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 فصل اول

 هاآب و الکترولیت

 

𝟐در کل حدود های بیولوژیک است. ترین ماده سیستمآب فراوان

𝟑
 (  ICFآب بدن را مایع داخلی سلولی )  

و 
1

3
 دهد. آن را مایع خارج سلولی تشکیل می  

  بیشترین یون داخل سلولی پتاسیم می باشد . لیز ناگهانی سلول ها موجب آزاد شدن پتاسیم داخل

 می شود . هایپر کالمیسلولی و 

  𝑁𝐻2و  COOHو   SHو   OHموارد مختلف بر اساس حاللیت در آب به سه دسته قطبی ) مثل گروه های 

( و همچنین دوگانه دوست یا آمفی پاتیک ) مانند فسفولیپید،  𝐶𝑂2  ،𝑁2     ،𝑂2(، غیر قطبی ) مانند  

 شوند. پروتئین، ویتامین و استرول ( تقسیم می

ی تعداد به واسطه پیوندهای غیرکوالندهد ، وندهایی که در انواع واکنش رخ میدر مجموع در بین تمامی پی

 زیادشان تأثیر قابل توجه تری را نسبت به پیوندهای کواالن دارند. 

آب پیوند هیدروژنی دارد و خیلی از خصوصیات آب به خاطر  ،آب حالل خوبی است و یک حالل جهانی است

 پیوند هیدروژنی آن است.

 

 «  اسمزی فشار» 

های آب شود. مولکولحل شدن هر نوع حاللی در آب موجب تغییر در یک سری خصوصیات فیزیکی آب می

ی حل شده به سمت محلول با غلظت بیشتر حرکت کنند تمایل دارند که همیشه از محلول با غلظت کمتر ماده

 . گویندهای آب فشار اسمزی میکه به نیروی ایجاد شده توسط حرکت مولکول

ی یک ماده بستگی یونهای حاصل از تجزیه تعدادگیری فشار اسمزی اسمول بر لیتر است. و به واحد اندازه

 فشار اسمزی جزء خواص کولیگاتیو است(.(دارد
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 برای مثال :  

 ا اسمول بر لیتر غلظت دارد.  ←مول گلوکز 1

 اسمول بر لیتر غلظت دارد.  NaCl  ← 2مول بر لیتر 1

  است که  مانند آلبومین  های آناسمزی در پالسما نسبت به آب میان بافتی به علت پروتئینفشار زیاد

 گویند. به این فشار اسمزی، فشار کلوئیدی یا فشار اسمزی می

 های)در خارج از سلول نقش یون𝑁𝑎+  ،𝐶1−و ،HC𝑜3
( و در داخل سلول نقش یونهای  +𝐶𝑎2و  −

𝐾+   و𝑀𝑔2+ ها در ایجاد فشار اسمزی اهمیت دارد. سفاتها و فو پروتئین 

 

  یونیزاسیون آب وPH  

 وجود دارد. +𝐻3𝑂به شکل  + 𝐻در سیستم های بیولوژیک 

 اما چون آب الکترولیت ضعیفی است احتمال این تفکیک شدن بسیار کم است.

 

 ثابت تعادل واکنش تفکیک آب:

  = 1 × 10−14[𝑜𝐻− [ ]𝐻+  ، ]Kw [ =𝐻2o]  𝐾𝑒𝑞 ×         
[ 𝐻+][𝑂𝐻−]

[𝐻2 𝑂 ]
  = Keq  

به این   POHو   pHخواهد بود. بنابراین   14−10همواره برابر   −𝑜𝐻و   +𝐻یعنی حاصلضرب دو یون 

 ترتیب محاسبه خواهند شد. 

PH = - log [𝐻+]    ,   POH = - log [𝑜𝐻−]            PH + POH = 14 

 بافرها

 های بیولوژیک حضور دارند. در سیستم pHبافرها به منظور جلوگیری از تغییرات شدید 

  تشکیل شده است.  اسید ضعیف و باز مزدوج آن ) نمک آن اسید (بافر معموالً از یک 

𝐻2O  𝐻+ + 𝑂𝐻− 
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  بافرها درpH    نزدیک بهp𝑘𝑎 (pH  خود ) ای است که در آن فرم یونیزه و غیر یونیزه برابر است

 دهند. بیشترین خاصیت بافری را نشان می

 

 

 معادله هندرسون ـ هاسلباخ

 :شودو غلظت اجزای بافر نوشته می pH  ،p𝑘𝑎این معادله بر اساس 

 

PH = p𝑘𝑎 + log 
[𝐴−− ]

[𝐻𝐴]
 

 

 ها تعادل آب و الکترولیت

ها، کلیه نقش اساسی را دارد. که این کار را با باز جذب یکسری از یونها انجام در حفظ تعادل آب و الکترولیت

 ها کنترل سیستم رنین ـ آنژیوتانسین است. دهد. این باز جذبمی
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 کاهش فشار خون توسط →ترشح رنین از کلیه    →  Iتولید آنژیوتانسین   →   IIبه  Iتبدیل آنژیوتانسین 

  II  آنژیوتانسین              
موجب تنگ کردن عروق خونی

افزایش فشار خون
   ,

ترشح آلدسترون

H2o و  𝐶1− و Na+بازجذب
                             می شود.   

 شود. موجب ترشح وازوپرسین و در نهایت باز جذب آب میدر خون   +𝑁𝑎در نهایت افزایش 

 

 

 تنظیم تعادل  اسید و باز  

 شود. های بافری، ریوی و کلیوی انجام میاین تنظیم توسط سیستم

 . سیستم بافری یون های هیدروژن را در بدن خنثی می کند 

 

 

 

 سیستم بافری 

 

 

 

𝐻𝑐𝑜3 از ←سیستم بافری بیکربنات
زیاد شود   +𝐻اگر  ←تشکیل شده 𝐻2Co3و  −

 ،𝐻+    با𝐻𝑐𝑜3
تجزیه و از ریه دفع  𝐶𝑜2حاصل به  𝐻2Co3ترکیب و سپس  −

 شود.ترکیب و آب تشکیل می +𝐻زیاد شود با   −𝑜𝐻شود، اگر می

HP𝑂4سیستم بافری فسفات: از 
𝑃04و −2

− 𝐻2  تشکیل شده است. که اگر𝐻+  یا

𝑜𝐻−  وزیاد شود به ترتیب با𝐻𝑃𝑂4
2− 𝑃𝑂4

− H2 ترکیب میشود . 
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  .سیستم بیکربنات در مایع خارج سلولی و بافرفسفات  در درون سلول نقش اساسی دارند 

 است . پالسما  مهم ترین سیستم بافری سیستم بیکربنات 

  سیستم بافری فسفات به دلیل داشتنpk=6.8  که بسیار نزدیک بهph   بدن است ،قوی

 می باشد .و مهم ترین بافر داخل سلولی و توبولی کلیه ها  ترین سیستم بافری بدن 

 . سیستم بافری هموگلوبین فراوان ترین بافر در بدن است 

  هموگلوبین ریوی: این سیستم با دفع𝐶𝑜2  ،pH کند. را تنظیم می 

𝐶𝑜2 + توسط کربنیک انهیدراز غشاء گلبل قرمز 𝐻𝑐𝑜3
− ←  𝐻2Co3  ← 𝐻2𝑂   +𝐻+  ← 𝐻𝑐𝑜3

در  −

آزاد شده از   +𝐻بیکربنات دوباره با  ←شود شود و بیکربنات به ریه منتقل میتبادل از گلبول وارد پالسما می

از ریه  𝐶𝑜2تجزیه شده و  𝐶𝑜2و  𝐻2𝑂به  𝐻2Co3 ←شود. ساخته می 𝐻2Co3شود و هموگلبین ترکیب می

 شود.میدفع 

 

  1وقتی که+PK= .است بهترین بافر است 

  ازPH 5/1-7/1 تواند در این محدوده مقاومت کند.بهترین حالت است چون بافر می 

  قوی ترین دست تعیین کنندهPH باشد.می هاکلیه 

درصد نقش  04درصد خارج سلول است که این  06درصد آن داخل سلول است و  06از کل آب بدن 

درصد پالسما،  2ها، درصد بین سلول 82داخلی بدن دارد و شامل  کننده در حفظ هموستاز یا محیطتعیین

درصد فضای حدواسط ) آب مثال در مفاصل، فضایی که در پریکارد وجود دارد، مایعات در وسط پرده  0

 باشد.جنب( می
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PH  کند، که اولین عامل آن همان بافرها هزینه می 7.4بنابراین بدن برای این  است. 7.4خون برابر

 .را تنظیم می کند  PHو از این طریق  به سراغ تنفس میرود بدن  جواب ندهد این بافرها هستند اگر

 ـ اختالالت اسیدی ـ بازی 

 اگر در اختالالت اسید بازی PH  خون افزایش یابد ، آلکالوز و اگر PH  خون کاهش یابد ، اسیدوز

تغییری نکند به آن اختالل اسید ـ باز جبران شده  PHگوییم و اگر در طی این اختالالت اسید ـ بازی 

 می گوییم .

 PH  خورد. که باالتر رود هموستاز به هم می7/45تر یا از پایین 7/35است. حال اگر از  7/4خونPH 

 گوییم.  اسیدوزرا  7/35ز تر اپایین PHو  آلکالوز را 7/45باالی  

 انوالع اختالالت اسید وباز:

 . الکالوز تنفسی 0. آلکالوز متابولیک    3. اسیدوز متابولیک    2.اسیدوز تنفسی    1

و  2COبرای اینکه متوجه شویم که آلکالوز تنفسی است یا متابولیکی باید دو ماده را به ما بدهند، یکی فشار 

-یکی فشار 
3HCO .نشان دهنده اسیدوز تنفسی و دومی نشان دهنده آلکالوز متابولیکی است. که اولی 

CO2  +  H2O     کربنیک اسیداز                  H2CO3                             HCO3
-    +  H+ 

-مثال اگر فردی 
3HCO .آن باالست و آلکالوز هم دارد، آلکالوز متابولیک است 

-فردی که 
3HCO 2یم است ولی فشار آن تنظCO  آن کم است، آلکالوز تنفسی دارد. و کلیه آن را

 جبران می کند.
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 pH H فشار𝐶𝑜2 𝐻𝑐𝑜3
− 

 n 40 0/7 طبیعی
𝐸𝑞

𝑙
 40mm Hg 24 m 

𝐸𝑞

𝑙
 

 ↑↑ ↑ ↑ ↓کاهش اسیدوز تنفسی

 ↓↓ ↓ ↓ ↑افزایش آلکالوز تنفسی

 ↓ ↓↓ ↑ ↓کاهش اسیدوز متابولیک

 ↑↑ ↑ ↓ ↑افزایش آلکالوز متابولیک 

 وقایع اولیه رابا یک فلش و وقایع ثانویه را با دو فلش نشان دادیم .

 

 اسیدوز تنفسی

دهد. که در رخ می اسیدوز تنفسیکاهش یابد و غلظت آن در خون افزایش پیدا کند  2COزمانی که دفع 

ها، در بصل النخاع، باربیتورات مراکز تنفسیمسمومیت با مورفین، آسیب ، پنومونیکاهش تهویه به علت 

-دهد. که واکنش جبرانی افزایش بازجذب رخ میانسداد و عفونت مجاری هوایی 
3HCO هاست.در کلیه 

 آلکالوز تنفسی

دهد رخ می )هایپر ونتیالسیون(افزایش تهویهدر خون کاهش پیدا کند که به علت  2COزمانی که غلظت 

های ها، صعود به ارتفاعات، ورزشتواند ناشی از ترس و ناراحتیشود. افزایش تهویه میایجاد می آلکالوز تنفسی

، هیپوکسی، مصرف کاتکوالمینها، آسم و ... باشد. CNSهای ، عفونتمسمومیت با سالیسیالتسنگین، 

-واکنش جبرانی افزایش دفع 
3HCO هاست.در کلیه 
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 اسیدوز متابولیک

تواند ناشی دهد. که میرخ می اسیدوز متابولیککربنات در خون وجود داشته باشد زمانی که کاهش غلظت بی

، مصرف داروهای اسیدی مثل آسپیرین، مسمومیت با متانول، مونوکسید دیابت قندیهای کلیوی، از نارسایی

تولید اجسام کتونی و ... که واکنش  ، تولید اسید الکتیک فراوان،اسهالکربن، سالیسیالت در مراحل پیشرفته، 

-از طریق ریه و افزایش بازجذب  2COجبرانی آن افزایش دفع 
3HCO  و دفع+H هاست.در کلیه 

  در بیماران دیابتی به دلیل مصرفر چربی به جای قند اجسام کتونی تولید می شود که موجب اسیدوز

 می شود.

آید آلکالوز تنفسی به وجود می 2COدر مسمومیت با آسپسرین ابتدا به علت تحریک مرکز تنفسی و دفع  نکته:

 شود.که در ادامه به علت تولید اسیدهای آلی، اسیدوز متابولیک ایجاد می

 آلکالوز متابولیک

دهد. که می تواند ناشی از رخ میآلکالوز متابولیک  کربنات در خون اتفاق بیفتدزمانی که افزایش غلظت بی

خون ریزی شدید، کربنات سدیم، ، مصرف داروهای قلیایی مثل بیترشح آلدوسترون، استفراغافزایش 

و ... رخ دهد که واکنش جبرانی آن دقیقا عکس اسیدوز  انسداد پیلور معده، انسداد روده، هیپوکالمی

 متابولیک است.
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  : نکات فصل

  الکتریک معیاری برای توانایی حل کردن ترکیبات یونی است. هرچه این ثابت ثابت دی

الکتریک آب بسیار باال است )بیشتر شود. ثابت دیبزرگتر باشد توانایی حالل برای حل کردن بیشتر می

 های معمول و کمتر از فرمامید(از حالل

  هیستیدین باPka  مهمی را در بافری نمودن درون  هایی است که نقشیکی از اسید آمینه 4,0حدود

 سلول دارد.

  بیماری آدیسون به علت کاهش غلظت آلدسترون)کم کاری قشر آدرنال( و افزایش دفع آب و سدیم و

 شود. کاهش دفع پتاسیم ایجاد می

  بیماری کوشینگ به علت افزایش غلظت آلدسترون)پرکاری قشر آدرنال( و کاهش دفع آب و سدیم و

 شود.یجاد میافزایش پتاسیم ا

 مزه به علت کاهش ترشح دیابت بیADH افتد و منجر به از هیپوفیز خلفی اتفاق می یا وازوپرسین

 ها است.اختالل در تنظیم تعادل آب و الکترولیت

  افزایش یابد یعنی  24می باشد .اگر این نسبت از  86نسبت غلظت بی کربنات به کربونیک اسید در بدن

شده و آلکالوز رخ داده  است واگر نسبت کمتر از بیست شد یعنی اسیدوز است غلظت بیکربنات بیشتر 

 و کربونیک اسید افزایش دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


