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Åndedrætssystem  og lunger
Figuren viser luftens vej i lungerne. Luften 
kommer via et fi nere og fi nere forgrenet rørsystem 
ned i lungerne. Luftrøret deler sig i to bronchier, som 
derefter deler sig mange gange i bronchioler, der til sidst 
indeholder små sækformede udposninger – alveoler. Det 
er mellem alveolerne og de mindste blodårer – kapilæ-
rerne – at udvekslingen af ilt og kuldioxid foregår. 

Den fysiske proces, hvormed ilt og kuldioxid transporte-
res mellem lungerne og blodet kaldes  diffusion. Diffusi-
on af stof gennem en cellemembran forekommer, når der 
er en koncentrationsforskel (svarende til en trykforskel) 
af stoffet på de to sider af membranen (og membranen er 
gennemtrængelig for stoffet). Jo større koncentrations-
forskel og tyndere lag, jo hurtigere bliver diffusionen. 
Nettodiffusionen af den konkrete molekyltype er fra om-
rådet med høj koncentration (stort deltryk af den pågæl-
dende gas) mod området med lav koncentration.

På fi guren her er vist en bronchiole med sine alveoler (vi-
olette), som er omgivet af kapilærer. I alveolerne er kon-
centrationen af ilt (de grønne kugler) stor og koncentra-
tionen af kuldioxid (orange kugler) lille. I kapilærerne er 
forholdene omvendt. Der vil derfor foregå  en diffusion af 
ilt fra lungerne over i blodet i kapilærerne og en diffusion 
af kuldioxid fra blodet over i alviolerne i lungerne.

 
Diffusion af O2 (grønne kugler) 
fra alveolerne over i kapilærer-
ne, og diffusion af CO2 (orange 
kugler) fra kapilærerne over i 
alvelolerne.

Luftens vej fra atmosfæren ned 
i lungerne

Åndedrættet – nogle begreber 
Åndedrætsdybden  Det volumen luft, man træk-
    ker ned i lungerne ved nor- 
    mal vejrtrækning kaldes
    åndedrætsdybden, Vå 

Åndedrætsfrekvens Antallet af vejrtrækninger  
    pr. minut betegnes åndræts-
    frekvensen, få 

Lungeventilationen Det samlede luftvolumen,  
    man trækker ned i lungerne  
    pr. mi nut, kaldes lungeven- 
    tilationen, Vlunge 

Den matematiske model for sammenhængen mellem 
de tre størrelser er den samme, som den vi fandt gæl-
dende for hjertets vedkommende.

For lungeventilationen gælder  Vlunge = få ∙ Vå
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