
1 
 

 Urinary system الجهاز البولي
 مكونات الجهاز البولي في الطيور الداجنة ) الدجاج ( 

 سوف نستعرض تركيب وتشريح الجهاز البولي في الدجاج
  Structure and anatomy of urinary system : 

كما : تتألف الكميتين من ثالثة أجزاء رئيسية وليس من ثالثة فصوص   Kidneyأوال : الكليتين 
 يطمق عمى كمية الثدييات وىذه األجزاء ىي: 

 . Antriorأو الجزء األمامي   Carnialالجزء الراسي  –أ 
 .  Middleالجزء الوسطي  -ب
 .  Posteriorأو الجزء الخمفي  Caudalالجزء الذنبي  -ج

ويالحظ تشريحيا ان الجزء الوسطي اصغر من الجزء الراسي ومن الجزء الذنبي مع وجود    
تباين في التطور النسبي لمجزئين الراسي والذنبي كما يالحظ في بعض الطيور أكثر من ثالثة 
أجزاء قد تكون أربعة أو خمسة أجزاء وعمى العموم يمكن القول ان كمية الطيور غير الجاثمة 

Non passerine    تتكون من ثالثة أجزاء واضحة اما الطيور الجاثمةPasserine   فان
كميتييا ال تحتوي عمى الجزء الوسطي بوضوح . ان موقع الكميتين في الدجاج يكون في 

 2سم بينما عرضيا  7المنخفضات العظمية الحوضية وطول كمية الطيور الداجنة البالغة حوالي 
%  1وزن الجسم فيختمف حسب وزن الطيور فيكون  وزن الكمية  سم اما نسبة وزن الكمية الى

غم وعندما يكون الوزن اقل فان نسبة  1111 – 111من وزن الجسم عندما يكون وزن الطير 
غم  1111% بينما عندما يزداد وزن الطير عن  1وزن الكمية الى وزن الجسم يكون أكثر من 

% وىذا االختالف يرجع الى ان معدل 1ل من فان نسبة وزن الكمية الى وزن الجسم تكون اق
االيض في الطيور الصغيرة نسبة الى وزن الجسم يكون اكبر من الطيور الكبيرة حيث تم التطرق 

 الى ىذا الموضوع في مواقع عدة . 
 اما تشريحيا تتكون الكلية من نسيجين هما :  

ان محتويات جزء القشرة اكبر من المب وذلك الحتوائيا عمى عدد  :  Cortexنسيج القشرة  -1
كبير من الوحدات الكموية التي ال تمتمك ما يشبو عروة ىنل) العروات المبية ( 

Medullary loops العروة المبية العروات الوسطية (  ) أو وتكون قصيرة مقارنة ب
 الموجودة في المب .
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اتيا قميمة بسبب احتوائيا عمى عدد اقل من العروات تكون محتوي :  Medullaنسيج المب  -2
 المبية ولكنيا تكون من نوعين طويمة العروة الوسطية ومتوسطة العروة الوسطية . 

الفصيصات الكموية      Renal lobesتتكون كمية الطيور بنائيا من الفصوص الكموية      
Renal lobules  لحدود الخارجية ليذه الفصيصات التي يمكن تميزىا أو تميز  االطار أو ا

فصيصات تتوزع الفصيصات في كل كمية عمى السطح وفي  5بسيولة ويتكون الفص الواحد من 
 Interlobularالداخل تحت منطقة السطح حيث تكون محصورة في أوردة ما بين الفصيصات 

veins   التابعة لمجياز الدموي البابي الكمويRenal portal system  كل الفصوص وتكون بش
عمى شكل يشبو الكمثري أو االجاص وتولف الفصوص و الفصيصات مساحة نسيج القشرة 
والمب و ال يوجد اختىف التنظيم العام ليذه المحتويات ولكن توجد اختالفات في التقاصيل الدقيقة 

 عند المقارنة بين الطيور الداجنة وبقية  أنواع الطيور.
 

 :   Nephronsالوحدات الكلوية   

   Cortical nephronsيوجد نوعين من الوحدات الكموية وتسمى الوحدات الكموية  القشرية     
التي تشابو عروة   Medullary loopويتميز ىذا النوع من الوحدات بعدم وجود العروة الوسطية 

في الثدييات وتشكل ىذه الوحدات النسبة الكبيرة من الوحدات الكموية كما توجد في منطقة  ىنل
قشرة الفصيصات ىذا النوع من الوحدات ونظرا لوجود ىذه الوحدات في الزواحف اطمق عمييا 

Reptilian type ( RT )    . 
وجد في ىذا في المنطقة المبية  لمفصيصات وي أي:  Medullary nephronفي المب     

  Mammlian type  ( M T )النوع العروة الوسطية كما موجود في الثدييات يطمق عمييا 
 ىما :  MT ويالحظ وجود نوعين من   RTويكون عددىا اقل من 

 طويمة العروة الوسطية .  –أ  
 متوسطة العروة الوسطية .  -ب

 وتتألف الوحدات الكلوية بصورة عامة من األجزاء التالية :

 :    Glomerulusالكبيبة   -1

 ال يوجد فرق من الناحية التركيبية بين الكبيبات في الوحدات الكموية الطويمة أو  القصيرة .   
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وىذه الخاليا غير موجودة في   Mesongial cellsيحاط مركز الكبيبة بالخاليا الممتصقة 
نسان  و تحاط الكبيبة كبيبة الثدييات ولكن قد تكون عمى شكل تجمعات بسيطة في كبيبة اإل

والتي تمثل    Flattened epithelial cell أيضًا بطبقة من الخاليا الظيارية المسطحة 
لذلك يمكن القول ان كبيبة الطيور   Bowman's capsuleالخاليا الجدارية لمحفظة بومان 

 يور . والثدييات تتشابو فيما عدا االختالف نتيجة وجود الخاليا الممتصقة في كبيبة الط
يكون ضعيف  Juxtaglomerular apparatus بينما يالحظ ان الجياز المصيق لمكبيبة 

التطور في الطيور لذلك يمكن القول ان الكبيبة تتضمن الخصمة ) الشعيرات الدموية (  محاطة 
 بمحفظة بومان والجياز المصيق لمكبيبة . 

الثدييات كونيا صغيرة الحجم ومحتواىا من  يالحظ ان كبيبات الدواجن اقل ترشيحا من كبيبات  
األوعية الدموية اقل مما ىو في الثدييات وفي المقابل تكون كبيبات الطيور نشطة جدا وبسبب 
صغر حجميا وبساطة تركيبيا فان مساحة السطح المعرض لمترشيح في كل كبيبة اقل مما ىو 

 يمي : موجد في كبيبات الثدييات ولكن ىذا النقص م تعويضو بما 
 العدد الكبير من الكبيبات .  -1
 Tubular يعتمد بدرجة كبيرة عمى إفراز النبيبات   Urateفضالت النتروجين كمركب  -2

secretion  . الذي يحصل عميو  من الدم 

 31111كبيبة اما في الطيور الجاثمة  211111قد تصل عدد الكبيبات في كميتي الدجاج الى 
وحدة  Gambel , Quail 47111وية أو كبيبة بينما السماني وحدة كم 74111اما الزرزور 

 كموية . 
: يكون ترتيب النبيبات عمى ىيئة المخروط وىذا النظام يساعد عمى   Tubulesالنبيبات  -3

    Counter current multiplier systemتقوية التيار العكسي 

 تقسم النبيبات الى :
 :   Proximal convoluted tubuleالنبيب الممتف القريب 

يعتبر النبيب الممتف القريب أطول أجزاء الوحدة الكموية ويصل طولو الى نصف طول الوحدة   
الكموية ويتصل مع الكبيبة ومحفظة بومان ومن الناحية الشكمية يمكن تقسيم النبيب الممتف 

 القريب الى : 
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 Convolatedالجزء األول ) القريب ( من الكبيبة وىذا الجزء يماثل الجزء الممتف في الثدييات  -1

part   ومن مميزات ىذا الجزء صغر القطر مع لون غامق ويأتي المون الغامق من احتواء
 سايتوبالزم خاليا ىذا الجزء عمى حبيبات عديدة ومايتوكوندريا .

ويكون  Straight partكبيبة ويماثل ىذا الجزء الجزء المستقيم الجزء الثاني القسم البعيد عن ال -2
القسم الثاني اسمك كثيرا من الجزء األول لونو اقل وتحتوي سايتوبالزم خالياه عمى مايتوكوندريا 

 اقل . 

 :   Medullary loopعروة اللب 

 Mammlianتوجد العروة المبية في الوحدات الكموية الموجودة في المب والمسماة المبية أو   

type  ( MT )   وىذه العروة مشابية الى عروة ىنل Loop of henle   الموجودة في الثدييات
 وتقسم ىذه العروة الى :

 :  Distal convoluted tubuleالنبيب الممتف البعيد 
يب الممتف البعيد في منطقة قشرة الكمية وتشتبك المتفافاتو بصورة حرة مع يقتصر وجود النب 

 أجزاء الوحدة الكموية ) الكبيبة ( االخرى ويالحظ تجمع ىذه النبيبات حول الوريد المركزي . 
 :    Collecting tubule النبيب الجامع

أو الموحد  Junctionalأو الممتقى  Connectingيسمى في بعض الكتب النبيب الموصل      
وىو عبارة عن الجزء االخير أو الطرفي لموحدة     الكموية كما يعتبر الرابط أو الموصل بين 

 .   Collecting ductالنبيب الممتف البعيد والقنوات الجامعة 
 :  Collecting duct systemالجهاز القنوي للجمع 

الحالب كما يمعب دور كبير في تركيز يحمل الجياز القنوي البول من الوحدات الكموية الى  
 البول عندما يعمل جياز تقوية ومضاعفة التيار العكسي في الطيور . 

 :   Ureterثانيا : الحالب 

الحالب محتوياتو في  ينقل البول من كل كمية بواسطة الحالب الذي يتصف بالمتانةويصب  
فرع أولي من مختمف االطوال مع وجود فروع  13- 8منطقة المجمع ويحتوي الحالب عمى 

ثانوية ويوجد تشابو تشريحي بين نسيج الحالب فروعو حيث يظير المقطع العرضي بشكل دائري 
مقطع من الخارج بينما يكون مركز المقطع بجمي الشكل وقد يكون ىذا ناتج من جراء تثبيت ال

 عمى الشريحة الزجاجية عند عمل النموذج . 
 


