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 األول : النسج  القسم  

 علم النسج وكيفية دراسته :

يعرف علم هو دراسة أنسجة الجسم وكيفية انتظام هذه االنسجة لتشكل االعضاء .  علم النسج

 وانسجة الجسم المختلفة . لألعضاءبأنه العلم الذي يدرس البينة المجهرية  باختصارالنسج 

متبادل : خاليا ومطرق خارج خلوي )مادة  رتأثيتتكون جميع انسجة الجسم من مكونين لهما 

 بها  وتتأثرخارج خلوية ( حيث تنتج الخاليا مكونات المطرق خارج خلوي 

 شبكية ( ومادة اساسية –مرنة  – جنينةكوالالمادة الخارج خلوية تتكون من الياف )

 ق يعتمد علم النسج بشكل اساسي على استخدام المجهر نظرا لصغر حجم الخاليا والمطرو

أما الخلية البيضية  كبيرة جدا  ميكرون 35-7فمثال يبلغ  قطر معظم الخاليا الحيوانية بين 

م او أكثر والخلية العضلية حوالي  1, وقد يصل طول الخلية العصبية الى  ميكرون 100-200

 سم وتكون دقيقة جدا ولكنها ال ترى بالعين المجردة . 30-50
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أي نوع من أنواع العلوم ضروري جدا الستيعاب هذا العلم بشكل جيد  ان معرفة  أدوات دارسة  

 هي المجهر الضوئي .اال ولذا سنتطرق إلى أهم أداة مستخدمة في المخابر لدراسة الخاليا 

 Light Microscopeالمجهر الضوئي:  

 عتمديهو أداة تكبير تستخدم لرؤية األشياء التي ال تستطيع العين المجردة رؤيتها.  المجهر

المجهر الضوئي في  دراسة الخاليا على تفاعل الضوء مع المكونات الخلوية حيث ترى 

و من ثم تكبيرها  المقاطع الخلوية الملونة بالمجهر الضوئي عند عبور الضوء من خالل العينية 

 و عرضها على العدسة العينية أو الشاشة

 : يتألف المجهر الضوئي من جزئين

 , لوحة  كبيرة و صغيرة  , حامل , ضوابط  قاعدة من كونم : مكانيكي )معدني(  -1

 انبوبي العدسات العينية . العدسات ,  حامل مخروط متحركة ,

 الجسمية والعدسة المكثف وهي العدسات من على ثالث مجموعات يحتوي بصري :  -2

 . العينية والعدسة

 

 لشيءا يضيء الضوء من مخروط عنه ينتج و ويركزه  الضوء يجمع  :المكثف 

 .  فحصه المراد

 واظهار الصورة المضيئة للشيء المراد فحصه  بتكبير تقوم :الجسمية العدسات

 باتجاه العدسة العينية 

 الشخص الفاحص او شبكية إلى تبرزها و الصورة بتكبير تقوم  :العينية العدسة 

 المكشاف )للحصول على صورة رقمية (. على أو شاشة  على

مع القوة  الجسمية للعدسة التكبيرية  القوة  ضرب  حاصل خالل من ماليجالا التكبير حساب يمكن

 العينية . العدسة التكبيرية  

 االنغمار الزيتي القوة العالية القوة المخفضة 

 10 10 10 العدسة العينية 

 100 40 10 العدسة الجسمية 

 1000 400 100 التكبير 
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 كيفية استخدام المجهر : 

  هرالمج غطاء أزل -1

 الضوء منبع بتشغيل قم -2

الضابط  خالل  من درجة أقصى إلى الى األسفل ( المنصة ) المتحركة اللوحة بتحري قم -3

 )اللولب( الكبير 

 دائر تدوير طريق عن X10  المنخفضة التكبيرية القوة ذات الجسمية العدسة استخدم -4

 خفيفة"العدسات الجسمية والتأكد أن العدسة في مكانها من خالل سماع "طقة 

       نحو الساترة من التأكد مع المتحركة اللوحة على ( الزجاجية )الشريحة العينية ضع -5

 عن طريق لمسها طرفها باإلبهام  علىالا

 فحصها المراد العينية يخترق الضوء أن من تأكد و الضوء مسار في العينية ضع -6

 الكبير لضابطا باستخدام درجة اقصى إلى االعلى إلى المتحركة اللوحة برفع قم -7

الضابط  خفض و رفع خالل من الصورة وضوح طابق و العينية العدسة على عيني اضع -8

 الكبير قليال حتى نحصل على اوضح صورة ذات تباين عالي .

 على المتوسطة التكبيرية القوة ذات الجسمية العدسة استخدم و االعلى التكبير إلى انتقل  -9

لعدسات الجسمية و تأكد أن العدسة في مكانها عن طريق تدوير دائر ا  40Xسبيل مثال 

 من خالل سماع "طقة خفيفة"

 رفعه خالل  من الصورة وضوح مطابقة الصغير( في اللوب ) الضابط استخدم -11

 قليال حتى نحصل على أوضح صورة ذات تباين عالي خفضه و

 التكبيرية القوة ذات الجسمية  العدسة استخدم و االعلى  التكبير إلى انتقل -11

عن طريق تدوير دائر العدسات الجسمية و  40Xأو  20Xسبيل مثال  على لمتوسطةا
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تأكد أن العدسة في مكانها من خالل سماع "طقة خفيفة" واستخدم الضابط ) اللوب 

الصغير( في مطابقة وضوح الصورة من خالل رفعه و خفضه قليال حتى نحصل على 

 أوضح صورة ذات تباين عالي

 االرز كزيت تباين وسط وضع من البد االنغمار الزيتي عدسة استخدام حال في -12

الصورة ويجب استخدامها بحذر جدا لتفادي كسر الشريحة و تضرر العدسة   لوضوح

 الجسمية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحضير الشرائح النسيجية :

 هناك نوعين من الشرائح النسيجية :

 الدم (كريات  –النطاف مثل ) شرائح النسج الحية  - 1

النطاف مثل )من خالل وضع الخاليا في وسط مشابه للوسط التي تتواجد فيه بالجسم يتم 
 الدم (كريات  –

 شرائح النسج الثابتة  - 2

 
 الشريحة النسيجية الثابتة : مراحل تحضير

 أخذ العينة  -1
  التثبيت   -2
 التجفيف  -3
  قوالتروي التشفيف -4
 االدماج -5
  التقطيع  -6
 التلوين -7

 مالحظات :

بما  االضاءة شدة )لولب( ضابط باستخدام االضاءة شدة تقوية و تخفيض يمكن -1

 يتالءم مع عين الفاحص

الجسمية  العدسات استخدام عند المطابقة في الكبير )اللولب( الضابط تستخدم ال -2

 ذات التكبير العالي

  الخطوات بإعادة قم واضحة صورة على الحصول علي تعذر حال في -3

 بالترتيب
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 أخذ العينة :

 
 شروط أخذ العينة :

 ؤخذ العينة من حيوان تحت التخدير او مباشرة بعد الموتت -1
 سم 2ط  0.5 يجب ان تكون العينة رقيقة ث -2
 سيج المدروسان تكون العينة شاملة لكل الن -3

 )تؤخذ العينة اما جراحيا او خزعة او تنظير(
 التثبيت :

 .بمادة كيمائية حافظة تسمى المثبتيتم التثبيت من خالل معاملة العينة وغمرها 
 

 الهدف من التثبيت :

توقيف  العمليات الحيوية داخل الخلية  والمحافظة على العناصر الخلوية والنسيجة 
 حالتها وهي حية االساسية بشكل قريب من 

 هي خاليا ميتة )تحافظ فقط على خاصية الحلول ( ة :تالخاليا المثب

 
 المثبت :

هو عبارة عن وسط سائل يحتوي على مواد كيميائية بعضها يعمل على تثبيت المحتوى 
الكيميائي للخاليا والمواد بين الخلوية عن طريق التخثير والترسيب والمحافظة على خاليا 

 لتشوه. النسيج من ا

 , Formalin 10الفورمالين %)من المثبتات الشائعة للفحص بالمجهر الضوئي : 

 , Bouin Solutionمحلول بوان او بوين  , Zinker Solutionمحلول زنكر 

 (محلول كارنوي

 

 صفات المثبت الجيد :

 و تخثير البروتين الخلوي(أة على الترسيب )سرعة النفوذ القدر  -1
 التفاعل الحامضي  -2

 ائص المثبت :خص

 المثبت  خاص لكل مجهر   -1

 صغر أو أسرع ألما صغر حجم الخلية كان التثبيت ك -2

 المثبت يؤثر على التلوين  -3

 يمنع التثبيت نمو الجراثيم والطفيليات فيمنع تخرب االنسجة   -4
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 انواع المثبتات :

 المركبة :                       البسيطة :         

 الفورمول الملحي  -1                  الفورم الدهيد       -1

 محلول سوزا -2االيتاتول                              -2

 محلول زنكر -3حمض الخل                          -3

 محلول فلمنغ -4           وسمي        األمض الح -4

 
 التجفيف :

 سيج : هو نزع الماء من العينة والن : الهدف من عملية التجفيف •
تتم عملية نزع الماء بتمرير العينة على سلسلة متدرجة في التراكيز من محاليل الكحول 

 اإليتيلي .
 استخدام مادة جاذبه للماء دون ان تخرب او تنكمش االنسجة  •
 االسيتون ( –)الكحول  •

 -70 – 60 -50يستخدم محمات متتالية وبتراكيز مختلفة من الكحول االيتلي  بتراكيز
 ساعات  3 -2مدة  100 – 90 -80

 و الترويق : التشفيف

 الهدف منها هو نزع الكحول المستخدم في عملية التجفيف . •

نزع الكحوالت المستخدمة في عمليات نزع الماء بواسطة مادة مروقة  تحل مكان  •

 الكحول لتسهل نفاذ مادة الطمر البرافينية 

لسهولة أمتزاجها مع  (من انسب محاليل الترويق مادة الزيلول ) الكاسيلول  •

 البرافين والكحول معا  

 : االدماج

 طاء العينة والنسيج القوام الصلبالهدف من هذه العملية إع •

تشبيع العينة بالبرافين وذلك بوضع العينة بشمع البرافين المنصهر داخل الفرن او  •

 م 55محم مائي بدرجة حرارة 

 غمر العينة  بالبرافين :
ى لوح زجاجي رقيق ثم يسكب شمع البرافين تتم بوضع قالب الغمر عل .1

 المنصهر في هذا القالب
 توضع العينة مباشرة بملقط دافئ وسط الشمع المنصهر .2
 تحرك العينة بإبرة تشريح ساخنة  .3
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النفخ المستمر على سطح العينة حتى تتكون طبقة متجمدة على سطح  .4
 القالب

 البرافيندرجة مئوية( حتى يتصلب  15-10يغمر القالب بماء بارد ) .5
 

 التقطيع:

 تقطيع العينة:

تقطيع العينة: تحويلها إلى قطاعات رقيقة جدا بأجهزه خاصة للقطع تسمى  •

 .الميكروتوم

وذلك بتحويلها الى شرائح شفافة حتى يتمكن الضوء المرور خاللها ويتراوح  •

 ميكروميتر 7-5سمكها من 

 خطوات تقطيع العينة:

 تشذيب قالب البرافين بشفرة حادة .1

 يت العينة جيدا على حامل العينة في الميكروتومتثب .2

 تزويد جهاز القطع بسكين حادة  .3

 ميكروميتر 7-5تحديد سمك القطاع  .4

 توضع القطاعات )االشرطة( على صفيحة سوداء حتى يسهل تمييز القطاعات .5

 يوضع القطاع على الشريحة المجهرية .6

 
 وضع القطاع النسيجي على الشريحة المجهرية :

 ن:تتم بطريقتي •
درجة مئوية ويترك القطاع يطفو على  45-40يوضع القطاع في حمام مائي  .1

دقيقة حتى ينفرد تماما ثم تمرر الشريحة تحت هذا القطاع  2-1سطح الماء لمدة 
 وتترك لتجف 

ينقل القطاع مباشرة إلى شريحة مجهرية عليها قطرة من الماء المقطر ثم توضع  .2
 على مجفف 

 صبغ العينة:

 عن القطاع تماما بالزيلولإذابة الشمع  .1

 التخلص من الزيلول بالكحول المطلق .2

 نقل القطاع إلى بيئة مشابهة للبيئة المذابة فيها الصبغة  .3

 غمر القطاع في محلول الصبغة .4
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 الخاليا والنسج: 

أن أهم ما يميز المقاطع النسيجية هو وجود الخاليا حيث تعتبر الخاليا أصغر وحدة حية 

ة مستقلة محاطة بغشاء يعزلها عن محيطها  ام  وتظهر كوحدنقستستطيع التكاثر واال

 ويتركب كل  أنسجة الجسم من عنصرين رئيسين الخاليا والمادة خارج خلوية .

 هو تجمع من خاليا ومواد خارج خلوية متخصص بوظائف نوعية . يعرف النسيج

ووي يزة بغالف ني على نواة ممالنواة تحتو حقيقياتجميع الخاليا الحيوانية هي خاليا 

 وتحيط بها هيولى فيها العديد من العضيات المغلفة المتنوعة .

الهيولي وتخلو  غشاءبينما تحتوي خاليا بدائيات النوى كالجراثيم على جدار خلوي حول 

 .من البنى الغشائية بما فيها الغالف النووي 

ألنسجة وهي أصغر هي الوحدات الوظيفة والبنيوية األساسية في جميع االخاليا :تعرف 

  .جزاء الحيةاأل

 مكونات الخاليا الحيوانية 

 الغشاء الهيولي  -1

 الهيولى  -2

 المتقدرات  -3

 الجسيمات الريبية  -4

 الشبكة الهيولية الداخلية الخشنة -5

 الشبكة الهيولية الداخلية الملساء  -6

 جهاز كولجي  -7

 الجسيمات الحالة -8

 النواة -9
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 لية األولى :الجلسة العم

 األهداف : 

 على االشكال الخلوية الموجودة في الجسمالتعرف  -

 معرفة مكونات المجهر الضوئي ولماذا يستخدم  -

 التدريب على استخدام المجهر الضوئي بشريحة نسيجية  -

 االطالع على خطوات تحضير الشريحة النسيجية  -

المجهر ومكوناته وطريقة عمله وطرق  االشكال الخلوية  سيتم خالل الجلسة التعرف على

 تحضير الشريحة النسيجية .
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 : Tissue النسيج  

 Matrixهو مجموعة من الخاليا متشابهة إلى حد كبير ومتماسكة بمادة بين خلوية  

 وتقوم بوظيفة معينة واحدة أو أكثر.

هناك مرحلة يكون فيها جسم الجنين مكونا  من ثالث طبقات  خالل النمو الجنيني

تبعا  لما سيكونه في المستقبل وللوظيفة التي يقوم بها . هذه  خلوية كل منها يتخصص

 : الثالث هي الطبقات

 . االكتوديرم : يغطي سطح الجسم وتنشأ منه البشرة والجهاز العصبي -1

 . االندوديرم : يبطن االنبوب الهضمي -2

الميزوديرم : يقع بين الطبقتين السابقتين . ويتكون الجسم من هذه الطبقات  -3

 . الثالث

 في البالغ اربعة انواع من األنسجة االولية او االبتدائية يختلف كل منها عن يوجد

  . لثالثغيره في مظهره ووظيفته واشتقت هذه االنسجة من الطبقات الجنينية ا
 

 تنقسم األنسجة عموما  إلى أربع مجموعات رئيسية : 
 

 .Epithelial Tissues الظهارية: األنسجة  أوالً  -

 .Connective Tissuesامة : األنسجة الض ثانيــاً  -

 .Muscular Tissues: األنسجة العضلية  ثالثــاً  -

-  ً  . Nervous Tissues: األنسجة العصبية  رابعــا
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Epithelial Tissue 
 Epithelial Tissues األنسجة الظهارية )الطالئية(
 

 :   Functions of the Epithelial Tissues الظهاريةوظائف األنسجة 

 .Covering Epithelialالخارجية للجسم كما في الجلد  تغطي األسطح .1

 Liningتبطن معظم األعضاء للكائن الحي بما في ذلك األوعية الدموية  .2

Epithelial. 

 .(الغدد)كون األجزاء التي تنتج اإلفرازات ت .3
 

 General Characteristics of the Epithelial الظهاريةالصفات العامة لألنسجة 

Tissues : 

 .ع هذه الخاليا على هيئة طبقة واحدة أو أكثرتتجم .1

 المادة البين خلوية قليلة جدا . .2

 .ال يوجد بها أوعية دموية .3

 .كثيرة األعصاب .4

تحت هذا النسيج  ).Basement membraneرتكز على غشاء قاعدي ت .5

  القاعدي(الغشاء  ون رقيق يعرف بـ يوجد غشاء غير خلوي وغير حي يك

  : ويقوم الغشاء القاعدي بالوظائف التالية

 . اسناد النسيج الطالئي - أ

 . ربط النسيج الطالئي مع ما تحته من االنسجة - ب

يكون ممر تنفذ من خالله المواد الغذائية للنسيج الطالئي والذي يخلو من  -ج

 .األوعية الدموية

هذه الخاليا معرضة للتآكل أثناء أدائها لمختلف الوظائف الحيوية بالجسم لهذا فهي  .6

 .عويض هذه الخاليا التالفةلها القدرة على التكاثر لت

 تنشأ هذه األنسجة الطالئية من طبقة اإلكتودويرم أو الميزودرم أو اإلندروديرم .7

 .)الوريقات الجنينية اثناء تشكل الجنين(
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 : وظائف األنسجة الطالئية

  )الجلد( حماية الكائن الحي من األذى الخارجي ومن فقدانه الرطوبة ونفاذ البكتريا -

 .(االمعاء الدقيقة) العامودي االمتصاص ويالحظ في النسيج الطالئي -

باللسان  شمل البراعم الذوقية التي توجد في الخاليا الطالئيةاالستقبال الحسي وي -

 . خاليا شبكة العين والخاليا الشمية الموجودة بالنسيج الطالئي المبطن لألنف وكذلك

 . اإلفراز مثل البنكرياس والغدد اللعابية -

 . ت المنوية للخصيةالتكاثر مثل النسيج الطالئي للنبيبا -

 إلى ما يأتي : الظهاريةتنقسم األنسجة 
 

    اوالً : حسب شكل وترتيب الخاليا

 ثانياً : حسب وظيفة هذه الخاليا

 

 لشكل وترتيب الخاليااوالً : حسب ا
 

تنقسم األنسجة الطالئية حسب ترتيب الخاليا في طبقات إلى 

 نوعين : 

 Simpleبسيطة  )الظهارية(األنسجة الطالئية ( أ

Epithelial Tissues. 

  .ا في طبقة واحدةحيث تنتظم الخالي
 

 Compoundكربةة امل )الظهارية(طالئيةالنسجة األ ( ب

Epithelial Tissues. 

 .عدة طبقاتيا في حيث تنظم الخال
 

 

 :  Simple Epithelial Tissuesبسيطة  )الظهارية( األنسجة الطالئية ( أ
  

 خاليا المكونة لها .حب شكل ال ستة أنواعوتوجد في 
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  :  Squamous Epithelial tissuesالحرشفية البسيطة  الظهارية -1

دة األضالع وقد تتركب من طبقة واحدة من الخاليا الرقيقة تشبه الحراشيف وهي عدي     

 تكون حواف الخاليا مستقيمة او منفرجة وتوجد النواة في وسط الخلية وهي بيضاوية

                                    .إذا نظر إليها من أعلى  الخلية من الوسط هذا الشكل فتفلط

 
 

      

 والنواةتوبالزم السيأما إذا نظر إليها من الجانب فتظهر الخاليا على شكل خيط رفيع من 

                                                          تمثل جزء غليظ وسط الخلية.

                       

                                                                                     

 

 الحرشفية البسيطة يوجد في :  ةالظهاريهذا النوع من 

 ."Endotheliumمبطن جدر األوعية الدموية ويسمى " .1

 ."Serousa Membranesفي الطبقة المصلية " .2

" وكذلك حول القلب ويسمى Mesotheliumحول الرئة ويسمى " .3

Epicardium  )غشاء التامور(. 

 .Peritoneumني االبريتوحول األمعاء ويسمى الغشاء  .4

( الموجودة في أجسام Bowman's Capsuleبومان ) في جدار محفظة .5

 .ي في الكلىيكبمل

 (.Alveolar sacفي الحوصيالت الهوائية بالرئة ) .6

 

 

 

 

 

 الشكل من الجانب الشكل من أعلى
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     :  Simple Cuboidal Epithelial Tissueالمكعبة  الظهارية  -2

3-   

                                                                                               

      

يتكون من طبقة واحدة من الخاليا المكعبة الشكل ذات النواة المستديرة التي توجد في  

( Basement Membraneوسط الخلية وترتكز هذه الخاليا على غشاء قاعدي )

 .لمعظم الغدد وقنوات الغددومبطنا  يوجد هذا النوع في خاليا الغدد الدرقية 

 

 Simple Columnar Epithelialالبسيطة  العامودية)االسطوانية( الظهارية -4

Tissue : 

لخلية ة ولها نواة بيضاوية قرب قاعدة اتتكون من طبقة واحدة من الخاليا العمادية الطويل

 وترتكز الخاليا على غشاء قاعدي وظيفة هذا النوع من الخاليا : 

 

 

                                                                                  

 

 .االمتصاص : كما في األمعاء .1

 الصفراوية والقنوات Gall Bladder: فهي تبطن الحوصلة الصفراوية الحماية  .2

 .Collecting Tubules بالكلى المجمعة واألنابيب البنكرياس وقناة

   

 Simple Columnarالبسيطة المهدبة ) دية)االسطوانية(العامو الظهارية -5

Ciliated Epithelial Tissue) . 

ولها نواة قاعدية بيضاوية أي مثل  العموديةتتكون من طبقة واحدة من الخاليا     

( على السطح العلوي في حالة Ciliateالبسيطة إال انه يوجد أهداب ) العموديةالطالئية 

سيطة المهدبة. ووظائف هذه األهداب هي طرد الذرات الصلبة والغير الطالئية العمادية الب
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مرغوب فيها والتي تكون عالقة بالهواء المستنشق فتحمله بعيدا  عن الرئتين إلى تجويف 

 األنف والفم ثم إلى الخارج.

هذه الذرات الصلبة تتعلق بسائل مخاطي تفرزه غدد خاصة بالجهاز التنفسي     

(Respiratory System ثم يطرد هذا السائل المخاطي بما فيه ) ذرات عن طريق من

( والرحم Fallopian tube. توجد هذه الخاليا مبطنة لقناة فالوب )األهدابتحريك هذه 

(Uterus( وقناة استاكيوس )Eustachian Tube والشعيبات الهوائية بالرئة )

(Respiratory Bronchioles). 

 

 Pseudostratifiedالكاذبة  العمودية الطبقية )المطبقة تطبق كاذب(الظهارية -6

Columnar Epithelium : 

 ذات طبقة واحدة على غشاء قاعدي. عموديةتتكون من خاليا 

هذه الخاليا نجد أنها متزاحمة على بعضها البعض وتظهر كأنها مكونة من عدة طبقات 

يصل إلى السطح  ولذلك سميت كاذبة , والخاليا العمادية عبارة عن طبقة واحدة بعضها

 جميع الخاليا تقع على الغشاء القاعدي. النواة بعض اآلخر ال يصل إلى السطح ولكنوال

من الخلية ولذلك تظهر النواة في مستويات متعددة لذلك سمي  تقع في الجزء العريض

  بالنسيج الكاذب.

غدد اللعابية توجد هذه الخاليا )النسيج( مبطنة لجدر القنوات الكبيرة لبعض الغدد مثل ال

(Salivary Gland).  
 

 Pseudo stratified columnarالكاذبة المهدبة  العموديةة يالطالئية الطبق -7

ciliated  

( توجد ciliateمثل الطبقة الطالئية السابقة إال انه يوجد على سطحها العلوي أهداب )

والجزء ( والجيوب األنفية Nsal Cavitiesهذه الخاليا مبطنة للتجويف األنفي )

( larynx( وجزء من الحنجرة )Eustachian Tubeالغضروفي في قناة استاكيوس )

  (.Lacrimal Sac( والكيس الدمعي )Tracheaوالقصبة الهوائية )
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متحركة ولكن يوجد أهداب غير متحركة كما في حالة األهداب التعتبر هذا النوع من 

  (.Epididymis) خالبرب

 

 

 

                                                         

                         

 Compound or stratified epithelialاملطةقججة  الظهاريججةاالنسجججة 

tissues  
 Stratified  squamous epithelial. النسيج الظهاري )الطالئي(الحرشفي المطبق 1

tissue  

مكل رر مذمررةذطررهتذطنقرر الذمررةذنجن يرر  ذل  ررلةذذ(P.S)يذنجمقطرراذنجومررله ذجرر ذيظهررهذاررلنذنج فرر  ذ رر

نشرررك الذن يررر ذنجطنقررر ذنجوميقررر ذ ع ذنجمفررر  هتذطدرررعذنجيشررر كذنجق طررره  ذطملهيررر ذنجشرررك ذللنالذ رررل ذ

بيضرررلي  ذ يمررر ذ  رررلةذن يررر ذنجطنقررر ذنجلفرررطي ذمضررردو ذللنالذ رررل ذمفررر ه هت ذنمررر ذن يررر ذنجطنقررر الذ

نالذ ررل ذمفررطة ذنلذم ط لجرر ذنس حرر نذفررطخذنج فرر  ذلن يرر ذنجفررطةي ذ   ررلةذمفررطة ذةهشرر ي ذلل

النذنجطنق ذط هم ذ  لةذغ هذم قه  ذ رنةذنج فر  ذيطدرلذطدير ذن ج فر  ذنجط حريذنجةهشر يذنجمطبرلذ

يكرلةذارلنذذnon-keratenized stratified squamous epithelial tissueغ رهذنجم قرهةذ

ذ.Esophagousنج ف  ذنط   ذنجمهئذ

 ي ذنجطنق ذنجفطةي ذم قه  ذنلذم   ذ ع ذن ه ذ  قهتذج  لي  ذط هحلذيطدرلذطدرعذم ذط هم ذ  لةذنع

 Keratenized stratified squamousاررلنذنج فرر  ذنرر جط حيذنجةهشرر يذنجمطبررلذنجم قررهةذذ

epithelial tissueليلحهذالنذنج لعذ يذنشهتذنجحدهذذepidermis  of skin.ذ
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ذ
ذ

ذ

 Stratified  cuboidalي المطبق المكعب (الطالئيالظهاري ). النسيج 2

epithelial tissue  

 Ducts of sweatط رهذ ةرمذمقطراذطمرله ذ ريذنجحدرهذ لضرخذمقر طاذجق رلنالذنجيرههذنجوهقير ذذ

glandةرراذنةذق ررلنالذاررلنذنجيررههذمكل رر ذمررةذطنق رر ةذمررةذنجن يرر ذنجمكونرر ذلاررلنذ م رر ذنج فرر  ذذ  

ذيذنجمكوبيذنجمطبل.نجط ح

 Stratified  columnar epithelialالمطبق  يالعمود الظهاري. النسيج 3

tissue  

طملهيرر ذنجشررك ذللنالذذ(P.S) ظهررهذن يرر ذنجطنقرر ذنجفررطةي ذجهررلنذنج فرر  ذ رريذنجمقرر طاذنجوملهيرر ذ

 رررل ذبيضرررلي ذنمررر ذطرررةذن يررر ذنجطنقررر الذنج ررريذ ة هررر ذ   رررلةذمضررردو ذلن ررريهذةحمررر مذمرررةذنجن يررر ذ

 طهير ذمكونر ذنلذطملهير ذلط رهم ذيكرلةذارلنذنجفطةي ذللنالذ ل ذمف ه هتذل  رلةذن ير ذنجطنقر ذنجق

 Stratified columnar ciliatedنج ف  ذة لي مذطدعذناهنبذ يفمعذن جومله ذنجمطبلذنجمههبذ

epithelial tissueليلحهذالنذنج ف  ذ يذنجة حهتذذlarynx.ذ

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   
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 Transitional epithelial tissue  االنتقالي (الطالئيالظهاري )النسيج  .3

 

يشررررن ذاررررلنذنج فرررر  ذنجط حرررريذنجمطبررررلذنجةهشرررر يذغ ررررهذنجم قررررهةذط ررررهم ذيكررررلةذمشررررهلهنمذنلذذ

 ذط رهم ذ  رلةذنجم   ر ذUrinary bladderم مرههنم ذليلحرهذارلنذنج فر  ذ ريذنط  ر ذنجم   ر ذنجبلجير ذ

ير ذنجطنقر ذة ثذ سنلذن ذStretchedنجبلجي ذممدؤتذن جبلالذط هحلذيكلةذنج ف  ذمشهلهنمذنلذمم ههنمذ

ع ذذContractedنجفررطةي ذشررك مذةهشرر ي م ذلج ررةذط ررهم ذيكررلةذنج فرر  ذغ ررهذمشررهلهذنلذمرر قدمذ

ط هم ذ  لةذنجم    ذ  هغ ذ سنلذن ي ذنجطنق ذنجفطةي ذنشك المذمهلهتذلشب ه ذن جمظد ذبهالمذمرةذنةذ

 ي ذنجطنق ذ  لةذةهش ي ذنم ذن ي ذنجطنق الذنجلفطي ذ   لةذمضدو ذلكم هي ذنجشك ذ يم ذ سنلذن

نجق طهيررر ذنشرررك الذمضررردو ذ ررري هتذنلذطملهيررر ذق ررر هت.ذكمررر ذ  رررلةذطرررههذنجطنقررر الذ ررريذة جررر ذ مرررههذ

ذ. هطعذالنذنجظه هتذن جظ اهتذنجبلجي ذنج ف  ذنق ذم ه ذ يذة ج ذنج قدم

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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االنسجة 

الطالئية 

Epithelia 

tissues   

)حسب عدد 

طبقات 

 النسيج(

بسيطة 

Simple 

)حسب شكل 

 الخاليا(

مركبة او مطبقة 

Compound 

or stratified  

 )حسب شكل الخاليا(

حرشفية 

Squamous 

  Cuboidal كعبة م

عمودية 

Columnar 
مطبقة كاذبة 

Psudostratified 

-Nonغير مهدبة 

ciliated 
  Ciliatedمهدبة 

-Nonغير مهدبة 

ciliated 

 

  Ciliatedمهدبة 

 

حرشفية 

Squamous 

  Cuboidal مكعبة 

 
عمودية 

Columnar 

 
انتقالية او متحولة 

Transitional 

-Nonغير مهدبة 

ciliated 

 
  Ciliatedمهدبة 
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 الظهارات الغدية 

تتصف خاليا الظهارات الساترة بقدرتها على افراز مواد معينة 

ضافة الى وظيفتها في الحماية واالمتصاص ولكن بطرق مختلفة ا

وظيفة االفراز هذه قليلة االهمية على اعتبار ان الخلية شديدة 

ان تكون في  ال يمكنووالحماية  االمتصاصمن اجدل  التمايز

 من اجل االفراز . التمايزالوقت نفسه شديدة 

ي خاليا متخصصة للقيام بعملية الى ذلك يوجد جهاز من الغدد المتعددة الخاليا التي تحو اضافة

 سوائل اإلفرازاتضم نقلها الى السطح  وتاالفراز حيث تمر منتجاتها عبر اقنية او انابيب التي ت

 مثل المخاط واالنزيمات . المفرزةمائية تحتوي المواد 

 متعددة الخاليا غدد احادية الخلية  وغدد إلى  تقسم الغدد بشكل عام

 الخلية  الغدد احادية -1

  الكأسيةالخلية  :لامث 

كبيرة  –لها شكل كمثري  او تشبه الكأس ) قاعدة ضيقة و بطن منتفخ( ارتفاعها أكبر  عرضها

 الحجم

 نواة بيضاوية أو مثلية الشكل  تتجه ذورتها نحو قاعدة الخلية

 )المخاطين( تتواجد  في األمعاء و المجاري التنفسية و. تتكون مفرزاتها من بروتينات سكرية

و تبدو قمتها شفافة و فارغة في  التحضيرات  المخاطية بالقطيراتالخلية  المتالءلهيولى قليلة ا 

 الروتينية 

 الغدد متعددة الخاليا  -2

 

 تقسم الغدد بشكل عام الى مجموعتين أساسيتان : الغدد خارجية االفراز والغدد داخلية االفراز 

 1- الغدد ذات اإلفراز الخارجي  : 

إلى الوسط الخارجي مباشرة أو إلى تجويف يتصل  قنوات اإلفراغمفرزاتها عبر  هذه الغدد تلقي

 مع الوسط الخارجي

 مثال على الغدد ذات اإلفراز الخارجي :

 

 حيث نالحظ في محضر نسيجي للغدة النكفية : الغدة النكفيةومنها  الغدد اللعابية
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 يا هرمية عدد كبير من العنبات المصلية وكل عنبة مكونة من عدة خال 
 نواها مكورة أقرب إلى الغشاء القاعدي و 
 , تحوي الهيولى حبيبات تعطيها اللون القاتم 
  نالحظ بين العنبات اإلفرازية مقاطع في األقنية المفرغة للغدة و أوعية دموية و نسيج

  ضام
 

      
 2- : )الغدد ذات اإلفراز الداخلي )الغدد الصم 

 ليس لها قنوات إفراغالهرمونات مباشرة إلى الدم وبالتالي هذه الغدد تلقي بمفرزاتها من 
 الجسم الصنوبري -الغدة الكظرية –الغدة الدريقية –الغدة الدرقية  –الغدة النخامية 

 

 :الداخليمثال على الغدد ذات اإلفراز 

 التي تبدو في محضر نسيجي :  الغدة الدرقية
   أحجام مختلفة مكونة من عدد كبير من الحويصالت الدرقية ذات 

  كل حويصل درقي مبطن بطبقة واحدة من نسيج ظهاري بسيط مكعب )ظهارة مكعبة

 بسيطة(

  الخاليا هنا ذات حدود مبهمة و نواة ضخمة مكورة )كروية الشكل( تشغل غالب حجم

 الخلية 

  تكون الحويصالت الدرقية مملوءة بشكل كامل أو جزئي بالغراء الدرقي 

 درقية بعض األوعية الدموية ونسيج ضام.نالحظ بين الحويصالت ال 
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 3-  : الغدد مختلطة االفراز 

 

 مثال على الغدد مختلطة اإلفراز :

 البنكرياس )المعثكلة( 
 

 تقسم الخاليا الغدية حسب طريقة طرح المفرزات الى :

م المنفررزة : حيرث تقروم الخليرة بتصرنيع المرواد االفرازيرة وتجمعهرا داخرل الهيرولى ثر الخاليا -1

 تموت الخلية وتتحطم وتمثل بحد ذاتها المادة المفرزة  منها الغدد الزهمية 

دون فقرردان أي جررزء مررن  وتطرحهررا مفرزاتهرراتقرروم الخليررة بتصررنيع  الخاليررا الفررارزة : حيررث -2

 الهيولى مثل الغدد اللعابية 

السررابقتان  حيررث تتجمررع المررواد  الطريقتررانرزة : وتكررون طريقررة وسررط بررين المفترر الخاليررا -3

االفرازية في قمة الخلية التي تتضخم وتنفصل عن الخلية حيث تفقد الخلية جزء من الهيولى  

 مثل غدة الثدي وبعض الغدد العرقية 

 تصنف الخاليا أيضا حسب طبيعة المواد المفرزة منها الى 

الشرركل الهرمرري تكررون الحرردود الخلويررة غيررر واضررحة بينهررا  الخاليررا الغرردد المصررلية :  تأخررذ  -1

ا والنررواة دائريررة او بيضرروية واقرررب للقاعرردة وتكررون لمعررة العتبررات المصررلية ضرريقة مجهريرر

بالون الزهري عند التلروين بالهمراتين أيروزين مثرل الغردة  وتتلونمقارنة بالعنبات المخاطية  

 النكفية 
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النرروى صررغيرة وعصرروية   الرررأسالغرردد المخاطيررة : تأخررذ الخاليررا الشرركل الهرمرري مقطرروع  -2

بالهمراتين أيروزين بشركل  وتتلرونالغشاء القاعدي واللمعرة االفراغيرة كبيررة  الشكل ملتصقة ب

 تحت اللسانية عند المجترات  الغدد المخاطيةباهت مثال عليها 

الغدد المختلطة : تضم عنبات مصلية ومخاطية بنفس الوقت مثال عليها الغدة تحرت اللسرانية  -3

 .والمجتر ات واالنسان عنجد الحصان  الفكيةعند االنسان واللواحم والغدة 

 

 

 

 العملية الثانية :الجلسة 

 االهداف

ذزا ذن جمحههلكي ي ذ م  ذذ لنحها موه  ذع لنعذنجظه هنالذنجف  هتذلنم  ةذ -1

ذ يذنجو ن الذنال هنزي ذذب ةذنجن ي ذنجمن طي ذلنجم دي ذ ذنجب  لذنج  هيلذ -2

ذنج   الذنجشكدي ذجدن ي ذنج  في ذموه  ذ -3

نجظه هنالذنجف  هتذنجيهي ذج يذذأل لنعذنج لضيةي فلفذ  مذطهضذنجوه هذمةذنجهفلمذذن الذنجحدف 

ذنجط جبذنج م  زذب  ه ذن جمحههذنجضلحيذلهفمه ذ.ذيف طيا

ذ
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  Connective tissuesاالنسجة الضامة او الكرابطة 

ل ذ  شسذنجذMesenchymal tissue  شسذنال فح ذنجض م ذمةذ ف  ذ هطعذن ج ف  ذنجم ز كيميذ

 ذلن الضررر   ذنجرررعذلظي ررر ذ نالهيرررمذنجم لفررر ذ Mesodermبرررهلهنذمرررةذنجطنقررر ذنجح   يررر ذنجلفرررطعذ

نج ف  ذنجض مذ يذهب ذنحزنكذنجحفرمذنجمن د ر ذنوضره ذبرنوضذ س ر ذيومر ذنيضر مذطدرعذنفر  هذنحرزنكذ

 Supportingنجحفررمذنجمن د رر ذجررلنذ هررلذيطدررلذطديرر ذنيضرر مذ رريذنوررضذنالةيرر ةذن ج فرر  ذنجفرر  هذ

tissue.هجذندلير ذذنجمكرلةذمرةذ ن دفذطةذنج ف  ذنجظه ه ذذب لحرلهذكمير ذغزيرهتذمرةذنجمرلنهذنرذ 

ذتذنف في ذذطهيم ذنجشك ذلين دفذنيض ذبلظي   ذ:نجي فذلم ه

 مفؤلالذطةذهطمذل سم ةذنال فح ذنالنه ذ -

 ررل  هذنجملنحررهذنجيلنحيرر ذذلزيرر هتذ و جيرر ذنال فررح ذمررةذعحرر ذنجرره  عذلنجمق لمرر ذذطررةذطهيررلذ -

ذجهملي ذلنجدم ي ذنجملحلهتذ يذالنذنج ف  .ذذناللطي ذن

ذ   لةذنج ف  ذنجهنن ذن لهتذط م ذمةذط   هذهحيفي ذ    ذاي:

ذCellsنجن ي ذذ.1

ذFibers.ذنالجي فذ2

ذ.Grand substance.ذذنجم هتذنالف في ذ3
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  Cells of Connective tissueخاليا النسيج الضام 

  Fibroblast( يفيةالمولدة الل. االرومة الليفية )الخلية 1

ذل  لةذلنالذبرهلزنالذم  هطر ذAreolar connective tissue  ةاذ يذنج ف  ذنجض مذنجن جيذ

حرهذنيضر مذ ريذنج فر  ذنجضر مذلف  لن زم ذ   خذنجدلةذل لنتذكب هتذلبيضرلي ذنجشرك  ذ لذذ نف ط الال 

ذ.Mucoid connective tissueيذنجمن ط

 Mast cell. الخلية البدينة 2

لقهينر مذمرةذناللطير ذنجهملير  ذ  رلةذارلنذنجندير ذلنالذشرك ذذنجن جريلحهذنيض مذ ريذنج فر  ذنجضر مذ 

بيضل ذلج ةذلنالذةهلهذغ هذم  ظم ذلنج لنتذمهكزي ذنجملقاذ قهين مذل ي هتذنجةحمذمق ه  ذنر جةحمذ

جدررلةذجنديرر ذممدررلكذنةب نرر الذكب ررهتذل رري هتذغ مقرر ذننذنجورر مذجدنديرر ذلي رروبذ م زارر ذالةذفرر  لن زم 

ذ  طنغذن ال ن غذنجق طهي .

ذلا  كذن لنعذننه ذمةذنجن ي ذاي:ذ

   Macrophageعم الكبير البال - أ

  Plasma cellالخلية البالزمية  - ب

  م زذنجندي ذنس ه ذكهلي ذنجشرك ذلنالذ رلنتذمضريلط ذطدرعذذ:Fat cellالخلية الدهنية    - ج

غر ذ ةرالذنجمحهرهذل ة ر ذ رهتذ ظهرهذ  هذح  بذمةذنجندي  ذل ةل ذالنذنجندي ذطدعذ حرلتذكب

نجنديررر ذكدهررر ذ قهينررر مذمررر ذطرررهنذطنقررر ذهقيقررر ذمرررةذنجفررر   لن زمذة رررثذ قررراذنج رررلنتذ لنالذ لضررراذ

ذ .ح  بي

الخلية الميالنية  Pigment cellالخلية الخضابية )الصباغية(  -د

Melanocytes 

 . Mesenchymal cellخلية النسيج المتوسط  -هـ
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تميز ببروزاتها التي تتصل مع بروزات ت Reticular cellالخلية الشبكية  -و

 الخاليا المجاورة.

 Leukocytesخاليا الدم البيض  -ي

  Fibers of connective tissueالياف النسيج الضام 

  Whits or collagenous fibers اء الكوالجنية. االلياف البيض1

ج   ذلقلي ذلج  هر ذغ رهذ لحهذنشك ذةزمذم ملح ذلقهذ  لةذالنذنجةزمذم  هط ذل  لةذلنالذطبيو ذ

ذ.Areolar connective tissueمط ط ذليمكةذم ةظ ه ذ يذمقطاذجد ف  ذنجض مذنجن جيذ

  Yellow or elastic fibers المرنةو اء أ. االلياف الصفر2

 لحهذنشك ذنجي فذم ههتذلالذ شك ذةزم مذل  لةذطليد ذلم  هط ذلايذلنالذطبيو ذمط طي ذلفهد ذ

لفررم الذن ج رر هنكذال هرر ذ ضرر يذنجدررلةذنال رر هذجد فرر  ذنجطرره ذط ررهم ذذ جمه رر ننج مررههذجهررلنذفررم الذ

ذنج ف  ذنجض مذنجهدديذنلذنجن جي. لحهذ ي ذنكمي الذكب هت ذقهذ لحهذالنذنالجي فذ يذ

  Reticular fibers.االلياف الشبكية 3

هل رريذنجيرر فذه يورر ذ   ررهعذل  شرر نكذ هلطهرر ذمكل رر ذمرر ذيشررن ذنجشررنك  ذ ظهررهذ ةررالذنجمحهررهذنالج  

مكل رر ذمررةذج ي رر الذمشرر به ذجد ي رر الذنالجيرر فذنجبرريضذلجهررلنذيمكررةذنط ن هارر ذنجيرر فذبرريضذ  يرر ذغ ررهذ

  م ذنج  ليةذن   ذلنةذارلنذنج رلعذمرةذنالجير فذارلذنلالذن رلنعذنالجير فذظهرلهنمذ ريذنجح ر ة ذيمكرةذ

ذ.Lymph nodeم ةظ ذالنذنج لعذمةذنالجي فذ يذنجوقهتذنجدم ي ذ

ذذ:يةاملادة االساس

جيسذجه ذشك ذمو يذ    لالذب ةذ  فذف حد ذنجعذ دن ذحي    ي  ذش    ذم ح  ف  ذ  يمرهذذم هت

ذ .  ه ذنالجي فذلنجن ي

ذ
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 تصنيف االنسجة الضامة:

ذع لنعذهحيفي ذلذايذ:ذذ3إجعذذلنالجي فذ   فذنأل فح ذنجض م ذ نو ذج لعذلذكمي ذنجم هتذنجن جي 

 النسيج الضام الجنيني   -1

 قيقي النسيج الضام الح -2

 النسيج الضام الخاص   -3

 

 النسيج الضام اجلنيني : -1

 النسيج الضام المتوسطي : - أ

   لنحهذ يذنالف بياذناللجعذمةذنجةي تذنجح    ذ

 النسيج الضام المخاطي : - ب

ذ  لنحهذ يذا مذلنهطلةذ يذنجةب ذنجفه ذذلطهفذنجهح جذ
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 كثيف

 رخو
 فجوي          

 صةاغي        

 الشةكي      

 الشحمي            

 

 نسيج ضام هيكلي

 الدم       

 

 منتظم

 غير منتظم

نسيج ضام ليفي 

 ابيض

نسيج ضام مكرن 

 مطاط
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 بثيف           

 زجاجي          

 مكرن        

ليفججججججججي         

 ابيض



 كعيد  الدكتور محمود    -النسج والجنين  
 

   صفحة  
29 

 
  

  Proper connective tissueالنسيج الضام احلقيقي او االصيل  -2

  ه  بذنالجي فذ ي ذنجع:ذةفبي  فذالنذنج ف  ذ

 نسيج ضام رخو : -2-1

ههح ذم لفط ذمةذنج ر ن ذلههحر ذكب رهتذمرةذنجمهل ر ذ فرمخذنورلهتذنج فر  ذ حماذب ةذذنس  يم  زذ

ذ ةالذنجحدهذ  لنحهذذلذإجعذمك   ذإلنذلقاذطدي ذضي ذم  ذنجمف هيق 

 أنواعه:

 النسيج الضام الفجوي     -أ

 النسيج الضام الشحمي -ب

 النسيج الضام الشبكي    –ج 

                    النسيج الضام الصباغي  -د

 

 

 نسيج ضام بثيف : -2-2

ذ:ذي  فذالنذنج ف  ذن ج فن ذنجعذ ه  بذنالجي فذ ي ذنجع

 Dense irregular connectiveالكثيف غير المنتظم النسيج الضام  .1

tissue  

 

 ذنجي  رر ذ  شرر نكذ يمرر ذب  هرر ذني ررهذن  ظرر مذل رريذDermisيكررلةذاررلنذنج فرر  ذحررزكنمذكب ررهنمذمررةذنالهمرر ذ

ن ح ا الذمن د  ذجلنذ هرلذيقر لمذنج رل هذ ريذمن درفذنال ح ار ال.ذ  رلةذنالجير فذنجبيض نج  ح ير  ذ
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 ررةذيمكررةذم ةظرر ذنجقد رر ذمررةذنالجيرر فذنج رر ه نجمه   ذلنجشررنكي .ذارريذنجفرر حهتذ رريذاررلنذنج فرر  ذلج

ذيكلةذنج ف  ذشب ه مذن ج ف  ذنجض مذنجن جيذلج ةذ

ةرررزمذنالجيررر فذنجبررريضذنفرررمكذلن  رررهذ هن ررر مذة رررثذ ظهرررهذ ررريذمفررر لي الذمن د ررر ذمرررةذنجقطررراذم هررر ذ

ذنجطلجيذلنجوهضيذلنجم ح ذجوهمذن  ظ مذ ه  به .

ذ                           ذ
  Dense regular connective tissueالنسيج الضام الكثيف المنتظم  .2

 

نج يذ رهب ذنجوضر الذمراذنجوظر مذغ جبير ذنج فر  ذمكرلةذذTendons  م  ذالنذنج ف  ذ يذنالل  هذ

نجمه نر ذن ررلهتذملنزير ذنوضره ذنجرنوض.ذ لحرهذبر ةذاررلنذذ نج  ح  ير  مرةذةرزمذمرةذنالجير فذنجبيض

  نررلذ لنارر ذذTendon cellةررزمذنجن يرر ذنجدي يرر ذلنج رريذ فررمعذ رريذاررلنذنج فرر  ذن جن يرر ذنجل هيرر ذنج

شرك ذ رر لفذطلجير ذنيضرر مذملنزير ذجنوضرره ذنجرنوض.ذاررلنذ ريذنجمقطرراذنجطرلجيذجدررل ه ذ يمر ذ ظهررهذ

ذنجن ي ذنجل هي ذ حمي ذنجشك ذ يذنجمقطاذنجوهضيذجدل ه.

يذ رهب ذنجوظر مذنوضره ذبرنوض ذ  رسجفذمرةذنجيرر فذنج رذLigaments لحرهذارلنذنج رلعذ ريذنالهبطر ذ

 رر هذمط طرر ذفررميك ذلم  هطرر  ذ  ة ررهذبرر ةذنالجيرر فذنج رر هذ فررخذضرريق ذ ة ررل ذطدررعذنجيرر فذ

ذ.Fibrocytesنلذن ي ذجي ي ذذFibroblastبيضذ ظههذم ملح ذلعهلم الذجي ي ذ
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 الجلسة العملية الثالثة : 

 االهداف 

ذنحهنذلكي ي ذ م زنذ ةالذنجمحههذع لنعذنج ف  ذنجض مذلذلنم  ةذ لذموه  ذ -

أل لنعذنج ف  ذذ ن الذنجحدف ذنجومدي ذفلفذ  مذطهضذنجوه هذمةذنجهفلمذنج لضيةي -

ذلهفمه .ذنجض مذج يذيف طياذنجط جبذنج م  زذب  ه 

ذ

ذ

ذ

 

 

 

 

 



 كعيد  الدكتور محمود    -النسج والجنين  
 

   صفحة  
32 

 
  

  Specialized connective tissuesاالنسجة الضامة املتخصصة  -3

ذل شم ذطدع:

  Skeletal connective tissue. النسيج الضام الهيكلي 1

لنجوظرمذذCartilageفميذكلجكذأل  ذ هن ذ يذ هك بذايك ذنجحفمذلالذيشرم ذطدرعذنجيضرهلفذ

Boneذل  لةذنجم هتذنجب  ي ذ يذكد هم ذ دن .ذ

  Cartilageالغضروف  -أ

طنررر هتذطرررةذ فررر  ذضررر مذم ن رررمذايكدررريذقرررل ذمؤجرررفذمرررةذن يررر ذ رررهطعذن جن يررر ذنجيضرررهل ي ذ

ChondrocytesنلذذCartilage cellsلمرر هتذنف فرري ذ ة ررل ذطدررعذنجيرر ف.ذيكررلةذنجيضررهلفذذ

موظررمذايكرر ذنجحفررمذ رريذنجةيرر تذنجح   يرر ذجد ررههذليةرر ذمةرر ذموظمرر ذطظررمذ رريذنجنرر جغذلج  رر ذ نقررعذ

نشررك ذغضررهلفذ ررل ذفررطلاذ م  رر ذنجوظرر مذليشررك ذايكرر ذفرر  هذجدممررهنالذنج   فرري ذلحررزكنمذمررةذ

ليكررلةذذPerichondriumيضررهل يذناللة ذليةرر اذنجيضررهلفذنيرر فذجي رريذ ررهطعذنجفررمة  ذنج

ذب  ثذن لنع:

ذ
ذ

ذ

ذ
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  Hyaline cartilageالغضروف الزجاجي  -1

يةرر اذنيشرر كذجي رريذلطرر حيذية ررل ذطدررعذةررزمذمررةذنالجيرر فذنجبرريضذذTrachea لحررهذ رريذنجهغرر ميذ

 ذPerichondriumلنهلمررر الذجي يررر ذلنلطيررر ذهمليررر ذ رررهطعذارررلنذنجيررر فذن جفرررمة  ذنجيضرررهل يذ

 ةرررل ذذLacunaeنال رررن غذنجق طهيررر ذكمررر ذ ة رررل ذطدرررعذ حرررلنالذ  قبررر ذنجمررر هتذنجب  يررر ذجررر ذشررر    ذلذ

ل لحرهذارلنذنجن ير ذنمر ذنشرك ذم  رههذذChondrocytesبرهننده ذن ير ذ رهطعذنجن ير ذنجيضرهل ي ذ

 ةررر اذنج حرررلنالذمرررراذذCell nestنلذنشرررك ذمحررر مياذندليررر ذ شررررك ذمررر ذيفرررمعذنررر جو ذنجندررررل ذ

نجقهينر ذمرةذنجفرمة  ذنجيضرهل يذ  رلةذمفرطة ذذ ذن ج فن ذجدن ير Capsulesمة لي  ه ذنمة  اذ

ذ.Chondroblastل يذمف ل ذملنز ذجفطخذنج ف  ذ هطعذالنذنجن ي ذن الهلم الذنجيضهل ي ذ

 Elastic cartilage)الليفي االصفر( رن الغضروف الم -2

 ذ لحهذ يذ  لنةذناللةذنجن هحي  ذيم   ذنجيضهلفذنجزح حيذغ هذن  ذن  هذط لم ذلنجم هتذنجب  ي

نجم  هطرر ذلنجم شرر نك ذمرراذنوضرره ذلنج رريذ وطرريذذ نج رر هنجمه رر ذ  ة ررل ذطدررعذشررنك ذمررةذنالجيرر فذ

مهل  ذلمط طي ذجديضهلفذلجل  مذن  هنمذل  هكرزذارلنذنالجير فذةرلالذنجن ير ذنجيضرهل ي ذنجلفرطي ذ

ذن  هذمم ذالذطدي ذ يذنجم  طلذنالنه .

  White-fibro cartilage الغضروف الليفي -3

 

 Intervertebralم رر طلذنج رريذ ة ر جذنجررعذنفرر  هذلشررهذقرل ذكرر ألقهنمذبرر ةذنج قررهنالذ لحرهذ رريذنج

discنجم لنزيررر ذمررراذنوضررره ذ قهينرررر مذذنج  ح  يررر  ة رررل ذنجمررر هتذنالفررر سذطدرررعذةرررزمذمررررةذنالجيررر فذذ

ل  ة ررهذب  هرر ذمفرر ة الذضرريق ذ ة ررل ذطدررعذنجن يرر ذنجيضررهل ي ذنجملحررلهتذ رريذ حلن هرر .ذي ةرراذ

 ريذارلنذنج رلعذمرةذنجيضر هيف ذيكرلةذطدرعذن  ر الذل  رلذمراذنج فر  ذذن وهنمذنجفمة  ذنجيضرهل ي

ذنجض مذنج   فذجلنذيو بهذالنذنجيضهلفذمهةد ذن  ق جي ذب ةذنجيضهلفذلنج ف  ذنجض مذنج   ف.ذ
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  The boneالعظم  -ب

يم رر ذنج فرر  ذنجوظمرريذنطدررعذههحرر الذنج ن ررمذبرر ةذنال فررح ذنجهننطرر ذلاررلذ فرر  ذ رردبذيكررلةذ

لج ررةذنج رر  ذذي قهيرر الذنجوديرر ذ   ررلةذنجوظررمذمررةذن يرر ذلنجيرر فذلمرر هتذنف فررموظررمذايكرر ذنحفرر مذنج 

نجمم زتذجدوظمذايذلحلهذنالم اذنج طضلي ذ يذم ه  ذنالف في ذلنج يذايذفببذ  ب  ذل شم ذ

ذ لف  الذنج  جف لمذلكهبل  الذنج  جف لمذلنم اذننه .

ل هنغ الذذPeriosteumطي  ي مذيكلةذنجوظمذمة اذني فذجي يذ دبذالذنجفمة  ذنجوظميذ

.ذ  م زذنجوظمذنجعذ لط ةذل ق مذMarrow tissue ذلذنجوظمذ يذنجهنن ذ  لةذممدؤتذن ج ف  ذنج ق

لنجل ذيكلةذن هحيذنجملقاذذCompact or dense boneنجعذههح ذ  ب  ذام ذنطظمذنج   فذ

ليكلةذهننديذذSpongy boneط هتمذلنجوظمذنالف  حيذ

  نجملقاذط هَت.

 Compact bone كثيفالعظم ال-

نشرك ذ ر  حخذطظمير ذذ   ف  لةذنجم هتذنجب  ي ذجدوظمذنج

Bone lamellaeمه ن ذب ظ مذن م ذل  لةذمفرطة ذذ

نلذمقلفرر ذم ةرررهتذنجمهكرررزذملنزيررر ذجنوضررره ذنجرررنوض.ذ قررراذ

ل  لنحررررهذنشرررررك ذذCapsulesضررررمةذ حررررلنالذمة طرررر ذنمةرررر  اذذOsteocytesنجن يرررر ذنجوظميرررر ذ

لجدن ير ذنجوظمير ذبرهلزنالذفر   لن زمي ذ مرهذ ريذق ير الذذ  لفذضمةذنلذب ةذنج ر  حخذنجوظمير 

Canaliculiذمم هتذمةذنج حلنالذضمةذنجم هتذنجب  ي ذمن هق ذنج   حخذنجوظمي .ذذ

ذ
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 ه ن ذق ي الذنج حلنالذنجلنةرهتذمراذق ير الذنج حرلنالذنجمحر لهتذجهر ذمكل ر ذشرنك ذ ر مذبلنفرط ه ذن  قر الذ

ذنجهم.ذنجملنهذنجيلنحي ذلناللكفح ةذلنج ض الذمةذلنجع

 يذنجمقطاذنجوهضريذجدوظرمذنجم رمالذ  ةراذنةذمهن رزذنج ر ية الذنجوظمير ذ  م ر ذنق ر تذمهكزير ذ

.ذ  رلةذق ر تذار  هسذمراذنج ر ية الذنجوظمير ذنجمةيطر ذبهر ذHaversian canalايذق  تذا  هسذ

.ذنم ذ يذنجمق طاذنجطلجي ذجدوظمذنجم مالذ ظههذق لنالذOsteonنلذذHaversianحه زذا  هسذ

ي ذجدمةلهذنجطلجيذجدوظمذل    ذق رلنالذار  هسذمراذنوضره ذلمراذنجفرمة  ذنجوظمريذا  هسذملنزذ

 Volkman'sبلفررر ط ذق رررلنالذمف وهضررر ذ ن ررره ذنج ررر  حخذنجوظميررر ذ رررهطعذنق رررلنالذ لج مررر ةذ

canalsذ لحرررهذبررر ةذنحهرررزتذاررر  هسذ ررر  حخذطظميررر ذ رررهطعذن ج ررر  حخذنجب  يررر ذ.Interstitial 

lamellae. ضرره ذنجررنوضذنطنقرر ذهقيقرر ذمررةذنجمرر هتذنجب  يرر ذاررلنذل    رر ذنحهررزتذارر  هسذطررةذنو

 Cementing نجم ةلهتذنج يذ بهلذبهنق ذلم ح  ف ذمكل ر ذمر ذيفرمعذن جيشر كذنلذنجنر ذنجم طريذ

line or membrane.ذ

ذ
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  Spongy boneالعظم االسفنجي -

 

ذTrabeculae  لةذنجم هتذنجب  ي ذجهلنذنجوظمذنشرك ذةرلنحزذ

 رهذب  هر ذمفر ة الذممدرلكتذغ هذم  ظم .ذ   رهعذل د قريذل ة

 ذ ة اذنجةرليحزنالذ ريذنجوظرمذBone marrowب قيذنجوظمذ

نالفررررر  حيذنج  ررررريذن رررررفذمرررررةذن يررررر ذمكونررررر ذنلذاهميررررر ذنلذ

نمر ذذOsteoblastمفطة ذلنالذ لنتذكب هتذ هطعذن الهلم الذنجوظمير ذ نلذنجن ير ذنجملجرهتذجدوظرم ذ

 ذقرهذ  ةرراذLacunae رريذ حرلنالذ قراذذosteocytesنجمر هتذنجب  ير ذ  ة رل ذطدررعذن ير ذطظمير ذ

ب ةذنالهلم الذنجوظمي ذن ي ذكب هتذة لي ذطدعذن  هذمةذ لنتذلنةهت ذل لحهذالنذنجن ير ذ ريذة رهذ

 رررهطعذارررلنذنجن يررر ذن جن يررر ذذHowship's lacunaeن  ررر ذضرررةد ذ رررهطعذن حرررلنالذا لشررربذ

جهتذجدوظمذغ هذنج و ج ذ.ذل  شسذالنذنجن ي ذنم ذمةذن ة هذنجن ي ذنجملذOsteoclastنج  قض ذجدوظمذ

Inactive osteoblastذنلذمةذن ي ذنج ف  ذنجم ز كيمي.ذذ

 النسيج الضام الدموي : -2

   لةذنجهمذنجف ح ذمةذنجم لهتذنجهملي ذ نجن زم  ذلايذف ح ذللذجلةذم حر ذجد ر هتذقد ر ذنجدزلحر ذ

  فنخذ  ه ذنجو   هذنجندلي ذجدهمذلايذ:

 :  Erythro cytesالكريات الحمر 

 ذمد ررلةذكهيرر ذمذمدررم5.5–ذ4.5 ذميكررهلةذ  ررهنلاذطررهها ذط ررهذنن فرر ةذبرر ةذ 8-7قطهارر ذ  
3
مررةذذ

ذنجهمذلي ي هذالنذنجوههذةفبذنجح سذلنجة ج ذنج  زيلجلحي ذلنج ةي .

ل بهلذنج هي الذنجةمهذط رهذنن فر ةذ ةرالذنجمحهرهذنجضرلحيذنشرك ذعقرهنمذمقورهتذنجرلحه ةذل حرههذ

ةذمحررههتذمررةذنج ررلنتذ رريذنج رره ي الذك  رر ذب  مرر ذ  ررلةذ رريذنقيرر ذننشرر هتذإجررعذعةذنج هيرر الذنجةمررهذ  ررلذ
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ط ررله ذبيضررلي ذنجشررك ذل شرر م ذطدررعذ ررلنتذكمرر ذع هرر ذذ-زلنةررفذذ–م حيرر الذذ–نج ق هيرر الذ عفررم كذ

ذع بهذةحم مذمةذنج هي الذنجةمهذط هذنن ف ة

 : Leuko cytesالكريات البيض 

 

لحرلهذنج رلنت ذ  ةراذعةذطرهها ذ ذميكرهلةذلمرةذ15-10يفه ذنج وهفذطد ه ذمةذةحمه ذنج ب رهذ 

 ذآالفذكهير ذمذمدرم10-5عق ذنك  هذمةذطههذنج هي الذنجةمهذإلنذ  هنلاذبر ةذ 
3
لي ي رهذ , مرةذنجرهمذ

ذالنذنجوههذك  هنمذ ةالذ س  هذنجظهلفذغ هذنجو هي ذك جمهضذلغ ها 

 الكريات البيض المحببة:

نشر  ذمةنر ذجدةمرلضذذةب نر الذكهي الذبيضذلجلط ذن جةملض ذ ةل ذنجف  لن فرم :ذذاحلمضة

ذ ذ  لم.2نج لنتذ 

ةب ن الذكب هتذمةنر ذجسفر سذلنج رلنتذذكهي الذبيضذلجلط ذن ألفسذ ةل ذنجف  لن فم ذاالسسة :

ذ.Sطدعذا ح ذنجةهفذ

ةب ن الذهقيق ذذكهي الذبيضذطهج ذلايذع  هذنج هي الذنجبيضذطههنمذ ةل ذنجف  لن فم :ذذالعدلة

ذ  يكهلم   ذ  لمذ ه ن ذبني ذ5-2لنج لنتذ 

 الكريات البيض غير المحببة:

كهيرر الذبرريضذلة ررهتذنج ررلنتذلارريذع بررهذنج هيرر الذنجبرريضذةحمرر م ذنج ررلنتذ شررن ذةررهلتذ:ذذالوحيججدة

ذنجة  ة.

بيضذجم ي ذلايذ ي هتذنجةحمذلنالذ لنتذكهلي ذكب هتذ شي ذموظمذةحمذذكهي ال:ذذاللمفاويات

ذنجندي .
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 الجلسة العملية الرابعة :

 االهداف

 معرفة انواع الغضاريف واماكن تواجدها وتميزها تحت المجهر ورسمها -

 معرفة انواع العظام وتمييزها تحت المجهر ورسمها -

 معرفة انواع الخاليا الموجودة في النسيج الدموي وتمييزها تحت المجهر ورسمها  -

سوف يتم خالل الجلسة عرض العديد من المحضرات والرسومات التوضيحية  -

 العظام والخاليا الدم ليتم تمييزها ورسمها من قبل الطالب .للغضاريف و
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 النسيج العضلي :    

نج ف  ذنجمفرؤلالذطرةذةهكر ذمن درفذنحرزنكذنجحفرمذنفرببذق بد  ر ذطدرعذنجر قدمذلنال نفر ا ذ   رلةذ

لقد ر ذمرةذنجمر هتذنجب  ير .ذ  ر فذذMuscle fibersمةذن ي ذم ط لج ذ هطعذن الجير فذنجوضردي ذ

ذالذل ق مذنجعذ هك به ذللظي  ه ذنجع:نجوض 

 Smooth muscles.العضالت الملساء 1

 Skeletal muscles. العضالت الهيكلية 2

 Cardiac muscles. العضالت القلبية 3

 

 وظائف الجهاز العضلي:

ذ وم ذنجوض الذطدعذ ةهيكذنطهنفذنجحفمذ -1

ذ وم ذطدعذه اذنجطو مذ يذنجق  تذنجهضمي ذ -2

ذ  في ذ ذطضد ذم ذب ةذنجضدلعذلذطضد ذنجةح بذنجة حز نجقي مذن جةهك الذنج  -3

ذه اذنجهمذل قد ذطةذطهيلذن قن ضذلن نف اذطض الذنجقدبذلنأللطي   -4

 

 Smooth musclesالعضالت امللساء  -1

 Visceralلنالةشررر كذنجهننديررر ذجرررلنذ فرررمعذن الةشررر حي ذذIntestine لحرررهذ ررريذحرررههنةذنالموررر كذ

muscleكررلةذ ةررالذفرريطهتذنهنهتذنج ررههذجررلنذ فررمعذن ج هنهيرر ذ.ذكمرر ذنةذ قدررمذاررلنذنجوضرر الذالذي

Involuntaryذ  رررسجفذنجوضررر الذنجمدفررر كذمرررةذن يررر ذطليدررر ذميزجيررر ذنجشرررك ذ ظهرررهذمفررر ه هتذنلذ.

نجشررك ذمهكزيرر ذنجملقرراذذ ة ررل ذطدررعذ ررلنتذبيضررلي ذذمضرردو ذ رريذنجمقرر طاذنجمف وهضرر  ذكرر ذنديرر 

ذ.Sarcoplasmضمةذنجف  لن زم ذنجوضديذ
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وضرردي ذنشررك ذم رر ظمذ قهينرر مذة ررثذيظهررهذنجحررزكذنجلفررطيذنجم لفرراذجد ررفذنجلنةررهذ  ه رربذنالجيرر فذنج

محرر لهنمذج حررزنكذنجمفرر هق ذنج ه حيرر ذج جيرر فذنالنرره ذنجمحرر لهت ذلكرر ذج ررفذ   ررلةذمررةذج ي رر الذهقيقرر ذ

Myofibersغ هذمنطط ذطهضي م.ذ يذنجمق طاذنجوهضي ذنوضذنالجي فذ ة ل ذطدرعذ رلنتذ يمر ذذ

ه ذطد ه ذكلجكذ نةذنوضذنالجي فذ ظههذلنالذقطهذكب هذلنالنه ذ ي هتذالذ ة ل ذنالجي فذنالن

لم لفط ذلالنذيو مهذطدعذملضاذنجقطاذ نلنذمهذنجقطاذ يذنجحرزكذنجم لفراذ نجةر ل ذطدرعذنج رلنت ذ

فلفذيكلةذنجد فذكب هذنجقطهذلة لي مذطدعذ لنتذنم ذنلنذمهذنجقطاذ يذنج ه ي الذنجمف هق ذجمذ ظههذ

ذ   ذ  يذنجمقطاذنجمف وهضذ ي هذنجةحم.نال لي ذليكلةذنجد فذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 

 Skeletal musclesالعضالت اهليكلية  -2

 شك ذك ذنجوض الذنجم  د ذن جهيك ذنجوظمي ذنةذ قدمذالنذنجوض الذارلذ ةرالذفريطهتذنج رههذ

فذطضدي ذطلجي ذلفميك ذمق ه ر ذ ذ  سجفذنجوضد ذنجهيكدي ذمةذنجي Voluntaryجلنذ فمذن نهنهي ذ

ماذنجي فذنجوضد ذنجمدف ك ذلك ذج فذية ل ذطدعذطههذكب هذمةذنج ل ذنجمف ط د ذن  ح نذنجمةرلهذ

ع ذذSarcolemmaنجطلجيذجد فذنجوضديذل قاذنج ل ذمةيطير ذنجملقراذع ذ ةرالذنجيمرهذنجوضرديذ

ذنجيمهذنجل ذيةي ذن جد فذنجوضديذنجهيكدي.
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لنةهذيكلةذمنطط مذطهضي مذة ثذن ر ذمكرلةذمرةذم ر طلذغ مقر ذاريذنةذنجد فذنجوضديذنجهيكديذنج

ذIلط ررهذنج ةررمذ ةررالذنجوهفرر ذنجزي يرر ذيمكررةذم ةظرر ذنةذنجةررزمذذIل   ةرر ذلارريذنجةررزمذذAنجةررزمذ

ذذمقفلم ذبن ذغ ملذال

ذ

.ذط هذ ةمذمقطاذمف وهضذجدوض الذنجهيكدي ذ  ةاذنجي فذنجل ذيةري ذ(Z-line)ذZنجن ذ

 ذضرر مذية ررل ذطدررعذنجيرر فذلن يرر ذنج فرر  ذنجضرر مذلنلطيرر ذهمليرر ذن جوضررد ذلاررلذمكررلةذمررةذ فرر 

 ذ م ررهذمررةذاررلنذنجيرر فذةررلنحزذEpimysiumلنط رر بذليررهطعذاررلنذنجيرر فذن جد   رر ذنجن هحيرر ذ

نجمكل رر ذمررةذمحملطرر ذمررةذنالجيرر فذذFascicles قفررمذنجوضررد ذنجررعذنحررزنكذن رريهذ ررهطعذنرر جةزمذ

 ذكمرر ذ حررهذنةذكرر ذج ررفذPerimysiumيطيرر ذنجوضرردي ذاررلنذنجةررلنحزذ م رر ذنجد   رر ذنجوضرردي ذنجمة

طضرررررديذمةررررر اذنيررررر فذهق رررررلذيم رررررهذمرررررةذنجد   ررررر ذنجمةيطيررررر ذيفرررررمعذن جد   ررررر ذنجوضررررردي ذنجهننديررررر ذ

Endomysium.ذ

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذ
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 Cardiac musclesالعضالت القلةية -3

ططرر ذ ذ رريذنجمقطرراذنجطررلجيذ  ررلةذنالجيرر فذنجوضرردي ذمن إهنهيررذالل  ررلةذذHeart لحررهذ رريذنجقدرربذ

كمرررر ذ رررريذنجوضررررد ذنجهيكديرررر ذلج  هرررر ذم  هطرررر ذكمرررر ذ لحررررهذم  طقرررر ذغ مقرررر ذنجدررررلةذمف وهضرررر ذ ررررهطعذ

 Intercalatedن القهنمذنجب  ي ذ

discsذكمرر ذنةذنالجيرر فذنجوضرردي ذنجقدبيرر ذلة ررهتذنج ررلنتذلنالذملقرراذلفررطيذ رريذنجد ررفذليةرري ذبهرر ذ.

نجيرر فذنجوضرر الذنجقدبيرر ذنجررعذلجرركذيكررلةذقطررهذذن نضرر   نجوضررديذذنجفرر  لن زم كميرر ذمهكررزتذمررةذ

ذن يهذمةذنجي فذنجوضد ذنجهيكدي .

 رريذنجمقرر طاذنجوهضرري ذشررك ذنالجيرر فذغ ررهذم رر ظمذلنجد ي رر الذنجوضرردي ذهننرر ذنجد ررفذنجلنةررهذننشررةذ

ذطم ذالذطدي ذ يذنجد فذنجوضديذنجهيكدي ذل  لةذنجد ي  الذم قلهتذ يذنجم طق ذةلالذنج لنت.

 

                    
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذمق ه  ذب ةذن لنعذنج ف  ذنجوضدي

 العضالت القلبيةالعضالت القلبية العضالت الملساءالعضالت الملساء العضالت الهيكليةالعضالت الهيكلية 

 نفطلن ي ذم  هط نفطلن ي ذم  هط  ميزجي ميزجي  نفطلن ي ذنجشك نفطلن ي ذنجشك  شكل أليافها

  لنتذلنةهت لنتذلنةهت نجد فذية ل ذطدعذ لنتنجد فذية ل ذطدعذ لنت طهتذع لي طهتذع لي  عدد األنويةعدد األنوية

 منطط منطط  غ هذمنطط غ هذمنطط  منطط ذطهضي منطط ذطهضي  شكلها تحت المجهرشكلها تحت المجهر

 الذنهنهي الذنهنهي  الذنهنهي الذنهنهي  نهنهي نهنهي ذذذذ النسانالنسانتحكم اتحكم ا

 

 الجلسة العملية الخامسة

 االهداف

ذموه  ذن لنعذنج ف  ذنجوضديذلكي ي ذ م  زا ذن جمحههذنجضلحيذ -

ن الذنجحدف ذفلفذ  مذطهضذنجوه رهذمرةذنج رلهذنج لضريةي ذلنجهفرلم الذأل رلنعذنج فر  ذ -

ذنجوضديذج يذيف طياذنجط جبذنج م  زذب  ه ذلهفمه ذ.

ذ

ذ
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 Nervous tissueسيج العصةي الن
وتعد األنسجة العصبية النوع الرابع من أنواع األنسجة الحيوانية , والنسريج العصربي 

هو المسؤول عن تسلم المنبهات المختلفة التي تقع علرى الجسرم سرواء مرن الخرارج أو 

فرري داخررل  ثمررا يحرردالرداخل , وبالتررالي يجعررل الكررائن الحرري علررى اتصررال مباشررر مررع 

 يعتبر مركزا أساسيا ألعضاء الحس المختلفة  أنهخارجة , كما  الجسم أو

 

من األدمة الخارجية حيث تتشكل الجملة العصبية في المرحلة الجنينية يشتق 

يقوم النسيج العصبي بوظيفة  و األعصاب , النخاع الشوكي( المركزية )الدماغ و

و بين مختلف هامة هي تأمين االرتباط بين الجسم و الوسط الخارجي من جهة 

 أعضاء الجسم من جهة أخرى

يتكون النسيج العصبي من عدد كبير من الخاليا العصبية أو العصبونات,  -

 بينها خاليا داعمة غير فعالة عصبيا هي خاليا الدبق العصبي

تتكون الخلية العصبية من جسم الخلية الذي يحتوي على نواة بيضوية الشكل   -

المكتنفات الخلوية التي توجد في الخاليا كبيرة الحجم باإلضافة إلى بقية 

الحيوانية عامة و المكتنفات التي تخص الخاليا العصبية و هي جسيمات 

 نيسل و اللييفات العصبية 

تتفرع عن الخلية العصبية استطاالت أو تغصات سيتوبالسمية قصيرة و  -

 استطالة واحدة طويلة هي المحوار االسطواني

 

تذنألف في ذجد ف  ذل قفمذنجن ي ذنجو بي ذ ذةفبذلظي  ه ذإجعذن ي ذلنجندي ذنجو بي ذالذنجلةه

ذ . ط بي ذةهكي ذ ذلعنه ذةفي ذل  ج  ذلفطي ذعلذهننط 

ذ

ذ

ذ
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 وتصنف الى :

:الذط بلةذل ذمةلهذطلي ذحهنمذ  هكذحفمذنجندي ذنجو بي ذنجملحلهذ ييذذ Iط بلةذغدحيذ

ذفمذالنذنجو بلةذنجوه هذمةذنج ي   النجم هتذنجهم هي ذجيشك ذنجي فذط بي ذمةيطي ذلية ل ذح

ذ:ذلجهلنذنجو بلةذشك ذ حميذلمةلهذق  هذذ  لنحهذ يذقشفهتذنجمخذذIIط بلةذغدحيذ

   توتصنف حسب االستطاال

جهلنذنجو بلةذنف ط ج ذلة هتذذم م د ذن جمةلنهذذل لنحهذالنذنج لعذمةههلهذذوحيد القطب :  -1

هذن  ش هنذة ثذ نهجذمةذحفمذنجندي ذ هيذع  ذالعصبون وحيد القطب الكاذبحهنمذذعم ذ

نةذ  قفمذنجعذ هط ةذنةهام ذنجمةلهذلنألنهذنج ي ةذذذثنجو بي ذنف ط ج ذلنةهتذالذ دب

 نجه لجيذذلي لحهذالنذنج لعذ يذنجوقهذنجشلكي ذلنجقة ي ذ.

جهلنذنجو بلةذمةلهنذل ي ةذ نهح ةذمةذنجقطب ةذنجم   ظهيةذذالعصبون ثنائي القطب : -2

  لنحهذالنذنج لعذ يذنجظه هتذنجشمي ذلشنكي ذنجو ةذلنوضذنجوقهذنجةفي ذجدحفمذنجندل ذذ 

 Iالعصبون متعدد االقطاب يتواجد باشكال مختلفة كما سبق ذكرنا عن عصبون غلجي  -3

لا  كذنشك الذم ووهتذم ه ذنجههميذنجملحلهذ يذقشهتذنجمخذذلنجةب بيذنجملحلهذ يذقشهتذذذIIو

ذ.شهتذنجمن خذذنج يذ  م زذنشكده ذنالح  يذنجمن خذلن ي ذبلهك  ذنجملحلهتذ يذق
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: وتتألف الخلية العصبية من ثالثة أجزاء هي   

 جسم الخلية -1

لجحيذ ذكررررلية ررررل ذنج ررررلنتذمة طرررر ذن جفرررر  لن زمذنجررررل ذيةررررل ذطضرررري الذ ذك جم  لك ررررههي ذلعحفرررر مذ

  .  مذ ف لنجشنك ذنن هلن زمي ذنج يذ فمعذنجشنك ذنجنش  ذلنجهيبلفلم الذنجةهتذلب  ه ذعحف

 تغصنات شجرية  -2

مي ذق  هتذم شون ذ وم ذطدعذ ل   ذف ذ ذلالذطن هتذطةذبهلزنالذف  لن  بهزذمةذحفمذنجندي

  . نجفي الالذنجو بي ذإجعذحفمذنجندي 

 المحوار -3

نم هنهذطلي ذجحفمذنجندي ذنجو بي ذ ذليقلمذب ق ذنجفي الالذنو هنذطةذحفمذنجندي ذنجو بي ذإجعذ

  .   هط الذح  بي 

ذ   
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 صور مجهرية للخلية العصبية في للقرن األمامي للنخاع الشوكي

 

  تشكل المحاوير االسطوانية بمجموعها االعصاب التي تحاط بغمد

 النخاعين وغمد شوان 

  تشكل أجسام هذه الخاليا المادة الرمادية 

  اما اجتماع المحاور االسطوانية فتشكل المادة البيضاء التي تتواجد في

خلي في المخ والمخيخ  وخارجيا في البصلة السيسائية والنخاع دا

 الشوكي  

وفيما يخص النسيج العصبي سوف ندرس الخلية العصبية من خالل 

 مقطع عرضي في المادة الرمادية للنخاع الشوكي : 
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 النخاع الشوكي :
 
 يبدو تشريحيا حبل من المادة البيضاء يسكن القناة الفقارية  

 
 المجهري يبدو: مقطعه العرضي

 

    بيضويا تقريبا يحده ثلم خلفي ضيق وعميق وامامي اعرض واقل عمقا 
  المادة الرماية مركزية بشكل حرفX  وهي تمثل اجسام العصبونات مع

 تغضناتها
  القرنان االمامان اعرض واقصر من القرنان الخلفيان 
 ءتحوي المادة الرمدية في مركزها عل قناة صغيرة هي قناة السيسا 
  اما المادة البيضاء فتتواجد في المحيط  وتتكون من المحاور االسطوانية

 للعصبونات و االلياف العصبية 
 
 

 
 

 مقطع عرضي في عصب : 

  يتكون العصب من مجموعة من الحزم العصبية يحيط بكل حزمة منها نسيج
ضام وهو غالف الحزمة العصبية , في كل حزمة عصبية مجموعة من 

 ية االلياف العصب

  يبدو الليف العصبي مجهريا )بالتكبير القوي ( بشكل دائرة تتوسطها نقطة
بيضاء فارغة هي غمد النخاعين المنحل بتاثر الكحول والكسيلول يحاط بخط 

 كثيف )يحتوي أو ال يحتوي على نواة ( وهو غمد شوان 
 ة الى بعضها البعض بواسطة نسيج ضام بين حزمي غني  تنضم الحزم العصبي

 وعية الدموية باأل
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 عصبمقطع عرضي في 
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 السحايا :

ية اذنج ف  ذنجو بيذنجمهكز ذنمحملط ذمةذنالغشي ذذنج يذ ؤمةذنجمزيهذمةذنجةم ي ذلنجهطمذ

ذنج يذ ؤم ه ذنجوظمذلالنذنالغشي ذايذ:

  هكبذمةذطنق  ةذن هحي ذلط حي ذ  هكبذمةذ ف  ذض مذك  فذغ هذم  ظمذذاألم الجافية : -1

عذ م سذماذنجفطخذنجهننديذجدوظمذلطنق ذهنندي ذ  هكبذمةذ ف  ذض مذك  فذ  لةذطد

غ هذم  ظمذنيض ذذميطعذنطنق ذلنةهتذمةذن ي ذم لفطي ذل     ذطةذنجيش كذنجو كبل يذ

 مش ن ذجدمف.ن هنغذض لذيةل ذف ح ذ

الذطن هتذطةذغش كذهق لذالذلط حيذليمدئذنج هنغذنجو كبل يذذالغشاء العنكبوتي : -2

 جهم غيذنجشلكينجف ح ذن

طن هتذطةذغش كذهق لذييطيذفطخذنجمخذليهن ذضمةذع  مذنجمهن زذذاالم الحنون : -3

ن ج ف  ذنجو بيذنم ذنجطنق ذذ نجو بي ذل  هكبذمةذطنق  ةذ د  لذنجطنق ذنجهنندي

 نجن هحي ذ   لن  ذماذنجيش كذنجو كبل يذ.ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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 الجلسة العملية السادسة

 االهداف 

 لي ذجدو بل  الذموه  ذنجمكل  الذنجب   -

 موه  ذن لنعذنجو بل  الذ -

 موه  ذنجب ي ذنج ف حي ذجدو بذ -

جمكل  الذذ دف ذنجومدي ذفلفذ  مذطهضذذنجوه هذمةذنجهفلمذنج لضيةين الذنجح -

نج ف  ذنجو بيذج يذيف طياذنجط جبذ م زذنج ف  ذنجو بيذن جمحههذلهفمه ذ

 ن الذنجحدف .


