Дихателната система на човека
прилича по устройство и функции на
дихателната тема на бозайниците. Тя е
изградена от:
• дихателни органи - бели дробове
• въздухоносни пътища: нос, гълтач,
гръклян, трахея и бронхи.
• Дишането е основен жизнен процес, при който всяка клетка в
тялото разгражда хранителните вещества и освобождава
включената в тях енергия. В резултат на дишането от клетката
се отделят вода и СО2. Отделената енергия е необходима за
осъществяване на жизнените процеси в клетките. Човекът има
аеробно (кислородно) дишане и използва О2, за разграждане
на хранителните вещества.

• Чрез дишането се осъществява белодробна газова обмяна
(белодробно дишане) и тьканна газова обмяна (тъканно
дишане). При белодробното дишане човешкото тяло приема О2 и
изхвърля СО2. При тъканното дишане в клетките навлиза О2, и се
изнася СО2.

Хранителни вещества

Общо устройство на дихателната
система

Въздухоностни пътища
Гръклян /ларингс/

Трахея
Бронхиоли

Бронхи

Бял дроб

1. Въздухоносни пътища
Въздухоносни пътища са
органите, които провеждат
атмосферния въздух до белите
дробове и отвеждат издишания
въздух в атмосферата. Това са
кухите органи - нос, гълтан,
гръклян, трахея и бронхи. Те са
винаги отворени и провеждат
свободно въздуха, тъй като в
стените им има костни или
хрущялни елементи. Кашлянето
и кихането са защитни дихателни
рефлекси, с които от
дихателните пътища се
отстраняват дразнещи вещества
(прах, слуз, химични вещества
чужди тела).


Въздухоносни
пътища

а/ Нос
Носът е началната част на дихателната система.
Състои се от външен нос и носна кухина. Външния
нос е изграден от кости и хрущяли и има два отвора ноздри. Носната кухина се разполага в лицевия дял
на черепа и чрез преграда се разделя на лява и дясна
половина. Тя е покрита с лигавица, в която има косми
реснички, слузни жлези и кръвоносни съдове.
Носни
миди

Чрез тях вдишаният въздух
се затопля, овлажнява и
пречиства от прахови
частици и микроорганизми.
През двата отвора на
носната кухина въздухът
навлиза в гълтана.

Всички костни кухини,
които са във връзка с
носната кухина, се наричат
околоносни синуси. Те са
постлани с лигавица, която
се свързва чрез отверстията
с тази на носната кухина,
поради това възпалителните
процеси могат да се
предават от носната кухина
към синусите и обратно.
Физиологичното им
значение е да играят ролята
на резонатори и да затоплят
преминаващия през носната
кухина въздух.


Челен
синус

Решетъчен
синус

Горночелюстен
синус



б/ Гълтач /фарингс/-Той е кух мускулест орган,
в който се кръстосват пътят на храната и пътят на
въздуха. Състои с от три части: горна част
(носоглътка), чрез която се свързва с носната
кухина; средна част, чрез която се свързва с
устната кухина, и долна част, свързваща се с
гръкляна. В носоглътката е разположена трета
сливица.
Горна част /Носоглътка/
Средна част
Долна част
/Ларингофарингс/

в/ Гръклян /ларингс/
Гръклянът е разположен в предната част на шията и е
изграден с хрущяли, мускули, лигавица и
съединителнотъканни връзки. Той е не само дихателен, а и
гласообразуващ орган. В най-тясната му част се намират
гласните връзки, а между тях се образува гласна цепка. Когато
въздухът преминава през гласната цепка предизвиква
трептене на гласните връзки и се получава звук. При
формирането на речта участват носната и устната кухина,
езикът и устните.


 Над входа на гръкляна има
хрущялно капаче надгръклянник. Пр преглъщане
той затваря входа на трахеята и
храната преминава в
хранопровода. Ако човек се храни
и говори едновременно, храната
може да попадне в трахеята

Гласна
цепка

Гласни
връзки

Подезична кост

Епиглотис
/надгръклянник/

Гласни
връзки

Щитовиден
хрущял

Хрущялни
полупръстени

Мускули
Гладки
Мускули

Трахея

г/ Трахея
Трахеята е тръба, дълга около 12 cm.
Разположена е в долната час на шията и
горната част на гръдния кош, пред
хранопровода. Трахеята е изградена от
хрущялни полупръстени, съединителна
тъкан и мускулни влакна. Тя може да се
извива и удължава при движение на
главата и при преглъщане, без да се
затруднява преминаването на въздуха.
Задната стена на трахеята е мека, което
позволява на хранопровода да се
разширява при преминаването на храна
в него. Отвътре трахеята е покрита с
многослоен ресничест епител и много
жлези. Ресничките и отделената слуз
задържат прашинките от вдишвания
въздух.


г/ Трахея
Хрущялни
полупръстени

д/ бронхи
В долния си край трахеята
се разделя на два клона и
образуза два главни бронха.
Те навлизат съответно в левия
и десния бял дроб,
разклоняват се многократно
на по-малки клончета бронхи и бронхиоли и
образуват т.нар. бронхиално
дърво.


2. Дихателни органи - бели дробове
Белите дробове са разположени в гръдния кош. Те имат широка
основа, разположена върху диафрагмата, и заоблен връх колко над
ключицата. Големината на белите дробове зависи от големината на
гръдния кош и има индивидуални и полови различия. Белите
дробове се извършва газова обмяна и венозната кръв се превръща
в артериална.
 С разклоняването на бронхите те стават все по-тесни и
мноогобройни. Най-малките бронхиоли завършват с гроздовидно
струпани мехурчета - алвеоли.
 Алвеолите в двата бели дроба са мноогобройни (около 700 млн.) и
имат микроскопични размери (диаметър около 0,3 mm). Така в
малък обем те създават голяма повърхност (от 80 до 120 m2), през
която се извършва дифузия на О2 и СО2. Алвеолите са обхванати в
гъста мрежа от капиляри. Стените им са много тънки, изградени от
еднослоен епител и това подпомага бързото протичане на
газообмена.


Бял дроб
Белодробни
вени
Белодробни
артерии
Бронхиоли

Крайни
бронхиоли
Капиляри

Алвеоли

Всеки бял дроб е покрит с двуслойна обвивка от съединителна
тъкан - плевра. Единият й слой е здраво свързан с
повърхността на все ил дроб, а другият покрива гръдния кош
отвътре. По този начин гръдният кош е херметически затворен.
Между двата слоя има тясно пространство с малко течност,
която навлажнява допиращите се повърхности, намалява
триенето и улеснява работата на белите дробове.
Плеврална течност
Вътрешен лист
Външен лист

Плеврит

