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 Urinary Systemالجهاز البولي 
هو عملية طرد الناتج النهائي لعمليات التمثيل الغذائي خارج الجسم ويتم  excretionخراج اال

 اإلخراج عن طريق : 
  الغدد اللعابيةsalivary glands .حيث تقوم بإخراج االمالح وخاصة كلوريد الصوديوم: 
  الرئتينlungs  غاز ثنائي أوكسيد الكاربون وبخار الماء .:وتعمل على اخراج الغازات مثل 
  القناة الهضميةdigestive tract عن اخراج مخلفات الغذاء غير  ة: وتعتبر المسؤول

 المهضومة مع بعض الصبغات المفرزة من الكبد . 
 ) الغدد الملحية ) األنفيةsalt glands  وهي مسؤولة عن افراز كميات كبيرة من االمالح :

 لصوديوم .وخاصة كلوريد ا
  الكليةkidney   األساسي في الجسم .: وتمثل عضو اإلخراج 
 

 تعمل الكلية على الحفاظ على البيئة الداخلية لجسم الطائر عن طريق من هذه االعضاء 
التوازن المائي والتحكم في الضغط االزموزي: فعند دخول كمية كبيرة من السوائل الى داخل  .1

طريق الكلية مما يساعد على المحافظة على الضغط عن  إزالةجسم الطائر يحدث لها 
 االزموزي للدم.

التوازن الحامضي القاعدي: حيث تعمل الكلية على الحفاظ على ثبات تركيز ايون  .2
 الهيدروجين في الدم 

التحكم في المستوى االيوني للدم: ويتم ذلك من خالل سيطرة الكلية على ثبات نسب كل من  .5
 لفسفور في الدم وسوائل الجسم المختلفةالصوديوم والبوتاسيوم وا

وهنااااااك بعاااااض  Uretersوحاااااالبين  Kidneyيتااااااله الجهااااااز الباااااولي فاااااي الطياااااور مااااان كليتاااااين 
 -االختالفات الجوهرية بين الجهاز البولي )جهازي تنظيم السوائل( للطيور والثدييات منها: 

ي ، الوساااطي تتركاااب الكلياااة فاااي الطياااور مااان ثاااالث اجااازاء بماااكل عاااام هاااي الجااازء االماااام .1
  .والخلفي في حين تكون في الثدييات تمبه حبة الفاصوليا بمكل عام

والحاااوض الكلاااوي  urethraواالحليااال  urinary bladderعااادم وجاااود المثاناااة البولياااة  .2
renal pelvis في الطيور. 

في الطيور هماا الناوا المماابه لماا موجاود  Nephronsوجود نوعين من الوحدات الكلوية  .5
( RTوالناوا الممااابه لمااا فااي الزواحااه ) mammalian type( MTت ويساامى )فاي الثاادييا

Reptilian type .  



 / قسم اإلنتاج الحيواني ا.د . احمد طايس  الطيور الداجنة ............................................................................................فسلجة 

53 

 

فااوم محجاار العااين لاابعض الطيااور المائيااة )البحريااة  Salt glandوجااود الغاادة الملحيااة  .4
 .بالذات( حيث تمترك الغدة في التخلص من االمالح الفائضة في الجسم

 . Renal Portal systemوجود الجهاز البوابي الكلوي  .3
بينماا اليورياا  Uric acidالرئيسي في باول الطياور هاو حاامض البولياك  الجزء النتروجيني .3

Urea هي الرئيسة في بول الثدييات لذلك التفقد الطيور الماء الكثير مع بولها. 
فاااي باااول الطياااور  Creatinineيكاااون اعلاااى مااان الكريااااتنين  Creatinتركياااز الكريااااتين  .7

 .الثديياتويكون العكس في بول 

 
 

 -يتاله من : -تركيب وتشريح الجهاز البولي :
موقعها في المنخفضات العضمية للحوض وهي كما قلنا تتاله عموما من ثاالث  –اوال: الكليتين 

مان  %1وهاي تمثال حاوالي  .سام 2سم وعرضها  7اجزاء ويبلغ طول كلية الطيور الداجنة حوالي 
ويتااااله نسااايج الكليتاااين مااان  .سااابة فاااي الطياااور الكبيااارةوزن الجسااام فاااي الطياااور الصاااغيرة وتقااال الن

 . medullaوداخلاي ويسامى باللاب  Cortexقسمين رئيسيين هما القسم الخارجي ويسمى القمرة 
ويعاود ذلاك الاى انخفااض اعاداد الوحادات الكلوياة اللبياة  .ويكون نسيج القمرة اكبر من نسيج اللاب

وتؤلااه الفصيصااات الكلويااة  . loops medullary )نااوا الثاادييات( التااي تمتلااك العااروات اللبيااة
Renal lobules  التي كل خمسة فصيصات تؤله الفص الكلوي الوحدات البنائية الكليةrenal 

lobes  . 
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وهاي تمثال الوحادات الوظيفياة الرئيساية للكلياة والتاي كماا  -: Nephronsالوحدات الكلوية 

  -وعين :امرنا الى انها تكون على ن
وهاذه  reptilian nephronاو تسامى باا  cortical nephronالوحادات الكلوياة القمارية  .1

موجااودة فقااط فااي القماارة وتؤلااه الجاازء االكباار ماان الوحاادات الكلويااة وال تحتااوي علااى العااروة 
 ات .يالوسطية او اللبية التي تقابل عروة هنل في الثدي
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تحوي على العاروة  .mammalian Nسمى او ت .medullary Nالوحدات الكلوية اللبية  .2
الوسطية وعددها اقل من االولى وهي توجد في نسيج اللب وقسم منها تكون عروتها الوسطية 

 طويلة واالخر متوسط الطول . 

 
 

  -وتتأله الوحدة الكلوية من االجزاء التالية :
فيااه عمليااة  وهااي الجاازء االول ماان الوحاادة الكلويااة الااذي تجااري  -: Glomerulusالكبيبااة  .1

وكبيبااة الطيااور اصااغر حجمااام وابسااط ماان الناحيااة التركيبيااة ماان كبيبااة  filterationالترمااي  
الثااديات علااى الاارغم ماان ذلااك فلاايس هناااك فروقااات اساسااية فيمااا بينهااا ماان حيااث التركيااب . 

 وتتأله كبيبة الطيور من . 
 ة اقل من الثديات الخصلة ) المعيرات الدموية ( حيث يكون عدد وحجم المعيرات الدموي .أ
 التي تحيط بالخصلة .  Bowman’ s Capusuleمحفضة بومان  .ب
الذي يكون ضعيه التطور في  Juxtaglomerular apparatusالجهاز اللصيق للكبيبة  .ج

ساباب التاي ذكارت ألالطيور. يظهار ان كبيباة الطياور اقال ترمايحا مان نظيراتهاا فاي الثادييات ل
يمناااع مااان القاااول ان كبيباااات  الان ذلاااك  الياااب وصاااغر الحجااام اه والمتعلقاااة ببسااااطة التركالاعااا

يحصل بدرجاة كبيارة مناه فاي   Urateت النتروجين كمركبالالطيور نمطة جدا وان افراز فض
ولاايس فااي منطقاة الكبيبااات وكااذلك الااى وجااود االعااداد  tubular secretionمنطقاة النبيبااات 

  .الكبيرة منها مقارنة بالثدييات
 -النبيبي للوحدة الكلوية من االجزاء التالية: ءيتاله الجز  -: tubulesالنبيبات  .2
وهااو الجاازء االول الااذي يتصاال  Proximal convoluted tubuleالنبيااب الملتااه القريااب  .أ

  .بالكبيبة وهو يمثل اطول اجزاء الوحدة الكلوية
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 .ديياتوهو يقابل عروة هنل في الث medullary loopعروة اللب  .ب
 ة الكلية.ر يقتصر وجوده في منطقة قم distal convoluted tubuleالبعيد  ملتهال النبيب .ج
يمثال الجازء االخيار مان الوحادة الكلوياة الاذي يوصال باين  collectig tubuleالنبياب الجاامع  .د

وتقاااوم القناااوت الجامعاااة بحمااال  . collecting ductsالنبياااب الملتاااه البعياااد والقناااوات الجامعاااة 

 ه عملية ترمي ، افراز واعادة امتصاص والذي يمثل البول من الوحدات السائل الذي جرى ل
 

 Collecting ductومجموعة القنوات الجامعة تكون الجهاز القنوي للجماع  .الكلوية الى الحالب

system .  وعادة يوجد نظام  تقوية ومضاعفة التيار العكسيcounter current multiplier 

system او  ى را فاااي تركياااز الباااول حياااث ترتياااب النبيباااات علاااى هيئاااة كمثااار الاااذي يلعاااب دورا كبيااا
  .مخروط يساعد في عمل هذا النظام

 .يقوم كل حالب بجمع البول من كل كلية ونقله الى المذرم  – Ureterثانيا: الحالب 
 

 al blood  circulationRen*دوران الدم الكلوي 
وخلفاي ويادخل كال ماريان منهاا  تجهز كل كلية بثالثة مارايين كلوياة هاي اماامي، وساطي

ويتفاااارا كاااال مااااريان داخاااال الكليااااة الااااى ماااارايين داخاااال الفصيصااااات  .احااااد  اجاااازاء  الكليااااة الثالثااااة
Intralobular arteries  والتاي تتفارا الاى ماريينات الكبيباة الماوردةafferent golmerular 

arterioles  ياااة )الخصااالة( ماااعيرات دمو  5-2حيااث يغاااذي كااال مااريين كبيباااة واحااادة ويتفااارا الااى
التاااي تفااار   efferent glomerular arteriolesويلاااي الخصااالة ماااريينات الكبيباااة الصاااادرة 

 prilobular capillaryمحتوياتهااا فااي داخاال ضاافيرة المااعيرات الدمويااة حااول الفصيصااات 
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plexus  فااي منطقااة القماارة وتفاار  الضاافيرة محتوياتهااا فااي داخاال الوريااد داخاال الفصاايصinter 

lobular vein الذي يفر  داخل االوردة الكلوية الصادرة ومنها فاي داخال االوردة الكلوياة الرأساية 
  .والخلفية

الثادييات  الطياور عان تمتااز -: Renal  Portal  system*الجهااز الباوابي الكلاوي 
بامتالكهااا هااذا النظااام او الجهاااز الااذي يؤلااه الورياادين البااابيين الكلااويين االمااامي والخلفااي حلقااة 

المنتمارة  muscular sphinctersة تطاوم كاال  الكليتاين وتوجاد ايضاا المصارات العضالية وريدي
داخاال االوردة الدمويااة التااي بواسااطتها يااتم الساايطرة وتوجيااه الاادم باالتجاااه المطلااوب وكااذلك يوجااد 

الاااذي يقاااع داخااال الورياااد الحرقفاااي العاااادي   Renal portal valveم الباااوابي الكلاااوي االصااام
common iliac vein  ن انسجة الكلية الى  الوريد عويقوم عند فتحه بتحويل الدم البوابي بعيدا

وتبرز اهمية الجهاز البوابي الكلوي  في تلبية متطلبات االعضاء القريباة  . vena cavaاالجوف 
  .منها بالدم وبالكميات الكافية

 تنجز الكلية ثالثة وظائه اساسية هي: -: *الوظائف االساسية للكلية
   . Filterationالترمي   -1
   .Excretionاالبراز  -2 
  Absorptionاالمتصاص  -5 

او بتعبير ادم اعادة االمتصاص والغرض في انجاز الكلية لهذه الوظائه هو لخلق حالاة التاوازن 
  .لسوائل الجسم  واالمالح والمواد الكيمياوية االخرى للجسم 

ذات الجزيئااات الصااغيرة والمتوسااطة امااا المركباااات ذات عااادة ينجااز الترمااي  فااي الكبيبااة وللماااواد 
تمتاااز المااعيرات الدمويااة  .ئيااة  العاليااة مثاال البروتينااات فااي البالزمااا فااال يااتم ترمااحهاياالوزان الجز 

مرة اعلى من نفوذية المعيرات الدموية  50العالية حيث تساوي  Permeabilityللكبيبة بالنفوذية 
، الفسافور غيار  Na , k,Clوبعاض الماواد وااليوناات مثال  .الموجودة فاي عضاالت جسام الطياور

اتين وحاااامض البولياااك يكاااون تركيزهاااا متسااااوي فاااي بالزماااا الااادم ياااا ، كرياااور العضاااوي ، كلوكاااوز، ي
وسااائل الكبسااولة هااذا يعنااي انااه حصاال لهااا ترمااي  كاماال وقااد يحصاال ان تركيااز بعااض المااواد فااي 
البول يكون اقل او اعلى من تركيزها في بالزما الدم وهذا يعني حصول اعادة امتصاص او اباراز 

مااكل كاماال وكااذلك الماااء ولكاان ال بمااي  سااكر الكلوكااوز فااي النبيبااات علااى التااوالي . مثااال ذلااك تر 
يظهاااران فاااي الباااول اال بتراكياااز واطئاااة جااادام هاااذا يعناااي حصاااول اعاااادة امتصااااص لهماااا . وعموماااام 
عمليتاااا اعاااادة االمتصااااص واالباااراز تنجااازان بفعااال طاقاااة أي ال تنجااازان بعملياااة االنتماااار البسااايط 

simple diffusion الساائل خاالل االوعياة الدموياة للكبيباات  . لاذلك الضاغط المطلاوب لتحرياك
 والضغط التناضحي لغرويات الدم  يجب ان كافيام للتغلب على الضغط الناتج من غالف الكبسولة
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التصفية الكلوية تمثل حجم الدم الذي يمكن  -: Renal Clearance*التصفية الكلوية 
 .لواحدة تصفيته من مادة معينة بواسطة ابرازها مع البول في الدقيقة ا

ماان الجاازء النتروجينااي فااي بااول الاادواجن ويكااون  %.14 -1تمثاال اليوريااا  -*تصاافية اليوريااا :
الرئيسااي فااي بااول  دورهااا ضااعيفا فااي عمليااة االبااراز الكلااوي فااي الاادواجن وتعتباار الجاازء النتروجينااي

ياك الجازء الثدييات والتي هي الناتج النهائي لتمثيل الباروتين بينماا فاي الطياور يعتبار حاامض البول
فاي الطياور  purineواليورياا هاي النااتج النهاائي لتمثيال البياورين  .الرئيساي فاي بولهاا  النتروجيني

وتترم  اليوريا بمكل كامل في الكبيبة ولكان يعااد امتصااص قسام منهاا فاي جازء النبيباات الكلوياة 
الاذي يمكناه انتااج  Arginaseويوجد في كلية الطيور انزيم  .باستقاللية عن تركيزها في البالزما 

ويقااادر معااادل تصااافية اليورياااا فاااي  .الموجاااود فاااي البالزماااا argininاليورياااا مااان حاااامض االرجناااين 
ماااال كغم وزن الطير دقيقااااة وتساااااوي نساااابة تصاااافية اليوريااااا الااااى االنيااااولين  1.3الاااادواجن بحااااوالي 

lnulin . 4.74 % وهذا يعني حصول اعادة امتصاص لها. 
 :  يعتقاد ساابقا ان تصانيع حاامض البولياك يكاون فقاط فااي  كاان -تصافية حااما البوليا

وان ما ينتج مناه فاي كليتاي  .كبد الطيور ولكن اظهرت البحوث انه يصنع ايضا في الكليتين 
ويترمااا  الحاااامض فاااي الكبيباااة ويفااارز مااان قبااال النبيباااات  .الحماااام ضاااعه ماااا يناااتج فاااي الكباااد

 13-3ن نسابته الاى االنياولين تسااوي الكلوية وان ما يفرز منه يفوم كثيارا ماا يترما  لاذلك فاا
فاي كباد  Hypoxanthineوتناتج ماادة  .ويعتمد ذلاك علاى تاوفير المااء والجفااف وناوا الطيار

 Xanthineوالتااااي تتحااااول بفعاااال اناااازيم  Xanthineالحمااااام والاااادجاج التااااي تتاكسااااد الااااى 

Oxidase ن حاامض ويكو  .الموجودة في الكبد والكليتين للحمام والدجاج الى حامض البوليك
ماان الجاازء النتروجينااي ويوجااد  % 34 -34 البوليااك مرتفعااا جاادا فااي بااول الطيااور حيااث يبلااغ

الحاااامض فاااي الباااول باااثالث حااااالت او هيئاااات هاااي الاااذائب، الغاااروي والمترساااب حياااث تكاااون 
علااى التااوالي وتمتاااز امااالح حااامض البوليااك بالقاادرة الضااعيفة علااى الااذوبان  122221النسااب 

مااترك بمااكل كبياار فااي التنظاايم التناضااحي للبااول كمااا تفعاال اليوريااا فااي بالماااء لااذلك فهااي ال ت
  .الثدييات

   هرمااون  يعتباار وااليونااات:التنظاايم الهرمااوني البااراز الماااArginine vasotocin 

(AVT)  المفااارز مااان الفاااص العصااابي للنخامياااة المااانظم الفسااالجي الرئيساااي لميااازان المااااء فاااي
وياؤثر  .(+Naر تناضاحية بالزماا الادم )او تركياز ويحفاز افارازه عان طرياق تغيا .جسم الطيور

AVT او يساامى بهرمااون ضااد االدرارAnti diuretic hormone(ADH)  علااى الكليااة
حيث يسبب فيها اعادة امتصاص الماء بالدرجة االولى والى درجة اقل يسابب تغيار فاي اباراز 

فاااع الهرماااون الماااذكور وعاااادة يرت .الماااواد المذاباااة فاااي الكلياااة ويقلااال الترماااي  وكماااا ذكااار ساااابقا
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ولم يثبت  NaClمرات في البالزما عندما يتعرض الطير الى الجفاف او إضافة  3-3بحوالي
 Osmotic andفي الدواجن لحاد االن كياه تقاوم او تتاداخل الحاوافز التناضاحية والحجمياة 

volume stimuli في تحريرAVT .  وتقوم ستيرويدات قمرة الكضريةadrenocortical 

steroids  بتنظااااايم ابااااارازNa+, K+ فيقاااااوم هرماااااون االلدوساااااتيرون  .كماااااا فاااااي الثااااادييات
Aldosterone  بالمحافظة علىNa+ وقد يمترك  .وذلك عن طريق زيادة اعادة امتصاصها

في التااثير علاى نتااج الطياور مان المااء واالماالح حياث ادى  Prolactinهرمون البروالكتين 
الاابط وان ارتفاااا تناضااحية بالزمااا الاادم رفااع ماان  حقنااه الااى انخفاااض معاادل جريااان البااول فااي

 .انتاجه في النخامية وتركيزه في الدم
فااي الطيااور فااي تنظاايم تناضااحية  renin- angiotensin system (RAS)ويمااترك نظااام 

السااوائل فااي الطيااور حيااث يحفااز الجفاااف الطيااور علااى ماارب الماااء ولكاان كيااه يحاادث ذلااك  فقااد 
وهااذا يحفااز خاليااا  hypovolaemiaول نقااص فااي حجاام الاادم اقتاارح ان الجفاااف يااؤدي الااى حصاا

او ربمااا  Reninعلااى افااراز الاارنين  Juxtaglomerular cells (JG)الجهاااز اللصاايق مباماارة 
( CNSبماااااكل غيااااار مبامااااار عااااان طرياااااق المساااااتقبالت الحجمياااااة فالجهااااااز العصااااابي المركااااازي )

فااي بالزمااا الاادم. الاارنين  Reninفاالعصاااب الوديااة وماان ثاام خاليااا الجهاااز اللصاايق التااي تفاارز 
علااى الكليااة لحفاا   AIIفااي البالزمااا وربمااا تعماال  Angiotensin II (AII)تساااعد فااي تكااوين 
مبامااارة والكورتيكوساااتيرون  Epinephrineالغااادة الكضااارية علاااى تحريااار  AIIالمااااء. وقاااد يحفاااز 
Corticosterone  من خاللACTH  اضافة الى ذلك فان .AII فاع والضغط التناضحي المرت

او بصاورة غيار  neurosecretory nucleiيعمالن سوية ومبامرة على االنوية العصبية الفاارزة 
الموجودة في تحات المهااد االماامي  Osmoreceptorsمبامرة من خالل المستقبالت التناضحية 

anterior hypothalamus ة الى افراز هرمون يمؤدAVT  لقد وضا  ان المنااطق الموجاودة .
 التي هي : في الدما  و 

 . subfornical organ (SFO)عضو تحت القبو  -1
 . preoptic area (POA)منطقة امام البصري  -2
 organism Vasculosum of the laminaالجساام الوعااائي للصاافحة االنتهائيااة  -5

terminals(OVLT)  تمثل مناطق التااثير واساتقبالA11  والتاي بادورها تحاث علاى مارب
 الماء في الطيور.

 Atrialون يفاارز ماان اذينااات القلااب فااي الطيااور ومعاازز الفااراز الصااوديوم يساامى ويوجااد هرماا

Natriuretic Peptide (ANP)  حااامض امينااي فااي الاادجاج وظيفتااه الرئيسااية  23يتكااون ماان
  .زيادة طرح ايونات الصوديوم والماء من الكليتين
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  يميال لاون البااول الاى الكريماي  -:الصافات العاماة لبااوط ال ياورCream وي علااى ويحا

وكما امرنا يحوي علاى تركياز عاالن مان حاامض البولياك الاذي يكاون  mucoidمخاطية مواد 
ولكناه اقال مان باول  hyperosmoticبحالة غير ذائبة. وبول الطيور يكون عالن التناضاحية 

ويعتماااااد ارتفاعاااااه  1.413-1.4413ح الاااااوزن الناااااوعي لباااااول الطياااااور باااااين الثااااادييات. ويتاااااراو 
وتاؤثر  3.44 الاى 4.74 بول الطياور يسااوي  pHلماء والتناضحية. و وانخفاضه على توفر ا

 O2، نقااص  Stage of layingفااي هااذا التباااين عواماال عاادة منهااا مرحلااة وضااع الباايض 
( 3.5للباااول حامضاااي ) pHوغيرهاااا. خاااالل ترسااايب الكالسااايوم علاااى قمااارة البااايض يكاااون ال 
وهاذا  .(7.3قاعدي ) pHال  وعندما يتم وضع البيضة وليس هناك ترسيب للكالسيوم فيصب 

عااادة ناااتج ماان انتاااج الكالساايوم المسااتخدم فااي القماارة الااذي يقااود الااى زيااادة ايااون الهياادروجين 
H+  التاااااي ياااااتم موازنتهااااااBuffered  بواساااااطة الااااادم وباااااذلك يااااانخفض الpH   للااااادم وكاااااذلك

الطياور  البول ويمتااز باول pHالبيكاربونات الموجودة فيه وهذا االنخفاض يقود الى انخفاض 
   . Creatinineعلى الكرياتنين  Creatineبارتفاا الكرياتين 

 

 : عماال علاااى ت توجااد هااذه الغاادد فااي معظاام الطيااور البحريااة والصااحراوية و الغاادد الملحيااة
 تخليص الجسم من االمالح الزائدة 

تمتلااك تلااك الغاادد نظااام تصاافية للاادم خاااص يعماال باتجاااة معاااكس التجاااة سااريان الاادم فيهااا حيااث 
مكل يضم كل منها العديد من الفصيصاات المساتطيلة بقطار لحتوي على زوج من الغدد هاللية ات

ف النبيباااات الدقيقاااة اليقاادر بملااام واحااد وكااال فااص منهاااا يحتاااوي علااى قنااااة مركزيااة يتفااارا منهااا اال
. يتكااون جاادار تلااك النبيبااات ماان صااه واحااد ماان المحاطااة بماابكة ماان االوعيااة المااعرية الدمويااة 

 مثل الحاجز بين الدم والسوائل الخاليا لت

عندما تمرب الطيور الماء المال  يدخل الصوديوم الى بالزما الدم من خالل جدران األمعاء وعند 
زيادة تركيزة في بالزما الدم يؤدي الى خروج الساوائل خاارج الخالياا بهادف معادلاة االزموزياة وهاذا 

ادة تركياز بالزماا الادم وحجام الساوائل خاارج يؤدي الى زيادة حجم السوائل خارج الخاليا وبسبب زي
 . الخاليا تتحفز الغدد الملحية على االفراز
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