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 زاغآ یرامیب ره یارب وراد تسیب اب ار دوخ یاهفرح یگدنز ،راکهزات کشزپ کی

 تسیب یارب وراد کی اب ار دوخ یاهفرح یگدنز ،هبرجتاب کشزپ کی و دنکیم

 .دناسریم نایاپ هب یرامیب

 )۱۸۴۹-۱۹۱۹( رِلزآ مایلیو رِس

 

  



 
 

 ،دناهدمآ همانسرد نیا رد هک ار یردان یاهیرامیب هاگچیه تسا نکمم ،ناکدوک ای یلخاد بط دننامه یصاخ یصصخت یاههتشر رد زج هب

 نم فده اما ؛دنهدیم ناشن اهنآ هب یبیجع یهقالع ،لاؤس ناحارط و تسا هدننکزیامتم ،یکشزپ یاهناحتما رد ناشنتسناد دنچره .دینیبن

 تسود نم .تسا گرزب ریوصت کی زا یتمسق ،یکشزپ زا شخب ره .تسین اهناحتما رد ندش زیامتم ًافرص ،همانسرد نیا رد اهنآ حیضوت زا

 اب ،هنافسأتم .موشیم تیذا ندیمهفن نیا زا و دنکیم مجیگ .دشاب میور شیپ یدایز هایس طاقن ،ریوصت نیا هب ندرکهاگن ماگنه هک مرادن

 یسیونهصالخ تمس هب ،تاوزج و اههمانسرد .دنوشیم رتشیب هایس طاقن نیا درذگیم هک زور ره ،روشک یکشزپ شزومآ رد هتفرگلکش یاهدنور

 ،نتفگ ار یلصا تاکن و نتفگ رتمک هک تسا هتفرگ لکش ام رد نایذه نیا .تسا هدش یلصا تاکن نتفگ هب دودحم ،یسرد یاهسالک و هتفر

 .مینکب رتهدامآ ینیلاب تبابط و اهناحتما یارب ار دوخ میناوتب و دنامب نامدای رتهب هک دوشیم ثعاب

 تاحیضوت فذح اب .میاهتفر هابتشا ار هار هک مراد رواب ًاقیمع ،اهناحتما یارب یگدامآ هچ و دشاب تبابط فده هچ ؟تسا هنوگنیا ًاعقاو ایآ اما

 .میاهدرک مورحم یلصا ریوصت ندید رتهب زا ،ندش رتقیمع تذل زا ،ندرک کرد و ندیمهف تذل زا ار دوخ هکلب ؛میاهدرکن تمدخ دوخ هب ،رتشیب

 دنرادیم هاگن مه رانک ار ام )Chunk( تاعالطا تاعطق هک دنایبسچ نامه ،دنتسه یژولویزیفوتاپ یاهحیضوتً الومعم هک هدشفذح بلاطم نیا

 .تسیمتح یریگدای تسکش ،نهذ رد )Association( تاطابترا نیا داجیا نودب .دننکیم لیهست ،مزال عقاوم رد ار تاعالطا ندروآدای هب و

 راوشد بلاطم ،یژولورفن هک دننکیم لوبق ارم فرح ،دنناوخیم ار همانسرد نیا هک یدارفا یهدمع منکیم رکف .دینک ناحتما راب کی دیناوتیم

 دوجو هب یژولوکامراف و یژولوتاپ و یژولویزیف ماغدا زا هک تفرگ رظن رد یژولورفن رب یاهمدقم ناونع هب دوشیم ار همانسرد نیا .دراد یدایز

 تیذا بلاطم ندناوخ ماگنه ارم هک یلاخ یاج کی – تفرگ لکش یشزومآ ألخ کی هب خساپ رد ،نتشون هنوگنیا یهیلوا یهدیا .تسا هدمآ

 و یتیلورتکلا و بآ تالالتخا ،یژولوکامراف ندناوخ ماگنه هک ییاهلاؤس زا یدادعت هب ماهدرک یعس نآ رد هک دش هتشون نیا شلصاح .درکیم

 .تسا نیودت تسد رد تالالتخا نیا یارب زین ییازجم یهمانسرد .مهدب خساپ ،تفرگیم لکش نم یارب زاب و دیسا

 دراد دوجو نامروشک یاههاگشناد رد هک )Pseudo-Integration( »بذاک ماغدا« نیا زا و هدش کیدزن یعقاو ماغدا هب مدق کی هکنآ یارب

 .دنراد دوجو ینرتناهرپ و یرایتسد یاهسنرفر رد ،بلاطم نیا یهمه ًابیرقت .ماهداد حیضوت اهوراد رتسب رد ار یژولویزیفوتاپ تاکن ،موشب رود

 لایشنسا مهد شیاریو ،٣نوسیره مکی و تسیب شیاریو ،٢نوتیاگ مهدراهچ شیاریو ،١گنوزتاک مهدزاود شیاریو ،هدشهدافتسا یلصا یاهباتک

 رد زین هدافتسا دروم عبانم رگید .دناهدش هداد حرش اهسیوناپ رد زین یفاضا تاکن زا یخرب .دنتسه ٥نوسلن لایشنسا مهن شیاریو و ٤لیسیس

  .دناهدمآ اهسیوناپ

 همانسرد نیا مناوتب ات )amirmoghorbani@gmail.com( دیهدب عالطا نم هب ار یشراگن و یملع هابتشا هنوگره هک موشیم لاحشوخ

 .منک رتلماک ار

 ینابرق دمحمریما

 ۱۴۰۱ راهب

 
1 Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination and Board Review, 12th Edition. 
2 Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (Guyton Physiology) 14th Edition. 
3 Harrison's Principles of Internal Medicine, Twentieth Edition (Vol.1 & Vol.2), 21st Edition. 
4 Andreoli and Carpenter's Cecil Essentials of Medicine, 10th Edition. 
5 Nelson Essentials of Pediatrics, 9th Edition. 
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 هیلک رب رثؤم یاهوراد رگید و اهکیتروید

 

 وراد فرصم یانمت ...دراد وراد فرصم یارب یتاذ یهقالع کی ناسنا

 .دنکیم زیامتم تاناویح رگید زا ار ناسنا هک تسا یگژیو کی

 رلزآ مایلیو رس

 

 ،یمیدق یاهباتک رد .میسانشیم ار اهنآ هک تسا اهنرق .دنهدیم شیازفا ار راردا نایرج هک دنتسه ییاهوراد )Diuretics( اهکیتروید

 ،نردم یاهکیتروید .دناهدش یفرعم راردا نایرج یهدنهدشیازفا یاهوراد ناونع هب هک مینیبیم ار نارفعز و نایبنیریش دننامه ییاههایگ

 ییایلق ار راردا هک دنراد ار تیصاخ نیا ،یدیمانوفلوس یاهکیتویبیتنآ دندیمهف هک دوب ۱۹۳۷ لاس .دنتسه ام اب هک تسا لاس دص هب کیدزن

 رد )Edema( مدِا نامرد هب ،اهکیتویبیتنآ نیمه زا هدافتسا اب زتراوش مایلیو رتکد ،۱۹۴۹ لاس ،دعب یمک .٦دننک دایز ار راردا نایرج و هدرک

 نیا زا مادک ره دروم رد ،لصف نیا رد .٧درک پاچ New England Journal of Medicine رد ار دوخ یهلاقم و تخادرپ بلق ییاسران

 دننامه یرگید یاهوراد ،اهنآ رب هوالع .درک میهاوخ تبحص اهنآ اب طبترم یژولوتاپویزیف و یبناج تارثا ،ینیلاب دربراک ،رثا مزیناکم ،اهکیتروید

 .مینکیم یسررب راصتخا هب ار ٨ADH یاهتسینوگآ

 
6 Diuretics: a review, Wile D. SAGE journals 2012 
7 The Effect of Sulfanilamide on Salt and Water Excretion in Congestive Heart Failure, Schwartz W.B. N Engl J Med 1949 
8 Anti-diuretic hormone or arginine vasopressin (ADH or AVP) 

Drugs acting on 
kidney

Modifying salt 
excretion

Proximal convoluted 
tubule

Carbonic anhydrase 
inhibitors

SGLT2 inhibitors

Thick ascending loop 
of Henle

Loop diuretics

Distal convoluted 
tubule

Thiazides 

Cortical collecting 
duct

K+-sparing diuretics

Osmotic Diuretics

Modifying water 
excretion

ADH agonists

ADH antagonists

Osmotic Diuretics

 .مهدزاود شیاریو ،گنوزتاک باتک :عبنم .هیلک رب رثؤم یاهوراد :١ لکش
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 :دنریگیم یاج یلک یهتسد ود رد ،ام ثحب دروم یاهوراد

 .دنوشیم میسقت یفلتخم یاههورگریز هب ،لوبوت رد رثا لحم بسح رب هک دنهدیم رییغت ار کمن عفد هک ییاهوراد .۱

 .دنهدیم رییغت ار بآ عفد هک ییاهوراد .۲

 ،دینیبیم ۲ لکش رد هک روطنامه .دنتسه هیلک یدرکلمع دحاو اهنورفن .دراد نورفن رازه تسیود و نویلیم کی دودح ام یهیلک ره

 نیا رد ار نورفن درکلمع یاهنوگ هب کیتروید یاهوراد .دنراد رارق الودم رد نآ زا ییاهتمسق و )سکتروک( هیلک رشق رد نورفن زا ییاهتمسق

 .دبای شیازفا راردا نایرج تیاهن رد هک دنهدیم رییغت اهتمسق

 Renal Blood سپ .دوریم اههیلک یوس هب ،تسا L/min 5 هک ام Cardiac Output زا ۲۰ ٪ دودح هک مینک عورش اجنیا زا ار ثحبم

Flow 1 دودح L/min مجح ۴۰ ٪ دودح – تیرکوتامه نامه ای( اهلولس و )نوخ مجح ۶۰ ٪ دودح( امسالپ زا ،نوخ هک مینادیم .تسا 

 گرخرس قیرط زا امسالپ رتیلیلیم ۶۰۰ ،هقیقد ره .دوشیم ml/min 600 اب ربارب ام Renal Plasma Flow سپ .تسا هدش لیکشت )نوخ

 ،نامه ددع نیا .دوریم اهلوبوت نورد هب و هدش رتلیف ۲۰ ٪ دودح اهنت ،رادقم نیا زا .دسریم لورمولگ هب )Afferent Arteriole( ناروآ

Glomerular Filtration Rate ای GFR 120 دودح هک تسا ml/min هدشرتلیف عیام نیا ۹۹ ٪ زا شیب .تسا )Filtrate(، بذجزاب 

 رد هک مینک شومارف دیابن هتبلا .تسا ml/min 1 دودح رد شایجورخ هک تشاد میهاوخ ار راردا ،مخ چیپ و رپ یهلول نیا یاهتنا رد و هدش

 .دش دنهاوخ هفاضا لوبوت تایوتحم هب )Secretion( ندش حشرت قیرط زا زین داوم زا یخرب ،ریسم نیا

 .مهدزاود شیاریو ،گنوزتاک باتک :سکع عبنم .هیلک رب رثؤم یاهوراد رثا لحم و نورفن فلتخم یاهتمسق :٢ لکش
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 یاهلولس نیا .تسا نورفن لایلتیپا یاهلولس یهدهع هب ،حشرت و بذجزاب یهفیظو

 نیا .دناهدش لصو مه هب )Tight Junctions( یمکحم تالاصتا یهلیسو هب ،لایلتیپا

 هک Luminal شخب کی .دوشب میسقت شخب ود هب ،لولس یاشغ هک دنوشیم ثعاب تالاصتا

 Peritubular ترواجم رد هک Basolateral شخب کی و دراد رارق ارجم ترواجم رد

Capillary Network نارباو گرخرس زا یلوبوت ِرود ِیگریوم یهکبش نیا .تسا )Efferent 

Arteriole( زا عنام مکحم تالاصتا دوجو .دنوشیم نآ دراو یبذجزاب داوم و دیآیم دوجو هب 

 تمس ود ،هجیتن رد و هدش لارتلوزاب تمس هب لانیمول تمس زا اشغ لخاد یاهنیئتورپ لاقتنا

 )Polarity( تیبطق ،لولس هک دوشیم هتفگ ًاحالطصا .دنهدیم ماجنا یتوافتم یاهراک ،اشغ

 .دننکیم مهارف ار داوم حشرت و بذجزاب تصرف ،نورفن یاهلولس ندوب یبطق .دراد

 :دراد زاین اهنیئتورپ کمک هب و دنکب روبع اشغ زا ًامیقتسم دناوتیمن ،ندوب رادراب رطاخ هب هک دیریگب رظن رد ار میدس نوی ،لاثم ناونع هب

 هب ،ییایمیش و یکیرتکلا تظلغ بیش تهج رد میدس نوی •

 لولس نورد هب ،لانیمول یاشغ قیرط زا ییاهنیئتورپ کمک

 لارتلوزاب یاشغ رد هک میساتپ-میدس پمپ ار بیش نیا .دیآیم

 یاهلولس ،ATP فرص اب پمپ نیا .دنکیم مهارف ،دراد رارق

 یارب تظلغ بیش هک دنکیم یلاخ میدس زا ار نورفن لایلتیپا

 .دوشب مهارف لولس هب نمول زا میدس ندمآ

 میساتپ-میدس پمپ طسوت ،تظلغ بیش تهج فالخ رب ،میدس •

 .دوشیم لقتنم یتفابنایم یاضف هب لارتلوزاب یاشغ قیرط زا

 .دننکیم هلخادم دنیارف ود نیا رد ،دنهدیم رییغت ار کمن عفد هک ییاهوراد

 

 زاردیهنا کینبرک میزنآ یاههدننکراهم

 رتلیف هنادازآ ،بآ اب هارمه ،نوی هس ره .دنشابیم تانبرکیب و دیارلک یاهنوی ،هارمه یاهنوینآ و تسا میدس ،یلولس جراخ یلصا نویتاک

 Proximal Convoluted Tubule ای کیدزن یهدروخچیپ یهلول رد ،هدشرتلیف بآ و میدس ۶۵ ٪ دودح .دنیآیم نمول لخاد هب و هدش

)PCT( ترابع زا ،بذجزاب یاج هب هک تسا رتهب هتبلا .دراد تانبرکیب نوی بذجزاب رد یمهم شقن ،زاردیهنا کینبرک میزنآ .دوشیم بذجزاب 

Regeneration of Bicarbonate هتخاس هرابود ،دوشیم هداد حیضوت همادا رد هک یدنیارف رد ،نوی نیا هک اریز ؛مینکب هدافتسا 

 :دوشیم

 لولس لخاد هب تظلغ بیش تهج رد ار میدس نوی کی ،دراد رارق لانیمول یاشغ رد هک Exchanger +H-+Na مسا هب ینیئتورپ •

 .دتسرفیم ارجم لخاد هب ،تظلغ بیش تهج فالخ رب ،لولس زا ار )نژوردیه نوی( نوتورپ کی نامزمه و هدرب

 تیاهن رد و یتفابنایم عیام سپس و لولس هب نمول زا میدس لاقتنا :٤ لکش
 .مهدراهچ شیاریو ،نوتیاگ :سکع عبنم .گریوم

 لولس ندوب یبطق دنیارف هب مکحم تالاصتا :٣ لکش
 .Current Biology :سکع عبنم .دننکیم کمک
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 و هدش بیکرت هدشرتلیف ِتانبرکیب نوی اب نژوردیه نوی ،ارجم رد •

 .دزاسیم ار )3CO2H( دیسا کینبرک

 نبرک دیسکاید و بآ هب زاردیهنا کینبرک میزنآ طسوت دیسا کینبرک •

 .)Luminal Carbonic Anhydrase( دوشیم هتسکش

 هب ،هدش در اشغ زا هجیتن رد و دوشیم لح یبرچ رد نبرک دیسکاید •

 دنیارف نیا .دوشیم بیکرت بآ اب هرابود ،لولس رد و هدمآ لولس لخاد

 Cytosolic Carbonic( دنکیم لیهست زاردیهنا کینبرک میزنآ زین ار

Anhydrase(. تسا دیسا کینبرک ،شنکاو نیا لصاح. 

 نوی و نژوردیه نوی و هدش )Dissociate( کیکفت دیسا کینبرک •

 .دوشیم دیلوت تانبرکیب

 و نمول لخاد هب Exchanger +H-+Na قیرط زا نژوردیه نوی •

 هب ،)دیارلک ای میدس اب هارمه( لارتلوزاب یاشغ قیرط زا تانبرکیب نوی

 یتفابنایم یاضف زا تانبرکیب .دوشیم هداتسرف یتفابنایم یاضف

 .٩ددرگیم زاب نوخ نایرج هب و هدش اهگریوم بذج

 

 دودح هنازور ،لامرن طیارش رد .دوشب حشرت نمول لخاد هب نژوردیه نوی کی دیاب ،دوشیم بذجزاب هک تانبرکیب نوی ره یازا هب هک دینیبیم

4400 mEq 4320 دودح و هدش حشرت نمول لخاد هب نژوردیه نوی mEq نیا .دیآیم نمول لخاد هب و دوشیم رتلیف تانبرکیب نوی زین 

 نوی ندش حشرت دنیارف هک دشاب نامدای .)دریگیم تروص Titration رتقیقد نابز هب( دننکیم یثنخ ار رگیدمه و هدوب ربارب ًابیرقت ددع ود

 ِنژوردیه نوی ،دباییم شیازفا زین هدشرتلیف ِتانبرکیب نوی هک کیلوباتم زولاکلآ لثم یطیارش رد .تسا ریذپعابشا ،نمول لخاد هب نژوردیه

 ملاس ام یهیلک رگا ،رگید نایب هب .دوشیم عفد راردا زا یفاضا تانبرکیب و هدادن ار تانبرکیب زا رادقم نیا بذجزاب فافک ،PCT رد هدشحشرت

 .مینک داجیا رادیاپ کیلوباتم زولاکلآ تیعضو کی میناوتیمن ،)تانبرکیب میدسً الثم( ایلق ندروخ اب ،دشاب

 یوراد .دنتسه زاردیهنا کینبرک میزنآ یاههدننکراهم ،اهوراد نیا زا هتسد کی .تسا PCT اهنآ رثا لحم هک میورب ییاهوراد غارس هب ،لاح

 ۲۵۰ یاهصرق( یکاروخ مه و )یمرگیلیم ۵۰۰ یاهلایو( یقیرزت مرف هب مه هک هدوب )Acetazolamide( دیمالوزاتسا ،هداوناخ نیا یلصا

 .تسا دوجوم )یمرگیلیم

 میهاوخ ییایلق راردا کی و )Diuresis	Bicarbonate( دوشیم راردا رد تانبرکیب عفد ثعاب ،زاردیهنا کینبرک میزنآ راهم اب دیمالوزاتسا

 رادیاپ ،دنکب فرصم ار وراد درف هک یتقو ات زودیسا نیا .دیآیم دوجو هب کیلوباتم زودیسا و هدش یلاخ تانبرکیب زا ندب ،هجیتن رد .تشاد

 هک درادن دوجو یتانبرکیب هجیتن رد و دوشیم رتلیف مه یرتمک تانبرکیب ،دنک ادیپ شهاک ندب تانبرکیب ریاخذ هک زور دنچ زا سپ ،اما .تسا

 
 RTA Type II ای )cidosisAubular Tenal RProximal  )Proximal RTA مان هب یرامیب کی هب رجنم تانبرکیب بذج و یزاسزاب دنیارف رد لالتخا هنوگ ره ٩

 عفد ًابقاعتم و رتلیف مدع و تانبرکیب زا ندب ندشیلاخ تلع هب .)دنکب فرصم دیمالوزاتسا ًامئاد هک یسک دننامه( دوشیم عفد راردا رد تانبرکیب ،یرامیب نیا رد .دش دهاوخ
 .دوب دهاوخ ییایلق ،هدننک ییایلق یاهوراد فرصم تروص رد اهنت ،دارفا نیا راردا ،تانبرکیب ندش

 ،گنوزتاک :سکع عبنم .PCT رد تانبرکیب نوی یزاسزاب دنیارف :٥ لکش
 .مهدزاود شیاریو
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 ۳ ات ۲ دودح فرظ( تسا هدنوشدودحم-دوخ ،وراد نیا کیتروید رثا ،هجیتن رد .دوشب دایز راردا مجح ًابقاعتم و دتفا قافتا یتانبرکیب زروید

  .دراد دوجو زین کیلوباتم زولاکلآ ،مدا رب هوالع هک تسا یطیارش رد ،نآ یکیتروید دربراک .)زور

 رد و هدش لتخم زین Exchanger +H-+Na درکلمع ،لولس لخاد نژوردیه نوی شهاک هجیتن رد و زاردیهنا کینبرک میزنآ نداتفا راک زا اب

 رگید هک اریز ؛)Mild Natriuresis( تسین دایز نادنچ ،هدش عفد میدس یلک رادقم .دراذگیم ریثأت زین میدس بذجزاب یور وراد نیا هجیتن

 .دننکیم ناربج ار میدس بذجزاب شهاک نیا ،نورفن یاهتمسق

 هجیتن رد و هدش دیلوت اهلولس نیا رد یرتمک تانبرکیب ،میزنآ نیا راهم اب .١٠دراد دوجو زین مشچ ِفلتخم یاهتفاب رد ،زاردیهنا کنیبرک میزنآ

 عیام یلصا یاهنوی .دباییم شهاک )Body	Ciliary( یناگژم ماسجا مویلتیپا طسوت )Humor	Aqueous( هیلالز لخاد هب تانبرکیب حشرت

 تمس نیا هب یرتمک بآ هجیتن رد و هدش مک عیام نیا لخاد یاهلومسا رادقم ،تانبرکیب شهاک اب .دنتسه تانبرکیب و رلک و میدس هیلالز

 مشچ لخاد راشف شهاک ،ییاهن یهجیتن .دوشیم مک هیلالز مجح و دنکیم ادیپ راشتنا

)Intraocular	Pressure ای IOP( یعضوم یاههرطق زا میناوتیم ،روظنم نیا یارب .تسا 

 .مینک هدافتسا Brinzolamide ای Dorzolamide ریظن – زاردیهنا کینبرک یهدننکراهم

 عیام دیلوت لوئسم هک زین یدیئوروک یهکبش یاهلولس لخاد رد میزنآ نیا ،مشچ رب هوالع

 ،هباشم یمزیناکم اب .١١تسا دوجوم ،دنتسه )CSF ای Fluid	Cerebrospinal( یعاخن یزغم

	Intracranial شهاک هجیتن رد و CSF شهاک ثعاب یدیئوروک یهکبش رد میزنآ نیا راهم

Pressure ای ICP شیازفا نامرد یارب زاردیهنا کینبرک یاههدننکراهم تیصاخ نیا زا .دوشیم 

 یرامیبً الثم( همجمج لخاد راشف شیازفا و )Glaucoma یرامیبً الثم( مشچ لخاد راشف

Idiopathic	Intracranial	Hypertension ای IIH( شهاک .دوشیم هدافتسا CSF هیلالز و، 

 یهجیتن ،وراد فرصم لکش ره اب اریز ؛تسا رادیاپ وراد فرصم ماگنه ات ،زروید رثا فالخ رب

 .دوب دهاوخ یعاخن-یزغم عیام ای هیلالز لخاد رد تانبرکیب نوی شهاک ،ییاهن

 
10 Robert L Stamper, Marc F Lieberman, Michael V Drake, CHAPTER 26 - Carbonic anhydrase inhibitors, Editor(s): Robert L 
Stamper, Marc F Lieberman, Michael V Drake, Becker-Shaffer's Diagnosis and Therapy of the Glaucomas (Eighth Edition) 
11 Masuzawa T, Sato F. The enzyme histochemistry of the choroid plexus. Brain. 1983 Mar. 

 .ناریا یوراد و اذغ نامزاس :سکع عبنم .دراد یمرگیلیم ۵۰۰ یاهلایو و یمرگیلیم ۲۵۰ یاهصرق دیمالوزاتسا یوراد :٦ لکش

 یعضوم یهدننکراهم کی ،دیمالوزرود :٧ لکش
 راک هب موکولگ نامرد رد هک تسا زاردیهنا کینبرک
 .ناریا یوراد و اذغ نامزاس :سکع عبنم .دوریم
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 لیلد نیا هب .دتفایم قافتا Hyperventilation و هدش کیرحت سفنت زکرم ،نآ ندش یدیسا هجیتن رد و CSF تانبرکیب شهاک اب ،نینچمه

  .دراد دربراک زین )Sickness	Altitude	Sickness/High	Mountain( ١٢ناتسهوک یرامیب ای تاعافترا یرامیب نامرد یارب هک تسا

 رب هک( تسا کیلوباتم زودیسا ندمآ دوجو هب ،ندب pH رب نآ رثا .تسا سدح لباق نآ رثا مزیناکم یور زا ،دیمالوزاتسا یهتساوخان تارثا

	Potassium-Wasting( میساتپ یهدنهاک یاهکیتروید یهتسد رد وراد نیا .)دوب دهاوخ رادیاپ وراد فرصم نامز ات ،زروید رثا فالخ

Diuretic( دراد دوجو قافتا نیا یارب لیلد هس .تسا: 

	.دسریم نورفن ییاهتنا تمسق هب هک یعیام رادقم شیازفا •

	.دسریم نورفن ییاهتنا تمسق هب هک یمیدس رادقم شیازفا •

	.دسریم ییاهتنا تمسق هب هک یفنم یاهنوی رادقم شیازفا •

	Collecting	Cortical	and	Tubule	Distal	Late( نورفن ییاهتنا تمسق

Tubule(، عون ود زا تمسق نیا .دراد یمهم شقن میساتپ حشرت میظنت رد 

 :تسا هدش لیکشت لولس

• Principal	 Cells حشرت ار میساتپ و بذجزاب ار میدس و بآ هک 

	.دننکیم

• Intercalated	Cells عون ود دوخ هک A و B اهنآ یلصا شقن و دراد 

	.تسا زاب و دیسا میظنت رد

 ،لاناک نیا .دراد رارق )ENaC ًاراصتخا( Channel	(Na)	Sodium	Epithelial مان هب یلاناک ،Principal یاهلولس لانیمول یاشغ رد

 میساتپ-میدس پمپ ار تظلغ بیش نیا ،دش هداد حیضوتً البق هک روطنامه .دروآیم لولس لخاد هب نمول زا شتظلغ بیش تهج رد ار میدس

 زا ،هتفای عمجت میساتپ .دنوش میساتپ زا رپ اهلولس نیا هک دوشیم ثعاب پمپ نیا تیلاعف .دنکیم مهارف ،دراد رارق لارتلوزاب یاشغ رد هک

	.١٣دش دهاوخ حشرت ارجم لخاد هب ،دنراد رارق لانیمول یاشغ رد هک ییاهلاناک قیرط

 زا ،لولس لخاد هجیتن رد .دوشیم لولس دراو ENaC قیرط زا یرتشیب میدس ،دشاب رتشیب دسریم نورفن تمسق نیا هب هک یمیدس ردقچ ره

 رجنم ،میساتپ-میدس پمپ تیلاعف رطاخ هب ،لولس لخاد رد رتشیب میدس دورو ،نیا رب هوالع .دوشیم رتیفنم	نمول و رتتبثم یکیرتکلا ظاحل

 مهارف لولس زا میساتپ جورخ یارب ییایمیش و یکیرتکلا نایدارگ هک دوشیم ثعاب ،عوضوم ود نیا .دوشیم یلولس لخاد میساتپ شیازفا هب

 لیهست بجوم و هدرک رتویتاگنورتکلا ار نمول ،دنشاب رتشیب دنسریم نورفن زا تمسق نیا هب هک یفنم یاهنوی ردقچ ره ،نینچمه .دوشب

 
 خر دننکیم دوعص رتم رازه هس یالاب یاهعافترا هب تعرس هب هک یناسک رد ًالومعم .تسا نژیسکا مک راشف نآ تلع و هدش داجیا تاعافترا هب دوعص تلع هب یرامیب نیا ١٢
 .دراد یگتسخ و یجیگ ،غارفتسا ،عوهت تلاح ،دردرس نوچ یاهتمالع و هداد
 لخاد میزینم هک تسا نیا اهلاناک نیا ینیلاب تاکن زا یکی .تسا Channel +Kedullary Muter Oenal R ففخم هک دنراد مان ROMK ،اهلاناک نیا زا هتسد کی ١٣
 لولس زا رتتحار میساتپ و هدش مک اهلاناک نیا رانک رد یلولس لخاد میزینم عمجت ،دنک ادیپ شهاک میزینم هک یماگنه .دراد اهلاناک نیا زا میساتپ جورخ رب یراهم رثا ،لولس
 دوبمک ،دوشن حالصا میزینم دوبمک یتقو ات .دوشیم یملکوپیاه هب رجنم ،یمزینموپیاه هک تسا رطاخ نیمه هب .دش دهاوخ دایز ،راردا رد میساتپ عفد و دوشیم جراخ
 .),Mechanism of Hypokalemia in Magnesium Deficiency Journal of the American Society of Nephrology( دش دهاوخن حالصا زین میساتپ
 

 یمیساتپ یاهلاناک و ENaC یاراد هک Principal یاهلولس :٨ لکش
 .مهدزاود شیاریو ،گنوزتاک :سکع عبنم .دنتسه



www.amirmghorbani.com  www.schoolofmedicine.ir 

۱۱ 

 نمول رد میساتپ عمجت زا ،هجیتن رد .دش دهاوخ لولس زا هدشجراخ میساتپ ندشهتسش ثعاب ،زین راردا نایرج شیازفا .دنوشیم میساتپ جورخ

	.دهدیم Kaliuresis و هدش میساتپ عفد ثعاب ،دیمالوزاتسا هک تسا لیالد نیا هب .دنکیم ظفح میساتپ یارب ار تظلغ بیش و هدرک یریگولج

 یاشغ حطس رد اهتیلورتکلا رییغت ،یزتساراپ دوجو لیلد .درک هراشا ناوتیم Paresthesia و Drowsiness هب نآ رگید یبناج تارثا زا

 زودیسا تلع هب )Hypocitraturia( تارتیس عفد شهاک مزیناکم اب دیمالوزاتسا فرصم ،نینچمه .١٤تسا )Shift	Electrolyte( اهنورون

 سبرک یهخرچ یاههطساو زا )3O(COO)5H3C−3( تارتیس .داد دهاوخ شیازفا ار یراردا یاهگنس داجیا لامتحا ،١٥یملکوپیاه و کیلوباتم

 دیلوت هجیتن رد و هدرک یریگولج )Supersaturation	Urine( راردا ندش عابشا ِقوف زا ،میسلک هب لاصتا اب و هدش حشرت زین راردا رد هک تسا

 .دوشیم لاتسیرک ندشگرزب عنام و هدش لصتم میسلک تالازگا یاهلاتسیرک هب تارتیس ،نینچمه .دش دهاوخ مک گنس

	Hypersensitivity( یتیساسح دایدزا یاهشنکاو ثعاب تسا نکمم ،تسا یدیمانوفلوس یاهوراد ءزج دیمالوزاتسا هک ییاجنآ زا

Reaction( دوشب )نوسناج-سنویتسا مردنس ات هداس شار زا )Stevens-Johnson	Syndrome( هجوت نینچمه .)ناوختسا زغم بوکرس و 

 تیساسح اهنآ زا یکی هب یسک رگا ینعی ؛دراد دوجو )llergenicityA-Cross( عطاقتم تیساسح یدیمانوفلوس یاهوراد نیب هک دیشاب هتشاد

 .دوشب تیساسح راچد زین هداوناخ نیا یاهوراد یهیقب اب دناوتیم ،دهدب ناشن

	یدیمانوفلوس یاهوراد زا یتسیل

 Mafenide و لوزاسکوتمافلوس و دیماتسافلوس دننامه ییاهکیتویبیتنآ •

 )Glibenclamide( دیامالکنبیلگ و )Gliclazide( دیزالکیلگ دننامه :نوخ دنق یهدنهاک یکاروخ یاهوراد زا Sulfonylureas یهتسد •

 )نوزالوتم هلمج زا( یدیزایت-هبش و یدیزایت یاهکیتروید ،دیسا کینرکاتا زج هب پول یاهکیتروید ،دیمالوزاتسا :اهکیتروید یهدمع •

	Zonisamide دننامه جنشت دض یاهوراد یخرب •

 Celecoxib دننامه NSAIDs یاهوراد یخرب •

 HCV و HIV دض یاهوراد زا یخرب •

 یمس یعفد یهدام لیدبت یهفیظو هک هروا یهخرچ .دراد نویساکیدنا-ارتنک ،زوریس هب التبم نارامیب رد دیمالوزاتسا زا هدافتسا

 قیرط زا کاینومآ نیا و هدش رتشیب نوخ کاینومآ ،یزوریس نارامیب رد ،سپ .دتفایم قافتا دبک رد ًاتدمع ،دراد هروا هب ار کاینومآ

+( موینومآ و هدش بیکرت نژوردیه نوی اب راردا رد )3HN( کاینومآ .دوشیم عفد راردا
4NH( یزوریس رامیب هب رگا .دزاسیم ار، 

 عفد ًابقاعتم و دوشیم دیلوت یرتمک موینومآ هجیتن رد و هدش مک نژوردیه نوی ،راردا ندش ییایلق رطاخ هب ،میهدب دیمالوزاتسا

 .دش دهاوخ )Hepatic Encephalopathy( یدبک یتاپولافسنا دعستم درف ،کاینومآ عمجت یهجیتن رد .دوشیم لتخم کاینومآ

 
14 Drug-induced paresthesia, Visualdx.com 
 

 هجیتن رد .دوریم لولس لخاد هب نوتورپ ،)Electroneutrality( یکیرتکلا یاهراب لداعت ظفح یارب و هدمآ جراخ هب لولس لخاد زا میساتپ نوی ،یملکوپیاه ناربج یارب ١٥
 هدش لولس رد تارتیس فرصم شیازفا هب رجنم زودیسا .)Hypokalemia-Induced Intracellular Acidosis( دنکیم داجیا یلولس لخاد زودیسا زین یملکوپیاه
 شیازفا ثعاب ،PCT یاهلولس رد تارتیس تظلغ شهاک .دیآیم نییاپ لولس رد تارتیس تظلغ هجیتن رد و )دوش هزیلوباتم تانبرکیب نوی هس هب دناوتیم تارتیس نوی ره(
 .)Hypocitraturia( دش دهاوخ عفد راردا رد یرتمک تارتیس و دباییم شیازفا تارتیس بذجزاب هجیتن رد و هتشگ نمول و لولس لخاد ِتارتیس نیب تظلغ فالتخا
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 ۲ یهرامش زکولگ-میدس یهدنهدلاقتنا یاههدننکراهم

 Sodium-Glucose Co-Transporter( زکولگ و میدس ۲ یهرامش یهدنهدلاقتنا مان هب ینیئتورپ ،PCT مویلتیپا لانیمول یاشغ رد

2 or SGLT2( بذجزاب میدس نوی کی اب هارمه ار زکولگ لوکلوم کی ،هدنهدلاقتنا نیا .دنکیم شقن یافیا زکولگ بذجزاب رد هک دراد دوجو 

 .دهدیم شیازفا دصرد ۵۰ ات ۳۰ دودح ار زکولگ عفد ،نآ راهم .)۵ لکش( دنکیم

 کیتروید رثا زا ،دنهدیم شیازفا ار راردا مجح اهوراد نیا هکنیا اب .دناهتفرگ ار FDA یهیدییأت ۲ عون تباید یارب نآ یهدننکراهم یاهوراد

 رد وراد یهدافتسا یانعم هب هک Off-label یهدافتسا( دوشیم هدافتسا ،دراد دوجو تباید رانک رد یبلق ییاسران هک یطیارش رد طقف اهنآ

 شیازفا لیلد هب ،لاح ره هب .)درادن ار FDA لثم ربتعم عجرم کی زا هیدییأت زونه ،صاخ هورگ و نس نآ ای یرامیب نآ یارب هک تسا یطیارش

 تلع هب ،نینچمه .تشاد میهاوخ کیلوتسیس نوخ راشف رد یاهویج رتمیلیم ۶ ات ۳ شهاک ،یقورع مجح شهاک ًابقاعتم و راردا مجح

 .)اهمناخ رد مه و نایاقآ رد مه( دننکیم – یچراق ًاصوصخم – یراردا متسیس یاهتنوفع دعتسم ار درف اهوراد نیا ،راردا زکولگ شیازفا

 :دنراد gliflozin- دنوسپ یگمه ،هتسد نیا یاهوراد

• Empagliflozin )ناریا رد دوجوم( 

• Canagliflozin )یناوختسا یاهیگتسکش و یناتحت مادنا عطق لامتحا شیازفا اب یهارمه( 

• Dapagliflozin )تسا هدش شرازگ نآ اب هناثم ناطرس شیازفا لامتحا( 

 کسیر ،وراد ود نیا نینچمه .١٦دنوشیم یتباید دارفا رد یقورع-یبلق یاهیرامیب یتیلاتروم شهاک ببس نیزولفیلگاناک و نیزولفیلگاپما

 یصاصتخا ضراوع هب هجوت اب .دننکیم رتمک یتباید نارامیب رد ار بلق ییاسران تلع هب ندشیرتسب و هداد شهاک ار یتباید یتاپورفن

 یاهصرق .دراد یمرگیلیم ۲۵ و ۱۰ یاهصرق .تسا دوجوم زین ناریا رد هک هدوب نیزولفیلگاپما باختنا نیرتهب ،نیزولفیلگاپاد و نیزولفیلگاناک

 .تسا دوجوم ناریا رد زین نیپتیلگانیل ای نیمروفتم اب نآ یبیکرت

 
 تلع ،هدش پاچ  DiabetesEmpagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 ناونع اب دنلگناوین یهلجم رد هک یاهلاقم یهتفگ هب ١٦
 .تسا )Vascular Resistance( یقورع تمواقم و )Arterial Stiffness( اهگرخرس ندشتخس شهاک لماش هک هدوب لایروتکافیتلام یتیلاتروم شهاک

 یمرگیلیم ۲۵ و ۱۰ یاهصرق ،وراد نیا .دهاکیم ۲ عون تباید نارامیب رد ار یتاپورفن کسیر و یقورع-یبلق یتیلاتروم هک تسا یبوخ رایسب یوراد ،نیزولفیلگاپما :٩ لکش
 .ناریا یوراد و اذغ نامزاس :سکع عبنم .دراد
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 زکولگ و میدس تظلغ رد رییغت اب ،افلآ یاهلولس یور رب نآ راهم .دراد دوجو زین سارکناپ یافلآ یاهلولس یاشغ یور رب SGLT2 نیئتورپ

 دعتسم ار یتباید درف اهوراد نیا سپ .١٧دباییم شیازفا دبک رد دنق و نوتک دیلوت هجیتن رد و هدش نوگاکولگ حشرت شیازفا بجوم ،لولس نورد

Diabetic Ketoacidosis ببس دنناوتیم ،دنهدیم شیازفا راردا رد زین ار زکولگ حشرت هک ییاجنآ زا و هدرک Euglycemic DKA 

 .دشاب mg/dL 300 زا رتمک درف نوخ دنق ،DKA رد ندوب دوجو اب ینعی – دنوشب

 

 پول یاهکیتروید

 .تسا هدشرتلیف میدس زا دصرد ۳۵ ات ۳۰ دودح بذجزاب لوئسم هلنه پول

 یوزاب میخض شخب لانیمول یاشغ رد هک ییاهنیئتورپ نیرتمهم زا یکی

 ،دراد دوجو )Thick Ascending Limb of Henle( هلنه یهدنورالاب

Cotransporter -2Cl/+K/+Na ای NKCC2نیا .دراد مان ١٨ 

 دیارلک نوی ود و میساتپ نوی کی ،میدس نوی کی یهدننکلمح ،نیئتورپ

 یفنم نوی ود و تبثم نوی ود ،نیئتورپ نیا .تسا لولس لخاد هب نمول زا

 نمول رد یرییغت ،یکیرتکلا راب ظاحل زا هجیتن رد و دروآیم لولس لخاد هب ار

 .)Electroneutral( دتفایمن قافتا

 جراخ لولس زا ،دراد دوجو لارتلوزاب یاشغ رد هک ییاهلاناک قیرط زا دیارلک

-میدس پمپ قیرط زا ،دیآیم لولس لخاد هب هک زین یمیدس .دوشیم

 ادیپ عمجت و هدمآ لولس لخاد هب فلتخم هار ود زا میساتپ هک مینیبیم .دیآیم لولس لخاد هب میساتپ ،نآ یاج هب و هتفر جراخ هب میساتپ

 یمیساتپ هارمه هب .١٩دنتسرفیم لولس جراخ هب شتظلغ بیش تهج رد ار میساتپ هک دنراد رارق لانیمول یاشغ رد ییاهلاناک یرس کی .دنکیم

 تبثم یاهراب رب ،یکیرتکلا ظاحل زا ،تبثم یاهراب نیا .دوشیم Electropositive نمول ،هجیتن رد .درادن دوجو ینوینآ ،دیآیم نمول هب هک

 تبثم یاهراب نیا هک دنتسه میزینم و میسلک اجنیا رد مهم نوی ود .)یتیفرظکت و یتیفرظ ود یاهنویتاک( دننکیم دراو هعفاد یورین رگید

 نیب هک هچرگا .دنوش بذجزاب و هتفر یتفابنایم یاضف هب )Paracellular( یلولس نیب ریسم قیرط زا نوی ود نیا دنوشیم ثعاب میساتپ

 .٢٠دنتسه ریذپذوفن اهنوی نیا هب و هدوبن مکحم نادنچ ،نورفن تمسق نیا رد تالاصتا نیا اما ،دراد دوجو مکحم تالاصتا اهلولس

 
 SGLT2 ًالصا افلآ یاهلولس هک دنیوگیم نیققحم یخرب .دننکیم هراشا یفلتخم لیالد هب ،نوگانوگ تاقیقحت و تسین هدشهتخانش ًالماک ،نوگاکولگ شیازفا قیقد مزیناکم ١٧
 :تسا یبسانم عبنم ریز یهلاقم .تسا میقتسمریغ رثا کی و درادن اهSGLT هب یطبر ًالصا رثا نیا هک دندقتعم زین رگید یخرب .دنراد SGLT1 و دنرادن

SGLT2 is not expressed in pancreatic α- and β-cells, and its inhibition does not directly affect glucagon and insulin secretion 
in rodents and humans, Heeyoung Chae et al., Molecular Metabolism, 2020. 
 

١٨ NKCC رد ًاصاصتخا نآ ۲ عون .دراد مرفوزیا ود TAHL دراد صاخ مرفوزیا نیا هب هراشا ،۲ ددع و دراد دوجو. NKCC1 دراد دوجو ندب رسارس رد. 
 

 .دراد رارق ROMK2 ،ام ثحب دروم یاهلولس رد .دنتسه ROMK عون زا زین اهلاناک نیا ١٩
 

Sensing -2+Ca ،لارتلوزاب یاشغ یور رب .دراذگیم رثا نآ یور ،امسالپ میسلک حطس اما .تسین Parathyroid Hormone ریثأت تحت ًامیقتسم ،میسلک بذجزاب نیا ٢٠
Receptor )CaSR( شهج .دنکیم میظنت ار میسلک بذجزاب نازیم و دجنسیم ار امسالپ میسلک حطس هک دراد رارق )عون زا Loss-of-Function( ثعاب هدنریگ نیا رد 

 بذجزاب ،CaSR طسوت نوخ میسلک حطس صیخشت مدع تلع هب .دوشیم Familial Hypercalcemic Hypocalciuria (FHH) فورعم یرامیب ندمآ دوجو هب
 .دش دهاوخ فیفخ یمسلکرپیاه دعتسم درف و هدش رتشیب میسلک

 مکحم تالاصتا ،هیحان نیا رد .هلنه یهدنورالاب یوزاب میخض تمسق :١٠ لکش
 یریذپذوفن .تسا ریذپذوفن ،میزینم و میسلک دننامه ییاهنوی هب ،اهلولس نیب
 ،ًالثم .دوشیم میظنت مکحم تالاصتا یهدنهدلیکشت یاهنیئتورپ طسوت

 بذجزاب شهاک هب رجنم ،دراد مان Paracellin-1 هک اهنآ زا یکی رد شهج
 .متسیب شیاریو ،HPIM :سکع عبنم .دوشیم میزینم و میسلک
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 رتلیف ای حشرت نمول لخاد هب دیاب وراد ،سپ .دنوشیم لصو نآ هب لانیمول یاشغ تمس زا( دننکیم راهم ار NKCC2 ،پول یاهکیتروید

 هلنه پول رد ار میساتپ بذجزاب هکنیا رب هوالع .دوشیم دایز راردا رد میسلک و میزینم ،دیارلک ،میساتپ ،میدس یاهنوی عفد هجیتن رد .)دوش

 درف ،هدش داجیا زروید رطاخ هب .دندرگیم میساتپ رتشیب عفد ثعاب ،دش هتفگ دیمالوزاتسا یارب هک یهباشم یاهمزیناکم اب ،دنهدیم شهاک

 زا ،نوخ راشف و یقورع مجح شهاک .دوشیم مک دارفا نیا نوخ راشف هجیتن رد .دش دهاوخ مک شایقورع لخاد مجح و هداد تسد زا عیام

 نیا رطاخ هب .دنکب دایز )میدس و بآ ًاصوصخم( ار داوم بذجزاب هک تسا Proximal Convoluted Tubule یهدننککیرحت لماوع

 تانبرکیب درف و )دنیارف نیا رد لیخد یاهنیئتورپ زتنس شیازفا( دش دهاوخ رتلاعف زین تانبرکیب بذجزاب ریسم ،PCT تیلاعف شیازفا

 .دوشیم داجیا کیلوباتم زولاکلآ ،هجیتن رد و دنکیم بذجزاب یرتشیب

-Renin یزاسلاعف ثعاب یقورع مجح شهاک ،نینچمه

Angiotensin-Aldosterone System (RAAS) 

 رثا Principal و Intercalated یاهلولس رب نورتسدلآ .دوشیم

 ضیوعت ثعاب )A عون( Intercalated یاهلولس رد .دراذگیم

 نیا .٢١دنکیم عفد ار نژوردیه نوی و هدش نژوردیه نوی اب میساتپ

 رد نورتسدلآ .دوشیم کیلوباتم زولاکلآ دیدشت ثعاب ،عوضوم

 هک ییاهنژ نایب ،اجنآ رد .دراد هدنریگ زین Principal یاهلولس

ENaC رد .دهدیم شیازفا ،دننک یم دک ار میساتپ-میدس پمپ و 

 دهاوخ ادیپ شیازفا ،میساتپ حشرت ًابقاعتم و میدس بذجزاب ،تیاهن

 یملکوپیاه اب هارمه کیلوباتم زولاکلآ ،تارییغت نیا یلک رثا .درک

 .تسا

 هدشداجیا یملووپیاه ِرثا رد PCT تیلاعف شیازفا جیاتن زا رگید یکی

 رد و کیروا دیسا بذجزاب شیازفا ،پول یاهکیتروید رطاخ هب

 ندش دعتسم ًابقاعتم و Hyperuricemia ندمآ دوجو هب ،هجیتن

 .تسا )Gout( سرقن یهلمح هب

 داجیا هدربمان یاهنیئتورپ رد لالتخا رطاخ هب و دراد یفلتخم عاونا هک مییوگب Syndrome Bartter’s زا اجنیمه هک تسین فطل زا یلاخ

 نینچمه .دش دهاوخ دایز راردا رد دیارلک و میساتپ و میدس یاهنوی عفد ،هجیتن رد .تسا NKCC2 رد لالتخا زا یشان ،نآ کی عون .دوشیم

 دایز راردا رد زین اهنوی نیا عفد و هدش لتخم زین میسلک و میزینم بذجزاب یلولسنیب ریسم ،نمول رد یتیویتیزاپورتکلا نتفر نیب زا لیلد هب

 
 دیسا کینبرک ،میزنآ نیا زا هدافتسا اب ،دنتسه زاب و دیسا میظنت لوئسم هک اهلولس نیا .دراد دوجو زاردیهنا کینبرک میزنآ زین Intercalated Type A یاهلولس رد ٢١
 ،لانیمول یاشغ زا زین نژوردیه نوی .ددرگیم نوخ دراو و هتشگ ضیوعت رلک اب لارتلوزاب یاشغ رد تانبرکیب نوی .دوشیم کیکفت تانبرکیب و نژوردیه نوی هب هک هدرک دیلوت
 نژوردیه ،PCT فالخ رب ،اجنیا رد .دوشیم حشرت نمول لخاد هب )ATPase-+K-+H( میساتپ-نژوردیه یهدننکضیوعت ای و )ATPase-+H( نژوردیه پمپ طسوت
 ندرک یدیسا یلصا لوئسم تمسق نیا و هدرک یدیسا ار راردا نژوردیه نیا ،هجیتن رد .)دریگیمن تروص نویسارتیت( دوشیمن بیکرت تانبرکیب اب رگید ،نمول هب هدشحشرت
 Distal ای )ular Acidosis Type 1Renal Tub )RTA Type I یرامیب نیا .دش دهاوخ ندرک یدیسا رد صقن هب رجنم ،لولس نیا رد یلاکشا هنوگره .تسا راردا

RTA )رد هک شلحم رطاخ هب DCT تسا( یرامیب نیا رد .دراد مان، pH دوب دهاوخ ییایلق هراومه راردا )درادن ار راردا ندرک یدیسا ییاناوت هیلک هک اریز ؛)۵/۵ زا رتشیب. 
 

 اهلولس نیا یود ره .Intercalated Type A لولس و لاپیسنیرپ لولس :١١ لکش
 لولس رد ینورتسدلآ کیرحت ییاهن یهجیتن .دنریگیم رارق نورتسدلآ ریثأت تحت
 لولس رد .تسا میساتپ حشرت شیازفا و میدس بذجزاب شیازفا ،لاپیسنیرپ

Intercalated Type A، عفد و دیلوت یرتشیب نژوردیه ،نورتسدلآ کیرحت اب 
 :سکع عبنم .)تسا هدشن هداد ناشن لولس نیا رد نورتسدلآ رثا لکش رد( دوشیم

HPIM، مکی و تسیب شیاریو. 
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 کیلوباتم زولاکلآ :زا تسا ترابع رتراب مردنس مئالع ،سپ .دنکب فرصم پول کیتروید درف هک تسا نیا دننامه ،رتراب مردنس زا عون نیا .دوشیم

 میسلک و )دارفا ۲۰ ٪( میزینم عفد شیازفا .راردا رد اهتیلورتکلا عفد شیازفا ،لامرن ات نییاپ نوخ راشف ،راردا مجح شیازفا ،کیملکوپیاه

 .٢٢دراد شهج عون هب یگتسب

 :مینک میسقت هتسد ود هب میناوتیم ار پول یاهکیتروید

 یدیمانوفلوس پول یاهکیتروید •

o Furosemide (Lasix) 

o Torsemide 

o Bumetanide 

 یدیمانوفلوسریغ پول یاهکیتروید •

o Ethacrynic Acid٢٣ 

 راردا مجح ،زود کی زا سپ و دنتسه رثا هاتوک پول یاهکیتروید

 یاهکیتروید ،رثا نیا رب هوالع .دوشیم دایز تعاس ۴ دودح یارب

 ،ناشتیصاخ نیا زا .)٢٤تسا دیرو زا نیدنلگاتسورپ ندش دازآ رطاخ هب هک اهدیرو ندرکداشگ اب( دنهدیم شهاک زین ار یویر قورع راشف پول

 .دوشیم هدافتسا )Acute Pulmonary Edema( داح یویر مدا نامرد رد

 
 متسیس تیلاعف دیدش شیازفا رد ،نینر دیلوت شیازفا اب اهنیدنلگاتسورپ نیا هک تسا نیا رب رواب .دباییم شیازفا هیلک رد نیدنلگاتسورپ دیلوت ،رتراب مردنس رد نینچمه ٢٢
 .دنراد شقن نورتسدلآ-نیسنتویژنآ-نینر

 

 .دوشیم کیروا دیسا عفد ثعاب و دراد زین Uricosuric رثا وراد نیا ،دشاب یفاک یقورع مجح رگا ٢٣
 

24 Jhund PS, McMurray JJ, Davie AP. The acute vascular effects of furosemide in heart failure. Br J Clin Pharmacol. 2000. 

 مردنس ود هک دوب ییاکیرمآ تسیژولونیرکودنا ،)۱۹۱۴-۱۹۸۳( رتراب کیردرف رتکد :١٢ لکش
 چراق اب تیمومسم عوضوم هب وا .درک فشک ار )ADH )SIADH بسانمان حشرت و رتراب
 .Medsphere گالبو :سکع عبنم .تشاد هقالع زین

 .تسا دوجوم ،دنتسه mg/ml 10 هک یرتیلیلیم ۲ یاهلایو و یمرگیلیم ۴۰ یاهصرق .تسا دوجوم یقیرزت مه و یکاروخ مرف هب مه دیامزروف :١٣ لکش
 .ناریا یوراد و اذغ نامزاس :سکع عبنم
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 هب ار اهنآ میناوتب هکنیا یارب اما .تسا NKCC2 راهم رطاخ هب رثا نیا زا یتمسق .دننکیم داجیا ار زروید رثا نیرتیوق ،پول یاهکیتروید

 Countercurrent Multiplier System رد لالتخا ثعاب پول یاهکیتروید هک مینادب دیاب ،مینکب هسیاقم رگید یاهکیتروید اب یبوخ

 .میوشب انشآ ،دنکیم ظیلغ ار راردا هنوگچ هیلک هک عوضوم نیا اب یمک تسا رتهب ،متسیس نیا زا یهاگآ یارب .دنوشیم

 رد هدشلح یهدام نیرتشیب هک ییاجنآ زا .دننکیم صخشم ار لولحم نآ )Osmolarity( یهتیرالومسا ،عیام کی رد هدش لح تارذ دادعت

 و دیارلک( نآ هارمه یاهنوینآ و میدس .دننکیم نییعت ار هتیرالومسا هک دنتسه نآ هارمه یاهنوینآ و میدس ،تسا میدس ام یامسالپ

 بآ و تسا اوارت بآ هبً الماک PCT یاشغ .٢٥تسا امسالپ اب ربارب ًابیرقت PCT لخاد رد هتیرالومسا سپ .دنوشیم رتلیف یتحار هب )تانبرکیب

 هجیتن رد .دش دهاوخ بذجزاب بآ مه ردقنامه ،دنوشب بذجزاب اهنوی هک ردقچ ره ،رگید ترابع هب .دنکیم تکرح ،تظلغ فالتخا ساسا رب

  .دوب دهاوخ نآ یادتبا دننامه ،دنک راک یعیبط هک PCT کی یاهتنا رد ،تظلغ

 تمس هب نمول زا( تظلغ بیش دوجو رطاخ هب ،هجیتن رد .تسا ریذپانذوفن ًابیرقت اهنوی هب یلو ریذپذوفن بآ هب ،هلنه یهدنورنییاپ یوزاب

 1400-1200 ات( دوش هیلک یالودم ینیبانیب تفاب یهزادنا هب نمول لخاد داوم تظلغ هک دوشیم بذجزاب ردقنآ بآ ،)الودم ِینیبانیب تفاب

mOsm/L(. تسا هدش لیکشت تمسق ود زا هلنه یهدنورالاب یوزاب .دوشیم ضوع ارجام ،دسریم هدنورالاب یوزاب هب نمول لخاد عیام یتقو: 

 نیا .دنکیم بذجزاب ار دیارلک و میدس یمک رادقم یلو هدوب ریذپانذوفن بآ هب ،هدنورنییاپ تمسق سکعرب :)Thin( کزان تمسق •

 .دوشیم هتساک ،نمول لخاد لولحم تظلغ زا ،هجیتن رد .تسا لاعفریغ لکش هب ،نمول رد اهنوی نیا یالاب تظلغ رطاخ هب ،بذجزاب

 رادقم و دوب دهاوخ لاعف لکش هب اهنوی بذجزاب اما ؛تسا ریذپان ذوفن بآ هب کزان تمسق دننامه :)Thick( میخض تمسق •

 نییاپ mOsm/L 140 دودح ات نآ تظلغ و هدش قیقر نمول لخاد راردا .دنوشیم بذجزاب )اهنوی رگید و( دیارلک و میدس یدایز

 .دیآیم

 ات نآ تظلغ و هدش رتقیقر نمول لخاد راردا هجیتن رد و دراد هلنه یهدنورالاب یوزاب دننامه یتیصاخ Early Distal Tubule ،همادا رد

100 mOsm/L روضح مدع ای روضح هب یگتسب ،راردا تظلغ ،نآ زا سپ اما .دیآیم نییاپ ADH رگا .دراد ADH رثا اب ،دشاب هتشاد روضح 

 راردا کی اهتنا رد و دوشیم بذجزاب بآ هجیتن رد و هتشگ لانیمول یاشغ رد Aquaporin یاهلاناک یریگرارق ثعاب ،دوخ 2V یاههدنریگ رب

 .دنکیم مهارف بآ یارب ار تظلغ بیش هک تسا ٢٦هیلک یالودم ینیبانیب تفاب ندوب رالومسارپیاه ،بآ بذجزاب لیلد .تشاد میهاوخ ظیلغ

 ؟تسا رالومسارپیاه هنوگچ الودم هک دوشیم حرطم لاوس نیا الاح

 عیام تظلغ اب ربارب( تسا هدش رپ mOsm/L 300 دودح تظلغ اب یعیام اب هلنه پول هک دینک روصت .دینک هاگن ار ۱۴ لکش کی یهلحرم

PCT(. دعب یهلحرم رد ،الاح )نیا .دنتسرفیم ،نمول زا نوریب هب هنالاعف ار اهنوی و هدش لاعف هلنه یهدنورالاب میخض تمسق یاهپمپ ،)۲ 

 نیا روز رثکادح ،تظلغ فالتخا نیا .دسرب mOsm/L 200 دودح هب نمول و یتفابنایم عیام تظلغ فالتخا هک دوشیم رارکت ردقنآ ،لمع

 .دندرگرب نمول لخاد هب اهنوی هک دوشیم ثعاب )Paracellular( یلولس نیب ریسم زا راشتنا هک اریز ؛تسا پمپ

 
 

 زا نونکا و میشاب هدرک تسرد تبرش چراپ کی هک تسا نیا دننامه .دوشیمن هتیرالومسا رییغت ثعاب عوضوم نیا اما ،دوشیم رتلیف امسالپ زا ۲۰ ٪ دودح هک تسا تسرد ٢٥
 .میرادرب ناویل کی نآ
 

26 Hyperosmotic Renal Medullary Interstitium  
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 تمسق نیا نیب هک الاح .دوب ریذپانذوفن اهنوی هب یلو ریذپذوفن بآ هب تمسق نیا .)۳ یهلحرم( تسا هلنه یهدنورنییاپ تمسق تبون الاح

 تمسق زا بآ جورخ یادتبا رد .ددرگ ربارب هیحان ود نیا تظلغ هک دوشیم جراخ بآ ردقنآ ،هدمآ دوجو هب تظلغ فالتخا هیلک یالودم و

 کی و هدوب تیلاعف لاح رد ،هدنورالاب میخض تمسق رد دوجوم یاهپمپ هک مینکن شومارف اما .دوشیم رتمک الودم هتیرالومسا ،هدنورنییاپ

 .دسرب mOsm/L 200 ددع نامه هب تظلغ فالتخا ات دننکیم پمپ هرابود سپ .دننک ظفح دنناوتیم ار mOsm/L 200 تظلغ فالتخا

 رد هدشلیکشت رالومسارپیاه عیام هک دوشیم ثعاب دیدج نایرج نیا .دسریم هلنه هب PCT زا یدیدج نایرج ،)۴ یهلحرم( یدعب یهلحرم رد

 نیا رد .دسرب نآ یهدنورالاب تمسق هب ،هلنه یهدنورنییاپ تمسق زا ،)تسا الودم یهتیرالومسا اب ربارب هک ۴۰۰ یهتیرالومسا( ۳ یهلحرم

 دوشیم دایز هدنورالاب میخض تمسق رد ناشتیلاعف اهپمپ هرابود .دسریم ۴۰۰ ددع هب ،الودم دننامه هدنورالاب تمسق یهتیرالومسا ،هظحل

 هب الودم رد تظلغ رثکادح ،راب نیا .)۵ یهلحرم( میسرب mOsm/L 200 ِتظلغ فالتخا رثکادح هب هک دنتسرفیم نوریب هب نوی ردقنآ و

 تبون الاح .)دوب دهاوخ mOsm/L 300 دودح ،هلنه یهدنورالاب تمسق رد رواجم یهیحان تظلغ( تسا هدیسر mOsm/L 500 ددع

 اهنآ تظلغ هک ینامز ات لدابت نیا و تخادرپ دهاوخ الودم اب بآ لدابت هب هرابود نآ لخاد عیام .)۶ یهلحرم( تسا هلنه یهدنورنییاپ تمسق

 .درک دهاوخ ادیپ همادا ،دوش ربارب

 mOsm/L 1400-1200 ات الودم یتفابنایم عیام تظلغ ،۶ ات ۴ لحارم )Multiplying( ِرارکت راب نیدنچ زا سپ ،درذگب نامز یمک رگا

 )هیلک سکتروک تمس هب( یدوعص ،رگید یوزاب رد و )هیلک زکرم تمس هب( یلوزن ،هلنه یوزاب کی رد نایرج نوچ .)۷ یهلحرم( تفر دهاوخ الاب

 فرص اب هک متسیس نیا هب .مییوگیم Countercurrent اهنآ هب و تشاد میهاوخ مه )Counter( فلاخم )Current( ِنایرج ود ،تسا

 یالودم کی هک تسا نآ دوجو رطاخ هب .دوشیم هتفگ Countercurrent Multiplier System ،دنکیم داجیا تظلغ بیش کی یژرنا

 تروص رد .دوشیم بذجزاب بآ و تسا مهارف بآ بذجزاب یارب یفاک نایدارگ ،دشاب هتشاد دوجو ADH رگا و تشاد میهاوخ رالومسارپیاه

 .دش دهاوخ عفد ،دسریم DCT هب هک یقیقر راردا نامه و دوب دنهاوخ ریذپانذوفن بآ هب ،زین نورفن ییاهتنا یحاون ،ADH دوجو مدع

  :زا دنترابع نورفن رد Water-Proof یحاون سپ

 دشابن هچ و دشاب ADH هچ )میخض و کزان تمسق ود ره( هلنه یهدنورالاب یوزاب •

 .مهدراهچ شیاریو ،نوتیاگ :سکع عبنم .هیلک یالودم ندش رالومسارپیاه لحارم :١٤ لکش
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• Early Distal Tubule هچ ADH دشابن هچ و دشاب 

• Late Distal Tubule and Cortical Collecting Duct ندوبن تروص رد ADH 

• Medullary Collecting Duct ندوبن تروص رد ADH 

 ار راردا ندرک ظیلغ تردق ،Countercurrent Multiplier System رد لخادت رطاخ هب ،اهوراد نیا .میدرگرب پول یاهکیتروید ثحب هب

 دنتسه دوجوم یاهکیتروید نیرتیوق ،پول یاهکیتروید هک تسا رطاخ نیمه هب .دوشب عفد قیقر راردا کی هک دنوشیم ثعاب و هتفرگ هیلک زا

 دایز ار میسلک و میساتپ عفد دنناوتیم پول یاهکیتروید هک ییاجنآ زا ،نینچمه .دنوش دیدش )Dehydration( یبآمک ببس دنناوتیم و

 ماگنه رد یفاک یدیرو تاعیام رگا هک تسا یرورض هتکن نیا هب هجوت .دوشیم هدافتسا یمسلکرپیاه و یملکرپیاه نامرد رد اهنآ زا ،دننک

 مان ناوتیم ار Ototoxicity ،اهنآ یبناج ضراوع زا .دش دنهاوخ رتدب یتیلورتکلا تالالتخا نیا ،یقورع مجح شهاک اب ،دوشن هداد نامرد

 )اهدیزوکیلگونیمآ دننامه( رگید کیسکوتوتا یاهوراد زا هدافتسا ماگنه ،شوگ رب نآ رثا هتبلا .تسا یتقومً الومعم ،ییاونش شهاک نیا .٢٧درب

  .دوشیم دیدشت

 

 یدیزایت یاهکیتروید

 میدس دصرد ۸ ات ۵ بذجزاب لوئسم ،)DCT( رود یهدروخچیپ یهلول

 ،دوخ لارتلوزاب یاشغ رد زین تمسق نیا یاهلولس .تسا هدشرتلیف

 هک تسا یلولس نآ تیلاعف یهجیتن هک دنراد میساتپ-میدس پمپ

 مان هب نیئتورپ کی ،لانیمول یاشغ تمس رد .دراد میدس یمک نازیم

Chloride Cotransporter-Sodium ای ) -Cl-+Na

Cotransporter or Symporter( و میدس کی هک دراد رارق 

 پمپ قیرط زا میدس .دروآیم لولس لخاد هب ار دیارلک نوی کی

 لولس جراخ هب دیارلک یاهلاناک قیرط زا دیارلک و میساتپ-میدس

 نومروه نیا .مینک هجوت زین )Parathyroid Hormone or PTH( دیئوریتاراپ نومروه شقن هب تسیابیم اجنیا رد .دش دهاوخ لقتنم

 ،شاهدنریگ کیرحت اب .دراد هدنریگ DCT یاهلولس لارتلوزاب یاشغ تمس رب ،دوشیم حشرت دیئوریتاراپ یاهChief Cell زا هک یدیتپپ

 مان هب یرگید نیئتورپ ،لارتلوزاب یاشغ رد .دوشیم لولس دراو اهنآ زا میسلک و دریگیم رارق لانیمول یاشغ تمس رد یمیسلک یاهلاناک

Exchanger 2+Ca-+Na تیلاعف هک یلماع ره .دنکیم جراخ ار میسلک کی و هدروآ لولس لخاد هب ار میدس هس هک دراد دوجو -+Na

Exchanger 2+Ca ندمآ یارب تظلغ بیش هجیتن رد و دوش ظفح نییاپ حطس رد یلولس لخاد میسلک تظلغ دوشیم ثعاب ،دنکب رتشیب ار 

 .٢٨دشاب مهارف لولس لخاد هب نمول زا میسلک

 
 یور هکنیا ای .دوشیم Stria Vascularis قورع یهراوید رد مکحم تالاصتا نتفر نیب زا و اهلولس هب بیسآ ثعاب هکنیا ًالثم .تسا هدش حرطم مزیناکم نیدنچ ٢٧
 .دراذگیم رثا شوگ رد یهباشم یهدنهدلاقتنا نیئتورپ

 

 میسلک بذجزاب ،میسلک ییامسالپ حطس شیازفا تروص رد هک تشاد دوجو میسلک یهدنریگ طقف اجنآ .دوبن PTH ریثأت تحت ،هلنه پول رد میسلک بذجزاب .مینکن هابتشا ٢٨
 .دادیم شهاک ار

 عبنم .تسا یدیزایت یاهکیتروید رثا لحم هک رود یهدروخچیپ یهلول :١٥ لکش
 .مکی و تسیب شیاریو ،HPIM :سکع
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 تیلاعف دنناوتب ات هدمآ نمول لخاد هب تسیابیم ،پول یاهکیتروید دننامه زین )like-Thiazide( ٢٩یدیزایتهبش و یدیزایت یاهکیتروید

 داجیا پول یاهکیتروید هب تبسن یرتفیفخ زروید ،نیئتورپ نیا راهم اب .دننکیم راهم ار Cotransporter -Cl-+Na ،اهوراد نیا .دننک

 یاهکیتروید زا رتشیب ،یدیزایت یاهکیتروید اب یمرتانوپیاه داجیا سناش ،تسا رتفیفخ زروید نیا هچرگا هک دشاب نامساوح دیاب ،اما .دوشیم

 رب Countercurrent Multiplier System ندرک لتخم لیلد هب ،اهدیزایت فالخ رب ،پول یاهکیتروید هک تسا نیا شلیلد .تسا پول

 یتح و هدشعفد میدس رادقم اب بسانتم هدشعفد بآ رادقم( دوشیم عفد مه اب هارمه میدس و بآ و دنراذگیم رثا راردا یگدننکظیلغ تردق

 بآ هب تبسن یرتشیب میدس ،هجیتن رد .دننکیم دایز ار میدس عفد ،راردا یگدننکظیلغ تردق ظفح اب ،یدیزایت یاهکیتروید اما .)تسا رتشیب

 نیا نوچ اما .تسا رتشیب پول یاهکیتروید زا هدافتسا رد ،)Natriuresis( هدش عفد میدس یلک رادقم هک مینکن شومارف .دوشیم عفد

 ،پول یاهکیتروید زا هدافتسا رد ،یمرتانوپیاه داجیا سناش ،)یدیزایت یاهکیتروید فالخرب( دوشیم عفد بآ زا یبسانتم رادقم اب هارمه میدس

 .تسا یدیزایت یاهکیتروید زا رتمک

 ار اهنآ میهاوخب رگا اما .دنوشیم میساتپ عفد شیازفا ثعاب زین اهدیزایت هک تسا حضاو ،دش هتفگ لصف نیا یادتبا زا هک یلیالد هب هجوت اب

 رتشیب شیازفا نینچمه و میساتپ میقتسم عفد لیلد هب پول یاهکیتروید هک دسرب رظن هب لوا هاگن رد دیاش ،مینکب هسیاقم پول یاهکیتروید

 هب ،عوضوم نیا لیلد .تسین هنوگنیا لمع رد اما .دتوشب یرتشیب میساتپ عفد ثعاب ،دسریم نورفن یاهتنا هب هک یعیام و نوینآ و میدس

 .تسا میسلک نوی رطاخ

 بیش ،میدس تظلغ شهاک نیا .دبای شهاک یلولس لخاد میدس تظلغ هک دنوشیم ثعاب ،Cotransporter -Cl-+Na راهم اب ،اهدیزایت

 و دوشیم جراخ لولس زا زین یرتشیب میسلک هجیتن رد .دنکیم مهارف Exchanger 2+Ca-+Na طسوت میدس لاقتنا یارب ار یرتشیب تظلغ

 ار میسلک بذجزاب ،پول یاهکیتروید فالخرب ،یدیزایت یاهکیتروید ،سپ .دیآیم لولس لخاد هب نمول تمس زا یرتشیب میسلک ًابقاعتم

 یمیسلک هاگره .تسا نمول لخاد میسلک رادقم ،میاهدرکن یتبحص نآ زا نونکات هک میساتپ حشرت لرتنک رد مهم لماع کی .دنهدیم شیازفا

 میساتپ حشرت شهاک ثعاب ،)رگید تارثا هتبلا و( نمول یویتاگنورتکلا شهاک اب ،دبای شیازفا دسریم نورفن ییاهتنا تمسق هب هک

 یمزیناکم اب ،اهدیزایت .٣١دننکیم عفد پول یاهکیتروید هب تبسن یرتشیب میساتپ ،یدیزایت یاهکیتروید هک تسا لیلد نیا هب .٣٠دوشیم

 دیسا دننامه یلآ یاهدیسا هک PCT رد یمتسیس طسوت اهدیزایت ،نینچمه .دنوشیم زین کیلوباتم زولاکلآ ثعاب ،پول یاهکیتروید هباشم

 دنناوتیم و دننکیم تباقر متسیس نیا زا هدافتسا یارب کیروا دیسا اب ،هجیتن رد .دنیآیم نمول لخاد هب ،دنکیم حشرت نمول لخاد هب ار کیروا

 .دنوشب )Hyperuricemia( امسالپ کیروا دیسا شیازفا ثعاب

 دیزایتورلکوردیه یوراد ،اهدیزایت یهتسدرس .دنتسه یدیمانوفلوس یاهوراد ءزج یدیزایت-هبش یاهوراد و اهدیزایت یمامت

)Hydrochlorothiazide( دنراد یرتینالوط رمع همین ،پول یاهکیتروید هب تبسن اهوراد نیا یلک روط هب .تسا )تعاس ۱۲ ات ۶(. 

 عفد رب و دننکیم تیاده ار هیلک نورد یاهکبدیف ،اهنیدنلگاتسورپ( تسا هتسباو زین هیلک لخاد یاهنیدنلگاتسورپ هب اهوراد نیا تیلاعف

 .دنهدیم شهاک ار اهدیزایت رثا ،NSAID یاهوراد هک تسا لیلد نیمه هب .)دنراد رثا زین کمن و بآ

 
 .تسا دوجوم اهدیزایت رد هک دنتسه Benzothiadiazine یهقلح دقاف ،اهدیزایتهبش ٢٩

30 Okusa MD, Velázquez H, Ellison DH, Wright FS. Luminal calcium regulates potassium transport by the renal distal tubule. 
Am J Physiol. 1990 Feb. 
 

 و یرویسلکرپیاه نامرد یارب اهدیزایت زا میهاوخب رگا .دهدیم یروتارتیسوپیاه ،یردنکوتیم رد تارتیس فرصم شیازفا ًابقاعتم و یلولس لخاد زودیسا داجیا اب ،یملکوپیاه ٣١
 .دوش یریگولج یروتارتیسوپیاه زا هک میهدب زین )تارتیس میساتپ :باختنا نیرتهب( میساتپ یاهلمکم ،شرانک رد تسیابیم ،مینک هدافتسا هیلک گنس زا یریگشیپ
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 نوخ راشف شهاک رب هک یرثا رثکادح .دنراد رارق الاب نوخ راشف نامرد لوا طخ رد اهدیزایت

 لصف رد هک روطنامه .دوشیم رهاظ اهنآ یکیتروید رثا رثکادح زا یرتنییاپ زود رد ،دنراد

 ،تدمینالوط رد ،تسا هدش هراشا )متسیب شیاریو ،۲۷۱ لصف( نوسیره نشنترپیاه

 لقتسم هک رثا نیا .دنشاب هتشاد مه اهگرخرس یگدننکداشگ تارثا تسا نکمم اهدیزایت

 BK مان هب ٣٢صاخ یمیساتپ لاناک یعون یهطساو هبً الامتحا ،تسا یکیتروید تارثا زا

 .تسا

 یاههدننکراهم اب ار اهدیزایت هک دوشیم داهنشیپ ،مینکب هدافتسا یبیکرت نامرد دشاب رارق رگا

Angiotensin Converting Enzyme، یاههدننککولب Angiotensin 

Receptor و کیتروید کی بیکرت .مینک بیکرت اهرکالباتب ای Calcium Channel 

Blocker، دراد یرتمک یشخبرثا. 

 :درب مان ار ریز دراوم ناوتیم هتسد نیا یاهوراد زا

• Hydrochlorothiazide 

• 33Indapamide 

• Metolazone 

• Chlorthalidone 

• Chlorothiazide )دراد یقیرزت مرف( 

 ،یکیتروید رثا رب هوالع .تسا سارکناپ یاتب یاهلولس زا نیلوسنا حشرت شهاک ،رما نیا لیلد .دننکیم لتخم زین ار زکولگ مسیلوباتم ،اهدیزایت

 هزیرالپرپیاه ثعاب و )٣٤اههروالینوفلوس یهدنریگ نامه( دنراد Channel +sensitive K-ATP رب ،زود هب هتسباو ِفیعض رثا کی اهدیزایت

 
32 Large-conductance, calcium-activated potassium channels (BK) 
The non-diuretic hypotensive effects of thiazides are enhanced during volume depletion states. Alshahrani et al. 
 

33 Barrios V, Escobar C. Which thiazide to choose as add-on therapy for hypertension? (2014 July) 
 

 رد ،دوب نادیمیش کی هک Marcel Janbon .دندش فشک یدیمانوفلوس یاهکیتویبیتنآ اب راک ماگنه ،نردم یاهکیتروید دننامه ،زین اههروالینوفلوس هک تسا بلاج ٣٤
 .دوشیم اهناویح رد یمسیلگوپیاه داجیا ثعاب بیکرت نیا هک دش هجوتم ،۱۹۴۲ لاس رد شتاعلاطم

 

 یدیمانوفلوس یاهوراد زا یئزج اهدیزایت یهمه :١٦ لکش
 .مهدزاود شیاریو ،گنوزتاک :سکع عبنم .دنتسه

 یاهشنکاو لوئسم هک دیمانوفلوس یلماع هورگ :١٨ لکش
 .دشابیم اهوراد نیا کیژرلآ

 ار نوخ راشف هک دناهداد ناشن تاعلاطم و هدوب رتیوق دیزایتورلکوردیه هب تبسن دیاماپادنیا :١٧ لکش
 :سکع عبنم .دنکیم مک ار یقورع-یبلق ثداوح نینچمه و هداد شهاک رتشیب دیزایتورلکوردیه هب تبسن

 .ناریا یوراد و اذغ نامزاس
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 ،اهدیزایت .٣٦دوشیم دیدشت ،یملکوپیاه دوجو ماگنه رد ،رثا نیا .دش دهاوخ مک نیلوسنا حشرت ،هجیتن رد .٣٥دنوشیم اهلولس نیا ندش

 کیژرلآ یاهشنکاو ،یدیمانوفلوس یاهوراد رگید دننامه ،نینچمه .دنوشیم لورتسلک شیازفا ثعاب و هدرک لتخم زین ار اهدیپیل مسیلوباتم

  .دنراد ار دوخ صتخم

 

 رجنم فلتخم نژ ۵ رد شهج و دراد فلتخم عاونا هک رتراب فالخ رب .میهدب حیضوت ار Gitelman’s Syndrome میناوتیم ،تمسق نیا رد

-Loss عون زا بولغم موزوتا تثارو اب شهج ،نملتیگ مردنس داجیا لیلد .میراد نملتیگ مردنس عون کی اهنت ،دوشیم رتراب مردنس داجیا هب

Function-of رد Cotransporter -Cl-+Na تسا حضاو .دنشاب دیزایت فرصم لاح رد هراومه ،نارامیب نیا هک تسا نیا دننامه .تسا 

-نینر متسیس ندشلاعف نینچمه و مجح شهاک رطاخ هب .دشاب لامرن ات نییاپ اهنآ نوخ راشف دوشیم ثعاب نیا و هدش زروید راچد هک

 فالخ رب ،اما .دش دهاوخ دایز اهنآ راردا رد زین یعفد میساتپ و میدس و دیارلک .دنوشیم زین کیلوباتم زولاکلآ راچد ،نورتسدلآ-نیسناتویژنآ

 هدنهدقارتفا یصیخشت تست ،راردا میسلک یریگهزادنا و )Marked Hypocalciuria( دوب دهاوخ مک دارفا نیا راردا میسلک ،رتراب مردنس

 نیا رگید مان رطاخ نیمه هب .٣٧دنراد یمزینموپیاه )دشیم هدید ۲۰٪ رد اهنت هک رتراب مردنس فالخرب( نارامیب نیا یهمه .تسا رتراب مردنس زا

 و یمزینموپیاه ،یملکوپیاه ،نملتیگ مردنس یلصا یاههناشن ،سپ .تسا Hypomagnesemia-Familial Hypokalemia ،یرامیب

 یاهلاتسیرک ،زونیسلکوردنک رد .دنوشب )drocalcinosisChon( زونیسلکوردنک راچد تسا نکمم دارفا نیا ،نینچمه .تسا یرویسلکوپیاه

Calcium Pyrophosphate Dihydrate (CPPD) رطاخ هب دناوتیم ،زونیسلکوردنک داجیا .دنکیم بوسر یلصفم یاهفورضغ رد 

 نآ تیلاعف شهاک ثعاب یمزینموپیاه و تسا میزینم دنمزاین تیلاعف یارب میزنآ نیا .دشاب Pyrophosphatase میزنآ تیلاعف شهاک

 .دش دهاوخ

 
 یمیسلک یاهلاناک و زاب لامرن لکش هب یمیساتپ یاهلاناک .دراد رارق Channel 2+gated Ca-Voltage و Channel +sensitive K-ATP ،اتب یاهلولس یاشغ رد ٣٥
 ATP نآ مسیلوباتم یهجیتن رد و هدش اتب یاهلولس دراو زکولگ یتقو .دوریم لولس جراخ هب اهلاناک نیا زا میساتپ ،یلولس لخاد میساتپ یالاب تظلغ رطاخ هب .دنتسه هتسب
 یاهلاناک ،ژاتلو رییغت نیا .دنکیم رییغت ژاتلو هجیتن رد و درک دهاوخ ادیپ عمجت لولس لخاد رد میساتپ .دش دنهاوخ هتسب ATP هب ساسح یمیساتپ یاهلاناک ،دوشیم دیلوت
 یاهوراد .دوشب حشرت نیلوسنا و هدش ماغدا اشغ اب ،نیلوسنا یواح یاهلکیزو هک دوشیم ثعاب هدش دراو میسلک .دیآیم لولس لخاد هب میسلک و هدرک زاب ار یمیسلک
 .دنوشیم یمیساتپ یاهلاناک نیا تیلاعف شیازفا ثعاب اهدیزایت .دندنبیم ار اهنآ و هدش لصتم یمیساتپ یاهلاناک هب ،هروالینوفلوس

 

 .دوشیم رتهزیرالوپرپیاه لولس هجیتن رد .ددرگیم جراخ یرتشیب میساتپ و هدش لولس جراخ و لخاد میساتپ نیب تظلغ بیش ندش دایز ثعاب ،یملکوپیاه ٣٦
 رتشیب و هدش هریخذ اهناوختسا رد ،ناسنا ندب میزینم زا یمین هک دشاب نامدای .تسا هدنام لوفغم ،یکشزپ شزومآ رد ،شیالاب تیمها دوجو اب هک تسا ینوی میزینم  ٣٧
 میزینم ریاخذ یهدنهدناشن هجو چیه هب ،امسالپ میزینم حطس ،رطاخ نیمه هب ؛تسا یلولس جراخ نآ دصرد کی دودح اهنت .دراد رارق لولس لخاد رد ،هدنامیقاب میزینم
 دازآ میزینم .دراد دوجو دازآ مرف هب نآ زا یمین اهنت و هدش لصتم اهنیئتورپ هب ،)میسلک دننامه( دراد دوجو امسالپ لخاد رد هک یمیزینم زا یمین ،نینچمه .تسین ندب
 میزینم بذجزاب ،DCT رد .)هلنه رد یلولس نیب ریسم زا بذجزاب( دوشیم بذجزاب هلنه رد نآ ۶۵٪ و PCT رد نآ ۲۵٪ دودح .دش دهاوخ رتلیف لورمولگ رد یتحار هب امسالپ
 هدش TRPM6 نژ نایب شهاک ثعاب ،دراد دوجو نملتیگ مردنس رد هک یکیتنژ تارییغت .تسا هتسباو Epithelial Mg TRPM6 مان هب یاهلاناک هب و تسا لاعف لکش هب
 :عبنم .دنکیم دایز ار میزینم عفد و دوشیم TRPM6 راهم ثعاب زین دیزایت فرصم .دباییم شهاک DCT رد میزینم بذج ،هجیتن رد و

G. Graziani, C. Fedeli, L. Moroni, L. Cosmai, S. Badalamenti, C. Ponticelli, Gitelman syndrome: pathophysiological and clinical aspects, QJM: An 
International Journal of Medicine, Volume 103, Issue 10, October 2010. 

 ۵۰ یاهصرق دیزایتورلکوردیه :١٩ لکش
 عورش زود ،نوخ راشف لرتنک یارب .دراد یمرگیلیم
 و )صرق مراهچ کی( مرگیلیم ۵/۱۲ الومعم ،وراد
 نیا هب هجوت مدع .تسا مرگیلیم ۲۵/۶ یتح ای
 راشف یناهگان شهاک ببس ،لماک صرق نداد و زود
 یاهزود .دش دهاوخ وراد یهتساوخان ضراوع و
 کیلوباتم ضراوع رطاخ هب زین مرگیلیم ۵۰ زا رتالاب
 .دوشیمن هیصوت

 .ناریا وراد و اذغ نامزاس :سکع عبنم
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 .تسا نملتیگ مردنس زا یاهنیآ ریوصت کی ،مردنس نیا .دراد مان Gordon Syndrome ،مینک تبحص نآ زا میهاوخیم هک یرگید مردنس

 .تسا هداتفا قافتا Function-of-Gain عون زا شهج کی Cotransporter -Cl-+Na رد دیآیم رظن هب هک تسا یاهنوگ هب نآ مئالع

 راشف ،یقورع مجح شیازفا رطاخ هب و دوشیم دایز زین بآ بذجزاب ،نآ لابند هب .دش دهاوخ دایز دارفا نیا رد دیارلک و میدس بذجزاب ،سپ

 عفد ،نورتسدلآ بوکرس لیلد هب .دراد هارمه هب ار نورتسدلآ-نیسنتویژنآ-نینر متسیس بوکرس ،الاب یقورع مجح .تشاد میهاوخ الاب نوخ

 یرامیب نیا هب ،یملکرپیاه رانک رد الاب نوخ راشف رطاخ هب .تشاد میهاوخ کیلوباتم زودیسا و یملکرپیاه و دوشیم مک نوتورپ و میساتپ

Hereditary Hypertension with Hyperkalemia دنیوگیم زین. 

 مان یرامیب نیا هب هک تسا هدش رجنم ،نییاپ نورتسدلآ رانک رد کیلوباتم زودیسا و یملکرپیاه مئالع یهعومجم ،نینچمه

Pseudohypoaldosteronism )PHA( نورتسدلآ دوبمک هب هیبش ،یرامیب مئالع هک اریز ؛دنهدب زین ٣٨بذاک مزینورتسدلآوپیاه ای 

 نیا هک دراد یفلتخم عاونا بذاک مسینورتسدلآوپیاه .درادن یلکشم نورتسدلآ دوخ و هدش زاغآ رگید ییاج زا لکشم نیا هک مینادیم اما ؛تسا

 .٣٩تسا هتفرگ مان )II-PHA( ود عون بذاک مسینورتسدلآوپیاه ،)ندروگ مردنس( نآ زا عون

 میسلک ،Exchanger 2+Ca-+Na تیلاعف شهاک و یلولس لخاد میدس شیازفا رطاخ هب .دراد زین یرگید لیلد دارفا نیا رد یملکرپیاه

 نیا راردا میسلک ،سپ .دوشیم بذجزاب یرتمک میسلک و دباییم شهاک میسلک یارب تظلغ بیش هجیتن رد و دوشیم جراخ لولس زا یرتمک

 
 شیازفا نورتسدلآ نازیم تسا نکمم یتح .تسین نورتسدلآ شهاک ،نآ تلع اما ؛دنکیم دیلقت ار نورتسدلآ دوبمک یاهتمالع هک یطیارش ینعی بذاک مزینورتسدلآوپیاه ٣٨
 دوخ رثا دناوتیمن نورتسدلآ نیا یلو هتفای شیازفا نورتسدلآ نازیم ،بذاک مزینورتسدلآوپیاه کی عون رد .تسا یکبدیف یاهمزیناکم رد لالتخا ،نآ یلصا تلع .دشاب هتفای
 ،لانردآ هک دنچره ؛دراذگب رثا هک درادن دوجو ینورتسدلآ و دوشیم مک نورتسدلآ نازیم ،یقورع لخاد مجح شیازفا تلع هب یفنم کبدیف رطاخ هب ،ود عون رد .دراذگب ار
 .دراد ار نورتسدلآ تخاس ییاناوت
 

 نآ عون کی .دراد عون ود یرامیب نیا .دراذگب ییاهتنا نورفن تمسق رد ار دوخ رثا دناوت یمن نورتسدلآ هک تسا نیا تلع هب )I-PHA( کی عون بذاک مزینورتسدلآوپیاه ٣٩
 یاهشهج رطاخ هب نآ بولغم عون .تسا )Mineralocorticoid Receptor( نورتسدلآ یهدنریگ رد Loss-of-Function عون زا شهج رطاخ هب هک تسا بلاغ موزوتا

Loss-of-Function رد ENaC رطاخ هب هک نآ بلاغ عون .دراد یملکرپیاه و نییاپ راشف و هداد تسد زا کمن رمع لوط مامت رد درف و تسا رتدب بولغم عون .تسا 
 .دوشیم رتهب یلاسگرزب رد ،تسا بویعم ینورتسدلآ یهدنریگ

 تسیژولورفن ،)۱۹۳۲-۲۰۱۵( نملتیگ للیه :٢١ لکش
 رهاوخ ود رد ار مردنس نیا ،۱۹۶۶ لاس رد راب نیلوا ،ییاکیرمآ
 توف نوسنیکراپ یرامیب ضراوع زا ،۲۰۱۵ لاس ،وا .درک فیصوت
 .نوتسنیرپ هاگشناد تیاس :سکع عبنم .درک

 .BMJ :سکع عبنم .نملتیگ مردنس اب رامیب رد وناز زونیسلکوردنک :٢٠ لکش
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 نمول ندشتبثم هب رجنم ،Collecting Tubule تمسق هب دایز میسلک ندیسر .)Hypercalciuria( دوب دهاوخ الاب دارفا

)Electropositivity( تسد زا ،نینچمه .دهدیم شهاک لولس زا ندش جراخ یارب ،تسا تبثم ینوی زین دوخ هک ار میساتپ لیامت هک هدش 

 .دوشیم زین ناوختسا هتیسناد شهاک و ندب میسلک ریاخذ شهاک هب رجنم و دراد یپ رد ار یراردا یاهگنس شیازفا ،میسلک نداد

 نیا رد و هدوبن هنوگنیا اما ،تسا هدربمان نیئتورپ نامه رد Gain-of-Function شهج رطاخ هب اهتمالع مامت دسریم رظن هب هچرگا

Cl-+Na-  تیلاعف هک دتفایم قافتا ییاهنیئتورپ رد یلصا شهج .تسین Cotransporter -Cl-+Na رد هیلوا لکشم ،یرامیب

Cotransporter دهدیم شهاک ار اهتمالع ،دیزایت اب نامرد هک تسا حضاو ..دننکیم میظنت ار. 

 :مینکیم مامت ٤٠پول یاهکیتروید و اهدیزایت نیب یلک یهسیاقم کی اب ار اهدیزایت ثحب

 یلک نازیم .دنوشیم میدس عفد ثعاب ود ره :میدس •

 .تسا رتشیب پول کیتروید زا هدافتسا رد هدشعفد میدس

  .دوشیم هدید دیزایت اب رتشیب ،یمرتانوپیاه اما

 .دنوشیم راردا مجح شیازفا ثعاب ود ره :راردا مجح •

 .تسا رتشیب پول یاهکیتروید رد رثا نیا

 کیتروید و میسلک بذجزاب شیازفا ثعاب دیزایت :میسلک •

 .دوشیم میسلک عفد شیازفا ثعاب پول

 رد رثا نیا .دننکیم دایز ار میساتپ عفد ود ره :میساتپ •

 .تسا رتشیب یدیزایت یاهکیتروید

 .دنوشیم میزینم عفد شیازفا ثعاب ود ره :میزینم •

 نوخ دیسا کیروا شیازفا ثعاب ود ره :دیسا کیروا •

 .دنوشیم

 .دنوشیم کیلوباتم زولاکلآ ثعاب ود ره :زاب و دیسا •

 

 میساتپ یهدننکظفح یاهکیتروید

 تبحص Intercalated و Principal یاهلولس درکلمع دروم رد

 ،میدس یلبق یبذجزاب یاهریسم فالخرب Principal یاهلولس .میاهدرک

 یلاناک یاراد هکلب ؛دنرادن )Transporter( هدنهدلاقتنا یاهنیئتورپ

 اهلاناک نیا .دراد مان ENaC ای Epithelial Na Channel هک دنتسه

 لخاد هب ار میدس و هدرک لمع تظلغ بیش ساسا رب و دنتسه زاب هشیمه

 )ROMK عون زا( یمیساتپ یاهلاناک قیرط زا زین میساتپ .دنروآیم لولس

 نورتسدلآ یهدنریگ یاراد ،اهلولس نیا .دوشیم حشرت نمول لخاد هب

)Mineralocorticoid Receptor( یهیحان زا هک نورتسدلآ .دنتسه 

 و میساتپ-میدس پمپ نژ نایب ،دوشیم حشرت لانردآ رد ازولورمولگ

 هکنیا رطاخ هب .دنکیم دایز لاپیسنیرپ یاهلولس رد ار ENaC نینچمه

 و دوب دهاوخن یروف نآ تارثا عورش ،دنکیم رثا اهنژ نایب رب نورتسدلآ

 
 .دنتسه زین )Acute Interstitial Nephritis( داح ینیبانیب تیرفن یهدننکداجیا ییوراد للع زا ،دوشیم هتفگ یدعب شخب رد هک نرتمایرت و دیامزروف ،اهدیزایت ٤٠

 ،نوتیاگ :لکش عبنم .میساتپ یهدننکظفح یاهکیتروید رثا لحم :٢٢ لکش
 .مهدراهچ شیاریو
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 زا یمک رایسب رادقم اهنت بذجزاب لوئسم اهلولس نیا هک ییاجنآ زا .دهدیم شیازفا ار میساتپ عفد و میدس بذجزاب ،نورتسدلآ .دربیم نامز

 یلصا توافت .دنتسین یوق نادنچ ،هیحان نیا رد رثؤم یاهکیتروید ،هجیتن رد و دوشیم فیعض زروید ببس اهنآ درکلمع راهم ،دنتسه میدس

 .دنهدیم شهاک ار نآ عفد هکلب ،دننکیمن دایز ار میساتپ عفد اهنت هن ،اهکیتروید نیا .تسا میساتپ رب ناشرثا دروم رد ،اهکیتروید نیا

 :دنوشیم میسقت هتسد ود هب میساتپ یهدننکظفح یاهکیتروید

 ENaC٤١ یهدننکراهم •

o Amiloride 

o Triamterene 

 )نورتسدلآ( دیئوکیتروکولارنیم یهدنریگ تسینوگاتنآ •

o Spironolactone 

o Eplerenone 

 یهدنریگ یاهتسینوگاتنآ ،نونرلپا و نوتکالونوریپسا

 قیرط زا یرتمک میدس ،نورتسدلآ رثا راهم اب .دنتسه دیئوکیتروکولارنیم

ENaC ار بآ ،لوبوت رد هدنامیقاب میدس هجیتن رد و هدش لولس دراو 

 رتمک دورو اب ،نینچمه .دوشیم داجیا فیفخ زروید کی و درادیم هگن

 یرتمک میساتپ ،هجیتن رد و دش دهاوخ رتمک زین میساتپ جورخ ،میدس

 کیلوباتم زودیسا ،نورتسدلآ رثا راهم رطاخ هب نینچمه .دوشیم عفد

 Intercalated یاهلولس یور رب نورتسدلآ( دش دهاوخ داجیا

Type A و دنتسه یدیئورتسا یاهقتشم ،وراد ود نیا .)دراد رثا زین 

 رییغت تسیابیم نژ نایب دنیارف و دنراد رثا نورتسدلآ رب هکنیا رطاخ هب

 .)تعاس ۷۲ ات ۲۴ نیب( تسا دنک ناشرثا عورش ،دنک

 طیارش ،نوتکالونوریپسا زا هدافتسا یاهنویساکیدنا زا یکی

 حطس هک زوریس رد الثم( تسا )Aldosteronism( مسینورتسدلآ

 ،مسینورتسدلآ عقاوم زا رگید یکی .)دنامیم یقاب الاب نوخ نورتسدلآ

 نارامیب رد نونرلپا و نوتکالونوریپسا و تسا یبلق ییاسران ماگنه رد

 .٤٢دنراد یدیفم تارثا ،یبلق ییاسران اب

 
 رطاخ نیمه هب و دننکیم راهم ار ENaC ،دنتسه کیتویبیتنآ هک زین )Pentamidine( ندیماتنپ و )Trimethoprim( میرپوتمیرت ،نرتمایرت و دیارولیمآ رب هوالع ٤١
 .دنهدیم یملکرپیاه

 

 و هدش نورتسدلآ-نیسناتویژنآ-نینر متسیس ندش لاعف هب رجنم ،) Volume CirculatingEffective( رثؤم یقورع مجح شهاک اب ،بلق ییاسران مه و زوریس مه ٤٢
 لخاد نوخ مجح ،سپ .دراد رارق اهتفاب یهدننکهیذغت یاهگرخرس لخاد هک تسا یلولس جراخ عیام زا یتمسق ،رثؤم یقورع مجح .دباییم شیازفا نورتسدلآ حطس
 .دوشیمن باسح رثؤم یقورع مجح زا یئزج ،اهگرهایس

 ،تسا فورعم رایسب نآ نوتکادلآ یراجت مان هک نوتکالونوریپسا :٢٣ لکش
 .ناریا یوراد و اذغ نامزاس :سکع عبنم .دراد یمرگیلیم ۲۵ یاهصرق

 زرط هب نآ تمیق اما .دراد یمرگیلیم ۲۵ یاهصرق زین نونرلپا :٢٤ لکش
 .ناریا یوراد و اذغ نامزاس :سکع عبنم .تسا رتشیب نوتکالونوریپسا زا یسوسحم
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 هب نوتکالونوریپسا هک تسا نیا رد نونرلپا و نوتکالونوریپسا توافت

 یاههدنریگ رب رثا اب نوتکالونوریپسا .دنکیم لمع یباختناریغ لکش

 ببس )یسنج یاهنومروه( یدیئورتسا یاهنومروه رگید

 نژوردنآیتنآ تارثا( دوشیم )Gynecomastia( یتساموکینژ

 .تسا نورتسدلآ یهدنریگ یصاصتخا یهدننکراهم ،نونرلپا .)دراد

 اهکیتروید رگید اب زین رگید مهم توافت کی نونرلپا و نوتکالونوریپسا

 هب یزاین و دنسریم دوخ رثا لحم هب نوخ نایرج قیرط زا اهنآ .دنراد

 نورتسدلآ یاهتسینوگاتنآ فرصم .دنیایب نمول لخاد هب هک دنرادن نیا

 کی عون بذاک مسینورتسدلآوپیاه بلاغ عون دننامه ییاهتمالع

)PHA-I( شهج راچد نورتسدلآ یهدنریگ ،یرامیب نیا رد .دنکیم داجیا Loss-of-Function یتارثا زین نرتمایرت و دیارولیمآ .دوشیم 

  .دنهدیم ماجنا ار راک نیا )ENaC( میدس یلایلتیپا لاناک راهم اب و تسا توافتم یلولس حطس رد ناشمزیناکم اما ؛دنراد نوتکالونوریپسا هباشم

 حیضوت Liddle’s Syndrome مان هب ار یرگید مردنس هک تسا مهارف نیا تصرف ،اجنیا رد

 ،تسا Gain-of-Function سنج زا هک ENaC رد شهج کی لیلد هب ،لدیل مردنس .میهدب

 هکنیا نودب ENaC ،شهج نیا یهجیتن رد .دشابیم بلاغ موزوتا یرامیب نیا تثارو .دهدیم خر

 بقاعتم و دنکیم میدس یدایز نازیم بذجزاب هب عورش ،دشاب هتشاد زاین ینورتسدلآ کیرحت هب

 لیلد هب .دوشیم داجیا الاب نوخ راشف و دوریم الاب یقورع لخاد مجح و هدش بذجزاب بآ ،نآ

 نورتسدلآ حطس و هدش بوکرس نورتسدلآ-نیسنتویژنآ-نینر متسیس ،یقورع مجح شیازفا

 میهاوخ یملکوپیاه و دش دهاوخ دایز زین میساتپ عفد هک تسا حضاو نینچمه .تسا نییاپ

 دیارولیمآ ،لدیل مردنس نامرد .٤٣دیآیم دوجو هب زین کیلوباتم زولاکلآ ،لدیل مردنس رد .تشاد

 .تسا نرتمایرت ای

 )I-PHA( کی عون بذاک مسینورتسودلآوپیاه ِبولغم عون ِیاهنیآ ریوصت ،لدیل یاهتمالع

 .دیآیم دوجو هب ENaC رد Function-of-Loss شهج لیلد هب I-PHA ِبولغم عون .تسا

 لیلد هب نینچمه .دراد ینییاپ راشف و هداد تسد زا میدس ،رمع لوط مامت رد درف هجیتن رد

 ،لدیل فالخ رب ،نورتسدلآ حطس PHA-I رد .دوشیم زین یملکرپیاه راچد ،میساتپ عفد شهاک

 .دنکب فرصم نرتمایرت ای دیارولیمآ ًامئاد درف هک تسا نیا هب هیبش PHA-I .دوب دهاوخ الاب

 
 .دوشیم تیوقت تانبرکیب یزاسزاب یهخرچ هجیتن رد و هدش PCT درکلمع شیازفا ثعاب ،یملووپیاه دننامه ،یملکوپیاه .دوشیم زولاکلآ ندمآ دوجو هب ثعاب یملکوپیاه ٤٣
 نژوردیه نوی ،تبثم راب نیا هک دورب لولس لخاد هب دیاب تبثم راب کی Electroneutrality ظفح یارب و هدمآ نوریب هب لولس لخاد زا میساتپ ،یملکوپیاه رد نینچمه
 .تسا

 نیا .دراد هراشا دیزایتورلکوردیه هب چا فرح .چا-نرتمایرت یاهصرق :٢٦ لکش
 ندرک یثنخ رطاخ هب ،دوریم راک هب الاب نوخ راشف نامرد رد هک یبیکرت یاهصرق
 .ناریا یوراد و اذغ نامزاس :سکع عبنم .تسا میساتپ رب اهدیزایت رثا

 ،)۱۹۲۱-۱۹۸۹( لدیل تنرگ :٢٥ لکش
 یارب ۱۹۶۱ لاس رد ،ییاکیرمآ تسیژولونیرکودنا
 هک هداوناخ کی رد ار لدیل مردنس راب نیلوا
 فیصوت ،دنتشاد نییاپ نورتسدلآ اب الاب نوخراشف
 یرامیب داد ناشن هک دوب یسک نیلوا لدیل .درک
 داجیا زیفوپیه رد لالتخا کی رطاخ هب گنیشوک
 زا یخرب هک دیمهف وا .لانردآ ددغ هن و دوشیم
 دیلوت ACTH ،هیر ناطرس دننامه ،زین اهناطرس
 تست .دننکیم داجیا گنیشوک مردنس و هدرک
 عبنم .تسوا یاهراک زا زین نوزاتمازگد یبوکرس
 .تلیبردنو هاگشناد :سکع
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 و RTA یرامیب مراهچ عون یکی :مینادب یرادقم زین رگید هاتوک ثحبم ود دروم رد تسا رتهب ،هیلک لاتسید تمسق ثحبم ندرک مامت زا لبق

 .11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase-2  میزنآ شقن یرگید

 یتصرف ،میاهتخومآ زین ار نورتسدلآ تارثا هک الاح .میاهدرک تبحص )لامیزگورپ( RTA Type II و )لاتسید( RTA Type I یرامیب ود زا

 هب و هدش داجیا نورتسدلآ-نیسنتویژنآ-نینر متسیس رد لالتخا تلع هب RTA زا عون نیا .تسا مهارف زین RTA Type IV٤٤ حیضوت یارب

 دوبمک تلع هب و هدوب رتعیاش عاونا رگید زا ،۴ عون .دنیوگیم Hyporeninemic Hypoaldosteronemic RTA نآ هب رطاخ نیمه

 زودیسا و یملکرپیاه ،RTA عون نیا رد ،هجیتن رد .دش دهاوخ هدید یفلتخم یاهیرامیب ریس رد و دوشیم لصاح نورتسدلآ هب تمواقم ای

 هب ناوتیم زین مهم ییوراد للع زا .تسا ٤٦تباید ،دنکیم داجیا RTA Type IV هک ییاهیرامیب زا یکی .٤٥تشاد میهاوخ کیلوباتم

NSAIDs و دنراد شقن نینر حشرت رد اهنیدنلگاتسورپ هک مینادیم .درک هراشا NSAIDs شهاک ار یویلک لخاد یاهنیدنلگاتسورپ دیلوت 

 .دنهدیم RTA Type IV زین – تشاد مان نودروگ مردنس هک ود عون و بلاغ و بولغم ِکی عون – بذاک یاهمسینورتسدلآوپیاه .دهدیم

 

 دناوتیم لوزیتروک ،هجیتن رد .تسا ناسکی یدیئوکیتروکولارنیم یهدنریگ هب ندش لصو یارب نورتسدلآ و لوزیتروک )Affinity( یبیکرت لیم

 ،دنتسه نورتسدلآ هب ساسح هک نورفن لاتسید تمسق یاهلولس .دشاب هتشاد اهدیئوکیتروکولارنیم هیبش یتارثا و دوشب لصو هدنریگ نیا هب

 رثا نیا زا ،دوشیم هدیمان 11β-HSD-2 ًاراصتخا هک 11β-hydroxysteroid dehydrogenase-2 مان هب یمیزنآ دوجو رطاخ هب

 یهدنریگ هب ندش لصو یارب یکدنا لیم نوزیتروک .دنکیم لیدبت )Cortisone( نوزیتروک هب ار لوزیتروک میزنآ نیا .دنشابیم ناما رد

 Syndrome مان هب تلاح کی داجیا بجوم ،میزنآ نیا رد بولغم موزوتا تثارو اب Loss-of-Function ِشهج .دراد یدیئوکیتروکولارنیم

of Apparent Mineralocorticoid Excess (SAME) دوشیمن لیدبت نوزیتروک هب لوزیتروک رگید ،مردنس نیا رد .دش دهاوخ. 

 حطس اما ؛تسا Hyperaldosteronism تالاح دننامه یرامیب یاههناشن .دش دهاوخ دایز یدیئوکیتروکولارنیم یهدنریگ تیلاعف هجیتن رد

 .دوب دهاوخ نییاپ ،امسالپ نینر و نورتسدلآ

 داجیا مزیناکم .دنتسه زونیسلکورفن و یرویسلکرپیاه نینچمه و ،کیلوباتم زولاکآ ،یملکوپیاه ،نشنترپیاه راچد SAME هب التبم نارامیب

 .دشابیم لدیل مردنس هب هیبش )زونیسلکورفن و یرویسلکرپیاه زج هب( نارامیب نیا یاهتمالع .تسا هتخانشان زونیسلکورفن و یرویسلکرپیاه

 ،دنکیم راهم ار میزنآ نیا هک رگید یهدام کی .دوشیم راهم Glycyrrhetinic/Glycyrrhizinic Acid طسوت میزنآ نیا ،نینچمه

Carbenoxolone )کی دیسا کنیزیریسیلگ .دوشیم هدافتسا بل یاهمخز نامرد رد نآ یاهدامپ و تسا )دیسا کینیترسیلگ تاقتشم زا 

 تالوصحم و وکابنت رد هدننکنیریش نیا زا نینچمه .دراد دوجو )Licorice Root( نایبنیریش یهشیر رد هک تسا یعیبط یهدننکنیریش

 .دوشیم هدافتسا هدنهدمعط ناونع هب ییاذغ

 
 .تسا RTA Type I + RTA Type II بیکرت ،RTA موس عون ٤٤
 موینومآ نوی زا ،کاینومآ نیا .دزاسیم ار موینومآ و هدشبیکرت نورفن ییاهتنا یاهتمسق رد هدشحشرت نژوردیه نوی اب کاینومآ .تسا کاینومآ رفاب ،راردا رد یلصا رفاب ٤٥
 و تشاد میهاوخ زین یرتمک کاینومآ ،هجیتن رد .دهدیم شهاک ار PCT یاهلولس رد موینومآ تخاس ،یملکرپیاه .دوشیم لصاح ،دنزاسیم ار نآ PCT یاهلولس هک
 .دش دهاوخ مک ،نژوردیه نوی عفد یارب هیلک ییاناوت ًابقاعتم
 .دوشیم نینر هب Prorenin لیدبت شهاک هب رجنم تباید یرامیب .دوشیم هتخاس Prorenin زا نینر ٤٦
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 :میناوخیم اجکی ،میدرک تبحص اهنآ زا نونکات هک ار اهنآ رب رثؤم یاهوراد و نورفن رد میدس اب طبترم یاهنیئتورپ ،رورم ناونع هب

• Exchanger +H-+Na رد PCT هب عجار رگید یهتکن کی .تسا )میقتسمریغ لکش هب( زاردیهنا کینبرک یاههدننکراهم ریثأت تحت هک 

Exchanger +H-+Na دهدیم شیازفا ار میدس بذجزاب و دنکیم تیوقت ار نآ درکلمع ،۲ نیسنتویژنآ هک تسا نیا. 

• SGLT2: یهدننکراهم یاهوراد طسوت میقتسم راهم SGLT2 

• Cotransporter -2Cl-+K-+Na دوشیم راهم پول یاهکیتروید طسوت هک هلنه یهدنورالاب یوزاب میخض تمسق رد. 

• Symporter -Cl-+Na ردDCT دوشیم راهم اهدیزایت طسوت هک. 

• ENaC دوشیم راهم نورتسدلآ یاههدننکراهم طسوت میقتسمریغ و نیدیماتنپ و میرپوتمیرت و نرتمایرت و دیارولیمآ طسوت ًامیقتسم هک. 

  

  کیتومسا یاهکیتروید

 :زا دنترابع هتسد نیا یاهوراد

 )Mannitol( لوتینام •

 )Glycerin( نیریسیلگ •

 )Isosorbide( دیابروسوزیا •

 )Urea( هروا •

 عبنم .ود و کی Hydroxysteroid Dehydrogenase میزنآ :٢٩ لکش
 .Nature :سکع

 .تسرتنیپ :سکع عبنم .دوشیم HSD میزنآ راهم ثعاب نایبنیریش :٢٧ لکش

 هدافتسا ناهد و بل یاهمخز رد هک Carbenoxolone دامپ :٢٨ لکش
 .Inish pharmacy :سکع عبنم .دوشیم
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 رد .دنوشیم نآ جراخ هب لولس لخاد زا بآ ندشهدیشک ببس ،یلولس جراخ عیام یهتیرالومسا ندربالاب لیلد هب ،اهوراد نیا تفایرد زا سپ

-نیسنتویژنآ-نینر ًابقاعتم و کیتاپمس متسیس بوکرس ببس یقورع لخاد مجح شیازفا .دباییم شیازفا یقورع لخاد مجح ،هجیتن

 شیازفا هب رجنم راک نیا هک تسا نارباو گرخرس ندرک گنت ،۲ نیسنتویژنآ تارثا زا یکی .دوشیم مک ۲ نیسنتویژنآ هجیتن رد و هدش نورتسدلآ

 یرتشیب نوخ هجیتنرد و هدش نارباو گخرس دراو یرتشیب نوخ ،۲ نیسنتویژنآ شهاک اب .دوشیم GFR شیازفا هجیتن رد و لورمولگ رد راشف

 .دسریم هیلک یالودم ًابقاعتم و یلوبوترود یگریوم یهکبش هب

 هک تسا نیا یگژیو نیلوا .دنکیم کمک Countercurrent Multiplier System ظفح هب هک دراد یصاخ یاهیگژیو ،الودم نوخ نایرج

 رد و تسا یفاک اهلولس کیلوباتم یاهزاین نیمأت یارب ،مک نوخ نایرج نیا .تسا هیلک نوخ نایرج لک زا ۵ ٪ دودح اهنت ،الودم نوخ نایرج

 .دننامب الودم لخاد و دنورب تسد زا رتمک ،الودم یتفابنایم عیام هب هدشهدروآ یاهنوی هک دوشیم ثعاب لاح نیع

 Countercurrent مان هب یتلاح ،اتکر ازاو رد .دنناسریم لقادح هب ار اهنوی ندشهتسش ٤٧)Vasa Recta( الودم قورع ،نینچمه

Exchange تسا ریذپذوفن ،نوخ رد هدشلح داوم رگید هب ،اهنیئتورپ هب زج هب ،ندب یاهگریوم رگید دننامه ،اتکر ازاو .دراد دوجو. 

 نآ زا بآ جورخ نینچمه و یتفابنایم عیام زا اهنوی دورو رطاخ هب ،دوریم شیپ هیلک یالیپاپ تمس هب اتکر ازاو لخاد رد نوخ هک روطنامه

  .دوشیم رتظیلغ و ظیلغ ،رالومسارپیاه یالودم فرط هب

 تمس زا نوخ هک روطنامه .)الودم یتفابنایم عیام دننامه( دراد mOsm/L 1200 دودح یتظلغ ،دسریم اتکر ازاو کون هب نوخ هک ینامز

  .دوشیم هتساک نآ تظلغ زا ،قورع هب بآ تشگزاب و الودم هب قورع لخاد زا اهنوی یهرابود راشتنا لیلد هب ،ددرگیمرب سکتروک تمس هب الپیاپ

 

 
 .دنکیمن ذوفن الودم هب نادنچ هک هدوب یهاتوک یهلنه پول یاراد لاکیتروک یاهنورفن .دنتسه لاکیتروک عون زا اهنورفن یهدمع .دراد دوجو نورفن عون ود ام یهیلک رد ٤٧
 ذوفن الودم هب ًاقیمع هک دنراد ینالوط یهلنه پول کی و تسا )الودم کیدزن( سکتروک قمع رد اهنورفن نیا عورش لحم .دراد مان Juxtamedullary اهنورفن رگید عون
 لاصتا لحم زا هک دنتسه نارباو گرخرس زا ییاههخاش ،)اتکر( میقتسم )ازاو( قورع .دشابیم اتکر ازاو یاراد هک تسا Juxtamedullary یاهنورفن یهلنه پول .دنکیم
 .دنوشیم جراخ نآ زا سپس و هدش الودم دراو Juxtamedullary یاهنورفن یهلنه پول تازاوم هب و هدش عورش الودم و سکتروک

 نیا .Juxtamedullary و لاکیتروک :دراد نورفن عون ود ام یاههیلک :٣١ لکش
 .تسا هدش هداد حیضوت ۴۵ سیوناپ رد نورفن عون ود

 :سکع عبنم .Countercurrent Exchange و اتکر ازاو :٣٠ لکش
 .مهدراهچ شیاریو ،نوتیاگ
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 ازاو لکش لیلد هب Countercurrent Exchange ِدنیارف نیا

 هک تسا مزال هتکن نیا رب دیکأت .)دنتسه U لکش هب( تسا اتکر

 زا اما ؛تسین رالومسارپیاه یالودم ندمآ دوجو هب تلع ،اتکر ازاو

 رد نوخ نایرج هک یماگنه ،لاح .دنکیم یریگولج نآ ندشهتسش

 Countercurrent Exchange تصرف ،دوشب دایز هیحان نیا

 یارب هیلک ییاناوت ،هجیتن رد .دنوشیم هتسش اهنوی و هدش لتخم

 .دوریم نیب زا ظیلغ راردا کی داجیا

 و یقورع مجح شیازفا اب اهنآ .تسا کیتومسا یاهکیتروید طسوت هدشداجیا زروید یاهمزیناکم زا ،رالومسارپیاه یالودم رد لالتخا داجیا

 .دش دنهاوخ الودم نوخ شیازفا و نارباو گرخرس ندش داشگ ببس ،۲ نیسنتویژنآ بوکرس

 اهلوکلوم نیا هک ییاجنآ زا .دننکیم لمع زین PCT رد اهکیتروید نیا ،نینچمه

  زا هجیتن رد و دش دنهاوخ PCT رد هتیرالومسا شیازفا ثعاب ،دنوشب بذجزاب دنناوتیمن

 یولجهبور ِتکرح و ندشهتسش ببس راردا نایرج شیازفا .دننکیم یریگولج بآ بذجزاب

 .دنکیم ادیپ شهاک اهنآ بذجزاب و دریگیم ار اهنوی زا بذجزاب تصرف و هدش اهنوی

 شیازفا ردً الثم( تسا هیلالز و CSF رادقم شهاک رد ،کیتومسا یاهکیتروید دربراک

Intracranial Pressure طیارش رد نینچمه .)موکولگ داح یهلمح ماگنه ای Solute 

Overload الثم( مییوشب ار یفاضا یاهنوی راردا دایز نایرج کی اب میهاوخیم هک ً

 .دوشیم هدافتسا اهوراد نیا زا ،)زیلومه و روموت زیل مردنس ،زیلویمودبار

 .دصرد هد لوتینام :٣٣ لکش

 .ناریا یوراد و اذغ نامزاس :سکع عبنم

 

 رد هک رالونارگ یاهلولس زا نینر .نورتسدلآ-نیسنتویژنآ-نینر متسیس :٣٢ لکش
 طسوت کیتاپمس متسیس .دوشیم حشرت ،دنراد رارق ناروآ گرخرس یهراوید
 اسند الوکام زا هک یکبدیف و هیلک رد هدشدیلوت یاهنیدنلگاتسورپ ،1β یهدنریگ
)Macula Densa( میزنآ کی نینر .دننکیم میظنت ار نآ حشرت ،دسریم 
 ،دوشیم حشرت دبک زا هک نژونیسنتویژنآ ندرک هاتوک اب .تسا کیتیلوئتورپ
-Angiotensin میزنآ طسوت کی نیسنتویژنآ .دنکیم دیلوت ار کی نیسنتویژنآ

Converting Enzyme ود نسینتویژنآ .دوشیم لیدبت ود نیسنتویژنآ هب، 
 میدس بذجزاب شیازفا ثعاب Exchanger +H-+Na رب میقتسم رثا اب مه
 دیلوت رب ۲ نیسنتویژنآ .نورتسدلآ حشرت شیازفا ابً امیقتسمریغ مه و دوشیم
 و هدش هدیرب ACE2 میزنآ طسوت ۲ نیسنتویژنآ زا یتمسق .دراد یراهم رثا نینر
 مان هب )Angiotensin 2 فالخرب( قورع یهدننکداشگ دیتپپ کی

Angiotensin 1-7 دوشیم دیلوت. 

 .مکی و تسیب شیاریو ،نوسیره :سکع عبنم
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 .دراد دوجو زین یویر مدا رطخ ،نینچمه .دیآ دوجو هب یمرتانوپیاه تسا نکمم ،اهوراد نیا زیوجت لابند هب یلولس جراخ مجح شیازفا اب

 یبناج ضراوع زا ،زین غارفتسا و عوهت تلاح ،دردرس .دوشب یمرتانرپیاه هب لیدبت یمرتانوپیاه تسا نکمم ،اههیلک طسوت بآ عفد زا سپ

 .دنتسه عیاش

 .هیلک قورع رب نیدنلگاتسورپ و نیسنتویژنآ تارثا :٣٤ لکش

 .دسریم هیلک هب یفاک نوخ و تسا لامرن نوخ نایرج ،A تمسق رد

 گنت و ناروآ گرخرس ندش داشگ اب .دنکب لرتنک ار نوخ نایرج شهاک نیا دناوتیم یدح ات هیلک .تسا هدش مک )یملووپیاه ًالثم ،یتلع ره هب( هیلک نوخ نایرج ،B تمسق رد
 ندش گنت یهطساو .دوشیم تیاده قورع یهدننکداشگ یاهنیدنلگاتسورپ یهلیسو هب ناروآ گخرس ندش داشگ .دش دهاوخ ظفح لورمولگ رد نوخ راشف ،نارباو ندش
 .تسا ۲ نیسنتویژنآ ،زین نارباو گرخرس

 ندش هتخاس عنام اهNSAID .تسا هدش مک هیلک نوخ نایرج ،)نویساردیهدً الثم( یتلع ره هب الاح و هدرک فرصم NSAID هک دهدیم ناشن ار یدرف ،C تمسق
 .دوشیم مک GFR و دیآیم نییاپ لورمولگ لخاد راشف ،هجیتن رد .دوشب داشگ دناوتیمن ناروآ گرخرس هجیتن رد و هدش نیدنلگاتسورپ

 رد .مینیبیم Angiotensin Receptor Blocker  ای و Inhibitors Angiotensin Converting Enzyme فرصم ماگنه رد ار C تمسق طیارش ،D تمسق رد
 دش دهاوخن گنت نارباو گرخرس ،هجیتن رد و )ARB فرصم تروص رد( دراذگب رثا دناوتیمن ای و )ACE-I فرصم تروص رد( دوشیمن هتخاس ای ۲ نیسنتویژنآ رگید ،اجنیا
 .دباییم شهاک GFR ًابقاعتم و دنکیم ادیپ تفا لورمولگ رد نوخ راشف و

 .دنلگناوین یهلجم :سکع عبنم
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 کیترویدیتنآ نومروه یاهتسینوگاتنآ و تسینوگآ

 یاشغ رد نینچمه .دراد رارق ADH٤٨ یارب 2V یاههدنریگ ،لارتلوزاب یاشغ رد ،دنتسه ADH هب ساسح هک نورفن ییاهتنا یاهتمسق رد

 اهنت ۲ نیروپاوکآ لاناک اما .دنراد دوجو ،لولس زا بآ جورخ یارب )Aquaporins 3 and 4( ۴ و ۳ یهرامش نیروپاوکآ یاهلاناک ،لارتلوزاب

 هک دوریم الاب لولس رد cAMP رادقم ،ADH اب هدنریگ کیرحت زا سپ .٤٩دوشب کیرحت 2V یهدنریگ هک دریگیم رارق لانیمول یاشغ رد ینامز

 و هدمآ لولس نورد هب نمول لخاد زا بآ هک تسا AQP2 نتفرگ رارق زا سپ .دوشیم اشغ رد AQP2 یواح یاهلکیزو یریگرارق هب رجنم

 .دسریم قورع هب تیاهن رد و هدش دراو رالومسارپیاه یالودم هب AQP4 و AQP3 قیرط زا زا سپس

 :دننکیم کیرحت ای راهم ار 2V یهدنریگ ،هتسد نیا یاهوراد

 Conivaptan و Tolvaptan :تسینوگاتنآ •

 )Desmopressin( نیسرپومسد :تسینوگآ •

 مه وراد نیا .تسا ADH یباختناریغ تسینوگاتنآ کی ناتپاویناک

 یهدنریگ یارب ناتپاولات .دنکیم راهم ار 1aV یهدنریگ مه و 2V یهدنریگ

2V 1 یور رب رثا رطاخ هب .دنکیم لمع یباختناaV، ناتپاویناک فرصم رد، 

 .دراد دوجو نشنتوپیاه داجیا لامتحا

 .دننکیم لمع ADH رثا یهدننکیثنخ ناونع هب زین رگید یوراد ود

 رد لخادت ابً الامتحا ،)Demeclocycline( نیلکیسولکمد و مویتیل

 .دنوشیم ADH رثا زا عنام ،اشغ هب AQP2 یواح یاهلکیزو لاصتا

 Diabetes راچد ،دنکب فرصم میتیل یسک رگا هک تسا لیلد نیمه هب

Insipidus )یاهلاناک قیرط زا مویتیل .دش دهاوخ )هزمیب تباید 

ENaC اهلولس هب ار میتیل دورو دیارولیمآ یوراد .دوشیم لولس دراو 

 ،میتیل فرصم رطاخ هب هدشداجیا DI نامرد یارب و هدرک دودحم

 .دوشیم هدافتسا

 یاهیژولوتاپ .دوشیم هدافتسا )Syndrome of Inappropriate ADH Secretion )SIADH نامرد رد اهتسینوگاتنآ یهتسد زا

 یقورع لخاد مجح هجیتن رد و هدش بذج یرتشیب بآ ،یفاضا ADH حشرت اب .دش دنهاوخ مردنس نیا بجوم اهروموت ات تنوفع زا یفلتخم

 .دش دهاوخ میدس عفد بجوم نورتسدلآ-نیسنتویژنآ-نینر و کیتاپمس متسیس بوکرس اب ،یقورع لخاد مجح شیازفا .تفر دهاوخ الاب

 
 و هدمآ یفلخ زیفوپیه لخاد هب اهنورون نیا یاهنوسکآ .دوشیم هتخاس سومالاتوپیه یاهنورون رد ،)AVP( نیسرپوزاو نینژرآ ای )ADH( کیترویدیتنآ نومروه ٤٨
 ،دوخ 2V یهدنریگ رب رثا اب و هدش اهلویرترآ ضابقنا ثعاب ،دوخ 1aV یاههدنریگ رب رثا اب .دش دهاوخ حشرت ،امسالپ یهتیسینوت شیازفا هب خساپ رد ،اجنآ زا نومروه نیا
 .دوشیم لایلتودنا یاهلولس زا von Willebrand روتکاف حشرت ثعاب اجنآ رد .دراد هدنریگ زین لایلتودنا یاهلولس یور رب نومروه نیا .دهدیم شیازفا ار بآ بذجزاب
 زا ،نآ عاونا زا یخرب رد .تسا یداقعنا متسیس یهدنهدیزیرنوخ ِصقن یثرا یرامیب نیرتعیاش هک دوشیم دناربلیونوف یرامیب بجوم دناربلیونوف یمک ای یفیک دوبمک
 و )GPIb یهدنریگ( دبسچیم تکالپ هب رگید فرط زا و ینیبانیب تفاب نژالک هب فرط کی زا ،دراد شقن نوخ داقعنا رد هک vWF .دوشیم هدافتسا نامرد یارب نیسرپومسد
 .دوشیم Bernard-Soulier syndrome یرامیب بجوم هدنریگ نیا رد یکیتنژ لاکشا .درادیم هگن یزیرنوخ لحم رانک رد ار تکالپ ،بسچ کی دننامه
 .تسین ADH ریثأت تحت کی نیروپاوکآ .دراد رارق کی یهرامش نیروپاوکآ ،هلنه و PCT رد ٤٩

 ،لانیمول یاشغ رد ۲ لاناک نتفرگ رارق .۴ و ۳ و ۲ نیروپاوکآ یاهلاناک :٣٥ لکش
 .مهدزاود شیاریو ،گنوزتاک :سکع عبنم .تسا ADH هب هتسباو
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 Atrial نومروه یحشرت ببس ،زیلهد یهراوید ندشهدیشک .دباییم شیازفا اهزیلهد هب نوخ تشگزاب ،یقورع مجح شیازفا اب ،نینچمه

Natriuretic Peptide حطس هک دنوشیم ثعاب لماوع نیا یهمه .دنکیم دایز ار میدس عفد ،هیلک رب رثا اب ،زین نومروه نیا .دوشیم 

 دننامه دراوم زا یخرب رد ،تسا یاهنیمز یژولوتاپ ندرب نیب زا SIADH یلصا نامرد هچرگا .دشاب mmol/L 20 زا رتشیب ،دارفا نیا راردا میدس

 رد ADH تسینوگاتنآ یاهوراد یهیقب زا ،)نآ یبناج تارثا رطاخ هب( میتیل زج هب ،عقاوم نیا رد .تسین ریذپناکما یتحار هب راک نیا ،اهروموت

  .دوشیم هدافتسا SIADH نامرد

 SIADH یهلحرم هب هلحرم نامرد

 عفد قیرط زا هک یمجح زا یتفایرد مجح هک دوشیم ثعاب ،تاعیام تفایرد تیدودحم .تسا تاعیام تفایرد تیدودحم ،مدق نیلوا .۱

 مک ندب بآ ،هجیتن رد .دشاب رتمک ،دوریم تسد زا راردا و )یسفنت یراجم و تسوپ زا – قیرعت هن – ریخبت( )Insensible Loss( سوسحمان

 رتشیب( تسا cc/kg 10 دودح ،رادیاپ طیارش رد ،زورهنابش رد درف ره Insensible Loss مجح .دمآ دهاوخ الاب میدس تظلغ و دش دهاوخ

 یاهتیلورتکلا تبسن زا ،مینکب باسح ار عیام تیدودحم رادقم میناوتب هکنیا یارب اما .)یکیناکم نویسالیتنو ماگنه رد رتمک و بت ماگنه رد

 :میریگیم کمک ریز یهلداعم زا ،تبسن نیا یهبساحم یارب .مینکیم هدافتسا )Urine to Plasma Electrolyte Ratio( امسالپ هب راردا

𝑈𝑟𝑖𝑛𝑒	𝑡𝑜	𝑃𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎	𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑦𝑡𝑒	𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
[Urine	Sodium] + [Urine	Potassium]

[Plasma	Sodium]
 

 تیدودحم هب هجیتن رد و تسا رتدب عاضوا ،دنکب عفد راردا رد یرتشیب یاهتیلورتکلا هچ ره ،یمرتانوپیاه نتشاد دوجو اب هک تسا یعیبط 

 هیصوت ،دشاب رتگرزب کی زا تبسن نیا رگا .مینکب لامعا دیاب ار یرتدیدش تیدودحم ،دشاب رتگرزب تبسن نیا هچ ره ،سپ .دراد زاین یرتدیدش

 ات ۵۰۰ نیب تسیابیم درف ،دشاب کی دودح تبسن نیا رگا .دوشب تاعیام رتیلیلیم ۵۰۰ زا رتمک هب دودحم ،زورهنابش رد یتفایرد مجح هک هدش

 زورهنابش رد رتیلیلیم ۱۰۰۰ زا رتمک تسیابیم یفرصم عیام رادقم ،دشاب کی زا رتمک تبسن نیا رگا و .دنکب فرصم زور رد عیام رتیلیلیم ۷۰۰

 .دشاب

 و هدش کیرحت یبسانتمان لکش هب زین اهنآ یگنشت زکرم اریز ؛تسا راوشد رایسب SIADH هب التبم نارامیب یارب تیدودحم نیا هب یدنبیاپ

 قافتا نیا SIADH نایالتبم رد اما ،دوش هتساک دیاب بآ فرصم هب لیم ،یمرتانوپیاه ماگنه رد ،لامرن درف کی رد .دنراد بآ فرصم هب لیم

 .دتفایمن

 هب هک یمیساتپ نیا ،دراد رارق لولس لخاد رد ام میساتپ یهدمع هک ییاجنآ زا .میهدب میساتپ وا هب دیاب ،دشاب هتشاد یملکوپیاه رامیب رگا .۲

 امسالپ میدس شیازفا ،اهنآ یهجیتن هک دتفایم ریز قافتا هس زا یکی Electroneutrality ظفح یارب .دوشیم دراو اهلولس هب ،میهدیم درف

 :تسا

 .ديآیم لولس جراخ هب لولس لخاد زا میدس نوی کی *

 و دوشب رتشیب لولس لخاد رد هتیرالومسا هک دوشیم ثعاب ،نوی ود ییاجهباج نیا .دوریم لولس نورد هب میساتپ اب هارمه دیارلک نوی کی *

 .دورب الاب مه یلولس جراخ میدس تظلغ هجیتن رد و هدش مک یلولس جراخ بآ مجح و دیایب نآ لخاد هب لولس جراخ زا بآ هجیتن رد
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 و بآ ،شنکاو نیا لابند هب و هدش رفاب تانبرکیب طسوت ،هدمآ لولس جراخ هب هک ینژوردیه .دوشیم اجهباج میساتپ اب نژوردیه نوی *

 میساتپ( هدش دراو ندب هب میساتپ اب هارمه هک دیارلک نوی طسوت ،شنکاو نیا رد هدشفرصم ِتانبرکیب نوی .دش دهاوخ دیلوت نبرک دیسکاید

 هکنیا تلع هب .)ود دروم( دوریم لولس لخاد هب میساتپ اب زین دیارلک نوی نیا .دش دهاوخ نیزگیاج ،)دوشیم هداد دیارلک میساتپ بلاغ رد

 هب بآ و دوریم الاب یلولس لخاد یهتیرالومسا ،تفر لولس نورد هب میساتپ یفرط زا و دش رجنم بآ دیلوت هب تیاهن رد هدشجراخ نژوردیه

 .درک دهاوخ تکرح لولس لخاد تمس

 لولحم داوم اریز( دش دهاوخ رتشیب بآ عفد ییاناوت ،)Dietary Solute Intake( یکاروخ یهدنوشلح داوم فرصم شیازفا اب ،نینچمه .۳

 .درک هدافتسا هروا یاهصرق ای کمن یاهصرق زا ناوتیم روظنم نیا یارب .)دننکیم عفد دوخ اب ار بآ و دنوشیم عفد مه یرتشیب

 دیامزروف مرگیلیم ۲۰ اب کمن یاهصرق یبیکرت نامرد زا ناوتیم ،دهدن باوج کمن فرصم و میساتپ فرصم ،بآ تیدودحم هب رامیب رگا .۴

 .دهدیم شهاک ار راردا یگدننکظیلغ تردق و هدش Countercurrent Multiplier System رد لالتخا ثعاب دیامزروف .درک هدافتسا زور رد

 .دننکیم ناربج ،دیامزروف طسوت ار اهتیلورتکلا نتفر تسد زا زین کمن یاهصرق

 نارامیب رد وراد نیا هک دشاب نامساوح .درک هدافتسا نیلکیسولکمد زا ناوتیم ،دادن باوج زین کمن صرق و دیامزروف بیکرت هب رامیب رگا .۵

 .تسا عونمم ،یویلک تیمس کسیر شیازفا و ندب رد وراد عمجت تلع هب ،یزوریس

  .دنتسه اهناتپاو زین رخآ طخ .۶

 نیا تدم ینالوط فرصم رد .دوشیم هدافتسا زین زوریس ای یبلق ییاسران لیلد هب کیملورپیاه یمرتانوپیاه نامرد رد ناتپاولات و ناتپاویناک زا

 اهناتپاو زا .دشاب دودحم هام ود ات کی ریز هب اهنآ فرصم هک دوشیم هیصوت نیاربانب .تسا هدش شرازگ یدبک یاهتست رد لالتخا ،اهوراد

 لحم رد شنکاو بجوم دناوتیم و تسا یقیرزت ییوراد ناتپاویناک .دوشیمن هدافتسا کیملووپیاه یمرتانوپیاه ای داح یمرتانوپیاه نامرد رد

 .دوشب قیرزت

 لکش هک )DDAVP یراجت مان اب( نیسرپومسد .میوریم اهتسینوگآ غارس هب الاح .میدرک یسررب ار ADH تسینوگاتنآ یاهوراد دربراک

 یکاروخ یاهمرف ،ندوب دیتپپ رطاخ هب هک تسا حضاو .تسا دوجوم ینابز ریز یاهصرق و ینیب یرپسا ،یقیرزت لکش هب ،هدوب ADH یعانص

 .دنوشیم هیزجت یشراوگ یاهمیزنآ طسوت و دنتسین هدافتسا لباق نآ

 Central ای یزکرم یهزمیب تباید( ADH ندوبن ای ،هزمیب تباید داجیا تلع .تسا هزمیب تباید نامرد ،نیسرپومسد یاهدرباک زا یکی

Diabetes Insipidus( هب هیلک خساپ مدع ای و تسا ADH هدشحشرت )Nephrogenic DI(. رگا .دنتسه لیخد تلع ود ره زین یهاگ 

  .مینک هدافتسا نیسرپومسد زا میناوتیم وا نامرد یارب ،دشاب هتشاد Central DI یدرف

 Placental( تفج یاهزائتورپ ،دارفا نیا رد .دراد مان یگلماح یهزمیب تباید ای Gestational DI ،هزمیب تباید زا رگید عون کی

Protease( تیصاخ Vasopressinase Activity دنناوتیم ینعی – دنراد AVP نیسرپومسد زا زین اهنآ نامرد رد .دننک هیزجت ار 

 .تسا مواقم ،میزنآ نیا هب نیسرپومسد اریز ؛دوشیم هدافتسا



www.amirmghorbani.com  www.schoolofmedicine.ir 

۳۴ 

 و اهدیزایت ،کمن تیدودحم ،بآ تیدودحم زا ناوتیم دارفا نیا رد اما ؛درادن یدربراک Nephrogenic DI نامرد یارب نیسرپومسد

 دهاوخ شیازفا PCT درکلمع ،هجیتن رد .دنوشیم یقورع مجح و میدس شهاک ثعاب اهنامرد نیا یهمه .درک هدافتسا پول یاهکیتروید

 تباید هب رجنم هک ار نورفن ییاهتنا تمسق صقن دناوتیم یدح ات ،میدس و بآ رتشیب بذجزاب ًابقاعتم و PCT درکلمع شیازفا نیا .تفای

 .دنکب ناربج ،هدش هزمیب

 نشنترپیاه ثعاب دارفا یضعب رد دنناوتیم نیسرپومسد یالاب یاهزود .درک هراشا نوخ راشف شیازفا هب ناوتیم نیسرپموسد یبناج ضراوع زا

 .دنوشب

 

 

  

 .ناریا یوراد و اذغ نامزاس :سکع عبنم .تسا دوجوم ینیب یرپسا و یقیرزت لولحم ،ینابزریز یاهصرق لکش هب نیسرپومسد :٣٦ لکش
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 اهیرامیب و اهوراد یدنبعمج

 

 .تسا هیلک ناشرثا لحم هک ییاهوراد عیرس رورم :١ لودج

 تالخادت و یبناج تارثا ینیلاب دربراک رثا مزیناکم ییوراد یهتسد

 کینبرک یاههدننکراهم

 زاردیهنا

 )کیمتسیس( دیمالوزاتسا

 دیمالوزنورب و دیمالوزرود

 )موکولگ یارب یعضوم(

 رد زاردیهنا کینبرک میزنآ راهم

PCT یتانبرکیب زروید هب رجنم 

 یهکبش رد و مشچ رد .دوشیم

 ار CSF و هیلالز دیلوت یدیئوروک

 .دنکیم مک

 .کیلوباتم زولاکلآ + مدا

 .مشچ لخاد راشف شیازفا

 .همجمج لخاد راشف شیازفا

 .تاعافترا یرامیب

 .تانبرکیب و میساتپ ،میدس عفد شیازفا

 .کیلوباتم زودیسا

 .یزتسراپ و یجیگ

 .یدیمانوفلوس کیژرلآ یاهشنکاو

 .یزوریس نارامیب رد کاینومآ شیازفا

 پول یاهکیتروید

 و دیامسروت ،دیامزروف

 دیاناتموب

 )یدیمانوفلوس(

 دیسا کینیرکاتا

 )یدیمانوفلوسریغ(

2Cl/+K/+Na–  راهم

Transporter تمسق رد 

 .هدنورالاب یهلنه میخض

 .یبلق ییاسران

 .یویر مدا

 .)Pitting( راذگهدوگ مدا

 لوا طخ( دیدش یالاب نوخ راشف

 .)تسین

 .)تاعیام ناربج +( یمسلکرپیاه

 .یملکرپیاه

SIADH. 

 .هزمیب تباید

 ،میساتپ ،میدس یاهنوی عفد شیازفا

 .میسلک و میزینم ،دیارلک

 .کیلوباتم زولاکلآ

 و یدیمانوفلوس کیژرلآ یاهشنکاو

 .)دیسا کینیرکاتا زج هب( یمسرویرپیاه

 .کیسکوتوتا

 .یملووپیاه

 NSAIDs فرصم ماگنه رد اهنآ یشخبرثا

 .دباییم شهاک

 اهدیزایت

 دیزایتورلکوردیه

 دیماپادنیا

 رگید یاهوراد و

 )یدیمانوفلوس یگمه(

 رد Symporter -Cl/+Na راهم

DCT. 

 .میسلک عفد شهاک

 طخ یاهوراد زا( الاب نوخ راشف

 .)لوا

 .یبلق ییاسران

 .)Pitting( راذگهدوگ مدا

 .یمیسلک یویلک یاهگنس

 .هزمیب تباید

 .یرویسلکرپیاه

 دیارلک ،میساتپ ،میدس یاهنوی عفد شیازفا

 .میزینم و

 .میسلک عفد شهاک

 .کیلوباتم زولاکلآ

 .یدیمانوفلوس کیژرلآ یاهشنکاو

 .یمنیلوسناوپیاه

 ،لورتسلک شیازفا ،نوخ دنق شیازفا

 .)یمسرویرپیاه( دیسا کیروا شیازفا

 .یمرتانوپیاه داجیا رتشیب سناش

 پول کیتروید فرصم تروص رد یژرنیس رثا

 .مه اب دیزایت و

 NSAIDs فرصم ماگنه رد اهنآ یشخبرثا

 .دباییم شهاک
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 یاهکیتروید

 میساتپ یهدننکظفح

 یمسالپوتیس یهدنریگ راهم

 یاهتمسق رد نورتسدلآ

 و نوتکالانوریپسا :نورفن لاتسید

 .نونرلپا

 و دیارولیمآ :ENaC یهدننکراهم

 دیارولیمآ زا نرتمایرت .نرتمایرت

 .تسا رتفیعض

 ییاسران لثم مسینورتسدلآ طیارش

 .زوریس و یبلق

 رگید Kaliuretic رثا ندرب نیب زا

 اب یبیکرت یاهصرق( اهکیتروید

 .)دیزایت

 لصاح یهزمیب تباید رد دیارولیمآ

 .مویتیل فرصم زا

 .یملکرپیاه

 .کیلوباتم زودیسا

 یسنج یناوتان و یتساموکینژ

 .)نوتکالونوریپسا(

 SGLT2 یاههدننکراهم

 نیزولفیلگاپما

 نیزولفیلگاپاد

 نیزولفیلگاناک

 یهدنهدلاقتنا یهدننکراهم

 و PCT رد ۲ هرامش زکولگ-میدس

 .یروزوکولگ داجیا

 و نیزولفیلگاپما :۲ عون تباید

-یبلق یتیلاتروم ،نیزولفیلگاناک

 و یتباید یتاپورفن کسیر ،یقورع

 تلع هب ندش یرتسب نینچمه

 .دنهدیم شهاک ار یبلق ییاسران

 .یراردا یاهتنوفع

 اب هناثم ناطرس سناش شیازفا

 .نیزولفیلگاپاد

 اب یناتحت مادنا عطق سناش شیازفا

 .نیزولفیلگاناک

 کیتومسا یاهکیتروید

 لوتینام

 یگدننکظیلغ تردق ندرک لتخم

 .راردا

 .بآ بذجزاب زا تعنامم

 .یزغم مدا و ICP شیازفا

 .موکولگ داح یهلمح

 زیل مردنس و زیلومه ،زیلویمودبار

 .روموت

 .یمرتانرپیاه سپس و یمرتانوپیاه

 .یویر مدا

 .غارفتسا و عوهت ،دردرس

 ADH یاهتسینوگآ

 )DDAVP( نیسرپومسد

 رجنم ADH یاههدنریگ کیرحت

 نتفرگ رارق ،قورع ندش گنت هب

AQP 2 ِلانیمول یاشغ رد 

 و نورفن ییاهتنا یاهتمسق

 vWF ندشدازآ نینچمه

 .دوشیم

 .یزکرم یهزمیب تباید

 .دناربلیو نوف یرامیب

 .CKD نارامیب یاهیزیرنوخ

 .یمرتانوپیاه

 .نشنترپیاه

 ADH یاهتسینوگاتنآ

 اهناتپاو

 نیلکیسولکمد

 2V و 1aV یاههدنریگ ناتپاویناک

 طقف ناتپاولات .دنکیم راهم ار

 .دنکیم راهم ار 2V یهدنریگ

 نتفرگرارق رد نیلکیسولکمد

AQP2 داجیا لالتخا اشغ رد 

 .دنکیم

 .کیملورپیاه یمرتانوپیاه

SIADH. 

 .)ناتپاویناک( قیرزت لحم شنکاو

 ۲ یالاب فرصم رد یدبک یاهمیزنآ شیازفا

 .هام

 اهنیلکیسارتت یهتسد زا نیلکیسولکمد

 ،لاس ۸ ریز ناکدوک رد هجیتن رد .تسا

 .دوشیم اهنادند گنر رییغت بجوم

 عمجت یزوریس نارامیب رد نیلکیسولکمد

 یویلک تیمومسم بجوم و هدرک ادیپ

 .دوشیم
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 مه اب ناشندرک هسیاقم و نتخومآ مه رانک ،اهنآ نتخومآ هار نیرتهب هک تسا نیا نم رواب .دندش یفرعم یدایز یاهیرامیب ،همانسرد نیا رد

 عورش نورفن یادتبا زا ،راک نیا یارب .ماهدروآ اهیرامیب نیا رانک ،نهذ رد دحاو رکیپ کی یریگلکش یارب زین ار رگید یرامیب دنچ .دشابیم

 :مهدیم حیضوت ار اهنآ و منکیم

 یویلک یاهیرامیب زا یخرب یهسیاقم :٢ لودج

یرامیب  اهتمالع یژولویتا 

Renal Tubular Acidosis Type 

2 (Proximal RTA) 

 نیا .PCT رد تانبرکیب بذجزاب و نتخاس هرابود رد لالتخا

 مردنس مان هب مردنس کی زا یئزج دناوتیم RTA زا عون

 مردنس نیا رد .دشاب )Fanconi Syndrome( ینوکناف

Generalized PCT Dysfunction هجیتن رد و میراد 

 مه ... و هنیمآ یاهدیسا و زوکولگ و میدس ،تانبرکیب رب هوالع

 .٥٠دنوشیم عفد راردا رد

 نوینآ اب کیملکوپیاه کیلوباتم زودیسا

 .لامرن پگ

pH نامرد هکنیا رگم( تسا یدیسا راردا 

 ،ایلق اب نامرد .)دوش هداد ییایلق

 .دنکیم رتدب ار یملکوپیاه

Bartter Syndrome رد لاکشا :کی عون transporter –2Cl/+K/+Na )دننامه 

 ،سوینماردیهیلپ هب رجنم هک )دنک فرصم دیامزروف هکنیا

 نینچمه .دوشیم Failure to Thrive و ندوب روچمهرپ

 .تشاد دهاوخ دوجو زونیسلکورفن

 دننامه مئالع .ROMK یمیساتپ یاهلاناک رد لاکشا :ود عون

 .کی عون

 .عون نیرتفیفخ .دیارلک یاهلاناک رد لاکشا :هس عون

-یسح یرک اب یهارمه( دیارلک یاهلاناک رد لاکشا :راهچ عون

 .درادن زونیسلکورفن .)دراد یبصع

 رد هک CaSR رد Gain-of-Function شهج :جنپ عون

 رد .دوشیم هدربمان نیئتورپ هس رب یراهم رثا بجوم تیاهن

 یمسلکوپیاه درف و دباییم شهاک میسلک بذجزاب عون نیا

  .دراد )نییاپ PTH( فیفخ

 .اهتیلورتکلا عفد شیازفا

 .ً)الومعم( یرویسلکرپیاه

 .)یهاگ( زونیسلکورفن

 .)٪۲۰( میزینم عفد شیازفا

 هجیتن رد و یقورع مجح شهاک ،بآ زروید

 .نییاپ نوخ راشف

 .کیلوباتم زولاکلآ

 ًابقاعتم و نیدنلگاتسورپ دیلوت شیازفا

 .یراردا یاهنیدنلگاتسورپ شیازفا

 ود و کی عون( دلوت زا شیپ زا :عورش نس

 .یلاسگرزب ات )راهچ و

Familial Hypercalcemic 

Hypocalciuria 

 هب رجنم هک CaSR رد Loss-of-Function شهج

 .دوشیم فیفخ یمسلکرپیاه

 PTH هارمه هب فیفخ یمسلکرپیاه

 .٥١هدشنبوکرس

 .Urine Ca/Cr ratio شهاک

 
 داجیا DNA میمرت رد صقن رطاخ هب هک تسا کیتسالپآ یمنآ یثرا للع زا یکی )Fanconi Anemia( ینوکناف یمنآ .دینکن هابتشا ینوکناف یمنآ اب ار ینوکناف مردنس ٥٠
 .دوشیم
 .درک رکف ید نیماتیو دوبمک نامزمه دوجو هب تسیابیم ،دشاب الاب دح زا یدایز PTH حطس ،FHH روضح رد رگا .تسا هدرک حرطم اجنیا رد ار یبلاج یهتکن تیدوتپآ ٥١
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Gitelman Syndrome عون زا بولغم موزوتا تثارو اب شهج Loss-of-Function 

 دیزایت ًامئاد هکنیا دننامه( Cotransporter -Cl-+Na رد

 .)دنکب فرصم

 راشف و دیارلک و میدس و بآ عفد شیازفا

 .لامرن ات نییاپ نوخ

 .کیملکوپیاه کیلوباتم زولاکلآ

 یرویسلکوپیاه و )همه( یمزینموپیاه

 .زونیسلکوردنک یهاگ و )رتراب فالخرب(

Gordon Syndrome 

(Pseudohypoaldosteronism 

Type II or Familial 

Hyperkalemic Hypertension) 

 یاهنیئتورپ رد شهج رطاخ هب هک تسا نملتیگ یاهنیآ ریوصت

 .دیآیم دوجو هب Cotransporter -Cl-+Na یهدننکمیظنت

-Gain-of عون زا یشهج درف هک دوشیم تلاح نیا هب هیبش

Function دراد. 

 .الاب نوخ راشف

 .هدش بوکرس نینر و نورتسدلآ

 .زونیسلکورفن و هیلک گنس ،یرویسلکرپیاه

 .کیلوباتم زودیسا و یملکرپیاه

Renal Tubular Acidosis Type 

I (Distal RTA) 

 مدع هجیتن رد و Intercalated Cell Type A رد لاکشا

 .راردا یزاسیدیسا

 زا عون نیا یباستکا للع زا دیئوتامور تیرترآ و نرگوش مردنس

RTA دنتسه. 

 و لامرن پگ نوینآ اب کیلوباتم زودیسا

 .٥٢یملکوپیاه

 اریز ،تسا ۵/۵ یالاب راردا pH هشیمه

 .درادن ار نآ ندرکیدیسا ییاناوت هیلک

 شیازفا و ٥٣زایتیلورفن ،زونیسلکورفن

Urine Ca/Cr ratio. 

Liddle Syndrome شهج Gain-of-Function رد ENaC موزوتا تثارو اب 

 .تسا نرتمایرت ای دیارولیمآ اب نامرد .بلاغ

 و نشنترپیاه و یقورع مجح شیازفا

  .کیلوباتم زولاکلآ و یملکوپیاه

Autosomal Dominant 

Pseudohypoaldosteronism 

Type I 

 یهدنریگ رطاخ هب نورتسدلآ هب تمواقم داجیا

 .تسا بلاغ موزوتا نآ تثارو .بویعم یدیئوکیتروکولارنیم

 .دنکب فرصم نونرلپا ای نوتکالونوریپسا درف هکنیا دننامه

 یلاسگرزب رد هک بآ و کمن نداد تسد زا

 یملکرپیاه ،نییاپ نوخ راشف .دوشیم رتهب

 .کیلوباتم زودیسا و

 .تسا الاب نورتسدلآ و نینر حطس

Autosomal Recessive 

Pseudohypoaldosteronism 

Type I 

-Loss-of شهج رطاخ هب نورتسدلآ هب تمواقم داجیا

Function رد ENaC. تسا لدیل مردنس یاهنیآ ریوصت. 

 هک تسا نیا لثم .دشابیم بولغم موزوتا ،نآ تثارو

 .دنکب فرصم نرتمایرت ای دیارولیمآ

 .رمع مامت یارب بآ و کمن نداد تسد زا

 زودیسا و یملکرپیاه ،نییاپ نوخ راشف

 .کیلوباتم

 .الاب نورتسدلآ و نینر حطس

Renal Tubular Acidosis Type 

IV (Hyperkalemic RTA or 

 ،تباید .دوشیم داجیا نورتسدلآ هب تمواقم رطاخ هب

NSAIDs، و نیروپسولکیس لثم نیرونیسلک یاههدننکراهم 

 .لامرن پگ نوینآ اب کیلوباتم زودیسا

 .یملکرپیاه

 
 رد یملکوپیاه لیالد مامت( دوشیم یملکوپیاه راچد درف ،Distal RTA رد نآ نداتفا راک زا رطاخ هب هک هدوب میساتپ و نژوردیه یهدننکضیوعت یاراد اهلولس نیا ٥٢

Distal RTA تسین هدشهتخانش(. 
 میسلک هب راردا رد تارتیس .دنوشیم یروتارتیسوپیاه هب رجنم کیلوباتم زودیسا و یملکوپیاه ،نینچمه .دنکیم لیهست ار تافسف میسلک بوسر ،دارفا نیا ییایلق راردا ٥٣
 کیلوباتم زودیسا رد .دیآیم نییاپ یلولس لخاد pH هجیتن رد و هدش میساتپ و نژوردیه نوی ضیوعت هب رجنم ،یملکوپیاه .دوشیم هیلک گنس لیکشت عنام و هتشگ لصتم
 تظلغ هجیتن رد .تفر دهاوخ الاب یدنکوتیم رد تارتیس فرصم ،دوشب یدیسا لولس لخاد هاگ ره .دیآیم نییاپ لولس نورد pH ،لولس لخاد هب نژوردیه نوی نتفر اب ،زین

 .دباییم شیازفا هیلک رد نآ بذجزاب و هدمآ نییاپ لولس لخاد تارتیس
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Hyporeninemic 

Hypoaldosteronemic RTA) 

 اب تدم ینالوط نامرد ،ACE-Is، ARBs ،سومیلورکات

 .دنتسه نآ داجیا للع زا ٥٤نیدیماتنپ و میرپوتمیرت ،نیراپه

 .نییاپ نورتسدلآ و نینر حطس

Syndrome of Apparent 

Mineralocorticoid Excess 

(SAME) 

 11β-Hydroxysteroid میزنآ رد صقن

Dehydrogenase Type 2 )11β-HSD-2(هجیتن رد ؛ 

 یهدنریگ کیرحت هب رجنم و هدشن لیدبت نوزیتروک هب لوزیتروک

 .دوشیم یدیئوکیتروکولارنیم

 .مسینورتسودلآرپیاه هب هیبش مئالع

 .کیلوباتم زولاکآ ،یملکوپیاه ،نشنترپیاه

 مزیناکم( زونیسلکورفن و یرویسلکرپیاه

 .)هتخانشان

 .هدش بوکرس نینر و نورتسدلآ

Glycyrrhetinic/Glycyrrhizinic 

Consumption 

 .کیلوباتم زولاکآ ،یملکوپیاه ،نشنترپیاه .11β-HSD 2 میزنآ یباستکا یهدننکراهم

 .هدش بوکرس نینر و نورتسدلآ

Cushing Syndrome کیرحت ثعاب ،اهدیئورتساوکیتروک دح زا شیب شیازفا 

 تیفرظ هک اریز ؛دوشیم زین اهدیئوکیتروکولارنیم یهدنریگ

 عابشا ،رتالاب یتظلغ زا و تسا دودحم 11β-HSD-2 میزنآ

  .٥٥دش دهاوخ

 .نشنترپیاه

 .یملکوپیاه

 .کیلوباتم زولاکلآ

 .هدش بوکرس نینر و نورتسدلآ

Hyperaldosteronism 

(Primary and Secondary) 

 Hyporeninemic( هیلوا عون هچ .دراد یفلتخم عاونا

Hyperaldosteronism( هیوناث عون هچ و دشاب 

)Hyperreninemic Hyperaldosteronism(، رد 

 Mineralocorticoid دح زا شیب کیرحت هب رجنم تیاهن

Receptor دوشیم. 

 .نشنترپیاه

 .یملکوپیاه

 .کیلوباتم زولاکلآ

 .)هیوناث عون( الاب نینر و نورتسدلآ

 .)هیلوا عون( نییاپ نینر و الاب نورتسدلآ

Magnesium Deficiency رب نآ یراهم رثا ندشهتشادرب هب رجنم میزینم شهاک  ROMK 

 میساتپ دح زا شیب حشرت هجیتن رد و نورفن ییاهتنا تمسق رد

 .دوشیم راردا رد

 .نامرد هب مواقم یملکوپیاه

 .میزینم شهاک صتخم یاهتمالع رگید

Nephrogenic Diabetes 

Insipidus (NDI) 

 عفد هجیتن رد و ADH هب نورفن ییاهتنا تمسق خساپ مدع

 .بآ دح زا شیب

 ،کمن تیدودحم ،عیام تیدودحم :نامرد

 .دیزایت ،دیامزروف

Syndrome of Inappropriate 

ADH Secretion (SIADH) 

 زا ADH یاجهبان حشرت تلع هب بآ دح زا شیب بذجزاب

 .)یمرتانوپیاه دوجو تروص رد یتح( نورفن ییاهتنا تمسق

 صرق ،میساتپ ،عیام تیدودحم :نامرد

 .ناتپاو ،نیلکیسولکمد ،دیامزروف و کمن

 

 
 .دننکیم راهم ار ENaC ،نرتمایرت و دیارولیمآ دننامه ،نیدیماتنپ و میرپوتمیرت .دوشیم نورتسدلآ ندشهتخاس عنام نیراپه ٥٤
 تیفرظ هک دوشیم دایز اهدیئورتساوکیتروک رادقم ردقنآ هکلب ؛درادن یلکشم میزنآ ،گنیشوک رد .دراد صقن میزنآ هکلب ؛هدشن دایز اهدیئورتساوکیتروک رادقم ،SAME رد ٥٥
 طسوت میزنآ هکلب ؛دراد صقن میزنآ هن و هدش دایز دیئورتساوکیتروک نازیم هن ،)نایبنیریش هایگ رد دوجوم( دیسا کینیتیریسیلگ و نیزیریسیلگ فرصم رد .ددرگیم لیمکت میزنآ
 .دوشیم راهم هدام نیا
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 یریگدای تسیلکچ

 ار اهنآ یبناج ضراوع نیرتعیاش نینچمه و نآ یاهنویساکیدنا-ارتناک و اهنویساکیدنا ،رثا مزیناکم ،ییوراد یهتسد دیاب اهوراد دروم رد

 .دناهدش داجیا یتلع هچ هب هکنیا و ینادب ناشمادک ره دروم رد ار زاب و دیسا و اهتیلورتکلا و بآ تارییغت دیاب اهیرامیب دروم رد .ینادب

 

� Renal Tubular Acidosis Type I 

� Renal Tubular Acidosis Type II 

� Renal Tubular Acidosis Type IV 

� Fanconi’s Syndrome 

� Bartter’s Syndrome 

� Gitelman’s Syndrome 

� Gordon’s Syndrome 

� Liddle’s Syndrome 

� Autosomal Dominant 

Pseudohypoaldosteronism Type I 

� Autosomal Recessive 

Pseudohypoaldosteronism Type I 

� Familial Hypercalcemic Hypocalciuria 

� Hyperaldosteronism 

� Syndrome of Apparent 

Mineralocorticoid Excess 

� Glycyrrhetinic/Glycyrrhizinic 

Consumption 

� Cushing Syndrome 

� Magnesium Deficiency 

� Nephrogenic Diabetes Insipidus 

� Syndrome of Inappropriate ADH 

Secretion 

� Acetazolamide 

� Dorzolamide 

� Empagliflozin 

� Canagliflozin 

� Dapagliflozin 

� Furosemide 

� Ethacrynic Acid 

� Hydrochlorothiazide 

� Indapamide 

� Metolazone 

� Spironolactone 

� Eplerenone 

� Amiloride 

� Triamterene 

� Mannitol 

� Desmopressin 

� Tolvaptan 

� Conivaptan 

� Demeclocycline  

 


