
 

 

 في الطيور الجهاز البولي

 
٪ من وزن  ۲٫۷:  1كبيرتين، يتراوح وزنيا النسبي من  two kidneys يتكون الجياز البولي في الطيور من كميتين

عن طريق  درارويخرج منيما االالتالي شكل الري الجسم ويختمف ىذا الوزن حسب الجنس، تقعان عمى جانب العمود الفق
 في الطيور مثانة بولية.وال يوجد من غرفة المجمع الجزء األوسط ينتييان في  two ureters حالبين

 

 
 بالسطح البطني لعظام الحوضالكمية في الطيور تتكون من عدة فصوص وىى ممتصقة 

الشكل إلى حد ما ولونيا بني داكن تتكون من ثالث فصوص والدجاج  غير منتظموالكمية في الطيور عضو مستطيل 
سم إال أن ىذه األبعاد تتباين كثيرة تبعا لمنوع أو  1سم وسمكيا حوالي  ۱٫۵سم وعرضيا  ٦البالغ يصل طوليا إلى حوالي 



 

 

. وتقع مقدمة الكمية خمف أكبر نسبيا عن الثديياتالساللة. وبصفة عامة فإن وزن الكميتين منسوبة إلى وزن الجسم يكون 
والخمفي أو  middle واألوسط cranial تظير الكمية مكونة من ثالث مناطق ىي القسم األمامي،الرئتين مباشرة 

الكمية وجزء فوق سطحيا والجزء من الحالب الذي يوجد خارج . أما الحالب فيوجد جزء منو تحت سطح caudal ألذيمي
الكمية يتجو لمخمف حتى يدخل الجزء األوسط من غرفة المجمع مما سبق يتضح أن الجياز البولي في الطيور يتكون 

 أساسا من جزئين رئيسيين ىما:

 The kidney الكمية -1

مل عمى تخميص الجسم من نواتج ىدم ىي عضو اإلخراج األساسي في الجسم وىي تع kidney الكمية
أو نواتج التمثيل الغير كامل لمبروتينات حيث عادة يحدث احتراق كامل لمكربوىيدرات  protein catabolism البروتينات

ولكن بالنسبة لمبروتينات ال يحدث ليا أكسدة  غاز ثاني أكسيد الكربون والماءوالدىون إلنتاج الطاقة ويتكون نتيجة ذلك 
 uric حيث يتبقى نتيجة عممية التمثيل الغذائي ليا بعض المركبات النيتروجينية التي تتحول إلى حامض اليوريك كاممة
acid .وباإلضافة إلى ذلك تقوم الكمية بإخراج بعض األمالح 

عمميات  يدخل الماء إلى الجسم عن طريق تناول الماء والغذاء أو عن طريق ىواء التنفس باإلضافة إلى أنو ينتج أثناء
األكسدة لمعناصر الغذائية وتعمل الكمية عمى التحكم في عممية فقد الجسم لمماء بالرغم من التذبذب الحادث في كمية الماء 
الداخل والخارج وىي تقوم بيذا العمل الحيوي لممحافظة عمى ثبات ماء الجسم حيث يالحظ أنو عند إضافة األمالح إلى 

موزي لمدم مما يسبب الشعور بالعطش ز إلى حدوث تغير كبير في الضغط األيا يؤدي سوائل الجسم أو نزع األمالح من
. تمثل أيونات موزي لمدمز تقوم الكمية بتعديل الضغط األلك وحدوث خمل في العمميات الفسيولوجية في داخل الجسم لذ

الخاليا باإلضافة إلى أيونات اإللكتروليتات األساسية في بالزما الدم وسوائل خارج  CI- والكموريد Na+ الصوديوم
موزية ز الويحدث تنظيم ل درارموزية االز اء األساسي لمعناصر المؤثرة عمى التي تمثل الجز  NH4- واليوريا K+ البوتاسيوم

 .homeostasis الثبات الذاتيوحجم البول عن طريق المحافظة عمى 

 تركيب الكمية:

الكمية ويمكن أن نشاىد العديد من الفصيصات عمى السطح الخارجي لكل يعتبر الفصيص وحدة البناء األساسية لنسيج 
قسم من أقسام الكمية عمى ىيئة مناطق غير منتظمة عديدة األضالع شديدة التراص أو التراكم إلى جوار بعضيا البعض. 

فاصمة . وال يوجد حدود medullary tissue وأخر نخاعي cortical tissue ويتكون كل فصيص من نسيج قشري
واضحة بين طبقتي القشرة والنخاع في كمية الطيور مثمما ىو الحال في كمية الثدييات، والفصيص يتكون من وحدة قشرية 
مفردة وجزء مخروطي نخاعي مشترك مع أكثر من وحدة قشرية أي أن المخروط النخاعي يخدم أكثر من وحدة قشرية 

 .ية لمحالبلفروع األولمفردة ويصب كل مخروط نخاعي في أحد ا



 

 

 
في كمية الطيور وتظير بو أن الكمية تتكون من فصوص وكل فص يتكون من مجموعة من الفصيصات وكل  مقطع

 فصيص يحتوى عمى العديد من الوحدات البولية )النفرون(.

 

 : The nephron الوحدة البولية

ىي الوحدة البنائية األساسية لمكمية في الطيور، وتحتوي كمية الطيور عمى ثالثة أنواع من الوحدات  عتبر الوحدة البوليةت
 البولية ىي:

 : Cortical nephrons الوحدات البولية القشرية -1

 : Medullar nephrons الوحدات البولية النخاعية -٢

 : Intermediate nephrons الوحدات البولية الوسطية -٣

 النوع وسط في تركيبو بين النوعين السابقين وىو قميل العدد.وىذا 

تحيط  glomerulus ة الترشيحبيبوالتي تتركب من ك renal corpuscle ة الكمويةبيبتتكون من الكوالوحدة البولية عامة 
ىما القناة  وتخرج منيا قناة دقيقة طويمة غير متفرعة تتكون من جزئين s capsule' Bowman بيا محفظة بومان
 distal convoluted (DCTوالقناة المتعرجة البعيدة ) proximal convoluted tubule (PCT) المتعرجة القريبة

tubule وتنتيي الوحدة البولية بالجزء المعروف باسم القناة المجمعة collecting tubule  التي تفتح في إحدى القنوات
 .عة المحيطة بالفصيصالمجم



 

 

 
 بولية ) النفرون (الوحدة ال

 : The Ureter الحالب -٢

من كل كمية عن طريق حالب يمتد إلى مؤخرة الجسم حتى يفتح في الجزء األوسط لغرفة المجمع ويسير  درارينصرف اال
الجزء الكموي من الحالب تحت السطح البطني لمجزء األمامي لمكمية ويظير عمى سطح الكمية ثم يستمر عمى طول 

مم في معظم  ۲طور يصل سمكيا إلى حوالي السطح البطني لبقية الكمية متجيا لمخمف. والحالب قناة عضمية بالغة الت
أولي ويصب في  فرع ۱۷ - ۱۳من الكمية عن طريق حوالي  درارأجزائيا ويزداد قميال عند نيايتو. ويتمقى كل حالب اال

 .المجمع شكل رقم

 : Kidney function مما سبق يمكن أن نجمل الوظائف األساسية لمكمية بجسم الطيور

 الدم. خدميا الجسم بصورة طبيعية منبترشيح الماء والمواد الذائبة بو والتي يست الترشيح: تقوم الكمية -1

لعمميات الحيوية ومنيا الماء إعادة االمتصاص: تعمل الكمية عمى الحفاظ عمى المركبات التي يحتاجيا الجسم في ا -٢
يعطي الكمية أىمية كبيرة في  موكوز والصوديوم والمركبات األخرى وذلك عن طريق عممية إعادة االمتصاص مماكوال

حيث يتم من خالل ىذه العممية المحافظة عمى الماء والمواد  homeostatic mechanism ميكانيكية الثبات الذاتي
 الذائبة بو في المستويات التي يتطمبيا الجسم.

 .درارتمثيل الغذائي التي تخرج في االاإلخراج : تقوم الكمية بالتخمص من مخمفات عمميات ال -٣

ويل تقوم : فعندما يتعرض الدجاج لفترات الصيام الط Gluconeogenesis تكوين سكر من مواد غير كربوىيدراتية -٤
يمكنيم إمداد الدم  موكوز من األحماض األمينية ونواتج ىدم الدىون وجدير بالذكر أن الكميتينكالكميتين بتخميق سكر ال

 قوم الكبد بتخميقيا خالل تمك األوقات.موكوز مساوية لتمك التي يكبكميات من ال

حيث يتحكم  Erythropoietin تعمل الكميتان أيضا كغدد صماء حيث تقوم بإفراز بعض اليرمونات وىي: ىرمون أل -٥
 . Dihydroxyvitamin D3 ٣ىذا اليرمون في إنتاج كريات الدم الحمراء، الصورة النشطة من فيتامين د



 

 

والمذان  ureters والذي يتصل بيما الحالبين kidneys لي في الطيور يتركب من الكميتينمما سبق يتضح أن الجياز البو 
 .coloaca يفتحان في المجمع

أن حمض البوليك ىو المكون النيتروجيني األساسي في بول الطيور وتأتي األمونيا في المرتبة الثانية وتزداد نسبتيا  
 الناتجة عن التجويع. academia ك يرجع إلى الزيادة الحموضةبصورة واضحة في حالة الصيام )الجوع( ولعل ذل

 المواد النيتروجينية التي يتم إخراجيا في بول الدجاجة:

 حامض اليوريك )البوليك(: -1

يتم تخميق حمض البوليك في كبد الدجاج وتقوم الكمية والتي يصميا حمض البوليك من خالل الدورة الدموية بإخراجو عن 
ومن الممكن أن يتم تخميق بعضا من  tubular secretion واإلفراز األنبوبي tubular filtration طريق االرتشاح

 حامض البوليك في الكميتين.

 الكرياتين والكرياتينين: -٢

الكرياتين عبارة عن مركب طبيعي يوجد في بول الثدييات ولكن في الطيور نجد أن الكمية المتكونة منو يمكن إىماليا 
بكمية الكرياتينين والدراسات التي أجريت عمى الطيور تدل عمى أن األنابيب الكموية بيذه األنواع تقوم بإفراز  بالمقارنة

 الكرياتينين.

 وعموما فإن قدرة الكمية عمى تنقية بالزما الدم من الكرياتينين تكون أقل من قدرتيا عمى تنقية حامض البوليك.

 اليوريا: -٣

بما يكون أرجنين العميقة والذي يتحمل مائية في كل من الكبد والكمية بواسطة إنزيم مصدر اليوريا في الدجاج ر 
 معطية اليوريا. arginase األرجيناز

 األحماض األمينية : -٤

م بكفاءة تظير في بول الطيور كميات ضئيمة من األحماض األمينية ونظرا لقيمتيا البيولوجية نجد أن إعادة امتصاصيا تت
نسبة األحماض األمينية بالنسبة لإلخراج النيتروجيني اليومي إال أنيا قد تصبح ذات أىمية عند  قمةلرغم من عالية. وعمى ا

 إعطاء الطيور الحد األدنى من األحماض األمينية األساسية في العميقة.

 : Excretion of inorganic ions إخراج األيونات الغير عضوية

 الصوديوم : -1

موزي في كل من البالزما والبول وفي الطيور التي تمتمك غدد ممحية ز بالنسبة لمنشاط األ األساسييعتبر الصوديوم األيون 
نشطة يتم عن طريقيا التعامل مع الصوديوم أما عند غياب الغدد الممحية أو وجودىا في حالة غير نشطة تتولى الكميتين 

تم امتصاص الصوديوم في األمعاء عن طريق االنتقال النشط ويصل إلى مسئولية تنظيم عممية إخراج الصوديوم. ي
خراجو في البول.  الكميتين حيث يتم إما إعادة امتصاصو في البالزما أو إفرازه عن طريق األنابيب الكموية وا 



 

 

 البوتاسيوم : -٢

فراز. عادة امتصاص وا   يحدث لمبوتاسيوم غير العضوي ارتشاح وا 

 الفوسفات : -٣

دة امتصاص لمفوسفات ويالحظ أن ىرمون غدد جارات الدرقية ضروري إلفراز الفوسفات أثناء زيادة تركيز يحدث إعا
الفوسفات في بالزما الدم ولكن عممية اإلفراز ال تتضمن استجابة األنابيب الكموية الرتفاع فوسفات 

 . hyperphosphataemia الدم

 :Physical characteristics of urine الخصائص الطبيعية لمبول

 المون: -1

حيث يوجد  حامض اليوريكبول الطيور غالبا ذو لون كريمي ويحتوي عمى مواد غروية سميكة التي تتكون معظميا من 
 غالبا في صورة غير ذائبة.

 :base balance - Acid القاعدي -التوازن الحامضي -٢

ىذا عمى المرحمة من إنتاج البيض في اإلناث ويتوقف  ٨.44 – ٤.٧4بول الطيور يتراوح بين  pH يالحظ أن درجة
. فأثناء ترسيب الكالسيوم عمى ٦،٤يكون  pH والعوامل األخرى. ووجد أن درجة hypoxia والتعرض لنقص األكسجين

( وعند حدوث وضع لمبيضة أو عندما ال يوجد عممية ترسيب لمكالسيوم تصبح ٥.٣البول لمحموضة ) pH القشرة يميل
يدروجين التي يالقشرة ينتج عنو زيادة أيونات ال( ويرجع ىذا إلى أن إنتاج الكالسيوم من أجل ٧.٦موية )البول ق pH درجة

 .pH تعادل في الدم مما يؤدي إلى ىبوط محتوى الدم من البيكربونات ودرجة

 : Nitrogenous constituents المكونات النيتروجينية -٣

امض اليوريك عن اليوريا وكذلك يات نجد أن االختالفات األساسية ىي وفرة حعند مقارنة مكونات البول في الطيور والثدي
 مة كمية الكرياتينين في بول الطيور.ق

 يتم التحكم في نشاط الكمية عن طريق التحكم الهرموني والتحكم العصبي

 التحكم اليرمونيةأوال : 

 ويتم ذلك عن طريق اليرمونات اآلتية:

 Antidiuretic hormone (ADH) اليرمون المضاد إلدرار -1

 : Epinephrine ىرمون األبنفرين -٢

. وتأثير ىذا اليرمون عمى إنتاج البول يرتبط بمقدار الجرعة  adrenal cortex يفرز من نخاع غدة فوق الكمية
 الناتج. فالجرعات القميمة من ىذا اليرمون تزيد من حجم البول الناتج وفي حين أن الجرعات الكبيرة تخفض حجم البول



 

 

 : Thyroxin ىرمون الثيروكسين -٣

يؤدي إلى زيادة معدل إنتاج البول ويرجع ذلك إلى أن  thyroid gland زيادة ىرمون الثيروكسين المفرز من الغدة الدرقية
ىذا اليرمون يسبب فقد أنسجة الجسم لقدرتيا عمى االحتفاظ بالماء واألمالح. كذلك يعمل ىذا اليرمون عمى زيادة كل 
أنواع التمثيل الغذائي بالجسم خاصة البروتينات مما يؤدي إلى زيادة تكوين النواتج النيائية لعمميات التمثيل الغذائي في 

 الجسم وىذا يتبعو زيادة معدل التخمص من ىذه النواتج الضارة من خالل الكمية مما يزيد من معدل إدرار البول.

 : Parathyroid hormone ىرمون غدة جارات الدرقية -٤

الدم  مجرى الفسفور من العظام إلىزيادة معدل إفراز ىرمون غدة جارات الدرقية يؤدي إلى زيادة معدل مرور الكالسيوم و 
 .طرح االدرار ىذا بالتالي يشجع عمى زيادة معدلو 

 : Mineralcorticoids ىرمونات قشرة غدة فوق الكمية -٥

ومن أىميا ىرمون  mineralocorticoids المينيرالوكورتيكويدزمجموعة اليرمونات المسماة 
من اليرمونات األساسية في التحكم في وظائف   corticosterone كورتيكوستيرونال و aldosterone األلدوستيرون

 ات.الكمية ومن أىم وظائفيا ىو زيادة قدرة األنابيب الكموية عمى إعادة امتصاص الصوديوم والكموريد والبيكربون

 التحكم العصبي: ثانيا :

 النشاط العصبي يتحكم في نشاط الكمية عن طريقين 

 الدموية الواصمة إلى الكمية. الطريق األول يتم من خالل التحكم في قطر األوعية  -1
الطريق الثاني يكون من خالل تحديد النشاط اإلفرازي لمغدة النخامية وغدة فوق الكمية وىذا يفسر ميكانيكية تأثير   -٢

 األلم في خفض معدل إدرار البول.

 دور الكمية في المحافظة عمى ثبات البيئة الداخمية:

 تعمل الكمية عمى ثبات البيئة الداخمية لجسم الطائر عن طريق:

 موزي:ز ن المائي والتحكم في الضغط األاز )أ( التو 

يساعد في المحافظة عمى الضغط عند دخول كمية كبيرة من الماء إلى الجسم يحدث ليا إزالة عن طريق الكمية مما 
 موزي لمدم.ز األ

 )ب( التوازن الحمضي القاعدي:

 يدروجين في الدم.يالمحافظة عمى ثبات تركيز أيون التعمل الكمية عمى 

 في المستوى األيوني لمدم :)ج( التحكم 

 تمعب الكمية دورا ميما في المحافظة عمى ثبات نسبة الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور في الدم وسوائل الجسم المختمفة.



 

 

 المحاضرة السابعة
 2الجياز التنفسي ج

 
 

 ميكانيكية عمل التنفس
والحجاب  تعد الرئتان والقفص الصدري تراكيب مطاطية. وتكون الرئتان بتماسك شديد ومستمر مع القفص الصدري

البعض. ان  الحاجز وذلك عن طريق الغشاء الجنبي الذي يتكون من طبقتين رقيقتين من الخاليا المتماسكة مع بعضيا
تماسك طبقتي الغشاء مع بعضيما وتماسكيما مع القفص الصدري والحجاب الحاجز من جية ومع الرئتين من جية اخرى 
يجعل من القفص الصدري والرئتين تركيبًا يؤثر احدىما عمى االخر. وبحكم تركيب القفص الصدري الذي يجعمو يميل الى 

, فإن ىذا يحدث شدًا مستمرًا عمى طبقتي بحكم ميل الرئتين الى االنكماشاالتساع أو االنسحاب الى الخارج, وكذلك 
الغشاء الجنبي. ويكون ىذا الشد باتجاىين متعاكسين مما يولد ضغطًا سالبًا) قياسا بالضغط الجوي( في التجويف الجنبي. 

القفص الصدري يؤدي الى وان فائدة ىذا الضغط السالب ىو جعل الرئتين تتبع حركة القفص الصدري, حيث ان اتساع 
 اتساع الرئتين, ورجوعو الى الوضع االعتيادي يسبب صغر حجم الرئتين.

تقترن حركة القفص الصدري والرئتين اثناء عممية التنفس بتغير في الضغط داخل المسالك اليوائية, حيث أن اتساع 
واالسناخ, اي يكون الضغط في ىذه المواقع القفص الصدري والرئتين يؤديان الى تخمخل الضغط داخل المسالك التنفسية 

أقل قمياًل من الضغط الجوي الخارجي. وىذا يؤدي بدوره الى دخول اليواء من الخارج الى الرئتين, وىذا ىو الشييق. أما 
في حالة عودة القفص الصدري الى وضعو قبل اتساعو , فإنو سيؤدي الى بعض الزيادة في الضغط في االسناخ 

وائية, مما يجعل الضغط فييما اكثر قميال من الضغط الجوي , لذلك يخرج اليواء من الرئتين الى الخارج, والمسالك الي
 وىذا ىو الزفير.

ممم زئبق تقريبًا. ويزداد ىذا الفرق او ينقص تبعًا 1ان زيادة الضغط او نقصانو عادة تكون محدودة. اي زيادة او نقصان 
 لعمق النفس.

 ناخالتوتر السطحي في االس
 من االمور الميمة التي تحد من اتساع الرئتين, وخاصة اثناء الشييق ىو التوتر السطحي لمسائل الذي يبطن االسناخ.
وان كون االسناخ عمى شكل فقاعات دائرية صغيرة مبطنة بطبقة رقيقة جدًا من السائل يجعميا تميل باستمرار الى 

يذه التراكيب يعود الى وجود مادة ذات تركيب دىني بروتيني تدعى ان عدم حدوث االنكماش الكامل ل االنكماش.
surfactant  الحد  تعمل ىذه المادة عمىوالتي يطمق عمييا بخاليا النوع الثاني.  لألسناخالتي تفرز من الخاليا الظيارية

من التوتر السطحي لمسائل الموجود عمى جدار االسناخ, وخاصة اثناء الزفير, اذ ان تقارب جزيئات ىذه المادة من 
 بعضيا البعض يقمل من التوتر السطحي لمسائل.

 التهوية الرئوية



 

 

نيا في فترة زمنية معينة. وتحسب عادة في دقيقة يقصد بالتيوية الرئوية حجم اليواء الذي يدخل الى الرئتين ويخرج م
 واحدة.

الزفير الذي يتم جمعو خالل دقيقة واحدة. ويعتمد حجم ىذا اليواء ىواء يوية الرئوية عن طريق قياس حجم يتم تعيين الت
 عمى عاممين ميمين ىما:

 سرعة التنفس -1
 عمق التنفس -2

 يادة احدىما الى زيادة التيوية الرئوية. وتؤدي زيادة ىذين العاممين معًا او ز 
 فالتيوية الرئوية = سرعة التنفس * حجم النفس الواحد.

 تهوية االسناخ
الشييق ىواء جزء االخير من السناخ. اذ ان الاشرنا سابقًا الى ان اليواء الذي يدخل الى الرئتين ال يصل جميعو الى ا

الحيز الميت(, وىو اول ما يطرح اثناء الزفير. لذا عند طرح حجم اليواء الموجود في الحيز اليوائية )  يبقى في المسالك
الى االسناخ. وعميو فمن الممكن قياس حجم اليواء د نحصل عمى حجم اليواء الذي يصل من حجم النفس الواحالميت 

 ي الدقيقة الواحدة.الذي يصل الى االسناخ ف
إن زيادة سرعة التنفس ال تعني بالضرورة زيادة تيوية االسناخ. فاذا ازدادت سرعة التنفس في الدقيقة الواحدة وانخفض في 

 ل.الوقت نفسو عمق التنفس فان تيوية االسناخ في ىذه الحالة ستق
 تنظيم عممية التنفس

 ظيم عممية التنفس عن طريقين ىما:يتم تن
ان التنفس عممية ال ارادية يسيطر عمييا الجياز العصبي وذلك عن طريق  -:السيطرة العصبية عمى التنفس -1

 .مراكز عصبية موجودة في الدماغ. ويمكن ايقاف عممية التنفس او اسراعيا اراديا ولكن لفترة زمنية محدودة
ومنطقة المستطيل  النخاع منطقتين رئيسيتين من الدماغ ىما:التنفس في عن  المسؤولةتقع المراكز العصبية 

 . يؤدي ازالة ىاتين المنطقتين الى توقف عممية التنفس.الجسر
 تية:عند دراسة ىذه المراكز نالحظ انيا مقسمة الى االجزاء اال

 المركز الشييقي - أ
عمى الجيتين وىو عبارة عن مجموعة من الخاليا العصبية المتركزة في القسم العموي من النخاع المستطيل 

 وان تحفيز ىذه المنطقة يؤدي الى زيادة الشييق. اليمنى واليسرى منو.
 المركز الزفيري - ب

الواقعة فوق المركز  المتركزة في النخاع المستطيلالعصبية  وىو ايضا عبارة عن مجموعة من الخاليا
 الشييقي والى الخارج منو نسبيا. يؤدي تحفيز ىذه الخاليا الى زيادة الزفير.

 كيمركز االبنيوست  - ت



 

 

وىو عبارة عن مجموعة من الخاليا العصبية التي تقع في منطقة الجسر وعمى كمتا الجيتين اليمنى واليسرى 
 كز عمى المركز الشييقي.منو. ويسيطر ىذا المر 

 كيمركز النيوموتاكس  - ث
ك وعمى كمتا يبنيوستوىي مجموعة من الخاليا العصبية التي تقع في منطقة الجسر ايضا فوق مركز اال

 .كييق مركز االبنيوستبصورة غير مباشرة وذلك عن طر الجيتين. ويسيطر ىذا المركز عمى المركز الشييقي 
تبعا لبعض التغيرات الكيميائية التي تحدث تزداد سرعة التنفس او تقل :  السيطرة الكيميائية عمى عممية التنفس -2

في الدم. ويمعب غاز ثاني اوكسيد الكاربون دورا ميما في تنظيم عممية التنفس. فعند زيادة كمية ىذا الغاز في 
ان نقصان غاز ثاني اوكسيد  أيالدم الشرياني ولو قميال, فان ىذا يؤدي الى زيادة سرعة التنفس والعكس صحيح, 

 يؤدي الى تثبيط سرعة التنفس.في الدم  الكاربون
تثبيطيا معناه طرح او حصر كميات اكبر من غاز ثاني اوكسيد الكاربون بغية  ان تنشيط عممية التنفس او

 المحافظة عمى االس الييدروجيني لمدم وابقائو بصورة طبيعية.
رة عمى المركز التنفسي. ويكون ىذا تؤثر الزيادة في ثاني اوكسيد الكاربون او ايونات الييدروجين بصورة مباش

التأثير من خالل منطقة كيميائيا تقع عمى السطح البطني لمنخاع المستطيل. وتكون ىذه المنطقة حساسة جدا 
لمتغيرات الحاصمة في ثاني اوكسيد الكاربون في الدم او تركيز ايون الييدروجين. وتقوم بدورىا بتحفيز المركز 

 الشييقي.
الذي يكون غير  Blood Brain Barrierلسائل المخي الشوكي بواسطة الحاجز الدموي لمدماغ ينفصل الدم عن ا

 كي,ون من الدم الى السائل المخي الشو , بينما يمر ثاني اوكسيد الكاربالييدروجين او البيكاربونات أليوناتناضح 
. وتؤثر ايونات بيكاربوناتالجين و الى ايونات الييدرو  يتجزأحيث يتحد مع الماء لتكوين حامض الكاربونيك الذي 

 الييدروجين ىذه عمى المنطقة الحساسة كيميائيا مؤدية الى تحفيزىا.
ىناك مستقبالت كيميائية تقع خارج الجياز العصبي المركزي تكون حساسة لمتغيرات الحاصمة في االوكسجين 

ون وتركيز ايون الييدروجين. وتقوم بنقل النبضات العصبية الى المركز التنفسي, حيث تساعد وثاني اوكسيد الكارب
 في تنظيم فعاليتو.

المستقبالت الى ىذه من االبيرية. تنتقل النبضات العصبية و تقع ىذه المستقبالت الكيميائية في االجسام السباتية 
مي والعصب المبيم. وتتحفز المستقبالت الكيميائية المستطيل عن طريق فروع العصب المساني البمعو النخاع 

زيادة ثنائي بصورة رئيسة بنقص االوكسجين في الدم الشرياني, والى حد قميل بزيادة تركيز ايون الييدروجين او 
 اوكسيد الكاربون.



 

 

% 08زيادة ثنائي اوكسيد الكاربون يكون بصورة رئيسية عمى المركز التنفسي مباشرة ) أثيرتيتضح مما سبق ان 
نقص االوكسجين بصورة رئيسية عمى المستقبالت الكيميائية البعيدة عن المركز  تأثيرمن التأثير(, بينما يكون 

 % من التأثير(.08التنفسي ) 
 
 

 الجهاز التنفسي في الطيور

 
. حيث يكون حجم الرئتين في الطيور صغيرًا ياتيىناك تباين في تركيب وعمل الجياز التنفسي بين الطيور والثد

نسبيا اذا ما قورن بما ىو عميو في الثديات. وتقع الرتان في الجية الظيرية لمقفص الصدري وتمتصق باالضالع 
مما يحد من اتساعيا. اما الحجاب الحاجز فانو غير موجود في الطيور, اي ان القفص الصدري مفتوح عمى 

بد ان نشير الى وجود تراكيب غشائية بين القفص الصدري والتجويف البطني. وتمعب التجويف البطني. وىنا ال
 ىذه االغشية بعض الدور اثناء عممية التنفس.

ي الطيور تسمى باالكياس ىناك فرق اخر ميم بين الطيور والثديات, وىو وجود اكياس خاصة مرتبطة بالرئتين ف
ويبمغ عددىا في الطيور الداجنة تسعة اكياس, خمسة منيا امامية واربعة خمفية. تمعب ىذه االكياس دورا اليوائية. 

 ميما في عممية التنفس  سواء اكان ذلك اثناء الشييق او الزفير.



 

 

 
يتفرع  نالحظ انو يبدأ بالمنخرين ثم تجويف االنف والمزمار ثم الرغامى الذيالجياز التنفسي في الطيور لو تتبعنا 

تفرع ىذه عضو التصويت في الطيور. ويخرج من ىذه في النياية الى فرعين ) قصبتين( ويوجد في منطقة ال
اليوائية البطنية كياس الالذي ينتيي في االقصبة الفرعية عدة فروع ثانوية مع استمرار الفرع الرئيسي لمقصبة 

)كيس عمى كل جانب(. وتتفرع من القصبات الثانوية فروع اخرى تدعى بالقصيبات الثالثية. وتكون ىذه التفرعات 
 متوازية تربط القصبات الثانوية فيما بينيا.

ه القصبات وسرعة التبادل عالقة بين عدد ىذيتم تبادل الغازات في منطقة القصبات الثالثية . لذا فان ىناك 
قصبة, بينما يبمغ عددىا في الطيور التي تطير الى مسافات  088-388الغازات. ففي الدواجن يقدر عددىا بين 

 بعيدة بما يقارب اربعة او خمسة اضعاف عددىا في الدجاج.
في ىذه المنطقة قيقة د يعود سبب امكانية تبادل الغازات في منطقة القصيبات الثالثية الى وجود شعيرات ىوائية

 تعمل عمل االسناخ اليوائية في الثديات. وان ىذه الشعيرات تكون بتماس مع الشعيرات الدموية الرئوية.
طيا. ومن الميم ان الغازات حسب ضغو نتشار بين الدم واليواء يسمح بسيولة ا ان طبيعة الجدار الذي يفصل

جريان الدم في الشعيرات الدموية, اليواء في الشعيرات اليوائية يكون معاكسا التجاه نشير الى ان اتجاه مرور 
ذ غاز االوكسجين من اليواء الى وىذا يزيد من كفاءة الجياز التنفسي. من البدييي ان يتم في منطقة الشعيرات اخ

 باالتجاه المعاكس. الدم واعطاء غاز ثاني اوكسيد الكاربون
بالرئتين عن طريق القصبات الثانوية او القصيبات الثالثية. ومما يجدر االخرى  يكون اتصال االكياس اليوائية

وقصبات اخرى تعيد اليواء من  االشارة اليو ان ىناك قصبات تأخذ اليواء من الرئتين الى االكياس اليوائية
االكياس الى الرئتين. وتعد االكياس اليوائية ممرات لميواء. ويكون التبادل الغازي فييا محدودا وذلك بسبب قمة 

 الشعيرات الدموية في جدارىا.
ليواء النقي تقوم االكياس اليوائية بدور ميم اثناء عممية التنفس. فعند الشييق تمتمئ االكياس اليوائية الخمفية با

الذي يدخل عن طريق المسالك التنفسية. لذلك يشمل ىذا اليواء , اليواء الموجود في المسالك اليوائية) اليواء 



 

 

الموجود في الحيز الميت(. وفي الوقت نفسو تمتمئ االكياس اليوائية االمامية باليواء القادم من الرئتين, اي 
 بمعنى اخر تمتمئ باليواء غير النقي.

ثناء الزفير , فإن الرئتين تمتمئان باليواء النقي القادم من االكياس اليوائية الخمفية, وفي نفس الوقت يخرج اما ا
. خارج الجسمالى  والرغاميالقصبات اليوائية اليواء غير النقي الموجود في االكياس اليوائية االمامية عن طريق 

 معا اثناء عممية التنفس.وبيذه الطريقة تتم عممية تيوية الرئتين واالكياس اليوائية 

 

 

  


