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Cartilage
เป็น specialized connective tissue ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย cells และ fibers ซึ่งฝงั ตัวอยู่ใน firm gel-like
matrix, ทาหน้าที่ support ร่างกาย.
Cartilage ประกอบด้วย cells ทีเ่ รียกว่า chondrocytes ซึ่งจะอยู่ภายใน
cavity ทีเ่ รียก lacunae อยู่ภายใน extracellular matrix ที่ cell ได้
secrete ไว้. Cartilage เป็น avascular ดังนัน้ substace ของ cartilage
จะไม่ถูก supply ด้วยเลือด หรือ lymphatic vessel โดยตรง แต่ cell จะ
ได้รบั อาหารจาก blood vessel ทีอ่ ยู่รอบ connective tissue โดยการซึม
(diffusion) ผ่าน matrix. Cartilage ไม่มี nerve supply และไม่มี
sensory receptor.
Extracellular matrix ประกอบด้วย glycosaminoglycans และ
proteoglycans ร่วมกับมี collagen และ elastic fibers ฝงั อยู่ใน matrix,
การโค้งงอ และการยืดหยุ่นของ cartilage ทาให้ cartilage มีหน้าทีค่ ล้าย
กับเป็น shock absorber.
และทาให้ smooth surface ของ joint
เกือบทัง้ หมดของร่างกายทีป่ กคลุมด้วย articulating surface มีการเคลือ่ นไหวโดยไม่มคี วามเสียดทาน (frictionfree movement).
Cartilage แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ขึน้ อยูก่ บั fibers ทีป่ รากฏใน matrix คือ
- Hyaline cartilage ประกอบด้วย type II collagen ใน matrix, เป็น cartilage
ทีพ่ บมากทีส่ ุดในร่างกาย และทาหน้าทีห่ ลายอย่าง.
Hyaline cartliage เป็น common cartilage ทีพ่ บในร่างกาย มีสี bluish-gray, โปร่ง
แสง (semitranslucent) และมีความยืดหยุน่ (pliable), พบทีจ่ มูก กล่องเสียง
(laryngeal cartilage) tracheal ring, bronchi และ ventral ends ของ ribs ทีจ่ ะ
articulate กับ sternum, นอกจากนี้ hyaline cartilage ยังพบที่ articulating surface ของข้อต่อของร่างกายที่
เคลื่อนไหว, hyaline cartilage ยัง form เป็น cartilage template ของกระดูกหลายชิน้ ในระหว่างการเจริญเติบโต
ของ embryo, และเป็นส่วนประกอบของ epiphyseal plate ของ growing bone.
- Elastic cartilage ประกอบด้วย type II collagen และ elastic fiber เป็นจานวน
มาก กระจายอยูท่ วั ่ matrix, ทาให้ cartilage นี้ยดื หยุน่ มากกว่า cartilage อื่น ๆ.
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- Fibrocartilage
ประกอบด้วย dense coarse type I collagen fiber ใน
matrix, ซึ่งสามารถต้านทานต่อแรงดึง (tensile force) มาก ๆ ได้.

Perichondrium เป็น connective tissue sheath ทีป่ กคลุม cartilage เกือบทัง้ หมด,
perichondrium ประกอบด้วย outer fibrous layer และ inner cellular layer ซึ่ง cells จะ secrete cartilage
matrix, perichondrium มีเลือดมาเลีย้ ง และเส้นเลือดจะให้อาหารกับ cells ของ cartilage.
ในบริเวณ
cartilage
ทีไ่ ม่มี
perichondrium เช่น
articular
surface ของ bone ที่ form เป็นข้อต่อ
นี้ cartilage cells จะได้รบั อาหารจาก
synovial fluid ทีอ่ าบ joint surface
อยู.่

Cartilage ประกอบด้วย
- cartilage cell
- matrix
- fiber
Cartilage Cells
Cells 3 ชนิดทีพ่ บในกับ cartilage คือ - chondrogenic cells,
- chondroblasts
- chondrocytes
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Chondrogenic cells
เป็น spindle-shaped, cell
แคบ ๆ
cells derive มาจาก
mesenchymal cells, chondrogenic
cell จะมี nucleus รูปไข่ทม่ี ี 1 หรือ 2
nucleoli, มี sparse cytoplasm และ
จาก EM พบว่า chondrogenic cells
มี golgi apparatus เล็ก ๆ มี
เล็กน้อยและมี free ribosome
จานวนมาก, cells เหล่านี้สามารถ
differentiate
กลับไปยัง
chondroblast แล้วกลับไปเป็น osteoprogenitors cells ได้.
Chondroblasts
Derive มาจาก 2 แหล่ง คือ mesenchymal cells ภายใน center of Chondrification, และ chondrogenic
cells ของ inner cellular layer ของ perichondrium (เช่นใน appositional growth). Chondroblast เป็น cell ที่
ค่อนข้างอ้วน (plump) ติดสี basophilic จาก EM, cell เหล่านี้มี network ของ RER เป็นจานวนมาก, มี well
develop golgi complex, มี mitochondria เป็นจานวนมาก และมี secretory vesicle เป็นจานวนมาก.

Chondrocytes
เป็น chondroblast ทีถ่ ูกล้อมรอบด้วย matrix, chondrocyte ทีอ่ ยู่ periphery จะเป็นรูปไข่ (ovoid)
ในขณะที่ cell chondrocyte ทีอ่ ยู่ในชัน้ ลึกของ cartilage จะกลมมากกว่า, เส้นผ่าศูนย์กลาง 10-30 µm. จากการ
ทา slide histo., ในระหว่าง process ของการทาจะทาให้ cell จะมีการหดตัว (shrinkage) และ distortion ของ
cell; พบว่า chondrocyte จะมี nucleus ใหญ่ทม่ี ี prominent nucleolus และ organell ชนิด protein secreting
cells, chondrocyte ตัวอ่อน cytoplasm จะติดสีจางโดยมี mitochondria เป็นจานวนมาก, มี RER & well
develop golgi-apparatus และ glycogen; ส่วน chondrocyte ตัวแก่ ซึ่งค่อนข้างสงบ ไม่ไหวตัว (relatively
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quiescent) ก็จะมี organelles ต่าง ๆ ลดลงเป็นจานวนมาก แต่มี free ribosome เป็นจานวนมาก, cell เหล่านี้
สามารถมี active protein synthesis แล้วเปลีย่ นกลับเป็น chondroblasts ได้.

Hyalin cartilage
Matrix and fibers of hyaline cartilage
Hyaline cartilage มี semitranslucent blue-gray matrix ประกอบด้วย collagen มากกว่า 40 %
ของน้าหนักแห้ง (dry weight). นอกจากนี้ยงั ประกอบด้วย proteoglycans, glycoproteins และ extracellular
fluid. เพราะ refractive index ของ collagen fibrils และ grounds substance เกือบเท่ากัน ดังนัน้ matrix จะ
ปรากฏเป็น amorphous, homogenous mass (hyaline แปลว่า glassy) เมื่อมองดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา
(light microscope), matrix ของ hyaline cartilage ประกอบด้วย type II collagen. แต่กม็ ี type IX, X และ
XI และ collagen ชนิดอืน่ ๆ เป็นจานวนน้อย. Type II collagen จะ
ไม่ form เป็น bundle ใหญ่ ถึงแม้วา่ ความหนาของ bundle เพิม่ ขึน้ กับ
ระยะห่างจาก lacunae. การเรียงตัวของ fiber ปรากฏว่าสัมพันธ์กบั
stress ทีก่ ระทาลงไปบน cartilage, ตัวอย่างเช่นใน articular cartilage;
fiber ใกล้ surface จะเรียงตัวขนานกับ surface. ในขณะที่ fiber ชัน้
ลึกกว่าจะเรียงตัวเป็น curved column.

Matrix แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ คือ territorial matrix จะอยู่รอบแต่ละ lacuna และ interterritorial matrix คือ
ส่วนทีเ่ หลือและอยู่ระหว่าง territorial matrix.
Cartilage
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Territorial matrix เป็น band กว้าง 50 µm. มี
collagen น้อย แต่มี chondroitin sulfate มาก ซึ่งช่วย
ให้ตดิ สี basophilic และติดสีเข้มกับสี periodic acidschiff (PAS).
ส่วน bulk ของ matrix ของ
interterritorial matrix มี type II collagen มากกว่า
และมี proteoglycans น้อยกว่า territorial matrix.
บริเวณเล็ก ๆ ของ matrix หนา 1-3 µm. ที่
ล้อมรอบ lacuna เรียก pericellular capsule เป็น fine
meshwork ของ collagen fiber ทีฝ่ งั อยู่ใน basal
lamina-like substance.
Fiber เหล่านี้อาจจะเป็น
minor collagen ส่วนน้อยอื่น ๆ ทีป่ รากฏอยู่ใน hyaline cartilage นักวิจยั บางท่านแนะนาว่า pericellular
capsule อาจจะเป็นส่วนที่ protect chondrocyte จาก mechanical stress.
Cartilage matrix มี Aggrecans เป็นจานวนมาก ซึ่งเป็น proteoglycans molecule ขนาดใหญ่
ประกอบด้วย protein cores กับ glycosaminoglycan molecules (chondriotin-4-sulfate, chondroitin-6-sulfate
และ heparan sulfate) เชือ่ มกันด้วย covalent bond. Aggrecans molecule จานวนมากกว่า 100-200 โมเลกุล
เชือ่ มโดย non-covalent กับ hyaluronic acid แล้ว form เป็น aggrecans composite ขนาดใหญ่ทม่ี คี วามยาวถึง
3-4 µm. การทีม่ ปี ระจุลบ (negative charge) เป็นจานวนมากร่วมกับการมี proteoglycan molecule ขนาดใหญ่
จับกับ cation (ส่วนมากเป็น sodium ion) ก็จะดูดโมเลกุลของน้ าด้วยวิธนี ้ี cartilage matrix ก็จะกลายเป็น
hydrate; มากกว่า 80 % ของน้ าหนักเปียกของ cartilage คือน้ า
ซึ่งจะทนต่อแรงกด.

ไม่เฉพาะแต่ hydrated proteoglycans ที่ fill
อยู่ในช่องของ collagen fiber bundles แต่
glycosami-noglycan side chain ก็ form
เป็น electrostatic bonds กับ collagen ด้วย.
ดังนัน้ ground substance & fibers ของ
matrix form เป็น cross-link molecular
framework ทีท่ นต่อแรงดึง (tensile force).
Cartilage matrix ยังประกอบด้วย adhesive glycoprotein “chondronectin”, molecule ขนาดใหญ่น้ี
เหมือนกับ fibronectin, ทีม่ ี binding site สาหรับ type II collagen. Chondroitin-4 sulfate และ chondroitin-6
sulfates, hyaluronic acid และ integrins (trans-membrane proteins) ของ chondroblast และ chondrocytes.
Cartilage
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Chondronectin ช่วย cell เหล่านี้ในการ maintain contact กับ fibrous และ amorphous components ของ
matrix.
Histogenesis and Growth of Hyaline Cartilage
บริเวณทีจ่ ะ develop cartilage; mesenchymal cell จะหด process ของมัน cell กลมขึน้ มีขนาดเล็ก
แล้ว cell รวมกัน form เป็น center of chondrogenesis
(chondrification center) ต่อมา cells เหล่านี้จะ differentiate ไปเป็น
chondroblast แล้ว chondroblast จะเริม่ secrete extracellular matrix
ล้อมรอบตัวมัน เมือ่ process นี้ดาเนินต่อไป chondroblast ก็จะถูกขังอยู่ใน
matrix ของมันตัวมันเองใน compartment แต่ละอันเล็ก ๆ เรียก lacunae.
Chondroblast ทีถ่ ูกล้อมรอบด้วย matrix เรียก chondrocytes
cells เหล่านี้ยงั มีความสามารถในการแบ่งตัว, form เป็น cluster ของ cell
2-4 cell หรือมากกว่าใน lacuna. กลุ่มเหล่านี้เรียกว่า isogenous group
เป็นการแบ่งตัวของ cell 1, 2 หรือมากกว่าจาก original chondrocyte.
Cells ของ isogenous group สร้าง matrix, cell จะผลักออกจากกันและกัน,
form เป็น lacunae ทีแ่ ยกกัน และ cartilage ก็จะมีขนาดใหญ่ขน้ึ จากภายใน, การเจริญเติบโตแบบนี้เรียก
interstitial growth.

Mesenchymal cells ที่ peripery ของ cartilage ที่ develop จะ differentiate ไป form เป็น fibroblasts,
cells เหล่านี้จะสร้าง dense irregular collagenous connective tissue, คือ perichondrium ซึ่งจะมีผลกับการ
เจริญเติบโตและการคงสภาพอยูข่ อง cartilage.
Perichondrium มี 2 layers คือ outer fibrous layer
ประกอบด้วย type I collagen, fibroblast และ blood vessel, และ inner cellular layer ประกอบด้วยส่วนใหญ่
เป็น chondrogenic cells เป็นส่วนมาก.
Chondrogenic cells จะมีการแบ่งตัว และ differentiate ไปเป็น
chondroblasts ซึ่งจะเริม่ ต้นปล่อย matrix ออกมา. ด้วยวิธกี ารนี้ cartilage มีการเจริญเติบโตโดยการเพิม่ ทาง
periphery; process นี้เรียก appositional growth.
Cartilage
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Interstitial growth นี้
ปรากฏใน early phase ของ
การ form hyaline cartilage
เท่านัน้ อย่างไรก็ดี articular
cartilage
ซึ่งขาด
perichondrium จะเจริญโดย
interstitial growth เท่านัน้
วิธกี ารนี้จะปรากฏใน
epiphyseal plates ของ long
bone, ทีซ่ ่งึ lacunae เรียง
ตัวใน longitudinal orientation ขนานกับ long axis ของกระดูก; ดังนัน้ interstitial growth จะทาให้กระดูกยาว
ขึน้ . Cartilage ส่วนทีเ่ หลือของร่างกายจะเจริญส่วนมากโดย apposition growth ซึ่ง controlled process นี้จะ
ดาเนินต่อไประหว่างชีวติ ของ cartialge.
Figure: Appositional growth
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Histophysiology of Cartilage
ความเรียบของ hyaline cartilage และความสามารถทนต่อแรงกดและแรงดึง เป็นสิง่ ทีจ่ าเป็นต่อ
หน้าทีข่ อง articular surface ของ joint เพราะว่า cartilage เป็น avascular, ดังนัน้ อาหารและ oxygen จะ diffuse
ผ่านน้ าของ hydration ทีม่ ใี น matrix. จึงทาให้ความกว้างของ cartilage มีขดี จากัด. การ turnover อย่าง
สม่าเสมอ ใน proteoglycans ของ cartilage ทาให้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปตามอายุ, hormone และ vitamin มี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโต, การพัฒนา (development) และหน้าทีข่ อง cartilage, ดังแสดงในตาราง
Table Effects of Hormones and Vitamins on Hyaline Cartilage
Hormones
Effects on Cartilage
Thyroxine, testosterone, and somatotropin
Stimulate cartilage growth and matrix formation
(via somatomedin)
Cortisone, hydrocortisone, and estradiol
Inhibit cartilage growth and matrix formation
Vitamins
Hypovitaminosis A
Reduces width of epiphyseal plates
Hypervitaminosis A
Accelerates ossification of epiphyseal plates
Hypovitaminosis C
Inhibits matrix synthesis and deforms
architecture of epiphyseal plate; leads to scurvy
Absence of vitamin D resulting in deficiency Proliferation of chondrocytes is normal but
in absorption of calcium and phosphorus
matrix des not become calcified properly; results
in rickets
Clinical correlation
Hyaline cartilage เสื่อมสลาย เมื่อ chondrocyte hypertrophy และตาย และ matrix เริม่ ต้น
Calcify, process นี้เป็น process ปกติ และเป็นวิธกี าร form bone ชนิด endochondral bone formation ถึง
อย่างไรก็ดี ก็เป็น process ตามธรรมชาติของความแก่ (aging) ซึ่งมักเป็นผลจากการเคลือ่ นไหวน้อย
การ regeneration ของ cartilage จะมีน้อย ยกเว้นในเด็ก, ด้วยวิธที ่ี chondrogenic cell จาก
perichondrium เข้าไปยังบริเวณทีเ่ ป็น defect แล้ว form เป็น cartilage ใหม่. ถ้า defect นี้ขนาดใหญ่ cell ก็จะ
form เป็น dense connective tissue เพื่อการซ่อมแซมของ scar.

Elastic cartilage
พบทีใ่ บหู (pinna of the ear) external และ internal auditory tubes, epiglottis, และ larynx
(ส่วน cuneiform cartilage).
ในภาวะสด elastric cartilage จะปรากฏเป็นสีเหลือง, ขุน่ มากกว่า hyaline
cartilage เพราะว่ามี elastic fiber.

Cartilage
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ส่วนมากแล้ว elastic cartilage จะเหมือนกับ hyaline cartilage
แล้วมักจะอยู่ร่วมกันบ่อย ๆ, outer fibrous layer ของ elastic
cartilage ของ perichondrium จะมี elastic fiber เป็นจานวนมาก
, matrix ของ elastic cartilage จะมีแขนงของ elastic fiber
ตัง้ แต่ละเอียดจนถึงหยาบประสานกับ type II collagen fiber
bundles, ทาให้ elastic cartilage นี้ flexible มากกว่า matrix
ของ hyaline cartilage, chondrocyte ของ elastic cartilage มี
จานวนมากกว่าและมีขนาดใหญ่กว่าของ hyaline cartilage.
Matrix ไม่ขยายมากเท่า hyaline cartilage และ elastic fiber
bundles ของ territorial matrix จะมีขนาดใหญ่กว่าและหยาบ
กว่าของ interterritorial matrix.

Fibrocartilage
พบใน intervertebral disc, (ตรง annulus
fibrosus ของ intervertebral disc ทีซ่ ่งึ
vertebral body attach กับอีกก้อนหนึ่ง), ใน
pubic symphysis, ใน articular discs of
sternoclavicular joint และ TMJ และทีท่ ่ี
tendon attach กับกระดูก, fibrocartilage จะ
อยู่ร่วมกับ hyaline cartilage และกับ dense
connective
tissue
ซึ่งเหมือนกัน.
Fibrocartilage
แตกต่างจาก
elastic
cartilage และ hyaline cartilage คือ
fibrocartilage ไม่มี perichondrium, มี matrix เล็กน้อย (matrix นี่จะมี chondroitin sulfate และ dermatan
sulfate เป็นจานวนมาก) และพบ fiber ของ bundles of type I collagen ทีต่ ดิ สี acidophilic. Chondrocytes
มักจะเรียงตัวเป็นแถวทีข่ นานกัน สลับกับ bundle ทีห่ นาและหยาบของ collagen และขนานกับแรงดึงทีม่ ตี อ่
tissue.
Chondrocyte ของ fibrocartilage เจริญมาจาก fibroblasts; fibroblast เริม่ ต้นสร้าง
proteoglycans ซึ่งเป็น ground substance ล้อมรอบ; fibroblast cells จะถูกขังด้วย matrix ของตัวเอง แล้ว
differentiate ไปเป็น chondrocyte.
ตัวอย่างของการ organization ของ fibrocartilage คือ intervertebral disks โดยทีจ่ ะประสาน
ระหว่าง hyaline cartilage ทีค่ ลุม articular surface ของ vertebrae อันถัดไป แต่ละ disk มี gelationus center,
เรียก nucleus pulposus nucleus pulposus ถูกล้อมรอบด้วย annulus fibrosus คือชันของ
้
fibro-cartilage ที่
มี type I collagen fiber ทอด vertical ระหว่าง hyaline cartilage ของกระดูก vertebrae 2 อัน, fiber ของ
Cartilage
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lamellae ทีต่ ดิ กันจะเรียงตัว oblique ซึ่งกันและกัน เพื่อ support ต่อ gelatinous nucleus pulposus, annulus
fibrosus ต้านต่อแรงดึง ส่วน nucleus pulposus จะต้านต่อแรงกด.
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ภาคปฏิบตั ิ 1 คาบ
วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถ
1. บอกชนิดของ cartilage ได้
2. อธิบาย perichondrium ทีพ่ บใน cartilage แต่ละชนิดได้
3. อธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของ hyaline cartilage, elastic cartilage และ fibrocartilage ได้
4. อธิบาย histogenesis และ growth ของ hyaline cartilage ได้
5. อธิบาย chondrogenic cell, chondroblast และ chondrocyte ได้
6. อธิบาย matrix ของ hyaline cartilage ได้ รวมทัง้ territorial matrix, interterritorial matrix และ
pericellular capsule ได้
7. อธิบาย histophysiology พร้อมทัง้ clinical correlation ของ hyaline cartilage ได้
8. อธิบายข้อแตกต่างระหว่าง hyaline cartilage, elastic cartilage และ fibrocartilage ในด้านต่าง ๆ พร้อม
ทัง้ perichondrium และแหล่งทีพ่ บ
9. อธิบาย growth ของ cartilage ได้
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