جزوه گفتار  3فصل  4زیست دهم
گردش مواد در بدن _ خون

هماتوکریت
 تعریف :درصدی از حجم خون را که گلبول های قرمز اشغال می کنند.
 هماتو کریت =

حجم یاخته ها ی خونی
حجم کل خون

 هموگلوبین تا وقتی که درون گویچه های قرمز باشد جزء هماتوکریت است.
 افزایش غیر طبیعی هورمون اریترو پویتین باعث افزایش هماتوکریت می شود

نقش پروتئین های خوناب
 .1حفظ فشار اسمزی :آلبومین سبب حفظ فشار اسمزی می شود(.باعث غلیظ تر شسدن
خون می شود) .کمبود آلبومین سبب خیز یا ادم می شود زیرا مایع بین یاخته ای به رگ
ها بر نمی گردد.
 .2انتقال مواد :انتقال ویتامین  B12در خون ،آلبومین در انتقال پنیسیلین نقش دارد.انتقال
کلسترول توسط لیپو پروتئین های کم چگال و پرچگال

.5تنظیم  :PHبعضی از پروتئین های خوناب نقش بافری دارند.بافر ها موادی هستند که جلوی
تغییرات  PHخون را می گیرند .مانند گلوبین و هموگلوبین

یاخته های خونی

 گلبول های قرمز و پالکت ها از تغییر یاخته های قبلی خود ایجاد می شوند نه از تقسیم
آن ها.
 پیش ساز گلبول قرمز بالغ و پالکت ها دارای هسته می باشند ولی خود گلبول قرمز بالغ و
پالکت هسته ندارند.
 در مغز استخوان مویرگ های ناپیوسته وجود دارد که دارای حفره های بین یاخته ای می
باشند

 گلبول قرمز و سایر یاخته های خونی می توانند از این حفره ها عبور کنند و وارد جریان
خون شوند
 زمان مرگ گلبول قرمز 120 :روز یا  4ماه
 معنی کلمه اریتروسیت در زبان یونانی :
اریت :قرمز

سیت :یاخته

 در هر میکرو لیتر خون  5میلیون گلبول قرمز وجود دارد
 حجم کل خون 5 :لیتر ( یک انسان معمولی  5لیتر خون دارد)
 اریتروپویتین :زبان یونانی

اریت  :قرمز

 بافت هدف اریتروپویتین :مغز استخوان

پویتین :تولید

 آدم هایی که در ارتفاعات زندگی می کنند ،گونه هایشان سرخ می شود ،زیرا ترشح
اریتروپویتین در ارتفاعات افزایش می یابد
هماتوکریت می شود

افزایش اریتروپویتین سبب افزایش

افزایش اکسیژن رسانی

دو نوع کمبود ویتامین B12
 .1در رژیم غذایی ویتامین  B12کافی وجود ندارد.
 .2در رژیم غذایی ویتامین  B12وجود دارد اما در معده توان جذب آن وجود ندارد.

جواب فعالیت صفحه 62
 .1گلبول های قرمز هسته و بیشتر اندامک هایشان را زا دست می دهند تا بتوانند از
هموگلوبین پر شوند و در انتقال گاز های تنفسی موثر باشند.
 .2غشای گلبول قرمز حالت فرورفته دارد برای این که تعداد زیادی از آن ها در حجم کوچکی
جای بگیرند و این که به راحتی بتوانند تغییر شکل دهند و راحت بتوانند از مویرگ های
باریک عبور کنند.تا گلبول های قرمز بتوانند هنگام عبور از مویرگ های باریک خم شوند.
 .3علت محصور بودن هموگلوبین در غشای گلبول قرمز :اگر خارج از گلبول قرمز و درون
پالسما بودند ،فشار اسمزی خون خیلی باال می رفت و امکان دفع و تجزیه ی آن ها بیشتر
می شد.

انواع گلبول های سفید
 .1آگرانولوسیت ها  :بدون دانه – شامل لنفوسیت و مونوسیت
 .2گرانولوسیت ها :دانه دار -شامل بازوفیل ،نوتروفی ،ائوزینوفیل
 همه ی گلبول های سفید تک هسته ای هستند ولی هسته ی گلبول های سفید دانه
داربیش از یک قسمت دارد
 بزرگ ترین گلبول سفید :مونوسیت
 کوچک ترین گلبول سفید :لنفوسیت
 نوتروفیل ها ،بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها تقریبا هم اندازه هستند
 همه ی گلبول های سفید از گلبول های قرمز و پالکت ها بزرگ ترند
 تقریبا کل حجم لنفوسیت توسط هسته پوشیده شده است.
 بر اساس نسبت حجم هسته به حجم یاخته  :مونوسیت ˃ لنفوسیت

 اختالل در جذب ویتامین  kمی تواند ناشی ازاختالل در جذب چربی ها باشد که منجر به
اختالل در انعقاد خون می شود.
 اختالل در جذب چربی ها ناشی از عدم ترشح صفرا ،عدم ترشح لیپاز پانکراس و بسته
شدن رگ های لنفی روده می باشد.
 برای تهیه ی گسترش خونی از رنگ هایی مثل گیمسا استفاده می کنند.
 پالکت ها از قطعه قطعه شدن سیتوپالسم یک یاخته ی بزرگ به اسم مگاکاریوسیت به
وجود می آیند

 در خون یک فرد سالم پروترومبین و فیبرونوژن وجود دارد ،اما ترومبین و فیبرین در
صورت آسیب بافتی ایجاد می شوند
 ویتامین  Dبرای جذب  Caکلسیم الزم است .و کمبود آن موجب اختالل در ایجاد لخته
می شود.

