Respirasjonssystemet
(del II)

Carriage of blood gases
How are gases carried by the blood?
all values are in ml of gas/100 ml solution
H2O or plasma (pH = 7.4)

•Gasstransport i blodet
•Regulering av respirasjonen

O2 (at a PO2 = 100 mm Hg)
CO2 (at a PCO2 = 40 mm Hg)

dissolved
0.3
2.6

combined
0
43.8

Whole blood (Hct = 0.45)
dissolved
0.3
2.6

combined
19.5
46.4

SCO2 = 30.0 µmol/L / mm Hg = 0.65 ml/L / mm Hg
SO2 = 1.37 µmol/L / mm Hg = 0.03 ml/L / mm Hg
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Transport av oksygen i blodet
• Oksygen
– >98 % bundet til hemoglobin (HbO2)
– Oksygenmetning av Hb (se seinere):
• 100 mmHg (13,3 kPa), arterieblod - ca. 98.5%
mettet
• 40 mmHg (5,3 kPa), veneblod - 75% mettet
• Arterielt blod inneholder 200 ml oksygen pr. liter

Hemoglobin (Hb)
• 95 % av erytrocyttproteinene
• Globin
– Polypeptider
– 4 subenheter (2+2)

• 4 Heme-grupper m/ Fe2+
– Binder O2 (1:1)
• Deoxyhemoglobin (Hb)
• Oxyhemoglobin (HbO2)

– Binder CO2 (KarbaminoHb)
– Binder H+ (HbH)
– Binder NO

1

Oksygenforbruk
i cellen

O2-transport

Mitokondrion

Oksygen/hemoglobin metningskurve

Effekt av 2,3difosfoglycerat (DPG)konsentrasjon,
temperatur og
surhetsgrad
på PO2 og Hbmetning

O2 metning

• Oksygenmetning
– 100 mmHg (13,3
kPa) - nesten
100%
– 40 mmHg (5,3
kPa) - 75%
mettet

Oksygen/hemoglobin
metningskurve:

Lavere affinitet for O2
ved
•økt konsentrasjon av
DPG
•økt temperatur
•redusert pH/økt PCO2
pO2
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CO2 transport i blodet
• Karbondioksyd
– Ca. 7 % oppløst
– Ca. 70 % som bikarbonat (HCO3-)
• Karboanhydrase
• Kloridshift

– Ca. 23 % bundet til hemoglobin (HbCO2)
• Karbaminohemoglobin

– Totalt 40 ml pr. liter blod

• Hydrogenioner
– Respiratorisk acidose/alkalose

Gas exchange at alveolar and systemic capillaries
Inspired air:

Expired air:

Tissues

PO2 = 158 mm Hg
PCO2 = 0.3 mm Hg

PO2 = 116 mm Hg
PCO2 = 32 mm Hg
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Arterial blood
PO2 = 95 mm Hg
PCO2 = 41 mm Hg
(physiological shunt)

3

Regulering av respirasjonen (I)
• Cortex: viljestyrt respirasjon (ventilasjon)
• Pons:

Kontroll av
respirasjonen

– Apneustisk senter - terminerer inspirasjonen (”slår av”)
– Pneumotaktisk senter - modulerer (motvirker)
apneustisk senter

• Kontrollsentra i hjernestammen
Medulla oblongata:
– Inspiratoriske nevroner (DRG), styrer pustemusklene,
rytmegenerator
– Ekspiratoriske nevroner (VRG)
– Hemming av respirasjonssenteret:
• Strekkreseptorer i lungene (pulmonary receptors)
• Legemidler (barbiturater, morfin)

Basic rhythmic breathing and Inspiratory Neuronal Activity
The basis of rhythmic breathing. During inspiration the activity of inspiratory
neurons increases steadily (ramps up). At the end of inspiration, the activity
shuts off abruptly and expiration occurs by virtue of elastic recoil of lungs.

Regulering av respirasjonen
(ventilasjonen) (II)
• Refleksstimulering via kjemoreseptorer
• Redusert PO2 som respirasjonsstimulator
Perifere kjemosensitive reseptorer (sinus
carotis og aortabuen):

Recorded from
DRG neurons

• Effekt først ved lav PO2 < 60 mmHg (< 8 kPa)
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Perifere
kjemoreseptorer

Regulering av respirasjonen
(III)

Perifere
oksygensensorer

Sentrale kjemoreseptorer i kjemisk
kontroll av respirasjonen

• Økt PCO2 som respirasjonsstimulator

Sentralt kjemosensitivt område i medulla
oblongata:
• Reagerer på økt H+ i ekstracellulærvæsken
i CNS (CO2 danner H+ )
• Kraftig akutt stimulator: Lineær
sammenheng mellom respirasjonsvolum og
PCO2
Perifere kjemosensitive reseptorer (sinus
carotis og aortabuen):
• Påvirkes av CO2/H+
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PCO2 og respirasjonsvolum

PCO2 og perifere kjemoreseptorer

Oppsummeringkjemoreseptor
regulering
Respirasjonssentra i
medulla
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Regulering av respirasjonen
(IV)
• Metabolsk acidose:
• Økt H+ som ikke skyldes CO2 (laktat,
forgifning med metanol, nyreskade,
diabetes mm)
– ventilasjonen stimuleres

• Metabolsk alkalose:
• Redusert H+ (oppkast, inntak av alkali,
forgiftninger)
– ventilasjonen reduseres

Regulering av respirasjonen
(V)
• Ved trening/fysisk aktivitet
• Under søvn
• Hypoksi
– Oksygenmangel på vevsnivå

• Anoksi

Hypoksi

Anoksi
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