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 Special connective tissue الخاص ضاملنسيج الا المحاضرة الخامسة :

 ويتألف من :
 والذي يشمل : Skeletal Connective Tissueالهيكمي  ضامالنسيج ال -أ

 . Bone العظم -1
 . Cartilage الغضروف -2
 Blood الدم -ب

 . Lymph الممف -ج
 والذي يقسم الى قسمين :  Hemopoietic tissueالنسيج المكون لمدم  -د
 lymphoid tissue النسيج الممفاوي -1

 Myeloid tissue النسيج النخاعاني -2

 
 Skeletal Connective Tissueالهيكمي  ضامالنسيج ال -أ

وتكون المادة وسمي بيذا االسم النو يدخل في تركيب ىيكل الجسم وىو يتألف من خاليا والياف ومادة اساسية 
وينقسم الى قسمين ىما . Matrixتسمى القالب   Intercellular substanceاالساس وااللياف مادة بين خموية 

 Chondromucoidالغضروف والعظم وان المادة البينية صمبة حيث ترجع صالبة الغضروف الى وجود مادة 
لمادة البينية في العظم فيرجع الى تشبع المادة والغنية بكبريتات الكوندروتين اما صالبة ا Chondromucinأو 

 البينية باالمالح الالعضوية وخاصة فوسفات الكالسيوم .
 

 Cartilageالغضروف  -1
 elasticityوالمرونة   rigidityيتميز بالصالبة  special connective tissue   ىو نسيج ضام متخصص  

, ويكون الغضروف الوعائي  Compressionوتدعى بالمرونة الصمبة وتؤدي الى مقاومة االنضغاط 
Avascular   ال يحتوي الغضورف عمى أعصاب أو أوعية دموية أو أوعية لمفية , وىو يستقبل المواد المغذية لو

ىيكل الجسم في الحياة يكون الغضروف معظم . المادة بين خموية إلى الخاليا  سمحاق الغضروف عبر, من 
الجنينية لمفرد ويحل محل معظم العظم في البالغ ولكن يبقى بشكل غضروف فوق سطوح تمفصل العظام وبشكل 

 سمحاقيدعى  يفياط اغمب انواع الغضروف بغالف لىيكل ساند لمممرات التنفسية وجزء من االذن وتح
 مكونات :يتالف الغضروف من اثنين من ال perichondrium .  الغضروف
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 Chondrocyte (cartilage cell)الخاليا الغضروفية  -1

 Intercellular substance or matrixالمادة مابين الخاليا او القالب  -2
 : Chondrocytes غضروفيةالخاليا ال -1

الخمية  تكون.و  Matrixضمن القالب  Lacunaeتشغل الخاليا الغضروفية تجاويف صغيرة ىي الفجوات  
تحوي عمى نواة كبيرة مركزية الموقع ذات نوية واحدة او اكثر اما  او بيضوية كروية الشكل الغضروفية

السايتوبالزم فيو حبيبي دقيق يصطبغ بدرجة متوسطة باالصباغ القاعدية يحوي عمى مايتوكوندريا كبيرة 
ن نسيج رابط وفجوات وقطيرات دىنية وبعض النشأ الحيواني . أما غالف الغضروف فيو عبارة عن طبقة م

الى جزئين خارجي  فا خاليا مولدة ليفية ويقسم الغالكثيف غير منتظم يتكون من الياف بيض وصفر تتخممي
وداخمي ويحوي غالف الغضروف اوعية دموية من خالليا تتنافذ المواد الغذائية واالوكسجين الى الخاليا 

  الغضروفية عبر المادة البينية .
  Intercellular substance or matrixاو القالب المادة مابين الخاليا  -2

. وتتقبل المادة االساس   fibersوااللياف    ground substanceتتضمن المادة ما بين الخاليا المادة االساس 
فية حامضية التنتشر بصورة متجانسة ضمن المادة ما بب احتوائيا عمى مادة مخاطية غضرو الممونات القاعدية بس

  capsuleبين الخاليا في الغضروف الكامل النضج اذ تكون مركزة حول الخاليا الغضروفية مكونة المحفظة 
ما تتكون المادة التي ىي اخر ما تفرزه الخاليا الغضروفية من مادة ما بين الخاليا وتكون خالية من االلياف . 

 , وكبريتات كوندريوتين hyaluronic acid "حمض ىيالورنك proteoglycansمن  الخاليابين 
Chondroitin sulfate وكيراتين , Keratin . 

  Perichondriumسمحاق الغضروف 
عبارة عن طبقة من النسيج الضام الكثيف غير المنتظم المتكون من الياف بيض وصفر وتتخمميا االرومات 

القريبة من  Chondrogenic layerلمداخل يسمى بالطبقة المكونة لمغضروف الميفية.يتكون من جزئين 
 fibrousالغضروف يحتوي عمى خاليا اكثر مما ىو عميو في جزء السمحاق الخارجي المسمى بالطبقة الميفية 

layer  ويحتوي سمحاق الغضروف عمى اوعية دموية تتنافذ منيا المواد الغذائية واالوكسجين الى الخاليا.
الغضروفية عبر المادة ما بين الخاليا اذ ان النسيج الغضروفي نفسو ال يحتوي عمى اوعية دموية وال اوعية لمفية 

 وال اعصاب.
 
 
 

 



 د. علي فياض  أنسجة نظري  المرحلة الثانية

 : الى نوعية وكثافة االلياف الى ويقسم الغضروف نسبة
 Hyaline cartilage الغضروف الزجاجي -1

الغضروف الزجاجي وىو أكثر األنواع وفرة في الجسم , وفي الحالة الطازجة يدبو كجسم نصف شفاف , ذي لون 
بين األزرق والرمادي. ويتكون الغضروف الزجاجي من خاليا غضروفية ومادة بين خموية , باإلضافة إلى غالف 

ف رو لغضروف. ويكون الغضيغطي ا  perichondriumسمحاق الغضروف من النسيج الضام , يعرف بإسم 
طح تمفصل يوجد ىذا الطراز من الغضروف عند سا بعد بالعظام. الزجاجي الييكل المؤقت لمجنين يستبدل فيم

 .الممرات التنفسية  دران, وفي ج العضغضاريف االالمفاصل المتحركة وفي 
 Elastic cartilage الغضروف المطاطي  -2

 external ear وصيوان األذن epiglotisاد ومرونة مثل لسان المزماريوجد في المناطق التي تحتاج الى اسن
سمحاق الغضروف لغضروف المطاطي بيحاط او  .Eustachian tube وقناة اوستاكي  larynx والحنجرة 

perichondrium   عمى كمية وفيرة من األلياف المرنة. وليذا الغضروف مرونة ولونمادتو االساسية  حتوي تو 
 أصفر بسبب وجود األلياف المرنة.

 
 White fibro-cartilage الغضروف الميفي -3

ويتكون من نسيج رابط ليفي كثيف ويوجد بين حزم اليافو مناطق صغيرة من المادة البينية لمغضروف الزجاجي 
حيث تحوي عمى فجوات تقع ضمنيا الخاليا الغضروفية حيث تكون اما مفردة او بشكل مجاميع , يتواجد مع 

قراص بين فقرية" وعند إتصال بعض النسيج الضام الكثيف لألوتار واألربطة. ويوجد الغضروف الميفي في "األ
 ال يحاط بغالف الغضروف.األوتار واألربطة بالعظم.

 
 Development and growth of cartilageتكوين ونمو الغضروف  

حيث تتخذ خالياه شكل كروي بعد سحب بروزاتيا  Mesenchymeالمتوسط  نسيجالمن  الغضروف يتكون
 ىذه الخاليا عند ذلك يسمى النسيج ما قبل الغضروف وتصبح اكثر تراص ببعضيا البعض ثم تكبر

precartilage  ثم تفرز الخاليا حول نفسيا مادة بينية بازدياد افرازاتيا تبتعد الخاليا بعضيا عن بعض وتصبح
المحيط بالكتمة النامية  المتوسط, أما النسيج   chondrocytesضمن فجوات وىنا تسمى بالخاليا الغضروفية

حالة الغضروف  في  Perichondrium الغضروف سمحاقضغط مكون غالف ليفي يدعى لمغضروف فين
 الزجاجي والمطاطي 
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