Powyżej skopiowałam Wam fragment podręcznika „Biologia na czasie 2” zakres podstawowy- Anna Helmin, Jolanta Holeczek , dział. V. Układ oddechowy. Z informacji zawartych w tym
fragmencie będziecie korzystać realizując m. in. dzisiejszy temat lekcji. Oczywiście ucząc się , możecie korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł wiedzy.

Temat: Budowa i funkcje układu oddechowego.
1. Funkcje układu oddechowego.
Układ oddechowy umożliwia wymianę gazową między wnętrzem organizmu a powietrzem atmosferycznym. Celem wymiany gazowej jest dostarczenie komórkom tlenu oraz usunięcie
z nich dwutlenku węgla. Wymiana gazowa następuje dzięki wentylacji płuc.
2. Budowa:

- górne drogi oddechowe
- dolne drogi oddechowe

a) górne drogi oddechowe
Wprowadzane do organizmu powietrze musi zostać najpierw ogrzane i nawilżone, a także oczyszczone z pyłów. Drogi oddechowe mają liczne przystosowania do pełnienia tych funkcji:



oczyszczanie powietrza – drogi oddechowe wyścielone są nabłonkiem zaopatrzonym w rzęski i gruczoły śluzowe; do śluzu pokrywającego nabłonek przylegają drobiny kurzu i zostają
sklejone; ruch rzęsek przesuwa je do gardła, skąd zanieczyszczenia zostają wykrztuszone, lub po połknięciu trafiają do przewodu pokarmowego; dodatkowo wnętrze jamy nosowej
porastają włoski stanowiące barierę dla pyłów; kaszel i kichanie to sposoby na pozbycie się nadmiaru śluzu i zanieczyszczeń; drażniące substancje są usuwane przez powietrze, które
wydobywa się z płuc pod dużym ciśnieniem z prędkością nawet 160 km/h;

nawilżanie powietrza – woda zawarta w śluzie paruje i nawilża powietrze, dzięki czemu ułatwia przenikanie tlenu do krwi w końcowym odcinku dróg oddechowych;

ogrzewanie powietrza – wnętrze nosa i drogi oddechowe są dobrze ukrwione; krew oddaje ciepło powietrzu wypełniającemu drogi oddechowe.
Warto wiedzieć. Kształt nosa jest efektem przystosowania do życia w różnych warunkach klimatycznych. Ludy pochodzące z tropików, gdzie powietrze jest wilgotne i ciepłe, mają duże otwory
nosowe i płaskie nosy. Przedstawiciele ludów górskich mają duże, wąskie nosy o wąskich otworach. Powietrze przez taki nos przechodzi nieco dłużej niż przez płaski i może się ogrzać.
b) dolne drogi oddechowe
Powietrze z górnych dróg oddechowych dostaje się do krtani, narządu głosu zbudowanego z chrząstek połączonych ze sobą ruchomo za pomocą więzadeł i mięśni. Między gardłem i krtanią
znajduje się ruchoma chrząstka – nagłośnia. Działa ona jak zastawka, która podczas oddychania i mówienia uniesiona jest do góry, co umożliwia transport wdychanego powietrza do krtani
i tchawicy. Podczas przełykania nagłośnia opada i zamyka wejście do krtani, zabezpieczając drogi oddechowe przed dostaniem się do nich cząstek pokarmu. Czasem, gdy podczas przełykania
zrobimy głęboki wdech (chcąc np. coś głośniej powiedzieć), nagłośnia nie zdąży się zamknąć i pokarm razem ze strumieniem powietrza trafia do krtani. Powoduje to podrażnienie receptorów
mechanicznych we wnętrzu krtani i odruch kaszlu.

Najwęższy odcinek krtani to głośnia, w której powstają dźwięki. Błona śluzowa tworzy w niej poprzeczne fałdy –
struny głosowe, między którymi znajduje się szpara głosowa. Podczas mówienia struny głosowe napinają się, a szpara ulega zmniejszeniu. Wychodzące z płuc powietrze wprawia w drgania
struny, co powoduje wydawanie głosu. Dźwięki ludzkiej mowy powstają przy współudziale krtani, języka, podniebienia, policzków, warg i zębów.

Z krtani powietrze przechodzi do tchawicy. Ma ona kształt rury wzmocnionej z przedniej strony chrząstkami w kształcie półpierścieni, co zabezpiecza jej ściany przed zapadaniem się. W górnej
części klatki piersiowej tchawica rozgałęzia się na dwa oskrzela prowadzące powietrze do płuc. Tchawicę i oskrzela wyściela nabłonek jednowarstwowy wielorzędowy migawkowy (z rzęskami).

c) płuca
Płuca to narządy wymiany gazowej znajdujące się w klatce piersiowej. Z zewnątrz ochrania je cienka podwójna błona, zwana opłucną, wypełniona niewielką ilością płynu. Zapobiega ona
uszkodzeniu płuc wskutek tarcia o żebra i inne kości klatki piersiowej w czasie ruchów oddechowych.. Wewnątrz płuc oskrzela rozgałęziają się drzewiasto, formując system coraz drobniejszych
2
kanalików zwanych oskrzelikami. Na ich końcach znajdują się pęcherzyki płucne. Jest ich ok. 600 mln i łącznie mają powierzchnię 90 – 100 m . Skupione blisko siebie pęcherzyki tworzą
strukturę podobną do grona winogron. Pęcherzyki płucne otoczone są gęstą siecią naczyń włosowatych. Pomiędzy nimi a powietrzem z pęcherzyka płucnego odbywa się na drodze dyfuzji
wymiana gazowa. Przenikanie tlenu do krwi i dwutlenku węgla z krwi do pęcherzyka odbywa się bardzo szybko i sprawnie dzięki temu, że:

ściany pęcherzyka i włosowatych naczyń krwionośnych zbudowane są z cienkiego nabłonka jednowarstwowego płaskiego

sieć naczyń włosowatych pokrywających pęcherzyki jest bardzo gęsta, ściana naczynia włosowatego zbudowana jest z nabłonka jednowarstwowego płaskiego

powierzchnia pęcherzyków jest wilgotna dzięki substancji nawilżającej, rozpuszczającej gazy, co ułatwia wymianę ggazową

pęcherzyki płucne tworzą bardzo dużą powierzchnię wymiany gazowej.
3. Wentylacja płuc- wymiana gazowa w płucach, zachodząca dzięki rytmicznym wdechom i wydechom.
Wdech jest aktem czynnym ponieważ pracują ( kurczą się) mięśnie oddechowe- mięśnie międzyżebrowe przesuwając żebra ku przodowi, ku górze i na boki oraz przepona, której skurcz
powoduje jej obniżenie. Spokojny wydech jest aktem biernym – rozluźniają się wymienione mięśnie. Proszę obejrzeć film na stronie https://epodreczniki.pl/a/jak-oddychamy/D1GHkgSmK

4. Skład powietrz wdychanego i wydychanego – doświadczenie Wykrywanie dwutlenku węgla i pary wodnej w powietrzu wydychanym. Proszę obejrzeć film na stronie
https://epodreczniki.pl/a/na-czym-polega-oddychanie/D5k0d1wIo

5. Wymiana gazowa.

6. Transport gazów oddechowych przez krew:
a) transport tlenu. Tlen jest prawie w całości transportowany przez krwinki czerwone, połączony nietrwale z hemoglobiną w postaci oksyhemoglobiny (Hb(O2 )4. 1 cząsteczka hemoglobiny
wiąże 4 cząsteczki tlenu. Wpływ na jej powstanie ma ilość dwutlenku węgla - przy niskim stężeniu tego gazu (taka sytuacja jest w pęcherzykach) hemoglobina bardzo łatwo łączy się z tlenem.
W ten sposób związany tlen opuszcza płuca i wędruje do tkanek. W tkankach pod wpływem wysokiego stężenia dwutlenku węgla oksyhemoglobina rozpada się i uwolniony tlen dyfunduje do
komórek.
Miejsce tlenu w hemoglobinie bardzo łatwo zajmuje tlenek węgla (II) (czad- CO). Ma on znacznie większe powinowactwo z hemoglobiną i tworzy z nią trwałe połączenie
karboksyhemoglobinę. W ten sposób „blokuje” hemoglobinę. Ilość „wolnych” cząsteczek szybko spada i po pewnym czasie jest niewystarczająca dla zaspokojenia potrzeb organizmu. Na tym
polega mechanizm zatrucia czadem.
b) transport dwutlenku węgla Cząsteczki dwutlenku węgla przenikają z tkanek do krwi i są transportowane w różnej postaci:

ok. 10%, jako rozpuszczony fizycznie dwutlenek węgla w osoczu krwi

ok. 20% przenika do erytrocytów, gdzie wiąże się z białkową częścią hemoglobiny tworząc karbaminohemoglobinę (HbCO2 )
–

ok. 70% przez osocze krwi , w postaci jonów wodorowęglanowych HCO3
c) czynniki wpływające na wiązanie i oddawanie tlenu przez hemoglobinę
&. Pojemność płuc.
Pojemność życiową płuc badamy za pomocą spirometru. Można ją zwiększyć np. poprzez ćwiczenia fizyczne.

Hb – hemoglobina

Odruch wdechu jest inicjowany przez ośrodek oddechowy mieszczący się w rdzeniu przedłużonym w mózgu. Jest on wrażliwy na stężenie dwutlenku węgla we krwi i po przekroczeniu pewnej
jego wartości, wysyła impulsy do mięśni oddechowych.
Proszę zapisać temat lekcji, krótką notatkę (przynajmniej punkty i podpunkty) oraz rozwiązać zadania z karty pracy. Efekty swojej pracy proszę przesłać na adres bozena.stopa@wp.pl do
30 kwietnia.

KARTA PRACY: Temat: Budowa i funkcje układu oddechowego.

Nazwisko i imię............................................................

Zadanie 1 (5 pkt.)

a) Do wymienionych części układu oddechowego człowieka przyporządkuj litery, którymi oznaczono je na rysunku.
oskrzele ................ krtań ........................ tchawica .........................
b) Wyjaśnij dlaczego powinniśmy pobierać powietrze nosem a nie jamą ustną. W odpowiedzi uwzględnij funkcje jamy nosowej i na wybranym przykładzie wykaż związek jej budowy z tą
funkcją. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przykładowa funkcja jamy nosowej .................................................................Przystosowanie ................................................................................................................................................................
c ) W gardle krzyżują się dwie drogi: pokarmowa z oddechową. Wejście z gardła do krtani otwiera lub zamyka ruchoma chrząstka tzw. nagłośnia. Wyjaśnij związek przestrogi: „Nie rozmawiaj
przy jedzeniu!” z funkcją nagłośni. .........................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
d) Przedstaw funkcję krtani.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Zadanie 2 (2 pkt.)
a) Wyjaśnij, dlaczego w ścianie tchawicy występują chrząstki. ...............................................................................................................................................................................................................
b) Wyjaśnij, dlaczego chrząstki te mają kształt półpierścieni (litery C), a nie kształt pełnych pierścieni ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zadanie 3 (1 pkt.)
Na rysunku przedstawiono budowę pęcherzyka płucnego człowieka.

Wyjaśnij na przykładzie jednego, przestawionego na rysunku elementu budowy pęcherzyka płucnego przystosowanie pęcherzyka do pełnionej funkcji.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zadanie 4 (3 pkt.)
Wentylacja płuc u człowieka polega na rytmicznych ruchach klatki piersiowej i obejmuje dwie fazy – wdech i wydech. Poniższe schematy przedstawiają mechanizm wentylacji płuc ze
szczególnym uwzględnieniem roli przepony.

a) Zaznacz schemat przedstawiający wydech. ..........................
b) Zaznacz proces, który występuje tylko podczas wdechu.
A) Wzrost ciśnienia w płucach
B. Zmniejszenie się objętości klatki piersiowej
C. Unoszenie się klatki piersiowej w górę i na boki D. Rozluźnienie mięśni międzyżebrowych
i przepony
c) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.
Wymiana gazowa pomiędzy powietrzem pęcherzykowym a krwią w naczyniach włosowatych otaczających pęcherzyk płucny zachodzi na drodze (dyfuzji / transportu aktywnego). Ponieważ
ciśnienie parcjalne tlenu we krwi doprowadzanej do pęcherzyka płucnego jest (wyższe / niższe) niż w pęcherzyku płucnym, a ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w tej krwi jest (wyższe /
niższe) niż w pęcherzyku płucnym, tlen przenika z pęcherzyka do krwi, natomiast dwutlenek węgla przenika z krwi do pęcherzyka płucnego
Zadanie 5 (2 pkt.)
Oceń poprawność zdań, Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli jest fałszywe.
1. Powietrze wydychane zawiera tyle samo dwutlenku węgla co powietrze wdychane.
2. Powietrze wydychane zawiera tyle samo azotu co powietrze wdychane.
3. Powietrze wydychane zawiera mniej tlenu niż powietrze wdychane.
4.Powietrze wydychane zawiera mniej pary wodnej niż powietrze wdychane.
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Zadanie 6 (1 pkt.)
W płucach dorosłego człowieka pomieścić się może około 5 litrów powietrza. Jest to tzw. pojemność całkowita płuc. Składa się na nią powietrze określane jako: oddechowe, zalegające.
zapasowe i dopełniające. Pojemnością życiową płuc nazywamy największą ilość powietrza, jaką można usunąć z płuc podczas maksymalnego wydechu.
Korzystając z tekstu, wyjaśnij, na czym polega różnica między pojemnością życiową płuc a pojemnością całkowitą płuc człowieka. ...............................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zadanie 7 (2 pkt.)
Podaj, które składniki krwi transportują tlen i w jakiej postaci ten gaz jest transportowany. ............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zadanie 8 (1 pkt.)
Przygotowano dwie zlewki z taka samą ilością wody wapiennej. Do pierwszej z nich wdmuchiwano przez rurkę powietrze (2-5 wdechów). Zaobserwowano zmętnienie wody wapiennej
w pierwszej zlewce, podczas gdy woda wapienna w drugiej z nich pozostawała niezmieniona. Sformułuj hipotezę badawczą potwierdzoną wynikami tego doświadczenia.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

