
 

 بسمه تعالي

 

 تعریف
يعني آگاه شدن از تنفس نـامطلوب و         تنگي نفس

غير طبيعي و احساس تنفس سـخت و ناخوشـايند        

به عبارت ديگر انسان طبيعي نسبت به نفـس     .  است

كشيدن خود آگاهي چنداني ندارد، اما در كـسي  

شود، نسبت به تنفس خود    كه دچار تنگي نفس مي

 .كند و معموالً سختي آن آگاهي پيدا مي
 

 علل تنگي نفس
اي اسـت كـه       هـاي دوگانـه     تنگي نفس از نـشانه   

در بيشتر  .  تواند منشا قلبي داشته يا نداشته باشد   مي

موارد تنگي نفس افراد به دليـل مـشكالت ريـوي      

اما در مواردي بيماري قلبي نيز   ،كند بروز پيدا مي

در ايـن   .مي تواند، زمينه ساز تنگـي تنفـس شـود      

عـضالت فرعـي    (هـا و شـكم        موارد گردن ، شانه   

 .كند نيز براي تنفس استفاده مي) تنفسي

تنگي نفس ممكن است ناشي از بيماريهاي ريوي يا 

و عفونت    سل،    برونشيت،    آسمقفسه سينه از جمله     

، بيماريهاي قلبي از جمله حمله        )  پنوموني(ريه  

هاي آئورت و ميترال و       حاد قلبي اختالل دريچه   

خوني ، عفونت شديد بدن ،         نارسايي قلبي ، كم    

 

 انواع تنگي نفس

 
 تنگي نفس كوششي 

اين نوع از تنگي نفس گاه حالت كوششي پيدا               

كند، يعني با فعاليت و كوشش بدني فرد ارتباط             مي

انسان به طور طبيعي اگر به شدت و           .  مستقيم دارد 

بدون آمادگي قبلي ورزش كند و يا مسافت طوالني          

. را بدود، اين نوع تنگي نفس را تجربه خواهد كرد          

در افراد مبتال به برخي بيماريهاي قلبي مانند مشكالت         

اي يا نارسايي قلبي ، تنگي نفس با فعاليتهاي             دريچه

اي كه حتي در موارد       به گونه .  شود  كمتري ايجاد مي  

شديد بيماري ، راه رفتن عادي و انجام كارهاي             

در شديد ترين   .  شود  اوليه با تنگي نفس همراه مي       

نوع تنگي نفس ، بيمار حتي در حالت استراحت و             

 .باشد خوابيده نيز دچار تنگي نفس مي

 
 

ارتوپنه يا تنگي نفس در حالت 
 درازكشيده 

 
نوع ديگري از تنگي نفس قلبي در حالت دراز كش           

گردد كه در طب به آن            و خوابيده ايجاد مي     

Rارتوپنه  Rيعني قلب فرد به حدي         .  گويند   مي

ها را    تواند خون موجود در ريه       نارساست كه نمي  

تخليه كند و فرد مجبور است با كمك گرفتن از              

 م همراه كمك كننده ئعال

گاهي تمايز علل قلبي تنگي نفس از عـلـل ريـوي        

مشكل است چرا كه هر دو باعث تنگي نفس كوششي 

خس سينه و خـلـط      خس.  شوند مي سرفه، ارتوپنه و 

آيد هر  خوني قاعدتا به دليل بيماري ريوي پديد مي

چند بعضا در بيماران مبتال به نارسايي قلـبـي و ادم       

در بيماران مبتال به عـروق  .  شوند ريوي هم ديده مي

كرونر ممكن است تنگي نفس در نبود درد سينه و بـا  

شرايط مشابه اتفاق افتد كه به آن معادل آنژين قلبي 

 .شود گفته مي

 

 :عوامل خطر
 ورزش -1

 سيگار-2

 عادات غذايي -3

 تيپ شخصيتي -4

 فشارخون باال -5

 )چربي خون باال (هيپر لپيدمي -6

 )گردو خاك ومواد شميايي(تاريخچه شغلي-7

 درمان 
كار گرفتن    درمان تنگي نفس اساساً سعي در به           

ها با ورزش، دارو، يا جراحي          ظرفيت موجود شش  

موارد زير در مقابله با تنگي نفس اهميت             .است

 .دارند

 



 

 

در تنفس شكمي با ديافراگم      .  با شكم نفس بكشيد     -

شود و شما را      ها استفاده مي    بهتر از تمام ظرفيت شش    

از بيني  .  كند  جاي تندتر مي    تر به   قادر به تنفس عميق   

نفس بكشيد و بگذاريد كه شكم باز و بسته شود، نه              

ها رسانده و     اين كار هوا را به انتهاي شش    . قفسهR سينه

 .كند آنها را كامالً پر مي

 

بيماران مبـتـال بـه      .  ها را جمع كنيد در بازدم لب  -

هاي قلبي ريوي با بيرون دادن هوا از ميان  گرفتاري

بعد از درون .  كشند هاي جمع شده بهتر نفس مي لب

هايتان را جمع كنيد  كشيدن هوا از طريق بيني، لب

 .و آهسـتـه هـوا را از دهـان بـيـرون دهـيـد                    

حتـي اگـر ورزش       .  قبل از ورزش ناي را باز كنيد

شود، نبايد ورزش را      سنگين باعث تنگي نفستان مي

دقيقه پـيـش از شـروع،          20توانيد  مي.  ترك كنيد

داروي گشادكنندهR ناي خود را استفاده كرده و قبل 

 .از ورزش الاقل ده دقيقه خود را گـرم كـنـيـد          

 

شنا ورزش بسيار خوبي براي تمام افراد          .  شنا كنيد   -

. مبتال به تنگي نفس، مخصوصاً بيماران آسمي، است           

شود و استنشاق آن براي         هواي تنفسي مرطوب مي     

 .شود تر مي ها راحت شش

 

اگر در هنگام دراز كشيدن     .  پايهR تخت را باال بياوريد      -

هاي زير    شويد، چيزي زير پايه      دچار تنگي نفس مي    

درجه باال    45تا    30سري تختخوابتان بگذاريد تا حدود      

هاي اسفنجي مخصوصي باال آوردن         از بالشتك .  بيايد

 .تشك استفاده كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


