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skeletal muscle tissueالنسيج العضلي الهيكلي 
تتألف العضلة من مجموعة من الحزم العضلية 

fascicles كل حزمة عضلية تتألف من مجموعة من

و كل ليف عضلي  muscle fibersاأللياف العضلية 

 myofibrilsالعضلية اللييفاتيتألف من مجموعة من 
التي تتألف بدورها من الخيوط العضلية 

myofilaments 
توضع كل ليف عضلي يمثل خلية عضلية عديدة النوى ت

هذه النوى في محيط الليف العضلي 

و تحاط العضلة بطبقة من نسج ضام كثيف و ه

يسمى استمرارية لوتر العضلة الذي يربطها بالعظم

الخارجي أو صفاق العضلة غمد العضلة 
epimysium

كل حزمة من الحزم  العضلية محاطة بدورها 

ليةيدعى الغمد حول الحزم العضبنسيج ضام آخر 
Perimysium

ى الخلية العضلية عديدة النو) كل ليف عضلي 

يسمىضامنسيجمنبغمدمحاطة ( المتطاولة 
endomysiumيالداخلالغمد
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يث عضلة هيكلية حفيعرضانيمقطع

يمكن مشاهدة 

صفاقأوالخارجيالعضلةغمد-1
و هو نسيج ضام epimysiumالعضلة

كثيف 

الغمد حول الحزم العضلية الذي -2
perimysiumيتألف من نسيج ضام  

muscle bundlesالعضليةالحزم-3
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60×تكبيرهيكليةعضلةفيعرضانيمقطع

ألف التي تت( السهم األسود)الحزم العضلية -1

من ألياف عضلية السهم األحمر

(عضليةخاليا)عضليةألياف-2

يج الغمد العضلي حول الحزم يتألف من نس-3

ضام و يالحظ في المقطع من األعلى حزمة 

وعائية ضمن هذا النسيج 

مالحظة

يمكن ( 2انظر السهم ) األلياف العضلية حول

مالحظة منطقة أقل تلوناً عبارة عن الغمد 
 endomysiumالداخلي 
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ن مقطع طوالني في عضلة هيكلية حيث يمك

مشاهدة
Muscle bundleعضليةحزمة-1
muscle fiberالعضليالليف-2
perimysiumالغمد حول الحزم العضلية -3
(يالعضلالصفاق)الخارجيالعضليغمد-4

epimysium



ة مقطع طوالني في عضل

200×هيكلية بالتكبير 

نشاهد

الحزمة العضلية-1

الليف العضلي-2

ةالعضلينواة الخلية -3

المحيطيتوضعهاالحظ

كما نشاهد 

مةاألقراص النيرة و العات

تداخلالتي تنتج عن

ينخيوط األكتين و الميوز

السهم األحمر القرص 

النير

السهم األزرق القرص 

العاتم
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cardiac muscleالعضلية القلبية 
ف من ألياتتألف العضلة القلبية 

عضلية اسطوانية لها نواة واحدة 

ا تتصل نهايتها مع بعضهمركزية 

وتظهر هذه االتصاالت على المجهر 

سمى الضوئي بشكل أقراص صغيرة ت
 intercalatedاألقراص المقحمة  

disks هذه األلياف تظهر ،

دة تخطيطات عرضانية تشبه الموجو

بين هذه.  في العضالت الهيكلية

األلياف تتوضع األوعية الدموية 
.واأللياف العصبية

األقراص المقحمة تحوي جسيمات 
desmosomesوصل 

 gap( الفسحة)و موصالت الفجوة
junction

 adheringو موصالت االلتصاق 
junctions



في عضلة قلبية حيث نشاهدنسيجيمقطع

((Nنوى الخاليا العضلية القلبية 

Intercalated disk((Iالمقحمةاألقراص



مقطع في عضلية قلبية 
cardiac muscle section

حيث تبدو خاليا العضلة 

القلبية متفرعة 

الخاليانوىتشاهدكما

(توضعها؟هوما)العضلية
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(الخلية القلبية) القلبيالليف العضلي -intercalated disks3األقراص المقحمة -2نوى الخاليا العضلية القلبية -1: مقطع نسيجي في عضلة قلبية 



smooth muscleالعضالت الملساء 
عضالت ال إرادية غير مخططة تتوضع في جدر 

األعضاء المجوفة كالرحم والمعدة واألمعاء ، الخلية 

العضلية الواحدة لها شكل مغزلي تحوي نواة واحدة 

.  مركزية 

و الخاليا ال تظهر تخطيطات عرضانية الن األكتين

الميوزين مرتب بشكل عشوائي

مقطع في جدار األمعاء حيث يمكن مالحظة نوعين من الحزم

الحزم الخارجية الطوالنية -1

الحزم الداخلية الدائرية  -2
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العضلية الملساء تتألف الطبقةنشاهداألمعاء حيثجدارفيمقطع

الطوالنية الخارجية األليافحزم-1

الداخليةالدائريةاألليافحزم-2



مقطع في جدار األمعاء الدقيقة حيث 

تظهر الطبقة العضلية الملساء حيث

نشاهد

قطع الخاليا العضلية الملساء في الم-1

رية العرضاني في الطبقة الداخلية الدائ

ة المتطاولالمساءالخاليا العضلية-2

المغزلية ذات النواة المركزية كما 

يةنشاهدها في الطبقة الخارجية الطوالن

1الخلية العضلية المساء نواة-3

2

3

3



المراجع
Wheater’s functional histology

Junqeiras basic histology
ةالمنارجامعةاألسنانطبكليةفيالنسجمخبرمحضرات


