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 مقدمه



 آسيب شناسي(Pathology) پاتواز نظر لغوي از دو واژه   

( (Patho=pathos لوژي به معني رنج، درد و عذاب و 
  (logy= logos) به معني مطالعه تشكيل شده است  . 

 ،آسيب شناسي عبارت است از مطالعه اختالل در مولكولها

سلولها، بافتها و عملكرد كه در ارگانيسم هاي زنده در پاسخ 

 .به عوامل آسيب رسان يا محروميتها رخ مي دهد



 :  پاتولوژی در ايران باستان

با وجود توسعه ی زیاد و فهم بیشتر دانش پزشکی در ایران، مخصوصا در طی 

مدارک . دوران اسالمی ما اطالعات کمی از مسیر پاتولوژی در این دوران داریم

خوبی از شرح کامل بیماری ها مانند سیروز کبدی، سل، پلورال افیوژن و غیره در 

با این . متون مشهور ایرانی مانند قانون ابن سینا و المسعودی رازی وجود دارد

وجود هیچ اطالعات در دسترسی راجع به اینکه چگونه این دانشمندان قدیمی چنین 

عملی را بدست آوردند، وجود ندارد زیرا که در آن دوره تشریح بدن انسان مرده 

اعتقاد براین است که این درجه از علم تنها از طریق معاینات . ممنوع بوده است

 .فیزیکی، جراحی یا معاینه پس از مرگ بدست آمده است



  :جنبه مهم از يک بيماری را بررسی می کند که عبارت است از ۴پاتولوژی 

  (علت شناسی)اتيولوژی (۱ 

 (مکانيسم ايجاد)پاتوژنز(۲ 

   ( ريخت شناسی)مرفولوژی (۳ 

 اهميت بالينی(۴



 :اتيولوژي يا علت بيماري

و به دنبال علتي رخ مي ˝ معلول˝بیماریها یا سمپتوم هاي غیرطبیعي

 .دهند

 

مثل ) ذاتي یا ژنتیك و اكتسابي : دو طبقه عمده از عوامل اتیولوژیك

 (عفوني، تغذیه اي، شیمیائي، فیزیكي 



   :پاتوژنز

مجموعه توالي وقایع رخ داده در پاسخ سلولها یا بافتها در مقابل 

عامل اتیولوژیك که از تأثیر عامل محرك اولیه تا در نهایت نمودار 

 .شدن بیماري، اشاره مي كند

 

  :تغييرات مرفولوژيك

تغییرات  ساختماني در سلولها یا بافتها اشاره مي كند كه یا مشخصه 

بیماري هستند یا از نظر تشخیصي براي روند اتیولوژیك حائز 

 .اهمیت مي باشند

 



 :بي نظمي عملكردي و اهميت باليني

ماهیت تغییرات مرفولوژیك و توزیع و گسترش آنها در ارگانها یا بافتها در  

عملكرد طبیعي تداخل ایجاد كرده و تعیین كننده جلوه هاي 

 .دوره و پیش گوئي بیماري مي باشد ،((Symptoms and signsبالیني

 

  

 

 تمام اشكال آسیب بافتي كه با تغییرات مولكولي و ساختماني در سلولها

آغاز مي شود،  موضوعي است كه اولین بار توسط رودولف 

كه پدر آسیب شناسي نوین شناخته شده  ، (Rudolf  Virchow)ویرشو

 .است، ارائه گردید





 رشته های پاتولوژی ● 
  

 )   (Anatomical or Surgical پاتولوژی تشريحی 

عبارت است از مطالعه تغییرات ساختمانی اعم از میکروسکوپی 

  : و ماکروسکوپی و ضایعات وارده به سلول های بدن که شامل

  (  نمونه برداری از بافت مرده)اتوپسی ( الف

 (  نمونه برداری از بافت زنده)بیوپسی ( ب

  (.سلول شناسی)سیتوپاتولوژی ( ج

 

  ) Clinical)   پاتولوژی بالينی

که عالیم بیماری را در خون، ادرار، مایع نخاعی، خلط، 

ترشحات واژن در بخش های مختلف میکروب شناسی، 

 .بررسی می نماید... بیوشیمی،سرم شناسی و



نحوه صحيح ارسال 
 نمونه های پاتولوژی



ٕ٘ٛ٘ٝ ٞایی اسساَ شذٜ تٝ 
 آصٔایشٍاٜ پاتِٛٛطی

 تیٛپسی   
 سیتِٛٛطی ٚ FNA 
 اتٛپسی   
 َتّٛن ٚ اسالیذ اسسا 



 تیٛپسی
 ا٘سیضیٛ٘اَ تیٛپسی 

 
 اوسیضیٛ٘اَ تیٛپسی 

 
Frozen section      

     تیٕاس ٚضعیت 
  آصٔایشٍاٜ تا عُٕ اتاق ٕٞاٍٞٙی 
 واس ا٘جاْ صٔاٖ ٔذت 

 
 ٕٝ٘ٛ٘ اِىتشٚ٘ی ٔیىشٚسىٛج ٞای 



 آسیة شٙاسی

ٗشٛد ٔی ا٘جاْ جشاح تٛسط تافت تشداشت. 

چشٚویذٌی ٚ اتِٛیض اص جٌّٛیشی جٟت فیىساتیٛ دس تافت دادٖ لشاس 

 تافت

شیشٝ سٚی تش پضشه ٘اْ ٚ تشداسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔحُ تیٕاس، ٘اْ روش 

ٌٝشٛد ٔٙتمُ تیٕاس ٕٞشاٜ تیٕاس تٝ ساجع وأُ اطالعات حاٚی ای تش. 



دس سا آٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، شیشٝ تا ٚسلٝ تطثیك اص پس آصٔایشٍاٜ دس  

 .وٙیٓ ٔی ثثت ٔخظٛص دفتش

ایٗ اص) ٕ٘ٛ٘ٝ شیشٝ ٚ تشٌٝ سٚی شذٜ، دادٜ شٕاسٜ یادداشت  

 .(شٛد ٔی شٙاختٝ شٕاسٜ ایٗ تا تیٕاس تافت تعذ، تٝ ٔشحّٝ

ٔذت تٝ دستٍاٜ تٝ ٚسٚد اص لثُ سا آٞىی ٞای تافت ٚ استخٛاٟ٘ا  

 .دٞیٓ ٔی لشاس دوّسیفیىاسیٖٛ ٔحَّٛ دس سٚص 1-4



صیشا . لشاس دادٖ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٌاص استشیُ اجتٙاب شٛداص 
.ایٗ واس تاعث خشه شذٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔی شٛد  

 



آصٔایشٍاٜ تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تماَ دس اجتٙاب لاتُ غیش تا ُِخیش یه اٌش ٚ 

 دس یخچاَ دس ظشف ٍٟ٘ذاسی داسد، ٚجٛد ٕ٘ٛ٘ٝ سٚی واس دس یا

 .شٛد ٔی تٛطیٝ اتِٛیض سشعت واٞش تشای دسجٝ 4 دٔای

 

ایٙىٝ اص پس تایذتالفاطّٝ وٛچه تیٛپسی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ اوثشیت 

 .شٛ٘ذ ٌزاشتٝ ٔٙاسة فیىساتیٛ دس  آیذ ٔی دست تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ



%10فشٔاِیٗ   

ٝتاشذ ٔی ٞا ٕ٘ٛ٘ٝ اوثش دس فیىساتیٛ تٟتشیٗ عٙٛاٖ ت. 

سی سی 10 ٔمذاس خاِض، فشٔاِیٗ اص %10 فشٔاِیٗ تٟیٝ تشای 
 .ٌشدد ٔی ٔخّٛط آب سی سی 90 تا خاِض فشٔاِیٗ



%10فشٔاِیٗ   

ٖاسصا 

تخشیة تذٖٚ طٛال٘ی، ٔذت تٝ آٖ دس تافت ٔا٘ذٖ تالی 

 آٖ

ٔا٘ٙذ خاص ٞای آٔیضی سً٘ اوثشیت تا آٖ ٔطاتمت IHC 

تافتٟا حذالُ چشٚویذٌی 

حفظ DNA سا٘تیٍشاد دسجٝ 4 دس فشی تا فشٔاِیٗ تا   



%10فشٔاِیٗ   

ٓتاشذ تافت تشاتش 10 حذالُ تایذ فشٔاِیٗ  حج. 

تٝ تاشذ، داشتٝ تضسي دسب تایذ ٕ٘ٛ٘ٝ حاٚی ظشف  

 دس ظشف اص ساحتی تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ فیىساسیٖٛ، اص تعذ وٝ طٛسی

 .شٛد آٚسدٜ

ٗوٙذ احاطٝ طشف ٞش اص سا ٕ٘ٛ٘ٝ تایذ فشٔاِی. 



 آماده سازی بافت 




