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Tissue : groups of cells that are similar in 

structure and function.

◼ Epithelium
◼ Coverings

◼ Linings of surfaces

◼ Connective tissue

◼ Support

◼ Bone, ligaments, 
fat

◼ Muscle
◼ Movement

◼ Nervous
◼ Control

◼ Brain, nerves, 
spinal cord



النسيج الضام
Connective Tissue



النسيج الضام 
Connective Tissue

Tissues = groups of cells that are similar in 
structure and function.

الدعم : الوظيفة األساسية 

:  يتصف النسيج الضام 

كمية كبيرة من المادة بين الخلوية-خالياه قليلة   

:إذاً يتألف من 

خاليا 

:شكلية تتألف من مادة أساسية غير ( Matrixالمطرق ) مادة بين خلوية 

(كوالجينية–شبكية –مرنة ) ألياف تحوي 

(  .................صلبة هالمية طرية أو مرنة أو ) مادة أساسية 



:الضاماشتقاق كافة نماذج النسيج 

( :Mesoderm)المتوسطة الوريقة 

(الجنين في الضامالنسيج ) Mesenchymeتعطي النسيج المتوسطي 



:المتوسطي النسيج 

يع تشكيل يحوي خاليا متوسطية غير متمايزة تستطيع التمايز إلى خاليا تستط

,لليف خاليا مصورة ) والدم والغضروف والعظم , بالخاصة الضامالنسيج 

(دموية مصورة , للغضروف مصورة , للعظم مصورة 



لتي ا, ( ذات الوظائف المتنوعة ) النسج النسيج الضام مجموعة مختلفة من يشمل 

تشتق بقية المتوسطي ومنهالضامالتي تعطي النسيج ) تشتق من الوريقة المتوسطة 

.... (النماذج 

يشكل حجرة واسعة االمتداد في الجسم 

يج العضلي والصفيحة الخارجية للنس, المتنوعة للظهاراتيتاخم الصفيحة القاعدية 

والعصبي وبطانة األوعية 

C . T

C . T



:  وظائفه 

األعضاء أي ربط) النسيج الضام العناصر البنائية األساسية الداعمة لألعضاء يقدم 

.... (الخارجية لألعضاء واألقمصةكالمحافظ بهاواإلحاطة 

بين مثل األوتار التي تربط) االتصال والدعم أي الربط بين النسج الوظيفية 

(  واألربطة في المفاصل ,  العضالت والعظام 

الدفاع بما يحويه من عناصر الجواب المناعي النوعية وغير النوعية 

الشحميمخزن للطاقة كما في النسيج 

.ويشكل سدى األعضاء , ( الشحم ) طبقة عازلة يشكل 

عل وهو مكان حدوث التفايحتوي النسيج الضام على أوعية دموية ولمفية عديدة 

االلتهابي 

راغات الناتجة التي تصيب الجسم حيث يمأل الفاألذياتيتدخل في عملية الترميم بعد 
....(بعد الجروح مثالً تتشكل على حساب نسيج ضام ندبات) األذياتعن 



:  نسيجياً 

غيرخاليا الضاميضم النسيج 

وزع تت, ومتحركة غالباً , متصلة 

Matrixالخلوي مطرق خارج في 

مؤلف من هيكل من الجزيئات 

الضخمة ومن ماء ومن مواد 

وألياف , محلولة 



Connective Tissue

Tissue

وضام بينهما غشاء قاعدي ظهاريشكل تخطيطي يوضح نسيج 

, وأليافه المنتشرة ضمن المادة األساسية , الضاملبعض خاليا النسيج وايضاح





Connective Tissues*

Extracellular Substance ( Ground substance ) -1 

Fibres-2 

Collagen fibres*

Reticular fibres*

Elastic fibres*

Cells -3 

توزع هذه العناصر يحدد 

الضامصفات النسيج 

.ويسمح بتصنيفه 



الرخو الذي يحوي أنماطاً خلويةالضامعلى سبيل المثال النسيج 

....والحمضاتوالبالعموالبالسميةمختلفة كالخاليا المصورة لليف 

وجود نمطيمتاز بالضامبعكس النسيج العظمي الذي يعد شكالً خاصاً من النسيج 

الذيلسبالكعن إنتاج األلياف ثم تتشرب المسؤولةخلوي وحيد هو الخاليا العظمية 

يعطي لهذا النسيج خصوصيته 



a- المساريقامحضر بالمجهر الضوئي لنسيج ضام رخو فيMesentery 
Verhoeffملون بالـ  Hematoxylinلتوضيح النوى واأللياف المرنة التي تظهر بلون أزرق مسود

, لتوضيح حبيبات الخاليا البدينة التي تظهر بلون محمر Safraninوبالـ 

,  ي التي تظهر بلون برتقالالغرائيةلتلوين البروتينات األخرى خاصة األلياف Orange Gوبالـ 

ويظهر بعض الخاليا األخرى قليلة الوضوح
b- لمواد الحظ مشاركة األنماط الخلوية المختلفة مع ا: الرخو الضاملمكونات النسيج ترسيميشكل

خارج خلوية 





:على الضاميستند تصنيف النسيج الضامتصنيف النسيج 

النماذج الخلوية

تركيب وتنظيم المكونات خارج خلوية

وظائف خاصة 

:إلى وبالتالي يصنف 

Mesenchymalاللحمي : تشمل Embryonic tissuesالنسج الجنينية -1

 Gelatinousأو الهالمي  Mucousوالمخاطي 

:يشمل Connective tissue properالخاص الضامالنسيج -2

الشبكي –الخلوي –الصباغي –الصفيحي : الرخو الضامالنسيج 

(م المنتظغير ) المرتب غير –( المنتظم ) المرتب : الكثيف الضامالنسيج 

:يشمل Specialized C.Tالمتخصصالضامالنسيج -3

النسيج اللمفاوي–للدم المولد –الشحمي –الدموي –العظمي –الغضروفي 











خاليا النسيج الضام : أوالً 

ج الضام الخاليا خاص بهذا النسيهذه فبعض , يضم النسيج الضام عدة نماذج خلوية 

األصلية بالخاليا ويدعى 

,  ة الحمض, المحببات المعتدلة ) تأتي من الدم مثل خاليا عابرة اآلخر وبعضها 

( .اللمفاويات 



:Resident( الدائمة ) الخاليا األصلية 

:  ذات حركة محدودة وتضم , هي خاليا ثابتة نسبياً 

: غير المتمايزة ( اللحمية ) الميزانشيميةالخاليا 

Undifferentiated Mesenchymal Cells

ونمط آخر ينسب إليها هي Fibroblastsالخاليا المصورة لليف 

Myofibroblastsالخاليا المصورة لليف العضلية 

Fibrocytesالخاليا الليفية 

Adipocytesالشحميةالخاليا 

Reticular cellsالخاليا الشباكية 

Pericytes( حول األوعية الصغيرة ( ) الهامشية ) الحوطيةالخاليا 

Pigment cellsالصباغيةالخاليا 



( :  العابرة ) الخاليا الجوالة 

اباً لمنبهجوالضامتضم بشكل أساسي الخاليا التي هاجرت من الدم إلى داخل النسيج 

:  نوعي 

Macrophage or Histiocytesالخاليا البالعة أو الخاليا الناسجة 

 Lymphocytesالخاليا اللمفاوية 

 Plasma cellsالمصوريةالخاليا 

Mast cellsالخاليا البدينة 

Neutrophilsالخاليا المعتدلة 

Eosinophilsالخاليا المحبة للحمض 

Basophilesالخاليا المحبة لألساس 

Monocytesالخاليا وحيدة النواة 



: غير المتمايزة ( اللحمية ) الميزانشيميةالخاليا -1

Undifferentiated Mesenchymal Cells

,  ميكرومتر( 10-7) صغيرة , نجميةخلية 

متباينة األطوال هيوليةاستطاالتلها 

متعددة نوياتذات , نواتها كبيرة نسبياً 

الخلويةالعضياتمحيطية رقيقة تتضمن معظم هيوالهاو 

تمتلك معدالً انقسامياً عالياً 

يمكنها التمايز إلى أنماط خلوية, جذعيةوتعد بمثابة خاليا 

أخرى تستطيع ترميم وتشكيل نسج جديدة كما في ترميم

Neovascularizationوتطور أوعية دموية جديدة , الجروح 



:Fibroblast( الخلية المصورة لليف ) الليف أروماتـ 2

الضامتعد الخلية األساس في النسيج 

,  امالضطويلة تمتد على طول ألياف النسيج هيوليةاستطاالت ذات , أو نجمية الشكل خلية مغزلية 

لخلوية ليست اوالحدود , نويتينوتحتوي على نوية أو التوضعأحياناً مركزية مفرضةبيضوية أو نواتها 

الحاالتواضحة في أغلب 

على فعاليتها التصنيعية بالعضياتيدل غناها 

(والبروتيوغليكانإنتاج األلياف ) الكبيرة 



ياف تفرز هذه الخاليا طالئع األل

,  نة والشبكية والمرالكالجينية

عنمسؤولة) األساسية والمادة 

لمرنة واالغرائيةتركيب األلياف 

(األساسية والشباكية والمادة 

وتصون المادة خارج خلوية 

مرار التي تتحرك وتتجدد باست





:  Fibrocytesالخاليا الليفية -3

,  ة قليلاستطاالتها, أصغر من الخلية المصورة لليف نجميةخلية مغزلية أو -

وتتصل مع الخاليا المجاورة باألجسام الواصلة 

تعد الشكل البالغ للخاليا المصورة لليف-

فعاليتها اإلفرازية ضعيفة جداً في األحوال -

لكن تحت تأثير بعض الشروط, الطبيعية 

من جديد وربما تتراجعتتفعلغير الطبيعية 

عن تمايزها وتتحول إلى خلية مصورة

لليف تقوم بجميع الوظائف السابقة 



:  Myofibroblasteخلية أرومة الليف العضلية -4

والميوزيناألكتين خييطاتتحتوي حزم من , الليف أروماتتشبه 

فيحة خارجية بصفيحة قاعدية أو صالتحاطبانهاتختلف عن الخاليا العضلية الملساء 

يزداد عند إصابة النسيج بأذى , عددها قليل 

ماش ندبة النسيج في تقلص وانكالتقلصيةتنتج هذه الخلية الكوالجين وتساهم فعاليتها 

(الجروح ) باكراً 



:Pericytes( حول األوعية الصغيرة ( ) الهامشية ) الحوطيةالخاليا -5
,  ( ليس كل الشعريات ) توجد حول الشعريات الدموية 

تكونعضياتهافهي تمتاز بنواة ضخمة وجميع Stem cellsالـتعتبر شكل من 

قليلة التطور 

البعض للنسيجعهااليتبالصفيحة القاعدية التي تحيط بالبطانة تحيط بهذه الخاليا لذلك 

الضام

يمكن أن تتمايز إلى خاليا بطانية كما

...في ترميم الجروح 



:   Pigment cellsالصباغيةالخاليا -6

الميالنينت الخلوية عدداً كبيراً من حبيباالعضياتباإلضافة إلى هيوالهاتتضمن 

الميالنيةواألجسام 

(  خاليا العرف العصبي ) تنشأ من الوريقة الخارجية 

اغيالصبالظهاريوالنسيج الهدبيالعين والقزحية والجسم مشيميةتوجد في 



:  Adipocytesالشحميةالخاليا -7

: أن نميز نموذجين من الخاليا الشحمية يمكن 

.البيضاء والسمراء 

: عادية الخلية الشحمية البيضاء أو الخلية الشحمية ال

ميكرومتر100خلية كروية الشكل يقيس قطرها هي 

ونظراً , ميكرومتر200أو 150ويصل أحياناً إلى 

لعة لتوضعها جنب بعضها البعض تبدو غالباً مض

تحتوي هيوالها على فجوة دسمة وحيدة , الشكل 

طحة النواة مس, تحاط بإكليل هيولي رقيق , وكبيرة 
مدفوعة إلى المحيط بجوار الغشاء الخلوي 

وين تنحل عند التحضير باستعمال تقنيات عادية للتل

.الشحوم وتتخرب فتبدو الخلية فارغة 



:الخلية الشحمية السمراء أو البنية 

متلئ غزيرة تالهيولى, مضلعة الشكل , الخلية هنا أصغر من مثيلتها البيضاء 

كنها النواة كروية منحرفة عن المركز ول, بفجوات دسمة عديدة وذات أبعاد مختلفة 

.ليست محيطية 

مر لهذه وهو الذي يعطي اللون األسبالسيتوكروموهي غنية ) عديدة جداً المتقدرات

يضاء وهي أكثر عدداً وأكبر حجماً من مثيلتها في الخلية الشحمية الب, (الخلية 

سمراء بالمجهر الضوئي شحميةخاليا 



ارة للجسم فهو يؤمن الحر, األسمر ليس شائع االنتشار عند اإلنسان الشحميالنسيج 

منهو ذو أهمية في السنوات األولى من عمر اإلنسان عندما يكون سطح الوليد أكبر

الكتلة الحيوية له

األوعيةثم يتراجع مع التقدم بالعمر ويقتصر على مناطق محددة مثل المنصف حول

وفي منطقة الرقبة الكظرالدموية وعند 



:Mast cellsالخاليا البدينة -8

,  خو بأعداد مختلفة في النسيج الضام الرتوجد 

ة تجتمع غالباً حول األوعية الدموية الصغير

وتحت ظهارة المعي وجهاز التنفس 

ها بين يقيس قطر, كبيرة بيضوية الشكل خلية 

.ميكرومتر20-30

اد مض) الهيبارينتحوي حبيبات حاوية على 

يد عامل موسع وعائي يز) والهيستامين( تخثر 

(  النفوذية الوعائية 

Fcجزء غشاء الخاليا البدينة غني بمستقبالت لل
Eالمناعية الغلوبوليناتمن 

األلكترونيبالمجهر 

بالمجهر الضوئي  



:  Plasma cellsالمصوريةالخاليا -9

Bهي خاليا منتجة لألضداد وتنشأ من الخاليا اللمفاوية 

نواتها في أحد قطبي, الشكل بيضوية, ( ميكرومتر20-15)خلية كبيرة نسبياً 

ية تعطيالمتغاير على شكل بقع محيطالكروماتينيجتمع فيها ( طرفية ) الخلية 

واضحة نوية, مظهر الدوالب المسنن 

لوءةممروسلوجسيمات , نشطة هيوليةأليفة لألساس بشدة لوجود شبكة هيوالها

المناعية بالغلوبولينات

(  خلطيةمناعة ) مناعية غلوبوليناتانتاجوظيفتها 



بالمجهر اإللكتروني بالسميةخلية بالمجهر الضوئي بالسميةخلية 



:  Macrophage or Histiocytesالخاليا البالعة أو الخاليا الناسجة -10

.وتوجد في كل األعضاء , خاليا وحيدة النواة قادرة على البلعمة البالعم

بق الدقيق خاليا الد, في الكبد كوبفرخاليا : من البالعم التي ستدرس في األعضاء 

.ة الجلدفي بشرالنجرهانسخاليا , ناقضات العظم في العظم , في الجهاز العصبي 



Neutrophilsالمعتدلة ( الكريات البيضاء ) الخاليا -11



Eosinophilsالمحبة للحمض ( الكريات البيضاء ) الخاليا -12



Basophilesالمحبة لألساس ( الكريات البيضاء ) الخاليا -13



 Lymphocytesاللمفاويات -14



Monocytesالخاليا وحيدة النواة -15



:الضامألياف النسيج : ثانياً 

المرنة –الشبكية –الكوالجينيةتشمل األلياف 

:  الكوالجينيةاأللياف 

, هي األلياف الرئيسية في الوسط خارج الخلوي في معظم النسج الضامة 

روتينات تضاف للب) سكرية من بروتينات والكوالجين هو البروتين األغزر في الجسم  ويتألف 

مثل ) نات للبروتيتهضم باألنزيمات الحالة , الصلبة ويعتبر من البروتينات ( سكرية مجموعات 

(الكوالجيناز

وكلما , ها وتعطي صالبة ومقاومة لقوى الجر التي تخضع ل, هذه األلياف في كل النسج الضامة توجد 

ربطة األوتار واألكانت هذه القوى كبيرة كلما كانت األلياف سميكة ومقاومة ولذلك فهي موجودة في 

........والغضروف والمحافظ المفصلية والسفق العضلية وفي سمحاق العظم 

, تلعب دوراً داعماً لألعضاء وهيكالً صلباً في الوقت نفسه 

.توجد في أدمة الجلد وكوريون األغشية المخاطية كما 



تظهر بالملونات العادية

,  تأخذ لون أصفر بالسافرانكذلك تتلون بالملونات الخاصة  مثل عند التلوين 

,  وبثالثي الكروم بلون أخضر أو أزرق 

.األحمر باللون سيريوسوبأحمر 

األنيلينيةالحموضوملونات جيزونلفان البيكروفوشينتتلون أيضاً بتقنيات 





,الكوالجينازتهضم باألنزيمات الحالة للبروتينات مثل 

(المركزة  انما تنحل في المحاليل الملحية ) الماء غير منحلة في 

مع األلياف المجاورة والتتفاغر( ميكرومتر3–0,5قطرها ) تتواجد إما منفردة 

 ً (  ميكرومتر50–30) بقطر بعضها لتشكل حزماً مستقيمة أو متموجة ما تجتمع مع ولكنهاغالبا

وبأطوال كبيرة 



: الوحدة البنائية األساسية فيها هي 

ترتبط مع بتيدالبثالث سالسل من عديدات من تروبوكوالجينجزيئةوتتألف كل التروبوكوالجينجزيئات 

-300وطوله نانومتر1,5بعضها بروابط هيدروجينية وتلتف حول بعضها لتشكل حلزون قطره 

نانومتر380

والبرولينبالغاليسينيتميز الكوالجين بغناه 

ليزين وهيدروكسيبرولينهيدروكسيويحوي 



جنب لتشكل وتجتمع طرفاً بطرف وجنباً ب, في الوسط خارج خلوي التروبوكوالجينجزيئاتتتكوثر

وهي تبدي ميكروناتوطولها عدة نانومتر( 300-10) بقطر التي هي حبال دقيقة الكوالجين لييفات

نانومتر( 67-64) كل بشكل دوري أشرطة نيرة وقاتمة 

الكوالجين لتشكل لييفاتتجتمع 

ً ليفاً  ميكرومتر( 3-0,5) قطره كوالجينيا

اللييفاتتوجد جزيئات أخرى على سطح 

فيما بينها وأيضاً مع اللييفاتتربط بين 

المكونات األخرى 









وبوكوالجينالترمع بعضها داخل الخلية ألنها تفرز على شكل طليعة التجتمعالتروبوكوالجينجزيئات 

داخل الخلية اتاللييفتشكل لوحصلوإال , اللييفاتإضافي يمنع تشكل ببتيدالتي يوجد على طرفها 

.......بفرزاتهاالنسدت الخلية 

على شكل التروبوكوالجينبعد أن يطرح جزيء 

يوجد أنزيم خارج الخلية , التروبوكوالجينطليعة 

اإلضافي في طرفي الببتيديهضم كوالجينازيدعى 

وهكذا يرفع التثبيط الموجود ضد , التربوكوالجين

نقص هذا األنزيم ) كوالجين التربواجتماع جزيئات 

لييفاتعند بعض األشخاص  يسبب عدم اجتماع 

بشكل صحيح وبالتالي نقص مقاومة الكالجين

األخرى الضامةالمرونة لشد الجلد أو النسج 

(عادي فتصبح تلك النسج قابلة للجر بشكل غير 





:منها يمكن أن نميز ثماني مجموعات من الكوالجين  

XIو Vو IIIو IIو  Iتنتمي إلى النماذج اللييفاتالتي تشكل الكالجينات-

لنسيجالعادي والكثيف واالضاميوجد في النسيج , انتشاراً هو األكثر Iالكالجين

العظمي وأدمة الجلد واللفافات

والنواةيوجد خصوصاً في الغضروف وكذلك في الجسم الزجاجي للعينIIالكالجين

اللبية

ج العضليهو األلياف الشبكية التي تغزر في النسج المولدة للدم والنسيIIIالكالجين

األملس  

ة في الصفيحة المحيط) خفيفة موجود في كل مكان ولكن بكميات Vالكالجين

(األوتار بالخاليا العضلية الملساء والمخططة وفي غمد 

السابقة ليشكل جزيئات هجينة باللييفاتيمكن أن يرتبط XIالكالجين



:Xو VIIIو IVالتي تشكل شبكات هي من نموذج الكالجينات-

هو خاص باألغشية القاعدية حيث يشكل لوحات اإلرساء IVالكالجين

,بطانيالبالكالجينيصطنع من قبل الخاليا البطانية ويدعى أحياناً VIIIالكالجين

في قرنية العين ديسمةيوجد في غشاء 

غضروفيةاألكثر تخصصاً ويصطنع من قبل الخاليا الالكالجيناتهو أحد Xالكالجين

داخل غضروفي  التعظمالمتضخمة أثناء 



يمكن أن نميز للكوالجين أنماط متعددة لكل منها وظائفه   منها



:األلياف الشبكية 

,ية أو تدعم الشعيرات الدمووتسند , للدم تشكل هذه األلياف هيكل األعضاء المولدة 

هيكل النسيج الشحمي وتشكل 

لعصبية حول الخاليا العضلية واأللياف اوتتوضع, القاعدي تساهم في تكوين الغشاء 

ضة بالفالتشريبتتلون باستعمال , العادية باستعمال طرق التلوين التتلون

(العادية ةالكوالجينيبعكس األلياف )وتتفاغرتتشعب , ميكرومتر( 2–0,2) قطرها 

حزماً والتشكللتشكل شبكات دقيقة 

ها بعدد وقطر وتختلف عن, الكوالجينيةاللييفاتبالمجهر اإللكتروني لها نفس تركيب 

وبغزارة المادة األساسية حولها اللييفاتوترتيب 

(IIIنموذج ) الكوالجينيةوتعتبر نموذج من األلياف 



,  عادية تتلون باستعمال طرق التلوين الال 

ال باستعم) وتتلون بالملونات الخاصة 

(.التشريب الفضي 

ميكرومتر 2-0,2قطرها 

,  ية العادالكوالجينيةوعلى عكس األلياف 

ات دقيقة لتشكل شبكوتتفاغرفهي تتشعب 

,  وال تشكل حزماً 



:المرنة األلياف 

ً , على شكل ألياف وعلى شكل صفائح متقطعة في الوسط خارج الخلوي تتوضع في الجلد وخصوصا

(ومرونتها القابلية للجر ) الخاصة حيث تكسبها صفاتها , والرئتين واألوعية الدموية 

(سئيناألورمثل ) الخاصة إال باستعمال طرق التلوين الضوئي العادي  ليست مرئية في المجهر وهي 

.شبكة شكل وتسير بشكل مستقيم تقريباً وتومتفاغرةطويلة ( ميكرومتر 2-0,2) قطرها ألياف دقيقة هي 

هي ) رونات االلكتبالمجهر االلكتروني تبدو مؤلفة من ساحات من مادة عديمة الشكل مختلفة الكثافة على 

حوي في محيطها ت( الليف أروماتالتي تصنع من قبل التروبوايالستينالمرنين الذي يتألف من جزيئات 

(العرضانيةالتخطيطاتومجرد من نانومتر13–12الدقيق اللييفقطر ) دقيقة لييفاتعلى 

حسب النسج واللييفاتيختلف تنظيم شبكة األلياف المرنة ونسبة المادة عديمة الشكل 

اللييفاتن فاأللياف المرنة عند الجنين مؤلفة فقط م, العمر ويبدو أن المادة عديمة الشكل تزداد مع تقدم 

ل وعندئذ الدقيقة وفيما بعد تجتاح المادة عديمة الشكل هذه األلياف وتشغل القسم األكبر منها عند الكه

التوضعالدقيقة محيطية اللييفاتتكون 



:المادة األساسية : ثالثاً 

مادة وهي, تسبح الخاليا واأللياف في مادة عديمة الشكل تدعى بالمادة األساسية 

.وصعبة الرؤية في المجهر العادي وذات قوام مختلف اللزوجة شفافة 

Glycoproteinesتتألف من بروتينات سكرية 

بشكل رئيسي حمض ) Glycosaminoglycannesوغليكوزأمينوغليكان

(الهيالورونيك

الذي يختلف نموذجه وكميته حسب نماذج Proteoglycannesوبروتيوغليكان

الضامالنسيج 





:تصنيف النسيج الضام 

, يبدي أشكاالً عديدة وذلك حسب مكان توضعه ووظيفته 

: وهي هذه األشكال من سيطرة أحد عناصر النسيج الضام وتنتج 

.  والمادة األساسية , الخاليا , األلياف 



:على الضاميستند تصنيف النسيج الضامتصنيف النسيج 

النماذج الخلوية

تركيب وتنظيم المكونات خارج خلوية

وظائف خاصة 

:إلى وبالتالي يصنف 

Mesenchymalاللحمي : تشمل Embryonic tissuesالنسج الجنينية -1

 Gelatinousأو الهالمي  Mucousوالمخاطي 

:يشمل Connective tissue properالخاص الضامالنسيج -2

الجدائلي–الخلوي –الصباغي –الصفيحي : الرخو الضامالنسيج 

(م المنتظغير ) المرتب غير –( المنتظم ) المرتب : الكثيف الضامالنسيج 

:يشمل Specialized C.Tالمتخصصالضامالنسيج -3

النسيج اللمفاوي–للدم المولد –الشحمي –الدموي –العظمي –الغضروفي 



Mesenchymalالجنيني  الضام المتوسطي أو النسيج  tissue:

, ( ة متوسطي) الشكل يتألف من شبكة رخوة من الخاليا النجمية والمغزلية , الجنين يوجد في 

إلى رائيةالغتعود قلة األلياف ) مبعثرة مغمورة في مادة أساسية عديمة الشكل تضم أليافاً دقيقة 

درات لهذه الخاليا ق, (النمو محدودية عوامل الشدة الفيزيائية التي قد يتعرض لها الجنين أثناء 

.ويمكن لهذا النسيج أن يكون مصدر أي نسيج آخر , تطورية عديدة 



 stellate shape

- ovoid nucleus

- prominent nucleoli

- fine chromatin

- cytoplasm: pale  

Function: Precursor 

Mesenchyme



Mucous connective tissue: المخاطي الضامالنسيج 

Geleeوارطونهالميدعى  de Wharton

يوجد في الحبل السري حول األوعية الدموية و

بالقرب من دخوله إلى الصفيحة الجنينية أو المشيمة 

,  ليف نجمية الشكل أروماتمن يتألف 

تحتوي األساسية غزيرة وهالمية القوام والمادة 

وخصوصاً حمض غليكوزأمينوغليكاناتعلى 

,  الهيالورونيك

عددها يزداد , رفيعة كوالجينيةألياف وعلى 

.تقدم عمر الجنينمع 

fibroblast





Mucous connective tissue

cells

fiber

ground
substance

location

fibroblast

Delicate

collagen fiber

mucoprotein

Wharton’jelly

umbilical

cord

fibroblast



EMBRYONIC CONNECTIVE TISSUE

MESENCHYME MUCOUS



:الرخو  الضامالنسيج -

ووفرة بالمادة األساسية, الخاليا وغزارة في عدد , الغرائيةيمتاز بالترتيب الرخو لأللياف 

تؤدي الهالمبه الرخو بألياف رفيعة منتشرة بشكل ضئيل ومادة أساسية غزيرة لزجة تشالضاميمتاز النسيج 

دوراً أساسياً في انتشار

الدقيقة واألوكسجين منالتغذويةالعناصر 

األوعية الدموية التي تعبر من خالله كما تسهم 

إلى االستقالبفي االنتشار العكسي لنواتج 

األوعية 

يتضمن باإلضافة إلى الخاليا المصورة لليف أنماطاً 

ة األوعية خلوية متعددة جوالة قادمة من األوعية الدموية الصغيرة في المكان جواباً لمنبه نوعي يمتاز بغزار

الدموية واأللياف العصبية          

Loose connective tissue





وتبطن , الجسمالتي تغطي الظهاراتينتشر بشكل واسع في الجسم  السيما تحت 

,الغدد ظهارةويترافق مع , الجسم السطوح الداخلية لألنابيب واألجواف في 

الحزم فيالباطنةاألغمدةويشكل , واللمفاوية يحيط باألوعية الدموية الصغيرة 

العصبية والحزم العضلية واألوتار 

ي المبطن والنسيج تحت المصلاألدمييشكل القميص تحت المخاطي والنسيج تحت 

(والتاموروالبريتوانغشاء الجنب ) لألجواف 

بوتيوالغشاء العنك( والكبد الخصية والكلية ) األعضاء كما يشكل لحمة بعض 

حة مهمة يعد المكان األساس الذي تصل إليه المولدات المرضية وبالتالي يشكل سا

من للجواب المناعي وردود الفعل االلتهابية من خالل الخاليا الهاجرة وهنا يعاني

وتجمع كبير للخاليا الهاجرة وانتباجوذمة 
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Loose connective tissue



الرخو الضاممن أنواع النسيج 

:Lamellar c.tالصفيحي الضامالنسيج -1

يترتب في طبقات  الضامنوع من النسيج 

محعظم الجمجمة وبالتالي يسوسمحاقيوجد بين الجلد وكل من الغالف العضلي 

بانزالق حر للجلد فوق العظم والعضالت 



:Pigment c.tالصباغي الضامالنسيج -2
الرخو الغني جداً باألوعية الدمويةالضامنوع من النسيج 

بدينة)ة الجواليتضمن إضافة للخاليا المصورة لليف والخاليا الثابتة بعض الخاليا 

مولدات) يةالصباغوعدداً كبيراً من الخاليا حامالت الصباغ والقليل من الخاليا ( وبالعة 

(الصباغ 

الغرائيةلياف والمرنة شبكة دقيقة حول الشعريات ويكون لألالغرائيةوتشكل فيه األلياف 

ترتيب حلقي مميز 

بيباتوهنا تكون الخاليا البالعة عمالقة وممتلئة بح) القزحية يشكل هذا النسيج لحمة 

والمشيميةالهدبيوالجسم ( الميالنين



:Cellular c.tالخلوي الضامالنسيج -3
(الليفية والمصورة لليف ) الثابتة نسيج ضام رخو الغني فيه سيطرة ملحوظة للخاليا 

ير منتظمة يشاهد في لحمة المبيض حيث تشكل خالياه المغزلية المصورة لليف أسواراً غ

مميزة 

ون الخاليا وتكخالليةوخالل الحمل يمكن لبعض الخاليا الثابتة هنا أن تتحول إلى خاليا 

الجوالة نادرة 

ن كما يشكل الصفيحة الخاصة لبطانة الرحم وهنا تكون الخاليا الثابتى معظمها م

الل مصورات الليف التي تأخذ شكل نجمي ويمكنها أن تتمايز إلى خاليا ساقطة خ

والخاليا الجوالة تكون هنا من البالعات بشكل خاص, الحمل مسير 



Retiformالجدائلي الضامالنسيج -4 c.t:
طية يصل متباينة تشكل شبكة خيوثخاناتنسيج ضام رخو ينتظم في جدائل ذات أطوال 

األلياف ومرنة وبعضغرائيةوتتكون الجدائل من ألياف , متوسطية فيما بينها خاليا 

ن الخاليا وعدد وفير مالشحميةالشباكية ومن خاليا ليفية وأعداد متباينة من الخاليا 

ً خاليا بالزمية مايوجدالناسجة وبعض الخاليا اللمفاوية ونادراً  جد خاليا يوواحيانا

بيريسيتوخاليا بدينة على طول الشعيرات وخاليا لاليوزينمحبة 

حيث ( Omentumالثرب) الشحمي وغشاء األمعاء , الثربيشكل هذا النسيج معظم 

البريتوانيشكل حاجزاً دفاعياً مهماً ضد العدوى في جوف 



: Dense c.tالكثيف  الضامالنسيج 



:الكوالجينيالليفي الكثيف الضامالنسيج 

ساسية نسبة قليلة بينما تشكل الخاليا والمادة األ, النسبة العظمى في هذا النسيج الكوالجينيةتشكل األلياف 

:نميز نموذجين من هذا النسيج الكوالجينيةوحسب اتجاه األلياف السميكة لأللياف , منه 

:غير منتظم الكوالجينيالليفي الكثيف الضامالنسيج -1

خاليا المصورة وخالياه قليلة من نمط ال, بدون اتجاه محدد الكوالجينيةتتشابك في هذا النسيج حزم األلياف 

لليف 

في حزم متعددة الغرائيةتترتب األلياف 

من هنا جاءت)  متنوعة تأخذ اتجاهات 

تمنح النسيج قوة نوعية تساعده ( التسمية 

في مقاومة عوامل الشدة الفيزيائية التي 

يتعرض لها العضو الذي ينتمي إليه 

.محفظة األعضاء –العظم سمحاق-الشبكية  ويصادف هذا النسيج في أدمة الجلد 



غير المرتبالكثيفالليفي الضامالنسيج 

Dense connective tissue



مة من      مقطع في الجلد نالحظ البشرة وتحتها االد

نسيج ضام      



المنتظم غير الكوالجينيالنسيج الضام الليفي الكثيف 



Dense regular connective tissue

:المنتظم الكوالجينيالليفي الكثيف الضامالنسيج -2
بشكل حزم متوازيةكوالجينيةألياف –تسمى الخاليا الوترية ( ليف خاصة أرومات) خالياه قليلة 

مادة أساسية قليلة 

Tendonsأوتار العضالت 
شبيهة باألوتار تتكون من )  Ligamentsاألربطة 

ألياف وخاليا مصورة لليف مرتبة بشكل متوازي 

(ترتيباً إال أن األلياف هنا أقل 

وفي بعض المواقع كما هو الحال في العمود الفقري 

تتطلب األربطة بعض المرونة لذلك نجد أنها تتضمن 

عدداً ملحوظاً من األلياف المرنة وبضعاً من األلياف

لهذا دعيت األربطة المرنة الغرائية



المنتظمالكوالجينيالنسيج الضام الليفي الكثيف 



Dense regular connective tissueالنسيج الضام الكثيف المرتب -2



مرتب النسيج الضام الكثيف ال





Elastic connective tissue

:  المرن الضامالنسيج 

وضعيتكما في الشرايين الكبيرة حيث 

ة النسيج المرن بشكل صفائح مثقب

ضعتتوتشكل هذه الصفائح عدة طبقات 
الكوالجينيةبينها األلياف 

http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/CorePages/Connective/Connect.htm




Elastic connective tissueالنسيج الضام المرن 

يدرس في . ومكونات خارج خلوية ( صفائح)يمتاز بغزارة حزم االلياف المرنة 

عرجة  وبينها القميص المتوسط  للشريان الكبير المرن حيث نالحظ الصفائح المرنة المت

.الخاليا العضلية الملساء





باالورسيئينالنسيج الضام المرن ملون 



 Reticular Connective tissue:النسيج الضام الشبكي 

(  الكبد , الطحال, نقي العظم , عقد لمفية ) يشكل هيكل األعضاء اللمفية والمولدة للدم 

(  الليف اتأرومال تختلف عن ) الشبكية تدعى بالخاليا استطاالتيتألف من خاليا ذات 

من شبكة من األلياف الشبكية التي تفرز ومن 

,الشبكية الخاليا 

.عليها الخاليا الشبكية واستطاالتها وتستند 



•Reticular  connective tissue

http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/CorePages/Connective/Connect.htm










LOOSE CONNECTIVE TISSUE & DENSE 

IRREGULAR CONNECTIVE TISSUE



DENSE REGULAR CONNECTIVE 

TISSUE



RETICULAR  TISSUE



نسيج ضام رخو في األدمة الحليمية ) البنية النسيجية في الجلد 

( ونسيج ضام كثيف في األدمة الشبكية 



كثيف -رخو : نسيج ضام 


