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 سوائل الجسم والجهاز البولي والتوازن

 القاعدي –الحامضي 

 

 Body fluids  سوائل الجسم  

الدامة حياة الحيوان ، وإن حاجة الجسم له تفوق حاجته الى المواد األخرى  اعد الماء ضروريي    

ويقصد بهذه المواد االمالح الضرورية والمواد الغذائية . التي يحتاجها الجسم لبناء وعمل خالياه 

 .بانواعها ، الكاربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات 

    dehydrationة الى الزموهة أو جفاف الجسم يؤدي انقطاع الماء عن الحيوان خالل فترة وجيز

 .وهذا يعني أن قطع الماء عن الحيوان لبضعة ايام يؤدي الى موت الحيوان . 

لو تفحصنا ما يحتويه جسم الحيوان من الماء بصورة عامة ، نالحظ أنه يكون الجزء         

من وزن الجسم في الحيوان  %07ففي الثدييات يقدر وزن الماء حوالي . األكبر من وزن الجسم 

ولما كان وزن الحيوانات . ويفوق ذلك في الحيوانات صغيرة العمر أو حدينة الوالدة . البالغ 

البالغة يبقى ثابتة بصورة عامة ، فهذا معناه أن كمية الماء التي يتناولها الحيوان يوميا يتم طرحها 

 .من الجسم بصورة منتظمة ومنسقة 

  -: ن على الماء من ثالثة مصادر وهي يحصل الحيوان واالنسا

 . عن طريق شرب الماء   -1

، حيث أنه ال توجد مادةغذائية خالية من ياوميالمواد الغذائية التي يتناولها  عن طريق -2

 . الماء ، وإن هناك تباينا في كمية الماء التي تحتويها المواد الغذائية 

الماء الناتج بهذهالطريقة يعد كمية  وإن. عن طريق اكدة الهيدروجين وتحويله الى الماء  -3

 .اضافية تضاف الى الماء الذي يدخل جسم الحيوان عن طريق الفم 

 . بالماء أو فقدانه  ظعتمد حاجة الجسم الى الماء على نوع الحيوان ومدى قابليته على االحتفات

 

 Distribution of water in the bodyتوزيع الماء في الجسم 

جسم الحيوان ، . نتطرق الى الكيفية التي يتم فيها توزيع الماء في االحياز المختلفة قبل أن       

فالنسيج العضلي . تحتويه من الماءفيما  مالبد أن نشير الى أن هناك تباينا واضحا بين أنسجة الجس

 جدا من الماء ، بينما يحتوي النسيج الدهني على رأو العضالت الهيكلية تحتوي على كميات كبي

  -: رئيسين هما compartmentsزين يوبصورة عامة تقع سوائل الجسم في ح. كميات قليلة جدا 

 

 Intracellular fluidsالوائل الموجودة داخل الخاليا .  -1

   من وزن الجسم  %07في الجسم ، أي  للماءهذه السوائل أكثر من ثلثي الحجم الكلي  وتكون    

 .تقريبا 

 Extracellular fluidsالسوائل الموجودة خارج الخاليا  -2

من وزن الجسم  %27، حيث تكون  لماءية الباقية من الحجم الكلي لقوتشمل هذه السوائل الب   

 .تقريبا 
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  -: ويمكن تقسيم هذه السوائل الى نوعين  

  Interstitial fluidاللی خالسائل ال -أ

ي الشوكي والسائل الموجود في العينين والسائل خوالسائل الم ويقع ضمن هذا النوع اللمف     

من وزن % 10مجتمعة حوالي  والصفراء ، وتكون هذه السوائل  synovial fluidالزليلى 

 . الجسم

 .من وزن الجسم % 5بالزما الدم التي تكون  -ب 

ة بالنسبة وخاص( 1-9جدول )هناك تباين في تركيب السوائل بين االحياز المختلفة       

فمثال تكون كمية الصوديوم . لاللكتروليتات وااليونات وكمية البروتينات الموجودة في كل سائل 

والكلوريد في السوائل الموجودة خارج الخاليا أكبر مما هي عليه في السوائل الموجودة داخل 

اللي أقل خلسائل الاما البروتينات، فان تركيزها في ا. الخاليا والعكس صحيح بالنسبة للبوتاسيوم 

 .مما هو عليه في السوائل الموجودة في الخاليا أو البالزما 

السائل  في هذا، وتركيز الصيفة 1ح علمنا حجم السائل المحقون والذي يرمز له بالحرف      

وانتشارها في  مزج الصبغةوبعد فترة زمنية قصيرة نضمن فيها . 1ويرمز لها بالحرف ت 

تركيز الصبغة في البالزما  يحسببالزما الدم بشكل متجانس ، يؤخذ نموذج من الدم الوريدي و

حساب حجم البالزما الكلي والذي يرمز  اجد سهل، يصبح أنذاك من ال2والذي يرمز له بحرف ت 

 -:ية توذلك باستم المعادلة األ1له بالحرف ح 

 

وألجل حساب حجم السوائل الموجودة خارج الخاليا بشكل عام تحقن مادة يضمن انتشارها       

في سوائل الجسم كافة عدا الخاليا ، حيث يشترط أن تكون هذه المادة غير قادرة على النفاذ عبر 

وعليه يستوجب معرفة أو  radioactive inulinومن هذه المواد االنسولين المشع . جدار الخلية 

وبعد ذلك تحقن في . كمية اإلشعاع الموجودة في المادة قبل حقها ، وحجم السائل المحقون  قياس

بعدها . وريد الحيوان وتترك بعض الوقت لضمان انتشارها في السوائل الموجودة خارج الخاليا 

يؤخذ نموذج من الدم لقياس كمية االشعاع الموجود في البالزما الذي يعد اآلن نموذجا من 

ا سبق بحسب حجم موعلى ضوء ذلك وبالطريقة نفسها المشار اليها في. ل خارج الخاليا السوائ

 . السوائل الموجودة خارج الخاليا 

للسوائل الموجودة في جسم الحيوان بصورة عامة وذلك بحقن مادة  ييمكن قياس الحجم الكل      

ويستعمل في هذا . يمكن أن تنفذ عبر الحواجز كافة وتمتزج مع السوائل الموجودة في الجسم

أو الماء الحاوي على   deuterium oxide .D2O  (الماء الثقيل ) المجال أوكسيد الدبوتريوم 

مكن حساب الحجم الكلي للسوائل الموجودة في الجسم بالطريقة وي.  tritiated waterالترينيوم 

 .الحسابية نفسها المشار اليها سابقا 

وألجل معرفة حجم السائل الموجود داخل الخاليا يطرح حجم السوائل الموجودة خارج      

 .الخاليا  للسوائل والناتج هو حجم السائل الموجود داخل يالخاليا من الحجم الكل
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  Urinary Systemلجهاز البولي ا

وهو الجهاز الرئيس المسؤول عن تنظيم الماء واالمالح في جسم الحيوان ، حيث أن كمية       

لذا . البول التي تطرح الى الخارج تتحدد بحيث تحافظ على كمية الماء في الجسم بصورة طبيعية 

ولكن البد من طرح كمية من . حبوان يزداد حجم البول او ينقص تبعا لحجم الماء الذي يتناوله ال

االيض البول يوميا وذلك لضمان طرح المواد التالفة أو المواد غير النافعة والتي تنتج عن عملية 

  obligatory volumeويسمى هذا الحجم من البول بالحجم االجباري . 

وهذه المسالك . ومن المهم أن نذكر أن هناك مسالك اخرى تعمل على طرح الماء من الجسم       

اثناء عملية افراز  mammary glandsدي ش، وعدد ال glands sweatقية درهي الغدد ال

اضافة . أثناء الزفير ، والجهاز الهضمي مع البراز  air passagesالحليب ، والمسالك الهوائية 

 .الى طرح الماء في الحاالت غير االعتيادية كما هو الحال عند التقيؤ أو النزف 

 .والحالبين والمثانة واالحليل الكليتين يتكون الجهاز البولي من 

 

 Kidneyالكلية 

روف والماعز خويمكن مالحظة ذلك في كلية ال. تشبه الكلية بصورة عامة حبة الفاصوليا        

أما  في البقرة فيكون شكل . والقطة والكلب وفي العديد من الحيوانات االخرى وفي االنسان أيضا 

وهناك تباين في وزن . ، بينما في الحصان تكون الكلية اليمنی أشبه بالكمثرى االكلية مفصص

روف مثال تزن الكلية خففي ال. لوزن الحيوان  االكلية أيضا ، حيث يختلف بصورة عامة تبع

 .غم 077غم ، وفي البقرة والحصان حوالي  117غم ، وفي االنسان حوالي  127حوالي

هر والوريد بتان في الجهة الظهرية من التجويف البطني على جاني الشريان االتقع الكلي       

عضاء الداخلية االخرى وإن الكليتين کاال. لقطنية األولىبالقرب من الفقرات ا ياألجوف السفل

وقد يؤدي .  peritonial cavityلي خالموجودة في التجويف البطني تعد خارج التجويف ال

الكرش في األبقار واألغنام الى دفع الكلية اليسرى باتجاه الجهة اليمنى ، وقد تصل الى المستوى 

 . الوسطي للحيوان ، أو قد تتجاوز ذلك والسيما عندما يكون الكرش ممتلئا 

ا وعند ازالة هذ. مكونة من غشاء رقيق من النسيج الرابط  capsuleمحفظة بتحاط الكلية        

في حافتها الوسطية يعرف  depressionاء ودراسة الكلية بشكل أدق يالحظ وجود انخفاض شالغ

بدخل منخالله الشريان الكلوي واالعصاب ويخرج منه الحالب  renal hilusبنفير الكلية 

ureter  وبصورة عامة يتوسع الحالب في أغلب الحيوانات . والوريد الكلوي  اللمفاويوالوعاء

البول  صب فيه، حيث ي renal pelvisالتقائه بالكلية ليكون مايسمى بحوض الكلية في منطقة 

 . collecting ductsالقادم عبر القنوات الجامعة 

. احتوائها على حوض  متختلف كلية االبقار عن بقية الحيوانات الحقلية األخرى من حيث عد      

يالحظ أن  ابعد قطع الكلية طولي. مباشرةويتم تفضية البول من القنوات الجامعية الى الحالب 

ويكون هذا .  renal medullaحوض الكلية محاط بنسيج يبدو مخططة ويسمى بلب الكلية 

ويعود الشكل المخطط لهذه المنطقة الى . باتجاه الحوض  قممها النسيج بشكل تراكيب هرمية

 . Loops of Henleوجود القنوات الجامعة باالضافة الى بعض عروات هنلي 

شرة الكلية بشكل ق، وتظهر  renal cortexشرة الكلية قحيط بلب الكلية تركيب آخر يسمى ي    

اضافة الى ذلك يوجد في القشرة .  glomeruliمحبب وذلك لوجود عدد كبير جدا من الكبيبات 

عدد كبير من االنيبيبات الملفوفة الدانية والقاصية وعروات هنلي التي سوف نتطرق الى عملها 

 .فيما بعد 
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   تركيب الحالبين والمثانة واالحليل

Structure of the ureters, bladder and urethra 

من ثالث طبقات من العضالت الملساء تكون جداره يأن الحالب عبارة عن انبوب عضلى      

ويمتد من حوض الكلية الى المثانة ويتصل فيها في المنطقة السماة . وهو مبطن بالخاليا الظهارية 

ويكون اتصاله بشكل مائل بحيث أن منطقة االتصال تكون :  trigone of bladderمثلث المثانة 

 .يمنع عودة البول من المثانة الى الحالب فعاال اصمام

أما المثانة فهي عبارة عن عضو عضلي مجوف ، يتكون جدارها من ثالث طبقات عضلية ايضا 

ويقل تدريجيا عند  انسبي اويكون جدار المثانة الفارغة سميك. ، وهي مبطنة بخاليا ظهارية 

 .امتالئها بالبول 

امتالئها بالبول وتقع في منطقة الحوض وعند . ايكون شكل المنائة بصورة عامة عرموطي     

ويتصل عنف المثانة باالحليل الذي هو عبارة . تندفع الى الجهة األمامية بأتجاه التجويف البطني 

بعملية طرح البول عاصرات  يتحكمو. الخارج  لىعن انبوب عضلي يطرح البول من خالله ا

 .عضلية داخلية وخارجية 

 

  Function of the kidney وظيفة الكلية

ويختلف .  nephronتحتوي الكلية على تراكيب دقيقة يسمى الواحد منها بالوحدة الكلوية         

ترکيب واعداد الوحدات الكلوية باختالف الحيوانات ، حيث يبلغ عددها في االنسان حوالي مليون 

 أما في الحيوانات ، فأن اعدادها تزداد أو تقل عا هي عليه في االنسان. وحدة في الكلية الواحدة

دي الى المحافظة وتقوم الوحدات الكلوية بوظائف مهمة ومعقدة تؤ. وذلك تبعا لحجم الحبوان 

. وابقاء الظروف الداخلية لجسم الحيوان بوضعها الطبيعي  homeostasisي دنعلى االتزان الب

 .فعمل الكلية اذن هو خالصة عمل هذه الوحدات 

 glomerulusترکيب خاص بتكون من الكبيبة أن كل وحدة من هذه الوحدات عبارة عن          

من الشعيرات الدموية المتفرعة من شرين صغير  ةلاوأن الكبيبة عبارة عن .  tubuleواالنيبيب 

، وتقع قرب النهاية المغلقة والتوسعة لالنيبيب ، حيث تكون هذه النهاية على شكل كأس يحيط 

ويطلق على .  Bowman ' s capsuleن وتدعى نهاية االنيبيب هذه بمحفظة بوما. بالكبيبة 

. نسبة للعام الذي اكتشفها  Malpighian corpusclesجسيمة مالبيجي بالكبيبة ومحفظة بومان 

أما الجزء المتبقي من . وفي كثير من األحيان يستعاض عن االصطالح جسيمة مالبيجي بالكبيبة 

 .هر األنيبيب فالوحدة الكلوية 

 ۔:أجزاء قسم االنيبيب الى ثالثة ي

  Proximal convoluted tubuleيب الملفوف بي من االنينالجزء الدا -1

    Loop of Henleعروة هنلي  -2

 Distal convoluted tubuleالجزء القاصي من االنيبيب الملفوف  -3

من االنيبيب الملفوف بالقناة الجامعة ، حيث يفتح في كل قناة من هذه  يينتهى الجزء القاص

 .ة يالكل النيبيبات ، وتصب القنوات الجامعة في حوضالقنوات عددا من ا

بيبات نالحظ أن يمن هذه االن انيبيبلو تتبعنا توزيع انتشار الشعيرات الدموية حول كل        

 efferentدعى بالشرين الصادر يالشعيرات الدموية للكبيبة تتجمع ثانية لتصب في شرين 

arteriole بيب ي، ويعود هذا الشرين ليتفرع مرة اخرى الى شعيرات دموية تحيط باجزاء االن
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بعض الوحدات الكلوية تمتد مجموعة من الشعيرات باستقامة عروة هنلي ، أي تكون  وفي . نفسه 

 . وبعد ذلك يعود الدم من هذه الشعيرات ليصب في الوريد ثم األوردة االكبر وهكذا . محاذية لها

يوجد نوعان من الوحدات الكلوية التي تتميز عن بعضها البعض في موقعها بالنسبة لقشرة         

النوع األول من هذه الوحدات  دعیي. بيباتها ومدى امتدادها في لب الكلية يالكلية في اطوال ان

حيث تقع كبيبات هذه الوحدات في منطقة  nephrons  corticalبالوحدات الكلوية القشرية 

تصل الى الحافة الخارجية للب الكلية ، وتشكل هذه الوحدات قصيرة ات بوتمند منها أنبي .القشرة 

النوع  ويةمن المجموع الكلي للوحدات الك% 86حيث تؤلف في االنسان حوالي  عظمىالغالبية ال

 juxtamedullary كلية الثاني من الوحدات الكلوية فيسمى بالوحدات الكلوية قرب لب ال

nephrons وتخرج منها انيبيبات . المحاذية للب  ويث تقع كبيباتها في منطقة القشرة القريبة أ، ح

، حيث يشكل في  انسبي الويكون عدد هذا النوع من الوحدات قلي. طويلة نسبيا تمتد الى لب الكلية 

 .المجموع الكلي للوحدات الكلوية  %11االنسان حوالي 

مثال نوع آخر من الوحدات الكلوية اضافة الى ما ذكر يوجد في بعض الحيوانات كاالغنام        

شرة الكلية ، بينما تحتوي قبشكل كامل في ( الكبيبة واالنيبيب ) وتقع هذه الوحدات . فيما سبق 

 .حيوانات اخرى على النوع االول فقط من الوحدات الكلوية 

هناك بعض التباين بالنسبة للوحدات الكلوية في الطيور عند مقارنتها مع الثدييات ، حيث      

النوع األول يتألف من كبيبات متصلة بانيبيبات دانية والتي : يوجد نوعان من هذه الوحدات 

وتكون هذه االنيبيبات مصطفة بشكل منسق واحدة قرب . تتصل بدورها بانيبيبات قاصية 

النوع الثاني من الوحدات الكلوية فيحتوي على عروة هنلي اضافة الى األجزاء أما . األخرى 

كون تركيز األمالح فيه يوتقوم هذه الطيور بطرح بول . األخرى من تركيب الوحدة

(osmolality ) اعلى ما هو عليه في البالزما ، وبهذا تضمن هذه الحيوانات المحافظة على الماء

 .اجسامها  في

التركيب الخلوي لكل جزء من أجزاء الوحدة الكلوية مبتدئين بالكبيبة ومحفظة لو إستعرضنا        

بومان حتى نهاية الوحدة ، نالحظ أن الكبيبة ، كما أشرنا سابقا ، مكونة من شعيرات دموية 

اذا ما قورن ا ويعد هذا التركيب غريب. متفرعة من شرين وارد لتصب مجتمعة في شرين صادر 

أتي عن ياء االخرى من الجسم ، حيث أن الدم في أعضاء الجسم األخرى ما هو عليه في االعض

طريق الشرينات ويصب في الشعيرات الدموية ليعود ثانية الى القلب عن طريق الوريدات 

 . واالوردة 

تتكون الشعيرات الدموية في الكبيبة ، كما هو الحال في بقية الشعيرات الدموية في الجسم،      

وتكون هذه الخاليا قريبة جدا .  endothelial cellsمن الخاليا البطانية من طبقة واحدة 

ويفصل . اليا محفظة بومان التي هي عبارة عن طبقه واحدة من الخاليا الظهارية خومالصقة ل

تکون ( 1-9) كا هو واضح من الشكل .  basement membraneبين الطبقتين الغشاء القاعدي 

، أو بمعنى آخر أن محفظة بومان تحيط بالكبيبة بصورة كاملة ان بوم دة في محفظةغمالکبية م

 .تقريبا 
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 تركيب الوحدة الكلوية  -( :1-9)شکل 

 

وعند دراسة عالقة خاليا الكبيبة مع خاليا المحفظة يالحظ أن هناك بروزات او اقدام تمتد        

 اوتلعب هذه البروزات دور .محفظة بومان لتستقر في الغشاء القاعدي لمن الخاليا الظهارية 

وعند حدوث أي تغيير في هذه البروزات بسبب مرضي ، فإن هذا . في عملية الترشيح ا كبير

 .سيقترن بزيادة الترشيح وفقدان بعض البروتينات الموجودة في البالزما 

يا ي منه مكون من طبقة واحدة من الخالنيالحظ أن الجزء الدا اعند دراسة االنيبيب نسيجي      

الظهارية التي تكون مکعبة الشكل وتستقر فوق الغشاء القاعدي الذي يفصلها عن الخاليا البطانية 

 .د الغشاء القاعدي على طول االنبببب متوي. للشعيرات الدموية المحيطة باالنيبيب 

ي من االنيببب على امتدادات عديدة ودقيقة نيحتوي غشاء الخاليا الظهارية في منطقة الجزء الدا

وإن هذه االمتدادات تزيد . microvilli جدا تمتد في تجويف االنيببب تدعى بالزغابات الدقيقة 

 .من المساحة السطحية للخاليا 

 النازلة لعروة هنليمنتهى الجزء الداني من االنيبيب الملفوف بالذراع النازل او القطعة      

. على امتدادات رقيقةغشاؤها ايضا لجزء من خاليا ظهارية مسطحة يحتوي ويتكون هذا ا

وينتهي الذراع النازل .  thin segment نحيفةويسمى الذراع النازل لعروة هنلي بالقطعة ال

من الذراء النازل، وتكون خالياه مکعبة الشكل تحتوي سمكا بالذراع الصاعد الذي يكون أكثر 

 . mitochondriaعلى عدد كبير المتقدرات 

التابعة للوحدة  بيبةيالحظ أنها تقترب من الك يعند متابعة مسار القطعة الصاعدة لعروة هنل

وتكون قريبة جدا من الشرين الوارد الى الكبيبة . الكلوية نفسها التي تعود اليها عروة هنلي 

 (.1-9شکل)

يحتوي جدار الشرين الوارد قبل تفرعه الى الشعيرات الدموية على خاليا خاصة تقوم بافراز      

الخاليا قرب الكبيبة  م، ويطلق على هذه الخاليا اس reninمادة بروتينية تدعى الرنين 

juxtaglomerular cells  . وفي الموقع نفسه تكون الخاليا الظهارية لالنيبيب مختلفة عن بقية

وتعد (. 2 - 9شکل ) macula densaالنيبيب ، وتسمى هذه المنطقة بالبقعة الكثيفة خاليا ا
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المنطقة األخيرة هذه منطقة انتهاء القطعة الصاعدة لعروة هنلي وبداية الجزء القاصي من 

ويدعي التركيب المشترك الذي يضم خاليا قرب الكبيبة والبقعة الكثيفة بجهاز . االنيبيب الملفوف 

 .  juxtaglomerular apparatusبة قرب الكبي

 

 طط يوضح الجهاز قرب الكبيبيةخم -( :2-9)شكل 

ويتكون هذا . تنتهي القطعة الصاعدة لعروة هنلي بالجزء القاصي من األنببيب الملفوف      

، حيث أن خالياه  ينلداا الجزء من االنيبيب من خاليا ظهارية أقل سمكا مما هو عليه في الجزء

اذ تحتوي على عدد كبير من . يلهنتشبه الى حد كبير خاليا القطعة الصاعدة من عروة 

 .ي نالمتقدرات ، اضافة الى احتوائها على امتدادات محدودة نسبيا اذا ما قورنت بالجزء الدا

أو طولية في بنتي االنيبيب القاصي بالقناة الجامعة التي تتكون من خاليا ظهارية مكعبة الشكل 

وتصب القنوات الجامعة البول في حوض الكلية في طريقه الى المثانة عبر . بعض المناطق 

 .الحالب 

       Blood flow in the kidneyجريان الدم في الكلية 

من  %27تصل الى الكلية نسبة كبيرة من الدم الذي يضخ من القلب ، حيث تقدر بأكثر من       

لذا تعد الكلية من األعضاء التي تزود بكميات كبيرة جدا من الدم بالقياس بوزنها . نتاج القلب 

 .من وزن الجسم الكلي .% ،3الذي يقدر بحوالي 

والكميات . يصل الى لب ونقير الكلية  %10من هذا الدم يصل الى قشرة الكلية ، و  %80أن      

وإن مايصل الى الجزء الوسطي . ة في محيط اللب التي تصل الى اللب تنتشر بصورة عام

، مما يجعل االجزاء األخيرة أكثر عرضة للمسببات  اوالجزء الداخلي من اللب بعد قليال جد

، وهذا يعد أيضا  اكما إن تركيز األمالح في هذه المناطق من لب الكلية بكون عالي. المرضية

يث أن كثرة الملوحة تمنع خاليا الدم البيض عامال مهما في اصابة هذه المنطقة باالمراض ، ح

 .من الوصول الى هذه المنطقة 

نظرا لزيادة جريان الدم في الكليتين ، وال سيما في منطقة القشرة ، فإن الفرق بين الدم      

 1،  1، ويقدر بحوالي  االشرياني والدم الوريدي بالنسبة لما يحتويه من غاز االوكسجين قليل جد

عد قليال جدا اذا ما قورن بالنسبة للفرق بين الدم يوهذا الفرق .. مل من الدم 177مل لكل 

  مل1،11ففي القلب مثال يبلغ الفرق حوافي  . الشرياني و الوريدي في االعضاء الحيوية األخرى 

 .مل  6٫2وفي الدماغ   ’
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يمكن معرفة كمية الدم التي تصل الى الكليتين في الدقيقة الواحدة وذلك بتطبيق طريقة فيك       

Fick ' s method  وان تستعمل في هذه الطريقة التي اشير اليها في موضوع جهاز الدوران

 -: تحمل المواصفات اآلتية  ويشترط في هذه المادة انمادة تحقن في وريد الحيوان 

 . غير سامةئ -1

 .تترشح وتفرز بسهولة في الوحدات الكلوية ، وال تخزن في جسم الحيوان  -2

 ،. ال يطرأ عليها أي تغيير اثناء فترة التجربة   -3

 . ال تؤثر على جريان الدم في الكلية   -4

  وريكيبيأمينوه -ومن المواد التي تحمل هذه المواصفات حامض البارا 

para - aminohippuric acid ( PAH)  الشعيرات  ولةهذه المادة تترشح بسه، حيث أن

وبهذا . المحيطة بها الدمويةوتفرز في االنيبيبات عن طريق الشعيرات . الدموية في الكبيبات 

  -: يقصد بنسبة االستخالص ما يأتي . عالية جدا extraction ratioتكون نسبة استخالصها 

 

 لوريديتركيز المادة في الدم ا -تركيز المادة في الدم الشرياني 

______________________________________ 

 تركيز المادة في الدم الشرياني

  -:مثال 

مل من البالزما وتركيز المادة في الدم 177/ ملغم  1= اذا كان تركيز المادة في الدم الشرياني 

 مل من البالزما  177/ ملغم 7،  1: الوريدي 

  7.9=  1/  7.9=  1/  7.1 -1 = فان نسبة االستخالص 

آمينوهيبيوريك بعد حقنه في وريد الحيوان ووصوله الى  -إن ما يجري على حامض البارا      

الكليتين عن طريق الدم الشرياني هو طرح معظمه عبر الشعيرات الدموية في الوحدات الكلوية 

أمينوهيبيوريك اثناء  -بارا الى تجاويف االنيبيبات ، أو بمعنى آخر التخلص من معظم حامض ال

لذلك يعود الدم الوريدي من الكلية حامال معه كميات قليلة جدا من حامض . وصوله الى الكلية 

اما بالنسبة للدم ( .  نمما هو عليه في جهاز الدورا %17حوالي )أمينوهيبيوريك  -البارا 

لذا فعند حساب أو . الوريدي العام ، فإن تركيز هذا الحامض يناظر تركيزه في الدم الشرياني 

- : تحديد كمية الدم التي تصل الى الكليتين يتم اجراء ما يأتي 

وهنا يمكن أخذ نموذج من )أمينوهيبيوريك ، ويقاس تركيزه في الدم  -بحقن حامض البارا       

حسب مقدار ما يطرح من هذا الحامض عن يوفي الوقت نفسه (. دم من الوريد العضدي مثالال

وبقتضي قياس حجم البول في الدقيقة الواحدة ، وتركيز حامض . طريق البول في الدقيقة الواحدة 

وبعد الحصول على هذه القياسات يمكن حساب حجم البالزما  -أمينوهيبيوريك في البول  -البارا 

  ی الكليتين في الدقيقة الواحدة الذي يدعى مجريان البالزما الكلوي الفعال ليصل االذي 

effective  renal plasma flow (ERPF)   وكا يأتي :- 
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 -:مثال 

 -مل وتركيز حامض البارا  ۱٫۲= اذا كان حجم البول الذي يطرح في الدقيقة الواحدة 

= أمينوهيبيوريك في البالزما  -مل وتركيز حامض البارا / ملغم 10= أمينوهيبيوريك في البول 

 مل/ ملغم 7.72

  مل في الدقيقة الواحدة  977=   7.72/   10*  1.2  =فإن جريان البالزما الكلوي الفعال 

نقسم  actual renal plasma flow ( RPF)وألجل حساب جريان البالزما الكلوي الحقيقي 

 .جريان البالزما الكلوي الفعال على نسبة االستخالص 

 مل في الدقيقة الواحدة  1777=  7.9/  977 = أي أن جريان البالزما الكلوي الحقيقي 

، تحسب نسبة حجم الخاليا المرصوصة  renal blood flowوألجل حساب جريان الدم الكلوي 

الدم ، وبعملية حسابية يمكن معرفة جريان  من حجم%17ولنفترض انها تساوي ( ماتوکرتياله)

 -: الدم الكلوي في الدقيقة الواحدة كما يأتي 

                                                                                   1 

 _______________________ ×جريان البالزما الكلوي= جريان الدم الكلوي 

 ة حجم الخاليا المرصوص -1

                            1 

 =1777 × _________________ 

1- 7.17 

 مل في الدقيقة الواحدة  1666=

 

 Autoregulation of renal blood flow      التنظم الذاتي لجريان الدم الكلوي

أن األوعية الدموية في  يؤثر الجهاز العصبي الذاتي على جريان الدم في الكلية ، حيث       

الدموية األخرى في الجسم  الكلية بشكل عام تخضع للسيطرة المركزية كما هو الحال في األوعية

وعالقته بالمركز الحركي الرعائي ضغط الشريان سواء أكان ذلك عن طريق تاثير زيادة ال

اوكسيد الكاربون االوكسجين أو زيادة ثاني  طريق نقصالموجود في النخاع المستطيل ، أو عن 

الدم بزيادة أو نقصان الضغط الشرياني الى حد ما قليل نسبيا  ثر جريانولكن المالحظ أن مدى تأ

     بان وقد اوضحت التجارب التي أجريت على الكالب. الكلية باالعضاء األخرى  اذا ماقورنت
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مقاسات االوعية تغيرات في ملم زئبق يؤدي الى احداث  227و  97تغير الضغط الشرياني بين 

 . بصورة طبيعية الدم جريان ة علىظحافمالدموية الكلوية ، وهذا التغير يعمل على ال

ا يدل على أن مإن هذه العالقة التتأثر عند ازالة الكلية من الجسم وزرعها في جسم آخر، م      

عن  ابعيدهذا التنظيم يتم عن طريق تقلص وارتخاء عضالت األوعية الدموية بصورة مباشرة 

تنظيمية داخل االوعية الدموي الكلويه تعمل امورا لذلك يمكن القول أن هناك . السيطرة العصبية

 الضغط الى حد ما وذلك البقاء جريان الدم بشكله الطبيعي لتغيرا عيتعلى تنظيم مقاس الوعاء 

رات الدموية عليه في الشعي مما هوفي الشعيرات الدموية الكبيبات  الهيدروستانييكون الضغط 

 ۔:ية تويعود ذلك لالسباب اآلالموجودة في المناطق األخرى من الجسم، 

 . قصر الشرينات الواردة   -1

 . اتصال الثرينات الواردة بصورة مستقيمة بالشرايين الموجودة بين النصيصات -2

interlobular arteries . 

 المقاومة العالية نسبية للشرينات الصادرة  -3

1 

 Glomerular filtrationالترشيح الكبيي 

تفصل الجسيمات الصغيرة عن الكبيرة ، حيث  deviceعبارة عن أداة  filterإن المرشحة       

تسمح بعبور الجسيمات الصغيرة، وتمنع مرور الجسيمات الكبيرة فتركيب الغشاء البطاني 

إذ يوجد في هذه األغشية مسامات دقيقة جدا يقدر . والغشاء الظهاري للكبيبة يجعل منها مرشحة 

بعبور محتويات الدم التي يقل وزنها وتسمح هذه المسامات . مايكروميتر  7.1مقاسها بحوالي 

لذا يترشح عبر أغشية الكبيبات وأغشية محفظة . الى تجويف االنيبيبات  68777الجزيئيا عن 

فالراشح اذن هو . بومان كافة محتويات البالزما عدا البروتينات وباستثناء كمية قليلة من الزالل 

له يوتحتاج عم. ن ال تترشح خاليا الدم ومن البديهي أ. عبارة عن بالزما ناقصا البروتينات 

وإن الصبغة األساسية لهذه العملية إنها تناظر الترشيح الذي يجري في . الترشيح الى طاقة 

 . المناطق األخرى من الجسم

، إضافة ا رئيسا في عملية الترشيح يلعب الضغط الهيدروستاتي الناتج عن انقباض القلب دور     

ي يلعبه الضغط التناضحي بسبب البروتينات الموجودة في البالزما الى الدور المعاكس الذ

 .والضغط الهيدروستاتي في االنبيبات

 00لقد سبق أن أشرنا الى أن الضغط الهيدروستاتي في الكبيبات يكون عالية ، حيث يقدر ب       

الجسم الذي  يرات الدموية األخرى فيعوهو أعلى بكثير مما هو عليه في الش. ملم زئبق تقريبا 

ملم زئبق ، ويعاكس هذا الضغط قوة اخرى تدعى بالضغط التناضحي والذي  30يقدر بحوالي 

ملم زئبق مضافا اليه الضغط الهيدروستاتي للسوائل الموجودة في االنيبيبات  20يقدر بحوالي 

ملم  17لذلك يقدر الضغط الذي يؤدي الى الترشيح بحوالي . ملم زئبق  17والذي يقدر بحوالي 

ويتأثر الضغط األخير بالتغيرات الحاصلة في الضغوط . [41(=  11+  25) - 55 ] زئبق 

لذا يقل الترشيح في حالة انخفاض الضغط . المشار اليها فيا سبق وألي سبب من األسباب 

الهيدروستاتي في الكبيبات ، ونستطيع فرضيا القول أن الترشيح يتوقف اذا انخفض هذا الضغط 

قل في حالة زيادة الضغط يا أن الترشيح مک. [صفر( =  11+ 25) - 35]زئبق  ملم 30الى 

ويمكن توضيح ذلك عن طريق سد الحالب الذي يؤدي بدوره الى . الهيدروستاتي في االنبيبات

ويمكن أن نقول أيضا على سبيل الفرض . تجمع البول في القسم العلوي وزيادة الضغط تدريجيا 

 - 75]ملم زئبق ، فإن هذا سيؤدي الى توقف الترشيح  07ى حوالي أنه عندما يصل الضغط ال

إذ أن امتصاص . ، ولكن ال يمكن للترشيح أن يتوقف بصورة كاملة  [صفر ( = 51 + 25)
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السوائل عن طريق الشعيرات الدموية المحيطة باالنيبيبات يؤدي باستمرار الى الحد من زيادة 

 .الضغط للدرجة التي تمنع الترشيح 

  Glomerular filtration rateمعدل الترشيح الكبييت      

. من األمور المهمة التي تتعلق بكفاءة عمل الوحدات الكلوية معرفة معدل الترشيح الكبيبي        

وهذا يقتضي استعمال مادة تحقن في وريد الحيوان بشرط أن تتوفر في هذه المادة المواصفات 

  -:اآلتية 

 . الكبيبات تترشح بسهولة في   -1

 . ال يمكن اعادة امتصاصها عبر الشعيرات الدموية المحيطة باالنيبيبات   -2

 . ال يمكن أن تفرز من الشعيرات الدموية المحيطة باالنيبيبات  -3

 .ال تؤيض في الجسم أو تخزن في الكلية ، وتكون غير سامة  -4

سبق أن أشرنا اليها في وألجل قياس معدل الترشيح الكبيبي تستعمل الطريقة نفسها التي     

تحقن المادة التي تحمل المواصفات المشار اليها فيما سبق  موضوع قياس جريان الدم الكلوي

م دوبعد أن تتجانس هذه المادة في ال. في وريد الحيوان  inulinالنيولين اوعلى سبيل المثال 

الواحدة ،  يقةقتحسب كمية ما يطرح منها في البول في الد اكم. بحسب تركيزها في الدم 

 .وباستعمال الصيغة اآلتية يمكن تقدير معدل الترشيح الكبيي في الدقيقة الواحدة 

 

فلو كان حجم . مل  128أي أن حجم السائل المترشح في الدقيقة الواحدة يقدر بحوالي            

حجم الدم  17/ 1مل فهذا معناه أن حوالي  1287الدم الذي يصل الى الكليتين في الدقيقة الواحدة 

بنا حجم الراشح خالل اليوم الواحد ، فإنه سولو ح. الذي يصل الى الكليتين يترشح في الكبيبات 

وإن معظم السائل الراشح يتم امتصاصه واعادته الى جهاز الدوران . التر 187يقدر باكثر من 

ل بول يعادل وذلك عن طريق الشعيرات الدموية المحيطة باالنيبيبات ، وإن ما يطرح على شك

 .من الراشح يتم امتصاصه ثانية % 99فقط من حجم الراشح الكلي ، أي أن حوالي % 1حوالي 

 

 Constituents of glomerular filtrateمحتويات الراشح الكبيي 

يحتوي الراشح في البداية على الماء والكلوكوز والحوامض األمينية والمواد الغذائية األخرى      

والكرياتنين  uric acidاليوريك  ضوريا وحاميالكواالمالح الالعضوية ونواتج عملية األيض 

creatinine  . ومن الطبيعي أن ال تترشح كريات الدم الحمر وخاليا الدم البيض واالقراص

ولكن عند تحطم كريات الدم الحمر يخرج ( : كميات قليلة من الزالل  داع)ة والبروتينات الدموي

وإن المسامات الموجودة في أغشية .   60777الهيموگلوبين منها ويقدر وزنه الجزيئي بحوالي 

 .الكبيبات تسمح بعبور هذا البروتين الى الراشح 
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  المؤثرة على معدل الترشيح الكبيي العوامل 

Factors affecting the glomerular filtration rate 

  -: يتأثر معدل الترشيح في الكبيبات بعوامل عديدة أهمها 

 . جريان الدم  التغيرات التي تحدث في مقاس االوعية الدموية في الكلية التي تؤثر على -1

وهذا . للكبيبات  التغيرات التي تحدث في الضغط الهيدروستاني في الشعيرات الدموية  -2

وكما أشرنا سابقا ، إن . يتأثر بدوره بالضغط الهيدروستاتي في الشرايين بصورة عامة 

ملم زئبق ، ولكن يقل  227و   97الترشيح ال يتأثر عندما يكون الضغط الشرياني بين 

ملم زئبق  227ملم زئبق ويزداد في حالة زيادة الضغط على  97في حالة االنخفاض عن 

 . 

فعند . بومان  يرات التي تحدث في الضغط الهيدروستاتي للسائل الموجود في محفظةالتغ  -3

في  edemaزيادة الضغط في هذا الموقع بسبب انسداد الحالب أو بسبب وجود خزب 

الكلية ، فإن هذا يؤدي الى زيادة الضغط الهيدروستاتي في المحفظة الذي يعاكس الضغط 

 . ة الشعرية الهيدروستاتي في األوعية الدموي. 

الضغط  التغيرات التي تحدث في مستوى بروتينات البالزما الذي يؤثر بدوره على -1

ففي حالة زيادة مستوى البروتينات كالذي يحدث اثناء الزموهة . التناضحي 

dehydration  بزداد الضغط التناضحي ، أما في حالة نقص مستوى البروتينات كما ،

في حالة قلة تناول المواد البروتينية مع الطعام ، فإن هذا يؤدي الى انخفاض الضغط 

 . والضغط التناضحي يعاكس الضغط الذي يحدث الترشيح في الكبيبات . التناضحي 

 . زيادة قابلية الترشيح في المرشحة بسبب مرضي   -0

الكلوية أو  صغر المساحة الكلية التي يتم الترشيح من خاللها نتيجة لتلف بعض الوحدات -6

 .األمراض أو بسبب استئصال جزء من الكلية أو احدی الكليتين 

 Tubular functionعمل االنيبيبات 

ترشحت بيبات اعادة امتصاص معظم الماء والمواد الغذائية وكثير من مالح التي ييتم في االن      

، حيث تعاد هذه  selectivelyاختيارية  وتتم عملية اعادة االمتصاص بطريقة. من الكيبات 

أو النقل الفعال  diffusionأو االنتشار  osmosisالتناضح  طةالمواد الى جهاز الدوران بواس

active transport  يتم ا مک. عاد الى البالزما معظم الماء وااللكتروليتات والمواد الغذائية يلذلك

المتبقي والذي  السائلاما . االنيبيبات ايضا طرح بعض المواد المذابة لغرض التخلص منهافي 

عن طريق الحالب فيسمى  مثانةيطرح عن طريق القنوات الجامعة الى حوض الكلية ثم الى اال

 . urineبالبول 

 transport maximumz) تتجاوزهال خاليا االنيبيبات ال يمكن ان عمی لوقدرة قصمهناك      

Tm  ، . ) لذا فإن المواد الغذائية تمتص بصورة كاملة عندما يكون مستواها في البالزما بالحدود

ا يعتمد امتصاص االمالح الالعضوية على حاجة الجسم لها مک. الطبيعية او اكثر من ذلك قليال

. جدا  اامتصاصها يكون محدودأما المواد عديمة النفع ، فإن . وعلى مقدار تركيزها في البالزما 

 .ومعظم هذه المواد تطرح مع البول 

وال جل متابعة الموضوع بشكل اوضح ، سوف نستعرض المواد الرئيسة التي يجري       

- : ي تاي كماامتصاصها في االنبيبات ومواقع امتصاصها بالنسبة الجزاء االنبيب 
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 water reabsorptionاعادة امتصاص الماء  - ۱

من الماء الذي يتم ترشيحه في الكبيبات يمتص ويعود الى % 99لقد اشرنا سابقا بأن حوالي        

فلو قارنا حجم ماترشح من الماء خالل اليوم الواحد مع الحجم الكلي لوائل الجسم ، . الجسم ثانية 

ص الماء ويتم امتصا. نستطيع القول بأن سوائل الجسم يعاد ترشيحها عدة المرات خالل اليوم 

ي االنيبيب والقناة الجامعة ، ولكن حجم الماء الذ ي والجزء القاصي مننعبر خاليا الجزء الدا

من الحجم الكلى للسوائل % 87الملفوف يكون اكثر من  يمتص من الجزء الداني لالنببيب

الذي يفرز من   antidiuretic hormone( ADH )بالة ويعمل الهرمون مضاد اال. الممتصة 

لفي للغدة النخامية على زيادة امتصاص الماء من الجزء القاصي لالنيبيب الملفوف خال صفال

ويؤدي . والقناة الجامعة ، وفي بعض الحيوانات يؤثر ايضا على القطعة الصاعدة لعروة هنلي 

فشل افراز هذا الهرمون الى قلة امتصاص الماء في المواقع االخيرة المشار اليها الذي يؤدي 

ى زيادة حجم البول ، حيث سيكون حجم البول عدة اضعاف حجمه الطبيعي وتسمى بدوره ال

 . diabetes insipidus هفالحالة المرضية الناتجة عن ذلك بالبوال الت

موزية سوائل الجسم، فعند حدد مستوى الهرمون مضاد االبالة في الحالة الطبيعية بازيت       

العصبية المسؤولة عن كز وبضمنها السائل المحيطة بالمرازيادة نسبة االمالح في سوائل الجسم 

لى زيادة امتصاص ن الذي يعمل عهرموافراز هذا الهرمون ، فإن هذا سيؤدي الى زيادة افراز ال

موزية سوائل الجسم الى وضعها الطبيعي ، والعكس صحيح في حالة انخفاض الماء الرجاع از

السيطرة على عمل الفص الخلفي للغدة النخامية وعالقة اما كيفية . نسبة االمالح في سوائل الجسم

 . بها فسوف نتطرق اليه في موضوع الغدد الصم hypothalamusتحت الهاد 

: يعد اعطاء كمية كبيرة من الماء الى الحيوان كمدرر لسببين يتعلقان بما ذكر اعاله وهما      

وان كال هذين العاملين . لسوائل زيادة حجم سوائل الجسم، وانخفاض الضغط التناضحي لهذه ا

                                            .بالة الذي ينتج عنه زيادة حجم البول الهرمون مضاد اال عمالن على تثبيط افرازي

  2-اعادة امتصاص المواد الغذائية               

Reabsorption of nutrient materials  

. يتم في األنببيبات اعادة امتصاص جميع المواد الغذائية التي يتم ترشيحها في الكبيبات           

الراشح في بداية األمر  بدايةفالكلوكوز يترشح عبر الكبيبات بشكل كامل ، أي أن تركيزه في 

ولكن اعادة امتصاص الكلوکوز  في الحيوان الطبيعي يتم بصورة . ناظر تركيزه في البالزما ي

 .ة قبل أن يصل الراشح الى عروة هنلي كامل

آن قابلية خاليا الجزء الداني من االنيبيب الملفوف على اعادة امتصاص الكلوکوز تكون       

كبيرة ، بحيث أن هذه الخاليا تستطيع اعادة امتصاص جميع الكلوکوز حتى لو كان تركيزه في 

ففي االنسان مثال يظهر الكلوكوز . العملية ولكن هناك حدودا لهذه . بالزما الدم اكثر من الطبيعي 

 علما. مل من الدم  177۱۱۱ملغم في كل  187في البول عندما يصل تركيزه في الدم الى حوالي 

مل من الدم  177ملغم في كل   127 –87ان المستوى الطبيعي للكلوكوز في دم االنسان يتراوح 

 (.3 - 9شکل )

وهذه . تتم اعادة امتصاص الكلوكوز بالنقل الفعال وتتأثر هذه العملية بوجود الصوديوم      

لذا فإن وجود الصوديوم . الحالة تشابه ما هو عليه عند امتصاص الكلوكوز في األمعاء الدقينة

وامتصاصه يساعد في عملية امتصاص الكلوکوز ، حيث يعتقد ان كال من الكلوكوز والصوديوم 

 .فس الحامل الموجود في غشاء خاليا االنيببب نقالن بني

 االنيبيبي من نامتصاصها بشكل كامل تقريبا في الجزء الدا تماما الحوامض األمينية في   

من االنيبيب  قاصيوفي حالة بقاء بعض منها فانه يتم امتصاص هذا الباقي فيالجزء ال. الملفوف
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ويلعب الصوديوم ايضا ، النقل الفعال طة بواسالملفوف ، ويكون امتصاص الحوامض األمينية 

 صدورا مهما في المساعدة على االمتصا

 

 

 

خطط يوضح العالقة بين تركيز الكلوكوز في البالزما ومعدل ترشيحه واعادة  -:3-9شكل  

 امتصاص

 اعادة امتصاص االمالح الالعضوية-3

Reabsorption of inorganic salis 

من امالح الصوديوم ، ويجب عليه التخلص من  اكميات كبيرة نسبيا يتناول الحيوان بومي      

هذه االمالح يوميا وبنفس الكميات التي تدخل الى الجسم ، ويطرح الفائض من كلوريد الصوديوم 

ويترشح عبر . ة عن طريق البول ، اضافة الى طرحه عن طريق العرق عبر الجلدسبصورة رئي

صوديوم ، وأن معظمها يمتص ثانية في االنيبيبات حيث أن الكبيبات كميات كبيرة من كلوريد ال

. من كمية ما يترشح عبر الكبيبات % 1تقدر باقل من  اومييكمية ما يطرح من كلوريد الصوديوم 

ي من االنيبيب الملفوف الجزء الرئيس الذي يتم امتصاص الملح فيه ، حيث يتم نويعد الجزء الدا

ويستمر امتصاص الملح عبر . صوديوم في هذا الموقع ٪ من كلوريد ال87امتصاص اكثر من 

 .وان ما يبقى منه يطرح الى الخارج مع البول . من االنيبيب  يخاليا عروة هنلي والجزء القاص

بالزما الدم  فيعتمد فعالية االمتصاص في االنيبيبات بصورة رئيسية على مستوى الملح ت      

متصاص وذلك تزداد عملية اال ز الملح في بالزما الدمفعندما يقل تركي. وسوائل الجسم األخرى

و بالعکس عندما يزداد تناول الملح في الطعام ، فإن هذا . موزية السوائل بغية المحافظة على از

 .بولم زيادة طرحه عن طريق الثدته في البالزما ، ومن يايؤدي الى ز

ي من االنيبيب الملفوف بتأثير هرمون صاقيزداد امتصاص كلوريد الصوديوم في الجزء ال    

ويعمل هذا .  adrenal conexالذي تفرزه قشرة الغدة الكظرية  aldosteroneاأللدوستيرون 

 .الهرمون على اعادة امتصاص الصوديوم وطرح البوتاسيوم 

إن اعادة امتصاص الصوديوم في الجزء القاصي له عالقة مباشرة مع اعادة امتصاص الماء في 

 . موقع هذا ال
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كربونات وال سيما في الجزء الداني من االنيبيب بيامتصاص ال ايتم في االنيبيبات ايض      

كما تقوم االنيبيبات بطرح المواد عديمة النفع التي تتكون . الملفوف وذلك بعملية النقل الفعال 

وبصورة . ان للحيو اكبير اأذ أن بقاء هذه المواد في الجسم تسبب ضرر. نتيجة لعملية األيض 

 (. على سبيل المثال اليوريا والكرياتنين)عامة تطرح معظم هذه المواد عن طريق الكلية 

طرح عن طريق الرئتين عند فحص البول نالحظ أنه يأما بالنسبة لغاز ثاني أوكسيد الكاربون فإنه 

د كمية وتعتم. اتنين يوريك والكرييحتوي على كميات كبيرة من اليوريا اضافة الى حامض ال

. التي يتناولها الحيوان وعلى نوع الحيوان  تبناليوريا الموجودة في البول على كمية البرو

وإن ازالة الكبد في الحيوانات التجريبية تؤدي الى توقف . وريا بشكل عام في الكبد يوتتكون ال

وعند . ع البول لطرحها م انخفاض تدريجيا نتيجيبدأ مستوى اليوريا في الدم باالتكوين اليوربا ، و

وهذا يعني أن .  اازالة الكليتين من هذا الحيوان نالحظ أن مستوى البوريا في الدم يبقى محافظ

الطريق الوحيد لطرح اليوريا هو الكليتين ، لذا يؤدي قصور الكليتين الى زيادة مستوى اليوريا 

أن الحيوانات المجترة  وهنا البد أن تشير الى.  uremiaوتدعى هذه الحالة يوريمية . في الدم 

تستفيد من اليوريا الموجودة في البالزما ، حيث أن كميات كبيرة منها تدخل الى المعدة عن 

 .طريق جهاز الدوران ليستفيد منها الحيوان کادة غذائية 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن بعد ترشيح الكرياتنين في الكبيبات ال يمتص ثانية اثناء      

في االنيبيبات ، لذلك يزداد تركيز هذه المادة عند مرور الراشح في االنيبيبات ، بينما يتم مروره 

ي من نمن اليوريا الموجودة في الراشح أثناء مرورها في الجزء الدا%  17 - 37امتصاص 

 .كما يتم امتصاصها وافرارها في مناطق اخرى من االنييب . بيب الملفوف ياألن

ن طريق افراز عألنيبيبات ايضا بعملية تنظيم األس الهيدروجيني للدم وذلك تقوم خاليا ا       

هذه المواد يعتمد على نوع من وإن افراز أي .  hydroxylايون الهيدروجين أو الهيدروکسيل 

بول  ويميل. 8٫0و  1٫0الهيدروجيني للبول يقع بين  سلذا فإن اال. الغذاء الذي يتناوله الحيوان 

 .القاعدية  ىلية الالحيوانات الحق

 

 Function of the Loop of Henleعمل عروة هنلي 

لذا يعد لب  . ابتعدنا عن القشرة باتجاه حوض الكلية كلماموزية نسيج لب الكلية تزداد از        

درج مع تموزية توزيادة االز.  يموزية في المواقع التي تمتد فيها عروات هنلالكلية مفرط االز

 .امتداد العروة 

ي من االنيبيب الملفوف مقاربة لما هو عليه في نموزية الراشح في نهاية الجزء الداتکون از      

ولكن عند مرور الراشح . ناظره امتصاص الماء يالبالزما ، حيث أن ما يمتص من امالح ومواد 

ة موزيوتقترب از. زينه بصورة ندر بجية في القطعة النازلة لعررة هنلي نالحظ زيادة ازمو

موزية لب الكلية التي تبلغ ما يقارب اربعة اضعاف ما هو ح في نهاية القطعة النازلة من ازالراش

وإن سبب زيادة ازموزية الراشح تعود لدخول الصوديوم واليوريا من . عليه بالنسبة للبالزما 

 وتقل. simple diffusionنسيج اللب الى القطعة النازلة وذلك عن طريق االنتشار البسيط 

روة هنلي بحيث تصبح اقل عازموزية الراشح تدريجيا ايضا عند مروره في القطعة الصاعدة ل

 .الملفوف  قليال مما هو عليه في البالزما عند وصول الراشح الى الجزء القاصي من االنيبيب

أي في األوعية )لو تتبعنا جريان الدم في الشعيرات الدموية التي ترافق عروة هنلي       

نالحظ أن اتجاه جريان الدم يكون بشكل معاكس التجاه جريان الراشح (  vasa rectaيمة المستق

ر هذا بدخول الصوديوم سويف. وإن ازموزية البالزما تزداد بزيادة عمق دخولها في لب الكلية . 

موزية البالزما في نهاية القطعة النازلة للشعيرات وتصل از. للب الى الوعاء الدموي من نسيج ا

تي توازي القطعة الصاعدة لعروة هنلي الى ما يقارب اربعة اضعاف ما هو عليه في البالزما ال
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وعند مرور الدم في القطعة الصاعدة للشعيرات الدموية . في األوعية الدموية األخرى الموجودة

 موزية تدريجيا وتعود الى وضعها الطبيعي وذلكطعة النازلة لعروة هنلى نقل االزالتي توازي الق

روة عبسبب خروج الصوديوم من الشعيرات الدموية في هذه المنطقة ودخوله في القطعة النازلة ل

 .هنلي 

دور بين عروة هنلي يما يجري في هذه المنطقة نالحظ أن الصوديوم بلو أمعنا النظر        

في ا ونسيج لب الكلية والشعيرات الدموية التي تحيط بعروة هنلي ، لذا يبقى الصوديوم محصور

 .هذه المنطقة 

إن هذه اآللية قد درست بشكل جيد من قبل العاملين في موضوع الكلية وسميت بالية التيار        

يتم في الجزء القاصي من االنيبيب  (.1-9شکل ) countercurrent mechanismالمضاد 

السائل في موزية واال مالح ، مما يؤدي الى جعل ازالملفوف امتصاص كميات كبيرة من الماء 

ها رتتركز السوائل تدريجيا اثناء مروو. هذا الموقع من االنيبيب مقاربة لما هو عليه في البالزما 

وخاصة اثناء مرور هذه القنوات في عمق نسيج اللب ، حيث أن االزموزية . في القنوات الجامعة 

، وهذا يؤدي بدوره  العالية في هذا النسيج تعمل على امتصاص كميات اكثر من الماء من القنوات

 .الى زيادة تركيز البول 

  

 

:  د، ج يطرف عروة هل: ب ، ي نبيب الملفوف الدانياال :ا)آلية التيار الضاد  -:4-9شكل 

 (الملفوف القاصي يببياالن

 Clearanceية فالتص

قابلية الكلية على  ةلالشار plasma clearanceتستعمل كلمة التصفية او تصفية البالزما     

البالزما مقياسا لكفاءة الكلية في تصفية وتعد . تخليص او تصفية البالزما من العديد من المواد 

ويمكن حساب تصفية البالزما ألية مادة  ياازالة المواد من السوائل الموجودة خارج الخال

 -: باستعمال الصيغة اآلتية 
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                        تركيز / تركيز المادة في البول× ل في الدقيقة الواحدة حجم البو = ( دقيقة/مل)تصفية البالزما  

 البالزما                   المادة في                                                                                      

الطبيعي ال يحتوي  حيوانلبول في الفلو اخذنا تصفية الكلوکوز مثال ، نقول انها صفر ألن ا      

ي ناذ يتم امتصاص جميع الكلوکوز الموجود في الراشح عن طريق الجزء الدا. على الكلوکوز 

 .من الكلوکوز اولهذا يكون البول خالي. من االنيبيب الملفوف 

وهناك بعض المواد التي اشرنا اليها سابقا تترشح في الكبيبات وال تفرز او يعاد امتصاصها      

لذلك يكون حساب التصفية مماثال لحساب معدل الترشيح الكبيي خالل أي فترة . في االنيبيبات 

والمثال على ذلك دراسة تصفية االنيولين ، حيث نالحظ . من الفترات ولتكن خالل دقيقة واحدة 

ملم في  128ن التصفية نفسها تساوي معدل الترشيح الكبيي ، ولتكن كما أشرنا سابقا حوالي أ

مل من الراشح قد تم ترشيحه في الكبيبات في الدقيقة الواحدة  128وهذا يعني أن  . الدقيقة الواحدة

 . ولين في دقيقة واحدةيمل من البالزما قد تم تصفيتها من االن 128او نستطيع القول أن . 

شيحها في الكبيبات وتطرح ايضا عن طريق افرازها في ريتم تدة التي للمااما بالنسبية       

ولين كما هو الحال بالنسبة لحامض البارا ياألنبيات ، فإن التصفية لهذه المادة ستكون اكثر من االن

 .يبيوريك وبعض األدوية المستعملة هأمينو -

يبات ويتم امتصاصها في االنيبيبات ، فإن التصفية تكون اقل اما المواد التي تترشح في الكب     

ا اشرنا ماما بالنسبة للكلوکوز ک. ولين ، كما هو الحال في اليوريا والماء يمما هي عليه في االن

 (.0 - 9شکل )فإن النصفية تعادل صفرة 

  

  يبيوريكهأمينو –تصفية الكلوكوز والماء واليوريا واالنيولين وحامض البارا  -:5-9شكل 

 

         Abnormal constituents of the urineالمحتويات الشاذة في البول 

ها أن نکيال بحيث نسبيا  ابروتينية الموجودة في البالزما كبيريعد الوزن الجزيئي للمواد ال      

باستثناء كميات قليلة من  يف االنيبيباتتنفذ عبر األغشية من الدم الموجود في الكبيبات الي تجو
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وفي حالة وجود مواد . األنبيب الملفوف  زء الداني منم اعادة امتصاصها في الجتالزالل والتي ت

وكذلك . فانها تنفذ عبر األغشية المشار اليها  68777جرينية أقل من  ذاتبروتينية غير طبيعية 

 ين ان، حيث يمكن لهذا البروت تحطم كريات الدم الحمر وخروج الهيموكلوبين منها عند الحال

ومن الممكن أن تنفذ البروتينية ، وال سيما .  60777ينفذ بحكم وزنه الجزيئي الذي يقدر ب 

ويعد . المرضية التي تصيب الكلية  الحاالتالزالل عبر األغشية في الحاالت غير الطبيعية أو 

 . وجود هذه المواد في البول شيئا غير طبيعي

كوز في البول في بعض الحاالت المرضية التي تصيب اإلنسان والحيوان منها يظهر الكلو     

ينتج عنها زيادة في مستوى تي وعلى سبيل المثال قلة افراز هرمون األنسولين من البنكرياس ال

ي من نولما كانت خاليا الجزء الدا. ات بيوهذا يقترن بزيادة ترشيحه في الكبي. الكلوكوز في الدم 

لذا فإن تجاوزها . ملفوف لها سعة معينة على امتصاص الكميات الزائدة من الكلوکوز األنيبيب ال

ومن اضرار هذه .  glucosuriaيؤدي الى ظهور الكلوكوز في البول وتسمى بالبيلة الكلوکوزية 

الحالة المرضية أن زيادة طرح الكلوکوز تقترن بفقدان الماء من الجسم وزيادة حجم البول ، الذي 

 . Polydipsiaلى العطاش يؤدي ا

هناك مواد أخرى تطرح مع البول بكميات قليلة تزداد في بعض الحاالت المرضية كالمواد      

 .الكينونية وحامض الخليك وصبغات الصفراء

 Micturition    التبول 

البول  غان البول عبارة عن سائل مصفر ، ويعود سبب اصفراره الى وجود صبا     

urochrome  .بين الحيوانات المختلفة بالنسبة لحجم البول الذي تطرحه ، ا واضح اوهناك تباين

وهذا بدوره يتعلق بطبيعة الفعاليات الفسلجية الجارية في الحيوان التي ترتبط بشكل أو بآخر مع 

.  التر يومي 1،  0ففي االنسان مثال يقدر حجم البول بحوالي . وجود وعمل الغدد العرقية 

غم  37وريا حوالي يتكون ال)غم من المواد الصلبة  07ويحتوي هذا الحجم من البول على حوالي 

ومن الجدير بالذكر أن نشير في هذا ( . غم والبقية مواد اخرى  10، وكلوريد الصوديوم حوالي 

يض يوريك بدال من اليوريا كنتيجة الالمجال الي ان بول الطيور يحتوي على حامض ال

 . وجينالنيتر

ويكون التقاء الحالب بالمثانة . ينتقل البول من حوض الكلية الى المثانة عن طريق الحالب      

الى الحالب في الحالة  ويعمل محل االلتقاء كصمام يمنع رجوع البول من المثانة. بصورة مائلة 

 . الطبيعية 

لعضالت الحالب ،  peristalsisي ويساعد على نزول البول ومروره في الحالب حركة التح     

ومع كل موجة لحركة . مرة في الدقيقة  2 - 1، حيث تتراوح من اوتكون هذه الحركة بطيئة نسبي

بحقن مادة ملونة  اويمكن مالحظة ذلك عملي. ي تدخل بضع قطرات من البول الى المثانة والتح

وان هذه المادة تلون البول وتسهل رؤيته اثناء دخوله الى المثانة . يمكن طرحها عن طريق البول 

الذي يمكن ادخاله الى المثانة عن طريق االحليل  cystoscopeباستعمال منظار المثانة 

urethra  . وعليه فأن البول يتجمع في المثانة بصورة تدريجية. 

ويقل سمك الجدار . سميك عندما تكون فارغة  ية المثانة نالحظ أن جدارها العضلعند دراس    

 .تدريجيا اثناء امتالئها 

. اصرات المتعلقة بعملها الجهاز العصبي الذاتي عيسيطر على عضالت المثانة وعلى ال    

والتي يكون مصدرها القطع القطنية  hypogastric nervesثلية خة باالعصاب البفالمثانة معص

، وهي اعصاب  hypogastric ganglionللحبل الشوكي ، وتأتي عن طريق العقدة الخثلية 

، وهي اعصاب  pelvic nervesاضافة الى ذلك يعصب المثانة االعصاب الحوضية . ودية 

 (.6 - 9شکل )نظيرة الودي تأتي من القطع العجزية للحبل الشوكي 
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عمل على شکل عاصرة تانة بتركيب يسمى عنق المثانة مكون من عضالت ملساء تنتهى المث

وتقع هذه العاصرة في منطقة التقاء المثانة .  internal sphincterتدعى بالعاصرة الداخلية 

كما يحيط . باالحليل ، وتسيطر عليها األعصاب الودية ونظيرة الودي المشار اليها فيما سبق 

ترکيب خاص من العضالت المخططة  membranous urethraالحليل بالجزء الغشائي من ا

وتسيطر .  external sphincterالتي تعمل ايضا على شكل عاصرة تسمى بالعاصرة الخارجية 

.  pudendal nerveعلى هذه العاصرة أعصاب إرادية وذلك عن طريق العصب الفرجي 

وما تجدر االشارة اليه أن . بل الشوكي وتأتي هذه االعصاب من القطع العجزية األخيرة من الح

جميع األعصاب المشار اليها سابقا سواء أكانت ذاتية أو إرادية تحتوي على الياف عصبية واردة 

afferent fibers متالء من المستقبالت العصبية الموجودة في جدار المثانة تنقل االحساس باال

تنقل النبضات العصبية  efferent fibresصادرة  عصبية فايالى المراكز العصبية ، وكذلك ال

 .اصرات عمن المراكز العصبية الى جدار المثانة وال

 

 

 مخطط يوضح أعصاب المثانة والعاصرات -: 6-9شکل 

 

عندما تكون المثانة خالية من البول تكون عضالتها مرتخية نسبيا ، بينما تكون عضالت      

لذا فان . العاصرات الداخلية والخارجية متقلصة لغرض منع خروج البول عن طريق االحليل 

وان تجمع البول ال يؤدي الى أي إحساس أو زيادة في الضغط . البول يتجمع تدريجيا في المثانة 

ويختلف هذا باختالف حجم الحيوان وحجم مثانته ، وعند . انة الى ان يصل حد معين داخل المث

وان هذا التقلص يحدث زيادة في الضغط داخل . امتالء المثانة الى حد ما، تبدأ عضالتها بالتقلص 

وتستمر . لذا فان هذا التقلص سرعان مايزول . المثانة ، ولكنه ال يقترن بارتخاء العاصرات 

جم البول ، وعند وصول حجمه الى الحد الذي يستوجب طرحه الى الخارج ، تبدأ زيادة ح

 detrusorوهنا تلعب العضلة الرئيه للمثانة والمسماة بعضلة ال . عضالت المثانة بالتقلص ثانية 

مل تقريبا ، فان هذا  077عندما يصل حجم البول  مثالففي االنسان . في هذا المجال ا رئيس ادور

دي الى تقلص شديد في جدار المثانة الذي يحدث زيادة كبيرة في الضغط داخل المثانة الحجم سيؤ
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ويقترن تقلص جدار المثانة وزيادة الضغط بعدم االرتياح والرغبة . سم ماء  177قد يصل الى 

 . (0-9شکل )في التبول ، وبذلك ترتخي عضالت العامرات وتبدأ عملية التبول 

 

 (مل) حجم البول داخل المثانة

 رسم بياني يوضح العالقة بين حجم البول والضغط داخل المثانة في االنسان  -: 5-9شكل  

 

ا وكما هو واضح فان التبول هو منعكس عصي ذاتي تلعب االعصاب نظيرة الودي دور     

وعند حدوث أي خلل في المستقبالت العصبية أو في األعصاب الواردة أو الصادرة . فيه ا رئيس

مراكز العصبية ، فان هذا سيؤدي الى تجمع البول بشكل غير طبيعي قد يصل الى عشرة او في ال

. لية فان دورها محدود ثاما بالنسبة لالعصاب الخ. اضعاف حجمه االعتيادي عند تفضية المثانة 

 .وقد أثبتت التجارب أن تأثير قطع هذه االعصاب على عمل المثانة محدود جدا 

وتنبيه تقلص  detrusorثلية هو تثبيط تقلص عضلة ال خلالعصاب الأن الدور الرئيس      

لذلك فان زيادة نشاط األعصاب نظيرة الودي اثناء عملية التبول . عضالت العاصرة الداخلية 

ومع أن عملية التبول تتم عن . تقترن بتثبيط نشاط األعصاب الودية مما يسهل من عملية التبول 

لحبل الشوكي ، إال أنه يمكن تأجيل التبول أو منعه لفترة معينة طريق منعکس عصبي مركزه في ا

 .وذلك عن طريق المراكز العصبية العليا في الدماغ 

 

       Acid - base balance القاعدي –التوازن الحامضي 

Hايون القاعدي الى عملية تنظيم تركيز  -شير التوازن الحامض ي
+
في السوائل الموجودة خارج   

 :ية تلالسباب اآلااليون  ويجب أن يتنظم تركيز هذا . الخاليا 

العديد من وبما ان  يؤثر تركيز أيون الهيدروجين على فعالية وتركيب البروتينات -1

أيون الهيدروجين سيؤثر بدوره  االنزيمات هي عبارة عن بروتينات ، لذا فإن أي تغيير

  اتعلى عمل هذه االنزيم

خارج موجودة يؤثر تركيز أيون الهيدروجين على توزيع بقية األيونات بين السوائل ال  -2

الهرمونات والعقاقير ،  فعاليةكما انه يؤثر على . الخاليا وتلك الموجودة داخل الخاليا 

  .ببروتينات البالزما  دامووفي العديد من الحاالت يؤثر على ارتباط هذه ال
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 تموهو عبارة عن اللوغاري pHيعبر عن تركيز أيون الهيدروجين عادة باألس الهيدروجيني 

 .مقلوب تركيز أبون الهيدروجين  مأو لوغاريت نلتركيز أيون الهيدروجي السالب

pH = -log10 [H
+
] 

or pH= log10  1/[H
+
] 

مع األس الهيدروجيني ومن التعريف يمكن القول أن تركيز أيون الهيدروجين يتناسب عكسيا      

فكلما ازداد تركيز أيون الهيدروجين انخفض األس الهيدروجيني والعكس صحيح ، ويتراوح . 

عندما يكون أسه  الويكون المحلول متعاد. 11مقياس األس الهيدروجيني من صفر الى 

 . 0الهيدروجيني 

.  0٫1بمعدل مقداره  0، 11 - 0٫36يتراوح األس الهيدروجيني الطبيعي للدم الشرياني من      

ويمكن تغيير تركيز ايون الهيدروجين في السوائل بسهولة وذلك باضافة كميات قليلة من حامض 

 .قوي او قاعدة قوية 

يعزي ثبات تركيز أيون الهيدروجين في السوائل الموجودة خارج الخاليا الى التوازن       

) والحوامض هي تلك المواد التي تعطي ايونات الهيدروجين . الموجود بين الحوامض والقواعد

الى المحلول ، أما القواعد في تلك المواد التي تأخذ أيونات الهيدروجين من ( البروتونات 

القاعدي عند اضافة حوامض أو قواعد الى  -مكن أن يضطرب التوازن الحامضي وي. المحلول 

ويدعى انخفاض األس . السوائل الجسمية او عند ازالة حوامض أو قواعد من السوائل الجسمية 

، بينما تدعى زيادة األس  acidemiaحموضة الدم بالمستوى الطبيعي  الهيدروجيني للدم تحت 

 تتمأما العملية التي بواسطتها .  alkalemiaلمستوى الطبيعي بقلوية الدم الهيدروجيني الدم فوق ا

اض ماضافة الحامض او ازالة القاعدة من السوائل الموجودة خارج الخاليا فتدعى بالح

acidosis  في حين تدعى العملية التي تتم بواسطتها اضافة القاعدة او ازالة الحامض من ،

وفي الحاالت الطبيعية تضاف الحوامض .  alkalosisا بالقالء السوائل الموجودة خارج الخالي

ويكون مصدر هذه الحوامض والقواعد أما من . او القواعد بصورة مستمرة الى السوائل الجسمية 

يقوم القاعدي ،  -وعند اضطراب التوازن الحامضي . الطعام ، أو تتكون نتيجة لعمليات األيض 

 -:عن طريق ثالثة اليات اساسية  وضعة الطبيعي الجسم باعادته الى

   Chemical bufferingالدرء الكيمياوي   -1

  .تنظيم الضغط الجزئي لثاني أوكسيد الكاربون عن طريق الجهاز التنفسي  -2

Respiratory adjustment of Pco2 

 

 طرح ايونات الهيدروجين والبيكاربونات عن طريق الكليتين   -3

Excretion of H
+
 and HCO3

-
 by the kidneys 

   الدرء الكيمياوي

. من مزيج من حامض ضعيف وقاعدة مقابلة له  buffer systemيتألف نظام الداريء      

وعند وجود نظام الداريء ، . والمثال على ذلك محلول حامض الكاربونيك وأيون البيكاربونات 

عليه في حالة فان اضافة حامض او قاعدة سيؤدي الى تغير في األس الهيدروجيني أقل مما هو 

 .  buffersئات عدم وجود هذه الدار

ستتحد مع أيونات  ئالى محلول ما ، فإن قاعدة الدار Strong acid قويعند اضافة حامض      

فمثال عند اضافة حامض . weak acidالهيدروجين لهذا الحامض القوي مكونة حامضة ضعيفة 

 -: يكون كما يأتي . اري، فإن التفاعلدالكبريتيك الى محلول يحتوي على نظام البيكاربونات ال
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2H
+
 + CO4 + 2HCO3

-
        2H2 CO3

-
 +  SO4 

 حامض الكاربونيك                                                   

ويمكن التعبير عن العالقة الموجودة . وبالنتيجة فقد تم استبدال الحامض القوي بحامض ضعيف  

هاسل  -بين األس الهيدروجيني ومزيج من حامض ضعيف وقاعدته المقابلة له بمعادلة هندرسون 

 -:  Henderson - Hasselbalch equation    باخ

 

                               [ base] 

pH = pk + log            

                               [acid] 

 

ل ثمت pkو الضعيف للحامض  dissociation constantتمثل ثابت التفكك  Kحيث أن 

 .السالب لثابت التفكك  تماللوغاري

الحامض والقاعدة  تركيز على أنه األس الهيدروجيني الذي تكون فيه pkويمكن تعريف       

باخ بأن األس الهيدروجينی هاسل  –النظام الداريء متساوية ، ويظهر من معادلة هندرسون 

 .القاعدة والحامض  بينمحلول حاوي على نظام الداريء بتحدد بالنسبة ل

البالزما  تيناتہونات وبروسة الموجودة في الدم على البيکارتشتمل األنظمة الدارئة الرئي     

 في هذا المجال ةيهموتعد البيكاربونات والهيموكلوبين أكثرها أ. والفوسفات والهيموكلوبين 

، فإن جزءا من جزيئات الهيموكلوبين تكون بشكل  اعندما يكون األس الهيدروجيني للدم طبيعي

Hb ايونات برونينية
-
 ) proteinate ions . ) وتشکر هذه األيونات القاعدية(Hb

-
 مع( 

وعند اضافة حامض الى .  buffer pairالداريء  جمايسمى بالزو( HHb)حوامضها الضعيفة 

  -: الدم يكون التفاعل كما يأتي 

                                       
                                          

Hb
-
      

-
         HHb

 
  +

  +
 H

           
 

ويتصرف الهيموكلوبين . التفاعل نحو اليمين ، وتقل نسبة القاعدة الى الحامض حيث يتغير هذا 

ون الهيموكلوبين يالمختزل في هذا المجال بصورة مماثلة للهيموكلوبين المؤكسج ، اال أن أ

 .عد قاعدة قوية يالمختزل 

الهيدروجيني للدم ، وتتحد توجد بروتينات البالزما الى حد ما بشكل ايونات بروتينية عند األس    

 .بأيونات الهيدروجين بطريقة مماثلة للهيموكلوبين 

( . H2 PO4) والحامض الضعيف ( HPO4)أما مكونات داريء الفوسفات فيتألف من القاعدة 

 .قليال في الدم  اويلعب نظام الداريء هذا دور

التي تعد أكثر أهمية من تحتوي خاليا الجسم على كميات كبيرة من المركبات الدارئة        

 .وتتكون هذه المركبات من األيونات البروتينية و حوامضها الضعيفة . المركبات الدارئة للدم 

يمكن أن يتغير الضغط  تنظم الضغط الجزئي لثاني أوكسيد الكاربون عن طريق الجهاز التنفسي

هو الذي  خالغاز في األسنا الجزئي لثاني أوكسيد الكاربون في الدم وذلك الن الضغط الجزئي لهذا

وما تجدر االشارة اليه أن مراكز . يحدد بصورة عامة كمية ثاني اوكسيد الكاربون الذائبة في الدم

السيطرة على عملية التنفس تكون حساسة للتغيرات الحاصلة في الضغط الجزئي لثاني اوكسيد 

 . واألس الهيدروجيني  الكاربون
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غط الجزئي الثاني اوكسيد الكاربون او انخفاض في األس ان حدوث زيادة قليلة في الضو 

الهيدروجيني ستحفز عملية التنفس وبذلك تزداد كمية ثاني اوكسيد الكاربون المطروحة في هواء 

الزفير، أما عند اضافة حامض الى السوائل الجسمية ، فإن أول تفاعل سيحدث هو تكوين كميات 

 .الى استنزاف البيكاربونات  اخرى من حامض الكاربونيك ، وهذا يؤدي

H
+
 + HCO3

-
       H2CO3       Co, + H,0  

كاربون وتؤدي الزيادة في ثاني أوكسيد ال. وبذلك ينخفض األس الهيدروجيني قليال      

جينی للدم الى تحفيز عملية التنفس ، وبذلك يتم التخلص من ورواالنخفاض في األس الهيد

 .أوكسيد الكاربون عن طريق هواء الزفيرالكميات المتزايدة من ثاني 

تؤدي اضافة مادة قلوية الى الدم الى حدوث استجابات تنفية معاكسة لما ذكر سابقا عند اضافة      

مادة حامضية ، أي أن كميات اخرى من ثاني أوكسيد الكاربون ستبقى في السوائل الموجودة 

ي لثاني أوكسيد الكاربون لغرض ئالجز وهذا سيؤدي بدوره الى زيادة الضغط. خارج الخاليا 

 . موازنة الزيادة في أيون البيكاربونات الناتجة عن المادة القلوية المضافة 

 

 . طرح ايونات الهيدروجين والبيكاربونات عن طريق الكليتين

ئات الكيمياوية ستعمل على الى السوائل الجسمية ، فإن الدارعند اضافة حامض او قاعدة       

المواد التي تغير من تركيز أيون الهيدروجين في هذه السوائل ، وفي الوقت نفسه يحدث ازالة 

فمثال عند اضافة حامض الكبريتيك ، فإن التفاعل بين . ئات استنزاف في قواعد او حوامض الدار

ايون البيكاربونات وايون الهيدروجين لهذا الحامض سيؤدي الى تكوين حامض الكاربونيك الذي 

ون الكبريتات يوإن طرح ا. ازالته عن طريق طرح ثاني اوكسيد الكاربون في هواء الزفير تتم 

يونات ، بل العكس سيؤدي الى طرح رفي ايون البيکا الحاصلفي البول لن يعوض عن النقص 

لذلك . ي ئبعض األيونات الموجبة كالصوديوم التي تعد من األيونات المهمة في التوازن الكهربا

 -: المشكلة من قبل الكليتين كما يأتي هذه فقد تم حل 

ويمكن أن تحدث هذه العملية . ية والقاصية بافراز ايرنات الهيدروجين نتقوم خاليا االنيبيبات الدا

فكما . التفاعالت المفترض حدونها في هذه الخاليا . 8 - 9ويوضح الشكل . في القنوات الجامعة 

Na بيب الكيوي على انزيمنيية خاليا األهو الحال في بقية الخاليا ، تحتوي أغش
+ 

- K ATPase 

. 
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عملية افراز ايون الهيدروجين بواسطة خاليا االنبيبات الذاتية والقاصبة في  -: 8 – 9شکل 

 (االنتشار... فعال و نقل -)الكلية 

بيب بالتبادل مع أيون الصوديوم الذي يدخل الى ييفرز أيون الهيدروجين الى تجويف األن      

وينتقل أيون الصوديوم الى السائل الخاللي بالتبادل مع ايون البوتاسيوم وبوجود . خلية االنيبيب 

 ATPaseأنزيم 
+

Na 
+
 - K   .أيون البيكاربونات بصورة سلبية الى .وفي الوقت نفسه ينتقل

هيدروجين مفرز من خلية االنيبيب ، يدخل أيون  ونيوعليه فإن مقابل كل ا. السائل الخاللي 

وبهذه الطريقة يتم . السائل الخاللي ومنة الى الدم بيكاربونات واحد وايون صوديوم واحد الى 

 .التخلص من ايون الهيدروجين للحامض القوي تعويض ايون البيكاربونات الذي استعمل في 

االنيبيبات غير مؤكد ، ولكنه قد يتكون نتيجة  ون الهيدروجين المفرز من خاليايإن مصدر ا      

وتحتوي هذه . لتفكك حامض الكاربونيك ، أو نتيجة لتأين الماء ، او نتيجة لتفاعالت اخرى معقدة 

 .الخاليا على أنزيم الكاربونيك انهيدريز الذي يحفز التفاعل بين الماء وثاني أوكسيد الكاربون 

روجين في هذه الحالة باألس الهيدروجيني للخلية ، حيث تؤدي يتحدد معدل افراز ايون الهيد      

زيادة األس الهيدروجيني الى تقليل افراز الحامض ، بينا يحدث العكس عند انخفاض األس 

وبصورة عامة فإن التغيرات الحاصلة في األس الهيدروجيني للخاليا تتبع . الهيدروجيني 

. الضغط الجزئي لثاني اوكسيد الكاربون في الدم التغيرات الحاصلة في األس الهيدروجيني أو 

Kوتؤثر أيونات البوتاسيوم 
+

الموجودة في الخلية على افراز الحامض حيث تؤدي زيادة هذه  

األيونات الى زيادة األس الهيدروجيني للخلية وبالتالي انخفاض افراز الحامض ، بينما يؤدي 

 از الحامض وتاسيوم الى زيادة افرانخفاض تركيز ايونات الب

وذلك بتفاعلها مع أيونات  tubular fluidتزال أيونات الهيدروجين من السائل االنيبيبي        

 dibasicالبيكاربونات وتكوين حامض الكاربونيك ، او بتفاعلها مع الفوسفات ثنائية القاعدة 

phosphate( HPO7) وتكوين الفوسفات احادية القاعدة  ( H2 PO4
-

 ) monobasic 

phosphate  3، أو مع األمونياNH ون األمونيوم يوتكوين اNH
+

4 . 
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ي مع ابونات البيكاربونات لتكوين نتحد معظم ايونات الهيدروجين المفرزة في االنيبيب الدا        

ويدخل ثاني اوكسيد . حامض الكاربونيك والذي يتفكك الي ثاني اوكسيد الكاربون والماء 

الى خاليا االنيبيب ليضاف الي ثاني اوكسيد الكاربون الموجود في هذه الخاليا الكاربون بسهولة 

 .ون البيكاربونات يوبهذه الطريقة تتم اعادة امتصاص ا. 

تعتمد كمية البيكاربونات المترشحة التي تتم اعادة امتصاصها على معدل افراز ايون        

عدل افراز أيون الهيدروجين الى الحد الذي فعند زيادة م. الهيدروجين الى السائل االنيبيبي 

. تم اعادة امتصاصها تيتجاوز فيه كمية البيكاربونات الترشحة ، فإن جميع هذه البيكاربونات س

في حين أن انخفاض معدل افراز ايون الهيدروجين إلى الحد الذي يكون فيه أقل من كمية 

 .ات سيظهر في البول ما من هذه البيكاربونقسالبيكاربونات المترشحة ، فإن 

يحدث التفاعل بين ايون الهيدروجين والفوسفات ثنائية القاعدة الى حد كبير في االنببيبات     

 .القاصية والقنوات الجامعة 

كما أن . أما األمونيا فإنها تفرز من خاليا االنيبيبات الدانية والقاصية والقنوات الجامعة        

وتدخل هذه األمونيا الى السائل االنيبيي وذلك ألنها . ياني مباشرة من الدم الشر ياتيقسما منها 

وفي السائل االنيببي تتفاعل . من المواد الذائبة في الدهون ، ولهذا تخترق غشاء الخلية بسهولة 

ون الهيدروجين لتکوين أيون األمونيوم الذي ال يذوب نسبية في الدهون ، وبذلك ياالمونيا مع ا

كمية أيون األمونيوم المتكونة على كمية أيون الهيدروجين  دمتعتو. االنيبيي يبقى في السائل 

وعليه ال يمكن مالحظة وجود أيون األمونيوم عندما يكون البول . الموجودة وعلى كمية افرازه 

 .قلوبة ، في حين تزداد كميته عندما يكون البول حامضية 

 

 

 

 


