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 Digestive Systemالجهاز الهضمي 

 العامة للسبيل الهضمي:البنية 

السبيل الهضمي عبارة عن أنبوب مجوف يمتد من الفم إلى الشرج له بنية أساسية متشابهة على كامل طوله، فهو يتألف من أربع 

 طبقات هي )من اللمعة باتجاه الخارج(: 

 المخاطية 

 تحت المخاطية 

 العضلية 

  المصلية –الخارجية 

 طبقات: 3 لف من": وتتأMucosaالمخاطية " أوالً:

a) :الظهارة 

 وظائفها )الحماية، اإلفراز، االمتصاص( فمثالً: أهميختلف نوع الظهارة كثيراً من منطقة إلى أخرى في السبيل الهضمي. 

  المري: المري عضو مرن حيث يستطيع احتواء الطعام الصلب والسائل فتعمل الظهارة على حماية األنسجة تحتها من

 الحرارة والسحج

  المعدة: تفرز الظهارة العديد من المواد من بينها ما يعمل على حماية المعدة من أحماضها 

 األمعاء: يجب أن توفر الظهارة قدرة امتصاص عالية 

 ها عن الصفيحة الخاصة تحتها. لتستند الخاليا الظهارية إلى غشاء قاعدي يفص

b) الصفيحة الخاصةLamina Propria : 

خو غني باألوعية الدموية واللمفاوية. تحوي لمفاويات وبالعات وقليل من العضالت الملساء وغالباً وهي عبارة عن نسيج ضام ر

 ما تحوي الصفيحة الخاصة غدداً.

c)  العضلية المخاطيةMuscularis Mucosa: 

ائرية اخلية دالمخاطية. تتألف العضلية المخاطية من طبقة د تمثل أعمق طبقة فيهذه طبقة رقيقة جداً من العضالت الملساء 

وطبقة خارجية طولية يصعب الفصل بينهما. تسمح هذه الطبقة بحركة المخاطية لتشكل طيات ووديان تسهل عملية االمتصاص 

 لباقي أنبوب الهضم.  (الحويّة)التمعجية واإلفراز وهذه الحركة مستقلة عن الحركة 

 Submucosa: تحت المخاطية  ثانيا:

لكن أقل خلوية من المخاطية(. تحوي هذه الطبقة على أوعية دموية ولمفاوية وال تحوي غدداً )و هي عبارة عن نسيج ضام رخو

عادة باستثناء منطقتي المري وبداية العفج، كما تحوي على شبكة من العصبونات والعقد العصبية تابعة لضفيرة 

لمخاطية ثنيات دائمة على السطح الداخلي ". تعمل هذه الطبقة كوسادة للمخاطية وقد تشكل مع اMeissner’s plexusمايسنر"

 للعضو الهضمي.
 

 :Muscularis Propriaوتدعى أيضاً العضلية بالخاصة  Externa Muscularisالعضلية الخارجية  ثالثا:

تشكل هذه الطبقة الكتلة الرئيسية من عضالت أنبوب الهضم. مع بعض االستثناءات، تشتمل الغاللة العضلية على عضالت 

ملساء في طبقتين: طبقة داخلية دائرية وطبقة خارجية طولية. بين هاتين الطبقتين تتواجد شبكة من األعصاب والعقد العصبية 

هي المسؤولة عن الحركة التمعجية تحت سيطرة ضفيرة أورباخ . الطبقة العضلية Auerbach’s plexusتسمى ضفيرة أورباخ 

Peristalsis ضميللسبيل اله   

 

 ":Adventitia – Serosaالمصلية " –رابعاً: الطبقة الخارجية 
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تواجدة في الم تتألف الغاللة الخارجية من نسيج ضام يعمل على إحاطة العضلية الخارجية وحمايتها. في أجزاء السبيل الهضمي

واجد فقط ( تتاعد و النازلالعفج و الكولون الص –توان )مثل المرئ الصدري يالمناطق غير البريتوانية أو المناطق خلف البر

 -المعدة -طبقة النسيج الضام وتسمى طبقة خارجية, أما أجراء السبيل الهضمي داخل التجويف البريتواني ) مثل المري القاصي

وأجزاء من األمعاء الغليظة( تتواجد طبقة النسيج الضام مغلفة بطبقة رقيقة من الظهارة الحرشفية البسيطة  -اللفائفي -الصائم

". تعمل المصلية Serosaالمتوسطة( تسمى المصلية"النسيج الضام + الطبقة المغلفة ) ". طبقةMesotheliumتسمى المتوسطة"

 ند احتكاكها ببعضها أو انزالقها فوق بعضها.ع ماية أجزاء السبيل الهضمي من السحجالرطبة على ح
 

 "”Enteric Nervous System “ENSالجهاز العصبي المعوي "

يتألف الجهاز العصبي المعوي من أجسام الخاليا العصبية وامتداداتها المتواجدة في جدار السبيل الهضمي، تتواجد أجسام 

 ن: ضفيرة مايسنر وضفيرة أورباخ.تيجتمعة ضمن ضفيرتين عصبيتين رئيسالعصبونات منفردة أو م

 تتواجد في الطبقة تحت المخاطية  ضفيرة تحت المخاطية(:الو ضفيرة مايسنر )أ 

 :الطبقة الطولية الخارجية(قتي العضلية )بين الطبقة الدائرية الداخلية وتتواجد بين طب ضفيرة أورباخ 

الخارجية.  المخاطية والعضليةالعضلية يتحكم الجهاز العصبي المعوي في الحركة الحويّة ألنبوب الهضم عبر انقباض وانبساط 

يعتبر الجهاز العصبي المعوي جزءاً من الجهاز العصبي الذاتي وبالرغم من أنه منفصل عن الجهاز العصبي الودي ونظير 

 ازين.أنه يتم ضبطه عبر هذين الجه الودي إال

 ":Enteroendocrine Systemالجهاز الصمي المعوي"

تتواجد تلك الخاليا متناثرة بين خاليا الظهارة المبطنة للسبيل الهضمي. تفرز تلك الخاليا هي عبارة عن خاليا صغيرة متعددة. 

لمبطنة بين الخاليا الظهارية االصماوية منتجاتها عبر الغشاء القاعدي ومنه إلى الشعيرات الدموية تحت الغشاء. وبسبب موقعها 

للمعة أنبوب الهضم، تستطيع تلك الخاليا االستجابة للمحفزات المتواجدة في سوائل اللمعة. تفرز تلك الخاليا الصمية األمينات 

 والبيبتيدات التي تؤثر على وظيفة األنبوب الهضمي.

 Esophagusالمري 

 التركيب العام:

يمتلك العديد من الثنيات التي تسمح بتمدده أثناء مرور الطعام الصلب والسوائل إلى عبارة عن أنبوب عضلي ثخين  المري

 المعدة، كما تساعد الغدد المخاطية والغشاء المخاطي على سهولة انزالق الطعام.

 مقطع عرضي في المري:

يات الفارغ منخمصاً وذو ثن المري عضو عضلي يمتد بين البلعوم والمعدة وأغلب أجزائه داخل التجويف الصدري. يبدو المري

 طولية )تزيد هذه الثنيات من قدرة المري على التمدد(. يمتلك المري الطبقات الرئيسة للسبيل الهضمي مع بعض االختالفات:

 المخاطية: .1

a) ة وتمتلك مرون جحهذه الظهارة القدرة على تحمل السالظهارة: عبارة عن ظهارة حرشفية مطبقة ثخينة غير متقرنة، ل

 الزمة الحتواء أحجام مختلفة من الطعام

b)  .الصفيحة الخاصة: هي عبارة عن طبقة رقيقة جداً من النسيج الضام الرخو تتواجد فيه تجمعات من الخاليا اللمفاوية

 Mucosalطية"( أو الغدد المخاcardiac glandsعند اتصال المري بالمعدة تتواجد غدد مفرزة للمخاط تسمى الغدد الفؤادية )

glands" 
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c) العضلية المخاطية: عبارة عن حزم طولية من العضالت الملساء 

 تحت المخاطية: .2

" بعكس الغدد المخاطية submucosal glandsوتسمى الغدد تحت المخاطية" هذه المنطقةتتواجد الغدد المفرزة للمخاط في 

سم  8( تتوزع هذه الغدد في جميع أنحاء المري وتفرغ محتواها المخاطي المزلق والحامي عبر أقنية خاصة. في الـ )الفؤادية

 األخيرة من المري القاصي، تتفاغر أوردة المري مع الوريد البابي. 

 العضلية الخارجية: .3

صبح خليطاً لوي والتي تتغير بالتدريج لتتختلف عن عضلية باقي أنبوب الهضم بأنها تحوي على عضالت هيكلية في الثلث الع

من العضالت الهيكلية والملساء في الثلث المتوسط ومن ثم عضالت ملساء فقط كباقي أنبوب الهضم في الثلث القاصي من 

 ةالمري. تشريحيا، ال تتواجد معصرة بين المري والمعدة )معصرة المري السفلية( ولكن وظيفيا تعمل الطبقة الداخلية الدائري

للعضلية في المري القاصي وظيفة المعصرة حيث تمنع مرور الطعام من المعدة إلى المري عند انقباضها وتتحكم في سرعة 

 مروره ولذا مجازا يطلق عليها معصرة المري السفلية.

 المصلية: -الطبقة الخارجية .4

قط )غير مغطى بأي طبقة اخرى( لذا الطبقة الخارجية للمري الصدري )في التجويف الصدري( عبارة عن نسيج ضام رخو ف

يسمى طبقة خارجية، بينما الطبقة الخارجية من النسيج الضام للمري بعد مروره من الحجاب الحاجز مغطاة بطبقة المتوسطة 

 ولذا تسمى مصلية.

 "Stomachالمعدة "

 التركيب العام:

هناك من يضيف منطقة  "pylorusالبواب"و "bodyالجسم"و "fundusالقاع"و "cardiaالفؤاد"مناطق:  4تقسم المعدة إلى 

ويعتبرها البعض جزءاً من البواب  Antrumخامسة تشكل مدخل البواب وتمثل الثلث الضيق القاصي من المعدة وتسمى الغار 

 الغار البوابي أو المدخل الضيق للبواب. Pyloric Antrumويسميها 

يله بالحمض المعدي ليتحول الطعام إلى قوام شبه صلب يسمى وظيفة المعدة الرئيسية هي تخزين الطعام ومزجه وتحل

 ".  للمعدة األربع طبقات الرئيسية لألنبوب الهضمي مع بعض االختالفات:Chymeالكيموس"

 المخاطية: .1

a) الغدد المعديةالظهارة و 

b) الصفيحة الخاصة 

c)  العضلية المخاطية 

 تحت المخاطية: .2

 واللمفاوية. يتواجد فيه أيضاً ألياف عضلية ملساء ولمفاويات عبارة عن نسيج ضام رخو غني باألوعية الدموية

والتي تتمدد وتختفي عند  Rugaeتشكل المخاطية مع تحت المخاطية في المعدة الفارغة طيات طوالنية تدعى بالثنيات المعدية 

 امتالء المعدة 

 العضلية الخارجية: .3

 أورباخ بين الطبقتين الثانية والثالثة(: تحوي على عدة طبقات من العضالت الملساء )مع تواجد ضفيرة

a) الطبقة الداخلية مائلة 

b) الطبقة الوسطى دائرية 

c) الطبقة الخارجية طولية 

 المصلية .4

 سنشرح المخاطية المعدية والغدد المعدية ألن مخاطية المعدة معقدة جداً وتختلف باختالف مناطق المعدة.
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 أوالً: المخاطية المعدية:

ً باتجاه الصفيحة الخاصة يبطن السطح المخاطي للم عدة في كل المناطق ظهارة أسطوانية بسيطة مفرزة للمخاط تنغمد عميقا

التي تشبه ممر يقود إلى الغدد المعدية. تفرز هذه الظهارة طبقة ثخينة من المخاط  Pitsلتشكل ما يسمى بالحفيرات أو األرتاج 

ا يعمالن على حماية سطح المعدة من الحمض. يتواجد داخل اللزج الملتصق بالمخاطية والذي يحوي البيكربونات وكالهم

 أيام فقط. تتجدد باستمرار. 5-3تعيش الخاليا المفرزة للمخاط السطحية  الظهارة بين الخاليا األسطوانية عدد قليل من اللمفاويات.

 

 ثانياً: الغدد المعدية:

عبارة عن غدد أنبوبية طويلة ومتشعبة تشغل كامل ثخانة الصفيحة الخاصة وتفتح على الجزء العلوي )الجزء المقابل للمعة 

المعدة( في رتج معدي، وتسمى تلك الوصلة بين الغدة وبين لمعة المعدة بعنق أو برزخ الغدة المعدية. يعتبر عنق الغدة المعدية 

 خاليا عنق أسطوانية مخاطية وخاليا جذعية.  بداية الغدة ويتألف من خليط من

 متنوعة )خمسة أنواع( وتتوزع بشكل غير متساٍو وتطلق منتجات هامة جداً وظيفياً وهي: خاليا الغدد المعدية

 نقوتتوضع في منطقة الع الخاليا الجذعية: وهي خاليا غير متمايزة ينشأ منها أنواع الخاليا األخرى المكونة للغدة المعدية 

 اليا العنق المخاطية: أسطوانية منخفضة أكثر من الخاليا السطحية وخاليا الرتج وتفرز مخاطاً أقل قلوية خ 

  الخاليا الجدارية Parietal Cells" أو الخاليا الحمضة(Oxyntic cells تتواجد بشكل منتشر من منطقة العنق وعلى :)"

 امتداد التشكالت الغدية. تفرز ما يلي:

 ( تتحد في اللمعة لتشكل الحمض cl-و  H+يفرز على شكل شوارد ) ماءحمض كلور ال -1

 شوارد البيكربونات )تفرز في الدم( -2

 B12": و هو ضروري المتصاص فيتامين Gastric Intrinsic factorالعامل المعدي الداخلي" -3

دة بش وهيولى حمضيةشكل الخاليا الجدارية: خاليا كبيرة مدورة أو هرمية الشكل ذات نواة مدورة مركزية )وأحياناً نواتين( 

 نتيجة تواجد عدد كبير من المتقدرات ضمنها.

 "خاليا رئيسةchief cellsا": تتواجد بشكل مسيطر في األقسام السفلية من الغدد المعدية على شكل تجمعات. تفرز م 

 يلي:

" في البيئة pepsin" والذي يتحول بدوره إلى إنزيم بيبسن "pepsinogenبشكل أساسي إنزيم البيبسنوجن )غير النشط(" -1

 الحمضية للمعدة. يباشر هذا اإلنزيم حلمهة البروتينات. 

 ضعيف يباشر هضم العديد من المركبات الدسمة. Lipaseكما تفرز إنزيم  -2

 )زرقاء( تسهل تمييزها. الهيولى قاعديةتتوضع النواة في القسم القاعدي من الخلية. شكل الخاليا الرئيسة: 

  الغدية الصماوية خاليا المعدةEnteroendocrine Cells التابعة لجهاز(APUD :) 

قريباً من الغشاء . هذه الخاليا صغيرة الحجم. العديد منها ال يالمس اللمعة ويتواجد H&Eيصعب تمييز هذه الخاليا بتلوين الـ 

 القاعدي. منها:

o  خالياG"موجودة فقط في منطقة البواب، تفرز الجاسترن :gastrin الذي يعمل على تحفيز الخاليا الجدارية إلفراز "

 حمض كلور الماء

o  خالياEC"تفرز السيروتونين :serotoninالذي يزيد من حركة األمعاء " 

o  خالياD" تفرز سوماتوستاتن :somatostatinالذي يثبط افراز الخاليا الصمية المعوية في المنطقة التي يفرز فيها " 

 تختلف مخاطية منطقة البواب عن منطقة الجسم في المعدة على النحو التالي:

 عمق األرتاج فيها أكبر ولمعتها أوسع قليالً  -1

 تختفي الخاليا الرئيسة وتندر الخاليا الجدارية في منطقة البواب -2
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 يا الغدد المعدية هنا من النمط المفرز للمخاط والتي تشبه الخاليا السطحية نوما مامعظم خال -3

 مخاطية المعدة  األخرىن فيها حيث ال تتواجد في مناطق المفرزة للجاستر Gتواجد الخاليا  -4

 "Small Intestineاألمعاء الدقيقة "

 التركيب العام:

  هي على التوالي مناطق 3متر(. تشمل األمعاء الدقيقة  5طوله حوالي )مجوف األمعاء الدقيقة عبارة عن أنبوب طويل :

هناك آليات لزيادة مساحة سطح اللمعة . Ileum )الدقاق( اللفائفيو Jejunum الصائمو duodenumالعفج أو االثني عشرية 

  المعوية وذلك لزيادة كفاءة االمتصاص، وهي كما يلي:

 تمتلك االمعاء الدقيقة الزغابات "Villiمم( تمتد من 1صبعية الشكل )طولها حوالي " وهي عبارة عن امتدادات أ 

 تغطي سطح الزغابة ظهارة المعيالمخاطية الى داخل لمعة المعي و

   زغابات دقيقة لزيادة مساحة السطح أيضاً كل خلية من خاليا الظهارة تملك 

  ائريةتحت المخاطية تسمى الثنيات الدالمخاطية و تتواجد ثنيات تشمل "Plicae circularesيضا على " وهي تعمل أ

 زيادة مساحة السطح للمعة المعي.

 معاء الدقيقة:ظيفة األو

  الغالف السكري "سيأتينزيمات هضم الكيموس القادم من المعدة باستخدام إنزيمات مختلفة )إتكمل االمعاء الدقيقة 

 الصفراء من الكبد( –نزيمات البنكرياس إ -ذكرها الحقا"

 معاء الدقيقة المغذيات الناتجة من عملية الهضمتص األا تمكم 

 .طفيفة( ولكنها تختلف في وظائفهاتتشابه المناطق الثالث بالتركيب النسيجي )مع بعض االختالفات ال

 المخاطية في االمعاء الدقيقة:

متلك لهضمي مع بعض الفروقات. تجزاء السبيل اخاصة وعضلية مخاطية شبيهة ببقية أصفيحة تمتلك األمعاء الدقيقة ظهارة و

بخبايا  تسمى هذه الجيوب الخاصةلى الصفيحة ة كما تملك جيوبا تمتد من السطح إمعاء الدقيقة الزغابات الممتدة لداخل اللمعاأل

   الظهارة المعوية.. تبطن كال من الزغابات وخبايا ليبركون Crypts of Lieberkühn ليبركون

 .5/1إلى  3/1مساوية لـ  تكون النسبة زغابة / خبيئة

وعية اللمفية زغابة حيث تصب تلك القناة في األ لكل الخاصة" في الصفيحة central lactealتتواجد قناة لمف مركزية"

 المتواجدة تحت المخاطية.

لى لظهارية إا الممتصة من الخاليا ذلك لتسهيل انتقال المغذياتية تحت الظهارة المعوية مباشرة ووعية شعركما تتواجد ضفيرة أ

و عادة شرين واحد اينات المتواجدة في مركز الزغابة )تتفرع الشعيرات الدموية من الشر الخاصة(.مرورا بالصفيحة ) الدم

بدورها  واحد او اثنين( التي تصب) تصب الشعيرات الدموية في وريدات مركزية المخاطية(،اثنين متفرعين من الشرايين تحت 

 ية.وردة تحت المخاطفي األ
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  الظهارة المعوية:

 لف من الخاليا التالية:الظهارة المعوية هي ظهارة أسطوانية بسيطة، وتتأ

   /”Enterocytes" “intestinal absorptive cells("المعوية االمتصاص خالياو )أ الخاليا المعوية .1

عي. عن محتويات لمعة الم الخاصةيفصل الصفيحة  منيعاً  حاجزاً  يشكالن معاً و ،خاليا أسطوانية تستند إلى غشاء القاعدي هي

تها مساحة سطح االمتصاص يمكن رؤي تزيدزغابات دقيقة  تُظهر النهاية القمية نواها بيضوية تقع في القسم القاعدي للخلية.

ور " لتمنع عبtight junction". تمتلك تلك الخاليا موصالت محكمة"brush border" بالمجهر الضوئي كحافة فرشاتية

" وتتواجد عليه Glycocalyxالسكري" الغالفيغطي الزغابات الدقيقة غطاء بروتيني سكري يسمى الجراثيم وسمومها. 

 وس.اإلنزيمات الالزمة إلتمام عملية هضم الكيم

لمعة وشوارد الكالسيوم والحديد من  شحوم( -ناتبروتي -من كربوهيدرات) تقوم الخاليا المعوية بامتصاص المغذيات المختلفة

 و اللمف. األمعاء إلى الدم أ

 ":Goblet cells"الخاليا الكأسية .2

لقاعدي ا ة بين الخاليا المعوية االمتصاصية التي تغطي الزغابات. يحوي الجزءرتتواجد متناثخاليا مخاطية ذات شكل كأسي و

الغذاء في  توفير التزليق أثناء مرور على. يعمل المخاط لمنتفخ القمي منها بالمخاطبينما يمتلئ الجزء االضيق للخلية على نواة 

ا الكأسية المخاط(. تبدو الخاليوذلك لزيادة الحاجة للتزليق ) كأسية نزوال في األمعاء الدقيقةيزداد عدد الخاليا الو معاء الدقيقة،األ

 نها مليئة بالمخاط.وذلك أل H&Eشفافة في 

 خبايا ليبركون": الغدد المعوية"

 الخاليا التالية:على  للخاليا المعوية والكأسيةتحوي باإلضافة 

 يامأ 5-3صاصية والخاليا الكأسية كل تتمايز لتستبدل الخاليا المعوية االمت: تنقسم وخاليا جذعية 

 خاليا بانيت"Paneth cellsالبرتقالي في -روتتلون هيوالها القمية باللون األحم ،": تتواجد في قاعدة الخباياH&E 

، ”lysozymeوزيم"سالي جراثيم، مثل:لداد عدد خاليا بانيت نزوال في األمعاء الدقيقة وتفرز مواداً مضادة ليز)حمضية( 

 .Phospholipase A2، و”Defensinsديفنسن"

 تفرز العديد من المواد مثل:خاليا معوية غدية صماوية : 

a) توكينينيسيسكول Cholecystokinin  من الخالياI 

b) سيكرتن Secretin يا من الخالS 

c)  عديد البيبتيد المعدي المثبطGastric Inhibitory polypeptide من الخاليا :K 

d) " بيتيد مشابه للجلوكاجونGlucagon-Like Peptide "وPeptide YY  من الخالياL  

 ”GALT“ الصفيحة الخاصة واألنسجة اللمفاوية المرتبطة باألمعاء

اصة ولذا تتواجد في الصفيحة الخ ،الغريبة والسامة وهي قريبة من الصفيحة الخاصةمعاء العديد من المواد تتواجد في لمعة األ

لألمعاء العديد من الخاليا المناعية )وهذا غير مألوف عادة في الصفيحة الخاصة في بقية أعضاء الجسم(. تشمل الخاليا المناعية 

 ما يلي:

 :الخاليا اللمفاوية 

وهي هنا من نمط  ،"Epithelial Lymphocytes IELs-Intraت ضمن الظهارة "تتواجد داخل الظهارة وتدعى اللمفاويا 
+CD8  في الصفيحة الخاصة وهي هنا من نمط كما تتواجد الخاليا اللمفاوية+CD4  
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سم األخيرة( تجمع خاص  25تنتشر الجريبات اللمفاوية في المخاطية في أنحاء السبيل الهضمي. يتواجد في نهاية اللفائفي )الـ 

وهي عبارة عن تجمع لجريبات لمفاوية مشابهة شكلياً وبنيوياً لجريبات العقد اللمفاوية  ،"Peyer’s patchesمى لطخات باير"يس

ويبدأ هذا العدد  ،240عدد لطخات باير حوالي  ،ومرتبة على شك بيضوي وغير ممحفظة )بعكس العقد اللمفاوية(. عند البلوغ

 بالتناقص مع التقدم بالعمر. 

 

 يا البالزمية:الخال 

(، وهو جسم مضاد sIgA) Aلين المناعي اإلفرازي وتُنتِج الخاليا البالزمية في األمعاء الجلوبيولينات المناعية خاصة الجلوبي

يرتبط بالخاليا المعوية وينتقل إلى قمتها ليمنع التصاق الجراثيم بهذه الخاليا، ويعتبر هذا الجسم المضاد سالح مناعي هام 

 المخاطية السطحية ضد الجراثيم.تستخدمه 

  خالياM: 

هي خاليا خاصة تتواجد متناثرة بين الخاليا المعوية التي تعلو الجريبات اللمفاوية للطخات باير والتجمعات اللمفاوية  Mخاليا 

كخلية ناقلة للمستضد حيث لديها القدرة على صيد جزيئات كبيرة محددة  Mالمخاطية األخرى في أنبوب الهضم. تعمل خاليا 

 وأنواع محددة من الجراثيم ثم تنقلها إلى الخاليا المناعية التي يمكن أن تضمها ضمن خبايا في قسمها القاعدي.

 خصائص مميزة ألماكن محددة في األمعاء الدقيقة:

 لتشريح النسيجي العام، إال أن هناك خصائص فارقة بينهم:على الرغم من تشابه أجزاء األمعاء الدقيقة با

a) "غدد برونرBrunner’s glands:في العفج " 

تتواجد هذه الغدد في الجزء القريب من العفج وتندمج مع الغدد المخاطية في بواب المعدة. تتواجد غدد برونر في تحت المخاطية 

غدد المخاط القلوي لمعادلة حموضة الكيموس ويتم اإلفراز عبر قناة تصب ولكن عادة ما تمتد الى الصفيحة الخاصة. تفرز تلك ال

 في قاعدة خبايا ليبركون.

b) :لطخات باير في اللفائفي 

 تم شرحها سابقا

c) :سماكة المخاطية وطول الزغابات 

، رة على االمتصاصفي الجزء الداني من األمعاء الدقيقة )العفج والصائم( تزداد سماكة المخاطية وطول الزغابات لزيادة القد

 بينما في الجزء القاصي حيث تقل عملية االمتصاص، تتناقص سماكة المخاطية وطول الزغابات.

d) :أعداد الخاليا الكأسية 

كلما تحركنا نزوال في األمعاء الدقيقة, يزداد عدد الخاليا الكأسية في األمعاء الدقيقة وذلك لزيادة الحاجة للتزليق) المخاط( كلما 

 المحتوى المعوي.زاد تصلب 

 "Large intestinesاألمعاء الغليظة "

 التركيب العام:

متراً( يعمل على امتصاص الماء والشوارد من كتلة محتوى االمعاء الدقيقة  1.5-1هي عبارة عن أنبوب ذي قطر واسع طوله ) 

 يؤدي إلى تشكيل المواد غير مهضومة على شكل براز. -مما 

 دة اجزاء:تتألف االمعاء الغليظة من ع

 " األعورcecumوالزائدة الدودية المتصلة به " 

 "الكولون الصاعدAscending colon" 

 "الكولون المستعرضTransverse colon" 

 " الكولون النازلDescending colon" 
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 "الكولون السينيSigmoid colon" 

 الفوارق في التركيب النسيجي بين األمعاء الغليظة واألمعاء الدقيقة:

  المخاطية: تحوي غدد وال تحوي تشكالت زغابية 

 ثالث  على شكل طولية خارجية طبقة داخلية دائرية وطبقة العضلية الخارجية: تتألف من عضالت ملساء مرتبة في

" والتي تتواجد في Haustra". كما تشاهد تكيسات تسمى القبيبات الكولونية " Taenia coliتسمى باألشرطة الكولونية" حزم

 ور وأجزاء الكولون األخرى ولكن تغيب في الزائدة والمستقيم والقناة الشرجية. كما تشاهد األع

 وهي بروزات من النسيج الشحمي عن المصلية تشاهد على السطح الخارجي للكولون Omental Appendicesالزوائد الثربية 

 المخاطية:

 تعمل على امتصاص الماء والشوارد الظهارية كخاليا امتصاصيةسطوانية بسيطة. تعمل الخاليا تملك األمعاء الغليظة ظهارة أ

يات كبيرة من تفرز كم كأسيةمن البراز لذلك تدعى بالخاليا االمتصاصية األسطوانية. تتناثر بين الخاليا االمتصاصية خاليا 

د من خبايا ليبركون يبطنها عدالمخاط الذي يعمل كمزلق وحاجز بين البراز المليء بالجراثيم وبين الظهارة الرقيقة. تتواجد 

تتواجد تجمعات لمفاوية في المخاطية على شكل عقيدات أو جريبات تشكل أحياناً   من الخاليا االمتصاصية. الخاليا الكأسية أكثر

 معقدات مع خبايا ليبركون   

 خاليا خبايا ليبركون" الغدد المعوية":

a) ة بدون زغابات يقل عددها باتجاه الخباياخاليا السطح االمتصاصية: خاليا الظهارة األسطواني 

b) خاليا كأسية: تفرز المخاط ويزداد عددها مع زيادة الحاجة للمخاط )التزليق( كلما تصلبت الكتلة المعوية 

c) ( خاليا صمية معويةAPUD يمكن رؤيتها عند استخدام التلوين المناسب :) 

d) ن من المعترض وتغيب بعد هذه المنطقةخاليا بانيت: تتواجد في الكولون الصاعد والثلثين الدانيي 

e) ستبدال ربع خاليا السابقة وتقوم باة الخبايا وتهاجر صعودا لتشكل األخاليا جذعية: خاليا غير متمايزة تتواجد عند قاعد

 يوم والخاليا الغدية الصماوية كل شهر. 6-5الخاليا االمتصاصية والخاليا الكأسية كل 

 الزائدة الدودية:

 نبوب صغير مصمت النهاية يحوي غدد معوية. عبارة عن أ 

  الكولون مخاطية الزائدة الدودية تشابه مخاطية 

 )غالباً ما تمتد لتحت المخاطية تحوي المخاطية على عدد من العقيدات اللمفاوية )ليست لطخات باير 

  الطبقة الخارجية الطوالنية من العضلية الخارجية متماثلة ال تشكل أشرطة كولونية 

 "Rectumالمستقيم "

ينزل المستقيم )بعد الكولون السيني( ليخترق أرضية الحوض. يمتلك المستقيم تشريح نسيجي مشابه للكولون مع افتقاره لألشرطة 

" أو Anal columnsالكولونية. يتميز المستقيم بتواجد ثنيات مستعرضة في بدايته تليها ثنيات طولية تسمى األعمدة الشرجية"

". المناطق المنخفضة بين األعمدة تدعى الجيوب الشرجية columns of Morgagni rectalاجني المستقيمية"أعمدة مورج

Anal sinuses تنتهي تلك األعمدة قبل فتحة الشرج عند خط يسمى الخط المسنن .Dentate Line  تتصل قواعد تلك األعمدة

ج العليا ظهارة أسطوانية بسيطة وخبايا ليبركون مليئة بخاليا ". يملك المستقيم وقناة الشرAnal valveمع الصمام الشرجي "

 كأسية.
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 ":Anal canalالقناة الشرجية "

  وتمتلك غاللة مخاطية وتحت مخاطية وعضلية  من السبيل الهضمي،سم(  4)تشكل القناة الشرجية السنتمترات النهائية

 لشرجية.تختفي العضلية المخاطية بمستوى المنطقة االنتقالية ا خارجية.

 دد ، كما تحوي على غبواسير(الحت المخاطية للقناة الشرجية على أوردة متعرجة التي قد تتوسع )تحوي الغاللة ت

  )غدد 10-3شرجية )

  تحوي الغاللة العضلية على طبقة داخلية دائرية من العضالت الملساء التي تشكل المعصرة الشرجية الداخلية

"internal anal sphincterضلة ذاتية ال إرادية. الطبقة الخارجية الطولية مؤلفة من عضالت ملساء، ولكن بعد " وهي ع

مستوى المعصرة الداخلية تصبح الطبقة الخارجية الطولية مؤلفة من العضالت الهيكلية لتشكل المعصرة الشرجية الخارجية 

"external anal sphincter.وهي معصرة إرادية " 

 مناطق من األعلى إلى األسفل: 3اً إلى تنقسم القناة الشرجية نسيجي 

 : وظهارتها أسطوانية بسيطة ومخاطيتها مماثلة لباقي الكولونColorectal Regionمنطقة كولونية مستقيمية  .1

( طبقات قد 9-3: وهي ظهارة مؤلفة من عدة طبقات )Anal Transitional Zone ATZالمنطقة االنتقالية الشرجية  .2

ة انتقالية نها تشكل منطقحة. وسميت المنطقة بهذا االسم ألفيها أسطوانية أو مكعبة أو مضلعة أو حتى مسطتكون الطبقة السطحية 

 بين الظهارة األسطوانية وظهارة الجلد حول الشرج. 

 : ظهارتها مطبقة رصفية تتمادى مع ظهارة الجلد المحيط بالشرجSquamous Zoneمنطقة حرشفية  .3

مع ظهارته المعتادة )ظهارة حرشفية مطبقة كيراتينية مع شعر وغدد ملحقة مفترزة كبيرة الحجم عند فتحة الشرج، يتواجد جلد 

 في الجلد حول فوهة الشرج وغدد دهنية(  

 Gallbladderوالحويصل الصفراوي  Liverالكبد 

 الكبد:

 التوازن الحيوي في الجسم.يقوم الكبد بالعديد من العمليات الكيميائية الحيوية الوظيفية المهمة للمحافظة على 

 تشريح الكبد: 

  غرام عند البالغين. 1500الكبد أكبر األعضاء الداخلية في جسم اإلنسان، يزن حوالي 

 "ينقسم الكبد إلى فصين رئيسين أيمن وأيسر متصلين عبر الرباط المنجليfalciform ligament " 

 " يغطي البريتوانperitoneum منطقة مثلثة من الكبد تحت الحجاب الحاجز تسمى الباحة " جميع سطح الكبد ما عدا

 ".bare areaالعارية "

 وعية الدموية:األ

 "Portal vein" والوريد البابي "hepatic arteryيدخل الدم للكبد عبر وعاءين دمويين: الشريان الكبدي "

من  %70لدموية في الكبد ويوفر الدورة ا " ويمثل حوالي ثلثceliac arteryالشريان الكبدي متفرع من الشريان الزالقي "

من الدورة الدموية للكبد ويوفر المغذيات واألكسجين  %70-60كسجين للخاليا الكبدية. بينما الوريد البابي فهو يمثل حوالي األ

ريد البابي و وكسجين في الشريان الكبدي(. تصب عدة أوردة في الن في دم الوريد البابي أقل من األللكبد )ولكن كمية األكسجي

 األوردة من العفج والمعدة.-الوريد المساريقي السفلي -الوريد المساريقي العلوي -هي: الوريد الطحالي
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". sinusoidsيدخل الشريان الكبدي والوريد البابي الكبد عبر السبيل البابي ويتفرع كل منهما لينتهيا في الجيوب الوعائية الكبدية"

 بكة من الشعيرات الدموية تحيط بالقنوات الصفراوية.كما يعطي الشريان الكبدي ش

 "inferior vena cavaيخرج الدم من الكبد عبر األوردة الكبدية التي تصب في الوريد االجوف السفلي"

خرج تجميع األوعية الدموية الكبدية )الشريان الكبدي والوريد البابي( مع األوعية اللمفاوية والقناة الكبدية واألعصاب تدخل أو 

 "porta hepatisمن الكبد عبر باب الكبد "

 وظيفة الكبد:

 يعمل الكبد على المحافظة على التوازن االستقالبي عبر ما يلي:

 مينية والكربوهيدرات والدهون والفيتاميناتتقالبية الغذائية مثل األحماض األمعالجة المنتجات االس 

 ثية )شكل قطيرات صغيرة( والفيتامينات والحديدتخزين الجلوكوز )على شكل جليكوجين( والشحوم الثال 

 تحطيم األدوية والسموم وتحويلها إلى شكل قابل لإلطراح من الكلية 

 )إنتاج الغالبية العظمى من البروتينات الجائلة في الدم )األلبومين وبعض عوامل التخثر وعوامل أخرى 

 انتاج الصفراء 

  والرضع(تكوين عناصر الدم )في المراحل الجنينية 

 التشريح المجهري للكبد:

". تحاط هذه المحفظة في معظم المناطق Glisson’s capsuleللكبد محفظة ليفية من النسيج ضام وتسمى محفظة جليسون"

 بمصلية مكونة من الظهارة الحرشفية البسيطة التابعة للبريتوان.

 "liver parenchyma and connective tissues framework" متن الكبد وهيكلة النسج الضامة

 ويمكن تصوره على شكل سداسي Hepatic Lobuleالوحدة البنيوية والوظيفية للكبد هي الفصيص الكبدي 

" مرتبة في صفائح وبثخانة خلية واحدة Hepatocyteيتألف متن الكبد بشكل رئيسي من نوع واحد من الخاليا " الخاليا الكبدية 

سنوات( خليتين. الخلية الكبدية هي خلية ظهارية قطرها حوالي  6-5فقط عند البالغين، بينما تكون ثخانتها عند األطفال )لعمر 

. لدى الخاليا رميكرون. تمتلك الخلية الكبدية غشاء بالزمي محدد جيداً ونواة أو اثنتين دائرية مركزية تحوي نوية أو أكث 18-25

الكبدية هيولى حمضية وفيرة غنية بالمتقدرات والجسيمات البيروكسية. يتواجد الجاليكوجن في الهيولي وأحياناً في نواة الخاليا 

الكبدية وتختلف كميته باختالف الطعام المتناول. تتواجد كمية قليلة من صبغة شحمية في هيولى الخاليا الكبدية تسمى 

 " والتي تزداد كميتها وتواجدها في الخاليا الكبدية مع ازدياد العمر. lipofuscinاليبوفوسن"

ناشئة من نهايات تفرعات الشريان الكبدي وتفرعات الوريد  sinusoids وهي من نمط أشباه الجيوب الجيوب الوعائية الكبدية

ة بين صفائح تفصل الجيوب الوعائي ,داسي(البابي وتتجمع مع بعضها كلما اقتربت من الوريد المركزي في الفصيص )الشكل الس

الخاليا الكبدية. تبطن الجيوب الكبدية خاليا البطانة وخاليا كوبفر المدعومين بألياف شبكية. قد تتواجد كريات الدم الحمراء في 

اة بشكل الفول وهيولى والجيوب الكبدية بشكل طبيعي. تمتلك خاليا البطانة هيولى رقيقة ونواة متطاولة بينما تمتلك خاليا كوبفر ن

وفيرة وامتدادات نجمية الشكل. تعتبر خاليا كوبفر جزءا من الجهاز البلعمي الوحيد النواة وهي مسؤولة عن االستجابة لألذية 

 الكبدية.

" Ito cells" هو المسافة بين خاليا البطانة والخاليا الكبدية، يحوي هذا الحيز على خاليا اتو "space of Disseحيز ديسيه"

)ال يمكن رؤية هذا الحيز بالتحضير الروتيني للعينة الكبدية(. خاليا اتو هي خاليا نجمية الشكل تخزن فيتامين أ ضمن قطيرات 
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دسمة وتستطيع إنتاج بروتينات المادة األساسية والبروتيوجاليكان وإفراز عوامل النمو والسيتوكينات في الحاالت المرضية 

 دوراً هاماً في تليف أو تشمع الكبد التالي ألمراض عديدةويعتقد حالياً أنها تلعب 

 : Portal areasالمسافات البابية

هائي للوريد فرع ن – ذات ظهارة بسيطة مكعبة هي مناطق مثلثية الشكل إلى دائرية وتحوي ثالث مكونات رئيسة: قنية صفراوية

ا فاوية واألعصاب. تحوي السبل البابية على القليل من الخاليالبابي وفرع نهائي للشريان الكبدي. كما تحوي على األوعية اللم

ن. صابة بمرض كبدي معيا االلتهابية كلما طالت مدة اإلاللمفاوية والبالعات ولكن بدون الخاليا البالزمية. يزداد عدد الخالي

لتي تحيط بالمسافة البابية، " هي عبارة عن صف الخاليا الكبدية المتالصقة ببعضها واLimiting plateالصفيحة المحددة "

 تتحطم هذه الصفيحة عند االصابة بالتهاب معين. 

 ما سبقماألوردة الكبدية )أو االوردة المركزية( هي أوردة بال صمامات وتصب بشكل مباشر في الوريد األجوف السفلي. 

رج من الكبد لوريد البابي )السبل البابية( ويخنستنتج أن جريان الدم في الكبد يبدأ بدخول الدم إلى الكبد عبر الشريان الكبدي وا

 عبر األوردة الكبدية.

 البنية المجهرية للكبد:

 يتألف الكبد من فصين رئيسين، كل منهما ينقسم إلى عدة فصيصات سداسية الشكل ثنائية األبعاد وتتميز يما يلي:

 صف بشكل نية مرتبة في صفائح الخاليا الكبدمركز كل شكل سداسي )كل فصيص( هو الوريد المركزي محاطا ب

 قطري.

  تتواجد المسافات البابية )التي تحوي على تفرعات نهائية الشريان الكبدي والوريد البابي وقنية صفراوية وأوعية

 اللمفاوية( على أطراف الشكل السداسي.

 زي(ة إلى الوريد المركمما رأينا سابقا فإن مجرى الدم في الفصيص يكون من األطراف إلى المركز )من السبل البابي 

  تعتبر هذه الفصيصات السداسية وحدة تشريحية نسيجية للكبد )التقسيم الكالسيكي(, و لكن عند دراسة الكبد فيسيولوجيا

 تستخدم وحدات أخرى )العنيبة والفصيص البوابي(

 (: هي وحدة ثالثية األبعاد تتميز بما يلي:acinusالوحدة الفيسيولوجية للكبد )العنيبة "

 تتواجد المسافات البابية على أطراف محور قصير في مركز العنيبة 

  )على أطراف العنيبة )محور طويل( تتواجد الوريدات الكبدية )الوريدات المركزية 

  البعيدة من السبل  3القريبة من السبل البابية والمنطقة  1مناطق: المنطقة  3تتواجد الخاليا الكبدية في كل عنيبة في

 بين المنطقتين السابقتين.  2البابية والمنطقة 

 ,وريد كبدي نهائي يصرف) او يصب فيه( الدم من عدة عنيبات . في العنيبة 

 يكون كالعادة من السبل البابية إلى الوريد الكبدي)أو المركزي( أي من  نيبةمما راينا سابقا, مجرى الدم في كل ع

يا خذ المنتجات التي تنتجها الخالو المغذيات للخاليا الكبدية و يأ كسجين, في هذه الدورة  يعطي الدم األ 3 لى المنطقةإ 1المنطقة 

 الكبدية.

  (. تنتج الخاليا الكبدية المادة الصفراء وتتدفق 1منطقة الى ال 3مجرى الصفراء يكون بعكس مجرى الدم )من المنطقة

ميكرون تتشكل من  1تلك المادة بعدها إلى النفيقات الصفراوية. النفيقات الصفراوية هي مساحات بين خلوية قطرها حوالي 

 Canalsهيرنج" تسطحين شبيهين للقنوات لخليتين كبديتين، وتصب تلك النفيقات في القنوات الصفراوية الصغيرة عبر قنوا

of Hering " 
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 )قنوات هيرنج - النفيقات الصفراوية - لتلخيص مجرى الصفراء: الخاليا الكبدية )مركز انتاج المادة الصفراوية - 

 interlobularالقنوات الصفراوية بين الفصيصات   و  intrahepatic bile ductulesالقنيوات الصفراوية للفصيصات 

bile ducts  ي ظهارتها أسطوانية وحولها نسيج ضام ليفتصبح قنوات صفراوية أكبر حاجزية  - المسافات البابية()أحد عناصر

ل القناة الكبدية الجامعة. تتحد القناة الكبدية الجامعة مع قناة الحويص -القناة الكبدية اليمنى أو اليسرى -مرن وألياف عضلية ملساء 

 Ampullaند دخولها العفج تتحد مع القناة البنكرياسية لتشكل حليمة مجل فاتر الصفراوي لتشكل القناة الصفراوية الجامعة ع

of Vater  

 :Gallbladderالحويصل الصفراوي )المرارة( 

المرارة هي عضو إجاصي الشكل تتواجد متصلة على الوجه الحشوي من الفص األيمن للكبد. يتم تركيز وتخزين الصفراء فيه. 

" الذي تفرزه الخاليا الهرمونية المعوية في األمعاء Cholecystokininعبر هرمون كوليسيستوكينين"يتم تحفيز انقباض المرارة 

 الدقيقة، ويتم إفرازه عند تواجد مواد غذائية دهنية في األمعاء الدقيقة.

الصفيحة الخاصة  -يالتي تستند لغشاء قاعد يتألف جدار المرارة من الداخل إلى الخارج من األنسجة التالية: الظهارة السطحية

 -عضالت ملساء تحت المصلية –طبقة عضالت ملساء غير منتظمة في طبقتين كما باقي أنبوب الهضم –تحت الظهارة 

اللمعة المرارية ظهارة أسطوانية بسيطة  المصلية. ال يوجد في جدار المرارة تحت مخاطية أو عضلية مخاطية. تبطن ثنيات

حيث تستطيع الخاليا الظهارية إنتاج القليل من المخاط كما تملك تلك الخاليا آلية نقل الصوديوم الضرورية لتركيز المادة 

لظهارة االصفراوية. الغاللة الخارجية للمرارة تتألف من نسيج ضام كثيف وهي ممتدة مع محفظة جليسون للكبد. يوجد فتوق في 

 Rokitansky-Aschoffآسكوف "-المرارية تمتد إلى طبقة العضالت الملساء أسفل الظهارة وتسمى جيوب روكايتانسكي

sinuses تحوي الصفيحة الخاصة أعداداً قليلةً من خاليا لمفاوية وبالسمية وبالعات ضمن نسيج ضام رخو فيه شعيرات دموية ."

 فقط في منطقة عنق المرارة.  منوفذة كما تحوي غدداً مفرزة للمخاط

 Pancreas البنكرياس

. نسيجيا، البنكرياس غدة مختلطة خارجية وداخلية اإلفراز. غ 80 – 70سم ووزنها من  22يبلغ طول المعثكلة حوالي 

ى إلمن النسيج الضام. من هذه المحفظة تنشأ حواجز من النسيج الضام تقسم البنكرياس  للبنكرياس محفظة غير محددة جيدا

 فصوص وفصيصات. تعبر هذه الحواجز األوعية الدموية واللمفاوية واألعصاب والقنوات. يغذي كل فصيص شريان صغير.

 أوال: جزء اإلفراز الخارجي:

من البنكرياس ويتألف من العديد من العنيبات متجمعة على شكل فصيصات يمكن  %80يشكل جزء االفراز الخارجي حوالي  

 س جزء اإلفراز الصمي(. يشبه هذا الجزء الغدة النكفية بشكل كبير.رؤيتها عيانيا )بعك

  خاليا العنيبات عادة كبيرة هرمية الشكل وتحوي نواة واحدة دائرية متكتلة الكروماتين. تتواجد النواة قرب قاعدة

 الخاليا المستندة إلى الغشاء القاعدي.

 إلنزيم المحبة للحمض. بينما الجزء القاعدي لخاليا العنيبات الجزء القمي من خاليا العنيبات مليء بحيبيات بمولدات ا

 جزء محب للقاعدية بسبب كثرة تواجد الشبكات الهيولية المحببة. 

 .تفرز خاليا العنيبات مباشرة بداخل لمعة العنيبات. ال تتواجد الخاليا العضلية الظهارية في العنيبات 

 قنوات جزء اإلفراز الخارجي:

  القنوات الصغيرة: تتألف أصغر قنوات الجزء اإلفرازي الخارجي من خاليا عنيبية متواجدة في مركز العنيبة وتمتلك

 تلك الخاليا نواة مسطحة وهيولى رقيقة.
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  القنوات المقحمة: تبطنها ظهارة حرشفية بسيطة 

   القنوات داخل فصيةIntraloular Ductsاليا الظهارة نواة دائرية وحيدة : تبطنها ظهارة مكعبة بسيطة، وتملك خ

 تمأل تقريبا معظم مساحة الخلية.

  القنوات بين الفصيةInterlobular Duct هي قنوات أكبر من سابقتها وتبطنها ظهارة أسطوانية بسيطة. تتواجد :

 تلك القنوات في الحواجز الفاصلة لفصيصات البنكرياس. ويمكن رؤية بعض الخاليا الكأسية فيها.

 "القناة الرئيسة: وهي قناة ورسنجWirsung تمتد على طول الغدة وتبطنهما ظهارة اسطوانية طويلة حيث تملك "

 " Santoriniتشاهد أحياناً قناة إضافية تمتد فقط ضمن رأس البنكرياس تدعى قناة سانتوريني" خاليا الظهارة نوى قاعدية.

 المواد المفرزة خارجياً من البنكرياس:

 زيمات"طالئع االنProenzymes ويتم تنظيم عملية إفرازها عبر هرموني الكوليسيستوكينين :"

" اللذان تفرزهما الخاليا المعوية الصماوية في العفج والصائم وعبر التحفيز العصبي من الجهاز secretinوالسيكرتين"

 العصبي الذاتي

 جزء اإلفراز الصمي للبنكرياس:

  من البنكرياس. % 2-1حوالي يؤلف جزء اإلفراز الصمي للبنكرياس 

 "تشكل الخاليا الصمية تجمعات متناثرة مشكلة جزر النجرهانسIslets of Langerhans” تتصبغ تلك الجزر ،

ذي ج الضام مع الشعيرات الدموية التي تغيبصبغة خفيفة وهي دائرية الشكل مفرزة ألكثر من هرمون. يتواجد القليل من النس

 كل جزيرة.

 ا الجزيرية ) خاليا جزر النجرهانس( في البنكرياس بشكل متناسق حيث تتواجد أغلب الجزر في ال تتوزع الخالي

 ذيل البنكرياس. تبدو على شكل تجمعات باهتة التلون ضمن العنيبات البنكرياسية خارجية اإلفراز التي تتلون بشدة.

  اعية وهي كما يلي:أنواع من الخاليا الصمية يمكن تمييزها بالتلوينات الخاصة والمن 3هناك 

 

كميتها )نسبة  المنتج المفرز نوع الخلية

لجميع الخاليا 

 الصمية(

 الوظيفة

 زيادة سكر)الجلوكوز( الدم,   %20-15 هرمون الجلوكاجون ”A”خاليا الفا

زيادة عمليات استحداث السكر) 

gluconeogenesis وتحليل ,)

" glycogenolysisالجاليكوجين"

 في الكبد

تخفيض سكر)الجلوكوز( الدم,  %70-60 هرمون االنسولين ”B”خاليا بيتا

تحفيز عملية تخزين السكر) 

 الجلوكوز( و تحوله إلى جاليكوجن

يثبط افراز هرموني الجلوكاجون  somatostatin" 5-10%سوماتوستاتين" ”D”خاليا دلتا

 واالنسولين
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باإلضافة للخاليا المذكورة آنفاً في الجدول هناك أعداد قليلة من أنواع أخرى من الخاليا الغدية الصماوية لها 

 مميزات ووظائف متنوعة.  

 Salivary Glandsاللعابية لغدد ا

 الغدد اللعابية:

 ناعية دفاعية. يتم تصنيف الغددتعمل إفرازات الغدد اللعابية على المساهمة في عملية هضم الطعام وترطيبه ولها وظائف م

 العابية بحسب موقعها ووظيفتها وإفرازها سواء أكان مخاطيا أو مصليا. أهم الغدد اللعابية هي:

 " الغدة النكفيةParotid gland)ويوجد زوج منها في الجسم )يمنى ويسرى :" 

 "الغدة تحت الفكSubmandibular glandرى(": ويوجد زوج منها في الجسم )يمنى ويس 

 " الغدة تحت اللسانSublingual gland)ويوجد زوج منها في الجسم )يمنى ويسرى :" 

الغدد و "buccal glandsالغدد الشدقية "هناك غدد لعابية صغيرة في التجويف الفموي وهي تسمى حسب المنطقة: 

  Labial Glandsوالغدد الشفوية  "lingual glandsالغدد اللسانية "و  ”palatine glands”الحنكية

 التركيب البنيوي العام للغدد اللعابية:

يحيط بالغدد اللعابية محفظة من النسيج الضام تعطي حواجز تقسم الغدة إلى فصوص وفصيصات تسير ضمنها أوعية دموية 

والبالزمية.  مفاويةوأعصاب وأوعية لمفاوية وقنوات. يتواجد ضمن النسيج الضام المحيط بالعنيبات واألقنية عدد من الخاليا الل

 تشاهد خاليا شحمية مبعثرة ضمن النسيج الضام للغدة. 

 تشكل الوحدات اإلفرازية متن هذه الفصوص. 

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

  "العنيبات المصليةserous acini تتكون من مجموعات مدورة الشكل من خاليا ظهارية هرمية الشكل تستند إلى :"

غشاء قاعدي محدد. تملك هذه الخاليا الظهارية هيولى كثيفة قاعدية التلون في القسم القاعدي مع نواة مدورة وقرمزية التلون 

ة من زية ضيقة جداً يمر فيها اإلفرازات المنتجفي القسم القمي تشاهد فيه الحبيبات اإلفرازية. تملك تلك العنيبات لمعة مرك

 (Amylaseالخاليا الظهارية )إفرازات بروتينية تحوي إنزيم 

 "العنيبات المخاطيةmucous acini تتكون من مجموعات أنبوبية متشعبة من خاليا إفرازية أسطوانية تملك الخاليا :"

 المخاط. ، مع نواة قاعدية مسطحة. تفرز تلك الخالياH&Eبالـ  االفرازية هيولى وفيرة مليئة بالمخاط الصافي تبدو رائقة

 " العنيبات المختلطةmixed acini تتميز هذه العنيبات ببينات هاللية الشكل للخاليا المصلية تغطي العنيبات المخاطية :"

ت المصلية والعنيبات ، او قد تكون العنيبات المختلطة خليط نمطي من العنيبا”serous demiluneوتسمى الهالل المصلي"

 المخاطية.

  تتواجد خاليا عضلية ظهاريةMyoepithelial Cells  لها استطاالت متعددة تحيط بالتشكالت العنيبية تتواجد تحت

الخاليا الظهارية ضمن الغشاء القاعدي المحيط بالعنيبات. كما تتواجد أيضاً في القسم الداني من الجهاز القنوي. لها قدرة على 

 .H&Eمما يساهم في إفراغ محتوى العنيبات. يصعب تمييز هيولى هذه الخاليا بالتلوين اإلعتيادي بالـ التقلص 

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

 ف تلك القنوات من عدة أجزاء:فيها عود امتصاص وإفراز للعديد من الشوارد(. تتأل
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  القناة المقحمة الجزء األول يسمى "intercalated duct" تتواجد داخل فصيص الغدة وهي قنوات إفرازية مبطنة :

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

 ا أكثر وضوحاً في العنيبات المصلية. المخاطية ولكنه

  القناة المخططةالجزء الثاني يسمى "striated ductلغدة، وهي قنوات مبطنة بظهارة مكعبة داخل فصيص ا ": تتواجد

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

عديدة في الغشاء الخلوي القاعدي تحوي فيما بينها على المتقدرات. تعطي هذه االنغالفات على المجهر الضوئي مظهراً باهتا 

 مخططاً كخطوط تتجه باتجاه النواة.

  الجزء الثالث يسمى القناة بين الفصيصيات: تتواجد تلك القنوات في النسيج الضام للحواجز، وتبطن تلك القنوات ظهارة

تغيرة قد تكون اسطوانية مطبقة كاذبة أو مكعبة مطبقة. وكلما زاد قطر القناة تتحول الظهارة إلى ظهارة أسطوانية مطبقة وعند م

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

نوع اللسان غدد مختلطة. رغم أن الغدة تحت الفك من التعتبر الغدة النكفية ذات إفراز مصلي صاٍف بينما الغدة تحت الفك وتحت 

المختلط ولكن يهيمن عليها العنيبات المصلية وبالمثل الغدة تحت اللسان حيث يهيمن عليها العنيبات المخاطية. الغدد الصغيرة 

 األخرى المتناثرة في التجويف الفموي هي غدد مخاطية غير محاطة بمحفظة.

 Stensenالتي تسير ضمن النسيج الضام للوجه قبل أن تفتح على التجويف الفموي بقناة  تدعى قناة الغدة النكفية

. Wharton’sتدعى قناة الغدة تحت الفك التي تسير ضمن النسيج الضام للعنق لمسافة قبل أن تفتح على التجويف الفموي بقناة 

 يتم تحفيز إفراز الغدد اللعابية عبر الجهاز العصبي الذاتي 

 Respiratory Systemالتنفسي  الجهاز 

 مقدمة:

يتألف الجهاز التنفسي من الرئتين ومجموعة من األنابيب التي تشكل طريق للهواء من وإلى الرئتين. تتفرع الطرق الهوائية إلى 

ثالث ب أنابيب أصغر فأصغر ضمن الرئتين حتى نصل إلى أصغر المسافات الهوائية والتي تدعى األسناخ.  يقوم الجهاز التنفسي

وظائف أساسية: توصيل الهواء وتكييفه والتبادل الغازي )التنفس(. يتكون الجهاز التنفسي من قسمين رئيسيين: قسم التوصيل 

 وقسم التنفس.

بأقسامه المختلفة,  Pharynx ، البلعوم Nasal cavitiesعلى التجاويف األنفية  Conducting portion قسم التوصيليشمل 

, وكل ما سبق يعتبر أقساما خارج الرئتين. أما  Main Bronchi, القصبتين الرئيستينTracheaالرغامى , Larynxالحنجرة 

, bronchioles، القصيبات الهوائية  Intrapulmonary Bronchiداخل الرئتين هناك: القصبات الهوائية داخل رئوية

ر المجرى الالزم للهواء ليدخل ويخرج من يتوفلي: . وظيفة قسم التوصيل ما ي Terminal Bronchiolesالقصيبات النهائية

 وتكييف الهواء )فلترة وتدفئة وترطيب(.  الرئتين

 المكونات النسيجية لقسم التوصيل:

 يتكون قسم التوصيل من العديد من األنسجة المختلفة:

  الغضاريف الهيالينية للرغامى: على شكل حلقات حرفC أحيانا. تعمل هذه الغضاريف على إضافة  أو حلقات متفاغرة

 الدعم حيث تمنع انهيار جدران األنابيب التنفسية

 لياف المرنةاألألياف الكوالجين و 
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  العضالت الملساء: تتواجد من الرغامى إلى القنوات السنخية حيث يعمل انقباضها على تقليص قطر األنابيب التنفسية

 وتقليل مجرى الهواء.

 الظهارة التنفسية : 

a)  تبطن الظهارة التنفسية أنابيب قسم التوصيل في الجهاز التنفسي. وهي عبارة عن ظهارة أسطوانية مطبقة كاذبة مهدبة

 .تنظيف وترطيب وتدفئة الهواء المستنشق قبل وصوله للرئتين تستند لغشاء قاعدي. وظيفتها

b) غنية من األوعية الدموية في الصفيحة الخاصة، تتواجد العديد من الغدد المخاطية والمصلية وشبكة 

c) تتواجد العديد من الخاليا الكأسية " المفرزة للمخاط" في القسم العلوي من قسم التوصيل 

d) يتناقص عدد الخاليا الكأسية وكمية الظهارة المهدبة والغضاريف عبر قسم التوصيل كلما اقتربنا من القسم التنفسي 

e)  وااللياف المرنة كلما اقتربنا من القسم التنفسيفي المقابل، تزداد كمية العضالت الملساء 

f)  على طول قسم التوصيل وصوال إلى القسم التنفسي، تتحول الظهارة األسطوانية المطبقة الكاذبة المهدبة تدريجياً إلى

 ظهارة أسطوانية بسيطة فمكعبة بسيطة ثم ختاماً إلى ظهارة حرشفية )رصفية( بسيطة في األسناخ

g) لكأسية بدءا من القصبات الهوائية الصغيرة وتختفي تماماً في القصيبات الهوائية يقل عدد الخاليا ا 

h)  تبقى الخاليا المهدبة في القصيبات الهوائية لتمنع تراكم المخاط، حيث تعمل األهداب على دفع السوائل والمخاط إلى

 التجويف الفموي ليتم بلعه أو طرحه خارج الفم

i) خاليا كأسية  -أنواع مختلفة من الخاليا )خاليا أسطوانية مهدبة  5لتوصيل على تحوي الظهارة التنفسية في قسم ا- 

 خاليا حبيبية صغيرة "تحوي حبيبات صغيرة" ( -خاليا قاعدية  -خاليا ذات فرشاة "ذات أهداب قصيرة وكليلة" 

 في الجدول التالي نلخص كيفية توزيع األنسجة في أجزاء الجهاز التنفسي:

 

 

 قسم التنفس قسم التوصيل

التجويف  

 االنفي

 القصبات الرغامى الحنجرة

 الكبيرة

القصبات 

 الصغيرة

القصيبات 

 الكبيرة

 القصيبات

 الصغيرة

 الحويصالت

أسطوانية  الظهارة

مطبقة 

 كاذبة

 

أسطوانية 

مطبقة 

 كاذبة

 

أسطوانية 

مطبقة 

 كاذبة

 

أسطوانية 

مطبقة 

 كاذبة

 

أسطوانية 

مطبقة 

 كاذبة

أسطوانية 

مطبقة 

 –كاذبة 

أسطوانية 

 بسيطة

مكعبة 

 بسيطة

حرشفية 

 بسيطة

 ال توجد +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ أهداب

 ال يوجد ال يوجد + + ++ +++ +++ +++ خاليا كأسية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد + ++ ++ +++ +++ الغدد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد + ++ +++ + + الغضاريف
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 على: )بالترتيب من الداني إلى القاصي(: Respiratory portion قسم التنفسيشمل 

: وهي تلي القصيبات النهائية وتشكل صلة وصل بين قسمي التوصيل Respiratory Bronchiolesالقصيبات التنفسية  -1

والتنفس وتلعب دوراً مشتركاً )نقل الهواء والتبادل الغازي( وهي مبطنة بظهارة مكعبة بسيطة. تحوي ظهارتها على خاليا 

 وخاليا مهدبة، يتناقص عدد هذه األخيرة كلما اقتربنا من األقنية السنخية Clara Cellsكالرا 

  CC16تفرز خاليا كالرا بروتين شحمي يمنع انخماص اللمعة خصوصاً عند الزفير وبروتيناً آخر يدعى 

: متطاولة, ال جدر لها, وإنما أسناخ تحدها محيطياً. تشاهد حلقات من العضالت الملساء Alveolar Ductsاألقنية السنخية  -2

 ها. عند فتحات األسناخ في الحجب التي تفصل األسناخ عن بعض

: عبارة عن أحياز تفتح عليها عناقيد من األسناخ. تتواجد في نهاية األقنية السنخية Alveolar Sacsالجيوب السنخية  -3

 وأحيانا في أي مكان على محيط األقنية. 

تنقسم، من سطح السنخ، ال  %95تشغل  Iمن الخاليا. الخاليا السنخية )الرئوية( نمط  نوعين: تبطنها Alveoliاألسناخ  -4

من سطح السنخ وهي تفرز مادة فعالة  %5وهي مكعبة تشغل  IIوهي ظهارة حرشفية بسيطة. الخاليا السنخية )الرئوية( نمط 

وهي قابلة لالنقسام ومسؤولة عن تجديد الخاليا من النمطين في حال Surfactant سطحياً تمنع األسناخ من االنخماص تدعى 

 األذية. 

 واألسناخ التابعة لها أصغر وحدة وظيفية في الرئة وتدعى بالوحدة القصيبية التنفسية تشكل القصيبة التنفسية 

Respiratory Bronchiolar Unit  وعند إضافة القصيبة النهائية لهذه الوحدة يدعى الناتج بالعنبةAcinus. 

التبادل الغازي من خالل جدار  ميكرون قطراً. يحدث في هذه البنى 200: وهي بروزات تشبه الجيب تقيس Alveoliاألسناخ 

ميكرون  1.5-0.1ثخانته  Air-Blood Barrierالدموي -خاص رقيق. يفصل الهواء عن الدم حاجز يدعى بالحاجز الهوائي

اندماج الصفائح القاعدية لكل من الخاليا المبطنة لألسناخ  -2الخاليا الرقيقة المبطنة لألسناخ  -1عناصر:  3وهو مكون من 

 األسناخ يحوي أليافالخاليا البطانية للشعيرات الدموية. هناك حجب من نسيج ضام رقيق يفصل بين  -3لبطانية والخاليا ا

 مرنة وشبكية.

 هي عبارة عن غشاء مصلي يغطي الرئتين": Pleuraالجنبة "

 ،طبقة جدارية" يتكون من طبقتينparietal pleura" تبطن جدار الصدر من الداخل وطبقة حشوية "visceral 

pleura .ملتصقة بالسطح الرئوي " 

  تتألف كال الطبقتين من ظهارة متوسطة حرشفية رقيقة تحتها طبقة من نسيج ضام يحوي على الكوالجين وألياف

 مرنة. في الحاالت الطبيعية، الحيز بين تلك الطبقتين تكون مليئة بكمية قليلة من سائل يعمل كعامل مزلق.

 

 


