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loose connective tissueالنسيج الضام الرخو 
أحد أنواع النسيج الضام بالخاصة يتألف من خاليا ومطرق خارج 

خلوي 

مادة يتكون من :extra cellular matrixالمطرق خارج الخلوي

و ية سكريات بروتينبشكل مادة هالمية لزجة مكونة من ماء وأساسية 

ن مجموعة ميحوي المطرق الخارج الخلوي أيضاً بروتينات سكرية 

هذه نة الكوالجين واأللياف المرأليافالتي تتكون مناأللياف الضامة 

رق كما نجد بالمط.األلياف تعطي قوة ومرونة للنسيج الضام الرخو 

.األوعية الدموية واللمفاوية واألعصاب

الطبقة تحت المخاطية الجلدية و فيالحليميةاالدمةفييشاهد

submucosa(المخاطيةاألغشيةتحت)الهضمية و التنفسية و
المجاري البولية و التنفسية 

فصل تمقطع في المخاطية المعوية حيث نشاهد الطبقة تحت المخاطية التي

رخو هذه الطبقة من نسيج ضامننألفالظهارة المعوية عن الطبقة العضلية

األسهم السوداء



40×المقطع السابق بالتكبير 

افأليمنيتألفالرخوالضامالنسيجنشاهدحيث

مجموعاتفيمتجمعةأومفردةمتموجةكوالجين

هر خلفية المحضر تظاألسهم البرتقالية صغيرة
األسهم المادة األساسية  تشغلها  clearصافية 

الزرقاء المنقطة

الرخوالضامالنسيجخاليابعضنشاهدكما
حيث تبدو  fibroblastالخاليا المولدة لليف .1

األسهم السوداءالنواة مغزلية متطاولة 
plasma cells( المصورية)البالزمية الخاليا.2

األسهم الزرقاء 

كما نشاهد خاليا لمفاوية عديدة . 3



 dense regularالنسيج الضام الكثيف المنتظم 
connective tissue

ضع مؤلف بشكل رئيسي من ألياف الكوالجين التي تتو

يفية موازية لبعضها وبينها خاليا مولدة لليف والخاليا الل

ادة الم. والتي تبدو بشكل خاليا مغزلية ذات نوى كبيرة

نسيج في األساسية تكون قليلة في هذا النسيج  ، يتواجد هذا ال

. األربطة وأوتار العضالت التي ترتكز على العظم 
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ام نسيج ضمنعضلة يتألفوترفيمقطع

كثيف منتظم 
ألياف الكوالجين-1

نوى الخاليا المولدة لليف-2



 irregularسيج الضام الكثيف الغير منتظم نال

dense connective tissue  

تجاهات تتوضع في اكوالجينيةيتألف من ألياف 

لمرنة مع مختلفة وبينها تتوضع شبكة من األلياف ا

عدد من الخاليا المولدة لليف وتكون المادة 

عضاء األساسية قليلة ، يتواجد هذا النسيج في األ

ل التي تتطلب شد وقوة من اتجاهات مختلفة مث

.األدمة بالجلد وحول األعضاء الداخلية

الجلدية حيث تظهراألدمةقيمقطع

توضع ألياف الكوالجين في اتجاهات 

المنتظممختلفة ضمن النسيج الضام الكثيف غير



1

2

3

4

حيثالقدمأخمصفينسيجيمقطع

يظهر

ن البشرة الجلدية التي تتألف م.1

ظهارة مطبقة رصفية متقرنة

منتتألفالتيالجلديةاألدمة.2

منتظمغيركثيفضامنسيج

األدمةتحتالشحميالنسيج.3

وتر العضلة الذي يتألف من  .4

نسيج ضام كثيف منتظم



Reticular connective tissueالنسيج الضام الشبكي 
خاليا في هذا ألياف شبكية تؤلف شبكات ثالثية األبعاد تدعم ال

تنتج IIIالنسيج الضام األلياف الشبكية من نمط الكوالجين 

ا هذه االلياف خاليا مولدة لليف متخصصة تسمى الخالي

الشبكية

فضة في النسيج الضام الشبكي الذي يظهر بتلوين أمالح ال

عقدة لمفاوية 



tissue adiposeالشحميالنسيج 
حولت تنسيج ضام خالياه تخصصت باختزان الشحوم 

شحمية إلى خالياه شحمية تتجمع على شكل فصيصات

ضامة  عن بعضها بواسطة حجبالفصيصات تنفصل 



mucous connective tissueالمخاطي النسيج الضام 
ك حمض الهيالورنيأساسي وفرة بالمادة األساسية بشكل 

jelly-like substance    ،الياف مادة شبيه بالهالم

mucocyteكوالجين قليلة و خاليا مولدة لليف متخصصة 
قليل العدد تبدو مبعثرة بالساحة 
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