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 ناتومی کلیهآ 

تشکیل شده است که دیورتیک ها در این محل اثر می کنند.نفرون یونیت های عملکردی شامل  کلیه از میلیون ها نفرون

گلومرول ها و لوله ی پیچیده ی نزدیک،لوپ هنله و لوله ی پیچیده ی دور و بخش قشری است که محل اثر داروهای 

 دیورتیک است

 :لوله ی پیچیده ی نزدیک 

 .باز جذب آمینواسید و گلوکز را برعهده دارد -

 می باشد.  Naclو  Nahco3محل اصلی بازجذب  -

 درصد بازجذب سدیم در اینجا صورت می گیرد. 06تا  06 -

 بازجذب و ترشح فعال اسیدها)اسید اوریک( -

 بازجذب و ترشح فعال بازهای ضعیف مانند کولین -

 کربنیک انیدراز در این قسمت عمل میکنید. نکته: -

 :قوس هنله 

قرار دارد که باعث انتقال یون ها می شود.با توجه به خروج یون پتاسیم پتانسیلی  NKCC2در اینجا کوترانسپورتر  -

 می شود. +Mg2و  +Ca2ایجاد می شود که باعث داخل شدن 

 درصد بازجذب سدیم نیز در اینجا اتفاق می افتد. 06تا  36 -

 :اهداف درس 

 باید به ضور خالصه اتفاقات رخ داده در هر قسمت نفرون را بداند. دانشجو .1

 دانشجو باید محل اثر انواع دیورتیک را بداند. .2

 ها را بداند. دانشجو باید مکانیسم اثر دیورتیک .3

 استفاده های بالینی و اثرات جانبی دیورتیک ها را بداند.دانشجو باید .4
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 :لوله پیچیده دور 

داریم که  PTHداریم که باعث داخل شدن یون ها می شود و هم چنین   Na+Cl- co-transporterدر اینجا نیز  -

 می شود. +Ca2باعث بازجذب 

 است. Ca2+/Na+ Exchangerنیازمند   +Ca2درصد بازجذب سدیم در این جا قرار دارد و بازجذب  06 -

 :لوله جمع کننده قشری 

م داخل سلولی و کاهش پتاسیم داخل سلولی می آخرین قسمت که محل اثر آلدوسترون است.این هورمون باعث افزایش سدی -

 (Principal cellشود.)

o " داروی گیاهی ریشه ی شیرین بیان که در اروپا مصرف می شود ولی در آمریکا منع مصرف دارد،آب و نمک بازجذب می کند و باعث

اشد و باعث خطر شود،این نکته افزایش فشار خون می شود.ممکن است مریضی که این دارو را مصرف می کند،فشار خون داشته ب

 "باعث منع مصرف آن در آمریکاست.

 از طریق کانال ) و نه ناقل( صورت می گیرد. +Naنکته ی خیلی مهم در این قسمت این است که بازجذب  -

 درصد( در این مکان صورت می گیرد. 8تا  2بازجذب مقادیر خیلی کمی سدیم) -

 صورت می گیرد. ADHبازجذب آب تحت تاثیر   -

 است. +Kمحل اسیدی کردن ادرار و دفع  -

- Potassium-sparing diuretics   می گذارند.اثر در محل لوله های قشری 

 می شود. +Kو افزایش  +Naدر این محل اگر آلدوسترون به وسیله ی اسپیرونوالکتون مهار شود،باعث کاهش بازجذب  -

 .لومینال سلول منتقل میکندرا ببه سطح  aquaporin 2است که  V2در کلیه، ADHگیرنده ی  -
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 : داروهای دیورتیک 

است.برای کاهش فشار خون و افزایش سرعت خروج آب   Furosemide(Lasix)قوی ترین و اورژانسی ترین دارو در این زمینه،

داروی خیلی خوبیست.در اورژانس به صورت تزریقی مصرف می کنند و در حالت غیر اورژانسی  lasixبدن و در صورتی که ادم وجود دارد،

 از قرص آن استفاده می شود.

o :میزان حجم خون2(تنظیم آب 0دسته بندی دیورتیک ها بر اساس هدف) 

 دفع نمک می شوند.  modificationبعضی از داروها باعث -

 بعضی ها روی آب تاثیر دارند.-

 osmotic diureticsروی هر دو تاثیر دارند مثل  بعضی ها-

 ( تاثیر دارند،بعضی درجاهای دیگر مانند لوله ی پیچیده ی دور و ...PCTبعضی ها روی لوله های پیچیده ی نزدیک )-

 

0. Carbonic anhydrase inhibitors 

 عمل می کنند. PCTبر روی 

 ADH Agonist and antagonist.     3و   .2

 اثر می کنند.روی تنظیم آب  -

  V2و   V0دو گیرنده دارد به نام های  ADHاثر می گذارند. V2روی  ADHآگونیست های  -

  V0غیرانتخابی عمل می کند.) ADHاثر می کند،در صورتی که  V2بدهیم،انتخابی تر عمل می کند و بر  Desmopressinاگر -

 (V2و 
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 در کلیه V2هدف ما برای درمان:-

است.عالوه بر این از این دارو می  Desmopressinتر عمل کند و در دیابت بی مزه حرف اول را بزند،پس دارویی که انتخابی -

 Desmopressin  ،challengeصورت می گیرد و  با  litiumتوان در ارزیابی کارایی کلیه استفاده کرد که توسط داروی 

 برقرار می شود و باعث ارزیابی کلیه می شود.

 CAI Inhibitors 

Acetazolamide,Dorzolamide,Brinzolamide,Metazolamide,Dichlorphenamide 

 مکانیسم:مهار کربنیک انیدراز -

 پروتوتایپ:مشتق سولفونامید -

o :اثرات 

 Nahco3دیورز  -

 اتالف پتاسیم-اسیدوز متابولیک -

 روز)به علت کاهش ذخیره( 3تا  2محدودشدن اثر دیورتیک در عرض  -

  CSF به زاللیه و HCO3کاهش ترشح  -

o چرا در این نوع داروها پتاسیم دفع می شود؟ 

)ویراستار: از گفته های استاد چنین برداشت میشود که درپی کاهش حجم در اثر دیورتیک ها ، آلدوسترون روی دیستال نفرون 

 اثر میکند و باعث دفع پتاسیم میشود.(

o CAI Toxicity 

دی در دفع پتاسیم از راه ادرار،آنسفالوپاتی کب-نگ های کلیوی در ادرار قلیاییرسوب س-آلرژی متقاطع سولفونامیدی-گز گز-خواب آلودگی

 اختالالت کبدی)به علت افزایش باز جذب آمونیم در ادرار قلیایی

 Clinical Use of Acetazolamide 

- Glaucoma 

- Urinary alkalinization 

- Metabolic alkalosis 

- Acute mountain sickness 

- Petit mal epilepsy 

- Intoxication 
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 Loop diuretics 

Furosemide ، Ethacrynic acidغیر سولفونامید  ،Turosemide  ،Bumetanide 

 :مشتقات سولفونامیدBumetanide,Turosemide,Lasix 

 :غیر سولفونامیدEthacrynic acid 

  نکته ی امتحانی:بعضی ها به سولفونامید ها آلرژی دارند و باید به این دسته از بیمارها غیرسولفونامید ها تجویز

اثر می گذارد،از لوله ها تا سلول های  Na+K+Cl- co-transporterکرد.این نوع از دارو ها بر روی 

 ید هستند.باالبرنده.دیورز خیلی شدید می دهد و در مشکالت حاد ریوی خیلی مف

 در مواقعی که دیورتیک ها را استفاده کنیم،دفع کاتیون ها را داریم.)بون های کلسیم و منیزیم( -

 ( )آلکالوز هایپوکالمیکK  (CCT)و  Hاتالف شدید  -

اثر  +Naتمامی داروها هایپوکالمی به وجود می آورد.غیر از آنتاگونیست های آلدوسترون و ترکیباتی که روی کانال  -

 می گذارد.

 Triamtereneمهارکننده هستند و در کاهش فشار خون اثر می گذارد: +Naداروهایی که روی کانال  -

- Triamterene  یک دیورتیکPotassium-sparing   است که در ترکیب با دیورتیک های تیازیدی

 برای درمان هایپرتانسیون و ادم استفاده می شود.

 

 Thiazides  

 ار خون می زنندحرف اول را در فش

Hydrochlrothiazide:سولفونامیدی  ،Chlrothiazide  ،Metothiazide  ،

Indapamideغیرسولفونامیدی،دیورتیک و متسع کننده ی قوی عروق 

o مکانیسم:بازجذب کمتر آب و الکترولیت در لوله ی پیچیده ی دور از لوله ی پیچیده ی نزدیک 

-Na+Cl- cotransporter is blocked by thiazides 

o :اثرات 

-+Ca2افزایش بازجذب -آلکالوز متابولیک هایپوکالمیک-متوسط اما پایدار Naclدیورز -ساعت( 02تا  0خوراکی و طویل االثر)

 اثر سینرژیسم با دیورتیک های قوسی-کاهش کارآیی در صورت مهار تولید پروستاگالندین ها

o Clinical Uses 

 (CHF, HBP)“مفید”اثر متوسط، مدت اثر باال + شدت  -

 در کلیه Caجلوگیری از تشکیل سنگ های  -

o  موارد استفاده یThiazides: 

 ایپرتانسیون -

- Congestive heart failure 

- Nephrolithiasis 
 دیابت بی مزه ی نفروژنیک -
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o Toxicity 

- Hypocalemia,Hyponatremia,Hyperuricemia,Hyperlipidemia,Hype

rglycemia,Allergic reactionsداروهای سولفونامیدی 

 به دست می آید. adaptationاگر طوالنی مدت مصرف شوند، -

 hydrochlrothiazideدارند.به این علت، NSAID interactionبعضی از داروهای تیازیدها با  -

 AT0   (Angiotensin II type 0)آنتاگونیست گیرنده  losarداده می شود.که   losarهمراه با 

 است و هیدروکلروتیازید دیورتیک.

 

 Spironolactone(Aldactone) 

 مشتقات استروییدی -

 آنتاگونیست های فارماکولوژیک آلدوسترون در لوله های جمع کننده -

 ساعت( 02تا  20شروع و خاتمه ی اثر کُند) -

o :اثرات 

 دفع سدیم -

  Kو  Hکاهش دفع  -

 اسیدوز متابولیک هایپرکالمیک -

o Clinical Uses 

Hypocalemia,aldosteronism 

o Toxicity 

 مهم ترین:هایپرکالمی -

 مهار کننده های  ACEاحتیاط کامل در صورت مصرف همزمان سایر آنتاگونیست های آنژیوتانسین و  -

 اختالالت آندوکرین )مثل ژینکوماستی و عوارض آنتی آندروژن( -

 .عوارض آنتی آندروژن اپلرنون کمتر است -

 

 تریامترن:-آمیلوراید 

Prototype: 

 غیر استروئیدی

 Naانسداد کانال های 

 ساعت 20تا  02مدت اثر 

o Effects 
 Naدفع  -

 Hو   Kدفع  -

 اسیدوز متابولیک هیپرکالمیک -

 تریامترن و هیدروکلروتیازید را با هم تجویز می کنند و اثر دو دارو با هم اختالالتی در مقدار پتاسیم ایجاد می کند. -
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o Toxicity 

 ترین:هایپرکالمیمهم  -

 ACEو مهارکننده های  ATاحتیاط کامل در صورت مصرف همزمان سایر آنتاگونیست های  -

 

 Osmotic Diuretics 

Mannitol  ،Glycerin  ،Isosorbide  ،Urea 

Prototype: 

 سردسته:مانیتول

o :مکانیسم 

 االیش گلومرولی آزادانه،بازجذب ناچیز،ایجاد فشار اسمزی در توبول کلیهپ

 PCTاثر: محل -

o Effects 

 افزایش دفع مواد محلول فیلتره شده)مگر بازجذب فعال داشته باشند(-افزایش حجم ادرار -

 افزایش خروج اسموتیک آب از بافت به خون)در مغز و چشم( -

o Clinical Uses 

- Increase of Urine Volume  

- Hemolysis 
- Rhabdomyolysis 
- Reduction of Intraocular/ Intracranial Pressure: 

- Acute Glaucoma 
- Neurologic Disorders (Brain edema) 

o Toxicity 

 خروج آب داخل سلولی -

 هیپوناترمی،ادم ریوی -

 عوارض شایع:سردرد،تهوع و استفراغ -

 

 ADH Agonist and antagonist 

o :آگونیستADH دسموپرسین، 

o آنتاگونیست:کونیواپتان،تولواپتان 

 یا وازوپرسین( ADH)اثر تنگ کنندگی عروقی V2،V0aکونیواپتان:آنتاگونیست  -

 V2تولواپتان:آنتاگونیست  -

o :اثرات 

 آگونیست:کاهش حجم ادرار)در دیابت بی مزه ی هیپوفیزی( .0

 )در کارسینوم سلول کوچک ریه(SIADHدر  ADHآنتاگونیست:مهار اثر  .2
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o Toxicity 

 (V0در برخی بیماران، گیرنده  BPدوز باال)افزایش -آگونیست:بار زیاد آب)هیپوناترمی( -

- ADH Antagonist:Conivaptan,Tolvaptan 

- Non-Selective:Lithium,demeclocycline 

 (demeclاختالالت دندان و استخوان)-:دیابت بی مزه ی نفروژنیکADH Antagonistاثرات جانبی  -

و هایپوکالمی ایجاد شده به  می شود  و تیازید عموما در نارسایی قلبی همراه با دیگوکسین مصرف loopدیورتیک های  -

 قلبی دیگوکسین شود که کشنده است. toxicityی دیورتیک ها می تواند موجب وسیله 

در این  Potassium-Sparing Diureticsاحتباس می یابد،بنابراین مصرف  "(RFنارسایی کلیوی)"پتاسیم در  -

 فراد منجر به هیپرکالمی خطرناک می شود.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


