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النسيج الظهاري
Epithelial Tissue
علم النسج Histology
هو علم أساس ي من العلوم الطبية قبل السريرية يدرس بناء أنسجة الجسم وخالياه وارتباطها مع بعضها
البعض في حالة الصحة معتمدا" على تقنيات املجهر الضوئي وااللكتروني ومستخدما"طرق عديدة من أجل
الحصول على شرائح مجهرية وتلوينها وكشف مكوناتها
والهدف من علم النسج هو معرفة التكوين الطبيعي لألنسجة البشرية السليمة من أجل مقارنتها مع التغيرات
املرضية التي تحدث في هذه األنسجة  ,لذلك لهذا العلم اتصال وثيق بباقي العلوم األساسية كالتشريح املرض ي
وعلم البيولوجيا وعلم الجنين .
تعتبر الخلية الوحدة األساسية التشريحية والفيزيولوجية للكائنات الحية و ارتباط عدة خاليا يشكل النسيج
وارتباط األنسجة يؤلف األعضاء وتوافق األعضاء يشكل العضوية
أهمية علم النسج :
 -1يجب على طبيب األسنان التعرف على النسج الفموية بشكل خاص وعلى جميع األنسجة بشكل عام لتكامل
املعرفة حول العضوية
 -2يعتبر علم النسج القاعدة األساسية لدراسة التشريح املرض ي الذي يدرس التغيرات املرضية لألنسجة واليمكن
دراسة التشريح املرض ي بدون معرفة علم النسج
 -3يساعد علم النسج في تقييم املعالجة من خالل عودة األنسجة للحالة الطبيعية واليمكن ان يتم ذلك دون
معرفة الحالة السليمة لألنسجة
تكون األنسجة مترابطة مع بعضها لتشكل األعضاء والجسم الحي .يتألف كل نسيج من :
خاليا  cellsومادة خارج الخلوية . extracellar matrix
يتألف النسي ي يييج الظهاري من خاليا مرالي ي ييوفة ومتالالي ي ييقة يصي ي ييل فيما بينها مادة خارج الخلوية قليلة الكمية أو
معدومة وأجهزة ارتباط .complex Junction
تصنف النسج الظهارية إلى:
نسيج غديً
ً
نسيج ساتر (مغطى أو مبطن) ويمكن أن يكون بسيطا أو مطبقا.2

صفات الخاليا الظهارية:
ً
ً
ً
ً
 تأخذ الخلية الظهارية شيكال مكعبا  cuboidalأو اسيطوانيا  columnarأو راليفيا  squamuosوفي كل االحوالتكون الخلية الظهارية مضلعة.
 للخلية الظهارية قطبان واحد قاعدي يجاور الغشي يياء القاعدي واألخر ذروي يتصي ييل مع الوس ي ي الخار ي أو معملع يية االقني يية الغ ييدي يية والغ ييدد .يكون للقط ييب ال ييذروي تجهيزات خ يياال ي ي ي ي يية في بعض الخالي ييا كيياأله ييدا واللييف ييات
الدقيقة وغيرها.
 تستند الخلية الظهارية على الفيحة قاعدية أو غشاء قاعدي يفصلها عن النسيج الضام . تتميز باجهزة ارتباط خاالة واملادة الخاللية قليلة جدا" تتغذى الخاليا الظهارية بالتشي ي يير عبر الغشي ي يياء القاعدي  ,حيث ال يوجد في النسي ي يييج الظهاري أوعية دموية والاوعية ملفية
 قد تتفرع بعض األلياف العصبية الحسية في البشرات فتصبح شديدة الحساسية تمتلك الخاليا الظهارية قدرة عالية على التجدد والتكاثر وذلك ألنها عرضة للتلف* الصفيحة القاعدية والغشاء القاعدي:
تفصي ي ي ييل الصف ف ف فففيحة القاعد  Basal laminaالنس ي ي ي يييج الظهاري عن النس ي ي ي يييج الض ي ي ي ييام .تش ي ي ي يياهد هذه
الصفيحة باملجهر االلكتروني فق  ,حيث أن سماكتها تتراوح بين  100-20نانو متر.
الصي ي ي ييفيحة القاعدية مؤلفة من تجمعات لييفات دقيقة تس ي ي ي ي الصي ي ي ييفيحة الك يفة  lamina densaتحي بها
الفيحة نيرة  lamina lucidaواحدة أو الفيحتين نيرتين.
ً
قد تشياهد أحيانا لييفات دقيقة أخرى من النسييج الضيام ترتب بشيدة بالصيفيحة القاعدية وتسي الصيفيحة
الشبكية . reticular lamina
أما الغش ف ففاء القاعدي  : Basement Membraneفهو تش ي ييكل أكةر ثخانة  ,يمكن مش ي يياهدتي باملجهر الض ي ييوئيالعادي في مناطق االسينا الرئوية والنسييج الكلوي .يتألف الغشياء القاعدي من التقاء اليفيحتين قاعدتين دون
نسيج ضام فاالل بينهما ,أو من التحام الفيحة قاعدية مع الصفيحة الشبكية.
وظائف الغشاء القاعدي:
 -1تصفية املواد التي تمر من خاللي
 -2ارتشاح املواد املغذية عبره للخاليا الظهارية
 -3يقف عائقا" لفترة أمام الظهاريات الخبي ة قبل انتقالها للنسيج الضام
* تجهيزات سطح الخلية الظهارية:
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-1الزغابات الدقيقة microvilli
اس ي ييتطاالت هيولية رفيعة تص ي ييطف اى جانب بعض ي ييها البعض على الس ي ييطح الحر للخلية الظهارية  ,طولها حوااي
ميكرون وثخانتها  0.08مكرون  .تتوضي ييع على سي ييطح الخاليا املمتصي يية املبطنة لسي ييطوح األمعاء الدقيقة واألنابيب
الكلويية ,حييث يشي ي ي ي يياهيد املييات منهيا في كيل خليية .تتغطى الزغيابيات اليدقيقية بياملعطف الخلوي أو الغليكوكيالك ,
فتصبح مع هذه املادة شبيهة بحافة الفرشاة ( brush borderالحافة الفرجونية).
-2األهداب والسياط:
الهدب  ciliaاستطالة اسطوانية قابلة للحركة متوضعة على سطح الخلية الظهارية أطول من الزغيبات .يحاط
الهد بالغشاء الخلوي ويحتوي على زوج من األنابيب الدقيقة املركزية يحي بهما تسعة أزواج من األنابيب
الدقيقة .تتحرك بجهة واحدة ففي القناة الناقلة للبيوض تكون حركتها باتجاه الرحم لتوجيي البيوضة امللقحة
وفي الطرق التنفسية تكون حركتها باتجاه األنف لحماية الطرق التنفسية من الغبار واألجسام الغريبة
أما الس ف ف ف ففوط  flagellaفهو أطول من الهد ويتحرك كحركة املوج تش ي ي ي ييبي بنيتي الهد  ,وتش ي ي ي يياهد الس ي ي ي ييياط في
الحيوانات املنوية فق .أي يتحرك مع الخلية
 -3الكيراتين :
 حص ي ي ي ييريا" في البش ي ي ي ييرة املطبقة و ال يش ي ي ي يياهد في البش ي ي ي يرات البس ي ي ي يييطة وو يفتي الحماية من الجفاف واالحتكاك
Epithelium of the proximal tubules - mitochondria are
)stained with Heidenhain´s method (kidney

Epithelial cell of the proximal tubule of the kidney
 Absorptive function – brush border, basal labyrinth)ion-transporting function (Na+ pump
)Scheme: Junqueira, Carneiro, Basic Histology, 2003

Activity of the alkaline phosphatase in the brush
)border of the proximal tubule epithelium (arrows

)Azocoupling method, renal corpuscles (RC

Basal plasma membrane infoldings; mitochondria in
separated cytoplasmic compartments
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مالحظات :
 -1الزغيبات و األهدا موجودة فق في النسيج الظهاري البسي
 -2النسيج الظهاري املطبق ما أن يكون متقرن أو غير متقرن
 -3شكل النواة في أي خلية يتبع شكل الخلية :
في الخاليا املكعبة تكون النواة مكورة وفي االسطوانية تكون بيضوية قاعدية وفي الرالفية نكون النواة منبسطة
* االلتصاق بين الخليوي واالتصال بين الخليوي:
Intercellular adhesion and Intercellular junction
تتصييف الخاليا الظهارية بتماسييكها الشييديد فيما بينها بسييبب قلة أو انعدام املادة بين الخلوية ,و سييبب
وجود رواب خاالة تصل بين أغشية الخاليا املتجاورة ,يكون لهذه الرواب أشكال متعددة:
-1الرباط املشدودTight junction :أو منطقة االنطباق الوثيق
يش ي ي يياهد الر اط املش ي ي ييدود في القطب العلوي لخليتين هارتين متجاورتين ,أو عند وجود أهدا للخاليا
الظهارية .يحدث هذا الر اط املشدود بسبب اتحاد الطبقة البروتينية الخارجية
لألغش ي ييية الخلوية للخاليا املتجاورة مما يؤدي اى التحام وثيق بين الخاليا على ش ي ييكل ش ي ييري مزدوج بي
نقاط التحام.

-2املنطقة الالصقة :zonula adherens
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تقع مباش ي ييرة تحا الر اط املش ي ييدود وال تتحد األغش ي ييية الخلوية املتجاورة هنا  ,بل تبقى مس ي ييافة ض ي يييقة
تمتلئ بلييفات االكتين الدقيقة والتي تش ي ييكل ال ي ييفيحة ك يفة على س ي ييطوح األغش ي ييية الخلوية املتجاورة مؤدية اى
التصاق الخاليا.

-3جسيم الوصل desmosome
يشياهد كاسيتمرار للمنطقة الالاليقة يتألف من لويحتي ارتباط على االغشيية الخلوية املتجاورة .تتشيكل
كل لويحة من مواد بروتينية وخيوط وقرنين خلوي .يصل بين اللويحتين حيز مملوء بمادة خاللية ك يفة.
-4الففوص ف ف ف ففالت الفنففففو أو ات الف فغففر  :communicating junction or Gap junctionإح ي ييدى أشي ي ي ي يك ي ييال
االتصي يياالت بين الخاليا املتجاورة .يشي يياهد في الخاليا العضي ييلية للقلب واملعدة .تتألف هذه الوالي ييالت من عدد من
وحيدات االتص ي ي ي ييال اليدقيقية على جيانيب الغش ي ي ي يياء الخلوي لخليتين متجياورتين .ن وحيدات االتص ي ي ي ييال هيذه ي ب
ً
بروتينية تترك في وس ي ي ي ييطها ما يش ي ي ي ييبي القناة تكون هذه القنوات نفوذة جدا وتس ي ي ي ييمح بمرور الس ي ي ي ييوائل والجزييات
والشوارد.
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* أنماط النسج الظهارية :Types of Epithelia
يمكن تقسيم الظهارات اى نوعين  :الظهارات الساترة والظهارات الغدية.
ً
أوال :الظهارات الساتر covering epithelia :
تغطي الظهارات الس ي ي يياترة الس ي ي ييطوح الخارجية للجس ي ي ييم كالجلد أو تبطن الس ي ي ييطوح الداخلية كالطرق التنفسي ي ييية
واألنبو الهض ي والطرق البولية والتناسلية واألوعية الدموية وغيرها.
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-1الظهارات البسيطة simple epithelia
تتألف من الي ييف واحد من الخاليا الظهارية املسي ييتندة على غشي يياء قاعدي يفصي ييلها عن النسي يييج الضي ييام ولها عدة
نماذج:
 الظهارة البسي ي ي يييطة الرالي ي ي ييفية  simple squamous epitheliaخاليا ذات شي ي ي ييكل رالي ي ي ييفي أو مسي ي ي ييطحكاألغشية البطانية لألوعية الدموية واللمفاوية واألغشية املصلية.
 الظهارة البس ي ي يييطة املكعبة  simple cuboidal epitheliaتكون خالياها ذات ش ي ي ييكل مكعب تش ي ي يياهد فيقنوات االفراغ للغدد اللعابية والكلية وحويص ي ي ييالت الغدة الدرقية ,وس ي ي ييطح املبيض والبش ي ي ييرة الخلفية
لقرنية العين.
 الظهارة البس ي ي يييطة االس ي ي ييطوانية simple columnare epithelia :تكون خالياها ذات ش ي ي ييكل اس ي ي ييطوانيمرتفع .تشاهد في سطوح األمعاء واملعدة والحويصل الصفراوي والبشرات التنفسية .وقد يكون بعضها
ً
ً
ً
ً
مهدبا او مطبقا تطبقا موهما.

Simple squamous
lining the walls of
the capillary
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Basement membrane (kidney, PAS reaction)

Simple cuboidal epithelium (Heidenhain H)

Simple squamous epithelium (kidney, HE)

Simple columnar mucus-secreting epithelium
(alcian blue, nuclear red)

Photomicrographs: Collection of ÚHIEM

T2 Pseudostratified columnar ciliated epithelium (trachea, green trichrome)
Type of epithelium in which all cells lie on the basal lamina (BL), but only columnar cells reach lumen
columnar ciliated cells

goblet cells (G)
mucus-secreting cells

Location

BL



Non-ciliated form ▪

G

Lines digestive tract, ▪
gallbladder, ducts of
some glands

G

Ciliated form ▪
Lines small bronchi, ▪
uterine tubes, uterus
G

Photomicrograph: doc. Jirkovská

basal reserve cells

loose connective tissue

stratified epithelia :الظهارات املطبقة-2
 لها عدة.تكون مؤلفة من عدة طبقات من الخاليا الظهارية تستند على غشاء قاعدي يفصلها عن النسيج الضام
:أشكال يأخذ كل شكل اسمي حسب نوع الخاليا السطحية املوجودة في الظهارة
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 الظه ييارة الرال ي ي ي ييفي يية املطبق يية  stratified squamous epitheliaتت ييألف من ع ييدة ال ي ي ي ييفوف من الخالي ييااملتراال ي ييفة فوق بعض ي ييها .تتميز منها طبقة الخاليا القاعدية و ي خاليا اس ي ييطوانية تس ي ييتند مباش ي ييرة على
الغشيياء القاعدي وتعتبر طبقة مولدة للخاليا ،تتميز نواها بأنها ضييخمة و يضييوية تليها عدة الييفوف(-3
 )6من الخاليا الش ييائكة التي تتص ييل فيما بينها بأش ييواك الوال ييل ،نوى الخاليا مركزية ومكورة ويمكن أن
يصل عدد الصفوف ل 12ثم تليها الطبقة
 الحبيبية املكونة من  4-2الي ي ي ييفوف من الخاليا املسي ي ي ييطحة .وتليها الطبقة الشي ي ي ييفافة ثم الطبقة املتقرنةوطبقة القرنين في الظهارات الرال ي ي ي ييفية املطبقة املتقرنة  keratinizedفق  .اما الظهارات غير املتقرنة
 nonkeratinizedفتكون الطبقة السطحية ي خاليا رالفية ال تشاهد فيها حبيبات القرنين.
 الظهيارات املطبقية املكعبية  stratified cuboidale epitheliaعيدة ال ي ي ي ييفوف من الخالييا الظهياريية تكونفيها الطبقة الس ي ي ي ييطحية مؤلفة من خاليا مكعبة .تش ي ي ي يياهد في القنوات املفرغة لألقنية العرقية و طانة
األنابيب املنوية.
 الظهييارات االنتقييالييية  transitional epitheliaتشي ي ي ي يياهيد في امل ييانيية واملجيياري البولييية .تتص ي ي ي ييف خالييياهيياالسييطحية بكمكانية تغيير شييكلها من الشييكل املكعب اى املسييطح عند الحاجة الفيزيولوجية ،مما يؤدي
اى اتساع تجويف امل انة.

Stratified squamous epithelium (basal layer – low columnar cells, middle layers – polyhedral
)cells, upper layers – flattened cells, surface cells - squamous

Photomicrograph: Sobotta, Hammersen, Histology, Color Atlas, 1980
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Stratified columnar epithelium (AZAN) –

loose connective tissue
Photomicrograph: Sobotta, Hammersen, Histology, Color Atlas, 1980

TRANSITIONAL EPITHELIUM (non-distended state; urinary bladder,AZAN)
convex surface of tall “umbrella“
cells

Photomicrograph: Sobotta, Hammersen, Histology, Colort Atlas, 1980
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ً
ثانيا :الظهارات الغدية :Glandular epithelia
تتميز بعض الخاليييا الظهييارييية بش ي ي ي يكييل مفرد أو مجموعييات كي تقوم بييانتيياج حبيبييات افرازييية تخرج من
الخلية على هيية سائل بروتي ي او شح ي أو بروتي ي –سكري ,او بروتي ي – سكري -شح ي.
* تصنيف الظهارات الغدية:
أ-حسب مكان انصباب املفرزات:
حيث تقس ي ي ي ييم الغدد اى غدد داخلية ا فراز  Endocrine glandsعندما تصي ي ي ييب هذه الغدد مفرزاتي في
ال ييدم مب يياش ي ي ي ييرة دون الح يياج يية اى قنوات مفرغ يية .تس ي ي ي ي ه ييذه املفرزات ب ييالهرمون ييات .وكم ييال عليه ييا غ ييدة ال ييدرق
والنخامة والغدة الكظرية.
أما الغدد خارجية ا فراز  Exocrine glandsفهي تفرغ مفرزاتها عبر أقنية مفرغة أما اى خارج الجس ي ييم
كالغدد العرقية ،أو اى احد تجاويف الجس ييم كالغدد اللعابية وغدد املعدة واألمعاء والخلية الكأس ييية في الرغامى
ومخاطية األمعاء.
وهنياك نوع ثياليث من الغيدد هو الغيدد داخليية وخيارجيية ا فراز م يل الكبيد والبنكريياس والغيدد التنياس ي ي ي ييليية و ي
تفرز هرمونات اى الدم ،كما تعطي مفرزات أخرى تمر عبر االقنية املفرغة لهذه الغدد.
ب-حسب الشكل املوفولوجي للغد :
ً
تقسم الغدد هنا تبعا لشكل الجزء االنتهائي وقناة ا فراغ:
 غدد بسيطة  : simple glandsوتكون أنبو ية بسيطة م ل غدد ليبركون في األمعاء ,وغدد أنبو ية ملتفةكالغدد العرقية ,أو عنبية بسيطة كالغدد الدهنية.
 غدد مركبة  compound glandsأنبو ية مركبة م ل غدد برونر في العفج وغدد عنبية مركبة في الطرقالتنفسية وغدد أنبو ية عنبية مركبة كالغدد اللعابية الكبيرة.
جف-حسب طبيعة املفرزات الغدية:
ً
 غدد مصييلية  serous glandsتفرز سييائل مصييليا م ل البنكرياس والغدة اللعابية النكفية تتألف الغدةمن مجموعة عنبات مصلية.
ً
ً
 غدد مخاطية  : mucous glandsتعطي س ي ي ي ييائال مخاطيا م ل الغدد املخاطية في قبة الحنك وفي املريء.تتألف الغدة من مجموعة عنبات مخاطية ذات خاليا كبيرة ونوى مسطحة قاعدية وهيواى رائقة.
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 غدد مختلطة  :تتالف من عنبات مص ي ييلية عنبات مخاطية وقد تكون العنبات مختلطة أي تحوي خاليامصلية وخاليا مخاطية في العنبة الواحدة م ال الغدد اللعابية تحا اللسان وقبة الحنك.
Submandibular gland (HE): A = serous acinus, T= mucous tubule, E = striated duct
)lined with a simple columnar, ion - transporting epithelium (o = eosinophilic basal striation

o

Photomicrograph: Histology, Ross, Pawlina, 2006

د-حسب طريقة إفراغ املفرزات:
 غيدد دوريية ا فراز  Merocrine glandsحييث تفرز الخالييا الغيديية س ي ي ي ييوائلهيا من القطيب املفرز للخليية دون أنيتخر هذا القطب.
 غيدد بيائيدة اليذروة  Apocrine glandsحييث تخرج املفرزات عبر تمزق القطيب املفرز للخليية مع جزء من الهيواىوتلقى النواتج في ملعة العينات ثم يترمم القطب املفرز بعد ذلك .كم ال عليها غدة ال دي.
ً
 غيدد بيائيدة كلييا Holocrine glands :تتحطم الخليية أثنياء عمليية ا فراز فتس ي ي ي ييق البقياييا الخلويية مع املفرز فيً
اللمعة ثم يحدث بعد ذلك تجديد للخاليا بدءا من الطبقة القاعدية م ال :الخاليا الدهنية في الجلد.

* الخاليا الظهارية العضلية :myoepithelial cells
ي خاليا ذات اس ي ي ييتطاالت هيولية تتوض ي ي ييع على الغش ي ي يياء القاعدي لخاليا العنبات الغدية .تحوي خيوط امليوزين
واالكتين .تش ي ي ي ي يياه ييد في عنب ييات الغ ييدد اللع ييابي يية والعرقي يية وال ييدي وتكون مهمته ييا التقل للمس ي ي ي ي يياع ييدة في فراغ
املفرزات.
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