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 پیشگفتار
باز-دیاسلتها،یالکترولعات،یمرتبطباتعادلمایاتیحمیومفاهاتیکتاببهبحثمفصل جئ نیا

یمبلاحثدورهکارشلللنلاسلللنیازسلللتلتتریکییپردازدوبطورکلیبدنوعدمتعلادلآنم
یبراشللهیبازبدنهم-دیهاوتعادلاسللتیدهد.تعادلآبوالکترولیراپوشللممیپرسللتار
چالموسلتتبودنمبحثدررراربودنموولو نیبودهاسلت.علتائیانگلمچاانیدانشلوو
وبازبدناسلت.دیهاوتعادلاسلتیوالکترولعاتیتعادلماعیوسلکیولوژیئیرشلهیرنیوهمچن
نلدیبلدنوررآیهلاتیلازالکترولکیلمرتبطبلاعلدمتعلادلهروعال ماتیلوحفظجئ یریرراگ
هاتیوالکترولعاتیعال مهمراهباعدمتعادلماسلتیآنمشلک اسلت.لیانهیزمکیولوژیئیر

وجوددارد.ئینییهایاست،هرچندهمپوشیطوالنیلیخستیلکیبازبدن-دیواس
وبازبدنبحثشدهاست.سپسدیهاواستیوالکترولعاتیکتابابتداعملکردنرمالمانیادر

کهدرواقعمیکنیادآورییسلتیعدمتعادلبهصلورتجداگانهپوشلمدادهشلدهاسلت.بامیمفاه
بازبدنبههممرتبطهسللتندوخود-دیها،اسللتیالکترولعات،یازعال معدمتعادلمایاریبسلل
درارتباطاست.یازآنهاباعدمتعادلمابقکیدلهرتعادمع
بازرا-دیهاواستیوالکترولعاتیمربوطبهتعادلوعدمتعادلمامیمفاهیاوهیکتاببهشنیا

یرشلتههاالنیورارغتحصلانیقاب رهماسلتودانشلوویمطرحکردهاسلتکهبهسلادگ
وعال موارتهیبرموولو تسللطیکتاببراحتنیتوانندباخواندنایمیراپئشلکیوپیپئشلک

بلدنرایهلاتیلوبلازوالکترولدیلعلدمتعلادلواختالالتمرتبطبلاعلدمتعلادلاسلللیانشلللانلههل
تمرکئداردوعوامل منوربلهعلدمتعلادلیاتیلاطالعلاتحیروشلللتریدهنلد.کتلاببصیتشلللت

کردهاست.یبازبدنرامعرر-دیتعادلاسنیهاوهمچنتیوالکترولعاتیما
بازبدن-دیهاواسلتیالکترولعات،یمنوربهعدمتعادلمایاصللیهایماریوبیتکاملراتییتغ

وشلناخت،مداخالتویازموولو رراهمگردد.بررسلیترعیپوشلمدادهشلدهاسلتتادرسوسل
تیوموقعمارانیبیازهایازنیکاملریمطرحشلدهاسلتتاتصلویمداخالتپرسلتاریابیارزشل
رراهمگردد.یبتمراقیها

شدهاست:یسازماندهریکتاببهصورتزنیایمحتوا
بازبدنانسلانپرداخته-دیهاوتعادلاسلتیالکترولعات،یمایولوژیئیریبهبازنگر2و1رصلول

هاوتیالکترولعات،یمرتبطباتعادلماهیپاناتیومعایصللیتشللتیتسللتها3اسللت.رصلل 
بازبدنبحثشدهاست.-دیاس

(وعال مویپوولومیوهیپرولومیبلدنمملل هعلاتیعلدمتعلادلحومملایکتلابرو4رصللل 
مرتبطمیبدنومفاهیاصلیهاتیبهبحثدرموردالکترول9تا5درمانآنهاتمرکئدارد.رص 
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ورسفاتخونپرداختهاست.میئیمنم،یکلسم،یپتاسم،یباالبودنسطحسدایباکمبود
یانهیعلتزمنییتعیبراازیموردنیهاهیرویشلدهورویبازمعرر-دیتعادلاسل10رصل در

عدمتعادلتمرکئدارد.نیررعایبازبدنودرمانومراقبتالزمبرا-دیعدمتعادلاس
پرداختهاسللتییهایماریوبیهاواختالالتتکاملیماریوردببهبحثدرم12و11رصللول

یبازاسلتوهد آناسلتفادهکاربرد-دیهاواسلتیالکترولعات،یعدمتعادلمارندهیکهدربرگ
است.یرصولقبلیازآموختهها

اطالعاتخوددرموردپروسلهیبهروزرسلانیرابرا2و1شلودکهخوانندهرصلولیمهیتوصل
هلاوتعلادلتیلالکترولعلات،یتعلادلملاقیدرحفظهمئوسلللتلازبلدنازطرریدرگیانلهیزمیهلا
شلدهیمعرریهایماریبپردازد.مرورب12و11باز،رابتواندوسلپسبهخواندنرصلول-دیاسل

یشلدهدررصل هاآموختهمیوتوامداطالعاتومفاهیسلازکپارچهیبه12و11دررصلول
کند.یکمکمیقبل

شدهاست:یسازماندهریرصولکتاببهصورتزیمحتوا
شلرو شلدهاسلتوهرکدامازاهدا درادامهیریادگیازاهدا یسلتیهررصل بال ▪

رص بحثشدهاست.
واژهنیرصل بعدازاهدا رصل آمدهاسلت.ایمحتوایدیواژههاواصلطالحاتکل ▪

شدهوبحثشدهاند.فیهاسپسدرطولرص تعر
سپسمرورمتتصرمووو رص ارا هشدهاست. ▪
رصلل بهمرورمتتصللرعملکردنرمالبدنوسللپسعملکردیدرمرحلهبعدمحتوا ▪

بدندرصورتوقو عدمتعادلپرداختهاست.
وارارا هشدهاست.ستیتلومهمبهصوریدیکلقیحقا ▪
استفادهشدهاست.ریازعکسوتصوم،یهرچهبهترمفاهمیترسیبرا ▪
مهمازجدولاستفادهشدهاست.اتیاطالعاتمهموخالصهکردنجئ مینمایبرا ▪
ارا هشللدهاسللتودرهرریرراگیآموختههایجئ یابیارزیبراریسللرعتگتریت ▪

شدهاست.دهیقب ازآنپرسیبهبتمهاچندسئوالمربوطریسرعتگ
ارا هشدهNCLEXخالصهرص وسئواالتآزمونهررص بهسبکشبهتیدرنها ▪

است.
.دیمطالعهکردهوحفظکنیهررصلل رابتوبیدیواژگانواصللطالحاتکلمیکنیمشللنهادیپ
درطولکتلاببلهکراترایبرخورداراسلللتزییبلاالتیلازاهمیدیلکلیواژههلافیتعریریادگیل

بهدورصل اولیسلتیکتابکهمبحثارا هشلدهگن وناآشلنابود،بایاسلتفادهشلدهاند.هرجا
مشلاهدهیبازبدنراازنوخواند.برا-دیهاواسلتیوالکترولعاتیتعادلمایولوژیئیبرگشلتهور



 خ

 

شللودعکسهاوجداولیمهیتالالت،توصللعدمتعادلواخنیبودناوسللتهیبههمپتیماه
شوند.یکتاببررس

وکاوشیبازبدنرابهطورمتتصربررس-دیهاواستیالکترولعات،یکتابمبحثتعادلمانیا
بدنیکلیهاسلمیمرتبطبامکانیوسلطحسللولکیولوژیازتوابعبیاریبسلنیکردهاسلت.بنابرا

اییولوژیئیوریمرجعآناتومیشلودکتابهایمهیتوصلشلتریاطالعاتبیارا هنشلدهاسلت.برا
خواندهشود.یولوژیئیاتورپ
نیبیموولو مسلتلئمآناسلتکهخوانندهبهدنبالروابطمنطقنیانهیشلیوبنهیبهیریادگی

ارتهینیمتاطببتواندبیسللتیبانیوعال معدمتعادلباشللد.همچنکیولوژیئیریکارکردها
کیولوژیئیپاتوریهایژگیباویشلگاهیوآزمایصلیتشلتیوشلناخت،تسلتهایبررسلیها

آنارتباطبرقرارکند.یتمالعاروهوعال ماح
نیایررباز،مع-دیهاوعدمتعادلاسللتیالکترولعات،یاختالالتماییازکتابرمئگشللاهد 
نیانیشلدهوقاب درساسلت.اگرخوانندهبتواندارتباطبیسلاده،دسلتهبندیاوهیبهشلمیمفاه
رارآنهلاارتبلاطبرقیانلهیزمکیلولوژیئیوپلاتورکیلولوژیئیوعوامل ریدیلکلینلدهلایوررآمیمفلاه

درحفظتعادلریدرگیندهایازررآیاسللت.بادرسجوانبدهیکتابرسللیریادگیکند،بههد 
رییازتغیناشلیعدمتعادلهایتواندبهراحتیبازبدن،خوانندهم-دیهاواسلتیالکترولعات،یما
دهد.صیرادرسکردهوتشتندهایررآنیشکستاای
یرشلتههاریوسلایپرسلتارانیکتاببهدانشلوونیاقیودقیکهمطالعهعمقمیباورنیبراما
ویبازبدنرابتوب-دیهاواسلتیوالکترولعاتیتعادلمامیکندکهمفاهیکمکمیراپئشلکیپ

کلهکتلابمیداوریل.امرنلدیازامتحلانلاتخودنمرهکلامل بگیدرسکننلدوبتواننلدبراحتیبراحت
هاواختالالتتعادلتیکمککندوولعرانیبازبدنبهرراگ-دیواسلتیآبوالکترولختالالتا

.رندیخودبکاربگمارانیلآنهارادرسکردهودرامرمراقبتازبوعدمتعاد


منبع:
Joyce Johnson, Fluids and Electrolytes Demystified, 2nd Edition, New York: McGraw-

Hill Education, April 13, 2018. ISBN: 9781260012248. 
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 تعادل مایعات و الکترولیت ها  جنبه های کلیدی   –   1فصل  
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درپایاناینمبحثشماقادرخواهیدبود:


 داخ وخارجازسلولراشرحدهید.ررآیندحرکتمایعاتوموادبه -1
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 بینخصوصیاتتعادلمایعاتوعدمتعادلمایعاتارتراققا  شوید. -3

 تعادلالکترولیتهاوشرایطیکهعدمتعادلالکترولیترخمیدهدرامقایسهکنید. -4

درمانیبازیارتتعادلمایعاتوالکترولیتهاراشللرحررآیندتعییناثربتشللیرژیم -5
 دهید.

 

 رئوس مطالب:

بازنگری •
سلول •
مایعات •
یرگسرعت •



هاالکترولیت •
یرگسرعت •
یریگنتیوه •
 بدنیعاتتعادلمامبانی–تفکرنقادانهسئواالت •
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 واژه های کلیدی

(Anionsآنیونهام •
(Cationsکاتیونهام •
(Diffusionانتشارم •
(Electrolytesالکترولیتهام •
(Facilitative diffusionانتشارتسهیلیم •
(Filtrationریلتراسیونم •
(Hypotonicهیپوتونیکم •
(Hypovolemiaکمحومیم •
(Interstitialبینبارتیم •

(Intracellularداخ سلولیم •
(Extracellularخارجسلولیم •
(Homeostasisهموستازم •
(Hypertonicهیپرتونیکم •
(Hypervolemiaپرحومیم •
(Isotonicایئوتونیکم •
(Osmolalityاسمواللیتهم •
(Osmosisاسمئیم •
(Tonicityتونوسیتهم •

 بازنگری

بدنانسللانیکماشللینمعوئهآسللااسللت.تقریباتمامیعملکردبدنخودکاراسللت،زمانیکه
واکنمتوسلطمایعات،موادغذاییواکسلیژنالزمبهآنرسلاندهمیشلود،انرژیتولیدمیکند.

ازطریقررآینلدپیچیلدهودقیقترکیلبیلاتوئیلهاتصلللاالتبینکلاتیونهلاکلههلایشلللیمیلایی
دارایبلارملبلت(وآنیونهلامملکولهلایدارایشلللارژمنفی(کلهاغللببلهآنهلامملکولهلای

اتیمیشود.اینانرژیبهنوبهخودموجبتحرکانرژیتولیدالکترولیتاطالقمیشود،دربدن
طریقانتقالرعالالکترولیتهاازمیانغشللایسلللولی،بارتهاودرسلللولهامیگرددواز

شلودمل کوتاهشلدنرشلتههایعیلالنیوانقباضماهیچه.اینتحرسبهارگانهاحم می
ردهرعالیتسلیسلتمینیئمیرسلدمل ولربانقلبکهخونرادرسلراسلربدنجابوامیکندیا

حرکتک بدندرحینراهررتنیادویدن.
میانغشاهایجالبترینتحرسدرسطحسلولیرخمیدهد،زمانیکهمایعاتوالکترولیتهااز

سلللولیمبادلهمیشللودتاهموسللتازیاتعادلموردنیازبرایحفظحیاتانسللانبرقرارگردد.در
حالیکهمقداریازمبادلهبهصللورتانفعالیبودهوآبوالکترولیتجریانآزادوبدونکوشللم

دهنلدودارنلد،مبلادالتدیگررعلالبودهوبلهصلللورتررآینلدهلایمصلللر کننلدهانرژیرخمی
تعادلحیاتیآبوالکترولیتهارادرسلطحغشلایسللولیومحیطزندگیسللولراحفظمی
کنندتاباریونیباتعادلاسلیدوبازحفظشلودوامکانوقو واکنمهایشلیمیاییتولیدکننده

انرژیرراهمگردد.
اسلللیاینسلللئواالتتعادلمایعاتچیسلللتلالکترولیتهایحیاتیکدامندلدراینمقالهبهپ

پرداختهمیشودومبانیآناتومیوریئیولوژیبتمهایمنتتببدنانسانبحثمیشود.
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 سلول

واحدپایهسلاختاروعملکردحیاتیتمامیجاندارنراسللولتشلکی میدهد.بسلیایازارگانیسلم
مراایفامیهاتنهاازیکسللولتشلکی شلدهاند.اینسللولتمامینقمهایحیاتیارگانیسل

کند.ازسلویدیگر،بسلیاریازارگانیسلمهاچندسللولیهسلتندمل انسلان.بدنانسلانازحدود
تریلیونسللولتشلکی شلدهاسلت.بارتها،بارتهایارگانها،احشلایتشلکی دهندههر70

داخلیسیستمازارگانهاهمگیازسلولتشکی شدهاند.عملکردوتعام اینسلولهامحیط
یعنیمحیطزندگیسللولهارانسلبتاپایدارویکنواختنگهمیداردددرحالیکهمحیطبیرونی
آنهایکسلرهدرحالتغییراسلت.بهغیرازچنداسلتلنای،تمامیسلاختارهاوعملکردهایبدنبه

شیوهایکارمیکنندکهحیاتجاندارراحفظکنند.
پالسلمااحاطهشلدهاند.اینغشلابهطورانتتابینفوذپذیرتمامیسللولهاتوسلطیکغشلای

اسلللت،یعنیبلهبعیلللیمواداجلازهورودمیدهلدوبلهبعیلللیدیگرنمیدهلد.موادمفیلدملل 
اکسلیژنوموادغذاییمیتوانندوارداینغشلاشلوند،درحالیکهولایعاتومواداولاریمل 

شلوند.اینحرکتبهداخ یاخارجازغشلایسللولدیاکسلیدکربنرقطمیتوانندازآنخارج
ازطریقررآیندهایریئیکیمانفعالی(ازقبی زیررخمیدهد:

حرکلتآبازمحیطکمغلظلتبلهمحیطدارایغلظلتبلاالتر–(osmosisماسلللمئی •
 اسمئیاطالقمیشود.

غلظتکمترراحرکتملکولهاازمحیطپرغلظتبهمحیطدارای–(diffusionمانتشلار •
 انتشارمیگویند.

ازمحیطپرغلظتبهمحیطحرکتملکولها–(facilitative diffusionمانتشلارتسلهیلی •
 کمغلظتبهواسطهیکحام راانتشارتسهی شدهیاانتشارباحام میگویند.

یاپاالیمریلتراسلیونعبوریاانسلدادانتتابیموادازیکغشلایرا–(filtrationمپاالیم •
 میگویند،کهدرآنعبورموادتحتتاثیرشیبرشاراست.

انتقالمواددربینغشایهاهمچنینشام ررآیندهایریئیولوژیکمرعال(است،ازقبی :
حرکلتملکولهلادرمقلابل شلللیلبغلظلتبلاکملک–(Active transportانتقلالرعلالم •

انرژیراانتقالرعالمیگویند.سلطحپتاسلیموسلدیممحیطداخ وخارجسللولیبهطور
زیادیمتفاوتاسلت.برایحفظاینتفاوتغلظت،سلدیموپتاسلیمدرمقاب شلیبرشلار

رسلفاتیکیحرکتمیکنند.آدنوزینترATP)1رسلفاتمغلظتباکمکآدنوزینتری
منبعانرژیسللولاسلتکهتوسلطمیتوکندریسللولهاتولیدمیشلود.بهانتقالرعال

 ازطریقانتقالرعالجابوامیشود.پتاسیمنیئاطالقمیشود.کلسیمنیئ–پمپسدیم

 
1Adenosine Triphosphate 
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 رابطه بین سلول و محیط خارجی آن   1- 1شکل  

 از نظر حمل الکترولیت ها از میان غشای سلولی 

غشلایسللولیمادهرادراندوسلیتوزیادرونبرییاختگی،–(Endocytosisاندوسلیتوزم •
 مادهرابهداخ سلولمیکشد.ATPباکمکاحاطهکردهو

دراگئوسلیتوزیابرونبرییاختگی،مادهسلاختهشلدهدر–(Exocytosisاگئوسلیتوزم •
درونسللولدریکوزیکولترشلحیبسلتهبندیمیشلودوباغشلایپالسلماجوشمی

 خوردودربیرونازغشایسلولآزادمیشود.

رابطهبینسللولومحیطخارجسللولیازنظرانتقالالکترولیتهادرعرضغشلای1-1شلک 
غشلایسللولازنظرکارکردیرعالوزندهاسلت.بسلیاریازرعالیتنمیدهد.سللولیرانشلا

هایمتابولیکدرسللطحغشللایسلللولصللورتمیگیرد،حاویگیرندههاییاسللتکهامکان
برقراریارتباطباسلایرسللولهارارراهممیسلازدوموادشلیمیاییخارجسللولراشلناسلاییوبه

وه،بهعنوانیککانالهدایتیرسلانابینسللولومایعخارجسللولیآنهاپاسلیمیدهد.بهعال
درمحیطداخلیبلدنعمل میکنلددبلدینوسلللیللهبلهحفظهموسلللتلازبلدنکملکمیکنلد.اگر
بتواهیمجنبههایریئیولوژیکمتتلفسللولرادرسکنیم،بایسلتیمکانیسلمهایانتقالمواد

ازمیانغشایسلولیرابشناسیم.
لولبتواهدزندهماندهوبهطورنرمالعم کند،محیطمایعیکهدردرونآنزندگیمیاگرس

کندبایسلتیدرتوازنباشلد.بنابراینتعادلمایعاتوالکترولیتهابهمعنییکنواختییاتعادلیا
د،هموسلتازاسلت.هموسلتازیعنیمقداروتوزیعمایعاتوالکترولیتهایبدنبایسلتیمتوازنباشل

یعنینرمالوثابتباشلللد.برایحفظهموسلللتازبدن،آبوالکترولیتهاواردبدنمیشلللوند
مورودییادرونداد(کهبایسللتیمسللاویمقداریباشللدکهازبدنخارجمیشللودمخروجییا

متعادلنبودناسللموالریتهیامقدارموادمحلولدرهرحومازحاللمکهبهواحدمیلیبرونداد(.
(اندازهگیریمیشلود(اینمحیطمیتواندمنورmOsm/kg or mmol/kgلدرکلیوگرمماسلمو

بهاختالالتجدییامرگگردد.خوشلبتتانهبدنهموسلتازخودراازطرقمتتلفوسلیسلتم



 

 

5تیاختالالتآبوالکترول

 
–هایخودتنظیممتتلفحفظمیکندکهشلام هورمونها،سلیسلتمعصلبی،تعادلمایعات

بازاست.-یاسیدالکترولیتهاوسیستمها

 مایعات

آبیکواسلطحیاتیدربدنانسلاناسلت.واکنمهایشلیمیاییکهسلوختبدنراتامینمی
کننددرمایعاتبدنرخمیدهند.اصللیترینعنصلرپالسلمایخونانسلانآباسلتکهبرای

وجهبهحم ونق موادغذایی،اکسلیژنوالکترولیتهادرسلراسلربدناسلتفادهمیشلود.بات
درصلدمنوزادان(بدنانسلان75درصلدمرردمذکربال((تا60درصلدمرردمونثبال((تا50اینکه

ازمایعتشلکی شدهاست،درساهمیتونقشیکهمایعاتدرحفظحیاتانسانبازیمیکنند،
عادلکلیمیئانمایعاتدریارتیروزانهبایسلتیتقریبامسلاویمایعاتدرعیباشلدتاتآسلاناسلت.

مایعاتبدنحفظشود.
مایعاتبدنازطریقمایعاتوغذایمصلرریتامینمیشلود.متابولیسلمسللولینیئ%90تقریبا

باقیماندهمایعات%10(میشودکهمسئولتامینO2Hموجبتولیدترکیبهیدروژنواکسیژنم
دهاتقریبیاست(:مایعاتورودیبدنازطرقزیرواردمیشوندمدرصیاآببدناست.

 (%50مایعاتمصرریم •

 (%40غذایمصرریم •

 (%10متابولیسمبدنم •

غذاهایجامددرواقعحاویآبزیادیهستند،برایملال:
 %70–گوشتبیچربی •

 یابیشتر%95–میوهوسبئیوات •

بارتمصلر بیمازحدمایعاتمیتواندموجبارئایمبارقلبوریهشلودومایعاتاولاریدر
هاوریایخارجعروقیتومعیابد.

کمبودمایعاتدرنتیوهمصر ناکاریمایعاتیادرعمفرطمایعاتازبدنرخمیدهدکهبیشتر
درعمایعاتبدنازطریقکلیههااست.درعمایعاتبدنازطرقزیررخمیدهد:

 محسوسدرع •

o 85ادرارم%) 

o 7.5مدرو م)%

 درعنامحسوس •

o 11.5مریهها)% 

o 23تعریقوتبتیرم–پوست%)
درعزیادیازطریقتبتیروتعریقیااسللتفراغواسللهالممکناسللتشللدیداحوممایعاتدر

گردشراکاهمدهدوتهدیدعمدهایبرایگردشخونبارتیباشد.
اوایاکمپارتمانموئانگهداریمیشلوندکهتوسلطغشلاهاینیمهترریلامایعاتبدندرچندین
هایاصلیبدنعبارتنداز:ریاازهمجداشدهاند.
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از%65(:ریلایداخ غشلایسللولاسلتکهحاویIntracellularداخ سللولیمریلای •

 ک مایعاتبدناست.

 مایعاتبدناست.%35(:ریایخارجیسلولیحاویExtracellularخارجسلولیمریای •

o ریایبینبارتیمinterstitialمایعاتخارجسلولیبدناست%25(:حاوی 

o پالسلمای.پالسلمایخونولنف:هشلتدرصلدمایعاتبدنمحسلوبمیشلود
 خونکهدرریاهایدرونرگیحفظمیشود

o مایعاتترانسسلللوالرمTranscellular fluidشللام تمامیمایعاتدیگریکه:)
درصلدک مایعاتبدناسلتممل 2گراسلتکهدرباالنمیگنودوتقریبانمایان

مایعزجاجیهچشلللم،مایعنتاعی،مایعمفصللللی،مایعاتدرونصلللفاقی،مایع
 پریکاردیالیامایعپلورالوسایرمایعاتبدن(

بنابراینبیشلترمایعاتبدندرریلایداخ سللولیقراردارندودررتبهبعد،مایعاتیاسلتکهدر
عروقخونیقرارگررتهاندممل ریلایبینبارتی(ومقدارکمیازریلاهاوبارتهایخارجاز

مایعاتبدندرخارجازسلولهایبدنودرعروقخونیقرارگررتهاستممل پالسما(.
تعادلمایعاتداخ سلللولیعمدتاازطریقتراواییونفوذپذیریغشللایسلللولیتنظیمواداره

انتتابیاسلت،بدینمعنیکهبهیونهاوملکولهایمیشلود.غشلایسللولدارایتراوایی
کوچکاجازهعبورمیدهددرحالیکهملکولهایبئرگرادرداخ نگهمیداردمل پروتئین

هاییکهدرداخ سلولساختهمیشوند.
بعیلیازالکترولیتهابهطوررعالازمیانغشلایسللولیانتقالدادهمیشلوندتاتفاوتشلارژ

لکتریکیخاصللیدردوطر غشللایسلللولیایوادشللودوواکنمصللورتگیرد.آبازطریقا

اسللمئیبهداخ یاخارجسلللولمنتق میشللود،دراینروشآبازطرریکهغلظتکمتری

داردبهطرریکهغلظتموادمحلولبیشلتراسلت،جریانمییابد.اگرمایعخارجسللولیدارای

یباشلد،آبازداخ سللولبهخارجسللولجریانمییابدوبرعکس،غلظتموادمحلولبیشلتر

اگرغلظتموادمحلولمایعداخ سلللولیبیشللترباشللد،آببهداخ سلللولحرکتمیکند.

یاتونسیتهمیگویند.قدرتکشمتواناییمحلولدرتاثیربرجریانمایعاتداخ سلولیرا

(دارایغلظتموادمحلولمشلابهمایعداخ سلولیIsotonic fluidsمایعاتایئوتونیکم •
است،بنابراینهیچمایعیبهداخ یاخارجازسلولحرکتنمیکند.

(دارایغلظتموادمحلولبیشلترازمایعداخ Hypertonic fluidsمایعاتهیپرتونیکم •
ریانوبهسللولیهسلتند،وموجبمیشلوندکهمایعازداخ سللولبهخارجازسللولج

ریلاهایخارجسللولیجریانیابد.اینعم موجبچروکیدهشلدنسللولهامیشلود.
مایعاتهیپرتونیکهیپراسموالرهستند.
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(دارایغلظتموادمحلولکمترازمایعداخ سللولیHypotonic fluidsمایعاتهیپوتونیکم •

سللولیجریانیابد.هسلتندکهموجبمیشلودمایعبهداخ سللولوخارجازریلایخارج
اینحالتموجبتورموپارگیسلولمیشود.مایعاتهیپوتونیکهیپواسموالرهستند.

اگرآبکاریبرایحفظمایعاتداخ سللولیوجودنداشلتهباشلدسللولنمیتواندبهطورنرمال
دوعم کندواگرمایعاتداخ سللولیزیادباشلدموجبتورمووقفهعملکردسللولیمیشلو

حتیممکناستبهپارگیسلولبیانوامد.
تعادلمایعاتخارجسللولیازطریقمکانیسلمهایدرعواحتباسدقیقاکنترلشدهایحفظمی
شلودتااطمینانحاصل شلودکهسلطحکلیمایعاتبدنثابتبماند.مکانیسلمهاییبرایتنظیم

برایتحریکاحتباسآبازADH)1(درعآبوجودداردازقبی ترشلللحهورمونولللدادراری
وهمچنینرشلارخونADHکلیههاوپیشلگیریازدرعمفرطمایعات.مکانیسلمتشلنگیمتوسلط

تحریکمیشود(نیئبرایتحریکنوشیدنآبوخوردنغذاهایآبداراستفادهمیشود.
همانطورکه.تنظیممایعاتبهاسلموالریتهحسشلدهیاغلظتموادمحلولدرخونبسلتگیدارد

آببیشلتریدرمحلولهایبدننگهداریمیشلود،اسلموالریتهمحلولهایبدنکاهممی
شودکهدرآنمقدارموادمحلولدرمایعکمترتیابدومیتواندموجبهیپواسموالرشدنمایعا

ازآباسلللت.وقتیبلدنآبدرعکنلد،اسلللموالریتلهملایعلاتبلدنارئایممییلابلدومنوربله
یپراسلموالرشلدنمایعاتمیگرددکهدرآنمقدارموادمحلولدرمایعازآبآنبیشلتراسلت.ه

پاسللیمیدهدواینهورموننیئموجبADHبدنبهارئایماسللموالریتهتوسللطآزادسللازی
احتباسمایعاتوکاهماسموالریتهمایعاتبدنمیشود.

مایعاترویغشلایهارشلارواردمیکنندمبراینمونهدرشلارهیدرواسلتاتیک(واینرشلاربهعنوان
نیرویخارجکنندهمایعاتوبعیلیازذراتازمیانغشلایعم کندوبعیلیازموادرادرداخ حفظ

یارشاراسمئی2میکند.موادمحلولدرمایعنیئرشاریاعمالمیکنندمبراینمونهدرشارآنکوتیک
درداخ عروقخونیدرسلیسلتمشلریانیسلطحمایعات(کهمایعاترابهسلمتخودمیکشلد.کلو ید

باالاسلتورشلارهیدرواسلتاتیکمایعاترابهداخ ریلاهایبینبارتیمیراندمهمراهبااکسلیژنو
سلتورشلاراسلمئیباالموادمغذی(.ازسلویدیگردرسلیسلتموریدیرشلارهیدرواسلتاتیکپایینا

استزیراموادمحلولدرخونمازجملهسلولهایخونیوملکولهایپروتئین(غلیظاست،بنابراین
مایعاتداخ ریلایبینبارتیرابههمراهدیاکسلیدکربنوولایعاتمتابولیسلمرابهداخ وریدمی

نیرراهمکنندهرشلارخونیاسلترشلارحوموموادمحلولدرخوندرعروقخو(.1-2کشلدمشلک 
کهبرایگردشخوندربدنوپرریوژنبارتیالزماست.



 
1antidiuretic hormone 
2oncotic pressure 


