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 الجهاز البولي

Urinary system 

 

 يتألف الجهاز البولي من الكليتين، الحالبين، املثانة و إلاحليل -

                               

             

            

      

       

      

     

      

             

         

 
 :The kidneysالكليتان  -2

  .إلى القطنية الثالثة 21على مستوى الفقرات الصدرية  تتوضع الكليتان على جدار البطن الخلفي، -

مليون من الوحدات الوظيفية الطارحة للبول  2.1تعتبر الكلية غدة معقدة أنبوبية تحتوي على حوالي  -

 .  nephronsتدعى بالنفرونات 

 . سم X6 X 3 22غ وتقيس حوالي  251تزن كل كلية حوالي  -

 .من اليسرى  توضع الكبد فوقهاالكلية اليمنى هي أخفض بقليل  -

 هرم  21-8مقسوم إلى  medullaخارجية سميكة تحيط بلب  cortexكل كلية لها قشرة   -

 .renal lobeكل هرم مع القشر املرافق له يسمى بفص كلوي  -

( 3-1)وتعطي الكؤيسات  الكبيرة التي بدورها تعطي تحت تفرعات  renal pelvisتمتد  الحويضة الكلوية  -

 .  minor calyxهي الكؤيسات  الصغيرة 

-  
ً
يحمل الحالب البول من الحويضة ويخرج من الكلية في منطقة السرة الكلوية ، حيث يتواجد أيضا

 .الشريان والوريد الكلوي 

 .يتفرع الشريان الكلوي من الشريان ألابهر البطني -
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 Nephronsالنفرونات  -

 :مليون،  وتتألف من 2، بعدد حوالي بالنفروناتتدعى الوحدات الوظيفية في الكلية 

  renal corpuscleجسيم كلوي   -2

  renal tubuleأنيبب كلوي طويل  -1

 .  collecting ductsنظام من ألاقنية الجامعة  -3

 :يملك  renal corpuscleكل جسيم كلوي 

I - بومان" بسيطة من املحفظة الكبية  رصفية طبقة جدارية "glomerular (Bowman) capsule  ،

 مستمرة مع ألانبوب القريب، 

II - من خاليا قدمية  طبقة حشويةpodocytes متخصصة تحيط بالشعيرات الكبية . 

عبر الفلتر الضغط العالي ضمن الشعيرات الدموية يجبر املاء واملواد املنحلة الصغيرة لبالسما الدم على املرور 

 .الكبي إلى الفراغ املحفظي أو البولي ضمن املحفظة الكبية

 : الجزء ألانبوبي - 

I-  ألانبوب املعوج القريبproximal convoluted tubule  هو يتوضع في القشر بشكل رئيس ي، ذو ظهارة ،

 . بسيطة مكعبة

II- والتي لها فرعان فرع نازل رقيق وفرع صاعد  تتوضع في اللب،: عروة هانلة. 

III- أنبوب معوج بعيد  

 .ذات الظهارة املكعبة البسيطة،  توصل الرشاحة إلى الكؤيسات الصغيرة  ،ألانابيب الجامعة القشرية -
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Renal corpuscles

             

             

           

                 

              

                    

           

       

               

     

                          

 
 

 The Ureters الحالبان 

سم ويصل إلى  15طول الحالب حوالي . أنبوبان عضليان خلف البريتوان يمتدان من الحويضة إلى املثانة

 . سم 2.1قطر حوالي 

يوجد طية . يمر الحالب إلى الخلف من املثانة ليدخلها بشكل مائل عبر جدارها العضلي، وينفتح في أرضيتها

 . ة كل حالبصغيرة من مخاطية املثانة تسلك سلوك الدسام عند فتح
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 .يملك الحالب ثالث طبقات داخلية، متوسطة عضلية، وخارجية 

 The Urinary Bladderاملثانة 

عبارة عن جيب عضلي يتوضع في أرضية التجويف الحوض ي خلف البريتوان وإلى الخلف من الارتفاق 

 . العاني

 .بفتحات كل من إلاحليل والحالبين محددأرضية املثانة تحوي على مساحة ملساء تدعى باملثلث املثاني 

 The Urethraإلاحليل 

 . سم بالطول ومثبت إلى الجدار ألامامي للمهبل بواسطة أنسجة ضامة ليفية 4 -3في ألانثى يقيس   -

 إلاحليل املوثي، إلاحليل الغشائي وإلاحليل إلاسفنجي: سم ويتألف من ثالث مناطق 28عند الرجل حوالي  -

 
ً
 نسيجيا

تدعى الخاليا . تبطن كل من الكؤيسات، الحويضة الكلوية، الحالبين واملثانة  :الظهارة البولية أو الانتقالية 

 umbrella cellsبخاليا املظلة  urotheliumالكبيرة السطحية للظهارة البولية  

 :تتألف من : املثانة 

طبقات خلوية في حال كانت فارغة ، لتصبح رقيقة  6 إلى5وتتألف بشكل نموذجي من : الظهارة البولية -2

 . طبقتين أو ثالث عندما تكون املثانة ممتلئة

 lamina propria الصفيحة الخاصة -1

 submucosaالطبقة تحت املخاطية  -3

 smooth muscle تتألف الطبقة العضلية من ثالث طبقات الحدود  بينها غير واضحة: الطبقة العضلية  -4

layers. 

 .   adventitia الغاللة البرانية -5
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The male reproductive system 

 الجهاز التكاثري الذكري 

 

 يتألف من الخصيتين، ألاقنية التناسلية، ألاعضاء امللحقة وألاعضاء التناسلية الخارجية

 

   Testiclesالخصية 

 .هي غدة داخلية وخارجية إلافراز تنتج الهرمونات الذكرية والنطاف

 بطول 
ً
سم ، ترسل محفظتها حجب ضامة ليفية تقسمها إلى  4x 3x 1.5للخصية شكل بيضوي مسطح قليال

 . فصيص لهل شكل الاسفين 311-111حوالي 

.  حيث تصنع النطاف سم، 11كل فصيص يحتوي على واحد إلى ثالث انابيب منوية رفيعة بطول حوالي 

التي هي مصدر للتستسرون   interstitial (Leydig) cellsتتوضع مابين ألانابيب املنوية خاليا اليديغ 

testosterone  . 

 :تبطن هذه ألانابيب

والتي تتألف من عدة صفوف من الخاليا املنتشة  germinal epitheliumبالظهارة املنتشة السميكة   -2

 نطافوالتي تتطور إلى 

 .تحمي الخاليا املنتشة وتنظم تطورها: خاليا سرتولي أو الخاليا الداعمة  -1

 

 Conducting ducts ألاقنية املفرغة 

 وتتألف من

 تشكل ألاقنية البربخية رأس، جسم وذيل  :epididymisالبربخ   -2

تحتوي على خاليا  pseudostratified columnar epitheliumيبطن البربخ ظهارة مطبقة كاذبة اسطوانية  

 .أساسية تحتوي على ألاهداب املجسمة، ثم  عدة طبقات من العضالت امللساء

 ductus (vas) deferensألاقنية الناقلة   -1

 

 : Accessory gland الغدد امللحقة

قناة كل .  خاطية املفرزةوالذي يتميز بأعداد كبير ة من طيات امل: seminal vesiclesالحويصالن املنويان  -2

 .ejaculatory ductحويصل منوي تتحد مع القناة الناقلة لتشكل القناة الدافقة 

غدة البروستات تصب القناتان الدافقتان وعدد من  قنوات غدد البروستات ألانبوبية العنبية في  -1

 .إلاحليل

 

The female reproductive system 
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 القناتين الناقلتين للبيوض، الرحم وألاعضاء التناسلية الخارجية يتألف من املبيضين، -

  Ovaryاملبيض 

 .تعرف ألاقناد ألانثوية باملبيضين و تنتج الخاليا البيضية والهرمونات ألانثوية -

سم ويحاط   3x 2.5x 2يتوضع املبيض على جدار الحوض الخلفي وله شكل يشبه اللوزة ، يقيس  -

    tunica albugineaبمحفظة تدعى الغاللة البيضاء 

 : Ovaries يقسم املبيض 

 .مركزية من نسج ضامة كثيفة وأوعية كبيرة  medulla منطقة لبية -2

 التي تحتوي على املئات من ألاجربة  cortex القشرة -1

أولية مع خلية بيضية بدئية متضخمة محاطة بخاليا  بعد البلوغ يتطور كل شهر عدد من ألاجربة  كأجربة -

 . granulosa cellsظهارية كبيرة تسمى الخاليا الحبيبية 

والتي يحتوي كل منها على  خلية بيضية primordial follicles   ن كل ألاجربة أجربة بدئية و قبل البلوغ تك

  meiotic prophase Iنقسام املنصف متوقفة في الطور ألاول من الا  one primary oocyteبدئية واحدة 

  follicular epithelial cellsوطبقة واحدة  محيطة من خاليا ظهارية جرابية رصفية 

 

 الرحم وألاقنية الناقلة للبيوض

عند النهاية البعيدة  سم تمتد من املبيض إلى الرحم، 21هو قناة مهدبة بطول : Tube (oviduct)  ألانبوب

الذي يشبه البوق مع استطاالت ريشية تسمى ألاهداب  infundibulumبالقرب من املبيض يتسع ليشكل 

fimbriae  الجزء املتوسط منه هو املجل ،ampulla    والقطعة القريبة من الرحم هي البرزخisthmus . 

املجل مؤلفة من خاليا اسطوانية مهدبة الطبقة املخاطية مطواة بشدة خاصة في منطقة   :جدار البوق 

 وأخرى إفرازية

  Uterusالرحم 

 :هو حجرة عضلية سميكة تنفتح في سقف املهبل ، لها شكل إجاص ي تقريبا يتألف من

  fundusانحناء علوي عريض هو القاع  -

 corpusقسم متوسط يدعى الجسم  -

  cervixقسم سفلي ضيق يدعى عنق الرحم  -

 . سم 1.5سم وبسماكة   7x 4يقيس الرحم 

 internalتتصل اللمعة مع املهبل عن طريق قناة ضيقة تدعى بالقناة العنقية، الفتحة العلوية للقناة تدعى 

os   وتنفتح على املهبل بالفوهة الخارجيةexternal os . 

 
ً
 : نسيجيا
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اسطوانية بسيطة وتمتد منها  ذات بظهارة endometriumاملخاطية الرحمية أو مايسمى بالبطانة الرحمية 

أعداد هائلة من الغدد الرحمية الكبيرة في النسج الضامة الداعمة لها واملتوضعة أسفلها، ثم تأتي الطبقة 

   myometriumالعضلية 

يؤدي تغير مستويات ألاستروجين والبرجسترون املفرزة من قبل ألاجربة املبيضية والجسم ألاصفر إلى  -

 .ماكة و فعالية  البطانة الغدية وكذلك في حالة ألاوعيةتبدالت دورية في س
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