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 فهرست

 با کار یمقدمات اصول ريیفراگ و یشناس بافت شگاهیآزما با ییآشنا: اول آزمایش

 کروسکوپیم

 گریکدی از آنها زیتما نحوه و یپوشش بافتهاي انواع مشاهده :دوم آزمایش

 همبند بافتهاي انواع مشاهده :سوم آزمایش

 بانیپشت همبند بافتهاي انواع مشاهده :چهارم آزمایش

 (مرکزي و یطیمح اعصاب) یعصب بافتهاي مشاهده :پنجم آزمایش

 یعضالن بافتهاي مشاهده :ششم آزمایش

 خون گردش دستگاه مشاهده :هفتم آزمایش

 یمنیا ستمیس المهاي مشاهده :هشتم آزمایش

 1  گوارش دستگاه مشاهده :نهم آزمایش

 2  گوارش دستگاه مشاهده : دهم آزمایش

 گوراش مهیضم غدد مشاهده :ازدهمی آزمایش

 ادراري و یتنفس دستگاه مشاهده :دوازدهم آزمایش

 پوست و نیاندوکر دستگاه مشاهده :زدهمیس آزمایش

 مرد یتناسل دستگاه مشاهده :چهاردهم آزمایش

 زن یتناسل دستگاه مشاهده :پانزدهم آزمایش
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 کار مقدماتی اصول فراگیري و شناسی بافت آزمایشگاه با آشنایی:  اول آزمایش

 میکروسکوپ با

 بافت شگاهیآزما در را کروسکوپیم با کار یمقدمات اصول دیبا دانشجو قسمت نیا در

 کروسکوپیم ریز در را الم کی بتواند یئیش هاي یعدسبا  یخوب به و گرفته فرا یشناس

 چه هر میتفه براي نیهمچن . دینما مشاهده مختلف هاي ییبزرگنما با و کرده میتنظ

 الم کی هیته مراحل از مختصري حاتیتوض یشناس بافت یعمل شگاهیآزما در کار بهتر

 ها دستگاه و مراحل با کینزد از دانشجو و شود یم داده یانسان ای جانوري هاي نمونه از

 .شود یم آشنا

 : یشناس بافت الم هیته مراحل -الف

 وجود به مبرم ازین نوري، کروسکوپیم قیطر از بدن بافتهاي یکیستولوژیه یبررس براي

 مناسب یبافت نمونه کی

 :آورد بدست توانیم ریز مختلف روشهاي از را نمونه نی. ااست

 یشیسا مقاطع - (Ground section ) . دندان و استخوان براي

 ریاسم هیته - (Smear Technique ) . استخوان مغز و خون براي معموالً

 میضخ مقاطع هیته - (Thick Section ) . ردیگ یم صورت خاص موارد در عمل نیا

 نازك مقاطع هیته - (Sectional Method ) بافت و سلول اتیجزئ بهتر صیتشخ براي

 نیب از انجمادي روش - (Frozen Section ) اضطراري مواقع در عمل عیتسر براي

 براي . شود حفظ دائم طور به کماکان که است یبرش هیته قهیطر نیبهتر روشها نیا

 رنگ و دهیبر را نازك هیال کی شده تثبت بافت کوچک قطعه از ابتدا برش نیا هیته

 چسبانند، یم المل آن روي بر سپس دهند،یم قرار شهايیش الم کی روي بر و نموده

 ) ای نمونه ، شود یم یکروسکوپیم مشاهدات آماده قیطر نیبد که اي مجموعه

 Specimen ) .دارد نام
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 دیاسال روي بر موجود بافت که شودیم یتلق آل دهیا یهنگام یکروسکوپیم نمونه کی

 هیته براي .کند حفظ بوده، بدن در که آنچنان را خود یمولکول و ییایمیش مواد کمک به

 ریز مراحل از و شده هیته وانیح ای انسان جسد از بافت از قطعهاي دیبا نمونهاي، نیچن

 : گردد زيیآم رنگ سپس و دینما عبور

 Fixation – A :کردن ثابت

 و سرعت به آن از پس بالفاصله ای و وانیح بدن از برداشتن از شیپ را بافت قطعات دیبا

 از ريیجلوگ براي مرحله نیا قرارداد کننده تیتثب محلولهاي معرض در یکاف مقدار به

 جامد – بافت یکیزیف ساختمان حفظ– هایباکتر ای ( زیاتول ) مهایآنز توسط بافت هضم

 صورت بافت نمودن سخت و بافت انکسار درجه حفظ – توپالسمیس ديیکلوئ مواد نمودن

 کیاست دیاس – میپتاس کروماتیب – الکل – نیفرمال یاثبات محلولهاي نیمهمتر ردیپذ یم

 % 10 نیفرمال از همه از شتریب کنیل و است مواد نیا از یمخلوط ای و کیاسم دیاس –

 .بافت حجم برابر نیچند مقدار به البته ) شود یم استفاده

 Dehydration – B :  ريیآبگ

 کمک به لذا باشندینم حل قابل نیپاراف در و هستند یآب یاثبات محلولهاي اغلب چون

 آب است، مطلق الکل تا 50 از صعودي هاي غلظت با اتانول غالباً که جاذب ماده کی

 جذب از ريیجلوگ خاطر به عمل نیا بودن یجیتدر علت .شودیم گرفته بافت یاضاف

 14 پاساژ دستگاه در مرحله نیاباشد.  یم آن یدگیچروک جهینت در و بافت آب کبارهی

 . کشد یم طول ساعت

 Clearning – C :  نمودن شفاف

 ) معموالً  که جاذب ماده کی توسط لذا ندارد را نیپاراف در انحالل تیقابل الکل چون

Xylol )  نیا توسط بافتها .ندینما یم آن نیگزیجا را لولیگز و گرفته را الکل باشد یم 

 ساعت 12-6  حدوداً ین مرحلها گردند، یم نور عبور قابل و شده اشباع یچرب حالل

 .کشد یم طول

 Impregnation - D :  یآغشتگ
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 آنها شده یخال محل دیبا و روند یم نیب از کردن شفاف مرحله در یچرب رینظ موادي

 در شده شفاف نسج عمل نیا براي .کند حفظ را خود یعیطب حالت نسج تا نمود پر را

 زین نیدیسلوئ و نیژالت مثل گريید مواد از توان یم. شود یم برده فرو مذاب نیپاراف

  .است ساعت 9-8 مرحله نیا مدتنمود.  استفاده

 Embedding – E :  ريیگ قالب

 نیپاراف حاوي قالب در مناسب کامالً تیوضع در شده آغشته بافت قراردادن مفهوم به

 از پس زمان نیا در .است بافت بلوك کی صورت به آن نمودن جامد سپس و مذاب

 – یطول صورت به ريیگ مقطع جهت به بسته را نمونه قالب، کف در نیپاراف ختنیر

 . دهند یم قرار آن در مورب – یعرض

 Sectioning – F :  ريیگ مقطع

 چاقوي کمک به و نموده نصب کروتومیم روي بر را آماده بلوك مرحله نیا رد -1

 هیته کرونیم – ها آن که شود یم دهیبر متر یسانت 20-6 قطر به ییها برش کروتومیم

 25 طول به هم سر پشت نوارهاي عمل یط در ندینما یم

 قطعه از بعد و قرارداده ینسج چروکهاي شدن باز منظور به درجه 30 الکل روي بر را

 سوزن توسط کردن قطعه

 .شوند باز یبکل تا دهند یم قرار درجه 37 گرم آب حمام روي بر حیتشر

 Mounting – G :  چسباندن

 و کرده آغشته نیآلبوم محلول به را باشند خود سطح در یچرب فاقد که زيیتم المهاي

 کمک به یآرام به سپس

 اتوکالو دستگاه در را شده آماده المهاي سري بعد کنندیم جمع آب روي از را مقاطع آنها

 ذوب نیپاراف تا قرارداده

 .گردد دفع و شده

 Staining – H :  زيیآم رنگ
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 سلولهاي شتریب وضوح جهینت در و یعیطب نوري تضاد شیافزا زيیآم رنگ از منظور

 مواد و بافت اجزاء ، مختلف

 مثل مختلف رنگهاي از کار نیا براي . باشدیم آن یخارج H&E ، ماسون کروم تري

 نیائوز – نیلیهماتوکس

 ، PAS - بلو نیلیآن Aniline blue رنگ از معموالً یول . شود یم استفاده ... و
Massons Trichrome 

 قرمز تا یصورت توپالسمیس و اهیس تا یآب هسته آن در که شودیم استفاده نیروت طور به

 زيیآم H&E و گردد یم

 از کیتفک قابل ریغ کولریرت رشتههاي و قرمز تا یصورت کیاالست و کالژن رشتههاي

 یکم ت صور به رشتهها ریسا

 و انتالن چسب قطره کی توسط نمونهها زي،یآم رنگ از پس . شوندیم دهید یصورت

 .شوندیم دهیپوش المل

: ( Artifact ) فکتیآرت 

 به ای و یکیتکن فقر از یناش یشگاهیآزما خطاهاي جهینت در که ناخواستهاي حالتهاي به

 - یم رخ یتصادف صورت

 نیچ و شدن دوال ، چروك و نیچ – مواد رسوب جمله از مختلف صور به تواندیم و دهد

 شکاف و مقطع یخوردگ

 . باشد نمونه مختلف قسمتهاي نیب

 : ريیگ برش جهت

 یم هیته مقطع کی فقط نه و متعددي مقاطع معموالً یبافت نمونه هر از نکهیا لیبدل

 کی از مختلف برشهاي شود،

 مثال عنوان به .باشد داشته یمتفاوت هاي منظره است ممکن سلول کی یحت و بافت

 مشابه را مرغ تخم کی اگر
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 گذشته هسته از برش گاه و است رهايیدا گاه و یضیب یگاه آن برش میکن فرض سلول

 یزمان و است تیرؤ قابل و

 جهت نوع به نمونه مشاهده از قبل است بهتر کالً .شودینم دهید لذا و است نگذشته آن از

 به تواندیم که آن ريیگ

Oblique section ) مورب ای و ( Cross section ) یعرض ای و ( Longitudinal 

section ) یطول صورت 

 . نمود توجه باشد (

 :یمعمول نوري کروسکوپیم با کار مراحل( ب

 معموالً نوري کروسکوپیم کی ( Ocular ) ) یئیش یعدس چهار و 10 ییبزرگنما با

 یچشم یعدس دو داراي

 هايییبزرگنما با – 10 – کیاپت بخش قسمت دو نیا مجموعاً که است ( 100 و 40

 Objective ) 4 ) ریمتغ

 شودیم دهینام دستگاه Condenser در یمهم کاربرد که است موجود کروسکوپیم در

 نام به یقسمت نیهمچن .

 لتریف کی و افراگمید کی و همگرا یعدس چند از و دارد مشاهده مورد ریتصو تیفیک

 دیسف نور به زرد نور لیتبد

 تا آن افراگمید شده زيیآم رنگ المهاي براي شهیهم دیبا معموالً که است شده لیتشک

 مورد در یول باشد باز آخر

 کنتراست جادیا باعث کندانسور افراگمید بستن با معموالً رنگ بدون مرطوب المهاي

 بهتر لیتشک براي یمصنوع

 محل که داشته قرار یئیش هايیعدس ریز در یکیمکان صفحه کی . شوند یم ریتصو

 یبررس مورد نمونه ريیقرارگ

 در اهرم دو و شده هیتعب صفحه نیا وسط در یسوراخ نمونه از نور عبور براي لذا است

 باعث صفحه نیا راست سمت
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 تنه روي بر . گردد یم نظر مورد الم بردن چپ و راست به ای کردن عقب و جلو

 کننده فوکوس چیپ دو کروسکوپیم

 صفحه روي بر الم قراردادن از پس توان یم آن لهیوس به که است موجود کرویم و ماکرو

 الم سطح فاصله یکیمکان

 لیتشک براي را یئیش یعدس سطح تا ( Functional space ) براي کار فضاي نیا که

 نمود میتنظ ریتصو بهتر

 سطح به کامالً یعدس لذا است کمتر هم از 100 یعدس براي و شتریب همه از 4 یعدس

 معموالً و چسبد یم الم

 یعدس ، یعدس نیا به و شود یم استفاده ونیمرسیا ای سدر روغن از یعدس نیا براي

 . شود یم گفته زین یروغن

 یعدس دو و گذاشته 4 روي بر را یئیش یعدس و نموده روشن را کروسکوپیم ابتدا

 یم حرکت آنقدر را یچشم

 آن المل که یصورت به را الم سپس شود مشاهده روشن رهیدا کی چشم دو با تا میده

 روي بر باشد باال سمت به

 ریتصو تا نموده میتنظ را کار فضاي فوکوس چیپ با سپس داده قرار یکیمکان صفحه

 بر آنگاه شود دهید یواضح

 میینما مطالعه را نمونه شتریب هاي ییبزرگنما با تا داده رییتغ را ها یعدس اجیاحت حسب

 در است ذکر قابل .

 . شود یم کم دید دانیم عمق و ریتصو وضوح شریب ییبزرگنما
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 دوم آزمایش

 یکدیگر از آنها تمایز نحوه و پوششی بافتهاي انواع مشاهده

 (( حالب -ناي -پوست- مري - صفرا سهیک -دیروئیت ))

 را بدن حفرات یداخل سطح و ( پوست ) بدن یخارج سطوح اساساً  یپوشش بافتهاي

 اصوالً لذا دهند یم پوشش

 سپس و نموده دایپ را موردنظر نمونه نالیلوم سطح دیبا آنها استقرار محل افتنی براي

 یپوشش بافت نوع یبررس به

 شود مشخص بافت نوع بودن مطبق ای ساده دیبا ابتدا کار نیا براي . پرداخت نظر مورد

 اگر که صورت نیبد آنهم

 سلول طبقه کی از فقط ( simple) ) مطبق شود لیتشک سلول طبقه چند از اگر و بوده

 است شده لیتشک

 عوامل و اتصاالت لیبدل یپوشش سلولهاي چون نمود دقت دیبا آن از پس . باشدیم

 stratified ) یخوب به یجانب

 و غشاء حد یبافت مقاطع در معموالً لذا ، شدهاند فشرده درهم و دهیچسب گریکدی به

 مشخص سلول وپالسم تیس

 مورد در . برد نظر مورد یپوشش بافت نوع به یپ هسته نوع روي از توانیم فقط و نبوده

 هسته به مطبق بافت

 . گردد مبذول توجه دیبا یسلول هیال نیآخر

: ( Thyroid ) دیروئیت – الف 

 استطاله که است کرده احاطه سست همبند بافت جنس از کپسول کی را دیروئیت اطراف

 میپارانش داخل به ییها

 رگهاي ها استطاله نیا همراه و کند یم میتقس ییلوبولها به را آن و فرستد یم غده

 زین اعصاب و یلنف و یخون
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 کولیفول نام به یساختمان واحدهاي لوبولها همبندي داربست روي بر شوند یم غده وارد

 به که دارند قرار ( حباب )

 عیما معموالً کولهایفول نیا درون . باشند یم مختلف هاي اندازه به و نامنظم کروي شکل

 ) دیکلوئ نام به یرنگ قرمز

 سطح بر که است مدوري هیپا غشاء کی دیروئیت کولیفول هر طیمح در و شود یم دهید

 Colloid ) اء غش نیا درون

 : است گرفته قرار سلول نوع دو

 تیوضع و غده حالت به نسبت سلول نیا : کوالریفول سلول ای یاصل سلول – 1

 به است متفاوت آن یکیولوژیزیف

 ساده یسنگفرش آن پوشش و عیما از پر و بزرگ باشد فعال ریغ کولیفول اگر مثال عنوان

 کی در بالعکس و است

 حباب کی در . گردد یم اي استوانه تا یمکعب پوشش و کمتر عیما مقدار فعال کولیفول

 قیرق دیکلوئ ماده فعال ریغ

 همه است ممکن الم کی در ) است لیدوفیاس و ظیغل فعال حباب کی در و لیبازوف و

 ریغ همه ای و فعال حبابها

 . ( باشند دو نیا از یمخلوط ای و فعال

 سلول کی یاصل سلولهاي و کولهایفول جدار هیپا غشاء نیب در : کولریپارافول سلول – 2

 هسته با روشن و بزرگ

 C ( clear ) کولهایفول نیب همبند بافت الي به ال یگاه سلولها نیا ، شودیم مشاهده

 سلول نام به واضح و مدور

 سلولها نیا .( مجتمع صورت به عدد چند ای و منفرد صورت به ای ) شوند یم دهید هم

 ترشح نیتون یکلس هورمون

 ردیگیم رنگ یاصل سلولهاي از تر روشن توپالسمیس و نموده C هاي سلول از اي توده

 سلولهاي بر عالوه یگاه .
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 یم حبابها سطح از یمماس مقطع از یناش که شوندیم دهید حبابها الي البه در زین

Weber توده نام به یاصل 

 . باشد

: ( Gall bladder ) صفرا سهیک – ب 

 هاي هیال از یشناس بافت نظر از که است یتوخال و شکل یگالب یارگان صفرا سهیک

 بافت – یعضالن – یمخاط

 العاده فوق صفرا سهیک مخاط . است شده لیتشک سروزي غشاء و یعضالن دور همبند

 آن ومیتل یاپ و بوده دار نیچ

 بر عمود اي هسته و ( موکوس ترشح خاطر به ) روشن توپالسمیس با ساده اي استوانه

 بر پوشش نیا باشد یم قاعده

 ومیتل یاپ است مخاط آستر همبند بافت ، ومیتل یاپ بانیپشت و دارد هیتک هیپا غشاي

 عمق به نقاط یبرخ در مخاط

 غده چند مخاط آستر در ، آورند یم وجود به غده هیشب کولهايیورتید و رفته فرو خود

 . دارد وجود یموکوس

: ( Esophagus ) مري – ج 

 ریز – مخاط ، باشد یم صیتشخ قابل هیال چهار گوارش هیبق همانند مري ساختار در

 سیآدوانت و عضالت – مخاط

 تنگ و افتاده هم روي باًیتقر و شکل اي ستاره حالت باشد غذا فاقد یوقت مري لومن .

 انقباض خاطر به ) دارد

 عضله و مخاط آستر ، پوشش قسمت سه شامل که مري مخاط قسمت در ( عضالت

 نوع از پوشش . است یمخاط

 فیرد کی هیپا غشاء روي بر ابتدا که صورت نیبد است یشاخ ریغ یسنگفرش مطبق

 با منشوري تا یمکعب سلول
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 چند سلول طبقه چند آن روي بر و گرفته قرار اي هیپا هیال نام به رنگ پر یضیب هسته

 هسته با خاردار ای یسطح

 کینزد سطح به سلولها نیا چه هر که دارد وجود مشخص یسلول غشاء با مدور ای یضیب

 هسته و تر پهن ، شوند یم

 آستر همبند بافت . ندیگو یم یسطح سلولهاي هیال نیا به که گردد یم تر یدوک آنها

 صورت به مخاط

 . است کرده روي شیپ غشاء ریز تا الیپاپ نام به شکل یانگشت هايیبرجستگ

: (Skin) پوست -د 

 .است شده لیتشک پودرمیه و درم درم،یاپ قسمت سه از پوست

 مشابه یشاخ یسسنگفرش مطبق ومیتل یاپ .است یشاخ یسنگفرش مطبق بافت درمیاپ

 نیا با است یشاخ ریغ نوع

 توپالسمیس درون و داده دست از را خود هسته رسند یم سطح به سلولها یوقت که تفاوت

 یقراوان ریمقاد آنها

 به شروع شکل یفلس صورت به شده خشک سلولها نیا سپس ، شود یم جادیا نیکرات

 - هیال نیا که کندیم زشیر

 پوستهاي در آن ضخامت .است صیتشخ قابل پوشش سطح در یبخوب شده ختهیر هاي

 در . است متفاوت مختلف

 سطح به عمق از .است نازك مودار پوست در و میضخ پا و دست کف موي بدون پوست

 ) اي هیپا سلولهاي شامل

 یدوک هسته و محور ستوپالسم با منشوري سلولهاي (Spinal) ( چند درشت سلولهاي

 خاردار هیال ، ( واضح

 هسته با یسطح (granular) ( قرار سطح با موازي که سلول هیال 5 تا 4 از متشکل

 دار دانه هیال ، ( واضح مدور
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 نیالیکراتوه بنفش هاي دانه حاوي و گرفته (Lucidum) ( و هسته که ها سلول از نواري

 شفاف هیال ،(هستند

 یم مشاهده میضخ پوستهاي در فقط و باشند یم نیئدیال ماده حاوي و نداشته ارگانل

 یشاخ هیال ، ( شوند

 (Corneum) ( .باشدیم ( شوندیم زشیر دچار بزودي و شدهاند نیکرات حاوي سلولها

: ( Trachea ) ناي – ه 

 مخاط که است شده لیتشک سیوآدوانت مخاط ریز – مخاط از یشناس بافت لحاظ از ناي

 آستر و پوشش از آن

 چه اگر سلولها که است دار مژه کاذب مطبق نوع از پوشش ، است شده لیتشک مخاط

 بر همه و هستند هیال کی

 صورت به مختلف جهات در ها هسته گرفتن قرار لیدل به کنیل دارند هیتک هیپا غشاء

 در . رسند یم نظر به مطبق

 هاي رشته تعدادي لنفاوي سلولهاي و همبندي بافت سلولهاي بر عالوه مخاط آستر

 قرار یطول صورت به کیاالست

 در . اند گرفته C دو صاف عضله مقداري و کیبرواالستیف گامانیل کی توسط که شکل

 غضروف کی ناي مخاط ریز

 مشاهده یموکوس و سروزي غدد اديیز تعداد نیهمچن و اند شده متصل هم به آن لبه

 ریز خارج در . شود یم

 که است موجود سیآدوانت نام به اعصاب و عروق حاوي نامنظم همبند بافت کی مخاط

 یم متصل مري به را ناي

 . کند

 غدد همان سلول انتهاي در یدوک هسته با روشن یحباب سلولهاي که است ذکر قابل *

 یعنی نیاگزوکر یسلول تک

 گابلت سلولهاي ( Goblet ) . است مشاهده قابل پوشش سطح در زین مژه و باشند یم
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: ( ureter ) حالب – و 

 داراي و کوچک اریبس یعرض مقطع در کند یم متصل مثانه به را ها هیکل که عنصر نیا

 شکل اي ستاره لومن

 از بافت نیا است ریمتغ ای شنالیترانز پوشش داراي نالیلوم سطح در است یمشخص

 شده لیتشک سلول هیال چند

 استوانه ای یمکعب ، کوچک سلول فیرد کی ، از عبارتند سطح به عمق از بیترت به که

 ای ضويیب هسته با کوتاه اي

 مدور هسته با شکل یراکت سلول هیال چند ، اي هیپا سلولهاي نام به سلول مرکز در گرد

 از که هیال نیآخر و

 یراکت سلول 3 یال 2 حدود سلول هر و داشته خود مرکز در هسته دو که ییسلولها

 نام به و پوشاند یم را شکل

 ) داخل در ادرار که یموقع در پوشش نیا ضخامت . است شده لیتشک شوند یم گفته

giant cell ) وسلولید 

 . باشند ادرار حاوي مناطق نیا که است یوقت از شتریب اریبس ستین حالب ای مثانه

 یم مشاهده زین شابراهیپ ابتداي و مثانه و زنايیم ، هیکل لگنچه در ومیتل یاپ نوع نیا

 . شود
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 سوم آزمایش

 همبند بافتهاي انواع مشاهده

 ((اي قهوه یچرب و دیسف یچرب ، تاندون ، پوست پودرمیه و درم))

: ( Skin ) پوست –الف 

 مطالعه را ( سست و نامنظم متراکم ) همبند بافت نوع دو تواند یم دانشجو الم نیا در

 . دینما

 یم محافظت درمیاپ از که است گرفته قرار درم ، درمیاپ ریز در درست : همبند بافت

 ای پوست ریز از را آن و کند

 . است شده لیتشک کوالريیرت و الريیپاپ هیال دو از و کند یم جدا پودرمیه

 : یبرجستگ که باشد یم سست همبند بافت جنس از و نازك یخارج الريیپاپ هیال

Papillary layer – الف 

 ) یلنگرگاه کالژن هاي رشته هیال نیا از . است کرده جادیا درمیاپ هیپا غشاء ریز در

Papillae ) ینامنظم هاي 

 . شوند یم درمیاپ به درم اتصال موجب و شده اي قاعده هیال وارد

 : شده لیتشک نامنظم دنس همبند بافت از و است تر میضخ کوالريیرت هیال عوض در

Reticular layer - ب 

 و بوده شتریب انواع ریسا از همبند بافت از نوع نیا در کالژن هاي رشته زانیم که است

 وارده فشارهاي موازي چون

 است ممکن یچرب و عرق غدد ، مو هیال نیا در . دارند یمختلف جهات ، رندیگ یم قرار

 پوست در . باشد داشته وجود

 صاف عضالت ضهیب پوست در یول مخطط عضالت کوالریرت هیناح در سر و صورت

 . شود یم مشاهده

 در که شود یم مشاهده نیائوز نیلیهماتوکس زيیآم رنگ با پوست آزمایش نیا در *

 صورت به کالژن هاي رشته
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 .است قرمز به لیمتما ینارنج

: ( Tendon ) تاندون –ب 

 هر در است صیتشخ قابل تیبروسیف تعدادي و کالژن متراکم دستجات بافت نیا در

 کالژن هاي رشته دسته

 صورت به و وارده فشار موازي و گریکدی با موازي صورت به ( رنگ قرمز ) لیدوفیاس

 جهت کی در فشرده و منظم

 ( تینوسیتاندو ) ها تیبروسیف یدوک هسته است یطول برش چون و اند گرفته قرار

 آنها با موازي و ها رشته البالي

 رنگ با ها رشته فاصل حد در یسلول نیب اي نهیزم ماده یکم مقدار . شود یم دهید

 . است مشاهده قابل تر روشن

 : دیسف یچرب -ج

 .شوند یم دهید هستند انگشتر حلقه شکل به که دیسف یچرب اي حفره تک سلولهاي

 :اي قهوه یچرب -د

 .شوند یم دهید هیکل اطراف در مرکزي هسته و متعدد یچرب قطرات با کوچکتر سلولهاي
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 چهارم آزمایش

 پشتیبان همبند بافتهاي انواع مشاهده

 استخوان ، متراکم استخوان برو،یف غضروف ، کیاالست غضروف ، شفاف غضروف ))

 (( یاسفنج

: ( Hyaline cartilage ) شفاف غضروف – الف 

 ساختار صورت به ومیکندر پري ابتدا بانیپشت همبند بافت نیا داخل به خارج سمت از

 قرمز هاي رشته با کیبار

 هیال نیا که است مشخص هسته اديیز تعداد و رنگ I ( به ومیکندر پري قرمز رنگ که

 نوع کالژن هاي رشته از

 و بروبالستیف ، یمیمزانش سلولهاي و یخون عروق و ( هاست رشته نیهم خاطر

 . است شده لیتشک کندروبالست

 غضروف مرکز به نسبت که شود یم مشاهده اي منطقه ومیکندر پري ریز در بالفاصله

 تعداد و تر روشن رنگ از

 رشته با یکسیماتر و ( هستند نابالغ جوان هاي کندروبالست شتریب که ) سلول کمتري

 کانیگل نویآم کوزیگل و ها

 و بوده یتیکندروس نوع از سلولها غضروف مرکز در آن از پس و است شده لیتشک کمتر

 منطقه به نسبت تعدادشان

 دهید زین تیکندروس کی از شیب تواند یم مشخص الکوناي داخل در و است شتریب 1

 اتیح زمان عکس بر و شود

 در ) شوند یم دهید آن از اي گوشه در و شده دهیچروک تهایکندروس الکونا داخل در

 آن به کامالً اتیح زمان

 نویآم کوزیگل کسیماتر رایز است آن اطراف از تر رهیت الکونا هر دور ( اند دهیچسب

 نیا به ، دارد شتريیب کانیگل
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 بنفش تا قرمز از غضروف رنگ یعیطب طور به . ندیگو یم سرحدي کپسول منطقه

 مقدار به یبستگ که است رییمتغ

 باشد بنفش غضروف مرکز اگر لذا دارد آن ريیپذ رنگ محتواي و کانیگل نویآم کوزیگل

 یآب ومیپرکندر ريیز منطقه

 در . بود خواهد رنگ کم یصورت مذکور منطقه نیا باشد قرمز مرکز اگر و است روشن

 در نکهیا رغم یعل ضمن

 هنگام ای و استخوانسازي شروع براي یگاه یول شود دهید یرگ دینبا غضروف کسیماتر

 مجاور بافتهاي به دنیرس

 شروع جهت رگ زین الم نیا در که گردد یم غضروف وارد رگ « آن اطراف در و شده

 آ وارد استخوانسازي القاء و

 یمناطق در یحت و بوده صیتشخ قابل کامالً یغضروف کسیماتر و سلولها بیتخر

 شده لیتشک تازه کولهايیاسپ

 . شود یم دهید زین نابالغ استخوان

: ( Elastic cartilage ) کیاالست غضروف – ب 

 غضروف نیا . شود یم مشاهده ومیکندر آنپري اطراف در و شود یم مشاهده گلوتیدراپ

 غضروف هیشب لحاظ هر از

 فراوان کامالً یارتجاع هاي رشته آن اديیبن ماده در فقط که تفاوت نیا با ، است شفاف

 رشته صورت به و هستند

 سرحدي کپسول هیدرناح خصوصاً الکونا اطراف بنفش کسیماتر در قرمزرنگ نازك هاي

 قابل ها الکونا نیماب و

 . است صیتشخ

:(fibrocartilage) برویف غضروف -ج 

 و سیپوب زیمفیس در و دارد غضروف و متراکم همبند بافت نیب یساختمان غضروف نیا

 اي مهره نیب سکید در
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 سکید در . دارد یمتفاوت ساختمان مختلف جاهاي در برویف غضروف .شود یم دهید

 سلولهاي اي مهره نیب

 دهید متراکم همبند بافت آن نیب در که کی نوع کالژن از یغن کیماتر با تیکنروس

 سیپوب زیمفیس در .د شویم

 .شودیم دهید برویف و شفاف غضروف

: ( Compact bone ) متراکم استخوان – د 

 نام به متحدالمرکز یاستخوان هاي غهیت از اساساً  متراکم استخوان

 از یخوب به باشند یم متحدالمرکز هاورس کانال به نسبت ها غهیت نیا که شده لیتشک

 Lamellae روي

 واضح . داد صیتشخ را متراکم استخوان توان یم کوچک مجاري و یهاورس ستمهايیس

 اندازه در تفاوت که است

 که است مجاري اطراف یاستخوان هاي هیال شدن یمعدن زمان خاطر به هاورس مجاري

 باشد تر کوچک مجرا چه هر

 نامشخص جهت با یاستخوان غهیت چند یگاه . است هاورس ستمیس شتریب سن نشانگر

 هاورس ستمیس دو نیب در

 ستمیس نام به که شود یم دهید ( Interestitial Lamella ) حاصل که شود یم خوانده

 ینینابیب غهیت ای ینینابیب

 وصل بهم رابط مجراي کی توسط هاورس مجراي دو یگاه ضمن در . است استخوان

 Remodeling که اند شده

 . است شده مشخص زدن مقطع هنگام در که است ولکمن کانال همان رابط مجراي نیا

 شبکه استخوان نیا : یاسفنج استخوان – ه ( Trabeculae ) نیا تقاطع از . است

 یاستخوان نوارهاي از یدرهم

 ترابکوالها شود یم جادیا است استخوان مغز حاوي که شکل یاسفنج ییفضا نوارهاي

 و کنواختی قرمز رنگ
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 کالژن هاي رشته موازي منظم عیتوز و کمتر تعداد با کوچکتر یتیاستئوس سلولهاي

 مجاري یدرون سطح در . دارند

 . شود یم مشاهده استئوکالست تعدادي و استخوان اجدادي سلولهاي با اندوستئوم

 مفصل – و

 دو از زیف یدواپ واجد مرکز در است شده هیته نیجن انگشت مفصل از که الم نیا

 که است مفصل مجاور استخوان

 کندروبالستهاي که دارد ینیجن حالت آنها غضروف و نشده یاستخوان هنوز زیف یدواپ نیا

 دار استطاله مرکزي هیناح

 سلولهاي مشابه و کروي هسته با ( Fetal chondroblast ) زهایف یاپ نیسطحا در یول

 و هستند یمیمزانش

 کندروبالستها Flat اند گرفته قرار یافق جهت در اً بیتقر فشرده صورت به و داشته

 توپالسمیس و ضويیب هسته

 ) ، نیچ دو آن طرف دو در و شده مشخص کامالً زیف یاپ دو نیب یمفصل حفره

Flattened chondroblast) 
 آنها روي بر که است مشخص الینویس A ( و ( بروبالستیف هیشب B ( ( ماکروفاژ هیشب

 سلول دو با الینویس پرده

 که است مشکل هم از سلول دو نیا صیتشخ نوري کروسکوپیم ریز در که گرفته قرار

 کپسول یداخل هیال پرده نیا

 هیال نیا که شود یم دهید ، شده لیتشک کالژن هاي رشته از و بوده بروزهیف که یمفصل

 استخوان دو وستیپر به

 همراه ( متراکم یگاه ) ست همبند بافت پرده دو نیا نیب ، است شده متصل هم مجاور

 اهده مش عروق و یچرب با

 مشخص یخوب به شدن استخوان زهایف یاپ از یکی در مفصل مقابل سمت در . شود یم

 که یقسمت یعنی ) است
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 دهد یم انجام را استخوانسازي یغضروف داخل قیطر به سازد یم را ندهیآ زیافید همان

 را یاستخوان قهی یبخوب و (

 . داد صیتشخ توان یم

 لیتشک حال در وبالستهایم ، بندي دسته و لیتشک حال در تاندونها مفصل اطراف در

 و یعضالن تهايیوسیم

 بدون کسیماتر و شکل اي ستاره سلولهاي با یمیمزانش بافت و یخون عروق نیهمچن

 در ینیجن پوست و رشته

 . باشد یم مشاهده قابل یبخوب ، مشخص بندي هیال بدون لیتشک حال
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 پنجم آزمایش

 ( مرکزي و یطیمح اعصاب ) عصبی بافتهاي مشاهده

 یطیمح عصب – دار نیلیم یطیمح عصب – یعصب ونیکانگل -مغز – مخچه – نخاع ))

 (( شوان واجد

: ( Spinal cord ) نخاع – الف 

 باشد متفاوت ظاهري شکل و اجزاء لحاظ از تواند یم نییپا به باال از نخاع یعرض مقطع

 سه پرده خارج سمت از .

 مشاهد قابل زین خاکستري و دیسف ماده ساختار داخل در و بوده صیتشخ قابل مننژ هیال

 . باشد یم

Epidural نام به یقسمت ( شود ینم دهید مغز در ) نخاع شامه سخت خارج در : ( 

Meninges ) مننژ – A 

 ردیگ یم قرار شامه سخت یخارج سطح و ها مهره وستیپر نیب واقع در که دارد وجود

 space بافت یکم حاوي و

 کی فقط مخچه و مخ عکس بر که شامه سخت آن از پس . است عروق و یچرب ، ندیهم

 متراکم همبند بافت با هیال

 آن نیب و است هیال دو مخ در ) شود یم مشاهده است ساده یسنگفرش سلولهاي و

 محل که یخون نوسهايیس

 فضاي و هیعنکبوت آن از پس . ( شود یم لیتشک هستند ینخاع – مغزي عیما هیتخل

 که شده لیتشک هیعنکبوت ریز

 و دارد زین کیاالست ، کالژن هاي رشته بر عالوه که است نیا در شامه سخت با آن فرق

 یخون رگهاي آن ضخامت از

 ریز فضاي در ینخاع – مغزي عیما . دهند ینم رگ پرده خود به و کنند یم عبور

 به الزم . دارد انیجر هیعنکبوت
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 سخت و هیعنکبوت سقف نیب ، نخاع در است ذکر subdulal محتواي که دارد وجود

 فضاي نام به یقسمت شامه

 هیعنکبوت از پس . افتد یم اتفاق منطقه نیا در ها زيیخونر شتریب و است عیما مقدار

 کی از که دارد قرار شامه نرم

 نسج بداخل عروق همراه و است دهیپوش ساده یسنگفرش سلولهاي با سست همبند بافت

 به ادی یم راه مغز و نخاع

 ریز فضاي و شامه نرم انشعاب است انچهیشر ای انیشر صورت به رگ یوقت تا که یصورت

 آنها اطراف در هیعنکبوت

 حوضچه آنها اطراف در تهایآستروس فقط شد رگیمو به لیتبد یوقت و شود یم مشاهده

 نام به که سازند یم ییها

 . هستند ارتباط در ینرون دور فضاي با که شود یم خوانده یعروق دور فضاي

 ماده مننژ ریز در H ای یخلف شاخ دو داراي و گرفته قرار دیسف ماده داخل در مانند

 B – صورت به خاکستري

 سلولهاي داراي و تر رنگ پر یقدام شاخ . باشد یم یحرکت ای یقدام شاخ دو و یسح

 در و باشد یم بزرگتري

 کهیحال در ، گرفته قرار است صیتشخ قابل یبخوب که نخاع یانیم – یقدام اریش نیطرف

 نیطرف در یخلف شاخهاي

 یانیم یخلف شکاف H . شود یم مشاهده یمیاپاند سلولهاي پوشش با ینخاع کانال

 وسط در . اند گرفته قرار نخاع

 . است صیتشخ قابل دیسف ماده نرون بدون و مشبک ساختار خاکستري ماده اطراف در

 اي ه رشته ، یحرکت و یحس نرونهاي یسلول جسم ، ها ینوروگل از خاکستري ماده

 از دیسف ماده و برهنه یعصب

 . است شده لیتشک نیلیم واجد یعصب هاي رشته ، ها ینوروگل
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 ریز مشخصات با ینخاع – اي جمجمه ونیگانگل کی مقطع نخاع کنار در ضمن در *

 : شود یم دهید

 از یونیگانگل سسلولهاي ، نامنظم متراکم همبند بافت جنس از یمشخص کپسول کی

 حلقه ، کاذب یقطب کی نوع

 نظم و نیلیم واجد یعصب هاي رشته ، یونیگانگل سلولهاي بدور قمري سلولهاي کامل

 و ها رشته ريیگ قرار در

 . سلولها

Vital ) اتیح درختچه لیبدل زین یماکروسکوپ لحاظ از یبخوب مقطع : ( Cerebellum 

 مخچه – ب (

 عکس بر که شود یم مشاهده الم در یمتوال هاي شگن و نیچ . است صیتشخ قابل

 arborization ) در نخاع

 ماده . باشد یم مشخص دیسف ماده مرکز در سپس و خاکستري ماده ابتدا آن طیمح

 از و بوده هیال سه خاکستري

 هیال . باشد یم گرانوالر هیال و پورکنژي هیال ، مولکوالر هیال شامل مرکز به طیمح

 کم و رنگ قرمز و میضخ مولکوالر

 . باشد یم سلول پر کامالً و پرنگ گرانوالر هیال بالعکس است سلول

 در تا شده داده سلین زيیآم رنگ با مخچه کی انیدانشجو به بهتر صیتشخ براي *

 مقطع در ) چهارم بطن اطراف

 یعبارت به و نندیبب را آن خاکستري هاي هسته مغزي پل قسمت در ( است مشخص

 نرونها یسلول جسم مورفولوژي

 اي ستاره ، یضیب ، یقطب دو ، گرانوالر ، دالیرامیپ سلولهاي ) بدهند صیتشخ هم از را

) . 

 شده زانیآو هايیبرجستگ که ندینما مشاهده را دیکروئ شبکه چهارم بطن در نیهمچن *

 بطن بداخل شامه نرم از
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 با یخون عروق خود ضخامت در و داشته اي استوانه پوشش خود روي در که هستند ها

 . دارند ریپذ نفوذ جدار

 یم مشاهده هم کنار در نورون تعدادي دیسف ماده وسط در یگاه که است ذکر قابل *

 هسته عنوان به که شود

 . باشند یم دسته نیا از زین مغزي پل هاي هسته که شوند یم گفته خاکستري هاي

 مغز -ج

 مشخص دیسف ماده مرکز در سپس و خاکستري ماده ابتدا آن طیمح در نخاع عکس بر

 خاکستري ماده . باشد یم

 یهرم هیال ،یخارج گرانوالر هیال ، مولکوالر هیال شامل مرکز به طیمح از و بوده هیال شش

 گرانوالر هیال ،یخارج

 رنگ قرمز و میضخ مولکوالر هیال . باشد یم مورف یپل هیال و یداخل یهرم هیال ،یداخل

 بالعکس است سلول کم و

 . باشد یم سلول پر کامالً و پرنگ گرانوالر هیال

: ( Sympathetic ganglion ) کیسمپات ونیگانگل – د 

 و شود یم مشاهده نجایا در نظم خودکار ونهايیگانگل برخالف و داشته واضح یکپسول

 قرار منظم رشته و سلولها

 قمري سولهاي حلقه .دارند مرکزي هسته بوده کاذب یقطب کی نوع از سلولها . اند گرفته

 داربست . است کامل

 . باشد یم یخون رگهاي و بروبالستیف محتوي ندیهم بافت حاوي ونیگانگل

: ( Parasympathetic gang ) کیپاراسمپات ونیگانگل – ه 

 یخارج هیال حلقوي و یطول عضالت دسته دو نیب و ژژنوم الم در را ونیگانگل نیا

 ، میکن یم ه مشاهد آن یعضالن

 و رشته یکم و بوده آن از کوچکتر فقط کیسمپات همانند – . دارد یونیگانگل سلول 3
5 
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 : دار نیلیم یطیمح عصب – و

 نیلیم شود یم مشاهده است نیلیم واجد که یطیمح عصب کی از یمقطع الم نیا در

 حل یاثبات محلولهاي در

 آنها الي البه و است صیتشخ قابل آکسونها حد و است مشخص آن یخال جاي و شده

 سازنده که شوان سلول

 رشته از تر روشن ها رشته رنگ . است صیتشخ قابل هستند یطیمح اعصاب در نیلیم

 . است شوان واجد هاي

 ومیاندونور و ومینور پري هاي غالف است مشخص الم در عصب عرض و یطول مقطع – ز

 حالت است مشاهده قابل

 . است معلوم یبخوب شوان سلولهاي هسته و شوان واجد هاي رشته موج
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 ششم آزمایش

 عضالنی بافتهاي مشاهده

 (( یقلب عضله – صاف عضله – یاسکلت عضله ))

: ( Skeletal muscle ) مخطط عضله – الف 

 تعداد با دراز کامالً و انشعاب بدون هاي استوانه صورت به الم نیا در یعضالن سلولهاي

 در پهن یدوک هسته اديیز

 ریز ( Strations ) ومیزیما پري و ومیزیاندوما و شوند یم دهید مانند هاشور صورت به

 یعرض خطوط و یسول غشاء

 سلولها در هسته پر رنگ بنفش هاي توده الم از ییقسمتها در است صیتشخ قابل الم در

 ریز در یطول صورت به

 Motor end plate ( هستند نوع دو به ها هسته نیا . است ( ییانتها محرکه صفحه

 همان که گرفته قرار غشاء

 انهیپا همراه به که هستند شوان سلولهاي همان تر رهیت و تر کوچک هاي هسته آنکه اول

 منطقه نیا به یعصب

 یم یعضالن یسلول هاي هسته از یاجتماع بزرگتر هاي هسته آنکه دوم ، اند دهیرس

 به ناپسیس محل در که باشند

 . اند افتهی تجمع ناپسیس ریز در یسلول غشاء یخوردگ نیچ لیدل

: ( Cardiac muscle ) یقلب عضله – ب 

 رهیزنج هر سلولهاي که اند لیطو ییها رهیزنج صورت به الم نیا در یعضالن سلولهاي

 و شده شاخه چند ای دو غالباً

 دا مخطط سلولهاي همانند زین سلولها نیا ، ابندی یم اتصال مجاور رهیزنج سلولهاي با

 و بوده یعرض خطوط راي

 مشاهده سلول مرکز در یدوک هسته کی فقط کنیل ( Intercalated disk ) الم در

 یعرض اتصاالت . شود یم



28 

 

 دو کی با شکل یدوک سلولهاي قلب یعضالن سلولهاي البالي . ستین مشخص یبخوب

 و وسط در مدور باًیتقر هسته

 سلول مرکز در و دارد وجود سلول طیمح در فقط یعنی ) یطیمح لهايیریوفیم نیهمچن

 خاطر نیهم به ستین

 است طیمح از تر روشن سلول مرکز ( Purkinje cell ) نیا توپالسمیس کالً دارند وجود

 پورکنژي سولهاي نام به (

 توکندريیم و کوژنیگل واجد و تر دهیپر رنگ قلب یعضالن سلولهاي به نسبت سلولها

 . باشد یم فراوان

: ( Smooth muscle ) صاف عضله – ج 

 و باشد یم دوك برجسته قسمت در یدوک هسته با درازي دوك صورت به سلول هر

 سلول نیا در یعرض خطوط

 قرار گرید سلول رفته فرو قسمت در سلول هر برجسته قسمت چون و شود ینم مشاهده

 صاف عضله الم ردیگ یم

 کیتفک قابل گریکدی از سلولها یغشائ حد عمالً و داشته یومیسیس سن باً یتقر حالت کی

 یعرض مقطع در و ستین

 یم باشد شده خورده آن برجسته ای و دوك کیبار قسمت از مقطع نکهیا به بسته زین

 بدون ای هسته واجد تواند

 هیال و یخون عروق یبررس در صاف عضله یعرض مقاطع معموالً که . باشد الم در هسته

 قابل گوارش دستگاه یخارج

 برداشته ، بوده انقباض حال در مرگ از قبل که اي عضله از سلول اگر . است تیاهم

 سلول لبه صورت ان در شود

 دیسف فضاي کی آن اطراف در و نموده دایپ خورده نیچ ظاهر هسته و شده دار نیچ

 . است مشاهده قابل رنگ
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 هفتم آزمایش

 خون گردش دستگاه مشاهده

 (( خون -دیور -انیشر ))

 ، انچهیشر کی تئوري شده خوانده مطالب اساس بر دیبا قسمت نیا در دانشجو -الف

 انیشر ، کوچک انیشر

 تفاوتهاي از بتواند و شناخته را دیور کی نیهمچن و کیاالست انیشر ، یعضالن متوسط

 براي دیور و انیشر کی

 . دینما استفاده آنها نوع صیتشخ

 یم حفظ یداخل کیاالست هاي غهیت خاطر به را خود مدور حالت انیشر کی لومن – 1

 نیا فاقد دیور چون و کند

 خون لخته که بزرگ دهايیور مورد در مگر است نامنظم آن لومن لذا باشد یم هیال

 اديیز حد تا که شود یم سبب

 . شود حفظ انیشر همانند لومن حالت

 یم خود اندازه هم دیور جدار ضخامت برابر دو باًیتقر انیشر کی جدار ضخامت – 2

 . باشد

 یم لیتشک را جدا قسمت نیشتریب ( یعضالن هیال ) ایمد قسمت انیشر کی در – 3

 دیور کی در کهیحال در . دهد

 قسمت و بوده تر مشخص سیآدوانت عوض در و است برخوردار کمتري تیاهم از ایمد

 . سازد یم را جدار اعظم

 ، ( هم کنار در غالباً ) ولیآرتر و ونول تواند یم دانشجو شگاهیآزما المهاي شتریب در *

 ، کوچک انیشر و دیور

 . دهد زیتما هم از و نموده مشاهده یخوب به را یعضالن متوسط انیشر

 از کمتر یداخل فضاي / نازك اریبس الیاندوتل ریز هیال ، تنگ نسبتاً و است متر یلیم 0

5 : ( arteriole ) - انچهیشر 
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 III هیال ، آن کوچک یلیخ انواع در . باشد یم اندك اديیبن ماده کی در کیاالست و

 کالژن هاي رشته حاوي

 وجود یداخل کیاالست – هیال و شود یم مشاهده حلقوي شیآرا با یعضالن سلول هیال 1

 3 ایمد در معموالً  و ندارد

 به نیهمچن و ندارد یواضح سیآدوانت معموالً و ستین مشاهده قابل یخارج کیاالست

 برجسته هسته روي از یخوب

 . داد صیتشخ الم در را انچهیشر کی توان یم لومن فضاي به الیاندوتل سلولهاي

 قطر که یرگیمو پس هاي دچهیور در ایمد و داشته نازك جدار با تنگ نسبتاً فضاي

 ونول - ( Venule ) : مجراي

 یعضالن ونولهاي شتریب اما ، است یانقباض هاي تیس پري فقط محتوي ، باشد یم 50

 تا آنها um دو ای کیاندو

 . است شده متصل و ملحق مجاور بافتهاي به سیآدوانت ، دارند صاف عضله سلول هیال

 Small ) : کیاالسن غهیت و افتهی شتريیب نمو ایمد و است بزرگتر انچهیشر از مجرا

artery ) - کوچک انیشر 

 باشد یم صیتشخ قابل زین یخارج کیاالست غهیت یگاه و است مشخص یبخوب یداخل

 شتريیب وضوح سیآأوانت و

 اریبس سیآدوانت انچهیشر و کوچک انیشر در گاهاً یول ، دارد انچهیشر به نسبت البته

 . است نازك

 ( Small vein ) : درون گاهاً ، است نامنظم و یضیب غالباً و نبوده اي رهیدا دیور شکل

 متوسط ای کوچک دیور -

 صاف یعضالن سلولهاي از یکوچک دستجات محتوي ایمد . شود یم دهید خون لخته آن

 و کولریرت هاي رشته و

 تریل یلیم 2 از شیب قطر با دهايیور ، است افتهی تکامل سیآدوانت هیال و است کیاالست

 . هستند چهیدر حاوي
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 - ( Muscular artery ) : هیال ، هاست انچهیشر از تر میضخ الیاندوتل ساب هیال

 یعضالن متوسط انیشر

 سلول هیال 40 تا تواند یم بوده میضخ ایمد و است واضح و برجسته یداخل کیاالست

 ، باشد داشته صاف یعضالن

 همراه سیآدوانت . دارد وجود بزرگتر یعضالن انهايیشر در معموالً یخارج کیاالست هیال

 اعصاب و یخون عروق با

 . است صیتشخ قابل

 خون -ب

 .دهد صیتشخ را یخون سلولهاي انواع یئیش 100 ییبزرگنما از
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 هشتم آزمایش

 ایمنی سیستم المهاي مشاهده

 « یکام لوزه -طحال – لنفاوي عقده – موسیت »

:(Thymus) موسیت – الف 

 استطاله و کرده احاطه را موسیت عروق محتوي سست همبند بافت جنس از یکپسول

 شده موسیت وارد آن از هاي

 یم متصل بهم مغزي هیناح از لبول دو یگاه که کند یم میتقس ییلبولها به را آن و

 و ها استطاله اجتماع از. شوند

 ( آن روي بر موسیت ژهیو میپارانش که شود یم جادیا ییاستروما ، (کولومیورتیتل یاپ

TEC موسیت ژهیو داربست 

 . است مغز و قشر قسمت دو شامل که ردیگ یم قرار

 . است گرفته قرار ماکروفاژ + تیلنفوس اديیز تعداد داربست روي بر : قشر-

 کولومیرت ویتل یاپ سلولهاي و است تر روشن قشر از تهایلنفوس کمتر تراکم لیبدل : مغز -

 یم مشاهده تر واضح

 .شوند یم دهید زین سال ها جسمک و ماکروفاژ تعدادي نیهمچن و شوند

 صورت به ، د خو یدوک هسته با موسیت ژهیو (6 نوع) کولریرت سلول تعدادي

:(Hassall) سال ها جسمک 

 درشت جسمک مرکز سلولهاي .اند زده حلقه رنگ قرمز مغز کی دور به متحمدالمرکز،

 از و هستند تر قرمز و تر

 .گردند یم شدن زهینیالیه و سانس دژنر دچار طیمح به مرکز

 یصیتشح قابل گریکدی از قشر و مغز یبراحت و داشته تر رهیت قشر : جوان موسیت

 ن آ در سال ها وجسمک است

 .شود ینم دهید
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 کاسته قشر در تهایلنفوس تراکم از ریز خورد یم بهم مغز و قشر منظره : ریپ موسیت

 تعداد عرض در و شود یم

 بافت نیگزیجا یچرب بافت کم کم و ابدی یم شیافزا موسیت مغز در هاسال جسمک

 .شود یم موسیت

: (Lymph node) لنفاوي گروه -ب 

 که نموده احاطه متراکم همبند بافت جنس از یکپسول را شکل ییایلوب عضو نیا اطراف

 یخارج سطح در

 لنفاوي رگهاي لنفاوي عقده ناف از و است گرفته قرار آوران لنفاوي عروق و یچرب آن

 از . شوند یم خارج وابران

 داربست کولریرت بافت با همراه و رود یم عقده داخل سمت به ییها استطاله کپسول

 نیا روي بر .سازد یم را عقده

 .ردیگ یم قرار عقده مغز و قشر داربست

 قرار ( یکپسول ریز ) قشري وسیسن کپسول ریز در بالفاصله قسمت نیا در : قشر -

 نوسیس نیا که است گرفته

 به تینها در و شده ترابکوالر پري نوسیس به لیتبد ترابکوالها اطراف در سپس

 یم متصل مغزي نوسهايیس

 سلولهاي شامل (شل شامل ديیلنفوئ بافت ) مانند توري ساختار نوسیس سه هر .گردد

 اي رشته ، کولریرت

 ندولهاي شامل که یخارج قشر کپسول از بعد .دارند ماکروفاژ و تیلنفوس ، کولریرت

 هیثانو ای و هیاول لنفاوي

 آن کیژن یآنت تماس زانیم و عقده تیفعال نوع به بسته که .شود یم مشاهده است

 در قسمت نیا منظره

 قسمت نیا منظره آن کیژن یآنت تماس با عقده در مثالً است متفاوت مختلف المهاي

 مختلف المهاي در
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 و شده ادهیز هیثانو ندولهاي تعداد باال کیژن یآنت تماس با عقده در مثالً است متفاوت

 لیبدل قشر حجم

 و شودیم کم مغزي هیناح حدود کاهاً و شده یعیطب حد از ادتریز ندولها تعداد شیافزا

 تماس با عقده در ای

 هیاول لنفاوي ندول هر . هستند هیاول نوع از ندولها شتریب کیژن یآنت اندك B که بوده

 لنفاوي سلولهاي از توده

 در که گردد یم هیثانو ندول به لیتبد شود قرار بر عقده در کیژن یآنت تماس چنانچه

 تر روشن مرکز ندول نیا

 یاندک و زیتما حال در تیوپالسموس روشن هسته با لنفوبالست تعدادي حاوي و شده

 که گرددیم لینوفیآئوز

 ای گریزا مرکز هیناح نیا به Germinal center .ندیگو یم

 که یداخل قشر ، قشر قسمت نیتر یداخل در سپس - T، یآنت کننده عرضه سلولهاي

 لنفوست سلولهاي شامل

 . است گرفته قرار باشد یم یرگیمو پس هاي دچهیور و ( کولریفول کیدندرت ) ژن

 مغزي نوسهايیس + ( جهت لحاظ از ) ترابکوالها مختلف مقاطع حاوي وفور به : مغز -

 حاوي ) مغزي طنابهاي +

 ، تهایمونوس ، تهایپالسموس B تر روشن مغزي هیناح رنگ ضمن در شود یم مشاهده

 تهايیلنفوس + ماکروفاژها

 است

: (Spleem ) طحال – ج 

 را طحال صاف عضله تعدادي عالوه به کیبرواالستیف همبند بافت جنس از یکپسول

 ییها استطاله که کرده احاطه

 یم را طحال درابست کولریرت بافت با همراه که فرستاده عضو داخل به ترابکوال نام به

 داربس نیا روي بر سازد
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 .است گرفته قرار است قرمز و دیسف پالپ شامل که طحال میپارانش

: (white pulp) دیسف پولپ 

 دور . است مرکزي انچهیشر دو ای کی عالوه به هیثانو لنفاوي ندول کی دیسف پولپ هر

 از اي شبکه مذکور انچهیشر

 تعداد با همراه کولریرت بافت T، منطقه نام به و گرفته قرار ماکروفاژ و تیپالسموس یکم

 تیلنفوس اديیز

 (Periarterrial lymphatic sheath, PALS) .شود یم گفته

 : حضور لیبدل اوقات شتریب که دارد وجود قرمز پولپ ، دیسف پولپهاي نیب ما فضاي در

(Red pulp) قرمز پولپ 

 ) یپولپ طنابهاي واز است مشکل آن اجزاء مشاهده آن ديیور نوسهايیدرس خون

 ، تهایپالسموس تها،یلنفوس

 ساختار همان با ديیور نوسهايیس + ( کیدندرت سلولهاي و ماکروفاژها ، ها تیمنوس

 ديیوزوئ نیس هاي رگیمو

 .است شده لیتشک

 دیسف پولپ اطراف (Marginal zone) نوسیس چند از که گرفته قرار حدي سر هیناح

 نام به روشن هاله کی

 لیتشک ژن یآنت کننده عرضه سلولهاي و ماکروفاژ اديیز تعداد و تیلنفوس چند + طحال

 . است شده

 خود به مخصوص یعضالن جدار معموالً شود یم دهید ترابکولها جدار در که ییها دیور*

 همبند بافت و نداشته

 همبند بافت از یتوخال کانالهاي دهایور نیا یعنی .سازد یم جدار شانیبرا ترابکوال

 توسط که هستند ترابکوال

 .اند شده مفروش ومیاندوتل

: (palatin Tonsil ) یکام لوزه - د 
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 مفروش هیناح همان مخصوص پوشش کی با ها لوزه از کی هر یحلق – یدهان سطح

 بر که لوزه گرید سطح و شده

 مورد در . است همبندي بافت جنس از یکپسول ردیگ یم قرار زبان ای حلق وارهید روي

 مطبق پوشش یکام لوزه

 به که است (دار مژه کاذب مطبق دیآدنوئ لوزه و یکام مثل زین یزبان لوزه ) یسنگفرش

 ) پتیکر و رفته فرو عمق

 بافت لوزه داربست . است شتریب همه از یکام لوزه در پتهایکر تعداد دهد یم لیراتشک

 Crypt) باشد یم کوالریرت

 گرفته قرار منتشر لنفاوي بافت و هیثانو لنفاوي کولیفول ادیز تعدادي آن روي بر که

 کولیفول هر در . است

 مرکز زین هرندول مرکز و اند گرفته قرار طیمح در هایپالسموست و تهایلنفوس از یمجتمع

 مرکز زین ندول هر

 .گرداردیزا
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 نهم آزمایش

 1 ) گوارش دستگاه مشاهده )

 « معده – مري – دندان – زبان »

(Tongue) زبان – الف 

 مختلف جهات در که است مخطط عضالت از یینوارها ای ها توده از مرکب زبان اسکلت

 ور مح به و گرفته قرار

 به مخاط آستر توسط به زبان سطح یمخاط پرده .است شده متصل زبان وسط همبندي

 و است دهیچسب عضالت

 مخاط ریز یکم آن یتحتان سطح در یول ندارد وجود مخاط ریز زبان یفوقان سطح در

 بدون و نازك مخاط همراه به

 در است یخلف و یقدام قسمت شامل انیز یفوقان سطح .شودیم دهید وصاف یبرجستک

 زبان یقدام قسمت

 (filiform papillae)، شکل یقارچ (Fungiform) هايیبرجستگ آن یخلف قسمت و

 شکل ینخ هايیبرجستگ

 چهارم نوع اليیپاپ و شود یم مشاهده (Foliate) نوزادان زبان کناري سطح در

(Circumvallate) شکل یجام 

 .اند ه مشاهد قابل

 ریغ یسنگفرش مطبق ومیتل یاپ که است یعروق همبندي جنس از الهایپاپ تمام محور

 قرار آن روي بر یشاخ

 .شود یم یشاخ هایبرجستگ رأس ك است گرفته

 یبرگ عدد 2 ای 1 حدودي و یقارچ یاندک – شکل ینخ هايیبرجستگ شتریب شما الم *

 به مقطع و دارد شکل

 صیتشخ قابل یفوقان مقطع کنار در رین زبان یتحتان سطح از یقسمت که است اي گونه

 .باشد یم
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: (Tooth) دندان -ب 

 ديیاس محلول در نایم (دندان کردن هیکلسف مرحله ) الم هیته هنگام در الم نیا در

 صیتشخ قابل و شده حل

 :شود یم مشاهده آن در ریز اجزاي بیترت به یول ستین

 لول مقطع کم دید همان در و است کرده اشغال را شهیر و تاج اعظم قسمت : عاج -الف

 جهات در یعاج هاي ه

 یاصل عاج از روشنتر یرنگ با پالپ یحوال در نیدنت پره باشد یم صیتشخ قابل مختلف

 یگاه .گردد یم معلوم

 مشاهده شهیر و تاج عاج نیب در مانند گلبول صورت به عاج نشده هیکلسف خوب مناطق

 نام به تاج در که شود یم

 .گردد یم دهینام تومز گرانوالر هیال نام به شهیر در و یگلبول نیب عاج

 در معموالً  دار سلول سمان و است شتریب شهیر آپکس در سمان صخامت : سمان -ب

 یم مشاهده هیناح نیهم

 نیا و دارد وجود شکل اي ستاره تیسمنتوس سلولهاي آن اجزاء البالي در که شود

 همانند خود الکوناي در سلولها

 شهیر یآپکس ریغ قسمتهاي در سلول بدون سمان و اند گرفته قرار یاستخوان سلولهاي

 سرحد در و شود یم دهید

 .اند گرفته قرار سمنتوپالسها آن یخارج

 چه هر و شده لیتشک ها رشته و سلولها از که دندان فیظر همبند بافت : پالپ – ج

 از باشد شتریب دندان سن

 الم در . شود یم بروزهیف پالپ عرض در و شده کاسته سلولها تعداد (Denticle) به را

 یبخوب توان یم یگاه

 در پالپ سطح در .نمود مشاهده عاج ریز در پالپ وارهید به دهیبیچس ای و آزاد صورت

 مستقر ادنتوبالستها عاج ریز
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 همرنگ و شوند یم شتریب سن شیافزا با ( یپالپ سنگهاي ) ها کلیدنت لیتشک .اند شده

 .هستند دندان عاج

 سمان و آلوئالر استخوان سطح نیب که دندان شهیر اطراف ژهیو همبند بافت – ویپر – د

 در و ردیگ یم قرار دندان

 مخرب و سازنده سلولهاي انواع با همراه تاالن یواکس کالژن هاي رشته آن ساختمان

 ، استئوبالست مثل)

)Cementicla نیهم در .دارند وجود(.... و ماکروفاژ ، بروبالستیف ، استئوکالست 

 توان یم دقت یکم با منطقه

 مشاهده ویپر هیناح در سمان روي بر دهیچسب ای و آزاد صورت به را (یمانیس سنگهاي

 همرنگ درست که نمود

 .هستند سمان

 بافت نیطرف در ( آن یغربال قسمت خصوصاً ) آلوئالر استخوان از ییها تکه ضمن در

 .است مشخص ویپر

: (Esophagous) مري – ج 

 در ) است یشاخ ریغ یسنگفرش مطبق آن پوشش و داشته شکل اي ستاره حالت لومن

 پوشش به راجع دوم آزمایش

 به سیآدوانت و یخارج وعضله مخاط ریز ، مخاط آستر ( است شده داده الزم حیتوض آن

 و است مشخص یخوب

 سوم کی و مري یانیم سوم کی ، مري ابتداي سوم کی از شده زده مقطع به یبستگ

 .دارد آن ییانتها

 عضله و شده مشاهده یموکوس غدد مخاط آستر در باشد ییابتدا سوم کی مقطع اگر -

 و ستین مشخص یمخاط

 .هستند مخطط نوع از همه یخارج عضالت
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 وعضله شده دهید یموکوس غدد فقط مخاط ریز در باشد یانیم سوم کی مقطع اکر -

 هیال کی صورت به یمخاط

 .باشند یم مخطط و صاف از مخلوط یخارج هیال عضالت و بوده یطول صاف عضالت

 و ایکارد غدد مشابه یموکوس غدد مخاط آستر در باشد ییانتها سوم کی مقطع اگر -

 واضح مخاط عضله نیهمچن

 .شود یم مشاهده صافت صورت به فقط آنها یخارج عضالت و یانیم هیال از تر میضخ و

:(Stomach) معده – د 

 یمخاط آستر – پوشش ) آن یمخاط درقسمت .است آن تنه و طاق قسمت به مربوط الم

 مشخص ( یمخاط عضله و

 مرگ از پس راتییتغ اثر در قسمتها شتریب در آن ساده اي استوانه پوشش .باشد یم

 آستر یتمام و نموده زشیر

 توانیم و است ساخته ممکن ریغ را آن اجزاء مشاهده و شده اشغال غدد توسط مخاط

 غدد یفوقان قسمت در

 در شتریب و هسته بادو گاهاً ، قرمز توپالسمیس ای شکل یم هر صورت به را نیمرزنش ای

(parietal) سلولهاي 

 سلولها گرید دسته یتحتان قسمت در و ( است مدور هسته ) .نمود مشاهده غدد یحواش

 یاصل سلولهاي نام به

 الي به ال ضمن در . است صیتشخ قابل کروي هسته و آلود کف روشن توپالسمیس با

 (Chief) نینش مرز سلولهاي

 پوشش دنبال و ساده اي استوانه صورت به و قرمز توپالسمیس با یموکوس هاي سلول

 یانشعابات و شوند یم مشاهده

 همبند بافت جنس از مخاط ریز هیال . است صیتشخ قابل غد الي به ال مخاط عضله از

 دو . باشد یم غدد بدون و
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 است سیادوانت هیال نیتریخارج تینها در و شودیم دهید یخارج و یداخل یعضالن هیال

 .باشدیم همبند بافت که
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 دهم آزمایش

 گوارش دستگاه شاهدهم
  آپاندیس – کولون – ایلئوم – ژژنوم – دئودنوم-کوچک روده

: (Small intestine) کوچک روده -الف 

 در (Villi) حلقوي نیچن و (Valve of kerkering) آستر نفوذ از یناش بیترت به که

 کرك کوچک روده الم

 پوشش ضمن در و شوند یم دهید باشند یم مخاط به مخاط ریز و پوشش به مخاط

 آستر عمق به ساده اي استوانه

 مخاط (Lieberkuhn) سلولهاي فقط داشته سطح مشابه پوشش که اند داده لیتشک را

 برکونیل غدد و رفته فرو

 پانت APUD ژژنوم مخاط آستر در . ندارد وجود سطح در که دید توان یم آن عمق در

 سلولهاي همراه به را

 . است صیتشخ قابل سست همبند بافت داخل در ها تیپالسموس

 ژهیو غدد مخاط، آستر برکونیل غدد بر عالوه و اند شکل یبرگ و کوتاه کرکها: دئودنوم

 A- مخاط ریز در برونر

 هیبق از ( منشوري ) تهایانتروس تعداد و است صیتشخ قابل یبراحت ( روشن یموکوس)

 و است شتریب سلولها

 تعداد میبرو روده ییانتها قسمتهاي به چه هر اما است کمتر شکل یجام سلولهاي تعداد

 ادیز یجام سلولهاي

 .شود یم

 شتریب قسمتها همه از قسمت نیا در حلقوي چهیدر ، بلند و شکل ینخ کرکها : ژژنوم

 B- یجام سلولهاي تعداد ،

 :شود ینم دهید برونر غدد از اثري از و شتریب
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 محل در و شکل یانگشت و تر بلند کرکها ، شده شتریب یجام سلولهاي تعداد :لئومیا

 C- پاره اغلب ری یپ پالکهاي

 پالك ) لنفاوي التیتشک اديیز تعداد مخاط آستر در برکونیل غدد بر عالوه . اند شده

 - یم مشاهده ( ری یپ

 .شود

 قسمت در و یطول صورت به یمخاط عضله هیال کی کوچک روده قسمت سه هر در *

 فیرد دو یخارج عضالت

 یعضالن هیال دو نیب .شود یم مشاهده یطول خارج و حلقوي داخل صورت به صاف عضله

 کیانتریم یعصب شبکه

 (یصفاق خارج) دئودنوم قسمتهاي یبعض در سیادوانت هم هیال نیتر یخارج .شودیم دهید

 .باشد یم سروز ای و

:(Colon) کولون -ب 

 هایبرجستگ ندارد وجود حلقوي نیچ و کرك است بزرگ روده ینواح از قسمت نیا

 در و است یموقت معده همانند

 به که است ادیز آنقدر یجام سلولهاي تعداد پوشش در . شود یم طرف بر اتساع صورت

 پوشش تمام رسد یم نظر

 تمام گریکدی موازي و لیطو صورت به برکونیل غدد . است شده لیتشک سلولها نیا از

 کرده اشغال را مخاط آستر

 ، یخارج عضالت هیال در .شود یم مشاهده مخاط آستر در لنفاوي التیتشک یگاه .اند

 گرید قسمتهاي عکس بر

 هم از مجزا نوار سه صورت به یطول عضالت قسمت روده ( Tenia coli ) یم مشاهده

 یاکولیتن نام به و درآمده

 .باشد یم صیتشخ قابل یبخوب سروزي هیال ، است کولون آنهم بزرگ روده ژهیو که شود

(Appendix ) سیآپاند – ج 
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 و مخاط آستر شدن بروزهیف اثر بر سن شیافزا با که دارد شکل اي ستاره و تنگ لومن

 یم تر تنگ مخاط ریز

 است شده کمتر برکونیل غدد که تفاوت نیا با است کولون مشابه آن ساختمان گردد،

 تعداد از باالتر نیسن در و

 شود یم مشاهده عیوس لنفاوي التیتشک مخاط آستر در و شود یم کاسته شتریب آن

 عضله کردن پاره با یگاه که

 جا نیا در یاکولیتن از اثري .شوند یم دهیکش مخاط ریز سمت به خود محل از یمخاط

 هیال . گردد ینم مشاهده

 .است میضخ الم نیا در سروزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یازدهم آزمایش
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 گوراش ضمیمه غدد مشاهده

 « صفرا سهیک – کبد – پانکراس - (یفک تحت – یزبان ریز – دیپاروت غده ) یبزاق غدد »

: (Salivary gland) یبزاق غدد -الف 

 از ییها استطاله که اند شده احاطه کیبرواالستیف جنس از یکپسول توسط غده سه هر

 ییلبولها به را غده آن

 همبندي داربست روي بر کند یم میتقس Acini شرح ه ب که شود یم دهید مجاري و

 اديیز تعداد آنها یعروق

 :باشند یم ریز

 : هسته ) ل ایتل یواپیم و شکل یهرم سلولهاي از حبابها و است سروزي کامالً

(Parotid) دیپاروت غده -A 

 . است شده لیتشک ( است مدور سروزي سلولهاي

 (Submandibular) : . است سروزي حبابهاي با تیارجح که مختلط است اي غده

 B- یفک تحت غده

 : مخروط سلولهاي ) یموکوس حبابهاي با تیارجح که مختلط است اي غده

(Sublingual) یزبان ریز غده -C 

 دانه خاطر به بودن آلود کف سلول قاعده در دهیخواب هسته با رنگ کرم آلود کف شکل

 ژنیموس حاوي هاي

 در . است تر عیوس سروزي حبابهاي به نسبت حباب داخل فضاي و باشد یم ( است

 توان یم کمتر غده نیا

 به سروز سلولهاي بلکه دید کامل سروزي حباب کی (Gianuzzi) حبابهاي روي بر

 انوزيیژ هالل صورت

 .گردندیم ه مشاهد یموکوس
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 یم میتقس ( یلبول نیب ) یلبول خارج و یلبول یداخل دسته دو به مجاري غده سه هر در

 : شوند

Intercalated 
 ها ینیآس البالي که مدور هسته با یمکعب سلول فیرد کی با کیبار مدور تنگ مجراي

 .شنوند یم دهید

(Straited duct) Intralobular 
 میزوریل که اي هیپا سلول یکم تعداد و منشوري تا یمکعب پوشش با گشاد نسباً مجراي

 کنند یم ترشح بزاق به

Inter lobular 
 مطبق بعد یکم و یمکعب مطبق ابتدا شده لیتشک یلبول داخل مجاري وستنیپ بهم از

 به که ییجا در و منشوري

 .است یشاخ ریغ یسنگفرش مطبق زدیر یم دهان

: (Pancreas) پانکراس -ب 

 نیاندوکر و نیاگزوکر قسمت دو از گوارش دستگاه مهم غده نیا یشناس بافت نظر از

 . است شده لیتشک

 مرکز در یول است سروز کامالً حبابهاي واجد و است دیپاروئ مشابه : نیاگزوکر قسمت

 که سلول چند حباب

 به هستند رابط مجراي ییابتدا هاي سلول (Centroacinar cell) و شوند یم دهید

 ینیآس مرکز سلولهاي نام

 مشاهده قابل رابط مجراي فقط و شوند ینم دهید حبابها نیب در مخطط مترشحه مجراي

 . است

 دهید نیاگزوکر بخش ها ینیآس البالي النگرهانس ریجزا نام به : نیاندوکر قسمت

 چند یبزرگ به که شود یم

 رگهايیمو و کولریرت بافت از آنها داربست و هستند صیتشخ قابل روشن رنگ به و سلول

 در سلولها . است فراوان
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 یمعمول زيیآم رنگ با کنیول اند گرفته قرار متقاطع نوارهاي صورت به آن داخل

 دلتا و بتا -آلفا سلولهاي صیتشخ

 .باشد یم مشکل

: (liver ) کبد – ج 

 که کرده احاطه سونیگل کپسول نام به همبند بافت جنس از یکپسول را کبد اطراف -

 کپسول از ییها استطاله

 نیا که کند یم میتقس یضلع چند لبولهاي به را کبد میپارانش بافت و رفته بداخل

 واضح درانسان ونیلبوالس

 + کوالریرت بافت از کبد داربست . داد صیتشخ را لبولها حد یبخوب توان ینم و ستین

 همبندي ي ها استطاله

 . است شده ساخته

 و خون حاوي کوچک حفرات تعدادي ابتدا در است مشخص یبخوب الم نیا در که آنچه

 یگاه که لیطو شکافهاي

 فضاي ) رگ چند حاوي گوشه چند حفرات و (دهاینوزودئیس ) خون از پر یگاه و یخال

 .باشد یم ( پورت

 دیور و لبول طیمح یانیشر و ديیور عروق نیب رابط که : ديیوزوئیسن حفرات -

 در و هستند یلبول مرکز

 هسته ) کوپفر سلول و (یدوک هاي هسته ) یالیاندوتل سلول نوع دو الم نیا در آنها جدار

 یمثلث کوچک هاي

 .است صیتشخ قابل ( شکل

 داراي که شکل یمثلث باًیتقر فضاي ، کبدي لبول چند نیب فاصله در : پورت فضاهاي -

 بافت جنس از یداربست

 :است دهیگرد لیتشک ریز جزء سه از و گردد یم مشاهده است همبند
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 قابل یبراحت آن ايیمد و بوده کوچک و مدور ، میضخ جدار داراي : کبدي انیشر *

 .است صیتشخ

 انیشر از نازکتر جدار با گشادي لومن داراي که بوده باب دیور از یانشعاب : باب دیور *

 لومن فضاي در است

 .گردد یم مشاهده خون مقداري یگاه

 به مجرا هر که شود یم دهید صفراوي مجراي چند ای کی مقطع : صفراوي مجراي *

 است یضیب ای رهیدا شکل

 : است کرده مفروش را آن رنگ بنفش توپالسمیباس یمکعب سلول فیرد کی که

 به لبول طیمح مرکز از که اند کرده جادیا را یسلول نوارهاي هم دنبال به : هپاتوستها

 یم ادامه یشعاع صورت

 البالي تهایهپاتوس از هاي توده لذا و کرده دایپ یتالف مجاور صفحه با یگاه و ابدی

 گردد یم مشاهده صفحات

 صفحات نیا البالي و است کولریرت هاي رشته بلکه نبوده هیپا غشاء صفحات نیا بانیپشت

 شکافهاي یسلول

 قرمز و یسطح چند سلول هر .باشد یم مشخص هستند دهاینوزوئیس همان که روشن

 2 و 1 داراي و رنگ

 .است هسته

 .است شده داده حیتوض الیتلیاپ بخش در قبالً : صفرا سهیک – د

 هاي هیال از یشناس بافت نظر از که است یتوخال و شکل یگالب یارگان صفرا سهیک

 بافت – یعضالن – یمخاط

 العاده فوق صفرا سهیک مخاط . است شده لیتشک سروزي غشاء و یعضالن دور همبند

 آن ومیتل یاپ و بوده دار نیچ
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 بر عمود اي هسته و ( موکوس ترشح خاطر به ) روشن توپالسمیس با ساده اي استوانه

 بر پوشش نیا باشد یم قاعده

 ومیتل یاپ است مخاط آستر همبند بافت ، ومیتل یاپ بانیپشت و دارد هیتک هیپا غشاي

 عمق به نقاط یبرخ در مخاط

 هیناح مخاط آستر در ، آورند یم وجود به غده هیشب کولهايیورتید و رفته فرو خود

 وجود یموکوس غده چند گردن

 . دارد
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 دوازدهم آزمایش

 ادراري و تنفسی دستگاه مشاهده

 « حالب -مثانه– هیکل -پگلوتیا – ناي – هیر »

: (Lung) هیر -الف 

 ) هیر بست دار برروي . است صیتشخ قابل آن مانند یاسفنج ظاهر از یبراحت الم نیا

 با همبند بافت

 قرار اعصاب و رگها و هواي مجاري + هیر آلوئلهاي (کوالریرت بافت و کیاالست هاي رشته

 مجموع . گرفتهاست

 مجاري تعدادي از میپارانش نیا . شودیم دهینام هیر میپارانش عنوان تحت اجزاء نیا

 برنش نام به ییهوا

 ولیبرنش (Pronehiole) ، ییانتها ولیبرونش ( Terminal) ، یتنفس ولیبرونش

(Bronchus) 
 ويیر حباب تعدادي سهیک هر جدار در که است شده لیتشک ییهوا سهیک تعدادي و

 (Respiratory) قابل

 .است مشاهده

 آلوئل ورهید و یآلوئل نیب برسپتوم سلول نوع سه ويیر حبابهاي جدار در I( سلولهاي

 تینوموس ، اند کرفته قرار

 هسته و نازك توپالسمیس با یسنگفرش II ( برجسته توپالسمیس با درشت نسبتاً سلولهاي

 تینوموس ، ( یدوک

 و حباب فضاي به III ای (Dust cell) در ای که هستند یآلوئل ماکروفاژهاي همان که

 تینوموس و ( مدور هسته

 .شوند یم مشاهده وارهید به دهیچسب ای و حباب داخل فضاي

 و همبند بافت سلولهاي و کیاالست رشته + کولریرت بافت از ويیر آلوئلهاي داربست

 .است رگهایمو
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 غدد و یجام سلولهاي تعداد از کنیول بوده ناي مشابه ويیر خارج ای هیاول هاي برنش

 یموکوس – سروزي

 کاسته C کرده کیتفک مخاط ریز از را مخاط آستر ممتد ریغ صاف عضالت و بوده شکل

 غضروف و است شده

 .است

 لیدل به برونش داخل فضاي .هستند ناي مشابه زین ويیر داخل ای هیثانو هاي برنش

 نیچ عضالت انقباض

 غدد تعداد . است تر میضخ و حلقوي هیاول هاي برنش عکس بر عضالت و است خورده

 یغضروف قطعات و

 . است شده کاسته

 غدد و غضروف گرید و شده دار مژه ساده منشوري به لیتبد پوشش ها ولیبرنش در

 مشاهده یموکوس سروزي

 ینم (Reissesen) کاسته واضحاً یجام سلولهاي تعداد و است قسمت هر از تر میضخ

 سسنیرا عضله و شود

 و گابلت بدون دار مژه ساده یمکعب پوشش یتنفس و نالیترم ولیبرونش در . است شده

 یم کالرا سلول با همراه

 مشاهده ويیر حباب تعدادي + ويیر انیشر از یمقطع ولیبرونش دو هر مجاورت در باشد

 نوع در و شود یم

 سسنیرا وعضله ردد گ مشاهده جدار در زین لنفاوي کولیفول کی است ممکن نالیترم

 شود مشخص یبخوب

 . قراردارد ومیتل یاپ به کینزد اریبس و شده نازك صاف عضالت تنفس نوع در درعوض

 به ییهوا هاي سهیک

 .برد یم نیب از را ومیتلیاپ یکپارچگی و است شده باز ولیبرونش نیا مجراي
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 حاتیتوض که شوند یم مشاهده ناي کنار در زین دیروئیت و مري الم نیا در : ناي -ب

 آمده پوشش بافت در آن

 .است

 مخاط که است شده لیتشک سیوآدوانت مخاط ریز – مخاط از یشناس بافت لحاظ از ناي

 ر آست و پوشش از آن

 چه اگر سلولها که است دار مژه کاذب مطبق نوع از پوشش ، است شده لیتشک مخاط

 بر همه و هستند هیال کی

 صورت به مختلف جهات در ها هسته گرفتن قرار لیدل به کنیل دارند هیتک هیپا غشاء

 در . رسند یم نظر به مطبق

 هاي رشته تعدادي لنفاوي سلولهاي و همبندي بافت سلولهاي بر عالوه مخاط آستر

 قرار یطول صورت به کیاالست

 در . اند گرفته C دو صاف عضله مقداري و کیبرواالستیف گامانیل کی توسط که شکل

 غضروف کی ناي مخاط ریز

 مشاهده یموکوس و سروزي غدد اديیز تعداد نیهمچن و اند شده متصل هم به آن لبه

 ریز خارج در . شود یم

 که است موجود سیآدوانت نام به اعصاب و عروق حاوي نامنظم همبند بافت کی مخاط

 یم متصل مري به را ناي

 . کند

 غدد همان سلول انتهاي در یدوک هسته با روشن یحباب سلولهاي که است ذکر قابل *

 یعنی نیاگزوکر یسلول تک

 گابلت سلولهاي ( Goblet ) . است مشاهده قابل پوشش سطح در زین مژه و باشند یم

 گلوتیاپ -ج

 داراي . دارد قرار کیاالست غضروف آن محور در : anterior surface or lingual و

 باشد یم سطح دو
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anterior surface or lingual یقدام ای یزبان سطح . posterior or laryngeal 

surface or lingual 
 و غدد ایپروپر نایالم در و شده دهیپوش یشاخ ریغ مطبق یسنگفرش ومیتلیاپ لهیبوس

 آلوئولهاي یگاه ندارد جود

 یم دهید قاعده کینزد یموکوس apex سطح از یمین تا معموال و پوشاندیم هم را آن

 گلوتیاپ یزبان مخاط .شود

 هیبق در . دارد کمتري ضخامت قسمت نیا در یول دارد وجود یخلف ای اي حنجره

 اي حنجره بخش قسمتهاي

 نیا آسترمخاط در .شود یم دهید آن در یجام سلول و است یتنفس نوع از ومیتلیاپ

 ای سروزي ،یموکوس غدد سطح

 mix .شود دهید است ممکن هم ییچشا جوانه یگاه .شود یم دهید

: (Kidney) هیکل -د 

 . است آن مدوالي هیناح وسط در و هیکل قشر آن سمت دو که است اي گونه به مقطع

 مقطع قشر قسمت در

 جسمک در که است صیتشخ قابل ستالید و مالیپروکس هاي لوله و یگیمالپ جسمک

 در یرگیمو کالفه یگیمالپ

 فاصله ازآن ساده یسنگفرش سلولهاي با بومن کپسول جداري هیال و گرفته قرار وسط

 در را اداراري فضاي و گرفته

 معموالً که دارد یانیشر و ادراري دوسمت جسمک هر که است ساخته جسمک داخل

 لوله مقطع ادراري قطب در

 که است مشخص ستالید هاي لوله مقطع شتریب یانیشر قطب در و مالیپروکس هاي

 ها لوله نیهم در ماکوالدنسا

 . است صیتشخ قابل
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 داشتن واسطه به و است اي استوانه ای یمکعب صورت به ومیتل یاپ : مالیپروکس

 توپالسمیس فراوان توکندريیم

 تنگ را لومن و نموده زشیر لومن بداخل سلولها رأس هاي یلیکرویم و دارد لیدوفیاس

 یم ستالید لومن تراز

 مقطع در هستند ستالید از بزرگتر سلولها چون و دینما - .شود یم مشاهده هسته 3

 5 فقط لوله هر

 سلولهاي تعداد و مالیپروکس از عتریوس لومن با ساده یمکعب ومیتل یاپ : ستالید

 لوله یعرض مقطع در تشريیب

 .است صیتشخ قابل

 هاي لوله واز بوده یگیمالپ جسمک فاقد و است قشر تراز روشن هیکل مدوالي قسمت

 کننده جمع هاي ولوله هنله

 . است شده لیتشک ادارار

 آن میضخ صاعد قسمت و مالیپروکس لوله هیشب آن میضخ نازل قسمت : هنله لوله

 قسمتهاي و ستالید لوله هیشب

 رگهایمو مشابه و داشته ساده یسنگفرش پوشش هنله قوس و است نازك صاعد و نازل

 سلولهاي یول باشد یم

 .است بزرگتر آن الیاندوتل

 معموالً و افتهی اي استوانه پوشش مدوال عمق در که یمکعب یپوشش : کننده جمع لوله

 و دارند شفاف توپالسمیس

 .است بزرگتر ستالید هاي لوله از ها لوله قطر

 مثانه -ه

 آسترمخاط و ومیوروتلی شامل مخاط .است سیادوانت و یعضالن مخاط، هیال داراي

 نوع از ومیوروتلی پوشش .باشدیم
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 .است ریمتغ

 حالب -و

 آسترمخاط و ومیوروتلی شامل مخاط .است سیادوانت و یعضالن مخاط، هیال داراي

 نوع از ومیوروتلی پوشش .باشدیم

 شده جادیا یعضالن هیال توسط که است یطول نهايیچ داراي مخاط .است ریمتغ

 شیآرا یداخل یعضالن هیال.است

 (ها روده برعکس) باشدیم حلقوي یخارج هیال و یطول
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 سیزدهم آزمایش

 پوست و اندوکرین دستگاه مشاهده

 "پوست -دیروئیپارات – زیپوفیه – دیروئیت – هیکل فوق"

: (Adrenal ) هیکل فوق -الف 

 و شده دهیپوش منظم همند بافت جنس از کیبرواالستیف کپسول کی توسط که است

 شکل به اي غده Y هیناح

 با ترابکوال نام به هاي استطاله کپسول نیا از .باشد یم عروق پر و سست آن یداخل

 شیپ غده مغز تا یشعاع منظره

 .است گرفته قرار مغز و قشر قسمت دو در غده میپارانش ، داربست روي بر .رود یم

 ریز از بیترت به که است شده جادیا مشخص هیناح سه میپارانش از بخش نیا در : قشر

 :از است عبارت کپسول

 (Zona glomerulosa) : یسلول هاي حلقه و ها گره صورت به طبقه نیا سلولهاي

 A- حلقوي طبقه

 توپالسمیوس بوده منشوري . اند افتهی مجاورت دهایباسنوروئ خود طیدرمح که هستند

 آلود کف قرمز

 .دارند سلول وسط در رهیت اي هسته و ديیپیل قطرات محتوي

 (Zona Fasciculata) : که دهد یم لیتشک را یعیوس هیناح طبقه نیا سلولهاي

 B- اي رشته طبقه

 غده مرکز به طیمح از میمستق و دراز طنابهاي صورت به آن یسطح چند سلولهاي

 چون و دارند امتداد

 مدور هسته و دارند روشن و آلود کف توپالسمیس ، اند ديیاستروئ کننده سنتز سلولهاي

 وسط در یبزرگ
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 هیال کینزد که ییانتها سوم کی از طبقه ابتداي سوم دو سلولهاي . است مشخص سلول

 روشن است بعدي

 .شود یم دهینام تیوسیاسپونژ و اند تر

 (Zona reticularis ) : یمتقاطع و درهم یسلول طنابهاي از که است ینازک طبقه

 C- درهم طبقه

 اي رشته طبقه یداخل سوم کی سلولهاي مشابه سلولها نیا اکثر . است شده لیتشک

 توپالسمیس هستند

 رهیت قرمز (darkcell) روشن سلولهاي یاندک آنها والبالي ( Light cell) یم مشاهده

 دارند

 دارند خود توپالسمیس در روشن سلولهاي به نسبت کمتري یچرب رهیت سلولهاي].شود

 ممکن نیهمچن [.

 شود دهید کیکنوتیپ هسته با فساد حال در سلولهاي هیناح نیا سلولهاي البالي در است

 کی سلولهاي .

 رامجموعاً درهم طبقه سلولهاي و اي رشته طبقه یداخل سوم (Compact) .ندیگو یم

 متراکم طبقه

 مواردي در : توجه ACTH وسعت از و افتهی شیافرا متراکم طبقه صخامت شود قیتزر

 وانیح به که

 .شود یم کاسته روشن سلولهاي

 دچار سرعت به غالباً و شده واقع درهم قهیط داخل و مرکز در بخش نیا : مدوال -

 یم مرگ از پس راتییتغ

 بافت از آثاري فقط درمقاطع و دهد یم دست از را خود یمیپارانش سلولهاي و شود

 یم یباق رگها و همبند

 چند شکل به فته ای شکل رییتغ اي عقده پس سلولهاي غالباً  هیناح نیا سلولهاي .ماند

 با نامنظم یضلع
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 نیا . باشند یم مرکز در کوالریوز هسته کی و بنفش به لیمتما قرمز توپالسمیس

 به ینیکروماف سلولهاي

 .اند گرفته قرار مرکزي دیور اطراف در درهم و نامنظم نوارهاي صورت

 مشاهده قال زین کیسمپات یونیگانگل یعصب یسلول چند ندرت به سلولها نیا نیب در

 .است

 :دیروئیت – ب

 .است شده داده حیتوض پوشش بافت در

: ( Thyroid ) دیروئیت 

 استطاله که است کرده احاطه سست همبند بافت جنس از کپسول کی را دیروئیت اطراف

 میپارانش داخل به ییها

 رگهاي ها استطاله نیا همراه و کند یم میتقس ییلوبولها به را آن و فرستد یم غده

 زین اعصاب و یلنف و یخون

 کولیفول نام به یساختمان واحدهاي لوبولها همبندي داربست روي بر شوند یم غده وارد

 به که دارند قرار ( حباب )

 عیما معموالً کولهایفول نیا درون . باشند یم مختلف هاي اندازه به و نامنظم کروي شکل

 ) دیکلوئ نام به یرنگ قرمز

 سطح بر که است مدوري هیپا غشاء کی دیروئیت کولیفول هر طیمح در و شود یم دهید

 Colloid ) غشاء نیا درون

 : است گرفته قرار سلول نوع دو

 تیوضع و غده حالت به نسبت سلول نیا : کوالریفول سلول ای یاصل سلول – 1

 به است متفاوت آن یکیولوژیزیف

 ساده یسنگفرش آن پوشش و عیما از پر و بزرگ باشد فعال ریغ کولیفول اگر مثال عنوان

 کی در بالعکس و است
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 حباب کی در . گردد یم اي استوانه تا یمکعب پوشش و کمتر عیما مقدار فعال کولیفول

 قیرق دیکلوئ ماده فعال ریغ

 همه است ممکن الم کی در ) است لیدوفیاس و ظیغل فعال حباب کی در و لیبازوف و

 ریغ همه ای و فعال حبابها

 . ( باشند دو نیا از یمخلوط ای و فعال

 سلول کی یاصل سلولهاي و کولهایفول جدار هیپا غشاء نیب در : کولریپارافول سلول – 2

 هسته با روشن و بزرگ

 C ( clear ) کولهایفول نیب همبند بافت الي به ال یگاه سلولها نیا ، شودیم مشاهده

 سلول نام به واضح و مدور

 سلولها نیا .( مجتمع صورت به عدد چند ای و منفرد صورت به ای ) شوند یم دهید هم

 ترشح نیتون یکلس هورمون

 ردیگیم رنگ یاصل سلولهاي از تر روشن توپالسمیس و نموده C هاي سلول از اي توده

 سلولهاي بر عالوه یگاه .

 یم حبابها سطح از یمماس مقطع از یناش که شوندیم دهید حبابها الي البه در زین

Weber توده نام به یاصل 

 . باشد

 :زیپوفیه -ج

 به یفیظر هاي استطاله و است شده احاطه کیبرواالستیف کپسول کی توسط غده نیا

 یم غده وارد رگها همراه

 توان یم شتریب دقت با و است مشخص یبخوب ( دور بخش ) یقدام لوب الم در .گردد

 ) یخلف لوب و یانیم لوب

 .داد صیتشخ را (زیپوفینوره

 Pars) : کوالریرت بافت و دهاینوزودئیس و غده کپسول استطاهاي از بخش نیا داربست

distalis) - یقدم لوب 
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 میمستق یسلول صفحات ای طناب صورت به غددي سلولهاي آن روي بر و شده لیتشک

 روي بر که خورده چیپ ای

 مجتمع توده صورت به سلولها نیا یگاه .شوند یم مشاهده دارند، قرار یفیظر هیپا غشاء

 سلولها نیا .گردندیم

 یم میتقس دسته سه به معموالَ و دارند زین یواضح هسته و بوده یسطح چند ای ضويیب

 :شوند

 ریسا از کوچکتر هاي اندازه – گرانول فاقد رنگ یب توپالسمیس : کروموفوب سلولهاي

 I- مدور هسته – سلولها

 .یدوک ای

 از بزرگتر اي اندازه – رنگ قرمز هاي دانه با عیوس توپالسمیس : لیدوفیاس سلولهاي

 II- هسته – کروموفوبها

 .وسط در مدوري

 بزرگتر یکم – بنفش به لیما قرمز هاي دانه با عیوس توپالسمیس :لیبازوف سلولهاي

 III- – ها لیدوفیاس از

 وسط در مدور هسته

 Pars) : از مرکب یسلول نازك نوار نیچند و نست ادیز انسان در لوب نیا رشد

intermadia ) - یانیم لوب 

 حاوي ) فیضع یلیبازوف تیخاص با ییسلولها محتوي کولهايیفول و کروموفوب تعداد

 کوچک یترشح گرانولهاي

 وسط در رنگ قرمز ديیکلوئ ماده حاوي ) ديیکلوئ ( کولیوز ) هاي ستیک کنار در (

 مشاهده هیناح نیا در (

 .گردد یم
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 Neuro) : رگهايیمو و رگها بر عالوه آن در و است کم الم در قسمت نیا حجم

hypophysis) - یخلف لوب 

 نام به آنها بانیپشت سلولهاي و ( یطول مقاطع ) نیلیم بدون یعصب هاي رشته منفذدار

 تیس یتوئیپ

 است مشخص یبخوب (ها ینوروگل هیشب ) دار زائده توپالسمیس با شکل یضیب هسته با

 (Pituicyte) نیهمچن

 Herring ( تا قرمز کنواختی رنگ به مترشحه مواد حاوي که یعصب هاي رشته انتهاهاي

 اجسام است ممکن

 .شود مشاهده بخش نیا در (هستند بنفش

: (Parathyroid) دیروئیپارات – د 

 داشته ارسال غده داخل به ییها استطاله که کیبرواالستیف جنس از ینازک کپسول -

 احاطه را آن دور تا دور

 لذا و شود ینم میتقس یکامل لبولهاي به یکپسول هاي استطاله توسط غده . است کرده

 به ها استطاله

 را غده داربست کوالریرت وبافت یعصب هاي رشته ، یخون عروق .شوند یم خوانده (غهیت

 نام Septa ( یم لیتشک

 به که لیف یاکس سلولهاي و یاصل سلولهاي شامل غددي سلولهاي از میپارانش .دهند

 قرار شکل یطناب صورت

 است شده لیتشک ، اند گرفته

 (Chief) : یکم توپالسمیوس سلول وسط در مدور و متراکم هسته با کوچک یوجه چند

 یاصل سلولهاي -

 .باشند یم غده سلولهاي نیفراونتر که یترشح واجدگرانولهاي و لیدوفیاس

 (Oxyphil) : و مدور هسته ، رنگ قرمز توپالسمیس ، یاصل سلولهاي از بزرگتر اندازه

 لیف یاکس سلولهاي -
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 و رندیگ یم قرار یاصل سلولهاي البالي مجتمع ای و منفرد صورت به که رنگ کم نسبتاً 

 از کمتر تعدادتشان

 یاندک ها آن وسط در و شده جمع هم دور است ممکن یگاه و است یاصل سلولهاي

 داریپد ديیکلوئ ، ماده

 هر . است مشاهده قابل مسن افراد در شتریب حالت نیا ( هورمون رهیذخ نشانه )گردد

 سلولهاي ابدی شیافزا چه

 .گردند یم غده میپارانش سلولهاي نیگزیجا یچرب

 .باشد یم مسن شخص کی به مربوط دارد ادیز یچرب و لیف یاکس چون الم نیا *

(Skin) پوست – ه 

 .است شده لیتشک پودرمیه و درم ، درمیاپ قسمت سه از پوست

 پا و دست کف موي بدون پوست در که است یشاخ یسنگفرش مطبق بافت : درمیاپ -

 مودار پوست در و میضخ

 ستوپالسم با منشوري سلولهاي ) اي هیپا سلولهاي شامل سطح به عمق از و است نازك

 یدوک هسته و محور

 واضح (Spinal) ( ار د دانه هیال ، ( واضح مدور هسته با یسطح چند درشت سلولهاي

 خاردار هیال ، (

 بنفش هاي دانه حاوي و گرفته قرار سطح با موازي که سلول هیال 5 تا 4 از متشکل

 (granular) ( نیالیکراتوه

 مشاهده میضخ پوستهاي در فقط و هستند (Lucidum) ( هسته که سلولها از نواري

 شفاف هیال ، (شوند یم

 یم مشاهده میضخ پوستهاي در فقط و باشند یم نیئدیال ماده حاوي و نداشته وارگانل

 یشاخ هیال ، ( شوند

 (Corneum) ( .باشد یم ( شوند یم زشیر دچار بزودي و اند شده نیکرات حاوي سلولها



63 

 

 گرفته قرار بحث مورد سوم آزمایش در که کوالريیرات و الريیپاپ قسمت دو از درم-

 هیال در . است شده لیتشک

 .شود یم مشاهده صاف عضالت و یچرب و عرق غدد ، مو یعنی پوست ضمائم کواريیرت

 همان که شده لیتشک اي توده یوچرب عروق محتوي سست همبند بافت از درم پویه -

 .است یسطح ايیفاس

 قابل مجاري از اي توده صورت به که شودیم مشاهده الم در نیمروکر نوع از یبزاق غدد

 خود که است صیتشخ

 رهیت و روشن سلولهاي اشمل ساده یمکعب پوشش ) مترشحه مجراي قسمت دو شامل

 در ایتل یواپیم سلولهاي و

 پوشش با مجاري شامل ) کننده خارج مجراي و ( هیپا غشاء و یترشح سلولهاي نیب

 سلول بدون یمکعب مطبق

 .باشد یم ( الیتل یواپیم

 یم مو گردن به را خود ترشحات که کوتاه مجراي کی با اي سهیک غدد یچرب غدد *

 فیرد کی غده هر در و زندیر

 و درشت یسطح چند سلولهاي آنها دیتزا واز دارد قرار هیپا غشاء روي بر اي هیپا سلول

 قطرات حاوي و مدور ای

 .کنند یم ترشح نیهولوکر صورت به که گردد یم جادیا مشبک توپالسمیس با یچرب

 الم در یطول ای و مورب یعرض ، یعرض هاي صورت به آن مقاطع : مو کولیفول *

 مقطع اگر که شودیم مشاهده

 است ریز قسمتهاي شامل خارج به داخل از باشد درم در مو کولیفول از یواضح یعرض

: 
 و شفاف هیال معادل) شهیر یدرون غشاء – 4 کولیکوت -3 کورتکس -2 مو مدوالي 1-

 عشاء -5 ( درمیاپ دار دانه
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 جنس از اي سهیک قسمت نیتر یخارج ودر ( بازال و خاردار هیال معادل ) شهیر یرونیب

 احاطه را مو همبند بافت

glassy membrane نیا نیب و شود یم خوانده یدرم غالف نام به که است کرده 

 شهیر یرونیب غشاء و قسمت

 .است شده واقع است درمیاپ هیپا غشاء همان معادل که

 امکان و باشد یم مشخص خوب میضخ موهاي در فقط مو مدوالي که است ذکر به الزم

 در مو کی طول ر د دارد

 .است مو موکورتکس ضخامت و رنگ عامل و نشود مشاهده جا همه

 و مدور هسته با مدور سلول صورت به را ( پوست رنگ عامل )تیمالنوس هاي سلول *

 هیال در روشن توپالسمیس

 هسته با مدور سلول صورت به را ( پوست یمنیا عامل ) النگرهانس سلول و اي هیپا

 در روشن م توپالسیس و دهیخم

 .نمود مشاهده توان یم خاردار سلولهاي هیال

 :شود یم دهید دانشجو پوست نوع سه

 ، عرق غدد و بوده دارا را "د" قسمت در شده گفته اتیخصوص یتمام : دار مو پوست

 A - مو کولهايیفول و یچرب

 اندك اریبس گرانولوزوم هیال و داشته یکم یشاخ هیال ، است مشخص درم در بخوب

 قابل دمیلوس و است مشخص

 .ستین مشاهده

 مشخص گرانولوزم و بوده مودار پوست از نازکتر درمیاپ صخامت : صورت نازك پوست

 B- کم یشاخ هیال باشد، یم

 شودیم مشاهده درم مختلف قسمتهاي در مخطط عضالت و کم اریبس مو کولیفول . است

 مودار پوست در کهیحال در
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 قابل مو کولهايیفول کنار در مو کنند راست عضله صورت به آنهم صاف عضله فقط

 .است مشاهده

 C- : مو بدون پوست

 هیال از الريیپاپ هیال ، است مشخص دمیلوس و گرانولوزوم هیال – ادیز یشاخ هیال

 پر و میضخ اریبس که کوالريیرت

 مشاهده کولیفول و یچرب و عروق غدد .باشد یم صیتشخ قابل یبراحت ، است کالژن

 .گردد ینم
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 چهاردهم آزمایش

 مرد تناسلی دستگاه مشاهده

 « میدیدیاپ -وابران مجراي -دفران مجراي – پروستات – ضهیب »

Testis ضهیب (الف 

 همبند بافت جنس از یمیضخ کپسول (Tunica albuginae) احاطه آن دور تا دور

 پرده دیسف نام به متراکم

 یداخل سطح در که کرده (Tunica Vasculosa) قسمت در . باشد یم مشاهده قابل

 عروق پر همبند بافت آن

 ناف منزله به که سازد یم را ضهیب پرده انیم و شده میضخ نهیآلبوژ پرده ضهیب یخلف

 هاي غهیت که است ضهیب

 میتقس شکل یهرم لبول 250 به را آن و شده ضهیب وار اشعه منطقه نیا از همبندي

 متوجه آنها رأس که کندیم

 داخل در . است ضهیب ناف (SemeniFerous) متنوع هاي اندازه با و مختلف صورت به

 ساز یمن هاي لوله لبول هر

 در شکل اي کالفه نیکرومات با ه یاول تیاسپرماتوس سلول سپس .اند خورده مقطع

 دیاسپرومات آنگاه و هسته

 لوله وسط در و شونهد یم دهید مجتمع صورت به که کوچک هسته با کوچک سلولهاي

 به شان دم که ها اسپرم

 سلولهاي دمان دو نیب در نیهمچن .شوند یم مشاهده . است گرفته قرار لوله مرکز طرف

 با یسرتول سلولهاي منوي

 .است مشاهده قابل شکل یمثلث یگاه و ضويیب کمرنگ هسته

 سلولهاي و بروبالستهایف حاوي ) ضهیب ینینابیب بافت ساز یمن هاي لوله نیب فضاي در

 هاي تطاله اس و دیوئیم
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 چند ای مدور سلولها نیا .شود یم مشاهده گیدیال سلولهاي همراه به ( کپسول همبندي

 توپالسمیس با یسطح

 .هستند ضويیب وهسته قرمز

: (Prostate gland) پروستات -ب 

 یکپسول و شوند یم هیتخل یپروستات شابراهیپ به آنها مجراي که یحباب اي لوله غده 30

 50 از اي مجموعه - ز ا

 اضافه به بافت نیا هاي استطاله که است کرده احاطه را آن کیبرواالستیف بافت جنس

 صاف یعضالن هاي رشته

 با نامنظم هاي ه حفر صورت به یحباب اي لوله غدد که سازند یم را پروستات داربست

 کوچک هاي شکن و نیچ

 – یمکعب صورت به و ریمتغ غدد نیا ومیاتل یاپ .دارند قرار داربست نیا روي بر وبزرگ

 اي استوانه ای یمکعب مطبق

 شکل ازيیپ اجسام صورت به و شده منعقد پروستات یترشح ماده سن شیافرا با .است

 در السهیآم اجسام نام به

(amylacea). گردد یم مشاهده غدد وسط 

(Epi didymis) میدیدیاپ – ج 

 سلول نوع دو آن ومیاتل یاپ در است کاذب مطبق پوشش واجد که اي خورده نیچ لوله

 اي هیپا مدور سلولهاي یکی

 سلولهاي گرید و ( principal cell) هاي دانه آنها توپالسمیس در که شود یم دهید

 (basal cell) منشوري یاصل

 ثابت هاي مژه منشوري سلولهاي ازاد رأس .دارد وجود یچرب قطرات و رنگدانه ، یتراوش

 وم ي اتل یاپ بانیپشت .دارد

 .شود یهم محاصر همبند بافت و صاف عضالت توسط که است یواضح هیپا غشاي
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 توپالسمیس با یسوم سلول ، الیتل یاپ سلول نوع دو نیب یگاه * (Hallocell) مشاهده

 نام به رهیت هسته و روشن

 همراه اسپرم لوله وسط مجراي در .هستند مهاجر تهايیلنفوس واقع در که گردد یم

 مشاهده اي ضهیب عیما مقداري

 .گردد یم

 وابران مجراي -د

 داراي یمکعب سلولهاي و دار مژه بلند سلولهاي و است اي ضهیب داخل مجاري از

 .پوشاند یم را آن یلیکروویم

:ductus deferens دفران مجراي -ه 

 یطول یعضالن هیال یانیم حلقوي یعضالن یداخل یطول یعضالن مخاط هیال داراي

 سیادوانت همبند بافت و یخارج

 .باشدیم ایلیاسترئوس با کاذب مطبق اي استوانه ومیتلیاپ ..است
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 پانزدهم آزمایش

 زن تناسلی دستگاه مشاهده

 « یترشح رحم – ريیتکث رحم – کسیسرو -یرحم لوله– تخمدان »

 : تخمدان -الف

 یمکعب پوشش بافت هیال کی توصط به آن سطح (Germinal) در . ت اس شده دهیپوش

 ایزا ومیتل یاپ نام به ساده

 قسمت دو شامل که تخمدان میپارانش آن ریز در و گرفته قرار نهیآلبوژ کایتون آن ریز

 صیتشخ قابل است مغز و قشر

 .باشد یم

 کوالریرت هاي رشته – کیپیات بربالستهايیف ) تخمدان قشري قسمت داربست روي بر

 کولیفول اديیز تعداد (

 فیرد کی ابتدا معموالً بطور یول دارد مؤنث شخص سن به یبستگ که شود یم مشاهده

 تیاووس ) بدوي کولیفول

 کولهايیفول وسپس ( ساده یسنگفرش صورت به کولهايیفول سلولهاي فیرد کی با هیاول

 هیال چند ای هیال تک هیاول

 هیال با هیال چند و هیال کی صورت به یمکعب یکولیفول سلولهاي با هیاول تیاووس)

 و تیاووس نیب دایزوناپلوس

 یکولیفول عیما جادیا یعنی ) رشد حال در ای هیثانو کولهايیفول و ( یکولیفول سلولهاي

 یکولیفول سلولهاي توسط

 و دهیرس کامالً ) گراف کولیفول و ( یخارج و یداخل تک جادیوا کولیفول حفره بداخل

 و آنتروم حفره د ج وا بزرگ

 یخارج و یداخل تک و اند شده احاطه یشعاع تاج سلولهاي توسط که هیاول تیاووس

 نیهمچن و ( شده کامل



70 

 

 پس و شده خراب تکامل مرحله در ) کیستیک هاي کولیفول تعدادي cyst ودر اند شده

 به لیتبد یدرون فساد از

 قابل (شود یم دهید فعال ریغ و فشرده هم در یکولیفول سلول هیال دو ای کی آنها طیمح

 .است مشاهده

 .باشند یم صیتشخ قابل زین دیسف وجسم زرد جسم نیهمچن

 ان اطراف در که است یکولیفول عیما مقداري و خون واجد وسط در : زرد جسم -

 کرانولوزا ینیلوتئ سلولهاي

 سلولهاي یخوردگ نیچ محلهاي در و آنها الي البه در و گرفته قرار پوکرومیدولیپیل حاوي

 با یول کوچکتر

 یداخل تک سلولهاي رییتغ از که ینیلوتئ تک ای ینیپارالوتئ نام به مشخصات نیهم

 در . قراردارد اند شده جادیا

 مشاهده یچرب قطرات و گرد اي هسته یوجه چند سلول دسته دو هر توپالسمیس داخل

 .شودیم

 به عوض در و شده شروع آپوپتوزي صورت به بیتخر زرد جسم مرکز از : دیسف جسم -

 بالستها برویف آنها جاي

 صورت به جسم نیا که کنند یم ترشح را است کالژن هاي رشته شامل که یمیترم بافت

 رنگ یصورت مقاطع

 .است صیتشخ قابل الم در

 معموالً استکه شده لیتشک فراوان چداریپ رگهاي با کیبرواالستیف بافت از تخمدان مغز -

 کولهایفول نفوذ علت به

 .ستین مشخص مغزي هیناح مرکز به

 رحم لوله -ب

 ،(یترشح سلولهاي و دار مژك سلولهاي با اي استوانه ومیتلیاپ) مخاط هیال داراي -

 و یداخل حلقوي هیال) یعضالن
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 به چه هر .دارد وجود یمخاط نهايیچ فالوپ لوله در .باشدیم سروز و (یخارج یطول

 میشویم کینزد رحم

 .شودیم تر یعضالن وارهید و کمتر نهایچ

(Cervix) کسیسرو -ج 

 وسط در و شود یم باز واژن بداخل که است رحم کیبار و یتحتان قسمت متر یسانت 2

 5 حدود رحم گردن / آن

 است یتنگ مجراي Internal قیطر از و رحم حفره به External .ابدی یم راه واژن به

 قیطر از که

 که است سروزي و یعضالن – یمخاط قسمت سه داراي یبافت لحاظ از : کسیاندوسرو

 هیشب آن یمخاط قسمت

 دار مژه سلولهاي تعداد از که تفاوت نیا با دارد دار مژه ساده منشوري پوشش رحم

 سلولهاي شتریب و شده کاسته

 به پوشش نیا و کنند یم ترشح موکوس که است افتهی شیافزا یترشح و مژه بدون

 لوله غدد و فرورفته خود عمق

 رحم گردن عضالت نیب تا رحم جسم خالف بر که نموده جادیا را یمنشعب و بزرگ اي

 یرحم غدد ) روند یم فرو

 صخامت در معموالً  و گرفته قرار آندومتر سطح بر عمود هستندکه داري وخم چیپ اي لوله

 یم دهید مخاط آستر

 انسداد اثر در یگاه و (شوند (Nabothian) وارهید مخاط ضمن در . گردد یم جادیا

 نابوت ستیک غدد نیا

 سطح در کسیاندوسرو (Fold) همبند بافت از کسیاندوسرو داربست . است اديیز

 هاي نیچ حاوي یخلف و یقدام

 .است کمتر آن وعضالت دارد کالژن رشته رحم جسم از شیب یول است عضالت و
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 جسته بر و متوجه واژن طرف به که است کسیسرو از یبخش شامل : کسیاگزوسرو

 د مانن آن یپوشش بافت ، است

 .شود ینم دهید آن در غدد و اس یشاخ ریغ یسنگفرش مطبق واژن

:(Uterus) ريیتکث مرحله در رحم – د 

 منشوري آن پوشش که است شده لیتشک سروز و عضالت ، مخاط قسمت سه از رحم

 تیارجح با دار مژه ساده

 لوله غدد و رفته فرو مخاط آستر عمق به و بوده رحم گردن به نسبت دار مژه سلولهاي

 بر عمود دار وخم چیپ اي

 همبندي سلولهاي و کولریرت هاي رشته داراي مخاط آستر و کندیم جادیا را مخاط سطح

 جمله از که است

 .دارند وجود آن داخل در ديیلنفوئ سلولهاي و بروبالستهایف

 2 و یطول 4 و 1 طبقه ) صاف عضالت هیال چهار از و بوده میضخ رحم یعضالن قسمت

 که شده لیتشک (حلقوي 3 و

 .نمود مشخص را ها هیال توان ینم مقطع یکوچک لیبدل مقاطع در اصوالً

 .پوشاند یم است مثانه متوجه که یسطح از ریغ به را رحم تمام سروز

 عکس بر) شوند یم یقاعدگ راتییتغ دچار اغلب (رحم وطاق جسم غدد ) یرحم غدد

 از پس لذا ( رحم گردن

 یم یترشح مرحله وارد سپس و گذشته ريیتکث مرحله نام به اي مرحله از ابتدا بیتخر

 نیا از کدام هر گردندکه

 سلولهاي است ريیتکث که مذکور الم در که دارد را خود خاص یبافت مشخصات مراحل

 و وزیمت حال در یرحم غدد

 قابل شده ختهیر پوشش و هستند شده بیتخر محل اشغال حال در و بوده ریتکث

 غدد ري مجا . ستین صیتشخ

 .ستین ادیز غدد خم و چیپ و شود ینم مشاهده آنها نیب در یترشح عمالً و است کیبار
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: (secretory) یترشح مرحله در رحم – ه 

 کامالً غدد است شده میترم کامالً پوشش که تفاوت نیا با بوده ريیتکث الم همانند

 فراوان وخم چیپ و شده یچیمارپ

 و گشاد غدد یدرون فضاي .است دهیرس حداکثر به و افتهی شیافزا آنها ترشحات دارند،

 و ديیموکوئ ماده محتوي

 و یاسفنج و متراکم طبقه سه توانیم و هستند خون پر و عیوس رگها .است کوژنیگل

 سطح از بیترت به را اي هیپا

 .است مشخص غدد البالي در رالیاسپ عروق .داد صیتشخ عمق به


