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 The Urinary System  الجهاز البولي

 "extra-renal collecting system" يتكون الجهاز البولي من الكليتين وجهاز التجميع خارج الكلية

 أوالً: الكليتين:

 الموقع:

علوي منها إلى حيث يصل القطب ال على الجدار الخلفي للبطن إلى جانبي العمود الفقري تقع الكليتان في الحيز خلف البريتوان

 ويصل القطب السفلي إلى مستوى الفقرة القطنية الثانية )الكلية اليسرى( أو الثالثة )الكلية اليمنى(. 12مستوى الفقرة الصدرية 

 خصائص الكليتين عند البالغين:

ي وجهاز التجميع داخل سم، وتشمل متن الكلية الوظيف 12-11غرام وطولها حوالي  170-120تزن كل كلية حوالي 

 "intrarenal collecting systemالكلية"

 "متن الكلية الوظيفيfunctional parenchyma:ويشمل " 

a) "القشرةcortex :" 

سم، يمكن رؤية األوعية الدموية الكبيرة تصنع خطا وهميا بين القشرة  1-0.5تحتل هذه المنطقة حافة الكلية وتبلغ ثخانتها 

 للب"والمنطقة التالية "ا

b) "اللبmedulla:" 

. يتوضع  renal pyramidsكتل مخروطية الشكل تسمى أهرام كلوية 15-10تحتل الجانب األنسي من الكلية وتحوي حوالي 

كل هرم بحيث تكون قاعدته عند الخط بين القشرة واللب بينما تمتد قمة الهرم باالتجاه المعاكس إلى الداخل باتجاه حوض الكلية. 

حليمات(. قد تتشارك عدة أهرامات في حليمة مشتركة واحدة )لذلك عدد  papilla". (7-8ببروز يسمى الحليمة" تفتح قمة الهرم

األهرامات أكثر من عدد الحليمات(. يخرج البول من الحليمات إلى جهاز التجميع الداخلي )داخل الكلية( والمكون من الكؤوس 

 الصغيرة والكؤوس الكبيرة وحويضة الكلية. 

".  columns of Bertin" أو أعمدة بيرتن"renal columnsاالمتدادات القشرية بين األهرام اللبية باألعمدة الكلوية"تسمى 

 ".renal lobeويسمى كل هرم باإلضافة لألنسجة القشرية المحيطة به بالفص الكلوي "

 "جهاز التجميع داخل الكليةintrarenal collecting system:ويشمل :" 

a) رة "الكأس الصغيminor calyx من الحليمات وتقوم بتجميع البول من هذه  2-1": عبارة عن بنية كأسية الشكل تحيط

 الحليمات وصبها في الكأس الكبيرة

b) " الكأس الكبيرةmajor calyx كؤوس كبيرة حيث يمكن تخيل البنية كالقمع حيث  3-2": تصب الكؤوس الصغيرة في

 عدد الكؤوس الصغيرة أكثر من الكبيرة(تصب األقماع الصغيرة في أقماع أكبر )

c) "حويضة الكليةrenal pelvis.تتجمع الكؤوس الكبيرة لتصب في منطقة عميقة كبيرة تسمى حويضة الكلية :" 

 ثانيا: جهاز التجميع خارج الكلية:

 يشمل جهاز التجميع خارج الكلية على:

 يخرج من سرة الكلية ويمتد بين الكلية والمثانة.: يضيق حوض الكلية تدريجيا ليتشكل أنبوب Uretersالحالبان  .1

 Bladderالمثانة  .2

 Urethraاإلحليل  .3

 الدورة الدموية في الكلية:
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ثم إلى شرايين  Segmental Arteriesيدخل الشريان الكلوي إلى الكلية عبر سرة الكلية، ويتفرع بعدها إلى شرايين قطعية 

ية على سطح الفاصل بين القشرة واللب(. ثم تتفرع الشرايين بين الفصية )شرايين عامود interlobar arteriesبين فصية 

)الشرايين القوسية موازية للسطح الفاصل بين القشرة واللب(. يتفرع من  arcuate arteriesبشكل متعامد إلى شرايين قوسية 

ات الشرايين بين الفصيص الشرايين القوسية تفرعات شريانية صغيرة تغذي قشرة الكلية متعامدة مع القشرة وتسمى

interlobular arteries  تعطي الشرينات الواردة للجسيم الكلويAfferent Arterioles  التي تشكل الكبيبةGlomerulus 

وأوعية   Peritubular Capillariesالتي تشكل شعيرات حول أنبوبية Efferent Arteriolesوتخرج منها الشرينات الصادرة 

 يعود الدم منها بشبكة وريدية ذات أسماء مرادفة للشرايين.  Vasa Rectaمستقيمة 

 "innervation of kidneyتعصيب الكلية"

الكلية عضو غني باألعصاب الودية التي تتبع مسار الشرايين والشرينات الكلوية السابقة حيث تعمل على تعصيب العضالت 

ا التعصيب مهماً لوظيفة الكلية حيث تعمل الكلية المزروعة بشكل ز انقباضها. ال يعتبر هذلملساء في جدار تلك األوعية وتحفا

 طبيعي رغم عدم وجود تعصيب لها.

 التركيب النسيجي:

 جهاز التجميع الداخلي والخارجي:

 المثانة-الحالب -حويضة الكلية-الكؤوس الكبيرة -الكؤوس الصغيرة  

A. "المخاطيةmucosa" 

  الظهارة: ظهارة انتقاليةtransitional epithelium أو بوليةurothelium  ظهارة خاصة مطبقة ثخانة الظهارة :

 طبقات خلوية في المثانة. تستند إلى غشاء قاعدي. 6طبقات خلوية في الكؤوس الصغيرة إلى  3من 

 ة الخاصة: عبارة عن نسيج ضام رخوالصفيح 

 ضمفي السبيل البولي بخالف أنبوب اله ال توجد عضلية مخاطية وال تحت مخاطية 

B. " العضليةMuscularis:" 

تبدأ طبقة العضلية في الكؤوس الصغيرة وتحوي طبقتين من العضالت الملساء )طبقة داخلية طولية وطبقة خارجية دائرية عكس 

ترتيبها في أنبوب الهضم( حيث تمتد هاتان الطبقتان إلى مستوى اقتراب الحالب من المثانة، عندها تضاف طبقة ثالثة خارجية 

 العضالت الملساء الطولية التي تمتد لتشمل المثانة.من 

C. "الخارجية أو المصليةadventitia-serosa" 

 وأجزاء من الحالبين. باقي السبيل البولي ال يحوي طبقة مصلية )فقط خارجية( تغطي المصلية فقط قبة المثانة

 غشاء القاعدي(:طبقات على األقل هي )من اللمعة باتجاه ال 3الظهارة البولية: وتتكون من 

الطبقة السطحية: وتتألف من صف واحد من خاليا مضلعة كبيرة منتفخة لها نواة واحدة وأحياناً عدة نوى. غالباً ما تدعى  -1

نظراً لتحدب السطح القمي لها. تأخذ هذه  Dome-shaped cellsأو الخاليا التي تشبه القبة  Umbrella Cellsبخاليا المظلة 

تبعاً لدرجة امتالء المكان بالبول. ففي المثانة الفارغة تكون مكعبة بينما تصبح بعد تمططها في المثانة الممتلئة  الخلية عدة أشكال

مسطحة أو حرشفية. تعتبر هذه الطبقة فريدة من نوعها وذلك لمجاراة الحاجة للتمدد والتقلص باستمرار، حيث يتم تحقيق ذلك 

ولى خاليا الظهارة البولية.  تعمل تلك الحويصالت كقطع إضافية للغشاء البالزمي عبر وجود الحويصالت القرصية في قمة هي

بحيث عند الحاجة لتمدد الظهارة )مثال عند امتالء المثانة(، تتحد تلك الحويصالت مع الغشاء البالزمي القمي )عند قمة الخلية( 

اء ة )عند إفراغ المثانة( تنفصل تلك الحويصالت عن الغشمما يزيد من مساحة السطح القابل للتمدد، وبالعكس، عند تقلص الظهار

 البالزمي وتبقى جاهزة تحته للتمدد مرة اخرى.

ً لدرجة تمدد السبيل البولي. قد تصل حتى  -2 طبقات من خاليا  5طبقة الخاليا المتوسطة: وهي مؤلفة من عدة طبقات تبعا

 . Desmosomesة بجسيمات واصلة إجاصية أو أسطوانية تتصل فيما بينها ومع الطبقة السطحي

 الطبقة القاعدية: مؤلفة من صف واحد من خاليا صغيرة تستند إلى غشاء قاعدي تحوي أيضاً على خاليا جذعية. -3
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سم عن  5-3اإلحليل: عبارة عن أنبوب عضلي ليفي ينقل البول من المثانة إلى الخارج عبر فوهته الخارجية. يختلف طوله من  

 اسفنجي )قضيبي(  –غشائي  –أقسام: موثي  3سم عند الذكور. يقسم عند الذكور إلى  20اإلناث إلى

A. :المخاطية 

 :الظهارة 

بالجزء القريب من المثانة )الجزء الداني( يمتلك االحليل ظهارة انتقالية بولية، بينما عند الجزء القاصي )الجزء الخارجي( يمتلك 

ة مطبقة سطواني، يمتلك االحليل ظهارة أسطوانية مطبقة أو ظهارة أن المنطقتين. بيغير متقرنة اإلحليل ظهارة حرشفية مطبقة

 .غير متقرنة كاذبة. اإلحليل عند االناث أغلبه مبطن بظهارة حرشفية مطبقة

 الخاصة:  الصفيحة 

 تحوي الصفيحة الخاصة في اإلحليل على نسيج ضام فيه غدد ملحقة باإلحليل.

B. :العضلية 

إرادية مخططة مختلطة مع الطبقة العضلية الملساء في اإلحليل لتشكل المعصرة الخارجية عند منطقة تتواجد ألياف عضالت 

 الحجاب البولي التناسلي.

C. المصلية-الخارجية 

 ناث، تندمج الطبقة الخارجية مع قناة المهبل.ملك اإلحليل طبقة مصلية، وعند اإلال ي

 " Nephronالكليون"

كليون. ينقسم الكليون إلى عدة مناطق  1,300,000ي الكلية، حيث تحتوي كل كلية على حوالي الكليون هو الوحدة الوظيفية ف

مختلفة في البنية والوظيفة. يحوي الكليون ضمنه أيضاً على كمية قليلة نسبيا من النسيج الضام الغني بالشعيرات الدموية، كما 

ات نسيج ضام يسمى هذه النسيج الضام بالنسيج النبيبخاليا والمطرق. يفصل بين يحوي هذا النسيج الضام على بعض ال

 ".interstitiumالخاللي"

 : يتألف الكليون من جسيم كلوي وجهاز نبيبي مبطن بظهارة بسيطة على كامل طوله. Nephronالكليون

 "الجسيم الكلويrenal corpuscle:ويتألف من " 

a) " الكبيبةglomerulus" 

b) "محفظة بومانBowman’s capsule" 

c) بومان" حيزBowman’s space" 

 " النبيب الدانيProximal tubule:ويتألف من " 

a) " النبيبات الكلوية الملتفة الدانيةproximal convoluted tubules" 

b) " الطرف النازل الثخينthick descending limb " 

  Proximal Straight Tubuleما يدعى بالنبيب المستقيم الداني  أو

 "الطرف الرفيعthin limb:ويتألف من " 

a) " الطرف النازل الرفيعthin descending limb" 

b) " الطرف الصاعد الرفيعthin ascending limb" 

 "النبيب القاصيdistal tubule" 

a)  الطرف الصاعد الثخينThick ascending tubule  

 Distal Straight Tubuleما يدعى بالنبيب المستقيم القاصي  أو           

b)  القاصي"النبيب الملتفdistal convoluted tubules" 

  القناة الجامعة " –النبيب الواصلconnecting tubule- collecting duct" 
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 " ما يلي:loop of Henleمالحظة: تشمل عروة هنلي"

 النبيب المستقيم الداني )الجزء االخير من النبيب الكلوي الملتف الداني أي: الطرف النازل الثخين منه( -

 ع )الطرف الرفيع النازل+ الطرف الرفيع الصاعد(الطرف الرفي -

 النبيب المستقيم القاصي )الطرف الصاعد الثخين من النبيب القاصي( -

 "Malpighian corpuscleأوالً: الجسيم الكلوي أو جسيم مالبيغي الكلوي"

بومان  يم الكلوي من الكبيبة ومحفظةوتحتاج لتصور ثالثي األبعاد لفهمها. يتألف الجس بنية الجسيم الكلوي معقدة جداً  البنية:

 وحيز بومان.

 .200µmالكبيبة: يبلغ قطر الكبيبة الكلوية عند البالغين حوالي 

المكونات الوعائية للكبيبة الكلوية )الشعيرات الدموية الملتفة(: تتفرع من الشرايين بين الفصيصية شرينات  .1

ة، ات الدمويإلى شعيرات دموية ملتفة كالكرة. بعد التفاف الشعير، ويتفرع كل شرين وارد ”afferent arteriolesواردة"

"والتي تحمل الدم إلى النظام الوريدي الكلوي )ليخرج efferent arteriolesخرى لتشكل شرين صادر"تتجمع الشعيرات مرة أ

 reninيبات الرينين "من الكلية(. بعض خاليا جدار الشرين الوارد هي خاليا عضلية ملساء ذات خاصية تتميز بتواجد حب

granules" في هيوالها، تسمى تلك الخاليا خاليا مجاورة للكبيبة "juxtaglomerular cells تسمى المنطقة التي يدخل ."

أما القطب المقابل عند مخرج  vascular pole. منها الشرين الوارد ويخرج منها الشرين الصادر بالقطب الوعائي للكبيبة

 .Tubular / Urinary Poleى القطب األنبوبي أو البولي األنبوب القريب فيدع

يبطن الشعيرات الدموية الكبيبية بطانة داخلية حرشفية بسيطة منوفذة. ال تتواجد على تلك النوافذ "الفتحات" أي حجب ولذلك 

طانة يتواجد تحت خاليا البفهذه الشعيرات الدموية ذات نفاذية عالية وال تشكل أي حاجز لحركة بالزما الدم عبر تلك النوافذ. 

 "glomerular basement membrane (GBM)الغشاء القاعدي الكبيبي" غشاء قاعدي من نوع خاص يسمى:

 

 : GBM. الغشاء القاعدي الكبيبي2

" اللذان يساعدان على التصاق الظهارة lamininوالمينن" IVهو طبقة هالمية خارج خلوية تحوي بمعظمها على كوالجين نمط 

باإلضافة لمركبات أخرى. كما يحتوي الغشاء القاعدي الكبيبي على غلوكوزأمينوجليكان خاصة من نمط سلفات  غشاء القاعديبال

" الذي يساهم في صنع الشحنة السالبة للغشاء القاعدي الكبيبي. يمكن تقسيم الغشاء القاعدي إلى heparan sulfate" الهيباران

 :طبقات تشاهد بالمجهر اإللكتروني 3

  الصفيحة الشفافة الداخلية”lamina lucida interna “وهي طبقة شفافة لإللكترونات تحت خاليا البطانة الوعائية : 

 "الصفيحة الكثيفةlamina densa.وهي طبقة داكنة اللون بين الصفيحتين الشفافتين :" 

 "الصفيحة الشفافة الخارجيةlamina lucida externaنات تحت خاليا الظهارة الحشوية ": وهي طبقة شفافة لإللكترو

 )الخاليا القدمية(.

فالغشاء القاعدي الكبيبي هو عبارة عن اندماج للصفائح القاعدية )خاصة للصفيحة الكثيفة( لظهارتين مختلفتين )بطانة األوعية 

يا لظهارة الحشوية )الخالوالظهارة الحشوية(، وهذا تكوين نسيجي فريد من نوعه في الجسم. تسهم كالً من البطانة الوعائية وا

القدمية( في تكوين الغشاء القاعدي الكبيبي. يمكن تشبيه الغشاء القاعدي الكبيبي كحشوة الشطيرة بين البطانة الوعائية والظهارة 

 الحشوية. 

 . المكونات الظهارية للكبيبة الكلوية )محفظة بومان(:3
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a) "الظهارة الحشوية لمحفظة بومانvisceral epithelium:"  .تغطي هذه الظهارة الشعيرات الدموية للكبيبة من الخارج

" ألنها podocytesخاليا هذه الظهارة فريدة من نوعها حيث تمتلك شكال كاألخطبوط وتسمى هذه الخاليا بالخاليا القدمية "

رة ولكنها السويقات المتجاو" التي تستلقي على الغشاء القاعدي الكبيبي. تتشابك pediclesتمتلك امتدادات قدمية تسمى سويقات "

". يغطي كل شق غشاء رقيق يسمى حجاب شق Filtration Slitsال تتالمس بحيث يبقى حيز بينها يسمى شقوق الترشيح "

" حيث يخترق هذا الحجاب مسامات مستطيلة لديها مقاومة قليلة للتدفق لذا تعبر من filtration slit diaphragmالترشيح"

وبما أن حجم كل مسام أصغر من جزئ ألبومين أو الجزيئات الكبيرة األخرى، فإن هذه الجزيئات ال ترتشح  خاللها بالزما الدم.

 عبر المسام بل تبقى في بالزما الدم. 

 

b) "الظهارة الجدارية لمحفظة بومانparietal epithelium هي عبارة عن طبقة من الظهارة الحرشفية البسيطة التي :"

".  في االتجاه المقابل للقطب Bowman’s spaceصلها عن الظهارة الحشوية حيز يسمى حيز بومان"تحيط بكتلة الكبيبة ويف

 ".urinary poleالوعائي للكبيبة، يتواجد بداية النبيب الملتف الداني ويسمى هذا القطب بالقطب البولي"

 ":Glomerular Mesangiumمسراق الكبيبة"

تتواجد خاليا نسيج ضام بين الشرين الصادر والوارد )بداية تفرعها( وفي المسافات الصغيرة بين الشعيرات الدموية تسمى خاليا 

، حيث تسمى تلك الخاليا المسراقية بين الشرين الصادر والوارد بالخاليا المسراقية خارج ”mesangial cellsمسراق الكبيبة"

" بينما تسمى تلك بين الشعيرات الدموية الكبيبية بالخاليا المسراقية داخل extraglomerular mesangial cellsالكبيبة"

". يحيط بالخاليا المسراقية مطرق وفير لذا تشكل الخاليا المسراقية + المطرق intraglomerular mesangial cellsالكبيبة"

التخلص من الجزيئات الصغيرة ومركبات  -1ص في: . للخاليا المسراقية وظائف عديدة تتلخmesangium= مسراق الكبيبة 

 الجسم المضاد عن طريق البلعمة واالحتساء-المستضد

 إفراز جزيئات عديدة تلعب دوراً في استجابة الكبيبة لألذية  -3دعم الخاليا القدمية وتشكيل المطرق  -2

 تضبط مدى توسع الكبيبة حيث لهذه الخاليا خصائص انقباضية -3

  

 ":glomerular filtration barrierشيح الكبيبي"حائل التر

". الطبقات التي تعبرها filtrateترشح بالزما الدم من الشعيرات الدموية للكبيبة إلى حيز بومان حيث تسمى حينها رشاحة "

 البالزما:

 بطانة الشعيرات الدموية للكبيبة 

 الصفيحة الشفافة الخارجية(-الكثيفة الصفيحة  - الغشاء القاعدي للكبيبة )الصفيحة الشفافة الداخلية 

 لترشيح في الظهارة الحشوية المسام المتواجدة في حجب شقوق ا 

 وظيفة حائل الترشيح الكبيبي:

 ساعة. تتجمع الرشاحة في حيز بومان وعند مرور تلك 24لتر من البالزما خالل  180يعمل هذا الحائل على ترشيح حوالي 

 لتر كبول. 1لتر وطرح  179عادة امتصاص حوالي إ الرشاحة في نبيبات الكليون يتم

 نبيبات الكليون:

 وتشمل: 

 الطرف النازل الثخين "النبيب المستقيم الداني"( -النبيب الداني )النبيب الملتف الداني 

 الطرف الرفيع الصاعد( -الطرف الرفيع )الطرف الرفيع النازل 

 النبيب الملتف القاصي( -قيم القاصي" النبيب القاصي )الطرف الصاعد الثخين "النبيب المست 
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  )النبيب الواصل )قطعة قصيرة تصل نهاية النبيب القاصي بالقناة الجامعة 

  القناة الجامعة )تصب القنوات الواصلة لعدة كليونات في قناة جامعة ثم تصب عدة قنوات جامعة في كأس كلوية

 "(minor calyxصغيرة"

". يحوي النسيج الخاللي interstitiumع هذه األنسجة الضامة يسمى النسيج الخاللي"يحيط نسيج ضام بكل نبيب كلوي ومجمو

"( المسؤولة عن إنتاج مادة interstitial cellsعلى خاليا شبيهة باألرومات الليفية )الخاليا الخاللية "

 الدموية.، كما يحوي النسيج الخاللي على الكثير من الشعيرات ”prostaglandinالبروستاغالندين"

 بنية النبيبات الكلوية:

 الوظيفة الموقع الخصائص النسيجية النبيب

-ة بسيطةظهارة مكعب النبيب الداني
تملك الخاليا العديد من 
المتقدرات كما تملك 
 زغابات دقيقة طويلة

اعادة امتصاص المغذيات  قشرة الكلية
ب أغل -البروتين-العضوية

 الماء و الشوارد

 عروة هنلي:
 الطرف الرفيع 
 
 

 الطرف الصاعد الثخين

 
 ظهارة حرشفية بسيطة

 
 

ظهارة مكعبة بسيطة 
 )بدون زغابات(

 
 لب الكلية

 
 

 لب الكلية

 
 إعادة االمتصاص السلبي

 الكلور -لشوارد الصوديوم
 

إعادة االمتصاص 
اإليجابي للعديد من 

 الشوارد

ظهارة مكعبة بسيطة )مع  النبيب الملتف القاصي
 دقيقة قصيرة( زغابات

 إعادة امتصاص الشوارد قشرة الكلية

اسطوانية -ظهارة مكعبة القناة الجامعة
 بسيطة

تنظيم اعادة امتصاص  لب الكلية
-الماء والشوارد)صوديوم

بوتاسيوم( " المكان 
 الرئيسي لتركيز الرشاحة"

شرين لى مستوى الإ الثخينلكلية. يصل الطرف الصاعد يحدد بداية الطرف الصاعد الثخين الحد الفاصل بين قشرة ولب ا 

والوارد )القطب الوعائي( وهنا تصبح ظهارة النبيب الصاعد الثخين أكثر استطالة )أسطوانية تقريبا( ومتراصة  ردالصا

". هذه البقعة الكثيفة جزء من جهاز هام يسمى الجهاز المجاور macula densaلتشكل البقعة الكثيفة في الكلية"

 " الذي يلعب دورا في الحفاظ على ضغط الدم.juxtaglomerular apparatusللكبيبة"

 الخاليا المجاورة للكبيبة-3 خارج الكبيبة الخاليا المسراقية -2  البقعة الكثيفة -1يتألف الجهاز المجاور للكبيبة من: 
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 Endocrine Glandsالغدد الصم 

 الغدة الكظرية - الغدد جارات الدرق - الغدة الدرقية

 الصفات العامة للغدد الصم:

 تفرز هورموناتها إلى المطرق خارج الخلوي للنسيج الضام ومنه إلى الدم مباشرة .هي غدد بدون قنوات 

 .الهرمونات هي مواد تفرزها األعضاء والخاليا الصماوية تمر إلى الدوران الدموي لتُنقل إلى الخاليا الهدفية 

  خاليا تشبه الخاليا الظهارية )خاليا ظهارية تفتقد للسطح( تتجمع على شكل حبال أو مجموعات أو تتألف الغدد الصم من

أعشاش وجميع تلك الغدد لديها متن وفير وبعض النسيج الضام المتناثر وهي ذات وعائية عالية حيث تحوي على العديد من 

  الشعيرات الدموية المنوفذة. 

 بذاتها وإفرازها صمي فقط(:)تشكل عضوا  الغدد الصم المنفردة

 " الغدة النخاميةPituitary Gland" 

 الغدة الصنوبرية "Pineal gland" 

 الغدة الدرقية "Thyroid" 

 الغدد جارات الدرق "Parathyroid" 

 الغدة الكظرية "Adrenal gland" 

 هرمون يمكن تقسيمها إلى ثالث أصناف: 100تفرز خاليا الجهاز الصماوي أكثر من 

هاد, النخامى, نات تحت الم: وتشكل الغالبية العظمى من الهرمونات. مثل هرموالببتيدات الصغيرة / عديدات الببتيد / البروتينات -1

 , البنكرياس والخاليا الصماوية المنتشرة في أنبوب الهضم وجهاز التنفس. جارات الدرق

 من الكولسترولالستيروئيدية: مثل هرمونات قشر الكظر واألقناد وهي مشتقة  -2

 مشتقات الحموض األمينية ومشتقات الحمض األركيدوني )الكاتيكول أمينات والبروستاغالندينات وهرمون الدرق( -3

 يتم نقل الغالبية العظمى من الهرمونات ضمن الدم على نواقل بروتينية مختلفة تحميها من التخرب ريثما تصل إلى الخلية الهدف. 

لية البيولوجية المطلوبة يرتبط مع مستقبالت خاصة به. قد تكون هذه المستقبالت موجودة على سطح الخلية لكي يؤدي الهرمون الفعا

تستطيع هذه الهرمونات اختراق الغشاء الخلوي. بينما تتوضع مستقبالت  كما في الهرمونات الببتيدية والكاتيكول أمينات حيث ال

 سلك سلوكها ضمن النواة. الهرمونات الستيروئيدية وهرمونات الدرق التي ت
 )ذات جزء إفراز خارجي وجزء إفراز صمي(. هي غدد تحوي اإلفرازين الخارجي والصمي الغدد المختلطة

 جزء االفراز الصمي اإلفراز الصمي االفراز الخارجي الغدة

االنسولين والجلوكاجون  انزيمات هضمية البنكرياس
 والسوماتستاتن

 جزر النجرهانس

انتاج الحيوانات  الخصيتان
 المنوية

 "Leydig cellخاليا اليدج" تستوستيرون

 خاليا الجراب والجسم األصفر استروجين وبروجستيرون انتاج الخاليا البيضية المبيضان

 "Albuminألبومين" انتاج المادة الصفراء الكبد

 عوامل التخثر

 "liver parenchymaمتن الكبد"

الخاليا المجاورة  "reninالرينين" البول الكليتان

 "Juxtaglomerular cellsللكبيبة"

هناك خاليا منفردة منتشرة في العديد من األعضاء تفرز هرمونات تنظم عملها وتعتبر جزءاً من الغدد الصم. تعتبر هذه الخاليا 

الغدية تدعى هذه الخاليا بالخاليا  ”Diffuse NeuroEndocrine System DNES“كجهاز غدي صماوي عصبي منتشر 

ألن العديد من مفرزاتها تكون على شكل عديد ببتيد أو جزيئات تشبه النواقل العصبية  Neuroendocrine Cellsالصماوية 
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ً بحسب ولعها  H&E(. ال تتلون هذه الخاليا بصبغة serotonin (5-hydroxytryptamine))مثل لذلك كانت تصنف سابقا

 Argentaffinأو الخاليا األليفة للفضة  Enterochromaffin cellsية المحبة للكروم للتلون بملونات معينة إلى: الخاليا المعو

Cells خاليا إلى  (نزع الكاربوكسيلعينة لها )امتصاص طالئع األمين وأو تبعاً لخصائص كيميائية م                      APUD 

"Amino precursor Uptake and Decarboxylation" لكن حالياً يتم كشفها بواسطة طريقة الكيمياء المناعية النسيجية و

 أو تُعطى أحرفاً على غرار تسمية خاليا جزر النغرهانس في البنكرياس. 

وهو غالبا سلبي أي يؤدي إلى إنقاص الحث األصلي للهرمون  Feedbackيتم تنظيم إفراز الهرمونات بآلية تدعى بالتلقيم الراجع 

 ن إيجابياً أي يؤدي إلى تعزيز الحث األصلي للهرمون.ونادراً ما يكو

 :Pituitary Gland  أوالً: الغدة النخامية

غ عند النساء الولودات. تتوضع مركزياً في قاعدة  1.5غ عند الذكور و 0.5هي غدة صماوية مركبة بحجم حبة البازالء تزن 

 دي. تتألف من قسمين:الدماغ في الحفرة النخامية ضمن السرج التركي في العظم الوت

الفص الخلفي ويدعى القسم العصبي حيث يشكل امتداد للجهاز العصبي المركزي وال يمكن اعتباره غدة صماء حقيقية حيث  -1

 ( لنوى تحت المهاد )فوق التصالب البصري وجانب البطينية(Oxytocinو  ADHيشكل مكان تخزين للمفرزات العصبية )

األمامي يحوي مجموعة من الخاليا تقسم بحسب الخصائص العامة للتلون إلى حامضية وقاعدية وكارهة للون. كما  الفص -2

 تقسم بحسب التلوينات بالكيمياء المناعية النسيجية إلى خمسة أنواع من الخاليا الوظيفية: 

 رمزه المفرز الغدي الصماوي  نسبتها التلون بالملونات الخاصة خاليا 

 Growth Hormone GHهرمون النمو  %50 حامضية  ات الجسديةالحاث
 Prolactin PRLالبروالكتين  %20-15 حامضية  الحاثات اللبنية
                 Adrenocorticotropic Hormone %20-15 قاعدية الحاثات القشرية

lipotrophic hormone     β    
ACTH 
β-LPH 

  Follicle-stimulating hormone %10 قاعدية الحاثات القندية
  Luteinizing Hormone  

FSH 
LH 

 Thyroid-stimulating hormone  TSH %5 قاعدية حاثات الدرق

 Hypothalamusهناك هرمونات تنظم إطالق هذه الهرمونات تأتي من نوى عصبية متعددة في منطقة تحت المهاد 

 ثانيا: الغدة الدرقية:

د يتواجد ق يتحد أحدهما مع اآلخر بوساطة برزخ يمتد على نحو مستعرض. وأيسر،تتألف الغدة الدرقية من فصين جانبيين أيمن 

عند بعض األشخاص فص صغير ممتد على شكل طوالني باتجاه األعلى من البرزخ يسمى الفص الهرمي. تتوضع الغدة في 

 غ 30 – 25الغدة  لعلوي من الرغامى. وزنالجزء األمامي للعنق بمستوى الحنجرة والجزء ا

 التركيب النسيجي:

السدى: يغطي الغدة الدرقية محفظة من النسيج الضام ويتفرع منها امتدادات طولية تسمى حواجز. تنقسم الغدة الدرقية إلى 

عصاب فصوص وكل فص إلى فصيصات حيث تصبح الحواجز أرق. يحوي السدى على العديد من األوعية الدموية واأل

 واألوعية اللمفاوية.

الوحدة البنيوية والوظيفية في الغدة الدرقية. تتكون معظم الغدة من الماليين Thyroid Follicle المتن: يُعتبر الجريب الدرقي 

". كل جريب عبارة عن حيز مدور نوعاً ما يشبه الكيس جداره مؤلف من ظهارة بسيطة مكعبة أو folliclesمن الجريبات "

. لمعة الجريب مليئة بمادة تشبه الجّل تدعى الغراء Follicular Epitheliumة منخفضة تدعى الظهارة الجرابية أسطواني

Colloid.هي الغدة  الغدة الدرقية . تالمس السطوح القمية للخاليا الجرابية الغراء وتستند السطوح القاعدية إلى صفيحة قاعدية

. تتكون هذه الطبقة الظهارية من )في لمعة الجريبات( فرازي خارج الخليةها اإلفي الجسم التي تخزن منتجالصماء الوحيدة 

 نوعين من الخاليا:
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 "الخاليا الجريبيةfollicular cells وهي تشكل األغلبية من بين الخاليا الظهارية المبطنة للجريب. تصنع هذه :"

يزات الخاصة بالخاليا التي تصنع البروتين مثل: النواة ذات الخاليا هرمون الغدة الدرقية. تحوي الخاليا الجريبية النشطة المم

" مع نوية واحدة أو عدة نويات, شبكة هيولية محببة غزيرة في الجزء euchromatic nucleousالكروماتين الحقيقي"

لعديد من القاعدي من الخلية, جهاز جولجي لنقل البروتينات , العديد من الحويصالت اإلفرازية في الهيولى القمية وا

اليحلوالت. تغطي قمة الخلية الجريبية زغابات دقيقة قصيرة تقابل لمعة الجريب. يتفاوت حجم وشكل الخاليا والجريبات 

 بحسب نشاط الغدة.

 " الخاليا المجاورة للخاليا الجرابيةparafollicular cells أو الخاليا سي "(C Cells) هي الخاليا التي تفرز :

". عددها أقل بكثير من الخاليا الجرابية. تتواجد تلك الخاليا بشكل منفرد أو كتجمعات تحت calcitoninهرمون الكالستونن "

حيث يجب استخدام صبغة  H&Eالظهارة الجريبية )ال تماس لها مع الغراء عادة(. من الصعب تمييز تلك الخاليا بصبغة 

في  هذه الخاليا هي تواجد العديد من الحبيبات اإلفرازيةالفضة أو المجهر االلكتروني لرؤيتها. من الخصائص المميزة ل

هيوالها. تحوي تلك الحبيبات على الكالسيتونن والذي يُحرض إطالقه هو ارتفاع مستوى كالسيوم الدم حيث يعمل بشكل 

 . PTHمتبادل مع 

الذي تفرزه الخاليا  Thyroglobulinالخالصة: تتكون الغدة الدرقية من جريبات مليئة بالغراء الذي يحوي الغلوبيولن الدرقي 

الظهارية المبطنة للجريبات. ويحيط بالجريبات شبكة غنية بالشعيرات الدموية. تأخذ الخاليا الظهارية اليود من الدم ويرتبط 

 ربالبروتين في الخاليا الظهارية ويتم تخزينه في لمعة الجريب كغلوبيولن درقي. وعند الحث المناسب أو الحاجة يتم تحري

 الهرمونات الفعالة إلى الدوران. 

 تتحدد الحالة النشطة للغدة الدرقية عبر:

شكل الظهارة )ارتفاع الخلية هو المؤشر األهم لمدى نشاط الغدة: خاليا اسطوانية = فرط نشاط، خاليا مسطحة =  .1

 خاليا غير نشطة(

 ة = زيادة نشاط(حجم الجريبات )جريبات كبيرة = غير نشطة تخزن الغلوبيولن، جريبات صغير .2

 تنظيم وصناعة وتخزين الهرمونات الدرقية:

تصنع الخاليا الجريبية وتفرز الغلوبيلين الدرقي إلى لمعة الجريبات، ثم عند الحاجة تأخذ الخاليا الجريبية الغلوبيولين الدرقي 

T4( "thyroxine .)كسين"و ثيرو  ”Triiodothyronine”T3 وتعدله لتصنيع الشكل النشط منه و هي الهرمونات الدرقية

يتحكم في إفراز هرمونات الغدة الدرقية هرمون يفرز من الفص األمامي للغدة النخامية يسمى الهرمون الحاث للدرق 

"Thyroid stimulating hormone (TSH) وهو بدوره يتأثر بهرمون تطلقه منطقة تحت المهاد يسمى الهرمون المطلق "

 ”Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH)“للحاثة الدرقية 

 ثالثاً: الغدد جارات الدرق: 

ميليغرام، وهي أجسام ملساء مسطحة بيضوية الشكل  40غدد( تزن بمجموعها حوالي  4هي عبارة عن زوجين من الغدد )

 لونها بين األصفر والبني تتوضع على الوجه الخلفي للغدة الدرقية.

 الوظيفة:

( وهو ضروري للمحافظة على تراكيز parathyroid hormone" )PTHارات الدرق "تفرز الغدد جارات الدرق هرمون ج

فتزداد عدد الخاليا الهادمة للعظم ليزيد  PTHالكالسيوم في مجرى الدم. يحفز نقص مستوى الكالسيوم في الدم إفراز هرمون 

ن الكلى ويزداد امتصاص الكالسيوم مامتصاص الكالسيوم من العظم إلى الدم، وفي نفس الوقت ينقص إطراح الكالسيوم عبر 

 السبيل الهضمي، وكل ما سبق يؤدي الى زيادة مستوى الكالسيوم في الدم.

 التركيب النسيجي للغدد جارات الدرق:



10 
 

: تغلف كل غدة من غدد جارات الدرق محفظة من النسيج الضام ويتفرع منها حواجز فتقسم الغدة إلى stromaالسدى 

يحوي السدى على العديد من األوعية الدموية، األعصاب، األوعية اللمفاوية ومنطقة وحيدة من فصوص مبهمة نوعاً ما. 

 النسيج الشحمي. تزداد كمية النسيج الشحمي مع زيادة العمر.

(: تترتب الخاليا بداخل الغدد جارات الدرق على شكل حبال أو أعشاش، تفصلها عن بعضها السدى parenchymaالمتن)

ناك نوعان أسطوانية. ه-يد من الشعيرات الدموية. قد تتواجد أحيانا جريبات تحوي بروتين ومبطنة بظهارة مكعبيةالليفية والعد

 أساسيان من الخاليا في الغدد جارات الدرق:

 "الخاليا الرئيسةChief cells وهي تشكل النسبة العظمى من الخاليا في الغدد جارات الدرق. الخاليا الرئيسة هي :"

خاليا صغيرة مضلعة تحوي هيولى شفافة أو قليلة الصبغة الحامضية. تصنع هذه الخاليا وتفرز هرمون جارات الدرق 

"PTH”اليكوجين، الحبيبات االفرازية وجهاز ، ولذا تكون هذه الخاليا غنية بالشبكة الهيولية المحببة، كما تحوي على الج

 جولجي.

 "الخاليا الحمضةOxyphil cells هي خاليا دائرية الشكل وأكبر من الخاليا الرئيسة. تتواجد بشكل مفرد أو بشكل :"

 مجموعات تتصبغ هذه الخاليا بالصبغات الحمضية بسبب تواجد العديد من المتقدرات في هيولتها.

 "Adrenal glandرابعاً: الغدة الكظرية"

غرام. يبدو المقطع العرضي للغدة 4في الجسم غدتان كظريتان تقعان خلف البريتوان أعلى الكليتين تماما. كل غدة تزن حوالي 

 مناطق: 3الكظرية اليمنى مثلثا ولليسرى على شكل هاللي. يمكن تمييز 

 " القشرة الخارجيةouter cortexوهي صفراء اللون :" 

  القشرة الداخلية"inner cortexبنية اللون :" 

 " اللبmedullaلونه رمادي :" 

 التركيب النسيجي:

 مناطق )من الخارج الى الداخل( تتوزع عند البالغين كما يلي: 3تقسم قشرة الكظر الكلية )الخارجية والداخلية( إلى 

 "المنطقة الكبيبيةzona glomerulosa"  من حجم القشر %5تشكل 

 " المنطقة الحزميةzona Fasciculata من حجم القشر %70" تشكل 

 "المنطقة الشبكيةzona reticularis من حجم القشر %52" تشكل 

 تحوي خاليا منطقة القشر على قطيرات شحمية خصوصاً المنطقة الحزمية التي تعتبر األغنى بالدسم. 

أو أعمدة منحنية، أو حبال ” glomeruliأوالً: المنطقة الكبيبية: تشكل الخاليا في هذه المنطقة تجمعات صغيرة / كبيبات"

قصيرة موازية للمحفظة.  الخاليا أسطوانية أو هرمية ذات نوى صغيرة مدورة وهيولى باهتة فجوية بشكل متفاوت. النوى 

 ثلمة ال توجد عادة في نوى المناطق األخرى للقشر. النسبة ىأصغر قليالً من باقي المناطق وقاتمة أكثر وكثيراً ما تحوي عل

 Mineralcorticoid) النووية الهيولية عالية. خاليا هذه المنطقة مسؤولة عن إنتاج هرمون األلدوستيرون القشري المعدني

Aldosterone( والذي يعمل على تعديل الشوارد الكهربائية في الدم )Na, K يؤثر هرمون األلدوستيرون على الغدد .)

اص شوارد الصوديوم وإطراح شوارد البوتاسيوم من الجسم. ال تتحكم الغدة اللعابية والعرقية والكليتين حيث يزيد امتص

النخامية في إفراز هذه المنطقة بعكس المنطقة الحزمية والشبكية. يتحكم في إفراز هرمون األلدوستيرون من المنطقة الكبيبية 

 "Renin-Angiotensin systemانجيوتنسن"–نظام الرينين 

تترتب الخاليا في أعمدة طويلة مستقيمة بعرض خلية أو اثنتين يفصل بينها الشعيرات الدموية. تمتلك ثانيا: المنطقة الحزمية: 

هذه الخاليا هيولى حمضية غنية بالقطيرات الشحمية لذا تبدو رائقة أو فجوية. النوى حويصلية والنسبة النووية الهيولية 
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، و ”cortisolمنه الكورتيزول " %95" و glucocorticoidsمنخفضة. تفرز خاليا المنطقة الحزمية القشريات السكرية "

 “ ACTH”يعتمد افراز هذه المواد على هرمون من الفص األمامي للغدة النخامية يسمى الهرمون الحاث لقشرة الكظر

(adrenocorticotrophic hormone.) 

 وظيفة القشريات السكرية:

  األمينية إلى جلوكوزلكبد وتحويل الحموض في ا صنع الجليكوجينتعزيز 

  االستجابات المناعية وااللتهابية طيتثب 

 في النسيج الشحمي تحث على هدم الدسم إلى جليسيرول وحموض دسمة وهدم بروتينات العضالت 

 ض الدسمةوفي باقي أنسجة الجسم يُنقص من استخدام الجلوكوز ويعزز أكسدة الحم 

ثالثا: المنطقة الشبكية: خاليا المنطقة الشبكية تشكل حبال قصيرة متشابكة وهي أصغر من خاليا المنطقة الحزمية حدودها 

. كما تحوي خاليا هذه المنطقة sERواضحة وهيوالها إيوزينية محببة تحوي على القليل من الدسم وغنية بالمتقدرات والـ 

" وأهمها الديهيدرو ايبي Androgensصفر. تفرز هذه الخاليا هرمونات االندروجين"األ القريبة من اللب صباغ الليبوفوسين

" والذي بدوره يتحول إلى تستوستيرون عند الذكر واألنثى. DHEA" او "Dehydroepiadrosteroneاندروستيرون "

 األمامي للغدة النخامية.الذي يُفرز من الفص  ACTHيتحكم في افراز هذه الهرمونات من خاليا المنطقة الشبكية هرمون 

 ":Medullaاللب"

يتألف اللب من خاليا مضلعة أو أسطوانية تتواجد في تكتالت وحبال حول األوعية الدموية الجيبانية. لخاليا هذه المنطقة 

ذا ههيولى قاعدية وحدود خلوية ليست واضحة تماماً تبدي تباين في حجوم وأشكال الخاليا والنوى المتواجدة فيها أيضاً. 

قبل  التلون القاعدي يسهل تمييز منطقة القشر عن اللب. كما يتواجد عدد قليل من خاليا عقدية مبعثرة ونهايات عصبية ودية

" وهي األدرينالين والنورأدرينالين، حيث catecholaminesمشباكية. تفرز هذه الخاليا وتحوي مواد الكاتيكول أمينات "

 ATPمنها مادة النورأدرينالين. تتواجد الكاتيكول أمينات مرتبطة مع الكالسيوم والـ  %20منها األدرينالين و  %80تفرز 

ضمن معقدات تخزين حبيبية. الكاتيكول أمينات المفرزة لها نفس تأثير الحث  Chromograninوبروتين خاص يسمى 

بطء التخلص من الهرمونات في مرات أكثر من التأثير العصبي بسبب  10العصبي المباشر، ولكن تأثير الهرمونات يطول 

" ويشمل هذا التفاعل على flight-fight reactionالدم. تأثير هذه الهرمونات يمكن اختصاره بتفاعل المحاربة أو الفرار"

 التغيرات التالية:

 زيادة نبضات القلب وتسرع التنفس 

 زيادة مستوى السكر في الدم 

 تقبض األوعية الدموية الحشوية وأوعية الجلد 

 سع األوعية اإلكليلية وأوعية العضالت الهيكليةتو 

 Skinالجلد   

 من وزن الجسم الكلي. وظائفه: %20-15: الجلد هو أحد أكبر األعضاء في جسم اإلنسان، يشكل حوالي مقدمة

 يلعب دوراً هاماً في الحماية من العوامل المؤذية الخارجية وتقديم معلومات للجهاز المناعي  .1

 اللمس( –الضغط  –الحرارة  –اإلحساس )الجلد يستقبل العديد من األحاسيس مثل األلم  .2

 وفقدان الماء من الجسم تنظيم حرارة الجسم .3

 استقالبية: تكوين فيتامين د وإطراح الفائض من الشوارد عبر التعرق .4

   امتصاص بعض المواد الدوائية العالجية .5

 عامل جذب جنسي عبر مظهره  .6
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. هناك أيضاً ملحقات البشرة )األشعار واألظافر والغدد Dermisاألدمة و Epidermis البشرةيتكون الجلد من طبقتين: 

 الدهنية والعرقية( وطبقة من النسيج الشحمي تحت الجلد التي ال تعتبر جزءاً من الجلد.  

 أوالً: البشرة

  كيراتينيةتحوي البشرة خاليا   Keratinocytic cells كيراتينية غير وNon-keratinocytic cells 

  بحسب موقعها:ملم   1.4و 0.1يتراوح سمك البشرة بين 

a) المصطلح جلد رقيق أو سميك يقصد به سمك البشرة 

b) الجلد الرقيق )يحوي شعر( في معظم أنحاء الجسم 

c) الجلد السميك )ال يحوي شعر( في أماكن محددة مثل أخمص القدمين وراحة الكفين 

 شرة من عدة طبقات:تتكون الب

: هي عبارة عن صف واحد من الخاليا المكعبية أو Basal Layerأو  Stratum Basaleالطبقة القاعدية  .1

األسطوانية المنخفضة النشطة انقسامياً وهي منشأ الخاليا الكيراتينية األخرى. تتصل هذه الخاليا مع الغشاء القاعدي عن 

 صل ومع الخاليا المجاورة عبر الجسيمات الواصلةوشق الجسيم الوا integrinطريق بروتين 

ثخانة بين  : تكون هذه الطبقة عادة األكثرSpinous Layer" أو Stratum Spinosumالطبقة الشائكة البشروية "   .2

ن وطبقات البشرة، خالياها القريبة من الطبقة القاعدية تكون ذات شكل دائري بينما خالياها القريبة من الطبقة الحبيبية تك

ترتبط خاليا تلك الطبقة مع بعضها عبر الجسيمات الواصلة )يمكن رؤية بنية هذه الجسيمات فقط بالمجهر  مسطحة.

الصغيرة"  على شكل يشبه "األشواك ذي يؤدي إلى انكماش الخاليا قليألااللكتروني( ولكنها تبدو وبسبب التحضير النسيجي ال

 ا على السطوح الخلوية أو "السلم" بين الخالي

طبقات من الخاليا  3-1: تتكون من Granular Layer" أو Stratum Granulosumالطبقة الحبيبية البشروية " .3

  التي تبدو زرقاء keratohyaline granules المسطحة التي تحوي على حبيبات متقرنة زجاجية

وتبدو كطبقة حمضية فقط ": تتواجد فقط في الجلد السميك Stratum Lucidiumالطبقة الصافية البشروية"  .4

")تنتج هذه المادة من تحول الحبيبات eleidin)حمراء( في المجهر الضوئي، تحوي خاليا هذه الطبقة على مادة االيليدين"

 المتقرنة الزجاجية في الطبقة الحبيبية(

بالكيراتين بدون ": تتكون من عدة طبقات من خاليا حرشفية مليئة Stratum Corneumالطبقة المتقرنة البشروية " .5

نواة أو عضيات خلوية، وهذه الطبقة تكون سميكة جداً في راحة الكفين وباطن القدمين بسبب تعرض تلك المناطق الحتكاك 

 مستمر وتتساقط تلك الطبقة تدريجياً وتتجدد باستمرار.

 خاليا البشرة: 

 خاليا كيراتينية 

  خاليا ميركل -خاليا النجرهانس  –خاليا ال كيراتينية و تشمل: الخاليا المالنية 

 ":keratinocytesالخاليا الكيراتينية"

 )هي خاليا حرشفية )ظهارة حرشفية مطبقة( وهي تشكل معظم خاليا البشرة )المكون الخلوي الرئيسي للبشرة 

  م تقريباً لتصل يو 31خالل عملية التجدد، تنقسم خاليا الطبقة القاعدية خالل يوم أو اثنين ومن ثم تتمايز خالل فترة

 يوم تقريباً  47يوم أخرى حتى تتوسف بمجموع قدره  14إلى الطبقة الحبيبية وتحتاج الخاليا التي تتقرن إلى 
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 "keratinizationعملية التقرن"

 "تحوي الحبيبات المتقرنة الزجاجية )في الطبقة الحبيبية( على بروتينات غنية بالهيستدينhistidine"-

 "filaggrin" والتي تشكل طليعة الفيالجرين"cysteineوالسيستن"

 "يتحد الفيالجرين مع الخيوط الهيوليةcytoplasmic filamentsخالل عملية التقرن " 

 )تحدث عملية التقرن أثناء رحلة الخاليا من الطبقة الحبيبية إلى الطبقة المتقرنة )مرورا بالطبقة الصافية 

  الخلوية وزيادة سمك الغشاء الخلوي وامتالئها بالكامل بخيوط الكيراتين تشمل عملية التقرن تحلل النواة والعضيات

حيث تصل الخاليا إلى الطبقة المتقرنة. يُحاط الغشاء الخارجي للخاليا في أعمق الطبقات المتقرنة من الخارج بطبقة خارج 

 خلوية من الدسم تلعب دوراً هاماً في حفظ الماء

 :هناك أنواع من الكيراتين 

a) ين الرخوالكيرات "soft keratinتنتجه الحبيبات في الطبقة الحبيبية في البشرة :" 

b) "الكيراتين القاسيhard keratinيتم انتاجه بدون الحبيبات مثل كيراتين الشعر واألظافر وهو كيراتين أكثر قساوة :" 

 الخاليا الالكيراتينية:

 "Melanocytesالخاليا الميالنية " .1

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

 بتلوين  تبدو على شكل خاليا دائرية تملك هيولى رائقة ونواة قاعدية(H&E) 

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

 لمالنية في الطبقة القاعدية للبشرة وجريب الشعرةتتواجد الخاليا ا 

 بواسطة  ال ترتبط الخاليا الميالنية مع الخاليا الكيراتينية عبر الجسيمات الواصلة، ولكنها ترتبط بالصفيحة القاعدية

 "hemidesmosomeشق الجسيم الواصل"

 " تحوي الخاليا الميالنية على طالئع الجسيمات الميالنيةpremelanosomes .يمكن رؤيتها بالمجهر االلكتروني "

الئع بداخل ط تلك الطالئع عبارة عن عضيات كروية تصبح إهليلجية الشكل مع النضج ويُنتج هذه العضيات جهاز جولجي.

 ".tyrosinaseالجسيمات المالنية يتم صنع مادة الميالنين بواسطة انزيم التايروسينيز"

 مات الميالنية وتختفي تلك البنية عند إنتاج الميالنين، لتتحول الطالئع تتواجد بنية صفائحية بداخل طالئع الجسي

ميالنية إلى جسيمات ميالنية مكتملة. يتم نقل هذه الجسيمات الميالنية )وبداخلها الميالنين( من الخاليا الميالنية إلى الخاليا ال

 الكيراتينية عبر االمتدادات التغصنية.

 

 "Langerhans cellsخاليا النجرهانس" .2

  باستخدام أضداد ضد المستقبل السطحي( يمكن رؤية هذه الخاليا فقط باستخدام صبغة خاصة أو مناعيةCD1a )

 وتبدو كخاليا شفافة لديها نوى داكنة مجعدة وامتدادات تغصنية

 تتواجد خاليا النجرهانس في الطبقة الشائكة البشروية وهي خاليا مقدمة للمستضد 

 بيبات بيربك "تحوي تلك الخاليا على حBirbeck granules والتي يمكن رؤيتها فقط بالمجهر اإللكتروني، وهي "

 بنيات عصوية الشكل قد تكون نهايتها على شكل بصلة كمضرب التنس.

 ال تتواجد جسيمات واصلة بين خاليا النجرهانس والخاليا المجاورة 

 

 "Merkel cellsخاليا ميركل" .3

  البشروية، وتتواجد بشكل مكثف في رؤوس األصابع.تتواجد في الطبقة القاعدية 

 تحوي تلك الخاليا على حبيبات إفرازية عصبية تبدو داكنة تحت المجهر اإللكتروني 
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 تترابط خاليا ميركل مع الخاليا المجاورة عبر الجسيمات الواصله 

  من األدمةقاعدة كل خلية من خاليا ميركل متصلة بالنهايات العصبية الداخلة للجلد والقادمة 

 .تعمل خاليا ميركل كمستقبل حسي ميكانيكي تفيد في استقبال اللمس الخفيف وبنية األشياء 

 :Dermal-Epidermal Junction (DEJ)أو الوصل األدمي البشروي  Basement Membraneالغشاء القاعدي 

)وهي  Dermal Papillaeى الحليمات األدمية وهو يمثل المنطقة الفاصلة المتموجة بين البشرة واألدمة. تشاهد عند هذا المستو

)وهي االنغمادات  Rete Ridges (pegs)االستطاالت اإلصبعية من النسيج الضام لألدمة الحليمية باتجاه البشرة( والقنازع البشروية 

تركيب  أقوى بين البشرة واألدمة. اإلصبعية من البشرة باتجاه األدمة الحليمية(. إن تشابك القنازع مع الحليمات يؤمن سطحاً أكبر واتصاالً 

 الغشاء القاعدي معقد )صفيحة قاعدية + صفيحة شبكية( يحوي العديد من أنماط الكوالجين والبروتينات الالصقة. 

 :Dermisاألدمة 

 :تنقسم األدمة إلى منطقتين 

يحوي على ألياف  ام رخووتتكون من نسيج ضمن األدمة : وهي الطبقة السطحية  Papillary Dermisاألدمة الحليمية-

 ( واألرومات الليفية وعدد قليل من خاليا مبعثرة دقلية وبالعة وكريات بيضاء.IIIونمط  Iالكوالجين )نمط 

: وهي الطبقة العميقة و أكثر ثخانة من الطبقة السطحية، تتكون من ألياف الكوالجين  Reticular Dermisاألدمة الشبكية-

  أساسية خارج خلوية. األلياف هنا أكثر والخاليا أقل.( وألياف مرنة ومادة I)نمط 

  هناك ضفيرتين وعائيتين في األدمة: الضفيرة السطحية عند منطقة الوصل بين األدمة الحليمية واألدمة الشبكية

ة نيالوصل بين األدمة الشبكية والنسيج الشحمي تحت الجلد. هناك اتصاالت ومفاغرات شريا والضفيرة العميقة عند منطقة

 وريدية بين الضفيرتين تسهم في التنظيم الحراري للجسم

 تبدأ األوعية اللمفاوية في األدمة السطحية وتشكل ضفائر مرافقة للضفائر الوعائية 

  األدمة غنية بالنهايات العصبية الحسية والتي تشكل شبكة في األدمة الحليمية وحول أجربة األشعار كما تنتهي عند

على شكل مستقبالت. كما هي غنية بالنهايات العصبية الحركية التي تنتهي عند الغدد العرقية البشرة وضمن األدمة 

 والعضالت الملساء الناصبة للشعر واألوعية الدموية.

 األعصاب في الجلد:

a)  النهايات العصبية الحرة: وهي األكثر تواجداً في البشرة الجلدية تشكل مستقبالت لحس األلم والحرارة والحكة

لمس أيضاً في البشرة. كما أن هناك نهايات مماثلة في األدمة تحيط بأجربة األشعار. كما يمكن أن تصنف النهايات العصبية وال

 المتصلة مع خاليا ميركل تحت هذا البند. 

b) " النهايات العصبية المغلفةencapsulated nerve endings:مثل :" 

I."جسيمات مايسنرMeissner’s corpuscleبالت حسية لحس اللمس ذات شكل أسطواني أو إجاصي، وتتواجد ": وهي مستق

 في األدمة الحليمية لراحة الكفين وأخمص القدمين ورؤوس األصابع والشفاه. يمكن رؤيتها بالمجهر الضوئي

II."جسيمات باسينيPacinian corpuscle وهي مستقبالت حسية لحس الضغط واالهتزاز ذات شكل بيضوي. تحاط النهاية :"

العصبية بصفائح متحدة المركز من خاليا شوان يفصل بينها أحياز صغيرة تحوي سائل يشبه اللمف معطية عند القطع مظهراً 

مميزاً بالمجهر الضوئي يشبه "نصف البصلة المقطوعة". تتواجد في األدمة العميقة وتحت الجلد وفي النسيج الضام أيضاً 

 لألعضاء الداخلية في الجسم.

III.ني جسيمات رافيRuffini corpusclesواالنفتال  ط: هو أبسط المستقبالت المغلفة. مغزلية الشكل تستقبل حس التمطي   

IV. البصالت النهائية لكراوسKraus End Bulb بيضوية الشكل تستقبل حس االهتزاز الطفيف وحس البرد :   

 :Skin Appendagesالبنى الملحقة بالجلد 

 لبشرة وتشمل ما يلي:هناك العديد من البنى الملحقة با 
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a) "الوحدة الشعرية الزهميةPilosebaceous unitوهي عبارة عن جريب شعري + غدة زهمية :"  

b) " الغدد الناتحةEccrine glands" 

c) " الغدد المفترزةApocrine glands" 

 أوال: جريب الشعر:

 ولية حول الفوهات الب -الشفاه -القدمينتتواجد جريبات الشعر في جميع أنحاء الجسم ما عدا جوانب وباطن الكفين و

 التناسلية.

 :وظائف الشعر 

a) نف على حماية المجرى التنفسي من المواد المؤذية، كما يعمل شعر الحاجبين على الحماية: يعمل الشعر بداخل األ

 حماية العين من العرق والشمس ويعمل شعر الرأس على حمايته من الشمس

b) لجو البارد         التقليل من خسارة الحرارة في اc) الزينة 

 

 "Telogenطور الراحة أو الطور االنتهائي ""  / Catagen/ طور التراجع "  "Anagenطور التنامي " طوار نمو الشعر:أ

 :لون الشعر 

 تنتج الخاليا الميالنية المتواجدة في جريب الشعر مادة الميالنين والتي تصبغ ساق الشعرة

 انغالف من البشرة. يقسم جريب الشعر إلى المناطق التالية:جريب الشعر هو عبارة عن 

  النفقinfundibulum وهو يمتد من فوهة الجريب السطحية إلى منطقة انفتاح الغدة الزهمية على الجريب :

 الشعري. يعبر من خالله ساق الشعرة والزهم

  البرزخisthmus:  الناصبة للشعرهو المنطقة الممتدة من النفق إلى مكان انغراس العضلة 

  االنتفاخ الجريبيFollicular Bulge يقع بمستوى قريب من مكان انغراس العضلة الناصبة للشعر ويحوي عش :

 الخاليا الجذعية للبشرة

  القطعة السفليةinferior segment وتشمل بصلة :Bulb  الشعر وهو الجزء المنتفخ من قاعدة الجريب وانغماد من

. تحوي البصلة على خاليا dermal papillaائي من األدمة ضمن البصلة يدعى الحليمة األدمية النسيج الضام الرخو الوع

 مطرق الشعرة أو الخاليا المنتشة للشعرة وبينها خاليا مالنية مبعثرة على نفس النحو البنيوي للطبقة القاعدية للبشرة

 عريحيط بجريب الشعر غالف من النسيج الضام تتصل به العضلة ناصبة الشmuscle arrector pili وعند ،

 انقباض تلك العضلة تقف الشعرة )مثالً: عند الشعور بالبرد(

  من الخارج الى الداخل(وهي جريب الشعر  متعددة ضمن طبقاتكما تشاهد(: 

a) غالف من النسيج الضام الليفي 

b)  غشاء زجاجيGlassy membrane يفصل جريب الشعر عن األدمة 

c)  بسبب احتوائها على الكثير من الجاليكوجن( تشكل هذه  عبارة عن طبقة من خاليا شفافةغمد الجذر الخارجي: وهو(

 الطبقة امتداد للبشرة. ال تنشأ هذه الطبقة من مطرق الشعر

d)  طبقات 3غمد الجذر الداخلي: يتالشى هذه الغمد عند مستوى فتحات الغدد الزهمية ويتكون من 

e) "ساق الشعرةHair shaftطبقات هي )من الخارج للداخل(: 3كون من ": وهي متقرنة وتت 

a)  جليدة ساق الشعرةCuticle 

b)  القشرةCortex 

c) اللب  Medulla 

 Sebaceous Glandsالغدد الزهمية 
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 تتواجد الغدد الزهمية في جميع أنحاء الجلد ما عدا راحة الكفين وباطن القدمين 

 يكثر عدد تلك الغدد في فروة الرأس والوجه 

  تتواجد في األنف، الجبين وأعلى الظهرأكبر الغدد الزهمية 

  تستجيب تلك الغدد للهرمونات، لذا فهي نشطة عند حديثي الوالدة وخالل سنوات الخصوبة وغير نشطة في بقية

 االوقات

  تتشكل هذه الغدد من خاليا قادمة من عش الخاليا الجذعية، حيث يمتلك جريب الشعر الواحد عدة عنبات من الغدد

 الزهمية 

 الزهمية هي مثال للغدد العنبية المتشعبة وتتكون من: الغدة 

a)  خاليا منتشة )قاعدية( مسطحة على أطراف العنبات تستند لغشاء قاعدي يتمادى مع الغشاء القاعدي للبشرة وجريب

 الشعر

b) خاليا كبيرة مليئة بالفجوات الشحمية )الخاليا الزهميةSebocytes  ( ناتجة عن تمايز الخاليا المنتشة 

c)  توجد خاليا عضلية ظهارية في الغدد الزهميةال 

 (تُنتج الخاليا الكبيرة في مركز الغدة مادة الزهم و تفرزها عبر االفراز المنفرزholocrine secretion) 

  يتم نقل المادة الزهمية عبر القناة الزهمية والتي تصب في النفق الزهمي في الجزء العلوي من جريب الشعر. ما عدا

 جلد غير المشعر )القضيب, البظر, الحلمتين( حيث تفتح القناة الزهمية على سطح الجلد مباشرة.بعض مناطق ال

 :Eccrine Glandsالغدد الناتحة )الغدد العرقية الناتحة( 

  ما عدا: الشفاهتتواجد في جميع أنحاء الجسم  

  ارية تستجيب الغدد العرقية للمحفزات الحراإلبطين.  -الجبين–تكثر الغدد العرقية في راحة الكفين و باطن القدمين

وتبدأ االستجابة للتنظيم الحراري من الجبهة والفروة إلى الوجه ومن ثّم باقي أنحاء الجسم. بينما يبدأ التعرق في الراحتين 

 واألخمصين واإلبطين في حاالت الشدة النفسية.

 وظيفة الغدد العرقية: تنظيم حرارة الجسم واإلطراح 

 ة العرقية:أجزاء الغد 

a)  الجزء االفرازي 

b) قناة الغدة العرقية 

 أنواع من الخاليا: 3يمتلك الجزء االفرازي الجزء االفرازي من الغدد العرقية:  -1

I. الرائقة الخالياClear Cells تحوي الجاليكوجن وقليالً ما تالمس اللمعة : 

II. الخاليا الداكنةDark Cells القمية معظم لمعة الغدة: تحوي حبيبات إفرازية وتشكل سطوحها 

III. خاليا عضلية ظهارية:Myoepithelial Cells تقلصها يسهم في اإلطراح السريع للعرق 

 افراز الغدد العرقية يصنف ضمن الغدد اإلفرازية "merocrine glands" 

 قناة الغدة العرقية: وهي تفتح على الجلد مباشرة -2

a) ون تواجد للخاليا العضلية الظهاريةتملك قناة الغدة العرقية ظهارة مكعبة مطبقة بد 

b)  تخرج القناة من الجزء االفرازي وهي ملتفة نوعاً ما وعندما تصل إلى البشرة تفقد خالياها لتشكل ما يسمى الجزء

 وتفتح على المسام الجلدية acrosyringiumالقنوي الطرفي ضمن البشرة 

 ملونة بالـ يمكن تمييز الجزء المفرز عن القناة بالمقاطع النسيجية الH&E :على النحو التالي 

 الجزء اإلفرازي يبدو باهتاً قليل التلون خالياه أكبر بينما القناة تكون أكثر تلوناً وقتامةً وخالياها أصغر

دعى قاتم يشكل ما ي القناة أصغر قطراً من الجزء اإلفرازي وال تمتلك خاليا عضلية بشروية والسطح القمي للخاليا اللمعية

 .Cuticleبالجليدة 

 العرق هو سائل مائي قليل البروتينات وغني بالملح واليوريا وحمض اليوريك واالمونيا 
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 يتم تعصيب الغدة العرقية عبر الجهاز العصبي الودي ويتم تحفيزها استجابة للحرارة أو الضغط النفسي 

 "Apocrine glandsالغدد المفترزة"

  الجلد حول الشرج  -هالتي الثديين -يقتصر تواجد الغدد المفترزة بشكل كبير على مناطق: اإلبطين 

 هي غدد صغيرة وغير نشطة يكتمل نموها ونشاطها عند البلوغ 

 :الجزء االفرازي 

a)  يتواجد في األدمة العميقة أو الطبقة العليا من تحت الجلد 

b) ة )بعد نشاطها عند البلوغ( ولمعته أوسعحجمه أكبر من الجزء االفرازي للغدد العرقي 

c)  يتكون من صف منفرد من الخاليا المكعبية أو االسطوانية والتي تحوي الكثير من الهيولى الحمضية يمكن أن يتدلى

 جزء من القسم القمي للخلية ضمن اللمعة على شكل يشبه االنتفاخ أو الخرطوم

d) يقة اإلخراج هو من النوع االفرازي"يبدو إخراج اإلفراز من قمة الخلية ولكن في الحقmerocrine " 

e) يحيط بالجزء االفرازي صف من الخاليا العضلية الظهارية التي تنقبض إلطالق المفرز خارج الغدة 

  :قناة الغدة المفترزة 

a) عبارة عن طبقتين وأحياناً ثالث طبقات من الخاليا المكعبة بدون تواجد للخاليا العضلية الظهارية 

b)  تصب قناة الغدة المفترزة في قمع جريب الشعر أعلى مدخل القناة الزهمية ومسارها مستقيم ولذلك فإن فرصة

 مشاهدتها في نفس الوقت مع الجزء المفرز أقل احتماالً.

  مفرزات الغدة المفترزة غنية بالبروتينات وعناصر أخرى قد تعطي لوناً للعرق. المفرز هنا ال رائحة له لكن بفعل

 راثيم الموجودة على سطح الجلد يتحول إلى رائحة كريهة.الج

  بتم تعصيب الغدة المفترزة عبر الجهاز العصبي الودي ويتحفز إفرازها عند التعرض لمواقف شعورية أو عند التنبيه

 الحسي ولكن ليس الحراري.

عبارة عن  . وهو الهيكليةيتواجد عميقا تحت األدمة وفوق العضالت  Subcutaneous Tissue:  النسيج تحت الجلد

فصيصات من النسيج الشحمي محاطة بحواجز من النسيج الليفي يربطها باألدمة العميقة للجلد نسيج ضام رخو يسمح للجلد 

باالنزالق فوق األعضاء التي هي تحته. تعتبر هذه المنطقة مخزناً للطاقة وتشكل طبقة عازلة تتفاوت ثخانتها بين األفراد. إن 

لدموية الغزيرة تسمح باالمتصاص السريع لألدوية التي يمكن أن تحقن في النسيج الشحمي تحت الجلد كاإلنسولين التروية ا

 مثالً. 

 

 

 

 


