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  یعلم پاتولوژ یمعرف
 :شودیم میتقس کالینیو کل کالیدر واقع به دو قسمت آناتوم یپاتولوژ تخصص

را  یکیمورفولوژ راتییاست که تغ یبافت یهاپروسه نینو یهاو روش یمعمول بافت یهاهمان روش :کالیآناتوم یپاتولوژ (1

 .کندیم یبررس

 . میکنیم یبررس را یکیو هماتولوژ یهورمون ،یولوژیکروبیم ،ییایمیوشیب راتییتغ :کالینیکلپاتولوژی  (2

  رشیپذ
 نمونه است.  حیصح رشیدارد، پذ تیاهم یکه در هر بخش پاتولوژ یبخش نیاول

 معموال به دو صورت هستند:  دیآیم یپاتولوژ یکه برا ییهانهنمو

  یبستر ماریمربوط به ب یهانمونه .1

  یربستریغ مارانیمربوط به ب یهانمونه .2

بت شماره در دفتر ث نیکه ا شودیشماره به آن اختصاص داده م کی شود،یم یوارد بخش پاتولوژ ینمونه بافت کیکه  یهنگام

 . ماریام بنه با ن ودشیشناخته م «کد» از آن لحظه به بعد نمونه با .شودیثبت م یشناسبافت شیو فرم درخواست آزما یپاتولوژ

از اتاق  ینمونه اورژانس نکهیمگر ا؛ روز بعد آماده خواهد شد 11 یال 5رساند که جواب در فاصله  ماریبه اطالع ب دیبا یپاتولوژ در

 یکمتر اریدقت بس یول ؛و جواب زودتر آماده خواهد شد شودیاستفاده م یترعیسر یآن راهها یبررس یعمل ارسال شود که برا

 .ددار

 

 

 

 

 پاتولوژی عمیل  :درس

 دکتر صفار :استاد

 0.0041..82 :تاریخ

 آشنایی با کلیات و مقدمات پاتولوژی تشریح
 

 89 نویسیگروه جزوه

 امیررضا جلییل سیالب 

 آریا جلییل

- 

5Pa'1 

 الف 79برگرفته از جزوۀ 

 فهرست مطالب:  

 یعلم پاتولوژ یعرفم

 کالیآناتوم پاتولوژی

 کالینیکل پاتولوژی

 یشگاهیآزما مینیا های دستورالعمل

 یشگاهیآزما زاتتجهی و ها لباس

 یشگاهیآزما دیمف یها کتکنی

 یاضطرار های پروسه
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 اولجلسۀ 

 امیررضا جلیلی، آریا جلیلی

 82/60/0066تاریخ: 

 فرم درخواست آزمایش بافت شناسی 

شود ای به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده میفرم مخصوصی است که برای هر نمونه

یک از پزشکان و  بگیرد باید پر شود. بنابر قانون هر و باید مورد آزمایش قرار

ه ه بای ککه هر بافت و نمونه ندموسسات درمانی اعم از دولتی و غیردولتی مکلف ا

د. از نشود را مورد آزمایش قرار دهبرداری میهر عنوان از بدن انسان زنده نمونه

توان به شناسی ذکر شود، میمواردی که باید فرم درخواست آزمایش بافت

اشاره کرد. همچنین عالوه  ، نام خانوادگی و نام پدررنام بیمامشخصات اولیه مثل 

ضوی ع ارستان محل بستری و محلبیمسایر مشخصات اولیه مشخصاتی مانند  بر

ذکر  ایدب است و تشخیص بالینی و تاریخ ارسال نمونهکه از آن نمونه برداشت شده

مهمترین  های شرح بالینی ومهمترین یافتهشود. همچنین در این فرم باید 

 ولوژیتصویربرداری و ایمون ،لینیک شامل آزمایشگاه، تشخیص طبیهای پاراکیافته

یار بس نهایی یک پاتولوژیستد در تشخیص نتواناین موارد می چون ؛اشاره کرد

 د. نباش موثر

 پاتولوژی آناتومیکال

 اتاق پاس 
 "پاس دادن" Tissue processorورود به دستگاه  یبافت برا یسازبه آماده

 basket قراردادن آن در و نمونه توزیععمل شامل دو عمل  نیا .شودیگفته م

 یهاشهیدر ش یآندوسکوپ یهاو کوچک مانند نمونه زیر اریبس یهااست. نمونه

 یکم نیبه فرمال حالت معموالً نیدر ا است.درصد قرار گرفته11 نیفرمال یحاو

 نیو پاراف نیفرمال نیب یپالک، افتراق رنگ هیتا در مرحله ته کنندیاضافه م نیائوز

 .شود جادیا

بزرگتر،  یهادر نمونه یول ؛شودیقرار داده م basketبه طور کامل در کوچک  یهانمونه basketدر هنگام گذاشتن نمونه در 

 (.A ریتصو) شوندیقرار داده م basket و در داخل شوندیهستند برداشته م عهیضا ندهیکه نما یفقط مناطق

بودن و کیستیک ایتوپر  ،نمونه به شکل، اندازه، وزن، رنگ زیعنمونه در قسمت تو کیدادن هنگام پاس ستیپاتولوژ متخصص

گشاد ارسال  بزرگ و دهانه یهابزرگتر در ظرف یها. نمونهکندیتومور در صورت وجود و قوام و سطح مقطع اشاره م موقعیت

کن است ها ممهنمون نیاز ا یبعض .باشد یمتناسب با اندازه نمونه ارسال دیبا رفاست که اندازه ظ نیمورد ا نیشوند. تذکر در امی

 دیرف با. پس ظشوندیظرف سفت م فیکساتیو در داخل یریبعد از قرارگ یول ؛ندیایبه نظر ب ریپذ، نرم و انعطافکار یدر ابتدا

مونه را ن یرو دیبا نکهیعالوه بر ا فداخل ظر نیسطح فرمال از آن خارج کرد. یمتناسب با نمونه باشد تا بتوان نمونه را به راحت

 (B ریتصو)رف نمونه باشد. متر باالتر از ظیسانت 3 دیبا ،بپوشاند
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سازی بافت قبل از آماده برای Tissue processorدستگاه 

 که چرا ؛ترین عمل دستگاه آبگیری نمونه استبرش است. مهم

هایی که در نمونه برای این کار .خورددار خوب برش نمینمونه آب

basket ده های مختلف عبور داقرار دارند از ظرف الکل با غلظت

ساعت قرار  شوند که در داخل هر ظرف الکل بین یک تا دومی

د و سپس با اهرم مکانیکی به ظرف دیگر انتقال داده نگیرمی

 (C شوند. )تصویرمی

 شود. شود و به این ترتیب بافت آبگیری میغلظت الکل به تدریج بیشتر و بیشتر می

ها در پارافین فرو سازی بافت است. در نهایت بافتها و شفافچربیکردن حل ( هستند که برایXyloleدو ظرف آخر گزیلول )

 بافت پر شود. تا خلل و فرج روندمی

                                                                                          . 

  

                                

 (است basket)تکه زرد رنگ باال همان  است.قرار داده شده basketهای بزرگ گرفته شده و در کوچک با مقاطع کوچکی که از نمونههای ریز و : نمونهAتصویر 

 شود.ر ظرف مناسب گذاشته میه بزرگی که د: نمونBتصویر 
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هرمی در باال، نمونه را ، مطابق شکل اtissue processor: در دستگاه Cتصویر 

 کندجا میجاب

   D         

                           

 Dتصویر  Eتصویر 

 شده آماده برش است.بلوک پارافینه Fتصویر 
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  کیاتاق تکن
 ختهیر یخاص یهاکه در قالب عیما نیخارج شده و در پاراف basketها از بافت Tissue processerاز اتمام کار  بعد

 خچالیها را در ها قاببعد از کاشتن بافت .(D ریتصو) دشویکردن گفته مکار کوله نیبه اکه  شوندیکاشته م است،شده

 ریتصو) میگذاریبرش م یرا از قالب خارج کرده و برا نهیبلوک پاراف پسو س (E ریتصو)سفت شود  کامالً  نیتا پاراف میگذاریم

F). 

  (کروتومیم) اتاق تکنیک

ستگاه د نیا. شودیاستفاده م (یکرونیدهنده مبه عنوان برش) کروتومیاز دستگاه م نهیوک پارافبرش بافت موجود در بل یبرا

تا  3 نیها ببرش نیضخامت ا معموالً کند و هیاز بافت ته کرونیدر حد م ییهااست که قادر است برش یزیر اریبس غیت یدارا

          

                        

                              

 شوددر اینجا برش زده می

 شودوارد این محلول مینمونه  شودبا الم نمونه از محلول خارج می

 شود.درجه از آن خارج می 6ول با دمای پس از وارد کردن الم از این محل
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ضخامت کم را  نیبا ا ییهاکه برش نیهم برش داد. علت ا ترکرومیم 11تا  1 یهابه ضخامت توانیالبته م است. کرومتریم 5

 (از چپ به راست بیبه ترت)ترتیب مراحل  بتواند از آن عبور کند. رعلت است که نو نیهم به ا میزنیم

   ی(زیآمرنگ) کیاتاق تکن
ه عناصر ب لیکه تما نیائوز یزیآمرنگ نیکه در ا باشدیم نیو ائوز نیلیرنگ هماتوکس یدر پاتولوژ یزیآمرنگ نیتر متداول

 ریتصاو)آورد. یدر م یهسته را به رنگ آب یدیعناصر اس ن،یلیو هماتوکس آوردیآنها را به رنگ قرمز در م ،دارد توپالسمیس یباز

 (اند قرار داده شده راستاز چپ به  بیبه ترت

و  کیبروتیدادن بافت فنشان یبرا PASو  کوژنیگل یبرا کرومیحضور دارند، مانند؛ تر یدر پاتولوژ زین یگرید یهایزیآمرنگ

 قارچ. وارهید یزیآمرنگ

 

                       

                                             

 شود.نمونه ریخته میدر اینجا رنگ روی 

 رنگ شده یک نمونه شودو داده میها با آب شستشسپس الم
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 Frozen section 

گاهی اوقات نمونه بدون فرمالین از اتاق عمل به صورت سریع به 

شود که این بافت در دستگاهی به اسم بخش پاتولوژی ارسال می

Frozen ه زدوی این بافت یخزند و سپس برش بر رسریع یخ می

ریق جواب آزمایش شود؛ شاید از این طکه سفت شده، انجام می

   شود اما این روش دقت بسیار کمی دارد.خیلی سریع آماده

 پاتولوژی کلینیکال

  ایمونوهیستوشیمی

ترین رفته اثبات کرد. بیشگشده و روی الم قرارنمونه تهیههای خاصی را روی بافتی که از آن ژنتوان وجود آنتیدر این روش می

تئین وتواند پرکه می) ژنیاستفاده از ایمونوهیستوشیمی در شناسایی تومورها با تمایز کم است. در این روش برای هر آنتی

وق بادی فژن در بافت به آنتیریزند و در صورت وجود آنتیبادی ضد آن را روی بافت میآنتی (ساختاری یا دیگر مواد باشد

Bind با  اگر توموری مثالً . شودباشد، رنگی حاصل نمیژن وجود نداشتهگیرد. اگر هم آنتیآمیزی خاص رنگ میه و با رنگشد

تومور  رنگ بگیرد، منشا عضالنی (دسمینآنتی) با آنتیبادی ضد عضله تمایز اندک در یک کودک مثل تومور سلول گرد کوچک

  (مانند رابدومیوسارکوما)شود. اثبات می

ها و ایمونوهیستوشیمی گذاشته و سپس آنیها را داخل مایکرو، پاتولوژیست نمونه(به ترتیب از چپ به راست)مطابق شکل * 

 کند. آنها را جدا مییک محلول را برداشته و پس از شست و شو با 

 

 

                                                 

        

 ایهی موقت بلوکمحل نگهدار»های پارافینی در محلی به نام آمیزی بلوکمطابق شکل، بعد از رنگ

 شود.گذاشته می «پارافینه



 

9 |P a g e 

 

 دکتر صفارنام استاد: 

 لیات و مقدمات پاتولوژی تشریحآشنایی با ک

 

 اولجلسۀ 

 امیررضا جلیلی، آریا جلیلی
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  یالکترون کروسکوپیم
 311111ا آن ت یی. قدرت بزرگنماشودیاستفاده م یلولس زیر یاجزا دنید یاست که از آن برا یدستگاه یالکترون کروسکوپیم

دستگاه، تاباندن الکترون به بافت است.  نیدارد. اساس کار ا ییبرابر بزرگنما 1111تا  ینور کروسکوپیکه م یدر حال ؛برابر است

از  ت،یز عبور از کها پس ا. الکترونردیگیعبور الکترون قرار م ریدر مس یمس یهاتیک رشده، د دهیبر فیظر اریبافت که بس

مقطع  ن،ییپا ری. در تصوشودیم جادیبا وضوح باال ا یریتصو ،یسیالکترومغناط یهاو پس از عبور از عدس کنندیبافت عبور م

 .استداده شده شیبرابر نما 01111 ییعضله مخطط با بزرگنما

(Chromogenic in situ hybridization) CISH 
 هایاست که در آن ژنروشی  (CISH) جااسیون دریزهیبرید

انگر ژن مورد نظر روی بافت نش .شودخاص نمونه شناسایی می

ژن در بافت، شود و در صورت وجود آنتیشده و انکوبه میریخته

به آمیزی مشاهای رنگشود و سپس به روشبه نشانگر متصل می

 توان با این روشمی شود. مثالً ایمونوهیستوشیمی شناسایی می

   را در بافت تشخیص داد. EBV وجود ژن ویروس

  یگانیموزه با

ها مونهاست که از ن نیا ،شودیاز مراکز انجام م یاریدر بس باشد ولین است اهمیتی در پاتولوژی نداشتهممک که ییاز کارها یکی

بودن همثل سربست یصولا دیالبته با .شوندیم یآورجالب جمع اینادر  یهانمونه . در موزه معموالًکنندیم جادیموزه ا ای یگانیبا
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 .(سال 01تا  یحت) بماند یشتریتا مدت ب زندیریم نیها پارافنمونه یاز اوقات، بر رو یگاه یحت شود. تیظرف نگهدارنده رعا

 هاتسیپاتولوژ یبعد یآموزش و کارها یکار برا نیا دیخاص وجود دارد که از فوا داتیتمه یکسریها نمونه نیا ینگهدار یبرا

از  ترشیب یهابلوک هیته ای ندهیآ یهایزیآماست. مثل رنگ یبعد یو استفاده در کارها - یاختصاص یکارها یخصوصا برا -

از دو مورد  شیمدرس ب یده سال برا یاست که ط هیروشن کل لولسارکوم س ،نیینادر در شکل پا یاز تومورها یکی آن. مثالً 

 .مواجه نبوده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و آزمایشاتبایگانی فرم

 است.رکوم سلول روشن کلیه که عود کردهسا
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 دهد.ن میبت اطالعات پاتولوژیک را نشااین دو تصویر هم ث

 هیکبد و ر سیدوزیسیموکوو لنفوم بدخیم روده کوچک

 سل کلیه کیست هیداتید

 آنانسفالی دم
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 هماتولوژی

 نتیکاغذ پر یرو جیو سپس نتا شوندیم شیتوسط دستگاه خاص خود آزما وژ،یفیخون پس از سانتر یهاقسمت نمونه نیدر ا

 .شوندیگرفته م

 یشناس کروبیم

 وعن ،و افتراقی یکشت انتخاب یهاطیکه با استفاده از مح شودیم یورآمختلف بدن جمع یاز نواح ییهابخش، نمونه نیا در

 .ردیگیانجام م تیحساس یبررس شده و ییشناسا هامسیکروارگانیم

 یشناسهورمون

 .شودیانجام م ماریبدن ب یهاسطح هورمون یابیارز مونوفلئورسانسیو ا ELISA، Radioimmunoassay روش با نیا در
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 االیزا

 

 

 

 

 یمیشویب

 د.نریگیقرار م یخاص مورد بررس یزهایاز نظر آنال ماریگرفته شده از ب یهابخش نمونه نیا در

 

 

 

 

 

 

 

 گیرد.ایج اقدامات کنترل کیفی انجام میهای کلینیکال برای اطمینان از صحت نتبخش تذکر: در کلیه

 دستورالعمل های ایمنی آزمایشگاهی:

 توانیم تمرین کنیم.ن میا جهت سالمت خود و همکارانماایند امنیت بهداشتی رما تنها کسانی هستیم که فر

کردن حوادث و اتفاقات جهت گزارش ج( هاکردن دستورالعملدنبال ب( ی       آگاهی از خطرات ایمن ما مسئولیت: الف(

 را داریم.  نشدن دوبارهتکرار

 های آزمایشگاهی:دالیل اصلی آسیب

 استفاده نادرست از امکانات ج( های آزمایشگاهی ضعیفیکتکن ب(  خطای انسانی (الف
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 اولجلسۀ 

 امیررضا جلیلی، آریا جلیلی

 82/60/0066تاریخ: 

 ها و تجهیزات ایمنی آزمایشگاهی:لباس

 روپوش:

 د و بدون شوها پوشیدهشد. این لباس باید روی تمام لباسروپوش باید تا زانو ادامه یابد و تمیز با

 ها در آزمایشگاه استفاده شود. توجه به نوع فعالیت در تمام زمان

 اید آستین ب باشد و دراه از مواد نفوذناپذیر ساخته شدهآل باید روپوش آزمایشگایده به صورت

 باشد.چفت شده چمحکم به م

 توانند دوبار استفاده شوند، اما باید پس از مشاهده هرگونه عالمت ی یکبار مصرف میهاروپوش

 د.نتعویض شو باید تخریب، آلودگی یا آسیب

 آلوده شود، مهم است طوری لباس را در بیاوریم که با سطح بدن تماس برقرار  بند آزمایشگاهیاگر روپوش یا پیش

های قت بیشتری به خرج داد. تمام لباسآوردن آن دلی لباس نفوذ کند، باید هنگام درنکند. اگر آلودگی به سطح داخ

 شود.آلوده نیز باید درآورده

 باشد.نیز همراه خود جهت تعویض داشته شود، باید یک دست اضافی لباساد آلودهاگر لباس شخصی افر 

 شوند تا از آلودگی به وسیله پاتوژن، مواد شیمیایی و ... جلوگیری شود.پاها نیز باید پوشیده 

  ل شود، قبو غبار، بخار یا مایعات آلوده میبا خون، مایعات بدن، مواد عفونی یا مواد شیمیایی سمی، گرد روپوشی که

 گی شود.از درآوردن باید رفع آلود

  حجمی سفیدکننده حداقل به  11محلول %رفع آلودگی توسط

شود. سفیدکننده خانگی متشکل از انجام می دقیقه 5مدت 

  است. هیپوکلریت سدیمجرمی/حجمی  %25/5

 دستکش:

 ًهای آزمایشگاهی یکبار مصرف اند. قبل از هر دستکش معموال

ز استفاده، یک بار دستکش را چک کنید و جهت جلوگیری ا

آلودگی سایر اشیا یا خود، مدام 

 دستکش را عوض کنید.

 ها از شستن و استفاده دوباره دستکش

 خودداری کنید.

  دستکش مانع موثری در برابر عوامل

ولی ضدعفونی کردن یا  خارجی است،

تواند نفوذ مایعات را شستن آن می

 تسهیل کند.

  دستکش باید براساس میزان خطر

 دستکش نیتریلموجود انتخاب شود. 
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 82/60/0066تاریخ: 

اما نباید از دستکش پالستیکی استفاده  ؛دهد و جهت اکثر اهداف مناسب استای را انجام میمحافظت از عوامل گسترده

 شود.

 دستکش را چکهای ها و آسیببد. قبل از دست کردن دستکش سوراخیاارچگی دستکش با گذر زمان کاهش مییکپ 

 کنید.

 ای تعویض کنید. در صورت پس آن را به طور دوره ؛ستکش را افزایش دهدعرق و حرکت ممکن است نفوذپذیری د

  های زیستی قرار دهید.استفاده دستکش را در کنار زباله آلودگی مشخص، پارگی یا اتمام

 عینک ایمنی:

 حافظت از چشم توسط عینک ایمنی و شیلد زمانی باید صورت گیرد که پرسنل مایعات بدنم 

کنند. همچنین حین استفاده از مواد شیمیایی ر آزمایشگاه حمل می)شامل خون و سرم( را د

 نیز باید عینک ایمنی استفاده شود.

 باشد و قبل از خروج از رای اشخاص باید شیلد جانبی داشتهعینک ایمنی ب

 د.کننده خانگی تمیز شوسفید 11به  1وسط محلول رقیق شده آزمایشگاه ت

 ًزین مناسبی برای عینک ایمنی گجای دقت شود که عینک طبی معموال

  های ایمنی می توان عینک طبی استفاده کرد.ولی زیر اکثر عینک ؛نیست

 د کنند. فضای بین لنز و قرنیه توانند محافظت ایجالنزهای تماسی نمی

حال اگر مواد شیمیایی  تواند مواد موجود در سطح چشم را به دام بیندازد.می

 توانند از سطح قرنیه شسته شوند.یفتند نمیآور در این فضا به دام بسوزش
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 82/60/0066تاریخ: 

کردن لنز را سخت یا غیرممکن ض شود اسپاسم عضالنی در چشم خارجاگر هم ماده درون چشم دردآور باشد، یا لنز عو

 کند.می

 ه همین دلیل افرادی که در معرض مواد شیمیایی سوزاننده قرار دارند، تا وقتی جهت حفاظت کامل از عینک ایمنی ب

 اند نباید از لنز استفاده کنند.به همراه ماسک استفاده نکردهیا 

  حال اگر تماس اتفاق افتاد، با استفاده ازsink  دقیقه چشم را بشویید. 15-11شستن چشم باید حداقل 

 محافظت تنفسی:

 کند.های هوایی فراهم میکنندهها و آلودهترین حفاظت را در برابر آیروسولماسک جراحی کم 

 های مانند ماسک ؛پوشانندستند که اطراف دهان و بینی را میهایی شل و یکبار مصرف های صورت ماسکهماسک

)سازمان ملی  NIOSHهای صورت جهت محافظت علیه هیچ ماده خطرناکی توسط جراحی و گرد و غبار. ماسک

 اند.و امنیت شغلی آمریکا( تایید نشدهسالمت 

 در خارج از بدن پخش نشود.اش  آن را استفاده کرده قطرات تنفسی که کنند که فردیهای صورت کمک میماسک 

 به همین  ؛زننده برسدات معلق به بینی و دهان شخص ماسکها یا مایعدهند اسپریها اجازه نمیهمچنین این ماسک

 های مواد عفونی مناسبند.ها جهت تمیزکردن نشتیدلیل این ماسک

 ز به دستگاه تنفس مان طراحی ها، بخارات یا ذرات بسیار ریز ورود گازهای صورت جهت جلوگیری انکته: ماسک

 اند.نشده

 های صورت یکبار مصرف اند و پس از استفاده باید دور انداخته شوند. همچنین ماسک 

  ماسکN-55ها صرفا جهت محافظت در برابر ذرات غیر روغنی تاییدیه : این ماسکNIOSH  دارند. تعدادی از

شوند نیز تحت تایید ها عرضه میبر سطح آزاردهنده اسیدها یا حاللبا استدالل این که در برا N-55 هایماسک

NIOSH شوند. به بازار عرضه می 

 پیشنهاد های اسید یا محلول صرفاًده از این ماسک در برابر آیروسولدر صورتی که استفا 

 را در این زمینه ندارد. NIOSHسازنده ماسک است و تایید 

 صورت خاص  بهN-55  اند.استفاده از مواد نانو طراحی نشدهبرای  

  کننده هوا مناسب است، می توان از های تنفس تصفیهدهد استفاده از دستگاهجایی هم که ارزیابی ریسک نشان میدر

PAPR کننده هوا( با استفاده چند منظوره بهره برد.)دستگاه تنفس تصفیه 

 محافظت از صورت:

 مواد روی توانند جهت حفاظت از پاشیدن ت میشیلدهای صور

توانند جایگزین عینک اما نمی ؛صورت جایگزین ماسک شوند

 ایمنی به همراه شیلد جانبی شوند.

 حجمی  11شود باید با محلول %شیلد صورت اگر آلوده

 شود.ننده تمیز شود و سپس دور انداختهسفیدک

 محافظت بیشتر:

 توان از روپوش و پیشبند نیز جهت محافظت بیشتر استفاده کرد.شدن مواد میاشیدهبینی اسپری یا پدر صورت پیش 
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 های فردی:سایر محافظت

 سیگار نکشید 

 شود(مورد شامل آدامس و شکالت نیز می )این نخورید و نیاشامید 

 .از لوازم آرایشی استفاده نکنید 

 شده محدود به این سه مورد نیستند:بته که موارد منعپوشیدن این موارد در آزمایشگاه غیرقابل قبول است. ال 

 شلوارک ج(  ب( کفش بدون جوراب  های انگشت باز یا هر نوع صندلکفش الف(

 موادی  پا توسطت و ضدآب باشد و باید کل پا را در بر بگیرد. جهت جلوگیری از آسیب به حبه طور کلی کفش باید را

 دار، مشبک یا کفش بوم مجاز نیست.باز، سوراخباز، پاشنهی انگشتهااستفاده از کفش ،شوندکه ممکن است ریخته

 خوردن، کفش باید بدون کفی یا با کفی صاف باشد.وگیری از صدمات جدی ناشی از زمینهمچنین جهت جل

 و: کل مو باید در پشت شانه قرار بگیرد و استفاده از کاله یا کپ مجاز نیست.م 

 شد که دستکش را سوراخ نکند. این یعنی طول آن نباید بیش از یک هشتم اینچ ل ناخن باید در حدی باوناخن: ط

 باشد. استفاده از ناخن مصنوعی نیز به خاطر احتمال آلودگی قارچی یا باکتریایی مجاز نیست.

 .جواهر: جواهرات باید در کمترین میزان خود باشند. همچنین از گوشواره یا گردنبند بلند نباید استفاده شود 

 فن همراه: استادان، کارمندان و دانشجویان فقط برای امور اضطراری مجاز به داشتن موبایل در آزمایشگاه هستند.تل 

 نه در جیب لباس آزمایشگاهی و نه روی نیمکت. همچنین برای پاسخ تلفن همراه باید در جیب تمیز نگهداری شود ،

 را در بیاورد و سپس از موبایل استفاده کند. به تماس یا کاری در موبایل باید آن فرد لباس آزمایشگاهی

 های مفید آزمایشگاهیتکنیک

 ها و خطرات مواد شیمیایی و بیولوژیک قت مطالعه کنید. همچنین با ویژگیها را به دها و دستورالعملتمام برچسب

  ها آشنا باشید.جهت حمل و نقل و دفع ایمن آن

  با هشدارهای مناسب یا نام مواد درون ظرف برچسب بزنید.همچنین ظروف معرف و ظروف دارای محلول را 

 .حین انتقال یک ماده شیمیایی از یک ظرف به ظرف دیگر مراقب باشید 

 بلکه اسید را به آرامی به آب اضافه کنید. ؛وقت آب را به اسید اضافه نکنیدهیچ 

 از یک وسیله جدید استفاده نکنید. اید،اید و آموزش ندیدهی تمرین نکردهنی که به میزان کافهمچنین تا زما  
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 آلوده را در ظروف مقاوم به ای وسایل تیز و شیشه

)نظیر پیپت  شدن دور بیندازیدسوراخ

 میکروکاپیالری، پیپت پاستور و سوزن(

  در اصل بیشتر وسایل تیز را باید در ظرف حامل

ند و شدن باشیل تیز نگهداری کرد که قابل بستهوسا

 ن و نشت از اطراف و زیر باشند.شدمقاوم به سوراخ

 کردن خون نشتی، مایعات بدن یا موجودات زندهتمیز

  همیشه از دستکش و لباس، روپوش یا پیشبند

رین دستکش، )بهت آزمایشگاهی استفاده کنید.

شدن است( دو جفت دستکش مقاوم به سوراخ

 کردن بهتر از یکی است.دستکش برای تمیز

 های نند پد گاز یا حوله)ما با استفاده از مواد جاذب

کاغذی( از گسترش تمام مواد نشتی قابل 

 دیدن و مایع جلوگیری کنید.

 مواد جاذب را یا باید با سفیدکننده 

، و حجمی اشباع کنید %11ه خانگی تاز

ر یعنی بیشت) اگر هم نشتی زیاد است یا

( از محلول سفیدکننده به لیترمیلی 11از 

 چهارم حجمی استفاده کنید. نسبت یک

  ابتدا از اطراف ماده نشتی شروع به جذب

 سپس به و با استفاده از ماده جاذب کنید

دقیقه  21-15سمت مرکز بروید. حدود 

ولی اگر نشتی  ؛س مطلوب استزمان تما

 کردن از استادان یا کارمندان کمک بگیرید.هت مدت زمان تماس برای ضدعفونیجناگهانی رخ داد به 

 حمل مواد شیمیایی

 ای که حمل می شود اطمینان یابید.ودن تهویه ماده شیمیاییاز مناسب ب 

 های تنفس مناسب استفاده کنید.به گاز، غبار یا بخار از دستگاه در صورت امکان آلودگی 

 شدن بخارات شیمیایی سمی شود برای آن از هود بخار استفاده کنید.اگر هر روشی موجب آزاد 

 مقابله شغلی با عفونت

 باشند.مرین کردهکل پرسنل باید ت 

 این تمرینات باید ثبت شود . 



 

19 |P a g e 

 

 دکتر صفارنام استاد: 

 لیات و مقدمات پاتولوژی تشریحآشنایی با ک

 

 اولجلسۀ 

 امیررضا جلیلی، آریا جلیلی

 82/60/0066تاریخ: 

 مدیریت قبل از مقابله و وقوع

 های اضطراری: اگر زخم، بریدگی یا سایش اتفاق افتاد پروسه

 باید موارد زیر انجام شود:

 ( لباس محافظ را در بیاورید1

 دیده را بشوییدها و نیز هر ناحیه آسیبدست (2

 فاده کنیدکننده پوست مناسب استاز ضدعفونی (3

 های پزشکی باشیددر صورت لزوم به دنبال مراقبت (0

   علت زخم و موجودات درگیر باید گزارش شوند (5

 ( سوابق پزشکی مناسب و کامل را نگهداری کنید6

 های کادر درمان یکی از موارد مهم در زخمneedle-stick 

جهت  زیراست که باید از نمودار  Bابتال به هپاتیت  و شدن

وفیالکسی پس از زخم استفاده شود. همچنین جهت پر

اد در افر( PEP) پروفیالکسی پس از مواجهه

 زیربه جدول  مختلف کادر درمان نیز می توان

 مراجعه کرد.

 دی بادی فربینید که اگر سطح آنتیتوضیحات: می

م نیست باشد عملی الز mIU/mL 11باالی 

، بادییتر بودن آنتد. در صورت پایینصورت گیر

و دوباره  شودتزریق می Bیک دوز واکسن هپاتیت 

شود که اگر باز هم تست سرولوژیک گرفته می

دوز مصرف  2تر بود این بار پایین 11بادی از آنتی

بادی کافی نباشد، باید در هر مواجهه با ویروس از لحاظ ژیک دوباره، اگر باز هم سطح آنتیشود. پس از تست سرولومی

 یابی صورت گیرد.ابتال ارز
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( به مطالعه تغییرات بافتی بدون استفاده grossآزمایشات ماکروسکوپی )گروس 

شود. این مطالعات برای به وسکوپ و با چشم غیرمسلح اطالق میاز میکر

 شوند.خیصی روی نمونه انجام میآوردن اطالعات تشدست

 

 نتایج حاصل از آزمایش ماکروسکوپی در این موارد موثر است:

 وجود ضایعه -1

 های جراحی )جراحی از کدام کناره انجام شود( marginوضعیت  -2

 شدهبندی تومورهای برداشتهمرحله -3

های جراحی است و باید روی آن مشاهده دهنده اصل ضایعه و همچنین مارژیناز نمونه که نشاندر انتها قسمتی 

 شود.پی انجام شود، برش بافتی تهیه میمیکروسکو

د شوند. ییأآناتومیک برداشت ضایعه تشخیص و تنه بالینی، باید هویت بیمار، و همچنین محل در ابتدا جهت بررسی یک نمو

در این مرحله گرفتن اطالعات بالینی از پزشک معالج و جراح، به برخورد مناسب با نمونه و همچنین انجام آزمایشات تشخیصی 

 کند.سیر درست از نمونه کمک شایانی میالزم و تف

خیصی و شرح و توصیف های مهم تشها، یافتهسکوپی نمونهدر امتحان ماکرو

خیم باید این برای یک تومور بد مثالً ←شود ستماتیک ظاهری یک نمونه انجام میسی

شوند: محل، اندازه، شکل، قوام، حضور کپسول، نمای سطح مقطع موارد در نظر گرفته

ک، نواحی کیستی ،برش، حدود مشخص و یا انفیلتراسیون منتشر و هموژن، وژتاسیون

 های پاپیالرینکروتیک، پروجکشن

 

 

 

 

  پاتولوژی عمیل :درس

 دکتر آذری یام :استاد

 4/7/0411 :تاریخ

 ماکروسکویپ در پاتولوژی
 

 89 نویسیگروه جزوه

  امیرحسام سپاهی

 آریا جلییل
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 آبسه    آزمایشات ماکروسکویپ
 التهاب گرانولوماتوز      تغییر چریب
 ترومبوز      هایپرتروفی
 انفارکتوس      آمیلوئیدوز

 پولیپ      پنوموکونیوز
 تومور ویلمز        زخم
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 دکتر آذری یامنام استاد: 

 دوم جلسۀ در پاتولوژی ماکروسکوپی

 امیرحسام سپاهی –آریا جلیلی 

 4/7/0411 :تاریخ

ی مشاهده هایشود. این تغییر بیشتر در سلولهای چربی در سیتوپالسم آشکار میاین تغییر با ظهور واکوئل تغییر چربی:

 شود که در متابولیسم چربی شرکت دارند )مثل هپاتوسیت یا سلول میوکارد(می

تر شده و زرد ست در تغییرات خفیف، ظاهر عضو عوض نشود؛ ولی هر چقدر که تجمع چربی افزایش یابد عضو بزرگاممکن 

 شود.رنگ می

 

 تواند سبب افزایش اندازه عضو هم شود.شود که خود میها اطالق میاین موضوع به افزایش اندازه سلول هایپرتروفی:

 

شود. می های مختلف ایجاداین بیماری در اثر تجمع پروتئین غیرطبیعی در فضای خارج سلولی در احشا و اندام آمیلوئیدوز:

اما تظاهر هیستولوژیک همه موارد آمیلوئیدوز یافته ممکن است تفاوت کند؛ لوئیدوز مختلف، نوع پروتئین تجمعدر انواع آمی

 یکسانند.

ممکن است کلیه بدون تغییر به نظر برسد؛ منتهی ممکن هم هست به میزان غیرطبیعی  در آمیلوئیدوز کلیه، از نظر ظاهری مثالً

 بزرگ، کمرنگ، خاکستری و سفت باشد. همچنین اگر آمیلوئیدوز به طول انجامد ممکن است طول کلیه کم شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح مقطع کبد طبیعی تغییر چربی کبد

 هایپرتروفی عضله قلب

 آمیلوئیدوز کلیه
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 گویند که ظاهر ریه ممکن است خاکستری یا حتی سیاه شود.مواد معدنی در ریه را میتجمعات غیرطبیعی  پنوموکونیوز:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش بافت التهابی باشد که به دلیل نکروز سلول، و همچنین ریزموضعی در سطح یک بافت یا عضو می زخم یک نقص زخم:

  آید.نکروز به وجود می

 

 

 

 

 

 

 

 

ونت زا، یا عفهای چرکشدن عمقی ارگانیسمتواند به علت کاشتهشود که میموضعی چرک گفته می آبسه به تجمعات آبسه:

 نکروزه پدیدار شود.

 

 

 

 

 

 

 

در این التهاب، الگویی متفاوت  التهاب گرانولوماتوز:

نسبت به التهاب مزمن وجود دارد که با تجمع 

 شود. مثالوئیدی تشخیص داده مییماکروفاژهای اپیتل

این التهاب نیز شامل توبرکلوز، عفونت قارچی و گرانولوم 

 باشد.جسم خارجی می

 

 

 

 هایپرتروفی عضله قلب

 زخم معده

 آبسه مغز

 ضایعه گرانولومی سل ریه
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 دکتر آذری یامنام استاد: 
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 امیرحسام سپاهی –آریا جلیلی 
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خته عروقی این ل –ترومبوز به ایجاد لخته در دستگاه رگی اطالق می شود که ممکن است هر جایی از دستگاه قلبی  ترومبوز:

یابد. اگر ترومبوز سرخرگی از حفرات قلب، یا مجرای سطح رگی زیرین اتصال می ومبوز بهپدید آید. به صورت کانونی، تر

 با دیواره ساختار زیرین مرتبط است. که معموالًگویند ا بگیرد، به آن ترومبوز جداری میآئورت منش

 

 گویند.اتفاق بیفتد، به آن وژتاسیون می اگر ترومبوز روی دریچه قلب

 

 

 

 

 

 

رسانی سرخرگی، یا انسداد دفع خون یک است؛ یعنی به دلیل انسداد خونای از نکروز ایسکمدر اصل منطقه انفارکتوس:

 شود.دهد و انفارکتوس ایجاد میرخ میسیاهرگی در یک بافت خاص نکروز 

دی بنجود یا فقدان عفونت میکروبی طبقهریزی است( و وکه مشخص کننده میزان خونها بر اساس رنگ شان )انفارکتوس

 شوند.می

 

 ترومبوز کرونر ترومبوز جداری قلب
 ترومبوز

 انفارکتوس ریه انفارکتوس طحال انفارکتوس روده ترومبوز جداری قلب
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روسکوپیک و قابل مشاهده ایجاد روده( است که ساختاری ماک پولیپ یک توده برجسته از یک سطح مخاطی )مثالً پولیپ:

 در تومور بدخیم نیز ممکن است پولیپ ظاهر شود. امارود، خیم به کار میی تومور خوششایع، این اصطالح براکند. به طور می

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 خیم متمرکز،تومور خوش خیم و بدخیم را هم مشاهده کرد: معموالًتوان تفاوت بین تومورهای خوشاز لحاظ ماکروسکوپی، می

 تر و بدون متاستازند؛ ولی تومور بدخیم تمایل به گسترش، تهاجم و تخریب بافتی دارد.دارای رشد آهستهدار، کپسول

 ضایعه کیستیک روده

 ودهرآندوکارسینوم پولیپوئید  پولیپ آندومتر 

 پولیپوز روده  خیم روده پولیپ خوش

 تومور بدخیم انفیلتراتیو   دارخیم کپسولتومور خوش
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 دکتر آذری یامنام استاد: 
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سالگی رخ  2 – 5ترین تومور کلیوی اولیه در کودکان است که در سنین ویلمز )نفروبالستوم( شایع تومور ویلمز: تومور

 ویلمز یک توده بزرگ، منفرد و با حدود مشخص است. دهد. از لحاظ ماکروسکوپی تومورمی

تومور نرم، همگن طرفه یا چندطرفه مرکزی باشد. در برش عرضی نیز ممکن است تومور دو در زمان تشخیصموارد  %11در 

 ریزی، دژنرسانس کیستیک و نکروز باشد.ممکن است شامل کانون خون ای روشن یا خاکستری است و گاهاًو به رنگ قهوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تالیس فتراتوم ساکروکوکسیژیال؛ هیدروپس نسفالی )نبود حفره کرانیال و مغز(، نآتوان به های جنینی نیز میاز آنرمالی

 مورفیک اشاره نمود.های جنین( و جنین دیساندام)تجمع مایع در 

 استئوسارکوم  لیومیوم رحم 

 متاستاز به ریه  متاستاز به کبد 
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 لیومیوم رحم 

ی
فال

س
نان

ا
 

 متاستاز به کبد 

 هیدروپس فتالیس  ساکروکوکسیژیال تراتوما 

 جنین دیس مورفیک 
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 تجمعات غیر طبیعی:
 باشد. می (جمع غیرطبیعی کلسترولت)گزانتوالسما  -3آمیلوئیدوزیس  -2عروق   کلسیفیکاسیون جدار -1شامل: 

  کلسیفیکاسیون جداره عروق

 گردد و دو نوع دیستروفیک و متاستاتیک دارد: ها اطالق میهای کلسیم در بافتبه رسوب غیرطبیعی نمک

و فسفر  یابد و مقادیر کلسیمیا پیر تجمع میشده  کلسیفیکاسیون، کلسیم در بافت مرده و نکروز دیستروفیکدر نوع  (1

 خون طبیعی است. 

لسیم بینیم که عمدتاً با افزایش سطح سرمی کهای نرمال میکلسیفیکاسیون، رسوب کلسیم را در بافت متاستاتیکنوع  در (2

  شود.ده میدی Dامین کلیه و مسمومیت با ویتنارسایی  ،در هیپرپاراتیروییدیسم و همراه است

النی رحم عض کنیم که به طور عمده دیوارههای رحم یک فرد مسن استفاده میکلسیفیکاسیون دیستروفیک، از الم برای مشاهد

 لسیم دیدهها رسوب کآن شود که در دیوارهالی الیاف عضالنی چند رگ بزرگ دیده میها مشهود است. در البهدر الم (میومتر)

گ بنفش به رن (کالمپ)های ریز و یا تجمع گرانولی شود که نوعی رسوب دیستروفیک است. رسوب کلسیم به صورت گرانولمی

 مشهود است. 

 

 

 
 

 

 پاتولوژی عمیل :درس

 دکتر لطفی :استاد

 11/70/1077 :تاریخ

 تجمعات غیر طبیعی 

 

 

@Dr_jozveh 
 89 نویسیگروه جزوه

 

 89 نویسیگروه جزوه

  : امیر جبیریتایپیست

 

  : امیر جبیریتایپیست
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 الف 79برگرفته از جزوۀ 

 

 ب79برگرفته از جزوۀ 

 فهرست مطالب
 1 .............................................................................................................. عروق جداره ونیکاسیفیکلس

 2 ............................................................................................................................. میکلس رسوب با رگ

 3 ................................................................................................................................... سیدوزیلوئیآم

 5 .......................................................................................... (گزانتوالسما) کلسترول یعیرطبیغ تجمع

 



 

2 |P a g e 

 

 دکتر لطفینام استاد: 

 : سومجلسۀ جمعات غیر طبیعی: تجلسهعنوان 

 : امیر جبیریاعضای گروه به ترتیب حروف الفبا

 11/70/1077: تاریخ

 

 

  همانگونه که مشاهده میکنید عروق طبیعی سه الیه دارند:

( که به صورت یک نوار شفاف و Internal elastic lamina) االستیک داخلی و تیغه (: از اندوتلیومIntimaالف( اینتیما )

  است.شود، تشکیل شدهبراق دیده می

  باشد.می ترها از وریدها ضخیمدر شریانرگ است و  (: الیه عضالنی جدارهMediaب( مدیا )

 باشد. می تربزرگ هادر وریدها نسبت به شریان(: بافت همبند اطراف رگ است که Adventitiaج( ادونتیس )

 رگ با رسوب کلسیم 

 

رسوب بافت کلسیم و ویتامین به صورت تجمعات 

  عروق بزرگ. رنگ در نمونهشکسته و بنفش

   

  

رسوب بافت کلسیم که شکننده است  و در 

گ رنهای بافتی به صورت خردشده و بنفشبرش

  .شوددیده می
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 دکتر لطفینام استاد: 

 : سومجلسۀ جمعات غیر طبیعی: تجلسهعنوان 

 : امیر جبیریاعضای گروه به ترتیب حروف الفبا
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 آمیلوئیدوزیس 

  گردد.یک بیماری است که در اثر تجمع پروتئین غیرطبیعی در احشای مختلف در فضای خارج سلولی ایجاد می

ها نتظاهر آ (هیستولوژی) شناسیولی از نظر بافت ،کندغیرطبیعی فرق مییک نوع پروتئین  انواع مختلفی دارد که در هر

کنیم که آمیزی اختصاصی کنگو رد استفاده میشوند برای تأیید آمیلوئیدوز از رنگیکسان است. وقتی این تجمعات دیده می

 د. شونسبز براق نمایان میهای آمیلوئید با رنگ باید با میکروسکوپ پالریزه بررسی شود. در این میکروسکوپ رسوب

 است. نشان داده شده( یا کلیه)در المها، آمیلوئیدوزیس در طحال 

  دو تصویر زیر مربوط به طحال طبیعی است.

 

های داخل آن. RBCلومن یک رگ به همراه 

 رسوب امالح کلسیم داخل بافت مدیا مشهود است. 

 روهتر تصویر روبنمای میکروسکوپی بزرگ

از  شدهشامل کپسول و ترابکوالهای منشعب محتویات طحال

  آن به داخل بافت کپسول.

 های لنفوسیتی و شریانچهپولپ سفید شامل تجمعات سلول

( در مرکز آن. در اطراف Central arteriole) مرکزی

پارانشیم طحال را  بینیم که حجم عمدهپولپ قرمز را می

 . دهد و بیشتر شامل عروق خونی استتشکیل می
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 دکتر لطفینام استاد: 

 : سومجلسۀ جمعات غیر طبیعی: تجلسهعنوان 
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 ر:سایر تصاوی

 (گزانتوالسما)تجمع غیرطبیعی کلسترول 

ضایعه  شود. اینباشد که معموالً در اطراف پلک تشکیل میپوست میای با حدود مشخص به رنگ زرد در زیر هگزانتوالسما ضایع

 باشد.  (هایپرکلسترولمی)ممکن است همراه یا بدون همراهی کلسترول باالی خون 

 بینیم: ها میتصاویری که در الم

ه از که سیتوپالسمِ انباشتآلود میکرووزیکولر های ماکروفاژ کفشود که در ناحیه زیرجلد تجمع سلولساختار پوست دیده می

اح های ارتشها سلولشوند و همراه آنکلسترول دارند. این ماکروفاژها بیشتر در اطراف عروق خونی و ضمائم پوستی مشاهده می

 شود. آماسی دیده نمی
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 : امیر جبیریاعضای گروه به ترتیب حروف الفبا
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 11/70/1077: تاریخ

 . 
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 پذیربرگشت سلولی تغییرات
 ییراتتغ از نمونه دو که شودمی تغییراتی متحمل خود حیات ادامه برای سلول شود،می وارد استرسی سلول یک به که هنگامی

 تداوم جهت رد بالغ، سلول فنوتیپ در تغییر معنای به متاپالزی .است کبد چربی تغییر و اسکواموس متاپالزی پذیر،برگشت

 (. شودمی تبدیل دیگری بالغ سلول به بالغ سلول نوع یک) است محیطی تغییرات ایجاد هنگام در حیات

 است جدید شرایط در حیات تداوم و محیطی شرایط با سلول بهتر تطابق منظور به شدهانجام تغییرات. 

 هایسلول التهاب، وقوع صورت در .است مزمن التهاب هنگام در رحم سرویکس پوششی هایسلول متاپالزی خوب، مثال یک

 با ار خود ترراحت تا شوندمی جایگزین سنگفرشی مطبق هایسلول با هستند، ایاستوانه عادی حالت در که اندوسرویکس

 و (ایاستوانه پوششی بافت از متشکل) اندوسرویکس از رحم گردن .دهند ادامه خود حیات به و بدهند تطبیق محیطی شرایط

 ایاستوانه ششیپو بافت دارای اندوسرویکس شد،گفته که همانطور .استشده تشکیل (سنگفرشی بافت از متشکل) اگزوسرویکس

 باشدمی (دارد قرار بازال هلب نزدیکی در ها آن هایهسته و هستند روشن کمی سیتوپالسم دارای موکوس وجود علت به هاسلول)

 هایمال در .دارند وجود مترشحه غدد آن در و است فیبروتیک که داریم را اندوسرویکس استرومای پوششی، بافت این زیر در که

 .انددهش تبدیل سنگفرشی مطبق به ایاستوانه هایسلول که بینیممی را قسمتی متاپالزی، به مربوط میکروسکوپیک

 

 پاتولوژی عمیل :درس

 دکتر وفادار :استاد

 81/7/8011 :تاریخ

 چریب تغییر اسکواموس، متاپالزی

 شاالزیون و توموری کبد، نکروز
 

 89 نویسیگروه جزوه

 مهدی حاجی زاده

 مهدی حاجی زاده

5Pa'4 

 الف 79برگرفته از جزوۀ 

 مطالب:  فهرست

 8. ....................پذیر ..................................................سلویل برگشتتغییر  

 0.........ناپذیر ...........................................................سلویل برگشتتغییر  
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 دکتر وفادار

 پاتولوژی عملی  4جلسۀ 

 مهدی حاجی زاده

81/7/8411 

 .تاس کبد چربی تغییر دیگر، برگشت قابل تغییر

 هاییبافت در تاًعمد ،(شودمی گفته پارانشیمی هایسلول در ریدهاگلیستری طبیعی غیر تجمع به که استئاتوز یا) چربی تغییرات

 ورتیص چندوجهی سیتوپالسم دارای هاهپاتوسیت طبیعی، مال در .دهدمی رخ دهندمی انجام را چربی متابولیسم که کبد مانند

 رتصو به واکوئل و استشده رانده سو یک به هسته هاآن در که بینیممی را چربی واکوئل دارای هایسلول همچنین .هستند

 .است هاآن ترینشایع از یکی کبد که دهدمی رخ مختلف هایاندام در چربی تغییر پس .شودمی دیده توخالی سفید دایره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بافت از آن سطحی پوشش طبیعی حالت در که است اندوسرویکس تصویر. 1 شکل

کوزی مو ترشحی غدد حاوی فیبروتیک استرومای نیز آن زیر. است ایاستوانه پوششی

 .دارد قرار

ز ا متاپالزی اثر در آن سطحی پوشش که دهدمی نشان را اندوسرویکس بافت. 2 شکل

 .استشده تبدیل سنگفرشی مطبق به ایاستوانه حالت
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 دکتر وفادار

 پاتولوژی عملی  4جلسۀ 

 مهدی حاجی زاده

81/7/8411 

  

 صورت دو به چربی تغییر

Macrovesicular یا 

Microvesicular به اگر .دهدمی رخ 

 واکوئل باشد، Macrovesicular صورت

 به هسته و دارد قرار سلول مرکز در چربی

 در که حالی در شود؛می Push طرفی

Microvesicular، ترِکوچک هایوزیکول 

 قرار مرکز در هسته و دارند وجود چربی

 هپاتوسیت هایسلول ،7 تصویر در .گیردمی

 هایواکوئل توسط که کنیدمی مشاهده را

 در هسته و اندشده Replace چربی، بزرگ

 .استگرفته قرار کنار

 

 هد کنشومی دیده گونال()پلی چندوجهی هایهپاتوسیت شکل این در. 4 شکل

های مرکزی هستند. در مرکز هستهبا  clearکمی  تا صورتی دارای سیتوپالسم

  مجرا و ، شریانportal triadقرار دارد که برخالف   central vein شکل نیز

 .ندارد

  مرکز اطراف ورید از معموالً استشده داده نشان شکل در که همانطور چربی تغییر. 5 شکل

 .رودمی پیش محیط سمت به لوبولی

 امن به فضاهایی دارای زوایا، که در است ضلعیشش شکل به ییهالوبول دارای معمول نرمال کبد .6 شکل

portal triad یا لوبولی مرکز ورید نیز مرکز در. باشدمی مجرا و شریان ورید، حاوی است که central  

vein دارد قرار. 
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 دکتر وفادار

 پاتولوژی عملی  4جلسۀ 

 مهدی حاجی زاده

81/7/8411 

 ناپذیربرگشت سلولی تغییرات
 با را آن بتواند سلول که باشد ایاندازه به شود،می وارد سلول به استرس یا صدمه هنگام که آزاری یا آسیب اگر که شد اشاره

 از آسیب این اگر اما .دهدمی ادامه خود حیات به ترتیب بدین و داده انجام را کار این کند، جبران متاپالزی مانند هاییروش

 هایتن در و صدمه دچار سلول برسد، سازگاری به آن با نتواند و باشدنداشته را آن تحمل توان سلول دیگر که رود فراتر حدّی

 .شودمی سلولی مرگ یا نکروز

 ادامه رد که چربی نکروز و توموری نکروز جمله از دارد؛ مختلفی انواع است، ناپذیربرگشت آسیبی که سلولی مرگ یا نکروز

 شاهدهم قابل الکترونی میکروسکوپ با خوبی به پیوندند،می وقوع به سلول در نکروز طی در که مراحلی .کردخواهیم بررسی

 :باشدمی زیر شرح به است، تشخیص قابل نوری میکروسکوپ با که آنچه توموری نکروز در اما .هستند

 .است مشخص آنها حدود که زنده هایسلول از مناطقی -

 .اندرآمدهد (هسته بقایای) بنفش هایدانه با رنگ صورتی صورت به و نیست مشخص آنها در سلولی حدود که مناطقی همچنین -

 فلش اب نکروتیک مناطق .دهدمی نشان مناطق بعضی در هسته بقایای با را صورتی دستیک تقریبا منطقه یک ،01 و 9 تصویر

  .نیست معلوم آنها در سلولی حدود که اندشده مشخص زرد

 

 8و  7شکل 

 11شکل  8شکل 
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 دکتر وفادار

 پاتولوژی عملی  4جلسۀ 

 مهدی حاجی زاده

81/7/8411 

 .تاس ناپذیربرگشت آسیب از دیگری نوع زیون،شاال یا چربی نکروز

 به هک است پلک سباسه غدد در لیپوگرانولوماتوز التهاب یک زیونشاال

 یچرب نکروز یک واقع در ضایعه این .شودمی ایجاد مجاری انسداد دنبال

  .است التهاب با همراه

 14 - 12 تصاویر مورد در نکته چند
 هاآن در آماسی هایسلول ارتشاح و چربی تفبا مناطق ها،مال این در -

 نکروز محل واقع در مناطق این) .شودمی دیده (ایهسته تک بیشتر)

 (.اندشده اشغال آماسی هایسلول توسط اکنون که بوده چربی هایسلول

 صورت در (.آبی فلش) خوردمی چشم به ایهسته چند Giant سلول تشکیل با گرانولوماتوز، واکنش نیز مناطق بعضی در -

 .شوندمی جایگزین فیبروزه بافت با تدریج به آماس مناطق ضایعه، شدنمزمن و ماندن پایدار

 

 

 

 11شکل 

 0 شماره. دهدمی نشان زیونشاال در را گرانولوماتوز هایواکنش .12 شکل

 و Histiocytes Epithelioid ،3 و 2 هایشماره شده،حل چربی

 را ایهسته چند هایGiant Cell نیز 4 شماره و آماسی هایسلول ارتشاح

 .دهندمی نشان

 هستند چربی فضاهای ،0 شماره. است زیونشاال از میکروسکوپی نمای یک .13 شکل

 .ستا Histiocytes Epithelioid به مربوط نیز 2 شماره و اندشده که حل

 ایهسته ندچ Giant Cell کی رنگ، زرد فلش .14 شکل

 .دهدمی نشان گرانولوماتوز واکنش در را
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  ترمیم و آماس

 .کردواکنش آماسی و ترمیم صحبت خواهیم نوع چنددر این جلسه درباره 

 :  حاد آماس

 . شودمی تکلیف تعیین نیز کوتاهی مدت طی و ایجاد کوتاهی مدت طی که رسانآسیب عامل به سریع واکنش

 :  دارد جز سه حاد التهاب

 آزاردیده منطقه به خون جریان افزایش و عروق قطر تغییر: وقیعر تغییرات (1

 و هاینئپروت خروج باعث و شده سماالپ هایینئپروت به عروق این نفوذپذیری تغییر باعث: کوچک عروق ساختمان در تغییر (2

 .شودمی خون جریان از هالکوسیت

  رسانآسیب عامل بردنبین از جهت هاآن شدنفعال و دیدهآسیب ناحیه به هالکوسیت مهاجرت (3

 : حاد آپاندیسیت
 . است حاد آپاندیسیت حاد، آماس تیپیک هاینمونه از یکی

 : دید باید که آنچه

 .است آپاندیس به مربوط بافت که دهیم تشخیص بایستی :(آن ساختار بقایای) آپاندیس ساختار اول درجه در (1

 .باشندمی (نوتروفیل عمدتاً) ایچندهسته هایلکوسیت نوع از عمدتاً که جداری یهایهال در فراوان التهابی هایسلول (2

 با آن شدن جایگزین شاهد است ممکن شود،می آپاندیس جدار کامل تخریب باعث التهابی واکنش که هاییقسمت در (3

 . باشیم (ایهچندهست لکوسیت زیادی تعداد و فیبرین صورتی ماده از مرکب) فیبرینولکوسیتیک اگزودای

 هدهمشا آن مخاطی یهال در جابجا لنفاوی هایفولیکول و است گرد ساختاری که دهیممی تشخیص را آپاندیس بافت :1 تصویر

 .دنشومی

 

 پاتولوژی عمیل :نام درس

 دکتر شهبازی :نام استاد

 0.0041..52 :تاریخ
 آماس حاد،مزمن،خیزدار،جوانه گوشیت و گرانولوم جسم خارجی

 

 الف 89نویسی گروه جزوه

 نگار احمدی

- 

- 

4Pa’5 

 الف 79برگرفته از جزوۀ 

 فهرست مطالب

 5....................................................................................................................................................................آماس و ترمیم ..

 5................................................................................................................................................................... آپاندیسیت حاد

 3........................................................................................................................................................................ آماس مزمن

 2.......................................................................................................................................... (گاستریت مزمن)آماس مزمن 

  1...................................................................................................................................................................... آماس خیزدار

  6.................................................................................................................................. (جوانه گوشیت)سیون النسج گرانو

 8.................................................................................................................................................... واکنش به جسم خارجی
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 دکتر شهبازینام استاد: 

 جوانه گوشتی و گرانولوم جسم خارجی خیزدار، مزمن، آماس حاد،
 

 پنجمجلسۀ 

 نگار احمدی

 52/70/0077تاریخ: 

 .است تربیش نماییبزرگ با قبلی یدالاس تصویر همان تصویر این: 2 تصویر

 .باشندمی تشخیص قابل یطمخا و نیالعض الیه سروز، نظیر آپاندیس مختلف هایالیه

 لنفاوی ایهفولیکول بین فضای که است مشخص ولی ؛داد تشخیص را التهابی هایسلول نوع تواننمی خوبی به تصویر این در

 .استشده پر سلول زیادی تعداد از اپیتلیالی غدد و

 و الیاپیتلی غدد تر،بیش نماییبزرگ با توانیممی زیر شکل در: 3 تصویر

 طبیعی اجزای جزو همه هااین که کنیم مشاهده را لنفاوی کولفولی یک

 پیدا ارتشاح هاییسلول غدد این یالبهال اما. هستند آپاندیس بافت

 .هستند آماس دهندهنشان که اندکرده

 یزن شدگفته که اینکته غددی، ساختار بر وهالع شکل این در: 4 تصویر

. باشدشده جدار در زخم یک دایجا سبب آماس است ممکن :شودمی دیده

 یتیفیبرینولوکوس اگزودای یک با و شده ایجاد اپیتلیوم الیه در زخم این

 .شودمی پوشیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2تصویر  1تصویر 

 3تصویر 

 4تصویر 
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 دکتر شهبازینام استاد: 

 جوانه گوشتی و گرانولوم جسم خارجی خیزدار، مزمن، آماس حاد،
 

 پنجمجلسۀ 

 نگار احمدی

 52/70/0077تاریخ: 

 .ندهست توضیح فاقد شماره، بدون تصاویر*

 تصور به تر،بیش نماییدرشت با: 5 تصویر

 نیپرخو عروق، کالیبر افزایش توانمی واضح

 ارتشاح و فتبا در شدهایجاد ادم ها،آن

 هایسلول یا نوتروفیلی هایسلول

 .کرد مشاهده را ایچندهسته

 نماییدرشت با نیز تصویر این: 6 تصویر

 را آپاندیس نیالعض الیه. است تربیش

 ایهسلول نیز اینجا در که کنیممی مشاهده

 افص عضله هایسلول یالبهال نوتروفیلی

  .اندگرفته قرار

 

 : مزمن آماس
 طول که زمانی مدت نظر از هم. است ترنیالطو التهابی واکنش الًمعمو مزمن، التهاب در حاد، التهاب یا حاد آماس برخالف

 هاماه تا هاهفته المعمو). دارد وجود التهاب کلی صورت به که زمانی مدت نظر از هم و شود سوار التهابی واکنش آن تا کشدمی

 .است متفاوت حاد آماس با نیز موجود التهابی هایسلول نوع (کشدیم طول

 : دارد جزء سه مزمن التهاب

 هدید ایچندهسته یا نوتروفیل هایسلول حاد آماس در :حاد آماس فالبرخ ایهستهتک (التهابی) آماسی هایسلول ارتشاح -1

 .هستند ایهستهتک هایسلول آماسی، یهاسلول عمده است،کرده پیدا ترنیالطو کورس که مزمن آماس در اما ؛شدمی

 آماس، یندافر شدن ترنیالطو علت به همچنین :آماسی واکنش نیز و آزاررسان عامل وجود تداوم توسط بافتی تخریب -2

 .است زیاد الًمعمو شده ایجاد بافتی تخریب

 با کنندمی شالت بدن هایبافت تخریب، ایجاد از بعد :هفیبروز بافت با اصلی بافت جایگزینی صورت به ترمیم برای کوشش -3

 دیده فیبروز بافت ایجاد با عموماً ترمیم این و کنند ترمیم را شدهتخریب بافت مزمن، آماس در موجود هایسلول همکاری

 .شودمی

 5تصویر 

 6تصویر 
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 دکتر شهبازینام استاد: 

 جوانه گوشتی و گرانولوم جسم خارجی خیزدار، مزمن، آماس حاد،
 

 پنجمجلسۀ 

 نگار احمدی

 52/70/0077تاریخ: 

 .شوندنمی دیده خصوصیات این با و شکل این به حاد، التهاب در ولی ؛دارند وجود مزمن التهاب در جزء سه این

 معده طبیعی ساختار است بهتر ابتدا در که کنیم بررسی خواهیممی را معده مزمن آماس یا گاستریت مزمن، التهابات دسته در

 .بشناسیم را

 : طبیعی معده

 .است زیرمخاط نیالعض بافت و غدد و رالاو فوق سلول صورت به معده طبیعی ساختار :7 تصویر

 : ستا مزمن آماس افتراق عامل مورد دو این

 .دارد وجود التهابی سلول کمی تعداد غدد و رالاو فوق هایسلول میان در -1

 .ندارند حضور طبیعی طور به (مزمن آماس هایسلول از یکی) هاسماسلالپ طرفی از -2

 .دارد وجود اندک مقدار به آماسی سلول هم طبیعی معده در غدد بین فضای در: 8 تصویر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 : (مزمن گاستریت) مزمن آماس
 هک غدد بین در ایهستهتک آماسی هایسلول شدید ارتشاح مزمن، گاستریت هایمال در

 دغد روند، این ادامه صورت در. است تربیش بسیار طبیعی حالت به نسبت آن تعداد

 .شودمی جانشین فیبروتیک بافت و شوندمی تخریب

 از مملو غدد بین فضای .شودمی شاهدهم مزمن التهاب دچار معده بافت :9 تصویر

  .است آماسی هایسلول

 رد خوبی به را ایهستهتک آماسی هایسلول توانمی بیشتر نماییدرشت با :11 تصویر

 .داد تشخیص غدد بین فضای

 7تصویر 
 8 تصویر

 9تصویر 
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 : خیزدار آماس
 .است موجود زمینه در نیز فراوان (ادم) خیز آماسی، هایسلول ارتشاح بر وهالع که گرددمی قالاط خاص آماس نوعی به :یدالاس

 ترشحات بر وهالع آن در که است آماس از خاصی نوعی خیزدار آماس :ویس

 .دارد واضح ادم و شودمی دیده نیز عروق از مایعات خروج التهابی،

 هستند بینی هایپولیپ ،است بارز و طبیعی خیلی خیزدار ماسآ برای که بافتی

 .شوندمی مشاهده مزمن رینیت موارد در که

 تاس پولیپ یک نظر مورد ساختار که است این شود توجه هامال در باید آنچه

 مژکدار یتنفس اپیتلیوم ،استپوشانده را آن که اپیتلیومی. دارد گرد ساختار که

 هایسلول هم آن زمینه در. شودمی دیده شدید آماس و ادم آن در و است

 ارتشاح) .دنشومی مشاهده مزمن ابیالته هایسلول هم و حاد التهابی

 .(لنفوسیت و سلسماالپ ائوزینوفیل، نوتروفیل، نوع از آماسی هایسلول

 فسیتن اپیتلیوم با که پولیپ یک کم نماییدرشت با مال این در :11 تصویر

 .شودمی مشاهده دارد، وجود شدید ادم آن زمینه در و استشده پوشیده

 11تصویر 

 11تصویر 
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 التهابی هایسلول با ایزمینه بافت و شودمی داده تشخیص بهتر تنفسی اپیتلیوم تربیش نماییدرشت با مال این در :12 تصویر

 .دارد شدید ادم و شودمی دیده آن در

 

 

 

 

 

 

 

 : (گوشتی جوانه) سیونالگرانو نسج
 جادای رمیمت جهت دیدهآسیب مناطق در که بافتی. است گوشتی ایجوانه که است سیونالگرانو نسج به مربوط بعدی مال

 آن به دلیل همین به) دانهدانه صورتی، بافتی. شودمی تشکیل ساعت چهار و بیست عرض در و سرعت به گاهی. شودمی

 .کندمی ریزیخون خفیف هایضربه اثر در و شده کنده آسانی به و است زخم سطح روی بر نرم و (گویند سیونالگرانو

 12تصویر 
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 کوچک ونیخ عروق تعدادی از است متشکل گوشتی جوانه

 حال در هایستالفیبروب هاآن اطراف در که تکثیر حال در

 جدار الًمعمو کوچک خونی عروق این. دارند وجود تکثیر

 رمزق هایسلول و هاپروتئین خاطر این به که دارند نفوذپذیر

 بافت و شوندمی وارد عروقی خارج فضای داخل به خون

 .کندمی پیدا ادماتوس حالت

 یدهد پوست بافت اکثراً  گوشتی جوانه به همربوط هایمال در

 زخم، منطقه در. است شدهزخمی ایمنطقه در که شودمی

 ادماتوز و پرعروق بافتی که شودمی دیده جوشگاهی بافت

 : باشدمی زیر موارد شامل بافت این. است

 تکثیر حال در کوچک عروق •

 (ستالفیبروب) تکثیر حال در دوکی هایسلول •

 infiltration رتصو به ستهاالفیبروب یالبهال در خون قرمز هایگلبول و ماسیآ هایسلول •

 عروق اطراف در. شوندمی مشاهده یافتهتکثیر و پرخون کوچک عروق. دهدمی نشان را زخمی ناحیه یک شکل این :13 تصویر

 .باشندمی مشاهده قابل شکل این در نیز آماسی هایسلول. دارند وجود ستالفیبروب هایسلول

 

 13تصویر 
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 : خارجی جسم به واکنش

 مناطق به (هاباکتری مانند) خارجی اجسام ورود با. باشدمی خارجی جسم واکنش به مربوط کردخواهیم مشاهده که آخری مال

 تحریک را حاد آماسی واکنش یک بدن در جسم این. نمایدمی برخورد بیگانه جسم یک عنوان به هاآن با بدن بدن، مختلف

 لومگرانو ترتیب این به. شودمی تشکیل حصار یک آن اطراف در نباشد، حذف قابل بدن از مذکور خارجی جسم اگر و کندمی

 .استشده تشکیل مزمن آماسی هایسلول از الًمعمو که شودمی ایجاد خارجی جسم

 در (باشدمی آزاد و هدژنر موهای الًمعمو که) خارجی جسم آن از قسمتی در که شودمی دیده پوست بافت الً معمو هامال در

 .شودمی دیده شدید آماسی واکنش خارجی جسم این اطراف

 : استیافته تشکیل زیر ءاجزا از واکنش این

 اژیماکروف هایسلول از خاصی نوع) تلوئیداپی ماکروفاژی هایسلول .1

 ضیبی هایهسته دارای ،بوده تلیالیاپی هایسلول شبیه که هستند

 دودح و گرفته قرار هم کنار در که باشندمی دارچین غشا با وزیکولر

 .(باشدنمی افتراق قابل دیگری از سلول هر

 که بزرگ ایهستهچند هایسلول) آساغول ماکروفاژ هایسلول .2

 از و شودمی دیده هاآن سمالسیتوپ در خارجی جسم از قطعاتی بعضاً

 .(اندهتیاف تشکیل تلوئیداپی ماکروفاژی سلول چند پیوستن هم به

 ماکروفاژ و لنفوسیت جنس از بیشتر آماسی هایسلول .3

 تسالفیبروب هایسلول از باریکه یک آماسی هایسلول اطراف در .4

 .(ترکشیده طول مراحل در) است مشهود

 خریبت حدودی تا که پوست بافت اپیتلیوم تصویر این در :14 تصویر

 این در که ایوهقه بیضوی یا گرد اجسام. است مشاهده قابل شده

. باشندمی مو بافت هستند، مطرح خارجی جسم عنوان به شکل

 رپیکغول هایسلول و ماکروفاژ ادم، مقداری مزمن، التهابی هایسلول

 .شوندمی مشاهده خارجی اجسام اطراف در ایهستهچند

 نماییدرشت با را مو خارجی جسم همان تصویر این در :15 صویرت

 و ماکروفاژ هایسلول ها،آن کنار در که مکنیمی مشاهده تربیش

  .شوندمی مشاهده نیز پیکرغول ایهستهچند هایسلول

 14تصویر 

 15تصویر 
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پاتولوژی عملی 
 عمومی

اختالالت هموديناميك

 پرخونی

 به افزايش ميزان
خون در يک بافت 

.اطالق می گردد 

تعريف دو واژه:
 هيپرامی)Hyperemia:(

به (افزايش ميزان خون به خاطر افزايش ورود خون به بافت است               
خاطر گشاد شده شريان مثال در جريان ورزش که ورود خون به عضالت 

  .)افزايش می يابد

 احتقان)Congestion:(

اختالل (افزايش ميزان خون به خاطر  کاهش خروج خون از بافت است            
)      در درناژ وريدی مثال در جريان نارسايی قلبی

خيز معموال به همراه هم ديده می شوند احتقان و
 چرا در اين حالت مايع از جدار رگ به بيرون نشت

.می نمايد

 هم چنين ممکن است نواحی کوچک خون ريزی در
بافت ديده می شود که به خاطر پاره شدن عروق 

.کوچک است

 اين خون ريزی های کوچک  توسط  ماکروفاژهای
ی بافتی بلعيده شده و ممکن  است  ما  ماکروفاژها

.  حاوی هموزيدرين را در بافت مشاهده نماييم
در صورت ازمان احتقان سلول های پارانشيم بافت 

 به تدريج آسيب ديده و ممکن  است  دچار  نکروز
ن شده و به جای  آن  بافت  فيبرو همبندی جايگزي

.گردد
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آنچه بايد ديد

در الم های ما بافت کليه ديده می شود.

دعروق خونی بسيار گشاد وپرخون می باشن  .

مناطق کوچک خونريزی ديده می شود.

 ترومبوس
عوامل مستعد کننده ايجاد ترومبوس:

صدمه به آندوتليوم    -1       
استاز و يا حالت توربوالنت خون  -2     
ری حاالتی که با افزايش انعقاد پذي  -3     

.  همراه هستند
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ی ترومبوس می تواند در هر جای  سيستم  قلب
در داخل فضای قلب ، در : عروقی ايجاد شود 

روی دريچه های قلبی ، در شريان ها ، وريدها 
.و مويرگ ها

و   بسته به محل و شرايط  ايجاد  کننده  اندازه
.شکل آنها مختلف است

 ترومبوس های شريانی و  قلبی  معموال  در محل  صدمه
ی آندوتليال و يا همراه  با جريان توربوالنت خون ايجاد م

.شوند

 ی معموال در مناطق) فلبوترومبوز ( ترومبوس های وريدی
.که استاز خون دارند ديده می شوند

 سرنوشت آمبولی:
گسترش

 آمبولی

 تجزيه

 ارگانيزه شدن و رکاناليزه شدن

 ماکروسکوپی:
 ترومبوس های شريانی و وريدی برخالف لخته هايی که پس از

.مرگ ديده می شوند حتما  به جدار  رگ  متصل گرديده اند
 در ترومبوس های  قلبی شريان های بزرگ مانند آئورت ، خطوط

ه قابل تشخيص است که به خاطر رسوب اليه الي)  ZAHN( زان 
رمز متشکل از پالکت ها  همراه با  فيبرين و در اليه  بعد گلبول  ق

اين خطوط  در  ترومبوس های وريدی و يا در شريانهای .  است 
.  کوچک به خوبی قابل تشخيص نمی باشند

 ترومبوس های  شريانی به  صورت عقب گرد  در
 طول رگ  گسترش می يابند  ولی  ترومبوس های

 وريدی به صورت هم جهت با جريان خون گسترش
.می يابند

اين ترومبوس ها  معموال  حالت  انسدادی  داشته و  
ت باعث اختالل خون  رسانی و يا  درناژ خون در باف

.درگير می شوند

آنچه بايد ديد

ساختمان رگ بزرگی ديده می شود.
 مجرای رگ در قسمتی توسط ترومبوس چسبيده به 

.جدار اشغال گرديده است
 عاليم  ارگانيزاسيون  به  صورت  هجوم  و  تکثير 

فيبروبالست ها، سلول های آندوتليال و  سلول های 
کانال (عضله صاف به بافت با ساخت عروق کوچک 

.  مشهود می باشد) های جديد
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آنچه بايد ديد و کشيد

  به مرور زمان اين ناحيه جمع شده و در نهايت به
صورت  يک  برجستگی  در  ناحيه ای از مجرای 

 می شود که توسط آندوتليال پوشيده داخلی ديده
).Fibrous Lump(شده است 
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 انفارکتوس افت انفارکتوس به نکروز ايسکميک ب
ان اطالق ميشود که يا دراثرانسداد شري

ر اثر    تغذيه کننده بافت ايجاد شده و يا د
آن  انسداد سيستم  وريدی درناژ کننده

.ايجاد می گردد

 در آمريکا بيش  از  نيمی از
تمامی مرگ و مير ها به خاطر 
 بيماری قلبی  عروقی  بوده  و
بيشتر اين موارد  مربوط   به 
. انفارکتوس قلبی و مغزی است

99 % انفارکتوسها به خاطر حوادث  ترومبو–
ر آمبوليک  بوده و  تقريبا  تمامی آنها  به   خاط

.انسداد شريانی ايجاد می گردد

رند در اعضايی که فقط يک وريد  درناژ کننده  دا
واند مانند بيضه و تخمدان انسداد وريدی نيز می ت

.  موجب انفارکتوس گردد
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ماکروسکوپی  :
ونت تقسيم بندی انفارکتوس ها بر مبنای رنگ و وجود عف

:می باشد 
                 انفارکتوس قرمز
                 انفارکتوس سفيد
                 سپتيک ( انفارکتوس عفونی(
                 انفارکتوس غير عفونی

 و  بيضه(انفارکتوس قرمز در  انسداد های  وريدی
 ، در بافت های شل مانند ريه و بافت هايی)تخمدان

.  ودکه سيستم دو تايی خون رسانی دارند ديده می ش

انی در انفارکتوس سفيد  در جريان بسته شدن  شري
هايی ارگانهای  توپر  که دارای  سيستم شريانی  انت
.هستند مانند قلب، طحال و  کليه  ديده می شود

 به (تابلوی غالب  انفارکتوس،نکروز  ايسمکيک  انعقادی  است
).جز در مغز که نکروز ميعانی می دهد

 در عرض چند ساعت در اطراف نکروز واکنش  آماسی ايجاد شده
.که در عرض دو روز به اوج خود می رسد

م به تدريج مواد نکروتيک توسط ماکروفاژها و نوتروفيل ها  هض
.می گردند

 رميم ت(در نهايت بافت نکروتيک توسط اسکار جايگزين می گردد
  .)کامل با بافت اصلی  به ندرت ديده می شود

آنچه بايد ديد

در الم های ما ساختمان قلب و  يا طحال ديده می شود.

 در يک کانون بافت حالت رنگ پريده دارد که با بزرگ
.نمايی بيشتر نکروز در اين منطقه  مشهود  می باشد

ت در مناطقی نيز واکنش  آماسی و  يا جايگزينی با باف
. به چشم می خورد)  فيبروهمبندی(اسکار 

انفاركتوس طحال
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انفاركتوس قلب

BLOOD COAGULATION 
TESTS

آزمايشات انعقادي

(BT)Bleeding Time :زمان سيالن
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که به طور  زمان اين آزمايش به
و مي باشد  دقيقه 10تا   طبيعي

اد طوالني شدن آن نشانگر كاهش تعد
 ترومبوسيتوپني ،اختالل(پالكت 

عملكرد پالكتها،اختالل عروقي 
.است..،بيماري ون ويلبراند،

مان يكي از شايع ترين علل افزايش ز
.سيالن مصرف آسپيرين مي باشد

 اين آزمايش زمان الزم جهت قطع
در  خون به علت تشكيل ميخ پالكتي

 محل صدمه به رگ قبل از فعال شدن
خته ل(آبشار انعقادي و ايجاد فيبرين 

را مورد ) پايدار و هموستاز ثانويه
و اغلب يكي از بررسي قرار مي دهد

از  آزمايشات بررسي انعقاد خون قبل
.است انجام اعمال جراحي 

clotting time (CT)  زمان انعقاد:

تعيين مدت زماني كه كه خون از رگ گرفته مي شود تا منعقد شدن آن 
اين آزمايش بطور كلي نشان مي دهد كه اختاللي در انعقاد خون وجود .

دارد و اين اختالل معلوم نمي گردد كه در كداميك از مراحل است

 دقيقه مي باشد 10-4حدود طبيعي آن در شخص نرمال.

پروترومبين  زمان :  (PT)  نمونه برای انجام آزمايشPT,PTT  :پالسما    

.استفاده شود %  3.8به جای % 3.2و بهتر است از لوله های سيتراته ) حاوی سيترات ( لوله درب آبی : ظرف نمونه 

ساعت پس از جمع آوری به ازمايشگاه برسد  4نمونه بيشتر از •
عدم پرشدن لوله تا حد مشخص •
نمونه های حاوی لخته •
هموليز مشخص     •

One Channel Coagulometer

PT,PTT/Citrate Tube 

)كواگولومتر(pt, pttدستگاه انجام آزمايش 

:علل رد نمونه

:(PTT)زمان ترومبوپالستين نسبي 
PT RESULT PTT RESULT COMMON CONDITION PRESENT

Prolonged Normal Liver disease, decreased vitamin K, 

decreased or defective factor VII

Normal Prolonged Decreased or defective factor VIII, IX, 

or XI, von Willebrand disease, or 

lupus anticoagulant present

Prolonged Prolonged Decreased or defective factor I, II, V or 

X, severe liver disease, disseminated 

intravascular coagulation (DIC)

Normal Normal or slightly 
prolonged

May indicate normal hemostasis; 

however PT and PTT can be normal in 

conditions such as mild deficiencies 

in other factors and mild form of von 

Willebrand disease. Further testing 

may be required to diagnose these 

conditions.

Interpretation of PT and PTT in Patients with a Bleeding or Clotting Syndrome
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:مواد ضد انعقاد 

EDTA اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد

سيترات سديم

هپارين 
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) ريه(هامارتوم  کالس عملی عمومی

به رشد بی اندازه و موضعی سلول های يک بافت اطالق 
:می شود که اوال

 به همان عضو تعلق داشته

 و ثانيا بلوغ کامل دارند

 اری معم(ولی نحوه قرار گيری آنها به حالت طبيعی نيست
). طبيعی بافت را تقليد نمی کنند

 مثال خوب آن هامارتوم ريه است که
د عناصر بافت ريه در آن ديده می شون
ی که بلوغ کامل هم دارند ولی قرار گير

. و آرشيتکت آن غير طبيعی است

آنچه بايد ديد

ساختمان ريه در گوشه الم مشهود است.

قسمت  اعظم بافت از تکثير  بدون  نظم غضروف 
يولهای بالغ، بافت فيبروهمبندی، برونش) فلش آبی(

يل و نيز بافت چربی تشک) فلش قرمز(گشاد شده 
ده يافته  است که  اين اجزاء در ريه طبيعی نيز دي

.   می شوند
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 همانژيوم
از دسته تومورهای مزانشيمی خوش خيم است.

شايع ترين تومور دوره کودکی و شيرخوارگی است.

اء بيشتر در سطح پوست ديده می شوند ولی  گاهی  احش
.داخلی را نيز درگير می سازند

يم به دو دسته همانژيوم کاپيلری و همانژيوم کاورنو تقس
.  می شود
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آنچه بايد ديد

همانژيوم کاپيلری:

ساختمان پوست در الم های ما ديده می شود.

فضاهای  عروقی  کوچک  حاوی  گلبول  قرمز   خون  به 
ط  صورت فراوان در درم و هيپودرم ديده می شوند که توس

. اندکی بافت فيبروهمبندی از هم جدا شده اند
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همانژيوم کاورنو:

ل فضاهای عروقی  بسيار گشادتر از  مورد  او
 بوده و حالت فضاهای غار مانند دارند که داخل
ط آنها پر  از  گلبول  قرمز  خون  بوده  و توس
.ديواره های  فيبروهمبندی از هم جدا شده اند

 ليپوم
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ق به نئوپالسم  خوش  خيم بافت  چربی  اطال
.ميگردد

اشدشايع ترين تومور نسج نرم  بالغين  می ب.

 به صورت توده های نرم ،  متحرک و  بدون
درد معموال در زير پوست ديده می شوند  که 
.درمان آنها برداشتن ساده  با  جراحی  است

آنچه بايد ديد 

تکثير سلول های بالغ چربی ديده می شود.
 سلول های چربی  معموال به  صورت  فضاهای  توخالی

.  ديده می شوند
ه دستجات سلول های چربی توسط الياف فيبروهمبندی ب

.لوبول هايی تقسيم شده اند
ه در اطراف نيز کپسول  فيبروهمبندی  ديده  می شود ک

.    تومور را احاطه نموده است
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 تراتوم

از هرسه اليه جنينی منشعب می گردد.
بيشتر در دوره زير دو سال و دوره بلوغ و جوانی 

.ديده می
به سه صورت ديده می شود:

 خوش خيم
 نابالغ
 بدخيم

آنچه بايد ديد

يه بافت های بالغ  منشعب از سه ال
م اکتودرم، مزودرم وآندودر: جنينی

. ديده می شوند

 فلش آبی(اکتودرم:(
 پوست

دندان

 بافت عصبی 

 فلش قرمز(مزودرم:(

 بافت غضروفی

 بافت استخوانی

 بافت فيبروهمبندی

  بافت عضالنی
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 فلش سياه(آندودرم:(

 غدد پوشيده از اپی تليوم تنفسی

 غدد پوشيده از اپی تليوم گوارشی

 بافت تيروئيد و غيره
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یا َمن ِاسُمُه دوا و 

 ذکُرُه ِشفاء

  

 نام استاد:

استاد مختار 

 خوئی

 

نام 

 نویسندگان:

 طاهره ملکی

 زهرا موسوی

زهرا 

 عالیشوندی

 کیانا طاهری

 ثمین ملکی

پریسا 

خواه یزدان

 کناری

 

 شماره گروه:

4و  7  

 

 | پــاتـولـوژی| 

 

 هشتم یجلسه

 نـــئـــوپــــالزی
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 , تمایز بین نمایLeiomyosarcomaو  Leiomyomaهدف: آشنا شدن با نماهای هیستوپاتولوژیکی ضایعات بدخیم، تمایز بین نمای هیستوپاتولوژیکی 

 .Adenocarcinomaو  Adenomaهیستوپاتولوژیکی 

 الم را بررسی خواهیم کرد. 4

ال محدود و غیرمهاجم( . خوشخیم) تزاید سلولی به صورت کام1دارد:  ها که ذو نوعو کنترل نشده سلول مروری بر تعریف نئوپالزی: به تزاید غیرقابل برگشت

 شود.(کند و منتشر میهای اطراف تهاجم پیدا میکه به بافتیا سرطان. تزاید سلولی مهاجم  cancer. بدخیم ) 2

 fibromaو   adenomaمثل   omaتومور خوشخیم = پسوند 

بافت  ، با منشا sarcoma. پسوند Adenocarcinoma، squamous cell carcinoma .2، با منشا بافت اپیتلیال مثل   carcinoma. پسوند 1تومور بدخیم = 

 fibrosarcoma، osteosarcoma، rabdomyosarcomaمزانشیم مثل 

 خیمخوش هایتومور 

Adenoma: 

 یا غدد را تشکیل دهند. glandتوانند ها میخیم اپیتلیالی که منشا غددی دارد و سلولتومور خوش

 

 .1تصویر

های اطراف مشخص هست و تهاجمی به بافت خیم هست، حدود آن کامالکنید. تومور خوش، نمای ماکروسکوپی یک ادنوما را مشاهده می1تصویر در 

 خود ندارد.
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. 2تصویر   

 ند.توانند غده ایجاد کنی تشکیل شده، که همه مییها، نمای میکروسکوپی یک ادنوما هست. این ادنوما از سلول2در تصویر 

 

 .3تصویر

های کولون را تشکیل ولیپدرصد پ 80(. توبوالر ادنوماها حدود 3تصویرپردازیم )میبه بررسی نمای هیستوپاتولوژی یکی از انواع ادنوما به نام توبوالر ادنوما 

کنید. به صورت یک برجستگی قارچی شکل وجود دارد که این برجستگی دهند. در عکس نمای توبوالر ادنومای کولون را با بزرگنمایی کم مشاهده میمی

 اری از موارد درجاتی از دیسپالزی را هم نشان دهند.توانند در بسیکولون میاز مخاط کولون منشا گرفته است. توبوالر ادنوماهای 
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 . 4تصویر                                                                                    

متشکل هست. نکته مهم در این   connective tissueباشد که این ساقه از کنید. دارای ساقه مییک توبوالر ادنومای کولون را مشاهده می ،4تصویر در 

 ود هست.موکوزا هیچگونه تهاجمی ندارد و کامال محدبزرگنمایی کم : ضایعه به المینا پروپریا یا ساب

 

 .5تصویر

تر ر هستند و در قسمت پایینتباشد. غددی که کمرنگتگی قارچی شکل میبینیم که به صورت یک برجسنمای دیگری از توبوالر ادنوما می  ،5تصویر در 

 تر و هایپر کروم دارند.ل کولون هستند. قسمت هایپرپالزی یا نئوپالزی حالت پررنگبینید، غدد طبیعی و نورماشکل می
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 .6صویرت

باشند و درکنار هم و نزدیک به هم قرار گرفته که به صورت گرد یا بیضی شکل می (6)تصویر توبوالر ادنوماها متشکل از ساختارهای غددی یا توبوالر هستند

 اند.

 

 .7یرتصو
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کنیم. این غدد ها و غدد را در واحد سطح نسبت به مخاط نرمال مشاهده میای از سلول، تعداد افزایش یافته(7)تصویر شمارهخیمدر ادنومای توبوالر خوش

 به صورت بسیار نزدیک به هم قرار گرفته اند. 

، توبوالر  8در قسمت پایین سمت راست تصویر .دهندزی درجه پایین( را نشان میدیسپالزی ) دیسپال  Low gradeتوبوالر ادنوماها معموال کوچیک هستند. 

و پر ازدحام در کنار   crowdingیا تعداد افزایش یافته سلولها را داریم. غدد به صورت  Hypercellularityکنید بینید. همانطور که مشاهده میادنوما را می

تر است. بخاطر همین نمای توبوالر ادنوما را نسبت به مخاط و غدد سالم و باشند و رنگ هسته ها پررنگروم میها بزرگ و هایپرکاند. هستههم قرار گرفته

های غددی، الگوی بلوغ نرمال خود را کم کم دارند از دست های گابلت یا سلولکنیم. نکنه بعدی این است که سلولتر مشاهده میطبیعی کولون، پررنگ

درجه کم دیسپالزی، این امکان  ایندهد. تری را به این اپیتلیوم و ادنوماتوز میرنگ بازوفیلیک یا بنفش تر و پررنگ کاها مجموعا یدهند. کلیه این نممی

 های متعدد دیگر به کنسر یا بدخیمی تبدیل شود.را دارد که در پی جهش

       .    9تصویر                                                                   .8تصویر                                                                            
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 .10ویرتص                                                                                                                                  

ها سته سلولما، ه، در قسمت توبوالر ادنو10تصویرکنیم. طبق هم یک نمای غدد نرمال و توبوالر ادنومای دیسپالزیک را باهم مشاهده می 10تصویردر 

ها، اند( وجود دارد. نسبت هسته به سیتوپالسم افزایش یافته. اینبزرگتر شده و یک نمای مطبق کاذب از هسته ها ) به نظر میاد در چند ردیف قرار گرفته

پایه دست نخورده هست و این نشان  باشد که غشایشود. نکته مهم این میتعریف میتصویر ضایعه در  این نماهایی هست که به عنوان دیسپالزی برای

 شود.یمها میتوز و نماهای میتوتیک مشاهده به الیمنا پروپریای زیرین نداریم. همچنین در داخل سلول دهد ما هیچ تهاجمیمی

Benign mesenchymal tumors (leiomyoma) 

 

 .11تصویر
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Leiomyoma شود اما در رحم بسیار شایع هست؛ البته در پوست و که در نواحی مختلف بدن دیده می (11)تصویرباشدخیم عضله صاف میتومور خوش

GI  است م ممکنه Leiomyoma   سنمای ماکروسکوپی و گرو 11تصویرداشته باشیم. در  Leiomyoma کنید. در برخی موارد ) در رحم را مشاهده می

 یا چندتایی هم در رحم دیده شود.  Multipleتواند به صورت ( می11تصویرمثل شکل پایین از 

 

 .12تصویر

کنیم. در سمت چپ، سطح خارج یک لیومیوم رحم، و در سمت راست سطح مقطع ان را مشاهده بازهم نمای ماکروسکوپی را مشاهده می 12تصویردر 

 بینیم.ضایعه را می ،کنیم که به صورت برش یافتهمی

 

 .13تصویر

اف تهاجم حدود این تومور کامال مشخص است و به بافت اطر  که دهدضایعه نشان میاین مقطع کنیم. نمای گلوس لیومیوم را مشاهده می ،13تصویردر 

 خورده دارد.نمای پیچو  آن سفید مایل به خاکستری است سطح مقطع نداشته. رنگ
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14.تصویر  

 ینیم.ببخص و عدم تهاجم به بافت دیگر را خیم بودن، حدود مشخوش میتوانیم : در بزرگنمایی کم(14)تصویرنمای هیستوپاتولوژی لیومیوم

 
 .15تصویر

 در کنار هم قرار گرفتهجات متقاطع به صورت دسته است که های ماهیچه صافمتشکل از سلولو  یک تومور بافت همبند خوشخیم استلیومیوم 

  (15.)تصویراند
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 16تصویر

 (16)تصویر. رندجات حالت متقاطع داجاتی قرار میگرند که این دستهو در دسته شکل دارنداسپیندل یا دوکیها حالت سلولدر لیومیوم 

 

 
 .17تصویر

 شکل دارند. ها حالت سیگاریکنیم که هستههای دوکی را مشاهده میجات سلولدسته 17در تصویر
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 .18تصویر

مورفیسم و ... دیده مرتبط با بدخیمی از جمله، افزایش میتوز، هایپرکروماتیسم، پلیها نامشخص است. نماهای در لیومیوما حدود سلول

 توانند به صورت مورب، عرضی و طولی در کنار هم قرار گرفته باشند.خیم میجات سلول دوکی خوش. این دسته(18)تصویرشودنمی

 

 
 .19تصویر

ها حالت هستهو  سلول ها سیتوپالسم ائوزینوفیلیک فراوانی دارندخیم عضله صاف را ببینیم. جات سلول های دوکی خوشدسته میتوانیم 19در تصویر 

 شود. سیگاری دارند و کامال حدودشان منظم است. آتیپی، نکروز و میتوز مشاهده نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 تومورهای بدخیم
 شود. به دو دسته کارسینوما و سارکوما تقسیم می
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 . 20تصویر                                                                                  

توانند به صورت تهاجم یا کنند اما به صورت محدود و نمیهای تومور رشد میخیم سلولخیم و بدخیم: در تومورهای خوشتفاوت تومورهای خوش

های خونی و لنفی قدرت کنند و از طریق رگهای مهاجم و بدخیم به بافت اطراف تهاجم میرهای بدخیم سلولمتاستاز منتشر شوند؛ درحالی که در تومو

متاستاز دارند. 

 
      21تصویر                                                                                                                     
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 : در تومور های بد خیم 
 .سلول های مهاجم و بدخیم به بافت اطراف تهاجم پیدا میکنند 

 )دارای قدرت متاستاز هستند)از طریق ورود به رگ های خونی و لنفی 

 :تفاوت هایی در نمای تومور های بدخیم و خوش خیم
 (23و  22. تصویردر تومور بدخیم سلول ها دارای پلی مورفیسم هستند)ناهمگونی در اندازه و شکل سلول ها و هسته ها

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 N:C ratio = 1:5در حالت نرمال  . ) است)افزایش نسبت هسته به سیتوپالسمهای بدخیم شکل هسته غیر طبیعی در تومور 

 کروماتین(و همچنین هسته ها هایپرکروماتیسم هستند )تیره رنگ شدن 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  23تصویر                                                                         22تصویر                                                               

. افزایش نسبت هسته به سیتوپالسم و شکل غیر طبیعی 24تصویر

 هسته

در سلول  . افزایش نسبت هسته به سیتوپالسم25تصویر             

 بدخیم
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در تومور های بدخیم 

افزایش 

و  (26)تصویرمیتوز

اشکال ناهنجار میتوز 

مشاهده (27)تصویر

 میشود.

 

 

 

 دادن قطبیت )ناهنجاری الگوی رشد ( از دیگر ویژگی های تومور بدخیم است.از دست 

نمای یک سارکوما میباشد که تومور بدخیمی با منشا مزانشیمی  28تصویر 

 میباشد.میتوز های متعدد در تصویر مشاهده میشود.

 راست تصویر یک میتوز غیر طبیعی مشاهده می شود. در سمت

 

Leiomyosarcoma 
 تومور بدخیم نادری که از عضله صاف منشا میگیرد و شایع ترین سارکوم رحم است.

دارای قابلیت تهاجم به بافت های اطرافش است.)به دیواره رحم یا به داخل لومن 

 رحم به صورت ضایعات پلی پلویید(

پیدا   projectionبه داخل لومن رحم   polypoidیا اینکه میتواند به صورت ضایعات 

 کرده و ایجاد برجستگی داخل لومن پیدا کند.

را   leiomyosarcomaاز   grossنمای  29تصویردر 

یا   grossمیبینیم و همانطور که مشاهده میشود در نمای 

macroscopic  تومور هم میتوانnecrosis   را مشاهده

یا خونریزی را هم ممکن است   hemorrhageکرد و 

 ببینیم.

  

 

 

 

 

 

 .27تصویر                                                      .  26تصویر                                                       

 .28تصویر                                                          

 .29تصویر                                                                                         
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 شامل این موارد میباشد:  leiomyosarcomaاز   histopatholoyنمای 

تومور پرسلولی متشکل از سلول های دوکی میباشد که به صورت 

دستجاتی قرار دارند و سلول هایی که در این تومور قرار گرفته اند درجات 

را نشان میدهند.میزان میتوز در این   pleomorphismمتوسط  تا شدید 

سلول ها معموال افرایش یافته و باال است و همچنین در اغلب موارد میتوز 

ی غیرعادی را میتوانیم در داخل تومور ببینیم. از آنجایی که سلول ها ها

بدخیم هستند به سلول های بافت طبیعی اطراف ارتشاح پیدا میکنند و 

سبب تخریب بافت طبیعی اطراف خودشان میشوند . همچنین میتوانیم 

 سلول های چند هسته ای را ببینیم.

ل تومور مشاهده میکنیم که را در داخ  necrosis 30تصویر سمت چپ در 

نشان داده شده است که با یک مرز مشخصی در کنار قسمت  Nبا حرف 

زنده تومور قرار گرفته است که سلول های تومور در آن زنده هستند. در 

ها هم میزان افزایش یافته ، همانطورکه میبینیم سلول ها حالت دوکی شکل دارند و به صورت دستجاتی قرار گرفته اند. این سلول 30سمت راست تصویر

 را هم در بین سلول های تومور مشاهده میکنیم.آتیپی با فلش های مشکی رنگی مشخص است. میتوزآتیپی شدید و  همچنین ز را نشان میدهند.میتو

 
 30تصویر

 

 مشاهده میکنیم. leiomyosarcomaرا در   necrosisهم  نواحی  31تصویر در 

 

 
 31تصویر
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د و از لحاظ کامال پرسلول تر میباشد و سلول ها آتیپی داشته و هایپرکروم تر هستن  leiomyomaنسبت به   leiomyosarcomaمیتوان دید که  32تصویردر 

 هستند.  pleomorphismشکل و اندازه هم دارای 

 
 32تصویر

 

 نشان میدهد. leiomyosarcomaمیتوز غیرطبیعی را در  33تصویر

 
 33تصویر

 

Leiomyosarcoma   یک تومور پرسلولی است و متشکل از سلول هایی است که دارایpleomorphism   نگ هستند و هسته هایشان هایپرکروم هستند و ر

 (34)تصویربازوفیل تری نسبت به حالت طبیعی دارند.
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 .34تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 د.همچنین میتوزهای متعددی در این نما قابل مشاهده هستن مشاهده میشود.هایپرکروم بودن هسته سلول ها آتیپی هسته ای شدید و  35در تصویر

 
 35تصویر

 میپردازیم. Adenocarcinomaهم به بررسی نمای هیستوپاتولوژی  carcinomaاز دسته تومورهای اپیتلیالی بدخیم یا 
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Adenocarcinoma  های  به مرور زمان دچار جهش میتواند  خوشخیموش خیم منشا بگیرد. یک آدنومای  در برخی از موارد میتواند از یک آدنومای خ

به مرور  پیش ببرد؛ یعنی یک آدنوما میتواند  را به سمت بدخیمی و ایجاد یک نئوپالسم بدخیم neoplasmمتعدد شود و نهایتا این جهش ها سلول های 

 شود.  Adenocarcinomaزمان تبدیل به 

 
 36تصویر                                                                                                                     
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                                                                                                                                                            37تصویر

 :Differentiationتمایز یا 
کند. به میزان شباهتی را که تومور به بافت اصلی منشأ خود دارد، ارزیابی می که رودالحی است که برای توصیف تومورهای بدخیم به کار میطتمایز اص

را به  Anaplasiaهای منشأ خود شباهت دارند. در صورت عدم وجود تمایز، اصالح به سلول عملکردو  شکلهای بدخیم چقدر از نظر عبارتی دیگر، سلول

 بریم.کار می

 شوند: براساس این تعریف، تومورهای بدخیم به انواع مختلفی تقسیم می

 (Well differentiated. تمایز خوب )1

 (Moderately differentiated. تمایز متوسط )2

 (Poorly differentiated. تمایز ضعیف )3
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 (Nearly anaplastic. بدون تمایز )4

از آدنوکارسینوما دانیم که می به عنوان مثال،

ها قادر این سلول. آیدوجود میهای اپیتلیالی بهسلول

ند. یک آدنوکارسینوما با تمایز هست غددتشکیل  به

های بدخیم باشد که سلولخوب، آدنوکارسینومایی می

در آن هنوز قدرت آن را دارند که بتوانند ساختارهای 

ی تمایز غددی را تشکیل بدهند. هرقدر درجه

ها آدنوکارسینوما کمتر باشد، قدرت تشکیل غدد سلول

 Poorlyاشد. بنابراین زمانی که بکمتر می

differentiated adenoma  داریم، بدین معنی است که

توانند بافت منشأ خود را تقلید ها به ندرت میسلول

 کنند و در ضایعه غده تشکیل بدهند. 

 Well differentiated adenocarcinomaپس در یک 

و  Moderately differentiated adenocarcinomaتوانیم ساختارهای توبوالر یا غددی را ببینیم. تشکیل ساختارهای غددی به ترتیب در ما به راحتی می

Poorly differentiated adenocarcinoma شود.کمتر می 

Well differentiated adenocarcinoma: 
ی تعداد زیادی غده را داریم که بسیار شبیه به غدد معمولی در این نوع آدنوکارسینوما انتظار مشاهده

 ببینیم.(میرا بهتر بافت این نوع  42تصویر aو شکل  39تصویردر بافت اطراف خود هستند. )در 

 

 

 

 

 

Moderately differentiated adenocarcinoma: 

ای هستند و در تشکیل غده شرکت اند و بقیه غیرغدهها غدد رو تشکیل داده% سلول50در این بافت، 

 توانیم بهتر ببینیم.(این نوع را می 42تصویر bو شکل  40تصویراند. )در نکرده

 

 

 

Poorly differentiated adenocarcinoma: 

توانیم در این نوع بافت به شواهدی از تشکیل غدد برسیم اما یافتن بافت غددی در این بافت گرچه می

این  42تصویر cو شکل  41تصویرتوانیم ساختارهای غددی را بیابیم. )در سخت است و به ندرت می

 توانیم بهتر ببینیم.(نوع را می

 

 

Well differentiated adenocarcinoma 

      

Moderately differentiated adenocarcinoma 

Poorly differentiated adenocarcinoma 

    38رتصوی                                                                                               

 39تصویر                                           

 40تصویر                                                

 41تصویر                                           



 

PT1   Page 21 of 23 

 
 42تصویر

 

% 95-50، بین Well differentiated adenocarcinoma% باشد یک 95از  های تومور بیشاگر تشکیل غده یا غدد در میان سلول WHOبراساس تعریف 

ها شبیه بافت اصلی خود عمل کرده و تشکیل % سلول50% کل تومور )کمتر از 50و کمتر از  Moderately differentiated adenocarcinomaباشد یک 

 داریم Poorly differentiated adenocarcinomaغدد داشته باشند( باشد یک 

 
 43تصویر

Well differentiated adenocarcinoma 
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 44تصویر

Poorly differentiated adenocarcinoma 

 
 45تصویر

Poorly differentiated adenocarcinoma 
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ویراستا

 ران:
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 کالس عملی پاتولوژی
 عمومی

) بيماری های اطفال ( 

 سندروم ديسترس
تنفسي نوزاد

در پرترم و

AGA

علت اصلي کمبود 
ماده سورفاکتانت 

.می باشد

ريه ها قرمز 
گوشتي و در آب 

 .فرو ميروند

آنچه بايد ديد

 سه خصيصه اصلی در پاتولوژی:

 آمفيزم
کالپس  
 وجود ماده هيالن صورتي در جدار

 آلوئول ها
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3

ا نوروبالستوم
در مدوالي  آدرنال ، %  35-25

يك  بقيه  هر جا كه  زنجيره  سمپات
وجود دارد مثل  ناحيه  
.  پاراورتبرال  مدياستن 

معموال در بچه های زير 
.دو سال ديده می شود

از نظر ماكروسكوپي  تومور از ندول  های  
كوچك  تا توده های  بزرگ  حدود  

له  متغير است ، بعضي  كپسوكيلوگرم 1
  باحدود مشخص ، نرم ، خاكستری ، گاهي

يا  بامناطق  نكروز، سيست ، خونريزی  و
كلسفيكاسيون 

ز از نظر ميكروسكوپي  از انواع  غيرتماي
كيل  يافته  كه  از سلولهای  گرد و كوچك  تش

 تر و در نهايت  يافته  تا انواع  تمايز يافته
.گانگليونوروم  متغير است 

آنچه بايد ديد

تجمع سلول های گرد کوچک

زمينه فيبريلر

 تجمع سلول: روزت حقيقی نيست(روزت های هومر رايت 
ها در اطراف به صورت گل، در مرکز روزت رشته های 

).  فلش آبی) (صورتی ديده می شود



1/9/2022

4

يز گاهی مناطق کلسيفيکاسيون ن
فلش (در تومور ديده می شود

).قرمز
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جلسه هشتم کالس 
 عملی عمومی

عفونت های ويروسی، باکتريايی 

 عفونت های ويروسی

 ويروس ها  ارگانيسم های  داخل  سلولی
ه اجباری هستند که برای  تکثير وابسته ب

.متابوليسم سلول ميزبان می باشند

ر معموال از يک ژنوم، غالف پروتئينی  به دو
ی آن به نام کپسيد و گاهی  يک  غالف ليپيد

.تشکيل شده اند

  300تا     30اندازه  آنها   بين   
اطر نانومتر متغير بوده و به اين خ
بی با ميکروسکوپ الکترونی بخو

.قابل رويت می باشند

ل با اينحال  بعضی از  اجزاء  ويروسی  در داخ
ه و سلول هايی که عفونی شده اند تجمع يافت

ايجاد ايجاد  انکلوزيون بادی های مشخصی 
 می نمايند  که با  ميکروسکوپ نوری قابل
رويت   بوده و برای تشخيص کمک کننده 

.است
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مثال خوب اين انکلوزيون در عفونت  با   ويروس 
.سيتومگال است

اندازه هسته در سلولهای مبتال  بسيار  بزرگ می 
به اين خاطر واژه سيتومگال به آن اطالق (شود  

).می شود

آنچه بايد ديد

در المهای  ما ساختمان ريه مشهود است.

در داخل آلوئول ها به صورت پراکنده سلول های درشتی 
 به چشم می خورند که در هسته آنها انکلوزيون ويروس

.سيتومگال به خوبی مشهود است

در  هم چنين انفيلتراسيون سلول های آماسی تک هسته ای
. جدار آلوئول ها و داخل آلوئول ها جابجا مشهود است

آنچه بايد ديد 

يک انکلوزيون سيتومگالوويروس، بزرگ و ائوزينوفيل
بوده و در هسته سلول ديده می شود که اطراف آن را  

.  هاله  روشنی  فرا  گرفته  است

ای هم چنين در داخل سيتوپالسم سلول نيز انکلوزيون ه
.  بازوفيل کوچکتری ديده می شوند
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 عفونت های باکتلایر  گرانولوم سلی(توبرکولوزيس (
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رم مايکوباکتريوم ها ارگانيسم های هوازی و گ
های  مثبت ضعيف هستند که به صورت زنجيره

.مستقيم يا منشعب تکثير می يابند

  در ديواره آنها ماده ای به نام ميکوليک
  اسيد يافت می شود که آنها را به  اسيد

).  اسيد فاست(مقاوم  می سازد 

دا وارد عامل مولد سل يا مايکوباکتريوم توبرکولوزيس ابت
ه ماکروفاژها شده و با بلوک کردن فعاليت  آنها در آنجا ب

.تکثير می پردازد

دون پس از سه هفته اگر ميزبان دارای  سيستم  ايمنی  ب
فعال   شده و  T Helper 1نقص باشد ،  سلول های  

د عفونت را مهار  می نمايند که اين  پاسخ منجر  به ايجا
.گرانولوم و تخريب بافتی ميزبان نيز می شود

آنچه بايد ديد

ه در الم های ما ساختمان ريه و يا عقده لنفاوی  ديد
.می شود

ک جابجا   گرانولوم های  سلی  با   مرکز   نکروتي

ای  ديده می شوند که توسط حاشيه) نکروز پنيری(   
  )مهم(از سلول های   هيستيوسيت اپی تلوئيدی 

. احاطه شده اند

آنچه بايد ديد
 در اطراف اين سلول ها نيز سلول های آماسی تک

.هسته ای مانند لنفوسيت وجود دارند

 در بين سلول های تک هسته ای، سلول های  غول
  آسای چند هسته ای  که  گاهی  هسته های  آنها  به

ل سلو(صورت نعل اسب در حاشيه مرتب شده است 
.  ديده می شوند) النگهانس

ول در اطراف اين حاشيه آماسی هم چنين  تکثير سل
.های فيبروبالست دوکی شکل ديده می شود
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ای با رنگ آميزی زيل نلسون، باسيل ه
سل به صورت ميله های قرمز رنگ 

) با روغن ايمرسيون(ديده می شوند 
).فلش سياه(
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Actinomycosis

 اکتينومايکوزيس
ه از دسته عفونت های   باکتلایر  می توان  ب

که  نوکارديوز و اکتينومايکوزيس اشاره نمود
.قبال در دسته قارچ ها گنجانيده می شدند

اين دو، گرم مثبت بوده و به صورت زنجيره 
.های منشعب رشد می کنند

آنچه بايد ديد

  در الم های ما ساختمان  ريه و  يا پوست ديده
.می شود 

ر در مناطقی بافت دچار نکروز  ميعانی  گرديده و د
ا وسط آن    تجمع   باکتری به  صورت  مناطقی  ب

کم  حاشيه رشته ای بنفش پررنگ و مرکز صورتی
.رنگ ديده می شود

آنچه بايد ديد

 در اطراف  اين   ناحيه  واکنش آماسی و
.فيبروز ممکن است ديده شود
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 یا مَن اِسمُهُ دوا و ذکرُهُ شِفاء

  

 نام استاد:

سیاهشاهدکتر   

 

 نام نویسندگان:

 اسما موسوی

صالبتدرسا   

وحیدطوبی   

کیفریمریم   

فشارامعین آیسان   

نادیفرشبافملینا   

صفرینگین   

 

 شماره گروه:

14و  12  

 | پــاتـولـوژی| 

 

 دوازدهمی جلسه

های قارچی و انگلیبیماری  
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 پارازیتی و قارچی است.  هایمبحث امروز بیماری

 Aspergillosis ۲ )Mucormycosis( ۱پردازیم:های قارچی به دو مورد میدر زمینه بیماری

های شدیدی ایجاد توانند در افرادی که نقص ایمنی دارند، عفونتها هستند که در حالت عادی بیماری زا نیستند ولی میها گروهی از قارچآسپرژیلوس

 و همه جا وجود دارد. کنند. این قارچ در تمام دنیا پراکنده است 

کند در ریه ترین جایی که عفونت ایجاد میکنیم. شایعشوند مالحظه میمی ها را به صورت هایفوهایی که شاخه شاخهدر زیر میکروسکوپ این قارچ

 ( شناسایی کرد.silverشود توسط رنگ نقره )است. این ارگانیسم را می

 شود به سه دسته کلی تقسیم کرد: را می کنندها ایجاد میهایی که این قارچبیماری

 کند. (: یک جور واکنش حساسیتی است و عالئم ریوی ایجاد می Allergic Bronchopulmonary Aspergillosisآلرژی ) (１

２) Aspergilloma :شان ضایعات کسانی که در ریهcavitary ا در بیاید. به صورت آسپرژیلوم واین قارچ رشد کرده  هادارند، ممکن است داخل آن 

３) Invasive Aspergillosisهای مهاجم دیده شود. : کسانی که نقص ایمنی دارند و در این افراد ممکن است آسپرژیلوزیس به صورت عفونت 

 

رکز نکروز است و در بدن واکنشی که در قبال قارچ ها ایجاد می شود آن گونه که قبال در کالس تئوری عرض شد به صورت یک واکنش گرانولری با م

 دارند.  درجه ۴۰ه حدود در آن مرکز نکروزه می توانیم هایفا های قارچ را مشاهده کنیم که شاخه شاخه می شوند و این شاخه ها معموال زاویه های حاد

بل در این شکل مالحظه می کنیم که در سمت راست رنگ نقره است. همانطور که مالحظه می کنید برش های مقاطع عرضی و طولی از این هایفا ها قا

 مالحه است. همانطور که گفته شد به صورت شاخه هایی با زاویه حاده دیده می شود.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucorycosis   مانند آسپرژیلوس یک عفونت فرصت طلب است و در کسانی که نقص ایمنی دارند مثل افرادی که لوکمی دارند یا لوکوپنی دارند

 ممکن است عفونت های شدید و مهاجم ایجاد کرده و موجب ضایعات شدید و حتی مرگ شود. 

واکنش گرانولوموتاز با مرکز نکروزه است اما بر خالف آسپرژیلوسموکور دارای ی که در بدن در قبال این قارچ مانند قارچ های دیگه اواکنش التهابی

میکرومتر ممکن است متفاوت باشد و این ها هم شاخه شاخه می شوند اما شاخه ای که ایجاد  ۵۰تا  ۶مقدار نامنظم است که قطری از  های یکهایفا

هایی که ما زیر میکروسکوپ میبینیم یکی واکنش گرانولوماتوز با مرکز د( پس چیزدرجه است. ) به صورت عمو ۹۰می کنند زاویه ای نزدیک زاویه 

 های کمی دارند و در ناحیه نکروز ممکن است مشاهده شوند.هستند یا سپتا non-septateهای قارچ که معموال نکروزه و هایفا
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روز و و مزمن التهابی و در مرکز نک ، در اطراف واکنش حادباال در عکس 

بینیم و اگر بخواهیم داخل نکروز مقاطع طولی و عرضی از این قارچ را می

 ها را دنبال کنیم باید مقاطع طولی را پیدا کنیم.بحث سپتا

 

 همان تصویر با بزرگنمایی بیشتر

 

 مقاطع طولی و عرضی قارچ

 

راست  را به تعداد زیاد و در سمت چپ و giantهایدر اطراف سلول

 کنیم.مینش التهابی حاد و نکروز را مالحظه هم واک
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 باز هم همان مورد را مالحظه میکنید.

 

 

 

 

 

 کنید که دو تفاوت با آسپرژیلوس دارد:در این قسمت موکور را مشاهده می

 ضخامت آن مقداری متغیر است.-۱

 کمتری دارند.های های عمودی هستند و سپتاها دارای شاخههایفا-۲

 

 

 

 

 

 

 

بینیم که در سمت چپ با بزرگنمایی بیشتر آسپرژیلوس را می

بینیم که دارای شاخه و پایین این فلشهایفا با برش طولی را می

 باشد.با زاویه حاده جدا شده از هایفای اصلی می

 

 بینیم.داده شده با فلش آبی رنگ را میآسپرژیلوسبا مقطع طولی نشاناینجا 
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باشد که در ایران بیماری بعدی یک بیماری انگلی به نام کیست هیداتید می

هم شایع است. در این بیماری انسان یک میزبان اتفاقی است که توسط خوردن 

شود. تخم انگل در مدفوع سگ و روباه وجود تخم انگل به این بیماری دچار می

شود. با خورده ی این حیوانات ایجاد میدر روده دارد که توسط کرم بالغ ساکن

شدن این تخم ها وارد دئودنوم شده و با تهاجم به عروق به قسمت های مختلف 

ترین ارگان(، ریه و استخوان شده و در آنجا کیست بدن همچون کبد)شایع

 کنندایجاد می

 

 

 

هیداتیک قرار دارند،اگر این پروتواسکولکس ها توسط سگ خرده شوند،تبدیل به شکل سمت راست پروتواسکولکس ها را نشان میدهد که داخل کیست 

 کرم بالغ میشوند.

قابل مشاهده  هستند.در شکل سمت چپ الیه های مختلف کیست نیز hookletsبا توجه به شکل سمت چپ پروتواسکولکس های نشان داده شده دارای 

در ناحیه  .(پریسیست) که از فیبروز تشکیل شده استالیه خارجی  ،(اکتوسیستاز جنس کیتین است )الیه میانی که  ،(اندوسیست) هستند:الیه داخلی

pericyst واکنش التهابی را داریم که معموالواکنش mononuclear  هستند و ممکن هست تعدادیgiant cell  هم داشته باشند و فیبروز زیادی در

 اطراف این ناحیه دیده میشود.

 

 

 مطرح شد این کیست ها به طور شایع در کبد تشکیل میشوند .همانطور که 

 نیست)منظور تقسیم شده نیست( sepratedو  unilocularباشد کیست بصورت  E.granulosusاگر عامل کیست 

 باشد،کیست های کوچک و متعدد را شاهد هستیم. E.multilocularisاگر عامل کیست 
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سانتی متر دیده شده  ۱۰کیست با اندازه  در کل اندازه این کیست ها متغییر هست و

 است.

کیست توسط مایعی پر شده است و در داخل آن اسکولکس ها و پروتواسکولکس ها 

 مشاهده میشوند.

در شکل روبرو الیه کیتینی نشان داده شده است که سفید صدفی هست و درواقع 

 از جنس کیتین هست. laminated membraneهمان 

 

که بصورت صورتی رنگ دیده  cyst wallمیکروسکوپی این انگل:مشاهدات 

در داخل دیواره کیست و همچنین پروتواسکولکس ها در  germinal layerمیشود.

  داخل کیست دیده میشوند.)معموال تعداد پروتواسکولکس ها کم هست(

 

 

 را در غشای الیه الیه نشان میدهند.     laminated appearanceتا شکل زیر جدار کیست یا همان  3

 

پروتواسکولکس را در داخل کیست نشان میدهد.در سمت راست و باال  مقابلشکل 

laminated membrane  را میبینید و قسمت قرمز رنگgerminal layer  ست ا

و قسمتی که با فلش نشان داده شده است پروتواسکولکس هست که با پیچ میکرومتر 

 های آن را ببینیم. hookletاگر فوکوس کنیم میتوانیم 

 هرکدام از پروتواسکولکس ها توانایی ایجاد کرم بالغ را دارند.

ن میدهد . در فضای خالی سفید رنگ ر یک پروتواسکولکس را با فلش نشاشکل زی

 های پروتواسکولکس را ببینیم.hookletیتوانیم م
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 بیماری انگلی دیگر لشمانیوز هست

 

خاط ویا احشا را ملشمانیوز یک عفونت انگلی هست که توسط پشه خاکی به انسان منتقل میشود.این بیماری انواع مختلفی دارد که میتواند پوست و 

 درگیر کند.

ایران هم نوع احشایی  مختلفی از این لشمانیوز وجود دارد.مثال نوع پوستی مخاطی در آفریقای جنوبی شایع هست و دردر قسمت های مختلف دنیا،انواع 

 و هم نوع پوستی را داریم.

ژها داخل ماکروفا فرم دارد.یک فرم پروماستیگوت که در داخل پشه خاکی دیده میشود و نوع آماستیگوت که در داخل بدن انسان در ۲انگل لشمانیا 

ژ فاگوسیت دیده میشود.فرم پروماستیگوت معموال یک فالژل دارد و توسط نیش پشه وارد بدن میشود.سپس توسط سلول های مونوسیت و ماکروفا

 دهد.ود را از دست میخمیشود و در داخل این سلول ها به دلیل محیط اسیدی این سلول ها فرم آن تغییر میکند و تبدیل به آماستیگوت میشود و فالژل 
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مشاهدات میکروسکوپی :بیشتر چون نوع پوستی آن شایع هست معموال بافت زمینه آن پوست میباشد و در سطح پوست یک زخم و واکنش التهابی 

 میبینیم.

 ا(در این واکنش التهابی هیستوسیت ها را میبینیم که داخلشان تعداد زیادی نقاط آبی رنگ دیده میشود.)نقاط آبی رنگ همان انگل ه

 .kinetoplastتشکیل شده است بنام  DNAاگر با بزرگنمایی بیشتر نگاه کنیم،انگل را میبینیم که دارای یک هسته و یک ناحیه ای که از 

 

 

 

 

 :مقابلاگر به داخل سیتوپالسم  ماکروفاژ ها دقت کنید در شکل 

نقاط آبی رنگ را به تعداد زیاد مشاهده میکنید که با فلش نشاان 

 داده شده اند)همان انگل ها هستند(

 

 

 شکل واکنش التهابی را میبینید.این در 

 

 تواکنش التهابی را نشان میدهد که بیشتر مونونوکلواز هس این شکل 
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 مشاهده برای استفاده مورد هایآمیزیرنگ انواع آن، تهیه نحوه محیطی، خون اسمیر مورد در خواهیممی امروز جلسه در

 اطالعاتی چه گزارش این که پردازیمب CBC (Complete Blood Count) گزارش پارامترهای از تعدادی و خونی هایسلول

 . دهدمی قرار ما اختیار در را

 :محیطی خون اسمیر تهیه
 شرایط بهترین در شده، مخلوط ضدانعقاد ماده با خون نمونه اگر یا شود؛ تهیه تازه خون از باید قاعده طبق محیطی خون اسمیر

 . شود تهیه محیطی خون اسمیر باید ساعت یک از کمتر در

 خون قطره یک معموال :است صورت این به محیطی اسمیرتهیه  نحوه

 که مطمئنیم و شده invert لوله بار چندین که شده میکس کامال

 سپس و دهیممی قرار اسالید انتهای یک در را است هموژن نمونه

 دلیل .دهیممی حرکت الم روی را اسالید درجه 30 – 45 زاویه با

 ضخیم سبب تواندمی زاویه این تغییر که است آن زاویه این اهمیت

 داده، قرار را خون قطره ابتدا بنابراین. شود اسمیر شدن نازک یا

 دیگر انتهای سمت به درجه 30 – 45 زاویه با دوم اسالید با سپس

 شکلی نهایت در که داریم انتظار و کنیممی هدایت را قطره این

 . شود تهیه E قسمت مانند

 
 
 

 .استشده مرور محیطی خون اسمیر تهیه مراحل نیز شکل این در

 
 

 

  ی عمیلژپاتولو :درس

 دکتر صفار :استاد

 - :تاریخ

 یژدر پاتولوی ژهماتولو
 

 98 نویسیگروه جزوه

  سپاهیامیرحسام 

 جلییلریا آ

5Pa’12 

 اسمیر خون محیطیهیه ت
 میزی المآ و رنگ فیکساسیون 

 سمیر خون محیطیاتفسیر 
 های قابل مشاهده در اسمیر خوننرمایل آ 
 های لکوسیت هانرمایل آ 
 های پالکت هانرمایل آ 

 CBCموجود در گزارش موارد 
   دو کیسبرریس 
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 دکتر صفارنام استاد: 

 دوازدهم جلسۀ یژدر پاتولوی ژهماتولو

 سپاهیامیرحسام  – جلیلیریا آ

 - :تاریخ

. دارد را مختلفی مناطق و است صورت این به خوب محیطی خون اسمیر یک

 اسمیر بدنه شده،داده قرار آن روی خون که اینقطه مثل ،شکل این مانند

. گویندمی feathered edge آن به که شده قرارداده قطره مقابل انتهای و

 subfeatherian آن به که دارد وجود ایمنطقه کنار، این از ترپایین کمی

area الیه،تک صورت به خون سفید و قرمز هایگلبول آن در و گویندمی 

 بنابراین شوند؛می دیده بگیرند قرار هم روی که این بدون و دانهدانه

 را هاگلبول به مربوط differential count تواندمی که است جایی بهترین

 ولی کنیممی اسکن را اسمیر کل ما که این با الم مشاهده هنگام آمیزی،رنگ و اسمیر تهیه از پس بنابراین. داد انجام آن در

 الیهتک صورت به هاگلبول که است subfeatherian قسمت همان اسکن برای قسمت بهترین که باشیمداشته توجه باید

 . دارند قرار

 
 :باشدداشته را هاویژگی این باید خوب محیطی خون اسمیر یک

 دهندهنشان حفرات این وجود. باشد خود سطح در حفرات دارای نباید .1

 اسالید روی چربی یا خاک و گرد احتماال و است اسالید بودنکثیف احتمال

 ( شکل در وسطی و باالیی. )کرده ایجاد را حفرات این که گرفته قرار

 کردن تمرین با که نباشد یکنواخت کامال ما حرکت است ممکن مواقع برخی .2

 اسمیر نباشد، یکنواخت اسالید حرکت اگر. کنیم بهتر را آن توانیممی

 (شکل در پایینی. )کندمی پیدا (wavy) موجی حالت

 تیز هایلبه دارای شودمی پخش آن روی خون که دوم اسالید خود اگر .3

 . کنیم مشاهده نهایی اسمیر در را هاییرگه است ممکن باشد،

 subfeatherian ناحیه در الخصوصعلی ها،سلول از الیه یک باشیمداشته انتظار باید ما خوب، اسالید یک در .4

 . شوددیده

 
 نازک اسمیر. کنیممی مشاهده را ضخیم و نازک اسمیر ،تصویر این در

 خیلی شدهقرارداده خون قطره که باشد دلیل این به است ممکن

 مان دست زاویه اگر است ممکن هم ضخیم اسمیر در است؛ کوچک

 ممکن. شود ضخیم است ممکن اسمیر شود بیشتر درجه 30 – 45 از

 .شود ضخیم اسمیر ایجاد سبب هم بزرگ خون قطره است

 

 
 

 

 چگونه دهندمی نشان که هستند تصاویری نیز هاشکل این

 شوند اسمیر در مشکالت سبب مختلف عوامل است ممکن

 رفع را عوامل آن بتوانیم تا کرده ذکر نیز را هاآن دلیل و

 . کنیم
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 دکتر صفارنام استاد: 

 دوازدهم جلسۀ یژدر پاتولوی ژهماتولو

 سپاهیامیرحسام  – جلیلیریا آ

 - :تاریخ

 :الم آمیزیرنگ و فیکساسیون
 فراوانی به که است موادی از متانول معموال. دهیم انجام آمیزیرنگ سپس و کنیم فیکس را آن باید اسمیر، تهیه از پس

 اگر بعدا و شود خشک تا دهیممی قرار هوا در ابتدا کنیم،می تهیه را اسمیر وقتی. شودمی استفاده کردن فیکس برای

 مورد رنگ اگر مثال. دهیممی انجام متفاوتی نحو به را فیکساسیون ،رنگ نوع به هبست دهیم، انجام آمیزیرنگ بخواهیم

 ؛رویمنمی فیکساسیون سراغ و کنیممی استفاده رنگ از مستقیما دارد، خود ترکیبات در را متانول که باشد رایت استفاده

 .شود فیکس باید حتما اسمیر بیفتد، تاخیر به آمیزیرنگ دلیلی هر به اگر ولی

 نوکلئیک جذب و است مطرح بازی رنگ عنوان به که دارند بلو متیلن جزء یک خود اساس در معموال استفاده مورد هایرنگ

 . شودمی سیتوپالسم بازی اجزای جذب و است اسیدی رنگی هم ائوزین همچنین. شودمی اسید

 
 

 گیمسا و رایت هایرنگ شامل هارنگ ترینمعروف محیطی، خون اسمیرهای در

 به رایت رنگ. هستند Romanowsky خانواده هایرنگ جزو که شوندمی

 روش این از معموال و شدهگذاشته نام james homer wright افتخار

 سیتوپالسم و هسته ایگونه به که است این روش این حسن. شودمی استفاده

 فرد برای هاسلول اختالف که کندمی آمیزیرنگ را خونی سفید هایگلبول

 یا دستی صورت به تواندمی هاآمیزیرنگ خود. باشد ترراحت گرمشاهده

 . شود انجام اتوماتیک

 

 دیدن برای آمیزیرنگ شود،می استفاده هماتولوژی هایآزمایشگاه در مرسوم شکل به که دیگری هایآمیزیرنگ از

 .هاسترتیکولوسیت

 شامل را خون قرمز هایگلبول تعداد درصد یک تقریبا نرمال فرد یک در که هستند ترنارس قرمز هایگلبول هارتیکولوسیت

 روز یک تقریبا و شوندمی محیطی خون وارد و اندکرده طی استخوان مغز در را بلوغ مراحل هاسلول این واقع در. شوندمی

 این قرمز، گلبول با هاآن تفاوت علت. هستند هسته فاقد هارتیکولوسیت. شوند بالغ قرمز گلبول به تبدیل تا کشدمی طول

 مشاهده قابل بلو متیلن آمیزیرنگ با هاسلول این سیتوپالسم در همچنان rRNA به مربوط رتیکوالر هایرشته که است

 ها،آن هایترینمعروف از یکی که است vital آمیزیرنگ ها،رتیکولوسیت شناسایی در مهم هایآمیزیرنگ از. هستند

 .باشدمی بلو نیومتیلن

 
 صورت به هارتیکولوسیت( شده آمیزیرنگ رایت روش با که) چپ تصویر در

 دیده هستند تربزرگ خودشان بالغ نوع از کمی که قرمزی هایگلبول

 خودشان در RNA اجزای همان دلیل به را رنگ آبی هاله نوعی و شوندمی

 روش با محیطی خون اسمیر راست، سمت تصویر در. دهندمی نشان

 را RNA رتیکوالر هایرشته کامال تواندمی که شده آمیزی رنگ بلو نیومتیلن

 .شودمی استفاده روش این از هارتیکولوسیت بررسی برای و کند هایالیت

 
 :آید پیش است ممکن که مشکالتی

 شستشو مراحل یا باشیم؛داشته over staining نوعی به و شودگرفته نظر در آمیزیرنگ برای حد از بیش زمان 

 .شودمی رنگ رسوب سبب که یم،باشداشته را الکل تبخیر یا و باشد ناکافی

 اسمیر، در باز و اسید بقایای ماندنباقی یا و ناهمگون شستشوی و نامناسب جاگذاری خاطر به که است ممکن گاها 

 .نباشد یکنواخت ما رنگ



 

4 |P a g e 

 

 دکتر صفارنام استاد: 

 دوازدهم جلسۀ یژدر پاتولوی ژهماتولو

 سپاهیامیرحسام  – جلیلیریا آ

 - :تاریخ

 :محیطی خون اسمیر تفسیر
 هایگلبول توانیممی محیطی، خون اسمیر در ما کنیم؟ دریافت توانیممی را اطالعاتی چه محیطی، خون اسمیر آمیزیرنگ از پس

 دارای اگر و رنگ غشا، وضعیت شکل، سایز، مورد در قرمز، هایگلبول مورد در. کنیم مشاهده را هاپالکت و سفید قرمز،

 انکلوزیون ایجاد قرمز گلبول در که ماالریا مثل هاییانگل مثال. کنیم قضاوت و مشاهده را هاآن است، stippling یا انکلوزیون

 صورت به یا) کنیم مشاهده را هارتیکولوسیت است ممکن همچنین. هستند مشاهده قابل محیطی خون اسمیر در کنندمی

polychromatia برخی در همچنین .(خودش اختصاصی آمیزیرنگ در رتیکولوسیت خود صورت به یا و رایت آمیزیرنگ در 

 یابد،می افزایش پالسما هایپروتئین میزان که( میلوما مالتیپل مثل) هاپالسماسل monoclonal proliferation هایبیماری

 .دهیممی توضیح جلوتر که شود مشاهده خون در rouleaux است ممکن

 
 

 حالت، این در داریم انتظار که دهدمی نشان را نرمال های RBC ،شکل این

 سوم یک تقریبا مرکزی haylow و باشند هم اندازههم تقریبا قرمز هایگلبول

 . کند اشغال را دایره سطح

 

 
 مشاهده را شان شکل توانیممی هم باشیم،داشته ماناسمیر در تعدادشان مورد در تخمینی توانیممی هم ،هالکوسیت در

 همچنین. هستند تشخیص قابل باشدداشته وجود هاآن گرانولیشن در تغییراتی یا پالستیکدیس تغییرات هم اگر و کنیم

 .کنیم مشاهده است ممکن را( هابالست مثل) ببینیم محیطی خون در نداریم انتظار عادی حالت در که هاسلول برخی

 محیطی خون در را مواردی است ممکن گفتیم، که همانطور. دارد اهمیت ما برای شان شکل و سایز تعداد، نیز هاپالکت برای

 .شونددیده نرمال محیطی خون در نداریم انتظار که هاپالسماسل ها،انگل مثل اند؛ بیگانه آن با که ببینیم

 
 هایگلبول انواع شامل که شودمی دیده نرمال محیطی خون اسمیر ،تصویر این در

 و هاائوزینوفیل ها،مونوسیت ها،لنفوسیت پلیمورفونوکلئار، شامل) سفید

 در همچنین. شونددیده محیطی خون در است ممکن نرمال صورت به( هابازوفیل

 ها RBC به نسبت چقدر است مشخص که شودمی دیده هم پالکت تصویر این

 .دارند یکسانی تقریبا شکل و سایز هاRBC هم اینجا. است کوچکتر

 

 :خون اسمیر در مشاهده قابل هایآنرمالی
 هسته حدود در سایزی و است شکلدیسک و (یعنی دو طرف مقعر) biconcave صورتی، رنگ به نرمال RBC که بدانیم باید

 تغییرات است ممکن. هستند هم شبیه و است مشابه هاسلول سایز نرمال، صورت به. دارد کوچک لنفوسیت یک

 هایترمینولوژی از تعدادی ادامه، در. دهند نشان را مشکالت از طیفی ولی نیستند اختصاصی که شوندمشاهده مورفولوژیکی

 :کنیممی مرور را آزمایشگاه هایگزارش در شایع

 
 

 Anisocytosis: قرمز هایگلبول سایز در تفاوت عنیی 
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 Microcytosis:  معمول حد از ترکوچک که است هاییسلول وجود معنایبه 

. است کمتر شانرنگ شدت و هستند هم هایپوکرومیا دارای معموال هستند؛

 ناشی آنمی شود،می دیده آن در مشکل این که هاییحالت ترینشایع از یکی

 . است آهن کمبود از

 
 

 

 Macrocytosis: وقتی. دارند انتظار حد از تربزرگ سایزی قرمز هایگلبول 

 در اختالالت وجود دلیل به یا باشیم،داشته خون در نابالغ قرمز هایگلبول

 .شوند مشاهده قرمز هایگلبول این است ممکن اریتروپویز

 

 

 

 Hypochromia: آن دلیل ترینشایع که است قرمز هایگلبول بودنکمرنگ 

 است ممکن نیز سیدروبالستیک های آنمی و تاالسمی در البته. است آهن کمبود

 .شوددیده حالت این

 

 

 

 Polychromasia: نیز آبی رنگ دارای که است قرمزی گلبول وجود معنای به 

 همان هاگلبول این معموال که گفتیم. هست خود سیتوپالسم در

 وقتی معموال. دارند RNA ساختارشان در که هستند هارتیکولوسیت

 release خون به استخوان مغز هایسلول و باشیمداشته زیادی ریزیخون

 در یا و اریتروپویزهادیس در یا شوند؛دیده هاسلول این است ممکن شوند،

 . یابند افزایش هاسلول این است ممکن( آهن مصرف مثل) درمانی روندهای

 

 

 Target Cells: هاله یک و پررنگ مرکز یک که هستند قرمزی هایگلبول هاسلول این 

 هایگلبول حجم به سطح نسبت که افتدمی اتفاق زمانی و دارند خود اطراف در کمرنگ

 . کنیم مشاهده را حالت این است ممکن هاتاالسمی در مثال ؛شود حد از بیشتر قرمز

 

 

 

 Acanthocytes: مانند شرایطی در است ممکن که اسپایک دارای قرمز هایگلبول α 

  .شوددیدهتاالسمی  – α و کلیوی مزمن بیماری ،پروتئینمیلیپو – β ،لیپوپروتئینمی –

 

 

 هشکست قرمز هایگلبول (Schistocytes): درمان نیازمند و شودمی تلقی یاورژانس موارد از خیلی در وجودشان 

 شوند شکنندگی دچار است ممکن و کنندمی عبور فیبری intravascular هایرشته از قرمز هایگلبول. است سریع
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 صورت به را intravascular haemolysis که شرایطی در. شونددیده شدهقطعهقطعه قرمز هایگلبول صورت به و

TCP مختلف اشکال. شوند مشاهده هاسلول این است ممکن اکالمپسی،پره شرایط در یا و باشیمداشته 

 .باشندداشته را خود خاص هاینامگذاری است ممکن کدام هر و است متفاوت هاشیستوسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sickle Cells: شونددیده هاسلول این است ممکن شکلداسی آنمی در . 

 

 

 

 

 

 

 Teardrop Cells: استخوان مغز فیبروز یا میلوفیبروز مانند شرایط، از یلیخ در 

 .کنیم مشاهده محیطی خون در را هاسلول این که است ممکن

 

 

 

 

 

 Poikilocytosis: زیادی تفاوت قرمز هایگلبول اندازه و شکل در اگر مجموع در 

 . بود خواهیم مواجه حالت این با باشدداشته وجود

 

 

 

 نوعی اصل در سلول، این(: نورموبالست) اریتروبالست RBC به که است دارهسته 

 یا و باشد، شدید خیلی همولیز که مواردی در. شده محیطی خون وارد نابالغ صورت

 است ممکن شوند خون وارد و شده شیفت استخوان مغز هایسلول که مواردی در

 . شود مشاهده خون در نورموبالست
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 Rouleaux: البته گیرند؛می قرار هم روی سکه مثل قرمز هایگلبول حالت، این در 

 جاآن در داریم انتظار که ببینیم subfeatherian منطقه در باید را پدیده این

 قرار همدیگر روی شکل مثل که بینیممی ولی باشند، الیهتک قرمز هایگلبول

 .اندگرفته

 

 

 . کردیم صحبت هاآن مورد در که است مواردی تمام از ایبندیجمع شکل، این

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هالکوسیت هایآنرمالی
 نرمال مورفولوژی بشناسد، که دارد اهمیت عمومی پزشک یک برای که مواردی و است متنوع بسیار هالکوسیت هایآنرمالی

 . برود مشاوره سراغ به کرد، مشاهده آن در غیرنرمالی حالت اگر و است سفید هایگلبول

 

 

 مثل ویروسی هایعفونت در: آتیپیک هایلنفوسیت EBV مهم خیلی و شودمی دیده 

 سخت است ممکن افتراقشان گاها) نکنیم اشتباه بالست با را موارد این که است

 .(باشد

 

 

 لوکمی تشخیص باشندداشته وجود اگر ولی ببینیم؛ محیطی خون در نباید را سفید گلبول سازهایپیش: هابالست 

 ورود باعث که شوند خون به نابالغ هایسلول ورود سبب میلوفیبروز است ممکن همچنین. شودمی مطرح ما برای

 .شودمی خون به هم نارس هایلکوسیت
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 سیتوپالسم به هسته نسبت که بینیممی و کنیممی مشاهده را هابالست مختلف هایمورفولوژی نیز شکل دو این در 

 .است مشاهده قابل نیز هستک همچنین. باالست بسیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هاپالکت هایآنرمالی
 in vitro نوعی کالمپینگ،. است کالمپینگ اشکاالت، ترینشایع و ترینمهم از یکی

artifact (آزمایشگاه در مشکل یعنی )انجام بردارینمونه ما که زمانی است؛ 

 با خون شدن مخلوط اگر شود،می ضدانعقاد ماده دارای لوله وارد خون و دهیممی

 تجمیع و شدنکالمپ به شروع هاپالکت است ممکن نگیرد صورت خوب ماده این

 شرایط، این در .ندارد وجود مشکلی (in vivo) واقعیت در که صورتی در کنند؛می

 مریض برای اشتباه به است ممکن و کند شمارش را هاپالکت تواندنمی دستگاه

 این محیطی خون اسمیر تهیه طی که صورتی در شود؛ گزارش ترومبوسیتوپنی

 شانس سیترات، از استفاده دلیل به است ممکن هم گاها. اندشده تشکیل هاکالمپ

 .یابد کاهش هاکالمپ ایجاد

 

 . بیاوریم بدست توانستیممی محیطی خون اسمیر یک از که بودند مشاهداتی موارد، این

 :CBC گزارش در موجود موارد
 :دارند وجود موارد این حداقل (Complete Blood Count)ش گزار این در

o سفید هایگلبول شمارش 

o قرمز هایگلبول شمارش 

o هاپالکت شمارش  

o تمایز به هالکوسیت از کدام هر درصد (لنفوسیت، مثال PMN است چقدر... و ) 

o موگلوبینه میزان 

o هماتوکریت میزان 

o به مربوط هایاندکس RBC شامل MCV, MCH, MCHC 

o پالکت حجم میانگین 

 .شوند گزارش نیز بیشتری موارد CBC یک در است ممکن البته

 نام که است ستونی کنیممی مشاهده که چیزی ،(آشنایان و دوستان برای چه و خود برای چه) خون هایآزمایش از خیلی در

 شده ذکر شمارش واحد دیگری ستون در اند،گرفته قرار آن مقابل در خودمان نتایج اعداد سپس شده،نوشته آن در تست

 به باشد؛ بررسی مورد جمعیت به مربوط مرجع، محدوده که است مهم بسیار. شده قید مرجع محدوده نیز دیگر ستونی در و

 وجود مرجع محدوده در تفاوت آقایان و هاخانم بین یا باشد؛ متفاوت بالغین با اطفال در مرجع محدوده است ممکن مثال عنوان
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 تغییر( بارداری مثال) فیزیولوژیک شرایط و جنس سن، با متناسب را مرجع اعداد این که است ممکن بنابراین. باشدداشته

 .کنیم تفسیر و دهیم

 هاهیستوگرام یک پارامترها، این جز به که باشندداشته ایضمیمه برگه است ممکن CBC هایگزارش از بسیاری این، بر عالوه

 هاپالکت و هاRBC مورفولوژی و تعداد مورد در یا و ها،WBC انواع تعداد مورد در که باشدداشته را یی(هااسکاترگرام)

 . شد خواهد داده توضیح بیشتر ادامه در که شودداده توضیحاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشان سفید هایگلبول از کدام هر جای ها،اسکاترگرام این در واقع در

 هر گرانولیشن، میزان و سایز براساس که شودمی مشخص و شودمی داده

 نوع هر اگر. بگیرند قرار نمودار کجای( هالنفوسیت مثال) هاگلبول از کدام

 این از یکی در کدام هر جمعیت است ممکن باشیم، داشته آنرمالی

 .یابد افزایش هاقسمت

 

 

 

 

 پیدا افزایش هابالست میزان باشیم، مواجه حاد لوکمی پروسه با ما اگر مثال برای 

 ممکن شود، مشاهده لنفوسیت و نوتروفیل طبیعی حالت در باید که جایی در و کندمی

 نرمال اسکاترگرام یک نیز شکل این در. نشوند دیده موارد این نرمال شکل به است

 .شودمی مشاهده

 

 

 افقی محور. دهدمی نشان را سایز و تعداد که دهندمی نشان را RBC و پالکت به مربوط هایهیستوگرام نیز هاشکل این

 به کمی پالکت هیستوگرام انتهای طبیعی حال در بینید،می که همانطور. دهدمی نشان ما برای را تعداد عمودی محور و سایز

 . شودمی متمایل باال سمت
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 :کیس دو بررسی
 مراجعه FTT (failure to thrive) با ماهه، 18 شیرخوار یک. ۱

 زاره 42 را WBC میزان ،مقابل شکل CBC گزارش در. استکرده

 میزان. دهدمی نشان را لکوسیتوز یک وضوح به که بینیممی

 نوعی و است نزدیک خیلی پایینی انتهای به که است 11.1 هموگلوبین

. است پایین نیز خون هماتوکریت. دهدمی نشان را خفیف آنمی

. دارد لکوسیتوز و آنمی که هستیم مواجه شیرخواری با بنابراین

 هایپوکرومیک آنمی که رسدمی نظر به و هستند پایین هم هااندکس

 افزایش بسیار نیز پالکت میزان. باشدداشته میکروسیتیک

 . استیافته

 این از فاکتور این. دهدمی نشان خون در را سفید هایگلبول صد به دارهسته قرمز هایگلبول تعداد نسبت پایین، مورد

 WBC صورت به را هاگلبول این آنالیزور هایدستگاه هستند، دارهسته قرمز هایگلبول این چون که دارد اهمیت جهت

 کاذب صورت به است ممکن باشد،داشته اریتروبالست باالیی میزان که باشیمداشته اینمونه اگر بنابراین کنند؛می شناسایی

 براساس و کنیم تهیه محیطی خون اسمیر یک خودمان باید موارد، این در. شودداده گزارش حدی از بیشتر هایWBC تعداد

 . کنیم تصحیح را ها WBC میزان آن،

 هم و target cell هم ،anisocytosis هم کیس، این برای آزمایشات در

polychromasia دوباره، آزمایش و اسمیر گرفتن از پس همچنین. شد مشاهده 

 لکوسیتوز اولیه، هزار 42 به نسبت که آوردند دست به 11900 را WBC تعداد

 . دادمی نشان را تریخفیف بسیار

 شکل این در را آزمایش این اسکاترگرام و پالکت و RBC هیستوگرام همچنین

 الگوی یک از تقریبا differential count اسکاترگرام، طبق .کنیممی مشاهده

 هارتیکولوسیت از باالیی میزان نمودارها این در همچنین. کندمی پیروی نرمال

 شد، مشاهده باال جدول در که اریتروبالست باالی میزان با که است مشخص

 قله شدنپهن صورت به ها،RBC اندازه variation همچنین. دارد همخوانی

 . دهدمی نشان را خودش هیستوگرام نمودار

 بیمار که است مشخص کامال آن در که است بیمار این محیطی خون اسمیر شکل این

 همچنین. کنیم مشاهده توانیممی را NRBC و target cell آن، در و است هایپوکروم

 به مربوط هاییافته کل براساس. شوندمی دیده مختلف سایزهای در نیز هاپالکت

 پس است الزم حتما ماهه، 18 شیرخوار یک در هایپوکروم میکروسیتیک آنمی یک

 که بینیممی نتایج مشاهده از پس که کنیم درخواست برای الکتروفورز تست آن از

 این برای ماژور تاالسمی تشخیص آن، نتیجه. است %98 آن در F هموگلوبین

 . است شیرخوار
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 دکتر صفارنام استاد: 

 دوازدهم جلسۀ یژدر پاتولوی ژهماتولو

 سپاهیامیرحسام  – جلیلیریا آ

 - :تاریخ

 کشیدهطول سرفه با که است ساله 16 دختر یک بعدی، کیس. ۲

 که شودمی مشاهده جدول این در مریض CBC گزارش. کرده مراجعه

 پایین نیز او پالکت میزان و دارد آنمی هم و لکوسیتوز هم مریض این

 به توجه با. است میکروسیتیک هایپوکروم نیز دختر این آنمی. است

 که است الزم دارد، سیتوپنیبای و لکوسیتوز اراید مریص که این

 خون در را موارد این بتوانیم تا شود تهیه محیطی خون اسمیر حتما

 .دهیم تشخیص محیطی

 

 

 

 

 

 دهدمی نشان را کیس این به مربوط هیستوگرام و اسکاترگرام شکل، این

 و دارد فاصله نرمال جمعیت با جمعیت ،DIFF اسکاترگرام در مشخصا که

 معمول الگوی از بیمار سفید هایگلبول دهد نشان که ماست برای راهنمایی

 مشخص پالکت پایین میزان پالکت، هیستوگرام در همینطور. کنندنمی تبعیت

 . دارد زیادی فاصله نرمال شکل با که است

 

 

 

 

 هسته نسبت که کنیممی مشاهده را هاییسلول مریض، محیطی خون اسمیر تهیه از پس

 . هستند بالست هایسلول که رسدمی نظر به و دارند واضح هستک و باال سیتوپالسم به

 

 

 

 و خون از فلوسیتومتری و شود انجام bone marrow exam گیرد؛ قرار تکمیلی هایبررسی مورد مریض باید موارد، این در

 روی مختلف مارکرهایCD بررسی جهت آزمایشی که مریض از فلوسیتومتری بررسی در. شود درخواست برایش استخوان مغز

 .شدداده acute myelogenous leukemia تشخیص است، سفید هایگلبول سطح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


