
 

الجهازاالبالززا     
Urinary system 

,  حلٌلالمثانة واالحالبٌن والكلٌتٌن والٌتألؾ الجهاز البولً من 

 : Kidneysالكليتان 

سم 7-5سم طوال و12-10تقٌس حوالً , لون بنً محمر الكلٌة لها شكل حبة الفاصولٌاء مقعرة لألنسً ذات

 . سم ثخانة3-2عرضا و

أعلى الجدارالخلفً للبطن على جانبً العمود الفقري بمستوى الفقرات  البريتوانخلف الكلٌتان  تتوضع 

 .الصدرٌة الثانٌة عشرة حتى القطنٌة الثالثة

كما تتحرك الكلٌتان نحو األسفل باتجاه , توضع الكبدأخفض من الٌسرى نتٌجة أعرض و الكلٌة الٌمنى 

. التنفس حركاتسم نتٌجة  2.5شاقولً مسافة تبلػ حوالً 

ٌُدعى الجٌب الكلوي سرة الكليةٌوجد على الحافة المقعرة اإلنسٌة لكل كلٌة  , التً تمتد ضمن جوؾ كبٌر 

الفرع الخلفً للشرٌان  –ٌضة الحو -الشرٌان الكلوي  -الورٌد الكلوي  : السرة من األمام إلى الخلؾ  تحوي

 .عصبٌة إضافة ألوعٌة لمفٌة وألٌاؾ  -الكلوي 

 : وظائف الكلية

 –التحكم بتوازن الماء والشوارد ضمن الجسم   -طرح معظم فضالت االستقالب -

  –الشرٌانً الضؽط تنظٌم  – على التوازن الحامضً القلوي للدمالحفاظ  -

. (ٌرفع ضؽط الدم ) افراز الرٌنٌن  –الذي ٌساهم بتصنٌع الكرٌات الحمر  الريتروبيوتئينانتاج ا -

.  Dتصنٌع فٌتامٌن  -

 :ٌحٌط بالكلٌة ما ٌلً  : الكلية لفافات

 .على سطحها الخارجًتلتصق التً تحٌط بالكلٌة و المحفظة الليفية -1

 . الشحم حول الكلٌة -2

  . معا,وتؽلؾ الكلٌة والؽدة الكظرٌة حول الكلٌةتحٌط بالشحم ( جيروتا لفافة )  اللفافة الكلوية -3

 المحاضرة السابعة



 

. . الشحم جانب الكلٌة ٌتوضع خارج اللفافة الكلوٌة -4

 : مجاورات الكلٌة

 من الخلف:  

 . لمربعة القطنٌةالعضلة ا –عضلة البسواس  -الحجاب الحاجز  - 11,12الضلعٌن  -

 من األمام:  

 . الكبدٌة للكولونالزاوٌة    - القطعة الثانٌة للعفج : -الكلٌة الٌمنى 

. الزاوٌة الطحالٌة للكولون  – الطحال  - المعدة   -البنكرٌاس ذٌل  -:الكلٌة الٌسرى 



 

 

 : البنية الداخلية للكلية

.    ذو لون بنً فاتح فً المركز لبو -قاتم ذو لون بنً  فً المحٌط قشرتقسم الكلٌة الى 

            وتسمى السرةتتجه نحو وذروته  نحو القشر تجهت ة الهرمقاعد , ٌتألؾ اللب من عدة اهرامات

 . أعمدة برتنو تنفصل االهرامات عن بعضها بواسطة أعمدة من القشر تسمى  الحليمة الكلوية

. أعمدة برتنتمر أوعٌة الكلٌة من الجٌب الكلوي الى القشر من خالل 

 .فً الكلٌة وهو الوحدة الوظٌفٌة  النفرون فٌه الذي ٌتواجد نشيم الكلويارالبٌشكل اللب والقشر معا 

: من النفرون ٌتألؾ  

 االحليل

 الكظر األيمن

 الشريان الحرقفي االصلي

 الشريان الحرقفي الباطن الشريان الحرقفي الظاهر



 

:  Glomerulus الكبة الكلوٌة .1

 .( محفظة بومان)محفظة خاصة  ضمن تتألؾ من شبكة من الشعرٌات الدموٌة

:  Tubule األنبوب الكلوي .2

الشعبة ) التً تتألؾ بدورها من  وعروة هانلةالقرٌب المعوج من األنبوب  و ٌتألؾ, ٌتصل بالكبة الكلوٌة 

 .الجامعنبوب البعٌد واألالمعوج واألنبوب (  الشعبة الصاعدة - ةالنازل

 

 

 

 : الجهاز المفرغ

و تتصل كل حلٌمة مع كؤٌس هً أول جزء من الجهاز المفرغ  ذروة الهرم الكلوي و الحليمة الكلويةتشكل 

. صؽٌر

التً  الصؽٌرة لتشكل الكؤٌسات الكبٌرة اتسيالكؤ تتحد , ككيساًا  12ـ  8الصؽٌرة من  ٌساتوٌبلػ عدد الكؤ

  .ككيسات 3ـ  2ٌبلػ عددها 

 . الكؤٌسات الكبٌرة لتشكل الحوٌضة تتحد



 

 .تتصل مع الحالب بالوصل الحوٌضً الحالبً , جوؾ مخروطً تخرج من سرة الكلٌة :  الحويضة

 

 :  Renal Blood Supplyالدموية الكلويةالتزوية 

 . األبهرٌان كلوي رئٌسً ٌتفرع من تتزود كل كلٌة بالدم عبر شر

 .سر أطول من األي منالكلوي األي شرٌانٌكون ال

أربعة أمام الحوٌضة الكلوٌة , وٌنقسم كل شرٌان كلوي عادة إلى خمسة شراٌٌن قطعٌة تدخل سرة الكلٌة

 . انتهائٌة الٌوجد بٌنها مفاؼراتشراٌٌن وهً , وواحد خلفها

الفصوص التً تسٌر فً تتفرع الشراٌٌن القطعٌة الى الشراٌٌن الفصٌة و تتفرع الفصٌة الى الشراٌٌن بٌن 

. أعمدة برتن  

و التً تسٌر موازٌة لخط  الشرايين المقوسة و عند قاعدة االهرامات تتفرع الشراٌٌن بٌن الفصوص الى

و تتفرع المقوسة الى الشراٌٌن بٌن الفصٌصٌة التً تعطً الفرع النهائً و هو ,  االتصال بٌن القشر و اللب

.الذي ٌدخل الكبة الكلوٌة الشرين الوارد   

  .تؽذى كل كبة بشرٌن وارد واحدتكبة كلوٌة و  مليون  2ٌوجد فً كل كلٌة حوالً * 

. ياألجوف السفلفً الورٌد  الذي ٌصبالورٌد الكلوي فٌتم عبرأما العود الورٌدي الكلوي   

.داخل الكلٌة األوردة  بٌن توجد مفاؼرات كثٌرة على عكس التوزع الشرٌانً  

. ٌكون الورٌد الكلوي األٌسر أطول من األٌمن  

 

 

: ٌصب فً الورٌد الكلوي األٌسر  

ي األٌمن ال بٌنما الورٌد الكلو, ( المنوي أو المبٌضً ) الورٌد الكظري األٌسر و الورٌد القندي األٌسر  

.ورٌد حٌث ٌصب الكظري األٌمن و القندي األٌمن فً األجوؾ السفلً  أيٌصب فٌه   

 : Ureterاحلالب
وٌجري البول فً , إلى السطح الخلفً للمثانة  ةحوٌضٌمتد من ال, خلف البريتوانٌتوضع أنبوب عضلً 

. (الحووٌة ) الحالب بفضل التقلصات التمعجٌة 

 



 

. له مسار بطنً ومسار حوضً, سم 30-22ٌبلػ طول الحالب حوالً    

 

:طبيعية هي حالب ثالثة تضيقات لل  

( .الوصل الحوٌضً الحالبً )  اتصاله بالحوٌضةعند  -1  

  الشرٌان الحرقفً األصلً أمام تفرععند عبوره  -2

.وهو أضٌق جزء فً الحالب جدار المثانة  دخوله عند -3  

 

.أمام الجدار الخلفً للبطن البرٌتوان  األسفل خلؾٌسٌر الحالب نحو   

ٌتجه ثم ,ؾ والخل حو األسفلنٌسٌرثم , عند دخوله الحوض ٌمر الحالب أمام تفرع الشرٌان الحرقفً األصلً

 .قبل دخوله المثانة عند الذكور األسهر ٌتقاطع مع و انسٌا

.فً الحوض  الشريان الرحميمن األمام  الحالب ٌصالب عند االناث  

ت حتسم 2  –1,5و ٌسٌر مسافة ( باتجاه أمامً أنسً ) بشكل مائل  الخلفً ٌخترق الحالب جدار المثانة

. الحالب مخاطٌة المثانة و ٌنتهً فً صماخ  

الطبقة  -الطبقة العضلٌة  -الطبقة المصلٌة  :الداخل  الىمن ثالث طبقات هً من الخارج جدار الحالب تألؾ ي

.  المخاطٌة

 

 

 

 

 Urinary Bladderاملثانة  
تكون  رة عن وعاء لتخزٌن البول وإفراؼهوهً عبا, تقع المثانة ضمن الحوض خلؾ عظمً العانة تماما

 .«مل 350-300التبول هً  لحسكمٌة البول المثٌرة ». مل 500سعتها باالمتالء التام 

 ابطنً االمثانة عضو عند الوالدة تكونؾ,ومجاوراتها حسب كمٌة البول التً تحتوٌها المثانة ٌختلؾ شكل

. بطنياتصبح عضوا و بيضويا تأخذ شكالتمتلئ عندما لكن ,  عند البالؽٌن عضوا حوضٌاوتصبح 



 

 : لها اربعة سطوح  هرمًشكلهاالمثانة الفارؼة 

 . عنققمة وكما أن لها   ,ٌان جانبٌانسطحان سفل -سطح علوي  ( -سطح خلفً )  قاعدة

ٌقابل و فً الخلؾ مؽطى بالبرٌتوان الذي ٌنعكس أمامٌا على جدار البطن األمامً  :الوجه العلوي-1

 .لجدارٌن الجانبٌن للحوضاٌنعكس على فً الوحشً البرٌتوان المؽطً للوجه األمامً للمستقٌم و

ٌب لوجه العلوي للمثانة خلفٌا على الجدار األمامً للرحم لٌشكل الجالمؽطً لعند النساء ٌنعكس البرٌتوان 

  .( رتج دوغالس)  المثانً الرحمً

 :( الوجه الخلفي السفلي)  قاعدة المثانة -2

) ذات شكل مثلثً ٌدخل الحالبان فً الزاوٌتٌن العلوٌتٌن الجانبٌتٌن منها وٌنشأ األحلٌل من الزاوٌة السفلٌة 

 .(عنق المثانة 

 .نهاٌتً الحالبٌن -     االسهرٌنالحوٌصالن المنوٌان وبٌنهما  -:  الذكورعند  : وٌجاور هذا الوجه

 . عنق الرحم     -.الجدار األمامً للمهبل -:   االناث عند                        

 . وجهان محدبان ٌجاوران عظمً العانة  : الوجهان السفليان الجانبيان - 3

                   ٌثبت المثانة مع الذي  العصيبتتوضع خلؾ الحافة العلٌا الرتفاق العانة و تتصل مع :  قمة المثانة -4

 . جدار البطن األمامً

 . ٌشكل الزاوٌة السفلٌة للمثانة ومنه ٌنشأ األحلٌل:  عنق المثانة -5

 . (البروستات)عنق المثانة عند الرجل ٌستقر على السطح العلوي للموثة 

 ةدعى العضلة الدافعة وداخلًت ةعضلً ةومتوسط ةمصلً ةهً خارجًطبقات  ٌتكون جدار المثانة من ثالث

وهذه الطٌات , مع العلم أن الؽشاء المخاطً للقسم األعظم من المثانة الفارؼة ٌكون على شكل طٌات ةمخاطً

كما تدعى المساحة من الؽشاء المخاطً المؽطٌة للسطح الداخلً لقاعدة , تختفً عندما تصبح المثانة ممتلئة

وزاوٌته السفلٌة  ( ٌنالحالب يصماخ) فق زاوٌتاه العلوٌتان مع فتحتً الحالبٌنالذي تتوا المثانيبالمثلث المثانة 

.   مع الفوهة االحلٌلٌة الباطنة

وعنقها ثابتٌن فً ( قاعدتها)وٌبقى كل من سطحها الخلفً , عندما تمتلئ المثانة تصبح بٌضوٌة الشكل 

عن الجزء السفلً  البرٌتوانأن ٌتقشر  موضعهما إال أن سطحها العلوي هو الذي ٌنتبج داخل جوؾ البطن بعد

. وتصبح المثانة على تماس مباشر مع جدار البطن األمامً, ار البطن األمامًدلج

 

 : تروية المثانة



 

 .الحرقفي الباطنمن المثانً العلوي، والمثانً السفلً فروع :  الشراٌٌن

. تتجمع بضفٌرة تصب فً الورٌد الحرقفً الباطن:  األوردة

:  التعصيب

 .ٌعصب عضلٌة المثانة و مسؤول عن افراغ البول , العجزٌة من العقد نظٌر الودٌة: نظير الوديـ 

 .مسؤول عن استمساك البول,ٌعصب قاعدة المثانة وعنق المثانة , من العقد الودٌة القطنٌة :الودي -

 . العصب االستحيائيتعصٌب جسمً حسً عن طرٌق  -

 Urethra االحليل 
 Male Urethraاالحليل الذكزي 

وهو ٌمتد من عنق المثانة إلى الصماخ , سم 20حوالً  هٌبلػ طول مجرى مشترك للبول والسائل المنوي

. الظاهر على حشفة القضٌب  

 .ٌضم كل من االحلٌل الموثً والؽشائً  احليل خلفي ٌقسم الى

 .ٌضم كل من االحلٌل البصلً واالسفنجً( قضٌبً )  واحليل أمامي

 

 

 

 

:   الموثياالحليل  -1

تنفتح  .أعرض أجزاء االحلٌل وأكثرها قابلٌة للتمدد ٌتوضع ضمن ؼدة البروستات وهو, سم 3حوالً طوله 

 .فٌه القناتان الدافقتان 

:   االحليل الغشائي -2

تحٌط به . وهو أقل أجزاء االحلٌل قابلٌة للتمدد, وٌتوضع ضمن الحجاب البولً التناسلً, سم 1حوالً طوله 

 .ظاهرة االرادٌة المعصرة البولٌة ال

 .محاط ببصلة القضٌب :   البصلياالحليل  -3



 

:   االحليل االسفنجي -4 

 . الحفزة الزورقية  مشكاليتوسع ضمن حشفة القضيب , بالجسم االسفنجي للقضيبمحاط          

                .الجزء األضٌق من االحلٌل ككل ٌنفتح على حشفة القضٌب وهو( الظاهر)الصماخ الخارجً  ●

 

 :رتانمععّص  الذكري لإلحلٌل

 .ؼٌر إرادٌةو هً اإلحلٌل الموثً  و عنق المثانة بمستوى: باطنةال المعّصرةـ  1

  .تقع حول اإلحلٌل الؽشائً وهً إرادٌة:  الظاهرةرة ـ المعصّ 2

 Female Urethraاالحليل األنثوي 

ٌمتد من عنق المثانة إلى الصماخ  , أمام المهبلٌتوضع , ٌتجه الى األمام واألسفل , سم 4ٌبلػ طوله حوالً 

 . سم2.5بحوالً  أسفل البظرالدهلٌز  علىٌنفتح الذي الظاهر 

رتانلالحلٌل االنثوي   : معصّص

 .ؼٌر إرادٌةو هً  عنق المثانة عند: باطنةال المعّصرة-1

 . اإلحلٌل هً إرادٌة بمنتصؾ: الظاهرة  رةالمعصّ  -2

لمعصرة الظاهرة جسمً عن طرٌق ب ايصو تع ودي تعصٌب المعصرة الباطنةعند الذكور و االناث 

  .العصب االستحيائي

                                                 

 انتهت المحاضرة


