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المقدمة

 

التنفس يعرف عىل أنه نقل األكسجين،

من خارج الجسم إىل الخاليا في أنسجة

الجسم وبعكس االتجاه نقل ثاني أكسيد

الكربون من خاليا األنسجة إىل الخارج 

 فالتنفس عملیة فسیولوجیة تحصل

بواسطتھا الكائنات    

الحیة عىل الطاقة االزمة لألنشطة الحیوية

األخرى بالجسم ويتم التنفس في الجسم

عبر عمليتين: التنفس الخارجي، والتنفس

 الداخلي



أنواع أجهزة التنفس 

١- في الحیوانات األولیة (وحیدة الخلیة) مثل البر

وتوزوا تحصل عىل األكسجین مباشرة من الھواء أو

البیئة المحیطة بھاوتطرد ثاني أكسید الكربون

 

٢- مباشرة للبیئة المحیطة في الحشرات يمر الھواء

مباشرة لألنسجة من خالل قصبة ھوائیة

 

٣-في الحیوانات الكبیره معقده التركیب التتصل 

الخاليا مباشرة مع البیئة المحیطة ولذلك تحتاج

ألجھزة تنفسیة ودموية للسماح بتبادل كافي من

الغازات وتوزيع االكسجین لجمیع أجزاء الجسم

 

  



س 
لتنف

ية ا
ل عمل

مراح

EXTERNAL ١- التنفس الخارجي
 RESPIRATION

تشمل    ھذي المرحلة الشھیق والزفیر

أي العملیات التي  بواسطتھا يدخل

االكسجین للجسم من البیئة الخارجیة

ويطرد ثاني أكسید الكربون للبیئة

المحیطة وھنا يتم تبادل الغازات عىل

االسطح التنفسیة بالقصبة الھوائیة

والرئة او في الجلد والخیاشیم في

بعض الحیوانات

 
٢-نقل غازات التنفس

TRANSPORT OF RESPIRATORY
 GASES

تشمل ھذه المرحلة نقل االكسجین

من االسطح التنفسیة ألنسجة الجسم

ثم نقل ثاني أكسید الكربون من

االنسجة ألسطح التنفس وھذه المرحله

في الحیوانات العالیة يتم نقل الغازات

عن طريق الدم

 
LNTERNAL ٣-التنفس الداخلي

    OR TISSUE RESPIRATION
 تشمل ھذه المرحله كل صور

االكسجین المستھلك بواسطة الخاليا

او ثاني أكسید الكربون الناتج من
عملیات االكسده والمؤدية في النھاية

لتحرر الطاقة المستعملة في النشاط

الحیوي وبمعنى اخر فإن ھذه المرحلة

تشیر لكل التفاعالت االنزيمیة سواء

المؤكسده او غیر المؤكسده التي

بواسطتھا تتوفر الطاقة االزمة لحفظ

النشاط الحیوي

 



تركيب
الجهاز

التنفسي

االنف والبلعوم

والحنجرة والقصبة

الھوائیة

والشعب الھوائیة

 والرئتین
   

ز ا جه ل ا كون  ت ي  ً ا ي ف وظي

ين   ئ جز من  نفسي  ت ل ا

١-األجزاء الموصلة : تشمل
التجاويف واالنابیب التي توصل

الھواء اىل الرئتین وتشمل االنف

والبلعوم والحنجرة والقصبة

الھوائیة 

٢-األجزاء التنفسیة : تشمل 
األجزاء التي يتم فیھا تبادل

الغازات وتشمل الشعبیات

التنفسیة وقنوات الحويصالت

الھوائیة والحويصالت الھوائیة



لوحة توضيحية

لجهاز التنفس



فسیولوجیا التنفس  

Physiolgy of
Respiration

الھدف الرئیسي لعملیة التنفس

ھو إمداد خاليا الجسم باالكسجین

وإزالة ثاني أكسید الكربون الناتج

من أنشطة الخاليا المختلفة 

ھناك ثالث عملیات أساسیة

للتنفس :

 ١-التھوية الرئوية 
 ٢-التنفس الخارجي (رئوي)

 ٣-التنفس الداخلي (أنسجة)
المتغيرات الفسيولوجية التي

تستخدم للكشف عن مقدار لياقة

الجهاز التنفسي :

 
RYTHME 1- معدل التنفس

:RESPIRATOIRE
و يعني عدد مرات التنفس في

الدقيقة الواحدة، و لدى األشخاص

األصحاء البالغين يكون المعدل 12

مرة /د في حالة الراحة. و قد يصل
إىل 16مرة لدى الذكور و زيادة

دورتين بالنسبة للمرأة

 
LE 2-حجم هواء التنفس العادي

VOLUME COURANT
و يقصد به مقدار الهواء الذي

يمكن أن يستنشقه الشخص خالل

عملية الشهيق الهادئ أو يطرده

خالل عملية الزفير الهادئ أيضا و

يقدر

هذا الحجم بمقدار 500ملل أي ما

يعادل نصف لتر.

 



أمراض الجھاز

التنفسي  

 

 OBSTRUCTIVE    CONDITIONS أمراض الجھاز التنفسي االنسدادّية

ومن األمثلّة علیھا الّربو وانتفاخ الّرئة والتھاب القصبات الھوائیة

  

األمراض الوعائّیة VASCULAR DISEASES ارتفاع ضغط الدم

الّرئّوي،والوذمة الّرئوّية (استسقاء الّرئة) األنسداد الّرئوي

ألمراض الُمعدية والّناتجة عن الّتعّرض

INFECTIOUSANDENVIRONMENTALDISEASES للملوثات

ومنھا االلتھاب الّرئوي، واَلسل
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