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مي دونيم که سديم، گلوکز، اسيد آمينه پروتئين ها و بي کربنات در طول لوله ي پروگزيمال 

بازجذب مي شوند. درحالی که اوره و يون هيدروژن در طول اين توبول ترشح می شود.کلسيم 
هم ميتونه تو اين توبول بازجذب بشه ولی به بازجذب آب و سديم بستگی داره.

6سؤال
الفپاسخ

6- خودتنظیمــی میوژنیــک در عــروق کلیــه به واســطه 

کــدام گزینــه رخ می دهــد؟ )دندان پزشــکی قطبــی(

الف باز شدن کانال های کلسیمی حساس به کشش

ب کاهش عرضه NaCI به توبول دیستال

ج باز شدن کانال  های سدیمی حساس به کشش

د باز شدن کانال های سدیمی حساس به ولتاژ

پاسخ همونطــور کــه در پاســخ ســوال  پاســخ ســوال ۴ گفتيــم عامل اصلــی خودتنظيمی 

ميوژنيــک کشــش عضلــه و ورود کلســيمه. يــه مــرور بکــن کا اين مکانيســم هارو:

GFRتنظیم

فيدبک آورانفيدبک توبولی گلومرولی

سيستم جنب 

گلومرولی

ماکوال دنسا )حساس به 

)Na تغييرات

فيدبک وابران

سلول های جنب 

گلومرولی )سلول 

عضانی پر رنين(

مکانيسم ميوژنيک
افزايش فشار و کشش ديواره ← انقباض عروقی ← کاهش 

GFR

GFR فعال شدن مکانيسم توبولی گلومرولی ← افزايش ← GFR در اثر کاهش

GFR فعال شدن مکانيسم ميوژنيک ← کاهش ← GFR در اثر افزايش

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث
خیلی مهم20بازجذب و ترشح

بازجذب در مويرگ های دور توبولی از اين فرمول حساب ميشه:  برآيند نيروهای بازجذبی × Kf =  بازجذب

برآيند نيروها ميشه مجموع:

۱( فشار هيدروستاتيک درون مويرگ دور توبولی )mmHg ۱۳ مخالف بازجذب(.  

۲( فشار هيدروستاتيک فضای ميان بافتی )mmHg 6 موافق بازجذب(.

۳( فشار اسمزی کلوئيدی درون مويرگ )mmHg ۳۲ موافق بازجذب(.

۴( فشار اسمزی کلوئيدی فضای ميان بافتی )mmHg ۱۵ مخالف بازجذب(.

حاال اگه فشار خالص بازجذبی رو حساب کنيم بازم مثل فشار خالص فيلتراسيون ۱۰ ميلی متر جيوه در مياد ولی طبيعتاً جهتش متفاوته.

ــه  ــا لول ــرای بررســی از توبــول پروگزيمــال شــروع می کنيــم و ت حــاال بريــم کــه بازجــذب و ترشــح رو در طــول توبول هــا بررســی کنيــم. ب

جمــع کننــده انتهايــی پيــش ميريــم.

توبول پروگزیمال

بانه
طبی

نشر 



سیب سبز14

ــال آن آب هــم بازجــذب شــده و در  ــه دنب ــي ب در مــورد ســديم  درســت اســت کــه ســديم در طــول PCT دائمــا بازجــذب مي شــود ول

نهايــت غلظــت ســديم و اســموالريته ي آن در طــول PCT ثابــت مي مانــد. بيشــترين ميــزان بازجــذب ســديم هــم در هميــن PCT صــورت 

ــات اســت. ــول همــراه ســديم بازجــذب می شــود بيکربن ــن توب ــی اي ــی کــه در بخــش ابتداي ــن آنيون ــرد. اصلی تري می گي

در مورد گلوکز و اسيد آمينه: غلظت گلوکز در مايع موجود در کپسول بومن با غلظت پاسمايی آن تقريباً يکسان است.

گلوکــز و آمينواســيدها بــه طــور نرمــال تمامــاً در طــول PCT بازجــذب مي شــوند، پــس بازجــذب آن هــا خيلــي بيشــتر از آب اســت. در نتيجــه 

غلظــت ايــن دو مــاده در انتهــاي PCT کاهــش مي يابــد. 

در مورد پروتئين ها: پروتئين ها هم در طول لوله پروگزيمال به روش پينوسيتوز بازجذب می شوند.

در مــورد اوره چطــور؟  ايــن مــورد در لولــه پروگزيمــال بازجــذب کــه نمي شــوند هيــچ ترشــح هــم مي شــود. از طــرف ديگــر آب بــه دنبــال 

مــواد ديگــر دائمــاً در حــال بازجــذب شــدن اســت، پــس غلظــت اوره در انتهــاي PCT افزايــش مي يابــد.

در مورد يون هيدروژن: بيش ترين ترشح يون هيدروژن همانند بيش ترين بازجذب يون سديم در توبول پروگزيمال رخ می دهد.

  در نهايــت در طــول توبــول پروگزيمــال ايزواســموتيک اســت؛ زيــرا اســموالريته بيش تريــن بســتگی را بــه ســديم دارد و از آن جايــی کــه 

غلظــت ســديم در طــول توبــول پروگزيمــال ثابــت اســت، اســموالريته هــم تــا انتهــای آن ثابــت می مانــد.

قوس هنله

قوس هنله دو تا قسمت داره که تو مسئله بازجذبم کاما متفاوت از هم عمل ميکنن: بخش صعودی و بخش نزولی

قســمت نزولــی قــوس هنلــه نفوذپذيــری بااليــی بــه آب و نفوذپذيــری متوســطی بــه بيش تــر مــواد محلــول شــامل اوره و ســديم دارد. )در 

نتيجــه در قطعــه ي نــازک نزولــي قــوس هنلــه بازجــذب آب بيشــتر از بازجــذب ســديم اســت(. حــدود ۱۵% آب فيلتــره شــده از ايــن ناحيــه 

ــود.  ــذب می ش بازج

بخش صعودي آن به آب نفوذپذيري ندارد و از دو قسمت نازک و ضخيم تشکيل شده است.

در قسمت نازک مقدار کمي از سديم و کلر فيلتره شده، بازجذب مي       شوند و آمونيوم و اوره به فضاي دور توبولي ترشح مي شوند.

ــات در آن  ــم، پتاســيم و بي کربن ــر، کلســيم، منيزي ــه يون هــا دارد و يون هــاي ســديم، کل ــادي نســبت ب ــري زي ــم آن نفوذپذي قســمت ضخي

ــه و  ــرا مي شــود. بخــش ضخيــم صعــودی قــوس هنل ــدون بازجــذب آب موجــب رقيــق شــدن فيلت بازجــذب مي شــوند. بازجــذب يون هــا ب

بــه ميــزان کمتــر قســمت ابتدايــی توبــول ديســتال بــه عنــوان »قطعــه ی رقيــق کننــده« هــم شــناخته می شــود کــه در ايــن ناحيــه کم تريــن 

ــه آب وجــود دارد و در هنــگام توليــد ادرار بيش تريــن ميــزان کاهــش اســموالريته رخ می دهــد. نفوذپذيــری ب

 کوترانســپورتر مهــم -Na+-K+-2Cl هــم در هميــن قســمت ضخيــم صعــودی هنلــه قــرار دارد. کــه انتقــال همزمــان ســديم-کلر و پتاســيم در 

لولــه ضخيــم بــاالرو را بــا مکانيســم انتقــال فعــال ثانويــه برعهــده دارد. بــه دليــل وجــود ايــن کوترانســپورتر درصــد بازجــذب يون هــای ســديم، 

پتاســيم و کلــر بيش تــر از ســاير يون هــای نــام بــرده شــده اســت.

توبول دیستال و توبول جمع کننده قشری:

توبــول ديســتال دو بخــش ابتدايــی و انتهايــی داره، بخــش ابتدايــی ســديم و کلــر و کلســيم را بازجــذب کــرده و بــه آب نفــوذ ناپذيــر اســت. 

همچنيــن داراي کوترانســپورتر Cl -Na در غشــای لومينــال اســت.
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در قسمت انتهايی توبول ديستال و توبول جمع کننده ي قشري دو نوع سلول داريم:

.I )Intercalated( و P )Principal(

 سلول هاي P )اصلی( کارشون بازجذب آب + Na و ترشح + K هست.

لول هــاي I دو نــوع هســتن. نــوع α کارش برطــرف کــردن اســيدوزه و +K رو بازجــذب و +H و -Cl رو ترشــح مي کنــه، عملشــم فعالــه. نــوع 

ــوزه و -Cl رو بازجــذب و + K و بي کربنــات رو ترشــح مي کنــه. بتــا )β( کارش برطــرف کــردن آلکال

توبول جمع کننده مدوالری

اوره با اين که ماده ای دفعی است اما در قسمت مدوالری مجاری جمع کننده توسط شيب غلظتی بازجذب می شود.

االن بريــم ســراغ يــه مبحثــی کــه جديــدا مــورد توجــه بــوده، يعنــی تأثيــر آنژيوتانســين II در ميــزان بازجــذب توبولــی، اثــر آنژيوتانســين II در 

افزايــش ميــزان بازجــذب توبولــی از ســه طريــق اعمــال ميشــه:

۱. کاهش فشار هيدرواستاتيک مويرگ های دور توبولی

۲. افزايش فشار اسمزی کلوئيدی مويرگ های دور توبولی

۳. آنژيوتانســين II بــا تحريــک فعاليــت پمــپ ســديم- پتاســيم در غشــای بازولتــرال، بازجــذب ســديم را در لولــه پروگزيمــال، لــوپ هنلــه، لولــه 

ديســتال و لولــه جمــع کننــده افزايــش می دهــد.

در روش ۱ آنژيوتانســين II باعــث تنگــی شــريانچه وابــران ميشــه. طبيعتــاً بــا ايــن کار فشــار هيدروســتاتيک گلومــرول افزايــش پيــدا می کنــه 

امــا بــه دليــل تنگــی ايجــاد شــده فشــار هيدرواســتاتيک مويرگ هــای دور توبولــی هــم کاهــش پيــدا می کنــه. ايــن يکــی از راه هــای تأثيــر 

آنژيوتانســين II در افزايــش افزايــش ميــزان بازجــذب توبولــی هســت.

راه دوم اثرگـذاری آنژيوتانسـين II روی ميـزان بازجـذب توبولـی از طريـق افزايـش فشـار اسـمزی- کلوئيـدی مويرگ هـای دور توبولـی هسـت. 

آنژيوتانسـين II بـا تنگـی شـريانچه ی وابـران باعث ميشـه GFR افزايش پيدا کنـه. به دنبـال اون پروتئين ها در مويرگ گلومرول تغليظ ميشـن و 

طبيعتـاً فشـار اسـمزی کلوئيـدی گلومـرول و همچنيـن مويرگ هـای دور توبولـی افزايش پيـدا می کنه که مـورد دوم کمک حال بازجذب هسـت.

يه چيزيم که بايد بدونيد اينه که پپتيد ناتريورتيک دهليزی بر توبول جمع کننده تاثيرات خودرا اعمال می کند.

پاسخ کاهــش کســر فيلتراســيون ميتوانــد بــا افزايــش فشــار هيدرواســتاتيک 

ــی  ــک نکن ــاال ف ــود. ح ــذب ش ــزان بازج ــش مي ــث کاه ــی باع ــای دور توبول مويرگ ه

برعکســش يعنــی افزايــش کســر فيلتراســيون قطعــا بــه نفــع افزايــش بازجذبــه. اونــم 

ميتونــه بــا تغليــظ پروتئين هــا و بــاال بــردن فشــار انکوتيــک مويرگ هــای دور توبولــی 

ــه ضــرر بازجــذب تمــوم بشــه. ب

�� 1- در کدام یـک از شـرایط زیـر میـزان بازجذب 

در مویرگ هـای دورتوبولي کاهش مي یابـد؟ )علوم پایه 

پزشـکی خرداد ۱۴00( 
الف افزایش مقاومت آرتریول های وابران

ب افرایش آنژیوتنسین - 2 

ج کاهش فشار هیدرواستاتیک میان بافت کلیوي

د کاهش کسر فیلتراسیون
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�� 2- کدام یـک از گزینه  هـاي زیـر در رابطـه بـا 

)علوم پایـه  اسـت؟  صحیـح  گلومرولـي  مویرگ هـاي 
 )۱۴00 خـرداد  پزشـکی 

الف فشار کلوئید اسموتیک در طول آن ها ثابت مي باشد.
ب مقاومـت آن هـا در برابـر جریـان خـون کمتـر از 

بـدن مي باشـد. مویرگ هـای دیگـر 
ج قابلیـت فیلتراسـیون آن هـا بـراي تمامـي آنیون ها 

کمتـر از کاتیون هـا مي باشـد.

د کســر فیلتراســیون آن هــا عبارت اســت از نســبت 

GFR بــه جریــان خــون کلیوي.

�� 3- در لولـه پروگزیمـال، باز جذب فعال سـدیم با 
کدام یـک از گزینه هـاي زیـر همـراه اسـت؟ )علوم پایه 

دندان پزشـکی اسـفند ۹۹- کشوری(
الف بازجذب فعال کلر از طریق اتصاالت محکم

ب بازجذب غیر فعال کلر وابسته به شیب هاي غلظتي 

و الکتریکي
ج بازجذب فعال اوره

د بازجذب فعال پروتئین

در  ترشـح  و  بازجـذب  �� 4- کـدام در خصـوص 

قطبـی(  )پزشـکی  نیسـت؟  پروگزیمـال صـادق  توبـول 
الف بازجـذب گلوکـز به صـورت هم انتقالـی با سـدیم 

) SGLT( از غشـای  لومینال.
ب عمل معاوضه گر سدیم – هیدروژن در غشای  لومینال

ج GLUT-2 نقش اصلی را در بازجذب گلوکز از غشای  

قاعده ای – جانبی دارد.
د یون های هیدروژن به شکل فعال اولیه ترشح می شوند.

قاعده ای  و  لومینال  غشای  از  گلوکز  بازجذب   -5  👸

جانبی توبول پروگزیمال به ترتیب توسط چه مکانیسم  هایی 

صورت می گیرد؟ )دندان پزشکی شهریور ۹۴(

الف انتشار تسهیل شده، انتقال فعال ثانویه

ب انتقال فعال ثانویه، انتشار تسهیل شده

ج انتقال فعال ثانویه، انتقال فعال اولیه

د انتقال فعال اولیه، انتشار تسهیل شده

ــموتيک در  ــار اس ــع فش ــرور ماي ــور و م ــت عب ــن بعل ــه ميدوني ــور ک پاسخ همونط

طــول مويرگ هــای گلومرولــی ثابــت نيســت و متغيــره،از طرفــی درســته کــه قابليــت 

ــت  ــه عل ــا ب ــت ام ــر از کاتيون هاس ــی کمت ــور کل ــا به ط ــرای آنيون ه ــيون ب فيلتراس

دخيــل بــودن عوامــل ديگــه ای مثــل ســايز و ... گزينــه ج نميتونــه درســت باشــه. کســر 

فيلتراســيون هــم اگــه يادتــون باشــه ميشــد نســبت GFR بــه جريــان پاســمای کليوی 

و نــه جريــان خــون کليــوی. ايــن از عــدم صحــت اون ســه تــا گزينــه، امــا گزينــه ب 

هــم بــه عنــوان نکتــه حفــظ کنيــد حتمــا.

پاسخ بــرای ســديم بازجــذب فعــال هــم در لولــه پروگزيمــال داريــم کــه بــا بازجــذب 

غيــر فعــال کلــر )وابســته بــه شــيب هاي غلظتــي و الکتريکــي( همــراه اســت.

بـا اينکـه مـا در توبـول پروگزيمـال فرايندهای فعـال اين چنينـی داريم امـا يادتون نره 

کـه بازجـذب در طـول توبـول پروگزيمال ايزواسـموتيک اسـت؛ به صورتـی که غلظت 

سـديم، پتاسـيم و کلـر در طـول ايـن توبـول مشـابه غلظـت پاسـمايی آن هاسـت. 

بنابرايـن بـه يـاد داشـته باشـيد کـه اسـموالريته در طـول توبـول پروگزيمـال ثابـت 

می مانـد.

ــول پروگزيمــال بازجــذب مي شــوند.  ــا روش ترانس ســلوالر از توب ــر مــواد ب پاسخ  اکث

ــه  ــال ثانوي ــال فع ــاي انتق ــا حامل ه ــي ي ــاي يون ــق کانال ه ــواد از طري ــن روش م در اي

ــده اي-  ــاي قاع ــق غش ــده و از طري ــي ش ــلول هاي پوشش ــي وارد س ــاي رأس در غش

ــر امــاح، گلوکــز  ــد. بازجــذب اکث ــي مي رون ــه ســمت مويرگ هــاي دور توبول جانبــي ب

ــه همــراه  ــه ب ــال ثانوي ــال فع ــول پروگزيمــال به صــورت انتق ــه در توب و اســيدهاي آمين

ســديم و توســط حامل هــاي اختصاصــي صــورت مي گيــرد. ترشــح يــون هيــدروژن در 

 )NHE( غشــاي لومينــال توبــول پروگزيمــال بــا کمــک معاوضه گــر ســديم- هيــدروژن

ــده اي  ــاي قاع ــيم در غش ــديم پتاس ــپ س ــل از پم ــرژي حاص ــال و ان ــاي لومين در غش

ــال  ــال انتق ــول پروگزيم ــا در توب ــه(. ام ــال ثانوي ــال فع ــرد )انتق ــورت مي گي ــي ص جانب

فعــال اوليــه بــرای يــون هيــدروژن نداريــم و گزينــه د غلطــه.

 SGLT1( ــز ــديم- گلوک ــان )co - transporter( س ــاي هم زم ــال دهنده ه پاسخ انتق

ــر  ــز را ب ــده اند، گلوک ــع ش ــال واق ــول پروگزيم ــال توب ــاي لومين ــر روي غش ــه ب , ۲( ک

خــاف گراديــان غلظتــي بــه درون سيتوپاســم ســلول انتقــال مي دهنــد. هرچنــد ايــن 

انتقــال مســتقيماً ATP مصــرف نمي کنــد ولــي وابســته بــه انــرژي صــرف شــده توســط 

ــت  ــت فعالي ــه عل ــت. ب ــي اس ــده اي - جانب ــاي قاع ــپ Na+/K+ ATPase در غش پم
ــه  ــديم ب ــود، س ــل می ش ــتر از داخ ــلول بيش ــارج س ــديم در خ ــت س ــپ، غلظ ــن پم اي

بانه
طبی

نشر 
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داخــل ســلول ســرازير شــده و ايــن انتقــال انــرژي الزم بــراي انتقــال گلوکــز از غشــاي 
لومينــال را فراهــم مي کنــد کــه بــه آن انتقــال فعــال ثانويــه گفتــه مي شــود. گلوکــز در 
ادامــه توســط انتشــار تســهيل شــده بــه علــت غلظــت بــاالي گلوکــز از عــرض غشــاي 

ــد. ــور مي کنن ــي عب ــده اي جانب قاع
آمينواسيد ها هم توسط انتقال فعال ثانويه بازجذب مي شوند.

پاسخ  انتشــار تســهيل شــده ي گلوکــز در غشــاي قاعــده اي - جانبــي در ابتــدا و انتهاي 
توبــول پروگزيمــال بــه ترتيــب توســط ناقليــن GLUT2 و GLUT1 صــورت مي گيــرد. 
در مــورد SGLT هــا همينطــور؛ يعنــی درابتــدای توبــول پروگزيمــال بيشــتر SGLT-2 و 
GLUT-2 فعاليــت دارنــد و در قطعــه انتهايــی آن SGLT-1 و GLUT-1. بــه طــور کلــی 

گلوکــز و اکثــر مــوادي کــه بــه صــورت فعــال بازجــذب مي شــوند، داراي حداکثــر انتقــال 
)maximum Transport( هســتند؛ ماننــد گلوکــز، فســفات، ســولفات، اســيد هاي آمينــه، 
اورات، الکتــات و پروتئين هــاي پاســما. بــرای مثــال حداکثــر انتقــال توبولــی گلوکــز در 

غلظــت پاســمايی ۳۰۰mg/dl  اتفــاق ميفته.

پاسخ  بــه دليــل موازنــه ی بيــن بازجــذب و ترشــح در بخــش ضخيــم صعــودي لــوپ 
ــان  ــع مي ــه ماي ــن نســبت ب ــت در لوم ــاف پتانســيل الکتريکــي مثب ــه شــاهد اخت هنل

بافتــي هســتيم.

پاسخ سلول هاي P )اصلی( دوتا کارکرد دارند:
)ADH ۱-  بازجذب آب )تحت تأثير

۲- هــدف آلدوســترون کــه غلظــت ســديم داخــل ســلولی و پتاســيم خــارج ســلولی را 
ــد. ــم می کن تنظي

حواســت باشــه کــه آلدوســترون وظيفــه ش تنظيــم ســديم خــارج ســلولی نيســت. بقيــه 
مــواردو بــه عنــوان وظايــف آلدوســترون مــرور کــن.

پاسخ  در نمــودار زيــر تغييــرات متوســط غلظــت مــواد مختلــف رو در نواحــي مختلــف 
ــن و  ــز، پروتئي ــم. گلوک ــما مي بيني ــواد در پاس ــن م ــت همي ــه غلظ ــبت ب ــي نس توبول
آمينواســيد فيلتــره شــده در همــون ابتــداي مســير بــه مقــدار زيــادي بــاز جــذب ميشــن.

کراتينين هم به ميزان بسيار ترشح می شود و بازجذب ندارد.

مــاده ي X مــا در واقــع پتاســيمه کــه ماننــد ســديم در توبــول پروگزيمــال غلطتي مشــابه 

پاســما داره. در لولــه ي هنلــه ي پاييــن رو بــه علــت بازجــذب آب، غلظتشــون زياد ميشــه 

و در ادامــه ي مســير بــه علــت فعاليــت پمــپ ســديم - پتاســيم - ۲ کلــر غلظــت ايــن 

مــواد کــم ميشــه. نمــودار صفحــه بعــد رو بــه خوبــی يــاد بگيــر!

�� 6- ناقـل اصلـی انتقـال دهنـده گلوکـز بـه داخل 

سـلول در قطعـه ی ابتدایـی توبـول ابتدایی کـدام مورد 

زیـر اسـت؟ )پزشـکی و دندان پزشـکی قطبـی( 

SGLT2 الف

SGLT1 ب

GLUT2 ج

GLUT1 د

ــن  ــه، در لوم ــی کلی ــش توبول ــدام بخ �� ۷- در ک

ــیل  ــالف پتانس ــی اخت ــان بافت ــع می ــه مای ــبت ب نس
الکتریکــی مثبــت وجــود دارد؟ )پزشــکی شــهریور ۱۴00 و 

علوم پایــه پزشــکی اســفند ۹۹(
الف بخش نازک نزولی لوپ هنله

ب بخش ضخیم صعوی لوپ هنله

ج بخش انتهایی توبول دیستال

د مجاری جمع کننده کورتیکال

�� 8- کدامیــک از مــوارد زیــر توســط هومــون 

)پزشــکی دی ۹۹( تنظیــم نمی شــود؟  آلدســترون 
الف بازجذب سدیم درسلول های اصلی

ب ترشح پتاسیم در سلول های اصلی

ج غلظت سدیم در مایع خارج سلولی

د غلظت پتاسیم در مایع خارج سلولی

�� 9-  غلظـت توبولـی مـاده ی X نسـبت بـه غلظت 

پالسـمایی آن در لولـه ی پیچیـده ی نزدیک مشـابه، در 

بخـش پاییـن رو هنلـه افزایش و در بخش بـاال روی آن 

کاهـش می یابـد، این مـاده کـدام اسـت؟ )پزشـکی قطبی(

ب پتاسیم  الف گلوکز 

د کراتینین ج پروتئین 

بانه
طبی

نشر 
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توبــول پروگزيمــال محــل اصلــي بــراي ترشــح اســيدها و بازهــاي آلــي مثــل؛ کاتکــول 
ــگا کــن چــي پرســيدن  آمين هــا، نمک هــاي صفــراوي و اگــزاالت و اورات اســت. ني

�� بيشــترين ميــزان اســيدهاي قابــل تيتــر )titrable acids( درکــدام يــک از 
 . پروگزيمــال  لولــه ي  ايجــاد مي شــود؟  زيــر  بخش هــاي 

در مورد توبول پروگزيمال يه مورد خاص ديگه هست که خوبه بلد باشی:در صورت مسموميت 
با فلزات سنگين در اين توبول، مقاومت شريانچه آوران افزايش می يابد.

بــا توجــه بــه اينکــه وقتی غلظــت ADH ميــره بــاال خواهان تشــکيل ادرار غليظ هســتيم 
شــرايط کليــه تــو ايــن تايــم به شــدت بــرای تغليــظ ادرار مناســبه، مثــا جلوتــر ميخونيم 
کــه تــو ايــن شــرايط مــدوالی کليــه بــه شــدت هايپراســموالره؛ تحــت تاثيــر هميــن 
داســتانا مايــع توبــول نــازک پاييــن روی هنلــه چــون ايــن توبــول بــه آب نفوذپذيــره بــه 

شــدت تغليــظ ميشــه و اوليــن جايــی هــم هســت کــه تحــت تاثيــر قــرار ميگيــره.
پاسخ جدول پاسخ سوال ۷ رو يادته؟

اگــه دقــت کنــی در طــول توبــول پروگزيمــال بيشــترين کاهــش غلظــت مربــوط بــه 
ــته. ــم داش ــذب رو ه ــی بيشــترين بازج ــن يعن ــه و اي بی کربنات

 همونطــور کــه تــو درســنامه بــرات گفتيــم حداکثــر ترشــح يون هــای هيــدروژن مربــوط 
ــول پروگزيماله.  ــه توب ب

طبــق درســنامه بيکربنــات تــو لولــه پروگزيمــال چــی داشــت؟ آفريــن بازجــذب، کراتينين 
ــا هيــچ بازجــذب و ترشــحی  چــی؟ ازونجايــی کــه آب بازجــذب داره و کراتينيــن تقريب
نــداره غلظتــش ميــره بــاال. پــس پوينــت ســوال چيــه؟ بازجــذب آب. گزينــه ج و دال هم 

. دام دارن. يــاد کنکــور بخيــر

پاسخ  اگــه يــادت نبــود ميخــوای بــار ديگــه توضيحــات توبــول پروگزيمــال رو بخــون. 

پروتئين هــا در توبــول پروگزيمــال بــه وســيله پينوســيتوز بازجــذب ميشــن.

�� 10- در انتهــای لولــه پروگزیمــال نســبت غلظــت 

بیکربنــات و کراتینیــن در مایــع توبولــی بــه پالســما به 

ترتیــب: )دندان پزشــکی آبــان ۱۴00(

الف افزایش – کاهش می یابد.

ب کاهش – افزایش می یابد.

ج تغییری  نمی کند- تغییری نمی کند.

د کاهش می یابد – تغییری نمی کند.

بانه
طبی

نشر 
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111213سؤال
ججالفپاسخ

اين بازجذب هاي مهم رو داشته باش 

قطعــه ي ضخيــم صعــودي قــوس هنلــه  بازجــذب ســديم و پتاســيم و ۲ کلــر بــا روند 

هم انتقالــي. ايــن قســمت کم تريــن نفوذپذيــري بــه آب را دارد.

منيزيم بيشترين بازجذب را به ترتيب در هنله، پروگزيمال و ديستال دارد.

. Na+/Cl -بازجذب سديم با هم انتقالي  بخش ابتدايي توبول ديستال

 )P( داراي ســلول اصلــي  قســمت انتهايــي توبــول ديســتال و جمــع کننــده ي قشــري

و ســلول بينابينــي )I( اســت

ســلول اصلــي  بازجــذب ســديم در ازاي ترشــح پتاســيم. ايــن ســلول ها محــل اثــر 

ــاد  ــر زي ــر ADH هســتند. حضــور مقادي ــن ســلول ها محــل اث آلدوســترون هســتند. اي

ADH بــرای توليــد ادرار غليــظ ضــروری اســت.

ســلول بينابينــي نــوع A   بازجــذب پتاســيم در ازاي ترشــح يــون هيــدروژن، پــس 

ــزی  ــری و مرک ــده ی قش ــع کنن ــرای جم ــا مج ــتال ي ــول ديس ــی توب ــش انتهاي بخ

بخش هايــی هســتند کــه اســـموالريته مايــع داخــل آن در پاســخ بــه تغييرات پاســمايی 

ــر روی  ــر مســتقيم ب ــه صــورت غي ــان باشــد ADH ب ــا يادت ــد ام ــر می کن ADH تغيي

ــودی  ــم صع ــا در قســمت ضخي ــر دارد ام ــم اث ــه ه ــوس هنل ــی ق ــازک نزول قســمت ن

ــدارد. ــده ی ADH وجــود ن ــول ديســتال گيرن ــدای توب ــه و ابت ــوس هنل ق

ــون اول  ــه هم ــيدهای آمين ــز و اس ــم گلوک ــنامه گفتي ــو درس ــه ت ــور ک پاسخ  همونط

ــن. ــذب ميش ــال بازج ــول پروگزيم ــط توب توس

پاسخ همونطــور کــه در پاســخ ســوال ۳ گفتيــم بــاز جــذب غيــر فعــال کلــر بــا بازجذب 

فعــال ســديم جفــت شــده و بــا افزايــش يکــی اون يکــی هــم بــاال ميــره.

�� 11- کدام یــک از عبــارات زیــر در خصــوص 

نفرونــي  توبول هــاي  در  پروتئین هــا  جــذب  بــاز 

صحیــح اســت؟ )پزشــکی دی ۹۹(

الف در طــول لولــه پروگزیمــال بــه روش پینوســیتوز 

ــوند.  ــذب مي ش ــاز ج ب

ب در طـول لولـه دیسـتال بـه روش انتشـار تسـهیل 

شـده بـاز جـذب مي شـوند. 

ج در بخـش ضخیـم لوپ هنلـه به روش پاراسـلوالر 

بـاز جذب مي شـوند. 

ــاي  ــق کانال ه ــده از طری ــع کنن ــراي جم د در مج

ــوند. ــذب مي ش ــاز ج ــي ب پون

12- بــاز جــذب گلوکــز و اســیدهای آمینــه در کــدام 

ــر انجــام می شــود؟ )دندان پزشــکی  ــی زی قطعــات توبول

شــهریور ۹۹(
الف قوس هنله

ب توبول انتهایی

ج توبول ابتدایی

د مجرای جمع کننده قشری

13- افزایــش بازجــذب ســدیم، چــه تغییــري در 

)پزشــکی  مي کنــد؟  ایجــاد  اوره  و  کلــر  بازجــذب 

)۹۹ شــهریور 
ــش  ــر و افزای ــال کل ــر فع ــذب غی ــش بازج الف کاه

ــال اوره ــذب فع بازج

ب افزایش بازجذب فعال کلر و اوره

ج افزایش بازجذب غیر فعال کلر و اوره

د کاهش بازجذب غیر فعال کلر و اوره

بانه
طبی

نشر 
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پاسخ طبــق پاســخ ســوال يــازده گزينــه الــف جــواب ماســت. مســموميت بــا فلــزات 

ســنگين تــو توبــول پروگزيمــال باعــث افزايــش مقاومــت شــريانچه آوران ميشــه.

ــذب  ــته و بازج ــا درس ــف کام ــه ال ــال گزين ــول پروگزيم ــنامه توب ــق درس پاسخ طب

ــتگی داره. ــديم و آب بس ــذب س ــه بازج ــال ب ــول پروگزيم ــو توب ــيم ت کلس

راجــع بــه گزينــه الــف در نظــر داشــته بــاش کــه آکوواپوريــن کانالــه و در مــورد کانــال 

چيــزی بــه نــام انتقــال فعــال مطــرح نيســت. درســتی گزينــه ج 

پاسخ پاسخ رو ميتونی تو درسنامه توبول پروگزيمال مرور کنی.

آب از طريــق کانال هــای آکواپوريــن بصــورت فعــال در اليــه اپيتليــال توبولــی بازجــذب 

می گــردد.

پاسخ  تــو درســنامه گفتــه بوديــم توقطعــه نزولــی نفوذپذيــری بــه آب و بازجــذب آب 

باالســت. همچنيــن تــو هميــن قطعــه يــه نفوذپذيــری متوســطی هــم بــه اوره داشــتيم.

ویژگی هــای  از  زیــر  مــوارد  از  کدامیــک   -15
ــرون  ــف نف ــمت های مختل ــیم در قس ــذب کلس بازج

اســفند۱۴00(  )دندان پزشــکی  اســت؟ 
الف در توبــول ابتدایــی عمدتــا بــه بازجــذب ســدیم 

و آب بســتگی دارد.
ب در ضخیــم باالرونــده هنلــه تمامــا از مســیر کنــار 

ســلولی انجــام میگــردد.
ــرل  ــی بازجــذب آن تحــت کنت ــول ابتدای ج در توب

ــرار دارد. ــون PTH ق هورم
د  در توبــول انتهایــی بــا هیدرولیــز ATP از مجــرای 

ــول وارد ســلول می گــردد. توب

ــت؟  ــح اس ــر صحی ــای زی ــک از گزینه ه 16- کدامی
ــفند ۱۴00( )پزشــکی اس

بصـورت  آکواپوریـن  کانال هـای  طریـق  از  آب  الف 
فعـال در الیـه اپیتلیـال توبولـی بازجـذب می گـردد.

 Tm ب  قبـل از رسـیدن میزان فیلتر شـده گلوکـز به

کلیـوی آن، گلوکـز در ادرار یافـت نمی گردد. 
ج بیکربنـات آنیـون اصلـی اسـت کـه همـراه یـون 

سـدیم در بخـش ابتدائـی توبـول پروگزیمـال بازجذب 
می شـود.

د در تعـادل گلومرولوتوبولـی،  افزایـش GFR باعث 
افزایـش بازجذب توبولـی از طریق عملکـرد هورمون ها 

می شـود.

ــه  ــی در نتیج ــول ابتدای ــیب در توب ــال آس 14- به دنب
ــوارد  ــک از م ــنگین کدامی ــزات س ــا فل ــمومیت ب مس

ــفند ۱۴00( ــکی اس ــد؟ )پزش ــش می یاب ــر افزای زی
الف مقاومت شریانچه آوران

ب جریان خون کلیه

ج ترشح رنین و تشکیل آنژیوتانسین  2

د بازجذب سدیم در توبول ابتدایی

1۷- کــدام ســاختمان زیــر همیشــه بــه آب نفوذپذیــر 

اســت؟  )دندان پزشــکی شــهریور ۹۹(

الف توبول پیچیده دیستال

ب شاخه نازک نزولی هنله

ج شاخه ضخیم صعودی هنله

د مجرای جمع کننده قشری

بانه
طبی

نشر 
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پاسخ طبق درسنامه ب درسته. 

طبــق درســنامه کوترانســپورتر مهــم -Na+-K+-2Cl هــم در قســمت ضخيــم صعــودی 

هنلــه قــرار دارد.

پاسخ طبــق درســنامه کوترانســپورتر ســديم - کلــر و پتاســيم بــه وســيله انتقــال فعــال 

ــد. ــه کار می کن ثانوي

ــن  ــيله اي ــه وس ــی ب ــتال ابتداي ــول ديس ــه توب ــم ک ــه بودي ــنامه گفت پاسخ  در درس

کوترانســپورتر بازجــذب ســديم و کلــر انجــام می دهــد.

ــزی بازجــذب  ــد ناتريورتيــک دهلي ــم کــه پپتي ــده بودي ــی خون ــو مباحــث قبل پاسخ  ت

ــول جمــع  ــو توب ــه ت ــو درســنامه هــم اشــاره شــد ک ــده. ت ســديم و آب رو کاهــش مي

ــف. ــذا جوابمــون شــد ال ــده، فل ــن کارو انجــام مي ــده اي کنن

پاسخ طبــق درســنامه ســلول های اينترکالــه نــوع B و اصلــی ترشــح يــون پتاســيم را 

ــد. ــام می دهن انج

يه مرور جانانه رو بازجذب نواحی مختلف داشته باشيم :

19- مکانیسم انتقال هم زمان سدیم - کلر و پتاسیم در 
دندان پزشکی  )علوم پایه  است؟  باالرو کدام  لوله ضخیم 

اسفند ۹۹(
الف انتقال فعال اولیه
ب انتقال فعال ثانویه

ج انتشار ساده

د انتشار تسهیل شده

داراي  زیر،  توبولي  بخش  های  از  کدام یک   -20

است؟  لومینال  غشای  در   Cl -Na کوترانسپورتر 

)علوم پایه دندان پزشکی خرداد ۱۴00( 
الف ضخیم صعودي لوپ هنله

ب توبول دیستال ابتدایی

ج توبول دیستال انتهایی

د مجراي جمع کننده

دارای  زیر  توبولی  بخش های  از  کدامیک   -18
است؟  لومینال  غشای  در   Na+-K+-2Cl- کوترانسپورتر 

)دندان پزشکی دی ۹۹(
الف توبول پروگزیمال

ب ضخیم صعودی لوپ هنله

ج توبول دیستال

د مجرای جمع کننده

21- ..................... در توبول................ باز جذب سدیم و 
آب را کاهش می دهد. )پزشکی اسفند ۱۴00(

الف ANP جمع کننده
ب سیستم سمپاتیک  پروگزیمال

ج آنژیوتانسین II  لوپ هنله

د سیستم سمپاتیک و آنژیوتانسین II  پروگزیمال و 
جمع کننده

22- ترشح یون پتاسیم توسط کدامیک از سلولهای زیر 
در قطعات انتهایی نفرون انجام می پذیرد؟ )دندان پزشکی 

اسفند ۱۴00(
الف فقط سلول های اصلی

B و A ب سلول های اینترکاله نوع

A ج سلول های اصلی و اینترکاله نوع

د سلول های اینترکاله نوع B و اصلی

1819202122سؤال
دالفبببپاسخ

بانه
طبی

نشر 
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بازجذب،ترشحوکسرتصفیهیموادمختلف
ماده

تدرپالسما
غلظ

)میلیمول/لیتر(

سردفع
ک

توبولپروگزیمال

هنله

ستال
یتوبولدی

ابتدا

ستالوتوبول
انتهایدی

شری
یق

جمعکننده

یجمعکننده
مجار

ب
مجموعبازجذ

کنزولی
ناز

ضخیمصعودی

↑ ۲۰%↑ 6۵%-آب

همانند قطعه ضخيم صعودی هنله است و عملکرد رقيق کنندگی دارد.

۹۹/۴%۹%↑۲۵%↑ 6۵%۱۴۰سديم
 ۰/۵ – ۵

%

متغير↑↓↑۲۵%↑ 6۵%۴/۲پتاسيم
 ۲۰-۱۵

%

۱ %۹۹%۹-۴%↑۲۵%↑ 6۵%۲/۴کلسيم

۱۵-۱۰%۹۰-8۵%۵%↑6۵%↑ ۲۵%۱/8منيزيم

۰/۹ %۹۹/۱%۱۱۲کلر

۰/۱%۹۹/۹%۲۴بی کربنات

۱فسفات
-8۰ ↑

%۷۵
%۱۰%۹۰%۱۰

۰%۱۰۰%↑۱%↑ ۹۹%۵گلوکز

۰%۱۰۰%↑۱%↑ ۹۹%-اسيدآمينه

۵۰%۵۰%بازجذبترشح↑ ۵۵%۵اوره

۱۰۰%صفرترشح۰/۱کراتينين

PAH
به طور طبيعی در بدن 

نيست
۱۰۰%صفرترشحترشحترشحترشح

مواد زائد، داروها و 

اسيدهای آلی
۱۰۰%ترشح

بانه
طبی

نشر 
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اينم يه جدول مروری که تمرکزش روی مواد مختلفه:

توضیحاتجایگاه

توبولپروگزیمال

نيمه ی ابتدايی

۱. کوترانسپورت سديم با گلوکز و اسيد آمينه

▪ ↑ غلظت کلر در طول لومن و ↓ غلظت گلوکز و اسيدآمينه

۲. معاوضه گر سديم – هيدروژن

نيمه ی انتهايی

۲. کوترانسپورت +Na و   -Cl ۲. انتشار بين سلولی -Cl به مايع ميان بافتی

▪ غلظت سديم علی رغم بازجذب شديد ثابت باقی ميمونه ← آب هم بازجذب ميشه

▪ ↓ غلظت : گلوکز + اسيد آمينه + بی کربنات

PAH +   )غلظت : کراتينين   )  عدم بازجذب ↑ ▪

قوسهنله

بخش تغليظ کننده ادرارنازک نزولی

مقداری خاصيت بازجذبی مواد محلول را دارد.نازک صعودی

ضخيم صعودی 

)رقيق کنندگی(

۱. پمــپ Na+-K+ ATPase غشــای قاعــده ای جانبــی ← تغليــظ ســديم درون ســلولی و    بارمنفــی 
ــا  ــپورتر -Na+-K+-2Cl در غش ــق کوترانس ــر از طري ــيم و کل ــراه پتاس ــه هم ــديم ب ــار س ← انتش

راســی بــه مويــرگ   )  بازجــذب(   
ــای  ــلولی کاتيون ه ــار س ــار کن ــت ← انتش ــاد بارمثب ــول ← ايج ــه توب ــلول ب ــت   +K از س ۲. نش

ــن بافتــی ــه فضــای بي ــم ب    کلســيم و منيزي
۳. کوترانسپورتر سديم – هيدروژن

توبولدیستال

۱- ايجاد دستگاه جنب گلومرولی ۲- هم انتقالی -Na+- Cl برای باز جذب +Naابتدايی

۱- خصوصيات رقيق کنندگی مشابه هنله ضخيم صعودی ۲- هم انتقالی -Na+- Cl برای باز باز جذب +Naميانی

همراه با توبول جمع کننده قشری عمل می       کندانتهايی

انتهایتوبول

دیستالوتوبول

جمعکنندهقشری

سلول اصلی
ــد ← بازجــذب ســديم و ترشــح پتاســيم ←  پمــپ Na+-K+ ATPase در غشــاء قاعــده ای دارن

محــل عمــل کننــده هورمــون آلدوســترون

سلول اينترکاله
ترشح هيدروژن و بازجذب پتاسيم و بی کربنات

▪ اين بخش به آب نفوذناپذير است اما تحت تأثير ADH نفوذ پذيريش زياد می شود .

مجرایجمعکننده

مرکزی

▪ همانند توبول جمع کننده قشری← نفوذپذيری متغير به آب در حضور يا عدم حضور وازوپرسين

▪ بر خاف توبول جمع کننده قشری← نفوذپذيری به اوره      و ترشح فعال هيدروژن

�� مسلط شو!

بانه
طبی

نشر 
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23سؤال
دپاسخ

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث
غیر مهم0عوامل موثر بر بازجذب و تشرح

عوامل موثر بر بازجذب و ترشح زيادن اما اينجا با چندتاشون کار داريم:

۱- توانايي دروني لوله هاي    نفرون براي افزايش سرعت بازجذب در پاسخ به افزايش بار توبولي )مقدار مايع فيلتره شده(.

۲- تنظيم بازجذب و ترشح يون های منفرد جهت هومئوستاز الکتروليت های بدن )مثا تنظيم پتاسيم(

۳- داروها )مثا ديورتيک ها(

ــر بازجــذب و ترشــح اول ميريــم ســراغ يــه دســته دارويــی مهــم يعنــی ديورتيک هــا. ديورتيک هــا کارشــون  ــرای بررســی عوامــل موثــر ب ب

چيــه؟ بــا اثــر بــر مکانيسم هاســی مختلــف بازجــذب و ترشــح باعــث افزايــش حجــم ادرار ميشــن.

اکثــر ديورتيک هــا بــا مکانيســم مهــار بازجــذب ســديم فعاليــت کــرده و باعــث ناتريــورز )افزايــش دفــع ســديم( و بــه دنبــال آن ديــورز )افزايــش 

ــه را مهــار  ــي  در قســمت ضخيــم صعــودي قــوس هنل ــوپ ديورتيک هاســت، هــم انتقال ــد کــه از ل دفــع آب( مي شــوند. امــا مثــا فروزوماي

ــن ســه بازجــذب نمي شــوند،  هايپوکالمــي و افزايــش ادرار رخ مي دهــد.  ــد و در نتيجــه چــون اي مي کن

محلاثردرتوبولمکانیسماثرنوعدیورتیک

عمدتًا توبول پروگزيمالمهار بازجذب با افزايش اسموالريته ی مايع توبولیديورتيک های اسمزی )مانيتول(

مهار هم انتقالی Cl+، K+، Na+ در غشای مجرايیديورتيک های قوس هنله )فورازمايد، بومتانيد(
شاخه ی ضخيم قوس صعودی 

هنله

ديورتيک های تيازيدی )هيدروکلروتيازيد، 

کلرتاليدون(
اوايل توبول ديستالمهار هم انتقالی Cl+، Na+ در غشای مجرايی

پاسخ طبــق درســنامه آنژيوتانســين II باعــث تنگــی شــريانچه وابــران ميشــه. بــه دليل 

تنگــی ايجــاد شــده فشــار هيدرواســتاتيک مويرگ هــای دور توبولــی هــم کاهــش پيــدا 

می کنــه کــه ايــن تاثيــر مثبتــی روی بازجــذب داره.

و همچنيــن بــا تحريــک فعاليــت پمــپ ســديم- پتاســيم در غشــای بازولتــرال، بازجــذب 

ســديم را در لولــه پروگزيمــال ، لــوپ هنلــه ، لولــه ديســتال و لولــه جمــع کننــده افزايــش 

می دهــد. دقــت کنيــد کــه آلدوســترون فقــط در قســمت آخــر توبــول ديســتال و توبــول 

ــه  ــون بقي ــی چ ــه ول ــک می کن ــديم رو تحري ــذب س ــده دارد و بازج ــده گيرن جمع کنن

قســمت ها هــم مــورد ســوال قــرار گرفتــه پاســخ آلدوســترون نميشــه.

23- کدامیــک از عوامــل زیــر ، بازجــذب ســدیم را در 

ــه  ــه دیســتال و لول ــه، لول ــوپ هنل ــه پروگزیمــال، ل لول

ــکی دی ۹۹( ــد؟ )پزش ــک می کن ــده تحری جمع کنن

 ADH ب الف آلدسترون 

II د آنژیوتانسین   ANP ج

بانه
طبی

نشر 




