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ABSTRACT

Gas exchange strategy, in which mammals participate in intercostal muscles and abdominal compression, that is, the diaphragm 
muscle enable efficient gas exchange. Inspiratory act is an active act due to the energy expenditure incurred during muscle 
contractions, the work of which allows air to be drawn into the lungs. The occurrence of this phenomenon is caused by the negative 
pressure prevailing in the respiratory organ. The gas exchange surface relative to the body size of the organism is important for 
efficient gas exchange and full coverage of oxygen demand by tissues. The animal’s life activity is also significantly affected 
because it affects the oxygen demand of tissues and grows during increased locomotor activity and decreases during rest or sleep. 
The research aimed at demonstrating the relationship between the surface of the respiratory organ - the lungs in domestic cattle and 
the body weight of the test animal. The test method consisted in obtaining lungs available in commercial conditions, calculating the 
area of biological material obtained and on the basis of knowledge of the animal’s weight, calculating the ratio of the lung surface 
area to the body weight of the examined organism. The obtained results showed the ratio of the lung area to body weight and allowed 
to make a hypothesis in which based on the calculations, the active lifestyle of the animal was assumed to be low. 
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Wprowadzenie

Narządem wymiany gazowej ssaków są pęcherzyko-
wate płuca. Powietrze dociera do nich przez drogi od-
dechowe. Tchawica (ryc. 1) rozgałęzia się na oskrzela 
główne wnikające do płuc, gdzie rozgałęziając się da-
lej, tworzą coraz drobniejsze oskrzeliki zakończone pę-
cherzykami płucnymi. Miliony pęcherzyków płucnych 
zapewniają dużą powierzchnię wymiany gazowej (ryc. 
2). Wentylacja płuc odbywa się dzięki ruchom klatki 
piersiowej i przepony. Mięsień przepony oddziela klatkę 
piersiową od jamy brzusznej. Jej obecność jest charakte-
rystyczna dla ssaków. Każde płuco oddzielone jest jamą 

i błoną opłucnej, której wilgotna powierzchnia zmniej-
sza tarcie między płucami i klatką piersiową (fot. 2).

 Wdychane powietrze kierowane jest do jamy noso-
wej. W niej ulega ogrzaniu, nawilżeniu i oczyszczeniu. 
Dzieje się tak, ponieważ jama nosowa wyścielona jest 
silnie unaczynioną błoną śluzową z nabłonkiem wielo-
warstwowym migawkowym, który zawiera liczne ko-
mórki śluzowe (Ewy 1976).

Chrzęstne pierścienie tchawicy rozgałęziają się  
w klatce piersiowej na dwa oskrzela główne (fot. 3), 
którymi wdychane powietrze dostaje się do płuc. Płuca 
mają budowę płatową: w lewym płucu wyróżnia się trzy 
płaty, w prawym – dwa (fot. 1). Do każdego z płatów 
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dochodzi rozgałęzienie oskrzela głównego. Rozgałęzie-
nia te dzielą się na coraz mniejsze oskrzela i oskrzeli-
ki. Najdrobniejsze z nich zakończone są pęcherzykami 
płucnymi, które stanowią właściwą czynną powierzch-
nię wymiany gazowej. Pęcherzyki płucne oplecione są 
niezwykle rozbudowaną siecią naczyń krwionośnych. 
Układ końcowych odcinków dróg oddechowych ma 
charakter groniasty. Grono stanowi podstawową jed-
nostkę anatomiczną i fizjologiczną płuca. Większa licz-
ba gron tworzy zrazik, zraziki tworzą segmenty, te zaś 
– płaty (Kowalski i in. 1991).

Przy wymianie gazowej u zwierząt zachodzi wdech, 
w czasie którego powietrze jest wciągane do płuc i wy-
dech, przy którym jest usuwane. W czasie wdechu na 
skutek skurczu przepony oraz ruchu żeber następuje 
powiększenie się objętości klatki piersiowej. Płuca przy 
powiększaniu klatki piersiowej napełniają się powie-
trzem (Ewy 1976).

Przepona jest mięśniem wdechowym. W czasie skur-
czu mięśni przeponowych następuje zmniejszenie wy-
pukłości przepony i przesunięcie jej ku tyłowi, przez co 
zwiększa się pojemność klatki piersiowej. Ciśnienie we-
wnątrz płuc zostaje zmniejszone i powietrze z zewnątrz 
wchodzi do płuc. W tym procesie biorą udział żebra. 
Przesuwają się one ku przodowi, górze i na boki u istot 
spionizowanych, powodując powiększenie poprzeczne-
go przekroju klatki piersiowej. Ruchy żeber zachodzą 
dzięki pracy mięśni klatki piersiowej. Doświadczalnie 
stwierdzono, że mięśnie te kurczą się synchronicznie  
z przeponą.  Obniżenie ciśnienia w jamie opłucnej ob-
niża też ciśnienie w drogach oddechowych i następuje 
wdech. Wzrost ciśnienia w jamie opłucnej oraz spręży-
stość płuc wywołuje wzrost ciśnienia w drogach odde-
chowych, co powoduje wydech. Ciśnienie w drogach 
oddechowych przy wdechu jest ujemne, przy wydechu 
zaś staje się dodatnie i waha się w granicach od -2 mm 
Hg do +3 mm Hg. Przy głębokim wdechu ciśnienie 
może spaść do -50 mm Hg, przy nasilonym wydechu 
zaś wzrosnąć do +50 mm Hg (Ewy 1976).

W skład powietrza wdychanego wchodzą azot – 
78%, tlen – 21%, dwutlenek węgla – 0,03% i inne gazy 
– ok. 1%, natomiast powietrze wydychane zawiera azot 
– 78%, tlen – 17%, dwutlenek węgla – 4%, inne gazy – 
ok. 1% oraz nasycone jest parą wodną. Istotą oddychania 
jest więc pobieranie tlenu, niezbędnego do zachodzenia 
procesów metabolicznych, oraz usuwanie dwutlenku 
węgla, szkodliwego produktu przemian zachodzących 
w organizmie.

Intensywność oddychania zależy od wieku organi-
zmu i jego stanu zdrowotnego (tab.1).

Tabela 1. Interpretacja zmierzonej częstotliwości oddechu 
(za Ewy 1976)
Table 1. Interpretation of the measured breath frequency (for 
Evy 1976)

ODDYCHANIE

BYDŁO 25–35 oddechów/min

CIELĘ 30–45 oddechów/min

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODDECHU

PODWYŻSZONA Fizjologiczna Patologiczna

Nasilona prze-
miana materii 
Podniecenie  
i ruch 
Ciąża 
Zaawansowana 
laktacja 
Podwyższona 
temperatura oto-
czenia

Bóle 
Zaburzenia funk-
cji płuc (obrzęki, 
pneumonie) 
Obwodowe za-
burzenia układu 
krążenia (anemia, 
niewydolność 
serca)

OBNIŻONA Postępujący wiek 
Przyrost wielko-
ści ciała

Schorzenia 
mózgu 
Podanie alkalo-
idów 
Agonia

Ryc. 1. Budowa tchawicy i oskrzeli
Fig. 1. Construction of trachea and bronchi 
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=bud 
owa+uk%c5%82adu+oddechowego&id=2666634A9A0075 
87F087E0D10DEED5E8E6EBD54&FORM=IQFRBA.

Materiały i metody

Materiałem badawczym były płuca bydlęce pozy-
skane z ubojni. Ponieważ celem badań było wykazanie 
zależności między powierzchnią płuc a wielkością ciała 
zwierzęcia w kontekście zapotrzebowania tlenowego, 
pozyskany materiał biologiczny poddano szczegóło-
wym pomiarom. Wykonane pomiary dotyczyły takich 
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Charakterystyka obiektu badań

Bydło domowe (Bos taurus taurus) – udomowiony 
podgatunek tura europejskiego, zwierzęcia z rodziny 
wołowatych, rzędu parzystokopytnych. Dzikim przod-
kiem formy udomowionej był tur Bos primigenius (Ci-
chocki i in. 2015). Zwierzęta użytkowane są na mięso, 
użytkowanie mleczne ale również jako siła robocza. 
Dorosły samiec bydła określany jest mianem buhaja, 
stadnika albo byka. Krowa jest to dorosła samica tego 
gatunku. Potomkiem buhaja i krowy jest cielę. Młode 
osobniki bydła domowego płci męskiej to byczki, ja-
łówką zaś jest nazywana młoda samica, do pierwszego 
ocielenia. Wół to pozbawiony operacyjnie jąder buhaj. 
Samice osiągają dojrzałość płciową w wieku ok. 6 mie-
sięcy. Ciąża trwa ok. 280 dni; regułą jest jedno młode w 
miocie Długość życia sięga 20 lat. Wiek krów w przy-
bliżeniu szacuje się po pierścieniach przyrostowych na 
nasadzie rogów, powstających po każdym wycieleniu. 
Masa ciała, zależnie od rasy, waha się w granicach od 
400 do 1000 kg (Szulc 2005) (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Byd%C5%82o_domowe).

Przeżuwacze reprezentują tzw. brzuszny typ odde-
chowy. Oddech jest zawsze uzależniony od sytuacji  
i podlega wpływowi takich czynników, jak: strach, 
stres, wiek, ciąża, jak również temperatura panują-
ca w oborze i na zewnątrz. Częstotliwość oddechów 
najlepiej ocenić, oglądając zwierzę od tyłu pod kątem  
i licząc unoszenie oraz opadanie bocznych ścian brzu-
cha (ryc. 4). Oprócz częstotliwości oddechu ocenia 
się także jego rytm (regularność), jakość (ewentualnie 
pogłębiony) i ewentualne szmery oddechowe. Średnie 
wartości częstości oddechów krowy wynoszą 20/min 
z wahaniami 12–28, a średnia objętość minutowa przy 
spokojnym oddechu wyrażona w ml wynosi 70 000 
(Ewy 1976).

Ryc. 2. Grono pęcherzyków płucnych
Fig. 2. A group of alveoli 
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=bud 
owa+uk%c5%82adu+oddechowego&id=2666634A9A0075 
87F087E0D10DEED5E8E6EBD54&FORM=IQFRBA.

Fot. 1. Płatowata budowa płuc bydła – prawe czteropłatowe, 
lewe trójpłatowe (fot. Jóźwiak)
Photo 1. Lobed cattle lung structure – right four-lobed, left 
triplane (photo. Jóźwiak)

parametrów, jak: powierzchnia płuc prawego i lewego, 
objętość obu płuc i ich masa. Uzyskano również dane 
dotyczące pomiarów masy ciała badanego zwierzęcia. 
Znaczenie w prowadzonych badaniach miała również 
ocena aktywności życiowej bydła.

Ryc. 3. Mierzone parametry płuc (wysokość, szerokość, głę-
bokość)
Fig. 3. Measured lung parameters (height, width, depth)
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Wyniki

Pomiary płuc bydlęcych pozwoliły na uzyskanie 
następujących wyników:

7 cm – głębokość płuca prawego (fot.5)
10 cm – szerokość płuca prawego (fot. 4)
26 cm – wysokość płuca prawego (fot. 4)
7 x 10 x 26 = 1820 cm3 płuco prawe – całkowita 

objętość 
6 cm – głębokość płuca lewego (fot. 2)
17 cm – szerokość płuca lewego (fot. 4)
27 cm – wysokość płuca lewego (fot. 4)
6 x 17 x 27 = 2754 cm3 płuco lewe – całkowita 

objętość
Pomiar wagi płuc po wypreparowaniu tchawicy 

wyniósł 3 kg. Z uzyskanych wiadomości masa ciała 
krowy, od której pobrano narząd wynosiła 400 kg.

Łączna objętość płuca lewego i prawego wynosi 
4574 cm3. Z dokonanych pomiarów wynika,że dla 400 
kg zwierzęcia przypada 4574 cm3objętości oddecho-
wej płuc.

Ryc. 4. Granice płuc bydła
Fig. 4. Bovine lung limits
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=u-
k%C5%82ad%20oddechowy%20krowy&qs=n&for-
m=QBIR&sp=-1&pq=uk%C5%82ad%20oddechowy%20
krowy&sc=0-21&sk=&cvid=56253535C98F465391BEBE-
C009A17910.

Fot. 2. Błona opłucnej chroniąca powierzchnię płuc (fot. 
Jóźwiak)
Photo 2. Pleural membrane protecting the lung surface 
(photo. Jóźwiak)

Fot. 3. Chrzęstne pierścienie tchawicy (fot. Jóźwiak)
Photo 3. Chromed tracheal rings (photo. Jóźwiak)

Fot. 4. Pomiar szerokości i wysokości płuc krowy (fot. Jóź-
wiak)
Photo 4. Measuring the width and height of the lungs of  
a cow (photo. Jóźwiak)
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Fot. 5. Pomiar głębokości prawego płuca krowy (fot. Jóź-
wiak)
Photo 5. Measuring the depth of the right lung of a cow (pho-
to. Jóźwiak)

Podsumowanie i wnioski

Termin oddychanie oznacza pobieranie przez orga-
nizm tlenu i wydalanie dwutlenku węgla. W zachodzą-
cej wymianie gazów wyróżnia się pojęcie oddychania 
zewnętrznego, wewnętrznego oraz utleniania biologicz-
nego. Oddychanie zewnętrzne zachodzi u zwierząt ssą-
cych i ptaków w płucach i polega na przenikaniu tlenu 
z pęcherzyków płucnych do krwi oraz dwutlenku wę-
gla z krwi do pęcherzyków płucnych, natomiast przy 
oddychaniu wewnętrznym wymiana gazów zachodzi 
pomiędzy krwią a komórkami ustrojowymi. Pobieranie 
tlenu i wydalanie dwutlenku węgla u ssaków zachodzi 
głównie przy udziale płuc, jedynie 1% ogólnej wymiany 
gazów zachodzi przez skórę. Doprowadzony do ustroju 
tlen bierze udział w reakcjach biologicznego utleniania, 
przy których uwalnia się energia potrzebna do procesów 
życiowych. Końcowymi produktami utleniania biolo-
gicznego jest woda i dwutlenek węgla. Wytwarzanie się 
wody oraz uwalnianie dużej ilości energii przebiega przy 
współudziale licznych enzymów oksydoredukcyjnych 
przenoszących wodór z szeregu związków pełniących 
rolę dawców i biorców. W końcowej fazie wodór łączy 
się z tlenem, tworząc wodę. Wytwarzanie się dwutlenku 
węgla zachodzi przy udziale enzymów karboksylaz odłą-
czających cząsteczkę CO2 z kwasów karboksylowych. 
Częstość oddechów jest różna u poszczególnych gatun-
ków zwierząt. U zwierząt należących do tego samego 
gatunku występują różnice w zależności od ich wieku, 
wielkości, płci i tempa przemiany materii. Zwiększona 

częstość oddechów występuje u zwierząt wykonują-
cych pracę, przy podwyższonej temperaturze otoczenia,  
u zwierząt gorączkujących, po spożyciu pokarmu oraz 
u samic w czasie ciąży. Zwierzęta starsze mają mniejszą 
ilość oddechów aniżeli zwierzęta młodsze. Ilość wpro-
wadzanego powietrza jest zależna również od głębo-
kości wdechu. Przy oddechach płytkich dostaje się do 
płuc mnie powietrza aniżeli przy oddechach głębokich. 
Oddechy głębsze występują u zwierząt pracujących oraz 
pobudzonych. Płytsze oddechy występują u zwierząt  
w czasie snu, przy wypełnionym przewodzie pokarmo-
wym oraz u samic w czasie ciąży (Fiedorowicz, Roma-
niuk 2006).

Podczas prowadzonych badań płuc bydła domo-
wego stwierdzono, że w analizowanym przypadku 
wielkość płuca lewego jest większa w stosunku do płu-
ca prawego i wynosi 2754 cm3, podczas gdy prawe-
go 1820 cm3. Łączna objętość obu płuc wynosi 4574 
cm3, co przy wadze zwierzęcia 400 kg powoduje, że na  
1 kg masy ciała konieczne jest 0,087 cm3 tkanki płuc-
nej, aby prawidłowo zachodziła wymiana gazowa  
w ciele zwierzęcia. Ponieważ badane zwierzę prowa-
dziło mało aktywny tryb życia (zwierzę rzeźne) wyli-
czona objętość płuc zaspakaja potrzeby tlenowe tego 
organizmu. 

Fot. 6. Płuco lewe (fot. Jóźwiak)  
Photo 6. Lung left (photo. Jóźwiak) 
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Fot. 7. Płuco prawe (fot. Jóźwiak)
Photo 7. Lung right (photo. Jóźwiak)
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STRESZCZENIE

Strategia wymiany gazowej, w której u ssaków 
uczestniczą mięśnie międzyżebrowe i tłocznia brzusz-
na, czyli mięsień przepony, umożliwiają sprawną wy-
mianę gazową. Akt wdechu jest aktem czynnym ze 
względu na nakłady energetyczne ponoszone podczas 
skurczów mięśni, praca których umożliwia zasysanie 
powietrza do płuc. Zachodzenie tego zjawiska spowo-
dowane jest ujemnym ciśnieniem panującym w na-
rządzie oddechowym. Istotne znaczenie dla sprawnej 
wymiany gazowej i pełnego pokrycia zapotrzebowania 
tlenowego przez tkanki ma powierzchnia wymiany ga-
zowej relatywna do wielkości ciała badanego organi-
zmu. Niemały wpływ ma również aktywność życiowa 
zwierzęcia, wpływa bowiem ona na zapotrzebowanie 
tkanek na tlen i rośnie podczas zwiększonej aktyw-
ności lokomotorycznej, a spada podczas odpoczynku 
czy snu. Prowadzone badania miały na celu wykaza-
nie relacji między powierzchnią narządu oddechowe-
go – płuc u bydła domowego a masą ciała badanego 
zwierzęcia. Metoda badań polegała na pozyskaniu 
płuc dostępnych w warunkach handlowych, wylicze-
niu powierzchni pozyskanego materiału biologicznego  
i na podstawie znajomości wagi zwierzęcia wyliczeniu 
stosunku powierzchni płuc do masy ciała badanego 
organizmu. Otrzymane wyniki wykazały stosunek po-
wierzchni płuc do masy ciała i pozwoliły na postawie-
nie hipotezy, w której na podstawie wyliczeń  założono 
mało aktywny tryb życia zwierzęcia.


