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Epithelium Tissue النسيج الظهاري   

م مع بعضها على الرغ متراصةمن خاليا متعددة األضالع  الظهاريةتتكون االنسجة 

ويعد شكل الخاليا وانتظامها في طبقات العاملين بشكل كبير.  منتظمة من كونها غير

 .األغشيةاالساسيين في تصنيف 

او تكون محاطه بها    basal laminaفوق صفيحه قاعدية الظهارية األنسجةوتقع  

تفصل النسيج الظهاري عن النسيج الضام الواقع تحته والمحتوي على  الصفيحةوهذه 

 membraneتكون على شكل  الظهاريةواألنسجة  ,الدموية واالعصاب األوعية

 glands.  غدد او اغشية

طح عن صفائح من الخاليا تغطي السطح الخارجي او تبطن الس فاألغشية :عبارة

فهي على شكل بروزات سفلية تنمو من السطوح الظهارية نحو  الداخلي .اما الغدد:

الظهارية تشكل  فاألنسجة الوظيفية الناحيةاما من  النسيج الضام الذي يقع تحته,

الى  باإلضافة باإلفرازأغطيه وبطانات للسطوح كما تقوم االغشية والغدد معا 

هناك من خاليا االنسجة و  . absorption اشتراكهما في عمليه االمتصاص

 myoepithelialcالظهارية المتخصصة للتقلص )الخاليا الظهارية العضلية

cells  )  ) وقليل من الخاليا الحسية )الظهارية العصبية.  

( squammnous) ومن ناحية الشكل هناك خاليا ظهارية اساسية هي  الحرشفية

فالخاليا الحرشفية مسطحة كثيرا (, columnar) العمودية ( و cuboidalالمكعبة)

 وارتفاعها أقل بكثير من عرضها وتبدو من الجانب متسمكة مركزيا عند موقع النواة 

فذات شكل يشبه الصندوق يكون فيه االرتفاع والعرض  أما الخاليا المكعبة:

من العرض والنوى  فيها االرتفاع اعلى بكثير بينما العمودية: ,متساويين تقريبا

لذ تكون كروية ومركزيه الموقع  الخليةمعها موازية للمحور وشكلها يشبه شكل بأج

بشكل عام في الخاليا المكعبة  ومسطحة في الخاليا الحرشفية وبيضوية في الخاليا 
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 عن التغذيةتتم  ال توجد في النسيج الظهاري اوعية دموية او لمفاوية اذ العمودية.

 في النسيج الضام الواقع تحت النسيج الظهاري. من االوعية المنتشرةطريق االنتشار 

 يوجد الكثير من األلياف العصبية الصغيرة في النسيج الضام الواقع تحت األغشية

العصبية الصفيحة القاعدية لتسير بين  لألليافالظهارية وتخترق التفرعات النهائية 

           .الخاليا الظهارية 

 Simple epithelial tissues  األنسجة الظهارية البسيطة  

 simple squamous epithelial النسيج الظهاري الحرشفي البسيط  -1

tissue 

المكونة لهذا النسيج مسطحة رقيقة ذا حافات غير منتظمة متداخلة مع بعضها  الخاليا

 تظهر الخاليا ذات السايتوبالزم رقيق مع انتفاخات موضعية مكونة صفيحة مستمرة.

تتواجد فيه النوى .اما من الناحية التركيبية فان هذا الوصف يشمل في المكان الذي 

الدموية واللمفاوية والميزوثيليوم المبطن للتجاويف  لألوعيةايضا االندوثيليوم المبطن 

 البريتوني(و التاموري و )الجنب   المصلية

  Simple cuboidal epithelialالنسيج الضهاري المكعب البسيط  -2

ذا النسيج صندوقيه الشكل او بشكل مكعب اما في المظهر السطحي فان تظهر خاليا ه

الخاليا تظهر متعددة االضالع . يوجد مثل هذا النسيج في الوحدات الفارزة والقنوات 

 .للعديد من الغدد كما يغطي سطح المبيض  على حد سواء

 Simple columnar epithelial tissueالنسيج الظهاري العمودي البسيط  -3

ذات نوى تقع على  مكونان من خاليا طويلة العموديةيظهر هذا النسيج في المقاطع 

مستوى واحد تقريبا تكون اقرب الى القاعدة منه الى السطح القمي .يشترك مثل هذا 

مبطنا لكثير من الجهاز الهضمي  النسيج في االفراز واالمتصاص لذلك فانه يوجد

في مثل هذه االماكن يوجد اكثر من نوع من والقنوات الكبرى للعديد من الغدد .و
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الخاليا  مثل الغدد الكأسية الشكل الفارزة للمخاط  والمنتشرة بين الخاليا 

 )الرحم واالنبوب الرحمي و العمودية .يبطن هذا النوع من االنسجة الظهارية

والقنات المركزية للحبل الشوكي . القنيوات الصادرة للخصية والقصيبات داخل الرئة  

 Pseudo stratified epithelial tissue  الكاذب النسيج الظهاري الطبقي-4

نواها في المقطع العمودي واقعة في  تظهريتكون من اكثر من نوع من الخاليا 

مستويات مختلفة موحية بان النسيج مكون من اكثر من اكثر من طبقة من الخاليا. 

واجزاء من  رى للعديد من الغدد,مبطنا للقنوات  ا لمفرغة الكب جهذا النسييوجد 

 المفرغة للجهاز التناسلي الذكري. االحليل والقنوات التنفسية الكبرى وبعض القنوات

 Stratified epithelial tissues   األنسجة الظهارية الطبقية

لذا فهي تقع في اماكن  البسيطةاالذى من االنسجة  األنسجةيمكن ان تقاوم هذه  

                                                                                                 .تمزقمعرضه لالحتكاك وال

 Stratified squamousالنسيج الظهاري الطبقي الحرشفي  -1

epithelial tissue 

 المكعبةنسيج سميك خاليا العليا فقط مسطحه اما الطبقات العميقة فهي تتراوح ما بين 

يكون رطبا وفي هذه الحالة يكون غير  ءالمريودية توجد في مرئ والجلد .ففي والعم

 خشنةمتقرن اما في الجلد فيكون السطح جافا او تتحول الخاليا عند السطح الى طبقه 

مقاومه وغير حية تدعى قرنين لذا يدعى هذا النسيج بالنسيج الظهاري الطبقي 

حتكاك ومانعه للدخول البكتيري والماء الحرشفي المتقرن ومادة القرنين مقاومه لال

 بشكل نسبي.                                              

 Stratified cuboidal epithelial   الظهاري الطبقي المكعب النسيج -2

tissue                                                                         هذا يتكون

ويوجد في قنوات الغدد العرقية للبالغين  المكعبةقتين من الخاليا من طب النسيج
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 السطحيةفقط وعندما يبطن هذا النوع أنبوبا ما فان خاليا الطبقة او الطبقات 

 القاعدية. الطبقةتوجد بشكل اصغر من خاليا  في المقطع العرضي

 

 Stratified columnar      النسيج الظهاري المطبق العمودي -3

epithelial tissue                                                                                                               

 منتظمةمنه مكونه من خاليا قاعدية عديدة االضالع غير  القاعديةتكون الطبقات 

دي الطويل . السطحية فقط من النوع العمو الطبقةوواطئة نسبيا بينما تكون خاليا 

 المفرغةمثل هذا النسيج يبطن جزء من االحليل الذكري ووجد في بعض الغدد 

 يج نادرا نسبياسوهذا الن الملتحمةالكبرى وفي 

لنسيج الطبقي االنتقالي                                                                                    -4ا

يوجد هذا النسيج مبطنا للجهاز البولي في الحوض الكلوي نزوال الى االحليل وهذه 

يختلف تبعا لدرجة اتساعه فتكون  مظهرهاالماكن معرضه الى تغيرات ومن هنا فان 

من النوع المكعب وحتى العمودي وتكون خاليا المستويات الوسطية  القاعدية الطبقة

السطحيه فهي تتراوح مابين المكعبه  االضالع اما الطبقات ومتعددةمكعبه 

 .والحرشفيه اعتمادا على درجة االتساع

 Endothelium and Mesothelium   االندوثيليوم والميزوثيليوم

الميزوثيليوم فهو بطانة تجاويف  ابينم االندوثيليوم يبطن قنوات الدم واللمف جميعها,

وكالهما نسيج ظهاري حرشفي  توني (الجسم المصليه )التاموري والجنب والبري

عده منها لهما نشاط  الوظائفولهما القابلية على  والقابليةبسيط ويختلفان في االصل 

لأللياف. المولدةعلى تكوين الخاليا  القابليةالتهامي ولهما   

                      االلتصاق الخلوي في األغشيه الظهاريه                                
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بالتصاق خليه _بخليه  فما يعراالخرى  األنسجة في الغشاء الظهاري و            

بشكل كبير كما في  حتى تتمكن من مقاومة القوى االليه التي تحاول فصل الخاليا

صلبة نسبيا فوق سطح النسيج الظهاري الطبقي الحرشفي  غذائيةحالة مرور ماده 

 الظهاريةالواقعة بين الخاليا  الفسحة.ان  ءريوالمغر المتقرن المبطن للتجويف الفم 

نانومتر وتشغلها ماده من الخاليا  (22_11بين ) ضيقة اذا تتراوح ما المتجاورة

من  المكشوفةان الفعل الرابط للكاربوهيدرات  ,السكري ستعرف الكا المتجاورة

وجبه ق كما تحتوي المواد على ايونات مصادور في االلتا لهالسكرية البروتينات 

 األغشية البالزمية وبصوره خاصة الكالسيوم ذات اهميه في االلتصاق بين الخاليا و

 في العديد من الحاالت بل تظهر متوازيةتكون بصوره   لخليتين متجاورتين ال

 بصورة السنه واخاديد 

  الخلويةااللتحامات 

وهما :             وصف االلتحام المتخصص بين الخاليا هنالك عامالن يؤخذان بالحساب عند

 اوانها بالبقعةاوال:   الشكل وامتداد منطقه التماس فقد تكون ذات امتداد محدود يدعى 

                                                                        . بالحزمةبشكل صفيحه تدعى  او تحيط بشكل حزام او تاج وتدعى بالنطيقه

 المغلقةطبيعه التماس الخلوي وتستخدم فيه المصطلحات مثل  ي والتراص النسب ثانيا:

 الفعلية الناحيةمن  الخلويةبين  الفسحةوااللتصاق والفسيح ,ففي نوع المغلقة تزول 

للغشائين البالزميين على تماس او حتى ملتحمين ,اما في  الخارجيةوتبدو السطوح 

 ون ظاهرة وتتراوح سعتها ماااللتحامات االلتصاقيه فان الفسحه بين خلويه  تك

ترافق السطوح السايتوبالزميه لالغشيه  (نانومتر وفيها مادة كثيفة,21_22بين)

المتقابله يرتبط باالتصال الخلوي بدال من االلتصاق الخلوي وسنلقي نظرة حول 

                                                        :التخصصات االلتحامية فيما يلي 

 االلتحامات المغلقه  -
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تكون بشكل حزام يحيط بكامل الخلية قرب حافتها النهائيه او القميه اذ يطلق         

يرى تركيب خماسي  اإللكترونيعليها بالنطيقة المغلقة  وعند استخدام المجهر 

الصفائح وذلك يعني ان ثالث خطوط كثيفة تنفصل بخطين شفافين مع التحام ظاهر 

متشابهة في  فهي الخارجيين اما الحزمه المغلقه نالغشائييفي  يةالخارجللوريقات 

لبعض  المبطنةثيليه داالندو التركيب كلها ذات شكل شريطي وهذا النوع بين الخاليا

              الشعرية. الدموية األوعية

 االلتحامات االلتصاقية  -

تصاقيه بفسحه بين تنفصل االغشيه البالزميه المتجاوره عند منطقه االلتحامات االل

خلوية محتويه على ماده وهذه االلتحامات تعمل على التصاق الخاليا .يمكن تمييز 

 .نوعين منها اعتمادا على اشكالها والمادة الخيطيه

 لنطيقة االلتصاقية                                                    -1

للسطح الجوفي على مقربه من تكون شريطا كامال حول الخاليا الظهارية المتجاورة 

بينها فسحه  المتوازية المتجاورة البالزمية واألغشية المغلقة للنطقيةالسطح القاعدي 

 النطقيةبماده خيطية دقيقة . تعمل  مملؤة( نانومتر 22_11بين خلوية تتراوح)

 في الخاليا. المتولدةعلى الربط االلي للخاليا ونقل  القلبيةااللتصاقيه مثل العضلة 

النهائية تساعد على تقلص الزغيبات في  الشبكةعلى توتر  المحافظةومن خالل 

      .بعض االنسجة الظهاريــــــــــــــــــــــــــــه 

 بقعة االلتصاق -2      

بقعة االلتصاق وهي تراكيب قرصيه  النوع الثاني من االلتحامات االلتصاقيه هو   

 القاعدية الصفيحةالطولية عموديه على  ومحاورها (212_012صغيره ابعادها )

لألغشية الظهارية توجد بمستوات مختلفه على المتقابله الجانبيه للخاليا .وعند الجسم 

نانومتر تنحصر بين االغشية البالزميه  (02_22الرابط توجد فسحه بين خلوية )
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بقة المتوازية .وهذه الفسحة مملؤة بمادة خيطية وتشطر بطبقة خيطية تعرف بالط

 المركزية .                                                     

 االجسام الرابطة النصفية                           

جاوره للصفيحه القاعدية السفلية والنسيج الضام موهي توجد على السطوح القاعدية ال

وترية وهي من الجانب المظهري عبارة عن جسم رابط بقعي ذات حزم خيطية ت

مثبته في نصف الجسم الرابط .وتوجد في الخاليا التي يحصل فيها شد ألي كما في 

  .البشرة والنسيج الظهاري العنقي 

 االلتحامــــــــــات الفجوية -   

( 0_2بين) وفي هذا النوع تنفصل االغشية البالزمية المتجاورة بفسحه تتراوح ما

جدا للسطح ,يظهر داخل الفسحة شعاع نانومتر وفي المقاطع المماسيه والقريبة 

_ وتكون قناة مركزية .االلتحامات 7سداسي من جزيئات اسطوانية الشكل قطرها 

واسع في الجسم ولكنها تستخدم في العضلة الهيكلية وخاليا الدم  لتنتشر بشكالفجوية 

ويعتقد بان هذه القنوات تسمح بانتقال الجزيئات الصغيره مثل االيونات  فقط.

كريات واألحماض االمينيه وبعض الهرمونات .وفي بعض االنسجة مثل العضلة والس

اي تقوم بفعل  الملساء والعضلة القلبية تدعى االلتحامات الفجويه بالوصالت

وبذلك تزدوج  الكهربائية وهذاما يسمح بتزامن النشاط بين الخاليا االنبعاثات

 .الكترونيا 

 

  Connective tissuesاالنسجة الضامة او الرابطة 

 Mesenchymalتنشأ االنسجة الضامة من نسيج يدعى بالنسيج الميزنكيمي  

tissue  الذي ينشأ بدوره من الطبقة الجنينية الوسطىMesodermالى  , وباالضافة

وظيفة النسيج الضام في ربط اجزاء الجسم المختلفة بعضها ببعض فأنه يعمل ايضاً 



Histology                                                            Asst. Lec. Eqbal  A.Gatea 
 

9 

 

على اسناد اجزاء الجسم المختلفة لذا فهو يطلق عليه ايضاً في بعض االحيان بالنسيج 

 .Supporting tissueالساند 

.الخاليا 1 -يتكون النسيج الرابط بصورة عامة من عناصر رئيسية ثالثة هي: 

Cells ,2 االلياف .Fibers ,0 الكثير من المادة االساسية .Grand substance. 

 : الصفــات العامة لألنسجة الضامة 

 الجرثومية الوسطى ) الميزوديرم ( .  ـ تنشأ من الطبقة 1          

 ـ ال تستقر خالياها على غشاء قاعدي. 2          

ـ المادة الخلوية فيها متسعة وتتكون من مادة خاللية صلبة أو سائلة وألياف  0          

 بروتينية.

 ـ يتخللها أوعية دموية أو شعيرات دموية. 0          

 وتصنف األنسجة الضامة تبعا لطبيعة المادة الخاللية فيها إلى األنواع التالية:

 خاللية فيها جيالتينية.أ ( األنسجة الضامة األصيلة: المادة ال

ب ( األنسجة الهيكلية: وتحتوي على نوعين من األنسجة األساسية تسمى الغضروف 

والعظم مادتها الخاللية صلبة إذا ترسب فيها الكالسيوم وتكون أقل صالبة إذا تخللتها 

األلياف البروتينية وهي نوعان من األلياف, صفراء تكون فيها األلياف منفرد 

 ن فيها األلياف في حزم.وبيضاء تكو

 ج ( األنسجة الضامة الوعائية, المادة الخاللية فيها سائلة كالدم والليمف.
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 CONNECTIVE TISSUES PROPER  األنسـجة الضامة األصيـلة 

تتميز هذه األنسجة باحتوائها على كمية كبيرة من المادة بين الخلوية تتركب من       

جيالتينية. وتكاد توجد هذه األنسجة في  Matrixلية نوعين من األلياف ومادة خال

 جميع أجزاء الجسم, وتعرف منها األشكال التالية:

  Arcolar connective tissue  النسيج الضام الفجوي األصيل:ـ  1

يتميز هذا النوع بوجود فجوات عديدة بين خالياه مما يجعل له مظهر شبكيا, ويكون 

بين الجلد والعضالت, كما يربط العضالت إلى بعضها  هذا النسيج الطبقة الموجودة

البعض, ويوجد أيضا في القناة الهضمية وأجزاء أخرى عديدة من الجسم. و يحتوي 

هذا النسيج على أنواع مختلفة من الخاليا ونوعين من األلياف وإليك وصف محتويات 

 النسيج: 

 ( fibrocytes ) الخاليــا الليفية: 

ن ألياف النسيج الضام , وهي خاليا ممدودة مدببة الطرفين خاليا إفرازية تكو

 وتحتوي كل منها على نواة بيضاوية .

 ( mast cells) الخاليـا الصاريـة :

خاليا كبيرة بيضية الشكل , لها أنوية مركزية مستديرة وتنتشر فيها حبيبات عديدة 

ية للنسيج الضام .كما أنها قاتمة اللون , وتقوم هذه الخاليا أساسا بإفراز المادة الخالل

داخل األوعية   الذي يمنع تجلط الدم heparinتفرز بعض المواد مثل مادة الهيبارين 

الذي يفرز بكثرة في بعض أنواع الحساسية  histamineالدموية و الهيستامين 

الذي يحدث ضيقا  serotoninويتسبب في إتساع األوعية الدموية , والسيروتونين 



Histology                                                            Asst. Lec. Eqbal  A.Gatea 
 

11 

 

 لدموية .في األوعية ا

 (  macrophages)الخاليا البلعمية ) اآلكلة (  

خاليا أميبية ) غير منتظمة الشكل ( ذات أنوية مستديرة , لها القدرة على الحركة 

بحماية الجسم من اإلصابة   داخل النسيج بمساعدة أرجل كاذبة , وتقوم هذه الخاليا

 د األخرى الغريبة .باألمراض المختلفة عن طريق التهامها للبكتريا والموا

 ( cosinophils )الكريات المحبة للحمض 

نوع من كريات الدم البيضاء والتي لها قابلية كبيرة لألصباغ الحامضة , ويحتوي كل 

 منها على نواة ذات فصين صغيرين وعدة حبيبات سيتوبالزمية .

 (  lymphocytes )الكريات الليمفية  

 نوع آخر من كريات الدم البيضاء خالياها أصغر وذات أنوية مستديرة .

 ( plasma ) خاليـــا البالزمـــا 

خاليا كروية صغيرة لها أنوية كبيرة غير مركزية , ويعتقد أنها تلعب دور في إنتاج 

 األجسام المضادة حيث أنها تزداد في العدد في بعض الحاالت المرضية .

 ( adipose   ) الخاليا الدهنية

يتجمع مخزون المواد الدهنية داخل السيتوبالزم , وتظهر هذه المواد في                 

البداية على هيئة قطرات دهنية دقيقة تزداد في الحجم تدريجيا ثم تتحد مع بعضها 

البعض في كرية دهنية كبيرة , وتنحصر السيتوبالزمة نتيجة لذلك في طبقة رقيقة 

شاء الخلية , كما تدفع النواة إلى أحد جوانب الخلية . وتكثر هذه محيطية تبطن غ
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 األنواع من الخاليا بنوع خاص في النسيج الضام ألدهني . 

 ( white ( collagenous ) fibres ) األلياف البيضـــاء ) الكوالجينية ( 

وتوجد في حزم   collagenتتكون من مادة بروتينية خاصة تعرف بالكوالجين 

ة متموجة تتفرع وتتشابك مع بعضها البعض , ولكن األلياف المنفردة ال تتفرع , كبير

وتتحول هذه األلياف إلى مادة جيالتينية بالغليان في الماء , وتذوب في الببسين , 

 وتنتفخ بدرجة كبيرة إذا عولجت بحامض الخليك .

 ( yellow ( elastic) fibres) األليف الصفراء ) المرنة ( 

ليف منفردة مستقيمة تتفرع وتتشابك مع بعضها البعض , وتتكون هذه توجد كأ

وتذوب هذه األلياف في  elastinاأللياف من مادة بروتينية أخري تعرف باال لستين 

 التربسين , ولكنها ال تتأثر بحامض الخليك أو بالغليان في الماء.

 Fibrous connective tissue   :  ـ النسيج الضام الليفي 2

هذا النوع من األنسجة الضامة , تغلب األلياف البيضاء على األلياف الصفراء , في 

وتجري حزم األلياف البيضاء فيه موازية لبعضها البعض , ويوجد هذا النوع من 

النسيج الضام في التراكيب التي تعمل على شد األجزاء المتجاورة من الجسم إلى 

 لتي تربط العضالت بالهيكلبعضها البعض , كما في الروابط واألوتار ا

 Elastic connective tissues ـ النسيج الضام المرن :  3

هذا النسيج على عكس النوع السابق , تغلب فيه األلياف الصفراء المرنة           

على األلياف البيضاء . ويوجد هذا النوع من النسيج الضام في األعضاء التي تحتاج 



Histology                                                            Asst. Lec. Eqbal  A.Gatea 
 

13 

 

ي تمكنها من التمدد ثم العودة إلى حالتها الطبيعية مرة إلى بعض المرونة والقوة الت

 أخرى , كالشرايين والرئتين واألربطة التي تصل بين بعض العظام .

 Reticular connective tissue ـ النسيج الضام الشبكي  4

يحتوي هذا النوع من األنسجة الضامة على القليل من حزم األلياف البيضاء           

على مادة خاللية متسعة تكثر بها الخاليا الليمفية . ومثل هذه الخاليا القصيرة , و

كثيرة التفرع تتقاطع تفرعاتها مكونة شكال شبكيا , كما في النسيج الضام الخاص 

 بالطحال ونخاع العظام .

 Mucous connective tissue ـ النسيج الضام المخاطي  5

يحتوي هذا النوع على ألياف قليلة , ومادته الخاللية جيالتينية ويوجد أساسا             

 في األعضاء الجنينية وخاصة في الحبل السري .
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 Specialized connective tissue Blood (الدم ) النسيج الضام الخاص

 السائلة الخلويةبين  المادةو  الدمويةلدم  نسيج ضام متخصص مكون من الخاليا ا    

لتر وكميا  1يبلغ حجم الدم في االنسان البالغ المعافى بحدود تدعى بالزما الدم  التي

في الحالة % من وزن الجسم. تصنف خاليا الدم على اساس مظهرها  8يكون الدم 

الطرية وعدم استخدام الصبغة الى نوعين رئيسين هما: الخاليا الدموية و الخاليا 

 البيضاء. 

  Erythrocytesخاليا الدم الحمر 

و تفقد كرية الدم الحمراء ية التميز متخصصه وظيفيا لنقل االوكسجين هي خاليا عال

في اللبائن نواتها و عضياتها السايتوبالزميه اثناء التكوين و تكون ذات شكل قرصي 

على تغير شكلها بصوره كبيره وهذا  القدرةمقعر الوجهين و الكريات مطاطه لها 

دليل قدرتها على المرور خالل االوعية الشعرية ذات االقطار الصغير ان كريات 

 (5 - 5.5الرجال )في  للدم و تتراوح  المكونةالدم الحمراء اكثر من أي العناصر 

 المساحةحساب  .0(مليون كريه / ملم5 - 4.5اما في النساء ) 0مليون كريه /ملم

لكريات الدم الحمراء في جسم االنسان مشير اذ تقدر المساحة ب  الكلية حيةالسط

الواحدة ذات  الدمويةوهذه المساحة الواسعة تتيح التبادل الغازي . الكرية  2م 0122

لون اصفر مخضر شاحب في الحالة الطرية واحمر في التجمعات الكثيفة من كريات 

سا والنواة معدومة. تحاط الكرية بغشاء بالزم متجانيظهر السايتوالدم الحمراء . 

بالزمي رقيق مكون من معقد بروتين دهني . كما توجد تحت الغشاء البالزمي شبكه 

,شبكة خيطية افقيه ( الشبكة من هيكل خلوي مكون من طبقتين )حبيبية عمودية 

يقوم  spectrinمكونة من  بروتين متقلص مميز لخاليا الدم الحمراء يدعى سبكترين 

واول اوكسيد  لألوكسجينعلى شكل مقعر الوجهين ويسمح بالتدفق الفعال  المحافظةب

خيطية متصلة بالغشاء البالزمي من خالل لالشبكة ا تظهرالكاربون في الداخل . 
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المكونات الحبيبية العمودية . وبينما يتاثر شكل خليه الدم البالغة بالشبكة تحت الغشاء 

ية الضرورية للبقاء تعتمد على وجود مكونات غشائية البالزمي فان المطاطية الغشائ

مثل الكوليسترول في الغشاء البالزمي . تميل كريات الدم الحمراء الى االلتصاق 

 المعدنيةببعضها من سطوحها المقعرة مكونة اعمدة او صفوفا تشبه اعمدة النقود 

وية المتوقفة تدعى بتكوين الرصيص  وتحصل تلقائيا في الدورة الدم الظاهرةوهذه 

او عند سحب الدم من الدورة الدموية . وعلى الرغم من ان ما يحدث غير  معروف 

 السطحي  دعلى وجه الدقة فأن هناك الكثير ممن يعتقد بانه يعود الى الش

يتكون من الدهن فان المحتوى لكريات الدم الحمراء  الكيمياوية الناحية*اما من 

عن لون كريات الدم  المسؤول  الهيموغلوبينومعقد بروتين غروي وبصورة 

ا على سبيل يمنيالحمراء , وتحديد شكل الكريات جزئيا . وفي المرض الوراثي ا

المثال تطلق كلمة منجليه على ما ينتج من  التغيير التركيبي الطفيف في التكوين 

ي يتم الكيمياوي للهيموغلوبين فالهيموغلوبين له صفه االرتباط مع االوكسجين والذ

للرئة . ينتشر االوكسجين في االنسجة لمبادلة حامض  الشعريةالدموية  األوعيةفي 

الكاربونيك . يكون محتوى الكرية في الحالة االعتيادية في توازن تنافذي مع 

واذا حصل خلل في تركيز البالزما ينعكس على الكرية اما انكماشا او  البالزما .

ان الكريات تتجعد)تنكمش( نتيجة مرور الماء من ففاذا ركزت البالزما انتفاخا , 

واذا خففت البالزما فان الماء يدخل الى الكريات وتنتفخ   الكريات الى البالزما 

  .االنتفاخ يؤدي الى خروج الهيموكلوبين من الكرية

تختلف كريات الدم الحمراء كثيرا في العدد والحجم والشكل المحتوى الهيموغلوبين 

تكوين خاليا الدم الحمراء اكبر من بناء الهيموغلوبين فان الخاليا  حين يكون معدل

افتح من خاليا  تظهرالمنتجة تحتوي على تركيز من الهيموكلوبين اقل من االعتيادي 

 . االعتياديةالدم الحمراء 
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 Leukocytesخاليا الدم البيضاء 

( هي    W.B.Cs) white blood corpusclesخاليا او كريات الدم البيضاء 

في  0( كرية دم بيضاء / ملم -9000 5000ذات نوى و توجد بمعدل يترواح )خاليا 

و اذا  leukocytosis ( فان الحالة تعرف 12000دم االنسان الطبيعي. اذا زاد عن )

. هنالك نوعان من كريات الدم  leukopenia( تعرف الحالة 5000قل عن )

ذات سايتوبالزم يبدو  الحبيبية. غير  الحبيبيةو   الحبيبيةالبيضاء و هما : غير 

على  فيها السيتوبالزمفيحتوي  الحبيبيةمتجانسا و نوى كرويه او كلويه الشكل . اما 

حبيبات كثيره خاصه ) تكون على شكل قطيرات نصف سائله في الكريات الحيه ( و 

 تظهر النوى تباينا ملحوظا في الشكل . 

 Agranular leukouytes الحبيبيةكريات الدم البيضاء الغير 

  Lymphocytes:                 اللمفيةالخاليا 

من مجموع كريات الدم   %20-30( مايكرومتر تؤلف 6-8خاليا كرويه قطرها ) 

البيضاء في الدم االعتيادي و ذات نواة كبيره نسبيا كرويه و ذات انبعاج داخلي 

جوانب . قد ترى احيانا في السايتوبالزم حبيبات ارجوانيه تعرف لصغيرا على احد ا

 الحبيبيةصه  لكريات الدم البيضاء خلكنها ال تشبهه الحبيبات ال النيليةبالحبيبيات 

على التحول الى أي من االنواع  القابليةلها  اللمفيةكونها صفه ليست ثابته . الخاليا 
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 .T,Bهما  اللمفيةاالخرى من الخاليا ., يوجد صنفان رئيسان من الخاليا 

                                                                                   المونوسايت 

Monocytes  

من كريات الدم البيضاء في  %3-8( مايكرومتر تؤلف 9-12خاليا كبيره قطرها )

الى كلويه الشكل  و ذات انخفاض عميق  بيضويةالدم الطبيعي نواتها غير مركزيه 

الزم في العمر . السايتوب الكبيرةاو تكون على شكل حذوة الحصان في الخاليا 

في الخاليا  الموجودةمن تلك  عددا لكنها اصغر يحتوي على حبيبات نيليه اكث

 .  ابتدائية. و هذه الحبيبات هي اجسام حاله  اللمفية

  Granular leukocytesكريات الدم البيضاء الحبيبيه:         

كونها تحتوي على حبيبات خاصه و على النقيض من الخاليا اللمفيه و المونوسايت 

ت الدم البيضاء ذات النوى الفصوص ولهذا السبب يشار لها بكريا متعددةالنوى 

 االشكال .  المتعددة

  Neutrophils  العدلةكريات الدم البيضاء  -1

من  % 65-75اكثر كريات الدم البيضاء عددا في الدم االنسان  اذا تشكل من وهي  `

فصوص بيضويه غير  3-5. النواة تتكون من (  مايكرومتر7-9قطرها )مجموعها 

. وفي ه و يزداد عدد الفصوص بتقدم العمر قكروماتينيه دقيمنتظمه مرتبطه بخيوط 

مسح الدم النساء المحيطي الجافه يمكن رؤية الصقه نوويه صغيره متصله ببقيه 

اذ تعرف بعصا العدلة من كريات الدم البيضاء  %3النواة بشريط كروماتيني في 

سايتوبالزم ال يمتلئو يحتمل ان تمثل الكروموسوم الجنسي .   Drumstikالطبل 

معظمها عدله . و الحبيبات بشكل رئيسي هي نوع خاص من  وفيرةبحبيبات دقيقه 

المائي و هي تنطلق بعد  التحللتحتوي بصوره اساسيه على انزيمات  الحالةاالجسام 

االخرى .  الدقيقةلدقائق مثل  الكاربون و البكتريا و االحياء  العدلةابتالع الكريه 
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و  الحالةعلى حبيبات نيليه تحتوي على انزيمات االجسام  يحتوي السايتوبالزم

 بيروكسيديز .  

  Eosinophils:  الحمضةكريات الدم البيضاء  -2

من الخاليا  %2-4( مايكرومتر . تؤلف عادة 9-10ا من العدلة قطرها )م اكبر نوع

لماعه منتظمة  خشنةحبيبات  السيتوبالزمالنواة ثنائية الفص . يحتوي  . الدم البيضاء

الى عدد من  باإلضافة  Peroxidaseالحجم . الحبيبات الخاصة تحتوي على ال 

 حاله . طبيعةفكالهما ذو  العدلةتشبه  فأنهااالنزيمات التحلل المائي 

  Basophils:  القعدةكريات الدم البيضاء  -0

من كريات الدم  %5- 5,10تؤلف  ال نهاور عليها في الدم البشري عثمن الصعب ال

(   مايكروميتر النواة غير منتظمة المحيط و غالبا متخصره  7-9البيضاء . قطرها ) 

و الحجم  مختلفةو  خشنةو  جزئيا الى فصين و الحبيبات السايتوبالزميه كرويه

و السيروتونين   Heparinوالهيبارين   Histamineتحتوي على الهستامين  

Serotonin  في االنواع  الموجودة. ال تعد اجساما حاله و بذا تختلف عن الحبيبات

  .  الحبيبيةاالخرى من كريات الدم البيضاء 

  Function of Leukocytesوظائف كريات الدم البيضاء :      

كريات الدم البيضاء تبدو خامله الى حد  كبير في المجرى الدموي , وهي تنجز 

و يظهر بعظها قابليه  الحركةوظائفها خارج الجهاز الوعائي اذ تظهر نشطه معظم 

االساس .  المادةعلى  أميبيةهي عملية زحف او شبه والحركة التي تبديها التهاميه 

التي  اللمفيةو  العقدةهي االكثر نشاطا تليها المونوسايت و  العدلةتكون كريات الدم 

 بشكل ملحوظ .  ةعينه نشطحاالت ملكنها تصبح في  بطيئةتكون 

تشكل كريات الدم العدلة الخط الدفاعي االول ضد االحياء الغازية وحبيباتها الخاصة 

تحوي انزيمات التحلل المائي التي تندمج مع الجسم الملتهم مكونة اجسما حالة 
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وهي انزيم يحطم   lysozymeالى المخمرة الحالة  باإلضافةثانوية . 

الكتوفرين لتحتوي على ا أيضاالبكتيرية .  الخليةودة في جدار وجلمالكاليكوسايدات ا

لى الحديد كذلك يثبط انتاج المزيد من كريات بروتين يكبح البكتريا المحتاجة اوهو 

 يثيناتلسكما يمكن للحبيبات ان تنتج موادا مثل الكلوريدات وال .الدم البيضاء العدلة

هي نوع اخر من الحبيبات  النيليةالتي تثبط او تقتل االحياء المجهرية . والحبيبات 

يعة حالة من خالل احتوائها على انزيمات بالموجودة في السايتوبالزم تكون ذات ط

يرتبط مع بيروكسيد  Myeloperoxidaseالتحلل المائي وانزيم خاص يدعى 

للبكتريا وبعد ان تنفذ كرية الدم العدلة ا منشطا قاتال يالهيدروجين منتجا اوكسجين

تموت . *كريات الدم الحمضة حبيباتها ذات طبيعة حالة يعتقد  فأنهاجميع الحبيبات 

انها تلتهم معقدات الجسم المضاد والمستضد وهذه الحبيبات يمكنها تقليل االلتهابات 

حالة في و ةبواسطة تعطيل الهستامين. يزداد عدد الحمضة كثيرا في حالة الحساسي

 لفتنجذب االعداد الزائدة فيها الى مكان التفاعل عن طريق عوام الطفيليةاالصابات 

  واللمفية.جذب المنتجة من قبل كريات القعدة ال

تطلق  وحبيباتها*يزداد عدد كريات الدم القعدة في حاالت مرضيه  نسبيا 

لكن ال  وعيةلألالهيبارين وهو مانع لتخثر الدم والهستامين وهو موسع فوري 

الدموية . وقد عزلت مادة  األوعيةزيادة نفاذية  علىيستمر طويال اذ يحرض 

وهذه المادة تؤدي   prostaglandinsاخرى دهنيه من المحتمل تعود الى 

الدموية ونفاذيتها الوعائية   األوعيةالى زيادة بطيئة وطويلة الفترة في سعة 

 وبذلك فهيه ال تشبه الهستامين .  

 ملتهمهالدموية بسهولة وتكون  األوعيةر المونوسايت عبر جدران *تهاج

. وحالما تغادر مجرى الدم أنه ال يمكن تمييزها عن خاليا النسيج  ةنشط

 الدفاعي المناعي .  النظامالضام الملتهمة وكالهما يتعاونا في 
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مفاوية الصغيرة الحجم تلعب الدور الرئيسي في بدء االستجابة ل*الخاليا ال

مفاوية في نقي العظم من خليه جذعيه متعددة للبعض الخاليا ا أ. تنش مناعيةال

القابليات او مكونة للدم تمر الى الغدة الصعترية اذ تتكاثر هناك ومن ثم تعود 

( لتدخل مجرى الدم وتعود الى النقي Tالخاليا المنبثقة عن الغدة الصعترية )

 Tاو سنوات وان خاليا ألشهر مفاوية المحيطة اذ تبقى هناك لاو االعضاء ال

عن التفاعل المناعي المتوسط في الخاليا كما انها ذات مستقبالت  المسؤولة

 سطحية خاصه لتميز المستضد القريب .

الغدة الصعترية وانما تنتقل  عبر فهيه خاليا لمفيه اخرى ال تمر  B_ اما خاليا

 Bلدم . وان خاليا ااوية العامة عن طريق مجرى مفلى االنسجة اللمباشرة ا

عن انتاج جسم مضاد ينتقل في مجرى الدم ويرتبط بشكل خاص  مسؤولة

 .بالمستضدات الغريبة المحفزة لها

 Blood plateletsالصفيحات الدموية 

وهي اقراص بروتوبالزمية صغيرة عديمة اللون توجد في الدورة الدموية قطرها 

. وهي تنعدم في الفقريات  0الف /ملم ( 200-300وعددها )متر ومايكر (4-2)

. thrombocytesلط جالواطئة لكنه يوجد بدال منها خاليا صغيرة تعرف بخاليا الت

ب لهما حبيبات كثيفة ال ,تحتوي الصفيحات الدموية على نوعين من الحبيبات 

ثنائي الفوسفات  وسيندينروتونين واالبوحبيبات الفا . وتحتوي االولى على الس

ADP  واالدينوسين ثالثي الفوسفات ATP  الى  فباإلضافةوالكالسيوم . اما الثانية

تحتوي على مواد مختلفة تعود الى عوامل تخثر الدم التي تعادل  فأنهاصفتها الحالة 

النفاذية الوعائية كما انها ذات جذب كيمياوي لكريات الدم  منالهيبارين وتزيد 

 .البيضاء العدلة

تنشآ الصفيحات كأجزاء منفصله من خاليا عمالقه خاصه بنقي العظم تدعى بالخاليا 
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ضخمه النوى. وهي تلعب ا دورا متعددة في وقف النزف الدموي. فتقوم بااللتصاق 

بالمناطق المجروحة من األوعية الدموية منتجه خثره بيضاء تغطي السطوح 

يعتقد ان الصفيحات تنتج انزيم المصابة وتسد عيوب جدران األوعية الدموية. و

الذي له اهميه في تخثر الدم. يساعد مكون  thromboplastinمكون الخثرين 

 thrombin   الى الخثرين  prothrombinالخثرين على تحول طليعة الخثرين 

. يوجد السروتونين fibrinالى الليفين  fibrinogenالذي يحول بدوره مولد الليفين 

serotonin  وهو عامل يسبب تقلص العضالت الملساء الموجودة في األوعية

 .الدموية الصغيرة. ويحتمل وجوده في الحبيبات السايتوبالزميه الصغيرة

 Plasmaالبالزما  

البالزما هو السائل الذي يقوم بنقل المواد الغذائية جميعها لذلك توجد فيه المواد 

نتجة في األنسجة باإلضافة الى المستخلصة من الجهاز الهضمي والفضالت الم

%. وكذلك يحتوي على 01% بينما العناصر الخلوية 11الهرمونات وهو يشكل 

غازات ذائبه وامالح ال عضويه وبروتينات وكربوهيدرات ودهون ومواد عضويه. 

كما يحوي دقائق دهنيه عالقة هي عباره عن كريات دهنيه صغيره تكون كثيره بعد 

 وجبه غذائية دهنيه.

 Lymphللمف ا

هو سائل يتجمع من األنسجة ويرجع الى مجرى الدم. تضاف الى اللمف اثناء مروره 

عبر العقد اللمفاوية خاليا لمفيه واجسام مضادة )كلوبيولينات المناعية 

immunoglobulin.واللمف المترشح من جدران االمعاء  ( تدخل الى مجرى الدم

ت دهنيه. لذلك يطلق عليه بالكيلوس. يتخثر الدقيقة يكون حليبيا الحتوائه على كريا

 اللمف بصوره اكثر بطئا من حدوثها في الدم والخثرة تكون لينه.

 مده حياه خاليا الدم وتحطمها
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تعيش الكريات الدم البيضاء فتره زمنيه قصيره نسبين. اما الحمراء في االنسان 

وبصوره خاصه الموجودة في الطحال والكبد. تقوم  يوما تقريبا. الخاليا الملتهمه122

من الصعب تحديد فتره حياه  بازاله معظم الكريات الحمراء من الدورة الدموية.

االنواع المختلفة من الكريات البيضاء كونها تغادر الجهاز الدموي الوعائي لتدخل 

تبقى فيه حيه  الى الفسح النسيجية لكنها تتغير تماما. وغير معروف طول الوقت الذي

-0بعد مغادرتها جهاز الدوران. الصفيحات الدموية تبقى في الدورة الدموية من 

ايام .الخاليا االتهامية الكبيرة في الطحال والكبد تقوم بإزاله كريات الدم البيضاء 1

 الهرمة والميته وكذلك الصفيحات الدموية تزيلها.

 

 

   Muscular tissueالعضلي النسيج 

نسيج متخصص مسؤول عن حركه الجسم وحركة العديد من  :النسيج العضلي

ت تكوين متقدم الداء وظيفة .والخاليا العضلية خاليا ذا العالقةاألجزاء ذات 

الخاليا في محور التقلص  للتوصيل ويتضمن هذا التخصص استطالةاقل  وبصورة

 muscle fiber شار الى الخاليا باأللياف العضليةولذلك ي

وفي النسيج العضلي تتجمع الخاليا العضلية او االلياف عادة في حزم ولكن النسيج 

فاأللياف العضلية تحتاج الى شبكة غنية العضلي اكثر من كونه مجرد الياف عضليه 

ة واالوكسجين وطرح الفضالت الدموية الشعرية لتجهيز المواد الغذائي باألوعية

تنتج عمال الياً .تسير االوعية الدموية في نسيج ضام ليفي يقوم لكونها  السامة المنتجة

ً بربط االلياف العضلية مع بعضها بحيث يؤدي سحبها الى فائدة ر تسي كما ايضا

 األعصاب في النسيج الرابط ايضا 
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 striated voluntary of skeletalالعضلة المخططة األرادية الهيكليه 

muscle 

التجهيز  يوان .لونها وردي بسبب وجود صبغة ولغزارةلحم الح تؤِلف هذه العضلة

ك اختالف في لون العضالت الهيكلية فمنها عضالت حمراء الدموي للنسيج .وهنال

واخرى بيضاء .. يكون ليف العضلة المخططة المفرد طويال واسطوانيا ومتعدد 

يس على طول ول على العدد الكلي لأللياف الموجودةالنوى . قوة العضلة تعتمد 

العضلة المكونه لها . ويزداد حجم العضالت مع التمرين بسبب زيادة حجم كل ليف 

عضلي وليس بسبب الزيادة في عدد األلياف .كما ان العضلة المخططة تتقلص 

 بسرعة اكثر مما في العضلة الملساء 

ً من نسيج ضام يدعى بالغالف العضلي  ان كل عضلة تُغطى بطبقة سميكة نسبيا

ارجي ويظهر بالعين المجردة كغالف ابيض .تترتب االلياف العضلية داخل الخ

الغالف بحزيمات اوحزم تحاط كل منها بغالف من نسيج ضام ارق يدعى بالغالف 

ويغطى الليف العضلي الواحد في الحزيمة بنسيج رقيق يدعى العضلي المحيطي . 

 بالغالف العضلي الداخلي 

طات طولية وعرضية على حد سواء النوى كثيرة الليف ذو لون اصفر فاتح وتخطي

تحت  عنواه لكل ملم من الطول تقريباً(والنواه بيضوية الشكل ومحيطية الموق01)

 الغشاء العضلي 

ية بحزم اسطوانية من خيوط يظهر السايتوبالزم العضلي ممتلىء بصوره رئيس

اً ة .ايضطويلة تظهر عليها تخطيطات عرضية تدعى باللييفات العضلي متوازية

ونشأ حيواني .ويقع  موجودة المايتوكوندريا  واجهزة كولجي صغيرة وقطيرات دهنية

غالبا ما تظهر الكثير من النشأ الحيواني والمايتوكوندريا بين اللييفات العضلية .
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المايتوكوندريا بين اللييفات منتظمة الترتيب وتكون مرتبطة بالتخطيط العرضي 

باالضافة الى  Z,على جانبي خطوط lازواج مقابل اشرطة  لليفات العضلية اذ تقع في

 مايتوكوندريا اخرى تقع في صفوف طولية وفي تجمعات تحت الغشاء العضلي .

 

 

 Myofibrils &striation      اللييفات العضلية والتخطيط 

 

 يظهر المقطع الطولي لليف العضلي تحت المجهر الضوئي ذو اشرطة معتمة 

A تتبادل مع أشرطة فاتحهl وفي الضوء المستقطب يكون شريط .A  ذو قوة انكسار

ً ويظهرمزدوجة اي غير مت ً ومتساوي األنكسار ,  lساو االنكسار فيظهر فاتحا داكنا

منطقة مركزية Aومن هنا جاءت تسمية األشرطه .ويظهرفي كل شريط من أشرطة 

بخط اوشريط  lمن اشرطة .ويشطر كل شريط  Hاقل انكسار للضوء تدعى شريط 

Z  تدعى القطعة المحصورة بين خطي. ً متجاورين بالقطعة العضلية  Zواضحا

Sarcomere ( مايكروميتر . وهي وحدة التركيب وحدة التقلص 0ـ2طولها )

 االساس . تظهر الحزم واضحة المعالم في المقطع الطولي للعضلة المسترخية 

لعضلية اسمك والقطع العضلية اقصر وتقصر أما في حالة التقلص فتكون اللييفات ا

 lو Aتقترب نهايات أشرطه lتدريجيا .وبسبب قصر شريط  Zالمسافه بين خطوط 
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ً  Aمن الناحية الواقعية لكن شريط   يبقى ثابتا

 

 Fine structure التركيب الدقيق:

 

اللييفات العضلية تتكون من وحدات اصغر تدعى بالخيوط العضلية 

myofilaments  ويترتبان بصورة ً ً كيمياويا ً وتكوينا يوجد نوعان رئيسان حجما

كز رمنتظمة تحتوي الخيوط السميكة بصورة رئيسية على المايوسين تقع في م

.وتحتوي الخيوط الدقيقة على األكتين , تمتد على  Aالقطعه العضلية شاغلة شريط 

هنالك مع متداخلة  Aالمجاور وفي جزء من شريط  lعبر شريط  Zجانبي خط 

 Aالخيوط السميكة . ولذلك يظهر كل خيط سميك في المقطع العرضي لشريط 

ً بستة خيوط دقيقة في تنظيم سداسي االضالع .أما شريط  فهو المنطقة  Hمحاطا

ً من شريط  والتي تكون خالية من الخيوط الدقيقة ,وتحدد حالة  Aالمركزية تماما

 التقلص وعرضها

من جزيئات المايوسين يشبة كل منها مضرب كرة  حزمةالسميك من # يتكون الخيط 

ذات ساق ورأس , والمايوسين ذووحدتان  ثانويتان هما  يالغولف فه

*الميرومايوسين الخفيفة وتكون الساق معظمة , *الميرومايو سين الثقيلة وتؤلف بقية 

س التجزيئات من الحزم لتمتد كجسور عرضية بين ؤوالساق والرأس . تبرز ر

ط السميكة والدقيقة وتكون مرتبة على طول الخيط السميك بشكل حلزوني الخيو

وبذلك ترتبط ستة صفوف طولية مع الخيوط الستة الدقيقه المرافقة . يكون الخيط 

ً اذ تتجة الر ( بينما Mس بعيداً عن النقطه الوسطية )عند خط ؤوالسميك مستقطبا

زيئة المايوسين مرن على يكون رأس ج ,توجد سيقان الجزيئات عند المركز فقط

ً أدينوسي ثالثي الفوسفاتيز ساقها ,  ورؤوس او جسور هذه الجزيئات ذات نشاطا
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 يكون ضرورياً لتداخل خيوط األكتين ـالمايوسين أثناء التقلص 

# يتكون الخيط الدقيق بصورة رئيسه من بروتين خيطي مكون من شريطين من 

ذو  Fبصورة حلزونية ويكون اكتين  ملتفان Gوحدات ثانوية كروية من االكتين 

حامله  Zقطبية خطية اذ تكون الخيوط الداخلة جميعها في جانب واحد من خط 

من خط للقطبية نفسها , بينما تدخل الخيوط ذات القطبية المضادة في الجانب االخر 

Z التروبومايوسين والتروبونين وتكون جزيئات ً , يوجد في الخيوط الدقيقة ايضا

ايوسين طويلة ونحيفة الشكل وتقع نهاية كل جزيئة مع نهاية جزيئة اخرى التروبوم

وتقع جزيئات التروبونين على  Fفي أخاديد الحلزون المزدوج ألكتين 

التروبومايوسين وبمسافات منتظمة . الخطوط الدقيقة للقطع العضلية المجاورة عند 

كل خيط دقيق من صفه المظهر المتعرج .ويظهر  Zغير منتظمة مكسبة خط  Zخط 

قطعة عضلية واحدة متصالً بأربعة خيوط دقيقة لقطعة عضلية مجاورة عن طريق 

ً , تشمل المكونات  خيوط دقيقة جداً تكون في المقطع المستعرض شكالً رباعيا

ى االكتين والتروبومايوسين والفا اكتنين لكن تركيبة او تكوينه عل Zالكيمياوية لخط 

 .نالتركيبي لم يتضح لحد اال
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Membrane system    األجهزة الغشائية 

يلحظ بوضوح تحت  عبارة عن غشاء رقيق: sarcolemma الغشاء العضلي

المجهرالضوئي ويتكون من الغشاء البالزمي للخلية العضلية تغطية صفيحة قاعدية 

خارج خلوية دقيقة يرافقها قليل منالليفات الغراوية الدقيقة .يوجد بين األلياف العضلية 

 مطاطي رقيق.ايضا القليل من نسيج 

تمثل الشبكة البالزمية   uluimsarcoplasmic retic   الشبكة البالزمية العضلية

العضلية نوعا خاصا من الشبكة البالزمية الداخلية غير المحببة )الملساء( .فهي 

عبارة عن جهاز واسع ومتصل من نبيبات وصهاريج محددة بغشاء مكونة غالفا او 

بين أطواق القطع العضلية  طوقا حول كل لييف عضلي باألضافة الى الروابط 
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 ورة.للييفات العضلية المتجا

:وهي أنبعاجات في الغشاء   transvers (T) tubules(T)النبيبات المستعرضة 

العضلي السطحي تستمرتجاويفها مع الفسحة خارج خلوية تمر النبيبات المستعرضة 

من الغشاء العضلي الى داخل الليف العضلي على مسافات منتضمة أذ تتفرع 

هناك ,فهي تقع بين الصهاريج النهائية للشبكة البالزمية العضلية لتكون ثالثات عند 

والشبكة البالزمية العضليةعند مناطق Tتكون أغشية نبيبات  A:Iمناطق األتصال 

 الثالثات اتصاالت او ازدواجات .

تصبح األلياف العضلية التقلص اعرض وأقصر .شريط : contractionالتقلص 

A الطول عند التقلص بينما يقل طول شريط ثابتIوH  على حد سواء على الرغم من

دقيقة .ويتم هذا التقلص بآلية )األنزالق الخيطي( عدم تغير طول الخيوط السميكة وال

 وتتضمن تغيرا في موقع مجموعتي الخيوط العضلية أذ تنزلق الخيوط الدقيقة بمحاذاة

المتجاورة Z, مما يجعل خيوط Mالخيوط السميكة منسحبة الى الداخل بأتجاة خط

.  HوIتقترب من بعضها وبالتالي تقتصر القطعة العضلية ويزداد عرض شريط

وتتضمن آلية التقلص تحرك رؤوس جزيئات الميوسين بأتجاة الوحدات الثانوية 

أرتباط  –أنفكاك –الكروية األكتينية للخيوط الدقيقة وأشتباكها.ويؤدي حدوث أرتباط 

ثانية ,بشكل دوري وبما يشبة عمل الناعور تولد قوة تقلص وأنزالق للخيوط بمحاذاة 

حو الداخل وبصورة تشبة حالة دفع عجلة مسننة الى بعضها , ساحبة الخيوط الدقيقة ن

العمل , هذه العملية تحتاج طاقة تحصل عليها من تكسير األدينوسين ثالثي 

 ATPaseالفوسفات , وعمل كل رأس مايوسيني كأنزيم ادينوسين ثالثي الفوسفات 

فهو محدود ,كما أنة يحتاج الى تزويد مستمر بالجسيمات العضلية  ATPأما خزن ِ

الحاملة ألنزيمات دورة حامض الستريك . تنفصل الرؤوس المايوسينية  عن الخيوط 

الدقيقة عند أنبساط العضلة وتنزلق خيوط المجموعتين عائدة الى موقع األنبساط 
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والشبكة البالزمية العضلية فبعد Tاألصلي ذو التدخل الجزئي .يشمل التقلص جهاز

في آن واحد وبسرعة.يبدأ لية جميعها تحفيز الليف العضلي تتقلص الليفات العض

)عند موقع الثالث( وتكون أيونات I-Aالتقلص في الليف العضلي عند نقطة األتصال 

الكلسيوم ضرورية لعملية التقلص .يتركز معظم الكالسيوم في الشبكة البالزمية 

العضلية للعضلة المنبسطة .وبعد التحفيز تمر موجة من زوال األستقطاب الغشائي 

, أذيؤدي ذلك الى Tالغشاء البالزمي بسرعة منتشرة الى الداخل بواسطة جهاز فوق

ج النهائية للشبكة البالزمية العضلية وانطالق الكالسيوم الى التغير في نفاذية الصهاري

السايتوبالزم العضلي حول الليفات العضلية .ومن ثم يرتبط الكالسيوم بالتروبونين 

لتروبومايوسين  الى داخل أخدود الحلزون المزدوج مؤديا بدورة الى حركة جزيئة ا

وعند ذلك ومعرضة الى الخارج مواقع على خيوط كانت سابقا ,مغلقة, Fالكتين 

تصبح هذة المواقع جاهزة لألتصال برؤوس المايوسين وبالتالي ,يحرر, الكالسيوم 

لرؤوس مواقع أرتباط المايوسين النشط الواقعه على الخيط الدقيق , سامحا بذلك 

المايوسين بالدوران على المواقع واألرتباط بها مؤدية الى بدء اآللية التقلصية . وبعد 

التحفيز تنعكس الصورة فيرجع الكالسيوم الى الشبكة البالزمية العضلية وتعود 

ايوسين الى مواقعها األكثر سطحية على طول الخيوط الدقيقة غالقة جزيئات التروبوم

.تتأثر جزيئات التروبويوسين )البروتينات المنضمة( في مواقع االكتين النشط 

األكتين . اما في –العضلة المنبسطة مكونة آلية أغالق تقوم بمنع تداخل المايوسين 

حالة التقلص فيكون الكالسيوم هو المفتاحالذي يفتح هذة اآللية .ومايجب مالحظتة هو 

ى ,قانون كل أو ال, وتختلف أنة خلية العضلة الهيكلية ال تتقلص اال بالسعة العضم

 قوة التقلص تبعا لعدد الوحدات المتقلصة.

 أنواع الليف العضلي:

األلياف الحمر:وهي السائد في العضالت الحمراء وهي صغيرة نسبيا تحتوي على -1
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الكثير من المايتوكندريا الكبيرة ذات األعراف المتراصة ,متجمعة تحت الغشاء 

 الليفات العضلية .العضلي ,وفي صفوف طويلة بين 

األلياف البيضاء : هي كتلة العضالت البيضاء وتكون أكبر وذات مايتوكندريا -2

بحدود  Zويكون عرض خط  Zاصغر تقع بصورة رئيسية في أزواج حول خطوط 

 نصفة في األلياف الحمراء.

األلياف المتوسطة :تكون مشابهه لأللياف الحمراء وتوجد في العضالت الحمراء -0

 أرق .Zلكنها ذات مايتوكندريا أصغر وخط 

او يبدو توزيع تكون األلتحامات العضلية العصبية أكثر تعقيد في األلياف البيضاء 

األنواع الليفية في العضلة يكون خا ضعا لتأثير الجهاز العصبي . تتقلص األليلف 

الحمراء ببطء اكثر مما في األلياف البيضاء وتتعب بسرعة أقل على الرغم من حقيقة 

وجود نوعين من األلياف أحدهما تتقلص بسرعة .وفي الوقت الذي تشبة األلياف 

راء من الناحية المضهرية , فأنها أكثر شبها في سرعة المتوسطة األلياف الحم

التقلص باأللياف البيضاء .تحتوي على بعض العضالت على األنواع األربعة جميعها 

 مختلف.من األلياف العضلية لكل منها وقت تقلص 

 Unstriated ( Smooth ) العضالت الغير مخططة ) الملساء أو الالئرادية ( 

muscles  

هذه العضالت غير اإلرادية موجودة في أجزاء الجسم التي ال تخضع في           

حركتها إلرادة الحيوان , كالقناة الهضمية واألوعية الدموية, والليفه العضلية غير 

المخططة رفيعة ممدودة ومدببة الطرفين , وتحتوي بداخلها على عدد من الليفات 

السيتوبالزم تعرف  وكمية قليلة من myofibrilsالعضلية 

بيضية في الوسط ويختلف  nucleus  والنواة  sarcoplasma بالساركوبالزمة 
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طول األلياف غير المخططة في أجزاء الجسم المختلفة , فبينما يبلغ طولها في جدر 

ميكرون في جدار األمعاء  222ميكرونا , فهي قد تصل إلى 22األوعية الدموية 

 ) رحم األنثى الحامل ( .ميكرون في جدار الرحم  122

وقد توجد األلياف غير المخططة منفردة كما في الجلد, أو توجد موزعة           

بشكل شبكي كما في األعضاء التنفسية . وفي أعضاء أخرى كالقناة الهضمية تكون 

هذه األلياف طبقات عضلية سميكة , يوجد منها غالبا طبقة طولية للخارج تجري 

للمحور الطولي للقناة الهضمية , وطبقة دائرية للداخل تمتد أليافها أليافها موازية 

موازية لمحيط القناة الهضمية . ويتسبب إنقباض العضالت الطولية في قصر وغلط 

القناة الهضمية , بينما يتسبب إنقباض العضالت الدائرة في طولها, وتتم هذه 

حركة الدودية لألمعاء اإلنقباضات العضلية بصورة مستمرة فتحدث ما يعرف بال

peristaltic movement  . التي تساعد على مرور الغذاء في القناة الهضمية. 

 Cardiac muscles العضالت القلبية 

توجد هذه العضالت في القلب فقط , وتتميز بانقباضاتها المنتظمة التي تحدث           

ض دقات القلب . وتظهر هذه األلياف في القطاع الطولي متفرعة ومتصلة بعضها ببع

لتكون تركيبا شبكيا , كما تبدو مغلفة بصفائح لحمية رقيقة , وهي أيضا مخططة 

ولكن األشرطة المعتمة والمضيئة فيها أقل وضوحا منها في األلياف العضلية الهيكلية 

, ولهذه األلياف أيضا أنوية عديدة , وتظهر بداخلها بعض الخطوط المستعرضة 

 .interealated discs الداكنة تعرف باألقراص البينية 
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  Nervous systemالجهاز العصبي 

ه في بيجهاز واسع االنتشار في الجسم اذا تواجد عناصر عصالجهاز العصبي 

يقوم الجهاز بجمع  األساسيةناءات قليله . ومن الناحية ثعضاء جميعها ماعدا استاال

وتمريرها  nervous impuses وتحويلها الى حوافز عصبيه  stimuli المنبهات 

الى مناطق مستقبلة كبيرة رفيعة التنظيم  ومترابطة لتفسر هناك ومن ثم يعود ليصدر 

امرا الى العضو المستجيب لبدء االستجابة المناسبة . وهذه الوظائف تنجز من قبل 

تكون الخاليا   neuron .صص تدعى كل منها بالخلية العصبيةخاليا عالية التخ

 neuroglialالعصبية  الدقيقةلها والتي تعرف بالخاليا  الساندةالعصبية والخاليا 

cells خارج خلوية المرافقة بأجمعها هذه الشبكة المتكاملة من االتصاالت  والمادة 

هما : الجهاز العصبي  جزئيينيمكن تقسيم الجهاز العصبي من الناحية التشريحية الى 

والحبل   brainغ ويتكون من الدما central nervous system CNSالمركزي 

 وبذالكالموجودان في القحف والقناة الفقرية على التوالي )  spinal cordالشوكي 

يحمى كالهما من قبل عظم ( والجهاز العصبي االخرى جميعها . يستلم الجهاز 

خارج الجسم ) االحساسات  الناشئة العصبيةالعصبي المركزي جميع المنبهات 

( ويعمل كمركز تكميلي واتصاالت يقوم الجهاز العصبي  imteroceptiveالداخلية 

المحيطي بربط االنسجة االخرى جميعها واالعضاء مع الجهاز العصبي المركزي . 

 Autonomicوجزء ذاتي  somaticيقسم الجهاز العصبي وظيفيا الى جزء جسمي 

مع جزء مركزي ومحيطي .    يرتبط الجزء الجسمي بالتركيب التي تنشأ من 

بدنيات الجنينية , اي العضالت والعظام والجلد , ويقوم الجهاز العصبي الذاتي ال

ANS  بتعصيب العضلة الملساء والقلبية وغدد الجسم وتكون وظائفة مستقلة الى حد

                                              كبير عن بقية الجهاز العصبي .                                                                                  

 irritabilityهما : التهيج  توجد في بروتوالزم الخلية العصبية صفتان جيدتا التطور
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وهي القابلية على االستجابة لعوامل طبيعية وكيمياوية مع ابتداء الحافز  وااليصال  

conductivityن السهل اثارة الخاليا , وهي القدرة على نقل الحافز , وبالتالي فم

العصبية وجعلها تستجيب للمنبهات بواسطة تنبيه الخاليا العصبية المتصلة بها او 

 باكاتبالتش بيةتثبيطها . وتدعى مثل هذه االتصاالت المتخصصة بين الخاليا العص

 . synapses العصبية 

 

 The reflex Areالقوس المنعكس : 

فأن  neuronفي حين ان الوحدة االساسية للجهاز العصبي هي الخلية العصبية 

. ستلزم اي نشاط عصبي خاليا  reflex arcالوحدة التكاملية هي القوس المنعكس 

تستلزم  .عصبيه عدة مع امكانية تكون اتصاالت كثيرة عن طريق التشابكات العصبية

 ها تشارك فيه خليتين عصبيتين.االفعال البشرية معظمها اقواسا منعكسة ابسط

وخز األصبع بأداة حادة بنبه النهايات العصبية الحسية مما  وكمثال على ذلك عند

المادة  لطريق الحسي( حتى تصل الىباأللياف الحسية )ا سيالة عصبية يسبب انتشار

ينعكس شعاع  )المركز العصبي( ثم تنعكس هذه السيالة كماللنخاع الشوكي  الرمادية

لمستجيبة )الطريق لتأتي الى االلياف الحركية في العضلة ا ضوئي عن سطح عاكس

وهذا فيقوم الشخص بسحب اليد مباشرة عن مصدر االلم.  الحركي( فتتقلص العضلة

( وخلية sensory)حسية  afferentالمنعكس يشمل على خلية عصبية واردة 

( . وهذه االلية بسيطة , لكن معظم motor)حركية  efferentعصبية صادرة 

خلية عصبية ثالثة ) خلية عصبية  إدخالفباالقواس المنعكسة تكون اكثر تعقيدا . 

او رابطة بين الخاليا العصبية الحسية  associationاو مرافقة connectorرابطة 

بين الخاليا العصبية الواردة والصادرة تترسخ امكانية  والحركة ( في المسار

فانه يكون هناك في الواقع  CNSاالرتباطات الكثيرة داخل الحافز العصبي الى ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A
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عن  CNSفيه على تدفقا اليشتمل النشاط العصبي  طا واسع االنتشار . فالقوسنشا

العصبية الرابطة  طريق الخلية العصبية الواردة , وتحورا ودمجا عن طريق الخلية

بين الخلية العصبية الحسية والحركية وتدفقا الى العضو المنجز عن طريق الخلية 

 العصبية الصادرة .

 

 

 The neuronلخلية العصبية : ا

 somaكما وضح سابقا , تتكون الخلية العصبية النموذجية من جسم الخلية , 

(perikaryon)  ومحورaxon  وعدد من البروزات الشجيرية في الغالب . وتدعى

الخلية العصبية التي ينشأ فيها بروز واحد من جسم الخلية الخلية باحادية  القطب 

unipolar  يكون البروز ذو تفرعات عدة بعضها يعمل لالستقبال كبروزات شجيرية

بينما تكون االخرى كمحور . والخاليا العصبية احادية القطب الحقيقية تكون نادرة 

هي االخرى  bipolarفي الفقريات البالغة , كما ان الخلية العصبية ثنائية القطب 

 olfactory epitheliumالنسيج الظهاري الشمي في غير شائعة اذ توجد 

 

تكون الخلية العصبية ثنائية القطب الشكل ذات محور واحد وبروز شجيري واحد 
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غالبا ما ييقعان عند قطبي جسم الخلية المغزلي الشكل والخاليا العصبية للعقد القحفية 

هي في االصل من  developing cranio-spinal ganglionالشوكية النامية 

لكون البروزات يهاجران باتجاه بعضهما اثناء النمو ليلتحما النوع ثنائي القطب 

مكونين بروزا واحدا , ومن ثم فأن هذا البروز يكون ثنائي التفرع , يمر احد ويشبه 

البروز الشجيري المحيطي المحور في كونه ذو قطر منتظم وغير متفرع ويقوم 

يا العصبية باحادية بتوصيل الحوافز من العضو المستلم . يطلق على مثل هذه الخال

. اما الخاليا العصبيه االخرى فجميعها متعدده pseusounipolarالقطب الكاذب 

                                  اذ انها ذات بروزات شجيرية كثيرة ومحور غالبا .                                                                                 multipolarاالقطاب 

تسيطر  motorيمكن تصنيف الخاليا العصبية ايضا من الناحية الوظيفية الى حركية 

تستلم المنبهات  sensoryعلى االعضاء المنفذه مثل العضالت والغدد , او حسية 

الحسية االحساسات الخارجية والداخلية معا . اما المجموعة الثالثة فهي الخاليا 

بين الخاليا العصبية  خاليا الحسية والحركية ) ماالعصبية الرابطة بين ال

interneurons  وتقوم بربط الخاليا العصبية االخرى مؤسسة دورات وظيفية )

 معقدة او سالسل عصبية .           

 gray matterضمن المادة السنجابية  CNSتوجد اجسام الخاليا العصبية في ال 

والخاليا على بروزات هذه الخاليا  white matterفقط بينما تحتوي المادة البيضاء 

فتوجد اجسام الخاليا في العقد التي هي تجمع  CNSفقط . اما خارج ال الساندة

افة الى مناطق حسية متخصصة مثل شبكية العين ضالجسام الخاليا العصبيه , باال

 .والطبقة المخاطية الشمية

 

 Perikaryon (soma)جسم الخلية العصبية : 

ان جسم الخلية العصبية المحتوي على نواة محاطة بسابتوبالزم ذو وظيفة استالمية . 
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ستالم الحوافز المتولدة في خاليا عصبية اففي معظم الخاليا العصبية يقوم الجسم ب

او مغذي للخلية ,  trophicاالساس هو العمل كمركز اغتذائي  هاخرى . لكن دور

يكون جسم الخلية كبيرا  ت الكبيرة . غالبا ماومجهر للبروزات بالعضيات والجزيئا

مايكرومتر  0مايكرومتر على الرغم من ان البعض يبلغ  101اذا يصل قطره الى 

فقط . اما شكله فيعتمد على عدد البروزات الخلوية واتجاهها , فهو كروي في الخاليا 

, ويتباين من  احادية القطب الكاذبة ومتطاول ومغزلي الشكل في الخاليا ثنائية القطب

 .نجمي الى هرمي الى كروي في الخاليا متعدده االقطاب 

 Nucleusالنواة : 

مايكرومتر (حقيقة  22النواة في معظم الخاليا العصبية الكبيرة ) يصل قطرها الى 

فيها دقيق وخفيف االنتشار .  والكروماتينالكروماتين , وكروية تقع في مركز الخلية 

كما توجد نوية كبيرة واحدة او اكثر مشيرة الى عملية التخليق النشط في الخلية . قد 

 nucleolar) جسم بار( كتابع نووي  sex chromatinيوجد الكروماتين الجنسي 

satellite  في االنثى ممثال لكرومسومX    المكثف . ويكون الغالف النووي واضحا

يه الكثير من الثقوب . غالبا مايشار الى مظهر النواة الكبيرة بالحويصلة تظهر ف

 (( Owl,s—eyeالشاحبة ونويتها البارزة ))بعين البوم 

 Cytoplasmic organelles العضيات السايتوبالزمية : 

نانوميتر . وهو ذو تخصصات عند مناطق  7-8يتراوح سمك الغشاء البالزمي مابين 

جاور ماليا وعند التشابكات العصبية . كما توجد في السابتوبالزم الااللتصاق بين الخ

لتلك المناطق مادة كثيفة . غالبا ماتكون المايتوكوندريا صغيرة وبيضوية او كروية 

. وغالبا   lamellar لصفائحي  tubular بيي بذات اعراف من كال النوعين الن

 جهاز كولجي كبير ومجاور للنواة , وعلى شكل اجسام شبكية  مايكون

dictyosomes  الخلية.عديدة تنتشر في جسم 
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 Nissil bodiesالخاليا العصبية هي وجود اجسام نسل  ال جسامالمميزة  الصفةان 

هذه االجسام تمثل جزء السايتوبالزم المتقبل الصباغ القاعدية . وتتكون من اكداس 

مرافقة  polysomeالزمية الداخلية الحبيبة واجسام متعددة من الشبكة الب

 البروزات الشجيرية ورابيوسومات حرة ومرتبطة . وهذه االجسام موجودة ايضا في

مخروطية رائقة عند منشا المحور من و لكنها معدومة في المحور واكمته واالكمة 

ب الشديد وبعد نحو االذى والتعويكون رد فعل اجسام نسل مميزا جسم الخلية . 

 . السايتوبالزم  حوافز مطولة مميزا اذ تتحطم بوضوح وتنتشر في

 neurofibrilsوالصفة البارزة الثانية في الخاليا العصبية هي وجود ليفات عصية 

يمكن رؤيتها بالمجهر الضوئي بأستخدام تحضيرات الفضة اذ تنتشر في جسم الخلية 

–ور . هذه الحزم تحتوي على نبيبات دقيقة كما تمتد الى البروزات الشجيرية والمح

neuro tilament  نبيبات عصبية (neurotubules ( وخيوط دقيقة )خيوط عصبية

neuro filaments ). 

 

 Cytoplasmic  incluisionsالمشتمالت السايتوبالزمية : 

ان القطيرات الدهنية شائعة الرؤيا في جسم الخلية العصبية سواء كانت تمثل مادة 

احتياطية او انتاج ايضي طبيعي او مرضي . وينعدم النشأ الحيواني على الرغم من 

وجوده في الخاليا العصبية الجينية . وتنتشر الحبيبات الصبغية النواع المختلفة بشكل 

فوكسين الدهني التي يحتمل انها تكون اجساما حالة واسع , بينما توجد حبيبات ال

ثانوية في الوحدات العصبية الكبيرة وتزداد مع تقدم العمر . وهذه الحبيبات ذات لون 

اصفر بني . توجد في خاليا مناطق معينة بشكل خاص حبيبات بنيه غامقة تدعى 

 .بحبيات الميالنين 
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 Dendritesالبروزات الشجيرية : 

لعصبية في العقد الحسية ) خاليا عقدية احادية او ثنائية القطب ( ذات تكون الخلية ا

بروز شجيري واحد شبيه بالمحور , ومعظمها ذات بروزات شجيرية كثيرة تشبه 

جسم الخلية من الناحية التركيبية اذ يكون من الصعب في اغلب االحيان تحديد المكان 

البروزات الشجيرية معظمها  ذات  الذي يبدأ منه البروز ونهايات جسم الخلية . ان

تفرعات اصغر قطرا من الجذع الرئيس . تحتوي البروزات الشجيرية الجذعية 

الرئيسة على اجسام نسل وعلى المايتوكوندريا وعلى االجسام الشبكية الصغيرة 

ايضا , لكن المحتوى من الشبكة البالزمية الداخلية والرايبوسومات يتناقص مع 

ات النحيفه . ومن الصفات نيصفي هذه العضيات من اصغر الغالتفرع حتى  تخت

 البارزة وجود الكثير من النبيبات العصبية والخيوط العصبية المترتبة

تظهر البروزات الشجيرية في الكثير من الخاليا العصبية حبيبة اذ تغطى ببروزات 

  dendriticكثيرة صغيرة شبيهة باالشواك تدعى باشواك البروزات الشجيرية 

spines  هذه االشواك متخصصة لالتصال عند التشابك العصبي , وتكون بصورة

مايكروميتر وقمته  1-1,2عامة ذات جذع قصير ونحيف ويتراوح طوله مابين 

مايكروميتر تحتوي على القليل من النبيبات الدقيقة  2-1,2متسعه وتتراوح مابين 

هذا الجهاز يتكون من تركيب . و  spine  apparatusوما يسمى بالجهاز الشوكي 

 الشكل او اكثر غشائي حويصل او كيسي 

 Axonالمحور : 

المحور او االسطوانة المحورية عبارة عن بروز اسطواني واحد ينشأ من جسم 

ويكون الجزء او القطعه   axon  hillockالخلية عند منطقة تدعى اكمة المحور 

ي اكمة المحور على المادة سهله االولية فيما على االغلب هو االضيق . التحتو

لكن هناك الكثير من النبيبات والخيوط العصبية المارة  chromophileاالصطباغ 
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من جسم الخلية الى القطعة االولية . وفي القطعة االولية التي تكون عديمة النخاعين 

(  axolcmmaفي المحاور النخاعية , يوجد تحت الغشاء البالزمي ) غشاء المحور 

 ف كثيف الكترونيا سمكة نانوميتر ونبيبات دقيقة وروابط عرضية صغيرة .غال

 

 Synapsesالتشابكات العصبية : 

العصبي عبر االعصاب وفي  impulseالتشابكات العصبية هي اماكن انتقال الحافز 

امثلة قليلة قد تعتبر االشارة الكهربائية الى الخلية المجاورة مباشرة عن طريق التحام 

المقاومة مشابه لذلك الذي وصف سابقا في االنسجة  واطئ gap-junctionفجوي 

الملساء ( . وهذه االماكن تعرف  والعضلةاالخرى ) مثل النسيج الظهاري 

. وانتقال الحافز من خلية  electrical  synapsesبالتشابكات العصبية الكهربائية 

لعصبي تتكون من جزء قبل . ان منطقة التشابك ا مادة ناقلة عصبية الخرى بواسطة

تشابكي وجزء بعد تشابكي وشق خارج خلوي بين الجزءان )شق التشابك العصبي( 

ويوجد في الجزء قبل التشابك العصبي تجمع من حويصالت تسمى حويصالت 

التشابكية تحتوي على مادة ناقلة عصبيا ومع وصول جهد الفعل الى نهاية المحور 

ع الغشاء قبل التشابك في اماكن خاصة قاذفة تلتحم ال حويصالت التشابكية م

محتوياتها الى شق التشابك العصبي ومن يمر الناقل الى الغشاء بعد التشابك ليسبب 

 تغير في الجهد الغشائي للخلية العصبية بعد التشابك العصبي مسببا انتقال الحافز.
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 Neurogliaالخاليا الدبقية العصبية : 

غراء فهذا السيج يعمل على ربط  glia: عصب ,   neuronوكما يوحي بذلك االسم 

النسسيج العصبي للجهاز العصبي المركزي مع بعضه ومن المحتمل ان يقوم الغشاء 

في  satelliteوالخاليا القمرية  capsuleوالمحفظة  neurolemmaالعصبي 

)ستوصف فيما بعد ( بوظائف مشابهة لوظائف PNSالجهاز العصبي المحيطي 

يا الدبقية العصبية في الجهاز العصبي المركزي وبصورة عامة فالخاليا الدبقية الخال

العصبية خاليا صغيرة ترى نواها فقط في التحضيرات االعتيادية . يتراوح قطر 

مايكروميتر وهو بحدود حجم اصغر خلية عصبية . وبالتالي فقد 12-0النوى مابين 

تشرب بالفضة والذهب الخاصة درست بشكل افضل عن طريق استخدام تقنيات ال

 والتي تظهر الخلية بالكامل 
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 Macrogliaالدبقية الكبيرة 

: وكما يحوي االسم بذلك , فالخاليا النجمية , خاليا ذات astrocytesالخاليا النجمية 

استخدام تقنيات التشرب  شكل نجمي وبروزات سايتوبالزمية كثيرة التفرع ترى بعد

وية او كروية شاحبة الصبغة      ) حويصلية( .النويات غير ضفقط . النوى كبيرة وبي

واضحة , ويحتوي السايتوبالزم على معقد كولجي وقليل من الرايبوسومات وشبكة 

حبيبة صغيرة واجسام حالة ونشا حيواني . كما توجد وعلى نحو متميز حزم من 

رروزات مشابهة للخيوط العصبية تمتد في الب glial  filamentsخيوط دبقية 

السايتوبالزمية . وهذه البروزات تمتد بين الخاليا العصبية وبروزاتها , كما تمتد الى 

والى سطح  perivascular  feetاالوعية الدموية كسويقات او اقدم وعائية محيطية 

 الدماغ والحبل الشوكي , مكونة طبقة

 Protoplasmic  astrocytesالخاليا النجمية البروتوبالزمية 

للدماغ والحبل الشوكي .  gray  matterبصورة  رئيسية في المادة السنجابية  وتقع

وتكون  ذات بروزات قصيرة وسميكة كثيرة التفرع وتقع حول الخاليا العصيبة 

 ومناطق التشابك العصبي واالوعية الدموية

 

 Protoplasmic  astrocytesالخاليا النجمية البروتوبالزمية : 

وتكون ذات بروزات   white  matterفي المادة البيضاء  توجد بصورة رئيسية

( بازرة في glialطويلة ونحيفه قليلة او معدومه الفروع , والحزم الخيطية ))الدبقية 

هاذا النوع .                                                                      ان الخاليا 

الذي يكون هو نفسه ذو نسيج  CNSفي ال النجمية مهمه كعنصر ساند او تركيبي 

ضام قليل وذلك بسب كثره عددها وبروزاتها السايتو بالزمية الواسعه االمتداد 

ويوحي موقع الخاليا النجمية وبروزاتها على سطح االوعية الدمويه وحولها انها 
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الدماغ ( الكن قد عرف في الوقت  –تعمل كحاجز انتشار ) جزء من حاجز )الدم 

ر ووقوعها في االلتحامات القوية لنسيج االوعية الشعرية الميزوثيلي , تقوم الحاض

الخاليا النجمية عند تعرض الدماغ الى االذى بأزالة الحطام العصبي وتكون )سدادة 

 (Scarrinمحكمة ( حول المناطق التالفة مؤدية الى مايعرف احيانا ) بالمنتدب 

 Oligodendrocytesالخاليا قليلة البروزات الشجيرية 

. وهذه  oligodendrocytesوتعرف ايضا بالدبقية قليلة البروزات الشجيرية 

الخاليا اصغر من النجمية وبروزاتها الخلوية اقل واقصر , اما نواها فتكون صغيرة 

وبيضوية وفي الغالب غير منتظمة نوعا ما ومختلفه الكروماتين 

heterochromatic ليل كحافه حول النواه ويظهر بشكل عام .يظهر السايتوبالزم الق

تحت المجهر االلكتروني اكثر كثافه من سايتوبالزم الخاليا النجميه وذو 

 رايبوسومات حرة وملتصقة كثيرة اضافه الى جهاز كولجي

 Gangliaالعقد العصبية : 

يدعى تجمع اجسام الخاليا العصبية خارج الجهاز العصبي المركزي بالعقدة العصبية 

ganglionعلى الرغم من كون العقد التقع جميعها خارج ال ,CNS  ويدعى .

. والعقد العصبية  nucleusل في الجهاز العصبي المركزي بالنواة ثامالتجمع الم

 craniospinal  groupعلى نوعين رئيسين هما : عقد المجموعه القحفية الشوكية 

  autonomicلذاتي وعقد الجهاز العصبي ا sensory  gangliaالعقد الحسية 

nervous  system تختلف العقد في الحجم كثيرا اذ   ,العقد االحشائية الحركية

عقد صغيرة جدا تحتوي على اجسام خاليا عصبية قليلة الى عقد كبيرة  تتراوح مابين

خلية او اكثر . وكل عقدة ذات محفظة من نسيج ضام تكون  12,222جدا تحتوي 

كثيفه حول العقد الكبيرة وتمتد منها شبكة من نسيج رابط دقيق تتوزع في مادة العقد 

تمر االوعية الدموية في جميعها وتكون مكونه من اشرطة كولوجينيه وشبكيه . 
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 النسيج الضام بينما تقع العناصر العصبية بين فتحات هذه الشبكة

 

 

 Craniospinal  gangliaالعقد القحفية الشوكية 

العقد الشوكية عبارة عن انتفاخات مغزلية او كروية على الجذور الخلفية لالعصاب 

اخات ممائلة لبعض ( اما العقد القحفية فهي انتف0-7و  1-7الشوكية )االشكال

االعصاب القحفية . تكون الخاليا العقدية احادية قطب كاذبة وكروية وذات بروز 

واحد هو المحور الذي يصبح ملتقا نوعا ما عندما يغادر جسم الخلية مكونا كبيبه 

 (glomerulus  وعلى مسافه قصيرة من مكان نشأته ينشطر بشكل )TاوY  فيكون

الشجيري العامل ( اسمك نوعا ما ويمر في العصب احد الفروع فيه ) البروز 

الشوكي او القحفي الى السطح الخارجي ليتواجد في عضو مستقل , بينما يكون 

البروز االخر اكثر نحافه ) المحور العامل ( ويمر الى الجهاز العصبي المركزي , 

مجاميع عند وكالهما من الناحية النسيجية متشابه التركيب . تترتب اجسام الخاليا في 

المحيط الخارجي او المنطقه القشريه للعقده العصبيه وتنفصل عن بعضها بحزم 

مايكروميتر , وتكون ذات بروزات  21-11ليفيه . تتراوح اقطار اجسام الخاليا مابين

مايكروميتر فتكون ذات بروزات  122غير نخاعية , او قد تصل اقطار اجسامها الى 

محفظه ( مكونه من طبقه واحده من خاليا صغيرة نخاعية . وكل جسم خلوي ذو )

او الخاليا الجانبيه  satellite  cellsمسطحه ومكعبه واطئه تدعى بالخاليا القمرية  

amphicytes  هذه الخاليا مماثله للخاليا الدبقية العصبيه في الCNS  تحيط بها

لياف عصبيه طبقه من  نسيج ضام وعائي . تقع في مركز العقدة العصبيه حزم من ا

تكون فيها اجسام الخاليا قليلة . يظهر ان   medullary  zone اللبيةتكون المنطقه 

انتقال الحافز في هذه الخاليا  العصبيه يكون من المحيط الى البروز المركزي 
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مباشرة دخوال الى جسم الخلفيه الذي اليرتبط بتشابك عصبي مع خاليا عصبيه , 

 .على وجه الحصر  trophic  function وبذلك فهي ذات وظيفه مغذية

 Autonomic  gangliaالعقد العصبيه الذاتيه 

تظهر هذه العقد كانتفاخات على طول السلسلة السمبثاوية وفروعه وفي  جدران 

االعضاء التي تزود من قبل الجهاز العصبي الذاتي اذ انها قد تكون هناك صغيرة 

الشوكية في كونها تحاط بمحفظه من نسيج ضام عدا في  جدا وهي تشبه العقد القحفية

العقد المحيطيه الصغيرة جدا . وتكون الخاليا العقيدية متعدده االقطاب وذات 

نانوميتر . وغالبا  01-11بروزات شجيرية عديده الحسيه اذ يتراوح قطرها مابين 

ين ماتكون بروزاتها الشجيريه تشابكات عصبيه عده , وتكون منبه بالكول

choloinergic  تحيط اجسام الخاليا العصبيه خاليا محفظيه تكون قليله وصغيرة .

في العقد المحيطيه االصغر . وهي التشبه العقد الحسيه اذ ان اجسام الخاليا التظهر 

ميال للتجمع , كذالك فان المحاور التتجمع في حزم , وببساطه فان اجسام الخاليا 

 وااللياف متشابكه في العقد .

  Nerve fibersااللياف العصبية 

الجهاز العصبي المركزي او خارجه تحاط ان جميع االلياف سواء الموجودة في 

 بغالف واحد او اكثر.

, تغطى االلياف الغير نخاعينية في الجهاز العصبي المحيطي ب خاليا شوان فقط 

 فيما تكون االلياف نخاعينية بغالف شوان و غالف مايليني.

 Schwann  cellsخاليا شوان 

كما وضح سابقا , تحيط خاليا شوان بجميع االلياف العصبيه في الجهاز العصبي 

المحيطي , وغالبا ما تمتد من مناطق اتصال االلياف ) الدخول او الخروج من ( 

بالحبل الشوكي وجذع الدماغ حتى نهاياتها . ونواة خليه شوان غير متجانسه 
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ما تكون مسطحه  وواقعه في مركز الخليه . توجد في الخليه الكروماتين وغالبا 

الكثير من المايتوكوندريا والنبيبات الدقيقه والخيوط الدقيقه وغالبا ماتوجد العديد من 

االجسام الحالة وبضع شبكات بالزميه داخليه حبيبيه وجهاز كولجي صغير , كما 

اوز الخلية فيها بروز خلية توجد صفيحه قاعدية الى الخارج عدا المنطقة التي تج

 عصبيه.

 Nerve fibers  in the CNSااللياف العصبية في الجهاز العصبي المركزي 

, انما تنجز وظائفها من قبل خاليا دبقيه قليله  CNSالتوجد خاليا شوان في ال

. وفي االلياف النخاعيه  البروزات الشجيريه هي احد انواع الخاليا الدبقيه العصبيه

يمكن للخلية قليله البروزات الشجيرية من تكوين اغلفه  CNSالموجوده في ال 

نخاعيه حول محاور عدة منفصله اذ يلف كل محور ببروز سايتوبالزمي من 

 البروزات التشجيريةبروزات الخليه قليله 

 

 اغشية الجهاز العصبي المركزي واوعيته

Membranes  and  vessels  of  the  CNS 

يكون النسيج العصبي الحي في الجهاز العصبي المركزي لينا ورقيقا ويحتاج الى 

حمايه وتغذيه مناسبه اذ يتم توفير الحمايه بصورة رئيسيه من قبل غالف كامل 

)قبة   craniumالتعظم يغطي الدماغ والحبل الشوكي  ويكون بشكل  قحف 

د داخل الغالف العظمي ثالثة اغلفه غشائية تدعى الجمجمة (  وعمود فقري . توج

او  dura materيدعى الخارجي منها بااللم القاسيه  meningesبالسحايا 

pachymcninx  ويكون ليفي وقوي وغير مطاط نسبيا ويبطن القحف ويرتبط بقوة

 بالعظم . وهو يستمر عند منطقه النقرة العظمى

Foramen  magnum   بالحبل الشوكي داخل القناة الفقريه كغالف انبوبي محيط
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او خارج القاسيه  epiduralلكنه ينفصل عن العظم بالفسحة فوق القاسيه 

Extradural spacs   يدعى الغشاء الواسطي بالعنكبوتي .arachnoid  وهو ,

يتكون من اشرطة ليفيه شبكيه  رقيقه متصله ببعضها بشكل يشبه بيت العنكبوت . اما 

 pia materة التي تغلف الدماغ والحبل الشوكي باحكام فتدعى باللم الطبقة الداخلي

وفي هذه الطبقه توجد االوعية الدمويه المجهزة للجهاز العصبي المركزي . تعد االم 

الحنون والعنكوبوتي احيانا طبقة واحده يطلق عليها السحايا الرقيقه لكون تركيبها 

 متشابه

 Dura materاالم قاسية 

ماتوصف االم القاسيه في القحف بأنها مكونه من طبقتين , طبقه خارجيه , هي غالبا 

  endostealمجرد سمحاق عظم مبطن للجمجمه تدعى بالطبقه السمحاقيه الداخليه 

layer   وتتكون من نسيج ضام كثيف يحتوي على الكثير من االوعية الدموية

اقل وعائية ويغطى  , وتكون fibrous layerواالعصاب وطبقه داخلية تدعى 

سطحها بنسيج ظهاري شفي بسيط اصله من االديم المتوسط , وتنفصل عن الطبقه 

الخارجية في بعض مناطق الدماغ مكونه جيوب دمويه وريديه كبيره وتنعكس الى 

الداخل مكونه حواجز تقع في شقوق دماغيه . وفي المستوى السهمي الوسطي يفصل 

كما يقع مشول مخيخي بين نصفي   كرة الدماغ نصفي  falx cerebriمشول المخ 

 falxالكرة المخيخيه 

 Arachnoidالعنكبوتي 

وهو غشاء ال وعائي رقيق يبطن االم القاسيه , تمر منه حواجز الى حواجز الى االم 

  subara  chnoidالحنون , بينما تؤلف الفسخ بين الحواجز  فسحة تحت عنكبوتية 

space  تملى بسائل مخي شوكيcerebrospinal  fluid  يتكون الغشاء العنكبوتي

وحواجزه من الياف غراوية ومطاطية دقيقة , بينما تغطي سطوحه جميعها طبقة 
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مستمرة من نسيج ظهاري حرشفي بسيط , اي سطحه الخارجي المجاور للفسحة 

تحت القاسية وسطحه الداخلي االمغطى للحواجز , وسطحه الواقع فوق االم الحنون 

رة اخرى تبطن كامل امتداد الفسح تحت العنكبوتية مستمرة , ويكون العنكبوتي وبعبا

 منفصال عن االم الحنون بوضوح اكثر .

وفي بعض المناطق يخترق العنكبوتي االم القاسية على شكل زغابات عنكبوتيه 

arachnoid  villi  تقع في الجيبوب الوريديه لالم القاسيه ووظيفتها نقل السائل

 .لشوكي الى الجيوب الوريديةالمخي ا

  

  pia materاالم الحنون

 هاألم الحنون غشاء وعائي تغطي

خاليا مسطحة. وهي تغلف الدماغ فتغطي التالفيف وتغوص في عمق األثالم المخية. 

 يوه

تندمج إزاء سقف البطينات بالبطانة العصبية لتشكل الضفائر المسؤولة عن إفراز 

 لالسائ

  .المخي الشوكي

  

 spinal  cordالحبل الشوكي 

فأن الحبل الشوكي يكون بيضوي الشكل في المقطع العرضي : وهو , ينقسم جزئيا 

من الخلف بواسطة حاجز ظهري وسطي الى نصفين ايمن وايسر , بينما يوجد في 

 anteriorاالمامي )البطيني( الناحية االمامية شق طولي يدعى بالشق الوسطي 

(ventral)median  fissure ويحاط الحبل بأكمله باالم الحنون التي تمتد الى .

داخل الشق الوسطي االمامي . وعلى الرغم من وجود اختالفات شكليه وتركيبيه في 
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المستويات المختلفه , العنقيه والصدرية  والقطينه والعجزيه فأن االنموذج االساس 

 تشابه في المستويات جميعها .للحبل م
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