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 :Adipose Tissue النسيج الشحمي -1

 

 شكل من أشكال النسيج الضام المتخصص.لنسيج الشحمي ا

 نوعان أبيض وبني تمت دراستهما في الجانب النظري. المثال العملي هو للنسيج الشحمي األبيض:له 

خاصة ن عند البالغيجد في أماكن عديدة من الجسم بلون أبيض أو أصفر. يتوا عيانيا   الشحمي األبيض يبدو النسيج

 تحت الجلد حيث يعطي شكال لسطوح الجسم ويمأل األحياز بين األعضاء.

ة من الخاليا الشحمية يفصل بينها نسيج ضام ليفي كثيف. بما أن الدسم دعدمت فصوص: يبدو على شكل مجهريا  

ضمن الخلية ينحل ويُفقد أثناء التحضير النسيجي ألن الكزيلول يُِحل الدسم تبدو الخاليا الشحمية فارغة معطية 

 مظهراً يُشبه الشبكة للنسيج الشحمي. 

تحت المجهر تبدو مضلعة تبدو مدورة عندما يتم عزلها ولكن  . µm  150-80 قطرها حوالي خلية كبيرة  :الخلية الشحمية

. جوف وحيدب من الهيولى والجدار الخلوي يحيطان البقية القليلةعندما تكون مكدسة فوق بعضها البعض في النسيج الشحمي. 

 . بسبب كبر حجم الخلية نسبياً فإن نواتها قليالً ينخمص أحياناً أو يتمزق هذا الجدار الرقيق مشوهاً شكل النسيج. نواتها محيطية

  Signet-Ring)ما تظهر بالفحص المجهري. ولكن عندما تظهر فإنها تعطي المظهر الوصفي المسمى بـ )الخاتم ذو الفص 

وعية يجمع الخاليا مع بعضها ضمن الفصوص كمية قليلة جداً من نسيج ضام. يتواجد ضمن هذا النسيج الضام عدد كبير من األ

كثيراً ما يصعب تمييز نواة الخلية الشحمية عن نواة صانعات الليف المجاورة معظمها من نمط الشعيرات الدموية والوريدات. 

  ضمن النسيج الضام. Mast cells يمكن مشاهدة خاليا بدينةفي النسيج الضام. 
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 :Cartilageالغضروف  -2

 الضام المتخصص.شكل من أشكال النسيج  الغضروف

 له ثالثة أنواع: 

  "الغضروف الهيالينيHyaline cartilage" 

 "الغضروف المرنElastic cartilage" 

 " الغضروف الليفيFibrocartilage" 

 المثال العملي هو عن الغضروف الهياليني: 

 هو أكثر أنواع الغضاريف شيوعا في الجسم 

  ًزرقلونه الحقيقي أبيض إلى أعيانيا 

  يتألف من لييفات دقيقة من الكوالجين من النمطII  ال يمكن رؤيتها تحت المجهر. يبدو الغضروف الهياليني زجاجيا

. الخاليا هي خاليا aggrecanومتجانسا تحت المجهر. المادة األساسية غنية بـنمط خاص من البروتيوغليكان يدعى بالـ 

 غضروفية وأرومات الغضروف.

  :مجهريا 

  الغضاريف )ولكن ليس كلها( تكون محاطة بنسيج ضام ليفي يسمى سمحاق الغضروف "أغلبperichondrium” ،

يتكون السمحاق من طبقة خارجية ليفية )تؤمن الحماية( وطبقة داخلية مولدة للغضروف )منبع الغضروف الجديد( 

"chondrogenic layer" 

a) لنمط الطبقة الليفية: تتكون من الكثير من الكوالجين من اI واألرومات الليفية 

b)  تتكون الطبقة المولدة للغضروف من الكوالجين من النمطI  وبعض األرومات الليفية والكثير من الخاليا الجذعية تسمى

". تتمايز الخاليا سليفة الغضروفية عند التحفيز المناسب )مثل إفراز chondroprogenitor cells الخاليا سليفة الغضروفية "

 و( وتصبح أرومات غضروفية. والتي بدورها تبدأ بإنتاج المادة االساسية بين خلوية وتنضج لتصبح خاليا غضروفية.هرمون النم

 تشمل البنية الرئيسية للغضروف:

 األرومات الغضروفية "chondroblasts وهي عبارة عن خاليا غضروفية غير ناضجة تتواجد على أطراف :"

 الغضروف

 الخاليا الغضروفية "chondrocytes،تصنع وتحافظ على مكونات المطرق خارج  ": وهي خاليا غضروفية ناضجة

 الخلوي. يتم تغذية هذه الخاليا عبر خاصية االنتشار )انتشار المواد المغذية من األوعية الموجودة في سمحاق الغضروف(.

 "الفجوةlacunaوهي منطقة في الغضروف تتواجد فيها الخاليا الغضروفية :" 

 "المحفظةcapsule أو المطرق المحدد "Territorial Matrix” وهي عبارة عن جزء من المادة األساسية القاعدية :"

 )تتصبغ باللون القاعدي أو األزرق القاتم( محيطة بكل فجوة أو مجموعة من الفجوات

  المطرق البينيInterterritorial Matrixمناطق المطرق  : وهو عبارة عن الجزء من المادة األساسية الموجود بين

 المحدد 

 "المجموعات الخلوية المتساوية النمط الجينيisogenous groups وهي عبارة عن تجمع من الخاليا الغضروفية :"

 خاليا. 8-2الناتجة من انقسام خلية غضروفية أم ناضجة واحدة. تتكون من تجمعات من 

 :موقعه في الجسم   
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 غضروف األنف 

  )غضاريف الحنجرة الكبيرة )الدرقي، الحلقي، الطرجهالية 

 "الغضروف الضلعيcostal cartilage" 

 القناة التنفسية 

 األسطح المفصلية في المفاصل الزليلية 

 الهيكل النسيجي الجنيني وصفيحة النمو في العظام الطويلة 
 

 ضاريف التي تشكل السطوح المفصليةباستثناء الغ في الغضروف الهياليني السمحاق الغضروفي موجود عادة

 

 :Boneالعظم  -3

 شكل من أشكال النسيج الضام المتخصص. العظم

 يقسم النسيج العظمي عند البالغين إلى:  

a) " عظم اسفنجيspongy or cancellous bone.ويتألف من ترابيق بينها مسافات كبيرة نسبيا :" 

b)  "عظم مكتنزcompact bone العظمية مع وجود مسافات قليلة بينها.": يتكون من المادة 

 تحتوي أغلب العظام على كميات مختلفة من العظم المكتنز الخارجي والعظم االسفنجي الداخلي 

 المظاهر المجهرية:

 ينطبق الوصف المجهري اآلتي على كال النوعين المكتنز واإلسفنجي

 المظاهر المتعلقة بالخاليا العظمية:

 يحيط بالعظام ( طبقة تسمى السمحاقperiosteum) )وتتألف من طبقة ليفية خارجية وأخرى خلوية داخلية )كما الغضروف 

 "الخلية العظميةosteocyte" هي خلية العظم الناضجة وهي ال تنتج المادة األساسية ولكنها تحافظ عليها 

  األساسية تسمى فجوات "تتواجد الخاليا العظمية على مسافات منتظمة في تجاويف بداخل المادةlacunae"   

 للخاليا العظمية امتدادات هيولية طويلة ممتدة للخارج مثل مجسات االستشعار عند الحشرات 

  ،ساسية في العظام ولكن تُنقَل المغذيات والمستقلبات بين الخاليا عبر االمتداداتال يتم نقل المواد عبر المادة األبعكس الغضاريف 

 الهيولية

 امتداد هيولي في قناة في المادة األساسية تسمى نفيق " يتواجد كلcanaliculus" 

 النفيقات تشق طريقها عبر المادة األساسية منبعثة من الفجوات 

  بعد التحضير النسيجي للعينة العظمية، ال نتمكن من رؤية كامل الخلية العظمية أو امتداداتها ولكن يمكننا رؤية الفجوات مع نواة

 ة أحياناً.الخلية العظمي

  الخلية سليفة العظميةتنشأ الخلية العظمية من نضوج األرومة العظمية التي نشأت من osteoprogenitor cell  

  األرومات العظمية"تعتبرosteoblasts"  المسؤولة عن إنتاج المادة االساسية للعظم، ويتم حصرها في هذه المادة وتنضج

مية على السطوح الداخلية والخارجية للعظم وتصطف على شكل يشبه الظهارة لتصبح خلية عظمية. تتوضع األرومات العظ

 البسيطة. يتفاوت شكلها من مسطحة إلى مكعبة أو أسطوانية حسب نشاطها.

  الخاليا هادمات العظمosteoclasts  تنشأ من اندماج عدة خاليا من الخاليا السلف لخاليا الدم من نموذج وحيدات النوى

mononuclear hematopoietic progenitor cells   حيث تندمج عدة خاليا وحيدة  لتشكل خلية كبيرة )عرطلة( متعددة

 النوى لديها الكثير من الهيولى اإليوزينية. وهي مسؤولة عن ارتشاف وقولبة العظم.
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 Compact bonesالعظام المكتنزة 

 (”Haversian system “osteonالجملة الهافيرسية " العظمون" ) .1

a) تترتب الخاليا العظمية حول وحدة وعائية بطريقة خاصة بحيث تزيد من إمداد الدم لتلك الخاليا 

b) :)يسمى هذه التركيب بالجملة الهافيرسية )داخل العظام المكتنزة 

 لدى الجملة الهافيرسية بنية أسطوانية حيث يحوي مركز تلك األسطوانة قناة مليئة باألوعية الدموية 

 ظمية في الفجوات على شكل دوائر متزايدة باالتساع حول القناة المركزية التي تحتوي على األوعية الدموية تترتب الخاليا الع

 )يمكن تشبيه ذلك الترتيب بحلقات لحاء الشجر(

 صفاحة" 10-4"القناة الهافيرسية" محاطة بـ  عند فحص مقطع عرضي للجملة الهافيرسية تظهر القناة المركزيةlamellae أو( "

( متحدة المركز. كما يمكن رؤية النفيقات الصغيرة" الشبيهة بالخيوط" تشق طريقها عبر الصفاحات لتشكل اتصاال بين حلقة

 جميع الصفاحات والقناة المركزية

 "ينتشر السائل الخالليinterstitial fluidحول االمتدادات الهيولية  " من الشعيرات الدموية الموجودة في القناة المركزية

 ودة في النفيقات" حامال معه المغذيات إلى جميع الخاليا."الموج

 "كل جملة هافيرسية محاطة بخط مالطيcement lineعديم الشكل " 

 يتم تجديد الجملة الهافيرسية باستمرار 

 المظاهر األخرى للعظام المكتنزة: .2

 " يتخلل الجملة الهافيرسية الكاملة صفاحات خالليةinterstitial lamellaeارة عن بقايا الصفاحات المكونة سابقا " وهي عب

 للعظمون" الجملة الهافيرسية" والتي اهترأت أثناء عملية التجديد

  في الطرف الخارجي للعظم المكتنز، تتواجد عدة طبقات من العظم متوازية مع السطح الحر وتسمى الصفاحات المحيطة

"circumferential lamellae )وخارجية )من جهة السمحاق(" داخلية )من جهة نقي العظم  

 

 Spongy boneالعظم االسفنجي 

 مجهرياً: يحتوي العظم االسفنجي على صفاحات أقل تنظيما من العظم المكتنز وعظمونات قليلة 

  كتلة العظم االسفنجي صغيرة ويتألف من ترابيق أو شويكات تبرز في تجويف نقي العظم وتمتلك تلك الترابيق جملة وعائية

 تحمل المغذيات للخاليا، وتنتشر في الترابيق القليل من العظمونات 

 "قد يتواجد انخفاض في الترابيق يسمى فجوة هاوشبHowship’s lacune خلية هادمة " تنتج هذه الفجوة بسبب

" وتدعى أحيانا بحفيرة االرتشاف. يزيد نشاط الخاليا الهادمة للعظم عند إفراز هرمون جارات osteoclastللعظم"

 "calcitonin" ويقل نشاطها عند إفراز هرمون الكالسيتونين"parathyroid hormoneالدرق"

 

  

 

 

 


