
  

 

 ن (     خو3هارم   ) گفتارفصل چ 

  

 زیست دهم  4فصل  3جزوه ی گفتار 

 

 خون ()



  

 

 ن (     خو3هارم   ) گفتارفصل چ 

 

 

 

 
خون نوعی بافت پیوندی است که ازدوبخش تشکیل شده است: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظایف خون:

 موادغذایی)گلوکز(و.... -هورمون ها -دی اکسید کربن -انتقال موادمختلف: اکسیژن ֍

 ن ها(وجابجایی پیک های شیمیایی)هورم ارتباط شیمیایی بین سلول های بدن: ֍

 (037) تنظیم دمای بدن:بیشترنقاط بدن به وسیله خون هم دما می باشد ֍

 بوسیله گلبول های سفید وپروتئین های پالسم ودفاع بدن:ایمنی  ֍

 

 خون

 سلول های خونی

 (درصدخون45)
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- 

 (خوناب)پالسما

 درصدخون55

 گلبول قرمز گلبول سفید پالکت



  

 

 ن (     خو3هارم   ) گفتارفصل چ 

 

 

 

 

  

 

 

 ازآب تشکیل شده است.سایرموادپالسمادرآب حل شده اند. درصدپالسما 90بیش از آب:: 1

 

 : پروتئین ها 2

 انعقادخون              فیبرینوژن وپروترومبین ֍

 انتقال گازها  هموگلوبین֍

 ایمنی ومبارزه باعوامل بیماری زا  گلوبولین ها֍

 مثل پنی سیلین حفظ فشاراسمزی وانتقال برخی داروها  آلبومین֍

 

 ویتامین ها  -لیپیدها   -آمینواسیدها  -مثل گلوکز  موادغذایی:_3

 

 کلسیم  –  بی کربنات   -  (H+ن)یون هیدروژ – پتاسیم – سدیم یون ها:_4

 

 دالکتیک اسی -  دی اکسیدکربن  -  بی کربنات  -اوره  مواددفعی:_5

 مواددفعی

 

 

 آب ها روتئینپ موادغذایی یون ها

 (خون%55)      )خوناب( پالسما



  

 

 ن (     خو3هارم   ) گفتارفصل چ 

 

 

 

 

 

 

 (درصدحجمی سلول های خونی)  (:خون بهر)ریت هماتوک

 

 هماتوکریت :       

 

بدون خطراست ولی  %50یت می شودکه تاافزایش هماتوکرافزایش تعدادسلول های خونی باعث  ֍

 مغزی بیشترمی شود.باشد.احتمال انسداد رگ های قلبی و %50اگربیش از

 

 

 

 

 

 

 

استخوان ساخته می شوند.سلول های  و سلول های خونی توسط سلول های بنیادی مغز ֍
 می آورند. به وجود را وانواع سلول ها استخوان توانایی تقسیم دارند بنیادی مغز

  

 افرادبالغ دوران جنینی

 قرمزاستخوان خون سازی می شود درمغز طحال خون سازی می شودو  کبددرمغزاستخوان ،

 حجم سلول های خونی 

 حجم کل خون

 تولید سلول های خونی



  

 

 ن (     خو3هارم   ) گفتارفصل چ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خونی رادارد. انواع مختلف سلول های یاخته های بنیادی میلوئیدی نسبت به لنفوئیدی توانایی تولید ֍

         گلبول قرمز     کوچکترین سلول خونی ֍ 

 مونوسیتی            بزرگترین سلول خون ֍ 

 

 

 

 می دهند.سلول های خونی راگلبول های قرمز تشکیل %99بیش از ֍

      ازدست می دهند ،هسته وبسیاری ازاندامک های خودرا درمغز استخوان این سلول ها ֍

 وازهموگلوبین پرمی شوند.

 بین می روند. از آن ها %1است وهرروز حدودا  روز 120عمراین سلول های خونی  ֍

 دارای آنزیم انیدراز کربنیک می باشند. ֍

 های بنیادی میلوئیدیسلول  سلول های بنیادی لنفوئیدی

 رتیکولوسیت مگاکاریوسیت ائوزینوفیل بازوفیل نوتروفیل مونوسیت Tلنفوسیت Bلنفوسیت

 پالکت)گرده(

 

 (گلبول قرمز)اریتروسیت

  

 سلول های بنیادی مغز استخوان 

 گلبول های قرمز 
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 استخوان ازسلول های بنیادی میلوئیدی.درمغز  نابالغ تولیدگلبول قرمز

                  

 

 هموگلوبین پرمی شود. از و ازدست می دهد گلبول قرمزنابالغ هسته خودرا

ازدست  هسته وبیشتراندامک های خودرا ،گلبول های قرمز،درانسان وبسیاری ازپستانداران  نکته:

 قرمز هسته دار دارند. هموگلوبین بیشتری رادرخودجای دهند بعضی ازپستانداران گلبول می دهند تا

                       

 گلبول قرمز بالغ  گلبول قرمزنابالغ

 

 : بستگی دارد 12Bویتامینو آهن،فولیک اسیدرمز به موادی مثل تولید گلبول های ق

 

 ب ازطریق انتقال فعال درروده باریک(آهن درساختارگروه هم وجوددارد.)جذ  آهن: (1

 هموگلوبین م + پروتئین گلوبین       هِ        

 گوشت قرمزوجگر-حبوبات  -اتی که برگ سبزتیره دارندسبزیج منابع آهن:

 (9Bفولیک اسید:)ویتامین (2

باعث می شود که  وکم بودن فولیک اسید ضروری است  )میتوز( این ویتامین برای تقسیم طبیعی سلول ها

 نتیجه تعدادگلبول های قرمزکاهش یابد. سلول های بنیادی مغزاستخوان تقسیم نشود.ودر

 تولیدوبلوغ گلبول های قرمز

 شدن ندبالغیفرا

 خروج هسته



  

 

 ن (     خو3هارم   ) گفتارفصل چ 

 جگر –گوشت قرمز  -حبوبات  -:سبزیجاتی که برگ سبزتیره دارندمنابع فولیک اسید

 

 این ویتامین برای عملکرد صحیح فولیک اسید ضروری است. :12Bویتامین (3

 می شود. درروده بزرگ انسان تولید12Bمقداری ویتامین  -ذاهای جانوریغ منابع:

درخون کم باشد.تولیدگلبول های قرمز  12Bویتامینفولیک اسید یا آهن یا اگربه هردلیل میزان ֍

 دچارکم خونی می شود. دچاراختالل شده وفرد

 

 

 

 انجام می شود. اریتروپویتینرمونی به نام وتوسط ه 

 ها کلیه وکبد به درون خون ترشح می شود.توسط گروه ویژه ای ازسلول  تروپویتین:محل تولید اری

 اریتروپویتین برسلول های بنیادی اثرکرده وباعث افزایش تولید گلبول های قرمزمی شود.

 

 گلبول های قرمز که  کاهش معمولی تعداد اریتروپویتین همیشه به طورطبیعی کم ترشح می شود.تا نکته:

 که می توانند ناشی از ن رسانی به بافت هایژکاهش اکسولی  جبران شود. روزانه تعدادی تخریب می شوند

باعث تحریک تولید باشد،   فعالیت بدنی قرارگرفتن درارتفاع ویا بیماری های قلبی وتنفسی، کم خونی ،

 اریتروپویتین می شوند.

 

افزایش بیش از حد 
هورمون اریتروپویتین 

خطرناک % 50باالی افزایش هماتوکریت 

 تنظیم تولیدگلبول های قرمز:
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 تخریب وازبین رفتن های قرمز ازبین می روند.گلبول  %1هرروز، می باشد ماه(4روز )120عمرگلبول قرمز 

 گلبول های قرمز مرده توسط  طحال اتفاق می افتد. و کبدی گلبول های قرمز هنگام عبورازمویرگ ها 

 پاکسازی می شوند. کروفاژهاما

 پروتئین گلوبین تجزیه می شود.م وهموگلوبین به ه   ֍

 

 آهن آزادشده ازتخریب گلبول قرمز: نکته:

ذخیره می شود. درکبد یا 

استفاده شود.  مغزاستخوان برای تولید تامجدد همراه خون به مغزاستخوان می رود یا 

 تابرای تولیدپروتئین جدیداستفاده شود. تجزیه می شود گلوبین آزادشده هم به آمینواسید نکته:

 سازد.می  را )بیلی روبین( ماده رنگی صفراهموگلوبین،درکبد م حاصل ازتخریب هِ ֍

 

 

 

   

 

 

 

 ازبین رفتن)مرگ(گلبول های قرمز:



  

 

 ن (     خو3هارم   ) گفتارفصل چ 

 

 

 

 و....( دفاع ازبدن درمقابل عوامل بیگانه است.)عوامل بیماری زا نقش اصلی گلبول های سفید، ֍

 )برخالف گلبول های قرمزوپالکت ها( این سلول های خونی دارای هسته می باشند. ֍

 )دیاپدز( دارند. ورود به بافت را توانایی خروج ازخون و ֍

 نقش وعملکرد شکل هسته ویژگی سیتوپالسم گلبول سفید منشا 

یاخته های 

 بنیادی میلوئیدی

 دارای دانه های  نوتروفیل

 درشت ریزو

 نیروهای واکنش سریع چندقسمتی

 دارای دانه های درشت و ائوزینوفیل

 روشن

 انگل ها مبارزه با دوقسمتی دمبلی شکل

دوقسمتی روی هم  دانه های درشت وتیره بازوفیل

 افتاده

ترشح هیستامین 

 وهپارین

تک قسمتی لوبیایی  بدون دانه مونوسیت

 شکل

یاخته  و منشآماکروفاژ

 دندریتی

یاخته های 

 بنیادی لنفوئیدی

 خط دوم دفاع بدن  تک قسمتی بیضی بدون دانه لنفوسیت

 دفاع اختصاصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دیسف یگلبول ها



  

 

 ن (     خو3هارم   ) گفتارفصل چ 

    

 

 

 )گرده(: پالکت ها
 سیتوپالسم این سلول هاکه درمغزاستخوان وجوددارند. هایاخته های بزرگی هستندمگاکاریوسیت 

 می گویند. پالکت یاگردهه هریک ازاین قطعات ،بجریان خون می شود درمغزاستخوان تکه تکه شده و وارد

 ویژگی پالکت ها:

 وچک هستند.دارای دانه های ک ֍

 هم ندارند.(DNA)پس همانندسازی  هسته ندارند ֍

 هستند.بی رنگ  ֍

 هستند. ازگلبول های قرمزوسفیدکوچکتر ֍

 فرایند ورود به خوناب و دانه های پالکت ها،ترکیبات فعالی دارندکه پس ازخروج ازپالکت ها :نکته

 انعقادخون راآغازکرده ولخته تشکیل می شود.

د گلبول سفی

بدون دانه 
لنفوسیت 

مونوسیت 

دانه دار 

بازوفیل 

نوتروفیل 

ائوزینوفیل 
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 جلوگیری ازخونریزی وروندانعقادخون:

درمحل آسیب دیده جمع  پالکت ها باشد،کم  وقتی میزان خونریزی وآسیب دیواره رگ ها ایجاددرپوش:(1

 درپوش می کنندکه مانع خروج خون می شود. ایجاد و بهم متصل می شوندشده 

 

 دارند. نقش اصلی را درروندانعقادخون وتشکیل لخته پالکت ها :تشکیل لخته(2

 

 مراحل انعقادخون وتشکیل لخته:

شکسته شدن آزادکردن آنزیم پروترومبیناز                      بافت هاوپالکت های آسیب دیده 

برین ازفیبرینوژن توسط ایجادفی     اسطه ی پروترومبیناز   مبین به وپروترومبین وتبدیل آن به ترو

الکت ها وگلبول های قرمز جمع شدن فیبرین هادرکنارهم وبه دام انداختن پترومبین                    

 لوگیری ازخونریزی.تشکیل لخته وج  وسفید         

  


