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 Respiratory System الجهاز التنفسي: 

 بهدف الخارجً المحٌط بٌن الغازات تبادل عملٌة ٌتولى الذي الجهاز ذلك هو:  التنفسً الجهاز

 جمٌع تتم بواسطتها والتً الطاقة ألنتاج الالزمة األحتراق عملٌة إلتمام الجسم باألوكسجٌن تزوٌد

 . الكاربون أوكسٌد ثانً من الجسم وكذلك تخلٌص ، الحٌوٌة العملٌات

2 عممية فسيولوجية تحصؿ بواسطتيا الكائنات الحية عمى الطاقة االزمة لألنشطة الحيوية التنفس
 األخرى بالجسـ.

 أكسيد الكربوف.  ىو الحصوؿ عمى األكسجيف وطرد ثانىمحصمة التنفس: 
ُيطرد ثانى ، يستعمؿ األكسجيف فى أكسدة الغذاء الميضـو بالخاليا وتتحرر الطاقة نتيجة ىذه العممية

 أكسيد الكربوف الناتج عف أكسدة الغذاء خارج الجسـ ألنو ضار بالجسـ.
 أنواع أجهزة التنفس:

 مثؿ البروتوزوا, -وحيدة الخمية –فى الحيوانات األوليو  (1)
تحصؿ عمى األكسجيف مباشرًة مف اليواء أو البيئة المحيطة بيا وتطرد ثانى أكسيد الكربوف مباشرًة 

 لمبيئة المحيطة أيضًا.  
 فى الحشرات يمر اليواء مباشرًة لألنسجة مف خالؿ قصبة ىوائية.  (2)
الخاليا مباشرًة مع البيئة المحيطة ولذلؾ تحتاج ألجيزة  فى الحيوانات الكبيرة معقدة التركيب التتصؿ (3)

 تنفسية ودموية لمسماح بتبادؿ كافى مف الغازات وتوزيع األكسجيف لجميع أجزاء الجسـ. 
 مراحل عممية التنفس: 

 : External Respirationالتنفس الخارجي  (1)
خؿ الكسجيف لمجسـ مف البيئة وتشمؿ ىذه المرحمة الشييؽ والزفير,  أى العمميات التى بواسطتيا يد

الخارجية وُيطرد ثانى اكسيد الكربوف لمبيئة المحيطة. وىنا يتـ تبادؿ الغازات عمى األسطح التنفسية 
 بالقصبة اليوائية والرئة أو فى الجمد والخياشيـ فى بعض الحيوانات.  

 : Transport of Respiratory Gasesنقل غازات التنفس  (2)
قؿ األكسجيف مف األسطح التنفسية ألنسجة الجسـ ثـ نقؿ ثانى أكسيد الكربوف وتشمؿ ىذه المرحمة ن

 ة فى الحيوانات العالية يتـ نقؿ الغازات عف طريؽ الدـ.  ممف األنسجة ألسطح التنفس. وىذه المرح
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 : Internal or Tissue Respirationالتنفس الداخمي  
واسطة الخاليا أو ثانى أكسيد الكربو الناتج مف وتشمؿ ىذه المرحمة كؿ صور األكسجيف المستيمؾ ب

عمميات األكسده والمؤدية فى النياية لتحرر الطاقو المستعممو فى النشاط الحيوي. وبمعنى آخر فإف 
ىذه المرحمة تشير لكؿ التفاعالت اإلنزيمية سواء المؤكسدة أو غير المؤكسدة التى بواسطتيا تتوفر 

 يوية. الطاقة االزمة لحفظ النشطة الح
 

 :  The Respiratory Organsأعضاء التنفس 
 : Mechanism of Breathingميكانيكية التنفس 

 : Respiration Rateسرعة التنفس 
 :  Control of Breathingتنظيم التنفس 

 : Gases Exchange in Lungsتبادل الغازات فى الرئية 
 أكسيد الكربون(.   نقل ثانى -نقل غازات التنفس بالدم )نقل األكسجين

 

 يالجهاز التنفس او اعضاء أجزاء
 2تركيبيًا يتكوف الجياز التنفسي مف 

o  األنؼ والبمعوـ والحنجرة والقصبة اليوائية والشعب اليوائية المسالؾ التنفسية وتشمؿ
 وغشاء الجنب.والرئتيف 

  2وظيفيًا يتكوف الجياز التنفسى مف جزئيف 
 2 األجزاء الموصمة 

   وتشمؿ التجاويؼ واألنابيب التى توصؿ اليواء إلى الرئتيف وتشمؿ
 صبة اليوائية .قاألنؼ والبمعوـ والحنجرة وال

 2 األجزاء التنفسية 
  وتشمؿ األجزاء التى يتـ فييا تبادؿ الغازات وتشمؿ الشعيبات

 .التنفسية وقنوات الحوصالت اليوائية والحوصالت اليوائية 
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 المسالك التنفسية:
      األنفNose 
 : التركيب الداخمى لألنف يكون متخصص ألداء ثالث وظائف 

 تدفئة وترطيب وترشيح اليواء الداخؿ أثناء الشييؽ  ¨
 استقباؿ منبيات الشـ  ¨
 التجاويؼ المتسعة الرنانة تتحكـ فى صوت الكالـ . ¨
تكوف مبطنة بطبقة مف و  الخارجية المسمى بالمنخر يدخؿ اليواء مف فتحتى األنؼ ¨

 الجمد تحتوى شعيرات خشنة تعمؿ عمى ترشيح جزيئات األتربة الكبيرة .
بعد ذلؾ يمر اليواء فى تجويؼ األنؼ الذى يقسـ طوليًا بواسطة الحاجز األنفى إلى  ¨

 تجويفيف أيمف وأيسر.
كؿ مف ىذيف التجويفيف يحتوى عمى ثالث حواجز تمتد مف الجدار الجانبى لكؿ  ¨

نفى وبالتالى ينقسـ كؿ مف التجويفيف إلى ألاجزاتجويؼ وتمتد حتى تصؿ إلى الح
 سمسمة مف األخاديد . 

ويبطف تجويؼ األنؼ بغشاء مخاطى ويالحظ أف مستقبالت الشـ توجد فى الجزء  ¨
العموى مف تجويؼ األنؼ ويسمى النسيج الطالئى الشمى ويقع أسفمو نسيج طالئى 

كاذب( وعديد مف خاليا  مخاطى يتكوف مف خاليا طالئية عمودية ميدبة )طباقى
 وشعيرات دموية . gobletجوبمت 

عندما يمر اليواء بيف الحواجز الموجودة عمى جانبى التجويؼ األنفى يحدث تدفئة  ¨
 لو عف طريؽ الدـ الموجود فى الشعيرات الدموية 

مف ناحية أخرى نجد أف المخاط المفرز بواسطة خاليا جوبمت يرطب اليواء الداخؿ  ¨
األتربة ويالحظ أف األىداب الموجودة عمى قمة الخاليا الطالئية ويحجز جزيئات 

تقـو بطرد المخاط العالؽ بو األتربة إلى البمعوـ وبالتالى يتخمص منو عف طريؽ 
 البمع أو عف طريؽ البصاؽ .

  البمعومPharynx 
 تبدأ مف نياية التجويؼ األنفى سـ 35طوليا  البمعـو عبارة عف أنبوبة قمعية الشكؿ ¨

 وتمتد حتى توازى الغضروؼ الحمقى الموجود فى قمة القصبة اليوائية .
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 يقع البمعـو خمؼ التجويؼ األنفى والتجويؼ الفمى والحنجرة وأماـ الفقرات العنقية . ¨
 يتكوف جدار البمعـو مف عضالت ىيكمية ويبطف بنسيج طالئى مخاطى . ¨
 ظيار صوت الكالـ. يعمؿ البمعـو كممر لميواء والغذاء ويمثؿ فراغ رناف إل ¨
البمعـو عضو مشترؾ بيف الجياز التنفسي والجياز اليضمي ويعرؼ الجزء العموي  ¨

 لمبمعوـ بالخيشوـ والذي يتمفصؿ بالمنخريف.
يتمفصؿ بيف البمعوـ والحنجرة دساـ يدعي الفمكة وىو الذي يقوـ بمنع دخوؿ الطعاـ  ¨

 .إلى السبؿ التنفسية عند غمقو
 ث مناطؽ 2ويتكوف البمعـو مف ثال ¨

 المنطقة البمعومية األنفية  ¨
 المنطقة البمعومية الفمية  ¨
 المنطقة البمعومية الحنجرية  ¨

 
  الحنجرةLarynx  
 سمى صندوؽ الصوتت ¨
 . عبارة عف ممر قصير يربط بيف البمعوـ والقصبة اليوائية  
 الغضاريؼ تتصؿ بعضيا ببعض بواسطة أغشية واربطة  تتكوف مف مجموع مف

المنتصؼ أماـ الفقرات  مخاطي وتتحرؾ بواسطة عضالت وىي تقعوتبطف بغشاء 
 العنقية الرابعة حتى السادسة

 لساف المزمار يوجد جزء غضروفى مطاط عمى شكؿ لساف صغير يسمى ¨
epiglottis  لو طرؼ قاعدى مثبت بالحنجرة والطرؼ اآلخر حر يتحرؾ ألعمى

 وألسفؿ ويعمؿ عمى غمؽ الحنجرة أثناء البمع .
الحنجرة تسع غضاريؼ ثالثة منيا مفردة وىي ) الغضروؼ الدرقي ،  وجد فيي ¨

    والغضروؼ الحمقي ( أما الغضاريؼ الثالثة المزدوجة فيي لساف المزمار "الفمكة"
 ) الغضروؼ الطيرجالي ، القرني ، األسفيني ( .
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 المزمار لساف عدا ما الزجاجية الغضاريؼ مف الحنجرة غضاريؼ جميع أف ¨
 .تتكمس وال التتعظـ التي المطاطية مف  الغضاريؼ أنيا حيث األسفيني والغضروؼ

 
  القصبة الهوائيةTarachea  

عبارة عف ممر أنبوبى لميواء وىى تقع أماـ المرئ وتمتد فى تجويؼ الصدر حتى  ¨
 إلى شعبتيف شعبة ىوائية يمنى وشعبة ىوائية يسرى .  تتفرع 

تبطف بخاليا طالئية عمودية ميدبة وخاليا جوبمت مما يمثؿ حماية ضد األتربة  ¨
 واألشياء الغريبة 

حمقة غير كاممة مف الغضروؼ الزجاجى  42-31تتركب القصبة اليوائية مف  ¨
تترتب أفقيًا فوؽ بعضيا البعض والجزء المفتوح مف ىذه  Cعمى شكؿ حرؼ 

يمتد قمياًل داخؿ القصبة اليوائية  الحمقات يواجو المرئ مما يسمح لممرئ أف
 أثناء عممية البمع .

يالحظ أف الحمقات الغضروفية المكونة لمقصبة اليوائية تحافظ عمى بقاء ممر اليواء  ̈ 
 مفتوحًا بصفة مستمرة . 

وعند منطقة تفرع القصبة اليوائية إلى شعبتيف )يمنى ويسرى( نجد أف الغشاء المخاطى  ¨
ف أكثر المناطؽ حساسية فى الجياز التنفسى ويسبب رد فعؿ المبطف ليذه المنطقة يكو 

  الكحة .
 

  الشعب الهوائيةBronchi  
تتفرع القصبة اليوائية إلى شعبة أولية يمنى تدخؿ الرئة اليمنى وشعبة أولية يسرى  ¨

 تدخؿ الرئة اليسرى
  Primary Bronchiالشعب الهوائية األولية  ¨

  تتكوف مف حمقات غضروفية غير كاممة وتبطف بخاليا طالئية عمودية
 ميدبة 

  عندما تدخؿ الرئة تتفرع إلى شعب ثانوية كؿ منيا يدخؿ فص مف فصوص
 . الرئة
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 Secondary Bronchiالشعب الثانوية  ¨
  Tertiary Bronchiثالثية الشعب ال ¨
  Bronchiolesشعيبات  ¨
 Terminal Bronchiolesشعيبات نهائية  ¨

 
  الرئتينLungs 

وىما عبارة عف زوج مف األعضاء المخروطية الشكؿ تقع فى تجويؼ الصدر ويقع  ¨
 القمب بينيما .

 ويوجد طبقتيف مف نسيج ليفى يسمى بالغشاء البمورى يحيط ويحمى كؿ رئة .  ¨
 الطبقة الخارجية تتصؿ بجدار التجويؼ الصدرى  ¨
 الطبقة الداخمية تغطى الرئة نفسيا ¨
بيف ىاتيف الطبقتيف يوجد فراغ يسمى بالفراغ البمورى يحتوى عمى سائؿ  ¨

مميف يفرز بواسطة الغشاء البمورى ويقمؿ االحتكاؾ بيف طبقتيف الغشاء 
  البمورى ويسمح بحركتيما بسيولة فوؽ بعضيما البعض أثناء التنفس .

 الرئة وكذلؾ اليسرى الناحية عمى القمب لوجود اليسرى الرئة مف أعرض اليمني الرئة̈ 
 أقصر اليمني والرئة فصوص ثالثة عمى تحتوي ألنيا الرئة اليسرى مف أثقؿ اليمني

 اليمني الناحية في الكبد لوجود اليسرى مف
 Lobesفصوص الرئة  ¨
 Lobulesفصيصات الرئة  ¨

 
  الحوصمةAlveolus  

مطاط  عبارة عف تجويؼ كروى يبطف بخاليا طالئية حرشفية ويدعـ بغشاء قاعدى ¨
 رقيؽ

 جدار الحوصمة يتكوف مف 2 ¨
  خاليا حوصمية مف النوع األوؿ 
 خاليا حوصمية مف النوع الثانى 
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 خاليا الماكروفاج الحوصمى  Alveolar macrophage  و monocyte  
  خالياfibroblast  
 ويحيط بالحوصمة شبكة مف الشعيرات الدموية تشمؿ الشراييف واألوردة التى 

يتكوف جدارىا مف طبقة واحدة مف الخاليا األندوثيمية ترتكز عمى غشاء 
 قاعدى .

 
  الغشاء الحوصمى الشعيرىAlveolar-capillary membrane  

تبادؿ الغازات بيف الرئتيف والدـ يحدث عف طريؽ االنتشار عبر جدار الحوصالت  ¨
 والشعيرات الدموية.

يتـ مف خالليا انتشار الغازات تعرؼ باألغشية  بصفة عامة فإف األغشية التى ¨
 الحوصمية الشعيرية وتتكوف مف 2

  طبقة مف الخاليا الحوصمية مف النوع األوؿ والثانى باإلضافة إلى
 الماكروفاج الحوصمى التى تمثؿ جدار الحوصمة .

 . الغشاء القاعدى الذى ترتكز عميو جدار الحوصمة 
 .الغشاء القاعدى لمشعيرة الدموية 
 . غشاء الخاليا األندوثيمية لمشعيرة الدموية 

 الجنب غشاء  :Pleura 

 والذي الجدارية الطبقة طبقتيف مف ويتكوف رئة بكؿ يحيط مصمي غشاء عف عبارة وىو
 لمرئة الخارجي السطح تغطي والتي الحشوية الطبقة أما الصدر تجويؼ جدار يبطف بدوره
 يمنع لزج سائؿ عمى يحتوي الجنبوي بالتجويؼ يسمى صغير فراغ الطبقتيف بيف ويوجد
 . الطبقتيف أحتكاؾ

 التنفس الية : 
 تعمؿ التي التنفسية العضالت حركة أوليا ميكانيكية ظواىر بواسطة الرئتيف داخؿ اليواء تشديد يتـ

 اليوائية الممرات مقاومة عمى والتغمب ، والزفير الشييؽ أثناء الصدري القفص حجـ تغيير عمى
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 الشييؽ ىما ومستمر متالحؽ بشكؿ متتاليتيف مرحمتيف الى التنفس عممية وتنقسـ.  الرئوية والجنبية
 2 والزفير
 الشهيق : Inspiration 

 الى اليواء ألدخاؿ العضالت وخاصة التنفسي الجياز أعضاء مف جيدا تتطمب فاعمة عممية وىو
 :وىي الرئتيف

 عموديا الصدري القفص فيتسع لألسفؿ فتيبط الحاجز الحجاب عضمة تتقمص2  الحاجز الحجاب -أ
 . داخميما اليواء فيندفع الجوي الضغط مف أقؿ يصبح أف إلى الرئتيف داخؿ الضغط ويقؿ طولية أو

 القفص حجـ مف يزيد مما لألماـ ودفعو القص رفع عمى يعمؿ2  الخارجية الوربية العضالت. ب
 الجانب ومف لمخمؼ األماـ مف الصدري

 الزفير: Expiration 

 حتمية كنتيجة تأتي وانما الجسـ خارج اليواء بأخراج جيدا التتطمب تمقائية أو سمبية عممية وىو
 الداخمية الوربية والعضالت البطف عضالت تتدخؿ األضطرارية الحاالت في ولكف الشييؽ لعممية

 اليوائية الممرات عبر منيما اليواء فيطرد الرئتيف داخؿ الضغط فيرتفع الصدري القفص لتضييؽ
 الجسـ خارج

 التنفس معدل : 

 ويتراوح ، الشييؽ نياية عند توقؼ لحظة نالحظ كما ، الزفير وقت مف أطوؿ الشييؽ وقت يكوف
 الحرارة حاالت في المعدؿ ىذا ويزداد الدقيقة في دورة 18- 35 بيف السوي الرجؿ عند التنفس معدؿ
 بدورتيف الرجؿ عند منو أكثر المرأة عند التنفس معدؿ ويكوف ، واألنفعاالت والعمؿ

 الغازي التبادل : 

 الطبيعة أف ، الدموية واألوعية الجوي اليواء بيف الغازات تبادؿ فيو يتـ الذي المكاف االسناخ تشكؿ
 الشعيرات مف بشبكة ومحاطة جدا رقيؽ جدار ذات تكوف األسناخ ليذه والتشريحية الفسيولوجية

 الرئة مطاطية عمى تحافظ)  سيرفاکتانت تدعى خاصة مادة تفرز خاليا عمى تحتوي الدموية
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 عمى تعمؿ العوامؿ ىذه لكؿ أف ، وثقوب خاصة وأنسجة بالعة خاليا عمى وكذلؾ ،(  وأتساعيا
 2 ىي مراحؿ بأربعة الغازي التبادؿ عممية وتمر االسناخ والى مف اليواء مرور تسييؿ

 . الرئوية التيوية وتدعى ، واألسناخ الجوي اليواء بيف الغازات تبادؿ - 3

 . الدموية والشعيرات األسناخ بيف الكاربوف أوكسيد وثاني األوكسجيف تبادؿ -4

 الدـ في الكاربوف أوكسيد وثاني األوكسجيف نقؿ -5

 . والخاليا الدموية الشعيرات بيف الكاربوف أوكسيد وثاني األوكسجيف تبادؿ -6

  التنفسفسيولوجيا  Physiology of Respiration 
 زالة ثانى أكسيد الكربوف  اليدؼ الرئيسى لعممية التنفس ىو إمداد خاليا الجسـ باألكسجيف وا 

 الناتج مف أنشطة الخاليا المختمفة 
  ىناؾ ثالث عمميات أساسية لمتنفس 

 التيوية الرئوية ¨
 التنفس الخارجى )رئوى( ¨
 التنفس الداخمى )أنسجة( . ¨
 

 الرئوية التيوية 
ىى العممية التى يتـ فييا تبادؿ الغازات بيف اليواء الخارجى وحوصالت الرئة  ¨

 والتدفؽ الكمى لميواء بيف اليواء الخارجى والرئتيف 
، حيث  يحدث نتيجة لوجود تدرج فى الضغط بيف داخؿ الرئة واليواء الجوىبحيث  ¨

يتحرؾ اليواء إلى داخؿ الرئة عندما يكوف الضغط داخؿ الرئة أقؿ مف الضغط 
الجوى وبالمثؿ يتحرؾ اليواء إلى خارج الرئة عندما يكوف الضغط داخؿ الرئة أعمى 

 مف الضغط الجوى .
 وذلؾ يتـ عف طريؽ ¨

 لشييؽ اInspiration  
  الزفيرExpiration  
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  2واألنسجةتبادؿ الغازات بيف الرئتيف 
 فى الصور اآلتية CO2 2الدـ المختزؿ يدخؿ الرئتيف محتويًا عمى        

¨  CO2  + ذائب فى البالزماCO2  مرتبط مع الجموبيف مكونًا كاربامينوىيموجموبيف
 +CO2 .فى صورة أيونات بيكربونات 

يحتوى الدـ الداخؿ لمرئتيف أيونات ىيدروجيف وبعضيا يتحد مع الييموجموبيف و  ¨
 ( .H.Hbنًا )مكو 

 
 2تبادؿ الغازات بيف الرئتيف واألنسجة 
 فى الشعيرات الدموية بالرئة 

الذائب فى البالزما ينتشر إلى ىواء الحوصالت ويخرج فى الزفير  CO2نجد أف  ¨
المرتبط مع الييموجموبيف ينفصؿ عف الجموبيف وينتشر إلى ىواء  CO2بينما 

 الحوصالت ويخرج فى الزفير .
الموجود فى صورة أيونات بيكربونات يدخؿ كرة الدـ الحمراء ويتحد مع  CO2أما  ¨

الذى يتحمؿ بواسطة إنزيـ الكربونيؾ انييدريز  H2CO3أيوف الييدروجيف ليكوف 
 . CO2  ،H2O)داخؿ الكرة الحمراء( إلى 

 
ينخفض تركيز أيوف البيكربونات داخؿ كرة الدـ الحمراء مما يشجع دخوؿ أيونات  ¨

بيكربونات مف البالزما إلى داخؿ كرة الدـ الحمراء )يصاحب ذلؾ خروج أيونات 
CL-  )مف كرات الدـ الحمراء إلى البالزما 

مف كرة الدـ الحمراء إلى ىواء الحوصالت ويتخمص منو  CO2وبذلؾ يستمر خروج  ¨
 الزفير .فى 

 
 2تبادؿ الغازات بيف الرئتيف واألنسجة 
  فى نفس الوقت نجد أف األكسجيف الداخؿ مع ىواء الشييؽ ينتشر مف الحوصالت إلى داخؿ

كرة الدـ الحمراء ويرتبط بالييموجموبيف وبذلؾ فإف الدـ المؤكسج يغادر الرئتيف محتويًا 
 . +CO2  ،Hومستوى منخفض مف  O2مستوى عالى مف 
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 باط الػ ارتO2  بالييموجموبيف يؤدى إلطالؽH+ الذى يرتبط بأيوفHCO3-   ليكوف
H2CO3  الذى ينقسـ بدوره إلىCO2  ،H2O  وثانى أكسيد الكربوف ىذا ينتشر مف الدـ

 إلى الحوصالت . 
 

  واتجاه تفاعؿ حامض الكربونيؾ يعتمد عمى ضغطCO2  فنالحظ أنو فى شعيرات األنسجة
+  +Hمرتفع نجد أف تفاعؿ حمض الكربونيؾ يتجو لتكويف  CO2حيث يكوف ضغط 

HCO3-  بينما فى شعيرات الرئة حيث ضغطCO2  منخفض فإف تفاعؿ حمض الكربونيؾ
 . H2O  +CO2يتجو لتكويف 

 
 )مراكزالتنفس(التنفسي فى الجياز التحكـ العصبى  

 Brain stemؽ المخ كز التنفس الموجود فى سااعضالت التنفس يتـ التحكـ فييا عف طريؽ مر 
 ويحتوى مركز التنفس عمى ثالث مناطؽ وظيفية2

 
 Rhythmicity area 
 Pneumotaxic area 
 Apnestic area 

 
 األوكسجين نقص اسباب ( HYPOXEMIA) 

 . الجسـ انسجة خاليا عقد الحاصؿ النقص ىو األوكسجيف بنقص المقصود

 الجزئي الضغط نقصاف فعؿب وذلؾ لمجسـ األوكسجيف دخوؿ نقص بسبب األوكسجيف نقص -1
(P02 ) التالية األحواؿ في ويحدث الدـ في : 

 األوكسجيف فيو بما لميواء الجزيئي الضغط ينخفض حيث العالية المرتفعات في . 
 البحر  سطح مستوى عند األوكسجيف مف ضئيمة كمية عمى يحتوي فاسد ىواء استنشاؽ

 السطحي السريع التنفس
 الرئتيف أمراض 
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 الخمقية القمب أمراض . 

 يحمؿ الذي الدـ في الييموكموبيف نقص بسبب وينتج2  الدـ فقر بسبب األوكسجيف نقص -2
 . األوكسجيف

 بمادة األنسجة في الموجودة المؤكسدة الخمائر تسمـ بفعؿ وذلؾ2  التسممي األوكسجيف نقص -3
 األوكسجيف مف االستفادة عمى قادرة غير و معطمة نفسيا األنسجة حبتص حي السيانيد مثؿ سامة

 . األنسجة عبر الدـ نوراف بطء عف ناتج وىو2  الركودي األوكسجيف نقص -4

 التنفس عممية عمى المؤثرة العوامل 

 التنفس عممية أضطراب في أكيدا دورا تمعب المياد تحت منطقة ىنالؾ2  مركزية عصبية عوامؿ -1
 في دورا تمعب الدماغ قشرة وكذلؾ ، التنفس سرعة تزداد حيث األنفعاؿ أثناء ذلؾ مالحظة ويمكف
 . األنتباه أو الكالـ أو الضحؾ أثناء التنفس عممية

 مف كؿ معدؿ و PH الحموضة درجة)  الدـ في كيميائي تغير أي حدوث أف2  كيميائية عوامؿ- 2
 ويؤثر المركزية العصبية التنفسية المراكز أضطراب عمى ويعمؿ(  الكاربوف أوكسيد وثاني األوكسجيف

 التنفس عممية عمى بالتالي

 الدـ ضغط أنخفاض -ب   . الشاقة واالعماؿ الجيد. أ ب وتتمثؿ2  آلية عوامؿ -5

 .األفعاؿ -ج   . األلـ -ث   . الحرارة درجة ارتفاع -ت

 . والغازات بالغبار اليوائية الممرات تخريش مثؿ2  يةظرف عوامؿ -6

 التنفس وظائف 

 . الرئتيف الى الجوي اليواء مف باألوكسجيف الجسـ تزويد -3

 الرقـ أو القاعدي - الحامضي التوازف عمى المحافظة -5    الكاربوف أوكسيد ثاني طرح -4
 داخؿ والبقاء واليدـ األحتراؽ لعمميات نتيجة الجسـ حرارة عمى المحافظة -6   . الييدروجيني

 . الجسـ
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 األوكسجين ألستهالك القصوى القابمية vo2max : 

 باختالؼ تختمؼ وىي ، الواحدة الدقيقة في المممتر أو بالمتر المستيمؾ ألوكسجيف حجـ أقصى وىي
 عند( 42 – 31) و النساء عند سنة( 31 - 36) عمر عند أقصاىا تصؿ حيث ، والجنس العمر
 لمقمب الوظيفي العمؿ لتقييـ وظيفي مؤشر األوكسجيف األستيالؾ القصوى القابمية وتعتبر.  الرجاؿ
 الجسـ قدرة الى األوكسجيف ألستيالؾ األقصى الحد يشير وكذلؾ ، التنفسي والجياز الدموية والدورة
 الدوري والجياز التنفسي الجياز ىي الجسـ في رئيسية أجيزة ثالثة المسؤولية بيذه تقوـ اذ اليوائية
 العقد حتى الطفولة مف ابتداءا األشخاص لدى التدريب أوقابمية سعة تتطور حيت ، العضمي والجياز
 وؿالمبذ العمؿ حمؿ إلى استنادا تدريجيا أو بانتظاـ التطور ىذا ينحدر ثـ العمر مف الثالث

 الستيالؾ القصوى القابمية لتطور طبيعي أنعکاس ىو التطور وىذا ، الشخص حياة وخصائص
 . األوكسجيف

 الحيوية السعة : 

 عضالت وقوة الرئتيف بحجـ عنيا يعبر أف ويمكف ، األوكسجينية القدرة عف الحيوية السعة تعبر
 تعرؼ . لميواء القصوى السعة عف عبارة وىي ، الصدري والقفص الرئتيف مطاطية ومدی التنفس
 بعد عميؽ زفير بواسطة الخارج الى طردىا االنساف يستطيع التي اليواء كمية بأنيا الحيوية السعة
%  32 بمقدار وتقؿ لمرجاؿ ىواء 5سـ 6022 - 6222 بيف يتراوح ومعدليا عميؽ شييؽ أخذ

 ويكوف اإلنساف عمر مع عكسيا وتتناسب(  والوزف الطوؿ)  وينيتو الفرد الحيوية لمسعة ، لمنساء
 يصابوف الذيف عند و سنا األكبر عند ويقؿ والغواصيف السباحيف عقد مرتفعا الحيوية السعة معدؿ

 االطفاؿ. وشمؿ كالربو التنفسي الجياز بأمراض


