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محاور الجلسة

Skeletal Muscles( مخططة)عضالت هيكلية 1.

Cardiac Muscleعضلة قلبية 2.

Smooth Musclesعضالت ملساء 3.



(
هيكلية

  )



Epimysiumغالف العضلة

Perimysiumغالف الحزمة العضلية 



كليةمقاطع طولية لحزم األلياف العضلية الهي



كليةمقاطع عرضية لحزم األلياف العضلية الهي

Perimysiumغالف الحزمة العضلية 



مقطع عرضي ضمن حزمة في عضلة هيكلية

عضليتدعى الخلية العضلية المفردة بالليف ال

تبدو مضلعة على المقطع العرضي ولها عدة

ي هذه النوى فتتوضع( خلية عديدة نوى)نوى 
محيط الخلية

يةإيوزينألياف عضلية هيوالها غزيرة 

احدنوى متعددة ضمن الليف العضلي الو

(الخلية)في محيط الليف متوضعة



Cross-Striationsالتخطيطات المتصالبة أو العرضانية 
وهي سمة بارزة للعضالت الهيكلية

كل لأللياف العضلية على شالمقاطع الطولية على تظهر 

.  يشبه السلّم

لية تواجد هذه التخطيطات هو ترتيب الخيوط العضسبب 

السميكة والرقيقة بكثافات متباينة تعطي 
(  A ،A Bandتدعى الحزمة )قاتمة مناطق 

(I ،I Bandتدعى الحزمة )باهته وأخرى 

احدنوى متعددة ضمن الليف العضلي الو

(الخلية)في محيط الليف متوضعة



ف 
أليا



جوف البطين

Endocardiumالشغاف 

(باهته)تحت الشغاف 
Subendocardium

(مةقات)العضلة القلبية 



جوف البطين

Endocardiumالشغاف 

(منطقة باهته)تحت الشغاف 
Subendocardium

وهي بركنجيتحوي ألياف 

أكبر حجماً من الخاليا 

العضلية القلبية وتتميز

بمنطقة باهتة حول النواة 

ون تتلال ( تحوي جاليكوجين)

ثر بشكل جيد ومحيط الخلية أك

قد . تلوناً باللون الزهري

تحوي هذه الخاليا نواتين 
Binucleated

Purkinje fibersبركنجيألياف 

Cardiac Muscleالعضلة القلبية 



:  األلياف العضلية القلبية
أصغر من الهيكلية1.

.2 ً ال تشكل حزما

بعض الخاليا متشعبة تتشابك مع خليتين3.

تحوي الخلية نواة واحدة وقد تحوي نواتين4.

النواة توضعها في مركز الخلية5.

التخطيطات موجودة ومشابهة لتلك في العضالت الهيكلية6.

(  ناً يصعب تمييزها مجهريا أحيا)يميزها وجود األقراص المتداخلة 7.

وهي مناطق اتصال الخاليا المتجاورة 





فائح األلياف العضلية الملساء تتواجد على شكل حزم أو ص

من خاليا مكدسة فوق بعضها

المقطع هنا يبدي في معظمه مقاطع طولية للحزم 



فائحاأللياف العضلية الملساء تتواجد على شكل حزم أو ص

المقطع هنا يبدي في معظمه مقاطع طولية للحزم 



فائحاأللياف العضلية الملساء تتواجد على شكل حزم أو ص

المقطع هنا يبدي في معظمه مقاطع عرضية للحزم 



ال . الخاليا مكدسة فوق بعضها

يمكن رؤية الحدود بين الخاليا 

بشكل واضح

ب تناسمغزليةمتطاولة أو : النوى

قد تكون متموجة أو. شكل الخلية

ناجمة عن التقلص )مجعدة 

ي ف« السيجار»أو تشبه ( العضلي

نوى متموجة أو مجعدة قليالً (ةغير المتقلص)الخاليا المرتاحة 

«السيجار»نوى بشكل 


