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 cartilageالغضروف 
ج يتـألف الغضروف من خاليا غضروفية و مطرق خار•

خلوي كثيف يتألف من ألياف و مادة أساسية
تصطنع و تفرز  chondrocyteالخاليا الغضروفية •

المطرق خارج خلوي

هذه الخاليا نفسها تقع ضمن هذا المطرق و تحتجز •
entrapped بالفجوة ضمن حيز خاص بها يسمى

lacuna 
وتينةالبر، السكريات الهيالورونيكالكوالجين ، حمض •

ي و كمية قليلة من العديد من البروتينات السكرية ه

المكونات األساسية الموجودة في لحمة الغضروف 

الضامة 

أوعية دموية او لمفية أو أعصاب في الغضروف ال•

ة من األوعيباالنتشار حيث يحصل على احتياجاته 

السمحاق ) الشعرية في النسيج الضام المجاور 
الزليليأو من السائل ( perichondriumالغضروفي 

ليس )في الغضاريف الموجودة في السطوح المفصلية 
)لديها سمحاق غضروفي

صفيحة من  perichondriumالسمحاق الغضروفي •

اكن نسيج ضام كثيف تحيط بالغضروف في معظم أم

مو نواجده عدا الغضاريف المفصلية و هو ضروري للن
الغضروفي و المحافظة على استمرارية الغضروف

ر في نتيجة الختالف المتطلبات الوظيفية فقد تطو•

العضوية ثالث أنواع من الغضاريف 

وى يبدي كل نوع من هذه الغضاريف تنوعاً في محت•
الخاصة به matrixاللحمة الضامة 

هو األكثر شيوعاً في الغضروف IIالكوالجين نمط •

hyalin cartilageالزجاجي 
IIمع الكوالجين نمط  Elastic fibersاأللياف المرنة •

elastic cartilageهي األشيع في الغضروف المرن 
هو األشيع في الغضروف الليفي Iالكوالجين نمط •

fibrocartilage





hyalin cartilageالغضروف الزجاجي 
ية و يتواجد في غضاريف السطوح المفصل

ن و في الرغامى ، القصبتين الرئيستي

ف القصبات و في نهايات االضالع و يتأل

مطرق هذا النوع من الغضاريف من 
ومادة أساسية تتألف من IIالكوالجين نمط 

 Aggrecansاألغريكانتجمعات 
aggregate ذات الشحنة السالبة التي

لون تجذب الملونات األساسية و هذا يعطي ال
على المقاطع (basicتلون أساسي ) المزرق

النسيجية 



روفي هناك انتقال تدريجي و تمايز للخاليا من السمحاق الغض•

بح إلى الغضروف حيث نشاهد خاليا مولدة لليف متطاولة تص

خاليا غضروفية أكبر و مدورة أكثر 

اليا السمحاق الغضروفي يبدو غني بألياف الكوالجين و الخ•

المولدة لليف

اليا الخاليا في الطبقة الداخلية للسمحاق الغضروفي  هي خ•

يا طليعة مولدات الغضروف التي تنقسم و تتمايز إلى خال

غضروفية

في المحيط شكل بيضوي للخاليا محورها الطولي يوازي•

السطح باتجاه العمق تظهر مدورة و قد تكون في مجموعات
)  isogenous groupsخاليا تسمي 8حتى 2من 

تنشأ من انقسام خلية غضروفية( مجموعات ذات أصل واحد
الخاليا في هذه  matrixواحدة و بنمو اللحمة الضامة 

lacunaالتجمعات تنفصل و يصبح لها فجوة خاصة بها 
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مقطع في غضروف زجاجي يظهر 
perichondriumالغضرفيالسمحاق .1
chondroblastالخاليا المولدة للغضروف .2
chocdrocyteمجموعات الخاليا الغضروفية .3

isogenous groups
الخاليا الغضروفية داخل فجواتها .4

chondrocyte in lacuna



elastic cartilageالغضروف المرن 
يتواجد في صيوان األذن و الجزء الخارجي

من مجرى السمع و لسان المزمار

ن في ولكتشبه الغضروف الهياليني بنيته 

نة تسيطر األلياف المرالمطرق الخارج خلوي 



الغضروف الليفي 
Fibrocartilage

ين يتواجد في األقراص ب

ار فقرية و في مكان انحش

أوتار العضالت في 

العظام

ا تظهر صفوف من الخالي

الغضروفية المصطفة 
aligned  موازية التجاه

الضغط االعظمي 

أو مفصولة بحزم متوازية

غير منتظمة من ألياف 

النمط األول الكوالجين 

تشاهد فجوات الخاليا

fibrocartilageمقطع في غضروف ليفي 
(لزرقاءاألسهم ا) ألياف الكوالجين ( األسهم السوداء)فجوات الخاليا الغضروفية 





compact boneالعظم الكثيف 

الوحدة االساسية في تركيب العظم الكثيف هي  جهاز

حيث الخاليا  haversian system (osteon)هافرس

على شكل  lacunaeالعظمية تتوضع ضمن فجوات 

ع التي تتوضهافرسصفائح متحدة المركز حول قناة 

مع هافرسموازية للمحور الطوالني للعظم ، تتصل أقنية 

 Volkmann sفولكمانبعضها عرضياً بواسطة قناة 

canalالتي تحوي األوعية الدموية واألعصاب القادمة من

العظم مغطى من الخارج بالسمحاق الخارجي   .السمحاق 

periosteum ته المكون من نسيج ضام ليفي كثيف وتح

والكاسرة  osteoblastsطبقة من الخاليا المولدة للعظم  

تسمى كانتتتوضع ضمن فجوات osteoclastsللعظم 

howshipهاوشيبفجوات  lacunae .

يبطن العظم من الداخل ويتكون من ي السمحاق الداخل

.صف من الخاليا المولدة للعظم

المطرق خارج الخلوي يتكون من قسم عضوي عبارة عن

وي بروتينات وقسم غير عضوغليكوكوالجينيةألياف 

عبارة عن الكالسيوم والفوسفات على شكل مركب 

يتواجد هذا النوع ،  hydroxy apatiteاباتيتهيدروكسي 

.في العظام الطويلة
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مقطع في عظم كثيف
havarsiaهافرسأجهزة • canal system((Osteon

ة حيث نشاهد الصفائح العظمية المتحداألسهم السواء 
Havrsianهافرسالمركز حول  قناة  canal  األسهم

الحمراء
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compact boneمقطع في عظم كثيف 
lacunaفجوات الخاليا العظمية .1
volman’sفولكمانقناة .2 canal
canaliculiفجوات الخاليا العظمية قنيات.3
osteon) )havarsianهافرسجهاز أقنية .4 canal 

system
havarsianهافرسقناة .5 canal
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مقطع في عظم كثيف

(األسهم السوداء) هافرسأجهزة 

(ءاألسهم الزرقا) فجوات الخاليا العظمية



spongy boneالعظم اإلسفنجي 
حة شاهد في العظام القصيرة والمسطي

ويتكون من صفيحات عظمية 

ن متوضعة بشكل عشوائي تتألف م

خاليا عظمية ضمن مطرق خارج 

اليا خلوي مشابهة للعظام الطويلة ، الخ

أيضاً مشابهة للموجودة في العظام

الطويلة ولكن بدون وجود جهاز 

، بين هذه فولكمانأقنية وهافرس

.الصفيحات يتوضع نقي العظم



 spongy bone( ترابيقي) مقطع في عظم إسفنجي 
األسهم الزرقاء فجوات الخاليا العظمية.1

األسهم السوداء صفائح العظم اإلسفنجي.2

األسهم الصفراء نقي العظم.3
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