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 وظائف الكلٌة

 اإلطراح و تنقٌة الدم من الفضالت و السموم و األدوٌة•

 إعادة امتصاص الغذٌات و السكاكر•

 استتباب توازن السوائل و الشوارد•

و إعادة  +Hإفراز : استتباب التوازن الحمضً القلوي•
HCO3امتصاص 

- 

 ألدوستٌرون-2أنجٌوتنسٌن-رٌنٌن: استتباب الضغط الدموي•

 EPOاستتباب مستوى األكسجٌن •

 Vit D3 استتباب التوازن الكلسً•
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 الكلٌة
 تحاط الكلٌة بمحفظة ضامة•

محٌطً ٌحوي , القشر: من الداخل•
ثم اللب أكثر ثخانة , معظم الكلٌون

ٌحوي أهرامات مالبٌكً تجتمع فً 
كؤٌسات التً تجتمع فً الحوٌضة 

 ثم الحالب 

الشرٌان الكلوي ٌتفرع إلى •
الشرٌنات الواردة ثم شعٌرات 
الكبٌبة الكلوٌة تخرج بالشرٌن 

الصادرالذي ٌتفرع إلى الشعٌرات 
المستقٌمة حول النبٌبات ثم تجتمع 

 بالورٌدات فالورٌد الكلوي
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 الكلٌون
,  الكلٌون هو الوحدة الوظٌفٌة •

كل كلٌة تحوي ملٌون كلٌون 
 :  ٌتألف من 

شعرٌات تحاط بمحفظة : الكبٌبة -
بومان مؤلفة من ورٌقتٌن 
بٌنهما جوف ٌتمادى مع 

 األنبوب الكلوي

 :ٌتألف من: األنبوب الكلوي -

األنبوب القرٌب ٌتمادى مع   
محفظة بومان و ٌوجد فً 

الخالٌا غنٌة , القشر
ٌتمٌز بالنقل و , بالمتقدرات 
 ثم, االمتصاص
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 الكلٌون
الشعبة  Uعروة هانلة  شكل  

النازلة نحو اللب نفوذة للماء 

و الصاعدة نحو القشر 

خالٌاها غنٌة بالمتقدرات 

 ثم , تتمٌز بعودة االمتصاص

قسم مستقٌم ثم : األنبوب البعٌد  

 ثم , معوج

ٌتجه نحو : األنبوب الجامع  

,  اللب لٌفرغ فً الكؤٌسات

 مهم فً تمدٌد و تكثٌف البول
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 من نتاج القلب( د/ مل 1200% )25-20ٌصل الكلٌة •

ممز فً 100: الضغط الشرٌانً داخل الكلٌة مرتفع•

 ممز فً الورٌد 8, ممز فً الكبٌبات55, الشرٌان الكلوي

و البروستاغالندٌنات  2أنجٌوتنسٌن-جملة الرٌنٌنتلعب •

 المفرزة من الكلٌة دورا هاما فً تنظٌم الجرٌان الكلوي
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 الوظٌفة اإلطراحٌة

 ٌرشح خمس المصورة: الترشٌح الكبٌبً•

 

 إعادة امتصاص السكاكر و الغذٌات و بعض الشوارد•

 

 إفراز المواد المراد إطراحها•
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 الترشٌح الكبٌبً

البروتٌنات و الكرٌات ال ) الرشاحة الكبٌبٌة تشبه المصورة دون بروتٌنات •

 (تمر بسبب الحجم الكبٌر و الشحنة السالبة

 ٌرتبط الترشٌح بمساحة و نفوذٌة غشاء •

 :الترشٌح و الضغوط على طرفً الغشاء    

 اتجاه الرشاحة: ممز55ضغط الدم السكونً  -

 عكس الرشاحة: ممز30ضغط الدم الحلولً  -

 ممز15الضغط السكونً داخل محفظة بومان  -

 عكس الرشاحة 

 ممز مع الرشاحة10المحصلة  -
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 الترشٌح الكبٌبً
 ٌوم/ل180د أي /مل125معدل الترشٌح •

 :الرشاحة ↑•

 (حجم الدم أو توسع الشرٌن الوارد ↑)الجرٌان  ↑ -

 ضغط الدم الحلولً  ↓ -

 :الرشاحة ↓•

 (حجم الدم كما فً النزوف ↓)الجرٌان  ↓ -

 ضغط الدم الحلولً  ↑ -

 (عائق أمام سٌر البول)الضغط السكونً داخل محفظة بومان  ↑ -

 نفوذٌته ↓ثخانة غشاء الترشٌح أو  ↑ -
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 إعادة االمتصاص

وض مالح, السكاكر, الماء)من الرشاحة % 80ٌمتص : األنبوب القرٌب•

 .السائل معادل التوتر ىو ٌبق( األمٌنٌة

  2و تدخل  +Na 3تخرج نحو األنبوب Na+-K+ (ATPase )مضخة •

K+  ًإلى الخلٌة ثم إلى السائل الخالل← ↓ Na+  داخل الخالٌا← 

إلى الخالٌا بسبب ممال الضغط و بوجود ناقل بروتٌنً ٌنقل  +Naدخول 

ٌتبع , (النقل المرافق للصودٌوم)وض األمٌنٌة مالسكاكر و الحأٌضا 

إلى السائل  +Naثم ٌخرج , بسبب فارق الضغط الحلولً +Naالماء تٌار 

الخاللً بالمضخة ثم إلى الدم و تتبعه بقٌة المواد بفرق التركٌز و الماء 

 بفرق الضغط الحلولً

•↓ Na+  ًداخل الخالٌا هو المحرك الرئٌسً لعودة االمتصاص ف

 األنبوب القرٌب
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 إعادة االمتصاص

 من الماء و بعض الشوارد% 15ٌمتص : عروة هانلة•

شدٌدة النفوذٌة للماء و غٌر ( قطعة التكثٌف)القطعة النازلة  -

 الماء  نفوذة للعناصر األخرى فٌمتص

كتٌمة للماء و نفوذة للشوارد ( قطعة التمدٌد)القطعة الصاعدة  -

 و ٌبقى الماء التً تمتص

النقل الفعال للكلور من الرشاحة إلى الخالٌا ثم السائل الخاللً 

  ↑ ←فً القطعة الصاعدة ٌدفع الشوارد الموجبة للحاق به 

 القطعة النازلة امتصاص الماء فً  ←السائل الخاللً  حلولٌة
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 إعادة االمتصاص

ٌمتص الماء و الشوارد و تطرح : األنبوب البعٌد و الجامع•
المواد حسب ضغط الدم الحلولً و تركٌز المواد فً المصورة 

 إما بشكل منفعل دون طاقة أو بالنقل الفعال

فً  +Kو الماء و إطراح  +Naاأللدوستٌرون ٌزٌد امتصاص •
 األنبوب البعٌد 

•ADH ↑  امتصاص  ←نفوذٌة خالٌا األنبوب الجامع للماء
 (للحفاظ على الماءالفرصة األخٌرة ) الماء

فتعٌد استتباب  +Hبعض خالٌا األنبوب البعٌد و الجامع تفرز •
PH  (البولة و الكرٌاتٌنٌن)و تطرح فضالت االستقالب 
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 دور الكلٌة فً الضغط الشرٌانً

تفرز الكلٌة الرٌنٌن عند نقص  :أنجٌوتنسٌن-جملة الرٌنٌن

الذي ٌتحول إلى 1تروٌتها الذي ٌفعل األنجٌوتنسٌن

و هو مقبض وعائً شدٌد  على مستوى  2أنجٌوتنسٌن

و ٌحرض إفراز األلدوستٌرون , AP ↑ ← الشرٌنات

حبس الملح والماء و إعادة امتصاصهما الذي ٌعمل على 

 و ٌزٌد حساسٌة األوعٌة للمقبضات, من الكلٌة
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 وظائف أخرى للكلٌة

تساهم الكلٌة فً استتباب مستوى األكسجٌن عن طرٌق إفراز •

EPO ← تنشٌط تولد الكرٌات الحمراء 

تحت تأثٌر هرمون جارات الدرق :استتباب التوازن الكلسً•

PTH إطراح PO4
 ++Ca امتصاص ↑ ←  Vit D3و إنتاج  -

 فً الدم ++Ca ↑ ←من األمعاء 
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 تركٌب البول 

مل و ٌختلف حسب الجهد و 1500حجم البول الٌومً •
 التعرق و الحرارة و المدخول المائً

 و تختلف حسب حجمه 1.028-1.02كثافته •

•PH 4.5-8 حسب حالة العضوٌة و الغذاء 

,  بولة, (Na, Cl, K, P, S)ٌحوي الماء و الشوارد •
 كرٌاتٌنٌن و فضالت االستقالب

 كرٌات حمر أو بٌض 3-2, قد ٌحوي آثارا من البروتٌن•

  ال ٌحوي سكرا•
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 إفراغ البول

مل 350تثار الرغبة بالتبول عند , ٌتجمع البول فً المثانة•

ٌثار منعكس التبول فتذهب تنبٌهات إلى مركز التبول 

و تعود تنبٌهات ودٌة مقبضة للمثانة و ( النخاع العجزي)

بعدها ٌرسل قشر , مرخٌة للمصرة الداخلٌة الالإرادٌة

المخ تنبٌهات مقبضة أو مرخٌة إلى المصرة الخارجٌة 

 فٌحدث التبول أو ٌؤجل , االرادٌة حسب الظروف

 بعدها إفراغ الإرادي, مل700تحصر المثانة حتى •


