تخلیه ادرار:
ورود از طریق میزنای به مثانه پس از ساخته شدن  -به پیش راندن ادرار با حرکت کرمی (ناشی از انقباضات ماهیچه

صاف دیواره آن) دیواره میزنای ← ورود به مثانه و ممانعت دریچه (حاصل چین خوردگی مخاط مثانه بر روی دهانه
تا
میزنای) از بازگشت ادرار به میزنای  -افزایش حجم ادرار جمع شده در مثانه (کیسهای ماهیچهای که ادرار را موق 
ذخیره میکند) و باالتر رفتن از حد مشخصی ← تحریک گیرندههای کششی و فرستادن پیام عصبی به نخاع ← فعال
شدن انعکاس تخلیه ادرار  -فرستادن پیام عصبی به مثانه از نخاع ← انقباض ماهیچههای صاف دیواره مثانه ←
افزایش شدت انقباض ← خروج ادرار از مثانه و ورود به میزراه با بازشدن بنداره میزراه (در محل اتصال مثانه به
میزراه-دارای دو بنداره داخلی [ماهیچه صاف و ارادی] و خارجی [ماهیچه مخطط و تحت فرمان ارادی  -در نوزادان و
کودکانی که هنوز ارتباط مغز و نخاع آنها به طور کامل برقرار نشده است ،تخلیه مثانه غیر ارادی است)].

دو فرآیند باز جذب و ترشح ،ترکیب مایع تراوش شده را هنگام عبور از لوله کلیوی و مجرای جمع کننده تغییر

• آب:حدود%٩٥ادرارازآباست -دفعآبازطریقادرارراهیبرایبرایتنظیممقدارآببدن
• یونها:بخشمهمیازادرارکهدفعآنبرایحفظتعادلیونهاصورتمیگیرد.
• اوره:فراوانترینمادهدفعییآلییدرادرار -تولییددرکبیدبیاترکییبکربندیاکسییدبیاآمونییاک
حاصییلازتجزیییهآمینواسیییدهاونوکلئیکاسیییدها(بییهدلیییلسییمیتکمتییراورهازآمونیییاکامک یان
انباشتهشدنآنودفعبافواصلزمانیامکانپذیراست) -گرفتناورهازخونتوسیطکلییههیاو
دفعبوسیلهادرارازبدن
• کرآتینین:مادهدفعینیتروژنداردیگردفعشدهباادرار -تولیدازکرآتینفسفات(به کاررفتنبه
منظورتامینانرژیدرماهیچهها -انتقالگروهفسفاتآنبه  ADPوتولید ATPوکرآتینین) -دفع
درکلیهها
 -١فراتررفتنغلظتموادحلشدهدرخونابازحدیمشخص←تحریکگیرندههایاسمزیدرزییرنهنج← فعیال

مکانیسم تنظیم آب:
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ترکیب شیمیایی ادرار:

میدهند و آنجه به لگنچه ریخته میشود ادرار است  -مواد ادرار آلی و معدنی اند

شدنمرکزتشنگیدرزیرنهنجوترشحهورمونضدادراریازغدهزیرمغزیپسین← اثرهورمیونبیرکلییهها←
افزایشبازجذبآبوکاهشدفعآبتوسطادرار

 عدمترشحهورمونضدادراری← دفعمقدارزیادیادراررقیقازبدن(معروفبهدیابیتبیمیزه -احسیاس
تشنگیونوشیدنمایعاتزیاددرمبتالیانبهاینبیماری -نیازمندتوجهجدیبهعلتبرهمزدنتیوازنآبو
یونهادربدن)
 -٢کاهشمقدارآبخونوکیاهشحجیمآن← کیاهشجرییانخیونییافشیارخیوندرسیرخرگآوران← ترشیح
آنزیمیییبییهنییامرنییینبییهخییونازدیییوارهسییرخرگآوران← اثییررنییینبییریکیییازپروتئینهییایخونییاببییهنییام
آنژیوتانسییین← راهانییدازیمجموع یهایازواکنشهییا← ترشییحهورمییونآلدوسییترونازغییدهفییوقکلیییه← اثییر
هورمونآلدوسترونبرکلیهها← بازجذبسدیم← افزایشبازجذبآبدرکلیهها

 -١تکیاختهایها:
در بسیاری از آنها تنظیم اسمزی با کمک انتشار انجام میشود  -در برخی دیگر مانند پارامسی
دفع آب وارد شده از طریق اسمز به همراه مواد دفعی توسط کریچههای انقباضی

 -2بیمهرگان:

•

نفریدی :لولهای که با منفذی به بیرون باز میشود  -در بیشتر بیمهرگان -برای دفع ،تنظیم اسمزی یا
هردو -دارای دو نوع پروتونفریدی و متانفریدی

•

پروتونفریدی :راه داشتن شبکهای از کانالها از طریق یک منفذ دفعی به خارج بدن  -در پالناریا کار
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تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران:

اصلی آن دفع آب اضافی است و بیشتر دفع نیتروژن از طریق سطح بدن  -دارای یاختههای شعلهای

در طول کانالهای پروتونفریدی  -ورود مایعات بدن از فضای بین یاختهای به یاختههای شعلهای و
ضربان مژههای آن (ظاهری شبیه شعله شمع) مایعات را به کانالهای دفعی هدایت و از منافذ دفعی
خارج میکند.
•

متانفریدی :پیشرفتهتر از پروتونفریدی  -لولهای که در جلو قیف مژکدار (ارتباط مستقیم با مایعات
بدن) و در نزدیک انتها دارای مثانه است که به منفذ ادراری در خارج از بدن ختم میشود  -مانند
بیشتر کرمهای حلقوی (نظیر کرم خاکی) و نرمتنان  -بدن کرم خاکی دارای حلقههایی است که هر
کدام یک جفت متانفریدی دارند.

 -٣مهرهداران:

همهکلیهدارندباساختارمتفاوتاماعملکردمشیابه -دارایسیسیتمگیردشخیونبسیتهکیهخیوندرآن
تحییتفشییاراسییت -تییراوشخییونازغشییاهابییهکلییههادراثییراییینفشییار -پیچیییدهترینشییکلکلیییهدر
خزندگان،پرندگانوپستاندارانکهمناسبواپایشتعادلاسمزیآنهاست -بیشیترروشهیایمقابلیهبیا
مسائلتنظیماسمزی:سازگاریهایدستگاهادراری -امابعضیباروشهایخاص:
•

ماهیانغضروفی(مانندکوسههاوسفرهماهیها):دارایغددراسیترودهایترشیحکننیدهمحلیولنمیک
(سدیمکلرید)بسیارغلیظبهروده

•

ماهیهایآبشییرین:فشیاراسیمزیمایعیاتبیدنازآببیشیتر← آبمیتوانیدواردبیدنشیود،بیرای
مقابلهباآن:

الف)معموالآبزیادینمینوشد(بازوبستهشدندهاندرماهیقرمزبرایعبورآبوتبادلگازهاست).
ب)پوشیدهشدنبدنبامادهایمخاطیبرایممانعتازورودآببهبیدن– جیذبنمیکویونهیابیاانتقیال
فعالازآبششها -دفعحجمزیادیازآببهصورتادراررقیق

مبنای سرعت و مقدار پروتئین سازی :نیاز
در پیشهستهایها :ممکن است پیش از پایان رونویسی ترجمه شروع شود ← .چون طول عمر رنای پیک در آنها کم است.
برای پروتئینهای الزم  :ساخت پروتئین توسط مجموعهای از ریبوزومها همزمان و پشت سر هم (مانند دانه تسبیح) از روی
رنای پیک (نخ تسبیح) انجام میشود.
← افزایش سرعت پروتئینسازی
تجمع ریبوزومها در یوکاریوتها نیز دیده میشود.
سازوکارهایی برای حفاظت رنای پیک در مقابل تخریب در یوکاریوتها وجود دارد ← .فرصت بیشتر برای پروتئین سازی و
طوالنیتر شدن عمر رنای پیک

• ماهیان دریایی :فشار اسمزی مایعات بدن کمتر از آب دریا ← تمایل آب به خروج از بدن ← نوشیدن مقدار
زیادی آب – دفع برخی یونها از طریقی یاختههای آبشش و برخی توسط کلیه به صورت ادرار غلیظ
• دوزیستان :کلیه مشابه ماهیان آب شیرین – مثانه محل ذخیره آب و یونهاست  -کاهش دفع ادرار و بزرگتر
شدن مثانه برای ذخیره آب بیشتر به هنگام خشک شدن محیط ← افزایش بازجذب آب از مثانه به خون
 ساختار کلیه در خزندگان و پرندگان مشابه و دارای توانمندی بازجذب باالی آب
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• برخی از خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی :مصرف آب دریا یا غذای نمکدار  -دفع نمک اضافه از طریق
غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان به صورتقطرههای غلیظ

