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 الخالصة

                       لمكونات جيعلى الوصف المظهري والتركيب النسالتعرف الحالية  الدراسةهدفت 

       ,(Pipistrella kuhlii)الخفاش الكحلي  العراقيةأنواع من الفقريات  ةالجهاز اإلبرازي في ثالث

والضفدع العراقي                     , (Mauremys caspica caspica)ة ـــذبـعـاه الــيـمـاة الــفـلحــسو

(Rana ridibunda ridibunda فضال عن ,)بيوريا الدم  المتمثلة الفسلجيةبعض المعايير  دراسة

  الدم )الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم(. الكتروليتاتووكرياتنين الدم 

 الضرررررفدعمتوسررررري تركيرررررد يوريرررررا الررررردم أعلرررررى فررررري أن الفسرررررلجية  الدراسرررررةأظهررررررت نترررررا   

(107.80±2.74mg/dlممرررررا هرررررو عليررررر  فررررري السرررررلحفاة ) (1.40±29.73mg/dl مرررررظ مال ظرررررة )

                         أن كررررررررذل  ظهررررررررر , (P˂0.05) جررررررررود فرررررررررو معنرررررررروي بررررررررين المتوسرررررررر ين عنررررررررد مسررررررررتو و

                       ( ممرررررررا هرررررررو0.01mg/dl±0.33) ضرررررررفدعد كريررررررراتنين الررررررردم أعلرررررررى فررررررري المتوسررررررري تركيررررررر

                                    وجرررررررررررررود فررررررررررررررو  ة(, مرررررررررررررظ مال ظررررررررررررر0.01mg/dl±0.25) سرررررررررررررلحفاةعليررررررررررررر  فررررررررررررري ال

                              الررررررردم  الكتروليتررررررراتفيمرررررررا يخررررررر  و(.  P˂0.05) عنرررررررد مسرررررررتو  متوسررررررر ينال معنررررررروي برررررررين

                                  متوسرررررررررررررررر ات تركيدهررررررررررررررررا أن ظهررررررررررررررررر كالسرررررررررررررررريوم( البوتاسرررررررررررررررريوم والو  صرررررررررررررررروديومال)

( فررررررري 0.11mg/dl, 3.89±0.10mmol/l, 104.87±0.99mmol/l±7.77) فرررررري الررررررردم

فررررررري ( 0.10mg/dl, 5.14±0.12mmol/l, 96.40±0.84mmol/l±8.85)وسرررررررلحفاة ال

 .(P˂0.05 ) عند مستو بين تل  المتوس ات مظ وجود فرو معنوي  الضفدع

الكليرررة فررري الخفررراش الكحلررري تكرررون بهي رررة تركيرررب أن أظهررررت نترررا   الدراسرررة التمرررريحية المقارنرررة 

صررر ير صرررلد يمرررب   برررة الفاصررروليا يو لرررون ا مرررر قررراني, وتتمو رررظ الكلرررى فررري النصرررف ا مرررامي 

, وتسرررتقر علرررى وسرررادة دهنيرررة وتكرررون محا رررة بمحفظرررة لتجويرررف الب نررري تحرررت الحجرررا  الحررراجدل

عنررررد مسررررتو   ا   رديرررر ا  معنويرررر ا  , واظهررررر متوسرررري وزن الكليررررة ارتبا ررررمالضرررراشررررفافة مررررن النسرررري  

(P˂0.01 ) الكليرررة فررري سرررلحفاة الميررراه العذبرررة تتمثررر  أن واظهرررر الفحررر  العيررراني  ,الجسررر وزن مرررظ

 مفصصررر عميقرررة بالمرررك  الرررذي يجعلهرررا  بأخاديررردمخرررددا  بتركيرررب صرررلد اهليلجررري ويظهرررر سررر حها 

هررو وكمررا  بنرري فرراتت وتتمو ررظ علررى جررانبي العمررود الفقررريات لررون . وتكررون كلررى السررلحفاة يتقريبررا  

واظهرررر وزن  ,فظرررة سرررميكة شرررفافةتحرررا  بمح و وسرررادة دهنيرررةتسرررتقر علرررى فأنهرررا الحررراي فررري الخفررراش 

أمررررا كلررررى الضررررفدع العراقرررري  وزن الجسرررر . ظ( مررررP˂0.01) عنررررد مسررررتو  ا  معنويرررر ا  كليررررة ارتبا ررررال

فتتمثررر  بتراكيرررب صرررلدة اسررر وانية مت اولرررة وهررري يات لرررون أ مرررر قررراني وتتمو رررظ علرررى جرررانبي 

العمررود الفقررري وتحررا  بمحفظررة رقيقررة مررن النسرري  الضررام مررظ مال ظررة ارتبررا  وزنهررا معنويررا  عنررد 

 مظ وزن الجس . (P˂0.01)مستو  



 ب
 

لخفررراش الكحلررري يكرررون بهي رررة تركيرررب انبررروبي الحالرررب فررري اأن أظهررررت نترررا   الدراسرررة الحاليرررة 

بالكليررة  اتصررال فرري من قررة  ا  تسررع( ويكررون مHilumشررفاف  ررري يتصرر  بالكليررة فرري من قررة السرررة )

لحالررب فرري سررلحفاة الميرراه العذبررة أمررا ا .بعنرر  المثانررة مؤخرترر الخلررف ويتصرر  فرري  باتجرراه تضرري يسو

نهايرررة النصرررف  مرررنظهرررر بهي رررة تركيرررب  رررري يا لرررون ابررريض ويمترررد علرررى السررر ت الب نررري للكليرررة يف

تكررون قنرراة  الضررفدع العراقرري يررة. وفرريلخلررف ليتصرر  بعنرر  المثانررة البولالررى ا ويتجرر ا مررامي للكليررة 

لنصررف الكليررة الخلفرري  الو مرريتركيررب انبرروبي يمتررد علررى  رروي الجانررب الكليررة أو قنرراة وولررف بهي ررة 

 ويفتت في نهايت  عند المجمظ.

المثانرررة البوليرررة فررري الخفررراش الكحلررري تكرررون بمرررك  تركيرررب أن أظهررررت نترررا   التمرررريت العيررراني 

أمرررا  .ن من قرررة الحرررول فررري التجويرررف الجسرررميالسررر ت الب نررري  رررم باتجررراه وصرررلي صررر ير يبررررز 

كيرررب كمثرررري المرررك  يبررردو وكأنررر  تركيرررب تكرررون بمرررك  ترفالعذبرررة  الميررراهالمثانرررة البوليرررة فررري سرررلحفاة 

, أمررا فررري الضررفدع فتكرررون المثانررة بهي رررة تركيررب كيسررري لي ولهررا عنررر   ويرر  يفرررتت فرري المجمرررظعضرر

 الخلفية بالجدار الظهري للمجمظ. نهايت ا مامية ويرتبي في  نهايت غما ي شفاف يتسظ في 

من قترري قمرررة نسرري  الكليررة فرري الخفرراش الكحلرري يتميررد  لررى أن ة النسررجيأظهرررت نتررا   الدراسررة 

اللرررب, ويظهرررر نسررري    يمررر ل بمرررا  مقارنرررةولرررب وتمررر   القمررررة مسرررا ة صررر يرة مرررن نسررري  الكليرررة 

كبيبرررات تتررروزع بمرررك  كثيرررف فررري منا قهرررا القريبرررة مرررن اللرررب بينمرررا تكرررون اقررر  علرررى  القمررررة  اويرررا  

ي مقررا ظ للق ررظ النحيفررة والسررميكة لعررروة هنلرري المحي رري, أمررا من قررة اللررب فتحررو هررا جدكثافررة فرري 

ررون تر واليتميرررد   .اللبيرررة با شرررعةتعررررف  كيرررب شرررعاعيةافضررال عرررن مقرررا ظ للنبيبرررات الجامعرررة التررري تك 

السررررلحفاة والضررررفدع  لررررى من قترررري قمرررررة ولررررب وتترررروزع الكبيبررررات بمررررك   نسرررري  الكليررررة فرررري كررررال

كثافرررة فررري كرررون توزيعهرررا أكثرررر  الحسررربانالسرررلحفاة مرررظ ا خرررذ ب عمررروا ي  رررمن النسررري  الكلررروي فررري

كليررررة فرررري جرررردك الكليررررة المحي رررري, فرررري  ررررين تتركدالكبيبررررات فرررري المن قررررة الوسرررر ية مررررن نسرررري  ال

 .الضفدع

الو رررردة الكلويررررة فرررري كلررررى الحيوانررررات مو رررروع الدراسررررة الحاليررررة أن  النسررررجيأظهررررر الفحرررر  

القريرررب  بجد هررراتتصررر  جسررريمة كلويرررة ن وكالهمرررا يمررركالن اتتكرررون مرررن كبيبرررة محا رررة بمحفظرررة بومررر

بالنبيرررب الملتررروي الرررداني والرررذي يرررؤدي  لرررى عرررروة هنلررري التررري تتميرررد  لرررى ق عرررة نحيفرررة واخرررر  

لنبيرررب الملتررروي القاصررري والرررذي تتصررر  برررالجدك االخيرررر مرررن النبيرررب والمتمثررر  با ةسرررميكة واالخيرررر

لسرررلحفاة لعرررروة هنلررري فررري الو ررردة الكلويرررة  , مرررظ مال ظرررة عررردم تميرررديتصررر  بالنبيرررب الجرررامظ هبررردور

 والضفدع العراقي.
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الدراسرررة الحاليرررة لهرررا الكليرررة فررري الحيوانرررات مو ررروع نبيبرررات أن أظهررررت نترررا   الدراسرررة الحاليرررة 

 تكرررونو ,ثلرررة بنسررري  ظهررراري مكعرررب بسررريي يسرررتند  لرررى غمررراك قاعرررديمب انرررة ظهاريرررة متماثلرررة م

فرررري  ررررين تخلررررو  فرشرررراتي الخاليررررا الظهاريررررة المب نررررة للنبيررررب الملترررروي الررررداني يات  افررررة  سرررر و 

وتميررردت عرررروة  .الحافرررة الفرشررراتية مرررن الملتررروي القاصررريلنبيرررب ل سررر و  الخاليرررا الظهاريرررة المب نرررة

هنلرري فرري الخفرراش الكحلررري بكررون الق عررة النحيفرررة منهررا يات ب انررة مررن نسررري  ظهرراري  رشررفي فررري 

 النسرررجيأظهرررر الفحررر   كمرررا  رررين تكرررون الق عرررة السرررميكة يات ب انرررة مرررن نسررري  ظهررراري مكعبررري,

بسرررريي فرررري الخفررراش فرررري  ررررين تكررررون  يالنبيبرررات الجامعررررة تكررررون مب نرررة بنسرررري  ظهرررراري مكعبرررن أ

  ب انتها في السلحفاة والضفدع مؤلفة من نسي  ظهاري عمودي بسيي.

جررردار الحالرررب فررري كلرررى الخفررراش الكحلررري والسرررلحفاة يتميرررد  لرررى  بقرررة أن  النسرررجيأظهرررر الفحررر  

ن ة يليهررررا  بقررررة عضررررلية وتكرررروليصررررأي  ظهرررراري متحرررروي يسررررتند  لررررى صررررفيحة بنسرررر ةداخليررررة ممثلرررر

جرردارها يتميررد  لررى  بقررة داخليررة مررن أن أمررا قنرراة الكليررة فرري الضررفدع العراقرري فرر .محا ررة بنسرري   ررام

 بقررة عضررلية مؤلفررة مررن     مهررد  يسررتند  لررى غمرراك قاعرردي تليررنسرري  ظهرراري عمررودي م برر  كرراي

 .نسي   ام بقة من بلية ملساك وتكون محا ة ألياف عض

جي متماثرررر  فرررري الحيوانررررات تركيررررب نسرررر لرررر جرررردار المثانررررة البوليررررة أن  النسررررجيظهررررر الفحرررر  أ

 لرررى الرررداخ  يسرررتند  لرررى  مرررن نسررري  ظهررراري متحررروي يترررألفوهرررو جميعهرررا مو ررروع الدراسرررة الحاليرررة 

ممرررثال  بال بقررررة أو  نسررري  عضررررلي والتررري تحرررا  بنسرررري   رررام ة محا رررة ب بقررررة مرررنليصرررأصرررفيحة 

 ال اللة البرانية.

      

 


