
النسج الظهارية
Epithelial tissues

جامعة المنارة

كلية طب األسنان

النسج العام 

القسم العملي



أنواع النسج الظهارية

يطة ظهارة بس, ظهارة بسيطة مكعبة, ( حرشفية او مسطحة)ظهارة بسيطة رصفية )النسيج الظهاري البسيط يتألف من صف واحد من الخاليا  •

(أسطوانية

وضع في هذه الخاليا تت( جمع نواة ) لكن نوى يتألف من صف واحد من الخاليا التي تستند إلى الغشاء القاعدي و النسيج الظهاري المطبق الكاذب •
(الرغامى و القصبتان الرئيسيتان ) السبيل التنفسي العلوي ( lining) كما في الظهارة التي تبطنمستويات مختلفة تعطيها مظهر التطبق الكاذب 

(  حرشفيةال)الظهارة المطبقة الرصفية ) من أنواعه من الخاليا على شكل طبقات  ( صفين أو أكثر) النسيج الظهاري المطبق يتألف من عدة صفوف •

(الظهارة االنتقالية, المتقرنة( الحرشفية)الظهارة المطبقة الرصفية , الغير متقرنة



 simple( الرصفية) الظهارة البسيطة الحرشفية 
squamous epithelium

صف واحد من الخاليا المسطحة ظهارة مكونة من 

أما يرتكز على الغشاء القاعدي القطب القاعدي ,

طنه الذي تبالقطب القمي فهو يواجه تجويف العضو 

, ترتبطالنواة مركزية ومسطحة عادة هذه الخاليا ,  

هذه الخاليا المتجاورة مع بعضها بواسطة موصالت

ولة خلوية تسمح بمرور المواد والماء والجزيئات بسه

بادل لذلك تتواجد عادة في األعضاء التي تحتاج إلى ت

ئوية األسناخ الرمثل , ...عناصر الغذائية و الغازات ال

وو الشعيرات الدموية و جدار األوعية الدموية
.اللمفاويةاألوعية 



ة مقطع في جدار المري يظهر الصفيحة الخاصة و الطبق

ي القاعدية من الظهارة حيث يظهر ضمن النسيج الضام ف

الصفيحة الخاصة مقطع عرضي في وعاء شعري 
capillary  الخاليا البسيطة الحرشفية و تظهر  نوى

األسهم السوداءتبطن هذا الوعاء ( الرصفية)



 simpleمكعبة البسيطة الظهارة ال

cuboidal epithelium

من ظهارة مكونة من صف واحد 

وي طولها يساالخاليا التي تقريبا  

عرضها ونواتها الكروية غالبا  

, وظيفة هذه توضعها مركزي 

حماية األعضاء المغطية لها الظهارة 

مثل الظهارة المغطية للمبيض , و 

نة مثل الخاليا المبطإفرازية وظيفة

ن لألجربة الدرقية التي تفرز هرمو

ية وظيفة امتصاصالدرق و أيضاً لها 

جة مثل خاليا األنابيب الكلوية المعو

القريبة

ب الكلوية مقطع نسيجي في القشر الكلوي حيث تظهر مقاطع األنابي

الغشاء تستند على( األسهم السوداء) مبطنة بظهارة بسيطة مكعبة 

( األسهم البيضاء) القاعدي 



لظهارة مقطع نسيجي في الغدة الدرقية تظهر فيه ا

البسيطة المكعبة مع مالحظة نوى الخاليا 

األسهم الزرقاءالدائرية و توضعها المركزي 



 Simpleالظهارة البسيطة األسطوانية 

columnar epithelium

من واحد صف ظهارة مكونة من 

ا أحد أبعادهالتيالخاليا االسطوانية 

وتستند إلى الغشاءأكبر من اآلخر

يةبيضوالقاعدي والنواة عادةً تكون 

,وتتوضع في الجزء السفلي منها  

تشاهد في األنبوب الهضمي حيث 

و تكون أسطوانية بسيطة في المعدة

بزغيباتأسطوانية بسيطة 

(microvilli ) في األمعاء الدقيقة و

طة الكولونات و تكون أسطوانية بسي

) فلي في السبيل التنفسي السمهدبة

ن أمالحظةالقصبات و القصيبات مع 

فية األسناخ مبطنة بظهارة بسيطة حرش

ظهارة مبطنة باالنتهائيةو القصيبات 

ن صف مقطع نسيجي في ظهارة المعدة تبدو في الظهارة المبطنة مؤلفة م(بسيطة مكعبة

شكل واحد من الخاليا األسطوانية كما نشاهد نوى هذه الخاليا بيضوية ال

متوضعة في الجزء القاعدي من الخلية 



مقطع نسيجي في المعدة حيث

نشاهد خاليا الظهارة البسيطة 

األسهم السوداء االسطوانية  



 simple columnar ciliatedالظهارة البسيطة المهدبة 
epithlium

مهدبة الظهارة البسيطة المقطع نسيجي في قناة فالوب حيث نشاهد 

متوضعة فوق القطباألسهم السوداء الحظ األهداب حيث تشير 

القمي للخاليا 



ة الظهارة األسطوانية المطبقة الكاذبة المهدب

pseudostratified columnar ciliated 
epithelium

و مقطع نسيجي في جدار الرغامي حيث تبد

ي نوى خاليا الظهارة التنفسية متوضعة ف

ة معطي(األسهم السوداء ) مستويات مختلفة 

مظهر التطبق الكاذب 

) كما نالحظ األهداب على السطح القمي 

األسهم الحمراءللخاليا ( الذروي



نة المتقر( الرصفية)الظهارة المطبقة الحرشفية 
Keratinized stratified squamous 

epithelium
ف منتتألتشاهد بشكل أساسي في البشرة الجلدية 

stratum Basaleالطبقة القاعدية المولدة -1
 stratum spinosumالطبقة الشائكة-2
stratum granulosumالطبقة الحبيبية -3
 stratum corneumالطبقة المتقرنة -4
الطبقة القاعدية تكون خالياها مكعبة إلى -

(low columnar) أسطوانية منخفضة 

الطبقة الشائكة  تكون الخاليا قرب الطبقة-

د القاعدية بيضوية ثم تزداد تسطحاً و تزدا

أشواك المسافات بينها و تتصل الخاليا ببعضها ب

االتصال

طحها كلما تقدمت الخاليا باتجاه السطح يزداد تس-

ياتين فيهاو قلت فعاليتها االستقالبية و تكدس الكر

ل خلوية الطبقة الحبيبية تحتوي على تراكمات داخ-
keratinمن الكيراتين 
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مقطع نسيجي في بشرة جلدية 

الطبقة القاعدية المولدة-1

الطبقة الشائكة-2

الطبقة الحبيبية-3

الطبقة المتقرنة-4



ير الغ( الرصفية)ظهارة المطبقة الحرشفية ال

متقرنة 
Non-keratinized stratified 

squamous epithelium
فالتجويمخاطية و المهبل و المريتشاهد في 

ن باط.مخاطية الشفة , الحنك الرخو ) الفموي 

(قاع الفم أسفل اللسان.الخد 

لشكلتتألف من ثالث طبقات أنظر األرقام في ا
stratum basaleالطبقة القاعدية -1
stratum spinosumالطبقة الشائكة -2
 stratumالطبقة السطحية -3

superficiale or squamosum 
ون بالنسبة للطبقة األخيرة الخارجية يك-

خاليا تجمعات القرنين في سيتوبالسما ال

المسطحة أقل بكثير منه في الظهارة 

"المتقرنة و مبعثرا

عة نالحظ عدم وجود الطبقة المتقرنة الراب-

المشاهدة في البشرة الجلدية

واك بالنسبة للطبقة الشائكة إن أشمالحظة-

ليسالظهاراتاالتصال في هذا النوع من 

من السهل مالحظتها لذلك بعض المراجع 

غيرالظهاراتعبارة شائكة في التذكر

المتقرنة
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transitional epitheliumاالنتقالية الظهارة 

الخاليامن عدة طبقات من تتألف 

ما أخاليا الطبقة القاعدية أسطوانية أو مكعبة 

أودائريالطبقة السطحية  ذات شكل خاليا 
تتميز هذه  dome-likeاو بشكل القبة يبيضو

للبول بمقاومتها للتركيز الملحي العاليالخاليا 

و كما أن شكل الخاليا يتغير وفق حالة العض

تكون مسطحة في حالةالفيزيولوجية فهي

و تمدد جدارها و تعود للحالة امتالء المثانة 

حةالطبيعية البيضوية أو مدورة في حالة الرا

هم األسود العديدة الطبقات السالظهارة االنتقالية مقطع في جدار المثانة حيث نشاهد 

المثانة في حالة الراحة

الء المثانة في حالة االمت




