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مقدمهی مترجمین
کتاب حاضر که از سری کتابهای مرور سریع میباشد ،شامل مطالب مصور ،خالصه
شده و جامع همراه با پرسشهای مفهومی در رابطه با ساختار ریزبینی اعضای بدن حیوانات
اهلی بوده که برای دریافت مفهوم کلی بافتشناسی دامپزشکی طراحی شده است .در این
کتاب سعی شده است تا مطالب مربوط به بافتشناسی اعضای بدن به سادهترین و قابل
درکترین شکل و بهطور طبقهبندی شده همراه با تصاویر نشان داده شود .امروزه که
تحصیالت عالی در سطوح عمومی و تخصصی بهطور روز افزون در حال گسترش میباشد ،با
دسترسی بیشتر به ابزارهای پیشرفته ابعاد پیچیدهتری از ساختارهای تشکیلدهندهی
بدن در سطح مولکولی مورد بررسی قرار میگیرد که برای استفاده از این یافتهها نیاز به
زمینهی علمی پایهای میباشد .به نظر میرسد که استفاده از سری کتابهای مرور سریع
در دستیابی به این هدف میتواند مفید واقع شود .اینجانبان امیدواریم که ترجمهی این
کتاب برای دانشپژوهان کشورمان مورد استفاده قرار گیرد .الزم است که از تمامی کسانی
که به نحوی در ترجمه ،تصحیح و صفحهآرایی این کتاب ما را یاری نمودهاند ،به خصوص
جناب آقای دکتر علی شالیزار جاللی جهت ویراستاری علمی و سرکار خانم پروفسور
فاطمه مدرسی برای ویراستاری ادبی تشکر و قدردانی نماییم.
دکتر رسول شهروز دکتر محمد افخمی اردکانی دکتر سعیده امانی
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فصل اول

سلول

1

غشایی یا لیپیدها متصل میگردند .سطح خارجی غشای سلول

فصل اول

توسط یک الیهی حاوی کربوهیدراتها به نام گلیکوکالیکس

سلول

پوشیده شده است که در فعالیتهایی نظیر شناسایی سلول،

چکیده

چسبندگی ،جذب و بروز ویژگیهای آنتیژنی هر سلول دخالت



سلول واحد ساختاریِ بنیادینِ بافتها میباشد.



دارد.

یک ورقهی دوالیهای از لیپید حاوی

هسته

پروتئینهای نهفته شده در آن ،غشای هر
سلول را تشکیل میدهد.


هسته اعمال سلول را کنترل میکند.



توری آندوپالسمی دانهدار و ریبوزمهای متصل
به آن کار ساخت پروتئین را انجام میدهند.



توری آندوپالسمی صاف دارای عمل تولید
هورمونهای استروئیدی و سمزدایی میباشد.



دستگاه گلژی پروتئینها را جهت صدور
بستهبندی میکند.



میتوکندری انرژی الزم را برای سلول فراهم
میکند.



4

تغییرات سطح سلول شامل ریزکرکها ،مژک
ها ،تاژکها و مژههای ثابت میباشند.

بیش از یک هسته 4میتواند در یک سلول وجود داشته باشد.
درون این ساختار کروی شکل اسید داکسیریبونوکلئیک
( )DNAرونویسی شده و همچنین اسید ریبونوکلئیک ()RNA
ساخته میشود .پوشش هسته 2از دو ورقهی دو الیهای
لیپیدی مجاور هم حاوی پروتئینهای نهفته شده در آن
تشکیل شده است .سوراخهای هستهایِ 7پراکنده که پوشش
هسته ای را منفذدار نمودهاند ،عبور مواد بین هسته و
سیتوپالسم را تنظیم میکنند .کروماتین 4که بهطور اولیه از
 DNAتشکیل شده است ،درون هسته قرار دارد .شکل غیرفعال
کروماتین را هتروکروماتین 2گویند که به شدت رنگپذیر
میباشد در حالیکه ایوکروماتین 11با رنگپذیری بسیار کم،
شکل فعال کروماتین میباشد که بهطور فعال در ساختن
پروتئین دخالت میکند .در طول فرآیند تقسیم سلولی

سلول واحد ساختاری بنیادین بافتها و اعضای بدن میباشد.

کروماتین متراکم شده و به شکل کروموزوم 11در میآید.

شکل های مختلف سلول شامل کروی ،ستارهای ،میلهای،

همچنین در هسته ،قسمتی به نام هستک 10وجود دارد که

چندوجهی ،سنگفرشی ،مکعبی و یا استوانهای میباشند.
اندازهی ضخامت سلولها در محدودهی یک میکرومتر تا چند
سانتیمتر متغیر میباشد.

محل ساخت  rRNAمیباشد .اندازه و تعداد هستکها به میزان
سنتز پروتئین درون سلول بستگی دارد.
سیتوپالسم

غشای سلولی
1

هر سلول در بدن توسط غشای سلولی یا پالسمالما پوشیده
شده است که عالوه بر ایجاد یک سد ،ورود و خروج مواد را نیز
کنترل میکند .غشای سلولی یک ورقهی دو الیهای از لیپید
است که پروتئینها در آن نهفته شدهاند .پروتئینهای
سراسری 0به صورت محکم به غشا متصل شده و اغلب به
عنوان پروتئینهای عبوری ،در تمام ضخامت غشا قرار
میگیرند .این پروتئینهای عبوری غشا اغلب کانالهای یونی یا
پروتئینهای حاملی که مولکولها را از ضخامت غشا عبور
میدهند را شامل میشوند .پروتئینهای محیطی 2در سطح
سیتوپالسمی غشا قرار دارند و به سستی به دیگر پروتئینهای
1Cell Membrane
2 Integral proteins
3 Peripheral proteins

سیتوپالسم 12که اطراف هسته و اندامکها را احاطه نموده
است ،حاوی ترکیب متنوعی از آب ،پروتئین ،کربوهیدراتها و
نمکها میباشد .اسکلت سلولی

14

حاوی ریزرشتهها،

رشتههای حدواسط و ریزلولهها میباشد که ساختاری را جهت
شکلدهی و حرکت سلول فراهم مینماید.
اندامکها و گنجیدگیهای داخل سلولی
4 Glycocalyx
5 Nucleus
6 Nuclear envelope
7 Nuclear pores
8 Chromatin
9 Heterochromatin
10 Euchromatin
11 Chromosomes
12 Nucleolus
13 Cytoplasm
14 Cytoskeleton

2

توری آندوپالسمی دانهدار 1از تهکیسههای غشایی تشکیل

است توسط پروتئینهایی از قبیل کالترین

شده است که ریبوزومها 0به آن متصل میباشند .ریبوزومها

پوشیده شده باشند .وزیکولها بسته به مسیر ترشحی خود ،بین

نیز خود از  RNAریبوزومی به وجود آمدهاند که  RNAپیامبر

سطح سلول ،دستگاه گلژی ،توری آندوپالسمیدانهدار یا

حاصله از هسته را ترجمه میکنند .در نتیجهی این ترجمه

لیزوزومها در حال رفت و آمد هستند.

10

یا کوتومر

11

10

پروتئینهای ویژه ،درونِ حفرهی داخلیِ ته کیسههای توری

گنجیدگیهای داخل سلول اغلب حاوی دانههای ترشحی،

آندوپالسمی ساخته شده که سپس جهت صدور به خارج از

مواد غذایی مثل گلیکوژن و چربی و همچنین رنگدانهها

سلول بسته بندی میشوند .ریبوزومهای آزاد نیز ممکن است

میباشند.

درون سیتوپالسم وجود داشته باشند که عمل آن ها تولید

تغییرات سطح سلول

پروتئینهای داخل سلولی میباشد .توری آندوپالسمی بدون

با توجه به شکل و عملکرد سلول ،سطح آن ممکن است دچار

دانه (توری آندوپالسمی صاف  2)sERکه فاقد ریبوزوم

تغییراتی شده و ساختارهای ویژهای را ایجاد نماید.

میباشد ،در سنتز گلیکوژن ،تولید هورمون های استروئیدی و

ریزکرکها 14ساختارهایی انگشتی شکل کوتاه برآمده از غشای

عمل سمزدایی سلول نقش دارد .دستگاه گلژی 4از مجموع

سطحی سلول هستند که بدون حرکت بوده و بهطور قابل

چندین غشای خمیده در سیتوپالسم تشکیل شده است و

مالحظهای سطح عمل جذب سلول را افزایش میدهند.

وزیکولهای انتقالی حاوی پروتئین را از  rERروی سطح

مژههای ثابت 14ریزکرکهای بلندی هستند که بهطور محدود

محدب خود دریافت نموده و وزیکولهای ترشحی را از سطح

در اپیدیدم و گوش وجود دارند .مژکها

17

مقعر آزاد مینماید .پروتئینها هنگام عبور از دستگاه گلژی

بلندتر حاوی ریزلولههای آرایش یافته در الگویی خاص

جهت صدور به خارج از سلول ،دچار تغییراتی از قبیل

میباشند .آرایش آنها بدین صورت میباشد که نُه جفت

گلیکوزیله شدن ،فسفریله و سولفاته شدن میگردند.

ریزلوله در محیط و یک جفت در مرکز هر مژک یا تاژک قرار

میتوکندری 4دارای یک غشای خارجی با سطح صاف و یک

دارد .مژکها و تاژکها متحرک میباشند .ساختار دیگر مژه

غشای داخلی چین خورده به صورت تیغههایی به نام کریستا

2

12

12

و تاژکهای

مانند کینوسیلیوم 14میباشد که در گوش وجود دارد.

میباشد .درون میتوکندری دانههای مادهی زمینهای نیز وجود
دارند .میتوکندری انرژی شیمیایی برای سلول را طی
شامل

فرایندهایی

چرخه

اسید

تریکربوکسیلیک،

فسفوریالسیون اکسیداتیو و اکسیداسیون اسیدهای چرب تولید
مینماید.
7

لیزوزومها ساختارهایی محصور به غشا و حاوی آنزیمهای
هیدرولیتیک هستند که به حذف مواد خرده ریزهی باقی مانده،
اندامکهای فرسوده و سایر مواد سلولی کمک میکنند.
پراکسیزومها 4اندامکهای مشابه لیزوزومها هستند ولی
دارای آنزیمهای اکسیداتیو میباشند.
بسیاری از انواع مختلف وزیکولها 9حاوی مواد انتقالی از
سلول ،نیز در سیتوپالسم وجود دارند .این وزیکولها ممکن
1 granular endoplasmic reticulum
2 Ribosomes
3 Agranular endoplasmic reticulum
4 Golgi complex
5 Mitochondria
6 Cristae
7 Lysosomes
8 Peroxisomes
9 Vesicles

10 Clathrin
11 Coatomer
12 Inclusions
13 Cell Surface Modifications
14 Microvilli
15 Stereocilia
16 Cilia
17 Flagella
18 Kinocilium

3

فصل دوم

چرخهی سلول

4

همچنین آنزیمها ساخته میشوند .در نتیجهی این ساخت و

فصل دوم

ساز اندازهی سلول افزایش مییابد.

چرخهی سلول

سپس سلول وارد مرحلهی  7Sمیشود که طی این مرحله

چکیده
چرخهی تقسیم سلولی در سلولهای با قابلیت
تقسیم شامل سه مرحلهی استراحت ،تقسیم میتوز و
تقسیم سیتوپالسم میباشد.


در طول مرحلهی استراحت ،سلول رشد نموده
و  DNAو  RNAرا سنتز می کند.



مرحلهی استراحت خود به مراحل S ،Gap1
و  Gap2تقسیم میشود.



تقسیم میتوز دارای پنج مرحله میباشد.
پروفاز ،ییش متافاز ،متافاز ،آنافاز و تلوفاز



مرحلهی تقسیم سیتوپالسم 1سبب ایجاد دو
سلول دختری میشود.



طی مرحلهی میوز کاهش کروموزومها از حالت
دیپلوئید به نصف آن (هاپلوئید) صورت
میگیرد.



آپوپتوز ،مرگ برنامهریزی شدهی سلول
میباشد.

هیستونها و نوکلئوپروتئینها به  DNAاضافه میگرددDNA .
همانندسازی نموده و جهت تقسیم بعدی سلول ،جفت
کروموزومها تشکیل میشوند .هر کدام از جفت کروموزومها
دارای دو کروماتید 4خواهری هستند که از منطقهای به نام
سانترومر 9به هم متصل شدهاند.
در طول مرحلهی فاصلهی دوم RNA ،10و پروتئینهای مورد
نیاز جهت تقسیم سلول ساخته میشوند.
تقسیم میتوز
تقسیم میتوز شامل جدا شدن کروموزومها (جدا شدن
کروماتیدها) و تشکیل دو هستهی جداگانه در داخل یک سلول
در حال تقسیم میباشد.
مرحلهی پروفاز

11

از تقسیم میتوز ،با پدیدار شدن

کروموزومهای متراکم و پراکنده شدن هستک آغاز میشود .در
سیتوپالسم ،به دنبال پراکنده شدن اسکلت سلولی دوک
میتوزی 12تشکیل میشود .دو سانتروزوم 12شامل سانتریولها
سانتریولها و مادهی زمینه بوده و به عنوان محل لنگر شدن
برای میکروتوبولهای دوکهای دستگاه میتوزی عمل میکنند.

چرخهی سلولی ،سلول را برای تقسیم شدن آماده میکند.

هنگام شروع مرحلهی پیش متافاز

بیشتر سلولهای بدن قادر به تقسیم شدن هستند اما برخی از

میشود .کینتوکورها روی سانترومر هرکدام از کروموزومها به

آنها از قبیل نورونها بعد از بلوغ سلولی تقسیم نمیشوند.

میکروتوبولهای دوک تقسیم میتوز متصل شده و بر کروموزوم

چرخهی

سلول در حال تقسیم دارای سه مرحلهی

14

پوشش هسته ناپدید

نیروی کششی وارد میکند.

استراحت ،2تقسیم میتوز 3و تقسیم سیتوپالسم 4میباشد.

در طول مرحلهی متافاز 14کروموزومها توسط میکروتوبولهای

شروع تقسیم سلولی به وسیلهی پروتئینهایی به نام سایکلینها

جفت شده در صفحهَی استوایی (صفحه متافازی) سلول در

و کینازهای وابسته به سایکلینهای 5مرتبط با آنها اداره

حال تقسیم ردیف میشوند .در طول مرحلهی آنافاز

میشود.

کروماتیدهای خواهری به سرعت از یکدیگر جدا میشوند.

مرحلهی استراحت

نتیجتاً کروماتیدهای منفرد به قطبهای مقابل سلول مهاجرت

در طول مرحلهی اینترفاز رشد سلول ،ساخته شدن  DNAو

میکنند.

12

 RNAاتفاق میافتد .فاصلهی اول 6از اینترفاز ،دورهای است
که در آن پروتئینهای الزم برای مضاعف شدن  DNAو

Cytiokinesis

1

2 Interphase
3 Mitosis
4 Cytokinesis
)5 Cyclin-dependent kinases (CDKs
)6 Gap 1 (G1

7 S phase
8 Chromatids
9 Centromere
)10 Gap 2 (G2
11 Prophase
12 Mitotic spindle
13 Centrosome
14 Prometaphase
15 Metaphase
16 Anaphase

5

در طول مرحلهی تلوفاز 1پوششهای هستهای و هستک

کنندهی آنزیمهای ویژهای به نام کاسپازها 4کنترل میشود.

سلولهای جدید شروع به پدیدار شدن مجدد میکنند.

القای تولید کاسپازها زمانی رخ میدهد که سیتوکینها به

میکروتوبولهای متصل به کینتوکور ناپدید گردیده و حالت

گیرندهی مخصوص خودشان متصل شوند .این اتصال فرآیند

کالفهای کروموزومها باز شده و به شکل هتروکروماتین و

تولید کاسپاز را آغاز نموده و منجر به قطعه قطعه شدن سلول

یوکروماتین درمیآیند.

و در نهایت مرگ سلول میگردد.

تقسیم سیتوپالسم
اواخر مرحلهی تلوفاز در محل تقسیم آیندهی سلول یک شکاف
شیار مانند در غشای پالسمایی رخ میدهد .در انتهای تلوفاز
سلول وارد مرحلهی تقسیم سیتوپالسم شده و در نتیجهی آن،
دو سلول دختری مجزا ولی یکسان به وجود میآید.
تقسیم میوز
میوز یک تقسیم سلولی اختصاصی میباشد که در نتیجهی آن
تعداد کروموزومهای یک سلول از دیپلوئید ( )2Nبه هاپلوئید
( )Nکاهش مییابد .در فرآیند تقسیم میوز به جای یک تقسیم
هستهای دو تقسیم رخ میدهد .این نوع تقسیم جهت تشکیل
اووسیتها و اسپرماتوزوآ صورت میگیرد .هنگام لقاح سلولهای
زایگر با هم ترکیب شده حالت دیپلوئید مجدداً تشکیل میشود،
و با به اشتراک گذاشتن کروموزومها توسط والدین تنوع ژنتیکی
ایجاد میگردد.
هستهی دیپلوئید حاصله ،حاوی دو نسخهی مشابه از هر
کروموزوم میباشد :یکی از کروموزومهای مشابه دارای منشأ
مادری و دیگری منشأ پدری دارد .تقسیم میوز اول 0شامل
مضاعف شدن کروموزومهای مشابه میباشد که سپس جفت
میشوند .در طول مرحلهی جفت شدن کروموزومها ،ممکن
است پدیدهی نوترکیبی ژنتیکی رخ دهد .سپس کروموزومهای
مشابه جفت شده در دوک میوزی ردیف شده و جدا میشوند،
به گونهای که کروماتیدهای خواهری نوترکیب به قطبهای
مخالف سلول در حال تقسیم مهاجرت مینمایند.
در طی مرحلهی میوز دوم ،2دو کروماتید خواهری از هر سلول
دختری جدا شده و به قطبین مخالف سلول مهاجرت میکنند.
در نتیجه چهار سلولهاپلوئید به وجود میآید.
آپوپتوز
سلولهای بدن در پاسخ به تجمع برخی عوامل آسیبرسان و
پیری ،بهطور ژنتیکی دچار مرگ برنامهدار میشوند .این مرگ
برنامهریزی شده آپوپتوز 4نامیده میشود و توسط ژنهای کد
1 Telophase
2 Meiosis I
3 Meiosis II
4 Apoptosis

5 Caspases

6

فصل سوم

پیامرسانی سلول

7

پروتئین به عنوان واسطه ،سایر پروتئینهای هدف متصل به

فصل سوم
پیام رسانی سلول
چکیده




روند عالمتدهی ،گیرندههای متصل به آنزیم 2یا بهطور
مستقیم به عنوان آنزیم وارد عمل میشوند و یا متصل به

عالئم سلولی میتوانند به غشای پالسمایی سلول

آنزیمهایی هستند که کاتالیز یک واکنش شیمیایی ویژه در

متصل شده و یا از سیتوپالسم آن آزاد شوند.

درون سلول را فعال میکنند.

سلولهای هدف از طریق یک روش خاص به عالئم

سه گروه از گیرندههای سطحی ،پیام را دریافت کرده و توسط

سلولی پاسخ میدهند.

مجموعهی پروتئینی دقیق به نام پروتئینهای پیامرسان

گیرندهها قادرند به یک کانال یونی-G ،پروتئین یا
یک آنزیم متصل شوند ،و یا در داخل سلول قرار
گیرند.



غشا (یک آنزیم یا یک کانال یونی) را فعال میکند .مبتنی بر

انواع عالمتدهی سلول شامل پاراکرین ،آندوکرین،
اتوکرین و سیناپسی میباشند.

سلولها به وسیلهی عالمتدهی با یکدیگر ارتباط برقرار
میکنند .عالئم ممکن است پروتئینها ،اسیدهای آمینه و
ترکیبات استروئیدی باشند که یا به غشای پالسمایی سلول
عالمتدهنده )A( 1متصل میشوند و یا از درون سیتوپالسم
آن سلول ( )Bصادر شوند .سلول هدف )C( 0عالئمی را که
هنوز به غشای سلول عالمتدهنده متصل میباشند ،دریافت
میکند و یا اینکه مولکولهای ترشح شده از آن سلول را
دریافت میکند .پیامها از طریق پروتئینهای سطحی ویژهای به
نام گیرنده 2به سلول هدف متصل میگردند.
هر سلول هدف جهت پاسخ به گروهی از عالئم دریافتی به
روش خاصی برنامهریزی شده است .هنگام محرومیت از عالئم
مناسب سلول در شرایط مرگ برنامهدار قرار خواهد گرفت ،که
آن تحت عنوان آپپتوز شناخته شده است.
گیرندهها
سه نوع گیرنده در سطح و یا داخل سلول هدف وجود دارد که
عالئم را از سایر سلولها دریافت میکنند .گیرندههای متصل
به کانالهای یونی 4با دریافت پیام دچار تغییر در ساختار
فضایی خود شده و به یونها اجازه میدهند که از غشای
سیتوپالسمی عبور کنند .هنگامی که که یک گیرندهی متصل
به پروتئین 5G-توسط عالمت مولکولی فعال شود-G ،

1 Signaling cell
2 Target cell
3 Receptor
4 Ion-channel-linked receptors
5 G-protein-linked receptor

درون سلولی 7پیامها را به هسته میرسانند .پیامهای دریافتی
در هسته ،بیان برخی ژنها را تغییر داده و بدین وسیله رفتار
سلول را کنترل میکنند.
گیرندههای درون سلولی 4به جای سطح غشای پالسمایی،
در داخل سلول قرار دارند .مولکولهای کوچک عالمتی (مانند
استروئیدها ،هورمون تیروئید ،و ویتامین  )Dبا عبور از غشای
پالسمایی به گیرندههای خود در هسته یا سیتوپالسم متصل
میگردند .سپس گیرندههای داخل سلولی فعال شده و
ترجمهی ژنهای ویژهای را تنظیم میکنند.
اتصالیهای شکافدار و عالمتدهی
اتصالیهای شکافدار ،چسبندگیهای ویژهای بین غشاهای
پالسماییِ سلولهای مجاور میباشند (رجوع شود به فصل 4
بافت پوششی) .این کانالهای بین سلولی موجب تبادالت
مولکولهای کوچک بین سلولهای مجاور میشوند .تبادالت
مولکولی به گروههای سلولی مشابه کمک میکند که
رفتارهایشان را هماهنگ و یکپارچه کنند.
انواع عالمتدهی
در عالمتدهی پاراکرین 2مولکولهای تولید شده توسط
سلول عالمتدهنده روی سلولهای مجاور اثر میگذارند.
مولکولهای عالمتی در فاصلهی کمی از سلول تولیدکننده
پخش میشوند .عالمتدهی آندوکرینی 11شامل تولید پیام
یا هورمون توسط سلول و رسیدن آن به سلولهای هدف از
طریق جریان خون میباشد .در این نوع عالمتدهی ممکن
است سلول هدف نسبت به سلول تولیدکنندهی عالمت ،دارای
فاصله باشد .عالمتدهی اتوکرین11در سلولهایی وجود دارد
که پیام روی خودِ سلول ،تاثیر میگذارد .عالمتدهی اتوکرین
6 Enzyme-linked receptors
)7 Intracellular signaling proteins (ISPs
8 Intracellular receptors
9 Paracrine signaling
10 Endocrine signaling
11 Autocrine signaling

8

زمانی بهترین کارکرد را دارد که چندین سلول بهطور همزمان
اقدام به پیامرسانی کنند .بنابراین ،چنین تصور میشود که
عالمتدهی اتوکرین جهت کمک به گروههای سلولی در حال
توسعه پاسخ میدهد ،در حالیکه سلول منفرد قادر به این عمل
نمیباشد .ایکوزانوئیدها( 1پروستانوئیدها و لکوترینها) از طریق
پیام رسانی اتوکرین در بافتهای بالغ عمل میکنند .عالمت
دهی سیناپسی 0در فعالیت سلولهای عصبی دخالت
مینمایند ،طوریکه جریانات عصبی در نتیجه آزاد شدن عالئم
واسطههای عصبی منتقل شده از فاصلهی سیناپسی بین
سلولهای عصبی هدایت میشود.

1 Eicosanoids
2 Synaptic signaling

9

فصل چهارم

بافت پوششی

11

نظیر جذب ،ترشح ،نقل و انتقاالت و همچنین دریافت حس را

فصل چهارم

نیز انجام میدهد .طبقهبندی بافت پوششی بر اساس تعداد

بافت پوششی

الیههای سلولی و همچنین شکل سلولها در الیهی سطحی

چکیده



میباشد.
بافت پوششی از ورقههای سلولی فاقد عروق خونی و

بافت پوششی ساده

مادهی بین سلولی کمی تشکیل شده است.

بافت پوششی ساده از یک الیهی سلولی تشکیل شده است.

بافت پوششی ساده دارای یک الیه سلول است ،در

بافت پوششی سنگفرشی ساده 2دارای سلولهای مسطح و

حالیکه بافت پوششی مطبق دارای چندین الیه
سلول میباشد.


عالوه بر این طبقهبندی بافتهای پوششی با توجه
به شکل سلولها در الیهی سطحی صورت میگیرد:
بافت پوششی سنگفرشی دارای سلولهای پهن و
مسطح ،بافت پوششی مکعبی دارای سلولهایی به
شکل مکعب ،و در بافت پوششی استوانهای ،طول
سلولها نسبت به عرضشان بیشتر میباشد.



در بافت پوششی شبه مطبق تمامی سلولها با
غشای پایه در ارتباط هستند ،اما تعداد زیادی از آن-
ها به سطح بافت پوششی نمیرسند.



بافت پوششی انتقالی بسته به حالت خود که تحت
کشش باشد یا در حال استراحت ،تغییر شکل
میدهد.



غشای پایه از سه الیه تشکیل شده است .الیهی
شفاف ،الیهی متراکم و الیهی مشبک.



اتصالیهای سلولی شامل اتصالی محکم ،اتصالی
چسبنده ،دسموزوم ،همیدسموزوم و اتصالی
فاصلهدار میباشد.

4

پهن میباشد .در این نوع بافت منطقهای از سلول که هسته قرار
دارد برآمده بوده و مناطق دیگر حاوی سیتوپالسم نازک و
مسطح میباشد .بافت پوششی سنگفرشی ساده هنگامی که
حفرات بدن را میپوشاند ،مزوتلیوم 7و هنگامی که حفرهی
داخلی دستگاه قلبی-عروقی را میپوشاند ،آندوتلیوم 4نامیده
میشود .سلولهای بافت پوششی مکعبی ساده 2به شکل
مکعب بوده در حالیکه در بافت پوششی استوانهای ساده،11
بلند و باریک هستند .بافت پوششی مکعبی ساده ،سطح داخلی
مجاری دفعی را میپوشاند .در حالیکه بافت پوششی استوانهای
ساده ،در ارتباط با اعمال جذبی در روده و سایر اندامها
میباشد.
بافت پوششی مطبق

11

بافت پوششی مطبق از چندین الیهی سلولی روی هم تشکیل
شده است .تنها سلولهای الیهی قاعدهای در ارتباط مستقیم با
غشای پایه هستند .طبقهبندی در این نوع بافت پوششی با
توجه به شکل سلولها در الیهی سطحی صورت میپذیرد.
بافت پوششی سنگفرشی مطبق 10بسته به محل قرار گرفتن
دارای تعداد الیههای سلولی و ضخامت تنوع میباشد .هنگامی
که سلولهای الیهی سطحی این نوع بافت پوششی فاقد هسته

بافتهای بدن را میتوان به یکی از چهار بافت اصلی بدن
تقسیمبندی نمود.
0

2

بافت پوششی ،1بافت پیوندی  ،بافت عضالنی و بافت
عصبی.4
بافت پوششی شامل ورقه ای از سلولهاست که حفرهی داخلی

بوده و در سیتوپالسم آن ها مقدار کراتین افزایش یابد ،طبقهی
شاخی

12

توصیف میشود .پوست یک مثال روشن از بافت

پوششی سنگفرشی مطبق شاخی شده میباشد .بافت پوششی
مکعبی مطبق 14معموالً از دو الیه سلول تشکیل شده که
پوشانندهی مجاری دفعی بزرگ میباشد .سلولها در الیهی

یک عضو و یا سطح آن را میپوشاند .بافت پوششی فاقد رگ
خونی بوده ،پرسلول و همچنین دارای مادهی بین سلولی کمی
میباشد .این بافت عالوه بر محافظت از بافتهای زیرین ،اعمالی
1 Epithelium
2 Connective tissue
3 Muscle tissue
4 Nervous tissue

5 Simple Epithelium
6 Simple squamous epithelium
7 Mesothelium
8 Endothelium
9 Simple cuboidal epithelial cells
10 Simple columnar epithelial cells
11 Stratified epithelium
12 Stratified squamous epithelium
13 Keratinized
14 Stratified cuboidal epithelium

11

سطحی این نوع بافت پوششی به شکل مکعبی هستند .بافت

میباشند .الیهی متراکم نیز با الیهی مشبک 2رشتهای در

پوششی استوانهای مطبق در الیهی سطحی خود دارای

تماس میباشد که خود از فیبریلهای لنگری و فیبرهای کالژنِ

سلولهای استوانهای شکل میباشد .این نوع بافت پوششی به

در هم تنیده شده تشکیل شده که از بافت پیوندی زیرین ادامه

ندرت در بدن یافت میشود ،و به مجاری بزرگ و همچنین

مییابد.

بخشهایی از مجرای ادراری (پیش آبراه) محدود میشود.

اتصالیهای سلولی

بافت پوششی شبه مطبق
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سلولهای بافت پوششی توسط چندین نوع اتصالی سلولی به

تمام سلولها در این نوع بافت پوششی با غشای پایه در ارتباط

یکدیگر متصل میباشند .در بافت پوششی ،غشاهای جانبی

هستند ،ولی تعداد زیادی از آنها به سطح بافت پوششی

سلولها ،نزدیک به سطح ،توسط اتصالی محکم 11و به صورت

نمیرسند .هستهی سلولها در این نوع بافت پوششی در سطوح

کمربندی (دورتادوری) به یکدیگر آمیخته شدهاند .فضای بین

متفاوتی قرار دارند .بیشتر بافتهای پوششی شبه مطبق ،مژهدار

سلولی توسط اتصالی محکم بسته شده و به مواد اجازهی عبور

نیز هستند .این نوع بافت پوششی در دستگاه تنفسی وجود

از بین سلولها را نمیدهد .اتصالی چسبنده 10نیز به صورت

دارد.
بافت پوشش انتقالی

کمربندی دورتادور سلول را احاطه میکند ،ولی بین غشاها
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فاصلهای در حدود  15تا  20نانومتر وجود دارد .مولکولهای

بافت پوششی انتقالی اغلب به عنوان بافت پوششی شبه مطبق

کادهرین 12با اتصال به فیالمانهای اکتینِ سلولهای مجاور،

در توصیف میشود .این نوع بافت در اندامهای دستگاه ادراری

در فضای بین سلولی پل بسته و بدین گونه یک اتصال ایمن را

که تحت انقباض و انبساط قرار دارند ،یافت میشود .در صورت

برقرار میکنند .سلولهای بافت پوششی اغلب به صورت

وارد آمدن نیروی کششی ،این بافت مسطح میشود ولی در

تصادفی در محلهایی توسط یک اتصالی وصله مانند به نام

شرایط استراحت ،سلولها روی هم انباشته شده و به سمت

دسموزوم 14یا لکهی چسبنده 14به یکدیگر متصل میگردند.

حفرهی داخلی برآمده میشوند .ظاهر گنبدی شکل سلولهای
پوششی سطحی از خصوصیات بافت پوششی انتقالی میباشد.
غشای پایه

تشکیل شدهاند .در سرتاسر غشای قاعدهایِ سلولهای الیهی

2

سلولهای بافت پوششی به غشای پایه متصل بوده و این غشا
بافت پوششی را به ساختارهای زیرین لنگر نموده و نقش مهمی
در آرایش مجدد سلولهای بافت پوششی بعد از آسیب را بر
عهده دارد .در میکروسکوپ نوری غشای پایه به صورت یک
الیهی متراکم و بدون سلول مشاهده میگردد ولی در
میکروسکوپ الکترونی دارای سه الیه میباشد .الیهی شفاف

دسموزومها از کادهرینهای متصل به فیالمانهای حدواسط
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یا الیهی ُتنُک یک الیهی بیرنگ ،مابین غشای سلولهای

بازال ،نیمه دسموزومها
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( اینتگرین متصل شده به

فیالمانهای حدواسط )17و پالکهای چسبنده( 14اینتگرین
متصل شده به میکروفیالمانهای اکتین ،)19سلولها را به
غشای پایه متصل میکنند .اتصالی فاصلهدار 01یا نکسیوس
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یا اتصالی ارتباطدهنده ،22روی سطوح جانبی بسیاری از
سلولهای بافت پوششی پراکنده شده است .در ساختار آن
شش پروتئین سرتاسری (عبوری) به نام کانکسون 23در اطراف

قاعدهایِ بافت پوششی و الیهی متراکم زیرین میباشد.
فیالمانهای لنگریِ المینین 5در این الیه قرار دارند .الیهی
متراکم( 2الیهی بازال) حاوی شبکه ای از رشتههای کالژن نوع
 IVمیباشد که به شدت رنگپذیر بوده که توسط
پروتئوگیکانها
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و گلیکوپروتئینها

8

به المینین متصل

1 Pseudostratified epithelium
2 Transitional epithelium
3 Basement membrane
4 Lamina lucida
5 Laminin anchoring filaments
6 Lamina densa
7 Proteoglycans

8 Glycoproteins
9 Lamina fibroreticularis
10 Cell junctions
11 Tight junction
12 Zonula adherence
13 Cadherin
14 Desmosomes
15 Macula adherens
16 Hemidesmosomes
17 Integrins linked to intermediate filaments
18 Adhesion placques
19 Integrins linked to actin microfilaments
20 Gap junction
21 Nexus
22 Communicating junction
23 Connexon
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یک حفرهی مرکزی قرار دارند که یونها و مولکولهای کوچک
قادر به عبور از آن و انتقال به سلول دیگر میباشند.
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فصل پنجم

غدد

14

اندازه متنوع بوده بهطوری که شامل غدد عرق کوچک تا غدد

فصل پنجم

بزرگی مثل لوزالمعده میباشند.

غدد

غدد درونریز 2و برونریز

چکیده
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غدد درونریز ترشحات خود را بهطور مستقیم وارد جریان
غدد تک سلولی تنها دارای یک سلول منفرد بوده در

خون کرده و از طریق آن محصوالت ترشحی به سلولهای

حالیکه غدد پرسلولی سلول فراوان دارند و اندامهای

هدف میرسند .باوجود اینکه دستگاه مجرایی در غدد درونریز

بزرگ را شامل میشوند.

وجود ندارد ،ولی وجود مجاری ویژگی مهمِ غدد برونریز

غدد درونریز فاقد مجاری بوده و ترشحات خود را

است .به عنوان مثال تیروئید یک غدهی درونریز و غدد بزاقی

بهطور مستقیم به جریان خون وارد میکنند ،در

برونریز هستند.

حالیکه غدد بیرونریز دارای دستگاه مجرایی جهت

مجاری غدد برونریز

انتقالِ مواد ترشحی از غدد میباشند.

بافت پوششی مجاری غدد برونریز متنوع میباشد به طوریکه

غدد ساده دارای دستگاه مجرایی غیرمنشعب بوده

در مجاری نزدیک به واحدهای ترشحی مکعبی ساده و کوتاه تا

در حالیکه غدد مرکب دارای دستگاه مجرایی

بافت پوششی استوانهای مطبق ،در مجاری بزرگ متغیر

منشعب هستند.

میباشد.

واحدهای ترشحی را میتوان بر اساس شکل به سه

غدد برونریز از نظر ساختار مجاری به دو دستهی ساده و

دسته واحدهای ترشحی لولهای ،آسینی و آلوئولی

مرکب 2طبقهبندی میگردند .غدد ساده دارای دستگاه مجرایی

تقسیمبندی نمود.

غیرمنشعب بوده در حالیکه مجاری در غدد مرکب بهطور مکرر

غدد بر اساس نحوهی ترشح به سه دستهی

منشعب میگردند.

مروکرین ،آپوکرین و هولوکرین دسته بندی

واحدهای ترشحی

میشوند.

واحدهای ترشحی غدد برونریز به سه دستهی لولهای،11

محصوالت ترشحی بعضی از غدد سروزی ،موکوسی

آلوئولی 11و آسینی 10طبقهبندی میشوند .بافت پوششی در

یا مختلط توصیف میشوند.

یک واحد ترشحی لولهای ،به شکل استوانهای با حفرهی مرکزی
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باریک مرتب شده است .بافت پوششی در یک آسینوس،12

طبقهبندی غدد
1

غدد تک سلولی  ،سلولهای منفردی هستند که مواد را

کیسهای شکل با حفرهی داخلی کوچک بوده در حالیکه در
14

خودشان بهطور مستقیم ترشح میکنند .مواد مترشحه از آنها

مقایسه با آن ،حفرهی داخلیِ یک آلوئول بزرگ میباشد.

ممکن است روی سلولهای مجاور تاثیر بگذارد (عالمتدهی

سلولهای پوششی ،در تمام واحدهای ترشحی ،به علت ترشح

پاراکرین) ،و یا به فواصل دورتر از سلول ترشحی انتقال یابد.
یک مثال روشن از غدد تک سلولی ،سلولهای جامی شکل
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مواد به سمتِ حفرهی مرکزی قطبی شده میباشند.
سلولهای پوششی عضالنی

14

بعضی از غدد را احاطه

هستند که در بین سلولهای پوششی در مناطق مختلف بدن

میکنند .این سلولها ،بین غشای قاعدهایِ سلولهای پوششی و

پخش شده و موکوس ترشح میکنند.

غشای پایه قرار گرفتهاند .سلولهای پوششی-عضالنی با انقباض

غدد پرسلولی 2حاوی سلول ترشحی فراوانی میباشند .سلول-
های عملکنندهی غده را پارانشیم ،4در حالیکه سلولهای
بافت پیوندیِ پشتیبان را داربست 4مینامند .این غدد از نظر

1 Unicellular glands
2 Goblet cell
3 Multicellular glands
4 Parenchyma
5 Stroma

6 Endocrine glands
7 Exocrine glands
8 Simple
9 Compound
10 Tubular
11 Alveolar
12 Acinar
13 Acinus
14 Alveolus
15 Myoepithelial cells
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خود ،به بیرون راندن مواد ترشحی از سلولهای پوششی ،کمک

کانالهای ریز (کانالیکولهای )10بین سلولی که از البهالی

میکنند.

سلولهای موکوسی عبور میکنند ،به مجرای داخلیِ واحد

نحوهی ترشح

ترشحی میرسند.

در طول فرآیند ترشح ،مقدار متنوعی از سلولهای ترشحی از

غدد عالوه بر ترشحات سروزی و موکوسی ،ترشحات بسیارِ

بین میروند .در ترشح به روش مروکرین ،1محصوالت سلول

دیگری نظیر هورمونها ،آنزیمها و غیره نیز دارند که در بخش

ترشح میشود در حالیکه سلول دست نخورده باقی میماند .در

مربوطه توضیح داده خواهند شد.

غدد آپوکرین ،0بخش رأسی سلول همراه با محصوالت سلول از
دست میرود ،در حالیکه در غدد هولوکرین ،2تمام سلول از
بین رفته و ترشح میشود.
غدد سروزی و موکوسی
ترشحات برخی غدد را میتوان با ویژگی سروزی 4یا
موکوسی 4دستهبندی کرد.
ترشح سروزی از لحظ غلظت آبکی بوده و سرشار از پروتئین
میباشد .غدد تولیدکنندهی مواد سروزی به علت نوع مادهی
ترشحی ،دارای تراکم باالیی از توری آندوپالسمی دانهدار بوده و
بر این اساس معموالً سیتوپالسمی بازوفیلی دارند .هستهها در
این سلولها موقعیت قاعدهای داشته و کروی شکل هستند.
در مقابل ،غدد موکوسی ترشح کنندهی موکوس 2هستند.
موکوس چسبناک و غنی از کربوهیدراتها میباشد .سلولهای
موکوسی به دلیل تجمع پیش مادهی موکوسی ،دارای
سیتوپالسم بسیار روشنی هستند .همانند سلولهای سروزی
هسته در سلولهای موکوسی موقعیت قاعدهای دارد ،با این
تفاوت که به جای شکل کروی به شکل کشیده میباشد .برخی
غدد در واحدهای ترشحیِ خود دارای سلولهای سروزی و
موکوسی با هم هستند .این غدد مرکب 7در نظر گرفته شده و
ترشحات آنها سروموکوسی 4میباشد .سلولهای سروزی و
موکوسی در داخل بافت پوششیِ ترشحی میتوانند به صورت
درهم آمیخته آرایش یابند یا اینکه ممکن است سلولهای
ترشحی به صورتی عمدتاً موکوسی با تعداد کمی سلولهای
سروزی به صورت تجمعات هاللی شکل به نام هالل سروزی
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آرایش یابند .ترشحات سروزی از هالل سروزی به وسیلهی

1 Merocrine
2 Apocrine
3 Holocrine
4 Serous
5 Mucous
6 Mucus
7 Mixed
8 Seromucous
9 Serous demilune

10 Canaliculi
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