tim đến mạch gây 

giãn mạch. 
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. Giảm phân áp oxy trong máu sẽ làm giảm cung cáp oxy cho mạch vành. 

Mạch vành thiếu oxy sẽ giảm trương lực và giãn một cách tự động. 

- Vai trò của CO2: Khi tăng CO2 trong máu hoặc giảm pH máu, mạch vành 

sẽ giãn làm dòng máu tuần hoàn vành tăng lên. 

2.4.2. Ảnh hưởng của các yếu tố thể dịch: 

Khi cơ tim làm việc nhiều, ngoài nhu cầu oxy và nồng độ CO2 tăng, một 

số chất chuyển hóa cũng được sản sinh gây giãn mạch. 

Một số hormon như thyroxin, các chất trung gian hóa học (như adrenalin) 

cũng làm giãn mạch vành. 

Trong lâm sàng, nhằm mục đích điều trị, người ta dùng một số chất gây 

giãn mạch vành như nitrit, theophylin. 

2.4.3. Ảnh hưởng của yếu tố cơ học: 

Tuần hoàn mạch vành chịu ảnh hưởng rõ rệt của một số yếu tố cơ học như 

sức co bóp của tim, tần số co bóp của tim, áp lực của động mạch chủ, lượng 

máu do tim phóng ra. 

Nói chung, khi các yếu tố cơ học này tăng lên thì tuần hoàn vành cũng tăng. 

2.4.4. Cơ chế thần kinh: 

Thần kinh thực vật ảnh hưởng lên tuần hoàn vành bằng hai cách: 

- Tác dụng gián tiếp (do tăng hay giảm hoạt động của tim): tác dụng này 

quan trọng hơn tác dụng trực tiếp. Vì thần kinh giao cảm làm tăng hoạt động 

của tim, tăng mức chuyển hóa và sử dụng oxy của tim, do đó gây giãn mạch 

và tăng lưu lượng tuần hoàn vành. Thần kinh phó giao cảm làm giảm hoạt 

động của tim, giảm tiêu thụ oxy của cơ tim, do đó làm co mạch và giảm lưu 

lượng mạch vành. 

- Tác dụng trực tiếp: Sự ảnh hưởng này phụ thuộc vào sự phân phối thần kinh 

trên hệ mạch của tim. Thần kinh phó giao cảm phân phối trên mạch vành cơ thất 

rất ít, nên khi kích thích hầu như không có tác dụng trực tiếp lên mạch vành. 

Ngược lại, thần kinh giao cảm được phân phối rộng trên mạch vành. Thụ cảm thể 

ở đây là  - adrenoreceptor nên mạch giãn ra gây tăng lưu lượng tuần hoàn. 

Hypothalamus ảnh hưởng đến tuần hoàn vành qua vai trò của trung khu 

thực vật cao cấp dưới vỏ. 

Vỏ não ảnh hưởng tới tuần hoàn vành thông qua phản xạ có điều kiện.  
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3. Tuần hoàn gan. 

3.1. Đặc điểm của tuần hoàn gan: 

3.1.1. Hai hệ thống tuần hoàn gan: 

Tuần hoàn gan có hai hệ thống: hệ thống động mạch gan và hệ thống tĩnh 

mạch gánh. Hệ thống động mạch gan là hệ thống dinh dưỡng, còn hệ tĩnh 

mạch gánh là hệ thống chức năng. Cả hai hệ này sau đó hòa chung vào tĩnh 

mạch trung tâm rồi theo tĩnh mạch trên tiểu thùy gom vào tĩnh mạc trên gan 

và cuối cùng đổ vào tĩnh mạch chủ dưới. 

Để dòng máu qua gan được bình thường thì áp lực của hai hệ tuần hoàn trên 

phải cân bằng. Trường hợp tĩnh mạc gánh tăng - như trong xơ gan - thì dòng tuần 

hoàn ở động mạch gan bị chèn ép dẫn đến thiếu dinh dưỡng tế bào gan. 

Tĩnh mạch gánh gom máu từ tĩnh mạch tỳ và tĩnh mạch treo tràng. Do đó, 

khi tĩnh mạch gánh bị cản trở thì tĩnh mạch tỳ cũng bị cản trở. Trong lâm sàng 

thường thấy gan to kèm theo lách to. 

Trong gan, ngoài tuần hoàn máu còn có sự tuần hoàn mật. Vì vậy, khi ứ đọng 

mật, áp lực trong ống dẫn mật tăng cao gây rối loạn tuần hoàn máu của gan. 

Gan còn là cơ quan dự trữ máu. Điều này cần được hết sức lưu ý trong 

trường hợp phẫu thuật gan. 

3.1.2. Tuần hoàn bên (tuần hoàn bàng hệ): 

Ở gan có nhiều tổ chức sợi. Khi nó phát triển mạnh sẽ chèn ép vào nhu mô 

gan gây ra tắc mạch (như trong trường hợp xơ gan). 

Hệ mạch gánh cũng dễ bị tắc bởi những cục máu đông. Khi hệ mạch gánh 

bị tắc đột ngột thì dòng máu từ phía dưới (ruột và lách) khó trở về vòng tuần 

hoàn chung. Áp lực mao mạch tăng tới 20 - 30mmHg, huyết tương tràn vào 

hốc ruột và các khoang màng bụng nhanh chóng (cổ trướng). Vì vậy bệnh 

nhân có thể chết sau vài giờ. 

Hệ thống mạch máu trong gan có nhiều mạch nối (amastomose). Vì vậy, 

nếu hệ thống tuần hoàn gánh bị tắc từ từ thì các mạch nối sẽ tăng cường, hoặc 

bắt đầu tham gia hoạt động tạo nên những con đường tuần hoàn bên - tuần 

hoàn bàng hệ. Các mạch bên chủ yếu là: 

- Các mạch nối giữa tĩnh mạch tỳ và tĩnh mạch thực quản. 

- Các mạch nối quanh rốn và vòng cổ dạ dày. 

- Các mạch nối giữa tĩnh mạch sigma và tĩnh mạch trĩ. 
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- Các mạch nối từ tĩnh mạch ruột, qua các nếp gấp của phúc mạc tới thành 

sau của bụng. 

Tuần hoàn bên là hình thức thích nghi bù trừ. Trong trường hợp chúng 

phát triển mạnh có thể gây tai biến, như tĩnh mạch thực quản dễ vỡ khi giãn 

rộng gây ra xuất huyết thực quản. 

Sự xuất hiện và phát triển tuần hoàn bàng hệ là một trong những dấu hiệu 

rất quan trọng trong chẩn đoán và biện luận lâm sàng. 

3.2. Điều tiết tuần hoàn gan: 

Khoảng 4/5 lượng máu vào gan là bắt nguồn từ ruột và dạ dày (khoảng 

850ml/phút), còn 1/5 là từ lách và tụy. 

3.2.1. Điều tiết dòng máu từ dạ dày, ruột: 

Dòng máu qua gan cơ bản chịu sự kiểm soát của cơ chế tự điều tiết. Khi áp 

lực máu ở dạ dày, ruột tăng lên thì xuất hiện phản xạ làm giảm áp lực đó. 

Nguyên nhân của cơ chế tự điều tiết trên là sự thay đổi hoạt động cơ học 

của dạ dày - ruột. Ruột tăng co bóp, chèn ép vào các mạch máu làm giảm 

dòng máu đi tới gan. 

Bản thân sự hoạt động cơ học của ruột lại chịu sự chi phối của thần kinh 

giao cảm. Khi kích thích các sợi phó giao cảm sẽ làm tăng nhu động của ruột 

dẫn đến giảm dòng máu ở ruột. Nhưng kích thích giao cảm làm giảm trương 

lực cơ trơn thành ruột thì lại dẫn đến giảm dòng máu qua ruột nhiều hơn.  

3.2.2. Ảnh hưởng của sự căng giãn thành ruột: 

Do sự phân bố động mạch và tĩnh mạch ruột (1/2 máu động mạch nuôi 

dưỡng ruột ở một bên, còn 1/2 máu động mạch thì nuôi dưỡng ruột phía bên 

kia, các tĩnh mạch chạy song song với động mạch rồi gom về tĩnh mạch mạc 

treo tràng) nên khi ruột bị căng ra thì làm tĩnh mạch bị xẹp lại. Trong khi đó 

động mạch vì cứng hơn nên chưa bị xẹp. Kết quả là máu vẫn có thể đi tới ruột 

nhưng khó trở về. Do đó, áp lực ở mao mạch ruột tăng và một lượng huyết 

tương tràn vào khoang gian bào ở thành ruột gây phù nề ở thành ruột. Nếu 

nặng có thể gây choáng. Điều này thường gặp trong trường hợp tắc ruột.  

4. Tuần hoàn phổi. 

Tuần hoàn phổi cũng chính là vòng tuần hoàn nhỏ. Đây là vòng tuần hoàn 

chức phận. Cần phân biệt với hệ tuần hoàn nuôi dưỡng phổi đi theo các động 

mạch phế quản là nhánh của động mach chủ đưa máu giàu O2 đến dinh dưỡng 
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phổi (cung cấp máu cho các nhu mô phổi - mô liên kết vách phế nang, các phế 

quản to và nhỏ) không tham gia vào việc trao đổi khí với phế nang. 

4.1. Đặc điểm giải phẫu và sinh lý của tuần hoàn phổi: 

4.1.1. Các mạch máu phổi: 

Tuần hoàn phổi là một vòng tuần hoàn rất ngắn. Động mạch phổi dài 4cm, 

vượt qua phần đỉnh của tâm thất phải thì chia thành 2 nhánh đến 2 phổi tương 

ứng. Các nhánh động mạch và tiểu động mạch đều ngắn và có đường kính to 

hơn so với phần tương ứng ở vòng tuần hoàn lớn. Các tĩnh mạch phổi ngắn, to 

và có hệ số nở rất cao. Do cấu tạo như vậy nên tuần hoàn phổi chịu ảnh hưởng 

của tim cũng như có ảnh hưởng tới tim một cách rõ rệt. 

Về mặt cấu trúc, thành mạch phổi (kể cả động mạch, tĩnh mạch và mao 

mạch) có nhiều sợi đàn hồi. Thành động mạch ở phổi tương đối mỏng, chỉ 

bằng 1/3 thành động mạch chủ. Đặc biệt, thành mao mạch rất mỏng, mạng 

lưới mao mạch rất rộng (diện tích chung tới 150m2 ) nên tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc trao đổi khí. 

Ngoài ra, trong hệ thống mạch máu phổi có rất nhiều mạch tắt (shunt) và 

mạch nối (anastomose) cũng như có nhiều mạch khép và mạch mở làm nhiệm 

vụ dự trữ và thích nghi bù trừ trong những trường hợp lao động cần trao đổi 

khí mạnh mẽ hơn. 

4.1.2. Khối lượng máu ở vòng tuần hoàn phổi: 

Khối lượng máu ở vòng tuần hoàn phổi ít hơn so với vòng tuần hoàn lớn 

nhưng tốc độ máu lưu thông ở đây lại nhanh hơn. Do đó mà lưu lượng máu ở 

vòng tuần hoàn phổi vẫn cân bằng với vòng tuần hoàn lớn. 

Nhờ có thành mỏng, hệ số nở cao nên mạch máu phổi có sức chứa máu rất 

lớn. Điều này cho phép động mạch phổi chịu được thể tích tâm thu của tâm 

thất phải. 

Sức cản ngoại vi tuần hoàn phổi rất thấp, chỉ bằng 1/10 so với vòng tuần 

hoàn lớn nên sự lưu thông máu ở đây được dễ dàng. 

Tuần hoàn phổi diễn ra trong lồng ngực có áp lực âm. Do đó nó chịu 

ảnh hưởng của sức hút lồng ngực, tức là chịu ảnh hưởng của hiện tượng cơ 

học hô hấp. 

4.1.3. Các mạch bạch huyết của phổi: 

Các mạch bạch huyết của phổi trải suốt ở tất cả các mô đệm rồi chạy tới 

rốn phổi, sau đó đổ vào ống bạch huyết bên phải và cuối cùng về hội lưu 



 188 

Pirogov. Một số chất đặc biệt ở phế nang, các protein từ các mô phổi được đổ 

vào mạch bạch huyết, nhờ đó mà phổi tránh được phù phổi. 

4.2. Động lực tuần hoàn phổi: 

Máu lưu thông được trong tuần hoàn phổi là nhờ sự co bóp của tâm thất 

phải, sự giãn nở của tâm nhĩ trái và sức hút của lồng ngực.  

4.2.1. Áp lực của tâm thất phải và ở động mạch phổi: 

Ở người bình thường, áp lực tâm thu của tâm thất phải khoảng 25mmHg, 

còn áp lực tâm trương của tâm thất phải là 0 - 1mmHg, thấp hơn rất nhiều so 

với áp lực ở tâm thất trái. Nhưng do sức cản ngoại vi của tuần hoàn phổi rất 

thấp nên áp lực trên vẫn đủ để tống lượng máu gần bằng với lượng máu ở tâm 

thất trái. 

Trong thời gian tâm thất thu, áp lực động mạch phổi cân bằng với áp lực 

của tâm thất phải. Nhưng trong thời gian tâm trương, ngay sau khi van tổ chim 

đóng, mặc dù áp lực ở tâm thất phải tụt xuống, áp lực ở động mạch phổi vẫn 

còn giữ ở mức cao (8mmHg) rồi mới giảm từ từ. Đó là do máu phải qua mạng 

lưới mao mạch dày đặc của phổi. Như vậy, hiệu số huyết áp ở động mạch phổi 

cao (25 - 8 = 17mmHg) chiếm 2/3 của áp lực tâm thu của tâm thất phải. Trong 

khi đó ở động mạch chủ hiệu số này chỉ bằng 1/3 áp lực tâm thu của tâm thất 

trái. Điều đó tạo thuận lợi cho việc tâm thất phải đưa máu vào động mạch phổi. 

Huyết áp trung bình ở động mạch phổi khoảng 13mmHg. 

4.2.2. Áp lực ở mao mạch phổi: 

Chưa có phương pháp nào đo được chính xác áp lực máu ở mao mạch 

phổi. Tuy vậy, khi biết huyết áp trung bình ở động mạch phổi là 13mmHg, ở 

tĩnh mạch phổi là 1 - 5mmHg thì có thể phán đoán áp lực ở mao mạch phổi 

khoảng 7 - 10mmHg. Nhưng do sức cản động mạch phổi nhỏ hơn so với sức 

cản của tĩnh mạch phổi nên áp lực ở mao mạch phổi thấp hơn dự đoán trên, 

đạt khoảng 6 - 8mmHg (trung bình là 7mmHg). 

 Như vậy, áp lực máu ở mao mạch phổi thấp hơn áp lực keo của huyết 

tương (khoảng 28mm) cho nên ngoài những vùng do động mạch phế quản chi 

phối, mô phổi không bao giờ có dịch kẽ. Nước và dung dịch muối cho vào phế 

nang cũng được hấp thu nhanh, điều này tạo thuận lợi cho sự hô hấp. Nếu vì 

một lý do nào đó áp lực máu trong phổi tăng lên sẽ dẫn đến hiện tượng phù 

phổi rất nguy hiểm. 
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4.2.3. Áp lực tĩnh mạch phổi và áp lực tâm nhĩ trái: 

Áp lực trung bình tĩnh mạch phổi và tâm nhĩ trái là 2mmHg. Điều này 

chứng tỏ sức cản ở động mạch phổi và tĩnh mạch phổi hầu như bằng nhau 

(trong khi đó ở vòng đại tuần hoàn sức cản ở động mạch lớn gấp 4 - 7 lần sức 

cản ở tĩnh mạch). Áp lực này cao hơn nhiều so với áp lực trong tâm nhĩ phải 

(ở tâm nhĩ phải khoảng từ 5mmHg - 6mmHg). Thông thường, áp lực cuối 

nguồn tăng cao thì áp lực đầu nguồn cũng tăng cao. Nhưng ở tuần hoàn phổi, 

tương quan này không xảy ra và mao mạch ở đây có khả năng đàn hồi lớn và 

có sức cản rất thấp. Do đó, trong trường hợp áp lực tâm nhĩ trái tăng lên 

không nhiều (dưới 7mmHg) thì huyết áp động mạch phổi chưa thay đổi. Sự 

tăng áp lực động mạch phổi chỉ xuất hiện khi áp lực tâm nhĩ trái tăng trên 

7mmHg. 

4.3. Thể tích máu và tốc độ dòng máu trong tuần hoàn phổi: 

4.3.1. Thể tích máu trong tuần hoàn phổi: 

Thể tích máu của tuần hoàn phổi vào khoảng 450 ml, bằng 9% thể tích 

máu của cả hệ thống tuần hoàn. Khoảng 70ml của lượng máu này nằm ở mao 

mạch, phần còn lại chia đều cho động mạch và tĩnh mạch. 

Khi thay đổi điều kiện sinh lý và bệnh lý, số lượng máu chứa ở phổi có thể 

thay đổi từ bằng 1/2 bình thường đến gấp hai bình thường. Thí dụ, khi hẹp lỗ 

và/ hoặc hở van hai lá cũng như khi suy tim trái, lượng máu trong phổi cao 

gấp hai lần bình thường. 

4.3.2. Lưu lượng máu qua phổi: 

Trong trạng thái yên nghỉ chỉ có 1/10 số mao mạch phổi là mao mạch mở, 

còn lại là các mao mạch khép làm nhiệm vụ dự trữ. Các mao mạch khép sẽ 

mở ra một cách thụ động dưới ảnh hưởng cơ  học của áp lực máu khi áp lực 

này tăng cao hoặc dưới ảnh hưởng của quá trình điều tiết phản xạ. Do đó, lưu 

lượng tuần hoàn phổi thay đổi rất nhiều: từ 5 - 6 lít/phút khi nghỉ có thể lên tới 

40 lít/phút khi lao động nặng. Đồng thời thời gian máu lưu lại ở mao mạch 

phổi cũng thay đổi. Bình thường là 0,8 giây, khi lưu lượng máu tăng thì thời 

gian ngắn lại chỉ còn 0,3 giây. 

Bằng thể tích ký, người ta đã đo được lượng máu qua phổi biến đổi theo 

nhịp tim. Trong trạng thái nghỉ: Ở thì tâm thu, lượng máu qua phổi  là 12,5 - 

25,6 lít/phút; thì tâm trương là 2,4 - 4,2 lít/phút. 

4.3.3. Tốc độ dòng máu: 
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Tốc độ dòng máu qua phổi rất nhanh. Để thực hiện vòng tuần hoàn phổi, 

máu chỉ đi mất 4 - 5 giây; trong khi đó để thực hiện vòng tuần hoàn lớn máu 

phải đi mất 16 - 20 giây. 

4.4. Điều tiết tuần hoàn phổi: 

Tuần hoàn phổi được điều tiết trực tiếp bởi hoạt động của tim, đặc biệt là 

tâm thất trái và chịu sự chi phối của thần kinh thực vật, của một số yếu tố thể 

dịch và độ thông khí phế nang. 

4.4.1. Sự điều tiết của tâm thất trái: 

       Lượng máu qua phổi phải cân bằng với lượng máu do tâm thất trái phóng 

ra (trừ 1 - 2 % đi qua các mạch máu phế quản). Bởi vậy, lượng máu qua phổi 

được điều tiết bởi khả năng co bóp của tâm thất trái. 

Trong lâm sàng, khi bị hẹp lỗ van hai lá hoặc suy tim trái, máu ứ ở tâm nhĩ 

trái khó xuống tâm thất trái dẫn đến máu ứ ở tuần hoàn phổi. Sự ứ đọng máu 

này sẽ dẫn đến phù phổi. 

4.4.2. Sự chi phối của thần kinh thực vật: 

Tuần hoàn phổi chịu sự chi phối của thần kinh thực vật như các mạch máu 

ngoại vi của hệ tuần hoàn. Kích thích các sợi phó giao cảm đi tới phổi sẽ gây 

giảm sức cản ngoại vi, còn kích thích các sợi giao cảm thì làm tăng sức cản 

ngoại vi. 

Tuy vậy, sự chi phối thần kinh đối với tuần hoàn phổi không có ý nghĩa lớn.  

4.4.3. Ảnh hưởng của một số yếu tố thể dịch: 

Trong các yếu tố thể dịch ảnh hưởng lên phổi, đáng chú ý nhất là 

serotonin. Serotonin là chất được thấm vào máu từ nhiều mô khác nhau của cơ 

thể, đặc biệt là từ tiểu cầu khi bị vỡ. 

Serotonin có tác dụng làm tăng sức cản của tuần hoàn phổi. Người ta cho 

rằng serotonin làm tăng sức cản bằng cách làm ngưng kết các tiểu cầu, gây tắc 

các mạch máu nhỏ. Điều này thấy rất rõ trong các thí nghiệm trên động vật.  

4.4.4. Ảnh hưởng của sự thông khí: 

Khi nồng độ oxy trong phế nang giảm thấp, các mạch máu tại đó và vùng 

phụ cận bị co lại một cách chậm chạp trong vòng 5 - 10 phút. Sức cản tuần 

hoàn phổi trong trường hợp này tăng lên, có khi tăng gấp đôi hoặc gấp ba 

(ngược với vòng đại tuần hoàn khi nồng độ  oxy giảm thì mạch giãn).  



 191 

Hiện tượng tăng sức cản trong tuần hoàn phổi khi giảm nồng độ oxy có tác 

dụng điều hòa phân phối máu. Ở thì hít vào, máu trong phổi giàu oxy, mạch 

giãn ra, máu đến phổi nhiều để tăng cường trao đổi với phế nang. Ở thì thở ra 

thì ngược lại. Đó là sự điều hòa theo thời gian. Ngoài ra còn có sự điều hòa 

theo không gian: khi một số phế nang kém hoạt động, nồng độ  oxy trong phế 

nang giảm, các mao mạch tại đó và xung quanh co lại khiến cho sức cản tăng 

lên, nên bắt buộc dòng máu phải chảy qua các phế nang khác để nhận được 

nhiều  oxy hơn. 

Ngược lại, trong trường hợp oxy trong phế nang tăng lên gây phản ứng 

giãn mạch tại chỗ. Thí dụ, khi lao động, phế nang tăng cường hoạt động, nồng 

độ oxy trong phế nang tăng lên thì các mao mạch tại đó cũng giãn ra để tiếp 

nhận nhiều oxy cho cơ thể. 

Trong phổi có vùng phế nang nở nhiều, oxy cao, mạch giãn, máu đến 

nhiều; có vùng phế nang nở ít (đỉnh phổi), oxy thấp, mạch co, máu đến ít. 

Cơ chế của hiện tượng này là do khi oxy trong máu thấp sẽ tác động vào 

mô phổi gây tiết một số chất gây co mạch (có thể là prostaglandin). 

 

 

TUẦN HOÀN BẠCH HUYẾT 

 

Tuần hoàn bạch huyết là tuần hoàn của dịch kẽ. Các dịch kẽ đi từ mô vào các 

mạch bạch huyết nhỏ, sau đó gom vào các mạch bạch huyết lớn và cuối cùng đổ 

vào hai ống là ống bạch huyết phải và ống bạch huyết trái (hay ống ngực). 

Ống ngực thu nhận bạch huyết từ các mạch của hai chân, của phần lớn các 

cơ quan trong ổ bụng, của một nửa bên trái đầu mặt, lồng ngực và của tay trái.  

Ống bạch huyết phải thu nhận các mạch từ phần còn lại của cơ thể (hình 

4.21). 
 

Cả hai ống trên đều đổ vào các tĩnh mạch lớn của tuần hoàn máu - ống 

ngực trái đổ vào tĩnh mạch dưới đòn trái. Như vậy, bạch huyết cùng với máu 

tĩnh mạch đổ về tâm nhĩ phải. Trong một ngày đêm, lượng bạch huyết đổ vào 

vòng tuần hoàn máu khoảng 2000 - 4000ml. 
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Bạch huyết là chất dịch không màu, có phản ứng kiềm, chứa khoảng 3 - 4% 

protid, 1% glucose, 0,8 - 0,9% các muối vô cơ. Độ quánh của bạch huyết nhỏ 

hơn độ quánh của máu. Trong bạch huyết còn có các bạch cầu lympho, mono 

và bạch cầu ưa acid. Thành phần của bạch huyết không hằng định mà phụ thuộc 

vào chức năng của các mô tạo ra nó. Sau khi ăn thức ăn có nhiều mỡ, dòng 

bạch huyết chảy từ ống tiêu hóa ra có màu trắng sữa; từ gan chảy ra bạch huyết 

chứa nhiều protein; còn từ các tuyến chảy ra bạch huyết chứa nhiều hormon. 

Thông qua hệ bạch huyết, các chất có phân tử lượng lớn do cơ quan và  

mô bài xuất trong quá trình hoạt động đã được đưa ra khỏi mô. Những chất 

này có thể là độc tố xuất hiện khi mô bị tổn thương, có thể là chất độc của vi 

khuẩn hoặc bản thân các vi khuẩn. 

Để bảo vệ cho máu tránh khỏi các chất độc, trên đường vận chuyển của 

bạch huyết có các hạch bạch huyết. Trong hạch có các tế bào lympho. Những 

tế bào này có khả năng khử độc, thu nhận các vật lạ và những chất có phân tử 

lượng lớn bằng con đường thực bào và phân hủy chất. Thí dụ, từ ống ruột có 

các chất dinh dưỡng và cả các chất độc đi vào bạch huyết. Các chất này đi qua 

các hạch bạch huyết đầu tiên nằm ở thành ruột, rồi qua các hạch tiếp theo nằm 

ở mạc treo tràng. Sau khi đã được khử độc, các chất dinh dưỡng theo mạch 

bạch huyết về máu. 

 
 

Hình 4.21: Hệ tuần hoàn bạch huyết. 

1. Các hạch cổ. 

2. Hạch trên đòn. 

3. Hạch mạch dưới đòn. 

4. Ống bạch huyết phải. 

5. Ống ngực. 

6. Các hạch nách. 

7. Bể Chyli. 

8. Các hạch bụng. 

9. Các hạch bẹn. 
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Quá trình khử độc của vi khuẩn còn diễn ra ở các hạch  hạnh nhân phân bố 

quanh vùng họng. 

Sự vận chuyển bạch huyết được thực hiện nhờ sự co bóp có chu kỳ của 

thành các mạch bạch huyết lớn. Trong các mạch này có van. Các van này chỉ 

cho bạch huyết đi theo một chiều. 

Sự điều hòa tuần hoàn bạch huyết diễn ra nhờ có các cơ chế sau: 

- Tại các thành mạch bạch huyết lớn có các sợi giao cảm. Các sợi này gây 

phản ứng co mạch bạch huyết khi xúc cảm, khi đau, khi có các kích thích vào 

các thụ cảm thể bên trong cơ quan và khi tăng áp ở xoang động mạch cảnh. 

- Sự vận chuyển bạch huyết tăng khi tăng sức hút ở lồng ngực và tăng sự 

co bóp của cơ xương. 

- Lượng bạch huyết tăng lên khi tăng độ chênh lệch áp lực thẩm thấu giữa 

mao mạch và mô. Ngược lại, lượng bạch huyết giảm khi áp lực keo của 

protein trong máu tăng. 

 



 194 

Chương 5 

SINH LÝ HÔ HẤP 

 

Muốn duy trì sự sống, tế bào cần phải có oxy để biến năng lượng hóa học 

của thức ăn thành các dạng năng lượng khác như (cơ năng, nhiệt năng...) dùng 

vào mọi hoạt động sống. Đồng thời, carbon dioxid (CO2) sinh ra trong quá 

trình sống cần phải thải ra ngoài. Cung cấp oxy và thải CO2 là chức năng 

chính của bộ máy hô hấp. 

Những cơ thể đơn bào trao đổi khí trực tiếp với môi trường xung quanh. Ở 

động vật đa bào, các chất khí trao đổi với môi trường trong cơ thể - tức nội 

môi (gồm máu và các dịch thể), rồi nội môi lại trao đổi khí với môi trường 

xung quanh nhờ hoạt động của bộ máy hô hấp. 

Hô hấp ở người gồm những quá trình sau: 

- Thông khí phổi.  

- Vận chuyển khí trong máu. 

- Trao đổi khí ở mô, giữa máu ở các mao mạch vòng đại tuần hoàn với các 

tế bào ở mô. 

- Điều hòa chức năng hô hấp. 

Sử dụng oxy ở tế bào - tức là hô hấp tế bào (phần này sẽ nghiên cứu trong 

giáo trình hóa sinh). 

 

CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ CỦA PHỔI 

1. Sơ lược về giải phẫu và bộ máy hô hấp. 

Phổi cùng với tim, những mạch máu lớn và thực quản làm thành khối mô 

choán hết bên trong lồng ngực. Phổi có cấu trúc phức tạp, gồm ống dẫn khí, 

mạch máu và mô liên kết đàn hồi. Không khí từ mũi hoặc miệng xuống khí 

quản, các phế quản, các tiểu phế quản. Các tiểu phế quản phân nhánh nhiều 

lần, đường kính của ống càng xa càng nhỏ đi, cuối cùng tới những túi là 

những phế nang. Phế nang là nơi trao đổi khí. Đường dẫn khí đều có máu nuôi 

dưỡng, đặc biệt ở thành phế nang có mạng lưới mao mạch dày đặc. Mô liên 
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kết đàn hồi ở giữa các ống dẫn khí và mạch máu, có vai trò quan trọng trong 

hô hấp. 

1.1. Đường dẫn khí: 

Không khí qua mũi hoặc miệng đến hầu. Tại đây, đường dẫn khí được chia 

thành 2 nhánh, nhánh phía sau là thực quản, nhánh phía trước là đường dẫn 

khí đến phổi. Đường dẫn khí có thanh quản, nơi có 2 dây thanh âm. Hai dây 

này khép để viên nuốt không lọt vào đường dẫn khí. Tiếp theo thanh quản là 

khí quản. Khí quản được chia thành hai phế quản đi vào hai lá phổi. Trong lá 

phổi, phế quản chia thành nhiều nhánh nhỏ dần, cuối cùng nhánh nhỏ nhất là 

ống phế nang dẫn vào phế nang. 

Ngoài chức năng dẫn khí, đường dẫn khí còn có những chức năng quan 

trọng như: 

- Bảo vệ: Lớp biểu mô lát mặt trong đường thở có những lông luôn luôn 

chuyển động “quét” về phía hầu. Các tuyến ở biểu mô tiết chất nhầy láng 

khắp bề mặt đường dẫn khí. Hàng ngày, nhiều hạt bụi theo không khí hít 

vào đường hô hấp. Bụi đó dính vào dịch nhầy và được các lông liên tục 

“quét” đẩy về phía hầu, sau đó được nuốt vào dạ dày. Hoạt động của lông 

và dịch nhầy nêu trên là một cơ chế thanh thải (clearance) hữu hiệu không 

chỉ giữ sạch, chống bụi mà còn bảo vệ chống nhiễm khuẩn theo bụi. Bất kỳ 

nguyên nhân nào làm liệt cử động lông (trong đó có khói thuốc lá) thì phổi 

dễ bị nhiễm khuẩn. 

Ngoài ra, ở niêm mạc đường hô hấp còn có nhiều đại thực bào tham gia 

vào cơ chế bảo vệ phổi. 

- Sưởi không khí: Không khí hít vào tiếp xúc với lớp biểu mô đường dẫn 

khí, được sưởi ấm lên xấp xỉ 370C và bão hòa hơi nước trước khi đến phế 

nang. 

- Phát âm: Hai dây thanh âm rung động khi có dòng không khí đi qua góp 

phần thực hiện phát âm. Đó là một khâu của chức năng ngôn ngữ. 

- Biểu hiện tình cảm: Hoạt động của đường hô hấp cùng với dây thanh âm 

tạo ra âm thanh như tiếng cười, tiếng khóc, thở dài... 

1.2. Phế nang và màng hô hấp: 

Phế nang là những túi nhỏ có thành rất mỏng (gọi là vách phế nang). Phế 

nang là nơi tiếp nhận không khí từ tận cùng phế quản. Vách phế nang là một 
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lá mỏng gồm các sợi mô đàn hồi, có một lớp biểu mô mỏng lót bên trong phế 

nang và có nhiều mao mạch. Giữa máu mao mạch và không khí trong phế 

nang được ngăn cách bởi vách cực mỏng gọi là màng hô hấp. 

 

Màng hô hấp có 6 lớp (hình 5.1): 

- Lớp dịch lót phế nang chứa chất hoạt diện (surfactant) có tác dụng làm 

giảm sức căng mặt ngoài của dịch phế nang. 

- Lớp tế bào biểu mô dẹt của phế nang. 

- Màng nền của tế bào biểu mô dẹt. 

- Lớp khoảng kẽ rất hẹp giữa biểu mô phế nang và mao mạch phổi. 

- Màng nền mao mạch. Màng này có chỗ hòa lẫn vào màng nền biểu mô. 

- Lớp nội mô mao mạch. 

 

Chiều dày của màng hô hấp từ 0,2 - 0,6m. Tổng diện tích của màng hô 

hấp ở người trưởng thành khoảng 50 - 100 m2  

Lượng máu chứa trong hệ mao mạch phổi khoảng 60 - 140ml. Đường kính 

mao mạch chừng 5m. Do đó, hồng cầu muốn đi qua mao mạch phải biến 

 

Hình 5.1. Siêu cấu trúc màng hô hấp. 
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dạng kéo dài ra, màng hồng cầu áp sát vào màng mao mạch. Vì thế, khí hô 

hấp khuếch tán qua màng này rất thuận lợi. 

1.3. Liên quan giữa phổi và lồng ngực: 

Thành lồng ngực có tính đàn hồi, thế nghỉ là lúc thở ra. Khi hít vào cần có  

một lực tác động lên thành lồng ngực làm nó nở ra. Khi thở ra, do tính đàn 

hồi của thành lồng ngực đưa nó về thế ban đầu. 

Phổi cũng có tính đàn hồi. Phổi luôn theo sát lồng ngực cả trong thì thở ra 

và hít vào. Áp lực âm trong khoang phế mạc là yếu tố quan trọng làm cho 

phổi thường xuyên theo sát lồng ngực. 

1.3.1. Hệ số nở của phổi (compliance): 

Hệ số thở của phổi hay khả năng đàn hồi của phổi là do ba yếu tố quyết định: 

- Sức căng bề mặt của dịch lót lòng phế nang. 

- Lực chun giãn của thành phế nang (do thành phế nang có những sợi 

đàn hồi). 

- Trương lực của các cơ thành phế quản. 

Khả năng đàn hồi của phổi được biểu thị bằng công thức: 

 

Ở người lớn, tỷ lệ này chừng 200ml/cmH2O, nghĩa là khi áp lực phổi thay 

đổi 1cmH2O thì thể tích phổi thay đổi 200ml. Ở trẻ em, tỷ lệ này chừng 5 - 10 

ml/cmH2O. 

1.3.2. Chất hoạt diện và sức căng mặt ngoài: 

Khi nước tiếp xúc với không khí, mặt ngoài của nước làm thành một màng 

phân tử nước. Các phân tử nước đó hút lẫn nhau, co lại với nhau khá mạnh tạo 

thành giọt nước tròn. Cũng như vậy, mặt trong của phế nang được lót một lớp 

dịch đặc biệt có xu hướng co phế nang nhỏ lại. Chính lực tạo ra xu thế co xẹp 

lại là sức căng bề mặt ngoài. Nếu ta loại bỏ lực làm căng của lớp dịch trên bề 

mặt phế nang bằng cách đổ đầy vào phổi dung dịch muối thì sẽ làm giảm tới 

2/3 tính đàn hồi của phổi. Nếu mặt trong phế nang được phủ bằng dung dịch 

nước thì sức căng bề mặt của nó tăng lên 5 - 8 lần. Thực tế điều này không 

xảy ra vì mặt trong phế nang được phủ một chất làm giảm sức căng bề mặt. 

C: Hệ số nở của phổi. 

V: Sự biến đổi thể tích 

p: Sự biến đổi áp lực vận động 
của phổi 
 

 V 
C =  

 p 
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Chất đó gọi là chất hoạt diện (surfactant). Độ dày của lớp dịch này khoảng 20 

- 100nm. Thần kinh phó giao cảm có tác dụng tăng cường tạo surfactant. Nếu 

cắt đứt hai dây thần kinh X thì surfactant giảm đáng kể. 

Tác dụng của chất hoạt diện là làm giảm sức căng mặt ngoài. Chất hoạt 

diện do tế bào phổi típ II sản xuất. Các tế bào này chiếm 10% diện tích của 

phế nang. 

Chất hoạt diện là một hỗn hợp nhiều thành phần. Trong đó, quan trọng 

nhất là dipalmitoyl lecithin, các apoprotein surfactant và ion calci. 

 Dipalmitoyl lecithin cùng các photpholipid khác làm giảm sức căng mặt 

ngoài. Chúng không tan trong dịch mà tỏa trên mặt dịch vì các phân tử của 

chúng mang tính phân cực. Sức căng mặt ngoài của dịch lót phế nang có chất 

hoạt diện khoảng 5 – 30 dyn/cm. Trong khi đó sức căng mặt ngoài nước tinh 

khiết là 70 dyn/cm, của dịch lót phế nang không có chất hoạt diện là 50 dyn/cm. 

+ Sức căng mặt ngoài gây xẹp phế nang: sức căng mặt ngoài ký hiệu là T 

(tension) có xu thế gây xẹp phế nang. Phế nang có bán kính r. Áp suất làm xẹp 

phế nang ký hiệu là P được tính theo công thức Laplace: P = 2T/r. Như vậy, 

phế nang càng nhỏ (r nhỏ) thì áp suất (P) càng lớn và xu thế xẹp càng mạnh.  

+ Chất hoạt diện làm ổn định kích thước phế nang: 

Theo công thức P = 2T/r thì các phế nang nhỏ (r nhỏ) có áp suất P lớn sẽ bơm 

khí sang phế nang lớn (r lớn) có áp suất thấp (P nhỏ). Như vậy, phế nang lớn sẽ 

phình ra, phế nang nhỏ sẽ xẹp đi. Trên thực tế, kích thước các phế nang vẫn ổn 

định. Người ta cho rằng, cơ thể có 3 cơ chế duy trì sự ổn định phế nang, đó là: 

- Có sự phụ thuộc lẫn nhau (interdependance) giữa các yếu tố phế nang, 

ống phế nang và các khoảng không khác. Các yếu tố này có chung vách và có 

cấu trúc tựa như "nẹp" giữ nhau. 

- Ở mỗi đơn vị chức năng của phổi gồm một hay vài ống phế nang, có vài 

phế nang kèm theo, được bao bọc bằng một vách xơ là một thứ "nẹp" gia cố 

thêm độ ổn định phế nang. 

- Chất hoạt diện có hai tác dụng: một là giảm sức căng bề mặt, do vậy 

vách xơ dễ giữ được khung phế nang khỏi xẹp; hai là khi phế nang co nhỏ làm 

dày thêm mật độ tế bào tiết chất hoạt diện và làm tăng nồng độ chất hoạt diện, 

do đó làm giảm mạnh sức căng, khiến phế nang lại nở ra. 
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Ở thai nhi, chất hoạt diện được sản xuất từ tháng thứ 7 trở đi. Do vậy, nếu 

trẻ đẻ thiếu tháng sẽ có nguy cơ thiếu chất hoạt diện và tạo ra lớp màng trong 

suốt (pellucid membrane) gây suy hô hấp, có thể bị chết. 

 

 

1.3.3. Khoang màng phổi: 

Bề mặt phổi và thành lồng ngực được bao phủ bởi một lớp màng thanh 

dịch gọi là màng phổi. Màng phổi có hai lá: lá thành dán vào thành trong lồng 

ngực và lá tạng dán vào mặt ngoài của phổi. Lá thành và lá tạng áp sát nhau 

(có lớp dịch rất mỏng, trơn, giúp cho hai lá trượt lên nhau khi thở). 

Diện áp sát của lá màng phổi được gọi là khoang màng phổi (pleural 

space). Người ta còn gọi khoang màng phổi là "khoang ảo" (virtual spasce) vì 

nó không có thật. Chỉ trong bệnh lý, khi có dịch hay có khí trong đó (gọi là 

tràn dịch hay tràn khí màng phổi) thì khoang ảo này mới trở thành khoang thật 

chứa một lượng dịch hay khí.  

Trong khoang màng phổi có áp suất âm (áp suất thấp hơn áp suất khí 

quyển). Chính áp suất âm này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng chi phối nhiều 

hiện tượng sinh lý và bệnh lý về hô hấp và tuần hoàn. 

Bình thường, trong khoang màng phổi không có không khí và dịch (trừ lớp 

thanh dịch cực mỏng đủ để làm trượt hai màng) vì khí trong máu vòng tiểu 

tuần hoàn có áp lực riêng phần thấp hơn khí quyển và áp lực thẩm thấu trong 

thanh dịch rất thấp, lượng protein thấp hơn nhiều so với huyết tương. Tất cả 

những nguyên nhân trên khiến cho nếu có dịch hay khí trong khoang màng 

phổi thì chúng sẽ bị hấp thu đi. 

1.3.4. Áp suất âm và cơ chế tạo áp suất âm trong khoang màng phổi: 

Áp suất âm trong khoang màng phổi cùng với áp suất thấp trong lồng ngực  

có ý nghĩa rất lớn trong sinh lý hô hấp và tuần hoàn. 

Để chứng minh có áp suất âm đó, người ta dùng một kim tiêm có nối với 

một áp kế rồi chọc kim qua khe liên sườn vào khoang màng phổi, sẽ thấy áp 

kế chỉ áp suất âm. Khi hít vào thì áp suất đó càng âm hơn. 

Người ta giải thích cơ chế tạo áp suất âm như sau: Sau khi sinh, lồng ngực 

đứa trẻ tăng trưởng nhanh hơn phổi, nên có khuynh hướng nở to, khiến thành 

ngực tách khỏi mặt ngoài của phổi. Nhưng áp suất khí quyển thông qua đường 
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hô hấp, tác động bên trong phế nang, luôn luôn làm phổi nở thêm và bám sát 

theo thành ngực. Trong khi đó, phổi có tính đàn hồi (do có sợi đàn hồi) có xu 

thế co về rốn phổi, không theo độ nở của thành ngực. Sự co kéo ngược chiều 

đó đã tạo ra áp suất âm trong khoang màng phổi. 

Áp suất âm trong khoang màng phổi thay đổi theo thì thở. Lúc nghỉ thở, 

tức là cuối kỳ thở ra bình thường, áp suất khoang màng phổi chừng -4mmHg; 

Cuối kỳ hít vào bình thường, ngực nở thêm, phổi nở theo, sợi đàn hồi của mô 

phổi bị căng thêm tạo sức co đàn hồi mạnh hơn nên áp suất khoang màng phổi 

càng âm thêm và chừng -7 mmHg. Khi hít vào hết sức sâu, áp suất màng phổi 

có thể thấp tới khoảng -30 mmHg. Khi thở ra hết sức, áp suất trong khoang 

màng phổi bằng -1 mmHg hoặc xấp xỉ 0 (bằng áp suất khí quyển). 

2. Động tác hô hấp. 

Thở là sự cử động do co giãn các cơ hô hấp, làm thay đổi thể tích lồng 

ngực gây biến đổi áp suất trong ngực và phế nang, tạo điều kiện cho dòng khí 

từ ngoài vào phế nang và từ phế nang ra ngoài. 

Không khí cũng như các chất lỏng lưu chuyển từ nơi có áp suất cao đến 

nơi có áp suất thấp, tuân theo định luật Poiseuille: 

 

 

 

 

Công thức này nói lên rằng, chất lỏng lưu chuyển từ nơi có áp suất cao P 1 

đến nơi áp suất thấp P2 và lưu lượng F (flow) của dòng chảy tỷ lệ thuận với 

chênh lệch áp suất (P1 - P2) và với lũy thừa bậc bốn của bán kính (r) ống dẫn; 

tỷ lệ nghịch với chiều dài (L) của ống dẫn và với độ nhớt  (eta) của chất lỏng. 

Trong sinh lý học hô hấp, không để ý đến các tham số phức tạp nêu trên.  Đặt 

r4/8L là độ dẫn thông G của ống dẫn và P2 = 0 (bằng áp suất khí quyển). Khi 

đó,  công thức Poiseuille trở thành:  

 F = P  G 
 

Trong y học, người ta dùng đại lượng sức cản R (resistance) là đảo nghịch  

của độ dẫn thông G: 

 R = 1/G 

 Ta có: F = P/R 
 

F = (P1 - P2) 
r4 

8L 

P1: áp suất cao. 

P2: áp suất thấp 

Trong đó: 
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Vậy, lưu lượng thông khí tỷ lệ thuận với áp suất P đẩy khí và tỷ lệ nghịch 

với sức cản R của đường dẫn khí. 

2.1. Động tác hít vào: 

2.1.1. Hít vào thông thường: 

Khi hít vào, lồng ngực tăng kích thước theo cả ba chiều: chiều thẳng đứng,  

chiều trước - sau và chiều ngang. 

- Tăng chiều thẳng đứng: Đáy của lồng ngực là cơ hoành và là cơ thở vào 

chính. Bình thường, cơ hoành lồi lên trên theo hai vòm phải và trái. Phần 

trung tâm là gân, phần xung quanh là những sợi cơ vân. Khi cơ hoành co, nó 

kéo phần trung tâm xuống dưới (hình 5.2-A), do đó làm tăng chiều thẳng đứng 

của lồng ngực. Diện tích cơ hoành khoảng 250cm2. Khi hít vào bình thường, 

cơ hoành hạ khoảng 1,5cm thì thể tích tăng gần 400ml. Khi hít vào cố gắng, 

cơ hoành có thể hạ tới 7 - 8 cm nên thể tích đạt gần 2000ml. Khi liệt cơ hoành, 

hô hấp sẽ bị rối loạn nghiêm trọng. 

- Tăng chiều trước - sau và chiều ngang: Ở tư thế nghỉ ngơi, các xương 

sườn chếch ra phía trước và xuống dưới. Khi các cơ hít vào co lại, xương sườn 

quay xung quanh một trục đi qua hai điểm khớp với đốt sống và chuyển từ tư 

thế chếch xuống sang tư thế nằm ngang hơn. Do đó làm tăng đường kính  

trước - sau và đường kính ngang của lồng ngực (hình 5.2-B). 

Những cơ hít vào đi chếch từ trên xuống bám vào bờ trên các xương sườn 

(như cơ bậc thang, cơ răng cưa to...), trong số đó quan trọng nhất là cơ liên 

sườn ngoài. Những cơ này co làm tăng thể tích lồng ngực theo chiều ngang và 

chiều trước-sau. 

Động tác hít vào là tích cực có tiêu tốn năng lượng để co cơ hoành và các 

cơ hít vào khác. 

2.1.2. Hít vào gắng sức: 

Nếu ta cố gắng hít vào đến hết sức thì có thêm một số cơ nữa cũng tham 

gia vào động tác đó như cơ ức-đòn-chũm, cơ ngực, cơ chéo. Những cơ này là 

những cơ hít vào phụ. Bình thường, chúng tỳ vào bộ phận tương đối bất động 

là lồng ngực để làm cử động đầu và tay. Lúc hít vào gắng sức hay hít vào tối 

đa thì đầu và tay trở thành tương đối bất động và các cơ hô hấp phụ tỳ vào các 

nơi đó mà nâng xương sườn lên thêm nữa. Do đó sẽ tăng thêm các đường kính 

của lồng ngực. Vì cần phải cố định đầu và tay để huy động các cơ hô hấp phụ, 
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người hít vào hết sức sẽ có một tư thế rất đặc biệt: cổ hơi ngửa, hai cánh tay 

dang ra, không cử động. 

2.2. Động tác thở ra: 

2.2.1. Thở ra bình thường: 

Thở ra bình thường là động tác thụ động vì nó không đòi hỏi năng lượng co 

cơ như động tác hít vào. Trong động tác thở ra thông thường, các cơ hô hấp, cụ 

thể là các cơ hít vào thôi không co nữa, lồng ngực trở về vị trí cũ dưới tác động 

của mô đàn hồi ngực, phổi và sức chống lại của các tạng ổ bụng bị nén ép trong 

kỳ hít vào. Các xương sườn hạ thấp xuống, cơ hoành nâng lên làm giảm dung 

tích của lồng ngực làm cho phổi xẹp xuống đẩy không khí từ phổi ra. 
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2.2.2. Thở ra gắng sức: 

Khi thở ra gắng sức hay thở ra tối đa, cơ thể huy động thêm một số cơ nữa, 

chủ yếu là các cơ của thành bụng. Những cơ này khi co sẽ kéo các xương 

sườn xuống thấp hơn nữa, đồng thời ép thêm vào các tạng ở bụng, dồn cơ 

hoành  nâng thêm lên phía lồng ngực làm thể tích lồng ngực càng giảm thêm 

(hình 5.2-A). Như vậy, thở ra gắng sức cũng đòi hỏi năng lượng để co cơ. Nó 

cũng là động tác tích cực. 

2.3. Sự biến đổi áp lực trong phế nang: 

Trong thì hít vào, lồng ngực nở to ra (do co các cơ thở vào), thể tích phổi 

tăng và áp lực trong các phế nang giảm xuống. Trong điều kiện thở vào bình 

 

Hình 5.2: Cơ chế động tác thở ra, hít vào do cơ hoành, cơ thành bụng (A)  

và cơ liên sườn ngoài (B). 

Thở ra Hít vào 

A 

Cơ hoành 

Cơ thành bụng 

Thở ra 

Hít vào 

Cơ liên sườn 

B 
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thường, áp lực trong phế nang thấp hơn áp lực khí quyển chừng -3mmHg. Nếu 

thở vào cố, áp lực có thể giảm tới -57mmHg và tối đa là -80mmHg. Sự chênh 

lệch về áp lực như vậy tạo nên một luồng không khí đi từ ngoài vào trong phổi. 

Dĩ nhiên, sự chênh lệch áp lực càng nhiều thì tốc độ vận động của dòng khí càng 

lớn. 

Trong thì thở ra, lồng ngực thu nhỏ (do cơ thở vào giãn ra), phổi cũng thu 

nhỏ lại, thể tích phổi giảm. Áp lực trong phế nang tăng lên cao hơn áp lực khí 

quyển nên không khí được đẩy từ trong phổi ra ngoài. Khi thở ra bình thường, 

áp lực trong phế nang là +3mmHg (cao hơn áp lực khí quyển). Khi thở ra cố, 

áp lực này lên tới +87mmHg và tối đa có thể đạt +100mmHg. 

2.4. Một vài động tác hô hấp đặc biệt: 

2.4.1. Ho: 

Ho là một phản xạ đẩy khí ra ngoài khi phế quản bị kích thích do vật lạ, 

đờm, do viêm nhiễm... Ho là một chuỗi phản xạ phức tạp, một khi đã được 

phát động thì tự động kế tiếp nhau tạo nên các động tác: hít vào sâu, đóng 

thanh môn lại, rồi thở ra tạo một áp suất lớn trong lồng ngực, sau đó thanh 

môn đột ngột mở ra, một luồng không khí có áp suất cao bật nhanh qua miệng 

ra ngoài, đẩy các vật lạ trong đường hô hấp ra theo. 

2.4.2. Hắt hơi: 

 Cơ chế hắt hơi cũng tương tự như ho, nhưng luồng không khí có áp suất 

cao qua mũi ra ngoài, đẩy các vật lạ từ mũi ra. Đó là phản xạ do kích thích niêm 

mạc mũi, khi ngửi hơi có tính chất kích thích, khi viêm mũi, bị lạnh mũi... 

2.4.3. Nói: 

Nói là động tác thở ra đặc biệt gây rung động thanh đới nhờ cử động phối 

hợp của lưỡi, môi mà phát thành âm. Nói và hát là động tác của bộ máy hô 

hấp, nhưng có ý nghĩa to lớn về sinh lý và tâm lý thể hiện của hoạt động của 

bộ não con người. 

2.4.4. Tập khí công: 

 Tập khí công là tập thở chậm, sâu và êm. Tập khí công chủ yếu bằng tập 

luyện  cơ hoành, cơ bụng kết hợp với tự ám thị luyện tập thư giãn. Việc luyện 

thở và thư giãn như vậy không những đã cải thiện chức năng thông khí phổi 

mà còn chữa được một số bệnh. 

2.4.5. Rặn: 



 205 

Rặn là một động tác hô hấp đặc biệt cần thiết khi cơ bàng quang và cơ trực 

tràng không đủ sức để tự mình đẩy nước tiểu và phân ra. Sản phụ rặn là dùng 

cơ hô hấp trợ lực cho tử cung đẩy thai ra. Khi rặn, đối tượng hít vào sâu, đóng 

thanh môn rồi cố sức thở ra, do đó sẽ tạo một áp suất lớn trong lồng ngực để 

cơ hoành và cơ thẳng cùng ép vào các tạng ở bụng tạo sức ép đẩy nước tiểu 

hoặc phân ra ngoài. 

2.5. Hô hấp nhân tạo: 

Khi các cử động hô hấp bị ngừng (như khi chết đuối, bị điện giật, hơi độc...) 

cần duy trì sự lưu thông của không khí trong bộ máy hô hấp bằng những biện 

pháp nhân tạo. Có nhiều kiểu hô hấp nhân tạo mà nguyên tắc chung là gây ra 

những động tác hô hấp, tức là nâng ngang các xương sườn và hạ cơ hoành gây 

hít vào; rồi hạ xương sườn, dồn cơ hoành vào lồng ngực gây thở ra. 

2.5.1. Phương pháp Sylvester: 

Đặt nạn nhân nằm ngửa, người cứu thương quì ở phía đầu, nâng hai tay 

nạn nhân lên phía đầu, làm lồng ngực nở ra gây hít vào. Sau đó, người cứu 

thương hạ hai tay xuống, ép vào lồng ngực gây thở ra. Phương pháp này có 

nhược điểm là nếu nạn nhân nôn thì chất nôn có thể lọt vào đường hô hấp. Do 

đó phương pháp này không được dùng để cứu người chết đuối. Ưu điểm của 

phương pháp này là có thể theo dõi sắc mặt nạn nhân và có thể kết hợp bóp 

tim ngoài lồng ngực khi thấy cần. 

2.5.2. Phương pháp Schafer: 

Để nạn nhân nằm sấp, người cứu thương quỳ hai đầu gối, kẹp hai bên 

hông nạn nhân, hai bàn tay ấn vào phía dưới của lồng ngực bằng cả sức nặng 

của mình để gây thở ra. Sau đó thôi không đè nặng nữa để lồng ngực tự nở ra, 

hút không khí vào. Nhược điểm của phương pháp này là không dùng được khi 

nạn nhân có thai, khi gãy xương sườn, gãy cột sống hoặc gãy xương cánh tay. 

Ưu điểm của phương pháp  này là làm cho bệnh nhân dễ nôn, do đó có thể 

dùng với người chết đuối. 

2.5.3. Phương pháp đòn cân: 

Buộc người bị nạn nằm sấp trên một tấm ván có đòn tỳ ở giữa để có thể 

bập bềnh cho đầu thấp hay cao tùy ý, độ dốc có thể trên 450. Khi đầu thấp, các 

tạng ở bụng do sức nặng dồn cơ hoành về phía lồng ngực gây thở ra; khi chân 

thấp, các tạng bụng dồn về phía bụng, kéo cơ hoành xuống gây hít vào.  
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2.5.4. Phương pháp thổi miệng-miệng hoặc miệng mũi: 

Nạn nhân được đặt nằm ngửa, đầu ngửa cố hết sức để đường dẫn khí dễ 

thông. Người cứu thương mở miệng nạn nhân ra, móc đờm rãi và thức ăn cho 

bệnh nhân, rồi hít vào thật sâu, bịt mũi nạn nhân, áp chặt môi mình vào môi 

nạn nhân và thở mạnh gây động tác thở vào của nạn nhân; sau đó nhấc môi và 

tay ra để lồng ngực và phổi nạn nhân tự trở về vị trí tự nhiên như cũ và gây 

thở ra. Có thể bịt mồm và thổi vào mũi nạn nhân. Phương pháp này đảm bảo 

cho không khí đủ vào đến tận phế nang một cách tích cực. Nồng độ CO2 có 

trong hơi thở ra của người cứu thương có tác dụng kích thích hô hấp. 

Bốn phương pháp nhân tạo nói trên không đòi hỏi thiết bị y học nên 

thường được ứng dụng cấp cứu tại chỗ khi xảy ra tai nạn ngừng thở. Vì dùng 

sức người nên lưu lượng thở thấp và người cứu thương mệt mỏi không làm 

nhiều giờ được. Ở các bệnh viện có thể dùng máy hô hấp để cứu nạn nhân.  

2.5.5. Máy thở: 

Đó là máy chạy điện duy trì thông khí bằng cách bơm không khí qua mặt nạ 

hoặc qua ống dẻo đặt trong nội khí quản. Muốn thở máy dài ngày cần phải dựa 

vào cơ sở sinh lý hô hấp. Nếu bơm lưu lượng khí quá cao thì gây kiềm máu hô 

hấp; lưu lượng khí quá thấp gây toan huyết. Người ta đã áp dụng dùng máy thở 

trong nhiều tháng liền để có đủ thời gian phục hồi chức năng hô hấp của bệnh 

nhân bị tổn thương hành não. 

2.5.6. "Phổi thép": 

"Phổi thép" là một hộp cứng và kín có diện tích đủ rộng để người bệnh 

nằm trong đó, đầu thò ra ngoài qua một lỗ cao su dày ôm sát lấy cổ. Dùng 

máy bơm làm giảm áp suất trong hộp nhịp nhàng. Khi áp suất giảm thì lồng 

ngực giãn ra, hít không khí vào phổi; sau đó áp suất trong hộp trở lại bình 

thường thì tạo động tác thở ra thụ động. "Phổi thép" thường dùng cho những 

người bị liệt hô hấp nhiều ngày (ví dụ như người bệnh bại liệt).  

"Phổi thép" đảm bảo được áp suất âm trong lồng ngực giống như điều kiện 

sinh lý. 

Máy thở dùng áp suất dương đẩy không khí vào đường hô hấp nên cản trở 

tiểu tuần hoàn, gây gánh nặng cho tim phải. Đây là điều cần quan tâm ở người  

bị bệnh tim. "Phổi thép" là thiết bị đảm bảo thông khí nhân tạo trong điều kiện 

gần sinh lý nhất. 
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Về mặt chức năng sinh lý, "phổi thép" không thay thế được chức năng trao 

đổi khí ở phổi mà chỉ thực hiện chức năng gây biến đổi áp suất đường hô hấp do 

hành não bị liệt không điều khiển các cơ hô hấp được nữa. 

3. Các thể tích, dung tích và lưu lượng hô hấp. 

Mỗi động tác hô hấp sẽ lấy vào phổi hoặc đẩy từ phổi ra ngoài một lượng 

khí nhất định. Lượng khí đó có thể đo đạc được. 

Hiện nay, người ta thường đo các thể tích hô hấp bằng phế dung ký 

(spirographe). Phế dung ký ghi lại những biến đổi về thể tích thông khí trong 

phổi lúc hô hấp. Phế dung ký gồm một chuông kim loại mỏng úp trong thùng 

nước, được giữ thăng bằng bởi một đối trọng. Đối tượng bịt mũi, miệng ngậm 

vào ống cao su. Qua ống đó, đối tượng thở hít không khí đựng trong cái 

chuông. Chuông nâng lên, hạ xuống theo nhịp thở. Sự di động được một bút 

ghi lại trên giấy ở trụ ghi bên cạnh. Đồ thị ghi được giúp ta tính toán dễ dàng 

các loại thể tích không khí thở ra, hít vào. 

Ngày nay, máy được cải tiến gọn nhẹ (xách tay), tinh xảo, ghi được nhiều 

thông số, tự động tính kết quả và qui các thể tích phổi về điều kiện chuẩn 

(00C, áp suất không khí 1at và không bão hòa hơi nước). 

3.1. Các thể tích hô hấp: 

 Thể tích hô hấp hay thể tích thở (volume: V) là lượng khí (lít hay ml) 

 
Hình 5.3: Các thể tích và dung tích hô hấp 



 208 

được huy động trong một động tác thở qui định. Có 4 thể tích thở  (hình 5.3). 

3.1.1. Thể tích khí lưu thông (TV): 

TV là lượng khí lưu thông của phổi trong một lần thở bình thường, khoảng 

0,5 lít. 

TV quyết định tốc độ đổi mới thông khí phế nang. 

3.1.2. Thể tích khí dự trữ hít vào (IRV): 

IRV là lượng khí hít vào được thêm, từ vị trí hít vào bình thường đến mức 

hít vào tối đa (không thể hít thêm được nữa), khoảng 1,8 lít. 

3.1.3. Thể tích khí dự trữ thở ra (ERV): 

ERV là lượng khí thở ra được thêm, từ  mức thở ra bình thường đến mức 

thở ra tối đa (không thể thở ra thêm được nữa), khoảng 1,5 lít. 

Trên đây là ba thể tích khí huy động. Các thể tích khí này dễ dàng đo được 

bằng máy. 

3.1.4. Thể tích khí cặn (RV): 

RV là lượng khí còn trong phổi sau khi đã thở ra tối đa, không thể nào đưa 

lượng khí đó ra được. Bình thường, RV khoảng 1,2 lít (trên cơ thể toàn vẹn, 

lồng ngực kín, phổi không xẹp). RV là loại thể tích khí không huy động.  

RV quan trọng vì nó nằm ngay trong các phế nang và thường xuyên trao 

đổi khí với máu. Nếu không có khí cặn thì oxy và CO2 trong máu sẽ tăng giảm 

đột ngột trong mỗi lần thở, sẽ bất lợi cho quá trình hô hấp. 

(Ghi chú: Số liệu các thể tích hô hấp trên đây là của nam giới tuổi 

trưởng thành). 

3.2. Các dung tích hô hấp: 

Dung tích (capacity: C) là tổng của hai hay nhiều thể tích hô hấp. Tùy theo 

cách tổ hợp các thể tích, ta có 4 dung tích thở sau (hình 5.2). 

3.2.1. Dung tích sống (VC): 

Dung tích sống là lượng khí tối đa huy động được trong một lần thở (hít 

vào và thở ra tối đa). Gồm 3 thể tích khí sau: 

VC = IRV + TV + ERV 

              Bình thường:  VC = 1,8 + 0,5 +1,5 = 3,8 (lít) 

VC phản ánh khả năng chun giãn của phổi và lồng ngực, cũng như phản 

ánh khả năng đáp ứng nhu cầu trao đổi khí của cơ thể. Nó đánh giá khả năng 

lao động và tình trạng bệnh lý của phổi.  
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Cùng thể trọng, dung tích sống có thể khác nhau giữa người này và người 

khác. Ở người béo, thường có dung tích sống thấp. Ở những vận động viên, 

dung tích sống thường tăng, có thể tăng 30 - 40% so với bình thường. Về già, 

dung tích sống giảm theo tuổi. 

Những trường hợp làm giảm dung tích sống là: 

- Liệt cơ hô hấp: Gặp khi tủy sống bị tổn thương hoặc trong bệnh viêm 

tủy xám. Liệt cơ hô hấp làm dung tích sống giảm nghiêm trọng, có khi còn 

0,5 - 1 lít nên khó đảm bảo sự sống. 

- Giảm độ giãn phổi: Những nguyên nhân làm giảm sức giãn phổi đều làm 

giảm dung tích sống. Những nguyên nhân đó là: tràn dịch và khí màng phổi, 

hen phế quản mạn tính, u phổi, lao phổi, viêm phế quản mạn, gù vẹo lồng 

ngực... Vì lẽ đó, trong lâm sàng, dung tích sống được coi là chỉ tiêu quan 

trọng để theo dõi sự tiến triển của bệnh gây xơ hóa phổi. 

- Tụ huyết phổi: Bệnh tim trái hay trong bệnh gây tụ huyết ở phổi làm cho  

dung tích sống giảm vì dịch trong tổ chức phổi quá nhiều, ảnh hưởng đến độ 

giãn của phổi. Trong bệnh tim trái, người ta định kỳ đo dung tích sống để 

đánh giá mức độ phù phổi, theo dõi sự tiến triển của bệnh.  

3.2.2. Dung tích cặn chức năng (FRC): 

FRC là tổng của thể tích khí dự trữ thở ra và thể tích khí cặn: 

   FRC = ERV + RV 

Nói cách khác, FRC là lượng khí còn lại trong phổi sau khi thở ra bình 

thường. Lượng khí này sẽ pha trộn với khí mới hít vào. Do đó, nếu FRC tăng 

khí mới hít vào sẽ bị pha loãng nhiều nên nồng độ oxy giảm, sự trao đổi oxy 

giữa phế nang và máu giảm. 

Bình thường:  FRC = 1,5 + 1,2 = 2,7 (lít) 

3.2.3. Dung tích hít vào (IC): 

IC là lượng khí hít vào hết sức tính từ mức cuối thì thở ra bình thường: 

   IC = IRV + TV 

    Bình thường: IC = 1,8 + 0,5 = 2,3 (lít) 

3.2.4. Tổng dung tích phổi (TLC): 

TLC là tổng lượng khí có ở trong phổi khi hít vào tối đa, ta có: 

  TLC = IRV + TV + ERV + RV 
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Hay  TLC = VC + RV = 3,8 + 1,2 = 5 (lít) 

Ghi chú: số liệu nêu trên là của nam giới tuổi trưởng thành. 

Như vậy, VC và IC là lượng khí huy động. các lượng khí này dễ dàng đo 

được bằng máy spirographe. Còn RV là lượng khí không huy động, nên không 

đo được bằng máy spirographe. 

3.3. Giá trị qui tròn của các thông số hô hấp thường gặp: 

      Ở người Việt Nam bình thường, trung bình với nam độ 30 tuổi, cao 

1,65m: VC là 4,1 lít, TLC là 5,5 lít, tỷ lệ RV/TLC là 25%. Đến tuổi 60, VC 

giảm còn 3,3 lít, TLC không đổi, tỷ lệ RV/TLC tăng lên tới 37%. Ở nữ giới 

cao 1,55m, các thể tích hô hấp bằng khoảng 70% của nam giới. Khi thăm dò 

chức năng hô hấp, người ta dùng phương trình để tính trị số bình thường theo 

tuổi, giới, chiều cao (do máy hoặc toán đồ tính giúp). 

3.4. Các thể tích động và lưu lượng tối đa: 

Dung tích sống thở mạnh (FVC) chính là VC, nhưng khác ở chỗ là FVC 

được đo bằng phương pháp thở ra mạnh (forced expiration). Động tác thở ra 

mạnh và đồ thị FVC có nhiều ứng dụng trong đánh giá chức năng thông khí. 

Ở người bình thường, FVC = VC nên có ý nghĩa trong điều tra phân loại sức 

khỏe cộng đồng vì đo FVC rất nhanh, gọn, tiện lợi. 

3.4.1. Thể tích thở ra tối đa giây (FEV1): 

Thể tích tối đa giây (trước đây được ký hiệu là VEMS) là lượng khí tối đa 

thở ra được trong  giây đầu tiên sau khi đã hít vào hết sức. FEV1 thường có giá 

trị khoảng 80% dung tích sống và giảm khi có co hẹp đường dẫn khí (hen phế 

quản). Tỷ lệ FEV1/VC gọi là chỉ số Tiffeneau. Chỉ số này đạt khoảng 83% ở 

tuổi 30 và 77% ở tuổi 60. Thông số này giảm là dấu hiệu co hẹp đường dẫn khí. 

3.4.2. Các lưu lượng tối đa trung bình (các FEF): 

Các lưu lượng tối đa trung bình là các trị số trung bình của lưu lượng khí 

tối đa trong một đoạn xác định của FVC. Người ta dùng nhiều đoạn khác 

nhau, nhưng hiện nay hay dùng là đoạn từ 25% - 75% của FVC đã thở ra, nên 

còn gọi là lưu lượng nửa giữa của FVC (ký hiệu là FEF25-75% hay MMEF). 

3.4.3. Các lưu lượng tối đa tức thời: 

Các lưu lượng tối đa tức thời là lưu lượng tại một điểm xác định của FVC, 

bao gồm: 
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- Lưu lượng đỉnh (PEF): là lưu lượng cao nhất đạt được trong một lần 

thở mạnh. 

- Các MEF: tức lưu lượng tại một điểm xác định của FVC. Hiện nay, 

người ta hay dùng là MEF ở điểm còn lại 75%, 50%, 25% của FVC (kí hiệu là 

MEF75%, MEF50% và MEF25%). 

3.5. Khoảng chết và lưu lượng thông khí phế nang: 

Lưu lượng thông khí phổi hay gọi tắt là thông khí phổi, thông khí phút (ký 

hiệu là V) là số lít không khí ra-vào phổi trong một phút. Trị số thông khí phút 

bằng thể tích khí lưu thông (TV) nhân với tần số thở (f): 

  V = TV  f 

Trị số này bình thường bằng 6 - 8 l/phút. Thông khí phút nói lên số lít 

không khí vào phổi đem oxy cho cơ thể trong một phút. Trong bệnh lý phổi, 

thông khí phút giảm không đủ cung cấp oxy cho cơ thể. 

Khoảng chết (ký hiệu là D) là khoảng không gian trong đường hô hấp có 

không khí lưu thông nhưng không có trao đổi khí vì không khí không tiếp xúc 

với mao mạch phổi. Khoảng chết gồm thể tích khí ở các bộ phận của đường 

hô hấp trên cho tới các nhánh phế quản gọi là khoảng chết giải phẫu.  

Người ta dùng phương pháp gián tiếp pha loãng khí để đo thể tích khoảng 

chết và từ đó tính hiệu lực thông khí hay không thông khí phế nang. Giả sử 

một người có tần số thở f = 12 lần/phút, thể tích khí lưu thông TV = 0,5 lít, 

trong đó thể tích khoảng chết là 0,15 lít. Như vậy, phần không khí tiếp xúc với 

mao mạch phế nang là 0,5 - 0,15 = 0,35 lít.   

Thông khí phổi là V= TV  f = 0,5   12 = 6 lít/phút.  

Thông khí ở khoảng chết VD = VA  f = 0,15  12 =1,8 lít/phút. 

 Vậy thông khí phế nang là VA = VA  f = 0,35  12 = 4,2 lít/phút.  

Thể tính thông khí phế nang theo công thức:  VA = (TV - VD)  f. 

VA = (0,5 - 0,15)  12 = 4,2 l/phút.                 

Thông khí phế nang mới là thông khí có hiệu lực, thực sự mang oxy đến 

cho cơ thể. 

Thể tích khí 0,15l nêu trên gọi là khoảng chết giải phẫu. Trị số này hơi 

tăng về già và ý nghĩa của VD giải phẫu không lớn. Trong bệnh lý, thể tích 

khoảng chết có khi trở thành quan trọng. Thí dụ, các vách phế nang bị phá hủy 
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không còn mao mạch trao đổi khí nữa, lúc đó phế nang trở thành khoảng chết. 

Từ đó nảy sinh khoảng chết sinh lý.  

Khoảng chết sinh lý là khoảng chết giải phẫu cộng với các phế nang không 

còn trao đổi khí. Khoảng chết sinh lý có khi lớn gấp 5 - 10 lần khoảng chết 

giải phẫu. Lúc này, thông khí phế nang giảm sút nă.ng nề. Với thí dụ trên, giả 

sử đối tượng bị bệnh có VD sinh lý tăng 4 lần, VD giải phẫu đạt tới 0,6 lít, 

trong khi TV bình thường là 0,5 lít là chưa đủ để lấp đầy khoảng chết. Vì vậy, 

người bệnh phải thở sâu với TV = 0,95 lít mới đủ mức thông khí phế nang để 

sống: VA = (0,95 - 0,6)  12 = 4,2 l/phút. 

Người ngồi nghỉ mà phải thở sâu đến mức 0,95 lít một lần thở là việc làm 

rất nặng nhọc, khó lấy đủ oxy lúc nghỉ. 

 

 

CHỨC NĂNG VẬN CHUYỂN KHÍ CỦA MÁU. 

Lavoisier (1777) cho rằng, hô hấp là một quá trình đốt cháy do kết hợp 

oxy với carbon và hydro, ví như ngọn nến cháy tiêu thụ oxy tạo ra CO2 và 

H2O. Sự so sánh như vậy không hoàn toàn đúng vì sự hô hấp trong cơ thể sinh 

vật hơn rất nhiều so với sự đốt cháy đơn thuần. Nhưng thực chất thì hô hấp 

cũng vẫn là quá trình tiêu thụ O2, sản sinh ra CO2 và H2O . 

Hô hấp ở phổi là một bộ phận của hô hấp chung, có nhiệm vụ đưa O2 từ 

ngoài vào máu. Nơi xảy ra chuyển hóa vật chất là mô, tế bào. Tại đây, sẽ tiêu thụ 

O2 thải CO2 và H2O. Máu có vai trò vận chuyển khí giữa phổi và tế bào. 

Để hiểu rõ quá trình trên, trước hết, chúng ta nắm sơ lược về các nguyên 

lý hóa học và lý học của vận chuyển các khí hô hấp trong máu và trong dịch 

thể. 

1. Những nguyên lý của khuếch tán khí qua màng hô hấp. 

Các khí chuyển chỗ qua các phần cơ thể (huyết tương, hồng cầu, dịch gian 

bào, bào tương) chủ yếu là do khuếch tán vật lý. 

1.1. Cơ sở phân tử của khuếch tán khí: 

+ Định nghĩa khuếch tán: 

Khuếch tán (diffusion) là sự vận động của các phân tử tự do. 

Trong khi vận động, mỗi phân tử tự do đều di chuyển rất nhanh theo 

đường thẳng, theo một hướng ngẫu nhiên. Trên đường đi, chúng va vào một 

• 

• • 
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phân tử khác thì đổi hướng rồi lại di chuyển theo đường thẳng, rồi lại va vào 

một phân tử khác nữa, bị đổi hướng và cứ như thế mãi. 

Nguồn năng lượng để khuếch tán là chính sự vận động động học của các 

phân tử. Mọi phân tử vật chất đều liên tục không ngừng vận động, trừ khi ở 

nhiệt độ tuyệt đối (-2730C). 

Các phân tử khí, dù vận động trong môi trường hoàn toàn là khí hay vận 

động ở dạng hòa tan trong dịch cơ thể hay trong bào tương cũng đều là hiện 

tượng như nhau (khuếch tán) và đều tuân theo những định luật vật lý của 

khuếch tán. Các khí hô hấp (oxy và carbon dioxid) là những phân tử ở dạng tự 

do luôn luôn vận động. 

+ Sự khuếch tán thực theo bậc thang nồng độ: 

Giả sử, trong một phòng nồng độ chất khí cao ở điểm A, thấp ở điểm B. Chất 

khí vận động di chuyển gọi là khuếch tán từ A sang B cho đến khi nồng độ cân 

bằng nhau giữa hai điểm. Cơ sở phân tử của hiện tượng đó như sau:  

Mỗi phân tử khí ở mọi nơi trong phòng đều khuếch tán, nhưng số phân tử từ 

điểm A (có nồng độ chất khí cao) khuếch tán sang điểm B (có nồng độ chất khí 

thấp) nhiều hơn số phân tử từ B khuếch tán sang A trong cùng đơn vị thời gian. 

Người ta nói là có khuếch tán thực (net diffusion) từ A sang B. Cường độ 

khuếch thực bằng cường độ khuếch tán từ A sang B  trừ đi cường độ khuếch 

tán từ B sang A. Đó là về mặt vật lý học. Trong sinh lý học, chúng ta nói đơn 

giản rằng chất khí hô hấp khuếch tán từ nơi nồng độ cao sang nơi nồng độ thấp.  

1.2. Phân áp khí trong một hỗn hợp khí: 

Áp suất khí là lực được tạo nên do sự va chạm liên tục của các phân tử 

khí. Nồng độ khí càng cao thì càng có nhiều phân tử đập vào bề mặt tiếp giáp 

khí và càng tạo áp suất cao hơn. Áp suất khí tỷ lệ thuận với nồng độ phân tử 

khí. 

Trong thực nghiệm về hô hấp, người ta cho thở một hỗn hợp khí trong đó 

chủ yếu có oxy, nitơ và carbondiocid. Tốc độ khuếch tán một chất khí trong 

hỗn hợp tỷ lệ thuận với áp suất khí đó trong hỗn hợp, tức là với phần áp suất 

do khí đó đóng góp, chứ không phải tỷ lệ thuận với toàn bộ áp suất của hỗn 

hợp khí. Do đó có khái niệm về phân áp, tức áp suất riêng phần của một khí 

(partial pressure) trong một hỗn hợp khí 

Phân áp một chất khí trong một hỗn hợp khí là lực ép của một chất khí tạo 

nên, tựa như không có khí nào khác trộn vào. Cơ sở phân tử của áp suất khí 
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giúp ta dễ dàng hình dung là trong một hỗn hợp khí, tỷ lệ thành phần mỗi khí 

cũng là tỷ lệ số phân tử khí trong hỗn hợp, đồng thời cũng là tỷ lệ số lần va 

chạm giữa các phân tử. 

Áp suất là do sự va chạm các phân tử, cho nên cuối cùng ta có: phân áp 

mỗi khí trong tổng áp suất của hỗn hợp khí tỷ lệ theo nồng độ từng khí trong 

toàn hỗn hợp. Thí dụ, khí trời có 79% nitơ, 21% oxy, các khí khác có tỷ lệ ít 

nên có thể bỏ qua được. Áp suất khí quyển là 760mmHg, vậy phân áp các khí 

nitơ, oxy (kí hiệu lần lượt là PN2 và Po2 ) sẽ là: 

 PN2 = 760  (79/100) = 600,4  qui tròn là   600mmHg 

Po2 = 760  (21/100) = 159,6  qui tròn là   160mmHg 

       Cộng:   760mmHg 
 

Khí trời vào đường hô hấp sẽ được bão hòa hơi nước. Phân áp hơi nước là 

47mmHg ở 370C. Vậy phân áp khí nitơ và oxy chỉ còn 713mmHg và được 

phân chia như sau: 

 PN2 = 713  (79/100) = 563,3   qui tròn là                563mmHg 

 Po2 = 713   (21/100) = 149,7  qui tròn là                150mmHg 

 PH2o =             47mmHg 

Cộng:           760mmHg 

(Trên đây là các con số đơn giản hóa và qui tròn để dễ hình dung phân áp). 

Các số liệu chi tiết và chính thức về phân áp các khí hô hấp được trình bày 

trên bảng 5.1 

Bảng 5.1. Phân áp các khí hô hấp khi vào phổi và khi ra khỏi phổi. 

Các 

chất 

khí 

Không khí khí 

quyển (mmHg) 

Không khí ẩm 

(mmHg) 

Không khí phế nang 

(mmHg) 

Không khí thở ra 

(mmHg) 

N

2 

597,0  

(78,62%) 

563,4 

 (74,09%) 

569,0  

(74,9%) 

566,0  

(74,5%) 

O

2 

20,159,0 

(84%) 

149,3 

(19,67%) 

104,0  

(13,6%) 

120,0  

(15,7%) 

C

O2 

0,3 

(0,04%) 

0,3  

(0,04%) 

40,0 

(5,3%) 

27,0  

(3,6%) 

H

2O 

3,7  

(0,5%) 

47,0  

(5,20%) 

47,0  

(6,2%) 

47,0  

(6,2%) 

C 760,0  760,0    760,0  760,0  
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ộng (100%) (100%) (100%) (100%) 
 

1.3. Khuếch tán khí qua nước, qua các dịch và các mô: 

Các chất khí, dù ở pha khí như trong khí trời hay ở dạng hoà tan trong các 

dịch cơ thể, các tế bào mô cũng đều khuếch tán và đều tạo áp suất y như ở pha 

khí. Sở dĩ như vậy vì ở dạng hòa tan, các phân tử khí cũng khuếch tán, cũng 

vận động và các phân tử va chạm cũng tạo áp suất. Khi gặp một bề mặt như 

một màng tế bào chẳng hạn, các phân tử khí cũng tạo áp suất lên màng đó. 

1.3.1. Các yếu tố quyết định áp suất của khí hòa tan trong dịch: 

Áp suất một chất khí trong một dung dịch được quyết định không chỉ do 

nồng độ khí. Thí dụ, loại phân tử như CO2 được phân tử nước hấp dẫn, nên 

phân tử đó tan dễ dàng, không tạo nhiều áp suất trong dung dịch. Lại có loại 

chất khác, phân tử bị nước đẩy đi nên tạo nhiều áp suất mà chẳng tan được bao 

nhiêu vào dung dịch. Mối quan hệ đó được Henry thể hiện bằng công thức sau 

đây: 
 

           Nồng độ khí tan   

 Áp suất =  

                               Hệ số tan 

Khi áp suất biểu thị bằng atmosphere và nồng độ bằng thể tích khí tan 

trong một đơn vị thể tích nước thì hệ số tan các khí hô hấp sẽ là: 

 Oxy   0,24 

 Carbon dioxid 0,57 

 Carbon monoxid 0,018 

 Nitơ   0,012 

 Heli   0,008 

Đáng lưu ý là carbon dioxid tan nhiều gấp 20 lần oxy, còn oxy dễ tan hơn 

đôi chút so với 3 khí còn lại. Hệ số tan cao của carbon dioxid có nhiều ứng 

dụng trong sinh lý. 

1.3.2. Chêch lệch áp suất là yếu tố tạo ra sự khuếch tán: 

Theo định luật khuếch tán khí được Henry nêu ra, có thể xác định cường 

độ khuếch tán qua công thức sau: 

            p  A  S     

 D = 
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    d  PLT   

Trong đó: D - cường độ khuếch tán. 

   p - chênh lệch phan áp khí. 

   A - diện tích vùng khuếch tán. 

   S - độ tan của chất khí. 

   d - khoảng cách giữa hai nơi khuếch tán. 

PTL - phân tử lượng chất khí. 

Như vậy, cường độ khuếch tán khí trong một chất dịch tỷ lệ thuận với 

chênh lệch phân áp khí, với diện tích vùng khuếch tán và với độ tan của chất 

khí đó trong dịch; tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai nơi khuếch tán và căn 

bậc hai của phân tử lượng chất khí. 

Trong 5 tham số của công thức trên, ta thấy có 2 thông số đặc trưng cho 

chất khí là độ tan (S) và phân tử lượng (PTL). Hai yếu tố đó hợp lại gọi là hệ 

số khuếch tán khí (K). Trong cùng một điều kiện như nhau thì mỗi loại khí có 

độ tan S riêng, có phân tử lượng riêng. Do đó, chúng có chỉ số đặc trưng 

riêng. Vậy hệ số khuếch tán là cường độ khuếch tán đặc trưng cho một chất 

khí; hệ số này tỷ lệ thuận với độ tan của chất khí trong dịch và tỷ lệ nghịch với 

căn bậc hai của phân tử lượng. Nếu qui ước hệ số khuếch tán oxy là 1,0 thì hệ 

số khuếch tán các khí hô hấp trong dịch cơ thể như sau: 

 Oxy     1,0 

 Carbon dioxid  20,3 

 Carbon monoxid   0,81 

 Nitơ     0,55 

 Heli    0,95 
 

1.3.3. Khuếch tán khí qua các mô: 

Các khí hô hấp rất dễ tan trong mỡ. Do đó, khí qua màng tế bào rất dễ 

dàng. Còn sự khuếch tán qua các mô nhanh hay chậm chủ yếu là do khuếch 

tán qua nước của mô và do tốc độ khuếch tán. Đáng lưu ý là CO2 khuếch tán 

nhanh gấp 20 lần oxy, còn ba khí kia chậm hơn oxy đôi chút. 

1.4. Khuếch tán khí qua màng hô hấp: 
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 Đơn vị hô hấp gồm từ một tiểu phế quản, chia thành các ống phế nang. 

Mỗi ống phế nang lại chia thành các túi phế nang. Mỗi túi phế nang gồm 

nhiều phế nang ngăn cách nhau bằng vách ngăn. Có khoảng 300 triệu phế 

nang ở hai lá phổi. Mỗi phế nang có đường kính trung bình chừng 0,2mm. 

Vách phế nang rất mỏng, trên vách có một mạng lưới mao mạch dày đặc, các 

đoạn mao mạch nối thông với nhau chằng chịt trông như một màng máu. 

Tổng diện tích tiếp xúc giữa máu và phế nang ước tính khoảng trên 50m2. 

Diện tiếp xúc này có độ dày từ 0,2 - 0,6m (hình 5.4). Diện rộng của lưới này 

rất thuận lợi cho việc trao đổi khí 

+ Cơ chế khuếch tán khí: 

- Sự khuếch tán khí qua màng hô hấp cũng tuân theo luật Henry – Dalton. 

Theo luật này, trong một hỗn hợp khí, các khí khuếch tán từ nơi có phân áp 

cao đến nơi có phân áp thấp và độc lập với từng loại khí cho tới khi cân bằng 

thì thôi. Sự khuyếch tán các khí qua màng trao đổi khí có thể thực hiện ở môi 

trường thuần khí hoặc một bên là khí và một bên là môi trường chất lỏng. 

Cường độ khuếch tán khí tỷ lệ thuận với độ chênh lệch phân áp của từng loại 

khí và hệ số hoà tan của khí đó trong chất lỏng. Sự khuếch tán các khí cho tới 

khi nào cân bằng thì thôi. 

 
Hình 5.4. Siêu cấu trúc và sự trao đổi khí qua màng hô hấp.  
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Áp dụng luật khuếch tán khí trên đây, sự trao đổi khí ở phổi diễn ra như 

sau: 

Oxy trong không khí ở phế nang có phân áp cao (100 - 104mmHg) khuếch 

tán sang máu mao mạch phổi nơi có phân áp oxy thấp (38 - 40mmHg). 

CO2 trong máu mao mạch phổi có phân áp 46mmHg khuếch tán sang phế 

nang (ở đó CO2 có phân áp thấp 40mmHg). 

 Như vậy, máu tĩnh mạch đi qua phổi sau khi trao đổi khí đã trở thành máu 

động mạch có phân áp khí tương tự như phân áp khí ở phế nang PO2 = 

100mmHg, PCO2 = 40mmHg. 

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ khuếch tán khí qua màng hô hấp: 

Công thức của sự khuếch tán khí trong nước nêu trên cũng ứng dụng cho 

khuếch tán khí qua màng hô hấp, với bề dày của màng hô hấp là khoảng cách 

d giữa hai nơi khuếch tán. Công thức như sau: 

 

                                         D = 

 

- Bề dày màng hô hấp (d) có thể tăng do dịch phù ở khoảng kẽ của màng 

hoặc ở ngay phế nang. Một số bệnh phổi gây xơ phổi làm tăng bề dày của 

màng hô hấp. 

- Diện tích màng (A) giảm trong nhiều trường hợp (như cắt thùy phổi). 

Trong giãn phế nang, nhiều vách phế nang tan biến làm giảm diện tích trao 

đổi. Khi diện tích màng hô hấp chỉ còn 1/3 hoặc 1/4 lúc bình thường thì cường 

độ trao đổi khí giảm đến mức chỉ ngồi nghỉ cũng thiếu oxy. 

- Hệ số khuếch tán K (K = S/ PLT ) qua màng hô hấp cũng gần giống như 

trong nước, nên CO2 khuếch tán nhanh gấp 20 lần oxy. Đặc điểm này của CO2 

là đáng lưu ý. 

- Chênh lệch phân áp (p) là lực đẩy khí qua màng hô hấp từ bên phân áp 

cao sang bên phân áp thấp. Cụ thể ở phổi, do chênh lệch phân áp đã đưa oxy 

từ phế nang vào máu và đưa CO2 theo chiều ngược lại. 

+ Khả năng khuếch tán của màng hô hấp. 

Khả năng khuếch tán (diffusion capacity) của màng hô hấp là số mililít khí 

qua màng trong 1 phút, dưới tác dụng chênh lệch phân áp 1mmHg. 

p  A  S 

 
d  PLT  
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Khả năng khuếch tán oxy lúc nghỉ ở nam giới trẻ tuổi vào quãng 

20ml/phút/mmHg. Điều đó có nghĩa là bình thường thở nhẹ nhàng lúc nghỉ 

ngơi, chênh lệch phân áp 2 bên màng hô hấp xấp xỉ 11mmHg đó là lực gây 

khuếch tán. Ta có: 20  11 = 220ml oxy qua màng mỗi phút, đó chính là nhu 

cầu oxy của cơ thể lúc nghỉ.  

Khả năng khuếch tán oxy trong vận cơ: khi vận cơ mạnh, cả lưu lượng 

thông khí phế nang lẫn lưu lượng máu qua phổi đều tăng, khiến khả năng 

khuếch tán oxy qua màng hô hấp tăng nhiều. ở nam giới trẻ tuổi khả năng này 

có thể có thể tăng đến mức tối đa chừng 60 -65ml/phút/mmHg, tức là khoảng 

gấp ba lần lúc nghỉ. Tăng khả năng khuếch tán là do: (1) mở thêm mao mạch 

phổi mà lúc nghỉ chúng ở trạng thái không hoạt động (cũng gọi là mao mạch 

đang ngủ); (2) cải thiện tỷ lệ thông khí -  thông máu phổi (tức tỷ lệ VA/Q sẽ nói 

ở phần 1.5). 

+ Đo khả năng khuếch tán: Người ta đã nghiên cứu cách đo khả năng 

khuếch tán qua màng tế bào của ba loại khí hô hấp để tìm cách ứng dụng thực 

hành như sau: 

Đo khả năng khuếch tán carbon dioxid có khó khăn về kỹ thuật là khí CO2 

khuếch tán quá nhanh, khiến chênh lệch PCO2 máu mao mạch phổi so với phế 

nang là chưa tới 1mmHg. Kỹ thuật hiện nay chưa đo được độ chênh lệch nhỏ 

đến thế. Vả lại, carbon dioxid khuếch tán rất nhanh, các vấn đề rối loạn 

khuếch tán là liên quan với oxy, chứ không phải với CO2. Suy từ hệ số khuếch 

tán có thể tính ra khả năng khuếch tán CO2 lúc nghỉ là 450ml/phút/mmHg và 

lúc vận cơ là 1200 - 1800ml/phút/mmHg. Đo khả năng khuếch tán oxy cũng 

gặp khó khăn về kỹ thuật. Vì oxy có độ khuếch tán rất thấp nên chỉ đo trong 

thực nghiệm. Còn trong thực hành, người ta đo khả năng khếch tán oxy gián 

tiếp qua carbon monoxid rồi lấy kết quả đó nhân với hệ số 1,23. 

1.5. Tỷ lệ thông khí - thông máu phổi (VA/Q):  

Nghiên cứu về sự khuếch tán các khí qua màng hô hấp cho thấy, phế nang 

được cung cấp đủ lượng không khí để mang oxy đến, mao mạch phổi được 

cung cấp đủ lượng máu để lấy oxy đi. Bình thường, lưu lượng không khí vào  

phế nang (VA) chừng 4 lít/phút; tỷ lệ 4l/phút  và lưu lượng máu (Q) qua phổi 

khoảng 5 lít/phút. Vậy tỷ lệ 4 trên 5l/phút tức 0,8 là tỷ lệ thông khí thông máu 

phổi bình thường và là thuận lợi nhất cho khuếch tán khí qua màng hô hấp (nên 

• • 

• 

• • 

• • 

• • 

• 

• 

• 
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phân biệt thuật ngữ Perfusion - kí hiệu là Q trong sinh lý học hô hấp nghĩa là 

thông khí phổi, tức là tuần hoàn đưa máu lên phế nang nhận oxy. Thuật ngữ này 

khác Perfusion trong kỹ thuật bệnh viện là tiêm truyền tĩnh mạch). 

Tỷ lệ thông khí thông máu phổi (VA/Q) nói chung trên toàn phổi là 0,8. Tuy 

vậy, trong điều kiện sinh lý và bệnh lý, VA/Q bị biến đổi rất nhiều. Trong điều 

kiện sinh lý ở đỉnh phổi áp suất máu rất thấp, thấp hơn so với áp suất thông khí 

trong phế nang. Do đó mao mạch xẹp, thông máu (Q) ở phế nang đó xấp xỉ 

bằng 0 và VA/Q lớn gần tới vô cực, phế nang tại đó giống như một khoảng chết. 

Trong điều kiện bệnh lý (như giãn phế nang), vách phế nang tan biến  

không còn mao mạch để mang máu đến lấy oxy. Các điều kiện kể trên đã tạo 

ra khoảng chết sinh lý. Người bình thường ở tư thế đứng, máu dồn xuống đáy 

phổi nên thông máu Q cao, mà thông khí VA vùng đó giảm, khiến trị số của tỷ 

lệ VA/Q thấp nên một phần máu đó không lấy được oxy gọi là máu shunt. 

Shunt là mạch nối đưa máu nghèo oxy từ nhánh động mạch phổi đi tắt sang 

thẳng hệ tĩnh mạch phổi về tim, không qua mao mạch lấy oxy nên máu vẫn 

nghèo oxy. Ở phế nang nào mà VA/Q = 0 hoặc đạt thấp, người ta gọi đó là 

shunt sinh lý. Những người có thói quen hút thuốc lá lâu năm thường bị hội 

chứng tắc nghẽn phế quản (obstruction) có cả hai loại rối loạn VA/Q. Thứ 

nhất, nhiều tiểu phế quản co hẹp đến mức phế nang gắn vào đó không được 

thông khí và VA/Q ở đó xấp xỉ = 0 đó là các mạch shunt sinh lý. Thứ hai, lại 

có những vách phế nang không còn mao mạch trên đó, trong khi các túi phế 

nang vẫn được thông khí Q xấp xỉ = 0 và tỷ lệ VA/Q  rất cao (gần vô cực) đó 

là những khoảng chết sinh lý. Ở những buồng phổi này, sự hài hòa sinh lý bị 

rối loạn: nơi có khoảng chết thì khí đến không gặp máu, nơi có shunt thì máu 

đến không gặp khí. Do đó, màng hô hấp không hoàn thành được chức năng 

chuyển oxy khuếch tán qua. Máu tuy có lên phổi nhưng lấy oxy được ít, thậm 

chí có trường hợp chỉ lấy được 1/10 mức bình thường. 
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Sự tiếp xúc giữa phế nang và mao mạch phổi trong trao đổi khí không 

giống nhau. Điều này được minh họa trong hình 5.5.  

Cụ thể là những phế nang thông khí (3) nhưng ở đó không xảy ra trao đổi 

khí vì không có thông máu. Máu ở các mao mạch (4) không được trao đổi khí 

vì phế nang không thông khí. Máu tại đây có phân áp oxy thấp và phân áp 

CO2 cao. Thực tế ở phổi có nhiều phế nang thông khí và thông máu (2).  

Những phế nang không tiếp xúc dòng máu là phế nang có thông khí nhưng 

không thông máu và như vậy làm cho thể tích khoảng chết tăng. Tại đó có 

thông khí hoặc thông máu nhưng trao đổi khí không xảy ra. Tổng số khoảng 

chết giải phẫu và khoảng chết phế nang gọi là khoảng chết sinh lý.  

2. Quá trình vận chuyển khí của máu. 

Máu làm nhiệm vụ vận chuyển O2 từ phổi đến các mô và CO2 từ các mô 

đến phổi. Đa số O2 và CO2 được vận chuyển dưới dạng kết hợp, chỉ có một 

lượng nhỏ được vận chuyển dưới dạng hòa tan tự do. 

2.1. Máu vận chuyển oxy: 

2.1.1. Các dạng vận chuyển oxy ở trong máu dưới dạng hòa tan và kết hợp: 

- Dạng hòa tan: Ở nhiệt độ cơ thể, trong 100ml máu có 0,3ml oxy hòa tan. 

Tuy thể tích oxy hòa tan rất nhỏ nhưng đây là dạng quan trọng vì trao đổi oxy 

với mô đều qua dạng này. 

   

 

Hình 5.5: Mô hình về tương quan giữa 

các phế nang và dòng máu. 

1. Khoảng chết giải phẫu. 

2. Phế nang hữu ích 

(phế nang thông khí, thông máu). 

3. Phế nang có thông khí nhưng không thông 

máu (khoảng chết phế nang). 

4. Phế nang có thông máu nhưng không thông 

khí (shunt động - tĩnh mạch phế nang). 

5. Dòng máu tĩnh mạch từ hệ thống động 

mạch phổi. 

6. Dòng máu đi vào tĩnh mạch phổi. 



 222 

- Dạng kết hợp oxy được gắn một cách lỏng lẻo vào Fe++ của gốc Hem của 

hemoglobin (Hb) tạo thành oxyhemoglobin (HbO2). Đây là phản ứng "lấy 

oxy" chứ không phải "oxy hóa" vì không trao đổi điện tử, sắt trong Hb vẫn là 

Fe++. Mỗi gam Hb có khả năng gắn với 1,34ml oxy, mà 100ml máu có 15 gam 

Hb, do đó dung lượng oxy của máu là 1,34ml  15 = 20ml oxy/100ml máu. 

Dạng kết hợp là dạng vận chuyển oxy chủ yếu. Khi tới các mao mạch của các 

mô, HbO2 phân ly, nhả oxy chuyển qua dạng hòa tan trong huyết tương rồi 

khuếch tán vào dịch kẽ, vào các tế bào. 

2.1.2. Đồ thị phân ly oxyhemoglobin: 

Nếu đựng máu toàn phần đã chống đông vào các bình khác nhau và cho 

máu tiếp xúc với oxy có các phân áp khác nhau, rồi vẽ đường biến thiên của tỷ 

lệ (%) oxyhemoglobin so với tổng lượng Hb theo phân áp oxy thì sẽ được 

đường đồ thị phân ly HbO2 (gọi là đồ thị Barcroft) (hình 5.6). 
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Khi phân áp oxy = 0, trong máu chỉ có Hb dạng khử (deoxyhemoglobin). 

Khi phân áp oxy tăng thì tỷ lệ HbO2 tăng và đồ thị là đường đi lên. Đáng chú 

ý là mối tương quan này không tuyến tính mà là dạng hình chữ S. Sở dĩ có 

hình chữ S như vậy là vì mỗi phân tử Hb có 4 Hem, mà mỗi Hem khi kết hợp 

với một phân tử oxy thì làm tăng ái lực đối với oxy của Hem còn lại. Nhưng 

khi Hb đã gắn với 3 phân tử oxy thì Hem thứ tư sẽ bị ức chế. Hình chữ S của 

đồ thị rất có ý nghĩa sinh lý: Khi phân áp oxy trong phế nang giảm từ 

100mmHg xuống còn 80mmHg tương đương với độ cao 2km hoặc tỷ lệ oxy 

trong không khí khoảng 17% thì tỷ lệ (%) HbO2 chỉ giảm từ 98% xuống 96%, 

tức là dung tích oxy máu thay đổi không đáng kể. Còn ở những phân áp oxy là 

20 - 40mmHg như ở các mô, tỷ lệ (%) HbO2 giảm nhanh, tức là HbO2 phân ly 

nhanh, nhường nhiều oxy cho các mô. Mức độ phân ly HbO2 còn phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố khác. 

- Áp suất CO2 cao làm tăng phân ly HbO2 (hình 5.6). Đó là hiệu ứng Bohr 

hay gọi là tác dụng Bohr. Đường cong phân ly HbO2 sẽ chuyển phải. 

- pH của máu ngả về phía acid làm tăng phân ly HbO2. 

- Nhiệt độ cơ thể tăng cũng làm tăng phân ly HbO2. 

 
Hình 5.6. Đường cong phân ly HbO2 khi phân áp CO2 là 40mmHg: 
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- Hàm lượng 2,3 diphosphoglycerat (2,3 DPG) cao cũng làm tăng phân 

ly HbO2. 

Trong điều kiện sinh lý, các yếu tố pH, PCO2, nhiệt độ, hàm lượng 2,3 

DPG là các tác nhân tự điều chỉnh phản ứng cơ thể cho thích nghi với điều 

kiện sống. Thí dụ, ở bắp cơ đang vận động nặng thì PCO2 tăng, pH giảm, 

nhiệt độ tăng, hàm lượng 2,3 DPG tăng. Tất cả các yếu tố trên làm tăng phân 

ly HbO2, nhờ đó mà cơ sử dụng được nhiều oxy hơn.   

2.1.3. Máu vận chuyển oxy từ phổi tới các mô: 

Khi máu tĩnh mạch qua phổi, do chênh lệch phân áp, oxy từ phế nang 

khuếch tán vào huyết tương dưới dạng hòa tan. Phân áp oxy trong huyết tương 

nhanh chóng tăng lên bằng phân áp oxy trong phế nang. Lúc đấy do chênh lệch 

áp suất, oxy từ huyết tương khuếch tán vào hồng cầu dưới dạng hòa tan làm cho 

phân áp oxy trong hồng cầu cũng nhanh chóng tăng xấp xỉ mức trong phế nang. 

Với phân áp oxy gần 100mmHg, tỷ lệ HbO2 tăng tới 97% - 98% mức bão hòa, 

chứa khoảng 19ml oxy/100ml máu và trở thành máu động mạch. 

Khi máu động mạch tới các mô, oxy hòa tan trong huyết tương khuếch tán 

qua dịch kẽ tế bào làm phân áp oxy nhanh chóng hạ xuống xấp xỉ mức trong 

dịch kẽ. Oxy từ hồng cầu khuếch tán ra huyết tương làm phân áp oxy trong 

hồng cầu giảm. Tương ứng với phân áp oxy ở mô (20 - 40mmHg), mức độ 

phân ly HbO2  tăng lên, đồng thời do phân áp CO2 ở mô cao, HbO2 càng bị 

phân ly (hiệu ứng Bohr), máu chỉ còn khoảng 14ml oxy/100ml máu. Như vậy, 

khi tới mô mỗi 100ml máu mang 19ml oxy đã chuyển cho tổ chức 5ml oxy, 

hiệu suất sử dụng oxy là 5 : 19 = 26%. 

Ở những cơ đang vận động, do CO2 sinh ra nhiều hơn lúc nghỉ, do các sản 

phẩm chuyển hóa tăng lên làm pH của máu ngả về phía acid. Do hàm lượng 

2,3 DPG cao và do nhiệt độ tại chỗ tăng lên làm tốc độ phân ly HbO2  tăng 

mạnh. Hiệu suất sử dụng oxy tăng cao có thể đạt tới gần 70% tức là máu ở 

tĩnh mạch ra gần như không còn oxy nữa. Kết hợp với hiện tượng giãn mạch, 

tăng lưu lượng máu, lượng oxy cung cấp cho cơ tăng rất cao, phù hợp với nhu 

cầu cao về oxy của cơ đang vận động. 

2.1.4. Myoglobin: 

Myoglobin là một sắc tố tìm thấy nhiều ở cơ vân, đặc biệt nhiều ở cơ vận 

động nhịp nhàng (cơ tim, cơ nhai, cơ chi các động vật có vú...). Myoglobin có 
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cấu trúc tương tự Hb. Trong phân tử myoglobin có một nguyên tử Fe và cũng 

có khả năng kết hợp với oxy. 

Đồ thị phân ly của oxymyoglobin (MbO2) khác với HbO2 ở chỗ nó có hình 

hyperbol. Với phân áp oxy thấp trong máu (khoảng 60 - 70mmHg) MbO2 đã 

gần bão hòa oxy. MbO2 được coi là kho dự trữ oxy của cơ, nó cung cấp oxy 

kịp thời cho cơ khi cơ co. 

 

2.2. Máu vận chuyển carbonic: 

2.2.1. Các dạng vận chuyển carbonic trong máu: 

CO2 ở trong máu dưới 3 dạng: dạng hòa tan, dạng carbamin và dạng 

 muối kiềm. 

+ Dạng hòa tan: với phân áp CO2 trong máu là 46mmHg, thể tích CO2 

hòa tan khoảng 2,5mlCO2/100ml máu. Dạng hòa tan tuy ít nhưng rất quan 

trọng vì là dạng trao đổi CO2 giữa máu với phổi và trao đổi giữa máu với các 

mô. 

+ Dạng carbamin: (kết hợp hemoglobin): CO2 gắn lỏng lẻo vào nhóm 

NH2 của phần globin trong hemoglobin theo phản ứng carbamin tạo nên 

carbaminohemoglobin: 

HbNH2 + CO2  HbNH-COOH 

Phản ứng còn được viết dưới dạng: 

Hb + CO2  HbCO2 

Hợp chất carbaminohemoglobin còn gọi là carbohemoglobin (còn 

carboxyhemoglobin - HbCO là sản phẩm của nhiễm độc carbonmonoxid - CO). 

Thể tích CO2 dưới dạng HbCO2 của máu vào khoảng 4,5ml CO2 /100ml máu. 

+ Dạng kết hợp muối kiềm: CO2 khuếch tán vào hồng cầu sẽ tác dụng với 

H2O cho H2CO3 theo phản ứng: 

CO2 +H2O  AC   H2CO3 

Phản ứng này được diễn ra theo 2 chiều nhờ enzym anhydrase carbonic chứa 

trong hồng cầu (trong huyết tương enzym này không có). Tốc độ phản ứng xảy  

ra nhanh gấp 2000 lần so với trong ống nghiệm. H2CO3 được tạo thành sẽ phân 

ly cho HCO3
- và H+. Các chất này sẽ tác dụng với protein của máu theo phản 

ứng: 

PB + H2CO3  PH + BHCO3 
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(P là gốc protein B chỉ là cation Na+ hoặc K+) 

      Hoặc tác dụng với các muối kiềm của máu, ví dụ: 

B2HPO4 + H2CO3  BH2PO4 + BHCO3 

CO2 vận chuyển ở dạng này khoảng 51 ml CO2/100ml máu. Tổng số CO2 

vận chuyển trong máu ở cả 3 dạng chừng 58ml CO2/100ml máu (58 thể tích 

%). 

2.2.2. Hiện tượng di chuyển ion clorua (hiện tượng Hamburger): 

Như trên đã nói, khi máu tới mô, CO2 khuếch tán từ mô vào huyết tương ở 

dạng hòa tan rất ít, rồi khuếch tán vào hồng cầu. Ở đó, nhờ enzym anhydrase 

carbonic xúc tác CO2 gắn H2O tạo thành H2CO3. Acid này phân ly cho HCO3
- .  

Thế là khi CO2 vào máu thì HCO3
- tăng trong hồng cầu. HCO3

-  khuếch tán ra 

huyết tương, trao đổi với Cl- từ huyết tương đi vào hồng cầu để lập lại cân bằng 

điện tích. Khi máu tới phổi, những hiện tượng trên xảy ra ngược lại.  

Tóm lại, CO2 vào hồng cầu thì Cl- vào hồng cầu và ngược lại. Sự di 

chuyển ion Cl- đó là hiện tượng Hamburger hay là hiện tượng trao đổi ion Cl- 

giữa hồng cầu và huyết tương. 

+ Hiện tượng Hamburger có ý nghĩa sinh lý như sau: 

- Khi CO2 vào hồng cầu tạo ra nhiều HCO3
- thì Cl- vào hồng cầu đổi chỗ 

cho HCO3
- từ hồng cầu ra huyết tương làm tăng NaHCO3 huyết tương. Do đó 

làm tăng dung tích CO2 máu. Như vậy, hiện tượng Hamburger làm tăng cường 

vận chuyển CO2 của máu. 

- Máu qua phổi, ion Cl- từ trong hồng cầu ra huyết tương; HCO3
- phân ly 

từ NaHCO3 trong huyết tương vào hồng cầu thay thế ion Cl- trong hồng cầu.  

- Trong hồng cầu: HCO3
- + H+ tạo H2CO3. H2CO3 bị khử nước tạo CO2 và 

được đào thải ra ngoài. Như vậy ở phổi, hiện tượng Hamburger có tác dụng 

làm tăng chức năng đào thải CO2 khỏi cơ thể. 

2.2.3. Đồ thị phân ly carbon dioxid và hiệu ứng Haldane: 

Tất cả các dạng vận chuyển CO2 trên đây đều có cân bằng động với nhau, 

và tổng lượng CO2 trong máu tỷ lệ theo phân áp CO2 (PCO2). Đồ thị biểu diễn 

mối tương quan đó được trình bày ở hình 5.6 và gọi là đồ thị phân ly CO2. 

 PCO2 dao động trong phạm vi hẹp: 40mmHg ở máu động mạch, và 

46mmHg ở máu tĩnh mạch. Ở phía mô máu có 52 thể tích phần trăm CO2 và 
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đến phổi xuống còn 48 thể tích phần trăm. Như vậy, cứ 100ml máu thì vận 

chuyển 4ml CO2 từ mô tới phổi. 

Hiệu ứng Haldane xảy ra là do tác dụng của sự gắn oxy vào Hb ở phía 

phổi đã đẩy CO2 ra khỏi máu và tác dụng của sự cung cấp oxy cho mô đã làm 

máu lấy thêm CO2. Ta thấy máu động mạch đến mô đã đẩy 2ml CO2 rồi (A và 

B ở hình 5.7), nhờ hiệu ứng Haldane lại lấy thêm 2ml CO2 nữa. Cơ chế của 

hiệu ứng Haldane là HbO2 mang tính acid mạnh hơn Hb. Acid mạnh đó đã 

đẩy CO2 ra khỏi các hợp chất acid yếu hơn. Hiệu ứng Haldane với CO2 có ý 

nghĩa sinh lý giống như hiệu ứng Bohr với oxy, nhưng tác dụng thì ngược lại.  

Ở phổi, hiệu ứng Bohr là PCO2 thấp nên máu lấy thêm oxy, còn hiệu ứng 

Haldane là HbO2 tăng thì đẩy thêm CO2 ra khỏi máu. Khi máu đến mô, hiệu 

ứng Bohr là PCO2 cao máu nhường thêm oxy cho mô, còn hiệu ứng Haldane là 

khi máu nghèo oxy thì máu nhận thêm được CO2. 

Hiệu ứng Bohr, hiệu ứng Haldane và sự  tương tác giữa hai hiệu ứng này 

là thể hiện một nguyên lý của sự sống. 
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Hình 5.7: Đồ thị phân ly carbondioxid 

Đường liền: khi PO2 bằng 100mmHg 

Đường gạch: khi PO2 bằng 40mmHg 

Chênh lệch giữa hai đường thể hiện hiệu ứng Handane (mũi tên)  
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2.2.4. Máu vận chuyển CO2 từ mô về phổi: 

Khi máu động mạch đi tới các mô, do chênh lệch phân áp, CO2 từ dịch 

kẽ khuếch tán vào huyết tương dưới dạng hòa tan làm phân áp CO2 huyết 

tương tăng nên CO2 sẽ vào hồng cầu. Trong hồng cầu, một phần CO2 kết  

hợp với Hb dưới dạng HbCO2, còn phần lớn kết hợp với H2O trong hồng 

cầu có sự xúc tác của men anhydrase carbonic tạo ra H2CO3. H2CO3 sẽ 

phân ly thành H+ và HCO3
-. Ion kiềm cho các bicarbonat. Dung tích CO2 

máu tăng nên máu trở thành máu tĩnh mạch. 

Khi máu tĩnh mạch qua phổi, các quá trình xảy ra theo chiều ngược lại. 

CO2 ở dạng hòa tan trong huyết tương khuếch tán sang phế nang. HbCO2 

phân ly thành Hb và CO2. CO2 từ hồng cầu khuếch tán ra huyết tương và 

chuyển thành dạng hoà tan rồi khuếch tán sang phế nang. Các bicacbonat ở 

huyết tương phân ly. HCO3
- từ huyết tương vào hồng cầu kết hợp với ion H+ 

tạo thành H2CO3. H2CO3 phân ly thành H2O và CO2. CO2 khuếch tán ra huyết 

tương chuyển sang dạng hoà tan rồi khuếch tán ra phế nang. Nhờ vậy, dung 

tích CO2 của máu giảm, máu trở thành máu động mạch. Tất cả các hiện tượng 

trên được minh họa trong hình 5.8. 
 

 

 

ĐIỀU HÒA HÔ HẤP 

 
Hình 5.8: Sơ đồ vận chuyển khí trong máu  

và vai trò vận chuyển khí của hemoglobin. 

Phổi Máu Tổ chức 
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Hoạt động sống của cơ thể con người và những điều kiện của môi trường 

bên ngoài luôn biến động làm cho nhu cầu năng lượng luôn luôn thay đổi theo 

cho phù hợp. Nhu cầu cung cấp oxy và thải CO2 cũng phải luôn luôn được điều 

chỉnh sao cho đáp ứng được với nhu cầu của cơ thể. Quá trình điều chỉnh đó gọi 

là điều hòa hô hấp. Bình thường, hô hấp được duy trì theo sự chỉ huy của một 

trung tâm tự động. Điều hòa hô hấp sẽ làm thay đổi hoạt động của trung tâm 

này, tăng lên hay giảm đi. Do đó cường độ hô hấp cũng thay đổi theo. 

1. Trung tâm hô hấp. 

1.1. Trung tâm ở tủy sống: 

Cơ hô hấp được phân bố các sợi thần kinh vận động. Nếu cắt đứt sợi thần 

kinh chi phối cơ hô hấp thì cơ này bị liệt. Ví dụ, nếu cắt đứt một dây thần kinh 

hoành thì cơ hoành phía tương ứng ngừng co bóp. Điều đó chứng tỏ sự co cơ 

hô hấp nhịp nhàng là do xung động phát ra từ những neuron vận động đến cơ 

hoành phân bố ở sừng trước chất xám tủy sống ở đốt cổ III và IV. 

Những neuron vận động cơ liên sườn và cơ bụng phân bố ở chất xám đốt 

sống lưng. Những neuron này, cùng với những neuron liên hợp tham gia phối 

hợp co cơ liên sườn và cơ bụng. Sau khi cắt rời đại não khỏi tủy sống ở mức 

đốt cổ trên thì hô hấp ngừng. Nếu cắt não ở mức đốt cổ dưới thì cơ hoành vẫn 

hoạt động, còn cơ liên sườn ngừng hoạt động (hình 5.9). Vì vậy, sự điều hòa 

hô hấp có sự tham gia của đại não. 

1.2. Trung tâm ở hành -  cầu não: 

Thí nghiệm: Nếu cắt thân não ở mức giữa não giữa và cầu não thì hô hấp ở 

động vật vẫn bình thường. Điều đó chứng tỏ trung khu điều hòa hô hấp là ở 

hành - cầu não. 



 230 

Nếu cắt ngang giữa hành não và cầu não thì nhịp hô hấp vẫn còn nhưng 

khác nhịp bình thường. Như vậy, trung khu ở cầu não có vai trò kiểm soát 

trung khu ở hành não. Trung khu hô hấp ở hành não là cấu trúc quan trọng. 

Khi bị tổn thương trung khu này thì các cơ hô hấp mất tính nhịp nhàng. Vị trí 

các trung tâm hô hấp được minh họa trong hình 5.9. 

 

 

1.2.1. Tính tự động của trung khu hô hấp: 

Nhờ phương pháp ghi điện thế tế bào bằng vi điện cực, người ta đã ghi 

được điện thế hoạt động ở những neuron riêng biệt của trung khu hô hấp. 

Chúng hưng phấn tương ứng với các pha trong chu kỳ hô hấp. Có hai nhóm 

neuron hô hấp: 

Neuron hít vào và neuron thở ra: Điện thế hoạt động của neuron hít vào 

phát sinh trước lúc bắt đầu thở vào từ 0,1 - 0,2 giây. Trong quá trình thở vào, 

tần số loạt xung động dần dần tăng. Ở cuối thì thở vào, tần số đạt tới 70 - 100 

xung động/giây (khi thở vào cố có thể đạt tới 300 xung động/giây). Khi chuyển 

pha thở vào thành thở ra thì loạt xung hít vào ngừng hoặc tần số giảm rõ rệt.  

 

Hình 5.9. Các trung tâm hô hấp ở tủy sống và hành-cầu não 
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Tần số điện thế hoạt động của neuron thở ra tăng dần trong suốt quá trình 

thở ra. Điện thế hoạt động ngừng hoặc giảm xảy ra chính lúc bắt đầu thở vào 

tiếp theo (hình 5.10). 

1.2.2. Vị trí của các neuron hô hấp: 

Ở hai phía phải và trái của hành não tập trung hai loại neuron hô hấp. 

Chúng tập trung tạo thành các nhân hô hấp ở phía trước và phía sau chất xám 

hành não. Một hốc nhỏ hình thoi bằng đầu đinh ghim ở vùng dưới hành não là 

mốc để xác định vị trí trung khu hô hấp. 

+ Nhân hô hấp nằm ở phía sau hành não, bao quanh bó đơn độc (hình 

5.11) chủ yếu là những neuron tạo xung hít vào. Axon của chúng đi tới nhân 

dây thần kinh hoành nằm ở đốt sống cổ II – IV. Các neuron hít vào hưng phấn 

thì các neuron thở ra nằm ở phía dưới hành não bị ức chế (ở phía sau hành não 

cũng có khoảng 5% số neuron thở ra). 

+ Nhân hô hấp nằm ở phía trước hành não (trung tâm thở ra) nằm dài từ 

nhân dưới của dây thần kinh mạch vòng đến đốt cổ 1. Nó là nhân chung, trong 

 đó có cả những neuron vận động cơ thanh quản, cơ hầu. Ở mặt trước bên 

hành não, nhân này có lẫn cả neuron thở ra và hít vào. Phần lớn những neuron 

thở ra có axon đi tới nhân thần kinh chi phối cơ hô hấp ở tủy sống, chủ yếu là 

cơ liên sườn và cơ bụng. 

  

Hình 5.10: Điện thế hoạt động 

 của neuron 

1. Hít vào. 

2. Thở ra. 

3. ĐIện thế hoạt động tổng hợp của thần 

kinh hoành. 

4. Các pha của chu kỳ hô hấp 

i: Hít vào; e: Thở ra. 
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1.2.3. Trung khu điều chỉnh thở: 

Trung khu điều chỉnh thở (Pneumotaxic center) nằm ở nhân Parabrachialis 

ở phần sau trên của cầu não. Trung khu này liên tục gửi xung động đến trung 

khu hít vào (thông qua trung tâm thở ra). Xung động từ trung khu điều chỉnh 

thở này có tác dụng làm ngừng hoạt động của nhóm nơron hít vào. Xung động 

điều chỉnh mà mạnh thì thời gian hít vào ngắn chừng 0,5 giây; xung động điều 

chỉnh yếu thì thời gian hít vào kéo dài tới 5 giây hoặc hơn, ngực căng đầy khí 

mới chuyển sang thì thở ra. Nếu thời gian hít vào kéo dài thì nhịp thở chậm; 

thời gian hít vào ngắn thì nhịp thở tăng. 

1.2.4. Trung khu ngừng thở ở phần dưới của cầu não: 

Ở phần dưới của cầu não có trung khu ngừng thở (apneustic center). Chức 

năng của trung khu này chưa được rõ. Trong thực nghiệm, cắt các dây thần kinh 

đi đến hành não và cắt ngang phần giữa cầu não để ngăn mối liên hệ với trung 

tâm Pneumotaxic thì thấy trung khu này phát tín hiệu đến nhóm neuron hít vào 

làm cho động tác hít vào kéo dài, phổi đầy khí, thỉnh thoảng có phản ứng thở 

hắt ra nhanh một cái. Sở dĩ gọi là trung khu ngừng thở vì nó gây ra ngừng thở ở 

vị trí hít vào tối đa. Vì vậy, có thể giả thiết rằng, trung khu này phối hợp với 

trung tâm điều chỉnh thở để điều hòa chiều sâu của động tác hít vào. 

1.2.5. Phản xạ căng phổi hay phản xạ Hering - Breuer: 

Hình 5.10: Các nhân hô hấp ở hành não. 

A: Hình chiếu các nhân hô hấp 

phía sau hành não. 

1-Mốc để xác định vị trí trung khu hô hấp. 

2-Nhân hô hấp phía sau. 

3-Nhân hô hấp phía trước. 

4-Ranh giới hành cầu não. 

5-Củ não sinh tư. 

6-Rễ tủy sống: 

- Phía trước:  vùng phức hợp neuron hít vào. 

- Phía phải:  vùng phức hợp neuron thở ra. 
 

 

 

B: Sơ đồ cắt ngang hành não ở điểm mốc 

 1. Nhân hoài nghi. 6. Nhân của dây thần kinh sinh ba. 

 2. Bó đơn độc. 7. Thể lưới. 

 3. Nhân hô hấp phía sau. 8. Bó tháp. 

 4. Nhân hô hấp phía trước. 9. Dây thần kinh dưới lưỡi. 

 5. Nhân hình bướm. 
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Hai nhà sinh lý học Hering và Breuer đã thực nghiệm trên chó gây căng 

phổi đột ngột thì thấy cơ hoành giãn ra - tức là động tác thở ra. Phản xạ thở ra 

này gọi là phản xạ căng phổi (xung động qua dây thần kinh hoành). Nếu đột 

ngột làm xẹp lồng ngực mạnh thì gây ra động tác hít vào. Tác giả giải thích 

hiện tượng đó như sau: Khi phổi căng đột ngột thì các thụ cảm thể "căng giãn" 

(stretch receptor) nằm ở thành phế quản và tiểu phế quản bị kích thích phát ra 

tín hiệu truyền theo dây phế vị về làm hưng phấn các neuron thở ra gây động 

tác thở ra. Đây là phản xạ bảo vệ phổi khỏi bị quá căng phồng. 

1.3. Vùng nhạy cảm hóa học ở trung khu hô hấp: 

Qua thực nghiệm, người ta thấy rằng nồng độ CO2 và ion H+ không tác 

dụng trực tiếp lên các trung tâm hô hấp ở 

hành não mà tác dụng qua vùng nhạy cảm 

hóa học ở hành não (hình 5.12). Các 

neuron của vùng này rất nhạy cảm với ion 

H+, từ đây gây hưng phấn trung khu hít 

vào. Nhưng ion H+ khó qua hàng rào máu 

- não, cũng như hàng rào máu - dịch não 

tủy cho nên tác dụng của ion H+ không 

mạnh bằng CO2. Song tác dụng của CO2 

lên trung khu hô hấp chỉ là gián tiếp. 

Ở mô não có nhiều men AC. CO2 gắn 

với nước nhờ men AC tạo acid carbonic. 

Nhờ men AC, H2CO3 phân ly thành H+ và 

bicarbonat. Chính ion H+ này mới tác dụng mạnh vào vùng nhận cảm hóa học. 

Rồi từ đây, chúng phát xung kích thích trung khu hít vào. 

2. Lý thuyết về sự hoạt động nhịp nhàng của trung khu hô hấp (hay nhịp 

thở cơ bản). 

Về cơ chế hoạt động nhịp nhàng của trung khu hô hấp đến nay vẫn chưa 

được sáng tỏ. Mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu về mối liên hệ giữa các 

nhóm neuron hô hấp nhưng vẫn không đạt được mong muốn. Tuy nhiên,  ta có 

thể mô hình hóa về lý thuyết này: bình thường nhịp thở của con người rất đều 

đặn (16 - 18 lần/phút). Hít vào và thở ra luân phiên nhau (ngoài ý thức) không 

có giai đoạn nghỉ giữa hai thì thở; hít vào là chủ động, thở ra là bị động. Nguồn 

 
 

Hình 5.12. 
Vùng nhận cảm hóa học 

 kích thích trung khu hít vào 

Vùng nhạy 
cảm hoá 
học 

Vùng  

hít vào 

CO2 H2O 

H2CO3 

H+ HCO3- 
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phát động trung khu hít vào là trung khu apneustic, mà trung khu này lại được 

hưng phấn bởi CO2 máu. Trung khu hít vào hưng phấn làm co cơ hít vào. 

Khi hít vào, phổi căng ra là tác nhân kích thích thụ cảm thể cơ học ở phổi. 

Xung động hưng phấn theo các sợi cảm giác nằm trong dây X truyền về trung 

khu hô hấp ở hành não: ức chế hít vào và hưng phấn thở ra. 

Mặt khác, trung khu hít vào còn bị ức chế bởi trung khu pneumotaxic 

(trung khu hít vào gây hưng phấn trung khu pneumotaxic, pneumotaxic lại 

gây hưng phấn trung khu thở ra và trung khu thở ra gây ức chế trung khu hít 

vào) (hình 5.13). 

Khi trung khu hít vào bị ức chế hoàn toàn thì động tác thở vào ngừng và bắt 

đầu thở ra. Khi thở ra hết độ, phổi xẹp, trung khu hít vào thoát khỏi ức chế. Do 

những xung động ức chế từ thụ cảm thể căng phổi không còn nữa và ngừng tác 

dụng ức chế từ trung tâm pneumotaxic. Mặt khác, CO2 trong máu tăng lại kích 

thích trung khu hít vào (thông qua trung khu apneustic) và gây động tác hít vào.  

Chu kỳ hô hấp cứ như thế diễn ra một cách tuần tự nhịp nhàng. 

Cơ chế nhịp thở cơ bản được minh họa bằng sơ đồ ở hình 5.13. 

3. Sự điều hòa hô hấp. 

Trong phần trên đã nói về tính tự động của trung khu hô hấp. Dưới đây sẽ 

đề cập tới những cơ chế điều hòa sự hoạt động đó (chủ yếu là tần số và biên 

độ hô hấp) để giữ cho phân áp O2 và CO2 trong máu không thay đổi. 

Hình 5.13: Sơ đồ cơ chế nhịp thở cơ 

bản. 

1.Trung khu pneumotaxic. 

2.Trung khu apneustic. 

3.Trung khu hít vào. 

4. Trung khu thở ra. 

5. Trung khu thần kinh hoành. 

6. Dây thần kinh hoành 

7. Dây X 

8. Thụ cảm thể cơ học ở phổi 

9. Cơ hoành 
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3.1. Cơ chế thể dịch điều hòa hô hấp: 

Năm 1880, Frederic làm thí nghiệm tuần hoàn chéo như sau: Nối các 

mạch máu của đầu chó A vào mạch máu của thân chó B và ngược lại, nối các 

mạch máu của đầu chó B vào mạch  máu của thân chó A (hình 5.14). Như 

vậy, máu thân chó B nuôi đầu chó A và máu thân chó A nuôi đầu chó B. Sau 

đó kẹp khí quản một lát của chó A lại. Như vậy trong máu thân chó A nồng độ 

CO2 tăng lên và nồng độ oxy giảm xuống. Máu này tác động lên đầu chó B 

làm chó B thở nhanh và sâu với các dấu hiệu của con vật bị ngạt. Khi chó B 

thở nhanh và sâu thì quan sát thấy chó A thở chậm rồi đến một lúc ngừng thở. 

Thí nghiệm này chứng tỏ những biến đổi thành phần khí trong máu có tác 

dụng điều hòa hô hấp. 

3.1.1. Vai trò của CO2: 

Thí nghiệm trên cho thấy, khi chó A bị ngạt, trong máu chứa nhiều CO2, 

máu này lên đầu chó B và kích thích trung tâm hô hấp làm cho nó thở nhanh. 

Chó B thở nhanh, nồng độ CO2 trong máu của thân nó giảm, máu này lên đầu 

chó A và làm cho nó thở chậm rồi ngừng thở. 

Như vậy, CO2 là tác nhân kích thích trung khu hô hấp rất quan trọng. CO2 

và ion H+ không tác dụng vào trung khu hô hấp mà tác dụng qua vùng hóa học 

ở hành não. Các neuron của vùng này đặc biệt nhạy cảm với ion H+. Nhưng 

ion H+ khó qua hàng rào máu - não cũng như hàng rào máu - dịch não tủy cho 

nên tác dụng ít hiệu lực hơn CO2. Tuy rằng tác dụng của CO2 đối với trung 

khu hô hấp là gián tiếp. 

 
Hình 5.14: Thí nghiệm tuần hoàn chéo. 
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Ở mô não, CO2 kết hợp với nước tạo ra H2CO3. H2CO3 phân ly thành ion 

H+ và HCO3
-. Ion H+ ở mô não này mới tác dụng mạnh vào trung tâm hô hấp 

gây tăng thở (hình 5.12): 

CO2 + H2O   AC      H2CO3      H+  + HCO3
- 

Thông khí tăng làm tăng thải CO2 khỏi cơ thể. Như vậy, phản ứng này là 

sự điều chỉnh hoạt động của cơ thể duy trì tính hằng định nội môi. Khi nồng 

độ CO2 trong không khí thở tăng cao hơn trong máu thì dù có tăng hô hấp 

cũng không tăng thải CO2 (vì nồng độ CO2 trong không khí phế nang cao hơn 

trong máu) và xuất hiện những triệu chứng nhiễm độc CO2 như nhức đầu, 

nôn, rối loạn tuần hoàn, hôn mê... 

Ngược lại, CO2 với nồng độ bình thường trong máu thì có tác dụng kích 

thích duy trì hô hấp. Nồng độ CO2 thấp quá sẽ gây ngừng thở để duy trì CO2 

máu bình thường. Vì vậy, khi cấp cứu người ngạt, ngất, dùng hỗn hợp khí 

95% oxy và 5% CO2 có tác dụng tốt hơn oxy nguyên chất. Hỗn hợp này gọi là 

khí carbogen. 

Ở trẻ sơ sinh do tuần hoàn nhau thai bị cắt, cơ thể không thải được CO2 đồng 

thời do trẻ cử động, CO2 được sản xuất thêm. Nồng độ CO2 trong máu đứa trẻ 

tăng và đó là nguyên nhân gây động tác hô hấp đầu tiên (tiếng khóc chào đời). 

Trong cơ thể, CO2 chủ yếu tác động vào trung tâm hô hấp, đồng thời cũng 

tác động vào các thụ cảm thể hóa học ở các thụ cảm thể ở xoang động mạch 

cảnh và quai động mạch chủ mà gây phản xạ tăng hô hấp. Nhưng tác dụng 

này yếu so với tác dụng của CO2 vào trung khu hô hấp. 

3.1.2. Vai trò của ion H+: 

Khi pH máu giảm (tức nồng độ ion H+ tăng) thì tần số và biên độ hô hấp 

cũng tăng, ngay cả khi CO2 giữ ở mức bình thường. 

Cơ chế tác dụng của ion H+ là kích thích trung khu hô hấp thông qua vùng 

nhận cảm hóa học ở hành não. pH giao động xung quanh 7,4 không ảnh 

hưởng lên hô hấp nhưng khi pH ở khoảng 7,2 - 7 thì hoạt động hô hấp tăng lên 

rõ rệt, có thể tới 4 lần. 

Khi pH giảm, tần số hô hấp tăng là để đưa pH về mức bình thường. Vì khi 

thở nhanh và sâu, CO2 được thải ra ngoài nhiều; nồng độ CO2  trong máu giảm 

đi, do đó đưa nồng độ ion  H+ trở lại bình thường. 
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3.1.3. Vai trò của oxy: 

Khi phân áp oxy trong không khí thở vào giảm, làm phân áp oxy trong phế  

nang trong phế nang cũng giảm theo. Nhưng khi phân áp oxy trong không khí 

thở vào còn trên 100mmHg (tương đương với nồng độ oxy 14%) thì độ bão 

hòa oxy của máu chỉ giảm từ 95% xuống 90%. Nếu phân áp oxy xuống thấp 

hơn nữa thì bắt đầu tăng tần số hô hấp mặc dù CO2 vẫn ở mức bình thường. 

Nguyên nhân tăng tần số hô hấp trong trường hợp này là do không đủ oxy để 

bão hòa Hb. Nồng độ oxy thấp trong máu sẽ tác dụng vào thụ cảm thể hóa học 

ở quai động mạch chủ và xoang động mạch cảnh. Qua đó làm trung tâm hô 

hấp tăng tính mẫn cảm với CO2 , từ đó mà hoạt động hô hấp tăng. 

Tác dụng của thiếu oxy lên hô hấp kém hơn nhiều so với CO2 . Thiếu oxy 

chỉ làm tăng hô hấp tối đa là 65%, còn nhiều CO2  có thể làm tăng hô hấp tới 8 

lần. Tăng nồng độ ion H+ trong máu làm tăng hô hấp tối đa lên 4 lần. 

3.2. Cơ chế thần kinh điều hòa hô hấp: 

3.2.1. Vai trò thụ cảm thể hóa học trong điều hòa hô hấp: 

Có hai loại thụ cảm thể hóa học điều hòa hô hấp, đó là thụ cảm thể ngọai 

vi và thụ cảm thể hóa học trung ương. 

+ Thụ cảm thể hóa học ngoại vi: Ở xoang động mạch cảnh và quai động 

mạch chủ có những thụ cảm thể nhận cảm về sự biến đổi thành phần khí của 

máu. Chúng bị hưng phấn khi phân áp oxy giảm và phân áp CO2 tăng. Thụ 

cảm thể hóa học ở xoang cảnh có vai trò rõ rệt trong hô hấp. Còn thụ cảm thể 

quai động mạch chủ ảnh hưởng lên hô hấp yếu hơn, chúng có vai trò chủ yếu 

trong điều hòa tuần hoàn. 

Xung động hưng phấn từ các thụ cảm thể này truyền về kích thích trung 

khu hô hấp theo dây thần kinh Cyon từ quai động mạch chủ và dây Hering từ 

xoang động mạch cảnh. Các thụ cảm  thể này rất nhạy cảm khi thay đổi thành 

phần khí máu. Chúng bị hoạt hóa ngay cả trong các pha thở ra, hít vào, thở 

sâu, thở chậm. Thần kinh thực vật có ảnh hưởng rõ rệt tới các thụ cảm thể hóa 

học này: kích thích sợi phó giao cảm sẽ làm giảm độ nhạy cảm; kích thích sợi 

giao cảm thì làm tăng độ nhạy cảm của các thụ cảm thể. 

+ Thụ cảm thể hóa học trung ương (phân bố ở hành não): 

Nếu cắt dây thần kinh phân bố ở các thụ cảm thể xoang cảnh và quai động 

mạch chủ, thì khi giảm oxy máu sẽ không thấy cơ thể đáp ứng bằng tăng tần 
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số hô hấp mà lại giảm thông khí phổi. Nhưng cơ thể vẫn đáp ứng khi tăng 

hoặc giảm nồng độ CO2 máu. Rõ ràng là có chức năng của thụ cảm thể  hoá 

học nằm ở trung ương. 

Thụ cảm thể trung ương được phát hiện ở hành não, phía bên bó tháp. Thí 

nghiệm bơm nhỏ giọt dung dịch có pH thấp vào vùng này sẽ làm tăng hô hấp 

rõ rệt. Nếu pH của dung dịch tăng thì hô hấp yếu đi (động vật ngừng thở ở thì 

thở ra). 

Thụ cảm thể hóa học phân bố thành một lớp mỏng ở mô não, sâu không 

quá 0,2mm. Người ta phát hiện thấy có hai trường thụ cảm thể  (kí hiệu là M 

và L) (hình 5.15). Giữa hai vùng này có một diện nhỏ kí hiệu là S. Khi phá 

hủy diện M và L thì diện S không cảm nhận với ion H+. Có lẽ ở đây chỉ tiếp 

nhận thông tin từ thụ cảm thể hóa học ở mạch máu chuyển tới. 

 

 
 

Bình thường, các thụ cảm thể ở hành não bị kích thích bởi nồng độ ion H+ 

từ dịch não tủy. Nồng độ ion H+ lại phụ thuộc vào phân áp CO2 máu và nồng 

độ ion H+ tăng khi tăng CO2  máu. 

Thụ cảm thể hóa học trung ương ảnh hưởng lên trung khu hô hấp mạnh 

hơn thụ cảm thể hóa học ngoại vi. Nó làm biến đổi thông khí phổi là chính. Ví 

dụ, làm giảm pH dịch não tủy xuống 0,1 thì thông khí phổi tăng lên 4lít/phút.  

Thụ cảm thể hóa học trung ương phản ứng chậm (sau 20 - 30 giây) khi có 

biến đổi phân áp CO2  máu. Trong khi thụ cảm thể hóa học ngoại vi phản ứng 

4 

2 

 

Hình 5.15: sự phân bố các 
thụ cảm thể hóa học ở    
mặt trước hành não. 

1. Cầu não; 

2. Bó tháp 
3. Rễ tủy sống I. 
4. Vùng M. 
5. Vùng S. 
6. Vùng L. 
V và XII: Các dây thần kinh sọ   

não. 
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V 
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chỉ sau 3 - 5 giây. Sở dĩ như vậy là do những tác nhân kích thích từ máu vào 

dịch não tủy rồi vào tổ chức não cần thời gian dài hơn. 

Những tín hiệu từ thụ cảm thể trung ương và ngoại vi là yếu tố cần thiết 

hoạt hóa đều đặn trung khu hô hấp. 

3.2.2. Vai trò của các thụ cảm thể ở cơ quan hô hấp: 

+ Vai trò thụ cảm thể cơ học ở phổi trong điều hòa hô hấp: 

Các thụ cảm thể này hưng phấn khi thể tích phổi tăng. Tần số điện thế hoạt 

động ở những sợi hướng tâm từ các thụ cảm thể cơ học ở phổi tăng khi hít vào 

và giảm khi thở ra, càng thở vào sâu thì tần số xung động càng tăng và truyền 

về trung tâm hô hấp ở hành não càng nhiều. Thụ cảm thể căng phổi giảm hưng 

phấn khi tăng nồng độ CO2  trong không khí thở vào. 

Trong mỗi phổi có khoảng 1000 thụ cảm thể căng phổi. Chúng phân bố 

chủ yếu ở cơ trơn thành đường thở từ khí quản đến tiểu phế quản. Ở phế nang 

và màng phổi không có thụ cảm thể này. 

Khi kích thích thụ cảm thể căng phổi sẽ gây ra phản xạ Hering – Breuer. 

Đó là phản xạ ức chế hít vào. Phần lớn sợi hướng tâm từ thụ cảm thể căng 

phổi đi theo dây X về trung khu hít vào. Khoảng 60% neuron hít vào bị ức chế 

khi căng phổi (được kí hiệu là neuron I). Những neuron hít vào còn lại, khi 

căng phổi thì ngược lại bị hưng phấn (được kí hiệu là I). Có lẽ neuron I là 

khâu trung gian để ức chế neuron I và ức chế hít vào nói chung. Người ta 

cho rằng neuron I nằm trong cơ chế ngắt thở vào. 

+ Thụ cảm thể cơ hóa và ảnh hưởng của chúng lên trung khu hô hấp: 

Những thụ cảm thể này phân bố chủ yếu ở lớp tế bào biểu mô và lớp dưới 

biểu mô ở tất cả đường thở, đặc biệt chúng có nhiều ở cuống phổi. Thụ cảm 

thể cơ hóa có những đặc điểm tương tự thụ cảm thể cơ học, hóa học. Nhưng 

nó bị kích thích khi thể tích phổi tăng, giảm đột ngột và đủ mạnh vì ngưỡng 

hưng phấn của nó cao hơn ngưỡng hưng phấn của thụ cảm thể căng phổi. Vì 

vậy, người ta còn gọi nó là thụ cảm thể cơ học thích ứng nhanh. 

Thụ cảm thể cơ hóa cũng bị kích thích bởi tác nhân như hạt bụi tích tụ ở 

đường thở do chất nhầy quyện lại. Ngoài ra, các chất khí như NH3, ete, khói 

thuốc lá, SO2, cũng như chất có hoạt tính sinh học cao tạo ra ở thành đường 

thở, đặc biệt là histamin cũng là tác nhân kích thích thụ cảm thể này. 
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Thụ cảm thể cơ hóa bị hưng phấn mạnh trong một số bệnh như hen phế 

quản, phù phổi, tràn khí màng phổi, ứ máu vùng tiểu tuần hoàn. Sự kích thích 

thụ thể cơ hóa gây cảm giác khó chịu kiểu ngứa và nóng rát. Khi kích thích 

chúng ở khí quản sẽ gây ho; nếu kích thích ở phế quản sẽ gây tăng thở vào, rút 

ngắn thở ra. Thụ cảm thể cơ hóa cũng tham gia thực hiện phản xạ xẹp phổi và 

phản xạ co hẹp lòng phế quản. 

+ Thụ cảm thể ở màng phổi: 

Chúng ít có ý nghĩa trong điều hòa hô hấp. Khi độ trơn nhẵn màng phổi 

giảm thì khi vận động hô hấp có cảm giác rất đau. Đau chủ yếu do kích thích 

thụ cảm thể màng phổi, làm cho ta không dám thở. 

+ Ý nghĩa của thụ cảm thể đường hô hấp trên: 

Những tín hiệu từ đường hô hấp trên đều gây ảnh hưởng đến trung khu hô 

hấp. Những thụ cảm thể lạnh ở niêm mạc mũi khi bị kích thích bởi dòng khí 

lạnh thở vào, hoặc do bốc hơi nước ở bề mặt niêm mạc sẽ gây ra hít vào sâu 

và ngừng thở một lát. Xung động niêm mạc mũi, khi bị kích thích bởi dòng 

khí lạnh thở vào, hoặc do bốc hơi nước ở bề mặt niêm mạc mũi sẽ gây ra hít 

vào sâu và ngừng thở một lát. Xung động từ niêm mạc mũi truyền về não theo 

dây thần kinh sinh ba gây ức chế trung khu hô hấp. 

Kích thích vào các thụ cảm thể đường hô hấp trên gây một loạt phản xạ 

bảo vệ: khi nước lọt vào mũi dưới gây phản xạ ngừng thở. Hô hấp bị ức chế 

khi nuốt, cũng như khi hóa chất lọt vào khoang mũi (ví dụ hơi NH3). Nếu dị 

vật rơi vào thanh quản sẽ gây ra phản xạ khép thanh môn và co hẹp phế quản 

lại để ngăn dị vật không lọt vào đường hô hấp dưới. Chất nhầy, bụi, vật lạ tích 

thụ ở niêm mạc mũi kích thích gây ra ho hoặc hắt hơi để đẩy dị vật ra ngoài. 

Hắt hơi là do kích thích tận cùng dây thần kinh sinh ba ở niêm mạc mũi. Ho là 

do kích thích thụ cảm thể thanh quản và phế quản. 

3.2.3. Ảnh hưởng của thụ cảm thể áp lực động mạch lên hô hấp: 

Tăng áp lực động mạch gây kích thích thụ cảm thể áp lực ở xoang động 

mạch cảnh và quai động mạch chủ gây phản xạ ức chế rõ rệt trung khu hô hấp 

và làm giảm thông khí phổi. Khi giảm huyết áp thì thụ cảm thể áp lực giảm 

kích thích và thông khí phổi lại tăng. 

3.2.4. Ảnh hưởng của một số cấu trúc thần kinh khác lên hô hấp: 

+ Vai trò dây thần kinh cảm giác nông: 
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Kích thích dây thần kinh cảm giác nông, nhất là dây V sẽ làm thay đổi hô 

hấp: kích thích nhẹ dây V làm thở sâu; kích thích mạnh làm ngừng hô hấp. 

Nếu gây mê bằng clorofoc một cách vội vàng có thể gây phản xạ ngừng hô 

hấp do kích thích mạnh vào dây cảm giác số V. Đây chỉ là phản xạ thích ứng.  

+ Vai trò của dây X: 

Nếu ghi điện thế hoạt động của dây thần kinh X thấy, khi hít vào thì tần số 

xung động tăng. Người ta cho rằng, khi hít vào, phổi giãn ra gây kích thích 

vào các đầu thụ cảm của dây X ở phổi, từ đó ức chế trung khu hít vào. Càng 

hít vào sâu thì ức chế càng tăng. Tới một lúc nào đó, trung khu hít vào bị ức 

chế hoàn toàn, cơ hít vào giãn ra và phổi xẹp lại. Các đầu thụ cảm của dây X 

không bị kích thích nữa, trung khu hít vào được giải phóng lại hoạt động trở 

lại. Ngược lại, cắt đứt cả hai dây X thì nhịp hô hấp sẽ chậm lại tới một tần số 

rất thấp. Như vậy, dây X có vai trò trung gian quan trọng trong cơ chế tự duy 

trì hoạt động nhịp nhàng của trung khu hô hấp. 

+ Vùng dưới đồi (hypothalamus): 

Vùng dưới đồi có vai trò lớn trong điều hòa hô hấp. Nó ảnh hưởng lên 

trung tâm hô hấp bằng tăng cường phản ứng tự vệ của cơ thể. Ví dụ, khi bị 

kích thích đau, lúc lao động thể lực nặng, lúc có cảm xúc... đều gây biến đổi 

hô hấp. 

Trung tâm điều nhiệt của hypothalamus có tác dụng tăng dần tần số hô hấp 

khi nhiệt độ cơ thể tăng lên. Trường hợp này, những neuron vùng 

hypothalamus ảnh hưởng chuyên biệt lên nguồn phát động hưng phấn trung 

khu thở vào, tăng tần số hô hấp. Kết quả là tăng thông khí khoảng chết, tạo 

điều kiện thải nhiệt. 

3.2.5. Ảnh hưởng của vỏ não lên hoạt động hô hấp: 

Bán cầu đại não có ý nghĩa rất lớn trong việc thích nghi hô hấp của cơ thể 

với những biến đổi của môi trường xung quanh. Hình như nó ảnh hưởng trực 

tiếp qua đường từ vỏ não đến hành não và thông qua các cấu trúc dưới vỏ như 

hệ limbic, hypothalamus và thể lưới thân não. 

Kích thích vỏ não động vật sẽ gây tăng tần số hô hấp nhưng không tăng 

thông khí phổi. Điều này chứng tỏ rằng, vỏ não ảnh hưởng ức chế trương lực 

lên trung khu hô hấp. Đồng thời thấy con vật vận động quá mức trong thời 
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gian biến đổi hô hấp. Rõ ràng vỏ não ảnh hưởng lên hô hấp thông qua cấu trúc 

dưới vỏ. 

Trong thực nghiệm, người ta đã làm biến đổi hô hấp bằng phương pháp 

gây phản xạ có điều kiện. Điều này biểu hiện rất rõ ở những vận động viên 

trước khi vào thi đấu: vận động thể lực chưa bắt đầu nhưng hệ thống  hô hấp 

và thực vật đã tăng cường để nhằm hoàn thành nhiệm vụ thi đấu. 

Vỏ não ảnh hưởng lên hô hấp đặc biệt rõ khi ta tự ý thay đổi hô hấp: 

ngừng hoặc tăng thông khí phổi. Điều này được ứng dụng rộng rãi trong khi 

nói, hát, chơi các loại kèn, trong các liệu pháp hô hấp, khí công...  

Thông qua vỏ não, con người có thể nhận biết rõ ràng sự thay đổi trong bộ 

máy hô hấp. Bình thường, con người không cảm thấy hô hấp của mình nhưng 

dễ dàng nhận thấy khi có sức cản đường thở hoặc khi thay đổi độ thở sâu và 

một cảm giác rất khó chịu khi khó thở.  

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP  

THĂM DÒ CHỨC NĂNG HÔ HẤP 

Nói tới thăm dò chức năng hô hấp, người ta thường theo dõi ba vấn đề: 

thông khí phổi, cơ học phổi và khuếch tán khí qua màng hô hấp. 

1. Thăm dò chức năng thông khí phổi. 

Máy đo thể tích thông khí phổi gọi là Spirometer (hô hấp kế). Máy vừa đo 

vừa ghi thành đồ thị các thể tích phổi gọi là Spirograph. Ngày nay, các máy đo 

hiện đại vừa đo vừa ghi đồ thị vừa hiện số, gọi chung là Spirometer.  

1.1. Hai hội chứng về thông khí phổi: 

Đo thông khí thu được các trị số về thể tích và lưu lượng khí của phổi. Đo 

thông khí thường không giúp xác định bệnh căn mà chỉ góp phần đánh giá 

hiệu lực của bộ máy thông khí qua xác định hai hội chứng chính là hạn chế 

(restriction) và tắc nghẽn (obstruction). 

Hạn chế làm giảm sức chứa của phổi thể hiện bằng dung tích sống giảm ở 

dưới mức bình thường. Hội chứng hạn chế thường gặp trong trường hợp tràn 

dịch hoặc tràn khí màng phổi, gặp trong u phổi, lao phổi (xơ hang), cắt thùy 

phổi, gù, vẹo, méo ngực, suy tim ứ máu phổi. 

Tắc nghẽn là sự cản trở đường thở, làm giảm tốc độ thở tối đa. Hội chứng 

tắc nghẽn thể hiện là FEV1 và các lưu lượng tối đa ở dưới mức giới hạn dưới 
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thường gặp khi có trở ngại đường dẫn khí do co cơ trơn phế quản hoặc có vật 

cản trong lòng đường thở, rối loạn tính đàn hồi của phổi... Thường gặp tắc 

nghẽn trong bệnh hen phế quản, viêm phế quản, u phế quản, tăng tiết đường 

dẫn khí... 

Nếu vừa có hạn chế, vừa có tắc nghẽn thì gọi là rối loạn thông khí hỗn hợp 

(combination). 

1.2. Đo dung tích sống (VC): 

Dung tích sống là số lít khí tối đa huy động được trong một lần thở. Có  

bốn cách thở để đo dung tích sống. 

- Dung tích sống thở chậm (SVC hay EVC; thường gọi tắt là VC) là số lít 

khí thở ra tối đa trong một lần thở chậm. Tức là thở từ từ bắt đầu từ vị trí hít 

vào tối đa đến vị trí thở ra tối đa. 

- Dung tích sống thở mạnh (FVC) là VC nhưng đo bằng động tác thở ra 

mạnh (Forced Expiration). Trên đồ thị FVC (hình 5.16), người ta tính được rất 

nhiều thông số khác. 

- Dung tích hít vào (IVC) hoàn toàn giống như SVC, nhưng là thở 

ngược chiều. 

- Dung tích sống thở hai thì (VC2): đây là cách thở cho bệnh nhân quá yếu 

mệt. Thở dự trữ hít vào riêng, rồi đối tượng thở bình thường vài nhịp, sau đó 

thở dự trữ thở ra riêng:      VC = IRV + TV + RV 

Đánh giá kết quả VC% bằng VC đo được trên VC lý thuyết. Nếu VC% từ 

80 % trở lên là bình thường; trên 100% là khỏe; nếu 79 % trở xuống là thông 

khí hạn chế (restriction). 

 
Hình 5.16: Đồ thị hô hấp thở ra mạnh (đo FVC), thở đúng kỹ thuật.  

Trục tung là thể tích V, trục hoành là thời gian T. 
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1.3. Đo thể tích thở ra tối đa giây (FEV1) và chỉ số Tiffeneau (FEV1/VC): 

Thể tích thở ra tối đa giây (FEV1 trước đây dùng ký hiệu là VEMS) là số 

lít khí trong một giây đầu của thở FVC (hình 5.16). 

Cách đo FEV1: Đối tượng ngậm kín ca-nuyn của máy Spirograph. Sau đó, 

đối tượng hít vào hết sức rồi kẹp mũi. Tiếp theo, đối tượng thở ra thật nhanh, 

mạnh hết sức vào máy. FEV1 là đoạn từ điểm cắt đồ thị và vuông góc với 

đường V0 sau một giây từ điểm bắt đầu thở ra (hình 5.16). 
 

 Chỉ số Tiffeneau là tỷ lệ phần trăm của FEV1 /VC. 

FEV1 đo được so với FEV1 lý thuyết (hay số đối chiếu). Nếu tỷ số này từ 

80% trở lên là bình thường; từ 79% trở xuống là thông khí tắc nghẽn. Chỉ số 

Tiffeneau ở người Việt Nam ở tuổi 25 là 75%, ở tuổi 60 là 70%. Nếu chỉ số 

Tiffeneau dưới 75% ở tuổi 25 và dưới 70% ở tuổi 60 trở lên là thông khí tắc 

nghẽn. 

1.4. Đo các lưu lượng tối đa trung bình:  

Lưu lượng thở ra tối đa trung bình là lưu lượng cao nhất thở được trong 

một đoạn nhất định trên đồ thị FVC. Qui ước Quốc tế kí hiệu là FEF (Porced 

expiratory flow), con số là chỉ phần FVC đã thở ra.  

 Cách đo FEF: cách tiến hành giống như đo FEV1, nhưng lại lấy đồ thị 

FVC. Trên đường vuông góc V0 với FVC, người ta chia 4 phần bằng nhau 

tương ứng là 25%, 50%, 75% của FVC (hình 5.16). 

Thí dụ, FEF25-75% là FEF từ điểm 25% FVC đã thở ra đến điểm 75% FVC 

đã thở ra. 

Thông thường ta hay dùng hai thông số: FEF25-75% và FEF0,2-1,2lít 

+ Lưu lượng nửa giữa FVC (ký hiệu là FEF25-75% hay MMEF, MMF) là 

lưu lượng tối đa trung bình thực hiện trong một động tác thở mạnh FVC. Lưu 

lượng tính từ điểm 25% đến 75% của FVC (hình 5.16). Như vậy, FEF25-75% là 

một nửa của FVC nhưng là một nửa ở vị trí giữa. Thông số này rất nhạy và 

sớm giúp ta phát hiện thông khí tắc nghẽn ở giai đoạn mới bị bệnh, lúc mới bị 

rối loạn ở phế quản nhỏ (dưới 2mm đường kính), trong khi FEV1 và chỉ số 

Tiffeneau vẫn bình thường. 

      + Lưu lượng quãng gần đầu FVC (ký hiệu FEF0,2-1,2 lít hay MEFR) là lưu 
lượng tối đa trung bình trong một động tác thở mạnh FVC. Lưu lượng      
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FEF0,2- 1,2lít được tính từ đỉnh 0,2lít đến điểm 1,2lít khí đã thở ra. Thông số này 

hiện tại ít được sử dụng. 

+ Thông khí phút tối đa (MVV hay MBC): là lượng khí đo được do thở 

vừa sâu vừa nhanh hết sức trong thời gian 1 phút. MVV thường dùng để đánh 

giá rèn luyện thể lực, thể dục thể thao. MVV càng cao thì người đó càng khỏe.  

1.5. Đo các lưu lượng tối đa tức thì (các MEF): 

Lưu lượng tối đa tức thì (MEF) là lưu lượng tại một điểm xác định của 

FVC. 

 Cách đo: giống như đo FVC (máy ghi đồ thị và tự tính toán, hình 5.17). 

Có thông số PEF và các MEF: 

- Các MEF. 

MEF là lưu lượng tại một điểm xác định của FVC. Điểm đó ở vị trí % của 

FVC còn lại trong phổi. Đó là theo qui ước quốc tế. Người ta thường dùng các 

thông số MEF75%, MEF50%  và MEF25%. 
 

- Lưu lượng đỉnh PEF hay PF. 

Lưu lượng đỉnh PF là lưu lượng ở điểm có trị số cao nhất đạt được trong 

quá trình thở ra mạnh FVC (hình 5.17). Điểm này thường ở rất gần lúc bắt đầu 

thở FVC. PF có giá trị phát hiện sớm vài ngày sắp có cơn hen (ở bệnh nhân đã 

bị hen phế quản) trong khi chưa có biểu hiện dấu hiệu lâm sàng. 

2. Đánh giá cơ học của  phổi và các phương pháp đo thể tích cặn. 

Hình 5.17:  

Đồ thị lưu lượng-thể tích (F-V)  

thở ra mạnh. 
Trục tung là lưu lượng F 

Trục hoành là thể tích V 
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Cơ học của phổi gồm hai phần chính là tính đàn hồi của phổi và sức cản 

của phổi. 

2.1. Xác định tính đàn hồi của phổi: 

Để nghiên cứu tính đàn hồi của phổi, người ta đo áp suất đàn hồi (elastic 

pressure) và hệ số nở phổi (compliance). 

- Tính đàn hồi của phổi được xác định bởi áp suất đàn hồi phổi. Đó là trị 

số 

chênh lệch giữa áp suất phế nang và áp suất màng phổi. Người ta đo áp suất đàn 

hồi của phổi bằng cách đo áp lực âm trong khoang màng phổi bằng cách dùng 

kim tiêm được nối với một áp kế chọc vào khoang màng phổi. Áp suất đàn hồi 

thường bằng 4 - 6mmHg. Nếu trị số này thấp thì động tác hô hấp bị trở ngại. 

- Hệ số nở phổi là số mililit phổi nở thêm dưới tác dụng của một đơn vị áp 

suất ở khoang màng phổi là 1cmH2O (xem phần 1.3.1). Hệ số nở phổi cao là 

tốt thuận lợi cho hô hấp. Kỹ thuật đo hệ số nở phổi rất phức tạp. 

2.2. Đo sức cản hô hấp: 

Sức cản hô hấp là lực chống lại cử động hô hấp. Sức cản hô hấp gồm sức 

cản của phổi, lồng ngực và sức cản đường dẫn khí. 

- Sức cản của phổi và lồng ngực là do sự đàn hồi, do sức căng mặt ngoài, 

do quán tính và do độ nhớt của mô. 

- Sức cản đường dẫn khí (air way resistance) là do ma sát của các phân tử 

khí trong ống dẫn (ma sát với nhau và ma sát với thành ống) - kí hiệu là Raw. 

Đơn vị sức cản là Pascal/lít/sec. Sức cản đường dẫn khí ở người Việt Nam 

trưởng thành có trị số là 0,3kPa.1-1  s (với nam là 0,3kPa.1-1  s ; với nữ là 

0,35kPa.1-1  s). Kỹ thuật đo sức cản đường dẫn khí rất phức tạp, phải dùng 

máy  tự động để đánh kết quả. 

2.3. Các phương pháp đo thể tích khí cặn: 

Thể tích khí cặn (RV) là thể tích tĩnh của phổi không huy động được. Thể 

tích khí cặn không đo được trực tiếp được bằng máy spirometer, mà đo bằng 

phương pháp gián tiếp. Có nhiều phương pháp đo RV: 

- Phương pháp ghi thể tích toàn thân (Whole body plethysmography). 

- Phương pháp pha loãng khí dùng để đo FRC: nguyên tắc chung là pha 

loãng khí trong phổi (FRC) và theo dõi nồng độ khí qua chỉ thị là khí trơ nitơ 

hoặc heli. Công thức tính FRC như sau: 
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                                      C1 - C2 

FRC = Vsp    

                                                C2 

Trong đó: Vsp là thể tích máy spirometer, C1 là nồng độ heli trước lúc hít 

vào phổi để trộn với FRC, C2 nồng độ heli sau khi trộn với FRC (C1 > C2). 

Từ FRC tính RV, TLC:             RV = FRC - ERV 

                                               TLC = RV + VC 

- Phương pháp X quang đo dung tích toàn phổi (TLC), từ TLC tính ra RV: 

chụp chiều trước sau và chụp chiều ngang và ở vị trí hít vào hoàn toàn, tức vị 

trí TLC. Chụp ở cự li 185cm từ phổi đến phim. Kết hợp đo thông khí, từ đó 

tính ra: 

RV = TLC - VC 

FRC = RV + ERV 

3. Đo khuếch tán khí. 

Khả năng khuếch tán khí (diffusion capacity, kí hiệu là D) là thể tích khí 

(mililít) đi qua màng hô hấp trong một phút, dưới tác dụng một đơn vị chênh 

lệch áp suất (kPa). Khả năng khuếch tán còn gọi là yếu tố chuyển dịch 

(transferfactor, ký hiệu là T). Tốc độ khuếch tán khí giảm khi màng hô hấp bị 

dày (xơ, phù nề) hoặc khi giảm diện tích khuếch tán (cắt phổi, vách phế nang 

bị hủy). Đo khả năng khuếch tán của oxy DO2 theo công thức: 

DO2 = VO2/(PaO2 - PcO2) 

Trong đó: VO2 là mức tiêu thụ oxy, PaO2 là phân áp oxy trong máu động 

mạch, PcO2 là phân áp oxy trong máu mao mạch phổi. Trong thực tế đo PcO2 

rất khó nên người ta đo khuếch tán carbon monocid (Dco), rồi chuyển sang trị 

số DO2 theo công thức: DO2 = Dco  1,23. 

 


