
یحی، مجله های 19ممنوع را بخوان! برای موفقیت در امتحانات ت�ش
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 6( نایژک و نایژک های انتهایی:  نایژکهاتواناییتنگوگشادشدندارندوبدینترتیبمیتوانندمیزانهوایورودیوخروجیراتنظیمکنند.نایژک
هممیتواندمنشعبشودوبهنایژکهایباریکتریتقسیمشود.آخرینانشعابات،نایژک های انتهاییمیباشندکهآخرینقسمتبخشهادیدستگاهتنفس

است.بعدازنایژکهایانتهایی،نایژک های مبادله ایمیباشندکهاولینقسمتبخشمبادلهایدستگاهتنفساست.

نکاتتصاویر  

تصویرروبهرو،بخشهادیدستگاهتنفسرانشانمیدهد.

نایژۀاصلیراستعمودترازنایژۀاصلیچپاست.

نایژۀاصلیراستکوتاهترازنایژۀاصلیچپاست.

بینحلقههایغضروفینایفاصلهوجوددارد.درواقعاینحلقههابههم

چسبیدهنیستندبلکهجداازهمهستند.

و غضروفی حلقۀ بزرگترین اصلی نایژۀ دو به نای منشعبشدن محل در

بیشترینقطرنایقابلمشاهدهاست.

هرچهمجاریتنفسیباریکترمیشوند،میزانغضروفآنهاکاهشمییابد.

شدن منشعب محل در تنفس دستگاه مبادلهای و هادی بخش بین مرز

نایژکهایانتهاییاست.

ازانشعاباتدرونیششهاممکناستدرسطحباالترینسبتبه برخی

نایژههاقراربگیرند.

ازلحاظطول،مریبلندترازنایاستوتنهادرمسیرکوتاهی،درپشتنایقرارمیگیرد.

ماهیچۀموجوددردیوارۀمریونایبهوسیلۀنوعیبافتپیوندیمشترکازیکدیگرجدامیشوند.

ترکیبها    

ترکیب با فصل 1 و3 یازدهم:دردیوارۀنایژکونایژهگیرندههایحساسبهCo2یافتمیشودکهدرپیتحریکبیشازحدپیامعصبیتولید
میکنند.درواقعدرهنگامیکهاینگیرندههاتحریکمیشوند،پیامعصبیبهمرکزتنفسدربصلالنخاعارسالمیشودکهباعثتوقفدممیشود.
ترکیب با فصل 4 یازدهم:درتنشهایکوتاهمدتتحتتاثیرهورمونهایاپینفرینونوراپینفرینمترشحهکهازبخشمرکزیغدۀفوقکلیه
نایژکهاراگشادمیکند.درواقعمیتوانگفتهدفازاینکارورودهوایبیشتربهداخلبدنبرایتأمیناکسیژنموردنیازبرایفعالیتهایبدندر

شرایطتنشمیباشد.

مورد مقایسه

نایژکنایژهنای

 اولین نایژک تاانشعابات باریک تراصلیدارای ماهیچه و غضروف
نایژک مبادله اینایژک انتهایی

ویژگی

 حلقۀ C شکل 
غضروفی دارد.

 حلقۀ غضروفی
 کامل دارد.

 حلقۀ غضروفی
فاقد حلقۀ غضروفی اند.قطعه قطعه دارد.

بافت پوششی استوانه ای 
نایژک ها بافت پوششی مژکدار دارند. بافت پوششی استوانه ای مژکدار دارد.مژک دار دارد.

توانایی تنگ و گشاد 
شدن

 قابلیت تنگ و گشاد شدن ندارد.
قابلیت تنگ و گشاد شدن دارد. )به علت وجود غضروف(

همگی مژک دارند. مژک

بخش مبادله ای)فقط مربوط به نایژک های مبادله ای(بخش  هادی دستگاه تنفسهادی یا مبادله ای

تعداد فراوانتعداد فراوانتعداد فراوان12تعداد 

غضروف نایژة اصلى

نایژه

نایژك
نایژك مبادله اى
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مویرگ های خو�ن اطراف حبابک ها:اطراف حبابک ها را مویرگ های خونی فراوانی احاطه کرده  است و به این ترتیب؛ امکان تبادل گازها بین هوا و خون 
فراهم شده است. به طرح زیر توجه کنید:

ترکیبها    خونتیرٔهدارایهوایبازدمی)سرخرگششی(⇆حبابکهایهوایی⇆خونروشندارایهوایدمی)سیاهرگششی(

ترکیب با فصل 4 دهم:مویرگهایششهاازنوعپیوستهاند.مویرگهایپیوستهاگرچهشکافبینیاختهایدارندامافاقدمنفذاند.
ترکیب با فصل 5 یازدهم:ماکروفاژهاکهازتغییرمونوسیتهاایجادشدهاند،درگرههایلنفاوی،طحال،کبدواندامهایدیگریافتمیشوند.

مس�ی گردش خون در شش ها:

خونتیرهتوسطسرخرگششیازبطنراستخارجمیشودFاین خون در مجاورت شبکۀ مویرگی حبابک ها قرار می گیرد F میزان اکسیژن دراین خون 
نکاتتصاویر  افزایش می یابد F خون روشن توسط سیاهرگ های ششی از شبکۀ مویرگی اطراف حبابک خارج شده و وارد دهلیز چپ قلب می شود.

حبابک

گ ششى
سرخر

خون تیره

خون روشن

دیوارةحبابک

سیاهرگ ششى

عامل سطح فعال

وارد حبابک به مبادلهای نایژکهای از هوا شکل این در

میشودبنابراینبیانگرمرحلۀدممیباشد.

خونتیرهتوسطسرخرگششیبهشبکۀمویرگیحبابکها

واردمیشودوخونروشنتوسطسیاهرگششیازآنخارج

میشود.

درحبابکهاحرکتهوابهصورتدوطرفهاست.

برایاینکهاکسیژنوکربندیاکسیدبینهواوخونمبادله

ازبافتپوششیسنگفرشییکالیهساخته 1 شوند،اینمولکولهابایدازضخامتدیوارۀحبابکهاودیوارۀمویرگهاعبورکنند.هردودیواره،
درجاهایمتعدد،بافتپوششیحبابکومویرگهردوازیکغشایپایهمشترکاستفادهمیکنند؛درنتیجه 2 شدهاندکهبسیارنازکاست.

مسافتانتشارگازهابهحداقلممکنرسیدهاست.

سطحتماسمویرگوحبابک،باافزایشحجمحبابکهادراثرورودهوا،افزایشپیدامیکند.

باافزایشحجمحبابکهاودراثرورودهواسطحتماسمویرگهاباحبابکافزایشمییابد.

بهطرحزیرخوبتوجهکنید:

اکسیژن←حبابکهایهوایی←←یاختۀپوششیحبابک←←غشاءپایۀبافتپوششیحبابک←←غشاءپایۀمویرگخونی←←یاختۀپوششی 

مویرگخونی←←خوناب←← گویچۀقرمز→دیاکسیدکربن

 ãموشکافی
گازهای تنفسی )اکسیژن و کربن دی اکسید( برای آن که به درستی مبادله شوند از چند الیه یاخته ای عبور می کنند؟دوالیهبافتپوششیسنگفرشی �

تکالیهکهیکالیۀآندرمویرگهاوالیۀدیگردردیوارۀحبابکهاقراردارند.
خونی که باید شش را تغذیه کند از چه بخشی انشعاب می گیرد؟توجه کنید که شش ها نیز همانند سایر اندام ها و بافت های بدن به مواد مغذی و اکسیژن  �

نیاز دارند. به همین دلیل انشعابی از سرخرگ آئورت که دارای خون روشن است مواد مغذی را برای یاخته های شش فراهم می کند. در واقع عالوه بر گردش 
خون ششی که خون تیره را به شش ها می آورد گردش خون عمومی نیز در شش ها دیده می شود که طی آن خون روشن توسط یک سرخرگ به شش ها وارد 
می شود. بنابراین می توان گفت دو سرخرگ به شش ها وارد می شود که یکی دارای خون روشن )برای تغذیه( و دیگری دارای خون تیره )برای تبادل گازها( است.

نکاتتصاویر  

تبادلگازهابینمویرگهاوحبابکها 1 بهایننکاتدقتکنید:
با میتوانند مویرگها 2 میگیرد. صورت ساده انتشار طریق از
چندینحبابکدرارتباطباشندوباآنهاتبادالتگازیراانجامدهند.

ارتباطبینحبابکهاازطریقمنافذبینآنهاانجاممیشودو 3
هرحبابکنیزازطریقیکمنفذبانایژکمبادلهایدرارتباطاست.

تعدادیزوائدسیتوپالسمیدرسطحماکروفاژهاویاختههای 4
ابعادحبابکهاوتعدادآنهادرهرکیسۀ 5 نوعدوموجوددارد.
بیضی یاختههایسنگفرشی،هستهای 6 است. متفاوت حبابکی

اندازۀیاختههایپوششیدیوارۀمویرگنسبتبهیاختههایپوششیدیوارۀحبابککوچکتراست. 7 شکلدرمرکزخوددارند.
مقایسۀاندازۀیاختههایموجوددرحبابکها:یاختههایسنگفرشی<ماکروفاژها<یاختههاینوعدوم

درمحلهایمنفذیاینغشاءهایپایهمشترکمیشوند.

فضاى درون حبابک منفذ ارتباط دهنده حبابک ها

مویرگ

ماکروفاژ
گویچۀ قرمز

هستۀ یاختۀ

گ
پوششى مویر

مویرگ
غشاى پایۀ مشترك

دیوارة حبابک

دیوارة مویرگ

حبابک
یاخته هاى 

سنگ فرشى

ماکروفاژ

گویچه قرمزیاخته هاى نوع دوم
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نکاتتصاویر  

اگردرنموداراسپیروگرامباالبرویدنشاندهندۀورودهوابهدرونششهااست.

اگردرنموداراسپیروگرامپایینبرویدنشاندهندۀخروجهواازدرونششهااست.

.)EتاAبرایشروعفرآینداسپیرومتریفرددوبارنفسطبیعیمیکشد)مجموعهوایبخشهای1و2یااز

ازAتاBیاهربخشباالروندهمعادلاینقسمتازنمودارمعرفیکدمعادیاستکهطیآن500میلیلیترهواواردششهامیشود.در

واقعدراینبخشاز2500mlبه3000mlمیرویم.

BتاCیاهربخشپایینروندهمعادلاینقسمتازنمودارنشاندهندۀیکبازدمعادیاستکهطیآن500میلیلیتر)0/5لیتر(هوایجاری

ازششهاخارجمیشود.درواقعدراینبخشاز3000mlبه2500mlمیرویم.

ازAتاCمعادلیکنفسکشیدنعادیوطبیعیاست.

بعدازدوبارنفسکشیدنعادیپیدرپیفردیکنفسعمیقمیکشد)بخش3(.

ازEتاGمعادلیکدمبسیارعمیقاست.)دمعادی+دمعمیق=3.5لیتر(

ازEتاFمعادلهوایجاریوازFتاGمعادلهوایذخیرهدمیاست.

ظرفیتششهادرنقطهGبرابربا6000میلیلیتراست.البتهتوجهکنیدکهظرفیتششهادرافرادمختلف،متفاوتاست.

ازGتاHدرواقعهمانهوایذخیرهدمیمیباشد.

)500ml=0/5L(هممعادلهمانهوایجاریاستIتاHاز
.)1200ml=1.2L(معادلحداکثرتوانبازدمیبرایخروجهوایموجوددرششهااستکههوایذخیرهبازدمیخواندهمیشودJتاIاز

بهطورکلیازGتاJظرفیتحیاتیخواندهمیشود.

هوایبازدمیراازآنهاخارجکنیم. 3 هوایجاریو 2 ذخیرۀدمی 1 برایرسیدنبهحداکثربازدمبایدهوای
درنقطۀIحدود1200mlهوادرششهاوجودداردکههمانهوایباقیماندهاست.

دمسنجدستگاهیاستکهباآنحجمهایتنفسیمختلف)بهغیرازهوایباقیمانده(رااندازهمیگیرند.

میزانهواییکهبهششهاواردویاازآنهاخارجمیشودبهچگونگیانجاممکانیسمهایدموبازدموابستهاستبنابراینطیاینفرآیندها

میتوانحجمهایمختلفازهوارابهششهاواردویاازآنخارجکرد.

مقدارحجمهایتنفسیدرافرادسالمبهجنسیتآنهاوابستهاست.

دردمعادیهوایمردهبخشیازحجمجاریودردمعمیقبخشیازحجمذخیرهدمیمیباشد.

سایراعمالدستگاهتنفس  

 تـکلم: یکیازاعمالدستگاهتنفسکهازدوبخشتولید صدا و واژه سازیتشکیلشدهاستوتوسطتعدادیمرکزعصبیکنترلمیشود.حنجرهمحل
قرارگیریپردههایصوتیاست.اینپردههاحاصلچینخوردگیمخاطبهسمتداخلاند.پردههایصوتیصداراتولیدمیکنند.واژهسازیبهوسیلۀلبو
دهان)شاملزبانودندانها(صورتمیگیرد.پرده های صوتیراهوایبازدمیبهارتعاشدرمیآوردبنابراینصداسازیوواژهسازیدرمرحلۀبازدمصورت

میپذیردودمنقشیدرآنندارد.

 ãموشکافی
مرکز عصبی کنترل کننده فرآیند تکلم در چه بخشی از مغز قرار دارد؟تکلمبهصورتارادیرخمیدهد،بنابراینمرکزاصلیآندرقشرمخواقعشدهاست. �

حداکثر دم

حداکثر بازدم

گذر زمان

حجم ذخیرة
 بازدمى

حجم باقى مانده

ظرفیت
 حیاتى

حجم
ذخیرة
 دمى

حجم جارى

ظرفیت تام
٦٠٠٠ ml

٥٠٠٠ ml

٤٠٠٠ ml

٣٠٠٠ ml

٢٠٠٠ ml

١٠٠٠ ml

A

B

C E
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G

H

I

J١
٢

٣
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