
الغديالظهاريالنسيج 
Glandular Epithelium

( Glandsالغدد )



:  ( الغدد ) الغديالظهاريالنسيج 

.  منتج نوعي فرازإوخاليا ظهارية متمايزة متخصصة في تركيب يتألف من 

:لىإكيفية تحرير منتجاتها اإلفرازيةاستناداً إلى صنفت الغدد 
:   Exocrine glandsغدد خارجية االفراز -1

ل معأو أنابيب ناقلة تتصظهاريةأقنيةعلى السطح مباشرة أو من خالل مفرزاتهاتلقي 

السطح 

المفرزةأن تنقل المادة لألقنيةويمكن 

للمفرزدون أي تبدل أو ربما يحصل تبدل 

من خالل تكثيفه أو إعادة امتصاص أو 

إضافة مكونات أخرى إلى المنتج 

رازشكل ترسيمي لغدة خارجية االف



:     Endocrine glandsاالفرازداخلية غدد -2

لألقنيةتفتقد هذه الغدد 

ومنه إلى الدم الجاري الضامإلى النسيج مفرزاتهاتلقي 

كي تصل إلى خاليا الهدف 

 Hormonesبالهرموناتتدعى منتجاتها 



ات تفرز منتجالظهارةخاليا مفردة تنتشر في أرجاء الظهاراتيوجد في بعض 

الظهارةولكنها تؤثر على خاليا أخرى مجاورة ضمن , والتصل إلى الدم الجاري 

وهنا تصل Paracrineاإلفراز المجاور مايسمىوتنسب هذه الفعالية اإلفرازية إلى 

باشرة المادة اإلفرازية إلى خاليا الهدف باالنتشار من خالل المسافة خارج خلوية أو م

الظهارةتحت يتوضعالذي الضامإلى النسيج 



استناداً إلى كيفية تحرير منتجاتها اإلفرازيةالغدد تصنيف 



الغدد خارجية اإلفراز

:  تصنف حسب عدة معايير 

عدد الخاليا 

آلية اإلفراز

الشكل 

المفرزةطبيعة المادة 



:  حسب آلية اإلفراز تصنيف الغدد خارجية اإلفراز 

تمتلك الخاليا في الغدد خارجية اإلفراز ثالث آليات إفرازية أساسية 

Merocrineاإلفراز الدائم -1 secretion 

Apocrine( مفترز) أو بائد الذروة القمياإلفراز -2

Holocrineاإلفراز الكلي -3



 : Merocrine ( الفارز ) اإلفراز الدائم -1

ازية تتراكم الحبيبات اإلفر–والمعثكلةمثالها الغدد اللعابية –النمط األكثر انتشاراً هو 
فتح تدريجياً في منطقة فوق النواة ثم يلتحم غشاء كل حبيبة مع الغشاء الخلوي القمي وت

الحظ كيف ) ثغرة يسكب محتوى الحبيبة عبرها 

(يتم اإلفراز باإلخراج الخلوي 

اإلخراج الخلوي

Exocytosis



 : Apocrine 2-( المفترز) أو بائد الذرة اإلفرازالقمي

إفرازيثم تنفصل قمة الخلية وتتفكك وتتحول إلى ناتج, تجتمع المفرزات في قمة الخلية 

: ويرمم الجزء القمي بوساطة الجزء القاعدي المتبقي مثالها 

غدة الثدي 

في مجرى السمع الخارجي الصمالخيةالغدد 

غدد مول في الجفن 



 : Holocrine ( المنفرز)  اإلفراز الكلي -3

مثالها الغدد الدهنية حيث تمتلئ الخاليا , تتحول الخلية بكاملها إلى منتجات إفرازية 
.. تدريجياً بقطيرات دهنية وتنتهي بأن تنفجر وتستحيل 





:الى حسب عدد الخالياتصنف الغدد خارجية اإلفراز 
Unicellular glandوحيدة الخلية  غدة -

أسية الخلية الكومثالها البنى الغدية حيث كل خلية مفردة تشكل غدة بسط أتعد من 

سبيل ال) وغدد األمعاء لظهارةاإلسطوانيةبين الخاليا تتوضعالتي للمخاطالمفرزة

ئيسية من كما تصادف في أجزاء ر, ( حتى المستقيم باستثناء المعدة العفجالهضمي من 

السبيل التنفسي 
خلية كاسية



:   Multicellular glandمتعددة الخاليا غدة -

سمح بنيتها ت, تمتاز بدرجات متباينة من التعقيد , من خلية كثر أمن تتألف 

ً التنظيمية بتصنيفها اداً لوجود أو غياب واستنفرازيةاإلالخاليا ترتيب لوفقا

اإلفراغيةاألقنيةفي التغصنات

سنخية–ية عنب–نبوبيةأ-صفيحة :نجد فرازيةاإلترتيب الخاليا فحسب 

:  نجد االفراغيةقنيةاألفي التغصناتوغياب أوجود وحسب 

متفرعةغير فراغية إقناة :بسيطة-

(متغصنة)فراغية متفرعةإقناة :مركبة-



ةسنخي–عنبية –انبوبية : ترتيب الخاليا االفرازية *





1-Cellular sheet (الخلوي الشرشف: )
الترتيب األبسط للغدة متعددة الخاليا  Glandular Cellular sheetالغديالشرشفيعد -

يتواجد في البطانة الداخلية للمعدة وحفرها المعدية -

يكون فيه كل خلية سطحية هي بمثابة خلية إفرازية -

خلية نواها في النصف السفلي لل, بسيطة خالياها مرتفعة ومملوءة بالمخاط إسطوانيةظهارته-

ك من أجلوذل, البيكربوناتشوارديتميز أنه قلوي يحوي ( غيمي ) المخاط الذي تفرزه غير منحل -

تأمين الحماية للمعدة من الحموضة العالية 

صورة بالمجهر الضوئي لسطح المعدة 

المبطنة لسطح الظهاريةالحظ أن الخاليا 

تكون Pالمعدة والمبطنة للحفر المعدية 

للمخاط مفرزةخاليا 



:  تصنف إلى Simple glandsالغدد البسيطة -2
(  أنبوبي ) تكون الغدة بشكل مستقيم : النمط األنبوبي البسيط -

الغليظة وهي أكثر وضوحاً في األمعاء وخاصة( غدد أو أغوار ليبركون ) تشاهد في السبيل الهضمي 

والخاليا الراشفة الكأسيةتتميز أغوار ليبركون باحتوائها على العديد من الخاليا 



: Simple coiled tubularالنمط األنبوبي الملتف  -

بسيطة مكعبة ظهارةيبطنه , الجزء اإلفرازي يكون ملتفاً 

(طبقتين من الخاليا ) مكعبة مطبقة بظهارةاإلفراغيويبطن جزؤها 

تشاهد في الغدد العرقية 



: Simple branched tubularالبسيط المتغصنالنمط األنبوبي -

واحدة إفراغيةوتصب في قناة , متغصنةتكون الوحدات اإلفرازية 

(ة واحدة التي تصب في حفرة معديالغديةحيث يوجد العديد من األنابيب ) مثالها غدد بواب المعدة 



Simple acinarالنمط العنبي البسيط  type   :

اإلحليلتشاهد في ,   Intraepithelial glandsظهاريةتدعى غدد داخل 

اإلحليلظهارةهي عبارة عن تجمع للخاليا ذات اإلفراز الخارجي داخل 



Simple branched acinarالبسيط  المتغصنالنمط العنبي  glands :

واحدة إفراغيةتصب في قناة أسناخعدة عنبات أو 

 Sebaceous glandsالدهنيةمثالها الغدد 



:   Compound glandsالغدد المركبة -3
ية سواءومتفرعة بغض النظر عن شكل الوحدة اإلفرازمتغصنةتكون اإلفراغيةقناتها 

كانت أنبوبية أو عنبية أو مختلطة 

: وتصنف إلى 



:  Compound tubular typeالنمط األنبوبي المركب  -

اإلفراغيةاألقنيةتكون الوحدة اإلفرازية طويلة وملتفة وتصب في 

العفجفي برونرمثالها غدد 



Compound acinarالنمط العنبي المركب - type  :

داخلاألقنيةتصب في القناة العنبية ثم في, الوحدة اإلفرازية بشكل عنبة 

...ثم فصيصيةبين األقنيةثم فصيصية

مثالها الجزء خارجي اإلفراز في البنكرياس 



Compound tubuloالنمط األنبوبي العنبي المركب - acinar type  :

تحوي هذه الغدد أنابيب مخاطية وعنبات مصلية ووحدات مختلطة 

مثالها الغدة تحت الفك وتحت اللسان 







: تصنيف الغدد اعتماداً على طبيعة المنتج اإلفرازي 
مخاطي أو مصلي أو مختلط 

اءيالحظ أن الخاليا اإلفرازية في الغدد ذات اإلفراز الخارجي تترافق مع األعض

(ولي التناسلي مثل القناة الهضمية والسبل التنفسية والجهاز الب) األنبوبية في الجسم 

أوو جميعها وصفت على أن الغدد الملحقة فيها هي من النمط المصلي أو المخاطي

كليهما 



:  نجد المفرزةحسب طبيعة المادة أي

ربسين منتجاتها بروتينات صرفة  أي بروتينات أنزيمية مثل الت: غدد مصلية -

والببسينواألميالز

أو غليكانأمينو بالغليكوزأي إفرازاتها مخاطية لزجة غنية : غدد مخاطية -

البروتيوغليكان

:  غدد مختلطة -



 Slimالمخاطية بأنها لزجة غروية المفرزاتتمتاز 

طنة للمعدة والغدد تحت لسانية لعابية والخاليا السطحية المبالكأسيةالخاليا مفرزاتتنتمي إليها 

مشكلةلبروتينيةاإلى إضافة السكر بكميات كبيرة إلى المكونات المفرزاتتعود الطبيعة المخاطية لتلك 

( PASلـللهذا تكون الحبيبات المولدة للمخاط موجبة التفاعل ) ذات الشحنة السالبة سكاكرعديدات 

لنسيج وتبدولهذا تزول خالل التحضير التقليدي ل) كما تكون قابلة لالنحالل بالماء والمذيبات األخرى 

(  خاليا الغدد المخاطية نيرة هيولى

نوى خالياها مسطحة محيطية  



بالسكاكرمائية بروتينية فقيرة : المصلية المفرزات

نواة خالياها مكورة  قرب قاعدية 

لوجود الحبيبات اإلفرازيةباإليوزينالقميةالهيولىتتلون 

ية الحبيبالهيوليةحول النواة تبدو محبة لألساس بسبب كثافة الشبكة والهيولى

المميز للخاليا المركبة للبروتينات  



االنبوب المخاطيالعنبة المصلية

نوى عصوية قاعديةقرب قاعديةنوى مكورة

رلونها باهت بسبب انحالل المخاط فيها بالتحضيلالساسلونها قاتم محبة

لمعة واضحةلمعة ضيقة

حدود واضحةحدود غير واضحة 

افرازها مخاطيافرازها مصلي

جدول يوضح الفرق بين العنبة المصلية واالنبوب المخاطي



ةافراغيقناة 

عنبة مصلية

انبوب 

مختلط

هالل 

جيانوزي



تطبيقات



:الغدة المركبة العنبية المصلية الصرفة
Compound acinar gland

ة تتميز مثال عنها الغدة النكفية  افرازها كله مصلي وبالتالي كلها عنبات مصلي

لوين بلمعة ضيقة جدا وخالياها هرمية الشكل نواها مكورة قرب قاعدية هيوالها بالت

االفراغيةنية ويشاهد بالمقطع االق.فتبدو بلون بنفسجي فاتح لالساسالعادي محبة 

.  االيوزينياللون تاخذالتي 



االفواغيةة المصلية واالقنيللعنباتتكبير قوي 

الجزء القاعدي للخاليا 

ي يظهر بالتلوين االساس

بسبب وجود الشبكة 

جزء الحبيبية والالهيولية

القمي يظهر باللون 

بسبب وجودااليوزيني

االفراويةالحبيبات 

البروتينية



:الغدة المركبة العنبية االنبوبية المختلطة
Compound tubuloacinar gland

ابيب مصلية وانابيب مخاطية وانعنباتالغدة تحت الفك والغدة تحت اللسان وتحوي 

.مختلطة

.ية مختلطةالمصلية               مركبة عنبية انبوبالعنباتالغدة تحت الفك تغلب عليها 

.ية مختلطةالغدة تحت اللسان تغلب فيها االنابيب المخاطية              مركبة انبوبية عنب

عة من خاليا اسطوانية مرتفيتالفاالنبوب المخاطي -

ذات قمة ضيقة نواها عصوية قاعدية هيوالها مملؤة 

معته ل. بالمخاط الذي ينحل بالتحضير فتبدو باهتة 

.واضحة

ين بيتوضعاما االنبوب المختلط فهو انبوب مخاطي -

شكل وتاخذخالياه بعض الخاليا المصلية التي تتجمع 

.وزيجيانهالل حول االنبوب بعد التحضير يسمى هالل 



المصلية              العنباتالغدة تحت الفك تغلب عليها 
Compound tubuloacinarمركبة عنبية انبوبية مختلطة  gland 

ةافراغيقناة 

عنبة مصلية

انبوب 

مختلط

هالل 

جيانوزي



لمخاطية              الغدة تحت اللسان تغلب فيها االنابيب ا

.مركبة انبوبية عنبية مختلطة



غدة تحت اللسان



انابيب مخاطية تكبير قوي



Epithelioidظهاريةالنسج شبه  tissues  :

طوح حرةتتجمع الخاليا في بعض المواقع بعضها على بعض بإحكام دون تشكيل س

اب السطحإذاً بالرغم من ارتباطها الشديد وامتالكها للغشاء القاعدي فإن غي, للخاليا 

:  منها ظهاريةالحر أدى لتسميتها نسج شبه 

في الخصية الخالليةالخاليا -

في المبيض اللوتيئينيةالخاليا -

الكظرفي غدة البرانشيميةتجمعات الخاليا -

التيموسالشباكية في البشرويةالخاليا -

...الخلوية واألورام األذياتويمكن أن تظهر في الحاالت المرضية الناجمة عن -



من الوريقات الجنينية الثالثة الظهاراتتشتق 

ة األشعار واألظافر والغدد العرقي) ومشتقاتها ظهارة الجلد : الوريقة الخارجية 

(الثدي  في غدة اإلفراغيةواألقنيةالغديةوالوحدات والدهنية

العدسة في العين وظهارةالقرنية –

العضو المينائي والميناء في األسنان -

الغديةالنخامى -

مكونات األذن الداخلية -



:الوريقة الباطنة 

أ من جوف الفم ومنطقة الشرج التي تنشظهارةباستثناء ) الهضمية القناة ظهارة
(الخارجية الوريقة 

الجهاز التنفسي ظهارة

حويصلوالالغدد الملحقة بجهاز الهضم غير اللعابية مثل الكبد والبنكرياس ظهارة
الصفراوي 

التيموسوغدة الدرقالغدة الدرقية وجارات ظهارةمكونات 

واللمفية بطانة القلب واألوعية الدموية–ظهارة الطرق التناسلية : الوريقة المتوسطة 
(  الجنب والتامور والصفاق ) واألجواف المصلية 



:الوريقة المتوسطة 

والمناسلالكلية ظهارات-

الجنب والتامور ) في األجواف المصلية Mesotheliumالمتوسطة الظهارة-

(والصفاق 

المبطنة لألوعية اللمفاوية والجملة الظهارةوتشمل Endotheliumالبطانة -

الوعائية القلبية 

الكظرقشر -



الظهاريةتجدد الخلية 
مدى عمري محدد أقل من ذاك الذي يخص كامل الكائن الحي الظهاراتتمتلك معظم 

ارالعديد من الغدد البسيطة إلى مجموعة الخاليا المتجددة باستمروظهارةالسطح ظهاراتنسبت 

النوعية الظهارةيعد معدل العمر الوسطي أو معدل استبدال الخاليا من ميزات 

ةأيام في اإلنسان وتتولد الخاليا الجديد6-4فعلى سبيل المثال تتجدد الخاليا المبطنة لألمعاء الدقيقة كل 

وتهاجر بعد( Crypt)المعوية في الجزء األسفل من الغدد المتوضعةبفضل النشاط االنقسامي للخاليا 

الزغاباتمم وتستمر الخاليا الجديدة بالهجرة حتى تصل ق, المعوية الزغابةذلك إلى سطح األمعاء في 

حيث تموت وتلقى في لمعة األمعاء 



يوم وفي غضون ذلك تقوم الخاليا في28للجلد على مدى يقارب الرصفيةالمطبقة الظهارةتستبدل 

حو السطح عندتدفع ن, جديدة بنشاط انقسامي لتعطي خاليا ( المولدة الطبقة )للبشرة الطبقة القاعدية 

متقرنةاليا وفي النهاية تصبح الخ, القاعدية تمايزها بفضل الخاليا األحدث في التجدد في الطبقة 

.....للتوسفوتستعد 

حيث أن معدلب, ثابت الظهارةمن المثالين السابقين يالحظ أن االستقرار العددي النسبي للخاليا في 

المتوسفةالخاليا المعوضة يساوي معدل الخاليا 

نقسام الخالياوان ا, تعقيداً أخرى تمتلك الخاليا فترة حياة أطول والسيما في الغدد األكثر ظهاراتفي 

خلويةبتجمعاتالظهاريةفي هذه الحالة تمتاز الخاليا ) النضج يكون نادراً بعد الوصول إلى حالة 

أما في حالة فقدانويعد الكبد الطبيعي مثاالً جيداً لهذا النمط, ضئيل مستقرة حيث يحدث انقسام نسبي 

لفعالية االنقساميةقطعة بسبب رض فيزيائي أو تخريب سمي حاد فيمكن للكبد أن يرمم نفسه بتنشيط ا

(السليمة  للخاليا الكبدية 





يةبسيطة انبوب
لتفةبسيطة انبوبية م غصنةمتبسيطة انبوبية 

نةمتغصبسيطة عنبية 

مركبة عنبية انبوبية مركبة عنبية

Compound Glands




