کلیه انسانی
یک جفت اسگبى لْثیبیی ؽکل اعت کَ دس ًبدیَ خلف صفبلی (ستشّپشیتًْئبل) لشاس گشفتَاًذ.
هذل لشاسگیشی آى ُب ثَ صْست عجیؼی دس لغوت فْلبًی تب هذبرات دًذٍ
تذتبًی تب عْهیي هِشٍی کوشی لشاس گشفتَ اعت.

ی  ّ 12لغوت

ّصى تمشیجی کلیَُب دس هشداى  ّ 125-170grدس صًبى  115-155grاعت.

نتیجه فعالیت کلیه تولید ادرار است.
ضخبهت کلیَ ُب دس دذّد  ّ 2/5-3cmعْل آى ُب  11-12cmهیثبؽذ کَ ًغجت ثَ عي ّ
جٌظ فشق داسد  .ػشض کلیَ  ّ 5-7/5cmضخبهت کْستکظ دذّدًا  1cmاعت .دس عًْْگشافی
هیتْاى اثؼبد کلیَ سا اًذاصٍ گشفت  .دس ًبسعبیی دبد کلیَ ( )ARFعبیض کلیَ ًشهبل اعت ّلی دس
ًبسعبیی هضهي کلیَ ( )CRFچْى صهبى عْالًی اعت عبیض کلیَ کْچک هیؽْد.

ؽْدً .بدیَ ثیشًّی کوشًگ تش یب
دس ثشػ ػوْدی کلیَ ُب ،دّ ًبدیَ هجضا هؾبُذٍ هی
کْستکط ،دذّد 1عبًتیهتش ضخبهت داسد ً .بدیَ تیشٍ سًگ داخلی هذّال ًبم داسد ّ اص  6تب 15
(ثَ عْس هیبًگیي  )8عبختوبى هخشّعی ؽکل تذت ػٌْاى ُشم (پیشاهیذ) تؾکیل ؽذٍ اعت .
لبػذٍ ُشیک اص ُشم ُب دس هذل اتصبل کْستکظ ّ هذّال لشاس گشفتَ ّ سأط آى ،پبپیال ،ثَ عوت
ًبف کلیَ اهتذا د هی یبثذ .هذّال ًیض هتؼبلجًب ثَ دّ ًبدیَ خبسجی کَ دبّی سؽتَ ُبی خبسجی ّ
داخلی هذّالی خبسجی اعت ّ یک ًبدیَ داخلی کَ پبپیال سا دسثش هی گیشد تمغین هی ؽْد.
ایي توبیض کَ اص ًظش ظبُشی ّاضخ اعت ،دبئض اُویت هی ثبؽذ چشا کَ اجضای ّیژٍ ػشّلی ّ
تْثْلی ُش ًبدیَُ ،وگی دس ػولکشد کلیَ کَ دس ثخؼ ُبی ثؼذی تْضیخ دادٍ هی ؽًْذ هِن
ُغتٌذ.

ًبدیَ تْسفتَ داخلی کلیَ ،هذل ناف کلیه اعت کَ اص آى ؽبخَ ُبی ؽشیبى ّ ّسیذ کلیْی،
ؽْد،
لٌفبتیک ،اػصبة ّ ًیض ثخؼ هتغغ ؽذٍ فْلبًی دبلت کَ لگٌچَ کلیْی ًبهیذٍ هی
ػجْس هی کٌٌذ .لگٌچَ ثب یک فضبی تخت داخل کلیْی کَ عیٌْط ًبهیذٍ هی ؽْد ،استجبط داسد
کَ دس آى لگٌچَ ثَ کبلیظ ُبی ثضسگ (هبژّس) ّ کْچک (هیٌْس) تمغین هی ؽْد تب ادساس تؾکیل
ؽذٍ سا اص دسى هجبسی جوغکٌٌذٍ کَ دس ُشمُبی کلیَ ثَ ُن هیپیًْذًذ تخلیَ کٌذ.

وظایف اصلی کلیه

وظایف اصلی کلیه به شرح زیر می باشد:

.1
.2
.3
.4
.5

دفغ هْاد صایذ
تؼبدل الکتشّلیتی
تٌظی ُْسهًْی
م
تٌظین فؾبس خْى
ُْهْعتبصگلْکض

خونرسانی کلیه

خْى ُش کلیه ،اص عشیك ؽشیبى اصلی کلیْی کَ اص
هیؽْد ،تأهیي هیگشدد.

آئورت دس عغخ هِشٍ اّل کوشی جذا

شریان کلیوی اص عشیك ًبف ّاسد ؽذٍ ّ اغلت ثَ دّ ؽبخَ اصلی عگوٌتبل تمغین هیؽْد
کَ ایي ؽبخَ ُب ًیض هتؼبلجًب ثَ چٌذیي ؽشیبى لْثی کَ ًْادی فْلبًی ،هیبًی ّ پبییٌی کلیَ سا
خًْشعبًی هی کٌٌذ ،تمغین هی ؽْد .ایي ػشّقُ ،وضهبى ثب ّسّد ثَ پبساًؾین کلیَ ثیؾتش
تمغین هیؽًْذ ّ ؽشیبى ُبی ثیي لْثی سا هی عبصًذ کَ اص دبؽیَ ثیشًّی ُشم ُبی هذّلشی
ثَ عوت کْستکظ اهتذاد هی یبثٌذ .دس هذل اتصبل کْستکظ ّ هذّال ،ایي ؽشیبى ُبی کْچکتش،
ؽشیبىُبی ػوْدی سا ثَ ّجْد هی آّسًذ کَ دس هغیش لْعی ؽکل اهتذاد پیذا هی کٌٌذ ّ
ؽشیبىُبی لْعی ًبهیذٍ هیؽًْذ.
شریانهای بین لوبولی اص ؽشیبى ُبی لْعی هٌؾأ هی گیشًذ کَ ثَ عْس ػوْدی ثَ داخل
کْستکظ ؽبخَ ؽبخَ هی ؽًْذ .ػشّق گلْهشّلی خْى سا اص ؽشیبًچَ ُبی آّساى کَ خْد اص
ؽبخَُبی اًتِبیی ؽشیبى ُبی ثیي لْثْلی هٌؾأ هی گیشًذ ،دسیبفت هی کٌٌذ .ؽشیبًچَُبی
ّاثشاى ثغتش ع سّق گلْهشّلی سا تشک کشدٍ ّ ؽجکَ ای ػشّلی دس اعشاف عبختوبى ُبی تْثْلی
تؾکیل هی دٌُذ .ؽشیبًچَُبی ّاثشاى گلْهشّل ُبی ًضدیک هذّال ،دلمَ ُبی ػشّلی
عٌجبلی ؽکلی ثَ ًبم ػشّق هغتمین ( )vasa rectaتؾکیل هی دٌُذ کَ ثَ عْس ػومی
دسّى هذّال اهتذاد هییبثٌذ.

عصبگیری کلیه

کلیهُب ثَ عْس فشاّاًی تْعظ عیغتن ػصجی اتًْْم ػصت دُی هیؽًْذ.
پبیبًَُبی ػصجی عوپبتیک دس توبهی لغوت ُبی ػشّلی کلیَ ،تْثْل ُب ّ دعتگبٍ جٌت
گلْهشّلی (ژّکغتبگلْهشّلی) ّجْد داسد  .تذشیک عیغتن عوپبتیک کلیْی عجت آصادعبصی
سًیي اص علْل ُبی ًضدیک گلْهشّل ؽذٍ کَ ثبػث افضایؼ تْلیذ آًژیْتبًغیي ّ آلذّعتشّى
هیؽْد.

نفرون

ّادذ اصلی عبختبسی ّ ػولکشدی کلیًَ ،فشّى اعت ُ .شیک اص کلیَ ُبی اًغبى ثَ عْس
جضء )تمشیجی 1 ،هیلیْى ًفشّى داسد ّ ُش ًفشّى اص  2لغوت ػوذٍ تؾکیل ؽذٍ اعت 1 :
فیلتشٍکٌٌذٍ کَ دسثش گیشًذ ٍ یک ؽجکَ دسُن پیچیذٍ ػشّلی ثَ ًبم جغوک کلیْی اعت ّ )2
تْثْلُبی هتصل ثَ آى  .اغلت اجضای جغوک کلیْی ،دسّى گلْهشّل جبی گشفتَ ّ ؽبهل
کپغْل ثْهي اعت کَ ثَ ًْثَ خْد ،هجوْػَ ػشّلی سا هذصْس هی کٌذ .اجضای تْثْلی کَ اص
لّلَ پیچیذٍ ًضدیک (تْثْل پشّگضیوبل ) ،یک :کپغْل ثْهي خبسج هی ؽًْذ ثَ تشتیت ػجبستٌذ اص
لغوت پیچخْسدٍ ّ یک ثخؼ هغتمین ،لْط ٌُلَ (کَ اص لغوت هغتمین تْثْل پشّگضیوبل،
ثبصّی ثبسیک ًضّلی ،لغوت ثبسیک صؼْدی ًفشّى ُبی ثب لْة ثلٌذ ّ لغوت ضخین صؼْدی
تؾکیل ؽذٍ اعت ) ّ تْثْل دیغتبل ،کَ خْد ؽبهل ایي ثخؼ ُب اعت [MTAL] :هذّلشی
لغوت کْستیکبل ثبصّی صؼْدی ضخین کَ دس ًضدیکی لغت گلْهشّلی دشکت کشدٍ ّ هبکْال
دًغب ّ جضء پظ اص هبکْال سا هی عبصًذ ّ لغوت پیچیذٍ تْثْل دیغتبل  .دس اداهَ ،عیغتن
هجبسی جوغ کٌٌذٍ لشاس داؽتَ کَ ؽبهل ثخؼ استجبعی ّ هجبسی جوغ کٌٌذٍ ثْدٍ ّ داسای ُش
.دّ ثخؼ کْستیکبل ّ خبسجی ّ داخلی هذّلشی هیثبؽذ
ًفشّىُب ػوذتًب ثشاعبط داؽتي لْط ٌُلَ ثلٌذ یب کْتبٍ ثَ دّ دعتَ تمغین هی ؽًْذ)1 :
ًفشّىُبی داسای لْط کْتبٍ هؼوْالً اص هٌبعك عغذی ّ هیبًی کْستکظ هٌؾأ هی گیشًذ ّ
لْط ٌُلَ آى ُب دس هذّالی خبسجی ختن هی ؽًْذ )2 .دس همبثل ،ىفشّى ُبی ثب لْط ثلٌذ اص
ًبدیَ ًضدیک هذّال (هذل اتصبل کْستکظ ثَ هذّال ) هٌؾأ هی گیشًذ ّ لْط ُبی ٌُلَ آى ُب تب
هذّالی داخلی اهتذاد هی یبثذ .جضء اًذکی اص ایي ًفشّى ُبی ًضدیک هذّلشی لْط ُبیی داسًذ
ثبال ،ثَ پبپیال
کَ ثَ عْس ػومی ثَ هذّالی داخلی ًفْر کشدٍ کَ پیؼ اص ثبصگؾت ثَ عوت
هیسعٌذ.

اجسای فیسیولوژی کلیه

ػولکشد اصلی کلیَ ُبی دفظ ّ تيظین تشکیت هبیغ ثذى (ؽبهل تْدٍ گلجْل لشهض ) ،دفغ هْاد
ثبؽذ.
صایذ تْلیذ ؽذٍ عی هتبثْلیغن ّ ًیض هْاد خبسجی تٌظین تؼبدل کلغین ّ فغفش هی
اسگچَ فیلتشاعیْى ،ثبصجزة ّ تشؽخ ،اجضای اصلی تٌظین تشکیت هبیغ ثذى سا تؾکیل
هیدٌُذ ،اهب تْاًبیی کلیَ ُب دس عبخت ،هتبثْلیضٍ کشد ى ّ تشؽخ ُْسهْى ُب ّ لیپیذُبیی کَ
دس هتبثْلیغن الکتشّلیت ُب ّ فؾبس خْى دخبلت داسًذ ،کوتش سّؽي اعت  .هشدلَ اصلی ایي
سًّذ تْلیذ یک اّلتشافیلتشٍ پالعوبیی دس گلْهشّل اعت  .ایي هبیغ کَ فبلذ اجضای علْلی ّ
ثغیبسی اص پشّتئیي ُبی پالعوبیی اعت ،اص لغوت ُبی هختلف تْثْل ی ػجْس هی کٌذ ّ
هذتْای اّلیَ آى ثب هکبًیغن ُبی ثبصجزة ّ تشؽخ تغییش هی کٌذ تب هیضاى هبیغ ّ تشکیت یًْی
ثذى کَ اص عشیك هتبثْلیغن ّ سژین غزایی دعتخْػ تغییش ؽذٍ ثْد ،هجذدًا ثَ دبلت اّلیَ
.ثبصگشدد

دفع مواد زائد

کلیَ هغئْل دفغ هذصْالت ًیتشّژًی دبصل اص کبتبثْلیغن پشّتئیي ُبی اعت ،کَ ػوذتًب
دفظ
تْعظ فیلتشاعیْى گلْهشّلی اًجبم هی گیشد .اص آًجب کَ ادتیبجبت ُْهْعتبصی ثذى،
غلظت پبییي ایي تشکیجبت سا ضشّسی هی عبصد ،دجن ثبالیی اص تؾکیل هبدٍ اّلتشافیلتشٍ الصم
ًشهبل 180 ،لیتش دس سّص ،ایي دجن ثبالی دفؼی . GFRاعت تب همذاس هغلك ایي هْاد دفغ ؽْد
.سا هوکي هیعبصد
کَ عوْم اص
تشؽخ تْثْلی ،ثَ ّیژٍ دس لغوت هغتمین تْثْل پشّگضیوبل ،ساٍ دیگشی اعت
خْى پبک هی ؽًْذ .اعیذُبی آلی (هثل ُیپْسات ،اّسات ،الکتبت ) ّ ثبصُبی آلی (هثل هشفیي)
ّ اغلت هْاد عوی اص عشیك فشایٌذُبی ّاثغتَ ثَ دبهل دفغ هی ؽًْذ کَ ایي ػول تْعظ دّ
گشٍّ پشّتئیٌی اًجبم هی گیشدًْ )1 :اسُبی پشّتئیٌی هتصل ؽًْذٍ ثَ آدًْصیي تشی فغفبت
( )2 )ATPپشّتئیيُبی دبهل هْاد هذلْل  .فشایٌذ تشؽذی ،ساٍ اصلی دفغ هْادی اعت کَ
هتصل ثَ پشّتئیي ُغتٌذ  .تؼذاد صیبدی اص داسُّب اص جولَ آًتی ثیْتیکُب ّ دیْستیک ُب ،ثب ایي
هکبًیغن دفغ هی ؽًْذ .هغبلؼبت ًؾبى دادٍ اًذ کَ جِؼ ّ پلی هشفیغن دس ایي پشّتئیي ُب،
ُب ثب پبعخ ثَ
ػبهل ثبللٍْ ادتجبط ًفشّتْکغیک داسُّب ثْدٍ ّ تغییش دس عغخ ایي پشّتئیي
ؽیویدسهبًی ،هشتجظ ُغتٌذ  .ایي پشّتئیي ُبی دبهل دس دْصٍ تذمیمبت فبسهبکْژًْهی هغشح
ؽذٍاًذ کَ دسهبى ُبی ّیژٍ ،ثَ صْست اختصبصی اجضای ژًْهی ایي دبهل ُب سا هْسد ُذف لشاس
هیدُذ.

