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   :وهيتتألف أعضاء الجسم البشري من أربعة أنماط أساسية من األنسجة فقط  

الظهارية epithelial    

الضامة connective 

 العضليةmuscular    

 العصبيةnervous tissue   
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Main characteristics of the four basic types of tissues. 



Epithelial Tissue 
- من تجمعات من  خاليا مضلعة متالصقة بشدة مع بعضها البعض ومع  الظهاريةتتألف األنسجة 

  طبقة رقيقة من المادة خارج الخلوية، مشكلة صفائح خلوية تحد أجواف األعضاء وتغطي سطح
 الجسم

 

 :ما يلي الظهاريةف األساسية لألنسجة ائالوظ-

  Covering, lining, and protecting تغطية، تحديد و حماية السطوح  - 1

 Absorption  االمتصاص -2

  Secretionاإلفراز -3



Epithelial Tissue 



Basal Membrane  



 Intercellular Adhesion & Other Junctionsمابين الخاليا وغيرها من الوصالت    اتااللتصاق

مة ص  و  م  ال -1  Tight junctionsالت الُمحك 

 Adherent junctions ةصقالالت ص  و  م   -2

 Gap junctions الفضوة التص  و  م   -3 



  Specialization of the apical cell surfaceتخصص السطح القمي للخاليا 

 التنفسية الظهارة:  Cilia األهداب -3

 البربخ ظهارة:   Stereociliaاألهداب المجسمة -2

 األمعاء ظهارة Microvilli المجهرية الزغابات -1

 



الظهاراتأنواع   

  :رئيسيتينإلى مجموعتين  الظهاراتيمكن تقسيم 

  covering (or lining) epitheliaالمغطية أو المحددة  الظهارة -1 

 secretory (glandular) epithelia المفرزة الغدية الظهارة -2 



  Covering,Lining Epithelia المغطية أو المحددة الظهارة -1

  Simple epitheliaالبسيطة  الظهارة -1

 المبطنة للبوق الظهارة- بطانة األوعية الدموية-



  covering,lining epithelia المغطية أو المحددة الظهارة -1

   stratified epitheliaالمطبقة  الظهارة -2

 

 الجلد-

 المري-

 الملتحمة-

 الغدد المفرغة  أقنية-



 المهدبةالمطبقة الكاذبة االسطوانية  والظهارة البولية الظهارةاالنتقالية أو  الظهارة



 Secretory Epithelia & Glandsوالغدد   المفرزة الظهارة -2

الغدد )الجسم  مفرغة إلى خارج  أقنيةعبر  بمفرزاتهاهي الغدد التي تلقي :Exocrine glandsالغدد خارجية اإلفراز •
   (، الثدي، غدد ليبركون في األمعاءالزهميةالعرقية، 

، الدرقية ، الغدة النخامية الغدة )الدم في  بمفرزاتهاهي الغدد التي تلقي ::  Endocrine glandsالغدد داخلية االفراز •
 (الكظريةالغدة 

 ، الخصية، البنكرياسالمبيض :  Mixed  glandsالغدد المختلطة •



 العفجفي  برونروغدد  (Lieberkühn)غدد ليبركون في األمعاء 



 في الجلد وغدة الثدي الزهميةالغدد 



 غدة البنكرياس 



الضامةاألنسجة   
Connective Tissue  



 الضامةالنسج 

 يدعم بقية األنسجة والخاليا ويربطها فيزيائياالذي  matrixالمطرق  الضامةتعتبر األنسجة •

  ؛الجسمأعضاءلتشكل 

 من خالل القيام بدور وسط النتشار المواد المغذية االستقالبيالسائل الخاللي الدعم يؤمن •

 .والفضالت
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 الضاممركبات النسيج 

 الخالياCells  

األليافFibers  

المادة األساسية Ground substance  
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 Cells of connective tissues الضامخاليا النسيج 

 

   : cells  permanent residentالخاليا المقيمة الدائمة  -1

 key cells المفتاحيةالخاليا  ،Fibroblastsالخاليا المولدة لليف 

 :transient cellsالخاليا العابرة  -2

 mast cellsوالخاليا البدينة  mast cells المصورية، الخاليا  macrophagesالبالعات  
  Leukocytesاألخرى  مع خاليا  الدم البيض



 Fibroblasts الخاليا المولدة لليف 

 Originالمنشأ •

 Functionالوظيفة •

 ”fibrocyte“  الليفية الخلية •

والتي هي الشكل الهادئ من 
 الخلية أرومة الليف



 Adipocytesالخاليا الشحمية 

 كشحم معتدل أو بشكل أقل إلنتاج الحرارة اللبيبدتتخصص بخزن و الميزانشيمتشتق من 

 

• Derived from mesenchyme and specialized for storing of lipid as 
neutral fats or to less commonly to produce heat  



 Macrophages and the Mononuclear الخاليا البالعة وجهاز الخاليا وحيدة النوى البالعة 
Phagecyte System 

 

  monocytesوحيدات النوى1.

  Macrophages  البالعات2.

  Kupffer cellsكوبفرخاليا 3.

  Microgliaالصغيرة الدبقيةالخاليا 4.

  Langerhans cellsالنغرهانسخاليا 5.

  Dendrictic cellsالمتغصنةالخاليا 6.

   Osteoclastsالخاليا الكاسرة للعظم7.

 عديدة النوى العرطلةالخاليا 8.
multinuclear giant cells  

 



 Leukocytesالكريات البيض 

 الضامةجمهرة الخاليا الجائلة في األنسجة من 

وتشتق من الخاليا الدموية الجائلة 

عند االلتهاب خالياتزداد هذه ال 

 

• comprise a population of wandering 
cells in connective tissue  

• Derived from cericulating blood cells  

• Increased during inflammation 





 تملك :  granulocytes المحببة  -

 الجسيمات الحالة  •

  .نوعيةولها وظيفة  األسسةأو  العدلة، الحمضةالحبيبات النوعية والتي قد تتلون بالملونات  •

  polymorphic nucleiوتدعى أيضاً بعديدات النوى •

   . basophils واألسسة eosinophils الحمضة،  neutrophils العدلة: هي أنواعها •

 

تغيب الحبيبات النوعية فيها، ولكنها تحتوي على :  agranulocytes وغير المحببة   -•
  (.جسيمات حالة)حبيبات 

 .monocytesووحيدات النوى  lymphocytesاللمفاويات •

 Leukocytesالكريات البيض 



 من المواد التي تفرزها هذه الخاليا: 

 Heparin الهيبارين -

 Histamine الهستامين -

 Serine proteases بروتيازالسيرين  -

 والحمضات للعدالتعوامل الجذب الكيميائي  -
Eosinophil and neutrophil chemotactic 

factors ،  

  Cytokines السايتوكينات -

 Phospholipid precursors الفوسفوليبيداتطالئع  -

 

 Mast Cellsأو البدينة  الدقليةالخاليا 



 Plasma Cells المصوريةالخاليا  

 

الخاليا المنتجة لألجسام الضدية 

البائية اللمفيةمن الخاليا   تشتق.  

 البيضويةتمتلك هذه الخاليا الكبيرة  
الداخلية  البالسميةغنية بالشبكة  سيتوبالسما

 كبير غولجيالخشنة وجهاز 

 مركزيةالنواة مدورة إجماالً وغير.   

  فقطيوم  20-10مدة حياتها.  

 

 



 المنتج األساسي أو الفعالية الرئيسة
Major Product or Activity 

 

 النوع الخلوي 
Cell Type 

 األلياف  خارج الخلوية والمادة األساسية
 

 الليف والخاليا الليفية أرومات

 المصورية الخاليا األجسام الضدية   
 

(أنماط مختلفة) اللمفيةالخاليا  وظائف مناعية ودفاعية مختلفة  

التحسسي والدفاع ضد الطفيليات/الوعائي  االرتكاس تتواسط  الحمضةالكريات البيض  

 العدلةالكريات البيض  ابتالع الجراثيم

إلى الخاليا المناعية إفراز  المستضداتتقديم و ابتالع مركبات المادة األساسية و الحطام، معاملة
ومواد أخرى والسايتوكيناتعوامل النمو    

 البالعات

الهستامينفعالة مثل  مواد  األسسةالبدينة والكريات البيض  الخاليا 

 الخاليا الشحمية خزن الشحوم المعتدلة

بالخاصة    الضاموظائف خاليا النسيج  Functions of cells in connective tissue proper 



 FIBERSاأللياف 

  :لألليافتتضمن األنماط الثالثة األساسية 

العنصر المفتاحي في كل األنسجة  collagen fibers : الكوالجينيةاأللياف 1.
   .الجافمن وزن الجسم % 30يشكل  الضامة،

 يشاهد في األدمة الجلدية، األوتار والصفق العضلية  

 اللمفيةفي نقي العظام والعقد : fibers  reticularالشبكية 1.

 (كاألبهر)الكبيرة في الرئة وجدران األوعية : elastic fibers  المرنة2.

 



      dense irregular connective tissueنسيج ضام كثيف غير منتظم

mesothelial cells    ميزوتلياليةخاليا 

Testis مقطع في الخصية 



  Substance Groundالمادة األساسية 
الكبيرةمزيج من ثالث أنواع رئيسية من الجزيئات تحوي شفافة،  و،المادة األساسية للمطرق خارج الخاليا رطبة بشكل كبير:   

  glycosaminoglycans (GAGs)المخاطية  السكاريدأو ما يسمى بعديدات  غليكان الغليكوزأمينو -1

  proteoglycans البروتيوغليكان -2

  . multiadhesive glycoproteinsالبروتينات السكرية الالصقة  -3

 وهي تسمح بانتشار الجزيئات الصغيرة، وألنها لزجة فهي تقوم الضامةتمأل المساحة ما بين الخاليا و األلياف في النسج ،
 والحاجز تجاه العوامل الغازية المزلقبوظيفة 



 Types of connective tissues الضامأنماط النسج 

كثافات الخاليا، األلياف ومركبات المطرق خارج الخاليا  التراكيب،االختالف في  يؤدي
   .الضاممتدرج في البنى النسيجية ضمن النسيج  تباينإلى 

 إما  الضامةتدل األسماء الوصفية أو التصنيفات المستخدمة لألنماط المختلفة من األنسجة
   فيه كثر غزارةاألعلى خصائص بنيوية أو على المركبة 

 الضامةأنماط النسج: 

 بالخاصة  الضامةالنسج 1.

 الجنينية الضامةالنسج 2.

 المتخصصة الضامةالنسج 3.

• . 





  Connective tissue properبالخاصة  الضامالنسيج   
 ويصنف إلى رخو أو كثيف: 

 أدمة الجلد السطحية: Loose connective tissueالرخوة  الضامةاألنسجة  -1

 :الكثيفة  الضامةالنسج  -2

 محافظ األعضاء: Dense irregular connective tissueغير المنتظمة  -      

 األوتار واألربطة : Dense regular connective tissueالمنتظمة  -      

 

 



Fibrocyte  خاليا ليفية 

Dense regular connective tissue نسيج ضام كثيف منتظم   -وتر     



 : Embryonic Connective Tissuesالجنينية  الضامةاألنسجة 
 الحبل السري والوريقة الجنينية المتوسطة



  Specialized Connective Tissuesالمتخصصة  الضامةالنسج 

 : Reticular tissueاألنسجة الشبكية  -1

 Adipose Tissueالنسيج الشحمي  -2

 Boneالعظم  -3

 Cartilageالغضروف  -4

 Bloodالدم  -5

 



 Adipose tissueالنسيج الشحمي 

هو النسيج الذي تسيطر فيه الخاليا الخازنة للشحم 

من وزن الجسم% 20 -15 حوالي  تشكل 

 الشحمي األبيض والبني: نوعان وهو 

 



  White adipose tissue النسيج الشحمي األبيض 

  الثالثية وتسمى وحيدة الجوف  الغلسيريداتكبيرة من اللبيد من  قطيرةوتحتوي على
unilocular  

النسيج الشحمي المسيطر عن البالغ 



 Brown adipose tissue النسيج الشحمي األسمر 

 في الظهر والعنق واألكتاف: من وزن جسم حديث الوالدة% 5-2يشكل النسيج الشحمي البني 

 والكظرفي المنصف وحول األبهر وحول الكليتين : يشاهد في البالغ 

اللون بني  

 انتاج الحرارة و تدفئة الدم 

 




