ﺑﺷر ﻋﻠﻲ ﺷﻣﯾس

الجهازالبولي
يتألف من الكليتين ،الحالبين ،املثانة واالحليل.
وظائف الكلية
إفرازالبول
تنظيم الضغط الشرياني
غدة صماء تفرز الريثروبويتين (املحرض لنتاج كريات الدم الحمراء)
يطرح البول عبرالجهازاملفرغ

للجهازالبولي أيضا دورفي
تخليص الجسم من نواتج االستقالب
تنظيم كمية املاء داخل الجسم
الحفاظ على االستتباب الداخلي للعضوية

الكلية:
تتوضع بجانب العمود الفقري ،على طول الفقرات من الصدرية الثانية عشرحتى القطنية الثانية.
الكلية اليمنى أخفض من اليسرى بقليل بسبب وجود الكبد فوقها.
تشبه الكلية حبة الفاصولياء ،لها وجهان؛ أمامي وخلفي
قطبان؛ علوي وسفلي
حافتان؛ إنسية ووحشية
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تقع سرة الكلية وسط الحافة النسية ،وتتمادى بجيب الكلية.
يدخل إلى سرة الكلية الشريان الكلوي مع ألياف ودية والودية
يخرج من سرة الكلية الوريد الكلوي وأوعية ملفية
تتوضع الحويضة خلف هذه البنى مع بعض العقد اللمفية
يحيط بالكلية
غاللة ليفية تلتصق بسطحها بشدة
محفظة شحمية ،ثخينة في الخلف ،وتشكل وسادة للكلية.
اللفافة الكلوية ،تجاورالكلية في األمام والخلف ،وتتمادى لألسفل أمام وخلف الحالب
تقع الكلية خلف البريتوان الذي يساهم بتثبيتها إلى جدارالبطن الخلفي.
تساهم األوعية الدموية الكلوية أيضا (خاصة الشريان الكلوي) بتثبيت الكلية
إضافة إلى الضغط اليجابي داخل جوف البريتوان ،لكن تبقى للكلية حركات متو افقة مع الحركات
التنفسية.
عند فقد النسيج الشحمي ممكن أن يحدث هبوط الكلية خاصة عند النساء الولودات.
تتألف الكلية من قشرولب
يحوي اللب  12-7هرما كلويا .تتجه قاعدة الهرم نحو املحيط (القشرالكلوي) وقمته نحو السرة.
بين األهرامات تتوضع األعمدة الكلوية الحاوية على أوعية الكلية وأعصابها.

الوحدة البنوية الوظيفية في الكلية (الكليون=النفرون :)Nephron
مجموعة من النبيبات التي تقوم بتكوين البول و إفراغه ،عددها أكثر من مليون ،يتألف كل منها من كبة
كلوية محاطة بمحفظة بومان وهي تتمادى باألنبوب املعوج القريب ،ثم بعروة هانلي ،يليها األنبوب املعوج
البعيد الذي يتمادى باألنبوب الجامع.
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يدخل الشريان الكلوي سرة الكلية ،حيث يتفرع إلى فروع تمتد في األعمدة الكلوية ،ثم تشكل الشرايين
القوسية عند قواعد األهرامات ،وتتفرع من الشرايين القوسية شرايين فصيصية تعطي بدورها الشرينات
الواردة إلى النفرونات.
تتجمع نبيبات النفرونات لتشكل قنيات اتحادية ،تنفتح على قمة الهرم ،وتصب محتواها في الكؤيسات
الصغيرة ( )12-7عبر الحليمة البولية ،يشكل تجمع عدة كؤيسات الصغيرة كؤيسات كبيرة ( ،)3-2تنفتح
الكؤيسات الكبيرة على الحويضة التي تقود إلى الحالب.
يتفرع الشرين الصادر من الكبة الكلوية إلى شعيرات شريانية ،تتحول إلى وريدية تشكل األوردة الكلوية التي
تجتمع مكونة الوريد الكلوي الذي يخرج من سرة الكلية منتهيا في األجوف السفلي.

الحالب:
أنبوب عضلي يصل الكلية باملثانة ،طوله  25سم وسطيا ،نصفه في البطن ونصفه في الحوض .يتوضع
الحالب خلف البريتوان على جدارالبطن الخلفي ،ثم على جدارالحوض الخلفي ،ثم يتجه نحو الجزء الخلفي
من قاعدة املثانة ويسيرفي جدارها لينفتح على جوفها بالصماخ البولي.
توجد على امتداد الحالب ثالثة تضيقات
الوصل الحويض ي-الحالبي
مدخل الحوض الصغيرفوق الشريان الحرقفي األصلي

الوصل الحالبي-املثاني

املثانة:
كرة عضلية مجوفة ،تخزن البول
تقع في الحوض خلف العانة ،أمام املستقيم عند الذكور ،أمام الرحم واملهبل عند الناث
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يتألف جدار املثانة من غاللة عضلية ،تبطنها غاللة مخاطية تحتوي على ثنيات كثيرة تمحى بتمدد الجدران
عند امتالئها،
على الوجه الباطن لقاعدة املثانة مثلث أملس ،تتشكل زاوياه من الصماخين الحالبيين في الخلف وعنق
املثانة في األمام.
يغطي البريتوان الوجه العلوي للمثانة
يمتد إلى املستقيم مشكال الجيب املستقيمي املثاني عند الذكور
يمتد إلى الرحم مشكال الجيب املثاني الرحمي عند الناث.

الحليل:
أنبوب عضلي ينقل البول من املثانة إلى الوسط الخارجي .وهو مختلف بين الجنسين.

عند الرجل:
يبدأ الحليل بالفوهة املثانية ،ثم يجتازاملوثة ( 3سم)،
تصب فيه القناتان الدافقتان و أقنية املوثة
يـعبرالحجاب البولي التناسلي ( 1،5 -1سم) تحيط به هنا املصرة الحليلية الرادية
يدخل بصلة القضيب

يمرعبرالجسم السفنجي ( 15سم)
ينفتح على حشفة القضيب بالفوهة الحليلية.
تحوي الغاللة املخاطية لإلحليل غددا صغيرة
تنفتح على الحليل في بداية جزئه القضيبي قناتا غدتي كوبر
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عند املرأة:
أنبوب عضلي ( 4-3سم)
يبدأ من املثانة
يعبرالحجاب البولي التناسلي حيث توجد مصرته الرادية
ينفتح مباشرة على دهليزالفرج
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الجهازالتناسلي )(Genital Organs
نميزفيه:

األعضاء التناسلية األنثوية
تقسم إلى أعضاء تناسلية باطنة وأخرى ظاهرة.
تتألف األعضاء التناسلية املؤنثة الباطنة من :املبيض ،والبوقين ،والرحم ،واملهبل.

املبيض:

عضو مزدوج ،يتوضع على الجدار الجانبي للحوض في حفرة خاصة .يشبه اللوزة بالشكل والحجم ،يكون
سطحه أملس قبل البلوغ ،يصبح متجعدا في سن الخصوبة ،ثم ينكمش بعد الضهي.

البوق:
طوله وسطيا  10سم،

الرحم:
عضو مجوف مفرد إجاص ي الشكل ،طوله  8سم ،عرضه  2.5سم ،ثخانته  2.5سم.
يتألف من قاع وجسم وعنق.
يبرزعنق الرحم أعلى املهبل وينفتح عليه بالفوهة الرحمية.
يتوضع الرحم في الحالة الطبيعية بانقالب أمامي.
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يجاوره في األمام واألسفل املثانة ،في الخلف املستقيم ،ينفصل عنهما بالردب املثاني-الرحمي واملستقيمي-
الرحمي (رتج دوغالس).
يغطي الصفاق وجهي الرحم األمامي والخلفي ،ويبتعد عنهما في كل جانب مشكال الرباط الرحمي العريض.
يتثبت الرحم في مكانه بوساطة أربطة تمتد من عنق الرحم إلى عظم العانة في األمام ،وعظم العجزفي الخلف،
وعظم الورك في كل جانب،
يساهم الرباط املدورللرحم ـ الذي يعبرالنفق األربي في ثبات االنقالب األمامي للرحم.
يبطن الرحم بغاللة مخاطية ،تتعرض إلى تبدالت دورية ،تبعا لفرازالهرمونات خالل الدورة املبيضية.

املهبل:
أنبوب عضلي مجوف ،بطول  8سم وسطيا ،له جداران :أمامي وخلفي.
جزؤه العلوي املحيط بعنق الرحم يسمى القبو ،ويقسم إلى قبو أمامي ،وقبوين جانبيين ،وقبو خلفي عميق،
يجاوره في األمام املثانة والحليل ،في الخلف املستقيم والقناة الشرجية ،وينفصل عنها بتشكل ليفي متين هو
الجسم العجاني.
يتكون جدار املهبل من ثالث طبقات :طبقة مخاطية تحتوي على ثنيات عرضانية ،وطبقة عضلية تحتوي
أليافا دائرية وطوالنية ،وتربط بعضالت الحجابين الحوض ي والبولي التناسلي ،وخاصة العضلة الر افعة
للشرج .وطبقة خارجية من األلياف الضامة.

األعضاء التناسلية الظاهرة:
تضم جبل العانة ،والشفرين الكبيرين ،والشفرين الصغيرين ،والغدتين الدهليزيتين الكبيرتين ،وبصلة
الدهليز ،والبظر.
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جبل العانة:
بروزمثلث قاعدته في األعلى ،تغطيه األشعار ،ويتمادى في األسفل بالشفرالكبيرفي كل جانب .تحت جلد جبل
العانة نسيج خلوي شحمي مع كمية كبيرة من األلياف املرنة.

الشفران الكبيران:
التواءان جلديان جانبيان بطول  8-7سم.

البصلة الدهليزية:
تتألف من جز أين يقع كل منهما ضمن ثخانة الشفر الكبير في كل جانب ،يلتقيان على الخط املتوسط بين
البظر والفوهة الظاهرة لإلحليل بجزء ضيق .تحتوي هذه البصلة على ضفيرة وريدية كثيفة وألياف عضلية
ملساء ،ونسيج ضام ،وتغطيها في كل جانب حزم عضلية (العضلة البصلية السفنجية).

الغدة الدهليزية الكبيرة:
تتوضع في الجزء الخلفي من الشفرالكبير(خلف بصلة الدهليز) ،تمتد قناتها لتنفتح في دهليزاملهبل في الثلم
الفاصل بين الشفرالصغيروغشاء البكارة .كما توجد غدد دهليزية صغيرة متعددة في جدران مدخل املهبل.

الشفران الصغيران:
ثنيتان جلديتان مخاطيتان رقيقتان ،إنس ي الشفرين الكبيرين ،تحيطان بدهليز املهبل .يكونهما نسيج ضام
مرن وخاليا عضلية ملساء ،وضفائروريدية وعصبية .تقسم النهاية األمامية لكل من الشفرين الصغيرين إلى
سويقتين ،تحيط إحداهما بالبظر من األعلى وتتمادى بالسويقة املقابلة فتشكالن قلنسوة البظر ،بينما
تمتد السويقة األخرى أسفل البظروتتحد مع مقابلتها على الخط املتوسط لتشكال لجيم البظر.
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يحتوي دهليزاملهبل على الفوهة املهبلية املغلقة جزئيا بوساطة غشاء البكارة ،وتتوضع أمام الفوهة السابقة
الفوهة الظاهرة لإلحليل على بعد 2سم وسطيا خلف البظر.

البكارة:
غشاء رقيق ،يتشكل من انثناء للغاللة املخاطية املهبلية ،يغلق فوهة املهبل جزئيا في مركزه ثقبة أو أكثر.

البظر:
عضو ناعظ مفرد ،ينشأ بساقين من عظمي العانة ،تتحدان على الخط املتوسط ليتشكل جسم البظرالذي
ينتهي بالحشفة ،طوله وسطيا  3سم .يحتوي على نهايات عصبية كثيفة.

األعضاء التناسلية الذكرية
تقسم إلى أعضاء باطنة ،هي الخصيتان واألسهران والبربخان والحويصالن املنويان واملوثة ،وأعضاء ظاهرة
تتمثل بالقضيب والصفن.
الخصية واألقنية املفرغة:
تتشكل جنينيا في جوف البطن ،ثم تنزل تدريجيا لتصل إلى جوف الصفن قبيل الوالدة ،بعد أن تعبر النفق
األربي في الجزء السفلي من الجداراألمامي للبطن.

تتألف من فصيصات تحتوي على نبيبات منوية حيث تتطور النطاف ،بينما تفرز الخاليا الخاللية أو خاليا
ليديغ هرمون التستوستيرون .تتحرك النطاف داخل النبيبات املنوية التي تجتمع مشكلة شبكة خصوية،
تخرج منها أقنية صادرة ،تتحد هذه األقنية ليتشكل البربخ.
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البربخ:
يتشكل من التفاف القناة البربخية بطول حوالي  6أمتار ،ويتألف من رأس وجسم وذيل يتمادى باألسهر.

القناة الناقلة للنطاف (األسهر):
تمتد من ذيل البربخ داخل الحبل املنوي ،ويدخل الحوض عبرالنفق األربي ،ليصل إلى الوجه الخلفي للمثانة،
حيث يتحد بالقناة املفرغة للحويصل املنوي ليشكال القناة الدافقة  ،التي تخترق البروستات ((Prostate
وتصب في الحليل املوثي.

القضيب:
يتشكل القضيب من جسمين كهفيين ،وجسم إسفنجي ،تعد هذه األجسام من النسج الناعظة .ينتفخ
الجسم السفنجي في الخلف مشكال بصلة القضيب ،وفي األمام ليشكل الحشفة ،ويعبره الحليل من الخلف
إلى األمام .يحيط جلد القضيب بحشفته مشكال القلفة وهي الجزء الذي يستأصل في الختان .ينفصل جلد
القضيب ولفافته واأللياف العضلية املحيطة به عن النسج الناعظة بوساطة نسيج ضام رخو.

الصفن:
امتداد كيس ي من الجداراألمامي إلى البطن ،يتألف من طبقات عدة بينها عضلة السلخ التي تسبب انكماش

جلد الصفن الإراديا عند التعرض للبرد ،وهي ذات تعصيب ودي.
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