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:األبيضعن النسيج الشحمي مثال 

النسيج الشحمي تحت الجلد

حجب من النسيج 

يف الضام الليفي الكث

حمي تقسم النسيج الش

إلى فصوص

فصوص من النسيج

الشحمي



بدو الخاليا الشحمية ت

مكدسة على شكل 

يشبه الشبكة

ألن محتواها من 

الدسم ينحل أثناء 

جيالتحضير النسي

هي خاليا كبيرة 

وحيدة الجوف 

جدارها رقيق

.  نواتها محيطية

بسبب كبر حجم 

إن الخلية نسبياً ف

ظهر نواتها قليالً ما ت

المجهريبالفحص 



ي عندما تظهر نواة الخلية الشحمية ف

محيط الخلية فإنها تعطي المظهر 

الوصفي المسمى بالخاتم ذو الفص
(Signet-Ring)



وعاء شعري

(ليةدق)خلية بدينة 
Mast Cell   
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Hyaline Cartilageالهيالينيمثالنا العملي هو الغضروف 

جسم في الالهيالينيتوزع الغضروف 

(اللون األزرق الباهت) 



الرغامىفي الهيالينيالغضروف 



الرغامىجوف / لمعة 

الغضروف الرغامي
( هيالينيغضروف )

نسيج الغدة الدرقية 

نسيج شحمي



سمحاق الغضروف 

الغضروف الرغامي 



طبقة خارجية ليفية

طبقة داخلية مولدة للغضروف
سمحاق الغضروف
Peri-chondrium

 Chondrocytesالخاليا الغضروفية
Lacunaeتتواجد ضمن فجوات 

نواة الخلية الغضروفية محاطة بكمية من 

سبب يصعب رؤية التفاصيل الخلوية ب. الهيولى

االنكماش الناجم عن التحضير النسيجي

المطرق المحدد أو المحفظة

يالمطرق البين

نيالمجموعات الخلوية المتساوية النمط الجي
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نسيج عضلي هيكلي

نقي العظم

نقي العظم

عظم مكتنز خارجي 

عظم مكتنز خارجي 

عظم اسفنجي داخلي



طبقة ليفية خارجية

طبقة خلوية داخلية

(سمحاق العظم)السمحاق 
Peri-osteum

نقي العظم

عظم مكتنز خارجي 

ةالهافيرسياألقنية المركزية للجملة 
Central Canals



عظم اسفنجي داخلي
 Trabecularترابيقييأخذ مظهر 

حات يحتوي العظم االسفنجي على صفا

أقل تنظيما من العظم المكتنز 
قليلةوعظمونات

يةالنقوالمسافات 



القناة المركزية

Osteocytesالخاليا العظمية 
تتواجد ضمن فجوات وتتوزع على شكل دوائر متحدة 

المركز حول القناة المركزية وفي الصفاحات  

مطرق العظم 

سمحاق العظم 

Osteoblastsالعظم أرومات



Osteoblastsالعظم أرومات
هارةتصطف على شكل يشبه الظ



Osteoclastsهادمات العظم 
عديدة النوىعرطلةوهي خاليا 

فيتتواجد ضمن انخفاض قد 

هاوشبيسمى فجوة الترابيق
"Howship’s lacune"



EVEN THE BONE SMILES 


