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 النسـج االبتدائيـة* 

يوجد في البالغ أربعة أنواع من النسج االبتدائية يختلف كل منها في مظهره ووظيفته عن 

اآلخر.. وهي تشتق من الطبقات الجنينية الثالث آنفة الذكر. ويعّرف النسيج االبتدائي بأنه مجموعة 

ا يوجد بين من الخاليا المتشابهة كثيراً مع ما تنتجه من مواد تكون معدة إلنجاز وظيفة أو أكثر ، كم

 intercellular substanceخاليا النسيج الواحد مادة غير حية تدعى بالمادة ما بين الخاليا 

 تفرزها الخاليا وتربطها ببعضها البعض. وتشمل النسج االبتدائية:

 Connective tissuesالنسج الضامة  –          Epithelial tissuesالنسج الظهارية  –

 Nervous tissuesالنسج العصبية  –           Muscular tissues ةـالنسج العضلي –

 

وتتكون األعضاء من هذه النسج ، ويمكن في كثير من األعضاء مالحظة النسج األربع في 

عضو واحد.. وبذلك يمثل العضو وحدة أكبر مما هي عليه اجتمعت فيها نسج مختلفة معدة لوظيفة 

ء ليقوم بوظائف متعلقة ببعضها البعض يتكون الجهاز معينة ، وعند اجتماع عدد من األعضا

system. 

إن أساس تصنيف أو تحديد النسج األربع األساسية يعتمد مؤشران تعريفيان مختلفان هما 

الشكل والوظيفة.. فأساس تحديد النسج الظهارية والضامة هو الشكل قبل كل شيء ، في حين أن 

الوظيفة قبل كل شيء ، لكن عند التصنيف الفرعي أساس تحديد النسج العضلية والعصبية هو 

للنسيج العضلي مثالً نستعمل المؤشر التعريفي ذاته للنسج الظهارية والضامة أي الشكل فنصنف 

 العضالت إلى مخططة وملساء وهكذا.

يعمل النسيج الظهاري على تغطية وتبطين التجاويف الجسمية كما أنه يكّون الغدد ، أما 

أساس النسج الثالث األُخرى أي أنه يسندها ويدعمها تركيبياً ووظيفياً ، في حين  الضام فهو يشكل

أن النسيج العضلي يتكون من خاليا متقلصة وهو المسؤول عن الحركة ، أما العصبي فيستلم أو 

يستقبل وينقل ويوحد أو يكامل المعلومات من خارج وداخل الجسم للسيطرة على فعالية أو نشاط 

 الجسم.

 ماً يمكن إجمال الخصائص الرئيسة لهذه النسج األربع األساسية فيما يأتي:وعمو

 الوظائف الرئيسة القالب خارج خلوي الخاليا النسيج ت

يغطي أو يبطن أسطح التجاويف  كمية قليلة جداً  تجمعات من الخاليا المتعددة السطوح الظهاري 1

 الجسمية ، يكّون الغدد

 إسناد وحماية كمية وفيرة الخاليا الثابتة والجوالةأنواع عديدة من  الضام 2

 الحركة كمية معتدلة خاليا متقلصة متطاولة العضلي 3

 نقل النبض العصبي ال يوجد امتدادات متطاولة متشابكة العصبي 4
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 النسيج الظهاري وميزاته:تعريف . 3

 * التعريف

النسيج الظهاري عبارة عن تجمعات من الخاليا تفصلها مادة بينية قليلة جداً 

extracellular substance  تكون هذه الخاليا متالصقة بسبب الروابط بين الخلوية ،

intercellular junctions  وهذه الصفة تسمح لهذه الخاليا بأن تكّون صفائحsheets  تغطي

لد( وتبطن تجاويف األعضاء الداخلية التي تفتح إلى خارج الجسم األسطح الجسمية )مثل بشرة الج

وكذلك التجاويف الجسمية )مثل التجويف الصفاقي أو البريتوني( كما أنها تبطن األوعية الدموية 

 واللمفاوية ، فضالً عن أنها تنتظم وتترتب كوحدات إفرازية )غدد(.

 

 * المنشــأ

تنشأ من الطبقات الجرثومية )أو الجنينية( الثالث.. فعلى سبيل المثال تشتق المكونات 

الظهارية للجلد من األديم الظاهر ، بينما البطانة الظهارية والغدد التابعة للقناة الهضمية تشتق من 

 pleuraوالجنبي  peritoneumاألديم الباطن ، في حين أن البطانة المصلية للتجويف الصفاقي 

 وبطانة الجهاز الدوراني عموماً تشتق من األديم المتوسط. cardiacوالقلبي 

ومن المعروف أن البطانة الغشائية للتجاويف الجسمية تسمى نسيج ظهاري وسطي 

mesothelium  بينما المبطنة للقلب واألوعية الدموية واللمفاوية تدعى بطانة وعائية ،

endotheliumلبطانتين عبارة عن صفائح من الخاليا واألغشية الظهارية .. ورغم ذلك فإن كلتا ا

 النموذجية رغم تسميتها الخاصة.

 

 * الميــزات

 تمتلك ميزات عامة يمكن إيجازها بما يأتي:

 . خاليا متالصقة إلى حٍد كبير.1

 . توجد روابط بين خلوية عديدة تمثل تخصصات على السطح الحر والجانبي والقاعدي.2

 .avascular . غير وعائية3

 . لها القدرة على التجدد باستمرار.4

 . متنوعة في سمكها من طبقة واحدة من الخاليا إلى عدة طبقات.5

 .basement membrane. ترتكز أو تستند على غشاء قاعدي 6
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 والغشاء القاعدي: قاعديةتوضيح لمصطلح الصفحة ال 

عند السطح القاعدي لكل الخاليا الظهارية تركيب صفيحي خارج خلوي يسمى الصفحة 

يمكن رؤيته فقط باستخدام المجهر االلكتروني الذي يُظهر أنه مكون من  basal laminaالقاعدية 

نانوميتر في السمك تتكون من شبكة دقيقة من لييفات نحيفة جداً تسمى  100-20طبقة كثيفة حوالي 

، فضالً عن وجود طبقة شفافة من جانب واحد من  lamina densaقة بالصفحة الكثيفة هذه الطب

.. وتتكون lamina raraأو  lamina lucidaجانبي الصفحة الكثيفة تسمى الصفحة الصافية 

وبروتين سكري  IVالصفحة القاعدية بصورة رئيسة من بروتين الكوالجين النوع الرابع 

glycoprotein  يسمىlaminin  وproteoglycan  وheparin sulfate  ومن المعروف أن ،

 مكونات الصفحة القاعدية هذه تفرزها الخاليا الظهارية.

يرافق الصفحة القاعدية غالباً طبقة مكونة من شبكة من ألياف شبكية مغمورة ضمن المادة 

 reticular laminaاألساس العائدة للنسيج الضام )تحت النسيج الظهاري( تدعى الصفحة الشبكية 

فالتركيب المكون من الصفحة القاعدية والصفحة الشبكية يسمى )تفرزها خاليا النسيج الضام(.. 

والذي يمكن رؤيته بالمجهر الضوئي ، فعند استخدام  membrane basementالغشاء القاعدي 

أمالح الفضة يظهر بلون أسود الحتوائه على ألياف شبكية ، أما عند استخدام محلول شف الحامض 

 فإنه يظهر بلون أحمر الحتوائه على سكريات متعددة. periodic acid Schiffالدوري 

اعدي وصفحة قاعدية فغالباً ما عموماً بعض الباحثين ال يوافق على اصطالح غشاء ق

وللتفريق بينهما فإن الصفحة القاعدية تشير يستخدمان عشوائياً ألنهما يسببان اإلرباك للبعض ، 

إلى الصفحة الكثيفة والظهور المتغير أو المتنوع للصفحة الصافية وكالهما تركيبان يمكن رؤيته 

يشير إلى تركيب أسمك يمكن رؤيته بالمجهر االلكتروني فقط ، في حين أن الغشاء القاعدي 

علماً أن سمك الغشاء القاعدي يختلف باختالف األعضاء ، إذ يكون سميكاً في  بالمجهر الضوئي..

 يعمل الغشاء القاعدي على:. الرغامى ورقيقاً في المعي وغير واضح في النسيج الظهاري المتحول.

 . إسناد النسيج الظهاري.1

 نسج الضامة الواقعة تحته.. ربط النسيج الظهاري بال2

. أن يكون وسطاً النتشار االوكسجين والمواد المغذية وايصالها إلى النسيج الظهاري فوقه والذي 3

 ال يحوي أوعية دموية وال لمفاوية.

فضالً عن وجود الكثير من األلياف العصبية الصغيرة في النسيج الضام تحت النسيج 

 فحة القاعدية لتمتد بين الخاليا الظهارية.الظهاري تخترق فروعها النهائية الص

 والغدية(:. تصنيف النسج الظهارية )المغطية والمبطنة 4

 يمكن تصنيف النسج الظهارية اعتماداً على ميزاتها إلى مجموعتين:

 covering or lining epithelial tissues. النسج أو األغشية الظهارية المغطية أو المبطنة 1

 وهي التي تغطي السطح الخارجي للعضو أو تبطن السطح الداخلي له.

وهي كتل من خاليا ظهارية متخصصة جداً للقيام بوظيفة  glandular tissues. النسج الغدية 2

 اإلفراز أو االفراغ.
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 :مفردات المحاضرة الثانية

 . أنواع النسج الظهارية المغطية والمبطنة.5

 خاليا النسج الظهارية )السطح الحر والجانبي والقاعدي(.. التخصصات في سطوح 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أنواع النسج الظهارية المغطية والمبطنة:5

 مبطنة( تصنف استناداً إلى عاملين هما: المجموعة األُولى )المغطية أو ال

 .عدد الطبقات الخلوية -

 شكل الخاليا السطحية. -

 وهذا سيدل على التركيب فقط وليس الوظيفة.. لذا فإنها تصنف إلى:

 / تتكون من طبقة واحدة من الخاليا.simple epithelial tissues. نسج ظهارية بسيطة 1

/ وهي متحورة عن .pseudostratified columnar e. t. نسج ظهارية مطبقة كاذبة عمودية 2

 البسيطة.

/ تتكون من أكثر من طبقة .stratified or compound e.t. نسج ظهارية مطبقة أو مركبة 3

 واحدة من الخاليا.
 

 اعتماداً على شكل خالياها إلى: النسج الظهارية البسيطةكما تصنف 

ذات حافات متعرجة متداخلة بعضها مع بعض / خالياه مسطحة حرشفية squamous. حرشفي 1

وقد تكون ملساء ، وعرض الخلية يكون أكبر من طولها ، ونواتها مركزية ومسطحة إلى حٍد 

كبير.. تظهر خاليا هذا النسيج مضلعة في المقطع السطحي أما في المقطع الجانبي أو العمودي 

حيث توجد النواة. هذا النسيج  فتظهر مغزلية الشكل رقيقة عند الحافات ومتوسعة في الوسط

أو واسع االنتشار في الجسم إذ أنه يدخل في تركيب األغشية المبطنة للتجاويف الجسمية )الصفاق 

والجنب والتامور( وكذلك يدخل في تركيب األغشية المغطية لألعضاء ضمن هذه البريتون 

ة دائماً بسائل مائي هو التجاويف.. وهذه األغشية جميعها تسمى األغشية المصلية تكون مرطب

 .serous fluidالسائل المصلي 

 

 الغشاء المصلي serous membrane  نسيج ظهاري حرشفي بسيط يسمى

mesothelium  يستند إلى طبقة رقيقة من نسيج ضام مفكك ، وهذا يدل على أن الـ

mesothelium  تبطن التجاويف الجسمية وتغطي األعضاء الموجودة ضمن هذه

 التجاويف.

 المسراق mesentery  غشاء مزدوج يتكون من طبقة رقيقة من نسيج ضام مفكك

 محصورة بين طبقتين من نسيج ظهاري حرشفي بسيط أي طبقتين من المتوسطة.

كما يبطن النسيج الظهاري الحرشفي أيضاً القلب وجميع األوعية الدموية واللمفاوية فيسمى 

 membranous، ويوجد أيضاً في التيه الغشائي  endotheliumفي هذه الحالة بالبطانة 

labyrinth  لألُذن الداخلية ، وفي أجزاء من محفظة بومانBowman's capsule  في النبيبات(

للطبقة الجدارية( حيث يحدث ترشيح السوائل ، وفي األسناخ   uriniferous tubulesالبولية 

 حيث يحدث تبادل الغازات. alveoliالرئوية 
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/ خالياه تشبه المواشير القصيرة وليست مكعبة وجاءت تسميته بالمكعب حيث cuboidal . مكعب2

تظهر الخاليا في المقطع العمودي بشكل مربعات تقريباً ، أما في المقطع السطحي والمستعرض 

الموازي للسطح فإن الخاليا تظهر سداسية الشكل تقريباً وطول الخاليا عموماً مساوي لعرضها ، 

ويتها كروية مركزية الموقع.. يوجد هذا النسيج في أجزاء من النبيبات البولية وفي كثير وتظهر أن

 من الوحدات الفارزة وقنواتها ، كما يغطي سطح المبيض.

/ خالياه تشبه المواشير الطويلة وتظهر في المقطع العمودي بشكل columnar. العمودي 3

وأنويتها بيضوية وطويلة ، ومحورها  مستطيالت ، وعموماً طول الخاليا أكبر من عرضها

الطولي موازي لمحور الخلية وتقع بالقرب من قاعدة الخلية وعلى مستوى واحد لكل الخاليا. 

تقترن وظيفة هذا النسيج باالمتصاص أو االفراز فضالً عن وظيفة الحماية ، لذا يبطن جزء كبير 

اليا هذا النسيج نوع آخر من الخاليا من القناة الهضمية وقنوات كثير من الغدد ، وقد يرافق خ

 .goblet cellsتقوم بإفراز المواد المخاطية تسمى بالخاليا الكأسية 

وهذا يوجد في  ciliaوقد يكون سطح الخاليا الحر لهذا النوع من النسج مزود باألهداب 

في الرئة ، أما النسيج غير المهدب منه فيوجد في  bronchiolesوالقصيبات  uterusبطانة الرحم 

في السطح  striated borderبطانة المعدة.. ويمتاز النسيج المبطن للمعي بوجود الحافة المخططة 

الحر لخالياه إذ تظهر بشكل شريط ضيق مخطط تحت المجهر الضوئي أما عند فحصها باستخدام 

بالزمية إصبعية الشكل ممتدة من الغشاء البالزمي المجهر االلكتروني فتظهر بشكل نواتئ سايتو

 وظيفتها زيادة سطح االمتصاص. microvilliللخلية وتدعى بالزغيبات 

فيتكون من أكثر من نوع واحد من الخاليا  النسيج الظهاري المطبق الكاذب العموديأما 

توحي بأن النسيج  التي تقع أنويتها في مستويات مختلفة كما يظهر في المقطع العمودي ، وبهذا

مكون من أكثر من طبقة واحدة من الخاليا.. وتستند جميع الخاليا إلى الصفحة القاعدية لكن بعضها 

ال يصل إلى السطح ، ويمكن تمييز نوعين من الخاليا في هذا النسيج هما العمودية والقاعدية ، وقد 

قد يكون النسيج مزود باألهداب فيوجد  تتخلل هذا النسيج أحياناً خاليا كأسية تفرز المواد المخاطية.

أما غير المهدب فيوجد في بطانة القنوات الكبيرة للغدد اللعابية  tracheaعندئذ في بطانة الرغامى 

 .urethraوفي بعض أجزاء القنوات التناسلية الذكرية كاإلحليل 

فيتكون من أكثر من طبقة واحدة من  بالنسيج الظهاري المطبق أو المركبوأما ما يتعلق 

 surfaceالخاليا تختلف في الشكل والمستوى من طبقة إلى أُخرى ، لذا فإن الخاليا المكونة للسطح 

layer  هي فقط التي تستخدم في تصنيف شكل هذا النسيج فمثالً النسيج الحرشفي المطبق يشمل

ن خاليا حرشفية أو مسطحة ومنها جاءت أكثر من طبقة واحدة من الخاليا والطبقة السطحية تتضم

تسميته. ويوجد النسيج الظهاري المطبق أو المركب في المناطق المعرضة لألذى واالحتكاك وبذلك 

يحافظ على أجزاء أعضاء الجسم التي يغطيها أو يبطنها ، ويصنف نسبة إلى شكل خالياه السطحية 

 إلى:
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يس للجسم ويتكون من عدة طبقات من الخاليا يختلف . مطبق حرشفي/ يعد هذا النوع الواقي الرئ1

عددها باختالف موقعها ، وتكون الخاليا المستندة إلى الصفحة القاعدية مكعبة أو عمودية أما 

خاليا الطبقة الوسطية فتكون مضلعة وأكبر حجماً منها ، وقد ترتبط هذه الخاليا ببعضها 

فتعطيها مظهراً شوكياً.. ثم تبدأ الخاليا بالتسطح  bridgesبالجسور البروتوبالزمية بين الخلوية 

كلما اقتربنا من سطح النسيج الخارجي حيث تصبح الخاليا حرشفية رقيقة وقد تتقرن فتفقد نواها 

وتموت وتصبح بشكل حراشف متقشرة فيسمى النسيج عندئذ بالظهاري المطبق الحرشفي 

في خاليا الطبقات السطحية ، وهذه  keratinنتيجة لترسب الـ  .keratinized s.s.e.tالمتقرن 

المادة بروتينية ليفية غير حية قوية مقاومة للتغيرات الكيميائية واالحتكاك ومانعة لدخول البكتريا 

والماء نسبياً.. مثال هذا النسيج بشرة الجلد والتي تكون سميكة جداً في راحة اليد وأخمص القدم ، 

لتجويف الفم والمريء والقناة الشرجية والمهبل فيكون رطباً أما النسيج المطبق الحرشفي المبطن 

وخاليا الطبقات السطحية منه غير متقرنة فيسمى مطبق حرشفي غير متقرن ويعوض عن 

الخاليا السطحية التي تتساقط في كال النوعين بأُخرى جديدة تتكون أصالً من خاليا الطبقة 

 القاعدية.

ون مكعبة الشكل ، من أمثلة قنوات الغدد العرقية حيث تتكون . مطبق مكعب/ الخاليا السطحية تك2

وكذلك يعد النسيج  ovarian folliclesمن طبقتين من الخاليا وبطانة الجريبات المبيضية 

والنسيج المكون للغدد الزهمية في  seminiferous tubulesالظهاري المبطن للنبيبات المنوية 

 الجلد من هذا النوع من النسيج.

طبق عمودي/ الخاليا السطحية تكون عمودية الشكل أما خاليا الطبقات الواقعة أسفلها فتكون . م3

مضلعة وأصغر حجماً منها ، هذا النوع من النسيج نادر الوجود ويغطى مساحات صغيرة من 

 cavernous partبعض األعضاء كما في قبو ملتحمة العين وجزء من بطانة اإلحليل الذكري 

of the urethra .وفي جزء من بطانة البلعوم وفي القنوات اإلفرازية الكبيرة لبعض الغدد 

 stretched. المتحول/ يشبه النسيج الظهاري المطبق الحرشفي غير المتقرن عندما يكون متمدداً 4

تكون خاليا الطبقة السطحية مظلية الشكل بدالً من حرشفية  contractedوعندما يكون متقلصاً 

ويكون عدد الطبقات الخلوية أكثر مما هو عليه في حالة التمدد.. وبذلك يكون هذا النوع من 

النسيج مناسب جداً ألن يبطن األعضاء المجوفة المعرضة لمثل هذا التمدد كالمثانة البولية 

 والحالب وحوض الكلية.

القاعدية لهذا النسيج صغيرة ومضلعة وغير منتظمة وتستند إلى صفحة قاعدية   خاليا الطبقة

أما الطبقات السطحية في حالة التقلص فتكون كبيرة سطحها الحر محدب والداخلي ذو تقعرات 

مظلية الشكل تستقر فيها تحدبات الخاليا الكمثرية الشكل الواقعة تحتها وقد تحوي خاليا الطبقة 

 ثر من نواة واحدة.السطحية على أك

ويكون الغشاء البالزمي للسطح الحر أكثر سمكاً من بقية األجزاء األُخرى والخيوط التوترية 

tonofilaments  ضمن السايتوبالزم كثيرة العدد في هذا الجزء ، ولهذا السطح وظيفة مهمة في

ه إلى سائل البول في أنه يمنع انتشار الماء عبر خاليا النسيج المتحول من األنسجة الواقعة تحت

تجويف المثانة ، ويمنع أيضاً تأثير البول في خاليا النسيج المبطن للمثانة.. هذا وإن قلة عدد 

وكثرة عدد الطيات المتداخلة والموجودة في األغشية البالزمية  desmosomesالجسيمات الرابطة 

 تقلص.للخاليا الواقعة تحت الطبقة السطحية تساعد على عملية التمدد وال
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 خالصة 

الميزات الرئيسة للنسج الظهارية/ يستند تصنيفها على أساس عدد الطبقات الخلوية وشكل . 1

الخاليا. الغشاء القاعدي يفصل الظهارة عن النسيج الضام. كل الظهارة غير وعائية ويتم استالم 

 المواد المغذية وطرح فضالت األيض عن طريق االنتشار. تحورات السطح تشمل أهداب

 متحركة ، زغيبات ، وأهداب مجسمة.

الظهارة الحرشفية البسيطة/ طبقة واحدة من خاليا حرشفية أو مسطحة تشمل المتوسطة . 2

mesothelium  والبطانةendothelium المتوسطة تبطن السطوح الخارجية لألعضاء .

واللمفاوية. تتلخص الهضمية والرئة والقلب. البطانة تبطن حجيرات القلب واألوعية الدموية 

 وظائفها في الترشيح واالنتشار والنقل واإلفراز وتقليل االحتكاك.

الظهارة المكعبة البسيطة/ طبقة واحدة من خاليا مستديرة. تبطن القنوات الصغيرة والنبيبات . 3

 الكلوية. تحمي القنوات وتنقل وتمتص المواد المترشحة في النبيبات الكلوية.

ية البسيطة/ كل الخاليا طويلة وبعضها مبطن بالزغيبات. تبطن تجويف الظهارة العمود. 4

 األعضاء الهضمية. تفرز مخاط يحمي بطانة المعدة. تمتص المواد المغذية في المعي الدقيق.

الظهارة العمودية المطبقة الكاذبة/ ظهارة ذات أهداب أو أهداب مجسمة/ كل الخاليا تصل . 5

طح. في الممرات التنفسية تعمل الخاليا المهدبة على تنظيف الهواء الغشاء القاعدي لكن ليس الس

المستنشق وتنقيته وتنقل المواد الدقائقية عبر سطوح الخاليا. في القناة أو الجهاز التوالدي 

في الخصى تقوم الخاليا المهدبة بنقل البيوض والحيامن عبر  efferentاألُنثوي والقنوات الناقلة 

 سطوح الخاليا.

الظهارة المطبقة/ تتكون من طبقات عديدة من الخاليا وطبقة الخاليا السطحية تحدد نوع النسيج . 6

الظهاري. الظهارة الحرشفية غير المتقرنة تحوي طبقة خلوية سطحية حية. على النقيض منها 

عبة المتقرنة. الظهارة المتقرنة تمنح الحماية ضد التآكل والغزو البكتيري والجفاف. الظهارة المك

 تبطن القنوات االبرازية الكبيرة في مختلف األعضاء. الظهارة المكعبة تمنح الحماية للقنوات.

الظهارة المتحولة/ تتواجد بشكل خاص في الكؤوس الكلوية والحوض الكلوي والحالبان والمثانة. . 7

ج الواقع تغير الشكل استجابة للتمدد نتيجة تجمع السائل. تكون حاجز واقي بين البول والنسي

 تحته.

 

 أنواع الظهارة المغطية والمبطنة



 16من  8الصفحة 
 

 . التخصصات في سطوح خاليا النسج الظهارية )السطح الحر والجانبي والقاعدي(:6

واتصال   cohesionهناك العديد من التراكيب المرتبطة بأغشية الخاليا تساهم في تماسك 

الخاليا مع بعضها.. وهذه التراكيب تظهر في معظم األنسجة لكنها واضحة في النسج الظهارية ، 

 فالخاليا الظهارية متماسكة جداً وتحتاج إلى قوى ميكانيكية قوية نسبياً لتفصلها عن بعضها.

 :Free surfaceأوالً: السطح الحر 

وهو يمتلك تخصصات سايتوبالزمية  وهو السطح المعرض للهواء أو المواجه للسوائل..

وتخصصات غير سايتوبالزمية كالصفائح المفرزة  ciliaواألهداب  microvilliمثل الزغيبات 

secreted plates. 

 0.1نواتئ سايتوبالزمية صغيرة ونحيفة تشبه األصابع طولها أقل من  /microvilliالزغيبات . 1

زغيبة تتكون من انبعاج الغشاء البالزمي  2000مايكرون عددها في الخلية الواحدة حوالي 

للسطح الحر للخاليا وتحوي سايتوبالزم يحتل مركزه خيوط دقيقة من األكتين 

microfilaments of actin ق في السايتوبالزم القمي للخلية إذ تندمج وتمر هذه الخيوط بعم

هذا الوصف يظهره المجهر  terminal webمع شبكة أُخرى من الخيوط تدعى الوترة النهائية 

في  brush borderااللكتروني فقط ، أما الضوئي فتظهر بشكل حافة مخططة أو فرشية 

على زيادة سطح االمتصاص  الظهارة المبطنة للمعي وجزء من النبيبات البولية وهي بذلك تعمل

توجد في  sterociliaواإلفراز والتسلم الحسي. وهنالك تراكيب أُخرى تدعى األهداب المجسمة 

وتظهر تحت المجهر  epididymisالظهارة المبطنة للقناة التناسلية الذكرية المسماة البربخ 

هر االلكتروني الضوئي بشكل خصل طويلة خيطية غير متحركة ، بينما تظهر في حالة المج

بشكل مجاميع من الزغيبات الطويلة النحيفة التي تكون غالباً متفرعة لذلك فهي ال تشبه األهداب 

الحقيقية ، كما توجد األهداب المجسمة هذه في عضو كورتي في األُذن الداخلية وهي أكثر 

 انتظاماً فتكون في هذه الحالة مستلمات حسية.

سطحية شائعة تقريباً في كل الخاليا في الجسم ، وهي تشبه وهي تحورات  /ciliaاألهداب . 2

 270امتدادات الشعر ، وقد تكون كثيرة جداً وقطرها أكبر من قطر الزغيبات ، وعددها قد يبلغ 

هدب وأكثر في الخلية الواحدة ، كما في بطانة الرغامى ، وهناك تراكيب أُخرى تسمى السياط 

flagella  فإذا كانت هذه النواتئ للخلية الواحدة قصيرة وكثيرة العدد وهي نواتئ تشبه األهداب ،

ُسميت أهداباً وإذا كانت طويلة وعددها قليل ُسميت سياطاً. والهدب خيط بروتوبالزمي نحيف 

ينشأ منه  basal corpuscleمحاط بغشاء بالزمي ، ويوجد في قاعدة كل هدب جسيمة قاعدية 

قد يمتد بعيداً في السايتوبالزم. يُظهر المجهر االلكتروني  الذي ciliary rootletالجذير الهدبي 

أن الهدب يحوي تسعة مزدوجات من النبيبات المحيطية الموقع وفي الوسط زوج آخر تكون 

منفصلة بعضها عن بعض بعكس النبيبات المحيطية ، وتكون الجسيمة القاعدية بشكل اسطوانة 

من النبيبات المحيطية وبذلك  tripletsثالثية  مجوفة يحوي جزؤها المحيطي على تسعة مجاميع

في تركيبها العام ، تنشأ األهداب من الجسيمات القاعدية الناشئة من تضاعف  centrioleتشكل 

المريكزين في الخلية ، ويتحرك الهدب بضربة سريعة لألمام تتبعه ضربة رجعية بطيئة وبهذا 

ة الحاوية لألجسام الغريبة باتجاه واحد تتولد حركة موجية تساعد في دفع المواد المخاطي

 للتخلص منها.
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مواد صلبة يفرزها السايتوبالزم وتطرح على السطح  /secreted platesالصفائح المفرزة . 3

. من أمثلتها محفظة عدسة cuticulaeالحر للخلية الظهارية وقد تنفصل عنه مكونة القشيرات 

لعضو كورتي في األُذن  tectorial membraneوالغشاء السقفي  lens capsuleالعين 

 وصدفة المحار وقشيرة الحشرات. enamel of toothالداخلية وطبقة المينا في األسنان 

 

 :Lateral surfaceثانياً: السطح الجانبي 

وهو أي سطح غير السطح الحر والقاعدي ويكون على اتصال وثيق مع بقية الخاليا التي 

والتخصصات في السطوح الجانبية تعمل على مقاومة القوى التي تعمل على هي من النوع نفسه ، 

انفصالها بعضها عن بعض فهي إذاً المسؤولة عن تماسك الخاليا والتصاقها ببعض ،وتشمل هذه 

 التخصصات:

المتجاورة  تكون الفسح بين الخاليا الظهارية /intercellular cementالمالط بين الخاليا . 1

ضيقة جداً حيث ينفصل جزءا الغشاء البالزمي المتقابالن للخليتين المتجاورتين بمسافة قدرت بـ 

100-150 Å  ويشغل هذه الفسحة كمية صغيرة منmucopolysaccharides  الحاوية على

تركيز عاٍل من آيونات الكالسيوم الموجبة والسترونتيوم أيضاً ، ورغم ضيق هـذه الفسح فقد 

خترقها الخاليا الجوالة والمواد الغذائية ، وإلظهار هذا التخصص في السطح الجانبي تستخدم ت

 نترات الفضة التي تظهره بلون أسود.

عبارة عن جسيم كثيف وصغير يوجد في مناطق الجسور بين  /desmosomeالجسيم الرابط . 2

وبالزمية تمتد إلى سطوح والتي هي عبارة عن نتوءات سايت intercellular bridgesالخاليا 

الخاليا الجانبية ، ويفصل البروزين المتقابلين للجسر الواحد فسحة ضيقة بين الخاليا.. كما يوجد 

ويتكون كل لييف موتر من  tonofibrilsفي هذه الخاليا أيضاً خيوط تسمى اللييفات الموترة 

خيوط الموترة وكأنها وتبدو هذه ال tonofilamentsوحدات صغيرة تدعى بالخيوط الموترة 

تمر ضمن الجسر الموجود بين الخليتين المتجاورتين عبر الفسحة الضيقة. ويتكون الجسيم 

ليدل على وظيفته  macula adherensالرابط )تم االصطالح على تسميته ببقعة االلتصاق 

وشكله( كما يظهر تحت المجهر االلكتروني من نصفين متقابلين كل نصف منهما على شكل 

رص بيضوي صغير قطره الطويل عمودي على الصفحة القاعدية وموازي للمحور الطولي ق

للخلية. كما يالحظ في وسط منطقة الفسحة بين الخاليا في منطقة الجسيم الرابط صفاحة مركزية 

central lamina  .رقيقة بوضع موازي لجزئي الغشاءين البالزميين للخليتين المتجاورتين

وذلك في  hemidesmosomeهارية يالحظ أحياناً نصف جسم رابط وفي بعض النسج الظ

 منطقة الغشاء البالزمي القاعدي المجاورة للصفحة القاعدية.

توجد هذه التراكيب بالقرب من السطح الحر للخاليا ،  /terminal barsالقضبان النهائية . 3

يرة معتمة بالقرب من وعند فحص المقاطع العمودية تظهر القضبان النهائية بشكل قضبان قص

سطح الخاليا الحر ومن هنا جاءت تسميتها ، أما في المقاطع المستعرضة فتظهر بشكل سداسي 

محددة الخاليا من جميع الجهات. وتحت المجهر االلكتروني تظهر منطقة التقابل الجانبية في 

ون من تتك junctional complexالخاليا بشكل مساحة متخصصة تدعى المعقد االلتحامي 

 ثالثة أجزاء متميزة:
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/ وهو الجزء الذي يقع تحت السطح الحر مباشرة وفيه zonula occludensأ( النطيقة المغلقة 

 يلتحم جزءا الغشاء البالزمي للخليتين المتجاورتين وبهذا تختفي تماماً الفسحة بين الخاليا.

البالزميين للخليتين / وهي منطقة تقارب الغشاءين zonula adherensب( نطيقة االلتصاق 

 المتجاورتين بينهما فسحة خلوية مملوءة بمادة خيطية دقيقة.

 .desmosomeأو الجسيم الرابط  macula adherensج( بقعة االلتصاق 

 

تعد أعقد التحورات لألغشية البالزمية المتجاورة ، ويكون  /gap junctionالروابط الفسحية . 4

الغشاءان البالزميان المتقابالن مفصولين بفسحة تكون مخترقة بعدد من تراكيب اسطوانية تدعى 

وكل كونكسون يتألف من ستة وحدات ثانوية  connexonكل اسطوانة منها بـ كونكسون 

بروتينية لها شكل قضيبي. وتوجد زاوية ميل بين القضبان والغشاء الخلوي وبتغير هذه الزاوية 

تغلق أو تفتح هذه األنابيب فتتصف القناة المفتوحة المتكونة بكونها أليفة للماء وتسمح بالمرور 

دالتون كأيونات الحوامض  800صل وزنها إلى بين الخلوي إلى مدى واسع ألنواع الجزيئات ي

األمينية والسكريات والفيتامينات وهرمونات معينة ، ثم يعمل دوران نهايات الوحدات الثانوية 

 على غلق القناة وبذلك تمنع مرور المواد بين الخاليا.

هذا التخصص يتكون من  /interlocking membranesاألغشية ذات التشبيك المحكم . 5

ل السطوح المتقابلة للخاليا المتجاورة مع بعضها كتداخل أصابع اليد مع أصابع اليد األُخرى تداخ

بعضها مع بعض وهذا التداخل مصحوب بوجود الجسيمات  zipperأو كتداخل أسنان السحاب 

 proximal convolutedالرابطة عادة. ويالحظ هذا التداخل في بطانة النبيب الملتوي الداني 

tubule الكلية ، وهو تداخل ميكانيكي مهم لمنع انفصال الخاليا من جانب ولزيادة مساحة  في

 السطح وبذلك يكون له دور مهم في عملية انتقال السوائل.

 

تتمثل تخصصاته في الصفحة القاعدية ، كما يُظهر  :Basal surfaceثالثاً: السطح القاعدي 

الغشاء البالزمي للسطح القاعدي كثيراً من الطيات التي يعتقد أنها تزيد من مساحة ذلك السطح 

وكذلك تثبت الخاليا مع الصفحة القاعدية ، يالحظ وجدود هذه الطيات في النبيبات الملتوية البولية 

 اف الجسيمات الرابطة أحياناً في الغشاء البالزمي القاعدي.الكلوية.. فضالً عن ذلك توجد أنص

 

 الروابط الخلوية والتخصصات السطحية
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 مفردات المحاضرة الثالثة:

 . النسج الظهارية الغدية )الغدد(.7

. تصنيف الغدد نسبة إلى: )طريقة اإلفراز ، عدد الخاليا الداخلة في تركيب الغدة ، نوع المادة 8

 سهام خالياها في اإلفراز(.المفرزة ، مدى إ

 . تركيب الغدة المركبة.9

 . تكون الغدد.10

 . وظائف النسج الظهارية.11

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النسج الظهارية الغدية )الغدد(:. 7

أما المجموعة الثانية من النسج الظهارية والمسماة بالنسيج الغدي )الغدد( فتتلخص وظيفته 

األساس في الفعالية اإلفرازية )مع وجود بعض الخاليا التي أصلها من النسيج العصبي أو الضام 

نائية الذي يعد عملية حيوية ب secretionتقوم بهذه الفعالية أيضاً(.. ويجب التمييز بين اإلفراز 

تتضمن صنع وتركيب مواد مفيدة للكائن أو لصغاره ، مثالها االنزيمات الهاضمة والهرمونات 

والمخاط والحليب ، فضالً عن أن هناك غدد معينة تنتج خاليا بأكملها كالخاليا اللمفية 

lymphocytes  التي تنتجها األعضاء اللمفاويةlymphoid organs  والخاليا الجنسية التي ،

 ها الغدد التناسلية وهذه الخاليا ليست مفيدة للكائن نفسه لكن الستمرار نوعه.تنتج

فهو عملية تجميع المواد الضارة من الدورة الدموية ثم التخلص  excretionأما اإلفراغ 

، كما يتم التخلص من المواد  CO2و  ureaواليوريا  bile pigmentsمنها كصبغات الصفراء 

جة الجسم بعملية اإلفراغ أيضاً مثل الماء واألمالح وسكر الكلوكوز المفيدة الفائضة عن حا

 والهرمونات الجنسية.

مجموعة من الخاليا تخصصت بوصفها عضواً لإلفراز أو اإلفراغ مع أن  glandالغدة 

 هناك خاليا مفردة تعمل عمل وحدات غدية مستقلة لكنها ليست أعضاء.

 

تصنيف الغدد نسبة إلى: )طريقة اإلفراز ، عدد الخاليا الداخلة في تركيب الغدة ، نوع المادة . 8

 ، مدى إسهام خالياها في اإلفراز(:المفرزة 

 . نسبة إلى طريقة اإلفراز مثل:1

/ تكون مزودة بقنوات تنقل المادة المفرزة إلى سطح exocrine glandsغدد خارجية اإلفراز  -

ي الذي نشأت منه أي خارج الدم أو اللمف.. مثالها غدد الجلد والقناة الهضمية النسيج الظهار

 والبولية التناسلية.

/ ليس لها قنوات حيث تطرح إفرازاتها في الدم endocrine glandsغدد داخلية اإلفراز )صم(  -

 أو صماء.. مثالها الغدة الدرقية والنخامية والكظرية. ductlessمباشرة أي أنها ال قنوية 

/ تتضمن جزء خارجي اإلفراز وآخر داخلي.. ومثالها غدة mixed glandsغدد مختلطة  -

 البنكرياس.

/ وهي غدد ال تطرح افرازاتها إلى خارج الخلية وال إلى الدم.. acrine glandsغدد ال إفرازية  -

 بيبية.ومثالها كريات الدم البيض الح
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 . نسبة إلى عدد الخاليا الداخلة في تركيب الغدة:2

في النسيج  goblet cell/ مثالها الخلية الكأسية unicellular glandsغدة وحيدة الخلية  -

الظهاري العمودي البسيط المبطن للمعي وكذلك المطبق العمودي الكاذب المهدب في الرغامى ، 

بتكوين مادة اإلفراز وعندما تمتلئ الخلية بها يصبح الجزء  وُسميت كذلك نسبة إلى شكلها إذ تبدأ

العلوي منها متوسعاً ويبقى الجزء القاعدي نحيفاً وبذلك تتخذ شكل الكأس.. تفرز هذه الخلية 

وهي مادة بروتينية كربوهيدراتية لزجة كثيفة واقية ، ويتركز  mucinالغدية مادة المخاط 

ية ويحوي النواة المنضغطة والمسطحة أحياناً والتي تكون الهيولي في الجزء القاعدي من الخل

باتجاه القاعدة. قد تكون مدة حياة هذه الخلية طويلة فتعيد دورتها اإلفرازية بضع مرات وبعدها 

تموت ويعوض عنها بخاليا تجاورها تعاني مراحل التخصص لتتخذ شكل الخلية الكأسية ، أو 

 ي بطانة المعي.تكون مدة حياتها أياماً قليلة كما ف

/ تتكون من صفيحة النسيج الظهاري نتيجة تكاثر multicellular glandsغدة متعددة الخاليا  -

الخاليا في المنطقة التي ستتكون فيها الغدة واندفاع كتلة الخاليا المتكاثرة ضمن النسيج الضام 

ة اإلفراز وإنما تعمل ال تقوم بعملي excretory ductsالوعائي ولمعظم هذه الغدد قنوات مفرغة 

على ايصال المواد المفرزة من الجزء الفارز إلى السطح الخارجي الذي ستفتح فيه ، والجزء 

.. وتصنف الغدد متعددة الخاليا secretory unitsالفعال في هذه الغدة هي الوحدات الفارزة 

 نسبة إلى تفرع أو عدم تفرع القناة المفرغة إلى:

 .simple glands* الغدد البسيطة 

 .compound glands* الغدد المركبة 
 

الغدد البسيطة تتألف من وحدة أو وحدات فارزة تتصل بالنسيج الظهاري السطحي الذي نشأت 

 منه أما مباشرة أو بوساطة قناة مفرغة غير متفرعة وتصنف نسبة إلى شكل الوحدة الفارزة إلى:

 :تكون وحداتها الفارزة بشكل نبيبات وتشمل tubular glandsغدد نبيبية ( 1)

 .مثل الغدد المعوية .straight t. gالغدة النبيبية المستقيمة  -

 ..sweat gمثل الغدة العرقية  .coiled t. gالغدة النبيبية الملتوية  -

تكون فيها الوحدة الفارزة متفرعة إلى نبيبين أو أكثر  .branched t. gالغدة النبيبية المتفرعة  -

وغدد برونر  uterineفي الجزء البوابي للمعدة وغدد الرحم  .pyloric gمثل الغدة البوابية 

Brunners g. .في االثنى عشر 
 

تكون وحداتها الفارزة متوسعة بشكل أسناخ  .alveolar or acinary g( غدد سنخية أو عنبية 2)

 ات كروية أو بيضوية وتشمل:أو عنيب

تتكون من وحدة  .unbranched alveolar or acinar gغدة سنخية أو عنبية غير متفرعة  -

 mucousفارزة واحدة غير متفرعة وال يوجد هذا النوع في الثدييات ، مثالها الغدد المخاطية 

 في جلد الضفدع. poisonousوالسمية 

يكون السنخ أو العنبة إما مقسم بحواجز  .branched a. or a. gغدة سنخية أو عنبية متفرعة  -

اخ في الجلد أو األسن sebaceousالغدة الزهمية مثل غر مما هي عليه أصإلى أسناخ أو عنيبات 

 .eyelidفي جفن العين  Meibomianمثالها غدة ميبومي مرتبة على طول القناة المفرغة 
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فرغة فيها متفرعة وتصنف نسبة إلى شكل الوحدات أما الغدد المركبة فتكون القناة الم

 الفارزة التي تتصل بالقناة إلى:

 مثل الكلية والخصية. .compound t. gالغدة المركبة النبيبية  -

 مثل اللبنية. compound alveolarالغدة المركبة السنخية أو العنيبية  -

 ..salivary and lacrimal g الغدة المركبة النبيبية السنخية مثل الغدد اللعابية والدمعية -

 

 . نسبة إلى نوع المادة المفرزة مثل:3

تفرز سائل مائي يحوي على اإلنزيمات ومثالها الغدة النكفية اللعابية  .serous gالغدد المصلية  -

parotid g.. 

والغدد  palatineتفرز المواد المخاطية ومثالها الغدد الحنكية  .mucous gالغدة المخاطية  -

 الموجودة في قاعدة اللسان.

تفرز مزيج من السائل  mixedأو المختلطة  .sero-mucous gالغدة المصلية المخاطية  -

المصلي الذي يحوي انزيمات )خمائر( وسائل مخاطي ، إذ تحوي وحدات فارزة مصلية وأُخرى 

طية وعندئذ تتجمع مخاطية أو تحوي الوحدة الفارزة الواحدة على خاليا مصلية وخاليا مخا

الخاليا المصلية بشكل قبعة فوق الخاليا المخاطية وتظهر في المقطع بشكل هاللي لذا تسمى 

ومثالها الغدة اللعابية تحت الفك  serous demiluneمجموعة الخاليا المصلية بالهالل المصلي 

 ..submandibular gأو الغدة تحت الفك السفلي  .submaxillary gالعلوي 

 

 نسبة إلى مدى إسهام خالياها في اإلفراز مثل:. 4

تتكون المواد المفرزة وتطرح إلى خارج الخلية بتنافذها من خالل  merocrineالغدة الفارزة  -

غشاء الخلية دون تمزقه ودون فقدان أي جزء من السايتوبالزم ، مثالها الغدة اللعابية 

 والبنكرياس.

تتجمع المواد المفرزة في الجزء العلوي للخلية ثم ينبعج ذلك الجزء من  apocrineالغدة المفترزة  -

الخلية إلى الخارج بشكل انتفاخ صغير وينفصل بعد ذلك حاوياً على المواد المفرزة وبذلك تفقد 

 الخلية جزءاً من سايتوبالزمها مع المواد المفرزة ، مثالها الغدد الثديية والعرقية.

تمتلئ الخلية بالمواد المفروزة في هذا النوع من الغدد ثم تتحطم  holocrineالغدة المنفرزة  -

 بأجمعها وبهذا تعد المادة المفروزة الخلية نفسها مع ما تحويه من مواد ، مثالها الغدة الزهمية.
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 تركيب الغدة المركبة:. 9

 مكونة من نسيج ضام كثيف. capsuleتحاط الغدة المركبة بمحفظة * 

بوساطة حواجز من نسيج ضام ممتدة من  lobesفظة مقسمة عادة إلى فصوص * تكون المح

 المحفظة.

بوساطة حواجز رقيقة مكونة من  lobulesأصغر تدعى الفصيصات  * ينقسم كل فص إلى وحدات

 نسيج ضام أيضاً مسندة من الحواجز بين الفصوص.

للغدة إلى فروع أصغر مما هي عليه بين الفصوص تدعى  main duct* تنقسم القناة الرئيسة 

 .interlobar ductsبالقنوات بين الفصية 

* تنقسم أو تتفرع هذه القنوات بين فصيصات الغدة إلى فروع أصغر تسمى القنوات بين 

 .interlobularالفصيصات 

وهذه  intralobular* هذه القنوات تتفرع إلى فروع أصغر تدعى القنوات داخل الفصيصات 

تتصل بتجويف  intercalatedتكون مستمرة مع قنوات دقيقة جداً تدعى القنوات االقحمية 

 الوحدة الفارزة.

هناك خاليا خاصة نجمية الشكل ظهارية األصل بين خاليا الوحدة الفارزة والصفحة 

أو  myoepithelialالقاعدية تكون لها القابلية على التقلص تدعى بالخاليا العضلية الظهارية 

وتحوي عادة نواة صغيرة وعناصر سايتوبالزمية ليفية لذا تظهر  basket cellsالخاليا السلية 

كالخاليا العضلية الملساء ووظيفتها ، ويعتقد أن وظيفة هذه الخاليا هي مساعدة الغدة على إخراج أو 

 دفع المواد المفروزة منها.

 

 تكــون الغــدد: .10

الخارجية والداخلية اإلفراز في األدوار الجنينية على شكل بروز غير مجوف * ينشأ كال النوعين 

 من خاليا النسيج الظهاري نتيجة انقساماتها المتكررة.

* يزداد البروز بالنمو ويمتد إلى داخل النسيج الضام المجاور للنسيج الظهاري األصلي بشكل حبل 

 خلوي.

 تي تحتل مركز الحبل.* يتجوف هذا الحبل نتيجة انحالل الخاليا ال

 * يتخصص القسم النهائي من هذا التركيب إلى الجزء الفارز وما بقي منه يكّون قناة الغدة.

* في حالة الغدد الصم الداخلية اإلفراز فالخاليا الظهارية التي تربط الجزء النهائي للحبل بصفحة 

غدة مكونة من كتلة من النسيج الظهاري تضمحل وتتالشى تاركة الجزء النهائي ليتحول إلى 
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خاليا ظهارية يحيطها ويتخللها النسيج الضام واألوعية الدموية التي تنقل افرازاتها إلى الدم 

 مباشرة.

 

 وظائف النسج الظهارية:. 11

: حماية الكائن الحي من األذى الخارجي وفقدان الرطوبة ونفاذ البكتريا protection. الحماية 1

، وكذلك حماية األسطح الجسمية الداخلية )بطانة( من التآكل أو التلف  الضارة كما في حالة الجلد

كما في حالة المريء ، والحماية أيضاً من المحلول عالي التركيز كما في النسيج المتحول في 

 الكلية والمثانة.

: امتصاص المواد من تجويف المعي )بطانة األمعاء( أو النبيبات في absorption. االمتصاص 2

 ى.الكل

: إفراز المخاط ، الهرمونات ، البروتينات.. كما في حالة الغدد اللعابية secretion. اإلفراز 3

 والبنكرياس.

 : كما في النسيج الظهاري للكلية والغدد العرقية.excretion. اإلفراغ 4

 seminiferous tubules: كما في النسيج الظهاري للنبيبات المنوية reproduction. التكاثر 5

 في الخصية.

: كما في الخاليا الظهارية الموجودة في البراعم الذوقية sensory reception. االستقبال الحسي 6

taste buds  في اللسان والخاليا الشميةolfactory cells  أو النسيج المبطن لألنف وخاليا

 .neuroepitheliumويسمى هذا النوع من النسيج بالظهارة العصبية  retinaشبكية العين 

: النقل اآليوني/ إذ تعمل النسج الظهارية كحواجز فعالة للسيطرة على تركيز transport. النقل 7

الماء واأليونات في محتويات الجسم كما في األمعاء والنبيبات المنوية في الكلى وأقنية الغدد 

 vesiclesيصالت اللعابية والصفراء. أما النقل المسمى باالرتشاف الخلوي/ فيتم عن طريق الحو

جزيئات خارج خلوية ، وهذه الفعالية تالحظ  pinocytosisالتي تعمل على شرب أو ارتشاف 

أو  endotheliaبوضوح في الظهارة الحرشفية البسيطة المبطنة للشعيرات الدموية واللمفاوية 

 .mesotheliaالتجاويف الجسمية 

ارية القابلية على التقلص فتسمى : تملك بعض خاليا النسج الظهcontraction. التقلص 8

بالظهارية العضلية ، ويكون شكلها مغزلي مسطح وذو بروزات تشبه األصابع ، ويحوي 

السايتوبالزم على وفرة من خويطات األكتين والمايوسين.. والعديد من هذه الخاليا تحيط بالقناة 

 ية والثديية والعرقية(.الفارزة وبتقلصها تساعد على إخراج اإلفراز )مثالها الغدد اللعاب
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 نواع الغدد استناداً إلى أشكالهاأ
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