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  الخالصة 

أظھرت نتائج الدراسة الحالیة للجانب التشریحي والشكلیائي ان الكلیة في العصفور المنزلي تتألف من ثالثة   

     صغیر وفص ذیلي                        (Middle Lobe )یكون كبیراً نسبیاً وفص وسطي   (Cranial Lobe)متمثلة بفص قحفي فصوص 

( Caudal Lobe)  ، أظھرت نتائج الدراسة الحالیة أن الحالب( Ureter )  في العصفور المنزلي یمتد على السطح البطني

ویمتد الحالب  ( Cloaca )للكلیة بدءاً من منتصف الفص الوسطي وصوالً إلى نھایة الفص الخلفي لیفتح في منطقة المجمع 

   اماماً في عمق الفص االمامي للكلیة .

ومنطقة  (Cortex)اما نتائج الجانب النسجي فقد اشارت الى ان كلیة العصفور المنزلي تتألف من منطقة قشرة   

  . (Medulla)لب 

یحتوي نسیج القشرة في العصفور المنزلي على عدد متباین من الوحدات الكلویة من خالل وجود كبیبات ومقاطع   

.  تتوزع الكبیبات بشكل عشوائي ضمن نسیج الكلیة ویكون تركیزھا  (DCT)وأخرى لنبیبات قاصیة  (PCT)لنبیبات دانیة 

  واضحاً في حافة الجھة البطنیة للكلیة ، ویتضح ضمن منطقة اللب وجود مقاطع من النبیبات الجامعة .

یة أظھرت نتائج الفحص النسجي أّن بطانة نبیب الكلیة في مواقعھ المختلفة تتمثل بصف واحد من الخالیا الظھار  

ویخلو السطح الحر للبطانة الظھاریة في  (PCT)وتكون ذات حافة فرشاتیة في سطحھا الحر ضمن النبیب الملتوي الداني 

من الحافة الفرشاتیة ، كما أظھر الفحص النسجي وجود مقاطع للقطع النحیفة والقطع  (DCT)النبیب الملتوي القاصي 

  السمیكة في عروة ھنلي . 

ة الحالیة أّن بطانة النبیبات الجامعة في العصفور المنزلي تتمثل بنسیج ظھاري بسیط مؤلف أظھرت نتائج الدراس  

  من خالیا عمودیة قصیرة إلى مكعبة . 

  

فص قحفي   - 4 ایوسین    –الصبغة الروتینیة  ھیماتوكسلین  3-الشریان الفخذي   2- العصفور المنزلي1-  :لدالةالكلمات ا

  الخالیا جار الكبیبیة  5-
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Abstract 

       The result of the present study showed that the anatomical side in kidney of house 

sparrow consists of three lobes represented by cranial , middle and caudal lobes . 

 Result of the present study showed that ureter in house sparrow extended at the uentral 

mid of the middle lope to the end of caudal lobe and appended in colaca ureter extends 

interiorly in cranial lobe of kidney . 

 The results of the histological study revealed that kidney in house sparrow is 

differentiated into cortex and medulla . 

 Cortex tissue in house sparrow contains different number of nephrons , each consist of 

glomerulus , proximal convoluted tubule (PCT) and distal convoluted tubule ( DCT) . 

The glomeruli distributed randomly within the kidney tissue but they are concentrated clrarly 

at the rentral surface of kidney .  

The medulla of house sparrow kidney appears with section of collecting tubule .Results of the 

histological study in house sparrow showed that the renal tubule lining by single layer of 

epithelial cells with brush border at its free surface within the (PCT) , while the free surface of 

(DCT) lack of the brush border .The results of histological showed that they are thin and thick 

segment of Henle loop . 
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The results of the present study show that the lining of collecting tubules in house sparrow as 

it in appeared with lining represented by simple epithelium of low columnar to cubical cells .  

 

Key word: 1- Passer domesticus 2- Femoral Artery 3- Haematoxylin-Eosin stain                   

4- Cranial Lobe 5- Juxtaglomerular cell  

 

  المقدمة

تلعب الكلیة في الفقریات دوراً حساساً في اقتصادیات الجسم,وقد تشد االنتباه الطریقة التي تؤدي بھا الكلیة وظیفتھا    

ن  ر م ي ال تكون اكث ى) الت اء الصغیرة (الكل ال تستقبل  %0.5فھذه االعض ى سبیل المث ان عل ي االنس ن وزن الجسم ف م

ب , وا 25 %حوالي ي للقل خ الكل ن الض ى م ل ال ذي یص وم 2000ل ي الی آ ف ر دم تقریب  ;Kent & Carr , 2001)لت

Kardong , 1998; Hickman etal., 1988)  

ة     ة الداخلی ات البیئ ى ثب اظ عل ي الحف اً ف ي تلعب دوراً مھم اء االساسیة الت والكلى في الفقریات بضمنھا الطیور من االعض

ي ات ف ن التكیف د م ر العدی ي تظھ ات الت ذه الحیوان ة  لھ اة المختلف اط الحی اً ألنم ا تبع ح معالمھ ة , تتض كل والوظیف الش

)Hickman. , 1988.(  

ات                     ي الفقری ل ف رازي كك از االب الكلى والحھ ة ب ات المتعلق ى ان الدراس وفرة  ال ادر المت یر المص تش

االسماك المتواجدة في البیئة   العراقیة  (الجبوري  العراقیة قلیلة نسبیاً فقد تناولت بعض الدراسات التكوین الجنیني للكلى في

دي  1987 ,  ات 1988)حم ن الفقری دد م ي ع ى ف جي للكل ب النس ف الشكلیائي والتركی رى الوص ات اخ ت دراس , وتناول

دیات  ادیة وبعض الث ور االقتص ى الطی ا عل ز فیھ ان التركی ة و ك دي العراقی -AL-Azawy 2005;AL  , 2003(الزبی

Ajeely and Mohammed , 2012;.(  

ان قلھ الدراسات في ھذا الجانب بالنسبة للفقریات العراقیة شكل حافزآ الجراء الدراسة الحالیة والتي ھي جزء من 

ي .  جیري والعصفور المنزل دراسة موسعة شملت الوصف الشكلیائي والتركیب النسجي للجھاز االبرازي في الضفدع الش

ب وقد اخذ بنظر االعتبار في البحث  ن التركی ھ فضآل ع دموي الرئیسي للكلی د ال ف الشكلیائي والتزوی الحالي تناول الوص

  .Passer domesticusالنسجي للكلیة في العصفور المنزلي 

  

  المواد وطرائق العمل

  جمع العینات  -

حیوانات . جمع عینات ل  Passer domesticusتطلبت الدراسة الشكلیائیة والنسجیة للكلیة في العصفور المنزلي 

  عصفورآ.30بالغة من االسواق المحلیة في مدینة بعقوبة وقد اختیرت بحیث كانت حدیثة الصید وبأوزان متقاربة وبواقع 
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  الدراسة الشكلیائیة -

ف  ى الوص م التعرف عل ا ت ات االوزان واالطوال , كم ات الخاصة بعالق ض القیاس ة اجراء بع تم في الدراسة الحالی

 ة فضأل عن التزوید الدموي الرئیسي للكلیة في العصفور موضوع  الدراسة الحالیة.التشریحي العیاني للكلی

   الدراسة النسجیة -

ن  ة ھیومس ة طریق ي الدراسة الحالی م   (Humason,1979)استخدمت ف د ت ة وق جیة للكلی ي تحضیرالشرائح النس ف

 (Haematoxylin-Eosin stain)ایوسین  –اعتماد الصبغة الروتینیة  ھیماتوكسلین 

  كما تم اجراء بعض القیاسات اینما تطلبت الحاجة الغراض الدراسة االحصائیة .

  

  النتائج والمناقشة

  .الوصف التشریحي1-3

ي  م وھ م الجس ة بحج بیآ مقارن رة نس ون كبی ي تك ي العصفور المنزل ة ف اني ان الكلی ریح العی ائج التش اظھرت نت

د (Synsacrum) طني للعجز المتحد تتموضع بشكل متناظر في انخفاض عظمي ضمن السطح الب وعظام الحوض ، وتمت

آ  ة قحفی فلى للرئ آ  (Cranially)الكلیة داخل التجویف الجسمي من الحافھ الس ة العجز المتحد ذیلی ى  نھای  (Caudally)ال

  ).1(شكل  (Peritoneum)وھي مغطاة بالبریتون 

نزلي ملساء من سطحیھا البطني والظھري , وتتضح كما اظھرت نتائج الدراسة الحالیة ان الكلیة في العصفور الم

  بعض البروزات الصغیرة عند مناطق االخادید التي تفصل بین فصوص الكلیة.

) یوضح بعض القیاسات الخاصة بالكلیة في العصفور المنزلي موضوع الدراسة الحالیة . ویتضح من 1الجدول (

ولم تسجل أي فروقات معنویة في حجم  ³ملم1.99الحجم بمعدل ملم و14.57خالل الجدول ان معدل طول الكلیة یصل الى 

  الكلیة الیمنى عن الیسرى ، وھذا ربما یعود إلى صغر حجم العصفور وعدم وضوح الفروقات النسبیة . 

ین  0.4276وكان معدل وزن الكلیة في العصفور المنزلي       ھ ب غم ومرة اخرى لم تسجل القیاسات فروقات معنوی

  لیمنى عن الیسرى.وزن الكلیھ ا

ور        ي الطی ونتائج الدراسة الحالیة تتوافق مع ماتوصل الیة العدید من الباحثین الذین تناولوا الوصف الشكلیائي للكلیة ف

 Casotti etal. , 1998 ; Casotti&Braun , 2000 ; AL-Azawy , 2005)المختلفة بضمنھا العصفور المنزلي   .  

; AL-Ajeely & Mohammed , 2012)  

وكما ھو معروف ان الطیور بشكل عام تظھر اختزاالً في حجم ووزن الكثیر من االعضاء والتراكیب الجسمیة اال    

ور  ا اذ ان  الطی ان كبر حجم الكلیة وھو شي استثنائي بالمقارنة مع التراكیب االخرى  ربما متأت من التركیب الوظیفي لھ

 ً   ) .Kent &Carr , 2001 ; 2002غالي وداود, ( اثناء الطیران  فقریات نشطة واالیض فیھا سریع خصوصا

أظھرت نتائج الدراسة الحالیة إن كل كلیة من كلى العصفور المنزلي تتكون من ثالثة فصوص ممثلة بفص قحفي 

 )Cranial Lobe  ) وفص وسطي (Middle Lobe  ) وثالث ذیلي (Caudal Lobe  وان ھناك تباین في حجم كل من (

) وشكل 1لفصوص الثالث ، وھذا متوافق مع العدید من الدراسات التي تناولت الكلى في الطیور موضوعاً لھا شكل (ھذه ا
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)2 ((Hodges , 1974 ; Hall , 1983 ; King & Mclelland , 1984 ; Carbenter , 2003 ; AL-Azawy , 

2005) .  

د  ة تمت د عمیق ھ كما اوضحت نتائج الدراسة الحالیة وجود أخادی ذي تتموضع فی ي ال اض العظم ى عمق االنخف ال

) الذي یفصل بین فص  Femoral Arteryفصوص الكلیة ویمكن تمییزموقع االخادید من خالل وجود الشریان الفخذي ( 

وركي ( ) شكل  Sciatic Arteryالكلیة القحفي عن الفص الوسطي, في حین یقع بین الفصین الوسطي والذیلي الشریان ال

  ). ;Sturkie,1986 ; AL-Ajeely & Mohammed, 2012تاكید لما اورده عدد من الدراسات السابقة (وھذا ) ، 2(

یزودان الكلیة , ویمتدان على السطح    (Renal Portal Vein)اما بالنسبة لالوردة فھناك وریدان بوابیان كلویان        

اك (Coccygeamesentric Veinالمساریقي البطني للكلیتین ویتصالن خلف الكلیتین لیتكون الورید العصعصي  ) , وھن

) التي تتضح على السطح البطني لفصوص RenalVeinsعدد من االوردة متصلة بفصوص الكلى وھي االوردة الكلویة (

  (Hodges, 1974; AL-Azawy, 2005; AL-Ajeely &Mohammed,2012)) 2الكلیة الثالث . شكل (

) یمتد على السطح البطني للكلیة بدءآ من منتصف الفص الوسطي (Ureterاوضحت الدراسة الحالیة ان الحالب 

امي  (Cloaca)ویمتد على امتداد الفص الخلفي لیفتح في نھایتة عند منتصف المجمع  وھو یمتد أمامآ في عمق الفص االم

  في العصفور المنزلي. (Uninary Bladder)للكلیة والتوجد مثانة بولیة 

  

ة الح ا اظھرت الدراس روع كم طة ف تم بواس ذیلي ی طي وال ة الوس ي الكلی ریاني لفص دموي الش د ال ة أن التزوی الی

وركي  ن الشریان ال وي الوسطي  (Sciatic Artery)شریانیة م ھ بالشریان الكل ذي  (Middle Renal Artery)متمثل ال

ذیلي  وي ال ریان الكل طي والش وي الوس ص الكل زود الف زود فص (Caudal Renal Artery)ی ذي ی د  ال ذیلي وق ة ال الكلی

ذا  ى ھ ات عل ن البحوث والدراس -Marshal ,  1960; Hodges , 1974 ;Mclelland , 1990 Al)أجمعت الكثیر م

Ajeely & Mohammed , 2012 .(  

  

  .التركیب النسجي  2-3

ي الط ألف تشیر العدید من الدراسات التي تناولت التركیب النسجي للكلیة في الطیور إلى إن نسیج الكلیة ف ور یت ی

 Cortical  &Medullaryمن عدد من الفیصصات ، ویتكون كل فصیص من فصیصات الكلیة من نسیج القشرة واللب  ( 

Tissues  ) ي ب مخروط لب ) ، ونسیج  Medullary Cone) وعادة یشكل نسیج القشرة مساحة اكبر من اللب ویشكل الل

ة اریط اللبی یط المخ ة ویح ق الكلی ى عم د إل رة یمت كل(  القش  & Hodges,1974 ; Siller,1981; King ))،  3ش

Mclelland,1984 ; Sturkei,1986 ; Riddell,1999 ; Barbara&John,2000 ; AL-Azawy,2005; AL-

Ajeely & Mohammed, 2012 )  
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ة       ام ، إذ تمیزت الكلی جي الع ب النس ي العصفور  ان نتائج الدراسة الحالیة أوضحت تطابقاً مع ھذا المضمون للتركی ف

دم وجود  ائج ع حت النت ا أوض ة ، كم ع فصوص الكلی ي جمی ح ف المنزلي إلى منطقة قشرة ومنطقة لب وھذا التركیب متض

لت  ا توص ابق م ة تتط ذه النتیج حدود واضحة تفصل القشرة عن اللب ، وتشكل مساحة القشرة نسبة كبیرة مقارنة باللب وھ

ب (شكل  إلیھ الدراسات السابقة فیما یخص عدم وجود -Sturkie ;,2005 ,AL, 1986) (4حدود فاصلة بین القشرة وال

Azawy .(  

الذي أشار إلى إن القشرة تشغل مساحة كبیرة من بنیة كل (Warui , 1989)وفیما یخص نسبة مساحة القشرة إلى اللب      

  ) .5في أربعة عشر نوعاً من الطیور (شكل  (71-81%)فصیص تتراوح بین

ن أظھرت نتائج ال از بسیط م ي جھ ة ف ي مؤلف ي تكون صغیرة وھ ي العصفور المنزل دراسة الحالیة إن الكبیبة ف

ان  ( ة بمحفظة بوم ة محاط ة العصفور والمنتشرة ضمن  Capsule Bowmansالشعیرات الدموی ي كلی ات ف ) ان الكبیب

یة وھي تماثل تلك الموجودة في منطقة القشرة تكون بشكل تراكیب كرویة صغیرة مؤلفة من جھاز بسیط من االوعیة الشعر

) غامقة الصبغة وتدعى ھذه الخالیا Ellipsoidاللبائن . كما اظھر الفحص المجھري وجود خالیا ممیزة ذات نوى اھلیجیة (

ة(Juxtaglomerular cellبالخالیا جار الكبیبیة ( ة الكثیف اس مع البقع ا بتم )(شكل Macula Densa) وتكون ھذه الخالی

  ت إلیھ العدید من الدراسات السابقة)،وھوما أشار6

(Carpenter , 2003 ;Barbara & john , 2000 ;Prest & Braun  , 1999 AL-Ajeely & Mohammed , 

2012;Al-Azawy , 2005 ; ).  

ري  (  النوع القش ة ب ور ممثل ة الطی ي كلی ات ف ن الكبیب وعین م  Corticalأشارت الدراسات السابقة الى وجود ن

Type ) الذي یكون صغیراً ونوع لبي  (Medullary Type ي ) والذي یكون كبیراً ، كما اشارت العدید من الدراسات الت

ي حین  تناولت أنواع مختلفة من الطیور إلى إن النوع القشري یكون واضحاً في توزیعھ ضمن المنطقة المحیطیة للقشرة ف

ن الل ة م ة القشرة القریب ي في منطق وع اللب -King&Mclelland,1984 ; Farner etal ,1972; Al)ب. یتوزع الن

Azawy,2005; Carpenter , 2003 ; Casotti etal,1998)                        

ة  حت الدراس ا أوض نتائج الدراسة الحالیة أوضحت ھذا المضمون للبناء النسجي للكلیة في العصفور المنزلي كم

رات یصل إ 2ملم1الحالیة إن عدد الكبیبات في  اً لمؤش لى أكثر من أربع كبیبات ، وھذا العدد یتباین في الطیور المختلفة تبع

ة ة الوظیفی وان والحاج م الحی وان وحج ا الحی د فیھ ي یتواج ة الت ة البیئ من طبیع دة تتض  & Al-Ajeely)عدی

Mohammed,2012;Al-Azawy,2005) ي األ این ف ر متب ان ) ھو األخ ة بوم ة ( محفظ مك المحفظ ا إن س واع ، كم ن

ة  جل  (5.2)المختلفة فقد كان معدل سمك المحفظة في العصفور المنزلي موضوع الدراسة الحالی ي حین س ایكرومیتر ف م

ن 8سمكھا بأكثر من( ر م دجاج(6)) مایكرومیتر في الوز وأكث ي ال ایكرومیتر ف ي  (AL-Azawy , 2005)م این ف إن التب

  من حجم الكبیبة. سمك محفظة بومان في األنواع المختلفة ربما متأٍت 
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) (Proximal Convoluted Tubule – PCTأظھرت نتائج الدراسة الحالیة إن بطانة النبیب الملتوي الداني (

ا  دل ارتفاعھ ل مع ة یص ى مكعب یرة إل ة قص ة عمودی ا ظھاری ن خالی د م ف واح ن ص ألف م ایكرومیتر                 (11.7)تت م

داني (  ب ال ر النبی دى قط راوح م اتیة                 28.60 -18.20ویت ة فرش ود حاف ا بوج ذه الخالی ز ھ ر ، وتتمی ایكرو مت ) م

كل  ابقة (ش ات الس ھ الدراس لت إلی ا توص ع م ي م ي أو جزئ كل كل ق بش ة تتواف ذه النتیج ا ، إن ھ ر لھ طح الح ي الس               7)ف

،(Hall , 1983 ;Siller , 1971 Al-Azawy , 2005; Young etal,2006 Al-Ajeely and 

Mohammed,2012),   

ة  ة المكعب ا الظھاری ن الخالی أظھر الفحص النسجي إن بطانة القطعة النحیفة لعروة ھنلي مؤلفة من طبقة مفردة م

والتي تبدو مسطحة ، أما بطانة القطعة السمیكة لعروة ھنلي فتكون بطانتھا مؤلفة من طبقة مفردة من خالیا مكعبة ذات نوى 

ن غامقة الصبغة وسا د م ھ العدی ل إلی ا توص ق م ة تتواف ذه النتیج ة . إن ھ یتوبالزم أغمق لوناً من مثیالتھا في القطعة النحیف

  (Al-Azawy , 2005 ;Siller , 1971;Hodges ,1974) 8)الباحثین الذین درسوا طیوراً مختلفة (شكل 

ي( ب الملتوي القاص ة النبی ألف بطان ي (Distal Convoluted Tubule – DCTتت ن ) ف ي م العصفور المنزل

اع النسیج ( دل ارتف ل مع ة یص ا مكعب ب ( 9.1نسیج ظھاري بسیط من خالی غ مدى قطر النبی ر ویبل ایكرو مت -13.00) م

داني (26.00 وي ال ب الملت ي كون السطح الحر PCT) مایكرو متر  ، وھي تختلف عن النسیج الظھاري المبطن للنبی ) ف

) ، (Siller, 1971; AL-Azawy, 2005تیة ، وھذا یتوافق مع ما أشار إلیھ كل من لخالیا بطانتھ تخلو من الحافة الفرشا

ا  دا لم ب الملتوي الداني،وھذا تأكی ي النبی ا ف ن مثیالتھ اً م تح لون ي اف ب الملتوي القاص وغیرھم ، وتظھر خالیا بطانة النبی

  1990)الشیخلي وجماعتھ (Hall , 1983;  7)أشارت إلیھ الدراسات السابقة شكل (

) و PCTأظھرت نتائج الدراسة الحالیة إن النبیبات الجامعة في كلیة العصفور المنزلي تكون أكبر قطراً من كال (

)DCTى (16.12) ) حیث یصل معدل ارتفاعھ ة قصیرة إل اه عمودی مایكرو متر وبطانتھ تتمثل بنسیج ظھاري بسیط خالی

ای ا مكعبة ، ونوى الخالیا داكنة الصبغة في حین یظھر الس ع م ذا المضمون یتوافق م اً ، وھ ون محبب ائالً الن یك توبالزم م

  ) 8توصل إلیھ العدید من الباحثین شكل  (

(Casotti etal,1998 Al-Azawy,2005; Al-Ajeely & Mohammed,2012)             ایتوبالزم وكون س

ق  Uric acidریك ( الخالیا یبدوا محبباً ربما یعود إلى افراز المخاطین لمنع  ترسب حامض الیو ي غل ) الذي قد یتسبب ف

  (Casotti & Braun , 2000)النبیبات  
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  Passer domesticus) ومعدل القیاسات الخاصة بالكلیة في العصفور المنزلي --- ) . مدى (1جدول(

  المعدل والمدى  القیاس

  طول الجسم
117.62 

130--------100 

  طول الكلیة
14.57 

20-------------12 

  جم الكلیةح
1.990 

2.5-------------1.5 

  وزن الجسم
22.77  

25.62----------19.83 

  وزن الكلیة
0.427 

1.80----------------0.14 

  

 Passerاقطار النبیب الداني والنبیب القاصي والنبیب الجامع في العصفور المنزلي   ) ومعدل--- ) . مدى (2جدول(

domesticus  

  المتوسط الحسابي  قیمة أعلى   اوطأ قیمة   النبیب

 23.83 28.60 18.00  النبیب الداني

 16.90 36.00 13.00  النبیب القاصي

 32.24 39.00 26.00  النبیب الجامع
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  ). المظھر العیاني للكلیة في العصفور المنزلي1شكل ( 

  
  موي الشریانيأ) رسم تخطیطي للكلیة في العصفور المنزلي یوضح فیھا التزوید الد2  -شكل (

Cranial Lobe  

Middle  Lobe  

Coudal   Lobe  
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  ب) رسم تخطیطي للكلیة في العصفور المنزلي یوضح فیھا التزوید الدموي الوریدي2  -شكل (

  
ضمن نسیج الكلیة  (M)واللب  (C)) . مقطع مستعرض للكلیة في العصفور المنزلي یبین منطقتي القشرة  3شكل (

)H&E Stain ، (10X 

M 

C 

Renal portal 
vein 
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ومنطقة  (C)ومنطقة القشرة  (KC)ة في العصفور المنزلي یوضح المحفظة الكلویة ) . مقطع مستعرض للكلی4شكل (

 10X،  ( H&E Stain). (M)اللب 

  
،  (M)واللبیة  (C)) . مقطع مستعرض للكلیة في العصفور المنزلي یوضح التداخل بین الوحدات القشریة 5شكل (

(H&E Stain )  ،10X  

C 

KC 

M 

C 

M 
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 (BS)والفسحة المحفظیة  (JG)والجھاز جار الكبیبة  (G)عرض للكلیة في العصفور المنزلي یوضح الكبیبة ) . مقطع مست(6شكل

  100X،  ( H&E Stain). (VP)والوعائي  (RP)كما یتضح القطب البولي  (ET)والنسیج الظھاري المبطن لمحفظة بومان 
  

  
والتي تظھر فیھا مقاطع للنبیبات  (C)قة القشرة ) . مقطع مستعرض للكلیة في العصفور المنزلي یوضح منط(7شكل

  100X،  ( H&E Stain).  (G)فضالً عن توزیع الكبیبات  (DCT)والقاصیة  (PCT )الدانیة 

G 

JG 

BS 

ET 

VP 

RP 

DCT 
G 

C 

PCT 
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  المصادر 

  المصادر العربیة :   -*

رب : دراسة جنینیة : ) . التكوین الجنیني للكلیة االمامیة في سمكة الكا 1987الجبوري ، عبد اللھ حسین عبد اللھ ( .1

 رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم / جامعة بغداد . 

د (  .2 رى احم دي ، بش مكة  1988حم ي س ة ف ة والخلفی ین االمامی یجي للكلیت ب النس ي والتركی وین الجنین ) . التك

 البعوض : دراسة جنینیة ونسیجیة : رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ( ابن الھیثم ) / جامعة بغداد. 

ار 2003بیدي ، اسیل نجاح صبر (الز .3 ى الف ة لكل جیة مقارن ر  Mus musculus) . دراسة تشریحیة ونس وخنزی

 : رسالة ماجستیر / جامعة القادسیة .  Cavia Procellusغینیا 

د ( .4 ارث محم ي تشریح 1990الشیخلي ، عبد القادر جاسم ، خماس ، وائل عبد الحمید وابراھیم ، ح امل ف ) . الش

 عة جامعة بغداد . الدجاج . مطب

TH 

CT tH 

والقطعة النحیفة  (TH)) . مقطع مستعرض للكلیة في العصفور المنزلي یوضح القطعة  السمیكة لعروة ھنلي 8شكل (
  40X،  ( H&E Stain) .  (CT)والنبیب الجامع  (tH)لعروة ھنلي 
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) ، التشریح المقارن للحبلیات ، مطبعة جامعة بغداد ، 2002غالي ، محمد عبد الھادي وداود ، حسین عبد المنعم ( .5

 العراق . 
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