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 استشعار االوكسجني 

 قبٍٛ ع٢ً ٠قادز ١غاشٜ دص٦ٜات ٖٛ( O2) األنطذني

 األنطد٠ َٔ اذتد تفاعالت يف ٚاملػازن١ اإليهرتْٚات

 االعتُاد ٖرا. ارتالٜا داخٌ األٜط١ٝ ايطاق١ إْتاز يتعصٜص

 حيدد ايرٟ ٖٛ ارت١ًٜٛ ايطاق١ ع٢ً يًشصٍٛ O2 ع٢ً

 سكٝكٝات َععِ مسات َٔ مس١ ٖٚٛ اهلٛا١ٝ٥ ايها٥ٓات

 .اي٣ٛٓ

 َجٌ ارتالٜا َتعدد٠ املعكد٠ ايها٥ٓات طٛزت يكد

 تٓعِٝ خالهلا َٔ ميهٔ َتطٛز٠ آيٝات األمساى

 أْطذ١ إىل ٚتٛصًٗا ارتٝاغِٝ عرب O2 اَتصاص

 ٚذيو يٝتُهٔ اذتٝٛإ َٔ َكا١َٚ تًف االْطذ١  ادتطِ

 ٖٞ O2 ايهُٝٝا١ٝ٥ املطتكبالت .األنطذني ْكص عٔ

  ايهُٝٝا٥ٞ يًتػري ستدد٠ اضتذابات تعسض اييت ارتالٜا

 ايػسٜاْٞ أٚ ايب٦ٝٞ األنطذني ْكص عٔ ٚتهػف

 ايتعدٜالت َٔ زتُٛع١ ٚتبدأ (O2 اخنفاض)

 ٚتري٠ شٜاد٠ تػٌُ قد ٚاييت ، ايتعٜٛط١ٝ ايفطٝٛيٛد١ٝ

 ايتٓفظ فسط أٟ) ارتٝاغِٝ ت١ٜٛٗ

hyperventilation) َعدٍ ايتٓفظ ضع١ ٚشٜاد٠ 

اذا  املا٥ٞ ايططح ٚايتٓفظ  ايد١َٜٛ األٚع١ٝ ٚايتػريات

 ايتٛافس ذات ايب٦ٝات يف يًبكا٤ أضاض١ٝ ايتعدٜالت ٖرٙ تعد

 .O2 يـ املتكًب

 نينطذٚاأل يٓكص ايفطٝٛيٛد١ٝ االضتذابات تتُجٌ

 سٝح َا١ٝ٥ ب١٦ٝ يف تعٝؼ ألْٗا زا٥ع بػهٌ األمساى يف

ًٝا َٓدفط١ O2 ذٚبإ قاب١ًٝ تهٕٛ  بكدز٠ َكاز١ْ ْطب

 طبٝعٞ بػهٌ حتدخ اييت ايتكًبات فإٕ ٚبايتايٞ. اهلٛا٤

 فطٝٛيٛد١ٝ عٛاقب هلا ضٝهٕٛ O2 يـ ادتص٥ٞ ايطػط يف

 .األزض أٚ اهلٛا٤ تتٓفظ اييت باألْٛاع َكاز١ْ ، عُٝك١

 التنفسي اجلهاس يف كيميائيةال ستبثاتامل
 َٔ ارتالٜا ْٛع إىل" نُٝٝا٥ٞ َطتكِبٌ" املصطًح ٜػري

َجال . نُٝٝا١ٝ٥ إلغاز٠ ٜطتذٝب١ تدصصامل

 باألعطا٤ ارتاص١ تًو تػٌُ ايهُٝٝا١ٝ٥ املطتكبالت

 ٚايرٚم ايػِ ساض١ يف تتٛضط ٚاييت ٚايرٚم ايػ١ُٝ

" تطتػعس" قد ايهُٝٝا١ٝ٥ املطتكِبالت ٖرٙ .ايتٛايٞ ع٢ً

 يف السك١ تأثريات ٚتٓتر َع١ٓٝ أ١ْٜٝٛ أٚ دص١ٝ٦ٜ أْٛاًعا

، ٖٓاى فسم ايرٚم أٚ ايػِ إدزاى إىل تؤدٟ َٛاشٟ اجتاٙ

بني املطتكبالت ايهُٝٝا١ٜٚ بػهٌ ٚعاّ ٚاملطتكبالت 

إ االخري  ايهُٝٝا١ٜٚ املتدصص١ بادتٗاش ايتٓفطٞ ٖٛ 

ٜؤدٟ عًُ٘ ذاتٝا ٚبدالٕ َٔ ايػعٛز ايرٟ ميهٔ تصٛزٙ 

ٚايكًب ٚايطًٛى. ادتٗاش ايتٓفطٞ ٚبٗرا تبدا ايتػريات يف 

 ايتٓفط١ٝ ايهُٝٝا١ٝ٥ املطتكبالت تطتذٝب نريو

 ٚنريو( O2 ٚ CO2) ايتٓفظ غاشات يف ًتػرياتي

 ايسقِ يف ايتػري أٟ)  H َجٌ األخس٣، اإلغازات

 ايهُٝٝا١ٝ٥ اذتطاض١ٝ إىل باإلضاف١ (اهلٝدزٚدٝين

 َٔ بعدد ايتٓفط١ٝ ايهُٝٝا١ٝ٥ املطتكبالت تتُتع

 ايُٓٛذد١ٝ ٚايفطٝٛيٛد١ٝ املٛزفٛيٛد١ٝ ارتصا٥ص

 ع٢ً ٚايكدز٠ نُٝٝا١ٝ٥ ب١٦ٝ إىل ايتعسض ٖرٙ ٚتػٌُ

 ٚختصٜٔ اغاز٠ نٗسبا١ٝ٥ إىل نُٝٝا١ٝ٥ إغاز٠ حتٌٜٛ

 أطسافيف  ٚشٜاد٠ االعصاب ، ١عصبٝاي اقٌٛٓاي ٚإطالم

 ادتٗاش إىل ٚشٜاد٠ َٔ تٛصٌٝ االغاز٠. اذتطٞ ايتٛصٌٝ

 (.املسنصٟ ايعصيب ادتٗاش) املسنصٟ ايعصيب

 األمساك يف الكيميائية املستبثات تىسيع
 والثدييات

 ايهُٝٝا١ٝ٥ املطتكبالت ع٢ً ايعجٛز ميهٔ ، ايفكازٜات يف

  H أٚ CO2 أٚ O2 يف يًتػريات تطتذٝب اييت ايتٓفط١ٝ

 املٝاٙ أمساى اَا. احملٝطٞ أٚ املسنصٟ ايعصيب ادتٗاش يف

 أنطٝد ٚثاْٞ O2 اضتػعاز ع٢ً األدي١ َٔ ايكًٌٝ ٖٓاى

 َٔ ضًط١ً متتد ادت١ٝٓٝٓ ايفكازٜات مجٝع يف ايهسبٕٛ.

 األبٗس إىل ايبطين األبٗس َٔ ايجٓا١ٝ٥ األبٗسٟ األقٛاع

األَاَٞ  ايػسٜاْٞ ادتٗاش ٜػهٌ مما ، ايعٗسٟ ايصٖسٟ

 األقٛاع عرب األبٗس١ٜ األقٛاع ٖرٙ متس  اَا يف األمساى

  .تطٛزٖا مبذسد بارتٝاغِٝ ايدّ ٚتصٚد ايبًع١َٝٛ

 َٔ أشٚاز ضت١ يدٜٗا ايفكازٜات َععِ إٔ َٔ ايسغِ ع٢ً

 عدد فإٕ ، ادتٓٝين ايتطٛز َسس١ً أثٓا٤ األبٗسٟ األقٛاع

 ايرٟ ايٛقت حبًٍٛ تكًًٝ٘ ٜتِ َا عاد٠ األبٗسٟ األقٛاع

 ٜتشًٌ ، مساىألا يف. ايبًٛغ َسس١ً إىل ايٛصٍٛ فٝ٘ ٜتِ

( ٚايجاْٞ األٍٚ) ايطفًٞ ٚايفو ٚايجاْٞ األٍٚ ايكٛضإ

 ٚايطادع ٚارتاَظ ٚايسابع ايجايح األبٗس ٜٚرتنإ

 فكدت ، ايجدٜٝات يف املكابٌ فإٔ .ارتٝاغِٝ َع ٜٚتطٛزإ

 ٖرا ٚايجاْٞ األٍٚ إىل باإلضاف١ ، ارتاَظ األبٗس ايكٛع

 ميتد ٚايطادع ٚايسابع ايجايح األبٗسٟ األقٛاع ٜرتى

 األبٗسٟ ايكٛع ، ايداخًٞ ايطباتٞ ايػسٜإ يتػهٌٝ

 األقٛاع تٓعِٝ. ايتٛايٞ ع٢ً ، ايس٥ٟٛ ٚايػسٜإ ، ايطًِٝ

ًٝا ستفًٛظا ايفكازٜات يف األبٗس١ٜ  ع١ًُٝ طٛاٍ ْطب
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 ٜعهظ األمساى يف ارتٝاغِٝ تٓعِٝ فإٕ ٚباملجٌ ايتهاثس

 َػاب٘. َػرتى ْطيب أصٌ

 ايكٛع أٟ) خٝػَٛٞ قٛع أٍٚ فإٕ ، ذيو ع٢ً ٚنُجاٍ

 ايػسٜإ َع َتُاثٌ األمساى يف( ايجايح األبٗسٟ

 بعٝد َٛقع ٖٚٛ ، ايبايػ١ ايجدٜٝات يف ايداخًٞ ايطباتٞ

ًَا  .املػرتى ايطباتٞ ايػسٜإ تػعب عٔ متا

   Respiratory systemاجلهاس التنفسي 

متتًو ايطُه١ دٗاشا تٓفطٝا ٜكّٛ باَتصاص 

عٔ  ٘االٚنطذني املراب يف املا٤ يرا ٜعترب َعكدا الختالف

 :بك١ٝ االسٝا٤ االخس٣ ٜٚتهٕٛ ادتٗاش ايتٓفطٞ َٔ

ٖٚٞ عباز٠ : Gill archesاالقٛاع ايػًص١ُٝ  - أ

عٔ اقٛاع عع١ُٝ عددٖا مخط١ يف نٌ داْب 

َٔ داْيب ادتطِ تكع حتت ايػطا٤ ايػًصُٞ 

ٚتتصٌ االقٛاع ايػًص١ُٝ بكشف ادتُذ١ُ 

 َٔ االع٢ً ٚبكاعد٠ ايًطإ َٔ االضفٌ.

 ايكٛع عدا َا)  غًصُٞ قٛع نٌ حيتٟٛ : َالسع١

 ادت١ٗ يف تكع دقٝك١ عع١ُٝ ْت٤ٛات ع٢ً(  ارتاَظ

 تعٌُ  Gill raler ايػًص١ُٝ باألَػاط تدع٢  االَا١َٝ

 ارتٝٛط ذتُا١ٜ يًػالصِ ايداخٌ املا٤ تصف١ٝ ع٢ً

 ايػًص١ُٝ ارتٝٛط تكع  Gill filaments  ايػًص١ُٝ

 . ايػًصُٞ ايكٛع َٔ ارتًف١ٝ ادت١ٗ ع٢ً

 تعٌُ:  Gill raler ايػًص١ُٝ االَػاط - ب

 ارتٝٛط ٚقا١ٜ ع٢ً ايػًص١ُٝ االَػاط

 املا٤ يف املٛدٛد٠ املٛاد َٔ ايدقٝك١ ايػًص١ُٝ

 عالق١ ٚهلا، ايػًصُٞ ايتذٜٛف اىل ايداخٌ

 . ايتػر١ٜ بطبٝع١

:   Gill filaments  ايػًص١ُٝ ارتٝٛط - ت

 ٖٚٞ ايػًص١ُٝ االقٛاع ع٢ً تكع خٝٛط ٖٚٞ

 سٝح االمساى يف ايػاشٟ ايتبادٍ َسنص متجٌ

 د١َٜٛ اٚع١ٝ ع٢ً  ايػًص١ُٝ ارتٝٛط حتتٟٛ

 ٚبايعهظ ايػالصِ اىل ادتطِ َٔ ايدّ تٓكٌ

 ضطح يصٜاد٠ ايطٝات َٔ بعدد َصٚد٠ ٚتهٕٛ

 . ايػاشٟ ايتبادٍ

 : االمساك يف التنفس عملية حدوث كيفية

 املفتٛح ايفِ طسٜل عٔ ايفُٞ ايتذٜٛف اىل املا٤ ٜدخٌ

 ايدافع١ ايعط١ً بطُٓٗا ايف١ُٝ ايعطالت تتكًص ثِ

 ٚبعدٖا، املا٤ دفع اىل ٜٚؤدٟ ايفُٞ ايتذٜٛف ٜٚتُدد

 ايفُٞ ايتذٜٛف َٔ املا٤ ٚاْدفاع ايػًصُٞ ايػطا٤ ٜتُدد

 ايتبادٍ ع١ًُٝ ٚتتِ باملا٤ ايػالصِ فتٓػُس ايػالصِ اىل

 اٚنطٝد ثاْٞ ٜٚطسح االٚنطذني ايدّ فٝأخر ايػاشٟ

 يٝدسز باذتسن١ املا٤ ٜٚطتُس ثا١ْٝ املا٤ اىل ايهازبٕٛ

 .ْفطٗا ايع١ًُٝ ٚتعاد ايػًصُٞ ايػطا٤ فتش١ َٔ

 خالٜا ع٢ً دَٗا حيٟٛ ايفكسٜات نبك١ٝ االمساى إ

 ايٛسد٠ ٚإ ايػاشات محٌ ع٢ً عاي١ٝ قاب١ًٝ ذات محسا٤

 ن١ُٝ ع٢ً حتتٟٛ إ ميهٔ ايدّ َٔ ايٛاسد٠ اذتذ١ُٝ

 حيًُ٘ إ ميهٔ َا َس٠ 51-51 تعادٍ االٚنطذني َٔ

 تتهٝف قد االمساى اْٛاع بعض،  املا٤ َٔ ْفط١ اذتذِ

 يف املراب االٚنطذني ْكص ملٛاد١ٗ اذتس اهلٛا٤ يتٓفظ

 تتٓفظ ايس١ٜٛ٥ االمساى َٔ اْٛاع ٖٚٓاى، املا١ٝ٥ ب٦ٝتٗا

 . اذتس اهلٛا٤

 Air Sac Or اهلىائي الكيس او اهلىائية املثانة

Gas Bladder 
 االمساى يف ٜٚٛدد يًتٛاشٕ َتدصص عطٛ ٖٚٞ

 االمساى اٚ ايػطسٚف١ٝ مساى اال يف ٜٛدد ٚال ايعع١ُٝ

 َجٌ ايعع١ُٝ االمساى ٚبعض ايفهٛى ايعدمي١

 ايطُه١ دطِ يف فٛا٥د ايعطٛ ٚهلرا،  املططش١ االمساى

 : َٓٗا

A. غايب١ٝ إ:   تٓفطٞ نعطٛ اهلٛا١ٝ٥ املجا١ْ دٚز 

 عطٛا اهلٛا١ٝ٥ املجا١ْ تطتعٌُ ايس١ٜٛ٥ االمساى

 ع٢ً ايكاب١ًٝ هلا الٕ،  اضافٝا اٚ ٚقتٝا اَا تٓفطٝا
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 االٚنطذني َٔ ارتاي١ٝ املٝاٙ يف ايعٝؼ

 ٖرٙ يف تٛدد سٝح،  اذتس اهلٛا٤ البتالعٗا

 باملجا١ْ املس٤ٟ اٚ ايبًعّٛ تصٌ قٓا٠ االمساى

 بأٚع١ٝ َصٚد٠ ددزاْٗا تهٕٛ اييت اهلٛا١ٝ٥

 االٚع١ٝ اٚ ايعٗسٟ االبٗس َٔ اَا تأتٞ د١َٜٛ

 َٔ بأنجس اهلٛا١ٝ٥ املجا١ْ تتصٚد ٚقد ايػًص١ُٝ

 اسد بٛضاط١ ايكًب اىل ايدّ ٜٚسدع دَٟٛ ٚعا٤

 . ايس٥ٝط١ٝ االٚزد٠

B. ٚتٛيٝد اضتكباٍ ع١ًُٝ يف اهلٛا١ٝ٥ املجا١ْ دٚز 

 تتصٌ االمساى َٔ االْٛاع بعض يف:  االصٛات

 يف تػٝري ٚاٟ ايداخ١ًٝ باألذٕ اهلٛا١ٝ٥ املجا١ْ

 اىل  ْك١ً ميهٔ ايصٛت١ٝ املٛدات بطبب ايطػط

 َٔ تعترب ال االمساى إ.  ايداخ١ًٝ االذٕ

 مسع دٗاش اثبت سٝح ايصاَت١ اذتٝٛاْات

 غايب١ٝ إ   hydrophone املا٤ داخٌ االصٛات

 عد٠ ٖٚٓاى، َتٓٛع١ اصٛات تٓتر االمساى

 َٓٗا االصٛات تٛيٝد يف تطتددّ تسانٝب

.  ايعطالت سسن١ اٚ نُا ايبًع١َٝٛ االضٓإ

 ذات اهلٛا١ٝ٥ املجا١ْ َٔ تٓتر اييت ٚاالصٛات

 تهٕٛ االضٓإ َٔ تٓتر اييت بُٝٓا خافت تسدد

 دٚز هلا االمساى يف االصٛات إ،  عاٍ تسدد ذات

 ضُٔ ايٓفظ عٔ ٚايدفاع ايتٓاضٌ يف نبري

 . َٓطكتٗا

C. إ:   يًذطِ تٛاشٕ نعطٛ اهلٛا١ٝ٥ املجا١ْ دٚز 

 َٚا٤ املا٤ نجاف١ َٔ انجس ايطُو ذتِ نجاف١

 املا٤ داخٌ اىل االمساى تػطظ ال ٚيهٞ، ايبشس

 نبدٖا اٚ ذتُٗا يف ايدٖٕٛ جتُٝع اىل تططس

 يف ايػاش تطتددّ اٚ دطُٗا نجاف١ َٔ يًتكًٌٝ

 ٚيف، ايهًٞ ٚشْٗا َٔ يًتكًٌٝ اهلٛا١ٝ٥ املجا١ْ

 االمساى فإ اهلٛا١ٝ٥ املجا١ْ ٚدٛد عدّ ساي١

.  َٛقعٗا ع٢ً يًشفاظ نبري٠ طاق١ تصسف

 سذِ َٔ%  55 – 4 سٛايٞ اهلٛا١ٝ٥ املجا١ْ تهٕٛ

 ٜرتاٚح َٚا ايعرب١ ملٝاٙ يف عٝؼ اييت االمساى

. ايبشس١ٜ االمساى سذِ َٔ%  55 – 7 بني

 سطب قطُني اىل االمساى تكطِٝ ميهٔ

 املجا١ْ ذات االمساى – اهلٛا١ٝ٥ املجا١ْ ازتباط

 اهلٛا١ٝ٥ املجا١ْ ذات االمساى - املػًك١ اهلٛا١ٝ٥

 تعٛد باهلٛا٤ اهلٛا١ٝ٥ املجا١ْ اَتال٤ إ.  املفتٛس١

 ٚاالمساى ايطُه١ سٝا٠ َٔ االٚىل ايفرت٠ اىل

 ايدّ طسٜل عٔ اهلٛا٤ ن١ُٝ َٔ تكًٌ اٚ تصٜد

 بعض يف. اهلٛا٥ٞ ايهٝظ ددزإ اىل ايٛاصٌ

 يتعٌُ بطٝط١ ْطٝذ١ٝ تسانٝب تٓػا االمساى

 يفرت٠ اذتس اهلٛا٤ َٔ االنطذني اضتالّ ع٢ً

 ايداخًٞ ادتداز ٜٓطٟٛ قد فُجال،  َؤقت١

 باألٚع١ٝ ميت٧ً نٝطا َهْٛا ايػًصُٞ يًػطا٤

 اىل االَعا٤ َٔ دص٤ ٜتشٛز قد اٚ،  ايد١َٜٛ

 اهلٛا٤ تٓفظ بع١ًُٝ ٜكّٛ ادتدزإ زقٝل نٝظ

 ايٛضطٞ ادتص٤ ٜعٌُ االسٝإ بعض ٚيف،  اذتس

 تٓفطٝا عطٛا اهلط١ُٝ ايكٓا٠ َٔ ٚاالخري

  ْفط٘. ايٛقت يف ٖٚطُٝا

 تزكية وتشزيح الغلصمة
 أشٚاز أزبع١ ع٢ً مساىالأ َععِ حتتٟٛ 

 ع٢ً ٚحتتٟٛ ، ارتٝػ١َٝٛ أقٛاع َٔ ثٓا١ٝ٥

 إىل تٓكطِ اييت ارتٝػ١َٝٛ خٝٛط َٔ ايعدٜد

 خٝػ١َٝٛ خٝط نٌ ٜؤدٟ. َتطاٜٚني قطُني

 سٝح ، ايصفا٥ح َٔ ايعدٜد ظٗٛز يف دٚزٙ

 إىل ايدّ ٜتدفل .ايتٓفظ أثٓا٤ ايػاش تبادٍ حيدخ

 عٔ املتفسع١ ايػساٜني َٔ ارتٝاغِٝ خٝٛط

 عرب ٜتدفل ثِ. اي١ُٖٝٛ ايػساٜني طسٜل

 إىل ٜٚعٛد يًصفا٥ح ايٛعا١ٝ٥ األْف١ٝ ادتٝٛب

 ايػساٜني بٛاضط١ ادتٗاش١ٜ ايد١َٜٛ ايدٚز٠

 ايدّ ٜتشسى ايطسٜك١، بٗرٙ، ٚايفعاي١ ارتٝط١ٝ

ًَا ارتٝػ١َٝٛ أٚع١ٝ داخٌ  اجتاٙ يف عُٛ

 ، ارتٝاغِٝ ع٢ً ايٛاقع١ املٝاٙ يتدفل َعانظ

 تتِ .ايت١ٜٛٗ أثٓا٤ ايػاش تبادٍ َٔ ٜصٜد مما

 بٛاضط١ ٚايصفا٥ح ارتٝاغِٝ خٝٛط تػط١ٝ
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 ارتالٜا َٔ أْٛاع عد٠ َٔ تتهٕٛ زقٝك١ ظٗاز٠

 ارتازد١ٝ ايب١٦ٝ بني اذتدٚد تٛفس اييت

 .ارت١ًٝ خازز ٚايطٛا٥ٌ

 O2 الستشعار اخللىية اآلليات

 Co2اخللىية الستشعار  تيااالل

اليىتيىب هذه املىاضيع يف تتاتع 

 قاملزف

 

 

 


