
לעיסוי רפואי' שנה א



:המערכת כוללת

Kidney))שתי כליות •

(Ureter)שופכניםשני •

 (Bladder)שלפוחית השתן•

(Urethra)שופכה •



.הכליה היא האיבר היחיד הפעיל במערכת
.  שאר האברים משמשים להובלה בלבד



באופן תקין אינו מכיל חלבון או סוכר•





Kidneys
בגוף האדם קיימות שתי  •

.כליות

בחלק –מיקום הכליות •
אחורי של חלל  -העליון
.הבטן

.  T12-L3בגובה החוליות •

שתי הצלעות הצפות  •
.משמשות להגנת הכליות

הכליה הימנית נמוכה יותר  •
. בגלל מיקום הכבד



.לשעועיתדומההכליה•

.מ"ס12-כאורכה•

-איצפופהחיבורברקמתעטופה•
מפנילהגנהשומןובהרבהרגולרית

.לגבקרבתהבגללמכות

,הכליהשערנמצאהמדיאליבחלק•
:עובריםשם

.הכליהעורק•

.הכליהוריד•

השתןצינורשלהאגניהחלק•
(urether).

יותרתבלוטתנמצאתהכליהמעל•
.הכליה



בחתך של הכליה ניתן להבחין בשני  •
:  אזורים

(cortex)קליפה אזור חיצוני הנקרא •

(.medulla)ליבה פנימי הנקרא איזור•

הקליפה והליבה מורכבים מנפרונים  •
(nephrons) ,כלי לימפה  , כלי דם

.  ועצבים

מבנה הנפרון ותפקידו יפורט  •
.בהמשך



-מחומרי פסולת ורעלנים
פינוי  , חומצה אורית, אמוניה, (שתנן)אוראה 
תרופות

ספיגה  /י הפרשה לשתן"בסיס ע/מאזן חומצה
-H+ / HCO3לדם של 

י  "שמירה על מאזן מים ואלקטרוליטים ע
:ספיגה של מים ויונים שונים/הפרשה

K+ NA+ CA+



מתבצע על ידי הפרשה או אי  
הפרשה של חומרים מהדם אל  

:השתן

.מים.א

.אשלגן וסידן, נתרן:מומסים. ב

:  חומרי פסולת. ג

רובם נוצרים באופן קבוע בגלל בלאי  •
(  ureaשתנן )רגיל של חלבונים 

(.  חומצת שתן)וחומצות גרעין 

מקצת מחומרי הפסולת נוצר באופן  •
למשל תרופות או רעלים  )מזדמן 

(.שהגיעו עם המזון

הפרשת יוני המימן  (: H+)יוני מימן.ד
על ידי הכליה משנה את חומציות  

.  הדם



 ֶרִניןירידה בלחץ הדם גורמת להפרשת האנזים(Renin )מהכליה .

 אנגיוטנסינוגןאנזים זה שובר מולקולה בשם(angiotensinogen  )
ויוצר מולקולה , לא פעילשנמצאת בדם באופן  , כבדהמיוצרת ב

(.  angiotensin 1)1אנגיוטנסיןחדשה בשם 

על ידי אנזים אחר בשם 2לאנגיוטנסיןהופך 1אנגיוטנסיןACE .
(Angiotensin Converting Enzyme ) בריאותהנמצא.

:2אנגיוטנסין

 (מעלה לחץ דם)מכווץ כלי דם

 גורם להפרשה שלADH(וזופרסין–Vasopressin)

 ומגביר את , מבלוטת יותרת הכליהאלדוסטרוןגורם להפרשת
.פעולתו בכליה

גורם להעלאת נפח הדם בגלל ירידה בהפרשת מים אלדוסטרון
.לשתן





נוצר בכליה  פעילDויטמין . א
מבלוטת  PTHבהשפעת ההורמון 

תפקיד  Dלויטמין. יותרת התריס
מגביר , PTHיחד עם )עצם בבנית

(אוסטאובלסטיםפעילות של 

(  erythropoietin)אריתרופויטין. ב
.מופרש כשריכוז החמצן בדם יורד

  הוא משפיע על לשד העצם לייצר
יותר כדוריות דם אדומות וכך 

.כושר נשיאת החמצן של הדם גדל



צינור השתן אל עבר שלפוחית  יורדמהכליות •

.השתן

מהאגנים הקטנים השתן עובר                    •

ומהאגנים                        , לאגנים הגדולים

.  הגדולים לאגן הכליה

.לשופכןמאגן הכליה •

.לשלפוחית השתןמהשופכן•

.משלפוחית השתן לשופכה•

.מהשופכה החוצה מהגוף•



.הכליות מחולקות לנפרונים
נפרון הוא יחידת הסינון הקטנה  

.ביותר
.  נפרונים בכל כליהכמליוןישנם 

,  הם אחראיים לייצור השתן
ושופכים את השתן שבתוכם אל  
צינורות איסוף שנמצאים בליבת  

.הכליה
מספר צינוריות איסוף יוצרים מבנים  

(.8-18)שנקראים פירמידות    
קצה כל פירמידה נקרא פיטמה 

.לאגנים קטניםוהוא  נפתח 



:גופיף כלייתי שכולל. 1

פקעת של נימים  -( גלומרולוס)פקעית •
דרכה מסתנן הדם

 Bowman’s)ש באומן "קופסית ע•
capsule)-  אליה מגיע התסנין
.הראשוני

בגופיף הכלייתי נוצר השתן הראשוני  •
כשחומרים מתוך כלי הדם יוצאים אל  

.הקופסית



:צינוריות . 2

ש באומן יוצאת הצינורית  "מהקופסית ע•
:  אשר יש בה שלושה חלקים

החלק הראשון  : קריבניתאבובית•
.והמפותל 

חלק יורד ואז עולה  :הנלהש "לולאה ע•
.

.חלק מפותל בסוף: רחיקניתאבובית•

מתחברת לצינור  הרחיקניתהאבובית•
. איסוף

אל צינור האיסוף מתחברים נפרונים  •
.רבים



לתוך הגופיף הכלייתי נכנס •
קטן אשר מתפצל  עורקיק

.  לפקעת של נימים דקים

.  דפנות הנימים הן מחוררות•

בהמשך הנימים מתאחדים  •
קטן  עורקיקחזרה ויוצרים 

.  שיוצא מתוך הגופיף הכלייתי

כי בדרך , מבנה זה מיוחד מאד•
,  כלל ראינו שעורק נכנס

מתפצל לנימים ואז הם  
.  לורידמתאחדים 



על הנימיות של הפקעית נמצאים  •
תאים שנראים כמו מרבה רגליים  

.  בגלל שלוחות דמויות רגלים

פודוציטיםתאים אלו נקראים •
(podocytes  .)

ויש  , הם חובקים את הנימיות•
כך שבין הרגלים  , ביניהם חפיפה

.  שלהם נותרים חריצים קטנטנים

כך נוצרת מסננת שמאפשרת רק •
לחומרים קטנים להסתנן אל  תוך 

.קופסית באומן



חלבונים ומולקולות גדולות , תאי הדם•
.  אחרות לא יסתננו

ויטמינים  , חומצות אמינו, סוכר, מינרלים•
וכמובן מים וחומרי פסולת מסתננים  

. באופן חופשי

אל  יספגו מחדשהחומרים החיוניים •
.הדם בהמשך הנפרון

הגלומרולוסקופסית באומן נמצאת סביב •
וקולטת מהדם המסונן את החומרים  

התסנין הראשוני-שסוננו שנקראים 
.בהמשך לשתןשיהפך





Proximal Tubule

מקופסית באומן יוצא צינור שנקרא  •
אבוביתאו )קריבניתאבובית

(.  מפותלת קרובה

יש תעלות ומשאבות  באבובית•
שנוטלות מהשתן ומחזירות אל הדם  

את -את הרכיבים שהגוף צריך
,  את חומצות האמינו, הסוכר

.  והמלחיםהויטמינים

.  ספיגה מחדשתהליך זה נקרא •

הפרשה בנוסף יש באזור זה •
של חומרים  , על ידי נשאיםאקטיבית

שלא עברו סינון אך יש צורך  
.להפרישם החוצה מהגוף



בה מתבצע דילול או ריכוז של  •
.השתן

היא מרכזת או מדללת את השתן  •
. לפי כמות המים שיש בגוף

עקב  , כשיש בגוף הרבה מים•
המים בלולאת  , שתייה מרובה

יורדים ועולים בלולאה מבלי  הנלה
ויצאו  , שייעשה בהם שימוש

.מהגוף בהשתנה

אבל אם חסרים מים והגוף  •
מיובש הלולאה תעביר מים אל 

והשתן יהיה מרוכז יותר  , הדם
.  וצהוב



אחראית להעברת השתן  •
,  לצינור האיסוף

ספיגה מחדש של מינרלים  •
(.בעיקר אשלגן ונתרן)

הפרשה אקטיבית של חומרים  •
גדולים מדי מכדי להיות  

י  "עבגלומרולוסמסוננים 
.נשאים מיוחדים

חומר אחד כזה זו חומצת  •
.  השתן



.  מנקז אליו מספר נפרונים•

יכול גם הוא לרכז את השתן בעת •
(.למשל במצב התייבשות) הצורך

.ADHעושה זאת באמצעות •

כשיש מעט מים בגוף מופרש  •
.ההורמון

י הבאת "ההורמון עושה זאת ע•
תעלות מים לקרום הנפרון שמכניסות  

מים מחלל הנפרון לתוך הדם וכך  
.מעלים את נפח הדם

כך יותר מים נשמרים בגוף ולא  •
.נאבדים בשתן

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Gray1128.png
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מרגע שהשתן מגיע אל האגנים  •
הקטנים לא ניתן לשנות את הרכבו או  

.לעשות בו שימוש

!  ליטר180-מסננת מדי יום כהכלייה•

.  ליטר1.5כמות השתן היומית היא כ •

כל שאר המים שהסתננו נספגים חזרה  •
.  לדם

בעיקר  )מלחים , מים: תכולת השתן•
פסולת חנקנית  , (נתרן אשלגן וסידן

,  שיירי תרופות, (אוריאה–שתנן )
.  נוספים* וחומרי פסולת

לא אדומים ולא  )אין בשתן תאים •
גלוקוז וחלבונים עקב גודלם  , (לבנים

.ותהליך הספיגה מחדש



שני צינורות שמעבירים את השתן  •
.  מהכליות אל שלפוחית השתן

:בנויים •
במערכת  רקשנמצא )אפיתל מעבר•

.  בחלק הפנימי( השתן

שמקדם את השתן  )שריר חלק•
בחלק  ( פריסטלטיתבתנועה 
.האמצעי

.  בחלק החיצוניחיבורריקמת•

2.5-קוטרם כ, מ"ס25-אורכם כ•
.מ"מ





.  נמצאת מיד מאחורי מפרק הערווה•

.אצל הגבר נמצאת לפני הרקטום•

.  אצל האישה לפני ומתחת הרחם•

פחות אצל נשים  , ל"מ150-700: הקיבולת•
.  בגלל לחץ הרחם

.כליטר וחצי ביממה-תפוקת שתן ממוצעת •

.  אגירה של השתן: תפקיד השלפוחית•

השלפוחית בנויה כפירמידה הפוכה  •
.  שחלקה הרחב למעלה





בקיר השלפוחית יש נוירונים  •
.  רגישים למתח

כשלחץ השתן בשלפוחית •
עולה והקירות נמתחים  

הנוירונים  , ומתרחבים
מפעילים פוטנציאל חשמלי 

שמפעיל שתי קשתות  
:  רפלקס

קשת אחת מפעילה שריר  •
,  דטרוסורחלק שנקרא 

רובה של -המהווה את רוב
. השלפוחית

גורם  הדטרוסורהתכווצות 
.לעליה בלחץ בשלפוחית

קשת שניה מפעילה שריר  •
חלק שנמצא בתחתית  

ומהווה סוגר  ,   השלפוחית
הסוגר  . פנימי בלתי רצוני

.הפנימי עובר הרפיה

אצל תינוקות תהליך כזה •
.למיקטורציהגורם 



בוגרים יכולים להתאפק הן  •

באמצעות שליטה על הסוגר  

והן באמצעות  )!!( הפנימי 

שריר משורטט שיושב  

מתחת לשלפוחית ומהווה  

.סוגר חיצוני רצוני
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זהו חלק משריר רצפת האגן  •
(Levator Ani) , שריר גדול

שנמצא בתחתית האגן מצד  
.  לצד

השופכה עוברת בין סיבי שריר  •
י כיווץ שלו  "רצפת האגן וע

עוצרים את תהליך 
.המיקטורציה

עצירת השתנה היא פעולה על •
השופכה ולא על שלפוחית 

.השתן
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