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 علم األنسجة

 مقدمة

 (: Histologyعلم األنسجة )

 علم دراسة البنية الدقيقة ألنسجة الجسم وكيفية ترتيبها لتشكل األعضاء وهو

 (Microscopic Anatomyلذلك يسمى أحيانا بالتشريح المجهري ) 

 (: Tissueالنسيج )

 أنسجة أساسية: 4هناك  . Extracellular Matrixيتألف من خاليا ومطرق خارج خلوي 

 (Epithelia) الظهارات .1

 (Connective tissueالنسيج الضام ) .2

 (Muscle tissueالنسيج العضلي ) .3

 (Nervous tissue) النسيج العصبي .4

 (Microscopyالفحص المجهري )

 إن األحجام الصغيرة للخاليا تجعل علم األنسجة معتمداً على وحدات القياس المجهرية. مثل:

 1  = )1ميليمتر     0.001ميكرومتر )ميكرونµm= 0.001 mm 

 1  = 1ميكرومتر    0.001نانومترnm= 0.001 µm   

 ( االنجسترومÅ = )7-10   ميليمترmm)7 -Å = 10Angstrom ( 

 (: هو القدرة على تمييز جسمين صغيرين جداً وقريبين من بعضهما على أنهما كيانين منفصلين.Resolutionالوضوح )

بالظروف المناسبة بينما ال يمكن تمييز  µm 100( والتي تبلغ حواليHuman Ovumمكن للعين المجردة تمييز البويضة البشرية )ي

   ( إال بواسطة المجهر.8µm( وكريات الدم الحمراء )15µm – 0.2الجراثيم )

 بطرق متنوعة. تفاعل الضوء مع المكونات النسيجية المختلفةمعظم المجاهر المستخدمة تعتمد على 

حتى نتمكن من رؤية النسيج تحت المجهر يجب صنع مقطع رقيق شفاف  تحضير النسيج للفحص المجهري بالمجهر الضوئي التقليدي:

وملون من النسيج المراد فحصه. وبما أن األنسجة غير شفافة وذات ثخانة متفاوتة يجب تحضيرها بشكل يمكننا من الحصول على مقطع 

 يتم ذلك عبر المراحل التالية:رقيق وشفاف. 

(: يجب البدء بتثبيت العينة بأسرع وقت ممكن وذلك للحد من التحلل الذاتي للعينة أو التلوث الجرثومي Fixationالتثبيت ) .1

الفورمول (( Formaldehyde)الفورماالدهيدلها. يعتبر التثبيت الكيميائي الطريقة األكثر شيوعا خاصة باستخدام مادتي: 

 : التي تستخدم في التحضير لدراسة العينات بالمجهر الضوئي )ورمالينأو الف

 (: التي تستخدم في التحضير لدراسة العينات بالمجهر اإللكترونيGlutaraldehyde)والجلوتارالدهيد

: يتم دمج النسيج داخل وسط صلب وذلك لتسهيل عملية قطعه. يستخدم Embeddingواإلدماج Infiltration التشريب  .2

(. يمكن استخدام الراتينج البالستيكي عند استخدام المجهر Plastic resins( أو الراتينج البالستيكي )Paraffinعادة الشمع )

الضوئي أو االلكتروني. قبل القيام بعملية اإلدماج يتم تجفيف النسيج من الماء عبر وضعه في محاليل كحولية متزايدة 
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يب معين قابل لالمتزاج مع مادة اإلدماج )مثال: يتم إدخال المذيب اإلكزيلول إلى النسيج التركيز ثم يتم استبدال الكحول بمذ

د ليتماسك  في حال استخدام الشمع كمادة إدماج( بعدها يوضع النسيج في مادة اإلدماج )الشمع المذاب أو الراتينج( ويُبَرَّ

  Microtomeويصبح صلبا وجاهزا للقطع بواسطة جهاز القطع والمسمى بالـ 

: بعد قطع النسيج يجب تلوين الخاليا واألنسجة لتتم مشاهدتها بالمجهر. معظم مركبات التلوين حمضية Staining)التلوين ) .3

مثل  Acidophilic َحِمَضةأو قلوية لذلك فان المركبات الخلوية أو النسيجية ذات االنجذاب للصبغة الحمضية تسمى 

الهيولية، بينما تسمى المركبات الخلوية أو النسيجية ذات االنجذاب للصبغة القلوية  الكوالجين والمتقدرات ومعظم المكونات

 .Basophilicمثل النواة ومناطق الهيولى الغنية بالشبكة الهيولية الباطنة المحببة بالقَِعدة 

   Hematoxylin - toluidine blue -methylene blue)القلوية(: من األصباغ القاعدية

    Eosin - Orange G – acid  fuchsinلحمضية:من األصباغ ا

 ( أكثر مركبات األصباغ شيوعا  H&Eيعتبر الهيماتوكسيلين إيوزين)

ـ  كافة المعلومات عن النسيج ومكوناته المختلفة بشكل كامل لذلك تستخدم مجموعة كبيرة من التلوينات األخرى  H&Eال يُظهر التلوين بال

تعتمد على استخدام أصبغة أو مواد كيمائية معينة لتوضيح بنى أو مركبات نسيجية معينة. مثل استخدام ملون لتلوينات الخاصة تدعى با

PAS (Periodic Acid-Schiff reagentإلظهار المخاط أو توضيح الغشاء القاعدي )  

 المجهر اإللكتروني الناقليعطي نانومتر بالمجهر اإللكتروني.  0.1وإلى حوالي  µm 0.2 تصل دقة الوضوح بالمجهر الضوئي إلى

Transmission Electron Microscopy (TEM)  صورة ذات بعدين عن طريق كشف حزمة اإللكترونات التي عبرت العينة ويعطي

صورة ذات ثالث أبعاد عن طريق كشف حزمة اإللكترونات  Scanning Electron Microscope (SEM)لمجهر اإللكتروني الماسح ا

 سطح العينة. تبدو الصور المأخوذة بالمجهر اإللكتروني باألبيض واألسود مع ظالل من اللون الرمادي. المنعكسة عن

  Immunostains أو ما يعرف بالتلوينات المناعية  Immunohistochemistry الكيمياء المناعية النسيجية

اء والنسج والمناعة( وبالذات على مبدأ األلفة العالية لتفاعل كما يدل االسم تعتمد هذه الطريقة على مبادئ من العلوم األساسية )الكيمي

الحاوية على المقاطع النسيجية بمحاليل معينة بطريقة مختلفة عن تلوين  مستضد. حيث يتم معالجة الشرائح الزجاجية –ضد 

يتم الكشف عن وجود أي مستضدات في النسيج على مستوى الغشاء الخلوي أو النواة أو الهيولى أو أكثر من  إيوزين.-الهيماتوكسيلين

تم تحضيرها مسبقا من حيوانات  Antibodiesموضع من هذه المواضع في الخلية عن طريق حضن هذه الشرائح مع أجسام ضدية 

المرحلة التالية تكون بغسل الشرائح إلزالة الفائض من األجسام  التجربة ضد ما نرغب في معرفة تقصيه من أضداد في األنسجة.

الضدية ثم بحضن الشرائح مع أضداد ضد األضداد األولى التي تم حضن الشرائح معها ولكن هذه األضداد هنا تكون موسومة بمادة 

مكان الذي أو سلبية االختبار مع االنتباه إلى ال قابلة للتغير اللوني. يمكن قراءة الشرائح الزجاجية بعدها بالمجهر العادي لكشف إيجابية

 أعطى اإليجابية في الخلية )الغشاء الخلوي مثال فقط كان إيجابيا أما باقي المكونات فسلبية(.

 أنواع األنسجة األساسية وخصائصها مختصرة في الجدول التالي:

 Functionالوظيفة  ECMالمطرق المطرق خارج الخلوي     Cellsالخاليا         Tissue  النسيج

 نقل السياالت العصبية كمية قليلة جدا متطاولة مع استطاالت دقيقة Nervousالعصبي 

 امتصاص -إفراز  -ستر  -تبطين  كمية قليلة خاليا متراصة عديدة الوجوه Epithelialالظهاري 

 حركة الجسم كمية متوسطة خاليا متطاولة قابلة للتقلص Muscularالعضلي 

 الدعم والحماية كمية غزيرة متعددة متحركة وثابتة Connectiveالضام 
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  Epithelium & Glandsالظهارة والغدد 

وهو مشكل من خاليا متعددة السطوح متراصة وملتصقة بقوة إلى جانب بعضها البعض : Epithelial Tissueأوالً: النسيج الظهاري 

يتواجد النسيج الظهاري أو الظهارات على شكل صفائح خلوية . مطرق خارج خلوي لوحية الشكل تدعى الغشاء القاعدي تستند إلى مادة

 وتشكل الغدد. تبطن أجواف أعضاء الجسم وتستر سطوحه

 خصائص الخلية الظهارية: -

 ( عديمة األوعيةAvascular تتغذى باالنتشار .)Diffusion .من النسيج الضام تحتها 

  روابط بين خلوية خاصة )سيتم شرحها بعد قليل(لديها 

 ( القطبيةPolarity .أي توجه الخلية وتموضعها بشكل معين ليكون لها قمة وجوانب وقاعدة ) 

 لديها معدل تجدد سريع 

 

 وظائف الخلية الظهارية: -

 إفراز المخاط والهرمونات واإلنزيمات )من خلية واحدة أو عدة خاليا مكونة غدة( •   الحماية 

 نفاذية انتقائية •       امتصاص المواد 

 نقل الجزيئات والمخاط على سطوحها 

 )مستقبالت حسية )الظهارة الشمية في المخاطية األنفية، براعم التذوق في اللسان 

  Cell Surface Specializationsتخصصات سطح الخلية 

 الخاليا الظهارية مستقطبة بحيث تمتلك قمة )باتجاه اللمعة( وسطوح جانبية )من جهة الخاليا المتجاورة( وقاعدة )من جهة الغشاء القاعدي 

 الذي يفصلها عن النسيج الضام تحتها(. تتنوع اختصاصات سطوح الخلية وتشمل:

 تخصص السطح القمي للخلية:

 :Microvilliالزغابات الدقيقة  .1

 تطاالت تشبه اإلصبع ثابتة نسبياً طولهاهي اس (1 µm( وعرضها )0.1 µm) تتواجد على السطح القمي للخلية 

  ضعف. 25تعمل الزغابات الدقيقة على زيادة مساحة السطح للخلية بحوالي 

 ( يكثر تواجد تلك الزغابات في الخاليا الظهارية وخاصة في الخاليا االمتصاصية والتي تملك المعطف السكريglycocalyx .)

 (brush borderمجموع الزغابات الدقيقة مع المعطف السكري يشكالن ما يسمى الحافة الفرشاتية )

 .لدى الزغابات الدقيقة لب من خيوط األكتين مرتبطة ببروتينات أخرى 

 ( تمتد خيوط األكتين إلى داخل جسم الخلية حيث تشكل شبكة تسمى الوترة النهائيةterminal web) 

 :Cilia and Flagellaواألهداب  السياط .2

 .هي عبارة عن استطاالت متحركة مغطاة بالغشاء البالزمي. هناك نوع من األهداب غير متحركة تعمل كمستقبالت 

  لدى الخاليا المهدبة أعداد كبيرة من األهداب يتراوح طول كل منها بينµm 10-1 مثل  بالمقابل فإن الخاليا ذات السياط(

   µm 100النطاف( لديها سوط وحيد طوله حوالي 

   أزواج طرفية من األنيبيبات الدقيقة  9لألهداب والسياط نفس التركيب اللبي والمؤلف منmicrotubules  وزوج في المركز

 (2+9( ويعرف بـ )Axonemeويسمى هذا التركيب بالخيط المحوري )

  ترتبط األزواج الطرفية ببعضها عبر بروتين ( النيكسينnexins .) 

 يتواجد في قاعدة كل سوط أو هدب جسم يسمى الجسم القاعدي )يشبه المريكز( يتحكم في تركيب الخيط المحوري 
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 (Stereocilia) األهداب الساكنة .3

  تصل حتى( وهي زغابات دقيقة طويلةµm 120 غير متحركة تتواجد في الخاليا الظهارية في البربخ والخاليا المشعرة )ذن لأل

 الداخلية

 في األذن الداخلية مستقبالت حسية ميكانيكيةفي البربخ ووظيفة  امتصاصية لها وظيفة 

 تخصص السطح الجانبي للخلية:

 الروابط بين الخاليا:

 وهي البنيات التي تساهم في عملية الربط والتواصل بين الخاليا خصوصاً الخاليا الظهارية حيث تتوافر بغزارة. 

 كبيرة خاصة في الظهارة المعرضة لعوامل الضغط والشد. تشمل تلك الروابط:لها أهمية 

 : تعمل كحاجز يمنع النفاذ. Occluding Junctions( أو الموصالت السادة Tight Junctionsالموصالت المحكمة ) .1

تأمين االستقرار  (: تقع تحت الموصالت المحكمة مباشرة. تدعمها وتعمل علىAdherens Junctionsالموصالت الالصقة ) .2

 الميكانيكي بترابط الخاليا المتجاورة مع هياكلها الخلوية مع بعضها البعض.

 .خيوط األكتينتشكل الموصالت المحكمة والالصقة شريطاً متواصالً )زناراً( على كامل محيط الخلية ويرتبط كالهما مع 

 (:Desmosomesالجسيمات الواصلة ) .3

  الجسيم الواصل عبارة عن بنية معقدة يبدو كالقرص ويتواجد على سطح الخلية مقابل )أو بمواجهة( جسيم واصل آخر على

 الخلية المجاورة 

  للخاليا المتجاورة داعمة النسيج. تجمع الخيوط المتوسطةتشكل نقاط اتصال قوية جدا بين الخاليا حيث 

أقنية اتصال بين الخاليا المتجاورة حيث تسمح بنقل الجزيئات الصغيرة والشوارد (: تشكل Gap junctions) الموصالت الفجوية .4

 من خلية ألخرى

 ال تشكل الجسيمات الواصلة والموصالت الفجوية زناراً حول الخلية ولكنها تتواجد بشكل مبعثر أو بقعي

 تمايز السطح القاعدي للخلية:

 الموصالت بين الخاليا والمطرق خارج الخلوي: -1

 (: Hemidesmosomeلجسيم الواصل )شق ا

  :هو عبارة عن نصف جسيم واصل. يتواجد في األماكن التي تحتاج فيها الظهارة اللتصاق قوي ومستقر مع النسيج الضام مثل

 الجلد، المخاطية الفموية، مخاطية المري والمهبل. 

 يربط الخيوط المتوسطة للهيكل الخلوي للخلية مع الصفيحة القاعدية تحتها 

 (:Focal Adhesionsااللتصاقات البؤرية )

 يربط خيوط األكتين للهيكل الخلوي للخلية مع الصفيحة القاعدية تحتها تلعب دوراً هاماً في تحسس ونقل المنبهات لداخل الخلية 

 

 التعديالت الشكلية للسطح القاعدي للخلية: -2

 الهيولى إلى فجوات تحوي عادة الكثير من المتقدرات. وهي عبارة عن ثنيات عميقة لغشاء السطح القاعدي للخلية مما يقسم 

 تتواجد تلك الثنيات في الخاليا التي تنشط في النقل الفعال للجزيئات مثل الخاليا الظهارية للجهاز البولي وفي قنوات الغدد اللعابية 
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 (Basal Lamina & Basement Membraneالصفيحة القاعدية والغشاء القاعدي )

 : Basal Laminaالقاعديةالصفيحة 

 هي بنية خارج خلوية لوحية الشكل تتواجد أسفل السطح القاعدي للخاليا الظهارية وتربط النسيج الظهاري بالنسيج الضام تحته 

  يمكن رؤيتها بالمجهر اإللكتروني كطبقة كثيفة اإللكترونات )سوداء( سمكها يتراوح ما بينnm 100-20  وتسمى الصفيحة

 (lamina densaالكثيفة )

  تحتوي الصفيحة الكثيفة على كوالجين نوعIV وبروتين يدعى المينين (laminin) .وعناصر أخرى 

  بالمجهر اإللكتروني قد تشاهد طبقة شفافة لإللكترونات )بيضاء( على جانب أو جانبي الصفيحة الكثيفة وتسمى هذه الطبقة

( Artifactالحديثة أن هذه الطبقة الشفافة ليست حقيقية وإنما عبارة عن تبدل صنعي ) (. تبين بالدراساتlamina lucidaالصفيحة الشفافة )

 ناجم عن تحضير العينة للفحص.

 : Basement Membraneالغشاء القاعدي

  يمكن رؤيته بالمجهر الضوئي 

 :يتكون الغشاء القاعدي إما من 

i) جد ة للخاليا الظهارية مع صفيحة قاعدية للخاليا البطانية. يتوااندماج صفيحتين قاعدتين: وهو عبارة عن اندماج للصفيحة القاعدي

 هذا النوع من الغشاء القاعدي في الكبيبة الكلوية وفي األسناخ الرئوية. 

ii) ( اندماج صفيحة قاعدية مع صفيحة شبكيةReticular Lamina وهو األكثر شيوعا. تُصنع الصفيحة الشبكية من األرومات :)

( وهو بروتين الصق للخاليا، كما تحتوي fibronectinصفيحة القاعدية. تحتوي الصفيحة الشبكية على فايبرونكتين )الليفية وتقع أسفل ال

 تحتها IIIالصفيحة القاعدية بالكوالجين  VII. تربط ألياف الكوالجين نوع IIIعلى كوالجين نوع 

 

 : تصنف الظهارة بحسب شكل الخلية وترتيبها تصنيف الظهارة -

 الطبقات الخلوية: إما ظهارة بسيطة )طبقة خلوية واحدة( أو ظهارة مطبقة )أكثر من طبقة خلوية واحدة(عدد  (1

 شكل الخاليا المكونة للظهارة أو للطبقة العليا للظهارة في حال كانت عدة طبقات: (2

 

 )حرشفية )رصفية( = الخلية مسطحة )عرضها أكثر من طولها 

 قاطع المجهرية )الطول والعرض متساويان تقريبا(مكعبة = الخلية تبدو مربعة على الم 

 )أسطوانية = الخلية تبدو مستطيلة على المقاطع المجهرية )طولها أكثر من عرضها 

 قد يستخدم وصف إضافي أحياناً بحسب تواجد التخصصات الخلوية القمية للخاليا )تواجد األهداب أو الكيراتين أو..(

 طة: وهي عبارة عن طبقة واحدة من الخاليا المسطحةالظهارة الحرشفية )الرصفية( البسي (1

a)  التزليق –تكوين الحواجز  –تبادل المغذيات  –وظيفتها: تبادل الغازات 

b) ( موقعها: تبطن األوعية الدموية و تسمى البطانةendothelium) - التامور(  -البريتوان -تبطن األجواف في الجسم )الجنب

تبطن المسافات  -( Endocardiumتبطن أجواف القلب )األذينات والبطينات( وتسمى الشغاف ) –( mesotheliumوتسمى المتوسطة )

 محفظة بومان في الكلية -التنفسية ) األسناخ( 

 

 الظهارة المكعبة البسيطة: وهي عبارة عن طبقة واحدة من الخاليا المتساوية في عرضها وطولها (2

a)  وظيفتها: االمتصاص واإلفراز، الحماية 

b) :في القنوات الصغيرة للغدد خارجية اإلفراز، على سطح المبيض وفي النبيبات الكلوية والجريبات الدرقية موقعها 
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 الظهارة األسطوانية البسيطة: وهي عبارة عن طبقة واحدة من الخاليا التي طولها أكبر من عرضها (3

a) وظيفتها: االمتصاص واإلفراز، الحماية، التزليق 

b) تبطن المرارة وبعض القنوات الكبيرة )كاألقنية الكلوية الجامعة(موقعها: تبطن الجهاز الهضمي ، 

 

 الظهارة الحرشفية المطبقة: وهي عبارة عن عدة طبقات من الخاليا المسطحة (4

 قد تكون هذه الظهارة متقرنة )جافة( كما في البشرة الجلدية وتكون وظيفتها الحماية ومنع فقد الماء من الجسم

 بة( كما في بطانة التجويف الفموي والمريء والحنجرة والمهبل والقناة الشرجيةأو تكون غير متقرنة )رط

 ً  وهنا وظيفتها الحماية واإلفراز ومنع فقد الماء أيضا

 

 الظهارة المكعبة المطبقة: وهي عبارة عن عدة طبقات من الخاليا المكعبة (5

a) وظيفتها: الحماية وممر وأحياناً وظيفة إفرازية 

b) العرقية، القنوات الكبيرة للغدد خارجية االفراز موقعها: أقنية الغدد 

 

 الظهارة األسطوانية المطبقة: وهي عبارة عن عدة طبقات من الخاليا األسطوانية (6

a) وأحياناً وظيفة إفرازية وظيفتها: الحماية وممر 

b) موقعها: ملتحمة العين، القنوات األكبر للغدد خارجية االفراز 

 

اً كاذباً: مع أنها تبدو كأنها ظهارة مطبقة، إال أنها في الحقيقة مكونة من عدة أنواع من الخاليا الظهارة األسطوانية المطبقة تطبق (7

التي تبدو نواها في مستويات مختلفة )كأنها مطبقة( إال أن جميع الخاليا تالمس الغشاء القاعدي ولكن ال تصل جميع الخاليا إلى السطح 

 ذه الظهارة على األهداب لذلك تدعى بـ "الظهارة األسطوانية المطبقة الكاذبة المهدبة"اللمعي. عادة يحتوي السطح القمي لخاليا ه

a) وظيفتها: الحماية، اإلفراز واالمتصاص 

b) )موقعها: تبطن الرغامى والقصبات الكبيرة والتجويف األنفي )لذلك تدعى بالظهارة التنفسية 

 جزاء البربخ تحوي على األهداب الساكنة( وبعض أductus deferensهناك ظهارة مشابهة تبطن األسهر ) 

 

الظهارة االنتقالية: هي عبارة عن ظهارة مطبقة تتواجد حصريا في معظم أجزاء الجهاز البولي. قد يتغير شكل الخلية العليا تبعا  (8

 لتمدد النسيج.

a) وظيفتها: التمدد والحماية 

b) موقعها: تبطن الحالبان، المثانة، اإلحليل، الكؤوس الكلوية 

 : الغدد والظهارات المفرزة:ثانياً 

 ( تتألف من المتنparenchyma(والسدى )الجزء اإلفرازي والقنوات اإلفرازية( )stroma النسيج الضام الذي يربط كل( )

 األجزاء معا(.

  .يتم صنع المنتجات داخل الخلية وتخزينها في حبيبات افرازية 

 

الغدد خارجية اإلفراز: يتم إفراز المنتج عبر قنوات إلى سطح ظهاري خارجي أو داخلي. الغدة تبقى متصلة مع السطح عبر  (1

سويقة من الخاليا )القنوات( وهي معبر التواصل المباشر بين الغدة والسطح. قد يتم إفراز بعض المواد بدون أي تعديل أو قد يتم تعديل 

 بل إفرازها. بعض المواد في القنوات ق

 الغدد الصم: يتم إفراز المنتجات إلى مجرى الدم أو اللمف مباشرة. ال تتواجد القنوات في تلك الغدد.  (2
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  تنشأ الغدد الصم أيضا من النسيج الظهاري ولكن تطمس السويقة الخلوية أثناء التمايز الخلوي )منشأ الغدة( لذا تتشكل الغدة من

 لضام بدون أي قناة )ال يوجد ارتباط مباشر بينها وبين السطح(.مجموعة خاليا مدمجة في النسيج ا

 )ترتبط هذه الغدد بالشعيرات الدموية )ألن موادها تفرز في الدم مباشرة 

 .تسمى منتجاتها هرمونات حيث يختص كل هرمون بوظيفة معينة وأعضاء معينة مستهدفة 

 المفرز / طريقة اإلفراز / شكل األقنية وبنية الجزء المفرز الغدد خارجية اإلفراز: يتم تصنيفها حسب عدد الخاليا / نوع

 عدد الخاليا:  .1

  وحيدة الخلية: خاليا معزولة في السطح الظهاري )كل خلية منفردة عن األخرى(. ال توجد قناة لها. مثال: الخاليا الكأسية في

 (Goblet cellsالقناة الهضمية )

 ل كوحدة إفرازية واحدة وقد تكون:متعددة الخاليا: تجمعات للخاليا والتي تعم 

a)  ،بدون قناة: وهي عبارة عن صفيحة من الخاليا االفرازية تبطن السطح عادة. مثال: الخاليا المخاطية السطحية التي تبطن المعدة

 خاليا الظهارة العنقية )عنق الرحم(

b)  :اللعابية. مثال: الغدد وتضم هذه المجموعة معظم الغدد خارجية اإلفرازمع قناة 

 نوع المادة المفرزة: .2

 مصلي 

a.  تُجمع البروتينات المنتجة في حبيبات إفرازية )تسمى حبيبات مولد اإلنزيم في حال كانت تحتوي طالئع إنزيمات( وتفرز عبر

 (exocytosisاإليماس )

b. سبب زرق )الولع القاعدي( بشكل الخلية: ظهارة مكعبة بسيطة أو ظهارة أسطوانية بسيطة. الجزء القاعدي للخاليا قد يتلون باأل

 تواجد عدد كبير من الشبكة الهيولية الباطنة المحببة. بينما الجزء القمي من الخلية يحوي الحبيبات اإلفرازية.

 (acinus or alveolusفي بعض الغدد، قد تكون الخاليا ذات شكل هرمي وتحيط بلمعة مركزية صغيرة تسمى عنيبة أو سنخ ) 

c.  الغدة النكفية، البنكرياس )اإلفراز الخارجي له(اإلفراز ذات اإلفراز المصليمثال للغدد خارجية : 

 مخاطي 

a. وهو عبارة عن عديد السكريات مضاف إلى ركازة بروتينية فتنتج المادة األساسية المكونة للمخاط (mucin بروتين" )

 إضافة الماء إليها لتصبح مخاطا )مادة مزلقة( (". تتجمع هذه المادة في حبيبات إفرازية وعند إفرازها يتمglycoproteinسكري)

b.  شكل الخلية: عادة تكون ظهارة أسطوانية بسيطة وتكون نواتها مسطحة وتتواجد عند الجزء القاعدي للخلية بينما يتواجد في

 الجزء القمي الحبيبات االفرازية

c. الهضمية والقناة التنفسية، الخاليا المخاطية السطحية : الخاليا الكأسية الموجودة في القناةمثال للغدد الخارجية المفرزة للمخاط 

 في المعدة، خاليا الغدد اللعابية الصغيرة.

 مخاطي مصلي 

a. يحتوي على النوعين من الخاليا )المفرزة للمخاط والمفرزة للمصل( مع احتمال هيمنة أحد النوعين 

b. شكل الخلية: تنتظم العنيبات المخاطية المصلية كعنيبات مخاطية يغطي( ها كقبعة هالل مصليserous demilunes) 

c.  مثال: الغدة تحت الفك، الغدة تحت اللسان، غدد التجويف األنفي، غدد الجيوب األنفية، غدد البلعوم األنفي، غدد الحنجرة، غدد

 الرغامى والقصبات الهوائية. 

 

 :طريقة اإلفراز .3

 ( الغدد الفارزةMerocrine glandsيتم إطالق المواد المنتج :) ة عن طريق نقل الخلية للحويصالت اإلفرازية المحاطة بغشاء

. مثال: Exocytosisإلى السطح القمي للخلية. هنا يندمج غشاء الحويصل مع الغشاء البالزمي ويتم تحرر المحتويات بطريقة اإليماس 

 الحليب فقط( الغدد اللعابية، البنكرياس )الجزء ذو اإلفراز الخارجي( غدة الثدي )القسم البروتيني من
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 ( الغدد المفترزةApocrine glands ًيتم إطالق المواد المنتجة من القسم القمي للخلية مع جزء قليل من الهيولى القمية مغلفا :)

 بجزء من الغشاء البالزمي. مثال: الغدد العرقية المفترزة وغدة الثدي )القسم الدهني من الحليب فقط(

 ( الغدد المنفرزةHolocrine glands تصبح الخلية بأكملها مع حطامها هي المنتج المفرز حيث تتراكم فيها المادة المفرزة :)

 ( sebaceous glandsمثال: الغدد الزهمية ) ويتم تنسيق موتها عن طريق الموت الخلوي المبرمج حين اكتمال نضجها.

 اول التالية:: تقسم إلى غدد بسيطة وغدد مركبة حسب الجدشكل األقنية وبنية الجزء المفرز .4

 

 غير متفرعة قناة واحدةالغدد البسيطة: للغدة 
 عنبية متشعبة عنبية أو سنخية أنبوبية متعرجة أنبوبية متشعبة  أنبوبية بسيطة النمط 

رسم 
 تمثيلي

     

قسم إفرازي متطاول مع  المظاهر
 قناة قصيرة جداً أو غائبة

أقسام إفرازية متعددة 
تنضم لتفرغ في قناة 

 واحدة

القسم المفرز طويل 
 جداً ومتعرج

مدورة تشبه 
 الجراب أو الحوجلة

أقسام إفرازية متعددة 
تشبه الجراب تدخل 

 نفس القناة

 غدد الكولون المخاطية أمثلة

 (Lieberkühn)غدد 

الغدد المخاطية على  الغدد العرقية غدد المعدة والرحم
 طول اإلحليل

 الغدد الزهمية في الجلد

 

 

 أكبر )قناة متفرعة( قنواتمن الوحدات اإلفرازية المتعددة لتشكل  األقنيةالغدد المركبة: تندمج فيها 

 أنبوبية عنبية عنبية أنبوبية النمط 

رسم 
 تمثيلي

   

وحدات إفرازية متعدد متطاولة  المظاهر
 ومتعرجة تندمج لتشكل أقنية أكبر

أقسام إفرازية متعددة تشبه 
أقنيتها الصغيرة الجراب مع 

 تندمج لتشكل أقنية أكبر

أقسام إفرازية أنبوبية مع نهاية 
تشبه الجراب تندمج أقنيتها لتشكل 

 أقنية أكبر

في الطبقة تحت  Brunnerغدد  أمثلة

 المخاطية للعفج

 الغدد اللعابية تحت الفك غدد البنكرياس خارجية اإلفراز

 

 : Endocrine Glandsثالثاً:الغدد الصم 

تفرز هذه الغدد موادها مباشرة إلى مجرى الدم ولذلك فإنها كثيرة األوعية الدموية. بعض الغدد الصماء تتواجد مع غدد    

خارجية االفراز بنفس العضو مثل: البنكرياس )خاليا افرازية "خارجية االفراز"+ جزر النجرهانس" الغدة الصماء"(، 

 ستتم دراستها بشكل مفصل الحقاً."(. Leydig cellsوالخصيتان )خاليا اليدج"
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  Connective Tissueالنسيج الضام

 : مقدمه

 (. ”ExtraCellular Matrix “ECM) خاليا مدمجة في مطرق خارج خلويالنسيج الضام عبارة عن 

 عند الجنين أصل كل األنسجة الضامة.  Mesenchyme وظيفة النسيج الضام هي الدعم والحماية. تعتبر اللحمة المتوسطة  

 :  ECMالمطرق خارج الخلوي

  يتألفECM  من المادة األساسيةGround Substanceواأللياف ، 

 يرجع تنوع النسيج الضام في الجسم إلى تنوع الخاليا واأللياف والمادة األساسية المكونة له 

 "Ground substance أوالً: المادة األساسية "

 خصائصها: ن خليط معقد مائي شفاف )بال لون( من الجزيئات الكبيرة يتواجد بين الخاليا واأللياف في النسيج الضام.هي عبارة ع

  عالية اللزوجة، ولذلك تعمل كمزلق وتمنح المطرق خارج الخلوي خصائصه الفيزيائية/الميكانيكية كحاجز وماص

 للصدمات بين الخصائص األخرى.

 المواد التالية:  تتكون المادة األساسية من 

" مكون من سالسل من عديد السكريات مع أو بدون سلفات. GAGs” glycosaminoglycans”غليكوزأمينو غليكان" .1

وهو المركب الوحيد غير المرتبط مع السلفات في مجموعة الـ  (Hyaluronanأهم الغليكوزأمينوغليكان هو الهيالورونان )

GAG .كما أنه الجزيئة األطول واألكبر بينها . 

": مكون من )غليكوزأمينو غليكان مرتبط مع لب بروتيني على شكل متعامد عليه proteoglycansبروتيوغليكان "  .2

بشكل يشبه الفرشاة( ترتبط جزيئات عديدة من البروتيوغليكان بواسطة رابط بروتيني مع الهيالورونان لتشكل ُكَدس من 

 البروتيوغليكان. هذه األخيرة تنظم حركة وهجرة الجزيئات الكبيرة والجراثيم والخاليا السرطانية في المطرق خارج الخلوي

" عديدة االلتصاقات: تعمل كالصق للخاليا مع بعضها أو للخاليا مع ألياف glycoproteinsالبروتينات السكرية "  .3

" وهناك fibronectinوتينات السكرية غزارة في النسيج الضام هو الفايبرونكتن"المادة االساسية في النسيج الضام. أكثر البر

 " وغيرهاlamininبروتينات أخرى كالالمينن"

هناك ثالثة أنواع رئيسة من األلياف في النسيج الضام تصنعها  :Connective Tissue Fibersثانياً: ألياف النسيج الضام 

 . يمكن أحيانا أن يتم صنعها من خاليا أخرى.Fibroblastة الليف بشكل رئيسي خلية تدعى أرومة أو صانع

: تتألف ألياف الكوالجين من بروتين الكوالجين، وتمنح تلك األلياف القوة والصالبة للنسيج الضام ألياف الكوالجين .1

أن تصنعه  ديد من الخالياوالمقاومة للتمزق. يتم صنع ألياف الكوالجين بشكل أساسي من قبل األرومات الليفية ولكن يمكن للع

أيضاً مثل: الخاليا الغضروفية، أرومات العظم، خاليا العضالت الملساء، خاليا الظهارة والخاليا البطانية. ويعتبر الكوالجين 

 نلخص أهمها في الجدول أدناه. ) 25أكثر البروتينات تواجدا في الجسم. له أنماط عديدة )حوالي 

. وسميت بهذا االسم ألنها تشكل شبكة دقيقة داعمة IIIياف الشبكية من الكوالجين من النمط : تتألف األلاأللياف الشبكية .2

. يتم صنع األلياف الشبكية Iللمكونات الخلوية في العديد من األنسجة. ال تشكل هذه األلياف حزم بخالف الكوالجين من النمط 

 ب ما يلي: في معظم األنسجة من قبل صانعات الليف لكن هناك استثناءات حس

 Reticular Cellsفي نقي العظم والجهاز اللمفاوي )عدا التيموس(: يتم صنعها من قبل الخاليا الشبكية 

 Schwann Cellsفي األعصاب المحيطية: يتم صنعها من قبل خاليا شوان 

  لية الملساءالغاللة المتوسطة في الشرايين والطبقة العضلية ألنبوب الهضم: يتم صنعها من قبل الخاليا العض
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 : األلياف المرنة .3

 ”Emilin“" وإيميلين fibrillin" والبروتينات السكرية فيبريلين"elastinتتألف األلياف المرنة من البروتين البنيوي اإليالستين"

)بعكس  داللذان يعمالن على تنظيم اإليالستين في ألياف. إن تواجد بروتين اإليالستين يسمح لأللياف بالتمدد عند التعرض للش

ألياف الكوالجين(. تتواجد األلياف المرنة عادة متشابكة مع ألياف الكوالجين في األوعية المرنة )مثل األبهر واألوعية الدموية 

الكبرى(، كما تتواجد األلياف المرنة في الجلد، والغضاريف المرنة. تكّون األلياف المرنة في جدار األوعية الدموية الكبيرة، 

". يتم صنع األلياف المرنة من قبل نفس الخاليا تقريبا التي تصنع ألياف elastic lamellaeلصفائح المرنة"صفائح تسمح ا

 الكوالجين )صانعات الليف, الخاليا العضلية الملساء(

 orcein( وتتطلب تلوينات خاصة إلظهارها بالمجهر العادي مثل: األورسين H&Eال تشاهد األلياف المرنة بالتلوين االعتيادي )

 .fuchsinوالفوشين 

 أهم أنماط الكوالجين:

 وظيفته توزيعه في الجسم الفحص المجهري مظهره أنماط الكوالجين

وهو األكثر  Iاألول  

 90شيوعاً )يشكل 

من كوالجين  %
 الجسم(

النسيج الضام في:  المجهر الضوئي ألياف أو حزم 
األدمة، العظام، 

األوتار، األربطة، 
 َمَحافظ األعضاء

 مقاوم للشد والتمدد

الغضاريف، األقراص  المجهر االلكتروني fibrilلييف  IIالثاني 
 الفقرية

 مقاوم للضغط

لييفات )دقيقة جدا  IIIالثالث 
تسمى االلياف 

 reticularالشبكية" 
fibers" 

 تلوينات خاصة 
"أليفة للفضة" 

argyrophilic”" 

النسيج الضام الرخو، 
الجلد، األوعية، شبكة 

داعمة في أعضاء مثل: 
 الكبد، الطحال، الكلية

الحفاظ على البنية في 
األنسجة واألعضاء 

 القابلة للتمدد

الدعم للبنيات  الصفيحة القاعدية تلوينات خاصة ال يمكن رؤيتها IVالرابع 
 الحساسة

الروابط بين األدمة  المجهر االلكتروني ال يمكن رؤيتها VIIالسابع 
 والبشرة

الصفيحة تربط 
م الكثيفة بالنسيج الضا

أسفلها )الصفيحة 
 الشبكية(

 

 : وتقسم إلى خاليا مقيمة وخاليا عابرة.Connective Tissue Cellsثالثاً: خاليا النسيج الضام 

هي خاليا مستقرة نسبياً في النسيج الضام قليلة الحركة ويمكن اعتباراها خاليا مقيمة بشكل دائم في هذا النسيج.  الخاليا المقيمة:

 تشمل: أرومات الليف والبالعات والخاليا البدينة والخاليا الشحمية والخاليا الجذعية الكهلة. 

ا النسيج استجابة لمحرضات معينة. تشمل هذه الخاليا: : تشمل هذه المجموعة خاليا هاجرت من الدم إلى هذالخاليا العابرة

 اللمفاويات والحمضات والمعتدالت واألسسات كما تشمل أيضاً المصوريات ووحيدات النوى  

 الخاليا المقيمة للنسيج الضام:

A.  األرومات الليفيةFibroblastsوإفراز  : وهي الخاليا األساسية في النسيج الضام. وهي الخاليا المسؤولة عن صنع

 جميع أنواع األلياف والمادة األساسية للنسيج الضام. تصنف تلك الخاليا شكليا إلى نوعين:
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  أرومات ليفية خاملة: وهي خلية ذات شكل مغزلي، نواتها طولية داكنة )ذات كروماتين متغاير( ذات نهايات حادة، ال

الضوئي. في النسيج الضام الكثيف، تكون النوى متوجهة  توجد نوية واضحة، يصعب تمييز حدود هيوالها اإليوزينية بالمجهر

 في اتجاه ألياف الكوالجين.

  أرومات ليفية نشطة: تصبح الخلية أكبر مع نواة بيضوية منتفخة )ذات كروماتين سوي( ونوية واضحة وتغزر الهيولى

 ( rERوتين )زيادة التي يمكن أن تتلون باللون القاعدي )تصبح زرقاء( نتيجة نشاط الخلية في صنع البر

B. البالعات Macrophages( هي أساس جهاز البلعمة/وحيدات النوى :mononuclear phagocyte system .)

تتواجد البالعات في معظم أعضاء الجسم، وأصلها من الخاليا الجذعية في نقي العظم، حيث تدخل تلك الخاليا مجرى الدم كخاليا 

يا وحيدة النواة إلى النسيج الضام وتنضج لتصبح بالعات. عندما تستقر البالعات في (. تتجه الخالmonocyte) وحيدة النواة

. يُسّهل التعرف عليها بالمجهر الضوئي نواتها التي تكون مثلومة أو بشكل الكلية. Histiocytesالنسيج تسمى أيضاً بالناسجات 

ي يمكن تمييزها بالتلوينات المناعية )الكيمياء النسيجية الت Lysosomesكما تتميز باحتوائها على العديد من الجسيمات الحالة 

  µm 30-10المناعية( أو بالفحص بالمجهر اإللكتروني. حجم البالعة 

 الوظيفة الرئيسية للبالعات هي:

  ابتالع وهضم األجسام والمواد الغريبة، والجراثيم والخاليا القديمة 

  االلتهابية والترميم واستقالب المطرق خارج الخلويتلعب البالعات دوراً مهماً في الحدثية 

 .خلية مقدمة للمستضد في الجهاز المناعي 

 خاليا جهاز البلعمة وحيدة النواة:

 موقعها الخلية
النسيج الضام، األعضاء اللمفاوية، نقي العظم،  Macrophagesالبالعات 

 الرئة، تجويفي البريتوان والجنب.

 الكبد " Kupffer cellsخاليا كوبفر "

 الجهاز العصبي المركزي " microglial cellsأو الدبيقيات"   الخاليا الدبقية الصغيرة

 بشرة الجلد "Langerhans cellsخاليا النجرهانس"

 الطحال، العقد اللمفاوية "dendritic cellsالخاليا التغصنية "

 " osteoclastsالخاليا الهادمة للعظم" 

 اج عدة بالعات"" الناشئة من اندم

 العظم

C. الخاليا البدينة Mast cells 20-7: خاليا بيضوية أو غير منتظمة الشكل. حجمها µm تشارك هذه الخاليا في .

االستجابة االلتهابية والتحسسية عبر إطالق الوسائط مثل الهيبارين والهستامين وغيرها. تنشأ هذه الخاليا من الخاليا الجذعية 

 تنتشر تلك الخاليا بكثرة في الجلد والسبيل الهضمي والتنفسي وحول األوعية الدموية.في نقي العظم. 

ـ  بشكل جيد ولكن تظهر بوضوح باستخدام صبغة  H&Eتحوي الهيولى في الخاليا البدينة على حبيبات افرازية ال يمكن تمييزها ب

 التولودين الزرقاء حيث تبدو تلك الحبيبات قَِعدة.

D. الخاليا الشحمية Adipocytes وهي خاليا كبيرة مشتقة من اللحمة المتوسطة. حجمها بين : µm 50-150   تتواجد

بشكل مبعثر في النسيج الضام للعديد من األعضاء. متخصصة بتخزين الدسم المتعادل )معظمه على شكل الغليسريدات الثالثية( 

 م يدعى عندها النسيج بالنسيج الشحمي في هيوالها. عندما تكون هذه الخاليا هي المسيطرة في النسيج الضا

E.  الخاليا الجذعية الكهلةAdult Stem Cells وهي خاليا غير متمايزة وموضع بحث حثيث حتى اآلن. تتواجد بأعداد :

 قليلة في أماكن تدعى باألعشاش. تستطيع هذه الخاليا التمايز لتجديد وترميم النسيج الذي تتواجد فيه. 
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 يج الضام:الخاليا العابرة للنس

A.  الحمضاتEosinophils .يمكن رؤيتها فقط في النسيج الضام للقناة المعوية وال تتواجد عادة في بقية األنسجة الضامة :

للحمضات دور في االستجابات التحسسية واإلنتانات الطفيلية. تمتلئ الهيولى في الحمضات بحبيبات تحتوي على البروتينات 

 أحمر فاتح. تكون النواة في الحمضات ذات فصين. -تبدو هذه الحبيبات بلون برتقالي H&Eي األساسية السامة للطفيليات. ف

B. الخاليا اللمفاويةLymphocytes  .هذه الخاليا جزء من االستجابة المناعية وتتواجد في األنسجة الضامة في الجسم :

ينات يعية. ال يمكن تمييزهما عن بعض بدون استخدام التلوهناك ثالث أنواع من الخاليا اللمفاوية: البائية والتائية والقاتالت الطب

 المناعية. 

النواة في الخاليا اللمفاوية بيضوية الشكل قليال ومتغايرة الكروماتين وتأخذ حيزا يشغل أغلب مساحة الخلية. قد يتواجد حافة 

 رقيقة من الهيولى لذا تبدو تلك الخاليا كنواة فقط بدون هيولى في معظم األحيان.

يكثر تواجد اللمفاويات في النسيج الضام الرخو للسبيلين الهضمي والتنفسي وتعمل على حماية الجسم من غزو الجراثيم واألجسام 

 الغريبة.

 

C. )الخاليا البالزمية )المصورياتPlasma cells  هي مشتقة من الخاليا اللمفاوية البائية وتعمل على صنع األجسام :

"(. يكثر تواجد هذه الخاليا في األماكن المعرضة لغزو الجراثيم Immunoglobulinsمناعية"المضادة )الغلوبيولينات ال

 واألجسام الغريبة.

فيها.  RERالخاليا البالزمية كبيرة ذات شكل بيضوي مع نواة طرفية.  تتصبغ الهيولى باللون القاعدي بسبب تواجد العديد من 

ا يؤدي أحيانا إلى تواجد منطقة هيولية ذات تصبغ خفيف )شفافة نسبياً( تسمى تكون أجسام غولجي واضحة بالقرب من النواة مم

 "Hofالوصيد "

D.  )العدالت )المعتدالتNeutrophils سيتم الحديث عنها الحقا : 

E.  األسساتBasophilsسيتم الحديث عنها الحقا : 

 أنواع النسيج الضام:

الضام )مطرق، ألياف، خاليا( وتواجدها بكثافات متباينة تعطي درجات التوليفة المختلفة للمركبات المتنوعة المشكلة للنسيج 

 مختلفة من البنية النسيجية للنسيج الضام يمكن تلخيصها في الجدول التالي:
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 مثال / أمثلة الوظائف الرئيسية البنية العامة نوع النسيج الضام 

 Connective Tissue Properالنسيج الضام بالخاصة 

 النسيج الضام الرخو

Loose Connective Tissue 
العديد  –مادة أساسية غزيرة 

من الخاليا والقليل من األلياف 
 موزعة بشكل عشوائي

دعم األوعية الدقيقة 
واألعصاب والخاليا 

 المناعية

الصفيحة الخاصة تحت 
الظهارة التي تبطن أنبوب 

 الهضم

 النسيج الضام الكثيف غير المنتظم

Dense Irregular Connective 
Tissue 

قليل من مادة أساسية وخاليا 
والكثير من ألياف الكوالجين 

 الموزعة بشكل عشوائي

 حماية ودعم األعضاء
 مقاومة التمزق

 أدمة الجلد، َمَحافظ األعضاء
 

 النسيج الضام الكثيف المنتظم

Dense Regular Connective 
Tissue 

 

 قليل من مادة أساسية وخاليا
 وحزم متوازية من الكوالجين 

تؤمن اتصاالت قوية ضمن 
 الجهاز العضلي الهيكلي

األوتار )تربط العضلة 
 بالعظم(

األربطة )تربط العظم 
 بالعظم(

 

 Embryonal Connective Tissuesاألنسجة الضامة الجنينية 

كمية قليلة من خاليا غير  Mesenchymeاللحمة المتوسطة 
منتظم متمايزة متوزعة بشكل 

 ضمن مطرق قليل الكوالجين

يحوي خاليا جذعية تشكل 
كل خاليا النسيج الضام عند 

 الكهل

الطبقة المتوسطة 

Mesodermal Layer  

  عند الجنين حديث التشكل

 النسيج الضام المخاطي 
Mucoid Connective Tissue 

كمية قليلة من ألياف الكوالجين 
 ضمن مطرق جيالتيني خاص

لألوعية دعم ووسادة 
 الكبيرة

النسيج الضام الجيالتيني 
)هالم وارتون( الحبل 

 السري 

 Specialized Connective Tissuesاألنسجة الضامة المتخصصة 

 النسيج الضام الشبكي 

Reticular Connective Tissue 
 

شبكة دقيقة من ألياف الكوالجين 

)األلياف الشبكية(  IIIمن النمط 

 مع الخاليا الشبكية المتصلة بها

 دعم الخاليا التي تشكل الدم 
دعم العديد من الخاليا 

اإلفرازية واللمفاويات في 
 األعضاء اللمفاوية

 نقي العظم، الكبد، البنكرياس
األعضاء اللمفاوية عدا 

 التيموس

    Adipose Tissueالنسيج الشحمي 

    Cartilageالغضروف 

    Boneالعظم 

    Bloodالدم 

 

 

 

 

 

 


