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البنية النسيجية للنسج الغضروفية و العظمية
cartilage and bone Histology

د .علي جوني

الغضروف cartilage
• يتـألف الغضروف من خاليا غضروفية و مطرق خارج
خلوي كثيف يتألف من ألياف و مادة أساسية
• الخاليا الغضروفية  chondrocyteتصطنع و تفرز
المطرق خارج خلوي
• هذه الخاليا نفسها تقع ضمن هذا المطرق و تحتجز
 entrappedضمن حيز خاص بها يسمى بالفجوة
lacuna
• الكوالجين  ،حمض الهيالورونيك  ،السكريات البروتينة
و كمية قليلة من العديد من البروتينات السكرية هي
المكونات األساسية الموجودة في لحمة الغضروف
الضامة
• ال أوعية دموية او لمفية أو أعصاب في الغضروف
حيث يحصل على احتياجاته باالنتشار من األوعية
الشعرية في النسيج الضام المجاور ( السمحاق
الغضروفي  )perichondriumأو من السائل الزليلي
في الغضاريف الموجودة في السطوح المفصلية ( ليس
لديها سمحاق غضروفي(
• السمحاق الغضروفي  perichondriumصفيحة من
نسيج ضام كثيف تحيط بالغضروف في معظم أماكن
نواجده عدا الغضاريف المفصلية و هو ضروري للنمو
الغضروفي و المحافظة على استمرارية الغضروف

•
•

•
•
•

نتيجة الختالف المتطلبات الوظيفية فقد تطور في
العضوية ثالث أنواع من الغضاريف
يبدي كل نوع من هذه الغضاريف تنوعا ً في محتوى
اللحمة الضامة  matrixالخاصة به
الكوالجين نمط  IIهو األكثر شيوعا ً في الغضروف
الزجاجي hyalin cartilage
األلياف المرنة  Elastic fibersمع الكوالجين نمط II
هي األشيع في الغضروف المرن elastic cartilage
الكوالجين نمط  Iهو األشيع في الغضروف الليفي
fibrocartilage

الغضروف الزجاجي hyalin cartilage
يتواجد في غضاريف السطوح المفصلية و
في الرغامى  ،القصبتين الرئيستين و
القصبات و في نهايات االضالع و يتألف
مطرق هذا النوع من الغضاريف من
الكوالجين نمط  IIومادة أساسية تتألف من
تجمعات األغريكان Aggrecans
 aggregateذات الشحنة السالبة التي
تجذب الملونات األساسية و هذا يعطي اللون
المزرق( تلون أساسي ) basicعلى المقاطع
النسيجية

•
•
•
•

هناك انتقال تدريجي و تمايز للخاليا من السمحاق الغضروفي
إلى الغضروف حيث نشاهد خاليا مولدة لليف متطاولة تصبح
خاليا غضروفية أكبر و مدورة أكثر
السمحاق الغضروفي يبدو غني بألياف الكوالجين و الخاليا
المولدة لليف
الخاليا في الطبقة الداخلية للسمحاق الغضروفي هي خاليا
طليعة مولدات الغضروف التي تنقسم و تتمايز إلى خاليا
غضروفية
في المحيط شكل بيضوي للخاليا محورها الطولي يوازي
السطح باتجاه العمق تظهر مدورة و قد تكون في مجموعات
من  2حتى  8خاليا تسمي ( isogenous groups
مجموعات ذات أصل واحد) تنشأ من انقسام خلية غضروفية
واحدة و بنمو اللحمة الضامة  matrixالخاليا في هذه
التجمعات تنفصل و يصبح لها فجوة خاصة بها lacuna
مقطع في غضروف زجاجي يظهر
 .1السمحاق الغضرفي perichondrium
 .2الخاليا المولدة للغضروف chondroblast
 .3مجموعات الخاليا الغضروفية chocdrocyte
isogenous groups
 .4الخاليا الغضروفية داخل فجواتها
chondrocyte in lacuna
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الغضروف المرن elastic cartilage
يتواجد في صيوان األذن و الجزء الخارجي
من مجرى السمع و لسان المزمار
بنيته تشبه الغضروف الهياليني ولكن في
المطرق الخارج خلوي تسيطر األلياف المرنة

الغضروف الليفي
Fibrocartilage
يتواجد في األقراص بين
فقرية و في مكان انحشار
أوتار العضالت في
العظام
تظهر صفوف من الخاليا
الغضروفية المصطفة
 alignedموازية التجاه
الضغط االعظمي
مفصولة بحزم متوازية أو
غير منتظمة من ألياف
الكوالجين النمط األول
تشاهد فجوات الخاليا

مقطع في غضروف ليفي fibrocartilage
فجوات الخاليا الغضروفية (األسهم السوداء) ألياف الكوالجين ( األسهم الزرقاء)

العظم الكثيف compact bone

الوحدة االساسية في تركيب العظم الكثيف هي جهاز
هافرس )haversian system (osteonحيث الخاليا
العظمية تتوضع ضمن فجوات  lacunaeعلى شكل
صفائح متحدة المركز حول قناة هافرس التي تتوضع
موازية للمحور الطوالني للعظم  ،تتصل أقنية هافرس مع
بعضها عرضيا ً بواسطة قناة فولكمان Volkmann s
canalالتي تحوي األوعية الدموية واألعصاب القادمة من
السمحاق .العظم مغطى من الخارج بالسمحاق الخارجي
periosteumالمكون من نسيج ضام ليفي كثيف وتحته
طبقة من الخاليا المولدة للعظم osteoblastsوالكاسرة
للعظم osteoclastsتتوضع ضمن فجوات كانت تسمى
فجوات هاوشيب . howship lacunae
السمحاق الداخلي يبطن العظم من الداخل ويتكون من
صف من الخاليا المولدة للعظم.
المطرق خارج الخلوي يتكون من قسم عضوي عبارة عن
ألياف كوالجينية وغليكو بروتينات وقسم غير عضوي
عبارة عن الكالسيوم والفوسفات على شكل مركب
هيدروكسي اباتيت  ، hydroxy apatiteيتواجد هذا النوع
في العظام الطويلة.

مقطع في عظم كثيف
• أجهزة هافرس(Osteon( havarsia canal system
األسهم السواء حيث نشاهد الصفائح العظمية المتحدة
المركز حول قناة هافرس  Havrsian canalاألسهم
الحمراء

HC

HC
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مقطع في عظم كثيف compact bone
 .1فجوات الخاليا العظمية lacuna
 .2قناة فولكمان volman’s canal
 .3قنيات فجوات الخاليا العظمية canaliculi
 .4جهاز أقنية هافرس )havarsian canal )osteon
system
 .5قناة هافرس havarsian canal
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مقطع في عظم كثيف
أجهزة هافرس ( األسهم السوداء)
فجوات الخاليا العظمية ( األسهم الزرقاء)

العظم اإلسفنجي spongy bone
يشاهد في العظام القصيرة والمسطحة
ويتكون من صفيحات عظمية
متوضعة بشكل عشوائي تتألف من
خاليا عظمية ضمن مطرق خارج
خلوي مشابهة للعظام الطويلة  ،الخاليا
أيضا ً مشابهة للموجودة في العظام
الطويلة ولكن بدون وجود جهاز
هافرس وأقنية فولكمان  ،بين هذه
الصفيحات يتوضع نقي العظم.

مقطع في عظم إسفنجي ( ترابيقي) spongy bone
 .1األسهم الزرقاء فجوات الخاليا العظمية
 .2األسهم السوداء صفائح العظم اإلسفنجي
 .3األسهم الصفراء نقي العظم

:المراجع
Wheater’s functional histology
Junqeiras basic histology
محضرات مخبر النسج في كلية طب األسنان جامعة المنارة

