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 شناسیفت با
 

 بافت: اندنوع بافت پایه تشکیل شده ۴ها از شان تنهای بدن انسان برخالف پیچیدگیاندام
ه تخصص های مشابهر بافت از سلول .بافت عصبی و بافت پیوندی ،بافت عضالنی، پوششی

هر کدام  ،یههای پابافت .اندرای انجام عملکردی خاص متحد گشتهای تشکیل شده است که بیافته
های ولبت و شکل شبکه خارج سلولی و سلاند که نسها تشکیل یافتهشبکه خارج سلولی و سلول از

یژگی هر چهار ای از وخالصه 1جدول شماره  .متفاوت خواهد بود ،امهای اندبافت بر اساس ویژگی
 .دهدبافت پایه ارائه می

 
 بافت سلول ها شبکه خارج سلولی عملکرد اصلی

پوشاندن سطح و حفرات 
 ترشحات غده ها٬بدن 

 پوششی سلول های چندوجهی تجمع یافته اندک

حمایت و محافظت از 
 زیاد بافت ها و اندام ها

متفاوت سلول های ثابت شده و  انواع
 پیوندی غیر ثابت

 عضالنی سلول های بلند منقبض شونده متوسط حرکت بدن٬انقباض قوی 
انتقال و هدایت پیام های 

 عصبی
 عصبی سلول های بلند با زوائد بسیار ظریف بسیار اندک

 
 

 د مشخصکننخارج سلولی بسیار زیادی تولید میهایی که شبکه بافت پیوندی با سلول
تخصص  رکتحهایی بلند تشکیل شده است که برای انقباض و بافت عضالنی از سلول .شودمی

 ،هایی با زوائد ظریف و بلند تشکیل شده است که برای دریافتبافت عصبی از سلول .اندیافته
-از سلول هبه پارانشیم ک توانمی را هابیشتر ارگان .اندت و انتقال پیام عصبی تخصص یافتههدای

یتی نقش حما باهایی سلولکه از  ،رسانند و استروماصلی بافت را به انجام میوظیفه ا هایی که
 استروما همواره از جنس بافت ،مغز و نخاع بافت یبه استثنا .نمودتقسیم  ،تشکیل شده است

 .پیوندی است
 

 بافت پوششی
 

زکی نا کدیگر و الیهیمحکم به های چند وجهی نزدیک به هم که بسیار بافت پوششی از سلول
 ایش سلولی و شبکه خارج سلولیرآاین  .اند تشکیل شده استاز شبکه خارج سلولی متصل شده

چون  .پوشانندخارجی بدن را می آورد که حفرات و سطوحوجود میا بهر از جنس سلول هاییورق
قصد  هر چیزی که ،تمامی سطوح داخلی و خارجی بدن به وسیله بافت پوششی پوشیده شده است

1 جدول  
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افت های اصلی بعملکرد .را داشته باشد باید از این بافت عبور کندو یا خروج از آن ورود به بدن 
 :پوششی شامل موارد زیر است

  (به عنوان مثال اپیدرم در پوست)پوشاندن و حفاظت 
  (بافت پوششی روده)جذب 
  ( سلول های پارنشیمی غدد)ترشح 

 
-مانند سلوله، گیرنده باشند ییافتهتخصص هایتوانند سلولششی میهای بافت پوبرخی از سلول

  .های بویایی در سقف حفره بینیوجود در جوانه چشایی و یا گیرندههای م
 

 ویژگی های اختصاصی سلول های بافت پوششی 
 

-د استوانههای بلناز سلول ،تواند کامال متغیر باشدهای بافت پوششی میشکل و اندازه سلول

د آن تعیین ی عملکراندازه سلول و شکل آن به وسیله. های کوتاه سنگفرشیای تا مکعبی و تا سلول
 ٬ در نتیجه می تواند بیضی و کشیده. ها نیز متاثر از شکل سلول استشکل هسته سلول .شودمی

یرد و رین قسمتی که رنگ می گدر بافت شناسی در واقع بهت .کروی شکل و در نهایت مسطح باشد
تعدادشان می توانیم به نوع بافت و تعداد الیه  ودیده می شود هسته سلول است و ما از شکل هسته 

  .های بافت پی ببریم
بیشتر بافت های پوششی در کنار بافت پیوندی قرار گرفته اند که حاوی عروق خونی است و بافت 

حتی بافت های پوششی چند الیه و  .آن تامین می کندپوششی مواد مغذی و اکسیژن خود را از 
 .ضخیم خودشان فاقد عروق خونی هستند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1شکل   
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 غشای پایه 
 

های بافت پوششی بر روی صفحه نازکی از ماکروملکول های سلول سطح پایه ای تمامی
موادی  یک فیلتر نیمه تراوا نسبت به. گویندشبکه خارج سلولی قرار دارد که به آن غشای پایه می 

مواد  گلیکوپروتئین ها و مابقی.که از سطح زیرین قصد ورود به سلول های بافت پوششی را دارند
 .موجود در غشا پایه را می توان با رنگ آمیزی و با میکروسکوپ الکترونی مشاهده نمود

افت های بحمایت ساختاری برای سلولغشای پایه نقش ، یعبور کردن مواد به جز نقش فیلتر
 .پوششی و اتصال آن به بافت پیوندی زیرین را نیز بازی می کند

 

 انواع بافت پوششی 
 

البته  .(غده ای) ترشحیو پوشاننده : بافت پوششی را می توان در دو گروه اصلی جای داد 
ل بافت مث)ته باشداین تقسیم بندی فرضی است چون نوع پوشاننده هم می تواند ترشحات داش

مثل ).ی نیز می توانند در میان سلول های پوشاننده قرار گیرندحیا سلول های ترش(پوشاننده معده
 ( سلول های ترشح کننده موکوس در بافت پوشاننده روده کوچک یا نای 

 

 بافت پوششی پوشاننده 
 

بدن  سازمان یابند و سطحسلول های بافت پوششی پوشاننده در یک یا چند الیه می توانند 
خالصه شده است بافت پوششی  ۲همانطور که در جدول شماره .و یا حفرات درون بدن را بپوشانند

گفرشی بافت پوششی سن .بر اساس تعداد الیه ها و شکل سلول ها در آخرین الیه طبقه بندی می شود
ه سلولی به تعداد بیشتری الی ساده یک الیه سلولی دارد و بافت پوششی سنگفرشی چندالیه از دو یا

 .وجود می آید
 عملکرد اصلی مثال شکل سلول  ویژگی اصلی

 ٬پوشش درون رگ ها  سنگفرشی  تک الیه 
پرده های سروزی شامل 

 پریتوئن  ٬پلور٬پریکارد

حرکت احشا را تسهیل می 
مثل حرکات قلب و .کند
 ریه 

غده تیروئید و پوشش  مکعبی 
 تخمک 

 پوشش و ترشح

 ٬روان کردن  ٬محافظت  پوشش روده ای  استوانه ای
 ترشح٬جذب

جلوگیری از  ٬محافظت  (پوست) اپیدرم  سنگفرشی کراتینه چندالیه 
 هدر رفت آب 

 ترشح ٬محافظت  مقعد٬مری ٬دهان  سنگفرشی غیر کراتینه 
   مکعبی

   استوانه ای 
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قسیم بندی یا استوانه ای ت، مکعبی ،بافت پوششی تک الیه به سنگفرشی، بر اساس شکل سلول
 .مشاهده می نماییدشماره یک مثال هایی از این بافت ها در شکل  .شودمی

یا استوانه ای  یعبمک، الیه سطحی به سنگفرشیسلول های نگفرشی چند الیه نیز بر اساس بافت س
 پروتئینی بر هایتجمع فی) سطح بافت سنگفرشی چندالیه می تواند کراتینه  .تقسیم بندی می شوند

 .یا غیر کراتینه باشد( کراتین
 

 بافت پوششی ترشحی و غدد
 

سلول های بافت پوششی که وظیفه اصلی شان تولید و ترشح ماکرومولکول های مختلف 
باشند یا اندام های است ممکن است در میان سلول های بافت پوششی با وظیفه اصلی دیگر 

 .تخصصی به نام غدد را بسازند
( لیهمثال غده فوق ک)چربی ، (مثال سلول های پانکراس) ی ممکن است پروتئین سلول های ترشح

 .ذخیره و رها سازند، را بسازند( غدد بزاقی)یا ترکیب پروتئین و کربوهیدرات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کنید غدد با تکثیر سلول های بافت پوششی به درون بافت همانطور که در شکل مشاهده می 
اگر ارتباط با بافت پوششی اولیه را با یک مجرا حفظ کنند و  .پیوندی زیرین به وجود می آیند

ال اما اگر ارتباط خود را کام. ود را به این مجرا بریزند تبدیل به غده برون ریز شده اندخ ترشحات
هند و ترشحات خود را به رگ های خونی مجاور در بافت با بافت پوششی سطحی از دست بد

در سمت چپ تصویر  یک غده درون ریز و در  .به غده درون ریز شده اند تبدیلپیوندی بریزند 
 .سمت راست یک غده برون ریز را مشاهده می کنید

 

۲لشک  



ی | 6 س ا ن ش ت  ف ا ب  

 

 6 

 
 بافت پیوندی 

 

کدیگر ن ها را به یهای دیگر حمایت کرده و آای را می سازد که از بافتبافت پیوندی شبکه
، یعضالن) بر خالف دیگر بافت های پایه  .متصل می سازد تا اندام های بدن به وجود بیایند

که بیشتر از سلول به وجود می آیند بخش اصلی به وجود آورنده بافت پیوندی ( عصبی و پوششی
کالژن و  )شبکه خارج سلولی از ترکیبات متفاوت فیبر های پروتئینی  .خارج سلولی است شبکه

ند اری زمینه ای وجود دهدموادی که در ما .و ماده ی زمینه ای به وجود می آید( فیبر های االستیک
یگر اجزای د سلول ها وهای غشای پروتئینها می توانند با اتصال به مثل انواعی از گلیکوپروتئین

 یمکاناآب موجود در ماده زمینه ای  .ی سبب استحکام شبکه خارج سلولی بشوندشبکه خارج سلول
 .دها و جریان خون را فراهم می آور تبادل مواد مغذی و مواد زائد متابولیسمی را بین سلول

افت ببافت پیوندی سست و ، چربی، خون ،غضروف،استخوان. بافت پیوندی شامل شش نوع است
 .پیوندی متراکم 

  بافت پیوندی سست
در . استای گسترده و رشته ها تشکیل شده ماده زمینه، از سلول هابافت پیوندی سست 

این  های اصلیعالوه بر سلول .ها زیاد است و ماده زمینه ای نیز شل و آبکی استله سلولواقع فاص
ور ها نیز می توانند در بافت پیوندی سست حضهای پادتن ساز و ماستوسیتسلول ها،بافت ماکرفاژ 

در واقع این سلول ها با منشا  .داشته باشند
و خون هستند و برای انجام  مغز استخوان

هایی به صورت کوتاه مدت به بافت وظیفه
ده و در نهایت در پیوندی سست ورود کر

 نریزی شده سلولی از بیاثر مرگ برنامه
بافت پیوندی سست را در درم  .روندمی

-در زیر مخاط در لوله گوارش می، پوست 

 .توان مشاهده کرد
بافت شناسی به این پس از اتمام فصل 

با توجه به توضیحات  .شکل بازگردید
انش دبا استفاده از بافت پیوندی سست و 

ه را تا د مابقی فصل از یککسب شده از 
 نام گذاری کنید
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 بافت چربی
در بسیاری از اندام های بدن سلول 

ول این سل.های بافت چربی یافت می شوند
ها برای ذخیره سیتوپالسمی چربی ها و 

 تولید گرما تخصص یافته اند

 
 
 
 

 
 غضروف 

 

ا بقاوم که نوعی بافت حمایتی پیوندی است که با شبکه خارج سلولی یک بافت سخت و م
ن شبکه ویژگی های ای.االستیک مشخص می شودو کالژن و فیبر  غلظت باالیی از پروتوگلیکان

خارجی سلولی است که  غضروف را برای انجام انواع نقش های حفاظتی و مکانیکی آن در اسکلت 
 .دو دیگر جاهای بدن ایده آل می ساز

شبکه خارج سلولی غضروف قوام سفتی دارد که به آن اجازه تحمل فشار های مکانیکی را بدون 
 رایغضروف چارچوبی را ب، بینیو  گوش ها،در مجرای تنفسی .پارگی و از هم گسیختگی می دهد

شماره یک در تصویر سلول بافت چربی را 
تعداد بسیار زیاد سلول های چربی در .نشان میدهد

چون میزان چربی ذخیره شده در .تصویر مشهود است
هسته سلول به گوشه آن ٬این سلول ها بسیار زیاد است 

سلول ها رانده شده و تقریبا چیزی جز چربی در این 
 ۴یک سرخرگ و شماره  ۲شماره . دیده نمی شود

بافت  ۳و شماره .یک سیاهرگ را نشان می دهد
 .پیوندی در الیه های خارجی این رگ هاست

این تصویر با میکروسکوپ 
الکترونی از یک سلول چربی گرفته شده 

هسته سلول را نشنان می  ۵شماره .است
چربی تر گلیسیرید ذخیره  ۶شماره . دهد

 به گستردگی.شده در سلول را نشان می دهد
 .چربی ذخیره شده توجه کنید
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ین حال نرم و لغزنده بودن به علت مقاومت و در ع .ندک بافت های نرم تر ایجاد می حمایت از
ل سهیکرده و حرکت آن ها را تها عمل غضروف همانند بالشتک در میان استخوان ، سطح آن

شبکه خارج سلولی را می سازند و در سوراخ هایی به نام الکونا های غضروف سلول .کندمی
 .محصور می شوند

ستند و مواد مورد نیاز خود را به وسیله انتشار از مویرگ تمام انواع غضروف فاقد عروق خونی ه
عالوه بر این بافت غضروف فاقد بافت عصبی نیز .های بافت پیوندی اطرارف دریافت می کنند

 .می باشد
 

 استخوان 
 

حمایت از اندام های حیاتی  ٬ حرکت ٬استخوان٬به عنوان عضو اصلی اسکلت بزرگساالن 
در برگرفتن مغز استخوان که وظیفه خون سازی را برعهده دارد و ٬همانند مغز و نخاع و قلب و ریه 

و یون های دیگر را که  ٬فسفر ٬عالوه بر این بافت استخوان نقش مخزن کلسیم .را فراهم می آورد
طح خونی تقریبا ثابتی داشته باشند را می توانند از استخوان آزاد شده یا در آن ذخیره شوند تا س

 .بازی می کند
استخوان یک بافت پیوندی تخصص یافته است که از شبکه خارج سلولی کلسیفیه و سه نوع سلول  

میان  است کهسلول های اصلی بافت استخوان که درون حفره هایی به نام الکونا .به وجود می آید

شماره یک بافت پیوندی پوشاننده غضروف 
در بسیاری از بافت ها و دستگاه های .می باشد

. کند بازی میبدن بافت پیوندی چنین نقشی را 
 ٬مثال در لوله گوارش نیز خارجی ترین الیه 

شماره عروق خونی است .بافت پیوندی است
که دربافت پیوندی اطراف است و در  متن به 

شکاره سه شبکه خارج سلولی .آن ها اشاره شد
شماره چهار سلول های بافت غضروف .است
اشاره دارد ( الکونا)به حفره ای ۵شماره .است

ای بافت غضروف در آن قرار می که سلول ه
در واقع چون مواد خارج سلولی بافت را . گیرد

خود سلول های آن می سازند این حفرات به 
نیز به شبکه خارج  ۶شماره .وجود می آید

 سلولی اشاره دارد
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 گرفته اند و به وسیله ی کانال های کوچکی که درونشان الیه های استخوانی شبکه خارج سلولی قرار
ت و دو نوع دیگر در زمینه ساخ. . زوائد سیتوپالسمی این سلول هاست به یکدیگر مرتبط هستند

 چون مواد مورد نیاز سلول .تخریب استخوان که دائما در طول حیات رخ می دهد فعالیت می کنند
خارج سلولی منتشر شوند تبادل آن ها وابسته به کانال های های اصلی استخوان نمی توانند در شبکه 

 سطح خارجی استخوان را بافت پیوندی.کوچکی است که زوائد سلول ها در آن ها جای دارد
 می پوشاند متراکم

 

 استخوان انوع
 

با نگاه به مقطع یک استخوان با چشم غیر مصلح یک ناحیه متراکم نزدیک سطح را می 
درصد کل جرم استخوان ها را تشکیل می  ۸۰استخوان متراکم می گویندکه حدود بنیم که به آن 

به این بخش  ٬وقتی بیشتر به عمق استخوان برویم حفره هایی به هم متصل را مشاهده می کنیم .دهد
درصد جرم کل استخوان ها را تشکیل می  ۲۰استخوان اسفنجی  .وان اسفنجی می گوینداستخ
خون سازی در مغز قرمز استخوان  .وان قرار داردخان اسفنجی مغز قرمز استدر حفره های استخو.دهد

 .روی می دهد
 

 
 

شماره یک بافت پیوندی است که از خارج 
شماره . درست همانند غضروف. استخوان را می پوشاند

در .دو رگ هایی را در کانال هاورس نشان می دهد
ایی هاستخوان متراکم که در متن به آن اشاره شد ساختار 

از الیه های متحد المرکز شبکه خارج سلولی استخوان 
همانطور که . وجود دارد که به آن سامانه هاورس می گویند

در متن هم اشاره شد ماده زمینه ای استخوان به علت جامد 
بود اجازه انتشار مواد از مویرگ ها به دورن مایع بین 

ال از این جهت رگ ها باید از کان. سلولی را نمی دهد
دور کانال بافت . هایی در استخوان متراکم عبور کنند

زمینه ای به صورت دایره وار گسترش می یابد و سامانه ی 
به دایره های متحد المرکز  ۳شماره . هاورس را می سازد

. سلول های اصلی استخوان است ۴شماره .اشاره دارد
 .به استخوان اسفنجی اشاره دارد ۵شماره 
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 خون 
 

السما پیک نوع بافت پیوندی تخصص یافته است که از سلول ها و مایع بین سلولی به نام 
 لیتر خون درون سیستم گردش خون بسته ۵با انقباض های ریتمیک قلب حدود  .تشکیل شده است

سلول های سفید و پالکت ها سلول ها و اجزای شناور در ، گویچه های قرمز  .می چرخد انسان
 .پالسما هستند

هورمون ها و مواد  ،دی اکسید کربن ،انتقال اکسیژن. خون وسیله ای برای توزیع است
ز متصل در گویچه های قرمموجود بیشتر اکسیژن به هموگلوبین  .دیگر به سلول ها در سرتاسر بدن

ه درحالی که دی اکسید کربن ب .است و در سرخرگ ها غلظت بیشتری نسبت به سیاهرگ ها دارد
ل می تقدر خون حل می شود و مقدار کمتری متصل به هموگلوبین منگاز صورت بی کربنات و 

در حالی  .شوند ی از محل ساخت و یا جذبشان در روده به دیگر نقاط بدن حمل میمواد مغذ .شود
 هورمون ها در خون .که مواد زائد از سرتاسر بدن جمع می شوند و توسط کلیه و ریه دفع می شوند

هماهنگ  شان دهند تا عملکرد اجازه تبادل پیام های شیمیایی را بین ارگان های دور از هم می
 .تنظیم دمای بدن و تعادل اسید و باز  نیز نقش دارد درنین چ خون هم .شود

ت ها علیه عفون دارند و یکی از خطوط دفاعی اصلی گلبول های سفید وظایف متفاوتی 
هنگامی که به محل عفونت و التهاب  .این سلول ها به صورت طبیعی غیر فعال هستند .هستند

تخوان اسفنجی را مشاهده می در تصویر اس
شماره یک شاخه های استخوان . کنید

نوعی از  ۲شماره .اسفنجی را نشان می دهد
سلول استخوانی را نشان می دهد که باعث 

ی در توضیحات ابتدای. تخریب بافت می شود
شماره سه به شبکه خارج . به آن ها اشاره کردیم

 بافت تازه ساخته ۴شماره . سلولی اشاره دارد
نوعی از سلول  ۵شماره .شده استخوان است

است که سبب ساخته شدن استخوان جدید می 
 ۳در واقع همکاری دو نوع سلول شماره . شود
باعث ساخت و تخریب استخوان در  ۵و 

 .جریان زندگی می شود 
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دیواره رگ ها عبور کرده و به داخل بافت ها مهاجرت می کنند و قابلیت خوانده می شوند از فرا
 .ل می شوداهای دفاعی شان فع

 ترکیبات پالسما 
 

 .است که شامل موادی با وزن مولکولی کم تا زیاد است ۷.۴حدود   pHپالسما مایعی با 
هورمون ها و ، مواد زائد، گاز های تنفسی، یمواد مغذ، لول در پالسما شامل پروتئین هاحمواد م

 :از جمله پروتئین های مهم پالسما می توان به موارد زیر اشاره کرد  .یون هاست
 در کبد ساخته می شود و فشار اسمتیک خون را حفظ می کند:  آلبومین

 .کنند سلول های پادتن ساز آن ها را تولید می:  ایمونوگلوبولین ها
به صورت نامحلول در می آید و از خون ریزی بیشتر  در هنگام لخته شدن خون:  فیبرینوژن

 .جلوگیری می کند
 .در ایمنی نقش دارند:  پروتئین ها ی مکمل

 
 سلول های خونی 

 گلبول های قرمز 
 

 .سلول های بدون هسته هستند که کامال با هموگلوبین پر شده اند
ا هشکل دو طرف مقعر این سلول ها سطح زیادی را به جهت تبادل گاز 

به صورت طبیعی بسیار انعطاف پذیر هستند که به آن ها  .فراهم می آورد
 .اجازه عبور از مویرگ های کوچک را می دهد

 

 گلبول های سفید 
 

این سلول ها خون را ترک می کنند و به محل عفونت و التهاب می روند تا نقش دفاعی 
این تقسیم  .آگرانولوسیت ها تقسیم می شوندبه دو دسته کلی گرانولوسیت ها و .خود را ایفا کنند

 ٬گرانولوسیت ها شامل نوتروفیل  .بندی بر اساس میزان گرانول های سیتوپالسمی آن هاست
گرانولوسیت ها شا.ا چند روز استهطول عمر این سلول ها تن .ائوزینوفیل و بازوفیل ها هستند مل آ

 .لنفوسیت ها و مونوسیت ها هستند
بافتی رخ دهد سلول های آن بافت با تولید مواد شیمایی به خصوصی این وقتی عفونتی در 

به عبور گلبول های سفید از فواصل میان سلول های  .سلول ها را به محل عفونت فرا می خوانند
 .پوشانند رگ ها دیاپدز می گویند
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 نوتروفیل ها 
 

قسمتی  ۵تا  ۳هسته ای . فراوان ترین گلوبول های سفید هستند
با که به محل عفونت می و هستنداولین سلول هایی معموال .دارند

 .فاگوسیتوز سلول های مهاجم را از بین می برند
 

 بازوفیل ها 
 

 گرانول های.هسته دوقسمتی که با یکدیگر نا برابر می باشند دارند
این گرانول ها .این سلول ها حاوی هپارین و هیستامین است فراوان 

گرانول هایشان را در پاسخ به آلرژن ها .هسته می شوندتقریبا مانع ازدیدن 
 .و آنتی ژن های به خصوصی آزاد می سازند

 

 لنفوسیت ها 
 

ان نیادی مغز استخوبا وجود آنکه تمام لنفوسیت ها از سلول های ب
گروهی از آن ها که در تیموس بالغ می شود را لنفوسیت ، منشا می گیرند

T  یت لنفوسمی نامیم و گروهی را که در خود مغز استخوان بالغ می شوند
B اوتی را در ایمنی اختصاصی این سلول ها وظایف مهم و متف .می نامیم

ایمنی پس از شناختن عامل بیگانه عیله آن در این نوع از . کنند یبازی م
اما . مستقیما به سلول حمله می کنند  Tلنفوسیت .صادر می شودپاسخ 

با ساختن و ترشح پادتن ها علیه آن ها با  عوامل بیگانه مقابله  Bلنفوسیت 
در لنفوسیت ها هسته ی بزرگی تقریبا تمام حجم سلول را پر .می کنند

 .کرده است
 

 مونوسیت ها 
 

ا ماکروفاژ ه.این سلول ها در واقع پیش ساز ماکروفاژ ها هستند
از  هستند که از مونوسیت ها پسسلول های با قابلیت فاگوسیتوز باال 

دارای این سلول ها .دیاپدز و ورودشان به بافت ها به وجود می آیند
 .هسته ای لوبیایی شکل هستند
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 پالکت ها 
 

گی به های بزردون هسته هستند که از تقسیم سلولقطعاتی سلولی ب
ازند سمی ها انعقاد خون را ممکنپالکت .وجود می آیندکاریوسیت بهنام مگا

 .های کوچک عروق کوچک را می گیرندپارگیها و و جلوی خونریزی
 

 بافت عصبی 
از  میلیارد  وسیله شبکه ای به .در بدن انسان استبافت سیستم عصبی انسان پیچیده ترین 

به صورت  .به وجود می آید(نوروگلیا ) حمایت کننده  سلول بیشتری بسیار به همراه تعداد ها نورون 
 :قسمت داردتقسیم بندی عمومی دستگاه عصبی دو ، یک مآناتو

 

 که شامل مغز و نخاع است دستگاه عصبی مرکزی. 
 این  .نخاعی و محیطی تشکیل شده است، که از اعصاب مغزی دستگاه عصبی محیطی

 .مت دستگاه مرکزی و بالعکس هدایت می کندسدستگاه پیام ها را از محیط به 
-ورونن: عصبی محیطی و هم دستگاه عصبی مرکزی شامل دو نوع می شوده اسلول ها هم در دستگ

شان ظایفو که به صورت معمول دارای زاوئد سیتوپالسمی بلند هستند و سلول های گلیال که از ،ها
 .دفاع از نورون ها اشاره کرد وتغذیه نورون ها ، نورون ها حفاظت از می توان به 

  جود داردو یون ها که بین سیتوپالسم و مایع بین سلولی نورون ها با تغییر در شیب غلظت
ه به آن ک تمامی سلول ها چینن شیب غلظتی را حفظ می کنند .به تغییرات محیطی پاسخ می دهند

ت پتانسیل به سرعدر پاسخ به تحریک را که  اما سلول هایی .پتانسیل الکتریکی نیز می گویند
ی عضالنی سلول ها،مثل نورون ها .)سلول های تحریک پذیر می نامند می کندتغییر الکتریکی شان 

 ( و بعضی از سلول های غدد
از   که به صورت کلی .نورون ها با برعکس کردن شیب غلظت به تحریک پاسخ می دهند

به این پخش  .نقطه ای که غشای سلول تحریک شده است در سرتاسر غشای آن پخش می شود
پیام عصبی می تواند مسیر های بسیار طوالنی را در زوائد سلولی  .گویند پتانسیل عمل می ،شدن

 یا سلول های غدد منتقل وسلول های عضالنی ، و در نهایت به سلول های عصبی دیگر ، طی کند 
 .شود

شود یمه به وسیله این پیام ها منتقل ک یو یک پارچه سازی اطالعاتتجزیه و تحلیل ، با جمع آوری 
کسیژن و غلظت ا، مثل فشار خون .)کند م کنترل میاوعصبی وضعیت بدن را به صورت مدسیستم 

 ( ز خون و سطح هورمون ها وکسطح گل ،دی اکسید کربن
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 ون ها نور
 

د عملکردی هم در دستگاه عصبی مرکزی و هم در دستگاه عصبی محیطی نورون واح
 :شامل اجزای زیر می باشد.است
 که شامل هسته و بیشتر اندامک های نورون می باشد  جسم سلولی. 
 هستند که از جسم سلول خارج شده و برای دریافت  متعددی زوائد سلولی دندریت ها

 .پیام تخصص یافته اند
 که یک زائده بلند است که در سیناپس پایان می یابد و پیام عصبی را به سلول  آکسون

 .های دیگر انتقال می دهد
 

زوائدی که از جسم  درا می توان بر اساس تعدانورون ها 
 :شان خارج می شود طبقه بندی نمود سلولی

 
 دارای یک آکسون :  نورون های چند قطبی

و چندین دندریت که از جسم سلولی خارج می 
 .شوند

 
 

 داراری یک :  نورون های دوقطبی
کسون و یک دندریت هستند که از  آ

 سلولی خارج می شودجسم 
 
 
 دارای یک : نورون های تک قطبی

جسم سلولی دو شاخه  زائده که در نزدیکی
ود و تبدیل به آکسون و دندریت می شمی 
 .شود

 
 
 

ی یا نورون حس .سلول های عصبی را همچنین می توان بر اساس عملکرد نیز تقسیم بندی کرد
ران نورون های حرکتی یا واب .کنند پیام ها را از گیرنده ها در سرتاسر بدن می توانند دریافت٬آوران 

  .که پیام های عصبی را به واحد های عملکردی مانند فیبر های عضالنی و غدد می فرستند
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ل عضالت اسکلتی را عصب دهی می واعصاب پیکری تحت کنترل ارادی هستند و به صورت معم
در دستگاه  .ی کنندرا کنترل م ٬عضله قلبی و اعصاب خود مختار اعمال غیر ارادی غدد  .کنند

عصبی مرکزی بیشتر جسم های سلولی در ماده خاکستری قرار گرفته اند و اکسون هایشان در ماده 
 .این نام گذاری به ظاهر کلی بافت دستگاه عصبی مرکزی بر می گردد. سفید

 
 بافت عضالنی 

 
زین نیرو میودر سلول های این بافت پروتئین های اکتین و  .چهارمین بافت پایه بدن است

 .های الزم برای انقباض عضالنی را فراهم می کنند

 
 

 
سه نوع بافت عضالنی را می توان بر اساس شکل و 

 :ودعملکرد طبقه بندی نم
 دسته هایی از سلول های  عضله اسکلتی

بلند چند هسته ای است که به صورت 
این گروه از  عضالت  .مخطط دیده می شود

به صورت ارادی کنترل می شوند و تحت 
بر .کنترل دستگاه عصبی ارادی می باشند

 .خالف عضالت قلبی منشعب نمی باشند
هر سلول در زمان جنینی از پیوستن تعداد 

به . در تصویر ساختار سارکومر را مشاهده می کنید
 .کوچکترین واحد انقباضی عضالت سارکومر می گویند

همانطور که در متن اشاره شد پروتئین های اکتین و میوزین 
مخطط سارکومر ها علت . سارکومر را به وجود می آورند

 شماره ی یک. دیده شدن عضالت قلبی و اسکلتی هستند
را نشان می    Z شمار دو خط. خط روشن را نشان می دهد

شروع می شود و تا خط  Zیک سارکومر از یک خط . دهد
Z به  ۷به اکتین و شماره  ۶شماره . بعدی ادامه می یابد

 با لغزیدن میوزین بر بر روی اکتین طول. میوزین اشاره دارد
با کوتاه شدن سارکومر ها کل . واحد سارکومر کوتاه می شود 

و با کوتاه شدن سلول های .سلول عضالنی کوتاه می شود
 .تمام عضله کوتاه می شود ٬عضالنی 
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 .است و به همین علت دارای هسته های متعدد است زیادی سلول به وجود آمده
 
 
 

 نیز مخطط دیده می شود و از عضله قلبی 
سلول های طویل و اغلب منشعب که در ساختار 
هایی به نام صفحات بینابینی به یکدیگر متصل 

نی در صفخات بینابی.شده اند تشکیل شده است
ارتباطی میان سلول های قلبی وجود دارد که 
انتقال یون ها و در واقع تحریک الکتریکی 

از این رو هنگامی . میانشان را ممکن می سازد
یک سلول قلبی تحریک می شود دیگر سلول 
های مجاور نیز تحریک شده و انقباضی 

 .یکپارچه در دهلیز ها و بطن ها رخ می دهد
 
 
 

 ز سلول هایی دوکی شکل تشکیل ا عضله صاف
یر انقباضات این بافت غ .شده که مخطط نیستند

این عضالت فاقد ساختار های  .ارادی است
در واقع آرایش پروتئین های . سارکومر هستند 

اکتین و میوزین در این سلول ها متفاوت 
 ٬مجاری تناسلی  ٬در دیواره لوله گوارش .است

دیواره رحم می توان این نوع بافت  ٬دیواره مثانه 
 .را مشاهده نمود


