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 اإلبراز البولي
 

 

 

 : يتمهيد إشكال

  النشاطهذا  بواسطة الدم ، ويترتب عن إليهاومواد القيت المنقولة  2O يتطلب النشاط المستمر لخاليا أنسجة مختلف أعضاء الجسم ، استعمال 

 فضالت يتم طرحها في الوسط الداخلي ) اللمف والدم ( .

 ها على شكل عرق ، وبول ...حيتم طر  األخرىالفضالت  سا عن طريق التنفس ، فإنأسا 2CO فإذا كان الجسم يتخلص من 

 ماهي األعضاء والبنيات التي تؤمن الجهاز البولي ؟  -فما هي مكونات البول ؟  -

 الجهاز في ثبات الوسط الداخلي ؟ وكيف يساهم  هذا -

I. مكونات البول: 

 :تعريف البول (1

 .ديةامن البول يوميا في الحاالت الع L 1.5يطرح اإلنسان حوالي . قليل الحمضية ،و رائحة مميزةذ ،لونه أصفر فاتح ،البول سائل صاف -

 :مكونات البول (2

 :1النشاط 

 :تحليل البول

 المكونات النتيجة التجربة

 ماءالبول يحتوي على  يتبخر الماء ويتكاثف في أعلى األنبوب  التسخينالبول + 

+ محلول فهلينغالبول + 

 التسخين

 .في الحاالت العادية غياب الراسب األحمر االجوري -

 ظهور الراسب األحمر اآلجوري -

 كليكوزالبول ال يحتوي على  -

 في حالة السكري يمكن أن يحتوي البول على كليكوز  -

+  حمض أسيتيكالبول + 

 التسخين

 في الحاالت العادية اليتعكر البول  -

 في حالة تعكر البول وال يختفي مع التسخين  -

  الزاللعدم وجود  -

 وجود الزالل        التهاب الكليتين  -

  أمالح الكلورورالبول يحتوي على  راسب أبيض يسود تحت تأثير الضوء  - نترات الفضةبول + محلول 

 + تسخين بوتاسبول + 
تصاعد غاز يلون ورق عباد الشمس األحمر باللون 

 األزرق
  النشادرالبول يحتوي على 

 ميتيل محلولبول + 

 لزنتيدرولا
  بولةالبول يحتوي على  تكون حلقة بيضاء  

ثم  الخلبول + قطرات من 

 ندلي في البول  خيطا رقيقا
  حمض بوليالبول يحتوي على  كون بلورات حول الخيط .تتبعد يومين  -

  :استنتاج
 :يتكون من األخيرللبول أن هذا  الكيميائين من التحليل ييتب

  واألمالح المعدنيةالماء 

 ردالنشاو الحمض البولي ،مثل البولة  فضالت سامة: 

 ناتجة عن هدم األحماض االمينية البولة. 

 الموجودة بكثرة في نواة الخليةة ناتج عن تدهور بعض المكونات الخلوي الحمض البولي. 

  تفرزه الكلية وتطرحه النشادرلول مح. 

 :ملحوظة
بداء السكري  كما يدل طرح الزالل ) بروتين ( في البول  اإلصابةأثناء الكليكوز  تطرح في البول مثل : أنهناك مكونات غير عادية يمكن  -

 .على التهاب الكليتين

 .الكحول وبعض المركبات الغذائية .. ،األسبرين ،: البنسليناألدوية  وهناك مكونات ظرفية مثل -

 :مصدر البـول (3

 : 2النشاط 

 ما هو  مصدر البول ؟ :تساؤل  -

 .البول يتكون انطالقا من الدم عل مستوى الكلية :فرضية -

 :مالحظات وتجارب -

 انطالقا من  عدة مالحظات وتجارب نذكر منها : 

 .حقنها في الدم لك بعدظهور مواد في البول وذ  -

 .في البول والمتواجدة في الدم طرح بعض الهرمونات -

 .ن الدم والمتواجدة عادة في البولالكلية االصطناعية التي تعتمد على إزالة بعض المواد م -

 .نتج أن مصدر البول هو الدم أساسامن خالل هذه المالحظات والتجارب نست :اجاستنت -
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 :ولسمية البـ (4

 : 3النشاط 

ساعة الى هالكها . في حين ال يؤدي حقن نفس الحجم من ماء مالح الى  24يؤدي الحقن الضموريدي لقنية بالبول الذي أنتجته خالل   :تجربة

 موت القنية .

 محلول النشادر ...(  -حمض بولي  –البول يتكون من فضالت سامة : ) البولة  :استنتاج

تلعب الكلية دور مرشح اصطفائي حيث تطرح فقط الفضالت األزوتية ،كما تساهم في ثبات الوسط الداخلي بطرح الفائض من  :خالصة

 (.بعض المواد ) األمالح المعدنية ...

II. الجهاز البولي: 

 رسم تخطيطي للجهاز البولي عند اإلنسان :البوليمكونات الجهاز  (1

  بولية تطرح البول نحو الخارج مسالكيتركب الجهاز البولي من كليتين ومن. 

 ارج الجسم.خ حليل فينقل البول من المثانة الىاإل أما ،الحالبين ينقالن البول من الكليتين الى المثانة وهذه األخيرة  يتجمع فيها البول 

 رسم تخطيطي ألنبوب بوليو رسم تخطيطي لمقطع طولي في كلية :بنية الكلية (2

  الكلية  خارج ثم من الحويض الذي يمتد ،مخاريط تسمى أهرامات قشرية تحيط بمنطقة لبية تتكون من عدةتتشكل الكلية من منطقة

 .بواسطة الحالب، وهي عضو شديد التعرق

 بنية   تعد .جمعم، يليها أنيبب ملتو يتصل بأنبوب بولي على محفظة ويشمل كل أنبوب ،عددا كبيرا من األنابيب البولية تضم الكلية

ذه ه البولية والتعرق الشديد ودقة المساحة الفاصلة بين الدم وتجويف مساحة مهمة للتبادالت بفضل العدد الكبير لألنابيب الكلية

 .األنابيب

 مكيفا على تطهير الدم . بفضل تعرقها الهائل وكثافة أنابيبها البولية تعتبر الكلية عضوا 

III. اإلبراز البولي: 

 تشكل األنابيب البولية الوحدة الوظيفية للكلية حيث يتكون على مستواها البول انطالقا من الدم خالل ثالثة مراحل :

داخلي ى الجوف الليتجلى في ترشيح الجزيئات الصغيرة الموجودة في البالزما على مستوى الكبيبات ومرورها ا :الترشيح الكبيبي -أ

 . األوليؤدي هذا الى تشكل البول وي ،ال تمر عبر هذه المساحةفهي بيرة الجزيئات الك وأيضاالخاليا الدموية أما للمحفظة. 

المعدنية وهذه المواد تعتبر عناصر  واألمالحالكليكوز وجزء من الماء  امتصاصتتجلى هذه الظاهرة في إعادة  :إعادة االمتصاص -ب

 .لملتويا باألنبوبعيرية التي تحيط شبكة الشجديد بمقادير كبيرة وتعود للبالزما في مستوى ال ن، تمتص منافعة للجسم اقتياتية

 ريكهيبوالوحمض  ية تطرح مع البالزما مثل النشادرتصنع الكلية انطالقا من المواد السامة للبالزما مواد أقل سم :اإلفراز األنيبيبي -ج

 .البول النهائي األخيرويشكل هذا وتساهم هذه الظاهرة مع ظاهرة إعادة االمتصاص في رفع تركيز مواد البول 

 :ةخالص

البالزما وتعمالن على ضمان التوازن بين مختلف السوائل المكونة للوسط  الكليتان تحافظان على ثبات مقادير األمالح المعدنية والماء في

 .الفضالت الناتجة عن نشاط الخالياالدم من المواد السامة وذالك بطرح  واللمف ( وعلى تخليص الداخلي ) الدم
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