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مواد زائد

. می می گویندپسماندهایی ایجاد می شود که به آ ن ها مواد زائد متابولیس. جانداران مواد مختلفی را مصرف کرده و این مواد در متابولیسم های مختلف شرکت می کنند

. اما بخش عمده ی آن ها در ساختار خود نیتروژن دارند که به آن ها مواد زائد نیتروژن دار می گویند. این مواد زائد متابولیسمی انواع مختلفی دارند

.این مواد زائد نیتروژن دار سمی هستند و باید از بدن دفع شوند

انواع مواد زائد نیتروژندار

آمونیاک

.  مواد حاصل از تجزیه آمینواسیدها در سلول دستخوش تغییراتی می شوند

اولین ماده ای که از این تغییر تولید می شود آمونیاک می باشد

.  بسیار سمی و تجمع در خون می تواند موجب مرگ شود

که  ( اوره، اوریک اسید)آمونیاک درون کبد تغییر کرده و به مواد نیتروژن دار دیگری 
.سمیت کمتری دارند تبدیل می شود

.مصرف می کند ATPفرایند تبدیل آمونیاک به اوره و اوریک اسید انرژی خواه بوده و 

اوره

اوریک اسید
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هم ایستایی

.مه دهدادابه مجموعه اعمالی گفته می شود که جهت حفظ حالت پایدار و نرمال محیط داخلی جاندار انجام می شود تا بتواند به فعالیت ها و بقای خود 

.نگه داشته می شود( 3-2)ی ثابت مثال بین یا نقطه در هومئوستازی وضعیت درون بدن در محدوده ثابت حفظ می شود نه در مقدار

(نه ویروسها و نه سلولهای مرده مانند اسکلروئیدها، چوب پنبه و آوند چوبی. )حیات جانداران به هم ایستایی وابسته است پس همه جانداران ویژگی هم ایستایی را دارند

.مایع اطراف سلولها باید از نظر غلظت مشابه مایع داخل سلول باشد

محیط داخلی

. محیط داخلی می گویند( لنف+ خون + مایع بین یاخته ای )در جانداران پرسلولی به مایعات خارج سلولی 

.می شودنتعریفدر جانداران تک سلولی محیط داخلی 

.نخاعی ، مایع مفضلی و مایع زاللیه جزء محیط داخلی محسوب می شوند-مایع مغزی

.سورفاکتانت، بزاق، شیره معده، شیره پانکراس، شیره روده  و صفرا جزء محیط داخلی محسوب نمی شوند

.، در این ها محیط داخلی همان مایع بین یاخته ای بین سلول هایشان می باشدهیدردر جاندارانی که خون ندارند مثل 

. ندادامه دهند باید متناسب با تغییرات محیطی یکسری تغییرات در خود انجام دهند تا خودشان را با محیطی که درون آن قرار دارند سازگار کنراجانداران برای اینکه بقای خود در محیط

. سلول های بدن جانداران همگی در محیط مایع زندگی می کنند

. ترکیدن آن جلوگیری می کندازاما پارامسی درون خود اندامکی به نام واکوئل ضربان دار دارد، واکوئل ضربان دار آب ورودی به درون سلول را به بیرون آن پمپ می کند و: مثالی از هومئوستازی در تک سلولی ها

پوتاالموس منجر تحریک هی. این مرکز در هیپوتاالموس قرار دارد. وقتی آب بدن کم می شود، مرکز تشنگی در مغز تحریک می شود. در تابستان در اثر ورزش و عرق کردن آب بدن کم می شود:  نمونه ای از هومئوستازی در بدن انسان
. این هورمون روی لوله های نفرون تاثیر گذاشته و بازجذب آب از کلیه ها را افزایش می دهد و موجب می شود که آب بدن افزایش پیدا کند. می شود ADHبه ترشح هورمونی به نام ضدادرای یا 

.استونه ای از هومئوستازی بیشتری خارج و اکسیژن بیشتری وارد شود که نمبن وقتی که میزان اکسیژن در خون کاهش و دی اکسید کربن افزایش می یابد، با تحریک مرکز تنفس، تعداد تنفس افزایش می یابد تا دی اکسید کر

.همه در هومئوستازی نقش دارند... ن واندام پوست با داشتن غدد عروق و چربی، کبد با دفع صفرا و سم زدایی، هیپوتاالموس با تنظیم ترشح هورمون ها، پروتئین ها در انعقاد خو

.توسط هورمون ها انجام می شوند و جزء هومئوستازی محسوب می شود... اعمالی مانند تنظیم قند خون، تنظیم میزان سدیم بدن، تنظیم دمای بدن، تنظیم مقدار آب بدن و 

.اگر بدن نتواند مقدار اضافی نمک را دفع کند، ادم رخ می دهد. مصرف زیاد نمک، یکی از عواملی است که می تواند احتمال ادم را افزایش دهد

.همه ی اندام و دستگاه های بدن در حفظ هومئوستازی نقش دارند؛ اما در این بین نقش کلیه ها یا همان دستگاه دفع ادرار بارزتر می باشد

. دبدن با هومئوستازی آن ها را تنظیم می کن. دامه حیات را تهدید می کننده اکمبود آب، اکسیژن و مواد مغذی یا انباشته شدن مواد دفعی یاخته ها مثل کربن دی اکسید و مواد دفعی نیتروژن دار از جمله مواردی اند ک

، چاقی، گازگرفتگی، مصرف دخانیات، سکته قلبی، فشارخون باال، خیز، تغییر  12افزایش چربی خون، سنگ صفرا، سلیاک، کمخونی ویتامین ب: مانند. از بیماری ها در اثر بهم خوردن هم ایستایی پدید می آیند( نه همه)بسیاری  
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وظایف کلیه ها

دفع مواد زائد نیتروژن دار مثل اوره ، 
اوریک اسید

.(گلوگز ادرار فرد سالم صفر است)دیابت یعنی افزایش ادرار نه لزوما وجود  گلوکز در ادرار

.پس می توان گفت میزان اوره ی خون با میزان انسولین آن رابطه ی عکس دارد. یکی از علل دیابت، کاهش ترشح هورمون انسولین می باشد

.  در هر دو نوع دیابت گلوکز خون بیشتر از حد طبیعی است. 2و نوع 1نوع . دیابت شیرین دو نوع دارد دفع برخی داروها و سموم 

مواد زائد لزوما همگی 
.نیتروژندار نیستند

ک ترشح هورمون اریتروپویتین و تحری
خون سازی

. کلیه ها به همراه کبد در تولید هورمون اریتروپویتین نقش دارند

.این هورمون با اثر بر مغز استخوان در ساخت گویچه قرمز موثر است

وند رمز می شدر صورتیکه کلیه ها از نظر تولید هورمون اریتروپویتین پرکار شوند مثال سرطانی شوند، باعث افزایش بیش از حد تولید گویچه های ق

تنظیم میزان یون های مختلف و نیز
تنظیم میزان آب پالسما 

.اگر بدن نتواند مقدار اضافی نمک را دفع کند، ادم رخ می دهد. صرف زیاد نمک، یکی از عواملی است که می تواند احتمال ادم را افزایش دهدم

.دنقش دارن( مثل حفظ مقدار طبیعی یون ها)بعضی از یاخته های پشتیبان بافت عصبی، در حفظ هم ایستایی مایع اطراف یاخته های عصبی 

.این هورمون در حفظ تعادل آب در بدن انسان نقش دارد. پروالکتین از هورمون هایی است که از بخش پیشین هیپوفیز ترشح می شود

.آب، یون ها و ویتامین های محلول در آب که اضافی اند از طریق ادرار از بدن دفع می شوند

این هورمون روی لوله های نفرون تاثیر گذاشته و بازجذب آب از کلیه ها . می شود ADHتحریک هیپوتاالموس منجر به ترشح هورمونی به نام ضدادرای یا 
.را افزایش می دهد و موجب می شود که حجم خون افزایش پیدا کند

خون PHتنظیم 

د از طریق تولی) تنظیم هماتوکریت 
(اریتروپویتین و تنظیم جذب آب

.هماتوکریت یعنی نسبت حجم تمام سلول های خونی به حجم کل خون

وند و در رمز می شدر صورتیکه کلیه ها از نظر تولید هورمون اریتروپویتین پرکار شوند مثال سرطانی شوند، باعث افزایش بیش از حد تولید گویچه های ق
.درصد می رسد٤٥نتیجه هماتوکریت افزایش می یابد و به بیشتر از 

اندام های کلیه، کبد و هیپوتاالموس روی هماتوکریت اثر دارند
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