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МУҚАДДИМА

Вазифаи фан
Анатомияи патологӣ яке аз фанҳои муҳимтарини омӯзиши пизишкӣ ва кори
амалии пизишкони гуногунмутахассис мебошад. Анатомияи патологӣ асоси модии
касалӣ ва ё сохти онро меомӯзад. Агар мо дар бораи дигаргунихое,ки дар бадани
одам хангоми беморӣ ба амал меоянд, дониши мукаммал надошта бошем, пас
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наметавонем, касалиро дуруст муайян намоем, дар бораи он маьлумоти пурра
гирем,ҷараён ва оқибатҳои инро мушоҳида кунем.
Анатомияи патологӣ – ин анатомияи организми касал мебошад. «Патология» аз
калимаи юнонии «patos» гирифта шуда, маънояш «касалӣ» мебошад. Патология яке
аз бахшҳои илми тиб буда, тамоми масоили ба бадани касал дахлдорро дар бар
мегирад. Вай ҷараёни беморӣ, аломатҳои клиникӣ, вайроншавии фаьолиятҳои
физиологӣ, дигаргуншавии сохти узву бофтаҳо, усулҳои муолиҷа ва пешгирии онро
дар бар мегирад.
Хулоса, агар патология – ин донишҳои ҳаматарафа дар бораи бемор бошад, пас
анатомияи патологӣ вайроншавии сохти узву бофтаҳоро дар ҳолати пайдоиши
касалиҳо меомӯзад ва ба дигар бахшҳои патологӣ аз он ҷумла ба клиника ва
физиологияи патологӣ, ки вайроншавии дағалияти физиологии баданро дар ҷараёни
касали меомӯзад, ба микробиологияю гигиена, ки ба омӯхтани сабабҳои пайдоиш ва
пешгирии касали сару кор доранд, вобастагии зич дорад.
Ҳар як касалӣ ба дигаргуншавии узвҳо ва бофтаҳо оварда мерасонад. Баъзан ин
дигаргуншавиҳо дағалу густурда буда, бо чашми оддӣ дида мешаванд ва аз марҳилаи
охирини касалӣ шаҳодат дода, бе бозгаштанд. Таъғироти узву бофтаҳо дар марҳилаи
аввали касалӣ начандон зиёданд. Бинобар ҳамин гуё дар ин марҳилаи касалӣ
дигаргуншавии сохти узву бофтаҳо ба амал наомада, танҳо вайроншавии фаъолияти
онҳо ба назар мерасад. Аммо агар мо усулҳои замонавӣ, аз он ҷумла микроскопияи
электронӣ, микроскопияи люминисентӣ, гистохимия ва гистоферментохимиёро
истифода барем, пас ба хулосае омадан мумкин аст, ки касалӣ пеш аз ҳама аз
дигаргуншавии таркиби ҳуҷайра, яъне митохондрия, тури эндоплазмавӣ, рибосома,
лизосома, комплекси голджи ва ғайра сар мешавад.
Истифодаи
усулҳои навтарини омӯзиш имкон дод, ки аз вобастагии
вайроншавии сохт ва фаъолиятӣ шубҳа накарда, ягонагии онҳоро дарк кунем.
Омӯзиши ултраструктураҳои ҳуҷайра дар ҳолатҳои физиологӣ ва патологӣ имконият
дод, ки нодурустии баъзе ақидаҳо оиди мавҷудоти таъғироти танҳо «фаъолӣ» ё
«аввалан фаъолӣ» ва баъд ҳамроҳ шудани таъғироти сохтро дарк кунем. Бинобар
ҳамин ягон касалие нест, ки фақат ба вайроншавии фаъолияти узв вобаста бошаду
сохтори ҳуҷайравии ӯро таъғир надиҳад.
Анатомияи патологӣ ба омӯзиши вайроншавии сохтори узву бофтаҳо аз ибтидои
касалӣ ва ҷараёни он сар карда, то давраи охиринаш машғул аст. Ин фан
вайроншавии сохти узву бофтаҳоро марҳила ба марҳила ташхис карда, давраҳои
ҷараёни онро муайян месозад, ҳолатҳоеро, ки усулҳои муолиҷа метавонанд таъсири
мусбӣ расонда, ҷараёни касалиро боздоранду ба солимии пурра расонанд, маълум
менамояд.
Аз тарафи дигар анатомияи патологӣ дигаргуниҳои мухталифи дар ҷараёни
муқаррарии беморӣ ба амал омадаро муайян карда, оқибат ва оризаҳои бемориро
меомузад.
Ҳар як касалӣ бо сабабҳои гуногун пайдо мешавад. Донистани ин сабабҳо боиси
дуруст фаҳмидани асли касалӣ ба вижа (махсус) барои илман асоснок кардани
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усулҳои пешгирию муолиҷаи он мегардад. Анатомияи патологӣ сохтори касалиро
омӯхта, бешубҳа ба сабабҳои пайдоиши он, яъне этиология, роҳҳои дохилшавии
омил ба бадан ва механизми пайдоиши касалӣ, яъне патогенез сару кор дорад.
Омӯзиши этиологӣ, патогенез, клиника ва сохти касалӣ барои илман
асосноккунии усулҳои муолиҷа ва пешгирии он зарур аст. Ҳамаи ин яке аз
асоситарин хусусиятҳои тибби ҳозираро ташкил дода, на танҳо барои муолиҷаи
бомуваффақият, балки барои пешгирӣ ва аз байн бурдани сабабҳои касалӣ равона
шудааст.
Касалӣ на ҳама вақт аз таъсири омилҳои касалиовар пайдо мешавад. Бадани
одам қувваҳои махсуси худмуҳофизатӣ дорад, ки ба омилҳои касалиовар муқобилият
нишон медиҳанд. Ин қувваҳои худмуҳофизат дар ашхоси алоҳида ва синну соли
мухталиф гуногунанд.
Ҷамъи қобилиятҳои буня (бадан), ки ба таъсири омилҳои касалиовар (масалан
микробҳо) ҷавоб мегардонанд, фаъолияти реактивии бадан номида мешавад. Ҳолати
реактивӣ паст (гипоэргия) ва ё баланд (гиперэргия) шуда метавонад. Таъғироти
реактивнокии баданро аллергия меноманд.
Ба амал омадани аллергия дар ҷараёни касали сабаби дигаргуншавии аломатҳои
клиникӣ ва сохтори он шуда, рафти касалиро мураккаб ва ташхиси онро ниҳоят
душвор месозад. Ба ғайр аз ин ҳангоми баъзе касалиҳо, аксаран касалиҳои
сирояткунанда реактивнокии организм чунон дигаргун мешаванд, ки ба сирояти
навбатии ин касалӣ роҳ намедиҳанд. Ин ҳолатро пайдоиши иммунитет ва ё
масуният нисбат ба касали шарҳ додан лозим меояд. Баъзе гӯрӯҳи одамон масунияти
ирсӣ доранд.
Омӯзиши қонуниятҳои иммунитет барои коркарди усулҳои ба амал овардани
иммунитети сунъи кӯмак расонидаанд, ки ин барои пешгирии бисёр касалиҳо, аз он
ҷумла касалиҳои сирояткунанда аҳамияти калон доранд. Аммо омӯзишҳои
иммунологӣ ва сохторӣ (морфологӣ) нишон доданд, ки равиши иммунитетӣ дар бисёр
касалиҳои ғайри сирояткунанда низ ба амал меоянд. Маълум гардид, ки агар ҳангоми
касалиҳои сирояткунанда антиҷисмҳо (антителаҳо) ба муқобили микробҳо равона
шуда бошанд, пас дар баъзе касалиҳои ғайри сирояткунанда антиҷисмҳо ба муқобили
сафедаҳои худи бадан, ҳосил шуда, онҳоро нобуд мекунанд. Дар ин асос назария
оиди аутоантигенҳо ва аутоантиҷисмҳо пайдо шуда омӯзиши ҳаматарафааш давом
дорад ва маълум гардид, ки онҳо дар пайдоиш ва ҷараёни касалӣ роли калонро
мебозад.
Аз ин гуфтаҳо маълум мешавад, ки иммунитет на танҳо баданро муҳофизат
мекунад, балки баъзан ҳамчун омили патологӣ сабаби пайдошавии касалӣ мегардад.
Гуфтан ҷолиби диққат аст, ки анатомияи патологии ҳозиразамон дорои усулҳои
морфологию гистохимиявӣ мебошад, ки ба воситаи онҳо равишҳои иммунологӣ ва
макони ҳосилшавии антиҷисмҳоро дар ҳуҷайраҳо муайян кардан мумкин аст.
Ҳамаи ин нишон медихад, ки патогенез ва морфогенези касалӣ аз кадом қисмҳои
мураккаб таркиб ёфтааст ва чи тавр онҳо ба ҳам пайвастаанд. Дар рафти касалӣ дар
бадани одам бисёр равишҳои мураккаби худмуҳофизатӣ, худмутобиқшавӣ ва
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бозҳосилшавӣ ба амал меоянд, ки онҳо шакли касалиро дигаргун намуда ба
бозгаштии он, осебҳо, ки бемориро ба узвҳо овардааст, кӯмак мерасонад.
Бадани одам дорои бисёр қобилиятҳои моддист, ки ба омилҳои зараровари
муҳити атроф, бо равишҳои мутобиқшавӣ ҷавоб дода, баданро мавриди беморӣ дар
ҳолати муайяни зиндагӣ нигоҳ медорад. Барои асли морфологию физиолгии касалиро
фаҳмидан, бояд аввал дар бораи сохт ва фаъолияти бадани солим, яъне анатомия,
гистология, физиология ва биохимияи он маълумоти пурра дошта бошем. Ҳар як
касалӣ дар он узву бофтаҳое ба вуҷуд меояд, ки пеш онҳо сохтору фаъолияти солим
доштанд. Дар вақти касалӣ сохти солими онҳо вайрон шуда, фаъолияташон баланд,
паст ё тамоман дигаргун мешаванд. Баъзан дигаргуншавии сохт ва фаъолият
лапишҳои физиологӣ буда, ба таъғирёбии синну сол ва таъсири омилҳои муҳит
вобастаанд. Дар ин ҳолатҳо бадан доимияти сохти ҳуҷайра, миқдори ионҳои бофтаҳо,
шумораи ҳуҷайраҳои хунро нигоҳ медорад. Нигоҳдории ҳолати муътадили бадан
гомеостаз номида мешавад. Дар вақти касалӣ гомеостази бадан вайрон шуда ҳаёти
он номуътадил мегардад, ки ба дигаргуниҳои сохтору фаъолияти узвҳо меоварад.
Таъкид кардан зарур аст, ки тамоми дигаргуниҳои дар ҳолати касалӣ пайдо шуда дар
асоси қонуниятҳои физиологӣ ҷараён гирифта, боиси баланду паст ва ё тамоман
таъғирёбии фаъолияти тамоми узвҳо мегардад, ки онҳо аз пайдоиши касалӣ шаҳодат
медиҳанд. Дар ин сурат дар бадан таъғироти пойдор ба амал омада, қобилияти
худҳифзии он суст мешавад. Гуфтаҳои боло аз он шаҳодат медиҳад, ки анатомияи
патологӣ ба омӯхтани тарафҳои гуногуни касалӣ машғул аст. Ин фан дар пеши худ
вазифаи муҳим дорад - омӯзиши асоси моддии касалӣ ва тазаҳуроти он бо истифодаи
кашфиётҳои муосир, биология, химия ва физика.

ОБЪЕКТИ ОМӮЗИШ ВА УСУЛҲОИ АНАТОМИЯИ ПАТОЛОГӢ.
Анатомияи патологӣ маводи асосиро оиди вайроншави сохтори узвҳо бо сабаби
касалӣ бо роҳи чок кардани ҷасади мурдаҳо, усулҳои ҷарроҳӣ, биопсия, бо сӯзани
махсус гирифтани бофта ва эксперимент, таҷриба дар ҳайвонҳо мегирад. Дар
мавриди чок кардани ҷасади мурдаҳо (аутопсия- аз калимаи юнони «autopsia» бо
чашмони худ дидан) дар натиҷаи касалиҳои гуногун вафот кардаанд, дурустии
ташхис тасдиқ кардашуда, хатогиҳои ташхисӣ, сабаби марги бемор, хосиятҳои
ҷараёни касалӣ, таъсири усулҳои табобату истифодаи асбобҳо ва масъалаҳои омади
марг муайян карда мешавад. Ба воситаи чок кардани ҷасади мурда на фақат
дигаргуниҳои вазнини марговар, балки дигаргуниҳои ибтидоии касалиро, ки бо усули
микроскопӣ дида мешаванд муайян кардан мумкин аст. Бо ҳамин усул ҳамаи
давраҳои ҷараёни касалии сил ва аломатҳои аввалини саратон муайян карда шудаанд.
Узвҳою бофтаҳое, ки дар ҳолати аутопсия гирифта мешаванд на ин, ки бо
чашми оддӣ, балки ба воситаи усулҳои микроскопӣ омӯхта мешаванд. Дар чунин
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маврид асосан усули шуоию оптикӣ истифода бурда мешавад. Чунки бофтаҳои мурда
ба равишҳои аутолизӣ дучор гардидаанд. Бинобар ҳамин усулҳои нозуки омӯзиш аз
имкон берун аст.
Маводи ҷарроҳи ба патологоанатом имкон медиҳад, ки сохтори касалро дар
давраҳои гуногуни ҷараёни он бо усулҳои гуногуни морфологӣ меомӯзад.
Биопсия аз калимаи юнони bios- ҳаёт, opsis- биниш, гирифтани порчаи бофтаи
дар ҳаёт буда ва омӯзиши он бо усулҳои микроскопӣ бо мақсади ташхисӣ. Баъди
пайдоиши микроскопи шуоӣ зиёда аз 100 сол аст, ки патологоанатомҳо ба омӯзиши
биопсияҳо машғуланд. Хулоса онҳо ташхиси клиникиро бо ташхисҳои морфологӣ
асоснок мекарданд. Бо мурури замон гирифтани биопсияи бофтаҳо васеъ гардид. Дар
замони ҳозира ягон беморхонае нест, ки барои тасдиқ кардани ташхис гирифтани
биопсияро истифода набаранд. То ҳол биопсия асосан барои муайян кардани омосҳо
ва фавран ҳал кардани усули муолиҷаи онҳо истифода бурда мешуд. Дар давоми 30
соли охир шароит тамоман дигар шудааст. Асбобҳои махсусе сохта шудаанд, ки бо
воситаи онҳо аз узвҳои гуногун ҷигар, гурдаҳо, шушҳо, дил, мағзи устухон, пардаҳои
зулолӣ, ғадудҳои лимфавӣ, испурч, мағзи сар биопсия гирифта мешавад. Барои
гирифтани эндобиопсияи бронхҳо, меъда, рӯдаҳо ва ғайра асбобҳои махсус ихтироъ
карда шудаанд.
Дар замони ҳозира на фақат усулҳои гирифтани биопсия такмил дода шуда
истодааст, балки масъалаҳое, ки ба воситаи он барои клиника ҳал мешаванд васеъ
гардида истодаанд. Ба воситаи биопсия баъзе маврид такрори клиника маълумоти
ҳақиқӣ дар бораи касалӣ, ҷараён ва оқибатҳои он таъсири мусбат ва манфии доруҳо
мегирад. Хулоса патологоанатом иштирокчии фаъоли муайян кардани ташхис,
усулҳои муолиҷаи терапевтӣ ва ҷарроҳӣ мебошад.
Биопсия шароит муҳайё мекунад, ки дигаргуниҳои ибтидоӣ ва нозуки ҳучайраҳо
ва бофтаҳоро ба воситаи микроскопи электронӣ, усулҳои биокимиёвӣ, ҳистокимиёвӣ,
ҳистоиммунокимиёвӣ ва энзимологиро омӯзем.
Хулоса, биопсия яке аз асоситарин объекти ташхис барои ҳалли масъалаҳои
амалӣ ва назариявии анатомияи патологӣ мебошад.
Эксперимент барои муайян кардани патогенез ва морфогенези касалиҳо ниҳоят
зарур аст. Усули эксперименталӣ бештар дар физиологияи патологӣ ва камтар дар
анатомияи патологӣ истифода бурда мешавад.
Ба воситаи эксперимент ҳосил кардани касалии одам ниҳоят душвор аст, чунки
пайдоиши касалӣ ба ғайр аз дохилшавии омили патологӣ меҳнат ва тарзи зиндаги
бавоситагии калон дорад. Баъзе касалиҳо, масалан тарбод (ревматизм) фақат дар одам
дида мешавад. Аммо то ҳол модели бисёр касалиҳои одам ба воситаи эксперимент
ҳосил карда шудааст. Хулоса анатомияи патологоии ҳозиразамон дар ҳолати
табдилёбист, яъне вай ба патологияи клиникавӣ табдил ёфтааст. Масъалаҳое, ки
анатомияи патологӣ ҳал мекунад ниҳоят муҳиманд: дар аввал онҳо тиббӣ
назариявиро дар бар гирифта барои тарақиёти клиника ёри мерасонанад, дуюм онҳо
барои муайян кардани ташхис нақши калонро мебозанд.
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Таърихи мухтасар
Анатомияи патологӣ ҳамчун фанни амалӣ – тиббӣ монанди дигар фанҳои
клиникавӣ таърихи қадим дорад. Азбаски дин дар тӯли асрҳо барои чок кардани
ҷасади мурдаҳо монеъ буд, анатомияи патологӣ чун фани мустақим тараққи наёфт.
Фақат дар асри XVI ҷаъмшавии маълумотҳо оиди чок кардани ҷасади мурдаи
беморон баназар мерасад. Дар соли 1761 яке аз асарҳои анатоми итолёвӣ Морган
«Дарёфти анатомҳо дар бораи ҷойгиршави ва сабабҳои беморӣ» аз чоп баромад. Ин
асар дар асоси 700 аутопсия, ки худи муаллиф гузаронида буд, навишта шудааст.
Морган якумин шуда анатомияи патологиро дар миёни дигар фанҳои клиникавӣ
маълум кард.
Барои тараққиёти анатомияи патологӣ асарҳои морфологҳои машҳури франсави
Биш (1771 – 1802), Корвизар (1755 – 1821) ва Крювелье (1771 – 1873) якумин атласи
рангаро оид ба анатомияи патологӣ баровардааст, кӯмаки ниҳоят калон расонидаанд.
Дар миёнаи ва охири асри XVIII дар Британияи Кабир тадқиқотҳои бузурги Брайт
(1721 – 1823) ва Бейли (1789 -1858) пайдо шудаанд, ки онҳоро ҳамчун саҳми бузург
дар тараққиёти анатомияи патологӣ номидан мумкин аст. Бейли яке аз муаллифони
аввалини китоби дарсӣ оид ба анатомияи патологии ҷузъӣ буд ва ин китобро духтури
рус И.А. Костомаров соли 1826 ба забони русӣ тарҷума карда буд.
Дар асри XIX анатомияи патологӣ дар тибб мавқеъи мустаҳкамро ишғол карда
буд. Кафедраҳои анатомияи патологӣ дар Берлин, Париж, Вена, Москов ва Питербург
таъсис ёфтанд. Ба тараққиёти анатомияи патологӣ рушти фанҳои дақиқ, аз он ҷумла
истифодаи микроскоп ва кашфи олимони немис Шлейден (1804 – 1881) ва Шванн
(1810 – 1882) дар бораи сохти хуҷайра кумаки беҳамто расонидаанд.
Паталогоанатомҳои бузурги он замон Рокитанский (1804 – 1878) ва Вирхов
(1821 – 1902) дар асоси рушди табиатшиносӣ зуҳуроти касалиро мефаҳмонданд.
Хусусан барои тараққиёти анатомияи патологӣ нақши Вирхов ниҳоят калон аст.
Ихтирои Шлейден ва Шванро истифода бурда, Вирхов аввалин шуда нишон дод, ки
асли касалӣ аз хуҷайра сар мешавад ва соли 1855 назарияи паталогияи хуҷайравиро
кашф кард. Паталогоанатомҳо ва клинисистони ҷаҳон ҳамзамонони Вирхов, дар
назарияи хуҷайравии паталогия тараққиёти ояндаи илм ва методологияи асосии
тиббиро медиданд. Аммо бо ин назария на ҳамаи равишҳои патологии организмро
фаҳмидан мумкин буд. Олимони рус (И.М. Сеченов, И.П. Павлов) нишон доданд, ки
фаъолияти хуҷайра аз таъсири омилҳои асабию ҳормонӣ вобаста аст. Батадриҷ ба ҷои
патологияи хуҷайравӣ, ки дар назарияи тибб ниҳоят роли мусбатро бозид, назарияи
нейрогуморалӣ ва ҳормонии танзими буня (организм) пайдо шуд. Аммо бо ин нақши
хуҷайра ва органоидҳои он ҳамчун дастгоҳи яклухте, ки дар зери назорат ва таъсири
доимии системаи нейрогуморалӣ ва ҳормонӣ мебошанд, дониста мешаванд.
Тарақиёти бо суръати анатомияи патологӣ дар асри XX сар шуд. Асарҳои машҳури
олимони бузурги собиқ Иттиҳоди Шуравӣ, аз он ҷумла А.И. Абрикосов (1875 –
1955), Н.Н. Аничков (1885 – 1969), И.В. Давыдовский (1887 – 1968), Чехославакия –
Глава (1885 – 1924), Шикл (1888 – 1955), Лахистон – Брович (1847 – 1928), Олмон –
Ашофф (1866 – 1942), Кеттлер (1910 – 1976), Дёрр, Маҷористон – Бало (1895 – 1979),
ШМА – Робинс ва Инглистон – Флори пайдо шудаанд.
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Дар Руссия чок кардани ҷасади мурдаи беморон соли 1706 пас аз фармони Пётри
I дар хусуси таъсис додани мактаби тиббӣ дар Руссия Н. Бидлоо, И. Фишер, П.
Кондоиди буданд, ки ба монеъгарии дину хурофот нигоҳ накарда, чок кардани ҷасади
мурдаи беморонро ба роҳ монданд. Пас аз таъсис ёфтани факултаи тиббї дар назди
донишгохи Москав соли 1755 гузаронидани аутопсия бисёртар шуд. Якумин
паталогоанатомҳо роҳбарони клиника Ф.Ф.Керестури, Е.О. Мухин, А.И. Овер ва
дигарон буданд.
Дар соли 1849 дар факултаи тиббии донишгохи Москав якумин дар Руссия
кафедраи анатомияи патологї таъсис ёфт. Мудири ин кафедра профессор А.И.
Полунин (1820 – 1888) шогирди терапевт И.В. Варвинский таъин шуд. Бо маслињат
ва роњхати устодаш А.И. Полунин ба Олмон барои такмили ихтисос рафта, пас аз
бозгашт мудири кафедра интихоб мегардад. Асосгузори мактаби москвагии
паталоганатомхо А.И. Полунин ба ҳисоб меравад. Вай яке аз асосгузорони равияи
клиникию – анатомӣ дар анатомияи патологї мебошад. Тадќиќотҳои илмии А.И.
Полунин ба омӯхтани морфологияи сил ва вабо бахшида шудаанд.
Дар давоми 135 – соли мавҷудияти кафедраи анатомияи патологӣ аввал дар
назди Донишгохи Москав ва аз соли 1930 дар назди Донишкадаи 1 тиббии Москав
анъанае нигоҳ дошта мешавад, ки мувофиқи он мудири кафедра аз ӯстод ба шогирд
гузашта мешавад. Ҳамаи мудирони ин кафедра намояндагони як мактаб мебошанд.
Аз соли 1849 то ҳозир чунин олимони машҳур ҳамдигарро иваз карданд: А.И.
Полунин, И.Ф. Клейн, М.Н. Никифоров, В.И. Кедровский, А.И. Абрикосов, А.И.
Струков, В.В. Серов, М.А. Пальцев. Беҳтарин намояндаи мактаби москвагии
паталоганатомҳо М.Н. Никифоров ба ҳисоб меравад, ки роҳбарияти кафедраро аз
соли 1897 то соли 1915 ба ӯҳда дошт. М.Н. Никифоров корҳои илмии пурарзиш дар
бораи инкишофи бофтаи гранулясионӣ, хорионэпителиома ба итмом расонда, китоби
дарсии анатомияи патологиро навишт ва шогирдони зиёде тарбия намуд, ки онҳо
мудирони кафедраҳои анатомияи патологии шахрҳои гуногуни Руссия шуданд.
Яке аз шогирдони боистеъдоди М.Н. Никифоров А.И. Абрикосов ба ҳисоб
меравад, ки ӯ аз соли 1915 то соли 1952 мудири кафедра буда, асоси илмию
ташкилотии анатомияи патологиро дар Иттиҳоди Шуравӣ собиқ ба роҳ монд. Ӯ
ҳамчун асосгузори анатомияи патологии шуравӣ дониста мешавад. Асарҳои
муҳимтарини ӯ ба омухтани аломатҳои аввалаи сили шуш, саратони ҳуҷайраҳои
мушак, паталогияи узвҳои даҳон ва гурда бахшида шудаанд. А.И. Абрикосов китоби
дарсии барои донишҷӯён навишт, ки 9 маротиба нашр гардид. Ӯ бо унвони
Қахрамони мехнати сотсиалистӣ ва ҷоизаи мукофоти давлатӣ ноил гардид.
Яке аз намояндагони мактаби москвагии паталоганатомҳо М.А. Скворцов (1876
– 1963) мебошад, ки асосгузори анатомияи патологии кудакон ҳисоб меёбад. И.В.
Давыдовский (1887 – 1968) ташкилкунандаи усули нави омузиши анатомияи
патологӣ – принсипи нозологӣ мебошад. Корҳои илмии ӯ ба омӯхтани паталогияи
умумӣ, касалиҳои сирояткунанда, пиршавӣ (геронтология) ва захмҳои ҷангӣ вобаста
мебошанд. Ӯ дар омӯзиши асосҳои фалсафии биологию тибб хизмати зиёде кардааст.
И.В. Давыдовский ҳам ба унвони Қахрамони Мехнати Сотсиалистӣ ва ҷоизаи
мукофоти Ленин сазовор гардидааст.
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Дар байни кормандони кафедраи анатомияи патологии Донишкадаи I тиббии
Москав шогирдони А.И. Абрикосов С.С. Вайль (1898 – 1979). В.Т. Талалаев (1886 1947) ва Н.А. Краевский дар тараққиёти анатомияи патологӣ саҳми босазое
гузоштаанд. Дар Петербург кафедраи анатомияи патологӣ соли 1859 бо ёрии Н.И.
Пирогов таъсис ёфт. Дар инҳо шаъну шарафи анатомияи патологии русро М.М.
Руднев (1837 – 1878), Г.В. Шор (1872 – 1948) ва В.Д. Цинзерлинг (1891 – 1960) ба
қуллаҳои баланд бардоштанд. Онҳо шогирдони бисёре тарбия карданд, ки
кафедраҳои анатомияи патологии Донишкадаҳои тиббии Ленинградро сарвари
мекарданд: А.Н. Чистович (1905 – 1970) дар Академияи низомии тиббии ба номи
С.М. Киров, М.А. Захарьевская (1889 – 1977) дар донишкадаи тиббии Ленинград ба
номи И.П. Павлов, П.В. Сиповский (1906 – 1963) дар донишкадаи давлатии такмили
ихтисоси пизишкон ба номи С.М. Киров.
Дар нимаи асри XIX ва авали асри XX кафедраҳои анатомияи патологӣ дар
Донишкадаҳои тиббии Қазон, Харьков, Киев, Томск, Одесса, Саратов ва Пермь
таъсис ёфтанд. Баъди инқилоби Социалистии Октябр кафедраҳои анатомияи патологӣ
дар хамаи Донишкадаҳои тиббии ҷумҳуриҳо ташкил ёфтанд. Дар ин ҷойҳо мактабҳои
паталогоанатомҳо ба воя расиданд, ки онҳо ғояҳои пешқадами анатомияи патологиро
тараққӣ доданд: М.П. Миролюбов (1870 – 1947) ва И.В. Торопцев дар Томск, И.Ф.
Пожариский (1875 – 1919) ва Ш.И. Коринитский (1884 – 1961) дар Ростови Дон, Н.М.
Любимов (1852 – 1906) ва И.П. Васильев (1879 – 1949) дар Қазон, П.П. Заболотнов
(1858 – 1935) ва А.М. Антонов (1900 – 1983) дар Саратов, П.А. Кучеренко (1882 –
1937) ва Г.Л. Дерман (1890 – 1983) дар Харьков ва ғайра.
Дар солҳои хукумати Шӯравӣ паталоганатомҳо бо омӯзиши илмии қисматҳои
асосии анатомияи патологӣ аз он ҷумла касалиҳои сирояткунанда машғул шуданд.
Дастовардҳои илмии ин давра боиси нест кардани як қатор касалиҳои сирояткунанда
(нағзаки асли, тоъун ва ғайра) кӯмак расониданд. Паталоганатомҳо ҳоло бо
муваффақият ба омӯзиши масъалаҳои ташхисӣ аломатҳои бармаҳали омос, касалиҳои
дилу рагҳои хунгард ва бисёр касалиҳои ҷуғрофӣ ва кишварӣ машғуланд. Дар Руссия
ва аз он ҷумла дар дигар ҷумхуриҳои муштаракулманофеъ хизмати паталогоанатоми
ташкил карда шудааст. Дар ҳар як бемористон шӯъбаи паталогоанатомӣ мавҷуд аст,
ки мудираш духтур – паталоганатом мебошад. Дар шаҳрҳои калон донишгоҳҳои
(лабораторияҳои) марказии паталогоанатомӣ ташкил ёфтаанд, ки онҳо ба корҳои
илмию – амалии паталоганатом ёри мерасонад. Дар ҳамаи бемористонҳо
фавтгардидагонро ҳатман аутопсия мекунанд, ки ин барои аниқ муаян кардани
касалӣ, маълум кардани хатогиҳои ташхис ва табобати бемор лозим мебошад.
Саволҳое, ки пас аз аутопсия ба миён меоянд дар ҷаласаҳои махсуси клиникию
анатомии бо ҳамроҳии духтури табобаткунанда ҳалу фасл мекунанд. Ҳуҷатҳои
шуъбаи анатомияи паталогӣ ҳаматарафа таҳлил шуда, барои такмили ихтисоси ҳам
духтурони табобаткунанда ва ҳам паталоганатомҳо истифода бурда мешаванд.
Тамоми масъалаҳои мушкили амалиёти паталоганатомҳо дар дастурҳои махсус,
фармонҳои Вазорати Тандурусти инъикос ёфтаанд ва дар зери назорати
сарпаталогоанатомҳои ҷумҳуриҳо ва шуъбаи тандурустии кишварҳо, вилоятҳо ва
шаҳрҳо қарор гирифтаанд.
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Нақшаи омӯзиши курси анатомияи патологӣ
Курси анатомияи патологӣ аз се қисм иборат аст.
1) Анатомияи патологии умумӣ
2) Анатомияи патологии ҷузъӣ
3) Курси биопсионию сексионӣ.
Анатомияи патологии умумӣ тамоми равандҳои умумипатологиро меомӯзад. Ин
равандҳо дар ҳамаи касалиҳои гуногун мушоҳида мешаванд. Ба ин равандҳо мисол
шуда метавонад: равиши мавт, дистрофия, равандҳои илтиҳобӣ, вайроншавии
гардиши хун,равандҳои компенсаторию мутобиқшавӣ. Агар мо кадом касалиеро
мисол наорем, дар раванди беморӣ ин дигаргуниҳои умумипатологӣ ҳатман
мушоҳида мешаванд.Донишҷӯён асосан ба ин равандҳо дар давоми семестри V
шинос мешаванд.Дар бораи ин мавзӯҳо лексия гӯш карда, дар машғулиятҳои амалӣ
дар бораи онҳо маълумоти дақиқ мегиранд.
Анатомияи патологии ҷузъӣ бошад ҳар як бемориро дар алоҳидагӣ аз этиология
яъне сабаби пайдоиш, патогенез, механизми пайдоиш сар карда то оқибату оризаҳои
онҳоро меомӯзад.Асоси омӯзишро морфологияи беморӣ, дигаргуниҳои хосе, ки
маавриди беморӣ дида мешаванд, ташкил медиҳад.Ба ин курс донишҷӯён дар давоми
семестри VI шинос мешаванд.Ба монанди курси умумӣ донишҷӯён лексия гӯш
карда,ҳангоми дарсҳои амалӣ ба омӯзиши макро- ва микропрепартҳо оиди мавзӯҳо
машғул мешаванд.
Курси биопсионию сексионӣ, донишҷӯён ба ин курс дар семестри X-XI дар
шуъбаҳои анатомияи патологии беморхонаҳо шинос мешаванд.Вазифаи ин курсдонистан ва тавонистани ташхиси клиникию морфологӣ.Духтурони оянда ба
омӯхтани усулҳои анатомияи патологӣ, кушодани ҷасад, биопсия машғул шуда, дар
бораи сохтани ташхис, муаян кардани сабаби марги бемор, навишти протоколи марги
бемор шинос мешаванд.

АНАТОМИЯИ ПАТОЛОГИИ УМУМӢ.
САДАМА.
Садама ё алтератсия ( аз калимаи юнонӣ – садама) вайроншавии сохти ҳуҷайраҳо
ва моддаҳои байниҳуҷайравӣ, бофтаҳо, узвҳо мебошад, ки он ба тағйироти қобилияти
ҳаётии онҳо меоварад. Вайроншавии алтернативӣ дар узвҳою бофтаҳо, қадимтарин
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намуди равишҳои реактивӣ буда дар аввалин давраҳои тараққиёти одам дида
мешаванд.
Омилҳои гуногун сабаби пайдоиши садама шуда метавонанд. Онҳо ба сохтори
ҳуҷайраву бофтаҳо ё ба воситаи роҳҳои ҳуморалию рефлексӣ таъсир мекунанд.
Хосият ва меъёри садама аз ќувва ва табиати омили патологӣ, хосиятҳои сохтору
давомияти узву бофтаҳо ва қобилияти худҳифзии бадан вобаста мебошад. Агар
баъзан садама рӯяки бозгаштпазир буда фақат ултраструктураҳоро фаро гирад, пас
дар баъзе ҳолат онҳо барқарорнашаванда буда, ба ҳалокати на танҳо ҳуҷайраҳо балки
бофтаҳо ва ҳатто узвҳои бутун оварда мерасонад.
Садама бо ду қисмати равиши патологӣ – дистрофия ва некроз (мавт) тақсим
мешавад, ки онҳо давраҳои пай дар пайи ҳамдигаранд.

ДИСТРОФИЯ.
Маълумоти умумӣ.
Дистрофия (аз калимаи юнонии dis -вайроншавӣ ва trofica-ѓизо медињам) яке
аз равишњои мураккаби патологӣ буда асоси онро вайроншавии мубодилаи
маводи бофтањо( њуљайрањо) ташкил медињад, ки ба вайроншавии сохтори онњо
оварда мерасонанд. Бинобар њамин дистрофияро як намуди садама њисоб
мекунанд.
Трофика ё ѓизо додан ин љамъи механизмњое мебошад, ки мубодилаи
моддањо сохтори бофтањоро ташкил карда, барои фаъолияти махсуси онњо равона
карда шудаанд. Дар байни онњо механизмњои њуљайравӣ ва берун аз њуљайравиро
људо кардан мумкин аст. Механизмњои њуљайравӣ сохтори њуљайра ва
худтанзимкунии онро таъмин мекунанд. Хулоса, трофика ин хосияти махсуси
дастгоњи худтанзимкунии њучайра мебошад. Ҳаёти њуљайра аз «муњити беруна»
таъмин гардида ва танзими он ба воситаи якчанд системањои организм назорат
карда мешавад. Барои њамин механизмњои ѓизодињии беруни њуљайравӣ ба
воситаи хуну лимфа ва системањои нейроэндокринию нейроњуморалӣ танзим
карда мешаванд.
Аз гуфтањои боло маълум мегардад, ки сабабњои мустаќими рушди
дистрофия вайроншавии механизмњои трофики њуљайравӣ ва беруни њучайравӣ
шуда метавонанд.
1. Носомонии худтанзимкунии њуљайра, ки аз сабабњои гуногун
(серфаъолиятӣ, моддањои зањрнок, радиатсия, аз љињати ирсӣ нарасидани
ферментњо) ба амал меояд, ба норасоии энергия оварда мерасонад, ки оќибаташ
вайроншавии равишњои ферментативии њуљайра мегардад.
Ферментопатия ё
энзимопатия (иќтибосӣ ва ирсӣ) яке аз асоситарин механизмњои зоњиршавии
дистрофия дар њолати вайроншавии механизмњои ѓизодињии њуљайра мебошад.
2. Вайроншавии кори дастгоњњои интиќолӣ, ки онњо мубодилаи моддањо ва
мунтазамии сохтори бофтањо (њуљайрањо) таъмин мекунанд, ба нарасидани
оксиген (гипоксия) оварда мерасонанд, ки яке аз сабабњои асосии дистрофияи
дисиркуляторӣ (вайроншавии гардиши хун) шуда метавонад.
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3. Агар дар ваќти вайроншавии танзими ѓизодињии ѓадудӣ (тиреотоксикоз,
касалии ќанд, гиперпаратиреоз ва ѓайра) сухан дар бораи дистрофияи ѓадудӣ
равад, пас дистрофияе, ки дар њолати танзими ѓизодињии асабӣ (вайроншавии
иннерватсия, омоси маѓзи сар ва ѓайра) ба амал меояд, ки номи дистрофияи
асабиро гирифта аст.
Дистрофияњое, ки дар љанин пайдо мешаванд ба касалињои худи модар
вобастааст. Агар ягон узви љанин њалок гардад, пас дар навзод нуќс пайдо
мешавад.
Ҳангоми дистрофия дар њуљайра ва фазои байнињуљайрави моддањои
гуногуни мубодилавӣ (сафедањо, чарб, ангиштоб, маъданњо, об) љамъ мешаванд.
Ин моддањо аз љињати миќдор ва сифат њархела буда, нишонаи вайроншавии
равишњои ферментативӣ мебошанд.
Аз нуќтаи назари механизмњои морфогенезӣ, якчанд механизмњои
дистрофияро људо кардан лозим аст: инфилтратсия, декомпозитсия (фанероз),
вайроншавии синтез ва трансформатсия (табдилёбӣ).
Ифилтратсия - гузаштан ва љамъ шудани миќдори зиёди моддањои
мубодилавӣ аз хуну лимфа ба њуљайра ва фазои байнињуљайравӣ дар њолати
норасогии ферментњое, ки ин моддањоро мубодила мекунанд. Масалан,
гузаштани сафедањои даѓал ба њуљайрањои њиљоби проксималии нефрони гурдаҳо
дар њолати синдроми нефротикӣ ё ин, ки гузаштани холестерин ба пардаи дохили
аорта ва шараёнњои калон мавриди атеросклероз.
Декомпозитсия (фанероз) - ин порашавии ултраструктурањои њуљайрањо ва
моддањои байнињуљайравӣ мебошад, ки ба вайроншавии мубодилаи моддањо дар
њуљайра (бофта) сабабгор шуда, ба љамъ шудани ин моддањо дар њуњайра ва фазои
байнињуљаравӣ оварда мерасонад. Ба чунин намуди дистрофия љамъшавии чарбњо
дар хуљайрањои дил њангоми гулузиндонак ва варами фибриноидии бофтањои
пайвандӣ (дар ваќти касалињои тарбод) дохил шуда метавонанд.
Вайроншавии синтез - ин њолатест, ки дар њуљайра ё бофтањо моддањое
синтез мешаванд, ки дар асл дида намешаванд. Масалан, синтези сафедаи
ѓайриоддӣ - амилоид дар њуљайрањо ва фазои банињуљайравӣ, синтези гиалини
алкоголӣ дар њуљайрањои љигар; синтези гликоген дар њуҷайрањои сегменти
борики нефрон мавриди касалии ќанд.
Трансформатсия
(табдилёбӣ) – њосил шудани моддањои як намуди
мубодила аз моддањое, ки барои синтези дигар моддањо яъне сафедањо, чарбҳо,
ангиштобҳо лозим буданд. Масалан, трансформатсияи чарбњою антиштобҳо ба
сафедањо, табдили зиёди глюкоза ба гликоген ва ѓайра.
Инфилтратсия ва декомпозитсия механизмњои асосии морфогенезии
дистрофия ба њисоб рафта, даврањои пай дар пайи тараќќиёт мебошанд. Аммо дар
баъзе узвњо ва бофтањо мувофиќи хусусиятњои сохтору фаъолият яке аз ин
механизмњои морфогенезӣ бартарӣ дорад (масалан, инфилтратсия дар њиљоби
нефрон, декомпазитсия дар њуљайрањои мушаки дил). Бинобар њамин мо дар
бораи ортология (аз калимаи юнони ortos- махсус) дистрофия сухан ронда
метавонем.
Нишонањои морфологии дистрофияњо дар сатњи гуногуни омӯзиши
ултраструктурањо, њуљайрањо, бофтањо, узвњо – зоњирияти якхела надоранд.
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Морфологияи ултраструктурии дистрофияњо ягон махсусият надорад, аммо
шароит медињад, ки моддањои байнӣ ё он намуди мубодила тааллуќ доранд (чарб,
гликоген, феритин) муайян кунем, яъне мо метавонем дар бораи таѓирёбии
ултраструктурии ин ё он намуди дистрофияњо сухан ронем.
Хусусиятњои морфологии дистрофияњоро фаќат дар сатњи њуљайра ва
бофтањо дидан мумкин аст, аммо барои тасдиќ кардани вобастагии дистрофия ба
вайроншавии мубодилаи ин ё он модда усулњои гистохимиявиро истифода бурдан
лозим аст. Бе тасдиќ кардани моддањое, ки мубодилаашон вайрон шудааст,
муайян намудани дистрофияи бофта номумкин аст, яъне мо наметавонем, ки онро
ба дистрофияи сафедагӣ, чарбӣ ё карбогидратӣ дохил кунем.
Таъѓирёбии узвњоро дар њолати дистрофия (андоза, ранг, дараљаи ѓилзат,
сохт дар ваќти буридан) дар баъзе мањалњо ба осонӣ муайян кардан мумкин аст,
аммо бисёр ваќт истифодаи усули микроскопӣ лозим меояд.
Барои табаќабандии (таснифи) дистрофияњо бояд якчанд принсипњоро риоя
кард:
I. Аз рўи бартарии вайроншавињои морфологӣ дар паренхима (лањм) строма
(самим) ва ё рагњо: 1) паренхиматозӣ; 2) мезенхималӣ; 3) омехта;
II. Аз рӯи бартарии вайроншавињои ин ё он намуди мубодилаи модда:
1)
сафедагӣ; 2) чарбӣ; 3) ангиштобӣ; 4) маъданӣ;
III. Аз рӯи таъсири омилњои ирсӣ: 1) иќтибосӣ; 2) ирсӣ
IV. Аз рӯи пањншавии равиш: 1) умумӣ; 2) љузъӣ.
Дистрофияи паренхиматозї (лаҳмї)
Дистрофияи паренхиматозї – ба вайроншавии мубодилаи моддањо дар
њуљайрањои аз љињати фаъолият баландтаҳсисёфта зоњир мегардад. Бомутеъияти
вайроншавии ин ё он намуди мубодилаи моддањо дистрофияњои паренхиматозӣ
ба дистрофияњои сафедавӣ, (диспротеинозњо); чарбӣ (липидозњо) ва
ангиштобӣкарбогидратӣ таќсим карда мешаванд.
Дистрофияњои паренхиматозии сафедавї (диспротеинозњо).
Ќисми зиёди сафедањои ситоплазма (оддӣ ва мураккаб) дар пайвастагии чарбњо
буда, комплексњои липопротеидиро њосил мекунанд. Ин комплексњо асоси пардаи
митохондрия, тӯри эндоплазмавӣ, комплекси Голљиро ташкил мекунанд. Ба ѓайр
аз сафедањои пайваста дар ситоплазма сафедањои озод њам мављуданд. Аксари
онњо фаъолияти ферментӣ доранд. Асли диспротеинозњои паренхиматозиро
вайроншавии сохти физикавию химиявӣ ва морфологӣ сафедањои њуљайра ташкил
мекунад. Сафедањои њуљайра денатуратсия, коагулятсия мешаванд ё баръакс
колликватсия шуда, ба гидрататсияи (зиёд шудани миќдори об) ситоплазма
оварда мерасонад. Дар њолатњое, ки пайвастагии сафедањо бо чарбњо вайрон
мешавад, деструксияи (порашавӣ) пардањои сохтори њуљайра ба амал меояд. Ба
диспротеинозҳои паренхиматозӣ дистрофияњои доначадор, ќатраи гиалиндор
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(гиалиного-капельная), обдор ва шохин дохил мешаванд. Ин дистрофияҳо асосан
даврањои пай дар пайи вайроншавии мубодилаи сафедањои ситоплазма буда,
намудњои он аз бартарии денатуратсия коагулятсия ва колликватсияи ситоплазма
вобастагӣ доранд. Оќибати вайроншавињо ба фавти (некроз) коагулятсионӣ
(хушк) ё колликвасионӣ (тар) оварда мерасонад.
Дистрофияи доначадор.
Дистрофияи доначадор бо пайдошавии доначањои зиёди сафедагӣ дар
ситоплазмаи њуљайра зоњир мешавад. Дар байни диспротеинозњо аз њама зиёд
дистрофияи доначадор вомехӯрад. Ин намуди дистрофия бештар дар љигар,
гурдањо ва дил зуњуроти равшан дорад.
Шакли микроскопї. Њуљайрањои љигар, њиљоби нефрони гурдањо ва торњои
мушакњои дил таъѓир меёбанд. Онњо варам карда, њаљман калон мешаванд,
ситоплазмааашон хира мешаванд ва дар он миќдори зиёди доначачҳо ва қатраҳои
сафеда пайдо мешаванд, ки бо усулњои њистохимиявӣ (вокуниши Даниэлли ва
Милан) ва микроскопи электронӣ дидан мумкин аст. Микроскопи электронӣ
имконият медињад, ки варам ва ќатра пайдошавиро дар митохондрия (расми 1.)
васеъшавии тури эндоплазмавӣ, ки дар дохилаш сафеда љамъ мешаванд, мебинем.
Ба ѓайр аз ин порашавии пардањо ба чашм мерасад.
Намуди зоҳирии узвњо дар њолати дистрофияи доначадор нишонањои махсус
доранд: њаљмашон ќадре калон мешавад, дараљаи ѓилзаташон пажмурда мегардад,
дар ваќти буридани бофтањо аз пардапушашон мебароянд, ранги хоси худро гум
карда, хира мегарданд. Дар асоси ин аломатњо дистрофияи доначадорро варами
хира ё бенурӣ узвњо меноманд.

Расми-1. Дистрофияи доначадори миокард. Варам ва гомогенизатсияи митохондрия (М),
фрагментатсияи манбавии миофибрилл (Мф), васеъшавиии ҷуйчаҳои тури саркоплазмавӣ (ТС).
Электронограмма. Х21 000.

Сабабҳои дистрофияи доначадор гуногунанд: вайроншавии гардиши хун
(пурхунии бозистода таваќќуфи хун ва ѓайра) ва лимфа, сироят (тифњо,
махмалак, гулузиндонак) зањролудшавӣ ва дигар омилњо.
Механизми пайдошавии доначањои сафедањо дар ситоплазма мураккаб буда,
ба равишњои гуногун вобастагӣ дорад. Љамъшавии доначањои сафеда дар њуљайра
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метавонад ба механизмњои инфилтратсия, декомпозитсия ва трансформатсия ба
амал оянд. Гуфтан лозим аст, ки дар ваќти декомпозитсия на танњо мубодилаи
сафедањо, балки мубодилаи чарбњо низ вайрон мешавад. Бинобар њамин
дистрофияи доначадорро аз дистрофияи чарбӣ људо кардан мушкил аст ва ба
њамдигар мубаддал гардидани онњо мумкин аст.
Оќибати дистрофияи доначадор гуногун мебошад. Аксаран ин намуди
дистрофия барќароршаванда аст. Агар сабабњои пайдоиши он боќӣ монанд,
онгоњ дистрофияи доначадор ба дистрофияи ќатрањои гиалиндор, гидропикӣ ё
чарбӣ мубаддал мегардад. Ањамияти фаъолияти дистрофияи доначадор на он
ќадар калон аст ва фаќат ба каме паст кардани фаъолияти узв оварда
мерасонад.
Дистрофияи қатраи гиалиндор (гиалинию-қатрагӣ).
Дар њолати дистрофияи ќатраи гиалиндор дар ситоплазма ќатрањои калони
гиалинмонанди сафедањо пайдо мешаванд, ки ба њамдигар пайваст шуда тамоми
бадани ҳуљайраро фаро мегиранд, дар ин ваќт ултрастрактурањои њуљайра порапора мешаванд.
Дар баъзе мањалњо оќибати дистрофияи ќатраи гиалиндор фавти
коагулятсионӣ њуљайра мебошад. Ин намуди диспротеиноз бештар дар гурдањо ва
камтар дар љигар вомехӯрад. Бо микроскоп ќатрањои гиалинро дар њуљайрањои
нефрон (расми 2.) дидан мумкин аст. Дар ин њолат порашавии митохондрия, тури
эндоплазмавӣ ба назар мерасад. Дисрофияи ќатраи гиалиндор дар њуљайрањои
нефрон аз сабаби нарасидани ќобилияти љабиданашон нисбат ба сафеда буда яке
аз аломатњои синдроми нефрозӣ мебошанд. Ин намуди дистрофия дар ваќти
касалињои гуногуни гурда пайдо мешаванд - илтихоби гурдањо, амилоидози
гурда, нефрози парапротеинемӣ.

Расми 2. Дистрофияи гиалинию қатрагии ҳиҷоби ҷуёчаҳои гурда : а – дар ситоплазмаи ҳиҷоб қатраҳои калони
сафеда ; б – дар ситоплазмаи ҳуҷайра (ГО) (В); дескваматсияи микронахҳо (МВ). Электронограмма. х18 000
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Намуди зоњирии гурдањо дар њолати пайдоиши дистрофияи ќатраи гиалинӣ
ягон хусусияте надорад ва фаќат бо аломатњои асосии касалӣ вобастагӣ дорад
(илтињоби гурдањо, амилоидоз). Мавриди бо мироскоп омӯхтани љигар
дигаргунии њуљайрањояш ба дигаргунии њуљайрањои нефрон монандӣ доранд. Ин
дигаргунињоро дар њолати илтиҳобӣ (гепатит) ва сирози љигар дидан мумкин аст.
Дар ваќти илтињоби машруботии љигар (алкагол), сирози ибтидои билиарӣ ва
сирози кӯдакии њиндӣ дар њуљайрањои љигар љисмчањои гиалиндор монанд пайдо
мешаванд, ки ин љисмчањо аз сафедаи махсус иборат буда, (гиалини алкоголӣ) ба
дистрофияи ќатраи гиалиндор алоќае надорад. Намуди зоњирии љигар гуногун
мешавад: таъѓирёбињои узв ба нишонаҳои касалиҳое, ки ба дистрофияи қатраи
гиалиндор оварда мерасонанд вобаста аст.
Механизми инкишофи ќатраи
гиалиндор
ба љаббиши сафедањои
дағалдисперсӣ, гузаштани онњо ба њуљайра (инфилтратсия ) ё вайроншавии
синтези сафедањо дар њуљайра вобаста буда боиси вайроншавии ултраструктураи
њуљайра мегардад.
Оќибати дисрофияи ќатраи гиалиндор нохуш аст, вай ба фавти њуљайра
оварда мерасонад. Ањамияти фаъолияти ин намуди дистрофия нињоят калон аст.
Дистрофияи ќатраи гиалиндори њуҷайрањои нефрон боиси пайдошавии сафеда
дар пешоб (протеинурия), камшавии миќдори сафеда дар хун (гипопротеинемия)
ва вайроншавии таркиби электролитиаз мегардад.
Дистрофияи ќатраи гиалиндор асоси морфологии вайроншавии гуногуни љигар
мебошад.
Дистрофияи ҳидропикӣ (обдор).
Дистрофияи њидропикӣ ё обдор бо пайдоиши ќатрањои моеъ дар протоплазмаи
њуљайра зоњир мегардад. Ин намуди дистрофия дар њуљайрањои њиљобии пӯст,
нефронњои гурдањо, љигар, мушакњою асаб ва ќабати ќишрии ѓадудњои болои
гурдањо пайдо мешавад.
Шакли микроскопї: њаљми њуљайрањои лањми калон шуда, ситоплазмаи онњо
пур аз ќатрањои моеи соф мегардад. Ядро дуртар аз марказ бељо мегардад, дар
баъзе њолат ќатрадор ё таранљида аст. Инкишофи ин таъѓиротњо бо порашавии
ултраструктурањои њуљайра оварда, аз норасогии оксидшавӣ шањодат медињанд.
Хуљайра пур аз об мегардад. Њуљайра ба балони пур аз обе табдил мегардад, ки
дар он њаста монанди ќатрае шино мекунад. Ин таъѓирёбињои њуљайра дар асл
зуњуроти фавти колликватсионӣ буда дистрофияи балонӣ њам номида мешаванд.
Намуди зоњирии узву бофтањо на он қадар дигаргун мешавад, таъѓироти онњо
фақат ба воситаи микроскоп дида мешавад.
Сабабњои дистрофияи њидропикӣ гуногунанд. Инњо таъсири уфунатњо,
зањрњо ва вайроншавии мутанособии миќдори обу электролитњо ва камшавии
миќдори сафеда дар хун мебошад. Ин гуна дистрофия њангоми чунин касалињо
дида мешавад: дар њиљоби пӯст дар касалии наѓзаки аслӣ , дар њуљайрањои љигар
аз ҳисоби илтињоби вирусӣ ва алкулӣ (расми 3.), дар њиљоби нефрон аз ҳисоби
илтињоб ва амилоидози гурдањо ва дар њуљайрањои ќишри ѓадудњои болои
гурдањо мавриди таафун (сепсис).
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Расми 3. Дистрофияи обдори ҷигар (биопсия). Электронограмма. Ҷуйчаҳои тури эндоплазматикӣ васеъ
шуда, вакуол ҳосил намудаанд (В), Рибосомаҳои мембрана,ки вакуолро ҷудо мекунанд, нест шудаанд,
Вакуолҳо ба митохондрия (М), Я — ҳастаи гепатотсит. X18 000.

Механизми рушди дистрофияи њидропикӣ мураккаб буда, вайроншавии
мубодилаи обу электролитњо ва сафедањоро дар њуљайра инъикос мекунад.
Вайроншавии љаббиши пардаи њуљайрањо дар ин равиш наќши муњимро мебозанд,
ки оќибаташ порашавии пардањо мебошад. Ин ба туршшавии ситоплазма ва
пурфаъолиятии ферментњои лизосомањо меоварад, ки онњо пайвастагињои байни
молекулавиро пора карда миќдори обро зиёд мекунанд.
Оќибати дистрофияи њидропикӣ нохуш аст. Дар баъзе њолатњо ба
дистрофияи балонӣ гузашта тамоми сохторњои муњими њуљайраро пора-пора
мекунад. Фаъолияти узвњо ва бофтањо дар њолати дистрофияи њидропикӣ нињоят
паст мешавад.
Дистрофияи шохин.
Дистрофияи шохин ё шохњосилшавии патологӣ дар натиљаи зиёд њосил
шудани моддањои шоњин дар њиҷобњои шахшулшаванда (гиперкератоз, ихтиоз) ё
дар љое, ки аслан шохњосилшавӣ вуљуд надорад, масалан: шохњосилшавии
паталогӣ дар пардањои луобӣ ё лейкоплакия: дар њиљоби омосњо, ба вуљуд омадани
орухонаи саратонӣ дар њолати саратонӣ пањн ба вуљуд меояд.
Сабабњои дистрофияи шохин гуногунанд: вайроншавии инкишофи
пӯст,сироятњои вирусӣ, авитаминозњо ва ѓайра.
Оќибаташ ду хел мешавад: агар сабабашро нест кунем, пас барќароршавии
бофтаро мушоњида мекунем ва агар раваду дуру дароз давом кунад боиси мавти
њуљайрањо мегардад. Ањамияти дисрофияи шохин ба меъёри он, пањншавӣ ва
дарозиаш вобаста аст. Тӯлкашии шохњосилшавии зиёд дар моддањои луобӣ
метавонанд сабаби омосу саратон гардад. Ихтиози ирсии баландмеъёр ба њаёт
дохил
номувофиқ аст. Ба диспротеинозњои паренхиматозӣ дистрофияњое
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мешаванд, ки ассосашонро норасогии ирсии ферментњо, ки барои мубодилаи
аминокислотањо лозиманд, ташкил медињанд. Сабабгори ин гунна дистрофияҳо
ферментопатияњои ирсӣ буда, асоси касалињои љамъкунандаро, ташкил мекунанд.
Намуди дистрофияњои ирсӣ ин систеноз, тирозинозњо ва фенилкетонурия
мебошад, (дистрофияњои ирсие, ки ба вайроншавии мубодилаи аминокислотањо
мансубанд).
Дистрофияи лаҳмии чарбӣ.
Ситоплазмаи њуљайрањо асосан аз чарбњое иборат аст, ки бо сафедањо
пайваста, комплексњои липопротеидиро ба вучуд меоранд. Чарб бо сафедањо
ќисмати асоситарини ултраструктурањои њуљайраанд. Ба ѓайр аз ин дар њуљайра
чарбњои нейтралӣ (бетараф), эфир, холестерин ва кислотањои чарбӣ мавчуданд.
Вайроншавии мубодилаи чарбњои ситоплазма бо зиёд шудани миќдори
чарб дар њуљайра, пайдошавии чарб дар он ҷое, ки дар асл бояд набошад ва
њосилшавии чарбе, ки таркибаш вайрон аст, зоњир мегардад (А.И. Абрикосов.).
Асосан дар њуљайра чарбњои нейтралӣ чамъ мешаванд. Дистрофияи лањмии чарбӣ
дар љигар, дил ва гурдањо дида мешавад.
Дистрофияи чарбӣ дар дил бо пайдошавии ќатрањои хурдтарини чарб дар
њуљайрањои мушакњо зоњир мешавад (фарбењшавии гардмонанд). Дар вақти
инкишофи ин таѓирёбињо, ќатрањо (фарбењшавии ќатрагӣ) тамоми ситоплазмаи
њуљайраро фаро мегиранд (расми 4.). Митохондрияњо пора-пора шуда хатњои
кундаланграхи торњои мушак нест мешавад.

Расми 4. Дистрофияи чарбии миокард. а — микроскопӣ: қатраи чарб дар ситоплазмаи нахҳои
мушакӣ; б — электронограмма; ғашҳои чарбӣ (Л); Мф — миофибриллҳо. Х21 000.

Намуди зоњирии дил аз меъёри дистрофияи чарбӣ вобаста аст. Агар равиши
дистрофия суст бошад он гоњ чарбњоро дар њуљайра ба воситаи микроскоп бо
истифодаи рангњои махсус дида метавонем, агар равиш пурзур бошад он гоњ
њаљми дил калон шуда ѓилзаташ пажмурда ва рангаш дар ваќти буридан тира ва
зарду пӯсида метобад. Дар эндокард чарб ба монанди рахњои зарду сафед љамъ
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мешавад, ки он ба пӯсти паланг монандӣ дорад (расми 5.) (дили палангмонанд).
Ин рахњои зарду сафед аз андозаи гуногуни дистрофия дар мушакњои дил
вобаста мебошанд.

Расми 5. Дистрофияи чарбии миокард (дили палангмонанд). Дар таги эндокард рахи зарду сафед намудор
аст.

Дистрояияи чарбї дар љигар бо зиёдшавии миќдори чарбњои нейтралии
таркибашон таъѓир ёфта зоњир мегардад. Дар аввал дар њуљайрањои љигар
доначањои чарб ба монанди гард (фарбењшавии гардмонанд ) ва баъдтар
ќатрањои хурд (фарбењшавии хурдќатрагӣ), ки пас бо ҳамдигар пайваст шуда ба
ќатрањои калон (фарбењшавии
калонќатрагӣ ) мубаддал мегардад, пайдо
мешавад. Ќатрањои калони чарб тамоми ситоплазмаи њуљайраро фаро гирифта
њастаи (ядро) онро ба атрофаш зер мекунанд. Ин гуна њуљайрањо ба њуљайрањои
чарбин монанд мешаванд. Чарб дар љигар пеш аз њама дар њуљайрањои атроф ва
баъдтар дар маркази ќисмчањояш пайдо мешавад.
Намуди зоҳирии ҷигар бисёр махсус аст: узв калон мешавад, пажмурда
мегардад ва рангаш зарди ќаҳвагӣ мегардад. Дар ваќти буридан равѓанолуд
мешавад .
Дар гурдаҳо чарб дар њуљайрањои ҳичобии ҷӯйчаҳои наздик ва атрофии ҷамъ
мешавад. Чарби нейтралӣ, фосфолипидҳо ва холестерин на танњо дар ҳиҷоби
љӯйчаҳо, балки дар строма њам дида мешаванд. Чарбњои нейтралӣ дар ҳиҷоби
сегментии борик ва љӯйчаҳои
љамъкунанда њамчун
њодисаи физиологӣ
вомехӯранд.
Намуди зоҳирии гурдаҳо њаљмашон калон ва рангашон пажмурда аст. Моддаи
ќишри варам буда, моддаи хокистарранг дорои доначањои зардчатоб аст.
Сабабҳои дистрофияи чарбӣ гуногунанд: яке аз сабабњои дистрофияи чарбӣ
нарасидани оксиген мебошад (гипоксия). Бинобар ҳамин чунин намуди
дистрофия њангоми касалињои дилу рагњои хунгард, касалињои тулкашидаи
шушњо, камхунӣ ва алкоголизми давомнок вохӯрда мешавад. Дар ҳолати
нарасидани оксиген узвҳое зарар мебинанд, ки фаъолтар мебошанд. Механизми
пайдоиши чарб дар ҳуҷайра мавриди дистрофияи чарбӣ ба декомпозитсия ва
вайроншавии синтез вобастагӣ дорад. Иштироки ин механизмҳо, дар сурати
инкишофи дистрофияи чарбӣ, дар ин ё он узв аз сабаби пайдоиш ва сохтору
фаолияти узв вобаста аст.
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Аҳамияти фаъолиятии дистрофияи чарбӣ ниҳоят калон аст. Фаъолияти узвҳо
хеле вайрон шуда, дар баъзе маҳал тамоман нест мешавад. Ба гурӯҳи липидозҳои
ирсӣ, ки онҳоро липидозҳои системавӣ меноманд, липидозҳое дохил мешаванд,
ки асоси онҳоро норасогии ин ё он ферменте ки дар мубодилаи чарбҳои махсус
иштирок мекунанд, ташкил мекунанд. Бинобар ҳамин ин гуна липидозҳо ба
гӯрӯҳи ферментопатияҳои ирсӣ ё касалиҳои ҷамъкунанда мансубанд. Ҳангоми
дар ҳуҷайраҳо чамъ шудани ин ё он намуди чарб ҳуҷайраҳои махсусе
(ҳуҷайраҳои Гоше, ҳуҷайраҳои Пик) пайдо мешаванд, ки онҳо барои ташхиси
беморӣ аҳамияти калон дорад.
Азбаски бисёре аз касалиҳо бо норасогии ферментҳои лизосомаҳо вобастагӣ
доранд, пас чунин липидозҳоро «касалиҳои лизосоммавӣ» ҳам меноманд.
Дистрофияи лаҳмии (паренхиматозии) карбогидратӣ.
Карбогидратхое , ки дар хучайра ва бофта бо усули гистохимиявӣ дарёфт
мешаванд ба полисахаридхо (гликоген ва мукополисахарид) ва гликопротеидхо
ҷудо мешавад.
Дистрофияи карбогидратӣ, бо вайроншавии мубодилаи гликоген.
Гликогени бо хӯрок ба организм воридшуда ба гидролизи ферментативӣ
дучоршуда глюкоза ҳосил мешавад. Бо хун глюкоза чарх зада дар бофтаҳо ба
гликоген мубаддал мегардад. Захираи гликоген дар чигар ва мушакҳои скелет
мебошад. Гликогени дар ҷигар ва мушак буда вобаста ба талаботи организм сарф
мешаванд, (глюкогени ноустувор). Гликогени дар хучайрахои асаб, дил,
шохшараён, эндотелияи пӯст, пардахои луобӣ, тағояк, лейкоситҳо буда чузъӣ
асосии онҳо ба шумор рафта сарф намешаванд( гликогени устувор).
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Расми 6. Гурда ҳангоми диабети қанд. а — гликоген дар ҳиҷоб ва равзанаи ҷуйчаҳо , б —
ҷамъшавии полисахаридҳо ва сафедаҳои хуноба дар мезангия (гломерулосклерози
интеркапиллярӣ), ШИК-реакция.

Танзими мубодилаи карбогидратхо ба воситаи системаи нейроэндокринӣ иҷро
карда мешавад. Нақши асосиро гипоталамус, гипофиз (АКТГ), В- ҳучайраҳои
ғадуди зери меъда, ғадуди болои меъда ва ғадуди сипаршакл мебозад.
Вайроншавии мубодилаи гликоген бо зиёдшавии миқдори он ва ё камшавии он
дар бофтаҳо зохир мегардад. Ин дигаргуниҳо мавриди бемории қанд, ва
касалиҳои ирсӣ – гликогенозҳо вомехӯранд. Асоси бемории қандро норасогии Вхучайраи чазирачахои ғадуди зери меъда, ки инсулин хорич мекунад ташкил
медиҳад. Меъёри қанд дар хун (гиперкликемия) ва дар пешоб (глюкозурия)
баланд мешавад. Ин холат пеш аз хама ба ҷигар таъсир карда, вайроншавии
синтези гликоген ба амал омада ба дистрофияи чарбии ҷигар сабабгор мешавад.
Гликозурия бошад бо инфилтратсияи қандии ҷӯйчаҳои гурдаҳо оварда мерасонад
ва доначаҳои гликоген дар равзанаи ҷӯйчаххо намудор мешавад (расми 6).
Ба ғайр аз ин микроангиопатияи диабетӣ (гломерулосклерози интракапилярӣ
мушоҳида мешавад). Ҳангоми норасогӣ ё набудани ферментҳое, ки дар
таксимшавии гликоген иштирок мекунанд ба назар мерасад (ферментопатияхои
ирсӣ) то ҳол 6 навъи ферментопатияхои ирсӣ вуҷуд дорад.
Бемории Гирке (навъи 1), Помпе (навъи 2), Форсе- Кори (навъи 3), Андерсен
(навъи 4), Мак- Ардля (навъи 5), Герсе (навъи 6). Муоинаи морфологии
гликогенозахо бо усули биопсия ва усулхои гистоферментативӣ муайян карда
мешавад.
Дистрофияи карбогидратӣ бо вайроншавии мубодилаи гликопротеидҳо.
Дар њолати вайроншавии мубодилаи гликопротеидњо дар њучайрањо ва
моддањои байнињуљайравӣ мутсинњо ва мукоидњо љамъ мешаванд. Онњо моддањои
луобӣ ё луобмонанд мебошанд, аз ин боис њангоми вайроншавии мубодилаи
гликопротеидњо ин дистрофияро, дистрофияи луобӣ меноманд.
Шакли микросопӣ: Дар ваќти дистрфияњои луобӣ на фақат њосилшавии зиёди
луобњо балки вайроншавии хосиятњои физикавию химиявии онњо низ ба амал
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меоянд. Њучайрањои луобњосилкунанда мавт мешаванд ва онњо дар маљрои
ѓадудњо чамъ шуда, ба носурпайдошавӣ сабабгор мешаванд. Луоб шохањои
роњи нафаскашии шушро баста, боиси илтињоби шушњо ва аттелактазњо
мегардад. Дистрофияи луобӣ дар омосњои эпителиалӣ њам дида мешавад
(саратонии луобии меъда). Дар баъзе мавридњо ба љои луоб моддањои луобмонанд
љамъ мешаванд (псевдомуцинњо). Ин моддаҳо сахт шуда, ба коллоид мубаддал
мегарданд (расми 7.). Дистофияи коллоидӣ дар њолати љоғари коллоидӣ ва
саратони коллоидӣ мушоњида карда мешавад.

Расми 7. Дистрофияи коллоидии ғадуди сипаршакл ҳангоми ҷоғар. Дар алвеолаҳои ғадуд моеъ (коллоид)

ҷамъ шудааст.

Сабабњои дистрофияи луобӣ гуногунанд. Чунин намуди дистрофияњо дар
њолати илтињоби пардањои луобӣ бо таъсири омилњои патологӣ ба амал омада ба
чашм мерасанд.
Оќибати онҳо ба меъёр ва давомнокии ҳосилшавии зиёди луобњо вобаста
мебошанд.
Ањамияти фаъолияти дистрофияи луобӣ нињоят калон аст, зеро онњо ба
инкишофи атрофия ва склероз мерасонад.
Дистрофияи мезенхималӣ.
Дистрофияҳои мазенхималӣ дар сурати вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар
бофтаҳои пайвандӣ ба амал омада, дар стромаи узвҳо ва девораи рагҳои хунгард
зоҳир мегарданд. Аз рӯи вайроншавии мубодилаи моддаҳо дистрофияи
мезенхималиро ба се гӯрӯҳ ҷудо мекунанд:
1. сафедагӣ
2. чарбӣ
3. карбогидратӣ .
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Дистрофияҳои мезенхималии сафедагӣ.
Яке аз асоситарин сафедаҳои бофтаҳои пайвандӣ коллаген мебошад, ки аз
макромалекулаҳои он нахҳои коллагению ретикулӣ ҳосил мешаванд. Коллаген
яке аз қисмати асосии пардаҳои таҳкурсӣ ва нахҳои эластикӣ мебошад. Ба ғайр
аз коллаген ин ҳуҷайраҳо гликозаминогликанҳоро ҳосил мекунанд, ки онҳо
моддаҳои асосии бофтаҳои пайвандӣ хастанд. Нахҳо ва торҳои бофтаҳои
пайвандӣ бо ҳамдигар ба воситаи моддаҳои асосӣ (гликозаминогликанҳо,
сафедаҳою полисахаридҳои плазмаи хун) пайваст гаштаанд.
Дар таркиби бофтаҳои пайвандӣ ба ғайр аз ҳуҷайраҳое, ки сафедаю
гликозамингликанҳоро ҳосил мекунанд ( фибробласт, ҳучайраи ретикулярӣ,
лабросит ё ҳуҷайраи фарбеҳ) боз дигар ҳуҷайраҳо, аз ҷумлаи ҳуҷайраҳои хун ки
ба фагоситоз (лейкоситҳо, гистиоситҳо, макрофагҳо) ва иммунитет (плазмаситҳо
ва лимфоситҳо) машғуланд, вомехӯранд.
Чунин намудҳои диспротеинозҳои мезенхималиро ҷудо кардан мумкин аст;
варами мукоидӣ, варами фибриноидӣ (фибриноид), гиалиноз ва амилоидоз. Дар
баъзе ҳолат ин диспротеинозҳо давраҳои пай дар пайи дезорганизатсияи
бофтаҳои пайвандӣ мебошанд. Асоси онҳоро ҷамъшавии моддаҳои хун дар
ҳолати баландшавии нуфузпазирии девораи рагҳо (плазморагия), порашавии
қисматҳои бофтаи
пайвандӣ ва ҳосил шудани пайвастагиҳои сафедаҳою
полисахаридҳо ташкил медихад.
Амилоидоз аз ин равишҳо фарқ дорад, чунки дар таркиби пайвастагиҳои
сафедаҳою полисахаридҳо сафедаи махсуси лифагӣ мавҷуд аст, ки онҳоро
ҳуҷайраҳои амилоидобластҳо ҳосил мекунанд.

Варами мукоидӣ.
Варами мукоидӣ вайроншавии сатҳӣ ва барқароршавандаи
бофтаи
пайвасткунанда мебошад. Дар ҳолати варами мукоидӣ дар моддаи асосии
бофтаҳои пайвандӣ ҷамъшавии гликозамингликанҳо,
асосан кислотаи
гиалурониро мушоҳида кардан мумкин аст. Азбаски гликозаминогликанҳо обро
ба худ ҷалб мекунанд, пас дар вақти ҷамъшавии онҳо хосияти гузарониши
бофтаҳо ва девори рагҳо баланд гардида, гликозамингликанҳо ба сафедаҳои
хуноба (глобулин) ва гликопротеинҳо омехта мешаванд. Пас обзиёдшавӣ
(гидратация) ва варами моддаи асосии байнӣ ба амал меояд.
Шакли микроскопӣ: агар бофтаи пайвандӣ бо усули гемотоксин-эозин
ранг карда шаванд, моддаи асосии ранги базофилро (осмониранг) мегирад, агар
бо толуидини кабуд ранг карда шавад, рангаш нофармон ё сурх мешавад. Ин
тахрифшавии ранги бофтаи пайвандиро ҳамчун падидаи нав – метахромазия
номидан мумкин аст.
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Асли метахромазияро ҷамъшавии моддаҳои хроматропӣ дар моддаи асосии
мобайнӣ ташкил медиҳад. Нахҳои коллаген сахтии худро вайрон намекунанд,
аммо пароканда мешаванд. Онҳо ба таъсири коллагеназа ноустувор буда, бо
рангкунии ишқорфуксини ранги зарди сурхчатобро мегиранд. Дигаргуниҳои
моддаҳои асосӣ ва нахҳои коллаген
сабабгори пайдошавии ҳуҷайраҳо ,
лимфоситҳо, плазмаситҳо, гистиоситҳо мешаванд.
Варами мукоидӣ дар девораи рагҳои хунгард, сарпушҳои дил, пардаи дарунии
дил дида мешавад.
Намуди зоҳирии узвҳо ва бофтаҳо тағир намеёбад.
Дигаргуниҳои бофтаҳоро фақат ба воситаи микроскоп ва истифодаи усулҳои
гистохимиявӣ дидан мумкин аст.
Сабаҳои варами мукоидӣ гуногунанд: гипоксия аҳамияти калон дорад. Варами
мукоидӣ дар ҳолати касалиҳои сирояткунанда, касалиҳои тарбод, атеросклероз
дида мешавад.
Оқибаташ ду хел мешавад: барқароршавии пурраи бофта ё инкишофи варами
фибриноидӣ.
Варами фибриноидӣ.
Варами фибриноидӣ ин вайроншавии амиқ ва барқарорнашавандаи бофтаҳои
пайванди буда, асосашро порашавии нахҳои коллаген ва моддаи асосӣ ташкил
мекунад. Дар натиҷа гузарониши девори рагҳо ниҳоят баланд шуда, фибриноид
ҳосил мешавад.
Фибриноид ин моддаи мураккаб буда, таркибаш аз сафедаю полисахаридҳо,
нахҳои порашудаи коллаген ва моддаи асосӣ, хуноба ва нуклеопротеидҳои
ҳуҷайраҳо иборат аст. Фибриноиди касалиҳои гуногун хосиятҳои гистохимиявии
муҳталиф доранд, аммо қисмати асосиаш фибрин (расми 8.) мебошад, ки номи
фибриноид аз калимаи фибрин гирифта шудааст.

Расми 8. Варами фибриноидӣ. а — варами фибриноидӣ ва мавти фибриноидии капиллярҳои лундачаҳои
гурда (бодхурдаи сурхи системавӣ), б — электронограмма,дар фибриноид нахҳои колагенӣ (КлВ) ва
фибрин (Ф). Х35 000. (по Gieseking).
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Шакли микроскопӣ: Нахҳои, ки бо сафедаҳои хун якҷоя шудаанд, яклухт
гардида бо фибрин пайвастагии устувори ҳалнашаванда ҳосил мекунанд.
Фибриноид рангҳои туршро бисёр хуб қабул мекунад - бо таъсири эозин сурх, бо
микрофукнсин зард, бо реаксияи ШИК мусбат, бо реаксияи Браше пиронофилӣ ва
бо намакҳои нуқра аргирофилӣ мешавад.
Намуди зоҳирии узвҳо ва бофтаҳо дигаргун намешаванд. Дигаргуниҳои
фибриноидиро фaқат бо усули микроскопӣ дидан мумкин аст.
Сабабҳои дигаргуниҳои фибриноидӣ гуногунанд. Дар байни онҳо омилҳои
сироятӣ-алергӣ, алергӣ-аутоимунӣ ва ангионевратикӣ аҳамияти калон дорад.
Дигаргуниҳои фибриноидӣ умумӣ ва маҳалӣ шуда метавонанд.
Оқибати варами фибриноидӣ мавт, склероз ва гиалиноз мебошад. Асли мавт
порашавии бофтаҳои пайвандӣ мебошад. Дар гирду атрофи мавти фибриноидӣ
макрофагҳо пайдо мешаванд.
Аҳамияти варами фибриноидӣ ниҳоят калон мебошад. Вай ба вайроншавиҳо ё
тамоман қатъ гардидани фаъолияти узв оварда мерасонад.
Гиалиноз.
Гиалиноз (аз юнонӣ hyalos – шаффоф, шишамонанд) ё дистрофияи гиалинӣ
ин пайдошавии моддаҳои яклухти шаффоф дар бофтаҳои пайвасткунанда
мебошад, ки ба гиалини тағояк монандӣ дорад. Пайдошавии қатраҳои гиалин дар
ситоплазмаи ҳуҷайраҳо ба гиалиноз вобастагӣ надорад.
Гиалин сафедаи нахин буда барои пайдоиши он сафедаҳои хун ва махсусан
фибрин роли калонро мебозад. Дар вақти бо усулҳои иммунногистохимиявӣ
омӯхтани гиалин дар таркибаш бағайр аз фибрин боз иммунноглобулинҳо,
қисмати комплемент ва липидҳо дида мешавад. Гиалин бо таъсири кислотаҳо,
ишқорҳо ва ферментҳо устувор буда бо рангҳои турш хуб маълум мегардад. Бо
микрофуксин ранги зард ё сурхро гирифта, бо реаксия-ШИК мусбат мебошад.
Механизми гиалиноз мураккаб мебошад. Асоси онро порашавии нахҳои
коллаген ва баландшавии гузарониши рагҳо (плазморагия) дар зери таъсири
омилҳои ангионевротикӣ, мубодилавӣ ва иммунопатологӣ ташкил медиҳанд.
Гиалиноз дар оқибатҳои равишҳои гунугуни патологӣ ба амал меояд, ба монанди
варами фибриноидӣ, илтиҳоб, мавт ва склероз.
Таснифи гиалиноз. Ду навъи гиалинозро ҷудо мекунанд: гиалинози рагҳои
хунгард ва гиалинози бофтаи пайвасткунанда. Ҳар яке аз онҳо метавонанд
густаришёфта ва ё ҷузъӣ шаванд.
Гиалинози рагҳои хунгард дар шараёнҳои хурд ва артериолаҳо ба вуҷуд
меояд. Пеш аз ба амал омадани гиалиноз пардаи дохилии рагҳо вайрон шуда
плазмаи хун ба девораи рагҳо инфилтратсия мешавад.
Шакли микроскопӣ: гиалин дар фосилаи таги дарунпардаи раги хунгард
пайдо шуда, нахҳои эластикиро пора ва қабати миёнаи рагро тунук мекунад.
Оқибат шараён ба найчаи сахти шишамонанд мубадал гашта (расми 9.) сурохиаш
ниҳоят танг ё нест мешавад.
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Гиалинози шараёнҳои хурд асосан густаришёфта буда бештар дар гурдаҳо,
мағзи сар, ғадуди зери меъда вомехӯрад. Ин намуди гиалиноз ба бемории
фишорбаландӣ, бемории қанд ва касалиҳои иммунопатологӣ мансуб аст.
Гиалиноз ҳамчун равиши физиологӣ дар шараёни испурҷи калонсолон дида
мешавад.

Расми 9. Гиалинози рагҳои испурҷ: а — дар девораи шараёнҳои марказӣ моддаи яклухти гиалинмонанд, б —
дар байни моддаҳои гиалинмонанд фибрин дарёфт мешавад, в — вба гиалин IgG-глобулин (антитело)
комплекси иммунӣ пайваст мешавад, г — электронограмма, моддаи гиалинӣ (Г) дар девораи артериолаҳо,
Эн
—
эндотелий,
Пр
—
равзанаи
артериолҳо.
Х15
000.

Гиалини рагӣ ин табиатан моддаи хун буда, барои пайдоиши он ба ғайр аз
вайроншавии гардиши хун ва мубодилаи моддаҳо, механизмҳои иммунологӣ
роли калонро мебозанд. Се намуди гиалини девораҳои рагҳои хунгардро ҷудо
мекунанд:
1. Гиалини сода, ки аз сафедаҳои хун иборат буда ва ҳангоми фишори баланди
хун ва атеросклероз ба вуҷуд меояд.
2. Липогиалини аз липидҳо ва липопротедҳо иборат буда, дар вақти бемории
қанд пайдо мешавад.
3. Гиалини мураккаб ки аз комплексҳои иммунӣ, фибрин ва қисматҳои порашудаи
девораи рагҳои хунгард иборат буда, дар ҳолати касалиҳои иммунопатологӣ,
касалиҳои тарбодӣ ба вуҷуд меояд.
Гиалинози бофтаи пайвасткунанда оқибати варами фибриноидӣ буда, дар ин
ҳолат нахҳои колагенӣ варам карда ба як моддаи яклухти тағояк монанд мешавад
(расми 10.). Қисматҳои ҳуҷайравӣ паҷмурда ва ҳал (лизис) мешаванд. Гиалинози
густаришёфтаи бофтаҳои пайвасткунанда асосан дар вақти бемориҳое, ки бо
сабаби вайроншавии иммунитет ба амал омадаанд (касалиҳои тарбодӣ) дида
мешавад. Гиалинози рагҳои хунгарди захми меъда, мисоли ҷузъӣ шуда метавонад.
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Оқибати гиалиноз дар бисёр маврид нохуш мебошад, аммо тамоман ҳал
шудани гиалинро ҳам дидан мумкин аст. Масалан, гиалин дар хадша метавонад
ҳал шавад. Об шудани гиалинро дар ғадудҳои сина дар ҳолати баланд
фаъолиятияшон дидан мумкин аст.

Расми 10. Гиалинози пардапуши (капсула) ҷигар (намуд аз боло).

Аҳамияти гиалиноз ба меъёр ва ҷои ба вучуд омадааш вобаста аст. Гиалинози
густариёфта ба вайроншавии фаъолияти узвҳо оварда мерасонад. Масалан,
ҳангоми тарбод, баландшавии фишори хун, касалии қанд ва ғайра дида мешавад.
Амилоидоз.
Амилоидоз (аз калимаи юнони amylum – крахмал, оҳак) ё дистрофияи
амилоидӣ - диспротеинози мезинхималӣ буда, боиси вайроншавии амиқи
мубодилаи сафедаҳо гашта, ба пайдошавии амилоид дар моддаи қишрии бофтаҳо
оварда мерасонад. Амилоид гликопротеид буда асосашро сафедаҳои лифӣ
(сафедаи лифии «F-компонент») ташкил мекунад. Онҳо лифаҳои махсус ба вуҷуд
меоваранд, ки ултрасруктураи хосе доранд (расми 11.).
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Расми 11. Ултраструктураи амилоид. а - фибрилли амилоид (Ам), х35 000; б – ҳосилаҳои чубчамонанд (ПСт),
х300 000 (бо Гленнер и др.)

Як гурўњи сафедањои лифакии амилоид ба занљирњои сабуки
иммуноглобулин (сафедањои лифӣ) вобастагӣ дошта, дигар гурӯњаш гарчанде ба
иммуноглобулинњо алоќа дошта бошад њам (сафедањои лифӣ), дар хун сафедањо
ба хун монандро дорад (сафедаи лифи) сафедањои лифакии амилоид бо сафедањо
ва полисахаридњо пайвастагињои мураккаб њосил мекунанд, ки онњо ќисмати
дуюми амилоид мебошанд. Ин пайвастагињо, компоненти хунобагї номида
мешаванд (Р- компонент).
Морфогенези амилоидоз. Дар давраи аввал ё пеш аз амилоидӣ њуљайрањои
мезенхималӣ ба њуљайрањои амилоидҳосилкунанда мубаддал мегарданд
(амилоидобластњо). Нақши амилоидобластҳоро њуљайрањои плазматикӣ,
ретикулярӣ ва фибробластњо мебозанд. Дар љигар ба амилоидобласт њуљайрањои
ситорамонанди ретикулоендотелиотситӣ (расми12.), дар гурдањо бошад
мезангиоситњо мубаддал мегарданд.

Расми 12. Амилоидобласт. Фибрилли амилоид (Ам) дар плазмолеммаҳои
ситорамонанд бо гиперплазияи тури эндоплазматикӣ(ЭС), с. х30 000

ретикулоэндотелиосити

Дар давраи дуюм ин њосилшавии амилоид – сафедаи лифӣ мебошад.
Давраи сеюм – ин бо њам пайвастшавии лифакњо (агрегатсияи фибрилӣ)
њосилшавии «комби» амилоид мебошад.
Табақабандӣ (тасниф): дар асоси сабаб ва механизмњои пайдоиши амилоидоз
панљ намуди онро људо кардан мумкин аст.
1. Амилоидози аввала ё идеопатӣ, ки сабаб ва механизми пайдоишаш маълум
нест.
2. Амилоидози ирсӣ (оилавӣ), ки асосашро норасогии ферментњое, ки барои
синтези сафедаи лифакӣ лозиманд, ташкил мекунанд (ферментопатияи ирсӣ).
3. Амилоидози њуљайрањои саратонӣ дар вақти табдил ёфтани њуљайрањои
сафеда њосилкунанда ба амал меояд.
4. Амилоидози пирӣ ки дар натиљаи вайроншавии мубодилаи сафедањо дар
пиронсолӣ ба амал меояд.
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5.

Амилоидози љузъӣ ё омос монанд, ки табиаташ маълум нест.
Амилоидозњои аввала, ирсӣ, пирӣ ва омосмонанд њамчун навъи нозологӣ
дониста мешаванд. Амилоидози иќтибосӣ оќибати нохуши бисёр касалињост,
яъне «касалии дуюминдараҷа» мебошанд.
Вобаста ба зиёд љамъшавии амилоид дар ин ё он узв якчанд намуди
амилоидозро људо кардан мумкин аст. Амилоидози нефропатӣ, кардиопатӣ,
нейропатӣ, гепатопатӣ, эпинефропатӣ, омехта ва густаришёфта.
Амилоидози идеопатӣ (аввала) бо намудњои густаришёфта, нефропатӣ,
гепатопатӣ, нейропатӣ ва кардиопатӣ зоњир мегардад. Амилоидози густаришёфта
ё аввала чунин аломатњо дорад: аз ягон касалӣ вобаста нест; бештар бофтањои
мезодермалӣ (дилурагњои хунгард, узвњои њозима, мушакњои кундаланги нахдор
асабњо ва пӯст – амилоиди гирди каллагенӣ) касалот мебинанд; хосиятњои
ранггириаш ноустувор мебошанд (озмоиши бо конгои сурх манфист).
Амилоидозњои гепатопатӣ гирдиретикулярӣ буда (паренхиматозӣ), амилоидозњои
нейропатию кардиопатӣ гирди коллагенианд (амилоидози мезенхималӣ).
Амилоидози ирсӣ (оилавӣ, генетикӣ) ба ќариби људо карда шуд; ањамияти
омилњои ирсӣ дар пайдошавии ин намуди амилоидоз далели он аст, ки ин
паталогия паталогияи љуѓрофӣ ва этникӣ мебошад. Амилоидози ирсӣ се намуд
мешавад: нефропатӣ, нейропатӣ ва кардиопатӣ. Агар њангоми амилоидози
нефропатӣ амилоид бо роњи нахњои ретикулярӣ (гирдиретикуляри) љамъ шавад,
пас барои амилоидозњои кардиопатию нейропатӣ љамъшавии амилоид дар гирди
нахњои коллаген (гирдиколлагенӣ) хос аст.
Амилоидози иќтисобӣ (сонӣ, дуюминдараҷа) аксаран мавриди ягон касалии
давомнок пайдо мешавад: сил, илтиҳоби давомноки шушњо, остеомиелит,
захмњои фасоднок, омосњои бадсифат (плазмоситома, лимфогранулематоз),
касалињои тарбодӣ сабаби пайдошавии амилоидози иќтисобӣ шуда метавонанд.
Аз баски ин намуди амилоидоз дар узвњои паренхиматозӣ ба вуљуд меояд, пас
чунин навъњояшонро људо кардан мумкин аст: нефропатӣ, эпинефропатӣ,
гепатопатӣ ва омехта.
Амилоидози пирӣ бештар дар дил, шараёнњо, маѓзи сар ва β-њуҷайрањои
љазирачањои ѓадуди зери меъда дида мешавад. Ин намуди амилоидоз бо
атеросклероз ва касалии ќанд алоќамандаст.
Амилоидози омосмонанд ба амилоидози аввала наздик буда, фарќаш аз дигар
намудњои амилоидоз дар он аст, ки амилоидоз пеш хосияти инкишофи омосӣ
дорад (омоси амилоидӣ).
Патогенез: дар замони њозира чунин назарияњои патогенези амилоидоз
маълуманд: назарияи иммунологӣ, назарияи тарашшуњи њуљайравӣ ва назарияи
мутагенӣ.
Мувофиќи назарияи иммунологӣ амилоид њамчун мањсули пайвастагии
антиген ва антитела шуморида мешавад. Аммо ин назария то њоло куллан асоснок
карда нашудааст. Фаќат тасдиќ шудааст, ки комплексњои иммунологӣ таркиби
амилоид њамчун «изофањои» хун мебошанд ба ғайр аз ин нақши вайроншавии
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имунитети њуморалӣ ва њуљайравӣ дар патогенези амиоидоз тасдиќ гардидааст.
Ин вайроншавињои иммунологӣ сабаби пайдоиши њуљайрањои махсусе, ки
амилоидро њосил мекунанд - амилоидобластњо мегарданд. Аммо ин назария
фаќат ба амилоидози таљрибавӣ ва амилоидози иќтибосӣ дахл дораду халос.
Механизми амилоидозњои ирсӣ, идеопатӣ ва пириро ба вайроншавињои
иммунологӣ шарњ додан мумкин нест.
Мувофиќи назарияи тарашшухи њуљайравӣ амилоид њамчун мањсули
њуљайрањои дастгоњи ретикулоэндотелиалӣ њисоб карда мешавад.
Назарияи мутатсионии амилоидоз (В.В. Серов, И.А. Шамов). Ба воситаи
назарияи мутатсионии амилоидоз патогенези намудњои маълуми амилоидозро
фањмидан мумкин аст. Дар њолати амилоидози иќтисобӣ ғайри амилоидози
плазмоситомӣ, мутатсия ва ангезиши дарозноки антигени вобастагӣ дорад.
њангоми амилоидози ирсӣ сухан дар бораи мутатсияи ген меравад.
Оќибати амилоидоз асосан нохуш аст. Аммо мушоњидањои таљрибавӣ,
клиникӣ ва паталогоанатомӣ нишон медињанд, ки амилоид дар баъзе мањал ба
воситаи њуљайрањои махсус (амилоидкластњо) маккида мешавад ва ин њодиса
амилоидоклазия ном дорад. Ањамияти фаъолияти амилоидоз ба меъёри инкишоф
вобаста аст. Амилоидози баландмеъёр ба паљмурдашавии њуљайрањо, склерози
бофта, узвњо ва ќатъ гардидани фаъолияти онњо оварда мерасонад.
Дистрафияи мезенхималии чарбӣ (липидозҳо).
Дистрофияњои чарбии мезенхималӣ аз вайроншавии мубодилаи чарбњои
нейтралӣ, холестерин ва эфирњои он ба амал меояд.

Вайроншавии мубодилаи чарбҳои нейтралӣ
Вайроншавии мубодилаи чарбњои нейтралӣ ба зиёд шудани захираи онњо дар
бофтањои чарбӣ зоњир гардида, ду навъ дорад: куллӣ ва мањаллӣ.
Фарбеҳии куллӣ - ин зиёдшавии миќдори чарб дар захирањои чарбии бадан
мебошад. Фарбењӣ бо зиёд љамъ гардидани чарб дар ќабати чарбии зери пӯст,
чарбуњо, миёнадевори қафаси сина ва пардапӯши дил зоњир мегардад. Бофтањои
чарбӣ дар он љое пайдо мешаванд, ки асл ё миқдорашон нињоят кам аст ва ё
тамоман нестанд. Масалан, дар ғадуди зери меъда (расми 13.) ва стромаи ќабати
мушакии дил. Фарбењшавии дил дар њолати фарбењии куллӣ ањамияти калони
клиникӣ дорад. Бофтањои чарбӣ дар зери пардапуши дил љамъ шуда ӯро монанди
ѓилоф (расми 14.) фаро мегиранд. Чарб дар строма зиёд шуда, мушакњояшро
маҳлул мекунад. Бисёртар чарб дар ќисми рости дил љамъ мешавад. Дар баъзе
мањал зиёдшавии чарб сабабгори кафидани дил мегардад.
Табаќабандӣ (тасниф): дар асоси этиология фарбењиро ба ду намуд људо
менамоянд: аввала ва сонӣ (дуюминдараҷа). Сабабњои фарбењии аввала
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номаълуманд. Фарбењии сонӣ нишонаи беморӣ буда ба касалињои мағзи сар,
ѓадудњо ва касалињои ирсӣ вобастагӣ дорад.

Расми 13. а – афзоиши бофтаи чарбӣ дар самими ғадуди зери меъда (диабети қанд);
Расми 14. б – фарбеҳии дил, қабати ғафси чарб дар зери эпикард.

Фарбењиро бо намуди зоњирӣ ба чунин навъњо таќсим менамоянд:
мутаносибӣ, болоӣ, миёна ва поёнӣ. Дар њолати фарбењии мутаносиби чарб дар
тамоми ќисмњои бадан баробар љамъ мешавад.
Намуди фарбењии болоӣ бо љамъшавии чарб дар зери пӯсти рӯй, пушти сар,
гардан, чамбари китф, ѓадудњои сина зоњир мегардад. Дар ваќти фарбењии миёна
чарб бисёртар дар зери пӯсти шикам ва дар ваќти фарбеҳии поёнӣ дар рон ва
соқи пой ҷой мегирад.
Дар асоси вазни бемор якчанд дараҷаи фарбеҳирро људо мекунанд. Агар
вазни бемор аз 20 то 29% зиёд бошад фарбеҳии дараҷаи I, аз 30 то 49% дараҷаи II,
аз 50 то 99% дараҷаи III зиёда аз 100% дараљаи IV номида мешаванд. Дар асоси
морфологӣ ду навъи фарбеҳиро муоина кардан мумкин аст: гипертрофӣ ва
гиперпластӣ.
Дар њолати фарбеҳии гипертрофӣ хаљми хучайрањои чарбӣ қариб ду маротиба
калон шуда, миқдори чарб дар ситоплазмаҳояшон аз меъёр зиёд мешаванд. Аммо
шумораи њучайрањо бе таѓир мемонад. Оќибати ин навъи фарбеҳӣ хавфнок аст.
Дар сурати фарбеҳии гиперпластӣ шумораи њуљайрањои чарбӣ зиёд мешавад.
Ин навъи фарбеҳӣ безарар аст.
Механизми инкишофи фарбеҳии куллӣ гуногунанд. Якум, ин намуди
фарбеҳӣ бо истеъмоли зиёди ѓизо вобастагӣ дорад (фарбеҳии ѓизоӣ) ва бештар
дар ашхосе, ки ба хӯрокпазӣ машғуланд (ошпаз, қаннод) дида мешавад. Дар вақти
истеъмоли зиёди хӯрокњои серангиштдор, ангиштобҳо ба чарб мубадал мегарданд
(фарбеҳии мубодилагӣ). Дуввум, фарбеҳӣ аз якчанд омилҳо вобаста аст, ки онњо
истифодаи захирањои чарбро суст мекунанд ё ин ки чарб ҳамчун мамбаи эндогенӣ
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кам истифода бурда мешавад. Омилњои асосӣ ин сустшавии фаолияти мушакњо,
алкоголизми давомнок ва гипертиреоз мебошанд. Сеюм, ба инкишофи фарбеҳӣ
вайроншавии танзими нейроэндокринии мубодилаи чарбњо сабабгор шуда
метавонад (вайроншавии мутаносибии гормонњои липолитикӣ ва антилиполитикӣ). Агар фарбеҳшавӣ ба касалињои зери қишрии маѓзи сар (омосњо,
энсефалит, осеб) вобаста бошад, он гоњ сухан дар бораи фарбеҳии маѓзи сарӣ
меравад.
Фарбеҳии эндокринӣ асосан дар њолати гиперкортисизм (синдром ИтсенкоКушинг), климакс ва евнухоидизм ба амал меояд.
Намунаи
равшании
фарбеҳии
нейроэндокринӣ
ин
дистрофияи
адипозогениталӣ мебашад, ки сабабаш касалиҳои гипофиз ва мағзи миёнаи сар
мебошанд. Чорум, дар инкишофи фарбеҳӣ омилҳои ирсӣ роли калонро мебозанд.
Ањамияти фарбеҳии куллӣ бузург аст. Аз баски фарбеҳӣ аломати баъзе
касалињо буда, оќибати он нохуш аст. Вазни зиёди бадан яке аз омилњои хавфи
сактаи дил шуда метавонад.
Оќибати фарбеҳии куллӣ аксаран нохуш аст. Вақти зиёдшавии чарб дар як
ҷои махсуси бадан сухан дар бораи липоматоз меравад. Дар байни липоматозњо
аљоибтараш касалии Деркума (lipomatosis dolorosa) мебошад, ки бо ҷамъшавии
чарб дар зери пӯсти пойњо ва тана ба монанди гирењчањои дардманд-липомањо
зоҳир мегардад.
Вайроншавии мубодилаи холестерин ва эфирҳои он.
Вайроншавии мубодилаи холестерин ва эфирњои он асоси онро яке аз
касалиҳои вазнин - атеросклероз ташкил медихад. Дар интимаи (пардаи дохила)
шараёнҳо на ин ки холестерину эфирњои вай, балки В-липопротеидњо ва
сафедањои плазмаи хун чамъ мешаванд, ки бо сабаби баландшавии хосияти
гузарониши рагњо ба вучуд меоянд. Ҷамъшавии моддањои баландмолекулавӣ ба
порашавии интима ва ҷамъшавии чарб сабаб мешаванд. Дар натиља дар интима
порањои чарб ва сафеда ҷамъ шуда, (массаи шиламонанд) гирдашро бофтањои
пайвандӣ фаро мегираду, (сахтшавӣ) ба пайдошавии тамѓањои фиброзӣ оварда
мерасонанд.
Дистрофияи мезенхималии карбогидратӣ.
Дистрофияҳои карбогидратии мезенхималӣ ба вайроншавии мутаносибии
гликопротеидњо ва гликозаминогликанњо мансубанд. Дистрофияњои мезенхималӣ
ки ба вайроншавии мубодилаи гликопротеидњо, мансубанд, дистрофияњои луобии
мезенхималӣ номида мешаванд. Асли ин дистрофияро озодшавии моддањои
хромотропӣ аз пайвастагии сафедањо ва љамъшавии онњо асосан дар моддаи байнӣ
ташкил медихад. Фарқи ин намуди дистрофия аз варами мукоидӣ дар он аст, ки
нахњои коллаген ба массаи луобмонанд мубадал мегарданд. Бофтаи пайвандӣ,
стромаи узвњо, бофтаи чарбӣ ва таѓояк варам мекунанд, нимшаффофу
луобмонанд мешаванд (луобшавии бофтањо). Њучайраи онњо ё ситорамонанд ё
шаклан тамоман дигар мешавад. Сабабњои асосии луобшавии бофтањо ба
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вайроншавии фаъолияти ѓадудњо, яъне заифшудани онњо вобастагӣ доранд
(варами луобӣ дар ваќти норасогии фаолияти ѓадуди сипаршакл).
Оқибат: ин намуди дистрофия барќарор шуда метавонад, аммо дар њолати
инкишоф ба мавти бофтањо ва пайдоиши ковокињои пур аз луоб оварда
мерасонад.
Ањамияти фаъолии луобзеркунии бофтањо ба меъёри равиш, давомнокии он
ва ба хосияти бофтањо вобастагӣ дорад.
Дистрофияи омехта.
Дар бораи дистрофияи омехта њамон вақт сухан рондан мумкин аст, ки агар
аломатҳои морфологии вайроншавии мубодила њам дар паренхима (лањм) ва њам
дар стромаи (тана) узвҳо ва бофтањо зоњир гарданд. Ин дистрофияњо дар њолати
вайроншавии мубодилаи сафедањои мураккаб-хромопртеидњо, нуклеопротеидњо,
липопротеидњо ва маъданњо ба амал меояд.
Вайроншавии мубодилаи хромопротеидњо(пигментацияи дарунӣ).
Хромопротеидњо-сафедањои рангин ё пигментҳои дарунӣ буда, дар ҳаёти
организм нақши калонро мебозанд. Ба воситаи хромопротеидњо нафаскашӣ
(гемоглобин, ситохромњо), њосилшавии тарашшуњ (талха) ва инкретњо
(серотонин), дифои буна аз таъсири нурњои ултробунафш (меланин), пур кардани
захираи оҳан (ферритин), мутаносибии витаминњо иљро карда мешавад.
Мубодилаи пигментњо ба воситаи дастгоњи вегетативии асаб, ѓадудњои дарунӣ
танзим гардида, ба фаъолияти узвњои хунњосилкунанда ва дастгоњи
ретикулоэндотелиалӣ вобастагӣ доранд.
Табақабандӣ (Тасниф): Пигментҳои даруниро ба 3-гурӯҳ ҷудо мекунанд:
пигментҳои гемоглобиногенӣ, протеиногенӣ (тирозиногенӣ) ва липидогенӣ
(липопигментҳо).
Пигментҳои гемоглобиногенӣ. Гемоглобин аз сафеда-глобин ва ќисми
простетикии пигменти гем иборат буда, асосашро њалќаи протопорфириние, ки ба
оњан пайваста аст, ташкил медињад. Дар ваќти порашавии физиологии
эритроцитњо ва гемоглобин дар дастгоњи ретикулоэндотелиалӣ пигментҳои
ферритин, гемосидерин ва билирубин њосил мешаванд.
Дар њолати патологӣ аз сабабњои гуногун (сироят, зањролудшавӣ,
хунгузаронии хуни номувофиќ, анемия ва ѓайрањо) гемолизи хун њам дар хуни
гардишкунанда (интроваскулярӣ) ва њам дар хуни дар мањалњо рехта
(экстроваскулярӣ) баланд мешавад. Дар ин њолатњо ба ѓайр аз њосилшавии
пигментњои гемоглобинӣ боз як гуруҳ пигментњои нав гематоидин, гематинњо ва
порфирин њосил мешаванд.
Ферритин - ин протеиди оњан буда, дар таркибаш то 23% оњан дорад. Оњани
ферритин бо сафеда пайваст аст, ки номаш апоферритин мебошад. Ферритин
фаъолияти гурӯњи дисулфидиро дорост, ферритини оксидшудаи навъи нофаъол
мебошад. Агар оксиген нарасад, онгоњ ферритин барќарор шуда, ба навъи
фаъолаш SН-ферритин мубадал мегардад. Ферритин дорои хосиятњои
вазопаралитикӣ ва пасткунии фишори хунро(гипотензивӣ) дорад.
Аз љињати
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пайдоиш ду нави ферритинро ҷудо кардан мумкин аст: анаболитикӣ ва
катаболитикӣ. Агар ферритини анаболитикӣ аз оњани бо рудањо љабидашуда
њосил шавад, пас ферритини катаболитикӣ аз оњани эритроцитњои порашуда
(гемолизшуда) пайдо мешавад. Ферритин (апоферритин) хосияти антигенӣ дошта,
ба муќобилаш антителањо њосил мешаванд.
Миќдори зиёди ферритин дар ҷигар (захираи ферритин), испурҷ, маѓзи
устухон ва гиреҳҳои лимфавӣ ҷойгир аст. Мубодилаи ферритин ба синтези
гемосидерин, гемоглобин ва ситохромњо вобаста аст. Дар ваќти патология
миќдори ферритин дар бофтањо ва хун зиёд мешавад. Миқдори зиёди ферритин
дар бофтањо њангоми гемосидероз дида мешавад, зеро полимеризатсияи ферритин
боиси њосилшавии гемосидерин мегардад. Азбаски SH-ферритин ба адреналин
зиддият дорад, пас ин ба колапси рагњо меоварад, садмаи (шок) бебозгашт аз
ферритинемия (миќдори зиёди ферритин дар хун) вобастагӣ дорад.
Гемосидерин дар ваќти ҷудошавии гем ҳосил шуда, полимери ферритин ба
њисоб меравад. Гемосидерин каллоиди гидрооксиди оҳан бо пайвастагии
сафедањо, гликозаминогликанњои њуљайра мебошад. Њуљайрањое, ки дар онҳо
гемосидерин ҳосил мешавад, сидеробластњо
номида мешаванд. Дар
сидеросоммањо ғурушањои(доначаҳои) гемосидерин њосил мешаванд (расми 15.).
Сидеробластњо, ҳам
табиати мезенхималӣ ва ҳам эпителиалӣ доранд.
Гемосидерин доимо дар њуљайрањои дастгоњи ретикулоэндотелиалӣ, испурҷ,
ҷигар, мағзи устухон ва гиреҳҳои лимфавӣ дида мешавад. Дар фазои
байнињуљайравӣ гемосидерин бо воситаи сидерофагњо ба фагоситоз гирифтор
мешаванд. Дар њолати патология зиёдшавии гемосидерин аён мегардад, ки номи
гемосидерозро дорад. Гемосидероз куллӣ ва мањалӣ шуда метавонад.
Гемосидерози куллӣ ё пањнгашта дар ваќти порашавии эритроситњо дар дохили
рагњо (гемолизи интраваскулярӣ) ба амал омада, мавриди касалињои хун (анемия,
гемобластозњо), заҳролудшавӣ, як қатор касалињои сирояткунанда (доманаи
муќаррарӣ, вараҷа), гузаронидани хуни номувофиќ ва ѓайра вомехӯрад. Порањои
эритроситњо ва гемоглобинњо барои њосилшавии гемосидерин истифода бурда
мешаванд. Њуљайрањои ретикулярӣ, эндотелиалии испурҷ, љигар, мағзи устухон
ва њиҷоби ҷигар, гурдањо, шушњо, ғадудњои оби дањон ба сидеробласњо мубадал
мегарданд. Азбаски миқдори зиёди гемосидерин њосил мешавад, пас нахњои
коллагену эластикӣ бо оҳан оғушта (якҷоя) мешаванд. Барои њамин ранги узвњо
зангзадаю қахваранг мегардад.
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Расми 15. Сидеробласт. Ҳастаи азимҷусса(Я),қисмати борики ситоплазма бо миқдори зиёди сидеросом (Сс).
Электронограмма. х20 000.

Гемосидерози мањаллӣ дар ваќти порашавии эритроситњо берун аз рагњо
(экстраваскулярӣ) дар маҳали хунрезиш дида мешавад. Дар ҳолати гемолизи
экстраваскулярӣ
эритроситњо гемоглобини худро
беранг мегардонанд.
Гемоглобини озод ва порањои эритроситњо барои њосилшавии пигмент истифода
бурда мешавад. Дар натиља дар алвеолаҳо, бофтаи байни онҳо, дар рагҳои
лимфавӣ ва гиреҳҳои лимфавӣ ҳуҷайрањои пур аз гемосидерин пайдо мешавад.
Гемосидерин дар гистиоцитҳо, шушњо ва њиљоби алвеолањо њосил мешаванд. Дар
ваќти пора гаштани сидеробластњо гемосидерин берун аз ҳуҷайрањо љамъ
мешаванд. Гемосидерин ва ферритин стромаю рагњои лимфагардро фаро гирифта
ба склерози шушњо оварда мерасонанд (расми 16.) (идуратсияи сиёњтоби
шушњо).

Расми 16. Гемосидерози шуш . Ситоплазмаи гистиоситҳо ва ҳиҷоби алвеолярӣ пур аз доначаҳои пигментӣ
(сидеробластҳо ва сидерофагҳо) .

Билирубин - яке аз асоситарин пигменти талха буда, њосилшавиаш дар
дастгоњи ретикулоэндотелиалӣ аз порашавии гемоглобин ва аз ӯ људо гардидани
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гем сар мешавад. Њалќањои протопорфиринии гем оњанро гум карда, ва ба
биливердин мубадал мегардад. Дар ваќти барќарор шудани биливердин
билирубини ба сафеда пайваст њосил мешавад. Њуљайрањои љигар пигментро ѓасб
ва ба кислотаи глюкуронӣ пайваст карда, бо найчањои талхагузар хориљ мекунанд.
Билирубин бо талха ба рӯдањо дохил шуда, як микдораш боз пас ҷаббида шуда, ба
воситаи хун ба љигар бармегардад. Як миќдори билирубин бо наљосат бо намуди
стеркобилин ва миќдори дигараш бо пешоб бо намуди уробилин хориљ мешавад.
Дар одами солим билирубин бо тарзи мањлул дар талха ва каме дар хуноба дида
мешавад.
Вайроншавии мубодилаи билирубин ба њосилшавӣ ва хориҷшавии он вобаста
аст. Аломатњои вайроншавии мубодилаи билирубин ин зиёдшавии миќдори он
дар хун ва ба ранги зард ранг кардани пӯст, пардаи чашм, пардањои луобию
зардобӣ ва узвњои дарунӣ мебошанд. Ин њолати патологиро зардшавӣ меноманд.
Механизми инкишофи зардшавӣ гуногун аст. Њоло се намуди зард- шавиро
муоина кардан мумкин аст: зардшавии болои љигарӣ (гемолитикӣ), љигарӣ
(паренхиматозӣ) ва зери љигарӣ (механикӣ).
Зардшавии болои љигарӣ ба баландшавии миќдори билирубин дар њолати
зиёд гаштани гемолизи эритроситњо вобастааст (зардшавии гемолитикӣ). Дра хун
билирубин аз меъёр зиёд њосил мекунад, аммо њуљайрањои љигар њамон
билирубини њосилшударо ѓасб карда наметавонанд, ки сабаби зиёдшавии
миќдори он дар плазмаи хун мегардад. Зардшавии гемолитикӣ дар њолати
сирояттњо (сепсис, вараҷа, доманаи муқаррарӣ), зањролудшавӣ, равандҳои
изоиммунию аутоиммунӣ, рехтани хуни номувофиқ пайдо мешавад. Ин намуди
зардшавӣ дар њолати хунрезињои зиёд ва сактаи хунин мушоҳида карда мешавад.
Зардшавии љигарӣ дар натиҷаи зарарёбии њуљайрањои љигар сурат гирифта,
ба вайроншавии ғасби билирубин, конюгатсяи ӯ бо кислотаи глюкуронӣ ва хориҷ
шуданаш оварда мерасонад. Ин гуна зардшавӣ дар њолати гепатити шадиду
давомнок, сиррози љигар, таъсири манфии доруњо ба љигар ба амал меояд.
Зардшавии таҳтӣ ҷигарӣ дар натиљаи баста шудани роҳҳои талхагузар дар
маљроњњо, ба монеъае ки дар дохил ё хориљи маљрои талхагузар вокеъ аст, ба амал
меояд (зардшавии механикӣ). Зардшавии механикӣ аз сабабњои зерин пайдо
мешавад: касалии санги талхадон, саратони маҷрои талхагузар, саратони сараки
ѓадуди зери меъда ва рудаи дувоздањангушта, атрезияи (набудан) маљрои талха,
решањои саратонӣ дар гиреҳҳои лимфавии дарвозаи љигар.
Таназзули талха дар љигар ба мавти њуљайрањои ӯ, ки ҷояшонро бофтањои
пайвандӣ мегиранд, сабаби сиррози љигар мегардад (сиррози билиарӣ). Таназзули
талха ба васеъшавии маљрои талха ва њатто кафидани онњо сабабгор шуда
метавонад. Руй додани холемия (миќдори зиёди талха дар хун) ба зардшавии
шиддатноки пӯст ва заҳролудшавии умумии бадан аз кислотаҳои талха
(холалемия) меоварад. Заҳролудшавии бадан ба паст шудани лахтабандии хун
сабаб шуда, дар натиҷа хунрезии зиёд ба амал меояд (синдроми геморрагӣ).
Гематоидин ин пигменте мебошад, ки дар таркибаш оњан надорад.
Кристаллњои ин пигмент ранги норанљӣ дошта, сӯзанмонанд ё доначамонанданд.
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Гематоидин дар ваќти пора шудани эритроцитњо ва гемоглобин дар дохили
њуљайрањо њосил шуда, пас аз мавти онњо озодона дар байни њуљайрањои
мавтгардида дида мешавад. Таркиби химёвии гематоидин ва билирубин як хела
аст. Гематоидин дар гематомањои куњна ва сактањои хадшабаста дида мешавад.
Гематин ин навъи оксидшудаи гем буда, дар њолати гидролизи
оксигемоглобин њосил мешавад. Дар бофтањо чунин намудњои гематинро дучор
шудан мумкин аст: пигменти вараља (гемомеланин), намаки турши гематин
(гемин) ва пигменти формалинӣ.
Пигменти вараҷа (гемомеланин) аз ќисми простетикии гемоглобин бо
таъсири плазмодияи вараҷа, ки дар эритроцитњо муфтхӯрӣ дорад, њосил мешавад.
Ҷудошавии глобин ба оксидшавии гем оварда мерасонад ва дар дохили
плазмодия пигменти сиёњтоб њосил мешавад. Дар њолати порашавии
эритроцитњо, пигменти вараља ба хун афтида, бо њуљайрањои дастгоњи
ретикулоэндотелиалӣ фагоситоз мешавад. Испурҷ, ҷигар, мағзи устухон, мағзи
сар ранги сиёњи хокистарангро мегирад. Дар ин узвњо ба ѓайр аз пигменти вараља
гемосидерин њам љамъ мешавад.
Намаки турши гематин (гемин) дар захми меъда аз таъсири шираи меъда ва
кислотаи гидрогенхлорид аз гемоглобин њосил мешавад. Захми меъда ранги сиёњи
хокистарангро мегирад. Кристаллњои гематин бо таъсири нурњои поляризасионӣ
њодисањои анизотропию дихроизмро нишон медињанд.
Пигменти формалинӣ монанди сузанњо ва доначањои сиёњи ќањваранг дар
бофтањо аз таъсири формалини турш њосил мешавад (агар РН формалин аз 6.0
зиёд бошад, ин пигмент њосил намешавад).
Порфиринњо ин салафи (предшественики – пешгузашта) ќисмати
простатикии гемоглобин буда, аз њалќаҳои тетропиролии беоњан иборатанд. Дар
одами солим миќдори ками порфирин дар хун, пешоб ва бофтањо дида мешавад.
Онњо хосияти баланд кардани њассосияти бадан, бавижа, пӯстро нисбати шуоъ
доранд. Бинобар њамин онњоро антагонистони (муқобилияткунанда) меланин
меноманд. Дар њолати вайроншавии мубодилаи порфиринњо порфирия ба амал
меояд, ки чунин аломатњоро дорад: зиёдшавии микдори пигмент дар хун
порфириемия, дар пешоб порфиринурия аз ниҳоят баланд шудани ҳассосият
нисбат ба нурҳои ултрабунафш (рушноитарсӣ, эритема, дерматит). Ду намуди
порфирияро чудо мекунанд: иќтибосӣ ва ирсӣ.
Порфирияи
иќтибосӣ
њангоми
зањролудшавӣ
(сурб,
сулфазол,
барбитуратњо), авитаминозњо (пеллагра), камхунии пернисиозӣ, як гурӯњи
касалињои љигар ба амал меояд. Фаъолияти дастгоњи асаб вайрон мешавад,
њиссиёт нисбат ба шуоъ баланд мегардад, дар баъзе мањал зардшавӣ ба вучуд
меояд, дар пӯст доѓњои сиёҳ пайдо мешавад ва дар пешоб микдори порфиринњо
меафзояд.
Порфирияи ирсӣ касалии ирсии кам вохӯранда мебошад. Агар вайроншавии
синтези порфирин дар эритробластҳо бошад, сухан дар бораи порфирияи навъи
эритропоэтикӣ ва агар дар ҳуҷайраҳои ҷигар бошад, дар бораи порфирияи навъи
ҷигарӣ меравад. Ин ду навъи порфирия бо сабаби норасогии модарзодии ин ё он
фермент (ферментонатия) ба амал омада, хелњои(вариант) гуногун дорад.
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Порфирияи ирсӣ бо касалии вазнини пӯст (чирксорӣ, хадшаҳо, депигментатсия),
анемияи гемолотикӣ, касалињои ҷигар, узвњои ҳозимаву дастгоњи асаб ва
калоншавии испурҷ зуњир мегардад. Порфирия ранги пешобро сурх мекунад.
Пигмент дар наљосат кам дида мешавад. Устухонњо ва дандонњо аз сабаби дар
таркибашон зиёд будани порфирин ранги ќањварангро мегиранд (вампиризм).
Пигментњои протеиногенӣ (тирозиногенӣ).
Ба пигментњои протеиногенӣ меланин, адренохром ва пигментњои
њуљайрањои энтерохромаффинӣ дохил мешаванд.
Меланин ё меланинњо (аз калдимаи юнони - сиёҳ) ин пигменти сиёҳи
хокистарранг буда, дар бадани одам васеъ пањн гаштааст. Ранги пӯст, муй ва
чашми одам ба ин пигмент вобастагӣ дорад. Меланин сафедае (меланопротеид)
мебошад, ки дар таркибаш нитроген, карбон ва сулфур мавҷуд аст. Синтези он
дар њуљайрањои махсуси тирозиндор (меланоситњо), ки меланобластњо њосил
мешавад ба амал меояд (расми 17.). Дар меланоцитњо органеллањои махсусе
(меланосомаҳо) мавҷуданд, ки дар онњо бо иштироки тирозиназа меланин синтез
карда мешавад. Бо таъсири тирозиназа аз тирозин диоксифенилаланин (ДОФА) ё
промеланин њосил мешавад, ки ин ба меланин мубаддал мегардад. Худи
меланосомањои пур аз меланин ба ғурушаҳои(гранулаҳои) пигментӣ табдил
меёбанд. Њуљайрањое, ки меланинро фурӯ мебаранд (фагоситоз), меланофаг ном
доранд. Меланоситњо ва меланофагњо дар пӯст, чашм ва пардањои мағзи сар љой
гирифтаанд. Онњо офариниши нейроэктадермалӣ доранд. Миќдори меланин дар
пӯст ва чашм аз фардият ва нажод вобаста буда, дар њар давраи синну сол дигар
мешавад.
Меланогенез ба воситаи дастгоњи асаб ва ѓадудњои дарунӣ танзим мешавад.
Синтези меланинро њормони меланинангезишкунандаи гипофиз, АКТГ,
њормонњои ѓадуди сипаршакл, њормонњои љинсӣ ва медиаторњои дастгоњи
симпатикии асаб ангезиш дода, мелатонину медиаторњои системаи
парасимнатикии асаб монеъ мегарданд. Њосилшавии меланинро нурњои
ултрабунафш ангезиш мекунанд. Барои њамин пӯсти одам аз таъсири офтоб сиёҳ
мешавад.
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Расми 17. а – пӯст мавриди беморрии Аддисон: дар қабати асосии эпидермис ҷамъшавиии меланоситҳо; дар
дерма миқдори зиёди меланофагҳо.
Расми 18. б – меланосити пуст. Дар ситоплазма миқдари зиёди меланосом. Я - Ҳаста. Электронограмма.
х10 000.

Вайроншавии мубодилаи меланин ба зиёдшавӣ ё камшавии микдори он
зоњир мегардад. Ин вайроншавињо метавонанд густаришёфта ё мањалӣ бошанд.
Вайроншавии мубодилаи меланин иќтисобӣ ва ирсӣ шуда метавонад.
Гиперпигментатсияи густаришёфтаи иќтисобии пӯст ё меланоз дар њолати
лоғаршавӣ аз касалињои тулонӣ, авитаминозњо (пеллагра, синга), зањролудшавӣ бо
гидрокарбонат (меланодермияи токсикӣ), касалињои ѓадудњои дарунӣ ба амал
меояд. Меланодермияи баландмеъёр њангоми касалии аддисон (расми 18.) дида
мешавад, ки сабабаш бештар бемории сил ё омоси ѓадудњои болои гурдањо
мебошад. Чунин гиперпигментацияи пӯст мавриди касалӣ ба он вобастагӣ дорад,
ки миќдори тирозин, ки барои њосили меланин ва адреналин лозим аст, зиёд
мегардад.
Меланози густаришёфтаи ирсӣ (ксеродермаи пигментӣ) аз њиссиёти
баланди пӯст нисбати нурҳои ултрабунафш вобаста буда, бо пайдошавии доѓњои
сиёҳ, гиперкератоз ва варами пӯст зоњир мегардад.
Ба меланози мањаллии иќтисобӣ меланози рудаи ғафс, ки дар натиљаи
ќабзият ба вучуд меояд, дохил мешавад. Ба меланози мањаллӣ холњои модарзодӣ
ва невусњо мисол шуда метавонанд. Невусњо аз хуљайрњои махсусе иборатанд, ки
аз леммоситњо (њуљайрањои Шванни) пайдо шуда меланин њосил мекунанд. Аз
невусњо омоси батсифат – меланома пайдо шудан мумкин аст.
Адренохром – ин маҳсули оксидшавии адреналин буда, монанди ғуруша
(гранул) дар њуљайрањои моддаи маѓзии ѓадудњои болои гурдањо љойгир мебошад.
Пигменти гурушии њуљайрањои энтерохромаффини аз триптофан њосил
шуда, дар ќисматњои гуногуни узвњои њозима пароканда ҷойгир мебошанд.
Њосилшавии ин пигмент ба синтези серотонин ва мелатонин вобаста аст. Дар
њуљайрањои омос, ки номи картсиноидро дорад, миќдори зиёди ғурушавии ин
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пигментро дидан мумкин аст. Њоло ҳамаи ҳуљайрањое, ки аминњои биогениро
њосил мекунанд (њуљайрањои энтерохромаффинии меъдаю рудањо, њуљайрањои В
ва С –и ѓадуди сипаршакл, њуљайрањои α ва β ѓадуди зери меъда, њуљайрањои
апарати юкстагломерулярии гурдањо, њуљайрањои А ва НА ѓадудњои болои
гурдањо) ба як системаи ѓадудњои дарунӣ муттањид карда шудаанд, ки номи
“гипоталамус дар атроф”-ро гирифтааст
(системаи АРUD).
Пигментњои чарбӣ (липопигментҳо).
Ба ин гӯрӯҳ пигментњои чарбию сафедагӣ – липофуссин, гемофуссин,
пигмент аз норасогии витамини Е, сероид ва липохромњо дохил мешаванд.
Липофуссин, гемофуссин, пигмент аз норасогии витамини Е ва сероид хосиятҳои
якхелаи химиявиро дошта, онњоро њамчун намудњои як пигмент – липофуссин
њисобидан мумкин аст.
Липофуссин – ин гликопротеиде мебошад, ки дар таркибаш чарбњо ва
асосан фосфолипидњо бартарӣ доранд. Дар зери микроскоп липофуссин њамчун
доначањои зард ё қаҳваранг дар ситоплазмаи ҳуҷайраҳо дида мешавад. Дар зери
микроскопи электоронӣ липофуссин бо шакли ѓурушаҳои сиёҳе, ки бо пардаи
сеқабатаи миелиномонанд пушонда шудаанд (расми 19.), намоён мегардад. Дар
таркиби липофуссин молекулањои ферритин њам мавҷуданд.

Расми 19. Липофусцин (Лф) дар ҳуҷайраҳои мушаки дил бо митохондрия сахт пайваст (М). Мф миофибриллҳо. Электронограмма. х21 000

Линофуссин дар чанд давра њосил мешавад. Ѓурушањои аввал ё ѓурушањои
пропигмент дар гирди ядрои њуљайра ба вучуд меояд, ва дар таркиби онњо
ферментњои митохондрияњо ва рибосомањо мављуданд. Ғурушањои аввал ба
комплекси Голљи дохил шуда, дар он ҷо худи пигмент синтез карда мешавад –
ѓурушањои зардчаи «љавон» ё норасидаи липофусцин. Ѓурушањои пигмент аз
маркази њуљайра ба атрофаш љой иваз карда, бо лизоссомањо абсорбсия
мешаванд. Дар натиља липофуссини расида, ки ќобилияти баланди ферментњои
лизосомавиро дорад, њосил мешавад.
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Њоло нодурустии назарияњое, ки гуё липофуссин пигменти фарсудашавӣ ё
“пигменти пирӣ” аст тасдиқ карда шудааст. Маълум гардид, ки липофуссин
ќисми муайяни њуљайра буда, аз бартарии равишњои худоксидшавие, ки ба
нигоњдории энергия дар њолати норасогии оксиген ба амал меояд, равона карда
шудаанд. Барои њамин маълум аст, ки дар ваќти паст шудани фаъолияти
ферментњои нафаскашӣ дар њуљайра ва зиёдшавии гликолиз миќдори зиёди
липофуссин љамъ мешавад.
Зиёдшавии миќдори липофуссин дар њолати паталогия липофусиноз
номида мешавад. Ду намуди липофуссинозро људо кардан мумкин аст: аввала ё
якуминдараҷа (ирсӣ) ва сонӣ ё дуюминдараҷа. Липофуссинози сонӣ бештар ваќти
атрофия ва пирӣ (атрофияи хокистарранги мушакњои дил,љигар),
баландфаъолиятии узв (липофуссинози мушакҳои дил дар ҳолати нуқсонҳои дил,
липофуссинози љигар дар њолати захми меъдаю рудаи дувоздаҳангушта) мавриди
фагоситоз (расми 20.) мушоҳида мешавад.
Липохромњо чарбњое мебошанд, ки дар карбогидратњои рангин мањлул
гардидаанд. Ба онњо каротиноидњо, сарчашмаи
њосилшавии витамини А
мансубанд. Ранги зарди чарбњо, ќишри ѓадудњои болои гурда, зардоби хун бо
липохромњо вобастагӣ доранд. Онҳо бо таъсири нурњои ултрабунафш бо ранги
сабз шуоъ медиҳанд. Дар ваќти касалии қанд липохром дар пӯст ва устухонњо
ҷамъ мешавад.

Расми 20. Липофуссинози ҷигар. Дар гепатоситҳо миқдори зиёди доначаҳои ноболиғи
липофусин.
Расми 21. Ниқрис.Ҷамъшавии намакҳои кислотаи пешобӣ бо реаксияи гиганҳуҷайравии
илтиҳобӣ дар атрофи онҳо.

Вайроншавии мубодилаи нуклеопротеидњо.
Нуклеопротеидњо аз сафеда ва кислотањои нуклеинӣ-кислотаи
дезоксирибонуклеинӣ (КДН) ва рибонуклеинӣ (КРН) иборат мебошанд. КДН
асоси хромасомањои ядро ва КРН рибосомњои тури дурушти эндоплазмӣ ва
ҳастачаро ташкил мекунад. Мубодилаи КДН ва КРН-и њуљайрањо бо њам вобаста
буда, дар зери назорати фаъолияти сафедањосилкунии њуљайра мебошад.
Кислотањои нуклеинӣ бо усулњои махсуси гистохимиявӣ муайян карда мешавад
(КДН бо усули Фелген ва КРН бо усули Браше). Маҳсули мубодилаи
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нуклеопротеидњо кислотаи пешоб ва намакњои он мебошад, ки бо пешоб хориљ
мегарданд.
Дар њолати вайроншавии мубодилаи нуклеопротеидњо миќдори зиёди
кислотаи пешобӣ ва намакњои он њосил мешаванд, ки онњо дар бофтањо љамъ
мешаванд. Ин њолат дар ваќти бемории ниқрис (падагра), санги гурда ва сактаи
пешобӣ дида мешавад.
Ниқрис (падагра аз калимаи юнони podos - пой ва agra - шикор ё «қапқон
барои пойњо») ин касалиест, ки асосашро љамъшавии намаки турши пешоб
(мочекислий натрий) дар мафосил (буғумҳо), ки боиси њамлаи дарди онњо
мегардад, ташкил медињад. Дар хун (гиперурикемия) ва пешоб (гиперурикурия)
микдори баланди намакњо ва кислотаи пешобро мушоњида кардан мумкин аст.
Бофтањое, ки дар онњо ин намакњо бо намуди кристалл ё массаи аморфи љамъ
мешаванд, мавт мегарданд. Дар гирди ин намакњо ва дар бофтаи
мавтгардидашуда илтињоб сар шуда, (расми 21.) њуљайрањои азимљусса пайдо
мешаванд. Намакњо асосан дар пардаи зулолӣ, тағоякњои мафосили хурди пойњою
дастњо, зоную пойпанљањо, тағоякњои гушњо ва ѓайра љамъ мешаванд. Бо зиёд
шудани намакњо дар гирди мафосил гирењњои ниқрисӣ пайдо мешаванд ва
деформасияи буғумҳо ба вуҷуд меояд.
Дар гурдањо намакњои кислотаи пешоб дар найчањо љамъ шуда, ба пайдо
шудани илтињоб ва склерози онњо сабабгор мешавад. Чунин гурдањоро гурдањои
ниқрисӣ меноманд.
Бисёр ваќт вайроншавии модарзодии мубодилаи нуклеопротеидњо
сабабњои ниқрис мебошанд (ниқрисӣ аввала). Дар инкишофи ниқрис истеъмоли
зиёди ѓизоњои серсафедаи њайвонӣ нақши калонро мебозанд. Ниқрис дар бисёр
њолат оќибати баъзе касалњо, аз он љумла касалињои гурдањо ва хун буда
метавонад.
Санги пешоб њам монанди ниқрис аз вайроншавии мубодилаи пуринњо ба
амал омада метавонад. Дар ин њолат дар гурдањо ва маљрои пешоб асосан
намакњои урат љамъ мешаванд.
Сактаи пешобӣ бештар дар кудакони навзоде, ки аз 2 шабонарӯз беш умр
надиданд вохӯрда, бо љамъшавии намакњои пешоб ва аммоний дар найчањои
љамъкунандаи гурдањо зоҳир мегарданд. Дар ваќти буридани чунин гурдањо
намакњои кислотаи пешоб монанди рахњои зарди сурхчатоб ба назар намоён
мешаванд.
Вайроншавии мубодилаи маъданњо (дистрофияи маъданӣ).
Маъданњо дар сохтори њуљайраву бофтањо иштирок карда, дар таркиби
ферментњо, гормонњо, витаминњо, пигментњо ва комплексњои сафедагӣ
мавҷуданд. Онњо њамчун катализаторњои биологӣ дар мубодилаи моддањо
иштирок карда, дар мутаносиби муқаррарии кислотаю асосњо нақши калонро
мебозанд. Вайроншавии мубодилаи калсий, калий, мис ва оњан бештар ањамияти
амалӣ доранд.
Вайроншавии мубодилаи калсий. Хосияти гузаронишии пардаи
њуљайрањо, ангезиши асабу мушакњо, лахтабандии хун, танзими мутаносиби
кислотаю асосњо ва сохтори скилет аз миќдори калсий вобастааст. Калсий ба
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организм бо ѓизо дохил шуда, бо намуди фосфатњо дар ќисми болоии рудаи борик
ҷаббида мешавад. Барои љаббидани калсий нақши калонро витамини Д мебозад,
чунки у барои њосилшавии намакњои фосфории њалшавандаи калсий ёрӣ
мерасонад. Калсий дар хун ва бофтаҳо ба миќдори зиёд (0,1-0,12 г/л ё 10-12 мг/%)
бо ёрии сафедањо ва ангидриди карбон дошта мешавад. Манбаи асосии калсий дар
устухонњо љой гирифтааст. Дар моддаи виҷии устухонњо калсий устувор буда
дар моддаи исфанҷии онњо – эпифизу метафизњо ноустувор мебошад.
Дохилшавии калсий бо хурок ва аз манбањо бо хориљшавии он бо рудањои
ѓафс, гурдањо, љигар (талха) ва баъзе ѓадудњо мутаносиб аст. Мубодилаи калсий
ба воситаи дастгоњи нейро-гуморалӣ танзим карда мешавад. Роли калонро ѓадуди
сипаршакл (калситонин) ва ғадуди назди он (паратгормон) мебозанд. Дар натиљаи
паст шудани фаъолияти ѓадуди назди сипаршакл (паратгармон) калсийро аз
устухон мешӯяд ва њосилшавии калситонин (калцитонин калсийро аз хун ба
бофтаи устухон дохил мекунад) миќдори калсий дар хун кам мешавад.
Барзиёдшавии паратгармон ва камшавии калситонин ба гиперкалсемия (баланд
шудани микдори калсий дар хун) оварда мерасонад. Дар бофтањо калсий бо усули
нуқрагии Косса муоина карда мешавад. Вайроншавии мубодилаи калсий ба
калсинозњо ё дистрофияи оњакин ё оҳакҳосилшавӣ зоњир мегардад. Љамъшавии
калсий дар њуљайрањо ва берун аз онњо бо намуди доначањои хурд ё микролитњо
дида мешавад.
Механизми пайдошавии калсинозњо гуногунанд. Аз њамин сабаб чунин
намудњои оњакшавиро људо кардан мумкин аст: метастазӣ (решагӣ) дистрофикӣ
ва мубодилавӣ.
Калтсинозӣ (оњакњосилшавӣ) метастазӣ асосан густаришёфта мебошад.
Сабаби асосиаш гиперкалтсемия мебошад, ки он дар натиљаи зиёдшавии
паратгормон ва камшавии калтситонин ба амал меояд. Барои њамин метастазњои
оҳакинро њангоми якбора шикастани устухонњои бисёр,
касалии миеломӣ,
плазмацитома, решадавонии саратон ва устухонњо, остеодистрофияи
гиперпаратиреодӣ, касалињои рудаи ѓафсу гурдањо ва зиёд хориљ шудани
витамини D дида метавонем.
Оњак бештар дар увзњое пайдо мешавад, ки онњо мањсулоти турш њосил
карда, таркибашон хосияти ишқориро мегирад. Бинобар њамин оњак дар шушњо,
пардаи луобии меъда, гурдањо, мушакњои дил (расми 22.) ва девори шараёнњо
(расми 23.) љамъ мешавад. Намуди зоњирии узвњо ва бофтањо дигаргун
намешаванд. Дар ваќти буридани узв заррачањои сафеди сахт ба чашм мерасад.
Дар гирду атрофи оњак илтињоб ба амал омада, макрофагњо ва њуљайрањои
азимљусса пайдо мешаванд.
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Расми 22. Метастазҳои оҳакӣ дар миокард.
а— микроскопӣ:оҳакҳосилшавӣ дар нахҳои миокард(ранги сиёҳ);
б— электронограмма: намакҳои калсий(СК) дар митохондрия (М).x40000.

Оҳакњосилшавӣ ё петрификатсия асосан равиши мањалли буда, калсий дар
бофтаҳои мавтгардида чамъ мешавад. Сабаби асосии оҳакҳосилшавии дистрофӣ
ин вайроншавии њолатњои физикавию химиявии бофтањо мебошад. Онњо калсиро
аз хун ва моеъи бофтагӣ ба худ љаббида мегиранд. Нақши асосиро ишқоршавии
бофтањо ва баландшавии фаъолияти фосфотазњо мебозанд. Дар бофтањо дар
њолати оњакҳосилшавии дистрофӣ пайвастагињои оњаки сахти сангмонанд њосил
мешаванд (петрификатњо).

Расми 23. Оҳакҳосилшавии дистрофикии девораи рагҳо. Дар ғафсии тамғаи фиброзӣ
ҷамъшавии оҳак намудор аст.

Вайроншавии мубодилаи оњан. Оњан асосан дар таркиби гемоглобин
мавҷуд аст. Аломатњои морфологии вайроншавии мубодилаи оњан ба пигментњои
гемоглобиногенӣ вобастаанд. (ба фасли пигментњои гемоглобиногенӣ назар
кунед).
Вайроншавии мубодилаи калий. Калий ин элементи муҳимтарини ҳуҷайра
ба ҳисоб рафта, дар сохтори ситоплазма нақши калонро мебозад ва мубодилаи
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сафеда ва чарбҳоро мӯътадил дошта, дар танзими нейроэндокринӣ иштирок
мекунад. Зиёдшавии миқдори калий дар хун гиперкалиемия номида шуда,
ҳангоми бемории Аддисон мушоҳида карда мешавад. Ҳангоми норасогии калий ва
вайроншавии мубодилаи он фалаҷи такроршаванда – бемории ирсӣ ба амал меояд.
Пайдошавии сангњо.
Сангњо ё конкрементњо (аз калимаи лотинии concrementum -пайвастаги)
ин њосилањои сахте мебошад, ки дар ковокии узвњо ва ё маљрои ѓадудњо озодона
хобидаанд. Сангњо аз такшинии намакњои моеъе, ки дар ковокињо ва маљроњо
мављуданд, њосил мешаванд. Намуди сангњо шакл, њаҷм, ранг ва сохтор дар ваќти
буридан гуногунанд. Сангњои калон ва тамоман хурд (микролит) вомехӯранд.
Намуди санг бештар ба шакли ковокии узв монандӣ дорад. Сангњо дар масонаю
(расми 24) талхадон лунда ё байзашакл, дар њавзњо ва косачањои гурдањо шохдор,
дар маљрои ѓадудњо силиндрмонанд шуда метавонанд. Санг метавонад як дона ё
бисёр шавад. Сатҳи сангњо суфта ё дурушт мебошанд (оксалатњо масалан
монанди меваи тут мебошанд). Сангњои дурушт ба пардаи луобии узвњо иллат
расонида, сабаби илтињоби узв мегардад.

Расми 24. Санг дар шошадон.

Ранги сангњо аз таркиби химиявиашон вобаста буда, гуногун мешаванд –
сафед(фосфатњо), зард (уратњо), сиёњи ќањваранг ё сиёҳи сабз (пигментӣ). Дар
ваќти буридани санг—сатњи буридашуда сохти радиалӣ(кристаллоидӣ) ё қабатӣ
(коллоидӣ) ва ё радиалию ќабатӣ (кристаллию колоидӣ) доранд. Таркиби
химиявии сангњо њам муҳталиф(ҳархела) мебошад. Сангњои талха холестеринӣ,
пигментӣ, оњакӣ ё омехта (сангњои мураккаб)мешаванд. Сангњои пешоб уратӣ,
фосфатӣ, оксалатӣ, систеинӣ ва ксантинӣ мешаванд. Сангњои найчањои шуш
оҳакӣ мебошанд.
Бештар сангњо дар талхадон ва роњњои пешобгузар ба вучуд омада, боиси
касалии санги талхадон ва санги пешоб мешаванд. Сангњо дар маљрои ѓадуди зери
меъда, ѓадудњои оби дањон, роњњои нафаскашӣ њосил мешаванд. Санги вариди
(флеболит), суддати (тромби) оњакгардидашуда мебошад. Санг дар рудањо њам
њосил мешавад (копролитњо).
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Патогенези сангњосилшавӣ мураккаб буда, омилњои умумӣ ва маҳаллиро
ҷудо кардан мумкин аст. Ба омилњои умумӣ вайроншавии мубодилаи моддањо
(иќтисобӣ ва ирсӣ) дохил мешаванд. Нақши асосиро вайроншавии мубодилаи
чарбњо (холестерин), нуклеопротеидњо, баъзе карбогидратҳо ва маъданњо
мебозанд.
Ба омилњои мањаллӣ вайроншавии тарашшуњњосилшавӣ, таназзули
тарашшуњ ва илтињоби узвњо мансубанд. Санг ва илтиҳоб бо ҳамдигар таъсир
карда, ба рушди якдигар кумак мекунанд.
Механизми сангҳосилшавӣ аз ду равиш иборат аст: њосилшавии қолаби
органикӣ ва кристаллизатсияи намакњо.
Ањамият ва оќибати сангњосилшавӣ метавонад нињоят хавфнок шавад. Санг
ба бофта таъсир карда, сабабгори мавти у мегардад (ҳавзањои гурдањо, талхадон,
ва ѓайра). Сангњо бисёр ваќт сабаби илтињоби узвњо шуда метавонанд. Агар онњо
роњњои талхагузарро банданд, пас зардшавӣ ва агар пешобгузарро
банданд,гидронефроз ба амал меояд.

МАВТ (НЕКРОЗ)
Мавт (аз юнони «nekrozis» мавт, муриш)- муриши ҳуҷайраҳо ва бофтаҳо дар
организми зинда ва қатъ гардидани қобилияти ҳаётии ин ҳуҷайраҳо ва бофтаҳо
мебошад.
Раванди мавт якчанд давраро мегузарад: 1) паранекроз ё назди мавтӣ ба мавт
монанд буда, аммо барқароршаванда аст; 2) некробиоз ин дигаргуниҳои
дистрофикии барқарорнашаванда буда дар онҳо вокунишҳои катаболитикӣ
нисбат ба анаболитикӣ бартарӣ доранд; 3) марги ҳуҷайра, ки вақти саршавиашро
муайян кардан душвор аст; 4) аутолиз - ин таҷзияи субстрати мавт бо таъсири
ферментҳои гидролотикии ҳуҷайраҳои мавтгардида ва макрофагҳо мебошад.
Аутолиз ва мавт мафҳумҳои гуногунанд, аммо аз ҷиҳати морфологӣ асосан
дар вақти бо чашми номусаллаҳ ва бо микроскоп омӯхтани узвҳо ва бофтаҳо онҳо
якхела мебошанд. Равишои некробиотикӣ ва мавтӣ доимо дар бадани солим
мушоњида карда мешаванд, чунки амалиёти њар як фаъолияти сарфи махсуси
моддиро талаб мекунад. Масалан њиљоби пӯст, роњњои нафаскашӣ, узвњои
њозима, узвњои роњи пешобӣ ва таносуби доимо мавт гашта, боз таљдид мешаванд.
Ба ѓайр аз ин ќисми зиёди њуљайрањои организм доимо гирифтори пирӣ ва марги
табии буда, боз аз нав таљдид мегарданд. Гуногунии умри њуљайрањо дар зери
назорати ќонуниятњои ирсӣ мебошанд. Пас аз марги табиӣ таљзия ё аутолизи
њуљайра ба амал меояд, ки асоси физиологї дорад.
Хулоса дар организми солим доимо равандњои мавти физиологӣ ва
барќароршавӣ ё таљдид содир мешаванд, ки онњо барои мунтазамии ќобилияти
њаёт равона шудаанд.
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Гирифтори мавт, як ќисми њуљайра, тамоми њуљайра, гурӯњи њуљайрањо, як
ќисми бофта ё узв ё тамоми узв шуда метавонанд. Барои њамин дар баъзе њолат
мавт фаќат бо усули микроскопӣ муайян карда мешавад, аммо баъзан онро бо
чашми номусаллањ дидан мумкин аст.
Аломатњои микроскопии мавт: Ба аломатњои микроскопии мавт
дигаргунињои махсуси њуљайрањо ба моддаи байнињуљайравӣ дохил мешаванд.
Дигаргунињои њуљайрањо аз таъѓироти ҳаста ва ситоплазма сар мешаванд.
Пажмурдашавии ҳаста (расми 25) аз конденсатсияи хроматин- кариопикноз,
порашавӣ-кариорексис (расми 26) ва њал шудани ин порањо- карилизис (расми 27)
иборат аст. Пикноз, рексис ва лизис даврањои пай дар пай буда, љараёни ангезиши
гидролазањо, рибонуклеазањо ва дезоксирибонуклеазањоро инъикос мекунанд.
Гидролазањо аз нуклеотидњо гурӯњњои фосфатиро људо карда, кислотањои
нуклеиниро озод мекунанд, ки онњо ба равиши деполяризатсия гирифтор
мешаванд.

Расми 25. Кариопикноз. Электронограмма. Ҳаста (Я) ҳаҷман хурд шудааст, кариоплазма
сахт ҳастача нонамоён. Дар ситоплазма қатраҳои моеъ (В), митохондрия хира (М),
комплекси Гольджи ( АГ ) ҳаҷман хурд , ЭС — тури эндоплазматикӣ. X 17 500 (по В. Г.
Шарову).
Расми 26. Кариорексис. Мавти фолликулаҳои испурҷ .

Дар ситоплазма денатуратсияю коагулятсияи сафедањо ба амал омада,
ултраструктурањои он мавт мешаванд. Ин дигаргуншавињо метавонанд фаќат як
ќисмати ситоплазмаро фаро гиранд- мавти лонагии коагулятсионӣ (расми 28).
Агар мавт тамоми ситоплазмаро фаро гирад, онгоњ сухан дар бораи коагулятсияи
ситоплазма меравад. Дар баъзе маҳал коагулятсияи ситоплазма
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Расми 27. Кариолизис.Мавти ҳиҷоби нефрон мавриди норасогии шадиди гурдаҳо.
Расми 28. Мавти лонагии коагулятсиони. Х 12000.

ба порашавии он меоварад (плазморексис). Дар охир пардањои порашудаи
сохтори њуњайра обро ба худ љалб карда, гидротатсия мегарданд (плазмолиз).
Обшавӣ метавонад тамоми њуљайраро (ситолиз) ё ќисми онро фаро гирад (мавти
лонагии коликватсиони ё дистрофияи обдор) (расми 29). Дар ваќти обшавӣ дар
атрофи њуљайра баркароршавии пардаи берунии он мумкин аст. Асоси
дигаргунињои ситоплазма (коагулятсия; плазморексис ва плазмолизис) ва ҳастаро
дар ваќти мавт фаъолияти ферменњои гидролитикӣ лизосомањо ташкил медињанд.
Дигаргуншавињои моддаи байнињуљайравӣ дар ҳолати мавт, њам худи моддаи
байнӣ ва њам сохтори нахњоро фаро мегирад.
Дар моддаи мобайнӣ деполяризатсияи гликозаминогликанњо ва якљошавии
он ба сафедањои хун ба амал омада, варам ва об мешавад. Нахњои коллагенӣ њам
варам карда, бо сафедањои хун (фибрин) оѓушта шуда, ба массаи яклухти шаффоф
мубаддал гашта дар охир пора-пора ва об мешавад.
Нахњои эластикӣ њам аввал варам карда, пас пора-пора, њал мешаванд
(эластолиз). Нахњои ретикулярӣ назар ба дигар нахњо дуру дароз бе таъѓир
мемонанд, аммо дар охир онњо њам пора-пора мешаванд. Дигаргуншавињои
нахњои асаб њам ба дигаргуншавињои дар боло зикр шуда, монандӣ дорад. Дар
порашавии нахњои коллагенӣ, эластин, нақши асосиро ферментњо-колагеназа ва
эластаза мебозанд. Хулоса, дар ваќти некроз дар моддаи мобайнӣ мавти
фибриноидӣ ба амал меояд. Дар баъзе мањал варам, луобзеркунӣ ва мавти
колликватсионӣ њам шуданаш мумкин аст.
Дар њолати мавти бофтањои чарбӣ равандњои липолитикӣ бартарӣ доранд.
Чарбњои нейтралӣ ба ќисмњо људо шуда, кислотањои чарбӣ ва собун хосил
мешавад, ки онҳо сабаби илтињоб ва ба
вуљуд омадани липогранулема
мешаванд(ба ќисмати илтињоб назар кунед). Дар ваќти мавти њуљайрањо
равандњои коагулятсионӣ ва коликватсионӣ њамдигарро иваз мекунанд ва дар њар
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њолат ин ё он равиш бартарӣ дорад. Бинобар ин ду намуди мавтро људо карда
метавонем: мавтии хушк (коагулятсионӣ) ва тар (колликватсионӣ).

Расми 29. Мавти коликвасионии ҳиҷоби ҷуйчаҳои гурда (дистрофияи обдор).
Расми 30. Детрити бофтањо. порашавии њуљайра ва моддаи мобайнӣ дар љои

мавт.
Дар ваќти порашавии њуљайра ва моддаи мобайнӣ дар љои мавт детрити
бофтањо (расми 30) пайдо мешавад. Гирди мавтро илтињоби демаркатсионӣ
(сарњадљудокунанда) мегирад (ба ќисмати илтињоб назар кунед). Дар њолати мавт
бофтањо ѓилзат, ранг ва бӯи худро таъѓир медиҳанд. Якхел ваќт бофтаи
мавтгардида пажмурда ва об мешавад (миомалятсия, энсефиломалятсия аз юнони
malakas мулоим дар дигар њолат сахт ва хушк мумификатсия) мегардад. Бофтаи
мурда рангаш парида ё ранги сафеди зардчатоб дорад. Ҷои мавтшудаи гурдањо,
испурҷ, мушакњои дил, сафеди зардчатоб аст, чунки дар ин љойњо њаракати хун
ќатъ мегардад. Баракс, агар љои мавтшуда бо хун якљоя шавад, онгоњ вай ранги
сиёњи сурхчатобро мегирад. Масалан: мавти сиркулятории (њаракатӣ) шушњо дар
њолати бозистодани хун дар варид, љойњои мавти пӯст, рудањо ва захм ранги
хокистарранг ё сиёҳ дорад. Дар ваќти пӯсидан бофтаи мавтгардида бӯи бад пайдо
мекунад.
Суръати љараёни мавт аз чанд сабабњо вобаста буда, яке аз асоситаринаш
фаъолияти мубодилањо дар њуљайрањои зинда ва меъёри фаъолиятнокии
ферментњо мебошад. Барои њамин мавт бештар дар узвњое, ки фаъолияти баланд
дорад (дар дил, гурдањо, нейронњо ва мағзи сар) ба амал меоянд. Ба ѓайр аз ин
мавт ба хосияти омилњо (ќувва, давомнокӣ ) ва механизми таъсири онњо
(мустақиман ё ѓайримустақиман) вобаста мебошад.
Механизмњои пайдоиш: механизми пайдоиши мавти њуљайрањою бофтањо
мураккаб буда, аз хосиятњои омилњои патологӣ, сохтору фаолияти бофтањо,
ќобилияти худњифзии онњо ва ирсият вобаста мебошанд. Вобаста ба механизми
таъсири омили патологӣ ду намуди мавтро фарќ мекунанд: мавти бевосита ва
бавосита. Мавти бевосита бо таъсири мустаќими омили патологӣ вобаста буда,
мавти бавосита бошад бо иштироки дастгоњњои рагњои хунгард ва
нейроэндокринӣ ба амал меояд. Мавти бевосита бештар дар тифлони дар батни
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модар буда ва навзодон ба амал омада, ба омилњои сироятӣ ва зањролудшавӣ
вобастагӣ доранд (масалан мавти васеъпањншудаи узвњои дарунии љанин дар
ваќти касалии обакон, сепсис ва токсоплазмоз). Мавти бавосита асосан дар
одамони калонсол вомехӯрад.
Вобаста ба сабабњо чунин намудњои мавтро
фарќ мекунанд: 1) садамавӣ; 2) заҳрӣ; 3) трофоневротикӣ; 4) аллергӣ; 5) рагӣ.
1. Мавти садамавӣ дар ваќти таъсири бавоситаи омилњои физикавию химиявӣ
ба бофта ба амал меояд. Ин намуди мавт масалан, баъди таъсири њарорати паст
(сармозанӣ) ё баланд (сухтагӣ) ва таъсири барќ ба узв пайдо мешавад. Чунин
намуди мавт бо таъсири кислотаю ишќорњое, ки консентратсияи баланд доранд,
низ ба вуљуд меояд.
2. Мавти зањрӣ дар натиљаи таъсири зањрњо (микроб ва ѓайримикробӣ) ба амал
меояд (мавти бевосита). Ба чунин намуди мавтњо дар њолати илтињоби вижаи сил,
оташак, махав ва склерома мансуб аст. Ҷойњои мавти бофта дар ваќти илтињоби
вижаи хушк, сафеду зардчатоб шуда, ба фила монандӣ дорад. Бинобар њамин
чунин мавтро мавти филагӣ ё казеозӣ меноманд.
3. Мавти трофоневротикӣ дар натиљаи вайроншавии ѓизои асаби бофта (мавти
бавосита) ба амал меояд. Дар њолати вайроншавии гардиши хун, ба амал омадани
дистрофия ва мавт ба назар мерасад. Мисол мавти трофоневротикӣ яғир шуда
метавонад.
4. Мавти аллергӣ дар бадани њасосс ба амал омада, бо таассури баландњасоссии
фаврӣ зоњир мегардад. Бештар ин намуди мавт бо фавти фибриноидӣ мансуб
буда, дар ваќти касалињои сирояткунанда, аллергӣ ва аутоиммунӣ ба амал меояд.
Яке аз мисолњои намоёни ин намуди фаъол падидаи Артюс мебошад (мавти
бофтањо дар љои фиристодани такрории антиген).
5. Мавти рагӣ дар њолати вайроншави ё ќатъгардидани њаракати хун дар
шараёнњо аз сабаби лахтабандӣ (тромбоз), эмболия ва ташшануљи давомнокии
рагҳои хунгард (мавти ангиогенӣ) ба вуљуд меояд. Нарасидани миќдори хун дар
бофта сабаби норасогии хун (ишемия) ё оксиген (гипоксия) шуда, ба ќатъ
гардидани вокунишњои оксидшавию барќароршавӣ ва дар охир ба мавти
њуљайрањо оварда мерасонад (мавти ишемикӣ). Мавти ишемикиро сакта њам
меноманд.
Фаъолияти шиддатноки узв њангоми ноќисии гардиши хуни коллатералӣ дар
инкишофи мавти рагӣ наќши калонро мебозад. Масалан, мавти ишемикии
мушакњои дил аз сабаби шиддатнокии фаъолияташон, ки дар њолати
атеросклерози вариди дил ба амал меояд.
Мавти рагӣ яке аз намудњои васеъпањншудаи мавтњо мебошад. Вай дар
њолати бисёр касалињое, ки асосашонро ангионевроз ва таъѓирёбињои шараёнњо
ташкил
мекунанд
(атеросклероз,
фишорбаландии
хун,
илтињоби
сурохтангкунандаи артерияњо, касалии Руйно) дида мешавад. Дар баъзе њолат
мавти рагӣ аз сабаби муассилии хун дар узв, яъне гардиши хун бо роњи «кутоњ»
ба амал меояд. Ҳамин механизми асосии мавти моддаи ќишрии њарду гурда
(расми 31), мавти марказии порчањои љигарро ташкил медињад. Ҳоло чунин
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намудњои клиникию-морфологии мавтро фарќ мекунанд: 1) коагулятсионӣ, 2)
колликватсионӣ, 3) гангрена(қарасон), 4) секвестор, 5) сакта.

РАСМИ 31. Мавти паҳнгаштаи қабати қишрии гурда(мавтӣ моддаи ќишрии њарду
гурда). Намуд мавриди буриш

1.Мавти коагулятсионӣ (хушк) мавтест, ки љойњои мурдашуда хушк шуда, ва
ранги хокистаранги зарчатоб доранд. Асоси мавти хушкро коагулятсияи сафедањо
ташкил дода, моддањои душворњалшавандае њосил мешаванд, ки ба онњо
ферментњои гидролитикӣ таъсир намекунанд ва бофта беоб мешавад. Мавти
коагулятсионӣ дар бофтањое ба амал меояд, ки он сафедаи зиёд ва оби кам дорад.
Масалан, мавти мумиёмонанд
ё Сенкери (аввалинбор Сенкер ба ќалам
гирифтааст), мушакњо дар њолати як гурӯњ касалињои сирояткунанда (домана) ва
садама; мавти филагӣ њангоми сил, оташак, махвав ва лимфагранулематоз; мавти
фибриноидӣ дар ваќти касалињои аллергӣ ва аутоиммунӣ.
2.Мавти колликватсионӣ (тар) ин мавтест, ки дар њолати он бофтањои мурда об
мешаванд ва носур пайдо мешавад. Ин намуди мавт бештар дар бофтањое пайдо
мешавад, ки онњо сафедаи кам ва оби зиёд доранд. Дар ин њолат таъсири
ферментњои гидролитикӣ нињоят баланд аст. Яке аз намуди асосии мавти тар дар
маѓзи сару њароммаѓз дида мешавад бофтањои мавтшуда ё мулоим мегардад ё об
мешавад. Одатан лонаи мулоими хокистарранги (сактаи ишемикӣ) маѓзи сар
шакли нодуруст дошта, ба массаи шуламонанди хокистарранг монанд аст. Дар
ваќти об гаштани массаи мавти хушк сухан дар бораи колликватсияи сонӣ
меравад.
3.Гангрена (ќарасон) (аз калимаи юнонӣ гирифта шудааст) ин мавти бофтаи ба
муњити беруна њамшафат мебошад (њаво, миробњо). Бофтањо хокистарранг ё сиёњ
мешаванд, зеро пигментњои хун ба сулфиди оњан мубаддал мегарданд. Ду навъи
гангренаро фарќ мекунанд: гангренаи хушк ва тар.
Дар њолати гангренаи хушк бофтаи мурда бо таъсири њаво хушк мешавад,
ҷаббида ва тарангҷида шуда, ба бофтаи мумгашта мубаддал мегардад. Барои
њамин гангренаи хушкро мумификатсия (расми 32) (мумгашта) меноманд.
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Гангренаи хушк бештар дар пойњо мавриди атеросклероз ва тромбози (суддат)
шараёнњо (гангренаи атеросклерозӣ), дар њолати сармозанӣ ё сухтан, касалињои
сирояткунанда ба амал меояд.

Расми. 32. Қарасони хушки пой.

Дар ваќти гангренаи тар бофтаи мурда бо таъсири бактерияњои пӯсишовар
дучор шуда варам мекунад ва бӯи ѓализ људо мекунанд. Гангренаи тар бештар дар
бофтањое пайдо мешавад, ки оби зиёд доранд. Пайдоиши онро вайроншавии
гардиши хун (боз истодани хун дар варидњо) ва лимфањо (боз истодани лимфа) ба
амал меоваранд. Гангренаи тар дар шушњо, рудањо (суддати рагњои хунгарди
чини даруни меъда) бештар мусоидат мекунанд. Дар ваќти касалии
сирояткунандаи кӯдакон (сурхча) гангренаи тари бофтањои лунҷ пайдо мешавад,
ки онро нома (аз юнони саратони оби) меноманд. Яке аз намуди гангрена яғирњо
мебошанд, ки онњо мавти сатњњои гуногуни бадан (пўст, бофтањои мулоим) буда
аз таъсири фишори давомнок пайдо мешаванд. Бинобар њамин яғирњо дар гўшти
ќафаси сина, сутунмўњра ва ронњо зоњир мегарданд. Яғирњо бештар дар беморони
лоѓару пир дида мешаванд. Барои њамин чунин яғирњоро мавти зафъи пирӣ
меноманд.
4.Секвестр-мањали бофтаи мурдаест, ки аутолиз намешавад ба бофтаи
пайвандӣ мубаддал намегардад ва озодона дар миёни бофтањои зинда љой
гирифтааст. Секвесторњо асосан дар бофтаи устухон (расми 33) мавриди
илтињоби маѓзи он (остеомиелит) ба вуљуд меояд. Дар атрофи секвестори устухон
ѓилофак ва ковокии пур аз чирк пайдо мешавад. Дар баъзе мањал секвестор аз
ковокӣ ба воситаи сурохие берун мешавад. Баъди тамоман берун шудани
секвестор сурохӣ махкам мешавад.
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Расми 33. Секвестр ҳангоми остеомиелит.

5.Сакта - мавти бофтањо, ки дар натиљаи вайроншавии гардиши хун ба амал
меояд.
Оќибати мавт гуногун аст. Баъзан дар атрофи мавт илтињоби реактивӣ сар
шуда, љои мавтшудаи бофтаро мањдуд мекунад, ки нишонаи оќибати мусбати
мавт аст. Ин гуна илтињобро илтињоби демаркатсионӣ (мањдудкунанда) ва доираи
худро доираи демаркатсионӣ меноманд. Дар ин доира рагњои хунгард васеъ шуда
пурхун мешаванд, варам ва миќдори зиёди лейкоситњо пайдо шуда, ба воситаи
ферментњои гидролитикӣ, лейкоситњо массаи мавтгардида об мешавад. Сипас,
њуљайрањои бофтаи пайвандӣ зиёд шуда ва он тамоман љои мавтшударо фаро
мегирад. Бо бофтаи пайвандӣ фаро гирифтани массаи мавтшуда номи
организатсияро (нумуи таҷдидии бофтаи пайвандӣ) дорад. Агар гирду атрофи
массаи мавтшуда бо парда маҳдуд шавад, онгоњ сухан дар бораи њосилшавии
ѓилофак (инкапсулатсия) меравад. Агар дар массаи мавтшуда намакњои калсий
љамъ шаванд, пас оњакњосилшавӣ (петрификатсия) ба амал меояд (ба ќисми
«Вайроншавии мубодилаи маъданњо» назар кунед). Дар баъзе мањал дар љои
мавтшуда устухон њосил мешавад (оссификатсия). Дар ваќти об шудани массаи
мавтгардида ба љои он ковокӣ – носур пайдо мешавад.
Агар дар љои мавт фасод пайдо шуда, боиси оризањо гардад, аз оќибати
манфии (нохуши) мавт шањодат медињад.
Ањамияти мавтро асоси он маълум мекунад. Аз баски мавт ин марги
«мањаллӣ» аст, пас мавти узвњои њаётан зарур сабаби марги одам мегарданд.
Масалан, сактаи дилу маѓзи сар, мавти ќишри гурдањо, мавти тараќќикунандаи
љигар, мавти шадиди ѓадуди зери меъда. Агар ба љои мавт фасод пайдо шавад, он
гоњ фасод метавонад сабабгори илтињоб ва сепсис гардад.
МАРГ, НИШОНАҲОИ МАРГ, ДИГАРГУНИҲОИ БАЪДИ МАРГӢ.
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Марг – тамоман қатъ гардидани фаъолияти организм мебошад. Бо фаро
расидани марг одам ё бемор ба ҷасад мубадал мегардад.
Вобаста аз сабабҳо чунин намудҳои маргро ҷудо мекунанд:
1. Марги табии ё физиологӣ.
2. Марги маҷбурӣ.
3. Марг дар натиҷаи гузаронидани касалиҳои гуногун.
Марги табии ё физиологӣ дар пиронсолон ва дарозумрон дида мешавад. Дар
тули ҳаёт, дар давоми 80-90 соли умр тамоми ҳуҷайраҳои организм фаъолияти
худро аз иптидо то интиҳо иҷро намуда фарсуда шуда, мефавтанд. Дар натиҷа
марги табии ё физиологӣ фаро мерасад.
Марги маҷбурӣ дар натиҷаи маҷбуран ё дар зери таъсири омилҳои гуногун ба
амал меояд. Ба ин мисол шуда, метавонад: садамаҳои нақлиётӣ, худкушӣ,
парондан, сухтан, ғарқшавӣ ва ҳоказо. Марги маҷбурӣ аз сину сол вобастагӣ
надошта, дар сину солҳои гуногуни ҳаёт ба амал меояд.
Марг дар натиҷаи гузаронидани касалиҳои гуногун. Дар натиҷаи
гузаронидани касалиҳои гуногун, ба монанди бемориҳои сироятӣ, саратонӣ,
бемории сил, брусселлёз, захми меъда ва ғайраҳо, дар организм дигаргуниҳое ба
амал меояд, ки ин дигаргуниҳо сабабгори марги бемор мегардад. Ин намуди марг
низ аз сину сол вобастагӣ надорад.
Вобаста аз он, ки равиши марг баргарданда аст ё барнагарданда, ду намуди
маргро ҷудо мекунанд: марги клиникӣ ва биологӣ.
Бо фаро расидани марг одам ё бемор ба ҷасад мубадал гашта, чунин
нишонаҳои онро фарқ мекунанд: 1.пастшавии ҳарорати бадани ҷасад (algor
mortis) ин нишона дар ҳолати фаро расидани марг, ки сабабаш , бозистодани
гардиши хун мебошад. 2.шахшавии ҷасад (rigor mortis), дар ҳолати нест шудани
кислотаи аденозинтрифосфор дар мушакҳои бадан ва бо ҷамъшавии кислотаи
ширӣ дар онҷо, ҳангоми реаксияи анаэробӣ ба вуҷуд меояд. Шахшавии ҷасад
асосан баъди 2-5 соат пайдо шуда, баъди 2-3 шабонарӯз ба итмом мерасад. 3.
хушкшавии ҷасад ҳангоми бухор шудани нами аз бадани ҷасад, ки метавонад
қисман дар баъзе ҷойҳо бошад ва ё ин, ки тамоми бадани ҷасадро фаро
гирад(мумификатсияи ҷасад). Пеш аз ҳама хушкшавии пӯст, чашм ва пардаҳои
луобӣ ба вуҷуд меояд. Пардаҳои луобӣ хушк, сахт ва рангашон хокистарранг
мешавад. 4.Тақсимшавии хун. Ҳангоми тақсимшавии хун варидҳо пурхун шуда,
шараёнҳо холи мешаванд. Дар варидҳо ва ковокиҳои дил лахташавии хун ба
вуҷуд меояд, ки ранги зард ё сурхро гирифта, ғилзатнокиаш милоим ва ёзанда
мешавад. 5.Пайдо шудани доғҳои ҷасадӣ. Дар ҳолати тақсимшавии хун ба вуҷуд
омада, баъди 3-6 соат дар варидҳои поёни ҷасад гипостаз ба вуҷуд меояд, ки онҳо
ба монанди доғҳои сурху-сиёҳчатоб, ки дар вақти фишор додан беранг мешаванд,
ба назар мерасад. 6. Пӯсидани ҷасад. Пӯсидани ҷасад ҳангоми аутолизӣ он бо
ферментҳои гидролитикии(протеолитикӣ)ҳуҷайраҳои ғадудӣ(ҷигар, ғадуди зери
меъда, ғадудҳои пардаҳои луобӣ) ва бактерияҳои пусанда дар рӯдаҳо ва баъдан
гузаштани онҳо дар дигар узвҳо ба вуҷуд меояд.
57
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ВАЙРОНШАВИИ ГАРДИШИ ХУН.
Чунин намудњои вайроншавии хунгардишро фарќ кардан мумкин аст:
пурхунӣ (шараёнӣ ва варидӣ), камхунӣ, сакта, рукут (стаз), суддат (тромбоз),
сидод (эмболия), хунравӣ ва плазморагия (шоридани хуноба, плазмашорӣ).
Ќисми аз онњо умумӣ ва мањалӣ шуда метавонанд. Бисёре аз вайроншавињои
хунгардиши мањалӣ бо њам вобастагӣ доранд. Масалан, пурхунӣ бо хунравию
плазмашорӣ, суддату сидод ба камхунию сакта сабабгор мешаванд.
Пурхунӣ.
Пурхунӣ ё гиперемия ду намуд мешавад: шараёнӣ ва варидӣ.
Пурхунии шараёнӣ
Пурхунии шараёнӣ (гиперемия) – ин баланд шудани пурхунии узву бофтањо
бо сабаби афзоиши љараёни хуни шараёнї мебошад. Пурхунии шараёнӣ аз сабаби
афзоиши миќдори хуни гардишкунандаи умумӣ (плетора) ё зиёд шудани миќдори
эритроситњо (эритремия) ба вуҷуд меояд. Дар ин њолат ранги пӯст, пардањои
луобӣ сурх ва фишори хуни шараёни баланд мешавад.
Бештар пурхунии шараёнӣ хосияти мањалї дошта, бо сабабњои гуногун ба
амал меояд. Ду навъи пурхунии шараёнии маҳалиро фарқ мекунанд: физиологӣ ва
патологӣ.
Пурхунии шараёнии физиологӣ бо таъсири як гуруњ омилњои физикавию
химиявӣ ва дар њолати шарму ѓазаб (гиперемияи рефлекторӣ) ё баланд гардидани
фаъолияти узв (гиперемияи корӣ) ба амал меояд.
Аз љињати этиология ва механизмњои инкишоф чунин намудњои пурхунии
шараёнии мањаллии паталогиро људо мекунанд:
1) ангионевротикӣ; 2) коллатералӣ; 3) пурхунї баъди камхунӣ; 4) холигӣ; 5)
илтињобӣ; 6) пурхунӣ дар њолати пайдошавии носурњо байни шараёну варид.
1. Пурхунии ангионевротикӣ дар ваќти ангезиши асабњои рагвасеъкунанда ва
фалаљи асабҳои рагтангкунанда ба амал меояд. Дар ин ҳолат пӯст ва пардањои
луобӣ сурх шуда, каме варам ва гарм мешаванд. Ин гуна пурхунӣ дар љойњои
махсуси бадан пайдо шуда, худ ба худ нест мешавад.
2.Пурхунии коллатералӣ дар њолати душвор гардидани хунгардиш дар
шараёни магистралӣ бо сабаби пайдошавии суддат ё сидод ба амал меояд. Дар ин
ваќт хун ба рагњои љонибї (коллатералӣ) њаракат карда, онњо васеъ шуда, љараёни
хунро дар бофта баланд мекунанд. Дар њолати норасогии рагњои љонибӣ дар увз
камхунӣ ё сакта пайдо мешавад ва дар баъзе њолатњо кафидани рагњои љонибї
мушоњида шуда ба хунрезишњо меоварад.
3. Пурхунї пас аз камхунӣ дар њолате пайдо мешавад, ки омилњои ба шараён
фишороваранда бартараф карда шаванд (омос, моеъи дар ковокї љамъшуда ва
ѓайра). Азбаски баъди бартараф кардани омил миқдори зиёди хун ба раг равона
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мешавад, ин ба кафидану хунравї аз раг ва камхунии дигар увзњо сабабгор
мешавад. Барои њамин бояд омилњоро ботадриҷ бартараф кард.
4. Пурхунии холигӣ (аз юнони vakat- холӣ) баъди пастшавии фишори њавои
муњит ба амал меояд. Ин намуди пурхуни умумӣ ва мањалӣ шуда метавонад.
Пурхунии умумї дар кормандони зери об бештар вохўрда мешавад. Дар зери об
фишор баланд аст ва агар корманд бо тези аз зери об барояд, пас пурхунии умумї,
сидоди газӣ, суддати рагњо ва хунравї ба амал меояд (касалии кессонї).
Пурхунии холигии мањалӣ дар пӯст ҳангоми мондани зарфҳои шишагини тиббї
пайдо мешавад.
5. Пурхунии илтињобӣ – омили доимии илтињоб мебошад (ба ќисми илтињоб
назар кунед).
6. Пурхунї дар њолати пайдошавии носури шараёну варидӣ - дар ваќти бо
захми тир ё дигар исобат байни шараёнњо ва варидњо носур пайдо шуда, хуни
шараёнӣ ба варид равона мешавад.
Ањамияти пурхунии шараёнии паталогӣ ба намудњои он вобастагї дорад.
Масалан, пурхунии коллатералӣ равиши компенсаторист. Пурхунии илтињобӣ яке
аз ќисматњои асосии равишњои худмуњофизатии организм мебошад.
Пурхунии варидӣ.
Пурхунии варидї (гиперемия) ин зиёдшавии миќдори хун дар узв ё бофта бо
сабаби душвор гардидани роњи баромади хун буда, даромади хун ё таѓир
наёфтааст ё каме паст шудааст. Таназзули хуни варидӣ (гиперемияи таназзулӣ) ба
васеъшавии венаю капилярњо (расми 34) ва сустшудани хунгардиш меоварад, ки
боиси нарасидани оксиген (гипоксия) ва баланд гардидани гузарониши пардаи
капилярњо ва варам мешавад. Пурхунии вариди умумӣ ва мањалӣ мешавад.

Расми 33.Пурхунии варидӣ. Капиллярҳо ва варидҳои шуш васеъ ва пурхунанд.

Пурхунии варидии умумӣ – дар ваќти касалињои дил ба амал омада, ба
норасогии шадид ва музмини дил (дилу рагњои хунгард) оварда мерасонад. Дар
њолати норасогии шадиди дил (сактаи дил декомпенсатсияи шадиди дил)
пурхунии варидии шадид ва дар ваќти норасогии музмини дил (нуќсонњои дил,
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илтињоби мушакњои дил, амилоидози кардиопатӣ) пурхунии варидии музмин ба
амал меояд.
Њангоми пурхунии шадиди варидӣ гузарониши капилярњо баланд шуда,
хуноба ба бофтањо мегузарад (плазморагия), варам, таназзули хун дар капилярњо
ва хунрезишњои зиёде ба амал меояд. Дар њуљайрањои узвњои мањаллї дистрофия
ва мавт пайдо мешавад.
Пурхунии варидии музмин бештар вомехўрад, ки оқибаташ ба дигаргунињои
вазнини барќарорнашаванда оварда мерасонад. Ин намуди пурхунї норасогии
тулонии оксигенро дар бофтањо ба амал оварда, на ба дистрофияю мавт, балки ба
атрофияю склероз оварда мерасонад.
Дигаргунињои склеротикӣ (тасаллубӣ) аз гипоксияи музмин, ки сабабгори
ангезиши фибробластњо ва њосилшавии коллаген мегарданд, вобастагї дорад.
Бофтањои пайвандї љои њуљайрањои мањаллиро ишѓол карда, ба сахтшавии
танназулии узвњо ва бофтањо (индуратсия) оварда мерасонад.
Дигаргунии узвњо дар њолати таназзули варидии музмин ба ѓайр аз
аломатњои умумї (индуратсияи таназулӣ) якчанд хусусиятњои махсус доранд.
Пӯст асосан дар пойњо ваќти таназзули варидии музмин хунук шуда,
рангаш кабуд мешавад (сианоз). Венањои пӯст васеъ ва пурхун мешаванд. Рагњои
лимфавӣ њам васеъ ва пур аз лимфа мешаванд. Варами пӯст ба зиёдшавии
бофтањои пайвандї оварда мерасонад. Бинобар њамин дар пӯст захмњое пайдо
мешавад, ки дуру дароз сињат намешаванд.
Љигар дар њолати таназзули варидии музмин калон, сахт ва қирааш лунда
мешавад. Дар ваќти буридан сатњи буриш зарди хокистарранг буда, доначањои
сиёњи сурхчатоб дорад, ки ба чормағзи мушклакї монанд аст. Барои њамин чунин
љигарро љигари мушклакї (расми 34) меноманд. Дар ваќти бо микроскоп
омўхтани љигар пурхунии маркази њиссачањои узв, порашавии њуљайрањо
мушоњида карда мешавад. Дар њуљайрањои атроф дистрофияи чарбӣ ва
сафедавиро мушоҳида карда мешавад. Морфогенези таѓирёбињои љигар дар
њолати таназзули варидии музмин мураккабанд.
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Расми 34. Ҷигари мушклакӣ: а – намуд дар буриш; б – дар маркази ќисмчањои љигар синусњо
васеъ, пурхун шуда гепатоситњо осеб ёфтаанд; дар канор беосеб(микроскопї); в –дар
фосилањои атрофи синусњо
(ПрП) фибробластњо (Фб) ва нахњои
коллагенї(КлВ)
(электронограмма). х27 000.

Пурхунии марказ аз саршавии таназзули хун дар варидњои ҷигар ва ботаҷрид
ба варидњои ҷамъкунанда ва синусоидњо гузаштани он вобаста аст. Синусоидњо
васеъ мешаванд, хунрезиш ба амал меояд, дар њуљайрањо дистрофияю атрофия ба
амал омада, онњо мавт мегарданд. Њуљайрањои атрофии њиссачањо бошанд, калон
шуда ба њуљайрањои марказӣ монанд мешаванд. Зиёдшавии бофтањои пайвандї ба
фаъолияти њуљайрањои махсуси-моноситњо (њуљайрањое, ки дар ситоплазмаашон
чарб ва витамини А доранд) вобастаанд. Њосилшавии бофтањои пайвандӣ дар
атрофи варидњои марказӣ ва љамъкунанда ба фаъолияти њуљайрањои қабати
беруни варидњо (адвентатитсия) вобастагї доранд. Дар синусоидњо пардаи махсус
пайдо шуда, онњо ба капилляр мубаддал мегарданд. Ин ба афзун шудани
гипоксия, атрофияю склероз оварда мерасонад.
Бо рушди бофтањои пайвандӣ, таљдиди њуљайрањои љигар номукамал гашта,
ба пайдошавии гиреҳчањои таҷдиди оварда мерасонад. Дар љигар сиррози
мушклакї ба вуљуд меояд, ки ба норасогии музмини дил вобастааст.
Дар шушњо дар ваќти пурхунии варидии музмин ду намуд дигаргунињо ба
амал меоянд: гемосидероз аз сабаби хунрезишњои зиёд ва склероз аз сабаби
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зиёдшавии бофтањои пайвандї. Шушњо калон, сиёњтоб ва сахт мешаванд, ки
сахтшавии (индуратсия) сиёҳтоби шушњо (расми 35) ном дорад.
Дар морфогенези сахтшавии сиёҳтоби шушњо пурхунии таназзулї ва
фишорбаландии давраи хурди хунгардиш, ки ба гипоксия, баланд гардидани
гузарониши девори рагњо ва хунрезӣ оварда мерасонанд, наќши асосиро
мебозанд. Пеш аз пайдоиши ин дигаргунињо дар рагњои хунгарди шушњо
таъғироте ба амал меоянд, ки онњо ба муњофизати капилярҳои шуш аз
тезпурхуншавї равона карда шудаанд. Пеш аз њама қабати мушакии рагњо ѓафс
мешаванд ва рагњои васлкунанда пайдо мешаванд. Бо мурури ваќт таѓирёбињои
худњифзї (адаптивӣ) ба таѓиротњои склеротикӣ иваз шуда, ба пурхунии
капилярњои шуш оварда мерасонанд. Норасогии оксиген (гипоксия) меафзояд, ки
ин ба баланд гардидани гузарониши рагњо ба хунрезиҳои зиёд сабабгор
мешаванд. Дар алвеолањо, роњњои нафаскашї, деворҳои алвеолањо, рагњои
лимфагузар ва гиреҳҳои лимфавӣ њуљайрањои пур аз гемосидерин- сидеробластњо
ва сидерофагњо ҷамъ мешаванд. Дар ин љойњо гемосидерину феритини озодро
дидан мумкин аст. Ҳамаи ин ба гемосидерози густурдаи шушњо меоварад.

Расми 35. Индурасияи сиёҳтоби шуш: а - сидеробластҳо ва сидерофагҳо дар равзанаи алвеол,
склерози пардаи байни альвеолярӣ; б - сидерофаг (Сф) ва фибробласти фаъол (Фб), ситоплазма
шохаҳои дароз ҳосил кардааст (ОФб) ва дорои миқдори зиёди ҷуйчаҳои тури эндоплазматикӣ
(ЭС), аз рибосом озод.Дар наздикии фибробласт торҳои коллаген намудор (КлВ). Кап капилляр; БМ - мембрана асосӣ; Эн - эндотелия; Эп – ҳиҷоби альвеолярӣ; Эр - эритросит, Я ҳаста. Электронограмма. х12 500.

Гемосидерин, ферритин ва сафедањои хун (фибрин) стромаю рагњои
лимфатикиро пахш карда, ба норасогии ҷаббишию механикии системаи лимфавӣ
боис мегардад. Њамаи ин ба афзудани гипоксия сабабгор шуда, ба нумувви
фибробластњо, ѓафсшавии девораи алвеолањо меоварад. Пневмосклероз ва
гомосидероз бештар дар ќисмњои поёнии шушњо зиёдтар инкишоф меёбанд,
чунки дар он љойњо меъёри таназзули хун баландтар аст.
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Гурдањо дар њолати таназзули варидии умумии музмин калону сахт шуда,
ранги кабудро мегиранд (индуратсияи сианотикӣ – сахтшавии кабудӣ) пурхунии
варидї бештар дар моддаи мағзӣ ва ҳудуди миёнагии гурдањо ба чашм мерасад.
Ба таназзул лимфа њам якљоя шуда, ба афзоиши гипоксия ва пайдоиши
дистрофияю склерози нефронњо сабабгор мешаванд. Таназзули варидии умумии
музмин дар испурҷ њам ба индуратсияи сианотикии ин узв оварда мерасонад,
испурҷ калону сахт шуда, ранги сиёњи олуболурангро мегирад.
Пурхунии варидии маҳаллӣ.
Пурхунии варидии мањаллӣ дар ваќти душворшавии баромади хун аз ягон
узв ё ќисмати бадан бо сабаби басташавии сурохии варид (бо суддат ё сидод) ва ё
фишори берунӣ бо сабаби ягон омил (омос, инкишофи бофтањои пайвандӣ) ба
амал меояд. Пурхунии ногањонии варидњои узвњои њозима дар натиљаи суддати
вариди дарвозаи љигар низ пайдо мешаванд. Љигари мушклакї ва сирози
мушклакии љигар – нафаќат баъди пурхунии варидии умумї, балки пас аз
илтињоби варидњои љигар ва суддати онњо пайдо мешавад. Ин касали ба касалии
Бадда - Киари монандї дорад.
Сабаби индуратсияи кабуди гурдањо суддати вариди онњо шуда метавонад.
Пурхунии варидии мањалли метавонад њангоми суддати вариди асосї
(магистралӣ) ба пайдошавии колатералњои венањо боис гардад. Баъзан варидњои
коллатералї кафида, сабабгори хунравии мудҳиш мегардад (масалан, хунрезии
варидњои сурхруда дар ваќти сиррози љигар). Дар хулоса гуфтан даркор аст, ки
пурхунии варидї на танњо сабаби плазмашорӣ, дистрофия, атрофияю склероз,
балки сактањои венагӣ шуда метавонад.
Камхунӣ.
Камхунӣ ё ишемия (аз калимаи юнони ischo боздоштан, таназзул), ин
камшавии миқдори хун дар бофта, узв қисми бадан дар њолати таназзул ё
ќатъшавии гардиши хун мебошад. Бофтаи камхун хирраю пажмурда гашта,
њарораташ паст мешавад. Таъѓирёбињои узви камхун ба норасогии оксиген
мансубанд (гипоксия ва аноксия).
Дар њолати камхунии шадид дар бофтањо дистрофияю мавт ба амал меояд:
пеш аз ҳама дар бофтањо гликоген нест мешавад, фаъолияти ферментњои
оксидкунандаю барќароркунанда паст мешаванд ва митохондрия пора мегардад.
Бинобар ҳамин ишемияи шадидро њамчун њолати пеш аз сактагӣ (пеш аз мавтӣ)
донистан лозим аст. Мавриди камхунии давомнок атрофияи њуљайрањои лањмӣ ва
склероз (дар натиљаи баланд шудани фаъолияти колагенњосилкунии
фибробластњо) ба амал меоянд.
Аз љихати сабаб ва њолати пайдоиш камхуниро ба чунин намудҳо ҷудо
мекунанд: 1) ангиоспастикӣ (рефлекторӣ) ; 2) инсидодӣ (обтуратсионӣ) ; 3)
компрессионӣ (фишурдашуда); 4) камхунї дар њолати аз нав таќсимшавии хун.
1. Камхунии ангиоспастикӣ (рефлекторӣ) дар ваќти ташануҷӣ шараёнњо бо
таъсири ангезањои гуногун ба амал меояд. Масалан, ангезаи дард ташануҷӣ
шараёнњоро ба вучуд оварда, сабаби камхунии як мањалли муайяни бадан
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мегардад, ё ин, ки механизми таъсири доруњои рагтангкунанда (масалан
адреналин).
2. Камхунии инсидодӣ дар натиљаи басташавии сурохии шараёнњо бо суддат
ва ё сидод, илтињоби девори рагњо, пайдошавии бофтањои пайвандї ва
атеросклероз ба амал меояд. Дар баъзе њолат камхунии инсидодӣ натиљаи
ташануҷӣ шараёнњо шуда метавонад.
3. Камхунии компресионӣ дар њолати фишордиҳї бо омосва ё санг ба амал
меояд.
4. Камхуни њангоми аз нав таќсимшавии хун дар вақте ба амал меояд, ки
миќдори зиёди хун ба ќисми то он дам камхунбудаи бадан љорї мешавад.
Масалан, ишемияи маѓзи сар дар њолати гирифтани миќдори зиёди об аз
миёнпардаи шикам (ба «Пурхунии шараёнї» назар кунед).
Ањамият ва оќибати камхунї гуногунаст ва аз хосияти омилњои ба вуљуд
оварандаю муддати таъсири онњо вобастагї дорад. Масалан, камхунї аз
ташаннуҷӣ шараён на он қадар давомнок буда ягон оќибати манфї надорад. Аммо
мавриди ташануҷӣ давомнок дар узвњо дигаргунињои дистрофӣ ва њатто мавтӣ,
(сакта) ба амал меоянд. Камхунии шадиди инсидодӣ(обтуратсионӣ) бисёр
хавфнок буда, сабабгори сакта шуда метавонад. Агар басташавии сурохии шараён
бо тадриљ ба амал ояд, пас хунгардиш метавонад ба воситаи коллатералњо
барқарор шавад. Камхунии дуру дароз давом карда шуда, дар охир ба атрофияю
склероз меоварад.
Сакта (инфаркт).
Сакта (инфаркт аз калимаи юнони infarcire қима кардан, пур кардан гирифта
шудааст) - ин мањалли мавт буда, дар њолати катъ гардидани хунгардиш, яъне
ишемия ба вуҷуд меояд. Бинобар њамин сактаро мавти рагї ё ишемї њам
меноманд. Дар асл сакта ин оќибати ишемияи давомнок мебошад. Намуди
сактањо (шакл, андоза, ранг) ва дараљаи ғилзатнокиашон гуногунанд. Бештар
сакта фонамонанд буда, асосаш ба пардапуш ва теѓааш ба дарвозаи узв равона
карда шудааст. Чунин шакли сакта дар испурҷ, гурдањо, шушњо дида мешавад, ки
он аз таќсимшавии магистрали шараёнњо вобастааст. Баъзан сактањо шакли
нодуруст доранд. Ин гунна сакта дар дил, мағзи сар, рудањо дида мешаванд,
чунки дар узвњо шарёнњо бо усули пошанда таќсим мешаванд.
Сакта метавонад ќисми зиёд ва тамоми узвро фаро гирад (сактаи номуккамал
ё муккамал, ё ин ки фақат бо воситаи микроскоп дида шавад (сактаи хурд). Агар
сакта бо шакли мавтӣ коагулятсионӣ(хушк) инкишоф ёбад, пас бофтаи
мавтгардида сахт ва хушк мегардад (сактаи дил, гурдаҳо, испурҷ) ва агар бо навъи
коликватсионӣ(тар) бошад, ҷои мавтшудаи бофта мулоим мешавад (сактаи мағзи
сар ва рудаҳо).
Вобаста ба ишбоъи(ҷаббидани) хун дар худуди сакта якчанд намуди онро
фарқ мекунанд: 1) сафед; 2) сафед бо холчаҳои хунин; 3) сурх.
1. Сактаи сафед (ишемӣ) як ќитъачаи сафеди зардчатобест, ки аз бофтањои атроф
фарќ мекунад. Асосан ин намуди сакта дар узвњое пайдо мешавад, ки хунгардии
колатералиашон норасо буда, ба љои бофтаи мавтгардидашуда хун љорї

64
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

намешавад. Чунин намуди сакта бештар дар испурҷ ва баъзан дар гурдањо дида

мешавад.
Расми 36.Сактаи испурҷ: а – Сактаи ишемикии испурҷ бо намуди фона, асоси он бо пардапуш
равона. б – ангиорентгенограммаи ҳамон испурҷ. Нестшавиии рагҳо дар маҳали сакта.

2. Сактаи сафед бо холчаҳои хунин њам як китъачаи сафеди зардчатобест, ки
атрофашро минтақаи хунрезиш фаро гирифтааст. Аз баски ташануҷи рагњо дар
атрофи сакта ба фалаҷ ва васеъшавии онњо иваз мегардад, пас дар онљо хунрезиш
ба амал меояд (расми 37). Ин гуна сактањоро дар гурдањо ва дил дидан мумкин
аст.
3. Сактаи сурх (хунин) ќитъаи бофтаи мурда буда, бо хун ишбоъ(оғушта)
гардидааст. Чунин сакта ранги сурхи сиёњтоб дошта, бо хуноба аз дигар бофтаҳо
фарќ мекунанд. Таназзулӣ варидӣ барои ишбои хун шароити мусоид фароњам
меоварад. Сактаи сурх асосан дар шушњо ва баъзан дар рудањо, испурҷ ва гурдањо
вомехўранд. Сактањои дил, мағзи сар, шушњо, гурдањо, испурҷ ва рудањо
аҳамияти калони клиникӣ доранд.
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Расми 37.Сактаи гурда: а – Сактаи сафеди гурда бо холҳои хунин (намуд дар буриш); б –
ангиорентгенограммаи ҳамон гурда. Набудани рагҳои хунгард дар маҳали сакта.

Дар дил одатан сактаи сафед бо холчаҳои хунин пайдо мешавад. Ин сакта
шакли нодуруст дошта, бештар дар медачаи чап ва девори медачањо (расми 38) ва
нињоят кам дар медачаи рост ва даҳлезњо вохурда мешавад. Мавт метавонад зери
девораи дарунии дил (сактаи субэндокардӣ) зери девораи берунии дил (сактаи
субэпикардӣ), ё тамоман ҳамаи ќисмати мушакии дилро (сактаи трансмуралӣ)
фаро гирад. Агар дар девораи дохилии дил (эндокард) суддат њосил шавад, пас
дар пардапуши(перикард) он пардаи фибринозӣ њамчун аломати илтињоби атрофи
мавтгардидашуда
пайдо
мешавад.
Ҷои
мавтгардида
метавонад
мулоим(миомалятсия) шуда, сабабгори кафидани дил ва хунрезӣ дар пардапуши
дил гардад. Агар сакта бо натиҷаи мусбат анҷом ёбад, пас љои мавтро бофтањои
пайвандӣ мегиранд (организатсияи сакта). Сактаи дил бештар дар њолати
атеросклероз, фишорбаландӣ, норасогии шадиду музмини дил пайдо мешавад.
Дар мағзи сар бештар сактаи сафед ба амал меояд, ки он низ тез мулоим
мешавад. Агар сактаи мағзи сар дар њолати вайроншавии зиёди хунгардиш ва
таназзули варидӣ ба амал ояд, пас љои сактаро хун ишбоъ карда, он ба сактаи
хунин мубаддал мегардад. Ин намуди сакта бештар дар минтақаҳои зериқишрї ба
амал омада, роњњои ноќилии маѓзи сарро хароб ва ба фалаҷ (плегия) оварда
мерасонад. Сактаи мағзи сар њам бештар дар сурати атеросклероз ва фишори
баланди хун ба амал меояд. Дар шушњо бештар сактаи сурх дида мешавад. Ҷои
сакта аз гирду атрофаш фарќ мекунад ва шакли конусро дорад, ки асосаш ба
ҷанаба (плевра) равона шудааст. Дар ҷанаба пардаи фибринозӣ ба чашм мерасад,
ки он аз илтињоби реактивӣ шањодат медихад. Теғи конус ба решаи шушњо
нигаронида шудааст. Баъзан
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Расми 38. Сактаи миокард.: а – ангиорентгенограммаи дили харгуш,ки сактаро ба вуҷуд
овардаанд ; б – маҳали сактаи ишемикӣ, дар атроф хунрезиш; в – маҳали мавти миокардро
бофтаи гранулясионӣ иҳота кардааст.

дар шохањои шараёни шушњо суддат ё сидодҳосилшавиро мебинем. Бофтаи мурда
сахт, дандонадор ва ранги сиёњи сурхчатоб дорад.
Сактаи хунин асосан дар њолати таназзули варидӣ ба амал омада, аз сохтори
рагњо гардиши хун дар шушњо ва пайвастагии байни шохањои шараёни шуш ва
бронхҳо вобастагї дорад.
Сактаи шушњо бештар аз басташавии яке аз шохањои шараёни шушњо ба
амал меояд, ба љои мавт хуни шараёни равона шуда, капилярњоро мекафонаду ба
хунрезї сабаб мешавад. Дар атрофи сакта дар баъзе њолат илтињоби бофтаи шуш
ба амал меояд (пневмонияи гирдисактагӣ). Баъзе ваќт сактаи ҳаҷмкалони шушњо
боиси зарпарвини зериҷигарї шуда метавонад.

67
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Яке аз оќибатњои асосии сактаи сурхи шушњо ин ҳосилшавии бофтаи
пайвасткунанда дар мањали мавт мебошад. Хадшаи сакта метавонад сабаби
пайдоиши саратон шавад. Сактаи сурхи шушњо бештар дар њолати нуқсони
митралии дил, суддату сидоди шохањои шараёни шушњо дида мешавад. Сабаби
чунин намуди сакта склероз ва басташавии сурохии шараёнњои роњњои нафас
мебошад. Сактањои сафед дар шуш хаљми калон надошта, ба тезї мепусанд.
Дар гурдањо асосан сактаи сафед бо холчаҳои хунин пайдо мешавад. Шакли
чунин сакта конусмонанд буда, як ќисми моддаи қишрї ё тамоми ѓафсии лањмро
фаро мегирад. Дар ваќти басташавии шохаи асосии шараён сактаи пурра ё
нопурраи гурдањо ба амал меояд. Яке аз сактањои хоси гурдањо ин мавти якваќтаи
моддаи ќишрї њарду гурдањо мебошад, ки он ба норасогии шадиди ин узв оварда
мерасонад.
Сактаи ишемикии гурдањо бештар аз суддати яке аз шохањои шараёни гурда
вобаста буда, мавриди асосан тарбод, эдокардити музмин, фишорбаландии хун ва
бемории ишемикии дил ба вуљуд меояд. Дар њолати суддати вариди гурдањо
сактаи варидии гурдањо пайдо мешавад.
Дар испурҷ сактаи сафеди фонамонанд дида мешавад. Одатан сактаи испурҷ
аз ҳисоби ҳосилшавии бофтаи пайвасткунанда сахт мебошад. Сактањои ишемикии
испурҷ аз суддату сидоди шараёни испурҷ вобастаанд. Агар суддат дар варидњо
њосил шавад, сактаи варидӣ пайдо мешавад.
Рудањо бештар ба сактањои хунин (сурх) гирифтор мешаванд, ки ба ќарасон
(гангрена) оварда, сабаби сурохшавии девораи рудањо (перитонит) шуда
метавонанд. Дар баъзе њолат сактањо дар чашм, љигар, мушакњо ва устухонњо
дида мешаванд.
Инкишофи сакта аз ду давра иборат мебошад: давраи ишемикӣ(пеш аз
мавтӣ) ва мавтӣ. Бинобар њамин аломатњои ба чашми оддї намоёни сакта чанде
пас аз таъсири омил пайдо мешавад. Давомнокии ин давра барои ҳар як узв
гуногун мебошад: барои љигару испурҷ камтар ва барои дил, гурдањою мағзи сар
тулонитар мебошад.
Давраи ишемикӣ бо тағирёбињои дистрофикӣ ва мавтӣ зоњир мегардад ва
онњоро бо усулњои биохимиявӣ, гистохимиявӣ ва микроскопи электронӣ муайян
кардан мумкин аст.
Дар минтақаи ишемия ангезиши гликолизи беҳавогӣ (анаэробӣ) ба амал
меояд. Нафасгирї вайрон шуда, аз оксидшавии фосфорӣ људо мегардад. Бинобар
њамин дар бофта гликоген нест шуда, таркиби ионии њуљайрањо вайрон мешавад
(ионњои магний ва калий аз њуљайра берун шуда, ионњои калсий ва натрий дохил
мешаванд). Фаъолияти ферментњои нафаскашї паст шуда, митохондряњо варам ва
пора мешаванд. Ин таѓирот ба турши, денатуратсияи сафедањо ва зиёдшавии об
оварда мерасонад. Дар охир мавти маҳалӣ ба амал меояд.
Давраи ишемикии сактаро бо усулњои макро- ва микроскопӣ ташхис
мекунанд.
Давраи некротикии сакта ин давраи аутолизӣ бофтаи мавтгардида мебошад
ва барои ин давра њамаи аломатњои морфологии мавт хосанд.
Сабабњои мустаќими сакта гуногунанд: ташшануҷи музмини шараён, суддат
ё сидоди шараён, баландфаъолиятии узв дар њолати норасогии хунгардиш. Дар
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инкишофи сакта норасогии шохањои шараёнњо ва коллатералњо наќши калонро
мебозанд. Бинобар њамин сакта бештар њангоми касалињои вазнине, ки ба
таъѓирёбињои шараёнњо ва норасогии умумии хунгардишт меоваранд (тарбод
нуќсонњои дил, атеросклероз, фишорбаландӣ) дучор мешаванд. Дар пайдоиши
сакта вазъи мубодилаи моддаҳои бофта ањамияти калон дорад. Одатан узве, ки
гирифтори сакта мешавад, ки пештар мубодилаи моддањо бо сабаби норасогии
оксиген вайрон шудааст. Аммо басташавии ягон шараёни колон низ сабабгори
сактаи узве мегардад, ки ќаблан дар он вайроншавии хунгардиш ва норасогии
оксиген мушоњида намешуд. Оқибати сакта аз хосиятњои омил ва касалие, ки
сабабгори сакта мегардад, њолати бадану узв ва њаљми сакта вобаста аст.
Сактањои ишемикии на он ќадар калон ба аутолиз дучор шуда, пурра таљдид
мешаванд. Оќибати мусбат бештар дар сактањое дида мешаванд, ки бо шакли
мавти хушк инкишоф меёбанд ва дар онњо бо тези бофтањои пайвасткунанда зиёд
шуда (организатсия), ба њадша мубаддал мегарданд(расми 39). Организатсияи
сактањои хунин бо петрификатсия ё гемосидероз ба охир мерасад. Дар љои
сактањое, ки бо навъи мавти колликватсионӣ инкишоф меёбанд, масалан дар
мағзи сар, носур ҳосил мешавад.
Оқибати манфии сакта ин пусидани он мебошад. Ин гуна сактањоро
сактањои сепсисӣ меноманд.

Расми 39. Организасия сакта: а – Хадшаҳо дар сатҳи гурда баъди сакта; б – Хадҳа дар ҷои
сактаи испурҷ.

Ањамияти сакта барои бадан нињоят калон мебошад. Чунки сакта ин мавти
ишемикӣ аст. Њама он чи ки дар бораи мавт гуфта шуда буд, ба сакта низ
дахолат дорад, аммо сакта яке аз бештарин ва хавфноктарин оризаи касалињои
дилу рагњои хунгард мебошад (атеросклероз ва фишорбаландӣ). Гуфтан ҷониби
диққат аст, ки сакта дар њолати атеросклерозу касалии фишорбаландӣ бештар
узвњои њаётан муњим – дилу мағзи сар инкишоф ёфта, ба марги ногањонї ва
маъюбшавӣ мерасонад. Ањамияти тиббию иљтимоии сактаи дилро ба назар
гирифта онро њамчун бемории алоњида – бемории ишемикӣ ҷудо мекунанд.
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Стаз (бозистодани хун, рукут).
Стаз (аз касалии юнони гирифта шуда маънояш
«сукунат, рукут»
мебошад.) ин бозистодани ҷараёни хун дар рагњои микросиркуляторӣ, асосан дар
капиллярњо мебошад. Пеш аз бозистодани љараёни хун сустшавии њаракати
онро мушоњида кардан мумкин аст, ки онро пеш аз статикӣ ё пешазрукутӣ
меноманд.
Дар механизми рукут наќши асосиро хосиятњои реалогии хун мебозад, ки
бо њам пайвастшавии зиёди эритроситњо дар капиллярњо зоњир гардида, боиси
баландшавии муқовимати љараёни хун сустшавии љараён ва бозистодани хун
дар капиллярњо мегардад. Стаз дар њолати гемолизу лахтабандии хун мушоњида
намешавад.
Ба афзоиши бо њам пайвасташавии эритроситњо дар капиллярњо омилњои
зерин хизмат мерасонанд: таѓирёбии капиллярњо, ки ба баландшавии
нуфузпазирии онњо меоварад; вайроншавии хосиятњои физикавию химиявии
эритроситњо – зиёдшавии ќисми дағалдипрессии онњо; пурхунии варидӣ (стази
таназзулӣ) ё ишемия (стази ишемикӣ) вайроншавии танзими љараёни
микросиркуляторӣ.
Сабањои асосии рукут ин таъсири омилњои физикавӣ ( њарорати баланд,
хунукӣ) ва химиёвӣ (кислотањо, ишқорњо), касалињои сирояткунанда (вараља,
њасба), сироятнакунанда (бемории ишемикии дил нуқсонњои дил) мебошад.
Оќибат ва ањамияти рукут аз давомнокии он ва њассосияти узв нисбати
норасидани оксиген вобаста мебошад (иғмои вараља дар њолати боз истодани хун
дар капиллярњои мағзи сар). Рукут таасури барқароршаванда аст. Њолати
барқароршавии рукутро њолати баъдистазӣ меноманд. Рукути бебозгашт ба мавт
оварда мерасонад.
Суддат (тромбоз).
Тромбоз (аз калимаи юнони гирифта шуда, «thrombosis» маънояш «бастан»)
мебошад, ки яъне дар раг ва ковокиои дили одаму њайвоноти зинда лахта
шудани хун мебошад. Хунлахтаи њосилшударо суддат (тромб) меноманд. Дар
ваќти
лахтабандии лимфа њам сухан дар бораи суддат меравад, аммо
ќонуниятњои њосилшавии суддати хун ва лимфа гуногунанд. Суддат равиши
патологӣ буда, асосашро равишњои физиологӣ – хосиятњои лахтабандии хун
ташкил мекунанд. Хулоса, суддат ин зуҳуроти вайроншавии танзими системаи
гомеостазӣ, њолати моеъии хун дар рагњо мебошад.
Механизми суддатњосилшавї аз чор давраи пай дар пай иборат аст: 1.
Аглютинатсияи (бо њам часпидан) тромбоситњо, 2. Коагулятсияи фибриноген бо
њосилшавии фибрин, 3. Аглютинатсияи эритроситњо, 4. Пресипитатсияи
(пайвастшавӣ,тагшоншавї) сафедањои хуноба.
Аглютинатсияи тромбоситњо аз беҷошавии љараёни хун сар шуда, ба бо њам
часпидани (адгезия) онњо дар љои садамаи эндотелияи раг ба охир мерасад.
Исобати тромбоситњо ба људошавии комплекси липопротеидии атрофии онњо
(гиаломер) оварда мерасонад, ки он хосияти аглютинатсиякунонї дорад. Дар
ваќти аглютинатсияи тромбоситњо ѓурушањои онњо, ки аз серотонину омили
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тромбопластинӣ иборатанд, ҷудо шуда, ба њосилшавии тромбопластини фаъол
кўмак мерасонанд. Пас ба ин дигар даврањои лахтабандии хун њамроњ мешаванд.
Коагулятсияи фибриноген ва њосилшавии фибрин аз реаксияи ферменти
вобаста аст (тромбопластин-тромбин-фибриноген-фибрин) (расми 40). Қолаби
фибринро минтақаи марказии пластика (грануломер) ташкил медихад, ки дар он
ферменти кашишовар (ретроктилӣ) –рекротозими пластинањо мавчуд аст. Ба
фаолияти ретрактизм ва серотонин, ки хосияти ташануҷкунии рагњоро дорад
«афшурдани» лахтаи фибринї, дошта гирифтани лейкоситњо, эритроситњо ва
сафедањои хун мансубанд.

Расми 40. Морфогенези тромбоҳосилшавӣ: а – давраи якум ҳосилшавии тромб.Ҷамъшавии
тромбоситҳо (Тр) дар атрофи ҳуҷайраҳои эндотелиалӣ (Эн). х14 000 (по Ашфорду и Фримену);
б – давраи дуюм ҳосилшавии тромб. Дар маҳали зарардидаи эндотелия ҷамъшавии тромбоситҳо
(Тр1) ва фибрин (Ф); ; в – тромбоситхои ҷамъшуда, аз фибрин, лейкоситҳо ва эритроситҳои
агглютинасияшуда иборат аст.
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Дистрофияи чарбии ҳиҷоби ҷуйчаҳои гурда мавриди нефрози амилоидию-липоидӣ.

Варами мукоидӣ. Ҷамъшавиии мукополисахаридҳои турш дар бофтаи пайвандӣ
(гексозамин-гликанҳо).
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Комплекси ҳуҷайраҳои атипӣ ҳангоми саратони гарданаки бачадон
(микроскопияи люминессентӣ).

Санг дар шошадон.

73
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Морфологияи суддат. Одатан суддат ба девори раг, дар ҷое, ки њосилшавиаш сар
шудааст, пайваста мебошад. Сатњи болоии суддат рањдораст, ки он аз мунтазам ба
њам пайвастшавии тромбоситњо ва љамъшавии фибрин шањодат медихад. Суддат
одатан хушк буда дараљаи ѓилзаташ сахт мебошад. Андозаи суддат њархелааст - аз
суддати хурде, ки фаќат ба воситаи микроскоп дида мешавад ва то суддати
бузурге, ки дохили рагњои калон ва ковокињои дилро пур мекунад, мушоњида
кардан мумкин аст.
Сохтор ва намуди зоҳирии суддат ба хосиятњо ва суръати њосилшавии он
вобастагї дорад. Чунин намудњои суддатро фарќ мекунанд: сурх, сафед, омехта
ва гиалинӣ.
Суддати сафед аз тромбоситњо, лейкоситњо ва фибрин иборат буда, дар
њолати љараёни тези хун оњиста-оњиста њосил мешавад (ин суддат бештар дар
шараёнњо дида мешавад).
Суддати сурх ба ѓайр аз тромбоситњою фибрин дорои шумораи зиёди
эритроситњо буда, дар њолати љараёни сусти хун нињоят тез њосил мешавад
(одатан дар варидњо).
Бештар суддати омехтаро дидан мумкин аст, ки вай сохтори ќабатдор
дорад (суддати қабатдор ) яъне дорои њам элементњои суддати сафед ва њам сурх
мебошад. Суддати омехта аз якчанд ќисм иборат аст: сарак (сохтори суддати
сафедро дорад), бадан (хаќиќатан суддати омехтааст) ва дум (сохтори суддати
сурхро дорад). Сараки суддат ба дарунпардаи раг часпидааст. Суддатњои кабатдор
бештар дар варидњо ва ковокињои дил њосил мешаванд.
Суддати гиалинӣ – навъи махсуси суддат аст. Ин суддат аз эритроситњои
порашуда, тромбоситњо ва сафедањо иборат буда, дар таркибаш фибрин надорад.
Бинобар њамин ин намуди суддат ба гиалин монанд аст (расми 41а-б). Ин гунна
суддатњо дар рагњои љараёни микросиркуляторӣ вомехўранд.

Расми 41а: Суддати гиалинї дар артериолањои гурда..

Суддат метавонад деворавӣ ва ё бастакунанда шавад. Суддати деворавӣ
бештар дар дарунпардаи дил мавриди илтињоби он (тромбоэндокардит) дар
гушакњо ва байни болорњо дар њолати норасоии музмини дил, дар шараёнњои
бузург њангоми атеросклероз ва дар варидњо дар сурати илтињоби онњо
(тромбофлебит) дида мешавад.
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Расми 41б: Суддати гиалинї дар шохањои майдаи артерияњои варидии дил..

Суддати бастакунанда асосан дар шараён ва варидњои хурд њосил мешавад.
Бузургшавии суддат бо қабат-қабат љамъшавии массаи он дар ҷои суддати
ибтидої бо равиш ё муқобили љараён ба амал меояд. Суддате, ки бо равиши
ҷараён њосил мешавад, бештар дар варидњо дида шуда, суддати инкишофёбанда
номида мешавад. Суддати инкишофёбандаи дањлези чапи дил баъзан аз
дарунпарда канда шуда, сақомонанд мешаванд. Чунин суддатро суддати
васеъкунанда меноманд.
Патогенези суддат мураккаб буда, аз омилњои мањаллї ва умумии таъсири
мутаќобила дошта, иборат мебошад. Ба омилњои маҳаллӣ таъғирёбии девори
рагњо ва сустшудани љараёни хун дохил мешаванд. Омилњои умумӣ – ин
вайроншавии танзими системаҳои лахткунанда ва зидди лахташавӣ, њолати
моеъгии хун ва таркиби хун мебошад.
Дар байни омилњои мањаллӣ таѓирёбии девораи раг наќши калонро бозида,
садамаи дарунпардаи раг (эндотелия) омили асосї мебошад. Дар мањали садама
тромбоситњо часпида, дегранулятсия мешаванд ва бо њосилшавии
тромбопластинњо оварда мерасонанд. Табиати таѓирёбињои девораи шараёну
варид гуногунанд. Пеш аз њама ин таѓирёбии илтињобӣ мебошад (артереит ва
флебитњо), дар њолати бисёр касалињои сирояткунанда (тифи доначадор, сил,
сепсис) ва сирояткунандаю аллергӣ (тарбод, периартрити гиреҳнок) дида
мешавад.
Агар суддат дар асоси илтињоби рагњо ба амал ояд, пас сухан дар бораи
тромбоваскулит меравад (тромбоартерит, тромбофлебит). Бештар суддат дар
њамон бахши шараён, ки дар он таъгирёбињои атеросклерози љой дорад, дида
мешавад. Суддатњосилшавї дар чунин њолат њамчун ќонунияти мутобиќат буда,
ба барќароршавии дарунпардаи шараён равона шуда аст.
Носомонии ангеоневротикӣ яъне ташануҷи артериолањою артерияњо ба
садамаи девори рагњо сабаб шуда метавонад. Дар ин њолат асосан дарунпардаи
раг осеб дида, ба плазморагияю суддатњосилкунї замина мегузорад. Бинобар ин
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суддатњо бештар дар ваќти касалии фишорбаландӣ вомехўранд. Аммо барои
суддатњосилшавї фаќат таѓирёбии девори раг кифоя нест. Дар якхел њолат њатто
дигаргунињои назарраси илтињобию атеросклерози шараёнњо сабагори
суддатњосилшавї шуда наметавонанд. Сустшавї ва вайроншавии (печутобхури)
љараёни хун барои тагнишинии тромбопластинњо ва часпидани онњо ба љои
осебдидаи дарунпардаи раг мусоидат мекунанд. Зиёда аз панҷ маротиба бештар
њосилшавии суддат дар варидҳо нисбат ба шараёнњо ба сустшавии љараёни хун
вобастааст. Масалан њосилшавии суддат дар варидњои васеъшудаи пойњо,
аневризмањои дил ва рагњои хунгард. Бештар ба њосилшавии суддат дар њолати
сустшавии ќуввати дил њам ба паст шудани њаракати хун дар рагњо вобастааст.
Дар чунин њолат сухан дар бораи судатњои таназзулӣ меравад.
Аммо гуфтан љолиби диќќат аст, ки фаќат сустшавии њаракати хун бе
иштироки дигар омилњо ба суддатњосилшавї боис намешавад. Дар байни
омилњои умумии суддатњосилшавї наќши асосиро вайроншавии мутаносибии
байни системањои лахтабандї ва зиди лахташавӣ мебозанд. Ба суддатњосилшавї,
њам ангезиши фаъолияти системаи лахтабандӣ ва њам пастшавии фаолияти
системаи зиди лахташавї мусоидат мекунанд.
Баъзе олимон (Б. А. Кудряшов) мењисобанд, ки пастшавии системаи
лахтабандии хун њолати пеш аз суддатњосилшавиро фаро меоварад. Аммо асоси
суддатњосилшавиро на ангезиши системаи лахтабандї ва на пастшавии системаи
зиди лахташавї, балки вайроншави танзими бо хам таъсиркунии ин ду система
ташкил медихад.
Барои њосилшавии суддат наќши бузургро таѓирёбињои таркиби хун аз он
љумла баландшавии миќдори сафедањои дағалдисперсӣ асосан фибриноген,
липопротеидњо, липидњо, зиёдшавии шумораи тромбоситњо, дигаргуншавии
хосиятњои часпиш ва реологии хун мебозанд. Ин гуна тағирёбињоро њангоми
бисёр касалињо ( атеросклероз, касалињои аутоимунӣ, гемобластозњо) вохўрдан
мумкин аст.
Оќибати суддатњосилшавї гуногун аст. Ба оќибати мусоид аутолизи
асептикї дохил мешавад, ки он бо таъсири ферментњои протеолитикии
лейкоситњо ба амал меояд. Суддат мулоим ва пора-пора шуда, ба массаи
моеъмонанд мубаддал мегардад (мулоимшавии асептикии суддат). Суддатњои
хурд бештар ба аутолизи асептикї гирифтор мешаванд. Дар суддатњои калон
бошад бофтањои пайвандї зиёд шуда, онњо организатсия (сахт) мешаванд.
Пайдошавии бофтањои пайвандї аз сараки суддат сар мешавад. Сипас тамоми
суддатро бофтањои пайвандї фаро гирифта, сурохињо ва љӯйњои бо пардаи
эндотелӣ пушидашуда пайдо мешаванд. Яъне канализатсияи (љуйхосилшавї)
суддат ба амал меояд. Баъд ҷӯйљаҳо ба рагњои хунгард табдил меёбанд, ки номи
васкуляризатсияи суддатро дорад (расми 52). Дар баъзе њолат васкуляризатсияи
суддат ба оњакњосилшави сар шуда, яъне судат петрификация мешавад. Бисёр
ваќт дар варидњо њосилшавии сангњоро мушоњида мекунанд, ки онњо номи
флебитњоро доранд.
Ба оќибати нохуши суддат ин канда шудани суддат ва
ба
сидод(тромбоэмболия) табдил ёфтани онро хотиррасон карда даркор аст.
Аутолизи септикӣ яке аз оќибатњои вазнини суддат буда, дар натиљаи ба
суддат дохил шудани бактерияњои фасодовар ба амал меояд. Дар ин суддат
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обшавии римноки септикии суддат мушоњида мешавад. Азбаски порањои ин гуна
суддат, ки дар таркибаш бактерияҳо вуҷуд дорад, бо хун ба тамоми бадан пањн
мешаванд, пас дар он узвњо ва бофтањо сидодњои суддатбактериявӣ пайдо
мешаванд. Чунин оқибати суддатро бештар дар њолати сепсис вохўрдан мумкин
аст.
Ањамияти суддат бо суръат њосилшавии он, љои пайдоиш, густариш ва
оқибаташ вобаста мебошад. Дар баъзе њолатњо сухан дар бораи ањамияти мусоиди
суддат меравад. Инњо чунин њолатњо мебошанд: дар вақти садамаи раги хунгард
суддат ҷои садамаро баста, хунравиро ќатъ мекунад; мавриди захми дил суддат
љои онро пур мекунад; дар сурати аневризмаи девори рагҳои хунгард, суддат ҷои
аневризмаи њосилшудаи девори рагро мустањкам мекунад. Аммо суддат аксаран
њодисаи хавфнок шуда метавонад. Масалан, суддатњои бастакунанда, ки бо тези
дар шараёнњои дил, мағзи сар, гурдањо , дасту пойњо њосил мешаванд, сабабгори
мавти бофтањо, яъне сактаю гангренањо шуда метавонанд.
Суддати инкишофёбанда бешубња аз њама хавфноктарин суддат мебошад. Ба
суддати хавфнок суддати саќќомонанди дахлези чапи дилро, ки дар њолати
тангшавии даричаи дуќабатаи дил њосил мешавад, дохил кардан мумкин аст.
Суддати септикӣ ањамияти калони клиникавӣ дорад, чунки дар ин њолат
натанњо сидодњои суддатї, балки сидодњои бактериявӣ њосил шуда, бо хун низ ба
тамоми узвњо равона карда мешавад (ба ќисми «сепсис» назар кунед).
Суддатњои калони бастакунандаи варидњо вобаста аз љойгиршавиашон бо
аломатњои клиникавии хос зоњир мегарданд. Масалан, суддати синусњои варидии
пардаи сахти маѓзи сар, ки оќибати илтињоби гушњо (отит) ё мастоидит мебошад,
ба вайроншавии хунгардиши майна, суддати дарвозагии вариди љигар бо
баландфишории порталӣ ассит (обљамъшавї дар зерпардаи шикам) ва суддати
варами испурҷ бо калоншавии испурҷ (силеномегалияи тромбофлебитӣ) зоњир
мегарданд. Дар њолати суддати вариди гурдањо ё синдроми нефротикӣ ё сактањои
варидӣ ба амал меояд. Суддат ва илтињоби варидҳои љигар сабабгори бемории
Бадда-Кваре шуда метавонанд. Суддати варидњои пой яке аз манбаи сидоти
шараёнҳои шушњо мебошад.
Ањамияти клиникавии суддату сидодњо аз он иборат аст, ки онњо дар бисёр
њолатҳо сабаби марг шуда метавонанд. Чунин оризањои хавфноки суддату
сидодњо дар солњои охир афзуда истода аст.
Сидод (эмболия).
Эмболия (аз калимаи юнонии «embalon» гирифта шуда, маънояш бадарун
партофтан мебошад) – ин дар хун (ё лимфагардиш) чархзании љисмњое мебошад,
ки метавонанд сурохии рагњоро банданд. Худи љисмчањоро сидод (эмбол)
меноманд (расми 42). Сидодњо бо љараёни хун ба самти асоси њаракат мекунанд:
1) аз системаи варидии давраи калони хунгардиш ва ќисми рости дил ба рагњои
давраи хурди хунгардиш; 2) аз ќисми чапи дил, аорта ва шараёнњои калон ба
шараёнњои дил, маѓзи сар, гурдањо, испурҷ, рудањо ва дасту пой њаракат
мекунанд; 3) аз шохаҳои системаи венаи порталӣ ва венаи дарвозагии љигар.
Аммо дар баъзе њолатҳо сидод бо вазнаш метавонад ба муќобили љараёни хун
њаракат кунад. Масалан, аз вариди холии поёнї сидод метавонад ба венањои
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гурдањо, љигар ва њатто венаи рон дарояд. Чунин сидодро сидоди ретроградӣ
(муќобили љараён) меноманд.
Агар дар миёнапардањои дањлезњою меъдачањои дил иллате бошад, пас сидод
метавонад аз венањои давраи калони хунгард ба шушњо нарафта, ба артерияҳо
дохил шавад. Чунин сидодро сидоди парадоксалӣ меноманд.
Механизми инкишофи сидодро фаќат бо бастани сӯрохии раги хунгард
мансуб кардан лозим нест. Барои пайдоиши сидод роли калонро ташануҷи
рефлектории раги асосї (магистралӣ) ва коллатералӣ бозида, ба вайроншавии
вазнини хунгардиш оварда мерасонад. Ташануҷи рефлекторӣ метавонад дар
рагњои узвњои љуфт ва ё дигар узвњо ба амал ояд (масалан, рефлекси гурдаю
гурдагӣ (ренореналӣ) дар њолати сидоди рагњои яке аз гурдањо, рефлексии шушу
дил (пулмо каронарӣ) дар њолати сидоди артерияњои шушњо).
Табиати сидодро ба назар гирифта чунин навъњои онњоро људо кардан
мумкин аст: 1) тромбоэмболия (сидоди суддатї), 2) сидоди чарбӣ, 3) сидоди
ҳавогӣ, 4) сидоди газї, 5) сидоди бофтагӣ (њуљайравӣ), 6) сидоди микробӣ, 7)
сидоди љисмњои бегона.
Тромбоэмболия яке аз навъҳои паҳншудаи сидод мебошад (расми 42), ки
дар њолати кандани суддатњои андозааш гуногун пайдо мешавад. Дар ин њолат аз
сиддоди хурде, ки фаќат ба воситаи микроскоп дида мешавад, то сиддоди нињоят
калоне, ки дарозиаш якчанд сантиметр мебошад, мушоњида кардан мумкин аст.
Агар суддатњои давраи калони хунгардиш ба сидод табдил ёбад, пас онњо ба
шохањои артерияи шушњо дохил шуда, тромбоэмболияи системаи шараёнии
шушњо ба амал меоранд. Дар њолати тромбоэмболияи шохањои хурди артерияи
шушњо сактаи хунини шушњо пайдо мешавад (расми 42). Агар ба тромбоэмболия
шохањои калони артерияи шушњо дучор шавад, пас он сабабгори марги ногаҳонӣ
мегардад. Дар баъзе њолат агар тромбоэмболия на он ќадар калон дар љои
таќсимшавии артерияи шушњо дида шавад, пас вайро њамчун сабабгори марги
ногањонї донистан мумкин аст. Марг аз тромбоэмболияи артерияи шушњо бо
сабаби рефлекси пулмокоронарӣ ба амал меояд. Маълум аст, ки дарунпардаи
артерияи шушњо аз ретсепторњои асаби бой аст. Бинобар њамин ангезиши ин
ретсепторњо ба рефлекси пулмокоронарӣ оварда, ба бозмондани кори дил
сабабгор мегардад. Дар ин њолат ташаннљи роњњои нафас, шохањои артерияи
шушњо ва артерияњои дил ба амал меояд. Манбаи тромбоэмболњои девораи
калони хунгардиш суддатњое шуда метавонад, ки дар сарпушњои дил (дар њолати
эндокардит, расми 42) дар байни мушакњои меъдачаи чап, дар гушаки дањлези
чап, дар аневризмаи дилу аорта ва дигар артерияњо њосил мешаванд.
Дар бисёр њолатњо тромбоэмболњо бисёр буда, то дар як то дар дигар узвњо
пайдо шуда, ба онњо массањои суддати нав ба нав љамъ мешаванд. Тромбоэболия
ба эмболотромбоз табдил меёбад. Чунин њолатро синдроми тромбоэмболӣ
меноманд, ки он дар ваќти касалињои дилу рагњо, саратон ва баъди љароњињои
калон вохўрда мешавад. Дар ваќти кушодани љасади мурда агар тромбоэболия
дида шавад пас њатман манбаи онро маълум кардан даркор аст. Масалан, дар
њолати тромбоэмболияи артерияи шушњо бояд њатман венањои пойњо коси хурд
ва венањои љинсиро омўхтан лозим аст. Дар ваќти тромбоэмболияи давраи калони
хунгард лозим меояд, ки дил њаматарафа омўхта шавад.
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Дар бораи сидоди чарбї дар њамон ваќт сухан рондан мумкин аст, ки агар
манбаи он ќатраи чарб ё равѓан бошад. Асосан онњо чарбњои бадананд. Ќатрањои
чарбї ба варидњо дохил шуда, дар капилярњои шушњо дармемонанд. Баъзан онњо
ба шуш нарафта, бо пайвастагињои венагию артериявӣ ба давраи калони хунгард
дохил мешаванд ва сипас онњо дар гурдањо, маѓзи сар ва дигар узвњо (расми 42)
љой мегиранд.
Њангоми сидоди чарбӣ узвњо дигаргун намешаванд. Сидодњои чарбиро фаќат
мавриди бозраси микроскопии бофтапорањои бо судан рангдода муайян карда
мешаванд (судани III ё IV ва ќисмати осмий дар бофтапорањо чарбро намоён
месозанд.).
Сидоди чарбӣ асосан дар ваќти исобати чарби зери пӯст ва шикастани
устухонњо ба амал меояд. Баъзан мавриди гўзаронидани доруњои равѓанї ба
варид низ сидоди чарбӣ пайдо мешавад. Дар бисёр њолатњо сидоди чарбӣ ягон
аломати зоњиршавї надорад. Дар шушњо ќатрањои чарб сабаби илтињоби шуш
(пневмония) мегарданд. Агар сидоди чарби 2/3 њиссаи капилярњои шушњоро фаро
гирад, пас ин ба норасии шадиди шушњо ба бозмондани кори дил меоварад.
Сидоди чарбии капилярҳои маѓзи сар ба хунрезї дар ин узв сабабгори марг
мегардад.
Сидоди њавогї дар ваќти ба љараёни хун дохил шудани њубобчањои њаво ба
амал меояд. Ин намуди сидод кам вохўрдашуда, дар њолати зерин дида мешаванд:
захми варидњои гардан, кушодашудани венањои бачадон баъди таввалуд: дар
ваќти љарроњї дар дили кушода, дар њолати ба варид фиристодани њаво бо
њамроњии доруњо. Њубобчањои њаво бо василаи давраи хурди хунгард дар
ќисмати рости дил љамъ шуда, онро таранг мекунанд ва боиси марги ногањонї
мегардад. Барои ташхиси сидоди њавогии дил пас аз марг њангоми кушодани
љасад бояд ковокии пардапуши дилро пур аз об карда, ќисми рости дилро сурох
кунем. Аз љои сурох њаво ба ковокии пардапуши дил баромада, дар оби он
њубобчањоро пайдо мекунанд. Хуни бо њаво омехта ковокињои дил (асосан ќисми
рости он) хафмонанд мебошанд.
Сидоди газӣ ё басташавии рагњо бо њубобчањои газ, ки дар байни
кормандони зери бо дида мешавад аз сабаби ботезӣ ба фишори баланди муњит ба
фишори муътадил баромадани он ба амал меояд. Бо таъсири фишори баланди
муњит дар хун миќдори зиёди азоти мањлулгардида љамъ мешавад ва ба бофтањо
мегузарад. Дар ваќти бо тезӣ
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Расми 42. Намудњои гуногуни сидод (эмбол): а - эндокардити озахдори дарѓоти митралї –
заминаи тромбоэмболияи гардиши калони хунгард; б – тромбоэмболияи артерияи шуш;
ковокии меъдачаи рост варавзанаи артерияи шу шпур аз тромбоэмбол; в - жировая эмболияи
чарбии капиллярњои гурда (ќатраи чарб њангоми рангкунї бо осмий ранги сиёњро мегирад); г эмболияи чарбии капиллярњои шуш дар таљриба (ќатраи чарб њангоми рангкунї бо осмий
ранги сиёњро мегирад); д – эмболияи бофтаи маѓзча.

баромадан аз зери об азоти мањлулгашта дар ваќташ аз шушњо хориљ нашуда,
сабабгори сактањою хунрезишњои
ин узвњо мегарданд. Ин дигургунињо
аломатњои асосии касалии кессонӣ мебошанд. Дар баъзе њолат сидоди газӣ оризаи
гангренањои газӣ буда метавонанд.
Сидоди бофтавӣ (њуљайравӣ) дар њолати харобшавии бофтањо бо таъсири
исобат ё равишњои патологӣ ба амал омада, порачаи бофтањо (њуљайрањо) ба хун
дохил мешаванд (расми 42). Бофтаи саратонӣ ё гурӯњи њуљайрањои саратонӣ,
порчаи сарпушњои дил дар њолати эндокардити захмӣ, бофтаи маѓзи сар дар ваќти
исобат ба сидод табдил мегарданд. Бофтаи маѓзи сар дар њолати исобати тавлиди
маѓзи сари навзодон ба сидод табдил ёфта, ба даврањои хурду калони хунгардиш
дохил мешавад. Сидодњои бофтавӣ (њуљайравӣ) бештар дар давраи калон ва
баъзан дар давраи хурди хунгард дида мешаванд. Сидоди њуљайрањои саратонӣ
сидоди махсуси бофтагӣ буда, асосан бо хун решадавонии саратонро ташкил
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мекунад. Решадавонӣ (метастазирование аз калимаи юнонӣ «metastaz» дигар хел,
муаян карданд) ин бо равиши хун пањншавии сидоде мебошад, ки дар таркибаш
њуљайрањои дар мањалли нав инкишофёбанда мављуданд. Маҳале, ки ҳуҷайраҳои
саратони инкишоф меёбанд, ҷои метаcтаз ё реша меноманд.
Сидоди микробӣ баста шудани капиллярҳо бо микробҳои мурда дар хун
гардишкунанда буда, аз бактерияҳои бо ҳам часпида, муфтхурњо ( паразитҳо) ва
соддатаринҳо иборатанд. Дар баъзе вақт сидодҳои микробӣ дар ҳолати обшавии
римнокии тромб ҳосил мешаванд. Дар сидоди микробӣ римхонаҳо пайдо
мешаванд: агар сидод ба даври хурди хунгард дохил шавад, пас римхона дар
шушҳо ва агар ба давраи калони хунгард дохил шавад, дар гурдаҳо, дил ва дигар
узвҳо пайдо мешаванд.
Оиди ҷисмҳои бегона дар ҳолати ба амал меояд, ки агар ба рагҳои калони
хунгард порчаи тири туп, тир, оњанпора, сўзан ва дигар ҷисмҳои беруна дохил
шавад. Азбаски массаи нисбии чунин ҷисмҳо баланд аст онҳо як қисми кутоҳи
рагҳои хунгардро мегузаранд, масалан аз венаи ҷинсии боло ба қисматҳои рости
дил. Сидодҳои вазнин бештар сидодҳои ретрогардӣ мешаванд, яъне онҳо ба
муқобили ҷараёни хун ҳаракат мекунанд. Ба сидодҳои ҷисмҳои бегона сидодҳои
оҳакї ва кристаллҳои холестеринӣ, тамғаҳои атеросклерозӣ дохил шуда
метавонад.
Аҳамияти сидодҳо дар он аст, ки онҳо оризаи бисёр касалиҳо буда, фақат
сидоди газӣ асос ва нишонаи касалии алоҳида - касалии кессонист. Аммо
аҳамияти сидод ҳамчун ориза ба намуди сидод, густариш ва маҳали пайдоиши он
вобаста аст. Тромбоамболияи шараёнии шушҳо ҳамчун оризаи тромбоэмболия
аҳамияти калони клиникавӣ дорад, чунки он сабабгори марги ногаҳонї гашта
метавонад. Тромбоэмболияи шараёнҳои даври хунгард бештар ба сактаҳои мағзи
сар, гурдаҳо, испурҷ, гангренаи рудаҳо ва пойҳо сабабгор шуда метавонад. Дар
чунин ҳолат синдроми тромбоэмболияро табобат кардан мумкин аст.
Аҳамияти сидодҳои микробию бофтагӣ барои клиника бузург аст. Агар
сидоди микробӣ ҳамчун манбаи густариши сироят шуда, сабаби сепсис шавад, пас
сидоди бофтавӣ асоси решадавонии саратонро ташкил мекунад.
Хунравӣ.
Хунравӣ (геморрагия) ин ҷоришавии хун аз ковокҳои дил ё аз дохили рагҳои
хунгард ба муҳити беруна (хунравии беруна) ё ба ковокиҳои бадан (хунравии
дохила) мебошад. Хуне, ки аз дохили раг ва ковокии дил мебарояд, лахта
мешавад.Мисоли хунравиии беруна хунравӣ аз бинӣ, хунтуфкунӣ,хунравӣ аз
бачадон,рудаи рост шуда метавонад.Њангоми хунравии даруна, хун дар
ковокиҳои бадан ҷамъ мешавад.(ковокии қафаси сина, шикам ва ғайра).агар хун
дар бофтаҳо ҷамъ шавад, он гоҳ сухан дар бораи хунрезиш меравад.Ҷамъшавии
хуни лахташуда дар бофта гематома ном дорад ва хунрезишҳои нуқтавӣ бошад
петехия ё экхимоз номида мешавад.
Сабабҳо. Сабабҳои асосии хунравӣ ин:
1.Кафидани рагҳо
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2.Хурдашавии девораи рагҳо
3.Баландшавии нуфузпазирии рагҳо.
Оқибати хунравӣ гуногун мебошад.Ҷаббидашавӣ,ҳосилшавии носурҳо,
инкапсулятсия, ҳамроҳшавии сироят ва ғайра.Ба ғайр аз ин оқибати хунравӣ аз
меъёри хуни рафта вобаста аст.

Расми 43. Гематомаи калон дар бофтаҳои мулоими буғуми зону баъди ҷароҳат .

Плазморрагия ё хунобашорӣ
Плазморрагия ё хунобашорӣ- баромадани хуноба аз рагҳои хунгард
мебошад.Баромадани хуноба боиси ишбоъшавии девораи раг ва бофтаҳо бо
хуноба мегардад, ва ба гиалиноз ва мавти фибриноидӣ сабабгор мешавад.
Аҳамияти плазморрагия пеш аз ҳама дар он аст, ки вай сабаби вайроншавии
мубодилаи транскапилярї гашта ба дигаргуншавии лаҳми узвҳо ва бофтаҳо
меоварад, ишбоъи плазмавї оқибати садамаи рагҳои хурд буда, сабабгори мавти
фибриноидї ва гиалинози девораи рагҳои хунгард мешавад.
Вайроншавии гардиши лимфа.
Вайроншавии лимфагардиш бештар бо норасогии он зоҳир гашта, намудҳои
гуногун дорад.
Якчанд намуди норасогии лимфагардишро фарқ мекунанд: механикӣ,
динамикӣ, резобтсионӣ (ҷаббишӣ). Норасогии механикӣ дар ҳолате ба амал меояд,
ки баъзе омилҳо ба ҷараёни лимфањо таъсир расонда ҳаракати онро душвор
мекунанд ва ба таназзули он оварда мерасонад.
Норасогии динамикӣ дар ҳолати зиёдшавии филтратсияи капилярҳо ба амал
меояд. Дар ин ҳолат рагҳои лимфагард қобилияти моеъи ҳосилшударо аз
интерстисия берун кардан надоранд.
Норасогии ҷаббиши (резорбсионӣ) системаи лимфагард дар ҳолати
вайроншавии хосиятҳои сафедаҳои бофтаҳо ва ё пастшавии нуфуспазирии
капилярҳои лимфавї ба амал меояд, ки он ба таназзули моеъ дар бофтаҳо оварда
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мерасонад. Дар бисёр ҳолатҳо ин намудҳои норасогии лимфагардиш якҷоя
вомехӯранд.
Зуҳуроти морфологии норасогии системаи лимфавӣ новобаста аз намудашон
якхеланд. Ба ин аломатҳо - таназзули лимфа; васеъшавии рагҳои лимфагард;
пайдошавии колллатералҳои лимфагард; тағирёбии капилярҳо ва рагҳои
лимфагард; эктазияи рагҳои лимфагард; пайдошавии лимфедема; таназзули лимфа
ва пайдошавии коагулянти сафедаҳо (тромбҳо); лимфорея (рехтани лимфа); дохил
мешаванд. Ин дигаргуниҳои морфологї давраҳои инкишофи норасогии системаи
лимфавиро инъикос мекунанд.
Таназзули лимфа ва васеъшавии рагҳои лимфагард, аввалин аломатҳои
вайроншавии ҷараёни лимфа буда аз басташавии қисми зиёди роҳҳои
лимфабаранда ба амал меоянд. Таназзули лимфа ба пайдошавии лимфагардиши
коллатералӣ оварда мерасонад. Дар ин ҳолат на танҳо коллатералҳои захиравӣ
кушода мешаванд, балки капилярҳо ва рагҳои нави лимфавӣ низ пайдо мешаванд.
Азбаски қобилияти пластикии системаи лимфавӣ ниҳоят калон аст, пас норасогии
ин система дуру дароз давом менамояд.
Дар девори рагҳои баранда халтачаҳои бисёр ба вуҷуд меоянд, ки ин
аломати – васеъшавии варикозии рагҳои лимфатикӣ мебошанд. Дар амал
декомпенсатсияи лимфагардиш ба амал меояд, ки он бо варами лимфавӣ ё
лимфедема зоҳир мегардад.
Лимфедема (аз юнони oidao-омосидан) дар баъзе ҷараёни шадид
(лимфедемаи шадид) ва бештар ҷараёни музмин дорад. Ҳам лимфедемаи шадид
ва ҳам лимфедемаи музмин метавонанд умумї ва маҳалї шаванд.
Лимфедемаи шадиди умӯмӣ бисёр кам вомехўрад. Ҳангоми тромбози
дутарафа венаҳои таги устухони чанбари гардан, дар варидҳо фишор баланд
шуда, дар маҷрои лимфавии таназзули ретроградии лимфа ба амал меояд ва он
капилярҳои лимфавиро низ фаро гирифта, лимфедемаи шадидро ба вуҷуд меорад.
Лимфедемаи умумї – асосан дар ҳолати таназзули давомноки варидї ба амал
омада аҳамияти калони клиникӣ дорад. Чунин намуди лимфедема дар вақти
декомпенсатсияи давомноки дилу рагҳо пайдо мешавад (касалии ишемии дил,
невросклероз, эмфиземаи шушҳо).
Лимфедемаи шадиди маҳалӣ (регионарӣ) мавриди фишори хориҷа ё
басташавии рагҳои лимфабаранда (масалан, эмболияи саратонӣ), бастани рагҳои
лимфабар дар вақти ҷарроҳи ба амал меояд. Чунин лимфедема дар ҳолати пайдо
шудани лимфагардиши коллатералӣ бартараф мегардад.
Лимфедемаи музмини маҳалӣ аҳамияти махсуси клиникӣ дорад. Ин намуди
лимфедемаро ба ду навъ тақсим мекунанд: ирсӣ ва иқтибосӣ. Лимфедемаи ирсӣ
асосан бо гипоплазия, анаплазияи рагҳои лимфавии пойҳо вобаста аст:
лимфедемаи иқтибосї дар њолати фишор (омос ё липоматоз) овардан ё холи
гардидани рагҳо аз лимфа (илтињоби музмин, склероз ) ба амал меояд.
Таназзули давомноки лимфа таъсири склерогенӣ дорад, чунки вай сабабгори
гипоксияи бофтањо мегардад. Дар њолати афзоиши гипоксия фаъолияти
коллагенњосилкунии фибробластњо баланд шуда, онњо микдоран зиёд мешаванд.
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Бофта, бештар пӯст ва чарбуи зери пӯсти пойњо, њаљман калон шуда сахт мешавад
ва намуди пешинаи худро гум мекунанд. Чунин дигаргунињоро филпої меноманд
(расми 44). Дар њолати лимфедема таназзули лимфа (лимфостаз) ба амал меояд,
ки он ба њосилшавии тромб дар рагњои лимфавӣ ва ё кафидини рагњою рехтани
лимфа (лимфорея) сабабгор мешавад. Ду намуди лимфореяро људо кардан мумкин
аст: берунї ва дарунї.

Расми 44. Филпоӣ.

Оќибат ва ањамияти
норасогии системаи лимфавї ба вайроншавии
мубодилањои моддањои бофтањо вобастагї дорад, ки сабабгораш на танњо
норасогии системаи лимфавӣ, балки варидӣ (таназзули варидӣ) низ мебошанд.
Оќибат, ки дигаргунињо боиси гипоксияи бофтањо мешаванд, ки он ба
дистрофияю мавт њангоми лимфедемаи шадид ва ба атрофияю склероз дар њолати
таназзули давомноки лимфа оварда мерасонад. Дар њолати гипоксия
дигаргуншавии узвњою бофтањо аз гипоксия њангоми таназзули лимфа ва хун
якхелаанд. Роли системаи лимфавӣ дар љараёни сахтшавии таназзулии венагии
узвњо нињоят калон аст. Лимфедема дар ин њолат сабаби асосии фаъолгардидани
фибробластњо ва рушти склерози шушњо, љигар, гурдањо ва испурҷ мегардад.
Бинобар њамин варами таназзулиро њамчун варами лимфавӣ донистан мумкин
аст.
Вайроншавии миќдори моеъи бофтавї.
Миќдори моеъи бофтавӣ аз њолати хун ва лимфагардиш, ќобилияти
нуфузпазирии рагу бофтањо вобаста аст. Ба миќдори моеъи бофтавї њолати худи
хуну лимфа, њуљайраҳою моддаи байнињуљайравӣ, ки дар он ҷо моеъ љамъ
мешавад таъсири калон мерасонад. Микдори моеъи бофтавӣ бо механизмњои
нейрогуморалӣ танзим гардида наќши калонро алдостерон ва гормони
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антидиуретикии гипофиз мебозанд. Вайроншавии миќдори моеъи бофтавӣ бо
зиёд ва ё кам гардидани он зоњир мегардад.
Зиёдшавии миќдори моеъи бофтавӣ ба пайдошавии варам ё обак сабабгор
мешавад. Дар ин њолат дар бофтањо ва ё дар ковокињои он моеъи варамӣ љамъ
мешавад. Ин моеъро транссудат (аз юнони trans -аз байн, sudare-рахш кардан)
меноманд. Чунин моеъ шафоф буда дар таркибаш то 2% сафеда дорад.
Ҷамъшавии моеъ дар чарбуи зери пӯст анасарка (аз юнони ana
аз боло ва sarcos- гушт), дар ковокии пардаи дил - гидроперикард, дар ковокии
қафаси сина - гидроторакс, дар батн –астсит (аз юнони ascos-халта), дар ковокии
пардаи тухм-гидроселе ном дорад. Љамъшавии моеъи њароммағз дар меъдачањои
мағзи сар гидросефалия номида мешавад.
Аломати зоњирии бофтањо ва узвњо дар ваќти варамӣ хосаанд. Дар пӯст
варам бештар дар бофтаи пайвастагии зери пӯст ва асосан дар пӯсти абру, зери
чашм, пӯсти дасту пойњо пайдо шуда, пас ба тамоми тана паҳн мешавад. Пӯст
таранг мешавад, рангаш мепарад, дар ваќти зер кардан хурфаи дурудароз
нестшаванда пайдо мешавад. Дар ваќти буридани чунин пӯст моеъи шаффофе
пайдо мешавад. Чарбуи зери пӯст зарди нимранг, дурахшида ва луобмонанд
мегардад.
Шушњо дар њолати варам вазнин, њаљман калон гашта, ѓилзаташон
хамирмонанд мешавад. Дар ваќти буридани чунин шушњо аз сатњи буриш моеъи
шаффофи кафкмонанд људо мешавад.
Маѓзи сар дар њолати варам калон мешавад, ковокии зеранкабутия
ва
меъдачањо аз фишори моеъи шаффоф васеъ мегарданд. Моддаи мағзи сар дар
ваќти буриш медурахшад ва хун аз капилярњо ба тези ба сатњи буриш мерезад.
Варами мағзи сар дар баъзе ваќт ба зиёдшавии об ва калоншавии худи маѓз
оварда мерасонад. Дар ин њолат микдори об дар моддаи сафеди мағз нињоят зиёд
шуда, ба нестшавии рагњои майна ва хурдшавии ковокињои меъдачањои он оварда
мерасонад. Дар ваќти буридани чунин мағз корд дар сатњи буриш мечаспад.
Фишори даруни мағзи сар ва косахонаи маѓзи сар баланд шуда, сабаби
фонамонанд даромадани мағзча ба сурохии устухони пушти сар мегардад.
Гурдањо дар ваќти варам калон шуда, ғилофаки он ба осонї људо мешавад.
Дар ваќти буридани сатњи буриш нимранг метобад. Пардањои луобии варамкарда,
нимранг ва желатинмонанд мешаванд.
Сохти микроскопї: моеъи варамї моддаи мобайниро суюқ намуда,
њуљайрањоро аз њам људо ва нахҳои коллагенӣ, эластикӣ ва ретикулиниро пора
мекунад. Њуљайрањо бошанд ё бо моеъ зер карда мешаванд, ё дар ситоплазмаю
њастаи онњо ќатрањои моеъ пайдо шуда онњоро ба њалокат мерасонанд. Дар
ковокињои серозӣ варам ва дескваматсияи (канда шудан) мезотелия ба амал
меояд.
Дар шушњо моеъи варамӣ дар бофтаи мобайнї љамъ шуда, пас ба алвеолањо
мерезад, дар маѓзи сар бошад он дар гирду атрофии рагњо ва њуљайрањо (варами
периваскулярӣ ва перинуклеарӣ) љамъ мешавад. Дар вақти варами мағзи сар
нахњои глиалӣ аз њам ҷудо шуда, миелин пора ва астроситњо варам мекунанд.
Дар љигар моеъи варамӣ дар роњи дарвозагӣ ва фосилаи перисинусоидӣ ҷамъ
мешавад. Дар гурдањо дар интерститсияи моддаи маѓзи љамъ мешавад.
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Механизми пайдошавии варамњо мураккаб буда, аз якчанд омилњо вобастагї
дорад. Баландшавии фишори гидростатикии хун, фишори коллоидию
таровишии(осматикии) плазма, нуфуспазирии девораи капилярњо ва тавақуффи
электролитҳою об ё лимфа омилњои асосї мебошад. Баъзан як омил дигарашро
иваз карда ё њамдигарро пурра мекунанд.
Дар њолати баландшавии фишори гидравликӣ дар рагњои хурд
полоиши(филтратсия) моеъ зиёд мешавад, ки он ба љамъшавии об дар бофтањо
оварда мерасонад. Чунин намуди варамро механикӣ ё таназзулӣ меноманд.
Камшавии фишори коллоидию таровишии плазма ба пайдоиши варамњои
онкотикї сабаб мешавад. Дар њолати баландшавии нуфузпазирии девори
капилярњо варам аз садамаи пардаи капилярњо вобастагї дорад, ки он ба
камшавии сафедањои плазма ва љамъшавии онњо дар бофтањо меоварад. Чунин
варамњоро варамњои пардагӣ (мембранавӣ) меноманд.
Њангоми бисёр касалињо пайдошавии варам бо тавақуффи электролитњо,
асосан натрий ва об дар бофтањо вобастагї дорад. Баъзе ваќт варам дар њолати
таназзули лимфа ба амал меояд, ки онро варами лимфавӣ ё лимфогенӣ меноманд.
Омилњое, ки ба варамӣ сабабгоранд дар сурати бисёр касалињо, монанди
касалињои шараёнию қалбї, касалињои аллергӣ, баъзе касалињои сироякунанда,
зањролудшавӣ, касалињои гурдањо, љигар, рӯдањо, патологияи њомиладорӣ пайдо
мешаванд.
Тасниф. Вобаста аз сабабњо, касалї ё њолати патологие, ки варамро ба амал
меоварад чунин навъњои варамро људо мекунанд: таназулӣ, дилӣ, гурдагӣ,
дистрофӣ, марантикӣ ё кахексиявї, илтињобӣ, аллергӣ, заҳролудӣ, асабї ва
садамавӣ.
Варами таназзулӣ дар њолати тромбози варидњо, зер кардани онњо, таназзули
лимфа ба амал омада одатан мањалӣ мебошад. Ин гуна варамњо мавриди
таназзули давомноки венагӣ, ки сабаби баландшавии фишори варидӣ, гипоксия,
садамаи эндотелия ва мембранаи капилярњо, баландшавии нуфуспазирии онњо
мегардад, ба вуљуд меояд. Дар оќибат ќисми моеъгии плазма ба бофтањо љаббида
мешавад. Суст шудани фаъолияти системаи лимфавӣ ба афзоиши варам кумак
мерасонад.
Варами қалбї дар њолати декомпенсатсияи касалињои дил ба амал омада,
њамчун варами таназзули дониста мешуд. Дар њолати декомпенсатсияи фаъолияти
дил дар варидњо фишори гидроститикӣ баланд шуда пеш аз њама дар пойњо пайдо
мешавад. Чуноне, ки маълум шуд, њангоми декомпенсатсияи фаъолияти дил аз
нав тақсимшавии хун ба зиёдшавии алдостерон, ки дар љигари пурхун кам пора
мегардад, оварда, сабаби тавақуффи натрий ва афзудани варам мегардад. Дар
љараёни варамњои гурдагӣ ањамияти њам омилњои онкотикӣ ва њам тавақуффи
натрий калон аст.
Дар њолати синдроми нефротикӣ миќдори зиёди сафедаи плазма бо пешоб
хориљ шуда (протеинурия) боиси камшавии миќдори он дар хун мегардад
(гипопротеинемия), ки он ба пастшавиии фишори онкотикии хун ва љаббиши
ќисми моеъгии хун ба бофтањо меоварад.
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Дар сурати нефрит (интињоби гурдањо) варам бештар аст тавақуффи натрий
вобаста аст. Варами гурдагї бештар дар пӯсти руй зоњир мегардад.
Варами дистрофикӣ аз норасогии сафедаи ѓизоӣ вобаста аст. Ба амал омадани
гипопротеинемия (камсафедагї дар хун) ба пастшавии фишори онкотикии хун
сабаб мегардад. Ба намуди варам варами марантикї (кахексї) шомил аст.
Варами илтињобӣ асосан дар гирду атрофи илтињоб ба амал омада (варами
перифекалӣ) ба афзоиши нуфуспазирии капилярњо вобастагї дорад.
Хулоса, варам, ки бо сабабњои гуногун ва дар њолати касалињою равишњои
зиёди паталогӣ ба амал меояд, баъзан ваќт механизмњои умумї дорад.
Оќибати варам аксаран мусбат мебошад, дар ин њол моеъи варами
бозпасљаббида мешавад. Дар њолати варами давомнок дар бофтањо гипоксия ба
амал омада ба дистрофияю атрофия ва склероз оварда мерасонад.
Ањамияти варамро аз сабаби онњо, мањали пайдоиш ва пањншавиашон
муайян карда мешавад. Варами аллергӣ тез мегузарад: варами қалбию гурдагӣ
бошанд дурру дароз давом карда аз оќибати касалї вобастагї дорад. Варами
маѓзи сар ва шушњо дар бисёр ваќт сабаби марг мегарданд. Оби ковокињои бадан
ба вайроншавии фаъолияти узвњо (шушњо дар њолати гидроторакс, дил дар
сурати гидроперикард, рудањо њангоми астсит) оварда мерасонанд. Варами пойњо
бошад на он ќадар хавфнок аст.
Дар бофтањои гирифтори варам бештар илтињоб, мавт, захм ба амал меоянд,
ки онњо ба вайрошавии таъмини ѓизо вобастагї доранд. Транссудати ковокињои
бадан, бунёдӣ ба вуљуд омадани моеъи илтињобї мебошанд, яъне транссудат ба
экссудат табдил меёбад (масалан, перитонит – илтињоби сифоқ, дар асоси астсит
– перитонит). Камшавии моеъи бофтавї камобшавї (дегидратсия) ё эксикоз
(хушк) ном дошта аз гумшавии оби хун, яъне ангидремия вобаста аст.
Намуди зоњирии одамон њангоми эксикоз бисёр хоса аст: бинияшон теғадор,
пусташон пажмурда ва худашон нињоят лоѓар мешаванд. Дар ин њолат хун ѓафсу
сиёҳ ва пардањои луоби хушк шуда, болояшонро моддаи луобии ѓализ мепўшад.
Узвњо њаљман хурд шуда, ѓилзаташон пажмурда мегардад. Эксикоз бештар
мавриди вабо, дарунравии музмин ва диспепсия вомехўрад.
И Л Т И Ҳ О Б.
Маълумоти умумї.
Илтиҳоб – ин таассури (реаксияи) љомеъї, мањалии рагу мезенхима ба
садамаи бофтањо бо таъсири омилњои гуногун буда, барои бартарафсозии омили
садамаовар ва барќарор кардани бофтањои садамахўрда равона шудааст. Илтињоб
– ин таасуре, ки мањсули филогенез буда дорои хосиятњои њифзию
мутобиқшавист ва дар худ аломатњои њам патологӣ ва њам физиологӣ дорад.
Чунин ду ањамиятии илтињоб барои организм – ин хосияти равишњои
компенсаторию мутобиќшавист..
Этиология. Сабабњои илтињоб гуногунанд. Онњо биологӣ, физикӣ (аз он
љумла садамавӣ) химиёвӣ ва аз љињати пайдоиш дохилӣ (эндогенӣ) ё берунӣ
(экзогенӣ) шуда метавонанд. Муњимтарин сабабњои билогии илтињоб ин вирусњо,
бактерияњо ва замбуруғњо мебошанд. Як гурӯњи микробњое мављуданд, ки дар
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бофтањо интиҳоби хос ба амал меоваранд ( бактерияи сил, трепонемаи беранг,
бактерияи лепра). Ба сабабњои биологӣ комплексњои иммунӣ, ки дар хун гардиш
карда аз антиген, антиҷисм ва комплементи фаъол иборатанд, дохил шуда
метавонанд. Антигенњо на њама ваќт табиати бактериявӣ ё вирусӣ доранд.
Комплексҳои иммунӣ ба бофтањо таъсири ситопатӣ ва лейкотоксикӣ расонида
сабабгори илтињоб мегарданд. Ба омилњои физикӣ, ки илтињобро ба вучуд
меоваранд, инњо дохил мешаванд: энергияи нуру барќ, гармї ва хунукї. Сабаби
илтињоб оќибатњои гуногун њам шуда метавонанд.
Ба омилњои химиёвӣ моддањои гуногуни химиёвӣ, масалан скипидар ва
равғани кротонӣ,кислотањо, ишќорњо дохил мешаванд.
Ба вуљуд омадани илтињоб на фаќат ба таъсири ин ё он омили этиологӣ
вобастагї дорад. Наќши муњимро барои пайдоиши илтињоб њолати худи бадан
мебозад. Баъзе ангезандагони физиологӣ, масалан, ихроҷњои (экскретњо)
организми одам, ќобилияти ба вучуд овардани илтињобро доранд. Масалан, дар
пардаҳои луобӣ ҳангоми зарпарвин ва уремия.
Морфология ва патогенези илтињоб.
Илтињоб метавонад як мањали хурди узв, ќисми калони он ва ё тамоми узвро
фаро гирад. Масалан, равиши илтињобї дар дил метавонад дар пардаи дарунии он
(эндокард) ё ќисми мушакии он (миокард) мањдуд бошад ва ё тамоми ќабатњои
онро фаро гирад.
Дар баъзе њолат илтињоб метавонад дар системаи бофтањо ба амал ояд,
масалан дар бофтањои пайвандӣ, рагњо, устухонњо ва ғайра. Дар чунин њолат
сухан дар бораи касолати илтињобии системавии бофтањои пайвандӣ васкулитњои
системавӣ, артритњои паҳншаванда меравад. Бисёр ваќт њудуди илтињоби мањалї
ва системавиро људо кардан номумкин аст.
Илтињоб дар фосилаи гистион ба амал омада аз чунин даврањои пай дар паи
ба њам вобаста иборат аст: 1. Давраи алтератсия (садама); 2. давраи экссудатсия
(иртишоњ); ва 3. давраи пролифератсияи (нумув, афзоиш) њуљайрањои хун,
бофтањо ва баъзан лањми узвњо (эпителия).
Алтератсия – садамаи бофтањо, ки давраи аввалини илтињобро ташкил
мекунад бо аломатњои гуногуни дистрофияи лањм ва стромаи узвњо зоњир
мегардад. Дар ин давраи илтињоб медиаторњо – моддањои фаъоли биологӣ њосил
мешаванд. Алтератсияро њамчун механизми бакорандозї донистан мумкин аст,
чунки он дигар даврањои таасури илтињобиро муайян мекунад.
Медиаторҳо дар дигар давраҳои илтиҳоб бо мурури афзоиши ҳуҷайраҳо ва
ҷамъшавии сафедаҳои хун дар маҳалли илтиҳоб ҳосил мешаванд. Манбаи
медиаторҳо як қисми элементҳои плазмаи хун, чун кининҳо, коликреинҳо, омили
ХII системаи лахтабандии хун (омили Хагеман), қисматҳои комплемент ва ғайра
мебошанд. Манбаи медиаторҳои илтиҳоб ҳуҷайраҳои (эффекторӣ) низ шуда
метавонанд: лаброситҳо (расми 45, 46), базофилҳо ва тромбоситҳо, ки гистамин,
серотонин ва дигар медиаторҳоро ҳосил мекунанд. Нейтрофилҳо лейкокинҳоро
ҳосил мекунад.
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Экссудатсия (иртишоҳ) – ин давраи дуюми илтиҳоб буда, бо тези баъди
алтератсия бо ҳосилшавии медиторҳо ба амал меояд. Экссудатсия барои
инкишофи тамоми дигаргуниҳое, ки дар бофтаҳо дар ҳолати илтиҳоб ба амал
меоянд, наќши калонро мебозад.

Расми 45. Лабропит (њуљайраи фарбењ). Электронограмма. Гр — ѓурушањои дорои гепарин, гистамин ва
серотонин. Я — Њаста. Х32 000.

Расми 46. Дегранулясияи лабросит. Электронограмма. Баромадани ѓурушањо аз љои кафидаи мембранаи
њуљайравї(Гр) (бо тирча ишора). Я — Њаста. Х38 000.

Экссудатсия
аз якчанд давра иборат аст: а) таасури ҷараёни
микросиркуляторї бо вайроншавии хосиятҳои реологии хун; б) баландшавии
нуфуспазирии рагҳои ҷараёни микросиркуляторї; в) экссудатсияи қисматҳои
плазмаи хун; г) эмигратсияи ҳуҷайраҳои хун; д) фагоситоз; е) ба амал омадани
экссудат ва инфилтрати ҳуҷайравии илтиҳобӣ.
Таасури ҷараёни микросиркуляторї морфологияи илтиҳоб мебошад.
Дигаргуншавии рагҳо асосан бо таъсири гистамин ба амал омада аз ташануҷи
рефлекторӣ, тангшавии сурохии артериолоҳо ва капилярҳо сар шуда ба бо тезӣ
васеъшавии тамоми рагҳо асосан прекапилярҳо ва венулаҳо иваз мешавад.
Гиперемияи (пурхунӣ) илтиҳобї сабаби баландшавиии ҳарорат ва сурхшавии
маҳали илтиҳоб мегардад. Дар ибтидои ташануҷ ҷараёни хун дар артериолҳо ва
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гардиши лимфа дар рагҳои лимфавӣ тез буда сипас суст мешаванд. Рагҳои
лимфагард аз лимфа ва лейкоситҳо пур шуда бо мурури замон дар онҳо таназзули
лимфа ва лимфотромбоз ба амал меояд.
Меъёр ва паҳншавии гиперемияи илтиҳобӣ ва вайроншавии лимфагардиш аз
омили илтиҳоб, ангезишпазирии бадан, хосиятҳои сохтории узв ва ҳолати узвҳои
хунгардиш вобаста аст.
Вайрошавии хосиятҳои реологии хун аз он иборат аст, ки дар венулаҳо ва
посткапиллярҳо дар ҳолати сустшавии ҷараёни хун мутаносибии сафедаҳо ва
ҳуҷайраҳои сурхи хун вайрон мешавад. Нейтрофилҳо (лейкоситҳои
полиморфноядрои, нейтрофилоситҳо) аз ҷараёни асосӣ берун шуда дар минтақаи
канорӣ ва қад-қади девори раг ҷой мегиранд. Беруншавии лейкоситҳоро аз
ҷараёни асосї бо қонунҳои физикавии ҷисм фаҳмидан мумкин аст.
Нейтрофилҳо аз ҷиҳати зичиашон нисбат аз эритроситҳо фарқ мекунанд,
бинобар ҳамин дар ҳолати тез ё суст шудани ҷараёни онҳо аз равиши асосии
ҷараён берун мешаванд.
Дар канор ҷойгир ва истодани лейкоситҳо давраҳои аввалини эмигратсияи
онҳо аз дохили раг мебошад.
Дигаргуншавии хунгардиш ва тонуси рагҳо дар маҳали илтиҳоб ба таназули
хун, ба ҳам пайвастшавии тромбоситҳою эритроситҳо ва дар охир ба пайдошавии
микротромбҳо (суддатҳо) оварда мерасонанд. Хулоса, бо зиёдшавии ҷараёни
даромади хун ва лимфа ҷараёни баромади онҳо душвор мешавад.
Баландшавии нуфузпазирии рагҳои ҷараёни микросиркуляторї яке аз
аломатҳои асосии илтиҳоб буда бо таъсири медиаторҳо ба амал меояд. Гуфтан
ҷоиз аст, ки тамоми дигаргуниҳои бофтаҳо ва фарқияти навъҳои илтиҳоб аз
қобилияти нуфузпазирии рагҳо вобаста мебошанд. Роли калон барои баланд
намудани
нуфуспазирии
девори
рагҳои
микросиркуляторӣ
садамаи
ултраструктураи ҳуҷайраҳо ва дар мадди аввал пардаҳои лизосомаҳо мебозад.
Баландшавии нуфуспазирии прекапилярҳо ва венулаҳо аз фаъол гардидани
эндотелияи онҳо сар мешавад. Дар ситоплазмаи эндотелияҳо миқдори
полирибосомаҳо зиёд мешавад, митохондрияҳо варам мекунанд ва пиноситоз
меафзояд (расми 47).
Экссудатсияи қисматҳои плазмаи хун ҳамчун зуҳуроти таассури рагҳо
шуморида шуда, дар фосилаи ҷараёни микросиркулятори инкишоф меёбад ва бо
баромадани қисматҳои моеъгии хун (об, сафедаҳо ва намакҳо) аз дохили раг
зоҳир мегардад.
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Расми 47. Пиноситоз. Электронограмма: дар эндотелия (Эн) капилляр (Кап) њубобчањои
пиноситозї (ПП), мембранаи асосї(БМ) нармшуда.Я —њастаи њуљайра. Эр — эритросит, х
11 000.

Эмигратсияи ҳуҷайраҳои хун ин аз девори рагҳо баромадани ҳуҷайраҳои хун
ба воситаи медиаторҳо мебошад. Нейтрофилҳо ба девори раг часпида, шохачаҳо
ҳосил мекунанд (псевдоподия), аз байни ҳуҷайраҳои эндотелиалӣ мегузаранд
(эмигратсияи байниэндотелиалӣ) (расми 48). Т- лимфоситҳо аз худи ҳуҷайраҳои
эндотелиалӣ мегузаранд (эмигартсияи трансэндотелиалӣ). Лейкоситҳо пардаи
мобайнии рагро бо ф е н о м е н и
т и к с о т р о п ӣ рахна мекунанд
(тиксотропия - пастшавии часпакии коллоидҳост, ки барқароршаванда аст).
Тиксотропия ин аз ҳолати гел ба зол табдил ёфтани парда дар вақти ба он
расидани ҳуҷайра мебошад.

Расми 48. Эмигратсияи лейкоситњо аз девораи раг мавриди илтињоб. а — яке аз
нейтрофилњо(HI) ба танаи
эндотелия часпида(Эн), дигараш (Н2) њастаи намоён
дорад(Я) . Бештари лейкоситњо дар таги ќабати эндотелиалї; Пр —равзанаи раг; х 9000;6 —
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нейтрофилњо (СЛ)бо њастаи солим байни эндотелия ва ќабати асосї(БМ); часпиши њуљайрањои
эндотелиалї(СЭК) ва нахњои коллаген(КлВ); х 20000 (по Флори и Грант).

Эмигратсияи ҳуҷайраҳои сафеди хун номи лейкодиапедезро дорад. Ҳангоми
илтиҳоб эритроситҳо ҳам аз хун ба бофта мегузаранд (эритродиапедез), ки
аксаран маврид ниҳоят баланд шудани нуфуспазирии девори раг, ба амал меояд.
Чунин ҳолат дар вақти касалиҳои сирояткунандаи монанди сиёҳзахм (сухтанї) ва
тоун дида мешавад.
Эмигратсия ва ҳаракати нейтрофилҳо ба маҳали илтиҳоб-хемотаксис ва
хемокинез дар натиҷаи таъсири моддаҳои ҳемотаксикӣ аз хама муҳимаш
қисматҳои фаъолгардидаи комплемент мебошанд (С3 ва С5).
Фагоситоз (аз калимаи юнони phagos - хуранда ва kytos - анбор) – фурў
бурдани ҳуҷайраҳо (фагоситҳо), ҷисмҳои зинда (бактерияҳо) ва ғайризинда
(ҷисмҳои бегона) мебошад. Ҳуҷайраҳои гуногун ба фагоситҳо табдил ёфта
метавонанд. Аммо дар ҳолати илтиҳоб роли фагоситҳоро асосан нейтрофилҳо
мебозанд. Моноситҳо ва гистиоситҳо фаъолияти баланди фагоситарї доранд.
Азбаски нейтрофилҳо аслан микроорганизмҳоро фурў мебаранд онҳоро микрофаг
низ меноманд.
Моноситҳо ва гистиоситҳо бошанд порчаҳои нисбатан калонро фурў
мебаранд. Бинобар ҳамин онҳо номи макрофагҳоро гирифтанд (расми 49). Ба амал
омадан ва ҷараёни фагоситозро як гурӯҳ вокунишҳои биохимиявӣ таъмин
мекунанд. Дар ҳолати фагоситоз дар ситоплазмаи макро- ва микрофагҳо миқдори
гликоген кам мешаванд, зеро вай ҳамчун энергия барои фагоситоз истифода
мешавад. Моддаҳое, ки ҳосилшавии гликогенро қатъ мегардонанд, метавонанд
фагоситозро ҳам паст кунад.

Расми 49. Фагоситоз, Электронограмма: макрофаг бо ќисматњои фагоситозшудаи лейкосит
(СЛ) ва ѓашњои чарбї(Л), х 20 000.

Дар вақти фагоситоз пардаи ҳуҷайра ҳамроҳи бактерия инвагинатсия шуда
дар ситоплазмаи фагосит ҳубобча ё фагосома ҳосил мешавад. Фагосома бо
лизосомаҳои фагосит пайваста шуда, фаголизосома (лизосомаи сони) пайдо
мешавад. Бо таъсири ферментҳои гидролитикӣ ҳазмшавии дохилиҳуҷайравӣ ба
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амал меояд. Чунки ин намуди фагоситозро фагоситози ба анҷом расида
меноманд. Дар фагоситози ба анҷом расида катионҳои сафедагии зидди микробии
нейтрофилҳо роли калонро мебозанд. Онҳо вирусҳою бактерияҳоро ба ҳалокат
оварда ҳазм мекунанд.
Агар микроорганизмҳо дар фагоситҳо ҳазм нашуда бештар дар микрофагҳои
дар ситоплазмаи онҳо афзоиш ёбанд ва манбаи паҳншавии сироят гарданд, пас
сухан дар бораи фагоситози наанҷомида ё эндоситобиоз меравад (расми 50).
Чунин ҳолат барои он ба амал меояд, ки лизосомаи микрофагҳо нисбат ба
нейтрофилҳо миқдори катионҳои сафедагии зидди бактериявї кам ва ё тамоман
надоранд. Хулоса, фагоситоз на ҳамавақт таасури ҳифзии организм аст.

Расми 50. Фагоситози номукумал. Электронограмма: микобактерияи сил ва (бо тирча нишона )
лизосомаи (Лз) макрофаг(Мфг). х 23 000 (по А. К. Байкову).

Пайдо шудани экссудат ва инфилтрати ҳуҷайравии илтиҳобӣ ин давраи
охирини илтиҳоб мебошад. Дар бофтаҳо маҳсули илтиҳоб – экссудат пайдо
мешавад. Экссудат аз моеъ, ҳуҷайраҳо, қисмҳои бофтаҳои порашуда иборат аст.
Ҷамъшавии экссудат дар бофта ба калон шудани ҳаҷми он –варам,зер кардани
торњои асаб ва пайдошавии дард, сурхшавӣ, баландшавии њарорат ва
вайроншавии фаъолият оварда мерасонад.
Хоссиятҳои экссудат гуногунанд. Дар баъзе ҳолат дар экссудат бештар
қисми моеъгии хун ва дар баъзе ҳолати дигар аксаран ҳуҷайраҳо дида мешавад.
Экссудате, ки дар он қисми моеъгии хун бартарї дорад аз об намакҳо ва сафедаҳо
(албумин, глобулинҳо ва фибриноген) иборат аст. Вобаста аз меъёри баландии
нуфуспазирии рагҳо ба бофтаҳо ҳар гунна сафедаҳо мегузаранд. Агар
нуфуспазирии рагҳо на он қадар баланд бошад, албуминҳо ва глобулинҳо
мегузаранд ва агар он ниҳоят баланд бошад, пас молекулаҳои калони фибриноген
ҳам гузашта метавонад. Умуман дар экссудат миқдори сафедаҳо 2% зиёд аст.
Экссудатро на фақат бо миқдори сафедаҳо балки бо таркиби ҳуҷайраҳо фарқ
мекунанд. Баъзан дар таркиби экссудат лейкоситҳои нейтрофилӣ, дар дигар
ҳолатҳо ҳуҷайраҳои мононуклеарї (лимфоситҳо ва моноситҳо) ё эритроситҳо ва
ғайра бартарї доранд. Ҷамъшавии ҳуҷайраҳо дар бофта ба пайдошавии
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инфилтрати ҳуҷайравии илтиҳобӣ мерасонад, ки дар таркибаш ҳам ҳуҷайраҳои
хун ва ҳам бофтагӣ вомехӯранд.Нейтрофилҳое, ки ба маҳалли илтиҳоб
мегузаранд, фавт мегарданд.
Пролифератсияи (нумув, афзоиши ҳуҷайраҳо) ҳуҷайраҳо давраи охирини
илтиҳоб буда, барои барқароршавии бофтаи садамадида равона карда шудааст.
Дар маҳали илтиҳоб ҳуҷайраҳои комбиалӣ, адвентитсиалӣ ва эндотелиалии
мезенхима, В ва Т-лимфоситҳою моноситҳои аз хун баромада афзоиш мекунанд.
Дар вақти афзоиш ҳуҷайраҳо тафриқа ва таҳаввул (трансформатсия) мешаванд.
Ҳуҷайраҳои камбиалии мезенхима ба фибробластҳо табдил меёбанд.
Влимфоситҳо ба ҳуҷайраҳои плазмавӣ ва лаброситҳо табдил меёбанд. Моноситҳо
бошанд ба гистоситҳо ва микрофагҳо табдил мегарданд. Микрофагҳо ҳамчун
манбаи ҳуҷайраҳои эпителиоидӣ мебошанд. Аз ҳуҷайраҳои эпителиоидӣ
ҳуҷайраҳои калони азимҷуссаи Пирогов-Лангханс ва ҳуҷайраҳои ҷисмҳои бегона
пайдо мешаванд. Дар фибробластҳои фаъол синтези сафедаи махсусро
тропоколлагенро ки аз он коллаген ҳосил мешавад, мушоҳида кардан мумкин аст.
Фибробластҳо ба ҳуҷайраҳои болиғи бофтаи пайвандї фиброситҳо табдил
мегарданд. Дар вақти афзоиш фибробластҳо нахҳои аргирофилӣ ва дар охир
коллагенӣ ҳосил мекунанд, ки онҳо бо ҳамроҳии ҳуҷайраҳо маҳали илтиҳобро аз
бофтаи солим маҳдуд ва ё онро тамоман фаро мегиранд.
Дар ҳолати афзоиши ҳуҷайраҳо дар маҳали илтиҳоб ҳуҷайраҳои эпителия
ҳам иштирок мекунанд. Чунин ҳолат дар қабати болоии пӯст дида мешавад.
Зиёдшавии ҳуҷайраҳои эпителия бо ҳамроҳи дигар ҳуҷайраҳо на танҳо маҳали
илтиҳобро маҳдуд, балки сабаби пайдоиши онро низ нест мекунанд.
Дар ҳолати илтиҳоб дар бофта як гурӯҳ равишҳои мубодилавӣ ба амал
меоянд, ки онҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: Равишҳои катаболитикӣ
ва анаболитикӣ.
Илтиҳоб асосан дар давраи охирини инкишофи ҷанин зоҳир мегардад. Дар
кудакони навзод илтиҳоб якчанд хосиятҳои хосе дорад. Пеш аз ҳама илтиҳоб бо
бартарии алтератсия ва пролифератсия зоҳир мешавад, чунки он қисматҳои
илтиҳоб аз ҷиҳати филогенез қадимтаранд. Дувум-илтиҳоб дар кудакони навзод
бештар густариш мекунанд, зеро иммуногенезиашон ноболиғ аст.
Танзими илтиҳоб ба воситаи гормонҳо, асабҳо ва омилҳои имунологӣ таъмин
карда мешавад. Як гурўҳи гормонҳо монанди гормони соматотропии гипофиз,
дезоксикортикостерон,
алдостерон
илтиҳобро
метезонанд
(гормонҳои
проилтиҳобӣ). Моддаҳои холинергӣ ҳосилшавии медиаторҳоро зиёд карда чун
гормонҳои проилтиҳобӣ таъсир мекунанд. Моддаҳои адренергӣ бошанд ҳосили
медиаторҳоро паст карда таъсирашон ба гормонҳои зидди илтиҳобӣ монанд аст.
Вазъи иммунитет ба инкишоф ва ҷараёни илтиҳоб таъсири колон мерасонад.
Истилоҳот, табақабандї ва оқибати илтиҳоб. Барои сохтани номи
илтиҳоби ин ё он бофта (узв) одатан ба номи юнонии узв ё бофта бандаки «itis» ва
ба номи русиашон бандаки «ит» илова мекунанд. Масалан, илтиҳоби плевраҳо
ҳамчун-плеврит, илтиҳоби гурдаҳо-нефрит, илтиҳоби милки дандонҳо-гингивит
ифода карда мешаванд. Илтиҳоби баъзе узвҳоро бо истилоҳоти махсус ифода
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мекунанд. Масалан, илтиҳоби ҳалқ бо калимаи ‘‘ангина’’ (аз калимаи юнонӣ буғи мекунам), илтиҳоби шушҳо бо калимаи ’’пневмония’’, илтиҳоби баъзе
ковокиҳо бо ҷамъшавии фасод бо калимаи ’’эмпиема’’ ифода мешавад.
Илтиҳоби римноки фолликулаи мӯй, ғадудҳои чарбї ва бофтаи назди онро
номи фурункулома (аз калимаи лотинӣ furiare - ба хашм овардан) дорад ва ғайра.
Дар вақти табақабандии илтиҳоб бояд хусусияти ҷараёни он, равишҳои
реаксияи бофтаҳо ва этиология ба назар гирифта шаванд. Вобаста аз ҷараён чунин
намудҳои илтиҳобро ҷудо мекунанд:
шадид,
зеришадид
музмин.
Аз ҷиҳати бартарии ин ё он давраи таасури илтиҳобї чунин намудҳои
илтиҳобро фарқ кардан мумкин аст:
алтеративӣ,
экссудативӣ
пролиферативӣ.
Агар сабабҳои илтиҳобро ба назар гирем, пас чунин навъҳои онро мо бояд
ҷудо кунем:
оддӣ
махсус.
Барои ҳар як намуди илтиҳоби оддӣ ва хос (махсус) чунин навъҳои
морфологӣ мансубанд:
1.Илтиҳоби алтеративӣ
2.Илтиҳоби экссудативӣ
а) илтиҳоби зардобӣ
б) илтиҳоби лифи (фибринозӣ), крупозӣ, дифтерӣ.
в) илтиҳоби римнок: реши равон, абсесс, флегмона
г) илтиҳоби пӯсанда
д) илтиҳоби хунӣ (геморрагӣ)
е) илтиҳоби оддӣ ( катари пардаҳои луобӣ): катари зардобӣ, катари луобӣ, катари
римнок, катари атрофикӣ, катари гипертрофикӣ
ж) илтиҳоби омехта
3. Илтиҳоби продуктивӣ (пролиферативӣ).
а) илтиҳоби мобайнӣ (интерститсиалӣ)
б) илитҳоби гранулематозӣ: гарнулемаҳо дар ҳолати касалиҳои шадиди
сирояткунанда (ҳасба(тифи доначадор), домана, ҳора): гранулемаҳои ҳангоми
касалиҳои музмин (бурселлёз, туляремия, тарбод, буғумдарди тарбодмонанд,
саркоидоз), гранулемаҳои мавриди илтиҳоби худвижа (хос) (сил, оташак, махав,
склерома, сап (машмаша).
- Илтиҳоби атрофи муфтхўрҳо(паразитҳо) ва ҷисмҳои бегона (гранулемаи
ҷисмҳои бегона).
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- Илтиҳоби продуктивӣ бо пайдошавии полипҳо ва кондиломаҳои нешдор
(нуктез).
Оқибати илтиҳоб гуногун буда, аз этиология, ҳолати бадан, сохти узве, ки
дар он ба амал меоянд, вобаста аст.
Афзоиши ҳуҷайраҳо дар маҳали илтиҳоб ба фаро гирифтани он ба
ҳуҷайраҳои аз нав пайдо шуда ва бофтаҳои пайвандӣ оварда мерасонанд. Агар
маҳали илтиҳоб на он қадар калон бошад, бофта тамоман барқарор мегардад ва
агар маҳали илтиҳоб калон бошад, пас дар ҷояш хадша мемонад.
Илтиҳоби оддї.
Аломатҳои клиникавӣ ва морфологии илтиҳоби оддӣ (номахсус) гуногунанд.
Се намуди асосии илтиҳобро ҷудо мекунанд:
1).алтеративӣ,
2).экссудативӣ
3).пролиферативӣ (нумуввӣ)
Илтиҳоби алтеративӣ.
Илитҳоби алтеративӣ бо бартарии садамаи (дистрофия, мавт) бофтаҳо ҷараён
намуда, асосан дар узвҳои лаҳмӣ ба амал меоянд (илтиҳоби лаҳмӣ). Агар садама
бо мавт зоҳир гардад, онгоҳ сухан дар бораи илтиҳоби фавтї меравад. Дар чунин
илтиҳоб таасури рагҳо ва мезенхима суст аст. Дар ҳамин асос баъзе олимон
мавҷудияти илтиҳоби алтеративиро инкор мекунанд. Илтиҳоби алтеративӣ асосан
дар узвҳои лаҳмӣ, бофтаи мағзи сару ҳароммағз ва асабҳо дида мешаванд.
Зуҳуроти морфологӣ. Ин илтиҳоб якчанд хусусиятҳо дорад: узвҳои лаҳмӣ
пажмурда ва беранг шуда, дар вақти буридан ба гушти обпаз монандї доранд.
Сабабҳои илтиҳоби алтеративӣ ба таъсири моддаҳои химиёвӣ ва заҳри
бактерияҳо вобастаанд. Дар баъзе ҳолат ин намуди илтиҳоб ҳамчун зуҳуроти
реаксияи баландҳасоси фаврӣ шуда метавонанд.
Оқибати ин намуди илтиҳоб аз меъёри садамаи бофта вобаста аст:
дигаргуниҳои фавтӣ бо пайдошавии склероз ба итмом мерасанд. Аҳамияти
илтиҳоби алтернативӣ ба муҳими узве, ки дар он ба амал меояд ва меъёри садама
вобаста аст. Пайдоиши илтиҳоби алтернативӣ аз ҳама хавфноктар дар дил ва
системаи асаб мебошад.
Илтиҳоби экссудативӣ.
Дар ҳолати илтиҳоби экссудативӣ таасури рагҳои ҷараёни микросиркуляторӣ
бартарї дошта ба пайдошавии экссудат оварда мерасонад.
Аз ҷиҳати хосияти экссудат чунин намудҳои илтиҳоби экссудатвиро ҷудо
мекунанд:
1) зардобӣ;
2) лифӣ(фибринозӣ);
3) фасодӣ (римнок);
4) пусандагӣ;
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5) хунӣ (геморрагӣ);
6) оддӣ;
7) омехта.
1. Илтиҳоби зардобӣ чунин хусусиятҳоро дорад, ки дар таркиби экссудати
ҳосилшуда то 2% сафеда ва миқдори ками ҳуҷайраҳо вохўрда мешаванд. Ҷараёни
илтиҳоби зардобї шадид аст. Ин намуди илтиҳоб дар ковокиҳои
зардобҳосилкунанда, пардаҳои луобӣ, пардаҳои мағзи сар ва камтар дар узвҳои
дарунӣ ва пӯст дида мешавад.
Зуҳуроти морфологӣ дар ковокиҳои зардобҳосилкунанда ва дар байни
варақаҳои пардаи мулоими мағзи сар моеъи тираранг ҷамъ мешавад. Дар таркиби
экссудати зардобӣ нисбат ба дигар намудҳои экссудат сафедаҳо ва ҳуҷайраҳо
камтаранд. Дар байни ҳуҷайраҳо асосан ҳуҷайраҳои кандашудаи мезотелияи
ковокиҳои зардобҳосилкунанда ва ягон ягон нейтрофилҳо во- мехўранд.
Пардаҳое, ки ковокиҳоро мепўшанд пурхунанд. Дар ҳолати илтиҳоби пардаҳои
луобӣ ба экссудати зардобӣ луоб омехта шуда, ҳуҷайраҳои эпителия канда
мешаванд – дар пардаҳои луобӣ хатари зардобӣ ба амал меояд. Дар ҷигар (расми
51) бошад моеъ дар фосилаи перисинусоидалӣ, дар дил дар байни торҳои
мушакҳо, дар гурдаҳо дар дохили ғилофаки Шумляну Боумен ҷамъ мешаванд.
Илтиҳоби зардобӣ дар пӯст, масалан ҳангоми сўхтан бо обилаҳои моъеи
тирарангдор зоҳир мегардад.

Расми 50. Гепатити зардобї.

Сабабҳои инкишофи илтиҳоби зардобӣ омилҳои физикавӣ, химиёвӣ,
худзаҳролудшавӣ (масалан дар ҳолати – токсикоз ё умерия), омилҳои гуногуни
сироятӣ, монанди микобактерияи сил, диплококкӣ Френкел менингококк,
шигеллањо шуда метавонад.
Оқибати илтиҳобӣ зардобӣ одатан мусбат аст. Ҳатто миқдори зиёди экссудат
ҷаббида шуда, осоре боқї намемонад. Дар узвҳои дарунӣ (ҷигар, дил, гурдаҳо)
оқибати зардобӣ склероз мебошад.
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Аҳамияти илтиҳоби зардобӣ аз меъёри вайроншавии фаъолияти узв вобаста
аст. Моеъи дар ковокии пардапўши дил ҷамъшуда кори дилро душвор мекунад,
дар ковокҳои буғумҳо ҳаракати онҳоро маҳдуд мекунад. Агар экссудат дар
ковокии пардаи шуш (љанаба) ҷамъ шавад, пас он ба коллапси шушҳо (зер
кардани онҳо) оварда мерасонад.
2. Илтиҳоби лифӣ (фибринозӣ) чунин хусусият дорад: таркиби экссудат аз
фибриноген бой аст. Фибриногене, ки аз хун ба узв дохил мешавад лахта баста ба
фибрин табдил мегардад. Ин равишро дигаргуниҳои алтеративии бофтаҳо ба амал
меоваранд. Дар вақти ҳалокати ҳуҷайраҳо миқдори зиёди тромбопластинҳо ҳосил
мешаванд, ки онҳо ба фибрин табдил ёфтани фибриногенро метезонанд.
Илтиҳоби лифӣ бештар дар пардаҳои луобӣ ва зардобӣ ва камтар дар қишри
узвҳо ба амал меояд.
Зуҳуроти морфологӣ. Дар сатҳи пардаҳои луобию зардобӣ пардаи сафеди
хокистаранг пайдо мешавад, ки он метавонад ба бофтаҳо ковок ё сахт часпад.
Агар пардаи лифӣ бо бофта ковок часпида бошаду ба осонї ҷудо шавад, пас сухан
дар бораи илтиҳоби крупозӣ меравад, (аз калимаи шатландии croup - парда дар
болои забони парандаҳо). Агар пардаи лифӣ бо бофта сахт часпида бошаду он ба
душвори ҷудо шавад, пас чунин намуди илтиҳобро илтиҳоби дифтеритикӣ (аз
калимаи юнонии diphtera - пардаи пӯстмонанд) меноманд.
Илтиҳоби крупозӣ ҳангоми мавти на он қадар амиқи бофтаҳо ба амал омада
бо лифа ишбоъ мешавад. Бинобар ҳамин илтиҳоби крупозӣ сатҳи болоии
пардаҳои луобӣ ва зардобиро фаро мегирад (расми 51). Пардаи лифӣ дар сатҳи
болоии пардаҳои луобӣ ва зардобӣ ковок часпида аст. Дар баъзе вақт чунин
менамояд, ки гӯё дар болои парда сабус ё чубмайда пошидаанд.

Расми 51. Илтињоби крупозии рудаи ѓафс.

Пардаи луобӣ дар ҳолати илтиҳоби крупозӣ варам ва ғафс мешавад. Агар
пардаи лифиро ҷудо кунем, дар ҷои он иллати на он қадар чуқур боќї мемонад.
Пардаҳои зардобӣ дар ҳолати илтиҳоби крупозӣ тира ва сатҳашон дурушт шуда,
гӯё бо мӯй пушида (торҳои лифӣ) бошанд. Чунин намуди илтиҳоб дар пардаи
берунии дил бо номи «дили мӯйдор» маълум аст. Ин гунна илтиҳоб дар пардаи
шуш ҳам дида мешавад.
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Илтиҳоби крупозӣ дар шушҳо ҳам ба амал меояд (пневмонияи крупозӣ) –
илтиҳоби алвеолаҳои шуш.
Илтиҳоби дифтеритикӣ ба мавти амиқи бофта оварда, ҷои мавтшуда бо лиф
ишбоъ мегардад. Чунин намуди илтиҳоб бештар дар пардаҳои луобӣ пайдо шуда
якчанд хосиятҳо дорад: пеш аз ҳама мавт худи пардаи луобӣ ва қабати зери онро
фаро гирифта, лифа дар қабатҳои амиқи бофта ҷамъ мешавад. Пардаи лифагӣ бо
қабатҳои поёнии бофта сахт часпида дар вақти ҷудо кардани он иллати амиқе
боқї мемонад. Намуди илтиҳоби лифӣ (крупозӣ ё дифтерики) на фақат аз амиқии
мавти бофта, балки аз шакли ҳиҷобе (эпителия), ки пардаҳои луобиро мепӯшад,
вобаста аст. Дар пардаҳои луобие, ки бо ҳиҷоби паҳнак пўшида шудаанд (ковокии
даҳон, гўлу, сурхруда, садопардаҳо) гарчанде мавт на он қадар амиқ бошад ҳам
пардаи лифӣ ниҳоят сахт часпида мебошад (расми 51). Ин ҳолатро чунин шарҳ
додан даркор аст – азбаски ҳиҷоби паҳнак бо бофтаҳои пайвандии зер мустаҳкам
часпида аст, бинобар ҳамин пардаи лифӣ дар қабатҳои боло бошад ҳам ҷудо
кардан бисёр мушкил аст.

Расми 51. Илтињоби дифтеритикии њалќ.

Пардаҳои луобие,ки бо ҳиҷоби призмашакл пушида шудаанд (қисмҳои болои
роҳҳои нафас, узвҳои ҳозима ва ғайра) пайвастагии ҳиҷоб бо бофтаҳои зери ин
ковок аст. Бинобар ҳамин пардаи лифӣ аз чунин ҳиҷоб ба осонї ҷудо мешавад.
Аз ин боис аҳамияти клиникавии илтиҳоби лифӣ, гарчанде этиологияи илтиҳоб як
бошад ҳам, барои гўлу ва хирной (трахея) гуногун аст. Масалан, ҳангоми
гулузиндонак (дифтерия) дар бодомакҳои ҳалқ пардае пайдо мешавад, ки он бо
бофтаи ғадудҳо сахт часпида, дар зераш микробҳо афзоиш ёфта заҳролудкунии
баданро зиёд мекунанд. Аммо дар хирной бошад пардаи лифӣ ба осонї ҷудо
мешавад. Дар ин ҳолат заҳролудкунї камтар буда, лекин пардаи лифї ҷудо шуда
роҳи нафасро баста метавонад.
Сабабҳои илтиҳоби
лифӣ гуногунанд. Ин илтиҳобро метавонанд
диплококкҳои Френкел, стафилококк, стрептококкҳо, микобактерияи сил, ба амал
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оваранд. Ғайр аз ин илтиҳоби лифиро як гунна заҳрҳои дарунӣ (масалан, уремия)
ё берунӣ (сулема) ба вуҷуд меоваранд.
Ҷараёни илтиҳоби лифӣ асосан шадид аст. Аммо дар ҳолати баъзе касалиҳо
монанди сил ин илтиҳоб музмин шуда метавонад.
Оқибати илтиҳоби лифӣ дар пардаҳои луобӣ ва зардобӣ муҳталиф аст. Дар
пардаҳои луобӣ обшавӣ ва кандашавии пардаи лифиро мушоҳида кардан мумкин
аст. Дар ин равиш наќши асосиро нейтрофилҳо мебозанд. Баъди канда шудани
пардаи лифӣ захмҳои амиқ пайдо мемонад. Дар ҳолати илтиҳоби крупозӣ захмҳо
на он қадар чуқур буда дар атрофи онҳо бофтаи ҷавон (гранулятсионӣ) пайдо
мешавад, ки он оҳиста ҷои захмро пур мекунад. Дар ҳолати илтиҳоби крупозӣ
бофтаҳо барқарор мешаванд, аммо дар ҷои илтиҳоби дифтерӣ хадша боқї
мемонад. Дар пардаҳои зардобӣ ҷаббиши экссудати лифиро баъзан мушоҳида
кардан мумкин аст. Аммо бештар пардаи лифӣ об нашуда онро бофтаи ҷавона
фаро мегирад. Бинобар ҳамин баъди илтиҳоби лифагӣ дар байни варақаҳои
пардаҳои шуш, сифоқ ва ғилофи дил иттисол (расми 52) (часпиш) пайдо
мешавад. Пайдошавии иттисол ба вайрошавии фаъолияти шушҳо, дил ва рудаҳо
оварда мерасонад. Дар натиҷаи илтиҳоби лифӣ ковокиҳои зардобӣ бо бофтаи
пайвандї пур шуда онҳо мањдуд (мањкам) мегарданд.

Расми 52.Часпиши пардаи болопўши дил (бо тирча ишора).

Аҳамияти илтиҳоби лифӣ барои организм ниҳоят муҳим аст. Дар ҳолати
пайдошавии пардаи лифӣ дар ҳалқ ва ё хирной хавфи баста шудани роҳи нафас
(асфиксия), ҳангоми кандашавии чунин пардаҳо дар рудаҳо хавфи хунравӣ аз
захмҳо ба амал меояд. Баъди аз сар гузаронидани илтиҳоби лифӣ дар рудаҳо
захмҳои дурру дароз барқарорнашаванда барқарор ёфта, сурохии рударо танг
(стеноз) мекунад.
3. Илтиҳоби римнок (фасоднок) илтиҳобест, ки мавриди он дар таркиби
экссудат миқдори нейтрофилҳо зиёд буда, онҳо бо қисми моеъгии экссудат фасод
ҳосил мекунанд. Дар ҳолати илтиҳоби римнок хурдашавии бофтаҳоро мушоҳида
кардан мумкин аст. Фасод моеъи ғафси сабзчатоб мебошад. Дар таркиби он ба
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ғайр аз нейтрофилҳои порашуда, ки номи ҷисмҳои чиркиро доранд, боз
лимфоситҳо, ҳуҷайраҳои мавтгардидаи бофта ва микробҳо дида мешаванд.
Илтиҳоби римнок дар тамоми бофтаҳо, узвҳо, пардаҳои луобию зардобӣ ба амал
омада метавонад.
Зуҳуроти морфологӣ. Илтиҳоби римнок ду намуд мешавад:
абсцесс (реши равон) ва флегмона (дабила).
Абсцесс – ин илтиҳоби римноки маҳалї буда, бо пайдошавии ковокии пур аз
фасод зоҳир мегардад (расми 53). Вай дар ҳолате ба амал меояд, ки бофтаи
маҳали илтиҳоб, мавт ва бо лейкоситҳо ишбоъ шуда, дар зери таъсири
ферментҳои протеолитикӣ, лейкоситҳои ҳалокшуда њал мегардад (об мешавад).
Фасоди ҳосилшуда аз бофтаи солим бо бофтаи ҷавон, ки аз капиллярҳо бой аст,
маҳдуд мегардад. Ин парда сохтори ҳархела дорад. Аз берун парда аз торҳои
бофтаи пайвандї иборат буда қабати дарунии онро бофтаи ҷавон ва фасодии ғафс
ташкил медиҳанд. Пардае, ки фасод мекунад пардаи пиогенї ном дорад.

Расми 52. Абссесси шуш .

Флегмона (дабила) – ин илтиҳоби римноки паҳнёфта буда, экссудати римнок
дар байни унсурҳои бофтаҳо паҳн гашта онҳоро аз ҳам ҷудо мекунад. Флегмона
бештар дар маҳале пайдо мешавад, ки ба осонї тавонад дар он паҳн гардад
(масалан, дар байни қабатҳои мушакҳо, дар зери пуст). Флегмонаи чарбуи бофтаи
пайвандиро селлюлит меноманд. Ин гуна флегмона ҳудуди паҳнгардидан
надорад. Бофтаҳо дар ҳолати флегмона варам карда бо фасод ишбоъ мегарданд.
Ду намуди флегмонаро фарқ мекунанд: мулоим ва сахт.
Сабабҳои иотиҳоби римнок бештар стафилококкҳо, стрептококкҳо,
гонококкҳо ва менингококкҳо шуда метавонанд.
Ҷараёни илтиҳоби римнок шадид ва музмин шуда метавонад.
Илтиҳоби римноки шадид паҳншаванда буда, бо сурохиҳои байни бофтаҳо
паҳн мегардад ва ё аз бофтаи солим бо пардаи махсус маҳдуд гардида думбал
(манбаъњои фасодї) пайдо мешавад. Пардаи думбал метавонад кафад ва фасод ба
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ковокиҳои гуногуни бадан резад. Агар думбал дар зери пӯст бошад, пас
метавонад ба берун сар оварад. Дар чунин ҳолат дар байни думбал ва ковокие, ки
ба онҷо чирк рехтааст носур пайдо мешавад.
Дар ҳолати флегмонаҳои пањншаванда фасод ба рагҳои лимфавӣ ва варидӣ
дохил шуда метавонад, тромбофлебитҳо ва лимфангитҳоро ба амал меоварад. Дар
чунин ҳолат фасод ба хун ворид шуда сабабгори сепсис (таафун) гардад (ба қисми
«сепсис» назар кунед).
Илтиҳоби римноки музмин дар ҳолате пайдо мешавад, ки агар думбал дар
чуқуриҳои бофтаҳо ба амал омада бо парда пушида бошад. Дар бофтаҳои гирду
атроф склероз инкишоф меёбад. Агар фасод ягон роҳ ёбад пас носурҳои музмине
пайдо мешаванд, ки онҳо дар пӯст сар меоваранд. Дар ҳолати ҷараёни дуру
дарози илтиҳоби римнок фасод қад-қади чарбҳои мулоими дарунӣ паҳн гардида
сабаби омоси римноки онҳо мегардад. Чунин ҳолат бештар дар вақти захми яроқи
оташфишон дида мешавад, ки он ба лоғаршавии захмӣ оварда мерасонад.
Думбали музмин бо носурҳо дар ҳамин вақте пайдо мешавад, ки дар маҳали
илтиҳоб ҷисмҳои душворобшаванда бошанд (секвестрҳои устухонҳо, ҳангоми
остеомиелит, сили устухон) ё қобилияти ангезиши организм суст бошад. Агар
думбалҳо аз маҳали илтиҳоб дур бошанд, пас чунин думбалҳоро дабилаҳо ё
абсесс меноманд.
Оқибати илтиҳоби римнок аз густаришии он, фаъолияти микроб ва ҳолати
организм вобаста аст. Оқибати нохуши илтиҳоби римнок сепсис мебошад.
4.Илтињоби пўсандагї дар њолате дида мешавад,ки ба мањали илтињоб
бактерияњои пўсишовар њамроњ шаванд.
5.Илтињоби хунин мавриде дида мешавад,ки дар таркиби эксудати њосилшуда
миќдори эритроситњо зиёд бошад(касалии сухтанї).
6.Илтињоби оддї бо пурхунї, варам ва луобњосилшавии зиёд дар пардаи луобї
зоњир мегардад ( зукком).
7. Илтиҳоби омехта дар ҳамон ҳолате дида мешавад, ки агар ба як навъи экссудат
навъи дигар омехта шавад. Массалан, ба экссуда зардобӣ экссудати римнок ё
лифӣ илова мешавад. Пас илтиҳоби зардобию римнок ё зардобию лифӣ ном
мегирад.
Илтиҳоби продуктивӣ (пролиферативӣ)
Илтиҳоби продуктивӣ (таккасурӣ ё нумуввӣ). Илтиҳоби продуктивӣ
(нумуввӣ) бо бартарии нумувв ва афзоиши унсурҳои бофтаҳо зоҳир мегардад.
Дигаргуниҳои алтеративӣ ва экссудативӣ қафо мемонад. Дар ҳолати нумувв
ҳуҷайраҳои инфилтрати маҳалӣ ва ё густурда пайдо мешавад. Инфилтратҳо
метавонанд гуногун ҳуҷайра, лундаҳуҷайра (лимфомоноситҳо), макрофагӣ,
ҳуҷайраҳои эпителиодӣ, ҳуҷайраҳои калон, ҳуҷайраҳои плазматикӣ шаванд.
Илтиҳоби продуктивӣ дар ҳама узвҳо ва бофтаҳо дида мешавад.
Чунин намудҳои ин илтиҳобро фарқ мекунанд:
1) мобайнӣ (интерститсиалӣ);
2) гранулематозӣ;
3) илтиҳоб бо пайдошавии полипҳо ва кондиломаҳои нўгтез.
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Илитиҳоби мобайнӣ бо пайдоиши инфилтрат дар самими (стромаи) узв (дил,
ҷигар, гурдаҳо, шушҳо) зоҳир мегардад. Инфилтрат аз ҳуҷайраҳои ҷавони
камбиалӣ, мезенхималӣ, гистиоситҳо, моноситҳо, лимфоситҳо, плазмоситҳо ва
ягон нейтрофилҳою эозинфилҳо иборат аст. Моносит ба макрофагҳо, ҳуҷайраҳои
ҷавони мезенхималӣ ба фибробластҳо табдил меёбанд. Дар вақти инкишофи
илтиҳоби продуктивии музмин миқдори ҳуҷайраҳои плазматикӣ меафзояд. Ин
ҳуҷайраҳо глобулинҳо ҳосил карда ба дигаргунии дистрофӣ дучор мешаванд.
Мањсули онҳо – сафедаҳои сахт- монанд дар бофтаҳо озод мехобанд. Онҳоро
саққоҳои гиалинї ё ҷисмчаҳои фуксинофилӣ (ҷисмчаҳои Руссел) меноманд.
Намуди узвҳо дигаргун мешаванд.
Илтињоби гранулематозӣ бо ба вуҷуд омадани гранулема дар натиҷаи
нумувв ва трансформатсияи ҳуҷайраҳое, ки қобилияти фагоситоз доранд, ифода
меёбанд. Ба вуҷуд омадани гранулема се давраро дар бар мегирад:
1) ҷамъшавии моноситҳои ҷавон; 2) болиғшавии моноситҳо ва ба макрофаг
табдил ёфтани онҳо, ки барои пайдошавии гранулемаи мукаммал кўмак мекунанд;
3) болиғшавии фагоситҳои моноситӣ ба макрофагҳо табдилёбии
онҳо,
ҳуҷайраҳои эпителиодӣ ва дар итмом пайдошавии гранулемаҳои эпителиодӣ. Дар
асоси ин ҳуҷайраҳои эпителиодӣ ба ҳам пайваста ҳуҷайраҳои калони ҷисмҳои
бегонаро ҳосил мекунад. Баъзан онҳо ба ҳуҷайраҳои калони Пирогову Лангханс
табдил меёбанд. Ин ҳуҷайраҳо гуногун буда аз 2 то 3 дона њаста доранд. Дар
баъзе ҳолат миқдори њастаҳои онҳо то 100 дона мерасанд.
Агар дар ҳуҷайраҳои калони ҷисмҳои бегона њаста дар ситоплазма
мутаносиб ҷойгир бошанд пас дар ҳуҷайраҳои Пирогову - Лангханс бошад, онҳо
бештар дар қисми дурдасти (канори) ситоплазма
ҷой доранд. Фаъолити
фагоситарии ҳуҷайраҳои гранулемавӣ ба мурури болиғшавї паст мегардад.
Диаметри гранулемаҳо аз як то ду миллиметр зиёд нест, бештар онҳо бо воситаи
микроскоп дида мешаванд. Дар маркази гранулемаҳо қисматҳои мавтгардидаи
ҳуҷайраҳо ё бофтаҳо ва аксар вақт барангезандаи бемориро дидан мумкин аст.
Дар гирду атрофи маҳали мавт макрофагҳо, ҳуҷайраҳои калон, ҳуҷайраҳои
эпителиоидӣ (расми 53), лимфоситҳо ва ягон ягон лейкоитҳою эозинофилҳо
ҷойгиранд. Оқибати гранулемаҳо склероз мебошад.
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Расми 53. Теппачањои силї бо мавти казеозї(филламонанд) дар марказ.

Шароити инкишофи гранулемаҳо чунин аст: 1)мавҷудияти моддаҳое, ки
системаи фагоситҳои моноситарї ва балоғатрасии макрофагҳоро меангезонанд.
2)устувории муҳаррик нисбат ба фагоситҳо.
Илтиҳоби гранулемматозӣ ноустувории фагоситозро инъикос намуда ба
реаксияи баландҳасосӣ навъи суст дохил мешавад. Оқибати гранулеммаҳо мавт ва
склероз мебошад. Гранулемаҳо дар ҳолати касалиҳои шадид (домана, ҳора ва як
гурӯҳ касалиҳои музмини (тарбод, буғумдарди тарбодмонанд, бруселлёз,
туляремия, микозҳо) сирояткунанда ва сироятию аллергӣ дида мешаванд.
Гранулемаҳо барои як гурӯҳ касалиҳои сирояткунанда хосанд (сил, оташак,
махав, склероз), ки асоси онҳоро илтиҳоби худвижа (хос, махсус) ташкил
мекунад. Баъзе гранулемаҳои махсус дар атрофи муфтхўрҳо ( паразитњо) ва
ҷисмҳои бегона пайдо мешаванд. Дар чунин гранулемаҳо ҳуҷайраҳои бисёр
њастадор, ки ҳуҷайраҳои калони ҷимсҳои бегона ном доранд, пайдо мешаванд. Ба
ғайр аз ҳуҷайраҳои калон дар атрофи муфтхўри ҳалокгардида, нумувви
фибробластҳо сар шуда аз бофтаҳои пайвандї ғилофак пайдо мешавад. Худи
паразит бошад бо намакҳои калсий ишбоъ гардида ба петрификат табдил меёбад.
Мисоли илтиҳоби грануламатозӣ - гранулемаҳои саркоидоз, ки ҳолати
аутоаллергияи бофтаҳоро инъикос мекунад, шуда метавонад.
Илтиҳоби продуктивӣ бо пайдошавии полипҳо ва кондилемаҳои нўгтез дар
пардаҳои луобие ба амал меояд, ки онҳо бо ҳиҷоби паҳн ҳамҳудуд мебошанд. Ба
ин намуди илтиҳоб ҳам эпителия ва ҳам строма гирифтор мешаванд. Нумувви
эпителияи ғадуд бо ҳамроҳии ҳуҷайраҳои бофтаи пайвандӣ ба пайдошавии
пистонакҳои хурд ё калон оварда мерасонад, ки онҳо номи полипро доранд.
Чунин полипҳо дар ҳолати илтиҳоби музмини пардаи луобии бинї, меъда, рудаи
рост, бачадон ва маҳбал ба амал меояд. Қайд кардан даркор аст, ки полипҳо дар
баъзе пардаҳои луобї табиати илтиҳобӣ ва дар баъзеи дигар табиати омосӣ
доранд.
Дар маҳалҳое, ки пардаи луобияшон доимо ангезишёбанда, масалан дар
маъқад, узвҳои таносул, дар натиҷаи илтиҳоби музмин пистонакҳои нўгтезе
ҳосил мешаванд, ки номи кондиломаҳои нўгтезро доранд. Онҳо аз полипҳо бо
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миқдори зиёди лейкоситҳою лимфоситҳо дар самимашон фарқ мекунанд. Хосияти
илтиҳоби продуктивӣ аз муҳаррик ва хусусиятҳои сохтори узв вобаста аст.
Масалан, дар дил илтиҳоби продуктивӣ метавонад монанди гиреҳ маҳдуд ва ё
монанди илтиҳоби мобайнӣ густаришшаванда бошад. Дар ҷигар ин илтиҳоб дар
самими узв инкишоф ёфта намуди густаришӣ дорад. Дар гурдаҳо илтиҳоби
продуктивӣ ҳам дар лундачаҳо ба монанди нефрити продуктивӣ ва ҳам дар самим
монанди нефрити мобайнї дида мешаванд. Дар дастгоҳи марказии асаб асосан
невралгия ва унсурҳои рагҳо меафзоянд.
Сабабҳои илтиҳоби продуктивӣ гуногунанд. Онҳо омилҳои биологӣ
(микробҳо, ангалҳо), физикавӣ (радиатсия), химиёвӣ (доруҳо) мебошанд.
Ҷараёни илтиҳоби продуктивӣ шадид ва музмин мешавад. Илитҳоби
продуктивии шадид бештар дар ҳолати касалиҳои сирояткунанда – домана хасба,
туляремия вомехӯрад. Гломерулонефрити продутивӣ бештар оқибати махмалак
мебошад. Илтиҳоби продуктивии музмин бештар илтиҳоби мобайнӣ ва дар бисёр
узвҳо инкишоф ёфта (дил, гурдаҳо, ҷигар, шушҳо) бо склероз ба итмом мерасад.
Оқибати илтиҳоби продуктивӣ гуногун аст. Илтиҳоби продуктивии музмин ба
склерози маҳалӣ ё густариши узв оварда мерасонад. Агар сохтор ва шакли узв
дигаргун шавад онгоҳ сухан дар бораи сирроз меравад. Масалан, нефросирроз,
сиррози ҷигар, пневмосирроз. Склероз аз ангезиши фибробластҳо, коллаген ва
гликозаминогликанҳо вобаста аст, ки онҳо барои сохтори нахҳо ва моддаи
мобайнии бофтаи пайвандї истифода бурда мешаванд.
Аҳамияти илтиҳоби продуктивӣ барои организм ниҳоят калон аст. Ин
илтиҳоб дар ҳолати бисёр касалиҳо пайдо шуда ба склерозу сиррози узвҳо оварда
мерасонад.
Илитҳоби худвижа ё хос.
Намудҳои морфологӣ.
Илтиҳоби худвижа аломатҳои махсус дорад: 1. ҳар ак намуди илтиҳоби
худвижа муҳаррики (барангезанда) хос дорад; 2. дар равиши илтиҳобӣ хос
реаксияи бофтаҳо иваз мешаванд, ки он ба дигаргуншавии ҳолати иммунологии
организм вобаста аст. 3. илтиҳоби худвижа ҷараёни музмин дошта, давраҳои
хомушшавї бо давраҳои авҷгирї иваз мегардад; 4. мавриди илтиҳоби худвижа
реаксиҳои нумуввии бофтаҳо бартарї дошта ба пайдошавии гранулема, ки яке аз
аломатҳои асосии ин намуди илтиҳоб аст, меоварад. 5. дар ҷараёни илтиҳоби
худвижа мавт ба амал меояд: а) мавти ибтидої, ки дар он реаксияи алтеративии
бофтаҳо бартарї дошта, реаксияи ҳуҷайраҳо тамоман вуҷуд надорад; б) мавти
сонӣ пас аз реаксияи экссудативӣ ба амал меояд. Ин аломатҳо илтиҳоби хосро
хусусиятҳои махсус медиҳад, ки аз ҳама муҳимтараш пайдошавии гранулема,
ҷараёни музмин ва дар равиши илтиҳоб ба вуҷуд омадани мавт мебошанд. Ин
аломатҳо ҳамаи намудҳои илтиҳоби хосро ба ҳам муттаҳид мекунад, аммо
онҳоро, аз ҳамдигар бо сохти гранулема ва суръати ҷараёни илтиҳоб фарқ кардан
мумкин аст. Илтиҳоби хосро як гурӯҳ бактерияҳо ба амал меоварад:
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микобактерияи сил, трепонемаи беранг (оташак), микобактерияи махав, басиллаи
Волкович – Фриш (склерома) ва басиллаи сапа (машмаша).
Илтиҳобе, ки микобактерияи сил ба амал меоварад.
Микобактерияи сил вобаста аз вазъи ангезишёбии организм, се намуди
реаксияҳои бофтаҳоро ба амал меоварад: 1) алтеративӣ; 2) экссудативӣ; 3)
пролиферативӣ.
Реаксияи алтеративӣ бо садамаи бофтаҳо ва мавти филламонанд зоҳир
мегардад, реаксияҳои рагҳои хунгард ниҳоят паст ва ё тамоман нест.
Реаксияи экссудативӣ бо баландшавии нуфуспазирии рагҳо, ҳосилшавии
моеъ, ки дар таркибаш фибриноген (лифа) ва бо беруншавии гранулоситҳо ва
агранулоситҳо аз дохили раг зоҳир мегардад. Дар бофтаҳо миқдори зиёди
микобактерияҳоро дидан мумкин аст. Маҳали илтиҳоб ба мавти филламонанд
дучор мегардад. Хосияти асосии реаксияи экссудативӣ ин мавҷудияти
микобактерияҳои сил мебошад. Ҳаҷми алтератсия ва экссудатсия дар ҳолати
илтиҳоби сил тағирёбанда буда, аз якчанд миллиметр (туберкули мавтӣ) то якчанд
сантиметрро (туберкулема) ташкил мекунад.
Реаксия продуктивӣ (нумуввӣ) барои илтиҳоби сил аз ҳама реаксияи
хосстарин аст. Ин реаксия бо пайдошавии гранулемаҳо (лундача, гиреҳча) зоҳир
мегардад.
Гранулемаи сил чунин сохтор дорад: дар марказ маҳали мавт ҳамчун
зуҳуроти алтератсияи бофта, дар атрофи мавт марзе аз ҳуҷайраҳои эпителиодӣ ва
дар қисмати берунӣ марз аз лимфоситҳо, макрофагҳо ва ҳуҷайраҳои плазматикӣ
ҷойгиранд. Дар байни ҳуҷайраҳои эпителиодӣ ва лимфоситҳо ҳуҷайраҳои калони
Пирагов – Лангханс мавҷуданд. Агар бофтаҳоро бо намакҳои нуқра ранг кунем
дар байни ҳуҷайраҳои гранулема нахҳои аргирофилиро дида метавонем (расми
54). Капилярҳо фақат дар қисми берунии лундача (теппача) дида мешаванд.
Ҳуҷайраҳои асосии гранулемаҳо ҳуҷайраҳои эпителиодӣ мебошанд. Дар
ситоплазмаҳои ин ҳуҷайраҳо микобактерияҳои силро дидан мумкин аст, ки
бетағир монда, як қисмашон ба доначаҳои хурд табдил меёбанд (фагоситози
нотамом). Ҳуҷайраҳои калони Пирогов – Лангханс фаъолияти фагоситариашон
ниҳоят суст аст, бинобар ҳамин дар ин ҳуҷайраҳо бештар фагоситози нотамом
мушоҳида мешавад. Лимфоситҳои грнулемаҳо бо гурӯҳи лимфоситҳои
тимусвобаста дохил шуда (Т-лимфоситҳо), ҳамроҳи макрофагҳо дар имунитети
ҳуҷайравӣ иштирок мекунанд, ки он аломати реаксияи баландҳассоси суст
мебошад.
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Расми 54. Тури нахњои аргирофилї дар теппачањои силї.

Аз бартарии ин ё он ҳуҷайраҳо чунин навъҳои гранулемаҳоро фарқ
мекунанд: гранулемаҳои эпителиодӣ; лимфоидӣ, калонҳуҷайра ва омехта.
Ҷараёни илтиҳоби сили инкишофёбанда мебошад. Дар сурати оқибати мусбат
(баланд будани ҳолати реактивии организм, табобати фаъол) фагоситози
микобактерияҳо бо ҳуҷайраҳои эпителиодӣ ва ҳуҷайраҳои калон ба охиррасида
аст. Миқдори микобактерияҳо кам шуда, гранулемаҳои эпителиодӣ ба
гранулемаҳои ҷисмҳои бегона табдил меёбанд. Медиаторҳои макрофагҳои
гранулемаҳо – монокинҳо ва лимфоситҳо – лимфокинҳо ҳосилшавии коллагенро
тезонда, ҷои гранулемаҳоро бофтаи пайвандӣ фаро мегирад. Дар ҷои гранулема
хадшача ё петрификат ҳосил мешавад. Ҳангоми оқибати манфӣ (фагоситози
нотамоми микобактерияҳо) экссудатсия афзуда гранулема ба мавти филамонанд
(казеозӣ) дучор мегардад. Дар вақти баланд шудани ҳолати реактивии организм
авҷи реаксияи экссудативи суст шуда, он ба реаксияи продуктивӣ иваз мешавад.
Дар гирди мавт боз макрофагҳо, ҳуҷайраҳои эпителиодӣ, ҳуҷайраҳои калон,
лимфоситҳо пайдо шуда атрофи онро бофтаҳои пайвандї фаро мегирад, яъне
маҳали мавт пардапўш мешавад. Аммо дар давраи ҷараёни илтиҳоби реактивии
организм боз суст шудан аз сари нав реаксияи экссудативи пайдо мешавад, ки он
боз ба мавти филламонанд меоварад.
Хулоса, яке аз вазнинтарин аломати илтиҳоби сил ин мавт аст, ки он ба
давраи экссудативии илтиҳоб вобаста аст аз авҷи касали шаҳодат медиҳад. Дар
ҳолати авҷ дар атрофи пардаи маҳали мавт минтақаи илтиҳоб пайдо мешавад,
(илтиҳоби перифекалӣ), ки он ҳам мавт мегардад. Ба амал омадани реаксияи
продуктивӣ аз баландшавии мутобиқати организм ва суст шудани илтиҳоб
шаҳодат медиҳад.
Нақшаи ҷараёни илтиҳоби сил.
Алтератсия
Экссудатсия
Пролифератсия
Сиҳатшавӣ
Мавт

Мавт

Экссудатсия

Хадша
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Нумӯъ,
сустшавии
илтиҳоб

Авҷгирии
илтиҳоб

Эксудатсия,
авҷгирии
илтиҳоб

Мавт

Мавт
Эксудатсия

Авҷгирии
илтиҳоб

Эксудатсия,
авҷгирии
илтиҳоб
Пролефератсия,
сустшавии
илтиҳоб
Сиҳатёбӣ

Инкапсулятсия,
оҳакҳосилшавӣ
Зуҳуроти морфологии илтиҳоби сил дар бофтаҳо ва узвҳо гуногун аст:
вобаста ба сохтори он чунин намудҳояшонро фарқ мекунанд – лундачаҳои
милиарї (арзанмонанд), ҷудогона , дар шушҳо - атсинозӣ, нодозї, лобулярї,
сегментарї ва лабарӣ. Лундачаҳои милиарӣ метавонанд мавти экссудативӣ ва
нумуввӣ (продуктивӣ) шаванд. Маҳалҳои атсинозӣ, лобулярӣ, сегментарӣ ва
лобарӣ – маҳалҳои илтиҳоби экссудативӣ ва нодозӣ бошад, маҳали илтиҳоби
продуктивӣ мебошанд.
Дар оқибати илтиҳоби сили маҳалҳои фосидшуда (ҳалшуда), ковокиҳо,
захмҳо, хадшаҳо, оҳакҳосилшавӣ ба амал меояд.
Илтиҳобе, ки трепонемаи беранг ба амал меоварад.
Трепонемаи беранг – муҳаррики сифилис (оташак) буда дар ҳолати ба бофта
дохил шуданаш илтиҳоби хосеро ба амал меоварад. Дар клиникаи касали се
давраи инкишофи онро фарқ мекунанд: 1) аввала(якуминдараҷа); 2)
сонӣ(дуюминдараҷа), 3) сеюмин(сеюминдараҷа). Оташаки аввала бо реаксияи
продуктивӣ - инфилтративӣ, сонӣ бо экссудативӣ ва пайдошавии сифилидҳо
(папула, пустула, везикула), сеюм бо продуктивӣ – мавтӣ ва пайдошавии
гранулемаҳои сифилидӣ (гумма) ё инфилтрати гуммозӣ зоҳир мегарданд).
Илтиҳобе, ки микобактерияи махав ба вуҷуд меорад.
108
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Махав (лепра) касалии музмини сирояткунанда буда, асосан пӯст, роҳҳои болои
нафас ва асабияти ноҳиявиро иллатдор мекунад. Илтиҳоби махав бо реаксияи
продуктивӣ ва пайдо шудани гиреҳчаҳо, гранулемаҳо (лепромаҳо) зоҳир
мегардад. То ҳол дохилшавии микобактерияи махав ба арганизм маълум нест. Се
шакли махавро ҷудо мекунанд:
1.лепроматозӣ
2.силмонанд
3.мобайнӣ.
Оқибати ин гранулемаҳо на ҳама вақт мавт мебошад.Ҷойҳои зарадидаро бофтаи
пайвандӣ фаро гирифта аз онҳо хадша боқӣ мемонад.
Илитиҳобе, ки чӯбчамикроби Волкович-Фриш ба амал меоварад.
Илитиҳобе, ки қаламчамикроби Волкович-Фриш ба амал меоварад, номи
склеромаро дорад. Ҳангоми ин касалї дар пардаи луобии бинї ва роҳҳои нафас
илтиҳоби худвижа ба амал меояд. Дар пардаҳои луобӣ бофтаи ҷавони ғилзатсахте
пайдо мешавад, ки он сурохиҳои бинї ва роҳҳои нафасро танг намуда ба
вайроншавии нафаскашї, асфиксияю марги бемор сабаб мегардад. Илтиҳоби хоси
склерома бо реаксияи продуктивӣ ва пайдошавии гранулема, ки аз ҳуҷайраҳои
плазматикӣ, эпителиодӣ ва лимфоситҳо иборат аст, зоҳир мегардад. Дар байни
ҳуҷайраҳо куррачаҳои гиалинї зиёданд. Аломати аз ҳама хосаи склерома,
пайдошавии макрофагҳои калонҷусса, ки ситоплазмаи сафед доранд, мебошад.
Чунин макрофагҳоро ҳуҷайраҳои Микулич меноманд. Дар ситоплазмаи ин
ҳуҷайраҳо муҳаррики (барангезандаи) склерома ба осонї муайян карда мешавад.
Оқибати ин касалӣ склероз ва гиалинози бофтаи ҷавон мебошад.
Илтиҳобе, ки қаламчамикроби сап, (катав, манкагӣ, машмаша) ба амал
меоварад.
Илтиҳобе, ки қаламчамикроби машмаша ба амал меоварад, бо иллатҳои
гуногун, ки ба давраи касалӣ дар ҳолати иммунологии бадан вобастаанд, зоҳир
мегарданд.
Дар ҳолати машмашаи шадид гиреҳчаҳое пайдо мешаванд, ки онҳо аз бофтаи
ҷавоне, ки аз макрофагҳо, ҳуҷайраҳои эпителиодӣ ва нейтрофилҳо иборатанд. Ин
гиреҳчаҳо бо осонї мавт гардида ҷои онро фасод фаро мегирад. Порашавии
њастаии ҳуҷайраҳои гиреҳчаҳо (кариорексис) ба ин касалї бисёр хос аст.
Њастаҳои порашуда ранги гематоксилинро ба худ зиёд мегиранд. Дар узвҳои
гуногун абсессаҳо пайдо мешаванд. Машмашаи музмин бо пайдошавии
теппачаҳои арзанмонанд зоҳир мегардад. Дар арзанакҳо илтиҳоби пролиферативӣ
бартарӣ дорад. Онҳо дар бисёр узвҳо аз он ҷумла дар шушҳо пайдо шуда ба
арзанакҳои сил монандӣ доранд. Оқибати ин касалӣ инкишофи дигаргуниҳои
склерозии узвҳо мебошад.
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РАВИШҲОИ ИММУНОПАТОЛОГӢ.
Равишҳои иммупатологӣ аз вайроншавии фаъолияти иммунокомлетентӣ
(иммуно-муҳофизат, комплетентӣ-соҳибҳуқуқ) вобастаанд. Онҳо асоси
иммунопатологияро ташкил мекунанд.
Иммунопатология – бахши махсуси тибб буда, равишҳо ва касалиҳое, ки дар
натиҷаи ихтилофи иммунологӣ ё вайроншавии гомеостази иммунологӣ ба амал
меоянд, меомӯзад. Мувофиқи дигар мафҳум иммунопатология ин
аутоиммунизатсия, аутоаллергия, аутоагрессия, яъне ҳолате, ки пайдошавии
худантигенҳо ва худантиҷисмҳо, ки бо усулҳои махсуси сохторшиносї аз он
љумла бо усулҳои иммуногистохимиёвӣ ва иммуномолюминестсентї муаян карда
мешаванд. Морфологияи равишҳои иммунопатологӣ зуҳуроти сохтории
вайроншавии иммуногенез (ангезиши антигенӣ ё норасогии иммунӣ) ва
реаксияҳои баландҳассосро дар бар мегирад.
Морфологияи вайроншавии иммуногенез.
Вайроншавии иммуногенез (гомеостази иммунологӣ) бо ду намуди
реаксиҳои иммунӣ вобаста аст – гуморалӣ ва ҳуҷайравӣ. Бофтаи лимфодӣ
лимфоситҳоеро ҳосил мекунад, ки онҳо дар ин ё он реаксияи иммунитет иштирок
мекунанд. Масалан, як гурўҳ лимфоситҳо дар реаксияи гуморалӣ ва дигар
гурўҳаш дар реаксияи ҳуҷайравӣ иштирок доранд. Реасияи гуморалӣ бо иштироки
В-лимфоситҳо (лимфоситҳои бурсавобаста -ин калимаи лотини буда, маънояш
«киса» ё «халта» мебошад) ва реаксияи ҳуҷайравӣ бо ёрии Т-лимфоситҳо
(лимфоситҳои тимусвобаста) ба амал меоянд.
Дар бофтаи лимфоидии ноҳиявї минтақаи ҷойгиршавии ин лимфоситҳо
маълум карда шудааст. Ин минтақаҳо аниқтар дар ғуддаҳои лимфавӣ ва испурҷ
дида мешаванд. Минтақаи В-вобаста дар қабатҳои қишр ва мағзии ғуддаҳои
лимфавӣ, дар маркази сафеди фолликулаҳои (халтачаҳо) испурҷ ва атрофии онҳо
ҷойгир аст. Минтақаи Т-вобаста бошад дар атрофии қишр ва фосилаи атрофии
фолликулаҳои испурҷ ҷойгир аст.
Дар байни В- ва Т-лифоситҳо фарқияти калон мавҷуд аст. Лимфоситҳои Ввобаста аз ҷиҳати фило - ва онтогенез ҷавонтар буда ҳуҷайраи танаи мағзӣ
устухон ё бофтаҳои лимфоидии рудаҳо пайдо мешаванд. Ҳуҷайраҳои танаӣ ё
муқимӣ сохтори хос доранд: - онҳо кам умр мебинанд ва дар сурати ангезиши
антигенӣ ба плазмобластҳо ва ҳуҷайраҳои плазматикӣ табдил ёфта,
иммуноглобулинҳои махсус - антителлаҳоро ҳосил мекунанд.
Лимфоситҳои Т-вобаста дар тимус ҳосил шуда аз ҷиҳати фило-ва онтогенез
қадимтаранд. Ин ҳуҷайраҳо умри дароз дида дар сатҳи болоияшон антигени
махсус (Q-антиген) ҷой гирифтааст. Гарчанде, ки ин лимфоситҳо дар бофтаҳои
лимфоидӣ минтақаи ҷойгиршавӣ дошта бошанд ҳам, онҳоро лимфоситҳои
гардишкунанда меноманд, чунки онҳо аз бофтаҳои лимфоидӣ ба хун ва баръакс
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гардиш карда, бофтаҳои лимфоидиро аз ҳолати иммунологӣ хабардор мекунанд.
Онҳо на фақат дар бораи антиген хабар медиҳанд, балки онро пора карда
метавонанд. Иммуногенез, яъне механизми инкишофи реаксияҳои иммунии
гомеостази иммунологиро муайян карда зуҳуроти морфологии махсус дорад.
Дар реаксияҳои иммунологии гуморалӣ якчанд бахшро ҷудо мекунанд:
афферентӣ, марказӣ ва эфференти.
Бахши афферентӣ аз дохилшавии антиген ба организм сар карда то ба хабар
расонидан дар бораи он ба бофтаи лимфоидиро ташкил мекунад. Антигени ба
организм дохил шуда ба воситаи ҳуҷайраҳои хун ва системаи
ретикулоэндотелиалӣ фагоситоз мешаванд. Аммо наќшии асосиро дар фагоситози
антиген макрофагҳо мебозанд. Баъди ба макрофагҳо дохил шудани антиген
детерминантҳои (муайянкунанда) он ҳосил мешаванд, ки онҳоро Т-лимфоситҳо
(ёрдамчиҳо) меноманд ва хабарро дар бораи антиген ба бофтаи лимфоидӣ
мерасонанд. Фаъолияти бахши марказии реаксияи иммунии гуморалӣ аз он
иборат аст, ки лимфоситҳои гардишкунанда хабарро дар бораи антиген ба тимус
мерасонанд, тимус бошад онро ба хотир гирифта ба В-лимфоситҳо мерасонад.
Хулоса, миёнравиро байни антигену В-лимфоситҳо боз ҳамин Т-лимфоситҳо
мебозанд.
Дар ҳолати ба кор даромадани бахши эфферентї нумувви В-лимфоситҳои
бофтаи лимфоидї сар мешавад. Дар В-лимфоситҳо зиёдшавии тури дурушти
эндоплазмавӣ мушоҳида карда мешавад. Чунин ҳуҷайраҳо антипиронинро ба худ
зиёд қабул мекунанд. Бинобар
ҳамин онҳоро ҳуҷайраҳои пиронинофилӣ
меноманд. Ин ҳуҷайраҳо ба плазмобластҳо ва ҳуҷайраҳои плазматикӣ табдил
меёбанд (расми 55). Дар ин ҳолат дар хун миқдори антиҷисмҳо зиёд мешавад.
Хулоса, реаксияи иммунии гуморалӣ ба ҳосилшавии антителлаҳои махсус
равона шудааст. Онҳо метавонанд бо антигенҳо пайваста шуда (реаксияи антигенантиҷисм) комплексҳои иммунӣ ҳосил кунанд. Ин комплексҳо ба воситаи
марофагҳо фагоситоз шуда (фагоситози иммунї) ва бо роҳҳои гуногун аз
организм берун мешаванд.
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Расми 55. Плазмобласти испурч, антителањосилкунанда. Ѓурушањои тури
эндоплазматикї(ЭС) васеъ, баъзеи онњо пур аз моддаи сафедавї, (антитела); хроматин(Хр)дар
њаста бетартибона љойгир . х 7300 (по Кингу).

Дар натиҷаи ангезиши антигенӣ миқдори антителлаҳо ва комплексҳои
иммунӣ нисбат ба антиген миқдори антиҷисмҳо ва комплексҳои иммунӣ сабаби
садамаи ҳуҷайраҳо ва бофтаҳо шуда ба илтиҳоби иммунӣ оварда мерасонанд.
Реаксияи иммунии ҳуҷайравӣ монанди реаксияи гуморалӣ аз се давра иборат
аст.
Дар давраи аввал (дар як шабонарўз) лимфоситҳо бо антиген пайваста шуда
Т-лимфоситҳоро ҳассос мегардонанд, яъне лимфоситҳои ҳассосшуда пайдо
мешаванд (расми 56), лимфоситҳои ҳассосгардида хабарро дар бораи антиген ба
бофтаи лимфоидї мерасонанд.
Дар давраи дуюм Т-лимфоситҳо афзуда ба навъи бластӣ табдил меёбанд.
Навъи бластии Т-лимфоситҳо аз плазмобластҳо фарқ мекунанд. Пеш аз ҳама дар
ситоплазмаи онҳо баландшавии фаъолияти ферментҳои лизосомиро мушоҳида
кардан мумкин аст. Ғайр аз ин Т-лимфоситҳо хосияти антиҷисмҳосилкунӣ
надоранд.
Давраи сеюм аз реаксияи Т-лимфосити ҳассосшуда (Т-лимфосит-киллеркушанда) бо антигене, ки табиати бофтагӣ дорад (ҳуҷайра-нишона) иборат аст.
Дар ин реаксия лимфосит ҳуҷайра-нишонаро ба ҳалокат дучор мекунад (таъсири
ситопатӣ). Ба ҳам таъсиркунии антиген бо лимфоситҳои ҳассосгардида ба воситаи
антиҷисмҳои дар сатҳи ин лимфоситҳо буда ба амал меояд (антиҷисмҳои
ситофилӣ ё ресепторҳои лимфосит). Антиҷимсҳои ситофилӣ метавонанд ба тарзи
махсус ба антигенҳо (ҳуҷайраҳо-нишона) таъсир кунанд. Дар зери чунин таъсир
лимфоситҳои ҳассосгардида ферментҳои лизосомиро ихроҷ карда антигенро пора
мекунанд. Дар натиҷаи бо ҳам таъсиркунии лимфоситҳои ҳассосгардида ба
антиген медиаторҳои иммунитети ҳуҷайравӣ (лимфокинҳо) ҳосил мешаванд, яъне
фагоситози иммунӣ иҷро мешавад. Бинобар ҳамин дар реаксияи ҳуҷайравӣ бо
антиген ба ғайр аз лимфоситҳо макрофагҳо ҳам иштирок доранд, дар байни
лимфоситҳо ва макрофагҳо купрукчаҳои ситоплазмавӣ пайдо мешаванд (расми
57), ки онҳо ин ҳуҷайраҳоро ба ҳам зич пайванд мекунанд.
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Расми 56. Лимфосити иммунї. Дар ситоплазма миќдори зиёди лизосом (Лз),митохондрияњои
калон (М), љуйчањои ѓурушањои тури эндоплазматикї(ЭС); дар њаста(Я) — љойгиршавии
кунљии хроматин, х 23 000 (бо Вильнер).

Расми 57.Купрукњои ситоплазмавї байни лимфоситњои иммунї(дар боло) ва
макрофагњо (дар поён). Микроскопи электронї, х 5750 (бо Кларк ва ѓ.).

Хулоса, реаксияи иммунии ҳуҷайравӣ барои пора кардани антиген ба
воситаи лимфоситҳои ҳассос ва бо ёрии макрофагҳо равона карда шуда (ситолизи
иммунӣ) ва илтиҳоби иммуни ба охир мерасад. Реаксияи иммунитети ҳуҷайравӣ
аз ҷиҳати филогенезӣ қадимтаранд. Аз ин боис дар вақти афзоиши ҷанин дар
батни модар аввал реаксияи иммунитети ҳуҷайравӣ пайдо мешавад. Дар аввал
хосияти фагоситоз дар ҳуҷайра-танаӣ ба амал меояд. Пас вай ба афзоиши
миелоэритроситӣ иваз мешавад ва фақат дар 1-2 моҳи ҳаёти ҷанин дар батн
лимфоситҳою плазмоситҳо пайдо мешаванд.
Дар сурати вайроншавии иммуногенез бо сабаби ангезиши антигении
давомнок ва ё норасогии ирсӣ (синдроми иммунодефиситӣ) дигаргуниҳои махсус
ҳам дар бофтаҳои лимфоидии марказӣ ва ҳам ноҳиявӣ ба амал меоянд.
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Дигаргуниҳои тимус дар натиҷаи вайроншавии иммуногенез.
Наќши тимус дар танзими иммуногенез аз ҳолати ретикулоэпителияи он ва
лимфоситҳо вобаста аст. Ҳуҷайраҳои тимусӣ ё ҷисмҳои Гассалевӣ омили
гуморалие ҳосил мекунанд, ки он сабаби салоҳияти иммуннии бофтаи лимфоидӣ
мегардад. Маълум аст, ки тимус ба инволютсияи физиологӣ дучор гашта ба ҷои
бофтаи ғадудии он бофтаи чарбӣ пайдо мешавад, аммо чунин табдилёбӣ ҳеҷ гоҳ
комилан ба амал намеояд. Ҳатто дар тимуси пиронсолон дар байни бофтаҳои
чарбӣ ҷазирачаҳои ретикулоэпителия ва лимфоцитҳоро дидан мумкин аст.
Дигаргуниҳои тимус, ки дар натиҷаи вайроншавии иммуногенез ба вуҷуд меоянд,
чунинанд:
1. Инволютсияи аксиденталӣ (тағирёбии шакл);
2. Гиперплазия (баланднумуввӣ);
3. Гипоплазия (пастнумуввӣ).
Дар як ҳолат ин дигаргуниҳо оқибат ва дар дигар ҳолат сабаби вайроншавии
гомеостазӣ иммунологӣ шуда метавонанд.
Ҳангоми инволютсияи аксиденталии (аз лотини accidentis- тасодуф) тимус
бо сабаби зиёд порашавии лимфоситҳо ва бо воситаи макрофагҳо фагоситоз
шудани онҳо ҳаҷм ва вазни ғадуд тез кам мешавад. Ҳалокати лимфоситҳо сабаби
ба ҳам наздикшавии ғадудҳои ретикулоэпителӣ (коллапс) мегарданд. Дар оқибат
атрофияи тимус ба амал меояд. Инволютсияи аксиденталӣ дар кўдакон мавриди
бисёр касалиҳо вомехӯрад, ки андозаи он аз давомнокӣ ва вазнинии ҷараёни
касалӣ вобаста аст.
Дар бораи аҳамияти инволютсияи аксиденталӣ барои вайроншавии
гомеостазӣ иммунологӣ андешаҳои гуногун вуҷуд доранд. Садамаи тимус мумкин
дар ҳолати ангезиши зиёду давомноки антигенӣ ба амал ояд. Аммо иштироки
нуклеопротеидҳое, ки дар вақти ҳалокати ҳуҷайраҳои тимус ҳосил мешаванд, дар
ин раванд камтар нест. Онҳо метавонанд ба бофтаҳои лимфоидӣ хабари ҳолати
иммуногенезро расонанд.
Гиперплазияи тимус аксаран бо гиперплазияи бофтаҳои лимфоидӣ,
гипоплазияи ғадудҳои болои гурдаҳо ва ғадудҳои ҷинсӣ, фарбеҳӣ, тангшавии
аорта ва шараёнҳо якҷоя мегардад. Ин дигаргуниҳо намуди махсуси
конститутсияи одамро муайян мекунанд, ки ҳолати тимико-лимфатикӣ ном
дорад.
Дар ҳолати тимико-лимфатикӣ аз сабаби вайроншавии фаъолияти тимус,
равишҳои иммуногенезӣ вайронанд. Одамоне, ки гирифтори ҳолати тимико лимфатикианд нисбати ангезиши антигенӣ, мудохилаҳои ҷарроҳӣ, наркоз ва
доруҳо ҳассосанд. Таъсири на он қадар зиёди омилҳои гуногун сабабгори марги
ногаҳонӣ мегардад. Азбаски тимус ва бофтаҳои лимфоидӣ эффекторони ғадудҳои
болои гурдаҳоянд, пас таъсири омилҳои гуногун боиси баландшавии фаъолияти
ин ғадудҳо мегардад. Дар ҳолати тимико – лимфатикӣ фаъолияти ин ғадудҳо
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ниҳоят паст мебошад ва таъсири омилҳои гуногун сабабгори марг гашта
метавонанд.
Гипоплазияи тимус ин тамоман нест шудани тақсимшавӣ ба моддаи қишри
ва мағзии ғадуд мебошад. Ретикулоэпителия комилан нест мегардад ё танҳо
гурӯҳи хурди ҷисмчаҳои тимикӣ дида мешаванд ва миқдори лимфоситҳо ниҳоят
кам мешавад. Гипоплазияи тимус дар якҷоягии норасогии бофтаҳои лимфоидии
ноҳиявӣ зоҳир мегардад.
Дигаргуниҳое, ки дар бофтаҳои лимфоидии ноҳиявӣ дар натиҷаи вайроншавии
иммуногенез ба амал меоянд.
Дар бофтаҳои лимфоидии ноҳиявӣ дигаргуниҳои махсус дар ҳолати
ангезиши антагенӣ ва норасогии ирсии онҳо ба амал меоянд.
Дар ҳолати ангезиши антигенӣ (ҳассосшавӣ) дар бофтаҳои лимфоидии
ноҳиявӣ реаксияи макрофагӣ, нумувви ҳуҷайраҳои ретикулярӣ ва лимфоситҳою
табдилёбии онҳо ба ҳуҷайраҳои плазматикӣ ба амал меояд. Ба ин дигаргуниҳо
баландшавии нуфуспазирии макрофагҳо, варами интерститсия (самим) ва
ҷамъшавии моддаҳои сафедавию карбогидратӣ зам мешаванд. Меъёри ба
макрофагу плазмоситҳо
табдилёбии бофтаи лимфоидӣ шиддатнокии
иммуногенез ва пеш аз ҳама миқдори ҳосилшавии антаҷисмҳоро инъикос
мекунад.
Дигаргуниҳои асосӣ пас аз ангезиши антигенӣ равшантар дар гиреҳҳои
лимфавӣ ва испурҷ дида мешаванд.
Гиреҳҳои лимфавӣ ҳаҷман калон ва пурхун гашта, варам мекунанд (расми
58). Дар қишр ва минтақаи равшани фоликулҳои қабати мағз миқдори зиёди
плазмобластҳо ва плазмоситҳо пайдо мешаванд, ки лимфоситҳоро аз байн
мебаранд. Ба ғайр аз ин нумувв ва кандашавии ҳуҷайраҳои синусҳо, пайдошавии
миқдори зиёди макрофагҳо ва моддаҳои сафедавию карбогидратӣ дар самими
бофта ба чашм мерасад.
Испурҷ (расми 59) калон ва пурхун мешавад, дар вақти буридан, дар сатҳи
он фоликулаҳои калон намоёнанд. Тамоми испурҷро ҳуҷайраҳои ретикулярӣ,
плазмобластҳою плазмоситҳо фаро мегиранд. Дар қабати мағзии испурҷ ба ғайр
аз плазмобластҳо миқдори макрофагҳо зиёд мешаванд. Чунин дигаргуниҳо
(нумувви ретикулярӣ, зиёдшавии макрофагҳою плазмоситҳо ва дар баъзе ҳолат
метаплазияи миелоидӣ) дар мағзи устухон, байни мушакҳо ва бофтаи чарбӣ дида
мешаванд.
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Расми 58. Трансформатсияи ретикулоплазмавии бофтаи гирењњои лимфавї њангоми ангезиши
антигенї.

Расми 59. Трансформатсияи ретикулоплазмавии фоликуллањои испурч њангоми ангезиши
антигенї.

Норасогии ирсии бофтаҳои лимфоидии ноҳиявӣ бо дигаргуниҳои испурҷ ва
асосан гиреҳҳои лимфатвӣ зоҳир мегардад. Андозаи фоликулаҳои испурҷ ниҳоят
хурд шуда, маркази равшан ва ҳуҷайраҳои плазматикӣ нест мешаванд. Дар
гиреҳҳои лимфавӣ фолликулаҳо ва қабати қишрӣ нестанд (минтақаи В-вобаста),
фақат қабати атрофии қишр (минтақаи Т-вобаста) зарар намебинад. Ин
дигаргуниҳо ба синдромҳои иммунодифеситии ирсӣ мансуб буда, аз норасогии
иммунитети гуморалӣ вобастаанд.
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Реаксияи баланҳассос.
Реаксияи баландҳассос реаксияҳои маҳалӣ (алергӣ) буда дар организми
ҳассосгардида иҷро мегарданд. Механизми инкишофи ин реаксияҳо гуногун аст.
Панҷ механизми реаксияҳои баландҳассосро фарқ мекунанд:
Механизми якум аз антиҷисмҳо аллергӣ ё реагинҳо, ки дар сатҳи болоии
ҳуҷайраҳо (лаброцитҳо,
базофилҳо) мутаваҷҷеҳ мешаванд, вобаста аст.
Ҳосилшавии медиаторҳо (моддаҳои фаъоли биологӣ) дар ҳолати ба ҳуҷайра
(антиген) часпидани антиҷисмҳо ва пайдошавии илтиҳоби шадид - реакцияи
анафилактикии фаврӣ оварда мерасонад.
Механизми дуюм бо таъсири ситотоксикӣ ва ситолитикии антиҷисмҳо ва ё
комплемент ба ҳуҷайра ба амал меояд. Ситолизи ҳуҷайра (мавт) ё ба воситаи
комплемент, ки дар вақти пайвастшавии антиген бо антиҷисм фаъол мегардад ва
ё ба воситаи антиҷисмҳое, ки бо ҳуҷайраҳои - К ва NК вобастаанд, иҷро
мегардад.
NKҳуҷайраҳо

Fc-ресептор

Нақшаи ситолизи иммунологии ҳуҷайра.

Ҳуҷайранишона

Т-киллерҳо

Антигени
махсус

lgG
lgG

Fc

K-ҳуҷайраҳо

Лимфокинҳо

Макрофагҳо

Механизми сеюм бо таъсири комплексҳои иммунии гардишкунанда ба
ҳуҷайра, ки қисматҳои комплементро фаъол мекунанд, вобаста аст. Дар натиҷа
илтиҳоби шадид, реакцияҳои токсикии комплексҳои иммуннӣ ба амал меояд.
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Нақшаи реаксияи заҳрии комплексҳои иммунӣ
Комплекси
иммун. lgG
Fc-фрагмент

Комплемент
Сlg

C1

Ҷузъи фаъолшудаи комплемент
С/3a,

C/5a,

C5-7

Хемотаксиси
нейтрофилҳо

С/3b, C/5-9

Фагоситоз

Лизис
Таъсир ба ретсептори ҳуҷайра

Хориҷшавии
ферментҳои
лизосомӣ

Медиаторҳо
Садамаи
мембранаи рагҳо
Фаъолшавии
киннинии
системаи
лахташавии
хун

Фаъолшавии
омили Хагеман

Коагулятсияи дохилирагӣ
Механизми чорум аз таъсири ҳуҷайраҳои эффекторӣ, лимфоцитҳокушандаҳо ва макрофагҳо ба бофта вобаста аст. Бо таъсири лимфоцитҳо мавти
ҳуҷайра ва илтиҳоб ба амал меояд.
Механизми панҷум гранулематоз мебошад.
Хулоса, як гурӯҳи механизмҳои иммунологиро аломатҳои иммунитети
гуморалӣ (антиҷисмҳо, қисматҳои комплемент, комплексҳои антигенантиҷисмӣ
гардишкунанда) ва гурӯҳи дигарашро иммунитети ҳуҷайравӣ (лимфоцитҳо,
макрофагҳо), ташкил медиҳанд. Реаксияҳое, ки дар онҳо иммунитети гуморалӣ
иштирок мекунанд, реаксияҳои баландҳассоси фаврӣ (РБФ) меноманд.
Реакцияҳои иммунопатологие, ки зуҳуроти иммунитети
ҳуҷайравианд,
реакцияҳои баландҳассосӣ суст (БҲС) номида мешавад. Ба ғайр аз ин реакцияҳои
иммунитети пайвандӣ (трансплантасионӣ) маълум аст.
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Хосиятҳои морфологӣ. Реаксияҳои баландҳассоси фаврӣ. Барои ин
реаксияҳои морфологӣ илтиҳоби шадиди иммуннӣ хос аст. Ин реаксияҳо тез
ҷараён меёбанд ва дар онҳо дигаргуниҳои алтеративӣ ва рагию экссудативӣ
бартарӣ дошта, равишҳои бозтавлидӣ сустанд. Дигаргуниҳои алтеративӣ асосан
дар девори рагҳо, моддаи асосӣ (мобайнӣ) ва сохторҳои нахии бофтаи пайвандӣ
ба амал меоянд. Онҳо бо ишбоъи хуноба, варами мукоидӣ ва фибриноидӣ зоҳир
мегарданд (расми 60). Алтератсияи баландмеъёр, ки дар натиҷаи ин реаксия ба
амал меояд, мавти фибриноидӣ мебошад.

Расми 60. Реаксияи баландњассоси фаврї: а – илтињоби шадиди иммунї: мањали варами
фибриноидї ва мавти фибриноидии капиллярњои гурда мавриди гломеруллонефрит; б – дар
мањали фибриноид иммуноглобулин IgG (муоинаи иммунолюминесентї).

Дар маҳали илтиҳоби иммунии сафедаҳо фибриноген (фибрин), нейтрофилҳо
комплексҳои иммунӣ ва эритроситҳо пайдо мешаванд. Бинобар ҳамин барои
реаксияи баландҳассоси фаврӣ экссудати лифӣ (фибринозӣ) ё лифию хунин хос
мебошад. Равишҳои бозтавлидӣ бошанд ниҳоят суст буда бисёр дер ба амал
меоянд. Онҳо бо нумувви ҳуҷайраҳои эндотелия ва адвентитсияи рагҳо зоҳир
мегарданд. Пас аз ин мононуклеарҳо ва гистиоситҳо пайдо мешаванд, ки онҳо
комплесҳои иммуниро хориҷ (нест) карда ба оғози равишҳои бозтавлидӣ кумак
мерасонанд. Дигаргуниҳои морфологии дар натиҷаи реаксияи баландҳассоси
фаврӣ ба амал омадаро фақат бо усулҳои иммуногистохимиёвӣ баҳо додан
мумкин аст.
Яке аз намудҳои махсуси реаксияи баландҳассоси фаврӣ (БҲФ) ин феномени
(зоҳираи) Артюс мебошад, ки он дар ҳайвонҳои ҳассосгардондашуда пас аз
таҳрики миқдори муайяни антиген ба амал меояд. Реаксияи баланҳассоси Даврих
ҳангоми бисёр касалиҳо, аз он ҷумла сил (мавти казеозӣ), оташак, бодхурдаи
сурхи системавӣ, гломеруллонефрит, периартериити гиреҳчамонанд ва ғайра дида
мешавад.
Реаксияи БҲФ монанди реаксияҳои реагенӣ мебошад ва дар он антиҷисмҳо ё
реагинҳо ( IgE), ки дар сатҳи ҳуҷайра пайвастаанд, иштирок мекунанд. Дар ин
реаксияҳо комплемент иштирок намекунад. Дигаргуниҳои рагию-экссудативӣ аз
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ҳосилшавии зиёди гистамин дар натиҷаи дегранулятсияи лаброситҳо (ҳуҷайраҳои
фарбеҳ) вобастааст. Мисоли равшани ин намуди реаксия диққи нафас шуда
метавонад.
Реаксияи баландҳассоси суст (БҲС). Дар ин реаксия ду намуди ҳуҷайралимфоситҳои ҳассосгардида ва макрофагҳо иштирок доранд. Инфилтратсияи
лимфоситҳою макрофагҳо дар маҳали илтиҳоб аломати музмини онро нишон
дода асоси реаксияи БҲС-ро ташкил мекунанд.
Ҳалокати ҳуҷайра-нишонҳо бо фаъолгардии ферментҳои лизосомии
лимфоситҳои кушанда вобаста аст. Макрофагҳо ба антиген ба воситаи
медиаторҳои иммунитети ҳуҷайравӣ-лимфокинҳо ва антиҷисмҳои ситофилӣ, ки
дар сатҳи ин ҳуҷайраҳо часпидаанд, таъсир мекунад. Дар байни макрофагҳою
лимфоситҳо купрукчаҳои ситоплазмавӣ пайдо мешаванд, ки ба воситаи онҳо ин
ҳуҷайраҳо дар бораи ин антиген ба ҳамдигар хабар мерасонанд.
Яке аз исботи иштироки Т-лимфоситҳо дар реаксияи БҲС аз он иборат аст,
ки агар тимуси ҳайвонотҳои навзодро гирифта партоем, пас дар онҳо ин реаксия
ба амал намеояд ва васла (трансплантат) намеканад. Ба воситаи лимфоситҳои
ҳассосгардида реаксияи БҲС-ро аз як ҳайвон ба ҳайвони дигар гузаронидан
мумкин аст. Аломатҳои клиникавию-морфологии реаксияи БҲС чунинанд:
реаксияи туберкулинӣ дар даст пас аз таҳрики антигенӣ, дерматити тамосӣ,
касалиҳои аутоиммунӣ, иммунитети касалиҳои сирояткунанда (сил, бруселёз,
туляремия).
Аломати морфологии реаксияи БҲС грануломатоз шуда метавонад.
Гранулемаи Ашофф-Талалаев, ки дар дил дар натиҷаи тарбод пайдо мешавад,
мисоли реаксияи БҲС шуда метавонад. Гранулемаҳои илтиҳобҳои худвижа (сил,
оташак, махав) ҳам ба реасияи БҲС дохил мешаванд.
Дар вақти ҷараёни равишҳои иммунопатологӣ реаксияи БҲФ ба БҲС иваз
мешавад ва ё ҳамроҳ амал мекунанд.
Аломатҳои иммунитети пайвандӣ (трансплантатсионӣ) аз реаксияи организм
ба муқобили васлаи пайвандӣ аз ҷиҳати ирсӣ бегона яъне реаксияи кандашавии
васла иборатанд. Антигенҳои васла ба муқобили худ антиҷисмҳои махсусеро
ҳосил мекунанд, ки онҳо лимфоситҳоро ҳассос мегардонанд. Чунин лимфоситҳо
васларо канда мекунанд. Азбаски дар реаксияи кандашавии васла роли асосиро
лимфоситҳо мебозанд, пас ин реаксия ҳам ба БҲС монанд аст.
Дар маҳали кандашавии васла миқдори зиёди лимфоситҳо ва гистиоситҳоро
дидан мумкин аст. Ба инфилтратсияи ҳуҷайравӣ вайроншавии хунгардиш ва
варами васла ҳамроҳ мешаванд. Дар охир дар байни ҳуҷайраҳо миқдори зиёди
нейтрофилҳо ва макрофагҳо пайдо мешаванд. Маълум аст, ки бофтаи васларо
мавт мегардонанд ва антигенҳои он сер мешаванд ва дар натиҷа антиҷимсҳое, ки
ба муқобили васла дар организм ҳосил мешаванд, метавонанд чунин
лимфоситҳоро ҳалок созанд. Ферментҳое, ки аз лимфоситҳои фаъолгардида ҷудо
мешаванд ҳуҷайраҳои васларо мавт карда барои пайдошавии антигенҳои васлагӣ
кумак мерасонанд. Бо ҳамин мавти ферментативии васла меафзояд. Реаксияи
кандашавии васла бо доруҳои иммунодепрессивӣ паст карда мешавад. Бинобар

120
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ҳамин барои васла на танҳо узву бофтаҳои дугоникҳо балки одамони бегона ва
ҳатто мурдаҳоро истифода бурдан мумкин аст.
Касалиҳои аутоиммунӣ.
Касалиҳои аутоиммунӣ ин гурӯҳи касалиҳое мебошанд, ки механизми асосии
пайдоишашонро реаксияи аутоантиҷисм ва лимфоситҳои ҳассосгардида ба
муқобили антигенҳои солими бофтаи худӣ ташкил мекунад. Асоси пайдоиши
касалиҳои аутоиммуниро агрессияи ё ангезиши аутоантиҷисмҳо, комплексҳои
иммунии гардишкунанда, ки дар таркибашон дутоантигенҳо мавҷуданд,
лимфоситҳои кушанда ба муқобили антигенҳои бофтаҳои худи организм ташкил
мекунад. Бинобар ҳамин касалиҳои аутоиммуниро касалиҳои аутоагрессивӣ ҳам
меноманд. Дар байни омилҳои этиологии ин бемориҳо нақши калонро касалиҳои
музмини вирусӣ ва вайроншавиҳои ирсӣ мебозанд. Аз ҳамин сабаб ҳангоми ин
касалиҳо миқдори антигенҳои махсусӣ (HLA) зиёданд. Асоси патогенези
худиммунизатсияро механизми гуногун ташкил мекунад:
1) вайроншавии маҳдуди физиологии узву бофтаҳое, ки дар асл нисбат ба онҳо
толеранти иммунопатологӣ вуҷуд надорад.
2) Вайроншавии ибтидоии системаи иммунокомпетентӣ, ки ба гум шудани
қобилияти шинохтани антигенҳои «худӣ» ва «бегона» меоварад.
3) Дар организм пайдошавии антигенҳои нави бегона.
Аз ҷиҳати механизми пайдоиши худиммунизатсия се гуруҳи касалиҳои
аутоиммуниро фарқ мекунанд. Ба гурӯҳи якум-ҷоғари Хашимото (расми 61),
энсефаломиелит, полиневрит, склерози паҳнгашта, касалии «идиопатии» аддисон,
асперматогения, офталмияи симпатикӣ дохил мешаванд. Ин касалиҳои
аутоиммунии узвхосса буда дар натиҷаи хуруҷи сироят, асосан вирусӣ, илтиҳоби
музмин ва дигар омилҳо ба амал меоянд.

Расми 61. Тиреоидити Хашимото: а - инфилтрасияи лимфоситии бофтањои ѓадуди сипаршакл; б
- миграсияи лимфосит (Лц). Пр – равзанаи ѓуддањо. Электронограмма. χ10 000 (бо Ирвин ва
Мур).

Худиммунизатсия дар натиҷаи вайроншавии монеаи физиологии узвҳо ба
амал меоянд. Дар ин ҳолат системаи иммунологӣ ба антигенҳои солим ҷавобан
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антиҷисмҳо ва лимфоситҳои ҳассосшударо ҳосил мекунад. Дар узвҳо аломатҳои
морфологие, ки ба реаксияи баландҳассос монанданд, пайдо мешаванд –бофтаи
узв бо лимфоситҳо инфилтратсия шуда, ҳуҷайраҳои лаҳмӣ ҳалок мешаванд ва ҷои
онҳоро склероз фаро мегирад. Ба гурӯҳи дуюми касалиҳои аутоиммунӣ чунин
каалиҳо дохил мешаванд – тарбод, бодхурдаи сурх, артрити (илтиҳоби буғумҳо)
тарбодмонанд, склеродермия, дерматомиозит. Ин касалиҳло узвномахсус буда
дар пайдоиши онҳо нақши асосиро вайроншавии танзими гомеостази иммнологӣ
ба воситаи системаи лимфоидӣ мебозад. Ин касалиҳо дар натиҷаи таъсири
омилҳои ирсӣ, сироятҳои вирусию бактериявӣ ва радиатсия ба амал меоянд.
Касалиҳои аутоиммуние вуҷуд доранд, ки онҳо ба гурӯҳи якум ва ё гурӯҳи дуюм
монанданд-касалиҳои аутоиммунии навъи миёна. Ба ин касалиҳо миастенияи
гравис, синдромҳои Шегрен ва Гудпасчер дохил мешаванд.
Ба
гурӯҳи
сеюми
касалиҳои
аутоиммунӣ
намудҳои
махсуси
гломерулонефрит, ҳепатит, гастрити музмин, энтерит, сиррози ҷигар, касалии
сухта, анемияи аллергӣ, агранулоситоз, аллергияи доругӣ шомиланд. Дар ҳолати
ин касалиҳо хосияти антигении бофтаҳо ва узвҳо бо таъсири садама, сухта,
нурҳои антиген ва илтиҳоби музмини вирусӣ таъғир меёбад. Барои ҳосилшавии
аутоантигенҳо нақши калонро механизми гаптенӣ мебозад. Нақши гаптенро
ихроҷҳои мубодилаи моддаҳо, микроорганизмҳо, заҳрҳо ва доруҳо мебозанд.
Гуфтаҳои боло нишон медиҳад, ки ба касалиҳои аутоиммунӣ фақат
касалиҳои гурӯҳҳои якум ва дуюмро дохил кардан мумкин аст. Худиммунизатсия
барои касалиҳои гурӯҳи сеюм асос шуда метавонад. Худиммунизатсия дар
ҷараёни касалӣ ба амал омада ба инкишофи он кӯмак мерасонад. Аз ин боис ин
гурӯҳи касалиҳоро касалиҳои дорои қисмати аутоиммунӣ меноманд.

Синдромҳои иммунодефиситӣ (норасоии масъуният).
Синдромҳои норасоии масъуният ин зуҳуроти норасоии системаи иммунитет
мебошанд. Онҳо метавонанд аввала (ибтидоӣ), ки дар натиҷаи рушти норасоии
(гипоплазия, аплазия) системаи иммунитет ба вуҷуд меоянд, (синдромҳои
иммунодефиситии ирсӣ ва модарзодӣ) ва сонӣ (синдромҳои иммунодефиситии
иқтисобӣ).
Синдромҳои иммунодефиситии аввала.
Синдромҳои иммунодефиситии аввала бо норасоӣ масуният: 1) норасоии
иммунитети ҳуҷайравӣ ва ҳумаралӣ, 2) норасоии иммунитети ҳуҷайравӣ, 3)
норасоии иммунитети ҳуморалӣ зоҳир мегарданд.
Синдромҳои норасоии иммунитети ҳуҷайравӣ ва ҳуморалӣ синдромҳои
мураккаб номида мешаванд. Онҳо бештар дар навзодону кудакон вохӯрда, бо
навъи аутосомию доминантӣ меросшавандаанд (агаммаглобуленемияи навъи
Швейсарӣ) ва ё синдроми Геансманн ва Риникер: атаксия-телеангиэктазияи Луибар). Мавриди ин синдромҳо гипоплазияи ҳам тимус ва ҳам бофтаҳои лимфоидии
ноҳиявиро дидан мумкин аст, ки норасоии иммунитети ҳуҷайравӣ ва ҳуморалиро
ташкил мекунад. Бинобар ҳамин дар чунин кӯдакон бештар касалиҳои
сирояткунандаи вазнини аворизнок (пневмония, менингит, сепсис) вомехӯрад.
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Дар натиҷаи синдромҳои иммунодефиситии мураккаб бештар нуқсонҳои
инкишоф ва омоси бадзоти мезенхималӣ (атаксия-телеангиэктазияи Луи-Бар) ба
амал меоянд.
Синдромҳои норасоии иммунитети ҳуҷайравӣ дар як сурат бо навъи
аутосомию доминантӣ меросшавандаанд (иммунодефисит бо синдроми МакКюсика), дар дигар сурат модарзодианд (атенезия ё гипоплазияи тимус ва
ёсиндроми Дайджорджа). Ба ғайр аз агенезию гиперплазияю гипоплазияи тимус
ва минтақаи Т-вобастаи бофтаҳои лимфоидии ноҳиявӣ барои ин синдром
нуқсонҳо ва ё оризаҳои касалиҳои сирояткунанда марговаранд.
Синдромҳои норасоии иммунитети ҳуморалӣ асосан табиати ирсӣ доранд.
Маълум гардидааст, ки онҳо бо Х-хромосомҳо вобастаанд. Бештар кудакони то 5
сола касал мешаванд. Барои як гуруҳ синдромҳо (агаммаглобулинемияи бо Ххромосомҳо пайваста ё синдроми Брутон) гумшавии хосияти ҳосилшавии
иммуноглобулинҳо, ки аз ҷиҳати морфологӣ бо нестшавии минтақаи В-вобастаи
бофтаҳои лимфоидии ноҳиявӣ асосан ғуддаҳои лимфавӣ ва сипурҷ зоҳир
мегардад, хос мебошад.
Синдромҳои иммунодефиситии аввала.
Навъи
Вайроншавии
Номи синдромҳо
Аломатҳои клиникавю
меросшавӣ
иммунӣ
морфологӣ
Синдромҳои иммунодефиситии мураккаб
Норасоии пурраи
иммунитети
Гипоплазияи тимус ва
ҳуҷайравӣ
ва
Навъи мураккаби
бофтаҳои
лимфоидии
Тленсман ва Гиникер ё Аутосомию
ҳуморалӣ,
ноҳиявӣ, лимфопения,
агаммаглобулинемияи ресессивӣ
нестшавии
касалиҳои
навъи Швейсари
қобилияти
сирояткунанда
иммноглобулинҳосилшавӣ
Гипоплазияи тимус ва
бофтаҳои
лимфоидии
Норасоии
ноҳиявӣ, лимфопения,
иммунитети
Атаксияатрофияиқишри магаҷа
ҳуҷайравӣ,
телеангиэктазияи Луи(атаксия),
норасоии
Бар
телеангиэктазияи пардаи
иммуноглобулинчашм, омоси хабиси
энзимопатия
мезанхимали,
пневмонияи увдӣ.
Гипоплазияи
тимус
ва Миқдори
Навъи мураккаби бо Вбофтаҳои
иммуноглобулинҳо
лимфоситҳо
ва
лимфоидии
мӯътадил аст, аммо
иммуноглобулинҳо
ноҳиявӣ,
дисгаммаглобулинемия
(синдроми Неавлоф)
лимфопения, дида мешавад.
сепсис.
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Синдромҳои норасоии иммунитети ҳуҷайравӣ
Норасоии
Набудани
тимус
ва иммунитети
Агенезия
ё
ғадуди назди сипаршакл ҳуҷайравӣ.
гипоплазияи
тимус номаълум
(тетания), набудани Т- Миқдори
(синдроми Дайджордж)
лимфоситҳо
иммуноглобулинҳ
о муътадил аст.
Синдромҳои норасоии иммунитети ҳуморалӣ
Тимус
амин
аст.
Минтақаи
В-вобастаи норасоии
ҳуҷайравҳои
қатори иммунитети
Агаммаглобулиемия,
Бо
Хгумм
ки бо Х-хромосомҳо
плазмосити дарғуддаҳои ҳуморалӣ,
хромосомҳо
пайваста
аст.
лимфатики ва сипурз шудани қобилияти
пайваста
(синдроми Брутон)
нест, бештар касалиҳои иммуноглобулин
сирояткунанда вохӯрда ҳосилшавӣ.
мешаванд.
Сохтори лимфоиди амин
аст. Аломатҳои аллергия
Нестшавии
Бо
Х- касалиҳои
Норасоии
интихобӣ
хромосомаҳо сирояткунанда. Шушҳо, қобилияти
IgA (синдроми Веста
узвҳои
ҳозима
бо ҳосилшавии IgA
пайваста
ҳамроҳии
касалиҳои
аутоиммунӣ.
Барои дигар синдромҳо норасоии яке аз иммуноглобулинҳо (масалан,
иммуноглобулини А ё синдроми Веста) хос буда, сохтори бофтаҳои лимфоидӣ
бетағир мемонад. Аммо барои ҳамаи синдромҳои норасоии иммунитети ҳуморалӣ
чунин ҳолатҳо мансубанд (касалиҳои сирояткунандаи вазнини шушҳо, узвҳо,
пуст, системаи марказии асаб, ки оқибат онҳо ба сепсис мегузаранд).
Ба ғайр аз иммунодефиситҳо, синдромҳои норасоии системаи фагоситҳои
моноситарӣ маълуманд, дар байни онҳо бештар касалии музмини гранулематозӣ
омӯхта шудааст
.Синдромњои дуюминдараља:
Сидромњои дуюминдараља ва ё иќтисобї дар ваќти њаёт, мавриди касалињои
гунонун ба монанди касалињои сироятї, АЃНМ (СПИД), лейкозњо, лимфомањои
бадзот, лимфогранулематоз, ретикулосаркома, баъзе намудњои анемия
вомехўрад.Ба ѓайр аз ин ин синдромњо баъди баъзе табобатњо, табобатњои нурї,
ќабули зиёди кортикостероидњо, иммунодепрессанњо, тимэктомия мушоњида
мешаванд (патологияхои табобат).

Равишҳои мутобиқшавию-компенсаторӣ.
Қобилияти мувофиқшавии организм нисбат ба дигаргуншавии муҳит маҳсули
равишҳои фило-ва онтогенез мебошад. Интибоқ (мувофиқкунӣ)-ин мафҳуми
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васеъи биологӣ буда ба худ равишҳои қобили ҳаётро муттаҳид менамояд, ки онҳо
муносибати организмро бо муҳити атроф таъмин мекунанд.
Интибоқ ба нигоҳ доштани зот равона шуда, ҳам ҳолати солимӣ ва ҳам
касалиро дар бар мегирад. Муталофӣ (компенсатсия) -зуҳуроти ҷузъии интибоқ
буда барои ба иътидол овардани фаъолияти узви мариз, барои худнигоҳдорӣ дар
ҳолати хавнок равона шудааст. Бинобар ин реаксияҳои муталофӣ хусусӣ ва вазъӣ
шуда метавонанд. Зуҳуроти муталофӣ ниҳоят гуногун буда, онҳо одатан ба
қисматҳои ҷудогонаи организм тааллуқ доранд.
Равишҳои муталифию интибоқии сохтор ва фаъолият ба ҳам зич пайваста
буда онҳоро аз ҳам ҷудо кардан ниҳоят душвор аст. Бинобар ҳамин сухан дар
бораи равишҳои муталофию интибоқии организм, ки дар натиҷаи касалӣ ба амал
омада, ба ҷараёни он таъсири калон мерасонанд, бояд равад.
Равишҳои муталофию интибоқӣ се давраро аз сар мегузаронанд: ташаккулӣ,
устуворӣ ва заифӣ.
Давраи ташаккулии муталифӣ (А. И. Струков), ки онро боз давраи
«садамавӣ» ҳам меноманд (Ф. З. Меерсон) захираҳои сохторӣ ва тағийрёбиҳои
мубодилаи моддаҳои организм, ки бо тасири омилҳои патологӣ ба амал моянд,
дарбар мегирад. Дар давраи устуворӣ имкониятҳои муталофӣ пурра зоҳир
мугарданд, бозсозии сохторҳо ва мубодилаи моддаҳо фаъолияти узвро, ки бо
таҳлил кор мекунад, таъмин менамояд. Ин давра метавонад давомнок бошад
(масалан, нуқсони муталофпазири дил, сиррози муталофпазири ҷигар). Аммо
вобаста ба ҳолатҳои гуногун (умри касал, давомнокӣ ва вазнинии касалӣ, тарзи
табобат ва ғайра) қобилиятҳои муталофию интибоқӣ суст шуда, давраи заифӣ
фаро мерасад (масалан нуқсони муталофипазири дил, сиррози муталофпазири
ҷигар). Имконияти реаксияи муталофӣ, ки дар бисёр ҳолат ба муътадилгардонии
фаъолияти узв мерасонад, на ҳама вақт аз солим гаштани он шаҳодат медиҳад.
Дар чунин ҳолат касалӣ метавонад ноаён ҷараён ёфта, метавонад якбора дар ягон
ҳолати ногуворе зоҳир гардад.
Инкишофи давраҳои ташаккулӣ, устуворӣ ва заифии равишҳои муталофию
интибоқӣ бо системаҳои мураккаби рефлектории асаб ва таъсиротҳои ҳуморалӣ
танзим меёбанд. Бинобар ҳамин ҳангоми муталифнопазирӣ сабаби онро на фақат
дар узви мариз ҷустан даркор нест. Бояд мунтазаммии кори системаҳои
танзимкуниро ҳам дар назар дошт.
Равишҳои муталофию интибоқӣ бо чунин равишҳо зоҳир мегарданд:
регенератсия (таҷдид), гипотрофия (калон шудани узв, бофта), гиперплазия
(зиёдшавии нумув), атрофия (хурд шудани узв, бофта, ҳуҷайра), бозсозии
бофтаҳо, метаплазия (дигаргуншавии сохтор) ва организатсия (ба бофтаи
пайвандӣ табдил ёфтан). Дар регенератсия, гипетрофия ва гиперплазия равишҳои
муталофӣ ва дар атрофия, бозсозии бофтаҳо, метаплазия ва организатсия
равишҳои интибоқӣ бартарӣ доранд.
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Регенератсия (таҷдид).
Маълумотҳои умумӣ.
Регенератсия (аз калимаи лотинии regeneration - таҷдид) ин барқарроршавии
сохтори мавтгардидаи узв мебошад.
Мафҳуми регенератсия аз ҷиҳати биологӣ интибоқ буда, дар ҷараёни
эволютсия ба вуҷуд омада, ба тамоми муҳити зинда хос аст. Дар вақти ҳаёти
организм ҳар як фаъолияти он сарфи миқдори муайяни сохтори онро талаб
мекунад, ки он бояд барқарор шавад.
Ҳулоса, дар вақти регенератсия худҳосилшавии материяи зинда ба амал
меояд.
Барқароршавии таҷдиди сохторҳо дар якчанд сатҳ мегузарад: молекулавӣ,
субҳуҷайравӣ, ҳуҷайравӣ, бофтагӣ ва узвӣ. Аммо ҳама вақт таҷдид барқорошавии
ҳам сохтор ва ҳам фаъолият аст. Аҳамияти равишҳои таҷдидӣ дар таъмини
гомеостаз мебошад.
Барқароршавии сохтор ва фаъолият ба воситаи нумувви ҳуҷайраҳо ва
сохторҳои нозуки дохили ҳуҷайравӣ ба амал меояд. Дар ҳамин асос ду навъи
регенератсияро фарқ мекунанд - ҳуҷайравӣ ва дохилиҳуҷайравӣ (Д. С. Саркисов).
Барои регенератсияи ҳуҷайравӣ афзоиши ҳуҷайраҳо бо усули митозӣ ва амитозӣ
хос аст. Регенератсияи дохилиҳуҷайравӣ ду хел мешавад- органодӣ ва
дохилиорганоидӣ.
Мавриди
регенератсияи
дохилиҳуҷайравӣ
миқдор
(гиперплазия) ва ҳаҷм (гипертрофия) ултраструктураҳо (бофтаҳо, митохондрияҳо,
рибосомаҳо, комплекси Голҷӣ ва ғайра) ва қисматҳои онҳо зиёд мешавад (расми
62, 63).

Расми 62. Таљдиди дарунињуљайравї. Гиперплазияи шохањои њуљайрањои асаб (а) . Бадани
шохањо пур аз синапс (б).

Регенератсияи дохилиҳуҷайравӣ универсалӣ буда, барои тамоми узвҳо ва
бофтаҳо хос аст. Аммо махсусгардии сохтору фаъолияти узвҳою бофтаҳо дар
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фило- ва онтогенез барои як гурӯҳи онҳо регенертсияи ҳуҷайравиро, барои
дигараш асосан дохилиҳуҷайравиро ва барои сеюмаш ҳарду намудро баробар
«интихоб» кардааст. Бартарии ин ва ё он навъи регенератсия дар узвҳою
бофтаҳои алоҳида фаъолияти махсуси онро инъикос мекунад. Нигоҳ доштани
яклухтии бадан бо бартарии таҷдидӣ ҳуҷайравии пӯст ва пардаҳои луобӣ таъмин
мегардад.

Расми 63. Таљдиди дарунињуљайравї. Электронограмма. Митохондрияи азимљусса (М) ва
миќдори зиёди ситогранул (Гр) дар њуљайрањои мушаки дил. X 21 000.

Дар ҳуҷайраҳои пирамидмонанди мағзи сар ва мушакҳои дил таҷдиди
ҳуҷайравӣ имконпазир буда барқароршавии онҳо бо таҷдидӣ дохилиҳуҷайравӣ ба
амал меояд. Ин маълумотҳо нодурустии баъзе мафҳумҳое, ки гуё як гурӯҳи
узвҳою бофтаҳо
ҳастанд,қобилияти таҷдидшавии худро гум карадаанд ё
бофтаҳое «хуб» ва «бад» таҷдидшавандаанд ва ё махсус қонуни мутаносибии
чаппа» дар байни меъёри тафриқаи бофтаҳо ва қобилияти таҷдидшавии онҳо
вуҷуд дорад, исбот намуданд. Дар айни замон маълум шуд, ки дар рафти
эволютсия қобилияти таҷдидии баъзе бофтаҳо ва узвҳо нест нашуда навъҳои
дигари таҷдидшавиро қабул кардааст, ки онҳо ба сохтор ва фаъолияти узву бофта
хосанд. (Д.С.Саркисов). Хулоса, ҳамаи узвҳо ва бофтаҳо қобилияти таҷдидшавӣ
доранд, аммо намуди таҷдид ба хосиятҳои сохторию фаъолиятҳои узвҳою
бофтаҳо вобастааст.
Морфогенези равиши таҷдидӣ аз ду давра иборат аст – нумувв ва тафриқа.
Ин давраҳо дар таҷдиди ҳуҷайравӣ хубтар ба назар мерасанд. Дар давраи нумувв
ҳуҷайраҳои ҷавон ва натафриқа меафзоянд. Ин ҳуҷайраҳо ҳуҷайраҳои камбиалӣ
(аз калимаи лотинӣ cambium - ивазшавӣ) , ҳуҷайраҳои танаӣ ва ҳуҷайраҳои
пешина номида мешаванд.
Дар давраи тафриқа ҳуҷайраҳои ҷавон ба балоғат расида, хосиятҳои
сохторию фаъолияти онҳо пайдо мешаванд. Ҳамин ивазшавии афзоиши
ултраструктураҳо ва тафриқаи онҳо асоси таҷдиди дохилиҳуҷайравиро ташкил
мекунад.
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Танзими равишҳои таҷдидӣ. Дар танзими равишҳои таҷдидӣ чунин механизмҳо
иштирок мекунанд: 1) ҳуморалӣ; 2) иммунопатологӣ; 3) асабӣ; 4) фаъолиятӣ.
Танзимкунандаҳо дар ҳуҷайраҳои узвҳову бофтаҳои садамадида
(дохилибофтагӣ ва дохилиҳуҷайравӣ) ва ҳам берун аз онҳо (ҳормонҳо, поэтинҳо,
медиатоҳо, омилҳои сабзиш) ҳосил мешаванд.
Навъҳои таҷдиди узвҳо ва бофтаҳои ҳайвонотҳои ширхўр (Д. С. Саркисов).
Таҷдиди
ҳуҷайравӣ

Таҷдиди
ҳуҷайравӣ ва
дохилиҳуҷайравӣ
Устухонҳо
Ҷигар
Пӯст
Гурдаҳо
Пардаи
луобии
Ғадуди зери
узвҳои
ҳозима,
меъда
Ғадуди
нафас ва маҷрои
эндокринӣ
пешоб.
Шушҳо
Бофтаи
пайвандии пӯкка
Эндотелияҳо
Системаи
хунҳосилшавӣ
Бофтаи
лимфоидӣ
Мезотелияҳо

Таҷдиди дохилиҳуҷайравӣ

Бештар
Мушакҳои дил
Мушакҳои
скелет

Фақат
Ҳуҷайраҳои
системаи
марказии асаб.

Мушакҳои суфта
Системаи асаби
вегетативӣ

Ба танзимкунандагони ҳуморалӣ кейлонҳо (аз калимаи юнонӣ-сусткунанда)
дохил мешаванд. Кейлонҳо моддаҳое мебощанд, ки тақсимшавии ҳуҷайраҳо ва
синтези килотаи дезоксирибонуклеиниро паст мекунанд. Механизмҳои танзими
иммунологӣ ба «хабари таҷдидӣ», ки ба воситаи лимфоситҳо оварда мешавад,
вобастааст. Механизмҳои танзимкунандаи асабии равишҳои таҷдидӣ ба
фаъолияти системаи асаб вобастаанд. Механизмҳои танзими фаъолиятӣ бошанд
ба захираи фаъолияти узву бофта вобастагӣ доранд.
Ҷараёни равишҳои таҷдидӣ ба бисёр омилҳои умумӣ ва маҳалӣ вобаста аст.
Ба омилҳои умумӣ синну сол, ғизо, ҳолати мубодилаи моддаҳо ва хунофарӣ дохил
мешаванд. Ба омилҳои маҳаллӣ бошад вазъи асаб, хун ва лимфагардиши бофта,
фаъолияти нумуввии ҳуҷайраҳои он ва хосияти равиши патологӣ дохил
мешаванд.
Табақабандӣ. Таҷдидро ба се намуд тақсим менамоянд: 1) физиологӣ; 2)
барқароршавӣ (регенеративӣ) ва 3) патологӣ.
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1.Таҷдиди физиологӣ дар муддати тамоми умр ба вуқуъ омада, барои таҷдиди
ҳуҷайраҳо, сохторҳои нахӣ ва моддаи асосии бофтаи пайвандӣ равона шудааст.
Дар организм ягон сохторе вуҷуд надорад, ки ба таҷдидӣ физиологӣ гирифтор
нашавад. Дар он ҷое, ки таҷдиди ҳуҷайравӣ бартарӣ дорад, аз нав пайдошавии
ҳуҷайраҳо ба амал меояд. Масалан, доимо пардаи болоии пӯст, пардаҳои луобии
ҳиҷоби ғадудҳо, ҳуҷайраҳои бофтаи пайвандӣ, эритроситҳо, лейкоситҳо ва
тромбоситҳои хун иваз мешаванд. Дар узвҳое, ки таҷдиди ҳуҷайравӣ вуҷуд
надорад, масалан дар дил, мағзи сар, сохторҳои дохилиҳуҷайравӣ иваз мешаванд.
Ба ғайр аз ивазшавии ҳуҷайраҳо ва сохторҳои дохилиҳуҷайравӣ доимо таҷдиди
биохимиявӣ ба амал меояд, ки аз ивазшавии таркиби молекулавии тамоми бадан
иборат аст.
2. Таҷдиди барқароршавӣ дар натиҷаи равишҳои патологие, ки боиси садамаи
ҳуҷайраҳою бофтаҳо мешаванд, ба амал меоянд. Механизмҳои таҷдиди
физиологию барқароршавӣ якхеланд. Таҷдиди барқароршавӣ ин таҷдидӣ баланди
физиологист. Азбаски таҷдиди барқароршавиро омили патологӣ меангезонад, пас
вай аз таҷдиди физиологӣ бо сифатҳои морфологӣ фарқ мекунад. Таҷдиди
барқароршавӣ пурра ва нопурра мешавад.
Таҷдиди пурра ё нопурра ин барқароршавии маҳали нуқсон аз бофтае, ки ба
бофтаи мавтгардида монанд аст. Ин намуди таҷдид дар бофтаҳое ба амал меояд,
ки дар онҳо таҷдиди ҳуҷайравӣ бартарӣ дошта бошад. Масалан, дар бофтаи
пайвандӣ, устухонҳо, пӯст ва пардаҳои луобӣ. Ҳатто иллатҳои калон бо бофтае
пур мешаванд, ки он ба бофтаи мавтгардида монанд аст. Дар ҳолати таҷдиди
нопурра ё субститутсия ҷои нуқсонро бофтаи пайвандӣ фаро мегирад, яъне хадша
ҳосил мешавад. Субститутсия барои узвҳое хос аст, ки дар онҳо таҷдиди
доилиҳуҷайравӣ бартарӣ дорад.
Азбаски барқароршавии сохтор дар натиҷаи таҷдид барои иҷрои фаъолияти
хусусии узв равона шудааст, пас асоси таҷдиди нопурраро на ҳосилшавии хадша
балки гиперплазия, яъне зиёдшавии миқдори сохторҳои дохилиҳуҷайравӣ, ташкил
мекунад. Ҳуҷайраҳои бофта ҳаҷман калон мешаванд. Хулоса, дар натиҷаи
таҷдиди нопурра ё солимшавии бофта бо ҳосилшавии хадша гипертрофияи узв ба
амал меояд, ки онро гипертрофияи таҷдидӣ меноманд.
Гипертрофияи таҷдидӣ бо ду роҳ иҷро мешавад: ба воситаи афзоиши
ҳуҷайраҳо ё гипертрофия ва ё ба воситаи зиёдшавии сохторҳои дохилиҳуҷайравӣгиперплазияи ҳуҷайраҳо.
Барқароршавии узв ва фаъолияти он ба воситаи гиперплазияи ҳуҷайраҳо дар
ҷигар, гурдаҳо, ғадуди зери меъда, ғадудҳои болои гурдаҳо, шушҳо ва сипурч
дида мешавад.
Гиперплазияи таҷдидӣ ба воситаи гиперплазияи сохторҳои дохилиҳуҷайравӣ
барои дилу мағзи сар хос аст.
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Дар мушакҳои дил, ки дар атрофи хадшаи баъди сакта ҳосишуда ҷойгир
шудаанд, калоншавии ҳаҷми ҳуҷайраҳо ба чашм мерасад. Дар чунин ҳуҷайраҳо
миқдори сохторҳои дохилиҳуҷайравӣ зиёд мешавад.
Ҳар ду роҳи гипертрофияи таҷдидӣ ҳамдигарро инкор накарда ва баъзан
якҷоя инкишоф меёбанд. Масалан, дар сурати гипертрофияи таҷдидии ҷигар
натанҳо шумораи ҳуҷайраҳои он зиёд мешавад, балки ҳаҷми онҳо дар натиҷаи
гипреплазияи ултраструктураҳояшон калон мешавад. Дар мушакҳои дил бошад
ҳам гипертрофияи торҳои мушакҳо ва ҳам зиёдшавии ҳуҷайраҳои мушакдор
мушоҳида кардан мумкин аст. Давраи барқароршавӣ на фақат пас аз садамаи узву
бофта ба амал меояд. Агар таъсири омили патологӣ то мавти ҳуҷайра қатъ гардад,
барқароршавии батадриҷи органеллаҳои он ба амал меояд.
Таҷдиди барқароршавӣ ин реаксияи умумии организм буда, қариб тамоми
узвҳоро фаро мегирад, аммо ба ба таври пурра дар ин ё ва он узв иҷро мегардад.
3. Таҷдиди патологӣ дар сурате ба амал меояд, ки агар равиши таҷдид бо
ягон сабаб вайрон шуда бошад, яъне ивазшавии давраҳои нумувв ва тафриқа
вайрон шавад. Таҷдиди патологӣ бо зиёд ва ё кам ҳосилшудани бофтаи
таҷдидшаванда зоҳир мегардад (гипер-ё гипорегенератсия). Дар натиҷаи таҷдиди
патологӣ як намуди бофта ба дигар намуд табдил мегардад (метаплазия). Чунин
мисолҳоро овардан мумкин аст: зиёдҳосилшавии бофтаи пайвандӣ бо пайдошавии
каллоид, ҳосилшавии обилаи устухон дар вақти илтиём ёфтани ҷои шикаст, суст
солим гардидани захм, аз як намуд ба намуди дигар табдил ёфтани ҳиҷоб дар
маҳали илтиҳоби музмин. Таҷдиди патологӣ дар натиҷаи вайроншавии ҳолатҳои
умумӣ ва маҳалии таҷдид (вайроншавии кори асаб, норасогии сафедаҳо ва
витаминҳо, илтиҳоби музмин ва ғайра) ба амал меояд.
Таҷдиди бофтаҳо ва узвҳои алоҳида.
Таҷдиди хун аз пуршавии хуноба сар мешавад. Ба ҷои хуноба ба рагҳои
хунгард моеъи бофтаҳо дохил мешавад. Қисми ҳуҷайравии хун дар бофтаҳои
хунофар ҳосил мегардад. Таҷдиди барқароршавии хун аз таҷдиди физиологии он
на бо меъёри баландаш, балки бо он фарқ мекунад, ки хунҳосилшавӣ берун аз
қисмати сурхи мағзи устухон ба амал меояд (ҳосилшавии берун аз мағзи устухонӣ
ё хунҳосилшавии экстрамолекулярӣ) . Дар натиҷа дар устухонҳои дарози
найчашакл ба ҷои чарб мағзи фаъоли сурх пайдо мешавад. Ҳуҷайраҳои чарбиро
ҷазирачаҳои бофтаи хунофар аз байн мебаранд ва канали устухонро пур
мекунанд. Аз мағзи устухон ҳуҷайраҳои танаӣ ба дигар узву бофтаҳо рафта дар он
ҷойҳо хунҳосишавиро сар мекунанд: дар сипурҷ, ҷигар, ғадудҳои лимфатвӣ,
пардаҳои луобӣ, бофтаҳои чарбӣ ва ғайра.
Таҷдиди хун метавонад ниҳоят паст шавад (масалан дар вақти касалии
анемияи апластикӣ, алейкия, агранулоситоз) ва ё таҷдид шавад ( масалан дар
ҳолати камхунии ганда, полиситемия ва лейкозҳо). Дар натиҷа дар таркиби хун
ҳуҷайраҳои ноболиғи камфаъол пайдо мешаванд. Дар чунин ҳолат сухан дар
бораи таҷдиди патологии хун меравад.
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Мағзи устухон захираи калони пластикӣ дошта, ҳатто дар натиҷаи садами
зиёд ҳам пурра барқарор мегардад. Ғуддаҳои лимфавӣ дар ҳамон вақт нағз таҷдид
мегарданд, ки агар пайвастагии лимфавӣ бо бофтаҳои атроф вайрон нашавад.
Таҷдиди бофтаи сипурҷ пас аз садама нопурра буда, ҷои садамаро хадша фаро
мегирад.
Қобилият ва намуди таҷдиди рагҳои хунгард ва лимфагард ба андозаи онҳо
вобаста аст. Рагҳои хурд нисбат ба калон қобилияти баланди таҷдидӣ доранд.
Рагҳои хурди нав бо усули муғчабандӣ девори раг дар натиҷаи нумувви
ҳуҷайраҳои эндотелия (ангиобластҳо) барҷаста шуда, танобҳои ҳуҷайравӣ ҳосил
мешавад. Дар ин танобҳо сурохиҳое пайдо мешаванд, ки ба онҳо хун ва лимфа аз
раги марзӣ дохил мешавад. Дигар қисматҳои раг дар натиҷаи тафриқаи
ҳуҷайраҳои эндотелия ва бофтаҳои пайвандӣ ҳосил мешаванд.
Аз нав ҳосилшавии рагҳо бо усули аутогенӣ аз зиёдшавии ҳуҷайраҳои
нотафриқа дар бофтаи пайвандӣ ва пайдошавии рахнаҳо дар байни чунин
ҳуҷайраҳо сар шуда, бо кушодашавии капилярҳо дар чунин рахнаҳо ба итмом
мерасад. Ҳуҷайраҳои бофтаи пайвандӣ, ки дар атрофи чунин рахнаҳо ҷойгиранд,
ба ҳуҷайраҳои эндотелӣ табдил меёбанд.
Фаъолияти таҷдидии рагҳои калон ниҳоят паст аст. Бинобар ҳамин баъди
садама (атеросклероз, артериит, артрит, аневризм) мегардад. Қабатҳои миёна ва
берунӣ бошанд бо бофтаи пайвандӣ фаро гирифта мешаванд. Дар ин сурат
сурохии раг ё танг ва ё пурра маҳкам мешавад.
Таҷдиди бофтаи пайвандӣ аз нумувви ҳуҷайраҳои ҷавони мезенхималӣ ва
ҳосилшавии рагҳои хурд сар мешавад. Дар натиҷа бофтаи ҷавона аз ҳуҷайраҳо ва
рагҳои тунукдевор бой, пайдо мешавад, ки намуди хосе дорад. Чунин бофта сурхи
сиёҳчатоби доначадор буда, бофтаи гранулятсионӣ (ҷавона) номида мешавад.
Доначаҳо рагҳои барҷастаи тунукдеворанд, ки асоси бофтаи ҷавонаро ташкил
мекунанд. Дар байни чунин рагҳо ҳуҷайраҳои ҷавони лимфаситмонанд,
лейкоситҳо, ҳуҷайраҳои плазмаситӣ ва лаброситҳо зиёданд . Минбаъд бофтаи
ҷавона ба балоғат расида, ба бофтаи пайвандӣ табдил меёбад.
Бофтаи пайвандии нав на фақат баъди садамаи бофтаи пайвандӣ, балки дар
натиҷаи таҷдиди нопурраи узвҳо, илтиёми захм ва илтиҳоби нумуввӣ пайдо
мешавад.
Дар сурати ба балоғатрасии бофтаи ҷавона вайроншавии ин равишро
мушоҳида кардан мумкин аст. Агар дар бофтаи ҷавона илтиҳоб пайдо шавад, пас
он равиши балоғатрасиро суст намуда, ба баланд фаъолияти фибробластҳо ва зиёд
ҳосилшавии торҳои коллагенӣ ва табдилёбии онҳо ба гиалиноз сабаб мешавад.
Дар натиҷа хадшаи омосмонанди сурхи кабудчатоб пайдо мешавад, ки он бештар
дар сатҳи болоии пӯст баъди сухтан пайдо мешаванд. Таҷдиди бофтаи чарбӣ аз
ҳисоби ҳуҷайраҳои бофтаи пайвандӣ ба ҳуҷайраҳои чарбӣ табдил мегарданд.
Ҳуҷайраҳои чарбӣ ба қисмчаҳо ҷудо шуда, дар байни онҳо рагҳои хунгард ва
торҳои асаб ҷойгир мешаванд. Таҷдиди бофтаи чарбӣ аз қисмҳои боқимондаи
ҳуҷайраҳои чарбие, ки дорои ҳастаанд ба амал омада метавонад. Таҷдиди бофтаи
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устухон шикаста ба меъёри садамаи устухон, дуруст ҷой ба ҷой кардани қисмҳои
шикастаи устухон ва вазъи маҳал (хунгардиш, илтиҳоб ва ғайра) вобастагӣ дорад.
Дар сурати шикасти беоризаи устухон агар қисматҳои шикастаи устухон
номутаҳаррик бошанд, часпиши аввалан устухонӣ ба вуҷуд меояд. Дар ҷои
шикаст дар байни қисматҳои устухон ҳуҷайраҳои ҷавони мезенхималӣ ва рагҳои
пайдо мешаванд, яъне обилаи бофтаи пайвандӣ ба вуҷуд омада, ба ҳосилшавии
устухон кумак мерасонад. Устухонҳосилшавӣ аз ангезиш ва нумувви
остеобластҳои перост (қабати болоии устухон) ва эндост (қабати дарунии устухон
)сар мешавад. Дар бофтаи фиброретикулярӣ болорҳои устухонии камоҳак ба
вуҷуд меоянд. Дар натиҷа обилаи аввалаи устухонӣ пайдо мешавад. Ин обила
батадриҷ болиғ шуда ба устухон табдил мегардад, яъне обилаи интиҳоии
устухонӣ ҳосил мешавад. Чунин обила аз устухони ҳақиқӣ фақат бо бетартиб
ҷойгирии қабатчаҳои устухон фарқ дорад. Пас аз ба фаъолият даромадани чунин
устухон
бавоситаи
остеокластҳо
ва
остеобластҳо
(ҳуҷайраҳои
устухонҳосилкунанда) бозсозии устухони навҳосилшуда сар мешавад – мағзи
устухон пайдо мешавад, гардиши хун ва асабҳо барқарор мегарданд. Дар мавриди
вайроншавии ҳолатҳои маҳалӣ -мутаҳаррикии устухонпораҳо, шикасти қисмати
диафизии устухон часпиши сонӣ ҳосил мешавад (расми 64). Барои чунин часпиш
пеш аз ҳама пайдошавии бофтаи тағоякӣ хос аст. Дар асоси бофтаи тағоякӣ
устухон ҳосил мешавад. Бинобар ҳамин часпиши сонии устухонӣ аз обилаи
устухнию тағоякӣ сар шуда оҳиста-оҳиста ба устухони болиғ табдил меёбад.
Часпиши сонии устухонӣ нисбат ба часпиши аввалӣ бештар вомехӯрад ва
давомнок мебошад.
Дар ҳолати номусоид таҷдиди бофтаи устухон вайрон мешавад. Масалан, дар
натиҷаи сирояти захм таҷдиди устухон суст мешавад. Бисёр вақт обилаи устухони
тағоякӣ ба устухони ҳақиқӣ табдил намеёбад. Дар чунин ҳолатҳо нугҳои
устухонро мутаҳаррик монда, мафсали қалбакӣ ҳосил мешавад.
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Расми 64. Часпиши дуюмини устухон (бо Г. И. Лаврищев): а — шакли микроскопии буѓумчаи
устухонию таѓоякї: устухон дар байни таѓояк, б —часпиши устухонию таѓоякї .
Гистотопограмма (2 моњ баъди љарроњї ): 1 — ќисми устухон, 2— ќисми таѓояк, 3 —
порањои устухон, в — часпиши устухон.

Зиёдҳосилшавии бофтаи усутхонӣ дар равиши таҷдиди устухон ба
пайдошавии ғурриҳои устухонӣ (экзоситҳо) меоварад.
Таҷдиди бофтаи тағояк одатан нопурра аст. Фақат як қисми садамахӯрдаи
бофта бо бофтаи нав пайдошуда пур мешавад. Таҷдиди бофтаи тағояк ба воситаи
ҳуҷайраҳои камбиалӣ- хондробластҳо (ҳуҷайраҳои тағоякҳосилкунанда) ба амал
меояд. Ин ҳуҷайраҳо моддаи асосии тағоякро ҳосил карда ба ҳуҷайраҳои тағоякӣ
табдил мегарданд. Иллатҳои калони бофтаи тағояк аз бофтаи хадшагӣ пур
мешаванд.
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Қобилият ва навъи таҷдиди бофтаи мушакӣ ба намуди он вобаста аст.
Иллатҳои на он қадар калони мушакҳои суфта пурра таҷдид мегарданд, чунки
ҳуҷайраҳои онҳо қобилияти ҳам бо усули митозӣ ва ҳам амитозӣ тақсимшавӣ
доранд. Иллатҳои калон бошанд, бо бофтаи хадшагӣ пур мешаванд. Торҳои
мушакии осебнадида ҳаҷман калон мешаванд – гипертрофия. Азнавпайдошавии
мушакҳои суфта дар натиҷаи табдилёбии бофтаи пайвандӣ ҳосил шуда
метавонанд.
Таҷдиди мушакҳои кундаланги рахдор вақте ба амал меояд, ки агар
пардапӯши онҳо (сарколемма) эмин монад. Аз сарколлема таҷдиди саркоплазма
ва органоидҳои он сар шуда, дар натиҷа миобластҳо ҳосил мешаванд. Ин
ҳуҷайраҳо дароз шуда дар онҳо шумораи ҳастаҳо зиёд мешавад, дар саркоплазма
бошад нахҳои мушакӣ пайдо мешаванд. Дар натиҷа мушакҳои кундаланги рахдор
ба вуҷуд меоянд.
Дар солҳои охир ақидае пайдо шудааст, ки мувофиқи он таҷдиди мушакҳои
скелетро бо ҳуҷайраҳои сателитӣ, ки дар зери сарколлема ҷойгиранд, вобаста
мекунанд. Дар натиҷаи исобат ҳуҷайраҳои сателлитӣ - камбиалӣ афзуда торҳои
мушакиро барқарор менамоянд.
Агар ҳангоми садама сарколлема вайрон шавад, пас ба ҷои исобат хадша
ҳосил мешавад. Дар нугҳои торҳои мушаки кандашуда гурдачаҳои мушакӣ ба
вуҷуд меоянд. Дар байни гурдачаҳои мушакӣ бофтаи ҷавона пайдо мешавад, ки
он ба хадша табдил меёбад.
Таҷдиди мушакҳои дили одам ба таҷдиди мушакҳои кундаланги рахдор
монанд буда, ба ҳосилшавии хадша ба итмом мерасад. Аммо дар торҳои мушакии
эминмонда гиперплазия ултраструтураҳо ба амал омада, торҳои мушакӣ ҳаҷман
калон мешаванд ва фаъолияти узвро барқарор мекунанд (расми 65).
Таҷдиди ҳиҷоб аксаран пурра ба амал меояд, онҳо қобилияти баланди
таҷдидӣ доранд. Аз ҳама беш ҳиҷоби шушҳо таҷдид меёбад. Ҳатто иллатҳои
калони ҳиҷоби бисёрқабатаи паҳнаки шохҳосилкунандаи пӯст пурра барқарор
мешаванд. Дар вақти таҷдиди иллати пӯст ҳуҷайраҳои камбиалии қабати малпигӣ
нумувв намуда, аввал ҷои иллатро бо як қабат пӯшида сонӣ ҳиҷоби бисёрқабта
ҳосил мешавад. Дар натиҷаи болиғшавии ҳуҷайраҳо дар ситопламаи онҳо сафедаи
ба ҳиҷоби шохҳосилкунанда хос синтез мешавад, ки номи кератогиалинро дорад.
Кератогиалин ба эллеидин ва кератон табдил ёфта метавонад.
Дар сурати вайроншавии таҷдиди ҳиҷоби пӯст захмҳои дурру дароз
илтиёмнаёбанда пайдо мешаванд, ки дар атрофашон ҳиҷоби саратонӣ ба вуҷуд
омаданаш мумкин аст.
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Расми 65. Таҷдиди ҳиҷоб дар таги захми музмини меъда.

Ҳиҷоби пардаҳои луобӣ (эпителияи бисёрқабати паҳанаки шохҳосилкунанда,
эпителияи интиқоли, эпителияи якқабатаи призматикӣ ва бисёрқабатаи
ларзишкунанда) ҳам бо ҳамин тариқ таҷдид меноманд. Иллати пардаи луобӣ
бавоситаи нумувви ҳуҷайраҳои маҷрои ғадудҳо барқарор мегардад. Ҳуҷайраҳои
нотафриқаи ҳиҷобӣ аввал ҷои иллатро бо қабати тунук пӯшида , сонӣ ин
ҳуҷайраҳо ҳаҷман калон шуда ба ҳуҷайраҳои ҳиҷобии он узв монанд мешаванд.
Ба ғайр аз ин ғадудҳои луобӣ метавонанд қисман ё пурра барқарор шаванд.
(масалан ғадудҳои рудаҳо, ғадудҳои раҳм). Таҷдиди мезотелияи сифоқ, ҷанаба,
пардапӯши дил бо тақсимшавии ҳуҷайраҳои аминмонда иҷро мешавад. Дар сатҳи
иллат аввал ҳуҷайраҳои аминмонда иҷро мешаванд, ки сипас ба ҳуҷайраҳои
паҳнак табдил меёбанд. Дар сурати иллатҳои на он қадар калон мезотелия пурра
барқарор мешавад.
Барои барқароршавии эпителия ва мезотелия бофтаи пайвандии дар зери
онҳо буда аҳамияти калон дорад, чунки таҷдиди иллтаҳои гуногун бо пуршавии
онҳо бо бофтаи ҷавона сар мешавад.
Таҷдиди эпителияи махсуси ҷигар, ғадуди зери меъда, гурдаҳо, ғадудҳои
дарунтарушшуҳ, алвеолаҳои шушҳо бо усули гипертрофияи таҷдидӣ иҷро
мегардад. Дар маҳалҳои садама хадша ба вуҷуд омада, дар атрофии он миқдори
ҳуҷайраҳо меафзояд ва онҳо ҳаҷман калон мешаванд. Дар ҷигар маҳали мавтро
хадша фаро гирифта, дар атрофи он зиёдшавии миқдори ҳуҷайраҳо ва
гиперплазияи сохторҳои дохили ҳуҷайравиро мушоҳида кардан мумкин аст
(расми 66). Дар натиҷа вазни пешинаи узв ва фаъолияти он тез барқарор мешавад.
Қобилияти таҷдидии ҷигар ҳарду канор надорад. Баъди гирифта партофтани 4/5
қисми ҷигар вазни пешинааш баъди 1,5-2 моҳ барқарор мегардад. (Д.С.Саркисов).
Ин баландқобилиятии таҷдидии ҷигар имкон медиҳад, ки дар ҳолати бисёр
касалиҳо, аз он ҷумла омос,эхинакоккоз ҷарроҳии калон гузаронида қисми зиёди
ин узвро бурида партоянд.
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Расми 66. Гипертрофияи таҷдидии гепатоситҳо.

Дар ғадуди зери меъда равишҳои таҷдидӣ ҳам дар қисми экзокринӣ ва ҳам
дар ҷазирачаҳои ғадуд ба назар намоёнанд. Ҳиҷоби қисми экзокринии ғадуд
манбаи барқароршавии ҷазирачаҳо шуда метавонад.
Дар гурдаҳо ҳиҷоби мавтгардидаи ҷуйчаҳо аз ҳисоби афзоиши ҳуҷайраҳои
аминмонда барқарор мешавад. Агар эпителияи ҷуйчаҳо тамоман пора мешавад
(тубулорексис), пас ба ҷои онҳо бофтаи пайвандӣ ҳосил мешавад ва агар бо
ҳамроҳии ҷуйчаҳо мавт гарданд, пас барқароршавии онҳо ғайриимкон аст. Ба ҷои
нефрони мавтгардида хадша пайдо шуда, нефронҳои гирду атроф ҳаҷман калон ва
фаъолияти узв барқарор мешавад.
Баъди гирифта партофтани як гурда, гурдаи дигар ҳаҷман калон шуда
(гипертрофия), фаъолияти гурдаҳоро таъмин мекунад (гиперплатрофияи викарӣ).
Дар ғадудҳои дарунтарашшуҳ равишҳои барқароршавӣ бо намуди таҷдиди
нопурра иҷро мегарданд.
Баъди гирифта партофтани як гуруҳ қисмҳои шушҳо дар қисмҳои дигар
гипертрофия ва гиперплазияи бофтаҳо ба амал меояд, ки онҳо барои
барқароршавии фаъолияти узв равона шудаанд. Агар қисмҳои калони бофтаи
шушҳо гирифта шаванд, он гоҳ норасогии фаъолияти узв ба амал омаданаш
мумкин аст.
Таљдиди баъзе њичобњои хос нодуруст ҷараён ёфта метавонад. Дар натиља
миќдори бофтањои пайвандӣ зиёд шуда, сохтори узв тамоман дигаргун мешавад.
Чунин њолатро сирроз меноманд (сиррози љигар нефросирроз, пневмосирроз).
Таљдиди ќисмњои гуногуни системи асаб мухталиф ҷараён меёбад. Дар маѓзи
сар ва њароммаѓз њуљайрањои ганглиозӣ аз нав пайдо намешаванд. Њуљайрањои
эминмонда њаљман калон шуда, фаолияти њуљайрањои мавтгардидаро ба худ
мегиранд.
Невроглия ва бештар микролгия хосияти таљдиди њуљайравӣ доранд. Бинобар
ин иллатњои маѓзи сар ва њарроммагз бо њуљайрањои невраглиявӣ пур мешаванд,
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яъне хадшањои глиалӣ пайдо мешаванд. Дар натиљаи садамаи гирењњои
вегетативӣ, ба ѓайр аз нумувви сохторњои дохили њуљайравӣ, аз нав пайдошавии
њуљайрањои ин бофта мушоњида карда мешавад.
Дар сурати вайроншавии яклухтии торњои асаби ноњиявӣ таљдиди онњо аз
њисоби ќисмии марказии тори асаб ба амал меояд. Ќисми ноњиявии тори асаб
мавт мегардад. Њуљайрањои пардаи шваннии тори асаб афзуда, ѓилофак њосил
мекунанд (танобаки бюнгнери), ки дар дохили он тири силиндрии таљдидшуда
реша медавонад. Таљдиди тори асабњо бо њосилшавии пардаи миелинӣ ва
ќисматњои торњои охири асаб ба итмом мерасад.
Гиперплазияи таљдидии ретсепторњо, асбобњои пересемолярии синапсисњо ва
эффекторњо бо гипертрофияи асабњои дар охири онњо буда иљро мешавад.
Агар таљдиди торњои асаб вайрон шавад, пас дар љои иллат њадша њосил
мешавад, ки дар он торњои силиндрӣ ва ќисматњои проксималии торњои асаби
таљдидшуда бетартиб љойгир мебошанд.
Љунин њадшањо дар охири торњои асабњои буридашуда баъди ампутатсияи
пой ва дастњо пайдо мешаванд. Ин њадшањо номи невромањои ампутатсиониро
доранд.
ГИПЕРТРОФИЯ ВА ГИПЕРПЛАЗИЯ.
Гипертрофия (аз калимаи юнони hyper-беандоза , аз њад зиёд, trophe-ѓизо)
ва гиперплазия (аз калимаи юнони plaseo-њосил мекунам) дар равишњои
компенсаторї-мутобиќшавї нақши калонро бозида, гомеостазро дар њолати бисёр
касалињо таъмин мекунанд. Ин равишњо ба равишњои таљдидӣ наздиканд. Онњо на
барои баркарор кардани иллати њуљайрањо, бофтањою узвњо, балки барои баланд
кардани фаолияти онњо равона шудаанд.
Гипертрофия- калоншавии њачми узв, бофта ва њучайра мебошад.
Гиперплазия – зиёдшавии шумораи сохторњои бофтањо ва њуљайрањост. Усулњои
замонавӣ (микроскопии элетрони) имкон дод, ки калоншавии њаљми њуљауйрањоро
муаян намоем. Гипертрофия дар натиљаи зиёдшавии шумораи (гиперплазия)
сохторњои дохилињуљайравӣ (њастачањо , митохондрияњо, рибосомњо, лизосомњо,
тури эндоплазмавӣ) ба амал меояд. Дар сурати гиперплазияи бофтањо њуљайрањои
калонњаљми бисёрҳастадор пайдо мешаванд. Агар дар як гурӯҳ бофтањою узвњо
бештар равишњои гипертрофї бо гиперплазияи дохили њуљайравӣ (мушакњои дил,
мушакњои скелет, нейронњои маѓзи сар) ба назар расанд, дар дигар гурӯњи
бофтањою узвњо (бофтаи пайвандӣ, устухонњо, пардањои луобӣ, маѓзи устухон,
ғуддањои лимфавӣ, сипурҷ) гиперплазияи њуљайрањо бартарӣ дорад.
Гипертрофияе , ки дар натиљаи он ќисми фаоли узв барќарор мешаваду фаолияти
махсуси онро таъмин мекунад, гипертрофияи њаќиќӣ номида мешавад. Агар
њаљми узв аз њисоби бофтањои пайвандӣ ва ё чарбӣ зиёд шавад, пас сухан дар
бораи гипертрофияи ќалбакӣ меравад (расми 67).
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Расми 67. Гипертрофияи қалбакиии мушакҳо.

Баъзе нуксонихои рушд (сабзиш) монанди азимљуссагӣ, азимҷуссагии узвњои
алоњида: рудањо (касалии Гиршпрунг- азимљусагии рудањои ғафс), ќабати шохини
пуст (ихтиоз), нохунњо (онихогрифоз) ба равишњои гипертрофияю гиперплазия
дохил намешаванд.
Зуњуроти морфологӣ: узвњо њаљман калон мешванд, аммо сохт ва намуди
худро дигаргун намекунанд. Гипертрофияи дил бо ѓафсшавии девори меъдачањо,
мушакњои болорӣ ва пистонаки зоњир мегардад. Дар натиљаи гипертрофияи
њаќиќӣ ѓафсшавии девори масона , меъда ва рудањо аз њисоби гиперплазияи
мушакњои суфта ба амал меояд. Ковокии узв калон (гипертрофияи эксентрикӣ ) ва
ё хурд (гипертрофияи косентрикӣ) мешавад. Як гурӯњ ѓадудњо (љигар,ѓадуди
сипаршакл, ѓадуди простата, ѓадудњои сина ) дар натиљаи гипертрофия ва
гиперплазия намуди сергирењро мегиранд.
Дар њуљайрањои узвӣ гипертрофия шуда дигаргунињои сохторию фаолиятӣ ба
амал меояд,ки онњо аз баландшавии мубодилаи моддањо шањодат медињанд.
Хулоса, баландшавии фаолияти узви гипретрофия шуда аз њисоби зиёдшавии
шумораи сохторњои дохили њуљайравӣ таъмин мегардад. Дар баъзе њолат ин
равиш дар асоси њучайрањои аминмонда љараён мегирад, дар дигар њолат бошад
њуљайрањои нав пайдо мешаванд.
Табаќабандӣ. Аз љиҳати механизми пайдоиш чанд навъњои гипертрофия(гиперплазия)-ро чудо мекунанд: 1. корӣ ; 2. ҷойнишинӣ; 3. нейрогуморалӣ; 4.
гипертрофияи нумуввӣ.
1. Гипертрофияи корӣ дар натиљаи кори пуршиддати узв ба амал омада бо
калоншавии њаљми (шумораи) њуљайрањое, ки фаолияти махсуси узвро таъмин
мекунанд, зоњир мегардад.
Гипертрофияи корӣ дар сурати пуршиддат шудани фаъолияти узв дар њолатњои
физиологӣ ба амал меояд (гипертрофияи дил ва мушакњои скелет дар
варзишгарон ва шахсоне,ки бо кори љисмонӣ машѓуланд ). Агар фаъолият суст ё
қатъ гардад, пас гипертрофия нест мешавад. Дар њолати касалӣ кори пуршидати
узв барои таъмини фаъолияти узви мариз ва ё нуқсондор равона шудааст.
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Расми 68. Гипертрофияи кории меъдачаи чапи дил : а – намуди зоҳирӣ; б - гиперплазияи
митохондрия ҳангоми гипертрофияи дил. Муоинаи электронномикроскопӣ.

Гипертрофияи корӣ дар дил, узвњои њозима, роњњои пешобгӯзар ва дигар
узвњо ба амал меояд.
Гипертрофия дил мисоли намоёни гипертрофияи корӣ шуда метавонад.
Гипертрофияи дил бештар дар натиљаи нуксонњои модарзодӣ ва иктисобии
дарғотњои дил, аорта, фишорбаландӣ (расми 68) ва склерози рагњои шушњо ба
амал меояд. Гипертрофия дар њамон ќисмати мушакњои дил ба амал меояд, ки
агар онњо кори асосии узвњоро дар њолати вайронии хунгардиш иљро кунанд
(меъдачаи чап дар натиљаи нуксонњои дарғотњои шохшараён, меъдачаи рост дар
натиљаи нуксонњои митралӣ ва ѓайра). Вазни дил метавонад се чор маротиба зиёд
шуда 900-1000 граммро ташкил кунад. Њаљми дил њам калон мешавад. Асоси
гипертрофияи дилро зиёдшавии массаи саркоплазмањои њуљайрањои мушакӣ,
андозаи ҳастањо, шумораи миофиламентњо, андоза ва шумораи митохондрияњо
ташкил мекунад , яъне дар дил гиперплазияи сохторњои дохилињуљайравӣ ба амал
меояд. Њаљми торњои мушакӣ њам калон мешавад. Дар баробари гипертрофияи
мушакњои дил гиперплазияи сохторхои нахии строма ба амал меояд, ки он аз
мустањкамшавии колаби дили фаъолкоркунанда шањодат медиҳад. Дар баробари
гипертрофияи њуљайрахои мушаки шумораи рагњо ва шохачањои онњо зиёд
мешавад, њаљми асабњои дил њам калон мешавад.
Хулоса, асоси гипертрофияи қабати мушакии дилро равишњои љомеъ, ки
баробар дар мушакњо, строма, рагњои хунгард ва дастгоњи асаб љараён
меёбанд,ташкил
мекунад.
Њар
яки
он
ќисм
мафхуми
«дили
гипертрофияшударо»ташкил намуда, барои фаъолияти муътадил ва давомноки
дил иштирок мекунад.
Дар натиљаи гипертрофияи корӣ толорипазири миокард дарозии дил аз
њисоби роњи баромад калон мешавад (роњи баромадро аз асоси дарғотњои
шохшараён то нуќтаи дуртарини нуги дил чен мекунанд, ки он 8-9 см мебошад);
роњи даромад бошад (рози даромадро аз нуги дил то љои часпиши дарғотҳои
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дутабақаи меъдачаи чап чен мекунанд) дигаргун намешавад. Чунин калоншавии
ковокихои дилро калоншавии фаъоли толорипазир ё тоногеннӣ меноманд.
Дар пайдоиши толорипазирии дил баѓайр аз омилњои механикӣ, ҷараёни
хунро монеъ мешаванд таъсирњои нейрогуморалӣ њам иштирок доранд. Бо
мурури замон дар њуљайрањои гипертрофияшудаи дил дигаргунињои дистрофикӣ
ва дар строма равишњои склеротикӣ ба амал меоянд. Онхо фаъолияти
кашишхурии дилро суст карда, ба толоринопазирии дил оварда мерасонанд. Дар
натиљаи толоринопазирии миокарди гипертрофияшуда калоншавии миогении
ковокињои меъдаљањои дил ба амал меояд.
Агар сабаби гипертрофияи миокардро то ба амал омадани толоринопазирӣ
бартараф намоем пас андоза ва массаи дил хурд шуда ба њолати пешинаи
(солими) худ бар мегардад. Ин нишон медиҳад,ки гипертрофияи миокард равиши
барқароршаванда аст. Њуљайрањои мушаки дил боз ба њаљми муқарарии худ
бармегарданд. Хулоса, дигаргуншавии шумораи сохторњои дохилињуљайравӣ, ки
дар сурати ивазшавии равишњои гиперплазӣ ва атрофия ба амал меоянд, меъёри
фаъолияти узвро таъмин мекунанд. Агар дигаргунихои склеротикӣ,ки бо њамроњи
гипертрофия пайдо мешаванд зиёд бошанд пас бозпаспазирии гипертрофия пас аз
бартараф намудани сабаби он суст ба амал меояд, бинобар њамин љарроњии
бармањали нуксонњои дил ки бештар сабаби гипертрофияи он мебошанд, оќибати
мусбат медиҳанд.
Гипертрофияи девори меъда ва рудањо аз мањали тангшудаи сурохиболотар
ба амал меояд. Қабати мушакии девори ин узвҳо гипертрофия шуда, фаъолияти
онҳоро нигоҳ медорад. Ковокии узвҳо болотар аз тангӣ калон мешавад. Баъди
чанд вақт давраи талофипазирӣ ба давраи талофипазири иваз мешавад.
Гипертрофияи девори масона дар натиҷаи гиперплазияи ғадуди простата, ки
раоҳи пешобро танг мекунад, ба амал меояд. Девори масона ғафс мешавад ва дар
пардаи луобӣ болорҳои мушакӣ намоён мешаванд (гипертрофияи болорӣ).
Норасоии фаъолияти мушакҳои гипертрофияшуда ба талофипазирии девори
масона меоварад. Ковокии масона калон мешавад.
2. Гипертрофияи ҷойнишинӣ дар натиҷаи ҳалокат ва ё бо амали ҷарроҳӣ
гирифта партофтани яке аз узвҳои ҷуфт (шушҳо, гурдаҳо ва ғайра) ба ба амал
меояд. Фаъолияти талафшуда бо кори шиддатноки узви дуюм барқарор мешавад.
Дар ин сурат узв гипертрофия мешавад. Аз ҷиҳати моҳият ва аҳамияти
гипертрофияи ҷойнишинӣ ба гипертрофияи таҷдидӣ наздик аст. Барои пайдоиши
он таъсири омилҳои рефлекторӣ ва ҳуморалӣ нақши калонро мебозанд.
3. Гипертрофия ва гиперплазияи нейроҳуморалӣ дар натиҷаи вайроншавии
фаъолияти ғадудҳои эндокринӣ (дохилтарашшуҳӣ) ба амал меоянд. Мисоли
физиологии чунин гипертрофия ва гиперплазия гипертрофияи раҳм ва синаҳо
ҳангоми ҳомиладорӣ ва ширҳосилшавӣ шуда метавонад. Дар сурати вайроншавии
фаъолияти тухмдон дар пардаи луобии раҳм гиперплазияи ғадудҳо ва ба носур
табдилшавии онҳо мушоҳида карда мешавад, ки он гиперплазияи ғадудию
носурии эндометрия номида мешавад (расми 69). Чунин ҳолат сабаби гоҳ-гоҳ
хунравии раҳм мегардад. Дар натиҷаи атрофияи тухмдони мардҳо гиперплзияи
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ғадудҳои сина ба амал меояд, ки он ба калоншавии синаҳои онҳо – гинекомастия
(аз калимаи юнонӣ gyne - зан, mates сина) боис мегардад. Баланфаъолиятии
қисмати пеши гипофиз, ки дар натиҷаи аденома мушоҳида мешавад, ба
калоншавии узвҳо ва қисмҳои намоёни скелет оварда мерасонад –акромегалия (аз
калимаи юнонӣ akros - берун баромада, megalos - калонҷӯсса). Гипертрофия ва
гиперплазияи нейрогуморалӣ аксуламали ангезиши ҳормонӣ мебошанд. Ин
реаксияҳо барои организм интибоқӣ буда, дар баъзе ҳолат сабаби равишҳои
омосӣ шуда метавонанд.

Расми 69. Гиперплазияи ғадудию носурии эндометрия.

4. Гипертрофияи нумуввӣ,ки ба калоншавии андозаи бофтаҳою узвҳо
меоварад, бо сабабҳои гуногун ба амал меояд. Онҳо бештар дар натиҷаи илтиҳоби
музмин, масалан дар пардаҳои луобӣ бо ҳосилшавии полипҳо, кондиломаҳо,
гиперплазияи ғадудҳо, дар натиҷаи вайроншавии лимфагардиш дар пойҳо, ки ба
филпоӣ меоварад, дида мешаванд.
Гипертрофияи нумуввии бофтаҳои чарбӣ ва пайвандӣ дар сурати атрофияи узвҳо
(гипертрофияи қалбакӣ) ба амал меояд. Масалан, дар натиҷаи атрофияи мушакҳо
дар байни торҳои он нумуи бофтаи чарбӣ дида мешавад. Дар натиҷаи атрофияи
гурдаҳо, атрофи онҳоро чарб зер мекунад. Ин намуди гипертрофия гипертрофияи
вакатӣё холигӣ ( аз калимаи лотинӣ vacuum – ҷои холӣ) номида мешаванд.
Аҳамияти гипертрофияҳо ва гиперплазияҳо барои организм ниҳоят калон
аст. Аз ҳисоби онҳо талофии фаъолиятҳои вайроншудаи узвҳо ва бофтаҳо
барқарор мегардад. Аммо нумуи бофтаҳо дар натиҷаи илтиҳоб ва таъсири
омилҳои нейроҳуморалӣ сабаби пайдошавии омосҳо мегардад.
АТРОФИЯ.
Атрофия – ин хурдшавии ҳаҷм, сустшавии узвҳо, ва тамоман қатъ гардидани
фаъолияти бофтаҳо ва ҳуҷайраҳо дар ҳаёт мебошад. Вай инъикоси равишҳои

141
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

иқтисобӣ буда, дар тули ҳаёти организм ба амал меояд. Атрофияро ба
гипертрофия муқобил гузоштан мумкин аст.
Табақабандӣ. Атрофияро ба атрофияи физиологӣ ва патологӣ тақсим
мекунанд.
Атрофияи физиологӣ дар тӯли ҳаёти одам – аз таввалуд то пирӣ дида
мешавад. Масалан, пас аз таввалуд шараёни ноф ва маҷрои артериалӣ ( сурохии
боталӣ) атрофия мешавад, дар пиронсолон ғадудҳои ҷинсӣ атрофия мешаванд.
Атрофияи пирӣ ба сустшавии мубодилаи моддаҳо дар бофтаҳою узвҳо оварда
мерасонад.
Атрофияи патологӣ дар синну соли гуногун бо сабабҳои мухталиф ба амал
меояд. Сабабҳои асосии ин намуди атрофия норасогии ғизо, вайроншавии
фаъолияти ғадудҳои эндокринӣ, системаи марказӣ ва ноҳиявии асаб,
заҳролудшавӣ мебошанд. Атрофияи патологӣ равиши барқароршаванда аст.
Баъди бартараф намудани сабаби атрофия барқароршавии пурраи сохтор ва
фаъолияти узвро мушоҳида кардан мумкин аст. Атрофияи патологӣ хосияти
умумӣ дошта дар тамоми бофтаҳою узвҳо ба амал омада метавонад. Атрофияи
умумӣ ё лоғарӣ бо чунин намудҳо зоҳир мегардад:
1) лоғарии ғизогӣ; 2) лоғарии саратонӣ (кахексия аз юнонӣ kakos- бад, hexis –
ҳолат ); 3) лоғарӣ дар натиҷаи кахексияи гипофизарӣ; 4) лоғарӣ дар натиҷаи
кахексияи асабӣ; 5) лоғарӣ дар натиҷаи касалиҳои гуногун.
1. Лоғарии ғизоӣ дар сурати норасоии ғизо ва ё дар натиҷаи вайроншавии
ҳаҷми он ба амал меояд. Дар организм захираи чарб батадриҷ кам шуда, мушакҳо
атрофия мешаванд. Бофтаи атрофияшудаи чарбӣ ранги зарди сурхчатобро
мегирад. Ин ранг ба ҷамъшавии пигменти липохром вобаста аст. Бофтаи чарбии
эпикард ва мағзи устухон бо моеъи зардоба ишбоъ гардида варам мекунад
(атрофияи зардобаи чарбӣ). Дар пусти одамони лоғар ҳосилшавии пигменти
меланин сабаб мешавад, эпидермис тунук мешавад. Остеопороз (пукшавии
устухон) ба амал меояд. Дил ва ҷигар хурд мешаванд, рагҳои варидӣ печ дар печ
мегарданд. Дар ҳуҷайраҳои мушакҳои дил, ҳуҷайраҳои ҷигар, торҳои мушакҳои
скелет, ҳуҷайраҳои системаи асаб пигменти липофуссин ҷамъ мешавад, ки он
ранги онҳоросиёҳтобу сурхчатоб мегардонад. Дар ин ҳолат сухан дар бораи
атрофияи сиёҳтоби узвҳо меравад (расми 70).

142
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Расми 70. Атрофияи сиёҳтоби шуш.

Равиши атрофия дар натиҷаи гуруснагӣ номутаносиб ҷараён мекунад. Пеш аз
ҳама атрофия дар чарби зери пӯст сар шуда, сонӣ ба дил ва мағзи сар мегузарад.
Дигаргуниҳои узвҳо дар натиҷаи намудҳои дигари лоғарӣ ба лоғарии
гуруснагӣ монанданд.
2. Лоғарии кахесияи саратонӣ аз маҳали ҷойгиршудаи омос вобаста нест.
Чунин лоғарӣ бештар дар натиҷаи саратони сурхруда, меъда ва рудаҳо мешоҳида
карда мешавад, ки аз вайроншавии ҳаҷми ғизо ва таъсири умумии омос ба
организм ба амал меояд.
3. лоғарӣ дар мавриди кахексияи гипофизарӣ дар натиҷаи равишҳои атрофия
дар гипофиз ба амал меояд. Масалан, хунрезиш ва ё эмболия сабабгори атрофияи
гипофиз шуда метавонанд. Азбаски фаъолияти гипофиз ба гипоталамус пайваста
аст, пас асоси кахексияи гипофизариро вайроншавии ҳазми ғизо ташкил мекунад.
Атрофияи ҳормонӣ, ки ба лоғарии пурра боис мегардад, сурати суст шудани
фаъолияти ғадуди сипаршакл (микседема) мушоҳида мешавад.
4. Лоғарӣ дар натиҷаи кахексияи асабӣ дар сурати садамаи гипоталамус, ки
ба вайроншавии ҳазми ғизо сабаб мешавад, ба амал меояд.
5. Лоғарӣ дар натиҷаи дигар касалиҳо. Чунин лоғарӣ бештар ба касалиҳои
сирояткунандаи музмин (сил, бруселлёз, исҳоли хунини музмин) вобаста буда,
асоси онро вайроншавии мубодилаи моддаҳо ва ҷаббиши ғизо дар рудаҳо ташкил
мекунад.
Намуди зоҳирии беморони лоғар хос аст. Пеш аз ҳама беморон хароб
мешаванд (вазнашон кам мешавад), чарби зери пӯст нест мешавад, чашмҳояшон
коҳида, пӯсташон хушк ва пажмурда мегардад. Дар вақти кушодани ҷасади мурда
хурдшавии андозаи узвҳоро мушоҳида кардан мумкин аст. Чарб ранги сиётобро
дорад, дар ҷигар ва дил атрофияи сиёҳтобро дидан мумкин аст. Дар ғадудҳои
эндокринӣ метавонад дигаргуниҳои атрофия ва дистрофӣ, дар ҳуҷайраҳои асаб
аломатҳои дистрофия ва фавти ҳуҷайраҳо ба вуҷуд оянд.
Атрофияи маҳалӣ дар натиҷаи сабабҳои гуногун ба амал меояд. Чунин намудҳои
атрофияи маҳалиро фарқ мекунанд: 1) дисфунксионалӣ (вайроншавии фаъолият);
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2) аз норасоии таъмини хун; 3) аз фишор; 4) асабӣ; 5) бо таъсири омилҳои
физикавию кимиёвӣ.
1. Атрофияи дисфунксионалӣ ё атрофия аз бекорӣ дар сурати суст шудани
фаъолияти узв ба амал меояд. Ба чунин намуди атрофия атрофияи мушакҳо дар
ҳолати шикастани устухонҳо ва касалиҳои буғумҳо, ки ҳаракатро маҳдуд
мекунанд; атрофияи асаби чашм дар ҳолати гирифта партофтани чашм дохил
мешаванд.
Аммо агар фаъолияти ҳуҷайраҳоро ангезонем, масалан мушакҳои скелетро ба
воситаи варзиш ва молиш, пас фаъолияти ҳаёти онҳоро муътадил нигоҳ дошта
метавонем.
2. Атрофия аз норасогии таъмини хун дар натиҷаи тангшавии шараёне, ки ин
узвро ғизо медиҳад, ба амал меояд. Аз норасоии даромади хун дар узв
гипоксия ба амал меояд, ки он сабабгори пастшавии фаъолияти паренхима ва
хурдшавии андозаи ҳуҷайраҳо мегардад. Гипоксия нумуи фибробластҳоро
метезонад ва дар узве, ки норасоии таъмини хун ба амал меояд, склероз пайдо
мешавад. Чунин равиш дар дил дида мешавад. Дар натиҷаи атеросклероз
шараёнҳои вариди дил танг шуда сабаби кардиосклерози густурда мешаванд.
Склерози рагҳои гурдаҳо ба атрофия ва пажмурдашавии онҳо меоварад.
Склерози рагҳои мағзи сар атрофия ва нумуи глиозиро ба амал меоварад
(камақлӣ, пирӣ).
3. Атрофия аз фишор дар он узвҳое пайдо мешавад, ки агар ба онҳо фишор
оварда шавад (бо омос, аневризм,сангҳо). Ҳатто бо узвҳои аз бофтаи сахт
иборат буда дурру дароз фишор оварда шавад яклухтии онҳо вайрон
мегардад. Чунин иллатҳо дар танаи сутунмуҳра ва туш дар натиҷаи фишори
аневризм ба амал меоянд. Атрофия аз фишор дар гурдаҳо дар сурати таъсири
пешоб ба амал меояд. Пешоб ковокии ҳавзаки гурдаҳоро кушод карда ба
бофтаи гурдаҳо фишор меоварад, ки он сабабгори суст ва дертар қатъ
гардидани пешобҳосилшавӣ мегардад. Бо мурури замон гурда ба халтачаи
тунукдевор табдил меёбад, ки он номи гидронефрозро дорад. Дар натиҷаи
монеъшавии ҳаракати моеъи сару ҳароммағз атрофияи мағзи сар ба амал
меояд – гидросефалия . Асоси атрофия аз фишорро норасоии даромади хун
ба ҳуҷарйаҳо ва ба амал омадани гипокия ташкил мекунад.
4. Атрофияи асабӣ дар натиҷаи вайроншавии пайвастагии узв бо системаи асаб
ба амал меояд. Бештар ин намуди атрофия дар мушакҳои кундалангирах дар
натиҷаи мавти нейронҳои шохаҳои пеши ҳароммағз, мавриди полиомиелит
ва ё илтиҳоб ба амал меояд. Азбаски мушакҳои кундаланграх баробар
атрофия намешаванд, пас дар сатҳи буриши онҳо бандчаҳои ғафсу борик
мушоҳида мешаванд. Дар сурати атрофияи нахҳои мушак дар байни онҳо
бофтаҳои чарбӣ ва пайвандӣ зиёд мешаванд.
5. Атрофия дар натиҷаи таъсири омилҳои физикавию кимиёвӣ. Бо таъсири
энергияи нурҳо атрофия дар мағзи устухон ва узвҳоои ҷинсӣ ба амал меояд.
Йод ва тиорасил фаъолияти ғадуди сипаршаклро паст карда ба атрофияи он
оварда мерасонанд. Истифодаи дурру дарози АКТГ ва ҳормонҳои стероидӣ
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ба атрофияи қишри ғадудҳои болои гурдаҳо сабабгор мешаванд. Истифодаи
давомноки инсулин ба атрофияи ғадуди зери меъда меоварад.
Намуди зоҳирии узвҳо ҳангоми атрофия гуногун аст. Андозаи узвҳо хурд шуда,
сатҳашон суфта (атрофияи суфта) мегардад. Дар баъзе узвҳо, монанди гурдаҳо ва
ҷигар, доначаҳо пайдо мешаванд (атрофияи доначадор). Дар натиҷаи
гидронефроз, гидросефалия ва атрофияи қалбақӣ узвҳо на аз ҳисоби лаҳм, балки
аз ҳисоби ҷамъшавии моеъ ё нумуи бофтаҳои чарбӣ ва пайвандӣ калон мешаванд.
Аҳамияти атрофия барои организм ба меъёри хурдшавии андоза ва пастшавии
фаъолияти узв вобастааст. Агар атрофияю склероз на он қадар зиёд бошанд, пас
аз бартараф кардани сабаби онҳо барқароршавии сохтор ва фаъолияти узв
мушоҳида мешавад. Агар атрофия дурру дароз давом кунад, пас дигаргуниҳои узв
барқарорнашавандаанд.
Бозсозии бофтаҳо.
Бозсозии бофтаҳо ин инъикоси морфолоҷии интибоқ аст. Асоси онро
гиперплазия ва таҷдид ташкил мекунанд. Мисоли бозсозӣ хунгардиши
коллатералӣ дар натиҷаи монеъшавии ҷараёни хун дар рагҳои магистралӣ. Дар ин
сурат сурохии варидҳо, шараёне, ки аз ҷои садамахурдаи раги магистралӣ
мебароянд, васеъ мешавад, девори онҳо аз ҳисоби гипертрофияи мушакҳо ва
нахҳои эластикӣ ғафс мешавад. Сохтори рагҳои хурд ба рагҳои калон монанд
мешаванд.
Бозсозии моддаи исфанҷии устухон бо равиши таҳсил ба устухон дигаргун
мешавад (масалан, баъди шикасти устухон, дар натиҷаи рахит). Бозсозии бофтаҳо
дар баъзе узвҳо дар натиҷаи дигаргуншавии ҳолати онҳо ба амал меояд. Масалан,
дар шушҳо, дар маҳали ателектаз аз сабаби дохил нашудани ҳаво ҳиҷоби паҳнаки
алвеолаҳо ба ҳиҷоби кубӣ табдил меёбад. Нефротелияи ковокии капсулаи
Шумляну Боумен дар натиҷаи қатъгардидани гиреҳчаи гурда ба эпителияи кубӣ
табдил мегардад. Ин гуна дигаргуниҳо аккомодатсияи ҳистологӣ номида
мешаванд ( А. И. Абрикосов).
Метаплазия (аз юнонӣ metapasso - ивазшавӣ) ивазшавии як намуди бофта ба
намуди дигар мебошад. Метаплазия бештар дар ҳиҷоб ё бофтаи пайвандӣ ва
камтар дар дигар бофтаҳо вомехӯрад. Ивазшавии як бофта ба бофтаи дигар
қатъиян дар дохили як қабати ҷанин ба амал меояд. Метаплазия доимо аз нумуи
ҳуҷайраҳои ҷавони нотафриқа сар мешавад, яъне ноғайримустақим мебошад.
Гетеротопия ё гетероплазия пайдошавии эпителия дар маҳали ғайривижа буда, ба
метаплазия ягон алоқае надорад. Метаплазияи эпителия бештар бо ивазшавии
эпителияи призмавӣ ба эпителияи паҳнаки шохҳосилкунанда зоҳир мегардад
(метаплазияи эпидермалӣ). Ин гуна метаплазия дар роҳҳои нафас дар натиҷаи
бронхити музмин ва бронхоэктозаҳо, дар натиҷаи норасоии витамини А (расми
71) дар маҷрои ғадудҳои оби даҳон, ғадуди простата дида мешавад. Метаплазия аз
нумуи ҳуҷарайраҳои камбиалӣ сар мешавад, ки онҳо ба ҷои эпителияи призмавӣ
ба эпителияи бисёрқабатаи паҳнак тафриқа мешаванд. Агар эпителияи
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бисёрқабатаи паҳнаки шохҳосилкунанда ба эпителияи силиндрӣ табдил ёбад, пас
сухан дар бораи прозоплазия меравад (проплазия ин баландшавии меъёри тафриқа
нисбат ба бофта ибтидоӣ). Метаплазияи пардаи луобии меъдаро ба парадаи
луобии руда ва баръакс мушоҳида кардан мумкин аст. Дар асоси метаплазияи
эпителия саратон пайдо шуданаш мумкин аст.

Расми 71. Метаплазияи ҳиҷоби призмавӣ ба паҳн.

Метаплазияи бофтаи пайвандӣ бо пайдошавии тағояк ва устухон дар хадшаҳо,
дар девори аорта ҳангоми атеросклероз, дар мушакҳо, дар стромаи омосҳо, дар
пардаи дил дида мешавад. Дар ҳамаи ин ҳолатҳо пайдошавии бофтаи тағоякӣ ва
устухонӣ аз нумуи ҳуҷайраҳои ҷавони бофтаи пайвандӣ сар шуда, тафриқаи онҳо
бо ҳосилшавии хондро – ва остеобластҳо ба итмом мерасад. Метаплазия дар
ҳолати бозсозии физиологии бофтаҳо ба амал омада метавонад. Масалан, дар
натиҷаи касалиҳои сирояткунанда метаплазияи миелоидии (хунҳосишавӣ) сипурҷ,
ғуддаҳои лимфавӣ ба амал меояд.
ОРГАНИЗАТСИЯ.
Маҳали мавт, иллати бофтаро ё тромбро фаро гирифтани бофтаи пайванди
организатсия номида мешавад.
Равишҳои организатсия гуногун буда, хосияти интибоқӣ доранд.
Равишҳои асосӣ: 1) илтиёми захм; 2)фаро гирифтани маҳали мавт ё массаи
тромбӣ бо бофта пайвандӣ; 3) пардаҳосилшавӣ мебошанд.
1. Илтиёми захми пӯст ва дигар узвҳо аз меъёр ва амиқии захм, хосиятҳои
сохтори узв, ҳолати умумии организм ва усулҳои табобат вобастааст. Мувофиқи
пешниҳодҳои И. В. Давидовский чунин намудҳои илтиёми захмро ҷудо мекунанд:
1) пӯшидашавии иллат бо эпителияи пӯшиш; 2) сиҳатшавӣ дар зери карахш;
3)илтиёми захм бо тарангшавии ибтидоӣ; 4)илтиёми захм бо тарангшавии сонӣ ё
сиҳатшавии захм бо чирксорӣ.
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Намуди якум-ин сиҳатшавии оддӣ буда дар қарния ва пардаҳои луобӣ вохурда
мешавад. Ин намуд илтиёми захм бо пурра пӯшидашавии ҷои иллат бо эпителия
зоҳир мегардад.
Намуди дуюми сиҳатшавӣ ба захмҳои хурд таалуқ дошта, бо пайдошавии
карахше, ки аз хун ва лимфаи лахташуда иборат аст, сар мешавад. Дар зери
карахш эпидермис барқарор шуда, карахш бошад баъди 4-5 шабонарӯз меафтад.
Намуди сеюм – илтиём бо тарангшавии ибтидоӣ ( per primamm intentionem)
дар захмҳое дида мешавад, ки онҳо бо садамаи пӯст ва бофтаҳои зери он зоҳир
мегарданд. Чунин илтиём дар захмҳое, ки бо корди тез ва ё буриши ҷарроҳӣ ба
амал меоянд, вомехӯрад. Атрофҳои чунин захм ҳамвор буда, дохилаш аз лахтаҳои
лифӣ ва хун пур аст. Атрофҳои захм дар давоми як шабонарӯз варам ва бо
нейтрофилҳо эритроситҳо инфилтратсия мешаванд. Бо таъсири ферментҳои
протеолитикии нейтрофилҳо лахтаи хун ва детрити бофта об мешавад.
Нейтрофилҳо мавт гардида ҷои онҳоро макрофагҳо мегиранд, ки онҳо
боқимондаи эритроситҳо ва пораҳои бофтаро ҳазм мекунанд (фагоситоз). Дар
шабонарӯзи 2-3 аз атрофи захм муқобили якдигар фибробалстҳо, капилярҳои
навҳосилшуда, нахҳои аргирофилию колагенӣ пайдо мешаванд. Бо ҳамин дар
дохили захм бофтаи ҷавона пайдо мешавад, ки он на он қадар андозаи калон
дорад. Дар шабонарӯзи 10-15 бофтаи ҷавона болиғ шуда болои онро эпителияи
пӯст мепӯшад. Дар захмҳои ҷарроҳӣ, ки атрофҳояшонро бо кукҳои шоҳӣ ё кетгутӣ
ба ҳам наздик мекунанд, илтиём тез ҷараён меёбад.
Намуди чорумин илтиёми захм бо тарангшавии сонӣ (per secundum
intentionem) ё илтиёми захм бо чирксорӣ (ё сиҳатшавии бо усули ғуруша – per
granulationum) буда, бештар дар захмҳои калоне, ки бо мавти бофтаҳо ва
дохилшавии ҷисмҳои бегонаву микробҳо ба захм ҷараён меёбад, дида мешавад.
Дар маҳали захм хунрезӣ, варами исобатии атроф ва пайдошавии илтиҳоби
римноки деморкатсионӣ мушоҳида карда мешавад. Дар муддати 5-6 шабонарӯз
қисми мавтгардидаи бофтаҳо канда мешавад (тозашавии сонии захм), дар атрофи
захм бофтаи ҷавона пайдо мешавад, ки аз шаш қабат иборат аст (Н. Н. Аничков):
1) қабати болоии лейкоситию мавтӣ; 2) қабати болоии ҳалқаҳои рагӣ; 3) қабати
рагҳои амудӣ; 4) қабати болиғшаванда; 5)қабати фибробластӣ; 6) қабати
фиброзӣ(бофтаҳои пайвандӣ).
Болиғшавии бофтаи ҷавона дар натиҷаи илтиёми захм бо тарангшавии сонӣ бо
ҳосилшавии коллаген ба итмом мерасад. Дар натиҷаи болиғшавӣ дар бофтаи
ҷавона шумораи ҳуҷайраҳо ва рагҳо кам шуда, миқдори нахҳои коллагенӣ зиёд
мешавад. Сатҳи бофтаи ҷавонаро оҳиста эпидермиси таҷдидшаванда мепӯшад.
Мавриди илтиёми захм бо тарангшавии сонӣ ҳамавақт хадшаи сахт ҳосил
мешавад.
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Расми 72. Хадша дар девораи меъдачаи чапи дил баъди сакта.

Фарогирии маҳали мавт ё массаи тромб бо бофтаи пайвандӣ дар ҳолате ба
амал меояд, ки онҳо хира шуда дар байнашон бофтаи пайвандии ҷавон пайдо
мешавад. Сипас бофтаи пайвандӣ ба хадша табдил меёбад (расми 72, 73).
Пардаҳосилшавӣ асосан дар атрофии массаҳои мавтгардида, ангалҳои
ҳайвонот ва ҷисмҳои бегона ба амал омада, онҳоро аз бофтаҳои солими узв
маҳдуд мекунад. Массаи мавтгардидаро оҳак ишбоъ намуда дертар санг ҳосил
мешавад – петрификатҳо. Дар атрофии ангалҳои ҳайвонӣ ва ҷисмҳои бегона
бофтаи ҷавоне пайдо мешаванд (ҳуҷарайҳои калончуссаи љисмњои бегона). Ин
њуљайрањо метавонанд љисмњои бегонаро фуру бурда, њазм кунанд (ба «илтињоби
продуктиви» назар кунед).

Расми 73. Организатсия ва канализатсияи тромби варид.

Омосњо
Омос, номия, бластома ( аз юнонї blasto- неш)- равиши патологиест,ки
асосашро таќшимшавии бењудуду њуљайрањо ташкил мекунад. Таќшимшавии
(нумуи) њуљайрањои омосӣ аз нумуи њуљайрањои дигар равишњои паталогї фарқ
мекунад. Масалан, нумуи њуљайрањо дар сурати илтињоби прадуктивї, таљдид,
гиперплазия, сињатшавии захм, организатция ва пардањосилшавї тамоман фарқ
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мекунанад. Дар њамаи ин њолатњо нумуї њуљайрањо бо таъсири системаи
танзимкунандаи организм идора карда мешавад. Бинобар ин чунин нумуї
њуљайрањо ба болиѓшавї ва тафриќаи онњо ба итмом мерасад ва хосияти
муталофию интибоқиро дорад. Нумуи њуљайрањои омосӣ ба ягон системаи
танзимкунандаи организм итоат намекунад. Афзоиши автономї, баидора яке аз
хосиятњои асисии омос мебошад. Њуљайрањои омос бо таъсири як қатор
омилњое,ки то њол пурра маълум нестанд, хосиятњои хосеро доро мешаванд,ки бо
он аз њуљайрањои солим тамоман фарќ мекунанд.Ин ҳолатро атипизм меноманд.
Атипизми њуљарањо,ки сохтор, мубодила, фаъолияти нумў ва тафриќаи онњоро
дар бар мегирад, хосияти дуюми муњими фарќкунандаи омосњо мебошад. Ќабул
кардани њуљайрањои омос хосиятњое наве, ки ба њуљайрањои солим хос нестанд,
номи анаплазияро (аз юнонї ana-ќафо ва plasis- њосилшавї) ё катаплазияро (аз
юнонї kata-поен ва plasis-њосилшавї) дорад. Њоло чанд намуди атипизми
њуљайрањои омосро људо мекунанд: морфологи, биохимиявӣ, њистохимиявї, ва
антигеннї. Омос дар тамоми бофтањои узвњои одам, њайвон ва растанињо пайдо
мешавад.
Маълумоти эпитимологии касалихои онкологӣ нишон медиҳад,ки одамони
гирифтори бин касалї ва муриш аз касалињои омосї дар мамлакатњои љањон
гуногун аст. Маълум гардид,ки миќдори касалињои омосї бо омилњои табиї,
биологӣ, маишӣ ва тарзи њастии ањолї вобастагї дорад.
Мувофиќи маълумотњои ташкилоти созмони бењдошти
умумиљањонии
нигањдории тандурустӣ (ВОЗ) 90%-и омосњо ба таъсири омилњои муњит
вобастаанд. Мувофиќи маълумотњои омор, беморони гирифтори саратон ва
шумораи муриш аз ин касалї дар тамоми мамлакатњои љањон зиёд шуда
истодааст. Бинобар њамин рўз аз рўз усулњои нави ташхисӣ ва табобати
касалињои омосӣ, системаи ба ќайдгирии чунин беморон хуб ба роњ монда
шудааст,ки ин ба нисбатан зиёдшавии шумораи пирон дар таркиби ањолии љањон
расонд. Ба омузиши омосњо бахши махсуси тибб-онкология (аз юнонї oncosомос) машѓул аст. Онкологияи клиникавї агар ба омӯхтани масъалањои ташхис
ва табобати омосњо машѓул бошад, пас онкологияи озмоишӣ (таљрибавї) ба
омўзиши масъалањои назариявии пайдоиш ва афзоиши омосњо, сабабњои ба вуљуд
омадани онњо сару кор дорад. Анатомияи паталогї сохтори омосњо, пайдоиш,
морфогенез ва гистогенези онњоро омўхта бо њамроњии онкологияи клиникавї ба
табаќабандии омосњо машѓул аст.
Сохтори омосњо ва хосиятњои њуљайрањои омосї.
Намуди зоњири омосњо гуногун аст. Онњо метавонанд шакли гирењ, шакли
кулоњи замбуруѓ ё гулкарамо дошта бошанд. Сатњи онњо суфта, дурушт ва ё
пистонакдор шуда метавонад. Омос метавонад дар ѓафсии узв ва ё дар сатњи
болои он љой гирад. Дар баъзе њолат омос густурда буда, тамоми узвро фаро
мегирад (расми 74). Омосҳое,ки дар сатњи болои узв ё пардаи луобї љойгиранд, бо
воситаи поякњо пайвастанд (расми 75).
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Расми 74. Афзоиши паҳнгаштаи саратон ба девораи меъда.

Расми 75.Омоси полипмонанди бо поякча пайваст.

Дар узвњои ғафс омос метавонад сатњи болои онњо баромада ба ѓафии узв
реша давонда, девори рагњоро хурда кунад. Дар чунин њолат хуншории дарунї ба
амал меояд. Омос дар бисёр њолат захмин мешавад ( саратони захмї) . Дар сатњи
буриши омос мањалњои хунрезиш ва мавтро дидан мумкин аст. Баъзе омосњо
сохтори нахї доранд. Дар баъзе узвњо (масалан, тухмдонњо) омос аз ковокињои
носурњои људогонаи пур аз моеъ ё луоб иборат аст. Андозаи омосњо гуногун буда
ба суръати сабзиш, пайдоиш ва љоигирии онњо вобастааст. Ѓилзати омосњо ба
бартарии лањм ё строма вобастагї дорад. Агар лањм зиёд бошад омос мулоим ва
агар строма зиёд бошад омос сахт мешавад. Омосњои бофтањои таѓоякӣ ва
устухони доим сахтанд. Дар омосњо дигаргунињои сонї ба монанди илтињоб,
мавт, луобњосилшавї ва љамъшавии оњак дида мешавад. Ин дигаргунињо бештар
аз истифодаи муолиљањои нурї ва химиявї ба амал меоянд.
Сохти микроскопии омосњо гуногун аст. Аммо бисёри омосњо сохтори
умумї доранд. Њар як омос аз лањм (паренхима) ва строма иборат буда,
мутаносибии онњо мухталиф аст.агар дар як гурўњ омосњо лањм бартарї дошта
бошад пас дар дигар гуруњаш строма ва дар сеюмаш онњо баробар таќсим
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шудаанд. Лањми омос аз њуљайрањо иборат буда, онњо навъи омос ва хосиятњои
морфологии онро инъикос мекунанд. Стромаи омос аз бофтањои пайвандии узв
иборат аст. Строма дорои рагњо ва тарњои асаб мебошад. Шумораи зиёди омосњо
ба узве,ки дар он пайдо шудаанд, монандї доранд. Чунин омосњоро омосњои узвї
(органоидї) менманд. Дар баъзе омосњо, асосан омосњои нотафриќа строма сахт
тараќќӣ ефтааст ва фаќат аз рагњои тунукдевор ва капилярњо иборат аст. Чунин
омосњоро омосњои гистиоидї меноманд. Онњо одатан тез афзуда ба зудї мавт
мегарданд. Агар омос ба сохтори узве (бофта),ки дар он пайдо шудааст монанд
бошад,пас онро омоси њамљинс (гомологї) меноманд ва агар сохтори њуљайравии
омос аз узве,ки дар он пайдо шудааст фарќ кунад, пас сухан дар бораи омоси
ноњамљинс (гетерологї) меравад.Омосњои њамљинс болиѓ ва ботафриќа буда,
омосњои ноњамљинс бошанд ноболиѓ, кам ё нотафриќанд. Омосњое,ки дар натиљаи
гетеротомия, яъне љойивазшавии эмбрионалӣ ба амал меоянд,
омосњои
гетерогенї номида мешаванд( масалан, омоси бофтаи устухон дар девори рањм ё
дар шушњо). Атипизми морфологии омосњо бофтавї ва њуљайравї
мешавад.Атипизми бофтавї вайроншавии муносибати бофтавие,ки бо ин ва ё он
узв хос аст, инъикос мекунад, яъне атипизми бофтавї инъикоси вайроншавии
тафриќаи органо- ва гистотипист. Сухан дар бораи вайроншавии шакл ва андозаи
сохторњои эпителиалї, мутаносибии лањм ва строма, ѓафсии гуногуни сохторњои
нахї ва њархела љойгиршавии онњо меравад. Атипизми бофтавӣ ба омосњои болиѓ
ва некзот хос аст.
Атипизми њуљайравї њамчунин аломати пайдоиши омос дар сатњи њуљайра
вайроншавии тафриќаи ситотипиро инъикос мекунад. Агар бо микроскопии оддї
атипизми њуљайравиро омӯзем, пас мо полиморфизм ё мономорфизми њуљайрањо,
ҳаста ва ҳастањои гиперхромӣ (расми 76) (зиёдшавии хроматин), полиплаидия,
дигаргуншавии мутаносибии ҳастаю ситоплазма, пайдошавии шумораи зиёди
митозњоро мушоњида мекунем. Атипизми њуљайравї бо якчанд меъёр зоњир
мегарданд. Дар баъзе мањал антипизми њуљайравї чунон меафзояд, ки њуљайрањои
омосї бо њуљайрањои узве, ки дар он омос пайдо шудааст, тамоман монанд
нестанд. Агар катаплазияи морфологї ба меъёри нињоят баланд расад, пас
сохтори омос оддӣ шуда, таркиби њуљайравии он якхела мешавад. Бинобар, њамин
сохтори омосњои анапластикии бисёр узвњо ба њамдигар монанданд. Яъне аз
аломатњои муњимтарини атипизми њуљайрањои омос ин паталогияи митоз
мебошад. Паталогияи митоз аќидаеро ки гўё омилњои омос ба вуљудоварда ба
дастгоњи генетикии њуљайра таъсир мекунанд, тасдиќ менамояд. Дар натиљаи
чунин таъсир афзоиши танзимнашавандаи њуљайрањо ба амал меояд. Атипизми
њуљайравї ба омосњои норасида ё бадзод (бадсифат) хос аст. Ба усули
микроскопии электронї атипизми сохтори ултраструктуравии њуљайрањои омос ва
аломатњои хоси тафриќаи онњоро муайян кардан мумкин аст.
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Расми 76. Атипизм ва полиморфизми ҳуҷайравии омос .

Атипзми ултраструктурањо бо зиёдшави шумораи рибосомањои њам ба тури
эндоплазматикӣ пайваста ва њам озодона монанди њалќачањо љойгиршуда зоњир
мегардад. Ба ѓайр аз ин шакл, андоза ва љойгиршавии митохондрияњо дигаргун
мешавад. Митохондрияњои ѓайри оддї пайдо мешаванд. Фаъолияти гуногунии
митохондрияњои аз њисоби митохондрияњое, ки ферменты ситохромоксиддаза
надоранд, нест мешавад. Ситоплазмаи њуљайрањои омосӣ органоидњои зиёд
надоранд, ҳастањо бошанд калон шуда хроматин дар атрофии онњо љойгир
мешавад. Дар байни ҳастањо, митоходрияњою тури эндоплазмавї пайвастагињои
пардагї пайдо мешаванд, ки онњо барои њуљайрањои солим хос нестанд. Аломати
атипизми ултраструктуравии њуљайрањои омос пайдошавии њуљайрањои дурага
мебошад. Антипизми ултраструктуравї асосан дар њуљайрањои нотафриќа, ки дар
байнашон њуљайрањои танагї ё камбиалї вомехўранд, дида мешавад.
Тафриќаи хусусии њуљайрањои омос чанд меъёр дошта, метавонад баланд, миёна
ва паст шавад. Як гурӯњи њуљайрањои омос аз њуљайрањои солим фарќ надоранд,
дигар гурӯњаш бошад фаќат бо баъзе аломатњои махсус ба њуљайрањои омос
монандї доранд. Муйян кардани меъёри тафриќаи њуљайрањои омосӣ барои
ташхиси омос ањамияти калон дорад. Тањлили ултрструктуравии њуљайрањои
омос нишон медињад, ки дар омосњои нарасида ҳуҷайраҳои нотафриќаи танагї ё
камбиалї бештаранд. Зиёдшавии миќдори њуљайрањои тафриќашуда дар омос аз
омоси расида шањодат медињад. Тадќиќотњо нишон медињанд, ки аломтањои
оварда шудаи њуљайрањои омосӣ дар бисёр њолатњо, аз он љумла илтињоб, таљдиди
бофтањо, сињатшавии захм дида мешаванд. Бинобар њамин дар асоси як њуљайра
ташхис ва фарќи омос аз ин њолатњои патологи нињоят душвор аст. Ситологи
машњури амрикої Каудри тасдиќ мекунад, ки њуљайрањои саратон ягон аломати
махсусе надорад. Барои ташхиси омос бояд гурўњи њуљайрањоро омўхт. Барои ин
лозим меояд, ки мо андозаи њуљайрањо, љойгирии онњо нисбат ба њамдигар ва
меъёри анаплазияи морфологии онњоро муайян намоем.
Атипизми биохимиявии бофтаи омосї бо хосиятњои як гурўњ мубодилаи
моддањо, ки аз хосияти мубодилаи бофтаи солим фарќ мекунанд, зоњир мегардад.
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Муаяйн карда шуд, ки дигаргуншавии таркиби биохимиявӣ барои њар як намуди
омос нисбат ба бофтаи солим такрорнашаванда аст(В.С.Шапот). Чунин дигаргунї
барои омосњои бадзод ќонуният аст. Бофтаи омос аз холистерин, гликоген ва
кислотањои нуклеинї бой мебошад. Дар бофтањои омосї раванди гликолиз нисбат
ба оксидшавї (туршшавї) бартарї доранд, чун ки дар онњо ферментњои аэробї,
яъне ситохромоксидазањою каталазњо каманд. Гликолизи зиёд ба љамъшавии
кислотаи ширї дар бофтањо оварда мерасонад. Чунин хусусияти мубодилаи
моддањои омосњоро бо бофтањои эмбрионалї, ки дар онњо равишњои гликолизїанаэробї бартарї доранд, зиёдтар мекунад.
Антипизми гистохимиявї (Н.А.Краевский, Н.Т.Райхлин)як дараљаи хосиятњои
биохимиявии омосњоро инъикос мекунад. Пеш аз њама дар њуљайрањои омосї
дигаргуншавии мубодилаи сафедањо , асосан гурӯњњои фаъоли онњо (сулфгирилї
ва
дисулфидї),
љамъшавии
нуклеопротеидњо,
гликоген,
липидњо
гликозаминогликанњо, таъѓирёбии равишњои туршшавию барќароршавиро
мушоњида кардан мумкин аст. Барои њар як намуди омос ферментњои махсус
(ферметњои нишона) муайян карда шудааст. Омӯзишњои гистохимиявӣ њам барои
ташхиси омос ва њам барои муайян намудани гистогенези он ањамияти калон
доранд.
Атипизми антигенӣ. Омосњо дорои гурӯњи антигенњои ба худ хос мебошанд.
Дар байни антигенњои омосї чунин антигенњоро људо мекунанд (Г.И Абелев).
1)антигенњои омосњои вирусї,
2)антигенњои омосие,ки бо таъсири консерогенњо ба вуљуд меоянд,
3) изоаттигенњои васлї,
4) антигенњои эмбрионалї,
5) антигенњои ѓайриузвї( гетероорганї).
Дар омосњои натафриќаи бадзот оддишавии атигенњо ба амал меояд, ки ин
монандии пайдошавии антигенњои эмбрионалї, равиши катаплазии њуљайрањои
омосиро инъикос мекунад. Муайян намудани антигенњо дар омос бо усулњои
гистохимиявӣ барои ташхиси навъњои онњо ва омўзиши гистогенезашон ањмияти
калон дорад. Фаъолияти њуљайрањои омосї хусусиятњои бофтагї ва узвии онњоро
инъикос намуда ба меъёри катаплазияи морфологї ва биохимиявии омос вобаста
аст. Омосњои тафриќашуда фаъолияти њуљайрањои он узверо,ки аз њуљайрањои
љазирачањои ѓадуди зери меъда пайдо шудаанд ва инсулин њосил мекунанд,
омосњои ѓадуди болои гурдањову ќисмати пеши гипофиз, миќдори зиёди
њармонњоеро њосил мекунанд, ки онњо аломатњои хоси клиникавї доранд. Бо
усули љароњҳӣ гирифта партофтани ин омосњо ба нестшавии симптомњои
клиникавии онњо оварда мерасонад. Њуљайрањои омосии љигар билирубин њосил
меунанд, бинобар њамин онњо ранги сабз доранд. Агар њуљайрањои саратони
меъда луоб њосил кунанд, пас њуљайрањои саратони пуст модаи шохин њосил
мекунад. Њуљайрањои омос камтафриќа ва ё нотафриќа фаъолияти њуљайрањои он
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узверо,ки аз он пайдо шудаанд, надоранд. Аммо луобњосилкунї њатто дар баъзе
намудњои сарвтони меъда низ дида мешавад.
Афзоиши омосњо.
Аз љињати меъёри тафриќа се намуди афзоиши омосњоро фарќ мекунанд:
экспаксивї, аппозисионї ва инфилтративї (ивазивї).
1. Дар њолати афзоиши эксиансивї омос « худ аз худ» бофтањои атрофро људо
карда меафзояд. Дар натиља њуљайрањои лањми узв атрофия шуда, строма коллапс
мешавад ва омос гуё бо идора мањдуд мегардад (псевдокапсула ё ѓилофи
ќалбаќї). Афзоиши эксиансавии омос суст буда барои омосњои болиѓу некзод хос
аст. Аммо баъзе омосњои бадзот (саратони гурдањо, саратони ѓадуди сипаршакл,
фибросаркома ва ѓайра) бо навъи эксиансивї афзоиш меёбанд.
2. Афзоиши аппозисионнии омосњо дар натиљаи табдилёбии њуљайрањои солим ба
њуљайрањои омосї, ки дар майдони омосї дида мешавад, ба амал меояд.
3. Афзоиши инфилтративї ё инвазї бо решадавонии њуљайрањои омосї берун аз
бофтањои гурду атроф ва хароб намудани онњо зоњир мегардад ( афзоииши
деструктивї ). Инвазия асосан бо њамон самте, ки муќобилият кам аст, яъне бо
тарќишњои байни бофтагї (расми 77), бо роњҳои торњои асаб, рагњои хунгард ва
лимфагард њаракат мекунад. Гурӯњи њуљайрањои омосї девори рагњоро хароб
карда бо хун ва лимфа дохил мешаванд. Агар дар роњи њуљайрањои омосї пардаи
узв ва дигар бофтањои сахт вохӯранд ,пас њуљайрањои омосї аввал ба сатњи
болоии парда реша давонда баъдтар ба узв дохил мешавад. Бинобар њамин
сарњади омос дар њолати афзоиши инфилтравї номунтазам аст.

Расми 77. Нақшаи зуҳуроти афзоиши инвазии ҳуҷайраи омосӣ.: 1 - атипизм ва полиморфизми
ҳуҷайравӣ ; 2 – афзоиши инвазӣ; 3 – гузариш ба узвҳои атроф; 4 - митози атипӣ; 5 - метастази
(решадавонии) лимфогеннӣ; 6 - метастази гематогенӣ; 7 – илтиҳоби манбавӣ.

Афзоиши инфилтративии омосњо тез буда, асосан дар омосњои нотафриќа ё
бадзот мушоњида мешавад.Аз љињати шумораи лонањое,ки дар онњо омос ба вуљуд
меояд, ду намуди афзоиши онро фарќ мекунанд: афзоиши унисентрї (яклонагї)
ва мултисентрї (бисёрлонагї). Нисбат ба ковокии узв афзоиши омосњо эндофитї
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ё экзофитӣ шуда метавонад. Афзоиши эндофитї ин афзоиши инфилтративии омос
ба дохили девори узв мебошад. Бинобар њамин омос одатан дар сатњи болоии узв
нонамоён буда (масалан , меъда , масома, роњњои нафаскашї гурдањо), фаќат дар
буридани узв муайян мешавад. Афзоиши экзофитӣ ин афзоиши эксиансивї буда
омос ба тарафи ковокии узв меафзояд. ( масалан, меъда рудањо). Омос метавонад
тамоми ковокии узвро пур карда фаќат бо як пояки хурд ба девори узв пайваста
бошад.
Омосњом некзот(хушсифат) ва бадзот (бадсифат).
Аз љињати клиникавї омосњо гуногунанд. Бинобар њамин се гурӯњи омосњоро
фарќ мекунанд: 1)некзот, 2) бадзот, 3) омосњо бо афзоиши деструксияи мањалї.
1) Омосњои некзот ё болиѓ аз њуљайрањои нисбатан тафриќашуда иборатанд.
Бинобар њамин аз кадом бофта пайдо шудани онњоро доимо муайян кардан
мумкун аст
( омосњои њамљинс) дар чунин омосњо фаќат тафриќаи органотипикї ва
гистотипикї вайрон аст. Барои ин намуди омосњо атипизми бофтагї, афзоиши
эксиансивї хос аст. Чунин омосњо ба организм марговар набуда, реша
намедавонанд (метастазњо). Аз љињати хосияти љойгиршавӣ омосњои некзот
хавфнок шуда метавонанд, масалан, омоси некзоти пардаи сахти маѓзи сар ба
маѓзи сар ва њарроммаѓз фишор оварда сабаби вайроншавии љидии фаъолияти
дастгоњи марказии асаб мегардад.
Омоси некзот метавонад малигнизасия ( аз лотинї- malignum-бадзот) шуда ба
омоси бадзот табдил гардад.
2) Омосњои бадзот ё ноболиѓ аз њуљайрањои натафриќа иборат буда монандии
худро бо бофтае,ки аз он пайдо шудаанд, гум мекунанд ( омосњои ноњамљинс).
Дар чунин омосњо на, ин ки тафриќаи органотипї ва гистотипї, балки тафриќаи
ситотипї вайрон мебошад. Барои ин гунна омосњо атипизми бофтавї ва
њуљайравї хос буда, афзоиши инфилтративї ва тез доранд. Омосњои бадзоте,ки
стромаи кам доранд, тез меафзоянд ва баръакс омосњое,ки стромаи зиёд доранд,
суст меафзоянд. Дар баъзе њолат омосњои бадзот набаробар меафзоянд.Афзоиши
баъзе омосњо дар натиљаи исобат ва њомиладорї ављ гирифта, дар сурати
пайдоиши илтињоб суст мешавад. Чунин навъњои тафриќаи омосњои бадсифатро
људо мекунанд: баланд, миёна ва паст. Муайянкунии меъери тафриќа ва бадзотии
омосњо барои пешбинї кардани оќибати онњо ањмияти калон дорад. Омосњои
бадзот реша медавонанд, такроран пайдо мешаванд, ба организм њам таъсири
мањалӣ ва ҳам умумї мерасонанд. Решадавонии омосњои бадзот аз дохилшавии
њуљайрањои омос ба хун ва лимфа сар мешавад. Њуљайрањои омос дар рагњои
хунгарду лимфагард эмболњо њосил мекунанд,ки онњо бо љараёни хуну лимфа дар
капилярњои узвњо ва ѓуддањои лимфавї маън шуда, афзоиш меёбанд. Бо њамин
решањои омос дар ғуддањои лимфавї, љигар , шушњо, маѓзи сар ва дигар узвњо
пайдо мешаванд. Решадавонии гематогеннї (бо хун), лимфогеннї,
имплантантационнї ва омехтаро фарќ мекунанд.
Як гуруњи омосњои бадзот ( масалан, саркома) асосан бо љараени хун реша
медавонанд- решадавони геметогеннї, дигар гурӯњаш бошад (масалан , саратон)
ба љараёни лимфа –решадавонии лимфогенї. Пањн гардидани њуљайрањои омос
дар сатњи пардањои зардобие,ки дар наздикии омос љойгираннд решадавонии
имплатасионї ё васли номида мешавад.
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Аз љињати сохтор омос ба омосї асоси монанд аст. Он тарашшуње,ки њуљайрањои
омоси асосӣ њосил мекунанд, њуљайрањои реша њам њосил карда метавонанд.
Аммо њуљайрањои реша метавонанд тафриќа ёфта болиѓ шаванд ва ё баръакс
катаплазия шаванд. Дар ин сурат сохтори реша аз сохтори омоси асосӣ тамоман
фарќ мекунад. Дар решањо дигаргунињои зиёде ба амал меояд.( мавт, хунрезиш
ва ѓайра).
Ѓуддањои решагин нисбат ба ѓуддаи омоси асосї тезтар афзоиш меёбанд. Бинобар
њамин дар баъзе мањал реша нисбат ба омоси асосї камтар мешавад. Масалан,
диаметри саратони меъда агар 1-2см бошад решањои гематогеннии он дар љигар то
10-20см ро ташкил мекунад. Дар чунин њолат аломатњои клиникӣ, дигаргунињои
љигар дар мадди аввал меистанд. Муњлати пайдошави решадавонї гуногун аст.
Дар баъзе њолат решадавони нињоят тез, баъди пайдошавии омоси асосї ба амал
меояд, дар дигар њолат бошад, решадавони баъди 1-2сол сар мешавад. Баъди
љарроњии омос паз аз 7-10сол решадавонии махфӣ ё дер ба амал омада метавонад.
Чунин решадавонӣ барои саратони синањо хос аст. Омос аз њуљайрањои алоњидаи
омосї, ки дар майдони омос боќї мемонанд, пайдо мешавад. Узви омос дар баъзе
њолат аз решањои лимфогенї, ки дар ваќти љарроњї гирифта партофта нашудаанд,
ба амал меояд. Таъсири омос ба организм мањаллї ва умумї шуда метавонад.
Таъсири мањалии омос аз хосияти он вобаста аст: омоси некзот фаќат ба бофтањои
атроф ва узвњои њамсоя фишор меоварад, омоси бадзот бошад онњоро хароб карда
ба оќибатњои вазнин сабаб мешавад. Таъсири умумӣ ба организм бештар ба
омосњои бадзот хос аст. Ин таъсир бо вайроншавии мубодилаи моддањо ва
инкишофи кахексия зоњир мегардад. Масалан, дар њолати омоси бадзот
фаъолияти ферментњои хом таъѓир меёбад, миќдори сафедањо ва чарбњо кам
мешавад, суръати тањгнишинии эритроцитњо баланд мешавад, шумораи
эритроцитњо дар хун кам мешавад ва ѓайра.
3) Омосњо бо афзоиши деструктивии мањалї дар байни омосњои некзот ва
бадзот љои миёнаро ишѓол мекунад: онњо аломатњои афзоиши инфилтративро
дошта, аммо реша намедавонанд.
Морфогенези омосњо
Морфогенезї омосњо ё механизми инкишофи онњоро аз љињати морфолољї ба
чунин даврањо људо мекунанд-давраи дигаргунињои пеш аз омосї, давраи
пайдошавии омос ва давраи афзоиши онњо бо дигаргунињои пеш аз омосї давраи
њатмии пайдошавии омос аст. Муаяйн кардани ин дигаргунињо нафаќат ањмиятми
назариявї, балки ањмияти калони амалї дорад. Омўзиши ин дигаргунињо имкон
медињад, ки гурўњи хафнокро нисбат ба пайдоиши омоси ин ё он узв људо карда
инкишофи омосро пешгирї кунем ва ташхиси ибтидоии онро таъмин намоем. Дар
байни дигаргунињои пеш аз омосї морфологњо дигаргунињои заминавиро људо
мекунанд, ки онњо ба дистрофия, атрофия,гиперплазияю метаплазия зоњир
мегарданд. Ин дигаргунињо ва бозсозии сохтори узвњою бофтањо меоваранд, ки
онњо асоси мањалњои гиперплазияю дисилазияро ташкил мекунанд. Ин мањалњо
њамчун дигаргунињои пеш аз омосї дониста мешаванд. Дар байни дигаргунињои
пеш аз омосї ба дисилазияи њуљайравї ањмияти калон дода мешавад. (аз калимаи
юнонї dus-вайроншавї ва plasis-ташшакул), ки асоси онро инкишофи атипизми
њуљайрањо дар натиљаи вайроншавии мутаносиби байни нуму ва тафриќа ташкил
мекунанд. Якчанд меъёри дисплазияро људо мекунанд, ки меъёри баландашро аз
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омос фарќ намудан душвораст. Аз баски як гурўњи дигаргунињои пеш аз саратонї
ба саратон табдил меёбанду дигар гурўњаш табдил намеёбанд, пас онњоро ба
гурўњои облигатї ва факултативии пеш аз саратонї људо мекунанд. Дигаргунињои
облигатии пеш аз саратонї доимо ба саратон табдил меёбанд. Бештари ин
дигаргунињо ирсї мебошанд. Ба ин гурўњ полипози модарзодии рўдањои ѓафс,
кисеродермаи пигментї, нейрофиброматоз (касалии реклингхаузен) ва
нейробластомаи шабакия дохил мешаванд. Ба дигаргунињои факултативии пеш аз
саратонї равишњои геперпластикию диспластикї ва баъзе дисэмбриоплазияњоро
дохил кардан мумкин аст. Давраи ноаёни пеш аз саратони барои омосњои узвњои
гуногун љойгир шуда њархела буда баъзе то 30-40 сол давом мекунад. Мафњуми
«Давраи ноаёони пеш аз саратонї» барои дигаргунињои пеш аз саратонии
облигатї хос аст. Ба вуљуд омадани омосњо ё табдилёбии дигаргунињои пеш аз
омосї ва омос пурра омўхта нашудааст. Дар асоси далелњои таљрибави наќшаи
зерини инкишофи омосњо пешкаш карда шудааст. а)вайроншавии равишњои
таљдидї, б)гиперплазияю дисилазияи пеш аз
омосї, в)давра ба давра
малигнизасия (ба саратон табдил ёфтан) давраи њуљайрањои нумушуда,
г)пайвастшавии омос,
д)афзоиши омос (ин наќша наќшаи Л.М.Шабад монанд аст).
Гистогенезия омосњо
Гистогензияи омосњо ин муайнсозии манбаи бофтагии пайдоиши онњо мебошад.
Муайян кардани гистогенези омосњо на ин ки барои ташхиси морфологии онњо
балки барои асоснок карадни узвњои табобат ањмияти калон дорад. Зеро омосњои
бофтањои мухталиф ба табобати нурї ва кимиёвї гуногунњосиланд. Гистогенези
омосњо ва сохтори гистологии омосњо мафњумњои гуногунанд. Сохтори
гистологии омос метавонад ба ин ё он бофта монанд бошад, аммо аз љињати
гистогенез ба ин бофта тамоман вобастагї надорад. Гистогенези омосњо ба
воситаи омўзиши сохтори морфологї ва муќоисаи њуљайрањо бо даврањои
антогенези њуљайрањои узву бофтае,ки дар он омос пайдо шудааст, муайян карда
мешавад. Дар омосњое,ки аз њуљайрањои тафриќаёфта иборатанд, муайян кардани
гистогенез осон аст, чунки њуљайрањои омосї монандии худро бањуљайрањои
бофтаю узв
нигоњ медоранд. Дар омосњое,ки аз њуљайрањои натафриќа
иборатанд, муайян кардани гистогенез нињоят душвор аст, зеро онњо монанди
худро бо њуљайрањои бофтаю узв гум мекунанд. Бинобар њамин омсњое
њастанд,ки гистогенезашон номалум аст. Дар асоси далелњои микроскопии
электронї ( Н.А.Краевский,
Н.Т Райхлин)омўзиш, парвариши њуљайрањо
(Г.Н.Хлопин, А.Д.Тимофивский) маълум гардид,ки њуљайрањои солими организм
дар њолати ба омос табдилёбиашон як ќатор хосиятњои хосе,ки дар равиши филова онтогенез ба амал омадаанд,нигоњ медоранд.Асосан омос дар њамон љои узв ва
ё бофта пайдо мешаванд,ки дар он љои нумуї њуљайрањо маркази афзоиши нумуї
зиёд аст. Дар ин љой њуљайрањои нопурра тафриќа шуда ( њуљайрањои собиќ)
пайдо мешаванд,ки онњо ба њуљайрањои диспластикї ва сипас ба њуљайрањои
омосї табдил мегарданд.Чунин марказњои дар бофтањои атрофии рагњо, дар
минтаќаи асосии њиљоби пањнаки бисерќабата , дар пардањои луобї дида
мешаванд. Манбаи пайдошавии омос ќитъаи метаплазияшудаи њиљоб шуда
метавонад. Баъзан омос аз бофтаи мавриди эмбриогенез кандашуда пайдо
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мешавад. Вобаста ба пайдошавии омос аз боќимондањои вараќањои љанин чунин
намудњои
онро људо мекунанд: ендо-экзо-ва мезодермалї.Омосњое,ки аз
боќимондањои ду ё се вараќаи љанин пайдо мешаванд, омосњои омехта номида
шуда ба гуруњи тератомањо ва тератобластомањо( аз юнонї teratos-мўъљиза)
дохил мешаванд. Дар сурати пайдоиши омосњои ќонуни мањсули хоси бофтањо
нигоњ дошта мешавад, яъне омоси њиљоби фаќат аз њиљоб, омоси мушакї аз
мушакњои суфта ё кундалангирах, асабї аз њуљайрањои дастгоњи асаб, устуњонї аз
бофтаи устухон пайдо мешаванд.
Прогрессияи омосњо
Дар соли 1969 Фулдс дар асоси далелњои онкологияи таљрибавї назарияи
прогрессияи омосњоро офарид. Мувофиќи ин назария омос ташкилае њисобида
мешавад,ки чанд давраи сифатан фарќ кунандаро аз сар мегузаронад. Дар натиља
як ё якчанд аломатњои
маълуми таѓирёбињои барќарорнашаванда мерос
мешаванд. Хосиятњои иќтисобии омосї давра ба давра ба амал омада, дар натиља
маљмуан њуљайрањо ба дигараш бо усули мутасияи њуљайрањои асосї табдил
меёбад. Ба њамин асос автономии њуљайрањо ба амал меояд.мувофиќи назарияи
прогрессияи омосњо, муњлати ивазшавии даврањо ва хосиятњои алоњидаи омоси
саратонї метавонанд, њархела буда новобаста аз њамдигар аломатњои гуногунро
њосил кунанд( прогрессияи новобастаи аломатњои гуногуни омос). Омосњои як
намуд бо як роњи муайян њосил намешаванд, як гурўњ омосњо хосиятњои худро
якбора пайдо мекунанд ( роњи мустаќим), дигар гурўњаш бошад як чанд давраро
аз сар мугузаронанд( роњи номустаќим). Дар равиши прогрессия роњи
алтернатавии афзоиш интихоб карда мешавад. Бинобар њамин инкишофи омосро
бо роњи прогрессия њељ гоњ анљомида донистан лозим нест. Мувофиќи назарияи
прогессия, омосњои некзот яке аз даврањои прогрессия буда на њама ваќт ба
омосњои бадзот табдил меёбанд. Бинобар њамин омосњои некзотро ба ду ќисм
таќсим мекунанд. Омосњое,ки хатари зиёд ва пасти малигнизация шударо доранд.
Новобастагии прогрессияи аломатњои гуногуни омос метавонад номуайяни
хислати омосњоро фахмонад. Масалан, решадавони дар њолати омоси некзот ва
баръакс набудани решањо дар сурати омоси бадзот.
Реаксияњои иммуннии организм ва антигенњои омос
Нисбати антигенњои њуљайрањои омос ( антигенњои омосї) њарду навъи љавоби
иммуннї ба амал меояд. Њуморалї бо пайдо шудани антиљисмњо ва њуљайравї бо
љамшавии Т- лимфоситњо-киллерњо,ки ба муќобили њуљайрањои омосї њосил
гардидаанд. Антиљисмњои омосї на фаќат организмро аз омос њифз мекунанд,
балки метавонанд ба инкишофи он кўмак расонанд. Ба воситаи макрофагњо-Ткиллерњо њуљайрањои омосї хароб мегарданд. Хулоса, њифзи иммунни омосї ба
имунитети васлї монанд аст. Морфологияи реакцияњои иммуннї- ба муќобили
антигенњои омос бо љамъшави Т-и В- лимфоцитњо , њуљайрањои плазматикї ва
микрофагњо дар строма зоњир мегарданд. Мушоњидањои клиникавию морфологї
нишон медињад,ки агар дар стромаи омос миќдори њуљайрањои
иммунокомпетентї зиёд бошад, онгоњ инкишофи омос суст мешавад. Омосњое,ки
дар стромашон ин гуна њуљайрањо надораннд тез инкишоф ёфта реша медавонанд.
Дар даврањои аввалини пайдоиши омос, то решадавонї дар ѓадудњои лимфавии
атрофии омос, аломатњои ангезиши антигенї мушоњида карда мешаванд. Онњо бо
нумуи фоликулањои лимфавї, калоншавии андозаи маркази нуму, гиперплазияи
њуљайрањои ретикулярї ва гистиоситозї зоњир мегарданд ( чунин дигар- гунињо
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гистиоситози синусї номида мешаванд). Ин дигаргунињо аломати њифзи омос
буда аз оќибати мусбат шањодат медињанд. Љавоби иммуннї дар њолати
ноустувор аст. Дар байни сабабњои ин ноустуворї чунин сабабњоро људо
мекунанд (Р.В.П етров) : 1) таъсири антаљисмњои муќобили омосї,ки афзоиши
омосро метезонанд; 2) бо антигенњои омосї банд кардани ресепторњои махсус
«муќобили омосї»,ки дар сатњи болоии лимфоцитњо мављуданд.
Этиолгияи омосњо.
Доири этиологияи омосњо чор назария вуљуд дорад:
1) Вирусию генетикї; 2) физикавию кимиёвї; 3) дизонтогенетикї; 4)
полиэтиологї ( бисёрэтиологї). 1. Мувофиќи назарияи вирусию генетикї барои
барои пайдоиши омос роли калонро вирусњои онкогенї мебозанд. Асоси назарияи
вирусию генетикиро (А.А.Зильбер) дохилшавии геномаи вирус ба геномаи
њуљайраи солим,яъне якљояшавии кислотањои нуклеинии вирус бо дастгоњи
генетики њуљайра, ки боиси пайдошавии њуљайраи омосї мегардад, ташкил
мекунад. Вирусњои онкогенї метавонанд дорои кислотаи дезоксирибонуклеинї
(ДНК) ё рибонуклеинї (РНК) (онкорнавирусњо) бошанд. Дар байни вирусњои
онкогенї (дорои ДНК ва РНК) роли асосиро барои пайдоиши омосњо вируси
Энштейн- Барр (лимфомањои Беркитт), вируси табхол ( герпес, саратони
гарданаки бачадон ),вируси гепатити навъи В (саратони љигар) ва ѓайрањо
мебозанд. Ба ѓайр аз вирусњои онкогенї дар замони њозира вирусњои эндогенї,ки
ба гурўњи вирусњои онкорнавирусњо дохил мешаванд, муайян гардиданд. Ин ба
геномаи њуљайра дохил шуда афзоиш меёбад. Мувофиќи назарияи вирусию
генетикї равиши кансерогенезї аз ду давра иборат аст,ки дар онњо роли вирус
гуногун аст. Давраи аввал аз садами вирус ба геномаи њуљайрањо ва табдилёбии
њуљайра ба њуљайраи омосї иборат буда, давраи дуюм аз нумуи њуљайрањои
омосї,ки дар он вирус ягон наќш намебозад, иборат аст.
2. Мувофиќи назарияи физикавию кимиёвї пайдоиши омосњо бо таъсири як гурўњ
моддањои физикавї ва химиёвї вобаста аст. Аз ќадим маълум аст,ки бо таъсири
баъзе ангезандагон саратон пайдо мешавад. Ин мушоњидањо ба Р.Вирхов
имконият доданд,ки соли 1885г. « назарияи ангезишї» пайдоиши саратонро
омўзад. Асоссан назарияи физикавию химиевии пайдоиши омос ин инкишофи
минбаъдаи назарияи Вирхов мебошад. Дар замони њозира як гурўњи зиёди
омосњо ба саратони касбї дохил мешаванд. Масалан, саратони шуши
кармандоне,ки чанги моддањои кансерогендор нафас мекашанд (дар конњои
кобалтї), саратони пўсти дастњои рентгенологњо, саратони пўсти коргарони
истењсолоти парафин, саратони масома дар коргароне,ки бо рангњои анилинї сару
кор доранд. Таъсири тамокукашї барои пайдоиши саратони шушњо тасдиќ
гардидааст. Наќши изотонњои радиоактивї барои пайдоиши омосњо нињоят калон
аст.
Хулоса, пайдоиши омосњо дар бисёр њолат ба таъсири модањои консерогенї
вобастааст. Дар замони њозира ба консерогенњои химиёвї диќќати махсус дода
мешавад. Дар байни онњо аз њама фаъолтар ангиштобњои хушбўй, аминњо ва
амудњо, пайвастагињои нитрогенї, офлатоксинњо ва дигар мавод,ки растанињо ва
замбуруѓњо њосил мекунанд,кансерогенњои химиёвии эндогенї шуда метавонанд.
Дар байни кансерогенњои химиёвии эндогенї роли калонро њосилањои триптофан
ва тирозин мебозанд. Тасдиќ шудааст,ки консерогенњои химиёвї ба дасгоњи
генетикии њуљайра таъсир мекунанд. Кансерогенњои химиёвї эндогенї шуда
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метавонанд
(Л.М.Шабад).
Дар
байни
консерогенњои
химиёвиро
эндогенњосилањои триптофан ва тирозин мебозанд. Тасдиќ шудааст,ки
кансерогенњои химиёвї ба дастгоњи генетикии њуљайра таъсир мекунанд.
Монанди назарияи вирусию генетикї гуфтан лозим аст,ки кансерогенњо ба
геноми вирусї «дохил» машаванд. Ба кансерогенези химиевї, концерогенези
дисњормоналї монандї дорад. Нишон дода шудааст,ки барои пайдоиш ва
ангезиши афзоиши омосњо вайроншавии мувозинати њормонњо роли калонро
мебозанд. Дар ин равиш роли эстерогенњо,ки ба узв-нишона таъсири бевосита
доранду равишњои нумуиро дар организм танзим мекунанд, нињоят калон аст.
3. Назарияи дизонтогенетикиро(disonogenesis-инкишофи ноќис) Конгейм (18391884) офаридааст. Мувофиќи ин назария, омосњо аз бељошавии эмбрионалии
њуљайраву узвњо ва ноќисии инкишофи бофтањо бо таъсири баъзе омилњо ба амал
меоянд. Ба воситаи ин назария пайдоиши шумораи ками омсњоро фањмондан
мумкин аст.
4. Назарияи полиэтиологї ањмияти омилњои гуногунро,ки ( кимиёвї, физикавї,
вирусї, дисњормоналї) барои пайдоиши омос таъсир мекунад, дар якљоягї дуруст
мешуморад.. Комплекси ин омилњо ба вайроншавии чуќури мубодилаи моддањо
дар њуљайрањо ва пайдошавии њуљайрањои омосї оварда мерасонад. Ин назария
умуман њамаи назарияњои пайдоиши омосњоро ба њам пайваст мекунад.
Табдилёбии њуљайраи солим ба њуљайраи омосї то њол пурра омўхта нашудааст.
Тараќќиёти проблемањои мураккаби онкология ба њалли ин масъала равона
шудаанд.
Омосњои њиљобии узвномахсус
Манбаи омос
Њиљоби пастак ва
гузаранда

Омосњои некзот
Папиллома

Омосњои бадзот

“Саратон дар мањал”
аденокарцинома, саратони
пастак њуљайравї;
атсинарї,
шохњосилкунанда ва
болорї,
шохњосилнакунанда.

Њиљоби призматикї Аденома:
ва ѓадудї
тубулярї,
пистонакї.
Фиброаденома,
полипї аденоматозї.

«саратон дар мањал»
аденокарсинома; саратони
луобї (колоидї)
Саратон: хурдњуљайравї,
медуллярӣ, фиброзӣ

Њуљайрањои танаї ва
њуљайрањои
пешинаи њиљоб
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Омосњои некзот
Ба омосњои некзоти њиљобии узвномахсус папиллома ва аденома дохил мешаванд.
Папиллома ( аз лотинї papilla- пистонак) омосе аст, ки аз њиљоби пўст ва
пардањои луобие, ки бо њиљоби гузаранда ё пастаки шохњосилнакунанда пўшида
шудаанд( пардаи луобии ковоки дањон, садопардањо, роњњои пешобгузар ва
масона) дида мешавад (расми 78). Папиллома саќомонанд буда, дар ваќти
ламскунї сахт ва ё мулоим аст. Дар сатњи болоияш пистонакњои гуногунандоза
(аз донаи наск то нахуд) намудоранд. Папиллома дар пуст ва пардањои луобї бо
асоси кутоњ ё дароз пайваста аст. Омос аз њуљайрањои нумушудаи њиљоби пўшиш
иборат аст. Дар папилломаи пўст шохњосилкуниро мушоњида кардан мумкин аст.
Строма зиёд буда бо њамроњии њиљоб меафзояд. Дар папиллома антипизми
бофтагї вуљуд дорад,ки он ба инкишофи номутаносиби њиљоб ва строма ва
њосилшавии рагњои хурд зоњир мегардад. Дар натиљаи исобат папиллома ба осонї
хароб шуда гирифтори илтињоб мешавад. Дар масона папилломањо сабабгори
хунравї шуда метавонанд. Баъди гирифта партофтани папилломањо онњо гоњ-гоњ
такроран пайдо шуда дар баъзе сурат малигнизасия мешаванд.
Аденома ( аз юнонї aden- ѓадуд, oma- омос) ин омос дар узвњои ѓадудї ва
пардањои луобие, ки бо њиљоби призмавї пўшида шудаанд, пайдо мешавад.
Ин омос монанди гирењи мањдудгардидаи мулоим ѓилзатест,ки сатњи буриршаш
ранги сурху сафед дорад. Дар баъзе ваќт дар сатњи буриши омос носурњо дида
мешаванд. Андозаи омос гуногун аст: аз чанд миллиметр то дањњо сантиметрњо.

Расми 78. Папиллома.

Аденомањои пардањои луобї ба сатњи онњо ба асоси васеъ ё пояк пайвастанд.
Онњоро полипњои ѓадудї (аденоматозї) меноманд. Аденома сохтори узвї дошта
аз њуљайрањои њиљоби призмавї ё кубї иборат буда, баъзе ваќт дорои
пистонакњост . мутаносибии сохторњои ѓадудї ва стромаи омос гуногун аст: агар
дар омос стромаи бартарї дошта бошад, онгоњ сухан дар бораи фиброаденома
меравад. Њиљоб сохтори ќутбиятию комплексии худро нигоњ дошта дар пардаи
асосиаш љойгир аст. Њуљайраињои аденомањо аз љињати сохтор ва фаолият ба
њуљайрањои узв монанданд.
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Аз љињати сохтор ба ѓайр аз фиброаденомаю полипи аденоматозї чунин
намудњои аденомаро фарќ мекунанд: 1) асинарї,ки аз альвеолањои лањми ѓадуд
пайдо мешавад ( аденомаи алвеолярї ) 2) аденомаи тубулярї , ки аз маљрои
ѓадудњо пайдо мешавад; 3) аденомаи трабекулярї ( болорї) ,ки сохтори болорї
дорад, 4) аденомаи пистонакдор ,ки аз пистонакњо ва носурњо ташкил ёфтааст (
систаденома). Аденома ба саратон табдил ёфта метавонад.
Омосњои бадзот
Омосњои бадзот аз њуљайрањои кам ва ё нотафриќаи њиљоби њуљайрањои танаї ё
њуљайрањои пешина пайдо шуда номи саратонро доранд. Саратон одатан намуди
гирењи мулоим ё сахтѓилзат дошта њудудаш ноаён ва баъзан ба бофтаи атроф
њамроњ мешавад. Аз сатњи буришаш,ки ранги сафед дорад, моеъи тира људо
мешавад,ки онро шарбати саратонї меноманд. Саратони пардањои луобї ва пўст
нињоят барваќт захмин мешавад. Чунин намудњои микроскопии саратонро фарќ
мекунанд: 1) « саратон дар мањал» ( cfrcinoma in situ); 2) пастакњуљайравии
(эпидермалї) шохњосилкунанда ва шохњосилнакунанда; 3) аденокарсинома (
ѓадудї) ; 4) луобї ( коллоидї); 5) болорї (трабекулярї); 6) хурдњуљайравї; 7)
фиброзї ( скирр); 8) медуллярї( аденогенї).
1. «Саратон дар мањал” ё carcinoma in situ (дохилињиљобї, карсиномаи афзоиш
наёбанда) ин намуде саратонест, ки афзоиш намеёбаду аммо атипизм ва нумуи
њуљайрањои њиљобї нињоят баланд аст. Митозњои атипї вохўрда мешаванд ( расми
79) . афзоиши омос дар њудуди њиљоб ба амал омада ба бофтаи атроф
намегузарад.Ин намуди саратон дар гарданаки рањм, пардаи луобии њалќ ва меъда
пурра омўхта шудааст. саратони афзоишнакунанда яке аз даврањои афзоиши
омос аст. Бо мурури замон ин саратон ба саратони афзоишкунанда ( инвазивї)
табдил меёбад.

Расми 79. Саратон дар маҳал (carcinoma in situ).

2. Саратони пастакњуљайравї ( эпидермалї) дар пўст ва пардањои луобие,ки бо
њиљоби пастак ё гузаранда пўшидаанд (ковокии дањон, сурхруда, гарданаки рањм,
мањбал ва ѓайра) пайдо мешавад. Дар пардањои луобие,ки бо њиљоби призматикї
пўшидаанд, саратони пастакњуљайра баъди метаплазия шудан ба амал меояд.

162
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Омос аз танобаки њуљайрањои атипии њиљоб иборат буда ба бофтаи атроф дохил
шуда дар он лоначањо њосил мекунад. Њуљайрањои омосї шох њосил карда ба
пайдоиши моддаи дурдонамонанд сабагор мешаванд (дурданањои саратонї). Агар
њуљайрањо нотафриќа бошанд онгоњ шохњосилнкунї мушоњида карда намешавад.
Бо њамин аломат саратони пастакњуљайравиро ба ду навъ таќсим мекунандшохњосилкунанда ва шохњосилнакунанда. Саратони пастакњуљайравї яке аз
намудњои саратони тафриќаёфта мебошад.
3. Аденокарсинома ( саратони ѓадудї) дар њиљоби призматикии пардањои луобї
ва њиљоби ѓадудњо пайдо мешавад. Бинобар њамин ин саратон дар пардањои луобї
ва узвњои ѓадудї вомехўрад. Ин саратон аз љињати сохтор ба аденома монанд
буда, бо атипизми њуљайрањои њиљоб фарќ мекунад. Њуљайрањо гуногун шакл
буда ядроњояшон гиперхромианд. Њуљайрањои омос ѓадудњои гуногун шаклу
гуногун андоза њосил карда пардаи асосиашонро хароб мекунанд. Чунин
намудњои аденокасиномаро фарќ мекунанд: асинарї; тубулярї; пистонакї.
Аденокарсинома њам яке аз намудњои саратони тафриќашуда мебошад.
4. Саратони луобї (коллоидї) ин саратони аденогенї буда њуљайрањояш дорои
аломатњои ѓайритипии морфологї ва фаъолиятианд ( луобњосилкунии нодуруст).
Њуљайрањои саратонї миќдори зиёди луобро њосил карда ба мавт мегузаранд. Дар
байни луоб њуљайрањои ангуштаринмонанд дида мешаванд. Омос намуди луобї ё
коллоидї дошта аз њуљайрањои атипии луобї иборат аст. ( расми 80). Саратони
луобї яке аз намудњои саратонї нотафриќа аст.

Расми 85. Саратони луобӣ.

5. Саратони болорї,сахт (аз калимаи лотинї solidus- сахт) яке аз навњои
саратони нотафриќа буда аз њуљайрањои меъёри атипиашон баланд иборат аст.
Њуљайрањои саратон монанди болор љойгир шуда дар байни онњо пардањои
пайвандї мављуданд (саратони болорї). Дар њуљайрањои омос миќдори митозњо
зиёданд. Саратони сахт тез афзоиш ёфта барваќт реша медавонанд.
6. Саратони хурдњуљайравї- навъи саратони нотафриќа буда аз њуљайрањои
лимфоситмонанд иборат буда сохтори строма нињоят кам аст. Дар омос шумораи
митозњо зиёданд. Афзоиши ин омос тез буда нињоят барваќт реша медавонанд.
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Дар сурате,ки гистогенези омосро муайян кардан душвор аст, пас сухан дар бораи
омосњое, меравад, ки онњоро табаќабандї карда намешавад.
7. Саратони фиброзї, ё скирр ( аз калимаи юнонї scirros- сахт)- ин навъи
нотафриќаи саратон буда аз њуљайрањои атипие,ки монанди лоначањо дар байни
бофтањои даѓалнахи пайвандї љойгиранд, иборат мебошад. Хосияти асосии ин
саратон дар он аст,ки андозаи стромашон аз лањмаш чандин маротиба бартарї
дорад. Ин намуди саратон нињоят бадзот буда, доимо барваќт реша медавонанд.
8. Саратони медуллярї (аденогенї) – ин яке аз навњои саратони нотафриќа аз
саратони фиброзї бо бартарин лањм нисбат ба строма фарќ мекунад. Ин саратон
мулоим буда ранги сафеди сурхчатоб дорад ва ба бофтаи маѓзї монанд аст (
саратони маѓзї). Саратони маѓзї аз ќабати њуљайрањои атипии њиљобе,ки шумораи
зиёди митозњо доранд, иборат аст. Ин саратон тез афзоиш меёбаду мавт мегардад
ва барваќт реша медавонад. Ба ѓайр аз ин намудњои саратон боз саратонњои
омехта вомехўранд,ки онњо аз намуди њиљоби пастак ва силиндрї пайдо
иешаванд. Онњоро саратони диморфї меноманд.
Омосњои ѓадудњои экзо-ва эндокриї ва њиљобњои болопўш ( узвхосса)
Омосњои узвхосса аз њуљайрањои узви алоњида пайдо шуда сохти морфологї ва
дар баъзе шароит фаъолияти он узвро нигоњ медоранд. Ин омосњо дар ѓадудњои
экзо- ва эндокринї ва дар њиљобњои болопўш пайдо мешавад.
Омосњои ѓадудњои экзокринї ва њиљобњои болопўши љигар.
Манбаи пайдоиши омосњои узвхоссаи љигар њуљайрањои он (гепатоситњо)
мебошанд.
Аденомаи љигар (гепатоаденома, гепатома) ин омоси некзот буда, аз њуљайрањои
љигар,ки болорњои хурд њосил мекунанд, иборат аст. Ин омос одатан дар кўдакон
вохўрда мешавад. Саратони њуљайравии љигар (гепатоцеллюлярї) бо як гирењи
калоне, ки як ќисмати љигарро фаро мегирад (навъи азим) ва ё бо як чанд
гирењчањои људогона (навъи гирењчагин) ва ё гирењчањои хурде, ки дар тамоми
узв љойгиранд (навъи густаришёфта) зоњир мегардад. Омос аз њуљайрањои атипии
љигар, ки шакли болори нодурустро гирифтаанд, иборат аст. Стромаи ин омос кам
буда аз рагњои тунукдевор иборат аст.
Гурдањо
Ба омосњои некзоти узвхосаи гурдањо аденомањои гуногун ва ба омосњои бадзот,
навњои саратони гурдањуљайравї дохил мешаванд. Чунин намудњои аденомаи
гурдањоро фарќ мекунанд: сиёњњуљайравї (базофилї), сафедњуљайравї
(гипернефроидї) ва атсидофилї.
Аденомаи сиёњ њуљайравї (базофилї) сохтори систопапилломањоро дорад.
Андозаи аденома баъзан то андозаи худи гурда расида дар атрофи омос ќисми
хурди бофтаи гурда боќї мемонад.
Аденомаи сафедњуљайравї (гипернефроидї) одатан хурд буда (2-5 см) бо парда
пӯшида шудааст. Сатњи буришаш ранги зардро дорад. Омос аз њуљайрањои калони
сафеде, ки дар таркибашон чарб ва гликоген доранд, ташкил ёфтааст.
Аденомаи атсидофилї – омоси камвохӯранда буда нињоят калон мебошанд ва
сохтори тубулярї, болорї ё пистонакї доранд. Њуљайрањои омос шакли секунљаи
сафед бо доначањои атсидофилї доранд.
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Омосњои узвхоссаи ѓадудњои эндокринї
Манбаи омос
Љигар
Гепатоситњо

Омосњои некзот

Омосњои бадзот

Аденома (гематома)

Саратони љигар њуљайравї.

Гурдањо
Аденома
Њиљоби љўйчањо бофтаи
метанефрогенї

Саратони гурдањоњуљайравї
Нефробластома
Саратон

Пўст
Сирингоаденома
Њиљоби маљрои ѓадудњои Гидраденома
араќњосилкун
њиљоби
ќисмати
тарашшуњњосилкунандаи
ѓадудњои араќ . њиљоби Трихоэпителиома
фолликулањои
мӯин.
Њиљоби
ќисматњои
гуногуни ғадудњои пўст.
Ѓадуди сина.
Њиљоби алвеолањо ва Фиброаденома
(периканаликулярї
маљроњҳои шир.
Эпидермиси пистон ва интерканаликулярї)
ареолњо, њиљоби маљроњо.
Рањм
Пардаи хорион

Саратони асосњуљайравї

«Саратон дар мањал»
Касалии Педжет (саратон)
Зиштљанинии
њубобии
ва бадзот;
хорионэпителиома
(хорионкарсинома).

Зиштљанини њубобї
Омосњои узвхоссаи ѓадудњои эндокриннї

Манбаи омос

Омосњои некзот

Тухмдонњо
Њиљоби тухмдону рањм

Систаденомаи зардобї;
систаденомаи
мутсинозї (луобї)
стромаи таноби љинсї
Текома
Чарби ибтидои пайдоиш Омоси
ѓадуди љинсии мард.
гранулёзњуљайравї
Тухмњо
Њуљайрањои љинсї
Њуљайрањои
Лейдиг
(гландулоситњо (њуљайрањои Омос аз њуљайрањои

Омосњои бадзот
Систаденокарциномаи
зардобї;
ситааденокарсиномаи
псевдомутсинозї.
Текомаи бадзот
омоси
бадзоти гранулёзњуљайравї
Дисгерминома
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сертолӣ)

Лейдиг

Ѓадуди сипаршакл
Њуљайрањои А ва В
Њуљайрањои С

Омос аз
сертоли

Ѓадуди назди спаршакл
Њуљайрањои асосї
Ѓадуди болои гурдањо
Њуљайрањои ќабати ќишрї.
Њуљайрањои ќабати маѓзї.

Семинома
њуљайрањои

Саратони
фоликулярї;
Аденомаи фолликулярї саратони
капиллярї;
саратони
нотафриќа
Аденомаи солидї
саратони
солидї
бо
амилоидози
строма
;
саратони маѓзї;
Аденома
Саратон

Ѓадуди
чангчамонанд Аденомањои
адренокартикалї
(тимус)
Тимоцитњо бофтаи њиљобї
Феохромацитома
Ѓадуди зери меъда
-њуљайрањо
Тимомаи лимфоидї
- њуљайрањо
Тимомаи њиљобї
- њуљайрањо
Узвњои њозима
Њуљайрањои
энтерхромадфинї
Гипофиз
Эпифиз

-инсулома
-инсулома
-инсулома

Саратони адренокартикалї
Феохромоцитомаи бадзот
(феохромобластома)
Тимомоаи
лимфоидии
бадзот
Тимомаи лимфоэпителиалї
Тимомаи њиљобии бадзот
Инсуломаи батзот
Карсиноидњои бадзот
саратон

Карсиноидњо

Аденома: хромофобї,
эозинофилї, базофилї
пинеалома
Саратони гурдањуљайравї (саратони гипернофроидї, аденокарсинома) як чанд
намуд дорад: 1) сафедњуљайравї (гипернефроидї) 2) њуљайравии доначадор
(сиёњњуљайравї); 3) њуљайравии дукмонанд (саркомонанд); 4) ѓадудӣ
(аденокарсиномаи гурдањо); 5) саратони омехта.
Саратони сафедњуљайра яке аз омосњои бадзоти гурдањо, ки бештар вомехӯрад.
Бештар дар мардњо пайдо мешавад. Омос ба гирењи мулоим ѓизлат монанд аст.
Омос њавзаки гурдањоро фаро гирифта ба равиши варидњо афзоиш ёфта то ба
дањлези рости дил мерасад. Нињоят барваќт ба воситаи хун ба шушњо, устухонњо,
љигар ва гурдаи дигар реша медавонад. Омос аз њуљайрањои сафеди дорои
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липидњо ва митозњои зиёд ташкил ёфтааст. Њуљайрањои саратонї сохторњои
алвеолагї, ѓадудї ва пистонакиеро ташкил мекунанд, ки онњо ба стромаи кам ва
рагњои синусоидї аз њам људо карда шудаанд. Дар омос мањалњои мавт ва
хунрезиш мушоњида мешаванд. Саратони ѓадудї (аденокарсиномаи гурдањо)
намуди гирењи мулоимро дорад. Омос аз сохторњои тубулярї ва пистонакї иборат
аст. Њуљайрањои омос калон буда ядроњояшон хроматини зиёд доранд. Омос
бофтаи гурдаро тамоман фаро гирифта бо хун реша медавонад. Нефробластома
(нефромаи эмбрионалї, омоси Вилмс) – омоси бадзод буда бештар дар кӯдакон
вомехӯрад.
Пўст
Омосњои узвхосаи пўст нињоят бисёр буда аз ќабати болої (эпидермис) ва
ғадудњои он: ѓадудњои араќњосилкунанда, ѓадудњои фолликуламўйњо ва ѓадудњои
равѓанњосилкунанда пайдо мешаванд. Ин омосњоро ба омосњои некзот, омосњои
афзоиши десктруктивии мањалидошта ва омосњои бадзот људо менамоянд.
Асоситарини онњо: сирингоаденома, гидраденома, трихоэпителиома ва базалиома
мебошанд.
Сирингоаденома – омоси некзоти њиљоби маљрои ѓадудњои араќ-њосилкунандаи
пўст мебошад. Ду намуди сирингоаденомаро фарќ мекунанд – пистонакӣ ва
тубулярӣ (љўйчагї). Агар барои намуди якум њосилшави пистонакњое, ки ба
њиљоби дуќабата пўшида шудаанд, хос бошад, пас барои дуюмаш бетартибона
љойгиршавиии љўйчањое, ки бо њамон хел њиљоб пўшида шудаанд, хос аст.
Трихоэпителиома – омоси некзоди фолликуламўйњо мебошад. Барои ин њиљоб
фоликулањои афзоишёфтаи мўйњо ва носурњои бо њиљоби пастак пўшида хос аст.
Дар ин носурњо љамъшавии массаи шохиро мушоњида кардан мумкин аст.
Гидраденома – омоси некзоти њиљоби ќисмати тарашшуњии ѓадудњои
араќњосилкунанда буда бо пайдошавии пистонакњои њиљобӣ зоњир мегардад.
Базалиома – яке аз омосњои бадзоти бештарвохўрандаи пўст ба њисоб меравад.
Ин омос афзоиши мањалї дошта реша намедавонад. Вай бештар дар пўсти гардан
ё рўй вохўрда бо њосилшавии таѓмача ё захми чуќур (ulcus rodens) зоњир
мегарданд. Омос дар баъзе сурат миќдоран бисёр мебошад. Ин омос аз
њуљайрањои хурди доирашакл ё дукмонанд, ки сиоплазмаашон ранги сиёњ дорад,
ташкил ёфтааст. Њуљайрањои мисли таноб ва ё лоначањои мултисентрї љойгир
шудаанд. Дар байни њуљайрањои омос ташкилањое дида мешаванд, ки ба ғадудњои
пўст монандї доранд. Дар байни омосњои бадзотие, ки аз ғадудњои пўст пайдо
мешаванд,
саратони
ѓадудњои
равѓанњосилкунанда
ва
саратони
фолликуламўйњоро номбар кардан мумкин аст. Ин омосњо нињоят кам мушоњидат
карда мешаванд.

Ѓадуди сина.
Омосњои узвхоссаи ѓадуди сина гуногун буда, бештар дар асоси дисплазияњои
некзоти дисњормонї пайдо мешаванд. Ба ин омосњо фиброаденома дохил
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мешавад, ки он шакли гирењи пардапўши сахтғилзатро дорад. Сохтори он аз
нахњои бофтаи пайвандӣ иборат аст. Бо микроскоп нумӯи алвеолањо ва маљроњи
дохили ќисмї зиёдшавии бофтаи пайвандиро мушоњида кардан мумкин аст. Агар
бофтаи пайвандї маљроњои дохили ќисмро фаро гирад, он гоњ сухан дар бораи
фиброаденомаи периканаликулярї меравад (расми 86) ва агар бофтаи пайвандӣ ба
девори маљроҳњо дохил шавад, он гоњ чунин омосро фиброаденомаи
интраканаликулярї меноманд (расми 86).

Расми 86. Фиброаденомаи ғадуди ширӣ: а - периканаликулярӣ; б – интраканаликулярӣ.

Ба саратони узвхоссаи ѓадуди сина чунин намудњои он дохил мешаванд: 1)
саратони афзоишнамояндаи дохилиќисмї ва дохилимаљрої, 2) касалии Педжет.
Саратони афзоишнаёбандаи ќисмї («саратон дар мањали» ќисмї) баъзе ваќт дар
натиљаи омўзиши бофтаи ѓадуди сина, ки бо сабаби омоси некзот гирифта
партофта шудааст, мушоњида мешавад. Омос пайдоиши мултисентрї дошта 2
намуди онро фарќ мекунанд: сахт ва ѓадудї. Ин омос асосан дар ќисмати солими
сина ё пас аз дисплазияи некзоти дисњормонї ба вуљуд меояд. Хосияти асосии
«саратон дар мањал» ин афзоиш наёфтани он аст. Бо мурури замон ин саратон
метавонад ба саратони афзоишкунанда табдил ёбад. Саратони афзоишнаёбандаи
маљрои («саратон дар мањалї» маљрої) ба 2 намуд зоњир мегардад – пистонакї ва
рихинакмонанд. Саратони пистонакї дар дохили маљроњњои васеъшуда инкишоф
ёфта аз њудуди он берун намебарояд. Саратони рихинакмонанд пайдоиши
мултисентрї чандин марказӣ дошта дар як сегменти ѓадуд мањдуд мешавад.
Инкишофи дохилимаљроӣ њиљоби анаплазияшуда метавонад шакли солидї, ѓадудӣ
ва ќалбакпистонакиро гирад. Њиљоби саратони дохилимаљроӣ метавонад мавт
гардад, ки ин хосияти асосии чунин намуди саратон аст. Дар ваќти буриш аз
маљроњои васеъшуда массаи шарбатмонанд хориљ мешавад. Бо мурури замон
саратони дохили маљрої ва саратони ќисмї, ба навъи афзоишкунанда табдил
меёбанд. Касалии Педжети ѓадуди сина ба се нишона зоњир мегардад: садамаи
экзематозии (намлатї) пистон ва ареолњо; мављудияти њуљайрањои калону сафед
дар эпидермиси пистон ва ареолњо; саратони маљрои ѓадуди сина. Дар эпидермиси
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ѓафсшудаи пистон ба воситаи микроскоп њуљайрањои сафеди омосро мушоњида
кардан мумкин аст, ки онњо номи њуљайрањои Педжетро доранд. Онњо дар ќисми
миёнаи ќабати афзоишии эпидермис љойгир шуда, баъзан дар ќабати шохин дида
мешаванд. Њуљайрањои Педжет њељ гоњ ба дерма дохил намешаванд. Саратон
асосан аз њиљоби маљроњои калон ё хурд пайдо шуда сохтори фиброзӣ,
рихинакмонанд ё криброзиро дорад.
Рањм (бачадон)
Ба омосњои узвхосаи њиљоби рањм зиштљанинии њубобии бадзот ва
хорионэпителиома (хорионкарсинома) дохил мешаванд. Зиштљанинии њубобии
бадзот бо реша давонии мўякњои хорион (машима) ба воридњои рањм ва коси хурд
зоњир мегарданд. Дар рањм ва дигар узвњо (мањбал, шушњо) лонањои афзоиши
омос пайдо мешаванд. Мўякњои машима андозаи на он ќадар калон дошта, дар
трофобласти нумӯъшуда њуљайрањои синситиалї бартарӣ доранд. Зиштљанинии
њубобӣ ба хорионэпителиома табдил ёфта метавонанд.
Хорионэпителиома (хорионкарсинома)-омоси бадзоти трофобласт буда аз
боќимондањои њамроњаки баъди исќоти њамл (аборт) ё таваллуд боќї монда,
пайдо мешавад. Омос намуди гирењи исфанљї дошта дар ќабати мушакии рањм
љойгир аст. Дар гузашта ин омосро детсидуома меномиданд, зеро тахмин
мекарданд, ки ин омос дар бофтаи детсидуалии рањми њомила ба вуљуд меояд.
Соли 1886 патологанатоми московї М. Н. Никифоров дар як ваќт бо
патологоанатоми швейсарї Маршан нишон доранд, ки ин омос аз њиљоби мўякњои
хорион, яъне љанин пайдо мешавад. Бинобар њамин омос номи
хорионэпителиомаро гирифт. Ин омос аз унсурњои синситотрофобласт;
њуљайрањои сафеди њиљобии Лангханс, ки дар байнашон њуљайрањои калонљуссаи
таќсимшудаистода ва њуљайрањои сиёњи синсития-зиёданд, иборат аст. Ин омос
строма надорад, онро рагњои васеъшудае, ки бо њуљайрањои омос пўшонида
шудаанд, ташкил мекунанд. Дар омос бештар хунрезиш мушоњида мешавад.
Њуљайрањои омос ба осонї ба хун дохил шуда пеш аз њама ба шушњо реша
медавонанд. Хорионэпителиома фаъолияти њормонтавлидкунї дорад- дар сурати
пайдоиши ин омос њормони гонадотропин њосил мешавад, ки онро дар пешоб
дида метавонем. Хорионэпителиома баъзе мањал аз тератомањо пайдо мешаванд.
Бинобар њамин пайдоиши онро дар тухмдон, тухми мард, девори масона
мушоњида кардан мумкин аст. Ин гуна омосњоро хорионэпителиомањои эктопї
меноманд

.
Омосњои ѓадудњои эндокринї
Тухмдонњо
Омосњои узвхосаи тухмдонњо гуногунанд ва мувофиќи табаќабандии
Умумиљањонї (1973) ба навъњои зерин таќсим мешаванд: омосњои њиљобї,
омосњои стромањои танобии љинсї ва омосњои герминогеннї. Омосњои некзот ва
бадзотии тухмдонњо мављуданд.
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Систаденомаи зардобї-омоси некзоти њиљобии тухмдон буда бештар дар як
тараф пайдо мешавад. Сатњи буришаш сафед буда аз як ё якчанд носурњои пур аз
моеъи зардобї иборат аст. Носурњо бо њиљоби гуногун пўшида шудаанд. Баъзе
ваќт пистонакњои њиљобӣ дида мешаванд. Дар чунин њолат сухан дар бораи
систаденомаи пистонакї меравад.
Систаденомаи луобї (мутсинозї)-ё кистомаи псевдомутсинозї ин омоси
некзоти њиљобї буда як ё бисёрњуљайрадор мешавад. Асосан ин омос яктарафа
мебошад. Вай метавонад нињоят калон шуда вазнаш то 30-кг ташкил кунад.
Носурњо бо њиљобї призмавии баланд пўшида буда ба њиљоби найчагӣ монандї
пайдо мекунанд. Баъзан пистонакњои њиљобї ба вуљуд меоянд (систаденомаи
луобию пистонакї). Дар баъзе шароит носурњо метавонанд кафанд ва мўњтавои
онњо ба батн резад. Дар ин сурат псевдомиксомаи сифоќ (шикампарда) пайдо
мешавад.
Систаденокарсиномаи зардобї-ин омоси бадзоти њиљобї буда яке аз бештарин
навъи саратони тухмдон мебошад. Дар ваќти бо усули њистологї омӯхтани ин
омос нумӯи пистонакњое, ки бо њиљоби анаплазї пўшида шудаанд, мушоњида
мешаванд. Њуљайрањои омосӣ дар баъзе сурат ба девори носурњо реша давонда ба
сатњи болоии онњо баромада ба сифоќ мегузаранд.
Систокарсиномаи псевдомутсинозї (саратони носурњои псевдомутсинозї –
омоси бадзоти мутсинозии тухмдонњо мебошад. Ин омос аз ќабатњои зиёди
њуљайрањои атипие, ки фаъолияти луобњосилкуниашон суст шудааст, иборат
мебошад. Њуљайрвњо сохторњои ѓадудї, солидї ва криброзиро ташкил мекунанд.
Барои ин омос мавти бофтаи омосї хос аст.
Текома – омоси некзоти стромањои танобии љинсии тухмдон мебошад. Бештар ин
омос як тарафа буда андозааш ба 20-30 см мерасад. Ѓилзаташ сахт ва рангаш зард
аст. Ин омос бештар дар занњое, ки умрашон аз 50 сол гузаштааст, дида мешавад.
Агар омос њормоннофаъол бошад, пас сохтораш ба фиброма монандї дорад.
Омоси њормонфаъол эстрогенњоро њосил мекунанд. Агар ин намуди омос дар
духтарњо пайдо шавад, пас онњо бар мањал ба балоѓат мерасанд, агар дар занњои
љавон, пас давраи њайзашон вайрон мешавад ва агар дар занњои пир, пас хунравии
бачадон ба амал меояд (мероррагия). Дар баъзе њолат нумӯи пардаи луобї ба
пардаи ретсидуалї табдилёбии он ба амал меояд. Дар ин њолат дар њуљайрањои
теконањо љамъ шуда онњо сафед мешаванд ва ба њуљайрањои њиљобї монанд
мегарданд. Дар байни њуљайрањои омосї миќдори зиёди капиллярњо дида
мешавад.
Текомаи бадзот кам вохӯрда, бо атипизми њуљайравї, ки аз њуљайрањои
доирашакл ва дукмонанд иборатанд, зоњир мегардад.
Омоси гранулёзоњуљайравї (фоликулома) –омоси некзот буда аз таноби љинсии
тухмдон пайдо мешавад. Ин омос ба гирењи сатњаш дурушт монанд буда, дар
ваќти буриш ранги бури зардчатоб дорад. Манбаи омос гранулёза мебошад.
Унсури асосии омосро њуљайрањои хурди доирашакл, ки ядрои базофилии
ситоплазмаи кам дошта, ташкил мекунад. Њуљайрањо сохтори солидї, трабекулярї
ва ѓадудї њосил мекунанд. Ин омос фаъолияти њормонтавлидкунї дорад. Дар хун
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ва пешоб миќдори зиёди эстрогенњо дида мешаванд. Таъсири њормонњо бо
гирсутизм (мўйбарории зиёд), бармањал балоѓатрасӣ, аменорея (вайроншавии
њайз) ва гиперплазияи ѓадудию носурии эндометрия зоњир мегардад.
Омоси гранулезоњуљайравии батзот (саратон) ќобилияти њосилкунии
эстрогенњоро нигоњ медорад. Њуљайрањои омос шакли якхелаи худро гум карда
гуногуншакл мешаванд.
Омосњои батзоти омехта (диморфї) номи гранулёзотекоњуљайравиро доранд.
Дисгерминома-омоси бадзоти герминогении тухмдон мебошад. Ин омос кам
вомехӯрад ва намуди гирењи сахтро дошта бештар дар як тухмдон пайдо мешавад.
Сатњи буришаш хокистаранг буда мањалњои хунрезиш ба чашм намоён мешаванд.
Ин омос бештар дар духтарон ва занњои љавон пайдо мешавад. Дисгерминома аз
њуљайрањои калоне, ки ядроаш дар марказ љойгир аст, иборат аст. Њуљайрањо
сохтори алвелярї ташкил мекунанд, ки он бо пардаи бофтаи пайвандї мањдуд
гардидааст. Омос нињоят барваќт ба ѓуддањои лимфавї реша медавонад.
Тухмњо
Омосњои тухм нисбатан кам вомехӯранд. Дар тухм чунин намуди омосњо пайдо
мешаванд: омосњои герминогенї, ки аз њуљайрањои ноболиѓи љинсї ба амал
меоянд ва омосњое, ки аз стромаи гонадї пайдо мешаванд. Ба ѓайр аз ин аз пардаи
тухм ва бофтањои ғадудњо омосњои хос пайдо мешаванд.
Семинома (дисгерминома)- омоси бадзоти герминогенї буда аз њамаи омосњои
тухм бештар вомехӯрад. Ин омос асосан дар мардони 40-50 сола дида мешавад.
Омос як ё якчанд гирењи чандирї, ки аз бофтаи сафед бо мањалњои мавт иборат
аст, дорад. Манбаи омос њуљайрањои љинсианд. Омос аз њуљайрањои калони
доирашакли сафед ташкил ёфтааст. Ситоплазмаи ин њуљайрањо дорои гликоген
буда, дар ядроњояшон муќдори хроматин нобаробар љойгир шудааст. шумораи
митозњои ѓайрихос зиёданд. Строма аз бофтаи пайвандии мањин, шумораи зиёди
лимфоситњо, плазмоситњо ва эозинофилњо иборат аст (расми 87). Решањои
аввалин дар ѓуддањои лимфавии назди аорта, гурдањои лимфавии тињигоњ,
шушњо, љигар, гурдањо дида мешаванд.
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Расми 87. Семинома.

Омоси стромаи ганадї аз њуљайрањои Лейдиг пайдо мешавад. Омосе, ки
сустеноситњо (њуљайрањои сертолї) ба амал меояд омоси њуљайрањои сертолї
номида мешавад. Њар ду намуди омос кам мушоњида шуда, љараёни некзотӣ
доранд. Омоси њуљайрањои Лейдиг фаъолияти баланди њормонї дорад. Дар
кӯдакон балоѓатрасии пеш аз мӯњлатиро ва дар калонсолон- гинекомастияро
(калоншавии синањо) ба амал меоварад. Омоси њуљайрањои сестолӣ бо
феминизатсия (занхислатшавї) ва гинекомастия зоњир мегардад.
Ѓадуди сипаршакл
Омосњои узвхосаи ѓадуди сипаршакл гуногун буда аз се гуруњи њуљайрањо ба
амал меоянд: А-њуљайрањо (фолликулярї), В- њуљайрањо (њуљайрањои Асканозї);
С-њуљайрањои (парафолликулярї). Њар яке аз ин њуљайрањо бо гистогенез, сохтор
ва хосиятњои њистокимиёвї аз њамдигар фарќ мекунанд.
Аденомањои ѓадуди сипаршакл: 1) аденомаи фолликулярї аз њуљайрањои А ва В
пайдо шуда сохтораш ба сохтори ѓадуди сипаршакл монанд аст. Агар омос аз
њуљайрањои хурд ташкил ёбад онро омоси микрофолликулярї (расти 153) ва агар
аз њуљайрањои калон бошад онро омоси макрофолликулярї меноманд.
2) Аденомаи солидї аз њуљайрањои С пайдо мешавад. Ин омос њормони
калсиотонинро њосил мекунад. Њуљайрањои ин омос калон буда, ситоплазмашон
сафед аст. Њуљайрањои омос дар байни фолликулањои пур аз коллоид афзоиш
ёфта онњоро њамдигар наздик мекунанд. Агар дар омос носурњои пистонакї
пайдо шаванд, пас ин намуди омосро аденомаи пистонакии ѓадуди сипаршакл
меноманд.
Пайдоиши пистонакњо дар аденома аломати нохуш буда аз
бадзотшавии он шањодат медињад.
Саратони ѓадуди сипаршакл дар асоси аденомањои он ба амал меояд.
1. Саратони фоликулярї дар асоси аденомаи фолекуллярї пайдо мешавад. Вай аз
њуљайрањои атипии фолликулявї иборат буда, ба пардапўши узв ва девори рагњои
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хунгард реша медавонад. Бештар ин саратон ба устухонњо реша медавонад. Яке аз
намудњои ин омос стромаи нумӯъшавандаи Ланханс мебошад, ки дар он атипизми
њуљайравї на он ќадар аён буда, аммо хосияти афзоиш ва решадавонӣ дорад.
Саратони фолликулярї њуљайрањои А љараёни мусбат дошта решадавониаш
нињоят дер сар мешавад.
Саратони њуљайрањои В њам суст меафзояд, аммо оќибати на он ќадар хуб дорад,
чунки нињоят барваќт ба шушњо ва устухонњо реша медавонад.
2. Саратони пистонакї дар байни омосњои бадзоти ѓадуди сипаршакл љои аввалро
мегирад. Ин омос аз ковокињои гуногунњаљм иборат буда онњо бо пистонакњое, ки
аз њуљайрањои атипї иборатанд, пур мебошанд. Дар баъзе ваќт пистонакњо ба
девори носурњо ва пардапўши омос реша медавонанд. Яке аз намудњои саратони
пистонакї, ки аз њуљайрањои А пайдо мешавад ин микрокарсинома дар хадша ё
микрокарсеномаи склерозшаванда мебошад, ки он дар ваќти бо усули
микроскопии омўхтани омос муайян карда мешавад.
3. Саратони нотафриќа асосан дар одамони пир ва бештар дар занњо дида
мешавад. Ин омос аз њуљайрањои гуногуне, ки ба монанди лонача ё бетартибона
љойгир шудаанд, иборат аст. Агар њуљайрањо хурд бошанд он гоњ сухан дар бораи
саратони хурдњуљайра ва агар калон бошанд калонњуљайра меравад.
4. Саратони солидї (маѓзї) бо амилоидози строма аз њуљайрањои С
пайдо
мешавад. Ин омос калситонини хориониро њосил мекунад. Дар стромаи омос
љамъшавии амилоидро мушоњида кардан мумкин аст, ки онро њуљайрањои омосї
њосил мекунанд (амилоиди АРИД).
Ѓадудњои назди ѓадуди сипаршакл
Аденомаи узвхосаи ѓадудњои назди ѓадуди сипаршакл аз њуљайрањои асоси ин узв
пайдо шуда фаъолияти њормонтавлидкунї дорад. Ин аденома бо аломатњои
гиперпаратиреозї (баландшавии фаъолияти узв), ки асосашро остеодистрофияи
фиброзї ташкил мекунад, зоњир мегардад. Њуљайрањои атипї дорои ядроњои
гиперхромї ба шакли таноб љамъ шуда, мањалњои аденоматозии хурдро ташкил
мекунад. Саратони ѓадуди назди ѓадуди сипаршакл нињоят кам вомехўрад.
Ѓадудњои болои гурда
Омосњои њормон фаъолияти узвхосаи ѓадудњои болои гурда аз њуљайрањои ќишрї
ва маѓзӣ пайдо мешаванд. Онҳо некзот ва бадзот мешаванд. Омосњои некзоти
ќабати ќишрї ѓадудњо аденомањои адренокортикалї буда, сохтори гуногун
доранд.
Аденомаи адренокортикалии сафедњуљайравї- якка ва ё сершумор шуда
метавонанд: вай аз њуљайрањои калони сафеде, ки ситоплазмаашон дорои чарбњо
мебошад, ташкил ёфтааст. Ин аденома бо аломатњои гипералдостеронизм
(синдроми Конна) зоњир мегардад, бинобар ин онро алдостерома њам меноманд.
Аденомаи адренокортикалии сиёњњуљайравї аз њуљайрањои хурди сиёњ иборат аст.
Дар ситоплазмаи њуљайрањо мўдори зиёди липофуссин мављуд аст. Ин аденома бо
аломатњои андрогенї (андростерома), яъне аломатњои вирилизм (аз лотинї virмард), ва баъзан бо синдроми Кушинг зоњир мегардад.
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Аденома адренокортикалии омехта аз њуљайрањо сафед ва сиёњ иборат буда, бо
аломатњо гиперкортисизм (синдроми Кушинг) зоњир мегардад. Аз ин боис ин
аденомаро кортикостерома њам меноманд.
Аденомаи гранулёзоњуљайравї аз њуљайрањои хафмонанде, ки дар
ситоплазмаашон чарбњо нестанд, иборат аст ин аденома бо аломатњои зиёдшавии
минералокортикоидњо зоњир мегардад. Омосњои бадзоти ќабати ќишрии
ѓадудњои болои гурда кам дида мешаванд. Онњо сохтори гуногун дошта бештар
бо хун реша медавонанд. Омосњои ќалбакии маѓзии ѓадудњои болои гурда
феохроматситома (аз юнонї phaios-сиёњ ва chroma-ранг) ном дорад. Ин омоси
њормонфаъол буда, одатан дар як тараф пайдо мешаванд. Сатњи буришаш
хокистарранг ва ё бур аст. Вай аз њуљайрањои дарози сафед (њуљайрањои бофтаи
хромаффиннї) ташкил ёфтааст. Њуљайрањо миќдори зиёди катехоламинњоро
њосил мекунанд, ки онњо сабабгори баланшавии фишори хун мегарданд. Омоси
бадзоти ќабати маѓзии ѓадуд, ки номи деохроматситомаи бадзотро дорад, бисёр
кам вомехўрад.
Тимус (ѓадуди душохашакл)
Омоси узвхосаи тимус тимома ном дорад. Ин омос аз лимфоситњо-тимосидњо ё
њуљайрањои турию њиљобӣ пайдо шуда, некзот ва бадзот пайдо шуда метавонанд.
Тимома бештар дар љавонон вомехўрад. Тимома дар миёнадевори пеш љойгир
шуда шакли гирењи пардапўшро дорад. Чунин намудњои тимомаро фарќ
мекунанд: 1. Тимомаи лимфоидї-ин омоси некзот буда сохтораш аз сохтори
тимус фарќ намекунад. Аломатњои атипизми њуљайравӣ на он ќадар аёнанд; 2.
Тимомаи бадзоти лимфоидї-бо гирење дар ѓадуд зоњир мегардад, ки он аз
тимосидњои атипї-љисмчањои атипии тимус (љисмчањои Гассаля) иборат аст. Ин
омос бо аломатњои миастения зоњир мегардад; 3. Тимомаи лифмоэпителиалї –ин
омоси бадзот буда аз њуљайрањои њиљобии атипї ташкил ёфтааст; 4. Тимомаи
њиљобӣ (эпителиалї)-баъзан омоси некзот ва бештар бадзот мебошад. Ин омос аз
њуљайрањои секунљаи њиљобї иборат буда, дар њолати бадзот гардиаш атипизми
њуљайравї зиёд мешаванд.
Ѓадуди зери меъда
Омосњои узвхосаи ѓадуди зери меъда аз њуљайрањои љазирачањои ѓадуд пайдо
шуда ба омосњои системаи АРИД дохил мешаванд. Аденомањои њуљайрањои
љазирачањо њормонфаъол буда номи инсулономањоро доранд. Се намуди
инсуломањоро фарќ мекунанд: 1)инсулома аз
-њуљайрањо-инсулин њосил
мекунанд; 2) инсулома аз -њуљайрањо глюкагон њосил мекунанд; 3)инсулома аз
-њуљайрањо гастрин њосил мекунанд.
Бета-инсулома бо гиперинсулинемизм ва гипогликемия, гама-инсулома бо
гипеглекимия ва (эпсинол)-инсуломаро инсуломаи улсерогенї ё синдроми
Эллисон-Золлингер меноманд. Намудњои бадзоти инсуломањоро инсуломањои
бадзот меноманд. Онњо метавонанд ќобилияти њормонфаъолии худро
нигоњдоранд.
Узвњои њозима (меъдаю рўдањо)
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Дар пардаи луобии меъда ва рўдањо омосии махсусро мушоњида кардан мумкин
аст, ки он номи карсиноидро доранд.
Карсиноид аз њуљайрањои энтерохромаффиннии Кулчиский пайдо мешавад. Ин
омос бештар дар рўдањо ва камтар дар меъда дида мешавад. Диаметри омос
асосан якчанд см-ро ташкил мекунад. Сатњи буриши омос ранги зард дошта аз
лоначањои њуљайрањои секунља иборат аст. Лоначањо аз њамдигар бо бофтаи
пайвандї људо шудаанд. Њуљайрањо дорои липидњое мебошад, ки ќобилияти
инкишофёбӣ доранд. Дар ситоплазмаи ин њуљайрањо донањои серотонинро дидан
мумкин аст, ки онњо реаксияи хромоффинию аргентаффинниро медињанд.
Њосилшавии сератанин сабаби пайдошавии синдроми карсиноидї мешаванд
(баландшавии фишори хун, садамаи дил, ба сар давидани хун ва ѓайра). Баъзан
карсиноид бадзот мешавад (карсиноиди бадзот) ва реша медавонад.
Гипофиз
Омосњои узвхосаи гипофиз аз њуљайрањи махсуси он пайдо мешаванд. Чунин
намуди аденомаи ин узвро фарќ мекунанд: хромофобї, эозинофилї ва базофилї.
Њар яке аз ин аденомањо њормон фаъол буда сабабгори пайдоиши синдромњои
махсус мегардад. Аденомањои њормонфаъоли гипофизро ба намудњои зерин
таќсим мекунанд: 1) сомататронї (аденомаи эозинофилї); 2) пролактинї
(хромофобї ё эозипофилї); 3) аденома аз њуљайрањое, ки АКТГ њосил мекунанд
(аденомаи хромофобї ё базофилї); 4) аденома аз њуљайрањое, ки њормони
тиреотропї њосил мекунанд (аденомаи хромофобї ё базофилї ) ; 5) аденома аз
њуљайрањое, ки њормони фолликулангезанда њосил мекунанд (аденомаи
хромофобї).
Аденомањои бадзоти (саратон) гипофиз њам вомехӯранд.
Эпифиз
Омоси узвхосаи эпифиз – пнеалома аз њиљоби ѓадудї ва невроглия ташкил
ёфтааст. Ин омос дар организм вайроншавии мубодилаи моддањо ва њормонњоро
ба амал меоварад.
Омосњои мезенхималї
Аз мезимхима дар онтогенез бофтаи пайвандї, рагњо, мушакњо, бофтањои узвњои
такяву ҳаракат, пардањои зардобї ва системаи хунофар пайдо мешаванд. Дар
њолатњои алоњида њуљайрањои он манбаи пайдоишии омос мегарданд. Омосњои
мезенхималї аз бофтањои фиброзї (пайвандї) чарбї, мушакї, рагњои хунгарду
лимфагард, бофтањои синовиалї (зулолї), мезателиалї, устухонї ва тағоякӣ
пайдо мешаванд. Намудњои асосии ин гурўњои омосњо дар љадвали 9 оварда
шудааст.
Омосњои мезенхималї
Манбаи омосњо

Омосњои некзот

Омоњои бадзот
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Бофта фиброзї (пайвандї)
Бофтаи чарбї
Бофтаи мушакї
Рагњои хунгард
Рагњои лимфагард
Пардањои
(синовиалї)
Бофтаи мезатеалї
Бофтаи устухон

зулолї

Фиброма: сахт, мулоим,
десмоид
Дерматофиброма
(гистиоцитома)
Липома
Гипернома
Лейомиома
Рабдомиома
Омоси њуљайрањо доначадор
Гемангиома:
капиллярї,
варидї, носурї (кавернозї)
гемангиопериситомаи
некзот.
Омоси гломусї (гломусангиома)
Лимфангиома
Синовиомаи некзот
Мезетелиомаи некзот
Остеома,
остеобластомаи
некзот
Хондрома,
хандропластомаи некзот.

Фибросаркома:
тафриќашуда, нотафриќа
Дерматофибромаи варам
(гистиоситомаи бадзот)
Липосаркома
Гиберномаи бадзот
Лейомиосаркома
Рабдомисаркома
Омоси
бадзоти
њуљайрањои доначадор
Ангиосаркома:
гемангиоэндотелиомаи
бадзот,
геменгиоперицитомаи
бадзот
Лимфангиосаркома
(лимфангиоэндотелиомаи
бадзот)
Синовиомаи бадзот
Мезотелиомаи бадзот
Остеосаркома
Хондросаркома

Омосњои некзот
Фиброма- омоси бофтаи фиброзї мебошад. Љойгиршавии омос гуногун буда,
бештар дар пўст, рањм (бо нумӯи њуљайрањои мушакї), ѓадуди сина ва дигар узвњо
пайдо мешавад. Дар пўст фиброма дар поякча нишастааст. Агар фиброма дар
асоси косаи сар, найчаи њаромаѓз ё косахонаи чашм пайдо шавад, пас метавонад
боиси таѓйироти хатарноки фаъолияти ин узвњо гардад.
Омос аз гирењи бофтаи пайвандии тафриќашуда иборат буда (расми 88), нахњои
бофта бетартибона ба њар тараф љойгир шудаанд (расми 89). Чунин намуди
фибромаро фарќ мекунанд: сахт бо бартарии нахњои колагенї нисбат ба
њуљайрањо ва мулоим бо бартарии њуљайрањои монанди фибробластњою
фиброситњо нисбат ба нахњои бофта.
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Расми 88. Фиброма.

Десмоид- ин як намуди махсуси фиброма буда бештар дар девори пеши шикам
љойгир мешавад. Ин омос сахт буда дар баъзе њолат афзоиши инфилтративї
дорад. Баъди гирифта партофтанаш такроран пайдо шуда метавонанд. Вай бештар
дар занњо дида шуда ваќти ҳомиладорї њаљми омос калон мешавад.
Дерматофиброма (гистиоситома)- намуди гирењи на он ќадар калонро дорад.
Сатњи буришаш ранги зард ё бурро дорад. Ин омос асосан дар пўсти пойњо пайдо
мешавад. Омос аз капиллярњои зиёд ва бофтаи пайвандии дорои њуљайрањои
фибробластї, гистиоситу макрофагњо ва фиброситњо ташкил ёфтааст. Барои ин
омос њуљайрањои калонљуссаи бисёрядродоре, ки дар ситоплазмашон чарбњо ва
гемосидерин мављуд аст, хос мебошад (њуљайрањои Тутон). Аз љињати бартарии
чарбњо ва ё гемосидерин дар ситоплазмаи њуљайра чунин намудњои онро фарќ
мекунанд: чарбї (липидї ), сидерофилї ва омехта.
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Расми 89. Фибромиомаи гиреҳмонанди бачадон (дар буриш).

Липома- омоси ягона ё сершумори бофтаи чарбӣ буда намуди гирењро
(гирењњоро) дорад. Ин омос аз ќисмчањои нодурусти чарбї гуногуннамуд ва
гуногунандоза иборат аст. Дар баъзе њолат липома њудуд надошта дар байни
мушакњо афзоиш меёбад ва сабаби атрофияи онњо мегардад (липомаи
дохилимушакї ва ё липомаи афзоянда). Агар гирењњои липома дарднок бошанд,
пас ин касалиро касалии Деркума меноманд. Гибернома омоси камвохўрандаи
чарби сиёҳтоб мебошад. Намуди гирењдошта аз ќисмчањо ва ё њуљайрањое, ки аз
њуљайрањои доирашакл ё бисёркунља иборатанд, ташкил ёфтааст.
Лейомиома-омоси мушакњои суфта-аз бандчаи њуљайрањои мушакие, ки ба њар
тараф майл доранд, иборат аст. Стромаи омосро бофтањои пайвандї ва рагњои
хунгарду лимфагард ташкил кардаанд. Агар строма бартарї дошта бошад, пас ин
омосро фибромиома меноманд. Лейомиома метавонад нињоят калон шавад ва
асосан дар батн љойгир аст. Баъзан дар фибромиома мавт, носурњо ва гиалиноз ба
амал омада метавонанд.
Рабдомиома-омоси мушакњои кундаланги рахдор аст. Њуљайрањои омос ба
њуљайрањои эмбрионалї торњои мушакњо ва миобластњо монандї доранд. Ин омос
бештар бо њамроњи дигар нуќсонњои узвњо пайдо мешавад. Масалан,
рабдомиомаи мушаки дил бештар дар њолати вайроншавии афзоиши маѓзи сар
(склерози туберозї) ба амал меояд.
Омоси њуљайрањои доначадор (омоси Абрикосов) одатан на он ќадар калон буда,
бо парда пўшида аст ва дар забон, пўст ва сурхрўда пайдо мешавад. Ин омосро
якумин бор А. И. Абрикосов соли 1925 ба ќалам гирифта тахмин намуд, ки он аз
миобластњо ба вуљуд меояд (миома аз миобластњо) аммо солњои охир
мулоњизањое пайдо шудаанд, ки гўё ин омос аз гистиоситњо ва нейронњо ба амал
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меояд. Омос аз њуљайрањои доирашакле, ки дар ситоплазмаашон доначањои хурд
мављуданд, иборат аст.
Гемангиома-ин мафњуми љомеъ аст. Ба он дигаргунињои дисэбриоплатикї ва
бластомозї дохил мешаванд. Чунин намудњои ин омосро фарќ мекунанд:
капиллярї, варидї, кавернозї ва гемангиопереситомаи некзот.
Гемангиомаи капиллярї- дар пўст, пардањои луобии узвњои њозима ва љигар
дида мешавад. Бештар дар кўдакон вомехўрад. Ин омос намуди гирењи сурх ва ё
кабудро дошта сатњаш суфта, дурушт ё пистонакдор мешавад. Омос аз
капиллярњои сершохае, ки якчанд њуљайрањои эндотелї иборатанд, ташкил
ёфтааст, стормааш ковок ва фиброзӣ мебошад.
Гемангиомаи варидї- намуди гирењро дошта аз ковокињои раге, ки девори
тунуки варидмонанд доранд, иборат аст. Гемангиомаи кавернозї дар љигар, пўст,
устухонњо, мушакњо, узвњои њозима ва маѓзи сар дида мешавад. Намуди гирењи
сурхи кабудчатобро дошта аз бофтањои атроф бо парда мањдуд карда шудааст.
Ин омос аз ковокињои калони ранги пур аз хуни лахтабаста ва ё моеъи сиёҳ
иборат аст.
Гемангиопериситомаи некзот- омоси рагӣ буда бештар дар пўст ва табаќаи
мушакњои дастњою пойњо љойгир аст. Сохтори омосро капиллярњои бетартибона
љойгиршуда ташкил мекунанд. Атрофи капиллярњоро периситњои нумӯъгардида
фаро гирифтаанд. Дар байни њуљайрањо тӯри нахњои аргирофилӣ намӯдоранд.
Омоси гуломусї- (гуломус-ангиома) дар пўсти панљањои дастњо ва пойњо пайдо
мешавад. Ин омос аз рагњои гуногуни бо эндотелия пўшида иборат буда, атрофи
онњоро њуљайрањои эпителиодї фаро гирифтаанд (ҳуљайрањои гуломусї). Омос аз
асабњо бой аст.
Лимфангиома- аз рагњои лимфавї пайдо мешавад. Сохтори лимфангиома аз
рагњои зиёди лимфавї, ки бетартибона ба њар тараф афзоиш ёфтаанд, иборат аст.
Дар натиља дар узв гирењча њосил мешавад (дар забон –макроглоссия ва дар лабмакрохейлия). Сатњи буриш аз ковокињои гуногуни пур аз лифа иборат аст.
Синовиомаи некзот аз унсурњои пардаи зулолаи пойњо пайдо мешавад. Омос аз
њуљайрањои калони бисёркунљае, ки сохтори алвеоламонанд њосил мекунанд,
ибора аст. Дар байни ин њуљайрањо њуљайрањои калонљусса дида мешаванд
(гигантома). Дар байни њуљайрањо бандчањои бофтањои пайвандӣ љойгиранд.
Шумораи рагњо дар ин омос каманд. Дар баъзе маврид дар маркази омос
њуљайрањои ксантомї вомехўранд.
Мезотелиомаи некзот- омос аз бофтаи мезотелиалї пайдо мешавад. Одатан ин
омос монанди гирењи сахт дар пардањои зардобї (љанаба) дида мешавад. Сохтори
микроскопияш ба сохтори фиброма монанд аст (мезотелиомаи фиброзї). Дар
байни омосњо устухонњо, мувофиќи табаќабандии Байналмиллалї чунин
намудњоро људо мекунанд-омосњои устухонњосилкунанда, таѓояњосилкунанда,
омоси њуљайрањои калонљусса ва омосњои маѓзи устухонї.
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Ба омосои некзоти устухонњосилкунанда остеома ва остеобластомаи некзот ва ба
омосњои таѓоякњосилкунанда-хондрома ва хондробластомаи некзот дохил
мешаванд.
Остеома дар устухонњои найчашакл ва исфандљї ва асосан дар устухонњои
косаи сар пайдо мешавад. Остеома берун аз устухон дар забон ва ѓадуди сина
вохўрда мешавад ду намуди остеомањоро фарќ мекунанд-исфанљї ва љафсї.
Остеомаи исфанљї аз болорчањои устухони бетартибона љойгир шуда иборат буда
байни болорчањоро бофтаи пайвандӣ пур карда аст. Остеомаи љафсї асосан аз
устухоне иборат аст, ки сохтори устухон худашро гум кардааст.
Остеобластомаи некзот аз болорчањои устухонї, ки дар байнаш рагњои зиёд ва
бофтањои њуљайравию нахї бо њуљайрањои калонљуссаи бисёрядродор
(остеокластњо) мављуданд, иборат аст.
Хондрома-омосе, ки аз таѓояки гиалинї пайдо мешавад. Ин омос дар панљањои
дасту пой, фиќрањ (мӯњрањо), тана ва устухонњои кос пайдо шуда, ранги таѓояки
гиалиниро доранд. Агар омос дар атрофии устухон љойгир бошад, онро
экхондрома ва агар дар маркази устухон љой гирад онро энхондрома меноманд.
Хондрома аз њуљайрањои болиѓи таѓоки гиалинӣ, ки бетартибона љойгиранд,
иборат аст. Стромааш онро моддаи базофилӣ (асосї) ташкил мекунад. Хондромаи
некзот аз хондромањо бо мављудияти хондробластомањо ва моддаи хондроидии
мобайнї фарќ мекунад. Дар ин омос миќдори остекластњо зиёд аст. Омоси
њуљайрањои калонљусса (ба ќисмати «касалињои системаи дандон, љоѓ ва узвњои
ковокии дањон» назар кунед).
Омосњои бадзот
Омосњои бадзот аз њуљайрањои ноболиѓи мезенхима (њуљайрањои танаї, њуљайрањо
пешина) пайдо мешаванд. Онњо бо атипизми баланди њуљайравї фарќ мекунанд.
Барои муайян намудани манбаи пайдоиши ин омосњо усулњои гистохимиявї,
иммунологї, микроскопияи электронї, парвариши њуљайравї ва ѓайрањоро
истифорда кардан лозим меояд. Омосњои бадзоти мезенхимиалиро бо истилоњи
«саркома» ифода мекунанд. Сатњи буриши ин омос ба гўшти моњї монандї
дорад. ( аз юнонї sarco-гўшт). Саркома одатан дар хун реша медавонад.
Фибросаркома-омоси бадзоти нахии бофтаи пайвандӣ буда бештар дар китф ва
ѓафсии мулоимии бофтањои рон пайдо мешавад. Баъзан омос мањдуд буда намуди
гирењро дорад, дар дигар маврид сарњадњои он номуайян мебошанд, зеро вай ба
бофтањои атроф реша медавонад. Ин омос аз њуљайрањои ноболиѓи
фибробластмонанд ва нахњои коллаген ташкил ёфтааст. Аз љињати меъёри болиѓї
ва мутаносибии унсурњои њуљайравию нахӣ ду намуди фибросаркомаро фарќ
мекунанд: тафриќашуда ва нотафриќа. Фибросаркомаи тафриќашуда сохтори
њуљайравию нахӣ дошта (фибросаркомаи њуљайравию нахї расми 90), ќисми нахї
нисбати ќисми њуљайравї бартарӣ дорад. Фимбросаркомаи нотафриќа асосан аз
њуљайрањои чандхелаи дорои митозњои зиёд, иборат аст (саркомаи њуљайравї
расми 91). Ин фибросаркома хеле бадзот буда бештар реша медавонад. Саркомае,
ки аз њуљайрањои доирашакл ва ё њуљайрањои мухталиф иборатанд, гистогенези
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гуногун ва номуаяйн доранд. Дерматофибромаи варам (гистиоситомаи бадзот)
афзоиши суст дошта, на њама ваќт реша медавонад. дерматофибромаи варам аз
дерматофиброма (гистиоситома) ба њуљайрањои фибробластмонанди дорои
митозњо буда, фарќ мекунанд.

Расми 90, 91. Фибросаркома: а - болиғ (саркомаи ҳуҷайра-нахӣ); б - пасттафриқа (саркомаи
ҳуҷайравӣ).

Липосаркома (Липомаи миобластї)-омоси бадзоти бофтаи чарбї буда, кам
вомехўранд. Афзоишаш калон буда, сатњи буришаш равѓанист. Ин омос аз
липоситњои гуногун болиѓ ва липобластњо иборат аст. Чунин намудњои
липосаркомањоро фарќ мекунанд: 1) асосан баланд тафриќашуда; 2) асосан
миксоидї (љанинї); 3) асосан аз њуљайрањои доирашакл; 4) асосан аз њуљайрањои
чандхела.
Липосаркома суст афзоиш ёфта дурру дароз реша намедавонад.
Гиберномаи бадзот- омосе, ки аз чарби сиёҳтоб пайдо мешавад. Аз гиберномањо
бо њуљайрањои чандхела ва калонљусса фарќ мекунад.
Лейомиосаркома- омоси бадзоти њуљайрањои мушакњои суфта мебошад.
(лейомиомаи бадзот) аз лейомиома бо меъёри баланди атипизми њуљайравї ва
бофтагї бо шумораи зиёди митозњои типї ва ѓайритипї фарќ мукунад. Баъзан
меъёри атипизм чунон баланд мешавад, ки гистогенези омосро муайян кардан
номункин мегардад.
Рабдомиосаркома- омоси бадзоти мушакњои кундаланграх аст (рабдомиомаи
бадзот). Сохтораш чандхелњуљайравї буда њуљайрањояш монандии худро ба
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њуљайрањои мушаки кундаланграх гум карданд. Аммо монандии баъзе њуљайрањо
ба њуљайрањои мушаки кундаланграх бо истофодаи усулњои иммуноњистокимиёвї
имконият медињанд, ки ин омосро ташхис намоем.
Омоси њуљайрањои донадори бадзот- ин шабењи бадзоти миомаи аз миобластњо
ё омоси Абрикосов (миобластомаи бадзот) буда, нињоят кам вомехӯрад. Ин омос
ба рабдомиомаи бадзот монанд аст. Њуљайрањои ѓайритипї дар ситоплазмаашон
донача доранд.
Ангиосаркома-омоси бадзоти рагӣ буда, аз њуљайрањои ѓайритипии эндотелиалӣ
ва переситї бой аст. Дар њолати аввал омосро гемангиоэндотелиомаи бадзот ва
дар њолати дуюм –гемангиопериситомаи бадзот меноманд. Омос нињоят бадзот
буда барваќт реша медавонад.
Лимфангиосаркома дар асоси бозмонии давомнокии лимфа ба амал омада аз
рахнањои лимфавї ва њуљайрањои ѓайритипии нумӯъшудаи эндотелиалї иборат
аст (лимфагиоэндотелиомаи бадзот).
Саркомаи зулолї (синовиалї) –синовиомаи бадзот асосан дар буѓумњои калон
дида мешавад. Ин омос сохтори мухталиф дорад: дар баъзе њолат њуљайрањои
сафед, сохторњои ѓадудї ва носурњо бартарї дошта дар дигар њолат бошад
њуљайрањо ѓайритипии фибробластмонанд ва нахҳои коллагенї зиёданд.
Мезотелиомаи бадзот дар сифоқ, камтар дар љанаба ва пардапўши дил пайдо
мешавад. Ин омос аз њуљайрањои калони ѓайритипии сафед иборат буда, онњо
сохторњои болорї ё пистонакиро ташкил мекунанд (мезителиомаи њиљобї).
Остеосаркома (саркомаи остеогеннї)-омоси бадзоти устухонњо аст. Омос бо
њуљайрањои моддаи устухонї ва болорњои устухонї, ѓайритипї зоњир мегардад.
Барои ин омос њуљайрањои ѓайритипии остеобластї бо шумораи зиёди митозњо
хос аст. Аз љињати бартарии њуљайрањои устухонњосилкунанда ва
устухонхаробкунанда, ду намуди остиосаркомаро фарќ мекунанд: остебластї ва
остеокластї
Хондросаркома-афзоиши суст дошта бисёр дер реша медавонад. Дар ин омос
њуљайрањои гуногун бо митозњои ѓаритипї моддаи мобайнии таѓоякї,
луобњосилкунї ва мавтро мушоњида кардан мумкин аст.

Омоси бофтаи меланинњосилкунанда
Њуљайрањои меланинњосилкунанда аз асаб пайдо шуда (меланоситњо) манбаи
омосњо шуда метавонанд. Аз ин њуљайрањо ташкилањо омосмонанд-невусњо ва
омоси асосї-меланома пайдо мешаванд.
Невусњо дар пўсти рўй ва тана ба ташкилањои барљастаи сиёњ зоњир мегардад.
Чунин намудњои невусњоро фарќ мекунанд: 1) марзї (сарњадї); 2) дохилипўстї
(дохилидермавї); 3) мураккаб (омехта); 4) эпителиоидї (њиљобї) ва ё
дукњуљайравї; 5) кабуд (А.К.Апатеко).
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1. Невуси марзї бо њуљайрањои невусие, ки ба монанди њуљайрањо дар сарњади
эпидермис ва дерма љойгиранд, зоњир мегардад.
2. Невуси дохилипўстї бештар вохўрда аз лоначањо ва ё танобњои њуљайрањои
невусї иборат аст ва танњо дар дохили дерма љойгир аст. Њуљайрањои невусї
дорои меланини зиёданд. Баъзе њуљайрањои калонљуссаи бисёрядро вомехўранд.
3. Невуси мураккаб аломатњои њам невуси марзї ва њам дохипўстиро дорад.
(невуси омехта).
4. Невуси эпителиодї ва ё дукњуљайравї бештар дар рўи кўдакон (невуси
ювенилї) пайдо шудан аз њуљайрањои эпителиоиди сафед ва ё дукмонанд иборат
аст. Дар ин омос њуљайрањои калонљуссаи бисёрядродор, монанди њуљайрањои
Пирагову Лангханс ё њуљайрањои Тутон, дида мешаванд. Меланин дар ин
њуљайрањо кам ва ё тамоман нест. Њуљайрањои невусї дар њудуди эпидермису
дерма лоначањо њосил мекунанд.
5. Невуси кабуд бештар дар пўсти сурин ва пойњои одамони 30-40 сола дида
мешавад. Ин омос аз гирењи кабудчатоб иборат аст. Омос аз меланоситњои
дарозшакли нумӯгардида ташкил ёфта, ба дохили чарби зери пўст афзоиш меёбад.
Бо сохтори худ невуси кабуд ба меланома монандї дорад, аммо некзот камтар
такроран пайдо мешавад.
Меланома (меланобластома, меланомаи бадзот, меланокарсинома)-омоси
бадзотии бофтаи меланинњосилкунанда буда, нињоят бадзот аст ва тез реша
медавонад. Ин омос дар пўст, пардаи пигментии чашмњо, пардањои маѓзи сар,
ќабати маѓзии ѓадудњои болои гурдањо ё камтар дар пардањои луобї пайдо
мешавад. Меланома аз невус пайдо шуданаш мумкин аст. Бисёрии меланомањо
дар пўсти рўй, пойњою дастњо ва тана дида мешаванд. Меланома метавонад
монанди доѓи сурхчатобе, ки дар марказаш холчаи сиёњ дорад, шавад (меланомаи
рўякии густурда) ва ё монанди гирењи калони сиёњчатоб бошад (меланомаи
гирењї). Ин омос аз њуљайрањои дукмонанд ё чандхела иборат аст (расми 92). Дар
ситоплазмаи њуљайрањо меланини рангааш зардчатоб дида мешавад. Дар баъзе
сурат меланомањои бепигмент вомехўранд. Дар омос шумораи митозњо зиёданд.
Баъзан дар омос хунрезиш ва мавт мушоњида мешавад. Дар њолати мавт миқдори
зиёди меланин ва промеланин њосил мешавад, ки он ба меланинемия (зиёдшавии
меланин дар хун) ва меланинурия (зиёдшавии меланин дар пешоб) меоварад.
Меланома барваќт бо хун ва лимфа реша медавонад.
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Расми 92. Меланома.

Омосњои системаи асаб ва пардањои маѓзи сар
Омосњои системаи асаб гуногун буда аз унсурњои људогонаи системаи асаб пайдо
мешаванд: марказї, вегетативї ва ноњиявї. Омосњои системаи асабро бо омосњои
болиѓ ва камболиѓ, некзот ва бадзот људо кардан мумкин аст. Аммо омосњои
маѓзи сар ва њароммаѓз ба афзоиши суст нигоњ накарда бадзотанд, зеро онњо ба
марказњои њаётан зарур фишор оварда фаъолияти онњоро вайрон мекунанд.
Омосњои системаи маркази асаб ба нейроэктодермавї ва менингорагї (пардаю
рагї) људо карда мешаванд
Омосњои нейроэктодермавї
Омосњои нейроэктодермавии (нейроэпителиалї) маѓзи сар ва њароммаѓз аз
њосилањои нейроэктадерма пайдо шуда, узвхоса мебошанд. Онњо нисбат ба дигар
омос узвњо бештар дизонтогенетї буда аз боќимондањои њуљайрањои пешинаи
унсурњои болиѓи системаи марказии асаб пайдо мешаванд. Бинобар њамин
гистогенези онњоро муайян намудан душвор аст. Таркиби њуљайравии ин омосњо
ба даврањои муайяни афзоиши унсурњои нейрогенї ва глиалии системаи асаб
мувофиќат мекунад. Омосњои нейроэктодермавиро ба чунин намудњо људо
мекунанд: 1) астроситї; 2) олигодендроглиалї; 3) эпендимавї ва омосњои њиљоби
хорион; 4) нейронї; 5) камтафриќа ва ё эмбриоалӣ.
Омосњои бадзоти нейроэктодермавї бештар дар њудуди ковокии косахонаи сар ва
камтар ба дигар узвњо реша медавонад.

Омосњои астроситарї
Омосњои астроситариро (глиомӣ) ба омосњои некзот-астроситома ва бадзотастробластома (астроситомаи бадзот) људо мекунанд. Астроситома яке аз омосњои
некзоти нейроэктодермавї буда бештар дар љавонон ва кўдакон вомехўрад.
184
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Астроситома дар ќисмњои маѓзи сар пайдо мешавад. Диаметри омос 5-10 см буда,
њудудаш аз бофтаи атроф номуайян аст. Сатњи буришаш якхела буда, баъзан
носурњо дида мешаванд.
Омос аз рагњо камбаѓал буда суст афзоиш меёбад ва аз астроситњо пайдо
мешавад. Се намуди гистологии ин омосро фарќ мекунанд: нахї (фибриллярӣ),
протоплазматикї ва фибриллярию протоплазмативї (омехта).
Астроситомаи фибриллярї аз нахњои глиалї бой буда, шумораи њуљайрањои
астроситї каманд (расми 93). Астроситомаи протоплазматикї аз њуљайрањои
гуногунандозаи шохадоре, ки ба астроситњо монанданд, ташкил ёфтааст.
Шохањои њуљайрањо тӯри зиче њосил мекунанд.

Расми 93. Астроситома.

Астроситомаи фиблиллярию протоплазматикї (омехта) аз астроситњо ва
њуљайрањои глиалии шохадор, ки мутаносибан љойгиранд, иборат аст.
Астробластома (астроситомаи бадзот) кам мушоњида мешавад. Ин омос аз
њуљайрањои чандхела иборат буда, тез меафзояд ва бо роњи моеъи маѓзи сар
(ликвор) реша медавонад.
Омосњои олигодендроглиалї
Дар байни омосњои олигодендроглиавї омосњои некзот-олигодендроглиома ва
бадзот- олигодендроглиобластомаро фарќ мекунанд.
Олигодендроглиома –глиомаи некзот буда, намуди лонае, ки аз бофтаи
хокистарранги сурхчатоб ташкил ёфтааст, дорад. Ин омос аз њуљайрањои на он
ќадар калони доирашакл иборат аст.
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Омосњои нейроналї
Ба омосњои нейроналї ганглионевромањо (ганглиоситома), ганглионейробластома
(ганглиоситомаи бадзот) ва нейробластома дохил мешаванд.
Ганглионеврома (ганглиоситома)- омоси некзот буда, дар ковокии меъдачаи сеюм
ва камтар дар нимкураи маѓзи калон љойгир аст. Аз њуљайрањои болиѓи ганглиозї
ташкил ёфтааст. Њуљайрањои омос бетартибона дар байни бандчањои глиалї
љойгиранд.
Ганглионейробластома- намуди бадзоти ганглионевромањо (ганглиоситомаи
бадзот) – омоси нињоят камвохӯрандаи системаи марказии асаб мебошад. Ин омос
аз њуљайрањои чандхела зоњир гашта ба глиомаи бадзот монанд аст.
Нейробластома- бадзоттарин омоси маѓзи сар ба њисоб меравад. Бештар дар
кӯдакон дида мешавад. Ин омос аз њуљайрањои калоне, ки ядрои пуфакмонанд
доранд, иборат аст. Шумораи митозњо зиёд аст ва њуљайрањо монанди синсития
меафзоянд. Омос аз рагњои тунукдевор бой аст.
Омосњои камтафриќа ва эмбрионалї (љанинї)
Ба ин омосњо медуллобластома ва глиобластома дохил мешаванд.
Медуллобластома- аз њуљайрањои ноболиѓ- медуллобластњо ташкил ёфтааст,
бинобар њамин бадзотиаш нињоят баланд аст . Омос бештар дар кирми маѓзча
љойгир мешавад. Бештар дар кӯдакон дида мешавад.
Глиобластома – омоси бадзоти маѓзи сар буда, бештар дар одамони 40-60 сола
вомехӯрад. Ин омос асосан дар моддаи сафеди маѓзи сар пайдо мешавад. Омос
ѓизлати мулоим дошта сатњи буришаш њарранга аст. Дар сатњи буришаш
лоначањои хунрезиш ба чашм намоёнанд. Њудудњои омос ноаёнанд. Вай аз
њуљайрањои гуногунандозае, ки дар ситоплазмашон гликоген бисёр аст, иборат
аст.
Омос тез меафзояд ва дар давоми 4-5 моњ ба марг мерасонад. Решадавонї фаќат
дар њудуди маѓзи сар мушоњида мешавад.
Омосњои менингорагї (пардаю рагї)
Омосњо аз пардањои маѓзи сар пайдо мешавад. Дар байни онњо бештар
менингиома ва саркомаи менингиалї вохӯрда мешаванд.
Менингиома- омоси некзоти њуљайрањои пардаи мулоими маѓзи сар мебошад.
Агар менингиома аз њуљайрањои анкабутия пайдо шавад, пас онро
арахноидэндотелиома меноманд. Омос намуди гирењи сахтро дошта бо пардаи
сахт ё мулоими мағзи сар пайваста аст. Ин омос аз њуљайрањои эндотелимонанд,
ки
ташкилањои
лоначагӣ
њосил
мекунанд
(арахноидэндотелиомаи
менинготелиоматозї). Дар ин сохторњо љамъшавии оњакро мушоњида кардан
мумкин аст (ҷисмчањои псаммомї). Менингиома метавонад аз бандчаи њуљайрањо
ва нахњои бофтаи пайвандї ташкил ёфта бошад (арахноидэндотелиомаи фиброзї).
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Саркомаи менингиалї- намуди бадзоти менингиомањост, ин омос метавонан
намуди фибросаркомањо ва ё саркомањои чандхелњуљайравиро дошта бошад.
Омосњои системаи вегетативии асаб
Омосњои системаи асаби вегетативӣ аз њуљайрањои гуногунболиѓи ганглияњои
симпатикї (симпатогония, сипатобластњо, ганглионейроситњо) ва њуљайрањои
ѓайрихромаффинии параганглияњо (гломусњо) пайдо мешаванд. Ба ин омосњо
омоси некзот- ганглионеврома (параганглиомаи ѓайрихромаффинии некзот
(хемедектома), параганглиомаи ѓайрихромаффинии бадзот ганглионейробластома
ва симпатобластома дохил мешаванд.
Параганглиомаи ѓайрихромаффинии некзот (хемодектома) бо аломатҳои
морфологии худ ба омосҳои системаи АРИД (апудомахо) монанд буда, фаъолияти
ҳосил кардани сератонин ва ҲАКТ-ро дорад.
Омос андозаи калон дошта, дар паси сифоќ (пардаи шикам) љойгтр мебошад.
Сохтори ин омос алвеолярї ва ё болорї буда, дорои шумораи зиёди рагҳои
синусоидист.
Параганглиомаи ѓайрихромаффиннии бадзот – камвохӯрда буда аз хуљайрахои
мухталиф иборат аст. Афзоишаш инфилтративї буда, бо лимфа реша медавонад.
Симпатобластома- ин омос нихоят бадзот буда, бештар дар кӯдакони хурд дида
мешавад.
Омосхои системаи канории асаб
Омосҳои системаи ноҳиявии асаб аз асабпардаҳо пайдо мешаванд. Ба онхо
омосхои некзот –неврилемимома (шваннома), нейрофиброма, нейрофиброматоз
(касалии Реклилнгхаузен) ва бадзот- шванномаи бадзот ва саркомаи нейрогенї
дохил мешаванд.
Неврилеммома (шваннома) бештар вомехӯрад. Омос аз хуљайрахои дукмонанде,
ки хастаи чубчамонанд доранд, иборатанд. Хуљайра ва наххо бандчахое ташкил
мекунанд, ки онхо сохтори
«панљарамонанд» доранд ва ќатори ҳастаҳои
чӯбчамонанд ё љисмчахои Верокаи номида мешаванд.
Нейрофиброма-ба пардаи асаб пайвастагӣ дорад. Омос аз
хуљайраҳои асаб, љисмчаҳо ва нахҳо ташкил ёфтааст.

бофтаи пайвандї,

Нейрофиброматоз- (касалии Реклингхаунзен)- касалии густурда буда, бо
нейрофибромахои сершумор ва дигар нуќсонҳо зохир мегардад. Ду намуди
фиброматозро фарќ мекунанд: ноҳиявї ва марказї.
Неврилеммомаи бадзот- ( саркомаи нейрогенї) омоси камвохӯрда аст. Барои ин
омос хуљайрахои мухталиф ва ѓайритипї, шумораи зиёди симпластҳои
бисёрҳастадор ва сохторҳои «панљарамонанд» хос аст.
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Омосҳои системаи хун
Омосҳои системаи хун ба омосхои густурда (системавї) ё лейкозҳо ва ноҳиявї
(регионарї) ё лимфомаҳои бадзот људо карда мешаванд (ба ќисмати касалиҳои
хун назар кунед).
Тератомањо
Тератомахо (аз юнонї teratos- маслуќ, бадафт) дар асоси кандашавии яке аз
бластомерҳои тухм пайдо шуда, аз як ё якчанд бофтаҳо иборатанд. Тератомаҳо
омосҳои болиѓ ва некзотанд, аммо онҳо метавонанд ба омосҳои бадзот табдил
ёбанд- тератобластомаҳо.
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