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 النسيج العظمي



Bone  
 العظم

يشكل النسيج العظمي المكون الرئيسي لهيكل البالغ ويقوم بدعم الجسم، وحماية األعضاء  -
  . في أجواف القحف والصدر الحيوية كالتي توجد

ضم نقي العظم، حيث يتم تصنيع الخاليا ت  (لبية(يحتوي العظم على أجواف داخلية   -
  .الدموية

   .الشواردتقوم النسج العظمية بدور مخازن للكالسيوم، الفوسفات وغيرها من  -

تشكل العظام روافع تقوم بمضاعفة القوى المتولدة أثناء التقلصات العضلية وتحويلها إلى  -
 .حركات



Bone  
 العظم

 متخصصة ضامةأنسجة العظام تعتبر •

 .الخاليا ، ومن"المطرق العظمي"متكلسة مادة خارج خلوية  تتألفمن، :التركيب•

 (  bone matrixلمطرق العظميا ( خارج خلوية متكلسة1.

 الخاليا المولدة للعظم، الخاليا العظمية والخاليا الكاسرة للعظم  :الخاليا2.

 

    endosteumالداخلي  السمحاق :السمحاقتغلف العظام من الداخل والخارج ب•
 periosteumالخارجي  والسمحاق

 



 خاليا النسيج العظمي



 Osteoblastsالخلية المولدة للعظم أو أرومة العظم  -1  

  

 الوظيفة function 

 وتتوضعتقوم بتصنيع المادة العظمية 
 في محيط المطرق العظمي

تصبح بعد أن تحاط وتنحصر ضمن •
 “الخاليا العظمية”العظمي المطرق 



، الصورة األولى تحت المجهر االلكتروني  العظمية الخاليا  لقنياتمنظر  Osteocyts 

 القنيات

 

 Osteocytes الخاليا العظمية   -2

 الخاليا األكثر غزارة•

 سيتوبالسمية استطاالتلها •
dendritic processes  تمر

عظمية لتتصل مع  أقنيةعبر 
 بعضها

 تقوم بصيانة المادة العظمية•

 

 



 Osteoclastsالخاليا الكاسرة للعظم   -3

 المنشأ تنشأ من الخاليا وحيدات النوى•

 وهي تقوم بتقويض العظم•



 كاسرات العظم 

 كاسرة عظم 
 كاسرة عظم 

 خلية عظمية 

 عظم 

 شعيرات دموية كاسرات العظم  مطرق عظمي 



  Bone Matrixالمطرق العظمي 

 والعضويةمواد عضوية : التركيب

  تشكل المواد غير العضوية
inorganic  50حوالي% 

 يشكل الكوالجين من النمط األول
 من المادة العضوية% 90



 Periosteum & Endosteumالداخلي والخارجي   السمحاق 



:هناك نوعان من النسيج العظمي عيانيا    

   %80والذي يشكل    Compact (cortical) boneلعظم القشري المتراص ا•

من كتلة  %20، ويشكل  Cancellous (trabecular) boneأو المسامي  الترابيقيالعظم •
   .الكليةالعظم 

 



 المشاش

 الجسم 

 صفيحة النمو

النقويةنقي ضمن القناة   

 عظم قشري 

 عظم اسفنجي



 يشكل معظم النسيج العظمي عند البالغ:  lamellar bone العظم الصفيحي -

 وفي أماكن ترميم الكسورأول نسيج عظمي يظهر عند الجنين :  woven boneعظم متموج ال -

 في البالغين يشاهد في أماكن قليلة في مكان ارتكاز بعض األوتار وبالقرب من دروز الجمجمة

 

:هناك نوعان من النسيج العظمي مجهريا    



 Lamellar Bone العظم الصفيحي

 μm 7-3بسماكة  متراكزةصفائح  •

 

 osteon (or هافرسنظام  •
Haversian system)  :100قطر ب-

250 μm صفيحة  20-5 ويحتوي على
 متراكزة

 

  فولكمانقنوات معترضة ثاقبة أو قنوات •
transverse perforating canals 

(or Volkmann canals) 

 



 Lamellar Bone العظم الصفيحي





 Woven Boneالعظم المتموج  -

    nonlamellar   عظم غير صفيحي•

 ذو محتوى معدني أقل، ويحتوي على نسبة أعلى من الخاليا العظمية •

 فيه ألياف الكوالجين بشكل عشوائي  تتوضع•



العظم المتموج  - Woven Bone 

  Lamellar Bone العظم الصفيحي



  Osteogenesis التعظم -العظم نمو

   Intramembranous ossificationداخل الغشائي  التعظم1.

 Endochondral ossificationالغضروفي  التعظم2.





Osteoporotic vertebral body (right) shortened by compression fractures, compared with a normal vertebral 
body. The osteoporotic vertebra exhibits a characteristic loss of horizontal trabeculae and thickened vertical 
trabeculae 





Cartilage 
 الغضروف

البالغ واألماكن هيكل  ضمنإن الخصائص البنيوية لمطرق الغضروف تجعل منه مثالياً للقيام بالعديد من األدوار الميكانيكية والواقية •
 .األخر المتواجد فيها

في القناة الغضروف  يشكل .دائميمتلك المطرق الغضروفي قوام متماسك يسمح لألنسجة بتحمل الكروب الميكانيكية بدون تخرب •
 .التنفسية، األذن واألنف اإلطار الداعم لألنسجة الطرية

 .يؤمن الغضروف مناطق توسيد وانزالق ضمن مفاصل الهيكل مسهل حركات العظم الُمزلّقوبسبب مرونته وسطحه الناعم •



 Components of cartilage tissue مركبات النسيج الغضروفي 

  chondrocytesالخاليا •

  extracellular matrix المطرق •

 perichondrium السمحاق•



 النسيج الغضروفي

المدمجة في المطرق  chondrocytesالغضروفية يا الخاليتألف الغضروف من خليا تدعى •
   .ياالخالبالخاصة ال يحتوي على نوع آخر من  الضامةالنسج ف والذي بخال الخلوي،خارج 

ضمن أجواف  تتوضعمركبات المطرق خارج الخلوي و كل  وتصونالغضروفية تصنع يا الخال•
  . lacunaeمن المطرق تدعى الفجوات 

 .بدور ماص للصدمة بقيامهالعالي للغضروف من الماء  ىالمحتو يسمح•

الغضروفية على المواد المغذية  الخليا، وتحصل الغضروف وعائية في كل أنماط  تروية التوجد•
 السمحاق)المحيطة  الضامةمن الشعيرات الدموية الموجودة في النسج االنتشار  لخالمن 

   .(الغضروفي

وكذلك يفتقد الغضروف  .منخفضة بيةاستقالالغضروفية ذات فعاليات يا فالخال متوقعهو وكما •
 .أيضاً األعصاب 



 cartilage typesأنواع الغضروف 

 الغضاريف الضلعية :  Hyaline cartilage الهيالينيالغضروف 1.

 األذن صيوانغضروف : Elastic cartilage الغضروف المرن2.

 القرص بين الفقرات: Fibrocartilageالغضروف الليفي 3.

 



 غضروف األنف

 غضروف المفاصل

االضلعغضروف   

 غضروف القرص الفقري

 االرتفاق العاني

 الغضروف الليفي في الركبة

 الغضروف المفصلي 

 الفجوة أو البحيرة

 المطرق خارج الخلوي

 ألياف الكوالجين

 المطرق خارج الخلوي

 المطرق خارج الخلوي

 الفجوة أو البحيرة

 الفجوة أو البحيرة

الغضروف سمحاق  

الغضروف سمحاق  

 ألياف  مرنة

Distribution of cartilage in adults توزع الغضروف لدى البالغ    




