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 األنسجة  ) 1
 

 وهذه األنسجة تعمل على ضم وربط األنسجة و األعضاء المختلفة كما تعمل :األنسجة الضامة
و هذه األنسجة . على النقل و التوصيل داخل جسم الحيوان عالوة على أداء وظيفة التدعيم

وفرة من المادة الخاللية التي تفرزها خاليا النسيج نفسه و تختلف طبيعتها حسب تتميز بوجود 
فمنها السائلة و منها الصلبة و منها ذات القوام ، الوظيفة أو الوظائف التي يؤديها النسيج

الجيالتيني الهالمي وبعضها تكثر فيه األلياف مما يمنحها مرونة و مقاومة عالية أثناء الشد أو 
  .االنثناء

 و سميت بذلك ألنهـا تقـوم بالوظيفـة األصـلية            :األنسجة الضامة األصيلة    ) أ
لألنسجة الضامة و هي ضم و ربط األنسجة و األعضاء المختلفـة و جعلهـا               

تكون المادة الخاللية ذات قوام جيالتيني و قد تزداد فيهـا  . تعمل كوحدة واحدة  
على هذه األنـسجة  و من األمثلة . نسبة األلياف بشكل كبير عند بعض األنواع      

و كـذلك   . النسيج الذي يربط ما بين الجلد و العضالت التي تقع أسـفل منـه             
النسيج الضام الموجود في أربطة العضالت الهيكلية و التي تربطها مع عظام            
  .الجهاز الهيكلي و كذلك أربطة المفاصل التي تربط العظام مع بعضها البعض

 و تحتوي على عدة أنواع من الخاليـا و تتميـز            :األنسجة الضامة الوعائية    ) ب
بوجود مادة خاللية سائلة و يمثل الدم هذا النوع من األنسجة الـضامة حيـث               

و يقوم هذا النـسيج     . ماء% 90البالزما هي المادة الخاللية التي تحتوي على      
بوظيفة التوصيل و النقل حيث يعمل على نقل المواد من و إلـى األنـسجة و                

  .ختلفة في الجسماألعضاء الم
 و تشمل العظام و الغضاريف وهـي التـي تمثـل     :األنسجة الضامة الهيكلية    ) ت

أجزاء الجهاز الهيكلي و تحوي خاليا و ألياف خاصة كما أن المادة الخالليـة              
و . فيها ذات طبيعة صلبة تتكون في العظام من فوسفات و كربونات الكالسيوم           
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ى أداء وظيفة التدعيم لجسم الحيوان      يعمل هذا النوع من النوع من األنسجة عل       
 .و إعطائه شكله المميز
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