
بافت پیوندی

متراکم ( رشته ای )

ماده زمینه

شفاف

بی رنگ

چسبنده

مخلوطی از انواع مولکولهای درشت

گلیکوپروتئین

کالژن

رشته های کشسان

ویژگی ها

انعطاف پذیر _ در برابر کشش چندان مقاوم نیست

معموال بافت پوششی را پشتیبانی می کند

در همه الیه های لوله گوارش وجود دارد

یاخته هایی با اشکال متفاوت

کالژن بیشتری از بافت پیوندی سست داردماده زمینه

ویژگی ها

تعداد یاخته ها کمتر از بافت پیوندی سست - مقدار ماده زمینه ای اندک

مقاومت دربرابر کشش بیش از بافت پیوندی سست - انعطاف پذیری کم

مثال ها

استخوانگان فیبری بین یاخته های میوکارد قلب

الیه خارجی اپی کارد و پریکارد

کپسول کلیه

بخش مرکزی دریچه های قلبی

کپسول مفصلی

رباط ها

زردپی ها

غالف پیوندی اطراف ماهیچه های اسکلتی

الیه درم پوست

چربی
خون

ماده زمینهای

کالژن

رشته های کشسان ( ارتجاعی)

سایر مواد

ویژگی ها

ظاهری انگشتری هسته در حاشیه و مجاور غشای یاخته

اندازه تغییرپذیر چربی ذخیره ⇐ اندازه بزرگ / چربی مصرف ⇐ اندازه کوچک

بزرگترن ذخیره انرژی بدن

ضربه گیری ⇐ کف دست و کف پاها

عایق حرارتی

چربی مورد نیاز

کیلومیکرون ما

تبدیل کربوهیدرات ها، پروتئین ها و لیپیدها به چربی

مثال ها

الیه بیرونى لوله گوارش

الیه اپی کارد قلب

اطراف کلیه

روی کره چشم

مغز زرد استخوان در كم خونی شدید می تواند به مغز قرمز استخوان تبدیل شود

در تنه استخوان های دراز

زیرالیه درم پوست

محل ذخیره ماده چربی

بافت چربی

کبد

در کمبود يا عدم جذب گلوکز ⇐ انرژی مورد نیاز بدن را ابتدا چربى ها و سپس 

پرتفین ها تامین می کنند
مانند افراد دیابتی

وزن هر فرد به تراکم . . . . بستگی دارد

استخوان

بافت ماهیچه

بافت چربی

مویرگهای بافت چربی ⇐ پیوسته

لییوما = تومور خوش خیم چربی ⇐ بافت چربى قادر به تقسیم

ماده زمینه ای

خوناب ( پالسما )

مایع

بيش از 90% آب

ویژگی ها

به طور منظم و یک مطرفه در رگ های خونی جریان دارد

بخش ها

خوناب یا پالسما ( مایع ) - %55

بخش یاخته ای - %45

گویچه های قرمز

گویچه های سفید

گرده ها ( پالکت ها )

استخوان

وظایف

انتقاِلممکن ساختن ارتباط شیمیایی بین یاخته ها

مواد غذایی

(O²) اکسیژن

کربن دی اکسید 
(CO²)

هورمون ها

مواد دیگر

تنظیم دمای بدن ⇐ یکسان ساختن دمای نواحی مختلف بدن

ایمنی و دفاع در برابر عوامل خارجی

جلوگیری از هدررفتن خون ( به هنگام خونریزی )

غضروف
ماده زمینه

پروتئین ها ( مثل کالژن )

مواد معدنی ( مثل کلسیم و فسفات )

انواع

بافت استخوانی متراکم
یاخته ها به صورت استوانه های منظم و هم مرکز(سامانه های های هاورس) در 

ماده زمينه ای

بافت استخوانی اسفنجی

تیغه های استخوانی به صورت نامنظم

بین تیغه ها ⇐ حفره هایی که توسط رگ و مغز استخوان پر شده اند این مغز استخوان یاخته های خونی را مى سازد

ياخته های استخوانی درون حفراتی در ماده زمینه ای قرار گرفته و به وسیله 

زوائدی یاختهای با یکدیگر ازتباط دارند

ماده زمینه ای ندارد

مثال ها

گویو کاسه ای، لوالیی و لغزندهسر استخوان هاى مفاصل متحرک

حنجره

اپی گلوت ( بر چاکنای )

حلقه های غضروفی نای

ویژگی ها

لیز خوردن مجاور هم برای سال های زیاد بدون اصطکاک چندانیسطحی صیقلی

بافت غضروفی آسیب دیده  (ضربات - برخی بیماری ها [ نقرس و ... ] ⇐ قابل 

ترمیم است، ول اگر سرعت تخریب بیشتر از ترمیم باشد به بیماری های مفصلی می 

انجامد

صفحات رشد

یاخته های غضروفی حاصل از تقسیم صفحات رشد ⇐ یاخته های استخوانی

سست


