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 أمثلة: 3نأخذ : Epithelial Tissueالنسيج الظهاري  

 أوال: الغدة تحت الفك:

مخاطي( مع هيمنة لمركبة اإلفراز المصلي. تقع هذه الغدة خارج التجويف الفموي تحت أرض الفم -غدة لعابية مختلطة اإلفراز )مصلي

 Lobesتقسم الغدة إلى فصوص  Septaقريبة من الفك السفلي وهي محاطة بمحفظة رقيقة من نسيج ضام تنطلق منها حجب أو حواجز 

بالفحص العياني المتأني. تبدو المحفظة والحجب الصادرة عنها تحت المجهر على شكل نسيج ضام  تبدو واضحة Lobulesوفصيصات 

ليفي كثيف. يشاهد ضمن الحجب األوعية الدموية واألعصاب واألقنية بين الفصيصات. يتواجد ضمن النسيج الضام المحيط بالعنيبات 

 يا شحمية مبعثرة ضمن النسيج الضام للغدة. واألقنية عدد من الخاليا اللمفاوية والبالزمية. تشاهد خال

 "( متواجدة في الغدد اللعابية:aciniأنواع من الوحدات اإلفرازية )العنيبات" 3هناك 

 العنيبات المصلية )قاتمة اللون( والعنيبات المخاطية )باهتة التلون( والعنيبات المختلطة )مظهر الهالل المصلي ضمن أنبوب مخاطي(

 يةالعنيبات المصل "serous acini غشاء الشكل من خاليا ظهارية هرمية الشكل تستند إلى مدورة ": تتكون من مجموعات

قسم . الهيولى قرمزية التلون في المدورة نواةمحدد. تملك هذه الخاليا الظهارية هيولى كثيفة قاعدية التلون في القسم القاعدي مع  قاعدي

 . تملك تلك العنيبات لمعة مركزية ضيقة جداً يمر فيها اإلفرازات المنتجة من الخاليا الظهارية الحبيبات اإلفرازيةالقمي تشاهد فيه 

 العنيبات المخاطية"mucous acini متشعبة من خاليا إفرازية أسطوانية تملك الخاليا االفرازية  أنبوبية": تتكون من مجموعات

 المخاط. . تفرز تلك الخاليامسطحة نواة قاعدية، مع H&Eبالـ  رائقةهيولى وفيرة مليئة بالمخاط الصافي تبدو 

 العنيبات المختلطة "mixed acini تتميز هذه العنيبات ببنيات هاللية الشكل للخاليا المصلية تغطي العنيبات المخاطية وتسمى :"

 والعنيبات المخاطية. ، أو قد تكون العنيبات المختلطة خليط نمطي من العنيبات المصلية”serous demiluneالهالل المصلي"

  خاليا عضلية ظهارية تتواجدMyoepithelial Cells  لها استطاالت متعددة تحيط بالتشكالت العنيبية تتواجد تحت الخاليا

 مالظهارية ضمن الغشاء القاعدي المحيط بالعنيبات. كما تتواجد أيضاً في القسم الداني من الجهاز القنوي. لها قدرة على التقلص مما يساه

 .H&Eفي إفراغ محتوى العنيبات. يصعب تمييز هذه الخاليا بالتلوين االعتيادي بالـ 

تتواجد قنوات في الغدد اللعابية تعمل ليس فقط على نقل اللعاب من العنيبات إلى التجويف الفموي بل على تعديل تركيبه )يحدث 

 ن عدة أجزاء:فيها عود امتصاص وإفراز للعديد من الشوارد(. تتألف تلك القنوات م

   القناة المقحمةالجزء األول يسمى "intercalated duct مبطنة بظهارة ": تتواجد داخل فصيص الغدة وهي قنوات إفرازية

كما لديها طبقة غير منتظمة من الخاليا العضلية الظهارية. يصعب تمييزها بسبب قصرها في العنيبات المخاطية ولكنها  حرشفية أو مكعبة

 في العنيبات المصلية. أكثر وضوحاً 

  القناة المخططةالجزء الثاني يسمى "striated duct مبطنة بظهارة مكعبة بسيطة ": تتواجد داخل فصيص الغدة، وهي قنوات

 مع اقترابها من القناة المفرغة. نوى الخاليا المبطنة مركزية. تسمى بهذا االسم لوجود انغالفات عديدة في الغشاء تصبح أسطوانية بسيطة

الخلوي القاعدي تحوي فيما بينها على المتقدرات. تعطي هذه االنغالفات على المجهر الضوئي مظهراً باهتا مخططاً كخطوط تتجه باتجاه 

 النواة.

         القناة بين الفصيصياتالجزء الثالث يسمى Interlobar Duct ،وتبطن تلك : تتواجد تلك القنوات في النسيج الضام للحواجز

. وكلما زاد قطر القناة تتحول الظهارة إلى ظهارة ظهارة متغيرة جداً قد تكون مكعبة مطبقة أو أسطوانية مطبقة كاذبةالقنوات 

 أسطوانية مطبقة وعند دخول القناة إلى التجويف الفموي تبطن القناة ظهارة حرشفية مطبقة غير متقرنة.

      ام للعنق لمسافة قبل أن تفتح على التجويف الفموي بقناة تدعى قناة الغدة تحت الفك التي تسير ضمن النسيج الضWharton’s 
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 :Ciliated Pseudostratified Columnar Epitheliumثانياً: ظهارة أسطوانية مطبقة كاذبة مهدبة  

والقصبات الكبيرة ولذلك تدعى أحياناً بالظهارة التنفسية. لماذا تسمى  تتواجد في أماكن محدودة في الجسم مثل التجويف األنفي والرغامى

 هذه الظهارة بهذا االسم:

 : ألن الغالبية العظمى من الخاليا التي تالمس السطح القمي أسطوانية وتملك عدد كبير من األهدابأسطوانية مهدبة

 : نظراً لتواجد نوى الخاليا بمستويات مختلفة توحي بالمظهر المطبق مطبقة

مكونة من عدة أنواع من الخاليا التي تبدو نواها : ألن الدراسة المكملة بالمجهر اإللكتروني تثبت أنه وبالرغم من أن هذه الظهارة كاذبة

القاعدي ولكن ال تصل جميع الخاليا إلى السطح اللمعي )انظر في مستويات مختلفة )كأنها مطبقة( إال أن جميع الخاليا تالمس الغشاء 

 الرسم أسفل الصفحة(

 :أنواع مختلفة من الخاليا 5تشمل الظهارة التنفسية على 

 Ciliated columnar cellsخاليا أسطوانية مهدبة  .1

  Mucous cellsأو خاليا مخاطية  Goblet cellsخاليا كأسية  .2

 "ذات أهداب قصيرة نهاياتها كليلة" Brush Cellsخاليا ذات فرشاة  .3

 Basal Cellsخاليا قاعدية  .4

  "تحوي حبيبات صغيرة" وهي تابعة للجهاز الغدي الصماوي Small Granule Cellsخاليا حبيبية صغيرة   .5

الخاليا دراسة متممة . حيث يتطلب تمييز كافة H&Eال يمكن تمييز كافة هذه األنواع الخلوية بالتلوين االعتيادي بالهيماتوكسلين إيوزين 

 بالمجهر اإللكتروني وبالتلوينات الخاصة و/أو المناعية. الخاليا التي يمكن تمييزها بسهولة بالمجهر االعتيادي هي الخاليا األسطوانية

 .المهدبة والخاليا الكأسية أو المخاطية. كما أن النوى القريبة من الغشاء القاعدي تمثل بمعظمها نوى الخاليا القاعدية

 

  

في المثال العملي لدينا تبطن هذه الظهارة القصبات الكبيرة ويمكن التعرف على العناصر النسيجية المختلفة المكونة لجدار القصبة وهي 

 من اللمعة باتجاه الخارج:

ؤية )أسطوانية مهدبة( ور : أسطوانية مطبقة كاذبة مهدبة يمكن بسهولة تمييز األهداب على السطوح القمية للخاليا األسطوانيةالظهارة -1

ة يالنوى بمستويات مختلفة )مطبقة( ومشاهدة الخاليا الكأسية أو المخاطية بشكل مبعثر )شكلها يشبه الكأس نواها في القسم القاعدي من الخل
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اء لمصطفة فوق الغشقد يصعب تمييز النواة أحياناً, وتبدو هيوالها رائقة الحتوائها على المخاط(. كما يمكن رؤية العديد من النوى ا

 القاعدي الذي تستند إليه الظهارة تعود غالباً للخاليا القاعدية.

 : بنية لوحية يشبه مظهرها تحت المجهر الخط السميك نسبياً بلون زهري متجانس.الغشاء القاعدي -2

ياف مرنة وألياف كوالجين زهرية يدعم الظهارة ويغذيها. تحوي أل نسيج ضام رخو: وهي مكونة من الصفيحة الخاصة تحت الظهارة -3

 التلون )إيوزينية( ومادة أساسية وفيرة غنية باألوعية الدموية. يشاهد حول األوعية خاليا النسيج الضام 

 ألياف عضلية ملساء تبدو على شكل حزم متداخلة متفاوتة الثخانة إيوزينية التلون نواها مغزلية -4

مشابهة شكلياً لتلك في الغدد اللعابية ويصعب تحديد بداية هذه المنطقة حيث تشابه  ة مخاطيةغدد مصليالطبقة تحت المخاطية: تحوي  -5

 بنية الصفيحة الخاصة

الغضروف وهو من نوع الغضروف الهياليني وهو يؤمن الدعم البنيوي للجهاز التنفسي ويقاوم االنضغاط. لونه مميز يميل لألزرق  -6

 العملية الثانية الرمادي وسيدرس بالتفصيل في الجلسة

 : تحوي نسيج ضام غني باألوعية التي تروي الجدار القصبي واألعصاب واألقنية اللمفيةAdventitiaالطبقة الخارجية  -7

 :Skinثالثاً: الجلد 

الدهنية . هناك أيضاً ملحقات البشرة )األشعار واألظافر والغدد Dermisواألدمة  Epidermisيتكون الجلد من طبقتين: البشرة 

 ملم. 5-1والعرقية( وطبقة من النسيج الشحمي تحت الجلد التي ال تعتبر جزءاً من الجلد.  تبلغ ثخانته 

ملم وهي عبارة عن ظهارة مطبقة رصفية متقرنة مكونة من خاليا كيراتينية   1.4و 0.1تتراوح ثخانة البشرة بين  Epidermisالبشرة: 

خاليا  - %5-2خاليا النجرهانس  – %5تقريباً( وخاليا ال كيراتينية )الخاليا المالنية  %80ا )تشكل من الغالبية العظمى من الخالي

 (. الخاليا التي يمكن مشاهدتها بالتلوين بالهيماتوكسلين إيوزين هي الخاليا الكيراتينية والخاليا المالنية% 10-6ميركل 

خاليا. هناك صف واحد من خاليا مكعبة أو أسطوانية قاعدية تليها عدة : تشكل عدة طبقات من الKeratinocytesالخاليا الكيراتينية 

طبقات من خاليا مضلعة تميل ألن تصبح مسطحة باتجاه السطح وفي النهاية تفقد هذه الخاليا نواها لتشكل الطبقة المتقرنة التي تبدو 

 على شكل خيوط متشابكة تشبه "تشابك سلة القش"

 "Melanocytesالخاليا الميالنية "

  هي الخاليا الوحيدة من الخاليا الالكيراتينية التي يمكن رؤيتها باستخدامH&E 

 تبدو على شكل خاليا دائرية تملك هيولى رائقة ونواة أصغر وأكثر قتامة من نوى الخاليا الكيراتينية المجاورة  

  ال يمكن رؤيتها بـ( تمتلك امتدادات تغصنية طويلةH&Eتمتد تلك االمتدادات بي .)ن الخاليا الكيراتينية 
 

 H&Eتستند خاليا الطبقة القاعدية للجلد والخاليا المالنية إلى غشاء قاعدي رقيق يمكن مشاهدته بصعوبة بالـ 

 ( واألروماتIIIونمط  Iوهي الطبقة السطحية من األدمة وتتكون من نسيج ضام رخو يحوي على ألياف الكوالجين )نمط األدمة الحليمية: 

 ضمن مادة أساسية غزيرة الليفية وعدد قليل من خاليا مبعثرة

لياف الكوالجين أ نسيج ضام كثيف غير منتظم يتألف من وهي الطبقة العميقة وأكثر ثخانة من الطبقة السطحية، تتكون مناألدمة الشبكية: 

 أقل. ادة األساسيةوالم ( وألياف مرنة ومادة أساسية خارج خلوية. األلياف هنا أكثر والخالياI)نمط 

 


