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 -1هموگلوبین پرندگان قدرت پیوستگی زیادی با اکسیژن دارد.
سازگاری پرندگان
برای کارایی بهتر

 -2تعدادمویرگهای ماهیچه های پروازی فراوان است.
 -3میوگلوبین درماهیچه های پروازی آنها اکسیژن ذخیره می کند.
 -4عالوه برشش دارای تعدادی کیسه های هواداراست.

دستگاه تنفسی ندارند

اسفنج ها

کرم خاکی

کیسه تنان

پالناریا
تنفس پوستی

کرم پهن

سطح تنفسی بیرون

کرم کدو

بدن است

دوزیستان
خرچنگ دراز

جانوارن از نظر
دستگاه تنفسی

آبششی
دستگاه تنفسی دارد

ماهی
نوزاد دوزیستان

تنفس نایی ← حشرات
غیر از پرندگان

سطح تنفسی درون
تنفس ششی درمهره داران

پرندگان ←اساساً با سایر مهره داران
تفاوت دارد

نکاتی در مورد تنفس پوستی :
 -1جانوران دارای این تنفس در محیط های مرطوب یا آب زندگی می کنند .
 -2معموالً بدنی لوله ای  ،حلقوی یا پهن دارند.
 -3معموالً جثه ی کوچیکی دارند.
 -4بر خالف سایر جانوران دارای دستگاه تنفسی  ،سطح تنفسی آنها چندالیه است (.چون پوست چند الیه است)
 -5سطح پوست آنها همیشه مرطوب است .
 -6ماهیچه های طولی و حلقوی که برای حرکت وجود دارند زیر پوست یعنی زیر سطح تنفسی وجود دارد نه در پوست .
 -7دارای پوست نازک با شبکه مویرگی فراوان در زیر پوست هستند.
نکاتی در مورد تنفس آبششی :
 -1در مبادله گاز های تنفسی  3نوع و همچنین دفع آمونیاک نقش دارد .
 -2جهت جریان خون روشن و خون تیره در رشته های آبششی عکس یکدیگر اما موازی با یکدیگر است .
 -3در ماهیان استخوانی معموالً  4جفت کمان آبششی وجود دارد .
نکاتی در مورد تنفس نایی :
 -1فقط در حشرات دیده میشود .
 -2مستقیم ترین را مبادله ی گاز های در جانورانی است که دستگاه تنفسی دارند (نه در همه جانوران)
 -3اکسیژن از همان منفذی وارد می شود که  𝑐𝑜2خارج می شود.
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 -4بیش ترین تعداد نای را در جانوران دارند .
 -5سوراخ های تنفسی در نیمه جلویی بدن قرار گرفته اند .
 -6نای ها تا نیمه بدن کشیده شده اند و هر سوراخ تنفسی فقط از یک نیمه بدن منشعب می شوند .
 -7دستگاه تبادل گاز ها با دستگاه گردش مواد ارتبا چندانی ندارد .به عبارت دیگر در خون (همو لنف) خود نیازی به رنگیزه ی تنفسی مثل هموگلوبین ندارد
برخالف مهره داران فقط یک نوع سلول دارای  Prآهن دار می باشند .سلول های دارای  Prآهن دار عبارت اند از گلبول قرمز که همه میوگلوبین دارد و
ماهیچه که میوگلوبین دارد .
ملخ  -سوسک
حشرات

پروانه – مورچه
زنبور – مگس – حشره شب تاب
عنکبوت

عنکبوتیان

بند پایان

رتیل
عقرب

سخت پوستان ← میگو – خرچنگ – دافنی – خرخاکی – کشتی چسب
صد پایان و هزار پایان
هوای تهویه شده  :هوای  co2دار
هوای تهویه نشده  o2 :دار

دم
جریان هوادردستگاه
تنفس پرندگان

هوای تهویه نشده ( o2دار) ازطریق نای به کیسه های هوادارعقبی می رود ( 70درصد)
هوای تهویه شده ازشش ها خارج ووارد کیسه های هوادارپیشین می شود

بازدم

هوای تهویه نشده ازکیسه های هوادارعقبی وارد شش هامی شود
هوای تهویه شده ازکیسه های هوادار پیشین واز طریق نای خارج می شود

نکته  :جریان هوادرون شش های پرندگان  .........سایرمهره داران یکطرفه وازعقب به سمت جلواست
نکته  30 :درصد ازهوای تهویه نشده درهنگام دم درمجاری تنفسی می ماندویاواردششها می شود.
جاندار

روش

تک سلوای آبزی

انتشار

کرم خاکی

تنفس

ازهمه سطح بدن خوداستفاده می کنند

پوستی

جدارمویرگهای پوستی نازک است
درمحیط مرطوب یا آب زندگی می کنند

کرم پهن

جثه کوچک دارند
آبششی
ماهی

اکسیژن محلول ازآب سطح آبششها وارد مویرگ می شود co2 -درخالف جهت اکسیژن
ازمویرگها به درون آب انتشارمی یابد(180درجه)

نایی

-1تعدادزیادی نای دارد(بیشترین تعداد نای درجانوران)
 -2تبادل گاز به طور مستقیم باسلول ها انجام می گیرد
 -3نیازی به سیستم گردش مواد ورنگیزه تنفسی برای تبادل گازندارد

حشرات
شش

ششها ازیک الیه نازک سلولهای پوششی درست شده است
سطوح داخلی شش هابه دفعات چین خورده وسطح تنفس بزرگی تشکیل داده است

بیشتر مهره دارانساکن خشکی

تبادل گازها بین شش ها وسلولهای بدن باکمک سیستم گردش موا د انجام می شود
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نکته :درپرندگان برخالف سایر مهره داران درهنگام دم شش ها تقریباً خالی ازهوا ودرهنگام بازدم پرازهوا می شوند.

?

همه ی...........
 )2مهره داران ساکن خشکی ،اوریک اسیددفع می کنند.

)1مهره داران ساکن خشکی  ،شش دارند
 ) 3حشرات  ،تنفس پوستی دارند

شش ها

مجاری هوا

 )4مهره داران ،گردش خون بسته دارند.

راست

 3قسمتی است.

چپ

 2قسمتی است

پرده جنب

 2الیه است

مایع جنب

لغزنده است وحرکات ششها راآسان می کند

حفره بینی

دارای بافت پوششی مژه دار

حلق

دارای بافت پوششی مژه دار

نای

دارای بافت پوششی مژه دار -دارای حلقه غضروفی

نایژه

دارای بافت پوششی مژه دار  -دارای حلقه غضروفی
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دارای بافت پوششی مژه دار
درهنگام دم  :باال وبیرون حرکت می کنند

دنده ها

درهنگام بازدم :پایین وداخل حرکت می کنند
درهنگام دم :به طرف جلوحرکت می کنند

استخوان جناغ

درهنگام بازدم :به طرف عقب حرکت می کنند.
دیافراگم منقبض -مسطح -فعال
دم عادی

ماهیچه /دیافراگم

دنده ها باال وبیرون حرکت می کنند
جناغ سینه به طرف جلوحرکت می کند
دیافراگم درحال استراحت -گنبدی شکل -غیرفعال جناغ به

قفسه سینه

ماهیچه های بین دنده ای

عضالت شکم

بازدم عادی

طرف عقب حرکت می کند

خارجی= دم

باانقباض خود سبب دم عمیق می شوند= فعال

داخلی= بازدم

باانقباض خود سبب باز دم عمیق می شوند= فعال

درتفس شدید

تقویت می کند

نیروهای قبلی را

نکاتی در باره تنفس ششی  -1 :مهره داران ساکن خشکی معموالً دارای شش هستند  .چون نوعی دو زیست وجود داردکه شش ندارد.
به  4دل یل دستگاه تنفس پرندگان نسبت به سایر مهره داران کارایی بیشتری دارد :
 -1قدرت پیوستگی اکسیژن با هموگلوبین بسیار است .
HbCo2

>  : Hb Co >Hbo2 >Hbo2قدرت پیوستگی گاز ها با هموگلوبین
در انسان

در پرندگان

قدرت پیوستگی کم می شود
 -2مویرگ های زیادی در ماهیچه های پروازی وجود دارد .
 -3میوگلوبین زیادی در ماهیچه های پروازی وجود دارد .
 -4عالوه بر شش ها تعدادی ( 9عدد) کیسه ی هوادار دارد .
نکاتی در مورد دم و بازدم در پرندگان :
 -1بر خالف سایر مهره داران شش دار در هنگام دم شش ها از هوا خالی می شود  ،در هنگام بازدم شش پر از هوا می شود .
 -2مبادله ی گاز های تنفسی بین خون و کیسه های هوایی شش انجام می شود اما در کیسه های هوا دار انجام نمی شود .
 -3هوای وارد شده به دستگاه تنفسی پرندگان بت  2دم و  2بازدم از دستگاه تنفسی خارج می شود .
 -4در هنگام دم  %70هوای وارد شده به دستگاه تنفسی به کیسه های هوادار عقبی می رود و  % 30باقی مانده در مجاری تنفسی باقی می ماند یا وارد شش ها می شود.

 -5جهت جریان هوا در دستگاه تنفس پرندگان  2طرفه است اما در شش ها یک طرفه از عقب به سمت جلو می رود .
 -6هوای تهویه شده در هنگام بازدم از کیسه های هوا دار جلویی ابتدا وارد شش ها شده و سپس وارد مجاری تنفس شده و خارج می شود.
 -7دستگاه تنفسی پرندگان اساساً با سایر مهره داران متفاوت است .
 -8کیفیت هوا در کیسه های هوادار عقبی و جلویی در هنگام دم و بازدم تغییر نمی کند .
یعنی کیسه های هوادار عقبی فقط هوای تهویه شده و هوادار جلویی فقط هوای تهویه شده می گیرند .
شش ها
دستگاه تنفسی انسان

مجاریه تنفسی
قفسه سینه
شش راست

انواع

شش چپ
سنگ فرشی یک الیه اند ← فاصله بین سلول ها کم است
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روی غشای پایه قرار دارند
اکثر سلول ها

شش ها
انواع

برخی سلول ها که سورفاکتانت ترشح می کنند
الیه خارجی← قفسه سینه اتصال دارد

انواع سلول ها
 2الیه است

الیه داخلی ← به شش ها اتصال دارد
مایع جنب ← بین دو الیه جنب است

پرده جنب
وضعیت در
دم و بازدم

در دم فاصله بین دو الیه زیاد است
در بازدم فاصله بین دو الیه کمتر می شود

نکته  :هوا برای عبور از شش ها و وارد شدن به مویرگ از  2غشا پایه  2 ،الیه بافت پوششی سنگ فرشی یک الیه عبور می کند .
موهای ریز دارند ← در تصفیه هوا نقش دارند
مجاری بینی

سلول های مژه دار را برای حس بویایی دارد
دارای سلول های بویایی برای حرکت دادن موکوز دارند

حلق ← بافت پوششی مژه دار دارد  .دارای عضالت ارادی است
نای ←دارای بافت پوششی مژه دار است
دارای حلق غضروفی است
نایژه ← دارای بافت پوششی مژه دار است و دارای حلق غضروفی است .
حلقه غضروفی ندارد

مجاری تنفسی
نایژک

در بیماری آسم در اثر هیستامین ماهیچه های صاف آن تنگ می شود
در تنظیم هوای ورودی و خروجی نقش دارد
دارای غشا موکوزی است ← موسین ترشح می کند
مکان هوای مرده است

مژه دار است

لیزوزیم ترشح می کند

ویژگی کلی

دارای بافت پوششی

هوا را مرطوب می کند

نکته  :بخش هایی که هوا را مرطوب می کند مجاری تنفسی هستند در نتیجه در هوای دمی مرطوب ترین هوا در نایژک ها وجود دارد  .چون هر چه هوا به
انتهای مجرای نزدیک تر می شود رطوبت بیشتر می گیرد  .اما در هوای بازدمی هوای موجود در بینی مرطوب تر است دو بار از مجاری تنفسی گذشته است و
در نهایت به بینی رسیده است .
ص یا غ ؟
هوایی که نایژک ها عبور می کند همواره رطوبت کمتری از هوای درون نایژه دارد  .ص
توضیح  :اگر هوای دمی باشد در نایژک مرطوب تر است اما هوای بازدمی در نایژه مرطوب تر است.
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نخاع
بخش استخوانی

دنده ها
دیا فراگم کامل ← مخصوص پستانداران است

بخش ماهیچه ای

ماهیچه بین دنده ای داخلی
خارجی

قفسه سینه

راست شکمی
مورب داخلی

ماهیچه های شکم هم به تنفس کمک می کند

مورب خارجی
تنفس در انسان :
دم  -1 :دیافراگم مسطح است = منقبض است (اعصاب پیکری به آن وارد می شوند)
 -2حجم قفسه سینه زیاد است ( فشار کم است ← فشار منفی ایجاد میشود)
 -3دنده ها باال و بیرون می روند ( فاصله بین دنده ها و دیافراگم زیاد می شود)
 -4جناع به جلو رانده می شود ( فاصله جناع با ستون مهره ها (نخاع) زیاد می شود)
بازدم  -1 :دیافراگم گنبدی شکل – بیشترین انحنا در حال استراحت است
 -2حجم قفسه کم می شود ( فشار زیاد شده و هوا بیرون می رود )
 -3دنده ها پایین و باال می آیند ( فاصله بین دنده ها و دیافراگم کم می شود)
 -4جناع به عقب  :فاصله بین جناع و ستون مهره ها کم می شود
هوای باقی مانده  +ظرفیت حیاتی = ظرفیت ششی
ذخیره بازدمی +

هوای جاری  +هوای مکمل = ظرفیت حیاتی

هوای مرده
150

+

هوای تهویه شده = هوای جاری
350

500

نکاتی در مورد حجم های تنفسی :
 -1هوای مرده مقدار هوایی است که در مجاری تنفس ی باقی می ماند و در یک فرد سالم مقدار آن ثابت است اما در صورت مبتاال بودن به آسم هوای مرده
کاهش می یابد چون نایژک ها تنگ می شوند.
 -2کیفیت هوای مرده در هنگام دم و بازدم تغییر می کند
 -3هوای بازدمی مرطوب تر از هوای دمی است

𝑂2

 % 97بصورت ترکیب با هموگلوبین
 %3بصورت محلول در پالسما

 % 23بصورت ترکیب با هموگلوبین
𝐶𝑜2

 %70بصورت بی کربنات
+ 𝐻𝑐𝑜3−

𝐻+

𝐻2 𝐶𝑜3

آنزیم ایندرازکربنیک

𝑂 𝐶𝑜2 + 𝐻2
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 %7به صورت محلول در پالسما
نکاتی در مورد آنزیم های ایندراز کربنیک :
 -1آنزیم غشایی است که در غشا گلبول قرمز وجود دارد .
 -2هر چه سن گلبول قرمز بیشتر باشد مقدار ایندرازکربنیک غشای آن کمتر است .
 -3در صورتی که آنزیم انیدرازکربنیک از کار بیفتد میل ترکیبی  𝐶𝑜2با هموگلوبین بیشتر (افزایش) نمی یابد
وضعیت تنفسی
بلع

وضعیت دیافراگم
____

قطع

استفراغ

پس از دم عمیق

تکلم

وضعیت حفره

بازدم

باال و بسته می شود

وضعیت اپی گلوت
پایین می آید

مسطح

باال و بسته

پایین می آید

خمیده(غیر مسطح)

پایین و باز

باال است

صرفه

بازدم

خمیده

ابتدا بسته و ناگهان باز

ابتدا پایین می آیدناگهان باال می رود

عطسه

بازدم

خمیده

ابتدا بسته و ناگهان باز

ابتدا پایین می آید ناگهان باال می رود

وضعیت زبان کوچک

فاصله اپی گلوت تا حنجره

فاصله اپی گلوت تا زبان کوچک

فاصله دیافراگم دنده دو

بلع

باال می رود

کم

زیاد

____

استفراغ

باال می رود

کم

زیاد

زیاد

تکلم

پایین است

زیاد

کم

کم

صرفه

باال می رود

زیاد

کم

کم

عطسه

پایین است

زیاد

کم

کم

نکته :پرده دیافراگم ازماهیچه اسکلتی ساخته شده وارادی است ،دارای سلولهای رشته ای بدون انشعاب است اماتحت تاثیر اعصاب پیکری وانعکاس عمل
غیرارادی دارد.
نکته :پرده دیافراگم فقط درپستانداران مانند انسان دیده می شود
نکته :پرده دیافراگم دارای  3سوراخ است  -1برای عبوریک سرخرگ  -2برای عبور یک سیاهرگ  -3برای عبورمری
? کدام یک غیرفعاالنه است؟
)1دم عادی

 )2بازدم عادی

 )3دم عمیق

 )4بازدم عمیق

از ................................سلولهای دیواره کیسه های هوایی ترشح می شود.
از سلولهای پوششی سنگفرشی یک الیه ترشح می شود.
دراواخردوران جنینی ساخته می شود.
سورفاکتانت

باعث کاهش کشش سطحی مایع پوشاننده سطح داخلی شش ها می شود.
تسهیل کننده بازشدن طبیعی کیسه های هوایی می شود.
بعضی ازنوزادان زودرس که مقدار کافی سورفاکتانت ساخته نمی شود به زحمت نفس می کشند.

نکته :اگردرجدارقفسه ی سینه شکافی ایجاد شود ششها به روی خودمی خوابند وهوا به درون قفسه سینه مکیده می شود.

تالیف :محسن مصباح

به نام خدا
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? پرده ای که قفسه سینه را ازحفره شکمی  .........جدامی کند درهنگام دم به حالت ........ودربازدم به حالت  ..........درمی آید
)1کوکو -مسطح -گنبدی شکل

 )2لمور -مسطح – گنبدی شکل

 )3کوکو -گنبدی شکل -مسطح

 )4لمور -گنبدی شکل – مسطح
نکته :گنجایش ششهای افرادمختلف بایکدیگرمتفاوت است.

سی سی
هوای تهویه شده

هوای جاری

350cc
 150ccبرابرباحجم مجاری تنفسی – درهمه حاالت ثابت است

500
هوای مرده
هوای باقی
حجم های

مانده

تنفسی

هوای ذخیره

1200
1100

مقدارهوایی حتی دربازدم عمیق هم ازشش ها خارج نمی شودودرشش ها باقی می ماند
دربازدم عادی ازشش ها خارج نمی شود اماپس ازبازدم عادی دربازدم عمیق خارج می شود

بازدمی
3000

هوای مکمل

مقدارهوایی که پس از یک دم عادی طی یک دم عمیق می توان واردشش ها کرد

(ذخیره دمی)
تعریف(به مجموع هوایی که هرفرد پس از یک دم عمیق  ،طی یک بازدم عمیق بیرون می دهد
ظرفیت حیاتی

4600

ظرفیت ششها

6000

هوای مکمل+هوای جاری(تهویه شده+مرده)+هوای ذخیره بازدمی
1100+)150+350(500+300
ظرفیت حیاتی+هوای باقی مانده

1200+ 4600

حجم تنفس دردقیقه = حجم هوای جاری×تعدادحرکات تنفس دردقیقه

? کدام یک جزء ظرفیت حیاتی محسوب نمی شود؟
)1هوای مرده

 )2هوای باقی مانده

 )3هوای مکمل

 )4هوای ذخیره بازدمی

? مقدارهوای جاری دریک دقیقه چقدراست؟
6000)1

4200 )2

1800 )3

840 )4

تعدادحرکات تنفس (یک دقیقه)× مقدارهوای جاری= مقدارهوای جاری دریک دقیقه

تالیف :محسن مصباح
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نکته %93 :ازدی اکسیدکربن بادخالت گلبول قرمز درخون حمل می شود( )%23Hbo 2+%70 HCO3
نکته :فشار O2درهوای کیسه های هوایی شش ها حدود  104میلی لیتر جیوه است.
درصداکسیژن هموگلوبین بازگشتی– درصداکسیژن هموگلوبین درکیسه هوایی= مقداراکسیژن تخلیه شده درکنار بافت

%97 -%78

=%19

میل ترکیبی هموگلوبین با......
Hbo2

<  < Hbco2میو گلوبین با

< Hbo2

دی اکسید کربن < درانسان < درپرندگان<

Hbo< o2

< منواکسیدکربن

نکته :آنزیم انیدرازکربنیک درغشای گلبول قرمز وجوددارد.وآنزیمی است که درواکنش ترکیب خود آب مصرف می کند.
 -3چهارمولکول o2را می توتندحمل کند  – 4چهار اتم آهن

ساختارهموگلوبین  -1 :دارای چهارزنجیره پلی پپتیدی است  -2چهار گروه هم دارد
دارد.

نکته :اختالف فشاراکسیژن بین خون ومایع بین سلولی وخون کمتراست اماسرعت انتشار آن بیشتر است.
نکته :گلبول قرمز درانسان وبسیاری از دیگر ازجانوران بدون هسته است.پس همواره بدون هسته نمی باشد.
نکته :ترشحات مخاطی ترشح شده ازسلولهای پوششی مژه دارمجاری تنفسی:
 -2هوای ورودی را مرطوب می کند

 -1الیه چسبناکی ایجاد می کند
 -3ذرات ریز موجود درهوای دم را جذب می کند

 -4حرکات ضربانی مژه ها به سوی حلق باعث رانده شدن ترشحات به سوی گلو می شود.

بافت پوششی مژه دار

حلقه غضروفی

انشعابات

توضیحات

حفره بینی

دارد

ندارد

-

موکوزترشح می کند

حلق

دارد

ندارد

-

موکوزترشح می کند

نای

دارد

دارد

-

موکوزترشح می کند

نایژه

دارد

دارد

2

موکوزترشح می کند

نایژک

دارد

ندارد

بیش از 20بار

موکوزترشح می کند دربیماری آسم تنگ می
شوند

فرآیند

وضعیت

زبان کوچک

اپی گلوت

حنجره

تنفس
بلع

قطع

استفراغ

قطع

تارهای صوتی
حنجره

باال
باال

پایین

باال

بسته

پایین

باال

بسته

به نام خدا

تالیف :محسن مصباح

عطسه

بازدم

پایین

سرفه

بازدم

باال

تکلم

بازدم

پایین

10
ابتداپایین

باال

سپس باال
ابتدا پایین

باال

سپس باال
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ابتدا بسته

براثرتحریک مجاری بینی

سپس باز

انجام می شود

ابتدابسته
سپس باز
باشرکت=دستگاه

باال

-

باز

عصبی+دستگاه تنفس انجام می
شود

نکته :تکلم شامل  :تولید صدا+واژه سازی
نکته :تولیدصداباارتعاش تارهای صوتی حنجره صورت می گیرد.
نکته:واژه سازی به وسیله لب ها ،دهان ،وزبان صورت می گیرد.

