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الخالصة
يهدف البحث إلى دراسةة الكليةة فةي صةقر الحةوام إ إذ تمتلة وج مةا الكلةى المسةت يلة جالكبيةرةإ تقةع
بشكل متماثل في العجز المركب  synsacrumجتصل إلى الرئتيا ما األمةام .ذات لةون بنةي قةام إ جتتكةون مةا
ثالثة أقسام قحفي ججس ي جخلفي.
بينةة النتةةةائ إن الكليةةةة محابةةةة بمحفقةةةة رقيقةةةة تتةةة ل مةةةا الع ةةةل األملةةةا جالنسةةةي الليفي.كمةةةا أن
الفصةو فةي الكليةة تحتةوي علةى قشةةرة جلةب جأن كميةة القشةرة اكبةر بك يةر مةةا اللةبإ تحةي مسةا ة كبيةرة مةةا
القشرة بجزر صغيرة ما النخاعإ كما أن القشرة جالنخاع ال يكونان ببقة خارجية جداخلية مستمرة .
هناك نوعان ما الو دات الكلوية (النفةرجن  : nephronsالنةوع األجل هةو نفةرجن قشةري الةذي يكةون
الجزء األكبر ما القشرة جهو خالي ما عرجة هنلي جمحدد بمن قة القشةرة مةا الفصةيه جهةذا النفةرجن هةو نةوع
مشابه لنفةرجن الزجا ة إ أمةا النةوع ال ةاني فهةو النفةرجن النخةاعي الةذي يحتةوي علةى عةرجة هنلةي التةي تختةر
من قة النخاع جيشبه نفرجن اللبائا .
المقدمة
يتكون الجهاو البولي لل يور ما وج ما الكلى الكبيرة المت اجلة التي تقع فةي مةرخرة الجةذع علةى جةانبي
العمود الفقري تكون الكلية مفصصة جتشغل من قة العجز المركب Sturkie, 1986; Robert, ( .Synsacrum
)1991; Tom, 2000; Howard, 2002
تعةةد الكلةةى فةةي ال يةةور جاللبةةائا أع ةةاء رئيسةةة فةةي إدامةةة تةةواون جسةةم الكةةائا جعةةدم تغيةةر مةةع المحةةي
الخةارجي مةا خةالل المواونةة بةيا ترشةيي الكبيبةةة جالمحتةوو أاليةوني جكميةة ايفةراو لينابيةب الكلويةة جالتنافذيةةة
جدرجة موضة  PHسوائل الجسم (Hall,1983; Carpenter, 2003).
ان الكلةى بةال يور اكبةر جمةا قياسةا مةع كلةةى اللبةائا إذ تتةراجن بةيا  %2.6-1مةا جون الجسةم سةب أجنةةاس
ال يور جتكون الكلى كبيرة في ال يور الصةغيرة التةي تمتلة نشةاب اي ةي كبيةر جكةذل فةي األجنةاس التةي تمتلة
قدة ملحية(Abraheam, 1981; Nowry, 1985).
بةينا  Kingج (1984), Mclellandإن الكلةى فةي ال يةور تكةون مفصصةة جتقسةم كةل كليةة إلةى ثةال
فصو فه قحفي  Cranial lobeجفه جس ي  Middle lobeجفه ذيلي Caudal lobeجهذ الفصةو
تكون مختلفة األشكال جاأل جةام بةيا أنةواع ال يةور المختلفةة جينشة الحالةب مةا الفةه الوسة ي لكةل كليةة جيفةتي
الحالبان بفتحات منفصلة في المسل البولي  Urodeumللمجمع  Cloacaجال توجد م انة بولية في ال يور.
تعةةد النفرجنةةات الو ةةدات الوليفيةةة للكليةةة جتمتلة كلةةى ال يةةور نةةوعيا مةةا النفرجنةةات األجل هةةو النةةوع
القشري  Cortical typeجيكون خالي مةا عةرجة هنلةي جتختةر من قةة القشةرة إ جهةذا النةوع مشةابه لنفرجنةات
الزجا إأما النوع ال اني فهةو النةوع النخةاعي  Medullary typeجيحتةوي علةى عةرجة هنلةي جيختةر من قةة
اللب جمشابه لنفرجنات اللبائا . (Braun & Dantzler, 1972; Morild et.al, 1985).
تشكل النفرجنات القشرية والي  %90ما العدد الكلي للنفرجنات جهذا النوع يمتل كبيبةات صةغيرة ق رهةا
والي  40مايكرجميتر بينما يشكل النوع النخاعي  %10ما العدد الكلي للنفرجنات جتحتوي كبيبات كبيةرة الحجةم
ق رهةا ةوالي  100مةايكرجميتر جتقةع فةي النهايةات القشةرية للمخةاري اللبيةة(Al-Sheekle et.al, 1990; .
)Allison & Anne, 2001
هناك العديةد مةا الفصيصةات فةي الكليةة بع ةها سة حي جالةبعُ األخةر يطحةدد بواسة ة النبيبةات الجامعةة
جيتكةون كةل فصةيه مةا قشةرة  Cortexجلةب  Medullaجيكةةون نسةي القشةرة أسةم مةا نسةي اللةب إذ تشةةكل
القشةةرة ةةوالي  %81-71جيشةةكل اللةةب  %15-5مةةا الفصةةيه جتمتةةد القشةةرة إلةةى أعمةةا الكليةةة بةةيا ج ةةول
الجزيةرات اللبيةة ) . (Riddell, 1999; Barbara & Jone , 2000جتقهةر الفصيصةات قيةر منتقمةة الشةكل
بسبب اقتران الو دات القشرية مع المخاري اللبية التي تكون محابة بنسي ضام ;(Bradbury & Phil,1973
). Boykin & Braun, 1993
تتكون الكبيبات ما شبكة ما العةرجات الشةعيرية المحابةة بمحفقةة تةدعى محفقةة بومةان Bowman’s
capsuleإ جتقهةةر الكبيبةةات لكلةةى ال يةةور مختلفةةة األ جةةام جلكنهةةا مشةةابهة تقريبةةا لمةةا موجةةود فةةي اللبةةائا جلكنهةةا

اصغر جلها نقام ابس ما العرجات الشعيرية الدموية .يتكون مركز الكبيبة ما كتلة صةلدة مةا الخاليةا المسةراقية
 Mesangial cellsالتي تترتب ولها العرجات الشعيرية جي ل علةى الكبيبةة جمحفقةة بومةان مصة لي جسةيمة
مةالبيجي أج الجسةيمة الكلويةة  malpighian or Renal corpuscleإ ;( Kurihara &Yasuda, 1973
).Siller, 1981
ألهرت الدراسات ب ن محفقة بومان تتكون ما ببقتيا تنحصةر بينهمةا الفسةحة المحفقيةة إ تتة ل ال بقةة
الخارجيةة الجداريةة مةا خاليةةا لهاريةة رشةفية بسةي ة أمةةا ال بقةة الداخليةة الحشةوية فتتكةةون مةا خاليةا لهاريةةة
رشفية عالية التخصه تسمى الخاليا القدمية  Podocytesالتي تكون قريبة في موقعهةا مةا الشةعيرات الدمويةة
للكبيبةةةة جتغلفهةةةا بصةةةورة كاملةةةة ج تمتةةةد مةةةا جسةةةم الخاليةةةا بةةةرجوات ابتدائيةةةة جبةةةرجوات ثانويةةةة أج سةةةويقات
Pediclesجالتي تتداخل مع سويقات الخاليا المجةاجرة(Al-Aanee&Harith,1990;Al-Mokhtar&Abd- .
)Hakem, 2000
يوجةةد جهةةاو جةةار الكبيبةةة  Juxtaglomerular Acomplexفةةي ال يةةور جهةةو مجموعةةة مةةا الخاليةةا
المتخصصة تقةع مجةاجرة للجسةيمة الكلويةة إذ تكةون بعةُ خاليةا النبيةب الملتةوي القاصةي جفةي الجهةة المالصةقة
للشريان الكبيبي الوارد أبول جأك ر نحافة ما بقية خاليا النبيب جتكون أنويتها متقاربة مةع بع ةها فتبةدج المن قةة
تح المجهر قامقة ما بقية النبيب ج تدعى هذ المن قة ما الخاليا بالبقعة الك يفة Macula densaإ يجاجر هةذ
البقعة خاليا أخرو شبه لهارية ذات نوو كرجية جهيولي بيبي تعود هةذ الخاليةا إلةى الغاللةة الوسة ى للشةريان
الوارد المتماس مع البقعة الك يفة جاصلها خاليا ع لية ملسةاء تحةورت فةي الشةكل جالتركيةب تةدعى هةذ بالخاليةا
جارة الكبيبة  Juxtaglomerular cellsجتك طون مع البقعة الك يفة جهاو جار الكبيبة (Siller, 1971 ; Farner
)et. al, 1972; Fitzsimons, 1978إ
أشةةةار  (1974)Marshalإلةةةى إن النبيبةةةات الملتويةةةة الدانيةةةة جالنبيبةةةات الملتويةةةة القاصةةةية تم ةةةل األجةةةزاء
االبتدائيةةة جال رفيةةة للو ةةدات الكلويةةة إذ يبةةدأ الجةةزء الملتةةوي للنبيةةب الةةداني بةةالقرط مةةا الق ةةب البةةولي للجسةةيمة
الكلوية ج تتصل محفقة بومان مع النبيبات الملتوية الدانية.
ذكر  (1983), Hallإن النبيبات الملتوية الدانية تم ل الجزء األساسي للنوع القشري ما النفرجنةات جيم ةل
تقريبا نص ال ول الكلي للنفرجن جيكون اقل ما النص في بعُ النفرجنات النخاعية .ج تمر النبيبةات الملتويةة
القريبة خالل من قة اللب جيقل ق رها تدريجيا لتشكل ق ع رقيقةة  Thin segmentللعةرجة اللبيةة جقبةل إن تصةل
إلى قاعدة العرجة اللبية تغير هذ النبيبات شكلها لتكون ق ةع سةميكة  Thick segmentجالتةي بةدجرها تصةل إلةى
قاعدة القشرة قبل إن تندم مع النبيبات الملتويةة القاصةيةإ تشةكل الق ةع النحيفةة جةزء مةا ال ةرف النةاول للعةرجة
اللبيةةةةةةة بينمةةةةةةا الق ةةةةةةع السةةةةةةميكة تشةةةةةةكل جةةةةةةزء مةةةةةةا ال ةةةةةةرف النةةةةةةاول جكةةةةةةل ال ةةةةةةرف الصةةةةةةاعد للعةةةةةةرجة
اللبية(Miwa&Nishimura, 1986).
ذكر  (1971) ,Sillerإن الخاليا المب نة للق ع النحيفة في كلى الدجا تكون مكعبة إلةى رشةفية الشةكل
بولها يصل إلى  5مايكرجميتر جيكون الغشاء القمي للق ع النحيفة قليل الت ور ذج افة فرشاتية قصةيرة جأ يانةا
تحةةوي الزقابةةات جاألهةةداط .جتةةب ا الق ةةع السةةميكة بخاليةةا لهاريةةة مكعبةةة الشةةكل يتةةراجن ارتفاعهةةا بةةيا 8-7
مةةايكرجميتر جتحتةةوي علةةى انويةةة كرجيةةة أج بي ةةوية الشةةكل إ جيكةةون سةةايتوبالومها أك ةةر ك افةةة مةةا سةةايتوبالوم
الق ع الرقيقة بسبب الك افة العالية للع يات السايتوبالومية ).(Hodges, 1974
اشةار  Kingج (1984) ,Mclellandإلةى إن النبيبةات الجامعةة فةي الةدجا التةي تمةر فةي من قةة القشةرة
للفصةةيه تعةةرف باسةةم النبيبةةات الجامعةةة ةةول الفصةةيه  Perilobular collecting tubulesبينمةةا تسةةمى
النبيبات التي تمر فةي المن قةة اللبيةة بالنبيبةات الجامعةة اللبيةةإ تتجمةع النبيبةات اللبيةة لكةل فصةيه فةي قنةاة كبيةرة
مفةةردة تةةدعى القنةةاة الجامعةةةإ تةةب ا النبيبةةات الجامعةةة بخاليةةا لهاريةةة مكعبةةة إلةةى عموديةةة جاباةةة جسةةايتوبالومها
بيبي المقهر.
المواد وطرائق العمل
تم شراء ال يور المختارة للدراسة ما األسوا المحلية فةي محافقةة النجة جبعةد الت ةحية بةال يور جمعة
( 8عينةةات لكليتةةي صةةقر الحةةوام شةةمل الةةذكور جاينةةا علةةى ةةد سةةواء إذ تةةم ت بي ة ال ةةائر فةةي صةةحا التشةةريي
للحصول على جضع مناسب لتشريحه جتم عمل ش في الجهةة السةفلى الب نيةة للجسةم تبعهةا إوالةة الجلةد جاألع ةاء
األخةرو إ جلغةةرا الدراسةةة النسةةجية اخةذت العينةةات مةةا فصةةو الكليتةةيا جثبتة فةةي محلةةول الفورمةةاليا بتركيةةز
) (%10جلمدة  48ساعة ثم قسل العينات بالماء الجاري جنقل إلى سلسلة ما الكحةول االثيلةي المتصةاعد التركيةز
ابتداء ما ) (%50جلغاية ) (%100إ تل ذل عملية الترجي باستعمال الزايليا ثم عملية ال مر في شمع البارافيا
جق ع العينات بسطم خمسة مايكرجمتر جاستعمل صبغة هارس هيماتوكسليا-ايوسيا). (Luna, 1968
تةةم فحةةه الشةةرائي الزجاجيةةة باسةةتعمال المجهةةر ال ةةوئي جتح ة قةةوو تكبيةةر مختلفةةة ثةةم صةةورت المقةةابع
باستخدام مجهر ضوئي مزجد بكاميرا تصوير.
Results & Discussion
النتائج والمناقشة

لهرت الكلى في صقر الحوام مكونة ما ثالثة اقسةام قحفةي  Cranialججسة ي  Middleجخلفةي Caudal
جاليمكا تسميتها بفصو كما في كلى اللبائا النهاالتم اليها بصلة كما بيا ذل  1971) Sillerجكما في بقيةة
ال يور شغل الكلى من قة العجز المركب على جانبي العمود الفقري في مرخرة الجذع (صوررة. 1
ألهةةرت الدراسةةة النسةةجية بةةان الكليةةة مغ ةةاة بمحفقةةة رقيقةةة مةةا أليةةاف ع ةةلية ملسةةاء مةةع بعةةُ األليةةاف
الشبكية (صورة 2في الكلية اليمنى جهذا ما أكد  Al-Aaneeج.(1990) Harith
تكون الكلية ما العديد ما الو دات تعرف بالفصيصات  lobulesالتي تكون م مورة في أعما مختلفةة
داخل الكليةإ جكل فصيه يتكةون مةا القشةرة جاللةب جأن كميةة أنسةجة القشةرة اكبةر مةا اللةب فةي الكليةة اليسةرو
(صورة 3جهذا يتف مع نتائ  (1986) Sturkieج .(1999), Riddelجال توجد دجد جاضحة ل بقةات القشةرة
جاللةب كمةةا هةةو الحةةال فةةي اللبةائا جتتفة هةةذ النتيجةةة مةةع  Hodgesإ) (1974عنةد دراسةةته النسةةجية لكلةةى بعةةُ
ال يور.
ألهرت النتائ إن الكبيبات في الصقر مشابهة للكبيبات في اللبائا إ متكونة ما نقةام ابسة مةا العةرجات
الشةةعيرية الدمويةةة التةةي ترتب ة ةةول لةةب مةةا الخاليةةا المسةةراقية  Mesangial cellsجمحابةةة بمحفقةةة بومةةان
 Bowman's capsuleالتي تتكون ما ببقتيا األجلى هي ال بقة الخارجية الجدارية جتتة ل مةا خاليةا لهاريةة
رشفية بسي ة جال انية هي ال بقة الداخلية الحشوية التي تت ل ما خاليا لهارية عالية التخصه تسمى الخاليةا
القدمية  Podocytesجتحصةر هةاتيا ال بقتةيا بينهمةا الفسةحة المحفقيةةإ جتمتلة الكبيبةات ق بةيا الق ةب البةولي
 Urinary poleجفي هذا الق ب تسةتمر الفسةحة المحفقيةة مةع تجوية النبيةب الملتةوي الةداني جالق ةب الوعةائي
 Vascular poleجمنه تدخل الشرينات الواردة إلى الكبيبة جتخر الشرينات الصادرةفي الكلية اليمنى (صورة 4
 .جهذا مشابه لما ججد  Barbaraج (2000) Johnج .(2003) Carpenterفي اللبائا جال يور.
جألهرت النتائ ججود نوعيا ما الكبيبات النوع القشري الصغير جالنوع اللبي الكبيرإ كذل فان توويةع
النوع القشري يكون أك ر جضو ا في محي القشةرة للكليةة اليسرو(صةورة  5جهةو مشةابه للكبيبةة فةي الزجا ة
جيكون النوع اللبي للكلية اليسرو (صورة  6اقرط إلى اللةب جمشةابه لنةوع اللبةائا جهةذ النتةائ أكةدها Casotti
ج (2000) Braunما خالل دراستهما الكلى في العصافير . Sparrows
تقهر النبيبات الملتوية الدانية  Proximal convoluted tubulesفي المق ع النسجي للقشرة كرجيةة أج
مت اجلة جتب ا ب بقة ما الخاليا القهارية العمودية الواباةة جتمتلة خاليااالسة ي الحةرة علةى افةة فرشةية مةع
ججود انوية قاعديةةإ جألهةرت النبيبةات الملتويةة القاصةية  Distal convoluted tubulesاختالفةا عةا النبيبةات
الملتوية الدانية للكلية اليمنى في ب انتهةا القهاريةة التةي ال تمتلة افةة فرشةية جتكةون الخاليةا المب نةة لهةا مكعبةة
الشةةكل جاقةةل اص باقا(صةةورة  7إ كمةةا ألهةةرت النتةةائ إن النبيبةةات الجامعةةة  Collecting tubulesكان ة
متوس ة بيا النبيبةات الملتويةة القاصةية جالدانيةة للكليةة اليسةرو جكانة الخاليةا المب نةة لهةذ النبيبةات مكعبةة إلةى
عمودية جاباة جالسايتوبالوم بيبي المقهر جتقوم هذ الحبيبات بإفراو المخةاب الةذي يحمةي الخاليةا المب نةة مةا
موضة اليوريا (الصورة  8إ كما لهرت الق ع النحيفة  Thin segmentsللعرجات اللبيةة مب نةة ب بقةة مفةردة
مةةا الخاليةةا المسة حة مةةع افةةة فرشةةاتية قليلةةة الت ةةورإ أمةةا الق ةةع السةةميكة  Thick segmentsفتكةةون الخاليةةا
المب نة لها لهارية مكعبة الشكل جالسايتوبالوم أك ر ك افة جأك ر اص باقا ما خاليا الق ع النحيفة (صةورة .. 8
جهذ النتائ تتف مع نتائ  1974) Hodgesفي دراسته لكلية بعُ ال يور.

الصورة ( :(1تبيا موقع الكليتيا في الصقر
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الصورة( :(2تبيا المحفقة في كلية الصقر اليمنى

الصورة( :(3تبيا توويع القشرة جاللب في الكلية اليسرو 10x
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M= medulla L=lobule ,C=cortex
VP=vascular pole

الصورة( :(4تبيا تركيب الكبيبة للكلية اليمنى

,
PC= proximal

UP=urinary pole,

G=glomerule CS=capsular space

convoluted

الصورة( : 5تبيا الكبيبات ما النوع القشري الصغير في الكلية اليسرو 10x
اليسرو x 40
MG = medullary glomeruli

الصورة( : 6تبيا الكبيبات ما النوع النخاعي الكبيرفي الكلية

CT
 تبيا الق ع السميكة جالنحيفة ما عرو هنلي:(8(الصورة
CT= collecting 40x في الكلية اليسرو

20 x  تبيا النبيبات الملتوية الدانية جالقاصية في الكلية اليمنى: 7(الصورة
PCT= proximal convoluted tubule
bb= brush border

tubules
N=thin segment ,K=thick segment
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Abstract
The present research aimed to study the kidney of the Seteppe Buzzard , which
had paired large and symmetrical rectangular kidneys , located in the synsacrum ,
extend to the lung interiorly with dark brown color . they composed of three portions ;
cranial , middle and caudal .
The results revealed that the kidney was enclosed by
thin capsule , consist of smooth muscle fibers and fibrous tissue . The lobes of the
kidney contain medulla and cortex , the quantity of the cortical tissue is more than the
medullary tissue , The large area of the cortex surrounded the small islets of the
medulla .The cortex and medulla do not constitute continuous internal and external
layer . There are two types of nephron , the first is the cortical nephron which
represented the large portion of the cortex that devoided from henles loop and
limited by cortical zone from the kidney lobule , this nephron was similar to reptile
nephron .While the second type ( medullary nephron) which contains the henles loop
that penetrate the medullary zone and resemble to mammalian nephron.

