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واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

فیزیولوژيPh.Dحصیلی:تيرشتهو طع قمفیزیولوژيگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:

تئوريد:حنوع وا2تعداد واحد:;مباحث جدید پیشرفته در فیزیولوژي کلیه ، آب و الکترولیت هانام درس: 
دکتر توراندخت بلوچ مسئول درس:5-9تعداد دانشجویان:گروه فیزیولوژيمکان برگزاري:-یش نیاز:پ

دکتر توراندخت بلوچ نژاددرس (به ترتیب حروف الفبا):منژاد            

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
دانشجویان با جدیدترین مطالب و مقاالت و پژوهش کسب دانش و اطالعات الزم در مورد فیزیولوژي کلیه و آشنایی

هاي علمی
(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 

عملکرد سیستم ادراري در انسان مطالعه و فراگیري 
(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 

لیه ، آناتومی کلیه، مایعات و الکترولیت هاي بدن ، ادم، تشکیل ادرار بوسیله کجدیدترین مطالب در خصوص
سختمان نفرون ها ، ساختمان غشا فیلتراسیون و ویژگیهاي فیزیولوژیکی آن ، جریان خون کلیوي و میزان مصرف 

نقل و انتقال ،  RBFو GFR، خود تنظیمی RBFو GFR، کنترل فیزیولوژیکی RBFاکسیژن،    کلیرانس و 
و مکانیسم تغلیظ، یم اسموالریته مایع خارج سلولی و غلظت سدیمتنظ، آب و مواد فیلتره شده در توبول هاي نفرونی

تنظیم ، تنظیم کلیوي منیزیم ، تنظیم کلیوي فسفات، تنظیم کلیوي کلسیم، تنظیم کلیوي پتاسیم، ادراررقیق شدن
نقش کلیه در تنظیم فشار خون ، باز-کلیوي باالنس اسید

هاي تدریس:شیوه
*پرسش و پاسخ*ریزي شدهسخنرانی برنامه سخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
پاسخ دادن به سواالت منتج از مطالب تدریس شده

وسایل کمک آموزشی:   
*پروژکتور اسالیدخته و گچت*بردوایت

--------------ببرید)لطفاً نام(سایر موارد

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
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درصـد ----35--زمون پایـان تـرم  آ*نمرهدرصد------آزمون میان ترم 
نمره

نمرهدرصد-----شرکت فعال در کالس نمرهدرصد-----انجام تکالیف 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنی*ايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

-----------(لطفا نام ببرید)سایر موارد

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:ابع انگلیسیمن-
چاپی

1- The kidney: Brenner and Rector
 2- Renal physiology(Vander)

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

1

مایعات و الکترولیت هاي بدن 
روش هاي اندازه گیري حجم مایع در بخش هاي مختلف بدن  

اسمز و فشار اسمزي
حجم و اسموالریته مایعات خارج و داخل سلولی در شرایط غیر طبیعی

ادم
ادم داخل سلولی 
ادم خارج سلولی

عواملی که مانع وقوع ادم می شوند

2
بوسیله کلیه : تشکیل ادرار

آناتومی پیشرفته کلیه
ساختمان نفرون ها : ساختمان توبولی  و عروقی

انواع نفرون در کلیه انسان
ساختمان کورپوسل کلیوي

ساختمان غشا فیلتراسیون و ویژگیهاي فیزیولوژیکی آن
مکانیسم اولترافیلتراسیون

GFRتعیین 

بار فیلتراسیون
GFRکلیرانس و

RBF

3

جریان خون کلیوي و میزان مصرف اکسیژن
تعیین میزان جریان خون

Vasa Rectaجریان خون در 

RBFکلیرانس و 

:RBFو GFRکنترل فیزیولوژیکی 
کنترل عصبی

کنترل هومورال  
عوامل فیزیکی:

مقاومت آرتریول آوران و وابران 
فشار شریانی

Kf
ینگ یرو هاي استارلن
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4

:RBFو GFRخود تنظیمی 
مکانیسم میوژنیک

TGFمکانیسم  

5

نقل و انتقال آب و مواد فیلتره شده در توبول هاي نفرونی
مکانیسم باز جذب و ترشح در توبول هاي :

پروگزیمال
لوله نازك پایین رو و باالرو

لوله ضخیم باالرو

اللوله دیست6
مجراي جمع کننده

تنظیم بازجذب در توبول ها:
GTB

نیرو هاي استارلینگ
Pressure natriuresis

Pressure diuresis
کنترل هورمونی باز جذب در توبول ها

....7
تنظیم اسموالریته مایع خارج سلولی و غلظت سدیم

مکانیسم تغلیظ ادرار....8
رمکانیسم رقیق کردن ادرا

کلیرانس آب- 9
کمی کردن تغلیظ و رقیق شدن ادرار

تنظیم کلیوي پتاسیم-10
تنظیم کلیوي فسفات

تنظیم کلیوي کلسیم-11
تنظیم کلیوي منیزیم 

باز -تنظیم کلیوي باالنس اسید-12
نرمال در مایعات بدنpHتعریف 
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نرمال در مایعات بدنpHتهدیدات 
طریق معادله هاسلباخاز pHمحاسبه 

بافر هاي بدن
بی کربناتRecoveryنقش کلیه در

نقش کلیه درتولید بی کربنات

13-
اسیدوز و آلکالوز تنفس و متابولیکی 

نقش کلیه در برطرف کردن نسبی اختالالت اسیدي و بازي مایعات بدن
نقش کلیه درترشح بی کربنات

ن نقش کلیه در تنظیم فشار خو-14
کنترل کوتاه مدت
کنترل میان مدت
کنترل دراز مدت

دیورتیک ها و مکانیسم عمل آنها-15
سمینار هاي دانشجویی-16


