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  9911-044نیمسال اول  :سال تحصیلي                            یولوژی لکیه و مایعات بدنفیز :عنوان درس

 رشته پزشکی دانشجویان :فراگیران                                                       نظری -واحد 7/4  :تعداد و نوع واحد

 91/6/99111  :تاریخ شروع ترم                                           9999741 :شماره درس

 99/94/9911 :تاریخ پایان ترم                                                                                                فیزیولوژی سلول :پیش نیاز

 دکتر اژدر حیدری: مسئول درس

 

      

 :(بر اساس سرفصل) معرفي درس

 

را بیاموزد و بتواند آن ها را در فرایندهای طبیعی و تغییر یافته فیزیولوژیک مرتبط با درس س از دانشجو انتظار می رود مفاهیم، اصول و ماکنیسم های فیزیولوژیک مرتبط با اکر لکیه در هریک از موارد در این در

 .شناسایی کند

 :درس هدف كلي
 :آشنایی با

 نفرون و اجزاء آن 

 لی و تنظیم آنیلتراسیون لگومروف 

 بازجذب و ترشح مواد در بخشهای مختلف نفرون 

  و  میزان دفع ادرار تنظیم اسمواللیته خون 

 بازی بدن -کنترل لکیوی اسید 
  



2 

 

 جلسه

 

 

 

تاریخ 

/ ارائه

بارگذاری 

 درس

/ هدف

 اهداف کلي

 :اهداف رفتاری

 در پایان جلسه دانشجو باید قادر باشد

نوع آموزش 

/ آنالین)مجازی 

 (آفالین

 رسانه آموزشي
صوت، فیلم، پاور پوینت، فایل پي دی اف ) 

 ...(و
 مدرس ی یاددهي یادگیری فعالیتها

 62/8/99 اول

ساختار کلیه 

ها و نفرون، 

فاکتورهای 

تعیین کننده 

GFR ،

خودتنظیمی 

GFR 

 ساختمان کلیه و سیستم ادراری را به اختصار شرح دهد -1

 نام ببرد انواع نفرون و بخش های مختلف یک نفرون را -6

 سد فیلتراسیون گلومرولی را شرح دهد -3

 و جریان خون کلیه را بیان کند (GFR)مقادیر میزان فیلتراسیون گلومرولی -4

 را بیان کند  GFRعوامل فیزیولوژیک و پاتوفیزیولوژیک موثر بر  -5

 نقش دیابت و هیپرتانسیون را در ایجاد نفروپاتی کلیوی شرح دهد  -2

 هورمونی و اتاکوئید گردش خون کلیه را بیان کند انواع کنترل میوژنیک، عصبی، -7

 را در جلوگیری از تغییرات دفع کلیوی بیان کند GFRاهمیت خودتنظیمی  -8

 گلومرولی را شرح دهد -ساختار دستگاه جنب گلومرولی و فیدبک توبولی -9

 را بیان کند GFRمکانیسم خودتنظیمی جریان خون کلیه و  -11

 آنالین/آفالین

فایل  بارگذاری فیلم  و -

 پاورپوینت در سامانه نوید

آموزش آنالین از طریق  -

Adobe Connect   یا

Skyroom 

حضور فعال در کالس مجازی، 

 و مهم نکات از برداری یادداشت

، انجام تکالیف سئواالت به پاسخ

 و شرکت در آزمون های مجازی

 دکتر 

 حیدری

 دوم

3/9/99 

مکانیسم 

بازجذب و 

ترشح در 

توبول 

 پروگزیمال و

 قوس هنله

 فرایندهای پایه کلیه شامل فیلتراسیون، بازجذب و ترشح را بیان کند -1

 مکانیسم های فعال و غیر فعال دخیل در بازجذب را توضیح دهد -6

 ویژگی های ساختمانی توبول پروگزیمال را شرح دهد -3

 نحوه بازجذب سدیم و کلر را شرح دهد -4

 انواع حامل های گلوکز را بداند -5

 کربنات و ترشح یون هیدروژن را شرح دهدمکانیسم بازجذب بی -2

 ترشح کاتیون ها و آنیون های آلی و خارجی را شرح دهد -7

 بازجذب آب در توبول پروگزیمال و اهمیت کشش حالل را شرح دهد -8

 ویژگی های ساختمانی قوس هنله را شرح دهد -9

 مکانیسم انتقال در شاخه نزولی قوس هنله را شرح دهد -11

 خیم قوس صعودی هنله را شرح دهدمکانیسم انتقال در قطعه ض -11

 مکانیسم دیورتیک های اسمزی و دیورتیک های قوس را بر دفع مایع اضافی بیان کند -16

 آنالین/آفالین

بارگذاری فیلم  و فایل  -

 پاورپوینت در سامانه نوید

آموزش آنالین از طریق  -

Adobe Connect   یا

Skyroom 

حضور فعال در کالس مجازی، 

 و مهم نکات از برداری یادداشت

، انجام تکالیف سئواالت به پاسخ

 و شرکت در آزمون های مجازی

 دکتر 

 حیدری
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 سوم

مکانیسم  11/9/99

بازجذب و 

ترشح در 

توبول 

دیستال و 

مجاری جمع 

 کننده، 

 ویژگی های ساختمانی توبول دیستال و مجاری جمع کننده را شرح دهد -1

 ل را شرح دهدمکانیسم انتقال در نیمه ابتدائی توبول دیستا -6

 مکانیسم انتقال نیمه انتهائی توبول دیستال و مجاری جمع کننده قشری را شرح دهد -3

 مکانیسم انتقال در مجاری جمع کننده مرکزی را شرح دهد -4

 مکانیسم ناتریورز فشاری و دیورز فشاری را شرح دهد -5

 ندمکانیسم دیورتیک های تیازیدی و نگهدارنده سدیم را دفع مایع اضافی بیان ک -2

 آنالین/آفالین

بارگذاری فیلم  و فایل  -

 پاورپوینت در سامانه نوید

آموزش آنالین از طریق  -

Adobe Connect   یا

Skyroom 

حضور فعال در کالس مجازی، 

 و مهم نکات از برداری یادداشت

، انجام تکالیف سئواالت به پاسخ

 و شرکت در آزمون های مجازی

 دکتر 

 حیدری

 چهارم

17/9/99 

انس کلیر

کلیوی،  

تنظیم 

بازجذب در 

قطعات 

 مختلف نفرون

 مفهوم کلیرانس کلیوی یک ماده را تعریف نماید -1

 را با استفاده از کلیرانس اینولین بیان کند GFRنحوه تخمین  -6

 را با استفاده از کلیرانس کراتی نین بیان کند GFRتخمین  -3

 بیان کند PAHرا با استفاده از کلیرانس  RBFنحوه تخمین -4

 ذب یا ترشح یک ماده را با استفاده کلیرانس کلیوی محاسبه کندبازج -5

 کلیرانس اینولین را با کلیرانس سایر مواد مقایسه کند -2

 . توبولی شرح دهد -تنظیم بازجذب توبولی را با استفاده از تعادل گلومرولی -7

 نیروهای دخیل در در بازجذب مواد شرح دهد -8

 دعوامل موثر در بازجذب توبولی را بیان کن -9

 کنترل هورمونی بازجذب مواد در طول نفرون را شرح دهد -11

 آنالین/آفالین

بارگذاری فیلم  و فایل  -

 پاورپوینت در سامانه نوید

آموزش آنالین از طریق  -

Adobe Connect   یا

Skyroom 

حضور فعال در کالس مجازی، 

 و مهم نکات از برداری یادداشت

، انجام تکالیف سئواالت به پاسخ

 ر آزمون های مجازیو شرکت د

 دکتر 

 حیدری

 پنجم

64/9/99 

تنظیم 

اسموالریته 

مایع خارج 

 سلولی

 . ارتباط تغییرات اسموالریته مایع خارج سلولی و حجم ادرار را توضیح دهد -1

 حجم اجباری ادرار را بیان کند -6

 را  در بازجذب آب توسط کلیه شرح دهد ADH) (نقش هورمون ضد ادراری  -3

 قیق و غلیظ توسط کلیه را شرح دهدنحوه تشکیل ادرار ر -4

 نقش جریان مخالف افزاینده در تشکیل ادرار غلیظ را شرح دهد -5

 نقش رگهای مستقیم در حفظ هیپراسموالریته مرکزی را بیان نماید -2

 نقش اوره درتشکیل ادرار غلیظ را توضیح دهد -7

 چگونگی تنظیم غلظت سدیم پالسما را توسط کلیه شرح دهد -8

 را بر تغییرات بافتی کلیه و هیپرتانسیون بیان کند اثر رژیم پر سدیم  -9

 آنالین/آفالین

بارگذاری فیلم  و فایل  -

 پاورپوینت در سامانه نوید

آموزش آنالین از طریق  -

Adobe Connect   یا

Skyroom 

حضور فعال در کالس مجازی، 

 و مهم نکات از برداری یادداشت

، انجام تکالیف سئواالت به پاسخ

 و شرکت در آزمون های مجازی

 دکتر 

 حیدری
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 تنظیم اسموالریته مایعات بدن توسط کلیه ها را بیان نماید -11

 اختالالت تغلیظ ادرار و اهمیت بالینی آنها را شرح دهد -11

 ششم

هماهنگی 

با 

 دانشجویان

تعطیلی )

تاریخ 

1/11/99) 

مکانیسم های 

کلیوی تنظیم 

پتاسیم، 

کلسیم، 

فسفر، 

 منیزیوم

 وزانه پتاسیم را از طریق رژیم غذائی توضیح دهدمیزان دریافت و دفع ر -1

 عواملی که پتاسیم را به داخل یا خارج سلول ها می برند، شرح دهد -6

 نحوه بازجذب پتاسیم در قطعات مختلف نفرون و دفع کلیوی آن را شرح دهد -3

 اثر جریان مایع توبولی بر دفع پتاسیم را شرح دهد -4

 پتاسیم را شرح دهد اثر اسیدوز حاد و مزمن متابولیک بر دفع -5

 میزان دریافت و دفع روزانه کلسیم را از طریق رژیم غذائی توضیح دهد -2

 نقش هورمون پاراتیروئید و کلسی تونین را بر سطح پالسمائی کلسیم توضیح دهد -7

 نحوه بازجذب کلسیم در قطعات مختلف نفرون و دفع کلیوی آن را شرح دهد -8

 طریق رژیم غذائی توضیح دهدمیزان دریافت و دفع روزانه فسفر را از  -9

 نحوه بازجذب فسفر در قطعات مختلف نفرون و دفع کلیوی آن را شرح دهد -11

 میزان دریافت و دفع روزانه منیزیوم را از طریق رژیم غذائی توضیح دهد -11

 نحوه بازجذب منیزیوم در قطعات مختلف نفرون و دفع کلیوی آن را شرح دهد  -16

 آنالین/آفالین

فایل  بارگذاری فیلم  و -

 پاورپوینت در سامانه نوید

آموزش آنالین از طریق  -

Adobe Connect   یا

Skyroom 

حضور فعال در کالس مجازی، 

 و مهم نکات از برداری یادداشت

، انجام تکالیف سئواالت به پاسخ

 و شرکت در آزمون های مجازی

 دکتر 

 حیدری

 هفتم

8/11/99 

کنترل کلیوی 

تعادل اسید و 

 باز

 را تعریف کند  pKaو  pH، باز، بافر، ثابت تجزیه اسید، مفاهیم اسید -1

 بوسیله سیستم بافری بیکربنات، فسفات و پروتئین ها را شرح دهد Hبافر شدن  -6

 را در طول نفرون شرح دهد Hبازجذب یون های بیکربنات و  ترشح  -3

 بافرهای فسفات و آمونیاک در توبول های کلیوی را توضیح دهد -4

 وژن را در توبول های کلیوی شرح دهدتنظیم ترشح یون هیدر -5

 مفهوم اسید تیتر شدنی و اسید غیر قابل تیتراسیون را توضیح دهد -2

 علل بالینی اختالالت اسیدی و باز را بیان کند -7

 و سابقه بیمار بیان کند ABGباز را با استفاده از اطالعات -نوع اختالل اسید -8

 را شرح دهد باز-نحوه جبران اختالالت تنفسی یا متابولیک اسید -9

 .اختالالت اسید و باز مرکب با استفاده از نوموگرام را توضیح دهد -11

 شکاف آنیونی را تعریف و  مقدار آن را با توجه به غلظت یونها محاسبه کند -11

 باز را با استفاده از مقدار شکاف آنیونی بیان کند -انواع اختالالت بالینی اسید -16

 آنالین/آفالین

 بارگذاری فیلم  و فایل -

 پاورپوینت در سامانه نوید

آموزش آنالین از طریق  -

Adobe Connect   یا

Skyroom 

حضور فعال در کالس مجازی، 

 و مهم نکات از برداری یادداشت

، انجام تکالیف سئواالت به پاسخ

 و شرکت در آزمون های مجازی

 دکتر 

 حیدری
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 :سایر فعالیت های یادگیری

 
  (فروم)اتاق بحث 

 : بحث( یها) موضوع

 مفهوم تونوسیته، شناخت تفاوت واژه های ایزوتونیک و ایزوسموتیکفشار اسمزی،  -1

 مقایسه روش  های پایه و بالینی اندازه گیری کلیرانس کلیوی -6

 

 طول ترم فیتکال •

 

 مهلت فیدبک دادن مدرس مهلت پاسخ دادن دانشجویان زمان بارگذاری تکلیف توسط استاد عنوان و شرح تکلیف شماره

1.  

ه یک فیلم آموزشی در مورد تهی

 م ادرار کردنسمکانی

  (دقیقه 11حداکثر دقیقه و  5حداقل )

1/9/99 
 روز  14

(15/9/99) 

 روز  15

(31/9/99) 

2.  

سندرم تهیه جزوه آموزشی در مورد 

بازجذب آب و  اختالل های مرتبط با

 الکترولیت ها در قطعات مختلف نفرون

61/9/99 
 روز  7

(68/9/99) 

 روز  14

(16/11/99) 

   قبلی با دانشجویانهماهنگی  از طریق سامانه نویدآزمون   .3

4.      

5.      

 

 

  :شیوه ارزشیابي     
   2: ها و تکالیف نمره فعالیت -1

  4:(مستمر)ارزشیابی تکوینی  نمره -2

 14 :(ترم پایان)ارزشیابی تکمیلی نمره  -3
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 :منابع     

  فارسي 

 .1393چهر، : تهران. ترجمه فرخ شادان. مسیزدهویرایش . فیزیولوژی پزشکی گایتون. گایتون، آرتور؛ هال، جان -1

 .1393سینا طب، : تهران. ترجمه کامران قاسمی، رضا بدل زاده و علی راستگار فرج زاده. ویرایش بیست و چهارم. فیزیولوژی گانونگ. بارت، کیم؛ بارمان، سوزان؛ بروکز، هدون -6

 . 1395اندیشه رفیع، : تهران .ترجمه سیمین نامور و همکاران. ویرایش ششم. فیزیولوژی برن و لوی. کوپن، بروس؛ کوپن؛ استنتون -3

 التین 

1- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology.13nd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2016. 

2- Kim EB, Susan MB, Scott B. Ganong’s Review of Medical Physiology. 24nd ed, The McGraw-Hill Companies, Inc; 2016. 

3- Levy M, Koeppen BM, Stanton BA. Berne & Levy Principles of Physiology. 7nd ed. Philadelphia: Elsevier; 2017. 

 :طرح درس لیتکم نامه وهیش
 .ندیاستفاده نما یاست، از فرم طرح درس قبل یکه نحوه ارائه درس آنان به صورت حضور یدیاسات .1

 :ردیمدنظر قرار گ ریز میفاهم یطرح درس آموزش مجاز نیدر تدو .6

 رشته مربوطه به آن اشاره شده است یآموزش کولومیدرس که در کور یهدف کل: درس یهدف کل. 

 لحاظ گردد یبارگذار خینکته در نوشتن تار نیدرس در فواصل مرتب، منظم و به طور مستمر در طول ترم انجام شود، ا یاست بارگذار یضرور نکهیبا توجه به ا: درس یبارگذار/ ارائه خیتار . 

 مشخص شود زین... و پیاسکا د،یسامانه نو قینحوه ارائه آموزش از طر ن،یآفال/ نیضمن مشخص کردن نوع آموزش آنال: ینوع آموزش مجاز. 

 مرتب و به موقع  یبررس) داده شود  انیبه دانشجو فیبر اساس تکال  یابینمره ارزش بخشی ازدر نظر گرفته شود تا  انیدانشجو یمناسب برا فیو تکال تهایاست فعال یضرور یامتحانات مجاز یبا توجه به مشکالت برگزار: یریادگی /یاددهی یفعالیتها

 .(در فواصل منظم انجام شود زین انیو ارائه بازخورد به دانشجو فیتکال

 ف به دانشجو اطالع رسانی شوددر صورتیکه قرار باشد پاسخ تکالیف به روش های دیگری غیر از نوید ارسال گردد در متن تکلی. 

 

 :ذکر است انیشا* 

 .ارائه مطالب انجام خواهد شد وهیبر اساس طرح درس و ش یدر ترم آت یآموزش مجاز یابیارزش -1

 .در سامانه نوید بارگذاری شودیا لینک آن و ( صرف نظر از نوع ارائه و رسانه مورد استفاده)تمام محتوای آموزشی الزم است  -6

      

 


