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الجهـاز البولي التناسلـي
 UROGENITAL SYSTEM

 من الكليتين يتكون الجهاز البولي    
kidneys   الحالبينو ureters  

 urinary  المثانة البولية  و
bladder المجرى البولي   و 

urethera    الذي يفتح بفتحة
مستقلة في األنثى ، بينما يكّون   
مجرى بوليًا تناسليًا يفتح بفتحة    

.مشترآة في الذآر  
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: ترآيب الكلية   
 آالطيور و      -في الحيوانات األرضية            

الثدييات التي تنتج آميات آبيرة من                      
 تحتوي آلياتها           –المواد اإلخـراجية       

علـى وحدات بولية عديدة بدرجة              
آبيـرة ذات بنيان معقد ، و تضم                

بعراوي أو     أجزاء خاصة تعرف        
 loops of  أنشوطات هنلي    

Henle            تعاود إمتصاص الماء من 
السائل اإلخراجي من أجل الحفاظ              
.على أآبر قـــدر من الماء للجسم             
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 حمراوان داآنتان         للفأر آليتان       •
تشبهان حبات الفاصوليا و تتصالن                       

إتصاًال وثيقًا بالجدار الظـهري             
و لكل آلية      .  للتجويف البريتوني             

حافة خارجية محدبة و أخرى             
داخلية مقعـرة تقعرًا طفيفًا و بها           

 يدخل و    hilusالسرة    ثلمة هي   
و   ureter الحالب عندها    يخرج  

 renal arteryالشريان الكلوي       
 .renal veinو الوريد الكلوي       

الحالب 

السرة

 الشريان

الوريد

المحفظة  

القشرة

النخاع

حوض الكلية 

الحلمة 
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عند فحص قطاع طولي من آلية              
الفأر يتبين أنها تترآب من                

 الخارجية       capsuleالمحفظة  
 cortexالقشرة    الرقيقة ، تليها       

العريضة المحببة التي تمتد موازية                
للحافة الخارجية المحدبة للكلية ،                 

 ذي اللون    medullaالنخاع     ثم   
األفتح و المظهر المخطط شعاعيًا              

هرم  ، و الذي يبدو على شكل        
pyramid     عريض تالمس  

قاعدته طبقة القشرة بينما تبرز            
 papillaبالحلمة  قمته المسماة       

حرة في التجويف الداخلي المسمى              
 .pelvisبحوض الكلية

الحالب 

السرة

 الشريان
الوريد

المحفظة  

القشرة

النخاع

حوض الكلية 

الحلمة 
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:ترآيب الوحدة البولية           

nephricالوحدة البولية       تترآب    • unit آرية ملبيجي     من
Malpighian corpuscle      ، و    صغيرة مسـتديرة

uriniferousأنيبيبة بولية          tubule       طويلة جدًا و مميزة 
:إلى ثالثة أجزاء       
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الجزء األول من األنيبيبة البولية متسع نسبيًا و سميك الجدران ، و                               •
هو يلتف حول نفسه في طبقة القشرة قريبًا من آرية ملبيجي ، و                        

 proximalباألنيبيبة الملتفة القريبة           تسمى هذا الجزء      
convoluted tubule. 

 و   الجـزء الثاني يمتد بإستقامة إلى الداخل في طبقة النخاع ، ثم ينثني                               •
يعود في إستقامة إلى الخارج ممتدًا إلى طبقة القشرة حتى يالمس                    

و هكذا يكّون هذا الجزء من األنيبيبة أنشـوطة                   .  آرية ملبيجي ذاتها       
و هذه  . loop of Henleبأنشوطة أو عروة هنلي            تعـرف    

 descending limbطرف أو جزء هابط      العروة تترآب من       
 ascendingطرف أو جزء صاعد        قريب من آرية ملبيجي و           

limb           و يبدو النصف السفلي للطرف             .       بعيد عن آرية ملبيجي
. الهابط ضيقا رقيق الجدران           
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بعد أن يالمس الطرف الصاعد آرية ملبيجي تنثني األنيبيبة                           •
لتمتد ملتفة نوعًا ما          ) بعيدًا عن آرية ملبيجي            (  البولية جانبًا          

باألنيبيبة الملتفة البعيدة           في طبقة القشرة حيث تعرف          
distal convoluted tubule .           و هذه تفتح في النهاية

في أحد الفروع الجانبية إلحدى األنيبيبات الجامعة التي                          
.تصّرف منتجات الوحدات البولية                  

 إلى  collecting tubulesاألنيبيبات الجامعة        تتجه    •
الداخل مرة أخـرى في إستقامة ممـتدة  داخل النخاع ، حيث                     

يتحد بعضها ببعض ، و تفتح إلى الخارج في النهاية على                            
الحلمة ، حاملة بذلك البول من الوحدات البولية إلى حوض                           

. الكلية فالحالب         
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:عند فحص قطاع في الكلية يمكن تبين اآلتي   •
 ، أو الغالف  capsuleالمحفظة   -1•

الخارجي الرقيق للكلية ، و هي تترآب من 
.نسيج ضام ليفي 

 ، و هذه تحوي آل  cortexالقشرة   -2•
آريات ملبيجي و آل األنيبيبات الملتفة القريبة  

.و البعيدة 
Malpighianآرية ملبيجي  و تترآب•

corpuscleمحفظة بومان  من
Bowman`s capsule  مزدوجة

الجدران التي تحيط بخصلة من الشعيرات  
glomerulusالكبة   الدموية هي و .

تترآب محفظة بومان من طالئيـة حرشـفية 
. بسيطـة 



Dr. Maha Daghestani \Zoloogy 
department\KSU



Dr. Maha Daghestani \Zoloogy 
department\KSU

و هو يحوي أنشوطات هنلي و األنيبيبات     : medullaالنخاع    •
( الجامعة ، و جميعها أنيبيبات مستقيمة تظهر مقطوعة طوليًا غالبًا  

و للجزء الضيق من ) . إال إذا مر القطاع مائًال في طبقة النـخاع 
 descending limb ofأنشوطة هنلي  الطرف الهابط من 

the loop of Henle              ، جدران رقيقة جدًا من طالئية حرشفية
الطرف   أما . تبدو أنوية خالياها بارزة في التجويف الداخلي      

 فله جدران غليظة من طالئية  ascending limbالصاعد    
و . مكعبانية ، و بذا يشبه إلى حد بعيد األنيبيبات الملتفة البعيدة   

 أآبر األنيبيبات في   collecting tubulesاألنيبيبات الجامعة      
القطر ، و تتميز بتجويفها المتسع و جدرانها الغليظة المرآبة من  

 .طالئية مكعبانية  
 و الوريد   renal arteryالشريان الكلوي        تظهر تفرعات من •

 في المنطقة المتوسطة بين القشرة و النخاع renal veinالكلوي    
 عـديدة و blood capillariesشعيرات دموية  ، آما تظهر 

 tissue  fibrousالنسيج الضام الليفي        قليل من 
connective  بين أنيبيبات الكلية المختلفة .
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 :وظائف الجهاز اإلخراجي    

 األيض الهدمي ، مثل البولينا وحامض البوليك تخليص الجسم من نواتج •
.الخ ....وبعض المواد الطيارة وأمالح المعادن الثقيلة 

:  على الوسط الداخلي في حالة إتزان سليم دائما حيث  يسهم فى الحفاظ•
. المحتوى المائي والضغط األسموزي في الجسم يسهم في تنظيم•
 في الدم عند مستوى آمن بصفة دائمة عن يحفظ األس الهيدروجيني  •

.طريق التحكم في آمية األحماض أو القلويات الزائدة فيه 
. في حفظ ضغط الدم الشرياني عند مستوى مناسب يسهم الجهاز أيضًا •
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الجهاز التناسلي فى الذآر    
 Male reproductive system

 آل  testesخصيتين        يتكون الجهاز التناسلي في الذآر من               •
 vas  وعاء ناقل       وepididymis  ببربخ  منهما يتصل        
deferens     حوصلتين منويتين              ، و منseminal 
vesicles              و تصب     .  ، و عدد من الغدد التناسلية اإلضافية

للمجرى القنوات التناسلية و الغدد الملحقة في الجهة الظهرية                     
 ليكونوا معا مجرى بوليًا تناسليًا مشترآًا                     uretheraالبولي    

urogenital بفتحة بولية تناسلية مشترآة            يفتح للخارج      
aperture   القضيب     على طرفpenis. 
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seminiferousاألنيبيبات المنوية    tubules
بغشاء قاعدي   ، التي تظهر آتراآيب مسـتديرة أو بيضاوية ، آل منها مغلفة  •

basement membrane    رقيق ، و يحتوي جدار آل منها على عدة 
) :من الخارج إلى الداخل  ( طبقات من الخاليا تمثل  

التي تقع حول محيط األنيبيبة من  )  ن spermatogonia ) 2أمهات المنى    •
.الداخل ،     و هي خاليا صغيرة تبدو مكدسة   

و هي ) ن primary spermatocytes ) 2الخاليا المنوية اإلبتدائية  •
.أآبر الخاليا ،    و ذات أنوية آبيرة 

، و هي ) ن secondary spermatocytes) 1الخاليا المنوية الثانوية   •
 .أصغر من السابقة ، نحو نصفها في الحجم ، و أنويتها تصطبغ بلون داآن  

، و هي أصغر من السابقة و أنويتها ) ن spermatids ) 1الطالئع المنوية   •
.أآثر ترآيزًا ، و تتجمع الطالئع المنوية في مجموعات  



Dr. Maha Daghestani \Zoloogy 
department\KSU

 ، التي تقع spermatozoaالحيوانات المنوية     •
في تجويف األنيبيبة ، و هي دائما متجمعة و تتصل  

بخاليا خاصة آبيرة تصل إلى محيط األنيبيبة و     
 .cells of Sertoliخاليا سرتولي  تسمى 

 sperm  spermatozoonالحيوان المنوي    و •
or رأس  ذوhead ذيل ممدود ، وtail طويل 

دقيق ، و تقع النواة في الرأس الذي يستدق طرفه 
 .acrosomeالجسم القمي   مكونًا  

intertubularالنسيج الضام بين األنيبيبي ) ب ( •
tissue   و هو نسيج ضام يربط األنيبيبات المنوية ، 

بعضها ببعض ، و توجد فيه أوعية دموية ، آما توجد  
 endocrineذات إفراز داخلي       فيه أيضًا خاليا  

 .interstitial cellsبالخاليا البينية     تعرف 
يمتد النسيج بين األنيبيبي إلى محيط الخصية ) ج ( •

 tunicaبالقميص األبيض   حيث يتصل 
albuginea الذي يحيط بالخصية ، و يترآب ، 

.من نسيج ضام ليفي 
peritionealالطالئية البريتونية  ) د ( •

epithelium   و هي الغطاء الخارجي للخصية ، .
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الجهاز التناسلي فى األنثى    
 Female reproductive system

:يتكون الجهاز التناسلي األنثوي من                 •
 و ovaries  مبيضين     •
oviducts  بيـض   قناتي   •
vagina مهبل    •
 .vestibule  تناسلي   دهليز  •
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على جانبي الجسم أسفل                ويقعان     صغيران   ovaryالمبيضان      •
. الكليتين      

  بقناة   يتصل     funnel قمع  يوجد   ovaryمبيض    بالقرب من آل      •
الجزء األول       . التي يمكن تمييز جزأين منها                oviductالبيض    

 ،  Fallopian tubeقناة فالوب     رفيع و قصير و ملتف يسمـى            
 .uterus الرحم يكّون     و الجزء البعيد طويل و واسع و              

 الذي ينتهي بالدهليز        vagina  المهبل   يتحد الرحمان معًا ليكونا        •
الفرج   (  ،   و الفتحة التناسلية األنثوية             vestibuleالتناسلي    
vulva (            مستقلة عن الفتحة البولية.
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Ovaryالمبيض    
بمسريقا المبيض     المبيض آروي أو بيضاوي الشكل ويتصل   •

mesorchium  السرة  بقمته التى تسمىhilus. 
عند فحص قطاع عرضي من المبيض نجد أنه يحاط من الخارج  •

و تتكون فى .  peritoneal epitheliumبطالئية بريتونية 
التى تنقسـم لتكـون ) ن oogonia ) 2أمهات البيض   المبيض 

، ثم ) ن primary oocytes ) 2الخـاليا البيضية اإلبتدائية        
ثم تحاط آل خلية ) . ن secondary oocytes ) 1الثانوية     

الخاليا الحوصلية     بيضية أثناء نموها بمجموعة من الخاليا تسمى      
follicular cells ، حويصلة جراف  و يسمى الجميعGraafian

follicle ، التى تكون صغيرة في البداية ثم تأخذ في الكبر تدريجًا 
حيث تكبر الخلية البيضية آما تنقسم الخاليا الحوصلية التى تفرز         

.الهرمونات الجنسية لألنثى   
سدى المبيض  يربط بين جميع هذه األطوار التكوينية للبيض  •

stroma و هو نسيج ضام يحوي أليافًا عضلية غير مخططة ، .
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• :
 thecaالغالف الحويصلي        حويصلة جراف التامة النمو تترآب من                 •

folliculi              خاليا حويصلية         إلى الخـارج ثم من عدة طبقات من
follicular cells        بالغشاء المحبب     تكون ما يعرف

membrana granulosa            الذي يغلظ حول البيضة نفسها 
و   . discus proligerusبرآام البيضة     مكونًا ما يعرف        

 ممتلىء بسائل         antrumتجويف حويصلى          للحويصالت الكبيرة           
و البيضة محاطة          . liquor folliculiبالسائل الحويصلي           يعرف   

بالساحة الرائـقة      بغشاء يفصلها عن الخاليا الحويصلية يعرف                        
zona pellucida    .                     و تقع حويصالت جراف الناضجة قريبا

) عملية التبويض         (  من سطح المبيض ، و عند تمام نضجها تنفجر                     
 .Fallopian tubeبوق فالوب      ليسقط البيض في       
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الجسم   يحوي المبيض  أيضًا جسمًا واحدًا أو أآثر يسمى                     •
 ،  و يتكون من الخاليا               corpus luteumاألصفر     

الحويصلية التى آانت موجودة فى حويصلة جراف الناضجة                              
و  . التى إنفجرت و إنفصلت منها البيضة خارج المبيض                        

 yellowخاليا صفراء      يتكون الجسم األصفر من أعمدة من             
cells   يفصل بينها نسيج              ) تفرز مواد هرمونية      (  آبيرة ،

.ضام غني باألوعية الدموية               
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