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 مقدمه - 1-1

متي و اادابي چرا که در سایه ی سال. سالمتي و تندرستي است ،الهي هاییكي از باالترین نعمت

لم بودن سا، تيی سالمهابااد و یكي از نشانه کواش و فعالیت، که انسان مي تواند دایم در تالش است

كي فیزیولوژیعوامل متعددی در سالمت . تندرستي است ینشان دهندهاست که  يخونهای ااخ 

از  نوان یكيي است که به عفعالیت بدن، گذار بر بافت خون مل تأثیراز عوایكي . دخالت دارند بدن

 . (1385، مكي نژاد و همكاران) تگذار بر حفظ سالمتي نیز اناخته اده استأثیرهای رفاکتو

مقاومت ، تر فعالیت بدني دااته بااندین باورند که هر چه بیشتر و ادیدبسیاری از افراد بر ا

ثار این باور نااي از آ. اوندبد و از سالمت بیشتری برخوردار ميیاافزایش مي هاان در برابر بیماریبدنش

ست که از این میان های بدن مانند سیستم قلبي و عروقي و تنفسي امطلوب ورزش بر برخي از سیستم

این درحالیست . (1993، سمامو؛ 1998، نگلیسو؛ 2000، کاریتوی و همكاران) ادباحائز اهمیت مي

، حیات انسان لک آمیزیكي از عوامل مخاطره 1(WHO) يس گزارش سازمان بهداات جهانکه بر اسا

در اهر تهران های اخیر ی قلبي و مغزی در سالانیان سكتهقرب. های قلبي عروقي استبیماری

های قلبي و عروقي نااي از ناراحتي هنوز مرگ و میربا این وجود . نفر گزارش اده است 19000

( 1994) 4و باس و کنزی 3پوالک و ویلمور، (1997) 2در این باره لئون. ستهار علتبیشتر از سای

های قلبي و میر ساالنه که ریشه در بیماری میزان مرگ، های پژوهشيدارند که براساس یافتهاظهار مي

ف کاهش بر خال. % کل مرگ و میر را به خود اختصاص داده است 47در کشور آمریكا ، و عروقي دارند

م هجو، ایوع چاقي به دلیل صنعتي ادن جوامع، افزایش افراد غیر فعال، ساز سالمتآثار عوامل خطر

های اخیر در دهه، جز فقر حرکتي ندااته استنشیني که حاصلي روستائیان به اهرها و آپارتمان

 . (1385، مكي نژاد و همكاران) تهشدار دهنده اده اس

ر در ی موثهامختلف ورزاي به عنوان یكي از راهتمرینات   طراحي و اجرای، نظر به اهمیت موضوع

ن متخصصی مربیان و، پزاكان، بي و عروقي  مورد توجه پژوهشگرانهای قلجهت پیشگیری از بیماری

 . تربیت بدني قرار گرفته است و مطالعاتي در این زمینه  ارائه اده است

هم نموده و مواد دفعي را خارج زنده را فرا هایون اکسیژن و مواد مورد نیاز سلولاز آنجائي که خ

آید که مشكالتي به وجود مي، ع مواجه اودچه وقتي جریان خون به هر نحوی با موانچنان، کندمي

                                                 
1. World Health Organization 
2. Leon 
3. Pollack& Wilmore 
4. Bass & Kinsey 
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-مكي) گیردوی و کوری قرار ميهای کلیبین حمالت قلبي و سكته تا بیماریی این مشكالت در دامنه

بر بافت خون ضروری به نظر های تمریني انواع روش تأثیر یاز اینرو مطالعه. (1385، نژاد و همكاران

های ی ورزاي بر متغیردو نوع از تمرینات ویژه تا تأثیرلذا در پژوهش حاضر تالش گردیده  . رسدمي

 . هماتولوژیک  در نوجوانان مورد مطالعه قرار گیرد

 بیان مساله -1-2

های متوسط تا روز در فعالیتیا بیشتر در دقیقه  60اقل بایستي حدجوانان درسنین تحصیلي نو 

راد و  تنها برایهای جسمي منظم نهاین فعالیت. بخش جسمي ارکت جویندمتنوع و لذت ،ادید

فراهم های کودکي و نوجواني ی زندگي فعال را در سالبلكه یک ایوه، تكامل طبیعي آنان ضروریست

. (2009، نفینبام و همكارا) را به همراه داردسالهای بعد های مزمن نموده و کاهش خطرات بیماری

نوجواني با کاهش فعالیت بدني  نوجواني به مراحل بعدی یاست که انتقال از ابتدای دوره این در حالي

راني عمده را برای این مساله یک نگ. ه بوده استنشیني آنان همراتحرکي و خانهو افزایش ایوع بي

ی ضروری است تا نوجوانان با توسعه، بر همین اساس. ه استعمومي ایجاد نمود بهداات وسالمت

در طول  1از این رو تمرینات مقاومتي، ی زندگي فعال را در پیش گیرندیک ایوه، های جسميفعالیت

ی امروزه این تمرینات یک ایوه. (2001، اندر و همكارانس) گشا باادتواند راهدوران تحصیل مي

ساندر و ) مي بااد وجوانان و جوانان در جهت کسب آمادگي جسمانين نو پرطرفدار در بیعمومي 

قدرت ، اگرچه با انجام تمرینات مقاومتي، دهدمدارک مستند وکافي نشان مي. (2001، نهمكارا

؛ 2001، ساندر و همكاران؛ 2009، فیگنالبم و همكاران) یابدميکودکان و نوجوانان توسعه و بهبود 

، هنری و همكاران؛ 1379، رونالد و همكاران؛ 1382، جبي و همكارانر؛ 2001، نجفعری و همكار

توصیه ، های بهینهو نیل به سازگاریدر مسیر علمي  ولي در جهت قرار گرفتن این تمرینات، (1991

جفعری و ) همزمان باتمرینات مقاومتي به اجرا درآیدمتي نیز تا تمرینات هوازی استقا اده است

، شنهاد به صورت کلي ارائه اده استهر چند که این پی. (1382، همكارانرجبي و ؛ 2001، همكارن

و  2تناوبي با انواع تمرینات هوازی و مرسوم به ویژه تمرینهای قلبي عروقي سازگاری، از طرف دیگر

، رجبي و همكاران؛ 2001، جفعری و همكارن؛ 2001، ندر و همكارانسا) ثابت اده است 3تداومي

صورت همزمان با  گذاری تمرین استقامتي تناوبي و تداومي که بهتأثیرویژه میزان  ولي به طور، (1382

های سیستم انتقال های حیاتي بدن از جمله متغیرها و دستگاهبر اندام، اونداجرا مي تمرینات مقاومتي

 . به طور روان مشخ  نشده  و مورد مقایسه قرار نگرفته است، اکسیژن خون

                                                 
1. Resistance training 
2. Interval  training 

3. Continuous Training 
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 تغییرات تعداد، تواند مورد مطالعه قرار گیردهای مهمي که مياز سازگاریدر همین راستا یكي 

دستگاه قلبي و های اصلي خون است که از ااخ  3و مقدار هماتوکریت 2هموگلوبین، 1های قرمزگلبول

میزان و نوع پاسخ دهي این متغیرها به . (1379، رونالد و همكاران) عروقي نیز به امار مي آیند

 ادت و مدت آن بستگي دارد، زمان، كسان نیست و به نوع فعالیتی و تمرینات ورزايها فعالیت

دهد با توجه ی پژوهشگران نیز نشان ميمطالعه. (1376، ویدمن و همكاران؛ 1991، نهنری و همكارا)

هنری و ) نتایج حاصله نیز متفاوت بوده استهای تمریني و ارایط پژوهشي تغیربه متفاوت بودن م

 داریتغییر معني، ت چند ماهه مقاومتيکه تمرینابرخي از مطالعات نشان مي دهند . (1991، انهمكار

در حالي که . (2001، مری و همكاران؛ 2009، فلورین و همكاران) نمایددر متغیرهای خوني ایجاد نمي

ر این دار داومتي چند ماهه موجب افزایش معنيهای دیگر نشان داده اده که تمرین مقپژوهشدر 

 . (2008، هو و همكاران) میشودمتغیرها 

 تمرین، طالعاتاین متمرینات تناوبي را مطالعه نمودند که برخي از  تأثیرپژوهشگران دیگری نیز  

لیكن در و (1382، رواسي و همكاران) های خوني اده استدار در متغیرتناوبي موجب افزایش معني

 ،مكارانهاخالقي و ) این متغیرها اده استدار در نيتمرینات تناوبي موجب کاهش مع، برخي دیگر

قرار  مورد بررسيهای چندی همچنین پاسخ متغیرهای خوني به تمرینات تداومي درپژوهش. (1380

و  سبوسي) تمرینات تداومي موجب افزایش معني داراست که در برخي از این مطالعات  گرفته

ر در این دادار و یا بدون تغییر معنياهش معنيو دربرخي مطالعات دیگر سبب ک (1378، همكاران

 . (1380صادقي و همكاران ؛ 1388، موسوی زاده و همكاران) اده استمتغیرها 

نتقال استم های سیپاسخ دهي متغیر لذا پژوهشگر  قصد دارد  به مطالعه و بررسي تفاوت و میزان

ستقامتي و ا مان مقاومتيتمرین همز اکسیژن خون به تمرینات همزمان مقاومتي و استقامتي تناوبي و

 . در نوجوانان پسر غیر ورزاكار بپردازد تداومي

 اهمیت و ضرورت مساله -1-3

های بدن بوده و عامل یاز سلولهدایت و انتقال مواد و ترکیبات مورد ن، ی جابجائيخون وسیله 

ای بدن به نحوی به سالمت و هی اندامااد و از طرفي فعالیت حیاتي کلیهدفع مواد زائد در بدن مي ب

قرمز و هموگلوبین موجب های افزایش گلبول. (1385، مكي و همكاران) بستگي دارد ،فعالیت خون

باال رفتن قابلیت حمل اکسیژن خون و منجر به کارآیي بیشتر در عملكرد هوازی ، افزایش غلظت خون

در حالي که کاهش نامتناسب  اودميروی منجر یا گران 4و افزایش نامتناسب آن به چسبندگي

                                                 
1. Erythrocytes 

2. Hemoglobin 
3. Hematocrit 
4. Viscosity 



5 

 

 یا کم خوني اده که خود عوارض دیگری را به دنبال خواهد داات 1نميمتغیرهای مربوطه منجر به آ

 . (1376، ویدمن و همكاران)

بیشتر بوده و حساسیت بدن  هاای از زندگي انسان است که در آن سرعت راد اندامنوجواني دوره

سیستم انتقال ، پذیر بدن تأثیرهای حساس و از جمله سیستم. گذار رادی بیشتر استتأثیربه عوامل 

در . بااندبین و مقدار هماتوکریت ميهموگلو، های قرمزخون و یا به عبارت بهتر گلبول ناکسیژ

ی حیاتي انتقال اکسیژن خون یک حلقه، رزش(در حال و) ی تحویل اکسیژن به عضالت فعالزنجیره

حجم خون و ، ی هموگلوبینکل توده، لوغي در غلظت هموگلوبینات برود که تغییراست و انتظار مي

 در. هموگلوبین برگسترش آمادگي هوازی کودکان اثر دااته بااد -های منحني تجزیه اکسیژنویژگي

های پیش از های آن در سالارزش. اودهموگلوبین خون به آهستگي زیاد ميغلظت ، دوران کودکي

-غلظت هموگلوبین در پسران اتاب ميافزایش ، اما در آغاز بلوغ. ابه استبلوغ در پسران و دختران مش

های پسران ای در ارزشاتاب عمده، های نوجوانيدر اوایل سال. رسدگیرد و در دختران به فالت مي

، رونالد و همكاران) بر تولید گلبول قرمز است 2تستسترون تأثیراحتماالً نااي از اود که ده ميدی

ی حیاتي در طول عمر تواند یک مسالهی طبیعي مياین متغیرها از دامنه ییر و انحرافتغ. (1379

 های تمرینياع روشها به ویژه انوالزم است تا عوامل موثر بر این سازه، به همین دلیل. اادبانسان 

تر نمودن وسیع با هدف، رسد انجام پژوهش حاضراز اینرو به نظر مي. مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرند

های بدن انسان ضروری ها و دستگاههای تمرین همزمان بر اندامروش تأثیری علمي و مطالعاتي دامنه

 . رسدبه نظر مي

 . باادیت ميی دیگری نیز ضروری و با اهمانجام پژوهش حاضر با توجه به موارد ذیل از زوایا  

 ي  و کسبهای بدنانجام فعالیت، ارتقای سالمت و تندرستي، حفظهر ساله افراد زیادی جهت  -1

ساندر و ؛ 2009، رانفیگنبام و همكا) نمایندمي تمرینات مقاومتي آمادگي  بیشتر اقدام به انجام انواع

 تي وهمزمان مقاومی تمرینات لذا پژوهش در حوزه. (1387، فلک و همكاران؛ 2001، همكاران

ن و پژوهشگرا است و هم مورد تائیدی مردم ههم به نحوی مورد عالق و تداومي کهاستقامتي تناوبي 

 روقي دربي و عهای مطلوب به ویژه قلرزامندی را در ارتباط با سازگاریاندیشمندان است اطالعات ا

 . نمایدربیان  ورزاي ارائه ميم اختیار پژوهشگران و

ن وی ایر مطالعه بر، کشورشر نوجوان به عنوان آینده سازان اهمیت سالمت در قبا توجه به  -2

ات تمرین رتأثیمطالعات مربوط به ، ازطرف دیگر. قشر از جامعه از حساسیت بیشتری برخوردار است

راستای  ژوهش حاضر درلذا پ. (2000، بوادجو و همكاران) ورزاي در نوجوانان بسیار محدود است

 . داردميی کشور عزیزمان گام برمت آیندهسال

دهد که در بیشتر ي مرتبط با پژوهش حاضر نشان مياتی مطالعی پیشینهبررسي و مطالعه  -3

اثر تمرین اثر تمرین استقامتي و در موارد محدودی ، نجام گرفته در داخل و خارج کشورامطالعات 

همچنین تا به . ورزاكار مورد بررسي قرار گرفته است در نوجوانان غیربر متغیرهای خوني مقاومتي 

                                                 
1. Anemia 
2. Testosteron 



6 

 

های تناوبي و تداومي( بر متغیر) هم زمان مقاومتي و استقامتي دو نوع تمرین ایتک جلسه تأثیرحال 

منتخب خوني در نوجوانان پسر غیر ورزاكار در ایران و تاجائي که اطالع داریم درداخل و خارج 

-این حیث قابل مالحظه و بررسي مي بنابر این از. و یا در دسترس نیستند، کشور انجام نشده است

 . بااد

 ـ اهداف پژوهش4ـ1

 ـ هدف کلی:1ـ4ـ1

 ستقامتيا-قاومتيي و متناوب استقامتي-یک جلسه تمرین مقاومتي تأثیرهدف کلي پژوهش حاضر  

 . باادمي های خوني پسران نوجوانتداومي بر برخي ااخ 

 ـ سواالت پژوهش:2ـ4ـ1

رخي مي بر بتداو استقامتي-يي و مقاومتتناوب استقامتي-یک جلسه تمرین مقاومتي تأثیرتعیین  -1

 های گلبول قرمز پسران نوجوان اخ ا

خي بر بر ومياستقامتي تدا-يي و مقاومتتناوب استقامتي-مقاومتيیک جلسه تمرین  تأثیرتعیین  -2

 های گلبول سفید پسران نوجوان ااخ 

خي بر بر ومياستقامتي تدا-يي و مقاومتتناوب استقامتي-مقاومتيیک جلسه تمرین  تأثیرتعیین   -3

 سران نوجوان های هموگلوبین پااخ 

خي بر بر ومياستقامتي تدا-يي و مقاومتتناوب استقامتي-مقاومتيیک جلسه تمرین  تأثیرتعیین  -4

 اتوکریت پسران نوجوان های همااخ 

 های پژوهشفرضیه ـ 5ـ1

ی هابر برخي ااخ  ستقامتي تداوميا-يي و مقاومتتناوب استقامتي-مقاومتيیک جلسه تمرین  -1

 . ندارد تأثیر گلبول قرمز پسران نوجوان

ای هبر برخي ااخ  ومياستقامتي تدا-يي و مقاومتتناوب استقامتي-مقاومتيیک جلسه تمرین   -2

 . ندارد تأثیرگلبول سفید پسران نوجوان 

ای هااخ بر برخي  ومياستقامتي تدا-يي و مقاومتتناوب استقامتي-مقاومتيیک جلسه تمرین   -3

 . ندارد تأثیرهموگلوبین پسران نوجوان 
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 ی پژوهش  محدوده ـ6ـ1

 . سال( 16تا  13 ) های سني آزمودنيدامنه (1

 . پسر() هاجنس آزمودني (2

 . غیر ورزاكار() های ورزاي آزمودنيسابقه (3

 . (صبح) بازه زماني جلسات تمرین (4

 10تا  9اعت سآزمون که در پسآزمون و ی پیشگیری خوني در دو مرحلهی زماني و وضعیت نمونهدامنه (5

 . باادمي نشسته و از ورید بازوی راست، اتائيحالت نادر ، صبح

 . (خون و پرسشنامه بلوغ 1گیری غلظت تستسترون آزاداندازه) وضعیت بلوغ (6

گذار أثیرتو مواد  دخانیات، و نیروزا ایمكمل تغذیه، از مصرف هرگونه داروها خواسته اد تا از آزمودني (7

 . ناب ورزنددیگر و همچنین تمرینات خارج از برنامه  اجت

 . درجه سانتیگراد(25) دمای محیط تمرین (8

 

 های غیر قابل کنترل پژوهشـ  محدودیت7ـ1

 ای وضعیت تغذیه (1

 ادیدهای بدني فعالیت (2

 استعمال مواد داروئي و غیر داروئي  (3

 هاهای ژنتیكي آزمودنيقابلیت (4

 انگیزه و حاالت روحي و رواني (5

 ها و اصطالحاتـ تعریف واژه 8ـ 1

ک هماتولوژی ولي متغیرهای. اوندتعریف عملیاتي مي هاو آزمودنيهای مستقل قسمت متغیرر این د

 . اوندبا تعریف نظری اناخته مي

                                                 
1. Free Testosteron 
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 1ـ تمرین هم زمان مقاومتی و استقامتی تناوبی1ـ8ـ1

در یک  های مشخ و تناوبادت ، متي تناوبي در مدتیک برنامه تمرین با وزنه و تمرین استقا

ااد بردن ميو سرد ک بيتمرین تناو تمرین مقاومتي، ،گرم کردن، دهيت و اامل سازمانتمریني اس جلسه

 . تعریف عملیاتي() آیددقیقه به اجرا در مي 80مدت زمان که در 

 2ـ تمرین هم زمان مقاومتی و استقامتی  تداومی2ـ8ـ1

سه ک جلدر یمشخ  یک برنامه تمرین با وزنه و تمرین استقامتي تداومي با مدت و ادت 

اد بادن ميتمرین مقاومتي و سرد کر، ميتمرین تداو، گرم کردن، تمریني است و اامل سازمان دهي

 . تعریف عملیاتي() آیددقیقه به اجرا در مي 80مدت زمان که در 

 3های منتخب هماتولوژیکمتغیرـ  3ـ8ـ1

 وگلوبینبودن هم های بدن است که به علت داراترین سلول: یكي از اختصاصيهای قرمزگلبول

 . (1383، سیدعلي، 1386، گایتون) باادبه نقل و انتقال گازهای تنفسي ميقادر 

ا یحصور در گلبول قرمز های حامل اکسیژن که بصورت مهموگلوبین رنگدانه :هموگلوبین

ر از چها واود ای قرمز در مغز استخوان ساخته ميهها هستند و در حین تكامل گلبولاریتروسیت

ن وگلوبیهم. تشكیل اده است، یره پلي پپتیدی گلوبین که هر یک اامل صدها اسید آمینه استزنج

A ،(1383، سیدعلي؛ 1386، گایتون) هموگلوبین طبیعي در افراد بالغ است . 

 سال 16تا  13پسران غیر ورزشکار  -1-8-4

در سال  متوسطه اود که مشغول به تحصیل دورهسالي گفته مي 16تا  13به دانش آموزان پسر  

 نددااته باابااگاهي را نی فعالیت منظم ورزاي بااگاهي و غیربوده و سابقه 1396ی 1395تحصیلي 

 . تعریف عملیاتي()

                                                 
1. concurrent  resistance and endurance interval training 

2. concurrent resistance and endurance continuous training 

3. Hematological   Variables 
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 مقدمه: -2-1

برای ، تقال اکسیژنوظیفه خون با ان. خون بخش مهمي از محیط داخلي بدن به امار مي آید      

که  دآورنيملعات خوني این امكان را فراهم و مطاآید الیت عضالني مهم به امار ميسازگاری با فع

اسایي ان، اندلي بدن ضروریبرای حفظ پارامترهای اصلي محیط داخاثربخشي تنظیم هموستازی که 

 .(1386، ویرو و همكاران) اوند

ایج ی نتموضوع مورد پژوهش و همچنین ارائهنظری  یهااین فصل به توصیف و تشریح زمینه

نابراین ب. دارد اختصاص در داخل و خارج از ایران، ی مرتبط با اهداف پژوهش حاضرتحقیقات انجام گرفته

 اود که عبارتند از:فصل حاضر به دو بخش کلي تقسیم مي

 .ی اطالعات درباره ی مباني نظری پژوهشارائه -1

رسي نها دستیقاتي که توسط پژوهشگران منتشر اده است و نگارنده به آهای تحقی یافتهارائه -2

 . (پیشینه ی پژوهشي ) دااته است

 مبانی نظری -2-2

 های قرمز و هموگلوبین خونعملکرد گلبول -2-2-1

حمل  هابه بافت هارا از ریه انتقال هموگلوبین است که اکسیژن، نعملكرد اصلي گلبول قرمز خو

کند نه به پروتئین آزاد در پالسما گردش مي تر هموگلوبین به صورتي حیوانات پستدر برخ. کندمي

گذرد سه ها ميهر بار که از مویرگ، ا آزاد بااداگر هموگلوبین در پالسم. صورت محصور در گلبول قرمز

 1روليای گلومهکند یا از طریق غشای گلومرولي کلیه وارد فیلتر( آن به فضای بافتي نشت مي3%) رصدد

گلبول قرمز وظایف . بنابراین هموگلوبین باید در گلبول قرمز محصور بااد تا در خون باقي بماند. اودمي

 . دیگری هم دارد

 

هستند که واکنش میان آب و دی اکسید کربن  2کربنیک آنهیدراز گلبول قرمز دارای مقدار زیادی

 سرعت. کندپذیر را هزار برابر ميکنش برگشتنموده و سرعت این وا را کاتالیز برای ساخت اسید کربنیک

ربن واکنش کدر خون با مقدار زیادی دی اکسید دهد که آب موجودزیاد واکنش فوق این امكان را مي
                                                 

1. Glomerolar Filtera            

2. Carbonic Anhydrase 
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کربن به دی اکسید ها مجدداًکه در ریه، به ریه منتقل نماید هااز بافت 1کربناتدهد و آن را به اكل بي

همچنین هموگلوبین موجود در گلبول . اودعي بدن در فضا پخش ميی دفک مادهتبدیل و به عنوان ی

، نگایتو) تباز عالي است و مسئول قسمت اعظم قدرت بافری خون کامل اس -قرمز یک بافر اسید

1386) . 

 های گلبول قرمز خونویژگی -2-2-2

 8/7دود حبااد و میانگین قطر آن كل قرصي است که طرفین آن مقعر ميطبیعي به ا گلبول قرمز

ز گلبول( مرک) نقطه ترینمیكرون و در باریک 2ن نقطه حدود تریمیكرون است و ضخامت آن در ضخیم

 یییر زیادتواند تغها ميلبول قرمز در خالل عبور از مویرگاكل گ. است حدود یک میكرون یا کمتر

دار غشای چون مق وهعالبه. دتوان آن را به هر اكل درآورای است که ميدر واقع گلبول قرمز کیسه. نماید

غشا  گي زیادل سلول موجب کشیدتغییر اك، ی موجود در آن بسیار اضافي استسلول در مقایسه با ماده

 . (1383، يعلسید) اودنميموجب پارگي سلول  هااز سلولاود و برخالف بسیاری نمي

 های قرمز و غلظت  هموگلوبین خونتعداد گلبول -2-2-3

و در زنان سالم    5200000  300000 های قرمز در خون مردان سالمگلبولمیانگین غلظت 

-رادی که در مناطق مرتفع زندگي مياف. بااددر هر ملیمتر مكعب خون مي 4700000  300000

م گر 34تا  راولي لهای قرمز خون قادرند هموگلوبین مایع سگلبول. بیشتری گلبول قرمز دارند کنند تعداد

یرا حد ز، رودنمي قدار فوق باالترگاه از ماین غلظت هیچ. لیتر از سلول تغلیظ نمایندمیلي 100در هر 

میشه هریبا درصد هموگلوبین هر سلول در افراد سالم تق لیک ساخت هموگلوبین همین است ضمناًمتابو

-ولدر سل ه اود درصد هموگلوبیناختالبته زماني که هموگلوبین کمتری س. نزدیک حداکثر ممكن است

یل کاهش به دل های قرمز نیزتر اود و حجم گلبولای از این مقدار کمها ممكن است تا حد قابل مالحظه

گرم  15به طور متوسط در یک مرد سالم و طبیعي حدود . هموگلوبین موجود در سلول کاهش یابد

که هر  اردلیتر خون وجود دمیلي 100ر دگرم هموگلوبین  14سالم و طبیعي هموگلوبین و در یک زن 

لیتر از میلي 100بنابراین هر . اکسیژن استلیتر ليمی 34/1گرم هموگلوبین خال  قادر به ترکیب با 

مقدار در ه این کلیتر اکسیژن را با هموگلوبین حمل نماید میلي 20تواند بیش از خون مردان طبیعي مي

 . (1386، گایتون) تلیتر اسمیلي 19خون زنان طبیعي 

                                                 
1. HCO3 
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 نواحی تولید گلبول قرمز در بدن -2-2-4

-ی زرده تولید ميهای نخست زندگي رویاني در کیسهدر هفته های قرمز هسته دار وابتدائيگلبول

گرچه تعداد قابل توجهي از . های قرمز استکبد محل اصلي تولید گلبول، رداریدر ثلث دوم با. اوند

های بارداری و پس از سپس در آخرین ماه. میشوندتولید  لنفاویهای رههای قرمز در طحال و گگلبول

گلبول ها تا سن پنج سالگي مغز تقریبا تمامي استخوان. اودتولید مي 1در مغز استخوان منحصراً، دتول

ني پس از های بازو و دراتاز به جز قسمت پروگزیمال استخوانهای درمغز استخوان. سازدقرمز مي

های قرمز اکثر گلبول. سازندبااته اده و دیگر گلبول قرمز نميگي به طور کامل از چربي انبیست سال

حتي . اوندساخته مي دنده و خاصره، جناغ، هاهای غشایي مانند مهرهاین سن در مغز استخوان پس از

 . (1382، يعلسید) گلبول قرمز کمتری مي سازد، نها نیز با پیشرفت سمغز این استخوان

 های خونیساخت سلول -2-2-5

های مادر نام سلول حیات خود را درون مغز استخوان تنها از یک نوع سلول به، نهای خوسلول

. اوندميها مشتق های موجود در گردش خون از آنکند که تمام سلولساز چند ظرفیتي آغاز ميخون

ی چند ظرفیتي های اولیهشابه سلول مها دقیقاًبخشي از آن، اوندها ساخته ميهنگامي که این سلول

 با هاالبته تعداد آن، ها حفظ اوداین سلولاوند تا منبع د و در مغز استخوان نگه دااته ميماننباقي مي

. یابدميهای دیگر تمایز به سلول، ههای مادر تكثیر یافتبخش اعظم سلول. یابدپیشرفت سن کاهش مي

های لذا سلول د ونها را بسازی خاصي ازسلولاند که ردهفته متعهدیاهای تمایزاگرچه اولین نسل سلول

های مادر سلول. های مادر چند ظرفیتي افتراق دادتوان از سلولا را نميهولي آن، اندمادر متعهد نام گرفته

-های خوني ایجاد ميهایي از انواع خاص سلولکلوني، کنندزماني که در محیط کشت راد مي، هدمتع

. نامندمي 2ساز اریتروسیتکنند را واحد کلونيدر متعهدی که اریتروسیت تولید ميهای ماسلول. دکنن

. نداهای راد معروفهای متعددی به القا کنندهتحت کنترل پروتئین، فهای مادر مختلسلول راد وتكثیر

ها یكي از آن، دارندصوصیاتي متفاوت اند که هریک خی مهم راد اناخته ادهتاکنون چهار القا کننده

در ، اوندهای مادر مي تمام انواع مختلف سلولاست که باعث پیشرفت راد و تكثیر تقریباً 23لوکیناینتر

 . گایتون و همكاران() کنندهای مادر متعهد را القا ميها راد انواع خاصي از سلولی آنحالي که بقیه

ای دیگر از اما دسته. هااوند نه تمایز آنها ميی راد تنها موجب پیشرفت راد سلولهاالقا کننده

ها باعث هر یک از آن. اوندها ميز وجود دارند که باعث تمایز سلولهای تمایها به نام القا کنندهنپروتئی

                                                 
1. Bone Marrow 

2. Colony Forming Unit- Erythrocytes 

3. Interleokine 
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یابد و به سمت اكل نهایي سلول خوني  یک یا چند مرحله تمایز در، های مادراوند نوعي از سلولمي

تحت کنترل عواملي در بیرون از مغز ، های تمایزهای راد و القا کنندهالقا کننده ساخت. بالغ پیش رود

و  راد، طوالني در معرض اکسیژن کم بااد اگر بدن به مدت، های قرمز در گلبولمثالً. استخوان است

 . (1386، گایتون و همكاران) یابدافزایش زیادی مي های قرمزتمایز و در نتیجه تولید گلبول

 های قرمز خونمراحل تمایز گلبول -2-2-6

 1پرواریتروبالست، ی گلبول قرمز تشخی  دادرا به عنوان عضوی از ردهتوان آن اولین سلولي که مي 

-CFU) تای  واحد کلوني ساز ی اریتروسیهای ریشهها در اثر تحریک مناسب از سلولاین سلول. است

Eاوند( ساخته مي . 

ول چندین بار تقسیم اده و در نتیجه تعداد زیادی گلب، اودساخته ميزماني که پرواریتروسیت 

ی بازی را به خود هازیرا رنگ، نام دارد 2بازوفیلي ها اریتروسیتولین نسل از این سلولا. سازدقرمز بالغ مي

ها به سلول، های بعددر نسل. اندار بسیار ناچیزی هموگلوبین ساختهها در این مرحله مقدسلول. گیردمي

هایي اود و بقایای نهسته کوچک ميی اندازه، اوند% انبااته مي34بین تا غلظت حدود تدریج از هموگلو

به این سلول در . اودپالسمي هم در همین زمان جذب ميوابكه اند. اودآن از سلول  بیرون رانده مي

، یلي اامل بقایای دستگاه گلژی بازوفیگویند زیرا دارای مقدار کمي مادهمي 3این مرحله رتیكولوسیت

سلول به روش ، يی رتیكولوسیتدر طي مرحله. پالسمي دیگر استمیتوکندری و چند اندامک سیتو

 اودهای خوني مياستخوان وارد مویرگ ها با فشرده ادن( از مغزعبور از منافذ غشای مویرگ) 4دیاپدز

محیطي برای یک روز ه بلوغ خود در خون های آزاد اده برتیكو لوسیت. (1386، گایتون و همكاران)

 اوندهای بالغ ميدست داده تبدیل به اریتروسیت ا ازخود ر RNAها و ریبوزوم دهند ودیگر ادامه مي

میزان تولید ، ها اودهش مقدار اکسیژن انتقالي به بافتهر وضعیتي که باعث کا. (1383، يعلسید)

کم خوني  ریزی یا مشكل دیگری دچاراني که فرد بر اثر خونلذا زم. هددهای قرمز را افزایش ميگلبول

همچنین اگر . نمایدولید  مقدار زیادی گلبول قرمز ميمغز استخوان بالفاصله اروع به ت، اودادید مي

-مي 5پالزییپرهای مغز استخوان دچارباقي مانده، راثر ااعه تخریب اودمغز استخوان ب مقدار زیادی از

میزان ، اودق مرتفع که اکسیژن هوا کم ميدر مناط. مین نمایدهای قرمز تأرا به گلبول اود تا نیاز بدن

در . یابدای  افزایش ميبه حد قابل مالحظه های قرمزرسد و لذا ساخت گلبولناکافي اکسیژن به بافت مي

کسیژن بلكه حجم ا، کندمیزان ساخت آن را کنترل نمي، خونهای قرمز در گلبول این حالت غلظت

بنابراین . ردمنتقل اده به بافت در ارتباط با نیاز بافت به اکسیژن است که این کنترل را بر عهده دا

                                                 
1. Proerythroblast 
2. Basophilerythrocyte 
3. Reticulocyte 
4. Diapedess 
5. Hyperplasia 
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عموالً منجر به افزایش هماتوکریت اده و م، های قرمز نااي از کاهش اکسیژن بافتيافزایش تولید گلبول

 . (1386، گایتون) اودميحجم کل خون  زیاد 

 1پویتینی  اریتروهای قرمز به وسیلهبولتحریک تولید گل -2-2-7

یک هورمون در گردش به نام ، نهای قرمز در وضعیت کاهش اکسیژلید گلبولتحریک توعامل اصلي 

در  2هیپوکسي. باادمي 34000و با وزن مولكولي حدود  پروتئینریتروپویتین است که از نوع گلیكوا

اما اگر . آن ناچیز است تأثیرهای قرمز ندارد ویا بولی در تحریک تولید گلتأثیر، فقدان اریتروپویتین

اود و این ش مشخ  در تولید اریتروپویتین ميهیپوکسي موجب افزای، سیستم اریتروپویتین فعال بااد

این ماده . (1386، گایتون) کندتولید گلبول قرمز را تحریک مي، نهورمون تا زمان رفع کمبود اکسیژ

ز استخوان های سرخ را در مغاین هورمون ساخت یاخته. باادر قابل دیالیز ميرارت مقاوم و غینسبت به ح

 . (1383، سیدعلي) کندتسریع مي

 ها در ساخت اریتروپویتیننقش کلیه -2-2-8

آن به طور  یهاود و باقي ماندها ساخته ميریتروپویتین در کلیه% کل ا90در افراد طبیعي حدود 

 حتماالًااما ، ستها معلوم نیدقیق ساخت اریتروپویتین در کلیه هنوز محل  .گرددعمده در کبد تولید مي

ور های درگافي از مویزیرا اگر اکسیژن ک، کننداریتروپویتین را تراح مي، هتلیال توبول کلیهای اپيسلول

ساختن  وادار به ها راآن، دنرس، کنندتوبولي که اکسیژن زیادی مصرف مي هایتوبولي به سلول

راح تها نیز باعث ههای بدن غیر از کلیگاهي هیپوکسي در سایر قسمت. کندریتروپویتین ميا

لیه کضافي به اهای ی غیر کلیوی هم پیاما این احتمال است که نوعي گیرندهلذ، اوداریتروپویتین مي

اعث بفرین که ننفرین و اپيبه خصوص نوراپي. کندرا وادار به ساخت این هورمون مي هافرستد و آنمي

 . (1386، گایتون) اوندساخت اریتروپویتین مي

 اریتروپویتین در ساخت گلبول قرمز تأثیر -2-2-9

ا چند اریتروپویتین در ظرف چند دقیقه ت، اگر انسان یا حیواني را در محیط کم اکسیژن قرار دهیم

د با وجود این تا حدو .رسدساعت به حداکثر ممكن مي 24و ظرف کند ساعت اروع به ساخته ادن مي

 این واقعیت به همراه نتایج سایر. اودی در خون محیطي ظاهر نمياروز بعد هیچ گلبول قرمز تازه 5

                                                 
1. Erythropoietin 

2. Hypoxy 
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های ها را از سلولکند که اثر مهم اریتروپویتین این است که تولید پرواریتروبالستمطالعات مشخ  مي

اود اریتروپویتین باعث مي، یتروبالستارل پروبه عالوه پس از تشكی. کندمادر مغز استخوان تحریک مي

هم  تازه را باز هایلذا سرعت تشكیل سلول، داز معمول از مراحل مختلف بگذرن ترها سریعاین سلول

ها تا زماني که فرد در محیط کم اکسیژن بااد یا تا زماني که گلبول تولید سریع سلول. سازدبیشتر مي

پس از این زمان میزان . یابدای نیاز بافت ساخته اود ادامه مين مناسب برقرمز کافي برای انتقال اکسیژ

حفظ کند نه بیشتر  های قرمز رایابد که بتواند تعداد الزم گلبولت اریتروپویتین تا حدی کاهش ميساخ

سوی  از. اودخون توسط مغز استخوان ساخته مي مزمقدار کمي گلبول قر، درغیاب اریتروپویتین. از آن

، گر در صورتي که مقدار زیادی اریتروپویتین ساخته اود و آهن و سایر مواد غذایي الزم آماده بااددی

پس مكانیسم . تواند افزایش یابدبرابر مقدار طبیعي یا بیشتر مي 10میزان تولید گلبول قرمز احتماال تا 

 . (1383، ليعسید) تکنترلي اریتروپویتین برای تولید گلبول قرمز مكانیسمي قدرتمند اس

     ساخت هموگلوبین -2-2-10

پس از  های رتیكولوسیتد و حتي تا مرحلهاوها اروع ميیتساخت هموگلوبین در پرواریتروس

 . یابد یک روز دیگر ادامه ميترک مغز استخوان و ورود به خون به مدت حدوداً

اود و مولكول ترکیب مي 2اود با گلیسینی کربس ساخته ميکه در چرخه 1کوآ_ابتدا سوکسینیل 

-اود که با آهن ترکیب ميایجاد مي IXپورفیرین ، راز ترکیب چهار پیرول با یكدیگسازد را مي 3پیرول

 4پلي پپتیدی به نام گلوبین ی( را مي سازد و هر مولكول هم  با یک زنجیرهHeme) مهِ اود و مولكول

ی هموگلوبین را به نام زنجیره، وبینحدی از هموگلوااود و زیراده ترکیب ميها ساخته ریبوزوم که در

. آیدولكول کامل هموگلوبین به وجود ميسست هموگلوبین به یكدیگر یک م از اتصال. آوردبه وجود مي

-تفاوت، پتیدیهای آمینه قسمت پلي پی هموگلوبین بسته به ترکیب اسیدزیرواحدهای مختلف زنجیره

 Aنهموگلوبی. گاما و دلتا، بتا، ی آلفاند از زنجیرهها عبارتمختلف زنجیرهانواع . های مختصری با هم دارند

 ی بتا( و دو زنجیره𝛼) ی آلفادو زنجیره سان بالغ است ترکیبي ازترین اكل هموگلوبین در انکه فراوان

(𝛽مي )می  هموگلوبین دارای یک گروه پروستتیک هِ با توجه به این که هر زنجیره. بااد (Heme)  است

بااند تم آهن ميکه یک اتم آهن دارد و نیز هرکدام از چهار عدد زنجیره مولكول هموگلوبین حاوی یک ا

تواند چهار لذا هر مولكول هموگلوبین مي، تواند با یک مولكول اکسیژن ترکیب اودو هر اتم آهن مي

هموگلوبین را به اکسیژن  یلمیزان تما، های هموگلوبینماهیت زنجیره. سیژن را حمل نمایدمولكول اک

 . (1383، يعلسید) کندمشخ  مي

                                                 
1. Succinyl-CoA 

2. Glycine 

3. Pyrrole 

4. Globine 
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( و 1سیانوکوباالمین) 12Bو نیاز به ویتامین های قرمز خون بلوغ گلبول -2-2-11

 : 2اسید فولیک

ن سریعتری یهای مغز استخوان از جملهسلول، قرمز هایلت نیاز دائمي به جایگزیني گلبولبه ع

ا حدود ها تید آنرود که بلوغ و میزان تولاین انتظار ميبنابر. ستندتكثیر ه های بدن در راد وسلول

لوغ نهایي بو اسید فولیک اهمیت خاصي در  12Bویتامین . ای فرد استوضعیت تغذیه تأثیرزیادی تحت 

ز این دو ابنابراین فقدان هریک ، ضروری هستندDNA   برای سنتز هاهردوی آن. گلبول قرمز دارند

های لولس ، ندر ضم. اودميو در نتیجه ناتواني هسته در بلوغ و تقسیم  DNAکاهش  ویتامین موجب

حد  تر اززرگبهای ولاً گلببلكه عمدت، توانند به سرعت تكثیر اوندنه تنها مي، ناریتروبالستي مغز استخوا

و به  ده دارندننها غشایي نازک و اكماکروسیت. گویندها ماکروسیت ميکنند که به آنمعمول ایجاد مي

ن ای. تندو بیضي اكل هس بزرگ، مبه صورت غیر منظ، جای آن که به اكل قرص با طرفین مقعر بااند

ول طتند اما قادر به حمل اکسیژن هس، ياوند و هنگام ورود به خون محیطها به سختي ساخته ميسلول

اود که يمنابراین گفته ب. استاه و حدود نیم تا ثلث مدت طبیعي ها به علت اكنندگي کوتآنعمر 

؛ 1383، عليسید) گرددسازی ميد خونیا اسید فولیک باعث عدم بلوغ در فراین 12Bکمبود ویتامین 

 . (1386، گایتون

 ی نقل و انتقال  اکسیژنهموگلوبین و نحوه -2-2-12

دهد درصد هوا را اکسیژن تشكیل مي 21 – 20هرچند مقدار اکسیژن در تمام اتمسفر ثابت بوده و 

فشار سهمي اکسیژن ) نبا کاهش فشار هواف فشار سهمي اکسیژ، اما بسته به ارتفاع محل از سطح دریا

)گایتون،  باادجیوه مي مترمیلي 760در سطح دریا فشار هوا . اودميیعني سهم اکسیژن از هوا( نیز کم 

بنابراین . (1372اران، ؛ ادینگتون و همك1385 ،؛ موگان و همكاران1383علي و همكاران، ؛ سید1386

ها نای و نایژه، ا حین عبور از بینيهو. باادجیوه مي مترمیلي 152بر در حدود فشار سهمي اکسیژن برا

در نتیجه فشار سهمي  هوا و اود که مقداری از فشارمرطوب ادن موجب مي. گرم خواهد ادمرطوب و 

ار اکسیژن اود تا فشبخار آب موجب ميفشار . فشار است اکسیژن کم اود زیرا بخار آب خود دارای

خل خون سیاهرگي برابر با در دا 2Oفشار . (152-48 104) متر جیوه گرددمیلي 104آلوئول برابر 

متر میلي (104 – 4064) یک اختالف فشار حدود هائولپس در سطح آلو. متر جیوه استمیلي 40

-باالتر به طرف فشار کمتر حرکت مياساس اصل انتشار گازها اکسیژن از فشار بر. جیوه وجود دااته بااد

. درصد آن به صورت محلول در پالسما است 5 تا 3: گرددمياکسیژن به دو صورت در خون حمل . کند

ها از آن استفاده ها وارد اده و ماهيخانهاست که در آب دریاها و رود این حالت مشابه اکسیژن هوایي

                                                 
1. Cyanocobolamine 

2. Folic acide 
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در اتصال به  ی سرخ اده ودرصد آن وارد یاخته 97تا  95مت اعظم اکسیژن یعني اما قس. دکننمي

در این . متصل گردد 2Oتواند به چهار مولكول هر مولكول هموگلوبین مي. اوندهموگلوبین حمل مي

 1انسيو اتصال به اكل کئوردینگیرد بنابراین ترکیب اكل نمي. اوداتصال هیچ الكتروني رد و بدل نمي

فرد سالم  در یک. را به خود متصل نماید  2Oمیلي لیتر  34/1تواند در عمل هرگرم هموگلوبین مي. تاس

ن درهر لحظه حدود بنابرای. کندها گردش ميلیتر خون در اطراف آلوئولدسي 1لحظه  هر طبیعي در و

 20) کندک ميآلوئول را تر، وسط جریان خونبه هموگلوبین متصل اده وت 2O لیترمیلي 20

لیتر میلي 20متر جیوه ومیلي 104یژني فشار اکس، کندپس خوني که آلوئول را ترک مي. (34/151

ر اکسیژني در در سطح دریا دارای فشا، کندک ميخوني که بطن چپ را از طریق آئورت تر. اکسیژن دارد

-ها مياین خون به بافت. لیتر استمیلي 7/19یژن در حدود جیوه و مقدار اکس مترمیلي 97تا  95حدود 

-میلي 40و در مایع سلولي حدود  25در حالت استراحت فشار اکسیژن در داخل سلول در حدود . رسد

خون سرخرگي( به طرف فشار ) اکسیژن از فشار باالتر، براساس اصل انتشار گازها بنابراین. متر جیوه است

فشار اکسیژني معادل  ، دکنکه از طریق ورید بافت را ترک مي خوني. نمایدمي داخل سلول( حرکت) کمتر

 . (1383، سیدعلي) میلي متر جیوه( دارد 40) لوليفشار مایع بین س

 (CO2) نحمل و نقل گاز دی اکسید کرب -2-2-13

 دور راز ه) اودی کربس سا خته ميها از طریق چرخهربن به طور دائم در سلولدی اکسید ک

ر و وید؛ 1383، علي و همكارانسید) آید(مولكول دی اکسید کربن به دست مي ی کربس دوچرخه

-میلي 46در داخل سلول   2COدر حال استراحت فشار . (1385، نموگان و همكارا؛ 1386، همكاران

 40 سرخرگي حدوددر خون   2COمتر جیوه است و فشار میلي 45یوه و در مایع بین سلولي متر ج

، نهمكارا مورگان و؛ 1383، و همكاران سیدعلي؛ 1386، نگایتون و همكارا) باادجیوه مي متريمیل

در داخل و   2COگرچه اختالف فشار  (1372، نادینگون و همكارا؛ 1385، نرابرگز و همكارا؛ 1385

-نمي تباسگاه در داخل سلول احهیچ 2COجیوه است اما  مترمیلي 1خارج سلول ناچیز بوده و حدود 

ترول ید و کلسها نیز از فسفولیپل محلول بوده و غشای دوالیه سلولچربي به طور کام زیرا در، یابد

از  لولي گشتهوارد فضای بین س، ج ادهکربن به راحتي از سلول خارسیدکابنابراین دی. اودتشكیل مي

-يمحرکت  ون سرخرگي(خ) ز فشار بیشتر به طرف فشار کمترها انیز بر اساس اصل انتشار گاز جاآن

ن کسیدکربن آافشار دی، کندها ترک ميها را از طریق وریدبه همین علت نیز خوني که بافت. نماید

 . (1385، مكي و همكاران) باادجیوه مي مترمیلي 45سلولي یعني  معادل مایع بین

2CO  مز( داخل گلبول قر2. داخل پالسما( 1اود: ل ميدر داخل خون به دو روش حم . 

ایجاد اسید ، ترکیب ادهدی اکسید کربن با آب . کند% دی اکسید کربن را حمل مي7حدود پالسما 

باالست  2COها که غلظت در بافت. است 2COتابع غلظت ، این واکنش دوطرفه بوده. اودکربنیک مي

                                                 
1. Co- ordinance 
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که  هائولکند در حالي که در سطح آلوي تولید اسید کربنیک میل پیدا ميواکنش به طرف راست یعن

، اسید کربنیک تجزیه اده، واکنش به طرف چپ میل پیدا کرده، در هوای دمي ناچیز است 2COفشار 

2CO براساس اصل انتشار گازها از فشار بیشتر یعني پالسمای خون به طرف  فشار کمتر ، آزاد گشته

ر هوای دمي بسیار د 2CO غلظت . )گرددبا بازدم دفع مي، ریه حرکت نمودهی هاوئولیعني داخل آل

در  2CO% 93حدود . دهند(ختان آن را مورد استفاده قرار ميزیرا در، % است3/0ناچیز بوده و حدود 

 . اودکربن به دو روش حمل مياکسیددی اود که این مقدار ازی سرخ حمل و نقل ميداخل یاخته

های ( انواع هموگلوبین𝛾) دایا الن ( و𝛿) تتا، (𝛽) های بتازنجیره N  Terminal% با 23حدود  

، این واکنش نیز دوطرفه بوده. اودمي 1ای به نام کربامینوئیل هموگلوبینایجاد ماده، طبیعي ترکیب اده

. ها به راست تمایل داردها واکنش به طرف چپ ودر بافتبه طوری که در ریه. باادمي 2COتابع غلظت 

در جای دیگر  2COبوده و محل اتصال  Heme هرچند محل اتصال مولكول هموگلوبین در قسمت

گاه در آن واحد مولكول اما هیچ، ( است𝛾) یا الندا ( و𝛿) تتا، (𝛽) های بتازنجیره  N  Terminalیعني

. متصل بااد زیرا اكل فضایي این دو حالت با یكدیگر تفاوت دارد 2Oو  2COتواند به نميهموگلوبین 

ی سرخ با % آن در داخل یاخته70زی در حدود ی سرخ یعني چیهدر داخل یاخت 2CO یقسمت عمده

زیرا . بااد دوطرفه نميواکنش کامالً، ااما برخالف پالسم، نمایدایجاد اسید کربنیک مي، ترکیب ادهآب 

این آنزیم به . ی سرخ آنزیم کربنیک انهیدراز وجود دارد که در داخل پالسما وجود ندارددر داخل یاخته

اً حدود. کندمي H+کربنات و یون تبدیل به یون بي، کربنیک ایجاد اده را تجزیه نموده سرعت اسید

کربنات به بي. اودبه کمک این آنزیم تجزیه مي، اودتر ازآنچه اسید کربنیک تولید ميبرابر سریع 500

سط عمل ونیز ت  H+یون. اود( وارد ميCL) ی سرخ خارج اده بجای آن یون کلردست آمده از یاخته

 . اودبافری هموگلوبین خنثي مي

 سیستم ادراری(، سیستم تنفس، خون) نخو PHتنظیم  -2-2-14

واقع  در. است 4/7به طور متوسط ، قرار دااته 35/7 – 45/7ی در دامنه PHدر حالت طبیعي 

PH  در صورتي که . واحد قدرت مانور دارد 1/0خون در حالت طبیعي تنهاPH  35/7خون کمتر از 

ر صورتي که دخون  PH. افتدالكالوز اتفاق مي ، اود 45/7از  اسیدوز رخ خواهد داد و اگر بیش، اود

. رودگ پیش ميبه تدریج فرد به سمت مر، بیشتر اود 6/7کمتر و یا از  2/7تغییرات بیشتری یافته از 

هر گونه . است PH=4/7ر د هابااد که حداکثر فعالیت آنهای درون سلولي ميآنزیم علت آن از کار افتادن

کم ادن . داونتیجه انرژی کمتری نصیب سلول مي را کمتر نموده ودر هافعالیت آن، PHفاصله از این

 متعددی هایبه همین علت نیز سیستم. مراه استهای مغزی با از بین رفتن هوایاری هانرژی سلول

 . نفس و سیستم ادراریسیستم ت، خون را به عهده دارند که عبارتند از : خون PHکنترل 

                                                 
1.   carbaminoile hemoglobine 
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از دو  ی خونسیستم بافر. سیستم بافری خون است، خون PHاولین سد دفاعي در مقابل تغییرات 

در . ندکنایستادگي مي PHهای سرخ تشكیل اده است که در مقابل تغییرات قسمت پالسما و یاخته

د دی وجوعدهای بافری متسیستم، ندر داخل پالسمای خو. باادقع اولین سد دفاعي خون پالسما ميوا

 ین سیستماحسن . سیستم بافری فسفات معدني یا غیر آلي است، یهای بافریكي از این سیستم. دارند

-، 3H 4POو  2H4PO-از:  ه بافر تشكیل اده است که عبارتنددر آن است که از س
2H4PO  2-وH4PO

 ،-2H4PO 3-و
4PO .این سیستم در  حسن دیگر آن در این است کهPH کندطبیعي خون عمل مي .

ای هوبولتدر داخل  عمدتاً، مقدار آن در داخل پالسما ناچیز بوده در این است که بدی این سیستم

ستم این بدی این سی. باادکربنات ميدیگر سیستم کربنات و بيسیستم بافری . کندکلیوی عمل مي

شتر از باید بی PHاقع تغییرات در و. طبیعي خون فاصله دارد PHی آن از کنندهعمل PHاست که 

ن آیستم در اما حسن بزرگ این س. کربنات عمل کندفسفات بااد تا سیستم کربنات و بيسیستم بافری 

. ردگیاین سیستم بافری اكل مي 2COبا تنفس و حمل . است که مقدار آن در جریان خون باالست

وهي بار گر، ي مثبتها بار الكتریكز پروتئیندانیم بعضي امي. های آن استپروتئین، دیگر پالسما سیستم

منفي  وي مثبت رای بار الكتریكهای داپروتئین. ار الكتریكي خنثي دارندالكتریكي منفي و بعضي هم ب

هر  در. ندکن ها عملدر داخل پالسما و حتي داخل سلول توانند به عنوان یک سیستم بافری عظیممي

هزاران  ،ی سرخرخ وجود دارد و در داخل هر یاختهی ساختهمیلیون ی 5تر مكعب خون حدود ممیلي

نموده و یا  را به خود وصل  H+یون10تا  4مولكول هموگلوبین موجود است که هر مولكول آن مي تواند 

 . از خود آزاد نماید

ی سرخ وارد یاخته  H+های یون، را خنثي نماید که پالسما نتوانسته بااد آن 1در مواقع اسیدوز 

با عمل بافری هموگلوبین خنثي  نیز H+های یون. اود( خارج ميK+ ) ه و به جای آن یون پتاسیماد

اده  از سلول هم خارج، از مولكول هموگلوبین جدا اده H+های یون، برعكس در مواقع آلكالوز. نداومي

 2یپرکالميهااپس در اسیدوز ااهد افزایش یون پتاسیم پالسما ی. اودو به جای آن پتاسیم وارد مي

خود  PHدر صورتي که خون نتوان . باایممي 4ااهد کاهش پتاسیم یا هیپوکالمي 3هستیم و در آلكالوز

و در صورتي که سیستم اود خیر حدود یک ساعته وارد عمل ميأتسیستم تنفسي با کمي ، را تنظیم کند

ام خواهد داد اما این ظیفه را انجسیستم ادراری این و، خون را کامالً تنظیم نماید PHتنفسي هم نتواند 

 . (1383، نعلي و همكاراسید) اودميساعته  آغاز  12خیر أسیستم با ت

 سیستم بافری همو گلوبین  -2-2-15

ی آنها میل اتصال اود که هر سهميایجاد و حرارت  H  ،2CO+ ،هادر اثر متابولیسم سلول

. نمایدها تسهیل ميسیژن از هموگلوبین را در بافتاک را کاهش داده و آزاد ادنوگلوبین به اکسیژن هم
                                                 

1. Acidosis 

2. Hyperkalemia 

3. Alkalosis 

4. Hypokalemia 
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گیری توسط اکسیژن،  H+و یون  2COها برعكس مقادیر باالی اکسیژن از یک سو و مقادیر کم در ریه

میل اتصال هموگلوبین به ، هاعلت فشار باالی اکسیژن در آلوئولسازد چرا که به هموگلوبین را میسر مي

 و همچنین حرارت با اثر بر روی گلوبین میل اتصال به اکسیژن H+یون  ،  2COدر واقع . اکسیژن باالست

فشار اکسیژن ، باال 2CO و H+ها غلظت در سطح بافت. (1383، علي و همكارانسید) کنندرا تنظیم مي

؛ 1383، علي و همكارانسید؛ 1386، نگایتون و همكارا) اودحرارت ایجاد مي، ر اثر متابولیسمپائین و د

وارد اده با  H+یون . (1372، نادینگون و همكارا؛ 1385، نرابرگز و همكارا؛ 1385، نگان و همكارامور

در واقع آنچه به . آورددر مي آن را به حالت ، های مولكول هموگلوبینهای نمكي بین زنجیرهایجاد پیوند

در . تاس تبدیل ادن به حاالت قابلیت این مولكول در، دانیمگلوبین ميعنوان عمل بافری همو

های های نمكي مولكولکه پیوند اوندوارد اده به یاخته سرخ موجب مي H+ها چهار یون بافت

های این ناحیه قادر اده و اسید آمینه COOHها تبدیل به زنجیره  COO-زیرا هموگلوبین برقرار اوند 

 بنابراین با. به اکسیژن بسیار کم است میل اتصال حالت. ازندرا برقرار سهای نمكي گردند تا پیوندمي

، همان طوری که گفته اد. اکسیژن به سهولت آزاد خواهد اد، هاتوجه به کم بودن اکسیژن در بافت

ایجاد اده  H+. میگردد H+و   HCO3-های سرخ تبدیل به% گاز کربنیک خون در داخل یاخته07حدود 

های هموگلوبین را به مولكول، پیوند نمكي ایجاد نموده، هوارد اد H+تواند همچون یون مينیز  2COبا 

های حرارت نیز موجب تغییر اكل زنجیره. در آورده و آزادادن اکسیژن را تسهیل نماید حالت 

در سطح ، یر استپذهر چند که این اثر برگشت. د گرددگردد که اکسیژن بهتر آزاگلوبیني به نحوی مي

، 2Oفشار باالی . در عوض فشار اکسیژن باالست، کم 2COمقدار ، ناچیز بوده H+های ریوی یون آلوئول

-الی اکسیژن موجب اكسته ادن پیونددر واقع فشار با. تبدیل اود به  تا  حالت  اودميموجب 

، علي و همكارانسید) اودی سرخ مياین یون در یاختهر نتیجه افزایش و د H+ آزاد ادن، نمكي های

در محیط . اودرج اده و بجای آن پتاسیم وارد ميخا از گلبول قرمز، هکه آزاد اد H+یون . (1383

تا  اود و چون آنزیم کربنیک آنهیدراز وجود نداردکرینات ترکیب ميخارج اده با بي H+یون پالسما 

مقدار زیاد اسید کربنیک پالسما به علت ، کند H+یون  کربنات وبي تبدیل بهًااسید کربنیک را مجدد

  2CO. اودیط به سرعت تجزیه و تبدیل به آب و دی اکسیدکربن ميناچیز موجود در مح 2COمقدار 

تولید اده نیز بر اساس اصل انتشار گازها از فشار زیاد یعني خون وریدی به طرف فشار کمتر یعني داخل 

عالوه بر ، گرددمي هاچیزی که باعث آزادادن اکسیژن در بافت در واقع آن. کندمي حرکت هاآلوئول

در سطح  2COو  H+موجب دفع  یون بوده و آنچه  H+و یون  2COمقادیر باالی ، نکاهش فشار اکسیژ

؛ 1383، علي و همكارانسید؛ 1386گایتون و همكاران ) تمقدار زیاد فشار اکسیژن اس، اودمي هائولآلو

 . (1372، ادینگون و همكاران

ی تنفسي نقش هاهرسه در نقل و انتقال گاز، H+ومقدار 2PO ،2PCOگیریم که بنابراین نتیجه مي

مولكول هموگلوبین خود ، بیشتری وجود دارند 2COو  H+یون ، تری فعالهااز آنجائي که در بافت. دارند
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 یي که از فعالیت کمتری برخوردارندهابافت به خود اکسیژن بیشتری در اختیار آنان خواهد گذاات تا

 . (1383، و همكاران سیدعلي)

 اشباع اکسیژنی هموگلوبین -2-2-16

ي شار سهمایب ف، ای کمتر استیا آلودگي هوا که اکسیژن حبابچه یي همچون ارتفاعهادر وضعیت

ادل ت برای تباین حال ،با توجه به ضریب انتشاری پائین اکسیژن. یابدميو خون کاهش  هابین حبابچه

 ایابچهسهمي اکسیژن حب تعادل فشار از و مانع، ای و خون خطرناک استگاز حبابچهاکسیژن بین 

(2OAPو فشار سهمي اکسیژن خون سرخرگي ) (2OaP )2در مواقعي که ارزش . میشود OaP  100بین 

، همكاران وبویاجبو ) ابدیميااباع هموگلوبین به مقدار ناچیزی کاهش ، جیوه است مترمیلي 80تا 

گلوبین ااباع همو، جیوه مترمیلي 60به  80با کاهش فشار سهمي اکسیژن خون سرخرگي از . (2000

، رسدیوه ميج مترمیلي 60به کمتر از  OaP 2وزماني که  ، یابدميصد کاهش در 3/89به  9/94نیز از 

ژن سرخرگي به کاهش ادید انتقال اکسیتواند ااباع هموگلوبین رخ مي دهد که مي در گیرکاهش چشم

 (. سیدعلي  و همكاران) منجر اود

 هموگلوبین –در تغییر اشباع اکسی  ثرءسایر عوامل مو -2-2-17

هش هموگلوبین کا -ااباع اکسي اودميبجز کاهش فشار سهمي اکسیژن خون سرخرگي که باعث 

( و نیز DPG– 3و  2) تگلیسرافسفوید 3و 2و ، کربناکسیدفشار سهمي دی، افزایش دمای خون، یابد

 یابد معین افزایش 2POتا جدا ادن اکسیژن از هموگلوبین در یک  اوندميخون که باعث  PHکاهش 

، نو همكارا رابرگز؛ 1385، نمورگان و همكارا؛ 1383، همكارانو  سیدعلي؛ 1386، نگایتون و همكارا)

 . (1372، نادینگون و همكارا؛ 1385

 

 ی جداشدن اکسیژن از هموگلوبینمنحن -2-2-18

متر میلي 104بینیم که در فشار ، ميمادن اکسیژن از میوگلوبین را رسم کنی اگر منحني جدا

اما با کاهش فشار اکسیژن از درصد ااباع آن کم  اودمي% ااباع 100میوگلوبین نیز از اکسیژن ، هجیو

 مترمیلي 5و تنها در فشار  اودمياااع آن کم % از 10متر جیوه تنها حدود میلي 20. در فشار اودمين
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در واقع این . از اکسیژن کاسته خواهد اد 1جیوه به پائین است که به سرعت از درصد ااباع  میوگلوبین

ی بدن درحالت استراحت هاسلول. مساله حكایت از میل ادید میوگلوبین جهت اتصال به اکسیژن دارد

ین بجای هموگلوبین در بنابراین اگر میوگلوب، جیوه هستند متريمیل 25دارای فشار اکسیژني معادل 

جیوه نیز اکسیژن را از خود  مترمیلي 25در فشار  توانست، هرگز نميی سرخ وجود دااتداخل یاخته

. بنابراین نمایدجیوه اکسیژن را از خود آزاد مي مترمیلي 40در حالي که هموگلوبین در فشار ، آزاد نماید

ی هاسلول. ی عضالت مفید باادهای اکسیژن در سلولتواند به عنوان ذخیره کنندهن تنها ميمیوگلوبی

تنها در هنگام ، ی چرب به دست آوردههاعضالت در حالت استراحت انرژی خود را از متابولیسم اسید

، ه گلوکزتبدیل ب، انرژی خود را از اكستن گلیكوژن درون خود های عضالني است که این سلولهافعالیت

 الكتروني نیاز به اکسیژن دارند جهت مسیر انتقال، ی کربس به دست آوردهی گلیكولیز و چرخهچرخه

اگر همین . (1372، نادینگون و همكارا؛ 1383، همكارانو  سیدعلي؛ 1386، نگایتون و همكارا)

متر جیوه از میلي 104 منحني جدا ادن را برای هموگلوبین رسم کنیم  خواهیم دید که در فشار

پس ، متر جیوه اولین مولكول اکسیژن خود را از دست دادهمیلي 60در فشار حدود ، اکسیژن ااباع اده

دومین و سومین مولكول اکسیژن خود را ، ی ناچیزی از اختالف اکسیژنامنهاز آن به سرعت و دریک د

الف فشار منفي زیادی الزم است واقع جهت از دست دادن اولین مولكول اکسیژن اخت در. کندمينیز آزاد 

. اختالف فشار ناچیزی نیاز خواهد بود، اما پس از آن جهت از دست دادن دو مولكول دیگر اکسیژن

حتي در فعالیت ادید . دهدمولكول اکسیژن خود را از دست نمي مولكول هموگلوبین هیچ گاه چهارمین

برعكس اگر . اودميجیوه ن مترمیلي 15 الي 10کمتر از  هابدني نیز فشار اکسیژن در داخل سلول

جهت به دست آوردن اولین مولكول اکسیژن اختالف فشار ، ن بااد فاقد اکسیژمولكول هموگلوبین کامالً

در یک فشار ناچیزی دومین و سومین مولكول ، گاه آن را به دست آوردخواهد و هرزیادی مي مثبت نسبتاً

ن نیز اختالف فشار مثبت زیادی الزم رمین مولكول اکسیژه دست آوردن چهاجهت ب. کندميرا کسب 

به طور متوسط ) از اکسیژن ااباع بااد، % هموگلوبین50به فشاری از اکسیژن که در آن فشار . است

در  Aگویند که در رابطه با هموگلوبین 50pحاً بااد( اصطال 2oمولكول هموگلوبین دارای دو مولكول 

همان . باادمتر جیوه ميمیلي 21در حدود  Fرابطه باهموگلوبین در جیوه و مترمیلي 27-26حدود 

که میل اتصال  اودمياین امر موجب . اودميبرقرار  در حالت اسیدوز حالتطوری که گفته اد 

اکسیژن به حد ااباع رسیده و  بنابراین در فشارهای بیشتری از. هموگلوبین به اکسیژن نقصان یابد

زیرا هموگلوبین سریع تر و در  یابدميافزایش  50Pبه طوری که  کندميکسیژن خود را آزاد تر اسریع

در آلكالوز منحني به طرف چپ میل  برعكس. کندمياکسیژن خود را آزاد ، فشارهای بیشتری از اکسیژن

ابراین بن، زیاد است Rچون میل اتصال اکسیژن به حالت . گرددميپایدار  Rزیرا حالت  کندميپیدا 

نیاز  2Oجهت آزاد کردن اکسیژن به فشارهای کمتری از ، به حد ااباع رسیده 2Oدرفشارهای کمتری از 

منحني ، گویند که در اسیدوزدر اصطالح مي. گرددميکم  50Pدر این حالت واضح است که مقادیر . دارد

                                                 
1.   Myoglobine 
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و  سیدعلي) یابدميپ تمایل جدا ادن هموگلوبین از اکسیژن به راست میل پیدا کرده و در آلكالوز به چ

 . (1383، همكاران
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