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 Excretion and Excretory organsاإلخراج وأعضاء اإلخراج في الحشرات 

ٌعرف اإلخراج )إزالة الفضالت الناتجة عن عملٌة التحوٌل الغذائً العدٌمة الفائدة والضارة أذا 

تركت داخل جسمها وضبط التوازن بٌن المحتوى المائً وتركٌز األمالح فً السائل الدموي من 

اجل توفٌر الوسط الكٌمٌاوي المناسب لفعالٌة االنسجة داخل جسم الحشرة للقٌام بوضائفها 

 لشكل المناسب (با

  من وضائف جهاز اإلخراج في الحشرات :

والتً تكون سامة إذا ما تركت داخل الجسم كاألمونٌا  إزالة المواد غٌر المرغوب فٌها  -1

 وحامض البولٌك أما بطرحها خارج الجسم او خزنها فً خالٌا خاصة داخل الجسم .

مالح والحوامض االمٌنٌة إزالة المواد الزائدة عن حاجة الجسم كالماء واٌونات اال -2

 والسكرٌات .

المحافظة على الضغط التنافذي للسائل الدموي وذلك بالمحافظة على التوازن المائً  -3

 وتركٌز االمالح .

  أعضاء اإلخراج :

من انابٌب مالبٌجً واألمعاء والمستقٌم م الحشرات ظٌتكون جهاز اإلخراج النموذجً فً مع

بها انابٌب مالبٌجً أو تكون انابٌب مالبٌجً غٌر كفإه فً ولكن فً الحشرات التً ال توجد 

ازالة المواد غٌر المرغوبة ٌالحظ وجود أعضاء إخراجٌة أخرى قد تكون موجودة فً حشرات 

 معٌنة وال توجد فً الحشرات االخرى ومن هذه االعضاء :

 : الغدد الشفوٌة او تسمى الكلى الشفوٌة  - 1

ذات انابٌب مالبٌجً تقوم الغدد الشفوٌة كما فً رتبة حشرات فً الحشرات التً ال توجد بها 

بعزل بعض الصبغات الناتجة من عملٌة التحوٌل الغذائً من   الذنب الشعريوذات  الذنب القافز

 السائل الدموي وطرحها إلى الخارج عن طرٌق فتحة فً قاعدة الشفة السفلى.

( ٌوجد زوج من غدد تفتح عند Saturnidaeفً حشرات رتبة حرشفٌة االجنحة )عائلةأما 

الشفة السفلى تقوم بإفراز محلول بٌكاربونات البوتاسٌوم عند خروج البالغة من العذراء وهً فً 

 داخل شرنقتها ومن فوائد هذه الغدة :

التخلص من الماء الزائد الموجود فً السائل الدموي لخفض وزن الحشرة لتتمكن من  1

 الطٌران 

 ٌوم الزائد التخلص من البوتاس 2

لهضم حرٌر الشرنقة لكً تستطٌع البالغة من  Coconaseتوفر وسط مناسب لألنزٌم  3

 الخروج.
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 سبق التكلم عن هذا الموضوع(خراج بواسطة غرف الترشٌح:)اإل -2

 اإلخراج بواسطة القناة الهضمٌة : – 3

كما فً حشرات ذات الذنب القافز ) التً ال تمتلك ٌتروجٌنٌة احٌث ٌتم إخراج الفضالت الن

انابٌب مالبٌجً (حٌث ٌتراكم حامض الٌورٌك فً النسٌج الطالئً فً القناة الهضمٌة الوسطى 

وٌنسلخ هذا النسٌج عدة مرات للتخلص من حامض الٌورٌك ،وفً الحشرات التً ال تمتلك 

بوظٌفة اخراجٌة من الدم وإخراجة مع انابٌب مالبٌجً من إزالة حامض الٌورٌك تقوم االمعاء 

 البراز.

 : Nephrocytesوالخالٌا الكلوٌة  Pericardail cellsالخالٌا المحٌطة بالقلب  – 4

فً الحشرات التً ال تستطٌع عزل او ازالت الجزٌئات الكبٌرة الموجودة فً سائل الدم والتً ال 

خالٌا تكون منتشرة على طول القلب تستطٌع انابٌب مالبٌجً من ازالتها تمتلك هذه الحشرات 

وكذلك االبهر وقد تنتشر على الحجاب الحاجز العلوي أو العضالت الجانبٌة تسمى الخالٌا 

 المحٌطة بالقلب .

تكون فً مناطق مبعثرة من التجوٌف الجسمً أو بٌن   sNephrocyteأما الخالٌا الكلوٌة 

لقلب والكلوٌة ( بعزل المواد الضارة ذات خالٌا االجسام الدهنٌة .تقوم الخالٌا )المحٌطة با

االوزان الجزٌئٌة الكبٌرة )لبعض المركبات الناٌتروجٌنٌة واألصباغ ( أو أٌة مواد اخرى والتً 

السائل الدموي ال تمتلك انابٌب مالبٌجً من عزلها حٌث تتخلص هذه الخالٌا من هذه المواد من 

أو بطرٌقة  Phagocytosisهام الخلوي بطرٌقة تكون الفجوات الغذائٌة أو تسمى بااللت

Pinocytosis  وبوجود األجسام المحللة فً داخل الخلٌة المسماةLysosomes  التً تحوي

بتحلٌل هذه الجزٌئات الى مكوناتها األولٌة التً تخرج بعد ذلك  أنزٌمات وتقوم هذه االنزٌمات 

 ٌب مالبٌجً .الى خارج هذه الخالٌا ثم تطرح الى خارج الجسم عن طرٌق اناب

 واألخراج عن طرٌق التخزٌن : Fat  bodyاألجسام الدهنٌة  – 5

األجسام الدهنٌة عبارة عن نسٌج دهنً خالٌاه عدٌدة التجاوٌف لون االجسام الدهنٌة ابٌض وقد 

 ٌمٌل الى االخضر أو االصفر أو البرتقالً .

األجسام الدهنٌة مرتبة فً داخل التجوٌف الجسمً بشكل طبقتٌن :األولى تقع اسفل جدار الجسم 

ومن ٌطلق علٌها الطبقة الحشوٌة ، واالخرى تحٌط بالقناة الهضمٌة وتسمى بالطبقة الجدارٌة 

خزن الدهون والكالٌكوجٌن الزائدٌن عن حاجة الجسم   الرئيسية وضائف االجسام الدهنية 

تجاوٌف الخالٌا حٌث تستغل هذه المواد عند الحاجة الٌها كما ان لألجسام الدهنٌة دور  وذلك فً

 فً مٌتابولزم العدٌد من المواد الغذائٌة وتخلٌق مركبات أخرى ذات اهمٌة فً حٌات الحشرة .

نموذجٌا أو  أما دور االجسام الدهنٌة فً اإلخراج ففً الحشرات التً ال تمتلك جهازا إخراجٌا  

لكنة غٌر كفإ للتخلص من جمٌع  الفضالت ٌالحظ فً بعض هذه الحشرات بان المواد  هتمتلك

وضٌفتها امتصاص أوخزن بلورات  Urate cellsغٌر المرغوبة تسمى بالخالٌا البولٌة 

حامض الٌورٌك والتً ٌستفاد منه بعد ذلك فً تخلٌق الحوامض النووٌة )كمصدر ناٌتروجٌنً ( 
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حٌث ٌتم تخزٌن بلورات  Pieridaeالخراج عن طرٌق التخزٌن فً حشرات عائلة  وٌالحظ

 Purinesالناتجة عن تحلٌل القواعد الناٌتروجٌنٌة  Pteridinesحامض الٌورٌك وصبغات 

 وذلك فً حراشف األجنحة.

 الجهاز األخراجي النموذجي:

ر الحشرة وتعمل بشكل وموجود فً كل ادواٌتكون من أنابٌب مالبٌجً واألمعاء والمستقٌم 

 متكامل.

 : Malpihian tubulesانابٌب مالبٌجً -1

من الخارج بغشاء اصلة النهاٌات القصبٌة  وابتداءا  تتركب انابٌب مالبٌجً نسٌجٌا 

(Teachoblasts  ) والتً اصلها خالٌا البشرة وٌوجد على هذا الغشاء طبقة واحدة من الٌاف

هوائٌة دقٌقة جدا وضٌفة االلٌاف العضلٌة تحرٌك األنابٌب عضلٌة باإلضافة الى وجود قصٌبات 

حركة التوائٌة فً السائل الدموي لذلك فهً تسبح فً هذا السائل وبحركة مستمرة تستطٌع من 

خاللها عزل اكبر كمٌة ممكنة من المواد الغذائٌة فً هذا السائل .ٌلً طبقة اال لٌلف العضلٌة 

الخالٌا الطالئٌة المإلفة لجدار األنبوب وتخترقه اٌضا غشاء قاعدي رقٌق وسوف ترتكز علٌة 

 قصٌبات هوائٌة دقٌقة  .

هذا الغشاء هو الذي ال ٌسمح بمرور المواد ذات الوزن الجزٌئً العالً ٌنطوي غشاء الخالٌا 

الطالئٌة من األسفل عدة انطوائات إلى داخل الخلٌة وقد ٌمتد عمق بعضها الى ثلث طول الخلٌة 

فً داخلها على اعداد كبٌرة من وعلى ساٌتوبالزم الخلٌة ن اهمٌة هذه االنطوائات  هوتحتوي هذ

األنطوائات هو لزٌادة المساحة السطحٌة لقاعدة الخلٌة لغرض زٌادة سرعة نقل المواد أو ازالتها 

من الدم أما حواف الخالٌا الطالئٌة باتجاه تجوٌف انبوبة مالبٌجً تكون بشكل امتدادات خارجٌة 

وٌوجد  Microvilli   ء الخلٌة وكثٌفة جدا ومنفصلة عن بعضها البعض تسمى الزغابات  لغشا

 .بداخلها ساٌتوبالزم ومٌتاكوندرٌا ولكن بؤعداد اقل
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 مٌكانٌكٌة اإلخراج عبر انابٌب مالبٌجً واألمعاء والمستقٌم تعتمد على ماٌلً : 

لخالٌا انابٌب مالبٌجً وغشاء الكٌوتكل المبطن  Permeabilityنفاذٌة الغشاء القاعدي  – 1

 لألمعاء والمستقٌم.

 .Diffusionاألنتشار  – 2

 .Active transportالنقل الفعال  – 3

ما بٌن السوائل المعزولة عن  Osmotic pressure األختالف فً الضغط التنافذي  – 4

 بعضها بواسطة أغشٌة مختلفة النفاذٌة .

 ً من السائل الدموي ماٌلً:تستخلص انابٌب مالبٌج

 االٌونات ومنها الكلور والصودٌوم والبوتاسٌوم والكالٌسٌوم والمغنسٌوم . -1

جزٌئات كبٌرة من المركبات العضوٌة مثل ٌورات البوتاسٌوم وٌورات الصودٌوم  -2

 والٌورٌا واالمونٌا وفضالت ناٌتروجٌنٌة أخرى.

 . انواع مختلفة من السكرٌات مثل الكلوكوز والفركتوز -3

 حوامض امٌنٌة مختلفة  -4

السائل المستخلص والموجود فً انابٌب مالبٌجً ٌسمى سائل انابٌب مالبٌجً والذي ٌختلف عن 

السائل الدموي من حٌث النوعٌة وتركٌز المكونات تتركز اٌونات البوتاسٌوم فً سائل االنابٌب 

ٌة النقل الفعال أما تركٌز اكثر بكثٌر من تركٌزه فً السائل الدموي لذلك فانة ٌنتقل بواسطة آل

الصودٌوم على عكس البوتاسٌوم لذلك ٌنقل الى داخل األنابٌب بواسطة االنتشار وكذلك الحال 

 بالنسبة ألٌونات الكالسٌوم والمغنسٌوم .

 دور األمعاء فً االخراج: -2

عند مروره بها ونادرا  ما ٌحدث امتصاص  تمتص االمعاء بعض الماء من سائل االنابٌب

حٌث ٌمنع غشاء الكٌوتكل الذي ٌبطن االمعاء والتً لألٌونات والمركبات العضوٌة المفٌدة 

طرحت من قبل أنابٌب مالبٌجً لذلك فؤن دور االمعاء فً جهاز االخراج النموذجً هو فً 

غٌر المهضومة من المعدة الى اٌصال سائل االنابٌب الى المستقٌم باإلضافة الى عبور المواد 

 المستقٌم لتطرح خارجا .

 دور المستقٌم فً االخراج: -3

لو استمرت انابٌب مالبٌجً بافراز سائل ٌحوي على الماء واالٌونات والمركبات العضوٌة 

االخرى المفٌدة من السائل الدموي فؤن الحشرات ستفقد تلك المواد الى حد ممٌت لذلك البد من 

هو غٌر مرغوب بطرحة خارج الجسم  هو مفٌد الى الدم وعزل ما بإعادة ماتركٌب اخر ٌقوم 

 وهذا التركٌب هو المستقٌم لذلك وضٌفته او دور المستقٌم تتلخص كاالتً :

 التحكم بتراكٌز االٌونات فً الدم. – 1



 اعداد الدكتور خميس عبود عليوي                                                        حاضرة الرابعة         الم

 تالً تنظٌم الضغط التنافذي للدم.بالالتحكم بكمٌة الماء الموجودة بالدم و – 2

تصاص جمٌع المركبات العضوٌة المفٌدة من سائل المستقٌم واعادتها الى الدم اعادة ام – 3

كالحوامض االمٌنٌة والسكرٌات االحادٌة أما الجزٌئات جزٌئات الصغٌرة الوهً المركبات ذات 

 االكبر فال تستطٌع النفاذ عبر الغشاء المبطن للمستقٌم لذلك تطرح الى الخارج.

 الناٌتروجٌنٌة :طرٌقة اخراج الفضالت 

جد حامض الٌوٌك فً الغلبٌة بعضها من الحشرات وٌكون سائد فً الحشرات االرضٌة ٌو

تتلخص طرٌقة استخالص هذا الحامض وطرحة خارج جسم الحشرة بعد مرور حامض 

الٌورٌك الى الدم من االنسجة المختلفة كؤحد نواتج عملٌات الهضم والتحوٌل الغذائً للمركبات 

وبوجود االمالح القاعدٌة مثل بٌكاربونات الصودٌوم والبوتاسٌوم فً دم الحشرة  ةٌالناٌتروجٌن

وكذلك بوجود الماء تتكون ٌورات الصودٌوم أو البوتاسٌوم )لذلك فؤن حامض الٌورٌك ٌتواجد 

فً دم الحشرات مذابا فً الدم وحال افرازه من االنسجة على شكل ٌورات الصودٌوم 

رات إلى داخل تجوٌف االنبوبة بعد استخالصه من قبل خالٌا انبوب و( تدخل الٌوالبوتاسٌوم 

مالبٌجً ،تسٌر الٌورات مع سائل االنبوبة لتصل الى االمعاء ثم المستقٌم وفً المستقٌم ٌبدأ 

امتصاص الماء واٌونات البوتاسٌوم أو الصودٌوم وحٌث ان حموضة محتوى المستقٌم تصل الى 

 5.5- 6.6وبعد ان كانت  Carausiusصوٌة (من جنس)كما فً الحشرات الع 4.5 – 3.5

فً سائل االنابٌب ٌإدي ذلك الى ترسٌب بلورات حامض الٌورٌك لتخرج مع اإلدرار او البراز 

وبهذه الطرٌقة ٌمكن إخراج حامض الٌورٌك فً الحشرات التً تكون فٌها انبوبة مالبٌجً لها 

 شكل ٌورات من الدم .القدرة وعلى طولها من استخالص حامض الٌورٌك على 
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 التوازن المائي والملحي في الحشرات أو تنظيم التوازن

ater bablance  OsmoregulationW –Salt   

 أوال /التوازن المائً والملحً فً الحشرات الرضٌة )بٌئة قاسٌة(:

 هذه الحشرات تواجة مشكلة فقدان الماء من أجسامها عن طرٌق : 

 التبخر من خالل جدار الجسم  -1

 عن طرٌق التنفس ومن خالل الثغور التنفسٌة  -2

 من خالل عملٌة األخراج. -3

 فً حٌن تحصل هذه الحشرات على الماء عن طرٌق :

 شرب الماء . -1

 .الماء الموجود فً الغذاء  -2

  Metabolic Waterالمماء الناتج عن طرٌق عملٌات أكسدة المواد الغذائٌة  -3

 التً تعٌش فً بٌئات جافة جدا . Tenebrioمن بخار الماء فً الجو كما فً حشرة  -4

أن فقدان الماء من جسم الحشرة سٌخل بالتوازن المائً والملحً وإذا حصل فقدان فً المحتوى 

المائً ألجسام الحشرات الى حد معٌن فؤن الحشرة تموت مثال ذلك انخفاض المحتوى المائً 

 فان هذه الحشرة تموت. Tenebrio% فً حشرة 55

ٌكون براز أو فضالت الحشرات االرضٌة وخاصة اذا كان غذائها جافا كالحبوب والبقولٌات 

تعتبر  المخزونة اما الحشرات التً تتغذى على غذاء رطب فؤن فقدان الماء من اجسامها ال

صول اختالل فً ضرورة ابعاد الماء الزائد عن الحاجة ومنع ح همشكلة ولكنها فً المقابل تواج

فً دم الحشرات هه ذات  تركٌز اٌونات األمالح فً السائل الدموي حٌث ان التوازن الملحً

مالح التً ٌتم امتصاصها من الغذاء المهضوم إذ أن الجهاز الهضمً غٌر قادر على عالقة باأل

دة ما تحتاجه الحشرة فعملٌة امتصاص االٌونات من الغذاء عملٌة مستمرة فً المعامتصاص 

وعن طرٌق الٌة االنتشار أو بالنقل الفعال مما ٌإدي الى زٌادة االمالح بالدم ، غٌر ان معظم 

الحشرات قادرة على تنظٌم محتوٌات الدم االٌونٌة وهذا ٌدل على وجود تنظٌم كفوء ٌمنع 

حصول اختالل التركٌز فً امالح الدم وأن هذا التنظٌم ٌتم عن طرٌق الجهاز االخراجً الذي 

 فظ على هذا التوازن فٌقوم بعزل ما زاد من االٌونات الملحٌة وطرحها إلى حارج الجسم .ٌحا

 ثانٌا /التوازن المائً والملحً فً الحشرات المائٌة :

  Fresh Water Insects حشرة المٌاه العذبة  – 1

عن تلك  ة ٌختلف تمامازن الملحً والمائً فً الحشرات التً تعٌش بالمٌاه العذباان عملٌة التو

زموزي فً دم الحشرات التً تعٌش فً المٌاه العذبة ة حٌث ٌكون الضغط األضٌالحشرات األر

لذلك ٌمٌل الماء الى الدخول الى داخل جسمها وذلك  Hypertonicاعلى من الذي تعٌش فٌه 

 من خالل ما ٌلً:



 اعداد الدكتور خميس عبود عليوي                                                        حاضرة الرابعة         الم

 جدار الجسم حٌث ٌتمٌز بنفاذٌة الماء عكس جدار الجسم فً الحشرات القابضة . -1

فً بعض الحشرات المائٌة التً تمتلكها وكذلك الحلمات  Gillsعن طرٌق الخٌاشم  -2

والتً تكون نفاذٌتها  aegypti Aedesكما فً بعوضة  Anal papillaeالشرجٌة 

 عالٌة جدا للماء مقارنة بجدار الجسم .

 ٌمكن ان ٌدخل الماء مع الغذاء الذي تتناولة الحشرة . -3

ة الماء العالٌة التً تإخذ من وسطها متوازنة مع كمٌة االدرار ٌالحظ فً هذه الحشرات ان كمٌ

المفرزة من الجهاز اإلخراجً لذلك تمٌل الحشرة الى فقدان االمالح لكن ما ٌفقده من أمالح عن 

طرٌق االخراج ممكن ارجاعه عن طرٌق المستقٌم والى اقصى حد ممكن وبآلٌة النقل الفعال 

 لدم .للحفاظ على التوازن الملحً فً ا

  water Insect –Saltحشرات المٌاه المالحة  – 2

تمٌل الى فقدان الماء ازموزٌا  الى الوسط الذي تعٌش فٌه المالحة  هالحشرات التً تعٌش فً المٌا

مقارنة بالوسط الذي تعٌش فٌه تفقد  Hypotonicوذلك الن الضغط االزموزي للدم منخفض 

هذه الحشرات الماء عن طرٌق اإلدرار ولكن نقصه ٌمتص عن طرٌق المستقٌم وٌعوض عن 

الماء المفقود عن طرٌق امتصاصه من القناة الوسطى للحفاض على توازنه كما ان االمالح فً 

ما تمتص ما تحتاجه الحشرات تإخذ بواسطة الغذاء والزائد منها ٌطرح بواسطة االدرار بعد 

 الحشرة بواسطة المستقٌم أذ ان معظمها ال ٌمتص من القناة الوسطى .

خالصة القول ترجع قدرت الحشرات على تنظٌم الضغط االزموزي الى منطقة المستقٌم 

وانابٌب مالبٌجً حٌث لها الدور الرئٌسً فً تكٌف الحشرات المائٌة للتغٌرات الحاصلة فً 

وان ٌحدث اختالل فً الضغط االزموزي للسائل الدموي  ماء ولكً التركٌز االمالح فً ال

جهاز االخراج ٌقوم بعزل الزائد من الماء واالٌونات وهذا ما ٌسمى بتنظٌم التنافذ أو التوازن 

 Salt –Water balance .أو  Osmoregulationالمائً الملحً 

 

  


