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 2النسيج الضام 

 Adipose Tissueالنسيج الشحمي 

 :نوعانهو النسيج الضام الذي تسيطر فيه الخاليا الشحمية وهو  النسيج الشحمي:

      White adipose tissue (WAT)النسيج الشحمي األبيض

 Brown adipose tissue (BAT)النسيج الشحمي البني 

الطاقة، العزل الحراري، تشكيل وسائد لألعضاء الحيوية، شغل األحياز بين تشمل وظائف النسيج الشحمي ما يلي: تخزين 

 إفراز وسائط فعالة بيولوجيا    األعضاء،

 "Adipocytesالخاليا الشحمية " 

 تتواجد الخاليا الشحمية في تجمعات مختلفة األحجام لتكون النسيج الشحمي 

  المركب الشحمي األساسي المتواجد ضمن الخاليا الشحمية هو الغليسريدات الثالثيةTriglycerides 

  من وزن الذكور. %20-15من وزن اإلناث وحوالي  %25-20يمثل النسيج الشحمي حوالي 

 :هناك نوعان من األنسجة الشحمية، يختلفان في الشكل النسيجي والموقع والوظيفة 

 يض والنسيج الشحمي البنيالنسيج الشحمي األب

 ":WATالنسيج الشحمي االبيض "

 هو النوع الشائع من األنسجة الشحمية في الجسم في جميع األعمار 

 ( يتكون من خاليا شحمية بداخل كل منها جوف شحمي واحدunilocular) 

 ةكوسادة لألعضاء الداخلي يتوزع النسيج الشحمي األبيض في كافة أنحاء الجسم ويعمل على توفير العزل لألعضاء ويعمل 

 والجينات.  يعتمد توزيع النسيج الشحمي على العمر، الجنس، الحالة الهرمونية 

  يعمل النسيج الشحمي األبيض كخزان للطاقة حيث يؤمن مصدر للطاقة خفيف الوزن وعالي الوحدات الحرارية )مقارنة

 للحرارة.بالغاليكوجين(. ال يملك النسيج الشحمي األبيض خصائص مولدة 

 لون النسيج الشحمي عيانياً في هذا النوع يميل لألبيض المصفر 

 ":BATالنسيج الشحمي البني "

 غير شائع عند اإلنسان البالغ 

 يعتبر النسيج الشحمي البني المصدر الرئيسي لتوليد الحرارة )من دون ارتعاش( عند البرودة 

  في السنوات العشر األولى من عمر اإلنسان ومع تقدم العمر يصبح يتوزع النسيج الشحمي البني في مناطق عديدة في الجسم

 محصوراً باألعضاء العميقة في الجسم مثل حول الكليتين والغدد الكظرية واألبهر والرقبة وبين الكتفين

 الشحم في داخل الخاليا الشحمية كقطرات فرادية متعددة مختلفة األحجام )نمط متعدد االجواف" يتجمعmultilocular 

pattern)" 

 البني لهذا النسيج الشحمي ناتج من غزارة األوعية فيه وتواجد المتقدرات بكثرة في هذه الخاليا.-إن اللون األسمر 

 الدسم ل عند بدء عملية تحل(lipolysis تدخل األحماض ،)إلى المتقدرات العديدة في الخاليا الشحمية وتحدث عملية  الدسمة

 ( مما يؤدي إلى تحرير الطاقة كحرارة.oxidative phosphorylationالفسفرة التأكسدية )
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 BATالنسيج الشحمي البني  WATالنسيج الشحمي األبيض  النسيج الشحمي

 مهم في األعمار الصغيرة خاصة حديثي الوالدة شائع في جميع أنحاء الجسم في جميع األعمار العمر  / الموقع
 أماكن محددةينحصر توزعه مع تقدم العمر إلى 

 أكثر غنى وكثافة باألوعية الدموية غني بالشعيرات الدموية الوعائية

 توليد الحرارة تخزين الطاقة ووسادة لألعضاء الوظيفة

خاليا لحمة متوسطة خاصة بالنسيج الشحمي  المنشأ
 األبيض

 خاليا خاصة بالنسيج الشحمي البني

 حوالي( قطرها unilocularعادة وحيدة الجوف) الشكل
µm  150-50  

 النواة محيطية

  متعددة األجواف قطرها يتراوح بين

µm 8 - 60  
 النواة غالباً مركزية 

 

 Cartilageالغضروف 

 الخصائص العامة للغضروف:

  الغضروف شكل من أشكال النسيج الضام مكون من خاليا تدعى بالخاليا الغضروفية متواجدة ضمن مطرق خارج خلوي

والبروتيوغليكان  من حجم الغضروف( ويتميز بتراكيز عالية من الغلوكوزأمينوغليكان %95متخصص جداً كميته وفيرة )يشكل 

والجين واأللياف المرنة أيضاً ولكن تباين هذه المكونات يعطي أنواعاً بشكل خاص(. تتواجد ألياف الك aggrecan)من نمط الـ 

 ثالثة للغضاريف بشكل يتكيف مع المتطلبات الميكانيكية الحيوية.   

 الغضروف صلب وقاس ولكن لديه بعض المرونة وهو بنية غير موعاة 

  حركة العظام ونمو العظام الطويلةتشمل وظيفة الغضروف الدعم، امتصاص الصدمات والتزليق ضمن المفاصل وتسهيل 

 " أغلب الغضاريف )ولكن ليس كلها( تكون محاطة بنسيج ضام ليفي يسمى سمحاق الغضروفperichondrium” يتكون ،

 chondrogenicالسمحاق من طبقة خارجية ليفية )تؤمن الحماية( وطبقة داخلية مولدة للغضروف )منبع الغضروف الجديد( "

layer" 

a) ية: تتكون من الكثير من الكوالجين من النمط الطبقة الليفI واألرومات الليفية 

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

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

 ساسية بين خلوية وتنضج لتصبح خاليا غضروفية.تي بدورها تبدأ بإنتاج المادة األالنمو( وتصبح أرومات غضروفية. وال

 تشمل البنية الرئيسية للغضروف:

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

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

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

 "الفجوةlacuna تتواجد فيها الخاليا الغضروفية": وهي منطقة في الغضروف 

 "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 Matrix مناطق المطرق المحدد  عن الجزء من المادة األساسية الموجود بين: وهو عبارة 

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

 خاليا. 8-2انقسام خلية غضروفية أم ناضجة واحدة. تتكون من تجمعات من 
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 أنواع الغضاريف:

ضاريف ساسية. تصنف الغع األلياف الموجودة في المادة األتتشارك جميع الغضاريف بالبنية العامة ولكن تختلف بحسب أنوا

 أنواع: 3إلى 

  "الغضروف الهيالينيHyaline cartilage" 

 "الغضروف المرنElastic cartilage" 

 " الغضروف الليفيFibrocartilage" 

 الغضروف الهياليني:

  أنواع الغضاريف شيوعا في الجسمهو أكثر 

 لونه الحقيقي أبيض إلى أزرق 

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

يا هي خاليا غضروفية . الخالaggrecanتحت المجهر. المادة األساسية غنية بـنمط خاص من البروتيوغليكان يدعى بالـ 

 وأرومات الغضروف.

 موجود عادة )باستثناء الغضاريف التي تشكل السطوح المفصلية( السمحاق الغضروفي 

  :يبدو على شكل خاليا غضروفية مفردة ومجموعات من الخاليا ضمن فجوات مفصولة عن بعضها بكمية وفيرة من مجهريا

لغضروفي سمحاق الغضروف. تقع الخاليا أرومات الغضروفية تحت مطرق زهري باهت أو أزرق. يحيط بكامل النسيج ا

 السمحاق الغضروفي مباشرة.

 يتكلس هذا الغضروف مع التقدم في العمر 

 :موقعه في الجسم 

a) "الغضروف الضلعيcostal cartilage" 

b) الهيكل النسيجي الجنيني وصفيحة النمو في العظام الطويلة 

c) القناة التنفسية 

d) األسطح المفصلية في المفاصل الزليلية 

e)  )غضاريف الحنجرة الكبيرة )الدرقي، الحلقي، الطرجهالية 

f) غضروف األنف 

 الدعم البنيوي للجهاز التنفسي. يقاوم االنضغاط ويشكل سطحاً أملساً ضئيل االحتكاك للسطوح  يؤمن الغضروف الهياليني

 المفصلية. يؤمن نمو الهيكل الجنيني والنمو العظمي. 
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 الغضروف المرن:

  تتواجد ألياف مرنة غزيرة في المادة االساسية باإلضافة إلى الكوالجين من النمطII الغضروف الهياليني مكونة . الخاليا هنا مثل

. لذلك يمكن وصف الغضروف المرن aggrecanمن خاليا غضروفية وأرومات الغضروف وكذلك المادة األساسية غنية بالـ

 على أنه )غضروف هياليني + ألياف مرنة(

  لونه أبيض مصفر 

 يؤمن تواجد األلياف المرنة مرونة أكثر مما يسمح باالنحناء 

 لمرنة سمحاقاً غضروفياً تمتلك جميع الغضاريف ا 

  :ًيبدو على شكل مجموعات صغيرة من خاليا غضروفية ضمن فجوات يفصل بينها كميه قليلة من مطرق خارج خلوي مجهريا

لذلك تبدو المجموعات متقاربة جدا ويصعب تحديدها بسهولة كما هو الحال في الغضروف الهياليني. يمكن باستخدام التلوينات 

( مشاهدة األلياف المرنة بشكل واضح ضمن الغضروف المرن. األرومات الغضروفية تتوضع orceinالخاصة )مثل تلوين 

 تحت السمحاق الغضروفي كالمعتاد

 ال يتكلس مع التقدم في العمر 

  :الموقع 

a)  األذنEarالصيوان ومجرى السمع الظاهر : 

b) أنبوب أوستاش  Eustachian tube 

c)  لسان المزمارEpiglottis 

 

 الليفي:الغضروف 

  يتألف الغضروف الليفي من كوالجين من النمطI  في المادة األساسية باإلضافة إلى تواجد الكوالجين من النمطII المادة األساسية .

المفرز من أرومات الليف المتواجدة ضمن هذا النوع من  versicanالمفرز من الخاليا الغضروفية والـ  aggrecanتحوي الـ 

 على أنه )غضروف هياليني + نسيج ضام ليفي كثيف( ليفين وصف الغضروف الالغضاريف. لذلك يمك

  يمكن رؤية ألياف الكوالجين من النمطI  تدور في المادة االساسية مكونة حزماً في بعض األحيان 

  عظاماليتواجد الغضروف الليفي في مناطق الجهد العالي )التي تحتاج إلى قوة عالية( مثل مناطق انغراس العضالت في 

 ال يتواجد السمحاق الغضروفي في الغضاريف الليفية 

  يتكلس هذا الغضروف مع التقدم في العمريمكن أن 

  :ًتبدو الخاليا الغضروفية مفردة أو بشكل مجموعات ضمن مطرق يأخذ اللون اإليوزيني )الزهري( بسبب تواجد ألياف مجهريا

دو معظم المجموعات على شكل صفوف متباعدة عن بعضها ومتوازية. الفجوات . عدد الخاليا قليل جداً وتبIالكوالجين من النمط 

 غير واضحة تماماً. يمكن مشاهدة أرومات ليفية.  

 :الموقع 

a) األقراص الفقرية والسطح المفصلي للمفصل الصدغي الفكي 

b) "االرتفاق العانيpubic symphysis" 

c) مناطق ارتكاز األوتار 
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 النسيج العضلي

 أنواع العضالت:

 " العضالت الهيكليةskeletal muscles تكون مسؤولة عادة عن الحركات اإلرادية عضالت مخططة": وهي 

 " العضلة القلبيةCardiac muscle ال إرادية عضلة مخططة": وهي 

 " العضالت الملساءsmooth muscle ال إرادية غير مخططة": وهي عضالت 

خاصة عملية انقباضه ال إرادية "إن الحجاب الحاجز من العضالت الهيكلية ولكن تعتبر هناك استثناء في إرادية العضالت الهيكلية حيث 

 ثناء النوم".أ

. يجب عدم الخلط بينه وبين ألياف النسيج الضام حيث الليف العضلي هو خلية Muscle Fiberتسمى الخلية العضلية بالليف العضلي 

 عضلية بينما ألياف النسيج الضام عبارة عن منتج خارج خلوي من خاليا النسيج الضام.  

 إرادية(:-أوالً: العضالت الهيكلية )مخططة 

 البنية األساسية:

-10يكون ليف العضلة الهيكلية )أو خلية العضلة الهيكلية( أسطوانياً طويالً ومتعدد النوى. يتراوح قطر الخلية )أو الليف الواحد( ما بين 

100 μm  وطولها قد يصل حتىcm 30 أكثر. يحيط بكل ليف عضلي طبقة رقيقة من النسيج الضام تسمى غمد الليف  أو

" حيث تحاط كل Muscle fascicle" لياف العضلية في حزم تسمى كل واحدة الحزمة العضلية". تتجمع األEndomysiumالعضلي"

، ثم تتجمع تلك الحزم لتكون العضلة ويحيط بالعضلة Perimysiumحزمة بغالف سميك من النسيج الضام يسمى غالف الحزمة العضلية 

باتجاه داخل العضلة حاملة  Septaتتمادى استطاالت منه تدعى بالحجب ” Epimysiumيسمى غالف العضلة " غالف من النسيج الضام

ضمنها الفروع الوعائية )الدموية واللمفية( والعصبية. تحصل العضالت على اللون األحمر )أو الوردي( من التغذية الدموية لها وتواجد 

 "myoglobinبروتين العضل ميوجلوبين"

 :التكوين الخلوي في العضالت الهيكلية

، وهي ”myofibrilsمن تحت وحدات مرتبة بشكل طوالني تدعى اللييفات العضلية" Muscle Fiberيتكون الليف العضلي 

( هي تواجد H&E. السمة األساسية للعضالت الهيكلية بالتلوين االعتيادي )Myofilamentsتتكون من خيوط عضلية  بدورها

التي تظهر على المقاطع الطولية لأللياف العضلية على شكل يشبه  cross-striationsالتخطيطات المتصالبة أو العرضانية 

السلّم. سبب تواجد هذه التخطيطات هو ترتيب الخيوط العضلية السميكة والرقيقة بكثافات متباينة تعطي مناطق قاتمة )تدعى 

. المسافة Zأو القرص  Zيسمى الخط (. يَقِسم الحزمة الباهتة خط I ،I Band( وأخرى باهته )تدعى الحزمة A ،A Bandالحزمة 

وهو الوحدة الوظيفية في اللييفات العضلية. هناك العديد من البروتينات  sarcomereتدعى بالقسيم العضلي  Zبين كل خطين 

 أنواع رئيسية وهي: 4ولكن تتواجد 

": وهو المكون الرئيسي للخيوط العضلية السميكة، شكله كعصا الجلوف ولكن برأسين وتتواجد عند الرأسين Myosinالميوسن" .1

 العديد من البروتينات الالزمة لتنظيم عملية التفاعل مع بروتين األكتن خالل عملية االنقباض

( مع بعضها لتشكل G-Actinاألكتن ) ": وهو المكون الرئيسي للخيوط العضلية الرقيقة، حيث تتجمع جزيئاتActinاألكتن" .2

 ( واثنان من خيوط االكتن يتشابكان ليشكال خيط عضلي رقيق )كعقد اللؤلؤ(.F-Actinخيط األكتن )

 األكتن المتشابكين. يي طويل يتواجد في تجاويف بين خيط": وهو جزيء بروتينTropomyosinتروبوميوسن" .3

 أنواع: 3": وله Troponinتروبونين" .4

a) TnT  بالتربوميوسنيرتبط 

b) TnC يرتبط بشاردة الكالسيوم 
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c) TnI  يمنع التفاعل بين األكتين و الميوسن 

هناك بروتينات عديدة أخرى إضافية تعمل على الحفاظ على االصطفاف الدقيق للخيوط العضلية الرقيقة والسميكة ضمن القسيم 

 العضلي. 

 هناك مسميات خاصة بالخلية العضلية  العضيات الخلوية:

  الغشاء البالزمي للخلية العضلية يسمىSarcolemma ويحوي الغشاء البالزمي على العديد من البروتينات الناقلة للشوارد ،

والقنوات والمستقبالت والتي تعمل جميعها على تنظيم نقل الشوارد والمستقلبات من وإلى الخلية. يعطي الغشاء البالزمي 

 T T Tubulesالنبيبات استطاالت باتجاه الداخل الخلوي تدعى 

 "الشبكة الهيولية العضليةSarcoplasmic reticulum وهي شبكة هيولية ملساء خاصة بالخاليا العضلية. تشكل هذه الشبكة :"

. هذا triadبالثالثي  Tيدعى التشكل المكون من صهاريج الشبكة الهيولية العضلية والنبيب   .Tصهاريج على جانبي النبيبات 

 في إطالق الكالسيوم عند التنبيه العصبي للخلية للحث على اإلنقباضالثالثي مهم 

  تدعى هيولى الخلية العضلية بالـSarcoplasm  وتحوي على بروتين العضلMyoglobin  الذي يرتبط باألكسجين كما تحوي

 على المتقدرات وعضيات أخرى مثل جهاز جولجي، اليحلوالت، والجسيمات البيروكسية.

 العديد من النوى في الليف العضلي عادة تحت الغشاء البالزمي.  النوى: يتواجد 

 تمثل مناطق اتصال النهايات العصبية  هناك وصل عضلي عصبي في األلياف العضلية المخططة وهي عبارة عن بنى خاصة

 مع األلياف العضلية المخططة

 

 ال إرادية(:- العضلة القلبية )مخططةثانياً: 

 ساسية:البنية األ

الخاليا العضلية القلبية مثيلتها الهيكلية من حيث تواجد الخيوط العضلية والتخطيطات ولكن تتصل الخاليا العضلية القلبية تشبه 

" وهي تمثل مواضع ارتباط بين خلوية متخصصة جداً intercalated discsببعضها عبر بنى خاصة تسمى أقراص متداخلة "

عبر أطرافها وهذا ما يسمح للخلية الواحدة باالتصال مع خليتين أو ثالث عبر هذه الروابط بين الخاليا المتجاورة. تتصل الخاليا 

( على شكل خط قاتم H&Eمما يجعل بعض الخاليا متشعبة أو متفرعة بخالف الليف العضلي الهيكلي. تبدو بالتلوين االعتيادي )

خلية وبداية خلية أخرى. هذه األقراص المتداخلة واسمة ضبابي الحدود قليالً يشمل كامل عرض الخلية وهو يمثل نقطة نهاية 

للخاليا العضلية القلبية حيث ال تتواجد في أي خاليا أخرى في الجسم. يحيط بالخاليا طبقة رقيقة من نسيج ضام يدعى غمد 

عالية تغذي  ية دمويةالخلية العضلية لكن ال تواجد لبنيات حزمية في العضلة القلبية "بخالف العضالت الهيكلية". هناك وعائ

 العضلة القلبية.

 البنية الخلوية:

  20-10حوالي تقيس تبدو خاليا العضلة القلبية مخططة المظهر وتحوي نواة وحيدة مركزية وأحياناً نواتين، الخاليا µm  ًقطرا

 طوالً. 100µm-50 و

 روقات الطفيفة:التي تحويها الخلية العضلية الهيكلية مع بعض الف تحوي الخلية القلبية )الليفة العضلية القلبية( على نفس العضيات 

a)  ً  األلياف العضلية القلبية ليست منتظمة كانتظام العضلة الهيكلية ولذا قد ال يكون التخطيط واضحا تماما

b) " الشبكات الهيولية العضليةSRفي الخلية القلبية أقل تعقيداً من الخلية الهيكلية " 

c) لبية أكثر من الخلية الهيكليةمتقدرات الخلية الق 

d) توجد موصالت فجوية بين خاليا العضلة القلبية بينما ال يوجد أي نوع من الموصالت بين خاليا العضالت الهيكلية 
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ألن العضلة القلبية والعضالت الهيكلية كالهما مخطط، يمكن التمييز بينهما عبر رؤية موقع النواة في الخلية العضلية حيث 

في العضلة القلبية مركزية بينما تكون النواة في العضالت الهيكلية طرفية ورؤية األقراص المتداخلة المميزة الرتباط  تكون النواة

 الخاليا القلبية مع بعضها. باإلضافة لذلك خاليا العضلة القلبية أصغر وأقصر وتبدو متداخلة مع بعضها دون تشكيل حزم.

هناك مجموعة أخرى من الخاليا تمثل جهاز التوصيل الذي يؤمن النظم الذاتي للقلب عبر تجمعات على شكل عقد )العقدة الجيبية 

. هذه الخاليا ليست خاليا Purkinjeاألذينية والعقدة األذينية البطينية( وألياف تتفرع منها لتنتهي بألياف تسمى بألياف بوركنجي 

 ية قلبية معّدلة.  عصبية وإنما خاليا عضل

 ال إرادية(:–العضالت الملساء )غير مخططة ثالثاُ: 

 ساسية:البنية األ

و دائرية(، تتواجد العضالت أو صفائح )طولية أاف العضالت الملساء على شكل حزم قد تكون ألي تبعا لموقعها في الجسم،

 المثانة، قزحية العين، الرحم، الجهاز التنفسي.الملساء في األوعية الدموية، الجهاز الهضمي، المهبل، الحالبين، 

قل ن لدى العضالت الملساء وعائية أبية أو بالعضالت الهيكلية وذلك ألتبدو العضالت الملساء شاحبة مقارنة بالعضلة القل

 ومحتوى أقل من بروتين الميوجلوبين.

 البنية الخلوية:

  خاليا مغزلية الشكل، قطرها بينµm 10-1،  طولهاµm 500-20  وللخلية نواة واحدة مركزية تتوضع في المنطقة األعرض

 من جسم الخلية وتبدو هذه النواة متموجة عند انقباض العضلة. الهيولى حمضية مع صعوبة تحديد حدود الخلية

 كتن والميوسن بشكل طولي عادة وبشكل أقل ترتيباً لذلك ال تبدي تخطيطات كما سابقاتهاتتواجد حزم األ 

 و الشبكة الهيولية العضلية "ال تبدSRواضحة وهناك العديد من الموصالت الفجوية بين الخاليا " 

  هناك انغمادات صغيرة للغشاء البالزمي تدعى بالتكهفاتcaveolae وأجسام كثيفة تشاهد بالمجهر اإللكتروني 

  تحوي األجسام الكثيفة على الـα-actinin  وتعتبر مشابهة للخطZ لية.في العضالت الهيك 
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 Boneالعظم 

 النسيج العظمي هو نسيج ضام متخصص يتميز بمطرق خارج خلوي معدني

 للعظام وظائف عديدة:

a)  )الدعم والربط وحماية األعضاء الحيوية )جدار الصدر، الجمجمة 

b) حمل الوزن وتحويل التقلص العضلي إلى حركة 

c) تخزين المعادن 

d) )حماية النسيج المكون للدم في داخلها )في المسافات النقوية 
 

 الخصائص العامة للعظام: 

( ومحاطة بالمادة األساسية للعظم التي تنتجها lacunaeكما الغضروف، يتألف النسيج العظمي من خاليا تتواجد في فجوات ) .1

 هذه الخاليا

 مما يجعلها صلبة وغير مرنةالمادة األساسية للعظم متشربة باألمالح غير العضوية  .2

 (periosteumكما الغضروف، للعظام طبقة ليفية )نسيج ضام( خارجية تسمى السمحاق ) .3

 بعكس الغضاريف، العظام غزيرة التوعية .4

 بعكس الغضاريف، للعظام تركيب معقد وتتجدد باستمرار ويتغير شكلها تحت تأثير الضغط الفيزيائي أو حاجة الجسم للمعادن .5

 األساسية للعظام:البنية 

 (: يحتوي العظم ضمنه على تجاويف وأقنية يشغلها ما يسمى بنقي العظم Gross features) المظاهرالعيانية

 تجويف نقي العظم: .1

" أو الترابيق spiculesنسيج ضام رخو يمأل األجواف المركزية للعظام الطويلة ويمأل أيضا جميع المسافات بين الشويكات "

"trabeculae" 

 نقي العظم األصفر: ويمتلئ بالنسيج الشحمي -2نقي العظم األحمر: يمتلئ بالنسيج المكون للدم     -1يصنف إلى: 

 أنواع العظم: .2

. نظراً لتوزع المطرق المتكلس على شكل صفاحات إما أن تكون lamellarيكون العظم عند البالغين من النمط الصفيحي 

ر متحدة المركز )بشكل يشبه لحاء الشجر(. أما العظم عند الجنين فيكون من النمط موازية لبعضها البعض أو على شكل دوائ

 نظراً للتوزع المتشابك غير المنتظم لحزم الكوالجين. يقسم النسيج العظمي عند البالغين إلى:   Wovenالمتشابك 

a) " عظم اسفنجيspongy or cancellous boneسبيا.": ويتألف من ترابيق بينها مسافات كبيرة ن 

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

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

 المظاهر المجهرية:

 ينطبق الوصف المجهري اآلتي على كال النوعين المكتنز واإلسفنجي

 متعلقة بالخاليا العظمية:المظاهر ال

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

 " تتواجد الخاليا العظمية على مسافات منتظمة في تجاويف بداخل المادة األساسية تسمى فجواتlacunae"   

 طويلة ممتدة للخارج مثل مجسات االستشعار عند الحشرات للخاليا العظمية امتدادات هيولية 
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  ،ساسية في العظام ولكن تُنقَل المغذيات والمستقلبات بين الخاليا عبر االمتداداتال يتم نقل المواد عبر المادة األبعكس الغضاريف 

 الهيولية

 " يتواجد كل امتداد هيولي في قناة في المادة األساسية تسمى نفيقcanaliculus" 

 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

 الخلية العظمية أحياناً.

 الخلية سليفة العظميةت من تنشأ الخلية العظمية من نضوج األرومة العظمية التي نشأ osteoprogenitor cell  

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

رة التصبح خلية عظمية. تتوضع األرومات العظمية على السطوح الداخلية والخارجية للعظم وتصطف على شكل يشبه الظه

 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  تندمج عدة خاليا وحيدة  لتشكل خلية كبيرة )عرطلة( متعددة  حيث

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

 

  bone matrixمطرق العظم 

 يتألف من مواد عضوية ومواد غير عضوية

a) " تحتوي المواد العضوية أو العظمانيةosteoid" 

 الكوالجين من النمط I – 95%  الوزن الكلي لبروتينات المطرق العظميمن 

 غليكوز أمينو جاليكان 

  البروتينات السكرية أهمهاosteonectin. 

b)  من وزن العظم الجاف( %50تحتوي المواد غير العضوية )والتي تشكل حوالي 

 " بلورات هيدروكسي أباتيت الكالسيومhydroxyapatite crystals of calcium من مخزون الجسم  %99")وهي تمثل

 للكالسيوم(

 الفوسفور 

 الكاربونات 

 المغنيسيوم 

هادمات العظم( و مطرق  –الخاليا العظمية  -األرومات العظمية -جميع العظام تتألف من خاليا متنوعة )خاليا سليفة العظمية 

 ة(( ومادة أساسية )المكونات العضوية وغير العضويIيحتوي  على األلياف )الكوالجين من النمط 

 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 

 ية بنية أسطوانية حيث يحوي مركز تلك األسطوانة قناة مليئة باألوعية الدمويةلدى الجملة الهافيرس 

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

 )يمكن تشبيه ذلك الترتيب بحلقات لحاء الشجر(

  صفاحة" 10-4"القناة الهافيرسية" محاطة بـ  الهافيرسية تظهر القناة المركزيةعند فحص مقطع عرضي للجملةlamellae أو( "

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

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

 "الموجودة في النفيقات" حامال معه المغذيات إلى جميع الخاليا.

 "كل جملة هافيرسية محاطة بخط مالطيcement lineعديم الشكل " 

 المركزية" المتجاورة وتسمى هذه القنوات بقنوات  قد نرى أيضا قنوات عرضية كبيرة تربط القنوات الهافيرسية"

ً Volkman’s canalsفولكمان"  ". تحتوي قنوات فولكمان على أوعية دموية أيضا

 يتم تجديد الجملة الهافيرسية باستمرار 

 المظاهر األخرى للعظام المكتنزة: .2

 " يتخلل الجملة الهافيرسية الكاملة صفاحات خالليةinterstitial lamellaeهي عبارة عن بقايا الصفاحات المكونة سابقا " و

 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 

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

 تحمل المغذيات للخاليا، وتنتشر في الترابيق القليل من العظمونات 

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

فراز هرمون جارات " وتدعى أحيانا بحفيرة االرتشاف. يزيد نشاط الخاليا الهادمة للعظم عند إosteoclastللعظم"

 "calcitonin" ويقل نشاطها عند إفراز هرمون الكالسيتونين"parathyroid hormoneالدرق"
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 Nervous Tissue      النسيج العصبي

 تعريف عام:

" والجهاز العصبي المحيطي Central nervous system CNSالجهاز العصبي في الجسم يضم الجهاز العصبي المركزي "

"Peripheral Nervous system “PNS" 

 يضم الجهاز العصبي المركزي الدماغ والحبل الشوكي 

 يضم الجهاز العصبي المحيطي األعصاب المحيطية والعقد العصبية  

 العقد العصبية عبارة عن تجمعات صغيرة من الخاليا العصبية )العصبونات( خارج الجهاز العصبي المركزي

 الخاليا التالية:يضم الجهاز العصبي 

 " خاليا المتن( العصبوناتparenchymal cells )" 

 " الخاليا الدبقيةGlial cells والتغذية والمناعة." ولها وظيفة الدعم والحماية 

 

" والذي Axonتمتلك جميع العصبونات جسم خلية وامتدادات خلوية عديدة، واحد من هذه االمتدادات على األقل هو المحوار "

جسم الخلية "  إلىعن جسم الخلية، وامتداد أو أكثر ينقل اإلشارات العصبية  بعيدانقل اإلشارات العصبية  يعمل على

 " لذا يتم تصنيف العصبونات تبعا لعدد ونوع امتداداتها.dendritesالتغصنات"

 

 تصنيف العصبونات:

a. "متعددة االقطابmultipolarلك الخلية محوار واحد والعديد من التغصنات، ": وهي أكثر أنواع الخاليا العصبية شيوعا، تمت

   تتواجد تلك الخاليا في الدماغ والحبل الشوكي والعقد المحيطية مثل العصبونات الحركية والعصبونات البينية

b. "ثنائية القطبيةBipolar التغصنات، تتواجد تلك الخاليا في األعصاب الحسية واآلخرمحوار استطالتين أحدهما يمثل ": لديها 

 لألذن وشبكية العين ومخاطية الشم

c.  أحادية القطبUnipolar " أو أحادية القطب الزائفةPseudo-Unipolar لديها امتداد واحد يخرج من جسم الخلية وينقسم :"

هذه االمتداد إلى قسمين بعد ذلك، ويعمل كل قسم بعكس اآلخر حيث يحمل أحدهما اإلشارات العصبية بعيدا عن الجسم ويحملها 

خر إلى جسم الخلية لذا فإنها وظيفيا ثنائية القطبية ولكنها تبدو شكليا أحادية القطبية. مثالها: العصبونات الحسية التي تتواجد اآل

 "cranial ganglia" والعقد القحفية "dorsal root gangliaفي عقدة الجذر الظهري"

d.  عديمة المحوار“Anaxonic” حقيقي، ال تنتج كمون عمل ولكن تنظم الشحنات : وهي عديدة التغصنات لكن دون محوار

 الكهربائية للعصبونات المجاورة لها.

 : وهو الوحدة البنيوية والوظيفية للجهاز العصبيالخلية العصبية أو العصبون

 :جسم الخلية العصبية

 يحوي جسم الخلية العصبية على النواة والهيولى:

 النواة: 

a.  .نواة واحدة كبيرة تتواجد في المركز عادة. تمتلك النواة كروماتين سوي ناعم يعكس نشاط الخلية 

b. " نوية عين البومة تمتلك النواة نوية بارزة وكبيرة” 

 الهيولى: 

a.  تحتوي الهيولى على شبكة هيولية حبيبية متطورة عديدة الرايبوسومات وتظهر ككتل زرقاء في التلوين بـH&E  أو ما يسمى(

 وتبدو أكثر بروزا في العصبونات الكبيرة النشطة مثل العصبونات الحركية(,Nissl bodiesأجسام نسل 
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b.  تحتوي الهيولى في جسم خلية العصبون عادة على عضيات مثل جهاز جولجي والمتقدرة واليحلول والنبيبات الدقيقة والخيوط

  Neurofilaments.المتوسطة والتي تدعى هنا بالخيوط العصبية 

 :التغصنات

 لدى العصبونات العديد من التغصنات وهي عبارة عن امتدادات قصيرة والتي تضيق وتتشعب أكثر كلما ابتعدت عن جسم الخلية 

  جسم الخلية، حيث أنها تستقبل اإلشارات من عدد هائل قد يصل إلى حوالي  إلىتعمل التغصنات على نقل اإلشارات العصبية

 في المخيخ( Purkinjeمن عصبونات أخرى )مثل خلية محوار  200000

 بنيتها: تحتوي على أجسام نسل، والمتقدرة والخيوط العصبية والنبيبيبات ولكنها ال تحوي جهاز جولجي 

 :المحاور

  عن جسم الخلية، ومع أنه قد تظهر بعض التفرعات بعيدالدى العصبونات متعددة القطبية محوار واحد ينقل اإلشارات العصبية 

 للمحوار بالقرب من جسم الخلية ولكن يبقى محوارا واحدا حتى نهايته وله قطر ثابت على طول امتداده 

 "ينشأ المحوار من بروز المحوارAxon hillock وهي منطقة ال تحوي جسم نسل أو جهاز جولجي وهذا ما يسهل التعرف "

 على المحوار  

 حوي هيولى المحوار "تaxoplasm على العديد من النبيبيبات والخيوط العصبية، كما تحوي على المتقدرة والشبكة الهيولية "

 الملساء ولكنها ال تحوي أبدا على أجسام نسل أوجهاز جولجي

 " يحيط بالمحوار غشاء بالزمي يسمى غمد المحوارaxolemmaا الدبقية لزيادة "، كما يحيط بغمد المحوار طبقة من الخالي

 مستوى الحماية

 الخاليا الدبقية: 

 خاليا دبقية في الجهاز العصبي المركزي )الدبق العصبي المركزي(: وتشمل أربعة أنواع: -1

 ات   د( خاليا البطانة العصبية يأ( الخاليا النجمية  ب( الخاليا قليلة التغصنات   ج( الدبيق

 حيطي )الدبق العصبي المحيطي( وتشمل نوعان: خاليا شوان والخاليا الساتلةخاليا دبقية في الجهاز العصبي الم -2

a)  الخاليا النجميةAstrocytes : 

 بنيتها:

 وهي أكثر أنماط الخاليا الدبقية عددا وتعد أكثر حتى من العصبونات 

 تملك الخاليا النجمية نواة كبيرة بيضوية وامتدادات نجمية طويلة متعددة 

  الهيولى بـ ال يمكن رؤيةH&E ونحتاج لتلوينات خاصة إلظهار استطاالتها 

 ( تتميز بتواجد خيوط متوسطة تسمى البروتين الحمضي اللييفي الدبقيGlial Fibrillary Acid Protein “GFAP” وباحتوائها )

 على الجاليكوجن 

 مية ضاء للجهاز العصبي المركزي( والخاليا النجللخاليا النجمية نوعان: الخاليا النجمية الليفية )والتي تتواجد في المادة البي

 " )والتي تتواجد في المادة الرمادية في الجهاز العصبي المركزي(protoplasmic astrocyteجبلية "

 وظيفة الخاليا النجمية:

 " تمنح الخاليا النجمية الدعم للنسيج العصبي عبر ربط العصبونات بالشعيرات الدموية وباألم الحنونpia mater" 

 الخاليا النجمية مسؤولة عن نقل النواتج االستقالبية من الدم إلى العصبونات 

  تنقسم الخاليا النجمية لتكون ندبة عند تعرض الدماغ لألذية 
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b)  الخاليا الدبقية قليلة التغصناتOligodendrocytes: 

 شفافة، ال تحوي على الجاليكوجن أو  بنيتها: حجمها أصغر من الخاليا النجمية وتمتلك نواة صغيرة داكنة وهيولىGFAP 

 وظيفتها: مسؤولة عن عملية تكون النخاعين في الجهاز العصبي المركزي حيث تستطيع خلية واحدة تكوين نخاعين لعدة محاور 

 

c) " الدبيقياتmicroglia" 

 بنيتها: هي أصغر الخاليا في الجهاز العصبي المركزي وتحوي على نواة داكنة طولية 

  من كل الخاليا الدبقية في النسيج الطبيعي للدماغ % 5سوى ال تشكل 

  .مأوى لخمج هذه الخاليا هي الوظيفتها: تعتبر الخلية البلعمية للجهاز العصبي المركزي ولها دور في عمليات االلتهاب والترميم

 في الجهاز العصبي المركزي HIV-1فيروس 

 

d) " خاليا البطانة العصبيةEpendymal cells " 

 ها: عبارة عن خاليا ظهارية مكعبة إلى أسطوانية تعمل على تبطين البطينات في الدماغ والقناة المركزية للحبل الشوكيبنيت 

  :تشكل هذه الخاليا حاجزا بين الدماغ والسائل النخاعي الشوكي تصنع السائل الدماغي الشوكي وتحافظ عليه. كما وظيفتها

"CSF” المشيموية "، وتتواجد أيضا في الضفيرةchoroid plexus" لها أهداب وزغابات دقيقة على السطح القمي تعمل على .

 تحريك السائل الدماغي الشوكي. 

 

e)  خلية شوانSchwann: 

 بنيتها: تمتلك خلية شوان نواة صغيرة داكنة ومسطحة 

 :ن النخاعين في الجهاز العصبي المحيطي حيث تستطيع خلية واحدة تكوين نخاعين لمحوار واحد فقط ولكن كل يتكو وظيفتها

 محوار يتم تكوين النخاعين له عبر عدة خاليا شوان. قد تُغلّف المحاور أيضا بهيولى خاليا شوان بدون تكوين نخاعين لها.

 

f) " الخاليا الساتلةsatellite cells" 

  هذه الخاليا نواة صغيرة وداكنةبنيتها: تمتلك 

 وظيفتها: تتجمع هذه الخاليا لتمنح الدعم ألجسام خاليا العصبونات في العقد المحيطية 

 الجهاز العصبي المركزي:

 توزيع المادة البيضاء والمادة الرمادية:

  الذي ال يملك نخاعين" والخاليا الدبقية. على عصبونات وتغصنات والجزء األول من المحوار المادة الرماديةتحوي " 

  على المحاور ذات النخاعين وبعض األلياف العصبية " بدون نخاعين" والخاليا الدبقية ولكن ال تحوي  المادة البيضاءتحوي

 المادة البيضاء على عصبونات

 افي الدماغ، تشكل المادة الرمادية قشرة المخ والمخيخ وتكون المادة البيضاء أسفله 

 طراف بينما تشكل المادة الرمادية الجزء المركزي الداخلي " على شكل حرف لشوكي تكون المادة البيضاء في األفي الحبل اH 

 " وهو الجزء الذي يحوي على القناة المركزية

 : Meningesالسحايا 

تحمي الجمجمة والفقرات الجهاز العصبي المركزي لكن بين العظم والنسيج العصبي هناك أغشية من نسيج ضام تدعى السحايا 

 وهي مكونة من ثالث طبقات: 
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 " األم الجافيةDura matter وهي عبارة عن نسيج ضام كثيف غير منتظم، وهناك دوماً مسافة تحت األم الجافية تسمى الحيز :"

" وفي النخاع الشوكي فقط هناك أيضاً مسافة فوق األم الجافية تسمى الحيز فوق الجافية subdural spaceية" تحت الجاف

"epidural space بسيطة.)رصفية( " السطح الداخلي لألم الجافية مبطن بظهارة حرشفية 

 "األم العنكبوتيةarachnoid ا استطاالت ترابيقية متصلة مع األم ": وتتكون من نسيج ضام متصل مع األم الجافية يتمادى منه

" تحتوي على األوعية الدموية. يمتلئ الحيز تحت  ”subarachnoidالحنون، هناك مسافة أسفلها تسمى الحيز تحت العنكبوتية

، ويوجد على سقف البطينين بطينات 4العنكبوتية بالسائل الدماغي الشوكي ويتصل بالبطينات الموجودة في الدماغ. في الدماغ 

الثالث والرابع بنية ليفية وعائية تسمى الضفيرة المشيموية وهي عبارة عن نسيج ضام رخو وأوعية دموية وتغطي هذه البنية 

خاليا البطانة العصبية التي تمتلك بدورها زغابات دقيقة وأهداب على سطحها القمي. وظيفة الضفيرة المشيمية األساسية هي 

لسائل الدماغي الشوكي. ينتقل السائل الدماغي الشوكي من البطينين الثالث والرابع إلى الحيز تحت العنكبوتية" المتصلة إنتاج ا

" الممتدة arachnoid villiبهما مباشرة" ومن الحيز تحت العنكبوتية ينتقل السائل الدماغي الشوكي عبر الزغابات العنكبوتية"

" هناك وتؤّمن هذه الزغابات venous sinusesجافية حيث تتوضع ضمن الجيوب الوريدية "من األم العنكبوتية إلى األم ال

الطريق األساس المتصاص السائل الدماغي الشوكي إلى الدوران الوريدي حيث يفتقر نسيج الجملة العصبية المركزية لألوعية 

 اللمفية 

 " االم الحنونPia mater التوعية. ": وتتكون من نسيج ضام رخو وهي غزيرة 

 الجهاز العصبي المحيطي:

 وهو عبارة عن األلياف العصبية واألعصاب والعقد العصبية.

 األلياف العصبية:

 هي عبارة عن تجمع من المحاور سواء كانت مغطاة بمادة النخاعين أو بدون نخاعين )غطاء هيولي فقط(

a) " األلياف بدون نخاعينunmyelinated fibers  :" 

المحاور الصغيرة في الجهاز العصبي المحيطي تتواجد في شقوق الهيولى لخاليا شوان حيث تستطيع خلية شوان واحدة تغطية 

 ليست مغطاة بهيولى أيتكون بدون نخاعين التي العديد من المحاور بهيوالها. في الجهاز العصبي المركزي، أغلب المحاور 

 نوع من الخاليا

b) ( األلياف ذات النخاعينmyelinated fibers :) 

في الجهاز العصبي المحيطي، خاليا شوان مسؤولة عن عملية إضافة  . µm 1كبر من أقطر المحاور ذات النخاعين عادة 

م الواحد يحتاج لعدة خاليا شوان لتت النخاعين للمحاور، حيث تستطيع خلية واحدة إضافة نخاعين لمحوار واحد فقط، والمحوار

ة مسؤولة عن عملية إضافهي ال. في الجهاز العصبي المركزي، الخاليا الدبقية قليلة التغصنات له عملية إضافة النخاعين

 النخاعين، حيث تستطيع خلية واحدة إضافة النخاعين للعديد من المحاور.

 

 األعصاب:

 العصبية مغطاة بنسيج ضام.هي عبارة عن مجموعات من حزم األلياف 

 "غالف العصبEpineurium عبارة عن طبقة رقيقة من النسيج الضام الكثيف غير المنتظم تحيط بالعصب المحيطي وتتمادى :"

 لتمأل المسافات بين حزم األلياف العصبية، ويحوي أوعية دموية ولمفاوية. 

 " غالف الحزمة العصبيةPerinueriumيحيط بكل حزمة من حزم األلياف العصبية ويضم طبقتين  ": هي عبارة عن نسيج ضام

 . Perineurial Cellsإلى ستة طبقات من خاليا خاصة تدعى بالخاليا المحيطة بالعصب 
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 "غمد الليف العصبيEndoneurium وهي طبقة رقيقة من النسيج الضام الرخو تحيط بكل ليف عصبي. يصعب مشاهدته :"

 من أرومات الليف ويمكن مشاهدة بالعات وخاليا دقلية أحياناً ضمنه. بالمجهر العادي. يحوي على قليل

 

 ":Gangliaالعقد العصبية"

هي عبارة عن تجمع للعصبونات والخاليا الدبقية )خاليا شوان والخاليا الساتلة( ونسيج ضام محيط بهم داخل محفظة. تأخذ 

 خارج الجهاز العصبي المركزي. العقد نمطياً شكالً بيضوياً. تتوضع

 " العقد الحسيةsensory ganglia تالحظ في الجذور الظهرية لألعصاب الشوكية وترافق المركبات الحسية لبعض األعصاب :"

الجهاز العصبي المركزي. العصبونات في هذا النوع من العقد تكون  إلىالقحفية. تستقبل اإلشارات العصبية الحسية وتنقلها 

 القطب الزائفة.أحادية 

 ِ" العقد الذاتيةAutonomic ganglia وهي عقد حركية محيطية للجهاز العصبي الذاتي. تحوي على أجسام العصبونات التي :"

تنقل السياالت العصبية للعضالت الملساء والعضلة القلبية والغدد. تقسم إلى عقد ودية وعقد نظيرة ودية وعقد معوية. تتواجد 

ضمن  ديةالعقد نظيرة الوعلى شكل سلسلة على جانبي العمود الفقري وعلى السطح األمامي لألبهر. بينما تتواجد  العقد الودية

 (. 10و  9و  7و  3كالعقد التابعة لبعض األعصاب القحفية ) األعضاء التي تعصبها أو قريبة منها.

مثال هذه  .مستقل يدعى القسم المعوي من الجهاز الذاتيهناك أيضاً عقد في الشبكة العصبية للقناة الهضمية تابعة لجهاز شبه 

العقد: العقد في جدر األعضاء )مثل الضفائر العصبية للقناة الهضمية(. العصبونات في هذا النوع من العقد تكون عادة متعددة 

 األقطاب وقد تحوي هذه العقد على القليل من الخاليا الساتلة ولكن ليس لهذه العقد محفظة. 
 


