
 التنفس                                           

 : تمهيد

الخاليا إلى مواد القيت و تحصل عليها من األغذية بواسطة الجهاز الهضمي و وظيفة الهضم و  تحتاج
اإلمتصاص كما تحتاج الخاليا الى غاز ثنائي األكسيجين و تحصل عليه من الهواء بواسطة الجهاز 

 .ت الاازية التنفسية و ظيفة التبادال التنفسي و

 : تساؤالت

 فكيف تتم التبادالت الاازية التنفسية داخل جسم اإلنسان ؟ -
 ماهو مصير مواد القيت و ثنائي األكسيجين داخل الخاليا ؟  -

 
 كيف تتم التبادالت الاازية التنفسية داخل الرئتين ؟-1

 
 .لنكتشف المسالك النفسية عند اإلنسان  - أ

يدخل الهواء المستنشق عبر المنخرين ثم يمر عبر الحفر األنفية و البلعوم و الرغامة ، ثم يتفرق 
إلى عدة قصبات و الهاء داخل الرئتين بواسطة القصبتين الرئويتين ، اللتان تتفرعان داخل الرئتين 

و أثناء الزفير يسلك الهواء . قصيبات و قصيبات دقيقة تقود الهواء الى الحويصالت الرئوية 
 .المتزفر اإلتجاه المعاكس 

مملوءة كون من عدة أسناخ رئوية شف أنها تتوية بواسطة المجهر نكتعندما نالحظ حويصلة رئ
 . في األسناخ الرئوية  يصبح الهواء قريبا من الدم إذن . محاطة بشعيرات دموية كثيرة بالهواء و 

 ماهي خصائص النسيج الرئوي ؟  - ب

،  m² 066ي  لمليون سنخ رئوي ، مساحتها اإلجمالية حوا 066على حوالي وي الرئتان تتح
رئوية الذي يفصل ، و جدار األسناخ ال m²06 ومساحة التماس بين الهواء السنخي والدم حوالي 
إن . من الدم   l 0666يعبر الرئتين حواي.  1µmبين الهواء والدم جد رقيف و نفوذ سمكه حوالي 



هذه الخصائص التي يمتاز بها النسيج الرئوي  تسمح و تسهل التبادالت الاازية التنفسية بين 
 .الهواء و الدم داخل األسناخ الرئوية 

 ازية التنفسية في األسناخ الرئوية بين الهواء والدم ؟كيف تتم التبادالت الا - ت
هواء الشهيق و هواء الزفير نكتشف أن الهواء المزفر في الاازات النفسية  نسب  عندما نقارن

 . بااز ثنائي أوكسيد الكربون و ينقص منه غاز ثنائي األكسيجن محمل 
الاازات التنفسية في الدم الداخل و الدم الخارج من الرئتين نكتشف أن الدم الذي ارن وعندما نق

 .ياادر الرئتين محمل بثنائي األكسيجين و يتخلص من ثنائي أوكسيد الكربون 
الهواء  إذن في األسناخ الرئوية تتم التادالت الاازية التنفسية بين الهواء والدم الدم يأخذ من

 .ثنائي األكسيجن و يطرح فيه ثنائي أوكسيد الكربون 
يتحكم في  زيائييزئي و هي قانون فتتم التبادالت الاازية التنفسية حسب خاصية الضاط الج

 : إنشار الاازات و مضمونه 
ينتشر غاز معين عبر جدار نفوذ من الحيز ذي الضاط المرتفع إلى الحيز ذي الضاط المنخفض 

 mmHgأو   Kpa يقاس الضاط بواسطة . يعادل الاط بين الحيزين  حتي
ضاط هذا الااز أكبر من   Kpa 11.1إن ضاط ثنائي األكسيجين في الهواء السنخي يساوي 

السنخي  إذن ثنائي األكسيجين يمر من الهواء Kpa 3.1 في الدم الداخل إلى السنخ الرئوي هو
في الدم  Kpa 11.1 حتى يتعادل ضاط ثنائي األكسيجين بين الهواء والدم ليصبح الدم  إلى

 .الخارج من السنخ الرئوي 
أكبر من  Kpa 0.1إن ضاط ثنائي أكسيد الكربون في الدم الداخل الى السنخ الرئوي يساوي 

كسيد الكربون يمر من الدم الى الهواء السنخي ضاط هذا الااز في الهواء السنخي إذن ثنائي أ
في الدم  Kpa 3.1حتى يعادل ضاط هذا الااز بين الهواء  و الدم ليصبح ضاط هذا الااز 

 .الخارج من السنخ الرئوي 
 

 كيف تتم التبادالت الاازية التنفسية في األعضاء ؟ -0
 ( : األنسجة)لنكشف عن التبادالت الاازية في األعضاء  - أ

 



ة عدة تجريبية مالئمة نستعمل فيها عضلة طرية ، ماء الجير ، سائل ملون ، أنبوب بواسط
تطرح ثنائي أكسيد الكربون و تستهلك  الخاليا  شعيري ، مسخن مائي ، نكتشف أن العضلة

 . ثنائي األكسيجين 
ئي عندما نقارن الدم الداخل الى األعضاء مع الدم الخارج من األعضاء نكتشف أن الدم يفقد ثنا

األكسيجين في األنسجة و تتحمل من األنسجة بااز ثنائي األكسيجين ، مما يدل على تبادالت 
 .غازية بين الدم والخاليا 

 : ألية التبادالت الاازية بين الدم والخاليا   - ب
ضو ما بواسطة الشريان ، الذي يتتفرع إلى عدة شرينات و هذه األخيرة تتفرع يدخل الدم الى ع

الى عدة شعيرات دموي ذات جدار رقيق و نفوذ يسمح بمرور مواد القيت و ثنائي األكسيجين 
حيث تتم التبادالت الاازية و اإلقتياتية بين . البيفرجي الذي الذي يامر الخاليا اللمف  الى 

 . لبيفرجي الخاليا و اللمف ا
 ما هو مصير مواد القيت بين و ثنائي األكسيجن داخل الخاليا ؟ - ت

فتتولد طاقة مع ثنائي األكسيجين داخل الخاليا  و نهدم مواد القيت مثل الكليكوز يتأكسدإن 
تستعمل في النشاط الخلوي و تطرح الخلية فضالت مثل ثنائي أوكسيد الكربون  و الفضالت 

 .البولية التي تنتقل الى الدم عبر اللمف البفرجي 

 


