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  :خراج اإل
ا من االتزان الداخلي إذ أن تراكم هـذه         امات األيض الخلوي جزءاً ه    فعد عملية التخلص من مخل     ت

  .المخلفات قد يكون ساماً للجسم أو عامالً مثبطاً لوظائف الخاليا
كائنات وحيدة الخلية مثل األميبيا والكائنات البسيطة متعددة الخاليا مثل اإلسفنج ال تحتـاج إلـى                ال

مقارنـة مـع الحجـم    ة لكائنات بمساحة سطح كبيـر اء إخراج متخصصة ، حيث تتمتع هذه   أعضا
وبالتالي فإنها تتخلص من مخلفات عملية األيض من خالل عملية االنتشار البـسيطة عبـر جـدار        

  .الجسم أو غشاء الخلية مباشرة
ـ            أ   ث إنهـا تـصنع     ما في النباتات فإنها تنتج كمية قليلة جداً من المخلفات النيتروجينية حي

تقوم بتكسيرها وتتخلص النباتات من نـواتج األيـض     وتيناتها بنفسها فإنها ال   رأحماضها األمينية وب  
األخرى مثل مادة السليكات أو األوكساالت إما بترسيبها في األوراق التي تتساقط الحقاً أو تتناولها               

 الخشبية للنبات ، كما تقوم الخالي     الحيوانات كما في األعشاب أو تقوم بترسيبها في جدران األوعية ا          
ن بعض نواتج األيض بتخزينها داخل الفجوات العصارية، وفي الحيوانات          م صالنباتية أيضاً بالتخل  

الكبيرة المعقدة التركيب يتواجد جهاز خاص يقوم بعملية اإلخراج وتختلف طبيعة هذا الجهاز فـي               
أرقى أنـواع   ي وتمتلك الثدييات ومنها اإلنساندرجة تعقيده باختالف درجة التعقيد لجسم الكائن الح      

  .جية وأكثرها كفاءةارخاألجهزة اإل
  :تنظيم األسموزيال

واجه كالً من النباتات  والحيوانات مشكلة الحفاظ على سوائل الجسم تحت ضغط ت  
  :أسموزي ثابت ولكن الحيوانات تواجه مشكلتين ال توجد لدى النباتات

 بدوكذلك ال. اليا النباتيةخجدران خلوية كتلك الموجودة لدى ال تملك الخاليا الحيوانية ال •
سموزي للخاليا نفسها وأن تحاط هذه الخاليا سائل ذو ضغط أسموزي مساوي للضغط األ

كما في الكائنات متعددة الخاليا وإن لم يكن ذلك ممكنا فالبد وأن تملك الخاليا آنية خاصة 
  .راميسيوماللتخلص من الماء الزائد كما في الكائنات وحيدة الخلية مثل األميبيا والب

ن ثم يكون الضغط األسموزي لسوائل الجسم أعلى من الوسط المحيط ومب  الماء العذيف •
يتدفق الماء عبر الغشاء الخلوي للخلية وفي األميبيا يتم التخلص من الماء الزائد من خالل 
الفجوة المنقبضة التي تقوم بتجميع الماء الزائد ثم طرده للخارج بشكل مستمر ، وتتكطلب 

 .ا من خالل عملية التنفسهدي العملية طاقة يجري تزوههذ

ذبة يغطي جسمها بالقشور ومواد مخاطية تمنع نفاذ الماء سماك التي تعيش في المياه الع األ •
إلى الداخل أما الماء الذي يدخل إلى الجسم عبر الخياشيم أثناء عملية التبادل الغازي 

 ).يجالجهاز اإلخرا(فتتخلص منه من خالل الكليتين 
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مـع  يتساوى تقريباً الضغط األسموزي للماء فـي الخـارج     ) : البحرء  ما( الماء المالح    في •
الضغط األسموزي للخلية بالنسبة لألميبيا ولذلك فإننا ال تحتاج إلى تشغيل الفجوة المنقبضة             
إذا تواجدت في الماء المالح، أما األسماك التي تعيش في الماء المالح فإنها تفقد جزءاً مـن                 

 الضغط األسموزي لماء البحر عن ما هو موجود في جسمها           عافلماء في جسمها بفعل ارت    ا
ض ما تفقده من الماء بشرب ماء البحر وتتخلص من الملح الموجود في المـاء مـن                 فتعو

 .خالل الخياشيم

) العرق( الحيوانات التي تعيش على اليابسة فإن فقدان الماء يتم عادة من خالل البخر في •
 دوماً مضطرة لتناول الماء لتعويض النقص الحاصل هاصريفه في البول لذلك نجدتما يتم 

 .لديها

تج الحيوانات مخلفات نيتروجينية أثناء عمليات أيض البروتينات في الخاليا والبد من ن ت •
استخدام الماء إلزالة هذه المخلفات من الجسم وعليه البد وأن تعوض الحيوانات الماء 

راوية فإننا نجد أنها تقوم بتركيز البول لديها صحملية أما في الثدييات العالمفقود في هذه ال
  .رة وذلك للحفاظ على الماء داخل أجسامها في بيئة تفتقر بحد ذاتها إلى الماءبدرجة كبي
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