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 مفردات المحاضرة الرابعة:

 Connective Tissuesالنسج الضامة  ثانياً:

 . مقدمة عن النسيج الضام.1

 . تعريف عناصر النسيج الضام )الخاليا ، األلياف ، المادة األساس(.2

 . تصنيف النسج الضامة )النسيج الضام العام ، النسيج الضام المتخصص(.3

 والكثيف(:. النسيج الضام العام )المفكك 4

 أنواع النسيج المفكك )المتوسط ، الهللي ، المخاطي ، الشحمي ، الشبكي(. -

 أنواع النسيج الكثيف )غير المنتظم ، والمنتظم المطاط والليفي األبيض(. -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . مقدمة عن النسيج الضام:1

والمادة األساس  fibersواأللياف  cellsيتكون النسيج الضام تركيبياً من ثالث مكونات )الخاليا 

ground substance ) ، القالبmatrix  خارج خلوي هو مكون رئيس في النسج الضامة ويتكون من مزيج

يختلف كل منهما في )مادة أساس )بيض أو غراوية وشبكية وصفر أو مرنة( و ألياف بروتينيةمختلف من 

 .(الضامة نوعيته وكميته من نسيج إلى آخر ولهذا يعدان من أهم األُسـس التي يُعتمد عليها في تصنيف النسج

تتميز النسج الضامة بأن خالياها غير متالصقة )توجد مسافات بين الخاليا( ، وأن المادة الخاللية وفيرة 

كل نوع من النسج الضامة له ، و ويكون قوامها إما سائالً أو شبه صلب أو صلب ، تحتوي على أوعية دموية

 .ميزات خاصة من نوع واحد أو أكثر من الخاليا المختلفة

( mesoderm)الذي ينشأ من األديم المتوسط  mesenchymeشأ النسيج الضام من النسيج المتوسط ين

الذي تتميز خالياه بأنوية بيضوية بارزة وكروماتين دقيق وتمتلك العديد من النتوءات السايتوبالزمية الرفيعة في 

أصل كل األنواع األُخرى من  مادة خارج خلوية لزجة وفيرة تحوي القليل من األلياف.. وهذه الخاليا هي

 األنسجة الضامة.

 وتتحدد وظائف النسج الضامة بصورة رئيسة من خالل خواصها الميكانيكية في:* 

( ، كما أن خصائصها supporting tissuesاإلسناد والدعم الهيكلي أو األساسي )تسمى أحياناً بالنسج الساندة  -

 المختلفة وملئ الفراغات.الفيزيائية تسمح لها بربط أجزاء الجسم 

وظيفة دفاعية فيزيائية من خالل لزوجة القالب خارج خلوي )التي تُعزى إلى الحامض الهايلوروني  -

hyaluronic acid التي تُبطئ نمو العديد من البكتريا والجزيئات الغريبة ، كما تعمل ألياف الكوالجين على )

 تريا تعمل على إفراز إنزيمات تحطم محتويات القالب(.تحديد أو حصر موقع اإلصابة )رغم أن بعض البك

وظيفة مناعية.. إذ أن األجسام الغريبة التي تخترق الظهارة تُعترض من قبل خاليا االستجابة المناعية   -

الموجودة في النسج الضامة ، وهذه الخاليا ليست فقط فعالة لالستجابة المناعية )االلتهاب( لكنها تحفز الجهاز 
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عي لتجهيز خاليا اضافية عن طريق مجرى الدم فتهاجر إلى النسيج الضام خالل جدران األوعية الدموية المنا

 .diapedesisالشعرية واألوردة بعملية تسمى االنسالل 

إصالح الجروح.. فتعمل على غلق أي فجوة أو فتحة وبصورة سريعة حمايةً ووقايةً للجسم ، إذ أن الجروح  -

ا المناعية وانتشار أو تكاثر الخاليا المولدة لأللياف )األرومة الليفية( فتعمل الخلية البلعمية تحفّز تدّخل الخالي

على إزالة تجلط الدم واألنسجة المحطمة ، بينما تعمل األرومة الليفية على إفراز مواد القالب خارج خلوي 

لصغيرة منها غالباً تختفي تماماً بينما لمليء الفجوة وسد الجرح ، وتتكون بعدها الندب )األثر بعد اإلصابة( وا

 الكبيرة تبقى بصورة جزئية.

 إنها تعمل كوسط النتشار المواد المغذية والفضالت. -

 

 اليا ، األلياف ، المادة األساس(:. تعريف عناصر النسيج الضام )الخ2

وهذه تظهر دائماً في   cellsresidentالثابتة يمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيستين:  / Cells)أ( الخاليا 

 migratory cellsوالجوالة ( adipocytesوالخاليا الدهنية  fibroblastالنسيج ومثالها )األرومات الليفية 

والبالعم  neutrophilsتدخل وتغادر مجرى الدم لتهاجر وتؤدي وظيفتها في النسج الظهارية ومثالها )العُدالت 

macrophages.) 

 areolar connectiveهي الخلية األكثر شيوعاً في النسيج الضام الحقيقي الهللي  fibroblastاألرومة الليفية  -

tissue  وهي المسؤولة عن تكوين األلياف والمادة األساس ، وتمتاز الخلية بكبر حجمها وتسطحها وبروزاتها

طحي ونواتها بيضوية في المنظر الس spindleالبروتوبالزمية النحيفة المتفرعة ، تظهر مغزلية الشكل  

oval  تحوي مادة كروماتينية دقيقة ونوية أو أكثرnucleolus  واضحة تحت المجهر والهيولي

متجانس وفاتح اللون لذا يصعب تمييزه غالباً ، كما تحوي األرومة الليفية الفعالة أو الفتية على )السايتوبالزم( 

وتشمل  rough endoplasmic reticulumالحبيبية  تركيز عاٍل من الشبكة البالزمية الداخلية الخشنة أو

 هذه الخلية نوعين:

 *fibroblast  خلية فعالة لها القابلية على النمو والتجدد واالنقسام وهو ما يحدث في حالة التئام الجروح والنسج

 الملتهبة.

 *fibrocyte .خلية ناضجة كبيرة العمر غير فعالة 

شائعة االنتشار في النسيج الضام المفكك وتكثر قرب األوعية الدوية وهي خلية  macrophageالبلعم الكبري  -

بسرعة إلى بلعم كبري ذو  transformالتي تدخل مجرى الدم وتتحول  monocyteتشتق من الخلية الوحيدة 

، شكل الخلية غير منتظم وذو بروزات قصيرة غير حادة ولها حركة أميبية ،  phagocytosisفعالية بعلمية 

اتها بيضوية والنويات غير واضحة والسايتوبالزم يتلون أدكن مما في األرومة الليفية وقد يحوي فجوات نو

صغيرة ، والبالعم الكبرية عناصر مهمة في الدفاع عن الجسم فتهضم المواد العضوية الملتهمة بوساطة 

لقابلة للهضم تبقى داخل واألجسام غير ا lysosomesاالنزيمات المحللة الموجودة في الجسيمات الحالة 

 السايتوبالزم.
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في  kupfferفر وبللبالعم الكبرية تسميات مختلفة حسب تواجدها في أنسجة الجسم.. إذ تدعى خاليا ك

في الجهاز العصبي المركزي و  microglialفي الرئة و  alveolar macrophageالكبد والحوصلية البلعمية 

osteoclasts  في نقي العظم وlangerhan's cell .في الجلد 

،  collagenaseو  elastaseو  lysozymeتفرز البالعم الكبرية مواد مهمة مثل انزيمات حالة 

وعندما تواجه البالعم أجساماً كبيرة غريبة تندمج مع بعضها للتعاون على التهامه مكونة خاليا عمالقة تدعى 

 .multinucleated foreign giant cellsريبة الخاليا العمالقة متعددة النوى ذات األجسام الغ

واسعة االنتشار في النسيج الضام ، كبيرة الحجم بيضوية إلى مدورة الشكل حدودها  mast cellالخلية البدينة  -

غير منتظمة والهيولي واضح مملوء بحبيبات كبيرة إفرازية حاوية على مكونات معدلة مناعياً مثل الهستامين 

histamine عة لألوعية الدموية والهيبارين الموسheparin  مادة مانعة لتخثر الدم ، أي أن وظيفة هذه الخلية

هي توسطها في تفاعالت الحساسية من خالل إطالق هذه المعدالت المناعية كاستجابة الرتباط المستضد 

 بسطح األجسام المضادة للخلية.

ي النسج الضامة لكن توجد غالباً في األغشية المصلية غير واسعة االنتشار ف plasma cellالخلية البالزمية  -

والنسيج اللمفي وتكثر في مواقع االلتهابات المزمنة ، وهي صغيرة الحجم كروية أو بيضوية واضحة الحدود 

قرب  clumpsوالنواة كروية أو بيضوية غير مركزية والمادة الكروماتينية شعاعية الترتيب بشكل كتل 

والهيولي متجانس يحوي جهاز كولجي متطور ومتميز  clock-faceأرقام الساعة الغالف النووي تشبه 

وكمية كبيرة من الشبكة البالزمية الداخلية الخشنة التي تحمل الرايبوسومات المسؤولة عن تكوين األضداد 

antibodies التي تتحرر موضعياً أو تنتقل إلى الدورة الدموية أو تخزن ضمن حويصالت سايتوبالزمية. 

توجد بشكل مفرد أو مجاميع صغيرة )عند تجمعها بشكل مجاميع كبيرة  adipose or fat cellالخلية الدهنية  -

يتكون النسيج الشحمي( وتمتاز الخلية بكونها كروية تحوي قطيرة واحدة كبيرة من الدهن تحيطها طبقة نحيفة 

من الهيولي الحاوي على نواة مسطحة في جانب من جوانبه ، تحاط الخاليا الدهنية بشبكة من ألياف شبكية 

قيقة ، والخلية الدهنية كاملة التكوين غير قادرة على االنقسام لذا تتكون خاليا جديدة من خاليا بدائية غير د

 متخصصة )خلية النسيج المتوسط( ، وهناك نوعين من الخاليا الدهنية:

اقة ( تعمل على خزن الطtriglyceridesتحوي قطيرة دهنية مفردة )كليسريدات ثالثية  yellow fat* صفراء 

 وكطبقة عازلة.

تحوي قطيرات دهنية عديدة ، تظهر هذه الخلية غالباً بعد الوالدة في البشر وبوفرة في  brown fat* بنية 

 إلنتاج الحرارة. hibernatingالحيوانات التي تمر بالسبات 

ج األوعية رغم وجودها ضمن نسيج الدم لكنها تنجز وظائفها الرئيسة خار leukocytesخلية الدم البيضاء  -

التي  lymphocyteالدموية.. لذا تالحظ في النسيج الضام المحيط باألوعية الدموية ، مثالها الخلية اللمفية 

متغلغلة بين الخاليا المبطنة لألوعية الدموية الصغيرة ، أو  diapedesisتهاجر مجرى الدم بعملية االنسالل 

التي  -أن تعود لمجرى الدم ، من الخاليا البيض األُخرى قد تكون نشأت من خاليا النسيج الضام نفسه ويمكن 

وهذه تكثر في النسيج الضام للثدي وقت  acidophilic leukocyteالحمضة  -تهاجر إلى النسيج الضام 

 neutrophilicانتاج الحليب وفي القناة التنفسية والهضمية وتحت النسيج الظهاري المبطن لهما ، والعدلة 

leukocyte غادر مجرى الدم في حاالت االلتهاب فقط.التي ت 
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تدخل في تركيب النسج  undifferentiated mesenchymal cellخلية النسيج المتوسط غير المتمايزة  -

الجنينية الضامة ومنها المتوسط ويعتقد أن بعض الخاليا الجنينية لهذا النسيج تبقى في البالغ وهي تشابه 

عب تمييزهما عن بعضهما ما عدا صغر حجم خلية النسيج المتوسط ، كما األرومة الليفية مظهرياً لذا يص

توجد على جدران األوعية الدموية السيما الشعيرات ، بينما األرومات الليفية تكون في تقارب شديد مع 

 tissue cultureاأللياف البيض ، كما يمكن تميزها من خالل استجابتها لحوافز معينة في المزرعة النسجية 

 لها القابلية على التحول إلى أنواع مختلفة من الخاليا. إذ

نادرة الوجود في النسيج الضام المفكك لكنها توجد في النسيج الضام الكثيف  pigment cellالخلية الصباغية  -

وفي الطبقة المشيمية  pia materللجلد وفي الغشاء الذي يحيط بالدماغ والحبل الشوكي المسمى باألُم الحنون 

 neural crestالتي تشتق من العرف العصبي  melanocyte. ومثالها الخلية المالنية choroid coatلعين ل

وللخلية بروزات  mesenchymeخالفاً لبقية خاليا النسيج الضام التي تشتق من النسيج المتوسط 

الجسيمات المالنية سايتوبالزمية غير منتظمة تحوي كبقية السايتوبالزم على حبيبات صباغية صغيرة تدعى 

melanosomes  وهي أجسام بيضوية الشكل محاطة بغشاء رقيق وتحوي صباغ المالنينmelanin  الذي

له دور كبير في امتصاص األشعة الضوئية. كما تحوي أدمة الجلد باإلضافة للخاليا المالنية على حامالت 

وهي بالعم كبرية سبق أن التهمت الجسيمات المالنية من الخاليا المالنية المنحلة  melanophoresالمالنين 

 أو الهرمة.

نجمية الشكل على ارتباط وثيق باأللياف الشبكية ولها بروزات سايتوبالزمية  reticular cellالخلية الشبكية  -

م غير مستمر فيها تشبه خلية طويلة تظهر مرتبطة ببروزات الخاليا المجاورة األُخرى لكن السايتوبالز

النسيج المتوسط ويمكن أن تتحول إلى أنواع مختلفة من الخاليا وبعضها يتخصص لتكوين األلياف وبذلك 

في  lymphatic sinusتشبه األرومة الليفية ، ولبعضها فاعلية بلعمية إذ تكّون جزءاً من جدار الجيب اللمفي 

 fixedفي الكبد والطحال فتسمى بالبالعم الكبرية الثابتة  blood sinusoidالعقد اللمفية أو جيبانيات دموية 

macrophages  عندما يكون عدد البكتريا أو األجسام الغريبة كثيراً ، كما يمكن أن تتحول الخلية الشبكية إلى

 خاليا دم بيض أو حمر.

 كل الكروي تقريباً.توجد في النسيج الضام الغضروفي وتتخذ الش chondrocyteالخلية الغضروفية  -

 توجد في النسيج الضام العظمي وتتميز بشكلها النجمي وبروزاتها الطويلة. osteocyteالخلية العظمية  -

 وظائف خاليا النسج الضامة 

 التمثيل الوظيفي الفعالية أو التمثيل اإلنتاجي نوع الخلية ت

 وظيفة تركيبية األرضيةإنتاج األلياف والمادة  أرومة ليفية وغضروفية وعظمية 1

 وظيفة دفاعية إنتاج األجسام المضادة خلية بالزمية 2

 وظيفة دفاعية إنتاج مكونات مناعية خلية لمفية )أنواع عديدة( 3

 وظيفة دفاعية اشتراك في تفاعالت الحساسية خاليا بيض حمضة 4

 وظيفة دفاعية ابتالع المواد الغريبة والبكتريا خاليا بيض عدلة 5

 وظيفة دفاعية ابتالع المواد الغريبة والبكتريا  بلعم كبري 6

 وظيفة دفاعية ، اشتراك في تفاعالت الحساسية تحرير جزيئات فعالة مثل الهستامين بيضاء قعدةخلية بدينة وخلية  7

 خزن الطاقة ، انتاج حرارة خزن دهون متعادلة هنيةدخلية  8
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 وتشمل األنواع اآلتية: / Fibers األلياف( ب)

ُسميت كذلك للونها األبيض قبل تلوينها وتكون  white or collagenous fibersاأللياف البيض أو الغراوية  -

متموجة في اتجاهات مختلفة ، كل حزمة تتكون من ألياف )يتراوح قطر الواحد منها  bundlesبشكل حزم 

-0.3)يتراوح قطر الواحد منها بين  fibrilsمن لييفات  مايكرون( وكل ليف يتكون من عدد كبير 20-1بين 

مايكرون ويمكن مالحظة اللييف تحت العدسة الزيتية للمجهر الضوئي( موازية لبعضها ومتماسكة بمادة  0.5

مالطية )سمنتية( ، واللييفات ال تتفرع في حين أن الليف الواحد يتفرع وقد يتحد فرع ليف مع آخر ، ويُظهر 

 microfibrilsكتروني أن اللييف متكون من تراكيب خيطية أدق تدعى اللييفات الصغرية المجهر االل

مايكرون(. إن األلياف البيض لينة وقوية لكنها غير مطاطة أي  0.1-0.02)يتراوح قطر الواحد منها بين 

الصمغ الحيواني  تقاوم التمدد وتتكون من بروتين الغراء الذي يتحول عند غليه بالماء إلى سائل جيالتيني هو

animal glue  تنتفخ األلياف البيض عند وضعها في الحوامض والقواعد المخففة وتذوب في القوية منها ،

في المحلول الحامضي وال تتأثر بالعصارة البنكرياسية ، حامض  pepsinوتهضم بوساطة انزيم الببسين 

tannic بان في الماء وهذا أساس عمل دباغة الجلود ، يحول الغراء إلى مادة قوية القوام ويكون مقاوم للذو

 توجد األلياف البيض في األوتار واألربطة.

ُسميت كذلك ألنها تضفي اللون األصفر للنسيج الطري  yellow or elastic fibersاأللياف الصفر أو المرنة  -

ط سميكة أو صفائح عندما توجد فيه بكميات كبيرة ، وتكون األلياف طويلة ورفيعة وقد تكون بشكل شرائ

مايكرون( اعتماداً على شكلها ، تتفرع هذه األلياف وتلتقي وقد تكون  12-1مثقبة )يتراوح قطرها بين أقل من

مفردة وال تشكل حزماً وتكون مرنة وسهلة التمدد ، ويظهر تحت المجهر االلكتروني أن الليف األصفر 

 100رفيعة )قطرها  tubular microfibrilsالواحد يتكون من تجمعات من لييفات صغرية نبيبية 

ويحيط بمنطقة مركزية مكونة من بروتين المرنين  glycoproteinانكستروم( مكونة من بروتين سكري 

elastin  ال يتأثر هذا النوع من األلياف بالغليان وال بالقواعد والحوامض المخففة وال بإنزيم الببسين لكنها ،

فيها. توجد في أماكن تحتاج مرونة كبيرة مثل  elastaseجود إنزيم اإليالستيز تتأثر بالعصارة البنكرياسية لو

 الرئتين والشرايين.

ألياف متفرعة ومتشابكة غير مرئية بالهيماتوكسلين وااليوسين لكنها تُرى  reticular fibersاأللياف الشبكية  -

يُعزى إلى احتواء األلياف الشبكية عند تلوينها بأمالح الفضة بصورة أعمق من األلياف البيض وسبب ذلك 

%( 1مقارنة بما هو موجود في األلياف البيض  hexones% أو أكثر من الهكسونات 6على نسبة عالية )

وتظهر تحت المجهر االلكتروني مكونة من لييفات مشابهة في تركيبها للييفات األلياف البيض لذا يمكن عّدها 

 سيما أن هذا النوع من األلياف أول أنواع األلياف ظهوراً في الجنين ، أليافاً بيض فتية غير تامة التكوين ال

كما أنها ترافق األلياف البيض في بعض المناطق لذا تظهر مرحلة تحول النوع األول إلى الثاني ، وتكثر 

 وفي الحدود بين النسيج الضام والنسج األُخرى.األلياف الشبكية في األعضاء اللمفاوية 

 تتميز بخصائص يمكن ايجازها بما يأتي: / Ground substance األساسالمادة ( ج)

 . مادة شفافة متجانسة ليس لها شكل معين ، تشغل المسافات بين الخاليا واأللياف.1

 . قوامها سائالً أو نصف سائل أو جيالتيني أو صلب.2

الجزيئات )نفاذ المواد المغذية . تعمل على حماية وربط عناصر النسيج الضام ، كما تعد وسطاً لمرور 3

 والفضالت والغازات بين الخاليا( وهجرة الخاليا وأيضاً موضعاً لخزن الماء.
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أكثر أنواعها شيوعاً هو الحامض  glycosaminoglycans (GAGs). تتكون من سكريات أمينية سكرية 4

واد بين الخاليا النسجية وبالزما الذي يرتبط بالماء بسهولة ولذا يسهل تبادل الم hyaluronicالهايلوروني 

وهي عبارة عن عديد  acid mucopolysaccharidesكانت تسمى سابقاً  السكريات األمينية السكريةالدم ، 

 .sulfatedالتي تكون عادة مكبرتة  disaccharideسكريات مكون من تكرار وحدات ثنائية السكريات 

سائل يسمى السائل النسجي  –فضالً عن الخاليا واأللياف والمادة األساس  –يوجد في النسيج الضام 

tissue fluid  ، يترشح من خالل جدران الشعيرات الدموية ، ويتباين حجم السائل النسجي من نسيج إلى آخر

ذمة كما توجد اختالفات فسلجية ومرضية ضمن النسيج الواحد.. ومن الحاالت المرضية الشائعة ما يسمى بالو

edema .التي تحدث عندما يكون هناك زيادة موضعية في حجم السائل النسجي 

 

 م العام ، النسيج الضام المتخصص(:. تصنيف النسج الضامة )النسيج الضا3

 النســــيج الضــــــــام  

 النسيج الضام الخاص النسيج الضام العام أو األصلي أو الحقيقي  

 النسيج المكون للدم اللمف الدم الهيكلي الكثيف المفكك

 لمفي نخاعاني   عظم غضروف منتظم غير منتظم شبكي شحمي مخاطي هللي متوسط
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  النسيج الضام األصليproper  ُسمي بهذا االسم ألنه يعد أساس النسج الضامة األُخرى وأصلها

 .denseوكثيف  looseويصنف تبعاً لدرجة تركز األلياف فيه وكثافتها إلى مفكك 

 . النسيج الضام العام )المفكك والكثيف(:4

هناك أنواع مختلفة من النسج الضامة مسؤولة عن وظائف متنوعة.. وهذه الوظائف تتحدد بأنواع الخاليا 

كمية ونوع وترتيب واأللياف وتركيب المادة األساس ، إذ يصنف النسيج الضام إلى مفكك وكثيف اعتماداً على 

الميزات في النسيج أو  ونات السائدةالمكووفرة الخاليا واأللياف والمادة األساس ، ويُشير االسم إما إلى 

 .التركيبية له

باحتوائه على العديد من األلياف المفككة وغير الكثيفة فضالً عن  النسيج الضام المفككعموماً يتميز 

العديد من الخاليا ، ومعظم الظهارة تستند إليه ، فهو يسند ويدعم العديد من التراكيب التي تكون بشكل طبيعي 

ية تحت ضغط واحتكاك منخفض ، وهذا النوع من النسج شائع جداً يملئ المسافات بين مجاميع الخاليا العضل

 األدمةمن  papillaryويكّون طبقة تنغمد فيها األوعية الدموية واللمفاوية ، كما يوجد في الطبقة الحليمية 

dermis  األدمة تحت وفيhypodermis  وفي البطانة المصلية للتجاويف الصفاقيةperitoneal  والجنبية

pleural  وفي الغدد واألغشية المخاطيةmucous membranes. 

النسيج كل المكونات الرئيسة للنسيج الضام األصلي وال توجد عناصر بارزة فيه ، وأغلب  يشمل هذا

الخاليا هي األرومات الليفية والبالعم فضالً عن األنواع األُخرى ، يملك النسيج لزوجة رقيقة ومرونة ووعائي 

 وليس مقاوماً جداً للشد.
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 ، الشحمي ، الشبكي(: لي ، المخاطيأنواع النسيج المفكك )المتوسط ، الهل -

 mesenchymal cells/ يتكون من خاليا تسمى خاليا النسيج المتوسط mesenchyme. النسيج المتوسط 1

بروزاتها المتفرعة تظهر متصلة ببعضها دون استمرارية للسايتوبالزم بينها وتنغمر هذه الخاليا ضمن مادة 

كرة ، أما في المراحل المتقدمة من النمو فتظهر فيها لييفات بينية سائلة قابلة للتخثر في المراحل الجنينية المب

دقيقة ، ويوجد هذا النسيج في األجنة في األسابيع المبكرة ثم يختفي تدريجياً إذ يتخصص ويتحول إلى أنواع 

 أُخرى من النسج.

بالنسج الواقعة تحته / أكثر األنواع انتشاراً في الجسم فهو يوجد تحت الجلد ليربطه areolar. النسيج الهللي 2

التي تنغمر فيها معظم تراكيب الجسم بضمنها األعصاب واألوعية الدموية ، ويوجد في األغشية المصلية 

كالتي في القلب والرئتين والقناة الهضمية كما يوجد في المساريق ، ويتكون من أغلب عناصر النسيج الضام 

التحضيرات االعتيادية ، ويحوي ألياف بيض سائدة  حيث أن مادته األساس شبه سائلة يصعب مشاهدتها في

وصفر وقليل من األلياف الشبكية ، وهناك الكثير من خاليا النسيج الضام لكن األرومات الليفية والبالعم هي 

 األكثر شيوعاً.

وفي  Wharton's jelly/ يوجد في الحبل السري للجنين بشكل جيالتين وارتون mucous. النسيج المخاطي 3

وفي لب السن الفتي ، يتكون من أرومات ليفية نجمية الشكل  vitreous humorخلط الزجاجي لعين البالغ ال

في المنظر السطحي ومغزلية في الجانبي ، وبروزات هذه الخاليا تظهر متصلة بتلك التي تجاورها وتقع 

المطاطية أو الشبكية وقد  ضمن مادة أساس شبه جيالتينية تنتشر فيها ألياف بيض دقيقة وقليل من األلياف

 تحوي بالعم وأرومات ليفية.

/ تنتشر الخاليا الشحمية في النسيج الضام وعند تجمعها بأعداد كبيرة فيه يسمى adipose. النسيج الشحمي 4

النسيج شحمي ، وكل خلية تكون محاطة بشبكة من ألياف شبكية دقيقة ويوجد بين الخاليا الشحمية أرومات 

والنسيج الشحمي غير ثابت إذ  mastوخاليا بدينة  acidophilsلمفية وكريات دم بيض حمضة ليفية وخاليا 

أن هناك اتزان بين ترسب المواد وسحبها ، ويتكون الدهن ضمن الخاليا من المواد الكربوهيدراتية 

بعد تكونه  والحوامض الدهنية المتكونة من هضم الغذاء الدهني أو من سكر الكلوكوز في الكبد.. حيث ينتقل

إلى الخاليا الشحمية. يوجد هذا النسيج في اإلنسان تحت الجلد وفي المساريق ونقي العظم وحول الكليتين وفي 

 shock absorberالغدتين الكظريتين ، وفضالً عن وظيفته في خزن المواد الدهنية يكون ماصاً للصدمات 

وهناك النسيج الشحمي البني الموجود في األجنة  وعازالً لمنع فقدان الحرارة واكتسابها من خالل الجلد ،

المتقدمة في العمر وفي الحيوانات الصغيرة والتي تمر بدورة سبات.. إذ أن له أهمية في إنتاج الحرارة عن 

النسيج الشحمي األبيض أو األصفر الذي يكّون جميع النسيج الشحمي في اإلنسان البالغ تقريباً ، ويكون 

ي غنياً باألوعية الدموية وتحوي خالياه كمية كبيرة من الجسيمات الحالة وكذلك قطيرات النسيج الشحمي البن

دهنية متعددة بدالً من واحدة كبيرة )في حالة النسيج األبيض أو األصفر( وتظهر القطرات بشكل فجوات في 

 التحضيرات النسجية الشائعة االستعمال.

لنسج الضامة يتميز بوجود شبكة من االلياف الشبكية المرافقة / نوع بدائي من اreticular. النسيج الشبكي 5

للخاليا الشبكية وتنغمر الخاليا واأللياف ضمن المادة األساس السائلة القوام غير المتقبلة للملونات ويوجد هذا 

لكنه النسيج في األعضاء اللمفية ونقي العظم والكبد ويشبه النسيج الضام الشبكي في مظهره النسيج المتوسط 

 يكون غير واضح حيث تتداخل معه بصورة طبيعية خاليا أُخرى كاللمفية وخاليا دموية أُخرى.
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فإن األلياف فيه تكون عديدة ومكتظة بكثافة وهناك سيادة لأللياف الغراوية  النسيج الضام الكثيفأما 

ومة والحماية ويكون أقل مرونة والخاليا متناثرة نسبياً والمادة األساس أقل مما في المفكك ، وهو يمنح المقا

ومقاوم أكثر للشد.. عندما تترتب األلياف فيه بشكل حزم بدون توجيه ثابت )عشوائية االتجاه( فإنه يدعى بالكثيف 

غير المنتظم وهو مقاوم للشد من جميع االتجاهات ويوجد في البشرة. أما في الكثيف المنتظم فتترتب حزم 

والتي هي تراكيب  tendonsقاوم للشد باتجاه واحد ويوجد في األوتار األلياف حسب نمط ثابت فيكون م

 اسطوانية متطاولة تربط العضلة بالعظم.

 الليفي األبيض(:أنواع النسيج الكثيف )غير المنتظم ، والمنتظم المطاط و -

/ يتخذ شكل صفائح ، أليافه تتشابك فيما بينها بغير انتظام وفي اتجاهات irregular. الكثيف غير المنتظم 1

مختلفة لذا يقاوم التوتر من مختلف االتجاهات ، ورغم أن األلياف البيض هي السائدة لكن توجد الصفر 

 periosteumوالشبكية أيضاً لكن بأعداد قليلة ، يكّون هذا النسيج أدمة الجلد ويوجد بشكل سمحاق العظم 

، ويكّون أيضاً أغلفة تحيط ببعض األعضاء في الجسم كالعقد اللمفية  perichondriumوسمحاق الغضروف 

lymph nodes  والكبدliver. 

/ تترتب معظم األلياف بصورة منتظمة وبذلك تقاوم الشد أو التوتر من اتجاه واحد regular. الكثيف المنتظم 2

 إلى نوع األلياف السائدة فيه: فقط ، ويصنف هذا النسيج إلى نوعين نسبة

: لونه أصفر الحتوائه كمية كبيرة من األلياف الصفر وتكون بشكل شرائط سميكة تتفرع غالباً elasticالمطاط  -

بزوايا حادة وتلتقي ويكون بعضها موازياً بعضها اآلخر تقريباً ، وتكون محاطة بشبكة من ألياف شبكية ، 

فر مشغولة بقليل من األلياف البيض التي تظهر متموجة وباألرومات الليفية والفسح الضيقة بين األلياف الص

في  ligamentsونوى األرومات الليفية طويلة أو بيضوية ، يوجد هذا النوع من النسيج في قسم من الربط 

الصفر منطقة الرقبة في الحيوانات ذوات األربع والربط الصغيرة بين الفقرات في اإلنسان التي تدعى بالربط 

ligament flava  ويوجد هذا النسيج أيضاً في الحبال الصوتية الحقيقية ،true vocal cord  وفي األوعية

 الدموية ، وكل هذه المناطق معرضة للتمدد والرجوع إلى حالتها الطبيعية عند زوال المؤثر.

التي تربط العضالت بالعظام ، ويتمثل أيضاً بكثير  tendons/ يتمثل باألوتار white fibrousالليفي األبيض  -

من الربط ، ويتكون الوتر من عدد كبير من األلياف البيض الموازية بعضها لبعض التي تحصر بينها 

، وتظهر هذه الخاليا في المقطع  tendon cellsاألرومات الليفية المسماة في حالة الوتر بالخاليا الوترية 

ثيراً وبشكل صفوف ، أما في المستعرض فتظهر نجمية الشكل ذات بروزات الطولي للوتر مسطحة ك

سايتوبالزمية تمتد بين حزم األلياف البيض. كل ليف أبيض يتكون من حزمة من اللييفات مكوناً الحزمة 

أو حزمة  .secondary b، تتجمع بعض حزم أولية )ألياف( مكونة حزمة ثانوية  primary bundleاألولية 

fascicle  تحاط هذه الحزمة بغالف من نسيج ضام مفكك يدعى اللفافة الوترية الداخليةendotendineum  ،

ويكون الوتر المتكون من عدد من الحزم الثانوية مغلفاً بنسيج ضام سميك مكوناً لفافة وترية خارجية 

epitendineum هذه الصفائح في . يوجد في األوتار الكبيرة صفائح شعاعية من نسيج ضام مفكك وتتقارب

وتضم كل باحة مجموعة من الحزم الثانوية  Vمركز الوتر تقريباً وتقسم الوتر على باحات بشكل حرف 

 .peritendineumتدعى كل صفيحة من هذه الصفائح بإسم اللفافة الوترية المحيطية 

في كل طبقة مخالفاً يكون للربط التركيب النسجي نفسه للوتر ، لكنه أقل انتظاماً ويكون ترتيب األلياف 

لترتيبها في الطبقات المجاورة وال يمكن فصل هذه الطبقات عن بعضها ، وتمتد األوعية الدموية واألعصاب 

 ضمن هذه األغلفة لكنها ال تخترق الحزم الثانوية.


