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Epithelia & Glandsوالغدد الظهارات

Submandibular Glandغدة لعابية تحت الفك 1.

)القصبات(ظهارة أسطوانية مطبقة كاذبة مهدبة 2.
Pseudostratified ciliated columnar epithelium

(الجلد)متقرنةظهارة حرشفية مطبقة 3.

Stratified Squamous Keratinized Epithelium 



المحضر األول

غدة لعابية تحت الفك



Salivary glands - Introduction
The Major Salivary 

Glands

 Parotid

 Submandibular

 Sublingual

The Minor Salivary 

Glands









فنسيج ضام ليفي كثي: محفظة

حجب أو حواجز 

الغدة إلى تقسم 

اتفصوص وفصيص

األشكال البيضوية 

تشير إلى الفصوص

خاليا شحمية



مخاطيةعنيبات

مصليةعنيبات

ية عنيبات مختلطة مصلية مخاط

(مظهر الهالل المصلي) 



1

1
2

2

اتأقنية بين الفصيص-1

أوعية دموية-2

أقنية ضمن الفصيص

ةعنيبات إفرازية مصلي

ي حجب من نسيج ضام ليف

كثيف



قناة مقحمة 

(مكعبة بسيطةظهارة ) 

قناة مخططة 

(ظهارة أسطوانية بسيطة) 



صاتبطانة القناة بين الفصي

(  ظهارة مكعبة مطبقة) 



م حبيبات إفرازية ضمن القس

القمي لهيولى العنيبات 

المصلية

يةنوى الخاليا العضلية الظهار



المحضر الثاني

ظهارة أسطوانية مطبقة 

كاذبة مهدبة من القصبات





http://www.meddean.luc.edu/lumen/bbs/p/ppi.html





لمعة القصبة
الظهارة المبطنة 

ةالصفيحة الخاص

ألياف عضلية ملساء

غدد مصلية مخاطية: تحت المخاطية 

سمحاق الغضروف

سمحاق الغضروف

الغضروف الرغامي 

أوعية دموية وأعصاب ضمن ) الغاللة الخارجية 

(نسيج ضام شحمي ليفي



ظهارة أسطوانية مطبقة كاذبة 

مبطنة للمعة القصبةمهدبة 

األهداب على السطح القمي 

للخاليا األسطوانية 

الغشاء القاعدي

نسيج ضام: الصفيحة الخاصة

رخو غزير التوعية

أوعية دموية

خاليا كأسية 

ظهارة رصفية بسيطة مبطنة 

(الخاليا البطانية ) لألوعية 



خلية كأسية

Goblet Cell

خلية أسطوانية مهدبة
Ciliated Columnar Cell

ةخلية حبيبية صغير
Small Granule Cell

خلية قاعدية
Basal Cell

خلية ذات فرشاة
Basal Cell



خاليا كأسية 

ةالصفيحة الخاص

:  الصفيحة الخاصة

نسيج ضام رخو غزير 

التوعية



المحضر الثالث

ظهارة حرشفية مطبقة 

في الجلدمتقرنة







البشرة

الحليميةاألدمة 

نسيج ضام رخو

األدمة الشبكية

ي نسيج ضام ليف

ظمكثيف غير منت



البشرة

الحليميةاألدمة 

نسيج ضام رخو

األدمة الشبكية

ي نسيج ضام ليف

مكثيف غير منتظ



نةالمتقرالطبقة 

ظهارة مطبقة: البشرة

(  رصفية)حرشفية

متقرنة

الحليميةاألدمة 
نسيج ضام رخو

الغشاء القاعدي



Melanocytes  مالنيةخاليا

كيراتينيةخاليا 

Keratinocytes

الحليميةاألدمة 

نسيج ضام رخو



حزم الكوالجين

نوى صانعات الليف

األدمة الشبكية 

نسيج ضام ليفي كثيف غير منتظم


