
רקמת החיבור



:רקמת החיבור

.מחברת או חוצצת בין חלקים שונים בגוף, רקמה תומכת מבנית ותפקודית

.עצם, סחוס, שומן, פשוטה: מתחלקת לתת סוגים



מרכיבי רקמת החיבור

:בהתאם לסוג הספציפי של הרקמה-תאים1.
.בונה רקמת חיבור פשוטה–פיברובלסט•

.בונה רקמת סחוס-כונדרובלסט•
.בונה רקמת עצם–אוסטאובלסט•

תא שומן-אדיפובלסט•

:עשויים מחלבונים בעלי תכונות שונות–סיבים2.

.סיב חזק ולא גמיש–קולגן•

.סיב גמיש וחלש יחסית–אלסטין•

.בעל מבנה מרושת שמקנה לו תכונות ביניים, תת סוג של קולגן–רטיקולין•

.נוזל חוץ תאי ומרכיבים שונים המומסים בו–חומר בסיס 3.



תאים בונים ותאים רדומים

.תאים ברקמת החיבור חייבים לבנות ללא הפסקה את החומר החוץ תאי

".ציטים"מייצרים תאים רדומים המקיימים פעילות מינימלית ברקמה " בלסטים"תאים פעילים 

:רקמת עצם:רקמת חיבור פשוטה

אוסטאוציט-אוסטאובלסטפיברוציט–פיברובלסט

:רקמת שומן:רקמת סחוס

אדיפוציט-ליפובלסט/אדיפוכונדרוציט–כונדרובלסט



סוגי רקמות החיבור

רקמת חיבור פשוטה  

רופפת/דחוסה

סיבים  + פיברוציטים

חומר בסיס+ 

צפופה סדירה

צפופה לא סדירה

רופפת

רקמת שומן

+  אדיפוציטים

חומר בסיס+ סיבים 

שומן לבן

שומן חום

רקמת סחוס

+  כונדרוציטים

חומר בסיס+ סיבים 

היאליני

אלסטי

פיברוטי

רקמת עצם

+  אוסטיאוציטים

חומר בסיס+ סיבים 

צפופה

ספוגית



רקמת חיבור פשוטה

מצמידה או מפרידה בין  , רקמת חיבור כללית אשר תומכת

.רקמות שונות

:דוגמאות

תחת כל רקמת אפיתל תמצא רקמת חיבור שתזין  •

תתמוך בה מבנית ותחבר בינה לבין הרקמות  , אותה

הדרמיס שתומך באפידרמיס  , למשל, העמוקות יותר

רקמת השד  , העיכול' במעומבנים דומים הקיימים 

...ועוד

מעטפות שונות מפרידות בין איברים ומאגדות איברים  •

צפק , דורה, כמו הפריקרדיוםפסיות/קפסולות-יחד

...ועוד



סוגים-רקמת חיבור פשוטה

חלוקה מתבצעת לפי היחסים בין מרכיבי רקמת החיבור

רקמת חיבור רופפת

סיבים<תאים וחומר בסיס

דרמיס

צפופה סדירה

בונה גידים ורצועות

צפופה לא סדירה

בונה מעטפות

רקמת חיבור צפופה

סיבים>תאים וחומר בסיס



רקמת שומן

:אתרים שונים3-בנמצאית

(.פיזור שונה בין גברים ונשים ולפי גנטיקה)היפודרמיס 1.

.בעצמות ארוכות2.

...(.כליות, עיניים)סביב איברים 3.

:מרכיבי רקמת השומן

.אדיפוציטים1.

(.רטיקוליןבעיקר )סיבים 2.

.חומר בסיס3.

.לימפה ועצבים, כלי דם4.



אדיפוציט

.מכיל טיפה אחת גדולה של טריגליצרידים

.נדחקו אל הפריפריה, כולל הגרעין והמיטוכונדריה, כל אברוני התא•

שמופרשים החוצה שתפקידם לחבר ורטיקוליןמייצר מעט חור בסיס נוזלי והרבה קולגן •

.יחד ולייצב את רקמת השומןהאדיפוציטיםאת 



תפקידי רקמת השומן

מחסן אנרגיה1.

.מתבצעת תחת פיקוח הורמונלי ועצביבאדיפוציטיםאחסנת הטריגליצרידים •

שישמרו עליו בצורת  לאדיפוציטיםכאשר יש עודף שומנים בדם הוא יועבר •

.טריגליצרידים

פקודה לפרק את הטריגליצרידים  האדיפוציטיםכאשר יש מחסור באנרגיה יקבלו •

ולשחרר למחזור הדם חומצות שומן חופשיות על מנת שתאים אחרים יוכלו להשתמש  

.בהן ליצירת אנרגיה

(.שריר/מבני שלד, איברים פנימיים, עור)על איברים -הגנה2.

.שכבת ההיפודרמיס עשירה ברקמת שומן למניעת איבוד חום–בידוד 3.

.מאוחסנים ברקמת השומןA,D,E,K' ויט–אחסון ויטמינים 4.

...ועודלפטין, אסטרוגן–הפרשת הורמונים 5.



סוגי רקמת שומן

:שומן לבן•

.צורת השומן הנפוצה יותר הקיימת בבוגרים

:שומן חום•

מתמחה בייצור חום•

חומים עשירים במיטוכונדריות ומשקיעים  אדיפוציטים•

.אנרגיה רבה בייצור חום

.חשובים בעיקר אצל תינוקות•



השמנה

מסוגלים  האדיפוציטיםבהתאם לצורך •

.להגדיל את נפחם ולאגור יותר שומן

מהעולם המערבי סובל  1/3-יותר מ•

.מהשמנת יתר

השמנת יתר נחשבת אחד מגורמי  •

.הסיכון למחלות ובעיות פיזיות רבות



סחוס

רקמה בעלת תכונות ייחודיות הקיימת בכל 

.המפרקים ומרכיבה מבנים חזקים וגמישים

:מרכיבי הסחוס

.כונדרוציטים+ כונדרובלסטים

.ואלסטיןסיבי קולגן עדין 

.לי'חומר בסיס מימי דמוי ג

!ללא כלי דם



הזנת הסחוס

.מכיוון שאין אספקת דם לסחוס חמצן ומזון מגיעים בדיפוזיה מהסביבה

הנעת המפרקים מסייעת בסחיטה ומילוי של הסחוס בנוזלים מהסביבה ומשפרת את הזנת  

.הסחוס

במידה ויש נזק לסחוס כמעט ואין  

יכולת שיקום



פגיעה בסחוס

:יש מספר גורמים שעלולים לגרום לפגיעה בסחוס

.טראומה1.

.הפרעות קרישה2.

.זיהום3.

(ועודRA ,GOUT)אוטואימיוניותמחלות 4.

.בעיקר בילדים, מחלות ממאירות5.

שכיח מאוד בתרבות  ( OA)שחיקת סחוס 6.

.המערבית ומתגבר ביחס ישר לגיל



סוגי סחוס

:סוגי סחוס בעלי תכונות שונות3קיימים 

.היאליני1.

.אלסטי2.

.פיברוטי3.



היאליניסחוס 

מבנה ספוגי עשיר בחומר בסיס המאפשר לו  , משלב איזון בין חוזק וגמישות

.להידחס

:תפקידי הסחוס

.בלימת זעזוע והפחתת חיכוך במפרקים1.

.צלעות, טרכיאה, אף-יצירת מבנים קשיחים2.

.התפתחות עצמות3.

.ריפוי שברים4.



סחוס אלסטי

.אלסטיןהסחוס עשיר בסיבי •

והאפיגלוטיסבונה את האוזן •



סחוס פיברוטי

.יוצר רקמה סיבית לא אלסטית עם תנועתיות מוגבלת•

.קיים במפרקים עם מעט תנועתיות צורך ביציבות גבוהה•
.1Pubis symphysis.

.2Intervertebral Disc.



חוליתיים-פגיעות בדיסקים הבין

.שחיקתי/השכיח הוא נזק ניווני" נזק"ה•

(???)העמסה לא נכונה •

.חוסר פעילות גופנית•

פריצת דיסק/בלט•



Joints-מפרקים

.נקודת מפגש בין עצמות=מפרק

לפני מבנים אלו , בכל מפרק יש מבנים המחברים בין העצמות

.מוגדר המפרק

סיבי  /פיברוטי-סחוסי או רקמת חיבור צפופה-י סחוס"חיבור ע

.למפרקים עם מעט תנועה

-נרחבתורצועות המאפשר תנועה היאלינימפרק עם סחוס 

.סינוביאלי



מפרק סחוסי

.מפרק בו הסחוס יוצר חיבור ישיר בין העצמות•

.התנועה במפרק מתאפשרת בזכות גמישות הסחוס•

.או פיברוטיהיאליניהסחוס יכול להיות •

:מפרקים סחוסיים•

.דיסק בין חולייתי1.

.2Pubis Symphysis.

.3Costo-Sternal.



מפרק פיברוטי

.רקמת חיבור צפופה יוצרת חיבור ישיר בין העצמות

.החיבור מגביל את התנועה במפרק

:מקומות2-קיים ב

.סוטורות-תפרי הגולגולת1.

COX-וSבין חוליות 2.



סינוביאלימפרק 

.סינוביאליהעצמות אינן צמודות אלא עטופות בתוך קופסית המכילה נוזל •

.זהו המפרק הכי נפוץ בגוף•



סינוביאלימבנה מפרק 

.חוצים את המפרק ומייצבים אותו מבחוץ ומבפנים: גידים ורצועות•

.בנויה מרצועות היוצרות קפסולה אטומה(: קפסולה)קופסית המפרק •

ומפרישה לחלל  סינוביאלישכבת אפיתל המייצרת נוזל : סינוביאליתממברנה •

.המפרק

.מצפה את קצות העצמות: היאליניסחוס •

:תפקידים3ממלא את חלל המפרק ויש לו : סינוביאלינוזל •

.בלימת זעזוע1.

.סיכוך2.

הזנה3.



רקמת עצם

:תפקידי העצמות

.תמיכה1.

.תנועה2.

.הגנה3.

.אחסון4.



מרכיבי העצם

:תאים

מייצרים קולגן חזק ומעודדים שקיעה של  , בוני עצם: אוטאובלסטים•

.סידן וזרחן בעצם בצורת מינרל

.תאים רדומים הכלואים בתוך מבנה העצם: אוסטאוציטים•

.מגיעים ממח העצם, מפרקי עצם: אוסטאוקלסטים•

.בעיקר קולגן-סיבים

.העצמות עשירות בכלי דם ולכן ההחלמה מהירה יחסית*** 



האוסטאון-מבנה העצם

זו יחידת , האוסטאובלסטיםי "מבנה גלילי מיקרוסקופי שנוצר ע-אוסטאון

.המבנה הבסיסית של העצם

.ובמרכזו תעלה עם כלי דם ועצביםאוסטיאוציטיםמפוזרים באוסטאון



סוגים של רקמת עצם

נמצאת , המסודרים במקבילמאוסטאוניםנוצרת (:Compact)עצם דחוסה 

חזקה ומתאימה לנשיאת משקל ועמידה , בחלק החיצוני של העצמות

.בזעזועים

מרווחים ומסתעפים ליצירת מבנה אוסטאונים(: Spongeous)עצם ספוגית 

.במרווחים נמצא מח העצם, בחלקה הפנימי של העצםקוריותשל 



גדילת עצם

העצמות נוצרות בהתפתחות העוברית וממשיכות להתגרם עד סיום תהליך 

.הגדילה

.במהלך החיים העצמות גדלות לאורך ולרוחב



יצירת העצמות בעובר

.היאליניבתחילת התהליך נוצרת תבנית של העצמות מסחוס •

.לכונדרובלסטיםשקיעה של סידן וזרחן מונעת מחומרי מזון להגיע •

בעקבות המחסור בחמצן וחומרי מזון נורים כלי דם החודרים אל  •

.והאוסטאוקלסטיםהאוסטאובלסטיםהסחוס וכך נכנסים 

מפרקים את המסגרת והקלסטיםבונים את רקמת העצם הבלסטים•

.ועודפי העצם

מינרל המורכב מסידן  )הידרוקסיאפטייטשקיעה של -שלב ההתגרמות•

.התהליך ממשיך גם לאחר הלידה, ליצירת העצם הבוגרת( וזרחן



התגרמות



התארכות העצמות

תהליך המוגבל בזמן ומסתיים סביב סיום גיל  •

.ההתבגרות

.התהליך זהה לגדילת עצם בעובר•

-מחייב קיום לוחיות גדילה סחוסיות•
Epyphyseal growth plate.



התעבות עצמות

בעטיפת העצם מתעוררים ומתחילים לייצר  אוסטאובלסטים•

.בהיקף המבנה הקייםאוסטאוציטים

.אופן הגדילה הזה לא מוגבל בזמן וממשיך לאורך כל החיים•

.Bone Remodeling-זהו חלק מתהליך ה•



.Bone Remodeling-עיצוב מחדש

במצב נורמלי מתרחשים תהליכי הרס ובניה של עצמות באופן קבוע •

.והיחס בין התהליכים קובע את התוצאה הסופית

.מסת העצם גדלה עד אמצע העשור השלישי: הרס<בנייה•

כעשר שנים של איזון בין התהליכים וללא שינויים  : הרס=בנייה•

.משמעותיים במסת העצם

.ירידה מתונה בצפיפות העצם: הרס>בנייה•



Remodeling-גורמים המשפיעים על ה

.או אימפקט/בעיקר עם העמסה ו, פעילות גופנית•

.יושבניאורח חיים /קיבוע•

(.GH)והורמון גדילה ( טסטוסטרון/אסטרוגן)הורמוני מין •

ופאראתיירואידתיירואידוהורמוני ( קורטיזול)הורמוני סטרס •



על מבנה העצםהכחהשפעת כיוון 

על עצם קמורה גורם לגירוי של  כחהפעלת 

באזור הקעור אוסטאובלסטים

באזור הקמור וכך בעצם  ואוסטאוקלסטים

משנה את הקימורים על מנת להתאים את  

.עצמה לעומסים המופעלים עליה

כולל  )התהליך מושפע משינויים במשקל 

מחלות מטאבוליות  , פעילות גופנית, (הריון

.ופציעות



אוסטאופורוזיס

.ירידה בצפיפות העצם מעבר לסף במנורמל לגיל

במצבים מתקדמים עלולים להיווצר שברים אפילו ללא עומס חריג

:אזורים נפוצים לשברים פתולוגיים

.צוואר ירך1.

.י"שכ2.

.חוליות3.



סיווג עצמות לפי מבנה

.המימדיםהאורך גדול משמעותית משאר מימד: עצם ארוכה

.דומיםהמימדיםכל : עצם קצרה

.שתי שכבות עצם דחוסה וביניהן עצם ספוגית: עצם שטוחה

.לא נכללת באף אחד מסוגי העצם הקודמים(: Irregular)עצם לא סדירה 

.עצם המתפתחת בתוך גיד: ססמואידיתעצם 



מבנה עצם ארוכה

.היאליניקצות העצם שעטופים בסחוס : אפיפיזה•

.בתוכה עובר חלל המכיל את מח העצם וכלי דם, גוף העצם: דיאפיזה•

.לדיאפיזההאפיפיזהאזור המעבר בין : מטאפיזה•



מבנה עצם ארוכה

.לאפיפיזההמטאפיזהממוקמות בין : לוחיות הגדילה•

מתחתיה ממוקמים  , רקמת חיבור העוטפת את העצם: פריאוסט•

.עשירה ברקמת עצבים. בלסטים/האוסטיאוקלסטים

.קרום העצם הפנימי: אנדוסטאום•



השלד



הגולגולת

מורכבת ממספר עצמות שעברו תהליך איחוי  •

לפני האיחוי המרווחים בין עצמות הגולגולת נקראים  •

.מרפסים/פונטנלות



עצמות הגולגולת

•Cranium:

.1Occipital

.2Parietal

.3Frontal

.4Temporal

:פנים•

.5Nasal

.6Zygoma

.7Maxilla

.8Mandible

6
5

7

8

3

4

2

1



עמוד השדרה

:חוליות המתחלקות לקבוצות33-מורכב מ•

.C1-7צוואריותחוליות 7•

.T1-12חוליות חזיות 12•

.L1-5חוליות מותניות 5•

.S1-5חוליות סקרליות 5•

.CoccyxCo1-4/חוליות עצם העוקץ4•



צלעות

:סוגים3-צלעות שמתחלקות ל12יש •

.לסטרנוםמתחברות ישירות 1-7:אמיתיותצלעות 1.

.7מתחברות לסחוס של צלע 8-10: צלעות מדומות2.

.הקצה הקדמי לא מחובר כלל11-12: צלעות צפות3.

.היאליניהסחוס שמחבר את הצלעות הוא סחוס •



חגורת כתפיים וגף עליון

.1Scapula

.2Clavicle

.3Humerus

.4Radius

.5Ulna

.6Carpals

.7Metacarpals

.8Phalanges



אגן וגף תחתון

.1Illium

.2Femur

.3Patella

.4Tibia

.5Fibula

.6Tarsals

.7Metatarsals

.8Phalanges



כף הרגל

.1Calcaneus

.2Talus

.3Navicula

.4Cuboid

.5Cuniform

.6Metatarsals

.7Phalanges



סינוביאלייםסוגי מפרקים 

:מפרק כדורי

מאפשר את יכולת התנועה הגדולה  

.ביותר

:מפרק אליפטי

.דומה לכדורי אך יכולת הסיבוב מוגבלת

: מפרק צירי

.אחד בלבדבמימדמאפשר תנועה 

:מפרק החלקה

משטחים שטוחים המחליקים אחד על  

.גבי השני



סינוביאלייםסוגי מפרקים 

:מפרק סיבובי

.אחדבמימדמאפשר תנועה סיבובית 

:מפרק אוכפי

שני מבנים קשתיים מאפשר תנועה  

.מימדים2-צירית ב

: מפרק צירי

.אחד בלבדבמימדמאפשר תנועה 

:מפרק החלקה

משטחים שטוחים המחליקים אחד על  

.גבי השני



תנועות במפרקים

http://www.iflscience.com/health-andmedicine/
amazing-x-ray-gifs-show-joints-motion


