SANGELE

	Sângele este un lichid vital existent în corpul oamenilor precum şi în cel al animalelor, care hrăneşte toate organele şi ţesuturile corpului şi elimină substanţele nefolositoare sau reziduale din organism.
	Cunoscut şi sub numele de "râul vieţii", sângele este pompat de către inimă printr-un sistem de vase de sânge, reprezentat de sistemul circulator.
	O persoană adultă are între 5 şi 6 litri de sânge, ceea ce reprezintă 7-8% din greutatea totală a corpului. Cantitatea de sânge prezentă în organismul unei persoane poate varia. În timpul deshidratării, de exemplu la un maraton, volumul de sânge prezent scade. În cazul unei sarcini însă, volumul de sânge creşte, deoarece sângele mamei trebuie să transporte mai mult oxigen.
Rolul sângelui: 
	Sângele transportă oxigen de la plămâni la toate ţesuturile corpului, iar la întoarcere transportă substanţe nefolositoare, în special dioxidul de carbon la plămâni, iar de aici CO2 este scos din organism prin intermediul expiraţiei.  Când transportul de oxigen eşuează (sau nu are loc), persoana moare în câteva minute.
	Alimentele care au fost transformate de sistemul digestiv în proteine, grăsimi şi carbohidranţi sunt de asemenea   transportate la ţesuturi de către sânge. Aceste nutrimente oferă energia necesară metabolismului precum şi posibilitatea ca celulele să-şi îndeplinească funcţiile normale. Substanţele reziduale produse în timpul metabolismului, cum ar fi acidul uric, sunt transportate de către sânge la rinichi, unde sunt transformate în urină, iar apoi sunt eliminate din organism (prin excreţie).
	Pe lângă oxigen şi nutrimente, sângele mai transportă şi 	hormoni, care reglează anumite funcţii ale corpului. Mişcarea acestor chimicale permit unui organ să controleze funcţia altuia deşi cele două organe se situează la o anumită distanţă unul de celălalt. Astfel, sângele joacă şi rolul de sistem de comunicaţii între anumite organe ale corpului
	Sângele mai este responsabil şi de activităţile sistemului imunitar, ajutând la combaterea infecţiilor şi a bolilor. De asemenea, sângele mai transportă şi substanţe care îl împiedică să curgă din organism în urma unei răni, lucru realizat cu ajutorul coagulatorilor, care îşi încep activitatea la câteva secunde după rănire.
	Sângele este vital şi pentru menţinerea unei temperaturi corporale stabile; la oameni această temperatură este de 37,00 C (98,60 F) şi poate varia în limite mici, de maxim un grad Celsius.
	Producerea de căldură şi pierderea de căldură în diferite părţi ale corpului sunt echilibrate de transferul de sânge prin vasele de sânge. Acest lucru are loc datorită variaţiei diametrului vaselor de sânge din piele. Atunci când o persoană se supraîncălzeşte, vasele de sânge se dilată, iar un volum mărit de sânge circulă prin piele.
Căldura se împrăştie prin piele, reducând în mod eficient temperatura corporală. Din cauza măririi volumului de sânge ce trece prin piele, aceasta poate deveni roz.
În condiţii de temperatură scăzută, pielea devine palidă, odată cu micşorarea diametrelor vaselor de sânge, acesta nemaiajungând în piele şi reducând astfel pierderile de căldură.

Compoziţia sângelui:
	Aproximativ 55% din cantitatea de sânge este reprezentată de lichidul cunoscut sub numele de plasmă. Restul de 45% este compus din trei tipuri de celule: celule roşii (eritrocitele), celule albe (leucocitele) şi trombocitele.
A) Plasma: este compusă în special din apă şi săruri. Rinichii sunt cei care menţin concentraţia de sare în plasmă, deoarece orice fluctuaţie a acestei concentraţii poate duce la funcţionarea incorectă a celulelor corpului. În condiţii extreme, modificarea acestei concentraţii poate duce la comă şi chiar moarte. 
Plasma conţine de asemenea şi vitamine, minerale, proteine, factori coagulanţi şi produse reziduale. Plasma are de obicei culoare galbenă datorită proteinelor dizolvate în ea. 
B)Celulele roşii: compun sângele în proporţie de aproximativ 45%. Prima lor funcţie este să transporte oxigen de la plămâni la toate celulele corpului. Celulele roşii sunt compuse predominant dintr-o proteină şi hemoglobina, care captează oxigenul în timp ce sângele circulă prin plămâni, dându-i culoarea roşie.  În timp ce sângele trece prin ţesuturile, hemoglobina transportă oxigen la toate celulele corpului. Celulele roşii nu au nucleu. Membrana acestei celule este flexibilă şi se poate întinde în mai multe direcţii fără să se spargă, proprietate importantă, leucocitele trebuie să treacă prin cele mai mici vase de sânge, capilarele. 
C)Grupe de sânge: Există multe tipuri de leucocite, iar orice persoană nu poate avea decât un singur tip de astfel de celule. Grupele de sânge sunt indicate de absenţa sau prezenţa unor substanţe pe suprafaţa leucocitelor. Grupa de sânge este importantă din mai multe motive medicale. În cazul în care o persoană pierde o cantitate mare de sânge, atunci ea are nevoie de o transfuzie pentru a înlocui celulele roşii pierdute. Transfuzia se poate face de la o persoană cu aceeaşi grupă de sânge sau de la una a cărei  grupă de sânge este donatoare universală.
D)Celulele albe:	Compun sângele în proporţie de maxim 1%, dar cu toate acestea, ele au o importanţă imensă. Ele joacă un rol vital în cadrul sistemului imunitar- ele reprezintă mecanismul principal de apărare împotriva bacteriilor, viruşilor şi paraziţilor. Celulele albe reuşesc acest lucru prin atac direct, care implică de obicei identificarea organismului străin, alipirea de acesta, iar apoi distrugerea lui.
	Celulele albe mai produc şi anticorpi, care sunt lăsate în sistemul circulator pentru a găsi şi pentru a se alipi de organisme străine. După alipire, este posibil ca a anticorpul să distrugă organismul străin, iar în cazul în care nu reuşeşte acest lucru, se solicită ajutor de la alte celule ale sistemului imunitar pentru a distruge organismul străin.
E)Trombocitele:
	Cele mai mici celule din corp sunt trombocitele, care sunt create pentru un singur scop – pentru a începe procesul coagulării, oricând un vas de sânge este secţionat sau rupt. Imediat ce o arteră sau o venă este rănită, trombocitele din zonă încep să se unească între ele, precum şi de marginea rănii. De asemenea, ele dau stimulenţi în sânge pentru a reduce sângerarea, pentru a aduna mai multe trombocite în zonă, şi altele. 
Producerea şi eliminarea sângelui:
Sângele este produs în măduva oaselor, care se află în interiorul oaselor. La copii, măduva din majoritatea oaselor este implicată activ în formarea celulelor ce compun sângelui. Pe măsură ce copiii cresc şi ajung adulţi, procesul de formare a oaselor în măduva braţelor şi a picioarelor încetează, acesta concentrându-se în craniu, coloana vertebrală, coaste şi pelvis. Cele trei celule (roşie, albă şi trombocita)_se formează dintr-una singură, numită celulă-mamă. În mod remarcabil, experimentele au arătat că doar 10 celule-mame se pot multiplica, în patru săptămâni în 30 bilioane de celule roşii, 30 bilioane de celule albe, şi 1,2 bilioane de trombocite – destule pentru a înlocui fiecare celulă conţinută în sânge din organism. O celulă roşie trăieşte între 100 şi 120 de zile din momentul în care a fost lăsata în sângele circulant. În acest răstimp, celulele roşii îmbătrânesc. După trecerea acestei durate de viaţă - sau în cazul în care sunt lovite(indiferent de vârstă) - celulele roşii sunt eliminate de către splină, şi, în cantităţi mai mici, de către ficat. O celulă albă trăieşte între 18 şi 36 de ore. Cu toate acestea, unele dintre aceste celule sunt responsabile pentru menţinerea memoriei imunologice. Aceste celule deţin informaţii despre organismele străine care au mai fost in conflict cu organismul uman respectiv (pentru a-l distruge mai repede şi mai eficient la o următoare -eventuală- apariţie). „Celule de memorie” fac imunităţile posibile.




