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39ν Μάζεκα
Η ΑΝΑΠΝΟΗ
Η ιεηηνπξγία κε ηελ νπνία νη δωληαλνί νξγαληζκνί πξνζιακβάλνπλ από ηελ
αηκόζθαηξα ην απαξαίηεην γηα ηε δωή νμπγόλν

Όινη ζρεδόλ νη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη ην νμπγόλν γηα λα δνπλ. Με ηελ αλαπλνή γίλεηαη
αληαιιαγή αεξίσλ: πξόζιεςε νμπγόλνπ θαη απνβνιή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Υπάξρνπλ
δηαθνξεηηθνί ηξόπνη αλαπλνήο αλάινγα κε ηνλ νξγαληζκό. Σηα θπηά ε αλαπλνή γίλεηαη
δηακέζνπ ησλ ζηνκάησλ, ζηα πνιπθύηηαξα αζπόλδπια δώα κε ην ηξαρεηαθό ζύζηεκα, ζηα
θαηώηεξα πδξόβηα ζπνλδπισηά κε ηα βξάγρηα θαη ζηνλ άλζξσπν, ηα ζειαζηηθά θαη ηα πηελά
κε ην βαζηθόηεξν όξγαλν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηνπο πλεύκνλεο.

Η αλαπλνή ζηνπο δωληαλνύο νξγαληζκνύο
Είλαη εύθνιν λα δηαπηζηώζεη θαλείο θξαηώληαο ηελ αλαπλνή ηνπ
όηη ν αέξαο είλαη απαξαίηεηνο γηα λα δνύκε. Φσξίο λα
αλαπλένπκε (π.ρ. όηαλ θάλνπκε βνπηηέο θαη θξαηάκε ην θεθάιη
κέζα ζην λεξό), κπνξνύκε λα αληέμνπκε κόλν ειάρηζηα ιεπηά.
Με ηελ αλαπλνή
νη νξγαληζκνί
πξνζιακβάλνπλ
ην απαξαίηεην γηα
ηελ δωή νμπγόλν

Πνην αέξην είλαη απαξαίηεην γηα ηε δσή (γηα όινπο ζρεδόλ ηνπο
δσληαλνύο νξγαληζκνύο) θαη πνύ ππάξρεη απηό ην αέξην;
.........................................................
Σε ηη αλαινγία θαη ζε ηη πνζνζηό βξίζθεηαη ζηνλ αηκνζθαηξηθό
αέξα ην αέξην απηό;………………………………………………….
Πνην είλαη ην άιιν βαζηθό ζπζηαηηθό ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα πνπ
δελ ζπκβάιιεη άκεζα ζηε δσή, δειαδή δελ κπνξνύκε λα
επηβηώζνπκε ζε αηκόζθαηξα πνπ ζα πεξηείρε κόλν απηό ην αέξην;
Πνηα ε αλαινγία θαη ην πνζνζηό ηνπ;
…………………………………………………………………………
Να αλαθέξεηο θαη πνηα άιια ζπζηαηηθά ηνπ αέξα γλσξίδεηο:
........................................................................................................
Ξέξεηο πώο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία (ε ιεηηνπξγία) κε ηελ νπνία
νη δσληαλνί νξγαληζκνί πξνζιακβάλνπλ από ηελ αηκόζθαηξα ην
απαξαίηεην γη’ απηνύο νμπγόλν; ....................................................

Αλαπλνή ζηα θπηά
Τα ρεξζαία θπηά (ηα θπηά ηεο ζηεξηάο) πξνζιακβάλνπλ ην
νμπγόλν απεπζείαο από ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα, ελώ ηα πδξόβηα
θπηά (απηά πνπ δνπλ κέζα ζην λεξό) πξνζιακβάλνπλ ην νμπγόλν
πνπ είλαη δηαιπκέλν ζην λεξό.
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Ξέξεηο γηαηί ηα δέληξα θαη ηα δάζε ζεσξνύληαη πνιύ ρξήζηκα γηα
ηε δσή; ............................................................................................
Σηα πξάζηλα κέξε ησλ θπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (κε ηε
δξάζε ηνπ ειηαθνύ θσηόο) γίλεηαη έλα θαηλόκελν πνπ νλνκάδεηαη
θωηνζύλζεζε. Σηε θσηνζύλζεζε ππεηζέξρνληαη δύν αέξηα πνπ
είλαη πνιύ ζεκαληηθά θαη απαξαίηεηα γηα ηε δσή: ην δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα θαη ην νμπγόλν. Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πξνέξρεηαη
από ηηο θαύζεηο θαη ππάξρεη ζηελ …………………... από ηελ
νπνία ην ρξεζηκνπνηνύλ ηα θπηά. Με ηε θσηνζύλζεζε, ην
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαηαλαιώλεηαη. Αληίζεηα, ην νμπγόλν
………………. κε ηε θσηνζύλζεζε. Γηα ηε θσηνζύλζεζε ζα
κάζνπκε πεξηζζόηεξα ζε 33o κάζεκα ¨Φεκηθέο αληηδξάζεηο ζηνπο
δσληαλνύο νξγαληζκνύο¨.

Φωηνζύλζεζε:
κηα ζεκαληηθή
ρεκηθή
δηαδηθαζία ζηα
θπηά

Τώξα κπνξείο κε ζηγνπξηά λα απαληήζεηο γηαηί ηα δέληξα θαη ηα
δάζε ζεσξνύληαη πνιύ ρξήζηκα γηα ηε δσή: .................................
………………………………………………………………………….

Η αληαιιαγή ηωλ αεξίωλ
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη έλα βαζηθό ζπκπέξαζκα: Τα θπηά
ρξεηάδνληαη ην ……………………….., ην νπνίν πξνζιακβάλνπλ
κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ................................. Από ηελ άιιε, ηα θπηά
παξάγνπλ κε ηε .................................... ην ...............................
πνπ είλαη ................................................................................. Με
ηελ θσηνζύλζεζε, ηα θπηά θαηαλαιώλνπλ .............................. θαη
παξάγνπλ ................................. . Τν αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηελ
αλαπλνή: ........................................................................................


Τόζν κε ηελ θσηνζύλζεζε όζν θαη κε ηελ αλαπλνή γίλεηαη
αληαιιαγή αεξίωλ.
Σηνπο κνλνθύηηαξνπο νξγαληζκνύο, ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ
γίλεηαη ζηελ θπηηαξηθή επηθάλεηα. Τν νμπγόλν εηζέξρεηαη κέζα ζην
θύηηαξν, όπνπ ε πεξηεθηηθόηεηα ζε νμπγόλν είλαη κηθξόηεξε από
ό,ηη έμσ από απηό, ελώ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα αθνινπζεί ηελ
αληίζεηε πνξεία.
Οη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί έρνπλ πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν
εμεηδηθεπκέλα αλαπλεπζηηθά ζπζηήκαηα πνπ εμππεξεηνύλ ηε
ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο.
Σηα ρεξζαία θπηά ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ, νμπγόλνπ θαη
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γίλεηαη δηακέζνπ ησλ ζηνκάηωλ, πνπ
είλαη κηθξνί πόξνη ή αλνίγκαηα ζηελ επηθάλεηα ηεο επηδεξκίδαο
ησλ θύιισλ, ησλ βιαζηώλ, ησλ αλζέσλ θαη ζπαληόηεξα θαη ησλ
ξηδώλ.
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Να έχεις υπόψη σου :
Πόηε θωηοζυνθέηουν και πόηε αναπνέουν ηα θυηά
Σύμθυνα με ηα παπαπάνυ ζε ποιο ημήμα ηος 24ώπος θυηοζςνθέηοςν ηα
θςηά;………………..… Σε ποιο ημήμα ηος 24ώπος αναπνέοςν ηα θςηά;
........................................Να έσειρ επομένυρ ςπότη ζος όηι καηά ηη διάπκεια ηηρ ημέπαρ
γίνεηαι ηόζο η …………………….......... όζο και η .................................... Ανηίθεηα καηά ηη
νύσηα γίνεηαι μόνο η ......................................

Πείξακα

1

Να ξίμεηε ιίγν αζβεζηόλεξν ζε έλα θελό πιαζηηθό
κπνπθάιη από εκθηαισκέλν λεξό. Τν αζβεζηόλεξν
πξέπεη λα είλαη αξθεηά δηαπγέο (όρη ζνιό). Σηε ζπλέρεηα
θξεκάζηε κέζα ζην κπνπθάιη έλα καηζάθη κατληαλό
δεκέλν κε ζπάγθν, έρνληαο πξνβιέςεη ώζηε ν
κατληαλόο λα κελ αθνπκπάεη ζην αζβεζηόλεξν. Κιείζηε
ην πώκα ηνπ κπνπθαιηνύ όζν πην ζθηρηά γίλεηαη θαη
βάιηε γύξσ ηνπ πιαζηειίλε έηζη ώζηε λα κελ κπνξεί λα
πεξλάεη κέζα αηκνζθαηξηθόο αέξαο. Αλαθηλήζηε ην
κπνπθάιη θαιά, πξνζέρνληαο ώζηε ν κατληαλόο λα κελ
έιζεη ζε επαθή κε ην αζβεζηόλεξν θαη ζεκεηώζηε αλ
παξαηεξείηε θάπνηα αιιαγή:
.........................................................................................
.........................................................................................
Καηόπηλ ηνπνζεηήζηε ην κπνπθάιη ζε ζθνηεηλό κέξνο (π.ρ. κέζα ζε έλα ληνπιάπη), θαη
αθήζηε ην εθεί γηα 2-3 εκέξεο. Τόηε πάξηε ην κπνπθάιη θαη αλαθηλήζηε ην θαιά,
πξνζέρνληαο θαη πάιη ώζηε ν κατληαλόο λα κελ έιζεη ζε επαθή κε ην αζβεζηόλεξν.
Σεκεηώζηε αλ παξαηεξείηε θάπνηα αιιαγή: ....................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Πείξακα 2
Μέζα ζε έλα πνηήξη λα βάιεηο ιίγν αζβεζηόλεξν. Με έλα θαιακάθη
από απηά κε ηα νπoία ξνπθάκε ηα αλαςπθηηθά, λα αξρίζεηο λα θπζάο
κέζα ζην αζβεζηόλεξν. Τη παξαηεξείο έπεηηα από κεξηθά ιεπηά;
……….................................................................................................
……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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Αλαπλνή ζηα δώα
Σηα δώα γίλεηαη ζπλερώο ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ κε ηελ
αλαπλνή.
Σηα θαηώηεξα ρεξζόβηα πνιπθύηηαξα αζπόλδπια δώα, όπσο νη
γεσζθώιεθεο, ε αλαπλνή γίλεηαη από όιν ηνπο ην ζώκα, ελώ
ζηα έληνκα, γίλεηαη ζηηο ηξαρείεο, πνπ είλαη εζσηεξηθνί αγσγνί
πνπ επηθνηλσλνύλ κε ην πεξηβάιινλ κέζσ εηδηθώλ αλνηγκάησλ
πνπ βξίζθνληαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζώκαηνο θαη
νλνκάδνληαη ζηίγκαηα. Ο ηύπνο απηόο αλαπλεπζηηθνύ
ζπζηήκαηνο νλνκάδεηαη ηξαρεηαθό ζύζηεκα.

1.Ρηληθή θνηιόηεηα
2.Λάξπγγαο
3. Τξαρεία
4.Βξόγρνη
5.Βξνγρηθό δέληξν
6. Πλεύκνλεο

Εηζπλνή

Εθπλνή

Σηα θαηώηεξα πδξόβηα πνιπθύηηαξα αζπόλδπια δώα, όπσο ηα
καιάθηα (π.ρ. κύδηα, ζηξείδηα, θαιακάξηα, ρηαπόδηα, ζνππηέο),
αιιά θαη ζηα θαηώηεξα πδξόβηα ζπνλδπισηά, όπσο ηα ςάξηα, ε
αλαπλνή γίλεηαη ζηα βξάγρηα, ηα νπνία νπζηαζηηθά είλαη
εκηπεξαηέο κεκβξάλεο ζηηο νπνίεο γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ
αεξίσλ.
Σηα ζειαζηηθά, άξα θαη ζηνλ άλζξσπν, ην αλαπλεπζηηθό
ζύζηεκα απνηειείηαη από ηα παξαθάησ όξγαλα: κύηε (ξίλα),
θάξπγγαο, ιάξπγγαο, ηξαρεία, βξόγρνη θαη πλεύκνλεο.
Οη πλεύκνλεο είλαη ην βαζηθό αλαπλεπζηηθό όξγαλν. Η
αληαιιαγή ησλ αεξίσλ γίλεηαη ηειηθά ζηα θύηηαξα, όπνπ κέζσ
ηνπ αίκαηνο (ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο) κεηαθέξεηαη ην
νμπγόλν (από ηελ θαξδηά κέζσ ησλ αξηεξηώλ –
αξηεξηαθό/νμπγνλσκέλν αίκα) θαη απνκαθξύλεηαη ην δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα (κέζσ ησλ θιεβώλ). Τν θιεβηθό αίκα κεηαθέξεη ην
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηνπο πλεύκνλεο κέζσ ηεο θαξδηάο, όπνπ
ην κελ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απνβάιιεηαη ζηελ αηκόζθαηξα δηά
ηεο εθπλνήο, ην δε αίκα νμπγνλώλεηαη θαη αξρίδεη πάιη ηε ίδηα
δηαδξνκή.

Η αλαλέσζε ηνπ αέξα ζηνπο πλεύκνλεο γίλεηαη κε ηελ παξνδηθή
δηαζηνιή θαη ζπζηνιή ησλ πλεπκόλσλ πνπ γίλεηαη παζεηηθά
(ρσξίο ηε ζέιεζή καο). Με θαηάιιειεο θηλήζεηο, ν ζώξαθαο
δηαζηέιιεηαη/δηεπξύλεηαη θαηά ηελ ...............................................
θαη ζπζηέιιεηαη/ζηελεύεη θαηά ηελ .....................Ο θπξηόηεξνο
αλαπλεπζηηθόο κπο είλαη ην δηάθξαγκα. Καηά ηελ εηζπλνή ην
δηάθξαγκα θαηεβαίλεη πην θάησ από ηελ αξρηθή ηνπ
ζέζε............................., ελώ θαηά ηελ εθπλνή ..............................
 Να ςειαθίζεηε ην δηάθξαγκά ζαο θαη λα παξαθνινπζήζεηε ηη
ζπκβαίλεη σο πξνο ηε ζέζε ηνπ θαηά ηελ εηζπλνή θαη ηελ εθπλνή.
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Πείξακα 3: Πνηνο ηύπνο ζωκαηηθήο άζθεζεο
παξάγεη πεξηζζόηεξν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα;
Υιηθά: λεξό βξύζεο, περακεηξηθό ραξηί, ηξία πνηήξηα, θαιακάθηα.





Γεκίζηε θαζέλα από ηξία πνηήξηα κε λεξό βξύζεο. Βπζίζηε
ην περακεηξηθό ραξηί θαη κεηξήζηε ην pΗ. …………
Σηε ζπλέρεηα έλαο καζεηήο ζα θάλεη επηηόπνπ ειαθξό
ηξέμηκν κέζα ζηελ ηάμε, ελώ ηαπηόρξνλα έλαο άιινο
καζεηήο ζα θάλεη πην έληνλν επηηόπνπ ηξέμηκν κε ηελ ίδηα
ρξνληθή δηάξθεηα.
Μόιηο ζηακαηήζνπλ ηελ άζθεζε, θαζέλαο καζεηήο θπζάεη
κε θαιακάθη γηα 30 δεπηεξόιεπηα κέζα ην λεξό θαη ακέζσο
κεηξάκε ην pH ζηα δύν πνηήξηα. ………………………….

Πνηα από ηηο δύν αζθήζεηο παξήγαγε πεξηζζόηεξν δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα;…………………………………………………………………..

Να έχεις υπόψη σου
Το pH μεηπάει ηην οξύηηηα ή βαζικόηηηα (αλκαλικόηηηα) ενόρ ςδαηικού διαλύμαηορ.
Οι ηιμέρ πος λαμβάνει είναι από 0-14. Τιμέρ μικπόηεπερ ηος 7 ανηιζηοισούν ζε όξινο
διάλςμα. Τιμέρ μεγαλύηεπερ ηος 7 ανηιζηοισούν ζε βαζικό διάλςμα. Διάλςμα με
pH=7, δεν είναι ούηε όξινο ούηε βαζικό και λέγεηαι ουδέηερο.

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Γηαηί κπνξνύκε λα θξαηήζνπκε ηελ αλαπλνή καο κόλν ειάρηζηα ιεπηά;
2. Πνην αέξην είλαη απαξαίηεην γηα ηε δσή (γηα όινπο ζρεδόλ ηνπο δσληαλνύο
νξγαληζκνύο); Πνύ ππάξρεη απηό ην αέξην;
3. Πνην είλαη ην άιιν βαζηθό ζπζηαηηθό ηνπ αηκνζθαηξηθό αέξα πνπ δελ ζπκβάιιεη ζηε
δσή θαη πνηα ε αλαινγία θαη ην πνζνζηό ηνπ;
4. Πνηα άιια ζπζηαηηθά ηνπ αέξα γλσξίδεηο:
5. Πώο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία (ε ιεηηνπξγία) κε ηελ νπνία νη δσληαλνί νξγαληζκνί
πξνζιακβάλνπλ από ηελ αηκόζθαηξα ην απαξαίηεην γη’ απηνύο νμπγόλν;
6. Πώο πξνζιακβάλνπλ ην νμπγόλν ηα ρεξζαία θπηά θαη πσο ηα πδξόβηα θπηά;
7. Γηαηί ηα δέληξα θαη ηα δάζε ζεσξνύληαη πνιύ ρξήζηκα γηα ηε δσή;
8. Πνηα είλαη ηα αέξηα πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε θσηνζύλζεζε;
9. Από πνύ πξνέξρεηαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα;
10. Τη ρξεηάδνληαη ηα θπηά γηα ηελ αλαπλνή ηνπο θαη ηη παξάγνπλ κε απηήλ;
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11. Τη ρξεηάδνληαη ηα θπηά γηα ηε θσηνζύλζεζε ηνπο θαη ηη παξάγνπλ κε απηήλ;
12. Πνηα δηαδηθαζία γίλεηαη ηόζν κε ηε θσηνζύλζεζε όζν θαη κε ηελ αλαπλνή ;
13. Πώο γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ ζηνπο κνλνθύηηαξνπο νξγαληζκνύο;
14. Πώο γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ ζηα ρεξζαία θπηά;
15. Πνηεο δηαδηθαζίεο γίλνληαη ζηα θπηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη πνηεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο λύρηαο;
16. Σε πνην ηκήκα ηνπ 24ώξνπ αλαπλένπλ ηα θπηά;
17. Τη ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο όηαλ ηνπνζεηήζνπκε έλα θπηό ζε έλα
θιεηζηό κπνπθάιη κε αζβεζηόλεξν; Υπάξρεη θάπνηα δηαθνξά όηαλ ην κπνπθάιη
βξίζθεηαη ζε ζθνηεηλό κέξνο;
18. Τη ζπκβαίλεη αλ θπζήζνπκε κε έλα θαιακάθη γηα ιίγν ρξόλν ηνλ εθπλεόκελν από
ηνπο πλεύκνλέο καο αέξα ζε δηάιπκα αζβεζηόλεξνπ; Πώο ην εμεγείηε απηό;
19. Πώο γίλεηαη ε ιεηηνπξγία εο αλαπλνήο ζηνπο γεσζθώιεθεο θαη πώο ζηα έληνκα;
Πώο νλνκάδεηαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ησλ εληόκσλ;
20. Πώο γίλεηαη ε ιεηηνπξγία εο αλαπλνήο ζηα θαηώηεξα πδξόβηα ζπνλδπισηά;
21. Από ηη απνηειείηαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ζηνλ άλζξσπν,
22. Πώο πξαγκαηνπνηείηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ ζηνλ άλζξσπν;
23. Πώο γίλεηαη ε αλαλέσζε ηνπ αέξα ζηνλ πλεύκνλα;
24. Πνηνο είλαη ν θπξηόηεξνο αλαπλεπζηηθόο κπο;
25. Τη ζπκβαίλεη ζην δηάθξαγκα ηνπ αλζξώπνπ θαηά ηελ εθπλνή θαη θαηά ηελ εηζπλνή;

Γηα λα γλωξίζεηο πεξηζζόηεξα,
λα ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
Ο βάηξαρνο αλήθεη ζηα ακθίβηα δώα, κπνξεί δειαδή λα δεη ηόζν ζηνλ αέξα όζν θαη κέζα
ζην λεξό. Μπνξείο λα καληέςεηο πνηα είλαη αλαπλεπζηηθά όξγαλα ηέηνησλ δώσλ; Τη πξέπεη
λα ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ βαηξάρσλ, ιακβάλνληαο ππόςε όηη γελληνύληαη
θαη κεγαιώλνπλ ζην λεξό σο γπξίλνη, αιιά ζηε ζπλέρεηα δνπλ σο ώξηκνη βάηξαρνη ζηελ μεξά
θαη ζην λεξό;
2.
Τα πηελά έρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο ζε νμπγόλν; Ξέξεηο γηα πνην ιόγν; Γηα λα θαιύςνπλ
απηή ηελ αλάγθε δελ αλαπλένπλε κόλν από ην ζηόκα, αιιά απνζεθεύνπλ αέξα ζε ζάθνπο
κέζα ζην ζώκα ηνπο.
3.
Μέζα ζηε κύηε εθθξίλεηαη άθζνλε
βιέλλα πνπ θάλεη ην εζσηεξηθό ηεο πγξό
θαη θνιιώδεο. Μαδί κε ηνλ αέξα
εηζπλένπκε θαη κηθξόβηα, ζθόλε θαη άιια
βιαβεξά ζσκαηίδηα. Τη είλαη πνην πγηεηλό
λα αλαπλένπκε από ην ζηόκα ή από ηε
κύηε;
4.
Γηαηί ζε πεξηπηώζεηο ζνβαξώλ αλαπλεπζηηθώλ αζζελεηώλ νη γηαηξνί δίλνπλ ζηνπο αζζελείο
θαζαξό νμπγόλν λα αλαπλεύζνπλ;
1.
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5. Σηνλ άλζξσπν, όπσο θαη ζε άιια ζειαζηηθά, ε ζπρλόηεηα ησλ αλαπλεπζηηθώλ θηλήζεσλ
δηαθέξεη κε ηελ ειηθία. Έηζη ζηνπο ελήιηθεο θπκαίλεηαη από 16 έσο 20 θηλήζεηο αλά
δεπηεξόιεπην, ελώ ζηα λεαξά άηνκα είλαη κεγαιύηεξε: ζηα βξέθε θηάλεη ηηο 60 θαη ζηα παηδηά
5 ρξνλώλ ηηο 26 θηλήζεηο ην δεπηεξόιεπην.
6. Αλάινγα κε ηνλ αλαπλεπζηηθό κπ πνπ ζπζηέιιεηαη εληνλόηεξα θαηά ηηο αλαπλεπζηηθέο
θηλήζεηο δηαθξίλνληαη δύν αλαπλεπζηηθνί ηύπνη:
(α) ε ζωξαθηθή ή πιεπξηθή αλαπλνή, ζηελ νπνία ππεξηεξεί ε ιεηηνπξγία ησλ ιεγόκελσλ έμσ
κεζνπιεύξησλ κπώλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη αλάκεζα ζηηο πιεπξέο.
(β) ε δηαθξαγκαηηθή ή θνηιηαθή αλαπλνή, ζηελ νπνία ππεξηεξεί ε ιεηηνπξγία ηνπ
δηαθξάγκαηνο.
7. Γηαηί αλαπλέεηο πην γξήγνξα όηαλ θνιπκπάο, όηαλ ηξέρεηο ή όηαλ θάλεηο έληνλεο αζθήζεηο;
8. Παξαιιαγέο ησλ αλαπλεπζηηθώλ θηλήζεσλ είλαη ν βήραο, ην θηάξληζκα, ν ιόμπγθαο, ην
ραζκνπξεηό, ην ξνραιεηό θαη ην γέιην.
9. Γηαηί νη άλζξσπνη δελ κπνξνύλ λα αλαπλεύζνπλ ζην λεξό; Τη ρξεζηκνπνηνύλ νη δύηεο γηα λα
κπνξέζνπλ λα κείλνπλ πνιύ ώξα θάησ από ην λεξό; Τη ηνπο πξνζθέξεη απηό ην κεράλεκα;

▀
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