
یحی، مجله های 19ممنوع را بخوان! برای موفقیت در امتحانات ت�ش

7

نکاتتصاویر  

سرخرگ وابران

کپسول بومن
سرخرگ آوران

انشعابى از سیاهرگ کلیه

شبکۀ مویرگى دور لوله اى

شبکۀ مویرگى دور لوله اى هیچرگیدراطرافمجرایجمعکنندۀادرارقرارندارد.

جهتحرکتخوندرمایعدرونلولۀهنلۀنفرونمخالفجهتحرکتخوندرشبکۀ

دوممویرگیمیباشد.

همسرخرگوهمسیاهرگدراطرافلولۀهنلهیافتمیشود.درحالیکهدراطراف

لولۀپیچخوردۀدوروکپسولبومنتنهاسرخرگوجوددارد.

درمجاورتبخشباالرویلولۀهنلهانشعابیازسرخرگوابراندیدهمیشودکهجهت

جریانخوندرآنبهسمتپاییناست.

درمجاورتبخشپایینرویلولۀهنلهانشعابیازسیاهرگکلیهدیدهمیشودکه

جهتجریانخوندرآنبهسمتباالاست.

درونگلومرولتنهاخونروشنجریاندارد.زیراگلومرولبینسرخرگهایآورانو

وابرانقراردارد.

دراطرافتمامیبخشهاینفرونخونروشندیدهمیشودبهجزبخشنزولیهنله.

بهمسیرحرکتخوندرشبکۀمویرگیدورلولهایتوجهکنید:

سرخرگوابرانFاطرافلولٔهپیچخوردٔهنزدیکFاطرافلولٔهپیچخوردٔهدورFاطرافلولٔههنله

ترکیبها    

درکبدنیزهمانندنفرون 2 شبکۀمویرگیازسرخرگهایکوچک،سیاهرگهایکوچکومویرگتشکیلشدهاست. 1 ترکیب با فصل 4 دهم: 
کلیه،شبکۀمویرگیبینسیاهرگوسرخرگقرارندارد.بهاینصورتکهبینسیاهرگبابکبدیوفوقکبدی،شبکۀمویرگیقابلمشاهدهاست.

مویرگهایکلیهازنوعمویرگهایمنفذدارمیباشند. 3

 مس�ی گردش خون در شبکه های اول و دوم مویرگـی: 
بطنچپقلبFسرخرگآئورتFسرخرگکلیهFسرخرگبینهرمیFسرخرگآورانFگلومرول)شبکۀاولمویرگی(Fسرخرگوابران

Fشبکۀمویرگیدورلولهای)شبکۀمویرگیدوم(FسیاهرگهایاطرافهنلهFسیاهرگکلیهFبزرگسیاهرگزیرینFدهلیزراستقلب.
موشکافی  

تنوع پروتئین ها را در سیاهرگ کلیه و سرخرگ آن مقایسه کنید؟تنوعپروتئینهادرسیاهرگکلیهبیشترازسرخرگآنمیباشد.علتاینموضوعترشحآنزیم �
رنینوهورموناریتروپویتینازکلیهمیباشد.

کدام بخش های گردیزه، مویرگی با خون تیره در اطراف آن می باشد؟ بخشنزولیلولۀهنله. �
کدام بخش های گردیزه، مویرگی با خون روشن در اطراف آن می باشد؟بخشهایمتعددیازلولۀهنلهـلولههایپیچخوردۀدورونزدیک. �

گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن
فرایندتشکیلادرار،شاملسهمرحلٔهاصلیاستکهعبارتاندازتراوش،بازجذبوترشح.نخستینمرحلۀتشکیلادرارتراوشمیباشدکهدرکپسولبومن

اتفاقمیافتد.بنابراینپسازبررسیشکل،ساختارکپسولبومنرابررسیمیکنیم.

نکاتتصاویر  

سرخرگ

سرخرگ آوران
کالفک
سرخرگ وابران

کپسول بومن

شبکهٔ مویرگى
 دور لوله اى

 بخش لوله اى
 نفرون

به طرف سیاهرگ

تصویرمقابل،مراحلتشکیلادراررانشانمیدهد.

(بهمعنای (بهمعنایتراوش،فلشآبی) درشکلمقابلفلشقرمز)

(بهمعنایترشحمیباشد. بازجذبوفلشسبز)

تراوشتنهادرکپسولبومنصورتمیپذیرد،درحالیکهفرایندهایترشحو

بازجذبدراطرافبخشهایلولهایشکلنفرونانجاممیپذیرد.

ادرار بنابراینحجم ازترشحآنمیباشد. بازجذبموادبیشتر چونمیزان

نسبتبهمایعتراوششدهکمترمیباشد.

ازسرخرگ بیشتر آن کلیهاستوقطر ازسرخرگ انشعابی آوران سرخرگ

وابرانمیباشد.
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ترکیبها    

ترکیب با فصل 4 یازدهم:هورمونپاراتیروئیدیدرافزایشبازجذبکلسیمازکلیهمؤثراست،درحالیکههورمونآلدوسترونبازجذبآبوسدیم
راباالمیبرد.توجهکنیدکههورمونضدادرارینیزدربازجذبآبنقشدارد.

هشتگــــــــــــــ 
h.فرایندبازجذبدربخشهایلولهاینفرونصورتمیپذیرد.پسبازجذبهمدربخشمرکزیوهمدربخشقشریکلیهدیدهمیشود

h.ریزپرزهاچینخوردگیغشاییاختهمحسوبمیشوند

h.فرایندبازجذبعالوهبرگردیزههادرمجاریجمعکنندۀادرارنیزصورتمیپذیرد

h.انتشارآبازغشاییباتراوایینسبیرااسمزمینامیم

 3( ترشح:  ترشحدرجهتمخالف بازجذبرخمیدهدودرآنموادیکهالزماستدفعشوندازمویرگ های دور لوله اییاخوِد یاخته های گردیزه بهدرون
گردیزهترشحمیشوند.اینفرایندراترشحمینامند.ترشحدربیشترموادبهروشفعالوباصرفانرژیزیستیانجاممیگیرد.

بعضی از سموم، داروها و یون های هیدروژن و پتاسیم اضافی طی فرآیند ترشح دفع می شوند. ترشح در تنظیم میزان pH خون، نقش مهمی دارد. اگر 
pH خون کاهش یابد، کلیه ها یون هیدروژن را به مقدار بیشتری ترشح می کنند. اگر pH خون افزایش یابد، کلیه بیکربنات بیشتری دفع می کند و به این 

ترتیب pH خون را در محدودۀ ثابتی نگه می دارد. به نمودار زیر توجه کنید: )راهنمای نمودار:  نشان دهندۀ افزایش و  نشان دهندۀ کاهش(

حالت اسیدى 
(+H  و بى کربنات  )

تراوش+H   و بى کربنات

بازجذب بى کربنات

ترشح

تراوش+H   و بى کربنات

حالت قلیایى 
(+H   و بى کربنات  )

باز جذب بى کربنات

ترشح

حالت هاى اسیدیتۀ بدن
H+

H+

موشکافی  

سکرتین � هورمون اندازه از بیش ترشح 1 که کنید توجه کند؟ پیدا  افزایش  بدن  از  بخشی  یا  خون  اسیدی  خاصیت  است  ممکن  شرایطی  چه   در 
همچنینترشحشدیدهورمون 5 تجزیهاسیدهایچربمیتواندحالتاسیدیدرخونایجادکند 4 تجزیۀموادلیپیدیوهمچنین 3 ابتالبهدیابتشیرین، 2

گاسترینمحیطمعدهرااسیدیمیکند.دررابطهباکاهشخاصیتاسیدیخوندرنظرداشتهباشیدکهترشحشدیدهورمونگاسترین،خونراقلیاییوهمچنین
اسیدالکتیکنیزمیتواندبخشهاییازبدنرااسیدیکنند. 7 تولیداسیدکربنیکو 6 استفراغنیزمیتواندخونراقلیاییکند.

چه یاخته هایی در فرایندهای ترشح و بازجذب مؤثرند و باعث می شوند که ترکیب مایع تراوش شده به گردیزه تغییر کند؟ �
یاختههایمجاریجمعکنندۀادرار. 3 یاختههایمویرگهایدورلولهای 2 یاختههایگردیزه 1

آخرین بخش درون کلیه که در تعیین ترکیب نهایی ادار موثر است چه نام دارد؟ مجرای جمع کنندۀ ادرار �
میزراه. � 5 مثانه 4 میزنای 3 لگنچه 2 بخشیازمجرایجمعکننده 1 چه بخش هایی می توانند در تماس با ترکیب نهایی ادرار قراربگیرند؟ 

هشتگــــــــــــــ 
h.درفرایندهایترشحوبازجذب،موادابتدابهیاختههاینفرونواردمیشوند

h.هرمادهایکهبازجذبمیشودلزومًاترشحنمیشودوهرمادهایکهترشحمیشودلزومًابازجذبنمیشود

ترکیبها     

ترکیب با فصل 1 دوازدهم: اسیدیتۀ اغلب مایعات بدن در حدود 6 الی 8 می باشد، برای مثال pH خون حدود 7/۴ است. 

تخلیۀادرار  

ادرارپسازساختهشدندرکلیه،ازطریقمیزنایبهمثانهواردمیشود.حرکت کرمی دیوارۀ میزنای،کهنتیجۀانقباضاتماهیچۀدیوارۀآناست،ادراررابه
پیشمیراند.پسازورودبهمثانه،دریچهایکهحاصلچینخوردگیمخاطمثانهبررویدهانۀمیزنایاست،مانع بازگشت ادرار به میزنایمیشود.حرکات

کرمیدرمیزنایهموارهیکطرفههستند.
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: درحدود95درصدادرارراآبتشکیلمیدهد.دفعآبازطریقادرارراهیاستبرایتنظیممقدارآببدن،یونهانیزبخشمهمیاز  1( مواد معد�ز
ادرارراتشکیلمیدهندکهدفعآنهابرایحفظتعادلیونهاصورتمیگیرد.

 2( موادآلـی: فراوانترینمادۀدفعیآلیدرادرار،اورهاست.

 الف( اوره و آمونیاک: درنتیجۀتجزیۀ آمینواسیدها و نوکلئوتیدها،آمونیاکبهدستمیآیدکهبسیارسمیاست.تجمعآمونیاکدرخونبهسرعت
بهمرگمیانجامد.کبد،آمونیاکراازطریقترکیبآنباکربندیاکسیدبهاورهتبدیلمیکند.ویژگیسمیبودناورهازآمونیاکبسیارکمتراستوبنابراین

امکانانباشتهشدنآنودفعبافواصلزمانیامکانپذیراست.کلیههااورهراازخونمیگیرندوبهوسیلۀادرارازبدندفعمیکنند.

سوختوسازآمینواسیدهامنجربهتولیداورهمیشود.hهشتگــــــــــــــ 

h.تجزیۀآمینواسیدهاونوکلئوتیدهامنجربهتولیدآمونیاکمیشود

 ب( کراتینین:  مادۀ دفعی نیتروژن دار دیگری که با ادرار دفع می شود کراتینین است که از کراتین فسفات تولید می شود. کراتین فسفات، مولکولی است 
که در ماهیچه ها به منظور تأمین انرژی به کار می آید، به این ترتیب که گروه فسفات آن به ADP منتقل و ATP تولید می شود. در جریان این تبدیل 

کراتینین پدید می آید که توسط کلیه ها از بدن دفع می شود. 

ترکیبها    

ترکیب با فصل 3 یازدهم: طی واکنش زیر کراتین فسفات با دادن فسفات خود می تواند به سرعت مولکول ATP را بازتولید کند:
ATP + کراتین ADP O + کراتین فسفات

هشتگــــــــــــــ 
hدرورزشــکارانبــهعلــتافزایــشفعالیــتعضــالتوصــرفبیشــترانــرژیزیســتی،مصــرفکراتیــنفســفاتدرماهیچههــابــاالمــیرودودرایــنحالــتبــا

تولیــدبیشــترکراتینیــنمیــزانایــنمــادهدرادرارنیــزبــاالمــیرود.

اوریکاسید سوخت و ساز نوکلئیک اسیدهاحاصلمیشود. نتیجۀ اوریک اسیداستکهدر ادرار نیتروژندار دیگرمادۀدفعی اسید:  اوریک   ج( 
انحاللپذیریزیادیدرآبندارد؛بنابراینتمایلآنبهرسوبکردنوتشکیلبلورزیاداست.رسوببلورهایاوریکاسیددرکلیههاباعثایجادسنگ کلیه و 

در مفاصلباعثبیمارینقرسمیشود.نقرسیکیازبیماریهایمفصلیاستکهبادردناکشدنمفاصلوالتهابآنهاهمراهاست.

ترکیبها    

ترکیب با فصل 3 یازدهم:درآسیبهایمفصلیکهناشیازکارکردزیاد،ضرباتیاآسیبهاوبیماریمختلفاست،بخشصیقلیمفصلتخریب
میشودکهدراینحالتبدنآنآسیبراترمیممیکندمگرآنکهسرعتتخریببهحدیباشدکهفردبهبیماریهایمفصلیمبتالمیشود.

هشتگــــــــــــــ 
h .فراوان ترین مادۀ ادرار آب می باشد، بنابراین فراوان ترین مادۀ معدنی ادرار نیز محسوب می شود 

h .میزان انرژی و فسفات در کراتینین کمتر از کراتین فسفات می باشد 

h .می باشد ADP بیشتر از ATP میزان انرژی و فسفات در 

مواد دفعی نیتروژن دار

اوریکاسیداورهآمونیاکناممادةدفعی

یاختههایمتفاوتبدنیاختههایکبدییاختههایمتفاوتبدنیاختههایتولیدکننده

سوختوسازنوکلئیکاسیدهاواکنشکربندیاکسیدوآمونیاکتجزیۀآمینواسیدهاونوکلئوتیدهانحوةتولید

بسیارکمزیادبسیارباالانحاللپذیریدرآب

کمترازآمونیاککمترازآمونیاکبسیارباال)کشنده(درجهسمیبودن

دارد--------تواناییتشکیلرسوبوبلور

سنگکلیهونقرس--------بیماریمرتبط

قابلیتانباشتهشدنودفعباتجمعآنسریعاًموجبمرگمیشود.توضیحات
بلورهایجامدایجادمیکند.فاصلۀزمانیرادارد.




