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 1بيولوجيا صيدلية                                الجلسة العملية الثالثة 

 ( خاليا باطن الخد) الشدق دراسة خاليا 

ة الفم، الوجنتين، الحنك، ( الفكين، اللسان، أرضيOral mucosaتغطي مخاطية تجويف الفم )
 تركيبة المادة المخاطية مع وظائفها الفيزيولوجية مثل: المضغ، البلع، الكالم.  والشفتين.تتالئم

 تقسم مخاطية الفم نسيجيًا إلى:

 المخاطية الماضغة: )اللثة، الحنك الصلب( -1
المخاطية المبطنة: )الشفاه، الخدود، أرض الفم، الحنك الرخو، المخاطية السنخية، الطية   -2

 الدهليزية(.
 الحليمات الذوقية( )ظهر اللسان، المخاطية المتخصصة: -3

تكون المخاطية الماضغة ملتصقة بالعظم بشكل ثابت، وتتحمل القوى الناتجة عن مضغ الطعام،  
حيث تكون مغطية للعضالت وهي قابلة للتقلص بينما ال تتعرض المخاطية المبطنة لمثل هذه القوى 

لي، أما المخاطية المتخصصة فتقوم  واالسترخاء في الخدين والشفتين واللسان وحركات الفك السف
 بالوظيفة الذوقية.

 بنية الغشاء المخاطي الفموي:

 يتألف من طبقتين رئيسيتين: 

  Epithialالطبقة الظهارية الخارجية  -1

تشكل الظهارة الفموية الحاجز األولي بين البيئة الفموية والنسيج العميق وهي ظهارة متوسطة مطبقة،  
تتألف من خاليا متصلة مع بعضها بإحكام، تكون هذه الظهارة إما متقرنة أو نظيرة التقرن، أو غير  

 متقرنة. 
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 (Lamin propriaطبقة النسيج الضام )الطبقة الخاصة  -2

ثخانات مختلفة تدعم البشرة ويمكن تقسيمها حسب الشكل إلى قسمين: الحليمي  وهو نسيج ضام ذو 
 ويطلق على القسم الحليمي من النسيج، والشبكي ويطلق على منطقة األلياف الشبكية.

 وظيف الغشاء المخاطي: 

تعمل األعشية المخاطية الفموية كحاجز لمنع اختراق المواد العضوية، وغير العضوية والكائنات  
 قيقة من الهواء والطعام.الد 

 األمراض التي يمكن أن يتعرض لها الغشاء المخاطي الفموي: 

عند إصابة الغشاء المخاطي بأمراض فإنها تؤثر على قدرته على القيام بوظائفه الطبيعية. يتم تحديد  
ي سالمة الغشاء المخاطي من حيث شكل الخاليا وانعدام التمزق، واللون إذ يكون لونه ذو لون ورد 

 عندما يكون سليمًا.

عند تعرض أو إصابة هذه األغشية باألمراض فإنه يتغير لونها وتتمزق في بعض المناطق أو تظهر  
 على شكل أورام. 

  Candida albicanتغير لونها لألبيض يكون كداللة على اإلصابة بالمبيضات البيض  -1
وهذا مرض يصيب األغشية المخاطية الفموية كنتيجة مرضية ألمراض أخرى: مثل داء 

 .السكري، نقص المناعة، تناول الصادات الحيوية لفترة طويلة
توجد ظاهرة أخرى لتبدل لون األغشية المخاطية لتجويف الفم للون األبيض وتدعى بالـ  -2

Leukoplaka  وهي عبارة عن طبقة بيضاء ال يمكن إزالتها )تقسيرها( ومعظمها حميدة إال
أنها يمكن أن تتحول إلى أورام خبيثة، تظهر هذه الحاالت لدى األشخاص البالغين  

 المشروبات الكحولية.المدخنين،والذين يتناولون 

 باالستئصال الجراحي، أو العالج الدوائي المناسب كالريتينوبدايت. تتم المعالجة إما
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من الظواهر األخرى المبيضة لألغشية المخاطية الفموية مثاًل: الحروق الناتجة عن األطعمة   -3
هذه  الساخنة والتي غالبًا ما تصيب الحنك. ومن األمراض األخرى التي تسبب في ظهور 

 Recurrent aphthousالراجع  الحروق في الغشاء المخاطي الفموي التهاب الفم القالعي
stomatidis  أمراض جلدية مرتبطة بالمناعة الذاتية مثل الجدري الفقاعي ،Pemphicus  

 وشبه الفقاعي، والحزاز المسطح. 
خبيثة كالكيسات  ومن هذه اإلصابات باألمراض: أيضًا إصابات شبه ورمية حميدة ، و أورام 

 في األنسجة اللبية ، وإصابات في الغدد العابية ....الخ.
تظهر األورام عادًة في الفكين، اللسان الغشاء المخاطي للوجنتين، قسم من هذه األورام  

 محمرًا سهل التعرف.
 تجربة اليوم: 

 التعرف على شكل وبنية خاليا الشدق ) خاليا باطن الخد(.
 طريقة العمل: 

 باستخدام الماسحة البلعومية المعقمة، تؤخد كشطة من الطبقة الظهارية المبطنة للخدين. -1
 توضع العينة )الكشطة المخاطية( على شريحة نظيفة  -2
 تلون باستخدام قطرة من ملون مناسب )اليود، أو أزرق الميتلين(  -3
 × 40×، 10×، 4تفحص تحت المجهر التكبيرات المناسبة  -4
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