
 9من  1الصفحة 
 

 ة التاسعةالمحاضر

The Integumentary Systemًالجهازًالغطائيًً:خامسا ً

ً.ًتعريفًالجهازًالغطائي.1

ً.ًوصفًالجلدًوطبقتيهً)البشرةًواألدمة(.2

ً.ًبشرةًالجلدًالسميكًوالجلدًالرقيقًوالفروقاتًبينهما.3

ً.ًاألدمةًوطبقتيهاًالحليميةًوالشبكية.4

ً.ًلونًالجلد.5

ًوميزاتهاً)الظفرً،ًالشعرً،ًالغددًالجلديةًالزهميةًوالعرقية(..ًملحقاتًالجلد6ً
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 . تعريف الجهاز الغطائي:1

ً ًالجلد ًعن ًمعskinًعبارة ًالجسم ًسطح ًيغطي ًاألظافرًًالذي ًتشمل ًوالتي ًاألُخرى ًالخاصة مشتقاته

ًوالشعرًوبعضًالغددًالتيًترتبطًبالجلد.

ًالكائنًالحيًمنًالموادًوالمؤثراتًالمؤذيةًمثلًالمهيجاتًالكيميائيةً chemical irritantsًيقيًالجلد

ًالفيزيائيً ًوالمسبباتًأوًالعواملًالمرضphysical abrasionًوالتلفًأوًالتآكلًأوًاالهتراء pathogensًًية

عنThermoregulationًً،ًويساعدًفيًتنظيمًدرجةًحرارةًالجسمUV radiationًًواألشعةًفوقًالبنفسجيةً

ـلًبنتائجًالفعالياتًالحيوية(ً،ًويعدًالجلدًأوسعًعضوًحسيًللجسمًلقيامهsweatingًًطريقًالتعرقً )ماءًُمحمَّ

ً.Reception of touch, heat and pain sensationsًبتسلمًالحوافزًالخاصةًباللمسًوالحرارةًواأللمً

 

 . وصف الجلد وطبقتيه )البشرة واألدمة(:2

ًيتألفًالجلدًمنًطبقتينًرئيستين:

ً:ًنسيجًظهاريًمطبقًحرشفيًأصلهًالجنينيًمنًاألديمًالظاهر.epidermis.ًالبشرة1ً

التًحسيةً،ًوغددًعرقيةًوأُخرىً:ًنسيجًضامًيحتويًعلىًأوعيةًدمويةً،ًأعصابً،ًمستقبdermis.ًاألدمة2ً

ًزهمية..ًاألصلًالجنينيًلهًمنًاألديمًالمتوسط.

تدعىhypodermisًًهناكًطبقةًتحتًاألدمةًتدعىً تتكونًمنًنسيجًضامًمفككًونسيجًشحميًوأحياناً 

ً.subcutaneous layerالطبقةًماًتحتًالجلديةً

االرتباطًبينًالبشرةًواألدمةًيكونًمتعرجًوغيرًمنتظمً،ًحيثًتكّونًاألدمةًبروزاتًتدخلًفيًانبعاجاتً

ً ًالبروزاتًبالحليماتًاألدمية ًوتدعىًهذه ًأُخرىًتكّونًالبشرةdermal papillaeًًضمنًالبشرة ًومنًجهة ،

ً.epidermal papillaeبروزاتًتدخلًفيًانبعاجاتًضمنًاألدمةًوتدعىًهذهًالبروزاتًبالحليماتًالبشرويةً
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ًيكونًعمرًالجنينً ًالداخلًرحميةًعندما اسبوعًتظهرًمناطقًمعينةًمنًجلدًاإلنسان12ًًخاللًالحياة

لًعرواتًوأقواسًولفاتًأوًتتركبًمنًهذهًاألشكال(ًفيًعلىًشكلًحروفًوأخاديدًمرتبةًبأنماطًمتميزةً)بشك

قممًاألصابعًثمًبعدًذلكًفيًراحةًاليدينًوأخمصًالقدمينً،ًوهيًخاصةًلكلًفردًوتستعملًلتشخيصًاألفرادً

ًوهيًصفةًوراثيةًتتعينًبموروثاتً)جينات(ًمتعددة.finger printsًوتدعىًهذهًالتشكالتًطبعاتًاألصابعً

 

 ك والجلد الرقيق والفروقات بينهما:. بشرة الجلد السمي3

ًإلىًسميكً ًلسمكًالبشرة ًتبعا  ًالخاليًمنًالشعرthickًًيصنفًالجلد ًالجلد ًوالرقيقhairlessًًوهو ،

thinًً ًالشعر ًالحاويًعلى ًالجلد ًحيثًتكونhairyًوهو ًوأخمصًالقدم ًاليد ًالسميكًفيًراحة ًالجلد ًويوجد .

،ًأماًالجلدًالرقيقًفيغط يًبقيةًالجسمًوتكونًفيهًالبشرةًرقيقةً،ًوقدًيختلفًالجلدًالرقيقًنفسهًالبشرةًسميكةًجداً 

ًواالنبساطً ًللتمدد ًالقابلة ًفيًالسطوح ًعادة ًسميكة ًاألدمة ًتكون ًإذ ًوليسًالبشرة ًلسمكًاألدمة فيًالسمكًتبعا 

ًوتكونًرقيقةًفيًالسطوحًالقابلةًلإلنثناء.

ً

 * بشرة الجلد السميك

ًمنًالقاعدةًنحوًالسطح:تتألفًمنًخمسًطبقاتًيمكنً ًايجازهاًابتداء 

1ً ً)المولدة( ًاالنتاشية ًالطبقة .stratum germinativumًً ًالقاعدية ًبالطبقة ًأيضا  /stratum basalًوتدعى

ًالظهاريةً ًالطبقةًعلىًالصفحةًالقاعديةًفوقًاألدمةًوتتألفًمنًطبقةًأوًصفًواحدًمنًالخاليا تستقرًهذه

.ًلكلًخليةًمنًخالياًهذهًالطبقةًبروزاتًبروتوبالزميةًقصيرةًونحيفةًفيًالمكعبةًإلىًالعموديةًفيًالشكل

ًالغشاءً ًويحتوي ،ً ًبها ًالخاليا ًارتباط ًمن ًلتزيد ًالقاعدية ًالصفحة ًجيوبًفي ًمع ًتتداخل ًالقاعدي سطحها

ًالبالزميًالقاعديًلهذهًالخالياًعلىًأنصافًالجسيماتًالرابطةً،ًويظهرًقسمًمنًخالياًهذهًالطبقةًفيًأدوار

االنقسامًالخيطيًاالعتياديًوبهذاًتعملًعلىًانتاجًخالياًجديدةًتعوضًعنًالخالياًالمفقودةًفيًالطبقاتًالتيً

علىًمنطقةًالجلدًفيًالجسمًوالعمرًوعوامل30ًًً–15ًتقعًفوقهاًإذًتتجددًبشرةًجلدًاإلنسانًكلً يومًاعتماداً 

ًأُخرى.

ً–3ًةًاالنتاشيةًوتتكونًمنًعدةًصفوفًمنًالخالياً/ًتقعًفوقًالطبقstratum spinosum.ًالطبقةًالشائكة2ً

وتتسطحًالخالياًباتجاهًالجزءًالحر10ًً وتكونًمضلعةًالشكلًوغيرًمنتظمةًومنفصلةًبعضهاًعنًبعضًقليالً 

ًالمجهرً ًأوضحها ًالتي ًاألشواك ًيشبه ًبما ًمغطى ًالضوئي ًالمجهر ًتحت ًالخاليا ًهذه ًسطح ًيظهر للجلد.

ًبروتوب ًبروزات ًبشكل ًيسمىًااللكتروني ًما ًلتشكل ًالمجاورة ًالخاليا ًمن ًمثيالتها ًتقابل ًقصيرة الزمية

،ًكماًأظهرًالمجهرًااللكترونيًوجودًالجسيماتًالرابطةintercellular bridgesًًبالجسورًماًبينًالخلويةً

desmosomesًًًالسطح ًفي ًتثخن ًعن ًعبارة ًالرابط ً)الجسيم ًالبروتوبالزمية ًالبروزات ًتقابل ًمنطقة في

والتيًهيًعبارةًعنًحزمًمنtonofibrilsًًغشاءًالبالزميًللخليةًالذيًترتبطًبهًاللييفاتًالتوتريةًالداخليًلل

ًلكنهاtonofilamentsًًالخيوطًالتوتريةً ًاللييفاتًالتوتريةًفيًمناطقًالبروزاتًالبروتوبالمية ًتزدحم ًإذ ،

ً ًعنًبدء ًالمسؤولة ًالشائكة ًالطبقة ًتعد ًالخلية(. ًسايتوبالزم ًالتقرنًتتفرقًفيًبقية keratinizationًعملية

منًالطبقةًاالنتاشيةًوالشائكةًبالطبقةًالمالبيجيةً ً.Malpighian layer)يُسميًبعضًالمؤلفينًكالً 

صفوفًمنًالخاليا5ًًً–2ً/ًتقعًفوقًالطبقةًالشائكةًوتتكونًمنstratum granulosumً.ًالطبقةًالحبيبية3ً

ًالخال ًهذه ًسايتوبالزم ًيحوي ،ً ًالمسطحة ًتدعىًالمضلعة ًالقاعدية ًلألصباغ ًأليفة ًخشنة ًحبيبات ًعلى يا
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تظهرًتحتًالمجهرًااللكترونيًغيرًمنتظمةًالشكلkeratohyalin granulesًًبالحبيباتًالكيراتينيةًالشفافةً

وغيرًمحاطةًبغشاءًمحددًومرافقةًلحزمًمنًالخيوطًالتوتريةً،ًوقدًأظهرتًالدراساتًالكيميائيةًالحياتيةًأنً

وتحويًأيضا ًعلىًبروتيناتhistidine-rich proteinًًويًعلىًبروتينًغنيًبالهستدينًهذهًالحبيباتًتح

،ًفضال ًعنًذلكًأظهرًالمجهرًااللكترونيًأنًخالياًهذهًالطبقةًتحويًعلىcystineًًمحتويةًعلىًالسستينً

ًالحبيباتًفيًمع ًتتكونًهذه ًهيًذاتًشكلًبيضويًأوًقضيبيً، ًبغشاء ًالحبيباتًالمحددة قدًنوعًآخرًمن

ًفيً ًوتطلقًمحتوياتها ًبالغشاء ًالبالزميًوتتحد ًقربًالغشاء ًالخلية ًالعلويًمن كولجيًوتتحركًإلىًالقسم

الفسحًماًبينًالخالياًلهذهًالطبقةًإذًتمنعًهذهًالمادةًالمنطلقةًاختراقًالموادًالغريبةًوبهذاًتعملًعملًالسدادً

ًالمحكم.

5ًً–3ًعًفوقًالطبقةًالحبيبيةًوهيًطبقةًشفافةًتتكونًمنً/ًتقstratum lucidum.ًالطبقةًالصافيةً)الشفافة(4ً

صفوفًمنًالخاليا.ًتكونًالخالياًمسطحةًميتةًأوًفيًطريقهاًإلىًالموتًومتقاربةًجدا ًمنًبعضهاًوصعبةً

وتعانيًنوىًوعضياتًالخالياًمنًاالضمحاللًلذاًالًتتميزً التمييزًفيًالمقطعًلذاًتظهرًطبقةًمتجانسةًتقريباً 

هًالطبقة.ًكماًيُظهرًالمجهرًااللكترونيًخيوطًتوتريةًمتراصةًومرتبةًبانتظامًأكثرًمماًهيًعليهًفيًخالياًهذ

والمادةًبينًالخلويةًأكثرًكمية. ًفيًخالياًالطبقةًالحبيبيةًويظهرًالغشاءًالبالزميًأكثرًسمكاً 

فيةًميتةًشفافةًيزدادً/ًهيًالطبقةًالخارجيةًالتيًتتكونًمنًخالياًحرشstratum corneum.ًالطبقةًالمتقرنة5ً

تسطحهاًوالتحامهاًكلماًاقتربتًمنًسطحًالجلد.ًونوىًخالياًهذهًالطبقةًمعدومةً،ًوالسايتوبالزمًحلًمحلهً

منًاللييفاتًالتوتريةًالموجودةًفيًالطبقاتًالعميقةًمنًالبشرة.ًإنًنوعًالكيراتينًفيً الكيراتينًالمشتقًأساساً 

hard keratinًلىًكبريتًأقلًمماًهوًعليهًفيًالكيراتينًالصلبًيحويًعsoft keratinًهذهًالخالياًلينً

الموجودًفيًالظفرًوقشرةًالشعرة.ًيكونًغشاءًالخالياًسميكًوالخالياًنفسهاًمتداخلةًمعًبعضهاً،ًوالجزءً

ًالجزءًبإسمًالطبقةً ًالطبقةًيتكونًمنًصفائحًمتقرنةًتتقشرًوتسقطًباستمرارًويدعىًهذا الخارجيًمنًهذه

ً.stratum disjunctionالمنفصلةً

 

ًبشرة الجلد الرقيق* 

تكونًأرقًوأبسطًتركيبا ًمنًبشرةًراحةًاليدًوأخمصًالقدمً،ًوكلًطبقاتًالبشرةًمختزلةًفيًالسمكً

تكونًمعدومةً،ًأماًاالنتاشيةً)المولدة(ًفتكونًمشابهةًلتلكstratum lucidumًًالصافيةًفضال ًعنًأنًالطبقةً

الموجودةًفيًبشرةًالجلدًالسميكً،ًإالًأنًالطبقةًالشائكةًتكونًأرقًمنهاً،ًفيًحينًأنًالطبقةًالحبيبيةًقدًتكونً

ًموجودةًعلىًشكلًصفًواحدًمنًالخالياًأوًعلىًشكلًخالياًمفردةًمبعثرةًومتفرقة.

 

 * أنواع خاليا البشرة

ًيمكنًتمييزًأربعةًأنواعًمنًالخالياًفيًالنسيجًالمكونًللبشرةًهي:

/ًخليةًظهاريةًسائدةًفيًنسيجًالبشرةًتتمايزًلتنتجًالكيراتينًوالذيًيؤديkeratinocyteً.ًالخليةًالكيراتينية1ً

ًو ًالسطح ًمن ًباستمرار ًالمتقرنة ًالسطحية ًالخاليا ًتـُفقد ًللجلد. ًالميتة ًالسطحية ًالطبقات ًتكوين تعوضًإلى

ًالسايتوبالزمً ًمحل ًالنهاية ًفي ًالكيراتين ًيحل ًثم ًالمولدة ًالطبقة ًلخاليا ًاالنقسامية ًالفعالية ًمن ًتنشأ بخاليا

ًالكيراتينيةً ًللخلية ًالحياة ًمراحل ًللبشرة ًالتركيبي ًالتنظيم ًيعكس ًوبذلك ،ً ًأخيرا  ًوتسقط ًالخلية وتموت

التقشر.المتضمنة:ًالتكاثرًالخلويًوالنموًثمًالتعويضًثمًالتحولًث ًمًالموتًوأخيراً 
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/ًخليةًخاصةًفيًالبشرةًتعملًعلىًإنتاجًالمالنينًالذيًهوًعبارةًعنًصباغmelanocyteً.ًالخليةًالمالنية2ً

ذوًلونًبنيًغامقً،ًوتوجدًهذهًالخليةًعادةًتحتًخالياًالطبقةًالمولدةً)االنتاشية(ًأوًبينهاً،ًولهاًجسمًكرويً

ًغيرًمنتظمة ًيـُنتجًالمالنينًفيًًتتفرعًمنهًبروزاتًطويلة ًالشائكة. ًوالطبقة ًالمولدة ًالطبقة ًبينًخاليا تمتد

ً ًالتايروسنيز ًإنزيم ًويكون ًالمالنية ًالخلية ًيتحولtyrosinaseًًداخل ًلفعاليته ًنتيجة ًإذ ًالعملية ًفيًهذه مهم

الذيdopaquinoneًًثمًإلىًمركبdihydroxyphenyl alanineًً 3,4إلىًمركبtyrosineًًالتايروسينً

لًفيًالنهايةًبعدًسلسلةًمنًالتغيراتًإلىًمالنين.ًوعندًانعدامًأوًاختزالًفاعليةًإنزيمًالتايروسنيزًفيًيتحو

ً.albinismالخليةًالمالنيـةًالًيـُنتجًالصباغًًفتظهرًالحالةًالوراثيةًالمعروفةًبالمهقً

مخزنا ًلهذاًالصباغً،ًويعدًوفيًالوقتًالذيًتكونًفيهًالخالياًالمالنيةًالمالنينًفإنًخالياًالبشرةًتكونً

ازديادًدكنةًالجلدًبعدًالتعرضًللشمسًنتيجةًلعمليةًذاتًخطوتين:ًاألُولىًتفاعلًكيميائيًفيزيائيًيعملًعلىً

أكثرًدكنةًثمًتحررهًبسرعةًإلىًالخالياًالكيراتينيةً،ًأماًفيًالخطوةًالثانيةًفإنً جعلًالمالنينًالموجودًسابقاً 

ًسرعةًفيًالخالياًالمالنيةًالتيًينتجًعنهاًزيادةًفيًكميةًهذاًالصباغ.معدلًتكوينًالمالنينًيزدادً

ًخليةًالنكرهانس3ً .Langerhans cellً،ً ًللبشرة ًالشائكة ًبشكلًرئيسًفيًالطبقة ًالشكلًتوجد ًخليةًنجمية /

ًتدعىً ًمتميزة ًالشكل ًقضيبية ًحية ًغير ًتراكيب ًعلى ًيحوي ًشفاف ًوالسايتوبالزم ًتخصرات ًذات نواتها

ًفيًأنسجةًظهاريةًمطبقةًأُخرىًكالطبقةBirbeck granulesًًيكًحبيباتًبرب ًالخاليا ،ًوقـدًوصفتًهذه

ًخاللً ًافترضًمن ًوقد ،ً ًاللمفية ًوالعقد ًالزهمية ًوالغدد ًوجريباتًالشعر ًوالمهبل ًوالمريء ًللفم المخاطية

يةًإذًتماثلًماًيعرفًانتشارهاًالواسعًأنهاًتنتقلًمنًمكانًإلىًآخرً،ًوهناكًأدلةًتشيرًإلىًأنًلهاًأهميةًمناع

ً.macrophagesبـً

4ً ًميركل ًخلية .merkel cellًًعلى ًيحويًسايتوبالزمها ،ً ًقربها ًأو ًاالنتاشية ًالطبقة ًفي ًالخلية ًهذه ًتوجد /

حبيباتًكثيفةًصغيرةًوعلىًحزمًمفككةًمنًاللييفاتًالتوتريةًولهاًنواةًذاتًشكلًمنتظمً،ًومعًأنًوظيفةًهذهً

ً.mechanoreceptorsتقدًأنهاًمستقبالتًآليةًالخالياًغيرًواضحةًلكنًيـُع

ً

 . األدمة وطبقتيها الحليمية والشبكية:4

لمناطقًالجسمًالمختلفةًوقدًيصعبًتمييزًحدودهاًمنًالطبقة3ًًً–0.5ًسمكًاألدمةًيتراوحًبينً ملمًتبعاً 

ًوالتيًتندمجًبهاً،ًوتتكونًاألدمةًمنًطبقتينًثانويتين:hypodermisًالتيًتحتهاً

1ً ًالحليمية ًالطبقة .papillary layerًًوتشمل ًالعليا ًالطبقة ًفتمثل ًالقاعديًللبشرة ًتحتًالغشاء ًمباشرة ًتقع /

الحروفًوالحليماتًالتيًتبرزًفيًالبشرةً،ًتكثرًهذهًالحليماتًفيًمنطقةًالجلدًالمعرضًللضغطًالمتكررً

،ًتتكونًهذهًالطبقةًمنdermo – epidermal junctionًًويعتقدًأنهاًتزيدًوتقويًإتصالًالبشرةًاألدميً

ًفتسمىً ًعصبية ًنهايات ًعلى ًالحليمات ًبعضًهذه ًوتحوي ،ً ًومطاطة ًشبكية ًوألياف ًبيضًدقيقة ألياف

ً ًشعيراتnervous papillaeًًبالحليماتًالعصبية ًمن ًالحليماتًيحويًعلىًشبكة ًمن ًوالبعضًاآلخر ،

ً ًالوعائية ًبالحليمات ًفتسمى vascular papillaeًدموية ًطبقة ًهي .ً،ً ًمفكك ًضام ًنسيج ًمن ًمؤلفة رقيقة

تحتويًعلىًأوعيةًدمويةًصغيرةًولمفاويةًوأعصابًومستقبالتًحسيةً،ًكماًتحويًهذهًالطبقةًعلىًخالياً

النسيجًالضامًأكثرًمماًهيًعليهًفيًالطبقةًالتيًتحتهاًولكنًاألليافًالتيًفيهاًتكونًأصغرًوأدقًمنًاألليافً

ًالموجودةًفيًالطبقةًالتيًتحتها.
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ًتقعًبينًالطبقةًالحليميةًوالطبقةًتحتًاألدمةً،ًوهيًطبقةًكثيفةًوأكثرreticular layerًالطبقةًالشبكيةً.2ً /

منًالطبقةًالحليميةًوتتألفًمنًنسيجًضامًكثيفًغيرًمنتظمً،ًوتحويًعلىًأليافًبيضًسميكةًوكثيفةً سمكاً 

دمويةًكبيرةًوأعصابًوغددًًومتقاطعةًمعًبعضهاً،ًكماًتحويًأليافًشبكيةًومطاطة.ًتحتويًعلىًأوعية

ً ًالحليميةhair folliclesًًوجريباتًشعر ًالطبقتين ًكال ًفي ًاألليافًالمطاطة ًوجود ًأن ومستقبالتًحسية

والشبكيةًمسؤولًعنًمطاطيةًالجلدًومرونتهً،ًفكلماًتقدمًاإلنسانًبالعمرًحدثًضمورًلهذهًاألليافًوهذاًهوً

تحتويًاألدمةًأيضا ًعلىًخالياًعضليةًملساءًتكونًمرتبةًًسببًفقدانًالمطاطيةًوالمرونةًوتجعدًالجلد.ًقد

بشكلًحزمًصغيرةًترتبطًبجريباتًالشعرً،ًوقدًتكونًمبعثرةًضمنًاألدمةًفيًجلدًحلمةًالثديًوالقضيبً

وكيسًالصفنً،ًوتنتهيًبعضًاألليافًالعضليةًالهيكليةًفيًالوجهًوالرقبةًبشبكةًدقيقةًمنًاألليافًالمطاطةً

ًمة.الموجودةًفيًاألد

 

 . لـــون الجلـــد:5

ًلونًالجلدًعلىًثالثةًعوامل:ًيعتمد

ً.ًمادةًالكاروتين/ًميلًلونًالجلدًإلىًالصفرةًيـُعزىًإلىًوجودًهذهًالمادة.1

ً.ًاألوعيةًالدموية/ًميلًلونًالجلدًإلىًالحمرةًيـُعزىًإلىًوجودًاألوعيةًالدمويةًفيًالطبقةًالحليميةًلألدمة.2

لونًالجلدًإلىًالبنيًأوًاألسمرًيـُعزىًإلىًوجودًهذاًالصباغًبصورةًرئيسةًفيًالطبقةًً.ًصباغًالميالنين/ًميل3

ًمعظمً ًفي ًعليه ًهي ًمما ًأكبر ًبكميات ًالصباغ ًهذا ًويكثر ًالشائكة. ًالطبقة ًمن ًالعميقة ًوالطبقات االنتاشية

ًطبقاتًالبشرةًفيًالسالالتًالملونة.

 

 د الجلدية الزهمية والعرقية(:. ملحقات الجلد وميزاتها )الظفر ، الشعر ، الغد6

ًتشمل:skin appendagesًهناكًتراكيبًخاصةًتسمىًمشتقاتًأوًملحقاتًالجلدً

 The nail. الظفـر 1

صفيحةًصلبةًمتقرنةًتنشأًمنًتحورًالبشرةً،ًوظيفتهًاألساسًإعطاءًنهايةًاإلصبعًإسنادًقويًيزيدًمنً

ًالظفرً ًوتتألفًصفيحة ،ً ًالحركاتًالدقيقة ًفيًإنجاز ًمتقرنةnail plateًًكفايته ًمنًخاليا منًطبقاتًمتعددة

فيحةًالظفرًمنًاألجزاءً)تحويًعلىًكيراتينًصلب(ًشفافةًمسطحةًتحويًنوىًمنكمشةًومضمحلةً،ًوتتألفًص

ًاآلتية:

ً/ًوهوًالجزءًالظاهرًالملتصقًفيًنهايةًاإلصبع.nail body)ًأً(ًجسمًالظفرً

ً/ًوهوًالجزءًالظاهرًغيرًالملتصق.free edge)ب(ًالحافةًالحرةً

ً/ًوهوًالجزءًغيرًالظاهرًالذيًيقعًتحتًالجلدًمنًالجهةًالدانيةًللصفيحة.nail root)ج(ًجذرًالظفرً

ً

ً
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ًيتعلقًبمكوناتًالظفرًاألُخرىًفهيًكاآلتي:ًأماًما

-ًً ًالظفر ًللبشرةnail bedًوسادة ًالعميقة ًالطبقات ًمن ًوتتألف ،ً ًالظفر ًعليه ًيستند ًالذي ًالجلد ًجزء ًهي /

ً)االنتاشيةًوالشائكة(ًواألدمة.

-ًً nail matrixًمنبتًالظفر ًمنًوسادة ًالعميقة ًطبقاتًالبشرة ًتتميز ًوفيها ،ً ًالظفر ًنمو ًهيًمنطقة الظفرً/

الواقعةًتحتًجذرًالظفرًوعندًقاعدتهًبتثخنها.ًأماًالجزءًالباقيًمنًطبقاتًالبشرةًالعميقةًمنًوسادةًالظفرً

ًفتكونًرقيقةًوالًتسهمًفيًنموًالظفرًوإنماًينزلقًالظفرًعليهاًعندًنموه.

ً/ًيتكونًمنًطيةًالجلدًحولًجوانبًالظفر.nail wallجدارًالظفرًً-

ً/ًيتكونًنتيجةًانفصالًجدارًالظفرًعنًالظفر.nail grooveاخدودًالظفرًً-

/ًمنطقةًقريبةًمنًجذرًالظفرًبيضاءًاللونً،ًويـُعزىًسببًبياضهاًإلىًعدمًتكاملlunule or lunulaًالهليلًً-

ًالتقرنًفيها.ً)يكونًمعظمًجسمًالظفرًورديًاللونًلشفافيتهًحيثًيقعًفوقًنسيجًحاويًعلىًأوعيةًدموية(.

ً/ًامتدادًالطبقةًالمتقرنةًجلدًجدارًالظفرًفيًجزئهًالدانيًفوقًجسمًالظفر.eponychiumماًفوقًالظفرًً-

منًوسادةhyponychiumًماًتحتًالظفرًً- /ًتثخنًللطبقةًالمتقرنةًللجلدًفيًالنقطةًالتيًيصبحًفيهاًالظفرًحراً 

ًالظفر.

لسالميةًالنهائيةًلكلًفيًنهايةًالشهرًالثالثًمنًالحملًتغزوًبشرةًالجلدًالواقعةًفوقًالسطحًالظهريًل

إصبعًاألدمةًالتيًتحتها..ًويحدثًهذاًالغزوًعلىًطولًخطًمستعرضًمقوسًبالنسبةًللسطحًوينحدرًنحوًالجهةً

ًالبشرةً ًخاليا ًوتتكاثر ًالظفر ًاخدود ًلتكون ًالبشرة ًمن ًالغازية ًالصفيحة ًهذه ًبعد ًفيما ًتنشق ،ً ًلإلصبع الدانية

ً ًمنبت ًوتكون ًلالخدود ًالقاصي ًالعميق ًالسفليًللجدار ًالجزء ًفي ًوتمايزها ًالخاليا ًتكاثر ًوباستمرار ،ً الظفر

للمنبتًتندفعًصفيحةًالظفرًالناميةًإلىًخارجًاالخدودًوتتقدمًببطءًفوقًالسطحًالظهريًلإلصبعًباتجاهًالنهايةً

ًالقاصيةًليكتملًتكونًصفيحةًالظفرً،ًوتكّونًالبشرةًالتيًتقعًتحتًصفيحةًالظفرًمباشرةًوسادةًالظفر.

إضافةًخالياًمتقرنةًجديدةًلجذرًالظفرًحركةًبطيئةًلصفيحةًالظفرًفوقًوسادةًالظفرً،ًوينموًًوتؤدي

ملمًفيًاالسبوعًويكونًنموًأظفارًأصابعًاليدًأسرعًمنهًفيًأصابعًالقدمً،ًوإذاًماًتمًنزع0.5ًًالظفرًبمعدلً

سينموًإذاًلمًيتحطمًمنبتًالظفر. جديداً  ًالظفرًبقوةًفإنًظفراً 

ً

 e hairTh. الشـعر 2

عبارةًعنًخيوطًمتقرنةًرفيعةًمشتقةًمنًطبقةًالبشرةً،ًينتشرًالشعرًفوقًالجلدًبأكملهًعدًراحةًاليدينً

ًوأخمصًالقدمينًوالسطوحًالظهريةًللسالمياتًالقاصية.ًتتكونًالشعرةًمن:

ً/ًالجزءًالذيًيبرزًفوقًسطحًالجلد.shaftقصبةًً-

ًبوضعًمائل./ًالجزءًالذيًيستقرًفيًداخلًالجلدrootًجذرًً-

ً/ًالنهايةًالعميقةًالمتوسعةًللجذر.bulbالبصلةًً-

ً/ًجزءًمتخصصًمنًنسيجًضامًوعائيًمنًطبقةًاألدمةًتحيطًبهًبصلةًالشعر.papillaالحليمةًً-



 9من  7الصفحة 
 

يقـعًجذرًالشعرةًضمنًانبعاجًبشرويًوآخرًأدميًويرافقًجريبًالشعرةًغدةًواحدةًأوًأكثرًمنًالغددً

التيarrector pili muscleًًعضليةًالملساءًالتيًتكونًالعضلةًالموقفةًللشعرةًالزهميةًوحزمةًمنًاألليافًال

ًبتقلصهاًتنتصبًالشعرة.

ً

 وتكوينهــا * تركيـب الشـعرة

cortexًوالقشرةmedullaًً.ًتتكونًالشعرةًمنًخالياًبشرويةًمرتبةًبثالثًطبقاتًمتحدةًالمركزًهيًاللب1ً

ً.cuticleوالقشيرةً

soft keratinًخالياًكبيرةًمتقرنةًبكيراتينًلين3ًًً–2ً.ًيشكلًاللبًالمحورًالمركزيًللشعرةًويكونًسمكه2ً

حبيباتًصباغية.ًينعدمًاللبًفيًالشعرًالقصيرًوالرفيعًواألشقرًوقدًيكونً تتخللهاًفجواتًهوائيةًتحويًغالباً 

فيًبعضًشعرًالرأس. ًمعدوماً 

ًال3 ًالرئيسًمن ًالجزء ًالقشرة ًتكون ًمتقرنةً. ًالشكل ًمغزلية ًطويلة ًطبقاتًمنًخاليا ًوتتألفًمنًبضع شعرة

ًفيًداخلًخالياhard keratinًًبكيراتينًصلبً ًالحبيباتًالصباغية ًوتوجد ،ً ًبعضها ًمع وتكونًمتراصة

ًالقشرةًمسؤولةًعنً ًالفسحًالهوائيةًبينًخاليا ًووجود ًالحبيباتًومدىًتأكسدها ًإنًكميةًهذه ًوبينها. القشرة

،ً ًالشعر ًالمالنيةًًلون ًالخاليا ًفي ًالمتكون ًالبشرة( ًحالة ًفي ً)كما ًالمالنين ًهي ًالرئيسة ًالشعر وصبغة

melanocytesًًًبروزات ًالخاليا ًلهذه ًأن ًإذ ،ً ًالشعرة ًحليمة ًمن ًبالقرب ًالشعرة ًمنبت ًفي الموجودة

ًالشع ًلون ًيتحول ًالعمر ًتقدم ًوعند ًبالمالنين. ًوتزودها ًالظهارية ًالخاليا ًإلى ًتصل ًإلىًبروتوبالزمية ر

ًإنزيمً ًإنتاج ًمن ًالمالنية ًالخاليا ًامكانية ًعدم ًزيادة ًإلى ًيـُعزى ًالذي ًالشعر ًصبغة ًفقدان ًنتيجة الرمادي

tyrosinase.ً

4ً ًقشيرة ًيغطيًسطحًالقشرة .cuticleًًًالتيًتكونًحافاتها ًالرقيقة ًالشفافة ًمنًالخاليا تتكونًمنًطبقةًواحدة

بالكيراتينًالصلب.الحرةًمتراكبةًنحوًاألعلىًوهيًأكثرًالخالياًت ًقرناً 

ًالمستقيم5ً ًالشعر ًذات ًالمنغولية ًالسالالت ًففي ًللساللة.. ًتبعا  ًللشعرة ًالمستعرض ًالمقطع ًمظهر ًيختلف .

ًكالعربًواألشخاصًذويً ًالقوقاسية ًالساللة ًوفي ،ً ًمستديرة ًالشعرة ًتظهر ًاألمركيين ًوالهنود كالصينيين

اًفيًالملونينً)الزنوج(ًذويًالشعرًالصوفيًالمتعرجًالشعرًالمتموجًيظهرًالمقطعًالمستعرضًبيضويً،ًأم

كلويا . فيظهرًاهليليجيًمسطحًأوًيتخذًشكالً  ًكثيراً 

.ًجريبًالشعرةًعبارةًعنًغالفًمركبًيتكونًمنًغمدًخارجيًمكونًمنًنسيجًيسمىًغمدًالجذرًاألدمي6ً

dermal root sheathًًًالجذرًالبشروي ًداخليًيسمىًغمد ًوغمد ،ً ًمنًاألدمة  epidermal rootينشأ

sheathً.ًوينشأًمنًالبشرة

.ًاإلشارةًاألُولىًلبدءًتكوينًالشعرًفيًالجنينًهوًتكاثرًالخالياًوتزاحمهاًفيًمناطقًالبشرةًالتيًسينشأًمنها7ً

ًيحدثًفيً ًوهذا ًوتغوصًفيًاألدمةًالواقعةًتحتها.. ًالخاليا ًالمناطقًالتيًتكتلتًفيها ًتستطيلًهذه الشعرً،

اةًالجنينًفيًمنطقةًالحاجبينًوالذقنًوالشفهًالعلياًثمًبعدًذلكًبشهرًتتكونًفيًبقيةًأجزاءًالشهرًالثالثًمنًحي

ًالجسم.

ًالعمرًيندفعًالجريبًالنامي8ً ًوبتقدم ًتتكونًجريباتًالشعرًوالشعر.. ًنتيجةًالستمرارًالتكاثرًالفعالًللخاليا .

فيًاألدمةًوتتوسعًقاعدتهًإلىًبصلةًالشعرةًوتصبحًبشكلًكوبً ًمقلوبًفوقًالحليمة.عميقاً 
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ًالشعر9ً ًويسمىًهذا ًتقريبا  ًالسادسًمنًعمره ًالخامسًأو ًفيًالشهر ًدقيقًجدا  ًالجنينًمغطىًبشعر ًيصبح .

بالزغبًالذيًيسقطًقبلًالوالدةًعداًمنطقةًالحاجبينًواألهدابًوفروةًالرأسًحيثًيبقىًالشعرًويصبحًأقوىً

لةًليحلًمحلهًشعرًأخشنًمنهًبينماًينموًشعرًجديدًفيًبقيةًبكثيرً،ًثمًيتساقطًهذاًالشعرًبعدًالوالدةًبأشهرًقلي

ً.vellusالجسمًفيصبحًالجسمًمغطىًبشعرًناعمًأملسًيدعىًالزغبً

.ًيحدثًنموًالشعرًبتكاثرًالخالياًغيرًالمتمايزةًفيًمنبتًالشعرًالمكونًمنًخالياًالبشرةًفوقًوحولًحليمة10ً

ًالتيًتقعًفوقًقمةًالحليمةًتك ًفالخاليا ًوالتيًفوقًالمنحدرًأوًالجوانبًتكونًقشرةًالشعرة.. ونًلبًالشعرة

ًإلىًغمدً ًفتتحول ًولألسفل ًعلىًجانبًالحليمة ًمباشرة ًالتيًتقع ًالخاليا ًأما ًعلىًالتواليً، ًالشعرة وقشيرة

ًالجذرًالداخليً،ًوالخالياًالتيًتقعًعندًقاعدةًالجريبًتستمرًبشكلًغمدًالجذرًالخارجي.

 

  glands of skinThe. غــدد الجلــد 3

-ًً ًالزهمية sebaceous glandsًالغدد ًمتفرعة ًسنخية ًبسيطة ًغدد /simple branched alveolarًًترافق

جريباتًالشعرًعادةًوتفتحًقناتهاًفيًالمنطقةًبينًالجريبًوقصبةًالشعرةً،ًتفتحًالغددًالزهميةًالتيًالًترافقً

نًقليلةًفيًالجسمًمثل:ًحافةًالشفهًوجفنًالعينًجريباتًالشعرًمباشرةًعلىًسطحًالجلدًالحرًوتوجدًفيًأماك

ًيتكونًمنًكتلًمنًالخالياً ًالجزءًالفارزًللغدة ًالزهميةًفيًراحةًاليدًوأخمصًالقدم. ًالغدد ،ًوينعدمًوجود

،ًوالغدةًالزهميةًمنًنوعًالغددsebumًًتكونًفيهاًالخالياًالمركزيةًكبيرةًممتلئةًبمادةًزيتيةًتدعىًالزهمً

حيثًيحدثًإفرازًالغدةًبتحطمًالخالياًالمركزيةًوتحررًالزهمًوانطالقهًإلىholocrine glandsًًالمنفرزةً

arrector piliًجريبًالشعرةً،ًويتمًانطالقًالمادةًالدهنيةًمنًالغدةًبمساعدةًتقلصًالعضلةًالموقفةًللشعرةً

دة..ًتساعدًمادةًالزهمًفيً،ًوتعوضًالخالياًالمتحطمةًبوساطةًانقسامًالخالياًالقاعديةًفيًالطبقةًالمحيطيةًللغ

للرطوبة. وتمنعًجفافهماًكماًتجعلًالجلدًمقاوماً  ًجعلًالجلدًوالشعرًليناً 

ً

تكثرًفيًجلدًراحةًاليدsimple coiled tubularًً/ًغدةًبسيطةًنبيبيةًملتويةsweat glandًالغدةًالعرقيةًً-

ن.ًالجزءًالفارزًالملتويًيقعًعميقاً وأخمصًالقدمًوينعدمًوجودهاًفيًحافاتًالشفهًووسادةًالظفرًوطبلةًاألذ

فيًاألدمةًأوًتحتهاً،ًأماًقناةًالغدةًفترتفعًنحوًالبشرةًبطريقًحلزونيًلتصلًإلىًالسطحًحيثًتفتحًبالفتحةً

،ًيتكونًجدارًالجزءًالفارزًالملتويًللغدةًمنًنسيجًظهاريًمكعبًبسيطً،ًويتميزًفيsweat poreًًالعرقيةً

بينًقواعدًالخالياًالمكعبةًالظهاريةًوالصفحةmyoepithelial cellsًًلظهاريةًهذاًالجزءًالخالياًالعضليةًا

القاعديةً،ًإذًيـُعتقدًأنًلهذهًالخالياًقابليةًالتقلصًالتيًتساعدًالغدةًفيًإخراجًإفرازاتها.ًأماًقناةًالغدةًفيكونً

منًطبقتينًمنًالخالياًالظهاريةًالمكعبةً)الًتوجدًالخالياًالعضل يةًالظهاريةًفيًهذاًالجزءًمنًجدارهاًمتكوناً 

فقطًخاللًتلكًالطبقة.ًنوعًهذهً الغدة(ًوتفقدًالقناةًجدارهاًعندماًتصلًإلىًالبشرةًحيثًتصبحًممرا ًحلزونياً 

ً ًالفارزة ًالغدد ًمن ًهو ًالحجمmerocrine glandsًًالغدة ًالتيًتكونًكبيرة ًالعرقية لكنًهناكًبعضًالغدد

ذًتكّونًمادةًعرقيةًأكثرًكثافةًمنًالمادةًالعرقيةًالمطروحةًمنًالغددًكالغددًالعرقيةًالموجودةًتحتًاإلبطًإ

العرقيةًاالعتياديةًوإنًالتواءاتًهذاًالنوعًمنًالغددًتكونًأقلًمنًالتواءاتًالنوعًاالعتياديًوهيًمنًنوعً

ً الخيةً.ًوتعودًالغددًالتيًتفرزًالمادةًالشمعيةًوالتيًتسمىًبالغددًالصمapocrine glandsالغددًالمفترزة

ceruminous glandsًً ًالخارجي ًالسمع ًقناة ًأو ًمجرى ًهذهexternal auditory meatusًًفي إلى

ًالمجموعةًمنًالغددًالعرقيةًالكبيرة.

 



 9من  9الصفحة 
 

 

 

 

FIGURE 11.1. Structure of thin and thick skin. 

 

 

 

FIGURE 11.2. Comparison of epidermal layers in thick and thin skin.ً

 


