
 تعادل اسيد و باز

  .ت يون هيدروژن بوسيله بافرها ، سيستم تنفسي و كليه ها بحث خواهد شد

ايجاد شده بين اسيد هاي امينه موجود در پيوند هاي 

پروتئين ها به  ساختار سه بعديبنابراين . نوسانات غلطت يون هيدروژن مي تواند اين پيوندها را تحت تاثير قرار دهد

و انواع  انزيمها، كانالها(پروتئين ها اعمال اساسي .كند

عوارض متعددي در غلظت يون هيدروژن مي تواند به اين ترتيب تغيير 

  .به عنوان مثال اسيدوز باعث كاهش در فعاليت سيستم عصبي و برعكس الكالوز منجر به افزايش تحريك پذيري در نورونها مي شود

PH=6/8-7/8 مربوط به غلطت اگرچه مقادير (.مي باشد

  )بدن با تغييرات اين يون در بازه وسيع تري سازگاري يافته است

كه معموال در اندازه گيري ها (البته اين رقم مربوط به خون شرياني است

  )ه كنيدعدر صورت نياز به ياداوري بيشتر به  رفرانس هاي بيوشيمي مراج

Hدر محلولهر ماده اي كه بتواند : باز
  . دريافت كند  +

	�� �
��  

اسيد بيشتر به فرم تجزيه شده در مي آيد يعني اسيد قوي تر 

  :استفاده مي كنيم PKاز  Kaو به جاي  .Kaاستفاده مي كنيم كه بطور قراردادي برابر است با منفي لگاريتم

H]افزايش همانطور كه قبال هم گفته شد  (
+
به معناي   [

HCL-H2 ( 
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ت يون هيدروژن بوسيله بافرها ، سيستم تنفسي و كليه ها بحث خواهد شد

"PH ؟  "ثابت بماند  

پيوند هاي روتئين هاي سلول در واقع رشته هاي پلي پپتيدي اند كه بوسيله انواع 

نوسانات غلطت يون هيدروژن مي تواند اين پيوندها را تحت تاثير قرار دهد. ه اند

كندمي تغيير نيز عملكردشان  پروتئين ها، بالطبع ساختمانبا تغيير در 

به اين ترتيب تغيير .انجام مي دهند به خصوص در نورونها بدن 

به عنوان مثال اسيدوز باعث كاهش در فعاليت سيستم عصبي و برعكس الكالوز منجر به افزايش تحريك پذيري در نورونها مي شود

7/8يعني معادل با  lit/ nEq 160- 16كه بدن مي تواند تحمل كند 

بدن با تغييرات اين يون در بازه وسيع تري سازگاري يافته است ...)پتاسيم، سديم(يون هيدروژن بسيار كم مي باشند اما در مقايسه با ديگر يون ها

Hيون  lit/nEq 40 با غلظتبرابر 
البته اين رقم مربوط به خون شرياني است .مي باشد  +

معموال در و در سلولهاي بدن متغير اما 7.35مربوط خون وريدي برابر با 

جدول  ).متابوليك توليد شده علت متابوليسم درون سلولي و فراورده هاي

   .بدن نشان مي دهدمختلف 

شيره پانكراس     ليايي ترين مايع بدنقو   PH=0/8شيره معده 

 PHاز انجا كه اعداد مربوط به غلظت يون هيدروژن بسيار كم مي باشد از پارامتري به نام 

Log1/[H(.استت يون هيدروژن برابر با لگاريتم عكس غلظ
+
]=PH(  

در صورت نياز به ياداوري بيشتر به  رفرانس هاي بيوشيمي مراج(.داريم ابتدا مروري بر مباني بيوشيميايي  اسيد و باز

Hيون هر ماده اي كه بتواند در محلول 
بازاطالق مي شودو   اسيد آزاد كند) پروتون (  +

                 :داريم )�
�����	
�

��	�

اسيد بيشتر به فرم تجزيه شده در مي آيد يعني اسيد قوي تر  واكنش بيشتر به سمت راست تمايل داردو درواقع  ثابت تعادل بيشتر باشد

  .چون يون هيدروژن بيشتري ازاد مي كند

استفاده مي كنيم كه بطور قراردادي برابر است با منفي لگاريتم Pkز معموال عدد كوچكي است ا

Pk و هرچه اسيد قويتر باشد . استPka كتر خواهد بودان كوچ.)

2S4-H3PO4- HNO3. ( ع اسيدهاي آمينه به وجود مي آينداز متابوليسم انوا

  .از متابوليسم تركيبات فسفردار ايجاد مي شود

H2CO3, NH4
+
, H2(  

غلظت فرآورده 
 واكنش دهنده هاغلظت 
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  تنظيم غلظت يون هيدروژن

ت يون هيدروژن بوسيله بافرها ، سيستم تنفسي و كليه ها بحث خواهد شدظدر اين قسمت نحوه تنظيم غل

"چرا تعادل اسيد و باز بايد حفظ شود 

روتئين هاي سلول در واقع رشته هاي پلي پپتيدي اند كه بوسيله انواع كه مي دانيد پهمانطور 

ه اندساختمانشان ساختار سه بعدي يافت

Hغلظت يون
با تغيير در . حساس است +

بدن انواع سلولهاي را در  )ترانسپورترها

به عنوان مثال اسيدوز باعث كاهش در فعاليت سيستم عصبي و برعكس الكالوز منجر به افزايش تحريك پذيري در نورونها مي شود.ايجاد كند

Hغلظت يون تغييرات  بازه 
كه بدن مي تواند تحمل كند  +

يون هيدروژن بسيار كم مي باشند اما در مقايسه با ديگر يون ها

 PH برابر  كه 4/7بدن مايعات  نرمال

مربوط خون وريدي برابر با ). استفاده مي شود

علت متابوليسم درون سلولي و فراورده هايبه (است 7حدود 

Hمقابل غلظت يون 
مختلف عات را در ماي +

شيره معده در اسيدي ترين مايع بدن ●

PH=8  
از انجا كه اعداد مربوط به غلظت يون هيدروژن بسيار كم مي باشد از پارامتري به نام  *

برابر با لگاريتم عكس غلظاستفاده مي شود كه 

  

ابتدا مروري بر مباني بيوشيميايي  اسيد و بازدر 

هر ماده اي كه بتواند در محلول به طبق تعريف 

�� ⇌ �� � ��  
  

��( براي هر واكنش يك ثابت تعادل
  

ثابت تعادل بيشتر باشد مقدار هر چه: نكته

چون يون هيدروژن بيشتري ازاد مي كند.است

معموال عدد كوچكي است ا K aچون 

PKa= log 10
1/ka

 = - log
ka

10  
Pkaفزايش معادل ا kaكاهش  نينابراب

  .)است PHاهش ك

از متابوليسم انوا: در بدن  اسيدهاي قوي

 H3PO4 از متابوليسم تركيبات فسفردار ايجاد مي شود

– ،اسيد الكتيك: اسيدها ضعيف

PO4

  

 باز كونژوگه اسيد



 تعادل اسيد و باز

	�� �
��������

����
→ 	 ���� � ��	

���
��

⟶ 									�� � 	���

               . برابر است) جزء اسيدي ( با ماده ي اوليه ) جزء بازي 

  ).ي است كه در ان غلظت جزء بازي و اسيدي واكنش با هم برابر مي شود

مي رساند اما از آن  ممكن را به حداقلPH تغييرات در مقابل اضافه شدن اسيد يا باز

  .هر چه غلظت بافر در محلولي بيشتر باشد ، قدرت بافر بيشتر است 

  �⟶�����	كربنيك	اسيد  

 اسيد و هم درهم در صورت اضافه شدن ،  PHفرم غيريونيزه برابر است پس در اين 

فاصله بگيريم قدرت  PHاما هر چه از اين  »كند بهتر جلوگيري مي

H2PO4
-

		[H2PO

 

نزديكتر  مد نظر است

PK،  شيب

) اضافه كردن اسيد و باز حداقل است
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 : پس براي هر ماده اسيدي مي توان يك واكنش تعادلي نوشت 

����

����

از	دو	طرف	معادله	يك	لگاريتم	منفي	مي	گيريم
����������������������� � log���� � �

� � log
����

����
⟹ Henderson � Hasselbalch	

جزء بازي ( غلظت آنيون هاي منفي  باشد به اين معناست كه در اين شرايط

PH ي است كه در ان غلظت جزء بازي و اسيدي واكنش با هم برابر مي شود

   :داردبه دو عامل بستگي  حاوي اسيد يا باز

H] ←افزايش  PH ← افزايش PKaهر چه بطور مثال 
+
  »كاهش [


	� مثال «نسبت فرم يونيزه به فرم غير يونيزه �

��	�
H] ←افزايش  PH ←افزايش   

+
  »ش افزاي [

PH  سيستم بافري استمايعات بدن.  

در مقابل اضافه شدن اسيد يا باز كهضعيف و نمك كونجوگه آن

  بستگي دارد؟

هر چه غلظت بافر در محلولي بيشتر باشد ، قدرت بافر بيشتر است : 

  .دارد نزديك تر باشد ، بافر قدرت بيشتريمورد نظر 

                                                             �� � ����	
– بيكربنات	

H2PO4نمودار قدرت بافر 
   :مي پردازيم -

فرم غيريونيزه برابر است پس در اين  يونيزه باغلظت فرم  PH= 8/6است يعني در   

بهتر جلوگيري مي PHيعني از تغييرات « كرد خود را داردعمل ينبهتر

  .بيشتر مي شود PHبافر كمتر مي شود و به ازاي اضافه كردن اسيد و باز تغييرات 

-   → H
+
 +  HPO4

2- 
 ⟶ PH=PK + Log

��-./	
– �

��0-./

�

PO4
-
] = [H2PO4

2-
] 

مد نظر استبراي محلول اي كه   PHاش به  PKاز بافري استفاده كنيم كه 

PK كمتر يا بيشتر از يك واحدمحدوده  PHدر  .باشد چون در اين صورت عملكرد بافر بهتر است

اضافه كردن اسيد و باز حداقل استبه ازاي  PHغييرات تبه اين معنا كه 

PH=5.8 بهترين عملكرد را از خود نشان مي دهد.  
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پس براي هر ماده اسيدي مي توان يك واكنش تعادلي نوشت 

  

� � log�� � log
����

����

 معادله	

باشد به اين معناست كه در اين شرايط PKa =PHاگر طبق معادله فوق  

[A
-
]= [HA]   )در واقع PK  همانPH

حاوي اسيد يا باز يك محلولPHپس  

1- PKa  بطور مثال  «اسيد چقدر باشد

نسبت فرم يونيزه به فرم غير يونيزه  -2

  :بافرها

PHاولين خط دفاعي در برابر تغييرات 

ضعيف و نمك كونجوگه آن يا باز مخلوطي از يك اسيد: بافر

  .جلوگيري نمي كند

بستگي دارد؟ عواملي قدرت بافر به چه

 »Concentration«غلظت بافر  -1

2- PK  هر چه : بافرPK بافر بهPH  مورد نظر

                                                            :مثال از مهمترين بافرهاي بدن3

هيدروژن	فسفات

�1	آمونيوم

نمودار قدرت بافر براي روشن شدن موضوع به 

PKa  است يعني در    8/6بافر مساوي با

بهتر فسفات ، بافرشدن بازصورت اضافه 

بافر كمتر مي شود و به ازاي اضافه كردن اسيد و باز تغييرات 

→		   6.8 = 6.8 + 0    →

از بافري استفاده كنيم كه   گاهدر آزمايش معموال

باشد چون در اين صورت عملكرد بافر بهتر است

به اين معنا كه (است  حداقل قدرت بافر نمودار

PH=5.8 - 7.8مثال براي بافر فسفات در 
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   :بافر بيكربنات

                                       : بنويسيم واكنش به شكل زير خواهد بود  HCO3/CO2هاسلباخ براي بافر    –معادله هندرسن اگر بخواهيم 

��� � ��� ⇌ ����� ⇌ �� + ����	
– ⟶ �� = 3.5)1( 

  به شكل هاي مختلفي حمل مي شود دفع شود در خون و از آلوئول هادي اكسيد كربن توليدي توسط متابوليسم سلولها تا زماني كه 

با اب تركيب  )درصد 81حدود (و بخشي )كربوامينوهموگلوبين(بخشي از ان در تركيب با هموگلوبين ) درصد 8در حدود (محلولبخش از ان به صورت 

اين واكنش در پالسما با سرعت كم و در گلبولهاي قرمز به دليل وجود انزيم كربنيك انهيدراز با سرعت بيشتري انجام مي (و اسيد كربنيك را مي سازد

  .تجزيه مي شود در خون غلظت كمي دارد و خيلي سريع �����. )گيرد

در معادله هاي زير مي توانيم از  �����، پس به جاي غلظت وجود دارد) (6)���(حل شده بصورت  ��� ملكول 400،  �����به ازاي هر  
�8.0�

9::
  .استفاده كنيم  

[�����]= 
8.0(;)

9::
 

  .فشار بجاي ميزان حل شده استفاده مي كنندبطور معمول در ازمايشگاه ها از اندازه گيري  از طرفي

    :بصورت زير است ��� (d)با   ���فشار رابطه بين   

 CO2  (d)مول mmHg40  ،2/1 ، بنابراين در فشار محلول وجود داردبه صورت   CO2مول  CO2، 03.0 فشار  mmHgبه ازاي هر  طبق قانون هنري

  .گيري آن راحت تر است استفاده كنيم كه اندازه  P CO2مي توانيم از  CO2(d)وجود دارد ، پس به جاي  بصورت حل شده

PH=3.5 + Log 
��8.<	

– �

��08.<�
→	PH=3.5 + Log 

[�8.<	
– ]

=8.0(;)>/9::
→	PH = 3.5 + Log400 + log 

[�8.<	
– ]

[8.�(6)] → PH=6.1 + Log 

[�8.<	
– ]

=8.0(;)>
		
طبق	قانون	هنري
�������	PH=6.1 + log 

[�8.<	
– ]

:.:�-	8.0
                                        :نهايي معادله فرم

  : به  است است وابسته بيكربناتبافر داراي محلولي كه  PHپس 

  غلظت يون بيكربنات  -1

  :در نتيجه طبق معادله فوق           CO2فشار  -2

  آلكالوز ←PH↑←بيكربنات  ↑                  

                  ↑↓PH ←	CO2 ← اسيدوز  

   .باشند بستهيا باز و مي توانند  بافري هاي سيستم

چون فسفر غلظت فسفات نمي تواند در بدن تغيير زيادي كند «آن نمي تواند تغيير كند و ثابت است مثل بافر فسفات  زاءبافري كه غلظت اج:  closeبافر 

از اين رو يك سيستم بسته محسوب و باشد PH در خدمت تنظيم واندغلظت اجزاء اين بافر تا حد خاصي ميت ، پساعمال گوناگوني در بدن نياز است براي

  ».مي شود

مثل بافر بيكربنات كه اجزاي آن مرتب مي تواند به خون اضافه شود يا از خون برداشته شود پس اجزاي آن با محيط  خارج در ارتباط است و :  openبافر 

  : است openبافر بيكربنات به سه علت  در واقع .كم يا زياد شود بسته به نياز مي تواند

1- CO2 مبادله مي شود از طريق سيستم تنفسي به طور مداوم با محيط.  

  .مقدار بيكربنات مي تواند توسط كليه ها تنظيم شود -2

3- CO2  در بدن توليد مي شودبه واسطه متابوليسم.  

  .بالطبع با توجه به اينكه قدرت يك بافر تحت تاثير غلظت اجزاء ان قرار مي گيرد سيستم هاي بافري باز از قدرت بيشتري برخوردارند

==================================================================================================  

  :اكنون به فيزيولوژي اسيد و باز در مايعات بدن مي پردازيم
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  :از بدن �Bراه ها ي اضافه شدن يا برداشته شدن 

در حالت عادي ... در دستگاه گوارش معده، پانكراس و: نكته .استكه معادل اضافه شدن اسيد به بدن از كولون   ��HCOترشح و نهايتا دفع مقداري  -1

چون تركيبات قليايي دفع مي شود معادل اضافه شدن اسيد  اسهال،: در حالت پاتولوژيك مثل مگر. نه اسيدي اضافه مي شود نه اسيدي برداشت مي شود

    .برابرست با ازدست دادن اسيد استفراغ محتويات معده به تنهايي .مي باشد

متابوليسم كامل .وارد مي شود مايعات بدن به) رژيم  غذايي مختلط( ييغذا مواد طريق متابوليسماز   �Hيون  meq 80درروز حدود : رژيم غذايي -2

در ديابت اما در شرايطي مثل متابوليسم بيهوازي كربوهيدراتها توليد اسيد الكتيك مي كنند و يا مي كند  ��� كربوهيدرات و چربي منجر به توليد اب و 

  ).ريك اسيديدي هيدروكسي بوت و استواستيك اسيد (.مي باشد يتوليد اجسام كتوني اسيد چربي و كربوهيدراتكه حاصل متابوليسم ناقص 

اسيد : اسيد سولفوريك، ليزين و ارژينين: متيونين و سيستئين( واند هم اسيد و هم باز توليد كندمي تمتابوليسم اسيدهاي امينه موجود در پروتئين ها 

  .ولي در مجموع اسيد توليد مي شود )بيكربنات:كلريدريك و اسپارتات و گلوتامات 

 را مي سازد كه از تجزيه  �����با آب تركيب شده و  ���، )مول  20تا  15روزانه در حدود (توليد مي كند ��� يامتابوليسم سلول ها: متابوليسم -3

  و يا اسيد هاي ديگري كه در باال ذكر شد) مول در روز 12-10در حدود (توليد مي شود  �Hآن 

  :توليد مي شود دونوع اسيد در بدننابراين در مجموع ب    

و به همين دليل به عنوان منبع اضافه  .تبخير و خارج مي شودتنفسي كه توسط سيستم  ���مثل ) : Volatile acid( يا فرار قابل تبخير اسيد -1

 شدن اسيد در بدن محسوب نمي شود چون مرتب توسط سيستم تنفس دفع مي شود

ميلي اكي  100-50در حدود (مي باشند... هستند كه ناشي از متابوليسم غذاها، داروها و fixاسيدهاي ) : Non volatile(فرار  اسيدهاي غير -2

اين اسيدها در خون بطور ازاد گردش نمي كنند بلكه ابتدا توسط . مثل اسيدسولفوريك، اسيد نيتريك، اسيد كلريدريك يا الكتيك اسيد )ن در روزواال

شده طي اين روند  بنابراين كليه ها بايستي اوال نمك اين اسيد ها را از طريق ادرار دفع كند و ثانيا بيكربنات مصرف .سيستم بافري بيكربنات بافر مي شوند

  كند بافري شدن را جبران

اگر بيكربنات توسط ادرار دفع شود يعني اسيد به بدن اضافه شده و   و طبق معدله هندرسون؛ با توجه به فراواني بافر بيكربنات در مايعات بدن: هتنكچند 
[��]   .را داريم ]بيكربنات[ ↑و   به بدن است زبا  درادرار دفع شودبه معني اضافه شدن��اگر يون  و. در خون خواهيم داشت ↑

 .دفع مي شود است يعني بطور خالص هيدروژن 4.5ادرار   PHدر حالت عادي *

  .توسط سيستم تنفسي برداشته مي شود ���در بدن شود چون   ��هر گونه اختالل در سيستم تنفسي مي تواند منجر به تجمع يون *

FGH	1فعاليت هاي سلولي حدود    I�J �K⁄⁄  پس به طور خالص روزانه ) به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در روز(توليد مي كنند يون هيدروژن

FGHحدود 
I�JM   .به طور خالص وارد بدن مي شود �� يون) 80بطور متوسط (  100- 50  

  توليد شده چه مي كند؟ ��بدن با اين 

  )PHتنظيم (اولين خط دفاعي بدن = سيستم بافري -1 

 ) ���دفع ( سيستم تنفسي  -2

 ) ���دفع اسيدهايي به غير از ( كليه ها  -3

درحد ثانيه وارد عمل مي (اهش مي يابد آن را آزاد مي كند كزياد مي شود آن را به خود مي گيرد و وقتي  غلظت يون هيدروژنوقتي = سيستم بافري

  )شود

شروع (مي برد پيش  �� كاهش غلظت چپ و در نتيجه را به سمت 1دفع مي كند و عمال واكنش را از طريق ريه ها) اسيد فرار( ���=   سيستم تنفسي

  )دقيقه  12- 10در حدود 
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در (از طرفي بي كربناتي كه براي بافر شدن اين اسيدها . دنرا دفع مي كن) fixاسيدهاي (مثل سولفات ها و فسفات ها و كلريدها  بنيانهاي اسيدي= كليه ها

ت ان را در خون  ثابت دفع و غلظرا  )ناشي از اسيدهاي غير فرار( توليد شده ��  در همين راستا.را دوباره بازسازي مي كنند مصرف شده )زمان توليد

   .كليه ها در اين رابطه داراي بهره فيدبكي بينهايت مي باشندعملكرد  –يكي دو روز طول مي كشد  -نگه مي دارند

  

  :بدن مي پردازيم يبافرهامهمترين ابتدا به بررسي مزيتها و معايب 

، مايع بينابيني و مايع )پالسما(سه مايع بدن كه باهم در ارتباط هستند شامل خون 

در اين سه مايع به موازات هم كنترل مي  ��داخل سلولي است، غلظت يون 

  .شود

  :مهمترين بافرهاي هر سيستم

  ��HCO+ ��  ⇋ �����    خون

 ��   +OPQ�  Hpro ⇋پروتئين ها             

  �R��   +�  HHb ⇋مثل آلبومين و هموگلوبين              

و  پروتئين ها    :خل سلوليمايع دا و  �����				  :مايع ميان بافتي

 ����9�  تركيبات داراي فسفر

  

 COOHمي توانند به عنوان يك بافر عمل كنند، عامل كربوكسيل  :پروتئين ها

 Pkaچون اما  -بگيرد يا از دست بدهد ��مي تواند  ��1و عامل آميني شان 

 اما . بدن زياد به كار نمي آيند PHمحدوده در  آنها خيلي باال يا خيلي پايين است

مي توانند  به عنوان بافر در بدن  موجود در ساختمان پروتئين هازنجيره هاي جانبي 

كه ( Pk=7.1دين به علت حلقه هاي ايميدازولي كه دارد اهميت زيادي دارد چون اين حلقه ها يتسدر بين اسيدهاي آمينه مختلف، هي -عمل مي كند

 پس هر .عمل مي كند ن بافر مي تواندبه عنوابدن  PHاسيدآمينه اي است كه در  مهمترين دارند بنابراين هيستيدين) خون است  PH=7.4نزديك به 

 – 7.4آنها  Pka -بافرهاي پروتئيني بزرگترين بافرهاي بدن از نظر غلظتي هستند -پروتئيني كه ميزان هيستيدين آن بيشتر باشد عملكرد بافري بهتري دارد

به خاطر هيستيدين زيادي كه دارند مهمترين بافر خون محسوب ) به خصوص هموگلوبين( و گلوبين ها ت باال به علت غلظدر پالسما، آلبومين . است 7.9

 Pk oxy-Hb=6.7     .    مي شوند

   .بافر مناسبي محسوب مي شود داردكه  هيستيدين زيادي بعلتهموگلوبين  :هموگلوبين

Pk داكسي هموگلوبين  با اكسي هموگلوبين متفاوت است                   :  

) كسيدا(اما وقتي اكسيژن خود را از دست مي دهد.و در حضور اكسيژن راحتتر يون هيدروژن را از دست مي دهديعني هموگلوبين اكسيژنه اسيدي است 

Pk  آن بهPH  كسي يل داامتبه همين دليل )  7.9(شودمي بدن نزديكHb  براي باند با�بيشتر از اكسي �Hb  بنابراين در بافت ها كه هموگلوبين   .است

با هيدروژن باند مي شود اما در  Hbدر مويرگ هاي سيستميك . با يون هيدروژن توليد شده در بافتها تركيب مي شود د را از دست مي دهداكسيژن خو

تجزيه مي شود و  ���به  �����مي سازد كه  �����آزاد مي شود و  ��كم مي شود و در نتيجه   Pkريه ها كه اكسي هموگلوبين را داريم، 

  .دفع مي شود از طريق ريه ها ���

بدن نزديكتر است اما اين بافر  PHنسبت به بيكربنات به كه   Pk= 6.8 :است مناسب براي مايعات بدن بافر ��HPO9و  ����9�در فرم  :فسفاتبافر 

كليه ها و  اما در استخوان ها ،. ي زياد نيستدر مايع خارج سلول بعالوه غلظت اجزاء آناست و closeچون يك بافر  نسبت به بيكربنات كم اهميت است



 تعادل اسيد و باز

در مايعات  بنابراين) …,ATP,ADP(فسفات زياد هست

و غلظت اجزاء .و همانطور كه قبال توضيح داده شد قدرت بافرهاي باز بيشتر است

  .سلولي استمهمترين بافر خارج 

كار مي كنند پس همه با هم در حال تعامل و تعادل اند و بر 

 يك از بافرها به آن برمي گردد كه كدام PHتنظيم  اهميت و سهم نسبي هر كدام از آنها در

ا اين بنزديكتر است و سپس بقيه بافرها بايد خودشان را 

  . اين بخش بطور مفصل در سيستم تنفسي مورد بحث قرار گرفته است

      

central اثر مي گذارد و باعث تغيير در تهويه مي شود .

	↑ TGUVWX�VWQUاما دامنه تغييراتي كه . و بالعكسPH 

پاسخ سيستم تنفسي به آلكالوز . در پاسخ به آلكالوز و اسيدوز متفاوت عمل مي كند

خيلي كاهش پيدا كند، » باال PH«ضعيف تر و محدودتر است چون كار اصلي سيستم تنظيم اكسيژن است و اگر تهويه بخواهد در پاسخ به آلكالوز 
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فسفات زياد هستي شود و درون سلول ها هم تركيبات مايع داخل سلولي بافر خوبي است چون در توبول ها تغليظ م

و همانطور كه قبال توضيح داده شد قدرت بافرهاي باز بيشتر استاست  openاما مقدارش در خون زياد است و از همه مهمتر 

مهمترين بافر خارج داليل بيكربنات ن به اي. ان توسط كليه ها و سيستم تنفسي قابل تغيير و تنظيم است

Isohydric principle :(  تمام سيستم هاي بافري با يك يون�
كار مي كنند پس همه با هم در حال تعامل و تعادل اند و بر  �

 .مطلوب ايفا مي كنند PHشان سهمي را در ايجاد 

�
�=�Y  

اهميت و سهم نسبي هر كدام از آنها در )مثل پالسما(داشتيم در يك محلول

نزديكتر است و سپس بقيه بافرها بايد خودشان را  )كه حاصل عمل مجموع سيستم هاي بافري است(محلول 

  .به عبارتي تغيير در اجزاي يك بافر مي تواند بر روي باقي بافر ها نيز اثر كند

اين بخش بطور مفصل در سيستم تنفسي مورد بحث قرار گرفته است

يك رابطه فيدبك منفي «شود  PHتغيير در ميزان تهويه آلوئولي مي تواند باعث تغيير در 

�افزايش غلظت 
چون » تهويه ريوي افزايش مي يابد»  �

�كمورسپتورها به غلظت يون  
حساس هستند و باعث تغيير در تهويه  �

  

 centralنمي تواند از سد خوني مغزي عبور كند و بر روي 

peripheral  كمورسپتورها و هم بر كمورسپتورهايcentral

   »!تا تغيير يون هيدروژن در خون حساس ترند ���به تغيير در 

TGUVWX�VWQU، هرچه مشاهده مي كنيد با ميزان تهويه آلوئولي ⟸ �� ↓

در پاسخ به آلكالوز و اسيدوز متفاوت عمل مي كند ventilationد بيشتر است يعني 

ضعيف تر و محدودتر است چون كار اصلي سيستم تنظيم اكسيژن است و اگر تهويه بخواهد در پاسخ به آلكالوز 

  .محسوب مي شودكه خود اين عامل محرك سيستم تنفسي 
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مايع داخل سلولي بافر خوبي است چون در توبول ها تغليظ م

  .اهميتش بيشتر است مذكور

  

[\]Bسيستم بافري 
�/^_` :  

 Pk=6.1  اما مقدارش در خون زياد است و از همه مهمتر

ان توسط كليه ها و سيستم تنفسي قابل تغيير و تنظيم است

Isohydric principle( اصل ايزوهيدريك

شان سهمي را در ايجاد  Pkاساس غلظتشان و 

 Yغلظت 
�	a

	a
 = �� 

�	0

	0
 =�� 

�	<

	<

در يك محلول بافريعني اگر چندين 

PHكدام به  Pkغلظت بيشتر دارد و 

به عبارتي تغيير در اجزاي يك بافر مي تواند بر روي باقي بافر ها نيز اثر كند.تطبيق دهندسيستم 

  

اين بخش بطور مفصل در سيستم تنفسي مورد بحث قرار گرفته است:  PHسيستم تنفسي و تنظيم 

تغيير در ميزان تهويه آلوئولي مي تواند باعث تغيير در 

افزايش غلظت « PHبينشان است و با كاهش 

peripheral   كمورسپتورها به غلظت يون

  .ريوي مي شوند

  

  

�يون 
نمي تواند از سد خوني مغزي عبور كند و بر روي   �

chemoreceptors اثر بگذارد.  

pheralهم بر  ���تغيير در ميزان اما 

به تغيير در  centralكمورسپتورهاي «

با ميزان تهويه آلوئولي راPH ارتباط مقابلدر نمودار 

د بيشتر است يعني ارروي تهويه د» اسيدوز«پايين 

ضعيف تر و محدودتر است چون كار اصلي سيستم تنظيم اكسيژن است و اگر تهويه بخواهد در پاسخ به آلكالوز 

كه خود اين عامل محرك سيستم تنفسي هايپوكسي بوجود مي آيد

  

  

  

  

  

  

↓


