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ني له وانظر إىل العظام كيف ننشزها ثم نكسوها حلما فلما تب
سورة البقرة( 259) قال أعلم أن اهلل على كل شيء قدير

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=219&idto=219&bk_no=49&ID=223


(cartilaginousHyaline)الزجاجىالغضروف-1

(cartilaginousWhite fibrous)الغضروف الليفى االبيض -2

Elastic Connective Tissueاألصفر ( المرن)النسيج الضام -3

، (Neuron body)تتكون الخلية العصبية من جسم الخلية العصبية 

التى تتفرع من (Neuron processes)وزوائد الخلية العصبية 

.  جسم الخلية



االنسجة الضامة الصلبة –ثانياً 

(Dense connective tissues)

صلبةشبهاوصلبةتكونخلويةالبينالمادة.

:نوعينالىوتنقسم

Cartilaginous)/الغضروفيةاالنسجة1. tissues)

Bone)/العظميةاالنسجة2. tissuses)

(Cartilaginous tissues)االنسجة الغضروفية 
. المادة البين خلوية تكون شبه صلبة

الغضروفيةاالنسجةانواع

(cartilaginousHyaline)الزجاجىالغضروف-1

غضروفيةخاليامنيتكون(Chondrocytes)

محافظداخل(Lacunae)متجانسةخلويةبينبمادةمحاطة

(Chondrin)بالكوندرينتعرفوشفافةصلبةشبه

العظامرؤوسيغطىحيثالعظاممفاصل:مثال.

(cartilaginousWhite fibrous)االبيض الليفىالغضروف -2

الى وجودباالضافةالزجاجىنفس تركيب الغضروف 

الياف بيضاء تتخلل المادة البين خلوية  .

يغطى رؤوس عظام الفقرات: مثال.



Elastic/األصفر(المرن)الضامالنسيج-3 Connective Tissue

المرنةالصفراءيتميزبوجوداأللياف.

بعضإلىتحتاجالتياألعضاءفيويوجد

.والرئتينكالشرايينالمرونة

(Bone tissuses/ )األنسجة العظمية -ب
التركيب األساسي للعظام

 متكلسةصلبةخالليةفي مادة خالياتتكّون العظام أساساً من

الخاليا العظمية نوعان

خاليا بانية للعظم/Osteoblasts   :تقوم بتشييد العظام

خاليا هادمة للعظم/Osteoclasts  : وهي خاليا عمالقة؛

.تحلل العظام بنزع الكالسيوم منة.األنويةعديدة 



التركيب الدقيق للعظام
(سيقان العظام الطويلة)العظام الكثيفة-أ

هافرسوحداتتسمىالبنائيةالوحدات((Osteon
:منهافرس تتكون وحدة 

(الوسطىالقناة)هافرسقناة.1
دمويةالشعيراتفيهاوتمرالعظمبطولتمتد

.العصبيةواأللياف
هافرسصفائح.2
حلقاتشكلفيالوسطىبالقناةتحيط
العظميةالخالياعلىتحتويفجواتوتتخللها.
دقيقةقنيات.3
خاللهامنوتمرالمتجاورةالصفائحبينتمتد

.العظميةللخالياالسيتوبالزميةالزوائد
فولكمانقنوات.4
هافرسبقنواتمتصلةمائلة؛أومستعرضة.

بينيةصفائح.5
هافرسوحداتبينتوجدهافرسصفائحمنبقايا.



العظام األسفنجية.ب 

 وفي( الجمجمة، األضالع، لوحة الكتف)توجد في العظام المفلطحة

.كرداس العظام الطويلة

 هافرسال توجد فيها وحدات .

العظمي تتكون من صفائح عظمية تفصل بينها فجوات مملوءة بالنخاع

.  األحمر

ال تتخللها شعيرات دموية  .



االنسجة الضامة الوعائية

Vascular connective tissues

(Blood and Lymph/ )الدم والليمف 

يتكون من( : Blood)الدم : اوال 

. تمثل المادة بين خلوية/  ( Plasma)البالزما . 1

(  Blood Cells)دمويةخاليا . 2

(Blood platelets)دموية صفائح . 3

(Plasma)/البالزما-1

الدمويةوالصفائحالدمويةالخاليافيهتسبحلزجسائل.

االنسانفيالدممحتوياتمنتقريبا%50تمثل.

غيروامالحمختلفةوبروتيناتتركيبهامن%90حوالىالماءيمثل

هونوالدالنيتروجينيةوالقواعدالكربوهيدراتمثلعضويةوموادعضوية

ناالكسجيمثلمذابةوغازاتمضادةواجساموانزيماتوهرموناتالمفسفرة

.الكربوناكسيدوثاني



Blood)/الدمويةالخاليا-2 cells)

:الدمويةالخاليامننوعان

خاليا Erythrocytes)الحمراءالدم-أ / Red blood cells)

ومستديرة،مقعرةخاليا

االنسانفىالنواةعديمة.

مادةعلىالحتوائهانظرااالكسجينحملعلىالقدرةلها

لهذهاالكبرالمكونيعتبرالذى.(Hemoglobin)الهيموجلوبين

.الخاليا

مكعبملليميترلكلمليون5–4بينماالمرأةفىعددهايتراوح،

.مكعبملليمترلكلمليون6-5بينماعددهافيتراوحالرجلفياما



خاليا الدم البيضاء-ب



(Blood platelets)الصفائح الدموية -ج

اللمف( /Lymph  )

. سائل شفاف لزج يشابه بالزما الدم فى درجة تركيز االمالح والمكونات االخرى*

( .الليمفوية)وانما يحتوى على خاليا بيضاء ، ال يحتوى على خاليا حمراء* 

ينقل الليمف بواسطة اوعية ليمفاوية تصب فى الجهاز الوريدى مباشرة* 

.يلعب الليمف دورا كبير فى التخلص من معظم الميكروبات* 



(Muscular tissues/ )االنسجة العضلية 

تساعد االعضاء المختلفة على االنقباض واالنبساط. تساعد الجسم على الحركة  .

انواع االنسجة العضلية 

( Smooth muscles/ )االنسجة العضلية الملساء -1

(  Myofibrils)يحتوى السيتوبالزم على لوييفات عضلية . خاليا مغزلية رفيعة* 

.تتجمع الخاليا على هيئة حزم او صفائح او طبقات* 

ارادية    توجد هذه العضالت في جميع االعضاء المجوفة  التي تنقبض او تتحرك حركة غير* 

.مثل المعدة واالمعاء والرحم ما عدا القلب



العضالت الهيكلية / االنسجة العضلية المخططة .2-

Striated (Skeltal) muscles

.  (Muscle fibers)تتكون من الياف عضلية -

(Bands)الليفة العضلية بوجود اشرطة تتميز-

على تتعاقب ( Light)وفاتحة ( Dark)داكنة 

.ط طول الليفة مما يعطى الليفة العضلية المظهر المخط
األشرطة الداكنة 

يتكون من خيوط –(A band )/ تسمى -

/  تسمى الميوسين Thick filaments/ سميكة 

Myosin
H band/ يتوسطها منطقة فاتحة تسمى –

األشرطة الفاتحة

يتكون من خيوط–(I band )/ تسمى -

Actin/ تسمى باألكتينthin filaments/ رفيعة
Z line/ يتوسطها خط يسمى–

Sarcomere/ القطعة العضلية 
Zالمنطقة الواقعة بين خطين 
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The Animal Tissues( II)األنسجة احليوانية 

Striated (Skeltal) musclesالعضالت الهيكلية / االنسجة العضلية المخططة .2

ية يحيط باللويفات العضلية شبكة من االغش-

زمية بالشبكة الساركوبال/ االنيبيبية الملساء 

(Sarcoplasmic reticulum)

الكالسيومايوناتعلىالشبكةهذهتحتوى-

(Ca⁺²)العضالتالنقباضوالضرورية.

االراديةالعضالت:مثال



(Cardiac muscles)االنسجة العضلية القلبية -3

 تتميزبنوع من العضالت المخططة:

. التخطيط فيها غير واضح مثلما هو فى العضالت الهيكليةاو االرادية. 1

،  الياف العضالت القلبية تتفرع او تتشابك مع بعضها البعض. 2

وكل ( Intercalated disks)تنقسم كل ليفة عضلية الى اقسام بواسطة اقراص بينية .3

.قسم يوجد به نواة واحدة وتقع االنوية فى وسط الليفة

.القلب فقط: مثال



(Nervous tissues/ )االنسجة العصبية 

:تتكون من

(  Neurons)خاليا عصبية .1

خاليا الغراء العصبى .2

(Neuroglia :) تدعم النسيج

مكونة الجزء بين الخلوى 

(Interstitial part ) لالنسجة

.العصبية

الخلية العصبية * 

:تتكون من 

جسم الخلية العصبية . 1

(Neuron body)

زوائد الخلية العصبية . 2

(Neuron processes)

التى تتفرع من جسم الخلية



منتتكون..العصبيةالخلية

كبيرةنواةيتوسطةسيتوبالزم

نسلاجسام(Nissl bodies)/االندوبالزميةالشبكة

المحببة

اخرىوعضيات،جولجىاجسام.

العصبيةالخليةزوائد:

:(Axon)المحور.1

يكونماعادةعصبيةخليةلكلفقطواحدمحور

.األخرىالزوائدمنبكثيراطول

النخاعىبالغمدتعرفدهنيةبطبقةيغطى(Myelin
sheath)عبرمتعددةمواضعفىتختفى

Ranvier)رانفيةبعقدالمواضعهذهالمحوروتعرف
nodes).

العصبيةالصفيحةالنخاعىبالغمديحيط
(Neurolemma)/(s cells،Schwann).

الغمدتكوينفىهامادوراشوانخالياتلعب

الطرفىالعصبىالجهازمحاورحولالنخاعى
{(PNS)Peripheral nervous system}

.(Dendrites)الشجريةالزوائد.2

خليةلكلشجريةزائدةمناكثريوجد.



(  Neuroglia)خاليا الغراء العصبى * 
تحيط بالخاليا العصبية داخل الجهاز العصبى 

:انواعها 

(  Microglia)خاليا الغراء العصبى الصغيرة .1

.قريبة من االوعية الدموية الصالحها حين اصابتها بجرح

(Astrocytes)خاليا الغراء النجمية .2

(Phagocytic)خاليا بلعمية * 

يط بالنسيج تساعد فى تنظيم تركيز ايونات البوتاسيوم فى السائل المح* 

العصبى

(  Oligodendrocytes)خاليا الغراء العصبى قليلة التفرع . 3



https://www.youtube.com/watch?v=d9owEvYdouk
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