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אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת הנשימה :שיעור

מטרותמספר

יבין את האנטומיה והפיזיולוגיה של מערכת   החניך1

הנשימה

ידע את המושגים הקשורים במערכת הנשימה החניך2

הדרכה עזרי

מקרן ומחשב ,חוברת מערכים1

ייעודית בנושא וחומרי עזר אישיים מצגת2

ללוח מחיק טושים3



:מערכת הנשימה בעלת שני תפקידים עיקריים

וזאת לשם תהליך הנשימה התאית   Oxidationאספקת חמצן לשם חמצון הרקמות 

.שנלמד

זאת לשם הרחקת תוצרי הנשימה  , Ventilationאוורור  -הרחקת הפחמן הדו חמצני

.התאית

:מערכת הנשימה בעלת שני תפקידים עיקריים

אנרגיה זו  . צורכת אנרגיה, הדרושה להבטחת קיומנו, יומית של תאי הגוף -הפעילות היום 

בתהליך החמצון נוצר גז  . מתקבלת מהמזון שאנו אוכלים בתהליכים כימיים הצורכים חמצן

התפקיד העיקרי של מערכת  . אשר על הגוף להשתחרר ממנו (CO2)חמצני -פחמן דו, מזיק

.חמצני-הנשימה הוא להעביר חמצן מהאוויר החיצון לדם ולהיפטר מהפחמן הדו

תפקידים נוספים אשר אותם חולקת מערכת הנשימה עם מערכות אחרות הינם איזון רמת  

בדם וכן דיבור והוצאת קולות    CO2ו  2Oעל ידי וויסות רמת ה ( הומיאוסטזיס)החומציות 

על ידי העברת אוויר דרך מיתרי הקול אשר אף הם הינם חלק מהמבנה של דרכי האוויר  

.השייכות למערכת הנשימה
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:תהליכים עיקריים בתהליך הנשימה 3ישנם 

:נשימה פנימית ונשימה תאית, נשימה חיצונית 

כאשר מתייחסים לנשימה חיצונית הכוונה לשחלוף הגזים בין הריאות לדם מצב בו  1.

.גזים עוברים מחלל הריאות לדם ולהפך

בנשימה פנימית הכוונה לגזים שמומסים בדם העוברים לתוך התאים דרך קרום התא  2.

.ומהתאים חזרה לדם

  וגלוקוזבנשימה תאית אנו מתייחסים לתהליך יצירת האנרגיה בו משתתפים החמצן 3.

בה משתמש הגוף   ATPליצירת מולקולת אנרגיה הנקראת  ( מולקולת חד סוכר)

.לאחר תהליך התאמה לצרכיו כמקור אנרגיה לכל תפקודיו

ומים מהם הגוף מעוניין להיפטר כאשר את ה   CO2תהליך זה גם יוצר את תוצרי הלוואי 

CO2  לכיוון הריאות דרך מחזור הדם  לנשימה( 2)הוא שולח על ידי נשימה פנימית

ואל מחוץ הגוף בכלל( 1)חיצונית  
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חילוף הגזים בנאדיות וברקמות הגוף

חילוף הגזים בין האוויר בנאדיות לבין תכולת הגזים בנימיות הדם נעשה בהתאם למפל  

קיים מספר עצום של נימים ריאתיים ולכל נים יש דופן משותפת  . הריכוזים ולחוקי הדיפוזיה

.דבר המאפשר דיפוזיה, דקה בינו לבין הנאדית

גזים אחרים 78%חנקן ,  0.03%פחמן דו חמצני , 21%חמצן : באוויר ריכוז הגזים הינו

באוויר החדר -לדוגמה . הריכוז של כל גז הוא שונה בהתאם לתהליך בו הוא משתתף

 -מה שמשאיר כ 4-5%וכאשר הוא נשאף הגוף משתמש ב כ  21%החמצן הוא בריכוז של 

.הננשפים חזרה בהם ניתן להשתמש לדוגמה בהנשמה מפה לפה  16%

.בין רקמות הגוף לנימי הדם מתרחש אותו תהליך רק באופן הפוך

:החמצון והאוורור תלוי במספר גורמים 

 21%-באוויר הנשאף כ)החמצון תלוי בנפח המתחלף בדקה ובאחוז החמצן באוויר הנשאף 

(.בלבד 5%-חמצן מתוכם אנו מנצלים כ

 -כאשר יכולים להתרחש מצבים של תת אוורור. האוורור תלוי בנפח המתחלף בדקה

Hypoventilation , ואוורור יתרHyperventilation.
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.בממוצע 500ccנפח האוויר הממוצע שנשאף בנשימה אחת במבוגר 

:ערכים בנפחי הנשימה

.ליטר Total Lung Capacity =6ריאות כולל  נפח

.ל"מ Tidal Volume =500נפח מתחלף 

.ל"מ Dead Volume =150נפח מת 

ל"מ Alveolar Volume =350המגיע לנאדיות  נפח

ל מתוכם  "מ 150, לא כל נפח שאיפה שלנו משתתף בשחלוף הגזים בריאות: הסבר

.  ל משתתפים בשחלוף"מ 350משמע רק , (נפח מת)נשארים בדרכי הנשימה התחתונות 

.Respiratory Rateקצב הנשימה בדקה 

Minute volume- TV X RR= MV, נפח מתחלף בדקה

.500X14=CC7000: לדוגמא           
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:מערכת הנשימה מתחלקת למספר חלקים

Upper airwayדרכי הנשימה העליונות 

Lower airwayדרכי הנשימה התחתונות 

(Alveolus) נאדיות

((Costal Ribsצלעות 

Intercostal צלעייםהשרירים הבין  Muscles))

(Pleura) הפלאורה, קרומי הצדר

((Diaphragmהסרעפת 
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:הגדרות הממקמות את מערכת הנשימה בגוף ונתחיל בגבולותיה 

.  והגבול התחתון הינו הסרעפת ועצמות הבריח הגבול העליון הינו הכתפיים

.והגבול האחורי הוא חוליות עמוד השדרה( הסטרנום)גבול קדמי הוא עצם החזה 

זוגות של צלעות שביחד עם הסרעפת ועצמות הבריח  12את כל המתחם הזה תוחמות  

.מהווים את כלוב בית החזה

מערכת העיכול, כלי דם ראשיים, לב, ריאות: החזה נמצאים איברים חיוניים בבית
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מערכת הנשימה מתחלקת לכמה חלקים אשר לכל אחד מהם תפקיד ייחודי בשיתוף עם 

שאר המערכות ובפני עצמם אפשר להגדיר אותם כצינורות הובלה ומערכת הפעלה
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חימום , צינורות ההובלה על חלקיהם השונים אמונים על הבטחת זרימת אוויר מספקת 

סינון וניקוי האוויר הנכנס מגורמים לא  , ולחלוח האוויר על מנת להקל על שחלוף הגזים 

רצויים העלולים לפגוע במערכת הנשימה כגון אבק וחיידקים מסוימים וכן על חוש הריח  

.ויכולתנו ליצור קולות ולדבר

אילו באזור שחלוף הגזים מתבצע חילוף הגזים בין הדם לנאדיות על ידי מפל ריכוזים  

נפלט החוצה לאוויר החדר  CO2כלומר במקום שחסר חמצן נכנס החמצן ואילו עודף ה 

שם ריכוזו נמוך
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(:airwayApper)דרכי נשימה עליונות 

השערות  . מסנן אונת האוויר בטרם יחדור לריאות ומוסיף לו חום ולחות האף: האף

ואילו  , הקטנות המצויות בתוך האף ומונעות את חדירת חלקיקי האבק הגדולים לגוף

הריר נדחף החוצה בגלל . חלקיקי האבק הקטנים נדבקים אל הריר המופרש לחלל האף

.המצפים את תאי רירית האף (Cilia)תנועתם הבלתי פוסקת של הריסים 

חלל הלוע נמצא בין הפתח האחורי של חללי האף והפה מלמעלה ובין  (:  (Pharynxהלוע

והפתח  , מוליך למערכת הנשימה, הגרון, הפתח הקדמי. פתחי הנשימה והעיכול מלמטה

.מוביל למערכת העיכול, הוושט, האחורי

שתפקידה לסגור  (  (Epiglotisבחלקו העליון של הגרון מצויה לשונית (:  (Larynxהגרון

לא יחדור  , כדי שמזון המגיע דרך הלוע, את מעבר המזון למערכת הנשימה בזמן הבליעה

ומתחתיו נמצא קנה  , במרכז הגרון נמצאים מיתרי הקול. בטעות למערכת הנשימה

.הנשימה
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האף למעשה אינו רק הבליטה במרכז הפנים אלא  גם חלל  ( Nasopharynx)חלל האף 

החלל קרוי  . שנמצא מאחורי הבליטה אשר גדולה פי שניים עד פי שלושה מהבליטה עצמה

אלו הם )סביב חלל האף מצויים חללי אוויר . גם מערת האף וחצוי לשני חלקים סימטריים

(.הסינוסים המפורסמים

ותפקידה לסנן  ( Cillia)בתוך חלל האף יש מערכת סינון של שערות בדופן הנקראות סיליה 

. חלקי אבק וגורמי זיהום שונים העלולים לפגוע במערכת הנשימה כולל חיידקים מסוימים

אל מחוץ לגוף( נזלת) מוקוסאותם חלקיקים מפונים על ידי ריר הנקרא גם 

כך שהאוויר המגיע  , בגלל ריבוי כלי הדם באף מתחמם האוויר העובר דרכו ומקבל לחות

כאשר . לחות 97%מעלות צלסיוס ומכיל  35לקנה הנשימה הוא בטמפרטורה של 

אבל האוויר הנכנס אינו  , המעברים באף חסומים אפשר להחדיר אוויר לריאות דרך הפה

.מסונן ואינו חם ולח

:חלקים 3-מחולק ל הלוע              

 Oropharynxאזור הפה נקרא , Nasopharynxזור האף נקרא א              

Laryngopharynxואזור מיתרי הקול נקרא                
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(:Epiglottis)מכסה הגרון 

כזכור לנו משיעור השתנקות האפיגלוטיס מכסה הגרון מווסת כניסת אוויר לקנה הנשימה   

.ואוכל או כל דבר אחר האמור להיבלע על ידי הגוף לוושט

בעת נשימה מכסה הגרון פתוח ומאפשר מעבר חופשי של אוויר לקנה

בעת בליעה מתקדם קנה הנשימה כלפי מעלה ובכך סוגר את המעבר לכיוון קנה הנשימה  

.  על ידי יצירת חיץ  בכך שבעצם קנה הנשימה סגור והמעבר היחידי שפנוי היינו הוושט
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(:Trachea) קנה הנשימה

בחלקו האחורי הפתוח  . הקנה עשוי מטבעות סחוס הפתוחות בחלקן האחורי

השלד  . פנים הקנה מצופה רירית. מצויות רקמות חיבור כגון שרירים חלקים

השלד הסחוסי  . הסחוסי שומר על צורתו של הקנה העגולה אובאלית הפתוחה

הרירית  . נמשך גם לתוך הסמפונות ושומר כי דרכי האוויר ישמרו פתוחות תמיד

וכאשר , בקנה ובסמפונות הראשיים רגישה לגופים זרים החודרים פנימה, שבגרון

הקנה  . נוצר שיעול המפנה אותם החוצה, גורמים זרים חודרים ומגרים את המקום 

אזור  , ימני ושמאלי, חודר אל בית החזה ומתפצל לשני סמפונות ראשיים

.  זוהי נקודה אשר רגישה לגירויים מבחוץ, קרינהההתפצלות נקרא 

.מ"ס 2-3קוטר קנה מבוגר נע בין 
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(: Bronchi) סימפונות

ומשם , הראשיים הסימפונותהאוויר המכיל חמצן עובר מקנה הנשימה לשני 

שקוטר כל אחד מהם  סימפונותמתפצל לשני  סימפוןכל . הקטנים יותר לסימפונות

  16-20לאחר שהאוויר עבר . שממנו התפצלו הסימפוןכמחצית מקוטרו של 

הנפתח לתוך אשכולות  , הנושם הסימפוןאו , הסופי לסימפוןהתפצלויות הוא מגיע 

.לכמיליוןמגיע  הסימפונותמספר . של נאדיות אוויר

 :ניתן להבחין בשכבות הבאות הסימפוןבחתך דופן 

.  שרירים המקיפים את צינור הנשימה שכבת

שבה נמצאות בלוטות  , (אלסטיים)שכבה של רקמת חיבור המכילה סיבים גמישים 

.  הריר

הריסים נעים ( cillia)המכילה תאי רירית עם ריסים  הסימפוןשכבה של רירית 

בתנועה מתמדת ודוחפים את הריר ואת החלקיקים הדבוקים לו לכיוון הלוע  

בין תאי הרירית  (. או נבלע לדרכי העיכול, שדרכו נפלט הריר החוצה בזמן שיעול)

( קרום) ממברנהכל תאי הרירית מסודרים על גבי . נמצאים גם תאים מפרישי ריר

.שאליה מגיעים קצות עצבים
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(:Lower airway)דרכי נשימה תחתונות 

  הסימפונותהאוויר המכיל חמצן חודר מקנה הנשימה לתוך שני   (Bronchi):הסימפונות

שקוטר כל   סימפונותמתפצל לשני  סימפוןכל . הקטנים יותר לסימפונותומשם , הראשיים

  16-20לאחר שהאוויר עבר . שממנו התפצלו הסימפוןאחד מהם כמחצית מקוטרו של 

הנפתח לתוך אשכולות של  , הנושם הסימפוןאו , הסופי לסימפוןהתפצלויות הוא מגיע 

.לכמיליוןמגיע  הסימפונותמספר . נאדיות אוויר

 :ניתן להבחין בשכבות הבאות הסימפוןבחתך דופן 

.  שרירים המקיפים את צינור הנשימה שכבת

.  שבה נמצאות בלוטות הריר, (אלסטיים)שכבה של רקמת חיבור המכילה סיבים גמישים 

הריסים נעים בתנועה   .(Cilia)המכילה תאי רירית עם ריסים  הסימפוןשכבה של רירית 

שדרכו נפלט הריר  )מתמדת ודוחפים את הריר ואת החלקיקים הדבוקים לו לכיוון הלוע 

בין תאי הרירית נמצאים גם תאים מפרישי  (. או נבלע לדרכי העיכול, החוצה בזמן שיעול

.שאליה מגיעים קצות עצבים( קרום) ממברנהכל תאי הרירית מסודרים על גבי . ריר

ריאה שמאל קטנה יותר כיוון שהלב תופס חלק ממקומה  . איבר זוגי -Lungsהריאות 

הריאה הימנית לשלוש והשמאלית  , (Lobe)שתי הריאות מתחלקות לאונות . בבית החזה

האונות  (. ועוד מן שריד לאונה שהוא למעשה כמו זנב קטן בין שתי האונות)לשתיים 

. שכל אחת מהן מהווה יחידה עצמאית מבחינת אספקת דם (Lobules)מתחלקות לאוניות 

כמות קטנה של דם מחומצן מגיעה מהאאורטה  , אספקת הדם לריאות היא כפולה

אך מרבית הדם המגיע  , ומספקת חמצן לסמפונות ולפלאורה, באמצעות עורקי הסמפונות

.  לריאות הוא דם בלתי מחומצן המגיע מעורק הריאה היוצא מחדר ימין

נרחיב בהמשך, בנאדיות הריאה חודר החמצן לדם: נאדיות הריאה
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(:Alveolus)נאדיות 

. דרכם מתרחש חילוף הגזים בין הריאות והדם, קבוצות שקיקים זעירים דמויי בלון

ויש להן דפנות דקים מאוד  , (כלי דם זעירים)הנאדיות מוקפות ברשת של נימים 

.המאפשרים מעבר חמצן ופחמן דו חמצני במחזור הנשימה בין הדם לריאות

חמצני היוצא החוצה דרך  -ומהדם משתחרר פחמן דו, בנאדיות הריאה חודר החמצן לדם

זאת בכדי להגדיל את   300,000 -מספרן של הנאדיות מגיע לכ. הסמפונות ומעברי האוויר

לו היו  . שטח הפנים והמגע עם האוויר בכדי שחילוף הגזים יהיה מהיר

מטרים מרובעים   70-ומועמדות זו ליד זו היה מגיע שטחן הכולל לכ נפרשות הנאדיות

אשר בהם מתבצע חילוף   ,הנאדיות מוקפות ברשת של נימי דם(. כגודלו של מגרש טניס)

.הגזים
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תיאור סכמתי של מערכת הנשימה התחתונה

 

.
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כלוב  , משמש הגנה לבית החזה ומשתתף אף הוא בתהליך הנשימהכלוב הצלעות 

זוגות של   12בכלוב הצלעות . הצלעות מקיף את בית החזה מעמוד השדרה ועד הסטרנום

צלעות

:המחולקות כדלקמן

צלעות המתחברות   -True Ribs-"אמיתיות"זוגות ראשונים של צלעות נקראות צלעות  7

.הסטרנוםלעמוד השדרה ולעצם 

צלעות   -False Ribs-"שקריות"נקראות צלעות  (8-10זוגות )הזוגות הבאים  3

הן מתחברות  , הסטרנוםהמתחברות לעמוד השדרה אך במקום להתחבר מלפנים לעצם 

.עצמה הסטרנוםלסחוס אשר מתמזג עם עצם 

שהגדרתן   -Free  Ribs-"חופשיות"נקראות צלעות ( 11-12זוגות )הזוגות האחרונים  2

.כלל לסטרנוםהיא צלעות המתחברות לעמוד השדרה אך לא מתחברות 
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:הצלעות

עצבים ושרירים אשר משתתפים  , בין כל צלע וצלע קיימים כלי דם המספקים חמצן לצלעות

בתהליך הנשימה  

19
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.איור של מבנה הצלעות והשרירים הבין צלעיים

השריר מפריד בין בית החזה לחלל  , (Diaphragma)הסרעפת מתחת לריאות קיים שריר 

אצל ילדים זהו השריר העיקרי שפועל בתהליך  , הבטן וגם הוא משתתף בתהליך הנשימה

הנשימה בעוד אצל מבוגרים השרירים העיקריים הם השרירים הבין צלעיים אשר מצויים  

.בין הצלעות
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(:Pleora) פלאורה

והוא בעל תפקיד חשוב   (Pleora) פלאורהכל אחת מהריאות עטופה בקרום כפול הקרוי 

:דק וכפול (Serous)זה קרום נסיובי . בנשימה

.הדבוקה לרקמת הריאה (Visceral Pleura)הפנימית  הפלאורה

  ומדיאסטינוםהסרעפת , הדבוקה לקיר בית החזה (Parietal Pleura)החיצונית  הפלאורה

(.חלל הבינה)

.הקרומים דבוקים זה לזה בזכות נוזל הנמצא ביניהם ותת לחץ

כלומר הנוזל בין  , והנוזל ביניהם עובדים בדומה למערכת הידראולית  הפלאורהקרומי 

.הקרומים גורם להם להיצמד אחד לשני ולכל קרום לחקות את פעולת המקביל אליו

הקרום הפנימי דוחף כלפי חוץ ועקב הנוזל מעביר את הפעולה לקרום החיצוני  : לדוגמה

.אשר  בתגובה מתפשט החוצה גם הוא ולהפך
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:פעולת הנשימה

חילוף הגזים בריאות נעשה על ידי הקטנה והגדלת  . זהו תהליך בו מתחלף האוויר בריאות

.הנפח הכללי של בית החזה

בו מגורה מרכז הנשימה בעקבות עודף פחמן דו  , הינה תהליך אקטיבי השאיפה -השאיפה

(  כיווץ שריר הסרעפת גורם ליישורה)חמצני בדם ושולח הוראה לסרעפת להתיישר 

החיצוני   הפלואורהקרום . גורם להתרחבות בית החזה, ולשרירים הבין צלעיים להתכווץ

ביניהם )הפנימי  הפלואורהובכך מושך את קרום , אשר צמוד לצלעות נמשך על ידי הצלעות

וכך  , הפנימי צמוד לריאות הפלואורהקרום (. ל"מצוי נוזל דבר המאפשר את המשיכה הנ

עקב הנטייה  , הלחץ בריאות קטן, בעקבות הגדלת נפח הריאות. נפח הריאות גדל

כיוון שבעורקים כרגע יש  . להשוואת לחצים אוויר יכנס פנימה במטרה להגדיל את הלחץ

חמצן יכנס למחזור הדם ופחמן דו חמצני יצא  , (לחץ חלקי גבוה יותר)יותר פחמן דו חמצני 

.זהו תהליך חילוף הגזים. ממנו אל הריאות

הסרעפת והשרירים הבין  , כאשר מתבצע חילוף הגזים, זהו תהליך פסיבי לרוב -הנשיפה

נפח הריאות חוזר לגודלו  , בעקבות כך, צלעיים מתרפים ויש חזרה שלהם למקומם

לכן אוויר יצא אל מחוץ לריאות  , בעקבות כך יש עלייה בלחץ בריאות. כלומר קטן, הראשוני

.וכך משתחרר הפחמן הדו חמצני ושאר האוויר הלא מנוצל החוצה
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(:אינספיריום)תהליך השאיפה 

ואילו הוצאת  , בשאיפה -מסתבר שעל הגוף להשקיע אנרגיה רק בהכנסת האוויר לריאות 

.הנשיפה מתבצעת מעצמה במצב מנוחה -האוויר 

,  חלל בית החזה סגור מכל עבריו. היא תהליך פעיל הצורך אנרגיה השאיפה: השאיפה

ולכן כאשר יורד הלחץ בתוך בית  , פרט לקשר לאוויר החיצון באמצעות צינורות האוויר

השריר  . כמה קבוצות שרירים משתתפות בתהליך השאיפה. החזה נשאף האוויר לתוכו

במצב מנוחה  . צלעיים-אך תפקיד חשוב יש גם לשרירים הבין, החשוב ביותר הוא הסרעפת

דוחקת את איברי  , בזמן התכווצותה יורדת הסרעפת למטה. הסרעפת קמורה כלפי מעלה

צלעיים ומרימים את  -בד בבד מתכווצים השרירים הבין. הבטן ומגדילה את נפח בית החזה

תוך הגדלת נפח החזה נמשכים קרומי הצדר הדבוקים לדופן  . הצלעות התחתונות כמנוף

הרחבת הריאה גורמת להיווצרות לחץ אוויר שלילי  . בית החזה ומושכים איתם את הריאה

,  כאשר משתווים הלחצים בתוך הריאה ומחוצה לה. ולכן נמשך אוויר לתוכה, בתוך הריאה

.השאיפה נפסקת ומתחילה הנשיפה
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(:אקספיריום)תהליך הנשיפה 

המתאפשר בגלל המבנה המיוחד של הריאה ושל   ,היא תהליך סביל הנשיפה: הנשיפה

האוויר יוצא מתוך הריאות מכוח הגמישות  . השרירים המופעלים בזמן השאיפה

שלהן ומכוח איברי הבטן שנלחצו על ידי הסרעפת ושואפים להחזירה לנקודת  ( האלסטיות)

שהם שרירי קיר  , בנשימה מאומצת ניתן להפעיל את שרירי העזר לנשימה. המוצא שלה

ואלו לוחצים על הסרעפת ומקטינים את נפח  , אשר יכולים ללחוץ על איברי הבטן, הבטן

צלעיים יכולים להתכווץ באופן רצוני ולהגדיל בכך את נפח  -גם השרירים הבין . בית החזה

ואילו במאמץ  , מחזורי נשימה בדקה אצל מבוגר 16-במצב מנוחה קיימים כ. בית החזה

.נשימות בדקה 60-קשה אפשר להגיע עד ל
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:גורמים המגרים את מרכז הנשימה במוח הקטן

בדם CO2 -רמת ה •

(PH)רמת החומציות בדם  •

בדם O2 -רמת ה •

סיכום מהלך גירוי הנשימה

ויסות קצב האוורור במצב של מאמץ

מידע מהדם  עליה ברמת פחמן דו חמצני בדם וירידה ברמת החמצן שריר במאמץ 

מרכז בקרת הנשימה במוח רגיש מאוד לרמת    ברמת הפחמן הדו חמצני  עלייה–למוח 

.הגברת קצב האוורור והגברת אספקה של חמצן לשריריםהפחמן הדו חמצני 

שרירי הצלעות מפותחים יותר ואז אפשר לנשום פחות מכיוון  , כאשר עושים פעילות גופנית

.שנפח אוויר בנשימה אחת גדל

 

ויסות קצב האוורור במצב של אוורור יתר

מידע מהדם חמצני -ירידה חדה ברמת פחמן דו( אוורור יתר)התנשמות מהירה 

מרכז בקרת הנשימה במוח רגיש מאוד לרמת הפחמן  חמצני -וסר בפחמן דוח–למוח 

פסקת אוורור  ה–התעלפות ברמת החמצן בדם  ירידה–עיכוב הנשימה הדו חמצני 

.חידוש קצב נשימה רגיליתר 
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(CSF -מודדים ב) PH -חיישנים ל

ובקרוטיד האאורטהבקשת  CO2 -חיישנים ל

ובקרוטיד באאורטהמודדים את הלחץ  -ברורצפטורים

ובנאדיות הפלואורהבין דפי  -אלסטורצפטורים

את הצרכים עומדים  -גידים וקצות השרירים, מתחברים במפרקים -מובייל רצפטורים

החמצוניים של הגוף
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(:Respiratory Rate (RR))תקינים  ערכי נשימה

  60בתינוקות יש לספור במשך  2 -שניות ולהכפיל ב 30במבוגר וילד יש לספור 

.שניות ללא הכפלה

.י הגילאים"פרט את ערכי הנשימה התקינים עפ

כ "במצבי חירום נשימתיים האטה או האצה בקצב הנשימה מלווים בד, שים לב

לכן אין ליחס חשיבות רק למספר . לסימנים קליניים נוספים ואינם מופיעים לבד

.הנשימות בדקה כאשר אנו מעריכים מטופל
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איטית/ נשימה מהירה -בראדיפנאה/  טאכיפנאה

של קוצר נשימה סוביקטיביתתחושה  --(dyspnea) דיספנאה

המופיעה בשכיבה דיספנאה  - Orthopnea, אורטופנאה

PND- Paraxysmal Nocturnal Dyspnea -  המתרחשים לרוב  )התקפי קוצר נשימה

ומעירים את החולה משנתו( בלילה
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