
 غدد پوششی:

  این غدد از بافت پوششی منشا می گیرند. این غدد در زمان جنینی تشکیل می شوند.

بافت پوششی از مجموع سلولهای پوششی تشکیل شده است زیر سلول های پوششی همان بافت همبند وجود 

وذ پیدا می کند تقسیم شده و به داخل بافت همبند نف  پس. دارند سلولی تقسیم قدرت پوششی سلولهای  دارد.

 دهستن نوع 2  دهند. غده های پوششیتشکیل غده می

 (اندوکراین) ریز درون 

 (اگزوکراین) ریز برون 

 تفاوت غدد درون ریز و برون ریز در چیست؟

  پس از آن که سلولهای پوششی غده اندوکراین یا برون ریز را تشکیل دادند ارتباط سلولهای پوششی با

 به مستقیماً را خود ترشحی ماده غدد این نتیجه در و. باشد می مجرا فاقد ریز درون غده و رود می بین از غده 

 .تیروئید غده مثال برای. است پوشانده خونی های رگ را ها آن اطراف و میریزند خون داخل

دارای  اما درباره غدد برون ریز باید گفت که پس از ایجاد ارتباط خود را با سلولهای پوششی حفظ می کنند و

  مجرا می باشد. و ترشحات توسط این ماجرا به خارج می رود.

 غدد اگزوکرین را از نظر تعداد سلولهای تشکیل دهنده به دو گروه تقسیم میکنند.

تک سلولی:غددی که فقط از یک سلول تشکیل میشود مثل سلول های جامی.این سلول مواد خود را با روش 1

آپوکرین روشی است که محتویات سلول همراه با غشای سلولی به بیرون  آپوکرین به خارج سلول می فرستد

ترشح می شود و هسته تنها چیزی است که در میان بافت باقی می ماند. تا زمانی که هسته از بین برود یعنی 

ماده تولید و ترشح شده و سپس سلول می میرد تا سلول جوان جایگزین شود این روش همراه با آزار سلول رخ 

 روز است. 4تا  3می دهد.عمر سلول جامی بی 

 چند سلولی: دیواره آن از چند سلول تشکیل شده است. از نظر مورفولوژی به سه گروه تقسیم می شود 2

 لوله ای) توبوالر( -

 حبابی) آسینار( -

 کیسه ای )ساکوالر(-

  لوله ای: لوله یا به شکل مستقیم مثل روده یا

  ت انتهایی می باشد مثل معدهلوله به صورت منشعب در قسم

  .عرق غده پوست در حلزونی مثل  یا انتهای لوله به حالت مارپیچی می باشد

 غده عرق شامل دو قسمت می باشد

  مجرا که پوشش آن مکعبی ساده می باشد. 1

 قسمت ترشحی که پوشش آن مطبق مکعبی میباشد.2

 نوع میباشد 2غده عرق 



ا مو و پوست بدون مو دیده میشود و به روش مروکراین ترشحات را به خارج غده عرق معمولی که در پوست ب1

 میفرستد.مروکرین همان اگزوسیتوز میباشد.

 و میکند آغاز را خود فعالیت بلوغ سن در و باشد می ران کشاله قسمت  غده عرق ویژه که در قسمت زیر بقل 2

 حات رو ارسال میکند.ترش آپوکراین روش به

ا به روش مروکراین )اگزوسیتوز( ترشح دارند .یه چیزی هم به سلول اضافه میشود بدون آزار حبابی: حباب ه

 سلولی .این ها دو نوع هستند

 سروز1

 موکوز 2

سروز دیواره ای از سلول های هرمی میباشند.اینها کوچک هستند.اینها ترشح کننده آب و امالح و مواد  1

 پروتِنی هستند.

ترشح کننده موکوز هستند ودیواره ها سلول های استوانه ای دارند رنگ پذیری دیواره موکوز که بزرگتر هستند 2

ها کمتر میباشد.مگر اینکه توسط رنگ آمیزی موسکارینیا رنگ آمیزی شود تا رنگ آمیزی تیره تری داشته باشد 

 که آن هم به خاطر وجود گلیکوپروتِین میباشد.

 د.این حباب ها را در غدد بزاقی دیده میشون

 غده بناگوشی سروز

 تحت فکی سروز بیشتر و موکوز داره

 زیرزبانی هم سروز و هم موکوز داره که موکوز بیشتر داره

 مری موکوز

 نای هم سروز و هم موکوز داره

  پانکراس هم فقط موکوز دارد.

یشود.زمان کیسه ای: این غده مانندکیسه میماند و در پوست با مو دیده میشود و در کنار مقطع مو دیده م

 .میباشد                    تشکیل مو به همراه مو تشکیل میشود. سلولی است که ترشح کننده ی 

ابتدا اطراف غده یک ردیف سلول های مکعبی زاینده هست که اینها سلول های درون غده را تشکیل 

ه تر دیده میشوند.این غده به میدهد.هرچه به دهانه غده نزدیک تر میشویم سلول ها گرد و روشن و با هسته تیر

روش هولوکراین ترشحات را بیرون میرزد.هولوکراین روشی است که سلول به طور کامل با تمام محتویاتش خارج 

میشود مثل شوره ای که در سر دیده میشود.غددی که با این روش محتویات خود را خارج میکنند غدد جنسی 

 هستند ینی بیضه و تخمدان.

 انواع آن: بافت غضروفی و

بافت غضروفی نوعی بافت هم بند اختصاصی که تشکل شده است از ماده بنیادی یا ماتریکس خارج سلولی , 

رشته , و سلول ها, ماده ی بنیادی غضروف شامل گلیکوزآمینوگلیکان ها و پروتئوگلیکان ها و یک نوع 



است ولی در زیر  0 ن نوعکالژآن  ن آب است و رشته یدرصد آ 20گلیکوپروتئین بنام کندرونکتین دارد و 

 هده نمیکنیم .میکروسکوپ مشا

یکی شده و یکسان ) علت اینکه ژن الیعنی ماده بنیادی با ک یل میدهدهمراه با ماده بنیادی زمینه را تشک 

ی زیر میکروسکوپ دیده نمیشود ظریب شکست هردوی آن ها یکسان است *(تمام بافت ها 0ن نوع الژک

 را دارند 0ع ژن نوالغضروفی ک

ت نیز باشد شامل کندرو السمزانشیم و ممکن است از فیبروب سلول های غضروفی که منشا آن ها از سلول های 

مشخصه ی دیگری که بافت غضروفی دارد فاقد رگ خونی است و  . است( الغ)بو کندروسیت ( نابالغ) الستب

ژن الجات کدستت غضروفی را بافت هم بند متراکم موادد غذایی از طریق انتشار به سلول ها میرسد . اطراف باف

شیم فیبروبالست و مزان ,نامنظمی احاطه کرده است بنام فری کندریوم  شپوش را غضروف .که میگویند 1نوع 

ی , بنابراین زیر کندریوم سلول فدیل میشه به سلول جوان بافت غضروت تبالسداخل کندریوم است و فیبروب

ست دوکی شکل است و الت است , کندروبالسلول جوان بافت غضروفی کندروبس جوان بافت غضروفی است.

ن ماده وقتی ای 0نوع  کالژنهسته آن نیز دوکی است و نقش این سلول ها ساختن ماده ی بنیای و رشته 

ساخته شد به اطراف خودش میفرستد و کم کم بین سلول ها فاصله میوفتد و بینشون ماده بنیادی پر میکند و 

بالغ میشود, گرد میشود از حالت دوکی خارج میشود و هسته آن نیز گرد میشود وتبدیل به کندروسیت سلول 

مش جمع میشود وبین خود سلول و ماده بنیادی فضای السی سلول بالغ میشود کم کم سیتوپوقت  .میشود

 دو سلول دیده میشود  lacuna در داخل هر , lacuna روشنی تشکیل میشود بنام

ت میگیرد و بر رشد غضروفی است , رشد غضروف در دو جهت هم زمان باهم صور اللتعلت آن د ؟ علت چیست

 , ت تبدیل میشه به کندروسیتبالست و کندروبالسست شروع شده و تبدیل به کندروالرشد محیطی از فیبروب

دو سلول جوان تر  رشد مرکز از کندروسیت هایی شروع میشه که هنوز بالغ نشده و تقسیم میشه تبدیل میشه به

 ند.سازد و در مرکز غضروف اضافه میککه غضروف , ماده بنیادی را می

از تیروئید ترشح ) هورمون هایی که در رشد غضروف دخیل هستند هورمون رشد , تستسترون, تیروکسین  

مل شا هورمون های که رشد غضروف کند یا متوقف میکند : هورمون کورتن , کورتیزول, استروئیدی (میشود

  استروژن و پروژسترون  است

 



 گروه تقسیم بندی میکنند :  3: بافت غضروفی را به  انواع بافت غضروفی

با هسته  lacuna , اطرافش پری کندریوم است , ماده بنیادی دارد , کندروسیت ها دارد:غضروف شفاف . الف

ن است و در حنجره , بینی , نای , سطح ندارد و بیشترین غضروف بد 1ژن نوع الگرد دارد , فاقد رشته است و ک

 (برونش نای , سردنده ها )مفصلی (فاقد پریکندریوم است 

رشته های مانند غضروف شفاف است , فقط تفاوت آن در داخل ماده ی بنیادی   d :تیکالسغضروف ا .ب

 .گوش , مجرای گوش خارجی اللهیک است , در اپی گلوت ,الستا

غضروف فیبرو فاقد پریکندریوم است ) و از ادغام دونوع بافت بوجود   راکم استبافتی مت :غضروف فیبرو .پ 

 آمده است :

چون غضروف سرشار از رشته های  دارد 1ژن نوع البافت هم بند متراکم دستی جات ک .مد متراک(بافت هم بن 1 

ژن الن دستجات کنگ زمینه دیده میشود که ایاست , به همین علت بصورت دستی جات قرمز ر 1ژن نوع الک

ژن الیشود که سازنده ی دستجات کت مشاهده مالسن ها فیبروبالژسیت ها قرار گرفته است و روی کبین کندرو

عضو دوکی شکلی که عضله را به  است ,مثال : در بین ستون فقرات بعنوان دیسک مهره ای , سر تاندون

  .میگویند meniscus وجود دارد که بهش  در حفره مفصلی زانو یک زائده مثلثی شکل استخوان متصل میکند

ها, ت السمیتوزی تبدیل میشود به کندرو ببافت غضروفی که از سلول های مزانشیمی منشا میگیرد که با تقسیم 

ت سلول دوکی شکلی با هسته دوکی که ابتدا سلول های ساخته شده بصورت توده ای در زیر السکندرو ب

ه میسازد و تت سلول جوان بافت غضروفی است ماده ی بنیادی و رشالسبکندرو ,پریکندریوم قرار میگیرند 

میفرستد به خارج خودش و خودشون در ماده بنیادی احاطه میشوند و تبدیل به کندروسیت میشوند , که هسته 

 و سلول گرد است , بعضی از کندروسیت ها قابلیت تقسیم دارند و کامال بالغ نمیشود , و میتوانند بشوند سلول

 . جوان و غضروف بسازند

 بافت خونی

 .میباشد بنیادی بافت و رشته سلول  بافت همبندی است که دارای

    گروه هستند. 3درصد خون را شامل میشوند و 45سلول:  1

 اه پالکت. سفید        گلبول.       قرمز گلبول.



 .رشته:همان رشته های فیبرین میباشند که هنگام انعقاد تشکیل میشوند .2

 درصد خون را تشکیل میدهد. 55بخش بنیادی:همان پالسما بوده که حدود  3

 بررسی گلبول های قرمز

سلول های بدون هسته ای هستند.زمانی که بالغ میشوند هسته خود را از دست میدهند.غشای استرومین دارد 

 چربی درصد 40 از غشا این. ندک عبور غشا از تا دهد می را اجازه این سلول به و  دارد ارتجاعی قابلیت  یعنی

 دیده غشا دیواره در هم بینابینی های پروتئین.است شده تشکیل کربوهیدرات درصد 10 و پروتئین درصد 50

 .میشود

 گلبول میباشد و نرموسیت نام دارد. طبیعی اندازه  میکرون میباشد.7.5اندازه گلبول 

  .دارد نام میکروسیت شود میکرون 6 سلول اندازه اگر 

میکرون شود ماکروسیت نام دارد. به تغییر اندازه گلبول قرمز اصطالحا آنیزوسیتوزیس میگویند.مهم ترین  9اگر 

ن به خاطر وجود آ قرمز رنگ و میگیرد را سلول اصلی حجم ⅓ماده آلی هموگلوبین میباشد که حدود 

یرقابل برگشت میباشد و در نهایت هموگلوبین است.اگر هموگلوبین با مونواکسید کربن ترکیب شود این پیوند غ

موجب کاهش جا به جایی اکسیژن میشود. شکل این ها از روبه رو گرد و از بقل مقعرالطرفین میباشد. به 

میگویند. گلبول های قرمز در طول تکامل خود  poiekilocytosis  تغییرشکل گلبول های قرمز اصطالحا

گاه گلژی شبکه رتیکلوم اندوپالسمی و بسیاری از آنزیم های اندامک هایی مثل هسته میتوکندری ریبوزوم دست

سیتوپالسمی را از دست میدهد و انرژی را از طریق گلیکولیز به دست می آورد.به دلیل اینکه هسته را از دست 

روز میباشد و بعد آن  120میدهد نمیتواند هموگلوبین را بسازد اما قبل آن این توانایی را دارد.عمر این سلول 

 میمیرد.

میلیون میباشد و در هر سی سی خون آقایان 6تا  5تعداد این سلول ها در هر سی سی خون در خانم ها بین 

میلیون میباشد.کمبود تعداد این سلول ها سبب آنمی و افزایش آن پلی سیتمی میباشد. نوعی آنمی  7تا  6بین 

سیکل سل. رنگ آمیزی های معمولی برای که طی آن گلبولهای قرمز به شکل داسی درمیایند به نام آنمی 

 . دیمسا. رایت. لیشمن.H and E:  شامل  گلبول های خونی

 



 بررسی گلبول های سفید

 سلول هایی هسته دار به نام لوکوسیت ها این ها دو نوع هستند.

 تک هسته ای ها )فاقدگرانول( به نام آگرانولوسیت ها که شامل لنفوسیت و مونوسیت میباشد. 1

د هسته ای ها )دارای گرانول( که به آنها گرانولوسیت میگویند. شامل بازوفیل نوتروفیل و اسیدوفیل چن 2

باشد فرد  4000عدد میباشد. اگر زیر  10000تا  4000میباشند.تعداد لوکوسیت ها در هر سی سی خون بین 

 باشد لوکوسیتوز میشود.10000مبتال به لکوپنی و اگر بیشتر از 

 

 لوسیت هابررسی آگرانو

  آ در این کلمه به معنای فاقد چیزی بودن میباشد.

درصد کل لوکوسیت ها را تشکیل میدهند. هسته این سلول گرد تیره و چگاله و تمام سلول را  25.لنفوسیت:1

اشغال کرده. سیتوپالسم هم به صورت نوار باریک در اطراف سلول دیده می شود. سلول لنفوسیتی بر اساس 

دار که در ساختمان غشای آنها وجود دارد به واسطه ی رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی و پروتئین نشان

میکروسکوپ های ایمونوفلروسنت قابل تشخیص هستند. لنفوسیت ها را از نظر طول عمر و عملکرد به دو گروه 

 تقسیم میکنند.

 Tلنفوسیت با طول عمر طوالنی :  1

 Bلنفوسیت با طول عمر کوتاه:  2

 آن  میکرون می باشد و در بین خون و محیط در گردش هستند سیتوپالسم آبی رنگ و 8تا  6نها بین اندازه آ

ی سی خون س هر در ها لنفوسیت تعداد. میباشد ریبوزوم پلی و گلژی دستگاه میتوکندری کمی تعداد  شامل

ند. افراد مبتال به حصبه کمتر شود اصطالحا به آن لنفوپنی میگوی 1000عدد میباشد. اگر این تعداد از  1000

 بیشتر شود لنفوسیتوز میشود. 1000میشوند. اگر این تعداد از 

دون گرانول ب. میباشد قرمز گلبول برابر دو اندازه نظر از.میدهد تشکیل را ها لوکوسیت کل درصد 5  .مونوسیت:2

منشا آن مغز استخوان  میباشد و هسته آن لوبیایی شکل است که هنگام پیری سلول به حالت گرد در میاید.

میباشد.سیتوپالسم آن آبی رنگ بوده و مقدار آن بیشتر از سیتوپالسم لنفوسیت می باشد. شامل شبکه 



 48تا  24آندوپالسمی خشن تعداد زیادی میتوکندری دستگاه گلژی و پلی ریبوزوم می باشد. عمر آن بین 

 در  و به سلول های ماکروفاژی تبدیل میشوند. ساعت میباشد. از رگ خارج میشود و وارد بافت همبند میشود

 .میدهند انجام ماکروفاژی های عمل النگرهانس سلول پوست در. سل کوفر کبد در. میکروگلی عصبی بافت

 بدهیم؟  تفاوت مونوسیت و لنفوسیت را چگونه تشخیص

 .مقدار سیتوپالسم1

 .هسته ی روشن مونوسیت2

 .اندازه ی مونوسیت بزرگتر است3

 گرانولوسیت ها بررسی

 گروه هستند 3لوکوسیت های چند هسته ای و حاوی گرانول های ترشحی هستند و 

برابر گلبول های قرمز ولی کمی کوچکتر.  2درصد کل لوکوسیت ها است .اینها از نظر اندازه  65  .نوتروفیل:1

ه و عمل دفاع را انجام اولین سلولی است که با دیدن عامل خارجی از رگ خارج شده و وارد بافت همبند شد

میدهد.گاهی به وسیله ی عامل خارجی از بین میرود. به الشه نوتروفیل ها چرک گفته میشود. نوتروفیل ها 

 چند هسته شود می بالغ وقتی. میگویند  band cellدارند و به آن  Uزمانی که نابالغ هستند هسته نعلی شکل 

 داخل. میشود گفته هیپرسگمانته آن به که میرسد قطعه( 7 تا 5) به پیری زمان اما( 5 تا 3) ای قطعه

های ترشحی به نام آزروفیل ها. عمر این سلول ها کوتاه  لیزوزوم یکسری ها لیزوزوم بر عالوه آن سیتوپالسم

روز میباشد. به یکی از قطعات هسته نوتروفیل زائده ای  4تا 1ساعت و در بافت همبند  7تا  6میباشد . در خون 

 خانم های نوتروفیل از درصد 3 و میشود دیده جنسی کروماتین همان یا  bar bodyشکل متصل به نام دمبلی 

  می شود.اپیتلیوم مخاط دهان و نورون هم در تشخیص جنسیت نقش دارد. دیده ها

 آنتی کمپلکس ی خورنده آنها نقش. میدهند تشکیل را ها لوکوسیت کل درصد 2  .ائوزینوفیل)اسیدوفیل(:2

ر د هم و خون در هم ها آن تعداد قارچی و انگلی آلرژی مانند هایی بیماری در اینها. باشند می ژن آنتی و یباد

بافت همبند دستگاه های تنفسی و گوارشی افزایش میابد. اینها کمی کوچکتر از نوتروفیل ها هستند. آزروفیل 

 های آن درشت و قرمز هستند. هسته ی دو قطعه ای دارند.



و حالت محو دارد از نوتروفیل ها   درصد کل لوکوسیت ها هستند. هسته مشخصی ندارند 1تا  0.5 ل:.بازوفی3

کوچکتر هستند. سیتوپالسم از ذرات ترشحی تشکیل شده و آبی رنگ میباشد. اگر هسته دیده شود به شکل 

یدوفیل محیط را حروف التین دیده میشود. این سلول ترشح کننده هپارین و هیستامین است. و به کمک اس

 پاکسازی میکنند. این سلول وقتی وارد بافت همبند میشود تبدیل به ماست سل یا همان ماستوسیت میشود.

 بررسی پالکت ها

. دارند سلولی عملکرد ولی سلولی مشخص شکل نه و دارند هسته نه که دارند استخوانی مغز منشا  ترمبوسیت ها

 شدن  وردخ از ها پالکت. اند گرفته قرار قرمز های گلبول مابین منفرد یا گروهی صورت به که هستند هایی دانه

 مقدار که است پیکری غول سلول مگاکاریوسیت. میایند وجود به مگاکاریوسیت نام به سلولی یک سیتوپالسم

 8 ها پالکت اندازه. میشوند خورد و دارند بزرگی هسته چنین هم دارد رنگی قرمز و اسیدوفیلی سیتوپالسم

 اند شده تشکیل قسمت دو از ها پالکت. میباشد یکرونم

 ها وریبوزوم گلیکوژن  .مرکزی تیره دارند که به آن گرانومر میگویند. این قسمت از تعدادی گرانول ها و1

 درشت همه از که ها گرانول این از یکی. میکنند ترشح را خون انعقاد برای ترشحی مواد ها گرانول. شده تشکیل

ولید کننده فاکتور رشد پالکتی است که ت دارد نانومتر500 تا300 بین ای اندازه و دارد نام آلفا نولگرا  است تر

 میکند کمک که دارد هایی گلیکوپروتئین چنین هم                      در هنگام انعقاد هپارین را خنثی میکند. 

 نام به میشود ترشح گلیکوپروتئینی  لخته هنگام در چنین هم شوند متصل ها رگ دیواره به تر راحت ها پالکت

وپالستین با کمک یون کلسیم روی پروتئینی که داخل خون میباشد و از کبد ترشح شده به ترمب. ترمبوپالستین

نام پروترومبین اثر کرده و به ترومبین تبدیل میکند. ترومبین بر روی فیبرینوژن اثر کرده ) این هم پروتئینی 

ه شده(و به فیبرین تبدیل شده و لخته را تشکیل میدهد. گرانول دلتا از گرانول آلفا است که در کبد ساخت

نانومتر است. این ها حاوی سروتونین میباشد این ماده ماده ای پروتئینی  300تا  250کوچکتر است و بین 

شدن خون  است که بر روی جدار رگ های خونی)عضالت( اثر گذاشته و رگ را تا حدودی میبندد تا از خارج

نانومتر میباشند و حاوی آنزیم های لیزوزومی میباشد. پس  250تا  175جلوگیری شود. گرانول های الندا بین 

از ایجاد لخته خون لخته خون را حل کرده و آنها را التیام میبخشند و محل را پاکسازی میکنند.این ترشحات 

 الکت ها حرکت میکنند.توسط کانال هایی به نام کانالیکوالر به سمت خارج از پ

ند این قسمت از میکروتوبولها و گلیکوزآمینوگلیکان ها تشکیل شده میگوی هیالومر آن به که روشن اطراف.2 

 است.



عدد باشد  150000عدد میباشد. اگر زیر  400000تا  150000تعداد پالکت ها در هر سی سی خون بین 

 زیر هایی پالکت تعداد دارند هموفیلی که افراد. دارد نام توزترمبوسی 400000از  بیماری ترمبوپنی و افزایش آن

 دارند. 50000

 ترومبوپالسمین عنوان تحت آنزیمی ها پالکت از عادی حالت در  چرا در حالت عادی خون لخته نمی شود؟

  .خون شدن لخته از میکند جلوگیری که میشود ترشح

 متراکم بافت استخوانی

 گروه تقسیم میکنند. 2خوانی را به از نظر میکروسکوپی بافت است

 .استخوان متراکم که شامل استخوان های دراز و کوتاه می باشد.1

 .استخوان های اسفنجی که شامل سر استخوان های دراز و استخوان های پهن بدن.2

 بررسی بافت استخوان متراکم

ای که داخل استخوان متراکم است و تنه ی استخوان از نظر آناتومی از شامل پریوست. استخوان متراکم وحفره 

 داخل حفره را پرده ای به نام آندوست پوشانده و مایه مغز استخوان داخل آن قرار دارد.

 علت تشکیل پرده آندوست چیست؟

 این توسط سازی خون مهم عمل چون بماند امان در و نگذارد اثر استخوان مغز  فشار وارد به استخوان روی مایه

 .دمیشو انجام مایه

 در استخوان های متراکم قبل از بلوغ مغز استخوان به رنگ قرمز میباشد پس از بلوغ به رنگ زرد درمیاید.

 الیه های استخوان متراکم از خارج به داخل

ابتدا اطراف آن را پریوست احاطه کرده است.جنس آن بافت همبند متراکم می باشد.همچنین دارای رگ خونی 

ستخوان متراکم وجود دارد. مشخصه استخوان متراکم وجود سیستم های هاورسی زیر پریوست ا هم میباشد.

سیستم هاورس)اوستئون(نام دارد. این سیستم یک مجرا دارد در قسمت مرکزی.مجرای هاورس در   میباشد.

 و رگ مقطع همچنین باشد می  زمان جنینی به موازات حفره اصلی تشکیل میشود. داخل مجرا بافت همبند

کروسکوپ الکترونی می شود تفاوت آنها را فهمید. اطراف سیستم هاورسی می توسط.میشود مشاهده هم عصب



 صورت به بنیادی  ماده ها استئوسیت بین و شده تشکیل  )مجرا( از استئوسیت ها همراه با الکونا و کانالیکول ها

ه سلول طبق 15 تا میتونه اورسه سیستم اوقات گاهی. شود می دیده وار دایره صورت به منظم استخوانی تیغه

 به بزرگتری مجرای و میشوند متصل هم به عرضی قسمت از جنینی دوران در  داشته باشد. چند سیستم هاورس

 .برسد سلولی طبقات تمام به تر سریع غذا که جهت این از میسازند را ولکمن نام

را پوشانده است دیده می شود جنس  در الیه بعدی پرده نازکی به نام پرده آندوست که داخل حفره مرکزی

   آندوست بافت همبند سست می باشد. داخل حفره هم پر از مغز استخوان می باشد.

 استخوان متراکم در دوران جنینی از استخوان سازی داخل غضروفی به وجود می آید.

 عضله مخطط

داخل عضله سیتوپالسم وجود نام دیگر آن عضله اسکلتی می باشد. عضله مخطط استوانه ای شکل می باشد. 

دارد)سارکوپالسم( که درون سارکوپالسم رشته های ظریفی به نام میوفیبریل دیده می شود که این ها از 

نوع پروتئین دارند که شامل )اکتین میوزین تروپونین و  4میوفالمنت ها تشکیل شده است. میوفالمنت ها 

. آورند می پدید را روشن و تیره خطوط  یر میکروسکوپپروتئین ترکیب میشوند و ز 4تروپومیوزین ( این 

 تروپومیوزین و تروپونین اکتین از که  I را روشن خطوط. است شده تشکیل میوزین از که  A را تیره خطوط

دیده می شود. که از  Zدیده می شود به نام نوار  نازکی تیره نوار روشن خطوط داخل. است شده تشکیل

ست. بین سلول ها را بافت همبند سست به نام اندومایزیوم پر کرده است. چندین سلول آلپااکتین تشکیل شده ا

 مایزیوم اپی  که بین آنها اندومایزیوم وجود دارد دسته ها را تشکیل می دهد و بین این دسته ها را بافت همبند

دون را تشکیل داده و عضله ست. اطراف هر بافت اسکلتی را پری مایزیوم پوشانده است. انتهای اپی تانا پوشانده

را به استخوان متصل می کند. این عضله از سلول های عضالنی تشکیل شده است. طول آنها از چند میکرون تا 

میکرون می باشد. چند هسته ای می باشند. هسته ها توپی  100تا  10چند سانتی می باشد و قطر آنها بین 

ها در زمان جنینی از سلول های مزانشیمی به وجود می آیند به شکل هستند و در محیط پراکنده شده اند. این 

این صورت که در ابتدا سلول های مزانشیمی به سلول های دوکی شکلی به نام میوبالست تبدیل میشوند سپس 

 در هم ادغام می شوند و عضله مخطط شکل می گیرد.

 میشود ترمیم میوژنیک یا قمری سلول نام به سلولی توسط  سلول مخطط قابلیت تقسیم ندارد اگر آزار ببینند

 طول به بسته ها سلول این.باشد می اندومایزیوم در سلول این جایگاه  .شود می تشکیل جنینی هنگام به که

  آن را ترمیم کنند. تا کنند می پر را دیده آسیب محل و میشوند کشیده مخطط  سلول



 بافت عصبی

می باشد.بافت عصبی از  10به توان  10د. تعداد نورون ها در انسان های عصبی میباش  بافت هدایت کننده پبام

 نظر آناتومی به دو دستگاه تبدیل شده است

 ( شامل مغز و نخاع می باشد.cnsدستگاه عصبی مرکزی ) .1

( شامل رشته ها و گره های عصبی می باشد. گره های عصبی همان pnsدستگاه عصبی محیطی ) .2

  قرار دارند. cnsباشد که در خارج  اجتماع کوچکی از نورون ها می

  از نظر بافت شناسی دستگاه عصبی دو قسمت می باشد

 نورون: مجموعه آن ماده خاکستری را تشکیل می دهد. .1

  رشته عصبی: که مجموعه آن ماده سفید را تشکیل می دهد. .2

 بافت عصبی در زمان جنینی از کجا منشا می گیرد؟

شکل  pnsو  cnsالقای نوتوکورد لوله عصبی شکل میگیرد و از لوله عصبی در زمان جنینی الیه اکتودرم تحت 

می گیرد زمانی که لوله عصبی درحال شکل گیری است از لوله عصبی سلول هایی مشتق می شود که این سلول 

ها در اطراف لوله ی عصبی داخل مزودرم قرار می گیرد که به این مجموعه سلول نورال کرست یا سه تیغ 

ی گویند. به عنوان مثال سلولی که به بافت عصبی مهاجرت می کنه میشه شوان.یا به داخل پوشش عصبی م

پوست حرکت میکند و رنگ پوست را می سازد و مالنوسیت را در اصل می سازد.منشا سه تیغ عصبی 

 مزوکتودرم می باشد.

  بررسی نورون

از سلول نوروبالست به وجود می آید. با رنگ کوچکترین واحد بافت عصبی می باشد و منشا اکتودرمی دارد و 

آمیزی معمولی تنها هسته سلول مشاهده می شود هسته گرد و در مرکز قرار دارد. نورون تک هسته ای است اما 

گاهی دو هسته ای دیده میشود. سیتوپالسم به رنگ قرمز دیده می شود. با رنگ آمیزی آبی آنیلین داخل 

نام اجسام نیسل دیده می شود. این ها تشکیل شده اند از رتیکلوم و ریبوزوم که  سیتوپالسم ذرات آبی رنگی به

در سنتز پیام ها شرکت می کنند. با رنگ آمیزی نقره داخل سیتوپالسم رشته های ظریفی به نام نوروفیبریل 

می شود که دیده می شود که در هدایت پیام ها دخالت دارد. با رنگ آمیزی اختصاصی گلژی و کاخال استفاده 



فقط محدوده سلول دیده می شود. یعنی تنها تنه سلول یا پری کاریون دیده می شود.شکل نورون از تنه سلولی 

) پری کاریون( منشا می گیرد اگر تنه ستاره ای شکل یا گالبی شکل یا چند وجهی باشد شکل نورون هم به 

 یباشد. از تنه دو نوع زائده خارج می شودمیکرون م 135تا  5همان ترتیب خواهد بود. اندازه نورون از 

 کوتاه و منشعب )دندریت( .1

 بلند ومنفرد ) آکسون( .2

 تفاوت دندریت و آکسون در چیست؟

آکسون در هدایت پیام عصبی نقش دارد در حالی که دندریت در ایجاد پیام عصبی موثر است. هم چنین در 

 وجود ندارد.قطب دندریت اجسام نیسل وجود دارند ولی در قطب آکسونی 

 

 گروه تقسیم می کنند 3نورون ها از طریق خارج شدن زوائد به 

نورون تک قطبی: نورونی است که از یک نقطه به نظر می رسد هم زوائد آکسونی و هم زوائد درندریتی  .1

 حسی های نورون مثل              از یه قسمت خارج می شوند. در واقع دو قطبی کاذب می باشد.

بی: نورونی که دندریت و آکسون از دو قسمت جدا از هم از تنه خارج میشوند مانند نورون نورون دو قط .2

 شبکه چشم و بویایی

نورون چند قطبی: نورونی که از جهات مختلف دندریت و از یک نقطه آکسون خارج می شود مانند  .3

 نورون حرکتی خارج شده از نخاع

 قسمت تقسیم می شوند 2که در این بخش نورون ها به تقسیم بندی دیگری از نظر طول آکسون وجود دارد 

  :طول آکسون بلند می باشدمثل نورون حرکتی1گلژی  .1

  :طول آکسون کوتاه می باشد مثل نورون حسی2گلژی  .2

 بررسی رشته عصبی

رشته عصبی از آکسون و دو غالف به نام های میلین و شوان تشکیل شده است.آکسون زائده ای است که از تنه 

خارج می شود. میلین اطراف آکسون می باشد و از لیپو پروتئین تشکیل شده در رنگ آمیزی معمولی به  سلولی



خاطر وجود الکل حل شده. اطراف آکسون به صورت نقاط روشن دیده می شود. میلین به فاصله نیم میلی متر 

 نیم میلی متر قطع شده و باعث ایجاد گره های رانویه می شود.

باط مستقیم شوان و آکسون را باعث می شوند. گاهی با رنگ آمیزی معمولی در داخل فضای این گره ها ارت

روشن میلینی ذرات سیاه رنگی میبینیم که به آن شبکه ی نوروکراتین می گویند. رنگ آمیزی اختصاصی برای 

به نام شبکه  میلین اسیداوسمیک می باشد که با هردو رنگ آمیزی میلین سیاه می شود که این ها تور هایی

ن می شوا دوم غالف. باشد می میلین در شده داده رسوب نامحلول پروتئین ذرات این. دارد نام نوروکراتین  های

می  pnsباشد که اطراف میلین میباشد. غالف شوان متشکل از سلول شوان می باشد. شوان سازنده میلین در

عدد رسید الیه ها را در  50اشد وقتی تعدادالیه ها به الیه پروتئین میب 1الیه لیپید  1باشد.نقش شوان ساخت 

هم میچیچاند و الیه ای را تحت عنوان میلین می سازد. بین رشته های عصبی بافت همبندی به نام اندونوریوم 

وجود دارد. چندین رشته عصبی دسته را تشکیل می دهد که بافت همبند پری نوریوم دسته ها را به هم تشکیل 

دین دسته خود عصب را تشکیل داده و از نخاع خارج می شوند و پیام های عصبی را ارسال می دهند. چن

میکنند اطراف این عصب را بافت همبند متراکم نا منظمی احاطه کرده است به نام اپی نوریوم.در رنگ آمیزی 

یک آکسون معمولی آکسون تیره میلین روشن هسته و سیتوپالسم دیده می شود. در رنگ آمیزی اسیداوسم

 روشن میلین تیره شوان هم دیده نمی شود.

 سلول پشتیبان

عصبی هم نمی تواند مواد غذایی را به صورت مستقیم  بافت چون  بافت عصبی نیازمند بافت پشتیبان می باشد

  دریافت کند این بافت پشتیبان را نوروگلیا می نامند.

نورولماسایت ها همان سلول های شوان  انجام میدهد(سلول شوان می باشد.)میلین سازی هم  pnsنوروگلیا در 

 هستند.

 شامل cnsنوروگلیا در 

 هستند نوع 2 وو هسته هایی درشت و روشن دارند   هستند شکل ای ستاره ها آستروسایت  .1

 از طرفی با رگ خونی و  پا مانند آستروسیت پروتوپالسمیک در ماده خاکستری مغز و نخاع و این زوائد

سد .  blood brain barrierبا نورون ها تشکیل سد خونی مغزی را میدهد به نام از طرف دیگر 

  خونی از خارج به داخل از زوائد آستروسیتی غشای پایه مویرگی سلول های اندوتلیال مویرگ. 



 آستروسیت رشته ای در ماده سفید مغز و نخاع  

گو بر حسب خارج شدن زوائد میلین و یک الی میباشد  cnsسازنده میلین در 09 اولیگودندریت سل ها .2

فرادی که به سازی را انجام میدهد و هر زائده اطراف  یک آکسون را احاطه می کند و میلین سازی می کند.ا 

و رشته های عصبی  مبتال می شوند این سلول ها توانایی میلین سازی خودشون از دست می دهند msبیماری 

ه و کوچکتر از هسته آستروسیت می باشد.هم در ماده خاکستری و هم هسته گرد و تیر .دچار اختالل می شوند

 در ماده سفید دیده می شوند.

 سلول دو برخالف و ستاره ای شکل می باشد باشد می عصبی بافت ماکروفاژی سلول  میکروگلی ها .3

 نرم از نشیمیمزا های سلول جنین تولد از پس روز 4.میباشند مزانشیمی های سلول ماکروفاژی  این منشا قبلی

 دوکی سلول این هسته. شود می تبدیل ماکروفاژی سلول به و گرفته قرار عصبی بافت داخل و شده خارج شامه

ولی در ماده خاکستری  شوند می دیده سفید ماده در هم و خاکستری ماده در هم. باشد می تیره ریز و شکل

 زار(بیشتر است و نقش آن لیپیدخواری و نورون خواری)در شرایط آ

سلول های اپاندیم پوشاننده داخل مجرای پاندیم میباشد. یک ردیف سلول پوششی غیرعصبی است که  .4

این سلول ها استوانه ای شکل هستند و در  هم در داخل بطن های مغزی و هم در مجرای اپاندیم می باشد.

کننده ماده مغزی نخاعی یا سطح دارای مژه هستندو این سلول ها را سلول های اپاندیمال می گویند که ترشح 

csl  .می باشد 

سلول های قمری نورون های حسی که خارج از نخاع قرار می گیرند داخل عقده هایی هستند که  .5

اطراف آنها را این سلول های قمری حفاظت می کنند. این سلول های پشتیبان آکسون کوتاه و دندریت بلند 

 دارند.

 نخاع

 شامل نخاع و مخچه میباشد و هیچ گونه بافت همبند ندارد.دستگاه عصبی مرکزی مورد بررسی 

جایگاه نخاع داخل ستون فقرات می باشد که در زمان جنینی از لوله عصبی منشا گرفته است. نخاع مرکزی به 

نام مجرای اپاندیم دارد. زمانی که لوله عصبی شکل می گیرد ناحیه قدامی لوله گسترش میبیند و مغز را تشکیل 

و دم به همان حالت باقی مانده و نخاع شکل می گیرد. مجرای لوله عصبی باقی می ماند و می دهد 

میباشد در واقع این مجرای اپاندیم باقی مانده از دوران  csl کننده ترشح که میباشد اپاندیم مجرای  همان

 جنینی می باشد و در بعضی افراد بسته می شود که مشکلی به وجود نمی آورد.



  ظر شکل ظاهری مرکزی تیره و اطراف روشنی دارد.نخاع از ن

( مرکز از بخش خاکستری ینی از مجموعه نورون ها و Hمرکز تیره به حالت پروانه دیده می شود. )حرف 

دندریت ها تشکیل شده است.دو شاخه پروانه که بلند می باشد شاخ خلفی می باشد و محل قرار گیری آکسون 

دو قطبی و رابط می باشد. دو شاخه پروانه که کوتاه می باشد شاخ قدامی می نورون های حسی و نورون های 

باشد محل قرار گیری نورون های حرکتی یا نورون های چند قطبی می باشد. اطراف نورون ها فضای روشنی 

 احاطه کرده که فضای دور نورونی نامیده می شود که در این فضا فقط زوائد آستروسیت دیده می شود و برای

 برقرار کردن ارتباط جهت انتقال مواد غذایی می باشند.

 همان روشن مناطق این. است شده تولید عصبی های رشته مجموعه  اطراف روشن ماده سفید می باشد که از

 .شوند می ساخته الیگودنروسیت توسط که هستند ها میلین

یت سل و آستروسیت و میکروگلی وجود سلول پشتیبان الیگودندر 3هم در ماده سفید و هم در ماده خاکستری 

 دارد.

 دو شیار در نخاع وجود دارد

 که شیار خلفی جلوی شاخ خلفی می باشد و توسط نوروگلیا پر شده است.

 شیار دوم کوتاه و پهن که جلوی شاخ قدامی می باشد و داخل آن را نرم شامه پر کرده است.

 مخچه

به نام کرمینه به هم متصل است. جایگاه آن زیرنیم کره های از دو نیم کره تشکیل شده که توسط زائده ای 

 مغزی در اطراف پایک های مغزی یا بصل النخاع است. اطراف مخچه را نرم شامه احاطه کرده است.

)چرا فقط نرم شامه دیده میشود؟چون جایگاه مخچه زیر نیم کره هاست پس نیازی به سخت شامه و عنکبوتیه 

 نیست.(

ر قسمت مرکزی قرار دارد. ماده د سفید ماده و کرده احاطه را اطراف خاکستری ماده نخاع فبرخال مخچه در 

 سفید وارد ماده خاکستری شده و چین های مخچه را ایجاد کرده است.

 الیه دارد 3ماده خاکستری که زیر نرم شامه قرار دارد 

 میباشد 2ن ستاره ای شکل با گلژی مولکوالر)ذره ای(:تعداد نورون ها کم و پراکنده و نوع نورون های آ .1

سلول ها گالبی شکل و دندریت های فراوان  سلول های پورکنژ تشکیل شده است. یک ردیف  پورکنژ:از .2

 دارند. 

شده و چین ها را قسمت دانه دار گرانوالر:تعداد نورون ها خیلی زیاد است ماده سفید در مرکز و وارد  .3

 نه دار یا همان گرانوالر شده است.تشکیل داده و ماده سفید داخل الیه دا

 

 



 پانکراس 

پانکراس منشا آن اندودرم که در  زمان جنینی از دو جوانه ی پشتی و شکمی بوجود امده است که با چرخش 

 22در انسان به طول  معده این دو جوانه در هم ادغام میشوند و جایگاه آن در زیر معده بین معده و کلیه چپ

داخل سطح  (لوزالمعده)را بافت هم بند احاطه کرده است بنام کپسول که سر پانکراس سانت است و اطراف ان

مقعر دوازدهه است و نزدیک دم آن طحال قرار گرفته است در زیر میکروسکوپ  لوبول های پانکراسی را مطالعه 

 میکنیم داخل هر لوبول دو نوع ساختمان میبینیم  

 کننده انزیم های گوارشی است ساختمان اول حباب های سروزی ,که ترشح  .1

جزایر النگرهانس که ترشح کننده . ساختمان دوم نقاط روشنی است که بنام ساختمان درونی است  .2

 ترشحات را مستقیما به خون میریزد.   و هورمون ها است

 ساختمان ترشح کننده برون ریز

ی از حباب های سروزی تشکیل ساختمانی که ترشح خارجی دارد یعنی دارای مجرا است این ساختمان خارج

شده است که جدارحباب ها را سلول های هرمی شکلی تشکیل داده که هسته ها گرد هستند و رنگ سیتوپالسم 

  ترشح کننده ی آب , امالح و آنزیم های گوارشی مانند تریپسین است آن تیره است بخاطر وجود ریبوزوم ها که

شکل فرشی ای رابط که دیواره ان از یک ردیف سلول های سنگاست بنام مجررابط  در مرکز حباب مجرایی 

ی میگویند که همان محل ینو به آن مرکز آس برش در مرکز هسته دیده میشودبه هنگام  گرفته است که 

 مجرای رابط است که فقط هسته ها را میبینیم

خل لوبول یک مجرایی را مجرای رابط پوشش سنگ فرشی ساده است. این مجاری رابط ها به هم میپیوندند, دا

درست میکنند بنام مجرای داخل لوبولی که پوشش آن مکعبی ساده است , مجرا های داخل لوبولی به هم 

 میپیوندند, بین لوبول ها مجرایی را درست میکنند بنام مجرای بین لوبولی که پوشش آن استوانه ی ساده است .  

بزرگتری را ساختن به نام مجرای ویرسونگ یا مجرای اصلی  مجراهای بین لوبولی هم به هم پیوستن و مجرای

 به داخل دوازدهه را و ترشحات  قرار گرفته  این مجرا در نزدیکی مجرایی صفراوی را ایجاد می کنند. پانکراس

 می ریزد.

 وند.مستقیم به دوازدهه متصل میش ری هم وجود دارد کهمجرای  فرعی دیگ 



 ریز درونترشح کننده  ساختمان

شامل ترشحات درونی است , بین حباب های سروزی مناطق روشنی است که فاقد مجرا است و اطراف ان را 

نامیده می  جزایر النگرهانساین ماطق ن پر از رگ های خونی است آبافت هم بند احاطه کرده است که اطراف 

 . داخل این جزیره چند گروه سلول میبینیم ,شود

لول های جزیره را تشکیل میدهند  این سلول ها درشت هستند با درصد س 25 سلول های آلفا که .1

هسته ی درشت, سیتوپالسم ان اسیدو فیلی است و قرمز است  بیشتر سلول ها هسته درشت در محیط 

 .                                  جزیره قرار گرفته اند در مرکز کمتر است  دو نوع هورمون ترشح میکنند 

 :گلیگاکون  1فا نوعآل

کند و باعث ترشح اسید معده : گاسترین ترشح میکند  روی سلول های مرز نشین معده اثر می2آلفا نوع          

 .میشود

درصد جزیره را تشکیل میدهند و هسته ان ها کوچیکتر از الفا و سیتوپالسم ابی رنگ   70بتا سلول  که  .2

در مرکز جزیره هستند و در محیط کمتر است  و  بازوفیلی است و نسبت به الفا روشن تر است بیشتر

 ترشح کننده انسولین هستند  

درصد سلول ها را تشکیل میدهند سلول های مثل پپیک که سنتز پلی پپتیدی دارند  5سلول دلتا   .3

مثل سلول های دلتا که با رنگ آمیزی معمولی دیده نمیشوند حتما باید رنگ امیزی هیستو شیمی 

 باشد 

 است.   نیلتا  ترشح کننده سوماتو استاتد یسلول ها .4

 کبد
)  بزرگترین غده بدن است , منشا کبد پارانشیم آن اندودرمی است , بقیه ی ساختمان آن مزودرم

از نظر جنین شناسی زمانی که دوازدهه در حال شکل گیری است در آن محل جوانه ی .است  مزانشیمی(

و  سر جوانه گسترش پیدا کرده است)جوانه کبدی( bud liver  به بیرون ظاهر میشود که این جوانه

پارانشیم کبدی را میسازد و دم آن به همان حالت باقی میماند که متصل است به دوازدهه و مجرای 

ود و اینگونه و بقیه ساختمان کبد میششده مزانشیم وارد  بنابراین کبد و آن جوانه  صفراوی را میسازد

 مزانشیمی می شود.



یعنی همان حفره  )در زیر دیافراگم در سمت راست شکم و قسمتی از آن در سمت چپ بدن است  جایگاه کبد

 (ی شکمی

دیافراگم چیست ؟ پرده ای است که حفره سینه را از حفره ی شکم جدا میکند .بنابراین کبد کامال زیر دیافراگم 

 قرار گرفته است.  

گرم اما در  150میشود کبد ,کبد وزنش در اقایون ابتدا کبد بصوت جوانه ی کبدی است که رشد میکند و 

 می باشد. خانوما کمتر

  کبد دارای دو سطح است 

 سطح فوقانی کبد صاف است که روی آن را بافت هم بند بنام کپسول گلیسون احاطه کرده است .  (1

( hillus   نی است , که نا صاف است و فرورفتگی دارد , که به آناسطح دیگر آن سطح تحت (2

یا ناف میگویند , که از این ناف دوتا رگ وارد میشود بنام های ورید باب و شریان کبدی   وسهیل

و یک رگ از کبد خارج میشه از همان ناف بنام ورید کبدی است  و از ناف هم مجرای صفراوی 

 هم خارج میشود . 

 

 کنیم. لب نامساوی است  و زیر میکروسکوپ لوبول های کبدی را مطالعه می 4کبد دارای 

اگر نمونه از کبد شتر و خوک باشد میبینیم لوبول های کبدی منظم و مرتب است و حدود ها مشخص 

حدود لوبول ها نا از انسان یا موش تهیه شود است وحدود لوبول ها چند سطحی است ولی اگر نمونه ی 

 مشخص است و قاطی میبینیم.  

 

 ساختمان یک لوبول کبدی 

 لوبول میبینیم که مقطع رگی دارد بنام دریچه ی مرکزی.   برای مطالعه ابتدا مرکز

 bحدود لوبول ها مشخص است که نمونه از شتر یا خوک است  , و در شکل   a: شکل 29در اسالید 

حدود لوبول مشخص نیست ممکن نمونه از موش باشد , برای مطالعه آن مرکز یک لوبول را پیدامیکنیم در 

بینیم که به ان سنترال وین است یعنی دریچه ی مرکزی که اطراف این مرکز یک لوبول مقطع رگی می



دریچه ی مرکزی سلول های کبدی قرار گرفته است , مرکز هر لوبول مقطع رگی  است بنام دریچه ی 

اطراف دریچه ی مرکزی سلول های کبدی است که بدنبال هم قرار گرفته اند طناب ( سنترال وین)مرکزی 

که بین طناب ها فضایی تشکیل شده بنام سینوزوئید کبدی  .سینوزوئید یک رگ  های کبدی را ساختند

ویژه ی است بین طناب های کبدی که دیواره ی آن سلول های اندوتلیال دارد و منفذ دار است برای 

تبادالت بنابراین سینوزوئید در کبد بین دو تا ورید است داخل سینوزوئید سلول های بزرگی است که 

که ستاره ی شکل و هسته دوکی  Kauferشکل است با هسته ی دوکی شکل بنام سلول کوفر  ستاره ای

تیره رنگ است که قبل از تولد خون سازی انجام میدهد. این سلول کوفر داخل سینوزوئید است و 

 سینوزوئید بین طناب ها است . 

مولی به دنبال هم قرار , شکل میکروسکوپیش با رنگ امیزی معHepatocyteسلول کبدی میگویند به  

گرفته است و طناب طناب است بین طناب ها فضای روشن است که سینوزوئید است در داخل سینوزوئید 

یا سلول کبدی به  Hepatocytهسته های تیره میبینیم , هسته های تیره مربوط به سلول کوفر است.  

روشن است و هستک در داخل شکل مکعبی یا چند وجهی است و سلول بزرگی است هسته ان درشت و 

آن دیده میشود .داخل سیتوپالسم آن سلول هپاتوسیت است و داخل ان حدود دو هزار میتوکندری دارد 

تا  20به همین علت رنگ سیتوپالسم ان قرمز یا اسیدوفیلی است یا ائوزینوفیل است قطر سلول ها بین 

 منشا این سلول ها اندودرم است.  میکرون است .گاهی این سلول را دو هسته ای میبینیم , 30

مشاهده  برای تبادالت غذایی در آن سطح  میکرو ویلی در تماس است  سطحی از سلول که با سینوزوئید

 می شود. 

سلول است و با سلول دیگر در تماس است یک ناودونی بین سلول ها شکل  سطح دیگر سلول که بین

نی کانالیکول صفراوی یا اسم دیگه آن بنام مویینه صفراوی یع bile canaliculiگرفته که به آن میگویند 

 است  

جایی که سلول کبدی بعد از ساختن پیش ماده ی صفراوی که داخل این مجرا تراوش میکند و این کانالی 

کول ها به هم متصل میشوند یک مجاری بزرگتری را درست کرده بنام مجرای کالنژیول یا هرینگ , 

وندد و مجرای صفراوی را میسازد .که صفرا را از کبد خارج کرده و وارد کیسه صفرا هرینگ ها به هم میپی

 میکند.  



سطحی از سلول که با سینوزوئید در تماس میکرو ویلی داره و سطح دیگه از سلول که با سلول دیگه در 

است که قبل  تماس است ناودونی درست میکنه بنام کانالی کول صفراوی , در داخل سینوزوئید سلول کوفر

از تولد خون سازی راانجام میدهد و بعد از تولد میشود سلول ماکر وفاژی که عمل بیگانه خواری انجام 

میدهد , وقتی انجام میدهد که گلبول های قرمز پیر و فرسوده میان داخل سینوزوئید  و بعد این گلبول 

از  هم   .ترشح میکندبیلی وردین های قرمز فرسوده  را تجزیه میکنند و اصطالحاال بیلی روبین و 

ان وارد صفرا  و بیلیکمک می کند  در ساختن گلبول قرمز و آن وارد جریان خون میشود هموگلوبین 

 میشود.  

هر لوبول مرکزش یک دریچه ی مرکزی است اطرافش طناب ها است با سینوزوئید ها .بین لوبول ها فضایی 

مستطیلی شکل  بین لوبول ها است که port, این فضای د می گوین Portفضای به آن  تشکیل شده که 

 . داخل این فضا بافت هم بنداست و  داخل بافت هم بند سه مقطع دیده میشود.است

 مقطع خیلی بزرگ بنام ورید باب .1

 مقطع دیگر کوچک تر از ان است بنام شریان کبدی .2

 مقطع دیگر بنام مجرای صفراوی است.  .3

 رگ به آن وارد می شود  2ت که کبد عضو پرخونی اس

 .شریان کبدی2.ورید باب                                      1

سلول های اندوتلیال دارد و داخل آن پر از خون است , ورید  ه آن ورید باب: یه مقطع بزرگ است دیوار.1

یر و فرسوده دارد که عمر باب خون تیره داره , خون گاز کربونیک دار دارد, خون تیره گلبول های قرمز پ

ان در حال تمام شدن است  و میاورد برای عمل تصفیه, ورید باب خون تیره ی طحال , پانکراس , معده , 

قسمت جمع اوری میکند و میاورد برای عمل تصفیه و  4آن (اولین قسمت روده کوچک)و دوازدهه را دارد 

 وئید تا سلول های ماکروفاژی روی ان کار کنند.  از طریق ناف کبدی خون میاورد میریزد به داخل سینوز

 به سینوزوئیدون خود را شریان کبدی : منشا ان شاخه ی از آئورت است , از ناف کبدی وارد شده و خ.2

بنا براین هر دو خون در داخل سینوزوئید مخلوط میشود سلول های کبدی مواد مورد نیازشو می ریزد. 

های مرکزی به وریدچه خون وارد دریچه های مرکزی میشود سپس میدهد میگیره وعمل ماکروفاژی انجام 

ورید های تحت لوبولی هم به هم پیوسته ورید  را ایجاد می کنند  هم میپیوندند و  ورید های تحت لوبولی



کبدی را میسازد که ورید کبدی از ناف کبد خارج میشود به بزرگ سیاهرگ زیرین متصل شده و خون را 

 وارد قلب شود.  هیعمل تصف یید میریزد , تاخون براداخل این ور

مجرای صفراوی: کانالی کول ها میشود هرینگ ها و هرینگ ها میشود مجرای صفراوی که مقطع ان را .3

 می یبینیم , پوشش آن مکعبی ساده است .  portدر فضای 

دارند و میتوانند  سلول های کبدی جزو سلول های پایدار هستند یعنی در حالت آسیب قدرت ترمیم

 ترمیم کند .   خود را  سلول 5توسط  خودشون را ترمیم کنند اگر کبد متصل به بدن باشد میتواند

 سول هپاتوسیت 1

 سلول اندوتریال جداره رگ ها   2 

 سلول کوفر  3

 مجای صفراوی سلول هایی دارد که قدرت ترمیم دارد  .4 

 خودمون باید پیداکنیم .5

اد اختالل در کبد می شود و طناب ها را قطعه قطعه می کند و جای طناب ها را بافت همبند هپاتیت باعث ایج

 پر میکند.

کبد که به سیروز کبدی مبتال شده رنگش تغییر میکند و شکننده میشود .در کبد چرب ابتدا چربی بین سلول 

 ی افتد.ها را می گیرد و سپس سیروز کبدی رخ میدهد و در نهایت سرطان کبدی اتفاق م

 روده ها

 دو نوع است:    

 روده بزرگ .روده کوچک  ب.الف

روده کوچک: از پیلور شروع میشود و اولین قسمت روده ی کوچک دئودنوم است یا دوازدهه یا اثنی عشر است.  

یا روده کور متصل میشود , روده سکوم  کوچک در محلی بنام ایلئوسکال  در اولین قسمت روده بزرگ بنام روده

 متر است, که از سه قسمت  تشکیل شده است :   7تا 6وچک به طول ک

 سانتی متر  50تا  25دئودنوم  .1

 متر طویل ترین بخش  4ژژنوم  .2



 متر  2.5ایلئوم  .3

 الیه دارد  4قسمت روده ی کوچک از داخل به خارج  3از نظر بافت شناسی 

ی استوانه ی شکل که در الیه ی مخاطی : پوشش آستر عضله ی مخاطی است که پوشش از سلول ها .1

برابر سطح جذب را افزایش میدهد که بهش میگویند  20سطح دارای میکرووویلی است میکروویلی 

جذبی , بین سلول جذبی سلول جامی است  پوشش معده به سمت باال برجسته شده پرز یا ویلی ساخته 

آستر (پایین) به نام لیبرکون  برابر سطح جذب را افزایش میدهد  + پوشش رفته داخل 10که این پرز ها 

که لوله ای مستقیم است و انشعاب ندارد ,دارای سلول های استوانه ای متمایز نشده است .  داخل سلول 

PANT   , غدد ترشحی است   سلول های جامی ترشح کننده ی موکوس یا گلیکوپروتئین هستند

 دیواره غده لیبرکون از سلول هایی تشکیل شده که شامل

 که میتواند سلول جداره ای روده را تولید کند   Stem cellسلول های استوانه ای  :الف 

 ب سلول جذبی 

  goblecellپ سلول جامی یا  

میگویند  در داخل این سلول ,عالوه بر لیزوزوم ها گرانول های  Paneth cellج سلول هرمی شکل که به آن  

ا است و همچنین موجودات ریز ذره بینی داخل روده را ترشحی وجود دارد که تولید کننده ی آنتی بادی ه

 تنظیم میکند , این مجموعه مخاط را تشکیل میدهد. 

زیر مخاط :بافت هم بند است که مقاطع رگ دارد ,  زیر مخاط به داخل مخاط نفوذ کرده و چین های  .2

معده قابلیت  حلقوی شکل را درست کرده بنام کرکرینگ این چین های حلقوی شکل برخالف چین های

برابر سطح جذب را افزایش میدهد بنابراین  3اتساع ندارد و با ورود کیموس معده باز نمیشوند  , و 

 برابر سطح جذب را افزایش می دهند.   600میتوانیم بگوییم عوامل  در روده کوچک وجود دارد که 

 عضالنی .3

 صفاق است .  .4

 تفاوت سه قسمت  روده کوچک 

 از نظر الیه ی مخاطی در دو مورد باهم اختالف دارن  ئوم ایل.ژژنوم .دئودنوم 



از نظر ویلی یا پرز , پرز ها در دئودنوم پهن و برگی شکل است چرا ؟ چون بیشترین چذب در دئودنوم  امکان  1

 پذیر است , در ژژنوم پرزهای بلندو باریک نخی شکل هستند ,  در ایلئوم انگشتی شکل  نامنظم است 

دئودنوم به سمت ایلئوم پیش میرویم سلول های جذبی کمتر و سلول های جامی بیشتر است که هرچه از   2 

در پوشش روده ی بزرگ جامی بیشتر است , زیرا موکوس ترشح میکند و محیط را لغزنده میکند برای دفع مواد 

 محیط را لغزنده میکند.  و در اصل زائد و مدفوع که به راحتی دفع شود

برابر ,  20میکروپرزها ) برابر افزایش می دهند  600واملی هستند که سطح جذب را در روده کوچک ع

  (برابر 3برابر , چین خوردگی حلقوی  10میکروویلی ها 

 نکته : بین سلول های استوانه ای جذبی , سلول های جامی وجود دارد.  

 نکته: آستر الیه مخاطی دارای رگ خونی است.  

 است و طولی حلقوی دیده میشود . دربرش عرضی حلقوی طولی 

قلب   

 است :  ستمیدستگاه گردش خون شامل دو س

 و سرخرگ ها) ,  اهرگیها ( س انیها و شر دی: از قلب+ور یعروق-یقلب ستمی) س1

  .یلنف ی: رگ ها کیلنفات ستمی) س2

,  کندین پمپ مو خون را به داخل گردش خو شودیاست که بطور ضرباندار منقبض م یقلب : قلب عضو عضالن

 ی هیو بق اه هیخون را به ر بیراست و چپ به ترت یدوبطن است . بطن ها-زیحفره است  دو دهل 4 یقلب دارا

   .کنندیم افتیدر یویر یها دیراست و چپ خون را از بدن و ور زی, دهل کنندیبدن پمپ م

   .کارد ی) اپ3,  کاردوی) م2(اندوکارد, )  ومی) اندوتل1دارد :  هیال 3از داخل به خارج  قلب

آستر که از  یسلول ها بررو نی) , که ای( سنگ فرشیالیاندوتل یشده از سلول ها لی: تشک اندوکارد .1

 یاندوکارد ریز هیرا , ال هیال نیو کالژن  قرار دارد , و اغلب ا کیاالست یرشته ها یبافت هم بند حاو

شده  لیتشک یگرید یها لسلو یسر کیت هم بند ) عالوه بر بافالیاندوتل ریآستر ( ز نی. در اندیگویم

   .است یتیهدا ستمیکه بعنوان س زپورکن یرا درست کرده است بنام سلول ها یتیهدا ستمیکه س



 یدائم یعضالت مخطط دارد و جزو سلول ها هیشب یقلب است , که  عضالت هیال نیتر می: ضخوکاردیم .2

   .وص در بطن چپتر است بخص میدر بطن ها ضخ وکاردیبدن است که م

اطراف قلب است که بافت هم بند  بانیکارد بعنوان بافت پشت یقلب را , اپ کندیم یبانیکارد: پشت یاپ .3

  .ی دیده میشودالیمزوتل یسلول ها فیرد کیدارد و خارج آن 

 (medistane)است نهیس انیم یانیقلب در قسمت م گاهیجا

 :چند سطح است یدارا نهیس انیم , (است  یدوزنقه شکل نامنظم یفضا هیر دو نیب)

 قرار گرفته است ,  موسیآن ک یسطح فوقان.1

 قرار گرفته است ,  افراگمیآن د یسطح تحتهان.2

 است , ییآن پرده جنب احشا یسطح جانب.3

 است . تهآئورت قرار گرف یآن مر یسطح پشت4

  . ر استباالت یچپ نسبت به راست کم هیقرار گرفته است که ر یانیقلب در سطح م 

  .حرکت کند یقلب به راحت دهدیکه اجازه م دهدیآبشامه را م لیتشک ییبا جنب احشا کاردیپر ی پرده

  .ابشامه ندیگویکه م کندیم جادیا یمحافظت هیال کیکارد  یپرده جنب با اپ ییاحشا هی: الابشامه

  ).است یدستگاه دفاع قسمت از کی موسیقرار گرفته است (ت نهیس انی) م ی(قدامیدر سطح جلو موسیت

و بعد  , Artery به لیتبد <=از قلب و  رونیب  <=دیآ یآئورت که م انیشر <= شودیکه از قلب خارج م یرگ

 , capillaryرگیمو شودیم <= شودیو بعد شاخه م انچهیشر Arteriole م به نا )شاخه شاخه (شودیشاخه م

 و , vein دیور شوندیم وندندیپیها به هم م چهیور , venule چهیور شوندیم وندندیپیها به هم م رگیمو 

vein => به داخل قلب زدیریخون را م دیآ یهم م.  

 

 

 



 وظیفه ی آئورت: رساندن خون به تمام بدن.

سرعتش   کندیکه از قلب خارج م یکار آئورت رسوندن خون به تمام نقاط بدن است . آئورت خون نیبنابرا

اگر خون با همان سرعت دارد است.  هیمتر در ثان یلیم 0.3 رگیخون مواست.سرعت  هیمتر در ثان یلیم320

 دیواره مویرگ پاره میشود. <مویرگ شود=

 کند؟یم میرا تنظ رگیخون داخل مو انیسرعت جر یچه عامل

که بصورت اسفنگتر عمل  precapillary ای نهییمو شیشده است بنام پ لیتشک یرگ رگیو مو انچهیشر نیب 

که سرعت  کندیم میتنظ یشده است و سرعت خون را جور لیتشک صافی از چند سلول عضالن وارشید کندیم

و  انچهیشر نیاست ب نهییمو ششیسرعت پ کننده میتنظ نیبنابرا متر یلیم 0.3بشود  یرگییخون مو انیجر

 این رگ سرعت جریان خون را تنظیم می کند. در دیواره ی آن عضله ی صاف وجود دارد.  .رگیمو

خون را  دیبا یزیچ کی, پس  کندیخون را جمع م شتریاست ب میلی متر بر ثانیه  0رگ که سرعتش  کی دیور

   .کند سمت قلب تیهدا

  شود؟یم تیچگونه به داخل قلب هدا دیداخل ور خون

هم  هییاست , پشت مو postcapillary  ای نهییاست بنام پشت مو یگریرگ د کی دچهیو ور رگیمو نیب

  . کندیم میرا تنظ دیخون ور انیو سرعت جر کندیمعمل  یاسفنگر

 دارد :  هیال 3از داخل  به خارج  انیشر یبطور کل

 ی)اپ1شده از:  لیتشک یداخل هی: ال tunica intimaیداخل هیال :,  tunica intima یداخل هیال .1

هم بند  ) آستر : جنس آن بافت2(پوشش رگ) ,  الیاست بنام اندوتل یسنگ فرش ی: سلول هاالیتل

 (subendotlhelial. )ندیگو یم  الیسست است که به آن ساب اندوتل

 یعضالن ی+سلول ها کیاالست یشده از رشته ها لی: تشک ایمد هیال :    tunica media ایمد هیال .2

 است.  انیشر هیال نیتر میو ضخ پوشاندیرا م انیصاف که بطور متناوب جدار شر

 internal ی یاداخل یارتجاع ی  غهیاست که به آن ت mediو intima نیمرز ب کیرشته االست نیاول

elastic lamina   ندیگومی  



  external یخارج یارتجاع یا غهیتبه آن است که   externaو  media نیمرز ب کیاالستآخرین 

elastic lamina  ندیگومی 

 یخارج هیال:)ندیگویهم م advantis اوقات یاهگ(  tunica externa یخارج هیال .3

(externaتشک :)از  ی)داخل رگ مقطع یشده از بافت هم بند , که در داخل آن عصب , مقطع لی

است به  ی(رگ رگها ) ,رگ رگها , رگندیگو  vasa vasorum(از رگ که به آنشودیم دهیرگ د

 هیتغذ یرساند برا یاز  آئورت است که خون به رگ ها م یمتر و شاخه ا یلیم 1قطر 

که مقاطع باالتر  یدر صورت مینیبیباالتر نم یها هیدر ال؟ چرا است  یخارج هیفقط در ال انیر شررگ رگها د چرا

 دارد ؟   هیبه تغذ ازیهم ن

 یوقت ینیدر زمان جنسلولهای اندو تلیال موادغذایی را از انتشار میگیرد و درالیه دوم که دارای عضالت است :

 الیواندوتلیبنام م ردیگیشکل م یکانال کیصاف  یسلول عضالن و الیاندوتل نیاست ب یریکه رگ درحال شکل گ

 انیشر ی. بطور کلرسدیم زین یعضالن یانتشار به سلول ها قیو از طر شودیم فیظر ی,که خون وارد کانال ها

 دونوع است : 

است و سلول  کیاالست یرشته ها انیساختمان شر که بیشترین بخش : یکیاالست ای یارتجاع انیشر .1

 صاف آن کمتر است مثال آئورت ,   یالنعض یها

 انی, هرچه انشعابات شرتشکیل می دهدصاف  یعضال یجدار آن سلول هاشتری: ب یعضالن انیشر .2

 رگیبه مو لیو در انتها تبد رساندیبدن م یخون را به تمام اجزا یعضالن انیشاخه شاخه شود شر

 )االستیک(.شودیم

 خارج سه الیه دارد: ورید یا سیاهرگ مانند شریان از داخل به

 .الیه داخلی  .1

 .الیه میانی  .2

 .الیه خارجی  .3

 

 



 تفاوت ورید و شریان 

 .دهانه ی ورید نامنظم است و گاهی روی هم خوابیده  .1

دوالیه میانی و الیه داخلی در ورید یکی شده: الیه اول: اندوتلیال الیه دوم: بافت هم بند که در  .2

 عدادی سلول های عضالنی صاف و رشته های االستیک دارهسیاهرگهای بزرگ مانند زیرین و زبرین ت

 در ورید الیه خارجی است که گسترده و وسیع تر از شریان است .3

 تفاوت بعدی مقطع رگ، رگها را در الیه خارجی میبینیم.  .4

انشعابات رگ، رگها را در الیه های باالتر نیز مشاهده میکنیم چون خون ورید تیره است و برای تغذیه  .5

 ولها نیاز به موادغذایی دارد. بنابراین رگ را در طبقات باالتر مشاهده میکنیم. به سل

 نای

سانتی  14الی  12    لوله ی که از حلق شروع میشود و درنزدیکی ریه ها (شاخه هارو برونش یا شاخه میگویند

 می گویند  هر شاخه برونش یا نایژه به  در نزدیکی ریه ها دو شاخه میشود

 )ادوانتیس3     ) زیر مخاط , 2      ) الیه مخاطی 1الیه دارد :  3ل به خارج نای از داخ

  cعدد حلقه ی  15تا  20در انسان وقتی مطالعه میکنیم حلقه حلقه میبینیم,  طول نای حدود نای را وقتی  

 شکل تشکیل شده است که غضروف شفاف است . سر حلقه ناقص است و توسط رشته های االستیک و سلول

 های عضالنی صاف پر شده است اگر حلقه کامل باشد ,به وی فشارمی اید تا لقمه پایین نرود.  

 الیه مخاطی:شامل پوشش (مطبق کاذب مژه دار ) +آستر (بافت هم بند ) است. 

زیرمخاطی: بافت هم بند است , داخل بافت هم بند عالوه بر رگ خونی و عصب رشته های االستیکی , غدد 

وسی و حلقه غضروف شفاف دیده میشود (غضروفی کامل نیست)  سه حلقه توسط رشته های سروزی موک

 االستیک , سلول های عضالنی صاف پر شده است. 

Advantis .بافت هم بند است که نای را میپوشاند : 

 برونش

 نای در نزدیکی ریه ها دو شاخه میشود , هر شاخه ی آن را برونش یا نایژه ی اصلی میگویند , 



 که شامل

 برونش سمت چپ , 

 برونش سمت راست میباشد . 

 برونش اصلی ,هرکدام شاخه ای دارد که شاخه شاخه شده که به آن ها برونش ثانویه میگویند .

 برونش اصلی در سمت راست است که سه شاخه شده است که هر شاخه را برونشیول ثانویه میگویند , 

 هر شاخه را برونش ثانویه میگویند در سمت چپ برونش اصلی دو شاخه شده که

لب است , که لب ها تبدیل میشود به لوبول ها ,  2لب و ریه چپ  3نتیجه گیری میشود که ریه راست میشود  

که در داخل لوبول ها کیسه های هوایی شکل میگیرد .بنابراین برونش ثانویه شاخه شاخه شده و میشود 

 برونشیول یا نایژک.  

  تنفسی برونشیول – انتهایی برونشیول – نایژک یا برونشیول – برونش–ای مجاری تنفسی : ن

 دو شاخه میشود تحت عنوان برونشیول 

 مجرای آلوئولی میگویند که انتهای آن کیسه ی هوایی شکل میگیرد , .1

که تبادالت گازها در آن منطقه صورت شناخته شده  مجموعه ی کیسه ی هوایی بعنوان عضو تنفسی  .2

  .میگیرد

پوشش دستگاه تنفسی مطبق کاذب مژه دار است,یعنی از نای به طرف نایژک ها که پیش میرویم تغییر شکل 

 یا اپی تلیوم میبینیم  در پوشش میبینیم

نوع سلول  3دیده می شود. این پوشش از در نای پوشش آن مطبق کاذب مژه دار است که با میکروسکوپ نوری 

 ساخته شده است.

 سلول مژه دار .1

 عادی سلول .2

 گابلت سل )سلول های موکوزی( .3



 الیه تشکیل شده است 3برونش هم مانند نای از داخل به خارج از 

مطبق کاذب مژه دار دارد .آستر در برونش  یبرونش  پوشش مخاطی      شامل پوشش و آستر میباشد. .1

 شود یم دهیاز عضالت صاف هم د یباشد و در آن مقطع یاز جنس بافت همبند م

 از بافت همبند غدد سروزی و موکوزی و غضروف شفاف تشکیل شده است.    زیر مخاطی .2

 خارجی یا ادوانتیس   از بافت همبند و رگ و عصب تشکیل شده است. .3

 : یتفاوت برونش  با نا

 به هم است , در دو مورد باهم تفاوت دارند هیشب یز نظر ساختمانا

  rissessenی دارد که به آن عضله دستجات عضالت صاف  کیاالست یرشته ها یبه جابرونش   .1

می  یو خفگ یباعث بسته شدن مجارانقباض این عضالت  شود کیتحر یتوسط عاملمی گویند و اگر 

 شود.

 است . در برونش قطعه قطعه شده یبود ول cبشکل حلقه  یغضروف شاف در نا .2

 ییهوا سهیک

 دارد. یتنفس یتبادل گاز ها یبرا ییهوا یها سهیعدد ک ونیلیم 300شش  هر

 نوع سلول است  3 یدارا ییهوا ی سهیصورت است که جدار ک نیبه ا ییهوا ی سهیک ساختمان

 لیرا تشک ییهوا ی سهیپوشش ک l تیساده است در واقع نوموس ی: پوشش سنگ فرش  l تینوموس .1

 ی, سد خون  l تیبا نوموس ی. رگ خوندهدیم لیرا تشک ییهوا سهیجدار ک یسلول پوشش  l تی.  نوموسدهدیم

 (BAB= ییهوا -ی)سد خونردیگیکه تبادالت گاز ها  در آن انجام م دهدیم لیرا تشک هوایی–

است که  یشکل است  , بنام سلول ترشح یاست  که مکعب l تینوموس یسلول ها  نی: بll تینوموس .2

 سورفاکتانت است .  یترشح کننده 

.  شودیم دهید ll تیو نوموس lتینوموس نیو ب دشویم دهیهم د l تی: در داخل نوموس lll تینوموس .3

( که همان ی)سلول گرد و غبار dustcellبنام  lll تیاست , نوموس یبه نام سلول ماکروفاژ lll تینوموس

پوشش را بافت هم بند  اف. اطر دهدیانجام م یماکروفاژ است که عمل ماکروفاژ نیاست و همچن یخون تیلنفوس



 دهیشکل منفرد د یصاف دوک یعضالن یو سلول ها یل بافت هم بند رگ خوناحاطه کرده است که در داخ

 .  شودیم

  د؟یها را بشمار هیدارد و ال هیاز داخل به خارج چند ال ی: ساختمان سد خونسوال

 دارد , هیال 6تا  5 نیب

  رگیمو هیپا یغشا .1

 , رگیمو الیاندوتل .2

 بافت هم بند  .3

  l تینوموس ی هیغشال پا .4

  l تیخود نوموس .5

و باعث کاهش  ردیگیپوشش را م یمخاط هیال کیمثل  دیآ یم کندیترشح م llکه سلول   یسورفاکتانت .6

به هم بچسبد , اگر بچسبد تنفس قطع  وارشیالوئول ها د نیا گذاردیو نم شودیدر آلوئول ها م یفشار سطح

 . شودیم

,  هیال کیاست ,  یا هی, پرده جنب دو ال pleuraجنب احاطه کرده است بنام پرده  یشش هارا  پرده ا اطراف

 هیشده است و اطرافشم بافت هم بند است که ال لیتشک الیسلول مزوتل فیرد کیاست که از  یجدار ی هیال

ها و  هیر یرو دهیاست که کامال چسب ییاحشا ی هیدوم , ال ی هی, ال نهیبه داخل قفسه س چسبدیم یجدار

و داخل  یجنب یفضا گوبندیفضا وجود دارد که م کی هیدو ال نی, ب  الیسلول مزوتل فیرد  کیشده از  لیتشک

کار خودش را انجام دهد , اگر  هیر دهدیبه مقدار کم است که اجازه م الیمزوتل یفضا ترشحات سلول ها نیا

 .   شودیمختل م هیو کار ر چسبدیها به هم م وارهیباشد د ادیز هیما

 بیضه

 اناتومی بیضه به این شکل است:قرار گرفته است ,  ای بنام اسکروتومیسه در داخل کدو بیضه 

 از خارج به داخل سه الیه دیده میشود : 

 )پوششیه( الیه مطبق یا اپی تلیوم پ           vascularالیه عروقی  ب      compactالیه ی متراکم  الف



فراوان دارد که به این  1ت که دستیجات کالژن نوع بافت هم بند متراکم تشکیل شده اس یا متراکم : الیه ی اول

 الیه غالف سفید یا تونیکاالبوژینه میگویند.  

عدد لوبول  250الی  200عروقی: دارای بافت هم بند و رگ های خونی است , هر بیضه دوم یا الیه الیه ی 

lobule   هر کدام از این لوله ها را , لوله عدد لوله مانند تشکیل شده است . که  4الی  1دارد , داخل هر لوبول

 میگویند.  seminiferous tubuleهای اسپرم ساز

 است  غ الیه سوم : مروبط به داخل لوله ی اسپرم ساز بعد از بلو

لوله فاقد هر همین لوله های اسپرم ساز توپر هستند و داخل لوله را دونوع سلول پر کرده است و   غقبل از بلو 

 مجرا است .  

سلول های جنسی بدوی که قبل از بلوغ داخل لوله را پر کرده است و  PGCsول : سلول های نوع ا -1

 است 

داخل لوله ی اسپرم ساز  غ دربعد از بلو که است یا پشتیبان سرتولی sertoilسلول جنسی نوع دوم : -2

         وگونیبا تقسیم میتوزی تبدیل به سلولی میشود بنام اسپرمات PGC غ ،و با شروع بلوکند تغییر می

( Spermatogonia  ) نام دارد و اسپرماتوگونی یک stemcell  سلول بنیادی است یا. 

 را نمیبینیم. PGCدر داخل لوله اسپرم ساز  غیعنی با شروع بلونکته : 

 : seminiferousسمی نفروس  ساختمان یک لوله 

                                    گروه سلول تشکیل شده است  است , روی غشای پایه دو یا غشا پایه اطراف لوله بازال المینا 

 .  sertoli) سلول های پشتیباان یا 2                                  ) سلول های جنسی, 1

که طول عمر  تبدیل میشود به اسپرماتوسیت اولیه سلول های جنسی: اسپرماتوگونی با تقسیم میتوزی -1

 ,  روزه دارد  22

 .روز است  1عمرش  تبدیل میشود که اسپرماتوسیت ثانویه، به با تقسیم میوز یک  رماتوسیت اولیهاسپ

 تبدیل میشود . spermatidsبه اسپرماتید  دو، اسپرماتوسیت ثانویه با تقسیم میوز 



و به اسپرم )اسپروماتوزوم یا یعنی تغییر شکل میدهد ،اسپرماتید تقسیم نمیشود و تمایز رخ میدهد  

 . سپرماتوزوِیید ( تبدیل میشود ا

و بدنیال هم قرار شده است که سلول های جنسی تولید  غبنا براین الیه سوم در بیضه مربوط به بعد از بلو 

 اسپرم ها در مرکز تولید شده و از همان جا خارج میشوند .میگیرند و الیه مطبق را میسازند. 

و در انسان هفته ی  است پی تلیوم سطحی غدد تناسلی از اشان منشا ها سلول این  سلول پشتیبان :   -2

 .قابل شمارش است  وتعداد آن محدود است و تولید میشود ,  10تا  8

و می کند  اگر از بین برود جایگزین ندارد بنابراین هر سلول سرتولی چندین نسل سلول های جنسی را حمایت  

 ون ها میشود .  اسپرم ها و تغذیه اسپرم ها و ترشح هورم  غباعث بلو

گویند که مدت زمان می اسپرماتوژنز  شود راتبدیل به اسپرم تا مراحلی را که یک اسپرماتوگونی طی کرده است 

 روز است , 64الی  16آن 

 16اسپرمیوژنز میگویند که در انسان  تا به اسپرم تبدیل شود را مرحله ای را که یک اسپرماتید طی کرده است 

 روزطول میکشد , 

 نیم روز است . 13اسپرمیوژنز  و روز است 38موش اسپرماتوژنز  در

میلیون اسپرم دارد آزواسپرم  20ملیون عدد است , کسی که زیر  100تعداد  اسپرم در هر سی سی مایع منی  

ماتوژنز در زمان پراسیو بعد از تشکیل اسپرم سیتوپالسم کامال میریزد اسپرمیوژنز و یا اولیگو اسپرم میگویند 

 ساعت است.  72است.  عمر اسپرم در لوله رحمی  غ بلو

اسپرماتید :تقسیم میوز و میتوز را نمیبینیم بلکه تغییر شکل را میبینیم : سلول گرد و هسته گرد  است و بعد  

هسته از حالت گرد به دوکی شکل تغییر پیدامیکند  و درقسمت پشتی که هسته متورم است آکروزوم را 

میانی سیتوپالسم آن میریزد و قسمت میانه تشکیل میشود که به این مراحل اسپرمیوژنز میسازدو در قسمت 

 میگویند . 

استوانه ای شکل است و حدود سلول از محیط تا مرکز کشیده شده است و قائده ی سلول پهن   سلول سرتولی

وشن است و داخل آن هسته ر دارد ،است و سر سلول باریک است , هسته ی سلول حالت بیضی یا مثلثی شکل 

هستک دیده میشود .  سلول سرتولی در سطح جانبی که با سلول های جنسی ارتباط دارد , دارای اتصاالت است 

 سلول اسپرم در راس است.    غاما در راس اتصال ندارد , بلو



کسازی سلول سرتولی عمل ماکروفاژی دارد این عمل را زمانی که محل سیتوپالسم اسپرم ریخته شده را پا

 میکند. 

عدد لوله ی اسپرم ساز دارد که بین لوله ها بافت هم بند است و داخل بافت هم  1000تا  200هر بیضه بین 

 و, که ترشح کننده هورمون تستسترون است  دیده میشود leydingبند ,توده سلولی بنام سلول های بینابینی 

به بعد تستسترون ترشح  5ین شکل بگیرد و از ماه ترشح میشود تا بقیه اندام جن 5در زمان جنینی تا ماه 

 که میخواهد اسپرم ساخته شود .    غنمیشود تا زمان بلو

 فرد صورت میگیرد.    غجنسی هم زمان با بلو  غبرخالف جنس مونث بلو

 تخمدان 

ی رحمی تخمدان ها در طرفین لوله های رحمی قرار گرفته است , که در زمان تخمک گزاری اولین قسمت لوله 

 روی تخمدان را میپوشاند.   که که بنام شیپور فالوپ است

 .سانتی متر است  3سانتی متر و ضخامت  6به طول  واز نظر بافت شناسی تخمدان در انسان بادامی شکل است 

 از نظرمیکروسکوپی , تخمدان از دو قسمت تشکیل شده است : 

ساختمان آن و را تشکیل میدهد  ی از تخمدانبخش مدوال یا مرکزی  یا مغز تخمدان که قسمت کوچک -1

تشکیل شده است از بافت هم بند و رگ های خونی فراوان , رشته های االستیک و سلول های عضالنی 

 .صاف 

کورتکس یا قشر تخمدان : ابتدا اطراف آن را یک ردیف سلول های مکعبی احاطه کرده است که به آن   -2

گویند که هیچ نقشی در ساختار تخمدانی ندارد ., در زمان جنینی الیه ی ژرمینال یا الیه ی زاینده می

بنام فولیکول بدوی  یا  , فولیکول اولیه یا پرایمری   در داخل رحم مادر در قشر تخمدان فولیکول هایی

 شکل می گیرد .فولیکول 

) پرایمری 2ی ,  ) فولیکول بدو1بنابراین در زمان جنینی داخل تخمدان دونوع فولیکول مشاهده میکنیم :  

 فولیکل یا فولیکول اولیه .  

می اطراف فولیکول بدوی را یک سری سلول های سنگ فرشی احاطه کرده است که به آن سلول های فولیکولی 

 .گویند 

 اطراف فولیکول اولیه را یک ردیف سلول های مکعبی احاطه کرده است که به آن هم سلول فولیکولی میگویند . 



جنس مذکر  درکه  . سلول جنسی , برخالف جنس مذکر رخ میدهد غهمان زمان جنینی بلو در جنس مونث در

با تبدیل میشوند و باز  اووگونی ها طی تقسیم میتوز به  PGCولی در جنس مونث ها را میبینیم , PGCابتدا

ش را کامل شده و تقسیم 1اووسیت اولیه وارد میوز . تبدیل به اووسیت اولیه میشود  بعدی تقسیم میتوزی

 و تا زمان یائستگی. غبلوبعد از باقی میماند تا بعد از تولد و  1نمیکند و در پروفاز 

 (بنابراین در داخل هر فولیکول اووسیت اولیه را میبینیم )

 از سلول های فولیکولی ترشح میشود . که  OMIچه عاملی مانع تقسیم سلول میشود ؟ ماده یا فاکتوری بنام 

تعداد زیادی   غهزار است , بعد از تولد تا زمان بلو 500هزار تا  400یکول ها در رحم مادر بین تعداد این فول 

تا یائیستگی مصرف   غعدد میرسد که از زمان بلو 500به  400از این فولیکول ها از  بین رفته و تعداد ان از 

 میشود.  

 از نظر عالئم بالینی :  غتعریف بلو

 از هیپوتاالموس ,سنجش هورمون گنادوتروپین  -1

میکند ,سپس این   LHو  FSH) این هورمون وارد غده ی هیپوفیز قدامی شده و آن را واردار به ترشح  -2

 دو هورمون وارد تخمدان شده و فولیکول های تخمدانی را تحریک و فعال میکنند , 

 دوره پریود   یا همانخون ریزی : تغییرات در رحم است   -3

 سال است ,  40تا  30مام این مراحل است و فعالیت جنسی بین منوپوز یا یائستگی قطع ت -4

روز را به دو دوره تقسیم  28روز مانند ماه قمری در نظر میگیرند .  این  28دوره ی خون ریزی یا پریود را 

 .میکنند 

تخمک ام روز اولیشن یا اووالسیون یا  14 که ,  14تا  1تغییرات داخل تخمدانی را مطالعه میکییم :  روز 

روز است  , در این دو دوره هم  28تا  14) است , دوره ی دوم از -2+ ( 14گزاری است که بطور استاندارد 

 تغییرات داخل تخمدانی و هم تغییرات داخل رحمی را بررسی میکنیم .  

 

ورمون فعالیت تخمدان ها به طور متناوب نیست ممکن است یکی از تخمدان ها فعال باشد یا هردو , همواره ه

fsh وlh  وارد تخمدان شده روی فولیکول اولیه تحت تاثیر هورمونfsh وlh  تبدیل میشود  به فولیکول در حال



رشد : که چند ردیف سلول فولیکولی اطرافش را احاطه کرده است و سلول جنسی همان اووسیت اولیه است در 

 :   z.p(1-2-)3و اطراف اووسیت اولیه را  1پروفاز 

متصل میشود  کم کم در  zp3ا مثل یک نوار قرمزی اطراف اووسیت را احاطه کرده که اسپرم به زوناپلوسید

یا حفره فولیکولی داخلش مایع  Antrumداخل فولیکول در حال رشد یا ثانویه حفراتی شکل میگیرد به نام 

رای تغذیه ی خود جمع شده و ترشح کننده ی مایع فولیکولی خود سلول های چند ردیف فولیکولی است . هم ب

که نزدیک میشویم فولیکول  14و هم تغذیه اووسیت اطراف فولیکول بافت هم بند مرتب و منظم شده . به روز 

به فولیگول گرا تبدیل میشود , درروز چهاردهم کامال میبینیم . اطراف بافت هم بند مرتب و منظم شده و تبدیل 

فراوان.   که تولید کننده ی پیشتاز  1دستی جات کالژن نوع   thecaالیه تکا اکسترنا  و تکا اینترا  ,  2به 

به قله رسیده که دیواره ی تخمدان  14استروژن تولید شده که درروز  14تا  1هورمون استروژن است .  از روز 

اووسیت اولیه میوز یک را کامل کرده و تبدیل شده به  14فولیکول گرا پاره شده و تخمک خارج میشود درروز 

 )پالربادی تبدیل شده است. 2) تخمک 1سلول :  2

اووسیت ثانویه در مرحله  14باقی میماند , روز  2شده در متافاز  2در اووسیت ثانویه : اوسیت ثانویه وارد میوز

روی غشای پایه سلول های فولیکولی قرار  thecaتا 2خارجمیشود همراه با یک پالربادی , بعد   2ی متافاز 

ند طبق که ترشح کنندهی  هورمون (الیه گرانولوزا ) استروژن است بنابراین اووسیت ثانویه گرفته است, در چ

 استروژن به قله میرسد.   14باقی می ماند, که درروز  2همراه با پالربادی در متافاز 

فولیکول براثر فشار اووسیت ثانویه همراه با چند ردیف سلول فولیکولی که هم دیواره ی تخمدان و هم دیواره ی 

 گرا پاره شده و تخمک یا ادوم ( اوسیت ثانویه)  وارد اولین قسمت لوله ی رحمی بنام شیپور فالوپ میشود. 

: ساختمان تخمدان را مطالعه میکنیم بعد از خارج شدن اووسیت ثانویه باقی مانده ی فولیکول  28تا  14از روز 

تئوم که از سلول های زرده ای یا لوتئال تشکیل شده گرا تبدیل به ساختمان جدیدی میشود به نام کورپوس لو

 که تولید کننده ی هورمون پروژسترون است. 

نقش پروژسترون : دیواره ی رحم را آماده نگهه میدارد برای دریافت جنین اگر لقاحی صورت نگیرد سلول های 

د را میسازد و ساختمان جدیدی زرده ای یا لوتئال سل تحلیل رفته و فیبروبلوست ها فعال میشود.و بافت هم بن

  Corpus  albicausشکل میگیرد به نام جسم سفید یا 

) ولی اگر لقاحی صورت بگیرد جسم زرد تبدیل میشود به جسم زرد آمیبی و  corpus luteumجسم زرد : 

 ل جفت کوچیکتر میشود.یجسم زرد بزرگ تر میشود و تا ماه چهارم بارداری و بعد با تشک



 کلیه

گرم  150کلیه ها زوج هستند, منشا آن از مزودرم حد واسط است و بشکل لوبیایی شکل است و وزن هر کلیه 

 و دارای دو سطح است: است( در خانم ها کمتر است 

سطح محدب, که روی آن را کپسولی از بافت هم بند احاطه کرده است که به راحتی قابل برداشت  .1

 بصورت یک ورقه نازک  است 

یا ناف میگویند که محل تشکیل هالب است که می آید  hilusکه به آن   فرورفتهمقعر سطح دیگر آن  .2

ست , شریان وارد میشود و ورید خارج به مثانه متصل میشود و محل ورود و خروج رگ های خونی ا

 میشود. 

  مدوال 2     کورتکس 1اگر از ناف به کلیه برش بدهیم کلیه دو قسمتی دیده میشود : 

در انسان و موش این کورتکس یا قشر یک پارچه است ولی در خوک قطعه قطعه است .ولی مرکز حالت قطعه 

 عدد هرم های مالپیگی تشکیل شده است .  10تا  7قطعه است که در انسان از 

لیون عدد است که یم 1400تا  1پارانشیم کلیه لوله های ادراری است , که تعداد لوله های ادراری در هر کلیه 

 لوله ی ادراری تشکیل شده است 

 از اجسام مالپیدی  .1

 لوله های پیچیده ی نزدیک یا پروکسیمال  .2

) صائد 3) قوس هنله   decending2) پایین رو 1است :  شکل است و سه قسمت  uلوله هنله  که  .3

 هنله 

  distalو لوله ی پیچیده ی دور یا  .4

 , collecting tubulesو بعد در انتها لوله ی جمع کننده یا  .5

 نفرون شامل دو قسمت است

 الپیگی , پروکسیمال, لوله هنله , دیستال.  اجسام مقسمت اول:  .1

 ادرار است که از لوله های جمع کننده تشکیل شده است.   خارج کننده قسمت دوم آن حامل .2



تحت  شودیم هیکه وارد قشر کل انیاز شر یشاخه ا  یگیشده است از گلومرول مالپ لیتشکاجسام مالپیگی :  

سپس تحت  ندیگویآوران  داخل کپسول بومن شده و بصورت کالفه در امده که  به آن گلومرول م انیعنوان شر

 قشر یا کورتکس کلیه شامل دو قسمت است :  شود یوابران از کپسول خارج  م انیعنوان شر

 البیرنت : تشکیل شده است از اجسام مالپیگی , پروکسیمال و دیستا  , .1

ی فررن : از سائد نازل هنله + لوله جمع کننده  , یعنی از مرکز اومده به داخل. تنها چیزی که اشعه ها  .2

 از قسمت قشر در مرکز نمیبینیم قوس هنله است .  

 از دو الیه تشکیل شده است: کپسول بومن 

) الیه ی احشایی  که کامال روی گلومرول مالپیگی را میپوشاند و با میکروسکوپ نوری و رنگ آمیزی معمولی 1 

ته های سلول هایی را میبینیم بنام پودوسایت : فقط هسته های این سلول را روی گلومرول میبینیم فقط هس

 چون حدودش دیده نمیشود . 

) الیه جداری : ازیک ردیف سلول سنگ فرشی  تشکیل شده است که ادامه ی این سلول ها را لوله ی 2

ی تشکیل شده است بنام فضای کپسولی و اولین پروکسیمال را  تشکیل میدهد ,  بنا براین بین دو الیه فضای

  می شود. تشکیل ادرار شکل گرفته و جایی است که ادارار در آنجا شکل میگیرد  یعنی تصفیه خون 

پروکسیمال یا لوله پیچیده نزدیک : دیواره ی آن تشکیل شده است از یک ردیف سلول های استوانه ای که  

قرار گرفته است یا میکرو پرز , که نوع میکروویلی ان نا  سلول ها تیره رنگ است و در سطح سلول ها میکروویلی

 منظم است اصطالحا به ان حاشیه ی مسواکی میگویند  

لوله پیچیده ی دور یا دیستال : تشکیل شده است از یک ردیف سلول های مکعبی ,رنگ سیتوپالسمش روشن 

 تر, و قسمتی از دیستال در تنظیم فشار خون دخالت دارد .  

 مقطع لوله ای دیده میشود :  4ه مرکز کلی

 نازل .1

 قوس  .2

 سائد هنله  .3

 لوله ی جمع کننده  .4



 که بین این لوله ها بافت هم بند قرار گرفته است,  

 دو به دو لوله ها از نظر پوششی شبیه به هم هستند ,

ر لوله ی جمع دو لوله ی اول سائو هنله و جمع کننده : پوشش هر دو مکعبی ساده است و تفاوت آن ها , د 

کننده حدود سلول ها مشخصه و سلول روشن است ولی در سائد هنله حدود سلول ها نا مشخص و رنگ 

 سیتوپالسم آن تیره است , 

دو لوله ی بعدی  نازل و قوس هنله است که هردو پوششون سنگ فرشی ساده است , و تفاوت آنقوس هنله 

 یک سلول دارد.   دیواره فقط یک سلول دارد ولی نازل هنله بیش از

 گردش خون کلیه:

شریان که شاخه ای از آئورت هست از ناف کلیه وارد مرکز کلیه شده , بدون انشعاب مستقیم وارد قشر میشود   

در قشر کلیه تبدیل میشود به شریانی به نام شریان اوران و در داخل کپسول بومن آن کالفه ی مویرگی را 

تحت عنوان شریان وابران وارد مرکز کلیه میشود  این نوع گردش خون را  تشکیل میدهد  بنام گلومرول و سپس

recta  . یا مستقیم میگویند 

شریان وابران وارد میشود داخل کپسول و کالفه ای رو تشکیل میدهد و بعد بعنوان اوران خارج میشود.جداری از 

ای ستاره ای شکلی تشکیل یک ردیف سلول سنگ فرشی تشکیل شده است و احشای از فوتوسایت( سلول ه

شده است که دارای زوائد پا ماند است و هسته درشت است و چون با میکروسکوپ نوری و رنگ امیزی معمولی 

حدود سلول را نمیبینیم تنها چیزی که دیده میشود هسته الیه های احشایی است و  فضای روشنی است بنام 

 کپسال اکسپین. 

ه ای شکلی است دارای زوائد پا مانند که اطراف شریان را گرفته ( اطراف سلول های پوتوسیت سلول های ستار

 مویرگ) و تشکیل سد  خونی را میدهد. 

 یکی از کارهای کلیه تنظیم فشار خون است. 

طرز قرار گرفتن لوله های ادراری در داخل کلیه  طوری است که همیشه قسمتی از این دیستال مجاور با 

ست که بین این دو قسمت بافت هم بند قرار گرفته است و در این سه قسمت تغییری قسمتی از شریان آوران ا



که در زمان افت  juxtaglomerularمیبینیم که مجموعه ی این تغییرات سیستمی را میسازند , بنام سیستم 

 فشار خون این سیستم روشن میشود .  

مجاور با شریان آوران است حدود سلول ها از بین  ابتدا تغییر در قسمتی از دیستال است , قسمتی از دیستال که

رفته و هسته ها کنارهم قرار میگیرند و منطقه ی تیره ی را تشکیل میدهند بنام ماکوالدنسا , تغییر بعدی در 

شریان آوران است که در الیه ی میانی شریان اوران دیده میشود که سلول های عضالنی صاف که بشکل دوکی 

وجهی تبدیل میشوند که به آن ژوکستاگلومروالرسل میگویند , تغییر سوم را در بافت هم  است سلول های چند

یا پلکیسن , که مجموعه  lacisبند میبینیم: در داخل بافت هم بند این دو قسمت سلولی قرار گرفته است بنام 

ی ترشح میشود بنام ی آن سیستم ژوکستال را درست کرده است , در زمان افت فشارخون از این دستگاه ماده 

تقسیم میکند. این ماده  وارد  قشر  2, اثرکرده و آن را به  1رنین که رنین در داخل خون برروی آنژیوتانسین 

فوق کلیه شده و آن را وادار به ترشح هورمونی میکند بنام آلدسترون , که این هورمون بازجذب سدیم و بدنبال 

به حد آستانه میرساند  گاهی باعث افزایش فشار خون میشود و بدون آن آب در لوله های ادراری فشار خون را 

 اینکه متوجه شویم کلیه فشار را می اورد پایین. 

مقطع میبینیم که بین این مقاطع بافت هم بند است , و در داخل بافت هم بند سلول  4در قسمت مرکزی کلیه 

ده ی ترشح میکند بنام پروستاگالندین که های موجود بنام های شبه لنفوسیت و شبه مونوسیت است , ما

 دریچه ژوکستال را میبندد و دفع سدیم و بدنیالش دفع اب و  فشار پایین می اید. 

 طحال

بزرگترین عضو دستگاه دفاعی طحال است. طحال قبل ازتولد عمل خون سازی دارد. بعد از تولد تبدیل به عضو 

ماکروفاژی می شود و به عنوان بانک خون شناسایی میشود. اطراف طحال را کپسولی از بافت هم بند احاطه 

سول همراه با رگ خونی را کرده که همراه با کپسول، رگ خونی هم دارد. طحال میشود. استتال های کپ

Trabeculae .میگویند 

 Redپولپ قرمز   (White pule   2پولپ سفید یا پالپ سفید  (1طحال از دو قسمت تشکیل شده است : 

pule    

 ولی  ،از اجتماعی از لنفوسیت ها تشکیل شده است که بصورت توده ای است  :پولپ سفید



وسیت ها , مونوسیت ها , اسیدو فیل ها , بازفیل و نوتروفیل و پالکت سلول هایی دارد که شامل لنف :لپ قرمزوپ

تشکیل داده اند که  یطناب وهمه ی سلول ها بدنبال هم قرار گرفته اند ها هستند که  RBC ،و گلبول های قرمز

فضاها  بنام سینوزوئید که خون مستقیما وارد این، بین طناب ها فضایی ایجاد شده .پالپی میگویندآن طناب به 

 میشود . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


