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 ةالحيواني   النُُّسج
Animal Tissues 

 
 
 
المختلفة التي تدخل في تركيب جسم الكائن  النُّسجهو العلم الذي يختص بدراسة  : Histologyعلم األنسجة -

 الحي.
 (Intercellular substance)ة و حشوي  متشابه إلى حٍد ما ترافقها مادة بينية أهو مجموعة من الخاليا  سيج:الن   -

 وتقوم خاليا النسيج بوظيفة خاصة بها. ،و كثيرةقد تكون قليلة أ
 سج هي:من النُّ  رئيسية بمختلف أعضائه من أربعة أنواع الكائنات الحي ة الحيوانية جسمف يتأل   -

 Epithelial tissues  و الظهاريةالطالئية أ النُّسج .1

 Connective tissues  امةالض   والرابطة أ النُّسج .2

 Muscular tissues  ة            العضلي   النُّسج .3

 Nervous tissues  ة             العصبي   النُّسج .4

 
 : Histological sectionsسيجيةالمقاطع الن   -

بها، تقع وتركيعضاء المختلفة في الجسم ة لمعرفة وضع األمناسب ةكال مقاطع من الجسم ذات سمم  من ع   د  ال ب     
 كتفي هنا بذكر ثالث أنواع منها فقط وهي:هذه المقاطع ضمن مستويات مختلفة، ن

وفيها يكون مستوى القطع  :S).Cross or Transverse sections (C.S, T.S, Xالمقاطع العرضية  .0
  عموديًا على المحور الطولي للجسم.

طع موازيًا للمحور الطولي يكون مستوى القوفيها  :sections (L.S) Longitudinalالمقاطع الطولية  .8
 و مارًا به.للجسم أ

ع عموديًا على سطح وفيها يكون مستوى القط :Perpendicular sections (P.S)ة المقاطع العمودي .3
 خذ المقاطع له.الجسم المراد أ
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 :Epithelial tissues )الظ هارية( النُّسج الطالئية -0
 (كتوديرماإلالخارجية ) :الطبقات الجنينية الثالثة أي تنشأ هذه النُّسج من Ectoderm،  (ندوديرماإلالداخلية )و 

Endoderm،  (الميزوديرمالمتوسطة )و Mesoderm يغط  النُّسج بشكل صفيحة من الخاليا ت  . تتواجد هذه 
لتي وقاية السطوح احماية و ساسية لها هي والوظيفة األتكون  ،و تبطن السطوح الداخليةالسطوح الخارجية أ

فراز اص واإلمثل االمتص مختلفةخرى لتأدية وظائف منها ما يتخصص بطرق أ   ن  أكما  ،التي تبطنها وأيها غط  ت  
م،  ونقل المواد. لًة النسيج الغد ي الذي يكون إم ا معدوم القنوات كالغدد الص  وقد تتحور خاليا هذا النسيج م شك 

أو يكون له قنوات تصله إلى الخارج أو إلى تجويف يؤد ي للخارج وي سم ى حينها بالغدد خارجي ة اإلفراز )مثل 
 الغدد اللعابية(.

 الطالئية بشكل عام من تتكون النُّسج:  
 كثر من الخالياأو أ صف  واحد Cells. 
  غشاء قاعديBasement membrane اتستند عليه الخالي. 
  )مادة بينية )بين خلويةIntercellular substance .والتي تكون قليلة جدًا 

 ساسين:ن تقسيم األنسجة الطالئية على أمك  ي   :تقسيم النُّسج الطالئية 
 حسب عدد طبقات النسيج. 
 سب شكل خاليا النسيج.  كما في المخطط التالي: ح 
 
 

 المقاطع العرضية المقاطع الطولية
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a. البسيطة )الظ هارية( النُّسج الطالئيةimple epithelial tissues S: 
ة أنواع:  وهي عبارة عن صف  واحد من الخاليا التي تستند على غشاء قاعدي، وتقسم حسب شكلها إلى عد 

 :Simple squamous epithelial tissues ح(سط  )المُ  الحرشفي البسيط النسيج الطالئي (1

سم ى ذلك ت  ها أحجار البناء لع  الجانبي مسط ح أو رصفي  حيث تشابه بتوضُّ  يكون شكل الخاليا في المقطع    
و بيضوية موجودة أة الشكل والنواة كروية مغزلي   (P.S)العمودي  (، وتكون في المقطعPavementرصفي ة )

جموع يستند م .عطي الشكل المغزلي للخالياي  والذي ا يسبب ارتفاع بسيط عند مركز الخلية في مركز الخلية مم  
ام الذي يليها مباشرًة،   :سيج فييوجد هذا النوع من النو هذه الخاليا على غشاء قاعدي يفصلها عن النسيج الض 

 موية و األوعية الفم و  بطانة  وشفاف القلب. اللمفيةالد 
 في كبيبة مالبيكي في قشرة الكلية. جدار محفظة بومان 
 جدار العين الخلفي. 

 النُّسج الطالئية

 Epithelia tissues   

 )حسب عدد طبقات النسيج(

 بسيطة
Simple 

 )حسب شكل الخاليا(

قة طب  مركبة أو م  

Compound or stratified  

 )حسب شكل الخاليا(

 Squamous حرشفية

  Cuboidal مكعبة 

 Columnarعمودية 

 Psudostratifiedمطبقة كاذبة 

 Non-ciliatedغير مهدبة 

  Ciliatedمهدبة 

 Non-ciliatedغير مهدبة 

  Ciliatedمهدبة 

 Squamousحرشفية 

  Cuboidal مكعبة 

 Columnarعمودية 

 Transitionalانتقالية أو متحولة 

 Non-ciliatedغير مهدبة 

  Ciliatedمهدبة 

a 

b 

1 

2 

3 

4 

3 

4 

8 

0 
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 :Simple Cuboidal epithelial tissuesبي كع  المُ البسيط النسيج الطالئي  (8
وحيدة  مركزي ة نويةلهذا النسيج وتكون األ (P.S)الشكل في المقطع العمودي  )م كع بة( عةرب  تظهر الخاليا م   

و ال تظهر حسب أنوية األعاً وقد تظهر ضل  يظهر شكل الخاليا م   (T.S)كروية الشكل، وفي حالة المقاطع العرضية 
 :يوجد هذا النوع من النُّسج فيبعيد عنها.  وور شفرة القطع( في مستوى النواة أموقع القطع )مر 

 ت الغدة الدرقية حويصالFollicles of thyroid gland.واألقنية المفرغة للغدد خارجية اإلفراز ، 
   بيب القاصي من الكلية ن النُّ ط  ب  وكذلك فهو يDistal tubules of kidney. 
 .ظهارة سطح المبيض 
 .الظهارة الخلفية لقرنية العين 

 
 

 :Simple columnar epithelial tissues )االسطواني( العموديالبسيط النسيج الطالئي  (3
نوية ذات موقع كن رؤية األويم (P.S)الشكل في المقاطع العمودية )اسطوانية( تظهر الخاليا مستطيلة         

لنفس  (T.S)و ال تظهر في المقاطع العرضية قد تظهر أالم كع بي قاعدي )قرب قواعد الخاليا( وكما في النسيج 
 السبب المذكور.
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 epithelialCiliated columnar بهد  م  النسيج عمودي بأهداب فيكون  قد تكون نهاية هذه الخاليا مزودة        

 .(التنفسي ة بالظهارة ت دعىو ) نفاأل وتجويف( Bronchioles)هو الحال في النسيج المبطن للقصيبات الهوائية  كما
بات حيث يتمي ز ببروزات فوق مجهرية تدعى زغي (مخط طالنسيج العمودي ال)أو  بهد  غير م  النسيج وقد يكون        

 .(Intestine)معاء واألStomach) )كما في حال النسيج المبطن للمعدة ت عطي المظهر المخطط، 

   
 

 :Pseudostratified epithelial tissuesالمطبق الكاذب  البسيط النسيج الطالئي (4

اليا ن الخ  د م  واح   صف   ن  ن م  ه في الحقيقة يتكو  ق( ولكن  طب  ة طبقات )م  ن من عد  كو  ه م  سيج وكأن  يظهر هذا الن          
لفة وكذلك عدم وصول بعض في مستويات مختنوية األوجود  ن   أال  دة على غشاء قاعدي واحد جميعًا، إستن  الم  

ةقًا )أي مكون من طب  يج مظهرًا م  عطي النسة للنسيج ي  ر  ة الح  لى الحاف  الخاليا إ  (. اتطبق عد 
 هي:نواع من الخاليا في هذا النسيج هناك ثالث أ       

 .Columnar cellsخاليا عمودية  -1
 . Fusiform cellsة غزلي  خاليا م   -2
 . Basal cellsخاليا قاعدية  -3

أيضًا . وهذا النسيج Goblet cellsف بالخاليا الكأسية عر  خر من الخاليا ي  ل هذه األنواع الثالثة نوع آويتخل         
ن لقنوات بعض بط  ب كما في الجدار الم  هد  ، وكذلك قد يكون غير م  Trachea بًا كما في الرُّغامىهد  يكون م   قد

 ر.و الذك عند Urethra حليلوفي أجزاء من اإل Salivary glandsالغدد الكبيرة مثل الغدد اللعابية 
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b.  المطبقة )الظ هارية(النُّسج الطالئيةCompound or stratified epithelial tissues : 

  
 
 

 : Stratified squamous epithelial tissueالنسيج الطالئي الحرشفي المطبق (0
شكال خاليا من عدة طبقات من الخاليا، وتكون أ ناً كو  له م   (P.S)ر هذا النسيج في المقطع العموديظه  ي   

ة الشكل وذات نوى بيضوية، فيما تكون خاليا الطبقة ندة على الغشاء القاعدي( عمودي  ست  الم   الطبقة العميقة )أي
و سطحة أة وذات نوى مرشفي  ا خاليا الطبقات السطحية فتكون مسطحة ح  م  عة وذات نوى مستديرة، أضل  الوسطية م  

 .سطح النسيج باتجاهمتطاولة 
ق غير طب  م  طلق عليه بالنسيج الطالئي الحرشفي الالنسيج ي   نة فإن  تقر  م   خاليا هذه الطبقة غيرعندما تكون و         

 .Esophagus ري ن هذا النسيج بطانة المكو   ي  و ،non-keratinizedن تقر  الم  
ى هذا النسيج طلق علي   نوية( عندئذٍ أو ميتة )أي أنها فاقدة لألنة تقر  م  ا عندما تكون خاليا الطبقة السطحية م  أ 

 .epidermis of skinويوجد هذا النوع في بشرة الجلد  ،Keratinizedن تقر  ق الم  طب  الم  بالطالئي الحرشفي 
 
 

   
 
 
 

Squamous epithelial 

 حرشفيالنسيج الطالئي ال

Transitional epithelial 

 النسيج الطالئي االنتقالي

Columnar epithelial 

 النسيج الطالئي االسطواني

Cuboidal epithelial 

كع ب  النسيج الطالئي الم 
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 : Stratified cuboidal epithelial tissueالمطبق المُكع بي النسيج الطالئي  (8
الحظ ن   Ducts of sweat glandح مقاطع لقنوات الغدد العرقية وض  عند فحص مقطع عمودي في الجلد ي    
 ق.طب  لم  االم كع بي وهذه تمثل النسيج الطالئي  ،بةكع  نة من طبقتين من الخاليا الم  كو  قنوات هذه الغدد م   ن  أ

 
 

 : Pseudo-stratified columnar epithelial tissueالمطبق النسيج الطالئي العمودي (3
عمودية الشكل وذات نوى بيضوية  (P.S)تظهر خاليا الطبقة السطحية لهذا النسيج في المقاطع العمودية  

 .صغر حجمًا من الخاليا السطحية وذات نوى مستديرةة وألطبقات التي تحتها فتكون م ضل عا عن خاليا ام  أ
بالعمودي  هداب فيسمىن هذا النسيج حاوياً على أ دما يكو و عمودية وعنبة أكع  وتكون خاليا الطبقة القاعدية م          

 .larynxنجرة ويوجد هذا النسيج في الح   ،Stratified columnar ciliated epithelial tissueب هد  الم   قطب  الم  

 
 

 :Transitional epithelial tissueو االنتقالي النسيج الطالئي المتحول أ (4
يوجد هذا النسيج دًا، و تمد  و م  عندما يكون مشدوداً أن تقر  الم  الحرشفي غير  قطب  الم  ه هذا النسيج الطالئي شب  ي   

 .Urinary bladderفي بطانة المثانة البولية 
تأخذ  حيث   Stretchedدًا متد  و م  لبول عندئذ يكون النسيج مشدودًا أعندما تكون المثانة البولية مملؤة با        

أي عندما  Contractedص تقل  و م  كن عندما يكون النسيج غير مشدود أيًا، ولخاليا الطبقة السطحية شكاًل حرشف
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ا خاليا م  مدورة وشبيهة بالمظلة بداًل من أن تكون حرشفية أ شكاالً ارغة تأخذ خاليا الطبقة السطحية أتكون المثانة ف
 .ثرية الشكلم  عة وك  ضل  الطبقات الوسطية فتكون م  

قات في دد الطبو عمودية قصيرة. كما تكون ععة صغيرة أضل  م   شكاالً قة القاعدية أا الطبذ خاليفيما تأخ          
 ص.قل منها في حالة التقلُّ حالة تمدد النسيج أ

  
 
امة أ النُّسج -8  : Connective tissuesطةو الراب  الض 

الذي ينشأ بدوره  Mesenchymal tissue (الميزنكيمي) الوسيط الضامة من نسيج يدعى بالنسيج النُّسجتنشأ     
جزاء الجسم المختلفة إلى وظيفة النسيج الضام في ربط أ وباإلضافة، Mesodermمن الطبقة الجنينية الوسطى 

حيان بعض األ يأيضًا فطلق عليه جزاء الجسم المختلفة لذا فهو ي  إسناد ودعم أ أيضًا علىعمل بعضها ببعض فأنه ي  
 .Supporting tissue اعمد  بالنسيج ال

 
ام) ن النسيج الرابطتكو  ي        ة من عناصر رئيسية ثالثة هي:بصورة عام   (الض 

 .Grand substanceساسية . الكثير من المادة األFibers،        3 لياف. األCells،       2.الخاليا 1   

دهني كثيف
 

 هاللي

يمود

 

كثيفعظمي 
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   ام سيج الض  خاليا النCells of Connective tissue : 
 : Fibroblastالمولدة الليفية(لليفية )الخلية رومة ا. األ 0

وتكون ذات بروزات متفرعة  ،Areolar connective tissue ليالهال أو الخالليظ في النسيج الضام الح  ت          
 Mucous connectiveي د أيضاً في النسيج الضام الم خاطوج  كل، ت  بيضوية الش  سيتوبالزم فاتح اللون ونواة كبيرة و 

tissue. 
 :Mast cell (ةني  البد) الجسمي ة الخلية. 8     

بيضوي  ة ذات شكلوعية الدموية، تكون هذه الخلي  وقريبًا من األ الليهالنسيج الضام ال فيأيضًا د وج  ت           
والنواة مركزية الموقع تقريبًا وصغيرة الحجم مقارنة بالحجم العام للخلية ويصعب  ،ولكن ذات حدود غير منتظمة

 .)القلوية( لقاعديةصباغ ارة وصغيرة غامقة اللون ت صط ب غ باألالخلية مملوء بحبيبات كبي سيتوبالزم ن  يزها ألتمي
 اك أنواع أ خرى من الخاليا هي:وهن   

A.  البلعم الكبيرMacrophage.   
B.  الخلية البالزميةPlasma cell.   
C.  الخلية الدهنيةFat cell : ذات نواة مضغوطة على جانب من ها كروية الشكل الخلية بأن  هذه تتميز و

ا تقريبًا ما هوتحتل الخلية كل   ،الخلية، وتحوي هذه الخلية على فجوة كبيرة تظهر فارغة تحت المجهر
 حيث تقع النواة. سيتوبالزمعدا طبقة رقيقة من ال

D.   ة )الصباغية( ضابي  الخلية الخPigment cell. 
E.  الخلية الميالنيةMelanocytes. 
F.  خلية النسيج المتوسطMesenchymal cell. 
G.  الخلية الشبكيةReticular cell   صل مع بروزات الخاليا المجاورة.ز ببروزاتها التي تت  تتمي 
H.  البيضاءخاليا الدم Leukocytes. 

 النسيج الضام أليافFibers of connective tissue : 
 : Whites or collagenous fibersةوي  أو الغر  البيضاء ليافاأل . 0    

بشكل حزم متموجة وقد تكون هذه الحزم متفرعة وتكون ذات طبيعة لينة وقوية ولكنها غير مطاطة د وج  ت   
 .Areolar connective tissueو الخاللي لي أها في مقطع للنسيج الضام الهالويمكن مالحظت

 
 : Yellow or elastic fibersاء أو المطاطةالصفر  ليافاأل . 8     

هلة التمدد اطية وسوهي ذات طبيعة مط   ،مًا وتكون طويلة ومتفرعةز  كل ح  ش  مفردة وال ت   بشكل أليافد وج  ت   
ه بكميات كبيرة، يصفر للنسيج الطري عندما توجد في اللون األضف  ها ت  ن  سميت بالمطاطة، وسميت بالصفراء أل لهذا

 في النسيج الضام الخاللي. قد توجد هذه األلياف
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 : Reticular fibersالشبكية .األلياف3     
ونة من روني مكلكتشبه الشبكة، تظهر تحت المجهر اإلنة ما ي  ع وتتشابك فروعها مكو  رفيعة تتفر   ألياف 

هذا  ن  وأ ةً خاص   بيض فتية غير تامة التكوين أليافولهذا يمكن اعتبارها  البيضاء، لييفات م شاب هة للي يفات األلياف
للمفية في العقدة ا ليافمكن مالحظة هذا النوع من األظهورًا في الجنين، ي   ليافنواع األلياف هو أول أالنوع من األ

Lymph node. 

 الكثيرة ساسالمادة األ (Grand substance):  مادة ليس لها شكل معي ن، تتفاوت بين نصف سائلة إلى
 والخاليا. لياف، شفافة متجانسة، تنغمر فيها األةيالتينيصلبة ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

جنُّ ال  الضامة س 

ج الضامة الحقيقية أنُّ ال يلة صو األس 
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a.   صيلو األام الحقيقي أسيج الض  الن Proper connective tissues: 
 : Loose connective tissuesالمفككة الحقيقية الضامة النُّسج (0

   الليهالام سيج الض  النAreolar connective tissue :  الجسم فهو يوجد في مناطق عديدة من
ن مالحظة مك  م مكونات النُّسج الضامة في  عظ  وي على م  ، ويحMesenteries يوجد في المساريق

 رومة الليفية والخلية البدينة وغيرها.واأل اءوالصفر  البيضاء ليافاأل
   يالمخاطام الض  سيج النMucous connective tissue  : يوجد في الحبل السريUmbilical 

cord، ومات ر وخاليا نجمية ذات بروزات هي األ اءوالصفر  البيضاء ليافويحتوي على قليل من األ
 الليفية.

   ام سيج الن  Lymphيوجد في مقاطع العقدة اللمفية:  Reticular connective tissueالشبكيالض 

node،  شبكية وكذلك خاليا شبكية مكونة ما يشبه الشبكة. أليافويحتوي على 
   ام سيج الن مكن مالحظته في مقاطع في طبقة ي  :  Adipose connective tissueالشحميالض 

 .Fat cells، معظم الخاليا المؤلفة له هي خاليا دهنية Hypodermsتحت االدمة 
   ام سيج الن يوجد هذا النسيج في الجنين :  Mesenchymal connective tissueطيوسالالض 

Embryo نُّسج، خرى من الأ  نواع عمر ثم يأخذ باالختفاء ليتخصص إلى أمن البكرة سابيع الم  في األ
 .(الميزنكيمية) الوسيطة يتكون هذا النسيج من الخاليا
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 : Dense connective tissueالحقيقي الكثيفالضام الن سيج  (2

 فيه إلى: ليافلى ترتيب األف هذا النسيج بالنسبة إصن  ي   
  المنتظمالضام الكثيف غير الن سيجDense irregular connective tissue  : ن هذا النسيج يكو

ه تتشابك فيما بينها بغير انتظام وفي اتجاهات مختلفة لذا فهو ألياف، Dermisدمة جزءًا كبيرًا من األ
ن هي السائدة في هذا النسيج ولكن يمك البيضاء ليافيقاوم التوتر في مختلف االتجاهات. تكون األ

ولكن حزم  الليالخوالشبكية. يكون النسيج شبيهًا بالنسيج الضام  اءالصفر  ليافمن األ مالحظة القليل
ظهر في مستويات مختلفة من القطع منها الطولي ت   حيث   ،اً كثر تراص  أسمك وأ البيضاء ليافاأل

 والعرضي والمائل لعدم انتظام ترتيبها.

 
  الضام الكثيف المنتظمالن سيجDense regular connective tissue  :  فيه بصورة  ليافب األتترت

نوع لى إبة لى نوعين نسف هذا النسيج إصن  و التوتر من اتجاه واحد فقط، ي  د أمنتظمة وبهذا تقاوم الش  
 :لىالسائدة فيه إ ليافاأل

i.  الضام الليفي األبيضالن سيجWhite fibrous connective tissue  :  النسيج في ل هذا يتمث
 ليافالتي تربط العضالت مع العظام غالبية النسيج مكون من حزم من األ Tendonsوتار األ

المرتبة بصورة موازية بعضها البعض. توجد بين هذه الحزم الخاليا الليفية والتي تسمى  البيضاء
 ازيةأيضًا مو تتخذ نواها شكل صفوف طولية  Tendon cellفي هذا النسيج بالخاليا الوترية 

لبعضها البعض. هذا في المقطع الطولي للوتر، فيما تظهر الخاليا الوترية نجمية الشكل في 
 المقطع العرضي للوتر.

ii.  الضام المطاطي الن سيجElastic connective tissue : يوجد هذا النوع في االربطة
Ligaments  صفر مطاطة سميكة ومتفرعة أليافالتي تربط العظام بعضها ببعض، يتألف من ،

يفية بيض تظهر متموجة وأرومات ل ألياففسح ضيقة تحتوي على  اءالصفر  ليافتنحصر بين األ
Fibroblast و خاليا ليفية أFibrocytes. 
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b. الضامة المتخصصة النُّسجSpecialized connective tissues : 

 وتشمل على: 
 : Skeletal connective tissueالن سيج الضام الهيكلي (0

 Boneوالعظم  Cartilageه يدخل في تركيب هيكل الجسم وهو يشمل على الغضروف ن  ي كذلك ألم  س   
 وتكون المادة البينية في كليهما صلبة.

 الغضروفCartilage  : عبارة عن نسيج ضام متخصص هيكلي قوي مؤلف من خاليا تدعى بالخاليا
ن كو   . ي  أليافساسية تحتوي على أومادة  Cartilage cellsو أ Chondrocytesالغضروفية 

الغضروف معظم هيكل الجسم في الحياة الجنينية للفرد ويحل محل معظمه عظم في البالغ ولكنه يبقى 
ن، ذد للممرات التنفسية وجزءًا من األبشكل غضروف فوق سطوح تمفصل العظام ويشكل هيكل سان

 نواع:أويكون بثالث  Perichondriumويحاط الغضروف بغالف ليفي يدعى السمحاق الغضروفي 
i. الغضروف الزجاجيHyaline cartilage  :يوجد في الرُّغامى Trachea  يحاط بغشاء ليفي

وعية دموية يدعى هذا الغالف أرومات ليفية و وأ البيضاء ليافوعائي يحتوي على حزم من األ
، المادة البينية له شفافة وتتقبل االصباغ القاعدية كما Perichondriumبالسمحاق الغضروفي 

 Chondrocytesتحوي بداخلها خاليا تدعى الخاليا الغضروفية  Lacunaeتحتوي على فجوات 
 Cellو بشكل مجاميع خلوية تشكل ما يسمى بالعش الخلوي ا بشكل منفرد أم  وتوجد هذه الخاليا أ

nest ظ تحاط الفجوات مع محتوياتها بمحافCapsules بالنسبة للخاليا القريبة من السمحاق ،
رومات سطح النسيج تدعى هذه الخاليا باألالغضروفي تكون مسطحة وفي مستوى موازي ل

 .Chondroblastالغضروفية 
ii. صفر( الغضروف المطاط )الليفي األElastic cartilage :جية، ذن الخار يوجد في صيوان األ

 ليافكثر عتومة والمادة البينية تحتوي على شبكة من األه أن  يماثل الغضروف الزجاجي غير أ
المطاطة المتفرعة والمتشابكة مع بعضها والتي تعطي مرونة ومطاطية للغضروف ولونًا  اءالصفر 
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حول الخاليا الغضروفية الوسطية أكثر مما هو عليه في المناطق  ليافصفرًا وتتركز هذه األأ
 خرى.األ  

iii. الغضروف الليفي األبيضWhite-fibro cartilage  : يوجد في المناطق التي تحتاج إلى إسناد
ساس على حزم من تحتوي المادة األ Intervertebral discقراص بين الفقرات وشد قوي كاأل

المتوازية مع بعضها تقريبًا وتنحصر بينها مساحات ضيقة تحتوي على الخاليا  البيضاء ليافاأل
. يالحظ انعدام السمحاق الغضروفي في هذا النوع من الغضاريف، الغضروفية الموجودة في فجواتها

يكون على اتصال وثيق مع النسيج الضام الكثيف لذا يعتبر هذا الغضروف مرحلة انتقالية بين 
 الغضروف والنسيج الضام الكثيف. 
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 :Muscular tissues النسيج العضلي -3
ة بالنسيج العضلي.  لعضلية القادرة على االنقباضالخاليا ات عرف  هي إنتاج و  وظائفويكون لهذا النسيج عد 
 و التنقل داخل األعضاء الداخلية.ا بالتنقل أم  إلحركة. االقوة و 

 
 :أنواع رئيسيةالنسيج العضلي إلى ثالث ي قسم 

a. (العضلة اإلرادية)أو  المخططة العضلة الهيكلية muscle Striated: 

دوهي  ،(عظميةبالعظام )المت صلة العضالت الهي و      د مناطق يثبتها الوتر)أو السفق عنو  .العظم بالحركة تزو 
قليلة( بالعظم وتستخدم للتأثير على حركة الهيكل العظمي مثل حركة وفي الحفاظ على وضعية الجسد. وعلى 

ت العضال الرغم من أن التحكم في وضعية الجسد عادًة ما يتم الحفاظ عليها بفعل منعكس ال إرادي، فإن
 %42المسئولة تتفاعل مع التحكم اإلرادي كما هي العضالت غير الوضعية. فيتكون متوسط الذكر البالغ من 

وللعضلة الهيكلية أيضًا خطوط  )كنسبة مئوية من كتلة الجسد( %33من العضالت الهيكلية واألنثى من 
 بخالف العضلة الملساء.
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b. رإرادية( )أو الال الغير مخططة العضالت الملساءSmooth muscle: 

توجد العضلة الملساء أو "العضلة الالإرادية" بداخل جدران األعضاء وبنيتها مثل المريء، المعدة، األمعاء،     
عب، الرحم، إحليل، مثانة، األوعية الدموية، و  ي وقوف في الجلد )والتي تتحكم ف (قفةو الم) ت الناصبةعضالالالش 

 القشعريرة(. وبخالف العضلة الهيكلية، فإن العضلة الملساء ال تخضع للتحكم اإلرادي.-شعر الجسد

 
c. عضلة القلب Cardiac muscle: 

دم في جميع بالتقلص وضخ ال للقلبضالت القلبية العتسمح و ريات، فقاالفي يكون هذا النسيج العضلي و     
وجد في بنيتها إلى العضلة الهيكلية، وال ت اً "عضلة الإرادية" ولكنها أكثر قربوهي أيضًا . أجزاء الكائن الحي

 سوى في القلب.

وتعد كاًل من الخاليا العضلية الهيكلية والقلبية خاليا مخططة بحيث تتكون من ساركومير كما إنها مكتظة     
  يتوافر ذلك في العضلة الملساء.دة االنتظام من الحزم؛ بينما البترتيبات شدي

وعلى الرغم من أن العضالت الهيكلية مرتبة على هيئة حزم منتظمة ومتوازية، فإن عضلة القلب تتصل     
في رشقات  ترتاح،عند زوايا متفرعة وغير منتظمة )ي طلق عليها القرص المقحم(. تنقبض العضالت المخططة و 

 العضالت الملساء تديم االنكماش بشكل أطول أو شبه دائم. وقصيرة، في حين أن   شديدة
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