جزوه فصل  5زیست دهم
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

 مقدار ادرار در هوای گرم و همراه ورزش کردن کمتر می شود .زیرا عرق کردن سبب
کمبود آب بدن می شود و خون بیشتر به سطح بدن می رود تا کلیه ها.
 در هوای سرد مقدار ادرار افزایش می یابد .زیرا خون به بخش های عمقی بیشتر از پوست
می رسد.
تک تک یاخته های بدن در محیط مایع زندگی می کنند
 غلظت محیط مایع با غلظت درون یاخته مشابه است
 فشار اسمزی محیط مایع با فشار اسمزی درون یاخته مشابه است.
 اگر محیط مایع رقیق تر باشد
 اگر محیط مایع غلیظ تر باشد
یاخته

ورود بیش از حد آب به یاخته
خروج بیش از حد آب از یاخته

ترکیدن یاخته
چروکیدن
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 این شکل از نمای پشتی بدن است
 دنده ها در حفاظت از کلیه ی چپ نقش بیشتری دارند زیرا کلیه ی چپ باالتر است.
 کلیه ی چپ توسط دو دنده ی پایینی و کلیه ی راست توسط انتهایی ترین دنده محافظت
می شود.
 استخوان های ستون مهره ها در ناحیه ی کمر بزرگتر از ناحیه ی قفسه ی سینه هستند.
 حفاظت از کلیه ها در برابر ضربات مکانیکی هم توسط دنده ها انجام می شود و هم توسط
بافت چربی
 موقعیت اندام ها در برقراری هم ایستایی موثر است

 رگ های خونی کلیه و میزنای مستقیما به لگنچه متصل می شوند
 بافت چربی در محل اتصال لگنچه به بخش مرکزی کلیه مشاهده می شود.
 تنها بخشی ازگردیزه که در بخش مرکزی قرار می گیرد ،لوله ی هنله است.
 سرخرگ کلیوی باالتر از سیاهرگ کلیوی قرار دارد و میزنای پایین تر از همه آن ها قرار
دارد.
 هرم های کلیه فاقد کالفک و کپسول بومن می باشند.
 تعداد هرم های کلیه با تعداد لپ های آن برابر است.
 هر انسان ،دو کلیه 2 ،میزنای و یک میزراه دارد.
 ترکیب ادرار پس از ورود به لگنچه تغییر نمی کند
 کپسول کلیه بخش قشری را در برگرفته است.

 در اطراف لوله ی جمع کننده ی ادرار شبکه ی مویرگی وجود ندارد .این مجرا تبادل مواد
را با مایع بین یاخته ای اطراف خود انجام می دهد و این مایع بین یاخته ای نیز تبادل
مواد را با شبکه ی مویرگی دور لوله ی هنله انجام می دهد.

 در اطراف لوله ی هنله باالرو سرخرگ و اطراف هنله ی پایین رو سیاهرگ قرار دارد
 درون کالفک فقط خون روشن وجود دارد
 تعداد مجاری جمع کننده ی ادرار از تعداد گردیزه ها کمتر است .مقدار مواد زائد در
سیاهرگ کلیه کمتر از بزرگ سیاهرگ زیرین می باشد.

 سرخرگ وابران پس از خروج از کپسول بومن منشعب می شود و دو سرخرگ باریک تر را
ایجاد می کند .یک انشعاب به سمت لوله ی پیچ خورده می رود و شبکه ی مویرگی دور
لوله ای را ایجاد می کند و انشعاب دیگر به سمت باالرو لوله ی هنله می رود.
 سیاهرگ کلیه مواد زائد کمتری نسبت به سرخرگ آن دارد
 لوله ی جمع کننده ی ادرار جزءگردیزه نیست
 منشا سرخرگ کلیه آئورت می باشد.
 همه ی شبکه ی مویرگ های بدن به جز کالفک و شبکه ی مویرگی کبدی از سرخرگ
حاصل شده و به سیاهرگ ختم می شوند(.کالفک از سرخرگ حاصل شده و به سرخرگ
ختم می شود .شبکه ی مویرگی کبدی از سیاهرگ حاصل شده و به سیاهرگ ختم می
شود).
 شبکه ی مویرگی در اطراف لوله ی پیچ خورده ی دور و نزدیک و قسمت باالرو لوله ی
هنله حاوی خون روشن می باشد.
 قسمت پایین رو لوله هنله مواد را به سمت بخش مرکزی می برد و قسمت باالرو مواد را از
بخش مرکزی به بخش قشری می برد.
 قسمت پایین رو لوله ی هنله با قسمت باالرو شبکه ی مویرگی در ارتباط است(و بالعکس).
یعنی وقتی مواد در حای پایین رفتن درگردیزه هستند خون در حال باال آمدن در مویرگ
کناری است (همانند آبشش ماهی)
 منشا کالفک سرخرگ آوران و منشا شبکه ی مویرگی دور لوله ای سرخرگ وابران می
باشد.
 هم سرخرگ آوران و هم سرخرگ وابران جزء سرخرگ های کوچک محسوب می شوند.

مسیر گردش خون برای تولید ادرار
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سیاهرگ

 در انسان بافت پوششی کیسه های هوایی (حبابک) با کالفک مشابه است.
 مقدار تراوش به درون کپسول بومن با قطر سرخرگ اوران رابطه ی مستقیم و با قطر
سرخرگ وابران رابطه ی عکس دارد.
مواد برای ورود به گردیزه باید از موارد زیر عبور کنند
 بافت پوششی سنگ فرشی تک الیه ی کالفک
 غشا پایه ضخیم کالفک
 شکاف باریک ایجاد شده در بین رشته های پا مانند پودوسیت
 قطر سرخرگ آوران از وابران بیشتر است یعنی خون زیادی وارد کالفک می شود(چون
قطر سرخرگ آوران زیاد است) .اما این خون نمی تواند سریع از کالفک خارج شود(چون
وابران قطر کمی دارد) قطر کم وابران باعث می شود تا خون در کالفک تجمع کند و جمع
شدن خون در کالفک ،فشار تراوشی در کالفک را افزایش می دهد.

 بازجذب تنها مرحله در تولید ادرار می باشد که حجم ادرار اولیه را کاهش می دهد.
 ترشح و تراوش در جهت خروج مواد از خون عمل می کنند.
 تعداد میتوکندری ها در یاخته های لوله ی پیچ خورده زیاد است زیرا فرایند بازجذب و
ترشح به مقدار زیادی  ATPنیاز دارد.
 تراوش فقط در کپسول بومن دیده می شود اما بازجذب از لوله ی پیچ خورده ی نزدیک
شروع شده و در لوله ی جمع کننده هم دیده می شود(.نزدیک ،هنله ،دور ،جمع کننده)

 یاخته های لوله ی پیچ خورده ی نزدیک در سمتی که به سمت داخل لوله ی گردیزه می
باشد ریز پرز دارند.
 تعداد و ارتفاع ریز پرز ها در لوله ی پیچ خورده ی نزدیک نسبت به بقیه ی لوله های
گردیزه بیشتر است به همین دلیل مقدار بازجذب در لوله ی پیچ خورده ی نزدیک بیشتر
از سایر قسمت ها است.
 ریز پرز ها چین خوردگی های غشا یاخته هستند و یاخته های پوششی مخاط روده ی
باریک و لوله ی پیچ خورده ی نزدیک ریز پرز دارند.
 بافت پوششی مکعبی تک الیه در غده ی تیروئید و دیواره ی لوله ی پیچ خورده نزدیک
مشاهده می شود.
 تراوش فقط در کپسول بومن انجام می شود ولی بازجذب و ترشح در بخش های بعدی
گردیزه و لوله ی جمع کننده ادرار انجام می شود(.چون ترکیب نهایی ادرار در لوله ی
جمع کننده تعیین می شود)
 منشا تمام مواد ترشح شده خون نیست(بعضی از مواد از یاخته های دیواره ی گردیزه
ترشح می شوند).
 مواد ترشح شده ای که از خون می آیند از شبکه ی مویرگی دور لوله ای منشا می گیرند.
 افزایش یون هیدروژن

کاهش  pHخون

ترشح یون هیدروژن به درون گردیزه

افزایش  pHخون
 افزایش یون بی کربنات
شده به داخل گردیزه

افزایش  pHخون

کاهش بازجذی بیکربنات تراوش

کاهش  pHخون

 در عمل تراوش ،مواد از منافذ مویرگی کالفک ها عبور می کنند ولی در عمل بازجذب و
ترشح مواد از درون یاخته عبور می کنند.
 اگر سرخرگ های کوچک آوران تنگ شوند فشار خون کاهش می یابد و کاهش فشار خون
سبب کاهش تراوش ،بازجذب ،ترشح و مقدار ادرار می شود.
 در کلیه بازجذب یون هیدروژن و ترشح یون بی کربنات نداریم

مسیر حرکت ادرار
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خروج از بدن

 دریچه ای که جلوی بازگشت ادرار به میزنای را می گیرد از جنس مخاط مثانه است.

مواد دفعی نیتروژن دار در انسان
 اوره
 کرآتینین
 اوریک اسید
 همه ی اسید های آمینه و قند ها پس از تراوش بازجذب می شوند و مقدار آن ها در ادرار
صفر است(.افراد سالم)
 میزان انرژی کرآتین فسفات > کرآتینین است.

 چرا فردی که نقرس دارد نباید گوشت بخورد؟ چون گوشت قرمز سرشار از اوریک اسید
است

 تنظیم اب تحت تاثیر هورمون ها می باشد.
 هورمون ضد ادراری باعث غلیظ تر شدن و پررنگ شدن ادرار می شود.
 اندام هدف هورمون ضد ادراری و آلدسترون کلیه می باشد.

 پارامسی آغازی تک یاخته ای می باشد.
 اوریک اسید از طریق روده به همراه نواد دفعی دستگاه گوارش دفع می شود.
 محتوای لوله های ماپیگی (آب ،یون ها و اوریک اسید) به درون روده تخلیه می شود.

 آب شیرین نسبت به مایع بین یاخته ای ماهیان ساکن این آب رقیق تر است و امالح و
غلظت کمی دارد
 به دلیل غلیظ تر بودن درون بدن ماهی آب شیرین نسبت به محیط بیرون ،در این ماهی
ها فشار اسمزی درون بدن بیشتر از بیرون است.
 در ماهیان اب شور ،غلظت و فشار اسمزی محیط از مایعات بدن ماهی بیشتر است .در
نتیجه آب تمایل دارد از بدن این ماهی ها خارج شود.
 در ماهیان آب شور هم کلیه و هم آبشش در دفع شرکت دارند.
 غدد نمکی در پرندگان در قسمت باالیی کاسه ی چشم قرار دارد

