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 Skinالجلد   

  يف اجلسم مفرد عضو أكرب اجللد 

a.  من وزن اجلسم الكلي %  91-01يشكل 

b.  0.9اخلارجي ما يقارب  هتبلغ مساحة سطح – 
  .يف البالغني 9م 9.2

c.  مم أمسك منطقة يف أمخص  9-0متوسط مساكته
مم و أرق منطقة يف جفون العني  4القدمني 

 مم 1.1

d.   غدة  011من اجللد على  9سم0حيتوي كل
سم من األوعية  01غدة زمهية و  011عرقية 

 مستقبالت حسية  921الدموية و 

e. يوم 45-91يستبدل كل 

f.  غ من اخلاليا  11-91يتوسف وسطيًا مايقارب
 املتقرنة يومياً 

  اللحافة بأيضًا اجللد يعرفIntegument  الطبقة أو
  .Cutaneous layer الجلدية

  بشرةيتكون اجللد من Epidermis،  طبقة ظهارية تنشأ
طبقة من نسيج ، Dermis أدمةو  األدمي الظاهرمن 

 .(0-01)الشكل األدمي األوسط ضام تنشأ من 

   توي على حي واالتصال بني البشرة و األدمة غري منتظم
 الحليماتتدعى باجتاه البشرة ة يبروزات أدمسلسلة 

Papillae  يةو البشر البروزات سلسلة من تتشابك مع 
Epidermal ridges. باجتاه األدمة  

  النسيج تحت الجلدي Subcutaneous tissue 
يتوضع حتت األدمة  ، Hypodermisحتت األدمةأو 
و  نسيج ضام حيتوي على وسائد من خاليا شحمية هو

 تشرحيياً  األنسجة السفلية و ميثلبربط اجللد على  يعمل
  اللفافة السطحيةً .

 يف مايليالوظائف النوعية للجلد  تتمثل: 
 الحماية : 

o ضد األذى احلراري و  اجللد حاجز فيزيائي يؤمن
ضد معظم كذلك   حتكاك و إلقوى امثل امليكانيكي 

عند دخول ضات اخلطرية و املواد األخرى. ير م  امل
اخلاليا املقدمة للمستضد و تتنبه  امليكروبات للجلد

 مناعي رد فعل  تشكلاللمفاويات املوجودة و 

o  من األشعة اجللد حيمي صباغ امليالنني الداكن يف البشرة
 . فوق البنفسجية

o  همتصاصاأو للماء  املفرط فقداننفوذ ضد الحاجز 
 تسمح .مسح باحلياة على سطح األرضمما  )أخذ(

اإلنتقائية لبعض األدوية احملبة للشحوم  اجللد نفوذية 
بالدخول إىل  العقاقريوئيدية و ري ستالاهلرمونات بعض ك

 . يف مناطق اجللد د إعطائهااجلسم عن

 حيتوي اجللد على العديد من املستقبالت اإلحساس :
  بإستمرار احمليطيالوسط احلسية اليت تسمح بتفحص 

امليكانيكية اليت حيتوي على العديد من املستقبالت  كما
أمهية يف  و هي ذاتيف أماكن معينة يف اجللد تتوضع 

 تفاعالت اجلسم مع األشياء الفيزيائية. 

 درجة حرارة اجلسم ثابتة  ثباتيعود : تنظيم الحراريال
بشكل طبيعي اىل املكونات العازلة للجلد )طبقة 

تسريع فقدان  اتالشحوم و الشعر على الرأس( و آلي
اجملهرية اجلملة الوعائية كثافة  احلرارة )إنتاج العرق و

 السطحية(.

 فيتامني  تصنيع: تقوم خاليا اجللد بتقالباإلسD3 
ل العظم من يالضروري إلستقالب الكالسيوم و تشك

ليعة عي لألشعة فوق البنفسجية على طضخالل تأثري املو 
بالتخلص منها كن إزالتها ميالكهارل إن زيادة الفيتامني. 

كمية  أن ختتزن  لطبقة حتت اجللدية ميكن ل و ؛بالتعرق
 كبرية من الطاقة على شكل شحم. 

 صبغة كالعديد من الصفات   إن: توليد إشارات جنسية
اجللد و الشعر إشارات مرئية تثري اإلجنذاب بني اجلنسني 
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اإلنسان. تلعب  مبا فيها ةالفقارياألنواع مجيع يف 
املفرزة من  Sex pheromones ات اجلنسية فريومونال

و غريها من الغدد  دائمة الذروة(( الغدد العرقية الفارزة
  أمهية يف عملية اإلجنذاب اجلنسي. يةاجللد

 يستخدم اجللد إليصال العديد من  امتصاص األدوية
املواد املنحلة بالدهون اىل اجلسم كاملراهم و الدهونات و 

اللصقات  )مراهم الكورتيزون( و  اهلرمونات اإلستريوئيدية 
ند املدخنني لإلقالع تني اليت تستخدم عو كلصقات النيك

   عن الدخان
   البشرةEpidermis  
  متقرنة  حرشفيةمن ظهارة مطبقة  اً أساسشرة البتتألف

 (.:9-01التالية )الشكل من خاليا  ةونمك
a.   ِكيراتيِنيَّةخاليا Keratinocytes.  ًأكثر اخلاليا تواجدا

 %11تشكل  يف البشرة و غزارًة 

b.  ميالنينيةخاليا Melanocytes  للصباغ  منتجةخاليا
 %1نسبتها 

c.  خاليا لنغرهانس Langerhans cells  مقدمة خاليا
 %1-9للمستضدات 

d.   ركليمخاليا Merkel's cells  خاليا ظهارية ملسية
 %01-6نسبتها 

e. خاليا جذعية stem cells  تنقسم و تنتج خاليا :
 %0 كرياتينة جديدة

  عالمة فارقة أساسية بنيالبشرة مساكة تشكل :
تواجد امل( 9-01)الشكل  skin  Thick   سميكالجلد ال

  Thin skinرقيقالجلد اليف راحة اليد و أمخص القدم و 
يعود  .يف أحناء أخرى من اجلسم املتواجد (9-01)الشكل 

االختالف بني اجللد الرقيق و السميك إىل مساكة طبقة البشرة 
جللد الناعم و يف اميكرون  011 – 01رتاوح بني اليت ت
ختتلف مساكة  .ميكرون يف اجللد السميك 0411 – 411
تبلغ يف الظهر  إذحسب مكان اجللد  (بشرة + األدمة)اجللد 

  .ة الرأسو ر يف فمم  0.1و مم  4

  خالية من األوعية الدموية لذا تعتمد على تغذيتها
على األوعية الدموية يف األدمة حيث تنتشر املواد الغذائية و 

 األوكسجني من األدمة اىل البشرة 

  ابتداءًا من األدمة باجتاه األعلى تتكون البشرة
 يف اجللد الرقيق  كرياتينيةالاليا اخلمن أربعة طبقات من  ةاجللدي

 :ات يف اجللد السميكو مخسة طبق
 

 Basal layer (Stratum basale)القاعديةالطبقة  

  تتلون أو مكعبة  إسطوانيةطبقة واحدة من خاليا
تستند على غشاء قاعدي يف نقطة  بامللونات القاعدية

  .(4و  2و 9-01)الشكل  تصال األدمي البشروياال

  ترتبط اخلاليا القاعدية مع بعضها يف سطوحها اجلانبية و
 الصفحة القاعدية و ترتبط مع ديسموزوماتالعلوية ب

 و التصاقات بؤرية يةنصف ديسموزوماتب

   خاليا أنواع من اخلاليا  4حتتوي هذه الطبقة على
 و ميالنينية و خاليا مريكل و كرياتينية  جذعية 

  حتتوي بعض اخلاليا على حبيبات امليالنني يف سطحها
 القمي 

 هي نقسامي الكثيف وإلبنشاطها ا تتميز اخلاليا اجلذعية 
نتاج اإلالطبقة الشائكة عن  من اجلزء األول مسؤولة مع

تواجد اخلاليا اجلذعية ت .الكرياتينيةخاليا لل املستمر
 يف الطبقة القاعدية للخاليا الكرياتينية 

  ًمنطقة يف غمد يف اجلذعية من اخلاليا أعشاش توجد أيضا
 جرييب /انتفاخنتوءالشعرة املتواصل مع البشرة تدعى 

follicular bulge  خاليا /انتفاخ أو يطلق عليه نتوء
و يعتقد أن هذا النتوء يزود  bulge stem cellsاجلذعية 

الطبقة القاعدية للبشرة و الغدد الزمهية و جراب الشعرة 
 باخلاليا اجلذعية

  يتوقف  و يوم41-91عند اإلنسان كل  تتجدد البشرة
العديد من العوامل  و ماجلساطق على العمر و منذلك 

 األخرى.
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الغدد  توضع امللحقات البشروية )جريبات الشعر و وطبقات اجللد  ات بنيرتباطاإلرسم ختطيطي يبني  ملحقات الجلد. ( طبقات و8 – 81الشكل )
 الرئيسية.املستقبالت احلسية  اجلملة الوعائية وو ة(، يمهز ال العرقية و

 
 
 
 
 
 
 
 

 يتماسك ( طبقات البشرة في الجلد الرقيق.3 – 81الشكل )
 األثالم تداخل نتيجة بشدةالبشرة  بني األدمة و احلد الفاصل

 (Dدمة )األ تكون(. DPاحلليمات األدمية ) ( وEPالبشروية )
 و مع اجللد السميك دموية مقارنةً الرتوية غزارة بالأكثر خلوية و 

تتكون البشرة  يف األدمة. احلزم الكوالجينيةو تقل اإليالستني  يكثر
( مسيكة تتكون Bقاعدية )طبقة  :يف اجللد الرقيق من أربعة طبقات

شائكة  و طبقة ،من طبقة واحدة من خاليا ت ظهر نشاط إنقسامي
(Sيتم في )و  ،األخرىالربوتينات  الكثري من الكرياتني و تصنيع ها

( مكونة من حراشف ميتة Cمتقرنة ) طبقةو  (Gحبيبية ) طبقة
 .H&E، صبغة 042الكرياتني. تكبري  من مكونة غالباً 

  حتتوي مجيع اخلاليا الكرياتينية يف الطبقة القاعدية على
منط نانوميرت  01خيوط الكرياتني املتوسطة بقطر 

keratins 5 and 14 . تزداد عدد اخليوط الكرياتينية 
مع تطور و تقدم اخلاليا حنو األعلى حىت تشكل نصف  

 كمية الربوتني الكلي يف الطبقة األكثر بعداً.

 Stratum Spinosum الطبقة الشائكة  

(Spinous layer) 
  طبقة  01-2ترتواح بني مكونة من عدة طبقات خلوية

 (4و 2و  9-01)الشكل من اخلاليا الكرياتينية  

 و خصوصًا يف منطقة طبقات البشرة  عمومًا أمسك
 تداخل الربوزات البشروية و األدمية 

  حتتوي باإلضافة اىل اخلاليا الكرياتينة خاليا النغرهانس
 املقدمة للمستضدات 

  نوىمن خاليا مضلعة أو مسطحة قلياًل ذات  ةكونم 
خيوط  تصنيعبتقوم مركزية فيها نوية و هيوىل نشيطة 

خيوط الكرياتني و اليت تستبدل and 10 1 منط  نيالكريات
  ودة يف خاليا الطبقة القاعديةجاملو 
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   تنقسم بعض اخلاليا املتواجدة فوق الطبقة القاعدية و
أو  ةيشانتإطبقة طبقة تدعى مع الطبقة القاعدية تشكل 

 . Stratum germinatinum طبقة مالبيكي 

 تدعى  جمهرياً ميكن رؤيتها  الكرياتني حزم تشكل خيوط
تلتحم مع بعضها و تنتهي  ،Tonofibrils ةَوتَّر م  لييفات 
إرتباط من خالهلا يتم من اجلسيمات الرابطة اليت  بالعديد

 اخلاليا مع بعضها بشدة ملقاومة اإلحتكاك. 

  متتد من اهليوىل عدة إستطاالت خلوية صغرية حول اللييفات
َوتّرة )الشد( على جانيب كل جسيم رابط

 
)تظهر  امل

اإلستطاالت طويلة عند إنكماش اخلاليا عند حتضريها 
نسيجياً( و تبدو كأشواك أو نتواءات عديدة صغرية على 

 (. 4-01سطوح اخللية )الشكل 
 تبدو اخلاليا أيوزينية التلون و ذلك لكثرة لييفات موترة 

  يقدر عدد الديسموزمات بني خلية و اخلاليا اجملاورة هلا
11-01  

  ق يف البشرة اليت تتعرض لإلحتكاك املناطحتتوي بعض 

املستمر و الضغط )أمخص القدم( على طبقة شائكة مسيكة 
َوتّرةتكثر فيها اجلسيمات الرابطة و اللييفات 

 
 . امل

 
سرطان  خاليا الطبقة القاعديةعن اخلاليا الكرياتينة يف نشأ ي-1. 

   Basal cell carcinomaاخلاليا القاعدية 
سرطان اخلاليا الشائكة  ينشأ عن اخلاليا الكرياتينة  يف الطبقة -2

. ميكن تشخيص Squamous cell carcinomaاحلرشفية 
ستئصاهلا بشكل مبكر و نادراً إو  احلرشفيةسرطان اخلاليا القاعدية و 

تزداد سرطانات اجللد يف األشخاص ذو البشرة . ما تكون مميتة
رضة لكميات كبرية من أشعة البيضاء القاطنني يف مناطق املع

 الشمس.
 Stratum granulosumالطبقة الحبيبية  

(Granular layer)  (1و 4-01)الشكل 

  تعد الطبقة السطحية غري املتقرنة يف البشرة 

  طبقة من خاليا مضلعة مسطحة  1 – 2تتألف من
الشكل خضعت لتمايز إنتهائي يف عملية يطلق عليها 

 .Keratinization التقرن

  حتتوي هيوهلا نوعني من احلبيبات 

 
األشكال و حجام األ، و لد السميكاجليف  ةتسلسل طبقات البشر  تظهر( صورة جمهرية a)( طبقات البشرة في الجلد السميك.2 – 81الشكل )

مة يدخول قناة غدة عرقية يف البشرة من احللو أبعد لليسار الحظ تعرجة يف األدمة. املكوالجينية الزم احلتظهر  و ة للخاليا الكرياتينية يف هذه الطبقاتيقريبتال
 تسلسل الطبقات البشروية و ظهر( رسم ختطيطي يb.)H&E، صبغة 022تكبري  البشرة. مجيع الطبقات. خمرتقةإىل مسام السطح  و التفافهااألدمية 

 ملسية تغصنية )النغرهانس( و خاليا ميالنينية و :كرياتينية يف البشرةلاغري التوضع الطبيعي لثالث أنواع مهمة من اخلاليا 
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اجملهر الضوئي ملقطع يف جلد أمخص القدم )جلد مسيك( يبني خاليا الطبقة ب( صورة a)الطبقة الشائكة. الخاليا الطبقة القاعدية و( 4 – 81الشكل )

 و SS الشائكةطبقات من الكرياتينة يف الطبقة  02حتتوي على خيوط الكرياتني و بعض حبيبات امليالنني و يظهر ايضًا حوايل  SBالطبقة القاعدية 
( صورة باجملهر االلكرتوين النافذ b) .PT، صبغة 422تكبري  بشكل واضحواضحة بني اخلاليا مشكلة جسور بني خلوية بروزاهتا اهليولية القصرية املتعددة 

( تفاصيل بنية اجلسيمات c. )0422ربوزات. تكبري ال، تشري األسهم إىل بعض اجلسيمات الرابطة الواضحة يف أماكن مفردةخلية كرياتينية شائكة  تظهر
كرياتني الشكل لتني كميات كبرية من الربوت  تصنيعاجلسيمات الرابطة. تقوم خاليا الطبقة الشائكة بباملتوسطة اخليوط إرتباط الحظ  .بني خليتني الرابطة 

 اخلفيف شانكماإلتشكل امتدادات خلوية قصرية مميزة هلذه الطبقة عند  و )أسهم(يف اجلسيمات الرابطة تنتهي  م َوتّرةلييفات من الذي يشكل حزم كبرية 
 حبيبات امليالنني.هي  لخاليا. احلبيبات الداكنة القريبة من النواة ل

a. حبيبات الكيراتين الزجاجي Keratohyaline 

granules   يبدأ تشكلها يف الطبقة السطحية يف الطبقة
الشائكة، حيث تعرب اخلاليا عن بروتينات رابطة للكرياتني 

و اليت تعمل على   trichohyalin و Filaggrinو مها 
ربط اللييفات املوترة  لتشكل بىن هيولية كبرية على شكل  

لون بامللونات القاعدية ميكن رؤيتها باجملهر كتل شديد الت
أوىل  الضوئي غري حماطة بغشاء. يعد تشكل هذه احلبيبات

عالمات التقرن حيث تستمر اخلاليا بانتاج هذه احلبيبات 
حىت متتأل هيوالها هبا و يتزامن ذلك مع اختفاء تدرجيي 

 لعضياهتا 

b.  حبيبات صفائحية Lamellar granule  تدعى
 lamellar bodiesاألجسام الصفائحية   أيضاً 

(membrane-coating granules)   تظهر باجملهر
صغرية  بيضاوية اإللكرتوين النافذ على شكل بىن غشائية

تنشأ من جهاز غوجلي و    × nm)  (100 300حبجم  
حتتوي العديد من الصفائح املكونة من الليبيدات و 

 الليبيدات السكرية. 

  ضمن آخر نشاطات اخلاليا الكرياتينة يف هذه الطبقة أن
تفرغ احلبيبات الصفائحية حمتوياهتا يف املسافات بني 

 بالشحومغالف غين تشكل  و اخللوية باإلخراج اخللوي
  .اخلالياب غري نفوذة حييط
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 طبقة األغلفة الشحمية املكون األساسي للحاجز  عدت
ظهر هذا احلاجز لقد البشروي ضد فقدان املاء من اجللد. 

ألول مرة يف الزواحف و يعد من األحداث التطورية اهلامة 
 اليت مسحت للحيوانات بالتطور على وجه األرض.

 باإلضافة إىل  )الغالف الشحمي( يلعب هذا احلاجز
عملية التقرن دوراً يف التأثري املانع يف اجللد مشكلًة حاجز 

 ملنع إخرتاق معظم املواد الغربية.

 افة اىل الديسموزومات ترتبط اخلاليا ببعضها يف باإلض
الطبقات السطحية بارتباطات سادة/حمكمة و ترتبط مع 
خاليا الطبقة الشفافة )اجللد السميك( أو خاليا الطبقة 

 املتقرنة )اجللد الرقيق( أيضاً بديسموزومات 

  ختتفي عضيات خاليا الطبقة السطحية و تتفكك نواهتا
اخللوي و بعدها  متوت كوهنا مليئة  و تزداد مساكة الغشاء

 حببيات الكرياتني الزجاجي الذي يغلب يف هيوالها، و ال
تظهر عليها الصفات النموذجية للموت بآلية لإلستماتة 

apoptosis  
 

 سميك.الجلد الالشفافة في  ( الطبقة الحبيبية و5 – 81الشكل )
الشائكة يستمر  عند حترك اخلاليا الكرياتينية إىل األعلى من الطبقة

احلجم عدمية كبرية بروتينية  كتل ممتلئة بالعديد من  تصبح  متايزها و
تتلون بشدة بامللونات تدعى حبيبات الكرياتني الزجاجي  الشكل

طبقة البيبات مثل هذه احل. تشكل اخلاليا اليت حتتوي على القاعدية
 جة مناخلار تبقى اخلاليا  .خلوية طبقة 5 – 3 ةسماكو هي ببيبية  احل

عملية متايز انتهائي لختضع  رابطة والسيمات اجلبمرتبطة  لطبقة احلبيبية ا
كثيفة تدعى الطبقة الشفافة.  تبدو يف اجللد السميك كطبقة رقيقة وو 

حزم  مبعثرة فعدية التلون منتنتشر يف خاليا هذا الطبقة كتل حبيبية 
 . التلون يوزييناآل شفافالشكل الاليا اخللييفات موترة مما يعطي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يوضح نوعني من احلبيبات يف خاليا الطبقة  (6 -81الشكل )
حبيبات غري  رسم ختطيطي يوضح نوعني من احلبيبات  -aاحلبيبة .

( و حبيبات غشائية مليئة  KHG (الكرياتني الزجاجيغشائية مليئة ب
تفرغ حمتوياهتا خارج اخللية بآلية اإلخراج  MCGبالشحوم املختلفة 

صورة باجملهر اإللكرتوين يوضح حبيبات كبرية احلجم  -bاخللوي. 
و حبيبات غشائية صغرية  KGمكونة معقد فيالغرين و الكرياتينات 

 متناثرة مليئة بالشحوم )أسهم(
  Stratum lucidumالطبقة الشفافة  

 طبقة رقيقة كو تبدو  يف اجللد السميك  تشاهد فقط
ذات تلون شفافة مكونة من خاليا شديدة التسطح 

  .(1-01و  9-01)الشكل  آيوزيين
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  يف هذه اخلاليا و  نوىختتفي العضيات اخللوية و ال
كثيفة حتتوي هيوهلا بشكل أساسي على خيوط كرياتينية  

ال تزال  وإلكرتونيًا كثيف الطرق املمرتاصة منغمسة يف 
واضحة بني و اإلرتباطات  السادة اجلسيمات الرابطة 

 جاورة.تاخلاليا امل
  Stratum corneum) القرنية( الطبقة المتقرنة  

  طبقة من خاليا كرياتينية مسطحة  91 –01تتكون من
 .(0-01و  9-01)الشكل  ىخالية من النو 

  مكونة على  ثنائية االنكسار يةكرياتينيوط  تأل هيوالها خمت
من الكرياتني مت خمتلفة متعددة ستة ببيتيدات  مناألقل 

تصنيعها أثناء متايزها يف الطبقات غري الناضجة أثناء 
هذا باإلضافة اىل اىل احلبيبة  الشائكةحتركها من الطبقة 

(small proline-rich (SPR) proteins  ًاليت ترتبط تصالبيا
 ,elafinو مع العديد من الربوتينات البنيوية مثل  

envoplakin  و filaggrin, involucrin  و desmosomal 

proteins  وloricrin) و  يشكل بروتني اللوركرين
 % من بروتينات يف اخلاليا املتقرنة 11 انفولوكرين

  تعرب اخلاليا الكرياتينة  عن كريايتنات خمتلفة  أثناء متايزها و
اللييفات و تشكل تكتل  حتركها من طبقة إىل أخرى حيث

َوتّرة
 
 لتشكلربوتينات أخرى ب ترتبط مع بعضهاو  امل

 احلبيبات الكرياتينية الزجاجية.

   ،حتاط اخللية بغالف شحمي و غالف خلوي بعد التقرن
عدمية لييفات و بروتينات مليئة بالتكون مسيك و هيوالها 

 أو Horny cellخاليا متقرنة عندئذ تدعى و  الشكل
من تتوسف هذه اخلاليا بإستمرار .  Squamesحراشف

 سطح الطبقة املتقرنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صورة باجملهر اإللكرتوين تظهر خاليا كرياتينة متقرنة  -a 7-81الشكل 
ميتة حماطة  بغالف شحمي من اخلارج و غالف خلوي و مليئة 

رسم ختطيطي  -bبالكرياتينات. ترتبط اخلاليا ببعضها بديسموزومات 
عملية اإلخراج اخللوي للحبيبات الغشائية الصفائحية يف اخلاليا احلبيبية و  
كيفية تشكل الغالف الشحمي و مكونات الغالف اخللوي و حمتويات 

 اهليوىل اخللية من الربوتينات 
 

  مكونات الحاجز البشروي  
نانو و مكون  1مساكته   lipid envelope غالف شحمي -0

من سرياميدات و محوض شحمية و كوليستريول و اسيل 
 ، يشكل ما يشبه طبقة التيفلون حول اخللية غليكوسرياميد 
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نانو مكون  01مساكته   cell envelope غالف خلوي -9
من بروتينات صغرية حتتوي على برولني مرتبطة تصالبيًا مع 

و انفولوكرين و تتمثل وظيفة  و امهها اللوركرينبروتينات بنيوية 
 (2 -01)الشكل امليتة  بتقوية غشاء اخلاليا

يف هيوىل خاليا الطبقة  فيالغرين-معقدات كيراتين -2
 املتقرنة و الطبقة احلبيبة 

 بني خاليا الطبقة احلبيبية  الإلرتباطات السادة-4
 

 آلية توسف خاليا الطبقة المتقرنة  
توسف خاليا الطبقة املتقرنة عملية منظمة و دقيقة تتم من 
خالل حتطيم الربوتينات املكونة للديسموزومات. تعتمد هذه 

 kallikrein-related serine peptidasesالعملية على  

الذي يشطر  الديسموزومات بدرجة محوضة معينة  KLKsمثل  
الذي و  (LEKTI) فيزيولوجي مع مثبط بروتياز  KLKs يرتبط

 pH . اخنفاضعادية pHيف درجة مينع شطر الديسموزومات 
مما  LEKTIمن  KLKsيف الطبقات السطحية يؤدي اىل حترر 

 يسمح  لـ بشطر الديسموزمات و بالتايل سقوط اخلاليا املتقرنة 
 (6 -01)الشكل 

 
مرض مناعي ذايت تعرب فيه   ،Psoriasisداء الصدفية 

 Skinعلى سطحها عن   TH17اخلاليا املساعدة 

Homing receptor  حيث تذهب و تستوطن بشرة و
و الذي    IL-23بتأثري من    IL-17Aأدمة اجللد و تفرز 

بدوره حيفز زيادة عدد اخلاليا الكرياتينة املتكاثرة يف الطبقة 
أو  لوحيات صدفية يالحظ تشكلالقاعدية و الشائكة حيث 

فاوية مساعدة خراجات جمهرية حتتوي عدالت و خاليا مل
TH17   خاليا النغرهانس. هذاباإلضافة اىل اخنفاض إىل و

. ينتج عن أيام 11-7 حوايل و تصبح اخلاليا دورة حياة
زيادة يف مساكة البشرة و جتدد سريع للبشرة إضافة اىل  ذلك

)الشكل  .البشرويخلل يف احلاجز  تقرن غري طبيعي و
01- 1) 

 
 

 
 
 
 
 

 

يوضح آلية تكاثر الكرياتينية يف داء الصدفية و استيطان  1-81الشكل 
 بشرو اجللد  TH17اللمفاويات 

 
 )الخاليا الميالنينية )القيتامينية Melanocytes 

  بني خاليا الطبقة القاعدية يف البشرة و يف خاليا منتشرة
 جريبات الشعر.

 من خاليا العرف العصيب و  جينياً  تنشأ اخلاليا امليالنينية
أما يف البالغني توجد  هتاجر اىل الطبقة القاعدية يف البشرة.

ة غري متمايزة يف النتوء اجلرييب يخاليا جذعية خلاليا امليالنين
يف غمد الشعرة حتت البشرة، يشرف على متايزها اىل 

  pax5خاليا ميالنينية عائلة من عوامل اإلنتساخ 

 
 ناجم عن  اخلبيث ورم منتشر للخاليا امليالنينيةالورم امليالنيين 

 حيث تظهر كتل بنية اللون غري منتظمة احلواف.قد تكاثر
منها  تدخل األدمة ولالصفيحة القاعدية  ةخترتق اخلاليا اخلبيث

 إىل كافة أحناء اجلسم. تشرإىل األوعية الدموية و اللمفاوية لتن
  كرياتينية   خلية 6-1وجد خلية ميالنينية واحدة بني ت

 من اجللد(.  9خلية يف كل مم 611-0911)

  ه تتفرع منتبدو أجسام اخلاليا امليالنينية مدورة الشكل
إستطاالت تغصنية طولية غري منتظمة يف البشرة بني خاليا 

-1الطبقة القاعدية أو الشائكة و تنتهي بانغمادات يف 
  خلية كرياتينية جماورة.  01
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دور يف عملية  LEKTIو   KLKsو  pHآلية توسف اخلاليا املتقرنة حيث يلعب  – bيوضح مكونات احلاجز البشروي  -a   9-81الشكل 

 التوسف البشرة
 ديسموزومات نصفية مع ترتبط اخلاليا امليالنينية ب

الصفيحة القاعدية و ال تشكل ديسموزومات مع اخلاليا 
 الكرياتينية اجملاورة. 

  تبدو اخلاليا باجملهر االلكرتوين شاحبة و حتتوي على
العديد من املتقدرات الصغرية و جهاز غوجلي متطور و 

 (. 6-01صهاريج من الشبكة اخلشنة )الشكل 
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 في الخاليا الميالنينية آلية تصنيع الميالنين  
 التيروسينيز أنزيممرحلة تشكل حوصالت من  .0

Tyrosinase  يتم تصنيع هذه األنزمي يف الشبكة اهليولية
 مهمًا يف عملية دوراً الذي يلعب و يغلف يف اخلشنة 
-01)الشكل  امليالنني يف اخلاليا امليالنينيةتصنيع 

01.). 

 على حتويل تريوسينيزال يعمل لميالنينمرحلة انتاج ا .9
ثنائي هيدروكسي فينيل  4– 2إىل  يف البداية التريوسني

  dihydroxyphenylalanine-3,4 آالنني

(DOPA) اىل يتحول بدوره  يذالdopaquinone  مث
يرتبط  Melanin يتبلمر إىل أشكال خمتلفة من امليالنني

 املطرق يف وتينات بنيوية رب امليالنني ببعدها 

شكل حبيبات ييتجمع حىت  مرحلة تراكم الميالنين  .2
 اتاجلسيمتدعى ميكرون  0إهليلجية بطول ناضجة 
  .Melanosomes امليالنينية

تنضج احلبيبات و مرحلة تشكل حبيبات الميالنين  .4
 خيتفي نشاط األنزمي 

  الكيراتينيةآلية انتقال الميالنين إلى الخاليا  

بروتني الكنسني  بواسطةاجلسيمات امليالنينة  تنتقل بعدها .0
Kinesin ت الدقيقة اىل قمم تغصنات اعلى طول النبيب

 اخلاليا امليالنينية الغنية باألكتني. 

ة اخلاليا الكرياتينية املرتبطة باخلاليا امليالنينية يف الطبق تقوم .9
 اخلاليا امليالنينيةم تغصنات مقبلعمة بالقاعدية و الشائكة 

حيث تتربع  .cytocrine secretionو تدعى هذه العملية 
على اخلاليا اخلاليا امليالنينية باجلسيمات امليالنينة 

   pigment donationالكرياتينة 

اجلسيمات احلالة باملهضومة اجلسيمات امليالنينية تلتحم  .2
بعدها تنتقل على طول النبيبات يتحرر امليالنني و و 

  نني يبواسطة بروتني الديف اخلاليا الكرياتينية الدقيقة 
Dyneinمنطقة قريبة من النواة حيث تتحرر  اىل

 اجلسيمات امليالنينية

 النواة فوقيتجمع امليالنني يف كل خلية كرياتينية كقلنسوة  .4
 اص و تشتيت ضوء الشمس و بالتايلإمتصي يقومو  

لألشعة فوق  ةاملؤذي اتتأثري المن  DNAحيمي 
 البنفسجية

يف اخلاليا تم يامليالنني  تصنيعأن على الرغم من  .1
كمستودع أو كرياتينة تعمل  اخلاليا ال إال أن امليالنينية

  .خمزن للميالنني أكثر من اخلاليا امليالنينية

  تإنتقلخلية ميالنينية واحدة و خاليا كرياتينية تشكل 
. كثافة بشروية-وحدة ميالنينيةإليها جسيمات ميالنينية 

و لكن  يف مجيع األشخاص ماثلةمثل هذه الوحدات مت
حدرين من أصول قريبة من خط ناملاألشخاص يف 

حبيبات ميالنينة بسرعة و تنتج اخلاليا امليالنينية اإلستواء 
 الشمس. من حماية للاخلاليا الكرياتينية  يفترتاكم 

  فز اخلاليا الكرياتينية على إفراز  األشعة فوق البنفسجيةحت 
العديد من العوامل نظرية صماوية تعمل على زيادة نشاط 
اخلاليا امليالنينية. يصبح لون اجللد داكنًا بعد التعرض 

-921لألشعة فوق البنفسجية الشمسية )أطوال أمواج 
 حيدث ذلك يف مرحلتني: نانومرت( و 291

a.   كيميائية تسبب قتامة شديدة تفاعالت فيزيائية
 للميالنني املتواجد مسبقاً يف اخلاليا امليالنينية

b.   امليالنني يف اخلاليا امليالنينية و  تصنيعزيادة معدل
 صباغ.الإنتقاله اىل اخلاليا الكرياتينية مما يزيد من كمية 

a. أمهها حمتوى يعود لون الجلد إلى العديد من العوامل ،
 اتالكاروتيناشباه و  الميالنينن اخلاليا الكرياتينية م

Carotene  يوجد . الدموية في األدمة عدد األوعيةو
-01يالنينية )الشكل املاليا اخلتنتجه نوعني من الصباغ 

صباغ بين  Eumelenin الميالنين الحقيقي:( 01
يف  يوجد pheomelanin قاتمالمالنين الو داكن 

 الشعر األمحر 
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( يف الطبقة القاعدية من البشرة تبدو اخلاليا امليالنينية النموذجية شاحبة M( صورة جمهرية خلاليا ميالنينية )a) ( الخاليا الميالنينية.81 – 81الشكل )

امتدادات تغصنية غري منتظمة بني  اخللية ترسل ،ختطيطي خللية ميالنينة( رسم bأقل من اخلاليا الكرياتينية..) فيها امليالنني وعلى غشاء قاعدي تستند 
( فيها أجهزة غوجلي متطورة جداً BLعلى صفيحة قاعدية ) تستند( البنية الدقيقة خللية ميالنينية c) اخلاليا الكرياتينية اجملاورة لنقل امليالنني هلذه اخلاليا.

(G تنتج حويصالت )ءمتالإعند  .امليالننيفيها  صنعي ( احلويصالت بامليالنني تتحول إىل حبيبات ميالنينيةMG تتجمع يف قمم )متدادات اهليولية اإل
األساسية  املراحلرسم ختطيطي خللية ميالنينية تظهر  :تشكل الجسيم الميالنيني  الشكل السفلي.(K( قبل نقلها إىل اخلاليا الكرياتينينة )CEالتغصنية )

يف الشبكة اخلشنة  التريوسينيزأنزمي  ي صنع :(تشكل حويصالت تيرووسينز) Iالمرحلة  .باجملهر اإللكرتوين نضج احلبيبات امليالنينيةيوضح  لتشكل امليالنني.
يبدأ   انتاج الميالنين :IIالمرحلة  على مطرق حبييب دقيق مكون من بروتينات أخرى.ايضًا حويصالت حتتوي  يفتجمع ي مث يعاجل يف جهاز غوجلي و

يف  راكم الميالنينت :IIIالمرحلة  خيوط متوازية يتوضع عليها امليالنني املتبلمر. يف هاينتظم مطرقحيث امليالنني يف جسيمات ميالنينية بيضاوية  تصنيع
 ئميتل نشاط أنزمي التريوسينيز وتفقد هذه البنية  ميأل امليالنني كامل احلويصل. و حبيبات الميالنين تشكل :IVالمرحلة  املطرق مشكل جسيم ميالنيين.

هنايات حبيبات امليالنني إىل  تنتقلالضوئي.  باجملهر ةضحاو ميكرون  x 0 2.5 بأبعادتبدو حبيبات امليالنني الناضجة إهليجلية  املطرق بامليالنني. داخل
نطقة املالقاعدية. تنتقل حبيبات امليالنني يف اخلاليا الكرياتينية إىل  الشائكة ولطبقة يف ابعدها إىل اخلاليا الكرياتينية اجملاورة  ستطاالت اخللية امليالنينية وإ

 من التأثريات الضارة لألشعة فوق البنفسجية. DNA الـ من النواة حيث ترتاكم كقلنسوة فوق النواة حتمي يبةالقر 
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اضطراب وراثي ينتج عن  (Albinism) المهق أو البرص

امليالنني نتيجة  تصنيععدم مقدرة اخلاليا امليالنينية على 
أو عدم مقدرة اخلاليا على  نيـزلغياب نشاط أنزمي التريوسي

فإن اجللد يصبح غري حممي  نتيجة لذلك.متصاص التريوسنيإ
من أشعة الشمس و تكون نسبة حدوث سرطان النني يبامل

 )سرطانات اجللد( احلرشفيةسرطان اخلاليا  و اخلاليا القاعدية
  أكثر.

تنكس أو غياب كامل للخاليا ناجم عن  Vitiligoالبهاق 
و يدعى  لصبغة يف اجللدلبقعي  فقدان امليالنينية مما يؤدي إىل

 هذا اخللل
: تصبع موضعي يف الطبقة القاعدية  ناجم Freckles نمشال

 عدد اخلاليا امليالنينيةامليالنني و ليس زيادة يف كمية   دةعن زيا
تظهر يف مناطق خمتلفة يف اجللد تظهر يف املناطق العرضة 

 للشمس تظهر يف األشخاص و البشرة البيضاء
: تصبع موضعي يف الطبقة القاعدية ناجم  mole الشامة
زيادة يف عدد اخلاليا امليالنينية و الكرياتينة احلاملة عن 

 اجلسمتظهر يف مناطق خمتلفة يف  للميالنني
تكاثر محيد للخاليا الكرياتينة يف البشرة  Warts الثألول

و ميتد منوها  papillomavirusesنتيجة اإلصابة بفريوس 
 السطحعميقاً يف األدمة و تصبح الشعريات الدموية قريبة من 

 

 (نغرهانسالالتغصنية )خاليا ال  Langerhans cells  

 ح يف الطبقة و خاليا مقدمة للمستضد تظهر عادة بوض
 % من خاليا البشرة. 1 – 9 تشكلو الشائكة 

  تنشأ هذه اخلاليا من نقي العظم و تنتقل عرب الدم إىل
اجللد و هلا القدرة على ربط و معاجلة و تقدمي 
املستضدات إىل اخلاليا التائية بنفس الطريقة اليت تعمل 
فيها اخلاليا التغصنية املناعية األخرى يف األعضاء 

   األخرى.

  هيولية بني  إستطاالت منهامتتد من خاليا تغصنية كون
اخلاليا الكرياتينية مشكلة شبكة كثيفة جدًا يف البشرة 

 (. 00-04)الشكل 

  متطاولة  بيربيكحبيبات باجملهر اإللكرتوين تظهر فيها
حتتوي على  أو مضرب التنس الشكل تشبه اجملداف

و هو بروتني عابر للغشاء, لذا  langerinبروتني النغرين 
يعتقد أن هذه احلبيبات ماهي إال عبارة طيات لغشاء 

 اخللية يف اهليوىل تلتحم بغشاء اخللية عند تنشيط اخللية 

  يوجد على سطحهاCD 1a, MHC I and MHC II, 

C3b receptors, receptors for IgG.   
  يساهم بروتني النغرين معCD 1a  يف الدفاع عن اجلسم

 leprosyضد ميكروبات اجلذام 

  تغريحدوث تستطيع امليكروبات إخرتاق البشرة دون ال 
لذا فهي تغادر  يف اخلاليا التغصنية و إثارة رد فعل مناعي
 البشرة و تذهب اىل أقرب عقدة ملفاوية 

  . تعيش لفرتات طويلة و هلا القدرة على اإلنقسام 

  يف األشخاص املصابنيAIDS و  يتكاثر الفريوس داخلها
تعد خمزن للفريوس و تقاوم املوت نتيجة اإلصابة مقارنة 

 مع التائية املساعدة

  قد ختضع لتحول ورمي نتيجة أمراض مناعية و تشكل ما
 histiocytosis Xيدعى بفرط تنسج  

 
 (ركليماللمسية ) خالياال Merkel cells 

  تعد اخلاليا الظهارية اللمسية  epithelial tactile cells  

 ميكانيكيةمستقبالت ) عموماً يطلق عليها خاليا مريكل( 
خيوط   مع وجود ،شاحبة اللونالتشبه اخلاليا الكرياتينية 

إن  يالنينيةاملسيمات اجل من القليل و يف اهليوىل كرياتينية
 . وجدت
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يوضح البنية الدقيقة خلاليا النغرهانس الحظ وجود  (88-81الشكل )

حبيبات بريبيك يف املربع الصغري و عند تكبريها تبدو احلبيبات على شكل 
الشكل التغصين خلاليا . يوضع الشكل السفلي  BGمضرب تنس 

  CD1aالنغرهانس و توزعها ضمن البشرة باستخدام أضداد 
 

  ة ذات لب حبيبات عصبية مفرز تنشأ من جهاز غوجلي
تشبه هذه اخلاليا  .صغري كثيف حتتوي على ببتيدات

نفس اخلاليا تنشأ من و  صفات اخلاليا العصبية الصماوية
و تتوضع اجلذعية اليت تنشأ منها اخلاليا الكرياتينية اخلاليا 

( يف املناطق 09-01يف الطبقة القاعدية للبشرة )الشكل 
تكثر أعداها ، احلساسة للمس و يف قاعدة جريبات الشعر

  يف رؤوس األصابع

 إتصاالت هلذه اخلاليا السطوح القاعدية و اجلانبيةشكل ت 
احلسية غري املغمدة ص النهائية املتسعة لأللياف امع األقر 

 (.09-01اليت خترتق الصفيحة القاعدية )الشكل 

   الصماوي متتلك اخلاليا اللمسية وظائف متعلقة باجلهاز
بالت قاىل عملها كمست إضافة (91املنتشر )الفصل 

هي مسؤولة عن فلذا  اللمسب ميكانيكية إلحساس
 خاصية اإلحساس باللمس يف رؤوس األصابع 

 
خاليا مريكل أمهية سريرية نظرًا لكوهنا منشأ لسرطان متتلك  

سرطان خاليا  ديع . خبيث غري شائع من الصعب معاجلته
مريكل أقل شيوعاً بأربعني مرة من سرطان اخلاليا امليالنينية و 

 .أكثر تسبباً للموت مبرتني من سرطان اخلاليا امليالنينية هلكن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخلاليا اللمسية الظهارية  ( خلية لمسية )ميركل(.82 – 81الشكل )
عالية تؤدي ملسية حساسية  اتاجللد ذ لبشرةالطبقة القاعدية  املتوضعة

لية خل. صورة باجملهر االلكرتوين النافذ ميكانيكيةوظيفتها كمستقبالت 
كتلة من   حتتويأسبوع  00صبع من جنني عمره إملسية يف بشرة 

 ( قرب غشاء اخللية القاعديGحبيبات هيولية ذات لب كثيف )
الصورة (. Nمع هناية منتفخة للعصب ) ةمباشر و تتصل  اجلانيب

 من العديدحبيبات احملتوى  يف الشكل و تشبه احلبيبات المدرجة.
 اخلاليا الصماوية العصبية. 
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 clear cells in the epidermsالخاليا الشفافة 

أثناء فحص املقاطع النسيجية  امللونة بالصبغات التقليدية  
لظهارة اجللد أو الظهارة املطبقة احلرشفية متقرنة أو غري متقرنة  

هيويل يف أماكن أخرى يف اجلسم تظهر خاليا حماطة بإطار 
شفاف و هي متثل اخلاليا امليالنينة و خاليا مريكل يف الطبقة 

-01بقة الشائكة  )الشكل القاعدية و النغرهانس يف الط
02 ) 

 
يوضح خاليا شفافة يف الطبقة الشائكة متثل  (83 -81الشكل )

 خاليا النغرهانس و خاليا مريكل و امليالنيننية يف الطبقة القاعدية
 

  Dermisاألدمة  
  ( يقوم بدعم 9-01و  0-01نسيج ضام )الشكل

 البشرة و ربطها مع النسيج حتت اجللدي. 

  ختتلف مساكة األدمة تبعًا ملنطقة اجلسم إذ تصل إىل
 مم يف الظهر.  4أقصى درجة 

  سطح األدمة غري منتظم إذ حيتوي على العديد من
 Dermal حليمات أدميةالربوزات أو ما يسمى 

papillae  ةويالبشر البروزات تتشابك مع  
epidermal ridges     (.0-01)الشكل 

  يف املناطق  كون طويلة عميقةو تتكثر احلليمات األدمية
اجللدية اليت تتعرض للضغط و تقوم بدعم و تعزيز قوة 

 اإلتصال األدمي البشروي.

 و الطبقة للبشرة بني الطبقة القاعدية دائمًا تواجد ي
 Basementغشاء قاعدي احلليمية لألدمة 

membrane  بني داخالت تلنتيجة امتعرج تبع مسار ي
صفيحة من  مكونالغشاء القاعدي  .البشرة و األدمة

 صفيحة قاعديةو  Lamina reticularis شبكية
Basal lamina   جيب أن  .الضوئي باجملهرميكن رؤيته

من خالل الغشاء القاعدي إىل تنتشر املواد الغذائية 
األدمة  يف البشرة غري الوعائية من اليا الكرياتينيةاخل
 .وعائيةال

 
البشروي إىل نوع   –تصال األدميتؤدي التشوهات يف اإل-1

 شبيه الفقاع الفقاعيدعى تمن االضطرابات املنفطة 
(Bullous pemphigoid ).  نامجة عن خلل أو طفرة أو

عوز يف املكونات اجلزيئية للديسموزمات النصفية أو 
 أو األنتيغرين  focal adhernsاإللتصاقات البؤرية  

الفقاع دعى ييوجد نوع آخر من االضطرابات املنفطة   -2
Pemphigus إلرتباطات لأمراض مناعية ذاتية عن  ناجم

 .خلاليا الكرياتينيةيف ابني اخللوية 
 

 Friction الحويصالت أو الفقاعات اإلحتكاكية -3

blisters  عن فراغات مليئة باللمف بني البشرة و األدمة ناجتة
يف و بأداة يف اليد ة اليدوي لفرتة طويلعمل أو حذاء ضيق 

 رنةقحال اإلستمرار تتشكل مساكة واقية قاسية من البشرة املت
  corns تعرف مبسمار القدم

  حتتوي األدمة على طبقتني غري واضحيت املعامل و
 الحليمية الطبقةمنها تدعى  السطحية ،احلدود

Papillary layer   الشبكية الطبقةو العميقة تدعى 
Reticular layer  (0-01)الشكل. 

 الحليمية : الطبقة 

 حيث تبلغ   مات األدميةيلحللاجلزء الرئيسي  تشكل
من طبقة  نو كتت (.04-01)الشكل  % 91نسبتها 

ضام رخو و أورمات ليفية و خاليا رقيقة من نسيج 
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كما ميكن ة و البالعم  ناليا البدياخلك ىأخر  ةضام
 شحةتر م كريات بيضاءأيضاً  مشاهدة 

  تكثر فيها الكوالجني  منطIII  و منطI 

   تنشأ من هذه الطبقة لييفات تثبيتAnchoring 

fibrils  كوالجينية منط VII الصفيحة  خترتقو اليت
 البشرة.بالقاعدية و تربط األدمة 

  حتتوي جسيمات مايسنر و عرى شعرية و ضفائر عصبية 

  حبيباهتا يؤدي إثارة اخلاليا البدنية يف هذه الطبقة اىل حترير
للهستامني و غريها من املواد و اليت تؤدي اىل الشرى 

 urticarial   difuse / localاملوضعي أو املنتشر 

 
طبقة األدمة و يوضح بنية جلد رقيق -a( 04-01الشكل )

اليت تتوضع حنت البشرة مباشرة و هي نسيج ضام رخو فيه  PLاحلليمية
من نسيج  RLو طبقة األدمة الشبكية  القليل من األلياف املرنة )سهم( 

يوضح الطبقة  -ER bضام كثيف غري منتظم تكثر فيه األلياف املرنة 
 احلليمةو احتواءها عل جسيمات مايسنر حتت البشرة مباشرة 

 

 بصمات األصابع fingerprints  ( 01-01الشكل )
يف معظم سطح اجللد  األدمية  -يةو البشر داخالت تبدو الت

سلسلة تبدو ك بينما  pegs-and sockets كأوتاد و جتاويف

سلسلة من احلليمات و  يةو البشر  /الربوزاتتاللمن ال
احة اليد و أمخص القدم لكوهنا كر يف اجللد السميك  األدمية 

أو بصمات األصابع  تشكللذا  أكثر عرضة لإلحتكاك
هي تشبه بروزات و . friction ridges بروزات إحتكاكية

عجالت السيارة و بذلك تتمكن أصابع الشخص من 
احلليمات األدمية و تبدو  اإلمساك أو الدوس بقدميه. 

حيث  باألبعاد الثالثية كربوزات و ميازيب الربوزات البشروية
و اليت تنفصل )أي  يقابل كل تلة/بروز بشروي حلمة أدمية

يدعى ضيق و عميق امتداد بشروي ب احللمة األدمية(
جيعل من    Interpapillary pegاحلليمياألسفني بني 

احللمة األدمية حلميتني ثانوتني، مما يشكل ارتباطات قوية 
أمناط  الربوزات البشروية تشكلجدًا بني األدمة و البشرة.  

مميزة يف كل شخص، تبدو كإحتاد أقواس أو عرى أو دوائر 
و اليت   Dermatoglyphsالنهاياتتعرف بدراسة تقاطع 

 ت عرف ببصمات األصابع و األقدام. 

رسم ختطيطي يوضح التداخل بني احلليمات  (81-81الشكل )
يقابل كل تلة/بروز األدمية و الربوزات البشروية يف بصمات األصابع. 

روي حلمة أدمية و اليت تنفصل بامتداد بشروي ضيق و عميق يدعى بش
 إىل حلميتني ثانوتني.    Interpapillary pegاحلليمياألسفني بني 

 

 06-01)الشكل Reticular layerالطبقة الشبكية  

  من األدمة 11تشكل ما نسبته  طبقة مسيكة % 



 د عمر الزعبي كلية الطب  \جامعة دمشق  9102الجلد و ملحقاته 

06 

 

  حيتوي على حزم من نسيج ضام كثيف غري منتظم مكونة
على الكثري توي حي وبشكل أساسي  Iكوالجني منط من  

)الشكل  جللدالتأمني مرونة  السميكةاأللياف املرنة من 
01-06) 

  األلياف و القليل من اخلاليا مقارنة مع حتتوي الكثري من
 األدمة احلليمية.

   متتأل الفراغات بني األلياف املرنة و الكوالجينية
 بالدرماتان املكربت.بالغليكوزأمينوغليكانات الغنية 

  تتوصع فيها الغدد العرقية و الزمهية و جريبات الشعر 

  عميقة و جسيمات ال  وعائيةالحتتوي على الضفرية
 باشيين و كروز و ضفائر جذر الشعرة

  شبكية ليس لكثرة األلياف الشبكية هذه الطبقة بالمسيت
و  0احلزم الكوالجينية من النمط  كونلكن لفيها 

احلزم من شبكة األلياف املرنة منتظمة على شكل 
من منطقة إىل أخرى يف  ختتلفاجتاهات بتقاطعة امل

اجلسم فمثاَل يف األطراف تكون موازية للمحور الطويل 
بينما تكون يف اجلذع و الرقبة بشكل خطوط عرضية و 

يطلق اغلبها مواز لسطح اجللد هبذا تشكل خطوط 
و التشطر أ  tension  lineخطوط الشد عليها 

cleavage lines   طوط لنجر خاملسماةLanger’s 

lines   و هلا أمهية كبرية سريرية للجراجني و جراجني
 (00-01)الشكل التجميل بشكل خاص 

  أثناء احلمل قد تتمزق خطوط التشطر نتيجة زيادة
متددها حيث تظهر على بطن املرأة العديد من  اخلطوط 
البيضاء و هي متثل ندبات نسيجية طوالنية تدعى 

 linea gravidarum خطوط احلمل  

 ةيف بعض األماكن كاهلاللة يف الثدي و الصفن و منطق 
جد ألياف تتوا و الشفران الكبريانالعجان و القضيب 

يف الطبقة الشبكية لألدمة تشكل عضلية ملساء 

مسؤولة عن جتعيدات اليت تظهر متناثرة  /ضفريةشبكة
 على هذه األعضاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقطع يف جلد رقيق  ( األلياف المرنة في األدمة.86 – 81الشكل )
داكنة بني حزم الأللياف املرنة لأللياف املرنة يبني توزع كثيف لملون 

قطر األلياف  ينخفضيف الطبقة احلليمية األدمية  .ةالكوالجني اآليوزيني
، 022الغشاء القاعدي تكبري ب و تلتحممن البشرة  اهباقرت إ عنداملرنة 

 صبغة ويغريت لأللياف املرنة.

الكوالجين  منالتغيرات الطبيعية لمكونات األدمة  
 و األلياف المرنة 

 يزداد تصنيع  العمر في مرحلة اليافعين و متوسطي
طرديًا مع العمر   GAGsالكوالجني و األلياف املرنة و 

يقدر حمتوى جلد اإلنسان فمثاًل بدو نظارة اجللد واضحة ت
أضعاف كميته يف احلياة  1من اإليالستني عند البلوغ تقريباً 

 و كذلك الكوالجني  اجلنينية

 يالحظ تغريات طبيعية يف مكونات املادة ، مع تقدم العمر
 خارج اخللوية يف األدمة 

a. مساكة األلياف زيادة  وتصنيع الكوالجني  اخنفاض يف
 الكوالجينية غري الوظيفية

b.  قلة تصنيعGAGs  و اخنفاض يف كميتها  

c.  اخنفاض كمية األلياف املرنة املصنعة 

 تظهر التجاعيد على الوجه الكهول و المتقدين في العمر 
 يالحظ و العنق و اليدين و القدمني و
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a.  مما الكوالجني  لييفاتبني الروابط التصالبية تغري يف
جيعلها اقل استقرارًا و بذلك يصبح اجللد رقيقًا نتيجة 

 الفقدان/اخلسارة املتكررة 

b.   يفقد اجللد مرونته(فقدان األلياف املرنة و تنكسها ( 

c. و رقيقاً  تنخفض كمية الدهن  يصبح اجللد أقل نعومة 

d.  ينخفض جتدد اخلاليا و انتاج الغلوكوز أمينو غليكانات
 و يصبح اجللد جافاً 

 
 Solar التعرض الشديد ألشعة الشمسيؤدي  -1

elastosis  :إىل تغريات يف مكونات األدمة 

  اخنفاض يف تعبري جينات الكوالجني و اإليالستني زيادة تعبري
MMPs  و مبا فيها الكوالجيناز و اإليالستيز 

  اخنفاض يف تعبريTIMPs  اليت تثبط حتطيم الكوالجني و
 األلياف املرنة 

  تبدل يف الروابط التصالبية بني اللييفات مما جيعل ألياف
الكوالجني و غري مستقرة و أقل مقاومة لإلنزميات اليت 

 حتطمها و تفككها 

   تتأثر اللييفات الدقيقة من الفيربيلني احمليطية باأللياف املرنة
ً حيث تتقطع و تصبح متناثرة و تتحول األلياف املرنة  كثريا

 إىل مادة عدمية الشكل غري وظيفية 

  مجيع ما سبق يؤدي اىل ظهور التجاعيد على اجللد بشكل
 مبكر و فقدان املرونة

 للوقاية من أشعة  معظم الدهونات و الكرميات  املستعملة
 MMPsالشمس حتتوي على مثبطات لـ 

و داء إيلري دانلوز   Cutis laxaاإلضطرابات كتهدل اجللد -2
Ehlers syndromes Danlos   يالحظ زيادة يف مرونة اجللد

 و األربطة نتيجة خلل يف عملية تصنيع اللييفات الكوالجينية 
  تعد األدمة مكان لنشوء املشتقات البشروية كجريبات

الشعر و الغدد. كما يوجد غزارة عصبية يف األدمة. إن 
األعصاب املؤثرة على البىن يف األدمة ألياف ما بعد 

عقدية للعقد الودية. بينما ختلو من نظرية الودية. تشكل 
النهايات العصبية الواردة إىل اجللد شبكة يف األدمة 

ية و حول جريبات الشعر و تنتهي يف اخلاليا احلليم
الظهارية اللمسية و يف املستقبالت احلسية املغلفة يف 
األدمة و النهايات العصبية احلرة )غري مغلفة( بني خاليا 

 البشرة.

 الثنيات اجللدية skin creases  املفاصل الركبة و يف
يف راحة  Flexure lines خطوط الثينو كذلك  املرفق

ناجتة عن التصاق شديد نامجة عن  اليد و أمخص القدم
 لألدمة بالطبقة الصفاقية العميقة 

  Subcutaneous tissueالنسيج تحت الجلدي  
  يتكون من نسيج ضام رخو يقوم بربط اجللد بشكل رخو

مع األعضاء السفلية مما يسهل إنزالق اجللد فوقها 
 (.0-01)الشكل 

  ضاً بالطبقة حتت األدمية أو اللفافة تدعى هذه الطبقة اي
 ,hypodermis or superfcial fasciaالسطحية 

  حتتوي غالبًا على خاليا شحمية خيتلف عددها يف
مناطق خمتلفة من اجلسم و ختتلف يف حجمها حسب 

 احلالة الغذائية.

   تساهم الرتوية الدموية الكثيفة يف الطبقة حتت اجللدية
 إمتصاص األنسولني و األدوية احملقونة بشكل سريع. 

 األوعية الدموية  
  حيتوي النسيج الضام يف اجللد على شبكة غنية باألوعية

 (:01-01)الشكل  الدموية و اللمفاوية.

o  تشكل األوعية الدموية اليت تغذي اجللد ضفريتني
 deep cutaneous plexues عميقةأساسينت  

 تتوضع بني األدمة و النسيج حتت اجللدي و أخرى 

 



 د عمر الزعبي كلية الطب  \جامعة دمشق  9102الجلد و ملحقاته 

01 

 

 
ناجتة خطوط التشطر  -bاندفعات البشروية ناجتة عن احلليمات األدمية   فريدة من نوعها يف كل شخص صمات األصابع ب-aيوضح  87-81الشكل 

 ناجتة عن التصاق شديد لألدمة بالطبقة الصفاقية العميقة  خطوط الثين -cالشبكية  عن اختالف توجه حلزم الكوالجني يف الطبقة األدمية

 
اجللد و املكونة من ضفريتني سطحية و عميقة و عرى حليمية . يوجد بني الضفريتني حتويالت شراينية وريدية الرتوية الدموية ألدمة يوضح  81-81الشكل 

 توضع اخلاليا الظهارية  تلصورة اجملهرية املدرجة تبني األجسام الكبية يف رؤوس األصابع حماطة بعدد طبقات من العضالت امللساء يشبه توضعها 
الم تقب    التواجد 

 الح ية
  طبقا  البشر  جريبا  الشعر ال دد

موجود في كافة 
   حا  الج   

موجود   و 
تت ا  ك رت ا 
 ح ب الم طقة 

توجد جمي    وا   
ال دد الملحقة بالجلد 

 دد زهمية و العر ية 
 ال اتحة 

موجود  في مع   
م اطق ماعدا 

الش ا  و الش را  
ال  يرا  و 
 ال ل ة و الب ر 

 طبقا  ،  ياب الطبقة 4

الش افة و طبقة ر يقة م  
الطب ة المتقر ة ، طبقة واحد  

   و  ياب الطبقة المتقر ة 

الجلد 
 الر يق

راحة اليد و 
   م  القد  

تك ر في ا 
 الم تقب    

 ياب ال دد الزهمية 
 و ك ر  ال دد ال اتحة

 طبقا   و الطبقة  الحبيبية 5   توجد

 و المتقر ة 
الجلد 
 ال مي 
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o سطحية subpapillary plexues  تتوضع بني
 طبقيت األدمة احلليمية و األدمة الشبكية.

  تدعى عرى حليمية فروع الضفيرة السطحية ترسل
papillary loops  تزود احلليمات األدمية بشبكة من

 الشعريات الدموية املغذية أسفل البشرة مباشرة.

  وريدية شريانية أو تحويالتتفاغرات 
Arterivenous anastomoses توضع بني ت

تقوم اجلملة الوعائية األدمية و  الضفريتني الرئيسيتني
تعمل التحويالت الوريدية ، حيث  بتنظيم حرارة اجلسم

الشريانية على خفض جريان الدم يف الطبقة احلليمية 
لتقليل فقدان احلرارة يف الظروف الباردة و زيادة جريان 

يطلق الدم لتسهيل فقدان احلرارة يف الظروف احلارة. 
 عليها 

  يف رؤوس األصابع  تشكل التحويالت الشريانية الوريدية
حيث حتاط مبحفظة  glomus bodiesأجسام كبية 

من نسيج ضام كوالجيين كثيف و يشبه انتظام 
العضالت امللساء يف األجسام الكبية الشريانية تطبق 

 epithelioid smoothالظهارات  لذا يطلق عليها 

muscle glomus   ( 00-00)الشكل  

  تبدأ األوعية اللمفاوية كأكياس مغلقة يف احلليمات
لتشكل ضفريتني تتوضع مع األدمية تتالقى مع بعضها 

  األوعية الدموية.
 sensory receptors المستقبالت الحسية 

نظرًا لكرب سطح اجللد و توضعه اخلارجي فهو يعمل  
 هيتواجد في حيث لتنبهات الوسط اخلارجي واسعكمستقبل 

مستقبالت حسية متنوعة تشمل: هنايات عصبية بسيطة 
 بدون غطاء دبقي أو كوالجيين و العديد من البىن املعقدة 

حمافظ من و  خاليا دبق عصيبفيها ألياف حسية مغلفة 
 (. 02-01نسيج ضام )الشكل 

 Unencapsulated (عارية) المحفظيةغير المستقبالت 

receptors  :تتضمن مايلي 

ترتبط مع اخلاليا  Tactile discs:لمسيةأقراص  -8
 و تعمل كمستقبالت ملسية خفيفة الظهارية )مريكل(اللمسية 

 تتحس تركيبة أو بينة األشياء مثل املعدن أو القماش( )
:  Free nerve endings نهايات عصبية حرة -2

 لبشرةلطبقات السفلية التتواجد يف األدمة احلليمية و متتد اىل 
تستجيب للحرارة العالية و املنخفضة و األمل و احلكة  و هي

 و تعمل كمستقبالت ملسية.

: شبكة  Root hair plexuses ضفائر جذر الشعرة -3
األشعار يف األدمة جريبات من األلياف احلسية حتيط بقواعد 

لشعر، مسؤولة عن األمل الناتج عن الشبكية تتحس حركة ا
 نتف الشعر

 Encapsulated المستقبالت المغلفة 

receptors  )تتضمن مستقبالت  )حماطة مبحفظة
 آلية ملسية:

تدعى أيضاً  corpuscles Tactileلمسية جسيمات  -8
: بىن إهليلجية corpuscles Meissner جسيمات مايسنر

ميكرون عمودية على البشرة يف 01x  150-21بأبعاد 
( تغزر يف الطبقة احلليمية 02-01احلليميات األدمية )الشكل 

ألنامل األصابع و راحيت اليد و أمخص القدمني وتتحسس 
اللمس اخلفيف)فمثاًل تستطيع من خالهلا حتسس أنواع النقود 

مكون من هناية حموارية  املعدنية و معرفتها دون النظر إليها( 
غري مغمدة حماطة خاليا شوان تنتظم عموديًا على البشرة. 

تدرجييًا مع التقدم بالعمر و يالحظ فقداهنا أو  يتناقص عددها
أو   sclerodermaاخنفاضها/انعدامها يف حاالت تصلب األدمة 

    شد اجللد

 Lamellatedجسيمات صفائحية )باشيني( -2

(Pacinian) corpuscles:  بىن بيضاوية كبرية ترتواح
يف األدمة الشبكية أو  اً قيتتواجد عم .مم1.1x 0أبعادها 

-01النسيج حتت األدمة هلا حمفظة خارجية و حتتوي على 
شوان و كوالجني لصفيحة مركزية من خاليا مسطحة  11

هذه (. 02 -01غري مغمد )الشكل  متفرعحييط مبحوار 
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اجلسيمات متخصصة بتحسس اللمس اخلشن و الضغط 
حدوث تشوه يف احملفظة ف ،)اللمس املستمر( و اإلهتزازات

يؤدي إىل مضاعفة التنبيه اآليل اىل اللب احملواري لبدأ الدفع 

ستقبالت آلية صفائحية مغلفة يف النسيج امل توجد العصيب.
 الضام لألعضاء احلشوية مبا فيها جدار املستقبم و املثانة 

 

 
التمدد و  تتحسسمغلفة جسيمات روفيين  -aحيتوي اجللد على مناذج عديدة من املستقبالت احلسية ( المستقبالت الحسية. 81 – 81الشكل )

( قريبة جدًا من البشرة DP( متخصصة بتحسس اللمس اخلفيف و تتوضع غالبًا يف احلليمة األدمية )TCاجلسيمات اللمسية ) -b . اللوي يف اجللد
(Eإهنا أهليجيلة ا ،) ميكرون هلا حمفظة خارجية )من غالف احلزمة العصبية( و طبقات داخلية رقيقة مرتاصة من خاليا شوان متحورة  052لشكل بطول

مم تتواجد  0حول مسار العديد من األلياف العصبية. تتحسس اجلسيمات الصفائحية الضغط أو اللمس اخلشن، و هي بىن كبرية بيضاوية الشكل بطول 
طبقة رقيقة مركزية التوضع من خاليا  52 – 05ة الشبكية قرب النسيج حتت اجللدي. هنا فإن احملفظة اخلارجية من النسيج الضام حتيط بـ عميقًا يف األدم

سطواين ركز اإلشوان متحورة مفصولة عن بعضها بقليل من سائل خاليل قليل اللزوجة. تدخل العديد من احملاوير من هناية واحدة يف اجلسيم و تتوضع يف امل
أقراص حسية  -cالداخلي للجسيم. يؤدي حترك أو إنضغاط هذا اجلسيم من أي اجتاه إىل تغيري مكان املركز الداخلي مما يؤدي إىل توليد دفعة عصبية.

مغلفة حماطة  (يسينرا)م ةملسي اتجسيم -dعلى ألياف عصبية مرتبطة خاليا مريكل يف الطبقة القاعدية. تتحسس املستقبالت اللمس اخلفيف حتتوي 
 مبحفظة تتواجد حتت البشرة يف منطقة األدمة احلليمية، حياط احملوار خاليا شوان .

البولية تتحسس الضغط عند حدوث تشوه )إضطراب( يف 
 األنسجة امليحيطة.

اهليلجية بيضاوية  بىنkrause bulbs بصالت كراوز  -3
الشكل مغلفة مبحفظة من نسيج ضام خترتقها الياف حسية  

سي يف جلد القضيب و البظر حيث تتحس اتوجد بشكل أس
 كررةتاإلهنزازات املتواترة/امل

بىن مغزلية   Ruffini corpusclesروفيني  جسيمات-4
حماطة مبحفظة مثبة بشدة بالنسيج الضام و حتتوي حماوير 

 و اللوي يف اجللد تتحس التمدد

 Glands of skinsلغدد الجلدية ا
  Sebaceous glandsالغدد الزهمية  

 اجلسم بإستثناء اجللد  تنغمس يف أدمة معظم سطح
 راحة اليد و أمخص القدم.ك غري املشعر السميك

  يف  9سم 0غدة يف كل  011عدد الغدد حبوايل  يقدر
و لكنها تكثر يف جلد الوجه و اجلبهة و فروة اجللد 

 . 9غدة/سم 211 – 411الرأس و تقدر حبوايل 

  تبدي مظهر فصيصي مكونة من غدد عنبية متفرعة
قناة قصرية تنتهي باليت تفرغ  مجيعها  ع نَـْيباتالالعديد من 
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-01عادة يف اجلزء العلوي جلراب الشعر )الشكل 
91 .) 

  الغدد التناسلية و كمن الشعر  . يف بعض املناطق اخلالية
اجلفون و احللمات تفتح قنوات الغدد الدهنية مباشرة يف 

 سطح البشرة.

 الزمهية من  ع نَـْيباتتتكون ال 

o قاعدية خاليا Basal cells  خاليا ظهارية غري
تتواصل  متمايزة مسطحة مستندة على صفيحة قاعدية

. مع غمد الشعرة اخلارجي و الغشاء القاعدي للبشرة 
حتتوي و تعطي خاليا  اخلاليا يف حميط العنبةتتكاثر 

غوجلي متطور و على الشبكة اهليولية امللساء و جهاز 
بإجتاه منتصف اخلاليا تتحرك  .يكوجني و متقدراتلغ

 و تتمايز اىل خاليا مفرزة للزهم  العنبة

o  تزود اخلاليا اجلذعية يف النتوء اجلرييب يف غمد
الشعرة الطبقة القاعدية يف الغدد الزمهية خاليا سليفة 

 مسؤولة عن جتدد اخلاليا 

o خاليا مفرزة للزهم Sebum-secreting cells    خاليا
منتجة للشحم متتلئ هيوالها بقطريات احلجم كبرية 

)الشكل ختضع لعملية متايز إنتهائي شحمية صغرية 
01-91 .) 

o خاليا متنكسةdegenerated cells   تنكمش
عضياهتا اخللوية و ختضع ى اخلاليا املفرزة للزهم نو 

قرب القناة و تتحول اخلاليا لبلعمة ذاتية بشكل تدرجيي 
 حترر الشحوم باإلفراز الكلي منتج افرازي حيث

o   يدعى الناتج اإلفرازي بالزهم Sebum الذي 

 يطرح تدرجيياً على سطح اجللد 
o  يرتكب الزهم من مزيج معقد من الشحوم مبا فيها

و  Squaleneأسرتات الشمع و السكوالني 
اليت تتحلمه الكوليسيرتول و الغليسرييدات الثالثية 

 بأنزميات بكتريية بعد اإلفراز.

o   يزداد إفراز الغدد الزمهية بعد البلوغ بتحفيز من
وسرتون يف الرجال و اهلرمون الذكري التست

 األندروجينات الكظرية و املبيضية يف النساء. 

o يف احلفاظ على  حيافظ الزهم املفرز من الغدد الزمهية
الطبقة املتقرنة و الشعر باإلضافة إىل كونه كمضاد 

 خفيف للفطور و اجلراثيم على سطح اجللد.

o الالنولينlanolin  نوع من الكرميات تباع يف املتاجر
نام أو غمستخرج من الغدد الزمهية من األ و هو زهم

 الغزالن لغرض منع جفاف بشرة اجللد

( صورة aت فرز الغدة الزمهية مزيج معقد من الشحوم يدعى الزهم إىل قنوات قصرية تفتح عادة يف جريبات الشعر.)غدد الزهمية ال( 21 – 81الشكل )
متالئها بقطرات إبنتهائي إ( ختضع لتمايز Sتعطي عنبة مكونة من خاليا زمهية كبرية ) ضام تتكاثر والنسيج الفظة من احملجمهرية تبني خاليا صغرية قرب 

H&E. (b )، صبغة 000عضياهتا األخرى. تكبري  ها وا( مع فقدان نو H( بالقرب من جسيم الشعرة )Dمن مث تتفكك يف قنوات ) شحمية صغرية و
تساهم يف  متوت كامل اخللية وحيث إفراز الزهم مثال منوذجي عن اإلفراز املنفرز )الكلي(  إن.تمايزةاملزمهية الاليا اخل صورة جمهرية توضح حمفظة الغدة و

 .ةوجودم غري ظهاريةالعضلية الاليا اخل .إىل القنوات ارستمر بإ فع الزهم ببطء واملنتج اإلفرازي. يؤدي التكاثر الثابت للخاليا احمليطية داخل احملفظة إىل د



 د عمر الزعبي كلية الطب  \جامعة دمشق  9102الجلد و ملحقاته 

99 

 

 
أو ضطراب إ و يعتقد أنمن الغدد الزمهية  تدفق الزهم بإستمراري

 حب الشبابلزهم يؤدي إىل تطور ايف جريان وجود عائق 
Acne،  حيث تتفكك الغليسربات الثالثية و تتشكل أمحاض

و هو دهنية حرة يعتقد بأهنا تسبب اثارة و حدوث التهاب 
أثناء  ه عموماً ثو حديكثر التهاب مزمن للغدد الزمهية املسدودة 

 فرتة البلوغ.و بعد 
 

 Sweat glandsالغدد العرقية  
  مشتقات ظهارية مغموسة يف األدمة تفتح على سطح

 ( أو يف جريبات الشعر.0-01)الشكل اجللد 

   ختتلف الغدد العرقية الناحتة و الفارزة )دائمة الذورة( يف 

 أماكن التواجد و الوظائف و التفاصيل البنيوية. 
   Eccrine sweat glandالغدد العرقية الناتحة 
  غدد نبيبية ملتفة بسيطة مكونة من جزء افرازي و جزء

ناقل )القناة اليت تفتح على السطح ( و كالمها ملتف و 
 ذو ملعات صغرية 

 و تغزر  ،(90-01لد )الشكل اجلنتشار يف إلواسعة ا
و ال يرتبط وجوها  .(9/سم691يف أمخاص األقدام )

 جبريبات الشعر

 و  العادينسان اإلماليني يف  2ما يقارب  هايقدر عدد
تقريباً حجم الكلية و هلا القدرة على إنتاج ما  متثل بذلك
ليرت يف اليوم و هو معدل إفرازي يفوق  1 -0يقارب
  األخرى. خارجية اإلفرازالغدد 

 إستجابة فيزيولوجية لزيادة حرارة اجلسم أثناء  التعرق
يف اإلنسان  التمارين الرياضية أو اإلجهاد احلراري و ي عد

 كثر الوسائل فعالية يف تنظيم حرارة اجلسم. أمن 

 الجزء اإلفرازي secretory portion  عموماً  يبدو
ظهارة مكعبة متتلك شاحب اللون أكثر من القنوات و 

)يف املراجع احلديثة مت اإلشارة إىل أن  غري منتظمة مطبقة

انتظام اخلاليا و تطبقها يشبه الظهارة املطبقة املومهة( 
 (:00-01ثالث مناذج من اخلاليا )الشكل تتكون من 

a.  )خاليا نيرة )شفافةClear cells،  

 أو تستند على اخلاليا  تستند على الصفيحة القاعدية
 الشكل  هرمية أو إسطوانية، الظهارية العضلية

  تكثر فيها املتقدرات و الزغيبات لزيادة مساحة
على السطخ القاعدي توي بينما حيالقمي  السطح

  الطيات العديد من

  اليا قنيوات بني خلوية تنقل السائل يوجد بني اخل
 املنتج اىل السطح 

   يشبه العرق سائل مائي غين بالشوارد يدعى تنتج
 يف الكليةتركيبه رشاحة بالزما الدم 

  ي نقل السائل اخلاليل من منطقة األدمة احمليطة بالغدة
و الغنية باألوعية الدموية من خالل اخلاليا الشفافة  

مباشرة إىل اللمعة أو إىل كوهنا خاليا ناقلة للشوارد 
 ق نيوات بني خلوية تفتح يف اللمعة. 

b.  خاليا داكنةDark cells  

  تتواجد بأعداد كبرية كاخلاليا الشفافة و تبدو هرمية
-01)الشكل للجزء اإلفرازي  تبطن معظم السطح اللمعي 

90 .) 

  متطور حتتوي على شبكة هيولية خشنة و جهاز غوجلي
 جداً 

  فيها آيوزينية التلون   حببيباتسطوحها القمية متتلئ
و اليت تطرح اىل اللمعة بطريقة بروتينات سكرية 

merocrine   أو من خالل السطوح اجلانبية إىل
اليت تفرغ فيها اخلاليا الشفافة السائل  ق نيوات بني خلوية

 املائي

  ما زالت وظيفة الربوتينات السكرية اليت تفرزها هذه
حتتوي على اخلاليا غري مفهمومة و لكن يعتقد أهنا 

مكونات املناعة اخللقية إضافة اىل نشاطها املضاد 
 للجراثيم.



 د عمر الزعبي كلية الطب  \جامعة دمشق  9102الجلد و ملحقاته 

92 

 

c.  الخاليا العضلية الظهاريةMyoepithelial cells  
من ( و 90-4تستند على صفيحة قاعدية )الشكل 

يساهم املقاطع النسيجية التقليدية. السهولة متيزها ب
 تقلصها يف طرح املفرزات اىل القناة. 

 duct portion الجزء القنوي

  مطبقة مكعبة بظهارةقنوات الغدد العرقية الناحتة تبطن 
 أصغر حجماً من اجلزء اإلفرازي  من خاليا  مكونة

  عندما تصل القناة اىل البشرة تشارك خاليا اجلزء الناقل و
بشرة يف تشكيل جدار املسام الذي يفرغ على الخاليا 

 السطح 

 قطر القنوات أصغر من قطر اجلزء اإلفرازي 

 متتلئ باملتقدرات و أغشيتها غنية أيوزينية التلون خالياه ،
 مبضخة الصوديوم و البوتاسيوم.

  مثل تتمتتلك اخلاليا صفات اخلاليا الناقلة للشوارد
من السائل  شوارد الصوديوم وظيفتها يف إعادة امتصاص

ملنع الفقدان املفرط هلذه  املائي املفرز من اخلاليا الشفافة 
 الكهارل. 

  اخلاليا املطلة على اللمعة حتتوي يف جزئها القمي على
العديد من خيوط املتوسطة الكرياتينة اليت تشكل خيوط 

 ظهر زجاجي باجملهر الضوئيمبموترة و تبدو 

  ه على سطح اجللد مؤديًا لتربيده. بعد حترر يتبخر العرق
إضافة ألمهية العرق يف التربيد تعمل الغدد العرقية كعضو 
إطراحي احتياطي للتخلص من الفضالت النرتوجينية و 

 األمالح الزائدة.  

  نهايات معصبة بمسؤولة عن التنظيم احلراري و الغدد
فراز يف اجلبهة و فروة الرأس و احيث يبدأ  عصبية كولينية

بقية أحناء اجلسم، بينما يف حاالت العاطفية يبدأ  مث
 نتيجةاإلفراز يف راحيت اليد و و أمخص القدم و اإلبط 

إثارة اجلزء األدريناليين من اجلزء الودي للجهاز العصيب 
 الذايت 

  يف مرضى التليف الكيسي الناجم عن خلل يف جني
الصوديوم و املشفر لشاردة الكلور يالحظ ارتفاع كمية 

تشكل طبقة من امللح على تاضعاف و  1عرق اىل ال
سطح اجللد بعد تبخر املاء. كما يالحظ أيضًا يف حالة 

uremia  اثناء الفشل الكلوي ارتفاع كمية اليوريا و
ترسبها على شكل بلورات  على اجلسم و خاصة الشفة 

 urea frostالعلوية مشكلة 

 sweat gland )بائدة الذورة( الغدد العرقية المفترزة 

 Apocrine 
  منطقة اإلبط و يقتصر تواجداها بشكل أساسي يف

املنطقة حول الشرجية. يعتمد تطورها على اهلرمونات 
 حىت البلوغ. التطور اجلنسية و تبقى غري كاملة 

  فرازياإلالجزء 

  أكثر اإلختالفات النسيجية وضوحًا بني كال النوعني من
 بائدة الذورةالغدد  يف الكبرية ةمعالغدد العرقية بالل

  (.99-01)الشكل 

  على خاليا مكعبة  يف هذه الغدد اإلفرازية ءجزااألحتتوي
العديد من احلبيبات اإلفرازية قمتها  ، يفبسيطة أيوزينية

دون أن تفقد أي جزء من  إلخراج اخللويل اليت ختضع
)بائدة الذورة(  . لذا فإن تسميتها بالغدد املفرتزةغشائها

و ليست  )دائمة الذورة( فارزةخالياها  كونغري صحيح  
 .بائدة الذورة

  يوجد بني اخلاليا اإلفرازية و الصفيحة القاعدية خاليا
 عضلية ظهارية 

   غالبًا ما متتأل ملعة الغدد العرقية بإفرازات غنية
تساهم اخلاليا العضلية الظهارية يف طرح  و بالربوتينات

 الشعر.يف جريبات تفتح قنوات ل امفرزاهت

  الجزء الناقل 

   يشبه تركيب جدار القنوات يف هذه الغدد نظريهتا يف
مبطنة بظهارة مكعبة مطبقة خالية من  الغدد الناحتة

 . اخلاليا العضلية الظهارية

 . 
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حتتوي األجزاء  (b)رسم ختطيطي يوضح بنية الغدد الناحتة و مكوناهتا اخللوية (  a)ة حالمفرزة في الغدد العرقية النات ( الخاليا28 – 81الشكل )
. حتتوي اخلاليا األقرب إىل اللمعة على se هلا خواص تلوينية خمتلفة مناذج خلويةالغدد العرقية الناجتة على ظهارة مطبقة مكعبة حتتوي على  يفاإلفرازية 

( صورة باجملهر االلكرتوين لثالث c. )ء األفرازية قنوات حتتوي ظهارة مكعبة خالية من اخلاليا الظهارية العضليةو يوجد بني األجزا حبيبات أيوزينية التلون.
( بالقرب من اللمعة مملوءة Dداكنة )خاليا هرمية غري منتظمة  و (BL( تتواجد يف الصفيحة القاعدية )MYأنواع من اخلاليا. خاليا عضلية ظهارية )

( Cشفافة )الاليا اخل .أخرى يةقة خليمكونات مناع هذه احلبيبات ببتيدات مضادة للجراثيم و يفمن ضمن املنتجات املفرزة  .وزينية كثيفةحببيبات إفرازية أي
بالشعريات الدموية مباشرة إىل اللمعة أو  الغنيةسريع للماء من السائل اخلاليل يف األدمة و تقوم بنقل على صفيحة قاعدية  تستند هنايتها القاعدية سطوانيةا

 اخلاليا املوجودة يف القنوات   بفعلامتصاص شوارد الصوديوم من السائل  ي عاد( اليت تتواصل مع اللمعة. ICبني خلوية ) إىل قنيوات دقيقة

واص ختفرز منتج غين بالربوتني و  ،اإلبط ية واناملنطقة العج علىبشكل أساسي ()بائدة الذورة الغدد العرقية المفترزةيقتصر وجود  22-81الشكل 
و حتتوي على مفرزاهتا. الغدد مبطنة بظهارة مكعبة بسيطة  و قنواهتا مبطنة ة نظرياهتا يف الغدد الناحت( أكرب حجمًا من S) فيهافرمونية. ملعات اجلزء اإلفرازي 

  وتفتح يف جريبات الشعربظهارة مطبقة 
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  اجلزء الناقل ذات مسار مستقيم و لذا غالبًا ما يندر
وجود يف مقاطع من اجلزء الناقل بكثرة مقارنة من الغدد 

  وتفتح قنواهتا يف جريبات الشعرالناحتة و 
   تفرز هذه الغدد إفرازات لزجة عدمية الرائحة يف البداية و

  النشاط اجلرثوميلكن تكتسب رائحة خاصة نتيجة 

  الفريمونات مبا فيها اإلنسان و لكن تنتج الثديات
 androstenol and)بكميات قليلة أو نادرة. )الرجل 

androstenone,     و المر(copulins)  تتعصب الغدد
 العرقية بائدة الذورة بنهايات عصبية أدرينالينية 

 Hairالشعر   

 بشرة الظهارة يف نغمادات إقرنية متطاولة تنشأ من  ىنب
-01)الشكل  Hair folliclesجريبات الشعرتدعى 

92 .) 

  الشعر حسب شكل و تركيب خيتلف لون و حجم و
  .العرق و العمر و اجلنس و املنطقة اجلسمية

 اجلسم ما عدا راحة اليد و  كافة نواحيجد الشعر  و ي
أمخص القدم و الشفاه و حشفة القضيب و البظر و 

  .الشفران الصغريان و املهبل

 بينما يتواجد ما  9شعرة / سم 611د يف الوجه يوج
 .يف بقية أحناء اجلسم 9شعرة /سم 61يقارب 

 ( جني  00بنية الشعرةحتددها العديد من العوامل اجلنينية
 11أكثر من تني املتوسطية و مسؤول عن خيوط الكريا

 جني مسؤولة عن الربوتينات املرافقة للكرياتني (

  أمناط من الشعر  2يوجد 

a)  الشعر اجلنيينlanugo   شعر ناعم بعض الشئ طويل
 و يغطي معظم جسم اجلينني و يتساقط بعد الوالدة 

b)  الشعر الزغيب vellus hairs  يوجد على طول احلياة
و يكون غري مرئي و لكن ميكن رؤيته مبكربة حتت 

جفن العني )ليس اجلبهة و ضوء الشمس، يوجد على 
زغيبات ناعمة قصرية، معظم كبدو  يالرموش( حيث 

و متتلك نسان مغطى هبذا النوع من الشعر إلجسم ا
 هذه األشعار جريبات ذات قطر صغري 

c)  الشعر االنتهائيterminal hairs  شعر خشن و طويل
و شديد التقرن و يوجد يف فروة الرأس و العانة و 

 ...اخل و متتلك جريبات ذات قطر كبري الرموش 

  األشخاص الذين يعانون من الصلع تتحول فيها
جريبات الشعر اإلنتهائي الكبرية اىل جريبات شعر زغيب 

يب على حساب الشعر يث تزداد نسبة الشعر الزغح
 اإلنتهائي كلما تقدمنا بالعمر 

  إذا فحصت مقاطع نسيجية من فروة رأس لشخص
أصلع بشكل تام يالحظ اهنا مليئة جبريبات شعر زغيب 

 يف طور الرتاجع 

  الفا  1زيادة تعبري أنزميreductase  املسؤول عن
يف خاليا مطرق  dihydrotestosteroneزيادة إنتاج 

يرتبط مبستقبالته يؤدي اىل تنشيط  الشعرة و الذي
 العديد من اجلينات اليت تؤدي تثبيط منو جريبات الشعر 

  تراجع  فرتات منو و إذ ميلك ينمو الشعر بشكل متقطع 
 كافةال حيدث منو الشعر بتوقيت زمين حمدد يف   .مخول و

 اتختتلف الفرت  .مناطق اجلسم و حىت يف املنطقة الواحدة
يتأثر منو الشعر . الراحة حسب املنطقةلنمو و لالزمنية 
يف منطقة الوجه و العانة باهلرمونات اجلنسية و بشدة 

 ندروجينات.ألخاصة ا

  Hair growth cycle دورة نمو الشعرة 
 النموطور تنامي/ anagen  (42-81)الشكل 

a.  سنوات 5-2يستغرق 
b.   ميثل تشكل شعرة جديدة  حيث يؤدي اإللتصاق

منو إىل نغماد البشروي اإلالفيزيائي للحلمة األدمية مع 
تكون سرعة منو الشعرة خالل هذا الطور  الشعرة و

 فرتة النمو النشيط خالل أسرع من أي خلية يف اجلسم 
c. خيضع طور النمو لتأثريات هرمونية و عوامل أخرى 
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d.  مم يف اليوم  و  4-8ينمو شعر الرأس مبقدار
 سم بالشهر 8باملتوسط  

e.  شعر املرأة ينمو أكثر من الرجل 
f. 09 من شعر الرأس يف هذا الطور % 
g.  شعرة من فروة الرأس  59يومياً يتساقط حوايل 
 طور تراجع الشعرة  catagen  لشعرة لأو طور التحول

transition phase 
a.  ين و فرتها قصرية جداً مرحلة إنتقالية بني الطور 
b. إىل األعلى حىت يصل اىل  جريب الشعر ينسحب

احللمة األدمية و مع  النتوء اجلرييب و يبقى على اتصال ضعيف
 ينكمش

c. أشهر أو  3-2يستغرق و ثل هناية طور النمو مي
 من شعر الراس يف هذا الطور  %8 و اسابيع

  االنتهائيطورtelogen أو السكون/الراحة 
a.   ينفصل جريب الشعرة عن احللمة األدمية بشكل

 تتنكس احللمة كامل حيث 
b.  قد تبقى الشعرة متصلة باجلريب و يستغرق هذا

 الطور عدة شهور
c. 0من شعر الراس يف هذا الطور %  
d. يعين فقدان الشعر املقرعي و هذا تساقط الشعر ي

 club hair )الشعر ال مَعجَّر(
e.  متتلك اقصر طور شعر الرموش و احلواجب و العانة

 منو و أعلى طور سكون و هلذا السبب طوهلا حمدود

 الشعر اتجريب Hair Follicles 

من الناحية اغمادات بشروية يف أدمة اجللد  و تتضمن 
 (92-01)الشكل التشرحيية األقسام التالية 

اجلزء البارز من   shaft of the hair ساق الشعرة 
 جريب الشعرة فوق سطح اجللد 

ميتد من الفوهة السطحية اليت  infundibulum القمع 
 خترج منها الشعرة إىل  مستوى فوهة قناة الغدة الزمهية 

ميتد من القمع اىل مستوى العضلة  isthmus البرزخ 
 الناصبة للشعر

   follicular bulge النتوء الجريبي  

o  يربز من جريب الشعرة يف منطقة قريبة من مكان
 اندغام العضلة الناصبة للشعر 

o  جريبمستودع للخاليا اجلذعية اليت تزود البشرة و 
)مطرق الشعرة و غمد الداخلي و لب و قشرة  الشعرة

غري متمايزة  و الغدد الزمهية خاليا سليفة  الشعرة(
يها امجاالً اىل خاليا خمتلفة و يطلق علفيمابعد  تتمايز

epidermal stem cells  
o  عند تأذي بشرة اجللد يف احلروق و اجلروح هتاجز خاليا

من النتوء اجلرييب و تبدأ بالتكاثر و التمايز إلعادة بناء 
  -epithelialization Reاخلاليا الظهارية يف البشرة 

هو النهاية املتسعة من جريب  hair root جذر الشعرة 
 (94و  92 -01)الشكل الشعرة 

   ينفصل جريب الشعرة عن احللمة األدمية )نسيج ضام
حيتوي على أوعية دموية( بغشاء قاعدي، يشكل جذر 

  hairالشعرةالشعرة مع احللمة األدمية ما يدعى بصلة 

bulb . 

  بصلة الشعر خاليا  يفاخلاليا الظهارية )الكرياتينية( تشبه
 بشرةيف  (و الشائكة الطبقة القاعديةالطبقة املولدة )

 hairمطرق الشعرة  و يطلق عليها مصطلح جللدا

matrix  
  حيتوي مطرق الشعرة نوعني من اخلاليا )خاليا ميالنينية

و  اجلرييب( انتفاخ\و خاليا كرياتينية تنشأ من النتوء
 مناطق خلوية 2يتضمن 

i.   خاليا املطرق املركزية تنقسم و تعطي خاليا لب الشعرة 

ii.  املطرق احمليطية تنقسم و تعطي خاليا قشرة الشعرةخاليا 

iii.  خاليا املطرق الطرفية تنقسم و تعطي خاليا الغمد
 الداخلي

 طبقات  2مكون من    shaft hairساق الشعرة  
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a. لب الشعرة  Medulla  يوجد يف مركز الشعرة و يوجد
سميكة فقط و هو مكون من عمود لفقط يف األشعار ا

كرياتينية متوسطة التقرن فيها كرياتني طري و خاليا  من 
 حتتوي هذه اخلاليا على فجوات كبرية 

b. قشرة الشعرة Hair cortex  

i. ساق أكرب طبقات  توجد حول لب الشعرة و هي
 الشعرة ساق % من كتلة 11الشعرة و تشكل حوايل 

ii.  مكعبةموعات خلوية مرتاصة هلا شكل جممكونة من 
حتتوي على كرياتني قاسي، باإلضافة شديدة التقرن 

وعة كبرية مجمتوجد اىل خيوط الكرياتني املتوسطية، 
 keratinمن الربوتينات املرافقة للكرياتني 

associated proteins (KAPs)  
iii.   تعود صالبة ساق الشعرة اىل احملتوى العايل للكربيت يف

ة الربوتينات املرافقة للشعرة و اليت تعمل على زيادة كثاف
بروابط ثنائية تباطات التصالبية خليوط الكرياتني ر اإل

  الكربيتية

iv. كمية الكرياتني و  القشرة مسؤولة عن طبيعة الشعرة(
)كمية حبيبات املالنني( و لوهنا الربوتينات املرافقة ( 

علمًا أن اخلاليا امليالنينية يقتصر وجودها على مطرق 
 الشعرة فقط يف بصلة الشعرة

c. جليدة الشعرة Hair Cuticle  متثل الطبقة اخلارجية
عدة طبقات  جدًا مكونة منرقيقة للشعرة و هي 

حبراشف شبيه مسطحة شبه شفافة  شديدة التقرن 
السمك أو قرميدات على سقف املنازل و أطرافها احلرة 
تتوضع بعيدًا و هي تقي الشعر من األضرار الفيزيائية و 

 الكيميائية

مكون من عدة  غمد جذر الشعرة الداخلي  
طبقات خلوية يغلف اجلزء العميق من الشعرة 
)جذر الشعرة و بداية الربزخ و يرتاجع و يزول يف 
مستوى الغدد الزمهية ( عند مقارنته بالبشرة و فهو 

 2ميثل الطبقة احلبيبة يف البشرة و حيتوي الغمد 
 طبقات خلوية متوسطة التقرن فيها كرياتني طري

i.  طبقة هانلي Henle’s layer : طبقة واحدة من
 على متاس مباشر مع الغمد اخلارجي اخلاليا املكعبة

ii. طبقة هوكسلي Huxley’s layer  عدة طبقات من
 خاليا فيها حبيبات 

iii. جليدة الغمد الداخلي internal root sheath 

cuticle مكونة من طبقات من خاليا مسطحة :
 بساق الشعرةحتيط 

 External rootغمد جذر الشعرة الخارجي 

sheath  حييط الغمد الداخلي و ميتد اىل البشرة حيث
 يتواصل مع الطبقة القاعدية و الشائكة. 

يبدأ التقرن يف اخلاليا القشرية لساق  :تقرن الشعرة  
الشعرة و الغمد الداخلي بعد أن تتحرك اخلاليا الناجتة 
عن انقسام خاليا املطرق حنو لألعلى يف مستوى الثلث 

لشعرة تبدأ بالتقرن و يرتافق انتاج  السفلي جلريب ا
كميات كبرية من الكرياتني و الربوتينات املرافقة له مع 
اختفاء العضيات اخللوية و زيادة الروابط ثنائية الكربيت 

ختتلف عملية التقرن يف الشعرة بني جزيئات الكرياتني. 
 عن البشرة مبايلي: 

خالف التقرن يف البشرة حيث يؤدي التمايز  -0
نتهائي جلميع خاليا البشرة اىل تشكل طبقة متقرنة، اإل

بينما تتمايز خاليا جذر الشعرة اىل أنواع خلوية يف اللب 
و القشرة و جليدة الشعرة و اليت ختتلف بعض الشىء يف 
 بنيتها الدقيقة و صفاهتا الكيميائية النسيجية و وظيفتها.  

يتميز كرياتني الشعر بكونه أكثر صالبة و كثافة من -9
 الطبقة املتقرنة يف البشرة. 

حيدث التقرن يف البشرة بشكل مستمر على كامل -2
سطح اجللد بينما يف الشعرة يكون متقطعًا و حيدث 

خاليا الطبقة القشرية حيث متتلئ بكرياتني فقط يف 
 . قاسي و خاليا الغمد بكرياتني طري
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فصل ي Glassy membraneالزجاجي الغشاء  
طبقة رقيقة غري خلوية و هو األدمة عن جراب الشعر 

 (.92-01)الشكل زجاجية متثل غشاء قاعدي مسيك 

 Arrector pili Muscle  العضالت الناصبة للشعرة 
غمد من نسيج تنشأ من حزم من خاليا عضلية ملساء 

تسري من منتصف هذا الغمد  و احلليميةاألدمة يف ضام 
بالقرب من النتوء اجلرييب الطبقة األدمية و تندغم يف 

(. يؤدي تقلصها اىل 94-01و  0-01)الشكل 
سحب ساق الشعرة و جعلها اكثر إنتصابًا عمومًا يف 
وسط بارد للمحافظة على طبقة من اهلواء الساخن قرب 
اجللد. ينتج عن تقلص العضالت الناصبة للشعر يف 

ناطق اليت حتتوي على شعر ناعم نتوءات دقيقة على امل
سطح اجللد )نتوءات وزية أي منظر شبيه جبلد الوز( 

 لتشوه األدمة املالصقة للشعرة أثناء تقلص العضالت. 

  الخاليا الميالنينة 

o  توجد بني خاليا مطرق الشعر فقط و متتد استطالهتا بني
امليالنينية خاليا الطبقة القشرية، حيث تنتقل اجلسيمات 

 اىل خاليا القشرية بطريقة مشاهبة ملا حيدث يف البشرة.  

o  بني اخلاليا امليالنينية املتوضعة  عدديعود لون الشعر إىل
خاليا مطرق الشعرة و كمية امليالنني اليت تنتجها و 

القشرية، يوجد نوعني اخلاليا الكرياتينية الذي ينتقل اىل 
 حقيقي و فيوميالنني( من امليالنني يف الشعر )ميالنني

مع التقدم بالعمر  process of graying ظاهرة الشيب 
يتغري لون الشعر و يصبح أبيض و هناك العديد من 

و     gray hairىل إحتول الشعر اليت تؤدي اىل  العوامل
 : معاً مسببة تغري لون الشعر قد تتآزر مجيع هذه العوامل

   ينعدم يف اخلاليا ينخفض انتاج أنزمي التريوسنيز أو
 امليالنينية و بالتايل ال تتشكل أجسام ميالنينة 

  اخنفاض أو انعدام نشاط أنزمي الكاتاالزcatalase   و
  hydrogenبالتايل تزداد مستويات املاء األوكسجيين 

peroxide  و اليت تعمل على تبييض الشعر 

   عوز يف بروتنيbcl2  و الذي يؤدي اىل موت اخلاليا
  apoptosisامليالنينية باإلستماتة اجلذعبة 

  يف مطرق الشعرة اليت حديثًا تبني أن اخلاليا الكرياتينية
 هي مصدر انتاج krox20تعرب عن عامل انتساخ 

الذي بدوره ينظم عملية  SCFعامل اخلاليا اجلذعية 
و لذا فإن عوز انتاج امليالنني يف اخلاليا امليالنينية 

krox20   أو عوز SCFاىل انعدام انتاج امليالنني يؤدي 

  ما بين مرتاصة يف الشعر العاديتكون اخلاليا القشرية
 شعر األبيضلتكثر الفرغات بني اخلاليا القشرية يف ا

 (96و  91 -01)الشكل  Nailsاألظافر   
  صفائح متقرنة من الكرياتني على السطح الظهري

 تشرحيياً مكون من    .للسالميات القاصية

o  الظفرجسم nail bodyمن جزء حر لونه  مكون
 ابيض و جزء يشكل صفيحة الظفر ذات لون زهري

o جذر الطفر nail rootيف طبقات حتت اجللد   مدفون
  و يغطى باجلليدة

o هاللة الظفر lunula بيض األكل اهلالل لوهنا هلا ش
 يعود اىل مساكة الطبقة القاعدية 

o  الجليدة Cuticle أو ما يسمى فوق الظفر 

Eponychium . متثل الطبقة  متقرنةطية جلدية 
 ختلو من األشعار و الغدد الزمهية.املتقرنة 

 صفيحة الظفر تستند Nail plate  علىاملتقرنة 
 و األدمة املكون من البشرة Nail bed الظفر سرير

  الظفر مطرق تنشأ صفيحة الظفر منNail matrix 
القاعدية )ا الكرياتينة للخالي كون من الطبقة املولدةامل

و تتحرك  لألمام تتكاثر خاليا املطرق ،( و الشائكة
اىل جذر الظفر حيث تزود اجلذر خاليا كرياتينة  
تتحول اىل خاليا متقرنة يف عملية شبيه لتقرن الشعر 

 دون أن تتشكل حبيبات كرياتينة زجاجية فيها

  تتقرن خاليا اجلذر و يصبح اجلذر كصفيحة قاسية
 صفيحة الظفر  مشكالً 
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  يدفع صفيحة الظفر يف املطرق استمرار تكاثر اخلاليا
اىل األمام فوق فراش الظفر مشكلًة اجلزء احلر من 

 (94-01)الشكل الظفر 

   مم/ شهريًا لظفر اإلصبع و 2مبقدار ينمو  الظفر
مم/ شهريًا لظفر القدم. تصبح النهاية القاصية 0

مكان الطية لصفيحة الظفر حرة عن سرير الظفر يف 

و  Hyponychium البشروية املسماة حتت الظفر
 اليت تقطع أو تزال. 

  تؤمن صفيحة الظفر الشفافة و الظهارة الرقيقة لفراش 
الظفر نافذة مفيدة ملعرفة كمية األوكسجني يف الدم من خالل 

 لون الدم يف األوعية اجللدية.

 

 
املشتقة من و  األدمة يفعميقاً  املمتدةمن جريبات الشعر مجيعها  تتشكل، أمناط الشعر يف اجلسم نفس الرتكيب مجيع تلكمت الشعر.( 22 – 81الشكل )

اليت  ، Pilosebaceous unit ة شعريةيمهز يطلق على كامل البنية وحدة  تتشكل غدة زمهية أو أكثر من نفس البشرة النامية يف األسفل و .البشرةطبقة 
بصلة الشعرة  -4الشعرة  ذرج -3الربزخ  -0القمع  -0يوضح األقسام التشرحيية للشعرة ( a) فيه خاليا جذعية للخاليا كرياتينية. خاصحتتوي على عش 

رسم ختطيطي يوضح ( c)و الغمد الداخلي و اخلارجي قشرة  لب وجلريب الشعرة  يوضح مكونات  صورة جمهرية ( b)و الرتكيب النسيجي لكل مستوى  
 لداخليجلذر طبقات ساق الشعرة و غمد ا مكونات مطرق الشعرة  و النتوء اجلرييب و ة شعريةيمهز وحدة 
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( منظر سطحي إلصبع يبني األجزاء الرئيسية للظفر مبا فيها منطقة بيضاء هاللية الشكل تدعى ه ليل أو قمري الظفر a.)( األظافر.25 – 81الشكل )
( رسم ختطيطي ملقطع سهمي يف اإلصبع يتضمن bسفل منه.)األناضجة الصفيحة الظفر غري  و غري الشفافالذي يكتسب لونه من مطرق الظفر 

 النهاية احلرة لصفيحة الظفر مع البشرة. اليت يتم فيها إرتباط حتت الظفرطية ظهر ي   و األساسية  الداخلية التفاصيل

 
( مقطع مائل a) ةجريب الشعر  و طبقات( 2) جريب الشعرة )طور النمو و الرتاجع و السكون(رسم ختطيطي يوضح دورة ( 8) (24 – 81الشكل )

ق من الغمد الظهاري يحتاط احللمة باجلزء العم (.CTSمع غمد النسيج الضام احمليطي ) مستمرة وعائية( DPحلمة أدمية ) يوضحلقاعدة جريب الشعر 
 .املطبقةاجللدية مع البشرة  ابدورمه . يستمر كال الغمدين(ERSغمد جذر الشعرة اخلارجي ) ( وIRSالذي يتواصل مع غمدي جذر الشعرة الداخلي )

 . تتكاثر اخلاليا الظهارية الكرياتينية حول احللمة واجللدية مع الغشاء القاعدي للبشرة مستمر( Gيتوضع خارج غمد جذر الشعرة اخلارجي غشاء زجاجي )
( مقطع عرضي يف جذر الشعرة يبني نفس b( بوضوح يف هذا الشكل. )CO)فقط  ميكن مشاهدة القشرةفوق احللمة  لشعرة نفسها.اتتمايز كجذر 

( صورة باجملهر c.)H&E(. CU( اجلليدة )COالقشرة ) ( وMتشمل اللب )ليت تبدو واضحة و الكن طبقات جذر الشعرة  طبقات جريب الشعر و
وعاء دموي صغري  سطح اجلليدة الرقيقة ويف منظر خمتلف لطبقات جذر الشعرة مبا فيها طبيعة اخلاليا الشبيه باحلصى  لنفس العينة يظهرااللكرتوين املاسح 

(BVو ) ( حزم كوالجينيةCB يف األدمة )..احمليطية (d) يفساق الشعرة املنبثقة من الطبقة القرنية )قشرية(  صورة باجملهر االلكرتوين املاسح يبني جليدة 
 جريب الشعر
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صورة جمهرية ملقطع سهمي يف إصبع جنني يبني ( 26 – 81الشكل )
نطقة هو املجليدة أو مقدمة الظفر. جذر الظفر  يدعى بشروي إمتداد

تشكل بطريقة مشاهبة لتشكل جذر و ي من صفيحة الظفر باً كثر قر األ
اخلاليا مطرق  تساهم .كرياتينيةالاليا اخل من خالل تكاثر و متايز الشعر
جذر الظفر خاليا كرياتينية. تبقى صفيحة الظفر  تزويد يفالظفر 

 ر الذي يتكون من الطبقة القاعدية والناضجة ملتصقة بفراش الظف
يندفع إىل األمام فوق فراش الظفر من و الذي الشائكة فوق األدمة  
رطرق الظفملخالل النمو املستمر 

 


