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САРСУХАН
Тоxикон баъди [азор соли бедавлатb соли 1991 бори дигар со[иби давлати
мустаrили худ гардидаанд. Дар

арсаи олам акнун тоxиконро [амчун давлати

со[ибихтиёр мешиносанд. Забони давлатии кишвар 22-июли соли 1989 бо rарори
махсус забони тоxикb эълон гардид.
Забони форсии тоxикb дар тeли rарн[о забони давлатии хонигари[ои туркнажод ба [исоб мерафт. {амаи [уxxат[о, санаду мактуб[о ва коргузорию дафтардорb
бо забони форсии тоxикb сурат мегирифт. Бо ин забон дар давоми садсола[о [азорон асар[ои илмию адабb навишта шудаанд, ки то имрeз а[амияти умумибашарии
худро ниго[ медоранд.
Давра[ои инкишофи илми тибро дар таърихи тамаддуни мардуми тоxику форс
муайян кардан душвор аст, вале таърихнигарон ривоxу равнаrи онро [анeз ба а[ли
Сосониён нисбат меди[анд. Аз адвори мазкур то ба мо китоб[ои фаровоне дар ин
со[а тасниф шудаанд, ки имрeз низ rимати илмии худро гум накардаанд ва олимону
табибони мамлакат[ои гуногуни дунё аз он[о истифода мебаранд. Бештари осори
тиббие, ки ба забон[ои форсию арабb тасниф шудаанд, ба rалами олимони Мовароунна[р тааллуr доранд.
Мовароунна[риён доир ба масъала[ои умумии тиб, дастур[ои таълимb ва давои бемори[ои xудогона мероси uанb боrb гузоштаанд. Намунаи маъруфтарини
он[о «Китоб – ул – xадарb и - ал[асаба»(китоб доир ба бемори[ои наuзак ва сурхча)
– и Му[аммад Закариёи Розb, «Ал rонун фиттиб», «Китоб – ун - наxот», «Китоб –
ул – адвият – ил - rалбия» (китоб доир ба давои дил)- Шайхурраис Абeалb ибни Сино, «{идоят – ул – мутаалимин – фи – т – тиб(б)» (дастур барои толибилмони тиб)и Абeбакр А[мади Ахавайнии Бухороb, «Китоби гунна ва муна» (китоб доир ба
ранги рeй ва узв[ои дохилии бадан) – и Абдумансури Бухороb, «Китоб – ул[авомил» (китоб доир ба [омилагb) – и Бобо Ба[роми Хоразмb ва амсоли ин[о.
Мутаассифона, бо сабаб[ои маълум то сол[ои охир нисбати мероси гузаштагон муомилаи сард доштем, аз ин сабаб rисми зиёди мероси ниёгон, аз xумла адабиёти тиббb ба гeшаи фаромeшb афтид. Шояд асари ин бошад, ки имрeз тоxикон аз
тибби гузашта ба rадри кофb ого[b надоранд.
Маrоми давлатиро касб кардани забони тоxикb тантанаи хирад, му[имтарин
воrеаи тарихиест, ки тайи да[сола[ои зиёд ба вуreъ пайвастааст.
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Гистология (бофташиносb) [амчун фанни морфологии асосb барои ташаккули
xа[онбинии илмb оид ба rонуният[ои сохт ва [аёти организм[ои зинда асоси
му[имтарини илм[ои тиббию биологb ба [исоб меравад.
Гистологияи (бофташиносb) – и муосир шартан аз чор фасли асосb:ситология
([уxайрашиносb), эмбриология (xаниншиносb), гистологияи умумb (бофташиносии умумb) ва гистологияи xузъb (бофташиносии xузъb ё ин ки сохти микроскопии
анатомияи узв[о) иборат аст.
А[амияти [уxайрашиносb, xаниншиносb ва бофташиносии умумию xузъb аз
он иборат аст, ки он[о барои тибби муосир ва биология истифода бурдани усул[ои
бофташиносb ва фа[миши бисёр rонуният[ои инкишофи организм[ои зиндаро имконпазир мегардонанд. Дар ин асос барои дахолат кардан ва дигаргун сохтани [одиса[ои [аётb ба дараxаи [уxайра, му[андиси [уxайравb, таuйир додани вирса[о
(ген[о), усул[ои нав ба нави замонавb ба монанди бордоркунии сунъиро имконпазир мегарданд.
Аз ин ли[оз, то [ол китоби дарсии асосb ба забони тоxикb аз бофташиносb
вуxуд надошт ва ин кeшиши муаллиф rадами нахустин буда, он дар асоси таxрибаи
зиёда аз 45- солаи таълими фан дар Донишго[и давлатии тиббии Тоxикистон ба номи Абeалb ибни Сино гирд оварда, навишта шудааст.
Бофташиносb [амчун фанни умумибиологb барои донишxeёни курс[ои якум
ва дуюми факултет[ои умумитиббb, стоматологb ва нига[дории тандурустии
xамъиятb, факултети биологияи донишго[[о ва коллеx[ои тиббb дар асосb барномаи давлатb, [амчун фанни таълимb тавсия шудааст.
Бофташиносb асоси назариявии тамоми фан[ои тиббию биологb буда, бе донистани он [одиса[ои [аётиро ба дараxаи [уxайраву бофта аз худ намудан uайри
имкон аст.
Барои табибони оянда дониши мукаммал доштан дар бораи сохти [уxайра[о,
бофта[о ва узв[о хеле зарур аст, чунки дар тибби муосир усул[ои тадrиrоти
бофташиносb аз xумла, тадrиrоти таркиби хун, маuзи сурхи устухон ва омeзиши
rисм[ои хурди узв[о (биопсия) барои муайян намудани беморb васеъ истифода
бурда мешаванд.
Дар баробари ин донишxeёне, ки дар оянда дар озмоишго[[ои илмb –
тадrиrотb ва кафедра[ои морфологb фаъолият кардан мехо[анд, барои он[о
фан[ои [уxайрашиносb, xаниншиносb ва бофташиносии умумию xузъb [амчун
асоси назариявb ва амалb хизмат менамоянд. Барои бо забони тоxикb (давлатb)
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хубтар аз худ намудани фанни мазкур муаллиф умед дорад, ки китоби пешни[одшудаи мо [амчун китоби рeимизии донишxeён, устодони xавон ва ходимони
илмb хизмат хо[ад кард.
Бояд зикр кард, ки [еч кор бе нуrсон нест, буда наметавонад, ба хусус агар он
иrдоми нахустин бошад, аз ин рe барои исло[и минбаъдаи он[о фикру муло[иза ва
эроду дархост[ои хонандагони арxманд кeмак хо[анд кард. Бинобар ин, аз хонандагони заковатманду ого[ э[тиромона илтимос дорам, ки фикру муло[изоти хешро,
алалхусус дар бораи камбуди[ои китоб ва xи[ати бе[тар шудани сифати он ба мо ба
суроuаи: ш. Душанбе, хиёбони Рудакb 139, кафедраи гистология ирсол намоед. Сипосгузории хешро пешакb из[ор медорам.
Аз муаллиф
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Пайдоиши гистология [амчун илм. Вазифа ва
алоrамандии гистология бо фан[ои тибу [аётшиносb
(биология). А[амияти он дар тиб.
Гистология – калимаи юнонb буда ([истос-бофта, логос-илм) маънояш
бофташиносb мебошад.
Бофташиносb илмест, ки дар бораи сохт, инкишоф ва фаъолияти бофта[ои
xисми одам ба[с мекунад. Истило[и бофта якумин маротиба аз тарафи олими
xавони франсавb – анатом ва физиолог К.Биш (1771-1802) дар илми [аётшиносb
(биология) пешни[од шуда буд.
Баъд аз 17 соли вафоти К.Биш (с.1819) тадrиrотчии олмон Мейер истило[и
«Гистология»-ро пешни[од кард ва аз [амон ваrт сар карда, ин илмро, ки ба воситаи микроскоп меомeзанд, гистология меномидагb шудаанд.
Худи бофта чист? Дар раванди инкишофи таърихb пайдо шудани силсилаи
[уxайра[о ва сохти uайри[уxайравие, ки пайдоиш ва сохти умумb дошта, вазифаи
муайянеро иxро мекунад, бофта меноманд. Аз силсилаи [уxайра[о бофта[о аз силсилаи бофта[о узв[ои одам ба вуxуд меоянд. Узв як rисми xисми одам мебошад, ки
шакл, сохт ва мавrеи муайян дошта, як ё якчанд вазифа[оро иxро мекунад. Меъда,
дил, гурда, xигар – [амаи ин[о узв мебошанд.
Баъзе узв[о бадани одамро аз [ар гуна омил[о му[офизат мекунанд, дигар
узв[о бошанд [аракатро таъмин мекунанд, сеюмашон дар [азм шудани хeрок иштирок мекунанд, ча[орумашон ба тамоми узв[ои бадан модда[ои uизоb ва оксиген
мекашонанд. Хар як узв аз якчанд бофта[о таркиб ёфтааст, вале яке аз он бофта[о
мунтазам бартарb дошта, вазифаи асосии он узвро муайян мекунад. Узв[ое, ки
якxоя вазифа[ои умумиро иxро мекунанд, силсилаи узв[оро ташкил мекунанд.
Он силсила[о ба силсилаи асаб, силсилаи такяго[ию [аракат, силсилаи
узв[ои хунгард, хун[осилкунанда, силсилаи нафаскашb, силсилаи [озима, силсилаи
пешоб[осилкунb ва пешоббарорb ва силсилаи таносули мардонаю занона xудо мешаванд. {амин тавр, таркиби бадани одам хеле мураккаб мебошад.
Дар бадани одам [уxайра[о, бофта[о, узв[о ва силсилаи узв[о [амчун як чизи том ва боа[лона кор мекунанд. Фаъолияти боа[лонаи узв[о бо ёрии модда[ои
химиявb тавассути му[ити моеъи дар таркиби узв[о буда (хун, зулола, моеъи байни
[уxайра[о) ва бо ёрии силсилаи асаб танзим карда мешаванд.
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Фанни бофташиносb шартан ба чор фасл xудо карда шудааст:
[уxайрашиносb (ситология), xаниншиносb (эмбриология), бофташиносии умумb
(общая гистология) ва бофташиносии xузъb (частная гистология).
{уxайрашиносb – аз калимаи юнонии «ситос» - [уxайра ва «логос» - таълимот гирифта шудааст. Илмест, ки дар бораи инкишоф, сохт ва фаъолияти [уxайра[о
ба[с мекунад. {уxайрашиносb фасли зарури фанни бофташиносиро ташкил меди[ад, чунки [уxайра[о асоси инкишоф ва сохти бофта[оро ташкил меди[анд. Дар
фасли [уxайрашиносb сохт, вазифа ва фаъолияти [уxайра[о омeхта мешаванд.
{уxайрашиносb дар сол[ои охир бо бисёр кашфиёт[ои илмb, ки дар тараrиёти
фан[ои биологияю тиб ва амалияи тандурустb [иссаи калон гузошт. Дар амалиёти
тиб ташхиси [уxайра[о (ситодиагностика) васеъ истифода мешавад. {уxайра[ои
узв[ои солим ва ба беморb гирифторшуда ба монанди таркиби хун, маuзи сурхи устухон, моеъи [ароммаuз, луоби да[он ва пораи хурди узви беморро (биопсия) гирифта дар зери микроскоп меомeзанд.
Xаниншиносb (эмбриология) аз калимаи юнонии «эмбрион» - xанин ва «логос» - таълимот пайдо шудааст. Xаниншиносb – rонуният[ои инкишофи xанинро
меомeзад. Шиносоии табиби оянда бо хусусият[ои пайдоиши одам барои ташаккули xа[онбинии илмии e ва барои фаъолияти амалиаш а[амияти калон дорад.
Дар фасли xаниншиносb ба манбаи инкишоф ва усул[ои пайдоиши бофта[о
дар раванди инкишофи xанин диrrати махсус дода мешавад.
Дар фасли бофташиносии умумb дар бораи пайдоиш, сохт ва фаъолияти бофта[о маълумот дода мешавад.
Дар фасли бофташиносии xузъb –rонуният[ои фаъолияти [аётb ва таъсири
байни[амдигарии бофта[ои гуногуни узв[о омeхта мешавад. Бофташиносии xузъb
барои омeзиши сохти микроскопии узв[ои одам чун асос хизмат мекунад. {амин
тавр, ба як фан мута[[ид намудани чор фасл як кори рeякb набуда, ин мутта[идb
алоrамандии табии байни ин чор фаслро инъикос менамояд.
Rонуният[ои сохти [уxайра[о, бофта[о ва узв[о вобаста ба вазифаи он[о
дониста мешаванд.
Масъала[ои [алталаби назариявии асосb ин[оянд:
1. Омeзиши rонуният[ои пайдоиши [уxайра[о ва бофта[о, сохт ва вазифаи
он[о.
2. Омeзиши rонуният[ои махсус ва таxдиди бофта[о.
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3. Муайян намудани наrши силсилаи асаб, uадуд[ои эндокирнии дохилb ва
сироятнопазирb дар танзими раванди пайдоиши [уxайра[о, бофта[о ва узв[о.
4. Тадrиrи таuйирёбии синнусолии [уxайра[о, бофта[о ва узв[о.
5. Тадrиrи мутобиrшавии [уxайра[о, бофта[о ва узв[о ба таъсири омил[ои
му[ити зист.
6. Омeзиши раванди пайдоишу сохт дар силсилаи модару кeдак.
7. Тадrиrи хусусият[ои раванди инкишофи xанини одам.
Донистани сохти солимии [уxайра[о, бофта[о ва узв[о барои фа[мидани
усул[ои таuйирёбии он[о (дар шароити ба беморb гирифтор шудан), шарти зарур
мебошад. Бинобар ин фанни бофташиносb бо анатомияи uайримуrарарb (патологb)
ва фан[ои дигари бемористонb (бемори[ои дарунb, эътилолb акушерb, бемори[ои
занона, бемории саратон ва uайра) алоrаи муста[кам дорад.
УСУЛ{ОИ ТАДRИRИ {УXАЙРАШИНОСB, XАНИНШИНОСB ВА
БОФТАШИНОСB
Дар фасл[ои [уxайрашиносb, xаниншиносb ва бофташиносии [озиразамон
усул[ои гуногуни тадrиr истифода бурда мешаванд. Ин усул[о имконият меди[анд, ки раванди инкишоф, сохт ва вазифа[ои [уxайра[о, бофта[о ва узв[ои бадани одам [аматарафа омeхта шаванд.
{уxайра[о, бофта[о ва узв[ои солиму ба ягон беморb гирифтор шуда ва тасвири он[о маводи тадrиr мебошанд. Барои тадrиrи ин мавод[о чандин усул[о
мавxуданд.
Усули тадrиrи [уxайра ва бофта[ои зинда.
Омeзиши [уxайра ва бофта[ои зинда имконият меди[ад, ки мо дар бораи
фаъолияти он[о ахбороти пурра гирем.
Яке аз усул[ои тадrиr дар xисми зинда мушо[ида кардани сохти узв[о мебошад. Масалан бо ёрии микроскопи махсус гирдиши хунро дар раг[ои хунгард
омeхтан мумкин аст. Усули дар узв[ои [айвон одат кунонидани камера[ои шаффоф
натиxа[ои хуб меди[ад. Барои одат кунонидани чунин камера[о ва мушо[идаи
минбаъдаи он[о гeши ягон [айвон (масалан гeши харгeш) узви бе[тарин мебошад.

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

9

Rисми гeш, ки ба он камераи шаффоф xой дода шудааст, ба мизи микроскоп
гузошта мешавад ва дар ин шароит таuйир ёфтани [уxайра[о ва бофта[о омeхта
мешаванд (наrшаи 1).

Наrшаи 1. Микроскоп барои омeхтани [уxайра ва бофта[ои зинда.

Тадrиrи сохти зиндаи [уxайра ва бофта[о [ангоми парвариши сунъb.
Ин усул яке аз усул[ои серистифода мебошад. {уxайра ё бофтаи аз узви одам
ё [айвон xудо кардашударо ба дохили зарфи шишагин гузошта ба он му[ити
uизоди[ии сунъb таъмин карда, [уxайра парвариш карда мешавад. Барои парвариши [уxайра дар шароити сунъb ба шарт[ои зерин бояд риоя кард:
1. {арорати табии организм.
2. Намнокb.
3. Тозагb.
4. Доимо иваз кардани uизо.
5. Мавxуд будани [аво.
{уxайра[о дар ин му[ити сунъb ду хел xойгир мешаванд:[уxайра[ои дар
му[ити моеъ муаллаrбуда ва [уxайра[ои якrабата xойгиршуда. Дар ин гуна шароит [уxайра[о муддати зиёд rобилияти инкишоф, таrсимшавb, тахсис ва [аракатро
ниго[ медоранд. Дар коркарди ин усул олимони рус: А.А. Максимов, А.В.
Румянсев, А.Г. Хлопин ва дигарон [иссаи калон гузоштаанд.
Истифодаи ин усул имконият дод, ки чандин rонуният[ои тахсис, аз нав
тавлидшавии [уxайра[о, байни якдигар таъсир расонидани [уxайра[о ошкор карда
шуд (наrшаи 2).
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Наrшаи 2. Микросоп барои тадrиrи сохти зиндаи [уxайра ва бофта[о [ангоми парвариши сунъb:
а-намуди умумии микроскоп; б-сохти мизи ашёгузор.

Тадrиrи [уxайра[о ва бофта[ои мурда.
Дар ин xо маводи асосии тадrиr муста[зархо (бофтапора[о) мебошанд. Молишаки хун, молишаки маuзи сурхи устухон, молишаки луоби да[он, молишаки
моеъи [ароммаuз, наrши испурч, наrши uадуди xоuар ва порчаи [аргуна бофта[ою
узв[оро барои тайёр намудани муста[зар[о истифода мебаранд.
Баъзе бофтапора[оро бе коркарди махсус омeхтан мумкин аст. Масалан, молишаки хун ва наrшаи узв[оро якбора дар зери микроскоп омeхтан мумкин аст. Лекин иxрои ин дар зери микроскопи муrаррарb осон нест, бинобар ин аз микроскоп[ои махсус истифода мебаранд. Масалан микроскопи универсалии тадrиrотии
ширкати К.Сейсс, ё ин ки ба воситаи силсилаи коркарди автоматии бофтапора[о
(наrшаи 3, 4).
Раванди тайёр кардани муста[зар[о барои бо ёрии микроскоп[ои рeшноb ва
электронb омeхтан, чанд давр дорад (накшаи 5).
1. Бурида гирифтани rисми хурди бофта ё узв ва сабткунb дар ма[лул[о
(спирт, формалин ё ин ки дар ма[лул[ои таркибашон мураккаб – ма[лули Буэн,
Сенкер ва Карнуа);
2. Аз сабткунак[о озод кардан (дар зери оби равон мешуянд);
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Наrшаи 3. Микроскопи универсалии тадrиrотии ширrати К.Сейсс
.

Наrшаи 4. Силсилаи коркарди автоматии бофтапора[о «Протва-М11»,
1-микроскопи аксбардор, 2-дисплей, 3-мошини электронии [исоббарор.

3. Аз таркиби бофтапора обро xудо кардан (дар спирт[о500, 600, 700, 800, 900,
960 ва 1000);
4. Зичкунии бофтапора[о ба воситаи парафин ё селоидин дар дохили термостат, ки [арорати дохилаш 560С аст;
5. Тунук буридани бофтапора[о бо ёрии дастго[и махсус, ки онро микротом
меноманд (наrшаи 6).
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Наrшаи 5. Раванди тайёр кардани муста[зар.
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Наrшаи 6. Таuмаи микротомхо:
А-микротоми чархзананда; Б-микротоми лаuжанда; В-микротоми яхкунанда.
1-асоси микротом; 2-кордниго[дорак;3-корди микротом; 4-мизи яхкунонанда; 5-дарuоти борик;6-мурвати микрометрb.

6.Рангомезиш кардани бофтапора[о (бо ранг[ои гемотоксилин, эозин, намаки
нуrра ва uайра).
7.Шаффофкунии бофтапора[о (дар ма[лули ксилол, бензол, толуол).
8.Балзамкунb (дар сат[и болои бофтапора як rатра балзам, ки аз дарахти пихта
тайёр мекунанд мечакконанд, баъд ба болои балзам шишачаи тунуки болопeш мегузаронанд. {ангоми хушк шудани балзам муста[зари доимb тайёр мешавад, ки
сол[ои дароз истифода бурдан мумкин аст).
Сабт кардани бофтапора[о дар таркиби спирт, формалин ва ма[лули баъзе
намак[ои металл[ои вазнин раванди вайроншавии [уxайра[оро боз медорад.
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Тадrиrи таркиби химиявb ва мубодилаи
модда[ои [уxайра ва бофта[о.
Усул[ои омeзиши таркиби химиявии [уxайра[о ва бофта[о имконият меди[ад, ки xойгиршавии модда[ои химиявии гуногун дар таркиби [уxайраю бофта[о
ва узв[о ошкор карда шаванд.
Аксуламали ин усул[о ба махсусияти таассури (реаксияи) байни моддаи
химиявb ва [уxайра асос ёфтаанд. Барои бе[тар кардани махсусияти таассур аксар
ваrт аз назорати мухаммирb (ферментативb) истифода мебаранд. Масалан, барои
дар таркиби [уxайра ошкор кардани кислотаи рибокунлеин аксаран аз галлосианин
истифода мебаранд. Галлосианин кислотаи рибокулеинро ранги кабуду бунафш меди[ад. Агар бофтапораро пешакb ба мухаммири рибонуклеаза гузорему баъд ба
галлосианин рангомезиш намоем, дар ин [олат бофта ранг намегирад; ин тавр
берангb мавxудияти кислотаи рибонуклеинро тасдиr менамояд.
Усули радиоавтография.
Ин усул имконият меди[ад, ки мубодилаи модда[о дар [уxайраю бофта[о
пурра омeхта шавад. Истифодаи унсур[ои радиоактивb ё пайвастаги[ои нишонадори он[о асоси усули радиоавтография мебошад. Дар таркиби бофтапора[о модда[ои
радиоактивиро бо ёрии фотоэмулсия ошкор менамоянд. Дар сат[и болои бофтапора
фотоэмулсия мегузоранд, фотоэмулсия ба моддаи радиоактивb мерасад, ки дар
натиxа сураттаассур(фотореаксия) ба вуxуд меояд ва дар натиxаи он rисм[ои равшан пайдо мешавад. Бо ин усул масалан, суръати ба сафеда дохил шудани аминокислота[ои нишонадор, пайдоиши кислотаи нуклеин, мубодилаи йод дар uадуди
сипаршакл ва uайраро муайян кардан мумкин аст.
Усули ултрасентрофугакунb.
Бо ёрии ин усул [уxайра[о, узввора[о ва макромолекула[о xудо карда мешавад. Аввал [уxайра бо ёрии фишори баланд, таъсири ултрасадо ва таъсири
механикb вайрон карда мешавад. Дар ин [олат пардаи [уxайра ва тeри
эндоплазмавb ба rисм[о xудо шуда, аз он[о [убобча[ои майдатарин ташаккул меёбад ва ядрою узввора[о (митохондрия, дастго[и Голxи, лизосома[о ва пероксисома[о) дар [олати якxоягb дар суспензия мемонанд.
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Барои аз [амдигар xудо намудани ин гуна узввора[о сентрофугаи суръаташ
баланд (80000-150000 давр/даrиrа)-ро истифода мебаранд. Дар аввал ба rаъри найчашиша (пробирка) rисм[ои нисбатан калони [уxайра (ядро, ситоскелет) такшин
карда мешавад.{ангоми дар оянда зиёд кардани суръати сентрофугакунb пайдар[ам
ба болои он rисм[ои майдаи он – аввал митохондрия[о, лизосома[о ва пероксисома[о, баъд микросома[о ба [убобча[ои майдатарин ва ни[оят рибосома[о ва макромолекула[ои калон такшин мешаванд.
{ангоми сентрофугакунb rисм[ои гуногун бо суръати [архела такшин мешаванд, ки дар найчашиша rабат[ои [археларо [осил мекунанд, ки он[оро xудо карда
омeхтан мумкин аст.
Усули интерферометрия.
Ин усул имконият меди[ад, ки вазни хушк ва миrдори модда[о дар таркиби
[уxайра[ои зинда ва сабтшуда ба[о дода шавад. Бо ёрии ин усул, масалан, миrдори
умумии сафеда дар таркиби [уxайра[ои зинда ва сабтшуда муrаррар карда шавад.
Дар замони [озира дар rатори усул[ои сифатb боз усул[ои миrдорb кашф
карда шудааст. Бо ёрии ин усул[о миrдори модда[ои гуногунро дар таркиби
[уxайра[о ва бофта[о муайян кардан мумкин аст.
Мута[идии усул[ои бофташиносию химиявb ва микроскопи электронb ба
инкишофи со[аи нав – омeзиши таркиби химиявии [уxайра дар зери микроскопи
электронb оварда расонид. Ин усул имконият меди[ад, ки xойгиршавии модда[ои
гуногуни химиявb натан[о дар сат[и [уxайрагb, балки дар сат[и молекулавb
омeхта шавад.
Усул[ои бо ёрии микроскоп омeхтани
муста[зар[о (бофтапора[ои тайёркардашуда).
Усули бо ёрии микроскоп омухтани муста[зар[о зиёда аз 350 сол боз давом
дорад, ки онро дар илм[ои тиб ва биология истифода мебаранд. Микроскоп[ои аввалин аз замони дар тадrиrот истифода шуданашон доимо такмил ёфта истодааст.
Дар байни микроскоп[ои рушноигb микроскоп[ои биологb, ки барои омeзиши мавод[о дар тиб ва биология васеъ истифода мебаранд. Микроскоп[ои биологb гуно-
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гун [астанд, ки он[оро шартан ба микроскоп[ои оддb, корb, тадrиrотb ва
универсалb xудо мекунанд.
Дар микроскоп[ои рушноигии муrаррарb манбаи рушноb рушноии табиb ё
сунъb истифода бурда мешавад.
Микроскоп аз rисм[ои оптикb: конденсор, объектив ва окуляр барои мушо[идаи мавъулот (объект) иборат аст. (наrшаи 7). Дар микроскопи муrаррарb дастаи нур[о аз манбаъ ба конденсор xамъ омада, ба мавъулот равон мешавад.

Наrшаи 7 . Микроскоп барои омeхтани мавъулоти (объекти) биологb (А) ва объектив[ои он
(Б); 1-окуляр, 2-тубус, 3-револвер, 4-объектив[о, 5-мизи микроскоп, 6-конденсор, 7-ойина, 8-асоси
микроскоп,

9-мурвати

конденсор,

10-rисми

xойгиршавии

микромеханизм,

11-мурвати

микрометрb, 12-мурвати макрометрb, 13-дастгираки тубусниго[доранда; I, II ва III – объектив[ои
хурднишонди[анда, калоннишонди[анда ва иммерсионb.

Аз мавъулот нури рушноb ба силсилаи линза[о гузашта, акси аввалинро намоён мекунад, ки [аxми он бо ёрии линзаи окуляр калон карда мешавад. {исоб карда
шудааст, ки тавоногии калон кардани объектив масофаи байни ду нуrта, ки ало[ида
намоён аст ба Дe0,61*γ/(n * sin a)
формула баробар аст. Дар ин xо
γ - дарозии мавxи рeшноb, ки барои равшан кардани мавъулот истифода мешавад;
n- коэффисиенти шикасти му[ити рушноb;
а – кунxи байни тири оптикии объектив ва нури дуршаванда, ки ба объектив
меафтад.
Тавоногии микроскоп аз дарозии мавx вобаста аст. Чи rадар дарозии мавx
хурд бошад, [амон rадар мавъулоти майдаро дидан имконият дорад. Одатан дар
микроскопи рушноигb манбаи рушноb спектри дидашаванда (400-700нм) истифода
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бурда мешавад. Дар ин маврид rобилияти максималии микроскоп ба 200-310 нм
(0,2-0,35 мкм) баробар аст.
Дар [олати дарозии минималии rисми дидашаванда ба 0,4 мкм баробар будан, rобилияти микроскопи рeшноигb ба 0,2 мкм баробар буда, калонкунии умумии
он (калонкунии объектив ба калонкунии окуляр) метавонад ба 1500-2500 баробар
бошад.
{амин тавр, дар микроскопи рeшноигb на тан[о [уxайра[ои ало[идаи
[аxмашон аз 4 то 150 мкм бударо дидан мумкин, балки унсур[ои дохили[уxайравb,
иштимолот[ои онро низ мушо[ида менамоянд.
Микроскопи ултрабунафш.
Дар ин намуди микроскоп барои равшан кардани мавъулот спектри нури дарозии мавxаш 0,2 мкм буда истифода карда мешавад. Бинобар ин тавоногии ин
микроскоп ба 0,1 мкм баробар буда, нисбат ба микроскопи муrаррарb тавоногии он
ду маротиба зиёдтар аст. Чунки тасвири гирифташуда барои чашм ноаён набуда, он
дар фотопластинка ё дар экрани люминиссентb ба rайд гирифта мешавад (наrшаи
8).
Сифати наuзии ин микроскоп дар он мебошад, ки баъзе таркиботи [уxайра,
масалан кислота[ои нуклеинb нур[ои ултрабунафшро ба худ rабул карда, он[о бе
истифодаи ранг дида мешаванд.

Наrшаи 8. Намуна[ои микроскопи ултрабунафш.
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Микроскопи люминиссентb (флуорессентb).
Усули тадrиr бо ёрии микроскопи люминиссентb (наrшаи 9) аз он иборат
аст, ки [ангоми бо нур[ои кeто[ таъсир кардан баъзе модда[о аз худ рeшноb мебароранд. Молекулаи ин модда[о нур[ои кeто[-мавxро фурe бурда, ба [олати ангезиш меоянд ва худашон нури рeшноb мебароранд. Дарозии мавxи рушноии он аз
мавxи рeшноии барангезанда зиёдтар аст. Ин гуна рeшноb дар микроскопи
люминиссентb бо ёрии филтр xудо карда мешавад. Одатан аутолюминиссенсияи
якумин ва барангезандаи дуюминро фарr мекунанд.

Наrшаи 9. Микроскопи люминиссентb.

Микроскопи флюорессентb.
{одисаи флюорессенсия аз ин иборат аст: атому молекула[ои якчанд модда[о нур[ои мавxашон куто[ро фурe бурда, ба холати барангезиш мегузаранд. Бо
ёрии рeшноb додан (нури дарозии мавxашон калон) [олати барангезиш ба [олати
муrаррарb мегузарад.
Дар микроскопи флюорессентb ба сифати манбаи рeшноb (барои барангезиши флюорессентb) фурузонак[ои симобb ё газии фишарошон баланд истифода бурда мешаванд. {уxайра[ои организми зинда ба флюорессенсияи хос (флюорессенсияи якумин) со[иб аст, ки он аксар ваrт хеле камrувват мебошад. Флюорессенсияи
дуюмин дар натиxаи бо рангди[анда[ои махсус (флюорохром[о) кор кардани бофтапора[о пайдо мешаванд. Масалан, дар коркарди бофтапора[о аксаран флюорохроми норанxии акридинb истифода мебаранд. Дар ин маврид КДН ва пайвастаги[ои он дар таркиби [уxайра ранги сабзи баланд ва КРН ва [осила[ои он ранги
сурхчатоби баланд доранд. {амин тавр, таркиби спектрии нурафканb дар бораи сохти дохилии бофтапора ва таркиби химиявии он ахборот меди[ад (наrшаи 10).
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Наrшаи 10. Наrшаи васлкунb барои микроскопи флюорессентb.
1 – фурeзонак; 2-коллектори кварсb; 3-зарфи шишагb бо ма[лули рe[и турши серадор;
4-коллектори кварсb; 5-шишаи рангаш ултрабунафш; 6-призма; 7-лав[ача; 8-шишаи окуляр, ки
нур[ои ултрабунафшро фурe мебарад.

Микроскопи поляризатсионb.
Дар ин гуна микроскоп дастаи рeшноb бо ёрии призмаи махсус (призмаи Никон) ба ду нур таrсим мешавад, ки он[о нисбат ба [амдигар дар тири перпендикуляр xойгиранд. Нур[о аз таркиби молекула[о гузашта, нури рeшноb дар натиxаи
якхела шикаст надоштан аз [амдигар rафо мемонанд. Дар оянда дастаи нур аз анализатор гузашта, дараxаи поляризатсияи рeшноиро [ангоми гузаштан аз мафъулот
муайян мекунанд. Ин хусусият характери xойгиршавии молекула[оро муайян мекунад. Бо ин усул, масалан [олати xойгиршавии миофибрилла[о ё дигар сохтор[оро меомeзанд (наrшаи 11).

Наrшаи 11. Микроскопи поляризатсионии ширкати Оптон.

Микроскопи торикмайдон.
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Принсипи кории ин микроскоп аз он иборат аст, ки конденсор рeшноиро каx
нишон меди[ад, нур[ои рушноида[анда аз па[лe мегузаранд. {амин тавр, майдони
муоинашаванда торик гардида, [иссача[ои майда нисбат ба микроскопи рeшноигb
хуб нест. Вале баъзе донача[о, масалан донача[ои нуrра дар майдони торик равшан
намоён мешаванд. Дар бемористон[о бо ин усул кристалл[ои таркиби пешоб ва
спирохетае, ки бавуxудоварандаи бемории сифилис мебошад, муайян мекунанд.
Усули микроаксбардорb.
Ин усул барои акси [уxайра ва бофта[оро гирифтан истифода бурда мешавад.
Ба воситаи ин усул шакл ва [аxми [уxайра[о калон карда мешавад. Дар акс[ои
[уxайра[о таркиби [уxайра[оро омeхтан rулай ва осон аст. Микроакс[о барои
[уxxатгузорb, ки ни[ояти пурра ва [аrиrb будани сохти [уxайра[о ва бофта[оро
инъикос мекунад, зарур мебошад.
Аксбардорb ба воситаи асбоби махсус, ки онро камераи аксбардорb меноманд ва дар сат[и болояш дастго[и аксбардорb васл карда шудааст, истифода мебаранд (наrшаи 12, 13).

Наrшаи 12. Дастго[и аксбардории
навъи«Фед».

Наrшаи 13. Микроскопи стереоскопb
бо дастго[и аксбардорb.

Усули Сейтрафферb.
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Бо ёрии ин усул таuйирот[ои дар [уxайра[ои зинда мегузаштагиро ба навор
гирифта , меомeзанд.
Усули микроxарро[b.
Усули микроxарро[иро дар [уxайра[ои ало[ида тан[о дар аввали асри 20
мегузаронидагb шуданд. Барои гузаронидани микроxарро[b асбоби махсус, ки онро
микроманипулятор меноманд, сохтанд (наrшаи 14). Ба воситаи микроманипулятор[о дар [уxайра xарро[и[ои нозук гузаронидан мумкин аст. Масалан, rисм[ои
[уxайраро xудо карда, вазифаи онро меомeзанд ё ин ки таркиби биохимиявии онро
месанxанд.
Ин усулро барои муайян намудани [уxайра[ои бофта[о ё барои кучат кардани
ядро, ядроча ва узввора[ои [уxайра истифода мебаранд (наrшаи 15).

Наrшаи 14. Микроманипулятор дар микроскоп васл карда шудааст.
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а

б

Наrшаи 15. Гузаронидани xарро[b дар [уxайра: а - ба воситаи микросeзан xудо кардани
пардаи тухм[уxайра; б - ба воситаи ду микросeзан xудо кардани тухм[уxайраи таrсимшаванда; в,
г – микроxарро[b гузаронидани мушаки суфта.

Ин усулро истифода бурда ба навор мегиранд ва баъд меомeзанд. Барои ба
rисм[о таrсим кардани бофта[о аз микроскоп[ои стереоскопb ва муrоисавb истифода мебаранд (наrшаи 16, 17, 18, 19, 20).

Наrшаи..16. Микроскопи стереоскопb:
1-асоси микроскоп; 2-сутунча; 3-мурват барои

хурд

ва

фокусдигаркунb;

калон

кардан;4-мурвати

5-тубус бо окуляр;

6-

сараки оптикb; 7 – обектив; 8 - фурeзонак;
9-трансформатор.

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

23

Накшаи 17. Микроскопи

стереоскопb бо силсилаи

Наrшаи 18. Микроскоп барои

xудо кардани бофта[о.

панкратb, ширкати Виккерс.

Наrшаи 19. Микроскопи муrоисакунанда:

2 -кронштейн;
3- аксбардорак;
4-револвер 5-мизи ашёгузор;
6-фурeзонак.
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Наrшаи 20. Микроскопи таuмаи МС-51.

Микроскопи электронb.
Барои омeзиши мафъулот[ои майдатарин кeшиши аввалин сохтан ва истифодаи микроскопи электронb буд. Дар микроскопи электронb нисбат ба микроскопи
рeшноигb манбаи рушноb – катоди электронb ба xойи сислсилаи конденсор – линзаи конденсор, ба xойи – объектив – линзаи объектив, ба xойи окуляр – линзаи
проексионb ба xойи чашм электрон[о ба экрани люминиссентb фотопластинка меафтад.
Дар микроскопи электронb барои «равшан» кардани мафъулот[о аз дастаи
электрон[о истифода мебаранд. Дастаи электрон[оро пушкаи электронb дар шароити вакууми баланд ва шаддати баланд мебарорад.
Ин дастаи электрон[о аз мафъулот гузашта ба экрани люминиссентb меафтад,
ки сохти он намоён мешавад. Аз он расм гирифта та[лил мекунад. Сохти микроскопи электронb дар наrшаи 21 нишон дода шудааст.
Аз xи[ати назариявb [исоб карда шудааст, ки масофаи xоиз rариб 0,002 нм
аст. Яъне ин аз масофаи xоизи микроскопи рeшноигb 100 000 маротиба хурд аст.
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Rобилияти тавоногии микроскоп[ои [озиразамон ба 0,1 нм (200000 маротиба
аз микроскопи рeшноигb зиёд) буда, калонкунии он 1 миллион маротиба аст. Барои
хосил кардани тасаввуроти фазоии сохти мафъулот аз микроскопи электронии
растрb истифода мекунанд, ки он rобилияти [осил кардани тасвири сеандозаи сохти мафъулотро дорад.

Наrшаи 21. Сохти микрокопи
электронb.
1-

сислсилаи

оптикb;

2-

xойи

идоракунb; 3- камера бо экрани
люминиссентb;

4- блоки та[лили

тасвир; 5 – асбоби наворгиранда.

Усули гистохимия.
Асоси ин усулро истифодаи таассур[ои (реаксия[ои) химиявb барои омухтани таркиботи гуногуни химиявии [уxайра[о ва бофта[о ташкил меди[анд. Усул[ои
муосири гистохимиявb имконияти муайян кардани аминокислота[о, сафеда[о,
чарб[о, карбогидрат[о, кислота[ои нуклеинb ва модда[ои минералb, инчунин дигар модда[ои [уxайраро доранд. Му[имтарин rисми гистохимия – гистохимияи
фермент[о буда, бо ёрии он фаъолнокии фермент[оро дар [уxайраю бофта[о [ангоми мубодилаи модда ташкил менамояд, омeхтан мумкин аст. Со[аи дигари гистохимияро иммуногистохимия (иммуноситохимия) ташкил менамояд, ки бо ёрии он
таассур[ои подзот-подтан (антиген-антитела) муайян карда мешавад.
{ар як [уxайраи организм таркиби ба худ хоси таркиби антигенb дорад. Ба
[ар як антиген бо ёрии иммунизатсия антителаи махсусро кор карда баромадан
мумкин аст.
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Микроскопи конфокалb.
Ин усули навтарин [исоб меёбад. Дар микроскопи конфокалb дар xойи
фурeзонак нури лазериро истифода мебаранд, ки пай дар пай тамоми uафсии сохти
муста[зарро акс бардошта ба компютер тасвири секаратаи бофтапораро мегузаронад ва омeзиши он осон мешавад.
Rайд кардан зарур мебошад, ки мо дар ин китоб тан[о усул[ои асосии
омeзиш ва та[лили [уxайраю бофта[оро rайд кардем.Uайр аз ин боз да[[о усул[ои
омeзиш [астанд, ки дар адабиёт[ои махсус шинохт шудан мумкин аст.
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ТАЪРИХИ МУХТАСАРИ ИНКИШОФИ {УXАЙРАШИНОСB,
XАНИНШИНОСB ВА БОФТАШИНОСB
И.П.Павлов гуфта буд, ки илм бо xа[иш[о вобаста аз комёби[ое, ки дар асоси услуби тадrиrот ба даст меоянд, инкишоф меёбад. Ин сухан ба [уxайрашиносb,
xаниншиносb ва бофташиносb [ам дахл дорад. Комёби[ои бофташиносb аз замон[ои пайдоиш то [оло ба инкишофи техника, оптика ва усул[ои микроскопb
алоrаманд аст. Тадrиrот[ои микроскопb имконият доданд, ки далел[ои нав ба нав
xамъ карда шаванд. Асосан таърихи таълимоти бофта[о ва сохти микроскопии
узв[оро ба се давр xудо мекунанд.
Давраи якум – давраи томикроскопb (давомнокиаш rариб 2000 сол), даври
дуюм – давраи микроскопb (давомнокиаш rариб 350 сол), даври сеюм – даври электронию микроскопb (давомнокиаш зиёда аз 50 сол).
Даври якум мe[лати зиёдеро мегирад, яъне аз асри IV то мелод то миёнаи асри ХVII давом кардааст. Ин давраи аввали илми бофташиносb буда, ба техникаи
микроскопb асос ёфтааст. Дар ин давр дар бораи бофта[ои xисми одам тан[о тасаввуроти умумb пайдо шуда буд. Дар он ваrт[о бофта[ои xисми одаму [айвонро чун
rисм[ои «якxинса»-и бадан, ки аз якдигар бо хоситя[ои физикавиашон, вазни хосашон ва uайра[о тафовут доштанд, та[лил мекарданд. Он ваrт[о xасадро аз xи[ати
анатомb ба rисм[о xудо карда нисбат ба бофта[о тасаввурот мегирифтанд ва бофта[оро аз xи[ати монандию фарrияти беруниашон тасниф медоданд. Аз [амин сабаб баъзе бофта[ои гуногун, масалан бофта[ои асабу раг[оро ба як гурe[ xудо мекарданд. Дар охири даври якум, яъне дар миёнаи асри ХIII аrидаи мушо[ида намудани мафъулот[ои (объект[ои) майдаро бо ёрии асбоб[ои оптикb якумин маротиба
олим ва файласуф Роxерс Бекон пешни[од намудааст. Тан[о соли 1608 дар Итолиё
Г.Галилей телескоп ва соли 1609 микроскопро ихтироъ намуд. Каме дертар сол[ои
1617-1619 аз тарафи олими голландb Корнелеус Дребелл (физик ва астролог дар дарбори шо[и Англия Якови 1) микроскоп сохта шуд. Соли 1624 Галилей микроскопи
худро ба «Академияи зе[ндорони Рим» тe[фа намуд, ки худи e аъзои ин академия
буд. Соли 1625 аъзои ин академия Стеллучи оиди мушо[ида[ои худ дар бора сохти
узв[о бо ёрии микроскоп маълумот чоп намуд.
Истило[и «микроскоп»-ро якумин маротиба Иоган Фабер соли 1625 (дар мактуби худ ба княз Ф.Чезb) истифода бурда таклиф намуд, ки асбоби Галилей минбаъд [амин тавр номида шавад.
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Дар охири асри XVIII микроскоп[о асосан аз тарафи усто[ои [аrиrb сохта
мешуданд. Маркази индустрияи микроскоп Лондон (устухонаи Xон Кефф) буд.
Микроскоп[ои ин давра имконияти аз 10 то 150 маротиба тавоногb доштанд. Якумин тадrиrоти микроскопb ба олими англис котиби Xамъияти наздишо[ии Лондон
физик, геолог ва биолог Р.Гук таалуr дорад, ки e монографияи худро бо номи
«Микрография ё тасвири физиологии xисмча[ои майда, ки бо ёрии микроскоп
омeхта шудаанд» аз чоп баровард. Дар ин асари худ Гук оид бо ёрии нeги борики
сeзан, дар бораи батисти борик, оид ба рег дар таркиби пешоб, шакл[ои [осил кардани ях, таркиби тухми кeкнор, сохти мeрча ва сохти пeк ([уxайраи растанb)
маълумот чоп карда, истило[и «[уxайра» - ро (соли 1665) ба илм дохил кард ва бо
[амин даври дуюм оuоз ёфт. Марчелло Малпиги соли 1671 сохти микроскопии
узв[ои растани[о, Николай Грю низ соли 1671 узв[ои растани[оро омeхта истило[и
«бофта» - ро ба илм дохил намуд. Антони Левенгук соли 1680 дар бораи [уxайра[ои
сурхи хун ва нутфа (сперматозоид) маrола[о навишт. Соли 1759 Ф.К. Волф (академики Петербург) якумин шуда, назарияи [осилшавии [уxайраро дар бофта[ои
растанb офарид. {уxайра[ои [айвонот аз тарафи Фонтана соли 1781 омeхта шудааст.
Дар охир[ои асри ХVIII ва аввал[ои асри ХIХ олимон ва усто[ои петербургb
ва голландb микроскоп[ои ахроматиро сохтанд. Ин микроскоп[о мушо[ида[ои
микроспиро боэътимод карданд ва бо омeзиши муттасили сохти бадани [айвоноту
растани[ои гуногун доданд. Дар тадrиrот[ои илмb истифода бурдани микроскоп[ои ахроматb дар инкишофи бофташиносb як дигаргунии наве буд.
Омeзиши ояндаи [уxайра ба таркиботи он вобаста буд. Соли 1830 Я.Пуркине
ситоплазмаи [уxайраро кашф кард. Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра унсури доимии [уxайра ядро кашф карда шуд (Р.Броун, 1833). Ин давр ба тадrиrот[ои
А.Дютроше, П.Ф.Горянинов, Г.Валентин (шогирди Я.Пуркине), Я.Генле (шогирди
Мюллер), М.Шлейден ва асосан Т.Шванн ба охир мерасад.
Соли 1838-1839 олимони олмонb Теодор Шванн ва Матиас Шлейден маълумот[ои гирдомадаро xамъбаст намуда, назарияи [уxайравиро баён карданд.
Асос[ои назарияи [уxайравиро дар асари Т.Шванн «Тадrиrот[ои микроскопb дар
бораи мувофиrат кардани сохт ва инкишофи [айвоноту растанb» оварда шудаанд.
Дар он асар баён шудааст, ки [уxайраи [айвонот ва [уxайраи растанb аз xи[ати
сохти худ монанд буда, мувофиrи rонун[ои муайян xойгир шудаанд.
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Соли 1858 Р.Вирхов дар бораи кашфиёти Т.Шванн чунин менависад: «Хизмати Т.Шванн на дар он аст, ки e [уxайраро кашф кард, балки дар он мебошад, ки ба
тадrиrотчиён а[амияти [уxайраро нишон дод». Таъсиси назарияи [уxайравb дар
со[аи тиб ва биология воrеаи му[име буда, исботи [алкунандаи ягонагии тамоми
табиати

зинда

мебошад.

Назарияи

[уxайравb

асоси

инкишофи

ояндаи

xаниншиносb, физиология в анатомия гардид.
Маълумот[ои аввалин дар бораи сохти [уxайра
дар асари Ж.Б.Карнуа «Биологияи [уxайра», ки соли
1884 аз чоп баромад, гирд оварда шудааст.
Назарияи [уxайравb асоси фа[миши материалистии [аёт, барои алоrаи та[аввулоти организм[о, инкишофи фардии он[о заминаи калон гузошт. Мувофиrи
нишондоди Ф.Энгелс омили асосие, ки тамоми физиологияро ба табаддулот овард ва физиологияи rиёсиро
имконпазир гардонид, кашфиёти назарияи хуxайравb
мебошад. Ин кашфиётро Энгельс бо кашфиёт[ои
rонуни баrои энергия ва кашфиёти та[аввулоти олами органикии Ч.Дарвин баробар
шуморид.
Дар миёнаи асри ХIХ давраи пуравxи инкишофи бофташиносии тафсивb
оuоз ёфт. Дар асоси назарияи [уxайравb таркиби узв[о ва бофта[ои гуногун, пайдоиши он[о омeхта шуд ва он имконият дод, ки анатомияи микроскопb арзи вуxуд
кунад ва таснифи бофта[о аз рeйи сохти микроскопиашон аниr карда шуд. ( А.
Келликер ва uайра).
Дар нимаи асри ХIХ инкишофи бофташиносb аз техникаи микроскопb ва
усул[ои омeзиши микроскопb вобастагb дошт. Дар ин давра ба амалияи
микроскопb объектив[ои обакb ва равuании иммерсионb истифода бурданд, асбоби
муста[зар тайёр мекардагb (микротом) сохтанд, сабткунак[ои (фиксатор[о) нав ба
нав ба монанди: формалин , кислотаи осмb ва кислотаи хромро истифода бурданд.Олими итолиёвb К. Голx усули рангомезишкунии бофта[оро бо ёрии намак[ои нуrра кор карда баромад. Ин усул ва такмили он имконият дод, ки Р. Кахал
доир ба сохти маuзи сар тадrиrот гузаронад ва асос[ои сохти [уxайравии маuзи
сарро тадrиr намуд. Хизмати К.Голx ва Р.Кахалро ба эътибор гирифтанд ва соли
1906 ин ду олим созовори мукофоти Нобелb шуданд. Дар охир[ои асри XIX узввора[ои (органоид) [уxайраро кашф карданд, ки он ба инкишофи асоси [уxайраши-
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носb замина гузошт. Муста[азар[ои тайёр мекардагb ба раванди [аётгузаронии
[уxайра[о xавоб дода наметавонист. Аз [амин сабаб фикру аrидаи олимон ба таври
сунъb парвариш кардани [уxайра[о ва бофта[о равона карда шуда буд(И.П.
Скворсов, Р. Гаррисон, А. Каррел ва uайра[о).
Дар ин давра ба организм равон кардани ранг[ои гуногун ё xисмча[ои бегона
тадrиrотчиёни зиёде машuул буданд, ки тарзи [аётгузаронии [уxайраю бофта[оро
бо ин усул[о меомeхтанд. Дар соли 1900 Н.М.Гайдуков усули омeзиши мафъулоти
зиндаро дар зери микроскопи торикмайдон пешни[од кард. Дар [амин ваrт[о микроманипулятор сохтанд, ки ба воситаи он дар [уxайра[ои ало[ида xарро[b мегузарониданд (ядроро аз таркиби [уxайра xудо мекарданд, ситоплазмаро ба rисм[о
xудо мекарданд), ки вазифа ва а[амияти онро барои тарзи [аётгузаронии организм
муайян кунанд.
ИНКИШОФИ XАНИНШИНОСB
Xаниншиносb, ки rонуният[ои инкишофи баданро меомeзад таърихи зиёди
такмили худро дорад. {анeз дар давра[ои rадим сири тавлид, инкишоф ва ташаккули мавxудоти зиндаи гуногунро медонистанд. Масалан, дар асар[ои файласуфони
Юнони rадим rайд шудааст, ки дар Мисри rадим баъдтар дар {индустону Чин усули бо тарзи сунъb чexабарорb маълум будааст.
Мутафакири маш[ури юнон Буrрот - {иппократ (сол[ои 460-377 пеш аз милод), ки сардафтари тиб [исоб меёбад, анатомия, xаниншиносb ва физиологияро
та[курсии тамоми тиб [исоб мекард ва омeхтани он[оро а[амияти аввалиндараxа
[исоб мекард. Мушо[ида[ои e ва пайравонаш дар асар[ои «Табиати зан», «Тавлиди
[афтмо[а», «Табиати кeдак» ва uайра[о гирд оварда баён шудаанд.
Олимони бузурги табиатшиноси [амон давра Афлотун – Платон (сол[ои 427347 пеш аз милод) ва шогирди e Арасту – Аристотел (сол[ои 384-322 пеш аз милод)
буданд. Афлотун анатомия ва сохти xанинро омeхта, муrаррар кард, ки майнаи сари [айвоноти мe[радор аз rисми пеши [ароммаuз инкишоф меёбад. Арасту аввалин
шуда сохти бадани [айвонотро муrоиса карда ва xанинро омeхта, асосгузори
фан[ои анатомияи муrоисавb ва xаниншиносb шуд.
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{ипократ (Букрот, Гиппократ)
(460-377 пеш аз милод)

Арасту (Аристотел)
(384-323 пеш аз милод)

Дар ибтидои пас аз милод дар Рими rадим яке аз бузургтарин табибу олим,
файласуфу физиолог ва анатом Клавдий {ален (сол[ои 130-201 милодb) ном бароварда буд, ки вай аввалин шуда аз фанни анатомияи одам лексия мехонд. {ален яке
аз аввалин[о шуда вивисексияро дар амал тадбиr намуд ва асосгузори тибби
таxрибавb гардид. Аз e бисёр асар[ои илмb, аз xумла асар[ои оид ба анатомия мерос мондааст: китоб[ои «Тадrиrоти анатомb», «Дар бораи вазифа[ои xузъ[ои бадан», «Тавлиди [айвонот» (1651). Аrида[ои e муддати хеле дуру дароз (дар тайи 13
аср) дар илми тиббу анатомия [укмфармо буданд. Ин буд, ки таълимоти {ален то
давраи таърих, ки давраи таxаддуд (давраи шукуфтани фанну санъату фар[анг дар
Аврупои аср[ои 15-16 ном дошта аст), [укмфармо буд. Дар аср[ои миёна илму
фар[анг, аз xумла анатомияи одам [ам, ба дин тобеъ буд. Дар [амин давра[о дар
илм ягон кашфиёти му[им содир нашуда буд, вале ба шар[и асар[ои {иппократу
{ален бисёр эътибор медоданд. Бинобар ин асар[ои он[о дар байни табибону олимони эронию араб[о хеле тез па[н шуданд.
Тоxикон дар нашри таърих бо заковат ва аrлу фаросати хеш хазинаи тибби
xа[ониро uани гардониданд. Тибби халrии тоxикон таърихи бисёрсола дошта, дар
замони тоисломb ба xарро[b, чашмпизишкb, момоb, рe[пизишкb xудо мешуд.
Аср[ои 9-11 дар ша[р[ои калонтарини тоxикнишини Бухоро, Самарrанд, Марв,
Хуxанд муассиса[ои илмию китобхона[о таъсис ёфтаанд. Ниёгони мо китобу рисола, rомусу фар[анг[ои зиёди тиббb таълиф сохтаанд, ки «Ал-{овb»-и Абeбакри
Розb, «Тибби Мансурb»-и Абeрай[они Берунb, «{ифзу-с-си[[ат»-и Алии Табарb,
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Клавдий {ален

Абeалb ибни Сино (Авитсенна)

(130-201 пеш аз милод)

(980-1037)

«Захираи Хоразмшо[b»-и Исмоили Xурxонb, «Китоби uино ва муно»-и Абумансури {асан, «Дастуру-л-илоx»-и Султон Алb, "Илоxи нофиа»-и {аким
Му[аммадшарифхони Де[лавb, «Тe[фату-л-мeъминин»-и Мир Му[аммадзамони
Дайламb, «Тибби Акбарb»-и Му[аммад Акбар, «Ихтиёроти бадеb»-и Алb ибни
{усайни Ансор, «Ал-rонун фи-т-тиб»-и Абeалии Сино ва uайра амсоли он[о мебошанд.
Намояндаи забардасти [амон давра, саромади табибони xа[он, [аким, файласуф ва олими машхури Шарrи мусулмонb, тоxик Шайхурраис Абeалb ибни Сино,
ки вайро дар Аврупо чун Авитсенна меписандиданд, мебошад. Абeалb ибни Сино
(980-1037) дар де[аи Афшонаи наздикии ша[ри Бухоро таваллуд ёфта, дар [амон xо
со[иби илму маърифат мегардад. Сипас [амчун табиби дарборb дар Хоразм ва Эрон
хизмат мекард. Абeалb ибни Сино uайр аз дигар асар[ояш шо[асари доир ба тиб
«Ал-Rонун» номи пурааш «Ал-rонун-фи-т-тиб» (Rонуни тиб)-ро навишта ба илми
тиб [иссаи хеле бузург гузоштааст.
Ин шо[асари e аз 5 китоб иборат буда, дар давлат[ои гуногуни дунё зиёда аз
40 маротиба тарxума ва нашр шудааст. Абeалb ибни Сино дар со[аи ташхису табобати бемори[ои гуногун хеле кор[ои наxиб кардааст.
Дар замоне, ки Ибни Сино умр ба сар бурдааст, rонун[ои шариат ро[ намедоданд, ки табиби мард ба зани [омила кeмак расонад ё дар ваrти таваллуд иштирок
дошта бошад. Бо вуxуди ин са[ми Абeалии Сино дар инкишофи илми момоb назар-
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рас аст. Бисёр тарзу усул[ои аз ра[м берун офаридани тифл, ки e пешни[од намудааст, дар амал фаровон истифода мешуданд. Абeалии Сино дар «А.- R.» роxеъ ба
сабаб[ои бенаслии зану мард ва исrот, нишона[ои [амл, ихтилоли хайз, пар[ези
зани [омила, синамаконb, дуруст буридани ноф ва uайра, маълумоти муфассалу
xолиб додааст. «Сабаби нозоb ё андар моеъи
Уилям {арвей (1578-1657)

мании мард, ё андар моеъи мании зан, ё андар

андом[ои за[дон ва ё андар андом[ои нара ва афзор[ои моеъи манb» xой дорад.
Бархе аз мавзeъ[ои «А.- R.»-ро оризаю душвори[ои таваллуд дарбар гирифтаанд. Чунончи, дар мавриди тадбири зане, ки бача ни[оданаш ба сабаби бузургии
кeдак душвор аст, Абeалии Сино мегeяд: «Бояд доя агар битавонад, ин гуна
xанинро хуб даст гирифта, андак-андак ба нармb бикашад ва агар натавонад, eро бо
домони ягон xома бибандад ва о[истаю ба[ра-ба[ра берун кашад. Агар ин [ам суд
набахшад, анбeр[ои гуногунро ба кор барад ва бо ёрии он[о xанинро берун орад.
Агар аз ин ро[ [ам нашавад, аз [ама осонаш пора-пора карда, берун овардан буда,
тадбири xанини мурдаро ба кор баранд». Ин гуна усул[ои xарро[b (эмбриотомия),
ки Ибни Сино пешни[од кардааст, то охир[ои асри ХIХ дар амалияи тиб фаровон
истифода мешуд.
Аввалин бор китоби «Ал-Rонун-фи-т-тиб» ба забони тоxикb дар Душанбе
(Xум[урии Тоxикистон) (1989-2005) тарxума ва чоп гардид. Ба муносибати xашни
солгарди Абeалии ибни Сино соли 1952 ба Донишго[и давлатии тиббии Тоxикистон
номи eро гузоштаанд.
То нимаи асри XVII таърихи xаниншиносb комёбии му[име надошт. Дар миёна[ои асри ХVII барои тараrrиёти тиб давраи дигаргунии rатъb буд, ки ин ба кашфиёти намояндаи барxастаи давраи Таxаддуд – табиб ва физиологи англис Уилям
{арвей (1578-1657) вобаста аст. E пас аз таxриба[ои хеле зиёд дар соли 1628
асари «Тадrиrот[ои анатомb оид ба [аракати дилу хуни
[айвонот»-ро нашр кард. Вай дар ин асар гардиши хунро
дар бадани [айвонот исбот карда, дар байни раг[ои шараёнию варидb мавxудияти раг[ои хунгарди куто[и майдатарин, яъне мeйраг[оро пешгeйb кард. Мутаассифона, ин
раг[ои майдатарини хунгард (мeйраг[о) дертар (соли 1661)
аз тарафи яке аз асосгузорони анатомиями микроскопb
М.Малпигий кашф шуда буданд.
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«Асари {арвей, менависад И.П.Павлов, натан[о самараи нодири аrлии e, балки шуxоату далерb ва фидокории eст». {арвей анатомияро аз нуrтаи назари анатомиями муrоисавию xаниншиносb ва вазифавb омeхтааст. Вай тахмин кардааст,
ки [ар як xонвар [ангоми инкишофи онтогенезияш раванди филогенезро такрор мекунад ва бар мухолифи дин дастурамали материалистb пешбарb карда баён кардааст, ки [ар як xонвар аз тухм пайдо мешавад, бинобар ин У.{арвей асосгузори
xаниншиносb (таълимот дар бораи инкишофи xанин) [исоб кардан мумкин аст.
Дар нимаи дуюми асри XVII дар байни олимони [амонваrта муборизаи тезу
тунд пайдо шуд. Бо рисолаи «Назарияи пайдоиши [аёт» (1759) олими xавони
олмонb К.Ф.Волф (1733-1794) баромад кард. E аrида[ои преформист[оро танrид
карда назарияи эпигенезро аз нуrтаи назари илмb асоснок кард. Мувофиrи назарияи преформизм[о инкишофи пайдоиши [аёт [амчун узв[ои хурд аз тарафи ило[b
офарида шудааст мегуфтанд. Назарияи эпигенез бошад баръакс аrидаи навбунёдшавии узв[оро пешни[од кард. К.Ф.Волф якумин шуда дар xанини [айвонот пайдошавии узв[о аз баргак[ои xанинb, инкишофи дил дар паррандагон, инкишофи
гурда ва дигар узв[оро мушо[ида кардааст. Тадrиrот[ои якумини К.Ф.Волфро
олимони [амонваrта бо хусумат душманона пешвоз мегирифтанд.Uоя[ои
пешrадами eро дар оянда дар асар[ои xаниншиносон – Х.И.Пандер (1794-1838), К.Э.
Бер (1792-1876) ва дар назарияи та[аввулоти Ч.Дарвин (1859) инъикос ёфт. Хизмати
К.Ф.Волфро дар инкишофи илм Ф.Энгелс ба[ои баланд дод. E навишта буд:
«…К.Волф соли 1759 якумин шуда ба муrобили назарияи доимии намуд[о мубориза
бурд, ва таълимот дар бораи та[аввулотро эълон кард». К.Волф соли 1768 бо даъвати академияи ша[ри Петербург аз Олмон ба Россия омад, ва то охири умр фаъолияти илмии худро давом дод.
Аз асри ХVII сар карда дар рушди илм[ои xаниншиносb ва бофташиносb комёби[ои техникаи тадrиrотb наrши му[имро бозид. Масалан: истифодабарии линза[ои калоннишонди[анда, микроскоп[о со[аи тадrиrот[ои илмиро бой гардонид.
Соли 1670 Р.де-Грааф ва Я.Свамммердам дар дохили тухмдон ковоки[ои доирашаклро мушо[ида карданд ва [оло он ковоки[оро [убобча[ои болиu ё ин ки [убобча[ои
Грааф меноманд, ки дар як па[луяш тухм[уxайра xойгир шудааст. Соли 1677 устои
шиша[ои калоннишонди[андасоз А.Левенгук ва донишxeйи фанни тиб Гам
[уxайраи xинсии мардона-нутфаро кашф кардаанд.
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Омeзиши [уxайрашиносb, xаниншиносb
ва бофташиносb дар Русия.
Мактаб[ои бофташиносb дар нимаи дуюми асри XIX
ва ибтидои асри ХХ.
{уxайрашиносb, xаниншиносb ва бофташиносb дар Русия ба илми xа[онb, бо
инкишофи техникаи тадrиrоти микроскопb ташаккул ёфт.
Агар тадrиrот[ои бофташиносии xудогона, ки олимони Русия бо ёрии микроскоп анxом медоданд, ба эътибор нагирем, сол[ои 30-40-уми асри ХIХ-ро ибтидои
бофташиносии рус номидан мумкин аст. Аввал[о бофташиносb ба намуди анатомия
ва физиология таълим дода мешуд ва дар сол[ои 60-уми асри ХIХ дар Донишго[и
Москва (соли 1864) ва Донишго[и Петербург (соли 1864) ва баъдтар дар Донишго[и
Харков (соли 1867),

Rазон (соли 1868) ва Киев (соли 1868) кафедра[ои

xаниншиносb ва бофташиносb мактаби тайёр кардани мутахассисон шуданд.
Мактаби бофташиносони Москва бо ро[барии профессор А.И.Бабухин ба раванди пайдошавии бофта[о ва вазифаи бофта[ои гуногун, хусусан бофта[ои
мушакb ва бофтаи асаб а[амияти калон дода, тадrиrоти худро ба омeзиши инкишоф ва сохти шабакияи чашм, инкишофи устувони ме[варии тор[ои асаб ва
uайра[о нигаронида шуда буданд. Баъдтар дар зери ро[барии шогирди А.И.Бабухин
И.Ф.Огнев (1855-1927) тадrиrот[ои бофташиносони кафедраи Донишго[и Москва
ба таъсири омил[ои му[ити зист ва омил[ои дохилb, ба вазифа[ои [уxайра[о бахшида шуда буданд. Ин раванди омeзиш барои мактаби бофташиносони Донишго[и
Москва барои фа[мидани инкишофи бофта[о, вазифаи он[о ва узв[о бисёр маълумот[ои пурарзишро ба даст дароварданд. Инкишофи аrида[ои илмии тибби Русия
(дар нимаи асри XIX) алоrамандии бофташиносию физиологияро тасдиr кард.
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А.И. Бабухин

(1827-1891)

Ф.В. Овсянников (1827-1906)

Дар Донишго[и Петербург академик Ф.В.Овсянников (1827-1906) аввал дар
кафедраи анатомия ва физилогия ва аз соли 1894 дар кафедраи мустаrили
бофташиносb ба донишxeён аз фанни бофташиносb дарс мегуфт. E яке аз асосгузорони равияи алоrамандии сохту вазифа дар сохтшиносb (морфология), муаллифи
тадrиrоти аxоиби сислсилаи асаб ва узв[ои [иси хайвоноти гуногун буд. Са[ми калонро А.С.Догел (1852-1922) ба инкишофи тадrиrоти сохти [уxайра[ои асаб гузоштааст.
E доир ба сохти сислсилаи асаби худидоракун ва таснифи [уxайра[ои асаб бо
тор[ои асаб таъминшавии узв[ои [ис асари пурrимат дорад.
Бо ташаббуси А.С.Догел соли 1915 маxаллаи «Архиви анатомия, бофташиносb
ва xаниншиносb» таъсис дода шуд.
Фанни бофташиносb ва xаниншиносиро дар академияи тиббию xарро[b ([оло
академияи [арбию тиббии ба номи С.М.Киров) дар Петербург якумин шуда, дар
сол[ои 40-ми асри ХIХ мудири кафедраи анатомияи муrоисавb ва физиология
xаниншинос К.Э.Бэр мехонд.
Аз соли 1852 фан[ои бофташиносb ва xаниншиносb [амчун фан[ои ало[ида
таълим дода мешуд. Соли 1868 дар назди академия кафедраи мустаrили
xаниншиносb ва бофташиносb таъсис дода шуд. Дар кори кафедра ва инкишофи
бофташиносb М.Д. Лавдовский (1846-1904) хизмати калон кардааст.
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К.Э. Бер (1792-1876)

М.Д. Лавдовский (1846-1902)

E доир ба [уxайра[ои асаби пешобдон, таxдид ва дигаргуншавии тор[ои асаб
(баъди xаро[ат) тадrиrот[ои зиёде кардааст. Дар зери та[рири М.Д.Лавдовский ва
Ф.В. Овсянников соли 1887 якумин шуда дар Русия дастури фундаменталb оид ба
бофташиносb аз чоп баромад. А.А. Максимов (1874-1928), ки баъди М.Д. Лавдовский мудири кафедраи бофташиносии Академия буд, дар инкишофи илми ватанию
xа[онии бофташиносb хизмати калон кардааст.
Тадrиrот[ои e дар бораи алоrамандии хуну бофта[о ва хунофарb [оло [ам
а[амияти худро гум накардааст. А.А.Максимов баъд ба хориxа рафта, дар инкишофи мактаби бофташиносии Амрико таъсири назаррас расонид. Китоби таълимии
бофташиносие, ки e навишта буд, китоби бе[тарин дониста шуд, ки он якчанд маротиба аз чоп баромад.
Асосгузори мактаби бофташиносии Rазон К.А. Арнштейн (1840-1919) ва шогирдонаш доир ба сохти нeги тор[ои асаб ва гире[[ои асаб дар таркиби бофта[о ва
узв[ои гуногун (дар пешобдон, найча[ои пешобгузар, узв[ои xинсb, шуш, пeст ва
uайра) мавод[ои хеле зиёд xамъ кард.
Соли 1888 А.С.Догел дар Донишго[и ша[ри Томск кафедраи бофташиносиро
таъсис дод.E усули рангомезишкунии бофтаи асабро кор карда баромад, ки ба туфайли он rисм[ои гуногуни силсилаи асаб омeхта шуд, асари бузург оид ба сохти
[уxайра[ои сислсилаи асаб тартиб дода шуд. Бо ро[барии А.Е. Смирнов (1859-1910)
шогирди Догел кафедраи бофташиносии Донишго[и Томск ба яке аз мактаб[ои калони омeзиши сохти сислсилаи асаб табдил ёфт.
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Кафедраи бофташиносии Дошинго[и Киевро аз соли 1868 П.И.Перемежко
(1833-1893) ро[барb намуд. Тадrиrот[ои бофташиносони мактаби Киев ба омeзиши
инкишофи баргак[ои xанинb, чашм, uадуди болои гурда, испурч, мушак[ои
кeндаланграх ва суфта, инчунин сохти узвхои гуногун – xигар, uадуди сипаршакл,
uадуди зери меъда, маuзи сурхи устухон, раг[ои хунгард ва uайра бахшида шуда буданд. Ро[бари кафедраи бофташиносb ва xаниншиносиро дар Донишго[и ша[ри
Харков Н.А.Хржоншевский (1836-1917) ба e[да дошт. Ба rалами e кор[ои му[им оид
ба сохти uадуди болои гурда, шуш, xигар, гардиши хуни гурда ва uайра[о таалуr
доранд, ки асоси тадrиrот[ои онро усул[ои омeзиши сохту вазифаи узв[о ташкил
менамуд.
Дар миёнаи асри XIX дар баробари инкишофи бофташиносb xаниншиносb
[ам инкишоф ёфт. Тадrиrот[ое, ки К.Ф.Волф шурeъ карда буд, академик[ои рус
Х.И.Пандер ва К.Э.Бэр давом дода, дар инкишофи xанин (пайдоиши баргак[ои
xанинb) rонуният[ои му[ими [аётшиносиро ошкор кардаанд. Х.И.Пандер rайд
кард, ки то пайдо шудани зоиши узв[ои асаб дар xанин аввал ду баргаки xанинb
(эктодерма ва энтодерма) пайдо мешаванд, баъд rабати сеюм – мезодерма ба он
[амро[ мешавад. К.Э.Бэр инкишофи баргак[ои xаниниро мушо[ида намуда, [осил
шудани узв[ои гуногунро аз он[о нишон дод. Бо ёрии микроскоп К.Э.Бэр дар
[убобчаи болиuи ([убобчаи Граафи) тухмдони ширхурони пешакb навиштааш
тухм[уxайраро нишон дод. {амин тавр, дар кашфиёт[ои К.Ф.Волф, Х.И.Пандер ва
К.Э.Бэр асос[ои xаниншиносии [озира поя гузошта шуда буд.
Олимони маш[ури рус И.И.Мечников (1845-1916) ва А.О.Ковалевский (1840-1901) бо
таълимоти Дарвин мусалла[ шуда, дар xаниншиносb масъала[ои нав дохил карданд. И.И.Мечников ва А.О.Ковлаевский дар тадrиrоти худ оид ба омeзиши
муrоисавии [айвон[ои бему[ра ва мe[радори дар дараxаи пастбуда муrарар карданд, ки дар синф ва намуд[ои гуногуни [айвонот умумияти бисёре [аст, он[о дар
инкишофи худ давра[ои монанд (аз xумла, давраи пайдоиши баргак[ои xанинb)-ро
аз сар мегузаронанд. Бо [амин ягонагии олами [айвонот комилан исбот карда шуд.
Тадrиrот[ои И.И.Мечников ва А.О.Ковлаевский оид ба сохти микроскопии [айвонот[ои гуногун минбаъд ба тараrrиёти xаниншиносb ва бофташиносии та[аввулb
асос шуд.
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А.А. Максимов (1874-1928)

К.А. Арнштейн (1840-1919)

Дар охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ дар со[аи xаниншиносb таxриба[ои
зиёд гузаронида шудаанд (В.Ру, Х.Шпеман ва дигарон) ва инкишофи усул[ои
таxрибавb ба равияи нав – механикаи инкишоф асос гузоштанд. Дар ин давра
[уxайрашиносb, xаниншиносb ва бофташиносb ба якдигар наздик шуданд.
ИНКИШОФИ {УXАЙРАШИНОСB, XАНИНШИНОСB ВА БОФТАШИНОСB ДАР ДАВРАИ {ОКИМИЯТИ ШУРАВB

Дар давраи шуравb дар асоси материализми диалектикb, [уxайрашиносb,
xаниншиносb, бофташиносии умумb ва xузъb минбаъд инкишоф ёфтаанд. Дар ин
давра усул[ои радиоавтографb, люминессентb, омeзиши таркиби химиявии бофта[о ва дигар усул[о махсус васеъ инкишоф ёфтаанд. Дар да[сола[ои охир омeзиши
бофта[о бо ёрии микроскопи электронb бо муваффаrият истифода шуда истодааст.
Бофташиносb дар сол[ои мавxудияташ дар чандин равия инкишоф ёфт. Дар
асоси таълимоти И.П.Павлов ба масъала[ои сохт ва вазифаи бофтаи асаб диrrати
зиёд дода шуд. Б.И.Лаврентев ва шогирдонаш масъала[ои сохт ва вазифаи сислсилаи асаби худидоракун, пайвастаги[ои тор[ои асаб, нуги тор[ои асаб[ои гуногун,
таъсири байни [амдигарии тор[ои асабро [ал карданд. Бо ро[барииБ.И.Лаврентев
равияи вобастагии сохт ва вазифа дар омeзиши бофта[ои асаб ташкил карда шуд.
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Н.А. Хржонщевский (1874-1928)

П.И. Перемежко (1833-1893)

Б.И.Лаврентев [уxайра[ои зиндаи асабро тадrиr карда, [ангоми ангезиш додани он[о таuйирёбии васлатго[[оро (синапс[оро) мушо[ида кард. Бо усули худ
Б.И.Лаврентев назарияи бе[амтогии фибрилляриро инкор намуда, назарияи нейрониро пешни[од намуд.
Бофташиносон ба масъала[ои алоrамандии силсилаи асаб бо узв[о, инчунин
ба масъала[ои мутобиrшавии организм бо му[ити зист ва узв[ои эндокринb
диrrати махсус меди[анд. А.В.Немилов, А.В.Румянсев ва дигарон дар [алли
омeзиши сохт ва вазифаи бофта[о, силсилаи uадуд[ои эндокринb хизмат кардаанд.
Масъалаи бофта[ои пайвасткунанда, ки А.А. Максимов ба [аллаш шурeъ карда буд,
дар илм инкишоф ёфт. Н.Г.Хлопин дар со[аи инкишофи бофта[о (назарияи инкишофи аз [амдигар дуршавии аломат[ои бофта) хизмати калон кардааст.
Омeзиши сохт ва вазифа[ои бофта[ои пайвасткунанда, узв[ои гуногун, силсилаи хун ва узв[ои дигар, инчунин таuйирёбии он[о дар та[ти таъсири омил[ои асаб
ва uадуд[ои эндокринb равияе мебошад, ки ба [алли он[о В.Г.Елисеев,
Т.А.Григорева ва дигарон машuул буданд. Дар собиr Итти[оди Шуравb аввалин
маротиба масъала[ои алоrамандb ва вобаста аз якдигар мутобиrшавии бофта[о
муттасил омeхта мешуданд. Дар ин бобат усули парвариши сунъии бофта[о
(А.В.Румянсев, Ф.М. Лазаренко, Н.Г.Хлопин ва дигарон) роли калон бозид.
А.А.Заварзин дар асар[ои худ «Очерк[о оид ба бофташиносии та[аввулии хун
ва бофта[ои пайвасткунанда» ва «Очерк[о оид ба бофташиносии та[аввулии сислслаи асаб» асос[ои та[аввулотии бофта[оро муайян кард.E назарияи «rатори
параллелb»-и бофта[оро исбот намуд. Н.Г.Хлопин назарияи «дивергентии инкишоф»-и бофтахоро асоснок намуд.
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Б.И. Лаврентев (1892-1944)

Н.Г. Хлопин (1897-1961)

Дар асри ХХ исло[оти калон дар со[аи [уxайрашиносb, хусусан оид ба
омeзиши а[амияти вазифавии узввора[о, иштимолот[о, xойгиршавии он[о [ангоми
[олати гуногуни физиологb омeхта шуданд (Н.К.Колсов, П.В.Макаров, А.Г. Гурвич, Б.В. Кедревский, Г.И.Роскин, П.П.Румянсев ва дигарон).
{уxайрашиносии [азиразамон, аниrтараш [аётшиносии [уxайра[о масъала[ои фаъолияти мунтазами [уxайра[о, танзими ба бофта[о хоси зиёдшавии
[уxайра[о, тахсис, дар та[ти таъсири омил[ои му[ити зист таuйирёбии дохили
[уxайравиро [ал менамояд.
зиёдшавии [уxайра[о, тахсис, дар та[ти таъсири омил[ои

му[ити зист

таuйирёбии дохили [уxайравиро [ал менамояд.
Натиxаи таrиrот[ои [уxайрашиносии таxрибавb дар амалиёти тиб (муайян
намудани бемори[о аз рeи таuйироти [уxайра[о ва масъала[ои сироятнопазирb) истифода мешаванд.
Дар со[аи xаниншиносb усул[ои таxрибавb васеъ па[н шуда, оид ба ташкилкунанда[ои -индуктор[ои инкишоф, танзими хуну асабb ва таъсири му[ити зист ба
раванди инкишофи xанин исботи худро ёфтаанд.
А.Е.Северсов (1866-1936) ва шогирдони e маводи зиёди xаниншиносии
муrоисавиро xамъ намуда инкишофи узв[оро омeхта, та[аввули [айвоноти
мe[радори дараxааш пастро то пайдо шудани [айвоноти rадимаи мe[радор исбот
намуданд. Дар ин асос rонуни биогенетикии Мюллер-Гекелро оид ба (онтогенез)
инкишофи фардb rайд карданд, ки rонун тан[о барои [айвоноти навъи якум хос
аст.
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А.А.Заварзин (1886-1945)

П.Г. Светлов (1892-1974)

Дар инкишофи xаниншиносb кор[ои Д.Ф.Филатов (1876-1943) ва П.П.Иванов
(1872-1942) а[амияти калон доранд. Д.Ф.Филатов а[амияти мубодилаи модда[оро
дар тезонидани инкишофи пой[о нишон дод. П.П.Иванов ба масъала[ои таъсири
[амдигарии инкишофи xанин ва таxдид, таъсири омил[ои му[ити зист ва тахсисёбии зоиши бофта[оро нишон дод. Вай нишон дод, ки 2 ташкилкунанда инкишофи
xанинро фаъол менамояд, яъне сар ва бадан. Дар ин асос назарияи инкишофи сегментии [айвонотро пешни[од кард.
П.Г.Светлов шогирди П.П.Иванов дар инкишофи xанин диrrти худро ба якчанд омил[ои экологb ([арорат, гуруснагb, нур[ои радиатсионb ва uайра) нигаронид. E давра[ои хатарноки (нозуки) инкишофро то ширхeрон, яъне он давра[ои хатарнок, ки организм аз таъсирот осеб мебинад, исбот намуд. Дар сол[ои 30-40-ум
xаниншиносон бо сардории академик А.Н.Северсев

масъала[ои омeзиши

та[аввули xанинро кор карданд.
Давраи сеюми инкишофи [уxайрашиносb, xаниншиносb ва бофташиносb ба
дараxаи нави усул[ои тадrиrот[о, бо истифодаи микроскопи электронb, усули
яхкунонb, муайян намудани модда[ои химиявии таркиби [уxайра бо истифодаи
микроскопи электронb ва uайра оuоз ёфт.
Усул[ои тадrиrот[ои [азиразамон имкон дод, ки дар зери микроскоп молекула[ои калонтарин ва сохти uайри[уxайравиро омeзанд, мав[ум[ои тахсис, таxдид,
гузаронидани ахбори ирсb ва uайраро муайян кунанд. Сипосгузорb кардан лозим
аст, ки баъд аз ин асос[ои ултрамикрокопии [уxайра[о, бофта[о омeхта шуданд ва
тадrиrот[ои биологияи молекулярb давом дорад.
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ТАРАRRИЁТИ БОФТАШИНОСB ДАР ТОXИКИСТОН
Дар Xумхурии Тоxикистон фанни анатомияи одам ва бофташиносb якxоя бо
таъсисёбии Донишкадаи тиббb (соли 1933) вусъат ёфта, амал мекунад, ки аввалин
мудири кафедраи анатомия ва бофташиносии

донишкадаи мазкур профессор

А.В.Тихонович буд. Баъди соли 1939 дар донишкадаи тиббb кафедраи ало[идаи
[уxайрашиносb, xаниншиносb ва бофташиносb (гистология) таъсис дода шуд, ки
ба он профессор П.В.Сиповский ро[барb мекард. И.В.Сиповский [амагb ду сол
(1939-1940) дар ин вазифа кор кард. Пас аз e кафедраро дотсент Ю.В.Полонский
сарварb кард, ки кафедра аз 5 во[иди корb иборат буд. Пас аз e бофташиноси
маш[ур Г.Я.Ясвоин –шогирди бофташиноси овозадор А.А.Заварзин, ки аз ша[ри
Ленингради xангзада кeчонда шуда буд, ро[бари кафедраи бофташиносb таъйин
мегардад. Баъд аз ба охир расидани xанги дуюми ча[онb соли 1946 Г.Я. Ясвоин ба
Ленинград бармегардад ва ин бор [ам яке аз шогирдони А.А.Заварзин, яъне
Л.С.Сутулов сарвари кафедраи бофташиносb таъйин мешавад. Л.С.Сутулов uайр аз
мудири кафедра боз сарварии донишкадаро [ам пеш мебурд.
Л.С.Сутулов бо [амро[ии [амкоронаш аз соли 1946 сар карда ба кор[ои
илмb машuул шуданд, ки бо омeзиши хусусият[ои таассури бофта[ои организм дар
баробари оrибияти таъсири му[ити атроф тадrиrот[о гузаронидаанд. Хулоса[ои ин
тадrиrкот[о [амчун ба номи «Ягонагии сохти бофта[о дар шароити му[ити зист»
гирд оварда шуда буд, ки зимни он масъала[ои морфологии кишвар дар шароити
xум[урии баландкe[ инъикос ёфтаанд. Л.С.Сутулов нахустин экспедитсияи хоси
минтаrаи баландкe[ро дар аuбаи Анзоб созмон дод. Пас шогирдони Л.С.Сутулов
масъала[ои таъсири шароити баландкe[ро анxом доданд. Масалан: О.Т.Уткина дар
асари худ «Шифоёбии захми пeсти сагон дар шароити баландкe[» ва
М.Е.Машталлер

дар

тадrиrоти

худ

тахти

унвони

«Таxдиди

бофтаи

рeйпушкeнандаи rарнияи чашми rурбоrrа зимни фишори мeътадилу пасти
барометрb» ба ин мавзeъ пардохтанд. Соли 1950 Л.С.Сутулов ба ша[ри Рязан кeч
мебандад.
Байни сол[ои 1950 ва 1960 ро[барии кафедраро дотсент И.И.Шаров ба e[да
мегирад. Коркунони кафедра дар ваrти мудирии e бо усули гистохимиявb хусусият[ои инкишофи xанинро меомeзанд.
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П.В. Сиповский (1900-1964)

Л.С. Сутулов (1910-1971)

Солхои 1960-1964 профессор Г.Г.Самсонидзе мудири кафедра интихоб шуд,
ки тахти ро[барии e устодон аз xумла аспирант[о (Л.И.Исмоилова, Ф.Х.Шарифов,
Т.Р.Рузиев), ординатор (М.Б.Ба[ромова) ба масъала[ои морфогенез ва таxдиди
узв[о тадrиrот[о мегузаронанд. Доир ба масъала[ои гипертрофияи компенсаторb
ва таxдиди гурдаи сангпушт (М.Б.Ба[ромова), кабeтар (Ю.Ф.Обмолова), та[rиrи
хронологии биоритми шабонарузии фаъолнокии митоз дар гурдаи муши сафед
(Ф.Х.Шарифов), таuйирпазирии силсилаи бо хун таъминшавии гурдаи муши сафед
(Л.И.Исмоилова), муносибати дуxонибаи вазифаи найча[ои гурдаи муше, ки дучори гипертрофияи компенсаторb гаштааст (Т.Р.Рузиев) оuоз меёбад.
Соли 1965 рисола[ои номзадии Л.И.Исмоилова ва Ф.Х.Шарифов ба анxом
расида, сарбаландона дифоъ намуданд. Ду асар[ои ёдшуда нахустин рисола[ои
кормандони ма[аллии кафедраи бофташиносb дар ДДТТ ба номи Абeалb ибни Сино ба [исоб мерафтанд.
А.А.Браун – яке аз бузургтарин бофташиноси Итти[оди Шуравb (шогирди
А.А.Заварзин) соли 1963 барои сарвари ба кафедраи бофташиносb даъват карда
мешавад. А.А.Браун муддати сарвариаш ба кафедра (1963-1972) як зумра кормандони бахши илму омузгории Тоxикистонро ба воя расонид, ки [осили ин саъю талош
бо ро[барии e дифоъ шудани 15 рисолаи номзадb ва 7 рисолаи докторb, мебошад
ки дар рушди тиби шуравb са[ми худро гузоштанд.
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И.И. Шаров (1901-1972)

Г.И. Самсонидзе (1916-1979)

узв[о тадrиrот[о мегузаронанд. Доир ба масъала[ои гипертрофияи компенсаторb
ва таxдиди гурдаи сангпушт (М.Б.Ба[ромова), кабeтар (Ю.Ф.Обмолова), та[rиrи
хронологии биоритми шабонарузии фаъолнокии митоз дар гурдаи муши сафед
(Ф.Х.Шарифов), таuйирпазирии силсилаи бо хун таъминшавии гурдаи муши сафед
(Л.И.Исмоилова), муносибати дуxонибаи вазифаи найча[ои гурдаи муше, ки дучори гипертрофияи компенсаторb гаштааст (Т.Р.Рузиев) оuоз меёбад.
Соли 1965 рисола[ои номзадии Л.И.Исмоилова ва Ф.Х.Шарифов ба анxом
расида, сарбаландона дифоъ намуданд. Ду асар[ои ёдшуда нахустин рисола[ои
кормандони ма[аллии кафедраи бофташиносb дар ДДТТ ба номи Абeалb ибни Сино ба [исоб мерафтанд.
А.А.Браун – яке аз бузургтарин бофташиноси Итти[оди Шуравb (шогирди
А.А.Заварзин) соли 1963 барои сарвари ба кафедраи бофташиносb даъват карда
мешавад. А.А.Браун муддати сарвариаш ба кафедра (1963-1972) як зумра кормандони бахши илму омузгории Тоxикистонро ба воя расонид, ки [осили ин саъю талош
бо ро[барии e дифоъ шудани 15 рисолаи номзадb ва 7 рисолаи докторb, мебошад
ки дар рушди тиби шуравb са[ми худро гузоштанд.
Ба туфайли захмат[ои бедареuи e масъала[ои асосии морфогенез ва таxдиди
узву бофта[о ва такмили бештаре касб кард. Дар кафедра та[ти ро[барии e рисола[ои номзадb (М.Б. Бахромова - соли 1968; Ю.Ф.Обмолова - соли 1969) то марзи
[имоя расиданд, кормандони кафедра кор[ои илмиеро сару сомон бахшиданд, ки
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А.А. Браун (1904-1984)

баъдан ба сурати

рисола[ои номзадb

Ф.Х.Шарифов (1936-2004)

иxозаи дифоъро касб карданд

(Т.К.Остроумова-соли 1974; С.X.Xeраев-соли 1978). Дотсент[о Л.И.Исмоилова ва
Ф.Х.Шарифов та[ти ро[барии А.А. Браун фаъолият[ои илмии хешро дар
ча[орчeбаи рисолаи докторb дунбол гирифтанд.
Дар сол[ои 1973-1980 ба кафедра дастпарвар ва шогирди А.А.Браун
Ф.Х.Шарифов ро[барb намуд, ки e ро[и тeлониеро аз ординатор то доктори илм
ма[з дар [амин кафедра тай кард. Ф.Х.Шарифов масъала[ои пешгузоштаи устоди
худро дар бораи морфогенез ва таxдиди бофтаю узв[хо давом дод. Дар ин давра
кормандони кафедра С.X.Xeраев (соли 1978) ва Х.Х.Норкулов (соли 1981) рисолахои
номзадии худро дифоъ карданд.
Аз соли 1981 то соли 1991 ба кафедра профессор М.В. Постников ро[барb
намуд. Ма[з дар [амин давра кафедра ба бинои нави морфология кeчида, пойго[и
моддb-техникии худро rувват бахшид.
Та[ти ро[барb ва иштироки бевоситаи профессор А.В.Постников, инчунин тавассути кeшиш[ои бедареuи кормандони кафедра (дотсент М.Б.Ба[ромова,
С.X.Xeраев, Ш.К.Rурбонова ва лаборанти калони кафедра М.М.Аминxонова) узви
махфили илмb ибтидои экспонат[ои дахлдор оиди фасли xаниншиносb омода гашта, баъдан осорхонаи xаниншиносb ба вуxуд оварда шуд, ки ин якумин осорхона
дар Xум[урии Тоxикистон мебошад.
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М.В. Постников (1930-1998)

М.Б. Бахромова 1937

Соли 1990 осорхонаи xаниншиносии кафедраи бофташиносb дар озмуни Кумитаи давлатии маорифи ИXШС ширкат чуст. Бо rарори коллегияи Кумитаи давлатии маорифи ИXШС аз таърихи 13-июли соли 1990 созмонди[андагони осорхона
профессор М.В.Постников ва дотсент М.Б.Ба[ромова со[иби мукофоти III ва дипломи «Барои дастовард[ои назаррас дар бозсозии мазмуну мундариxаи раванди
таълиму тарбия» гаштанд.
Нахустин «Дастурамали методии машuулият[ои амалb аз [уxайрашиносb,
xаниншиносb ва бофташиносии умумb» бо забони русb [анeз соли 1977 (муаллифон Ф.Х.Шарифов ва М.Б.Ба[ромова) тартиб дода шуд. Баъдтар «Дастурамали методии машгулият[ои амалb аз бофташиносии xузъb» барои донишxeёни факултети
муолиxавb (М.Б.Ба[ромова, соли 1980) ва барои факултети стоматологb
(В.И.Полский, соли 1981), «Дастурамали методии машuулият[ои амалb аз
[уxайрашиносb, xаниншиносb, ва бофташиносии умумb» барои донишxeёни факултет[ои педиатрb, муолиxавb ва стоматологb (муаллифон М.В.Постников ва
М.Б.Ба[ромова, соли 1986) бо забони русb та[ия гашт.
Аз соли 1990 сар карда таълиму тарбия ба ду забон (тоxикb ва русb) пеш
бурда мешуд. Дар ин робита ба забони тоxикb ва русb китоб[ои таълимb
«Бофташиносb» (муаллиф С.Xeраев, соли 1992) ба забони тоxикb, «Сохти микроскопии узв[ои одам» (муаллиф С.Xeраев, соли 1995) ба забони тоxикb «Основы
общей цитологии» (муаллиф С.Xeраев, соли 1996) ба забони русb, «Частная гистология человека» (муаллиф С.Xeраев, соли 2008) ба забони русb, «Истилоіоти асосb
аз фан[ои [уxайрашиносb, xаниншиносb ва бофташиносb» (муаллиф С.Xeраев,
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2009) ба забон[ои русb-тоxикb-лотинb ва англисb, «Атласи бофташиносb» (муаллиф С.Xeраев, соли 2009) ба забони тоxикb, «Общая гистология человека» (муаллиф С.Xeраев, соли 2010) ба забони русb, «Цитология» (муаллиф С. Xeраев, соли
2010) ба забони русb, «Гистологияи одам» (муаллиф С. Xeраев, соли 2011) ба забони
тоxикb, «Луuати бофташиносb» (муаллиф С. Xeраев, соли 2011) ба забони русbтоxикb ва лотинb ба чоп расид.
С. Xeраев аз соли 1991 то соли 2001 мудири кафедраи гистология ва декани
филиали Хуxандии ДДТТ- ро сарварb кардааст. Uайр аз ин дар да[ соли охир кафедра анъана[ои илмb, таълимb – методиро [ифз намуда, вазифа[ои пешгузоштаро
xи[ати такмили кор[ои таълимb – методb, илмиро ба анxом мерасонад. Дар ин
муддат ду рисолаи номзади ва як рисолаи докторb ба марзи дифоъ расиданд:
Д.А.Шукурова, соли 1999, З.Н.Со[ибова, соли 2000, рисолаи доктории
С.Г.Мухамедова, соли 2004 ба ин rатор медароянд. Инчунин ба забони тоxикb
«Дастур аз ситология, эмбриология ва гистология», дастурамал ва курси мухтасари
лексия[о барои донишxeёни факултет[ои умумитиббb ва стоматологb (муаллифон
М.Б.Ба[ромова, Д.А.Шукурова, соли 2005) ба чоп расиданд.
Аз соли 2004 то 2006 сарвари кафедра профессор С.С.Rурбонов буд. Аз соли
2007 то 2012 доктори илм[ои биология Мухамедова С.Г. сарварb мекард. Аз сентябри соли 2012 сарварии кафедраро ба e[даи дотсент Д.А. Шукурова гузоштанд.
Дар Донишго[и миллии Тоxикистон таълими фан[ои [уxайрашиносb,
xаниншиносb ва бофташиносии умумb аз соли 1949 оuоз меёбад. Барои хондани ин
фан[о устодони Донишкадаи тиббb даъват мешуданд. Дар кафедраи физиологияи
одам ва [айвонот аз курси 3-юм фан[ои [уxайрашиносb, xаниншиносb ва бофташиносии умумиро мудирони кафедраи бофташиносии Донишкадаи давлатии тиббии ба номи Абeалb ибни Сино дотсент И.И.Шаров соли 1962, профессор Г.Г. Самсонидзе сол[ои 1963-1964 ва профессор А.А.Браун мехонданд. Он[о якбора барои
тайёр кардани кадр[ои илмb ба Донишго[и миллии Тоxикистон са[ми арзанда гузоштанд. Баъди [имояи рисолаи номзадии Рузиев Т.Р.(соли 1966) таълими фан[ои
[уxайрашиносb ва бофташиносb ба пуррагb ба зиммаи e гузошта шуд.
Бо баробари таълими фан дотсент Рузиев Т.Р. тадrиrот[ои илмии худро дар
мавзуи «Гипертрофияи регенератсионb ва компенсаторb» идома дода, соли 1998 рисолаи доктории худро дар ин мавзуъ дифоъ менамояд.
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Ѕурбонов С.С. 1950

Їўраев С.Ї. 1941

Раванди [уxайрашиносb ва xаниншиносиро дар кафедраи донишго[и милли
Бурхонов X.Б. баъди [имояи рисолаи худ аз соли 1975 идома меди[ад. Тадrиrот[ои
илмии e ба яке аз масъала[ои рeзмарраи илмb оид ба гаметогенезb [ашароти зараррасон, ки раванди асосии муайян кардани механизми расиши [уxайра[ои чинсb вобаста аз омил[ои гуногун аст, бахшида шудаанд. Оид ба натиxаи тадrиrотхои
илмb якчанд маrола[ои илми дар нашрия[ои илмии хориxb ва ватанb ба чоп расидаанд.
Дар

бораи

бе[тар

ба

ро[

мондани

таълими

фан[ои

морфологb

([уxайрашиносb, биологияи инкишофи фардb ва бофташиносb) якчанд асар[ои
илмb – методb: «Учение о клетке» (муаллифон Сафаров Х.М., Рузиев Т.Р), «Атласи
мухтасар аз анатомияи одам» (муаллифон Абдура[монов Ф.А., Устоев М.Б., Рузиев
Т.Р.), «Общая гистология» (муаллиф Рузиев Т.Р.), «Машuулият[ои лаборатории аз
биологияи инкишофи индивидуалb» (муаллиф Бур[онов X.Б.), «Асос[ои ситология
ва гистологияи умумb» (муаллиф Бур[онов X.Б.) ба табъ расонида шудаанд.
Дар Донишго[и аграрии Тоxикистон дар факултети бойторb шогирди профессор А.А.Браун Ю.Ф.Обмолова то пош хeрдани Иттиходи Шуравb аз фанхои
[уxайрашиносb, xаниншиносb ва бофташиносии умумию xузъb таълим медод.
Дар Донишго[ои давлатии омeзгории Тоxикистон ба номи С.Айнb дар факултети биология хатмкунандаи Донишго[и ша[ри Тошканд номзади илм[ои биология, дотсент Х.Н.Rосимова сол[ои дароз аз фан[ои [уxайрашиносb, xаниншиносb
ва бофташиносии умумb таълим меди[ад. Бо rалами Х.Н.Rосимова «Луuати тафси-
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ри оид ба фан[ои [уxайрашиносb, xаниншиносb ва бофташиносb» -соли 2006 навишта шудааст, аз чоп баромад.
Роxеъ ба бофташиносb дар Институти зоология ва паразитологияи Академияи илм[ои Xум[урии Тоxикистон, институти гастроэнтерология, институти чорводории АИК XТ низ пажe[иш анxом дода мешавад.
Умуман илм[ои [уxайрашиносb, xаниншиносb ва бофташиносии тоxик дар
айни камолот буда, дар оянда пешрави[оро интизор аст.

Шукурова Д.А. 1954

Рузиев Т.Р. (1936-2009)

Бурхонов Ї.Б. 1937

Мухамедова С.Г. 1952
ФАСЛИ ЯКУМ
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{УXАЙРАШИНОСB
ТАЪЛИМОТ ДАР БОРАИ {УXАЙРА (АСОС{ОИ {УXАЙРАШИНОСИИ
УМУМB)

{уxайрашиносb (ситология) (аз калимаи юнонии «ситос» -[уxайра, «логос» - илм) илмест, ки дар бораи пайдоиш, тарраrиёт, сохт ва [аёту зиндагии
[уxайра бахс мекунад. {уxайрашиносb [уxайра[ои [айвоноту растани[ои
сер[уxайра, инчунин организм[ои як[уxайраро меомeзад.
{уxайрашиносb сохту таркиби химиявии [уxайра[о, вазифаи xисм[ои
дохили [уxайра, вазифаи [уxайра[о дар xисми [айвоноту растанb, афзоиш ва
инкишофи [уxайра ва мувофиr шудани онро ба шароити му[ити зист меомeзад.
{уxайра ин во[иди оддитарини сохтмонb ва коркуни моддаи зинда аз ядро ва ситоплазма иборат буда, асоси инкишоф ва сохти баданро ташкил меди[ад.
{уxайрашиносии хозиразамон фанни омехта аст. Он бо дигар илм[ои
[аётшиносию тиббb, масалан [аётшиносии молекулавb, химия, физика, математика, анатомия, физиология, биохимия, анатомияи uайритабиb ва дигар илм[ои
дармонго[b алоrаи муста[кам дорад.
{уxайрашиносb (ситология) яке аз илм[ои [аётшиносии нисбатан xавон
ба [исоб меравад ва аз пайдоиши он rариб 100 сол гузаштааст. Истило[и [уxайра
бошад, зиёда аз 300 сол rабл пайдо гардид. Истило[и «[уxайра»-ро бори аввал
дар соли 1665 Р.Гук истифода бурд. Р.Гук ба воситаи шиша[ои калоннишонди[анда дар дохили пeстлоrи пуки растании дуб «чашмак[о» ё ки
«[уxайра[оро» дид, ки celulla номид, яъне бо забони тоxикb-форсb [уxайра мебошад, ки то [оло маънои худро гум накардааст ва [анeз [ам истифода мешавад.
М.Малпигb (1671), Н.Грю (1671), Ф.Фонтан (1671) мушо[ида[ои Гукро
тасдиr карданд ва нишон доданд, ки rисм[ои xудогонаи растани[о аз «[убобча[о» ё ки «халтача[о»-и бо [ам зич xойгиршуда сохта шудаанд. Баъдтар дар
сол[ои 70-уми асри ХVІІ А.Левенгук организм[ои як[уxайраро кашф кард.
Тараrrиёт ва омeзиши сохти [уxайра аз аввал[ои асри ХІХ, ваrте, ки барои
омeхтани организм[ои зинда – набототу хайвонот – микроскопро ба кор бурданд, пайваста мебошад. Аз [амон ваrт сар карда дар бораи сохти [уxайра дигар
хел назар мекардагb шуданд. Соли 1830 Я. Пуркине муайян намуд, ки rисми асо-
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сии [уxайра пардаи он набуда, балки ма[сули худи [уxайра – протоплазма мебошад. Р. Броун (1833) дар протоплазма ядроро [амчун rисми асосии доимb кашф
кард.

Дар миёнаи асри ХІХ дар асоси далелу раrам[ое,ки оид ба [уxайра xамъ
омад, Т. Шванн (1838) назарияи [уxайравиро эxод кард. E далелу раrам[ои
мавxударо доир ба [уxайра xамъбаст кард ва ба хулосае омад, ки [уxайра
во[иди асосии сохти [амаи организм[ои зинда аст ва сохти [уxайраи [айвону
растанb ба [амдигар монанданд. Чунин фикр[о далели мухими ягонагии пайдоиши тамоми организм[ои зинда, ягонагии тамоми олами органикb буданд.
Теодор Шванн маф[уми дурусти [уxайраро чун во[иди мустаrили [аёт ва
во[иди хурдтарини мавxудоти зинда (яъне берун аз [уxайра [аёт нест) ба илм
дохил намуд.
Назарияи [уxайравb яке аз хулоса[ои барxастаи [аётшиносии асри гузашта мебошад.
Назарияи [уxайравb минбаъд дар натиxаи тадrиrот[ои олимони нимаи
дуюми асри гузашта инкишоф ёфт ва раванди таrсимшавии [уxайра муфассал
омeхта шуд. Соли 1874 олими рус, анатом ва физиологb растанb И. Д. Чистяков
дар [уxайра[ои растанb ва соли 1879 бофташинос П. И. Перемежко дар
[уxайра[ои [айвонот манзараи таrсимшавии [уxайраро тасвир намуданд, ки дар
он ваrт ядро ва протоплазма ба таuйироти мураккаб дучор мешаванд. {амин тавр
фикре ба миён омад, ки [уxайраи нав бо ро[и таrсим гардидани [уxайраи
ибтидоb ба вуxуд меояд. Ин аrидаи Рудолф Вихров (1858) аст.
Академики Фар[ангистони Русия Карл Бэр тухм[уxайраи ширхeр[оро
кашфу муrаррар кард, ки [амаи организм[ои сер[уxайра аз як [уxайра инкишоф
меёбанд ва ин [уxайра зигота аст. Карл Бэр муайян намуд, ки [уxайра на фаrат
во[иди сохт, балки во[иди инкишофи тамоми организм[ои зинда низ мебошад.
Дар натиxаи омeзиши таркиби химиявии [уxайра ба хулосае омадан мумкин аст, ки асоси [аёти он ма[з [одиса[ои химиявb мебошанд ва таркиби химиявии [уxайраи тамоми организм[о бо [амдигар монанданд, дар он[о xараёни асосии мубодилаи модда[о як хел мегузаранд. Маълумот доир ба монандии таркиби
химиявии [уxайра[о бори дигар ягонагии тамоми олами органикиро тасдиr кард.
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Назарияи [уxайравb ал[ол а[амияташро гум накардааст. Онро чанд маротиба
санxида, бо маълумоти нав (оид ба сохт, вазифа, таркиби химиявb, афзоиш ва инкишофи [уxайраи организм[ои гуногун) пурра карданд.
Назарияи [озираи [уxайравb rоида[ои зеринро дарбар мегирад:
1.

{уxайра во[иди асосии сохт ва инкишофи [амаи организм[ои зинда,

во[иди хурдтарини мавxудоти зинда аст.
2.

{уxайра[о бо ро[и таrсим шудан меафзоянд ва [ар [уxайраи нав дар

натиxаи таrсимшавии [уxайраи ибтидоb («модарb») пайдо мешаванд.
3.

{уxайра[ои тамоми организм[ои як[уxайра ва сер[уxайра аз xи[ати

сохт ва таркиби химиявb, асоси зу[уроти [аёт ва мубодилаи модда[о ба [амдигар
монанданд.
4.

Дар организм[ои сер[уxайраи мураккаб [уxайра[о вобаста ба вази-

фаашон махсус гаштаанд ва бофтаро ба вуxуд меоранд.
Омeзиши [уxайра[ои гуногуни организм[ои

як[уxайра ва сер[уxайра (бо

ёрии микроскоп[ои рeшноигb ва электронb) нишон дод, ки он[о аз рeи сохташон
ба ду гурe[ xудо мешаванд. Гурe[и якум бактерия[о ва обсабза[ои сабзи кабудтоб
мебошанд. Сохти [уxайраи ин организм[о хеле оддист. Ин гуна [уxайра[оро
[уxайра[ои беядро (прокариотb) меноманд, зеро он[о ядрои мутташакил (аз калимаи юнонии «карион»- ядро) ва бисёр xузъ[ои таркибиро, ки узввора[о мегeянд,
надоранд. Ба гурe[и дуюм тамоми организм[ои дигар (аз обсабза[ои сабзи
як[уxайра ва соддатарин[о то ширхeр[о, аз xумла одам) мансубанд. Сохти
[уxайраи он[о мураккаб аст ва [уxайра[ои ядродор (эукариотb) ном гирифтаанд.
Ин [уxайра[о ядро ва узввора[о доранд, ки вазифаи махсусро иxро мекунанд, аз ин
сабаб андозаи он[о нисбатан аз [уxайра[ои прокариотb калонтар мебошанд. Rутри
[уxайра[ои эукариотb аз 0,01 то 0,1 мм аст. Дар организми одам зиёда аз 200 намуди [уxайра[о [астанд, ки бисёрии он[о ало[ида махсус шудаанд. {уxайра[о вобаста ба вазифаашон шакли берунии гуногун доранд (наrшаи 46). Rада[шакл, дукшакл, дарозшоха, ситорашакл, кeзашакл, курашакл, мукааб, риштамонанд, тухмшакл, сершоха, бисёркунxа, устувоншакл, маншурb, досшакл ва uайра. Дар ваrти
омeхтани [уxайраи [аргуна узв[о аxибаш он аст, ки тамоми [уxайра[о, новобаста
аз шакли беруниашон, як хел таъсис шудаанд.
Дар организми [айвонот ва одам uайр аз [уxайра[о, боз шакли
uайри[уxайравb: симпласт[о, синситий[о ва моддаи байни[уxайравb дида мешаванд.
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Наrшаи 46. Шакли [уxайра[о.
1- [уxайра[ои устувоншакли(силиндршакли) рeда; 2 -

[уxайра[ои мукааби найчаи гурда;

3 – [уxайра[ои па[ни зардобпарда; 4- [уxайраи тарашшe[от[осилкунандаи rада[шакл; 5[уxайра[ои доирашакли таркиби хуни одам; а-эритросит[о; б-моносит; в-лейкосити доначадор; глимфосит; 6- [уxайраи дукшакли мушаки суфта; 7- [уxайраи rамчинакдор (нутфа); 8- [уxайра[ои
сершохаи асаб; 9- [уxайраи болшакли пай.

Симпласт[о – ин пайдоиши калон-калон буда, аз ситоплазма ва ядро[ои зиёде
иборатанд. Тор[ои мушаки арзрахи [айвон[ои мe[радор ва rабати беруни трофобласти машима ба симпласт[о мисол шуда метавонанд. Агар мо инкишофи [амин
хел шакл[ои uайри[уxайравиро мушо[ида кунем, ба осонb ба хулосае меоем, ки
он[о маротибаи дуюм пайдо шудаанд, яъне дар натиxаи бо [ам якxояшавии
[уxайра[ои xудогона ё ин ки дар натиxаи таrсимшавии як худи ядро бе
таrсимшавии ситоплазмаи [уxайра хосил мешаванд.
Синситий[о бошанд дар натиxаи таrсим шудани [уxайра[ои ибтидоb ба
вуxуд меоянд. Rайд кардан зарур аст, ки баъд аз таrсим шудани [уxайраи ибтидоb,
[уxайра[ои «духтарb» ба вуxуд меоянд, лекин ин [уxайра[ои пайдошуда бо [амдигар ба воситаи купрукча[ои борики ситоплазмb пайваст мебошанд. {амин тавр, мо
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синситий[оро дар ваrти инкишофи [уxайра[ои xинсии мардона (сперматогоний)
мушо[ида карда метавонем. Мисоли дигар ин эритросит[ои [айвон[о мебошанд, ки
ситоплазма ва пардаи [уxайравb доранду ядро надоранд. Ин тавр [уxайра[о вазифаи ма[дудшуда доранд ва rобилияти таrсимшавии худро дар натиxаи нест шудани
ядро гум кардаанд.
Моддаи байни[уxайравb бошад ма[сули фаъолияти [аётии гурe[и ало[идаи
[уxайра[о [исоб меёбанд (барои мисол, моддаи асосb ва тору нах[ои бофтаи пайвасткунанда).
Омeзиши [уxайра[о барои ташхиси бемори[о а[амияти калон дорад. Ма[з
дар [уxайра таuйироти uайритабиb (патологb) инкишоф меёбад, ки он боиси бисёр
бемори[о мешавад.
ТАРКИБИ RИСМАТ{ОИ {УXАЙРА. ПАРДАИ {УXАЙРА.
{уxайраи [ар кадом организм вуxуди томи зинда аст. Он аз се xузъи ба [ам
зич алоrаманд – xилд (парда), ситоплазма ва ядро иборат аст. Пардаи [уxайра
таъсири мутаrобилаи [уxайра[оро ба шароити беруниву [уxайрахои [амсоя бевосита ба амал мебарорад.
Сохти пардаи [уxайра мураккаб аст. Пардаи [уxайра аз rабати берунb ва
rабати плазмагb (дар зери парда xойгир аст) иборат мебошад. Хуxайра[ои [айвонот
ва растанb аз рeи сохти rабати беруниашон аз якдигар фарr мекунанд. Сат[и
[уxайраи растаниро пардаи uафсу муста[кам ё девораи [уxайрагb пeшонидааст.
Пардаи [уxайраи растани[о аз насx (клетчатка) иборат аст. Девори [уxайра вазифаи баuоят му[имро мебозад, он rолаби [уxайра буда, вазифаи му[офизатро ба xо
меорад, тарангии [уxайраи растаниро таъмин мекунад, ба воситаи девораи [уxайра
об, намак ва дигар молекула[ои бисёри органикb ба ситоплазма дохил мешаванд.
Rабати берунии сат[и пардаи [уxайраи [айвонот назар ба девори [уxайраи
растанb хеле нафис ва чандир аст. Он пардаро дар зери микроскопи рeшноигb метавон дид. (Микроскопи рeшноигии [озиразамон акси ашёро то 3600 маротиба калон инъикос мекунад).
Пардаи плазмагb 8-10 нм uафсb дошта, аз молекула[ои чарб ва сафеда сохта
шудааст.
Сат[и берунии [уxайраи [айвонотро гликокаликс меноманд. Гликокаликс
(uафсиаш 3-4 нм) пеш аз [ама алоrаи бевоситаи [уxайраи [айвонот ва одамро ба
шароити берунb ва [амаи модда[ои дар атрофи [уxайра буда таъмин менамояд.
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Rабати берунии [уxайраи [айвонот, ки нафис аст, вазифаи такяго[ро ба xо оварда
наметавонад. Гликокаликс [ам монанди девораи [уxайраи растанb дар натиxаи
фаъолияти [аётии худи [уxайра пайдо шудааст. Uафсии пардаи плазмагb rариб 10
нм буда, сохт ва вазифаи онро фаrат бо ёрии микроскопи электронb, ки ашёро
да[[о ва сад[о [азор маротиба калон карда нишон меди[ад, омeхтан мумкин аст.
Пардаи плазмагb аз молекула[ои чарб ва сафеда иборат аст. Он[о мураттаб
xой гирифта дар натиxаи таъсири мутаrобилаи химиявb ба якдигар пайвастаанд.
Мувофиrи тасаввуроти замони [озира молекула[ои чарб[о дар пардаи
плазмагb дуrатора xойгир шуда, rабати яклухт [осил мекунанд. Молекулаи сафеда[о (60 %) rабати яклухт [осил намекунанд, он[о дар rабати чарб[о (40%) дар [ар
хел чуrурb xойгир шудаанд (наrшаи 47) ва дар таркибашон (5-10%) карбогидрат
[ам доранд.

Наrшаи 47. Сохти пардаи [уxайра.
1-чарб[о; 2-rабати чарбдори обтарс; 3-сафеда[о; 4-гликокаликс.

Молекулаи сафеда[о ва чарб[о фаъоланд ва ин [ол серамалии пардаи плазмагиро таъмин мекунад.
Пардаи плазмагb бисёр вазифа[ое му[имеро, ки [аёти [уxайра ба он вобаста
аст, ба xо меорад. Яке аз чунин вазифа[о аз он иборат аст, ки пардаи плазмагb [адде ба вуxуд оварда, му[ити дохилии [уxайраро аз му[ити берунb xудо мекунад.
Лекин байни [уxайра ва му[ити берунb пайваста мубодилаи модда[о ба амал меояд. Аз му[ити берунb ба [уxайра дар шакли ион[ои xудогона об, намак[ои [архела,
молекула[ои модда[ои органикb ва uайриорганикb дохил мешаванд. Он[о ба
[уxайра ба воситаи найча[ои хеле борики пардаи плазмагb дохил мешаванд.
Ма[сули дар [уxайра [осилшуда ба му[ити берунb бароварда мешавад. Наrли модда[о яке аз асоситарин вазифа[ои пардаи плазмагb мебошад.
Тавассути пардаи плазмагb ма[сули мубодила, инчунин модда[ои дар
[уxайра [осилшуда аз [уxайра берун мераванд. Сафеда[о, карбогидрат[о, [ор-
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мон[ои [архела, ки дар [уxайраи uадуд[ои гуногун [осил мешаванд ва дар шакли
rатра[ои хурд аз [уxайра берун мераванд, аз xумлаи он[оанд (наrшаи 48).
Ба [уxайра молекула[ои калони модда[ои органикb (масалан, сафеда[о, полисахарид[о), зарра[ои uизо, бактерия[о бо ро[и фагоситоз (юнонии «фагео»хeрдан) ворид мешаванд. Фагоситоз бо иштироки бевоситаи пардаи плазмагb сурат
мегирад. Дар он xое, ки сат[и [уxайра ба зарраи ягон моддаи сахт мерасад, парда,
яъне мембрана фурe хамида, чуrурчае [осил мекунад ва зарраро и[ота менамояд,
зарра «пардапеч» шуда, ба даруни [уxайра меueтад.
{убобчаи [озима ташкил меёбад ва моддаи органикии ба [уxайра дохилшуда
[азм мегардад. Дар [айвоноти мe[радор ва одам ба фагоситози фаъол фаrат баъзе
[уxайра[о (масалан, лейкосит[о) rобилият доранд. Ин [уxайра[о бактерия[о, инчунин зарра[ои сахти гуногунро, ки тасодуфан ба организм дохил шудаанд, фурe
мебаранд ва бо ин организмро аз микроорганизм[ои бемориовар ва зарра[ои бегона
э[тиёт менамоянд.

Наrшаи 48. Ситоплазма.
А – [азми uизо дар дохили [уxайра: 1-фагоситози xисми бегона, 2-[убобчаи пиноситозb,
3-фагосома, 4-омехташавии фагосома бо лизосома, 5-[убобчаи [озима, 6-xисмчаи боrимонда,
7-хориxнамоb (экзоситоз), 8-лизосома, 9-дастго[и Голxи, 10-митохондрия, 11-тeри дурeшти
эндоплазмавb, 12-омехташавии фагосома бо аутофагосома, 13-[убобчаи аутофагb.
Б – иштироки дастго[и Голxи ба [осилшавии тарашшe[от; 1- дастго[и Голxи, 2-uурeшачаи
тарашшe[b, 3-баровардани тарашшe[от, 4-везикулаи наrлb, 5- тeри дурeшти эндоплазмавb.

ПИНОСИТОЗ. Таввасути пардаи плазмагb ба [уxайра rатра[ои моеъ [ам, ки
дар он[о модда[ои гуногун [ал шудаанд ва дар [олати муаллаrанд, дохил мешаванд. Rатра[ои хурди моеъро фурe бурдани [уxайра нушиданро ба хотир меорад ва
ин ходисаро пиноситоз (юнонии «пино»-менушам) ба вуxуд овардааст. Раванди
фурeбарии моеъ ба фагоситоз монанд аст. Модда[ои органикие, ки бо об ба
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[уxайра дохил гаштаанд, аз таъсири фермент[ои ситоплазма [азм мешаванд. Пардаи плазмагb модда[оеро [ам, ки дар дохили ситоплазма пайдо шудаанд, ба берун
мебароранд, ин равандро экзоситоз меноманд.
ВАЗИФАИ {ОССАГB. Вазифаи [оссагии пардаи плазмагb дар он аст, ки ин
парда сохти махсус дошта, хосияти «шинохтан»-и таъсири омил[ои физикавb ва
химиявиро дорад. Молекула[ои чарбу сафеда, ки дар пардаи плазмагb мавxуданд,
вазифаи хоссагиро иxро мекунанд. Дар пардаи плазмагb хосса[ои зиёде мавxуданд,
ки модда[ои фаъоли биологb, [ормон[о ва медиатор[оро дарк мекунанд. Дар сат[и
бисёр [уxайра[ои [айвонот, масалан, дар [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунанда, пурзача[ои зиёд ва шохча[ои ни[оят хурду борикb пардаи плазмагb мавxуданд. Дар
баъзе [уxайра[о пурзача[ои пардаи плазмагb ба ташкилёбии сохти махсус –
rамчинак[о ва миxгонак[о оварда мерасонад. Дар бисёр [уxайра[ои [айвонот пардаи плазмагb шохча[о (микромeяк[о) – ро ба вуxуд меоварад, ки шакли устувонb
дошта, rутри он rариб ба 100 нм мерасад. {уxайра[ои микромeякдор дар узв[ои
нафаскашb ва [озима бисёртар дида мешавад. Ин микромeяк[о аз [ама зиёд дар
сат[и [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи рeдаи борик, ки дар он uизо
пайваста [азм ва пас xаббида мешавад, xой гирифтаанд. Барои мисол дар [уxайраи
бофтаи рeйпeшкунандаи рeдаи борик дар 1 мм2 сат[и он то 2,108 мeякча [исоб кардан мумкин аст.
ПАЙВАСТАГИ{ОИ БАЙНИ{УXАЙРАВB. {уxайра[ое, ки дар [айвон[ои
сер[уxайра бофта[ои гуногунро [осил мекунанд, ба воситаи пардаи плазмагb ба
якдигар пайваст мешаванд.
Дар xои пайванд шудани 2 [уxайра парда (мембрана)-и [ар кадоме он[о чин
ё шоха[оро ба вуxуд меоранд, ки пайвастаги[оро махсус муста[кам мекунанд.
Пайвастаги[ои байни[уxайравb намуд[ои зеринро доранд: 1-пайвастагии оддии байни[уxайравb, дар натиxаи ба [ам наздик xойгиршавии ду [уxайра[ое, ки
масофаи он[о 15-20 нм аст, [осил мешавад; 2- пайвастагии муста[кам – дар натиxаи
бисёр зич xойгир шудани ду [уxайра ба вуxуд меояд, ки аз ин сат[ ион[о ва молекула[ои калон аз байни [уxайра[о гузашта наметавонанд; 3- пайвастагb ба воситаи
десмасома[о, ки дар [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи rабати пeстпардаи одам
ва [айвонот бисёр дида мешавад. Десмасома[о дар байни [уxайра[о ба монанди
суфача ё ин ки rабат-rабат xойгиранд, ки 0,5 мкм rутр доранд. Вазифаи асосии
десмасома[о аз он иборат аст, ки он[о [уxайра[оро байни якдигар сахт алоrаманд
мекунанд; 4- пайвастагии сурохшакл ё ки некус дар сат[и 0,5-3 мкм-и пардаи
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плазмагb ба вуxуд меояд, масо[ати байни ду [уxайра дар ин сат[ 2-3 нм-ро ташкил
мекунад. Аз тарафи ситоплазма дар ин сат[ ягон хел парда дида намешавад, лекин
дар пардаи плазмагии ин ду [уxайра дар гирди ин сат[ сафеда[ои махсус (коннексон[о) мавxуданд, ки дар байни ин ду
хуxайра ба монанди найча сохти махсус [осил мекунанд. Ин
тавр пайвастагиро дар [уxайра[ои бисёр бофта[о дидан
мумкин аст. Бисёртари ин намуди пайвастагb дар
[уxайра[ои мушаки арзрахи дил дида мешавад. Вазифаи
асосии чунин намуди пайвастагb барои гузаронидани ион[о
ва молекула[ои хурд иборат аст; 5- пайвастагии синапсb –
асосан дар [уxайра[ои бофтаи асаб дида мешавад. Дар xои
пайвастшавии ду [уxайраи асаб синапс ба вуxуд меояд, ки
вазифаи гузаронидани ангезишро (xунбаро) иxро мекунад
(наrшаи 49).

Наrшаи 49. Пайвастаги[ои байни[уxайравb: 1-пайвастагии оддb; 2-пайвастагии ангуштшакл; 3десмосома; 4-пайвастагии муста[кам; 5-пайвастагии сeрохишакл.

СИТОПЛАЗМА. Ситоплазма, ки онро пардаи [уxайра аз му[ити берунb xудо
кардааст, ниммоеъ буда, му[ити дохили [уxайра [исоб меёбад. Дар ситоплазмаи
[уxайраи эукариотb ядро, иштимолот[о, инчунин узввора[ои дигар xой гирифтаанд. Ядро дар ситоплазма вобаста ба шакл ва вазифаи [уxайра [архел xойгир аст.
Дар ситоплазма модда[ои гуногуни иловагb – ма[сули фаъолияти [уxайра,
[убобча[о, инчунин найчаву тор[ои борик, ки «скелет»-и [уxайраро ташкил
меди[анд, xамъ омадаанд. Rисми ситоплазмаро, ки дар он узввора[ои хатмb ва
rисм[ои ноустувор – иштимолот[о мавxуданд, гиалоплазма меноманд. Агар
гиалоплазмаро дар зери микроскопи электронb бинем, намуди якxинса (гомогенb)
дорад. Дар гиалоплазма мар[ала[ои асосии мубодилаи модда[о xараён мегиранд.
Ситоплазма ядро ва [амаи узввора[оро мутта[ид ва таъсири мутаrобилаи он[оро
таъмин мекунад; фаъолияти [уxайраро чун вуxуди ягонаи зинда ба амал
мепайвандад (наrшаи 50).
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Наrшаи 50. Наrшаи сохти [уxайра
дар зери микроскопи электронb.
1-пардаи [уxайра (ситолемма); 2-[убобча;
3-маркази [уxайра (сентросома); 4-xибла
(ситоплазма);

5-тeри

дурeшти

эндо-

плазмавb (эргастоплазма); 6-[аста (ядро);
7-алоrамандии сат[и назди [аста (ядро)
бо

тeри

дурeшти

эндоплазмавb;

8-

масомаи [аста (ядро); 9-[астача (ядроча);
10-дастго[и

Голxи;

11-[убобчаи

тарашшe[b; 12-митохондрия; 13-лизосома;
14-мар[алаи фурeбарии моддаи сахт (фагоситоз); 15-алёфапарда; 16-микропурзача.

ХУСУСИЯТ{ОИ ФИЗИКАВИЮ ХИМИЯВИИ СИТОПЛАЗМА. Тадrиrоти ситоплазмаи [уxайраи зинда нишон дод, ки таркиби ситоплазма аз силсилаи мураккаби коллоидb иборат аст. Ма[лули коллоидb асосан аз ду фаза иборат аст: 1- фазаи
дисперсионb (зарра[ое, ки андозаашон аз 0,1 мм то 1мм баробар аст), 2- ма[луле,ки
дар он ин заррача[о xой доранд, яъне аз му[ити дисперсионb муаллаr ва бетартибона xойгир шудаанд, чунки он[о заряди якхела доранд. Дар ваrти ба [уxайра аз
му[ити берунb (модда[ои химиявb) таъсир расонидан он заррача[о бетараф шуда,
ба якдигар мечаспанд ва такшин мешаванд, ки ин зу[уроти химиявиро коагулясия
меноманд ва ин зу[урот барнагаранда аст. Ба uайр аз бетараф шудани зарра[ои
муаллаr, дар силсилаи коллоидb боз зичу uализшавb ба амал меояд, яъне аз [олати
моеъ (зол) ба [олати uализ (гел) мубаддал мешавад, ки ин равандро желатинизатсия
меноманд. Раванди желатинизатсия чунин хосият дорад, ки ба [олати аввала, яъне
аз гел ба зол баргашта метавонад ва ин равандро тиксотропия меноманд. Ин [ар ду
раванд барои силсилаи коллоидии [уxайра хос буда, барои [уxайра а[амияти
му[ими [аётb дорад.

Узввора[ои ситоплазма
Узввора[о узвча[ои доимb ва хатмии [уxайра мебошанд, ки вазифа[ои [аётан
му[ими муайянро иxро мекунанд. Бо усул[ои махсус муайян карда шуд, ки дар ситоплазмаи [уxайра[о ду навъ узввора[о мавxуданд: 1- узввора[ои пардагb, 2- уз-
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ввора[ои uайрипардагb. Ба узввора[ои пардагb: митохондрия, тeри суфтаи
эндоплазмавb, дастго[и Голxи, лизосома ва пардаи плазмавии [уxайра дохил мешаванд. Ба узввора[ои uайрипардагb бошанд: рибосома[ои озод, полисома[о, маркази [уxайра ва филамент[о дохил [астанд. Узввора[о дар бисёр [уxайра[о барои
ба вуxуд овардани сохти махсусе, ки барои [уxайра[ои махсусшуда лозим аст, иштирок мекунанд. Барои мисол: миxгонак[о аз пардаи плазмагb, rамчинак[о аз маркази [уxайра, акросомаи нутфа аз дастго[и Голxи [осил шудаанд.

Узввора[ои пардагb
Узввора[ои пардагb дар ситоплазмаи [уxайра ба якдигар пайваста ва якка дидан мумкин аст, он[о аз гиалоплазма, ки онро и[ота кардааст, ба воситаи парда
xудо мебошанд ва дар дохилашон ма[сули худро доранд, ки аз дигар rисм[ои ситоплазма бо таркиб, хосият ва вазифа фарr мекунанд. Дар ситоплазма узввора[ои
пардагb бо як rоидаи муайян xойгир мебошанд. Барои [амаи узввора[ое, ки ба силсилаи [убобчадор дохил мешаванд (дастго[и Голxи, лизосома[о, аутолизосома[о ва
пероксисома[о) фаrат як мембрана хос аст, лекин митохондрия[о бошанд аз гиалоплазма бо ду парда xудо [астанд, ки он[оро узввора[ои дупардагb меноманд.
ТЎРИ ЭНДОПЛАЗМАВB. Тeри эндоплазмавb дар соли 1945 аз тарафи
К.Р.Портер кашф карда шудааст. Тамоми rисми гиалоплазмаро найча[ои сершумори хурд (rутрашон аз 20 нм то якчанд микрон мебошанд) ва ковоки[о фаро гирифтаанд, ки девораи он[о (аз рeи сохт ва таркибаш ба пардаи плазмагb монанд аст)
парда [исоб меёбад. Ин найча[о шоха ронда, ба якдигар пайваст мешаванд ва турро
ба вуxуд меоранд. Ин тeри эндоплазмавb ном гирифтааст.
Тeри эндоплазмавb гуногунсохт аст. Он ду навъ мешавад: дурeшт ва суфта.
ТEРИ ДУРEШТИ ЭНДОПЛАЗМА. Тeри дурeшти эндоплазма аз гиалоплазма
бо пардаи нозук xудо мебошад. Дар рeи парда аз тарафи гиалоплазма рибосома[о
xойгир шудаанд. Тeри дурeшти эндоплазма сохти гуногун дошта, аз найча[о, халтача[о ва систерна[о иборат аст.
Дар [уxайра[ои махсуснашуда тeри дурeшти эндоплазма шакли систерна[оро
дорад, шакли найчамонанд ва халтача[о дар хуxайра[ои махсусшуда xой доранд.
Дар хуxайра[ое, ки rобилияти тавлифи сафеда доранд, шумораи ин узввора бисёр
буда, хеле зич xойгир шудаанд. Рибосома[ое, ки дар рeи парда xой доранд, барои
тавлифи сафедае, ки аз [уxайра бароварда мешавад, иштирок мекунанд (наrшаи 51).
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Наrшаи 51. Наrшаи сохти
тўри дурўшти эндоплазмавb дар
зери

микроскопи

1-пардаи

нозук;

электронb.
2-ковоки[о;

3-рибосома.

Uайр аз ин, тeри дурeшти эндоплазма сафеда[о – фермент[о [осил мекунанд,
ки барои [озимаи дохили [уxайра сарф мешавад. Дар тeри дурeшти эндоплазма сафеда[ои пардагb тавлиф карда мешавад, ки он[о дар uафсии пардаи [уxайра xой
доранд.
{амаи сафеда[ои [осилшуда ба найча[о (rутрашон аз 20 нм то якчанд микрон)
гузашта, дар ковоки[о xамъ мешаванд, пас ба дастго[и Голxи ва [убобча[о мегузаранд ва дар он[о истеъмол мешаванд, ё дар гиалоплазма ба сифати модда[ои иловагии (дона[ои тарашшe[от – секрет) [уxайра xамъ мегарданд. Тeри дурeшти эндоплазма узввора[ои асосии [уxайраро ба [амдигар мепайвандад.
ТEРИ СУФТАИ ЭНДОПЛАЗМА. Тeри суфтаи эндоплазма [ам монанди тeри
дурeшти эндоплазма аз [убобча[о ва найча[ои зиёди шохадор иборат аст. Фарrи
тeри суфтаи эндоплазма аз тeри дурeшт дар он аст, ки дар рeи парда рибосома надоранд. Rутри [убобча[о ва найча[о ба 50-100 нм баробар аст. Тeри суфтаи эндоплазма аз тeри дурeшти эндоплазма ба вуxуд омада, тараrrb мекунад. Вазифаи асосии тeри суфтаи эндоплазма дар он аст, ки чарб[о, карбогидрат[о ва полисахарид[ои дохили [уxайраро тавлиф мекунад.
Боз як вазифаи му[ими тeри суфтаи эндоплазма дар он аст, ки [уxайра[оро аз
моддаи за[рнок безарар мегардонад. Ин хосияти тeри суфтаи эндоплазмаро дар
[уxайра[ои xигар аниr мушо[ида кардан мумкин аст.
ДАСТГО{И ГОЛXИ. Соли 1898 якумин маротиба К.Голxи бо усули махсуси
рангомезишкунb ( ба воситаи намак[ои осмий ва нуrра) дар [уxайра[ои асаб
тeримураккаберо кашф кард.

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

63

Ба таркиби дастго[и Голxи ин[о дохиланд: ковоки[о (халтача[о), ки бо парда[о xудо шудаанд ва гурe[-гурe[ (5-10 –тогb) xой гирифтаанд, найча[о ва хубобча[ои хурду калон, ки дар нeги халтача[о xойгиранд. {амаи ин унсур[ои дастго[и
томро ба вуxуд меоваранд, ки он дар наrшаи 52 инъикос ёфтааст. Дастго[и Голxи
бисёр вазифа[ои му[имро ба xо меоварад. Ба воситаи найча[ои тeри суфта ва
дурeшти эндоплазма ма[сули [осилкардаи он[о-сафеда[о, карбогидрат[о ва чарб[о
ба дастго[и Голxи мегузаронад.
{амаи ин модда[о аввал дар дастго[и Голxи xамъ мешаванд ва баъд ба шакли
[убобча[ои хурду калон ба ситоплазмаи [уxайра мегузаранд (наrшаи 52).

Наrшаи 52. Дастго[и Голxи. Дар таркиби xиблаи (ситоплазмаи) [уxайраи асаби гире[и
э[соскунандаи [ароммаuз. Бо намаки нуrра ранг карда шудааст.х400 1-[аста бо [астачааш (ядро
бо ядрочааш); 2-xибла (ситоплазма); 3- дастго[и Голxи. Наrшаи сохти дастго[и Голxи. 1-парда;2[убобча; 3-[убобча[ои ихроxшуда; 4-uурeшачаи тарашшe[b.

{уxайра модда[ои пайдошударо ё дар [аёташ истеъмол мекунад ё ба берун
хориx менамояд ва он[оро организм истеъмол мекунад (масалан: дар [уxайра[ои
uадуди зери меъда – фермент[ои [озима [осил мешаванд ё дар uадуди
шир[осилкунанда). Дастго[и Голxи вазифаи ихроxи модда[оро иxро мекунад. Боз
як вазифаи дигари дастго[и Голxи дар он аст, ки дар пардаи он чарб ва карбогидрат
[осил мешавад. Дастго[и Голxи дар пайдо шудани лизосома иштирок мекунад. Худи дастго[и Голxи аз тeри дурeшти эндоплазма пайдо мешавад.
ЛИЗОСОМА{О. Лизосома[о (юнонии «лизио»- [ал мекунам, сома- xисм)
xисм[ои хурди гирдаканд, ки андозаашон аз 0,2 то 0,4 мкм аст. Лизосома[о бо як
пардаи худ аз гиалоплазма xудо мебошанд. Дар дохили лизосома[о фермент[ои
гурe[и

гидролаза, протеиназа, нуклеаза, глюкозидаза, фосфатаза ва липаза

мавxуданд, ки сафеда[о, чарб[о, карбогидрат[о ва кислотаи нуклеатро таxзия кар-
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да, ба молекула[ои оддb мегардонанд. Лизосома соли 1949 аз тарфи Дюво кашф
карда шудааст. Лизосома[о 3 хел мешаванд: лизосомаи ибтидоb, лизосомаи дуюмин
(фаголизосома ва аутофагосома[о) ва xисм[ои боrимонда. {ар се хели лизосома[о
дар раванди хозимаи дохили [уxайравb иштирок мекунанд ва дар натиxа [убобчаи
мураккаби [озима ба вуxуд меояд (наrшаи 53).
Наrшаи 53. Сохти лизосома.
1-пайдошавии [убобча[о аз тeри дурўшти
эндоплазма;2-гузаронидани фермент[о ба
дастго[и Голxи; 3-пайдошавии лизосома[ои ибтидоb; 4-5-хориxшавb ва истифодабарии

ферменти

гидролаза;

6-

[убобча[ои эндоситозb; 7-омехташавии
лизосома[ои ибтидоb; 8- пайдошавии лизосома[ои дуюмин; 9-телолизосома; 10баровардани xисмча[ои боrимонда; 11омехташавии лизосома[ои ибтидоb бо
вайрона[ои

таркиби

[уxайра;

12-

аутофагосома; Б – сохти лизосома дар зери микроскопи электронb (бо хатча ишора
карда шудааст).

Лизосомаи ибтидоb. Лизосомаи ибтидоb аз тeри дурeшти эндоплазма пайдо
мешавад. Он[о аз [убобча[ои хурде, ки андозаашон аз 0,2 то 0,5 мкм аст, иборатанд. Дар таркиби лизосомаи ибтидоb ферменти гидролаза ва ферменти фаъоли
турши фосфатаза мавxуд аст. Лизосомаи ибтидоиро дар зери микроскоп аз [убобча[ои дастго[и Голxи фарr кардан мушкил аст. Тарзи пайдошавии лизосомаи
ибтидоb ба пайдоиши дона[ои тарашшу[оти [уxайраи зери меъда монанди дорад,
фаrат фарrаш дар он аст, ки лизосомаи ибтидоb баъди пайдоиш дар ситоплазмаи
[уxайра мемонад.
Лизосомаи дуюмин ё [убобчаи [озимаи дохили[уxайравb. Лизосомаи дуюмин
дар натиxаи омехташавии лизосомаи ибтидоb бо фагосом[о ё [убобча[ои
пиноситозb ба вуxуд омада, ба фаголизосома ё ин ки гетерофагосома мубаддал мегардад. Модда ё xисме, ки ба дохили лизосомаи дуюмин меафтад, аз таъсири фермент[ои гурe[и гидролаза, ки дар онxо мавxуданд, таxзия шуда, дар оянда ба мубодилаи модда[ои дохили[уxайравb иштирок мекунанд. Баъзан, модда[ои ба таркиби лизосома дохилшуда то охир таxзия ва xабида намешаванд, дар он сурат мод-
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да[ои [алнашуда дар ковокии лизосома xамъ мешаванд. Ин тавр лизосомаро «телолизосома» ё ки xисмча[ои боrимонда меноманд.
Xисмча[ои боrимонда дар таркибашон фермент[ои гидролитb кам доранд, аз
ин сабаб заррача[ои дохили он ба [амдигар зич мечаспанд. Дар телолизосомаи
[уxайра[ои (асаб, xигар ва мушак) одамони пиронсол «пигменти пирb» - липофустсин xамъ мешавад.
Дар ковоки[ои аутолизосома[о rисм[ои узввора[о ва баъзан узввора[ои вайроннашударо, ба монанди: митохондрия, тeриэндоплазма, рибосома, заррача[ои
гликоген ва uайра дидан мумкин аст, ки ин сабаби аз кор баромадани хуxайра [исоб
меёбад. Вазифаи аутофаготситоз то [оло аниr муайян карда нашудааст. Тахмин мекунанд, ки ин раванд ба хоста гирифтан ва нест кардани rисм[ои дохили[уxайравb
ва вайроншудаистода вобастагb дорад. Дар ин [олат лизосома[о вазифаи «тозакунанда»-и дохили[уxайравиро иxро мекунанд. Дар [уxайра[о мунтазам лизосома[ои
нав пайдо мешаванд, фермент[ое, ки дар лизосома[о мавxуданд, монанди [амагуна
сафеда[ои дигар дар рибосома[ои ситоплазма [осил мегарданд. Минбаъд ин фермент[о бо найча[ои тeриэндоплазма ба дастго[и Голxи дохил мешаванд ва дар ковоки[ои он лизосома[о ташаккул меёбанд. Дар чунин шакл лизосома[о аз дастго[и
Голxи ба ситоплазма мегузаранд.
ПЕРОКСИСОМА{О. Пероксисома[о xисмча[ои хурди тухмшакл буда, 0,3 то
1,5мкм андоза доранд. Он[о аз ситоплазмаи [уxайра бо парда xудо мебошанд ва дар
таркибашон тор[ои нозук ва найча[о доранд. Пероксисома[о аслан аз
тeриэндоплазма [осил мешаванд. Дар xузъи пероксисома фермент[ое, ки аминокислота[оро оксид мекунанд, бисёр дида мешавад.
{амин тавр узввора[ои пардагb, ки силсилаи [убобчавиро ташкил мекунад,
барои тавлиф ва гузаронидани биополимер[ои дохили[уxайравb ва модда[ои
тарашшe[оте, ки аз [уxайра бароварда мешавад, хизмат мекунанд.
МИТОХОНДРИЯ{О. Дар ситоплазмаи [уxайра[о xисм[ои хурд, яъне митохондрия[о (юнонии «митос»-ришта, «хондрион»-дона) мавxуданд. АТФ дар ситоплазмаи [уxайра, асосан дар митохондрия[о [осил мешаванд, аз ин рe он[о «истго[и
барrb» ном гирифтаанд. Дар натиxаи оксидшавии модда[ои органикb энергия ба
вуxуд меояд, ки барои тавлиф молекулаи АТФ равона карда мешавад.
Истило[и митохондрияро якумин маротиба дар илм соли 1897 Бенда дохил кард.
Митохондрияро дар [уxайра[ои зинда мушо[ида кардан мумкин аст, чунки он[о нисбат ба ситоплазма зичии зиёде доранд. Дар [уxайраи зинда митохондрия[о метавонанд
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аз як rисм ба rисми дигар [аракат карда, бо [ам як шаванд. Шакл ва андозаи митохондрия[о [архела буда, uафсиашон ба [исоби миёна 0,5 мкм, дарозиашон аз 1 то 10 мкмро ташкил мекунад. Шумораи митохондрия[о дар [уxайра аз якчанд то сад[о мерасад.
Масалан, дар [уxайраи xигар митохондрия[о зиёда аз 20 % [аxми ситоплазмаро ташкил мекунанд. Сат[и берунии [амаи митохондрия[ое, ки дар [уxайраи xигар [астанд,
нисбат ба сат[и пардаи плазмагии [амин [уxайра 4-5 маротиба зиёдтар мебошанд.
Асосан митохондрия[о дар ситоплазмаи [уxайра – дар он rисме бисёртар xойгир мешаванд, ки он rисм ба АТФ му[тоx бошад. Масалан, дар мушаки дил митохондрия[о
дар наздикии миофибрилла[о бисёртар xойгир шудаанд, ё ин ки дар [уxайраи xинсии
мардона – нутфа митохондрия[о дар гирди тири ме[варии гарданак [амчун uилоф
морпеч xойгир шудаанд. Митохондрия[о дар ситоплазмаи [уxайра бо ро[и
таrсимшавb ё муuxабандb аз митохондрияи аслb (модарb) ба амал меоянд. Бо ёрии
микроскопи рeшноигb шакл, xойгиршавb ва миrдори митохондрия[оро муайян кардан
мумкин аст, лекин сохти дохилиашонро фаrат бо ёрии микроскопи электронb
меомeзанд (наrш.54).

Девораи митохондрия аз ду пардаи нозуки uафсиашон 7 нм иборат аст.
Пардаи берунb суфта буда, митохондрияро аз ситоплазма xудо мекунад. Дар
байни пардаи берунb ва дохилb фазои байни пардагb мавxуд аст, ки бараш ба 10-20
нм баробар аст. Пардаи дохилb чин[ои бисёре дорад, ки ба ковокии митохондрия
xойгир шудаанд. Он чин[оеро, ки аз пардаи дохилb пайдо шудаанд, криста (лотинb
«криста»- теuа, шоха) меноманд.
Наrшаи..54. Наrшаи сохти митохондрия
дар зери микроскопии электронb.
1-пардаи берунb; 2-пардаи дохилb; 3чин[о.
Митохондрия дар таркиби [уxайра[ои
гурда.
Бо усули Рего ранг карда шудааст.х400.
1-митохондрия дар таркиби xибла (ситоплазма); 2-[аста (ядро); 3-ковокии найчаи
гурда.
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Вобаста ба вазифа ва фаъолияти хуxайра чин[ои митохондрия гуногун (аз
да[[о то сад[о)-ро ташкил мекунанд. Чин[ои зиёд дар митохондрияи хуxайра[ое,
ки вазифаи худро фаъолона иxро мекунанд, дида мешавад. Ковокии дохили митохондрияро матрикс меноманд. Матрикси митохондрия сохти ма[индона дошта, аз
тор[ои нозуки uафсиашон 2-3 нм ва дона[ои хурди андозаашон 15-20 нм иборат аст.
Он тор[ои нозук молекула[ои КДН буда, дона[ои хурд, рибосома[ои
митохондриявb мебошанд.
Дар [ар кадом [уxайра кислотаи аденозинтрифосфат (АТФ) [аст. АТФ аз рeи
сохти химиявиаш ба нуклеотид[о тааллуr дорад. Мо медонем, ки таассури модда[ои [уxайра аз рeи меъёр rариб мeътадил аст.
Равшан аст, ки АТФ дар [уxайра на дар шакли кислота, балки дар шакли намак мебошад. Пас, дар чунин шароит дар баrияи фосфати он ба xои гуру[и –ОН
атом[ои заряди манфидоштаи оксиген (-О) иштирок доранд. Заряд[ои якхелаи наздик xойгирбуда якдигарро тела меди[анд. {амин тавр, сохти молеклавии АТФ ноустувор аст. Вай аз таъсири фермент[ои махсус гидролиз, яъне ба молекулаи об
пайваст ва таxзия мешавад. Дар ин маврид боrияи охирини фосфат ба кислотаи
фосфат, АТФ бошад ба АДФ, яъне кислотаи аденозиндифосфат табдил меёбад.
АТФ дар мубодилаи энергияи [уxайра мавrеъи асосb дорад. Вай манбаи бевоситаи
энергия буда, [ар кадом амали [уxайраро бо энергия таъмин мекунад.
УЗВВОРА{ОИ UАЙРИПАРДАГB
РИБОСОМА{О. Рибосома[о дастго[и тавлифи сафеда[о ва молекула[ои полипептид буда, дар ситоплазмаи [амаи [уxайра[о дида мешаванд. Рибосома[о модда[ои мураккаби рибонуклеопротеидb буда, аз сафеда ва молеклаи КРН ташкил
шудаанд. Он[о xисм[ои хеле хурди доирашакл буда, 25х20х20 нм андоза доранд.
{ар як рибосома аз ду заррачаи гуногун[аxм (хурд ва калон) иборат аст. Дар ситоплазмаи [уxайра рибосома[о гурe[-гурe[ (полисома[о) озод ва дар пайвастагb бо
пардаи тeри дурeшти эндоплазма xой доранд. Дар [уxайра[ои xавон ва махсуснашуда рибосома[ои озод бисёр дида мешаванд. Дар [уxайра[ои махсусшуда рибосома[о асосан дар пайвастагb бо пардаи тeри дурeшти эндоплазма xой доранд.
Фаъолияти тавлифи сафеда дар рибосома[ои озоди [уxайра[ои xавон сусттар
буда, сафеда[ое, ки дар он[о [осил мешаванд, фаrат барои таъмин кардани
э[тиёxоти худи [уxайра сарф мешаванд.
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Сафеда[ое, ки дар рибосома[ои тeриэндоплазма тавлиф мешаванд, (барои содирот – экспорт), яъне аз [уxайра бароварда, барои э[тиёxоти организм сарф мешаванд. {амин тавр, вазифаи рибосома[о [осил намудани сафеда аст. {осил намудани
сафеда амали мураккабест, ки онро на як рибосома, балки гурe[и рибосома[о, ки аз
да[[о рибосома[ои мутта[ид иборат аст, ба амал мебароранд.
СОХТИ ДАСТГО{И ТАКЯГО{У {АРАКАТИ {УXАЙРА{О.
СКЕЛЕТИ {УXАЙРА
НАЙЧА{ОИ ХУРД. Дар ситоплазмаи [уxайра[о uайр аз узввора[ои пардагb
боз ташкила[ои лифакb, ки [аргуна вазифа[оро иxро мекунанд, дида мешаванд. Ба
ин rисмат[ои лифакb найча[ои хурде, ки аз сафеда[о сохта шудаанд, дохил мешаванд. Он[о дар ситоплазмаи [уxайра[о [аргуна ташкила[ои муваrrатии мураккабро ба вуxуд меоваранд. Масалан: дуки таrсимшавии [уxайра. Найча[ои хурдро дар
таркиби узввора[ои ма[сусгардида, чунончb: сентриола[о, xисм[ои асосb,
rамчинак[о ва миxгонак[о дидан мумкин аст. Ин найча[о аз устувон[ои росту дарози дарунковок иборатанд.
Rутри берунии ин найча[о rариб 24 нм, ковокии дохилиашон 15 нм ва uафсии
деворашон 5 нм-ро ташкил мекунанд. Девори ин найча[ои хурд аз xисм[ои доирашакли зич xойгиршуда, ки бузургиашон rариб 5 нм-ро ташкил мекунанд, сохта шудааст.
Агар найча[ои арзрахбуридашударо дар зери микроскопи электронb мушо[ида кунем, мебинем, ки он[о аз 13 xисмча[ои хурди [алrашакли якrабата иборатанд.
Найча[ое, ки дар таркиби миxгонак[о, ситоплазмаи [уxайраи асаб, дуки
таrсимшавb дида мешаванд, [амаашон таркиби ба якдигар монанд дошта, аз сафедаи тубулин сохта шудаанд. Дар [олати ба [уxайра таъсир расонидани моддаи
химиявb – колхисин ё хунукb худ аз худ васлшавии найча[ои дохили ситоплазмаро
боз медорад, ё ин ки найча[ои пеш васлшударо ба rисм[о xудо мекунонад. Дар
таркиби ситоплазмаи [уxайра[о ду шакли сафедаи тубулин дида мешавад: ба шакли
озод ва пайвастагb. Найча[ои хурд ва сафедаи тубулини тоза хосияти кашишхурb
надоранд, чунки он[о фаъолияти АТФ- и надоранд.
Дар гиалоплазмаи [амаи [уxайра[ои эукариотb найча[ои борики дарозро дидан мумкин аст. Аз [ама бисёртар найча[ои хурд дар шоха[ои [уxайра[ои асаб, си-
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топлазмаи [уxайраи фибробласт ва дигар [уxайра[ое, ки шакли худро дигар мекунанд, дида мешавад. Он[о асосан дар ситоплазмаи [уxайра[о [амчун такяго[и
[уxайра, барои ниго[ доштани шакли [уxайра хизмат мекунанд. Масалан: агар ба
[уxайра бо колхисин таъсир намоем, мебинем, ки шакли аввала дигар, rутб[ояш
номаълум ва чиндор мешавад. Колхисин ба сафедаи тубулин таъсир расонида, таркиби онро вайрон мекунад. Дар натиxа шакли [уxайра таuъир ёфта, наrли модда[о
(аз пайкари [уxайра ба шоха[о), xойивазнамоии [убобча[о, рибосома[о ва митохондрия[о боздошта мешаванд. Найча[ои хурде, ки дар ситоплазмаи [уxайра[о дида мешаванд, аз ситоплазма[о дар мар[алаи интерфазаи [уxайра пайдо мешаванд ва
инкишофи скелети [уxайраро таъмин мекунанд.
СЕНТРИОЛА{О. Истило[и сентриола якумин маротиба соли 1895 аз тарафи
Т.Бовери барои ифода кардани xисмча[ои хурд пешни[од карда шуда буд. Дар назди ядрои [уxайра узвворае xой гирифтааст, ки онро маркази [уxайра меноманд.
Маркази хуxайра аз ду xисмчаи хурд – сентриола[о иборатанд, ки дар rитъаи хурди
ситоплазма бо [амдигар зич xой гирифтаанд. Атрофи сентриола[оро дар якxоягb
маркази [уxайра меноманд. Дар [уxайра[ои таrсимнашудаистода сентриола[о сохти [уxайраро муайян мекунанд.
Сохти дохилии сентриола[оро фаrат ба воситаи микроскопи электронb
омeхтан мумкин аст (наr. 55).
Наrшаи 55. Наrшаи сохти маркази [уxайра дар зери микроскопи электронb. 1-сентриола[о; 2-яке аз нe[ xуфт микрофибрилла[ои канорb (мувофиrи нишондоди Е.Ю.Котовский).

Муайян карда шудааст, ки сентриола[о аз устувона иборат буда, сат[и он 0,2
мкм буда, дарозиаш 0,3-0,5 мкм-ро ташкил мекунад. Rабати девори ин устувона аз 9
xуфт найча[ои хурд сохта шудаанд. Асосан [уxайра[ое, ки дар мар[алаи интерфаза
[астанд, ду сентриола доранд ва онро диплосома меноманд. Дар диплосома[о сентриола[о [амчун кунxи рост, муrобили якдигар xойгир мебошанд. Дар айёми
таrсимшавии [уxайра сентриолаи модарb ба ду сентриолаи духтарb таrсим мешавад. Ин раванд дар [уxайра[о дар ваrти тавлифи КДН ё ки баъд аз тавлиф ба амал
меояд, ки дар натиxа ду диплосома, яъне 4 xуфт сентриолаи ба [ам пайваст дида
мешавад. Чунин усули зиёдшавии сентриола[оро дупликасия меноманд.
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Зиёдшавии шумораи сентриола[о на аз сабаби ба ду rисм таrсимшавb ё
муuxабандb вобастагb дорад. Дар назди сентриола[ои модарb аз нав сентриола[ои
духтарb ба вуxуд меоянд, ки ба сат[и пайкари сентриолаи модарb перпендикуляр
xой мегирад (наrшаи 56).

Наrшаи 56. Сохти маркази [уxайра дар rутби дуки таrсимшавb.
А – наrша; Б - сохти маркази [уxайра дар зери микроскопи электронb;
1-сентриолаи фаъоли модарb ва микронайча[ои он; 2-сентриолаи нофаъоли духтарb.

Тахмин мекунанд, ки сентриола[о ба [осилшавии найча[ои хурди дохили[уxайравb иштирок мекунанд. Дар мар[алаи интерфазаи [уxайра инкишофи найча[ои хурд аз сентриола[о вобастагb дорад. Сентриола[о маркази инкишофи найча[ои хурд, rамчинак[о ва мижгонак[о [исоб меёбанд. {ангоми таrсим шудани
[уxайра[о, сентриола[о дар ташаккули дуки таrсими [уxайра иштирок мекунанд.
МИЖГОНАК{О ВА RАМЧИНАК{О
Мижгонак[о ва rамчинак[о узввора[ои махсуси [аракати [уxайра
[исоб меёбанд. Ин гуна узввора[оро дар баъзе [уxайра[ои [аргуна организм[о дидан мумкин аст. Агар мо дар зери микроскопи рeшноигb мижгонак[о ва
rамчинак[оро мушо[ида кунем, мебинем, ки он[о шоха[ои борики [уxайра мебошанд. Дар асоси ситоплазмаи мижгонак[о ва rамчинак[ои хурди рангро наuз rабул
мекарадагb мавxуданд, он[оро xисмча[ои асосb меноманд. Дарозии мижгонак[о 510 мкм буда, дарозии rамчинак[о бошанд то 150 мкм мерасад.
Мижгонак[о rисми борики устувонмонанди шохачаи ситоплазма буда, rутри
доимb доранд, ки ба 200 нм баробар аст. Ин шохача[о аз асосашон сар карда то нугашон бо пардаи плазмагb пeшонида шудааст. Дар ковокии шохача[о оксонема –
тори ме[варb мавxуд аст, ки сохти мураккаб дошта, аз найча[ои хурд сохта шуда-

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

71

анд. Rисми поёнии мижгонак[о, ки онро xисмчаи асосb меноманд, ба дохили ситоплазма ueтида шудааст. Rутри аксонема ва xисмча[ои асосb якхела (150 нм) аст.
Xисмча[ои асосb бо сохти худ ба сентриола[о бисёр монандb доранд, он[о
[ам аз 9 xуфт найча[ои хурд иборатанд. Бисёр ваrт дар асоси мижгонак[о боз як
xуфти дигар xисмча[ои асосb дида мешаванд, ки [амчун диплосома[о дар зери
кунxи рост муrобили якдигар xойгир шудаанд. Аксонема[о [ар чанде, ки бо сохти
худ ба xисмча[ои асосb ва сентриола[о монанд бошанд [ам, боз фарrияте [ам доранд. Девораи сентриола ва xисмчаи асосb аз 9 чуфт найча[ои хурд сохта шудаанд,
аммо аксонема[о бошанд ба uайр аз 9 чуфт боз як xуфти дигар найча[ои марказb
доранд. Xисмча[ои асосb ва аксонема[о бо якдигар сахт алоrаманд буда, як шакли
томро ба вуxуд меоваранд.
{уxайра[ои озод xойгиршуда, ки мижгонак ё rамчинак доранд, rобилияти аз
як xой ба дигар xой дигар [аракат карданро доранд. Аммо [уxайра[ое, ки бо дигар
[уxайра[ои [амсоя пайваст [астанду мижгонак ё rамчинак доранд, rобилияти [аракат карданро надоранд, лекин бо воситаи xунбиши мижгонак[ои худ, моеъ ё ин ки
ягон хел xисмчаи хурдро аз як rисм ба rисми дигар кучонида метавонанд.
Дар ваrти [аракати мижгонак[о ва rамчинак[о дарозии он[о таuйир намеёбанд, чунки ин [аракати кашишхурb намебошад. Самти [аракати мижгонак[о гуногун (мавxмонанд, гирдобмонанд, чангакмонанд ва uайра) мебошанд.
Дар таркиби мижгонак[о сафедаи тубулин мавxуд аст, ки rобилияти
кашишхурb ва кeто[шавb надорад.
Дар сол[ои охир барои фа[монидани

усули [аракати мижгонак[о ва

rамчинак[о фарзияи (гипотезаи) «лаuxиши тор»-[оро истифода мебаранд. Муайян
карда шудааст, ки кашидашавии мушак[о дар натиxаи ба муrобили якдигар
лаuxидани нах[ои ду сафедаи мушак – миозин ва актин ба амал меоянд. Дар ин
[олат [ам кашидашавb ва кeто[шавии сафедаи нах[о ба амал намеояд. Rатшавии
мижгонак[о [ам дар натиxаи як rадар лаuxидани найча[о муrобили якдигар ба
вуxуд меояд, агар [амин хел лаuxидани найча[о ба дарозии rамчинак рост ояд, дар
он [олат [аракати мавxмонанди rамчинакро мушо[ида мекунем.
СОХТИ ТОР ВА НАХ{ОИ СИТОПЛАЗМА
Дар ситоплазмаи [уxайра[ои эукариотb uайр аз найча[ои хурд боз нах[ои нозук, ки uафсиашон 5-7 нм ва тор[ои ни[оят хурд, ки uафсиашон rариб 10 нм мебошанд, дохил мешаванд.
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Нах[ои нозук (микрофиламент[о)-ро дар [амаи [уxайра[о дидан мумкин аст.
Вобаста ба вазифа ва сохташон он[о аз якдигар фарr мекунанд, лекин он[оро аз
якдигар фарr кардан xудо мушкил аст. Ин нах[ои нозук асосан дар наздикии пардаи плазмагb, rабат-rабат ё ин ки даста-даста xойгир мебошанд. Нах[ои нозук дар
пой[ои rалбакии амёба, дар ситоплазмаи [уxайраи фибробласт дар айёми [аракат
ва дар шоха[ои [уxайра[ои луобпардаи рeдаи борик наuзтар дида мешаванд. Бисёр
ваrт ин нах[о даста-даста шуда, ба тарафи шоха[ои [уxайра равона мешаванд.
Нах[ои тeршакл дар бисёр [уxайра[о дида мешаванд. Он[о бо таркиби химиявиашон фарr доранд. Вобаста аз таркиби химиявb он[о вазифаи скелети
[уxайра ва [аракати [уxайраро иxро мекунанд. Ин нах[ои тeршакл rисми скелети
[уxайраро ташкил мекунанд. Бо усули махсуси иммунофлюорессентb аниr муайян
карда шудааст, ки нах[о аз сафеда[ои кашишхуранда, ба монанди актин, миозин,
тропомиозин ва а-актинин сохта шудаанд. Аз ин xо маълум мешавад, ки ин нах[о
натан[о дар [аракати [уxайра[о, балки [амчун узви кашишхуранда дар дохили
[уxайра дар [аракати ситоплазма, [убобча[о, митохондрия[о ва дар таrсим шудани
[уxайра иштирок мекунанд.
Тор[ои ни[оят хурд (микрофибрилла[о) [ам аз сафеда[о иборатанд. Он[о аз
нах[ои борике, ки 10 нм uафсb доранд, ба якдигар намепайванданд ва даста-даста
дар ситоплазма xойгир мебошанд. Хусусияти асосии тор[о дар он аст, ки дар [ар
бофтаи xудогона сафедаи ба худ хос доранд.
Дар [уxайра[ои пeстпардаи rабати пeст тор[о аз сафедаи кератин, дар
[уxайра[ои бофтаи пайвасткунанда аз виментин, дар [уxайра[ои бофтаи мушак аз
десмин ва uайра иборатанд. Тору нах[о дар [уxайра вазифаи такяго[ро иxро мекунанд.
Дар ситоплазмаи [уxайраи мушак uайр аз узввора[ои пардагb ва рибосома[о
боз узввораи махсус, нах[ои нозуки мушакb – миофибрилла[о дида мешаванд, ки
он[о вазифаи кашидашавb ([аракат)-ро иxро мекунанд. Дар [уxайра[ои асаб бошад, тор[ои нозуки асаб – нейрофибрилла[о мавxуданд, ки вазифаи гузаронидани
ангезишро аз як [уxайра ба [уxайраи дигар ё узв ба xо меоваранд. Дар таркиби
бофтаи рeйпeшкунанда тор[ои ма[ин - тонофибрила[о мавxуданд, ки вазифаи такяго[иро иxро мекунанд. (наrшаи 57).
{амин тавр, [ар як хуxайраи махсусшудаи организм вобаста аз вазифааш
шакл, сохт, таркиб ва rисмат[ои ба худ хос дорад.
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Наrшаи 57.I- Узввораи махсус дар таркиби xиблаи (ситоплазмаи) [уxайраи мушаки суфта.
Тори ма[ини кашишхeранда (миофибрилла). Бо гемотоксилин ва эозин ранг карда шудааст.Х600.
II-Узввораи махсус дар таркиби xиблаи (ситоплазмаи) [уxайраи асаб. Лифаки нозуки асабb (нейрофибрилла). Бо нитрати нуrра ранг карда шудааст.Х1250. III- Наrшаи xойгиршавии узввораи
махсус дар таркиби [уxайраи бофтаи рeйпeшкунанда. Тор[ои ма[ини такяго[b (тонофибрилла).

ИШТИМОЛОТ{О – МОДДА{ОИ ИЛОВАГИИ {УXАЙРА
Иштимолот[о – ин rисмат[ои хатмb ва доимии ситоплазмаи [уxайра набуда,
вобаста ба мубодилаи модда[ои [уxайра пайдо ва нест шуда метавонанд.
Дар ситоплазмаи [аргуна [уxайра[о, иштимолот[ои uизоb (трофикb),
тарашшe[b (секреторb), ихроxb (экскреторb) ва рангофар (пигментb) мавxуданд
(наrшаи 58,59,60,61).

Наrшаи 58.

Наrшаи 59.
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Наrшаи 60.

Наrшаи 61.

Наrшаи 58. Иштимолоти uизоb. Карбогидрат (гликоген) дар таркиби xиблаи (ситоплазмаи)
[уxайраи xигар. Бо усули Беста ранг карда шудааст.х900.
1-[уxайраи xигар; 2-ueрeшачаи карбогидрат; 3-[аста бо [астачааш (ядро бо ядрочааш); 4-раги хунгард. Наrшаи 59. Иштимолоти uизоb. Чарб дар таркиби xиблаи (ситоплазмаи) [уxайраи xигар. Бо
[омизи (кислотаи) осмий ва сафранин ранг карда шудааст. Х900. 1- [уxайраи xигар; 2-раги хунгард; 3-[аста бо [астачааш (ядро бо ядрочааш); 4-ueрeшача[ои чарбb. Наrшаи 60. Иштимолоти
рангофар (пигментb). Дар таркиби xиблаи (ситоплазмаи) [уxайраи пeсти аксалот. Бо гематоксилин ранг карда шудааст. Х400. 1-меланосит; а- [аста (ядро); б-моддаи рангофар (меланин). 2[астаи (ядрои) [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи пeст. Наrшаи 61. Иштимолоти мубразотb
(экскреторb). Дар таркиби xиблаи (ситоплазмаи) [уxайраи пeсти аксалот. Бо гематоксилин ранг
карда шудааст. Х200.
1-[уxайра[ои тарашшe[b; а-[аста (ядро); б-uурeшача[ои тарашшe[b; 2-[уxайра[ои рангофар (меланосит).

Ба иштимолот[ои uизоb - карбогидрат[о, чарб, сафеда[о дохил мешаванд.
Иштимолот[ои чарбдорро дар [уxайра[ои rабати зери пeст дидан мумкин аст. Иштимолот[ое, ки карбогидрат доранд, дар [уxайра[ои xигар ба монанди гликоген дидан мумкин аст. Иштимолоти сафедавb ба монанди сафедаи вителлин, [убобча[ои
тeриэндоплазмагии [уxайра, тухми обхоки[о мушо[ида карда мешавад. Модда[ои
uизоие, ки дар иштимолот[о пайдо мешаванд, дар [олати лозимb боз сарф карда
мешаванд. Иштимолот[ои тарашшe[b дар [уxайра [ангоми мубодилаи модда[о,
[амчун rатраи доирашакл пайдо мешаванд ва андозаи гуногун доранд. Таркиби ин
иштимолот[о аз модда[ои фаъоли [аётb иборатанд.
Иштимолот[ои тарашшe[b дар [уxайра[ои uадуд[ои эндокринии дохилb
(uадуди сипаршакл, uадуди зоиди майна, uадуди боли гурда ва uайра) пайдо мешавад.
Иштимолот[ои ихроxb дар таркибашон ягон хел фермент[о ё модда[ои фаъол
надоранд. Ин иштимолот[о дар натиxаи мубодилаи модда[о дар [уxайра ба вуxуд
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меоянд ва [ама ваrт аз [уxайра бароварда мешаванд. (масалан, дар [уxайра[ои луобпардаи рeдаи uафс). Иштимолот[ои рангофар (пигментb)-ро дар [уxайра[ои
баъзе узв[о дидан мумкин аст, ба монанди гемоглобин, билирубин дар таркиби хун,
меланин дар [уxайраи шабакияи чашм ва uайра.
Пайдоиши ин иштимолот дар [уxайра ранги бофта ё узвро муваrrатан ё ин ки
доимb дигар мекунад. Дигаргуншавии ранги бофта ё узв барои муайян намудани
баъзе бемори[о ёрb мерасонад.
ЯДРО. {ар як [уxайраи [айвоноти як[уxайра ва сер[уxайра ядро дорад.
Ядро вазифаи тавлифи сафеда, ниго[ доштан ва гузаронидани аломат[ои ирсиро иxро мекунад.
Дар [уxайра чандин [азор сафеда[ои гуногун мавxуданд. Rобилияти ма[с сафедаи хос [осил карда тавонистани [уxайра аломати ирсист, яъне он аз [уxайра ба
[уxайра мегузарад. Дар [амаи [уxайра[о вазифаи му[офизати ирсиро кислотаи дезоксирибонуклеат (КДН) иxро мекунад. Ин кислота мавrеи басо му[ими [аётb дорад. Маълум аст, ки [ар кадом [уxайра дар натиxаи таrсим шудани [уxайраи аслb
– «модар»-b ба вуxуд меояд. Дар ин сурат аломат[ои [уxайраи «модар»-b ба
[уxайраи «духтар»-b мегузарад. Аломати [уxайра[оро асосан сафеда[ои он муайян
мекунад. Кислотаи дезоксирибонуклеат дар [уxайраи «духтар»-b [ам [осилшавии
сафеда[оро чун дар [уxайраи «модар»-b таъмин мекунад.

Дар [уxайра[о якчанд навъи кислота[ои рибонуклеат (КРН) мавxуд [аст.
{амаи он[о дар ташкилёбии сафеда[о иштирок мекунанд. Навъи якуми он кислотаи рибонуклеати наrлb аст (КРН-н). КРН-н [аxман аз [ама хурданд ва аминокислота[оро ба худ пайваст карда, ба xои [осилшавии сафеда мебаранд. Навъи
дуюми вай кислотаи рибонуклеати ахборb аст (КРН-а). Он[о аз КРН-н rариб 10
маротиба калонтаранд. Молекулаи он[о аз [ама калонтаранд ва ба таркиби рибосома[о дохил мешаванд. Аз [амин сабаб, ядро на тан[о вазифаи тавлифи сафеда,
ниго[ доштан ва гузаронидани аломат[ои ирсиро иxро мекунад, балки дар ядро
ин сафеда[ои тайёр мешудагb вазифаи худро иxро мекунанд ва монанди худ боз
сафеда [осил мекунанд.
Дар натиxаи вайроншавии ягон rисми сафеда ё ки ба хатогb ро[ додани
ягон вазифаи зикршуда [уxайраро ба нобуд шудан оварда мерасонад.
{амаи ин боз як бори дигар роли му[ими сохти ядроро дар раванди тавлифи
кислота[ои нуклеат ва сафеда[о аниr мекунад.
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СОХТ ВА ТАРКИБИ ХИМИЯВИИ ЯДРОИ {УXАЙРА
Шаклу андозаи ядро ба шакл, андоза ва вазифаи [уxайра вобаста аст. Сохт
ва вазифаи ядро дар давра[ои ало[идаи [аёти [уxайра гуногунанд. Ядрои
[уxайраи таrсим нашудаистода аз хроматин, ядроча, шираи ядро (нуклеоплазма)
ва парда иборат аст (наrшаи 62).
ПАРДАИ ЯДРО. Пардаи ядро ядроро аз ситоплазма xудо мекунад. Пардаи
ядро аз ду пардаи нозуки мембранb иборат аст: 1- пардаи нозуки мембрании
берунb, ки дар сат[и он бисёр рибосома[о xойгир шудаанд ва бо ин парда
тeриэндоплазмаи суфта ва дeрушт [ама ваrт пайвастагb доранд; 2- пардаи нозуки мембрании дохилb, ки бо шираи ядро ва хроматина[ои дохили он пайваста
мебошад.
Дар байни ин ду пардаи мембранb фазои танге мавxуд аст, ки аз моддаи
ниммоеъ пур аст. Сохт ва таркиби пардаи мембрании берунb ва дохилии ядро
монанди сохти пардаи мембрании [уxайра мебошад.
Наѕшаи 62. Шакл[ои гуногуни

[астаи

(ядрои)

[уxайра[о.
1- [астаи (ядрои) доирашакли
[уxайра[ои
кунандаи

бофтаи
пeсти

рeйпeш-

саламандар

(тритон).х900; 2- [астаи (ядрои)
[убобчашакли

тухм[уxайраи

гурба.х450; 3- [астаи (ядрои)
сер[иссаи лейкосит ва [астаи
(ядрои) лубиёшакли моносити
хуни одам.х900; 4- [астаи (ядрои) rаламчашакли [уxайраи
мушаки суфта.х450.

Яке аз аломат[ои мансуби пардаи ядро аз он иборат аст, ки дар он масома[ои
бисёре, ки кутрашон 80-90 нм-ро ташкил мекунад, xой доранд (наrшаи 63).

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

77

Наrшаи 63. Сохти дастго[и масома[о.
1- фазои байнипардагb; 2- пардаи мембрании дохилb; 3пардаи мембрании берунb; 4- дона[ои берунb; 5- дона[ои
марказb; 6- нах[ои аз дона бароянда; 7- диафрагмаи масома; 8- нах[ои хроматин.

Ба воситаи он масома[о сафеда[о, карбогидрат[о, чарб, кислота[ои нуклеат,
об ва ион[ои гуногун аз ядро ба ситоплазма ва аз ситоплазма ба ядро мегузаранд,
яъне дар байни ядро ва ситоплазма [амаваrт мубодилаи модда[о пайваста давом
мекунад. Агар аз таркиби [уxайра ядроро xудо кунем, баъд аз чанд ваrт [уxайра
нобуд мешавад, яъне мубодилаи модда[о дар [уxайра rатъ мегардад.
Масома[ои пардаи ядро аз модда[ои мураккаби

сафедадор сохта шуда-

анд. Дар атрофи масома[о дар се rатор 8-тогb донача[о xойгир шудаанд: rатори
якум аз тарафи шираи ядро (нуклеоплазма), rатори дуюм аз тарафи ситоплазма ва
rатори сеюм дар мобайн. Нах[о аз донача[ои берунb ва дохилb баромада ба доначаи мобайни пайваст шуда, rабати нозуки пардашакл (диафрагма)-ро ба вуxуд меоваранд. Андозаи донача[о 25 нм мебошанд. Андозаи масома[о дар [ар як [уxайра
доимb мебошад. Шумораи масома[о аз вазифа ва фаъолияти мубодилаи модда[ои
[уxайра вобастагb дорад. Чи rадаре, ки фаъолияти тавлифи модда[о дар ядро зиёд
бошад, шумораи масома[о дар пардаи ядро [амон rадар зиёд мешаванд. Масалан,
дар [уxайраи эритробласт ([уxайраест, ки дар оянда ба эритросит мубаддал мешавад) [ангоми зиёд будани тавлифи модда[о дар 1мкм2-и пардаи ядро то 30 масома
пайдо мешавад. Баъд аз он, ки эритробласт ба эритросит мубаддал шуд, тавлифи
КДН ва КРН кам мешавад, шумораи масома[о дар 1мкм2 то 50-то боrb мемонад.
Дар пардаи ядрои [уxайраи xинсии мардона – нутфа умуман масома вуxуд надорад.
Аз хосият ва вазифа[ои доимии пардаи ядро маълум аст, ки ин парда [амчун
садди (барер) xудокунандаи байни ситоплазма ва ядро мебошад ва намегузорад, ки
молекула[ои калонтар ба таркиби ядро озод гузаранд, яъне он вазифаи батартиб даровардани наrли молекула[ои калонро дар байни ситоплазма ва нуклеоплазма иxро
мекунад. Яке аз вазифаи му[ими пардаи ядро боз дар он аст, ки он дар батартиб
xойгиршавии модда[ои дохили ядро иштирок мекунад.
ХРОМАТИН. Дар ядрои [уxайраи таrсимнашуда хромосома[о ба ришта[ои
хеле борик монанд мебошанд, ки он[оро дар ин [олат «хроматин» мегeянд. Ин
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ришта[о аз як молекула кислотаи дезоксирибонуклеати бо сафеда пайваст иборат
мебошад. {ангоми [уxайраро рангомезиш кардан дар таркиби ядро баъзе модда[о
наuз ранг мегиранд, ки он[оро «хроматин» мегeянд (юнонии «хрома»-ранг), ки он
му[имтарин xузъи таркиби ядро мебошад. Дар таркиби ядрои таrсимнашуда хроматин[о ковок ё баъзан дар ягон rисми ядро гурe[-гурe[ xойгир мебошанд.
Хромосома[о аз ду хроматидаи бо якдигар печутобхeрда иборатанд. Он[о дар
[уxайраи таrсим нашудаистода аз якдигар xудо мешаванд, яъне печидаи он[о кушода мешавад. Сат[и тамоман кушодашудаи rисми хромосомаро эухроматин меноманд. Он rисми хромосома, ки печидааш кушода нашудааст, гетерохроматин
мегeянд. Тавлифи сафеда дар ядро аз кушодашавии печиши хромосома вобаста аст
(наrшаи 64).
64. А- намуд[ои фомтан[о (хромосома[о).
1-акросентрb;

2-субметасентрb;

3-

метасентрb.
Б- Наrшаи сохти фомтан (хромосома).
а-шакли берунии фомтан (хромосома); бсохти дохилии фомтан (хромосома); 1пайвастагии

якумин;

2-сентромера;

3-

пайвастагии дуюмин; 4-[амсафари фомтан
(хромосома);

5-фомтанема[о

(хромоне-

ма[о).
В- Пайдошавии фомтан аз фомтанема[о (хромосома аз хромонема[о); 1-эухроматин;
2-гетерохроматин; 3-пайвастагии якумин; 4-сентромера; 5-фомтатида (хроматида); 6- фомтанема
(хромонема); 7-пайвастагии дуюмин; 8-[астача (ядроча).

Агар хроматин дар таркиби ядро ковок xойгир бошад, дар ин [олат дар
[уxайра раванди

мубодилаи модда[о тезтар мегузарад. Хромосома[оро дар

[уxайра дар ду [олат дидан мумкин аст. Дар [олати якум хроматида[о дар таркиби
ядро ковок xойгир мебошанд, яъне хромосома[о ба ду хроматид таrсим шудаанд.
{учайра дар ин [олат ба ду таrсим нашуда, фаъолияти кории худро давом меди[ад.
{олати дуюм дар он ваrт мушо[ида мешавад, ки агар [уxайра дар даври
таrсимшавb бошад. Дар ин [олат хроматида[о ба якдигар зич печида шудаанд ва
вазифаи гузаронидани аломат[ои ирсb (аз [уxайраи «модар»-b ба [уxайра[ои «духтар»-b)-ро иxро мекунанд.
Ин вазифаи аз [ама му[им ва асоситарини хромосома[о мебошад. Дар ин айём
[уxайра, ки ба таrсимшавb дучор аст, вазифаи худро иxро карда наметавонад.
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Тадrиrот[ои бо ёрии микроскопи электронb гузаронида шуда нишон дод, ки
хроматин[о 20-25 нм uафсb дошта, аз модда[ои мураккаб сохта шудаанд. Таркиби
хроматин аз дезоксирибонуклеид (ДНП), ки дар он КДН ва сафедаи ало[ида ба монанди гистон дохил мешавад, сохта шудааст. Дар таркиби хроматин КРН [ам дохил
мешавад. Таркиби хроматин бо шумора[ои КДН, сафеда ва КРН ба таври 1:1, 3:0,2
сохта шудааст. Муайян карда шудааст, ки дарозии молекулаи КДН аз сад[о микрон
то ба якчанд сантиметр баробар аст. Дар байни хромосомаи одам хромосомаи якум
аз [ама дарозтар иборат аст, яъне дарозии молекулаи КДН он ба 7 см баробар аст.
Xамъи дарозии молекулаи КДН-и [амаи хромосома[ои як хуxайраи одам
rариб ба 170 см баробар аст. Дар хромосома[о rисм[ое [астанд, ки репликон меноманд. КДН-и хромосомаи [учайра[ои эукариотb аз молекула[ои пай дар пай
xойгиршудаи репликон[о, ки андозаи гуногун доранд, сохта шудааст. Андозаи
миёнаи репликон[о rариб 30 мкм-ро ташкил мекунад. Дар геноми ([амаи ген[ои
дар хромосома[о буда) одам 50 000 репликон мавxуд аст, ки [амчун во[иди
ало[ида ба тавлифи сафеда[о машuуланд. 60-70%-и таркиби хроматин, вобаста аз
вазни хушк, аз сафеда[о иборатанд. Ба ин тавлифи гистон[о ва сафеда[ои
uайригистонb дохил мешаванд. Сафеда[ои uайригистонb rариб 20%-и [амаи сафеда[оро ташкил мекунад. Гистон[о вобаста ба самти дарозии молекулаи КДН як хел
xойгир набуда, балки rисм-rисм xойгир [астанд. Дар [ар як rисми молекулаи КДН
8-тогb молекулаи гистон дохил аст, ки нуклеосомаро ташкил мекунад.
Андозаи [ар як нулеосома rариб ба 10 нм баробар аст. Дар айёми пайдо шудани нуклеосома зичшавb ба амал меояд, яъне хромосома аз [ад зиёд тоб хeрда, дарозии он 5 маротиба кeто[ мешавад. Худи риштаи хромосома намуди марxон ё тасбе[ро дорад, ки ба xои мулчоr нуклеосома xойгир аст. Ришта[ои хромосома10 нм
uафсb доранд, ки боз ба самти дарозиаш таrсим шуда, ришта[ои асосии хроматинро
ташкил мекунад, ки 25 нм uафсb доранд. Сафеда[ои uайригистонb дар [уxайра[ои
таrсим нашудаистода дар дохили ядро туреро ба вуxуд меоваранд, ки онро матрикси сафедаи ядроb меноманд.
Сохти ядро ва мубодилаи модда[о аз он вобастагb дорад. Дар ядро uайр аз
хроматин ва матрикс боз нах[о ва дона[о дида мешавад. Он[о дар таркибашон КРН
ва сафеда доранд, ки дар [амаи ядро[ои фаъол дида мешаванд.
{амин навъи сафеда[о, яъне КРН-а дар вирса[ои (ген[ои) гуногуни хромосома[о тавлиф мешаванд.

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

80

ЯДРОЧА. Дар [амаи [уxайра[ои зиндаи эукариотb дар дохили ядро як ё ин ки
якчанд xисм[ои доирашакл, ки [аxмашон 1-5 мкм-ро ташкил мекунад дидан мумкин
аст, ки он[о ядроча (нуклеола) мебошанд (наrшаи 65).
65. Сохти [астачаи (ядрочаи) [уxайраи бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок дар зери микроскопи
электронb.х16000.
1-пардаи [аста (ядро); 2- масома[о дар пардаи [аста
(ядро); 3-uурeшача[ои хроматин; 4-[астача (ядроча);
5- тeри дурeшти эндоплазмавb.
Сохти [астачаи (ядрочаи) [уxайраи бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок дар зери микроскопи
электронb.х65000.
1-пардаи [аста (ядро); 2-[астаxибла (кариоплазма); 3[астача (ядроча); 4-[иссача[ои [астача (ядроча), ки
барои ба вуxуд омадани тор[ои дохили [астача (ядроча) иштирок мекунад.

Хосияти асосии ядроча дар он аст, ки он бо [ама намуд[ои ранг рангомез мешавад. Ядроча аз кислотаи рибонуклеат бой мебошад. Дар замони [озира муайян
карда шудааст, ки вазифаи асосии ядроча – ин тавлифи кислотаи рибонуклеати
рибосомb ва рибосома[о мебошад.
Пайдоиши ядроча ва шумораи он ба фаъолият ва шумораи rисм[ои ало[идаи
хромосома, ки дар кашиш[ои дуюмдараxаи он xойгир аст, вобастагb дорад.
Маълумот дар бораи сохти ибтидоии сафедаи [уxайра дар молекулаи ришта[ои
КДН xойгир мебошад. Xузъи молекулаи КДН, ки оид ба сохти ибтидоии як сафедаи
муайян маълумот дорад, вирса (ген) меноманд. Дар молекула[ои КДН зиёда аз
сад[о вирса мавxуданд. Сафеда[о дар рибосома[о [осил мешаванд, аммо ахбор оид
ба сохти ибтидоии сафеда дар КДН, ки дар ядро xой дорад, рамзb шудааст.
Ахбор таввасути КРН-[ои ахбор (КРН-а), ки дар яке силсила[ои xузъи молекулаи КДН-и вирса [осилшуда сохти онро айнан такрор мекунанд, мегузарад. Дар
натиxаи бо микроскопи электронb мушо[ида кардан маълум шуд, ки таркиби ядроча аз донача[ои кутраш 15-20 нм ва нах[ои uафсиашон 6-8 нм сохта шудаанд. Нах[о
асосан дар мобайни ядроча, дона[о бошанд дар атрофи он xойгир мебошанд.
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Аксар ваrт дона[о намуди нахро мегиранд, ки дар он ваrт он[оро нуклеонема
мегeянд. Uафсии нуклеонема ба 0,2 мкм баробар аст. Xисм[ои нахмонанд, ки дар
таркибашон сафеда доранд, нах[ои рибонуклеотид мебошанд, ки дар оянда ба рибосома мубаддал мегарданд. Xисм[ои дона-дона бошанд, rисми тайёршудаи рибосома [астанд. Сохти ядроча ба фаъолияти тавлифи РНК вобаста аст. {ангоме, ки
фаъолияти тавлифи РНК дар ядроча баланд бошад, дар он шумораи донача[о зиёд
мешаванд ва баръакс ваrте, ки фаъолияти тавлифи РНК паст бошад, шумораи донача[о кам мешаванд. Дар ин [олат ядроча ба xисми сафедадори сахт мубаддал мешавад.
Агар ба [уxайра бо актиномитсин, митомитсин, сиклогексимид ва гидрооксимочевина таъсир расонем, дар он [олат тавлифи бисёр модда[о паст мешавад ва дар
навбати аввал ба фаъолияти ядроча таъсир мерасонад.
Дар ин [олат дар ядроча шумораи донача[о кам шуда, сохти ядроча вайрон
мешавад ва ба паст шудани тавлифи сафедаи РНК-и рибосомb оварда мерасонад.
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АЗ НАВ БАВУXУДОВАРИИ {УXАЙРА{О.
ДАВРИ {АЁТИ {УXАЙРАГB
Яке аз му[имтарин rоида[ои назарияи [уxайравb он аст, ки [уxайра[о бо ро[и
таrсим шуданд меафзоянд ва аз [ар [уxайраи «модарb» дар натиxаи таrсимшавb ду
[уxайраи «духтарb» пайдо мешавад.
Асосан доимb будани адади хромосома[о дар [уxайра[о туфайли митоз аст,
ки пеш аз он КДН [осил мешавад ва дар [ар хромосома дутоb хроматида ба вуxуд
меояд.
Ин rоида ба [амаи [уxайра[ои эукариотb мансуб аст. Фосилаи ваrтеро, ки аз
як таrсимшавии [уxайра то таrсимшавии дигар, ё ин ки аз таrсимшавb то нобуд
шудани [уxайраро дарбар мегирад, даври [аёти [уxайрагb меноманд. Дар организми мe[радорони ба балоuат расида [уxайра[о дар бофта[о ва узв[о rобилияти гуногуни таrсимшавиро доранд. Дар организми одам гурe[и [уxайра[ое [астанд, ки
rобилияти таrсимшавиашонро гум кардаанд. Ба ин гурe[ [уxайра[ои махсусшуда
дохил мешаванд (барои мисол лейкосит[ои доначадори хун). Дар организм боз
бофта[ое [астанд, ки [ама ваrт инкишоф ёфта меистанд (бофта[ои рeйпeшкунанда
ва бофта[ои [уxайраи хунофар). Дар ин бофта[о як rисми [уxайра[о [ама ваrт
таrсим шуда меистанд. {уxайра[ои нав пайдо шудагb xои [уxайра[ои нобудшударо мегиранд (барои мисол rабати асосии пeстпардаи пeст, [уxайра[ои бофтаи
рeйпeшкунандаи рeда ва [уxайра[ои маuзи сурхи устухон).
Бисёр [уxайра[ое, ки дар шароити муrаррарb таrсим намешаванд, дар [олати
осеб дидани узв боз фаъолияти таrсимшавии худро барrарор карда, ба таrсимшавb
шурeъ мекунанд.
{уxайра[ои таrсим шудаистода вобаста ба даври [уxайрагb шумораи гуногуни КДН доранд. Ин хел нобаробарии шумораи КДН-ро дар [уxайра[ои uайриxинсb
ва дар [уxайра[ои xинсb дидан мумкин аст.
Чи тавре, ки маълум аст, ядрои [уxайра[ои xинсии мардона ва занона дастаи
хромосома[ои гаплоидb, яъне дастаи ягонаи хромосома доранд ва шумораи КДН
нисбат ба дигар [уxайра[ои организм ду маротиба кам аст. Шумораи ягонаи хромосома[оро бо [арфи п ишорат мекунанд. {уxайра[оеро, ки 1п хромосома доранд,
дастаи гаплоидb меноманд. {уxайра[оеро, ки 2п хромосома доранд, дастаи
диплоидb меноманд ва 3п хромосома доранд, дастаи триплоидb меноманд. Дар айёми бордоршавb хромосома[ои гаплоидии ду [уxайраи xинсb омезиш шуда, дар
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натиxа зигота, яъне [уxайраи диплоидb, ки шумораи хромосомааш ба 2п баробар
аст, пайдо мешавад.
{амаи даври [аёти [уxайра аз чор [иссаи ваrт иборат аст:1- даври митозb (М);
2- даври баъд аз митозb (G1); 3- даври тавлифb (S) ва 4- даври пеш аз митозb (G2)
(наr.66).

66. Даври [аёти [уxайра (наrша).

Ин чор даври [аёти [уxайра мар[алаи интерфазаро ташкил мекунад. Дар даври
митозb [уxайраи «модарb» ба ду [уxайраи «духтарb» таrсим мешавад. Дар даври
баъд аз митози ядрои [уxайра[ои нав ба вуxудомада шумораи диплоидии КДН доранд. Дар [уxайра[ои «духтарb» миrдори сафеда[о ва КРН нисбат ба [уxайраи
«модарb» ду маротиба камтар мебошанд. Дар даври баъд аз митозb аз [исоби
xамъшавии сафеда[о дар дохили [уxайра[о, яъне зиёдшавии шумораи КРН муайян
мешавад, [уxайра[о [аxман калон шуда, фермент[о [осил мешаванд ва фаъолияти
он[о меафзояд. Дар ин ваrт [уxайра[ои пайдошуда ба тавлифи КДН шурeъ мекунанд, яъне ба даври тавлифb мегузаранд.
Дар даври тавлифb (S) шумораи КДН ду маротиба зиёд мешавад ва шумораи
хромосома[о [ам инчунин зиёд мешаванд, яъне [ар КДН ва [ар хромосома ба ду
таrсим мешавад. Ягон [уxайраи организм бе даври тавлифb (бе тавлифи КДН) бо
усули митозb таrсим намешаванд. Ягона [уxайрае, ки ба ин rоида риоя намекунад,
ин [уxайраи xинсb, ки дар [олати дуюм маротиба таrсимшавии расиш бо усули
мейозb мебошад, ки дар байни ду таrсимшавb тавлифи КДН ба амал намеояд. Дар
даври тавлифb миrдори тавлифи КРН [ам монанди шумораи КДН зиёд мешавад.
Дар даври пеш аз митозb [осилшавии КРН-ахборb (информасионb) ба амал меояд,
ки барои таrсимшавии [уxайра лозим аст. Нисбатан пештар аз ин боз КРН-р [осил
мешавад, ки таrсимшавии [уxайраро муайян мекунад. Дар байни [амаи сафеда[ои
[осилшуда роли сафедаи тубулин калонтар аст, чунки он дар пайдо шудани дуки
таrсим иштирок мекунад.

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

84

Дар охири даври пеш аз митозb тавлифи КРН хеле кам мешавад ва дар даври
митозb тамоман rатъ мегардад. Тавлифи сафеда[о дар даври митозb таrрибан 25%
кам шуда, дар даври G2 аз [ама зиёд мешаванд.
Дар байни бофта[ои xавон [ама ваrт [уxайра[ое [астанд, ки он[о ба даври
[аёти [уxайрагb гeё дохил нестанд ва ингуна [уxайра[оро [уxайра[ои даври G0
меноманд. Он[о [уxайра[оеанд, ки дар [олати оромb муваrrатан ё доим таrсим
намешаванд. Дар баъзе бофта[о ин хел [уxайра[о метавонанд ваrти зиёд сохт ва
фаъолияти худро дигар накарда [аёт гузаронанд. Он[о [уxайра[оеанд, ки метавонанд ба [уxайраи доимотаrсимшаванда ва ба [уxайра[ои xавони хун мубаддал шаванд.
{уxайра[ои махсусшуда метавонанд, ки аз даври [уxайрагb бароянд ва дар
[олатb зарурb боз ба даври [уxайрагb дохил шаванд. Масалан, бисёри [уxайра[ои
xигар дар даври G0 [астанд, он[о ба тавлифи КДН иштирок намекунанд ва таrсим
намешаванд.
Лекин дар ваrти буридани як rисми xигар дар [айвонот[ои тадrиrотb бисёрии
[уxайра[о ба таrсимшавb шурeъ мекунанд ва ба даври G1 дохил мешаванд. Ин
[уxайра[о метавонанд, ки дар оянда таrсим шаванд. Баъзе ваrт, масалан, дар
пeстпардаи rабати пeст [уxайра[о аз даври таrсимшавb ё махсусшавb баромада,
якчанд ваrт зиндагb мекунанд ва баъд нобуд мешаванд.
ТАRСИМШАВИИ {УXАЙРА{О.
ТАRСИМШАВИИ {УXАЙРА{О БО УСУЛИ МИТОЗB.
{уxайра [ама ваrт аз [уxайра пайдо мешавад. Зиёд шудани шумораи
[уxайра[о [ама ваrт дар натиxаи таrсимшавb ба амал меояд.
Таrсимшавии [уxайра[о бо усули митози аз 2 то 8 соатb тамоми ваrти даври
[уxайрагиро ташкил мекунад. Ин усули таrсимшавb ба [уxайра[ои пайкарb
(соматикb) хос аст. {ангоми таrсимшавии митозb тамоми [уxайра ба таuйирот[ои
мураккаб гирифтор мешавад. Махсусан хромосома[о бештар таuйир меёбанд. {ангоми ба охир расидани даври пеш аз митозb, [уxайра ба таrсимшудан сар мекунад.
Митоз аз чор мар[ала: профаза, метафаза, анафаза ва телофаза иборат аст (наr.67).
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67. Наrшаи таrсимшавии [уxайраи [айвон бо усули номустаrимb (митозb). 1-интерфаза; 2профаза; 3- прометафаза; 4- метафаза; 5- анафаза; 6- телофаза.
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Мар[алаи профаза. Чи тавре, ки мо медонем, дар даври тавлифb шумораи
КДН дучанд мешавад. Лекин ин дучандшавиро мо дар зери микроскопи рушноигb
мушо[ида карда наметавонем. Хромосома[оро мо фаrат дар аввали мар[алаи профаза мушо[ида карда метавонем. Азбаски хромосома[о дар даври тавлифb дучанд
шудаанд, дар мар[алаи профаза ин хромосома[ои «хо[арон»-а бо якдигар зич
xойгиранд, ки он[о спиралвор бо [амдигар давр (тоб мехeранд) мезананд. Дар
мар[алаи профаза ядро [аxман калон мешавад, яъне варам мекунад. Дар натиxаи
спиралвор тоб хeрдани хроматида[о тор[ои КДН куто[ мешаванд.
Баъдтар хромосома[ое, ки xуфт-xуфт xойгиранд, аз якдигар xудо мешаванд.
Дучандаи хромосома[оро, ки шумораи он[о ба 4п баробар аст, дар [уxайра[ои зинда дар инти[ои мар[илаи профаза мушо[ида кардан мумкин аст. Дар аввали профаза хромосома[о аз ду хромосомаи «хо[арb» иборат, ё ки, чунон ки мегeянд, [ар як
хромосома аз ду хроматида сохта шудааст. Шумораи хромосома[о ва КДН дар ин
[олат як хел буда, ба 4п баробар аст. Дар [олати тобхeрии хромосома[о ядроча [ам
нест мешавад.
Дар мар[алаи профаза пардаи ядро вайрон шудан мегирад, масома[о
(сeрохи[ои пардаи ядро) нобуд мешаванд. Пардаи ядро дар аввал ба rисм[о xудо
шуда ва пас ба [убобча[ои мембранb табдил меёбанд.
Сохти тeри дурeшти эндоплазма [ам таuйир меёбад, шумораи он[о кам мешаванд ва ба [убобча[ои плазмагb мубаддал мешаванд. Шумораи рибосома[о [ам кам
мешаванд. Шумораи полисома[о то 25% кам мешаванд. Аз ин дигаргуни[о маълум
мешавад, ки тавлифи сафеда[о дар [уxайраи таrсимшудаистода кам мешаванд. Дар
даври тавлифb, маркази [уxайра (сентриола[о) [ам ба ду rисм таrсим шуда буд, ки
акнун дутогb ба rутб[ои [уxайра [аракат мекунанд. Дар даври ба rутб[о [аракат
кардани диплосома[о аз канор[ои [ар як сентриола найча[ои хурд пайдо мешаванд.
Дастго[и таrсиме, ки дар [уxайра[ои [айвон ба амал меояд, аз якчанд rисм[о иборатанд, ки он[о аз найча[ои хурди бисёре сохта шудаанд. Ин найча[ои хурд, чунон,
ки дар сентросфера[о дида будем, аз сафедаи тубулин сохта шудаанд.
{амин тавр, найча[ои хурд дар наздикии кинетохора[о [ам пайдо мешаванд,
ки дуки таrсими [уxайраро ба вуxуд меоранд. Дар дуки таrсим ду навъ тор[оро
мушо[ида кардан мумкин аст: 1) он[о аз rутб ба маркази тор[о пайваст мешаванд;
2) он[о аз rуть ба маркази хромосома[о пайванд мешаванд. Ба [амин восита хромосома[о бо ягон rутб пайваст мешаванд. Ба пайдо шудани найча[ои хурди торшакл
дар rутби таrсим сентриолаи «модарb» иштирок мекунад. {амин тавр, пайдо шу-
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дан ва инкишоф ёфтани дуки таrсимшавb (дастаи найча[ои хурд) дар мар[алаи
профаза бавуxуд меояд.
Мар[илаи метафаза. Ин мар[ила rариб се [иссаи ваrти тамоми даври митозиро
дарбар мегирад. Дар мар[алаи метафаза ба вуxудоии дуки таrсим ба охир мерасад
ва хромосома[о дар мобайни ситоплазма xуфт-xуфт xойгир шуда, ситораи «модари»-ро ба вуxуд меоваранд.
Дар ин ваrт хромосома[о дар мобайни ситоплазма xойгир буда, рангро наuз ба
худ rабул мекунанд. Дар натиxаи спиралвор тоб хeрдан он[о кeто[ ва uафс мешаванд

ва имконияти шуморидани он[о пайдо мешавад. Генетик[о дар ин мар[ала

хромосома[оро [исоб мекунанд, чунки дар ин ваrт хроматида[ои «хо[ар»-она аз
якдигар xудо мешаванд ва дар байни он[о сат[и хурде пайдо мешавад, ки ин аз оuоз
ёфтани мар[алаи дигари митоз хабар меди[ад.
Мар[алаи анафаза. Дар ин мар[ала [амаи хромосома[о аз якдигар дар rисми
сентомер алоrаашонро яку якбора канда, ба rутб[ои муrобил [аракат мекунанд.
Суръати [аракати хромосома[о ба rутб[ои муrобил якхела буда, дар як сония 0,20,5 мкм-ро ташкил мекунад. Ин мар[ала аз дигар мар[ала[о дида нисбатан ваrти
кeто[ро ташкил мекунад (якчанд фоиз аз тамоми ваrти митозро ташкил мекунад).
Ин мар[алаи кeто[ бошад [ам, дигаргуни[ои асосиро дарбар мегирад, яъне
хромосома[ои якхела аз якдигар xудо шуда, ба rутб[ои муrобили [уxайра [аракат
мекунанд. Чанде пеш тадrиrотчиён фикр мекарданд, ки [аракати хромосома[о ба
rутб[ои муrобил дар натиxаи кашиш хeрдани тор[ои дуки таrсим ба амал меояд,
локин ин фикр тасдиr нашуд. Дар замони [озира бошад тадrиrотчиён фарзияи (гипотезаи) «лаuxидани тор[о»-ро дастгирb мекунанд, ки маънояш аз он иборат аст, ки
найча[ои хурд (микротрубочка[о)-и [амсоя таъсири байни [амдигарb доранд (масалан, найча[ои хурди хромосома ва найча[ои rутбb) ва ба ин лаuxидани тор[о, сафеда[ои кашишхeранда иштирок мекунанд, ки дар натиxа хромосома[о ба rутб[ои
муrобил [аракат мекунанд.
Дар ваrти [аракати хромосома[о энергияи АТФ-е, ки дар мар[алаи интерфаза
захира шуда буд, истифода бурда мешавад. {аракати хромосома[о ду равандро
дарбар мегирад. Якум ин ки хромосома[о ба rутб[ои муrобили [уxайра [аракат
мекунанд, дуюмаш ин ки худи rутб[о [ам аз якдигар дур мешаванд.
Мар[алаи телофаза. Ин мар[ала аз он сар мешавад, ки хромосома[ои ба
rутб[ои муrобил [аракат кардаистода дар xои муайяни [уxайра xойгир шуда аз
[аракат мемонанд.

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

88

Хромосома[ое, ки дар мар[алаи профаза аввал спиралвор тоб хeрда буданд,
кушода шудан мегиранд ва андозаашон калон мешаванд. Дар он xой[ое, ки хромосома[о бо [убобча[ои мембрании ситоплазмагb расида меистанд, пардаи нави ядро
ба вуxуд меояд. Пас аз он ки пардаи ядро тамоман хромосома[оро аз [ама тараф
и[ота карда барrарор мешавад, дар мобайни ядро ядроча пайдо мешавад. Воrеаи
му[ими мар[алаи телофаза – таrсимшавии пайкари [уxайра ё ин ки ситокинез ба
[исоб меравад.
Пас аз пайдо шудани ядро ва ядроча пайкари [уxайра ба ду rисм xудо мешавад ва ду [уxайраи xавони «духтар»-b ба вуxуд меояд. Ин [уxайра[ои пайдошуда
аз рeи сохт, таркиб ва шумораи хромосома[ояшон ба [уxайраи «модар»-b пурра
монанд [астанд, аммо баръакси он [аxман хурдтаранд ва бо ин [ол ба даври пас аз
митозb дохил мешаванд (наrшаи 68).

68. Таrсимшавии [уxайра[ои [айвон бо усули
номустаrимb (митозb). Xигари аксалот. Бо гематоксилин ранг карда шудааст.х450. 1-[уxайраи xигар; 2[астаи (ядрои) [уxайра[о дар [лати муrаррарb; 3муйраг; 4-профаза; 5-метафаза; 6-анафаза; 7-телофаза.

Дар айёми вайрон шудани дастго[и дуки таrсим (агар хунукb ё ягон моддаи
химиявb таъсир кунад, ки сохти сафедаи тубулинро дигар мекунад) мар[алаи матафаза боздошта мешавад ё хромосома[о ба тамоми rисми ситоплазма па[н шуда
xойгир мешаванд.
Дар

натиxаи

таrсим

нашудани

сентриола[о

митоз[ои

якrутба

ё

uайрисимметрb пайдо мешавад. Агар бо ягон сабаб пайкари [уxайра таrсим нашавад, дар ин [олат дар [уxайраи «модарb» як ядрои калон ё ки якчанд ядро ба вуxуд
меояд.
Митоз дар даври [аёти [уxайрагb нисбат ба интерфаза дар муддати куто[ сурат мегирад. Дар аксари [уxайра[о митоз (аз профаза сар карда то охири телофаза)
дар муддати 1-2 соат пурра ба анxом мерасад.
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А{АМИЯТИ БИОЛОГИИ УСУЛИ ТАRСИМШАВИИ МИТОЗB.
Дар натиxаи бо усули митозb таrсимшавии [уxайра[о ду [уxайраи «духтарb»
ба вуxуд меояд, ки шумораи хромосома[ояшон ба адади хромосома[ои [уxайраи
«модарb» баробар аст. Пас, а[амияти биологии ин усул дар он аст, ки хромосома[оро дар байни [уxайра[ои «духтарb» rатъиян баробар таrсим мекунад. Ин чунин маъно дорад, ки бо усули митозb таrсимшавии [уxайра ба [ар кадом ядрои
«духтар»-b гузаштани тамоми ахбори ирсиро аниr муайян мекунад ва барои ниго[
доштани [ар як намуде, ки дар табиат дида мешавад, хизмат мекунад.
Агар xараёни муътадили митоз бо таъсири омили берунb вайрон гардад, дар
[уxайраи «духтарb» хромосома[о нисбат ба хромосома[ои [уxайраи «модарb» кам
ё зиёд мешавад, онго[ дар [уxайра[ои xавон таuйирот ба амал меояд ва боиси пайдошавии намуди нав – мутатсия мегардад.
СОХТ ВА ШАКЛИ ХРОМОСОМА{ОИ МИТОЗB. Хромосома[ое, ки дар
мар[алаи интерфаза ё ки дар мавриди таrсимшавb [астанд, аз молекулаи ДНП сохта шудаанд. Дар ваrт[ои охир чунон мешуморанд, ки ба [ар як хромосома як нахи
бузурги ДНП рост меояд. Ин дар хромосома ба монанди xисми куто[ xой гирифтааст. Боз муайян карда шудааст, ки дар [ар як хромосомаи митозb гире[и па[лeb
мавxуд [аст, ки аз молекулаи бузурги дезоксирибонуклеопротеид иборат аст.
Шакл ва адади хромосома[ои митозиро дар мар[алаи метафаза ё дар аввали
анафаза наuз мушо[ида кардан мумкин аст. Хромосома[о дар ин [олат uафсии якхела дошта, шакли хурду калони чeбчамонанд доранд. Дар бисёрии хромосома[о
дар ин айём rисми якумин – сентромераи хромосомаро наuз мушо[ида кардан мумкин аст, ки аз ин rисм хромосома[о ба ду rисм xудо мешаванд (наr.69).
69. А- намуд[ои фомтан[о (хромосома[о).
1-акросентрb; 2-субметасентрb; 3-метасентрb. Б- Наrшаи
сохти фомтан (хромосома). а-шакли берунии фомтан
(хромосома); б-сохти дохилии фомтан (хромосома); 1пайвастагии якумин; 2-сентромера; 3-пайвастагии дуюмин; 4-[амсафари фомтан (хромосома); 5-фомтанема[о
(хромонема[о). В- Пайдошавии фомтан аз фомтанема[о
(хромосома

аз

хромонема[о);

1-эухроматин;

2-

гетерохроматин; 3-пайвастагии якумин; 4-сентромера; 5фомтатида (хроматида); 6- фомтанема (хромонема); 7пайвастагии дуюмин; 8-[астача (ядроча).
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Дар rисми якум кинетохор[о xойгиранд, ки аз он[о найча[ои хурд баромада,
дуки таrсимро ба вуxуд меоваранд. Баъзе хромосома[о боз rисми дуюм доранд, ки
дар охири он [амро[аки хромосома мавxуд аст. Аз rисми дуюм дар мар[алаи интерфаза ядроча ба вуxуд меояд.
Хромосома[ои кифташон баробар ё таrрибан баробарро хромосома[ои
метасентрb меноманд, агар кифти хромосома[о нобаробар, яъне якхела набошанд,
ин тавр хромосома[оро субметасентрb мегeянд. Хромосома[ои чeбчашакле, ки як
кифташон бисёр кeто[ ё rариб ноайён [астанд, хромосома[ои акросентрb ном доранд (наr. 69). Rисми охири тамомшавии хромосома[оро теломера меноманд. Андоза ва шумораи хромосома[о барои [ар кадом организм доимb мебошад. Шумораи
умумb, андоза ва сохти ало[идаи хромосома[оро барои [ар як организми ало[ида
кариотип меноманд. Агар хромосома[оро бо усул[ои махсус рангомезиш кунем,
мебинем, ки тамоми rисм[ои хромосома[о як хел ранг намегиранд, яъне ба навбат
ранг мегиранд (як rисмашон ранг мегиранду rисми дигарашон ранг намегиранд).
Аз [ама хусусияти му[ими хромосома[о он аст, ки [ар як хромосома ранги
нотакрори худро дорад. Истифода бурдани усули рангомезишкунии дифференсиалb
ба [аматарафа омeхтани сохти хромосома[о имконият меди[ад. Хромосома[ои
одамро вобаста ба андозаашон ба 7 гурe[ xудо мекунанд (А, В, С, Д, Е, F, G). Аз
[амин сабаб, хромосома[ои калони (1,2)-ро аз хромосома[ои хурд (19,20) ва хромосома[ои метасентриро аз хромосома[ои акросентрb ба осонb фарr кардан мумкин
аст. Лекин дар дохили гурe[ як хромосомаро аз дигарашон фарr кардан мушкил мебошад. Масалан, дар гурe[и С6 ва С7 хромосома[о ба якдигар бисёр монанд [астанд. Рангомезишкунии дифференсиалb имконият меди[ад, ки он[оро аз якдигар
аниr фарr намоем.
АМИТОЗ. Дар натиxаи таrсимшавии содда дар ядрои [уxайра таuйирёбии мураккабе, ки дар таrсимшавb бо усули митозb дида шуда буд, ба амал намеояд. Дар
ваrти бо ин усул таrсим шудани [уxайра тобхeрии спиралмонанди хроматид[о ва
пайдо шудани дуки таrсим ба вуxуд намеояд. Дар натиxаи таrсимшавии [уxайра
бояд, ки ду [уxайраи xавон пайдо шавад,лекин бисёр ваrт [амин хел мешавад, ки
ядрои [уxайра таrсим шуда, ситоплазма таrсим намешавад, дар натиxа [уxайра[ои
ду ядродор ё бисёрядро ба амал меоянд.
Дар таrсимшавии соддаи [уxайра[о пеш аз [ама дигаргуншавии шакл ва шумораи ядроча[о мушо[ида карда мешавад. Дар баъзе ваrт[о ядроча ба rисм[о
таrсим шуда шумораашон дар таркиби ядро зиёд мешавад, ё ки ядроча шаклашро
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дигар карда, ба ду rисм кашида мешавад. Дар натиxа моддаи ядроча ба ду тараф
кашида шудан аввал шакли он ба раrами 8 (ё гантел) монанд мешавад ва баъдтар ба
ду rисм xудо шуда, дар натиxа дар дохили ядро ду ядроча ба вуxуд меояд. Баъди ин
раванд ядро [ам ба монанди ядроча шаклашро дигар карда, ба ду rисме, ки дар дохили [ар кадомашон ядроча мавxуд аст, таrсим мешаванд. Дар натиxа дар як
[уxайра ду ядро бо ядроча[ояш ба амал меоянд.
Баъди чанд ваrт ситоплазмаи [уxайра [ам, ки дар дохилаш ду ядро мавxуд
аст, ба таrсимшавb шурeъ мекунад ва дар натиxа ду [уxайраи xавон пайдо мешаванд (наrшаи 70). Дар ин [уxайра[ои xавони пайдошуда шумораи хромосома[о якхела – баробар нестанд. Дар натиxаи мушо[ида[ои бисёр тадrиrотчиён ба хулосае
омаданд, ки ингуна таrсимшавb [ама ваrт дар [уxайра[ое мушо[ида мешавад, ки
он[о вазифаи худро ба охир расонидаанд ё ин ки нобуд шуда истодаанд.

70. Таrсимшавии [уxайра[ои [айвон бо усули
мустаrимb (амитозb). Маuзи сурхи устухон. Бо усули
Романовский ранг карда шудааст.х1000. 1- ба ду самт
кашидашавии [аста (ядро) ва xибла (ситоплазма); 2-ба
ду rисм таrсимшавии xиблаи (ситоплазмаи) [уxайраи
модарb.

Аз ин гуна [уxайра[о дар оянда [уxайра[ои [аётан му[им ба вуxуд намеоянд. Аз ин сабаб ин гуна таrсимшавb таrсимшавии пурарзиш [исоб намеёбад.
Баъзан таrсимшавии содда дар натиxаи ба узв[о дохил шудани микроб[о,
xисм[ои бегона, дар ваrти осеб дидани узв[о ва дар ваrти дар узв[ои ало[ида пайдо шудани бемории саратон зиёдтар мушо[ида мешавад.
ЭНДОРЕПРОДУКСИЯ. Дар [уxайра миrдоран зиёд шудани КДН-ро эндорепродуксия меноманд. Ин тавр хуxайра[о дар натиxаи тамоман пайдо нашудан ё ки
то ба охир нарасидани ягон мар[алаи митоз пайдо мешаванд. Дар натиxаи таъсири
омил[ои му[ити беруна ё ба таври сунъи карахт кардан (блокада) ё ниго[ доштани
ягон мар[алаи митоз, ки таrсимшавии [уxайраро то охир боз медорад, дар натиxа
дар таркиби [уxайраи «модар»-b шумораи хромосома[о зиёд мешаванд ва онро
[уxайраи полиплоидb меноманд. Карахт шудан метавонад дар ваrти гузариш аз
мар[илаи пеш аз митозb (G2) ба митоз ба амал ояд.
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Боздорb дар мар[илаи профаза ё метафаза ба вуxуд омаданаш мумкин, ки дар
натиxа дуки таrсим вазифаи худро иxро карда наметавонад. Дар охир дар натиxаи
таrсим нашудани ситоплазмаи [уxайра метавонанд шумораи хромосома[о зиёд шаванд.
Дар натиxаи карахт кардани [уxайра дар мар[алаи аввал, яъне дар ваrти гузариш аз G2 ба профаза, шумораи КДН дар ядро зиёд мебошад, дар ин [олат фаrат
[аxми ядро калон мешавад. {уxайра[ои полиплоидb боз дар ваrти карахт кардани
пайкари [уxайраи таrсимшаванда ба вуxуд омаданаш мумкин аст. Дар таркиби
бофта[ои xигар бисёр [уxайра[ои полиплоидиро дидан мумкин аст. Ин [уxайра[о
тамоми мар[ала[ои митозро аз сар мегузаронанд, фаrат ситоплазмаашон таrсим
намешаванд. Дар таркиби ядрои [уxайра[ои xигар шумораи хромосома[ои дорои
4п, 8п, 16п ва [атто 32п-ро мушо[ида кардан мумкин аст. Бо [амин усул [уxайра[ои
полиплоидb дар луобпардаи пешобдон, дар [учайра[ои пигментдори шабакия, мегакариосити хун ва [уxайра[ои uадуди зери xоu ва зери меъда пайдо мешаванд.
Полиплоидия дар [уxайра[ои махсусшудаи пайкарb (соматикb) [ам пайдо
мешаванд. Полиплоидия дар [уxайра[ои ибтидоии хунофари танагb ва [уxайра[ои
xинсb дида намешаванд.
ТААССУРИ {УXАЙРА{О БА ТАЪСИРИ МУ{ИТИ БЕРУНА
Ба организм ва [уxайра[ои он [ама ваrт [аргуна омил[ои гуногуни химиявb,
физикb ва [аётb таъсир мерасонанд. Ин омил[о ба [уxайра[о таъсир расонида, як ё
якчанд rисм[ои [уxайраро аз кор мебароранд ва дар охир ба он оварда мерасонанд,
ки [уxайра вазифаи худро иxро карда наметавонад. {аёти [уxайра аз давомнокb ва
rувваи таъсири ин омил[о вобаста аст. Дар натиxаи таъсири омил[ои берунb баъзе
rисм[ои [уxайра вайрон шуда, боз ба омил[о мутобиr мешаванд ва вазифаи худро
баъди ба охир расидани таъсири омил[о давом меди[анд. Баъзе [уxайра[о ба
таъсири ин омил[о мутобиr нашуда, нобуд мешаванд.
Аз [амин сабаб, сохт ва вазифаи [уxайра[о дар ин [олат[о гуногун мешаванд.
{уxайра[о ба [ар як таъсири омили му[ити беруна ба дигаргунии сохти худ xавоб
мегардонанд. Агар [уxайра[о бо ранг[ои гуногун рангомезиш шаванд, ин нишонаи
таассури (реаксияи) [уxайра ба таъсири омили беруна [исоб меёбад.
{уxайра[ои солим аз му[ити байни[уxайравb рангро xабида гирифта, [амчун
дона[ои хурд дар ситоплазма xамъ мекунанд. Пайдошавии дона[о фаrат дар ситоплазмаи [уxайра ба амал меояд, ядро дар ин [олат рангашро дигар намекунад. Дар
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[уxайра[ои осеб (зарар)-дида бошад (дар натиxаи таъсири гармb, фишор, модда[ои
химиявb ва uайра) донача[о дар ситоплазма ба вуxуд намеоянд. Дар ин [олат

си-

топлазма ва ядро аз [исоби ранге, ки дар му[ити байни[уxайравb [аст, бо усули
xаббиш рангомез мешаванд. Агар таъсири омил[о баргарданда бошанд, дар
натиxаи бартараф кардани таъсири он омил[о [уxайра боз ба таври аввала бармегардад ва аз сари нав метавонад, ки дар ваrти рангомезиш донача[о ба вуxуд оварад. Дар натиxаи осеб (зарар) дидани [уxайра[о тавлифи АТФ дар [уxайра кам шуда, истеъмол ба оксиген зиёд мешавад. Дар ин айём фаъолияти ферменти протеаза
меафзояд. {амаи ин дигаргуни[оеро, ки дар [уxайра дар ин [олат ба амал меояд,
«паранекроз» меноманд. Ин маф[ум аз тарафи бофташиносон Д. Н. Насонов ва В.Я.
Александров (с. 1940) ба илми бофташиносb дохил карда шуда буд. Дар натиxаи
таъсири му[ити беруна ба [уxайра сохти ядро таuйир ёфта, rобилияти тавлифи сафеда[о суст мешавад. Дар [олати нобуд шудани [уxайра дар ядро дигаргуни[ои зеринро мушо[ида кардан мумкин аст: 1) дурдабандии (коагулясия) хроматин[о; 2)
дурeштшавии моддаи дохили ядро (пикноз); 3) ба rисм[о xудошавии ядро (кариорексис); 4) [алшавии (обшавии) ядро.
Дар натиxаи паст шудани тавлифи КРН-р андозаи ядроча хурд, донача[ояш
нобуд шуда, дар охир ба rисм[ои хурд xудо (фрагментасия) мешавад. Омил[ои
му[ити беруна ба пардаи ядро таъсир расонида, сат[и онро но[амвор ва варам мекунад. Сат[и фазои байни пардаи ядро васеъ мегардад.
Дар мар[алаи аввали нобудшавии [уxайра он доирашакл шуда, пайвастаги[о
ва мeякча[ояш нест мешаванд. Дар сат[и берунии пардаи плазмагb шоха[о ва
[убобча[ои хурду калони зиёде ба вуxуд меояд. Дар митохондрия[о бошад таассури оксиду барrароршавb суст шуда, ковоки[ои дохили он нест мешавад ва фазои
байни пардаи берунb ва дохилb васеъ мегардад. Дар охир митохондрия[о варам мекунанд, ки ин дигаргунb ба бисёр бемори[ои [уxайра хос аст. Баъд аз варам кардани митохондрия чин[ои дохили он ба rисм[о таrсим шуда, шумораашон кам мешаванд.
Дар ваrти ба [олати аввала барнагаштани [уxайра митохондрия[о вайрон шуда, моддаи дохили он[о бо гиалоплазма якxоя мешаванд.
Тeри эндоплазмавb бошад ба [убобча[ои ало[ида таrсим мешавад. Дар ин
[олат дар сат[и пардаи тeри дурeшти эндоплазма шумораи рибосома[о кам мешаванд, ки ин аз паст шудани тавлифи сафеда[о хабар меди[ад. Дастго[и Голxи бошад дар аввал варам карда, баъдтар ба rисм[ои ало[ида xудо мешавад. Дар
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[уxайра[ои осебдида шумораи лизосома[о ва аутофагосома[о зиёд мешаванд. Дар
[олат[ои аз [ад зиёд осеб дидани [уxайра[о пардаи ма[ини лизосома[о медаранд
ва фермент[ое, ки дар дохили он[о [астанд, бо ситоплазма омехта шуда, худи
[уxайраро [ал (лизис) карда, нобуд мекунанд.
Дар [олати осеб дидани [уxайра[о таrсимшавии он[о [ам кам мешавад. Вайроншавии [уxайра баъд аз бар[ам додани таъсири му[ити беруна хотима меёбад.
Агар таъсири омил[ои му[ити беруна [уxайраро аз [ад зиёд вайрон карда бошад, дигар [уxайра барrарор намешавад. Дар [олати кам зарар дидани [уxайра он
боз барrарор

шуда,

вазифаи худро иxро

карда

метавонад. Раванд[ои

барrароршавии сохти дохили [уxайраро таxдиди дохили[уxайравb (внутриклеточная регенерасия) меноманд.
{уxайра[о метавонанд пурра ва нопурра барrарор шаванд. Агар [уxайра[о
[ама хосият[ои худро барrарор карда вазифаашонро иxро кунанд ва таrсим шаванд, он ваrт барrароршавии пурра ба[исоб меравад. Дар [ангоме, ки [уxайра[о
сохти худро барrарор карда ваrти куто[е вазифаашонро иxро кунанду пас нобуд
шаванд, ин барrароршавии нопурра мебошад. Ин хел [олат дар натиxаи вайрон
шудани сохти ядро рeй меди[ад.
Таъсири омил[ои му[ити берунb ва дохилии организм ба вайроншавии сохти
[уxайра оварда мерасонад, ки дар натиxа танзими мубодилаи модда[о таuйир меёбад.
Дар ин [олат дар ситоплазмаи [уxайра[о шумораи [аргуна иштимолот[о
(включение) зиёд мешаванд ё ки баъзе иштимолот[о ба rисм[о таrсим мешаванд.
Uайр аз ин танзими аз пардаи плазмагии [уxайра гузаштани баъзе модда[о ноустувор мегардад, ки дар ин [олат дар узввора[ои пардагb [убобча[о пайдо мешаванд.
Ин хел дигаргуни[оеро, ки дар [уxайра ба вуxуд меоянд, дар илми анатомияи
uайритабиb дистрофия (вайрон шудани фаъолияти uизогирии [уxайра[о ё бофта[о)
меноманд.
Агар дар [уxайра[о uизогирии чарбb вайрон шавад, он го[ дар ситоплазмаи
[уxайра[о иштимолот[ои чарбb зиёд мешаванд, ки ин [олатро дистрофияи чарбb
меноманд. {ангоме, ки ба [уxайра чарб дохил шуда, [убобча[ои чарбb ба вуxуд
оянд ва таркиби боrимондаи он[о аз [уxайра бароварда нашавад, ин [олатро инфилтрасия (бо модда[о пур шудани ситоплазмаи [уxайра) меноманд.
{амин тавр, омил[ои му[ити беруна ва дохилии организм ба [уxайра[о
таъсир расонида, сохт, [олат ва вазифа[ои он[оро пурра ё rисман дигаргун меку-
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нанд. Дар натиxа [уxайра[о ба беморb дучор мешаванд. Чи тавре, ки медонем, организми одам аз узв[о, узв[о аз бофта[ои гуногун, бофта[о бошанд аз [уxайра[о
сохта шудаанд. {ангоме, ки [уxайра[о ба беморb дучор мешаванд, организм [ам
худро наuз [ис намекунад, аз ин xост, ки омeхтани фанни [уxайрашиносb ба табибони оянда лозим ва зарур аст.
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ФАСЛИ ДУЮМ
XАНИНШИНОСB
ФАН, ТАЪРИХИ МУХТАСАР ВА XАРАЁНИ ЗАМОНИ {ОЗИРА ДАР
XАНИНШИНОСB
Xаниншиносb аз калима[ои юнонии эмбрион – xанин ва логос – илм пайдо
шудааст. Xаниншиносb илм дар бораи rонуният[ои инкишофи xанин мебошад.
Xаниншиносb дар [аrиrат [амаи сабаб[о ва раванд[ое, ки аз бордоршавии
тухм[уxайра сар карда, то аз тухм озод шудан (барои [айвон[ои тухмгузор) ё ин ки
то ба берун баромадан аз организми модар (барои [айвон[ои зиндазо) –ро муайян
мекунад.
Xаниншиносb илмест, ки аз xанин инкишоф ёфтани организм[оро меомeзад.
Uайр аз ин, xаниншиносb давраи пеш аз xанинb, яъни пайдоиш ва ташкилёбии
[уxайра[ои

xинсиро

меомeзад.

Ин

фан

масъала[ои

инкишофи

даври

баъдиxаниниро [ам меомeзад, чунки дар табиат ягон организме нест, ки инкишофи
он пурра дар зери тухмпарда ба охир расад, ё ин ки то таваллуд ёфтан тамоми узв[о
инкишоф ёфта, фаrат афзоиши он[о монда бошад.
{амин тавр xаниншиносb инкишофи фардии организм[о, яъне инкишофи организми [ар як [айвон ё одамро аз рeзи бордоршавb то мурданро меомeзад.
Таърихи ин илм ба мо аз аср[ои ІV пеш аз милод маълум аст.
Маълумот ва мушо[ида[ои xудогонае, ки аз мардуми {индустон, Чин ва Арабистон боrb мондаанд, он[оро [амчун маълумот[ои илмb донистан мумкин набошад [ам, ба илми xаниншиносb са[ми худро гузоштанд. Дониш[ои ало[ида оид ба
инкишофи организм ва баъзе маълумот[о доир ба xаниншиносb ба Буrрот ({ипократ) (асри ІV пеш аз милод) ва Арасту (Аристотел) (384-322 пеш аз милод)
вобастагb дорад.
Арасту бадани [айвон[ои модаро ташре[ (чок) карда, инкишофи xанини бисёр
[айвон[оро омeхта буд. E тухми мурuро кушода, мар[ала[ои инкишофи дили
xанинро омeхтааст. Арасту дар бораи афзоиши мо[b ва бо ро[и uайританосулb инкишофёбии занбeри асал тадrиrот[о гузаронидааст. Албатта, на [ама маълумот[ои
Арасту дуруст буданд, вале а[амияти таърихb доранд. Лекин тадrиrоти e дар бораи
инкишофи фардb ба ояндаи илми xаниншиносb таъсири хеле калон расонид.
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Мувофиrи назарияи дутухмаи Буrрот, xанин дар натиxаи омехташавии тухми
мардона ва занона (албатта, дар он ваrт дар бораи [уxайра[ои xинсb тасаввурот
[ам набуд) ба вуxуд меояд. Дар яке аз рисола[ои Буrрот навишта шудааст, ки [ама
rисм[ои xанин дар як ваrт ба вуxуд меоянд, лекин он rисм[ое, ки табиатан uафс
[астанд, нисбат ба rисм[ои тунук тезтар ба вуxуд меоянд. Ин uояи (идеяи) пешакb
офарида шудан (назарияи преформизм) то аср[ои ХVІІ ХVІІІ [укмрон буд.
Ин назария, яъне таълимот дар бораи он ки дар [уxайра[ои xинсb мавxуд будани структура[ои моддb, ки инкишофи xанин нишона[ои аз он бунёдшавандаи организмро пешакb муайян мекунад, равона карда шуда буд.
Тарафдорони ин назария чунин мешумориданд, ки дар [ар як xанин пешакb
тамоми узв[о офарида шудаасту фаrат ба он афзоиш лозим аст.
Баъдтар тарафдорони ин назария ба ду xараён xудо мешаванд. Намояндагони
xараёни якум (аниманкулист[о) чунин мешумориданд, ки одам дар [уxайраи
xинсии мардона – нутфа [амчун rисми хурдакак офарида шудааст. Намояндагони
xараёни дуюм (овист[о) бошанд, чунин мепиндоштанд, ки xанин ба намуди хурдакак на дар нутфа, балки дар тухм[уxайра xойгир мебошад.
Тарафдорони uояи пешакb офарида шудан (преформист[о) олимони барxастаи
аср[ои ХVІІ ва ХVІІІ А. Левенгук, Я. Сваммердам, М. Малпига, А. Галлер ва Ш.
Бонне буданд.
Арасту якумин маротиба назарияи эпигенезро, яъне маълумот дар бораи дар
инкишофи xанини муттасил пайдо шудани ташкила[ои навинро аниr ифода кард,
ки он ба xаниншиносии [озиразамон хеле мувофиrат мекунад. E мегуфт, ки xанини
одам аз хуни [айзбинb инкишоф меёбад, ки ма[з маводи инкишоф мебошад ва
моеъи манb ба он шакл меофарад.
Дар айёми садсола[о илми xаниншиносb хеле суст тараrrb мекард ва фаrат
дар сол[ои 1600-1604 навиштаxот ва сурат[ои инкишофи xанини мурu ва одам пайдо шуд, ки он ба rалами Д. Фабрисий тааллуr дорад.
Соли 1759 мар[алаи му[им дар таърихи илми xаниншиносb [исоб мешавад.
Дар ин сол рисолаи олими 26-сола К. Волф дар бораи «Назарияи инкишоф» аз чоп
баромад, ки баъдтар e академики Фар[ангистони ша[ри Петербург интихоб шуд.
Волф инкишофи xанини мурuро та[rиr ва мушо[ида карда, назарияи преформист[оро инкор карда, назарияи эпигенезро асоснок кард.
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Асосгузори xаниншиносии [озиразамон академики Петербург К. Бер мебошад, ки ба тамоми дунё асари маш[ури худ «Таърихи инкишофи [айвонот»-ро
тe[фа кардааст. Ин асар дар соли 1828 аз чоп баромад.
К. Бер инкишофи xанини баъзе [айвон[ои мe[радорро ба таври муrоисавb
омeхта, ба хулосае омада буд, ки дар гурe[и зиёди [айвон[о дар мар[ала[ои аввали
инкишофи xанин монандии фавrулоддае ба назар мерасад. Ин монанди[о ба шакли
бадан, мавxуд будани дум, пайдо шудани дасту пой[о ва чини uалсама[о дар
па[лeи халr дахл дорад. Он[о бо хорда, минбаъд сутунмe[ра, ки аз мe[раи таuоякb
иборатанд, гурда[ои якхела ва бо бисёр дигар xи[ат[о ба [ам монандb доранд. Дар
раванди инкишоф фарrияти аломат[ои xанинb мунтазам зиёд мешаванд ва дар охир
намуди [ар як фардро тасвир менамоянд. Ин маълумот онро мефа[монад, ки тамоми [айвон[ои хордадор аз як танаи шаxора пайдо шудаанд ва дар раванди xараёни
та[аввулот ба шоха[ои сершумор xудо шудаанд.
Дар нимаи якуми асри ХІХ олимони олмон Ф. Мюллер ва Э. Геккел далел[ои
xамъшуда, инчунин бисёр омил[ои дигарро ба асос гирифта, rонуни таносуби онтогенезро, ки rонуни биогенетикb ном гирифтааст, кашф намуданд. Мувофиrи ин
rонун [ар кадом фард дар давоми инкишоф (онтогенез) таърихи инкишофи намудашро (филогенез)-ро такрор мекунад, хулоса онтогенез такрори мухтасари филогенез аст.
Uояи назарияи биогенетикb на тан[о ба инкишоф ва тараrrиёти илми
xаниншиносb, балки ба таълимоти та[аввулb роли асосиро бозид. Бо вуxуди ин
тавсияи rонуни биогенетикb таъсири му[ити берунаро инъикос намекунад.
Чb тавре, ки маълум аст, му[ити зист дар [аrиrат ба раванди инкишофи xанин
таъсир мерасонад.
А. Н. Северсов дар сол[ои 20-30 асри ХХ rонуни биогенетикиро давом дода,
ба хулосае омад, ки xараёни та[аввулb на бо ро[и таuйирёбии захираи аломат[о дар
[айвон[ои болиu, чb тавре, ки Ч. Дарвин ва Э. Геккел ме[исобиданд, балки бо ро[и
xамъшавии дигаргуни[о дар xанини пайдошуда вобастагb дорад, ки ин назарияро
филэмбриогенез меноманд.
Дар [алли фа[миши инкишофи таърихb ва муайян намудани ро[[ои асосии
та[аввулот uоя[ои А. Н. Северсов хеле калон мебошад. E якумин маротиба муайян
кард, ки самти асосии та[аввулот аз араморфоз (таuйироти та[аввулb аст, ки боиси
такомули умумии сохти организм[о мешавад, фаъолияти [аётии он[оро вусъат меди[ад), идиоадаптатсия (таuйироти та[аввулии xузъист, ки организмро ба шароити
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зист мутобиrат мекунад) ва дегенератсия (таubироти та[аввулие аст, ки боиси соддатар шудани сохти организм мешавад) иборат аст.
{амин тавр, дар xараёни филогенез як ро[и та[аввулb ба дигараш иваз мешавад ва [ар ро[и та[аввулb имкон меди[ад, ки организм[о сохти худро такомул надода, ро[у ма[ал[ои гуногуни зистро ишuол намуда, му[итро пурратар фаро гиранд.
Дар аввали асри ХХ xаниншиносон асосан тадrиrот[ои худро ба сохту вазифа
ва таъсири му[ити зист алоrаманд мекарданд.
А. О. Ковалевский ва И. И. Мечников бо тадrиrот[ои муrоисавии худ
xаниншиносии та[аввулиро ташкил доданд. Он[о дар [айвон[о тадrиrот[ои зиёде
гузаронида, ба илми xаниншиносb асос гузоштанд. А. О. Ковалевский якумин шуда
дар xанини [айвон[ои таxрибавb баргак[ои xаниниро (эктодерма, энтодерма ва
мезодермаро) мушо[ида кардааст. Аз аввал[ои асри ХХ сар карда дар илми
xаниншиносb боз як xараёни дигар, ки тадrиrот[ои худро асосан ба омeзиши сохти
микроскопии узв[ои xанин, усул[ои сунъb тайёр намудани му[ити зист барои
xанин бахшидаанд, амал мекунад, ки ин xараёнро xаниншиносии таxрибавb меноманд.
Xараёни инкишофи xанини одам ин натиxаи та[аввул (эволюсия) –и дарозмуддат мебошад ва бо як дараxаи муайяну аниr бисёр аломат[ои инкишофи дигар
[айвон[оро инъикос мекунад. Баъзе мар[ала[ои аввали инкишофи xанини одам ба
мар[ала[ои якхелаи раванди инкишофи xанини [айвон[ои хордадор монандb доранд. Чb тавре, ки мо донистем, ин фан масъала[ои васеъро дарбар мегирад.
Xаниншиносии тиббb rонуният[ои инкишофи xанини одам, сохт, мубодилаи
модда[о, вазифа[ои [амро[ак (тартиби модар – [амро[ак – xанин), сабаб[ои пайдоиши иллатнокии xанин, инкишофи нодурусти бофта[о, узв[о ва мо[ияти ба тартиб даровардани раванди инкишофи xанинро меомeзад. Ба тартиб даровардани раванди инкишофи xанин асосан бо ро[ ва усул[ои таxриба дар [айвон[о ва [амчунон дар шeъба[ои доягии бемористон[о омeхта мешавад. Яке аз му[имтарин
нуrтаи назари xаниншиносии замони [озира ин омeхтани пайдоиш ва ба тартиб даровардани инкишофи бофта[о мебошад.
Ба маф[уми раванди инкишофи xанин (эмриогенез) давраи аз ваrти
бордоршавb то таввалуд (барои [айвон[ои зиндазо), аз тухм озод шудан (барои
[айвон[ои тухмгузор), ба охир расидани пояи инкишоф (метаморфоз) (барои [айвон[ое, ки инкишофашон аз даври кирмb сар мешавад) дохил мешавад.
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Раванди инкишофи xанин ин rисми инкишофи фардb (онтогенез) мебошад.
Раванди инкишофи xанин бо инкишоф ва ба балоuатрасии [уxайра[ои xинсb ва
даври баъд аз xанинb зич алоrаманд аст.
Масъала[ои му[ими xаниншиносии тиббb ин омeхтани таъсири [аргуна
омил[о, сабаб[ои таъсири омил[ои дохилb ва берунb ба инкишоф ва сохти
[уxайра[ои xинсb, инкишоф ва муносибати бофта[о, узв[о ва тартиби узв[о, назорат кардан дар айёми [омиладорb ва таввалуд, му[айё намудани шароити
муrаррарb ба xанин дар батни модар ва омeхтани давра[ои хатарноки инкишофро
дарбар мегирад. Масъала[ои xузъии аз [ама му[ими xаниншиносии тиббb [озиразамон ин парвариш намудани тухм[уxайра, бордоркунии сунъb ва васл кардани
xанин ба девори бачадон ба [исоб меравад. Донистани шароит, омил[ои
бордоркунb ва инкишофи xанин ба табибони оянда имконият меди[ад, ки ба зан[ои
бефарзанд мадад расонанд ва ташхиси [уxайрагb дар айёми беморb ва [омиладорb
ни[оят зарур аст.
Пеш аз омeхтани раванди инкишофи xанин одам xаниншиносии муrоисавb
мухтасар баён карда мешавад. Раванди инкишофи xанини одам ин натиxаи
та[аввули (эволюсияи) дарозмуддат мебошад ва бо як дараxаи муайян бисёр аломат[ои инкишофу шакл[ои дигар [айвон[оро инъикос мекунад.
АСОС{ОИ XАНИНШИНОСИИ МУRОИСАВB
{УXАЙРА{ОИ XИНСB. {уxайра[ои xинсии расидаи болиu аз [уxайра[ои
пайкарb (соматикb) бо он фарr мекунанд, ки хромосома[ои он[о дорои дастаи
гаплоидb мебошанд. {амаи хромосома[ои гамета[оро, uайр аз як хромосомаи
xинсb, аутосома[о меноманд. Дар [уxайраи xинсии нарина хромосомаи xинсии Х
ва Y мавxуд буда, дар [уxайраи xинсии модина фаrат Х хромосома [аст. Дар гамета[ои махсусшуда мубодилаи модда[о на он rадар зиёд аст ва ин [уxайра[о дигар
rобилияти таrсимшавb надоранд.
{УXАЙРА{ОИ XИНСИИ НАРИНА. {уxайраи xинсии нарина – нутфа дар соли 1677 аз тарафи Л. Гамм кашф шудааст. Ин [уxайра[о дар нутфадон бо шумораи
хеле зиёд инкишоф меёбанд. Дар таркиби моеъи мании хориxшуда якчанд миллион
нутфа [аст. Андозаи нутфаи одам rариб 70 мкм аст. Нутфа[о rобилияти фаъоли
[аракаткарданро доранд. Суръати [аракати нутфаи одам дар як сония аз 30 то 50
мкм мебошад. {уxайраи xинсии нарина сохти rамчинакро дорад.
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СОХТИ НУТФА. Дар нутфа сарак ва rамчинакро фарr мекунанд (наr.71). Сараки нутфа аз ядрои на он rадар калон, ки он бо ситоплазмаи тунук и[ота карда шудааст, иборат аст. Дар таркиби ядрои нутфа сафеда[ои нуклеопротамин ва нуклеогистон[о бисёр [астанд. Rисми пеши ядро бо халтачаи [амвор пушонида шудааст,
ки uилофи нутфаро ташкил мекунад ва дар зераш акросома xойгир шудааст. Акросома ин шакли дигаргуншудаи дастго[и Голxи мебошад. Дар таркиби акросома
фермент[ои фаъоли гиалуронидаза ва протеиназа бисёр аст, ки rобилияти об ([ал)
кардани пардаи тухм[уxайраро доранд. Rайд кардан зарур аст, ки дар [айвон[ои
олb тарраrrикардаи мe[радор rобилияти бордоркунии нутфа (капаситасия) дар
ваrти [аракат кардан дар узв[ои таносули занона о[иста-о[иста ба амал меояд.

Наrшаи 71. А. Мар[алаи шаклофарии нутфа.
1-нутфатида (сперматида); 2- мар[ала[ои пайдарпайи шаклофарии нутфа;
3- шакли берунии нутфа. Б. Наrшаи сохти нутфа.

Пас аз сарак rисми борики [алrашакл мавxуд аст. Сарак ва rамчинак бо пардаи мембранb пeшонида шудааст.
Rамчинаки нутфа аз rисм[ои пайвасткунанда, мобайнb, асосb ва охирин иборат аст.
Дар rисми пайвасткунанда ё гарданак сентриола[ои ба тана наздик
(проксималb) ва муrобили он (дисталb) xойгир мебошанд, ки аз он[о нахи ме[варb
сар мешавад. Rисми мобайнb дар таркибаш 2- то найчаи хурди марказb ва 9-xуфт
найчаи хурди канорb дорад, ки дар гирдашон митохондрия[о спиралвор xойгир мебошанд. Митохондрия[о нутфаро бо энергия таъмин мекунанд, ки барои [аракати
он лозим аст. {аракати сусти нутфа аз фаъолияти митохондрия[о вобастагb дорад.
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{аракати нутфа ба [аракати тозиёна монандb дорад. Ин [аракат дар натиxаи пай
дар [ам таuйирёбии сафеда[ои (динеин ва uайра) найча[ои хурд ба амал меоянд. Ин
сафеда[о rобилияти фаъоли АТФ-аза ва таxзияи АТФ, ки дар митохондрия[о ба
вуxуд меояд, доранд. Дар натиxаи таxзияи АТФ энергия ба вуxуд меояд, ки барои
кашишхeрии сафеда[о сарф карда мешавад ва [аракати нутфаро дар му[ити моеъ
таъмин менамояд. Ба [аракати фаъоли нутфа [арорат, РН ва болиuияти нутфа
таъсир мерасонад.
Rисми асосb бо сохти худ ба сохти миxгонак монандb дорад. Rисми охирин
дар таркибаш ягон-ягон нах[ои кашишхeранда дорад.
Нутфа[ои [айвон[о аз якдигар бо сарак ва [аxми rисм[ои худ фарr мекунанд.
Rобилияти бордоркунb ва давомнокии [аёти нутфа[о, баъди аз узв[ои таносул
хориx шудан, дар шароити муrаррарb дар [айвон[о гуногун мебошанд.
Дар [айвон[ои ширхeр ваrти бордоркунb аз якчанд соат то якчанд рeзро дарбар мегирад. Дар му[ити турш нутфа[о тез аз [аракат мемонанд ва rобилияти бордоркуниашон суст шуда, ба якдигар мечаспанд. Rобилияти бордоркунии нутфа[о аз
шумораи он[о дар моеъи манb ва давомнокии он[о дар таркиби моеъи манb ва
uайра вобаста аст.
{УXАЙРА{ОИ XИНСИИ ЗАНОНА. ТАСНИФИ ТУХМ{УXАЙРА{О.
Тухм[уxайра[о ё ин ки овосит[о нисбат ба нутфа[о бе[ад кам ба балоuат мерасанд. Дар баъзе [айвон[о шумораи тухм[уxайра[ои ба балоuат расида то ба сад
мерасад. Дар баъзе [айвон[о шумораи он[о ни[оят зиёданд (масалан, дар мо[и[о ва
обхоки[о). Мувофиrи rоида тухм[уxайра лундашакл буда, сат[и ситоплазмааш
нисбат ба нутфа зиёдтар аст ва rобилияти худ[аракат карданро надорад.
Хусусияти асосии тухм[уxайра[о дар он аст, ки дар ситоплазмаашон зардb (аз
иштимолот[ои сафедагию чарбb иборатанд) доранд. Вобаста аз миrдори зардb андозаи тухм[уxайра[о аз якчанд микрометр то ба якчанд сантиметр (тухм[уxайраи
паррандагон) баробаранд. Тухм[уxайра[оро вобаста аз миrдори зардb ба гурe[[о
xудо мекунанд; 1 – тухм[уxайра[ои безардb (моддаи зардb надошта) ё ин ки
алеситалb, 2 – тухм[уxайра[ои камзардb (моддаи зардиаш кам) - олиголеситалb ва
3 – тухм[уxайра[ои пурзардb (моддаи зардиаш бисёр) – полилеситалb.
Тухм[уxайра[ои камзардb – олиголеситалb ба тухм[уxайра[ои ибтидоb (дар [айвон[ои хордадор ва нештарак) ва дуюмин (дар ширхeрон ва одам) таrсим мешаванд. Миrдори зардb дар ситоплазмаи тухм[уxайра бевосита аз шароити инкишофи
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[айвон (дар му[ити беруна ё дохилb) ва мe[лати афзоиш дар му[ити зист вобастагb
дорад.
Аз рeи rоида дар ситоплазмаи тухм[уxайра[ои камзарда иштимолот[о –
uурeшча[о баробар таrсим шудаанд, аз ин сабаб он[оро изолеситалb меноманд. Дар
аксари тухм[уxайра[ои полилеситалb зардb бо як андозаи кам ё зиёд дар як тарафи
rутб (rутби uизоb – вегетативb) ва узввора[о бошанд дар rутби муrобил (rутби
xанинb – анималb) xойгир мебошанд. Ин навъ тухм[уxайра[оро телолесталb меноманд ва агар зардb дар атрофи ядро, яъне дар марказ xойгир бошад, ин навъро
сентролеситалb меноманд. Дар байни тухм[уxайра[ои телолеситалb боз
тухм[уxайраи телолеситалии миёна ё мезолеситалb (масалан, тухм[уxайраи
rурбоrrа) ва ни[оят, зиёд телолеситалb (тухм[уxайраи паррандагон)-ро фарr мекунанд (наr. 72).

Наrшаи 72. Наrшаи таснифи тухм[уxайра[о.
а-камзардb; б- зардb дар атрофии [аста xойгирбуда; в- зардb миёна дошта; г- ни[оят серзардb; ддуюммаротиба камзардb.

{айвон[ое, ки дар рeи замин [аёт ба сар мебаранд, яъне зиндагb мекунанд,
сохти тухм[уxайра[ояшон мураккаб мебошанд. Ба монанди хазандагон ва паррандагон, ки тухм[уxайраашон ни[оят зиёд телолеситалb аст ва андозаи калон доранд.
Инкишофи [айвон[о дар рeи замин ба пайдо шудани пардаи дуюмин ва сеюмин
оварда расонид, ки тухм[уxайраро аз таъсири [арорати баланд, xисм[ои сахт ва
дигар омил[ои му[ити зист (хазанда[о ва парранда[о) му[офизат мекунад.
Дар [айвон[ои ширхeри [амро[акдор аз сабаби он ки инкишофи батнb ва
uизогирb аз [исоби модар мебошад, пайдо шудани зардb дар тухм[уxайра нолозим
шуда монд. Аз ин сабаб дар раванди та[аввулот маротибаи дуюм тухм[уxайра[ои
камзарда пайдо шуданд, uайр аз тухм[уxайраи намояндагони ширхeрони ибтидоb
(мурuобинул ва ехидна). Ингуна [айвон[о бисёр аломат[ои авлодии худро, яъне хазандагонро ниго[ доштаанд, аз он xумла тухм[уxайраи ни[оят зиёд телолеситалb
доранд.
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Тухм[уxайраи ширхeрони [амро[акдор нисбатан хурд буда, rутрашон 50-150
мкм-ро ташкил мекунанд, ки бо пардаи шаффоф ва rабати [уxайра[ои рeйпeши
фолликулавb пeшонида шудааст, ки дар uизогирии тухм[уxайра иштирок мекунад.
СОХТИ ТУХМ{УXАЙРА. Тухм[уxайра аз ядро, ситоплазма (ооплазма) ва дар
таркиби ситоплазма ба rадри кам ё зиёд моддаи uизоb – зардb мавxуд аст, ки бо
парда пeшонида шудааст, иборат аст. Тамоми тухм[уxайра[о ситолемма (оволемма), ё ин ки пардаи ибтидоb доранд. Бисёр тухм[уxайра[о боз бо пардаи дуюмин,
ки аз карбогидрид ва сафеда иборатанд, сохта шудаанд. Баъзе тухм[уxайра[ое [астанд, ки пардаи сеюмин [ам доранд (масалан, пeчоrи тухми мурu). Дар
тухм[уxайра[о самти rутбb хос аст, ки чb rадаре, ки дар ситоплазмаи тухм[уxайра
зардb зиёд бошад, [амонrадар rутб[о аниrтар ифода мешаванд (масалан, дар
тухм[уxайраи паррандагон). Он rутбе, ки бисёр зардb дорад, rутби uизоb (нашвb) ё
ин ки вегетативb ва rутбb муrобилро, ки дар он xо ядро xойгир аст, rутби xанинb
(анималb) меноманд.
Сат[и берунии тухм[уxайра[о бо пурзача[ои хурд (микроворсинка[о)
пeшонида шудааст.
Ядрои [уxайра[ои xинсии модина дастаи хромосома[ои гаплоидb доранд. Дар
давраи сабзиши тухм[уxайра дар ядрои он раванди тавлифи модда[о пуршиддат
мешаванд. Дар ин ваrт нусха[ои КДН бо [ам пайваст шуда, халrашакл мешаванд ва
дар атрофи ядро [аракат мекунанд. Аз он[о боз нусха[ои нави КДН пайдо шуда,
[амчун ядроча ба ситоплазмаи тухм[уxайра мегузаранд ва дар ситоплазма [амчун
маркази пуршиддати тавлифи КРН-р ва КРН-х-ро иxро мекунанд. Дар ин [олат бисёрии нусха[ои КДН бо ёрии молекула[ои сафеда[о (информасома[о) то ваrти
бордоршавb аз кор бароварда мешаванд. Дар тухм[уxайра[о захираи зиёди силсилаи сафеда[о, ба монанди рибосома[о, КРН-а, КРН-р нисбат ба миrдоре, ки дар
[уxайра[ои пайкарb [астанд, сад[о ва [азор[о маротиба зиёд мешаванд.
Дар ситоплазма тухм[уxайра[о боз сафеда[ои гуногун: гистон[о, сафеда[ое,
ки дар таркиби рибосома[о дохил мешаванд, сафедаи тубулин ва липофосфопротеиде, ки дар таркиби зардb дида мешавад, [амчун захира xамъ мешаванд. Аз байни
узввора[о дар тухм[уxайра[ои [айвон[ои гуногун тeри эндоплазмагb наuз тараrrb
ёфтааст. Шумораи митохондрия[о мeътадил аст. Дастго[и Голxи дар мар[алаи аввали афзоиши [уxайра дар наздикии ядро xойгир буда, дар [олати болиuшавb дар
канори ситоплазма xой мегирад. Дар он xо боз миrдори ками дона[ои канорb, ки
аз гликозаминогликан[о иборатанд, xойгиранд. Дар ситоплазмаи тухм[уxайраи
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ширхeрон [ама ваrт донача[ои хурди [убобчашакл дида мешавад. Аз xумлаи модда[ои иловагии [уxайра зардb роли калонро мебозад, чунки он [амчун моддаи
uизоии xанин хизмат мекунад ва раванди инкишофи xанин аз миrдори зардb вобаста аст.
Зардb дар ситоплазма шакли дона, курашакл ва вараrча[оро дорад, ки аз фосфолипид[о, сафеда ва карбогидрит[о иборат аст. Зардb дар [уxайра бо иштироки
тeриэндоплазмагb ва дастго[и Голxи ба вуxуд меояд. Тухм[уxайраро аз беруни
пардааш [уxайра[ои мукаабшакл ё пулакчашакл и[ота кардаанд, ки онро рeйпeши
фолликулярb меноманд. Дар натиxаи фаъолияти

тухм[уxайра ва [уxайра[ои

фолликулярb дар атрофи тухм[уxайра минтаrае пайдо мешавад, ки аз гликозаминогликан[о бой мебошанд. Дар ширхeрон ин минтаrаро минтаrаи шаффоф меноманд. {уxайра[ои фолликулярb ба воситаи ин минтаrа ба сeи тухм[уxайра шоха[ои дарози худро мегузаронанд ва дар навбати худ, пардаи тухм[уxайра, ки сат[и
беруниаш пурзача[ои хурд дорад, дар байни он шоха[о
xойгир мешаванд (наrшаи 73).
Наrшаи 73.Тухм[уxайраи одам.
1-

теппачаи

тухм[уxайраниго[доранда;

2-

[уxайра[ои

бофтаи

рeйпeшкунанда; 3- пардаи рахшон; 4- тоxи рахшон; 5- xибла (ситоплазма) бо ueрeшача[ои зардb; 6- [аста бо [астачааш (ядро бо ядрочааш).

МЕЙОЗ
Таrсим шудани [уxайра[ои xинсb [ангоми болиuшавb аз митоз фарr доранд
ва мейоз ном гирифтаанд.
Мейоз – ин ду маротиба таrсимшавии пайдарпаи ядро аст, ки дар натиxа гамета[оро ба вуxуд меоварад. {ангоми мейоз [ар як [уxайра ду маротиба таrсим шавад [ам, хромосома[ои он [уxайра як маротиба таrсим мешаванд, дар ин [олат шумораи хромосома[о дар гамета[ои нав ба вуxудомада нисбат ба [уxайраи аввала
дучанд кам мешаванд. Ин ду таrсимшавии пайдарпайро бо истило[и мейози І ва
мейози ІІ ифода мекунанд. Дар [ар яки ин ду таrсимшавb чор мар[аларо: профаза,
метафаза, анафаза ва телофазаро xудо мекунанд (наrшаи 74). Интерфазаи пешинаи
мейоз ба интерфазаи митоз тамоман якхела аст, зиёдшавии (дупликасияи) хромосома[о [амчунин дар даври – S ба амал меояд.
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Дар мар[алаи таrсимшавии якумини мейозb шумораи сентромера[о дучанд
кам мешаванд, локин [ар як сентромера бо хромосомаи таrсимшуда пайваст мебошад. Дар мар[алаи дуюми мейозb таrсимшавии сентромера[о ба амал омада, хромосома[ои дар аввал таrсимшуда ба хромосома[ои xуфт мубаддал мешаванд.
МЕЙОЗИ 1; Профазаи 1. Ин аз [ама мар[алаи мушкил аст, ки боз ба панx
мар[алача: лептотена, зиготена, пахитена, диплотена ва диакинез xудо мешавад.
Дар мар[алачаи лептотена хромосома[о ба [амдигар печутоб хeрда, зич мешаванд, он[о шакли риштамонандро гирифта, ба хромосома[ои профазаи митоз монанд мешаванд.
Дар мар[алаи зиготена хромосома[ои ба [амдигар монанди (гомологb) [ар кадом xуфт барrад пайваст шуда, печутоб мехeранд; ин тавр пайвастшавиро синапсисом ё ин ки конюгасия меноманд. Ин аз [ама мар[алаи му[им аст, ки дар ваrти конюгасия дар байни хромосома[ои [амшабе[ ивазшавии rисм[о, яъне вирса[о ба
амал меояд, ки мубодилаи ахбори ирсиро ифода мекунад. {амин тавр ивазшавии
вирса[оро кроссинговер меноманд. Ин хел пайвастшавии хромосома[оро пайвастшавии биваленти мегeянд. Бивалент [амин тавр аз чор хроматида иборат аст. Дар
мар[алачаи пахитена хромосома[о кeто[ шуда, uафс мешаванд. Дар мар[алачаи диплотена ду хромосомаи [амшабе[ (гомологb) нисбатан аз якдигар дур мешаванд,
лекин хроматида[ои хо[арона бо сентромераи умумb пайваст меистанд. Ба uайр аз
ин дар хромосома[ои [амшабе[ баъзе rисм[о бо якдигар пайваст [астанд, ки он
rисм[оро хиазма меноманд. Барои мисол дар мейози [уxайраи зан[о ба [исоби
миёна ду-се хиазма дар як пайвастагии бивалентb дида мешавад. Хиазма[о онро
мефахмонад, ки дар он xой[о ивазшавии вирса[о ба амал омадааст.
Дар мар[алачаи диакинез хромосома[о боз зиёдтар печутоб хeрда, uафс мешаванд ва шакли чeбча[ои uафсро ба худ мегиранд. Дар охири диакинез хиазма фаrат
дар як тарафи хромосома[о боrb мемонад. Пас аз хотима ёфтани диакинез ядроча
ва пардаи ядро об ([ал) мешаванд.
МЕТАФАЗАИ 1. Пайвастаги[ои бивалентb ба воситаи сентромера[о бо дуки
таrсимшавb пайваст шуда, дар маркази [уxайра xамъ мешаванд. Сентромера[о дар
rутб[ои муrобил xойгир шудаанд. Дар метафазаи якуми мейози хромосома[о ба
воситаи хиазма бо [амдигар пайваст меистанд ва бо ин аз метафазаи митозb фарr
мекунанд.
АНАФАЗАИ 1. Дар ин мар[ала сентромераи [ар як xуфти хромосомаи [амшабе[ ба rутб[ои муrобили дуки таrсим [аракат мекунанд ва бо худ як xуфт хромати-
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даи [ар як хромосомаро xалб мекунанд. Пайвастагии хромосома[ои [амшабе[ кушода шуда, аз [амдигар дур шудан мегиранд. Фарrи асосии анафазаи мейозb аз
митозb дар он аст, ки дар ин [олат сентромера[о таrсим намешаванд.
ТЕЛОФАЗАИ 1. Баъд аз он,ки хромосома[о дар анафазаи 1 ба rутб[о xойгир
шуданд, дар атрофии [ар як дастаи хромосома[ои гомологb пардаи ядро пайдо шуда, [уxайраи аввала ба ду [уxайраи «духтарb» таrсим мешавад.
Интерфаза дар байни мейози 1 ва мейози ІІ нест, ё ин ки ни[оят тез мегузарад.
{ангоми гузаштан аз мейози І ба мейози ІІ КДН-и нав [осил намешавад ва бо ин
хусусияти худ аз интерфазаи мейози І аз интерфазаи митоз фарr мекунад.
МЕЙОЗИ II. Дар аввали мейози II аллакай хромосома[о ба ду таrсим шудаанд
ва [ар xуфти хроматида[ои хо[арона бо сентромераи умумb пайвастаанд. Лекин
[ар як [уxайра дастаи диплоидии хромосома надошта, балки фаrат аз як дастаи гаплоидии хромосома[о иборатанд.
Профазаи мейози II асосан тез мегузарад. Дар метафазаи мейози II хромосома[ое, ки аз ду хроматида иборатанд, дар сат[и маркази [уxайра xой мегиранд ва
ба тор[ои дуки таrсим пайваст мешаванд. Дар аввали анафазаи мейози

II [ар як

сентромера таrсим мешавад (ин таrсимшавb
дар байни мейози I ва мейози II якумин аст) ва
хроматида[ои хо[арона [амин тавр хромосома
шуда, ба rутб[ои муrобил [аракат мекунанд.
Телофазаи мейози II ба пайдо шудани пардаи
ядро дар атрофи [ар яке аз ин ду ядрои
гаплоидb ба охир мерасад. Мейози

I дар

[уxайрае, ки дастаи диплоидии хромосома дорад, сар шуда ба пайдо шудани ду [уxайраи
духтаронае, ки дастаи гаплоидии хромосома
доранд, ба охир мерасад. Мейози II бошад, чор
[уxайра ба вуxуд меоварад, ки дастаи гаплоидии хромосома доранд.
Наrшаи 74. Наrшаи таrсимшавии [уxайра бо
усули мунассифb (мейозb). 1-5- профаза; 6- метафаза; 61анафаза; 7- телофаза; 8- таrсимшавии дуюмини
мунассифb (мейозb); 9-гамета[о (аз Бауэр).
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{уxайра[ое, ки ин тавр дар нутфадони [айвон[ои нарина пайдо мешаванд,
нутфа меноманд. Дар узви таносули [айвон[ои модина бошад, аз ин чор [уxайраи
пайдошуда, фаrат яктоаш тухм[уxайра буда, сетои дигараш ба xисмча[ои rутбb
мубаддал мегарданд ва rобилияти бордоршавиро надоранд.
МО{ИЯТИ МЕЙОЗ. Митоз ин таrсимшавии инrисомии [уxайра мебошад, ки
дар натиxа дастаи хромосома[ои [уxайра[ои духтарb баробари дастаи хромосомаи
[уxайраи модарb мебошад.
Дар мейоз бошад таrсимшавии якумин редуксионb (дучанд кам шудани адади
хромосома[о) буда, дуюмин бошад эквасионb (инrисомb) аст.
Мо[ияти генетикии мейоз дар он аст, ки адади хромосома[оро дучанд кам мекунад ва гамета[ои гаплоидb ба вуxуд меоварад; адади хромосома[оро аз як авлод
ба авлоди дигар якхел ниго[ медорад, аломат[ои ирсии падар ва модарро ба
насл[ои оянда мегузаронад.
РАВАНДИ ИНКИШОФИ XАНИН
Инкишофи xанин давра ба давра, о[иста-о[иста бо дигаргуншави[ои сифатb ва
миrдорb ба вуxуд меояд.
Раванди

инкишофи

xанин

(эмбриогенез)

мар[ала[ои

бордоркунb,

таrсимшавb, бунёдшавии гаструла, тахсиси баргак[ои xанинb бо пайдошавии зоиш[ои бофта[о, узв[о ва силсилаи узв[оро дар бар мегирад.
БОРДОРКУНB. Омехташавии ядрои [уxайра[ои xинсии мардона ва занона
(дар натиxа дастаи диплоидии хромосома[о барrарор мешавад), ки ба [ар як фард
хос аст ва дар натиxаи ин раванд [уxайраи сифатан нав – зигота (xанини
як[уxайрагb) ба вуxуд меояд, бордоркунb ном дорад.
Дар табиат ду навъи бордоркунb мавxуд аст: 1 – бордоркунии берунb
(тухм[уxайра ва нутфа аз аъзо[ои таносули занона ва мардона ба об хориx карда
мешавад ва дар он xо бордоркунb ба амал меояд), 2 – бордоркунии дохилb (моеъи
манb ба узви таносули xинси модина рехта мешавад), яъне бордоркунb дар дохили
узви таносули xинси модина ба амал меояд.
Дар раванди бордоркунb се мар[аларо фарr мекунанд: 1 – наздикшавии
[уxайра[ои xинсb; 2 - фаъолшавии тухм[уxайра ва ба [амдигар васлшавии
[уxайра[ои xинсb; 3 – дохилшавии сараки нутфа ба таркиби тухм[уxайра ва омехташавии ядрои он[о – сингамия.
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Дар мар[алаи якум (наздикшавии [уxайра[ои xинсb) модда[ои химиявb (гомон[о), ки он [уxайра[о [осил мекунанд, роли асосиро мебозанд ва он модда[о
таъсири масофагb мерасонанд. Тухм[уxайра гиногомон[ои І, ІІ ва нутфа[о андрогомон[ои І, ІІ [осил мекунанд. Гиногомон[ои І модда[ои пастмолекулавии бесафеда буда, [аракати нутфа[оро фаъолтар мекунонанд. Гиногомон[ои ІІ (фертилизин[о) модда[ои сафедагb мебошанд, ки бо андрогомон[ои ІІ зич шуда мечаспанд.
Дар натиxаи ба якдигар часпидани нутфа ба тухм[уxайра нутфа[ои дигар дохил
намешаванд.
Андрогомон[ои І мухолифи гиногомон[ои І мебошанд, ки [аракати нутфа[оро суст мекунанд.
Мар[алаи дуюм, яъне ба пардаи тухм[уxайра васлшавb ва дохилшавии нутфа
ба воситаи ферменти спермолизини акросома ба амал меояд. Дар rисми васлшудаи
ду [уxайраи xинсb пардаи плазмагb ва ситоплазмаи он[о якxоя мешаванд ва ин равандро плазмогамия меноманд. Дар ширхeрон айёми бордоркунb ба тухм[уxайра
фаrат якто нутфа дохил мешавад, ки ин зу[уротро моноспермия меноманд.
Дар [айвоноти бе сутунмe[ра – мо[и[о, обхоки[ои думдор ва паррандагон ба
таркиби як тухм[уxайра якчанд нутфа дохил мешаванд, ки полиспермия меноманд,
лекин бо ядрои тухм[уxайра фаrат ядрои як нутфа якxоя мешавад. Ферменти акросома – спермолизин[о (трипсин, гиалуронидаза) пардаи дуюмини тухм[уxайраро
нобуд ([ал) мекунад. {уxайра[ои фолликулярие, ки дар ин ваrт xудо мешаванд, ба
якдигар часпида, ба тухмро[а меафтанд. Дар натиxаи [аракати миxгонак[ои
[уxайра[ои луобпардаи тухмро[а он [уxайра[о ба тарафи бачадон (аз оrиби тухми
бордоршуда) [аракат мекунанд.
Мар[алаи сеюм. {ангоми бордоркунb ба ооплазмаи тухм[уxайра сарак ва
rисми мобайнии нутфа дохил мешавад. Баъд аз дохил шудани нутфа таассури (реаксияи) rишрb ба амал меояд, ки дар натиxа моддаи атрофи ооплазма зич шуда,
пардаи бордоркунb ба амал меояд. Таассури rишрb яке аз механизм[ое мебошад, ки
ба тухм[уxайраи бордоршуда дохил шудани нутфа[ои дигарро боз медорад.
ЗИГОТА. ПАЙДОШАВИИ ПРОНУКЛЕУС{ОИ НАРИНА ВА МОДИНА.
Баъди ба ооплазмаи тухм[уxайра дохил шудани нутфа таассури оксиду
барrароршавb тез гардида, моддаи ооплазма омехта мешавад. Бо усули
нишонагузорb (маркировка) муайян карда шудааст, ки аз [ар як rисми
тухм[уxайраи бордоршуда узви муайяни xанин ба вуxуд меояд, ки он rисм[оро
кисм[ои э[тимолb (презумитивb) меноманд. Баъди ба дохили ооплазмаи
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тухм[уxайра дохил шудани нутфа rисми сараки он 1800 чарх зада, ядрои он варам
карда, курашакл мешавад ва хроматини он ковок шуда, ба пронуклеуси нарина мубаддал мегардад.
Сентриола[ои нутфа дар дохили тухм[уxайраи бордоршуда (зигота) [амчун
маркази [аракат хизмат мекунанд. Ядрои тухм[уxайра [ам, ки дастаи гаплоидии
хромосома дорад, варам карда, ба пронуклеуси модина табдил меёбад. Баъд пронуклеус[о ба [амдигар наздик мешаванд. Дар ин айём дар он[о дучандшавии КДН
ба вуxуд меояд. Дар охир[ои наздикшавb печутобхeрии хромосома[о ба амал омада, ду пронуклеуси дорои хромосома[ои гаплоидb ба [амдигар якxоя мешаванд,
яъне хромосма[ои ду ядро ба якдигар алоrаманд (синкарион) мешаванду дастаи диплоидии [ар як намудро барrарор мекунанд (наrшаи 75).
Наrшаи 75. Наrшаи бордоркунb.
А – нутфа бо тухм[уxайра наздик мешавад.
Б – аз сараки нутфа [аста (ядро) ва аз гарданак
сентросома

ба

xиблаи

(ситоплазмаи)

тухм[уxайра дохил мешавад. В – ду [аста (ядро) бо [амдигар наздик мешаванд. Г – [арду
[аста (ядро) бо [амдигар омехта мешаванд ва ба
таrсимшавb шурeъ мекунанд. 1- [астаи (ядрои)
тухм[уxайра; 2- [астаи (ядрои) нутфа; 3- теппачаи rабулкунанда; 4- сентросома; 5- фомтан[ои
(хромосома[ои) тухм[уxайра; 6- фомтан[ои
(хромосома[ои) нутфа; 7- - [астаи (ядрои)
тухм[уxайра; 8- [астаи (ядрои) нутфа.

{амин тавр, аломат[ои вирса[ои падару модар ба xанини як[уxайрагb (зигота) мегузарад. {ангоми бо ядрои нутфае, ки Х-хромосома дорад, якxоя шудани ядрои тухм[уxайра xинси модина ва [ангоми бо ядрои нутфае, ки Y-хромосома дорад,
якxоя шудани ядрои тухм[уxайра xинси нарина ба вуxуд меояд.
ТАRСИМШАВB. Бо усули митозb пай дар пай таrсим шудани зиготаро, ки
дар натиxа [уxайра[ои (бластомер[ои) [осилшуда то андозаи [уxайраи модарb калон намешаванд, таrсимшавb меноманд.
Таrсимшавb то барrарор шудани таносуби байни ядро ва ситоплазмаи
[уxайра[ои бадан, ки ба [ар як фард хос аст, давом мекунад. Баъд аз барrарор шу-

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

111

дани таносуби байни ядро ва ситоплазмаи [уxайра[ои духтарb, он[о то андозаи
[уxайраи модарb калон мешаванд.
Дар [айвон[ои гуногун таrсимшавии зигота як хел нест, чунки таrсимшавb ба
миrдор ва xойгиршавии зардии тухм[уxайра вобастагb дорад.
Дар тухм[уxайра[ои камзардb (изолеситалb) таrсимшавb пурра ва баробар
буда, дар тухм[уxайра[ои серзардb (мезолеситалb) таrсимшавb пурра, лекин нобаробар мебошад, чунки дар ин тухм[уxайра[о зардb дар rутби uизои нисбат ба rутби
xанини бисёртар xойгир шудааст. Барои [амин [ам, дар rутби uизои таrсимшавb
суст ва нобаробар мегузарад.
Дар тухм[уxайра[ои бисёрзардb (телолеситалb) таrсимшавb rисман ва нопурра мегузарад. Тухм[уxайраи ширхeрон ва одам, ки зардиашон ни[оят кам, яъне
дуюм маротиба изолеситалb аст, таrсимшавb пурра ва гуногунваrт мегузарад. {ангоми гузаштани зигота аз тухмро[а таrсимшавb оuоз меёбад, ки дар охири
таrсимшавb xанини [убобчашакл (бластула) ба вуxуд меояд.
БЛАСТУЛА. Дар [айвоноту одам пас аз таrсимшавии зигота бластула ба
вуxуд меояд. Вобаста ба усули таrсимшавb бластула[о сохт ва номи ба худ хос доранд.
Бластула[о аз девор (бластодерма) ва ковокb (бластосел), ки аз моеъ пур аст,
иборатанд. Он моеъро [уxайра[ои (бластомер[ои) дар rабати деворбуда [осил мекунанд.
ИБТИДОИ БУНЁДШАВИИ ГАСТРУЛА. Ибтидои бунёдшавии гаструла (гаструлятсия) : раванди мураккаби табадулоти химиявb ва сохту ирсие, ки дар натиxаи
таrсимшавb, xойивазкунb, инкишоф ва тахсиси [уxайра[о, баргак[ои xанинии
берунb (эктодерма), мобайнb (мезодерма) ва дохилb (энтодерма) ба вуxуд меоянд,
ин баргак[ои xанинb зоиш[ои ояндаи бофта[о ва узв[о мебошанд. Дар раванди инкишофи xанини [айвонот ва одам чор усули бунёдшавии баргак[ои xанинb:
фурeравb (инвагинасионb), рeйпeшкунb (эпиболиявb), xудошавb (деламинасионb)
ва xойивазшавb (иммиграсионb) – ро фарr мекунанд. Дар давраи бунёдшаии баргак[ои xанинb баробари [осилшавии баргак[ои xанинb холигии рeдаи якум (гастросел) [ам пайдо мешавад, ки он бо му[ити зист ба воситаи да[они оянда (бластопор) алоrаманд мебошад. Канор[ои да[они оянда лаб[ои пуштb (дорзалb) ва
шикамb (вентралb) ном доранд.
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Усул[ои гуногуни бунёдшавии баргак[ои xанинb аз миrдори зардb, кашиши
[уxайра[ои сат[и xанин, аз дараxаи мубодилаи модда[о, таъсири байни [уxайрагb
ва омил[ои индуктивb вобаста аст.

ТАХСИСИ БАРГАК{ОИ XАНИНB ВА МЕЗЕНХИМА
Тахсис ин дигаргуншави[ои сохти [уxайра[о буда, ба махсусшавии [уxайра[о
алоrамандb дорад ва он дар айёми фаъолияти вирса[ои ало[ида ба амал меояд.
Тахсис асосан аз чор давр иборат аст. Даври якум ин тахсиси оотиппb аст, ки
масоле[и зоиш[ои оянда ба таври rисм[ои э[тимолb дар ситоплазмаи зигота
xойгир шудаанд. Масалан, дар обхоки[о (rурбоrrа) масоле[и хордаю мезодерма
дар як rисми ситоплазма xойгир аст, ки он rисмро дости хокистарранг меноманд.
Даври дуюмро тахсиси бластомерb меноманд. Дар баъзе [айвон[о бластомера[оро
аз якдигар ни[оят барваrт фарr кардан мумкин аст. Дар мар[алаи бластула бластомер[ои бом, rаър (таг) ва минтаrаи па[лeb ба осони фарr карда мешаванд. Даври
сеюм тахсиси зоишb аст, ки дар ин айём rисм[ои ало[ида – баргак[ои xанинb ба
вуxуд меоянд, ки мар[алаи барваrти бунёдшавии баргак[ои xаниниро дарбар мегирад. Даври чорум тахсиси гистогенетикb мебошад, ки дар ин давр зоиш[ои бофта[о
ба амал меоянд ва он ба мар[алаи беваrтии (охирини) бунёдшавии баргак[ои
xанинb рост меояд. Дар таркиби як баргаки xанинb зоиш[ои якчанд бофта[о ба
амал меоянд.
Асоси тахсиси гистогенетикb дар он аст, ки дар ин давра раванди тахсис ва
махсусшавии [уxайра[о (аз баргак[ои xанинb) пайдо мешавад. Дар ин давр
[уxайра[ои гуногуне, ки пайдо мешаванд, пайдоиши умумb доранд.
Дар раванди ибтидои бунёдшавии баргак[ои xанинb ва тахсиси баргак[ои
xанинb маxмeи ме[варии зоиши узв[ои xанин муайян мешаванд.
Баргак[ои xанинb сарчашмаи пайдоиши бофта[ои xанинb мебошанд. Аз умумият ва таъсири байни[амдигарии бофта[о узв[о инкишоф меёбанд. Дар раванди
пайдоиши бофта[о таrсимшавии [уxайра[о, инкишоф, xойивазкунb, тахсис, таъсири байни[амдигарb ва нобуд шудани он[о рeй меди[ад. {ар як баргаки xанинb бо
самти муайян тахсис меёбад. Дар бисёр [айвон[ои сутунму[радор тахсиси баргак[ои xанинb ба [амдигар монанданд.
{ангоми инкишофи xанин мехенхима хеле барваrт пайдо мешавад. Мезенхима аз гурe[и [уxайра[ои сершоха иборат аст. Мезенхима пас аз пайдошавии бар-
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гак[ои xанинb ба вуxуд омада, xой[ои холигии байни баргак[ои xаниниро пур мекунад. Аз мезенхима бофта[о ва узв[ои зиёде ба вуxуд меоянд. Дар [айвон[ои
сутунмe[радор мезодерма сарчашмаи асосии пайдошавии мезенхима мебошад. Мезенхима боз аз дигар манбаъ[о [ам пайдо мешавад. Масалан, аз лав[ачаи асаб мезенхима ба вуxуд меояд, ки онро эктомезенхима ё нейромезенхима меноманд. Ин
навъи мезенхима дар пайдошавии парда[ои майна иштирок мекунанд.
ИНКИШОФИ XАНИНИ НЕШТАРАК
Дар со[ил[ои ба[ри Сиё[ нештаракро дидан мумкин аст. Нештарак асосан дар
рег[ои намнок ва лойrазор зиндагb мекунад.
Тухм[уxайраи нештарак камзардb – изолеситалb аст.
Бордоркунии нештарак дар берун мегузарад, яъне xинси нарина ва модина дар
об тухм[уxайра ва нутфаро хориx мекунанд. Ин ду [уxайраи xинсb ба воситаи
ихроx кардани модда[ои химиявb (ба воситаи хемотаксис) ба [амдигар наздик мешаванд ва бордоркунb ба амал меояд.
Пас аз бордоркунb инкишофи фардии [айвон, яъне онтогенез, ки бо ташаккули организми болиu ба охир мерасад, оuоз меёбад.
Чунон, ки мо медонем, баъд аз бордоркунb зигота ба вуxуд меояд. Пас аз пайдо шудани зигота мар[алаи таrсимшавb оuоз меёбад (наrшаи 76).

Наrшаи 76. Инкишофи xанини нештарак.
1- зигота; 2-4 - даври таrсимшавb (пайдошавии бластомера[о); 5- [убобчаи xанинb (бластула); 6- [убобчаи
xанин арзb бурида шудааст.

Дар зиготаи нештарак, ки зардb кам аст ва баробар xойгир шудааст,
таrсимшавb пурра ва баробар ба вуxуд меояд.
Зиготаи нештарак аввал дар сат[и меридианаш барrад ба ду бластомераи
[аxман якхела таrсим мешавад, баъд худи [амин сат[ нисбат ба сат[и якум ба чор
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бластомера амудан таrсим мешавад. Дафъаи сеюми таrсимшавb дар сат[и экватор –
арзb дар [амаи чор бластомера дар як ваrт ба вуxуд меояд, ки дар натиxа 8- бластомера [осил мегардад. Минбаъд ин rонунияти таrсимшавии бластомера[о такрор
меёбад: боз ду давр дар ду меридиан пайдо мешавад. Даври 16-бластомера ба вуxуд
меояд. Пас аз ин таrсими барrаду арзии зигота навбат ба навбат бо суръат мегузарад ва чун прогрессияи геометрb меафзояд (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ва uайра).
Таrсимшавии зигота пайдарпай ва бо суръат сурат мегирад, бластомера[о намесабзанд ва дар баробари афзуданашон он[о хурдтар мешаванд, аммо шакли
xанин таuйир наёфта, балки курашакл мемонад. {ангоми ба 128 бластомера расидани адади бластомера[о дар даруни xанини курашакл холигии пур аз моеъ пайдо
мешавад. Ин

мар[алаи инкишоф бластула ном дорад. Бластулаи нештаракро се-

лобластула меноманд. Селобластула аз девор (бластодерма), ки аз як rатор бластомера[о ва дар дохилаш холигии пур аз моеъ (бластосел) иборат аст, сохта шудааст.
Дар девори бластула rисм[ои бом, rаър (таг) ва минтаrаи па[лeиро фарr мекунанд.
Ваrте, ки бластула ташкил ёфт, мар[алаи таrсимшавb ба охир мерасад ва
мар[алаи дигари инкишоф (ибтидои бунёдшавии баргак[ои xанинb) оuоз меёбад.
Баргак[ои xанинb бо усули фурeравb (инвагинасионb), яъне ба даруни ковокb
(бластосел) хамидани бластомера[ои rисми rарн бунёд мешавад. Ин ла[заи инкишофи дуrабатаи [уxайра[оро (бластомера[оро) бунёдшавии баргак[ои xанинb меноманд. Дар натиxа xанини дудевора пайдо мешавад, ки аз ду баргаки xанинb:
берунb (эктодерма) ва дарунb (энтодерма) иборат аст (наrшаи 77).
Наrшаи…77. Наrшаи буриши
арзии баргак[ои xанинb ва узв[ои
нештарак.
1- рeдаи ибтидоb; 2- баргаки xанинии
берунb; 3- баргаки xанинии дохилb; 4баргаки xанинии мобайнb; 5- таноби
пуштb (хорда); 6- лав[ачаи асаб, новачаи асаб ва найи асаб; 7- ковокии
бадан (тселом); 8- пайдошавии рeда;
9- rисм[ои ибтидоb; 10- лав[ачаи мушакофар (миотом); 11- ковокии байни
лав[ачаи

мушакофар;

12-

вараrи

xидорb (париеталb); 13- rисм[ои охири вараrи xидорb (париеталb); 14- ва-
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рид (вена); 15- вараrи а[шоb (вистсералb); 16- ковокии дуюмини бадан.

Rисми холb, ки энтодерма ма[дуд кардааст, рeдаи аввалин, яъне гастросел
ном дорад. Сeрохие, ки ба ковокии гастросел меравад, да[они аввалин (бластопор)
номида мешавад. Канор[ои да[они оянда лаб[ои пуштb (дорзалb), па[лeb ва
шикамb (вентралb) ном доранд.
Баъд аз пайдо шудани ду баргаки xанинb (эктодерма ва энтодерма) баргаки
мобайнb – мезодерма пайдо мешавад.
Мезодермаи нештарак аз энтодерма xудо мешавад, вале пеш аз ин тeдаи
[уxайра[о ба таври мураккаб xой иваз карда, аз лаб[ои бластопор ба rисми тахтапушти энтодерма мераванд. Дар натиxаи ин xойивазкунb сeрохии да[они ибтидоb
ба таври доира танг шуда, баъд тамоман баста мешавад.
Дар rисми тахтапушти энтодерма аз [уxайра[ое, ки ба он xо гузаштаанд, аз
миёна хорда ва аз ду тарафи он ду киса (xайб), яъне худи мезодерма пайдо мешавад.
Пас аз энтодерма киса[ои мезодермавb ва масоле[и хорда xудо мешаванд. Энтодермаи боrимонда ба шакли найча баста шуда, рeдаи xанинро ба вуxуд меорад
(наrшаи 77).
Киса[ои мезодермавb калон шуда, сат[и шикамро ба вуxуд меоранд ва дар
rисми тахтапушташон (дорзалиашон) ба буuум[о xудо мешаванд. Rисми дигари
мезодерма, ки калон шуда, сат[и шиками xанинро ба вуxуд меорад ва ба шакли ковоки[ои xуфт-xуфт рeдаро и[ота мекунад, ба буuум[о xудо намешавад.
Ин rисмро спланхнотом ва rисм[ои ба буuум[о таrсимшударо сомит[о меноманд. Сомит[о боз ба се rисм: дерматом, миотом ва склеротом xудо мешаванд. Дар
натиxа аз он[о пeст, мушак ва скелет пайдо мешавад. Миотом дар аввал ба воситаи
пояча[ои сегментb, ки ба инкишофи силсилаи ихроx ва таносул ибтидо меди[анд,
бо спланхнотом[о пайваста мемонанд. Дере нагузашта миотом[ои rисми пояча[ои
сегментb аз спланхнотом[о xудо мешаванд ва дар ин [ол пояча[ои сегментb дар
назди спланхнотом[о боrb мемонанд.
Спланхнотом[о калон шуда, сат[и тахтапушту шикамро ба вуxуд меоранд ва
аз ду тараф ба [ам вохeрда васл мешаванд. {амин тариr, рeда аз [ар тараф бо
вараrча[ои дарунии (виссералb) спланхнотом пeшида мешавад.
Дар xой[ои васлшавии ду спланхнотом ду чин пайдо мешавад: чини тарафи
шикам (вентралb) ва чини тарафи тахтапушт (дорзалb). Вараrча[ои дуюми спланх-
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нотом дар xои васлшавии спланхнотом[о ба девори тан мегузарад ва он вараrчаи
назди девор ном дорад. Рeда дар як чини rафои шикампарда овезон аст. Дар раванди инкишоф чини пеши шикампарда [ал (об) шуда, нест мешавад. Рeда ба чини
rафои шикампарда овезон шуда, ба ковокии xуфти бадан як шуда, тоrа мешавад.
{амин тавр, мезодерма ба зоиш[ое таrсим мешавад, ки аз он[о бофта[о ва
узв[о пайдо мешаванд. Спланхнотом[о бо ковокии тоrаи бадан, яъне бо селом мубаддал мешаванд, ки девори он аз ду вараrча, яъне аз вараrчаи назди девор
(париеталb) ва вараrчаи дохилb (виссералb), ки рeи тамоми узв[ои дарунро
мепeшад, иборат аст.
Миотом[о дар байни эктодермаю энтодерма калон шуда, ба мушак[о мубаддал мешаванд. Аз rисми склеротоми сомит[о скелети бадан ба вуxуд меояд. Пояча[ои сегментb силсилаи ихроx ва таносулро ба вуxуд меоранд.
Rисми зиёди xанини инкишофёбанда аз мезодерма иборат аст. Аз он мушак,
тамоми унсур[ои таuоякb ва устухонии скелет ва раг[ои хунгард пайдо мешаванд.
Дар охири даври бунёдшаии баргак[ои xанинb [уxайра[ои эктодерма, ки дар
пеши сeрохии нахустда[он xой гирифтааст, босуръат таrсим мешаванд ва лав[ачаи
асабро, ки дар тахтапушти xанин па[н шудааст, [осил мекунанд. Дар канори
лав[ачаи асаб чине [осил мешавад, ки ба боло моил аст, rисми миёнаи он новачаи
асабро ба вуxуд меорад. Новачаи асаб чуrур шуда, канор[ои болои он пайваст мешаванд ва ба найчаи асаб, ки ибтидои узви марказии асаб мебошад ва дар зери
rабати эктодерма xойгир шудааст, мубаддал мегардад. Нeги пеши найчаи асаб аз
ибтидои инкишофаш васеъ мешавад. Дар мар[ала[ои оянда ин xои васеъшудаи
найчаи асаб ба маuзи сар табдил меёбад. Дар ду па[лeи rисми пеши маuзи инкишофёбандаи сар ду маншои rада[шакли чашм пайдо мешавад. Дар rисми пеши xанин
аз чуrурии эктодерма маншои узв[ои шунавоb (сомеа) ва шомма низ пайдо мешаванд. Эктодерма uайр аз силсилаи асаб ва узв[ои ба он алоrаманди [ис боз ба пайдоиши рeйпeши организм низ асос мешавад.
Дар xараёни [олат[ое, ки дар боло тавсиф додем, xанин зо[иран табдил меёбад. Он rад мекашад, rисм[ои сар ва бадан муайян мешаванд. Рeда дар ибтидо ба
найчаи рост монанд аст. Сeрохии да[он ва маъrад пайдо мешаванд. Аз шоха[ои девораи рeда меъда, xигар ва дигар узв[ои [озима инкишоф меёбанд. Дар xои
ба[ампайвасти rабат[ои энтодерма ва эктодерма дар па[лeи rисми пеши бадан
тарrиш[ои uалсама аён мегарданд.
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Xанини [айвонот чун организми том инкишоф меёбад, ки дар он [амаи
[уxайра[о, бофта[о ва узв[о ба якдигар таъсири мутаrобил доранд.
ИНКИШОФИ XАНИНИ {АЙВОН{ОИ ДУБА{РА (ОБХОКИ{О)
Истило[и обхоки[о хусусияти асосии ин [айвоноти мe[радор, робитаи наздики он[оро дар ду му[ити зист хеле хуб инъикос мекунад. Мо бо инкишофи xанини
яке аз намояндагони обхоки[о – rурбоrrа муфассал шинос мешавем.
Rурбоrrа [айвони xудоxинса мебошад. {уxайра[ои xинсb ба воситаи маxрои
найшакл ба маъrад дохил шуда, аз он хориx мешаванд. Rурбоrrаи модина дар об
тухм мегузорад. Rурбоrrаи нарина ба болои он нутфа хориx мекунад. Бордоркунb
дар дохили об ба амал меояд, яъне бордоркунb - бордоркунии берунb мебошад.
Тухм[уxайраи rурбоrrа аз xи[ати миrдори зардb серзардb (мезолеситалb)
буда, аз xи[ати xойгиршавии моддаи зардb телолеситалии миёна мебошад. Ядрои
зигота дар маркази ситоплазма xойгир набуда, дар наздикии rутби xанинb xойгир
мебошад. Миrдори зиёди моддаи зардb аосан дар rутби uизоb (вегетативb) xойгир
аст. Дар rутби xанинb (анималb) зардb кам буда, боз рангдона [ам дорад. Дар
rутби uизоb рангдона вуxуд надорад.
Таrсимшавии зигота вобаста ба миrдор ва xойгиршавии зардb дар ситоплазма
пурра ва нобаробар мегузарад. Дар натиxаи таrсимшавии зиготаи rурбоrrа ду намуди бластомера[о [осил мешаванд, ки аз он[о бластомера[ои хурд дар rутби
xанинb (анималb) xойгир шуда, бластомера[ои калон-калон дар rутби uизоb
(вегетативb) xойгир шудаанд. Дар охири таrсимшавb бластула ба вуxуд меояд, ки
онро амфибластула меноманд (наrшаи 78,79).

Наrшаи 78. Инкишофи xанини обхоки[о
(таrсимшавии зиготаи rурбоrrа). Бо гематоксилин ва
пирофуксин ранг карда шудааст.х.20. 1- мар[алаи
пайдошавии ду бластомера; 2- мар[алаи пайдошавии
чор бластомера; 3- - мар[алаи пайдошавии [ашт бластомера;
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Дар амфибластула бластомера[ои нисбатан хурд дар rутби xанинb «боми»
бластуларо ташкил мекунанд. Rаъри бластула аз бластомера[ои калон-калон ташкил ёфтааст, ки ситоплазмаи ин бластомера[о аз моддаи зардb бой буда, ба туфайли
ингуна модда[о [аxми калон ва девори серrабатаи uафс доранд.

Наrшаи 79. Буриши арзии [убобчаи xанинии (бластула)
rурбоrrа. Бо гематоксилин ва пирофуксин ранг карда шудааст.х.20.
1- rутби xанинии [убобчаи xанинb; 2- rаъри [убобчаи xанинb;
3- бластомера[о; 4-ковокии [убобчаи xанинb.

Ковокии танаи бластула бластосел номида шуда, аз моеъ пур мебошад. Бластулаи rурбоrrа аз бластулаи нештарак бо девори серrабатааш фарr мекунад.
Дар мар[алаи ибтидои бунёдшавии баргак[ои xанинb (гаструласия) миrдори
сершумори [уxайра[о (бластомера[о) ба rисми силсилаю узв[ои ояндаи худ, яъне
ба самти муайян [аракат мекунанд.
Раванди бунёдшавии баргак[ои xанинb дар [айвон[ои дуба[ра омехта аст,
яъне ин раванд бо якxоягии фурeравb ва рeйпeшкунb мегузарад (наrшаи 80,81).

Наrшаи 80. Буриши арзии [аструлаи rурбоrrа.
1- лаби болои да[они ибтидоb; 2- пeки зардb; 3- ковокии
рeдаи ибтидоb ([астросел); 4- лаби поёни да[они
ибтидоb.

Наrшаи 81. Буриши арзии xанини rурбоrrа.
1- баргаки xанинии берунb (эктодерма); 2- болиштаки
асаб; 3- новаи асаб; 4- таноби пуштb (хорда); 5- баргаки
xанинии дохилb (энтодерма).
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Дар ибтидои бунёди баргак[ои xанинb дар rисми пеши xанин xeякчаи достмонад пайдо шуда, аз он xой бластомера[ои rаъри бластула ба самти бластосел
[аракат мекунанд, ки ин ба фурeравии гаструлаи нештарак монандb дорад. Баъд аз
ин бластомера[ои rутби xанинb ба самти rутби uизоb равон шуда, дар оянда эктодермаро [осил мекунанд. Бластомера[ои минтаrаи канории амфибластула (бластомера[ои байни rутби xанинb ва uизоb), ки [аxми нисбатан калон доранд, дар раванди фурeравb ба самти дохили xанин му[оxир шуда (xой иваз карда), мезодермаро [осил мекунанд. Бластомера[ои rутби uизоb бластомера[ои [аxмашон калонтар буда, рангдона надоранд ва аз моддаи зардb бой мебошанд. Ин намуди бластомера[о дар раванди бунёди гаструла дар дохили он монда, аз он[о энтодерма ба
амал меояд.
{амин тавр, дар натиxаи фурeравb аз рeйпeшкунии бластомера[о якбора се
баргаки xанинb (эктодерма, мезодерма ва энтодерма) ба вуxуд меоянд. Дар нештарак бошад, аввал эктодерма ва энтодерма ба вуxуд омада, баъдтар аз маводи
xайб[ои канории энтодерма мезодерма ба вуxуд омада буд.
Бо усули нишонагузорb (маркировка) муайян карда шудааст, ки ба вуxуд омадани узв[ои ме[варии rурбоrrа ба нештарак монанд аст. Аз сабаби он, ки мо пайдо
шудани бофта[о, узв[о ва силсилаи узв[оро дар нештарак муфассал баён карда будем, онро дигар такрор намекунем.
ИНКИШОФИ XАНИНИ ПАРРАНДАГОН
Фарrи инкишофи xанини паррандагон аз нештарак ва rурбоrrа дар он аст, ки
инкишофи xанини он[о дар дохили об набуда, дар хушкb ба амал меояд. Паррандагон xудоxинса мебошанд. Паррандаи нарина ду наслдон ва паррандаи модина як
тухмдон дорад. Аз аъзои таносул ба маъrад ду найчаи нутфагузар ё тухмгузар тeл
кашидааст.
Тухмдон дар давраи таносул хeшачаи ангурро ба хотир меорад. {ар як меваи
хeша [убобчаи тунукдеворест, ки дар худ тухм[уxайра дорад. Тухм[уxайраи расида [аxман калон мешавад ва дар он моддаи uизоb xамъ мешавад ва ба зардии тухми
оянда табдил меёбад. Ваrте, ки тухм[уxайра болиu шуд, пардаи [убобча пора ме-
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шавад ва тухм[уxайра аз тухмдон ба тухмро[а меафтад ва дар rисми саршавии
тухмро[а бордор мешавад. Бордоркунии паррандагон амали дарунb аст.
Баъд аз бордоркунb инкишофи xанин оuоз меёбад ва дар атрофи зардb аз сафедае, ки uадуд[ои махсуси девори тухмро[а мебароранд, пардаи uафс ба вуxуд
меояд. Пардаи нарми чарммонанди зери пeчоr ва пeчоrи сахти о[акb сафедаро
мепeшонад ва тухм [осил мешавад. Мe[лати инкишоф (аз ла[заи аз тухмдон баромадани тухм[уxайра то тухмгузорb) rариб як шабонарeз давом мекунад. Паррандагон як тухм мегузоранд.
СОХТИ ТУХМИ ПАРРАНДАГОН. Rисми дарунии тухм аз зардb ва rурси
xанин, ки дар сат[и болои зардb воrест, иборат мебошад (xанини паррандагон дар
мар[алаи аввали инкишоф rурси xанин ном дорад). Зардиро пардаи хеле нафис
пeшидааст ва он дар сафедаи моеъ бо ду нахи аз сафеда иборатбудаи бо [ам
сахттобхeрда – халаза[о ниго[ дошта мешавад. Зардии дар халаза[о овезон чунон
xой гирифтааст, ки rурси xанин сарфи назар аз мавrеи тухм доим дар боло rарор
мегирад (наrшаи 82).

Наrшаи 82. Наrшаи буриши арзии тухми
мурu. а-нах (халаза); б- сафедаи тухм; в- зардb; гсафедаи зардb; д- rутби xанин; е- пардаи зардb; жпардаи зери пeчоr; з- пeчоr; и-[авохалта.

Пардаи зери пeчоr, ки сафедаро пeшондааст, дар rисми кундии тухм ба ду
rабат xудо шуда, [авохалта [осил мекунад. Инкишофи xанин дар дохили тухмро[а
- найчаи тухмгузар оuоз меёбад. Пас аз бордоркунb rурси xанин [аxман калон мешавад.
Тухми паррандагон пурзардb (аз [ад зиёд телолеситалb) мебошад.
Таrсимшавb rисман ва нопурра буда, фаrат дар rисми rурси xанин ба амал меояд.
Таrсимшавb дар дохили тухмро[а [ангоми аз тухмро[а ба тарафи маъrад [аракат
кардани xанини як[уxайра оuоз меёбад. Зиготае, ки дар rутби xанин (анималb)
xойгир аст, аввал дар сат[и меридианиаш ба ду бластомера барrад таrсим мешавад.
Баъд худи [амин сат[ боз як бори дигар дар сат[и меридианиаш таrсим шуда, [ар
як бластомераро ба ду бластомераи нав таrсим мекунад. Дар натиxа xанини чор
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бластомерадор пайдо мешавад (наrшаи 83). Дафъаи сеюми таrсимшавb дар сат[и
кeндаланг (арзb) мегузарад. {амин тавр, баъд аз таrсимшавии барrад, арзb ва моил
дар болои зардb xанини сер[уxайра, яъне дискобластула ба вуxуд меояд (наrшаи
83).

Наrшаи 83. Таrсимшавии тухм[уxайра дар тухмро[а.
А – Д таrсимшавии пайдарпайи rутби xанинb, намудаш аз сат[и боло (аз Петтерсон).

Дар айёми аз тухмро[а гузаштан таrсимшавb оuоз ёфта, он анxом намеёбад ва
парранда тухм мегузорад. Азбаски [арорати бадани паррандагон нисбат ба [арорати
му[ити зист баландтар аст, баъд аз гузоштани тухм, раванди таrсимшавb rатъ мегардад. Ваrте ки мо тухмро ба xои [арораташ баланд (инкубатор) мегузорем, боз
таrсимшавb давом карда, баъд аз ду соат мар[алаи таrсимшавb ба охир мерасад,
яъне бластула ба вуxуд меояд (наrшаи 84,85).
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Наrшаи 84. Наrшаи буриши арзии мар[ала[ои таrсимшавии тухми паррандагон.
А- таrсимшавb дар сат[и меридианb. Б- xудошавии бластомера[ои марказb аз асосb зардb. В, Гмар[ала[ои охири таrсимшавb ва пайдошавии ковокb (бластосел), 1- rисм[ои охири перибласт; 2rисми маркази перибласт; 3- rисми бе[астаи (беядрои) перибласт; 4- зардb; 5- пайвастагии перибласт бо зардb; 6- ковокb (бластосел).

Наrшаи 85. Наrшаи [убобчаи xанинии (бластулаи) паррандагон.
1- бластосел; 2-бластодерма; 3- болиштаки xанин; 4- зардb.

Ибтидои бунёдшавии баргак[ои xанинии паррандагон, ки таrсимшавиаш
rисман аст (гирдаи нопурра) ва бластулаи гирда (дискобластула) доранд, дар ду
давр – xудошавb ва xойивазкунb мегузарад (наrшаи 86).
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Наrшаи 86. Наrшаи буриши арзии xанини паррандагон дар мар[ала[ои пайдошавии баргак[ои xанинb ва узв[о.
А, Б – пайдошавии баргаки xанинии дохилb дар натиxаи xудошавb; В, Е – буриши арзии xанин
дар мар[алаи пайдошавии хатчаи ибтидоb; Г- буриши арзии rурси xанин; Д- буриши гире[и
ибтидоb; Е-

буриши rисми хатчаи ибтидоb; Ж, К- буриши rисми пеши баргаки xанинии

мобайнb; И- буриши rисми гире[чаи ибтидоb; К- буриши rисми хатчаи ибтидоb; Л- мар[алаи
нисбатан охирини пайдошавии лав[ачаи асаб, таноби пуштb (хорда) ва лав[ача[о (сомит[о); Мпайдошавии новаи асаб ва ба [амдигар наздикшавии тараф[ои баргаки xанинии берунb.

Дар даври аввали ибтидои бунёдшавии баргаки xанинb дар натиxаи ба ду
rисм xудошавb баргаки ибтидоии берунb ва баргаки ибтидоии дохилb ба вуxуд
меоянд. Зоиш[ои вараrаи асаб, мезодерма ва хорда дар эпибласт xойгир мебошанд.
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Гипобласт аз [уxайра[ои майда, ки дар ситоплазмаашон зардb кам аст ва дар
маркази rурси xанин xойгиранд, иборат мебошанд. Баъд аз ин [уxайра[ои энтодермаи xанин (энтодермаи рeда) ба вуxуд меояд. Rисми атрофи гипобласт аз
[уxайра[ои нисбатан калонтар иборатанд ва дар ситоплазмаашон зардb бисёртар
доранд; дар оянда аз он [уxайра[о энтодермаи uайриxанинb (энтодермаи халтаи
зарда) ба вуxуд меояд.
Rисми марказии гирдаи xанин шаффоф буда, дар он xой майдончаи байзашакл
мавxуд аст, ки онро rурси xанин меноманд; баъдтар аз он rисм бадани xанин ба
вуxуд меояд. Дар даври дуюми ибтидои бунёдшавии баргак[ои xанинb, яъне дар
даври xойивазкунb [уxайра[ои баргаки xанини ибтидоии берунb аз ду тарафи канор[ои rурси xанин xой иваз карда, ба тарафи аrиби xанин [аракат мекунанд. Дар
xои вохурии ин ду гурe[и [уxайра[о рахчаи ибтидоb ба вуxуд меояд, ки дар rисми
пеш бо гире[и ибтидоb тамом мешавад. Аз rисми пеши гире[и ибтидоb дар байни
баргак[ои xанинии берунb ва дохилb rатори [уxайра[о васл мешаванд, ки он[о маводи хорда мебошанд. Пас, [уxайра[о аз ду тарафи хатчаи ибтидоb xудо шуда, xой
иваз мекунанд ва бол[ои мезодермагиро бунёд мекунанд.
{амин тавр, дар ду давр се баргаки xанинb (энтодерма, мезодерма ва эктодерма) ба вуxуд меояд. Пас аз пайдо шудани се баргаки xанинb пайдошавии узв[о оuоз
меёбад ва он дар [амаи [айвон[ои мe[радор якхел аст. Агар мо ибтидои бунёдшавии баргак[ои xанинии паррандагонро бо он [айвон[ое,ки мо пештар омeхта будем, муrоиса намоем, мебинем, ки сохти баргак[ои xанинии паррандагон ин сабаби
мураккабшавии мар[алаи раванди инкишофи xанини [айвон[ои мe[радор аст.
Дар паррандагон хорда ва мезодерма алоrаи худро бо энтодерма (бо девораи
рeдаи ибтидоb) тамоман rатъ мекунанд ва пайдоиши энтодермаи рeда дар паррандагон нисбат ба обхоки[о як rадар тезтар ба амал меояд. Аз сабаби он, ки паррандагон дар хушкb зиндагb мекунанд ва xанини он[о дар зери пeчоrи о[акb инкишоф
меёбад, узв[ои нави берун аз xанинb, яъне муваrrатb – машима, зардобхалта, халтаи зардb ва пешобдони xанин пайдо мешаванд, ки вазифа[ои ба худ хосро иxро
мекунанд.
Rайд кардан зарур аст, ки инкишофи маводи узв[ои uайриxанинb бо инкишофи xанин дар як ваrт ба амал меояд, лекин суръати тахсиси он нисбат ба узв[ои бадани xанин тезтар мегузарад. Дар охири мар[алаи таrсимшавb аллакай дидан мумкин аст, ки маводи узв[ои муваrrатb аз маводи узв[ои доимb бартарb доранд. Пеш
аз [ама узви муваrrатии халтаи зардb ба вуxуд меояд. Ин узв аз маводи энтодермаи
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uайриxанинb ва вараrаи дарунb (астари спланхнотома) ба вуxуд омада, зардиро аз
[ама тараф мепeшонад ва [амчун манбаи uизо барои xанин хизмат мекунад. Халтаи
зардb, uайр аз манбаи uизо, дар мар[ала[ои аввали инкишофи xанин [амчун узви
хунофар (дар rабати девори халтаи зардb аз [уxайра[ои мезенхимавb xазирача[ои
хунофар [осил мешаванд, ки баъдтар аз [уxайра[ои атрофи он xазирача[о
[уxайра[ои эндотелияи раг[ои хунгард [осил мешаванд ва аз [уxайра[ои марказии
xазирача[о [уxайра[ои ибтидоии хун пайдо мешаванд) хизмат мекунад. Боз дар
rабати девори халтаи зардb [уxайра[ои ибтидоии xинсb – гонобласт[о пайдо мешаванд, ки он[о ба дохили раг[ои хунгард гузашта, дар ваrти тахсиси узв[ои таносул дар тухмдон ё наслдон rарор мегиранд.
Пас аз пайдо шудани халтаи зардb эктодермаи uайриxанинb бо баргаки берунb
(абраи спланхнотома) ба зери xанин rат шуда, чини баданро [осил мекунанд, ки
дар ин айём xанин аз халтаи зардb каме боло бардошта мешавад (наrшаи 87).

Наrшаи 87. Наrшаи инкишофи узв[ои uайриxанинии паррандагон.
1- rисми пеши девори зардобхалта; 2- rисми аrиби девори зардобхалта; 3- ковокии девораи зардобхалта; 4- экзоселом; 5-ковокии рeдаи ибтидоb; 6- бунёдшавии пешобхалта; 7- бунёдшавии
маxрого[и нофу рeда; 8- халтаи зардb.

Эктодермаи uайриxанинb ва вараrаи берунии спланхнотома инкишоф ёфта,
xанини мустаrилшударо аз [ама тараф мепeшонанд, ки ин узви пайдошудаи
uайриxаниниро зардобхалта меноманд (наrшаи 87). {ангоми пайдо шудани зардобхалта эктодермаи uайриxанинb аз тарафи беруни xанин вараrаи абраи спланхнотома дар зери он xойгир мешавад. Дар rисми бо [ам пайвастшавb чини зардобхалта
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ба амал меояд ва дар ин xой эктодермаи uайриxанинb дар берун ва вараrи абраи
спланхнотома дар дохили он мемонад. Пас аз ин эктодермаи uайриxанинb ва абраи
спланхнотома инкишоф ёфта, xанин ва дигар узв[ои uайриxаниниро и[ота карда, ба
зардобхалта мубаддал мешаванд.
{уxайра[ои эктодермаи uайриxаниние, ки дар тарафи дохили зардобхалта
xойгиранд, аз худ моеъ xудо мекунанд ва ин моеъ дар ковокии зардобхалта xамъ
шуда, xанинро аз таъсири му[ити зист э[тиёт мекунад. Зардобхалта, ки дар наздикии пардаи зери пeчоr ва [авохалта xойгир аст, ба нафаскашии xанин ёрb мерасонад, яъне онро бо оксиген таъмин менамояд. Дар айёми ба вуxуд омадани зардобхалта ва зардобпарда, аз rисми оrиби рeда (монанди [асиб) узви uайриxанинии дигар пайдо мешавад, ки онро пешобдони xанин (аллантоис) меноманд. Девори пешобдони xанин аз энтодермаи uайриxанинb ва вараrаи дарунb (астари спланхнотома) иборат аст. Пешобдони xанин дар байни халтаи зардb ва зардобхалта xойгир
аст. Аз тарафи xанин ба пешобдони xанин раг[ои хунгард гузашта, дар мезодермаи
он ба мeйраг[ои хурд таrсим мешаванд. Асосан ин хел мeйраг[о дар rисми кундии
тухм бисёранд, ки дар он rисм мубодилаи газ[о ба амал меояд. Пешобдони xанин
вазифаи ихроxи модда[ои нолозимро иxро мекунад (наrшаи 88).
Наrшаи 88. Наrшаи буриши арзии тухм
ва xанин бо узв[ои uайриxанинb.
Зардобхалта – ранги кабуд; халтаи зардb
– ранги зард; пешобхалта – ранги сабз;
баргаки xанинии мобайнb – ранги сурх;
сафеда - тираранг; зардобхалта – хати
борик; баргаки xанинии берунии халтаи
зардb, пешобхалта ва рeда – бо хати
шикаста.
1- пeчоr 2- пардаи зери пeчоr; 3[авохалта; 4- пардаи сафеда.

Дар натиxаи инкишофи xанин зардb ([амчун uизо барои xанин) о[иста-о[иста
сарф мешавад, дар натиxа халтаи зардb хурд шуда, холb мешавад ва ба воситаи
сeрохии ноф ба даруни xанин кашида мешавад. Зардопарда ва пешобдон тахфиф
(редутсия) шуда, моеъи зардобхалта хушк мешавад. Чexа бо нeлаш пeчоrи тухмро
шикаста, аз он ба берун мебарояд ва ба воситаи узв[ои нафаскашии худ нафас мекашад.
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ИНКИШОФИ XАНИНИ ШИРХEРОН
Дар аксари ширхeрон инкишофи xанинb дар ро[[ои узв[ои таносули модар ба
амал меояд: ингуна [айвон[оро ширхeрони зиндазо меноманд. Аломати характерноки ингуна [айвон[о дар он аст, ки xанини он[о uизоро аз [исоби организми модар rабул мекунанд.
Дар Австралия ва дар xазира[ои Гвинеяи Наву Тасмания якчанд намуди [айвон[ое зиндагb мекунанд, ки нахустдаррандагон ном доранд ва аз xи[ати сохт ва
хусусияти таносул байни хазандагон ва ширхeрон мавrеъи мобайниро ишuол мекунанд. Мурuобинул ва ехидна аз xумлаи ингуна [айвон[о мебошанд. Мурuобинул
[айвони обb ва ехидна [айвони хушкb аст. Он[о [ам монанди хазандагон маъrад
доранд ва тухм мегузоранд.
Нахустдаррандагон ба бача[ои аз тухм баромада шир меди[анд, бинобар ин
он[оро ба синфи ширхeрон мансуб медонанд. {арорати бадани он[о аз му[ити
зист

вобастагb

дорад.

Тухми

[айвон[ои

ширхeри

тухмгузор

пурзарда

(телолеситалb) буда, [аxми бузург доранд. Таrсимшавb ва ибтидои бунёди гаструлаи ингуна [айвон[о ба раванди инкишофи xанинии паррандагон монанд аст, фаrат
бластомера[о аз зардb нисбатан барваrттар xудо мешаванд.
ИНКИШОФИ XАНИНИ ШИРХEРОНИ ЗИНДАЗО. Сохти узв[ои таносули
ширхeрони зиндазо баъзе хусусият[о доранд. Тухмдони xинси модина он rадар калон нест, тухм[уxайраи дар он инкишофёбанда андозаи хурди микроскопb дошта
(rутри он[о аз 50-150 мкм зиёд нест) ва rариб зардb надорад, яъне дуюмин маротиба изолеситалb ё алеситалb мебошад. Тухм[уxайраи болиu аз тухмдон ба тухмро[а
меафтад ва дар rисми аввали он бордоркунb ба амал меояд. {ар ду тухмро[а ба узви махсуси силсилаи xинсии занона – бачадон пайваст мешавад, ки ин хусусият
тан[о дар ширхeрон дучор меояд. {ангоми ба тарафи бачадон [аракат кардани зигота таrсимшавb оuоз меёбад. Зиготаи ширхeрон аввал дар сат[и меридианаш
барrад ба ду бластомера таrсим мешавад. Яке аз он бластомера[о андозаи хурдтар
дошта, рангаш сиё[тоб аст. Бластомераи дуюмин калонтар ва равшантар аст.
Маротибаи дуюм, аввал бластомераи равшан ва баъд бластомераи сиё[тоб таrсим
мешавад. Баъдан бластомера[ои равшан тезтар таrсим шуда, аз таrсимшавии
бластомера[ои сиё[тоб пеш мегузаранд. Дар натиxа шумораи бластомера[о зиёд
шуда, ба прогрессияи геометрb мувофиr наомада, раrам[ои тасодуфии тоr ва xуфт
(2, 3, 4, 7, 10, 14 ва uайра) ба вуxуд меоянд (наrшаи 89) . Ин таври таrсими зиготаро
таrсимшавии пурра ва гуногунваrт меноманд.
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Наrшаи 89. Наrшаи таrсимшавии зигота ва пайдошавии [убобчаи xанинb (стерробластула).
1- пардаи рахшон; 2- xисмча[ои rутбb; 3- бластомера[о; 4- бластомера[ои сафедчатоб; 5- бластомера[ои
сиё[тоб; 6- трофобласт; 7- гире[чаи xанинb.

Гуногунваrтии таrсимшавии зигота ба инкишофи барма[али узв[ои
муваrrати вобаста аст.
Шумораи бластомера[ои равшан, ки тез таrсим мешаванд, зиёд шуда, он[о
бластомера[ои сиё[тобро аз [ама тараф и[ота мекунанд, ки онро трофобласт меноманд. Трофобласт бо организми модар тезтар алоrа пайдо мекунад. Xанин [амчун
кураи аз бластомера[ои зич xойгиршуда – стерробластула ба холигии бачадон дохил мешавад (дар стерробластула [уxайра[ои равшан, ки дар атроф ва [уxайра[ои
сиё[тобро, ки дар мобайни он воrеанд, фарr мекунанд) ва аз [амон ваrт сар карда
ба девори бачадон васл шудани xанин оuоз меёбад. Васлшавb бо иштироки фаъоли
трофобласт ба амал меояд. Дар айёми васлшавии xанин аз кураи зич xойгиршудаи
бластомера[о [убобчаи xанинb пайдо мешавад. Rабати девори он аз як rатор
[уxайра[ои тунуки трофобласт иборат аст. Ковокии [убобчаи чанинb о[иста-о[иста
васеъ шуда, калон мешавад. Ин ковокb бо моеъи сафедадор пур мешавад, ки онро
трофобласт аз rабати девори бачадон xаббида мегирад.
Эмбриобласт, ки онро дар ин мар[ала гире[и xанинb меноманд, ба як rисми
дохили трофобласт пайваст мешавад (наrшаи 89) . Минбаъд гире[и xанинb як
rадар па[н шуда, ба rурси xанинb табдил меёбад, лекин он бо як rисми трофобласт
[оло [ам пайваст мебошад. Баъдтар он rисми трофобласт вайрон мешавад ва xанин
дар он rисм луч мемонад. Rурси xанин бо ду тарафи худ бо трофобласт пайваста
аст ва бо [амин мар[алаи таrсимшавb ба охир мерасад. Rурси xанинb, ки ба дискобластулаи паррандагон монанди дорад, ковокb (бластосел) надорад. Rисми мар-
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казии гирдаи xанинb rурси xанин буда, атрофии он маводи uайриxанинb мебошад.
Дар таркиби rурси xанинb маводи зоиш[ои узв[о xойгир шудаанд, ки он[о фаrат
дар айёми бунёди баргак[ои xанинb муайян мешаванд. Дар раванди инкишофи
xанини ширхeрон маводи узв[ои муваrrатb аввалан тахсис мешаванд. {уxайра[ои
rисми таги rурси xанин таrсим шуда, аз дарун трофобластро мепeшонанд ва минбаъд аз он энтодермаи xанинb ва uайриxанинb ба амал меоянд, лекин дар ин
мар[ала он[оро фарr карда намешавад. Ин мар[ала ба пайдошавии халтаи зардии
паррандагон монанд аст, лекин дар ин xо ба xои зардb моеъи сафедадор мавxуд аст.
Пас аз ин, бунёдшавии баргак[ои xанинb ва узв[ои uайриxанинb оuоз меёбад, ки он
ба бунёдшавии гаструлаи паррандагон монанд аст. (Наrшаи 90).
Наrшаи 90. Наrшаи инкишофи халтаи зардb ва парда[ои xанинии ширхeрон. А- раванди бунёдшавии
[убобчаи xанинb аз баргаки xанинии дохилb (1) ва
мезодерма (2); Б- пайдошавии [убобчаи сарбаста (3);
В- мар[алаи ибтидоии бунёдшавии чин[ои зардобхалта (4) ва новачаи рeда (5); Г – пайдошавии пайкари xанин (6), халтаи зардb (7); Д- наздикшавии
чин[ои зардобхалта (8), бунёдшавии пешобхалта (9),
ковокии

зардобхалта

(10),

пешобхалта

(11),

патмeякча[ои машима (12).

Баъди он ки бунёдшавии гаструла ба
итмом мерасад, аз баргак[ои xанинè зоиш[ои бофта[о, узв[о ва силсилаи узв[о
оuоз меёбад. Дар ширхeрон [ам, ба мисли
паррандагон, узв[ои муваrrатb пайдо
мешаванд. Фаrат дар ширхeрон ба xои зардобпардае, ки дар паррандагон ба
вуxуд омада буд, машима пайдо мешавад.
Халтаи зардb, [амчун манбаи uизо, фаrат дар мар[алаи аввали инкишоф
вазифаи худро иxро мекунад. Дар мар[ала[ои минбаъда ин вазифаро машима
пурра ба e[даи худ мегирад. Машима инкишоф

ёфта, калон мешавад ва то

охири раванди инкишофи xанин вазифаашро иxро мекунад (му[офизати xанин аз му[ити зист). Бофтаи рeйпeшкунандаи зардобхалта аз эктодермаи
uайриxанинb пайдо мешавад, ки он аз як rабат [уxайра[о иборат аст.
Rисм[ои дигари девори зардобхалта аз мезодермаи uайриxанинb,

ки аз
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бофтаи [оло тахсиснашудаи пайвасткунанда пайдо шудааст, иборат меб ошад.
Uайр аз бофтаи пайвасткунанда боз бофтаи мушакb [ам вуxуд дорад. Сохти
машима нисбат ба сохти узв[ои муваrrатb мураккабтар аст. Аз мезодермаи
uайриxанинb мезенхима тахсис ёфта, ба бофтаи пайвасткунанда мубаддал
мешавад, ки дар дохилаш раг[ои хунгарди бисёре [аст. Машима ба таркиби
[амро[аке, ки дар аёми [омиладорb пайдо мешавад, дохил шуда, бо ёрии он
модар ва xанин ба [амдигар робита пайдо мекунанд. Машима [ама ваrт бо
бофта[ои организми модар пайваст аст ва машима аз он бофта[о модда[ои
барои uизоb xанин лозимаро xаббида мегирад. Uайр аз ин, машима боз ваз ифаи нафаскашb, му[офизат ва ихроxи xанинро иxро мекунад. Дар rабати
берунb машима пат ё мeякча[о [астанд, ки он[о сат[и xаббишро зиёд м екунанд.
[амин тавр, дар ширхeрон машима узви муваrrатии асосb [исоб меёбад.
Машима, ки вазифа[ои зиёдеро иxро мекунад, дар натиxаи та[аввулот [а мчун узви мутобиrкунандаи xанин дар батни модар пайдо мешавад.

ИНКИШОФИ XАНИНИ ОДАМ
Донистани rонуният[ои афзоиш ва инкишофи одам барои коркунони
со[аи тиб ни[оят му[им аст. Омeзиши афзоиши одам, хусусан мар[алаи а ввали он душвортар аст, чунки на [ама ваrт маводи омeхташаванда дастрас
аст, барои ин маrсад маводи тасодуфиро аз шуъба[ои доягb ва шуъба[ои
анатомияи uайритабиb гирифтан лозим меояд.
Мар[ала[ои аввали инкишофи xанини одам (бордоркунb, таrсимшавb
ва васлшавb) мe[лати зиёде пурра омeхта нашуда буд. Xаниншиносон аrидае
доштанд, ки инкишофи xанини одам ба инкишофи xанини [айвоноти ширхeр
монанд аст, ин аrида ба хулоса[ои нодуруст меовард. Дар 50-60 соли охир
xаниншиносон инкишофи xанини маймун (макака) -ро омeхта, ба хулосае
омаданд, ки инкишофи барваrтии xанини маймуни макака ба инкишофи
xанини одам монанд аст. Тухм[уxайраи одам захираи ни[оят ками модда и
uизоb (зардb) дорад, яъне он изолеситии дуюмин аст.
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БОРДОРКУНB. [ангоми амали xинсb нутфа ба ма[бал дохил шуда, ба
бачадон мегузарад. Нутфа баъд аз чанд соат ба тухмро[а дохил шуда, му мкин аст ба тухм[уxайра дучор ояд,
яъне бордоркунb амали дохилb буда, он дар rисми болоии тухмро[а ба
амал меояд. Одатан ба тухм[уxайра якто нутфа дохил шуда, ядро[ои ин ду
[уxайраи xинсb омехта мешаванд ва зигота ба вуxуд меояд, ки он дорои 46
дастаи хромосома мебошад (наrшаи 91).

Наrшаи 91. Наrшаи мар[ала[ои нашъунамои [убобча[о, тухмпазиш, бордоршавии
тухм[уxайра дар дохили тухмро[а, таrсимшавb ва [аракати [убобчаи xанинb ба самти бачадон.
1- тухм[уxайраи бордоршуда; 2- таrсимшавии якумин; 3- мар[алаи панx бластомера
[осилшавb; 4- тутия (морула); 5- [убобчаи xанинb (бластосиста); 6- васлшавии [убобчаи xанинb
ба rабати луобпардаи бачадон ва xудошавии баргаки xанинии дохилb.
Раrам[о: шабонарeз[оро аз ваrти бордоршавb мефа[монад.

Бордоршавb дар одам дар давоми 12-24 соат, яъне баъди тухмпазиш (болиu
шудани тухм[уxайра ва аз тухмдон баромадан) ва лаёrати [аётгузаронии худро
ниго[ доштани тухм[уxайра имконпазир аст.
Тухми бордоршуда, яъне зигота дар дохили тухмро[а [аракат карда, дар як
ваrт ба таrсимшавb шурeъ мекунад. Таrсимшавb баробар ва гуногунваrт мегузарад. Пас аз 24 соати бордоршавb зигота ба ду [уxайра- бластомераи [аxман
баробар таrсим мешавад ва баъд аз як шабонарeз ин [уxайра[о боз таrсим шуда, шумораашон ба 3 ё 4 бластомера мерасанд. Дар шабонарeзи чорум xанин аз
8 ё 12 бластомера иборат мешавад. Аз рeзи тухмпазиш ва то ба бачадон расидани xанин чор шабонарeз ваrт мегузарад. Азбаски тухм[уxайра бо пардаи ша ф-
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фоф пeшида шудааст ва он парда фаrат дар бачадон вайрон мешавад, пас xанин
дар [олати муrаррарb дар тухмро[а васл намешавад ва [омиладории
uайрибачадонb ба амал намеояд. Дар натиxаи таrсимшавии зигота ду хел бластомера[о- бластомера[ои сиё[тоб ва равшан ба вуxуд меоянд. Бластомера[ои
равшан (трофобласт) тезтар таrсим мешаванд ва шумораи он[о зиёд шуда, бластомера[ои сиё[тоб (эмбриобласт)-ро аз [ама тараф и[ота мекунанд. Дар
мар[ала[ои аввал xанин ба воситаи пардаи шаффоф аз девори бачадон «шири
бачадон», яъне моеъи сафедадорро [амчун uизо xаббида мегирад. Дар ин ваrт
дар байни [уxайра[ои xанин ковокии шакли муайяннадошта пайдо мешавад ва
морула ба бластосист мубаддал мешавад (наrшаи 92).

Наrшаи 92. Наrшаи таrсимшавии тухм[уxайраи одам ва бунёдшавии [убобчаи xанинb
(бластосиста). А- тухм[уxайраи бордоршуда; Б-Е – бунёдшавии тутия (морула); Ж- буриши арзии
тутия (морула); [уxайра[ое, ки нуrта-нуrта гузошта шудааст, ин [уxайра[ои трофобласт мебошанд ва [уxайра[ое, ки дар мобайн xойгиранду дар xиблаашон (ситоплазмаашон) нуrта[о гузошта нашудаанд, он[о [уxайра[ои эмбриобласт [астанд; З-И- бунёдшавии [убобчаи xанинb (бластосиста); К- наrшаи [убобчаи xанинb (бластосиста).

Дар бластосиста трофобласт [амчун девор дар атроф xойгир буда, эмбриобласт бошад дар як тарафи дохили бластосиста xойгир аст, ки дар оянда
аз ин эмбриобласт[ои сиё[тоб бадани xанин ба вуxуд меояд. Баъд аз тро фобласт узви нав - машима ва [амро[аки xанин пайдо мешавад.
Баъди он ки xанин ба ковокии бачадон дохил шуд, мар[алаи ояндаи
таrсимшавb оuоз меёбад. Дар шабонарeзи шашум чанин аз 107 бластомера
иборат мешавад, ки ин аллакай бластосистаи болиu [исоб меёбад. Бластосибарои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед
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стаи одам аз морулаи [айвон[ои ширхeр бо сохт, xойгиршавии бластомера[о
ва ковокии доирашакли худ фарr мекунад (наrшаи 93).

Наrшаи 93. Xанини одам дар мар[алаи [убобчаи xанинb (бластосиста).
А- [убобчаи xанинb 56 [уxайрадор (xанини чоршабонарeза); 1- [уxайра[ои трофобласт; 2[уxайра[ои эмбриобласт; 3- xисмча[ои тахфифёбанда; Б- [убобчаи xанинии 107 [уxайрадор; 1трофобласт; 2- эмбриобласт; 3- ковокии [убобчаи xанинb.

То ба девори бачадон васл шудани бластосиста аз rисми поёни эмбриобласт (аз тарафи ковокии бластосиста) rабати тунуки [уxайра[о xудо шуда,
энтодермаи ибтидоиро ба вуxуд меоранд. [амин тавр, то ба девори бачадон
васл шудани бластосиста аз эмбриобласт ду баргаки xанинb - эктодерма ё
эпибласт ва энтодерма ё гипобласт ба вуxуд меоянд, яъне ибтидои бунёдш авии гаструла оuоз меёбад. Гаструла бо усули xудошавb ва xойивазкунb бунёд мешавад. Ба девори бачадон васл шудани xанин дар шабонарeзи 6-7-уми
инкишофи xанин оuоз меёбад. Аксар ваrт xанин дар девори аrиби бачадон
васл мешавад (донистани ин раванд ба табибон - доя[ои оянда зарур аст).
Васлшавии xанин аз rобилият ва фаъолияти девори бачадон вобаста набуда,
аз фаъолияти [уxайра[ои ситотрофобласти ибтидоb вобастагb дорад. Фарrи
васлшавии xанини одам аз дигар [айвон[ои ширхeр дар он аст, ки xанини
одам зуд ба дохили девори бачадон ueтида мераваду аз [айвонот бошад дар
rабати рeякии бачадон xой мегирад. Дар мар[алаи аввали раванди васлшавb
бластосистаи болиu бо rутби xанинии худ ба тарафи луобпардаи девори б ачадон нигаронида шудааст (наrшаи 94).
Ситотрофобласти ибтидоb, ки ин rутбро пeшонидааст, фермент хориx
мекунад ва девори бачадонро дар rисми васлшавb сeрох карда, ба дохили он
медарояд (наrшаи 95).
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Наrшаи 94. Буриши xанини [афтунимшабонарeзаи одам.
1- бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи бачадон; 2- бофтаи пайвасткунандаи луобпардаи бачадон;
3- бофтаи рeйпeшкунандаи [уфрача; 4- rисми тунуки трофобласт; 5- ковокии [убобчаи xанинb; 6rисми васлшудаи трофобласт ба rабати девори бачадон; 7- патмeякча[ои ибтидоb; 8- кафидани
раг[ои хунгард ва хунравb дар таркиби луобпардаи бачадон; 9- мезодермаи uайриxанинb; 10- баргаки xанинии дохилb; 11- [убобчаи зардобхалта.

Наrшаи 95. Буриши xанини ёзда[шабонарeзаи одам.
1- бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи бачадон; 2- та[курсии зерилуобпардаи бачадон; 3патмeяк[ои ибтидоb; 4- раг[ои хунгард; 5- rисми uайри[уxайравии машима; 6- rисми [уxайравии
машима; 7- мезенхимаи uайриxанинb; 8- баргаки xанинии дохилb; 9- [убобчаи зардобхалта; 10rисми мезенхима, ки дар оянда аз он поячаи зардобхалта [осил мешавад (А.А.Заварзин ва
С.И.Шелкунов).
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Xанин он модда[оеро, ки дар ин [олат дар rисми девори бачадон
[осил мешавад, xаббида гирифта, хамчун uизо истифода мекунад. Дар
таркиби ситотрофобласт фермент[о [астанд, ки он[о на тан[о девори
бачадон, балки девори раг[ои хунгардро вайрон мекунанд ва хуни модар аз раг[о баромада, ба xой[ои ковоки трофобласт до хил шуда, он
ковоки[оро пур мекунад. [уxайра[ои ситотрофобласт таrсим шуда,
мeякча[оро ба вуxуд меоранд. Дар ша бонарeзи 12-15-уми инкишофи
xанин мезенхимаи uайриxанинb ба дохили ковоки[ои мeякча[о даромада, мeякча[ои дуюмини машимаро ба вуxуд меоранд. [уxайра[ои с итотрофобласт таrсим шуда, rабати нав -плазмодиотрофобласт [осил м екунанд, ки он дар рeи ситотрофобласт xойгир мешавад. Дар [амин
шабонарeз[о тахсиси xанин [ам оuоз меёбад. Дар шабона рeзи 12-ум
xанин аз ду [убобчаи [аxман нобаробар иборат мешавад (наrшаи 96).

Наrшаи 96. Наrшаи буриши
арзии xанини понзда[шабонарeзии
одам дар rисми хатчаи ибтидоb.
1- плазмодиотрофобласт; 2ситотрофобласт; 3- бофтаи пайвасткунандаи машима; 4- поячаи зардобхалта; 5- баргаки xанинии берунии

зардобхалта;

6-

баргаки

xанинии берунb; 7- таrсимшавии
[уxайра[о бо усули номустаrимb
(митозb);
дохилb;

89-

баргаки
[уxайра[ои

xанинии
хатчаи

ибтидоb; 10- ковокии зардобхалта;
11- ковокии халтаи зардb (Гомилтон,
Бойд ва Моссон).

Ин [убобча[о бо як тарафи девор[ои худ ба якдигар васл мешаванд, дар
rисми васлшудаи девор[ои [убобча[о rурси xанин ба вуxуд меояд ва дар оянда аз
он rурси xанин бадани xанин пайдо мешавад. {убобчаи майдатареро, ки дар тарафи девори бачадон xой гирифтааст, [убобчаи амнионb меноманд. Девори таги он
[убобча эктодермаи rурси xанинро ба вуxуд меорад ва аз [уxайра[ои атрофи он
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девори [убобчаи зардb ба вуxуд меояд. Ин ду [убобчаро аз берун rабати
[уxайра[ои мезодермаи uайриxанинb рeйпуш мекунад. Дар охири [афтаи дуюм
трофобласт ва мезенхимае, ки дар зери он xойгир аст, як шуда машимаро ба вуxуд
меоранд.
Дар шабонарeзи 15-ум xанин ба мар[алаи бунёдшавии баргак[ои xанинb мегузарад, ки дар натиxа баргаки xанинии мобайнb – мезодерма, хорда ва лав[аи асаб
[осил мешаванд. Аз rисми атрофи эктодерма гурe[и [уxайра[о аз ду тараф ба
rисми пеши xанин [аракат карда, ба [амдигар бар хeрда, боз ба rисми марказу
оrиби xанин [аракат мекунанд. Дар натиxа аз ин [уxайра[о дар пеши xанин хатчаи
ибтидоb ва дар мобайни rурси xанин гире[и гензениро ба вуxуд меоранд.
Аз хатчаи ибтидоb [уxайра[о xудо шуда, xой иваз мекунанд ва аз он
[уxайра[о дар байни эктодермаю энтодерма мезодерма [осил мешавад. Аз маводи
мобайни гире[и гензенb хорда ба вуxуд меояд, ки он дар таги эктодерма xойгир
шуда, бо энтодерма васл мешавад. {ангоми пайдо шудани сомит[о хорда аз энтодерма xудо шуда, дар байни эктодерма ва энтодерма xой мегирад. {уxайра[ои эктодерма, ки дар мобайни хати зоиши хорда xойгир аст, инкишоф ёфта, ба лав[ачаи
асаб мубаддал мешаванд. Бо [амин бунёди гаструлаи xанини одам ба охир мерасад,
ки он бо бисёр хосият[о пайдошавии баргак[ои xанинии паррандагон ва
ширхeронро ба хотир меорад.
ТАХСИСИ БАРГАК{ОИ XАНИНB
ТАХСИСИ ЭКТОДЕРМА. Аз маводи эктодерма аввал лав[ачаи асаб ба вуxуд
меояд, сипас он фурe хамида, шакли новаро мегирад. Rисм[ои атрофии нова аз эктодерма xудо шуда, дар натиxа дар таги эктодерма xой мегирад. Rисм[ои атрофи
нова ба [амдигар наздик шуда, таrрибан дар шабонарeзи 25-ум ба [амдигар васл
мешаванд ва ба найи асаб мубаддал мешавад. Дар rисми васлшавии найи асаб дар
[ар ду па[лeи он болиштак[о ба вуxуд меоянд, ки дар оянда он[о аз он rисм xудо
шуда, силсилаи асаби худидоракун ва моддаи маuзии uадуди болои гурдаро ба
вуxуд меоранд. Rисми [уxайра[ое, ки дар назди болиштак[о боrb монда буданд, ба
лав[ачаи уrдавb мубаддал шуда, пас ба rисм[о таrсим мешаванд ва аз он rисм[о
гире[[ои [ароммаuз ба вуxуд меоянд.
ТАХСИСИ МЕЗОДЕРМА. Дар шабонарeзи 20-уми инкишофи xанин оuоз меёбад. Rисми тахтапуштии (дорсалии) мезодерма[о ба буuум[ои зич таrсим шуда, аз
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ду тарафи хорда xойгир мешаванд, ки он[оро сомит[о меноманд. Шумораи ин
буuум[о ба 43-44 адад мерасанд. Rисми шикамии (виссералии) мезодерма ба
буuум[о xудо нашуда, ба баргаки берунb (париеталb) ва баргаки дохилb
(виссералb) таrсим мешавад. Rисми на он rадар калон, ки сомитро бо баргаки
берунb ва дохилb пайваст мекунад, ба буuум xудо шуда, нефротом ба вуxуд меорад. Дар раванди тахсиси мезодерма аз дерматом ва склеротом зоиш[ои xанинии

бофтаи пайвасткунанда – мезенхима ба амал меояд. Мезенхима аз дигар баргак[ои xанинb [ам ба вуxуд омаданаш мумкин аст.
ТАХСИСИ ЭНТОДЕРМА. Энтодермаи рeда аз ваrти ба вуxуд омадани чини бадан пайдо мешавад. Чини бадан чуrур шуда, энтодермаи xанинро, ки аз он
рeда [осил мешавад, аз энтодермаи uайриxанинии халтаи зардb xудо мекунад.
Дар авали [афтаи чорум дар rисми пеши xанин дар эктодерма фурeхамb ба
вуxуд меояд, ки онро чуrурчаи да[он меноманд. Ин чуrурча ба тарафи рeда
[аракат карда, бо rисми пеши рeда пайваст мешавад ва пардаи он[о кушода мешавад, дар натиxа, дар xои чуrурча да[они кeдак ба вуxуд меояд. Найи рeда аз
маводи энтодермаи рeда, мезенхима ва лав[ачаи назди хорда ба вуxуд меояд. Аз
маводи назди хорда дар оянда бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи rисми пеши найи [озима ба амал меояд. Мезенхима ба бофтаи пайвасткунанда ва бофтаи
мушакb мубаддал мегардад. Пайдошавии узв[о (органогенез) якваrта бо пайдошавии бофта[о (гистогенез) ба амал меояд.
МАШИМА. Машима аз ду rисм – аз бофтаи рeйпeшкунанда ва мезенхимаи
uайриxанинb иборат аст. Луобпардаи бачадон дар он rисме, ки xанин васл шуда,
ба дохили он даромада буд, нисбат ба дигар rисм[ои луобпарда uафстар мешавад
ва xанинро аз ковокии бачадон xудо мекунад (наrшаи 97).
Мeякча[ои машима дар rисми пардаи uафс [осил шуда, нест мешавад ва
дар rисми бофтаи пайвасткунандаи луобпарда мeякча[ои дуюмдараxа [осил
мешаванд, ки шоха[ои зиёдеро ба вуxуд меоранд. Аз [амин ваrт сар карда дар
машима сат[и [амвор ва шохадорро фарr мекунанд. Дар он rисми шохадори
машима [амро[аки xанин ба вуxуд меояд. Он rисми бофтаи пайвасткунандаеро,
ки ба он машима дохил аст, rисми модарb ва он rисмеро, ки машима шоха дорад, rисми xанинии [амро[ак меноманд. Rисми шохадори машима дар ваrти се
мо[агии xанин бо [амро[ии бофтаи пайвасткунандаи луобпарда шакли гирдаро
ба худ мегиранд.
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Дар 3-6 [афтаи авали инкишофи xанин [амро[аки xанин ба вуxуд меояд, ки
ба пайдошавии зоиш[ои узв[о мувофиr меояд. Ин давраи [авфноктарини раванди инкишофи xанин ба [исоб меравад, чунки [аргуна омил[о xанинро ба беморb
гирифтор карданаш мумкин аст.
{АМРО{АК. {амро[ак ин узви uайриxанинb буда, ба воситаи он xанин ба
организми модар алоrаманд мешавад. {амро[аки одам ба гурe[и гирдаи хунумашимавии мeякчадор дохил мешавад. {амро[ак узви му[ими uайриxанинb буда, вазифа[ои uизогирb, му[офизат, [ормон[осилкунb (гонадотропин, прогестерон, эстроген [осил мекунад) ва ихроxиро иxро мекунад. {ангоме, ки раг[ои хунгард ба
мeякча[ои рeйпeшу мезенхимадорb машима дохил шуда, мeякча[ои сеюминро
[осил мекунанд, инкишофи [амро[ак оuоз меёбад. Дар натиxаи инкишофи [амро[ак луобпардаи бачадон вайрон шуда, аз раг[ои хунгарди он хун баромада,
мeякча[ои [амро[акро мешeянд ва мeякча[о дар дохили раг[ои хунгарди хуни модар озодона лаппиш хeрда шино мекунанд. Дар [амро[ак rисми модарb ва xанинро
фарr мекунанд. Rисми xанинии [амро[ак аз бофтаи пайвасткунандаи нахдор, ки бо
ситотрофобласт пeшонида шудааст, иборат аст. Мeяк[ои шохадорb машима то
rабати асосии (эндометрияи) бачадон рафта мерасанд. Рeйпeши машима ё ки ситотрофобласт дар аввал якrабата мебошад, пас [уxайра[ои рeйпeш таrсим шуда, аз
он[о синситотрофобласт [осил мешаванд, ки [уxайра[ояшон ядро[ои бисёр дорад.
Во[иди сохт ва вазифаи [амро[ак котелидон[о (мeякча[о бо шоха[ои машима) мебошанд. Шумораи умумии котелидон[о дар [амро[ак ба 200 адад мерасад. Rисми
модарии [амро[ак аз бофтаи пайвасткунанда иборат аст, ки дар байни котелидон[о
xойгир шуда, он[оро аз якдигар xудо мекунад. Дар дохили бофтаи пайвасткунанда
ковоки[ои зиёде [аст, ки он аз хуни модар пур мебошад. Дар ин ковоки[о
мeякча[ои [амро[ак озодона «шино» мекунанд. Хун дар ин ковоки[о [ама ваrт дигар (алиш) шуда меистад. Хуни модар ва кeдак бо ёрии раг[ои ало[ида гардиш мекунанд ва [еч го[ хуни модару кeдак омехта намешаванд, чунки дар байни он[о
монеаи хунумашимавb мавxуд аст. Ташкилшавии [амро[ак дар охири се мо[агии
xанин ба итмом мерасад (наrшаи 98,99).
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Наrшаи 97. Наrшаи мар[ала[ои пайдарпайи инкишофи xанини одам. А- буриши арзии
[убобчаи xанин дар мар[алаи авали инкишоф; Б-В- инкишофи парда[ои xанинb ва зоиш[ои он[о;
Г- бунёдшавии ноф ва [амро[ак; Д- бачадони [омиладори думо[а: 1- патмeяк[ои машима; 2xанин; 3- ковокии [убобчаи xанин; 4- [уxайра[ои мезобласт;5- зардобхалта; 6- ковокии зардобхалта; 7- халтаи зардb; 8- пешобхалта; 9- ноф; 10- [амро[ак; 11- rабати xудошавандаи девори бачадон;
12- мушакпардаи бачадон; 13- ковокии бачадон.

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

140

Наrшаи 98. Наrшаи [амро[аки одам. Баргаки xанинии берунии зардобхалта – хати сиё[и
uафс; вариди (венаи) ноф- ранги сурх, шараёни (артерияи) ноф- ранги кабуд; мезодермаи зардобхалта, машима, ноф ва пайкари патмeякча[о- тираранг; 1- шараёни (артерияи) ноф; 2- вариди (венаи) ноф; 3- миёндеворча[ои [амро[ак; 4- ковоки[ои фибриндор; 5- тори ноф; аломат[ои – тирча[о самти [аракати хуни дар таркибаш оксиген надоштаи байни ковоки[ои патмeякча[оро ишора мекунад, аломати тирча[ои сурх- самти [аракати хуни оксигендорро, ки аз аб[ар (аорта) оuоз
меёбад, ишора мекунад.

Наrшаи 99. Робитаи xанину модар дар навъ[ои гуногуни [амро[ак. А- [амро[аки
эпителиомашимавb (эпителиохориалb) - хук; Б- [амро[аки десмомашимавb (десмохориалb) - хоянда[о; В- [амро[аки эндотелиомашимавb (эндотелиохориалb) - дарранда[о; Г- [амро[аки
патмeякчадори хунумашимавb (гемохориалb) - маймун ва одам. 1- трофобласт; 2- бофтаи пайвасткунандаи машима бо раг[ои хунгард; 3- бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи бачадон; 4- бофтаи
пайвасткунандаи луобпардаи бачадон бо раг[ои хунгард; 5- раг[ои хунгарди rабати девори бачадон.
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ХАЛТАИ ЗАРДB. Халтаи зардb аз энтодермаи uайриxанинb ва мезодермаи
uайриxанинb ба вуxуд омада, дар як муддати кeто[ вазифаи бо uизо таъмин намудани xанин ва нафаскаширо иxро мекунад. Баъди ба вуxуд омадани чин[ои бадан
халтаи зардb бо пояча ба рeдаи ибтидоb пайваст мешавад. Халтаи зардb дар байни
мезенхимаи машима ва пардаи зардобхалта xойгир аст (наrшаи 100). Вазифаи асосии он хунофарb аст. Халтаи зардb [амчун узви муваrrатии хунофар то 7-8 [афтагии xанин [уxайра[ои хун офарида, пас пуч шуда, шакли найчаи борикро ба худ
мегирад. Дар rабати девори халтаи зардb [уxайра[ои xинсии ибтидоb – гонобласт[о ба вуxуд омада, пас он[о ба воситаи хун ба зоиш[ои uаду[ои xинсb мегузаранд.
ЗАРДОБХАЛТА. Зардобхалта аз [уxайра[ои сиё[тоб – эмбриобласт пайдо
шуда, аз xи[ати андоза бо суръат калон мешавад. Дар [афтаи [афтум бофтаи пайвасткунандаи зардобпарда бо бофтаи пайвасткунандаи машима васл мешавад. Дар
ин айём рeйпeши зардобпарда ба поячаи зардобпарда мегузарад. Дар оянда он ба
таноби ноф мубаддал шуда, ба пeсти xанин пайваст мешавад. {уxайра[ои девори
зардобпарда моеъ xудо мекунанд ва ин моеъ дар холигии зардобхалта xамъ мешавад. Моеъи дар назди xанин xамъшуда xанинро аз [аргуна осеб ва омил[ои беруна
э[тиёт мекунад. Зардобпарда барои инкишофи xанин му[ити обb му[айё мекунад,
ки то таваллуд шудан таркиби муайяни намак[оро дар як [олат ниго[ медорад
(наrшаи 100).
ПЕШОБХАЛТА. Пешобхалта аз энтодерма ба вуxуд омада, монанди ангушт
шакл дорад, ки ба пояи зардобхалта пайваст мешавад. Дар одам пешобхалта он
rадар инкишоф наёбад [ам, лекин дар иxрои вазифаи ни[оят му[им – uизогирb ва
нафаскашии xанин иштирок мекунад, чунки аз дохили девори он ба машима раг[ои
хунгард мегузарад. Дар охири ду мо[агии xанин пешобхалта тахфиф мешавад.
ТОРИ НОФ. Тори ноф асосан аз мезенхима ба вуxуд меояд, ки дар байни пояи
зардобпарда ва таначаи халтаи зардb xойгир ва пайваста аст. Барои ташкилёбии тори ноф пешобхалта ва раг[ои хунгарди аз он мегузаштагb иштирок мекунанд. Тори
нофро аз беруни xанин зардобпарда и[ота мекунад. Танаи халтаи зардb ва пешобхалта зуд тахфиф мешаванд, дар тори ноф фаrат боrимондаи он[о дида мешавад.
Тори ноф аз бофтаи пайвасткунандаи атоламонанд иборат аст, ки раг[ои хунгардро
дар [олати муrаррарb ниго[ медорад. Ин бофта намемонад, ки девори раг[ои хунгард бо [амдигар часпанд ва бо [амин ро[ xанинро доимо бо uизо ва оксиген
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таъмин мекунад. Бофтаи пайвасткунандаи атоламонанд боз хусусияти ниго[ доштан
ва безарар кардани баъзе микроб[оро дорад ва намегузорад, ки аз берун, аз тарафи
[амро[ак ба дохили xанин микроб[ои зиёновар дохил шаванд; [амин тавр, он вазифаи му[офизати xанинро иxро мекунад (наrшаи 100).

Наrшаи 100. Наrшаи сохти узв[ои uайриxанинии одам.
Баргаки xанинии берунии uишои машима – рахи uафси сиё[; баргаки xанинии берунии xанин ва
пардаи зардобхалта – рахи борики сиё[; баргаки xанинии дохилии рeда, халтаи зардb ва пешобхалта – рахи сиё[и шикаста; Мезодермаи uайриxанинии машима, зардобхалта, xанин, халтаи
зардb ва пешобхалта – рахи сурх; 1- ковокии экзоселом; 2- доираи нофи рeда; 3- доираи пeсти ноф;
4- пайкари xанин; 5- боrимондаи халтаи зардb; 6- тори ноф.
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СИЛСИЛАИ МОДАР ВА ТИФЛ
Силсилаи модару тифл [ангоми [омиладорb ба вуxуд омада, организми модару тифл ва узви алоrамандкунанда – [амро[акро дарбар мегирад. Таъсири байни[амдигарии модару тифл бо воситаи хун ва асаб таъмин карда мешавад. Механизми дарккунии организми модар дар бачадон [амчун асаб[ои [искунанда xойгир
аст, ки аввалин шуда дар бораи [олати xанин хабар меди[анд. Дар rабати девори
дохилии бачадон охири асаб[ои [искунандаи модда[ои химиявb, зарба, гармb ва
дар rабати девори раг[ои хунгарди он бошад охири асаби фишор[искунb xойгир
шудаанд. Асаб[ои [искунандаи озод дар rабати девори варид[о ва дар rисми пайвастшавии [амро[ак бо девори бачадон xой гирифтаанд. Агар ба охири асаб[ои
[искунандаи бачадон таъсир расонем, нафаскашb ва фишори хуни модар таuйир
меёбад, ки ин ба инкишофи мeътадили xанин таъсир мерасонад. Ба механизми танзими организми модар rисм[ои силсилаи маркази асаб, яъне rисми чаккаи майна,
[ипоталамус дохил мешаванд. {ормон[ои uадуд[ои xинсb, тироксин, кортикостероид[о, инсулин ва uайра вазифаи танзимро иxро мекунанд. Масалан, [ангоми
хомиладорb фаъолияти uадуди болои гурдаи модар зиёд шуда, он кортикостероид[ои бисёр [осил мекунад, ки он[о ба танзими мубодилаи модда[ои xанин ёрb
мерасонад. Дар [амро[ак [ормони гонадотропин [осил мешавад, ки он ба [ипофиз
таъсир расонида, [осилшавии адренокортикотропинро зиёд мекунад ва ин [ормон
боз ба uадуди болои гурда таъсир карда, [осилшавии кортикостероид[оро метезонад.
Силсилаи танзими асаб ва [ормон[ои модар ба [омиладорb мусоидат мекунад, яъне инкишофи xанинро дар бачадон таъмин менамоянд. Механизми танзими
тифл ахбор[оро аз организми модар rабул мекунад. Механизми танзими тифл дар
rабати девори шараён ва вариди ноф, варид[ои xигар, пeст ва рeдаи тифл xойгир
мебошанд. {ангоми таъсир расонидан ба охири асаб[ои [исси он узв[о, дилзании
тифл, суръати [аракати хуни тифл дар раг[о ва [амчунин миrдори rанд дар таркиби
хуни тифл таuйир меёбад. Механизми танзими тифл ба воситаи хун ва асаб дар раванди инкишофи xанин ба вуxуд меояд. {аракати якумини xанин дар 2-3 мо[агb ба
амал меояд, ки ин аз пайдоиши маркази асаб хабар меди[ад. {ипофизи xанин аз се
мо[агb сар карда, [ормон [осил мекунад. {осилшавии кортикостероид[о дар
uадуди болои гурдаи тифл дар нимаи дуюми [омиладорb ба вуxуд меояд. Дар тифл
инсулин бисёр [осил мешавад, ки он барои афзоиши узв[о, барои мубодилаи карбогидрат[о ва [осилшавии энергия лозим аст.
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Таъсири асабу хилтии силсилаи танзими тифл ба механизм[ои кориxрокунии
узв[ои тифл, аъзои нафаскашb, мушак, дилу раг[ои хунгард ва uайра равона карда
шудааст, ки мубодилаи газ[о, мубодилаи модда[о ва [ароратро муайян мекунанд.
Барои таъмини алоrаи байни xисми модару тифл [амро[ак роли му[имро мебозад,
чунки [амро[ак на тан[о модда[оро xамъ мекунад, балки модда[оро [ам тавлиф
мекунад, ки он барои инкишофи тифл лозим аст. {амро[ак инчунин uадуди дохилb,
прогестерон, эстроген, гонадотропин ва лактогену гормон[оро [осил мекунад. Бо
ёрии [амро[ак байни модару тифл алоrаи хуну асаб ба вуxуд меояд. Дар байни модару тифл ба воситаи хун, ки силсилаи аз [ама васеъ ва бисёрахбор аст, алоrаи зич
пайдо мешавад.
Ба воситаи силсилаи хун ба организми тифл оксиген, гази карбон, сафеда[о,
карбогидрат[о, витамин[о, антитела[о ва uайра дохил мешаванд. Дар [олати
муrаррарb аз организми модар ба организми тифл модда[ои бегона ба воситаи [амро[ак намегузаранд. {ангоми иxро нашудани вазифаи монеагии [амро[ак модда[ои
бегона аз организми модар ба организми тифл мегузаранд.
Rисмати му[ими алоrаи хилтb ин алоrаи сироятнопазирb мебошад, ки [омеостази (нисбатан бетаuир будани му[ити дохилb) сироятнопазириро дар байни модару тифл ниго[ медорад.
Организми модару тифл аз нуrтаи назари ирсb бо таркиби сафеда[ояшон ба
[амдигар бегонаанд, ба ин ниго[ накарда, дар байни модару тифл низоъи
сироятнопазирb ба амал намеояд, чунки: 1) синситотрофобласт сафеда[оро тавлиф
мекунад, ки он xавоби сироятнопазирии организми модарро суст мегардонад; 2)
[ормони гонадотропини машима ва [ормони лактогени [амро[ак фаъолияти лимфосит[ои модарро паст мекунанд; 3) зардоби назди xанин, ки дар зардобхалта
xойгир аст, дар таркибаш антитела[о дорад, ки он дар му[офизати сироятнопазирb
иштирок мекунад.
Uайр аз алоrаи байни модару тифл ба воситаи [амро[ак боз алоrаи байни
узв[ои айнан якхелаи модару тифл мавxуд аст. Масалан, агар ягон узви модар бемор бошад, айнан [амон узви тифл [ам ба беморb дучор мешавад. Дар [айвон[о
таxриба гузаронида, муайян карда шудааст, ки агар дар [айвон ягон rисми узвро
бурида, хунашро гирифта, ба [айвони солим гузаронем, пас дар [айвони
хунrабулкарда айнан дар [амон узв таrсимшавии [уxайра[о зиёд мешаванд, лекин
механизми ин тавр зо[иршавb то охир омeхта нашудааст.
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Алоrамандии байни модару тифл ба воситаи силсилаи асаб наuз инкишоф ёфтааст, ки миrдори зиёди асетилхолин дар [амро[ак ша[одати ин аст. Дар айёми
ташкилшавии алоrаи модару тифл баъзе ла[за[ои дигаргуншавии rатъb мавxуд аст.
Дар ваrти инкишофи организми [ар як одам якчанд ла[за ё давраи дигаргуншавии rатъb вуxуд дорад, яъне: 1) инкишофи [уxайра[ои xинсb – тухмофарb ва
нутфаофарb; 2) бордоркунb; 3) васлшавb (рeз[ои 7-8-уми инкишофи xанин); 4) инкишофи зоиш[ои ме[варии узв[о ва ташкилшавии [амро[ак ([афта[ои 3-8-уми инкишофи xанин); 5) давраи тез калоншавии маuзи сар ([афта[ои 15-20-уми инкишофи
xанин); 6) ташкилшавии узв[ои асосb ва тахсиси дастго[и xинсb ([афта[ои 20-24уми инкишофи xанин); 7)таввалуд; 8) даври навзодb (то 1- солагb); 9) даври ба
балоuатрасb (аз 11 то 16 солагb).
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ФАСЛИ СЕЮМ
БОФТАШИНОСИИ УМУМB
RОНУНИЯТ{ОИ УМУМИИ ТАШКИЛИ БОФТА{О
Бофта силсилаи xузъии организм буда, дар раванди та[аввулот аз як ё якчанд
шакли [уxайра[о ё ма[сули он[о пайдо шудааст ва ба туфайли фаъолияти якxояи
[амаи унсур[ояш вазифа[ои махсусро иxро мекунад.
БОФТА – {АМЧУН СИЛСИЛА. {ар як бофта силсилаи мураккаб буда, аз
[уxайра[о ва ма[сули он[о иборат аст. Худи бофта[о [ам унсури во[иди сохту вазифа мебошанд ва ин унсур[о узв[оро ташкил мекунанд. {уxайра[о унсури асосии
силсилаи бофта[о мебошанд. Uайр аз [уxайра[о боз ма[сули [уxайра[о ва моддаи
байни[уxайравb вуxуд дорад.
Ба ма[сули [уxайра[о симпласт[о (тор[ои мушаки арзрах, rисми берунии
трофобласт) ва синситий[о ( пайвастагии [уxайра[о бо ёрии купрукча[ои
ситоплазмb, ла[ми дандон, эритросит[о, тромбосит[о ва шахшула[ои rабати болои
пeст) дохил мешаванд.
Моддаи байни[уxайравb ба моддаи асосb ва тор[о таrсим мешавад. Моддаи
байни[уxайравb дар бофта[о дар [олати моеъ (зол), дар [олати uализ (гел) ва
маъданнокшуда вомехeрад. Дар байни тор[о се навъ тор[о, яъне тор[ои шилмди[анда, чандирb ва тeршаклро фарr мекунанд.
{уxайра[о [ама ваrт байни худ ва бо моддаи байни[уxайравb таъсири байни[амдигарb доранд, яъне он[о якxоя амал мекунанд. {уxайра[о дар моддаи байни[уxайравb аз якдигар дур-дур xойгир шуда (бе пайвастагии [амдигарb), ба воситаи моддаи байни[уxайравb ба якдигар (масалан, дар бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок) таъсир карда метавонанд. Пайвастаги[ои [уxайравb ва таъсири
[амдигарb ба воситаи моддаи байни[уxайравb (ин амали якxояи он[о аст) вазифаи
[ар як бофтаро [амчун силсилаи том таъмин мекунад.
АЛОRАМАНДИИ БАЙНИ{АМДИГАРИИ БОФТА{О. Дар таркиби узв[о
бофта[ои гуногун мавxуданд. Яке аз ин бофта[о дар аксарияти узв[о танаи узв
(бофтаи пайвасткунанда)-ро ба вуxуд меорад; бофтаи дигар маuзи узв (паренхима) –
ро ташкил мекунад. Танаи узв ва маuзи узв доим бо якдигар якxоя амал мекунанд ва
вазифаи асосии узвро таъмин менамоянд. Муносибати байни [амдигарии бофта[ои
рeйпeшкунанда ва пайвасткунанда исбот карда шудааст; бофтаи рeйпeшкунанда
тавлиди тор[ои шилмди[андаро метезонад. Тор[ои шилмди[андаи бофтаи пайваст-

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

147

кунанда, дар навбати худ фаъолияти тарашшe[от[осилкунии [уxайра[ои бофтаи
рeйпeшкунандаро зиёд мекунад.
Аксари [уxайра[о ё ин ки ма[сули [уxайра[о, ки бофтаи ало[идаро ташкил
мекунанд, аз бофтаи [амсоя бо ёрии uишои асосb xудо [астанд. Uишои асосb аз
тор[ои шилмди[андаи навъи чорум, гидрооксипролин, гидрооксилизин ва карбогидрит ташкил ёфтааст. Uишои асосb rобилияти нимгузаронандагb дорад. Амалиёти муттафиrонаи фаъолияти бофта[ои гуногун ва узв[о ба воситаи силсилаи асаб,
силсилаи uадуд[ои тарашшe[от[осилкунанда ва силсилаи сироятнопазирb таъмин
карда мешавад, ки ин амалиётро амалиёти интегратсионb меноманд.
ИНКИШОФИ БОФТА{О. Бофта[о [амчун силсила[о аз [уxайра[о ва ма[сули
[уxайра[о таърихан [ангоми пайдо шудани организм[ои бисёр[уxайра ба вуxуд
омадаанд. Хосияти [ар як як бофта дар он аст, ки нишона[ои ташаккули таърихии
гузаштаро дар худ боrи мегузорад.
Дар намояндагони олами [айвоноти соддатарин (исфанx ва рeдаковок[о)
[уxайра[о аз xи[ати сохт вазифа[ои гуногунро иxро мекунанд ва дар мутта[идb
бофта[оро ташкил меди[анд, лекин аломат[ои он бофта[о доимb нестанд.
{уxайра[ои он бофта[о таuйир меёбанд ва бофта[о аз як навъ ба навъи дигар табдил меёбанд. Дар айёми инкишофи таърихии олами [айвонот хосият[о (аломат[о)-и
ало[идаи бофта[о муста[кам шуда, аз як навъ ба навъи дигар табдилёбии бофта[о
суст мешавад ва миrдори бофта[о вобаста ба иxрои вазифа зиёд мешаванд.
ИНКИШОФИ ОРГАНИЗМ. Инкишофи организм аз мар[алаи як[уxайрагb –
зигота оuоз меёбад. Дар раванди таrсимшавии зигота бластомера[о [осил мешаванд, лекин xамъбастb бластомера[о [оло бофта нестанд. Дар мар[ала[ои аввали
таrсимшавb бластомера[о аз xи[ати детерминатсия [оло устувор нестанд ва агар
он[оро аз якдигар xудо намоянд, аз [ар кадоми он[о организми мустаrил (масалан,
дугоник[ои аз як тухм пайдошуда) пайдо мешавад. Дар мар[ала[ои минбаъда бластомера[о дар асоси rонуни ирсият детерминтсия шуда, аз [уxайра[ои xудогона
узв[ои ало[ида инкишоф меёбанд.
Дар натиxаи тахсиси [уxайра[о сохти он[о, вобаста ба вазифаашон, таuйир
меёбанд, ки ин ба фаъолияти ало[идаи вирса[о вобаста аст. Дар раванди инкишофи
[ар як фард чор даври асосии тахсисро фарr мекунанд. Даври якум ин тахсиси
оотипb аст, ки дар ин давра маводи зоиш[ои оянда дар rисм[ои э[тимолии
тухм[уxайра ё ин ки дар зигота xойгир шудаанд.
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Пас аз ин даври тахсиси бластомерb оuоз меёбад. Дар давраи таrсим шудани
зигота маводе, ки дар оянда аз он зоиш[ои бофта[о пайдо мешаванд, дар бластомера[ои гуногун таrсим мешаванд. Дар баъзе [айвон[о фарrият дар байни [уxайра[о
ни[оят барваrт сар мешавад. Масалан, дар мар[алаи бластула, бластомера[ои бом,
rарн ва минтаrаи па[луии бластула аз якдигар фарr доранд. Даври тахсиси
бластомерb ба даври тахсиси зоишb мегузарад. Дар ин давр [ар як rисми xанин сохти ба худ хос дорад. Масалан, аз эктодерма зоиш[ои бофтаи силсилаи асаб xудо
мешавад. Аз мезодерма сомит[о пайдо шуда, ба склеротом, миотом ва дерматом
таrсим мешаванд, баъдтар аз мезодерма боз спланхнотом, нефротом ва мезенхима
ба вуxуд меоянд. Ни[оят, дар организми афзоишёбанда даври тахсиси бофта[о оuоз
меёбад. Дар ин давр аз зоиш[ои бофта[о бофта[ои махсусшуда ба амал меоянд.
{уxайра[ое, ки дар таркиби ин зоиш[о [астанд, [оло детерминатсия нашудаанд; аз
[амин сабаб, аз як зоиш [уxайра[ои зиёде пайдо мешаванд, ки он[о хусусият[ои
гуногун доранд. Бинобар ин як зоиш сарчашмаи якчанд бофта аст. Зоиш[ое [астанд, ки таркибашон аз [уxайра[ои бисёре иборатанд ва ин [уxайра[о ба [амдигар
зич xойгиранд. Ин шакли зоишро шакли якxоя (масалан, эктодермаи пeст, энтодермаи рeда) меноманд. Боз зоиш[ое [астанд, ки rисм[ои он[о дар xой[ои гуногуни бадан xойгир шудаанд. Ин шакли зоиш шакли ба rисм[о xудошуда (масалан,
зоиши асаб, ки дар найи асаб, теuа[ои асаб дар плакодаи асаб xой дорад) мебошад.
{уxайра[ои баъзе зоиш[о ба таркиби мезенхима барма[ал гузашта, шакли омехтаро (масалан, [уxайра[ои ангиобласте, ки аз он[о дар оянда эндотелияи раг[ои хунгард [осил мешаванд)-ро ташкил меди[анд. Аз зоиш[о ташкилёбии бофта[оро гистогенез меноманд. Дар айёми инкишофи xанин дар як ваrт бо тахсиси бофта[о
узв[о ва силсилаи узв[о пайдо мешаванд. {амин тавр, аз сохти оддии ибтидоb дар
раванди инкишофи xанин силсила[ои нави мураккаб ба вуxуд меоянд. Таuйирёбии
сохт ва вазифаи [уxайра[о ин инъикоси тахсиси химиявb мебошад. Тахсиси
химиявb, дар навбати худ, ба раванди мубодилаи модда[о (дар бофтаи афзоишкунанда) таъсир мерасонад. Дар натиxаи тахсис ва афзоиши xанин муносибати байни[уxайравb ва ба якдигар тобеъ шудани [уxайра[о зиёд мешавад, ки дар натиxа
интегратсияи организм меафзояд. Xамъбасти rисм[ои гуногуни организмро, ки организми томро ба вуxуд меорад, интегратсия меноманд.

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

149

ТАСНИФИ БОФТА{О
Дар миёна[ои асри ΧΙΧ Гассал, Кёлликер ва Лейдиг бофта[оро бо ёрии микроскоп аз xи[ати сохт ва инкишофашон омeхта, он[оро тасниф доданд. Бофташиносони олмонb Кёлликер ва Лейдиг чор гурe[и бофта[о: бофта[ои рeйпeшкунанда,
хуну зулола ва бофта[ои пайвасткунанда, бофта[ои мушак ва асабро фарr карда буданд, ки аз рeи rоида ба таснифи бофта[ои замони [озира мувофиrат мекунад.
Академик, бофташинос А.А.Заварзин таснифи бофта[оро бо принсипи
та[аввулb асоснок кард. Ӯ дар асоси омeзиши муrоисавии [айвоноти бему[ра ва
мe[радор ба чунин хулоса омад: бофта[ое, ки аз xи[ати вазифа монанданд, сохти
якхела доранд. Назарияи та[аввули xудошавии бофта[о ба Н.Г.Хлопин тааллуr дорад. Муовфиrи ин назария бофта[о дар асоси та[аввул ва инкишофи организми [ар
як фард, дар натиxаи xудошавии аломат[о, ки бо инкишофи узв[о алоrаманданд,
пайдо мешаванд. Масалан, эпителияи эпидермb, энтеродермb, селонефродермb,
глиоэпидермb ва uайра. {амин тавр, Н.Г.Хлопин дар мисоли эндотелияи раг[ои
хунгард силсилаи таснифи генетикиро пешни[од намуд. {ар дуи ин назария аз [ар
тараф масъалаи пайдоиши бофта[о ва афзоиши он[оро равшан карданд. Назарияи
якум дар бораи монандии бофта[о, назарияи дуюм дар бораи фарrияти бофта[о
ба[с мекунад.
{амин тавр, бофташиносон дар асоси назарияи пайдоиш, сохт ва вазифаи бофта[о он[оро ба гурe[[ои бофта[ои рeйпeшкунанда, хуну зулола ва бофта[ои пайвасткунанда, бофта[ои мушак ва бофтаи асаб таrсим мекунанд.
ТАXДИДИ ТАБИB ВА БАРRАРОРШАВАНДАГB ДАР БОФТА{О
Дар давоми [аёти организми зинда дар бофта[о фарсудашавb ва нобудшавии
[уxайра[о ва сохти uайри[уxайравb ба амал меояд, ки онро вайроншавии сохти
табиb меноманд. Дар rисми нобудшудаи [уxайра[о ва сохти uайри[уxайравb аз нав
ба вуxудоии [уxайра[о ва сохти uайри[уxайравиро таxдиди табиb меноманд. Ин ду
раванди бо [амдигар алоrаманд мебошанд ва он[о дар организми солим дар [олати
мувозинат мебошанд.
Дар бофта[ое, ки дар таркибашон [уxайра[ои камтахсисшуда (хун, бофта[ои
пайвасткунанда, бофта[ои рeйпeшкунанда) доранд, таxдиди табиb дар натиxаи
таrсими [уxайра[о (бо усули митозb) ба амал меоянд. Ба таxдиди табиb таxдиди
дохили[уxайравии узввора[о, дучандшавии КДН (бе таrсимшавии [уxайра) дохил
мешавад. Ингуна [уxайра[о метавонанд, ки [аxман калон шаванд ва [амин тавр ка-
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лоншавии [уxайра[оро гипертрофияи [уxайра[о меноманд ва он[о дар [уxайра[ои
асаб, [уxайра[ои мушакпардаи бачадон ва [уxайра[ои мушаки дил ва uайра мушо[ида мешаванд. Ба сохт ва [олати аввала баргаштани бофта[о пас аз осеб дидан ё
захмдор шуданро таxдиди барrароршавандагии баъди xаро[ат меноманд. {амаи
бофта[о rобилияти [амин тавр барrароршавандагиро каму беш доранд. Бофта[ое,
ки дар натиxаи барrароршавандагb ба вуxуд омадаанд, аз бофтаи ибтидоb аз
xи[ати сохт ё тафовут доранд ё ба он монанд мебошанд.
Бофташиносон Л.Л.Лиознер, М. А. Воронсова, А. Н. Студитский ва Л. А. Полежаев дар натиxаи тадrиrот[ои илмии худ ба хулосае омаданд, ки таxдиди
барrароршавандагии баъди xаро[ат дар бофта[о аз такроршавии xаро[ат, тахсис ва
аз таъсири омил[ои асаб вобастагb доранд.
ТАUЙИРЁБАНДАГИИ БОФТА{О
Дар раванди [аёт дар [амаи бофта[ои организм таuйирот[о (кам шудани шумораи [уxайра[о, сустшавии таrсими [уxайра[о ва таxдиди он[о) о[иста-о[иста ба
амал меояд. Мутобиrшавb ба му[ити зист ва раванд[ои uайритабиие, ки дар
натиxаи обгардиш дар бофта[о ба вуxуд меояд, ба мубодилаи модда[о ва вазифа[ои ало[идаи [уxайра[о таъсир мерасонанд. Дар ин [олат [уxайра[ои бофта[о
rисм[ои сохти махсуси худро гум карда, ба [олати ало[ида, яъне ба uайритахсиси
аввала мегузаранд ва дар ин [олат [уxайра[о вобаста ба шароити ба амал омада ба
дигар самт афзоиш мекунанд. Дар натиxаи сабаб[ои баёншуда бофта[ое пайдо мешаванд, ки ба бофта[ои аввалаи узв монанд нестанд. Ин тавр зо[иршавии бофта[оро метаплазия меноманд. Масалан, аз [олати якrабата ба бисёрrабата гузаштани бофтаи рeйпeшкунанда ё аз бофтаи пайвасткунандаи ковок ба бофтаи устухонb
мубаддал шудан мисоли метаплазия аст.
БОФТА{ОИ РEЙПEШКУНАНДА
Бофта[ои рeйпeшкунанда баданро аз берун ва узв[ои дохилb (меъда, рeда,
пешобдон ва uайра)-ро бо луобпарда ва зардобпарда рeйпeш мекунанд. Ғайр аз ин,
бисёр uадуд[о аз бофтаи рeйпeшкунанда ташкил шудаанд. Аз ин сабаб, ин бофта[оро ба бофтаи рeйпeшкунанда ва бофтаи рeйпeшкунандаи uадудофар xудо
мекунанд.
Бофтаи рeйпeшкунанда бофтаи [удудb мебошад. Ин бофта организмро аз
му[ити зист ва дохилb xудо мекунад. Ба воситаи бофтаи рeйпeшкунанда аз берун

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

151

ба организм модда[о xаббида мешаванд ва дар навбати худ ба воситаи ин бофта аз
организм модда[ои нолозим ихроx мешаванд. Масалан, ба воситаи бофтаи
рeйпeшкунандаи рeдаи борик модда[ои uизоb ба хун ва зулола xаббида мешаванд,
ки [амчун маводи сохтмонb ва исте[соли энергия истифода мешаванд. Ба воситаи
бофтаи рeйпeшкунандаи гурда якчанд модда[ое, ки дар таркибашон нитроген доранду организмро за[ролуд мекунанд, ихроx карда мешаванд. Ғайр аз ин, бофтаи
рeйпeшкунанда

боз вазифаи му[имро иxро мекунад:он бофта[ои дар зераш

xойгирбударо аз [аргуна таъсири му[ити зист (модда[ои химиявb, фишор, микроб[о ва uайра) му[офизат мекунад. Дар охир бофтаи рeйпeшкунанда , ки узв[ои
дохилиро аз берунашон рeйпeш мекунанд (барои [аракати дил ва барои ба [амдигар начаспидани узв[ои дохилb), ба он[о шароит му[айё мекунад.
Бофтаи рeйпeшкунандаи uадудофар вазифаи тарашшe[иро иxро мекунад
яъне тарашшe[ [осил карда, он[оро ихроx мекунад, ки барои [аргуна раванд[ои
дар организм пайдошаванда истифода мешаванд. Масалан, тарашшe[и uадуди зери
меъда барои хазмшавии сафеда[о, равuан ва карбогидрат[о дар рeдаи борик иштирок мекунад.
САРЧАШМА{ОИ ИНКИШОФИ БОФТА{ОИ РEЙПEШКУНАНДА. Бофта[ои
рeйпeшкунанда дар сини 3-4 [афтагии xанини одам аз се баргаки xанинb инкишоф
меёбанд. Вобаста аз кадом баргаки xанинb инкишоф ёфтани бофта[ои
рeйпeшкунанда он[оро бо пайдоиши эктодермавb, мезодермавb ва энтодермавb
фарr мекунанд.
СОХТИ БОФТА{ОИ РEЙПEШКУНАНДА. Бофта[ои

рeйпeшкунанда

аз

rабати [уxайра[о – эпителиосит[о иборат аст ва ин rабати [уxайра[о сохт ва
шакл[ои гуногун доранд. Дар байни [уxайра[ои бофта[ои рeйпeшкунанда моддаи
байни[уxайравb мавxуд нест, аз ин сабаб [уxайра[о байни [амдигар зич xойгир
шуда, бо [аргуна пайвастаги[ои десмосомавb ба якдигар алоrаманданд. Бофтаи
рeйпeшкунанда ва бофтаи рeйпeшкунандаи uадудофар доимо дар сат[и берунии
uишои асосb xойгир шудаанд. Uафсии uишои асосb 1 мкм буда, аз моддаи бешакл ва
тору нах[о иборат аст. Дар таркиби uишои асосb сафеда[о, равuан ва карбогидрат[о
мавxуданд ва он[о rобилияти аз худ гузаронидани [аргуна модда[оро доранд. Эпителиосит[о ба воситаи десмосома[о бо uишои асосb пайваст мешаванд. Дар таркиби
бофтаи рeйпeшкунанда раг[ои хунгард мавxуд нестанд.
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Бофтаи рeйпeшкунанда uизоро ба воситаи uишои асосb аз бофтаи пайвасткунанда, ки дар зери он xойгир аст, бо усули таровиш rабул мекунад. Дар [уxайра[ои
бофтаи рeйпeшкунанда rутб[о [астанд. Он rутберо, ки бо uишои асосb пайваст
аст, rутби асосb ва rутби муrобилро rутби озод меноманд. Ба
рeйпeшкунанда

таxдиди зиёд хос аст. Бофтаи рeйпeшкунанда

бофтаи

ба воситаи

таrсимшавии [уxайра[о (бо усули митозb) ва тахсиси [уxайра[ои xавон барrарор
мешавад.

ТАСНИФИ БОФТА{ОИ РEЙПEШКУНАНДА
Бофта[ои рeйпeшкунандаро аз нуrтаи назари бо uишои асосb пайваст будани
[уxайра[о ва rутби озод доштани [уxайра[о тасниф мекунанд. {ангоми таснифи
бофта[о сохт ва вазифаи он[оро ба назар мегиранд.
Бофта[ои рeйпeшкунандаро ба бофта[ои рeйпeшкунандаи якrабата ва бофта[ои рeйпeшкунандаи бисёрrабата тасниф мекунанд (наrшаи 101).
Наrшаи 101. Сохти навъ[ои
гуногуни

бофтаи

рeйпeш-

кунанда.
А- якrабатаи па[н; Б- якrабатаи
мукаабшакл; В- якrабатаи сутунчашакл

(а-[ошиядор;

бе[ошия); Г-

б-

якrабатаи бисёр-

rатораи муякчадор; Д- бисёрrабатаи па[ни шахшулнашаванда; Е- бисёрrабатаи па[ни шахшулшаванда; Ж- бисёр-rабатаи
таuйирёбанда (расми боло [ангоми кашишхурb, поён [олати
оромb). 1-uишои асосb; 2- [ошияи xабанда; 3- [уxайра[ои муякчадор; 4- [уxайра[ои дарози
мобайнb; 5- [уxайра[ои куто[и
мобайнb; 6- [уxайра[ои rада[шакл; 7- rабати асосb; 8- rабати мобайнb; 9- rабати болоb; 10rабати [уxайра[ои хорчадор; 11- rабати доначадор; 12- rабати рахшон; 13- rабати шахшулшаванда;
14- муйраг.
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Дар бофтаи рeйпeшкунандаи якrабата [амаи [уxайра[о бо uишои асосb ба
rисми поёнии (асосии) худ пайваст мебошанд. Дар бофтаи рeйпeшкунандаи
бисёрrабата фаrат rабати поёнии он[о бо uишои асосb пайваст буда, дигар rабат[о,
яъне rабат[ои миёна ва болоb бо [амдигар пайваст мешаванд.
Мувофиrи шакли [уxайра[о бофтаи рeйпeшкунанда ба [уxайра[ои шаклашон
па[н, мукааб ва устувоншакл (силиндршакл) таrсим мешаванд. Дар бофтаи
рeйпeшкунандаи бисёрrабата тан[о шакли [уxайра[ои болоии (берунии) он[о ба
назар гирифта мешавад. Бофтаи рeйпeшкунандаи rарнияи чашм, ки [уxайра[ои
болоиаш шакли па[н доранд, мисоли бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи шахшулнашавандаи па[н мебошад.
Бофтаи

рeйпeшкунандаи

якrабата,

дар

навбати

худ,

ба

бофтаи

рeйпeшкунандаи якrабатаи якrатора ва якrабатаи бисёрrатора таrсим мешавад.
Дар бофтаи рeйпeшкунандаи якrатора [амаи [уxайра[о шакли якхела, па[н, мукааб
ва устувоншакл доранд ва ядрои он [уxайра[о дар як сат[, яъне дар як rатор xойгир
мебошанд. Дар бофтаи рeйпeшкунандаи якrабатаи бисёрrатора [уxайра[о шакл ва
баландии гуногун доранд ва ядрои [уxайра[о дар сатх[ои гуногун, яъне дар якчанд
rатор xойгир мебошанд.
Бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабата ба бофта[ои шахшулшаванда, шахшулнашаванда ва таuйирёбанда тасниф мешавад. Бофтаи рeйпeшкунандаеро, ки дар он
раванди шахшулшавии [уxайра[ои rабати болоb ба амал меояд, бофтаи
рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи шахшулшаванда меноманд. Дар [олати шахшулнашавандагии [уxайра[ои rабати болоии ингуна бофта онро бофтаи рeйпeшкунандаи
бисёрrабатаи шахшулнашаванда меноманд.
Бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи таuйирёбанда дар узв[ое, ки rобилияти
ёзандагии зиёд доранд, масалан, дар найи пешобгузар ва пешобдон мушо[ида мешавад.
Бофтаи рeйпeшкунандаи эпидермавb аз баргаки xанинии берунb – эктодерма
ба вуxуд омада, бисёрrабатаи бисёrатора дорад, ки он вазифаи му[офизатиро иxро
мекунад. Масалан, бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи шахшулшавандаи па[ни
пeсти бадан бофтаи рeйпeшкунандаи навъи эпидермавb мебошад.
Бофтаи рeйпeшкунандаи энтеродермb аз баргаки xанинии дохилb – энтодерма
пайдо мешавад ва сохти якrабатаи устувоншакл дорад ва он вазифаи xаббиши модда[оро иxро мекунад (масалан, бофтаи рeйпeшкунандаи якrабатаи устувоншакли
рeдаи борик).
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Бофтаи рeйпeшкунандаи селонефродермалb аз баргаки xанинии мобайнb –
мезодерма ба вуxуд меояд ва сохти якrабатаи па[н, мукааб ё устувоншакл дорад.
Ин намуди бофта асосан вазифаи монеавb ва ихроxро иxро мекунад (масалан, бофтаи рeйпeшкунандаи якrабатаи па[ни зардобпардаи мезотелb ва бофтаи
рeйпeшкунандаи якrабатаи мукааб ва устувоншакли найча[ои пешобгузари гурда).
Бофтаи ало[идае, ки ковоки[ои майнаро рeйпeш мекунад, ба намуди бофтаи
рeйпeшкунандаи эпендимb дохил мешавад. Ин намуди бофта дар раванди инкишофи xанин аз найи асаб пайдо мешавад.
{уxайра[ои эндотелие, ки раг[ои хунгардро аз дарун мепeшонад ва аз мезенхима пайдо шудаанд, ба намуди бофтаи рeйпeшкунандаи ангиодермb дохил мешаванд. Ин намуди бофта [уxайра[ои сохти якrабатаи па[н дорад.
СОХТИ ГУНОГУНИ БОФТА{ОИ РEЙПEШКУНАНДА
БОФТАИ РEЙПEШКУНАНДАИ ЯКRАБАТАИ ЯКRАТОРИ ПА{Н. Ин намуди бофта[о дар организми одам чун [уxайра[ои эндотелb ва мезотелb ба назар мерасанд. Девори раг[ои хунгарду зулолагузар ва пардаи дил аз дарун бо [уxайра[ои
эндотелb рeйпeш карда шудааст. Ин бофта аз [уxайра[ои якrабатаи па[н – эндотелиосит[о, ки дар сат[и rабати берунии uишои асосb xойгиранд, сохта шудааст. Дар
ин [уxайра[о узввора[о нисбатан камтар буда, [убобча[ои пиноситозb бисёртар
мавxуданд.
{уxайра[ои эндотелb ба мубодилаи модда[ою газ[о (О2, СО2), ки дар байни
хун ва дигар бофта[о ба амал меояд, иштирок мекунанд. Дар натиxаи осеб дидани
[уxайра[ои эндотелb дар ковоки[ои раг[ои хунгард басташавии хун ба вуxуд меояд.
Зардобпарда[о, ки аз [уxайра[ои мезотелb иборатанд, узв[ои дохилиро аз берунашон рeйпeш мекунанд. {уxайра[ои мезотелb, яъне мезотелиосит[о сохти
па[ни бисёртарафаи па[лу[ояш но[амвор доранд. Дар он rисми ситоплазма, ки ядро xойгир аст, танаи [уxайра нисбатан uафстар аст. Баъзан [уxайра[о як, ду ва [атто се ядро доранд. Дар сат[и озоди [уxайра[о ягон-ягон микропурзача[о мушо[ида
мешаванд (наrшаи 102).
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Наrшаи

102.

Бофтаи

рeйпeшкунандаи

якrабатаи

якrатораи па[н (зардобпарда). Бо намаки нуrра ва гемотоксилин
ранг карда шудааст. х400.
1- [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунанда; а- xибла (ситоплазма); б[аста (ядро); 3- сар[ади [уxайра[о.

Зардоб ба воситаи [уxайра[ои мезотелb хориx ва xаббида мешавад. Аз сабаби
[амвор будани сат[и [уxайра[о узв[ои дохилии бадан ба [амдигар начаспида, дар
байни он[о лаuxиш ба амал меояд. {ангоми осеб дидани [уxайра[ои мезотелb
узв[ои дохилb ба девори сандуrи сина ва девори шикам мечаспанд.
БОФТА{ОИ РEЙПEШКУНАНДАИ ЯКRАБАТАИ

ЯКRАТОРАИ МУКААБ.

Ингуна бофта як rисми найча[ои пешобгузари гурдаро рeйпeш мекунад.
{уxайра[ои найча[ои пешобгузари ба тeпчаи гурда наздик буда, дар rисми асосиашон, ки бо uишои асосb пайваст [астанд, чин[о дошта, дар rисми озодашон
[ошияи xаббанда доранд. Пардаи плазмагb дар rисми асосии [уxайра[о чин[о ба
вуxуд меорад ва дар байни ин чин[о митохондрия[о xойгир мешаванд (наrшаи
103).
Наrшаи 103. Бофтаи рeйпeшкунандаи
якrабатаи якrатораи

мукаабшакл. 1- ковокии

найчаи гурда; 2- [уxайра[ои мукааб; 3- сар[ади
[уxайра[о; 4- [уxайра[ои па[н.
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БОФТАИ РEЙПEШКУНАНДАИ ЯКRАБАТАИ ЯКRАТОРАИ УСТУВОНШАКЛ
(ПРИЗМАШАКЛ).
Ин намуди бофта ба rисми миёнаи силсилаи хозима мансуб аст. Ин бофта rабати
дохилии девори меъда, рeдаи борик, рeдаи uафс, талхадон, найча[ои ихроxи xигар,
гурда ва uадуди зери меъдаро рeйпeш мекунад (наrшаи 104).
Наrшаи

104.

Бофтаи

рeйпeшкунандаи

якrабатаи якrатораи устувоншакл (силиндршакл).
1- [уxайра[ои устувоншакл (силиндршакл);
2- бофтаи пайвасткунанда; 3- ковокии найчаи
гурда.

Rабати дохилии девори меъда, ки аз як rабат [уxайра[ои устувоншакл сохта
шудааст, луоб [осил карда, девори меъдаро аз хeроки даuал ва аз шарбати меъда
му[офизат мекунад. Uайр аз ин, ба воситаи ин бофта об ва баъзе намак[о xаббида
шуда, ба хун фиристода мешавад. Дар рeдаи борик [уxайра[ои устувоншакл (дар
rисми озодашон) [ошияи xаббанда доранд ва он[о модда[оро фаъолона xаббида,
ба хун мефиристанд (наrшаи 105). Дар байни [уxайра[ои устувоншакл боз
[уxайра[ои rада[шакл xойгиранд, ки он[о шарбат [осил мекунанд. Шарбати
[осилшуда сат[и дохилии девори рeдаро аз таъсири модда[ои химиявb ва [аргуна зарба му[офизат мекунад. Uайр
аз [уxайра[ои устувоншакл ва rада[шакл боз [уxайра[ои
тарашшe[b [астанд, ки он[о [ормон [осил мекунанд. {ормони [осилшуда ба хун xаббида шуда, фаъолияти узв[ои
[озимаро танзим мекунад.
Наrшаи 105. Наrшаи uадуди оддии найчашакли rисми
тарашшe[от[осилкунандааш бешохаи [уфрачаи рeда. 1- [уxайра[ои
rада[шакл

дар

мар[алаи

аввали

тарашшe[от[осилкунb;

2-

[уxайра[ои rада[шакл бо миrдори зиёди тарашшe[от; 3- [уxайра[ои
rада[шакл бо миrдори ками тарашшe[от; 4- [уxайра[ои нобудшудаистода; 5- ковокии uадуд.
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БОФТАИ РEЙПEШКУНАНДАИ ЯКRАБАТАИ БИСЁРRАТОРАИ УСТУВОНШАКЛИ МИЖГОНАКДОР.
Ин намуди бофта rабати дохилии ро[[ои хавобар (ковокии бинb,гулe, найи
нафас ва найча[ои хавогузар)-ро рeйпeш мекунад. Баъзе [уxайра[ои ин бофта дар
ро[[ои хавобар мижгонак[ои xунбанда (ларзонак) доранд. Дар ин бофта чор намуди [уxайра[оро фарr мекунанд: [уxайра[ои устувоншакли мижгонакдор,
[уxайра[ои ёвар, rада[шакл ва тарашшe[b (наrшаи 106). {уxайра[ои ёвар хусусияти таrсимшавb доранд ва аз [уxайра[ои [осилшуда [уxайра[ои мижгонакдор
ва rада[шакл тахсис мешаванд.
Наrшаи

106.

Бофтаи

рeйпeшкунандаи якrабатаи бисёрrатораи
маншурии (призмашакли) миxгонакдор.
1-

мижгонак[о;

rада[шакл;

3-

2-

[уxайра[ои

[уxайра[ои

маншурии

(призмашакли) мижгонакдор; 4- [уxайраи
ёвари дароз; 5- [уxайраи ёвари кeто[; 6uишои асосb; 7- бофтаи пайвасткунанда.

{уxайра[ои ёвар бо uишои асосb бо rисми поёнии васеъашон пайваст мешаванд. Rисми поёнии [уxайра[ои устувоншакли мижгонакдор камбар буда, rисми
озодашон васеъ аст ва он[о мижгонакча[о доранд. Аз ин сабаб, дар

бофтаи

рeйпeшкунандаи якrабатаи бисёрrатора се rатор ядро[оро фарr мекунанд. Ядро[ои
rатори якум ядро[ои [уxайра[ои ёвар ва тарашшe[b буда, rатори дуюм ядро[ои
[уxайра[ои устувоншакли мижгонакдор ва rатори сеюм, ки ядро[ои [илолшакл доранд, ба [уxайра[ои rада[шакл тааллуr доранд. {ангоми нафаскашb бо [амро[ии
[аво [иссача[ои чангу uубор ва микроб[о ба ро[[ои [авобар дохил шуда, ба луобпардаи он мечаспанд. Мижгонакча[ои [уxайра[о rобилияти фаrат ба як самт (ба
тарафи сeрохии бинb) [аракат карданро доранд. Дар натиxаи [аракати мижгонакча[о, ки чангу uубор ба он[о часпидаанд, он[о аз ро[[ои [авобар ба берун, яъне ба
му[ити зист бароварда мешавад.
{уxайра[ои тарашшe[b модда[ои фаъоли [аётb [осил мекунанд, ки он[о ба
хун дохил шуда, кори [ар як узви нафаскаширо дар [олати муайян ба тартиб меорад.
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БОФТАИ РEЙПEШКУНАНДАИ БИСЁРRАБАТАИ ПА{НИ ШАХШУЛНАШАВАНДА. Ин бофта rарнияи чашмро аз берун ва ковоки[ои да[ону
сурхрeдаро рeйпeш мекунад. Ин намуди бофта се rабат: rабати [уxайра[ои асосb
(базалb), rабати шавкb (хорчадор) ва rабати [уxайра[ои па[н дорад (наrшаи 107).
Наrшаи

107.

Бофтаи

рeйпeшкунандаи

бисёрrабатаи па[ни ша[шулнашавандаи rарнияи
чашм.
Бо гемотоксилин ва эозин ранг карда шудааст.х400.1- [уxайра[ои па[н; 2- [уxайра[ои
бисёркунxаи

rабати

мобайнb;

3-

rабати

[уxайра[ои асосb; 4- uишои асосb; 5- бофтаи пайвасткунанда.

Rабати асосb аз як rатор [уxайра[ои шакли устувоншаклдошта, ки бо uишои
асосb пайваст [астанд, иборат аст. Ин rабат rабати xавони тавлидкунанда ба [исоб
меравад. {уxайра[ои ин rабат бо усули митозb таrсим мешаванд. Rабати шавкb аз
[уxайра[ои бисёркунxаи хорчадор иборат аст. Дар [уxайра[ои rабати асосb ва
шавкb тор[ои нозук (тонофибрилла[о) хеле инкишоф ёфтаанд ва он [уxайра[о байни худ бо десмосома[о пайвастаанд. Rабати болоии ин бофта аз [уxайра[ои па[н
иборатанд, ки он[о даври [аёти худро ба охир расонида, нобуд мешаванд ва аз болои ин бофта канда шуда, меафтанд.
БОФТАИ РEЙПEШКУНАНДАИ БИСЁРRАБАТАИ ПА{НИ ШАХШУЛШАВАНДА.
Ин намуди бофта сат[и берунии пeстро рeйпeш карда, пeстпардаи онро ба
вуxуд меорад. Дар пeстпардаи пeсти ангуштон, кафи даст ва кафи пой панx rабат:
rабати асосb, rабати шавrb (хорчадор), rабати доначадор, rабати рахшон ва rабати
шахшeлшавандаро фарr мекунанд (наrшаи 108). Пeстпардаи rисм[ои дигари бадан
rабати рахшон надоранд.
Rабати асосb аз як rатор [уxайра[ои устувоншакл – эпителиосит[о иборатанд.
Дар ситоплазмаи ингуна [уxайра[о сафеда[ои махсус, ки нах[ои нозук –
тонофиламент[оро ба вуxуд меоранд, тавлиф карда мешаванд. Дар ин rатор
[уxайра[ои танагb [ам xойгиранд.
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Наrшаи 108. Бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни
шахшулшавандаи пeсти ангушти одам.
Бо гемотоксилин ва эозин ранг карда шудааст.х280.
1- rабати шахшулшавандаи [уxайра[ои па[н; 2- rабати
рахшон; 3- rабати доначадор; 4- rабати хорчадор; 5rабати асосb; 6- uишои асосb; 7- маxрого[и uадуди
араr[осилкунанда; 8- бофтаи пайвасткунанда.

{уxайра[ои танагb [ама ваrт таrсим мешаванд, ки як rисми он[о тахсис шуда, ба rабат[ои болои пeстпарда мегузаранд. Аз [амин сабаб, rабати асосиро rабати
тавлидкунанда ё rабати зоишb меноманд. Rабати [уxайра[ои хорчадор

аз

[уxайра[ои бисёркунxа иборат буда, бо якдигар ба воситаи десмосома[о
алоrаманданд. Дар rисми xойгиршудаи десмосома[о, дар сат[и [уxайра[о «хорча[о» мавxуданд, ки он[о муrобили якдигар равона шудаанд. Дар ситоплазмаи
[уxайра[о нах[ои нозук [астанд, ки он[о даста[ои нахдор (тонофибрилла[оро) ба
вуxуд меоранд. Дар rабат[ои асосb ва хорчадор боз [уxайра[ои рангофар
(пигментb), ки дона[ои сиё[и меланин доранд, мавxуданд. Дар таркиби пeтспарда
[уxайра[ои шохадор – дендросит[о ва лейкосит[о низ [астанд, ки силсилаи махсуси назорати сироятнопазирии пeстро таъмин мекунад.
Rабати [уxайра[ои доначадор шакли дарозрeя дошта, дар ситоплазмаашон
нах[ои нозук ва дона[ои моддаи кератогиалин доранд. Кератогиалин сафедаи
нах[осилкунанда аст ва он дар rабат[ои болоии пeстпарда ба элеидин ва пас ба кератин, моддаи шахшулшаванда табдил меёбад. Rабати рахшон аз [уxайра[ои [амвори па[нак, ки дар ситоплазмаашон моддаи элеидин доранд, равшаниро аз [ад зиёд инъикос мекунад, иборатанд. Моддаи элеидин аз нах[ои нозук ва кератогиалин
иборат аст.
Rабати [уxайра[ои шахшулшаванда аз [ама uафс дар пeсти ангуштон, кафи
даст, кафи пой ва rабати шахшулшавандаи нисбатан тунук дар дигар rисм[ои пeсти
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бадан мушо[ида мешавад. {ангоми аз rабати рахшон ба rабати шахшулшаванда
гузаштани [уxайра[о дар ситоплазмаи он[о ядро ва узввора[о о[иста-о[иста нест
мешаванд ва дар ин раванд роли лизосома[о калон аст. Дар ситоплазмаи ин
[уxайра[о [убобча[о пайдо мешаванд. Моддаи кератин дар ситоплазма зич xойгир
шудааст.
Rабати берунb аз [уxайра[ои пулакчашакли шахшулшаванда иборат аст ва
он[о аз таъсири фермент[о ва [уxайра[о аз [амдигар xудо шуда, доимо аз сат[и
пeстпарда меафтанд. Xойи [уxайра[ои нобудшударо [уxайра[ои нав, ки дар
натиxаи таrсимшавии [уxайра[ои дар rабат[ои паст xойгиршуда ба вуxуд омадаанд, ишuол мекунанд. Rабати шахшулшавандаи ин бофта бисёр зич ва ёзанда аст ва
он гармиро бад мегузаронад. Ин хусусияти бофта пeстро аз таъсири омил[ои
берунb му[офизат мекунад ва дар раванди танзими гармии организм роли му[им
мебозад.
БОФТАИ РEЙПEШКУНАНДАИ БИСЁРRАБАТАИ ПА{НИ ТАUЙИРЁБАНДА. Ин намуди бофта барои узв[ои ихроxи пешоб – [авзаки гурда, найи пешобгузар ва пешобдон, ки девори он[о дар натиxаи гузаштан ва xамъшавии пешоб
rадре меёзад, хос аст. Дар ин бофта якчанд rабати [уxайра[о (rабати асосb, rабати
мобайнb ва rабати болоb)-ро фарr мекунанд (наrшаи 109).

Наrшаи 109. Бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни таuйирёбандаи луобпардаи пешобдон. Бо гемотоксилин ва эозин ранг карда шудааст.х600.
1- [уxайра[ои rабати болоb, ки бо xулайда пeшида шудааст; 2- [уxайра[ои rабати асосb ва
мобайнb; 3- [уxайра[о дар мар[ала[ои гуногуни таrсимшавb бо усул[ои номустаrимb (митозb)
ва мустаrимb (амитозb); 4- бофтаи пайвасткунанда.
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Rабати асосb аз [уxайра[ои хурди гирдаи сиё[чатоб иборат аст. Дар rабати
мобайнb [уxайра[ои гуногуншакл xойгиранд. {уxайра[ои rабати болоb [аxми калон дошта, дар ситоплазмаашон аз як то се дона ядро доранд. Rутби озоди ин
[уxайра[о вобаста ба [олати узв шакли гунбаз ё па[ни дарозрeя доранд. {ангоми
аз узв[о гузаштан ё xамъшавии пешоб девори он[о ёзида, бофтаи рeйпeшкунанда
тунук ва [уxайра[ои болоии он па[ни дарозрeя мешаванд. Дар [олати кашиш
хeрдани узв бофтаи рeйпeшкунанда хеле uафс шуда, [уxайра[ои мобайнb мурудшакл мешаванд. Дар байни [уxайра[ои болоb пайвастаги[ои муста[кам [астанд ва
он[о намегузоранд, ки пешоб ба дигар rабат[о гузарад.
ТАXДИДИ БОФТА{ОИ РEЙПEШКУНАНДА
Бофтаи рeйпeшкунанда мавrеи [удудиро ишuол мекунад ва доимо таъсири
му[ити зистро [ис мекунад, аз ин сабаб [уxайра[ои ин бофта тез-тез фарсуда шуда,
нобуд мешаванд. Сарчашмаи барrароршавандагии ин бофта [уxайра[ои танагb мебошанд. Ингуна [уxайра[о дар давоми умри организм rобилияти таrсимшавb доранд. {уxайра[ои xавони ба вуxудомада тахсис шуда, ба эпителиосит[о мубаддал
мешаванд. {уxайра[ои танагии бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабата дар rабати
асосb (тавлидкунанда) xойгиранд ва дар бофтаи рeйпeшкунандаи бисёrатора ин вазифаро [уxайра[ои ёвар иxро мекунанд. Дар бофта[ои рeйпeшкунандаи якrабата
[уxайра[ои тавлидкунанда дар rисм[ои ало[идаи он xойгир шудаанд. Масалан, дар
бофтаи рeйпeшкунандаи рeдаи борик [уxайра[ои тавлидкунанда дар [уфрача[о
(крипта[о) xойгиранд. Бофтаи рeйпeшкунанда rобилияти зиёди таxдиди табиb ва
таxдиди барrароршавандагии баъд аз xаро[ат дорад.
БО РАГ{ОИ ХУНГАРД ВА ТОР{ОИ АСАБ ТАЪМИНШАВИИ БОФТАИ
РEЙПEШКУНАНДА. Дар таркиби бофтаи рeйпeшкунанда, uайр аз рахчаи рагдори
гeши дохилb, раг[ои хунгард нестанд. Ин бофта uизоро ба воситаи таровиш (осмос)
аз бофтаи пайвасткунанда, ки раг[ои хунгарди зиёде дорад, мегирад. Бофтаи
рeйпeшкунанда аз тор[ои асаб наuз таъмин аст. Дар таркиби ин бофта нeги даррокии [уxайра[ои асаб (ресептор[о), ки ангезишро rабул мекунанд, ни[оят бисёранд.
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СОХТИ БОФТАИ РӮЙПӮШКУНАНДАИ ҒАДУДОФАР
Бофтаи рeйпeшкунандаи uадудофар аз [уxайра[ои тарашшe[от[осилкунанда
ташкил шудаанд. Ин намуди [уxайра[о модда[ои гуногунро тавлиф карда, он[оро
ба рeи пeст, ба рeи луобпарда ва ба ковоки[ои якчанд узв[ои дохилb ихроx мекунанд. Дар натиxаи [осил кардани тарашшe[от дар организм бисёр вазифа[ои
му[им, ба монанди [осилшавии шир, оби да[он, шираи меъдаю рeда, талха ва [ормон[о иxро карда мешаванд.
{уxайра[ои зиёди тарашшe[от[осилкунанда, ки тарашшe[оташон ба берун
хориx мешаванд, дар ситоплазмаашон донача[ои тарашшe[от доранд; тeри
эндоплазмагb хеле инкишоф ёфтааст ва узввора[о дар rутб[о xойгир шудаанд, ки
он[о бо ин сохташон аз [уxайра[ои дигар фарr мекунанд. Тарашшe[отбарорb раванди мураккаб буда, чор мар[аларо дарбар мегирад. Мар[алаи якум мар[алаи
xаббиш мебошад ва гландулосит[о модда[ои ибтидоиро xаббида мегиранд. Дар
мар[алаи дуюм тавлифи тарашшe[от ва xамъшавии он аст. Дар мар[алаи сеюм
ихроxшавии тарашшe[от ба амал меояд. Мар[алаи чорум мар[алаи барrароршавии
сохти гландулосит[о мебошад. Ин мар[ала[о дар гландулосит[о давра ба давра,
яъне ба монанди даври тарашшe[b амалb мешаванд. Дар баъзе маврид[о ин давра[о якваrта ба вуxуд меоянд. Ин [олат дар айёми ихроxи тадриxан ба амал меояд.
Дар мар[алаи якуми тарашшe[b аз хун ва зилола ба гландулосит[о (аз тарафи
uишои асосb) пайвастаги[ои uайриорганикb, об, аминокислота[о, моносахарид[о ва
кислота[ои чарбb дохил мешаванд. Дар баъзе [олат[о бо ро[и пиноситозb ба
[уxайра[о молекула[ои калонтари модда[ои органикb, чун сафеда[о дохил мешаванд.
Дар мар[алаи дуюм аз ин модда[ои ба ситоплазмаи [уxайра[о дохилшуда дар
тeри эндоплазмагb тавлифи тарашшe[от ба амал меояд. Тарашшe[оти тавлидшуда
аз тeр[ои эндоплазмагb ба дастго[и Голxи гузашта, ба донача[о мубаддал мешаванд.
Дар мар[алаи сеюм донача[ои тарашшe[от аз [уxайра ихроx мешаванд.
Ихроxи донача[ои тарашшe[от дар [ама [уxайра[о якхел ба амал намеояд, аз ин
сабаб се намуди тарашшe[отбарорb (мунбитb, муфлизb ва муста[ликb)-ро фарr
мекунанд (наrшаи 110).
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Наrшаи

110.

Наrшаи

сохт

ва

навъ[ои

тарашшe[от[ориxкунии

uадуд[ои

тарашшe[от[осилкунандаи берунb.
Маxрого[[ои uадуд[о бо ранги кабудчатоб ва rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[о бо
ранги сурх ранг карда шудааст.
А-бофтаи рeйпeшкунанда; Б- бофтаи пайвасткунанда;
1- uадуди оддии найчашакли rисми тарашшe[от[осилкунандааш бешоха; 2- uадуди оддии [убобчашакли rисми тарашшe[от[осилкунандааш бешоха; 3- uадуди оддии найчашакли rисми
тарашшe[от[осилкунандааш

сершоха;

тарашшe[от[осилкунандааш

сершоха;

45-

uадуди
uадуди

оддии

[убобчашакли

rисми

мураккаби

[убобчашакли

rисми

тарашшe[от[осилкунандааш сершоха; 6- навъи тарашшe[от[ориxкунии мунбитb (мерокринb); 7навъи тарашшe[от[ориxкунии муфлизb (апокринb); 8- навъи тарашшe[от[ориxкунии муста[ликb (голокринb); а- [уxайра[ои xавон; б- [уxайра[о дар мар[алаи вайроншавb; в- [уxайра[ои
нобудшуда.

Дар [олати бо намуди мунбитb (мерокринb) ихроxшавии тарашшe[от [уxайра
сохти аввалаи худро ниго[ медорад (масалан, [уxайра[ои uадуди оби
да[он[осилкунанда).
Дар намуди тарашшe[отбарории муфлизb (апокринb) [ангоми аз [уxайра
ихроx шудани тарашшe[от rисми озоди [уxайра вайрон мешавад (масалан,
[уxайра[ои шир[осилкунандаи пистон). Дар намуди тарашшe[отбарории

мус-

та[лиrb (голокринb) дар ситоплазмаи [уxайра[о rатра[ои чарб xамъ мешавад ва
[ангоми ихроxи он [уxайра[о тамоман вайрон мешаванд (масалан, [уxайра[ои
uадуди чарб[осилкунандаи пeст).
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Гландулосит[о [ама ваrт дар сат[и uишои асосb xойгиранд. Шакли ин
[уxайра[о вобаста ба фаъолияташон гуногун мешаванд. Ядрои ин [уxайра[о нисбат ба дигар ядро[о калонтар аст. Азбаски дар таркиби тарашшe[от миrдори зиёди
сафеда[о мавxуданд, тeри дурeшти эндоплазмагb наuз инкишоф ёфтааст. Дар
[уxайра[ое, ки чарб [осил мекунанд, дар он[о тeри суфтаи эндоплазмагb бисёртар
аст. Вобаста ба фаъолияти [уxайра шакл ва xойгиршавии дастго[и Голxи гуногун
мебошад. Митохондрия[о дар он rисми ситоплазмае, ки фаъолияташ зиёдтар аст,
бисёртар xамъ мешаванд. Сохти пардаи [уxайра[о дар сат[[ои па[лeb, асосb ва
озоди [уxайра[о гуногун аст. Дар сат[и па[лeb пайвастаги[ои муста[кам десмосома[о ба вуxуд меоранд. Пардаи [уxайра[о дар сат[и асосb чин[о ба вуxуд меоранд.
Сат[и озоди [уxайра[о бо микропурзача[о пeшонида шудааст. Дар [уxайра[ои
тарашшe[от[осилкунанда rутб[ои асосb ва озодро фарr мекунанд.
ҒАДУД{О
Дар организм uадуд[о вазифаи [осилкардани тарашшe[отро иxро мекунанд.
Аксари uадуд[о ма[сули бофтаи рeйпeшкунандаи uадудофар ба [исоб мераванд.
Тарашшe[оте, ки дар uадуд[о [осил мешаванд, дар раванд[ои хазми хeрок, инкишофу афзоиш ва ба[амтаъсиррасонии организму му[ити зист а[амияти калон доранд. Аксари uадуд[о (масалан, uадуди зери меъда, uадуд[ои оби да[он [осилкунанда ва uаудуди сипаршакл) дар организм [амчун узви ало[ида вуxуд доранд.
Uадуд[ои

тарашшe[b берунb тарашшe[от [осил карда, ба воситаи

маxрого[[о ба ковокии аъзои бадан, ё ба му[ити атроф хориx мекунанд. Аз ин сабаб, он[о аз ду rисм – аз rисм[ои тарашшe[от[осилкунанда ва маxрого[[о сохта
шудаанд. Rисм[ои тарашшe[от[осилкунанда аз гландулосит[о ба вуxуд омадаанд,
ки он[о дар сат[и uишои асосb xойгир шудаанд. Маxрого[[о вобаста аз пайдоишашон бо бофта[ои гуногуни рeйпeшкунанда рeйпeш шудаанд (наrшаи 110). Дар
uадуд[ое, ки аз энтодерма пайдо шудаанд (масалан, дар uадуди зери меъда),
маxрого[[о аз бофтаи рeйпeшкунандаи мукааб ё устувоншакл ва дар uадуд[ое, ки
аз эктодерма ба вуxуд омадаанд (масалан, дар uадуд[ои чарб[осилкунандаи пeст),
аз бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи шахшулшаванда рeйпeш шудаанд. Баъзе
uадуд[о (масалан, uадуд[ои меъда) rисми узви ало[идаи организмро ташкил мекунанд.
Uадуд[оро ба ду гурe[: uадуд[ои тарашшe[и дохилb (эндокринb) ва uадуд[ои
тарашшe[и берунb (экзокринb) xудо мекунанд (наrшаи 111).
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Наrшаи 111. Сохти uадуд[ои тарашшe[от[осилкунандаи берунb ва дарунb. А- uадуди
тарашшe[от[осилкунандаи берунb; Б- uадуди тарашшe[от[осилкунандаи дарунb; 1- rисми
тарашшe[от[осилкунанда;

2-

uурушача[ои

тарашшe[b;

3-

маxрого[и

uадуди

тарашшe[от[осилкунандаи берунb; 4- бофтаи рeйпeшкунанда; 5- бофтаи пайвасткунанда; 6- раги
хунгард.

Uадуд[ои тарашшe[и дохилb модда[ои фаъолияти [аётb – [ормон[о [осил
мекунанд, ки он[о бевосита ба хун дохил мешаванд. Барои [амин ин uадуд[о фаrат
аз [уxайра[ои тарашшe[от[осилкунанда иборат буда, маxрои баромадго[ надоранд. Ба ин гурe[ uадуд[ои [ипофиз, сипаршакл, наздисипаршакл ва uадуди болои
гурда дохил мешаванд. {амаи ин uадуд[о ба силсилаи узв[ои тарашшe[и дохилb
дохил мешаванд ва бо [амро[ии силсилаи асаб вазифаи танзими фаъолияти узв[ои
ало[идаи организмро иxро мекунанд.
Uадуд[ои тарашшe[и берунb вобаста ба сохт ва навъи тарашшe[отбарорb,
яъне вобаста ба усули тарашшe[барорb ва таркиби тарашшe[от хеле гуногун
мешаванд. Вобаста ба аломат[ои баёншуда uадуд[оро тасниф мекунанд. Uадуд[ои
тарашшe[и беруниро вобаста ба сохташон ба намуд[ои зерин таrсим мекунанд:
uадуд[ои оддии rисми маxрого[ашон шоханадошта ва uадуд[ои мураккаби
маxрого[ашон сершоха (наrшаи 112). Дар uадуд[ое, ки маxрогохашон шоха надоранд, ба маxрого[ фаrат якто rисми тарашшe[от[осилкунанда кушода мешавад ва
дар uадуд[ои маxрого[ашон сершоха якчанд rисми тарашшe[от[осилкунандаи
uадуд ба маxрого[ кушода мешавад, ки он[о шакли найча ё [убобча доранд.
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Наrшаи

112.Навъ[ои

гуногуни

uадуд[ои

тарашшe[от[осилкунандаи берунb. 1-uадуди оддии
найчашакли

rисми

тарашшe[от[осилкунандааш

бешоха; 2- uадуди оддии [убобчашакли rисми
тарашшe[от[осилкунандааш бешоха; 3-uадуди оддии

найчашакли

rисми

тарашшe[от[осилку-

нандааш шохадор; 4- uадуди оддии [убобчашакли
rисми тарашшe[от-[осилкунандааш шохадор; 5uадуди мураккаби rисми тарашшe[от[осилкунандааш шохадори найчашаклу [убобчашакл; 6-uадуди
мураккаби rисми тарашшe[от[осилкунандааш шохадори [убобчашакл.

Дар баъзе uадуд[о, ки ма[сули эктодермаанд, uайр аз [уxайра[ои
тарашшe[от[осилкунанда боз [уxайра[ои кашишхeранда [астанд, ки он[о
rобилияти кашишхeрb доранд. Ингуна [уxайра[о шоха[ои зиёд дошта,
rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадудро и[ота мекунанд. Дар ситоплазмаи
ин іуxайра[о нах[ои борик [астанд, ки он[о аз сафеда[ои кашишхeранда
ташкил шудаанд (наrшаи 113).
Наrшаи 113. {уxайра[ои миоэпителb дар
атрофи rисми тарашшe[от[осилкунандаи
uадуди
буриши

луоби

да[он[осилкунанда.

арзb;

Б-

шакли

А-

[уxайраи

миоэпителb аз сат[и болояш; 1- ядрои
[уxайра[ои
[уxайра[ои

миоэпителb;

2-

миоэпителb;

шоха[ои
3-

ядрои

[уxайра[ои тарашшe[от[осилкунанда; 4uишои асосb.

{уxайра[ои

миоэпителb

[ангоми

кашиш

хeрданашон

rисм[ои

тарашшe[от[осилкунандаи uадудро фишурда мекунанд ва хориx шудани
тарашшe[от осон мешавад. Таркиби химиявии тарашшe[от гуногун шуданаш мумкин аст, аз ин сабаб, uадуд[ои тарашшe[и беруниро ба uадуд[ои тоза сафедагb
(зардобb), луобb, сафедагию луобb ва чарбњ xудо мекунанд
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Аксар ваrт дар таркиби тарашшe[от rисмат[ои сафеда ва луоб дохил мешаванд, ки яке аз он[о зиёдтар ё камтар аст.
ТАXДИДИ ҒАДУД{О. Дар натиxаи фаъолияти тарашшe[барорb дар uадуд[о
доимо раванд[ои таxдиди табиb амалb мешаванд. Дар uадуд[ое, ки бо намуди
мунбитb (мерокринb) ва муфлизb (апокринb) тарашшe[от хориx мекунанд ва дар
он[о [уxайра[ои дарозумр мавxуданд, таxдиди табиb дар дохили он [уxайра[о мегузарад, яъне таxдиди дохили[уxайравb амал мекунад. Баъзан бо ро[и
таrсимшавии [уxайра[о таxдид ба амал меояд. Дар uадуд[ое, ки бо намуди муста[лиrb (голокринb) тарашшe[от хориx мекунанд, таxдид аз [исоби [уxайра[ои
махсуси танагb ба вуxуд меояд. {уxайра[ои нав ба вуxудомада тахсис шуда, ба
[уxайра[ои тарашшe[от[осилкунанда мубаддал мешаванд, ки ин усулро таxдиди
[уxайрагb меноманд.
БО РАГ{ОИ ХУНГАРД ВА ТОР{ОИ АСАБ ТАЪМИНШАВИИ ҒАДУД{О.
Ғадуд[о доим бо раг[ои хунгарди зиёде таъмин мебошанд. Дар байни ин раг[ои
хунгард пайвастаги[ои шараёнию варидb ва варид[ое, ки бо [алrамушак таъмин
мебошанд, мавxуданд. Ма[кам шудани [алrамушак ба баланд шудани фишори хун
(дар муйраг[о) оварда мерасонад, ки барои аз таркиби хун ба гландулосит[о гузаштани модда[о, ки дар оянда аз он[о тарашшe[от [осил мешавад, ёрb мерасонад.
Ғадуд[о бо тор[ои асаби наботb (асабияи вуддb ва наздивуддb) таъмин [астанд. Тор[ои асаб аз таркиби бофтаи пайвасткунанда rад-rади раг[ои хунгарду
маxрого[[о гузашта, дар [уxайра[ои маxрого[[о ва [уxайра[ои rисм[ои
тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[о нeг[ои асаб[оро ба вуxуд меоранд. Ғадуд[о ба
воситаи омил[ои хилтb [ам ба низом оварда мешаванд. Дар синни пиронсолb фаъолияти тарашшe[[осилкунии [уxайра[ои uадуд[о суст шуда, таркибашон [ам таuйир
меёбад. Дар он[о раванд[ои таxдид суст шуда, бофтаи пайвасткунанда uадуд[оро
и[ота мекунад.

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

168

ХУНОФАРB. ХУН ВА ЗУЛОЛА (ЛИМФА)
ХУНОФАРB. Дар байни ма[сули мезенхима бофта[о ва узв[ои силсилаи хун
мавrеи асосиро ишuол мекунанд, ки ба он хуну зулола ва узв[ои хунофару
сироятнопазирb (маuзи сурхи устухон, uадуди xоuар, испурч, зулолагире[[о ва дар
як xой xамъшудаи бофтаи зулолавb) дохил мешаванд. Дар силсилаи хун [амаи унсур[о ба якдигар іам аз xи[ати сохту ирсият ва [ам аз xи[ати вазифа алоrаманд буда, ба rонунияти умумb, яъне ба танзими асабияю хилтb риоя мекунанд.
{амаи [уxайра[ои хун аз як [уxайраи умумb, яъне аз [уxайра[ои бунёдњ
(танагb) инкишоф ёфта, пас ба [уxайра[ои гуногуни хун тахсис меёбанд (наrшаи
114).
Наrшаи 114.
хунофарb.1

-

Наrшаи
[уxайраи

бунёдњ (танагb); 2- [уxайраи
моrабли rатори миелоидb; 3[уxайраи моrабли rатори
лимфоидb;

4-

[уxайраи

унипотентb;

5-

[уxайраи

эритроситофар; 6- [уxайраи
лав[ачаи

хунофар;

7-

[уxайраи

моrабли

В-

лимфосит[о;

8-

[уxайраи

моrабли Т-лимфосит[о; 9монобласт; 10- промоносит;
11- моносит; 12- миелобласт;
13- промиелоситb базофилb;
14- промиелоситb базофилb;
15- метамиелоситb базофилb;
16- лейкосити базофилb; 17промиелоситb

атсидофилb;

18- миелоситb атсидофилb;
19- метамиелоситb атсидофилb; 20- лейкосити атсидофилb; 21- лейкосити [астааш сер[иссаи атсидофилb; 22- промиелоситb нейтрофилb; 23- миелосити
нейтрофилb; 24- метамиелоситb нейтрофилb; 25- лейкосити нейтрофилb; 26- лейкосити [астааш
сер[иссаи нейтрофилb;27- проэритробласт; 28- эритробласти полихроматофилb; 29- эритробласти
атсидофилb; 30- нормобласт; 31- ретикулосит; 32- эритросит; 33- мегакариоситобласт; 34- промегакариосит; 35- мегакариосит; 36- лав[ача[ои хун; 37- плазмобласт; 38- проплазмосит; 39- плазмосит;
40- лимфобласт; 41- пролимфосит; 42- Т – лимфосит.
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Раванд[ои нобудшавb ва аз нав пайдошавии [уxайра[ои хун дар организм баробар мебошад, аз ин сабаб миrдори [уxайра[ои хун ва таркиби хун дар [ар як организм якхел аст. Узв[ои хунофар ва силсилаи

сироятнопазирb ба воситаи

xойивазкунии [уxайра[ои хун ба якдигар алоrаманданд ва он бо силсилаи асабияю
хилтb ба низом оварда мешавад.
Хун ва зулола яке аз намуд[ои махсуси бофта[оеанд, ки он[о ма[сули мезенхима буда, бо якxоягии бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок му[ити дохилии
организмро ташкил мекунанд. Дар раванди инкишоф раг[ои хунгард ва хуне, ки дар
он[о [аракат мекунанд, нисбат ба раг[ои зулолавb ва зулола пештар ба вуxуд омадаанд. Хун ва зулола бофта[ои моеъ мебошанд. Хун ба назар ношаффоф ва сурхи
якранг менамояд. Аммо омeзиши муфассали он нишон додааст, ки вай асосан аз
моеъи шаффофи беранг, яъне аз хунобаи хун (плазма) иборат аст ва дар он миrдори
ни[оят зиёди [уxайра[ои хун мавxуд аст. Ма[з [амин [уxайра[о хунро ношаффоф
мекунанд. Ранги баъзе [уxайра[о бенур аст. {уxайра[ои сурхи хун эритросит[о
мебошанд. Он[о дар хун хеле бисёранд ва аз [амин сабаб, ба хун ранги сурх мебахшанд. {уxайра[ои беранги хун, яъне [уxайра[ои сафеди хун лейкосит ном доранд. Лейкосит[о метавонанд аз таркиби хун ба зулола ва аз зулола ба хун гузаранд.
Хун ва зулола аз xи[ати вазифа ва ирсият бо бофтаи пайвасткунанда алоrаи муста[кам доранд. Мар[алаи аввали пайдоиши [амаи [уxайра[ои хун аз бофта[ои махсуси пайвасткунандаи зулолавb ва миелоидb оuоз ёфта, пас аз тахсисшавb ба таркиби хун дохил мешаванд ва дар он xо вазифа[ои худро иxро мекунанд. Лейкосит[о
метавонанд, ки аз rабати девори раг[ои хунгард баромада, ба таркиби бофтаи пайвасткунанда дохил шаванд ва дар он xой вазифа[ои асосии худро иxро намоянд.
Хуxайра[ои хун пас аз болиu шудан ва иxрои вазифа нобуд мешаванд.
ХУН. Хун аз моддаи байни[уxайравb — хуноба (плазма) ва аз [уxайра[ои дар
хуноба муаллаr xойгиршуда иборат аст. Ба [уxайра[ои хун эритросит[о, лейкосит[о ва тромбосит[о (лав[ача[ои хун) дохил мешаванд (наrшаи 115). Дар хун 55—
60 фоизи [аxми онро хуноба ва 40—45 фоизашро [уxайра[ои хун ташкил мекунанд.
Аз 5 то 9 фоизи вазни баданро хун ташкил мекунад. Дар бадани одаме, ки 70 кг вазн
дорад, ба [исоби миёна rариб 5—5,5 л хун мавxуд аст.

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

170

Наrшаи 115. Молишаки хуни одам.
Бо усули Романовский ва Гимза ранг карда шудааст.х900.
1- эритросит[о; 2- лимфосит[о; 3- моносит; 4лейкосити

нейтрофилb;

5-

лейкосити

эозинофилb; 6- лейкосити базофилb;

7-

лав[ача[ои хун.

ВАЗИФА{ОИ ХУН. Хун дар организми одам вазифа[ои кашонидани модда[ои uизоb, му[офизат, нафаскашb, uизогирb ва [омеостазb (нисбатан доимb будани му[ити дохилb)-ро иxро мекунад. Вазифаи кашонидан ва uизогирии хун дар
он аст, ки ба воситаи хун модда[ое, ки [уxайра[о истеъмол мекунанд, модда[ое, ки
дар натиxаи мубодилаи модда[о пайдо мешаванд ва хормон[оро ба [уxайра[о бурда мерасонанд ва аз он xо модда[оеро, ки [уxайра[о хориx мекунанд, xаббида гирифта, ба берун мебарорад. Фаъолияти нафаскашии хун аз он иборат аст, ки хун аз
шуш оксигенро rабул карда, ба [амаи [уxайра[ои бадан бурда мерасонад ва аз
[уxайра[о дуоксиди карбонро гирифта, аз организм хориx мекунад. Вазифаи
му[офизатии хун он аст, ки сироятнопазирии хилтb ва [уxайрагиро таъмин менамояд. Хун бо якxоягии силсилаи асаб ва [ормон[о ба доимb мондани му[ити дохилии организм иштирок мекунад.
ХУНОБАИ ХУН (ПЛАЗМА). Хунобаи хун асосан аз об иборат аст, ки дар он
пайвастаги[ои органикb ва uайриорганикb хал шудаанд. Қариб 93 фоизи хуноба об
буда, 7—10 фоизаш моддаи хушк аст, ки аз он 6,6—8,5 фоизро сафеда ва 1,5—3,5
фоизро модда[ои дигари органикию пайвастаги[ои минералb ташкил мекунанд. Ба
сафеда[ои асосии хунобаи хун албумин[о, глобулин[о ва фибриноген дохил мешаванд. Дар таркиби глобулин[о подтан[о (антитела[о) мавxуд [астанд. Рн-и хунобаи
хун ба 7,36 баробар аст. Таркиби химиявии хунобаи хун дар китоби биохимия ва
физиология муфассал навишта шудааст.
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{УXАЙРА{ОИ ХУН
ЭРИТРОСИТ{О. Эритросит[о ё xисмча[ои сурхи хуни одам ва [айвоноти
ширхeр дар таркибашон ядро надоранд. Ядро ва бисёр узввора[ои эритросит дар
раванди инкишофи таърихb ва фардb нест шудаанд.
Вазифаи асосии эритросит[о кашонидани оксиген ба [уxайра[о ва дуоксиди
карбон аз [уxайра[о мебошад, ки бо ин ро[ вазифаи нафаскаширо таъмин мекунад.
Ин вазифаи эритросит[о ба воситаи рангдонаи махсус — гемоглобин, ки сафедаи
мураккаб буда, дар таркибаш о[ан дорад, таъмин карда мешавад. Ғайр аз ин, эритросит[о барои ба [уxайра[о кашонидани аминокислота[о, подтан[о (антитела[о),
модда[ои доругb ва за[рнок иштирок мекунанд.
Миrдори эритросит[о дар хуни марди комил аз 3,9 • 1012 то 5,5 • 1012 дар 1 литр
ва дар зан[о аз 3,7 • 1012 то 4,9 • 1012 дар 1 литр аст. Шумораи эритросит[о дар одамони солим вобаста аз синусол, таъсири [ормон[о ва таъсири омил[ои му[ити зист
гуногун мешавад. Масалан, [ормон[ои xинсии занона инкишофи эритросит[оро
боз медоранд, аз ин сабаб дар зан[о шумораи эритросит[о нисбатан камтар аст.
ШАКЛ ВА СОХТИ ЭРИТРОСИТ{О. Эритросит[ои одаму [айвоноти ширхeр
дар таркиби хуноба муаллаr буда, шакли гирда ва аз ду тараф фурeхамида доранд,
ки онро дискосит меноманд (наrшаи 116). Дискосит[о rариб 80 фоизи шумораи
эритросит[ои хунро ташкил мекунанд. Бо ёрии микроскопи электронb муайян карда
шудааст, ки дар таркиби хун боз дигар шакл[ои
эритросит, мисли планосит[о (сат[и [амвор доранд),
стоматосит[о (гунбазшакл), зиншакл, дучуrурчадор,
сферосит[о (курашакл) ва эхиносит[о (хоршакл)
мавxуд [астанд. Ду намуди охирин ба эритросит[ои
пир мансуб мебошанд. {ангоми дар эритросит[о кам
шудани АТФ [уxайра[о шакли дискосит ва эхиноситро мегиранд. {ангоми аз муйраг[ои танг гузаштан эритросит[о шакли худро иваз мекунанд.
Наrшаи 116. Шакл[ои гуногуни эритросит[о дар зери
микроскопи электронии аксбардоранда: 1- дискосит[о; 2- макросит[о; 3-4- эхиносит[о; 5- стоматосит[о; 6- сферосит[о.
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Rутри эритросити одам аз 7,1 то 7,9 мкм буда, uафсиаш дар минтаrаи канорb
1,9—2,5 мкм ва дар марказ 1 мкм-ро ташкил мекунад. Дар хуни одами солим андоза[ои номбурда 75 фоизи [амаи эритросит[о — нормосит[оро ташкил мекунанд.
Эритросит[ои калонтар — макросит[о 12,5 фоиз буда, 8 мкм андоза доранд. Эритросит[ои боrимондаро, ки аз 6 мкм [ам хурдтаранд, микросит[о меноманд. Сат[и
эритросити ало[идаи одам 125 мкм квадратb буда, [аxмаш 90 мкм кубb мебошад.
Агар миrдори миёнаи хуни одамро 5,5 литр пиндорем, онго[ сат[и умумии [амаи
эритросит[о дар хуни мавxуда 3500—3700 м квадратиро ташкил мекунад.
Пардан плазмагии эритросит[о 20 нм uафсb доранд. Дар сат[и берунии пардаи
плазмагии эритросит фосфолипид[о, кислотаи сиалb, подзот[ои (антиген[ои)
олигосахаридb ва сафеда[о xойгир буда, дар сат[и дохилиаш фермент[о, гликопротеид[о ва гемоглобин мавxуд [астанд.
Дар гиалоплазмаи эритросит[о донача[ои гемоглобинро, ки 4—5 нм андоза
доранд, бо ёрии микроскопи электронb дидан мумкин аст. Дар таркнби эритросит[о
60 фоиз об ва 40 фоиз моддаи хушк мавxуд аст. 95 фоизи моддаи хушкро гемоглобин ва 5 фоизашро модда[ои дигар ташкил мекунанд. Дар эритросити хуни одам ду
намуд гемоглобинро фарr мекунанд. НвА дар эритросити одамони комил ва НвҒ
дар эритросити xанин дида мешавад. {ангоми таваллуд шудани кeдак гемоглобини

НвF 80 фоиз ва НвА 20 фоиз аст. Дар одамони болиu НвА 98 фоиз ва НвF 2 фоизро
ташкил мекунад. Дар [олати ба баъзе бемори[о дучор шудан намуди дигари гемоглобин пайдо шуданаш мумкин аст, ки он бо таркиби сафедааш аз дигар гемоглобин[о фарr мекунад. Дар хуни одами солим uайр аз эритросит[ои болиu боз эритросит[ои xавон, ки 1—5 фоизро ташкил мекунанд ва гемоглобини кам доранд, мушо[ида мешавад. Он[о бо ранг[ои турш ва асосb наuз рангомез мешаванд, ки
он[оро ретикулосит меноманд. Давомнокии [аёти эритросит[о дар таркиби хуни
одам то 120 шабонарeзро ташкил мекунад. {ар шабонарeз дар организми одам
rариб 200 млн эритроbит[о вайрон шуда, нобуд мешаванд. Дар ин [олат гемоглобин ба глобин ва гурe[и гемин xудо мешавад. О[ане, ки дар ин ваrт озод мешавад,
боз аз сари нав барои эритросит[ои нав истифода мешавад. Дар пиронсолагb фаъолияти фермент[ои эритросит ва мубодилаи газ[о суст мешавад.
ЛЕЙКОСИТ{О. Хусусият[ои умумb ва таснифи лейкосит[о. Лейкосит[о ё
xисмча[ои сафеди хун ядро дошта, шакли доимb надоранд. {амаи лейкосит[о ба ду
гурe[и калон xудо мешаванд: лейкосит[ои доначадор, ки гранулосит[о ном доранд
ва лейкосит[ои бедона, ки агрунолосит[о номида мешаванд. Гранулосит[о, дар на-
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вбати худ, мувофиrи хосияти донадориашон ва бисёрrисма будани ядро[ояшон боз
таrсим мешаванд. Вобаста ба рангомезишшавb бо ранг[ои турш, асосb ва бетараф
лейкосит[ои доначадорро ба эозинофил, базофил ва нейтрофил xудо мекунанд
(наrшаи 117).
Наrшаи 117. Сохти лейкосит[ои доначадор дар зери микроскопи электронb. А- нейтрофил; Б- эозинофил;
В- базофил; 1- [иссача[ои ядро; 2- xисмчаи хроматини
xинсb; 3- uурeшачаи ибтидоb; 4- uурeшачаи дуюмин; 5uурeшачаи эозинофил; 6- uурeшачаи базофил; 7- rисми
канории бе узввора; 8- патмeякча[о.

Гурe[и лейкосит[ои бедонача бо набудани донача[о дар ситоплазма ва яклухтии ядро фарr мекунанд. Ингуна лейкосит[о ба лимфосит[о ва моносит[о xудо
карда мешаванд ва он[о вазифа[ои гуногунро иxро мекунанд.
{амаи лейкосит[о курашакл мебошанд. Дар одами ба камолот расида, дар як
литри хунаш 3,8 • 109—9 • 109 адад лейкосит[о [аст. Миrдори лейкосит[о вобаста ба
rабул кардани uизо ва шиддати кору ме[нати фикрb гуногун мешавад. Лейкосит[о
фаъолона xой иваз карда метавонанд, дар ин [олат дар лейкосит[о пой[ои rалбакb
ба вуxуд меояд ва [уxайра[о шакли худ ва шакли ядроро иваз мекунанд. Лейкосит[о rобилияти аз байни [уxайра[ои эндотеляи раг[ои хунгард баромадан ва дар
моддаи асосии бофтаи пайвасткунанда xойгиршавиро доранд. Суръати [аракати
лейкосит[о аз [арорат ва му[ити моддаи байнихуxайравb вобаста аст. Самти харакати лейкосит[о аз омил[ои гуногун вобаста аст ва таъсири модда[ои химиявb —
хемотаксис омили му[имтарин ба [исоб меравад. {ангоми вайроншавии модда[ои
таркиби бофта[о модда[ое пайдо мешаванд, ки нисбат ба лейкосит[о барангезанда
мебошанд. {ангоми дар раг[ои хунгард [аракат кардани хун он лейкосит[оро ба
[амаи узв[ои организм мебарад ва дар он узв[о фаъолияти лейкосит[о зо[ир мешаванд. Навъ[ои муайяни лейкосит[о дар му[офизати организм иштирок мекунанд
(микроб[ои зиёноварро фуру мебаранд — фагоситоз, модда[ои бегона ва rисм[ои
нобудшудаи [уxайра[оро безарар мегардонанд). Лейкосит[о инчунин дар пайдоиши сироятнопазирии хилтию [уxайравb иштирок мекунанд, ки ин вазифаи му[ими
он[о аст.
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ЛЕЙКОСИТ{ОИ ДОНАЧАДОР. Лейкосит[ои доначадори нейтрофилb. Ингуна лейкосит[о курашакл буда, rутри он[о дар хуни нав гирифташуда 7—9 мкм мебошад. {ангоми дар сат[и шишаи ашёмонb тайёр кардани молишаки хун лейкосит[о якrадар па[н шуда, rутрашон то 10—12 мкм мешаванд.
Дар хуни одами ба камол расида ин навъи лейкосит[о назар ба дигар навъи
лейкосит[о бисёртаранд. Миrдори нисбии нейтрофил[о дар хун 65—75 фоиз аст.
Ситоплазмаи нейтрофил[о аз таъсири кислота[о наuз ранг мегирад, яъне туршхо[
мебошад. Дар ситоплазмаи он[о донача[ои ни[оят хурд [астанд, ки шумораашон аз
50 то 200 донаро ташкил меди[анд. {ангоми бо ранги азур-эозин рангомезиш кардан донача[о ранги бунафшро мегиранд, яъне он[о ранг[ои кислотагb ва асосиро
якxоя rабул мекунанд. Вобаста ба сохт ва таркиби химиявb ду намуди асосии донача[о: донача[ои азурофилb ва нейтрофилиро фарr мекунанд. Донача[ои азурофилb
[ангоми бавуxудоии нейтрофил[о тезтар пайдо мешаванд, аз ин сабаб он[оро донача[ои ибтидоb меноманд. Ингуна донача[о дар [уxайра[ои xавони [оло тахсиснашуда бисёртар [астанд ва [ангоми тахсиси [уxайра миrдори ингуна донача[о кам
мешаванд.
Дар нейтрофил[ои болиu миrдори донача[ои азурофилb 10—12 фоизи [амаи
донача[оро ташкил мекунад ва андозаашон 0,4—0,8 мкм аст. Ин донача[о аз
xи[ати таркиби химиявиашон ба лизосома[ои ибтидоb монанд мебошанд, чунки
дар таркиби он[о фермент[ои фосфатаза, дегидрогеназа, протеаза ва uайра вуљуд
доранд. Донача[о курашакл ва тухмшакл мебошанд. Донача[ои нейтрофилb [ангоми инкишофи нейтрофил ба вуxуд меоянд ва, барои [амин [ам, ин донача[оро донача[ои дуюмин меноманд. {ангоми тахсиси [уxайра миrдори ингуна донача[о зиёд мешаванд. Дар нейтрофили болиu миrдори донача[о 80—90 фоизи [амаи донача[оро ташкил мекунад. Қутри донача[ои болиu 0,1—0,3 мкм аст ва ин донача[о
курашакл ва тухмшакл мебошанд. Андозаи донача[ои xавон калонтар: 0,2—0,4 мкм
аст. Дар таркиби донача[ои нейтрофилb фермент[ои фосфатаза, катиони асоси сафеда[о, фагоситин, лактоферин, лизосим ва аминопептидаза мавxуд аст. Фарrи донача[ои нейтрофилb аз донача[ои азурофилb дар он аст, ки дар таркиби донача[ои
нейтрофилb фермент[ои лизосомалb ва пероксидаза мавxуд нестанд.
Дар ситоплазмаи нейтрофил[о узввора[ои митохондрb, дастго[и Голxи ва
тeри эндоплазмагb камтар [астанд. Ғайр аз ин дар ситоплазмаи он[о иштимолот[ои
карбогидриддор (гликоген) ва чарб вуxуд доранд.
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Ядрои нейтрофил[о хроматини зич xойгиршуда доранд. Хроматин асосан дар
наздикии пардаи ядро xойгир аст ва хроматинро аз ядроча фарr кардан мушкил аст.
Нейтрофил[ои болиu ядрои 2—3 [иссадор доранд ва он[о ба якдигар бо пулакча[ои
борик пайвастанд ва он[оро нейтрофил[ои бисёр [иссаи доначадор меноманд. Ингуна нейтрофил[о 60—65 фоизи [амаи лейкосит[ои нейтрофилиро ташкил мекунанд. Қисми кам (3—5 фоиз)-и лейкоbит[ои нейтрофилиро лейкоbит[ои ядрояшон
rаламчашакли доначадор ташкил мекунанд. Ядрои ин [уxайра[о шакли rаламча,
наъл ё [арфи S-ро дорад. Ғайр аз ин, боз дар таркиби хуни одам нейтрофил[ои
xавони доначадор [астанд, ки ядрои он[о лубиёшакл аст. Таносуби ин се намуди
нейтрофил[о барои муайян намудани бемори[о (дар табобатхона[о) а[амияти
му[им дорад. Масалан, зиёдшавии нейтрофил[ои xавон ва нейтрофил[ои ядроашон
rаламчашакл аз он ша[одат меди[анд, ки организм хуни бисёре талаф додааст ва
дар узв[ои хунофар раванди бавуxудоии [уxайра[ои хун зиёд шудаанд. Дар ядрои
нейтрофил[ои мард ва зан фарrияте мушо[ида мешавад. Дар ядрои нейтрофил[ои
зан[о [амсафари ядро (сателлит) мавxуд аст, ки он бо ядро часпида мебошад. Тахмине [аст, ки дар таркиби [амсафари ядро як донаи Х-хромосома xойгир шудааст
ва, аз [амин сабаб, ин хромосомаро хромосомаи xинсb меноманд. {амсафари ядро
асосан шакли чeбчаи наuораро дорад. Дар молишак[ои хун мавxуд будан ё набудани [амсафари ядро ба кадом xинс мансуб будани хунро муайян мекунад ва ин
а[амияти амалb дорад. {уxайра[ои доначадори нейтрофилb [уxайра[ои
xойивазкунанда мебошанд, яъне он[о [аракаткунандаанд. Нейтрофил[о як шакли
доимb надоранд. Он[о бо «пой[ои» rалбакиашон [уxайра[оеро, ки девор[ои
ни[оят тунуки раг[ои хунгард аз он[о иборатанд, тела меди[анд ва аз даруни он[о
баромада, ба фосила[ои байни [уxайра[ои [аргуна бофта[ои организми одам дохил
мешаванд.
Лейкосит[о организмро аз бемори[ои гузаранда, яъне аз бемори[ои сирояткунанда му[офизат мекунанд ва роли фавrулодда му[им бозидани лейкосит[оро
[аётшиноси маш[ури рус И. И. Мечников баён карда буд. И. И. Мечников дар
натиxаи мушо[ида[ою таxриба[ои бисёр муrаррар кард, ки адади ни[оят бисёри
лейкосит[о ба сeи [амон бофтае, ки микроб[ои касалиовар зарар расондаанд, [аракат карда, ин микроб[оро бо пой[ои rалбакиашон и[ота карда, ба дохили ситоплазма равон мекунанд ва дар он xой он[оро [азм мекунанд. Ин вазифае, ки барои
нейтрофил[о хос аст, И. И. Мечников кашф карда, фагоситоз номид, ки маънояш
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«[уxайрахeр» аст. {амин тавр, И. И. Мечников назарияи фагоситозро кашф карда,
ба омeзиши хосият[ои му[офизаткунандагии хун ибтидо гузошт.
ЛЕЙКОСИТ{ОИ ДОНАЧАДОРИ ЭОЗИНОФИЛB. Ин лейкосит[о аз лейкосит[ои нейтрофилb калонтаранд. Қутри лейкосит[ои эозинофилb дар хуни нав гирифташуда 9—10 мкм буда, [ангоми молишак тайёр кардан rутри он[о ба 12— 14
мкм мерасад. Миrдори лейкосит[ои эозинофилb дар хуни одам аз 1 то 5 фоизи
[амаи лейкосит[оро ташкил мекунад. Дар ситоплазмаи ингуна лейкосит[о ду навъ
донача[о мавxуд [астанд. Донача[ое, ки андозаашон 0,5—1,5 мкм аст, тухмшакл ва
бисёрпа[лу буда, бо ранги турш рангомезиш мешаванд. Ин донача[о дар таркибашон сафедаи махсус, ки аз аргинин бой аст, доранд; аз ин сабаб, он[о бо ранги турш
рангомезиш мешаванд. Дар таркиби донача[о фермент[ои гидролитикb ва пероксидаза [астанд, ки он[о [амчун лизосома[о хизмат мекунанд. Ферменти пероксидаза
дар донача[ои xавон якхел xойгир мебошад ва дар донача[ои болиu бошад фаrат
дар rисми канории донача xойгир аст. Дар донача[о фермент[ои лизосим ва фагоситин мушо[ида намешаванд. Андозаи навъи дуюми донача[о аз 0,1 мкм [ам хурдтаранд ва курашакл мебошанд. Ингуна донача[о дар таркибашон ферменти фосфатазаи турш ва арилсулфатаза доранд. {ангоми тахсисшавии [уxайра шумораи ингуна донача[о кам мешаванд. Дар лейкоcит[ои эозинофилb узввора[о суст инкишоф ёфтаанд.
Се намуди гуногуни лейкосит[ои эозинофилb: эозинофил[ои ядроашон
бисёрrисма, rаламчашакл ва xавонро фарr мекунанд. Ядрои эозинофил[ои
бисёрrисма, чун rоида, аз ду ва баъзан аз се rисм иборат аст, ки ин rисм[о ба якдигар бо пайвастаги[ои борик алоrаманд мебошанд. Го[- го[ навъи rаламчашакл ва
xавон [ам вомехeранд, ки ядрои он[о ба ядрои лейкосит[ои нейтрофилb монандb
доранд. Ядрои эозинофил[о асосан аз гетерохроматин иборат буда, ядроча надоранд. Эозинофил[о назар ба нейтрофил[о хеле суст xой иваз мекунанд. Лекин эозинофил[о rобилияти аз раг[ои борики хунгард баромаданро низ доранд. Эозинофил[о rобилияти фагоситозb дошта бошанд [ам, ин фаъолият нисбат ба нейтрофил[о сусттар мебошад. Эозинофил[о дар му[офизати организм (аз сафеда[ои бегона ва аллергент[о) иштирок мекунанд.
Агар ба организм сафедаи бегона дохил шавад, шумораи эозинофил[о аз [исоби маuзи сурхи устухон зиёд мешаванд. Эозинофил[о омили махсус хориx мекунанд, ки раванди xудошавии гистаминро аз [уxайра[ои базофилb ва фарбе[ суст
мегардонад. Фермент[ои эозинофил модда[ои базофилиеро, ки бофта[о [осил кар-
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даанд, вайрон мекунанд. Масалан, арилсулфатаза анафилаксин ва гистаминазаю
гистаминро вайрон мекунанд. {ангоми дар хун зиёд шудани [ормони адреналин ва
АКТГ-и [ипофиз миrдори эозинофил[о дар хун кам мешаванд, ки ин равандро эозинопения меноманд. Шумораи эозинофил[о дар як шабонарeз гуногун мешаванд:
шабона шумораи он[о зиёд шуда, рeзона кам мешаванд. Ин дигаргунb аз кортизон
ва глюкокортикоиди дар организм [осилшуда вобастагb дорад. Эозинофил[о дар
таркиби хуни раг[ои хунгард [амагb 3—8 соат истода, баъд ба таркиби бофтаи
пайвасткунандаи узв[о гузашта, дар он xо вазифаи худро иxро мекунанд.
ЛЕЙКОСИТ{ОИ ДОНАЧАДОРИ БАЗОФИЛB. Базофил[ои доначадор дар хуни нав гирифташуда 9 мкм ва [ангоми молишак тайёр намудан 11 —12 мкм rутр доранд. Дар хуни одам базофил[о 0,5—1,5 фоизи [амаи лейкосит[оро ташкил мекунанд. Дар ситоплазмаи базофил[о донача[ои нисбатан калонтари курашакл ё бисёрпа[лу мушо[ида мешавад. Андозаи ин донача[о 0,5 то 1,2 мкм мебошад. {ангоми бо ягон ранг рангомезиш кардан донача[о бо [амон ранг [амранг намешаванд,
ки ин хусусияти донача[оро метахромазия меноманд. {амранг нашудани донача[о
(бо ранги рангомезиш кардашуда) аз гепарини таркиби донача[о вобаста аст. Гепарин дар об тез [ал мешавад, аз ин сабаб [ангоми тайёр намудани муста[зар[о дар
он rисми ситоплазмаи базофил[о, ки донача[о xойгир шуда буданд, шаффоф мешаванд, яъне гепарин [ал шудааст.
Дар таркиби донача[ои базофил[о гистамин, сератонин, пероксидаза, фосфатазаи турш, гистидиндекарбоксилаза барин фермент[о [астанд. Дар таркиби ситоплазмаи базофил[о uайр аз донача[ои базофилb, боз донача[ои азурофилb низ [астанд, ки [амчун лизосома[о фаъолият доранд.
Ядрои базофил[о нисбат ба нейтрофилу эозинофил[о, [ангоми рангомезиш,
пасттар ранг мегиранд ва курашакл мебошанд. Дар ситоплазмаи базофил[о [амаи
узввора[о мавxуданд. Базофил[о дар мубодилаи гистамин ва гепарин иштирок мекунанд. Базофил[ои доначадор [амчун [уxайра[ои фарбе[и бофтаи пайвасткунанда
гепарин ва гистамин [осил карда, ихроx мекунанд, ки он[о барои танзими бастани
хун ва гузаронидани модда[ои гуногун (аз раг[ои хунгард) ёрb мерасонанд. Базофил[о боз дар таассури сироятнопазирии организм, махсусан дар таассуре, ки ба
аллергия мансуб аст, иштирок мекунанд. Базофил[о бо подтан[ои (антитела[ои)
махсус — иммуноглобулин[ое, ки дар хун мавxуд [астанд, бо осонb пайваст мешаванд. Сафеда[ои бегона яъне подзот[о (антиген[о), ки ба организм дохил шудаанд,
подтан[оро (антитела[оро) ба вуxуд меоранд ва он[о ба базофил[о таъсир расони-
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да, донача[ои он[оро нест менамоянд. Дар натиxа гистамин xудо шуда, ба раг[ои
хунгард таъсир расонида, rутри он[оро васеъ мекунонад, ки ин ба варамкунии
узв[о оварда мерасонад. Базофил[о rобилияти сусти фурeбарb (фагоситозb) доранд.
ЛЕЙКОСИТ{ОИ БЕДОНА (АГРОНУЛОСИТ{О). ЛИМФОСИТ{О. Дар хуни
одамони ба камолрасида лимфосит[о 20—35 фоизро ташкил мекунанд. Андозаи
лимфосит[о вобаста ба синнусол таuйир меёбад. Дар хуни одам лимфосит[ои хурд
(rутрашон 4,5—6 мкм), лимфосит[ои миёна (rутрашон 7— 10 мкм) ва лимфосит[ои
калон (rутрашон аз 10 мкм зиёдтар) вуxуд доранд. Лимфосит[ои калон асосан дар
таркиби хуни бача[ои навзод ва кeдакон мушо[ида мешавад. Дар таркиби хуни
одамони ба камолрасида ин навъ лимфосит[о мавxуд нестанд.
Лимфосит[о ядрои курашакл ва лубиёшакл дошта, рангро наuз rабул мекунанд, яъне наuз рангомезиш мешаванд. Дар ситоплазмаи баъзе лимфосит[о миrдори
ками донача[ои азурофилb мушо[ида мешавад. {ангоми мушо[идаи хуни одамони
ба камолрасида дар зери микроскопи электронb чор навъи [уxайра[о, яъне
[уxайра[ои хурди равшан, [уxайра[ои хурди ситоплазмаашон тира, [уxайра[ои
миёна ва плазмосит[оро мушо[ида менамоянд.
Дар хуни одам аз хама бисёр — 70—75 фоизи [амаи лейкосит[оро лимфосит[ои хурди ситоплазмаашон равшан ташкил мекунанд. Қутри ингуна [уxайра[о
то 7 мкм буда, ядрои курашакли як rисмаш фурухамида дорад. Хроматин дар rисми
атрофи ядро xойгир аст. Дар ситоплазмаи равшан миrдори ками рибосома[ои озод
ва полисома[о мушохида мешавад, лекин тeри эндоплазмагb, сентросома[о, дастго[и Голxи ва митохондрия[о кам вомехуранд. Дар ситоплазма [убобча[о ва лизосома[о бисёр [астанд (наrшаи 118). Узввора[о асосан дар rисми фурухамидаи ядро
xойгир мебошанд.
Лимфосит[ои хурди ситоплазмаашон тира rариб 12—13 фоизи [амаи лимфосит[ои хунро ташкил мекунанд ва 6—7 мкм rутр доранд. Хроматин зич xойгир
шуда, ядрочаи калон дорад. Ситоплазмае, ки ядроро рeйкаш кардааст, ранги тира
дорад. Дар ситоплазма миrдори рибосома[о бисёранд, лекин дигар узввора[о, аз
xумла митохондрия кам мушо[ида мешавад.
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Наrшаи 118. Сохти лимфосит
дар

зери

микроскопи

электронb.

1- ядро; 2- рибосома[о; 3- микропатмeякча[о; 4- маркази [уxайра (сентриола[о); 5- дастго[и Голxи; 6- митохондрия[о.

Лимфосит[ои [аxман миёна 10—12 фоизи [амаи лимфоbит[ои хуни одамро
ташкил мекунанд. Қутри он[о то 10 мкм аст. Ядрои [уxайра[о курашакл ва лубиёшакл буда, баъзан пардаи ядро ангуштмонанд аст ва rисми фурухамида дорад.
Хроматин дар ядро ковок xойгир буда, дар rисми атрофи ядро хроматин[ои ба [ампечидашуда зичтар xойгиранд. Ядроча наuз намоён аст. Дар ситоплазма найчахои
тeри эндоплазмаи дурeшт ва суфта мавxуданд, Маркази [уxайра, дастго[и Голxи,
рибосома[ои озоду полисома[о асосан дар па[луи rисми фурухамидаи ядро xойгир
мебошанд. Андозаи митохондрия[о майдатаранд. Шумораи лизосома[о нисбатан
кам аст.
Плазмосит[о дар хуни одам rариб 1—2 фоизро ташкил мекунанд. Аломати
асосин ин [уxайра[о дар он аст, ки дар атрофи ядро [ама ваrт найча[ои тeри эндоплазмагии дурeшт xойгир аст. Аз xи[ати тахсиси [уxайра[о ва вазифаи таассуроти
му[офизатb ду намуди асосии Т ва В-лимфосит[оро фарr мекунанд.
Лимфосит[ое, ки тобеъи uадуди чоuар мебошанд (Т-лимфосит[о), аз
[уxайра[ои танагии маuзи сурхи устухон пайдо шуда, ба воситаи хун ба uадуди
xоuар дохил мешаванд ва дар он xой таассури сироятнопазприи [уxайравb ва танзими сироятнопазирии хилтиро таъмин мекунанд. Бо усули сироятнопазирb дар
байни Т-лимфосит[о ду гурe[и асосии лимфосит[оро ошкор кардаанд. Гурe[и якум
киллер[о мебошанд, ки [уxайра[ои муассири (эффектории) сироятнопазирии
[уxайравb ба [исоб мераванд. Ба гурe[и дуюм Т-лимфосит[ое дохил мешаванд, ки
он[о фаъолияти В-лимфосит[оро ба низом меоранд. Дар байни он[о Т-хелпер[о ва
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Т-супрессор[оро фарr мекунанд. Т-хелпер[о хосияти подзот[оро (антиген[оро)
фарr кардан ва бисёртар ба вуxуд овардани подтан[оро (антитела[оро) дорад. Тсупрессор[о фаъолияти подтан[осилкунии В-лимфосит[оро суст мекунанд. Тлимфосит[о ба воситаи модда[ои махсуси [алшаванда—лимфокин[о ба Влимфосит[о таъсир мерасонанд. Т- лимфосит[о лимфокин[оро [осил мекунанд.
В-лимфосит[о аз [уxайра[ои танагии маuзи сурхи устухон пайдо мешаванд.
Вазифаи асосии ингуна лимфосит[о аз он иборат аст, ки он[о сироятнопазирии
хилтиро таъмин мекунанд. Плазмосит[ое, ки аз В-лимфосит[о ба вуxуд омадаанд,
сафеда[ои махсуси му[офизаткунанда — иммуноглобулин[о (антитела[о) [осил
мекунанд, ки он[о ба таркиби хун дохил мешаванд.
Тадrиrот[ое, ки бо ёрии мнкроскопи электронb иxро шудаанд, нишон меди[анд, ки дар ситоплазмаи В-лимфосит[о тeри дурeшти эндоплазмагb бисёр инкишоф ёфтааст. Дар ситоплазмаи Т-лимфосит[о миrдори лизосома[о бисёртар аст.
Т- лимфосит[о ва ядрои он[о нисбат ба В-лимфосит[о майдатар буда, гетерохроматин бисёр доранд. Ин ду [уxайра бо фермент[ои худ аз якдигар фарr мекунанд. Давомнокии [аёти лимфосит[о аз якчанд [афта то якчанд солро дарбар мегирад.
МОНОСИТ{О. Дар хуни нав гирифташуда моносит[о назар ба лейкосит[о калонтар (9—12 мкм) мебошанд, дар молишак[о сат[и он[о васеъ шуда, ба 18—20
мкм мерасад. Дар таркиби хуни одам миrдори моносит[о 6—8 фоизи [амаи лейкосит[оро ташкил мекунад. Ядрои моносит[о гуногуншакл ва таuйирёбандаанд. Ядро
лубиёшакл, наълшакл, бисёр[иссаи пурзачадор аст ва rисм[ои фурухамида дорад.
Хроматин дар ядро баробар xойгир буда, баъзан
хроматин дар зери пардаи ядро бисёртар xамъ мешавад (наrшаи 119).
Наrшаи 119. Сохти моносит[о.
А- сохти моносит дар зери микроскопи электронb; Бакси моносит дар зери микроскопи электронb х15000; 1ядро; 2- рибосома[о; 3- патмeякча[о; 4- лизосома[о; 5- дастго[и Голxи; 6- митохондрия[о; 7- [убобча[ои пиноситозb.
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Дар таркиби ядрои моносит[о як ё якчанд ядроча[ои хурд мавxуданд. {ангоми бо усули Романовскию Гимза рангомезиш кардан ситоплазмаи моносит[о ранги
пасти осмониро rабул мекунад. Дар ситоплазма миrдори зиёди [убобча[ои фурубаранда мавxуданд. Ғайр аз ин, дар ситоплазма митохондрия[ои андозаашон майдатар ва тeри дурeшти эндоплазмагb мавxуданд. Моносит[ои хун ба силсилаи макрофагии организм дохил мешаванд. Моносит[о аз моносит[ои ибтидоии маuзи сурхи устухон пайдо мешаванд. Моносит[о дар таркиби хун аз 36 то 104 соат зиндагb
карда, пас ба макрофаг мубаддал мегарданд ва аз хун баромада, ба таркиби бофта[ои пайвасткунанда мегузаранд (наrшаи 120).
Наrшаи 120. Тахсиси моносит[о ба
макрофаг[о.
І- моносит; ІІ – моносити тахсисёбанда;
ІІІ – макрофаг[ои болиu; 1- ядро; 2- рибосома[о; 3- патмeякча[о; 4- лизосома[о; 5- дастго[и Голxи; 6- митохондрия[о; 7- [убобча[ои
пиноситозb; 8- фаголизосома[о.

ЛАВ{АЧА{ОИ ХУН (ТРОМБОСИТ{О). Дар таркиби хуни одам лав[ача[ои [ун
беранг ва хурд-хурд буда, курашакл, тухмшакл ва дукшакл мебошанд. Лав[ача[ои
хун ин rисм[ои xудошудаи беядрои ситоплазмаи [уxайра[ои калони маuзи сурхи
устухон — мегакариосит[о мебошанд, ки 2—3 мкм андоза доранд. Лав[ача[ои хун
дар молишак[ои хун гурe[-гурe[ мушо[ида мешаванд, чунки он[о rобилияти ба
[амдигар часпиданро доранд. Дар таркиби 1 л хуни одам аз 200 • 109 то 300 • 109
лав[ача[ои хун мавxуданд. {ар як лав[ача аз гиаломера, ки асоси лав[ача[о буда,
дар дохили он донача[о — грануломера[о xойгиранд, ташкил шудааст(наrшаи 121).
Донача[о бо ранги азур ранг гиранд [ам, дар таркибашон хроматин надоранд.
Дар таркиби донача[о боз донача[ои хурдеро, ки 0,2 мкм андоза доранд, бо ёрии
микроскопи электронb дидан мумкин аст ва он[оро а-донача[о меноманд. Ин донача[оро аз дигар донача[о, ки дар таркибашон серотонин доранд, фарr мекунанд.
Ғайр аз ин, дар таркиби донача[о митохондрия ва гликоген [ам мавxуд аст.
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Наrшаи 121. Сохти лав[ача[ои хун дар зери микроскопи электронb. А-буриши уфуrb; Б- буриши барrад; 1- парда бо гликокаликс; 2- найча[о ва фурeравии парда; 3- филамент[ои фаъол; 4микронайча[о; 5- силсилаи тубулярb; 6- α –uурeшача[о; 7- β- uурeшача[о; 8- митохондрия[о; 9uурeшача[ои карбогидратb; 10- uурeшача[ои ферретин; 11- лизосома[о; 12- пероксисома[о.

Гиаломер[о дона надоранд. Дар таркиби он[о нах[ои нозук ва дастаи аз 10—
15 микронайча[о иборат, ки шакли лав[ача[оро ниго[ медоранд, мавxуд [астанд.
Лав[ача[ои хун шоха[ои андоза ва uафсиаш гуногунро ба вуxуд меоранд. {ангоми
бо усули Романовскию Гимза рангомезиш кардан панx навъи лав[ача[ои хунро
фарr мекунанд: 1) лав[ача[ои xавони гиаломери базофилb ва ягон-ягон дона[ои
азурофилb дошта; 2) лав[ача[ои болиuе, ки гиаломерашон паст ранг шудааст, донача[ои азурофилb бисёртар доранд; 3) лав[ача[ои пири хира, ки ранги тираи бунафш
доранд; 4) лав[ача[ои нобудшаванда, ки хокистарранг мебошанд; 5) лав[ача[ои
бузургxуссае, ки андозаашон аз андозаи лав[ача[ои дигар 2—3 маротиба калонтар
буда, донача[ояшон ранги бунафш доранд.
Лав[ача[ои хун дар басташавии хун иштирок мекунанд. Лахта[ои хун, ки дар
натиxаи бастани фибриноген дар вакти xаро[ати раг[о пайдо мешаванд, тромб ном
доранд. Тромб xойи xаро[ати рагро ма[кам карда, хунравиро бозмедорад ва бо
[амин организмро аз талаф додани хун му[офизат мекунад. Хунобае, ки дар ваrти
бастани хун фибриноген надорад, зардоб номида мешавад. Дар хунобаи хун сафедаи махсус — фибриноген мавxуд аст, ки rобилияти шах шуданро дорад. Дар таркиби хун ферменти тромбоген [аст, ки аз таъсири ферменти тромбокиназаи лав[ача
ба ферменти фаъоли тромбин мубаддал мешавад. Лав[ача[ои хун rариб 5—8
шабонарeз умр мебинанд.
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ФОРМУЛАИ ЛЕЙКОСИТ{О. ТАСВИРИ ХУН (ГЕМОГРАММА). Дар амалиёти тиб таxзияи хун а[амияти му[им дорад. Дар беморхона[о таxзияи таркиби химиявии хун, миrдори эритросит[о, лейкосит[о, гемоглобин, тобоварии эритросит[о, суръати такшиншавии эритросит[о ва uайраро та[rиr мекунанд. Дар таркиби
хуни одамони солим [уxайра[ои хун миrдори муайяни муносибати байни[амдигарb доранд, ки онро тасвири хун меноманд. Барои муайян намудани саломатии одам [исоб кардани миrдори лейкосит[о а[амияти ни[оят калон дорад. Дар
хун таносуби муайяни фоизи навъ[ои xудогонаи лейкосит[оро нисбат ба тамоми
лейкосит[ои таркиби хун формулаи лейкоситb меноманд.
ТАҒЙИРОТИ СИННУСОЛИИ ХУН. {ангоми таваллуд шудан ва ла[за[ои аввали баъди таваллуд миrдори эритросит[о нисбат ба миrдори эритросит[ои хуни
одамони комил зиёдтар буда, дар як литр 6,0—7,0 • 1012-ро ташкил меди[анд. Дар
шабонарeз[ои аз 10-ум то 14-уми баъди таваллуд миrдори эритросит[о ба миrдори
эритросит[ои хуни одамони комил баробар мешаванд. Пас аз ин миrдори эритросит[о дар хуни кeдак о[иста-о[иста кам шудан мегиранд ва ин камшавии эритроситхо то 3—6 мо[агb давом мекунад, ки ин равандро камхунии табиb меноманд.
{ангоми ба балоuат расидани xавонон эритросити хуни он[о ба миrдори эритросити хуни одамони калонсол баробар мешавад. Дар хуни кeдакон андозаи эритросит[о гуногун буда, миrдори макросит[о ва ретикулосит[о нисбатан зиёдтаранд.
Дар таркиби хуни он[о боз эритросит[ои ибтидоии ядродор низ мушо[ида мешаванд.
Миrдори лейкосит[ои хуни кeдакони навзод зиёдтар буда, дар як литр 10—30
• 109-ро ташкил меди[анд. Дар давоми ду [афтаи баъд аз таваллуд миrдори лейкосит[ои хуни кeдакон то 9—15 • 10э дар як литр кам мешаванд. Дар 14—15 солагb
миrдори лейкосит[о ба миrдори лейкосит[ои хуни калонсолон баробар мешавад.
Таносуби миrдори нейтрофил[о ва лимфосит[о дар хуни кeдакони навзод ба
миrдори нейтрофил[о ва лимфосит[ои хуни калонсолон баробар аст. Дар
шабонарeз[ои аввали баъди таваллуд миrдори лимфосит[о зиёдтар шуда, миrдори
нейтрофил[о кам шудан мегиранд ва дар шабонарeзи чоруми баъди таваллуд
миrдори ин лейкосит[о ба [амдигар баробар мешаванд, ки ин равандро чорчиликшавии якуми табиb лейкосит[о меноманд. Пас аз ин боз зиёдшавии лимфосит[о ва
камшавии нейтрофил[о то 1—2 солагии кeдак давом мекунад ва дар ин айём лимфосит[о 65 фоиз ва нейтрофил[о 25 фоизро ташкил мекунанд. Аз нав камшавии
лимфосит[о ва зиёдшавии нейтрофил[о ва миrдоран ба [амдигар баробаршавии ин-

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

184

гуна лейкосит[о дар чорсолагии кeдак ба амал меояд, ки ин чорчиликшавии дуюмини табиb ба [исоб меравад. О[иста-о[иста камшавии миrдори лимфосит[о ва зиёдшавии нейтрофил[о то ба балоuат расидани кeдакон давом мекунад ва ба
миrдори ингуна лейкосит[ои одамони калонсол баробар мешавад.
ЗУЛОЛА (Лимфа). Зулола моеъи зардчатоб буда, табиати сафедагb дорад. Зулола аз зулолаоба ва [уxайра[ои сафеди хун иборат аст. Зулолаоба аз xи[ати таркиби химиявb бо хунобаи хун наздик буда, фаrат сафеда кам дорад. Дар таркиби зулолаоба сафедаи албумин нисбат ба глобулин зиёдтар аст. Як rисми сафеда[оро
фермент[ои диастаза ва липаза ташкил мекунанд. Дар таркиби зулолаоба uайр аз
сафеда[о боз rанд[ои оддb, чарб[ои бетараф, АгаС1, МаСОз ва дигар пайвастаги[ое, ки дар таркибашон калсий, магний ва о[ан доранд, дохил [астанд.
Дар таркиби зулола аз [ама бисёртар лимфосит[о (98 фоиз) ва моносит[о мушо[ида мешаванд. Баъзан дар таркиби зулола эритроситхо [ам вомехeранд. Зулола
дар зулоламуйраг[о бофта[о ва узв[о ба вуxуд меояд. Дар натиxаи таъсири
омил[ои гуногун ва фишори интизо[b (осмосb) аз таркиби бофта[о ба зулоламуйраг[о rисмат[ои зулолаоба доимо дохил мешаванд. Зулола аз зулоламуйраг[о ба
зулолараг[о гузашта, ба зулолагире[[о дохил мешавад. Дар зулолагире[[о зулола
аз модда[ои бегона ва микроб[о тоза карда мешавад. Зулола пас аз тозашавb ба зулолараг[ои калонтар гузашта, аз он xо ба хун дохил мешавад. Таркиби зулола доимо таuйир ёфта меистад. Вобаста аз xойгиршавb зулолаи канорb (то лимфагире[[о),
зулолаи мобайнb (баъд аз зулолагире[[о гузаштан) ва зулолаи марказb (маxро[и
зулолагузари rафаси сина ва маxро[и рости зулолагузар)-ро фарr мекунанд. Раванди ба вуxуд омадани зулола ба раванди аз хун ба му[ити байни[уxайрагb гузаштани об ва дигар модда[о ва [осилшавии моеъи байни[уxайрагb зич алоrаманд аст.
ХУНОФАРB. Пайдоиш ва болиuшавии [уxайра[ои хунро хунофарb меноманд. Хунофарие, ки дар даври xанинb ба амал омада, [амчун бофта хунро [осил
мекунад, хунофарии даври xанинb ва раванди таxдиди табии хунро хунофарии пас
аз xанинb меноманд. Инкишофи эритросит[оро — эритроситопоэз, инкишофи лейкосит[ои донадорро — гранулоситопоэз, инкишофи лав[ача[ои хунро — тромбоситопоэз, инкишофи моносит[оро — моноситопоэз, инкишофи лимфосит[оро —
лимфоситопоэз меноманд.
ХУНОФАРИИ XАНИНB. Инкишофи хун, [амчун бофта, дар xанин аввал дар
rабати девори халтаи зардb, пас дар xигар, маuзи сурхи устухон, uадуди xоuар, испурч ва дар зулолагире[[о ба вуxуд меояд.
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ХУНОФАРB ДАР RАБАТИ ДЕВОРИ ХАЛТАИ ЗАРДB.
Дар одам ин навъи хунофарb дар охири [афтаи дуюм ва аввали [афтаи сеюми
инкишофи xанин оuоз меёбад. Аз мезенхимае, ки дар таркиби rабати девори халтаи
зардb мавxуд аст, зоиш[ои хун ва раг[о пайдо мешаванд, ки он[оро xазирача[ои
хунофар меноманд. {уxайра[ои мезенхимаи маркази xазирача[ои хунофар, ки шохадор буда, ба [амдигар пайваст [астанд, о[иста-о[иста аз якдигар xудо мешаванд
ва курашакл шуда, ба [уxайра[ои танагии хун мубаддал мешаванд. {уxайра[ои
канории xазирача[ои хунофар бошанд дарозрeя шуда, ба якдигар пайваст мешаванд ва ба [уxайра[он бофтаи рeйпeшкунандаи раг[ои хунгард — эндотелия табдил меёбанд. Як rисми [уxайра[ои танагb тахсис шуда, ба хуxайра[ои ибтидоии
хун (бласт[о) мубаддал мешаванд. Аксарияти [уxайра[ои ибтидоии хун бо усули
митозb таrсим шуда, ба эритробласт[ои ибтидои табдил меёбанд, ки он[о [аxми
калон доранд ва он[оро мегабласт[о меноманд. Дар натиxаи дар ситоплазмаи
бласт[о xамъ шудани гемоглобин аввал эритробласти полихроматофилb ва баъд
эритробласти оксифилb пайдо мешавад, ки дар ситоплазмааш гемоглобин бисёр
аст.
Дар баъзе эритробласт[ои ибтидоb ядро ба rисм[о таrсим шуда, аз [уxайра
бароварда мешавад ва дар баъзеи эритробласт[о ядро боrb мемонад. Дар натиxа
эритросит[ои ибтидоии ядродор ва беядро ба вуxуд меоянд, ки аз нормосит[о бо
андозаи худ фарr мекунанд. Ингуна эритросит[оро мегалотсит меноманд. Ин усули
хунофариро хунофарии мегалобластb меноманд. Чунин навъи хунофарb фаrат ба
даври xанинb хос аст. Баъзан [ангоми ба бемории саратони хун гирифтор шудан
хунофарии мегалобластb аз нав амал мекунад. Ғайр аз хунофарии мегалобластb дар
rабати девори халтаи зардb боз хунофарии нормобластb оuоз меёбад, ки он аз
бласт[о ва эритробласт[ои дуюмин ба вуxуд меояд. Аввал бласт[о ба эритробласт[ои полихроматофилb ва баъд ба нормобласт[о, ки аз он[о эритробласт[ои
дуюмии (нормосит[о) ба вуxуд меоянд, табдил мешаванд. Андозаи эритробласт[ои
дуюмин ба эритросит[ои одами комил баробаранд. Инкишофи эритросит[о дар
rабати девори халтаи зардb, дар дохили раг[ои хунгарди ибтидоb ба амал меоянд,
яъне инкишофи дохилирагb мебошад (наrшаи 122).
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Наrшаи 122. Хунофарии xанинb.
А- хунофарb дар rабати девори халтаи зардb; 1-[уxайра[ои мезенхимавb; 2- [уxайра[ои
эндотелии раг[о; 3- [уxайра[ои ибтидоии хун-бласт[о; 4- таrсимшавии бласт[о; Б- буриши
барrади xазирача[ои хунофари xанини 8,5 шабонарeза; 1- ковокии раги хунгард; 2- [уxайраи
эндотелb; 3- [уxайра[ои хунофар; 4- таrсимшавии [уxайра[ои хунофар; 5- шаклофарии
[уxайра[ои хуни ибтидоb; 6- энтодерма; 7- астари спланхнотома; В- инкишофи эмбриобласт[о
дар дохили раги хунгарди xанини 13,5 шабонарeза; 1- эндотелия; 2- эритробласти ибтидоb; 3эритробласти базофилb; 4- эритробласти полихроматофилb; 5- эритробласти оксифилb; 6- эритробласти оксифилии ядроаш нобудшуда; 7- ядрои xудошудаи эритробласт; 8- ядрои нормобласт;
9- эритросити дуюмин; Г- хунофарb дар дохили маuзи сурхи устухони xанини одами дарозии танаш 77 мм. 1- эндотелияи раги хунгард; 2- [уxайра[ои xавони хун; 3- нейтрофил; 4- эозинофил.

Бласт[ое, ки дар беруни раг[ои хунгард мондаанд (яъне бласт[ои
берунирагb) тахсис ёфта, ба нейтрофилу эозинофил[о табдил меёбанд. Баъзе
[уxайра[ои танагие, ки дар дохили раг[ои хунгард мондаанду тахсис нашудаанд,
бо хун якxоя шуда, ба дигар узв[ои xанин мегузаранд ва, баъд, ба [уxайра[ои хун
ё ба [уxайра[ои бофтаи пайвасткунанда тахсис мешаванд. Пас аз тахфифи (редуксияи) халтаи зардb xигар вазифаи узви хунофариро муваrrатан иxро мекунад.
ХУНОФАРB ДАР XИГАР. Xигар таrрибан дар синни 3— 4 [афтагии инкишофи xанин ба вуxуд омада, дар синни 5 [афтагии инкишофи xанин ба маркази
хунофарb мубаддал мешавад. Хунофарb дар беруни муйраг[ои xигар ба амал меояд. Сарчашмаи дар xигар пайдошавии [уxайра[ои хун [уxайра[ои танагb мебошанд, ки он[о аз rабати девори халтаи зардb ба воситаи хун ба xигар дохил шудаанд. Аз хуxайра[ои танагb аввал бласт[о ба вуxуд омада, пас он[о тахсис шуда, ба
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эритросит[ои дуюмин мубаддал мешаванд. Дар як ваrт бо пайдошавии эритросит[о
лейкосит[ои доначадор (аз [ама бисёртар нейтрофил[о ва эозинофил[о) [ам ба
вуxуд меоянд. Ғайр аз эритросит[о ва лейкосит[ои доначадор дар xигар боз
[уxайра[ои калонтарини хун — мегакариосит[о ба вуxуд меоянд. Дар охир[ои
даври инкишофи xанин хунофарb дар xигар ба охир мерасад.
ХУНОФАРB ДАР ҒАДУДИ XОҒАР. Ғадуди xоuар дар охир[ои синни якмо[агии инкишофи xанин ба вуxуд меояд. Дар айёми думо[агии xанин дар байни
[уxайра[ои рeйпeшкунандаи он [уxайра[ои танагb, ки бо хун дохил шудаанд,
пайдо мешаванд. {уxайра[ои танагb тахсис шуда, ба лимфосит[о ва Т-лимфосит[о
мубаддал мешаванд. Т-лимфосит[о асосан дар минтаrаи канории uадуди xоuар
xойгир мешаванд.
ХУНОФАРB ДАР ИСПУРЧ. Испурч дар охири синни якмо[агии инкишофи
xанин ба вуxуд меояд. Аз [уxайра[ои танагие, ки бо хун ба испурч дохил шудаанд,
[амаи намуд[ои [уxайра[ои хун [осил мешаванд ва, аз ин сабаб, испурчро [ангоми
инкишофи xанин узви [аматарафаи хунофар меноманд. Дар испурч пайдошавии
эритроситу лейкосит[ои доначадор аз [ама бисьёр дар синни панxмо[агии инкишофи xанин мушо[ида мешавад. Пас аз синни панxмохагии инкишофи xанин дар
испурч асосан лимфосит[о [осил мешаванд.
ХУНОФАРB ДАР ЗУЛОЛАГИРЕ{{О. Зулолагире[[о дар синни 7—8 [афтагии инкишофи xанин ба вуxуд меоянд. Дар ин айём ба таркиби зулолагире[[о ба
воситаи хун [уxайра[ои танагb дохил мешаванд, ки аз он[о дар натиxаи
тахсисшавb эритросит[о, лейкосит[ои доначадор ва мегакариосит[о [осил мешаванд. Баъдтар дар натиxаи аз [ад зиёд ба вуxуд омадани лимфосит[о бавуxудоии
дигар [уxайра[о (ба монанди эритросит[о ва лейкосит[ои доначадор) камтар (фишурда) мешаванд. {уxайра[ои моrабли Т ва В-лимфосит[о ба воситаи хун дар
синни 16 хафтагии инкишофи xанин ба зулолагире[[о дохил мешаванд. Он
хуxайра[о тахсис шуда, ба лимфобласт[о (лимфосит[ои калон) ва пас ба лимфосит[ои миёна ва хурд мубаддал мегарданд. Тахсиси Т ва В-лимфосит[о дар
минтаrа[ои тобеъи Т ва В-лимфосит[ои зулолагире[[о ба вуxуд меоянд.
ХУНОФАРB ДАР МАҒЗИ СУРХИ УСТУХОН. Маuзи сурхи устухон дар синни думо[агии инкишофи xанин пайдо мешавад. {уxайра[ои якумини хун дар
маuзи сурхи устухон дар синни 12 [афтагии инкишофи xанин ба вуxуд меоянд. Дар
ин айём аз [ама бисёртар [уxайра[ои эритробласт ва [уxайра[ои моrабли лейко-
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сит[ои доначадор [осил мешаванд. Аз [уxайра[ои танагии маuзи сурхи устухон
[амаи [уxайра[ои хун ба вуxуд меоянд. Як rисми [уxайра[ои танагии маuзи сурхи
устухон тахсис нашуда, ба воситаи хун ба таркиби бофта[о ва узв[ои дигар мегузаранд ва дар он xой[о ба [уxайра[ои хун ва [уxайра[ои бофтаи пайвасткунанда тахсис мешаванд. {амин тавр, маuзи сурхи устухон ба узви марказии [аматарафаи хунофар табдил меёбад ва ин вазифаи худро то охири умри организм иxро мекунад.
Маuзи сурхи устухон боз дигар узв[ои хунофарро бо [уxайра[ои танагb таъмин
мекунад.
ХУНОФАРИИ БАЪД АЗ ТАВАЛЛУД. Баъд аз таваллуд шудан хунофарb дар
бофта[ои махсуси хунофари миелоидb ва лимфоидb ба вуxуд меояд. Аз бофта[ои
миелоидb эритросит[о, лейкосит[ои доначадор, лав[ача[ои хун, моносит[о ба
вуxуд омада, [уxайра[ои бофтаи лимфоидb тахсис шуда, Т, В-лимфосит[о ва
плазмосит[о [осил мешаванд. Хунофарии баъд аз таваллуд ин таxдиди табиии
[уxайра[ои хун мебошад. Ба вуxуд омадани эритросит[о, лейкосит[ои доначадор,
моносит[о, [уxайра[ои моrабли Т ва В-лимфосит[о ва лав[ача[ои хунро миоелопоэз меноманд. Дар таркиби бофтаи миелоидb [уxайра[ои танагии хун ва
[уxайра[ои бофтаи пайвасткунанда мавxуд [астанд. Миелопоэз дар таркиби бофта[ои миелоидие, ки дар эпифизи устухон[ои найчашакл ва ковоки[ои устухон[ои
исфанxb xойгиранд, [осил мешавад. {уxайра[ои танагb ба воситаи хун ба таркиби
uадуди xоuар, испурч ва зулолагире[[о дохил шуда, ба лимфосит[о мубаддал мешаванд, ки ин равандро лимфопоэз меноманд.
Бофтаи лимфоидb асосан се вазифа: ба вуxудоварии лимфосит[о, плазмосит[о ва аз таркиби бофта[о баровардани [уxайра[ои мурдаю модда[ои
таxзияшударо иxро мекунад. Бофта[ои лимфоидb, миелоидb ва ретикулb навъ[ои
гуногуни бофтаи пайвасткунанда мебошанд.
Ғадуди xоuар аз бофтаи рeйпeшкунанда ва пайвасткунанда иборат аст.
{уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунанда моддаи тимозин тарашшe[ мекунанд, ки ба
[уxайра[ои танагb таъсир расонида, он[оро ба Т-лимфосит[о мубаддал менамоянд.
Дар зулолагире[[о ва испурч хуxайра[ои ретикулярb микромухит ташкил мекунанд, ки он барои зиёд шудан ва тахсиси [уxайра[ои Т ва В-лимфосит[о дар
минтаrаи Т ва В-и ин узв[о шароит фаро[ам меоваранд. {уxайра[ои танагb хеле
кам таrсим мешаванд. Аз ин хуxайра[о [амаи [уxайрахои хун ба вуxуд меоянд. Ин
rобилияти [уxайра[ои танагиро якумин маротиба бофташиноси рус А. А. Максимов дар аввал[ои асри XX муайян карда буд. Дар замони [озира ба воситаи усули
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[осил намудани колонаи [уxайра[о он тадrиrот[ои А. А. Максимов аз нуrтаи назари илмb тасдиr карда шуд. Тадrиrоти таркиби колонаи [уxайра[о нишон дод, ки
[уxайра[ои он ба ду самт тахсис шуда, [амаи [уxайра[ои хунро ба вуxуд меоранд
(наrшаи 114).
{ОСИЛШАВИИ ЭРИТРОСИТ{О. {осилшавии эритросит[оро эритроситопоэз меноманд. Эритросит[о асосан дар маuзи сурхи устухон [осил мешаванд. {ангоми инкишофи маuзи сурхи устухон эритросит[о назар ба дигар [уxайра[ои хун
пештар [осил мешаванд ва мар[ала[ои проэритробласт (эритросити ядродор),
эритробласт (эритробласт[ои ранги ишrордeст, эритробласт[ои бисёрранга ва
эритробласт[ои ранги туршхо[), ретикулосит ва эритроситро аз сар мегузароианд.
{ангоми гузариш аз як мар[ала ба мар[алаи дигар хурдшавии андозаи [уxайра[о,
зичшавии ситоплазма, нестшавии ядро, камшавии миrдори КРН, uуншавии гемоглобин ва наuз rабул кардани ранги турш мушо[ида карда мешавад. Проэритробласт[о ядрое доранд, ки он курашакл мебошад ва андозааш калон аст; он инчунин
ядрочаи хурд дорад. Хроматин дар таркиби ядро якхела xойгир шудааст. Ин навъ
[уxайра[о то 15 мкм андоза доранд.
Проэритробласт[о дар маuзи сурхи устухон дар як xой 2— 4 донагb xойгир
мешаванд. Он[о дар мe[лати 8—12 соат таrсим шуда, аз он[о [уxайра[ои курашакли андозаашон 10— 12 мкм [осил мешаванд. Дар таркиби проэритробласт[о
миrдори КРН зиёд аст, аз ин сабаб он[о ранги ишrориро наuз rабул мекунанд. Ядрои ингуна [уxайра[о курашакл буда, наuз рангомезиш мешаванд. Ингуна
[уxайра[о эритробласт[ои ранги ишrордeст ном гирифтаанд. Дар ситоплазмаи ингуна [уxайра[о митохондрия[о кам буда, андозаашон гуногун мебошанд. Рибосома[о дар ситоплазмаи [уxайра[о баробар xойгир шудаанд. Миrдори тeри
эндоплазмагb кам мебошанд. Эритробласт[ои ранги ишrордeст тез-тез таrсим шуда, [уxайра[ои хурдтари андозаашон 8—10 мкм-ро [осил мекунанд, ки ситоплазмаи ин [уxайра[о rобилияти rабули ранги ишrориро о[иста-о[иста гум карда, бо
ранг[ои асосb ва турш рангомезиш мешаванд. Ин раванд аз uуншавии гемоглобин
дар ситоплазмаи [уxайра[о вобастагb дорад. Вобаста ба аломати рангrабулкунb
ингуна [уxайра[оро эритробласт[ои бисёрранга меноманд. Фарrи эритробласт[ои
бисёрранга аз эритробласт[ои ранги ишrордeст дар он аст, ки эритробласт[ои бисёрранга ядроча надоранд ва хроматин шакли муайян надошта, дар ядро баробар
xойгир шудааст.
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Пас аз якчанд маротиба таrсимшавb дар ситоплазмаи эритробласт[ои бисёрранга гемоглобин uун шуда, аз он[о эритробласт[ои ранги туршхо[ [осил мешаванд. Ингуна [уxайра[о дар аввал хосияти таrсимшавb доранд, лекин пас аз чанд
ваrт ядрои он [уxайра[о вайрон шуда, аз таркиби [уxайра бароварда мешаванд ва
[уxайра[о rобилияти дар оянда таrсимшавиро гум мекунанд. Ингуна [уxайра[о
аввал ба ретикулосит ва пас ба эритросит мубаддал мегарданд. Дар организми
болиu эритросит[о, чи тавре, ки дар боло гуфтем, [осил мешаванд. {ангоми аз организм бисёр хун рафтан эритросит[о аз [учайра[ои танагии маuзи сурхи устухон
[осил мешаванд. Дар шароити муrаррарb аз маuзи сурхи устухон ба хун фаrат ретикулосит[о ва эритросит[о мегузаранд.
{ОСИЛШАВИИ ЛЕЙКОСИТ{ОИ ДОНАЧАДОР. {амаи се навъи лейкосит[ои доначадор (нейтрофил[о, эозинофил[о ва базофил[о) аз [уxайра[ои танагии маuзи сурхи устухон [осил мешаванд. {уxайра[ои танагb якбора ба се самт( бо
ёрии мар[ала[ои мобайнb) тахсис шуда, се навъи лейкосит[ои доначадорро [осил
мекунанд. {ангоми аз як мар[ала ба мар[алаи дигар гузаштан андозаи [уxайра[о
хурд шуда, ядрои он[о таuйир ёфта, бисёр[исса мешаванд ва дар ситоплазмаи он[о
донача[ои ба худ хос xамъ мешаванд. {уxайра[ои танагb [ангоми гузариш аз
мар[ала[ои мобайнb ба миелобласт, пас ба промиелосит, миелосит, метамиелосит
ва, дар охир, ба лейкосит[ои доначадор мубаддал мешаванд.
Миелобласт[о [ангоми ба ягон лейкосити доначадор тахсис шудан аввал ба
промиелосит мубаддал мешаванд. Он[о [уxайра[ое мебошанд, ки андозаашон калон буда, ядрои курашакл ё тухмшакли сафед доранд ва дар таркиби ядро якчанд
ядроча мавxуд аст. Дар наздикии ядро маркази [уxайра (сентросома) xойгир мебошад. Дастго[и Голxи ва лизосома[о наuз инкишоф ёфтаанд. Дар ситоплазмаи
хуxайра[о донача[ои азурофилb, ки ба лизосома[о хос аст, xамъ мешаванд. Промиелосит[о бо усули митозb таrсим мешаванд, лекин дар ситоплазмаашон донача[ои ба худ хос надоранд.
Миелосит[ои нейтрофилb аз 12 то 18 мкм андоза доранд. Ин [уxайра[о бо
усули митозb тез-тез таrсим мешаванд ва дар ситоплазмаашон [амаи намуд[ои узввора[о мавxуд аст. Дар натиxаи якчанд маротиба таrсим шудан ядрои курашакл ё
тухмшаклашон дигаргун шуда, лубиёшакл мешаванд ва ядроча нест шуда, хроматин даuалнах мешавад. Ин гуна [уxайра[о дигар таrсим намешаванд ва он[оро метамиелосит[о меноманд. Дар ситоплазмаи ингуна [уxайра[о донача[ои ба худ хос
uун мешаванд. Агар дар таркиби хуни атрофb ингуна метамиелосит[о мавxуд бо-
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шанд, он[оро нейтрофил[ои шаклашон xавон меноманд. {ангоми болиuшавии ингуна [уxайра[о ядрои он[о шакли чeбчаи каxшударо мегирад. {уxайра[ое, ки чунии шакли ядро доранд, лейкосит[ои чeбчаядро ном гирифтаанд. Пас, ядрои ингуна [уxайра[о ба [исса[о xудо шуда, ба лейкосит[ои нейтрофилии сер[иссаядро
мубаддал мешаванд. Дар 14 - шабонарeз [уxайраи танагb ба лейкосити нейтрофили
доначадор мубаддал мешавад. Муддати таrсимшавb 7,5 шабонарeз буда, мар[алаи
баъдазмитозb бошад 6,5 шабонарeзро ташкил меди[ад. Миелосит[ои эозинофилb
курашакл буда, андозаашон 14— 16 мкм аст. Он бо сохти ядрояшон аз ядрои миелосити нейтрофилb кам фарr мекунанд. Ситоплазмаи ин хуxайра[о аз донача[ои хоси эозинофилb пур мебошад. {ангоми болиuшавb миелосит[о бо усули митозb
таrсим шуда, ядрои он[о ба худ шакли наълро мегирад. Ингуна [уxайра[оро метамиелосити эозинофилb меноманд. Ядро аз мобайнаш о[иста-о[иста ба ду rисм
таrсим шуда, байни [амдигар бо пулакчаи борик пайваста мешавад. Дар ин ваrт
дар ситоплазмаи [уxайра[о донача[ои ба он[о хос зиёд мешаванд. Дар ин айём
[уxайра[о rобилияти таrсимшавии худро гум мекунанд. Дар байни шакли
болиuдоштаи ингуна [уxайра[о лейкосит[ои доначадори чeбчаядро ва лейкосит[ои
донадори ядрои бисёр[иссаи дуrисмаро фарr мекунанд.
МИЕЛОСИТ{ОИ БАЗОФИЛB. Миелосит[ои базофилb нисбат ба миелосит[ои нейтрофилb ва эозинофилb камтар вомехeранд. Андозаи миелосит[ои
базофилb ба андозаи миелосити эозинофилb баробар буда, он[о ядрои курашакл
доранд, лекин ядроча надоранд ва хроматин дар таркиби ядро ковок xой гирифтааст. Дар ситоплазмаи миелосит[ои базофилb донача[ои ба худ хоси андозаашон
гуногун мавxуд [астанд, ки он[о дар об [ал мешаванд. {ангоми болиuшавb миелосит[ои базофилb аввал ба метамиелотсит ва баъд ба лейкосити базофилb мубаддал мешаванд.
{амаи миелосит[о, хусусан миелосити нейтрофилb rобилияти [аракат ва
фурубарb (фагоситозb) доранд. Дар организми болиu лейкосит[о аз [исоби
таrсимшавии миелосит[о таъмин карда мешаванд.
{ОСИЛШАВИИ МЕГАКАРИОСИТ{О ВА ЛАВ{АЧА{ОИ ХУН. Лав[ача[он
хун асосан дар маuзи сурхи устухон [осил мешаванд. Ин раванд аз [уxайра[ои
танагb оuоз ёфта, пас ба мар[ала[ои мобайнb мегузарад ва мегакариобласт [осил
мешавад. Дар натиxаи тахсисшавии мегакариобласт аввал промегакариосит ва пас
мегакариосит [осил мешаванд. Баъд аз ин rисм[ои ситоплазмаи мегакариосит
xудо-xудо шуда, аз он[о лав[ача[ои хун [осил мешаванд. Мегакариобласт[о
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[уxайра[ои калонтар буда, то 16 мкм андоза доранд. {ангоми молишаки маuзи
сурхи устухон тайёр кардан андозаи он[о боз калонтар мешаванд ва он[оро дар
зери микроскоп бо осонb дидан мумкин аст. Дар ситоплазмаи мегакариобласт[о
сентриола[о ва тeри суфтаи эндоплазмагb бисёр [астанд.
{ОСИЛШАВИИ МОНОСИТ{О. Моносит[о [ам монанди дигар [уxайра[ои
хун аз [уxайра[ои танагии маuзи сурхи устухон [осил мешаванд. {уxайра[ои
танагb аз мархала[ои мобайнb гузашта, ба монобласт ва промоносит ва, дар охир,
ба моносит мубаддал мешаванд.
{ОСИЛШАВИИ ЛИМФОСИТ{О. Лимфосит[о [ам [ангоми [осилшавb раванд[ои зеринро аз сар мегузаронанд: [уxайра[ои танагb, мар[ала[ои мобайнb,
лимфобласт, пролимфосит ва лимфосит. Хусусияти асосии лимфосит[о дар он аст,
ки он[о аз холати болиub боз ба [олати ибтидоb (бластb) та[сис шуда метавонанд.
Раванди тахсиси Т-лимфосит[о дар узв[ои хунофари атрофb аз бласт[о сар шуда,
аввал лимфосит[ои калон, миёна ва баъд лимфосит[ои фарrкунандаи киллер[о,
хелпер[о, супрессор[о ва Т-[уxайра[ои зе[нb [осил мешаванд. {уxайра[ои
моrабли В-лимфосит[о аввал ба плазмобласт[о, пас ба проплазмосит ва, дар охир,
ба плазмоситу В-[уxайра[ои зе[нb тахсис мешаванд.
БОФТА{ОИ ПАЙВАСТКУНАНДА
Ба ин гурe[и бофта[о бофта[ои аслан пайвасткунанда, бофта[ои пайвасткунандаи дорои хосияти махсус дошта ва бофта[ои пайвасткунандаи скелетb (таuоякb
ва устухонb) дохил мешаванд. {учайра[ое, ки шакли гуногун доранд ва моддаи
байни[уxайравие, ки аз тору нах[о ва моддаи асосии бешакл иборатанд, хоси бофта[ои пайвасткунанда мебошанд. Ба воситаи сохт ва хосият[ои физикавию химиявии моддаи байни[учайравb вазифа[ои гуногуни бофта[ои пайвасткунандаро муайян кардан мумкин аст.
ВАЗИФА{О. Бофта[ои пайвасткунанда вазифа[ои зеринро иxро мекунанд: 1)
вазифа[ои механикию такяго[b ва шаклофарb (бофта[ои пайвасткунанда узв[ои
дохилии организмро аз берун [амчун uилофак мепeшонанд ва ба таркиби узв[о дохил мешаванд); 2) вазифаи му[офизати узв[о ва организм (бофта[ои таuоякb ва
устухонb узв[оро и[ота карда, он[оро аз [аргуна таъсири берунb мухофизат мекунад, uайр аз ин баъзе [уxайра[ои бофта[ои пайвасткунанда кобилият доранд, ки
[аргуна xисм[ои бегона, масалан, [уxайра[ои мурда ва микроб[оро фурe бурда,
узв[о ва организмро безарар гардонанд); 3) вазифаи бо uизо таъмин намудани узв[о
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

193

(яке аз навъ[ои бофтаи пайвасткунанда, яъне бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок rариб дар таркиби [амаи узв[ои бадани одам вомехeрад. Ин бофта дар таркиби
девори раг[ои хунгард [ам мушо[ида мешавад, ки он дар мубодилаи модда[ои
байни хуну бофта[о фаъолона иштирок намуда, бо ин ро[ узв[оро бо uизо таъмин
мекунад); 4) вазифаи пайкарсозb — пластикb (бофта[ои пайвасткунанда вобаста ба
дигаргуншавии му[ити зист мутобиr мешаванд, ба таxдиди узв[о ва
барrароршавии узв[о (пас аз xаро[ат) иштирок намуда, дигаргун мешаванд.
БОФТАИ АСЛАН ПАЙВАСТКУНАНДА
ТАСНИФ. Бофтаи аслан пайвасткунандаро дар асоси муносибати [уxайра[ою
моддаи байни[уxайравb ва дараxаи ботартиб xойгиршавии тору нах[ои пайвасткунанда тасниф мекунанд. Бофтаи аслан пайвасткунандаро ба бофтаи пайвасткунандаи нахдор ва бофтаи пайвасткунандаи дорои хосияти махсусдошта xудо мекунанд.
Бофтаи пайвасткунандаи нахдорро ба бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок
ва бофтаи пайвасткунандаи нахдори зич xудо мекунанд. Дар навбати худ, бофтаи
пайвасткунандаи нахдори зич ба бофтаи пайвасткунандаи нахдори зичи шаклнабаста ва бофтаи пайвасткунандаи нахдори зичи шаклбаста xудо мешавад.
БОФТАИ ПАЙВАСТКУНАНДАИ НАХДОР.
БОФТАИ ПАЙВАСТКУНАНДАИ НАХДОРИ КОВОК.
Бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок rариб дар таркиби [амаи узв[ои бадани одам мавxуд аст, чунки ин бофта [амаи раг[ои хунгард ва зулолагузарро мушоиат мекунад ва пайкари бисёр узв[оро ба вуxуд меоварад. Бофтаи пайвасткунаидаи нахдори ковоки [ар як узв новобаста аз хосият[ои худ аз xи[ати сохт ба якдигар монанд мебошанд. Ин навъи бофта аз [уxайра[о ва моддаи байни[уxайравb
иборат аст (наrшаи 123).
Наrшаи 123. Бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок.
1- фибробласт; 2- макрофаг[о; 3тор[ои

шилмди[анда;

4-

нах[ои

чандирb; 5- лимфосит.
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{УXАЙРА{ОИ БОФТАИ ПАЙВАСТКУНАНДАИ НАХДОРИ КОВОК.
Дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок [уxайра[ои фибробласт,
макрофаг[о, плазмосит[о, [уxайра[ои фарбе[, [уxайра[ои чарбb, [уxайра[ои рангофар, [уxайра[ои адвентетсb, перисит[ои раг[ои хунгард, uайр аз ин лейкосит[ое,
ки аз хун ба таркиби бофта гузаштаанд, фарr
мекунанд. {учайра[ои бофтаи пайвасткунаидаи нахдори ковок аз сарчашма[ои гуногун
инкишоф меёбанд (наrшаи 124).

Наrшаи 124. {уxайра[ои бофтаи аслан пайвасткунанда. 1- фибробласт; 2- макрофаг; 3- [уxайраи
плазматикb; 4- [уxайраи фарбе[; 5- лимфосит; 6- нейтрофил; 7- [уxайраи чарбb; 8- эндотелиосит; 9- пересит; 10- [уxайраи адвентитсb; 11- тор[ои шилмди[анда; 12- нах[ои чандирb.

ФИБРОБЛАСТ{О. Фибробласт[о ё фибробластосит аз калимаи лотинии фибра — нах ва аз калимаи юнонии бластос - зоиш пайдо шудааст. Дар таркиби бофтаи
пайвасткунандаи нахдори ковок шумораи фибробласт[о хеле бисёранд ва он[о аз
xи[ати тахсис гуногун мебошанд. Фибробласт[о хосияти тавлифи сафеда[ои коллаген, эластин ва гликозаминогликан[о доранд ва он[оро [осил карда, аз [уxайра ба
моддаи байни[уxайравb хориx мекунанд. Фибробласт[о дар раванди инкишофи
xанин аз [уxайра[ои мезенхима инкишоф меёбанд ва баъди таваллуди тифл он[о аз
[уxайра[ои танагb [осил мешаванд.
Дар раванди тахсисшавb як катор [уxайра[о, ки он[оро дифферон меноманд,
ба вуxуд меоянд. Дар навбати аввал аз хуxайра[ои танагb [уxайра[ои нимтанагb
ва аз он[о [уxайра[ои каммахсусшуда [осил мешаванд. {уxайра[ои каммахсусшуда боз, дар навбати худ, ба фибробласт[ои махсус, ки [уxайра[ои болиu ва фаъол
мебошанд, мубаддал мешаванд. Дар охир аз фибробласт[ои махсус фибросит, фиброкласт ва миофибробласт[о хосил мешаванд. {осилшавии нах[о ва моддаи асосии
байни[уxайравb аз фаъолияти фибробласт[о вобаста аст. Ғайр аз ин, гeшт пуркардану си[атшавии xаро[ат ва дар атрофи xисм[ои бегона ба вуxуд омадани бофтаи
пайвасткунанда ба фаъолияти фибробласт[о вобаста аст. Фибробласт[ои каммах-
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сусшуда [уxайра[ои камшоха буда, ядрои курашакл ё тухмшакл ва ядрочаи хурдакак доранд ва дар таркиби ситоплазмаашон миrдори КРН бисёр аст. Дар раванди
инкишофи xанин фибробласт[ои каммахсусшуда аз [уxайра[ои мезенхима ба
вуxуд меоянд. Андозаи он[о 20—25 мкм-ро ташкил мекунанд. Дар ситоплазмаи ингуна [уxайра[о миrдори рибосома[ои озод ни[оят бисёр буда, митохондрия ва
тeри эндоплазмагb камтар мебошанд. Дастго[и Голxи [амчун найча[о, [убобча[о
дар як rисми ситоплазма xойгир мебошанд. Ба воситаи усули радиоавтография муайян карда шудааст, ки ингуна [уxайра[о фаъолияти сусти тавлифи сафеда[оро доранд. {уxайра[ои фибробласти каммахсусшуда бо усули митозb таrсим мешаванд.
Тахмин мекунанд, ки дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи на[дори ковок ду навъи
фибробласт[ои каммахсусшуда: куто[умр (якчанд [афта) ва дарозумр (якчанд мо[)
мавxуд [астанд.
Фибробласт[ои болиuи махсусшударо [ангоми дар болои шишаи ашёгузор
па[н кардан 40—50 мкм ва аз ин [ам калонтар андоза доранд. Он[о [уxайра[ои
фаъоли сафеда[осилкунанда мебошанд. Ядрои ингуна [уxайра[о равшани тухмшакл буда, 1—2 дона ядрочаи калон доранд. Дар ситоплазмаи он[о тeри
эндоплазмагb наuз инкишоф ёфтааст. Дастго[и Голxи дар ситоплазмаи [уxайра[о
ба мисли найчаю [убобча[о баробар xойгир шудааст. Митохондрия ва лизосома[о
дар ситоплазма муътадил мебошанд.
Дар ситоплазмаи фибробласт[ои махсусшуда КРН, сафеда[ои коллагену эластин ва гликозаминогликан[ою протеогликан[о ба амал меоянд, ки аз он[о моддаи
асосb ва нах[о [осил мешаванд (наrшаи 125).
Наrшаи
ни[уxайравb.

125.

Пайдошавии

моддаи

1-

фибробласт;

2-

бай-

занxири

полипептидb; 3- молекулаи тропоколлаген; 4- гликозамино-гликан[о; 5- молекулаи тропоколлагени
полимеризасияшуда; 6- протофибрилла; 7- дастаи
протофибрилла; 8- молекулаи эластин; 9- фибриллаи чандирb.

{ангоми кам будани оксиген дар таркиби [уxайра раванди тавлифи сафеда[о
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тезтар мешаванд. Дар rисми канории ситоплазмаи фибробласт[ои махсусшуда
нах[ои нозуки uафсиашон 5—6 нм xойгир [астанд, ки дар таркибашон сафедаи навъи актин ва миозин мавxуд аст ва [аракати [уxайра[о аз он сафеда[о вобаста аст.
Дар шароити муrаррарb фибробласт[о rобилияти сусти [аракаткунb ва
фурeбарии xисм[ои беxонро доранд. {ангоми аз як xой ба xои дигар [аракат кардан сат[и фибробласт[о [амвор ва андозаи он[о да[[о маротиба зиёд мешаванд.
Фибробласт[о дукшакл буда, шоха[ои rанотмонанд доранд. Дар таркиби ситоплазма узввора[о, [убобча[о, rатра[ои чарб ва донача[ои гликоген ба rадри камтар мушо[ида карда мешаванд. Тавлифи сафедаи коллаген ва модда[ои дигар дар
[уxайра[ои фибробласт ни[оят суст мебошад. Муайян карда шудааст, ки фибробласт[о ба миофибробласт[о мубаддал мешаванд, ки он[о аз xи[ати вазифа ба
[уxайра[ои мушаки суфта монанд хастанд, лекин фарrашон дар он аст, ки дар ситоплазмаи фибробласт[о тeри дурeшти эндоплазмагb наuз инкишоф ёфтааст. Ингуна [уxайра[о дар rисми гушт пуркардаистодаи xарохат ва дар rабати девори бачадон [ангоми [омиладорb мушо[ида карда мешаванд.
{ангоми пиронсолb (масалан, дар rабати девори бачадон) дар таркиби бофтаи
пайвасткунанда [уxайра[ои фиброкластро мушо[ида кардан мумкин аст, ки он[о
rобилияти зиёди фурeбарии xисм[ои бегонаро доранд ва дар нест кардани моддаи
байни[уxайрагb иштирок мекунанд. Дар ситоплазмаи фиброкласт[о микдори лизосома[о ни[оят бисёранд.
МАКРОФАГ{О ё rи макрофагосит[о аз калима[ои юнонии макрос - калон
ва фагос — фурe бурдан пайдо шудааст, ки маънои фурeбарии xисм[ои беxонро
дорад. Макрофаг[о [уxайра[ои оворагард (гумро[) мебошанд. Он[о rобилияти
зиёди фурeбарии xисм[ои беxонро доранд ва аз узввора[о бой мебошанд. Ин узввора[о xисм[ои ба [уxайра дохилшударо [азм мекунанд ва модда[ое [осил мекунанд, ки он[о ба муrобили бактерия[о ва модда[ои фаъоли биологb (пироген, интерферон ва лизосим) равона карда мешаванд. Баъди ба организм дохил шудани
сафеда[ои бегона (подзо[о) дар бадани одам ба муrобили подзо[о подтан[о [осил
мешаванд. Макрофаг[о [ангоми ба [уxайра[ои ба сироятнопазирb сало[иятдор
(лимфосит[о) васл шудан ба ин [уxайра[о хабари подзо[оро мерасонанд, ки он барои [осил шудани подтан[о лозим аст.
Макрофаг[о дар раванди инкишофи xанин аз [уxайра[ои танагb ба вуxуд меоянд. Дар узв[ое, ки раг[ои хунгард бисёр доранд, микдори макрофаг[о бисёр мебошанд. {ангоми газак кардани узв[о (дар он узв[о) миrдори макрофаг[о меафзоянд.
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Макрофаг[о курашакл, дарозрeя ва [амвор мешаванд. Пардаи плазмагии
[уxайра[ои макрофаг xин[о ва микропурзача[о доранд, ки ба воситаи он[о
[уxайра[о xисм[ои беxонро дошта фурe мебаранд. Дар сат[и пардаи плазмагии
макрофаг[о даррок[о (ресептор[о) мавxуданд, ки [уxайра[ои ба бемории саратон
(рак) дучоршуда, эритросит[о, Т ва В-лимфосит[о, подзо[о ва иммуноглобулин[оро
фарr мекунанд.
Макрофаг[о асосан як дона ядро доранд, лекин [ангоми якxоя шудани якчанд
макрофаг макрофаги бисёрядро (масалан, остеокласт[о) ба вуxуд меояд. Макрофаг[о ядрои курашакл, тухмшакл ё лубиёшакл доранд. Дар таркиби ядро донача[ои
калони хроматин мавxуд аст. Дар ситоплазмаи макрофаг[о лизосома[о, фагосома
ва [убобча[ои пиноситозb бисёр аст (наrшаи 126).

Наrшаи 126. Сохти макрофаг дар
зери микроскопии электронb.
1- ядро; 2- лизосомаи ибтидоb; 3лизосомаи дуюмин; 4- тeри эндоплазмавb; 5- микрошоха[ои ситоплазмавb.

Ғайр аз ин, дар таркиби ситоплазмаи макрофаг[о тeри эндоплазмагb,
митохондрия, дастго[и Голxи, иштимолот[о мавxуд [астанд. Макрофаг[о
ба таркиби моддаи байни[учайрагb омил[ои фаъоли хаётb ва фермент[о
(интерферон, лизосим, пиротен[о, протеаза[о, гидролаза[ои турш ва
uайра) ихроx мекунанд, ки он[о вазифа[ои гуногуни му[офизатии макрофаг[оро муайян мекунанд.
Макрофаг[о интерлейкини 1 [осил мекунанд, ки он ба лимфосит[о таъсир
карда, дар лимфосит[о тавлифи КДН-ро зиёд мекунад. Ғайр аз ин, омил[ои макрофаг[о ба Т-лимфосит[о таъсир карда, [осилшавии иммуноглобулин[ою тахсиси Т
ва В-лимфосит[оро метезонанд. {ангоми васлшавии макрофаг[ою подзо[о
xаббиши оксиген, сарфи глюкоза, мубодилаи чарб[о ва фаъолияти фурeбарии макрофаг[о меафзояд.
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МАФ{УМИ СИЛСИЛАИ МАКРОФАГB. Ба ин силсила [амаи [уxайра[ое, ки
rобилияти фурeбарии xисм[ои беxонро доранд, дохил мешаванд. Xисм[ои
фурeбурдашуда дар ситоплазмаи [уxайра[о дар натиxаи таъсири фермент[о [азм
мешаванд ва он модда[ое, ки ба xисми одам зараровар буданд, безарар карда мешаванд. Ба ингуна [уxайра[о [уxайра[ои гистиоситии бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок, [уxайра[ои ситорашакли раг[ои хунгарди xигар, макрофаг[ои озод ва
сабтшудаи узв[ои хунофар (маuзи сурхи устухон, испурч ва зулолагирех[о), макрофаг[ои шуш, макрофаг[ои дар rисми газак xамъшуда, остеокласт[о, микроглия[ои бофтаи асаб тааллуr доранд. {амаи ин [уxайра[о rобилияти фаъоли
фурeбарии xисм[ои беxонро доранд ва дар сат[и пардаи плазмагии худ даррок[ои
гемоглобинро фарrкунанда доранд. Ин [уxайра[о аз моносит[ои xавони маuзи сурхи устухон ва моносит[ои хун ба вуxуд меоянд.
Хосияти фурeбарие, ки дар раванди та[аввулот дар [уxайра[о ба вуxуд омадааст, [амчун [азмкунандаи дохили[уxайравb дар бисёр [уxайра[о боrb мондааст
ва он вазифаи му[офизатиро иxро менамояд. Ин равандро И. И. Мечников аввалин
шуда кашф кардааст ва e пешни[од кардааст, ки [амаи [учайра[ое, ки rобилияти
фурeбарии xисм[ои беxонро доранд, ба як силсила дохил карда, он силсиларо силсилаи макрофагb номида шавад. Силсилаи макрофагb олоти пурrуввати
му[офизатb доранд, ки ба таассуроти му[офизатии ма[аллb ва умумии xисми одам
иштирок мекунанд.
Силсилаи макрофагb аз тарафи механизм[ои ма[аллb ва [ам аз тарафи силсилаи асабу силсилаи uадуд[ои тарашшe[и дохилb танзим карда мешаванд. Дар
сол[ои 30—40-ум ин силсилаи му[офизаткунандаро силсилаи ретикулавию
эндотелb меномиданд. Дар ваrт[ои охир ин силсиларо силсилаи фурeбарии
мононуклеарb меноманд, лекин ба ин силсила [уxайра[ои бисёрядро (масалан, остекласт[о) дохиланд.
{УXАЙРА{ОИ ПЛАЗМАВB (ПЛАЗМОСИТ{О). Ин [уxайра[о сироятнопазирии хилтиро таъмин мекунанд. Он[о подтан[о, яъне сафедаи гаммаглобулинро
тавлиф мекунанд ва [ангоми ба организм дохил шудани подзо[о он[оро безарар мегардонанд. {уxайра[ои плазмавиро дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори
ковок, ки лав[ачаи аслии луобпардаи рeдаро ташкил мекунад, дар таркиби чарбпарда, дар таркиби бофта[ои пайвасткунандаи uадуди шир[осилкунанда ва uадуд[ои
оби да[он[осилкунанда, инчунин дар зулолагире[[о, испурч, маuзи сурхи устухон
ва uайра мушо[ида кардан мумкин аст. Плазмосит[о аз В-лимфосит[о ба вуxуд мео-
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янд. Ин [уxайра[о аз 7 то 10 мкм бузургb дошта, тухмшакл ва курашакл мебошанд.
Ядрои плазмосит[о тухмшакл ва курашакл буда, [аxман на он rадар калон мебошанд ва дар марказ xойгир шудаанд. Ситоплазмаи плазмосит[о ранги баланди
ишrорb (базофилb) доранд. Дар ситоплазмаи он[о тeри дурeшти эндоплазмагb хеле
инкишоф ёфтааст ва дар он[о тавлифи сафеда[о (подтан[о) ба вуxуд меоянд.
ХУXАЙРА{ОИ ФАРБЕ{. Дар ситоплазмаи ингуна [уxайра[о донача[ои махсусе [астанд, ки он[о донача[ои лейкосити базофилиро ба хотир меоранд. Ин
[уxайра[о доимияти му[ити дохилии бофтаи пайвасткунандаро танзим менамоянд.
{уxайра[ои фарбе[ дар сустшавии бастани хун, зиёдшавии садди xаббиш ([ангоми
газакшавии узв[о) ва дар инкишофи сироятнопазирb иштирок мекунанд.
Дар бадани одам [уxайра[ои фарбе[ rариб дар таркиби [амаи узв[о, ки дар он
xой rабати бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок мавxуд аст, вомехeранд
(наrшаи 127).

Наrшаи 127. Бофтаи пайвасткунандаи нахдори
ковок. Бо аналини кабуд ва орсеин ранг карда
шудааст.х400. 1- фибробласт; 2- [уxайра[ои
фарбе[; 3- дастаи тор[ои шилмди[анда; 4нах[ои чандирb; 5- моддаи байни[уxайравb.

Ингуна [уxайра[о асосан дар rабати девор[ои меъдаю рeда, бачадон, uадуди
шир[осилкунанда, uадуди xоuар ва бодомак бисёр [астанд. {уxайра[ои фарбе[ аксар ваrт гурe[-гурe[ дар самти раг[ои хунгард (муйраг[о, шараёнча[о, варидча[о
ва раг[ои хурди зулолагард) xойгир мешаванд. Ин [уxайра[о шакл[ои гуногун доранд. Он[о баъзе ваrт[о шакли номуайян дошта, го[е тухмшакл ва шохадор [астанд, ки [уxайра[о ба воситаи ин шоха[о [аракати амёбамонанд мекунанд.
Дар таркиби узв[ои одам андозаи ингуна хуxайра[о аз 4 то 14 мкм васеъгb ва
22 мкм дарозb доранд. Ядрои хуxайра[ои фарбе[ курашакл ва тухмшакл буда, на
он rадар калон мебошанд ва хроматин дар таркиби ядро зич xойгир шудааст. Дар
ситоплазмаи [уxайра[о микдори зиёди донача[ои андозаашон гуногун мавxуданд,
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ки он[о аз 0,3 то 1 мкм rутр доранд. Донача[о дар таркибашон гепарин, кислотаи
сулфури хондроитини навъ[ои А ва С, кислотаи гиалурон, гистамин ва сератонин
доранд. Донача[о сохти тeрb, лав[ачагb, кристалb ва омехтагb доранд. Дар ситоплазмаи [уxайра[ои фарбе[ тeри эндоплазмагb, митохондрия ва дастго[и Голxи
суст инкишоф ёфтаанд (наrшаи 128).
Дар ситоплазмаи ингуна [уxайра[о фермент[ои липаза, фосфатаза[ои туршу
ишrорb, пероксидаза, ситохромоксидаза ва АТФ-аза мавxуданд. Ғайр аз ин, дар ситоплазмаи [уxайра[ои фарбе[ ферменти гистидиндекарбоксилаза мавxуд аст, ки бо
таъсири он гистидин ба гистамин мубаддал мешавад.
Наrшаи 128. Сохти [уxайраи фарбе[
дар зери микроскопи электронb. 1- ядро; 2дастго[и Голxи; 3- лизосома; 4- митохондрия; 5- тeри эндоплазмавb; 6- микропурзача[о; 7- uурeшача[о; 8- uурeшача[ои
тарашшe[b.

Хуxайра[ои фарбе[ донача[ои худро нест карда метавонанд. {ангоми нестшавии донача[о гепарин аз [уxайра ихроx мешавад ва ба басташавии хун халал
мерасонад. {ангоми ихроxшавии гистамин донача[о нест намешаванд ва пардаи
[уxайра[о яклухтии худро ниго[ медоранд. Гепарин ва гистамин аз [уxайра[о
ихроx шуда, [олати моддаи байни[уxайравии бофтаи пайвасткунандаро дигаргун
мекунанд. Гепарин rобилияти аз таркиби моддаи байни[уxайравb гузаронидани
баъзе модда[о ва басташавиш хунро суст карда, таъсири муrобили газакшавb дорад. Гистамин мухолифи гепарин таъсир дорад. Миrдори [уxайра[ои фарбе[ аз
[олат[ои гуногуни физиологии организм вобаста буда, он[о кам ё зиёд мешаванд.
Миrдори ингуна [уxайра[о [ангоми [омиладорb дар rабати девори бачадон ва таркиби uадуд[ои шир[осилкунанда ва [ангоми [азми хeрок дар rабати девори
меъдаю рeда ва таркиби xигар зиёд мешаванд.
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{уxайра[ои моrабли [уxайра[ои фарбе[ холо то охир муайян нашудаанд.
Тахмин мекунанд, ки [учайра[ои фарбе[ аз [учайра[ои танагии маuзи сурхи устухон ба вуxуд меоянд. {уxайра[ои фарбе[ бо усули митозb баъзан таrсим мешаванд.
{УXАЙРА{ОИ ЧАРБB. {уxайра[ое, ки хосияти ба миrдори зиёд захира кардани чарб доранд ва дар таъмини uизо, бавуxудоии энергия ва мубодилаи об иштирок мекунанд, [уxайра[ои чарбb меноманд. Ингуна [уxайра[о гурe[-гурe[ xойгир
мешаванд ва баъзе ваrт[о тан[о-тан[о [ам вомехeранд. Он[о асосан мувофиrи
rоида дар наздикии раг[ои хунгард xойгир мешаванд. {уxайра[ои чарбb дар як
xой ба миrдори зиёд xамъ шуда, бофтаи чарбиро ба вуxуд меоранд. {уxайра[ои
якка xойгиршуда курашакл мебошанд. {уxайра[ои болиuи чарбb дар ситоплазмаашон як rатраи калони чарби бетараф (триглисерид) доранд, ки [амаи ситоплазмаи [уxайра[оро ишuол мекунанд. Атрофи rатраи чарбb бо ситоплазмаи борик
и[ота шудааст ва дар rисми васеътари ситоплазма ядро xойгир шудааст (наrшаи
129).

Наrшаи 129. Сохти бофтаи чарбb
дар зери микроскопи электронb.
1- ядро; 2- rатраи калони чарб; 3- тори
асаб; 4- муйраг; 5- митохондрия[о.

Ғайр аз ин, дар ситоплазмаи [уxайра[ои чарбb ба миrдори кам чарб[ои дигар,
ба монанди холестерин, кислота[ои озоди чарбb ва uайра низ [астанд. {ангоми бо
судани 111 рангомезиш кардани [уxайра[ои чарбb rатра[ои чарб ранги сурхи зардчатобро гирифта, ваrти бо кислотаи осмий рангомезиш кардан ранги сиё[ро мегиранд. Дар rисми васеътари ситоплазма, ки дар он xой ядрои [уxайра xойгир аст,
митохондрия[ои риштамонанди серчин xойгир мебошанд. Дар rисми атрофи ситоплазма [убобча[ои бисёри пиноситозb мавxуданд. {уxайра[ои чарбb rобилияти
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зиёди мубодилаи модда[оро дорад. Қатра[ои чарб, ки то 1 мкм андоза доранду хиломикрон меноманд, ба зулола ва хун xаббида мешаванд ва дар он xой аз таъсири
фермент[ое (липопротеидлипаза), ки [уxайра[ои эндотелии раг[ои хунгард [осил
мекунанд, ба кислота[ои чарбb ва глисерин таxзия мешаванд, пас аз ин [уxайра[ои
чарбb он[оро xаббида мегиранд. Чарбе, ки дар [уxайра ([амчун триглиcерид[о)
захира шудааст, аз таъсири [ормон[ои адреналин, иисулин ва ферменти липаза аз
нав ба кислотаи чарбb ва глисерин таxзия шуда, дар таркиби хун бо албумин пайваст мешаванд ва бо [амин хел пайвастагb ба дигар бофта[ое, ки ба uизо мe[тоx
[астанд, гузаронида мешавад.
{уxайра[ои навъи чарбb дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи организми
болиu аз [исоби [уxайра[ои адвентисие, ки дар атрофи раг[ои хунгард мавxуданд,
[ангоми rабул кардани хeроки серuизо [осил мешаванд. Дар ин маврид дар ситоплазмаи [уxайра[о аввал rатра[ои хурди чарб пайдо мешаванд, пас он[о [аxман
калон шуда, о[иста-о[иста ба якдигар омехта шуда, як rатраи калонро ба вуxуд меоранд. {ангоми калоншавии rатраи чарб тeри эндоплазмагb ва дастго[и Голxи
тахфиф мешаванд ва ядро пачаr шуда, шакли нимдоираро мегирад.
{УXАЙРА{ОИ

РАНГОФАР. {уxайра[ои рангофар дар ситоплазмаашон

моддаи меланин доранд. Дар таркиби пeсти одамони сиё[пeст ва зардпeст, ки вобаста аз фасли сол ранги пeсти он[о дигар намешавад, [уxайра[ои рангофар бисёр
[астанд. {уxайра[ои рангофарро меланосит[о меноманд. Он[о шоха[ои кeто[е, ки
на [ама ваrт шаклашон якхела аст, доранд. {уxайра[ои рангофарро расман ба
гурe[и [уxайра[ои бофтаи пайвасткунанда дохил мекунанд, чунки ин [уxайра[о
дар таркиби бофтаи пайвасткунанда xой доранд (наrшаи 130).
Наrшаи 130. {уxайра[ои рангофар. 1- бофтаи
рeйпeшкунандаи пeсти одам; 2- тор[ои бофтаи
пайвасткунандаи нахдори ковок; 3- [уxайра[ои
рангофар.
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{уxайра[ои рангофар чун дигар [уxайра[ои бофтаи пайвасткунанда аз мезенхима пайдо нашуда, аз теuа[ои асаб ба вуxуд меоянд.
{УXАЙРА{ОИ АДВЕНТИСB. Хуxайра[ои адвентисb [уxайра[ои каммахсусшуда буда, раг[ои хунгардро мушоиат мекунанд. Он[о па[нак ва дукшакл мебошанд. Ядрои он[о байзашакл буда, дар ситоплазмаи он[о узввора[о кам инкишоф ёфтаанд. {уxайра[ои адвентисb ба [уxайра[ои фибробласт, миофибробласт
ва [уxайра[ои чарбb тахсис шуда метавонанд. Аксари муаллифон мавxудияти
[уxайра[ои адвентисиро инкор мекунанд ва ин [уxайра[оро [амчун [уxайра[ои
каммахсусшудаи rатори фибробластb [исоб мекунанд.
ПЕРЕСИТ{О. Ингуна [уxайра[о раг[ои борики хунгард— муйраг[оро и[ота
мекунанд. (Ба силсилаи узв[ои дилу раг[о нигаред.)
МОДДАИ БАЙНИ{УXАЙРАВB. Моддаи байни[уxайравии бофтаи пайвасткунанда аз тор[ои шилмди[анда, тeршакл, нах[ои ёзанда ва моддаи асосb иборат
аст. Моддаи байни[уxайравb [ам дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи xанин ва
[ам дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи одами болиu, аз як xи[ат, бо ро[и тарашшу[b, ки [уxайра[ои бофтаи пайвасткунанда [осил мекунанд ва, аз дигар
xи[ат, аз [исоби хунобаи хун, ки ба фазои байни [уxайра[о дохил мешавад, ба
вуxуд меояд.
Дар xанини одам моддаи байни[уxайравb аз синни 1—2 мо[агии инкишофи
батнb сар карда пайдо мешавад. Дар давоми [аёти одам моддаи байни[уxайравb
[ама ваrт нав шуда меистад, чунки [уxайра[о онро xаббида, боз аз сари нав [осил
намуда, камбудии онро барrарор мекунад.
ТОР{ОИ ШИЛМДИ{АНДА. Ин тор[о дар таркиби бофта[ои гуногуни пайвасткунанда мавxуданд ва муста[камии он[оро таъмин мекунанд. Дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок тор[ои шилмди[анда ба самт[ои гуногун
мавxмонанд, спиралмонанд равон буда ва байни якдигар печутоб хeрда, xойгир
шудаанд. Ғафсии ин тор[о аз 1 то 3 мкм- ро ташкил мекунад. Дарозии он[о муайян
карда нашудааст. Тор[ои шилмди[анда аз сафедаи коллаген иборатанд, ки дар рибосома[ои тeри дурeшти эндоплазмагии [уxайра[ои фибробласт тавлиф карда мешавад.
Сафедаи коллаген асосан 12 навъ аст ва он[о бо сохти молекулавиашон ва ба
кадом бофтаю узв мансуб буданашон фарr карда мешаванд. Навъи 1-уми сафедаи
коллаген асосан дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи узв[ои пeст, устухон, rабати
девори раг[ои калони хунгард, rарнияи чашм ва сафедпардаи чашм вомехeрад. На-
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въи 2-юми коллаген дар таркиби таuояки шишамонанд, таuояки тордор ва пайкари
шишамонанди чашм мавxуд аст. Навъи 3-юми коллаген дар таркиби пeсти xанин ва
дар rабати девори раг[ои хунгарди калон чойгир аст. Навъи 4-уми коллаген дар
таркиби uишои асосb ва булураки чашм вомехeрад. Дар сол[ои охир навъи 5-уми
коллагенро аниr кардаанд, ки он дар атрофи [уxайра[ои фибробласти бофтаи пайвасткунанда xой гирифтааст. Навъ[ои аз 6-ум то 12-уми коллаген то [оло пурра
омeхта нашудааст.
Молекула[ои коллагене, ки аз тор[ои шилмди[анда xудо карда шудааст, то
280 нм дарозb ва 1,4 нм васеъгb доранд. Он[о аз триплет[о, яъне аз се занxири
бисёрпептидb (а-занxир), ки моrабли коллаген — прокаллоген мебошад, ташкил
шудаанд. {ар як занxири прокаллогенb дар таркибаш се дастаи гуногуни аминокислота[о дорад, ки он[о, мувофиrи rоида, дар самти дарозии тор якчанд маротиба
такрор мешаванд. Дар xои якуми ингуна даста [аргуна аминокислота[о xойгир шуда метавонанд, лекин дар xои дуюм ё кислотаи пролин ё кислотаи лизин ва дар xои
сеюм кислотаи глиcин xой мегиранд. Аминокислотаи пролин ва лизин дар мe[лати
якчанд даrиrа оксид шуда, ба гидрооксипролин ва гпдрооксилизин, ки аминокислота[ои болиuи коллаген мебошанд, мубаддал мешаванд.
Тор[ои шилмди[анда rобилияти ёзандагии кам доранд, лекин он[о хеле муста[кам мебошанд. {ангоми дар об тар кардани пай тор[ои он варам карда, то 50
фоиз калон мешаванд. Агар пай ба дохили кислотаю ишrор гузошта шавад, он
rариб 10 маротиба uафсу кeто[ мешавад. Тор[ои шилмди[андаи xавон rобилияти
зиёди варамкунb доранд. {ангоми xeшонидани тор[ои шилмдиханда моддаи часпаки шилммонанд [осил мешавад ва номаш [ам аз [амин хосияташ гирифта шудааст.
ТОР{ОИ ТEРШАКЛ. Ин тор[о ба навъи тор[ои шилмди[анда дохил мешаванд, чунки дар таркиби он[о сафедаи навъи сеюми коллаген ва миrдори зиёди
карбогидрат[о мавxуданд.
НАХ{ОИ ЁЗАНДА. Дар таркиби бофтаи пайвасткунанда мавxуд будани ингуна нах[о хосияти ёзандагии он[оро муайян мекунад. Тор[ои шилмди[анда нисбат ба нах[ои ёзанда муста[камтар мебошанд. Дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок нах[ои ёзанда байни худ печутоб хeрда, ба якдигар пайваст мешаванд. Нах[ои ёзанда нисбат ба тор[ои шилмдиханда бориктар мебошанд, лекин
дарозии он[о якчанд микрометрро ташкил меди[анд. Қисмати асосии химиявии
нах[ои ёзандаро сафедаи эластин ташкил мекунад, ки он дар [уxайра[ои фиброббарои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед
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ласт тавлиф карда мешавад. Бо ёрии микроскопи электронb муайян карда шудааст,
ки дар маркази нах[ои ёзанда rисмат[ои бешакл мавxуд буда, дар атрофи он микронах[о чой гирифтаанд.
ҚИСМАТИ БЕШАКЛИ МОДДАИ БАЙНИ{УXАЙРАВB. {уxайра[о ва
тор[ои бофтаи пайвасткунанда дар дохили rисмати бешакл ё моддаи асосb xойгир
мебошанд. Ин му[ити атоламонанди обдeст мебошад, ки дар [осилшавии он роли
фибробласт[о калон аст. Моддан асосb ба наrли модда[о дар байни [уxайра[о ва
хун иштирок карда, инчунин вазифаи такяго[b ва му[офизатиро иxро мекунад. Дар
таркиби моддаи асосb гликозаминогликан[ои сулфатдор [аст, яъне кислотаи сулфати хондроитин, сулфати дерматан, сулфати кератин, сулфати гепарин ва uайра,
ки бо сафеда[о пайвастагии муста[кам доранду протеогликан[о ва кислотаи бесулфати гиалурон [осил мекунанд. Дараxаи uилзат ва вазифа[ои моддаи асосb аз
мавxудияти он модда[о вобаста аст. Ғайр аз он rисмат[о дар таркиби моддаи асосb
чарб[о, албумин[о, глобулини хун, модда[ои минералb (намак[ои натрий, калий
ва калcий ва u.) низ [астанд.
Дар rисм[ои гуногуни бофтаи пайвасткунанда миrдори моддаи асосb як хел
нест. Дар атрофи раг[ои хурди хунгард ва дар rисм[ое, ки кабати чарбb доранд,
моддаи асосb кам мушо[ида мешавад, лекин дар [удуди бофта[ое, ки аз дигар зоиш[о пайдо шудаанд (масалан, дар [удуди бофтаи рeйпeшкунанда), миrдори моддаи асосb бисёр аст.
Дар таркиби бофта[ои пайвасткунандаи узв[ои кeдакон нисбат ба узв[ои калонсолону пиронсолон миrдори моддаи асосb бисёртар аст.
Қисмати бешакли моддаи байни[уxайравb дар мубодилаи об, танзими таркиби
ион[о ва дар алоrамандии [уxайра[ою тору нах[ои моддаи байни[уxайравb иштирок мекунад. {олати физикавию химиявии моддаи байни[уxайравb ба rадри имкон
вазифа[ои махсуси бофтаи пайвасткунандаро иxро мекунад. Моддаи байни[уxайравb чи rадаре ки зич xойгир шуда бошад, вазифаи механикию такяго[ии
бофтаи пайвасткунанда [амон rадар зо[ир мешавад. {ангоми ниммоеъ будани
дараxаи uилзати моддаи байни[уxайравb вазифаи бо uизо таъмин намудани он хубтар мушо[ида мешавад, ки ин ба туфайли кисмати протеогликан[ои моддаи байни[уxайравb, ки обталаб [астанд, иxро мешавад.
БОФТАИ ПАЙВАСТКУНАНДАИ НАХДОРИ ЗИЧ
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Дар бофтаи пайвасткунандаи нахдори зич миrдори [уxайра[о кам буда, тор[о
байни [амдигар зич xойгир шудаанд, ки дар байни он[о моддаи бешакл xой дорад.
Вобаста ба xойгиршавии тор[о бофтаи пайвасткунандаи на[дори зич ба бофтаи
пайвасткунандаи нахдори зичи шаклнабаста ва бофтаи пайвасткунандаи нахдори
зичи шаклбаста xудо карда мешавад. Дар бофтаи пайвасткунандаи нахдори зичи
шаклнабаста тор[о бетартиб xой гирифтаанд (наrшаи 131).
Наrшаи 131. Бофтаи пайвасткунандаи нахдори
зичи шаклнабастаи rабати тeршакли пeсти ангушти
одам.
Бо гемотоксилин ва эозин ранг карда шудааст.х200. 1буриши тулонии тор[ои шилмди[анда; 2- буриши
арзии тор[ои шилмди[анда; 3- [астаи (ядрои) фибросит[о; 4- раги хунгард.

Дар бофтаи пайвасткунандаи нахдори зичи шаклбаста тор[о бо як тартибу
самти муайян xой гирифтаанд. Бофтаи пайвасткунандаи нахдори зичи шаклбастаро
дар таркиби пай, бандак[о ва парда[ои суддабандb мушо[ида кардан мумкин аст.
ПАЙ. Пай аз тор[ои uафси зич ва мувозb xойгиршудаи шилмди[анда иборат
аст. Дар байни дастаи тор[о [уxайра[ои фибросит ва миrдори ками фибробласту
моддаи бешакл xой гирифтаанд. Шоха[ои болшакли [уxайра[ои фибросит дар байни дастаи тор[о воrеъ шуда, ба тор[о зич мебошанд. Аксар ваrт фибросит[оро
[уxайра[ои пай меноманд. {ар як дастаи тори шилмди[андаро, ки аз дастаи тори
[амсоя бо фибросит[о xудо мебошад, дастаи тартиби якум меноманд. Якчанд даста[ои тартиби якум, ки бо rабати тунуки бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок
и[ота карда шудааст, дастаи тартиби дуюмро ба вуxуд меоранд. Rабати тунуки
бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок, ки даста[ои тартиби дуюмро аз якдигар
xудо мекунад, эндотеноний номида мешавад (наrшаи 132).
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Наrшаи 132. Буриши тeлонии бофтаи пайвасткунандаи нахдори зичи шаклбаста (пай). Бо
гемотоксилин ва эозин ранг карда шудааст.х80. 1- дастаи тори шилмди[анда; 2- фибросит[о; 3эндотеноний.

Якчанд даста[ои тартиби дуюм, ки бо rабати uафстари бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок пeшонида шудааст, дастаи тартиби сеюмро ба вуxуд меорад ва
онро перитеноний меноманд (наrшаи 133).

Наrшаи 133. Буриши арзии бофтаи пайвасткунандаи нахдори зичи шаклбаста (пай).
Бо гемотоксилин ва эозин ранг карда шудааст.х80. 1- дастаи тори шилмди[анда; 2- фибросит[о; 3бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки байни тор[ои шилмди[анда; 4- бофтаи пайвасткунандаи
нахдори ковоки атрофи тор[ои шилмди[анда (перитеноний).

Баъзан дастаи тартиби сеюм худи пай мебошад. Дар пай[ои uафси калон дастаи тартиби чорум [ам ба вуxуд меояд. Дар таркиби эндотеноний ва перитеноний
раг[ои хунгард мавxуд [астанд, ки пай ва тор[ои асабро, ки дар он xо мавxуданд,
бо uизо таъмин мекунанд.
Ба бофтаи пайвасткунандаи нахдори зичи шаклбаста бандак[о [ам дохил
мешаванд, лекин он[о аз нах[ои ёзанда иборат буда, тартиби муайян надоранд.
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Баъзе пай[о дар кисми пайвастшавb бо устухон[о дар ма[бал[о xойгир мебошанд. Ма[бал аз ду пардае, ки аз бофтаи пайвасткунандаи нахдор иборат аст,
сохта шудааст. Дар байни ин ду парда моеъ мавxуд аст, ки он аз кислотаи гиалурон бой аст.
ПАРДА{ОИ СУДДАБАНДB. Парда[ои суддабандb яке аз навъ[ои бофтаи
пайвасткунандаи нахдори зич мебошанд. Мушакпарда, партинги мушак, пай[ои
марказии тавораи байни rафаси сина ва шикам, uилофаки баъзе узв[о, пардаи зичи маuзи сар, сафедпардаи чашм, таuоякпарда ва сафедпардаи нутфадону тухмдон
аз ин навъи бофта иборатанд. Парда[ои суддабандb кам меёзанд, чунки тор[ои
шилмди[анда ва фибробласту фибросит[ое, ки дар байни он тор[о мавxуданд, бо
як тартиби муайян xойгир шуда, якчанд rабатро ташкил мекунанд. Дар [ар як
rабат даста[ои тори шилмди[анда бо [амдигар ба таври мувозb ва мавxмонанд
xойгир буда, ба як самт равонанд ва ба самти тор[ои rабати [амсоя мувофиr намеоянд.
Баъзе дастаи тор[о аз як rабат ба rабати дигар гузашта, rабат[оро ба [амдигар пайваст мекунанд. Дар таркиби парда[ои суддабандb ба uайр аз дастаи тор[ои
шилмди[анда боз нах[ои ёзанда низ мавxуданд. Тор[ои шилмди[анда дар
таuоякпарда, сафедпардаи чашм, сафедпардаи нутфадон, uилофаки пайванд[о на
он rадар аз рeи rоида xойгир шудаанд ва дар таркиби он[о миrдори зиёди нах[ои
ёзанда мавxуд аст. Дар таркиби партинги мушак он тору нах[о мувофиrи rоида
xойгир мебошанд.
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БОФТА{ОИ ПАЙВАСТКУНАНДАИ ДОРОИ ХОСИЯТ{ОИ МАХСУС
Ба ингуна бофта[о бофта[ои тeршакл, чарбb, мухотb ва рангофар дохил мешаванд. Дар таркиби ин бофта[о [уxайра[ои якхелаи ба[амдигар монанд бартарb
доранд.
БОФТАИ ТEРШАКЛ. Бофтаи тeршакл яке аз навъхои бофтаи пайвасткунанда
мебошад. Он сохти тeрмонанд дошта, аз [уxайра[о ва тор[он тeршакл иборат аст.
Аксари [уxайра[о бо тор[о зич xойгир шудаанд ва байни [амдигар бо ёрии шоха[ояшон пайваст мебошанд. Тор[ою шоха[ои [уxайра[о тeри ковокро ба вуxуд
меоранд, аз ин сабаб ин навъи бофта бофтаи тeршакл ном гирифтааст. Бофтаи
тeршакл танаи узв[ои хунофарро ба вуxуд меорад (наrшаи 134).

Наrшаи 134. Бофтаи тeршакли зулолагире[.
Бо гемотоксилин ва эозин ранг карда шудааст.х400.
1- [уxайра[ои бофтаи тeршакл; 2-[уxайра[ои хун дар байни [уxайра[ои бофтаи тeршакл.

Дар таркиби ин бофта се намуди [уxайра[оро фарr мекунанд, яъне: 1)
[уxайра[ои фибробластмонанди тeршакл, ки бо тор[о пайваст [астанд; 2)
[уxайра[ое, ки rобилияти фурeбарb доранду аз моносит[о пайдо шудаанд; 3)
[уxайра[ои каммахсусшуда.
Тор[ои тeршакл ма[сули [уxайра[ои тeршакл мебошанд. Он[оро [ангоми бо
намаки нуrра рангомезиш намудан мушо[ида кардан мумкин аст, аз ин сабаб
тор[ои тeршаклро тор[ои нуrрапараст [ам меноманд. Гарчи торхои тeршакл бо
таркиби химиявиашон ба тор[ои шилмди[анда наздик бошанд хам, бо борикиашон,
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бо шоха[ояшон ва бо байни [амдигар пайвастшавиашон фарr доранд. Ғайр аз ин,
тор[ои тeршакл аз тор[ои шилмди[анда бо миrдори зиёди сулфур, чарб ва карбогидрат[о фарr мекунанд. Тор[ои тeршакл ба таъсири кислота[о суст ва ишrор[о
устувор буда, дар трипсин [ал намешаванд. Ин тор[о дар байни тор[ои шилмди[анда ва нах[ои ёзанда аз xи[ати ёзандагиашон мавrеи мобайниро ишuол мекунанд.
БОФТАИ ЧАРБB. Дар натиxаи xамъшавии [учайра[ои чарбb бофтаи чарбb ба
вуxуд меояд ва он дар таркиби аксари узв[о мушо[ида мешавад. Ду навъи бофтаи
чарбb: бофтаи чарбии сафед ва бофтаи чарбии тира (сиё[тоб)-ро фарr мекунанд. Ин
ном[о шартb буда, ранг[ои xудогонаи [уxайра[оро ифода мекунанд. Бофтаи чарбии сафед дар организми одам васеъ па[н шудааст, лекин бофтаи чарбии тира
фаrат дар организми кeдакони навзод мушо[ида мешавад.
Бофтаи чарбии сафед дар организми одам дар зери пeст, дар rисми поёни девори шикам, дар сурин[о, рон[о ва дар сат[и берунии рeдаю меъда xойгир мебошад. Қабати тунуку борики бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок ба дохили бофтаи чарбb гузашта, онро ба rисм[ои [аxман ва шаклан гуногун таrсим мекунад
(наrшаи 135).

Наrшаи 135. Бофтаи чарбии чарбпардаи пeсти одам.
Бо гемотоксилин ва эозин ранг карда шудааст.х200.
1- [уxайра[ои чарбb; 2- маxрого[и uадуди араr[осилкунанда; 3- бофтаи пайвасткунанда бо
раги хунгард.

{уxайра[ои чарбb дар дохили он rисм[о ба якдигар наздик xойгир шудаанд.
Дар фазои танги байни [учайра[ои чарбb [уxайра[ои фибробласт ва лимфосит[о
вомехeранд. Ғайр аз ин, дар байни [уxайрахои чарбb тор[ои борики шилмди[анда
низ [астанд, ки ба [ар тараф бетартибона чойгир шудаанд. Раг[ои борики хунгард
ва зулолагард дар rабат[ои тунуки бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок мавxуд
хастанд, ки бо гире[[ои худ гурe[и [уxайра[ои чарбb ё rисмхои бофтаи чарбиро
и[ота мекунанд. Дар бофтаи чарбb раванди мубодилаи кислота[ои чарбb ва карбо-
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гидрат[о фаъол аст ва аз карбогидрат[о чарб ба вуxуд меояд. Дар натиxаи таxзияи
чарб[о миrдори зиёди об [осил мешавад ва энергия xудо мешавад. Аз ин xихат
бофтаи чарбb на тан[о вазифаи [осил ва xудо кардани энергияро иxро мекунад,
балки он чун манбаи захираи об [ам мебошад. {ангоми гурусна будан бофта[ои
чарбие, ки дар зери пeсту атрофи гурда[о, чарбу ва чарбае, ки дар сат[и берунии
меъдаю рeда xойгиранд, захираи худро зуд гум (кам) мекунанд. Қатра[ои чарбие,
ки дар ситоплазмаи [уxайра[ои чарбb мавxуд буданд, майда- майда мешаванд ва
худи [уxайра[о шакли ситора ва дукро мегиранд. Агар ба [айвон[ои гурусна
хeроки серuизо дода шавад, дар ситоплазмаи [уxайра[ои чарбии он[о, дар навбати
аввал, гликоген захира мешавад ва пас гликоген ба rатра[ои чарб мубаддал мегардад. Лекин [ангоми гуруснагb организм на [амаи чарб[оро аз нав истифода мекунад. Чарб[ое, ки дар, атрофи косахонаи чашм ва зери пeсти кафи дасту пой
xойгиранд, дар мубодилаи модда[о иштирок накарда, фаrат вазифаи механикиро
иxро менамоянд.
БОФТАИ МУ{ОТB. Бофтаи пайвасткунандаи мухотb ё атоламонанд фаrат дар
организми тифли ботинb вомехeрад. Барои омeзиши сохти бофтаи мухотb танобаки
нофи тифли ботинb маълумоти бисёр хуб мебошад. Дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи мухотb [уxайра[ои навъи фибробластb — мукосит[о мавxуданд (наrшаи
136).
Дар давраи нимаи якуми [омиладорb дар таркиби танобаки нофи xанин дар
байни [учайра[ои бофтаи мухотb миrдори зиёди кислотаи гиалурин мушо[ида карда мешавад. Хуxайра[ои бофтаи мухотb rобилияти сусти тавлифи сафеда[оро доранд. Дар давра[ои беваrтии (охири) инкишофи xанин дар таркиби моддаи атоламонанди бофтаи мухотb торхои ковок чойгиршудаи шилмди[анда пайдо мешаванд,
ки микдори он[о вобаста ба инкишофи xанин
зиёд мешаванд.
Наrшаи 136. Бофтаи му[отb, дар таркиби нофи
тифл.
1- мукосит[о; 2- моддаи байни[уxайравb; 3- раги
хунгард.

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

212

БОФТАИ РАНГОФАР. Бофтаи пайвасткунандаи рангофар бофтае мебошад, ки
дар таркибаш миrдори зиёди [уxайра[ои рангофар — меланосит[оро дорад. Ба ин
бофта rисмхои бофтаи пайвасткунандаи пeсти атрофи пистонаки сина, пeсти нутфадон, пусти атрофи сурохии маъrад, рагпардаи чашм, инабияи чашм ва хол[ои
модарзод дохил мешаванд (наrшаи 137).

Наrшаи 137. Шабакияи чашм одам.
1- uишои сар[адии дохилb; 2- rабати тор[ои асаб; 3rабати уrдавb; 4- rабати тeршакли дохилb; 5- rабати
доначадори дохилb; 6- rабати тeршакли берунb; 7rабати доначадори берунb; 8- uишои сар[адии
берунb; 9- rабати rаламчашакл ва кeзачашакл; 10rабати [уxайра[ои рангофар; 11- шоха[ои [уxайра[ои
рангофар.

БОФТА{ОИ СКЕЛЕТB
Ба бофта[ои скелетb бофта[ои таuояк ва устухон дохил мешаванд, ки он[о,
пеш аз [ама, вазифа[ои такяго[b, му[офизатb ва механикиро иxро карда, дар мубодилаи модда[ои обу намак[о иштирок мекунанд.
БОФТА{ОИ ТАҒОЯК. Бофта[ои таuояк ба таркиби як rатор узв[ои
нафаскашb, банду буuум[о, гирдаи байни мe[ра[о ва uайра дохил мешаванд. Ин
бофта[о аз [уxайра[о (хондробласту хондросит[о) ва миrдори зиёди моддаи байни[учайравb, ки бо чандириашон фарr мекунанд, таркиб ёфтаанд. Вазифаи такяго[ии бофта[ои таuояк ма[з бо чандирии моддаи байни[уxайравb алоrаманд аст.
Дар таркиби бофта[ои таuояки тару тоза rариб 70—80 фоиз об, 10—15 фоиз модда[ои органикb ва 4—5 фоиз намак[о мавxуд хастанд. Таркиби бофтаи таuояки
хушк аз 50—70 фоиз сафедаи шилмди[анда иборат аст. Бофта[ои таuояк раг[ои
хунгард надоранд ва модда[ои uизогb ба воситаи таuоякпарда, ки он[оро и[ота кардаанд, ба таркиби бофта xабида мешаванд.
ТАСНИФИ БОФТА{ОИ ТАUОЯК. Бофта[ои таuоякро дар асоси сохту вазифа
ва хусусият[ои моддаи байни[уxайравии он[о тасниф мекунанд. Бофта[ои таuояк
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се намуд доранд: 1) бофтаи таuояки шишамонанд; 2) бофтаи таuояки чандирb; 3)
бофтаи таuояки тордор (наrшаи 138).

Наrшаи 138. Сохти бофта[ои таuояк.
А- таuояки шишамонанд; Б-таuояки чандирb; В- таuояки тордор;
1- таuоякпарда; 2- [уxайра[ои xавони таuояк; 3- моддаи байни[уxайравb; 4- гурe[[ои
изогенb; 5- тор[ои чандирb; 6- хондробласт; 7- тор[ои шилмди[анда.

ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ БОФТА{ОИ ТАҒОЯК. Инкишофи бофта[ои
таuояк дар давраи инкишофи xанин ва [ам дар мар[илаи баъдиxанинb бо таври
таxдид ба амал меояд. Сарчашмаи инкишофи бофта[ои таuояк мезенхима мебошад.
Дар он rисм[ои аъзои бадани xанин, ки бояд бофтаи таuояк ба вуxуд ояд,
[уxайра[ои мезенхимавb аввал зич мешаванд, [уxайра[о шоха[ои худро гум мекунанд, пас [уxайра[о бошиддат таrсим шуда, ба [амдигар наздик xойгир мешаванд
ва [олати тарангиро ба вуxуд меоранд. Ингуна rисм[оро зоиш[ои таuояк ё
xазирача[ои таuоякофар меноманд (наrшаи 139).
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Наrшаи 139. Инкишофи бофтаи таuояки шишамонанд.
А- xазирача[ои таuоякофар; Б-бофтаи таuояки
ибтидоb;
1-

В-

мар[алаи

[уxайра[ои

тахсиси

мезенхимb;

2-

хондросит[о;
[уxайра[ои

таrсимшаванда; 3- моддаи байни[уxайравb; 4- моддаи байни[уxайравии оксифилb; 5- моддаи байни[уxайравии базофилb; 6- хондросит[ои xавон.

{уxайра[ои мезенхимавие, ки ба таркиби он rисм[о дохиланд, ба [уxайра[ои
хондробласт тахсис меёбанд, ки аз он[о бофтаи таuояки xавон ба вуxуд меояд. Дар
ситоплазмаи ингуна [уxайра[о миrдори рибосомахои озод зиёд шуда, rисмхои
тeри дурeшти эндоплазмагb пайдо мешаванд. Дар мар[алаи дигар, ки мар[алаи
пайдоиши бофтаи таuояки ибтидоb мебошад, [уxайра[ое, ки дар маркази
xазирача[ои таuоякофар (хондросит[ои ибтидоb) мавxуд буданд, курашакл шуда,
[аxман калон мешаванд ва дар ситоплазмаи он[о тeри дурeшти эндоплазмагb инкишоф меёбад ва бо иштироки он сафеда[ои шилмдихандаи моддаи байн[уxайрагb
тавлиф мешаванд ва он[о бо туршсифатии худ фарr мекунанд.
Мар[алаи оянда ин мар[алаи тахсиси бофтаи таuояк мебошад. Дар ин
мар[ала [уxайра[ои бофтаи таuояк на тан[о сафеда[ои тор[осилкунанда тавлиф
мекунанд, балки гликозаминогликан[о, аз xумла сулфати хондроитин ва протеогликан[оеро, ки бо сафеда[ои uайришилмди[анда пайваст [астанд, тавлиф мекунанд. Дар ин [ангом дар атрофи таuояки ибтидоb, ки бо мезенхима [амсар[ад
аст, таuоякпарда ташкил меёбад. Таuоякпарда бофтаи инкишофёбандаи таuоякро
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аз берун рeйпeш мекунад ва он аз кабат[ои берунии тордор ва rабат[ои дохилие,
ки аз [уxайра[ои xавони rобилияти [ама ваrт таrсимшавb дошта иборат аст. Дар
минтаrаи пайдошавии таuояки xавон [уxайра[о бошиддат таrсим шуда, хондробласт[ои навро ба вуxуд меоранд, ки он[о тахсис ёфта, rобилияти тавлифи
КДН, таrсимшавb ва тавлифи rисмат[ои байни[уxайравиро ниго[ медоранд.
{уxайра[о модда[ои тавлифшударо ба сат[и таuояки пештар [осилшуда хориx
мекунанд. Ин модда[о [уxайра[оро аз [ар тараф [амчун девор ма[кам мекунанд
ва дар натиxа дар сат[и таuояки аввала rабати нав ба вуxуд меояд ва бо ин ро[
бофтаи таuояк аз сат[и берунb афзоиш меёбад, ки ин равандро афзоиши оппозисионии бофтаи таuояк меноманд.
{учайрахое, ки дар маркази таuояки xавон xойгиранд, rобилияти
таrсимшавиро якчанд ваrт ниго[ дошта, бо усули митозb таrсим мешаванд ва он
[уxайра[ои [осилшуда дар як холигb xойгир мешаванд. Дар натиxаи зиёдшавии
шумораи ингуна [уxайра[о бофтаи таuояк аз [исоби rисми дохили [аxман калон
мешавад, ки ин афзоиши бофтаи таuоякро афзоиши интерстисb меноманд. Дар
натиxаи инкишоф ва афзоиши бофтаи таuояк rисм[ои мобайнии он аз раг[ои
хунгарди таuоякпарда дур шуда, бо uизо кам таъмин мешаванд. Хондросит[о дар
натиxаи нарасидани uизо rобилияти таrсимшавиро гум мекунанд ва баъзеашон
вайрон шуда, нобуд мешаванд. Сафеда[ои мураккабе, ки дар он rисм мавxуд буданд, ба сафеда[ои нисбатан содда табдил меёбанд.
{УXАЙРА{ОИ БОФТАИ ТАҒОЯК. Дар раванди инкишофи бофтаи таuояк
дифферон: [уxайра[ои танагb, нимтанагb, хондробласт[о ва хондросит[о ба
вуxуд меоянд.
Хондробласт[о (номи хондробласт аз калима[ои юнонии х о н д р о с —
таuояк ва б л а с т о с — зоиш гирифта шудааст) [уxайра[ои xавону [амвор буда, rобилияти таrсимшавb ва тавлифи моддаи байни[уxайрагиро доранд. Хондробласт[о насли [уxайра[ои танагb мебошанд. Дар ситоплазмаи хондробласт[о
тeри суфта ва дурeшти эндоплазмагb ва дастго[и Голxи хуб инкишоф ёфтааст.
Азбаски дар ситоплазмаи хондробласт[о КРН бисёр аст, он[о ранги ишrориро
хуб rабул мекунанд. Хондробласт[о дар афзоиши канории бофтаи таuояк иштирок мекунанд. {ангоми инкишофи бофтаи таuояк хондробласт[о ба хондросит[о
табдил меёбанд.
Хондросит[о (номи хондросит аз калима[ои юнонии хондрос — дона ва к и т о с — [уxайра гирифта шудааст) яке аз намуд[ои [уxайра[ои асосии бофтаи
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таuояк мебошанд. Вобаста аз тахсисшавb он[о тухмшакл, курашакл ва бисёртарафа
мебошанд. Хондросит[о дар ковоки[ои махсус ва дар и[отаи моддаи байни[уxайрагb якка ва гурe[-гурe[ xойгир мебошанд. Гурe[и [уxайра[ое, ки дар як
холигии умумb xойгиранд, гурe[и изогенb меноманд. {уxайра[ои ин гурe[ дар
натиxаи таrсимшавb аз як [уxайра ба вуxуд меоянд. Дар таркиби гурe[[ои
изогенb се навъи хондросит[о мавxуданд (наrшаи 140).

Наrшаи 140. Се навъи хондросит[о (А,Б,В).
1-

[уxайра[ои

таrсимшаванда;

2-

тeри

эндоплазмавb; 3- митохондрия[о; 4- гликоген; 5моддаи байни[уxайравb.

Хондросит[ои навъи якум бо баландшавии муносибати ядрою ситоплазма, бо
инкишофи [убобча[ою дастго[и Голxи ва рибосома[ои озоду митохондрия[о фарr
мекунанд. Ингуна [уxайра[о rобилияти таrсимшавb доранд ва аз [исоби миrдори
[уxайра[о дар гурe[[ои изогенb зиёд мешаванд. Миrдори хондросит[ои навъи
якум дар бофтаи таuояки xавони инкишофёбанда зиёдтар аст.
Хондросит[ои навъи дуюм бо пастшавии муносибати ядрою ситоплазма, сустшавии тавлифи КДН, ниго[дории сат[и тавлифи КРН, бошиддат инкишофёбии
тeри эидоплазмагb ва дастго[и Голxи фарr мекунанд. Пардаи [уxайра ва пардаи
ядрои ингуна [уxайра[о мавxмонанд мебошанд.
Хондроситхои навъи сеюм бо ни[оят пастшавии муносибати ядрою ситоплазма ва инкишофи зиёди тeри эндоплазмагb фарr мекунанд. Ингуна [уxайра[о
rобилияти [осил намудани модда[ои сафедадорро ниго[ медоранд, лекин дар он[о
тавлифи гликозаминогликан[о камтар мешаванд.
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Таркиби химиявии моддаи байни[уxайрагb асосан аз сафеда[о, чарб[о, гликозаминогликан[о ва протеогликан[о иборат аст. Uайр аз ин дар таркиби моддаи
байни[уxайрагb миrдори зиёди сафеда[ои тор[осилкунанда мавxуданд. Моддаи
байни[уxайрагие, ки [уxайра[оро и[ота кардааст, бо хосияти зиёди инъикоси
нур[о фарr мекунад, ки он rисмро uилофаки [уxайра[ои таuояк меноманд. Моддаи
байни[уxайрагии бофтаи таuояк зич ва таранг бошад [ам, об, намак[о ва модда[ои
uизогию газ[оро аз худ наuз мегузаронад, лекин он сафеда[ои молекулаашон калонро, ки rобилияти подзоb доранд, аз худ намегузаронад. Ин хосияти бофтаи
таuоякро дар беморхона[о [ангоми ямоr кардани узв[ои таuоякдор васеъ истифода
мекунанд.
БОФТАИ ТАҒОЯКИ ШИШАМОНАНД. Аксари rисм[ои скелети xанини инкишофёбанда аз бофтаи таuояки шишамонанд иборат аст. Номи ин бофта аз калимаи юнонии [ и ал о с — шиша пайдо шудааст; ин бофта ранги кабуди сафедчатоби
шаффоф дорад. Дар организми болиu бофтаи таuояки шишамонанд дар xой[ои
пайвастшавии rабурuа[о бо устухони сари сина, дар rабати девори узв[ои
нафаскашb ва дар сат[и берунии банду буuум[о вомехeрад.
Дар узв[ои гуногун бофтаи таuояки шишамонанд сохти якхела дошта бошад
[ам, боз бо xойгиршавии [уxайра[о ва сохти моддаи байни[уxайрагb фарr мекунанд, яъне фарrияти аломат[ои махсуси узвb доранд. Қисми бисёри бофтаи таuояки
шишамонанде, ки дар организми одам вомехeрад, бо таuоякпарда пeшонида шудааст.
Дар зери таuоякпарда, яъне дар сат[и берунии таuояк [уxайра[ои xавони
дукшакл xойгир шудаанд. Дар rабати чуrуртари он [учайра[ои тухмшакл ё курашакл xойгиранд. Азбаски дар он [уxайра[о раванди тавлифи модда[о суст мебошад, он[о пас аз таrсимшавb аз якдигар дур нарафта, дар як холигb xамъ мешаванд
ва гурe[[ои изогениро ба вуxуд меоранд (наrшаи 141).

Наrшаи 141. Гурe[и изогении бофтаи
таuояк.

1-

хондросит;

2-

матрикси

сат[и

[уxайра[о; 3- тор[ои шилмди[анда; 4- rитъаи
байнисат[ии таuояк; 5- протеогликан[о.
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Моддаи байни[уxайрагие, ки [уxайра[ои xавонро и[ота кардаанд, ранги
туршро rабул карда, наuз рангомезиш мешаванд. {уxайра[ои тахсисшуда ва
[учайра[ои гурe[[ои изогенb uайр аз rабати берунии туршхо[, боз минтаrаи дохилии ишкордeст доранд (наrшаи 142).

Наrшаи 142. Бофтаи таuояки шишамонанди rабурuа.
Бо гемотоксилин ва эозин ранг карда шудааст.х280.
1- таuоякпарда; 2- хондросит[ои xавон; 3- моддаи асосb;
4- гурe[и [уxайра[ои [амнаxод (изогенb); 5- uилофаки
[уxайра[ои таuояк; 6- [уxайра[ои тахсисёфтаи бофтаи таuояк;
7- доираи ишrордeсти моддаи асосb.

Азбаски rисмат[ои химиявb дар моддаи байни[учайрагb нобаробар таrсим
шудаанд, rисмхои атрофb ва мобайнии моддаи байни[учайрагb [ар хел рангро
rабул мекунанд. Таuояк[о як хел сохт надоранд. Масалан, сат[и берунии буuум[о,
ки аз бофтаи таuояк иборатанд, таuоякпарда надоранд. Таuояки буuум[о аз се
минтаrа иборат аст. Минтаrаи берунb аз [уxайра[ои хурди [амвор ва каммахсусшудаи хондросит[о иборат аст. Дар минтаrаи мобайнb [учайра[ои [аxман калони
курашакл паси [амдигар нисбат ба сат[и таuояк перпендикулярона xойгир шудаанд. Минтаrаи дохилb аз таuояке, ки дар таркибаш калсий бисёр аст, ташкил шудааст ва фаrат дар хамин минтака раг[ои хунгард вомехeранд. Сат[и буuум[о, ки аз
бофтаи таuояк иборат аст, бо uизо (rисман аз [исоби раг[ои хунгарди rабати
дохилb ва асосан ба воситаи моеъи синовиалие, ки дар ковокии байни буuум[о
мавxуданд) таъмин карда мешавад.
БОФТАИ ТАҒОЯКИ ЧАНДИРB. Бофтаи таuояки чандирb дар баъзе узв[о
(сурфаи гeш, [алr ва гулe) пасту баланди[о дорад. Таuояки чандири тару тозаи тасбитнашуда ранги зардчатоб дорад. Бофтаи таuояки чандирb ва бофтаи таuояки шишамонанд аз рeи тар[ашон якхела сохт доранд. {ардуи ин бофта[о аз берун бо
таuоякпарда пeшонида шудаанд. Хуxайра[ои таuояк (хондросит[ои xавон ва махсусшуда) дар ковоки[о якка xой гирифтаанд ё ки он[о гурe[[ои изогениро ба вуxуд
меоранд. Яке аз аломат[ои асосии фарrкунандаи бофтаи таuояки чандирb дар он
аст, ки дар таркиби моддаи байни[уxайрагb uайр аз тор[ои шилмди[анда боз
нах[ои ёзанда [аст, ки он[о бе ягон тартиби муайян xойгир шудаанд (наrшаи 143).
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Наrшаи 143. Бофтаи таuояки чандирии сурфаи гeши харгeш.

Бо гемотоксилин ва эозин ранг карда шудааст.х400.
1-таuоякпарда; а- моддаи асосb;б- тор[ои чандирb; в- хондросит[о; г- uилофаки [уxайра[о; д- [уxайра[ои [амнаxод
(изогенb).

Дар rабат[ои ба таuоякпарда наздики бофтаи таuояки чандирb нах[ои ёзанда
ба таркиби таuоякпарда беист мегузаранд. Дар таркиби бофтаи таuояки чандирb
чарб[о, гликоген ва сулфати хондроитин нисбат ба бофтаи таuояки шишамонанд
камтар аст. Дар бофтаи таuояки чандирb [еx ваrт о[акбасташавb ба вуxуд намеояд.
БОФТАИ ТАҒОЯКИ ТОРДОР. Бофтаи таuояки тордор дар гирдаи байни
му[ра[о ва дар xой[ое, ки бофтаи пайвасткунандаи нахдор (пай, бандак) ба бофтаи
таuояки шишамонанд мегузарад, вомехeрад. Дар моддаи байни[уxайрагb дастаи
тор[ои шилмди[анда мавxуд [астанд, ки он[о байни [амдигар мувозb xойгир буда, дар rисми бо бофтаи таuояки шишамонанд гузаштан он тор[о ковок шуда, ба
таркиби он дохил мешаванд. Дар таркиби ин бофта холиги[ое [астанд, ки дар он
[уxайра[ои таuояк xой гирифтаанд (наrшаи 144).
Наrшаи 144. Бофтаи таuояки тордор. Бо гемотоксилин ва эозин
ранг карда шудааст.х280.
1- дастаи тор[ои шилмди[анда;
2- хондросит[о дар байни тор[ои
шилмди[анда.

Он [уxайра[о дар холиги[о якка xойгир мешаванд ё гурe[[ои изогенb ба
вуxуд меоранд. Дар ситоплазмаи [уxайра[о [убобча[ои бисёр мавxуданд. Агар аз
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самти бофтаи таuояки шишамонанд ба сeи пай нигарем, мебинем, ки бофтаи
таuояки тордор [арчи бисёртар ба пай монанд аст. Дар сар[ади бофтаи таuояк ва
пай [уxайра[ои бофтаи таuояк бе ягон сар[ади муайян ба [уxайра[ои асосии пай
мубаддал мешаванд ва дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдор xой мегиранд.
ДИГАРГУНИ{ОИ СИННУСОЛB. {ангоми пиршавии организм дар таркиби
бофтаи таuояк миrдори протеогликан[о ва пайвастаги[ои обдeсти он кам мешаванд. Раванди таrсимшавии хондробласт[ою хондросит[ои xавон суст мешаванд.
Дар ситоплазмаи [уxайра[о дастго[и Голxи, тeри дурeшти эндоплазмагb, митохондрия[о ва фаъолияти фермент[о кам ва паст мешаванд. Дар ин [ангом
миrдори гликоген ва лизосома[о, ки барои аз таркиби [уxайра[о хориx кардани
xисм[о ва модда[ои нолозим заруранд, зиёд мешаванд. Пас аз нобуд шудани хондросит[о xойи он[о холb мешавад ва он xой[оро моддаи бешакл пур мекунад.
Дар баъзе xой[ои моддаи байни[уxайрагb xамъшавии намаки калсий мушо[ида
карда мешавад. Дар ин [олат бофтаи таuояк ношаффоф шуда, сахт ва шикасташаванда мешавад. Дар натиxаи вайроншавии таъмини uизо дар rисм[ои марказии
таuояк, раг[ои хунгард бо бофтаи таuояк сахт пайваст мешаванд ва минбаъд дар
ин rисм[о устухон ба вуxуд меояд.
ТАXДИД. Таxдиди табиии бофта[ои таuояк аз [исоби [уxайра[ои каммахсусшудаи таuоякпарда ва таuояк ба амал меояд. Ин раванд бо ро[и таrсимшавb ва
тахсисёбии хондробласт[о ба вуxуд меояд. Лекин ин раванд хеле суст мегузарад.

БОФТА{ОИ УСТУХОН
Бофта[ои устухон яке аз навъ[ои махсусшудаи бофтаи пайвасткунанда аст
ва модда[ои органикии моддаи байни[уxайрагии он[о маъданнок гаштаанд ва
rариб 70 фоизи таркибашон аз пайвастаги[ои uайриорганикb (махсусан аз фосфати калсий) иборат аст. {амаи устухон[ои скелет аз ин бофта ташкил шудаанд. Вазифа[ои такяго[b, механикb ва му[офизатии узв[ои дохилb дар ин навъи бофтаи
пайвасткунанда хеле равшан ифода ёфтааст. Ин бофта анбори захираи намак[ои
калсий ва фосфор мебошад. Модда[ои органикии бофтаи устухон асосан аз сафеда[о ва чарб иборат аст. Қисмат[ои модда[ои органикb ва uайриорганикb бо [ам
омехта шуда бофтаи муста[ками такяго[ро [осил мекунанд, ки он ба ёзандагb ва
фишурдашавb муrобилият нишон меди[ад. Ба дараxаи баланди маъданнокшавии
моддаи байни[уxайрагb ниго[ накарда, дар таркиби бофтаи устухон раванди
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вайроншавb ва аз нав бавуxудоb доимо ба амал меояд. {ангоми дигаргуншавии
му[ити зист сохти бофтаи устухон дигар шуда, ба он му[ит мутобиr мешавад.
Вобаста аз синну сол, фаъолияти мушак[о, шароити хeрок ва, uайр аз ин, аз
таъсири фаъолияти uадуд[ои тарашшe[и дохилию таъмини тор[ои асаб хосият[ои сохту вазифа[ои бофтаи устухон таuйир меёбад.
ТАСНИФ. Дар организм ду навъи бофтаи устухон мавxуд аст: бофтаи устухони торuафс ва лав[ачанок. Ин навъ[ои бофтаи устухон бо сохт, хосият[ои физикавb
ва асосан бо сохти моддаи байни[уxайрагb аз якдигар тафовут доранд.
ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ БОФТАИ УСТУХОН. Бофтаи устухон дар ду
давра: давраи xанинb ва баъдазxанинb пайдо мешавад. Дар организми xанин бофтаи устухон аз мезенхима бо ду тарз пайдо мешавад, яъне ин бофта бевосита аз мезенхима ([осилшавии бевоситаи бофтаи устухон) ва дар xои таuояк, ки намунаи
шакли устухонро дорад (бо дигаргунb пайдошавии бофтаи устухон) арзи вуxуд мекунад. Бофтаи устухон дар давраи баъдазxанинb бо тарзи тачдид ва таuйирёбии
узв[о инкишоф меёбад.
ИНКИШОФИ УСТУХОН ДАР XАНИН- ИНКИШОФИ БЕВОСИТАИ БОФТАИ
УСТУХОН. Устухони торuафси организм (масалан, пайвастаги[ои устухон[ои
рeйпeши косахонаи сар) бевосита аз мезенхима ба вуxуд меоянд. Ин раванд [ангоми якмо[агии инкишофи xанин мушо[ида мешавад, яъне мезенхима аввал ба бофтаи устухон монанд шуда, пас дар он намак[ои калсию фосфор xамъ мешаванд.
Дар мар[алаи якум, яъне дар мар[алаи [осилшавии xазирача[ои скелетпайдокунанда, дар xой[ои пайдошавии устухон[ои оянда [уxайра[ои мезенхима бошиддат таrсим шуда, xазирача[ои скелетпайдокунанда [осил мекунанд ва раг[ои хунгард ба таркиби он[о дохил мешаванд. Дар мар[алаи дуюм, яъне дар мар[алаи ба
устухон монандшавb, [уxайра[ои xазирача[ои скелетпайдокунанда тахсис ёфта,
он[о модда[ои байни[учайрагии туршхо[ ва тор[ои шилмди[андаро [осил мекунанд. Дар натиxаи зиёд шудани тор[о [уxайра[о аз [амдигар дур мешаванд, лекин
бо шоха[ои худ ба [амдигар пайваст мебошанд. Дар таркиби моддаи асосb оссеомукоид пайдо мешавад, ки он тор[оро ба [амдигар пайваст мекунонад. Баъзе
[уxайра[о тахсис ёфта, ба остеосит[о табдил меёбанд ва [уxайра[ои дигар, ки дар
атроф xойгиранд, ба остеобласт[о мубаддал мешаванд. Пас аз чанд ваrт дар байни
остеобласт[о тор[ои шилмди[анда пайдо шуда, [уxайра[оро аз якдигар дур мекунанд. Ин [уxайра[о хосияти таrсимшавиро о[иста-о[иста гум карда, ба остеосит[о
табдил мешаванд (наrшаи 145).
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Наrшаи 145.{осилшавии бофтаи устухон аз мезенхима.
А- xазирачаи устухонофар; Б- мар[алаи остеоидb; В- мар[алаи оссификатсияи моддаи байни[уxайравb; Г- сурати [осилшавии устухони па[н; 1- [уxайра[ои мезенхимb; 2- муйраг[о; 3- остеобласт[о; 4- остеоид; 5- маъданнокшавии моддаи байни[уxайравb; 6- остеокласт.

Дар ин [ангом аз мезенхимае, ки дар атрофи устухон мавxуд аст, остеобласт[ои нав ба амал меоянд, ки устухон аз [исоби он[о аз берун uафс мешавад. Ин
тавр сабзиши берунии устухонро сабзиши оппозисионb меноманд.
Мар[алаи сеюм мар[алаи калсийнокшавb мебошад. Дар ин мар[ала остеобласт[о ферменти фосфатазаи ишrордор ихроx мекунанд. Ин фермент ба глисерофосфат[ои таркиби хуни канорb таъсир расонида, он[оро ба rанд ва кислотаи
фосфат таxзия мекунад. Кислотаи фосфат бо намак[ои калсий ба таассур дохил
шуда, Са(РО4)2 [осил мекунад ва он дар таркиби моддаи асосb такшин мешавад.
Баъдтар аз он гидрооксиапатит Са10(Р04)6(ОН)2 [осил мешавад. Дар натиxаи аз намак[о сершавии моддаи асосb болор[о ё вассача[ои устухон ба вуxуд меоянд. Пас
аз ин дар вассача[о шоха[о ба вуxуд омада, он[о байни [амдигар пайваст мешаванд ва тeри васеъро ба вуxуд меоранд. Бофтаи пайвасткунандаи нахдор ва раг[ои
хунгард фазои байни вассача[оро ишuол мекунанд. Баъд дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи xанинb миrдори зиёди тор[о ва [уxайра[ои устухон пайдо мешаванд
(наrшаи 146).
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Наrшаи 146. Инкишофи устухон аз мезенхима.
Бо гемотоксилин ва эозин ранг карда шудааст.х400. 1- [уxайра[ои мезенхимb;
2- деворча[ои устухонb бо остеосит[о; 3- остеобласт[о дар атрофии деворча[ои устухонb.

Як rисми ин бофтаи пайвасткунандаи нахдор, ки ба вассача[ои устухон зич
пайвастанд, ба устухонпарда мубаддал мешавад (наrшаи 147).

Наrшаи 147. Устухонпарда. 1- rабати торноки берунb; 2- rабати [уxайрадорb дохилb;
3- [уxайра[ои устухонофар; 4- бофтаи устухон.

Устухон ба воситаи устухонпарда uафсу калон мешавад ва бо uизо таъмин мегардад. Устухоне, ки дар мар[алахои аввали инкишофи xанин пайдо шуда, аз вассача[о иборат аст, бофтаи устухонии даuалнахро [осил мекунад ва ин устухонро
устухони ибтидоии исфанxb меноманд. Дар мар[алахои охири инкишоф дар xои
бофтаи аввала бофтаи дуюмини исфанxb [осил мешавад, ки аз бофтаи ибтидоb бо
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сохти худ (ки аз бофтаи устухонии лав[ачанок иборат аст) фарr мекунад. Ин
мар[алаи чоруми пайдошавии устухон мебошад.
Инкишофи бофтаи устухонии лав[ачанок бо раванди вайроншавии баъзе
rисмхои устухон ва ба он кисм[о гузаштани раг[ои хунгард зич алоrаманд аст. Ба
[амаи ин раванд[о ([ам дар ваrти инкишофи устухони xанин ва [ам пас аз таваллуд) [уxайра[ои остеокласт иштирок мекунанд. Лав[ача[ои устухон асосан дар атрофи раг[ои хунгард бо ро[и тахсисшавии [уxайра[ои мезенхима ба вуxуд меоянд. Дар сат[и берунии лав[ачаи ибтидоb гурe[и нави остеобласт[о xамъ шуда,
лав[ачаи навро [осил мекунанд. Тор[ои шилмди[андаи лав[ачаи нав пайдошуда
нисбат ба тор[ои лав[ачаи ибтидоb дар зери кунxи рост xойгиранд. {амин тавр,
дар атрофи раг[ои хунгард лав[ача[ои пайдошуда [амчун устувон дохили якдигар
xой мегиранд, ки он[оро остеон[ои ибтидоb меноманд. Аз [амон ваrте, ки остеон[о пайдо мешаванд, бофтаи устухонии даuалнах дигар инкишоф наёфта, ба
бофтаи устухонии лав[ачанок иваз мешавад. Дар зери устухонпарда rабати тордори умумb пайдо мешавад, ки [амаи устухонро аз берун мепeшонад. Бо [амин усул
[амаи устухон[ои па[н инкишоф меёбанд. Устухон[ое, ки дар xанин пайдо шуда
буданд, о[иста- охиста вайрон шуда, дар xои он[о остеон[ои нав ба вуxуд меоянд.
Дар давоми [аёт дар таркиби устухон [амингуна дигаргунb доимо давом мекунад,
яъне бо ро[и пайдошавии [уxайра[ои xавон (остеобласт[о) дар атрофи бофтаи аввала устухон uафс ва калон мешавад. Ин усули инкишофи устухонро усули
оппозисионb меноманд.
ИНКИШОФИ БОФТАИ УСТУХОН ДАР XОЙИ ТАҒОЯК. Дар синни думо[агии инкишофи xанин дар xой[ое, ки бояд устухони найшакл ба вуxуд ояд, аввал аз мезенхима зоиши таuоякb, ки намунаи устухони ояндаро дорад, пайдо мешавад. Зоиш аз бофтаи таuояки шишамонанд, ки бо таuоякпарда пeшида шудааст,
иборат аст. Раванди инкишофи устухон дар xойи таuояк, аввал дар rисми мобайнии
(диафизи) намунаи таuояки устухон, оuоз меёбад (наrшаи 148).
Дар rисми мобайнии таuояк, ки бо таuоякпарда пeшонида шудааст, раг[ои
хунгард пайдо мешаванд; дар атрофи он[о мезенхима мавxуд аст, ки ба остеобласт
табдил ёфта, бофтаи устухонии даuалнахро ба вуxуд меорад, ки он баъдтар ба бофтаи устухонии лав[ачанок мубаддал мегардад. Ин тавр устухонгардиро устухонгардии гирди пардаи таuояк меноманд.
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Наrшаи 148.{осилшавии бофтаи устухонb дар xойи таuояк.
А,Б,В,Г – мар[ала[ои [осилшавии бофтаи устухонb; 1- намунаи устухони найшакл аз
таuояки ибтидоb; 2- таuоякпарда; 3- бофтаи таuояк; 4- пайдошавии устухон дар атрофии таuояк; 5устухонпарда; 6- rабати [уxайра[ои сутунчамонанд xойгиршуда; 7- доираи [уxайра[ои [убобчашакл; 8- ба дохили таuояк ворид шудани раги хунгард ва [уxайра[ои мезенхимb; 9- муйраг[о; 10ковокии муйраг[о; 11- остеобласт[о; 12- ба устухон мубаддалшавии дохили таuояк; 13- нуrтаи ба
устухон мубаддалшавb дар эпифиз.

Дар натиxаи пайдо шудани устухон rисми дохилии таuояк бо uизо таъмин намешавад ва сохташон вайрон мешавад. Пас аз устухонгардb дар атрофи
таuоякпарда, ки шакли ангуштаринро дорад, баъзе [уxайра[о ба остеокласт мубаддал мешаванд. Остеокласт[о фермент xудо мекунанд, ки он ба бофтаи таuояк
таъсир карда, онро [ал мекунад ва дар натиxа аз тарафи таuоякпарда дар дохили
таuояк ковоки[о ба вуxуд меояд. Раг[ои хунгард ва мезенхима ба воситаи ин ковоки[о ба дохили таuояк мегузаранд. Мезенхима дар rисми дохилии таuояк ба остеобласт мубаддал мешавад. Дар атрофи раг[ои хунгард аввал бофтаи устухонии
даuалнах ва баъд бофтаи устухонии лав[ачанок [осил мешавад. Ин тавр устухонгардиро устухонгардии дохилитаuоякb меноманд. Азбаски ба [уxайра[ои дохилии
сар[ади устухон uизо намерасад, ядрои он[о пажмурда шуда, худи [уxайра[о
[убобчашакл мешаванд ва ин rисми таuояк дигар инкишоф намеёбад. Дар rисми
муrобили таuояк, ки ба эпифиз [амсар[ад аст, [уxайра[о таrсим шуда, инкишоф
меёбанд. Дар ин [олат дар намунаи таuоякии устухон ду раванди ба [ам муrобил,
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яъне [ам инкишоф (дар rисми эпифиз) ва [ам вайроншавb (дар назди rисми устухоншудаи дохили таuояк) вуxуд дорад. Дар натиxаи таrсимшавии хондросит[ои
назди эпифиз шумораи он[о зиёд шуда, болои якдигар xойгир мешаванд ва он[о
шакли сутунчаро доранд. Дар он rисме, ки ба хондросит[о uизо намерасад,
[уxайра[о варам карда, намак[ои минералb такшин мешаванд ва таuоякро чарс
(зудшикан) мекунанд.
Аз [амон ваrте, ки раг[ои хунгард ба таuоякпарда дохил шуданд ва мезенхима
ба остеобласт мубаддал гашт, таuоякпарда таркибан дигар шуда, ба устухонпарда
табдил меёбад. Пас аз пайдо шудани устухон дар атроф ва дохили таuояк дар rисми
мобайни намунаи устухон миrдори [уxайра[ои остеокласт зиёд шуда, таuоякро аз
тарафи марказ ба сeи атроф вайрон ([ал) мекунанд ва дар rисми дохилb ковокb ба
вуxуд меояд. Дар ин ковоки[о мезенхима xой гирифта, пас ба [уxайра[ои танагии
маuзи сурхи устухон табдил меёбад. {амин тавр, остеокласт[о бофтаи таuоякиро
[ал карда, дар xойи он аввал бофтаи устухонии даuалнах ва, пас, бофтаи устухонии
лав[ачанок ба вуxуд меояд. Ин раванд о[иста-о[иста давом карда, дар синни rариб
бистсолагb то rисми эпифиз мерасад.
{УXАЙРА{ОИ БОФТАИ УСТУХОН. Бофтаи устухон аз се намуд [уxайра[о:
остеобласт[о, остеосит[о ва остеокласт[о иборат аст (наrшаи 149).

Наrшаи 149. {уxайра[ои бофтаи устухон. а- остеобласт; б- остеосит; в- остеокласт; 1- ядро;
2- тeри дурeшти эндоплазмавb; 3- митохондрия; 4- дастго[и Голxи; 5- [ошия; 6- лизосома; 7- моддаи байни[уxайравии устухон.
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{ангоми инкишофи бофтаи устухон ду дифферон ба вуxуд меояд. Дифферони якум аз [уxайра[ои танагии устухон оuоз шуда, пас ба [уxайра[ои нимтанагb ва
аз он[о [уxайра[ои остеобласт ва дар охир остеосит[о [осил мешаванд. Дифферони дуюм аз [уxайра[ои танагии хунофар оuоз шуда, пас ба монобласт, промоносит,
моносит ва, дар охир, остеокласт (макрофаг) [осил мешавад.
Номи остеобласт аз калима[ои юнонии остеон—устухон ва б л а с т о с —
зоиш пайдо шудааст. Остеобласт[о [уxайра[ои xавони устухонофар мебошанд.
Дар устухон остеобласт[о [ама ваrт дар rисми чуrуртари устухонпарда ва дар
xой[ои таxдидшавии устухон ([ангоми захм хурдан ё шикастан) вомехeранд. Остеобласт[о шакли мукааб ва бисёркунxа доранд. Андозаи он[о ба 15—20 мкм баробар аст. Ядрои остеобласт[о байзашакл буда, як ё якчанд ядроча доранд. Дар ситоплазмаи он[о тeри эндоплазмавb, митохондрия[о ва дастго[и Голxи хуб инкишоф
ёфтаанд(наrшаи 149, а). Дар остеобласт[о КРН ва ферменти фосфатазаи ишrорb
мушо[ида мешавад. Остеобласт[о, ки ба остеосит[о мубаддал мешаванд, таrсим
намешаванд.
Номи остеосит аз калима[ои юнонии о с т е о н — устухон в а к и т о с
— [уxайра пайдо шудааст. Остеосит[о [уxайра[ои аз [ама сершумори устухон
мебошанд ва он[о rобилияти таrсимшавb надоранд. Остеосит[о шоха[ои зиёд ва
ядрои калон доранд(наrшаи 149, б). Узввора[о хеле суст инкишоф ёфтаанд. Дар ситоплазмаи остеосит[о маркази [уxайраро то [оло муайян накардаанд. Остеосит[о
дар ковоки[ои устухон, ки шакли остеосит[оро доранд, xойгир шудаанд. Дарозии
ковоки[о аз 22 то 55 мкм буда, барашон аз 6 то 14 мкм мебошад. Найча[ои ковоки[ои устухон бо модда[ои моеъи байни бофта[о пур мебошанд. Ин найча[о бо
[амдигар ва бо сат[и берунии раг[ои хунгард пайваст мебошанд. Дар байни остеосит[о ва хун мубодилаи модда[о ба воситаи моеъи байни бофта[о ба амал меояд.
Номи остеокласт аз калима[ои юнонии о с т е о н — устухон ва к л а о —
реза кардан, шикастан пайдо шудааст. Остеокласт[о аз [уxайра[ои хун ба вуxуд
омада, rобилияти вайронкунии ([алкунии) таuояки о[акнокшуда ва устухонро доранд. Остеокласт[о [уxайра[ои калонтарин буда, то 90 мкм rутр ва аз се то якчанд
да[b ядро доранд(наrшаи 149, в). Остеокласт[о аз митохондрия ва лизосома[о бой
бошанд [ам, лекин дар он[о тeри эндоплазмавb суст инкишоф ёфтааст. Махсусшавии остеокласт[о аз таъсири лимфокин[ое, ки Т-лимфосит[о [осил мекунанд, вобаста аст. Тахмин мекунанд, ки остеокласт[о ба му[ити зисташон С02 хориx мекунанд ва ферменти карбоангидразае, ки дар он xой мавxуд аст, ба [ о с и л ш а в и и

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

228

Н 2 С03 ёрb мерасонад. Кислотаи [осилшуда модда[ои органикии устухон ва намак[ои калсийро [ал мекунад.
МОДДАИ БАЙНИ{УXАЙРАВB. Моддаи байни[уxайравb аз моддаи асосb, ки
бо намак[ои минералb маъданнок шудаанду дар таркибашон тор[ои шилмди[андаи
даста[ои хурд доранд, иборат аст. Он даста[ои хурди тор[ои шилмди[анда дар таркибашон сафедаи коллогени навъи якумро доранд. Тор[ои шилмди[анда дар устухони даuалнах бетартиб ва дар устухони лав[ачанок бо як тартиби муайян xой гирифтаанд.
Дар моддаи асосии бофтаи устухонb нисбат ба бофтаи таuоякb миrдори кислотаи хонтроитини сулфат камтар аст, лекин дигар кислота[о, ба монанди кислотаи
лимон ва uайра, ки бо калсий пайваст шуда, модда[ои органикии маъданнокшударо
дар устухон ба вуxуд меоранд, зиёдтар [астанд. Моддаи, асосии устухон xисмча[ои
гидроксиапатит дорад ва он[о вобаста ба самти тор[о бо як тартиби муайян xойгир
шудаанд. Дар таркиби бофтаи устухон зиёда аз 30 микроэлемент[о (мис, стронсий,
ру[, барий, магний ва uайра) мавxуданд, ки он[о дар мубодилаи модда[ои организм
роли му[имро мебозанд.
БОФТАИ УСТУХОНИ ДАҒАЛНАХ. Бофтаи устухони даuалнах асосан дар организми xанин вомехeрад. Дар одамони болиu ин бофтаро дар xой[ои пайвастшавии устухон[ои косахонаи сар ва дар xой[ои пайвастшавии пай[ою устухон[о мушо[ида кардан мумкнн аст. Тор[ои шилмди[анда дар таркиби бофта даста[ои
uафсро ба вуxуд оварда, бетартибона xойгир шудаанд. Дар моддаи асосии бофтаи
устухони даuалнах ковоки[ои устухонии дарозу байзашакли шохадор мавxуданд,
ки дар он холиги[о остеосит[о бо шоха[ои худ xой гирифтаанд. Бофтаи устухони
даuалнах аз берун бо устухонпарда пeшонида шудааст (наrшаи 151).
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Наrшаи 151. Бофтаи устухони даuалнах.
Бо гемотоксилин ва эозин ранг карда шудааст.х200. 1- дастаи тор[ои шилмди[анда
(оссеинb) дар таркиби моддаи асосb; 2- ковоки[ои устухон бо остеосит[о; 3- маuзи сурхи устухон.

БОФТАИ УСТУХОНИ ЛАВ{АЧАНОК. Бофтаи устухонии лав[ачанок дар
организми одамони болиu бисёр аст. Ин бофта аз лав[ача[ои устухоние, ки аз
[уxайра[ои устухон, моддаи бешакли маъданнокшуда ва тор[ои шилмди[андаи ба
самти муайян равон иборат аст, ташкил шудааст. Дар лав[ача[ои дар [амсоягb
xойгиршуда тор[ои шилмди[анда асосан ба дигар самт равонаанд, ки дар натиxа
бофтаи устухони лав[ачанок сохти муста[кам дорад. Модда[ои зич ва исфанxии
бисёр устухон[ои па[н ва найшакли скелети одам аз бофтаи устухонии лав[ачанок
ташкил шудаанд (наrшаи 152).
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Наrшаи 152. Бофтаи устухони
лав[ачаноки устухони найшакл. Буриши арзb. Бо тионин ранг карда шуда-аст.х80.

1-

устухонпарда;

2-

лав[ачаи берунии умумb; 3- остеон;
а-найи
мобайнb;

Гаверс;
5-

4-

лав[ачаи

лав[ача[ои
дохилии

умумb; 6- маuзи зарди устухон.

СОХТИ УСТУХОНИ НАЙШАКЛ. Моддаи зиче, ки rисми мобайнии устухонро ба вуxуд меорад, аз лав[ача[ои устухонb, ки uафсиашон аз 4 то 15 мкм аст, ташкил шудааст. Лав[ача[ои устухонb дар таркиби устухон бо як тартиби муайян
xойгир шуда, силсилаи мураккабро ба вуxуд меоранд.
Дар rисми мобайнии устухони найшакл се rабат: 1) rабати берунии умумb; 2)
rабати мобайнb (аз остеон[о ташкил шудааст ва rабати остеонb номида мешавад);
3) rабати дохилии умумиро фарr мекунанд (наrшаи 153).
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Наrшаи 153. Сохти устухони найшакл.
А-устухонпарда; Б- моддаи зичи устухон; В- андарунпарда; Г- ковокии маuзи устухон; 1- rабати
берунии умумb; 2- остеон; 3- найи остеон; 4- лав[ача[ои байниостеонb; 5- rабати дохилии умумb;
6- вассача[ои устухонb; 7- rабати торноки устухонпарда; 8- раг[ои хунгарди устухонпарда; 9найи uизоди[анда; 10- остеосит[о.

Қабати берунии умумb дар гирди rисми мобайнии устухони найшакл [алrа[ои
сарбастаро ба вуxуд намеоранд ва аз болояшон бо лав[ача[ои дигар пeшида шудаанд. Қабати дохилии умумb фаrат дар rисм[ое, ки моддаи зичи устухон бо ковокихои устухон [амсар[ад аст, наuз инкишоф меёбад. Дар он rисме, ки моддаи зичи устухон ба моддаи исфанxb мегузарад, rабати дохилии лав[ачанок ба таркиби
лав[ача[ою вассача[ои моддаи исфанxии устухон дохил шуда, омехта мешавад.
Найча[о аз rабати берунии умумb ба rабати мобайнb мегузаранд. Раг[ои хунгарди
устухонпарда аз дохили ин найча[о гузашта, rабати мобайнии устухонро бо uизо
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таъмин менамоянд. Ғайр аз ин, тор[ои шилмди[анда аз устухонпарда ба rабати берунии умумb ва остеонb мегузаранд. Дар таркиби устухон[ои xавон ингуна тор[о
бисёр вомехeранд. Дар таркиби устухони одамони пиронсол тор[ои шилмди[анда
ба о[ак мубаддал шуда, номаълум мешаванд. Лав[ача[о дар rабати мобайнb асосан
дар таркиби остеон[о xойгир шудаанд ва лав[ача[о остеон[оро ба вуxуд меоранд.
{амин тавр, лав[ача[о дар байни остеон[о [ам вомехeранд ва он[оро лав[ача[ои
байниостеонb меноманд.
Остеон[о во[иди сохти моддаи зичи устухон[ои найшакл мебошанд (наrшаи
150).
Наrшаи 150. Сохти остеони устухони
лав[ачанок. Буриши арзb. Бо усули Шморл ранг
карда шудааст.х400. 1- остеон; а- найи остеон; блав[ачаи устухонb; в- ковоки[ои устухон; гнайча[ои устухонb; 2- лав[ача[ои мобайнb; 3доираи [алшуда.

{ар як остеон аз якдигар бо хати васлb, ки аз моддаи асосb иборат аст, xудо
мебошад. Раг[ои хунгард, [уxайра[ои устухонофар ва бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок аз ковокии маркази остеон мегузаранд. Найча[ои остеон[о бо [амдигар
пайваст мешаванд ва дар он rисм лав[ача[о самти худро дигар мекунанд. Ингуна
найча[оро найча[ои uизоди[анда меноманд. Раг[ои хунгарди остеон[о бо раг[ои
хунгарди устухонпарда ва раг[ои маuзи сурхи устухон робита доранд.
УСТУХОНПАРДА. Дар устухонпарда ду rабат: rабати берунb (аз тор[о иборат аст) ва rабати даруни (rабати [уxайрагb)-ро фарr мекунанд. Қабати берунb аз
бофтаи пайвасткунандаи нахдор ташкил шудааст. Қабати дарунb аз [уxайра[ои устухонофар — остеобласт[о ва остеосит[о иборат аст. Аз дохили устухонпарда ба
таркиби устухон раг[ои хунгард ва тор[ои асаб мегузаранд. Устухонпарда устухонро бо дигар бофта[о алоrаманд мекунад ва дар uизогирb, инкишоф ва таxдиди устухон иштирок мекунад (наrшаи 147).
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АНДАРУНПАРДА. Ин пардаи тунук ва ма[ин буда, устухонро аз тарафи
маuзи он мепeшонад. Андарунпарда [ам чун устухонпарда аз бофтаи пайвасткунандаи нахдор ва [уxайра[ои остеобласту остеосит ташкил шудааст.
БО ХУН ВА ТОР{ОИ АСАБ ТАЪМИНШАВИИ УСТУХОН. Раг[ои хунгард
дар rабати дарунии устухонпарда тeриuафсро ба вуxуд меорад. Шохча[ои борики
шараён[о аз ин тeр[о оuоз ёфта, ба воситаи сeрохи[ои uизоди[анда ба даруни устухон то маuзи устухон мерасанд. Раг[ои зулолагард асосан дар rабати болои устухонпарда xойгиранд. Дар даруни устухонпарда тор[ои асаби бела[м ва ла[мдор
тeри ковокро ба вуxуд меоранд. Баъзе тор[ои асаб бо [амро[ии раг[ои хунгард аз
ковоки[ои uизоди[анда гузашта, то маuзи сурхи устухон мерасанд. Қисми дигари
тор[ои асаб дар даруни устухонпарда озод тамом мешаванд, ё ин ки дар [осилшавии uилофак[ои xисм[ои асаб иштирок мекунанд.
БОЗСОЗИИ УСТУХОН ВА ОМИЛ{ОЕ, КИ БА СОХТИ УСТУХОН ТАЪСИР
МЕРАСОНАНД. Дар давоми [аёт дар бофтаи устухон раванд[ои бо [ам алоrаманди
вайроншавb ва барrароршавb доим ба вуxуд меояд. Вайроншавии остеон[о фаrат
пас аз пайдошавии остеокласт[о ба амал меояд. Дар натиxаи таъсири фермент[ои
остеокласт ва баъзе омил[ои дигар лав[ача[ои устухонии остеон[о вайрон мешаванд ва дар xои он[о ковоки[о ба вуxуд меоянд. Ин равандро [алшавии бофтаи устухон меноманд. Дар атрофи раг[ои хунгарде, ки дар ковоки[о боrb мондаанд, остеобласт[о пайдо шуда, лав[ача[ои навро ба вуxуд меоранд. {амин тавр, остеон[ои нав ба вуxуд меоянд, ки он[о аз остеон[ои пешина бо сар[ади муайяни
байни лав[ача[о фарr карда мешаванд. Остеон[ои нав ба [амдигар наздик шуда,
моддаи зичи устухонро [осил мекунанд. Дар байни остеон[о лав[ача[ои устухонии
байниостеонb мавxуданд. Ин лав[ача[ои байни остеонb [ангоми вайроншавии остеон[ои пешина (ибтидоb) ба амал меояд. Раванди бозсозии устухон баъди ба
анxом расидани сабзиши устухон [ам rатъ намегардад. Яке аз сабаб[ои бозсозии
устухон ин таъсири [аррeзаи кори xисмонb ва омил[ои физикавb мебошад. Агар
омил[ои берунb ва физикавb ба устухон таъсир накунанд, фаъолияти [уxайра[ои
остеокласт зиёд мешавад ва устухон [аргуна намак[оро аз худаш хориx мекунад.
Витамин[ои С, Д, А, [ормони uадуди сипаршакл ва [ормон[ои дигар uадуд[ои
тарашшe[и дохилb ба сохти устухон таъсир мерасонанд. Масалан, хангоми дар организм нарасидани витамини С бемории искорбут (синга) ба вуxуд меояд дар таркиби устухон тор[ои шилмди[анда кам [осил мешаванд ва rобилияти остеобласт[о
суст шуда, сабзиши устухон боз дошта мешавад. Дар ин [олат дар баъзе rисм[ои
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устухон намак[ои калсий кам мешаванд ва, дар натиxа, муста[камии устухон суст
мешавад. {ангоми ба организм кам дохил шудани витамини Д бемории чиллаашур
(рахит) ба вуxуд меояд дар таркиби устухон модда[ои органикb ба о[ак камтар мубаддал мешаванд ва устухон мулоим (нарм) мешавад. Ваrте ки витамини Д ба организм бисёр дохил мешавад, фаъолияти остеокласт[о зиёд шуда, устухонро бисёртар
вайрон мекунанд.
{ормон[ои uадуд[ои тарашшe[и дохилb дар инкишофи устухон а[амияти калон доранд. {ормони uадуди наздисипаршакл (паратирин) ба сохт ва инкишофи устухон таъсири калон мерасонад. {ангоми ба организм бисёр дохил шудани ин [ормон [алшавии устухон ба амал меояд. {ормони тиреокалситонини uадуди сипаршакл таъсири муrобили [ормони uадуди наздисипаршакл дорад. {ангоми кам
[осил шудани [ормони тироксин дар uадуди сипаршакл устухон суст месабзад ва
таxдиди устухон [ам суст мешавад. {ормони соматотропини [ипофиз ба мубодилаи тавлифи сафеда[ои устухон таъсир мерасонад. {ангоми пеш аз мe[лат ба
балоuатрасии хуxайра[ои xинсb ва узв[ои таносул устухон[о аз сабзиш мемонанд.
БОФТА{ОИ МУШАК
Вазифаи асосии бофта[ои мушак ин му[айё намудани шароит барои xой иваз
намудани организми том ва rисм[ои он дар макони зист мебошад. Ин вазифаи бофта[о дар натиxаи таъсири xунба[о (импулс[о) ба унсур[ои бофта[о, ки дар натиxаи
он [уxайра[о шакли худро дигар карда, кашиш мехeранд, ба амал меояд.
{уxайра[ои дигар бофта[о [ам rобилияти шаклдигаркунb доранд, лекин rобилияти
кашишхeрb доштан дар бофта[ои мушак вазифаи асосb мебошад. Кашишхeрии
мушак[о [ама ваrт бо таuйирёбии xараёни барrии [аётии пардаи [уxайра[о вобаста
аст ва баrайдгирии ин таuйирёби[о дар ташхиси баъзе бемори[о ёрb мерасонад.
ХУСУСИЯТ{ОИ УМУМИИ СОХТУ ВАЗИФА ВА ТАСНИФИ БОФТА{ОИ
МУШАК. Хусусият[ои умумии сохти унсур[ои бофта[ои мушак ин[оанд:
[уxайра[ои ин бофта[о шакли дарозрeя доранд ва тор[ои кашишхeрандаи (миофибрилла[ои) он[о ба дарозии [уxайра[о тулонb xойгир шудаанд, ки он[о
кашишхeрии [уxайра[оро таъмин мекунанд. Дигаргуншавии шакли унсур[ои бофта[ои мушак дар натиxаи таъсири байни[амдигарии молекула[ои кашишхeрандаи
актину миозин, таъсири баъзе сафеда[ои дигар ва ион[ои калсий ба амал меояд. Барои он ки кашишхeрb ба вуxуд ояд, энергия лозим аст. Ин энергия дар митохонд-
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рия[ои унсур[ои мушак, ки аз митохондрия бой [астанд, ба вуxуд меояд. Ғайр аз
ин, дар ситоплазмаи [уxайра[ои бофта[ои мушак гликоген ва сафедаи миоглобин
бисёр аст ва дар натиxаи мубодилаи модда[о энергия [осил мешавад.
Бофта[ои мушакро вобаста ба узввора[ое, ки rобилияти кашишхeрb доранд,
ба ду гурe[ xудо мекунанд. Ба гурe[и якум бофтаи мушаки суфта дохил мешавад.
Хусусияти фарrкунандаи ин бофта дар он аст, ки тор[ои актин ва миозине, ки дар
ситоплазмаи [уxайра[ои (миосит[ои) бофтаи мушаки суфта мавxуданд, шакли
арзрах надоранд. {ангоми бо ранг[ои махсус рангомезиш кардан он тор[о дар зери микроскопи рeшноигb наuз намудор мешаванд ва он тор[о дар [уxайра[о
тулонb xойгир шудаанд. Ба гурe[и дуюм бофтаи мушаки арзрах дохил мешавад,
ки он аз унсур[ои мушак иборат аст. Дар таркиби ин унсур[о сафеда[ои актин ва
миозин доим мавxуданд, ки он[о узввораи махсус — миофибрилла[оро [осил
мекунанд. Сафеда[ои актин ва
миозин пайи [ам xойгиранд ва аз
[амин сабаб тор[ои мушак намуди арзрах доранд. Бофтаи мушаки
арзрах нисбат ба бофтаи мушаки
суфта тезтар кашиш мехeрад
(наrшаи 154).
Наrшаи 154. Сохти бофта[ои мушак. А-бофтаи мушаки суфта; 1- ядро; 2буриши тeлонии [уxайра; 3- буриши
арзии [уxайра; Б- [уxайраи мушаки
суфтаи

ситорашакл;

В-

сохти

[уxайра[ои мушаки суфта дар зери
микроскопи электронb; 1- монанди Тхатча[о; 2- rисми пайвастшавии миофибрилла[о бо пардаи [уxайра; 3- нексус; 4- [убобча[о; 5- uишои асосb; 6ядро; 7- дастго[и Голxи; 8- митохондрия[о; 9- миофибрилла[о; Г-сохти бофтаи мушаки арзрах; 1- тори мушаки арзрах; 2- ядро; 3- буриши арзии тори мушаки арзрах; 4- бофтаи пайвасткунандаи нахдори кокок; 5- муйраг; Д- сохти
мушаки арзрах дил; 1- муйраг; 2- кардиомиосит[о; 3- ядрои кардиомиосит[о;Е-сохти тори мушаки арзрах дар зери микроскопии электронb; 1- сателлит; 2- Т-силсила; 3- миофибрилла[о; 4- Zхатча; 5- гликоген; 6- тeри суфтаи эндоплазмавb; 7- митохондрия[о; 8- ядро; 9- rисми сегона; 10uишои асосb; 11- тор[ои шилмди[андаи пай.
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САРЧАШМАИ ИНКИШОФИ БОФТА{ОИ МУШАК. Бофта[ои мушак аз
панx сарчашма инкишоф ёфта, вобаста ба ирсияту xойи пайдоишашон ба панx
навъ xудо мешаванд: навъ[ои мезенхимb, эпидермb, асабb, cеломb ва танагb
(миотомb). Се навъи аввал ба гурe[и бофтаи мушаки суфта дохил шуда, навъ[ои
чорум ва панxум ба гурe[и бофтаи мушаки арзрах дохил мешаванд.
БОФТАИ МУШАКИ СУФТА. Бофтаи мушаки суфта дар раванди инкишофи
xанин аз мезенхима ба вуxуд меояд. {уxайра[ои танагb ва моrабли ин бофта дар
мар[ала[ои аввали инкишофи ин бофта фарrнашавандаанд. Тахмин мекунанд, ки
[уxайра[ои танагии ин бофта бо [уxайра[ои моrабли фибробласт[ои бофтаи пайвасткунанда хешутаборb доранд ва дар таркиби мезенхима xой гирифтаанд. {амчун фибробласт[о [уxайра[ои моrабли бофтаи мушаки суфта гликозаминогликан
ва тор[ои шилмди[андаро тавлиф мекунанд, ки дар беруни [уxайра аз он модда[о
uишои асосb ва тор[ои шилмди[андаи моддаи байни[уxайравb ба вуxуд меояд.
Дар [уxайра[ои болиuи (миосит[ои) бофтаи мушаки суфта ин хусусияти тавлифи
модда[о суст мешавад, лекин тамоман нест намешавад.
СОХТ ВА ВАЗИФА{ОИ МАХСУСИ БОФТАИ МУШАКИ

СУФТА.

{уxайра[ои бофтаи мушаки суфта дукшакл буда, аз 20 то 500 мкм дарозb ва 5—8
мкм uафсb доранд. Ядрои миосит[о rаламчашакл буда, дар маркази [уxайра[о xой
гирифтаанд (наrшаи 155).
Наrшаи

155.

[уxайра[ои

Сохти

мушаки

суфта.

а-[уxайра[ои ало[идаи мушаки
суфта; 1- ядро; 2- ситоплазма; 3ситолемма; б- сохти [уxайра[ои
мушаки суфта дар зери микроскопи электронb; І- буриши арзb; ІІбуриши тулонb; 1- ядро; 2- ситолемма;

3-

uишои

асосb;

4-

xисмча[ои сахт; 5- пайвастагии
байни [уxайра[о; 6- миофиламент[о; 7- тeри эндоплазмавb; 8митохондрия[о.
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{ангоми кашишхeрии миосит[о ядро rат шуда, пармашакл печутоб
мехeрад(наrшаи 156, А, Б). Дар ситоплазмаи миосит[о митохондрия[о бисёранд ва
он[о дар наздикии rутб[ои ядро xойгир шудаанд. Дастго[и Голxи ва тeри дурeшти
эндоплазмагb суст инкишоф ёфтаанд, ки ин шо[иди сустшавии раванди тавлифи
модда[о аст. Рибосома[о дар ситоплазмаи хуxайра[о озод xой гирифтаанд. Пардаи
плазмагии [уxайра[о [убобча[ои пиноситозии зиёдеро [осил мекунад, ки ба воситаи он[о ситоплазма бо ион[ои калсий таъмин мешавад.
Миофиламент[ои актиндор дар ситоплазмаи миосит[о тулонb ё ин ки дар зери ягон кунx (нисбат ба дарозии ме[вари [уxайра) xойгиранд. Ингуна миофиламент[о аз сафедаи а- актинин ташкил шудаанд. Дар rисми васлшавии миофиламент[ою пардаи плазмавии [уxайра[о сафедаи винкулин мавxуд аст. Миофиламент[ои миозонb дар ситоплазмаи хучайра[о тулонb xойгир шудаанд. {ангоми
кашишхeрии [уxайра тор[ои актину миозин байни худ аз нав таrсим мешаванд. Ба
туфайли таъсири байнимолекулавb бо сафедаи миозин тор[ои мувозии актин
муrобили якдигар xой иваз карда, энергияи кашиш ба пардаи плазмагии [уxайра
дода мешавад, дар натиxа шакли [уxайра[о дигар шуда, кашишхeрb ба амал меояд
(наrшаи 156, Б, Д, Г).
Наrшаи 156. Сохти мушаки суфта. А, В- [ангоми
барrароршавb; Б, Д- [ангоми камтар кашишхурb; Г- [ангоми нопурра кашишхурb; 1- ситолемма; 2- xисмча[ои
сахт; 3- ядро; 4- эндоплазма; 5- rисм[ои кашишхeранда; 6митохондрия[о; 7- uишои асосb; 8- миофиламент[ои
актинb; 9- миофиламент[ои миозинb; 10- В, Г, Д- rисм[ои
дар наrшаи А ва Б, ки дар чорчуба гирифта шудааст калон
карда нишон дода шудааст.

{ар як миосит бо uишои асосb и[ота шудааст.

Дар

таркиби

uишои

асосb

сурохи[о

мавxуданд ва он[о бо сурохи[ои пардаи плазмагии миосит[о якшуда, пайвастаги[ои сурохидорро
ба вуxуд меоранд ва ин пайвастаги[о таъсири
байни[амдигарии [уxайра[о ва бофтаро таъмин
мекунанд. Дар uишои асосb нах[ои бисёре
мавxуданд. Дар rисми охири [уxайра[о фуруха-
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мидаги[о мавxуданд ва як тарафи он нах[о ба он фурухамидаги[о дохил мешаванд.
Ба ин пайвастаги[о rувваи кашишхeрии [уxайра равона аст. Дар атрофи миосит[о
тор[ои шилмди[анда, тeршакл ва нах[ои ёзанда мавxуданд, ки он[о эндомизийро
ба вуxуд меоранд ва ин тору нах[о [уxайра[ои наздик xойгиршударо ба [амдигар
мутта[ид мекунанд (наrшаи 157).

Наrшаи 157. Бофтаи мушаки суфтаи пешобдон (буриши тулонb ва арзb). Бо гемотоксилин
ва эозин ранг карда шудааст.х400. 1- буриши тулонии [уxайра[ои мушаки суфта; 2- буриши
арзии [уxайра[ои мушаки суфта; 3- бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок бо раги хунгард.

ТАXДИД. Таxдиди табиии бофтаи мушаки суфта [ангоми зиёдшавии фаъолияти кории [уxайра[ои мушак, яъне дар ваrти созгории мутакофb (гипертрофияи
компенсаторb) зо[ир мешавад. Созгории мутакофиро [ангоми [омиладорb дар
rабати мушакпардаи бачадон мушо[ида кардан мумкин аст. {ангоми таxдиди
табиb дар ситоплазмаи миосит[о ва ядрои он[о раванди тавлифи модда[о зиёд мешаванд. Дар ситоплазма миrдори унсур[ои тeри эндоплазмагb, дастго[и Голxи ва
рибосома[о бисёртар мешаванд. Баъзе миосит[о ба таrсимшавb шурeъ мекунанд.
Дар ин ваrт миофибробласт[о ба миосит[о мубаддал мешаванд. {ангоми таxдид
пас аз xаро[ат [ам ин ду сарчашмаи бавуxудоии [уxайра[о амал мекунанд.
БОФТАИ МУШАКИ АЗ ЭПИДЕРМА ПАЙДОШАВАНДА. Унсур[ои ин бофта [уxайра[ои миоэпителb мебошанд, ки аз баргаки берунии xанин пайдо мешаванд. Ин [уxайра[о дар сат[и беруни шeъба[ои тарашшe[от[осилкунанда ва
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маxрого[[ои хурди uадуд[ои араr, шир, равuан, оби да[он ва ашк[осилкунанда xой
гирифтаанд (наrшаи 158).

Наrшаи
найчашакли

158.Uадуди

оддии

араr[осилкунандаи

пусти одам.
Бо гемотоксилин ва эозин ранг карда
шудааст.х120. 1- rисми тарашшe[от[осил-кунандаи uадуд; 2- маxрого[;
3- маxрого[ дар таркиби пeстпарда;
4- rисми тарашшe[от[осилкунандаи
uадуд ало[ида нишон дода шудааст.
х400; а- [уxайра[ои тарашшe[от[осилкунанда;

б-

[уxайра[ои

кашишхeранда (миоэпителb); 5- сохти маxрого[и uадуд. х400.

{уxайра[ои миоэпителb ва [уxайра[ои тарашшe[от-[осилкунандаи uадуд[о
якбора дар як ваrт аз як сарчашма пайдо шуда, пас махсус мешаванд.
{уxайра[ои

миоэпителb

ситорашакл

буда,

шeъба[ои

тарашшe[от[осилкунанда ва маxрого[[ои хурди uадуд[оро бо шоха[ои худ и[ота
мекунанд. Ингуна [уxайра[оро баъзан [уxайра[ои сабатчашакл [ам меноманд. Ядро ва узввора[ои мо[ияти умумидошта дар маркази [уxайра xойгир буда, дар шоха[о дастго[и кашишхeранда xой гирифтааст. {ангоми кашишхeрии шоха[о
шeъба[ои тарашшe[от[осилкунанда фишурда мешаванд ва тарашшe[от аз он ба
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маxрого[и тарашшe[отбарор бароварда мешавад. Дар раванди таxдид [уxайра[ои
миоэпителb ва [уxайра[ои тарашшe[от[осилкунанда аз [уxайра[ои камтахсисшудаи табиати эпидермb дошта ба вуxуд меоянд.
БОФТАИ МУШАКИ АЗ ЗОИШИ АСАБ ПАЙДОШАВАНДА. {уxайра[ои
(миосит[ои) ин бофтаи мушак аз [уxайра[ои зоиши асабе, ки дар rабати девори
rада[и чашм мавxуданд, пайдо мешаванд. Бо сохти худ он[о [уxайра[ои [амвор
мебошанд. Ин [уxайра[о ба дохили ду мушаки инабияи чашм дохил мешаванд.
{ангоми кашишхeрb ва барrароршавии ингуна [уxайр[о мардумаки чашм васеъ ва
танг мешавад.
БОФТАИ МУШАКИ СУФТА ДАР ТАРКИБИ УЗВ{О. Дар таркиби узв[о
[уxайра[ои бофтаи мушаки суфта мутта[ид шуда, даста[оро ба вуxуд меоранд.
Дар байни ингуна даста[о парда[ои тунуке, ки аз бофтаи пайвасткунандаи на[дори
ковок ташкил шудааст, xойгир мешаванд, ки онро uилофи лифи азалия (эндомизий)
меноманд. Гурe[и зиёди rабза[о мутта[ид шуда, мушакро ба вуxуд меоранд, ки аз
берун бо пардаи uафси бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок пeшонида шудааст,
ки онро рeйпeши мушак (эпимизий) меноманд. Раг[ои хунгард ба рeйпeши мушак
ва uилофи лифи азалия дохиланд ва [уxайра[ои мушакро бо uизо таъмин мекунанд.
Тор[ои асаб [ам аз таркиби бофтаи пайвасткунанда гузашта, дар байни [уxайра[ои
мушак ба охир мерасанд. Барои [амин [ам пас аз таъсири xунба (импулс), дар байни [уxайра[ои мушак модда[ои барангезанда (медиатор[о) [осил мешаванд, ки
тармамонанд па[н шуда, яку якбора гурe[и [уxайра[оро бармеангезонанд. Бофтаи
мушаки суфта дар rабати девори бисёр узв[ои дохилb вомехeрад, ки он rабат ё
пардаро ба вуxуд меорад. Масалан, ин [олат дар rабати девори узв[ои нафаскашb,
меъдаю рeда, раг[ои хунгард, узв[ои ихроxу таносул ва uайра мушо[ида мешавад
(наrшаи 157).
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БОФТА{ОИ МУШАКИ АРЗРАХ
БОФТАИ МУШАКИ АРЗРАХИ ДИЛ. Бофтаи мушаки арзрахи дил аз rисм[ои ба
[ам монанди астари вараrа[ои спланхнотома, ки дар rисми гардани xанин
xойгиранду онро лав[ачаи миоэпикардb меноманд, инкишоф меёбад. Аксари
[уxайра[ои лав[ачаи миоэпикардb тахсис ёфта, ба [уxайра[ои мушаки дил (кардиомиосит[о)

мубаддал

мешаванд.

{уxайра[ои

боrимонда ба [уxайра[ои па[н табдил ёфта,
рeйпардаи дил (эпикард)-ро ба вуxуд меоранд. {ангоми тахсисшавии [уxайра[о як чанд намуди кардиомиосит[о,

масалан,

кардиомиосит[ои

кашишхeранда, xунбагузаронанда, кашишхeрандаю
xунбагузаронанда ва тарашшe[от[осилкунанда [осил
мешаванд (наrшаи 159).

Наrшаи 159. Сохти [уxайраи мушаки дил дар зери микроскопи электронb. А- [уxайраи xунбагузаронанда; Б[уxайра[ои мобайнb; В- [уxайра[ои кашишхeранда; 1- uишои
асосb; 2- ядрои [уxайра[о; 3- миофибрилла[о; 4- плазмолемма;
5-rурси

иловагb;

6-

пайвастаги[ои

[уxайра[ои

xунбагузаронанда; 7- Т-силсила[о.
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СОХТИ {УXАЙРА{ОИ МУШАКИ КАШИШ-ХEРАНДАИ ДИЛ. {уxайра[ои
кашишхeрандаи мушаки дил сохти дарозрeяи устувоншакл дошта, аз 100 то 150
мкм андоза доранд. Охири [ар як [уxайраи дил бо охири [уxайраи дигар пайваст
шуда, тор[ои мушаки 10—20 мкм uафсидоштаро ба вуxуд меоранд. Дар rисми
васлшавии [уxайра[о rурс[ои иловагb ба амал меояд. {уxайра[ои мушаки дил
шоха пайдо карда, тeри масофадорро ба вуxуд оварда метавонанд. Сат[и па[лeии
[уxайра[о бо uишои асосb пeшонида шудааст, ки ба он аз берун тор[ои борики
шилмди[анда ва нах[ои тeршакл печутоб хeрда часпидаанд.
Ядрои [уxайра[о байзашакл буда, дар марказашон xойгиранд (наrшаи 160).

Наrшаи 160. Сохти мушаки арзрахи дил.
А- Бо гемотоксилин ва эозин ранг карда
шудааст. х400. Б- бо гемотоксилини
о[аннокшуда ранг карда шудааст. х400. І
–

андарунпардаи

1-

[уxайра[ои

зериэндотелb;

(эндокарди)

эндотелb;
3-

rабати

2-

дил;
rабати

мушакию

чандирb; 4- рeйпарда; ІІ- мушакпарда;
5-

[уxайра[ои

xунбагузаронанда;

[уxайра[ои кашишхeранда; 7-

6-

rурси

иловагb; 8- rабати тунуки бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок бо раг[ои хунгард ва тор[ои асаб; ІІІ- рeйпардаи дил
(эпикард); 9- [уxайра[ои мезотелb; ІVuилофи дил (перикард); 10- лав[ачаи
хусусb.

Дар наздикии rутб[ои ядро дар ситоплазма узввора[ои мо[ияти умумидошта,
маркази [уxайра ва дастго[и Голxи xойгир шудаанд. Тeри дурeшти эндоплазмагb
ва лизосома[ои ало[ида суст инкишоф ёфтаанд, лекин тeри суфтаи эндоплазмагb
наuз инкишоф ёфтааст. Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[о гликоген ва чарб низ
мавxуданд. Иштимолот[ои миоглобин дар ситоплазмаи [уxайра[о баробар таrсим
шудаанд. Митохондрия[о бошанд дар атрофи узввора[ои махсусшуда (миофибрилла) занxирвор xой гирифтаанд.
Миофибрилла[о

аз

сафеда[ои

бо

тартиби

муайян

xойгиршудаи

кашишхeрандаи актин ва миозин ташкил шудаанд. Барои васлшавии он[о сохти
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ало[ида, яъне телофрагма хизмат мекунад. Телофрагма аз сафеда[ои дигар сохта
шудааст. Телофрагма[о аз молекула[ои сафеда[о иборат буда, бо пардаи плазмагии
[уxайра[о пайваст [астанд. Дар сат[и буриши тулонии [уxайра[о рах[ое [астанд,
ки 100 нм uафсb доранд ва он[оро рах[ои L меноманд.
Қисми байни ду телофрагмаи миофибрилла[оро саркомер меноманд. Дар
rисми маркази саркомер мезофрагма (рахи Н) xой гирифтааст. Аз тарафи мезофрагма ба сeи телофрагма тор[ои миозин мегузаранд ва аз телофрагма ба муrобили
он[о тор[ои актин равонанд. Он тор[о бо [ам вохeрда, якчанд масофаро бо [амдигар мувозb тай мекунанд. Дар ин ваrт [ар як тори uафси миозинро шаш тори борики актин гусел мекунад. Дар буриши rисми саркомер, ки рах[ои М ва минтаrа[ои
ба он наздик, ки фаrат дар он тор[ои миозин xой доранд, рах[ои Н (ё ки минтаrаи
равшан) меноманд. Қисме, ки дар он тор[ои миозин ва rисман актин xой доранд,
rитъаи А (ё ки курси А) ном дорад. Қисмхои ду саркомери [амсоя, ки бо рах[ои L
xудо шудаанду фаrат аз тор[ои актин иборатанд, rитъаи J (ё ки rурси J) меноманд.
Қитъаи J -ро rурси изотропb ва rитъаи А-ро rурси анизотропb меноманд (наrшаи
161).
Наrшаи

161.

Сохти

саркомера. 1- хатчаи Z; 2рахи М; 3- филаменти актин;
4- филаменти миозин; 5- молекула[ои титин.

Дар байни миофибрилла[о митохондрия[о ва тeри суфтаи эндоплазмагb xой
гирифтаанд.
Пардаи плазмагb дар rисми телофрагма чуrурча[ои фурeхамидаи найчамонанд [осил мекунад. Ғишои асосb ба дохили ин чуrурча[о медарояд. Ин найча[о
барои ба [ар як миофибрилла зуд гузаронидани xараёни таъсир а[амият дорад.
Қисми берунбаромадаи як [уxайра ба rисми фурeхамидаи [уxайраи дигар дохил
шуда, пайвастаги[ои муста[камро ба вуxуд меоранд. Ғайр аз ин, [уxайра[о байни
якдигар бо десмосома[о пайваст мебошанд. Аз ин сабаб, [ангоми ба мушак таъсир
расонидан гурe[и [уxайра[о дар як ваrт баробар кашиш мехeранд.
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ФАЪОЛИЯТИ КАШИШХEРИИ {УXАЙРА{О ВА БОФТА. {ангоме, ки кардиомиосит[о дар, [олати муrаррарb мебошанд, дар тeри дурeшти эндоплазмагии
он[о ион[ои калсий xамъ мешаванд. Дар натиxаи ба [уxайра таъсир расонидан
xараёни барrии [аётb [осил мешавад ва он ба сат[и пардаи плазмагb ва найча[ои Т
па[н мешавад. Дар ин ваrт ион[ои калсий аз тeри дурeшти эндоплазмагb xудо шуда, ба миофибрилла[о дохил мешаванд. Ион[ои калсий бо сафеда[ои тропонин ва
тропомиозин байни якдигар таъсир мерасонанд, ки дар натиxа сафедаи миозин ва
актин муrобили якдигар мелаuxанд. Дар ин ваrт нeги тор[ои актин ба рах[ои М
наздик мешаванд. Қитъаи Н ба rитъаи J наздик ва баробар шуда, тор[ои миозин,
дар навбати худ, ба телофрагма наздик мешаванд. Дар ин [ангом васеъгии rурси А
таuйир намеёбад, Дар натиxаи ба муrобили якдигар лаuxидани тор[ои актин ва
миозин телофрагма[о ба якдигар наздик мешаванд. Азбаски телофрагма[о бо пардаи плазмагb пайваст [астанд, дар натиxаи наздикшавии телофрагма[о пайкари
[уxайра [ам кeто[ шуда, кашиш мехeрад. {амин тавр, кашишхeрии [уxайра[о ва
бофта ба амал меояд.
СОХТИ

МАХСУСИ

{УXАЙРА{ОИ

XУНБАГУЗАРОНАНДАИ

ДИЛ.

{уxайра[ои xунбагузаронандаи дил нисбат ба [уxайра[ои кашишхeрандаи дил
[аxман калонтар буда, 100 мкм дарозb ва 50 мкм uафсb доранд. Дар ситоплазмаи
ингуна [уxайра[о [амаи узввора[ои со[иби а[амияти умумb мавxуданд. Митохондрия[о майда-майда буда, дар [амаи rисм[ои ситоплазма баробар таrсим шудаанд.
Шумораи узввораи махсусшуда, яъне миофибрилла[о кам буда, фаrат дар канор[ои ситоплазма xой гирифтаанд. Пардаи мембранb Т-силсила[оро ба вуxуд намеорад. {уxайра[ои xунбагузаронанда на ин ки бо нeг[ои худ, балки бо сат[[ои
па[лугиашон

ба

[амдигар

пайваст

мешаванд.

Дар

байни

[уxайра[ои

xунбагузаронанда rурс[ои иловагb пайдо мешаванд, ки он[о нисбат ба rурс[ои
иловагии байни [учайра[ои кашишхeранда сохти содда доранд. Дар ингуна
[уxайра[о пайвастаги[ои десмасомb камтар мушо[ида мешаванд.
Вазифаи асосии ин [уxайра[о аз он иборат аст, ки он[о хабар[ои
иxрокунандаро аз унсур[ои асаб rабул карда, он ахборро ба [уxайра[ои
кашишхeранда мерасонанд. Тор[он мушаке, ки аз [уxайра[ои xунбагузаронанда
сохта шудаанд, шоха[о ба вуxуд меоранд ва ин шоха[о ба таркиби тор[ои
[уxайра[ои кашишхeранда дохил мешаванд. Ба воситаи ин шоха[о xунба[ои барангезанда ба [уxайра[ои кашишхeранда расонида мешавад.
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ИМКОНИЯТИ ТАXДИДИ БОФТАИ МУШАКИ ДИЛ. Пас аз пайдо шудани
дил дар таркиби он [уxайра[ои танагb ва xавон дигар боrb намемонанд. Аз ин сабаб, [ангоми нобудшавии [уxайра[ои бофтаи мушаки арзрахи дил (пас аз ба касалии сактаи дил гирифтор шудан), [ангоми зарб хeрдани [уxайра[о ва нарасидани
uизою оксиген [уxайра[ои бофтаи мушаки арзрахи дил дигар таxдид намешаванд.
БОФТАИ МУШАКИ АРЗРАХИ УСТУХОНБАНД. Сарчашмаи инкишофи унсур[ои бофтаи мушаки арзрахи устухонбанд [уxайра[ои миотом[о мебошаид.
Баъзеи он [уxайра[о дар xойи худ тахсис шуда, баъзеи дигарашон аз миотом[о баромада, ба таркиби мезенхима дохил мешаванд. {уxайра[ое, ки аз миотом[о xудо
шуда, ба таркиби мезенхима дохил мешаванд, бо шакли худ аз [уxайра[ои мезенхима фарr надоранд, лекин дар хромосомаи он [уxайра[о вирса[ое (ген[ое)
мавxуданд, ки дар оянда ба инкишофи унсур[ои мушаки арзрахи устухонбанд
са[ми худро мегузоранд. Тахсиси [уxайра[ои миотом[о дар он rисм[ое, ки дар
оянда аз он xой[о бояд мушаки устухонбанд пайдо шавад, ба амал меояд. Тахсиси
[уxайра[о [ам дар rисми миотом[о ва [ам дар [уxайра[ои аз он xой кeчида якхел
мегузарад. {ангоми тахсисшавb [уxайра[о ба ду самт равон мешаванд.
{уxайра[ои самти якум тахсис шуда, ба [амдигар якxоя мешаванд ва сохти
симпластиро ба вуxуд меоранд. Дар мар[алаи аввал аз ин [уxайра[о найча[ои
мушакb ба амал меоянд. Пас дар ин найча[о тахсиси узввораи махсус — миофибрилла ба вуxуд меояд, ки он аввал дар зери пардаи плазмагb xойгир шуда ва
баъдтар ба тамоми сат[и дохилии найча[о па[н мешавад. Ядро[о бошанд, баръакс,
аз rисми марказ ба rисми канории найча[о xой иваз мекунанд, ки ин
xойивазкуни[о аз бавуxудоии миосимпласт ша[одат меди[анд (наrшаи 162).
Наrшаи 162. Сохти миосимпласт. 1плазмолемма; 2- саркоплазма; 3- ядро; 4миофибрилла[о; 5- rурси анизотропb (рахи А); 6- rурси изотропb (рахи I); 7- телофрагма (рахи Z); 8- доираи равшан (рахи
Н), ки аз дохилаш мезофрагма хати М мегузарад; 9- саркомер; 10- миосателлиосит;
11- тор[ои пай; 12- uишои асосb.

{уxайра[ои самти дуюм бошанд мустаrилона монда, ба миосателлиосит[о
тахсис мешаванд.
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СОХТИ УНСУР{ОИ БОФТАИ МУШАКИ АРЗРАХИ УСТУХОНБАНД.
Унсури асосии ин навъи бофта тори мушак мебошад, ки аз миосимпласт[о ва миосателлиосит[о ба вуxуд меояд. Тор[ои мушак бо uишои асосb, ки ба он тор[ои
шилмди[андаю тeршакл пайвастанд ва ба воситаи он ба бофтаи пайвасткунандаи
атроф дохил мешаванд, алоrаманд мебошанд.
Миосимпласт[о аз берун бо пардаи плазмагb рeйпeш карда шудаанд; таъсири
xараёни барrии [аётb аз сат[и он па[н шуда, ба uишои найча[ои Т дохил мешаванд. Ядро[о дар зери пардаи плазмагb xойгир мебошанд. Миrдори ядро[о дар як
миосимпласт то якчанд [азорро ташкил мекунад ва он[о шакли дарозрeя доранд
(наrшаи 163).
Наrшаи 163. Бофтаи мушаки арзрахи устухонбанди забон. Бо гемотоксилин ва эозин ранг карда шудааст. х400.

1- буриши тулонии тори мушак; 2- буриши

арзии тори мушак; 3- бофтаи

пайвасткунандаи нахдори ковок (эндомизий); 4- раги хунгард; 5- [уxайра[ои
чарбb.

Азбаски миосимпласт[о шакли [уxайравb надоранд, яъне [уxайра намебошанд, дар ин xо истило[и «ситоплазма» истифода намешавад ва rисми дохилии
симпластро «саркоплазма» (аз калимаи юнонии саркос — гeшт гирифта шудааст)
меноманд. Дар назди rутб[ои ядро[о узввора[ои мо[ияти умумидошта ба мисли
дастго[и Голxи, тeри дурeшти эндоплазмагb ва митохондрия[о xойгиранд. Дар
саркоплазмаи миосимпласт[о тeри дурeшти эндоплазмагb суст инкишоф ёфтааст.
Узввораи махсус дар rисми миёнаи саркоплазмаи миосимпласт[о xойгир мебошад.
Сафеда[ои титин ва небулин, ки бо чандирии худ аз дигар сафеда[о фарr мекунанд, ба самти равиши миофибрилла[о ва телофрагма[о xойгир шудаанд. Тарзи
кашишхeрии тор[ои мушаки арзрахи устухонбанд ва тор[ои мушаки дил якхел аст.
{ар як миофибрилла аз якдигар xудо мебошанд ва [ар яки он бо тeри дурeшти эндоплазмагии махсус (тeри саркоплазмагb) и[ота шудаанд. Дар байни миофибрил-
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ла[о миrдори зиёди митохондрия[ои дарозрeяи калон-калон xойгир мебошанд. Дар
сат[и мувофиrи телофрагма[о аз ду тарафи он ба дохили миосимпласт найча[ои Т
дохил мешаванд (наrшаи 164).
Он[о нисбат ба найча[ои Т-и [уxайра[ои мушаки дил тунуктар буда, ба он[о
uишои асосb дохил намешавад. Дар наздикии он[о rисми тeр[ои эндоплазмагb ба
[амдигар якxоя шуда, хум[о (систерна[о)-и охиринро ба вуxуд меоранд, ки ба найча[ои Т мувозb xойгир мешаванд ва [ар яки он[оро аз ду тараф гусел карда, rисми
сегонаро (триада[оро) ба вуxуд меоранд. Вазифаи тeри саркоплазмагb дар мушаки
арзрахи устухонбанд ва мушаки дил якхел аст. Дар навбати аввал иштимолот[ои
миоглобин ва гликоген барои фаъолияти тор[ои мушак роли калон мебозанд. Гликоген [амчун сарчашмаи асосии энергия хизмат мекунад, ки ин энергия барои иxро
намудани кори мушак ва барои ниго[ доштани гармии якхелаи бадан истифода мешавад.

Наrшаи 164. Сохти тори мушаки арзрахи устухонбанд. 1- саркомера; 2- хатчаи А; 3- мезофрагма; 4- хатчаи Z; 5- митохондрия[о; 6- тeри
эндоплазмавb; 6а- ковокb; 7- Т-найча[о; 8- rисми
сегона; 9- сарколемма.

Миосателлиосит[о дар сат[и берунии миосимпласт[о xойгир буда, пардаи
плазмагии он[о ба якдигар [ам[удуд мебошанд. Ба [ар як миосимпласт миrдори
зиёди миосателлиосит[о алоrаманд [астанд. {ар як миосателлиосит [уxайраи
якядродор мебошад. Ядрои он[о нисбат ба ядрои миосимпласт[о хурдтар буда,
доирашакл аст. Митохондрия[о ва тeри эндоплазмагb дар [амаи rисм[ои ситоплазмаи миосателлиосит[о баробар таrсим шудаанд. Дастго[и Голxи ва маркази
[уxайра дар наздикии ядро xой гирифтаанд. Дар таркиби ситоплазмаи миосателлиосит[о узввораи махсусшуда мавxуд нест. Миосателлиосит[о унсур[ои камбиалии (доим xавон ва таrсимшавандаи) мушаки арзрахи устухонбанд мебошанд.
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НАВЪ{ОИ ТОР{ОИ МУШАК. Тор[ои мушак вобаста ба вазифа[ои махсусашон, суръати кашишхeриашон, давомнокии кашишхeриашон, мондашавиашон ва
сохташон ба чунин навъ[о xудо мешаванд: 1) тор[ои мушаки сурх (навъи 1 ) ; 2)
тор[ои мушаки сафед (навъи I I ) ; 3) тор[ои шаклашон таuйирёбанда (мобайнb).
{ар яки ин тор[ои мушак сохти нафиси ба худ хос доранд. {ар як навъи тор[ои
мушак бо rисмат[ои худ, яъне бо xойгиршавии тeри эндоплазмагb ва давомнокии
васлшавии он[о бо найча[ои Т, бо сохти телофрагмаашон ва гурe[и тор[ои актину
миозин (дар миофибрилла[о), миrдори митохондрия[о ва uайра аз якдигар фарr
доранд. Дар таркиби [ар як навъи тор[ои мушак миrдори миоглобин, гликоген ва
чарб якхел нест. Фаъолияти фермент[о [ам якхел нестанд. Вобаста ба кори
xисмонb ва [аргуна машr[ои бадан хосият[ои тор[ои мушак дигаргун мешаванд.
Дар шароити муrаррарb он дигаргуни[о боз баргардандаанд. {ангоми ба баъзе бемори[о гирифтор шудан (бурида шудани тор[ои асаби мушак, беuизо мондани
тор[ои мушак ва сустшавии кори тор[ои мушак) фаъолият ва сохти тор[ои мушак
дигаргун мешаванд.
ТАXДИДИ БОФТАИ МУШАКИ АРЗРАХИ УСТУХОНБАНД. Дар миосимпласт[о маркази [уxайрагb нест, аз ин сабаб ядро[ои он[о rобилияти таrсимшавb
надоранд. {уxайра[ои таrсимшаванда миосателлиосит[о мебошанд. {ангоми буридани тори мушак дар нeг[ои буридашуда ва якrадар дуртар аз xойи буридашуда
саркоплазма ва миосателлиосит[о тамоман вайрон мешаванд. Дар rисми буридашудаи тори мушак макрофаг[о пайдо шуда, унсур[о ва [уxайра[ои нобудшударо
фурe мебаранд, Барrароршавии сохти тори мушак дар натиxаи дигаргуншавии сохти rисми си[атмондаи тори мушак ва таrсимшавии [уxайра[ои миосателлиосит[о
ба амал меояд.
Дар миосимпласти буридашуда, пеш аз [ама, дар натиxаи афзудани фаъолияти дастго[и Голxи xойбаxойгузории унсур[ои сохташон пардагb ба амал меояд.
Пас аз ин дар xойи буридашуда сарколемма барrарор мешавад. Раванди тавлифи
модда[о дар тeр[ои эндоплазмагb бо суръати тез мегузарад, ки ин модда[ои
[осилшуда барои сохтани саркоплазма лозим аст. Пас аз ин нeг[ои тори мушак дар
rисми буридашуда як rадар uафс шуда, мeuxа[ои тори мушакро ба вуxуд меоранд.
Миосателлиосит[ое, ки дар rисми буридашудаи тори мушак боrb мондаанд, ба
таrсимшавb шурeъ мекунанд. {уxайра[ои нав пайдошуда ба ду самт равон мешаванд. {уxайра[ои самти якум ба тарафи мeuxа[ои тори мушак [аракат карда, бо
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он[о пайваст мешаванд. Аз [уxайра[ои самти дуюм найчахои нави мушак ба вуxуд
меоянд, ки дар оянда тахсис шуда, ба миосимпласти нав табдил меёбанд.
{амин тавр, дар натиxаи зарб хeрдан ё ин ки буридани тори мушак на ин ки
тори мушаки буридашуда барrарор мешавад, балки тори мушаки нав [ам [осил
мешавад. Миосателлиосит[о аз зери uишои асосb [арчи зуд озод шаванд,
барrароршавии тори мушак [ам [арчи зудтар ба амал меояд. Таxдиди тор[ои мушак пас аз зарб хeрдан ё буридан аз танзими [ормон[ои дохили бофта ва [ормон[ои беруни бофта вобастагb дорад. {ангоми аз [амдигар дур xойгир будани
нeг[ои буридаи тори мушак бофтаи пайвасткунанда, ки нисбат ба бофтаи мушак
rобилияти тезтар таxдидшавb дорад, ба байни он нeг[ои тори мушак дохил шуда,
изи зарбаро ба вуxуд меорад.
МУШАК {АМЧУН УЗВ. Дар байни тор[ои мушак rабати тунуки бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок чой дорад, ки онро uилофи лифи азалия (эндомизий)
меноманд. Тор[ои шилмди[анда ва нах[ои ёзандаи он бофта бо тор[ои мушак печутоб хурда, [ангоми кашишхeрии тори мушак ба он ёрb мерасонанд. Сарколемма
дар rисми охири тори мушак фурeхамида[ои борику чуrур дорад. Ба ин
фурeхамида[о тор[ои шилмди[анда ва нах[ои ёзандаи бофтаи пайвасткунандаи
нахдори ковок дохил мешаванд ва uишои асосиро сeрох карда, ба сарколемма (дар
xойи тамомшавии тор[ои актини саркомера[ои миофибрилла[о) васл мешаванд.
Тарафи муrобили ин тору нах[о бо [амдигар печутоб хeрда, ба таркиби пай дохил
мешаванд.
Тор[ои мушаки навъ[ои гуногун бо як вобастшавии муайян даста[оро ба
вуxуд меоранд, дар байни ин даста[о rабати uафстари бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок xой мегиранд ва он[оро uилофаки байни даста[ои мушак (перимизий)
меноманд. Бофтаи пайвасткунандае, ки мушакро аз [ама тараф рeйпeш мекунад,
uилофи мушак (эпимизий) меноманд.
БО РАГ{ОИ ХУНГАРД ВА ТОР{ОИ АСАБ ТАЪМИНШАВИИ БОФТАИ
МУШАК. Шараён[ое, ки мушакро бо хун таъмин мекунанд, дар uилофаки байни
даста[о ба шоха[о таrсим мешаванд. Дар назди ин шоха[ои раг[ои хунгард
миrдори зиёди [уxайра[ои фарбе[ xой доранд, ки гузаштани модда[оро аз rабати
девори раг[ои хунгард танзим мекунанд. Муйраг[о дар таркиби uилофи лифи азалия (эндомизий) xой гирифтаанд. Аксари ин муйраг[о бо [амдигар пайваст шуда,
rад-rади тор[ои мушак равонанд. Варид ва варидча[о бошанд дар наздикии шараёнчаю шараён[ои uилофаки байни бофта[о xой гирифтаанд. Раг[ои зулолагард [ам
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дар таркиби uилофаки байни бофта[о xой доранд. Тор[ои асабе, ки ба таркиби мушак дохил мешаванд, дар таркиби худ [ам тор[ои асаби марказрави му[ассис ва
[ам тор[ои асаби марказгурези ба [аракатоваранда доранд.
Шоха[ои [уxайра[ои асаб, ки xунбаи марказгурези ба [аракатоварандаро мебаранд, аз uишои асосb гузашта, дар байни uишои асосb ва пардаи плазмагии тори
мушак шоха[о ташкил карда, дар бавуxудоии [алrаи [аракатди[анда иштирок мекунанд. Xунбаи асаб дар он rисм моддаи химиявиро (медиатор[оро) озод мекунад,
ки [аяxонро ба вуxуд меорад ва ба сат[и тори мушак он [аяxон па[н мешавад.
{амин тавр [ар як тори мушак бо тори асаби мустаrил таъмин аст ва аз берун ба
тeри муйраг[ои хунгарди борик и[ота шудаанд. Ин маxмeъ во[иди сохту вазифаи
мушаки арзрахи устухонбанд — мионро ба вуxуд меорад. Дастго[[ои дарроки (ресептор[ои) му[ассис дар сат[и мушак[ои кор иxрокунанда xойгир набуда, бо
тор[ои мушаки махсусшуда пайваст [астанд, ки он тор[ои мушаки махсусшуда дар
таркиби uилофаки байни даста[о xойгир шудаанд.
ТОР{ОИ МУШАКИ МАХСУСШУДА. Ин навъи тор[ои мушак нисбат ба
тор[ои мушаки кор иxрокунанда бориктар мебошанд. Онхо ба ду навъ таrсим мешаванд, яъне тор[ои мушаки махсусшудаи ядроашон дар rисми халтача
xойгирбуда ва тор[ои мушаки махсусшудаи ядроашон занxиршакл. Дар тори мушаки махсусшудаи навъи якум ядро[о дар rисми мобайнии uафсшудаи тори мушак
xамъ шудаанд. Дар тори мушаки махсусшудаи навъи дуюм бошад ядро[о [амчунин
дар rисми мобайнии тори мушак xойгир буда, лекин паси [амдигар, занxиршакл
xойгир шудаанд. Дар атрофи ядро[о узввора[ои мо[ияти умумидошта xой гирифтаанд. Миофибрилла[о бошанд дар нуг[ои тори мушак xойгир шудаанд. Пардаи
плазмагии тор[ои мушак бо uилофаки мушак, ки дар таркибаш тор[ои асаб мавxуд
аст, пайваст мебошад. Дар ин навъи тор[ои мушак [ам чун дар тор[ои мушаки кор
иxрокунанда [алrа[ои асаби ба [аракатоваранда ба вуxуд меояд ва он[о дар
натиxаи таъсири xунба[ои идоракунандаи асаб кашиш мехeранд. Кашишхeрии ин
навъ[ои тор[ои мушак rувваи бисёреро ба вуxуд намеорад ва он rувваи ба
вуxудомада фаrат uилофаки мушакро ба дарун мекашад.
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БОФТАИ АСАБ
Бофтаи асаб дар танзими вазифа[ои организм роли му[им мебозад. Он кори
муттафиrонаи [уxайра[о, бофта[о, узв[о ва силсилаи узв[оро таъмин мекунад. Организм ба туфайли бофтаи асаб ба му[ити зист алоrаманд мегардад. Бофтаи асаб
силсилаи асабро ба вуxуд овардааст, ки он аз нейрону [уxайра[ои [амсафар иборат
аст. Нейрон[о [уxайра[ои асосии бофтаи асаб мебошанд ва он[о кори силсилаи
асабро таъмин мекунанд. {уxайра[ои [амсафар вазифа[ои uизоди[b, такяго[b,
[удудгузорb, тарашшe[от[осилкунb ва му[офизатро иxро карда, [уxайра[ои асабро фаро мегиранд.
ИНКИШОФИ БОФТАИ АСАБ. Бофтаи асаб аз rисми uафсии тахтапушти баргаки xанинии берунb—лав[ачаи асаб инкишоф меёбад (наrшаи 165).

Наrшаи 165. Бунёдшавии найи
асаби xанин. А- мар[алаи лав[ачаи
асаб; Б- васлшавии найи асаб; В[осилшавии найи асаб ва лав[ачаи
уrдавb; 1- новачаи асаб; 2- болиштак[ои асаб; 3- баргаки xанинии
берунb; 4- таноби пуштb; 5- баргаки
xанинии мобайнb; 6- лав[ачаи уrдавb;
7- найи асаб; 8- мезенхима; 9- баргаки
xанинии дохилb.

Нeг[ои лав[ача uафс шуда, барxастаги[ои асабро ба вуxуд меорад. Дар мобайни он[о новаи асаб пайдо мешавад (наrшаи 165). Нeг[ои барxастаги[ои
лав[ачаи асаб ба [амдигар наздик шуда, якxоя мешаванд. {ангоми якxояшавии
барxастаги[ои лав[ачаи асаб найи асаб [осил мешавад (наrшаи 165) ва аз эпидермаи дар зераш буда xудо мешавад. Як rисми [уxайра[ои лав[ачаи асаб ба таркиби
эпидерма ва ба таркиби найи асаб дохил нашуда, дар байни он[о ковок xойгир мешаванд ва теuаи асабро ба вуxуд меоранд. Аз [уxайра[ои rисми пеши теuаи асаб
ядро[ои маuзи сар ба вуxуд меоянд. Дар rисми тана [уxайра[ои теuаи асаб ба ду
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самт таrсим мешаванд. Аз [уxайра[ои самти якум, ки дар байни баргак[ои
xанинии берунb ва мобайнb xойгир шудаанд, [уxайра[ои рангофари пeст [осил
мешаванд. Аз [уxайра[ои самти дуюм, ки аз байни найчаи асабу сомит[о ва мезенхима мегузаранд, гире[[ои [ароммаuз, гире[[ои силсилаи асаби худидоракун ва
[уxайра[ои [амсафар — леммосит[о пайдо мешаванд ва инкишоф меёбанд.
Найи асаб дар мар[алаи аввали инкишоф аз [уxайра[ои бисёрrабата ташкил
шудааст. Ин [уxайра[о аз xи[ати сохт якхела бошанд [ам, лекин аз xи[ати
тахсисшавb якхел нестанд. Аз як rисми он хуxайра[о [уxайра[ои асаб—нейрон[о
ба вуxуд меоянд ва аз rисми дигарашон макроглия, ки аз се навъ (сабиба[о, астросит[о ва олигодендроглиосит[о) иборат аст, пайдо мешавад. {ангоми пайдошавии
бофтаи асаб дар ситоплазмаи [уxайра[ои xавон (нейробласт[о)-и он тор[ои борик
— нейрофиламент[о ва микронайча[о ба вуxуд меоянд. Миrдори тор[ои борик дар
ситоплазмаи [уxайра[о вобаста ба махсусшавии он[о зиёд мешаванд. Пас аз ин
[уxайрахо о[иста-о[иста мурудшакл мешаваид ва аз rисми тези [уxайра тори асаби
дароз — аксон (нейрит) инкишоф меёбад. Баъдтар шоха[ои кeто[и он тахсис меёбанд. Баъд аз ин, нейробласт[о ба [уxайра[ои махсуси асаб — нейрон[о мубаддал
шуда, дар байни он[о пайвастаги[ои синапсb барrарор мешаванд. Фарrи байни
микроглия аз макроглия дар он аст, ки микроглия аз нейроэктодерма пайдо нашуда,
сарчашмаи пайдоиши дигар дорад, ки онро сонитар меомeзем.
{УXАЙРА{ОИ АСАБ. {уxайра[ои асаби rисм[ои гуногуни силсилаи асаб аз
xи[ати сохт ва вазифаашон аз якдигар фарr мекунанд. {уxайра[ои асаб вобаста ба
сохт ва вазифаашон ба [уxайра[ои [искунанда (xунба[оро аз узв[ои [ис ба
[ароммаuз ва маuзи сар мебаранд), [уxайра[ои изофb ([уxайра[ои [искунанда ва
[уxайра[ои ба [аракатоварандаро дар [ароммаuз ва маuзи сар алоrаманд мекунанд)
ва [уxайра[ои ба [аракатоваранда (xунба[оро аз [ароммаuз ва маuзи сар ба мушаку
узв[ои дарунb мебаранд) таrсим мешаванд. Андозаи [учайра[ои асаб гуногун мешаванд. Масалан, rутри танаи [уxайра[ои rабати донадори маuзча аз 4 то 6 мкм
мебошад. Андозаи танаи [уxайра[ои маuзи сар ([уxайра[ои Бетс) то 130 мкм аст.
{амаи [уxайра[ои асаб шоха доранд.
Ин шоха[о xунба[ои асабро аз як rисми бадан ба rисми дигар мегузаронанд.
Дарозии ин шоха[о аз якчанд мкм то 1 — 1,5 м мебошанд. Шоха[ои [уxайра[ои
асаб вобаста ба вазифаашон ду навъ мешаванд: аксон[о ва дендрит[о. Аксон (аз калимаи юнонии аксис—шоха) дароз ва аксар ваrт камшоха аст ва ба воситаи он
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xунба[о аз танаи як [уxайра ба танаи дигар [уxайра ё узв (мушак, uадуд) гузаронида мешавад. Дендрит (аз калимаи юнонии дендрон — дарахт) аксаран кeто[ ва
сершоха аст. Дендрит[ои [уxайра[ои асаб вобаста ба вазифаашон гуногун мешаванд. Масалан, [уxайраи ба [аракатоварандаи [ароммаuз дендрит[ои кeто[и камшоха доранд. {уxайра[ои мурeдшакли rишри маuзча, баръакс, дендрит[ои сершоха ва дароз доранд. Дендрит[о xунба[оро ба танаи [уxайра мегузаронанд.
{уxайра[ои асаб вобаста аз миrдори шоха[ояшон ба чор гурe[ xудо мешаванд:
[уxайра[ои якшоха (якrутба), [уxайра[ои якшохаи rалбакb, [уxайра[ои душоха
(дуrутба) ва [уxайра[ои сершоха (бисёрrутба) (наrшаи 166).

Наrшаи

166.

Гурe[и

[уxайра[ои асаб. А-[уxайраи асаби якшоха; Б- якшохаи rалбакb;
В- душоха; Г- сершоха.

Дар организми одам [уxайра[ои сершоха ни[оят бисёр [астанд. Аз ин шоха[ои зиёд яктоаш аксон буда, боrимондаашон дендрит мебошанд, {уxайра[ои
душоха дар таркиби узв[ои шабакияи чашм ва уrдаи морпечи гeши дарунb
вомехeранд. {уxайра[ои якшохаи rалбакиро дар таркиби уrдаи [ароммаuз мушо[ида кардан мумкин аст. Аз танаи ингуна [уxайра[о аввал як шоха баромада,
баъд он шоха мисли [арфи Т ба ду шоха xудо мешавад. Яке аз он шоха[о дендрит
буда, дигараш аксон мебошад. Аз ин сабаб, он [уxайра[оро [уxайра[ои якшоха
(якrутба)-и rалбакb меноманд. Дар организми одам [уxайра[ои асаби [аrиrатан
якшоха нест. Фаrат [уxайра[ои xавони системаи асаб — нейробласт[о якшоха мебошанд.
ЯДРОИ {УXАЙРА{ОИ АСАБ. {уxайра[ои асаби одам аксаран як ядро доранд, ки он дар маркази [уxайра ва баъзан дар беруни марказ воrеъ аст.
{уxайра[ои асаби дуядроя ва бисёрядроя ни[оят кам вомехeранд. Ядрои

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

254

[уxайра[ои асаб шакли гирда дорад. Дар таркиби ядро як ё ду-се ядроча мавxуд
аст. {ангоми зиёдшавии фаъолияти [уxайра[ои асаб миrдори ядроча[о зиёд ва
[аxман калонтар мешаванд.
Ситоплазмаи [уxайра[ои асаб аз узввора[о бой мебошанд. Дар ситоплазмаи
он[о тeри эндоплазмагb, рибосома[о, митохондрия[о, дастго[и Голxи, маркази
[уxайра, лизосома[о, нейротубула[о ва нейрофиламент[о [астанд. Пардаи плазмагии [уxайра[ои асаб uайр аз вазифа[ое, ки ба дигар [уxайра[о [ам хос [астанд, боз
вазифаи гузаронидани (па[н кардани) барангезишро иxро мекунад.
{ангоми бо ранг[ои тионин, толоидини кабуд ва крезили бунафш рангомезиш
намудан дар ситоплазмаи [уxайра[оb асаб донача (xисмча)-[ои андоза ва шаклашон гуногун мушо[ида мешаванд, ки он[оро модда[ои хромотофилb меноманд
(наrшаи 167) .

Наrшаи 167. Моддаи ранги пeсти палангмонанд (хромотофилb) дар таркиби xиблаи
(ситоплазмаи) [уxайра[ои асаби ба[аракатоварандаи [ароммаuз.
Бо толоудини кабуд бо усули Ниссл ранг
карда шудааст. х400. 1- пайкари [уxайра бо
uурeшача[ои моддаи хромотофилb; 2- [аста
(ядро); 3- шоха[ои кeто[и [уxайра[ои асаб
(дендрит[о); 4- шохаи дарози [уxайраи асаб
(аксон); 5- [астаи (ядрои) [уxайра[ои
зимомb (нейроглия).

Ин модда[о асосан дар атрофи ядро ва дар rисми ситоплазмадори дендрит[о
xой гирифтаанд, лекин дар rисми ситоплазмадори аксон[о он[о [еx го[
вонамехeранд.
Донача[о аз сафедаи рибонуклеопротеид бой мебошанд. {ангоми ба воситаи микроскопи электронb мушо[ида намудани ситоплазмаи [уxайра[ои асаб зуд
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ба хулосае меоем, ки он донача[о тeр[ои дурeшти эндоплазмагb мебошанд ва ин
тeр[о байни [амдигар ба таври мувозb xойгир мебошанд. Тeри дурeшти
эндоплазмагb вобаста ба вазифаи [уxайраи асаб мавrеи худро иваз мекунад. Масалан, дар ситоплазмаи [уxайра[ои ба [аракатоварандаи [ароммаuз донача[ои
хромотофилb [аxми калон, шакли бисёркунxа дошта, дар атрофи ядро xойгир
шудаанд. Донача[о дар rисми атрофи ситоплазма ва rисми ситоплазмаи дендрит
[аxми хурдтар ва шакли дарозруя доранд ва миrдоран кам мебошанд. Дар ситоплазмаи

[уxайра[ои

[искунандаи

уrдаи

[ароммаuз

дона[ои

(моддаи)

хроматофилb [аxми хурдтар доранд. Азбаски дар ситоплазмаи, [уxайра[ои асаб
тeр[ои дурeшти эндоплазмагb бисёранд пас дар он раванди тавлифи сафеда[о
тезтар ва зиёдтар амалb мешавад. Дар аксон[ои [уxайра[ои асаб аз сафеда[ои
тавлифшуда медиатор[о [осил мешаванд, ки барои гузаронидани xунба[о лозиманд.
УЗВВОРАИ МАХСУСИ {УXАЙРА{ОИ АСАБ. {ангоми бо намаки нуrра
рангомезиш кардани [уxайра[ои асаб дар нейроплазмаи [уxайра[о иейрофибрилла[о зо[ир мешаванд. Нейрофибрилла[о дар нейроплазмаи танаи [уxайра[о
бетартибона xойгир буда, дар нейроплазмаи аксон ва дендрит[о бо якдигар
мувозb xойгир шудаанд (наrшаи 168).

Наrшаи 168. Узввораи махсусшуда дар таркиби xиблаи (ситоплазмаи) [уxайраи асаб. Лифаки нозуки асаба (нейрофибрилла). Бо нитрати
нуrра ранг карда шудааст. х1250.

Бо ёрии микроскопи электронb муайян карда шудааст, ки нейрофибрилла[о
аз дастаи нейрофиламент[ои rутрашон 6—10 нм ва найча[ои асаби rутрашон
20—30 нм ташкил шудаанд. Ин нейрофиламент[о ва найча[ои асаб дар нейроплазмаи дендрит[о ва танаи [уxайра дар байни донача[ои хромотофилb xойгир
буда нисбат ба аксон мувозb xойгир мебошанд.
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{УXАЙРА{ОИ ТАРАШШӮ{ОТ{ОСИЛКУНАНДАИ АСАБ. {уxайра[ои
асаб, ки дар организм мавxуданд, rобилияти тарашшe[от[осилкунb (модда[ои
фаъоли [аётb — медиатор[о) доранд. Ғайр аз ин, боз [уxайра[ои махсуси
тарашшe[от[осилкунандаи, асаб мавxуданд. Ба ингуна [уxайра[ои асаб
[уxайра[ои тарашшe[от[осилкунандаи ядро[ои rисми пеши [ипоталамус мисол
шуда метавонанд. {уxайра[ои тарашшe[от[осилкунандаи асаб аломат[ои махсус
доранд. Он[о аз дигар [уxайра[о калонтар мебошанд. Моддаи хромотофилb дар
rисми атрофи нейроплазмаи танаи [уxайра xойгир аст. Дар нейроплазмаи танаи
[уxайра ва нейроплазмаи аксон дона[ои хурду калони тарашшe[отb xой доранд.
Он донача[ои тарашшe[отb аз сафеда, чарб ва карбогидрат[о иборатанд. Донача[ои тарашe[отb ба таркиби хун ё ба таркиби моеъи маuзи сар бароварда мешаванд. Ядрои ингуна [уxайра[о шакли муайян надоранд, ки ин шо[иди фаъолияти
баланди тарашшe[от[осилкунии [уxайра[ои асаб мебошад. Тарашшe[оти
[уxайра[ои асаб вазифаи танзими асабу хилтии организмро таъмин мекунад.
{УXАЙРА{ОИ {АМСАФАР. {уxайра[ои [амсафар дар бофтаи асаб вазифа[ои uизоди[b, такяго[b, [удудгузорb, тарашшe[от[осилкунb ва му[офизатро
иxро мекунанд. {уxайра[ои [амсафарро вобаста ба ирсияташон ба ду гурe[ xудо
мекунанд, яъне [уxайра[ои [амсафари калон (макроглия) ва [уxайра[ои [амсафари
хурд (микроглия). Дар байни [уxайра[ои [амсафари калон эпендимосит[о, астросит[о ва олигодендриосит[оро фарr мекунанд (наrшаи 169).
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Наrшаи 169. Навъ[ои гуногуни [уxайра[ои
[амсафари асаб. 1- эпендимосит[о; 2- астросит[ои
протоплазмавb; 3- астросит[ои торнок; 4- олигодендроглиосит[о; 5- микроглия.

ЭПЕНДИМОСИТ{О. Ин [уxайра[о сат[и дохилии найи [ароммаuз ва сат[и
дохилии [амаи меъдача[ои майнаро рeйпeш мекунанд. Дар раванди пайдошавии
бофтаи асаб эпендимосит[о якумин шуда аз макроглия (глиосит[о)-и найи асаб
тахсис меёбанд ва дар ин мар[ала он[о вазифаи такяго[иро иxро мекунанд (наrшаи
169, 1). Дар сат[и озоди ин [уxайра[о мижгонак[о мавxуданд, ки бо xунбиши худ
моеъи [ароммаuзро ба [аракат меоранд. Дар rисми асосии ин [уxайрахо шохаи дароз вуxуд дорад, ки он аз rабати девори найи [ароммаuз гузашта, дар [осилшавии
пардаи глиалии берунb иштирок мекунад ва ин парда моддаи найи [ароммаuзро аз
дигар бофта[о чудо мекунад. Дар мар[алаи баъдиxанинb мижгонак[о тахфиф мешаванд, лекин мижгонак[о фаrат то охири умр дар [уxайра[ои сат[и дохилии найи
моеъгузарони маuзи миёна боrb мемонанд.
Баъзе эпендимосит[о вазифаи тарашшe[от[осилкуниро иxро мекунанд; он[о
тарашшe[отро ба хун ва ба ковоки[ои меъдача[ои маuзи сар хориx мекунанд.
Тарашшe[оте, ки дар ин [уxайра[о пайдо мешавад, ба хун дохил шуда, мубодилаи
обу намакро танзим мекунад. Эпендимосит[ое, ки сат[и дохилии меъдача[ои
маuзро рeйпeш мекунанд, шакли мукааб доранд (наrшаи 170).

Наrшаи 170. Эпендимосит[ои
меъдача[ои маuзи сар. 1- ковокии
меъдача; 2- эпендимосит[о; 3- муйраг[о;

4- маuзи сар; 5- пардаи

ма[ини маuзи сар; 6- пардаи тортанакшакл; 7- фазои субарахноидb; 8[уxайра[ои асаб.
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Дар кeдакони навзод он [уxайра[о дар сат[и озоди худ мижгонак[о доранд ва
он[о [ангоми калоншавии кудак тахфиф мешаванд. Дар rисми асосии ситоплазмаи
эпендимосит[ои меъдача[ои маuзи сар чин[ои зиёде [астанд. Дар ситоплазмаи ин
[уxайра[о митохондрия[ои калон-калон ва иштимолот[ои чарбию рангофар
мавxуданд. Эпендимосит[ои меъдача[ои маuзи сар дар [осилшавии моддаи моеъи
[ароммаuз ва танзими таркиби он иштирок мекунанд.
АСТРОСИТ{О. Ин [уxайра[о олоти такяго[ии силсилаи асаби марказиро ба
вуxуд меоранд. Он[о [уxайра[ои [аxман хурд буда, шоха[ои зиёди ба [ар тараф
па[ншуда доранд. Астросит[о ду намуданд: астросит[ои протоплазмавb ва тордор
(наrшаи 169, 2, 3). Астросит[ои протоплазмавb асосан дар таркиби моддаи хокистарранги силсилаи асаби марказb xойгир мебошанд. Он[о дорои ядрои калони сафедчатоб мебошанд. Дар ситоплазмаи он[о миrдори тeри эндоплазмавb ва рибосома[ои озод кам буда, миrдори митохондрия[о бисёр мебошанд. Астросит[ои
протоплазмавb вазифаи [удудгузорb ва бо uизо таъмин намудани [уxайра[ои асабро иxро мекунанд (наrшаи 171).

Наrшаи 171. Муносибати [уxайраи асаб, астроглиосит, олигодендроглиосит ва сат[и
[уxайраи асаб. 1- пайкари [уxайраи асаб; 2- дендрит[о; 3- аксон; 4- астроглиосит[о; 5- олигодендроглиосит[о; 6- синапси аксонуаксон; 7- синапси аксонудендрит; 8- синапси аксону пайкари
[уxайраи асаб; 9- муйраг; 10- пояи астросит дар назди муйраг.

Астросит[ои тордор асосан дар таркиби моддаи сафеди маuзи сар xой гирифтаанд. Он[о [уxайра[ое мебошанд, ки 20—40 шоха дошта, тор[ои глиалиро [осил
карда, вазифаи такяго[ии олоти маuзи сарро иxро мекунанд. Нeги шоха[ои ин
[уxайра[о дар сат[и берунии раг[ои хунгард охир шуда, пардаи сар[адиро ба
вуxуд меоранд. Дар ситоплазмаи он[о нах[ои 8—9 нм rутрдошта мавxуданд. Аст-
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росит[ои тордор вазифаи такяго[b ва аз му[ити беруна xудо кардани [уxайра[ои
асабро мебозад.
ОЛИГОДЕНДРОГЛИОСИТ{О. Ин [уxайра[о [уxайра[ои аз [ама сершумори
гурe[и [уxайра[ои [амсафар мебошанд. Олигодендроглиосит[о танаи [уxайра[ои
асаби марказb ва асаби канориро и[ота мекунанд. Ғайр аз ин, он[о дар таркиби
пардаи тор[ои асаб низ xой доранд. Олигодендроглиосит[о дар rисм[он гуногуни
силсилаи асаб шакл[ои гуногун доранд. Олигодендроглиосит[о дар таркиби моддаи
хокистарранги маuзи сар андозаи хурд доранд. Он[о байзашакл ё бисёркунxашакл
буда, аз танаашон якчанд шоха[о мебарояд (наrшаи 169). Дар ситоплазмаи он[о
нейрофиламент[о мавxуд нестанд. Олигодендроглиосит[о [уxайра[ои асабро бо
uизо таъмин мекунанд, дар мубодилаи модда[о (дар байни бофта[о ва [уxайра[ои
асаб) иштирок мекунанд, дар атрофи тор[ои асаб парда [осил мекунанд ва дар
таxдиди тор[ои асаб иштирок менамоянд (наrшаи 172 ва 173).
Наrшаи 172. Олигодендроглиосит[о ва бавуxуд
омадани rабат[ои миелин дар тори асаби силсилаи
асаби марказb. 1- олигодендроглиосит[о; 2- тори асаб;
3- ситоплазмаи олигодендроглиосит; 4- аксон; 5- сат[и
байни[уxайравb.

Наrшаи 173. Иштироки [уxайра[ои [амсафари
асаб дар бунёдшавии тори асаби миелиндор дар таркиби силсилаи асаби марказb (А) ва канорb (Б).

1-

дендрит[о; 2- синапс; 3- перикарион; 4- теппачаи
аксонb; 5- аксон; 6- миелин; 7- олигодендроглиосит; 8камарчаи Ранве; 9- [уxайра[ои Шванн (нейролеммосит[о); 10- нуги тори асаб.

МИКРОГЛИЯ.

Назарияи

пайдоиши

[уxайра[ои микроглия ба[сталаб мебошад.
Тахмин мекунанд, ки [уxайра[ои микроглия
аз [уxайра[ои моrабли моносит[ои маuзи
сурхи устухон пайдо шудаанд. {уxайра[ои
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микроглия андозаи на он rадар калон дошта, сершоха мебошанд. Микроглия[о
rобилияти xойивазкунb доранд. Аз танаи [уxайра[о 2—3 шоха баромада, пас
таrсим мешаванд. Шакли ядрои он[о дарозрeя ва секунxа буда, аз хроматин бой
мебошанд (наrшаи 169, 5). {ангоми барангехтани [уxайра[о он[о шакли худро дигар мекунанд. Шоха[о дар тарафи тана xамъ мешаванд, ки ин намудро кураи донадор меноманд.

ТОР{ОИ АСАБ
Шоха[ои [уxайра[ои асаб бо парда пушонида шудаанд ва он[оро тор[ои асаб
меноманд. Дар rисм[ои гуногуни силсилаи асаб парда[ои тор[ои асаб аз якдигар
бо сохти худ фарr мекунанд. Аз ин xи[ат [амаи тор[ои асабро ба ду гурe[и асосb:
тор[ои асаби бела[м (бемиелин) ва тор[ои асаби ла[мдор (миелинb) xудо мекунанд. Он[о шоха[ои [уxайра[ои асаб мебошанд ва дар маркази тор[ои асаб xой
гирифтаанд ва он[оро устувони ме[варb меноманд. Шоха[ои [уxайра[ои асаб аз
берун бо пардае, ки аз [исоби хуxайра[ои олигодендроглия ба вуxуд меоянд,
пeшида шудаанд. Дар ин xо [уxайра[ои олигодендроглияро нейролеммосит ё ин ки
[уxайра[ои Шван меноманд.
ТОР{ОИ АСАБИ БЕЛА{М (БЕМИЕЛИН). Тор[ои асабе, ки пардаи миелинb
надоранд, бисёртар дар таркиби силсилаи асаби худидоракун xойгир мебошанд.
{уxайра[ои олигодендроглияи тор[ои асаби бела[м бо [амдигар зич xойгир буда,
бандакча[оро ба вуxуд меоранд ва ядро[ои он[о байзашакл буда, дар фосила[ои
муайян xой гирифтаанд (наrшаи 174).

Наrшаи 174. Тори асаби бела[м (бемиелин).
Бо гемотоксилин ва эозин ранг карда шудааст. х400.
1- тори асаби бемиелин; а –пардаи тори асаб (неврилемма); б- леммосит; в- устувони ме[варb.
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Дар бандакча[ои тор[ои асаби узв[ои дохилb на як устувони ме[варb, балки
10 — 20 устувони ме[варb, ки ба [уxайра[ои гуногуни асаб тааллуr доранд, мавxуд
аст. Тор[ои асабе, ки дар таркибашон якчанд устувон[ои ме[варb доранд, тор[ои
асаби навъи кабелb меноманд. Нейролеммосит[о устувон[ои ме[вариро [амчун
uилофак аз берун мепeшонанд ва гeё устувони ме[варb дар нейролеммосит[о овезон бошанд. Пардаи плазмавии нейролеммосит[о хеле ма[ини тунук мебошад, аз
ин сабаб он дар зери микроскопи рушноигb мушо[ида намешавад (наrшаи 175).

Наrшаи 175. Сохти тор[ои асаб дар зери микроскопи рeшноигb ва электронb.
А,а- тори асаби миелиндор; Б,б- тори асаби бемиелин; 1- устувони марказb; 2- rабати миелин; 3бофтаи пайвасткунанда; 4- хатча[ои миелин; 5- ядрои нейролеммосит[о; 6- камарчаи Ранве; 7микронайча[о; 8- нейрофиламент[о; 9- митохондрия[о; 10- мезаксон; 11- uишои асосb.
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ТОР{ОИ АСАБИ ЛА{МДОР (МИЕЛИНB). Тор[ои асаби ла[мдор дар таркиби силсилаи асаби марказb ва атрофb воrеъ мебошанд. Ин тор[ои асаб аз тор[ои
асаби бела[м нисбатан uафстар мебошанд. Қутри ин навъи тор[ои асаб аз 1 то 20
мкм-ро ташкил мекунанд. Тор[ои асаби ла[мдор [ам монанди тор[ои асаби бела[м
аз устувон[ои ме[варb иборат мебошанд, лекин дар ин навъи тор[ои асаб rутри устувони ме[варb uафстар мебошад. Дар атрофи устувони ме[варb аз [исоби
[уxайрахои нейролеммосит парда [осил шудааст, ки он сохти мураккаб дорад
(наrшаи 176).

Наrшаи 176. Инкишоф ва сохти тори асаби миелиндор. А- буриши арзии мар[ала[ои
паси[амдигарии инкишофи тори асаби миелиндор; Б- наrшаи сетарафаи тори асаби миелиндор; 1- мезаксон; 2- аксон; 3- хатча[ои
миелинb; 4- пайвастаги[ои ангуштмонанд дар
назди камарчаи Ранве; 5- ситоплазмаи нейролеммосит; 6- миелин; 7- ядрои нейролеммосит.

Дар таркиби тори асаби ла[дор пардаи дуrабатае [аст, яъне rабати uафси дохилии ла[мb ва rабати тунуки берунb (ин rабат[о аз ситоплазма ва ядрои нейролеммосит[о ба вуxуд омадаанд), ки онро нейролемма меноманд.
Қабати ла[мb дар таркиби худ чарб дорад ва, аз [амин сабаб, [ангоми бо кислотаи осмий рангомезиш кардани тор[ои асаб ранги тираи rа[варангро мегиранд;
инчунин rабати ла[мb дар фосила[ои муайян рах[ои сафед доранд, ки он[оро
рах[ои ла[мb меноманд. Дар таркиби тор[ои асаби ла[мb rисм[ое мавxуданд, ки
он[о пардаи миелинb надоранд (ин rисм[о аз якчанд мкм то якчанд мм-ро ташкил
мекунанд) ва он rисм[оро камарча[ои Ранвейи тори асаби ла[мдор меноманд. Ка-
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марча[ои тори асаби ла[мдор ин xой[ои ба [ам пайвастшавии [уxайра[ои нейролеммосит мебошад (наrшаи 177).

Дар раванди xараёни инкишофи тори асаби ла[мдор аввал устувони
ме[варb ба дохили пардаи плазмагb ва ситоплазмаи нейролеммосит фурe хамида, дар маркази [уxайраи нейролеммосит xойгир мешавад ва, пас аз ин, як
rисми озоди [уxайраи нейролеммосит дар атрофи устувони ме[варb тоб хeрда,
мезаксонро ба вуxуд меорад. {ангоми мушо[идаи таркиби тори асаби ла[мдор
дар зери микроскопи электронb дидан мумкин аст, ки дар натиxаи тобхeрии

Наrшаи 177. Тори асаби ла[мдор (миелиндор). Бо [омизи (кислотаи) осмий ранг карда шудааст.
х400. 1- пардаи тори асаб (неврилемма); 2- пардаи миелинb ; 3- камарчаи Ранве; 4- рах[ои пардаи
миелинb; 5- устувони ме[варb; 6- бофтаи пайвасткунанда (эндоневрий).

нейролеммосит дар атрофи устувони ме[варb rабат[ои рангаи сафед пайдо шудааст, ки бараш 8—10 нм аст. Ин rабат[ои рангаш сафед ба ду rабати чарбдори
пардаи плазмагии нейролеммосит[о мувофиr меояд (наrшаи 176).
Дар мобайн ва rисми атрофи мезаксон рах[ои тираи борик мавxуд аст, ки
он[о аз [исоби молекула[ои сафедаи пардаи плазмагии нейролеммосит[о [осил
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шудаанд. Қисми атрофи тори асабро rабати берунb (нейролемма) меноманд, ки
он аз ситоплазма ва ядрои нейролеммосит[о ба вуxуд меояд. {ангоми бо кислотаи осмий рангомезиш кардани тори асаб ранги он rисм[о сафед мемонад. Дар
rисме, ки рах[ои сафед xой доранд, миrдори зиёди ситоплазмаи нейролеммосит[о мавxуданд. Дарозии шоха[ои [уxайра[ои асаб гуногун мебошанд. Тор[ои
асаб аз берун бо uишои асосb рeйпeш карда шудааст.
Устувони ме[варии тор[ои асаб аз нейроплазма, ки дар таркибаш нейрофибрилла[ою нейротубула[о мавxуданд, иборат аст. Дар таркиби нейроплазмаи
тор[ои асаб митохондрия[о мавxуданд. Он[о дар охири тори асаб ва дар rисми
камарча[о бисёртар xой гирифтаанд. Устувони ме[варb аз берун бо аксолемма,
яъне бо пардаи нозук руйпeш карда шудааст, ки он дар гузаронидани xунбаи
асаб иштирок мекунад.
Суръати гузаронидани xунбаи асаб дар тор[ои асаби ла[мдор нисбат ба
тор[ои асаби бела[м зиёдтар аст. Тор[ои асабb борике, ки ла[ми кам доранд ва
тор[ои асаби бела[м xунбаи асабро бо суръати дар як сония 1—2 метр мегузаронанд. Тор[ои uафси ла[мдор xунбаи асабро бо суръати дар як сония 5—20 метр
мегузаронанд.
ТАXДИДИ {УXАЙРА{О ВА ТОР{ОИ АСАБ. {уxайра[ои асаб пас аз
xаро[ат дидан барrарор намешаванд. Ба он[о фаrат таxдиди дохили[уxайравb
хос аст. Шоха[ои [уxайра[ои асаб ва тор[ои асаб пас аз xаро[ат дидан таxдид
мешаванд. Дар ин сурат таxдиди тор[ои асаб нисбат ба таназзули тор[ои асаб
тезтар ба амал меояд, аз ин сабаб тор[ои xаро[атдидаи асаб барrарор мешаванд.
Дар [уxайра[ои асаб таназзул нисбат ба таxдид пеш мегузарад, аз ин сабаб
[уxайра[ои асаб пас аз xаро[ат дидан таxдид намешаванд. {ангоми таxдиди
тор[ои асаб пеш аз [ама фаъолияти нейролеммосит[ои rисми атрофии тор[ои
асаб зиёд мешаванд. Дар ситоплазмаи нейролеммосит[о миrдори рибосома[ои
озод, полисома[о ва тeри эндоплазмагb меафзояд. Дар rисми xаро[атдидаи тори
асаб ла[м нест мешавад. Дар давоми 3—4 шабонарeз пас аз xаро[ат дидан нейролеммосит[о [аxман калон ва таrсим мешаванд. Дар охири [афтаи дуюми пас
аз xаро[ат дидан дар rисми xаро[атдидаи тори асаб ла[м ва устувони ме[варb
[ал (нест) мешаванд. Дар аввали [афтаи сеюм дар xои xаро[атдидаи rисми марказии тори асаб васеъгb (мисли сараки сузанак) пайдо мешавад, ки онро муuxаи
сабзиш меноманд. Муuxаи сабзиши rисми марказb бо нейролеммосит[ои rисми
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канорb пайваст мешаванд ва дар як шабонарeз 1—4 мм меофзоянд. Пас аз ин,
дар атрофи устувони ме[варии нав пайвастшуда ла[м (аз [исоби хуxайра[ои нав
пайдошудаи нейролеммосит[о) [осил мешавад (наrшаи 178).

Наrшаи 178. Таxдиди тори асаб пас аз буридан.
А-тори асаби муrаррарb (дар таркиби пайкари [уxайраи асаб xисмча[ои Ниссл намоён буда, ядро дар марказ xойгир мебошад); Б, В- тори асаб пас аз ду [афтаи осеб дидан (дар таркиби
пайкари [уxайраи асаб xисмча[ои Ниссл тахфиф ёфта, ядро ба канор [аракат мекунад, rисми
канории xойи осебдида вайрон мешавад); Г- тори асаб пас аз се [афтаи буридан (тори мушак
маълул мешавад, [уxайра[ои Шванн таrсим мешаванд ва шакли тасмаро ба худ мегиранд ва ба
дохили ин шакли тасмамонанд аз rисми марказb аксон дохил мешавад, шумораи uурeшача[ои
Ниссл дар атрофи ядро зиёд мешаванд); Д- тори асаб пас аз се мо[и буридан (сохти тори асаб
барrарор мешавад); Е- вайроншавии сабзиши аксон ва пайдошавии изи за[м бо бофтаи пайвасткунанда; 1- устувони марказb; 2- пайкари [уxайраи асаб; 3- ба rисм[о xудошавии миелин ва пайдошавии rатра[ои чарб; 4- xойи пайвастшавии охири тори асаб бо тори мушак; 5- [уxайра[ои
Шванн; 6- микроглия; 7- таrсимшавии [уxайра[ои Шванн ва пайдошавии тасмаи Бюнгер; 8- тори
мушак; 9- невромаи xарро[ишаванда; 10- камарчаи Ранве.
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ҚИСМИ ОХИРИ ТОР{ОИ АСАБ. {амаи тор[ои асаб бо дастго[и охирин тамом мешаванд, ки rисми охири тор[ои асаб, ном гирифтаанд. Аз xи[ати а[амияту
вазифа rисми охири тор[ои асабро ба се гурe[ xудо мекунанд: муассирb
(эффекторb), [оссагb (ресепторb) ва дастго[и охирин, ки синапс[ои байни[уxайрагb ба вучуд оварда, [уxайра[ои асабро ба якдигар алоrаманд мекунанд.
ҚИСМИ ОХИРИ ТОР{ОИ АСАБИ МУАССИРB. Қисми охири тор[ои асаби
муассирb ду хел мешаванд: [аракатb ва тарашшe[b. Охири тори асаби [аракатb ин
дастго[и охири [уxайра[ои ба [аракатоварандаи силсилаи асаби танагb мебошанд.
Бо иштироки он[о xунбаи асаб бо бофта[ои узв[ои ба [аракатоянда гузаронида мешавад. {уxайра[ои ба [аракатоваранда асосан дар таркиби ядро[ои шохи пеши [ароммаuз ва ядро[ои маuзи сар xой доранд. Охири тори асаби ба [аракатоварандаи мушаки арзрахро охири асабу мушак меноманд. Охири асабу мушак аз
охир[ои шохадори устувони ме[варии тори асаб ва rисм[ои махсуси тори мушак
ташкил шудааст. Тори асаби ла[мдор ба тори мушак наздик шуда, rабати ла[мии
худро нест карда, ба таркиби тори мушак бо [амро[ии, пардаи плазмагии он
меuутад. Қисм[ои охирини шоха[ои тори асаб бо сурохи[ои (роu[ои) синапсb, ки
50 нм васеъгb доранд,) аз тор[ои мушак xудо [астанд. Ғайр аз ин, пардаи плазмагии, тори мушак чин[ои зиёде ба вуxуд меорад, ки дар ин асос сурохи[ои
дуюмдараxа ба амал меоянд ва ба он[о охири тор[ои асаби муассир васл мешаванд.
Дар rисми охири тор[ои мушак рах[ои арзрахи [аrиrb нестанд. Дар ин rисм[о
миrдори зиёди митохондрия[о ва ядро[ои курашаклу байзашакл xамъ омадаанд.
Дар он rисм[о саркоплазмаю митохондрия[о ва ядро[о дар мутта[идb rисми пасазсинапсии синапсро ба вуxуд меоранд. Охири шоха[ои тор[ои асаб, ки синапси
асабу мушакро ба вуxуд меоранд, аз митохондрия ва [убобча[ои пешазсинапсb бой
мебошанд. Ин [убобча[о аз моддаи асетилхолин иборатанд. {ангоми ба [уxайраи
асаб таъсир кардани xунба [аяxон ба амал меояд ва он асетилхолине, ки дар охири
тор[ои асаб [амчун [убобча[о xамъ омада буданд, аз пардаи пешазсинапсb гузашта, ба сeрохии синапсb дохил мешавад ва ба холиндаррок[ои пасазсинапсии пардаи
плазмагии мушак таъсир расонида, онро ба [аяxон меорад. Охири тори асаби ба
[аракатоваранда дар таркиби бофтаи мушаки суфта ба таври оддb xойгир шудааст.
Дар ин xо охири тор[ои асаб дар байни [уxайра[ои мушак дохил шуда, васеъги[о
(варикоза[о) ба вуxуд меоранд, ки дар дохили он[о [убобча[ои холиндор ё адренергии пешазсинапсb мавxуданд. Қисми охири тор[ои асаби тарашшe[b сохти
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оддb дорад. Қисми охири ин тор[о нисбатан uафс буда, дар таркибашон [убобча[ои асетилхолиндор [аст (наrшаи 179).
Наrшаи 179. Сохти синапс[о.
А- xойгиршавии синапс[о; Б- сохти синапс[о; анавъи боздорb; б- навъи ба[аракатоваранда; внавъи барrb; В- сохти [убобча[ои синапсb; ахолинергb; б- адренергb; в- пуринергb; гпептидергb. 1- синапси аксонупайкарb; 2- синапси аксонудендритb; 3- синапси аксонуаксонb; 4дендрит[о; 5- шохаи дендрит; 6- аксон; 7- [убобча[ои синапсb; 8- uишои пеши синапсb; 9uишои паси синапсb; 10- сурохии синапсb.

ҚИСМИ ОХИРИ ТОР{ОИ АСАБИ {ОССАГB. Ин rисми тор[ои асабро
олат[ои даррок (ресептор[о) меноманд, ки он[о ба тамоми rисм[ои бадан пароканда xойгир шуда, ангезиш[ои гуногунро аз му[ити зист ва аз узв[ои дохилb rабул
мекунанд. Олат[ои даррокро дар навбати худ ба ду гурe[и калон: даррок[ои ангезишро аз му[ити зист rабулкунанда (экстероресептор[о) ва даррок[ои ангезишро
аз узв[ои дохилb rабулкунанда (интероресептор[о) xудо мекунанд. Вобаста ба
таъсири ангезиш[ои махсус, ки олат[ои даррок он[оро [ис мекунанд, [амаи rисми
охири тор[ои асаби [искунандаро ба олат[ои дарроки зерин таrсим мекунанд: олати дарроке, ки таъсири механикиро [ис мекунад, олати дарроке, ки таъсири фишорро [ис мекунад, олати дарроке, ки таъсири модда[ои химиявиро [ис мекунад,
олати дарроке, ки таъсири [ароратро [ис мекунад ва uайра. Қисм[ои охири тор[ои
асаби [искунандаро вобаста бо сохти махсусашон ба rисм[ои охири тор[ои озод ва
uилофакдор xудо мекунанд. Дар rисми охири тор[ои асаби озод шоха[о
мавxуданд. Дар rисми охири тор[ои асаби uилофакдор rисмат[ои тори асаб
мавxуданд (он[о устувони ме[варb ва нейролеммосит доранд). Қисми охири ингуна тор[ои асаб бо бофтаи пайвасткунандаи нахдор руйпeш карда шудааст (наrшаи
180).
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Наrшаи 180. Сохти даррок[ои тори асаби uилофакдор дар зери микроскопи электронb.
А- xисмча[ои Фатер-Пачини; 1- uилофаки серrабата; 2- пиёзаки дохилb; 3- дендрити [уxайраи
асаби э[соскунанда; 4- тор[ои шилмди[андаи морпеч; 5- фибросит[о; 6- [уxайра[ои дуюм[искунанда; 7- пайвастаги[ои синапсb; Б- xисмча[ои ламсb; 1- uилофак; 2- [уxайра[ои махсус;
3- нуги тори асаб; 4- тори асаби миелиндор; 5- тор[ои фибриллb; 6- бофтаи рeйпeшкунанда.

Дар таркиби бофтаи рeйпeшкунанда rисми охири тор[ои асаби [искунанда
озодона вуxуд дорад. {ангоми аз таркиби rабат[ои бофтаи рeйпeшкунанда гузаштани тори асаби ла[мдор он ла[мb худро гум карда, ба шоха[ои нозук таrсим мешавад ва дар байни [уxайра[ои сат[и берунb xой мегирад. Дар таркиби бофта[ои
пайвасткунанда бошад олат[ои дарроки гуногун вомехeранд. Қисм[ои охири
тор[ои асаби [искунандае, ки ба таркиби ин бофта[о дохил мешаванд, доимо бо
нейролеммосит и[ота шудаанд ва он[о uилофак доранд. Xисмча[ои серrабата ва
xисмча[ои ламсии одам мисоли олат[ои даррок мебошанд. Дар маркази ингуна
xисмча[о пиёзаки дохилb мавxуд аст, ин шакли дигаршудаи нейролеммосит мебошад. Тори асаби ла[мнок дар наздикии xисмча[ои серrабата ла[ми худро гум карда, ба таркиби ташкилаи носкадушакл дохил мешавад. Xисмча[о аз берун бо
uилофаки серrабата пeшонида шудаанд. Ғилофак аз тор[ои шилмди[андаи
печутобхeрда ва [уxайра[ои фибробласт ташкил шудааст. Xисмча[ои серrабата
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таъсири фишорро [ис мекунанд. Xисмча[ои серrабата дар таркиби rабат[ою пистонак[ои пeст ва дар таркиби [амаи узв[ои дохилb дучор меоянд (наrшаи 181).

Наrшаи 181. Даррок[ои тор[ои асаб. А- тор[ои асаби озод (дард[искунанда); Б- xисмча[ои
Мейснер (таъсири механикиро э[сос мекунад); В- колбаи Краузе (таъсири хунeкbро э[сос мекунад); Г- xисмча[ои Фатер-Пачинb (фишор[искунанда); Д- xисмча[ои Руффин (гарми[искунанда).

ПАЙВАСТАГИ{ОИ БАЙНИ {УXАЙРА{ОИ АСАБ. Xунба[ои асаб аз як
[уxайраи асаб ба [уxайраи асаби дигар ба воситаи пайвастаги[ои махсус, яъне синапс[о мегузаранд. Ду усули гузаронидани xунба[оро фарr мекунанд, яъне xунба[о ба
воситаи модда[ои химиявb (ки онро пайвастшавии химиявb меноманд) ва ба воситаи
энергияи барrb (ин навъи гузаронидани xунба[оро пайвастшавии барrb меноманд, ки
дар организми одамон вонамехeрад). Дар он пайвастаги[ое, ки xунба ба воситаи модда[ои химиявb гузаронида мешавад, охири аксон[о шоха[о доранд ва он[о rисми пеши пайвастагиро ба вуxуд меоранд ва бо пардаи плазмагии [уxайраи асаби [амсоя, ки
rисми баъди пайвастагиро со[иб аст, алоrаманд мебошанд. Дар байни [уxайра[ои
асаб пайвастаги[ои гуногун ва дар [ар як rисми силсилаи асаб пайвастаги[ои ба худ
хос мавxуд аст. Пайвастаги[о аз xи[ати ма[дудияти худ се хел мебошанд: пайвастагии
аксону пайкарb (rисми охири аксони як [уxайраи асаб ба пайкари [уxайраи асаби дигар пайваст мешавад), пайвастагии аксону дендритb (rисми охири аксонb як [уxайраи
асаб ба дендрити [уxайраи асаби дигар алоrаманд аст) ва пайвастагии аксону аксонb
(rисми охири аксони як [уxайраи асаб ба rисми охири аксони [уxайраи асаби дигар
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пайваста аст). Пайвастшавии навъи сеюм вазифаи гузаронидани [аяxонро иxро накарда, вазифаи боздориро (боздории xунбае, ки ба воситаи пайвастаги[ои аксону пайкарb,
аксону дендритb rабул кардааст) иxро мекунад. Пайвастаги[ои химиявb xунба[оро
фаrат ба як самт мегузаронанд, яъне он[о xунба[оро аз rисми охирини аксони як
[уxайраи асаб ба дендрити [уxайраи асаби дигар мегузаронанд. Ин яке аз хосият[ои
му[ими пайвастаги[ои химиявb мебошад, ки он асоси камони рефлекториро ташкил
мекунад.
МАФ{УМИ КАМОН{ОИ РЕФЛЕКТОРB. Бофтаи асаб ба таркиби силсилаи асаб
дохил шуда, вазифаашро бо усули рефлекторb иxро мекунад. Камони рефлекторb аз
[уxайра[ои асаби занxиршакл xойгиршуда, ки бо якдигар ба воситаи пайвастаги[о
(синапс[о) алоrамандаанд (ки xунба[оро аз даррок[ои [уxайра[ои асаби э[соскунанда
то rисми охири [учайра[ои ба [аракатоварда, ки дар узв[ои кориxрокунанда
xойгиранд, бурда мерасонанд) сохта шудаанд. Камони рефлектории аз [ама оддb аз ду
[учайраи асаб (э[соскунанда ва ба [аракатоваранда) иборат аст (наrшаи 182).
Наrшаи 182. Сохти камони рефлектории оддb.
1- [уxайраи асабb э[соскунанда; 2- дендрити
[уxайраи э[соскунанда; 3- даррок дар таркиби пeст;
4- плазмолеммаи нейролеммосит; 5- ядрои нейролеммосит; 6- rабати миелинb; 7- камарчаи Ранве; 8устувони марказb; 9- хатча[ои миелинb; 10- аксони
[уxайраи э[соскунанда; 11- [уxайраи ба[аракатоваранда;

12-

дендрити

[уxайраи

ба[аракат-

оваранда; 13- аксони [уxайраи ба[аракатоваранда;
14- тори асаби миелиндор; 15- нуги тори асаб дар
таркиби тори мушак; 16- гире[и [ароммаuз; 17- шоха[ои тори асаби [ароммаuз; 18- решачаи оrиб; 19шохи оrиб; 20- шохи пеш; 21- решачаи пеш; 22- шохаи оrиби тори асаби [ароммаuз.

Аксар ваrт[о дар байни, [уxайра[ои асаби э[соскунанда ва ба [аракатоваранда [учайра[ои асаби изофb xойгир мебошанд. Дар организми одам камони
рефлекторb аз [уxайра[ои бисёри асаб иборат буда, сохти мураккаб дорад.
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ФАСЛИ ЧАҲОРУМ
БОФТАШИНОСИИ ЉУЗЪB
СИЛСИЛАИ (СИСТЕМАИ) АСАБ
Силсилаи асаб тамоми xараён[ои [аётан му[ими бадани одамро танзим мекунад. Организми одам ба воситаи силсилаи асаб ба му[ити зист алоrаманд ва
мутобиr мешавад. Аз нуrтаи назари анатомb силсилаи асабро ба силсилаи асаби
марказb ва канорb xудо мекунанд. Ба силсилаи асаби марказb маuзи сар ва
[ароммаuз дохил мешаванд. Ба силсилаи асаби канорb бошад гире[[ои
э[соскунандаи канорb, асабро[а[о ва даррок[о дохил мешаванд.
Аз нуrтаи назари физиологb силсилаи асаб ба силсилаи асаби xисмонb, ки ба
воситаи он фаъолияти тамоми бадани одам танзим карда мешавад ва силсилаи асаби
наботb, ки фаъолияти узв[ои дохилb (дил, меъда, рeда[о, раг[ои хунгард ва
uадуд[о)-ро танзим мекунад,xудо мешавад.

Инкишофи силсилаи асаб. Силсилаи асаб аз найи асаб ва аз лав[ачаи уrдавb
инкишоф меёбад. Аз rисми пеши найи асаб маuзи сар ва узв[ои [ис ба вуxуд меоянд. Аз rисми танаи найи асаб [ароммаuз, гире[[ои [ароммаuз, гире[[ои наботb ва
бофтаи рангдeст пайдо мешаванд. {ангоми инкишофи найи асаб [уxайра[ои rисми
па[лeии он таrсим шуда, се rабат: rабати сабибавb ([уxайра[ои ин rабат xeяки
[ароммаuзро аз дохилаш рeйпeш мекунанд), rабати болопeш ва rабати ниrоби канориро ба вуxуд меоранд
(наrшаи 183).
Минбаъд аз [уxайра[ои болопeш моддаи хокистарранг ва аз rабати ниrоби
канорb моддаи сафеди [ароммаuз инкишоф меёбанд. {уxайра[ои xавони сутунчаи
пеши [ароммаuз тахсис ёфта, ба [уxайра[ои ба[аракатоварандаи асаб, ки дар таркиби шохи пеши [ароммаuз xойгиранд, мубаддал мешаванд. Аксони ин [уxайра[о
аз таркиби [ароммаuз баромада, решачаи пеши [ароммаuзро ба вуxуд меоранд. Дар
таркиби сутунчаи аrиби [ароммаuз ва минтаrаи мобайнb [ар гуна марказ[ои
[уxайра[ои изофии асаб инкишоф меёбанд.
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Наrшаи 183. Наrшаи шаклофарии найи асаб. А-мар[алаи пайдошавии лав[ачаи асаб. Бмар[алаи пайлошавии новачаи асаб ва болиштак[ои асаб. В–мар[алаи пайдошавии найи асаб ва
гире[и асаб. Г-мар[алаи тахсисёбии [ароммаuз ва шаклофарии гире[и [ароммаuз: 1–новачаи асаб;
2-болиштак[ои асаб; 3- баргаки xанинии берунb; 4-таноби пуштb (хорда); 5–баргаки xанинии
мобайнb;6-гире[и асаб; 7-найи асаб; 8-[уxайра[ои мезенхимb; 9-зоиши [ароммаuз; 10-зоиши гире[и [ароммаuз; 11- дастаи тор[ои асаби аrиби [ароммаuз; 12–дастаи тор[ои асаби пеши
[ароммаuз; 13-тор[ои асаби омехта; 14-rабати [уxайра[ои сабибb (эпендимb); 15-rабати болопeш;
16-rабати ниrоби канорb; 17-шоха[ои асаби пайвасткунанда; 18-зоиши гире[и асаби пайкар;
19-бофтаи рeйпeшкунандаи rабати ковокии бадан; 20-аб[ар (аорта).

Аксони он [уxайра[о аз таркиби моддаи сафеди [ароммаuз гузашта, ба дохили [ар гуна тор[ои асаби наrлb мегузаранд. Аксон[ои [уxайра[ои э[соскунандаи
гире[[ои [ароммаuз ба таркиби шох[ои аrиби [ароммаuз дохил мешаванд.

Гире[[ои э[соскунандаи [ароммаuз, гире[[ои силсилаи асаби канорию наботb дар
як ваrт аз [уxайра[ои лав[ачаи гире[и асаб пайдо мешаванд.
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{АРОММАUЗ
{ароммаuз аз ду нимаи ба [амдигар монанд иборат буда, он[оро аз пеш сурохии чуrур ва аз аrиб деворае, ки аз бофтаи пайвасткунанда сохта шудааст, аз
[амдигар xудо мекунанд (наrшаи 184). Мо ба муста[зари [ароммаuз нигариста мебинем, ки таркиби [ароммаuз якхела нест. Rисми марказии [ароммаuз тираранг аст,
ки он моддаи хокистарранги [ароммаuз аст. Дар атрофи он моддаи сафеди
[ароммаuз xойгир шудааст. Моддаи хокистарранги [ароммаuз дар буриши арзии
[ароммаuз намуди шапараки болкушодаро дорад. Rисм[ои барxастаи моддаи хокистарранги [ароммаuзро шох меноманд. Моддаи хокистарранги [ароммаuз шох[ои
пеш, аrиб ва па[лeb дорад.

Наrшаи 184. {ароммаuз. 1- деворчаи мобайнии аrиб; 2- сурохии гурe[и мобайнии пеш; 3- решачаи
пеш; 4- пайвастагии пеши моддаи хокистарранг; 5- пайвастагии аrиби моддаи хокистарранг; 6rабати ковок; 7- моддаи желатинb; 8- шохи аrиб; 9- rисми uалбершакл; 10 – шохи па[лeb; 11- шохи
пеш; 12 – [астаи (ядрои) хусусии шохи аrиб; 13- [астаи (ядрои) [уxайра[ои шохи аrиб; 14 – [астаи
(ядрои) [уxайра[ои минтаrа[ои мобайнb; 15- [астаи (ядрои) [уxайра[ои шохи па[лeb; 16- [астаи
(ядрои) [уxайра[ои шохи пеш; 17 – пардаи [ароммаuз.

Моддаи хокистарранги [ароммаuз аз [уxайра[ои асаб, тор[ои асаби бела[м,
тор[ои асаби ла[мдори борик ва аз [уxайра[ои [амсафари асаб иборат аст.
{уxайра[ои асаби [ароммаuз аз xи[ати андоза, сохт ва вазифа ба [амдигар
монанд буда, дар таркиби моддаи хокистарранги он xой гирифтаанд. Дар байни
[уxайра[ои моддаи хокистарранги [ароммаuз хуxайра[ои зеринро фарr мекунанд:
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[уxайра[ои решачагb, [уxайра[ои дохилb ва [уxайра[ои дастагb. Rисм[ои
ало[идаи моддаи хокистарранги [ароммаuз аз якдигар бо миrдори [уxайра[о,
тор[ои асаб ва [уxайра[ои [амсафари асаб фарr мекунанд.
Дар таркиби шох[ои аrиби моддаи хокистарранги [ароммаuз rабати
исфанxb, моддаи желатинb ва ядрои аслии шохи аrибро фарr мекунанд. Дар таркиби rабати исфанxb [уxайра[ои [амсафари асаби бисёршоха ва миrдори зиёди
[уxайра[ои хурди изофb мавxуд [астанд. Дар таркиби моддаи желатинb
[уxайра[ои [амсафари асаб бисёранд. {уxайра[ои асаб андозаи хурд доранд ва
миrдоран кам мебошанд. Шох[ои аrиби моддаи хокистарранги [ароммаuз аз
[уxайра[ои изофb бой мебошанд.
{уxайра[ои минтаrаи исфанxb, [уxайра[ои моддаи желатинb ва [уxайра[ои
изофb бо [уxайра[ои э[соскунандаи гире[[ои [ароммаuз ва бо [уxайра[ои
ба[аракатоварандаи шох[ои пеши моддаи хокистарранги [ароммаuз алоrаманд буда, камони рефлекториро ташкил мекунанд. Ядрои аслии шохи аrиб аз [уxайра[ои
изофb иборат аст.
Дар минтаrаи мобайнb ядрои мобайниро фарr мекунанд, ки аксони
[уxайра[ои он бо асабро[а[ои [ароммаuзу маuзча омехта мешаванд.
Дар таркиби шох[ои па[лeгb [уxайра[ои изофb xойгир шудаанд.
Дар таркиби шох[ои пеши моддаи хокистарранги [ароммаuз [уxайра[ои асаби сершоха xойгиранд, ки 100-140 мкм rутр доранд (наrшаи 185). Аксони ин
[уxайра[о асосан тор[ои асаби решача[ои пешро ба вуxуд меоранд ва аз [ароммаuз
баромада дар таркиби мушаки арзрахи устухонбанд (скелетb) ба охир мерасанд.
Танаи он [уxайра[о ядро[ои асаби xисмониро ташкил мекунанд. Дар таркиби шох[ои пеш ду гурe[ [уxайра[ои асабро фарr мекунанд: [уxайра[ои гурe[и
якум мушак[ои баданро бо тор[ои асаб таъмин мекунанд ва наuз инкишоф ёфтаанд;
[уxайра[ои гурe[и дуюм мушак[ои пой[оро бо тор[ои асаб таъмин мекунанд.
Моддаи сафеди [ароммаuз аз тор[ои асаби бела[м, тор[ои асаби ла[мдор,
[уxайра[ои [амсафари асаб ва аз миёнадеворча[о иборат аст. Даста[ои тор[ои асаби ла[мдор rисм[ои гуногуни силсилаи асабро ба [амдигар алоrаманд мекунанд, ки
он[оро асабро[а[ои xунбагузаронандаи [ароммаuз меноманд.

{уxайра[ои [амсафари асаби [ароммаuз. Найи [ароммаuз аз дохилаш бо
[уxайра[ои [амсафари сабибb рeйпeш карда шудааст. Ин [уxайра[о дар [осил намудани моеи [ароммаuз иштирок мекунанд. Дар rисми асосии [уxайра[ои сабибb
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шохаи дарозе мавxуд аст, ки ба таркиби uишои берунии [ароммаuз пайваст мешавад.
Rисми асосии моддаи хокистарранги [ароммаuз аз [уxайра[ои [амсафари
асаби астроситb, протоплазмагb ва нахдор ташкил шудааст. Олигодендроглиосит[о
дар таркиби пардаи тор[ои асаби ла[мдор вомехeранд. Дар таркиби моддаи хокистарранг ва моддаи сафеди [ароммаuз боз микроглия[о мавxуданд.

Наrшаи 185. Моддаи хокистарранги [ароммаuз. 1. – [уxайраи асаб; 2 - моддаи сафед;
3 - шоха[ои [уxайраи асаби бисёршоха.

ГИРЕ{{ОИ Э{СОСКУНАНДАИ {АРОММАUЗ
Гире[[ои э[соскунандаи [ароммаuз бо решача[ои аrиби [ароммаuз дар як
самт xойгир шудаанд. Гире[и э[соскунандаи [ароммаuз аз берун бо uилофак, ки аз
бофтаи пайвасткунандаи нахдори зичи шаклнобаста иборат аст, и[ота шудааст. Аз
uилофак ба таркиби гире[и э[соскунандаи [ароммаuз rабати тунуки бофтаи пайвасткунанда мегузарад, ки он пайкари гире[и э[соскунандаи [ароммаuзро ба вуxуд
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меорад. Аз дохили бофтаи пайвасткунанда раг[ои хунгард мегузаранд. {уxайра[ои
асаби якrутбаи калбакb дар rисм[ои канора[ои решачаи аrиби узв гурe[- гурe[
xойгир шудаанд. Дендрити [уxайра[ои якrутбаи rалбакb бо даррок[ои худ дар
rисми канории бадан ба охир мерасанд. Аксон[ои он [уxайра[о дар якxоягb решачаи аrибро ба вуxуд меоранд, ки ба воситаи он[о xунба[ои асаб ба моддаи хокистарранги [ароммаuз ё ба маuзи дарозрeя мегузаранд. Решачаи пеши гире[и
э[соскунандаи [ароммаuз аз тор[ои асаби ла[мдор ва бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат аст.
Пайкари [уxайра[ои асаби якrутбаи rалбакиро аз берун як rатор [уxайра[ои
[амсафари асаб и[ота кардаанд, ки он[оро глиосит[ои гире[ меноманд (наrшаи
186). Ядрои [уxайра[ои [амсафари асаб доирашакл буда дар атрофи пайкари
[уxайраи якrутбаи rалбакb xойгир шудаанд ва он[оро бо осони фарr кардан мумкин аст. Пайкари [уxайра[ои [амсафари асаб ва глиосит[оро аз берун бо бофтаи
пайвасткунандаи нахдори ковок рeйпeш карда шудааст.

Наrшаи 186. Гире[и э[соскунандаи [ароммаuз. 1- uилофак; 2- [уxайра[ои якrутбаи rалбакb; 3[уxайра[ои [амсафари асаб; 4- тор[ои асаби ла[мдор; 5-бофтаи пайвасткунанда.
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Тор[ои асаби канорb. Танаи тор[ои асаби канорb аз тор[ои асаби ла[мдору
бела[м ва бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат аст (наrшаи 187)

Наrшаи 187. Буриши арзии танаи тор[ои асаб. 1- тори асаби ла[мдор; 2- бофтаи пайвасткунандаи
байни тор[ои асаб (эндоневрий); 3 – бофтаи пайвасткунандаи атрофи дастаи тор[ои асаб (периневрий).

Дар таркиби баъзе тор[ои асаб [уxайра[ои асаби ало[ида ва [уxайра[ои
хурди [амсафари асаб вомехeранд. Дар буриши арзии тор[ои асаб, устувони
ме[варb ва ла[ми онро фарr кардан мумкин аст. Дар байни тор[ои асаб rабати тунуки бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок xойгир шудааст, ки онро эндоневрий
меноманд. Даста[ои тор[ои асаб аз берун бо бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок и[ота шудааст ва онро периневрий меноманд. Периневрий аз rабати
[уxайра[ои зиx xойгиршуда ва тор[ои шилмди[анда иборат аст. Пардаи берунии
танаи тори асабро эпиневрий меноманд, ки он аз бофтаи пайвасткунандаи нахдор
иборат аст. Ин бофта аз [уxайра[ои фибробласт, макрофаг[о ва [уxайра[ои чарбb
бой мебошад. Дар таркиби парда[ои танаи тори асаб раг[ои хунгарду зулолагард ва
rисми канории тор[ои асаб мавxуданд. Раг[ои хунгард ва тор[ои асаб аз эпиневрий
ба таркиби периневрий ва эндоневрий мегузаранд.
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МАUЗИ САР
Маuзи сар дар ковокии косахонаи сар xой гирифтааст. Маuзи сар rисм[ои
маuзи дарозрeя, пулак, маuзча, маuзи мобайнb ва нимкура[ои калонро дар бар мегирад. Маuзи сар, чун [ароммаuз, аз моддаи сафед ва моддаи хокистарранг иборат
аст. Моддаи хокистарранг нимкура[ои калони маuзи сар ва маuзчаро пeшонида,
rишри он[оро ба вуxуд меорад. Моддаи сафед дар зери моддаи хокистарранг
xойгир мебошад ва аз асабро[а[о ва [уxайра[ои [амсафари асаб иборат аст. Асабро[а[о маuзи сарро байни [амдигар мепайванданд. Ба туфайли асбро[а[о тамоми
силсилаи (системаи) асаб чун як во[иди кулл фаъолият мекунад.

Инкишофи маuзи сар. Чунон, ки гуфта будем, силсилаи (системаи) асаб аз
баргаки xанинии берунb (эктодерма) бо ро[и дар rисмати тахтапушти xанин пайдо
шудани лав[ачаи асаб ба вуxуд меояд. Лав[ачаи асаб аввал фурe хамида, новаи
асабро ба вуxуд меорад, пас новаи асаб аз баргаки xанинии берунb xудо шуда, дар
зери баргаки xанини берунb xойгир мешавад. Тараф[ои муrобили новаи асаб ба
[амдигар наздик шуда ба [амдигар васл мешаванд ва найи асаб ба вуxуд меояд
(наrшаи 183). Найи асаб дар rисми пеши xанин тезтар инкишоф ёфта таuйир меёбад
ва пас дар натиxаи нобаробар инкишоф ёфтани rисм[ояш аз он се [убобчаи якумини маuзи сар, яъне rисми асосии маuзи сар: 1- маuзи пеш; 2- маuзи миёна ва 3 – маuзи
ромбмонанд инкишоф меёбанд. Баъдтар [убобча[ои пеш ва аrиб [ар кадомашон
ало[ида ба ду rисм xудо мешаванд. Дар натиxа маuзи сар аз панx [убобча, панx
rисми маuзи сар: маuзи аrсо, маuзи миёна, маuзи мобайн, маuзи аrиб ва маuзи
дарозрeя ба вуxуд меоянд.

Rишри нимкура[ои калони маuзи сар. Rишри нимкура[ои калони маuзи сар
rисми мураккабтарини маuзи сар аст, ки ахборро ба воситаи асабро[а[ои марказшитоб аз му[ити зист ва аз узв[ои дохилb ба воситаи [уxайра[ои асаб rабул мекунад. Дар навбати худ, [уxайра[ои асаби rишри нимкура[ои калони маuзи сар
xунба[оро ба воситаи асабро[а[ои марказгурез, ки аз шоха[ои дарози [уxайра[ои
асаб таркиб ёфтаанд, ба тамоми узв[о мегузаронанд. Rишри нимкура[ои калони
маuзи сар аз моддаи хокистарранг иборат буда дар атроф xойгир шудааст, дар зери
моддаи хокистарранг, моддаи сафед xойгир аст.
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Rишри нимкура[ои калони маuзи сар аз моддаи хокистарранг иборат буда,
rариб 3 мм uафсb дорад. Дар сат[и берунии rишри нимкураи калони маuзи сар
xуяку барxастаги[ои бисёре мавxуд аст, ки аз [исоби он[о сат[и умумии моддаи
хокистарранг зиёд мешавад. Дар таркиби моддаи хокистарранги rишри нимкура[ои
калони маuзи сари одам 10-16 млрд. [уxайра[ои асаб мавxуд аст. Rисм[ои гуногуни
rишри нимкура[ои калони маuзи сари одам бо сохти [уxайра[ои асаб, бо
xойгиршавии [уxайра[о ва бо xойгиршавии тор[ои асаб аз [амдигар фарr мекунанд. Дар таркиби rишри нимкура[ои калони маuзи сар, [уxайра[ои асаб rабат –
rабат xойгир шудаанд, ки онро ситоархитектоника меноманд, ва rабат – rабат
xойгиршавии тор[ои асабро миэлоархитектоника меноманд (наrшаи 188)

Наrшаи 188. Rишри нимкураи калони маuзи сари одам. 1 - пардаи маuзи сар; 2 - моддаи хокистарранги rишри маuзи сар; 3- [уxайра[ои асаби rабати [иссачадор; 4- [уxайра[ои асаби а[ромшакл;
5- [уxайра[ои асаби азимxусаи а[ромшакли rабати уrдавb; 6-7 [уxайра[ои асаби гуногуншакл.

{уxайра[ои асаб, ки дар таркиби rишри нимкура[ои калони маuзи сар
xойгиранд, аз xи[ати сохт бисёршоха мебошанд. Дар байни [учайра[ои бисёршохаи асаб [учайра[ои а[ромшакл, ситорашкл, дукшакл, тортанакшакл ва уфуrиро
фарr мекунанд. {уxайра[ои асаби а[ромшакл [уxайра[ои асосb ва махсуси rишри
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нимкура[ои калони маuзи сар мебошанд. Андозаи ин [уxайра[о аз 10 то 140 мкм –
ро ташкил мекунад. Пайкари ин [уxайра[о шакли секунxаи ба як самт дарозшуда
доранд. Rуллаи [уxайра[ои а[ромшакл ба сат[и rишри нимкура[ои калони маuзи
сар равона шудааст.
Дар rисми rулла ва дар сат[и па[лeии пайкари [уxайра[о шоха[ои кeто[
(дендрит[о) мавxуданд, ки ин шоха[ои кeто[ дар rабат[ои гуногуни rишри нимкура[ои калони маuзи сар ба охир мерасанд. Аз тарафи rисми асосии ин [уxайра[о як
шохаи дароз (аксон) мебарояд. Дар баъзе [уxайра[ои асаби а[ромшакл аксон[о
кeто[ ва шохадор мебошанд ва он шоха[о дар худи [амон rабат ба охир мерасанд.
Дар бисёр [уxайра[ои асаби а[ромшакл аксон[о дароз мебошанд ва он[о ба таркиби моддаи сафеди маuзи сар мегузаранд. {уxайра[ои а[ромшакли [ар яr кабати
rишри нимкура[ои калони маuзи сар аз якдигар бо андоза ва вазифаашон фарr мекунанд. {уxайра[ои [аxман хурди rишри нимкура[ои калони маuзи сар
[уxайра[ои изофb буда, аксони он[о rисм[ои ало[ида rишри як нимкура ё ду нимкураро байни якдигар алоrаманд мекунад.
{уxайра[ои асаби изофие, ки rисм[ои гуногуни як нимкураи калони маuзи
сарро бо [амдигар пайваст мекунанд, [уxайра[ои васлкунандаи иттисолb ном доранд. {уxайра[ои асаби изофие, ки rисм[ои гуногуни ду нимкураи калони маuзи
сарро бо [амдигар алоrаманд мекунанд, [уxайра[ои васлкунандаи кафшерb меноманд. Ин гуна [уxайра[о дар таркиби тамоми rабат[ои rишри нимкура[ои калони
маuзи сар ба миrдори кам ё зиёд вуxуд доранд.
Боз тор[ои асаби васлкунандаи наrшb мавxуданд, ки rишри нимкура[ои калони маuзи сарро бо [ароммаuз пайваст мекунанд.
Дар минтаrаи ба [аракатоварандаи rишри нимкура[ои калони маuзи сар 6- rабатро
фарr мекунанд:
1 - rабати [иссачадори rишри нимкура[ои калони маuзи сар аз [учайра[ои
[аxман хурди дукшакли васлкунанда иборат аст. Аксони ин [уxайра[о нисбат ба
сат[и маuзи сар мувозb xойгир буда бо дендрит[ои дигар [уxайра[ои асаб,
пайвастагb [осил мекунанд.
2 - rабати доначадори берунb аз [уxайра[ои [аxман хурди доирашакл,
а[ромшакл ва ситорашакл иборат аст, ки ин [уxайра[о то 10 мкм андоза доранд.
Дендрити инчуна [уxайра[о ба rабати [иссачадор гузашта, дар он xо пайвастагb
[осил мекунанд. Аксони он[о ба таркиби моддаи сафед мегузаранд, ё ин ки камонак
[осил карда, ба rабати [иссачадор дохил мешаванд.
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3 - rабати [уxайра[ои а[ромшакл, ин rабати аз [ама васеъи rишри нимкура[ои калони маuзи сар мебошад. {уxайра[ои а[ромшакли ин rабат аз 10 то 40 мкм
андоза доранд. Дендрити [уxайра[ои а[ромшакл аз дохили rабати доначадори беруни гузашта дар таркиби rабати [иссачадор ба охир мерасанд. Аксони [уxайра[ои
а[ромшакл тор[ои асаби ла[мдор ба вуxуд оварда, rисм[ои гуногуни як ё ду нимкураи калони маuзи сарро ба [амдигар алоrаманд мекунанд.
4 - rабати доначадори дохилb аз [уxайра[ои [аxман хурди ситорашкали асаб
ташкил шудааст.
5 - rабати уrдавb аз [учайра[ои асаби азимxуссаи а[ромшакл иборат аст. Ин
[уxайра[оро анатомияшиноси ш.Киев В.А.Бес аввалин шуда дар соли 1874 мушо[ида кардааст ва сохти он [уxайра[оро та[лилу та[rиr кардааст. Ин [уxайра[о
120-140 мкм баландb ва 80 мкм па[нb доранд. Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[ои
Бес моддаи хромотофилb мавxeд аст, ки он[о бо ин хусусияташон аз дигар
[уxайра[ои асаби хурди а[ромшакл фарr мекунанд. Аксони [уxайра[ои Бес ба таркиби моддаи сафеди маuзи сар гузашта, асабро[а[ои rишрию [аставb (ядроиро) ба
вуxуд меоваранд.
6 - rабати [уxайра[ои гуногуншакл аз [уxайра[ои гуногуншакли [аxман калонтар ва хурдтар ва аз якдигар дур –дур xойгиршуда ташкил ёфтааст. Аксони
[уxайра[ои ин rабат аз дохили моддаи сафеди маuзи сар гузашта, ба таркиби асабро[а[ои марказгурези маuзи сар дохил мешаванд. Дендрит[ои ин [уxайра[о аз дохили тамоми rабат[ои rишри нимкура[ои калони маuзи сар гузашта дар таркиби
rабати [иссачадор ба охир мерасанд.
Rисм[ои гуногуни майдонча[ои rишри нимкура[ои калони маuзи сар якхел
инкишоф наёфтаанд. Масалан, дар маркази ба[аракатоварандаи rишри нимкура[ои
калони маuзи сар (дар таркиби шиканxа[ои пеши марказb) rабат[ои 3-юм, 5-ум ва
6-ум наuз инкишоф ёфтаанду rабат[ои 2-юм ва 4-ум суст инкишоф ёфтаанд. Ин хел
сохти rишри нимкураи калони маuзи сарро rишри маuзи навъи бедона меноманд.
Rишри нимкурраи калони маuзи саре, ки дар он rабат[ои 2-юм ва 4-ум наuз инкишоф ёфтаанду rабат[ои 3-юм, 5-ум ва 6-ум суст инкишоф ёфтаанд, rишри маuзи навъи донадор меноманд.
Дар таркиби rабат[ои rишри нимкура[ои калони маuзи сар боз [уxайра[ои
[амсафари асаб мавxуданд, ки он[о вазифа[ои бо uизо таъминнамоии [уxайра[ои
асаб, такяго[b, [удудгузорb ва му[офизатро иxро менамоянд.
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МАUЗЧА
Маuзча яке аз rисм[ои му[имтарини силсилаи (системаи) асаби марказb
[исоб меёбад, ки вазифа[ои мувозинати бадан ва [амо[ангии [аракати одамро иxро
мекунад. Маuзча [ам аз моддаи хокистарранг ва моддаи сафед сохта шудааст. Сат[и
болоии маuзчаро моддаи хокистарранг ташкил мекунад, ки онро rишри маuзча меноманд, дар зери он моддаи сафед xой гирифтааст. Дар сат[и берунии маuча чин[о
ва xуякча[ои бисёре мавxуданд, ки сат[и умумии маuзчаро зиёд мекунанд (дар
одамони ба балоuатрасида сат[и умумии маuзча 975-1500 см-ро ташкил мекунад).
Rишри маuзча аз се rабат иборат аст (наrшаи 189):

1 - rабати [иссачадор - ин rабат аз ду навъ [уxайра[ои асаб ([уxайра[ои ситорашкл ва сабадчашакл) ташкил шудааст. {уxайра[ои сабадчашакл дар rисми
чуrуртари rабати [иссачадор (дар наздикии rабати уrдавb) xойгир шудаанд.
{уxайра[ои сабадчашакл андозаи хурд (10-20мкм) дошта, шакли муайян надоранд.
Дендрит[ои борику дарози он[о шоха[ои зиёд доранд ва нисбат ба сат[и xуякча[о
арзb xойгир шудаанд. Аксони [уxайра[ои сабадчашакл [амаваrт муrобили xуякча[о
равона буда, нисбат ба сат[и [уxайра[ои мурeдшакл мувозb xой гирифтаанд. Аксони
[уxайра[ои сабадчашкл шоха[ои зиёд доранд, ки ба тарафи [уxайра[ои мурeдшакл
фаромада, ба танаи он[о мепечанд ва шакли сабадчаро мегиранд. Фаъолшавии
[уxайра[ои сабадчашакл боздории [уxайра[ои мурeдшаклро ба амал меорад.
{уxайра[ои ситорашакл дар атрофи rабати [иссачадор xой гирифтаанд.
{уxайра[ои ситорашакл ду навъ ([уxайра[ои хурди ситорашкал ва [уxайра[ои калони ситорашакл) мешаванд. {уxайра[ои хурди ситорашакл дендрит[ои кeто[и борик дошта, аксони камшоха доранд, ки бо дендрит[ои [уxайра[ои мурeдшакл
пайвастагb [осил мекунанд. {уxайра[ои калони ситорашкал баръакс дендрит[о ва
аксони дарозу сершоха доранд. Аксони ин [уxайра[о бо дендрит[ои [уxайра[ои
мурeдшакл пайвастагb [осил мекунанд. Як rисми аксон[ои ин [уxайра[о то пайкари [уxайра[ои мурeдшакд расида, ба пайдошавии сабадча иштирок мекунанд.
{уxайра[ои сабадчашаклу ситорашакл xунба[ои боздорандаро ба дендрит[о ва
пайкари [уxайра[ои мурeдшакл мегузаронанд;

2 - rабати уrдавb – [уxайра[ои ин rабат дар як rатор xойгир шудаанд.
{уxайра[ои ин rабат мурeдшакл мебошанд. Андозаи пайкари ин [уxайра[о 60 х
35мкм-ро ташкил мекунад. Ин [уxайра[о 2-3 дендрит доранд, ки шоха[ои зиёдеро
[осил карда, дар rабати [иссачадор нисбат ба сат[и xeякча[о перпендикулярона
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xойгир шудаанд. Аксони [уxайра[ои мурeдшакл аз таркиби rабати доначадор гузашта, бо [уxайра[ои ядрои маuзча, ки дар таркиби моддаи сафед, xойгир аст,
пайвастагb [осил мекунанд. Аксони ин [уxайра[о боз дар rисми rабати доначадори
rишри маuзча шоха[о [осил мекунанд, ки ин шоха[о ба rабати уrдавb баргашта, бо
[уxайра[ои [амсояи мурeдшакл пайвастагb [осил мекунанд;

Наrшаи 189. Маuзча. А. 1- rишри маuзча; а- rабати [иссачадор; б- rабати уrдавb; в- rабати доначадор; 2- моддаи сафед; Б. 1- [уxайра[ои мурeдшакл; 2 – шохаи [уxайра[ои мурeдшакл; 3 – шохаи
[уxайра[ои сабатчашакл; 4 – [уxайра[ои rабати доначадор.

3 - rабати доначадор - аз [уxайра[ои асаб бой мебошад. {уxайра[ои асаби ин
rабат шакли ало[идаи [уxайравb надоранд, ки номи [уxайрадонаро гирифтаанд.
{уxайрадона[о [аxман хурд буда, 5-8 мкм rутр доранд ва ядрои доирашакли
калон доранд. {уxайрадона[о 2-3 дендрит доранд, ки дар [амин rабат бо тор[ои
ушнашакл пайвастагb [осил карда тeпча[ои маuзчаро ба вуxуд меоранд. Аксони
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[уxайрадона[о ба таркиби rабати [иссачадор гузашта, [амчун [арфи Т – ба ду шоха
таrсим шуда, нисбат ба сат[и маuзча мувозb xойгир мешаванд. Шоха[ои аксони ин
[уxайра[о масофаи зиёдеро тай намуда, бо дендрит[ои [уxайра[ои мурeдшакл, сабадчакашл ва ситорашакл пайвастагb [осил мекунанд. {амин тавр, [уxайрадона[о
барангезише, ки аз тор[ои ушнашакл rабул карда буданд, ба воситаи аксон[ояшон
ба [уxайра[ои мурeдшакл мегузаронанд.
{уxайра[ои намуди дуюми rабати доначадори маuзча [уxайра[ои [аxман
калони ситорашакли боздоранда мебошанд. Ду намуди ин [уxайра[о: аксонкeто[ ва
аксондарозро фарr мекунанд. {уxайра[ои аксонкeто[ дар наздикии rабати уrдавb
xойгир шудаанд. Дендрити [уxайра[ои аксонкeто[ ба rабати [иссачадор гузашта,
бо аксон[ои [уxайрадона[о пайвастагb [осил мекунанд. Аксони [уxайра[ои
аксонкeто[ бо [амро[ии тор[ои ушнашкл дар rабати доначадор пайвастагb [осил
мекунад. {ангоми ба барангезиш омадани [уxайра[ои аксонкeто[ дар тор[ои ушнашакл боздории xунба[о ба амал меояд.
Миrдори аксон[ои [уxайра[ои ситорашакли аксондароз камтар аст ва он[о
сершоха мебошанд. Дендриту аксони он[о аз rабати доначадор ба таркиби моддаи
сафеди маuзча мегузаранд. Тахмин мекунанд, ки [уxайра[ои аксондароз rисм[ои
гуногуни rишри маuзчаро ба [амдигар алоrаманд мекунанд.
{уxайра[ои намуди сеюми rабати доначадор [уxайра[ои дукшакли уфуrb
мебошанд. Ин гуна [уxайра[о асосан дар байни rабати уrдавb ва доначадор xойгир
мебошанд. Он[о пайкари хурди дарозрeя доранд ва аз як rисми он дендрит[ои дарози уфуrb мебароянд ва дар rабати уrдавb ва доначадор ба охир мерасанд. Аксони
ин [уxайра[о дар rабати доначадор шоха[о ба вуxуд оварда баъд ба таркиби моддаи сафеди маuзча мегузаранд.
Ба таркиби rишри маuзча ду навъи тор[ои асаби марказшитоб: тор[ои ушнашакл ва тор[ои изuеxи печонмонанд дохил мешаванд (наrши 190). Тор[ои ушнашакл аз таркиби маuзча гузашта, ба воситаи [уxайрадона[о ба [уxайра[ои
мурeдшакл таъсир мерасонанд. Он тор[о дар тeпча[ои rабати доначадори rишри
маuзча ба охир расида, бо дендрит[ои [уxайрадона[о пайвастагb [осил мекунанд.
{ар як тeпча шоха[ои тор[ои асаби зиёдеро rабул мекунад. {уxайрадона[о ба воситаи аксон[ои худ xунба[оро ба дендрити [уxайра[ои мурeдшакл, сабадчашакл ва
ситорашакл мегузаронанд.
Тор[ои изuечи печонмонанд аз таркиби асабро[а[ои [ароммаuзу маuзча гузашта, ба таркиби rишри маuзча дохил мешаванд.
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Наrшаи 190. Сохти маuзча. 1- rабати [иссачадор; 2- rабати уrдавb; 3 –rабати доначадор; 4 - моддаи
сафед; 5- [уxайра[ои мурeдшакл; 6- [уxайрадона[о; 7- [уxайра[ои сабадчашакл; 8- [уxайра[ои
Голxи; 9 – [уxайра[ои ситорашакл; 10 – тори асаби ушнашакл; 11- тори асаби изuеxи печонмонанд; 12- тор[ои бергманb; 13 – [уxайра[ои [амсафари асаб.

Ин тор[о аз тарафи моддаи сафед ба таркиби rабати доначадору уrдавb гузашта, дар таркиби rабати [иссачадор бо дендрит[ои [уxайра[ои мурeдшакл
пайвастагb [осил мекунанд. Тор[ои изuеxи печонмонанд, ангезишро бевосита ба
[уxайра[ои мурeдшакл мегузаронанд. Таназзули [уxайра[ои мурeдшакл ба вайроншавии [амо[ангии [аракат оварда мерасонад. {амин тавр xунба бо ду ро[, яъне
ба воситаи тор[ои изuеxи печонмонанд ва ба воситаи шоха[ои [уxайрадона[о ба
[уxайра[ои мурeдшакл мегузаронанд.
Боздорb ба воситаи [уxайра[ои ситорашакл ва сабадчашакли rабати [иссачадор ё ин ки ба воситаи [уxайра[ои ситорашкли ([уxайра[ои Голxи) rабати доначадор ба амал меояд. Дар таркиби rишри маuзча [уxайра[ои [амсафари асаб
мавxуд [астанд, ки вазифа[ои гуногунро иxро мекунанд.
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СИЛСИЛАИ (СИСТЕМАИ) АСАБИ НАБОТB (ВЕГЕТАТИВB)
Он rисми силсилаи асаб, ки uадуд[о, узв[ои [озима, дил, раг[ои хунгард,
мушаки суфта ва rисман мушаки арзрахро бо тор[ои асаб таъмин карда, фаъолияти
он[оро танзим мекунад, силсилаи асаби наботb меноманд.
Силсилаи асаби наботb вобаста ба хосият[ои физиологb ва сохт ба силсилаи
асаби вуддb (симпатикb) ва назди вуддb (парасимпатикb) xудо карда мешаванд.
Дар бисёр [олат[о ин ду силсила узв[оро бо тор[ои асаб низ таъмин мекунанд.
Силсилаи асаби наботb аз rисм[ои марказb (ядро[ое, ки дар таркиби моддаи хокистарранги [ароммаuз ва rишри нимкура[ои калони маuзи сар xой доранд) ва канорb
(гире[[о) иборат аст. Ядро[ои rисм[ои марказии силсилаи асаби наботb дар таркиби маuзи миёна ва дарозрeя, инчунин дар таркиби шоха[ои па[лeии моддаи хокистарранги [ароммаuз, ки дар rисми сандуrи сина, миён ва думuоза xойгиранд,
вомехeранд. Ба силсилаи асаби вуддb (симпатикb) ядро[ои асаби наботb, ки дар
rисми шоха[ои па[лeии моддаи хокистарранги [ароммаuзи rисми rафаси сина ва аз
миён болотар xойгиранд, дохил мешаванд. Ба силсилаи асаби наздивуддb
(парасимпатикb) ядро[ои асаби наботии xуфти III, VII, IХ ва Х- и тор[ои асаби
маuз ва ядро[ои асаби наботb, ки дар rисми думuозаи [ароммаuз xой доранд, дохил
мешаванд. {уxайра[ои асаби бисёршохаи rисми ядрои марказb ин [уxайра[ои мушоракии (ассосиативии) камони рефлектории силсилаи асаби наботb мебошанд.
Аксони он [уxайра[о аз таркиби силсилаи асаби марказb ба воситаи решача[ои пеши [ароммаuз ба атроф баромада ба [уxайра[ои гире[и асаби наботии канорb
пайвастагb [осил мекунанд. Силсилаи тор[ои асаби вуддb, назди вуддb
(симпатикb, парасимпатикb) ва наботb бо хосият[ои худ ба гурe[и тор[ои асаби
холинэргb дохил мешаванд.
Гире[[ои канории силсилаи асаби наботb берун аз узв[о, дар атрофи
сутунмe[ра ва дар rабати девори узв[о (rабати девори узв[ои [озима, rабати девори дил ва дар rабати девори бачадон) xойгир шудаанд. Гире[[ои канории силсилаи
асаби наботb аз берун бо бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок и[ота шудаанд ва
ин бофта ба таркиби гире[[ои канорb дохил шуда пайкари он[оро ба вуxуд меорад.
Гире[[ои канории силсилаи асаби наботb аз [уxайра[ои бисёршохаи асаб сохта
шудаанд, ки он[о шакл ва андозаи гуногун доранд. Он [уxайра[о дендрит[ои сершумор доранд. Аксони он[о ба таркиби rабати девори узв[ои дохилb мегузаранд.
{ар як [уxайраи асаб ва шоха[ои он бо [уxайра[ои [амсафари асаб и[ота шудаанд.
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Дар таркиби гире[и асаби наботи се намуди [уxайра[ои асаб мавxуданд,
[уxайра[ои асаби аксондароз, ки дендрит[ои сершумори кeто[ доранд. Аксони ин
[уxайра[о аз таркиби гире[ ба атроф мебароянд: [уxайра[ои асаби бисёршоха. Дар
ингуна [уxайра[ои асаб аксонро аз дендрит фарr кардан мушкил аст, чунки аз танаи шоха[ои он [уxайра[о шоха[ои хурд ба вуxуд намеоянд; [уxайра[ои асаби
мушоракb (ассосиативb), ки он[о ба воситаи шоха[ои худ ба дендрити [уxайра[ои
асаби дигар гире[[о васл мешаванд.

Таuйирот[ои синнусолии силсилаи (системаи) асаб. Дар силсилаи асаби тифлони навзод [аxми ядрои [уxайра[ои асаб нисбат ба ситоплазмаи он [уxайра[о калонтар мебошад. Вобаста ба синну сол [аxми [уxайра[ои асаб аз [исоби ситоплазмаашон калон мешаванд. Масалан: дар синни то семо[агии тифл андозаи
[уxайра[ои а[ромшакли rабати дуюм ва чоруми rишри нимкурра[ои калони маuзи
сар калон мешаванд. Дар одамони ба балоuат расида нисбат ба тифлон шумораи
[уxайра[ои асаб дар як во[иди муайяни [аxм камтар мешаванд. Ин камшавии
миrдори [уxайра[ои асаб аз он вобаста аст, ки баъзе [уxайра[ои асаби одамони ба
балоuат расида нобуд мешаванд ва дар байни [уxайра[ои асаб тор[ои асаб ва
[уxайра[ои [амсафари асаб дохил шуда, [уxайра[ои асабро аз якдигар дур
мекунанд.
Силсилаи асаби марказии пиронсолон аз таuйирот[ои раг[ои хунгарди маuзи
сар вобастагb дорад. Дар пиронсолb дар таркиби rишри нимкура[ои калони маuзи
сар андозаи [уxайра[ои асаб хурд мешаванд ва дар ситоплазмаи он[о моддаи
хромотофилb кам мешавад.
Таuйироти синнусолb аз [ама тезтар дар [уxайра[ои а[ромшакли rабати
панxуми rишри нимкура[ои калони маuзи сар ва дар [уxайра[ои мурeдшакли
маuзча ба вуxуд меояд.

Бо хун таъминшавии силсилаи марказии асаб. {ароммаuз ба воситаи шараён[ои (артерия[ои) решача[ои пеш ва аrиб бо хун таъмин мешавад. Шараён[о (артерия[о) баъди аз решача[ои пеш ва аrиб гузаштан дар таркиби пардаи нарми
[ароммаuз ба шараён[ои (артерият[ои) тeршакл xойгиршуда таrсим мешаванд.
Мeйраг[о дар таркиби моддаи хокистарранги [ароммаuз нисбат ба моддаи сафеди
[ароммаuз зиxтар xойгир шудаанд.
Маuзи сар ба воситаи шараёни (артерияи) хоб ва шараёни (артерияи)
сутунмe[ра бо хун таъмин карда мешавад. Ин ду намуди шараён[о (артерия[о) дар
rисми асосии маuзи сар якxоя шуда, шараёни (артерияи) uишоиро ба вуxуд меобарои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед
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ранд. Шоха[ои ин шараён[о (артерия[о) ба таркиби пардаи нарми маuзи сар гузашта ба мeйраг[о таrсим мешаванд ва он мeйраг[о баъд ба таркиби моддаи хокистарранги маuзи сар гузашта, маuзи сарро бо хун таъмин мекунанд. Мeйраг[о дар таркиби моддаи хокистарранги маuзи сар, чун дар таркиби моддаи хокистарранги
[ароммаuз, нисбат ба моддаи сафеди он[о зиxтар xойгиршудаанд.
УЗВ{ОИ Э{СОС
Узв[ои э[сос мувофиrи таърифи И.П.Павлов яке аз rисм[ои канории [осса[о
(анализатор[о) мебошанд. {осса[о силсилаи мураккаби сохту вазифа доранд, ки
силсилаи марказии асабро ба му[ити зист ва му[ити дохилb алоrаманд менамоянд.
{ар як узви э[сос се rисм дорад: 1-ум rисми канорb (дар ин rисм таъсири омил
э[сос карда мешавад); 2-юм rисми мобайнb (ин rисмро асабро[а[о ташкил мекунанд, ки ба воситаи он[о ахбор [амчун xунба аз як [уxайраи асаб ба [уxайраи дигари асаб мегузарад) ; 3-юм rисми марказb (ба ин rисм rишри нимкура[ои калони
маuзи сар дохил мешаванд, ки дар он xо та[лил ва тавлифи таъсири му[ити зист ва
му[ити дохилb ба амал меояд). Узв[ои э[сос барангезиш[ои махсусро э[сос карда
он барангезиш[оро ба xунбаи асаб мубаддал мегардонанд ва он ахборро [амчун
xунба ба воситаи асабро[а[о ба марказ[ои маuзи сар мегузаронанд.

Таснифи узв[ои э[сос. Узв[ои э[сос асосан се навъ мешаванд. Ба навъи якум
узв[ои биниш (босира) ва узви бebдан (бeй [искунанда) дохил мешаванд. Дар таркиби ин узв[о [уxайра[ои махсуси э[соскунандаи асаб мавxуданд, ки он
[уxайра[ои асабро [уxайра[ои якумин э[соскунанда меноманд.
{уxайра[ои якумин э[соскунанда дар раванди инкишофи xанин аз маводи
лав[ачаи асаб пайдо мешаванд. Ин [уxайра[о шоха[ои махсус доранд, ки ба воситаи дендрит[ояшон таuйирёбии мавxи нур[ои рeшноb ва модда[ои буйи махсус
доштаро э[сос мекунанд. Пас ба воситаи аксон[ояшон барангезишро [амчун xунба
ба rисми миёнаи [осса[о мегузаронанд.
Ба навъи дуюми узви э[сос, узви мазза (таъм) э[соскунанда, узви мувозинат
ва узв[ои шунавоb дохил мешаванд. Ин узв[о дар раванди инкишофи xанин аз
rисми махсуси uафсшудаи баргаки xанинии берунb (эктодерма) пайдо мешаванд.
Дар ин узв[о унсуре, ки ангезишро аз му[ити зист rабул мекунад, [уxайра[ои махсусшудаи бофтаи рeйпeшкунанда мебошанд. Ин [уxайра[о аввалин шуда ангезиш-
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ро rабул карда, пас он ахборро [амчун xунба ба [уxайра[ои асаб мегузаронанд, аз
[амин сабаб ин гуна узв[оро узв[ои дуюмин э[соскунанда меноманд.
Ба навъи сеюми узв[ои э[сос нeги тор[ои асаби uилофакдор ва беuилофак (ба
монанди xисмча[ои лав[ачавb, xисм[ои пиёзакмонанд, [уxайра[ои ало[ида дохил
мешаванд, ки он[о таъсири фишор ва мазаи хeрокро э[сос мекунанд. {уxайра[ое,
ки ангезишро rабул мекунанд, сохти махсус доранд ва он[о агнезиш[ои ало[идаро
rабул мекунанд. Баъзе [уxайра[о дар сат[и озодашон мижгонак[о доранд.
{уxайра[ои мижгонакдор ба воситаи сафеда[ои махсусашон моддаи химиёвb,
равшанb ва таъсири фишорро фарr мекунанд. Ахбори rабулшуда, [амчун xунба ба
воситаи асабро[а[о ба силсилаи асаби марказb рафта мерасад ва дар rисм[ои муайяни маuзи сар он ахбор та[лид ва тавлиф карда мешавад.

Узви биниш (босира). Дониши мо бо узви биниш вобаста аст. Ба туфайли узви биниш мо ашё[ои дар макони зист бударо, аломат[оро, ранг[оро ва uайраро
фарr карда, э[сос мекунем.
Чашм rисми канории [оссаи биниш мебошад. Xашми одам аз кураи чашм, ки
дар таркибаш [уxайра[ои нурэ[соскунанда доранд (ки он [уxайра[о ба воситаи тори асаби биниш ба маркази биниши маuзи сар пайваст [астанд) ва аз дастго[[ои
ёрирасон (ба монанди мижгон[о, uадуд[ои ашк[осилкунанда, мушаки ба[аракатовардаи чашм) иборат аст.
Дар таркиби кураи чашм се пардаро фарr мекунанд: 1-ум алёфпарда (ки сафедпарда ва rарнияро ба вуxуд меорад): 2-юм рагпарда ва 3-юм тeрпарда. Uайр аз ин ба
таркиби кураи чашм, булурак, моеъи пеш ва аrиби [уxрача[ои чашм ва xисми шишамонанд дохил мешаванд. Дар таркиби кураи чашм се дастго[и асосb, ки вазифа[ои
махсусро иxро мекунанд, фарr карда мешавад: 1-ум дастго[и нуринъикоскунанда (ба
ин дастго[ rарнияи чашм, булурак, xисми шишамонанд, моеъи пеш ва аrиби
[уxрача[ои чашм дохил мешаванд); 2-юм дастго[и танзимкунанда (ба ин дастго[
инабия, xисми мижгон ва тасмачаи мижгон дохил мешаванд); 3-юм дастго[и
э[соскунанда (ба дастго[и э[соскунанда шабакаи чашм дохил мешавад).
Сафедпарди чашм вазифа[ои такяго[b ва му[офизатиро иxро мекунад. Чашми одам аз сарчашма[ои гуногун инкишоф меёбад. Шабакия ва асаби биниш аз
найи асаб пайдо шуда, ба воситаи тори асаби биниш бо маuзи сар алоrаманд мебошад. Раг[ои хунгард аз таркиби таначаи чашм ба rабати девори [убобчаи чашм мегузаранд. Пас аз ин rисми пеши [убобчаи чашм фурe хамида, ба дохили [убобча
медарояд ва шакли rада[ро ба худ мегирад. Он rисми баргаки xанинии беруна, ки
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дар муrобили rада[и чашм xой дорад, uафс шуда, аз маводи баргаки xанинии
берунb xудо шуда, ба зоиши булурак мубаддал мегардад. Дар мар[илаи аввал булурак намуди [убобча дошта, аз [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунанда иборат аст.
{уxайра[ои rисми аrиби [убобча баъдтар дарозрeяшуда, ба тор[ои булурак мубаддал мешаванд ва rисми ковокии дихили булуракро пур мекунанд. Rабати девори
дохилии rада[и чашм инкишоф ёфта, ба шабакия табдил меёбад. Аз rабати девори
берунии rада[и чашм rабати [уxайра[ои рангофар [осил мешаванд. Аз [уxайра[ои
xавони асаб rабати дохилии rада[и чашм [уxайра[ои rаламчашакл, кeзачашакл,
инчунин дигар [уxайра[ои шабакияи чашм ба вуxуд меоянд. Аксони [уxайра[ои
шабакия ва тори асаби биниш чашмро бо маuзи сар алоrаманд мекунанд.
Аз [уxайра[ои мезехимавие, ки дар атрофи rада[и чашм xой доранд, рагпарда ва сафедпардаи чашм [осил мешаванд. Дар rисми пеши чашм сафедпарда ба
rарнияи чашм табдил меёбад ва онро аз сат[и беруниаш бо бофтаи
рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни шахшулнашаванда рeйпeш мекунад. Аз
[уxайра[ои мезенхимавие, ки ба rада[и чашм дохил шудаанд, xисми шишамонанд
ва инабия ба вуxуд меоянд. Мушаки инабия, ки мардумакро танг ва васеъ мекунад,
аз [уxайра[ои rабати девори берунаи rада[и чашм ба вуxуд меояд. {амин тавр, [ар
ду мушаки инабия аз маводи асаб пайдо мешаванд.
СОХТИ КУРАИ ЧАШМ

Алёфпарда. Ин парда rисми берунии xашмро ба вуxуд меорад, ки он аз сафедпарда иборат аст ва сат[и зиёди чашмро рeйпeш мекунад. Rисми пеши сафедпарда ба rарнияи чашм гузашта, якxоя мешавад. Сафедпарда аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори зичи шаклнабаста ташкил шудааст. Rисми аrиби сафедпарда 0,3 –
0,4 мм ва rисми пеши он 0,6 мм uафсb дорад. Дар таркиби сафедпарда тор[ои шилмди[анда нисбат ба сат[и чашм мувозb xойгир шудаанд ва дар байни он тор[о
[уxайра[ои фибробласт ва нах[ои чандирb xойгиранд.

Рагпарда. Рагпарда аз пардаи аслии рагпарда, пайкари мижгон ва инабия иборат аст. Пардаи аслии рагпарда шабакияи чашмро бо uизо таъмин мекунад.

Rарнияи чашм. Rарнияи чашм пардаи шаффофе мебошад, ки маркази он 0,80,9мм ва атрофи он 1,1 мм uафсb дорад. Rарнияи чашм панx rабат дорад: 1- ум
rабати бофтаи рeйпeшкунандаи пеш; 2-юм лав[ачаи сар[адии пеш; 3-юм моддаи
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аслии rарния; 4-ум лав[ачаи сар[адии аrиб; 5-ум бофтаи рeйпeшкунандаи аrиб
(наrшаи 191).

Наrшаи 191. Rарнияи чашм. 1 - бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни шахшулнашавандаи
пеши rарния; 2 - uишои сар[адии пеш; 3 - моддаи аслии rарния; 4- uишои сар[адии аrиб; 5 – бофтаи рeйпeшкунандаи якrабатаи аrиби rарния.

Rабати

бофтаи

рeйпeшкунандаи

пеш

аз

бофтаи

рeйпeшкунандаи

бисёрrабатаи па[ни шахшулнашаванда иборат аст. Uафсии ин rабат 50 мкм-ро ташкил мекунад. Дар таркиби ин rабат миrдори зиёди даррок[ои асаб мавxуд аст.
Сат[и берунии rарния [амеша намнок мебошад. Бофтаи рeйпeшкунандаи rарния
пас аз осеб дидан rобилияти тез барrароршавb дорад ва [ар гуна модда[ои моеъ ва
газмонандро аз худ наuз мегузаронад. Rарнияи чашм хосияти аз худ наuз гузаронидани [ар гуна модда[оро дорад ва ин хосиятро дар амалиёти тиб васеъ истифода
мебаранд. Uишои асосии пеши rарния аз rабат[ои равшан ва тираранг иборат аст.
Лав[ачаи сар[адии пеш дар зери uишои асосb xойгир буда аз тор[ои шилмди[анда ташкил шудааст. Uафсии ин лав[ача аз 6 то 9 мкм мебошад. Моддаи аслии rарния аз бофтаи пайвасткунандаи нахдор ташкил шудааст ва тор[ои он байни
худ дар зери ягон кунx xойгиранд. {ар як лав[ача аз дастаи тор[ои шилмди[андаи
uафсии гуногун дошта иборат аст. Дар дохили лав[ача[о ва берун аз он[о
[уxайра[ои фибробласт xой гирифтаанд. {уxайра[о ва лав[ача[о дар дохили моддаи бешакли rарния xой гирифтаанд. Дар таркиби моддаи бешакли rарния моддаи
кератинсулфат [аст, ки rарнияро шаффоф мекунад. Дар таркиби моддаи аслии
rарния раг[ои хунгард мавxуд нест. Лав[ачаи сар[адии аrиб 5-10 мкм uафсb дорад.
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Ин лав[ача аз тор[ои шилмди[андае, ки то 10 нм rутр доранд ташкил шудааст.
Rабати бофтаи рeйпeшкунандаи аrиб аз як rатор [уxайра[ои бисёркунxаи па[н
ташкил ёфтааст.
Азбаски дар дохили rарния раг[ои хунгард мавxуд нестанд, rарния uизоро аз
таркиби [уxрачаи пеши чашм ва аз раг[ои хунгарди лимба бо усули xаббиш мегирад. {ангоми газак гирифтани чашм лейкосит[о ва макрофаг[о аз дохили мeйраг[о
баромада, ба таркиби моддаи аслии rарния дохил мешаванд ва дар натиxа ранги
rарния тира гашта, шахшул мешавад, ки дар таркиби rарния гул пайдо мешавад.
Барои табобати гули rарнияи чашм онро xарро[b мекунанд, ё ин ки rарнияи сунъиро кeчат мекунанд.

Булeрак. Булeрак xисми дутарафа барxаста буда, [ангоми дидани ашё[о
шакли худро дигар мекунад. Булeрак, rарния ва xисми шишамонанд, дар якxоягb
асоси rисми нуринъикоскунандаи чашмро ба вуxуд меоранд. Rутри булурак 6-10
мм-ро ташкил карда, нишондоди нуринъикоскунандаи он ба 1,42 баробар аст.
Булeрак аз берун бо uилофаки шаффоф пeшида шудааст, ки он 11-18 мкм uафсb дорад. Rабати девори пеши он, ки бо uилофак [ам[удуд аст, аз бофтаи
рeйпeшкунандаи якrабатаи па[н ташкил шудааст. Ба самти мобайни булeрак
[уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи устувоншакл (силиндршакл) равон шуда,
минтаrахои сабзиши булуракро ба вуxeд меорад. {уxайра[ои ин минтаrа [ама ваrт
таrсим шуда, сат[и пеш ва аrиби булeракро бо [уxайра[ои xавон таъмин мекунанд.
{ар як тори булeрак ба призмаи шашгeша монанд аст. Дар ситоплазмаи тор[ои
булeрак сафедаи шаффоф – кристаллин мавxуд аст. Тор[ои дар маркази булeрак
xойгирбуда ядрои худро гум карда, кeто[ шуда, дар болои [амдигар xойгир мешаванд ва ядрои булeракро ба вуxуд меоранд.
Булeрак дар дохили чашм бо ёрии тор[ои тасмачаи мижгон ниго[ дошта мешавад. Донистани сохту вазифаи булeрак имкон дод, ки усули сохтани булeраки
сунъb ва татбиrи он дар тиб васеъ амалb шавад.

Xисми шишамонанд. Xисми шишамонанд моддаи ниммоеъ буда, ковокии
байни булурак ва шабакияро пур мекунад. Дар муста[зар[ои сабт кардашуда xисми
шишамонанд сохти тeрро ба хотир меорад. Аз таркиби xисми шишамонанд найчае
мегузарад, ки пистонаки шабакияро бо сат[и аrиби rарния алоrаманд мекунад. Дар
таркиби xисми шишамонанд сафедаи витреин ва кислотаи гиалурон мавxуд аст.
Нишонди[андаи нуринъикоскунандаи xисми шишамонанд ба 1,33 баробар аст. Да-
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стго[и танзимкунандаи чашм шакл, rувваи нуринъикоскунандаи булeрак ва дуру
наздикии наrши xисм[оро дар шабакияи чашм таъмин мекунад. Инчунин чашмонро ба рeшноb ва торикb мутобиr мекунонад.

Инабия. Инабия доирашакл буда, дар марказ сeрохие (мардумак) мавxуд аст,
ки бузургии таuйирёбанда дорад. Инабия [осилаи рагпардаи чашм мебошад. Инабия
аз аrиб бо бофтаи рeйпeшкунандаи рангдонаофар и[ота шудааст. Ин узв дар байни
rарния ва булeрак xойгир мебошад. Пайкари инабия аз бофтаи пайвасткунандаи
нахдори ковок иборат аст. Дар таркиби инабия [аxайра[ои мушаки суфта низ [астанд, ки мардумаки чашмро танг ё васеъ мекунад.

Дастго[и э[соскунандаи чашм. Шабакия ин пардаи дохилии чашм мебошад.
Rисми зиёди шабакия узви рeшнои[искунанда мебошад, ки дар таркибаш
[уxайра[ои аксэ[соскунанда дорад. Вобаста ба шакли шоха[ои пеши [уxайра[о,
[уxайра[ои rаламчашакл ва кeзачашаклро фарr мекунанд. Шабакияи чашм аз се
rатор [уxайра[о иборат аст: -[уxайра[ои рeшноиэ[соскунанда, [уxайра[ои
мушоракb (ассосиативb) ва [уxайра[ои уrдавb. Uайр аз ин дар байни [уxайра[ои
номбаршудаи шабакия [уxайра[ои уфуrb, амокринb ва [уxайра[ои [амсафари асаб
мавxуд [астанд. Дар якxоягb ин [уxайра[о якчанд rабати шабакияро ба вуxуд меоранд: 1-ум rабати rаламчашаклу кeзачашакл; 2-юм rабати ядродори берунb; 3-юм
rабати тeршакли берунb; 4-ум rабати ядродори дохилb; 5-ум rабати тeршакли
дохилb; 6-ум rабати уrдавb ва 7-ум rабати тор[ои асаб (наrшаи 192).

Наrшаи 192. Шабакияи чашми одам. 1- uишои сар[адии дохилb; 2- rабати тор[ои асаб; 3- rабати
уrдавb; 4- rабати тeршакли дохилb; 5- rабати ядродори дохилb; 6- rабати тeршакли берунb; 7 –
rабати ядродори берунb; 8- uишои сар[адии берунb; 9- rабати rаламчашакл ва кeзачашакл; 10rабати [уxайра[ои рангдонаофар; 11 – шохаи [уxайраи рангдонаофар
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Rабат[ои ядродор ва уrдавb аз пайкари [уxайра[ои асаб ташкил шудаанд.
Rабат[ои тeршакл аз шоха[о ва пайвастаги[ои [уxайра[ои асаб иборат [астанд.
Нури рeшноb пеш аз он ки ба шабакияи чашм расад, аввал аз таркиби
rарния, булeрак, моддаи шишамонанд ва баъд ба rабат[ои шабакияи чашм мегузарад. Аз берун дар сат[и болои шабакия як rатор [уxайра[ои рангдонаофар xой гирифтаанд. {уxайра[ои равшаниэ[соскунанда равшаниро ба воситаи даррок[ои худ
rабул мекунанд. Даррок[ои [уxайра[ои rаламчашакл дар байни шоха[ои
[уxайра[ои рангдонаофар xойгир шудаанд. {ар як шохаи пеши [уxайраи
rаламчашакл аз ду rисм: rисми берунb ва дохилb, ки байни [амдигар ба воситаи
мижгонак[о пайваст мебошанд, иборатанд. Rисми берунb шакли rаламчаро дорад.
Ин rисм аз парда[ои дуrабатаи болои якдигар xойгиршуда ташкил шудааст ва бо
rурс[ои дар байни он[о мавxудбуда, ки 140 нм uафсb ва 2 мкм сат[дорад, пайваст
нестанд. Дар таркиби пардаи rисми берунии [уxайра[ои rаламчашакл моддаи рангофар – родопсин (аз сафедаи опсин ва витамини А иборат аст) мавxуд аст. Ядрои
[уxайра[ои каламчашаклро cитоплазмаи тунук и[ота кардааст. Аз танаи
[уxайра[ои rаламчашакл аксони борик мебарояд, ки бо дендрит[ои [уxайра[ои
душохаи асаб пайвастагb [осил карда, rабати тeршакли беруниро ба вуxуд меоранд. Шабакияи чашми одам 13 млн адад [уxайра[ои rаламчашакл дорад.
{уxайра[ои кeзачашакл аз [уxайра[ои rаламчашакл бо [аxми калони худ,
бо сохти rисм[ои пешу аrиб ва бо моддаи рангофар фарr мекунанд. Rисми пеши
[уxайра[ои кeзачашакл аз нимдоира[о, ки дар натиxаи фурeравии пардаи он ба
вуxуд омадааст, ташкил шудаанд. Дар rисми дохилии [уxайра[ои кeзачашакл
сат[и байзашакл мавxуд аст, ки аз митохондрий ва rатра[ои чарб иборат аст. Дарозии [уxайра[ои кeзачашакл дар маркази доuи зард rариб 75 мкм ва uафсиашон 1-1,5
мкм-ро ташкил мекунад. Дар rисми канории шабакия дарозии ин [уxайра[о як
rадар хурдтар буда, 45 мкм-ро ташкил мекунад. Пайкари [уxайра[ои кeзачашакл
дар rабати ядродори берунии шабакия xой гирифтаанд. Ядрои ин [уxайра[о аз ядрои [уxайра[ои rаламчашакл бо шакли гирдаи худ, бо андозаашон ва бо ранги сафедчатоби худ фарr мекунанд. Аз rисми асосии пайкари [уxайра[ои кeзачашакл
шохаи марказb, яъне аксон мебарояд, ки бо дендрит[ои [уxайра[ои душохаи асаб
пайвастагb [осил мекунанд. Миrдори [уxайра[ои кeзачашакл дар шабакияи чашми
одам 6-7 млн-ро ташкил мекунад. Пардаи плазмагии rурс[ои rисми берунии ин
[уxайра[о моддаи рангофари йодопсин доранд, ки аз моддаи рангофари родопсин
бо таркиби химиёвии худ фарr мекунанд.
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{уxайра[ои кeзачашакл ранг[ои кабуд, сабз ва сурхро э[сос мекунанд. {ангоми дар таркиби шабакияи чашми одам кам будани миrдори як ё якчанд намуд[ои
[уxайра[ои кeзачашакл одам ранги ашё[ои му[ити зистро фарr карда наметавонад,
ки ин бемории ирсb мебошад. Ин бемориро бемории рангнобиноb (дальтонизм) меноманд. {уxайра[ои кeзачашакл [уxайра[ои рeзона рангэ[соскунанда ва
[уxайра[ои rаламчашакл [уxайра[ои нимторикb э[соскунанда мебошанд.
{ангоми ба [уxайра[ои rаламчашакл таъсир кардани рeшноb моддаи рангофари родопсини он ба сафеда ва ретинал xудо мешавад. Дар натиxаи ба rисм[о
xудо шудани моддаи рангофар таассури (реаксияи) химиёвb оuоз меёбад, ки дар
натиxа дар пардаи [уxайра[о rобилияти гузаронидани ион[о таuйир ёфта энергияи
барrии биологb ба вуxуд меояд. Дар ваrти мутобиrшавии чашм ба торикb
барrароршавии моддаи рангофари родопсин ба амал меояд.
Дар таркиби rабати ядродори дохилb се намуди [уxайра[ои асаб [астанд:
[уxайра[ои асаби уфуrb, [уxайра[ои асаби душоха ва [уxайра[ои асаби амакринb.
{уxайра[ои асаби уфуrb дар таркиби rабати ядродори дохилb як ё дуrатора
xойгир шудаанд. Ин [уxайра[о дендрит[ои сершоха доранд, ки бо аксони
[уxайра[ои rаламчашакл ва кeзачашакл пайвастагb [осил мекунанд. Аксони
[уxайра[ои уфуrb ро[и тулониро тай намуда, бо аксони [уxайра[ои rаламчашакл
ва кeзачашакл пайвастагb [осил мекунанд.
{уxайра[ои душохаи асаб [уxайра[ои rаламчашакл ва [уxайра[ои
кeзачашаклро бо [уxайра[ои уrдавb пайваст мекунанд. Якчанд [уxайраи
rаламчашакл бо як [уxайраи душохаи асаб пайваст шуда метавонад. Як [уxайраи
кeзачашакл тан[о бо як [уxайраи душохаи асаб пайвастагb [осил мекунад. Пайкари
[уxайра[ои душохаи асаб дар таркиби rабати ядродори дохилb xой гирифтаанд.
Дендрити [уxайра[ои душохаи асаб бо аксони [уxайра[ои rаламчашакл ва
кeзачашакл пайвастагb [осил карда, rабати тeршакли беруниро ба вуxуд меоранд.
{уxайра[ои душохаи асаб xунба[оро аз [уxайра[ои rаламчашаклу кeзачашакл
rабул карда, ба [уxайра[ои уrдавb мегузаронанд. {уxайра[ои амакринb бо
[уxайра[ои душохаи асаб аз xи[ати иxрои вазифа монанд [астанд. {уxайра[ои
амакринb дар наздикии rабати уrдавb xой гирифтаанд.
{уxайра[ои асаби бисёршохаи уrдавb [уxайра[ои калонтарини шабакияи
чашм мебошанд. Дар таркиби ситоплазмаи ин [уxайра[о моддаи хромотофилb
мавxуд аст. Дендрит[ои [уxайра[ои асаби уrдавb дар rабати тeршакли дохилb xой
гирифтаанд ва бо аксон[ои [уxайра[ои асаби душоха пайвастагb [осил мекунанд.
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Пайкари [уxайра[ои уrдавb rабати уrдавии шабакияро ташкил мекунанд. Аксони
[уxайра[ои уrдавb rабати тор[ои асаби шабакияро ба вуxуд меоранд.
{уxайра[ои [амсафари асаб дар таркиби rабати ядродори дохилb xой гирифтаанд. Ин [уxайра[о шоха[ои дарози торшакл доранд. Шоха[ои дохилии ин
[уxайра[о rабати сар[адии дохилиро ба вуxуд меоваранд. Шоха[ои берунии
[уxайра[ои [амсафари асаб дар байни rабати [уxайра[ои rаламчашакл ва
кeзачашакл ва rабати ядродори берунb ба охир расида, rабати сар[адии беруниро
ба вуxуд меоранд.
Дар rисми дохилии аrиби шабакия доuи зард мавxуд аст, ки таrрибан 2 мм
rутр дорад. Xои чerуртари ин rисмро чerурчаи марказb меноманд. Чerурчаи
марказb ин rисми аз [ама наuз rабулкунандаи рeшноb мебошад. Дар ин rисм
rабати ядродори дохилb ва rабати уrдавb ни[оят тунук мебошанд, лекин rабати
ядродори берунb uафстар аст. Дар ин rисм [уxайра[ои кeзачашакл шакли
[уxайра[ои rаламчашаклро гирифтаанд. Дарунтар аз доuи зард дар шабакия xой
даромади тори асаби биниш мавxуд аст, ки он rисмро доuи нобиноb меноманд. Дар
таркиби доuи нобиноb, uайр аз rабати тор[ои асаб, rабати дигаре мавxуд нест. Дар
таркиби ин rисм тамоми тор[ои асаби шабакия якxоя шуда, тори асаби бинишро ба
вуxуд меоранд. Аз байни rабат[ои тор[о асаб раг[ои хунгард гузашта, сат[и дохилии шабакияро бо uизо таъмин мекунанд.
Rабати бофтаи рeйпeшкунандаи рангофар ин rабати аз [ама берунии шабакия мебошад, ки аз [уxайра[ои маншурии (призмашакли) бисёркунxа ташкил шудааст. Он[о дар сат[и берунии uишои асосb xой гирифтаанд. Шумораи ин
[уxайра[о дар таркиби шабакияи чашми одам аз 4 то 6 млн ададро ташкил мекунад.
Дар rисми озоди ин [уxайра[о микропурзача[о (шоха[о) мавxуданд, ки он[о бо
rисми пеши [уxайра[ои rаламчашакл ва [уxайра[ои кeзачашакл [ам[удуд [астанд.
Микропурзача[ои як [уxайраи рангофар rариб бо 35-40 шоха[ои пеши [уxайра[ои
рeшноиэ[соcкунанда пайвастагb дорад.
{уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи рангофар вазифаи му[офизатиро иxро
менамоянд. Тахмин мекунанд, ки [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи рангофар як
намуди [уxайра[ои махсуси макрофагии маuзи сар [астанд, ки бо пайдошавии худ
аз дигар макрофаг[о фарr мекунанд. {уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи рангофар равшании аз меёр зиёдро ба худ rабул карда, [уxайра[ои rаламчашаклро аз
вайроншавb му[офизат мекунанд. Ин вазифа ба меланосит[ои [уxайра[ои бофтаи
рeйпeшкунандаи рангофар тааллуr доранд.
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Таxдиди шабакияи чашм. Таxдиди табиb дар [уxайра[ои rаламчашакл дар
давоми умри одам [ама ваrт ба амал меояд. {ар як [уxайраи rаламчашакл дар давоми 9-12 шабонарeз нав мешавад. {уxайра[ои рангофар [уxайра[ои нобудшударо
[ал мекунанд, яъне он[о rобилияти фагоситозb доранд.
Чашм ба воситаи шараёни (артерияи) чашм бо хун таъмин мешавад. Шараёни
чашм [ангоми ба чашм дохил шудан ба ду шоха xудо мешавад. Шохаи якум шабакия ва асаби бинишро бо хун таъмин мекунад. Шохаи дуюм рагпарда, сафедпарда,
инабияро бо хун таъмин мекунад.
Ба узв[ои ёрирасони чашм мушак[ои чашм, милки чашм[о ва дастго[и ашк[осилкунанда дохил мешаванд. Мушак[ои чашм аз xи[ати сохти худ ба мушаки арзрахи устухонбанд (скелетb) монанд мебошанд.
Дар милки чашм[о сат[и пеш, ки бо пeст рeйпeш аст ва сат[и аrиб, ки милки
чашм меноманд, вуxуд дорад. Дар дохили милки чашм дар наздикии сат[и дохилии
милки чашм лав[ачае xой гирифтааст, ки он аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори
зич иборат аст. Дар наздикии сат[и пеш дар дохили милк мушаки [алrашакл
мавxуд аст. Дар байни даста[ои мушак бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок
xойгир шудааст. Дар канор[ои милки чашм 2-3 rатор мижгон[о xойгиранд. Дар
rифи решаи мижгон[о маxрого[[ои uадуд[ои чарб[осилкунанда кушода мешаванд.

Дастго[и ашки чашм. Дастго[и ашки чашм аз uадуди ашк[осилкунанда, халтаи ашкxамъшаванда ва маxрого[и uадуди ашку сурохии бинb иборат аст. Дар таркиби моеи ашк 1,5 фоиз намаки ош, 0,5 фоиз албумин ва луоб мавxуд аст.
Дар таркиби луоби ашки чашм моддаи лизосим [аст, ки ба микроб[о таъсир
расонида, он[оро безарар мегардонад. Rабати девори халтаи ашк ва маxрого[и
uадуди ашку сeрохии бинb аз бофтаи рeйпeшкунандаи дуrатора ё бисёрrатора такшил шудааст. Ба дохили халтаи ашк маxрого[[ои uадуд[ои тарашшe[от[осилкунанда кушода мешавад.

Таuйирот[ои синнусолии чашм. Дар пиронсолb фаъолияти дастго[и ашки
чашм суст мешавад. Дар натиxаи таuйирёбии умумии мубодилаи модда[о дар организми одам, дар таркиби rарнияи чашм ва булeраки чашм моддаи байни[уxайравb
зичтар мешавад ва таркиби он тираранг мешавад, ки ин тирарангшавb барнагарданда аст.
Булeрак хосияти чандирии худро гум мекунад. Дар таркиби раг[ои хунгарди
чашм [ам таuйирот[ои синнусолb ба амал меоянд, ки шабакияи чашмро бо uизо кам
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таъмин мекунанд ва ин ба вазифаи [exайра[ои рeшноиэ[соскунанда низ таъсир мерасонад.
УЗВИ БEЙЭ{СОСКУНАНДА (ШОММА)
Rисми э[соскунандаи узви бeйэ[соскунанда дар таркиби rабати луобпардаи
девори ковокии бинb xойгир шудааст. Минтаrаи узви бeйэ[соскунанда аз дигар
rисм[ои девори ковокии бинb бо ранги зардаш фарr мекунад.

Инкишофи узви бeйэ[соскунанда. Инкишофи узви бeйэ[соскунанда ба инкишофи rада[и чашм монанд аст. Узви бeйэ[соскунанда дар раванди инкишофи
xанин аз маводи лав[ачаи асаб пайдо мешавад. Дар мар[алаи аввал rисми канории
узви бeйэ[соскунанда аз зоиши силсилаи асаб xудо мешавад ва пас тори асаби
бeйэ[соскунанда бо rисми марказии силсилаи асаб дубора пайваст мешавад. Узви
бeйэ[соскунанда дар тамоми умри одам ба воситаи тори асаби бeйэ[соскунанда ба
силсилаи марказии асаб алоrаманд мебошад. {ангоми аз лав[ачаи асаб xудо шудани зоиши узви бeйэ[соскунанда дар аввал як xуфт чуrурча[ои узви
бeйэ[соскунанда [осил мешавад ва ин xуrурча[о ба тарафи девори бинb [аракат
карда, дар минтаrаи узви бeйэ[соскунанда дар rабати луобпардаи девори бинb
rарор мегиранд. Дар синни 4-мо[агии инкишофи xанин аз унсур[ои узви
бeйэ[соскунанда [уxайра[ои узви бeйэ[соскунанда ва [уxайра[ои ниго[доранда ба
вуxуд меоянд. Аксон[ои [уxайра[ои узви бeйэ[соскунанда дар якxоягb 20-40 дастаи тори асаби узви бeйэ[соскунандаро ба вуxуд оварда, ба маркази
бeйэ[соскунандаи маuзи сар пайвастагb [осил мекунанд.

Сохти узви бeйэ[соскунанда. Минтаrа[ои узви бeйэ[соскунанда аз
[уxайра[ое, ки 60-90 мкм баландb доранд, ташкил шудааст. Дар таркиби ин
минтаrа [уxайра[ои асаби узви бeйэ[соскунанда, [уxайра[ои ниго[доранда ва асосиро фарr мекунанд. {уxайра[ои номбар кардашуда аз бофтаи пайвасткунандаи
дар зери он мавxуд буда бо uишои асосb xудо мебошанд. Сат[и озоди [уxайра[ои
узви бeйэ[соскунанда бо луоб пeшонида шудааст.
{уxайра[ои асаби э[соскунандаи узви бeйэ[соскунанда дар байни
[уxайра[ои ниго[доранда xойгир шудаанд. Ин гуна [уxайра[о дендрити кeто[ ва
аксони

дароз

доранд.

Миrдори

[уxайра[ои

асаби

э[соскунандаи

узви

бeйэ[соскунанда одам 6 млн ададро ташкил меди[ад. Дар rисми озоди [уxайра[ои
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асаби э[соскунанда 10-12 дона мижгонак[ои [аракаткунанда мавxуданд. Uайр аз ин,
боз [уxайра[ое (то 10 фоиз) [астанд, ки дар сат[и озодашон микропурзача[о доранд: Дар таркиби ситоплазмаи шоха[ои канории [уxайра[о митохондрия[о ва
микронайча[ое, ки то 2 нм rутр доранд, мавxуданд. Тeри дурeшти эндоплазмагb
дар атрофи ядро xой гирифтааст. Мижгонак[ои [уxайра[ои узви бeйэ[соскунанда
аз 9 xуфт тор[ои фибриллии канорb ва аз 2 xуфт тор[ои фибриллии марказb иборатанд, ки аз сат[и озоди xисми марказb оuоз меёбанд (наrшаи 193).
Наrшаи
193.
Сохти
узви
бeйэ[соскунанда.
I
–
бофтаи
рeйпeшкунандаии луобпарда; II лав[ачаи аслии луобпарда;
1 – [уxайра[ои асаби узви бeйэ[соскунанда; 2- дендрит[о;
3 – rисми охири васеъшудаи дендрит[о;
4 - аксони [уxайраи асаби узви бeйэ[соскунанда; 5 - мижгонак[ои э[соскунанда;
6- микропурзача[о;
7- [уxайра[ои ниго[доранда;
8- [уxайраи xавон; 9- [уxайра[ои камтахсисшудаи асаб; 10- uишои асосb;
11- тор[ои асаби (аксон[ои) [уxайра[ои
асаби узви бeйэ[соскунанда; 12 – uадуди
узви бeйэ[соскунанда

Дар натиxаи таъсири ягон моддаи бeйдор ба узви бeйэ[соскунанда мижгонак[ои [уxайра[ои асаби узви бeйэ[соскунанда кашиш мехeранд. Ядрои ин
[уxайра[о сафедчатоб буда, дар таркибашон 1-2 ядроча доранд. Rисми асосии ин
[уxайра[о борики дароз буда, дар байни [уxайра[ои ниго[доранда xой гирифтаанд.
Аксони ин [уxайра[о дар якxоягb 20-40 танаи тори асабро ба вуxуд оварда аз
сeрохии устухони панxарашакл гузашта, ба маркази бeйэ[соскунанда маuзи сар
пайвастагb [осил мекунанд.
{уxайра[ои ниго[доранда rабати бисёрядрояро ба вуxуд меоранд, ки дар
таркиби он rабат [уxайра[ои асаби узви бeйэ[соскунанда xой гирифтаанд. Дар
сат[и озоди [уxайра[ои ниго[доранда миrдори зиёди микропурзача[о, ки то 4 мкм
дарозb доранд, мавxуданд. {уxайра[ои ниго[доранда тарашшe[от [осил мекунанд
ва [ангоми ихроxи тарашшe[от шакл ва сохти [уxайра[ои ниго[доранда таuйир
намеёбад. Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[ои ниго[доранда тeри эндоплазмагb,
митохондрия[о (бисёртар дар назди сат[и озод) ва дастго[и Голxи, ки дар сат[и болои ядро xой гирифтаанд, мавxуданд. Uайр аз ин, дар таркиби ситоплазмаи
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[уxайра[ои ниго[доранда моддаи рангофари зардчатоб вомехeрад. Аз [амин сабаб
минтаrаи узви бeйэ[соскунанда ранги зардчатоб дорад.
{уxайра[ои асосb дар болои сат[и uишои асосb xой гирифтаанд. Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[ои асосb тор[ои фибриллb мушо[ида намешавад ва он[о
аз рибосома[о бой мебошанд.
{ангоми газакгирии (ринит) rабати девори бинb [уxайра[ои узви
бeйэ[соскунанда

таназзул

меёбанд

ва

xои

он[оро

[уxайра[ои

бофтаи

рeйпeшкунанда пур мекунанд.

Таxдид. {уxайра[ои э[соскунандаи узви бeйэ[соскунанда дар [ар як мо[ (30
шабонарeз) нав мешаванд. {уxайра[ои э[соскунандаи узви бeйэ[соскунанда дар
охири даври [аёташон нобуд мешаванд. Дар натиxаи таrсимшавии [уxайра[ои
асосb [уxайра[ои xавон пайдо шуда, пас тахсис ёфта ба [уxайра[ои э[соскунандаи
узви бeйэ[соскунанда мубаддал мешаванд.

УЗВИ МАЗАЭ{СОСКУНАНДА (ЗОИRА)
Узви мазаэ[соскунанда аз гурe[и муuxача[ои мазаэ[соскунанда иборат мебошад, ки дар таркиби бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни луобпардаи забон xойгир шудаанд. Муuxача[ои мазаэ[соскунанда асосан дар таркиби луобпардаи
rисми пеши забон, канор[ои забон, сат[и болои забон ва бехи забон xой
гирифтаанд.
Нeги забон ширинb, бехи забон тезb (тундb), канор[ои забон туршb, нeги
забон ва сат[и болоии забон шeриро э[сос мекунад. Мазаи таом ба воситаи
муuxача[ои мазаэ[соскунанда, ки дар таркиби пистонак[о xойгиранд, муайян карда
мешавад. Асосан дар таркиби забони одам чор намуди пистонак[оро фарr мекунанд: пистонак[ои новашакл, пистонак[ои баргмонанд, пистонак[ои риштамонанд
ва пистонак[ои замбурeuшакл. Дар rудакон ва баъзан, дар одамони ба балоuат расида мeuxача[ои мазаэ[соскунанда дар таркиби луобпардаи лаб[о, дар rабати девори [алr ва дар таркиби луобпардаи коми нарм низ мушо[ида мешаванд. Миrдори
муuxача[ои мазаэ[соскунанда дар таркиби забони одам то 2000 ададро ташкил
мекунад.
Аз ин миrдор 50 фоизи онро пистонак[ои новашакл ташкил мекунанд. Дар
раванди инкишофи xанин муuxача[ои мазаэ[соскунанда аз [уxайра[ои бофтаи
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рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни луобпардаи забон [осил мешаванд. Ин
[уxайра[о дар натиxаи таъсири нeги тор[ои асаби забон ва забону [алr тахсис
меёбанд.

Сохти мeuxача[ои мазаэ[соскунанда. Мeuxача[ои узви мазаэ[соскунанда
байзашакл буда, дар таркиби rабати бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни
пистонак[ои мазаэ[соскунанда xойгир шудаанд. Мeuxача[ои мазаэ[соскунанда аз
40 то 60 [уxайра[ои ба [амдигар зич xойгир буда иборат [астанд. Дар байни ин
[уxайра[о се намуди [уxайра[о: [уxайра[ои мазаэ[соскунанда, [уxайра[ои ниго[доранда ва [уxайра[ои асосиро фарr мекунанд.
{уxайра[ои мазаэ[соскунанда аз бофтаи пайвасткунандаи забон ба воситаи
uишои асосb xудо мебошад. Rулла[ои муuxача[ои мазаэ[соскунанда ба сат[и
болоb ва па[луии забон ба воситаи масома[о алоrаманд мебошанд. Дар таркиби масома[о xуrурча[о мавxуданд, ки он xуrурча[о аз [исоби rисм[ои сат[и озоди
[уxайра[о [осил мешаванд. {уxайра[ои мазаэ[соскунанда аз [амдигар ба воситаи
[уxайра[ои ниго[доранда xудо мебошанд. Ядрои [уxайра[ои мазаэ[соскунанда
дарозрeяи байзашкал буда, дар наздикии rисми асосии ситоплазмаи [уxайра[о
xойгир шудаанд. Дар rисми озоди ситоплазмаи [уxайра[о тeри дурeшти
эндоплазмагb ва митохондрия[о бисёртар мушо[ида мешаванд. Дар сат[и озоди он
[уxайра[о микропурзача[о [астанд, ки аз [исоби он микропузча[о сат[и
э[соскунандаи [уxайра[о зиёд мешаванд (наrшаи 194). Дар байни микропурзача[ои
чуrурча[о моддае [аст, ки ферменти фосфатазаи фаъол, сафеда ва мукопротеид дорад, ки он xаббиши модда[оро тезтар мекунад. {ар як [уxайраи мазаэ[соскунанда
якчанд ангезишро э[сос карда метавонад. Ба дохили [ар як муuxачаи мазаэ[соскунанда то 50 адад нeги тор[ои асаб дохил шуда, ба [уxайра[ои мазаэ[соскунанда пайвастагb [осил мекунанд. Барангезиш аз [уxайра[ои мазаэ[соскунанда, [амчун xунба, ба тор[ои асаб гузаронида мешавад ва ба воситаи
асабро[а[о ба rисми маркази мазаэ[соскунандаи силсилаи марказии асаб мерасад,
ки дар он марказ та[лил ва тавлиф карда мешавад.
Дар дохили ситоплазмаи [уxайра[ои ниго[доранда ядрои [аxман калон, тeри
дурeшт ва суфтаи эндоплазмагb, дастго[и Голxи ва даста[ои нах[ои фибриллb
мавxуданд. Ин [уxайра[о [уxайра[ои мазаэ[соскунандаро аз якдигар xудо мекунанд. {уxайра[ои ниго[доранда rобилияти тавлифи сафеда[ои гликопротеидb дорад. {уxайра[ои асосb дар сат[и берунии uишои асосb xой гирифтаанд. Сат[и озоди он[о дар байни [уxайра[ои мазаэ[соскунанда ва [уxайра[ои ниго[доранда
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xойгир шудаанд. {уxайра[ои асосb ин [уxайра[ои xавон мебошанд. Дар натиxаи
таrсимшавии он[о [уxайра[ои мазаэ[соскунанда ва [уxайра[ои ниго[доранда ба
вуxуд омада, тахсис меёбанд. Тор[ои асаб аз дохили бофтаи пайвасткунандаи
таркибb забон ва аз дохили uишои асосb гузашта, дар rисми па[лeии [уxайра[ои
мазаэ[соскунанда пайвастагb [осил мекунанд. Дар пиронсолb миrдори муuxача[ои
мазаэ[соскунанда кам шуда, таъми хeрокро сусттар э[сос мекунанд

Наrшаи 194. Сохти муuxачаи мазаэ[соскунанда дар
зери микроскопи электронb. 1 – [уxайраи мазаэ[соскунанда; 2- [уxайраи ниго[доранда;
3-

[уxайраи

асосb;

4-

[уxайраи

бофтаи

рeйпeшкунанда; 5- микропурзача[о; 6- дарроки
тори асаб; 7- тори асаб; 8- сафеда

Таxдид. {уxайра[ои мазаэ[соскунанда ва [уxайра[ои ниго[доранда дар давоми [аёти одам доимо нав мешаванд. Ин [уxайра[о ба [исоби миёна 10 шабонарeз
умр мебинанд. [ангоми нобудшавии [уxайра[ои мазаэ[соскунанда тор[ои асаб аз
он[о xудо мешаванд ва аз нав бо [уxайра[ои xавони тахсис ёфта пайвастагb [осил
мекунанд.
УЗВИ ШУНАВОB ВА МУВОЗИНАТ
Узви шунавоии одам аз се rисм: гeши берунb, гeши миёна ва гeши дохилb
таркиб ёфтааст. Узви шунавоb овозро rабул карда, он ахборро [амчун xунба ба
маркази шуновоии маuзи сар мегузаронад. Дар маркази шунавоии маuзи сар он ахбор та[лил ва тавлиф мешавад ва одам он овозро э[сос мекунад.

Гeши берунb. Гeши берунии одам аз суфраи гeш, ро[и берунии шунавоb ва
пардаи гeш иборат аст. Суфраи гeш аз лав[ачаи тунуке, ки аз бофтаи таuояки
чандирb ташкил шудааст, иборат аст. Таuояки чандирb аз берун бо пeст и[ота шудааст. Дар таркиби пeст мeй[ои борик ва uадуд[ои чарб[осилкунанда мавxуданд.
Uадуд[ои араr[осилкунанда камтар мушо[ида мешаванд. Ро[и берунии
шуновоb аз бофтаи таuояки чандирb ба вуxуд омадааст. Сат[и дохилии ро[и берубарои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед
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нии шунавоb бо пeсти тунук рeйпeш карда шудааст. Дар таркиби ин пeсти тунук
решаи мeй[ои борик ва uадуд[ои чарб[осилкунанда мавxуданд. Дар rисми дарунтари ро[и берунии шунавоb дар таркиби пeсти тунук uадуд[ои найчашакл xой доранд, ки чирки гeш [осил мекунанд. Чирки гeш чангу гард ва микроорганизм[ои аз
му[ити зист дохилшударо ниго[ медоранд. Пардаи гeш байзашакл буда, камтар
фурeхамида аст. Яке аз устухонча[ои гeши миёна, яъне болuача, ба воситаи дастачаи худ ба сат[и дохилии ин парда васл шудааст. Ба воситаи дастачаи болuача ба
дохили пардаи гeш раг[ои хунгард ва тор[ои асаб мегузаранд. Rисми мобайнии
пардаи гeш аз ду rабат иборат аст. Ин rабат[о аз даста[ои тор[ои шилмди[анда, ки
дар байнашон [уxайра[ои фибробласт xой гирифтаанд, таркиб ёфтаанд. Тор[ои
шилмди[анда дар rабати берунb радиалb ва дар rабати дохилb [алrашакл xойгир
шудаанд. Uайр аз тор[ои шилмди[анда дар таркиби пардаи гeш тор[ои чандирb низ
[астанд. Сат[и берунии пардаи гeш бо бофтаи рeйпeшкунандае, ки 50-60 мкм
uафсb дорад, рeйпeш шудааст. Сат[и дохилии пардаи гeш бо луобпардаи тунук, ки
30-40 мкм uафсb дорад, рeйпeш шудааст. Ин парда аз бофтаи рeйпeшкунандаи
якrабатаи па[н ташкил ёфтааст.

Гeши миёна. Гeши миёна аз ковокии таблb, устухонча[ои шунавоb ва аз найи
шунавоb таркиб ёфтааст. Ковокии таблb сат[и дарозрeя дошта, девори он бо
[уxайра[ои па[нак, мукаабшакл ва маншурb (силиндиршакл) рeйпeш карда шудааст.
Дар таркиби девори дохилb, ки девори лабиринтb меноманд, ду сeрохb
мавxуд аст, ки аз якдигар ба воситаи димоuачаи устухонb аз [амдигар xудо шудаанд. Яке аз он[о сурохии боло аст, ки байзашакл буда бо асоси рикобак пeшида шудааст. Сeрохии поён доирашакл буда, бо пардае, ки аз тор[ои шилмди[анда ташкил
ёфтааст, таранг рeйпeш шудааст. Дар ковокии таблb се устухончаи шунавоb
мавxуд аст: болuача, сандонак ва рикобак, ки пай дар пай xой гирифтаанд. Ин устухонча[ои шунавоb лаппиш[ои [аворо аз пардаи гeши берунb rабул карда, ба сурохии байзашакл мегузаронад.
Найи шунавоb ковокии таблиро бо ковоки[ои [алr ва бини пайваст мекунад.
Rутри найи шунавоb 1-2 мм-ро ташкил мекунад. Найи шунавоb rисми устухонb ва
rисми таuоякb дорад. Rабати девори найи шунавоb бо [уxайра[ои бофтаи
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рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи маншурии мижгонакдор рeйпeш карда шудааст. Дар
таркиби ин бофта [уxайра[ои rада[шакл низ [астанд, ки тарашшe[от [осил мекунанд. Ба воситаи найи шунавоb фишори [авое, ки ба ковокии табли дохил мешавад,
танзим карда мешавад.

Гeши дохилb. Гeши дохилb аз лабиринти устухонb ва лабиринти серuишо, ки
дар таркиби он [уxайра[ои э[соскунандаи узви шунавоb ва узви мувозинат xойгир
шудаанд, сохта шудааст. Он [уxайра[о дар rисм[ои ало[идаи лабиринти серuишо
xой гирифтаанд. {уxайра[ои э[соскунандаи узви шунавоb дар таркиби узви морпечи [алзун ва [уxайра[ои э[соскунандаи узви мувозинат дар rабати девори халтача[о ва найча[ои нимдоира xойгир мебошанд.

Инкишофи гeши дохилb. Дар раванди инкишофи xанин лабиринти серuишо
аз баргаки xанинии берунb ба вуxуд меояд. Rисми баргаки xанинии беруние, ки аз
он rисм лабиринти серuишо ба вуxуд меояд, аввал фурe хамида, баъд ба [убобча[ои шунавоb мубаддал мешаванд (наrшаи 195). Ин [убобча[о дар ду тарафи назди маuзи дарозрeя xойгиранд. {убобча[ои шунавоb дар ин мар[ала аз [уxайра[ои
бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[н иборат аст, ки ин [уxайра[о моеъи эндолифма [осил мекунанд ва дохили [убобча аз ин моеъ пур мешавад. {убобчаи
шунавоb бо уrдаи асаби шунавоии xанинb пайваст мешавад. Уrдаи асаби шунавоb
дар навбати худ ба да[лези уrдавb ва ба [алзуни уrдавb xудо мешавад. Дар оянда
[убобча[ои шунавоb шакли худро таuйир дода, ба халтачаи эллипсшакл, найча[ои
нимдоираи rисми васеъ дошта ва найи [алзун табдил меёбад. Найи [алзун инкишоф
ёфта гардиш[ояш зиёд мешавад ва аз халтачаи эллипсшакл xудо мешавад.
Ваrте, ки андозаи xанин ба 15-18мм мерасад, [уxайра[ои мeякчадори
э[соскунанда ва [уxайра[ои ниго[дорандаи узви шунавоиро мушо[ида кардан
мумкин аст. Аз [уxайра[ои асосии девори найи uишонок узви морпеч инкишоф
меёбад, ки дар таркибаш [уxайра[ои э[соскунандаи узви шунавоb дорад. Дар ин
ваrт ковокии перелимфавb низ инкишоф меёбад. Баъдтар раванди ба устухон
мубаддалшавb ва шаклофарии лабиринти устухонию найча[ои нимдоира ба амал
меоянд.
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Наrшаи 195. Наrшаи пайдошавии [убобча[ои шунавоии xанини одам. А- мар[алаи 9- сомита;
Б- мар[алаи 16-сомита; В – мар[алаи 30-сомита; 1- баргаки xанинии берунb; 2- rисми uафсшудаи
баргаки xанинии берунb, ки аз он узви шунавоb пайдо мешавад; 3- мезодерма; 4- [алr; 5чуrурчаи шунавоb; 6- [убобчаи маuз; 7- [убобчаи шунавоb.

XEЯКИ {АЛЗУНИ ЛАБИРИНТИ СЕРUИШО
Овоз ба воситаи узви морпеч rабул карда мешавад. Узви морпеч дар [амаи
дарозии xeяки [алзуни лабиринти серuишо xойгир шудааст. Xeяки [алзун халтачаи
сарбастаи 3,5 см дарозb дошта, ки дохилаш аз моеъи эндолифма ва аз берун бо перилимфа и[ота шудааст, иборат аст. Xeяки [алзун ва перилимфае, ки дар дохили
зинаи таблb ва зинаи мувозинат xойгиранд, дар навбати худ бо устухони [алзун
пeшонида шудаанд. Дар одам ин устухони [алзун дар гирди ме[вари марказии устухон 2,5 маротиба гардиш дорад.
{ангоми буриши арзии xeяки [алзун мо мебинем, ки он шакли секунxаро
дорад (наrшаи 196). Тараф[ои он аз пардаи мувозинат, рахи раг[ои хунгарддошта
ва аз лав[ачаи асосb иборат аст.
Пардаи мувозинат аз тор[ои шилмди[анда иборат аст ва аз тарафи эндолимфа бо як rабат [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи па[н рeйпeш шудааст. Аз тарафи перилимфа бошад бо як rатор [уxайра[ои эндотелb рeйпeш шудааст. Девори
берунии xeяки [алзун аз рахи раг[ои хунгарддошта, ки дар бандаки морпеч xой
гирифтааст, ташкил ёфтааст. Рахи раг[ои хунгарддошта аз [уxайра[ои бисёрrабата
xойгиршуда иборат аст.
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Наrшаи 196. Сохти лабиринти серuишои [алзун ва узви морпеч. 1- девори устухонии узви морпеч;
2- зинаи таблb; 3- зинаи мувозинат; 4- xeяки серuишои [алзун; 5- пардаи мувозинат; 6- узви морпеч; 7- uишои асосb; 8- лав[ачаи болопeш; 9- гире[и морпеч; 10- бандаки морпеч; 11- лав[ачаи устухони морпеч; 12 – рахчаи раг[ои хунгарддошта

{уxайра[ои рахи раг[ои хунгарддошта па[нак ва маншурb буда, rобилияти
тарашшe[от[осилкунb доранд, яъне он [уxайра[о эндолимфа [осил мекунанд ва узви морпечро бо uизо таъмин мекунанд. Лав[ачаи асосии поён, ки дар он узви [алзуни
морпеч xойгир шудааст, сохти мураккаб дорад (наrшаи 197). Аз тарафи дохилиаш он
бо лав[ачаи устухони морпеч пайваст аст. Он rисми лав[ачаи устухонb ба ду rисм:
rисми болоb (лаби мувозинат) ва rисми поёнb (лаби таблb) xудо мешавад. Лаби
таблb аз тарафи лав[ачаи асосb гузашта, дар тарафи муrобил ба бандаки морпеч пайваст мешавад. Лав[ачаи асосb аз тор[ои шилмди[андаи пайвасткунанда иборат буда,
ба самти xeяки [алзун зич xойгир шудааст. Лав[ачаи асосb аз тор[ои борики шилмди[анда иборат аст, ки аз лав[ачаи устухони морпеч то бандаки морпеч [амчун даста[ои радиалb xойгир шудаанд. Дарозии ин тор[о дар тамоми rисм[ои xeяки [алзун
як хел нестанд. Тор[ое, ки 505 мкм дарозb доранд, дар rуллаи xeяки [алзун ва
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тор[ое, ки 105 мкм дарозb доранд, дар rисми поёни чeяки [алзун xойгир мебошанд.
Ин тор[о аз нах[ои шилмди[андае, ки 30 нм uафсb доранд, бо [амдигар ва ба дигар
тор[ои борик печутоб хурдаанд, таркиб ёфтаанд. Аз тарафи зинаи таблb лав[ачаи
асосb бо [уxайра[ои па[нак, ки аз мезенхима [осил шудаанд, рeйпeш шудааст.
Устухонпарда бо [уxайра[ои па[нак рeйпeш шудааст, ки он[о rобилияти
тарашшe[от[осилкунb дорад. Xeяки морпеч аз якчанд rабат [уxайра[ои калони
па[наки бисёркунxа иборат аст, ки бо [уxайра[ои мeякчадори дохилии узви [алзуни морпеч пайвастагb [осил мекунанд. Лав[ачаи болопeш бо [уxайра[ои лаб[ои
мувозинат алоrаманд аст. Лав[ачаи болопeш аз тор[ои шилмди[андаи мувозb
xойгиршуда иборат аст. Дар байни тор[ои шилмди[анда моддаи шаффофи часпак
мавxуд аст, ки дар таркибаш гликозаминогликан[о дорад.
СОХТИ УЗВИ {АЛЗУНИ МОРПЕЧ
Узви [алзуни морпеч аз ду гурe[и [уxайра[о; [уxайра[ои э[соскунанда ва
[уxайра[ои ниго[доранда иборат аст. {ар як гурe[и ин [уxайра[о ба [уxайра[ои
дохилb ва берунb таrсим мешаванд. Ин [уxайра[оро аз [амдигар наrб xудо мекунанд.

Наrшаи 197. Сохти узви [алзуни морпеч. 1 – [уxайра[ои мeякчадори rатори берунb; 2[уxайра[ои ниго[дорандаи берунb; 3- лав[ачаи болопeш; 4- наrб; 5 – лав[ачаи асосb; 6- зинаи мувозинат; 7- зинаи таблb.

{уxайра[ои э[соскунандаи мeякчадори дохилb шакли кeзачаро доранд, ки

дар як rатор xойгир шудаанд. Дар rисми озоди ин [уxайра[о аз 30 то 60 микропурзача[ои кeто[ мавxуданд, ки он[оро стереосилий меноманд (наrшаи 198). Ин сте-
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реосилий[о 3-4 rаторро ташкил мекунанд. Стереосилий[о дар якxоягb даста[оро ба
вуxуд меоранд. Дарозии стереосилий[о то 40 мкм аст. Дар таркиби узви [алзуни
морпечи одам миrдори [уxайра[ои э[соскунандаи дохилb то ба 3500 адад мерасад.
Сат[и озоди ин [уxайра[о бо xулайда (кутикула) рeйпeш шудааст. Дар таркиби ситоплазмаи ин [уxайра[о митохондрия, унсур[ои тeри дeрушт ва суфтаи
эндоплазмагb ва микрофиламент[ои актину миозин мавxуданд.

Наrшаи 198. Наrшаи сохти [уxайра[ои берунb ва дохилии э[соскунандаи мeйякчадори узви [алзуни морпеч. 1- мeйякча[о; 2- xулайда; 3- митохондрия[о; 4-[аста (ядро); 5- [убобчаи мувассалb
(синапсb) дар [уxайра[ои даррокдор; 6- тор[ои асаби сафедчатоб; 7- тор[ои асаби тираранг.

Rисми асосии [уxайра[ои э[соскунандаи мeякчадори берунb шакли нимдоираро доранд. Ин [уxайра[о дар rисми озодашон xулайда ва стереосилия[о доранд.
Мeйякча[ои rисми озоди ин [уxайра[о дар се самт мувозb xой гирифтаанд. Ин
[уxайра[о дар сат[и озоди фурeхамидаи [уxайра[ои ниго[доранда xойгир шудаанд. Дар таркиби узви [алзуни морпечи одам миrдори [уxайра[ои э[соскунандаи
мeйякчадори берунb аз 1200 то 20000 ададро ташкил мекунад. Дар таркиби сито-
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плазмаи [уxайра[ои э[соскунандаи мeйякчадори берунb гликоген, фермент[ои
асетилхолинэстераза, монофосфоэстераза ва КРН мавxуд аст. {уxайра[ои э[соскунандаи берунb нисбат ба [уxайра[ои э[соскунандаи дохилb ба садо[ои
дарозмуддат тезтар мутобиr мешаванд. Овоз[ои баланд тан[о [уxайра[ои
э[соскунандаи дохилb ба садо[ои дарозмуддат тезтар мутобиr мешаванд. Овоз[ои
баланд тан[о [уxайра[ои э[соскунандаи rисми поёни узви [алзуни морпечро ба ангезиш меоварад.
Овоз[ои паст тан[о [уxайра[ои э[соскунандаи мeйякчадори rуллаи узви
[алзуни морпечро ба ангезиш меоваранд.
{ангоми таъсири овоз ба пардаи гeш, он овоз пардаи гeшро ба лаппиш медарорад ва ин лаппиш ба воситаи болuача ба сандону риrобак ва аз он ба сeрохии байзашаклу перелимфа, пас ба парда[ои асосb ва рeйпeшкунанда мерасад. Дар натиxаи
лаппишхeрии пардаи асосb, ки дар сат[и болояш [уxайра[ои ниго[доранда ва
э[соскунандаи мeйякчадор xой доранд ба лаппиш медароянд. {уxайра[ои э[соскунандаи мeйякчадор ба воситаи мeйякча[о ба лав[ачаи болопeш дакка хeрда дар
натиxа дар [уxайра[ои э[соскунандаи мeйякчадор раванди мураккаби биохимиёвb
ба вуxуд омада, xунба [осил мешавад. Xунбаи [осилшуда ба воситаи асабро[а[о ба
маркази шунавоии маuзи сар мегузарад.
{уxайра[ои ниго[доранда бо rисми асосиашон дар сат[и болои пардаи асосb
xойгир шудаанд. Дар таркиби ситоплазмаи ин [уxайра[о тор[ои шилмди[анда бисёранд. {уxайра[ои ниго[дорандаи дохилb дар rисми озодашон барxастагии ангуштмонанд доранд, ки он барxастаги[о [уxайра[ои э[соскунандаро аз якдигар
xудо мекунад. Дар таркиби узви [алзунb морпеч [уxайра[ои сутунчашакли берунb
ва дохилb низ мавxуд аст. Дар байни ин [уxайра[о ковокие мавxуд аст, ки онро
наrб меноманд ва аз дохили он наrб тор[ои асаб мегузаранд.

Rисми лабиринти серuишои мувозинат. Дар ин rисм [уxайра[ои
э[соскунандаи узви мувозинат xойгир шудаанд. Ин rисм аз ду халтачаи байзашаклу
доирашакл, ки бо [амдигар ба воситаи найи борик ва бо се найча[ои нимдоира васл
шудаанд, иборат мебошанд. Тамоми ин rисм[о дар найи устухонb xойгир мебошад.
Найча[ои нимдоира дар се самти бо [ам амудb xойгиранд. Ин найча[о дар
rисми пайвастшавиашон бо халтача[ои байзашакл rисми васеъшударо ба вуxуд меоранд. Дар rабати девори лабиринти серuишо ва rисми халтача[ои доирашаклу байзашакл ва инчунин дар xои васеъги[о rисм[ое [астанд, ки [уxайра[ои
э[соскунанда доранд. Дар халтача[о ин rисм[оро доu[о ё ин ки макула[о менобарои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед
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манд. Ин хел rисм[оро дар rисми васеъги[о тоx[о ё криста[о меноманд. Rабати
девори rисми лабиринти серuишо бо як rабат [уxайра[ои па[нак рeйпeш шудааст.

Доuи халтача[о. Доuи халтача[о аз [уxайра[ои э[соскунанда ва ниго[доранда
ташкил шудааст (наrшаи 199). Сат[и озоди [уxайра[ои э[соскунанда бо пардаи
отолитb рeйпeш шудааст, ки дар таркибаш кристалча[ои отолитb мавxуд аст. Дар
таркиби доu[ои халтача[ои байзашакл даррок[ои rувваи кашиши замин xойгир
шудаанд.
{ангоми таuйир ёфтани мавrеи сар ё бадан даррок[ои [уxайра[ои халтача[о
ва найча[ои нимдоира ба ангезиш меоянд. Тор[ои асаби марказшитоб ва марказгурез ба rисми асосии ин [уxайра[о пайваст шудаанд. {уxайра[ои э[соскунандаи
мeйякчадор ду намуд доранд.
{уxайра[ои намуди якум мурeдшакл буда, rисми асосиашон доирашакли васеъ мебошанд. Тор[ои асаб дар ин rисми [уxайра ба монанди коса uилофак [осил
мекунад. {уxайра[ои намуди дуюм сутунчашакл мебошанд. Дар rисми озоди ин
[уxайра[о аз 60 то 80 мeйякча[ои [аракатнакунанда мавxуд аст, ки то 40 мкм
дарозb доранд. Дар байни ин мeякча[о як дона мeйякчаи [аракаткунанда – киносилий мавxуд аст, ки он сохти мижгонаки кашишхeрандаро дорад. Дар таркиби доuи
доирашакли одам 1800 ва дар таркиби доuи байзашакл 33000 [уxайра[ои
э[соскунанда xой доранд.
Киносилия [ама ваrт дар канори дастаи мeйякча[о xойгир аст. {ангоми ба
самти мeйякча[о [аракат кардани киносилия дар [уxайраи э[соскунанда ангезиш ба
вуxуд меояд ва дар мавриди ба самти муrобили мeйякча[о [аракат кардани киносилия боздорb ба амал меояд. Дар rабати девори васеъги[ои найча[ои нимдоира
[уxайра[о ба 4 гурe[ xудо мешаванд, ки [ангоми лаuxидани пардаи отолитb гурe[и
ало[идаи [уxайра[о ба ангезиш меоянд ва дар натиxа фаъолияти мушак[ои
ало[идаи бадан танзим мешаванд. Фаъолияти гурe[и дигари [уxайра[о дар ин
[олат боздошта мешавад.
{уxайра[ои ниго[доранда дар байни [уxайра[ои э[соскунанда xой гирифтаанд ва ядрои байзашакли тираранг доранд. Дар таркиби ситоплазмаи он[о миrдори
митохондрия[о зиёд [астанд. Дар сат[и озодашон микропурзача[о мавxуданд.

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

311

Наrшаи 199. Наrшаи сохти доuи халтача[о.
А – наrшаи сохти микроскопии доuи хатлача[о: 1 - [уxайра[ои ниго[доранда;
2- [уxайра[ои э[соскунанда;
3 - мeйякча[о; 4-rисми канории тори асаб;
5-тори асаби ла[мдор (миелинb);
6 - пардаи отолитb; 7- отолит[о.
Б- наrшаи сохти ултрамикроскопии
[уxайра[о: 1- киносилия; 2- стереосилий[о;
3- xулайда; 4 – [уxайра[ои ниго[доранда;
5- канори тори асаб; 6-тори асаби марказгурез; 7 тори асаби марказшитоб;
8 - дендрити ла[мдор.
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RИСМИ ТАUАДОРИ ВАСЕЪГИИ НАЙЧА{ОИ НИМДОИРА
Ин rисм[о [амчун чин[о дар [ар як васеъги[ои найча[ои нимдоира
мавxуданд. Rисми теuадори васеъги[о аз [уxайра[ои э[соскунандаи мeйякчадор ва
аз [уxайра[ои ниго[доранда иборат аст. Rисми озоди ин [уxайра[о бо моддаи атоламонанди шаффофи гунбазшакл и[ота шудаанд, ки ковокb надорад. {ангоми ба
гунбаз[о таъсир кардани эндолимфа он[о ба як тараф хам мешаванд, дар натиxа
[уxайра[ои мeйякчадори найча[ои нимдоира ба ангезиш медароянд (наrшаи 200).

Наrшаи 200. Наrшаи сохти rисми теuадори васеъгии найча[ои нимдоира. I–теuа; II – гунбази
желатинb; 1 – [уxайра[ои ниго[доранда; 2- [уxайра[ои э[соскунанда; 3- мeйякча[о; 4 – rисми
канории тор[ои асаб; 5–тори асаби ла[мдор (миелинb); 6 - моддаи желатинии сар[ади гунбаз; 7бофтаи рeйпeшкунандаи найи uишонок.
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Бо тор[ои асаб ва раг[ои хунгард таъминшавии узв[ои шунавоb ва мувозинат.
{уxайра[ои асаби душоха дар лав[ачаи морпечи устухон xойгир шудаанд, ки дендрити он[о ба пайкари [уxайра[ои э[соскунандаи мeйякчадори узв[ои [алзуни морпеч ва мувозинат пайваст мебошанд. Аксони [уxайра[ои асаби душоха xунба[оро
ба тор[ои асаби шунавоb мегузаронанд ва ин тор[ои асаби шунавоb ахборро [амчун чунба ба маркази шунавоии силсилаи асаби марказb мебаранд. Дар узви [алзуни морпеч тор[ои марказгурез низ мавxуданд. {ар ду намуди тор[ои асаб [ангоми
аз пардаи асосb гузаштан пардаи ла[мдори худро нест карда, пайкари [уxайра[ои
э[соскунандаи мeйякчадори берунb ва дохилиро и[ота карда, ташкилаи
тeрмонанди дохилb ва беруниро ба вуxуд меоранд. Шараёни серuишои лабиринтb
аз шараёни маuзи сар оuоз ёфта, пас ба шараёни узви мувозинат ва шараёни узви
шунавоb xудо мешавад. Шараёни узви мувозинат халтача[ои байзашакл ва найча[ои нимдоираро бо хун таъмин мекунад. Шараёни узви шунавоb бошад, уrдаи
морпеч, зинаи мувозинат ва пардаи асосиро бо хун таъмин мекунад. Дар таркиби
узви [алзуни морпеч раг[ои хунгард мавxуд нестанд.

Таuйироти синнусолb.

Дар

пиронсолb

хусусияти

овозгузаронb

ва

овозrабулкунb дар узв[ои шунавоb суст мешавад, чунки [уxайра[ои э[соскунанда
даври [аёти худро ба охир расонида нобуд мешаванд ва аз нав барrарор намешаванд.
СИЛСИЛАИ (СИСТЕМАИ) ДИЛУ РАГ{О
Ба силсилаи дилу раг[о дил, раг[ои хунгард ва раг[ои зулолагард дохил мешаванд. Силсилаи дилу раг[о организми одамро бо хун, бо моддаи uизоb ва [ормон[о, бо газ[о ва бо ма[сули мубодилаи модда[о таъмин мекунанд.

Раг[ои хунгард. Раг[ои хунгард силсилаи сарбастаи найча[ои rутрашон (ковокиашон) гуногун буда, вазифа[ои бо хун таъмин намудани узв[о, мубодилаи
модда[оро дар байни хуну бофта[ои атроф ва кашонидани модда[ои uизогию
газ[оро иxро мекунад.

Инкишоф. Раг[ои хунгарди ибтидоb дар синни 2-3 [афтаинаи инкишофи
xанин аз [уxайра[ои мезенхимавие, ки дар rабати девори халтаи зардb мавxуд аст,
ба вуxуд меоянд. Дар таркиби машима [ам таrрибан дар [амин ваrт аз xазирача[ои
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хунофар раг[ои хунгард [осил мешаванд. Як rисми [уxайра[ое, ки дар атрофи
xазирача[ои хунофар мавxуданд, аз [уxайра[ои марказb алоrаашонро rатъ карда
ба [уxайра[ои эндотелии раг[ои хунгарди ибтидоb мубаддал мешаванд.
{уxайра[ои дар маркази xазирача[ои хунофар xойгирбуда доирашакл шуда,
тахсис меёбанд ва ба [уxайра[ои ибтидоии хун мубаддал мешаванд.
{уxайра[ои мезенхимавие, ки дар атрофи раг[ои хунгард мавxуданд тахсис
ёфта, ба [уxайра[ои адвентитсии раг[ои хунгард ва фибробласт[ое, ки моддаи байни[уxайравb [осил мекунанд, мубаддал мешаванд. Дар организми xанин [ам
раг[ои хунгард аз [уxайра[ои мезенхимавb [осил мешаванд. Дар охир[ои [афтаи 3юми инкишофи xанин раг[ои хунгарди пайкари xанин бо раг[ои хунгарди узв[ои
uайриxанинb пайваст мешаванд. Инкишофи ояндаи раг[ои хунгард дар организми
xанин аз фишори хун, суръати [аракати хун ва бо хун таъмин шудани узв[о
вобастагb дорад.

Тасниф ва хусусият[ои умумии раг[ои хунгард. Дар байни раг[ои хунгард
шараён[о (артерия[о), шараёнча[о (артериола[о), мeйраг[о, варидча[о (венула[о),
варид[о(вена[о) ва васлкунандаи шараён[ою варидча[оро фарr мекунанд.
Раг[ои хунгарде, ки хуни аз оксиген бойро аз дил ба узв[о мебаранд (ба uайр
аз шараёни шуш) шараён ном дорад. Раг[ои хунгарде, ки хуни кам оксигендорро аз
таркиби узв[о ба дил мебаранд (ба uайр аз вариди шуш), варид ном доранд.
Мeйрагча[о раг[ои хунгарди шараёниро бо варид[о пайваст мекунанд, ба истиснои
тeр[ои мeъxизаосор, ки мeйраг[о дар байни ду шараёнча[о (масалан, дар тeпча[ои
гурда) xой гирифтааст.
ШАРАЁН{О

Тасниф. Шараён[оро аз xи[ати сохти махсусашон ба шараён[ои навъи
чандирb, шараён[ои мушакb ва шараён[ои омехта (мушакию чандирb) xудо мекунанд.
Девори раг[ои хунгарди шараёнb ва варидb аз се парда: аз пардаи дохили
(андарунпарда), пардаи мобайнb (мушакпарда) ва пардаи берунb (рeйпарда) иборат
аст. Вобаста аз вазифа uафсии парда[ои девори раг[ои хунгард як хел нестанд.

Шараёни навъи чандирb. Ба ин навъи раг[ои хунгард аб[ар (аорта) ва шараёни шуш дохил мешаванд. Аз дохили ин раг[о хун бо фишори баланд (120-130 мм.
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сутунчаи симоб) ва бо суръати тез (0,5-1,3 м.сония) [аракат мекунад. Шараён[ое, ки
ковокии калон доранд, вазифаи хункашониро иxро мекунанд.
Барои мисол сохти rабати девори аб[арро (аортаро) дида мебароем, ки он ба
раг[ои хунгарди навъи чандирb дохил мешавад (наrшаи 201).
Андарунпардаи аб[ар аз як rабат [уxайра[ои эндотелb, rабати зери эндотелb
ва uишои чандирии дохилb иборат аст. {уxайра[ои эндотелb дар сат[и беруни
uишои асосb xойгир буда, шакл ва андозаи гуногун доранд. Баъзан [уxайра[ои
эндотелb 500 мкм дарозb ва 150 мкм васеъгb доранд. Дар таркиби ситоплазмаи
[уxайра[ои эндотелb тeри эндоплазмагb суст инкишоф ёфтааст, лекин митохондрия[о дар таркиби як [уxайра то ба 700 адад мерасад.
Rабати зери эндотелb аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат аст.
Дар таркиби ин бофта [уxайра[ои xавони камтахсисшудаи ситорашакл ни[оят бисёранд. Дар таркиби ин rатаб [уxайра[ои ало[ида – ало[ида xойгиршудаи мушаки
суфта низ [астанд. Дар rисми чуrуртари rабати зериэндателb тор[ои печ дар печи
чандирb xойгир шудаанд.
Мушакпардаи аб[ар аз миrдори зиёди (40-50) uишо[ои сарбастаи чандирb,
ки дар байнашон [уxайра[ои мушаки суфта xойгиранд, ташкил шудааст. Ин гуна
сохти мушакпарда девори аб[арро ни[оят чандир карда, фишори баланди хунро
паст мекунад.
Рeйпардаи аб[ар аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок ташкил ёфтааст
ва дар таркиби он миrдори зиёди тор[ои шилмди[анда ва нах[ои чандирb мавxуд
аст.
Он тор[о рeйпардаи раг[ои хунгардро аз ни[оят васеъшавb ва даридану кафидан му[офизат мекунад. Дар таркиби мушакпарда ва рeйпарда ва [амчунин дар
rабати девори раг[ои калони хунгард раг[ои uизоди[анда (раг[ои хунгарди раг[о)
ва тор[ои асаб мавxуданд, ки он[о rабати девори ин раг[оро бо uизо ва бо тор[ои
асаб таъмин мекунанд.

Шараёни мушакию чандирb. Ин намуди шараён[о бо сохт ва вазифаи махсуси худ дар байни раг[ои хунгарди навъи мушакb ва навъи чандирb xойи мобайниро
ишuол мекунанд. Ба ин намуди раг[ои хунгард шараёни хоб ва шараёни зери
rулфак дохил мешаванд. Андарунпардаи ин раг[о аз [уxайра[ои эндотелие, ки дар
сат[и берунии uишои асосb xойгир аст ва аз rабати зери эндотелию uишои чандирии дохилb таркиб ёфтааст. Uишои чандирии дохилb дар сар[ади андарунпарда ва
мушакпарда xойгир шудааст.
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Наrшаи 201. Шараёни навъи чандирb. Аб[ар (аорта). 1- андарунпарда; 2- мушакпарда; а-uишо[ои
чандирb; б- тор[ои мушаки суфта; в-раг[ои uизоди[анда; г-[уxайра[ои чарбb; 3-рeйпарда (пардаи
адвентитсb).
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Мушакпардаи ин шараён[о аз [уxайра[ои мушаки суфта ва тор[ои чандирb
иборат аст. Дар байни [уxайра[ои мушаки суфта ва тор[ои чандирb миrдори ками
[уxайра[ои фибробласт ва тор[ои шилмди[анда низ мавxуданд.
Рeйпарда ба ду rабат таrсим мешавад: rабати дохилb, ки дар таркибаш
[уxайра[ои мушаки суфтаи ало[ида – ало[ида xойгирифта дорад. Rабати берунb аз
дастаи тор[ои шилмди[анда, нах[ои чандирb ва [уxайра[ои бофтаи пайвасткунанда иборат аст, ташкил ёфтааст. Дар таркиби ин парда раг[ои хунгарди раг[о (раг[ои
uизоди[анда) ва тор[ои асаб мавxуданд.

Шараёни навъи мушакb. Ба ин навъи шараён[о шараён[ои ковокиашон миёна
ва хурд (шараён[ои бадан, шараён[ои дасту пой[о ва шараён[ои узв[ои дохилb)
дохил мешванд (наrшаи 202).

Наrшаи 202. Наrшаи сохти девори шараён ва вариди ковокиашон миёна. А - аз тарафи чап шараён,
аз тарафи рост варид: I-андарунпарда; 1-[уxайра[ои эндотелb; 2-uишои асосb; 3-rабати зери
эндотелb; 4-uишои чандирии дохилb; II-мушакпарда; 5-[уxайра[ои мушаки суфта; 6-тор[ои
чандирb; 7-тор[ои шилмди[анда; III-рeйпарда; 8-uишои чандирии берунb; 9-бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок; 10-раг[ои uизоди[анда.
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Дар таркиби rабати девори ин гуна шараён[о [уxайра[ои мушаки суфта бисёртар мушо[ида мешаванд. {уxайра[ои мушаки суфта кашиш хeрда, узв[оро бо
хун таъмин ва танзим мекунанд.
Андарунпардаи шараёни навъи мушакb аз [уxайра[ои эндотелb, uишои
асосb, rабати зери эндотелb ва аз uишои чандирии дохилb ташкил шудааст.
{уxайра[ои эндотелb дар сат[и берунии uишои асосb якrатора xойгир шудаанд.
Rабати зери эндотелb аз нах[ои чандирию тор[ои шилмди[анда ва [уxайра[ои
камтахсисшудаи бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок ташкил шудааст. Rабати
зери эндотелb дар шараён[ои ковокиашон миёна ва калон наuз инкишоф ёфтааст.
Дар rабати девори шараён[ои ковокиашон хурд ин rабат нисбатан суст инкишоф
ёфтааст. Аз беруни rабати зери эндотелb uишои чандирии дохилb xойгир аст, ки он
бо rабати зери эндотелb пайваст аст.
Мушакпардаи шараён[ои навъи мушакb аз [уxайра[ои мушаки суфта, ки
[алrашакл xойгиранду дар байни он[о тор[ои шилмди[анда ва нах[ои чандирb
xойгиранд, сохта шудааст (наrшаи 203).

Наrшаи 203. Сохти девори шараёни навъи мушакb. 1-андарунпарда; 2-uишои чандирии дохилb;
3-мушакпарда; 4-uишои чандирии берунb; 5-рeйпарда; 6-раг[ои uизоди[анда.

{амин тавр, сохти мушакпарда девори шараён[оро чандир мекунад ва муста[кам ниго[ медорад. Дар байни мушакпарда ва рeйпарда uишои чандирии берунb
мавxуд аст. Uишои чандирии берунb нисбат ба uишои чандирии дохилb тунуктар
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буда, дар шараён[ои ковокиашон хурд uишои чандирии берунb на он rадар намоён
мебошад. Рeйпарда аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат аст.
Дар таркиби рeйпарда [амеша тор[ои асаб ва раг[ои uизоди[анда мавxуданд,
ки он[о rабати девори шараён[оро бо uизо ва бо тор[ои асаб таъмин мекунанд.

Силсилаи раг[ои хунгарди хурди кeто[тарин. Ба ин силсилаи раг[ои хунгард
шараёнча[о, мeйраг[о ва варидча[о дохил мешаванд. Вобаста ба вазифаи узв rутри
раг[ои хунгард, xойгиршавии раг[о ва миrдори раг[ои хунгард гуногун мешаванд.
Дар дохили раг[ои хунгарди хурди кeто[тарин [уxайра[ои хун захира мешаванд.
Баъзан аз дохили раг[ои хунгарди хурд тан[о хунобаи (плазмаи) хун мегузарад.

Шараёнча[о (артериола[о). Шараёнча[о раг[ои хунгарди намуди мушакb мебошанд. Rутри ин раг[ои хунгард аз 50 то 100 мкм-ро ташкил мекунад (наrшаи
204). Шараёнча[о аз як тарафашон бо шараён[о алоrаманд буда, аз тарафи муrобил
ба мeйраг[о мубаддал мешаванд.
Rабати девори шараёнча[о [ам аз се парда иборатанд, лекин ин се парда
ни[оят суст инкишоф ёфтаанд. Андарунпарда аз як rабат [уxайра[ои эндотелb,
uишои асосb, rабати нозуки зериэндотелb ва uишои чандирии дохилb иборат аст.
Мушакпарда аз 1-2 rабат [уxайра[ои мушаки суфта, ки [алrашакл xой гирифтаанд,
иборат аст. Дар байни [уxайра[ои мушаки суфтаи шараёнча[о миrдори ками
нах[ои чандирb мавxуданд. Дар rабати девори шараёнча[о uишои асосии дохилb
мавxуд буда, uишои асосии берунb мавxуд нест. Рeйпарда аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат аст.
И.М. Сеченов шараёнча[оро аз xи[ати вазифа [амчун танзимкунандаи силсилаи раг[ои хунгард шуморидааст, чунки бо хун таъминшавии узв[о аз
кашишхeрии [уxайра[ои мушаки суфтаи девори шараёнча[о вобаста аст.

Мeйраг[о (капилляр[о). Раг[ои хунгарди хурди кeто[таринро мeйраг[о меноманд. Миrдори мeйраг[о дар таркиби узв[о ни[оят бисёранд ва rутр[ои гуногун
доранд. Миrдори мeйраг[о аз вазифаи узв вобастагb дорад. Масалан, дар таркиби
мушаки арзрахи бадан, дар таркиби дастаи тор[ои асаб ва дар таркиби шуш
мeйраг[ои хурдтарин, ки rутрашон аз 4,5 то 6-7 мкм-ро ташкил мекунад, мавxуд
аст. Мeйрагча[ои калонтар, ки rутрашон 7-11 мкм аст, дар таркиби пeст ва дар таркиби луобпардаи узв[о вомехeранд.
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Наrшаи 204. Сохти раг[ои хунгарди хурди кeто[тарин. 1- мeйраг; 2-шараёнча; 3–варидча; 4–[астаи
(ядрои) [уxайраи эндотелb; 5-[астаи (ядрои) [уxайраи адвентитсb; 6-[астаи (ядрои) [уxайра[ои
мушаки суфта; 7-[астаи (ядрои) [уxайра[ои бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок.

Дар

таркиби

узв[ои

хунофар,

дар

таркиби

баъзе

uадуд[ои

тарашшe[от[осилкунандаи дохилb мeйраг[ое xойгиранд, ки 20-30 мкм rутр доранд
ин гуна мeйраг[оро синусоид[о меноманд.
Дар таркиби бисёр узв[о мeйраг[о печутоб хeрда, тeршакл ва [алrашакл
(дар таркиби пeст, дар тeбча[ои гурда) мешаванд. Дар мeйраг[ое, ки [алrашакл
[астанд, rисм[ои шараёнb ва варидиро фарr мекунанд. Rутри rисми шараёнb ба
rутри эритросит[о баробар аст. Rисми варидии он[о бошад, хурдтар мебошад.
Миrдори мeйраг[о дар таркиби [ар як узв якхел нестанд. Масалан: дар 1 мм2 мушаки арзрахи устухонбанди одам аз 1400 то 2000 адад, дар [амин rадар сат[и пeст то
40 адад мeйраг[о мавxуданд. Дар таркиби [ар як бофта таrрибан 50 фоиз
мeйрагча[о вазифаи худро муваrrатан иxро намекунанд.
Аз дохили ин гуна мeйрагча[о [уxайра[ои хун намегузаранд, леник аз дохили он[о хунобаи (плазмаи) хун мегузарад. Миrдори мeйрагча[ои кор иxрокунанда
аз фаъолияти узв[о вобаста аст. Дар rабати девори мeйраг[о се пардаи тунукро
фарr мекунанд. Андарунпарда аз як rатор [уxайра[ои эндотелие, ки дар сат[и бе-
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рунии uишои асосb xойгиранд, иборат аст. «Мушакпарда» аз [уxайра[ои
переситие, ки бо uишои асосb пайваст [астанд, иборат аст. Рeйпарда аз [уxайра[ои
адвентитсию тор[ои борики шилмди[анда, ки дар дохили моддаи асосии бешакли
бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок xойгиранд, таркиб ёфтааст.
Сат[и дохилии андарунпардаи мeйраг[оро як rабат [уxайра[ои бисёрпа[лe
(эндотелb), ки дар сат[и болои uишои асосb xойгиранд, рeйпeш мекунанд. Ядрои
([астаи) ин [уxайра[о байзашакл мебошанд. {уxайра[ои эндотелb андозаи гуногун
доранд. Баъзе [уxайра[ои эндотелии калони дароз 175 мкм андоза доранд. Uайр аз
ин боз [уxайра[ои эндотелие [астанд, ки он[о 5-8 мкм андоза доранд.
Uафсии ин [уxайра[о [ам як хел нестанд. {уxайра[ое [астанд, ки 200 нм ва
[уxайра[ое низ вомехeранд, ки 3-5 мкм uафсb доранд. {уxайра[ои эндотелии
мeйраг[о бо [амдигар зич xойгир буда, монанди rулфак[о пайвастагb [осил мекунанд. {уxайра[ои эндотелb ба самти [аракати хун xойгир гашта, бо сафеда рeйпeш
шудаанд. Дар назди ин [уxайра[о [уxайра[ои пиноситозb мавxуданд, ки он[о модда[ои uизоиро мегузаронанд. Узввора[о дар ситоплазмаи ин гуна [уxайра[о нисбатан кам мебошанд ва он[о дар атрофи [аста (ядро) xойгир шудаанд. Дар таркиби
ситоплазмаи [уxайра[ои эндотелb тор[ои нозуки шилмди[анда, ки 5 нм uафсb доранд, вомехeранд. Ин тор[ои нозук пайкари (скелети) [уxайра[оро ба вуxуд оварда, ба xойивазнамоии узввора[о ёрb мерасонанд. Дар сат[и озоди [уxайра[ои
эндотелb микропурзача[о [астанд, ки он[о сат[и [уxайра[оро васеъ мекунанд.
Мeйраг[о вобаста аз он ки дар таркиби кадом узв вомехeранд, сохти гуногун
доранд. Мeйрагча[ое, ки дар таркиби тeбча[ои гурда ва дар таркиби uадуд[ои
тарашшe[от[осилкунандаи дохилb вомехeранд, ситоплазмаи [уxайра[ои эндотелb
rисман тунук [астанд. Мeйрагча[ое, ки дар таркиби испурч ва xигар [астанд, дар
байни [уxайра[ои эндотелb ва uишои асосиашон сeрохи[о доранд. Rисм[ои тунукшудаи [уxайра[ои эндотелb ва сурохи[ои байни [уxайра[ои эндотелb, инчунин
сeрохи[ои uишои асосb ба гузаштани молекула[ои калон аз rабати девори
мeйраг[о ёрb мерасонанд.
Uишои асосии мeйраг[о аз тор[ои шилмди[анда, ки 30-35 нм uафсb доранд,
иборат аст. Ин uишои асосb вазифаи гуногунро иxро мекунад. Uишои асосие, ки дар
таркиби мeйраг[ои маuзи сар ва дар таркиби мeйраг[ои uадуд[ои болои гурда
мавxуданд, дар таркибашон ферменти АТФ- аза доранд, ки он[о дар мубодилаи
модда[о фаъолона иштирок мекунанд ва ба воситаи ин uишои асосb xунба аз як
[уxайра ба [уxайраи дигар мегузаранд.

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

322

Перисит[о. Перисит[о яке аз навъ[ои [уxайра[ои бофтаи пайвасткунандаи
нахдори ковок буда, сершоха мебошанд ва ба воситаи шоха[ояшон мeйраг[оро
и[ота кардаанд. Миrдори перисит[о дар таркиби тамоми мeйраг[ои организми
одам як хела нестанд. Ба пайкари [уxайра[ои периситии баъзе мeйраг[о, тор[ои
асаб пайваст [астанд, ки ин тор[ои асаб ковокии мeйраг[оро танзим мекунанд.
{уxайра[ои адвентитсb [уxайра[ои камтахсисшуда мебошанд, ки дар атрофи перисит[о ва дар таркиби моддаи асосии бешакли бофтаи пайвасткунандаи нахдори
ковок xойгиранд.
Мeйраг[о асосан вазифаи мубодилаи модда[оро дар байни хун ва бофта[о
иxро мекунанд. Дар баъзе узв[о (шуш) мeйраг[о дар мубодилаи газ[о (дар байни
хун ва [авои дохили [убобча[ои шуш) низ иштирок мекунанд. Рeйпардаи мeйраг[о
аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок, ташкил шудааст.
Таuйирёбии ковокии мeйраг[о аз фишори хун, аз фаъолияти перисит[о ва аз
фаъолияти [уxайра[ои мушаки суфтаи шараёнча[о ва варидча[о вобаста аст. Rутри
мeйраг[ои rисми варидb нисбат ба rутри мeйраг[ои rисми шараёни 1,5 – 2 маротиба васеътар мебошад.

Варидча[о (венула[о). Се намуди варидча[о: варидча[ои пасимeйрагb, варидча[ои xамъкунанда ва варидча[ои намуди мушакиро фарr мекунанд. Варидча[ои намуди пасимeйрагb 8-30 мкм rутр доранд ва бо сохти худ ба сохти
мeйраг[ои rисми варидb монанд [астанд. Дар rабати девори ин гуна варидча[о
миrдори перисит[о бисёртар мебошанд.
Варидча[ои намуди xамъкунанда 30-50 мкм rутр дошта, дар rабати деворашон [уxайра[ои ало[ида – ало[ида xойгиршудаи мушаки суфта доранд ва
рeйпардаашон наuзтар намоён аст. Варидча[ои намуди мушакb 50-100 мкм rутр доранд. Дар rабати девори ин гуна варидча[о як ё ду rабат [уxайра[ои мушаки суфта
мавxуданд, ки мушакпардаро ба вуxуд меоварад. Рeйпардаи ин намуди варидча[о
наuз инкишоф ёфтаанд. Лейкосит[о ба воситаи rабати девори варидча[ою мeйраг[о
аз таркиби хун ба таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок метавонанд гузаранд. Хун аз ковокии варидча[о дар 1 сония 1-2 мм [аракат мекунад. Дар дохили варидча[о фишори хун то ба 10 мм сутунчаи симоб баробар аст. Девори ин варидча[о
rобилияти чандирb доранд ва аз [амин сабаб, он[о васеъ мешаванд. Дар дохили ин
варидча[о як миrдор хун захира мешавад.
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Васлкунандаи шараёнчавию варидb. Васлкунандаи шараёнчавию варидb хуни
шараёниро бе иштироки мeйраг[о ба варид[о мегузаронанд. Ин гуна васлкунанда[о
rариб дар таркиби тамоми узв[ои одам вомехeранд. Rутри он[о аз 30 то 500 мкм
буда, то 4 мм дарозb доранд ва дар як сония 2-12 маротиба кашиш мехeранд.
Ду гурe[и васлкунанда[ои шараёнчавию варидиро фарr мекунанд: васлкунандаи шараёнчавию варидии махсусшуда (аз дохили ин гуна васлкунанда[о тан[о
хуни тоза шараёнb мегузарад) ва васлкунанда[ои шараёнчавию варидии махсуснашуда (аз дохили ин гуна васлкунанда[о хуни омехта мегузарад). Васлкунанда[ои
шараёнчавию варидии махсусшуда вобаста ба сохташон ба ду гурe[и хурд xудо
мешаванд: а) васлкунанда[ои шараёнчавию варидии оддb; б) васлкунанда[ои шараёнчавию варидb, ки дар таркибашон унсур[ои кашишхeранда доранд.
Васлкунанда[ои шараёнчавию варидии оддb ба тавассути кашишхeрии мушакпардаи шараёнча[о хунро ба [аракат медароранд. Васлкунанда[ое, ки унсур[ои
кашишхeранда доранд, аз гурe[и якум бо он фарr мекунанд, ки он[о дар rабати
зериэндотелb болиштак[ои махсуси мушакb доранд (он болиштак[о аз [уxайра[ои
мушаки суфта сохта шудааст ва тулонb xойгиранд). Васлкунанда[ои шараёнчавию
варидии махсуснашуда бо ёрии мeйрагча[о шараёнча[оро бо варидча[о пайваст мекунанд. Аз [амин сабаб, хуни аз дохили ин гуна раг[ои хунгард мегузаштагb омехта мебошанд.
Пайвастагии силсилаи шараёнb бо силсилаи варидb бе иштироки мeйраг[о
ба амал меояд, ки ин тавр пайвастаги[о барои танзими [аракати хун дар узв[о ва
дар танзими фишори хун а[амияти ни[оят калон дорад.

ВАРИД{О (ВЕНА{О)
Варид[о узв[ое мебошанд, ки аз дохили он[о хун ба самти муrобили хуни
шараёнb [аракат мекунад. Аз таркиби узв[о баромадани хун аз варидча[ои
пасимeйрагb оuоз меёбад. Фишори хун дар варидча[о 15-20 мм сутунчаи симобb
буда, суръати xоришавии хун дар як сония ба 10 мм баробар аст.
{уxайра[ои мушаки суфта rабати девори варид[ои пой[о нисбат ба
[уxайра[ои мушаки суфтаи rабати девори варид[ои дасту гардан ва сар наuзтар инкишоф ёфтаанд. Дар rабати девори бисёр варид[о [алrамушак[о (клапан[о) мавxуд
[астанд, ки он[о му[сули андарунпардаи варид[о мебошанд. Варид[ои маuзи сар,
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варид[ои пардаи маuзи сар, варид[ои узв[ои дохилb [алrамушак надоранд. Вобаста
ба миrдори [уxайра[ои мушаки суфта дар rабати девори варид[о он[оро ба ду
гурe[ xудо мекунанд: 1-ум варид[ои навъи мушакдор; 2-юм варид[ои навъи бемушак. Варид[ои навъи мушакдор, дар навбати худ, ба варид[ои мушак[ояш суст,
миёна ва наuз инкишофёфта xудо мекунанд. Дар rабати девори варид[о [ам, чун
дар rабати девори шараён[о се парда: андарунпарда, мушакпарда ва рeйпардаро
фарr мекунанд. Лекин ин се парда дар таркиби тамоми варид[ои бадани одам сохти
якхела надоранд.

Ба варид[ои навъи бемушак - варид[ои парда[ои сахт ва нарми маuзи сар, варид[ои шабакаи чашм, варид[ои устухон[о, варид[ои испурч ва варид[ои [амро[ак
дохил мешаванд. Рeйпардаи ин варид[о бо бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки
узв[о зич васл шудаанд ва аз ин сабаб ин варид[о фишурда намешаванд ва хун бо
осонb аз дохили он[о мегузарад.

Варид[ои навъи мушакдор. Варид[ое, ки дар rабати девори он[о унсур[ои
мушаки суфта суст инкишоф ёфтаанд, аз xи[ати андозаи ковокии rутрашон гуногун
мешаванд. Ба ин гуна варид[о варид[ое, ки ковокии rутрашон хурд ва миёна (то 1-2
мм) [астанд, дохил мешаванд. Масалан варид[ои rисми болои бадан варид[ои гардан, варид[ои рeй ва варид[ои бадан дохил мешаванд. Дар ин гуна варид[о хун бо
фишори паст [аракат мекунад. Rабати девори ин навъи варид[о нисбат ба шараён[ое, ки [амин хел андозаи rутр доранд, тунуктар мебошанд, чунки дар rабати девори ин гуна варид[о [уxайра[ои мушаки суфта камтар мебошанд.
Дар варид[ое, ки ковокии rутри хурд ва ковокии rутри миёна доранду
[уxайра[ои мушаки суфта суст инкишоф ёфтаанд, rабати зери эндотелb на он rадар
намоён аст ва мушакпардаи он[о тунуктар мебошад. Дар баъзе варид[ои хурд, масалан, дар варид[ои узв[ои [озима мушакпарда аз [уxайра[ои мушаки суфта, ки
ало[ида – ало[ида xой гирифтаанд, ташкил шудааст. Аз ин xи[ат ин гуна варид[о
метавонанд васеъ шаванд ва хуни зиёдеро дар ковокии худ ниго[ доранд ва вазифаи
анбори хунро иxро мекунанд.
Ба варид[ои ковокии rутрашон калон, ки дар он[о унсур[ои мушаки суфта
суст инкишоф ёфтаанд, вариди rисми болои бадан дохил мешавад, ки дар он хун бо
вазни хусусии худ [аракат карда ба дил дохил мешавад. Ба варид[ое, ки ковокии
rутри миёна доранду мушаки суфта на он rадар инкишоф ёфтааст, вариди китф мисол шуда метавонад. Дар ин гуна варид[о [уxайра[ои эндотелии андарунпарда нис-
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бат ба [уxайра[ои эндотелии шараён[ое, ки [амин хел rутр доранд хурдтар мебошанд. Rабати зериэндотелb аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок сохта шудааст. Андарунпардаи ин гуна раг[о дастго[и [алrашакл ба вуxуд меоваранд ва дар
таркиби худ [уxайра[ои мушаки суфтаи ало[ида – ало[ида xойгиршударо доранд.
Дар ин гуна варид[о uишои чандирии дохилb мавxуд нест. Лекин дар байни андарунпарда ва мушакпарда нах[ои чандирb мавxуданд.
Мушакпардаи ин гуна варид[о нисбат ба мушакпардаи шараён[ое, ки чунин
андозаи rутр доранд, тунуктар мебошанд (наrшаи 205). Бо наrшаи 202 муrоиса намоед.

Наrшаи 205. Сохти варид (вена). 1 – андарунпарда; 2 мушакпарда; 3- рeйпарда; 4- раги хунгарди
uизоди[анда.

Дар rабати девори ин навъи варид[о uишои чандирии берунb низ мавxуд
нест. Рeйпарда дар ин навъи варид[о наuз инкишоф ёфтааст ва андозаи рeйпарда
нисбат ба андозаи мушакпарда 2-3 маротиба uафстар аст.
Uайр аз ин, дар таркиби рeйпарда [уxайра[ои мушаки суфтаи ало[ида –
ало[ида xойгиршуда вомехeранд. Ба варид[ое, ки дар он[о унсур[ои мушаки суфта
наuз инкишоф ёфтаанд, варид[ои калони rисми поёнии бадан ва пой[о дохил мешаванд. Дар ин навъи варид[о дар таркиби [ар се пардаи девори он[о даста[ои мушаки суфта мушо[ида мешаванд. Дар таркиби андарунпарда ва рeйпарда даста[ои
мушаки суфта ба самти дарозии раг[о ва дар мушакпарда [алrашакл xойгир
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даанд. Ба ин навъи варид[о вариди рон мисол шуда метавонад. Андарунпардаи ин
навъи варид[о аз rабати эндотелb ва rабати зериэндотелb иборатанд. Ин варид[о
uишои чандирии дохилb надоранд, лекин ба xои он нах[ои чандирb мавxуданд.
Андарунпардаи вариди рон [алrамушак (клапан) ба вуxуд меоварад, ки он [амчун
чин[ои тунук вомехeранд. {алrамушак[ои варид[о барои ба дил равон шудани хун
ёрb мерасонанд ва намегузоранд, ки хун ба аrиб баргардад.
Мушакпардаи вариди рон аз даста[ои [уxайра[ои мушаки суфта, ки
[алrашакл xойгир шудаанд, иборат мебошад. Рeйпарда аз бофтаи пайвасткунандаи
нахдори ковок сохта шудааст. Дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок
даста[ои мушаки суфта тeлонb xойгир шудаанд.

Зулолараг[о (лимфараг[о). Зулолараг[о як rисми силсилаи зулолавиро ташкил мекунанд, ки ба ин силсила зулолагире[[о низ дохил мешаванд. Вобаста ба вазифа зулолараг[о ба раг[ои хунгарди хурди борик алоrаи зич доранд. Моеъи дар
байни бофта[о [осил шуда асосан дар [амин rисм ба зулолараг[о дохил мешаванд.
Лимфосит[о аз таркиби раг[ои хунгарди хурди борик ба воситаи зулолараг[ои хурд
ба таркиби зулолагире[[о ва аз таркиби зулолагире[[о боз ба дохили раг[ои хунгарди хурди борик дохил мешаванд.

Таснифи зулолараг[о. Дар байни зулолараг[о зулолараг[ои хурди борик, зулолараг[ои дохилиузвию беруниузвиро фарr карда мешавад.

Зулолараг[ои хурди борик. Зулолараг[ои хурди борик rисми оuозёбии силсилаи зулолавиро ташкил мекунанд. Моеъи байни бофта[о, баъзе модда[ое, ки дар
натиxаи мубодилаи модда[о [осил шудаанд баъзе [иссача[ои бегонаю микроорганизм[о, ки ба таркиби бофта[о дохил шудаанд, асосан дар [амин rисм ба таркиби
зулолараг[ои хурди борик дохил мешаванд. Ба воситаи маxрого[[ои зулолавb
[уxайра[ои варами саратон [ам метавонад, ки ба узв[ои дигар гузаранд. Як тарафи
зулолараг[ои хурди борик сарбаста буда, он[о аз як rатор [уxайра[ои эндотелb сохта шудаанд. Кутри зулолараг[ои хурди борик нисбат ба rутри раг[ои хунгарди
хурди борик якчанд маротиба калонтар мебошанд. {уxайра[ои эндотелие, ки андарунпардаи девори зулолараг[ои хурди борикро ташкил мекунанд, нисбат ба
[уxайра[ои эндотелии раг[ои хунгарди хурди борик [аxман 3 - 4 маротиба калонтар
мебошанд. Дар rабати девори зулолараг[ои хурди борик uишои асосb ва перисит[о
мавxуд нестанд.
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Зулолараг[ои дохилиузвию беруниузвb. Хусусияти фарrкунандаи ин гуна зулолараг[о дар он аст, ки дар дохили андарунпардаи он[о [алrамушак[о (клапан[о)
мавxуд буда, рeйпардаи он[о наuз инкишоф ёфтаанд. Дар он rисме, ки
[алrамушак[о xойгиранд, rабати девори зулолараг[о ба таври кузачашакл васеъ
мешавад. Аз xи[ати сохт rабати девори зулолараг[о ба rабати девори варид[о хеле
монанд [астанд.
Зулолараг[о аз xи[ати андозаи rутрашон ба зулолараг[ои хурд, ки 30 – 40
мкм rутр доранд дар дохили узв[о xойгир шудаанд. Rабати девори он[о тан[о аз як
rатор [уxайра[ои эндотелb ва аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковокии тунук
сохта шудааст. Rабати девори зулолараг[ои rутрашон (аз 0,2 мм калонтар) миёна ва
калон, [амчун варид[о аз се парда (андарунпарда, мушакпарда ва рeйпарда) сохта
шудаанд.

Бо хун ва тор[ои асаб таъминшавии раг[о. Тамоми раг[ои хунгарди rутрашон
калону миёна барои ба uизо таъмин намудани худ силсилаи махсуси бо хун
таъминнамоb доранд, ки онро раг[ои uизоди[анда ё ин ки “раг[ои хунгарди раг[о”
меноманд. Ин раг[ои uизоди[анда ба rабати девори раг[ои хунгард хуни шараёнb
(артериявb) меоранд. Раг[ои uизоди[анда то мушакпардаи раг[ои хунгард гузашта,
рeйпарда ва мушакпардаро бо uизо ва оксиген таъмин мекунанд. Андарунпарда бошад, uизо ва оксигенро аз хуни аз дохили раг[о мегузаштагb ба воситаи rабати пардаи нимнофиз бо усули таровиш xаббида мегиранд. Дар варид[о бошад, раг[ои
uизоди[анда [ар се пардаи девори варид[оро бо uизо таъмин мекунанд. Дар rабати
девори шараён[о ва варид[о uайр аз раг[ои uизоди[анда боз зулолараг[о
мавxуданд. Rабати девори раг[ои хунгард ва зулолагард бо системаи асаби наботb
(вегетативb) таъмин шудаанд. Тор[ои асаби наботb аз rабати девори раг[о гузашта,
[ар се пардаи девори раг[ои хунгардро бо тор[ои асаб таъмин мекунанд. Аз xи[ати
сохт тор[ои асабе, ки дар таркиби rабати девори раг[о вомехeранд, ла[мнок
(миелинb) ва бела[м (бемиелинb) мебошанд.

Таuйирот[ои синнусолии раг[о. Сохти rабати девори раг[ои хунгард дар давоми тамоми [аёти одам бетанаффус таuйир меёбад. Дар натиxаи таъсири фаъолияти кории [аррeзаи одам инкишофи раг[о таrрибан дар синни 30 – солагb ба охир
мерасад. Баъд аз 30 – солагb дар rабати девори раг[ои хунгард тору нах[ои бофтаи
пайвасткунандаи нахдори ковок зич ва uафс мешаванд. Дар таркиби девори шара-
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ён[ои навъи чандирb ин раванд нисбат ба дигар навъи шараён[о зиёдтар мушо[ида
карда мешавад. Дар таркиби rабат[ои андарунпарда ва мушакпардаи раг[ои хунгард гликозаминогликан[ои сулфатнокшуда xамъ мешаванд, ки ин модда[о ба тору
нах[осилшавb оварда мерасонад. Пас аз синни 60-70 солагb дар rабати андарунпардаи тамоми раг[ои навъи шараёнb тор[ои шилмди[анда uафс мешаванд ва дар
натиxаи uафсшавии ин гуна тор[ои андарунпардаи шараён[ои rутрашон калон аз
xи[ати андоза ба мушакпардаи шараён[ои rутрашон миёна баробар мешаванд. Дар
шараёни rутрашон хурд ва миёна андарунпарда камтар uафс мешавад. Uишои чандирии дохилии шараён[о дар пиронсолb тунук шуда, ба rисм[о таrсим мешавад.
{уxайра[ои мушаки суфтаи мушакпардаи раг[ои хунгард [аxман хурд шуда, пажмурда мешаванд. Тор[ои чандирb ба rисм[о xудо шуда, ба uурeшача[о мубадал
мешаванд ва пас [ал (нест) мешаванд. Тор[ои шилмди[анда бошанд, баръакс, uафс
шуда, зичтар xойгир мешаванд.
Дар андарунпарда ва мушакпардаи шараёни одамони пиронсол [уxайра[ои
мушаки суфта тулонb xойгир мешаванд. Таuйирот[ои синнусоли варид[о ба
таuйирот[ои синнусоли шараён[о монандb доранд.

Таxдид. Раг[ои хунгард ва зулолагард rобилияти зиёди таxдид доранд.
Барrароршавии rисми осебдидаи rабати девори раг[ои хунгард аз инкишофи
[уxайра[ои эндотелb оuоз меёбанд. Дар рeзи 2-юми пас аз осеб дидан дар rисми
осебдида

таrсимшавии

[уxайра[ои

эндотелb

мушо[ида

карда

мешавад.

{уxайра[ои мушаки суфта нисбат ба унсур[ои дигари бофта[о сусттар барrарор
мешаванд. Барrароршавии [уxайра[ои мушаки суфта дар натиxаи таrсимшавии
миосит[о ва дар натиxаи таrсимшавии миофибробласт[о ба амал меояд. Унсур[ои
чандирb суст барrарор мешаванд. Аз нав ба вуxудоии мeйраг[о дар натиxаи варам
кардани [уxайра[ои эндотелии шараёнча[о (артериола[о) ва варидча[о (венула[о)
ба амал меоянд. Дар rисми варам кардаи раг[ои хунгард [уxайра[ои эндотелb
таrсим шуда, муuxача[оро ба вуxуд меоранд. Дар натиxаи инкишофи муuxача[ои
эндотелb дар дохили он[о ковокb ба вуxуд меоянд. Ин гуна найча[ои сарбаста ба
муrобили якдигар инкишоф ёфта, дар охир бо [амдигар васл мешаванд. Деворчаи
байни он[о тунук шуда, [ал мешавад ва [аракати хун дар ин мeйраг[ои аз нав ба
вуxуд омада, барrарор мешавад. Пас аз осеб дидан зулолараг[о нисбат ба раг[ои
хунгард сусттар барrарор мешаванд.
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ДИЛ
Дил узви асосии организми одам мебошад, ки хунро ба [аракат медарорад.

Инкишоф. Сарчашмаи аввали пайдоиши дил дар синни 3- [афтинаи инкишофи xанин, ки [амагb 1,5 мм дарозb дорад, аз [исоби [уxайра[ои мезенхимавие, ки
дар rисми аrиби курси xанин xойгиранд аз ду тараф дар зери мезодерма xамъ мешаванд, ба амал меояд (наrшаи 206). Баъдтар ин [уxайра[ои мезенхимавии xамъ
шуда ду найча [осил карда, ба [амдигар наздик мешаванд ва дар охир ин найча[о ба
[амдигар якxоя шуда пардаи дохилии дил - эндокардро ба вуxуд меоранд. Rисми
астари мезодерма, ки ба эндокард наздик аст лав[ачаи миоэпикардиалb меноманд.
Аз ин лав[ача[о ду rисм тахсис меёбанд: rисми дохилb, ки ба эндокард наздик аст, ба зоиши миокарди дил табдил меёбад ва аз rисми берунии он лав[ача
пардаи берунии дил ба вуxуд меояд. {уxайра[ои зоиши миокард, ки он[оро кардиомиосит[о меноманд, таrсим шуда [аxман калон мешаванд ва дар синни 2мо[агии инкишофи xанин дар ситоплазмаи кардиомиосит[о миофибрилла[о пайдо
мешаванд. Дар rисми пайвастаги[ои кардиомиосит[о аввал сохти десмосомиашон
пайдо шуда, баъдтар он[о ба rурс[ои иловагb табдил меёбанд. Дар синни 2-мо[агии
инкишофи xанин дар таркиби дил силсилаи асабро[а[о пайдо мешаванд.
Инкишофи бофтаи мушаки меъдачаи чапи дил нисбат ба бофтаи мушаки
меъдачаи рости дил тезтар ба амал меояд. {алrамушак[ои (клапан[ои) дил, ки
он[оро [алrамушак[ои байни да[лезаку меъдача ва меъдачаю раг[о меноманд, асосан аз маводи эндокардии дил инкишоф меёбанд. {алrамушак[ои аб[арb (аортавb)
аз ду манбаъ пайдо мешаванд, яъне rисми аб[арb аз [алrаи фиброзb, ки бо
[уxайра[ои эндотелb рeйпeш шудааст ва rисми меъдачавb бошад аз эндокарди дил
ба вуxуд меояд.

Сохти дил. Дар rабати девори дил се пардаро фарr мекунанд: пардаи дохилb
– эндокард, пардаи мобайнb – ё ин ки мушакпарда (миокард) ва пардаи берунb –
эпикард.

Эндокард ё ин ки пардаи дохилии дил ва [алrамушак[ои (клапан[ои) дилро аз
дарун рeйпeш мекунад. Uафсии пардаи дохилии дил дар rисм[ои гуногуни дил якхела
нест. Пардаи дохилb дар rисми чапи дил, асосан дар девори байни меъдача[ои дил ва
дар rисми оuозёбии аб[ар ва шараёни шуш uафстар [астанд. Сат[и дохилии эндокард
бо як rатор [уxайра[ои эндотелb рeйпeш карда шудааст, ки ин [уxайра[о шакли бисёргуша дошта, дар сат[и болоии uишои асосb xойгиранд. Дар зери uишои асосb
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rабати зериэндотелb xойгир шудааст, ки аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок
иборат аст.
Дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок миrдори зиёди
[уxайра[ои камтахсисшуда мавxуданд. Rабати мушакию чандирb чуrуртар xой гирифтааст, ки дар он тор[ои чандирb бо [уxайра[ои мушаки суфта печутоб хурдаанд. Тор[ои чандирb дар таркиби эндокарди да[лезак[ои дил нисбат ба эндокарди
меъдача[ои дил наuзтар инкишоф ёфтаанд. {уxайра[ои мушаки суфтаи эндокард
дар rисми оuозёбии аб[ар (аорта) наuзтар инrишоф ёфтаанд ва он[о [уxайра[ои
сершоха мебошанд. Rабати аз [ама чуrуртари эндокард, ки бо мушакпарда [амсар[ад аст аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат аст. Эндокарди дил
uизоро ба усули таровиш (xаббиш) аз [исоби раг[ои хунгарди дар байни тор[ои
мушаки дил мавxуд буда, rабул мекунанд. Раг[ои хунгард дар rабати берунии эндокард низ мавxуд аст.

Наrшаи 206. Инкишофи дил. А- ду xуфти поягузории дил; Б – наздикшавии ин xуфт[о;
В - омехташавии ин xуфт[о; 1 - баргаки xанинии берунb; 2 – баргаки xанинии дохилb; 3 - абраи
мезодерма; 4 - астари мезодерма; 5 - таноби пуштb (хорда); 6 -лав[ачаи асаб; 7- сомит; 8– поягузории эндокарди дил; 9- зоиши эндотелии дил; 10 - новаи асаб; 11- болиштаки асаб; 12 - аб[ар (аорта);
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13 - маводе , ки аз он найи [озима пайдо мешавад; 14 - рeдаи пеш; 15 - дилпарда; 16 - ковокии дил;
17 - пардаи берунии дил – эпикард; 18 - миокард; 19 - эндокард; 20 - халтаи назди дил; 21 -ковокии
байни дилу халтачаи дил; 22 – тахфифёбии дилпардаи тарафи шикам.

Миокард. Мушакпардаи дил аз [уxайра[ои мушаки арзрахи дил, ки тор[оро
ба вуxуд меоранду rабат – rабат xойгиранд, таркиб ёфтааст. Дар байни тор[ои мушаки дил rабат[ои тунуки бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок, раг[ои хунгард
ва тор[ои асаб xойгиранд. Дар байни мушакпардаи дил [уxайра[ои кашишхeранда
ё ин ки кардиомиосит[о ва [уxайра[ои xунбагузаронанда, ки он[оро миосит[о меноманд, фарr мекунанд. Кардиомиосит[ои дил бо сохт ва таркиби химиёвии худ аз
[уxайра[ои xунбагузаронандаи дил фарr мекунанд (наrшаи 207).
{уxайра[ои мушаки кашишхeрандаи дил шакли дарозрeя дошта, аз 50 то 120
мкм дарозb ва 15 – 20 мкм бар доранд. Дар маркази ситоплазмаи [уxайра[о 1 ё 2
[астаи (ядрои) дарозрeя мавxуд аст. Миофибрилла[о дар ситоплазмаи кардиомиосит[о тeлонb xойгир шудаанд.

Наrшаи 207. Сохти дил. I-андарунпардаи (эндокард) дил; 1-[уxайра[ои эндотелb; 2-rабати
зериэндотелb; 3-rабати мушакию чандирb; 4-рeйпарда; II-мушакпарда (миокард); 5-[уxайра[ои
xунбагузаронанда; 6-[уxайра[ои кашишхeранда; 7-rурси иловагb; 8-rабати тунуки бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок бо раг[ои хунгард ва тор[ои асаб; III-рeйпардаи дил; 9-[уxайра[ои
мезотелb; 10-uилофи дил (перикард); 11-лав[ачаи хусусb.

Кардиомиосит[ои меъдача[ои дил устувоншакл (силиндршакл) буда, миосит[ои да[лезак[ои дил сершоха мебошанд. Дар ситоплазмаи миосит[ои
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да[лезак[ои дил миrдори митохондрия[о, миофибрилла[о ва тeри суфтаи
эндоплазмагb камтар вомехeранд. Лекин тeри дурeшти эндоплазмагb ва дастго[и
Голxи бисёртар мушо[ида мешавад.
Кардиомиосит[о ба воситаи курс[ои иловагb бо [амдигар пайваст шуда,
тор[ои мушаки дилро ба вуxуд меоранд. Чи тавре, ки мо дар боло rайд карда будем, дар байни тор[ои мушаки дил rабати тунуки бофтаи пайвасткунандаи нахдори
ковок мавxуд аст, ки аз дохили он раг[ои хунгард ва тор[ои асаб мегузаранд. {ар
як кардиомиосит бо 2- 3 мeйраг [амсар[ад аст. Дар таркиби девори мобайнии дил
(миокард) [уxайра[ои xунбагузаронанда низ мавxуданд, ки xунба[оро ба вуxуд
оварда, пас он xунба[оро ба [уxайра[ои кашишхeрандаи дил мегузаронанд.
{уxайра[ои xунбагузаронанда даста[о ташкил карда, дар байни бофтаи пайвасткунанда нахдори ковок xойгир шудаанд. {уxайра[ои xунбагузаронандаи дил шоха[о
ба вуxуд меоранд, ки он шоха[о дар байни [уxайра[ои мушаки кашишхeрандаи дил
xойгиранд. {уxайра[ои xунбагузаронандаи дил 15 мкм ва аз ин [ам зиёдтар rутр
доранд, лейкин Т-силсила (система) надоранд ва миофибрилла[ояшон бориктар буда дар rисми атрофи ситоплазмаи [уxайра[о бетартибона xойгиранд. Ин [уxайра[о
дар якxоягb танаи да[лезаку меъдача[ои дилро ба вуxуд меоранд, ки ин тор[оро
тор[ои Пуркине меноманд.

Эпикард. Пардаи берунии дилро эпикард меноманд. Эпикард аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок сохта шудааст, ки он 0,3-0,4 мм uафсb дорад. Эпикард
бо мушакпардаи (миокарди) дил зич васл шудааст. Сат[и берунии эпикард бо як
rатор [уxайра[ои па[наки мезотелb рeйпeш шудааст. Дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковокии эпикард rабат[ои зеринро фарr мекунанд: 1 – rабати
сат[и болоb, ки аз тор[ои шилмди[анда бой мебошад; 2-юм rабати тор[ои чандирb;
3–юм rабати дохилии тор[ои шилмди[анда ва 4-ум rабати дохилии тор[ои шилмди[андаю чандирb, ки ин rабат 50 фоизи uафсии эпикардро ташкил мекунад.
Дар таркиби uилофи дил (перикард) бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок,
нисбат ба эпикард, наuзтар инкишоф ёфтааст. Сат[и берунии эпикард бо як rатор
[уxайра[ои па[наки мезотелb рeйпeш шудааст.

Бо хун ва тор[ои асаб таъминшавии дил. Rабат[ои девори дил аз раг[ои хунгард бой мебошанд. Раг[ои хунгард бо rисми асоси [алrамушак[ои дил шоха[ои
зиёде ба вуxуд оварда, ба мeйраг[о таrсим мешаванд. Хун аз мeйраг[о ба варид[о
мегузаранд ва аз варид[о ба да[лезаки рости дил xорb мешавад.
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Силсилаи (системаи) xунбагузаронандаи дил ва асосан гире[[ои он бо раг[ои
хунгарди зиёде таъмин [астанд. Дар эпикард зулолараг[о (лимфараг[о) ва раг[ои
хунгард якxоя ба як самт мегузаранд. Дар миокард ва эпикард бошад, раг[ои хунгард ало[ида–ало[ида гузашта, тeри зичро ба вуxуд меоранд. Дар таркиби эпикард
ва перикард раг[ои хунгарди хурди кeто[тарин тeршакл xойгир шудаанд. Дар
rабат[ои девори дил якчанд тор[ои асаби тeршаклро мушо[ида кардан мумкин аст,
ки он[о асосан аз тор[ои асаби бела[м (бемиелин) иборатанд. Миrдори зиёди
тор[ои асаби тeршакл дар rабати девори да[лезаки рости дил xойгир шудаанд.

Таuйирот[ои синнусолии дил. Дар раванди инкишофи [ар як фард се давраи
таuйироти сохти дилро фарr мекунанд: 1-ум давраи тахсисёбb; 2 – юм давраи
устуворшавb; 3 – юм давраи таназзул.
Давраи тахсисёбb сохти дил аз давраи xанинb оuоз ёфта, дар синни 16 – 20
солагb ба охир мерасад. Дар раванди тахсисёбb сат[и саркоплазмаи [уxайра[ои
мушаки дил васеъ ва миrдори миофибрилла[о зиёд мешаванд. {ангоми давраи тахсисёбии дил [уxайра[ои xунбагузаронандаи дил нисбат ба [уxайра[ои
кашишхeрандаи дил тезтар тахсис меёбанд. Дар давраи тахсисёбии дил дар таркиби
бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок нах[ои ретикулb кам шуда, миrдори тор[ои
шилмди[анда зиёд мешаванд.
Давраи устуворшавии дили одам аз синни 20 то 30 солагb давом мекунад. Аз
синни 30–40 солагb дар таркиби мушакпардаи дил миrдори бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок зиёд мешавад. Дар таркиби эпикард бошад, шумораи [уxайра[ои
чарбb меафзоянд. Дар синну соли ба балоuатрасb фаъолияти xунбагузаронии
[уxайра[о зиёд шуда, тор[ои асаб дар rабати парда[ои дил зичтар xойгир мешаванд. Пас аз 30 солагb тор[ои асаб дар rабати парда[ои дил аз якдигар дуртар
xойгир мешаванд, лекин rобилияти xунбагузаронии мушак[ои дил якхела мемонанд. Дар синни пиронсолb rобилияти xунбагузаронии [уxайра[ои мушаки дил
суст мешавад.

Таxдиди дил. Дар тифлон ва кeдакони хурдсол кардиомисит[о rобилияти
таrсимшавии худро ниго[ медоранд. Дар кудакон таxдиди табии [уxайра[ои мушаки дил бо усули таrсимшавии [уxайра[о ва [аxман калоншавии он[о ба амал меояд. Дар одамони ба балоuат расида таxдиди табии [уxайра[ои мушаки дил бо усули
таxдиди дохили[уxайравb ба вуxуд меояд ва дар ин [олат шумораи кардиомиосит[о зиёд намешаванд. {уxайра[ои бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковокии дил
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доимо ба ро[и таrсимшавb зиёд мешаванд. {ангоми ба кори xисмонии доимb
машuул шудан фаъолияти кории [уxайра[ои мушаки дил, меафзояд. Дар саркоплазмаи кардиомиосит[о миrдори узввора[ои хосияти умумидошта ва миофибрилла[о зиёд шуда, андозаи [уxайра[о калон мешаванд.

СИЛСИЛАИ (СИСТЕМАИ) УЗВ{ОИ ХУН{ОСИЛКУНАНДА
ВА МУ{ОФИЗАТИ СИРОЯТНОПАЗИРB
Ба узв[ои хун[осилкунанда ва му[офизати сироятнопазирb узв[ои зерин:
маuзи сурхи устухон, uадуди xоuар, зулолагире[[о (лимфагире[[о), испурч, инчунин зулолагире[ча[ои узв[ои [озима (бодомак[о, зулолагире[ча[ои rабати девори
рeда) дохил мешаванд.
Дар замони [озира, чи тавре, ки rабул шудааст, узв[ои хун[осилкунанда ва
му[офизати сироятнопазириро бо узв[ои хун[осилкунандаи марказb ва канорb
xудо мекунанд.
Ба узв[ои хун[осилкунандаи марказии одам маuзи сурхи устухон ва uадуди
xоuар дохил мешаванд. Дар таркиби маuзи сурхи устухон аз [уxайра[ои танагb
эритросит[о, лейкосит[ои доначадор, лав[ача[ои хун, В-лимфосит[о ва [уxайра[ои
моrабли Т – лимфосит[о ба вуxуд меоянд. Дар таркиби uадуди xоuар [уxайра[ои
моrабли Т – лимфосит[о тахсис ёфта ба Т – лимфосит[о мубадал мешаванд. Дар
таркиби узв[ои хун[осилкунандаи марказии одам афзоиши лимфосит[ое, ки аз подзот вобаста нестанд, ба амал меояд. Дар таркиби узв[ои хун[осилкунандаи канорb
(зулолагире[[о, испурч, зулолагире[ча[о) афзоиши В ва Т – лимфосит[ое, ки аз
узв[ои хун[осилкунандаи марказb ба ин узв[о дохил шудаанду бо таъсири подзот[о
(антиген[о) махсус мешаванд ва вазифаи му[офизати сироятнопазириро иxро мекунанд, ба амал меоянд. Uайр аз ин, дар таркиби узв[ои хун[осилкунандаи канорb
(испурч) [уxайра[ои хуне, ки давраи [аёташон ба охир расидааст, нобуд мешаванд.
Узв[ои хун[осилкунанда вазифа[ои худро нисбат ба якдигар боа[лона иxро
менамоянд ва таркиби хунро якхела ниго[ медоранд. Фаъолияти узв[ои
хун[осилкунанда ба воситаи [ормон[о ва тор[ои асаб танзим карда мешавад.
Узв[ои хун[осилкунанда новобаста аз фарrияти махсуси вазифаашон аз xи[ати
сохт ва вазифа, инчунин аломат[о ба [амдигар монандb доранд.
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Узв[ои хун[осилкунанда (uайр аз uадуди xоuар, ки аз бофтаи рeйпeшкунанда
иборат аст) аз бофтаи пайвасткунандаи навъи тeршакл сохта шудаанд. Дар таркиби
узв[ои хун[осилкунанда [уxайра[ои хун ба вуxуд омада, афзоиш менамоянд ва дар
таркиби он узв[о хун ва зулола (лимфа) муваrrатан захира мешаванд. Инчунин дар
таркиби узв[ои хун[осилкунанда [уxайра[ои махсуси фурeбаранда ва [уxайра[ои
сало[ияти сироятнопазирb дошта мавxуданд. Uайр аз ин узв[ои хун[осилкунанда
боз вазифаи му[офизат ва тоза ниго[ доштани хун ва зулола (аз xисмча[ои бегона,
микроорганизм[о ва боrимонда[ои [уxайра[ои нобудшуда) – ро иxро мекунанд.

МАUЗИ СУРХИ УСТУХОН
Маuзи сурхи устухон узви хун[осилкунандаи марказb мебошад. Дар таркиби
маuзи сурхи устухон [уxайра[ои rатори миэлоидb ва зулолавb (лимфоидb) ба
вуxуд меоянд.

Инкишофи маuзи сурхи устухон. Маuзи сурхи устухони одам якумин маротиба дар синни думо[агии инкишофи xанин дар таркиби устухон[ои rулфаки xанин
пайдо мешавад. Дар синни семо[агии инкишофи xанин маuзи сурхи устухон дар
таркиби устухон[ои па[н (устухон[ои белак, rабурuа[о, устухони сари сина, устухони косахонаи сар ва устухон[ои мe[ра[о) пайдо мешавад. Дар синни чормо[агии
инкишофи xанин маuзи сурхи устухон дар таркиби устухон[ои дарози найшакли
дасту пой[о ба вуxуд меояд. Дар синни 36 – [афтагии инкишофи xанин дар таркиби
маuзи сурхи устухони rисми диафизи устухон[ои найшакл, [уxайра[ои чарбb пайдо мешаванд.

Сохти маuзи сурхи устухон. Дар таркиби устухон[ои организми одамони ба
балоuат расида маuзи сурхи устухон ва маuзи зарди устухонро фарr мекунанд.
Маuзи сурхи устухон, дар таркиби устухони исфанxии устухон[ои па[н ва дар таркиби эпифизи устухон[ои найчашакл xой гирифтааст. Дар организми одами ба
балоuат расида маuзи сурхи устухон ба [исоби миёна 4-5 фоизи вазни баданро ташкил мекунад. Маuзи сурхи устухон ранги сурхи хира дошта, ниммоеъ мебошад, ки
вобаста ба ин хусусияташ аз он ба осонb дар болои шишаи ашёгузор молишак тайёр
кардан мумкин аст.
Аз таркиби бофтаи пайвасткунандаи навъи тeршакл (пайкари узв[ои
хун[осилкунанда, ба uайр аз uадуди xоuар, ки аз бофтаи пайвасткунандаи навъи
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тeршакл сохта шудааст) раг[ои хунгарди зиёде мегузаранд, ки дар байни он[о
[уxайра[ои танагb, нимтанагb (аз xи[ати сохт фарr нашаванда), [уxайра[ои xавон
(бласт[о), проэритробласт[о, промиэлосит[о, мегакариобласт[о ва [уxайра[ои тахсисшудаи хун xойгир мебошанд (наrшаи 208).
Аз [ама бештар хун[осилшавb дар наздикии андарунпардаи устухон ба амал
меояд, чунки дар ин rисм [уxайра[ои хун[осилкунандаи танагb нисбат ба маркази
устухон 3 маротиба зиёдтар xой гирифтаанд. {уxайра[ои хун[осилкунанда [амчун
xазирача[ои ало[ида xойгир шудаанд. Масалан, эритробласт[о [ангоми расиш
макрофаг[оро и[ота мекунанд, ки ин макрофаг[о дар таркибашон о[ани зиёде доранд. Эритробласт[о он о[анро барои гемоглобини худ истифода мебаранд.
{уxайра[ои xавони rатори эритроидb бошанд, бо гликопротеид[о и[ота шудаанд. {ангоми болиuшавb дар таркиби ин [уxайра[о миrдори ин гликопротеид[о
кам мешаванд ва rобилияти [аракаткунии он[о зиёд шуда, ба дохили раг[ои хунгард (мeйраг[о ва синусоид[о) мегузаранд.

Наrшаи 208. Сохти маuзи сурхи устухон. 1 - мeйраги ковокии васеъ дошта (синусоид);
2 - мегакариосит[о; 3 - [уxайра[ое, ки аз он[о эритросит[о ва лейкосит[о ба вуxуд меоянд.

Девори мeйраг[о ва синусоид[о аз як rатор [уxайра[ои эндотелии па[нак
ташкил шудааст. Дар байни [уxайра[ои эндотелb масома[о (сeрохи[о) мавxуд аст,
ки аз он масома[о [уxайра[ои тахсисёфтаи хун ва хуноба (плазма) мегузаранд.
{уxайра[ое, ки аз он[о лейкосит[ои доначадор [осил мешаванд, бо протеогликан[о
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и[ота шудаанд. Лейкосит[ои доначадор пас аз болиuшавb дар маuзи сурхи устухон
захира мешаванд. Шумораи лейкосит[ои доначадор дар таркиби маuзи сурхи устухон таrрибан се маротиба зиёдтар нисбат ба эритросит[о ва 20-маротиба зиёдтар
нисбат ба лейкосит[ои доначадори таркиби хунро ташкил меди[анд.
Мегакариобласт[о ва мегакариосит[о дар наздикии rабати девори синусоид[о (раг[ои хунгарди ковокиашон васеъ) xойгир шудаанд ва як тарафи ситоплазмаи он[о ба сурохии байни [уxайра[ои эндотелии синусоид[о дохил шудаанд.
Rисм[ои xудошудаи ситоплазмаи мегакариосит[о ба лав[ача[ои хун (дар таркиби
раг[ои хунгард ба амал меоянд) табдил меёбанд. Дар байни xазирача[ои
хун[осилкунанда лимфосит[о ва моносит[о низ xойгиранд, ки он[о ба раг[ои хунгард и[ота шудаанд. Дар шароити мeътадил аз rабати девори синусоид[о тан[о
[уxайра[ои болиuи хун мегузаранд. Агар дар таркиби хуни одам [уxайра[ои
xавони хун вохeранд, ин аз он ша[одат меди[ад, ки маuзи сурхи устухон uайри
мeътадил фаъолият дорад. {уxайра[ои болиuи хун баъди ба раг[ои хунгард дохил
шудан ё ин ки [ангоми ба таркиби бофтаи пайвасткунанда (лейкосит[о) ва ба таркиби узв[ои хунофари канорb (зулолагире[[о) дохил шудан вазифаи худро иxро
мекунанд. Масалан: В-лимфосит[о ба rисм[ои муайяни испурч ва зулолагире[[о
дохил шуда ба [уxайра[ои хотирадори сироятнопазирb ва ба плазмосит[о
([уxайра[ои подтан (антитела) [осилкунанда) тахсис мешаванд.

Маuзи зарди устухон. Маuзи зарди устухон дар дохили rисми диафизи устухон[ои дарози найшакли одамони ба балоuатрасида xой гирифтааст. Азбаски дар
ситоплазмаи [уxайра[ои чарб[осилкунанда моддаи рангофар (липохром) бисёр аст,
маuзи устухон дар ин rисми диафиз ранги зардро дорад.
Дар [олати мeътадилb маuзи зарди устухон вазифаи хун[осилкуниро иxро
намекунад, лекин [ангоме, ки хун аз организм бисёр xорb мешавад ё организм ба
ягон хел беморb дучор шуда бошад, дар он ваrт маuзи зарди устухон аз [исоби
[уxайра[ои танагb ва нимтанагие, ки ба воситаи хун ба ин rисм дохил шудаанд,
[амчун rисми узви хун[осилкунанда хизмат мекунад. Дар байни маuзи сурхи устухон ва маuзи зарди устухон [удуди муайяне вуxуд надорад. Дар таркиби маuзи сурхи устухон доимо каму беш [уxайра[ои чарб[осилкунанда вомехeранд.

Миrдори

маuзи сурх ва зарди устухон аз синну сол, шароити хeрок, силсилаи асаб ва аз
фаъолияти uадуд[ои тарашшe[от[осилкунандаи дохилb вобаста аст.
Маuзи сурхи устухон ба воситаи раг[ои хунгарде, ки аз устухонпарда ба он[о
дохил шудааст, бо хун таъмин карда мешавад. Шараён[ое, ки ба маuзи сурхи устубарои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед
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хон дохил шудаанд, ба шоха[ои болорав ва поёнрав xудо мешаванд. Пас аз ин шоха[о аввал ба мeйраг[о (rутрашон 2-4 мкм) ва баъд дар rисми андарунпардаи устухон ба синусоид[о (rутрашон 10-14 мкм) xудо мешаванд. Хун аз синусоид[о ба воситаи варидчаи марказb xамъ мешавад.

Таuйирот[ои синнусолии маuзи сурхи устухон. Маuзи сурхи устухон дар одамони xавон асосан дар rисм[ои эпифизу диафизу устухон[ои найчашакл ва моддаи
исфанxии устухон[ои па[н xой гирифтааст. Таrрибан дар синни 12-18 солагb маuзи
сурхи устухон дар rисми диафиз ба маuзи зарди устухон мубадал мегардад. Дар
синни пиронсолb маuзи сурх ва зарди устухон ма[лулмонанд мешавад, ки ин навъи
маuзи устухонро маuзи желатинозb меноманд. Бояд rайд кард, ки ин навъи маuзи
устухон дар кeдакони навзод [ангоми инкишофи устухон[ои косахонаи сар ва рeй
низ мушо[ида мешавад.

Таxдиди маuзи сурхи устухон. Маuзи сурхи устухон rобилияти зиёди таxдиди
табиb ва пас аз осеб диданро дорад.

UАДУДИ XОUАР
Uадуди xоuар ба силсилаи узв[ои хун[осилкунандаи марказb ва му[офизати
сироятнопазирb дохил мешавад. {уxайра[ои моrабли Т- лимфосит[ое, ки дар таркиби маuзи сурхи устухон пайдо шудаанд, ба воситаи хун ба таркиби uадуди xоuар
дохил мешаванд ва дар онxо ба Т-лимфосит[ои аз подзот[о (антиген) вобаста тахсис меёбанд. Навъ[ои гуногуни Т-лимфосит[о таассури (реаксияи) сироятнопазирии [уxайравb ва хилтии организмро танзим мекунанд.
Агар дар организми [айвони навтаваллудшуда бо ро[и xаро[b uадуди
xоuарро xудо карда гирем, дар таркиби зулолагире[[ои он [айвон инкишофи лейкосит[о боздошта, миrдори лимфосит[ои хурд дар таркиби хун кам мешаванд. Uайр
аз ин дар организми [айвони тадrиrшаванда андозаи узв[ои хун[осилкунандаи
канорb хурд мешаванд ва аз таркиби мeйраг[ои он узв[о [уxайра[ои хун ба сат[и
атроф баромада xо – xо xамъ мешаванд. Дар ин [олат организм ба [ар гуна бемори[ои сироятшаванда [асос мешавад ва узв[ои бегонаи кeчаткардашударо аз худ
xудо намекунад.
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Инкишофи uадуди xоuар. Uадуди xоuари одам дар раванди инкишофи xанин
аз бофтаи рeйпeшкунандаи rисми гулeи рeда дар рe ба рeи uалсама[ои 3-юм ва 4-ум
дар синни якмо[агb пайдо мешавад. Дар оянда uадуди xоuар аз [иссача[ои uалсама
xудо мешаванд ва зоиш[ои чап ва рости xадуди xоuар ба [амдигар наздик шуда,
васл мешаванд. Дар синни 7-[афтинаи инкишофи xанин дар байни бофтаи рeйпeшкунандаи uадуди xоuар лимфосит[о пайдо мешаванд. Дар синни 8 – 11 [афтагии инкишофи xанин дар байни [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи uадуди xоuар аз
[уxайра[ои мезенхимb бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок ба вуxуд меояд, ки
uадуди xоuарро ба [иссача[о таrсим мекунанд.
Дар синни 11 – 12 [афтагии инкишофи xанин дар таркиби uадуди xоuар тахсиси лимфосит[о ба амал меояд ва дар сат[и [уxайра[о даррок[ои махсус ва Т –
подзот[о (антиген[о) пайдо мешаванд. Дар синни 3 – мо[агии инкишофи xанин
тахсиси моддаи rишрb ва моддаи маuзии uадуди xоuар оuоз меёбанд ва дар таркиби
моддаи rишри шумораи лимфоситхо зиёд мешавад. {уxайра[ои бофтаи
рeйпeшкунанда аз [амдигар дур – дур xойгир шуда, тан[о ба воситаи кeпрукча[ои
байни [уxайравb ба [амдигар алоrаманд мешаванд ва шакли тeри ковокро ба худ
rабул мекунанд.
Дар таркиби моддаи маuзb xисмча[ои бисёрrабатае, ки аз бофтаи
рeйпeшкунанда иборатанд, пайдо мешаванд. Дар натиxаи таrсимшавии Т – лимфосит[о миrдори лимфосит[о дар таркиби uадуди xоuар зиёд мешаванд ва ба воситаи
хун он лимфосит[о ба таркиби зоиш[ои зулолагире[[о ва дигар узв[ои силсилаи
зулолавb мегузаранд. Вобаста ба вазифа Т – лимфосит[о ба киллер[о, [елпер[о ва
супрессор[о xудо мешаванд, ки он[оро аз якдигар бо подзот[ояш (антиген[ояшон)
ва даррок[ои пардаи [уxайраашон фарr мекунанд.

Сохти uадуди xоuар. Пайкари uадуди xоuар аз бофтаи рeйпeшкунанда иборат
буда, аз берун бо бофтаи пайвасткунандаи нахдор пeшонида шудааст, ки uилофаки
узвро ба вуxуд меоварад. Аз uилофаки узв ба дохили узв rабати тунуки бофтаи пайвасткунанда гузашта, миёнадеворча[оро ба вуxуд меорад ва uадуди xоuарро ба [иссача[о таrсим мекунад. Дар таркиби [ар як [иссачаи uадуди xоuар моддаи rишрb ва
моддаи маuзиро фарr мекунанд (наrшаи 209).
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Наrшаи 209. Сохти uадуди xоuар. 1 – uилофак; 2 – [иссачаи uадуди xоuар; 3 –миёнадеворча[о бо
раг[ои хунгард; а – моддаи rишрb; б – моддаи маuзb; в – xисмча[о.

Моддаи rишрb. Дар таркиби моддаи rишрии uадуди xоuар (дар байни
[уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунанда) Т-лимфосит[о xойгиранд. Дар доираи зери
uилофаки моддаи rишрb лимфобласт[о xойгиранд, ки он[о [учайра[ои моrабли Т
– лимфосит[о мебошанд ва бо воситаи раг[ои хунгард аз маuзи сурхи устухон ба ин
доира дохил шудаанд. Дар натиxаи таъсири [ормони тимозине, ки [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунанда [осил мекунанд, лимфобласт[о таrсим шуда, миrдорашон зиёд
мешавад. Дар [ар 6 – 9 соат дар таркиби uадуди xоuар лимфосит[ои нав ба вуxуд
меоянд. Лимфосит[ои моддаи rишрb аз лимфосит[ои моддаи маuзb ба воситаи таркиби даррок[ояшон фарr мекунанд. Лимфосит[о ба воситаи раг[ои хунгард ба таркиби узв[ои хун[осилкунандаи канорb (ба таркиби зулолагире[[о ва испурч) дохил
шуда, болиu мешаванд, пас ба киллер[о, [елпер[о ва супрессор[о табдил меёбанд.
Лекин на [ама лейкосит[ои дар uадуди xоuар ба вуxуд омада ба таркиби раг[ои
хунгард мегузаранд. Он лимфоситuое, ки дар таркиби пардаи [уxайраашон даррак[ои ба подзот[ои (антигени) худ э[соскунанда доранд, дар дохили uадуди xоuар
нобуд мешаванд.
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Дар баъзе [олат[о дар таркиби моддаи rишрии uадуди xоuар [уxайра[ои
rатори миэлоидb низ [осил мешаванд.

Моддаи маuзb. Моддаи маuзии [иссача[ои uадуди xоuар дар муста[зар[о
ранги сафедчатоб доранд, чунки миrдори лимфосит[о дар таркиби моддаи маuзb
камтар мебошанд. Лимфосит[ои моддаи маuзb rобилияти ба таркиби хун ва аз таркиби хун аз нав ба таркиби моддаи маuзb гузаштанро доранд. Миrдори [уxайра[ои
таrсимшавандаи моддаи маuзb нисбат ба [уxайра[ои таrсимшавандаи моддаи
rишрb таrрибан 15 маротиба камтар мебошанд. Дар rисми марказии моддаи маuзb
[уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунанда xамъ омада, xисмча[ои uадуди xоuар
(xисмча[ои Гассалb)-ро ба вуxуд меоранд. Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[ои
бофтаи рeйпeшкунанда, ки rабат-rабат xойгир шудаанду, xисмча[ои uадуди
xоuарро ба вуxуд меоранд, [убобча[о, uурeшача[ои аз моддаи кератин иборат буда
ва дастаи тор[ои шилмди[анда мавxуданд. Миrдор ва андозаи xисмча[ои Гассалb
вобаста ба синну сол зиёд мешаванд.

Бо хун таъминшавии uадуди xоuар. Шараёне, ки ба таркиби uадуди xоuар дохил мешавад, шоха [осил карда, ба шараён[ои байни[иссавb ва пас ба шараён[ои
дохили[иссавb баъд мeйраг[о [осил шуда, шакли тeрро ба худ мегиранд. Ин гуна
мeйраг[ои тeршакл дар таркиби моддаи rишрb нисбат ба моддаи маuзb бисёртар
мебошанд. Мeйраг[ои моддаи rишрb uишои асосии яклухт доранд. Хун аз таркиби
моддаи rишрb ва моддаи маuзии uадуди xоuар ало[ида – ало[ида мебарояд.

Таuйироти синнусолии uадуди xоuар. Uадуди xоuар дар синну соли кудакb тез
инкишоф меёбад. Дар давраи аз 3 то 20 солагии одам вазни uадуди xоuар rариб якхела мебошад. Дар синни пиронсолb дар таркиби uадуди xоuар таназзули
синнусолb ба амал меояд. Дар ин синнусол дар таркиби uадуди xоuар, асосан дар
таркиби моддаи rишрb, миrдори лимфосит[о кам шуда, миrдори [уxайра[ои
чарб[осилкунанда зиёд мешаванд. Uайр аз таназзули пиронсолb дар таркиби uадуди
xоuар боз таназзули муваrrатии тез ба амал меояд. Ин навъ таназзул [ангоми ба организм нарасидани uизо, осеб дидани организм, за[ролудшавии организм ва ба организм дохил шудани [ар гуна микроорганизм[ои бемориовар ба амал меояд.
{ангоми ба организм таъсир расонидани [ар гуна омил[ои берунb ва дохилb
аз таркиби uадуди xоuар миrдори зиёди Т-лимфосит[о ба таркиби хун мегузаранд
ва миrдори зиёди лимфосит[о дар дохили uадуди xоuар нобуд мешаванд. Дар ин
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[олат сар[ади байни моддаи rишри ва моддаи маuзиb номуайян мешавад. Лимфосит[о [ал мешаванд, яъне лимфоситоз ба амал меояд. Дар ин [олат макрофаг[о
пайдо шуда, лимфосит[ои нобудшударо фурe мебаранд. {уxайра[ои бофтаи
рeйпeшкунанда варам карда, дар ситоплазмаи он[о rатра[ои тарашшe[отмонанд
пайдо мешаванд. Баъзан ин rатра[о дар байни [уxайра[о xамъ шуда, [убобча[оро
ба вуxуд меоранд. Агар дар таркиби организм [ормони глюкокортикоиди uадуди
болои гурда зиёд шавад, дар ин [олат дар таркиби uадуди xоuар таназзули
муваrrатии тез ба амал меояд.
{амин тавр вазифаи uадуди xоuар аз он иборат аст, ки [ангоми
хун[осилшавb дар uадуди xоuар Т – лимфосит[о ба амал меоянд ё лимфосит[ое, ки
аз uадуди xоuар вобастаанд, [осил мешаванд ва он Т – лимфосит[оро ба дигар
узв[ои хун[осилкунандаи канорb мегузаронад. Uайр аз ин, дар uадуди xоuар [армони тимозин [осил мешавад, ки ин [армон ба дигар узв[ои хун[осилкунандаи
канорb таъсир расонида, дар он узв[о [осилшавb ва тахсисёбии лимфосит[оро метезонад. Боз дар таркиби uадуди xоuар омил[ои фаъоли биологb ва монанди омили
инсулинмонанд (ки ба таркиби хун гузашта миrдори rандро дар таркиби хун кам
мекунад) ва омили калситонинмонанд (ки миrдори калсийро дар таркиби хун кам
мекунад) [осил мешаванд.
ЗУЛОЛАГИРЕ{{О (ЛИМФАГИРЕ{{О)
Зулолагире[[о ба самти равиши раг[ои зулолагард xойгир шудаанд. Зулолагире[[о узви лимфосит[осилкунанда мебошанд. Uайр аз ин зулолагире[[о вазифаи
му[офизати сироятнопазирb ва анбори зулоларо иxро мекунанд. Зулолагире[[о аз
як тараф фурeхамида мебошанд (наrшаи 210), ки ин rисми фурeхамидаро дарвозаи
зулолагире[ меноманд. Шараён ва тор[ои асаб аз ин rисм ба таркиби зулолагире[
дохил шуда, аз он rисм варид ва раги зулолабарор аз дохили узв ба берун мебароянд. Маxрого[[ои зулолабиёр аз rисми барxастаи зулолагире[[о ба дохили узв зулоларо мегузаронанд. {ангоме, ки зулола аз дохили зулолагире[ мегузарад, зулола
аз [иссача[ои бегона, микроорганизм[о тоза шуда, аз лимфоситу подтан[о (антитела[о) бой мегардад.
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Инкишофи зулолагире[[о. Зулолагире[[о дар синни думо[агb ва аввал[ои
семо[агии инкишофи xанини одам ба вуxуд меоянд. Зулолагире[[о аз [уxайра[ои
мезенхимb инкишоф меёбанд. Дар синни 16 – [афтагии инкишофи xанин дар таркиби зулолагире[ зулолагире[ча[о ва бандакча[ои маuзb ба вуxуд меоянд. В-лимфосит[о нисбат ба Т-лимфосит[о дар дохили зулолагире[[о тезтар пайдо мешаванд
ва дар rисми марказb зулолагире[[о xой мегиранд. Т-лимфосит[о баъдтар дар таркиби зулолагире[[о пайдо шуда, дар rисми сар[ади моддаи rишрb ва моддаи
маuзb, ки доираи Т-лимфосит[о меноманд, xой мегиранд.

Сохти зулолагире[[о. Зулолагире[[о аз берун бо uилофак, ки аз бофтаи пайвасткунандаи нахдор иборат аст, пeшонида шудаанд. Ин uилофак дар rисми дарвозаи зулолагире[ нисбатан uафстар мебошад. Дар таркиби uилофак тор[ои шилмди[анда нисбат ба тор[ои чандирb зиёдтар вомехeранд. Дар таркиби uилофаки
rисми дарвозаи зулолагире[ [уxайра[ои мушаки суфтаи ало[ида – ало[ида xойгир
шуда низ мушо[ида мешаванд.
Ба дохили зулолагире[[о аз тарафи uилофак бо як rонунияти муайян миёнадеворча[о мегузаранд. Ин миёнадеворча[оро трабекула[о меноманд, ки он[о дар
rисми чуrуртари узв байни [амдигар пайваста мешаванд. Ин миёнадеворча[о аз 1/4
[иссаи сат[и узвро ташкил мекунанд. Rисми атрофи зулолагире[, ки онро моддаи
rишрb меноманд, дар он xой лимфосит[о нисбатан зичтар xойгир шудаанд ва он
лимфосит[о зулолагире[ча[оро ба вуxуд меоранд. Rисми марказии узвро, ки аз
бандакча[ои маuзb ва синус[о ташкил шудааст ва равшантар аст, моддаи маuзb меноманд. Дар таркиби rисми зиёди моддаи rишрb ва бандакча[ои маuзb Влимфосит[о xой гирифтаанд.

Моддаи rишрb. Дар таркиби моддаи rишрb зулолагире[ча[о мавxуданд. Зулолагире[ча[о доирашакл буда 0,5 то 1 мм rутр доранд. Пайкари зулолагире[ча[о
ва худи зулолагире[ аз бофтаи пайвасткунандаи навъи тeршакл иборат аст. Дар таркиби зулолагире[ча[о лимфосит[о, лимфобласт[о, макрофаг[о ва [уxайра[ои дигар xой гирифтаанд. Дар rисми канори зулолагире[ча[о лимфосит[ои [аxман хурд
xойгир шудаанд.
Зулолагире[ча[оро [уxайра[ои ретикулоэндотелb пeшонидаанд. Дар байни
[уxайра[ои ретикулоэндотелb [уxайра[ои макрофагии сабтшуда “макрофаг[ои
со[илb” бисёранд. Rисми марказии зулолагире[ча[о равшантар мебошанд.
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Наrшаи 210. Наrшаи сохт ва бо хун таъминшавии зулолагире[. А-синуси канорb; Б-варидчаи
пасимeйрагb; 1-uилофак; 2-миёнадеворча; 3-маxрого[[ои зулолабиёр; 4-маxрого[и зериuилофакии
канорb; 5- [уxайра[ои ретикулоэндотелb; 6- маxрого[и мобайнии rишрb; 7-маxрого[и маuзb;
8-дарвозаи зулолагире[; 9-маxрого[и зулолабарор; 10-[уxайра[ои ретикулb; 11-зулолагире[ча[о;
12-бандакча[ои моддаи маuзb; 13-нах[ои ретикулb; 14-шараёни зулолагире[; 15-вариди зулолагире[; 16 -шараёни миёнадеворча[о; 17-шараёни байни бандакча[о; 18-мeйраг[ои канорb; 19-вариди
бандакча[о; 20-вариди миёнадеворчавb; 21-макрофаг[о дар дохили маxрогоххо; 22-лимфосит[о;
23-[уxайра[ои эндотелb; 24-сурохи[ои байни [уxайра[ои эндотелb; 25 - лимфосите, ки аз сурохи[ои байни [уxайра[ои эндотелb мегузарад; 26-uишои асосb; 27-доираи наздиrишрb.

Ин rисмро, ки аз [уxайра[ои нисбатан калони дорои [астаи (ядрои) калони
равшан иборатанд, маркази афзоиш меноманд. Дар таркиби маркази афзоиш лимфобласт[о, макрофаг[ои [аrиrb, [уxайра[ои ретикулb ([уxайра[ои шохадор) ва
лимфосит[о вомехeранд. Лимфосит[о дар маркази афзоиш асосан дар [олати
таrсимшавb ё афзоиш мебошанд. Аз [амин сабаб ин rисми зулолагире[ча[оро маркази таrсимшавb меноманд. {ангоми за[ролудшавии организм дар маркази афзоиши зулолагире[ча[о [уxайра[ои фурeбаранда xамъ меоянд ва бисёр ваrт ин rисмро
маркази реактивb [ам меноманд. Макрофаг[ои маркази афзоиш [уxайра[ои нобудшударо фурe мебаранд ва дар ситоплазмаи он[о xисмча[ои боrимондаи
рангдeстро мушо[ида кардан мумкин аст. {уxайра[ои сершохои маркази афзоиш
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яке аз намуд[ои макрофаг[о мебошанд, ки ба воситаи даррок[ои пардаи
[уxайраашон иммуноглобулин[оро сабт мекунанд ва ба воситаи он иммуноглобулин[о подтан[оро (антиген[о)-ро сабт карда, сироятнопазирии организмро таъмин
мекунад.
Зулолагире[ча[о вобаста ба [олати физиологии организм сохти худро дигаргун мекунад. Он дигаргуни[о чор мар[аларо дарбар мегиранд. Мар[алаи якум-дар
ин мар[ала маркази афзоиш ба вуxуд меояд (дар таркиби зулолагире[ча[о маркази
афзоиши хурдакак намудор аст, ки он аз [уxайра[ои камтахсисшудаи rатори
лимфоситb иборат аст). Баъзе [уxайра[ои ин маркази афзоиш дар [олати
таrсимшавb мебошанд. Дар мар[алаи дуюм дар зулолагире[ча[о маркази афзоиш
калонтар буда, дар таркибашон миrдори зиёди [уxайра[ои таrсимшавандаи rатори
лимфоситb доранд (дар таркиби [ар як маркази афзоиш зиёда аз 10 адад [уxайра[ои таrсимшудаистодаро мушо[ида кардан мумкин аст). Rисми

маркази

зулолагире[ча[о равшантар аст. Дар мар[алаи сеюм дар атрофи маркази афзоиш
лимфосит[ои хурд пайдо мешаванд. Миrдори [уxайра[ои таrсимшаванда ва
[уxайра[ои xавони rатори лимфоситb дар маркази афзоиш камтар мешаванд. Дар
мар[алаи чорум дар маркази афзоиши зулолагире[ча[о [уxайра[ои таrсимшаванда
ва макрофаг[о ни[оят кам вомехeранд. Ин мар[ала мар[алаи оромии нисбb ном дорад. Пайдошавb ва нобудшавии маркази афзоиш дар [ар 2 – 3 шабонарeз ба амал
меояд.

Доираи наздиrишрb. Дар сар[ади байни моддаи rишрb ва моддаи маuзb доираи наздиrишрb, ки фаъолияти он аз uадуди xоuар вобаста аст, xойгир шудааст. Дар
ин доира асосан Т–лимфосит[о [ама ваrт зиёд буда, дар оянда ба [уxайра[ои навъи
киллерb ва uайра тахсис меёбанд.

Моддаи маuзb. Аз зулолагире[ча[о ва доираи наздиrишрb ба тарафи моддаи
маuзии зулолагире[[о бандакча[ои маuзb мегузаранд ва бо [амдигар печутоб
мехeранд. Дар таркиби он бандакча[о В–лимфосит[о, [уxайра[ои плазмавb ва макрофаг[о мавxуданд. Дар ин rисм болиuшавии [уxайра[ои плазмавb ба амал меояд.
Вазифаи асосии ин [уxайра[о дар он аст, ки он[о иммуноглобулин[оро ба вуxуд
меоранд. Аз таркиби моддаи маuзb ва бандакча[о раг[ои хунгард ва тор[ои асаб мегузаранд.
Бандакча[о аз берун ба бофтаи пайвасткунандаи навъи тeршакл и[ота шудаанд. Сат[и байни миёнадеворча[о ва зулолагире[ча[оро маxрого[и мобайнии
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rишрb ва сат[и байни миёнадеворча[ою бандакча[ои маuзиро маxрого[[ои мобайнии маuзb меноманд. Бандакча[ои маuзb, маxрого[[о ва миёнадеворча[о моддаи
маuзиро ташкил мекунанд.
Аз дохили моддаи rишрb ва моддаи маuзи зулола мегузарад. {ангоми гузаштани зулола аз дохили маxрого[[о аз лимфосит[о бой мегардад. Маxрого[[о зулоларо аз подзот[о (антиген[о) му[офизат мекунанд. Зулолагире[ча[о ба омил[ои
берунb ва дохилb ни[оят [асос мебошанд. Масалан, [ангоми таъсири нур[ои
рентгенb ба организм дар зулолагире[[о лимфосит[о тез нобуд мешаванд, ё ин ки
[ангоми кам [осилшавии [армон[ои uадуди болои гурда, бофтаи зулолавb
(лимфоидb) ни[оят инкишоф ёфта, тараrrb мекунад.

Бо раг[ои хунгард ва тор[ои асаб таъмин шудани зулолагире[[о. Раг[ои хунгард ба дохили зулолагире[[о аз rисми дарвозаи он дохил мешаванд. Пас аз дохил
шудан шараён[о ба дохили uилофак ва миёнадеворча[о як rисми он[о ба мeйраг[о
таrсим мешаванд. Rисми дигари шараён[о дар назди зулолагире[ча[о ва дар назди
доираи наздиrишрb ба охир мерасанд.
Дар зулолагире[[о ду навъи мeйраг[о: мeйраг[ои берунb ё канорb ва
мeйраг[ои дохилиро фарr мекунанд. Дар шароити мeътадил хун аз дохили раг[ои
хунгарди зулолагире[ ба таркиби маxрого[[о намегузарад, лекин [ангоми бо ягон
беморb гирифтор шудан дар дохили маxрого[[о эритросит[оро мушо[ида кардан
мумкин аст.
Зулолагире[[о бо тор[ои асаби марказшитоб ва тор[ои асаби марказгурез
таъмин мебошанд. Uайр аз ин дар таркиби зулолагире[[о гире[[ои асаб низ
мавxуданд. Даста[ои тор[ои асаб бо даррок[ои худ дар таркиби тамоми узв (дар
таркиби uилофак, дар таркиби миёнадеворча[о ва дар rабати девори раг[ои хунгарди rисми rишрb ва маuзии узв) наuз инкишоф ёфта, па[н шудаанд..

Таuйирот[ои синнусолии зулолагире[. Пас аз се соли таваллуд шудани кeдак
инкишофи зулолагире[[о ба охир мерасад. Дар пиронсолb маркази афзоиш дар зулолагире[ча[о нест мешавад. Uилофаки узв uафс шуда, миrдори миёнадеворча[о
зиёд мешаванд. Фаъолияти фурeбарии xисм[ои бегона дар [уxайра[ои узв суст
мешавад. Баъзе зулолагире[[о таназзул ёфта, дар xои он[о бофтаи чарбb ба вуxуд
меояд.
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Таxдид. Барrароршавии зулолагире[[о тан[о дар [амон ваrт ба вуxуд меояд,
ки агар маxрого[[ои зулолабиёр ва зулолабароре, ки аз таркиби бофтаи пайвасткунандаи навъи тeршакл мегузаранд, осеб надида бошанд. {ангоми xарро[b намудани як rисми зулолагире[ барrароршавии он аз фаъолияти таrсимшавии [уxайра[ои
бофтаи пайвасткунандаи навъи тeршакл вобаста мебошад.

ИСПУРЧ
Испурч узви му[ими хун[осилкунанда ва му[офизати сироятнопазирии организми одам мебошад. Испурч инчунин “rабристон” – и эритросит[ои даври [аёташон ба охир расида, осебдида ва лав[ача[ои хун мебошад. Дар таркиби испурч он
подзот[ое (антиген[ое), ки дар таркиби зулолагире[[о безарар нагардида, ба таркиби хун гузаштаанд, безарар гардонида мешавад. Испурч дар бавуxудоии сироятнопазирии [уxайравb ва хилтb иштирок мекунад ва мода[ое [осил мекунад, ки он[о
[осилшавии эритросит[оро дар маuзи сурхи устухон суст мекунанд. {аxми испурч
аз захирашавии хун ва аз фаъолияти хун[осилнамоии он вобаста аст.

Инкишоф. Испурчи одам дар синни 5-[афтагии инкишофи xанин аз
[уxайра[ои мезенхимb пайдо мешавад. Дар мар[алаи аввал испурч аз [уxайра[ои
мезенхимии зич xойгиршуда иборат буда, аз байни ин [уxайра[о раг[ои хунгарди
ибтидоb мегузаранд. Дар оянда як rисми [уxайра[ои мезенхимb тахсис ёфта, ба
бофтаи пайвасткунандаи навъи тeршакл мубаддал мешаванд ва дар байни ин бофта
ба воситаи хун [уxайра[ои танагb дохил мешаванд. Дар синни 7 – 8 [афтагии инкишофи xанин дар таркиби испурч макрофаг[о пайдо мешаванд. Дар синни 12[афтагии инкишофи xанин дар таркиби испурч В-лимфосит[ои дарроки иммуноглобулиндор пайдо мешаванд. Дар синни 5-мо[агии инкишофи xанин дар таркиби
испурч эритросит[о, лейкосит[ои доначадор ва лав[ача[ои хун бисёртар [осил шуда, [ангоми таваллудшавии тифл ин раванд тамоман rатъ гардида, раванди лимфосит[осилшавb меафзояд.
Дар синни 3 – мо[агии инкишофи xанин дар таркиби испурч раг[ои хунгарди
ковокиашон васеъи навъи варидb ба вуxуд меояд, ки [уxайра[ои хун[осилкунандаро ба xазирача[о таrсим мекунанд. Дар аввал [уxайра[ои xазирача[ои
хун[осилкунанда дар атрофи шараён[о (минтаrаи Т) якхела xойгир мешаванд ва
дар синни 5-мо[агии инкишофи xанин миrдори зиёди лимфосит[о ва макрофаг[о дар
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як тарафи шараён[о xойгир шуда, минтаrаи В-ро ба вуxуд меоранд. Дар [амин ваrт
миrдори В-лимфосит[о нисбатан ба Т-лимфосит[о таrрибан 3 маротиба зиёд мешаванд. Дар синни 6 – мо[агии инкишофи xанин дар таркиби испурч зулолагире[ча[о ва
ла[ми сурх пайдо мешаванд, ки дар ин айём ла[ми сафед ва ла[ми сурхи испурчро ба
осонb фарr кардан мумкин аст.

Сохти испурч. Испурчи одам аз берун бо uилофак ва бо як rатор [уxайра[ои
мезотелии астари шикампарда пeшонида шудааст. Uафсии uилофак дар [амаи
rисм[ои испурч якхела нест. Uилофак дар rисми дарвозаи испурч нисбатан uафстар
мебошад, чунки аз таркиби uилофаки дарвозаи испурч раг[ои хунгард ва зулолагард
мегузаранд. Uилофак аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори зичи шаклнабаста сохта
шудааст. Дар таркиби uилофак [уxайра[ои фибробласт, фибросит ва миrдори зиёди
тор[ои шилмди[анда инчунин нах[ои чандирb мавxуд аст. Дар байни тору нах[о
миrдори ками [уxайра[ои мушаки суфта низ мавxуданд.
Аз uилофак ба дохили испурч миёнадеворча[о мегузаранд, ки дар rисм[ои
чуrуртари испурч он миёнадеворча[о ба [амдигар пайвастаги[о [осил мекунанд
(наrшаи 211). Uилофак ва миёнадеворча[о дар испурчи одам таrрибан 5 – 7 фоизи
[аxми умумии узвро ташкил карда, дастго[и такяго[у кашишхурандаи онро ба
вуxуд меоранд. Дар таркиби миёнадеворча[ои испурчи одам миrдори [уxайра[ои
мушаки суфта нисбат ба [уxайра[ои мушаки суфтаи таркиби uилофак камтар дида
мешавад. Нах[ои чандирb бошанд, баръакс, дар таркиби миёнадеворча[о нисбат ба
uилофаки испурч бисёртар вомехeранд.

Наrшаи 211. Сохти испурч.
1 – зардобпарда бо uилофак; 2 – миёнадеворча[о; 3 шараёну вариди
миёнадеворча; 4 – ла[ми сурх; 5 – ла[ми сафед бо xисмча[ои испурч; а – маркази афзоиш; б – шараёни марказb.
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Дар таркиби испурч ла[ми сурх (дар rисми канори испурч xойгир аст) ва
ла[ми сафедро (дар rисми маркази испурч xойгир аст) фарr мекунанд. Асоси испурчро бофтаи пайвасткунандаи навъи тeршакл ташкил мекунад, ки пайкари испурчро ба вуxуд меорад. Вобаста ба фаъолияти кории испурч таносуби байни мода[ои
сафеду сурхи он таuйир ёфта, сохти испурч дигаргун мешавад.

Ла[ми сафеди испурч. Ла[ми сафеди испурч 1/5 [иссаи испурчро ташкил меди[ад. Ла[ми сафеди испурч аз бофтаи пайвасткунандаи навъи тeршакл, ки дар атрофи шараён[о, зулолагире[ча[о ё ин ки xисмча[ои испурч xойгир аст таркиб ёфтааст. Xисмча[ои испурч 03,-0,5 мкм rутр дошта дар таркибашон Т- лимфосит[о, Влимфосит[о, плазмосит[о ва макрофаг[о xойгир шудаанд.
Дар таркиби xисмча[ои испурч чор минтаrаи байни худ сар[ади муайян надоштаро фарr мекунанд: 1-ум минтаrаи наздишараёнb; 2-юм минтаrаи маркази афзоиш; 3-юм минтаrаи болопeш; 4-минтаrаи канорb. Минтаrаи наздишараёнb rисми
хурди xисмча[ои испурчро ташкил мекунанд, ки он минтаrа асосан аз Т-лимфосит[о иборат аст. Минтаrаи маркази афзоиш аз [уxайра[ои бофтаи пайвасткунандаи навъи тeршакл ва аз [уxайра[ои xавони таrсимшавандаи В-лимфоситb, ки
дар оянда ба [уxайра[ои махсуси подтан (антитела) бавуxудоваранда табдил меёбанд, иборат аст.
Uайр аз ин дар таркиби минтаrаи маркази афзоиш [уxайра[ои фурeбаранда,
лимфосит[ои фурeбаранда вомехeранд. Дар назди минтаrаи болопeш [уxайра[ои
махсусшудаи плазмоситb низ xой дорад. Минтаrаи болопeш минтаrаи
наздишараёнb ва минтаrаи маркази афзоишро и[ота мекунанд, ки аз Влимфосит[ои [аxман хурд, миrдори ками Т-лимфосит[о, плазмосит[о ва макрофаг[о иборат аст. Минтаrаи канории xисмча[ои испурч ин сар[ади байни ла[ми
сурх буда, 100 мкм васеъгb дорад. Ин минтаrа асосан аз Т-лимфосит[о, В-лимфосит[о ва миrдори ками макрофаг[о иборат аст. Сат[и берунии ин минтаrаро
раг[ои хунгард и[ота кардаанд.

Ла[ми сурхи испурч. Ла[ми сурхи испурч [ам аз бофтаи пайвасткунандаи навъи тeршакл иборат аст, ки дар байни [уxайра[ои он миrдори зиёди раг[ои хунгард
ва [уxайра[ои хун xойгир шуда, ранги онро сурхчатоб мекунад. Як rисми ла[ми
сурх дар атрофи синус[о xойгир шуда, бандакча[ои испурчро ташкил мекунанд, ки
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дар ин rисм плазмосит[о пайдо мешаванд. Дар таркиби ла[ми сурхи испурч моносит[о боздошта мешаванд, ки он[о дар оянда ба макрофаг[о табдил

меёбанд.

Макрофаг[ои ла[ми сурх эритросит[ои нобудшударо фурe мебаранд. Дар
натиxаи таxзияи гемоглобини эритросит[о билирубин ва трансферини дар таркибаш о[андошта ба вуxуд омада ба таркиби хун мегузарад. Билирубин ба таркиби
xигар дохил шуда, пас ба таркиби талха [амро[ мешавад. Макрофаг[ои ла[ми сурх
аз таркиби хун трансферинро rабул карда, ба таркиби эритросит[ои xавон мегузаронанд. Дар таркиби испурч хун захира мешавад, яъне испурч анбори хун ва
“rабристони эритросит[о” [исоб меёбад.

Бо хун ва тор[ои асаб таъминшавии испурч. Аз дарвозаи испурч шараёни испурч дохил шуда, баъд ба шараён[ои миёнадеворчавb таrсим мешавад. Рeйпардаи
шараён[о ба бофтаи пайвасткунандаи миёнадеворча[о васл шудааст. Мушакпардаи
шараён[ои миёнадеворчавb дар муста[зар[о наuз намоён аст. Аз шараён[ои
миёнадеворчавb шараён[ои ла[мb оuоз меёбад. Шараён[ои ла[мb ба шараёни марказии xисмча[ои испурч гузашта, якчанд мeйраг[оро [осил мекунанд, ки аз он[о
шараён[ои панxашакл [осил мешавад.
Rисми канории ин шараёнча[о [убобчашакл мебошад. Дар таркиби испурчи
одам ин гуна шараёнча[ои [убобчашакл сусттар инкишоф ёфтаанд. Пас аз шараён[ои [убобчашакл мeйраг[о оuоз меёбанд. Миrдори зиёди мeйраг[ои ла[ми сурх
хунро ба xавф[ои (синус[ои) варидb мегузаронанд (назарияи гардиши хуни сарбаста), лекин баъзеи мeйраг[о хуни дохили худро ба таркиби бофтаи пайвасткунандаи
навъи тeршакл хориx мекунанд (назарияи гардиши хуни кушода).
Xавф[ои варидb rисми оuозёбии силсилаи гардиши хуни варидb мебошанд.
Rутри xавф[о 12-40 мкм-ро ташкил мекунанд. Rабати пардаи миёнаи xавф[о
[уxайра[ои переситb надорад. Дар rабати девори xавф[о [алrамушак[о
мавxуданд. {ангоми кушода будани [алrамушак[о хун аз xавф[о ба варид[о мегузарад. {ангоми пeшида будани [алrамушак[ои варид[о хун дар дохили xавф[о захира мешавад.
Дар ваrти пeшида будани [алrамушак[ои xавф[о ва [алrамушак[ои варид[о
хун дар таркиби испурч захира мешавад. {ангоми ёзидани девори xавф[о дар байни
[уxайра[ои эндотелии xавф[о сeрохи[о ба вуxуд меояд, ки хун аз ин сeрохи[о ба
таркиби бофтаи пайвасткунандаи навъи тeршакл мегузарад. Хуни варидb аз тарки-
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би ла[ми сафеди испурч ба воситаи силсилаи гардиши хуни варидb мебарояд.
Варид[ои миёнадеворчавb мушакпарда надорад. Дар натиxаи кашиш хeрдани
[уxайра[ои мушаки суфтаи миёнадеворча[о хун ба варид мегузарад. Тор[ои асаби
ла[мдор (миелинb) ва бела[м (бемиелин) дар таркиби uилофак, дар таркиби миёнадеворча[о, дар атрофи раг[ои хунгард ва дар атрофи xавф[ои испурч мушо[ида
кардан мумкин аст. Rисми канории тор[ои асаб [амчун шоха[ои озод дар таркиби
бофтаи пайвасткунандаи навъи тeршакл, дар байни [уxайра[ои мушаки суфтаи
миёнадеворча[о ва раг[ои хунгард xойгир шудаанд.

Таuйирот[ои синнусолии испурч. Дар пиронсолb лахми сурх ва ла[ми сафеди
испурч пажмурда шуда, бофтаи пайвасткунандаи миёнадеворча[ои испурч uафстар
мешавад. Миrдори xисмча[о дар таркиби испурч кам шуда, андозаи маркази афзоиши xисмча[ои испурч хурд мешаванд, тор[ои бофтаи пайвасткунандаи навъи
тeршакли ла[ми сурх ва ла[ми сафеди испурч uафстар мешаванд. Миrдори макрофаг[о ва лимфосит[о дар таркиби ла[ми сафеди испурч кам шуда, миrдори лейкосит[ои доначадор ва лейкосит[ои навъи базофилb зиёд мешаванд. Дар таркиби испурчи кудакон ва пиронсолон [уxайра[ои азимxуссаи навъи мегакариоситии бисёрядродор вомехeранд. Миrдори моддаи рангофар, ки дар таркибаш о[ан мавxуд аст
(дар натиxаи нобудшавии эритросит[о о[ан xудо мешавад), вобаста ба синну сол
(дар пиронсолb) зиёд мешавад, лекин он моддаи рангофар берун аз [уxайра[о
xойгир шудааст.

Таxдид. Таxдиди табии испурч аз [исоби [уxайра[ои танагb ва нимтанагии
таркиби он ба вуxуд меояд. Пас аз xарро[b намудани испурч ё пас аз осеб дидани
испурч [аxми он 80 – 90 фоиз барrарор шавад [ам, андоза ва шакли он пурра
барrарор намешавад.

ПEСТ ВА {ОСИЛА{ОИ ОН
Пeст бадани одамро аз берун рeйпeш мекунад. Масо[ати умумии пeсти одамони болиu 1,5 то 2 м2-ро ташкил мекунад. Ба [осила[ои пeсти одам uадуд[ои
араr[осилкунанда, uадуд[ои чарб[осилкунанда, uадуд[ои шир[осилкунанда, нохун[о ва мeй[о дохил мешаванд.

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

352

ПEСТ
Пeсти бадани одам вазифа[ои гуногунро иxро мекунад. Пeст узв[ои дар зери
он xойгиршударо аз [ар гуна таъсири му[ити зист му[офизат мекунад. Пeсти солим
микроорганизм[о, мода[ои за[рдору зараррасонро аз худ намегузаронад. Пeст дар
мубодилаи обу намак ва танзими [арорати бадан иштирок мекунад. Дар як
шабонарeз ба воситаи пeст таrрибан то 500 мл об (ки 1 фоизи оби дар таркиби бадани одам бударо ташкил мекунад) аз дохили организм бароварда мешавад. Бо [амро[ии араrи хориxшуда [ар гуна намак[о, кислотаи ширb ва модда[ои дар таркибашон азот мавxудбуда аз организм бароварда мешавад. Таrрибан 84 фоизи [арорати гармии организм ба воситаи пeст сарф мешавад. Дар натиxаи таъсири нур[ои ултрабунафш дар таркиби пeст витамини Д [осил мешавад. Агар дар организми кeдак
витамини Д кам [осил шавад, кeдак ба бемории вазнини чиллаашeр (рахит) гирифтор мешавад. Дар таркиби пeсти одам раг[ои хунгарди зиёде xойгиранд, ки дар дохили он раг[ои хунгард як миrдори хун захира мешавад, яъне пeст вазифаи анбори
хунро низ иxро мекунад. Дар таркиби пeсти одамони болиu то 1 л хун захира шуда
метавонад. Азбаски дар таркиби пeст миrдори зиёди даррок[ои тор[ои асаб
xойгиранд, пeст [амчун узви э[сос [исоб мешавад. Дар таркиби 1см2 сат[и пeсти
сар ва сат[и пeсти ангуштони одам то 200 адад нуrта[ои э[соскунанда xойгиранд.

Инкишофи пeст. Пeст аз ду зоиши xанини инкишоф меёбад. Пeстпардаи пeст
аз баргаки xанини берунb ва пeсти аслb аз дерматома[ои баргаки xанини миёна
(мезодерма) пайдо мешаванд. Дар [афтаи якуми инкишофи xанин пeстпарда аз як
rабат [уxайра[ои па[нак иборат аст. Ин [уxайра[ои па[нак шаклашонро о[иста –
о[иста дигаргун карда, ба [уxайра[ои мукаабшаклу устувоншакл мубадал мешаванд. Дар синни думо[агии инкишофи xанин дар таркиби пeстпарда rабати дуюми
[уxайра[о пайдо мешаванд. Дар синни семо[агии инкишофи xанин пeстпарда аз
[уxайра[ои бисёрrабатаи бисёрrатораи па[н иборат мебошад. Ма[з дар [амин ваrт
дар [уxайра[ои rабати болоии пeстпарда шахшeлшавb ба амал меояд. Дар синни
семо[агии инкишофи xанин дар таркиби пeст зоиш[ои мeй[о, зоиш[ои uадуд[о ва
зоиш[ои нохун[о пайдо мешаванд. Дар таркиби пeсти аслb тор[ои шилмди[анда,
нах[ои чандирb, тор[ои тeршакл, раг[ои хунгард ва xазирача[ои хун[осилкунанда
ба вуxуд меоянд. Дар синни 5-мо[агии инкишофи xанин xазирача[ои хун[осилкунанда таназзул меёбанд, дар xои он[о бофтаи чарбb пайдо мешавад.
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Сохти пeст. Пeст аз rисми рeйпeшкунанда ва аз rисми пайвасткунанда иборат аст. Rисми рeйпeшкунандаи пeстро пeстпарда ва rисми пайвасткунандаи онро
пeсти аслb меноманд. Бофтаи дар зери пeст xойгиршудаи организм бо пeст бо ёрии
чарбпарда пайваста шудааст. uафсии пeсти одам дар rисм[ои гуногуни бадан аз 0,5
то 5 мм-ро ташкил мекунад.

Пeстпарда. Пeстпарда аз бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни шахшeлшаванда
ташкил шудааст. Uафсии пeстпарда аз 0,03 то 1,5
мм-ро ташкил мекунад. Пeстпардаи кафи даст ва
пeстпардаи кафи пой нисбат ба пeстпардаи дигар
rисм[ои бадан uафстар мебошад. Пeстпарда аз
да[[о rабат [уxайра[о ташкил шудааст. Вобаста
ба сохти [уxайра[о дар таркиби пeстпарда панx
rабатро фарr мекунанд: rабати асосb, rабати
[уxайра[ои хорчадор, rабати [уxайра[ои доначадор, rабати рахшон ва rабати [уxайра[ои
шахшeлшаванда (наrшаи 212).
Дар сат[и берунии uишои асосb як rатор
[уxайра[ои устувоншакл (силиндршакл) xойгир
шудаанд, ки rабати асосии пeстпардаро ташкил
мекунанд. Дар байни ин [уxайра[о [уxайра[ои
рангофарро фарr мекунанд. Таносуби ин [уxайра[о
да[ бар якро ташкил мекунанд. Эпителиосит[о устувоншакл буда, ядрои доирашакли аз хроматин
бой доранд. Эпителиосит[о бо сат[и озодашон бо
rабати [уxайра[ои хорчадор ва бо uишои асосb ба
воситаи десмосома[о пайваст [астанд. Дар байни
эпителиосит[о

[уxайра[ои

xавони

танагb

мавxуданд, ки он[о доимо таrсим мешаванд. Дар
натиxаи таrсимшавии [уxайра[ои xавон [уxайра[ои духтарона бавуxуд меояд. Он [уxайра[ои

Наrшаи 212. Сохти пeсти ангушти
одам. I-пeстпарда; II-пeсти аслb;
III-чарбпарда; 1-rабати асосb;
2-[уxайра[ои рангофар (меланосит); 3-rабати [уxайра[ои хорчадор; 4-rабати [уxайра[ои доначадор; 5-rабати рахшон; 6-rабати [уxайра[ои шахшeлшаванда;
7-uишои асосb; 8-rабати пистонакшакл; 9-rабати тeршакл;
10-rисми
тарашшe[от[осилкунандаи uадуди араr[осилкунанда.

духтарона тахсис ёфта, о[иста – о[иста ба
таркиби rабат[ои болоии пeстпарда мегузаранд.
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Аз [амин xи[ат, rабати асосии пeстпардаро rабати сабзиш меноманд. Дар натиxаи
таrсимшавии [уxайра[ои rабати асосии пeстпарда дар rисм[ои гуногуни пeсти
одам дар [ар як 10 – 30 шабонарeз [уxайра[ои пeстпарда нав мешаванд, яъне
таxдиди табии пeстпарда ба амал меояд. {уxайра[ои рангофар – меланосит[о дар
байни эпителиосит[о xойгиранд. Дар таркиби ситоплазмаи меланосит[о миrдори
зиёди рангдона- меланин мавxудаст.
Дар сат[и болои [уxайра[ои rабати асосии пeстпарда 5 – 10 rатор
[уxайра[ои бисёркунxа xойгир шудаанд, ки он [уxайра[о rабати [уxайра[ои хорчадорро ташкил мекунанд. Дар байни [уxайра[ои бисёркунxаи ин rабат
кeпрукча[ои ситоплазмавиро мушо[ида кардан мумкин аст. Дар сар[ади байни ин
кeпрукча[ои ситоплазмавb пайвасткунанда[о (десмосома[о) xойгиранд. Дар таркиби rабати [уxайра[ои хорчадор [уxайра[ои шохадароз низ xой доранд, ки он[оро
[уxайра[ои Лангерганс меноманд. {уxайра[ои Лангерганс вазифаи му[офизатиро
иxро мекунанд. Дар таркиби rабати [уxайра[ои хорчадори пeстпарда uайр аз
[уxайра[ои Лангерганс боз лейкосит[о ва Т-лимфосит[о дохил мешаванд, ки ин
[уxайра[ои номбаршуда силсилаи му[офизати сироятнопазирии пeстро таъмин
мекунад.
Rабати [уxайра[ои доначадор аз 3 – 4 rатор [уxайра[ои нисбатан па[нак
ташкил шудааст. Дар таркиби ситоплазмаи ин [уxайра[о рибосома[о, митохондрия[о, лизосома[о, навъ[ои гуногуни лизосома[о, ба монанди кератиносома[о, донача[ои моддаи кератиногиалин ва rисм[ои ало[идаи нах[ои нозуктарин,
мавxуданд. Донача[ое, ки дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[ои ин rабат
вомехeранд, аз карбогидрат[о, чарб ва сафеда[о иборат мебошанд. Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[ои ин rабат мавxуд будани моддаи кератогиалин ва нах[ои нозуктарин аз шахшулшавии [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи пeстпарда ша[одат
меди[ад. Ба аrидаи баъзе олимон моддаи кератогиалин ин моддаи моrабли кератин
мебошад, ки дар оянда ба шахшулшавии [уxайра[о оварда мерасонад.
Rабати рахшони пeстпарда аз 3 – 4 rатор [уxайра[ои па[нак, ки ядрои он[о
нобуд шудаанду дар таркиби ситоплазмаашон моддаи элеидин доранд, таркиб ёфтааст. {ангоми бо ранг[о рангомезиш намудани пeстпарда rабати рахшони пeстпарда
рангро ба худ rабул намекунад, лекин нур[оро наuз инъикос мекунад. Аз [амин сабаб, дар таркиби rабати рахшони пeстпарда cар[ади [уxайра[оро мушо[ида намудан душвор аст.
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Rабати болоии пeстпардаро rабати [уxайра[ои шахшeлшаванда меноманд.
Ин rабат аз [уxайра[ои пулакчашакли шахшeлшаванда сохта шудааст. Дар таркиби
ситоплазмаи [уxайра[ои пулакчашакли шахшeлшаванда моддаи кератин ва [убобча[ои [аво мавxуд аст. Кератин моддае мебошад, ки ба таъсири ишrор ва кислота[о
тобовар аст. {уxайра[ои rабати болоии пeстпарда доимо иваз мешаванд. Rабати
шахшeлшавандаи пeстпарда гармиро бад мегузаронад.
Пeстпардаи rисм[ои дигари пeст нисбат ба пeстпардаи кафи даст ва кафи
пой тунуктар аст. Масалан: пeстпардаи пeсти сар [амаги 170 мкм uафси дорад. Дар
таркиби

пeстпардаи

пeсти

сар

rабати

рахшон

мавxуд

нест.

Rабати

шахшeлшавандаи пeстпардаи пeсти сар аз 2 – 3 rатор [уxайра[ои пулакчашакл
иборат аст. Rисми зиёди пeстпардаи пeсти бадани одам асосан аз rабати сабзиш
(асосb), rабати [уxайра[ои доначадор ва rабати [уxайра[ои шахшeлшаванда ташкил ёфтааст. Дар натиxаи таъсири омил[ои му[ити зист ва омил[ои му[ити дохилb
сохти пeстпардаи пeст таuйир меёбад. Масалан: дар натиxаи таъсири зиёди
rувва[ои механикии берунb ва дар натиxаи дар таркиби организм кам будани витамини А раванди шахшeлшавии пeст меафзояд.

Пeсти аслb. Пeсти аслb аз 0,5 то 5 мм uафси дорад. Пeсти аслb дар rисм[ои
тахтапeшт, кифт[о ва рон[о нисбат ба дигар rисм[ои бадан uафстар мебошад. Пусти аслb ба rабат[ои пистонакшакл ва тeршакл xудо мешавад, лекин дар байни ин
ду rабат сар[ади муайян вуxуд надорад.
Rабати пистонакшакл дар зери пeстпарда xойгир шудааст. Ин rабат аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат аст. Дар таркиби rабати пистонакшакл
раг[ои хунгард xойгиранд, ки пeстпардаро бо uизо ва оксиген таъмин мекунанд.
Бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки rабати пистонакшакл ба тарафи пeстпарда
(пистонак[о) – ро ба вуxуд меоранд. Аз [амин сабаб, ин rабатро rабати пистонакшакл меноманд. Андоза ва миrдори пистонак[о дар rисм[ои гуногуни пeсти одам
якхела нест. Дар таркиби пeсти кафи даст ва кафи пой пистонак[о то 0,2 мм
баландb доранд. Дар таркиби пeсти рeй пистонак[о суст инкишоф ёфтаанд. Rабати
пистонакшакли пeст наrшаи рeйи пeстро муайян мекунад. {ар як одам наrшаи
пeсти ба худ хос дорад, ки ин барои муайян намудани далел[ои судb
(криминалистикb) истифода бурда мешавад. Бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки rабати пистонакшакл аз тор[ои шилмди[анда, нах[ои чандирb, нах[ои
тeршакл, [уxайра[ои фарбе[, фибробласт[о ва макрофаг[о иборат аст. Дар таркиби
rабати пистонакшакли пeст [уxайра[ои мушаки суфта низ вомехeранд, ки он[о
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якxоя

шуда,

мушаки

мeйросткунандаро

ба

вуxуд

меоранд.

Мушаки

мeйросткунанда дар таркиби пeсти пешона ва дар пeсти болои дасту пой[о
вомехeранд. {ангоми кашиш хeрдани мушаки мeйросткунанда дар сат[и болои
пeст мурuак[о (монанди пeсти uоз) пайдо мешаванд ва ихроxи гармии бадан [ам
кам мешавад.
Rабати тeршакли пeст муста[камии пeстро таъмин мекунад. Ин rабати пуст
аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори зичи шаклнабаста таркиб ёфтааст. Дар таркиби
бофтаи пайвасткунандаи нахдори зичи шаклнабаста тор[ои шилмди[анда нисбат ба
сат[и пeст ба таври мувозb ва уреб xой гирифтаанд, ки шакли тeрро ба хотир меоранд. Аз [амин сабаб, ин rабати пeстро rабати тeршакл меноманд. Дар таркиби
пeсти пой[о, дар таркиби пeсти ангушт[о ва дар таркиби пeсти оринx[о тор[ои
шилмди[анда uафстар мебошанд, чунки ба ин rисм[ои бадан фишори берунb зиёдтар таъсир мерасонад. Аз сабаби он, ки дар таркиби rабати тeршакли пeсти рeй[о
нах[ои чандирb бисёртар мавxуданд, пeсти рeй[о rобилияти ёзандагb доранд.
Тор[ои шилмди[андаи rабати тeршакли пeст ба дохили чарбпарда гузашта, бо
тор[ои бофтаи пайвасткунандаи байни [уxайра[ои чарбb пайваста шудаанд.

Чарбпарда. Чарбпарда дар зери пeсти аслb xойгир шудааст. Чарбпарда бадани одамро аз [ар гуна таъсир[ои му[ити берунb му[офизат мекунад. Чарбпарда
[аракати пeстро низ таъмин мекунад. Uайр аз ин, чарбпарда ихроxи гармиро нисбатан ма[дуд мекунад. Чарбпарда аз бофтаи чарбb ташкил шудааст. Дар таркиби
пeсти одам моддаи рангофар (пигмент) мавxуд аст. Ин моддаи рангофар дар таркиби пeстпарда ва пeсти аслb вомехeрад. Дар натиxаи таъсири ферменти тирозиназа
ва аминокислотаи тирозин моддаи рангофари меланин [осил мешавад. Моддаи рангофари меланин бадани одамро аз таъсири нур[ои ултрабунафш му[офизат мекунад. Моддаи рангофари меланин дар таркиби пeсти одам як хел xойгир нашудааст.
Дар таркиби пeсти рeй[о ва дар таркиби пeсти тахтапeшт моддаи рангофари
меланин бисёртар мушо[ида мешавад. Дар таркиби пeсти шикам, дар таркиби
пeсти кафи даст[о ва дар таркиби пeсти кафи пой[о миrдори моддаи рангофари меланин нисбатан камтар аст. Миrдори моддаи рангофари меланини пeст аз таъсири
омил[ои берунb ва дохилb вобаста мебошад. Дар фасли тобистон миrдори моддаи
рангофари меланин дар таркиби пeст зиёд мешавад. {ангоми [омиладории зан[о
дар таркиби пeсти рeй[ои он[о миrдори моддаи рангофари меланин зиёд шуда
доu[о пайдо мешаванд. Моддаи рангофари меланин дар таркиби ситоплазмаи меланосит[ои пeстпардаи пeст xойгир мебошанд.
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{уxайра[ои моддаи рангофари меланин[осилкунанда дар таркиби пeсти
аслb низ воме[eранд. Масалан: дар таркиби пeсти аслии атрофи нуги пистон[о ва
дар таркиби пeсти аслии атрофи сeрохии маrъад. Мубодилаи моддаи меланин аз
витамин[ои А, С, РР ва аз фаъолияти uадуд[ои [ипофизу uадуди болои гурда вобаста мебошад. Дар таркиби пeсти одам раг[ои хунгард ва зулолагард бисёранд. Пeст
бо тор[ои асаби марказb ва тор[ои асаби наботb (вегетативb) таъмин аст.

Uадуд[ои пeст. Дар таркиби пeсти одам uадуд[ои шир[осилкунанда,
араr[осилкунанда ва чарб[осилкунанда мавxуданд. Ин uадуд[о гармии баданро
танзим мекунанд. Uайр аз ин он[о пeстро му[офизат мекунанд ва аз бадан [ар гуна
мода[ои ба организм нолозимро ихроx мекунанд.

Uадуд[ои араr[осилкунанда. Uадуд[ои араr[осилкунанда rариб дар таркиби
тамоми rисм[ои пeсти бадани одам вомехeранд. Дар таркиби пeсти бадани одам
миrдори uадуд[ои араr[осилкунанда ба 2,5 млн. адад мерасад. Дар таркиби пeсти
rисми болиштак[ои ангуштони дасту пой[о, пeсти зери баuал ва пeсти байни чатан
миrдори uадуд[ои араr[осилкунанда ни[оят бисёранд. Дар 1 см2 сат[и пeсти
rисм[ои номбаршуда то 300 адад маxрого[[ои uадуд[ои араr[осилкунанда
вомехeранд. Дар 1см2 сат[и пeсти дигар rисм[ои пeсти бадани одам миrдори
маxрого[[ои uадуд[ои араr[осилкунанда аз 120 то 200 ададро ташкил мекунад.
Таркиби араrро 98 фоиз об ва 2 фоиз мода[ои боrимонда [осил мекунанд. Ба мода[ои боrимонда мода[ои органикb ва uайриорганикb дохил мешаванд. Дар як
шабонарeз аз организми одам аз 500 то 600 мл араr ихроx мешавад. Uадуд[ои
араr[осилкунандаро аз xи[ати ихроxи тарашшe[от ба uадуд[ои навъи мунбитb
(мерокринb) ва навъи муфлизb (апокринb) xудо мекунанд.
Uадуд[ои навъи муфлизb дар таркиби пeсти rисми зери баuал, дар таркиби
пeсти атрофи маъrад, дар таркиби пeсти пешона ва дар таркиби пeсти лаб[ои калони фарx xой гирифтаанд. Uадуд[ои араr[осилкунандаи навъи муфлизb баъд аз ба
балоuат расидани одам афзоиш меёбанд Ин навъи uадуд[ои араr[осилкунанда аз
дигар навъи uадуд[ои араr[осилкунанда бо [аxм ва андозаи калони худ фарr мекунанд. Дар таркиби тарашшe[оти ин uадуд[о модда[ои сафедадор бисёранд. Аз
[амин сабаб, тарашшe[оти ин uадуд[о бeйи махсус доранд. Uадуд[ои араr[осилкунанда аз xи[ати сохти rисми тарашшe[от[осилкунандаашон ба uадуд[ои
найчашакли оддb дохил мешаванд. Ин uадуд[о маxрого[[ои дароз ва rисми
тарашшe[от[осилкунандаи

нисбатан

кeто[

доранд.

Rисми

тарашшe[от-
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[осилкунандаи ин uадуд[о дар таркиби rабати тeршакли пeсти аслии xойгир
мебошанд.
Rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[ои араr[осилкунанда аз 30 то 35
мкм reтр доранд. Rисми тарашшe[от[осилкунандаи ин uадуд[о аз як rатор
[уxайра[о ташкил шудаанд. Вобаста ба мар[ала[ои тарашшe[от[осилнамоb ва
ихроxи он шакли [уxайра[ои тарашшe[от[осилкунанда таuйир меёбанд. Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[ои тарашшe[от[осилкунанда доимо rатра[ои чарб,
uурeшача[ои гликоген ва моддаи рангофари меланин вомехeрад. Дар байни
[уxайра[ои тарашшe[от[осилкунанда ду навъи [уxайра[оро фарr мекунанд.
{уxайра[ои навъи якум тираранг буда, аз худ мода[ои органикb хориx мекунанд.
{уxайра[ои навъи дуюм бошад, сафедчатоб буда, об ва ион[ои метал[оро аз худ
мебароранд.
Дар атрофи rисм[ои тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[ои араr[осилкунанда
[уxайра[ои миоэпителии кашишхeранда xойгиранд. Дар натиxаи кашишхeрии
[уxайра[ои миоэпителb rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[о фишурда мешавад ва тарашшe[оти [осилшуда аз rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуд ба дохили маxрого[и uадуд мегузарад. Фаъолияти uадуд[ои араr[осилкунандаи навъи
муфлизb ба фаъолияти uадуд[ои xинсb алоrаманд мебошад. {ангоми [омиладоршавии зан[о фаъолияти тарашшe[от[осилномоии uадуд[ои араr[осилкунандаи навъи муфлизb зиёд мешавад. {ангоми ихроxи араr дар uадуд[ои навъи мунбитњ
[уxайра[ои араr[осилкунанда вайрон намешаванд, дар uадуд[ои навъи муфлизb
бошанд, rисми озода [уxайра[о вайрон мешаванд.

Uадуд[ои чарб[осилкунанда. {ангоми ба балоuат расидани организми одам
uадуд[ои чарб[осилкунанда ба куллb инкишоф меёбанд. Ин uадуд[о доимо бо
мeй[о алоrаманд [астанд. Дар он rисм[ои пeсти бадани одам (лаб[о, нeги пистон[о), ки мeй[о мавxуд нестанд, uадуд[ои чарб[осилкунанда ало[ида – ало[ида
xойгир шудаанд.
Миrдори зиёди uадуд[ои чарб[осилкунанда дар таркиби пeсти сар, пeсти
рeй[о ва дар таркиби пeсти rисми болои тахтапeшт мушо[ида карда мешаванд. Дар
таркиби пeсти кафи даст[о ва пeсти кафи пой[о uадуд[ои чарб[осилкунанда
мавxуд нест. Чарбе, ки ин uадуд[о ихроx мекунанд, пeстпарда ва мeй[оро чарболуд
карда, пeстро нарм ва чандир мекунанд. Uадуд[ои чарб[осилкунандаи одам дар як
шабонарeз то 20 г чарб и[роx мекунанд.
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Rисми чарб[осилкунандаи ин uадуд[о дар сар[ади байни rабати пистонакшакл ва rабати тeршакли пeсти аслb xойгир шудаанд. Дар наздикии [ар як решаи
мeй аз 1 то 3 uадуди чарб[осилкунанда вомехeранд. Uадуд[ои чарб[осилкунанда аз
xи[ати сохт ба uадуди оддии [убобчашакл дохил мешаванд, лекин rисми
чарб[осилкунандаи uадуд сершоха мебошад. Аз xи[ати усули ихроxи чарб ин
uадуд[о ба uадуд[ои навъи муста[ликb (голокринb) ([ангоми ихроxи чарб
[уxайра[ои чарб[осилкунанда тамоман вайрон шуда, нобуд мешаванд) дохил мешавад.
Rутри rисми чарб[осилкунандаи ин uадуд[о аз 0,2 то 2 мм-ро ташкил мекунанд. Маxрого[[ои uадуд[ои чарб[осилкунанда кeто[ буда, дар rисми ковокии
байни мeй ва пeст, ки rифи мeй меноманд, кушода мешаванд. Rабати девори ин
маxрого[[о аз бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[н ташкил шудааст.

МEЙ{О
Мeй[о rариб тамоми сат[и пeсти бадани одамро мепeшонанд. Мeй[о дар
таркиби пeсти сар зичтар xойгир шудаанд, ки шумораи умумии он[о то 100000
ададро ташкил мекунанд. Дар таркиби пeсти кафи даст[о, кафи пой[о, лаб[о, нeги
пистон[о, лаб[ои хурди фарx ва uайра мeй[о умуман вуxуд надоранд. Мeй[о аз якчанд миллиметр то 1,5 метр дарозb ва аз 0,005 то 0,6 мм uафсb доранд.
Дар таркиби пeсти бадани одам се навъи мeй[оро фарr мекунанд: мeй[ои
дароз (ба ин мeй[о мeй[ои сар, мeй[ои ришу мeйи лаб, мeй[ои зери баuал ва
мeй[ои атрофи узви таносул дохил мешаванд); мeй[ои rилмонанд (ба ин навъи
мeй[о мeй[ои абрувон, мижгон[о, мeй[ои гeши берунb ва мeй[ои девори бинb дохил мешаванд); мeй[ои патмонанд (ба ин навъи мeй[о мeй[ои боrимондаи таркиби
пeсти бадан дохил мешаванд).

Инкишофи мeй[о. Мeй[о дар синни семо[агии инкишофи xанин аз маводи
пeстпарда пайдо мешаванд. Пеш аз [ама мeй[ои абрувон ва мeй[ои ришу мeйи лаб
пайдо мешаванд. Пас аз ин мeй[о дар пeсти дигар rисм[ои бадан инкишоф меёбанд.
Пас аз тавлид шудани тифл ин мeй[ои ибтидоb мерезанд (uайр аз мeй[ои абрувон, мижгон[о ва мeй[ои сар) ва дар xои он[о мeй[ои патмонанди нав пайдо
мешаванд. Баъдтар мeй[ои абрувон, мeй[ои мижгон[о ва мeй[ои сар [ам низ иваз
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мешаванд. {ангоми ба балоuат расидани одам дар таркиби пeсти зери баuал, дар атрофи узв[ои таносули марду зан[о, дар мард[о дар таркиби пeсти рeй, пeсти сари
сина, пeсти тахтапeшт ва рони пой[о, мeй[ои дурeшт пайдо мешаванд.

Сохти мeй[о. Мeй[о ма[сули пeстпардаи пeст мебошанд. Мeй аз тана ва реша иборат аст. Решаи мeй дар таркиби пeсти аслии пeст xойгир аст. Rисми аз сат[и
пeст берун xойгиршудаи мeйро танаи мeй меноманд. Танаи мeй[ои дароз ва
rилмонанд аз моддаи rишрb, моддаи маuзb ва xулайда (кутикула) иборат аст. Дар
таркиби танаи мeй[ои патмонанд моддаи маuзb вуxуд надорад. Решаи мeй[ои дароз
ва rилмонанд аз моддаи rишрb, моддаи маuзb ва xулайда таркиб ёфтааст.
Решаи мeй дар дохили халтаи мeй xойгир шудааст. Rабати девори халтаи
мeй аз [уxайра[ои берунb ва дохилии uилофаки решаи мeй иборат аст. Халтаи
мeйро бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок и[ота кардааст, ки онро пардаи мeй
меноманд (наrшаи 213).

Наrшаи 213. Сохти мeй. 1-халтаи
мeй; 2-[уxайра[ои берунии uилофаки мeй; 3-ду rабати [уxайра[ои
дохилии uилофаки мeй; 4-xулайдаи
мeй; 5-моддаи rишрии мeй; 6-моддаи магзии мeй; 7-rифи мeй; 8rабати асосb ва хорчадори пeстпарда; 9-rабати шахшeлшавандаи
пeстпарда;

10-uадуди чарб-

[осилкунанда;

11-мушаки мeй-

росткунанда;

12-пиёзаки мeй;

13-пистонаки мeй.

Rисми аrиби васеъшудаи решаи мeйро пиёзаки мeй меноманд. Дар наздикии
пиёзаки мeй rабат[ои [уxайра[ои берунb ва дохилии uилофаки решаи мeй бо [амдигар омехта мешаванд. Дар зери пиёзаки мeй пистонаки мeй xойгир аст, ки он аз
бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат аст. Дар таркиби пистонаки мeй
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мeйраг[о xойгир шудаанд, ки мeйро бо uизо ва оксиген таъмин мекунанд. Rисми
фурeхамидаи пeстпардаи пeст, ки аз он xой танаи мeй оuоз меёбад, rифи мeй меноманд. Аз rабати сабзиши пeстпардаи rифи мeй [уxайра[ои берунии uилофаки
решаи мeй ба вуxуд меояд. Ба ковокии rифи мeй як ё якчанд маxрого[и uадуд[ои
чарб[осилкунанда кушода мешаванд. Дар зери uадуди чарб[осилкунанда мушаки
мeйросткунанда xойгир шудааст, ки нисбат ба сат[и пeст уреб xой гирифтааст.
Сабзиши мeй аз [исоби таrсимшавии [уxайра[ои пиёзаки мeй ба амал меояд. {уxайра[ои моддаи rишрb ва моддаи маuзие, ки аз пиёзаки мeй дуртар xой доранд, дар натиxаи нарасидани uизо шахшeл мешаванд. Раванди шахшeлшавb бисёртар дар моддаи rишрb ва xулайдаи мeй ба амал меояд.
Дар таркиби мeй[ои дароз ва rилмонанд моддаи маuзb наuз инкишоф ёфтааст. Мeй[ои патмонанд моддаи маuзb надоранд. Моддаи маuзb аз [уxайра[ои
бисёргeша, ки болои [амдигар xойгир шудаанд (ба монанди танга[ои болои [амдигар гузошта) ташкил шудааст. Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[ои моддаи rишрb
uурeшача[ои рахшони моддаи кератогиалин, [убобча[ои [аво ва миrдори ками
моддаи рангофар мавxуд аст.
{уxайра[ои моддаи маuзии решаи мeй нисбат ба [уxайра[о моддаи маuзии
танаи мeй камтар шахшeл мешаванд Дар синни пиронсолb [уxайра[ои моддаи
маuзи решаи мeй шахшeл мешаванд ва дар ситоплазмаи он [уxайра[о миrдори
моддаи рангофар камтар шуда, миrдори [убобча[ои [аво зиёдтар мешавад. Дар
натиxаи чунин таuйирот[о мeй[ои одам сафед мешаванд.
Моддаи rишрии мeй аз [уxайра[ои пулакчашакли па[наки шахшeлшаванда
ташкил шудааст. Дар ситоплазмаи [уxайра[ои пулакчашакли па[нак моддаи сахти
кератин мавxуд аст. Ядрои [уxайра[ои пулакчашакли па[нак лав[ачамонанд аст.
{ар чи rадаре, ки дар таркиби мeй моддаи rишрb наuз инкишоф ёфта бошад, мeй
[амон rадар муста[кам мешавад.
Xулайдаи мeй дар сат[и болои моддаи rишрии мeй xой гирифтааст.
{уxайра[ои xулайдаи rисми ба пиёзаки мeй наздик xойгиршуда устувоншакл (силиндршакл) мебошанд. {уxайра[ои xулайдаи аз пиёзаки мeй дуртар xойгир шуда
пулакчашакли па[нак мебошанд.
{уxайра[ои дохилии uилофаки решаи мeй ма[сули [уxайра[ои пиёзаки мeй
мебошанд. Дар rисми поёни [уxайра[ои дохилии uилофаки решаи мeй се rабатро
фарr мекунанд: rабати [уxайра[ои xулайда, [уxайра[ои дохилии доначадор ва
rабати [уxайра[ои сафедчатоби берунb.
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Rабати [уxайра[ои берунии uилофаки решаи мeй аз [уxайра[ои rабати сабзиши пeстпардаи пeст ба вуxуд меоянд. {уxайра[ои ин rабат аз гликоген бой мебошанд. Мушаки мeйросткунанда аз [уxайра[ои мушаки суфта иборат аст. Мушаки
мeйросткунанда дар мeй[ои rилмонанд, патмонанд, дар мeй[ои ришу мeйи лаб ва
дар мeй[ои зери баuал сусттар инкишоф ёфтаанд, ё ин ки тамоман мавxуд нест.
Мушаки мeйросткунанда аз як тараф бо халтаи мeй ва аз тарафи дигар ба rабати
пистонакшакли пeсти аслb пайваст мебошад. {ангоми кашиш хeрдани ин мушак
решаи мeй нисбат ба сат[и пeст перпендикулярb xойгир шуда, танаи мeй нисбатан
ба пeст рост мешавад.

Ивазшавии мeй. Мeй аз якчанд мо[ то 2 – 4 сол умр мебинад. Аз [амин сабаб,
дар давоми умри одам мeй[о якчанд маротиба иваз мешаванд. Пеш аз он ки мeй
иваз шавад, аввал пистонаки мeй маълул мешавад. Дар натиxаи маълулшавии пистонаки мeй [уxайра[ои пиёзаки мeй rобилияти таrсимшавии худро гум карда,
шахшeл мешаванд ва аз uишои асосb xудо мешаванд. Дар ин ваrт сабзиши мeй rатъ
мегардад. Решаи мeйи кe[на xойи худро иваз карда дар наздикии rифи мeй rарор
мегирад. {уxайра[ои дохилии uилофаки решаи мeй омехта шуда, шакли тасмачаро
мегиранд. Дар rисми поёни ин тасмача пистонак ва пиёзаки мeйи нав ба амал меояд. Дар натиxаи таrсимшавии [уxайра[ои пиёзак мeйи нав ба вуxуд омада, [ангоми
сабзиши он мeйи кe[на меафтад.

СИЛСИЛАИ (СИСТЕМАИ) НАФАСКАШB
Ба силсилаи (системаи) нафаскашb узв[ои гуногун дохил мешаванд, ки он[о
вазифаи гузаронидани [аво ва мубодилаи газ[оро иxро мекунанд. Ба ин узв[о ковокии бинb, [алrбинb, [алr, хирной, най[ои [авогузар (бронх[о) ва шуш дохил
мешавад.
Вазифаи асосb ва му[имтарини узв[ои нафаскашb аз он иборат аст, ки мо ба
воситаи ин узв[о аз му[ити зист оксигенро нафас кашида, гази карбонро аз шуш ба
му[ити зист хориx мекунем. Мубодилаи газ[о дар rабати девори [убобча[ои шуш
ба амал меояд. Uайр аз ин узв[ои нафаскашb боз вазифа[ои зеринро иxро мекунанд:
дар ковокии бинb [аво гарм, намнок ва инчунин аз чангу uубор ва микроорганизм[о
тоза карда мешавад.
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Дар таркиби узв[ои нафаскашb як миrдор хун захира мешавад, яъне он узв[о
анбори хун ба [исоб ёфта, ба танзим ва басташавии хун ёри мерасонад. Чунки ин
узв[о аз худ мода[ои тромбопластин ва [епарин [осил карда, хориx мекунанд. Барои [осилшавии баъзе [армон[о, ки ба мубодилаи обу намак[о ва чарб[о лозиманд
ёрb мерасонанд, дар ба вуxуд омадани овоз ва му[офизати сироятнопазирb низ иштирок мекунанд. Дар таркиби девори ковокии бинb узви буй[искунанда (шомма)
xой гирифтааст.

Инкишоф. {алr, хирной ва шуш аз як зоиши умумb инкишоф меёбанд. Ин
узв[о дар синни се [афтагии инкишофи xанин аз rисми тарафи шиками девори
рeдаи пеш бо ро[и барxасташавb ба вуxуд меоянд. {алr ва хирной аз rисми пеши
он барxастагb пайдо мешаванд. Rисми поёни он барxастагb ба ду rисм xудо шуда,
ду халтачаро ба вуxуд меорад. Дар оянда аз девори ин халтача[о боз барxастаги[ои
хурди зиёде [осил шуда бо [амдигар пайваст мешаванд. Дар байни он барxастаги[о
[уxайра[ои мезенхимb дохил мешаванд.
Дар синни 8-[афтагии инкишофи xанин зоиш[ои най[ои [авогузар
(бронх[о), [амчун найча[ои кeто[и рост, пайдо мешаванд ва дар синни 10 – 12 [афтагии инкишофи xанин дар rабати дохили девори он найча[о чин[о ба вуxуд меоянд, ки девори он найча[о аз як rатор [уxайра[ои устувоншакл (силиндршакл)
ташкил шудаанд. Аз [уxайра[ои мезенхимb, ки дар атрофи найча[о xойгиранд,
бофтаи мушаки суфта, бофтаи таuояк ва бофтаи пайвасткунандаи атрофи [убобча[ою найча[о тахсис меёбанд.
Аз синни 6-мо[агии инкишофи xанин то таваллуд шудани тифл дар таркиби
шуш инкишофи [убобчаро[а[о ва худи [убобча[о ба амал меоянд. Дар тамоми тули
инкишофи xанин [убобча[ои шуш аз [аво холb мебошанд ва rабати девори он[о аз
як rатор [уxайра[ои мукаабшакл ё устувоншакл таркиб ёфтаанд. {ангоми инкишофи [убобча[ои шуш дар атрофи он[о аз [уxайра[ои мезенхимb раг[ои хунгард
пайдо мешаванд, ки [убобча[оро тeршакл и[ота мекунанд.
Ба [амро[ии раг[ои хунгард тор[ои асаб низ ба rабати девори найча[о дохил
мешаванд. Пас аз таваллуд шудани тифл ва нафаскашии аввалин ба дохили [убобча[ои шуш [аво дохил шуда, [аxми дохилии он[о васеъ ва rабати девори [убобча[о тунуктар мешаванд. Дар ин rисми [убобча[ои шуш дар байни хуни мeйраг[о
ва [авои дохили [убобча[о мубодилаи оксиген ва гази карбон ба амал меояд.
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Ро[[ои [авогузар. Ба ро[[ои [авогузар ковокии бинb, [алrбинb, [алr, хирной
ва най[ои [авогузарон тааллуr дорад. Ро[[ои [авогузар аз ковокии бинb оuоз ёфта,
ба воситаи девораи устухонию таuоякb ба нима[ои чап ва рост таrсим мешаванд.
{ар кадоми он[о ро[[ои печ дар печи бинb дошта, сат[и дохилии ковокии биниро
васеъ мекунанд. {ангоми гузаштани [аво аз ро[[ои [авогузар [аво тоза, нарм ва
гарм карда мешавад. {арорати [аво ба [арорати бадан наздик шуда, бeйи [аво
э[сос карда мешавад ва [аxми [аворо танзим мекунанд. {алr дар бавуxуд омадани
овоз иштирок мекунад.

Ковокии бинb. Дар ковокии бинb даромадго[и бинb ва ковокии аслии биниро
фарr мекунанд. Даромадго[и бинb бо бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[н
рeйпeш шудааст, ки он давоми пeстпардаи пeст мебошад. Дар зери бофтаи
рeйпeшкунанда rабати тунуки бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок xойгир аст,
ки дар таркиби ин бофта uадуд[ои чарб[осилкунанда ва решаи мeй[ои дурeшти
rилмонанд xой гирифтаанд. Мeй[ои даромадго[и бинb чангу uуборро ниго[
медоранд.
Дар rисми чуrуртари даромадго[и бинb мeй[о кeто[ ва миrдоран кам мебошанд. Сат[и дохилии ковокии бинии аслb бо луобпарда рeйпeш шудааст, ки он аз
бофтаи рeйпeшкунандаи якrабатаи бисёрrатораи маншурии (призмашакли) мижгонакдор ва аз лав[ачаи аслие, ки аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат
аст, таркиб ёфтааст. Дар таркиби бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи бинb чор намуд [уxайра[оро фарr мекунанд:

[уxайра[ои мижгонакдор, [уxайра[ои

микропатмeякчадор, [уxайра[ои асосb (xавон) ва [уxайра[ои rада[шакл, ки дар
сат[и болои uишои асосb xой гирифтаанд. (наrшаи 214).
{уxайра[ои мижгонакдор дар rисми rуллаашон (сат[и озодашон) мижгонак[о доранд, ки баландии он[о 3 – 5 мкм-ро ташкил мекунанд. Дар байни
[уxайра[ои мижгонакдор [уxайра[ои микропатмeякчадор (тарашшe[от[осилкунанда) xойгир шудаанд, ки он[о пати кeто[ доранд. {уxайра[ои rада[шакл
uадуд[ои як[уxайравии луобb ба шумор мераванд, ки он[о тарашшe[оти худро ба
сат[и озоди бофтаи рeйпeшкунанда хориx мекунанд.
Лав[ачаи аслии луобпарда аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат
аст, ки дар таркиби он нах[ои зиёди чандирb xой доранд. Дар дохили лав[ачаи аслии луобпарда rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[ои луобb xойгир шудаанд,
ки маxрого[и он[о дар сат[и озоди бофтаи рeйпeшкунанда кушода мешаванд. Луобе, ки аз [уxайра[ои rада[шакл ва аз uадуд[ои луобb хориx мешаванд, сат[и озоди
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луобпарда ва ковокии биниро намнок мекунанд ва дар он xо чангу uубор, микроорганизм[о мечаспанд ва ба воситаи мижгонак[ое, ки rобилияти тан[о ба як тараф (аз
аrиб ба пеш) [аракат карданро доранд, ба берун бароварда мешавад. Дар таркиби
лав[ачаи аслии луобпарда [амеша зулолагире[ча[о вомехeранд.
Луобпардаи ковокии бинb аз раг[ои хунгард бой буда, он[о дар наздикии
сат[и берунии лав[ачаи аслии луобпарда дар зери бофтаи рeйпeшкунанда
xойгиранд. Ин раг[ои хунгард [ангоми хунук будани [аво ба гармшавии [авои нафаскашида ёрb мерасонанд. Дар таркиби девори шараёну шараёнча[о мушакпарда
наuз инкишоф ёфтааст. Мушакпарда дар rабати девори варид[о [ам низ наuз инкишоф ёфтааст. Раг[ои зулолагард тeри зич ба вуxуд меоранд. Луобпардаи девори ковокии бинb бо тор[ои асаб таъмин [астанд. Дар таркиби луобпарда миrдори зиёди
нeги тор[ои асаби uилофакдор xойгир мебошанд.

Наrшаи 214. Сохти луобпардаи ковокии бинb. 1 - [уxайраи миuгонакдор; 2 - [уxайраи rада[шакл;
3 - [уxайраи xавон; 4 - uишои асосb; 5 - лав[ачаи аслии луобпарда; 6 - раг[ои хунгард.

ХИРНОЙ
Хирной узви дарунковоки найчашакл буда, аз луобпарда, та[курсии зери луобпарда, пардаи алёфию таuоякb ва пардаи адвентитсb иборат аст (наrшаи 215).

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

366

Луобпарда ба воситаи та[курсии зери луобпардаи тунук бо пардаи алёфию таuоякb
алоrаманд аст ва аз [амин сабаб, дар ковокии хирной чин[о ба вуxуд намеоянд. Луобпарда бо бофтаи рeйпeшкунандаи якrабатаи бисёрrатораи маншурии (призмашакли) мижгонакдори ларзон рeйпeш шудааст. Дар таркиби ин бофта [уxайра[ои
мижгонакдор, [уxайра[ои rада[шакл, [уxайра[ои асосb (xавон) ва [уxайра[ои
[ормон[осилкунанда xой доранд.

Наrшаи 215. Буриши арзии хирной. 1-бофтаи рeйпeшкунандаи якrабатаи бисёрrатораи маншурии
(призмашакли) мижгонакдори луобпарда; 2-та[курсии зери луобпарда; 3-rисми
тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[о; 4-таuоякпарда; 5-таuояки шишамонанд; 6-рeйпарда (пардаи
адвентитсb).

{уxайра[ои маншурии мижгонакдор дар сат[и озоди худ таrрибан то 250
адад мижгонак доранд. Мижгонаки ин [уxайра[о [амеша ба муrобили [авоb
дохилмешудагb [аракат мекунанд. {ангоми [арорати [авои дохилшуда баробари 18
– 33 дараxа шудан, ларзиши ин мижгонак[о зиёдтар мешаванд. {уxайра[ои
rада[шакл uадуд[ои як[уxайравb буда, аз худ луоб хориx мекунанд, ки таркиби он
аз кислотаи гиалурон ва сиалb бой аст.
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Тарашшe[оти ин [уxайра[о бо тарашшe[оти uадуд[ои луобие, ки дар дохили
та[курсии зери луобпарда xойгиранд, омехта шуда, сат[и озоди бофтаи
рeйпeшкунандаро намнок мекунанд ва ин намнокb ба часпидани чангу uубор ва
микроорганизм[о шароит фаро[ам меоваранд. {ангоми сулфидан он чангу uубор аз
ро[[ои [авогузар бароварда мешаванд. Дар таркиби луоб инчунин иммуноглобулин
мавxуд аст, ки он[оро [уxайра[ои плазматикb аз худ хориx мекунанд. Иммуноглобулини дар таркиби луоб буда микроорганизм[оро безарар мегардонад.
{уxайра[ои [армон[осилкунанда маншурb буда, ядрои доирашакл доранд ва
дар таркиби ситоплазмаашон uурeшача[ои тарашшe[b доранд. Ин [уxайра[о аз худ
[ормон[ои норадреналин ва серотонин хориx мекунанд, ки он[о кашишхурии мушак[ои девори ро[[ои [авогузарро танзим мекунанд. {уxайра[ои асосb
[уxайра[ои xавон буда, шакли секунxа доранд. {ангоми махсусшавии ин
[уxайра[о дар таркиби ситоплазмаи он[о гликоген ва нах[ои нозуки фибрилb пайдо мешаванд, инчунин миrдори узввора[о [ам низ зиёд мешаванд.
Дар зери uишои асосb лав[ачаи аслии луобпарда, ки аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат аст, ки он бе ягон сар[ади муайян ба таuоякпарда гузашта
пайваст

мешавад.

Дар

таркиби

та[курсии

зери

луобпарда

rисми

тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[ои омехтаи сафедавию луобb xой гирифтаанд, ки
маxрого[и он[о ба сат[и озоди луобпарда кушода мешаванд. Ингуна uадуд[о асосан дар таркиби rабати девори аrиб ва па[лугии хирной бисёранд. Пардаи алёфию
таuоякии хирной аз 16 – 20 [алrа[ои таuояки шишамонад, ки дар rисми аrиби девори хирной сарбаста нестанд, иборатанд.
Rисми канории ин [алrа[о бо [амдигар ба воситаи даста[ои [уxайра[ои мушаки суфта пайваст шудаанд. Аз ин xи[ат сат[и аrиби девори хирной нарм буда,
[ангоми гузаштани хeрок аз дохили сурхрeда, ки дар аrиби хирной xойгир мебошад монеагb намерасонад.
Пардаи адвентитсии хирной аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок таркиб ёфтааст.
Дар таркиби луобпардаи хирной мeйраг[о ва зулолараг[ои печ дар печи зиёде xойгиранд. Тор[ои асаби наботb ва тор[ои асаби аз [ароммаuз меомадагb дар
таркиби луобпардаи хирной шоха[о [осил намуда, бо даррок[о тамом мешаванд.
Мушаки rисми девори аrиби хирной бо тор[ои асаби гире[и наботb таъмин
даанд.
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ШУШ
Шуш узви хеле сер[аxм буда, rариб тамоми ковокии сандуrи синаро ба истиснои rисми миёнаи он ишuол мекунад ва [ама ваrт шакли худро вобаста ба
мар[ила[ои нафаскашb дигар мекунад. Сат[и берунии шуш бо зардобпарда
пeшонида шудааст.

Сохти шуш. Шуш аз силсилаи (системаи) ро[[ои [авогузар, ки мисли дарахт
ба шоха[о таrсим мешаваду rутри найча[ои [авогузарашон о[иста – о[иста хурд
мешавад ва аз [убобча[ои шуш, ки дар rабати девори он[о мубодилаи газ[о ба амал
меоянд, таркиб ёфтаанд.
Найча[ои [авогузари шуш мисли дарахт шоха[о доранд. Ба найча[ои [авогузари шуш найча[ои (бронх[ои) асосии чапу рост, найча[ои сегментии беруназшушb (найча[ои калони тартиби якум), найча[ои минтаrавии беруназшушb
(чортогb ба [ар rисми шуш) ва найча[ои тартиби дуюм дохил мешаванд.
Uайр аз ин, найча[ои сегментии дохилишушb (10 – тогb дар [ар тарафи шуш)
ба найча[ои тартиби 3–5-и зери сегментb, ки он[о вобаста ба rутрашон ба найча[ои
rутрашон миёна (2–5 мм) тааллуr доранд, таrсим мешаванд. Найча[ои rутрашон
миёна ба шоха[о таrсим шуда, найча[ои rутрашон хурдро, ки 1- 2 мм rутр доранд,
ба вуxуд меоранд ва он[о ба найча[ои хурадакаки охирин ба итмом мерасанд. Аз
найча[ои хурадакаки охирин rисм[ои ро[и нафас оuоз меёбанд, ки он[о вазифаи
мубодилаи газ[оро иxро мекунанд.
Найча[о аз xи[ати сохт бо якдигар монанд [астанд. Пардаи дохилии найча[о
[амчун пардаи дохилии хирной аз луобпарда иборат аст, ки он бо бофтаи
рeйпeшкунандаи якrабатаи бисёрrатораи маншурb ташкил шудааст. Дар таркиби
ин бофта [уxайра[ои мижгонакдор, [уxайра[ои rада[шакл, [уxайра[ои [армон[осилкунанда ва [уxайра[ои асосb xой гирифтаанд. Дар луобпардаи найча[ои
хурадакак [уxайра[ои тарашшe[от[осилкунандаи [ошиядор ([уxайра[ои Клар) ва
[уxайра[ои бемижгонак низ мавxуданд.
{уxайра[ои тарашшe[от[осилкунанда rисми озодашон гунбазшакл буда,
мижгонак надоранд. Дар таркиби ситоплазмаи ин [уxайра[о uурeшача[ои
тарашшe[b мавxуданд. Ядрои он[о доирашакл буда, дастго[и Голxи ва тeри
дурeшти эндоплазмагb наuз инкишоф ёфтааст. Ин [уxайра[о аз худ фермент хориx
мекунанд, ки он сурфактанти дар ро[[ои нафас бударо таxзия мекунад.
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Дар таркиби луобпардаи найча[ои хурадакак [уxайра[ои бемижгонак
вомехeранд. Ин [уxайра[о маншурb буда, rисми озоди он[о нисбат ба сат[и озоди
[уxайра[ои мижгонакдор як rадар баландтар мебошад. Дар ситоплазмаи rисми
озоди ин [уxайра[о uурeшача[ои гликоген, митохондрия[о ва uурeшача[ои
тарашшe[отмонанд мавxуданд. Вазифаи ин [уxайра[о то [оло маълум нест.
{уxайра[ои [ошиядор аз дигар [уxайра[о бо он фарr мекунанд, ки он[о дар rисми
озоди худ мeякча[ои кeто[ доранд. Ингуна [уxайра[о ни[оят кам вомехeранд ва
аrидае [аст, ки ин [уxайра[о мода[ои химиёвиро э[сос мекунанд.
Лав[ачаи аслии луобпардаи найча[о аз нах[ои чандирb бой мебошанд ва аз
ин сабаб найча[о rобилияти ёзандагb доранд. {ангоми нафаскашb девори найча[о
васеъ шуда, [ангоми нафасбарорb ба [олати аввала бармегарданд. Луобпардаи найча[о чин[о доранд. Ин чин[о [ангоми кашиш хeрдани [уxайра[ои мушаки суфтае,
ки дар сар[ади та[курсии зери луобпарда xойгиранд, зиёдтар мешаванд. {ар
rадаре, ки rутри найча[о хурдтар бошанд, [амон rадар [уxайра[ои мушаки суфтаи
лав[ачаи луобпарда зиёдтар кашиш мехeранд. Дар таркиби луобпардаи найча[о зулолагире[ча[о вомехeранд.
Дар таркиби та[курсии зери луобпарда rисми тарашшe[от[осилкунандаи
uадуд[ои омехтаи луобию сафедавb xой гирифтаанд. Ин uадуд[о гурe[-гурe[ xой
гирифтаанд ва асосан дар он rисм[ое, ки ин uадуд[о xой гирифтаанд, дар он rисм
бофтаи таuояк мавxуд нест. Маxрого[и ин uадуд[о дар сат[и озоди бофтаи
рeйпeшкунандаи луобпарда кушода мешаванд. Тарашшe[оти ин uадуд[о сат[и луобпардаро намнок мекунанд ва дар сат[и он чангу uубор часпида, баъд ба берун бароварда мешавад. Луоби он uадуд[о rобилияти микроорганизм[оро нобуд кардан
дорад. Дар rабати девори найча[ои хурд (ки 1-2 мм rутр доранд) uадуд[о мавxуд
нестанд.
Пардаи алёфию таuоякb дар rабати девори найча[ои rутрашон калон аз
лав[ача[ои ало[идаи таuояки шишамонанд ташкил шудаанд. Дар rабати девори
найча[ои rутрашон миёна, пардаи алёфию таuоякb монанди xазирача[о ба шакли
лав[ача[ои ало[ида-ало[ида xойгиранд (наrшаи 216).
Дар найча[ое, ки rутри миёна доранд, пардаи алёфию таuоякb аз таuояки
чандирb иборат аст. Дар таркиби девори найча[ои rутрашон хурд пардаи алёфию
таuоякb мавxуд нест. Пардаи адвентитси аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок
ташкил шудааст. {амин тавр, луобпардаи найча[ои rутрашон калон, ки ковокиа-
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шон калон буда, rутрашон аз 5-15мм-ро ташкил мекунад, дар луобпардаашон чин[о
дошта, аз бофтаи рeйпeшкунандаи якrабатаи бисёрrатораи мижгонакдор таркиб
ёфтаанд.
Чин[ои он дар натиxаи кашиш хeрдани [уxайра[ои мушаки суфта, ки дар
таркиби лав[ачаи аслии луобпарда xой доранд, ба амал меоянд. Дар таркиби
та[курсии зери луобпардаи ингуна найча[о uадуд[ои омехта мавxуданд. Пардаи
алёфию таuоякb аз лав[ача[ои калон – калони таuояки шишамонанд ташкил шудаанд.

Наrшаи 216. Сохти rабати девори найча[ои rутраш миёна ва найча[ои rутраш хурд.
1-ковоки найча[ои миёна; а-бофтаи рeйпeшкунандаи якrабатаи бисёрrатораи маншурии мижгонакдори луобпарда; б-лав[ачаи аслии луобпарда; в-лав[ачаи мушаки луобпарда; г-rисми
тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[о; д-таuоякпарда; 2-ковокии найча[ои хурд; а-бофтаи
рeйпeшкунандаи якrабатаи дуrатораи луобпарда; б-лав[ачаи аслии луобпарда; в-лав[ачаи мушаки
луобпарда; 3-раги хунгард.

Найча[ое, ки rутри миёна доранд, бо он фарr мекунанд, ки [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунанда андозаи хурд доранд ва луобпардаи он[о тунуктар аст. Ин найча[о [ам uадуд[о доранд. Дар ин гуна найча[о пардаи алёфию таuоякb аз
лав[ача[ои хурдтари таuояки чандирb ташкил шудааст.
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Дар найча[ои rутрашон хурд бошад [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунанда
дуrатора xойгир буда, пас якrатора мешаванд. Дар rабати девори найча[ои
rутрашон хурд пардаи алёфию таuояки ва uадуд[о мавxуд нестанд, лекин мушаки
суфтаи луобпарда uафстар аст. {ангоми ба бемории диrи нафас (астма) гирифтор
шудан rутри найча[ои хурд хурдтар мешавад ва нафаскашb мушкил мегардад. Аз
ин сабаб, найча[ои rутрашон хурд на тан[о вазифаи гузаронидани [аво, балки
[авои ба ро[и нафас дохил шударо танзим мекунанд.
Найча[ои хурадакаки охирин 0,5 мм rутр доранд. Луобпардаи он[о аз бофтаи
рeйпeшкунандаи якrабатаи мукаабшакли мижгонакдор таркиб ёфтааст (наrшаи
217). Дар байни [уxайра[ои мукаабшакл [уxайра[ои [ошиядор ва [уxайра[ои
бе[ошия вомехeранд Дар таркиби лав[ачаи аслии луобпардаи ингуна найча[ои хурдакак нах[ои чандирb ва дар байни он нах[о даста[ои ало[идаи [уxайра[ои мушаки суфта мавxуданд. Аз ин xи[ат rабати девори найча[ои хурадакак rобилияти
ёзандагb доранд.

Наrшаи 217. Сохти асинуси шуш.
А- схема; В- расми шуш. 1-найча[ои хурадакаки тартиби якум; 2-найча[ои хурдакаки тартиби дуюм;
3-[убобчаро[а[о; 4-[убобчахалтача[о;
5-мeйраг[о; 6-[убобча[о; 7-сурохии байни [убобча[о; 8-[уxайра[ои мушаки
суфта; 9 – алвелиосит[ои навъи якум;
10 – алвелиосит[ои навъи дуюм;
11-[уxайра[ои тарашшe[от[осилкунанда
([уxайра[ои Клар); 12- [уxайра[ои
мeякчадор; 13 – [уxайра[ои мукаабшакл.

Rисм[ои ро[и нафас. Во[иди сохту вазифаи rисм[ои ро[и нафаси шуш асинус[о мебошанд. Асинус[о аз силсилаи [убобча[о иборат аст, ки дар rабати девори
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ро[и нафас найча[ои хурадакак, [убобчаро[а[о ва [убобчахалтача[о xойгиранд.
Асинус аз найча[ои хурадакаки ро[и нафаси тартиби якум оuоз ёфта, пас ба ду найча[ои хурадакаки ро[и нафаси тартиби дуюм ва сеюм таrсим мешавад. Дар ковокии
найча[ои хурдакак (бронхиола[о) [убобча[о кушода мешаванд. {ар як найча[ои
хурадакаки ро[и нафаси тартиби сеюм боз ба ду [убобчаро[а таrсим мешавад ва
[ар як [убобчаро[а, дар навбати худ, ба ду [убобчахалтача[о таrсим мешавад.
Асинус[о аз як дигар ба воситаи бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки тунук
xудо шудаанд. {ар 12 – 18 асинус[о як [иссачаи шушро ба вуxуд меорад.
Найча[ои хурадакаки ро[и нафас аз дохилашон бо бофтаи рeйпeшкунандаи
якrабатаи мукаабшакл рeйпeш шудаанд. Лав[ачаи мушаки суфтаи луобпарда тунук
шуда, ба даста[ои ало[идаи [уxайра[ои мушаки суфта xудо мешаванд. Ин найча[ои хурадакак аз берун бо пардаи адвентитсии тунук рeйпeш шудаанд.
Дар rабати девори [ар як [убобчаро[а[о ва [убобчахалтача[о якчанд да[тогb
[убобча[о xойгир мебошанд. Миrдори умумии ингуна [убобча[о дар таркиби шуши одамони болиu ба [исоби миёна 300 – 400 млн. ададро ташкил мекунанд. Сат[и
[амаи [убобча[о [ангоми нафаси чуrур гирифтан то 100 м2-ро ташкил мекунад ва
[ангоми нафасбарорb ин сат[ 2–2,5 маротиба хурд мешавад.
{убобча[о аз [амдигар ба воситаи бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки
тунук xудо [астанд. Аз дохили ин бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок мeйраг[о
ва тор[ои асаб мегузаранд. Дар байни [убобча[ое, ки дар [амсоягb xойгир шудаанд, сурохи[ое мавxуд аст, ки 10 – 15 мкм rутр доранд ва он[оро сурохи[ои
[убобчавb меноманд. Як тарафи [убобча[о [ама ваrт ба тарафи [убобхалтача[о
кушода аст.
Сат[и дохилии [убобча[о ба воситаи ду навъ [уxайра[ои асосb: эпителиосит[ои [аxман хурд ва эпителиосит[ои [аxман калон рeйпeш шудаанд. Эпителиосит[ои [аxман хурд шакли па[ни дарозрeя доранд. Дар он rисми ситоплазма, ки
ядро xойгир аст, [уxайра 5–6 мкм ва дар дигар rисм[ояш 0,2–0,3 мкм uафси дорад.
Дар сат[и озоди ин гуна [уxайра[о барxастаги[ои кeто[и ситоплазмагb мавxуданд,
ки сат[и умумии дохили ро[и нафасро зиёд мекунанд. Дар таркиби ситоплазмаи
[уxайра[ои [аxман хурд митохондрия[ои хурдакак ва [убобча[ои фурeбаранда
мавxуданд.
Дар сат[и берунии ин [уxайра[о, [уxайра[ои эндотелии мeйраг[о
xойгиранд. Дар ин rисм[о uишои асосии мeйраг[о бо uишои асосии [убобча[о
ни[оят зич xойгиршуда uишо[ои асосии монеаи байни хуну [аво (аэрогематикb)-ро
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ташкил мекунанд, ки ни[оят тунуки нафис аст, ки ба [исоби миёна 0,5 мкм – ро
ташкил мекунад. Rисмати му[ими монеаи байни хуну [аво сурфактанти [убобча[о
ба [исоб меёбад. Сурфактант вазифаи му[имро иxро мекунад ва намегузорад, ки
[ангоми нафасбарорb девори [убобча[о ба [амдигар часпанд. Uайр аз ин сурфактант намегузорад, ки микроорганизм[о аз таркиби [авои нафаскашида ба rабати девори [убобча[о гузаранд ва инчунин намегузорад, ки аз таркиби мeйраг[о [аргуна
моеъ ба дохили [убобча[о гузаранд.
Сурфактант аз ду мар[ала: rисмат uишоb ва аз rисмати моеъгb иборат аст. Ба
ёрии усул[ои биохимиёвb муайян карда шудааст, ки ба таркиби он фосфолипид[о,
сафеда[о ва гликопротеид[о дохил [астанд. Фосфолипид[о ва сафеда[о rисмати
uишоро ба вуxуд меоранд, ки он бо сохти худ ба пардаи [уxайра[о монандb дорад.
Гликопротеид[о бошанд чуrуртар xойгир шуда, rисмати моеъгиро ба вуxуд меоранд. Фосфолипид[ое, ки барои сохтани uишои сурфактант лозим аст, дар эпителиосит[ои [аxман калонтар ба амал меоянд.
Эпителиосит[ои [аxман калонтар аз эпителиосит[ои [аxман хурд бо андозаи
худ фарr мекунанд. Дар таркиби ситоплазмаи эпителиосит[ои [аxман калонтар митохондрия[ои [аxман калонтар, дастго[и Голxи, xисмча[ои ранги осмидeст ва тeри
эндоплазмагb вомехeранд. Uайр аз [уxайра[ои номбаршуда дар rабати девори
[убобча[о макрофаг[о низ вомехeранд, ки он[о вазифаи фурeбарии микроорганизм[о ва xисм[ои зиёдатии сурфактантро иxро мекунанд. Дар таркиби ситоплазмаи макрофаг[о доимо як миrдор rатра[ои чарб ва лизосома[оро мушо[ида кардан
мумкин аст. Дар натиxаи оксидшавии чарб[о дар ситоплазмаи макрофаг[о гармb
[осил мешавад ва он гармb барои гарм кардани [авои дохилшуда лозим аст.
Дар сат[и берунии uишои асосb мeйраг[о xойгир шудаанд, ки он[о аз байни
миёнадеворча[ои [убобча[о мегузаранд. Нах[ои чандирb [убобча[оро [амчун тeр
рeйпeш кардаанд. Uайр аз нах[ои чандирb [убобча[оро боз тор[ои шилмди[андаи
борик и[ота кардаанд. {амин тавр, [убобча[о бо [амдигар зич xойгир шудаанд, ки
аз байни девори он[о мeйраг[о мегузаранд. Ин тавр зич xойгиршавии мeйраг[ою
[убобча[о барои мубодилаи газ[о шароити хуб му[айё мекунанд.

Шушпарда. Шуш аз берун бо парда, ки шушпарда меноманд рeйпeш шудааст. Астари шушпарда бо худи шуш пайваста аст. Нах[ои чандирb ва тор[ои шилмди[андаb астари шушпарда ба таркиби бофтаи шуш дохил шудаанд. Астари шушпардаро аз худи шуш xудо кардан ни[оят мушкил аст. Дар таркиби астари шушпарда [уxайра[ои мушаки суфта низ вомехeранд. Дар таркиби абраи шушпарда тор[ои
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мушаки суфта ни[оят кам [астанд. Бофтаи пайвасткунандае, ки дар таркиби шушпарда мавxуд аст, аз [уxайра[ои мезенхимb [осил мешаванд. {ангоми инкишофи
узв аз баргаки xанинии мобайнb тан[о бофтаи рeйпeшкунандаи якrабатаи па[наки
мезотелb ба вуxуд меояд. Вобаста ба фаъолияти шуш [уxайра[ои мезотелии шушпарда па[нак ё устувоншакл (силиндршакл) шуда метавонанд.

Бо раг[ои хунгард ва тор[ои асаб таъминшавии шуш. Шуш бо хун ба ду силсилаи (системаи) раг[ои хунгард таъмин аст. Аз як тараф шуш ба воситаи шараёни
шуш хуни шараёниро аз [исоби даври хурди гардиши хун rабул мекунад. Шоха[ои
шараёни шуш тамоми шоха[ои ро[[ои нафаси дарахтмонанди шушро печонида, то
[убобча[ои шуш рафта мeйраг[оро ташкил мекунад (наrшаи 218). Он мeйраг[ое, ки
[убобча[ои шушро печонидаанд, 5 - 7 мкм rутр доранд ва эритросит[о дар дохили
ин гуна мeйраг[о якrатора xойгир мешаванд. Мeйраг[ои [убобчавb дар охир ба варидча[ои пасимeйрагb мегузаранд. Шараёни ро[[ои нафас аз аб[ар (аорта) сар шуда, ро[[ои нафас ва бофтаи шушро бо хуни шараёни таъмин мекунад. {ангоми аз
байни ро[[ои [авогузар гузаштани шараён он ба шоха[о таrсим шуда, луобпарда ва
та[курсии зери луобпардаро бо хуни шараёнb таъмин мекунад.
Дар таркиби луобпардаи ро[[ои [авогузар раг[ои хунгарди даври хурд ва
даври калони гардиши хун бо [амдигар алоrаманд мешаванд. Зулолараг[ои шуш аз
тeр[ои зулолагарди берунb ва дохилb иборатанд. Тeри раг[ои зулолагарди берунb
дар таркиби астари шушпарда xойгир шудааст. Тeри раг[ои зулолагарди дохилb
бошанд дар байни [иссача[ои шуш, миёнадеворча[ои шуш, дар атрофи раг[ои хунгард ва атрофи най[ои [авогузар xойгир шудааст. Дар таркиби rабати девори
най[ои [авогузар зулолараг[о ду печиш [осил мекунанд, ки яке дар таркиби луобпарда ва дигараш дар таркиби та[курсии зери луобпарда xойгиранд. Дар таркиби
шушпарда раг[ои хунгарду зулолагард ва rисми канории тор[ои асаб мавxуданд.
Шуш ба воситаи тор[ои асаби вуддb (симпатикb) ва назди вуддb
(парасимпатикb), инчунин бо тор[ои асаби аз [ароммаuз мебаромадагb таъмин шудаанд. Xунба[ои тор[ои асаби вуддb rутри най[ои [авогузарро васеъ карда, rутри
раг[ои хунгардро танг мекунанд. Xунба[ои тори асаби назди вуддb бошад таъсири
баръакс доранд.

Таuйироти синну солb. Пас аз таввалуди тифл дар таркиби силсилаи (системаи) нафаскашb таuйироти зиёде ба амал меояд. Дар синну солb кeдакb ва xавонb
сат[и умумии нафаскашии шуш васеъ мешавад, нах[ои чандирb дар таркиби
ро[[ои [авогузар зиёд мешаванд (асосан [ангоми ба кори xисмонb ва варзиш
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машuул шудан). Миrдори умумии [убобча[ои шуш дар синну соли xавонb
таrрибан 10-маротиба зиёд мешаванд. Дар синну соли пиронсолb дар таркиби шуш
бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок нашъунамо ёфта зиёд мешавад. Дар таркиби девор[ои най[ои [авогузар намак[о такшин мешаванд. Тамоми ин дигаргуни[о
вазифаи мубодилаи газ[оро дар шуш суст мегардонад.

Наrшаи 218. Сохти [иссаи шуш, ки rисми поёнаш ба тарафи шушпарда равон аст.
1-найча[ои хурдакаки охирин; 2-найча[ои хурдакаки ро[и нафас; 3-[убобчаро[а[о; 4-[убобча;
5-шохаи шараёни шуш; 6-шохаи вариди шуш; 7-шараёни ро[и [авогузар; 8-миёнадеворча[о;
9-мeйраг[о; 10-зулолараг; 11-шушпарда.

Таxдид. Аз [ама бисёртар таxдиди табии дар луобпардаи най[ои хавогузар
(аз [исоби [уxайра[ои xавон) ба амал меояд. Пас аз бурида гирифтани ягон rисми
ро[[ои нафас он rисм дигар барrарор намешавад. Агар як па[лeи шушро бурида
гирем, фаъолияти rисми боrимондаи он меафзояд ва rисми боrимондаи шуш
[аxман калон шуда, дар он rисм [аxми [убобча[о 3–4 маротиба калон мешаванд.
Rутри мeйраг[о васеъ шуда, rисми узви боrимондаро бо uизо ва оксиген наuз
таъмин мекунад.
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СИЛСИЛАИ (СИСТЕМАИ) {ОЗИМА
Силсилаи [озимаи одам аз найи [озима ва аз uадуд[ое ки дар таркиби силсилаи найи [озима xойгир нестанд ба монанди uадуд[ои луоби да[он [осилкунанда,
xигар ва uадуди зери меъда, ки тарашшe[оти [осил кардаи он[о ба раванди [азми
хeрок иштирок мекунанд, иборат аст. Раванди майдашавии хeрок ва таxзияи химиёвии хeрок, ки дар оянда дар rисм[ои гуногуни найи [озима xаббида мешаванд,
[азми хeрок номида мешавад. А[амияти дастго[и [озима дар организми одам аз он
иборат аст, ки ба воситаи силсилаи [озима модда[ои uизоии ба организм дохил шуда, организмро бо энергия ва маводи сохтмони таъмин мекунад.
Силсилаи [озимаро шартан ба се rисми асосb: rисми пеш, rисми миёна ва
rисми аrиб xудо мекунанд. Ба rисми пеши силсилаи [озима ковокии да[он бо [ама
[осила[ояш ва [алrу сурхрeда дохил мешаванд. Дар дохили rисми пеши силсилаи
[озима асосан коркарди механикии (хоида майда кардан ва фурe бурдан) хeрок ба
амал меояд.
Ба rисми миёнаи силсилаи [озима меъда, рeдаи борик, рeдаи uафс, xигар ва
uадуди зери меъда дохил мешаванд. Дар ин rисми силсилаи [озима асосан коркарди
химиёвии хeрок, xаббиши модда[ои uизоb ва ба вуxуд омадани наxосат ба амал
меояд.
Rисми ба думuоза наздикбудаи рeдаи рост, ки аз он xо хeроки [азмнашуда
(наxосат) аз организм бароварда мешавад, rисми акиби силсилаи [озимаро ташкил
мекунад.

Инкишофи бофта[ои найи [озима. Бофтаи рeйпeшкунандаи найи [озима ва
uадуд[ои силсилаи [озима аз баргаки xанини дохилb ва аз баргаки xанини берунb
инкишоф меёбад. Аз баргаки xанинии дохилb бофтаи рeйпeшкунандаи якrабатаи
маншурии (призмашакли) луобпардаи меъда, рeдаи борик, rисми зиёди рeдаи uафс,
rисми тарашшe[от[осилкунандаи xигар ва uадуди зери меъда пайдо мешаванд. Аз
баргаки xанинии берунb бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни луобпардаи
девори ковокии да[он, uадуд[ои луоби да[он [осилкунанда ва бофтаи
рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни луобпардаи рeдаи рост [осил мешавад. Аз
[уxайра[ои мезенхимb бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки найи [озима, мушакпарда ва раг[ои хунгард ба вуxуд меоянд. Аз маводи астари спланхнотома, ки
аз баргаки xанинии мобайни [осил шудааст, зардобпардаи найи [озима пайдо мешавад.
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НАRШАИ УМУМИИ СОХТИ МИКРОСКОПИИ НАЙИ {ОЗИМА
Найи [озима аз луобпарда, та[курсии зери луобпарда, мушакпарда ва пардаи
адвентитсb ё зардобпарда таркиб ёфтааст.

Луобпарда. Ин парда номи худро аз он гирифтааст, ки сат[и озоди он [ама
ваrт намнок мебошад. Ин намнокb аз [исоби тарашшe[оти [уxайра[ои rада[шакл
ва тарашшe[оти uадуд[ои дар rабати девори найи [озима xойгирбуда ба амал меояд. Луобпардаи найи [озима аз се rисм: аз бофтаи рeйпeшкунанда, лав[ачаи аслии
луобпарда ва аз лав[ачаи мушаки луобпарда иборат аст. Бофтаи рeйпeшкунандаи
луобпардаи rисми пеш ва аrиби найи [озима (rисми аrиби рeдаи рост) аз бофтаи
рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[н иборат буда, бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи rисми миёнаи найи [озима аз бофтаи рeйпeшкунандаи якrабатаи маншурb
ташкил шудааст (наrшаи 219).
Rисми луоб[осилкунандаи uадуд[о дар таркиби бофтаи рeйпeшкунанда
([уxайра[ои rада[шакл), дар таркиби лав[ачаи аслии луобпарда (сурхруда, меъда)
дар таркиби та[курсии зери луобпарда (рудаи дувозда[ангушта) ва берун аз найи
[озима (xигар, uадуди зери меъда) xойгир шудаанд.
Лав[ачаи аслии луобпарда дар зери бофтаи рeйпeшкунандаи луобпарда
xойгир буда, аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок таркиб ёфтааст. Дар дохили
лав[ачаи аслии луобпарда раг[ои хунгард, зулолагард ва тор[ои асаб бисёранд.
Uайр аз ин дар таркиби лав[ачаи аслии луобпардаи сурхрeда ва меъда uадуд[ои
оддb низ мавxуданд.

Лав[ачаи мушаки луобпарда дар наздикии та[курсии зери луобпарда xойгир
буда, аз 1 то З rабат [уxайра[ои мушаки суфта ташкил шудааст. Сат[и луобпарда
дар лаб[о, дар луобпардаи девори ковокии да[он [амвор буда, дар луобпардаи
меъда ва руда[о но[амвор, яъне чин[о, [уфрача[о ва пурзача[о доранд.

Та[курсии зери луобпарда аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок ташкил
шудааст. Та[курсии зери луобпарда луобпардаро ба [аракат медарорад ва чин[о ба
вуxуд меоварад. Дар дохили та[курсии зери луобпарда раг[ои хунгард, зулолагард,
зулолагире[ча[о ва тор[ои асаб мавxуданд. Дар таркиби та[курсии зери луобпардаи сурхрeда ва рeдаи дувоздахангушта rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[о
xой гирифтаанд.
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Наrшаи 219. Наrшаи умумии сохти девори найи [озима. А- сурхрeда; Б- меъда; В- рeдаи борик;
Г- рeдаи uафс; I- луобпарда; II- та[курсии зери луобпарда; III- мушакпарда; IV- пардаи адвентитсb
ё зардобпарда; 1- бофтаи рeйпeшкунандаи луобпарда; 2- лав[ачаи аслии луобпарда; 3-лав[ачаи
мушакии луобпарда; 4- [уxайра[ои rада[шакл; 5- uадуд[о дар таркиби лав[ачаи аслии луобпарда;
6- uадуд[о дар таркиби та[курсии зери луобпарда; 7- раги хунгард; 8- тупча[ои тори асаб;
9- тупча[ои тори асаб дар байни мушакпарда; 10- чин[ои меъда; 11- [уфрача; 12- патмeякча.

Мушакпардаи найи [озима асосан аз ду rабат тор[ои мушаки суфта ташкил
шудааст. Rабати дохили [алrашакл ва rабати берунb тулонb xойгир шудаанд. Дар
натиxаи кашишхeрии мушакпардаи найи [озима, хeрок омехта мешавад ва аз як
rисми найи [озима ба rисми дигари найи [озима мегузарад. Дар таркиби rисми пеши найи [озима ва rисми аrиби найи [озима мушакпарда асосан аз бофтаи мушаки
арзрахи устухонбанд (скелетb) ташкил шудааст, дар rисми миёнаи найи [озима
мушакпарда аз бофтаи мушаки суфта ташкил ёфтааст.
Зардобпарда аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок, ки аз берун бо як
rатор [уxайра[ои па[наки мезотелb рeйпeш шудааст, иборат аст. Дар сат[и берунии сурхрeда ва як rисми рeдаи рост зардобпарда мавxуд нест. Ин rисми найи
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[озима аз берун бо пардаи адвентитсb рeйпeш карда шудааст (дар сат[и беруниаш
[уxайра[ои мезотелb надорад).
RИСМИ ПЕШИ СИЛСИЛАИ {ОЗИМА
Ба rисми пеши силсилаи [озима ковокии да[он бо [осила[ояш ва [алrу
сурхрeда дохил мешаванд. Ба [осила[ои ковокии да[он: лаб[о, лунx[о, милки дандон[о, коми сахту нарм, забон, бодомак[о, uадуд[ои луоби да[он[осилкунанда ва
дандон[о дохил мешаванд. Дар таркиби забон боз узви таъм[искунанда (зоиrа)
xойгир аст. Дар rисми пеши силсилаи [озима хeрок майда карда мешавад ва карбогидрат[о rисман аз таъсири фермент[ои амилаза ва малтаза, ки дар такриби луоби
да[он мавxуданд, таxзия мешаванд. Луобпардаи rисми пеши найи [озима бо бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[н рeйпeш карда шудааст, ки он вазифаи
му[офизатиро иxро мекунад. Бодомак[о низ вазифаи му[офизатиро иxро мекунанд.

Ковокии да[он. Луобпардаи rабати девори ковокии да[он аз луобпардаи дигар rисм[ои силсилаи [озима бо хусусият[ои зерин фарr мекунанд: луобпардаи
rабати девори ковокии да[он бо бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[н
рeйпeш шудааст, ки он аз 180 мкм то 600 мкм uафсb дорад. Дар таркиби rабати девори ковокии да[он (масалан, дар таркиби сат[и болои забон) та[курсии зери луобпарда мавxуд нест. Зулолагире[ча[о дар таркиби луобпарда чин[оро [осил мекунанд. Азбаски дар таркиби луобпарда раг[ои хунгарди бисёре xойгиранд, ранги
[уxайра[ои хун ба луобпарда таъсир расонида, ранги луобпардаро сурхчатоб мекунанд. Луобпардаи rабати девори ковокии да[он доимо намнок мебошад ва [ар гуна
модда[оро аз худ мегузаронад, ки табибон ин хосияти луобпардаро дар амалиёти
тиб (барои гузаронидани дору[ои валидол, нитроглисирин) васеъ истифода
мебаранд.
ЗАБОН
Забони одам uайр аз узви таъм[искунанда (зоиrа) ва омехта кардану фурe
бурдани хeрок боз узви нутr мебошад. Асоси забон аз бофтаи мушаки арзрахи устухонбанд (скелетb) иборат аст. Сат[и берунии забон бо луобпарда рeйпeш шудааст. Дар забон сат[и поён, па[лe ва болоро фарr мекунанд. Луобпардаи сат[и поёнии забон ни[оят сохти оддb дорад. Луобпардаи он бо бофтаи рeйпeшкунандаи
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бисёрrабатаи па[ни шахшулнашаванда рeйпeш карда шудааст. Лав[ачаи аслии луобпардаи он аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат аст. Дар зери
лав[ачаи аслии луобпарда та[курсии зери луобпарда xой гирифтааст, ки он бо мушак[ои забон васл шудааст. Луобпардаи сат[и поёнии забон бо туфайли та[курсии
зери луобпарда ба [аракат омада (xой иваз карда) ба омехташавии хeрок ёрb
мерасонад.
Луобпардаи сат[и па[лe ва болои забон бевосита ба мушаки арзрахи забон
васл шудааст (та[курсии зери луобпарда надоранд). Дар таркиби луобпардаи сат[и
па[лe ва сат[и болои забон пистонак[ои таъм[искунанда xойгиранд. Дар таркиби
луобпрардаи сат[и па[лeb ва болои забони одам чор навъ пистонак[оро фарr мекунанд: 1-ум пистонак[ои занбуруuшакл (ин навъи пистонак[о дар байни пистонак[ои
ришташакл xойгир буда, асосан дар таркиби луобпардаи нeги забон ва канор[ои
сат[и болои забон вомехeранд); 2-юм пистонак[ои ришташакл (ин навъи пистонак[о дар таркиби луобпардаи сат[и болоии забон ва луобпардаи нeги забон
xойгиранд); 3- юм пистонак[ои баргшакл (ин гуна пистонак[о дар таркиби луобпардаи па[лe[ои забон ва луобпардаи бехи забон xойгир шудаанд); 4-ум пистонак[ои новашакл (ин пистонак[о дар таркиби луобпардаи сат[и болои танаи забон
ва решаи забон xойгиранд). Пистонак[ои забон [осила[ои луобпардаи забон буда,
шакли гуногун ва сохти умумии якхела доранд (наrшаи 220). Сат[и озоди пистонак[о бо бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни шахшулнашаванда ё rисман
шахшулнашаванда (дар пистонак[ои ришташакл) рeйпeш шудаанд. Дар таркиби
забон миrдори зиёди раг[ои хунгард xойгиранд ва аз ин сабаб, ранги пистонак[о
сурхчатоб

мебошанд.

Пистонак[ои ришташакл дар сат[и болои забони одам xойгир шуда, нисбат
ба дигар пистонак[о сершуморанд. Пистонак[ои ришташакл нисбат ба дигар пистонак[о аз xи[ати андоза хурдтар мебошанд. Дарозии он[о 0,3 мм-ро ташкил меди[ад. {ангоми ба як rатор бемори[о дучор шудан дар сат[и озоди ин гуна пистонак[о пардаи сафедчатоб пайдо мешавад (чунки дар ин [олат [уxайра[ои сат[и
озоди пистонак[о шахшул шуда намеафтанд).

Пистонак[ои занбуруuшакл миrдорашон камтар буда, асосан дар сат[и болои
забон дар байни пистонак[ои ришташакл xой гирифтаанд. Миrдори пистонак[ои
занбуруuшакл дар rисми пеш ва сат[и канор[ои забон камтар аст. Пистонак[ои
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занбуруuшакл [аxман калонтар буда, 0,7 то 1,8 мм дарозb ва 0,4 то 1мм rутр доранд.
Дар таркиби бофтаи рeйпeшкунандаи пистонак[о муuxача[ои таъм (мазаи хeрок)
э[соскунанда xой гирифтаанд. Дар таркиби [ар як пистонак 3-4 муuxача[ои таъмэ[соскунанда вуxуд дорад.

Наrшаи 220. Сохти пистонак[ои ришташакл ва занбуруuшакли забон.
1 - пистонаки ришташакл; 2- пистонаки занбуруuшакл; а- бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи
па[н; б- лав[ачаи аслии луобпарда; 3- мушаки забон; 4- uадуди луоби да[он[осилкунанда.
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Пистонак[ои новашакл дар сат[и болоии байни танаи забон ва бехи забон
xойгир мебошанд. Миrдори он[о аз 6 то 12 ададро ташкил меди[ад. Rисми поёни
(асосии) пистонак[ои новашакл танг буда, сат[и озодашон васеъ аст (наrшаи 221).
Дар атрофи пистонак новаи танги чуrур мавxуд аст. Нова пистонакро аз
rисми uафси луобпарда xудо мекунад. Дар таркиби бофтаи рeйпeшкунандаи rисми
па[лeии пистонак[о миrдори зиёди муuxача[ои таъм[искунанда xой гирифтаанд.
Дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи пистонак[о даста[ои [учайра[ои мушаки
суфта мавxуданд, ки [ангоми кашишхeрии он[о па[лe[ои пистонак[о бо хeрок
xавс шуда, таъми хeрок э[сос карда мешавад.

Наrшаи 221. Сохти пистонаки новашакли забон. 1- бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни
шахшулнашаванда; 2- лав[ачаи аслии луобпарда; 3- uадуди луоби да[он[осилкунанда; 4- rисми
тарашшe[от[осилкунанда ва маxрого[и uадуди луоби да[он[осилкунанда; 5- мeuxача[ои таъм
(маза) э[соскунанда; 6- раги хунгард.
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Пистонак[ои баргшакл тан[о дар луобпардаи забони кeдак[о наuз инкишоф
ёфтаанд (наrшаи 222). Ин пистонак[о дар таркиби луобпардаи канор[ои забон
xойгир шудаанд. Пистонак[ои баргшакл дар [ар канори забон 4-6-тогb ва нисбат ба
сат[и забон мувозb xой гирифтаанд. Дарозии ин пистонак[о 2-5 мкм-ро ташкил мекунад. Дар таркиби бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи па[лe[ои пистонак[о
муuxача[ои таъм[искунанда xойгир шудаанд. (наrшаи 223). Дар сат[и байни пистонак[ои баргшакл маxрого[и uадуд[ои луоби да[он[осилкунанда кушода мешаванд. Rисми тарашшe[от[осилкунандаи ин uадуд[о дар байни мушак[ои забон
xойгир шудаанд.

Наrшаи 222. Сохти пистонаки баргшакли забон. 1- бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни
шахшeлнашаванда; 2- лав[ачаи аслии луобпарда; 3- мушаки забон; 4- uадуд[ои сафедавb; 5маxрого[и uадуд; 6- uадуд[ои луоби да[он[осилкунанда; 7- муuxача[ои таъмэ[соскунанда.
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Наrшаи 223. Сохти муuxача[ои таъмэ[соскунандаи пистонаки баргшакли забон.
1-бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни шахшулнашаванда; 2-ковокии байни пистонак[о;
3- [уxайра[ои таъм э[соскунандаи пистонак; 4- [уxайрахои ниго[доранда (нисбатан сафедчатоб);
5- масома[ои таъмэ[соскунанда.

Тарашшe[оти ин uадуд[о сат[и танаи байни пистонак[оро шуста, аз
хeрокреза[о тоза мекунад. Дар таркиби луобпардаи забони пиронсолон пистонак[ои баргшакл та[фиф меёбанд. Дар xои uадуд[ои луоби да[он[осилкунанда
бофтаи чарбb инкишоф меёбад. Дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки забон се намуди uадуд[ои луоби да[он[осилкунанда (uадуди тоза сафедавb,
луобb ва омехта) вуxуд доранд.
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БОДОМАК{О
Дар сар[ади байни rабати девори ковокии да[он ва гулe (дар таркиби луобпарда) бофтаи зулолавии (лимфавии) зиёде xамъ шудаанд, ки он[о дар якxоягb бодомак[оро ташкил мекунанд. Ин бодомак[о ро[и ба хирной дохилшавии [аво ва
ро[и ба сурхрeда дохилшавии хeрокро и[ота кардаанд. Бодомак[оро вобаста ба
мавrеи xойгиршавиашон ба бодомак[ои ком, бодомак[ои гулe ва ба бодомак[ои
забон xудо мекунанд.
Бодомак[о дар организми одам вазифаи му[офизатро иxро мекунанд, чунки
аз му[ити зист ба дохили организм микроорганизм[о бо [амро[ии [аво ва хeрок
дохил мешаванд ва бодомак[о он микроорганизм[оро безарар мегардонанд. Uайр аз
ин, дар таркиби бодомак[о лимфосит[о ба вуxуд меоянд, ки он лимфосит[о дар таассури(реаксияи) хилтию [уxайравии сироятнопазирb иштирок мекунанд.

Инкишофи бодомак[о. Бодомак[ои гулe дар синни 4-мо[агии инкишофи
xанин аз бофтаи рeйпeшкунанда ва аз [уxайра[ои мезенхимии rабати девори гулe
ба вуxуд меоянд. Бодомак[ои xанин аз берун бо бофтаи рeйпeшкунандаи
бисёрrабатаи мижгонакдор рeйпeш шудаанд. Бодомак[о дар синну соли кeдакb
наuз инкишоф меёбанд. Бодомак[о дар синну соли ба балоuатрасb ва пиронсолb таназзул меёбанд.

Сохти бодомакхои ком. Дар организми одамони болиu бодомак[ои ком аз ду
xисми тухмшакл иборатанд ва дар ду тарафи гулe (дар ду тарафи забонча) xойгир
шудаанд. {ар як бодомак аз якчанд чин[ои луобпарда иборат аст. Дар таркиби
лав[ачаи аслии луобпарда зулолагире[ча[ои зиёде xойгиранд (наrшаи 224). Аз
сат[и берунии [ар як бодомак ба дохили узв 10-20 [уфрача[о мегузаранд. Сат[и берунии бодомак бо бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни шахшулнашаванда
рeйпeш шудааст.
Лимфосит[о аз таркиби зулолагире[ча[о баромада, ба таркиб ва сат[и болои
бофтаи рeйпeшкунанда дохил шуда ба тарафи микроорганизм[ои дохилшуда [аракат мекунанд ва он микроорганизм[оро фурe бурда безарар мегардонанд. Он микроорганизм[ое, ки ба таркиби бодомак дохил мешаванд, аз тарафи лейкосит[о безарар гардонида мешавад ва як rисми он лейкосит[о дар ин [олат нобуд мешаванд.
Микроорганизм[о ва баъзе фермент[ое, ки лейкосит[о [осил мекунанд ба бофтаи
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рeйпeшкунанда таъсир расонида, онро кисман вайрон мекунанд. Лекин баъд аз чанд
ваrт он rисми вайроншуда аз нав барrарор мешавад.
Лав[ачаи аслии луобпарда пистонак[о [осил мекунанд, ки он пистонак[о дар
тарафи бофтаи рeйпeшкунанда барxастаги[оро ба вуxуд меоранд.

Наrшаи 224. Сохти бодомак. 1- луобпарда; а- бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни шахшулнашаванда; б- лав[ачаи аслии луобпарда; б- uадуд[ои луоб[осилкунанда; 2- чини бодомак;
3- зулолагире[ча[о; 4- лимфосит[о; 5- ковокии чини бодомак.

Дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки ин rабат миrдори зиёди зулолагире[ча[о xойгиранд. Дар маркази баъзе зулолагире[ча[о маркази афзоиш
наuз намудор аст. Зулолагире[ча[о аз якдигар ба воситаи бофтаи пайвасткунандаи
нахдори ковок xудо мешаванд. Лав[ачаи мушакии луобпарда инкишоф наёфтааст.
Та[курсии зери луобпарда дар зери зулолагире[ча[о xойгир буда, аз бофтаи
пайвасткунандаи нахдори ковок ташкил шудааст. Дар атрофи бодомак[о uилофак
мавxуд аст. Аз uилофак ба дохили узв миёнадеворча[о мегузаранд. Раг[ои хунгарду
зулолагард ва тор[ои асаби забону гулe асосан дар таркиби rабати та[курсии зери
луобпарда xойгиранд. Uайр аз ин дар таркиби та[курсии зери луобпарда rисм[ои
тарашшe[от[осилкунандаи

uадуд[ои

луоби

да[он[осилкунанда

xойгиранд.

Маxрого[[ои ин uадуд[о ба сат[и озоди атрофи бодомак кушода мешавад. Сохти
бодомак[ои гулe ва забон ба сохти дигар бодомак[о монанд мебошанд.
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ДАНДОН{О
Дандон[о ин узв[ои хeрокмайдакунанда мебошанд. Дар одам аввал дандон[ои муваrrатb ё дандон[ои ширb ва пас дандон[ои доимb ба вуxуд меоянд.
Дандон[о дар чуrурча[ои устухон[ои xоu[о xойгир шуда, ба воситаи бофтаи пайвасткунандаи нахдори зичи шаклнабаста ба устухони xоu[о мустахкам васл шудаанд. Вазифаи бафтаи пайвасткунандаи нахдори зичи шаклнабаста аз он иборат аст,
ки дандонхоро бо устухон[ои xоu мустахкам васл мекунад ва дондонхоро бо uизо
таъмин мекунад, чунки аз таркиби ин бофта раг[ои хунгард мегузаранд.

Инкишофи дандон[о. Дандон[ои ширии одам дар синни 2- мо[агии инкишофи xанин ба инкишофёбb шурeъ мекунанд. Дар синни 2-мо[агии инкишофи xанин
дар сат[и берунии бофтаи рeйпeшкунандаи ковокии да[он (дар rисме, ки дар оянда
дар он xой дандон[о ба вуxуд меоянд) аз бофтаи рeйпeшкунанда лав[ача[ои дандон[о ба вуxуд меоянд. Лав[ача[ои дандон[о лаб[оро аз милки устухони xоuи боло
ва поён xудо мекунанд ва да[лезаки дандон[оро ба вуxуд меоранд. Аз сат[и дохилии лав[ача[ои дандон[о аз [исоби [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунанда ([амчун
муuxача[о) барxастаги[о ба вуxуд меоянд ва дар оянда аз ин муuxача[о узви минои
дандон[о пайдо мешаванд. {уxайра[ои мезенхимb дар муrобили [ар як муuчача[о
таrсим шуда, rабати девори муuxача[оро ба дарун фишурда, пистонак[ои дандон[оро ба вуxуд меоранд (наrшаи 225). Дар натиxаи фишурдани rабати девори
поёнии муuxача[о узви rада[шакл, ки онро узви мино меноманд, ки аз ду девор
иборат аст, пайдо мешавад.
Ин узв[ои rада[шакли бавуxудомада о[иста-о[иста аз лав[ача[ои дандон[о
xудо мешаванд. Узви мино аз [уxайра[ои дохилb [уxайра[ои мобайнb ва аз
[уxайра[ои берунb иборат аст. {уxайра[ои дохилии узви мино, ки бо пистонаки
дандон[о [амсар[ад [астанд, шакли худро дигар карда, маншурb (призмашакл)
мешаванд. Дар оянда аз ин [уxайра[о минои дандон[о ба амал меоянд. Аз [амин
сабаб ин [уxайра[ои маншуриро минобласт[о (энамелобласт[о) меноманд.
{уxайра[ои мобайнии узви мино ситорашакл шуда, дар байни он[о моддаи байни[уxайравb xамъ мешавад ва ла[ми узви миноро ба вуxуд меоранд. Ла[ми узви
мино та[сис ёфта, дар оянда сири миноро ба вуxуд меорад. Дар натиxаи инкишофи
узви мино [уxайра[ои берунии узви мино пулакчашакл мешаванд.
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Наrшаи 225. Инкишофи дандон[ои ширb ва поягузории дандон[ои доимb.
А - Е – мар[ала[ои пайдарпаии инкишофи дандон[ои ширb; 1- поягузории дандон[ои ширb;
2- rитъаи [уxайра[ои мезенхимb; 3- пистонаки дандон; 4- бофтаи рeйпeшкунандаи па[ни девори
ковокии да[он; 5- чуrурчаи лабу xоu; 6- забон; 7- поягузории xоuи поён; 8- узви мино; 9- мино;
10- дентини дандон; 11- ла[ми дандон; 12- поягузории дандони доимb; 13- [уxайра[ои бофтаи устухон (остеокласт[о).

{уxайра[ои мезенхимие, ки дар атрофи узви мино xойгир шудаанд, таuйир
ёфта, халтача[ои дандон[оро ба амал меоранд. Дар охир[ои синни 3 – мо[агии ин-
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кишофи xанин узв[ои мино аз лав[ача[ои дандон[о тамоман xудо мешаванд
(наrшаи 226).

Наrшаи 226. Мар[алаи поягузории узви мино. 1- бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни
лав[ачаи дандон; 2- решаи узви мино; 3- rабати берунии узви мино; 4- ла[ми узви мино; 5- rабати
дохилии узви мино; 6- пистонаки дандон; 7- халтачаи дандон; 8- бофтаи устухонb.
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Дар синни 4-мо[агии инкишофи xанин инкишофи дентини дандон[о оuоз
меёбад. {уxайра[ои мезенхимие, ки дар rисми rуллаи пистонак[ои дандон[о
xойгиранд маншурb (призмашакл) шуда ба дентинобласт[о мубаддал мешаванд
(наrшаи 227).

Наrшаи 227. Сохти дентинобласт
дар зери микроскопи электронb.
1- дентин; 2- шохаи асосии дентинобласт; 3- моддаи назди дентин;
4- митохондрия; 5- дастго[и Голxи;
6- тeри дурeшти эндоплазмагb; 7ядро.

Rисми озоди дентинобласт[о шоха[о [осил мекунанд. Дар таркиби ситоплазмаи дентинобласт[о тарашшe[от [осил мешавад, ки он аз модда[ои органикb
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бой мебошад. Тарашшe[оти [осил шуда аз дентинобласт[о хориx мешавад, ки аз он
моддаи назди дентин (предентин) [осил мешавад. Моддаи назди дентин дар сат[и
байни минобласт[о ва дентинобласт[о xойгир мешаванд ва [ангоми о[акнокшавии
дентин минтаrаи назди дентин ба пардаи дентин мубаддал мешавад (наrшаи 228).

Наrшаи 228. Мар[алаи пайдошавии дентин ва минои дандон. 1-бофтаи рeйпeшкунандаи
бисёрrабатаи па[н; 2-лав[ачаи дандон; 3-боrимондаи ла[ми узви мино; 4-[уxайра[ои миноофар
(энамелобласт[о); 5-минои дандон; 6- [уxайра[ои дентинофар (дентинобласт[о); 7-дентини дандон; 8-ла[ми решаи дандон; 9-бофтаи устухонb.

Симони дандон[о пас аз пайдо шудани минои дандон[о аз [уxайра[ои мезенхимии атрофи дандон[о инкишоф меёбад. Дар симони дандон[о ду rабат: rабати
зичи берунb ва rабати ковоки дохилиро фарr мекунанд. Аз [уxайра[ои мезенхимии
атрофи решаи дандон[о симонобласт[о [осил мешаванд. Симонобласт[о [амчун
остеобласт[о ва дентинобласт[о rобилияти [осилкунии сафеда[оро доранд, ки ин
ма[сули [осилкардаи худро ба мобайни [уxайра[о хориx мекунанд. Симонобласт[о
сершоха буда, дар байни ковоки[ои моддаи байни [уxайравb xойгиранд.
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Дандон[ои доимb дар охир[ои синни 4-мо[агb ва аввал[ои синни 5-мо[агии
инкишофи xанин ба инкишофёбb шурeъ мекунанд. Дандон[ои доимb [ам монанди
дандон[ои ширb аз лав[ача[ои дандон ва аз [уxайра[ои мезенхимb ба вуxуд меоянд. Зоиши дандон[ои доимb дар аrиби зоиш[ои дандон[ои ширb xойгиранд. Дандон[ои ширии тифлон дар синни 6-7 мо[агb мебароянд. Инкишофи дандон[ои курсии доимb дар синни 1-4 солагии кeдакон оuоз меёбад. Дар аввал [ар ду навъи дандон[о (дандон[ои ширb ва доимb) дар сат[и як чуrурчаи умумb xойгир шудаанд ва
баъдтар дар байни дандон[ои ширb ва дандон[о доимb деворчаи устухонb пайдо
мешавад. Дандон[ои доимb ни[оят суcт инкишоф меёбанд. Дар синни 6-7 солагии
кeдак [уxайра[ои остеокласти бофтаи устухонb фермент [осил мекунанд, ки деворчаи устухонии байни дандон[ои ширb ва доимиро [ал мекунад дар натиxа дандон[ои доимb ба инкишофёбb шурeъ мекунанд.

Сохти дандон[о. Дандон[о аз rисм[ои сахт ва нарм иборат аст. Дар rисми
сахти дандон[о; минои дандон, дентини дандон ва симонии дандонро фарr мекунанд. Дар rисми нарми дандон[о ла[ми дандонро фарr мекунанд.

Минои дандон uилофаки дандонро мепушонад. Мино бисёртар дар сат[и болои uилофаки дандон (то 3,5 мм) инкишоф меёбад. Дар таркиби минои дандон 3-4
фоиз модда[ои органикb ва 96 - 97 фоиз намак[ои uайриорганикb: намак[ои фосфати калсий, карбонати калсий мавxуданд.
Минои дандон аз призма[ои миноb, ки 3 - 5 мкм uафсb доранд, иборатанд.
Призма[ои миноb аз нах[ои борик ва аз зарача[ои гидроксиапатит иборат аст. Минои дандон аз берун бо пардаи тунук пeшида шудааст. Дар сат[и озоди дандон ин
парда тез хeрда шуда, тан[о дар rисм[ои па[луии мино боrb мемонад. Аз ковоки
да[он ба таркиби минои дандон[о баъзе модда[о ба монанди: об, [аргуна ион[о,
витамин[о, глюкоза ва аминокислота[о мегузаранд.

Дентин rисми зиёди uилофаки дандон, гарданак ва решаи дандонро ташкил
мекунад. Дар таркиби дентин 28 фоиз модда[ои органикb (асосан сафеда[ои
шилм[осилкунанда) ва 72 фоиз модда[ои uайриорганикb (намаки фосфати калсий,
фосфати магний ва омехтаи фториди калсий) мавxуд аст. Моддаи асосии дентин аз
тор[ои шилмди[анда ва сафеда[о иборат аст. Тор[ои шилмди[анда даста[оро ба
вуxуд оварда, ба ду самт равонаанд. Тор[ои шилмди[андаи тулонb xойгиршуда дар
таркиби rабати берунии дентин бисёртар мушо[ида мешавад. Дар таркиби моддаи
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асосии дентин найча[о мавxуданд, ки аз дохили он[о шоха[ои дентинобласт мегузаранд. Пайкари дендинобласт[о дар дохили ла[ми дандон ва моеи байни
[уxайравb xойгиранд. Дар таркиби шоха[ои дентинобласт[о моддаи асетилхолинэстераза мавxуд аст, ки он ба гузаронидани xунба[ои [уxайра[о мусоидат мекунад.
Дентин аз моддаи асосb, ки аз таркибаш найча[о мегузаранд иборат аст. Дар
rисм[ои гуногуни дентин андоза, миrдор ва шакли найча[о якхел нестанд. Найча[о
дар наздикии ла[ми дандон зиxтар xойгир шудаанд. Дар таркиби дентини решаи
дандон[о найча[о шоха[о ба вуxуд меоранд, лекин дар таркиби дентини uилофаки
дандон найча[о шоха надоранд. Дар сар[ади дентин ва симони дандон[о найча[о
шоха[о [осил мекунанд, баъзан он шоха[о ба таркиби симони дандон[о ва минои
дандон[о мегузаранд. Найча[о дентини дандон[оро бо uизо таъмин мекунанд. Дентин дар rисми пайвастшавb бо мино чин[оро ба вуxуд меорад. Ин чинхо пайвастшавии муста[ками дентин бо миноро таъмин мекунад.
Дар байни дентинобласт[о ва дентин сат[и танге мавxуд аст, ки онро сат[и
назди дентин (предентин) ё дентини о[акнокнашуда меноманд. Ин сат[ аз тор[ои
шилмди[анда ва моддаи бешакл иборат аст.

Симони дандон. Симон решаи дандон ва гарданаки дандонро аз берун мепушонад. Симон дар rисми нeги решаи дандон uафстар мебошад. Симони дандон аз
xи[ати таркиби химиёвb ба устухон монанд аст. Дар таркиби симони дандон 30 фоиз модда[ои органикb ва 70 фоиз модда[ои uайриорганикb мавxуд аст. Симон аз
xи[ати сохт ду хел мешавад: 1-ум симони бе[уxайра ё ин ки симони ибтидоb, 2- юм
симони [уxайрадор.
Симони бе[уxайра асосан дар rисми болотари решаи дандон ва симони
[уxайрадор дар rисми поёнтари решаи дандон xойгир шудаанд. Симони
[уxайрадор дар таркиби худ [уxайра[о дорад, ки он[оро симоносит[о меноманд,
Дар сат[и байни симоносит[о тор[ои шилмди[анда бетартибона xойгир шудаанд.
Аз [амин xи[ат симони [уxайрадор бо сохти худ ба устухони торuафс монандb дорад. Дар таркиби симони бе[уxайра [уxайра[о вонамехeранд. Симони бе[уxайра аз
тор[ои шилмди[анда ва моддаи бешакли шилммонанд (часпак) иборат аст.

Ла[ми дандон ё ин ки rисми нарми дандон дар ковокии uилофаки дандон[о
ва найча[ои решаи дандон[о xойгир шудааст. Ла[ми дандон[о аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат аст, ки дар он се rабат: rабати канорb, rабати
мобайнb ва rабати марказиро фарr мекунанд. Rабати канорb аз як чанд rатор
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[уxайра[ои сершохаи мурeдшакл, ки он[оро дентинобласт[о меноманд, иборат аст.
Дентинобласт[о 30 мкм дарозb ва 6 мкм бар доранд. Ядрои дентинобласт[о дар наздикии rисми асосии ситоплазма xойгир шудаанд. Дар таркиби rабати канории
ла[ми дандон[о тор[ои шилмди[андаи ибтидоb xойгиранд. Дар таркиби rабати мобайнии ла[ми дандон[о тор[ои шилмди[андаи ибтидоb ва [уxайра[ои xавон
мавxуданд.
Он [уxайра[ои xавон та[сис ёфта ба дентинобласт[о мубаддал мешаванд.
Rабати марказии ла[ми дандон аз [уxайра[ои дур-дур xойгиршуда, тор[ои шилмди[анда, [уxайра[ои адвентитсb, макрофаг[о, фибробласт[о ва раг[ои хунгард
иборат аст. Дар таркиби ла[ми дандон[о мeйраг[ои зиёде мавxуданд, ки дандон[оро бо uизо таъмин мекунанд. Аз дохили найча[ои асосb ва иловагии дентин
раг[ои хунгард ва тор[ои асаб мегузаранд.

Rисми канории тор[ои асаби ла[мдор

(миелиндор) ва бела[м (бемиелин) аз таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки ла[ми дандон[о гузашта, дар rабати девори раг[ои хунгард ба охир мерасанд.

Таuйироти синнусоли дандон[о. Дар давоми 12-15 соли авали зиндагb, дандон[ои ширb ба дандон[ои доимb иваз мешаванд. Аввалин шуда дандон[ои калони
курсb мебароянд. Дар синни 9-14 солагb дандон[ои аrл мебароянд. Дар пиронсолb
таркиби химиёвии дандон[о ва сохти он[о таuйир меёбанд. Сат[и озоди мино ва
баъдтар сат[и дентин [ам хeрда мешаванд. Ранги минои дандон, таносуби модда[ои органикb ва uайриорганикb низ таuйир меёбанд. Дар таркиби мино ва дентини дандон[о тарrиш[о ба амал меоянд. Дар мино, дентин ва симони дандон[о
rобилияти гузаронидани модда[о суст мешавад. Дар пиронсолb аз дентинобласт[о
дигар дентин ба вуxуд намеояд, яъне азнавпайдошавии дентин rатъ мегардад. Дар
rисми реша[ои дандон[о миrдори симон меафзояд. Дар rабати девори раг[ои хунгарди ла[ми дандон низ таuйирот[о ба амал меояд, ки бо uизо таъмин намудани
дандон[оро суст мекунад. Дар таркиби ла[ми дандон[о тор[ои шилиди[анда
uафстар мешаванд.

Таxдиди дандон[о. Таxдиди дандон[о ни[оят суст ва то охир ба амал намеояд. {ангоми осеб дидани дентини дандон, дар муrобили rисми осеб дидаи дандон
аз тарафи ла[ми дандон (аз [исоби [уxайра[ои ла[ми дандон) дентини дуюмдараxа
пайдо мешавад. Симони дандон пас аз осеб дидан хеле суст таxдид меёбад. Минои
дандон пас аз осеб дидан барrарор намешавад.
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СУРХРEДА

Инкишоф. Бофтаи рeйпeшкунандаи сурхрeда аз лав[ачаи назди хордавb, ки
дар таркиби баргаки xанинии дохилии рeдаи пеш мавxуд аст пайдо мешавад. Дигар
rабат[ои девори сурхрeда аз [уxайра[ои мезенхимb ба вуxуд меоянд. Дар мар[алаи
аввали инкишофи сурхрeда бофтаи рeйпeшкунанда аз як rабати [учайра[ои
маншурb иборат аст. Дар синни 4-[афтаинаи инкишофи xанин бофтаи
рeйпeшкунандаи сурхрeда дуrабата мешавад. Пас аз ин [уxайра[ои бофтаи
рeйпeшкунанда тез-тез таrсим шуда, ковокии сурхрeдаро ма[кам мекунанд. Дар
оянда [уxайра[ое, ки ковокии сурхрeдаро ма[кам карда буданд, нобуд мешаванд ва
ковокии сурхрeда аз нав кушода мешавад.
Дар синни 3 мо[агии инкишофи xанин бофтаи рeйпeшкунандаи rабати луобпардаи сурхрeда бисёрrабатаи мижгонакдор мешавад. Дар синни 4- мо[агии инкишофи xанин [уxайра[ои мижгонакдор ба [уxайра[ои па[н мубаддал мешаванд ва
бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи сурхрeда ба бофтаи бисёрrабатаи па[ни шахшулнашаванда табдил меёбад. Дар синни 2-мо[агии инкишофи xанин дар таркиби
та[курсии зери луобпардаи сурхрeда uадуд[ои луобb пайдо мешаванд.
Мушакпардаи сурхрeда низ дар синни 2-мо[агии инкишофи xанин аз
[уxайра[ои мезенхимb пайдо мешаванд. Лав[ачаи мушаки луобпардаи сурхрeда
дар синни 4- мо[агии инкишофи xанин аз [уxайра[ои мезенхимb ба вуxуд меоянд.

Сохти сурхрeда. Rабати девори сурхрeда аз луобпарда, та[курсии зери луобпарда, мушакпарда ва пардаи адвентитсb иборат аст (наrшаи 229).
Бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи сурхрeда бисёрrабатаи па[ни шахшулнашаванда аст, лекин дар пиронсолb [уxайра[ои rабати болои он шахшул мешаванд. Бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи сурхрeда аз 20-25 rабат [уxайра[о иборат аст. Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[ои па[наки бофтаи рeйпeшкунандаи
сурхрeдаи одам uурeшача[ои моддаи кератогиалин вомехeранд.
Лав[ачаи аслии луобпардаи сурхрeда аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори
ковок иборат аст, ки он дар сар[ади бофтаи рeйпeшкунанда пистонак[оро ба вуxуд
меорад. Дар атрофи маxрого[и uадуд[ои луобие, ки аз таркиби лав[ачаи аслии луобпарда мегузаранд, лимфосит[о xамъ мешаванд. Дар баъзе rисм[ои лав[ачаи аслии луобпарда зулолагире[ча[о низ вомехeранд. Дар дохили лав[ачаи аслии луоббарои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед
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парда ду гурe[, uадуд[ои луобb мавxуданд. Як гурe[и ин uадуд[о дар таркиби
лав[ачаи аслии луобпардаи наздикии гулe ва гурe[и дуюм дар такриби лав[ачаи аслии луобпардаи rисми поёнии сурхрeда (дар rисми гузариш ба меъда) xойгир шудаанд. Ин uадуд[о аз xи[ати сохт uадуд[ои оддии шохадори найчашакл

ме-

бошанд.

Наrшаи 229 Сохти девори сурхрeда. 1- бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни шахшулнашаванда; 2- лав[ачаи аслии луобпарда; 3- лав[ачаи мушакии луобпарда; 4- та[курсии зери луобпарда;
5- uадуд[ои луобb; 6- мушакпарда; 7- пардаи адвентитсb.
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Rисми тарашшe[от[осилкунандаи ин uадуд[о аз [уxайра[ои маншурb ва
муrаабшакл иборатанд. Сат[и дохилии маxрого[[ои ин uадуд[о бо як rабат
[уxайра[ои

маншурb

рeйпeш

шудаанд.

Дар

байни

[уxайра[ои

тарашшe[от[осилкунанда ва дар байни [уxайра[ои маxрого[[о [уxайра[ои [ормон[осилкунанда xойгир шудаанд, ки он [уxайра[о [ормони серотонин [осил
мекунанд.
Бисёр ваrт[о дар он rисми девори сурхрeда, ки uадуд[ои номбаршуда
xойгир шудаанд, бемории саратони сурхрeда пайдо мешаванд. Лав[ачаи мушаки
луобпардаи сурхрeда аз даста[ои [уxайра[ои мушаки суфта ташкил шудааст.
Лав[ачаи мушаки луобпардаи сурхрeда дар rисми гузариш ба меъда аз 200 то 400
мкм uафсb дорад.
{ангоми кашишхeрии [уxайра[ои мушаки суфтаи лав[ачаи мушакии луобпарда хeрок аз як rисми сурхрeда ба rисми дигари сурхрeда мегузарад. Лав[ачаи
мушакии луобпардаи сурхрeда девори сурхрeдаро аз [ар гуна xисм[ои тез ва аз
хeроки дeрушт, ки ба сурхрeда дохил мешаванд, му[офизат мекунанд.
Та[курсии зери луобпарда аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок ташкил
шудааст. Ин парда [аракати луобпардаро нисбат ба мушакпарда таъмин мекунад.
Луобпарда ва та[курсии зери луобпарда дар rабати девори сурхрeда чин[оро ба
вуxуд меоранд. {ангоми аз ковокии сурхрeда гузаштани хeрок ин чин[о [амвор
мешаванд.

Дар

таркиби

та[курсии

зери

луобпардаи

сурхрeда

rисми

тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[ои аслии луобb xойгир шудаанд.
Uадуд[ои аслии сурхрeда аз xи[ати сохт uадуд[ои мураккаби шохадори
[убобчашакл ва найчашакл мебошанд. Rиcми тарашшe[от[осилкунандаи ин
uадуд[о аз [уxайра[ои луоб[осилкунанда ташкил шудаанд. Тарашшe[оти ин
uадуд[о сат[и озоди луобпардаро намнок мекунанд ва ин намнокb ба гузаштани
хeрок аз дохили сурхрeда ёрb расонида луобпардаи девори сурхрeдаро аз осеб дидан му[офизат мекунад.
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Мушакпардаи сурхрeда аз ду rабат иборат аст. Rабати дохилb аз [уxайра[ои
[алrашакл xойгиршуда ва rабати берунb аз [уxайра[ои тeлонb xойгиршуда ташкил ёфтааст. Дар байни ин ду rабат бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки тунук
xойгир шудааст, ки аз дохили он раг[ои хунгард ва тор[ои асаб мегузаранд.
Мушакпардаи rисми болои сурхрeда аз бофтаи мушаки арзрахи устухонбанд
(скелетb), ки давоми мушаки гулe мебошад, иборат аст. Мушакпардаи rисми мобайни сурхрeда аз мушаки арзрах ва аз [уxайра[ои мушаки суфта сохта шудааст.
Мушакпардаи rисми поёни сурхрeда тан[о аз [уxайра[ои мушаки суфта ташкил
ёфтааст. {ангоми кашишхeрии мушакпардаи сурхрeда хeрок аз дохили сурхрeда ба
дохили меъда мегузарад.
Пардаи адвентитсии сурхрeда аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок
иборат аст. Аз дохили ин парда раг[ои хунгард, зулолагард ва тор[ои асаб мегузаранд. Rисми тарафи шиками сурхрeда аз берун бо зардобпарда, пeшонида шудааст.

Бо раг[ои хунгард ва тор[ои асаб таъминшавии сурхрeда. Шараёне, ки ба
сурхрeда дохил мешавад, шоха[ои зиёде пайдо мекунард, ки як rисми он шоха[о ба
таркиби лав[ачаи аслии луобпарда мегузаранд ва rисми дигарашон rабат[ои дигари
сурхрeдаро бо хун таъмин мекунанд. Варид[о аз таркиби лав[ачаи аслии луобпарда
оuоз меёбанд. Ин варид[о хунро ба варид[ои та[курсии зери луобпарда ва аз он xо
ба варид[ои дохили пардаи адвентитсb мебаранд.
Дар таркиби rабат[ои девори сурхрeда чор навъи тор[ои асаби печ дар печ
вомехeранд. 1- тор[ои асаби дохили пардаи адвентитсb; 2- тор[ои асаби зери пардаи
адвентитсb (дар сат[и болои мушакпарда xойгиранд); 3- тор[ои асаби байни мушакпарда (дар байни rабат[ои мушак[о xойгир шудаанд); 4- тор[ои асаби rабати
зери луобпарда, ки аз шоха[ои зиёде иборатанд. Тор[ои асаби байни мушакпарда аз
[ама наuз инкишоф ёфтаанд.
Дар rисми сар[ади байни сурхрeда ва меъда бофтаи рeйпeшкунандаи
бисёрrабатаи па[ни шахшулнашаванда ба бофтаи рeйпeшкунандаи якrабатаи
якrатори маншурb (призмашакл) мегузарад (наrшаи 230).
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Наrшаи 230. Сохти сар[ади гузариши сурхрeда ба меъда. 1- луобпарда; а-бофтаи рeйпeшкунанда
бисёрrабатаи па[ни шахшулнашаванда; б-лав[ачаи аслии луобпарда; 2-та[курсии зери луобпарда;
uадуд[ои луоб[осилкунандаи сурхрeда; 3-мушакпарда; 4- пардаи адвентитсии сурхрeда;
5-луобпардаи меъда; а-бофтаи рeйпeшкунандаи якrабатаи якrатораи маншурии луобпардаи меъда;
б-uадуд[ои меъда, ки дар таркиби лав[ачаи аслии луобпарда xойгиранд; в-лав[ачаи мушакии луобпардаи меъда; 6- та[курсии зери луобпардаи меъда; 7-мушакпардаи меъда; г-тор[ои асаб дар байни
мушакпарда; 8-зардобпардаи меъда; д-[уxайра[ои мезотелb; е- лав[ачаи аслии зардобпарда.

RИСМИ МИЁНА ВА АRИБИ СИЛСИЛАИ {ОЗИМА
Дар дохили rисми миёнаи силсилаи [озима асосан коркарди химиёвии хeрок
ба амал меояд. Коркарди химиёвии хeрок дар натиxаи таъсири фермент[о ба амал
меояд, ки ин фермент[о дар таркиби uадуд[ои девори меъда ва рeда[о ба вуxуд
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меоянд. Дар дохили rисми миёнаи силсилаи [озима хeрок ба модда[ои содда
таxзия мешавад. Пас аз таxзия шудани хeрок он модда[ои содда ба rабати девори
рeда[о xаббида мешаванд. Модда[ое, ки xаббида намешаванд ба наxосат мубаддал
мешаванд.
МЕЪДА
Меъда дар организми одам як rатор вазифа[ои [аётан му[имро иxро мекунад. Вазифаи асосии меъда, [осил кардани шираи меъда мебошад.
Дар таркиби шираи меъда фермент[ои пепсин, [имозин, липаза ва кислотаи
гидрогенхлорид мавxуд аст. Пепсин ферменти асосии таркиби шираи меъда мебошад. Дар натиxаи таъсири ферменти пепсин сафеда[ои мураккаб ба сафеда[ои содда (албумоза ва пентоза) таxзия мешаванд. Ферменти пепсин тан[о дар му[ити
турш фаъол мебошад. Аз [амин xи[ат, барои фаъолшавии ферменти пепсин кислотаи гидрогенхлорид лозим аст. Ферменти липаза дар меъда бо миrдори кам [осил
мешавад, ки он дар таxзияи чарб[о иштирок мекунад.
Ферменти [имозин дар таркиби шираи меъда тан[о дар синнусоли тифлb
[осил мешавад, ки казеиногени ширро ба казеин (ширро ба фалла) мубаддал мекунад. Луобе, ки дар uадуд[ои меъда [осил мешавад, луобпардаи меъдаро намнок мекунад ва rабати девори меъдаро аз таъсири кислотаи гидроенхлорид ва аз таъсири
хeроки дeрушт му[офизат мекунад. Дар rабати девори меъда моддаи муrобили
ферменти пепсин [осил мешавад, ки он таъсири ферменти пепсинро суст мекунад.
Ин модда ва луоби меъда девори меъдаро аз худ[азмшавb му[офизат мекунад.
Вазифаи коркарди механикии меъда аз он иборат аст, ки дар дохили меъда
хeрок бо шираи меъда омехта карда мешавад ва меъда он хeроки омехташударо ба
ковокии рeдаи дувозда[ангушта мегузаронад. Дар rабати девори меъда омили
муrобили камхунb хосил мешавад, ки витамини В12-ро аз таркиби хeрок xаббида
мегирад. Дар натиxаи [осил нашудани ин омил одам ба бемории саратони хун гирифтор мешавад.
Uайр аз ин дар rабати девори меъда об, машрубот, rанд ва uайра xаббида
мешавад. {ангоми ба бемории гурда гирифтор шудан меъда вазифаи ихроxиро
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иxро мекунад. Меъда аммиак ва мочевинаро ихроx мекунад. Меъда вазифаи [осил
намудани тарашшe[оти дохилиро низ иxро мекунад, чунки дар rабати девори
меъда модда[ои [аётан му[им (ба монанди: гастрин, гистамин, серотонин, мотилин
ва энтероглюкагон) [осил шуда, ба таркиби хун мегузаранд. Ин модда[о ба
тарашшe[от[осилшавb ва ба [аракат омадани rисм[ои гуногуни силсилаи [озима
таъсир мерасонанд.

Инкишофи меъда. Меъда дар синни чор[афтагии инкишофи xанин пайдо
мешавад ва дар синни 2-мо[агии xанин шакли меъда муайян мешавад. Бофтаи
рeйпeшкунандаи якrабатаи якrатораи маншурии (призмашакли) луобпардаи меъда
аз баргаки xанинии дохилb инкишоф меёбад. Дар синни 6-10–[афтагии инкишофи
xанин [уфрача[ои луобпардаи девори меъда ба вуxуд меоянд.
Uадуд[ои меъда ба монанди муuxача[о пайдо шуда, пас инкишоф меёбанд.
Ин uадуд[о дар таркиби лав[ачаи аслии луобпардаи меъда xойгир мешаванд. Дар
синни 6-14 [афтагии инкишофи xанин мушакпардаи меъда аз мезенхима пайдо
мешаванд.

Сохти девори меъда. Девори меъда аз луобпарда, та[курсии зери луобпарда,
мушакпарда ва аз зардобпарда иборат аст.
Луобпардаи меъда сат[и но[амвор дорад, чунки дар луобпардаи меъда
чин[о, майдонча[о ва [уфрача[о мавxуданд. Чин[ои луобпардаи меъда аз [исоби
луобпарда ва та[курсии зери луобпардаи меъда пайдо мешаванд. Майдонча[о ин
rисм[ои сатхи озоди байни [уфрача[ои луобпарда мебошанд. Майдонча[о шакли
бисёркунxа дошта, аз 1 то 16 мм андоза доранд. Дар натиxаи фурeравии бофтаи
рeйпeшкунанда ба дохилb лав[ачаи аслии луобпарда [уфрача[о ба вуxуд меоянд.
Ингуна [уфрача[о дар тамоми сат[и луобпардаи меъда мушо[ида мешавад.
Миrдори [уфрача[о дар луобпардаи меъда то ба 3 млн адад мерасад. Дар rисми поёнии

ин

[уфрача[о

маxрого[и

uадуд[о

кушода

мешаванд.

Rисми

тарашшe[от[осилкунандаи ин uадуд[о дар таркиби лав[ачаи аслии луобпарда
xойгир шудаанд. Бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи меъда якrабатаи маншурb
аст (наrшаи 231).
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Наrшаи 231. Сохти девори rарни меъда. 1- бофтаи рeйпeшкунандаи якrабатаи маншурии луобпарда; 2- [уфрача[ои луобпарда; 3- лава[ачаи аслии луобпарда; 4- uадуд[ои хусусии rарни меъда;
5- лав[ачаи мушакии луобпарда; 6- та[курсии зери луобпарда; а- раги хунгард; б- [уxайраи чарбb;
7- мушакпарда; 8- тор[ои асаби байни мушакпарда; 9- зардобпарда.

{уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи меъда rобилияти луоб[осилкунандагb доранд. Ядрои ин [уxайра[о тухмшакл буда, дар наздикии rисми
асосии [уxайра[о xойгир шудаанд. Дар таркиби ситоплазмаи rисми озоди
[уxайра[о uурeшача[о ё ин ки [убобча[ои тарашшe[b мавxуданд. Тарашшe[оти ин
[уxайра[о сат[и озоди луобпардаи меъдаро аз [ар гуна таъсири [иссача[ои
дурeшти курок ва аз таъсири шираи меъда му[офизат мекунанд. {ангоми ба меъда
дохил шудани модда[ои ба ангезишоваранда (кислота, rаланфур, сирко, шароб)
миrдори луоб дар меъда зиёд мешавад.
Лав[ачаи аслии луобпардаи меъда аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок
иборат аст. Дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок зулолагире[ча[о
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вомехeранд. Лав[ачаи мушакии луобпардаи меъда аз се rабат [уxайра[ои бофтаи
мушаки суфта иборат аст. {уxайрахои rабати мушакии дохилb ва берунb
[алrашакл, rабати мобайнb тулонb xойгир шудаанд. {ангоми кашишхeрии
[уxайра[ои мушаки суфта, луобпардаи меъда ба [аракат меояд ва аз rисми
тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[о тарашшe[от ба маxрого[[о мегузарад.

Uадуд[ои меъда. Дар rисм[ои гуногуни луобпардаи меъда uадуд[о xойгир
шудаанд, ки он[о сохти якхела надоранд. Дар таркиби rабати луобпардаи меъда
uадуд[ои аслии меъда, uадуд[ои rисми даромадго[и меъда ва uадуд[ои rисми баромадго[и меъдаро фарr мекунанд. Миrдори uадуд[ои аслии меъда нисбат ба
uадуд[ои даромадго[, ва баромадго[и меъда зиёдтар мебошанд. Uадуд[ои аслии
меъда асосан дар таркиби rабати луобпардаи rисми пайкар ва дар таркиби rисми
rарни меъда xойгир шудаанд.
Дар таркиби rабати луобпардаи меъдаи одам uадуд[ои аслии меъда таrрибан
35 млн ададро ташкил мекунанд. Сат[и умумии [ар як uадуд 100 мм-ро ташкил мекунад. Сат[и умумии тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[ои аслии rисми rарни
меъда 3- 4 м-ро ташкил мекунанд. Аз xи[ати сохт ин uадуд[о uадуд[ои оддии бешоха ва баъзан шохадори найчашакл мебошанд. Дарозии ин uадуд[о таrрибан 0,65 мм
буда, 30-35 мкм rутр дорад. Маxрого[и ин uадуд[о дар rисми поёнии [уфрача[ои
меъда кушода мешаванд. Дар [ар як uадуд rисми пеши гарданак, гарданак ва кисми
асосиро, ки аз пайкар ва rисми поёнии uадуд иборат аст, фарr мекунанд. Пайкар ва
rисми поёнии uадуд rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадудро ташкил мекунанд.
Гарданак ва rисми пеши гарданак маxрого[и uадудро ба вуxуд меоранд. Ковокии маxрого[[ои uадуд[о чунон хурд [астанд, ки он[оро бо ёрии микроскоп мушо[ида намудан мушкил аст. Дар таркиби uадуд[ои аслии луобпардаи меъда
[уxайра[ои зерин мавxуданд: [уxайра[ои асосb, [уxайра[ои наздиxидорb (обкладочный), [уxайра[ои луобb, [уxайра[ои сафедавии гарданак, [уxайра[ои
тарашшe[и дохилb [осилкунанда ва [уxайра[ои xавони та[сиснаёфта.
{уxайра[ои асосb асосан дар rисми поён ва пайкари uадуд xойгир шудаанд
(наrшаи 232). Ядрои ин [уxайра[о доирашакл буда, дар маркази ситоплазмаи
[уxайра[о xойгиранд. Дар ин [уxайра[о rисми асосb ва rисми озодро фарr мекунанд. Дар таркиби ситоплазмаи rисми озоди [уxайра[о uурeшача[ои тарашшe[b,
ки 0,9 то 1 мкм rутр доранд, мавxуданд. Дар таркиби ситоплазмаи rисми асосии
[уxайра[о тeри суфта ва тeри дурeшти эндоплазмагb xойгир шудаанд.
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Дар сат[и озоди [уxайра[о патмeякча[ои кeто[ вомехeранд. {уxайра[ои
асосb ферменти нофаъоли пепсиноген [осил мекунанд. Дар натиxаи таъсири кислотаи гидрогенхлорид ферменти нофаъоли пепсиноген ба ферменти фаъоли пепсин
табдил меёбад. Тахмин мекунанд, ки ферменти химозин, ки сафедаи ширро таxзия
мекунад, низ дар ситоплазмаи [уxайра[ои асосb [осил мешавад.

Наrшаи 232. Сохти uадуди аслии
карни меъда дар зери микроскопи
электронb. 1-ковокии uадуд; 2[уxайраи
гарданаки
uадуд;
3- [уxайраи наздиxидорb; 3а- найча[ои дохили [уxайра; 4-[уxайра[ои
асосb; 5- [уxайра[ои тарашшe[от[осилкунанда; 6- мeйраг; 7- тори асаб.

{уxайра[ои наздиxидорb дар сат[и болои [уxайра[ои асосb ва [уxайра[ои
луобb xойгир шудаанд, лекин rисми асосии ин [уxайра[о ва rисми асосии
[уxайра[ои асосию луобb бо uишои асосb зич пайвастанд. {уxайра[ои
наздиxидори нисбат ба [уxайра[ои асосb ва луобb [аxман калонтар буда,
занбурeuшакл мебошанд. Ин [уxайра[о тоrа-тоrа, дар сат[и поён ва гарданаки
uадуд дар байни [уxайра[ои асосb xойгиранд. Ядрои ин [уxайра[о доирашакл буда, дар маркази ситоплазмаи [уxайра[о xойгир шудаанд. Дар rисми озоди
[уxайра[ои наздиxидорb патмeякча[о мавxуданд. {уxайра[ои наздиxидорb кислотаи гидрогенхлорид [осил мекунанд. {уxайра[ои луобb дар rисми пайкари uадуд
ва дар rисми гарданаки uадуд xойгиранд. Ядрои он[о па[нак буда, баъзан шакли
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секунxаро доранд. Дар таркиби ситоплазмаи rисми озоди ин [уxайра[о
гурeшача[ои доирашакл ва тухмшакли бисёре мавxуданд.
{уxайра[ои луобии uадуд[о нисбат ба [уxайра[ои луобии сат[и озоди луобпардаи меъда хурдтар мебошанд. {уxайра[ои луобии rисми гарданаки uадуд[о
rобилияти

таrсимшавb

доранд.

Тахмин

мекунанд,

ки

[уxайра[ои

тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[о аз [уxайра[ои рeйпeшкунандаи [уфрача[ои
меъда аз [уxайра[ои луобии rисми гарданаки uадуд[о пайдо мешаванд.
Uадуд[ои баромадго[и меъда дар таркиби rабати девори луобпардаи сар[ади
меъда ва рeдаи дувозда[ангушта xойгир шудаанд. Шумораи uадуд[ои баромадго[и
меъда 3,5 млн ададро ташкил мекунанд. Ин uадуд[о аз uадуд[ои аслии меъда бо якчанд аломат[ои худ фарr мекунанд. Uадуд[ои баромадго[и меъда аз якдигар дурдур xойгиранд ва сершоха мебошанд. Бисёрии ин uадуд[о [уxайра[ои наздиxидорb
надоранд. Rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[ои баромадго[и меъда аз
[уxайра[ое ташкил шудаанд, ки шакли беруниашон ба [уxайра[ои луобии
uадуд[ои аслии меъда монанд мебошанд. Ядрои ин [уxайра[о па[нак буда, дар
rисми асосии ситоплазмаи [уxайра[о xойгир шудаанд. Таркиби ин [уxайра[о аз
ферменти депептидаза бой мебошанд.
Сохти луобпардаи rисми баромадго[и меъда якчанд хусусият[ои ба худ хос
дорад: а) [уфрача[ои луобпардаи ин rисм нисбат ба [уфрача[ои дигар rисм[ои
меъда чуrуртар мебошанд; б) чин[ои луобпардаи rисми баромадго[и меъда
[алrашакл мебошанд.
Uадуд[ои даромадго[и меъда uадуд[ои соддаи найчашакл буда, rисми
тарашшe[от[осилкунандаашон шохадор мебошанд. Маxрого[и ин uадуд[о кeто[
буда, бо як rабат [уxайра[ои маншурb рeйпeш шудаанд. Ядрои ин [уxайра[о пахнак буда, дар кисми асосии ситоплазмаи [уxайра[о xойгир шудаанд. Дар rисми
тарашшe[от[осилкунандаи ин uадуд[о uайр аз [уxайра[ои луоб[осилкунанда
баъзан [уxайра[ои фермент[осилкунанда ва [уxайра[ои кислотаи гидрогенхлорид
[осилкунанда низ вомехeранд.
Дар rабати девори меъда ва рeда[о аз xи[ати сохту вазифа ва таркиби
биохимиёвb як чанд навъ[ои гуногуни [уxайра[оро фарr мекунанд.

{уxайра[ои ЕС. Ин [уxайра[о [уxайра[ои сершумор мебошанд. Он[о дар
таркиби uадуд[ои rисми пайкар ва rарни меъда дар байни [уxайра[ои асосb xойгир
шудаанд. {уxайра[ои ЕС серотонин ва мелатонин [осил мекунанд. Серотонин
[осилшавии фермент[ои силсилаи [озима, хориxшавии луобро дар uадуд[о ва
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[аракати меъдаро метезонад. Мелатонин бошад фаъолияти меъдаро вобаста ба
торикb ва рушноии шабонарeзb танзим мекунад.

{уxайра[ои С. Ин [уxайра[оро [уxайра[ои гастрин[осилкунанда меноманд.
Он[о сершумор буда, дар таркиби девори uадуд[ои rисми даромадго[ ва баромадго[и меъда xой гирифтаанд. Гастрине, ки ин [уxайра[о [осил мекунанд, фаъолияти
[уxайра[ои асосии пепсиноген[осилкунанда, [уxайра[ои кислотаи гидрогенхлорид[осилкунанда ва [аракати девори меъдаро метезонад. {ангоми дар меъдаи одам
бисёр [осил шудани шираи меъда миrдори [уxайра[ои С зиёд мешаванд.
{уxайра[ои С uайр аз гастрин боз энкафелин [осил мекунанд, ки он таъсири дардро
дар меъда суcт мекунад.

{уxайра[ои Р . Бомбезин [осил мекунанд, ки фаъолияти [уxайра[ои кислотаи гидрогенхлорид[осилкунандаро, инчунин [осилшавии шираи uадуди зери
меъдаро, ки аз фермент[о бой аст метезонад.

{уxайра[ои ЕСЕ. Ин [уxайра[о гистамин [осил мекунанд, ки он фаъолияти
[уxайра[ои гидрогенхлорид[осилкунандаро танзим мекунанд.

{уxайра[ои Д. {уxайра[ои Д соматостатин хосил мекунанд, ки хосилшавии
сафеда[оро боз медорад. {уxайра[ои Д сафедаи вазоинтестинал [осил мекунанд,
ки ба раг[ои хунгард таъсир расонида, фишори хунро паст мекунад.

{уxайра[ои А. {уxайра[ои А глюкагон [осил мекунанд, ки таъсири он ба
монанди таъсири [уxайра[ои глюкагон[осилкунандаи uадуди зери меъда монанд
аст.
Та[курсии зери луобпардаи меъда аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок
иборат аст. Аз таркиби ин бофта раг[ои хунгард, зулолагард ва тор[ои асаб мегузаранд.
Мушакпардаи меъда дар rисми карни меъда нисбат ба rисми пайкари меъда
ва баромадго[и меъда суст инкишоф ёфтааст. Мушакпардаи меъда аз [уxайра[ои
бофтаи мушаки суфта иборат аст ва се rабатро ташкил мекунад. Rабати берунb
тулонb (ки давоми мушакпардаи сурхрeда аст), rабати мобайнb [алrашакл ва
rабати дохилb уреб xойгир шудаанд.
Зардобпардаи меъда аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок ва аз як rатор
[уxайра[ои мезотелии па[нак ташкил шудааст.
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Бо хун ва тор[ои асаб таъминшавии меъда. Шараёне, ки девори меъдаро бо
uизо таъмин мекунад, аз таркиби зардобпарда, мушакпарда гузашта, дар таркиби он
парда[о шоха[о [осил мекунад. Ин шоха[о то ба та[курсии зери луобпарда мегузаранд. Шоха[о аз таркиби та[курсии зери луобпарда гузашта, лав[ачаи мушакb ва
лав[ачаи аслии луобпардаро бо хун таъмин мекунанд. Шараёнча[ои хурд дар навбати худ ба мeйраг[о мегузаранд. Мeйраг[о uадуд[ои меъдаро аз [ама тараф и[ота
мекунанд. Хун аз мeйраг[ои луобпарда ба варидча[ои хурд xамъ мешаванд. {ангоми осеб дидани бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи меъда девори ин варидча[о
[ам осеб мебинанд, ки ин ба хунравb оварда мерасонад.
Rабати девори меъда бо тор[ои асаби вуддb (симпатикb) ва наздивуддb
(парасимпатикb) таъмин мебошад. Дар таркиби rабати девори меъда се навъи
тор[ои асаби печ дар печ xойгир шудаанд: тор[ои асаби печ дар печи
байнимушакb, та[курсии зери луобпардавb ва зеризардобпардавb. {ангоми ба ангезиш омадани тори асаби наздивуддb кашишхeрии [уxайра[ои rабати мушакпарда
ва хориxшавии шираи меъда зиёд мешавад. Дар ваrти ба ангезиш омадани тори
асаби вуддb баръакс кашишхeрии мушак[о ва хориxшавии шираи меъда суст мешавад.
РEДАИ БОРИК
Дар дохили рeдаи борик коркарди химиёвии тамоми навъи модда[ои uизоb,
аз xумла сафеда[о, чарб[о ва карбогидрат[о ба амал меоянд. Дар таxзия ва [азми
сафеда[ои сода фермент[ои энтерокиназа, киназоген ва трипсин иштирок мекунанд. Ферменти эрепсин ва нуклеаза сафеда[ои мураккабро то аминокислота[о
таxзия мекунанд.
{азми карбогидрат[о бо иштироки фермент[ои амилаза, малтаза, сахароза,
лактаза ва фосфатоза ба вуxуд меояд. Чарб[оро ферменти липаза таxзия карда [азм
мекунонад. Дар рeдаи борик инчунин xаббиши хeрок ва модда[ои таxзияшуда: сафеда[о, чарб[о ва карбогидрат[о ба амал меоянд. Uайр аз ин, рeдаи борик вазифаи
гузаронидани модда[ои [азмнашударо иxро мекунад.
Рeдаи борик инчунин вазифаи тарашшe[от[осилкунандагиро иxро мекунад,
чунки дар таркиби луобпардаи рeда [уxайра[ои махсусе [астанд, ки модда[ои
фаъоли [аётан му[им (серотонин, гистамин, моталин, секретин, гастрин ва энтероглюкагон) [осил мекунанд.
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Инкишофи рeдаи борик. Дар синни 5- [афтагии инкишофи xанин рeдаи борик
ба амал меояд. Бофтаи рeйпeшкунандаи патмeякча[о, [уфрача[о ва uадуд[ои рeда
аз баргаки xанинии дохилb ба вуxуд меояд. Дар мар[илаи аввал бофтаи
рeйпeшкунандаи рeдаи борик якrатораи мукаабшакл буда, пас дуrатораи маншурb
(призмашакл) ва дар охир дар синни 7-8 [афтагии инкишофи xанин якrабатаи
якrатораи маншурb мешавад. Дар синни 8-10 [афтагии инкишофи xанин дар сат[и
дохилии рeда патмeякча[о ва хуфрача[о пайдо мешаванд. Дар синни 20-24 [афтагии инкишофи xанин дар rабати девори рeдаи борик чин[ои [алrашакл ва uадуд[о
пайдо мешаванд. Дар синни 7-8 [афтагии инкишофи xанин лав[ачаи аслии луобпардаи рeда, та[курсии зери луобпарда, мушакпарда ва зардобпардаи рeда аз
[учайра[ои мезенхимb [осил мешаванд.

Сохти девори рeдаи борик. Девори рeдаи борик аз луобпарда, та[курсии зери
луобпарда, мушакпарда ва зардобпарда ташкил шудааст (наrшаи 233).

Наrшаи 233. Сохти девори рeдаи борик. 1- патмeякча[о; 2- бофтаи рeйпeшкунандаи маншурии
(призмашакли) луобпарда; 3- лав[ачаи аслии луобпарда; 4- хуфрача[о; 5- лавхачаи мушакии луобпарда; 6- та[курсии зери луобпарда; 7- мушакпарда; 8- зардобпарда.
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Луобпардаи рeдаи борик симои ба худ хос дорад, яъне чин[ои [алrашакл,
патмeякча[о ва [уфрача[о дорад. Ин rисм[ои рeдаи борик сат[и умумии дохили
рeдаро зиёд мекунонад. Чин[ои [алrашакл аз [исоби луобпарда ва та[курсии зери
луобпарда ба вуxуд меоянд. Патмeякча[ои рeдаи борик ин барxастаги[ои ангуштмонанди луобпарда мебошанд, ки дар ковокии рeдаи борик ба охир мерасанд. Шумораи патмeякча[о дар rабати девори рeдаи борик ни[оят бисёранд. Дар луобпардаи рeдаи дувозда[ангушта (наrшаи 234) патмeякча[о uафс ва кeто[ (баландиашон
0,2-0,5 мм) буда дар луобпардаи рeдаи борик патмeякча[о борик ва дароз (баландиашон 0,5-1,5 мм) мебошанд. Дар таркиби бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи
рeдаи борик се навъ [учайра[о: [уxайра[ои маншурb, [уxайра[ои rада[шакл ва
[уxайра[ои тарашшe[b мавxуданд. Шумораи [уxйра[ои маншурb нисбат ба дигар
[уxайра[о бисёртар мебошанд, ки он[о 22-26 мкм баландb ва 8 мкм васеъгb доранд.
Ин [уxайра[о uизоро xаббида ба таркиби хун мегузаронанд.
Дар rисми озоди [уxайра[ои маншурb микропатмeякча[о мавxуданд, ки
[ошия [осил мекунанд. Дар 1 мкм сат[и озоди [уxайра[ои маншурb аз 60 то 90
адад микропатмeякча[о мавxуданд. Микропатмeякча[ои [уxайра[ои маншурии
рeдаи борики одам 0,9-1,25 мкм баландb ва 0,08-0,11 мкм rутр доранд. Сат[и байни
микропатмeякча[о 0,01-0,002 мкм-ро ташкил медихад.
Аз сабаби он ки шумораи микропатмeякча[о дар сат[и озоди [уxайра[ои
маншурии луобпардаи рeдаи борик бисёранд, сат[и xаббиши он 30-40 маротиба меафзояд. Дар таркиби микропатмeякча[о фермент[о мушо[ида мешаванд, ки он
фермент[о дар таxзияи хeрок ва xаббиши хeрок иштирок мекунанд. Таxзияи модда[ои uизоb ва xаббиши он модда[о дар rисми хатчаноки [ошия[ои
микропатмeякча[о ни[оят тез мегузаранд. Ин xараёнро [азми хeроки наздидеворb
меноманд ва он аз [азми хeроки ковокии рeда ва [азми хeроки дохили[уxайравb
фарr мекунад.
Дар сат[и озоди микропатмeякча[о гликокаликс мавxуд аст. Гликокаликс аз
чарб ва сафеда инчунин аз гликозаминогликан иборат аст. Ядрои [уxайра[ои
маншурb байзашакл мебошанд. Митохондрия[о дар таркиби ситоплазмаи rисми
озоди [уxайра[о миrдоран кам буда, андозаи хурд доранд. Дар таркиби ситоплазмаи rисми асосии [уxайра[о миrдори митохондрия[о бисёртар буда, [аxмашон калонтаранд. Дастго[и Голxи дар сат[и болои ядро xой гирифтааст.
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{уxайра[ои rада[шакл дар таркиби бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи
рeдаи борик дар байни [уxайра[ои маншурb ало[ида – ало[ида xойгир шудаанд.
Миrдори [уxайра[ои rада[шакл дар луобпардаи рeдаи борик нисбат ба луобпардаи
рeдаи дувозда[ангушта бисёртар [астанд. {уxайра[ои rада[шакл луоб [осил мекунанд. Луобе, ки ин [уxайра[о хориx мекунанд, сат[и озоди луобпардаро намнок
карда, ба гузаштани хeрок ёрb мерасонад.
Дар зери бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи рeдаи борик лав[ачаи аслии
луобпарда xойгир аст, ки аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок ташкил шудааст. Аз дохили ин бофта раг[ои хунгард, зулолагард ва тор[ои асаб мегузаранд. Дар
таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки лав[ачаи аслии луобпарда
[уxайра[ои мушаки суфта ало[ида – ало[ида xойгиршуда мавxуданд. Дар натиxаи
кашишхeрии ин [уxайра[о модда[ои xабидашуда ба таркиби хун мегузаранд.
Дар таркиби rабати девори рeдаи борик uадуд[о мавxуданд, ки он[о найчашакл мебошанд. Rисми тарашшe[от[осилкунандаи ин uадуд[о дар таркиби
лав[ачаи аслии луобпарда xой гирифтаанд. Маxрого[[ои uадуд[о дар сат[и байни
патмeякча[ои луобпарда кушода мешаванд. Дар сат[и луобпардаи рeдаи борик зиёда аз 150 млн адад хуфраxа[о мавxуданд. {ар як [уфрачаи рeдаи борик аз 0,25 то
0,5 мм дарозb ва 0,07 мм reтр дорад. Сат[и умумии [уфрача[ои рeдаи борик rариб
14 м-ро ташкил мекунад.
Лав[ачаи мушакии луобпардаи рeдаи борик аз ду rабат [уxайра[ои мушаки
суфта ташкил шудааст: rабати дохилии [алrашакл ва rабати берунии тулонb.
Uафсии лав[ачаи мушакии луобпардаи рeдаи борик 40 мкм-ро ташкил мекунад.
Uайр аз ин дар таркиби луобпардаи рeдаи борик зулолагире[ча[о мавxуданд, ки аз
0,5 то 3 мм rутр доранд. Дар пиронсолb шумораи зулолагире[ча[о кам мешаванд.
Та[курсии зери луобпардаи рeдаи борик аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори
ковок ташкил шудааст, ки дар таркибаш [иссача[ои бофтаи чарбb дорад. Аз дохили
та[курсии зери луобпарда раг[ои хунгард, раг[ои зулолагард ва тор[ои асаб мегузаранд. Дар таркиби та[курсии зери луобпардаи рeдаи дувозда[ангушта uадуд[ои
мураккаби шохадори найчашакли луобb мавxуданд. Ин uадуд[о шираи рeда [осил
мекунанд (наrшаи 234).
Мушакпардаи рeдаи борик аз ду rабат [уxайра[ои мушаки суфта (rабати
uафси дохилии [алrашакл ва rабати берунии тулонb - xойгиршудаи мушак[о) ташкил шудааст. Дар байни ин rабат[ои мушакпарда бофтаи пайвасткунандаи нахдори
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ковоки тунук xойгир аст, ки аз дохили он раг[ои хунгарду зулолагард ва тор[ои
асаб мегузаранд.
Дар натиxаи кашишхeрдани мушакпарда хeрок дар ковокии рeда омехта мешавад. Uайр аз ин, хeрок аз як rисми рeдаи борик ба rисми дигар мегузарад. Рeдаи
борик (uайр аз рeдаи дeвозда[ангушта, ки аз пеш бо зардобпарда ва дигар
rисм[ояш бо пардаи адвентитсb рeйпeш шудааст) аз берун бо зардобпарда рeйпeш
шудааст.

Наrшаи 234. Сохти девори рeдаи дувозда[ангушта. 1- патмeякча[о ва лав[ачаи аслии луобпарда;
2- [уфрача[о; 3- лав[ачаи мушакии луобпарда; 4-uадуд[ои таркиби та[курсии зери луобпарда;
5- мушакпарда; 6- зардобпарда.
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РEДАИ UАФС
Рeдаи uафс вазифа[ои [аётан му[имро иxро мекунад. Рeдаи uафс аз таркиби
шавлаи хeрок ([имус) обро xаббида, наxосати [осил шударо ба шакл медарорад.
Uайр аз ин рeдаи uафс вазифаи ихроxиро низ иxро мекунад. Ба воситаи луобпардаи
рeдаи uафс баъзе модда[о ба монанди: намак[ои метал[ои вазнин, калсий, магний
ва фосфат[о хориx мешавад. Дар таркиби рeдаи uафс витамин[ои К ва В [осил мешаванд. Ин xараён дар асоси иштироки баъзе бактерия[о, ки [ама ваrт дар дохили
рeдаи uафс мавxуданд, ба амал меояд. Дар дохили рeдаи uафс бо иштироки бактерия[о uоз (клетчатка) [азм мешавад.

Инкишофи рeдаи uафс. Бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи рeдаи uафс ва
луобпардаи rисми пеши рeдаи рост дар синни 6-7 [афтагии инкишофи xанин аз
баргаки xанинии дохилb пайдо мешаванд. Бофтаи рeйпeшкунандаи рeдаи рост дар
rисми маrад аз баргаки xанинии берунb [осил мешавад. Патмeякча[о ва [уфрача[о
дар луобпардаи рeдаи uафси xанин дар як ваrт ба вуxуд меоянд. Дар синни 4мо[агии инкишофи xанин луобпардаи рeдаи uафс патмeякча[ои зиёде доранд, лекин дар синни 8-9-мо[агии инкиuофи xанин дар луобпардаи рeдаи uафс
патмeякча[о нест шуда, тан[о [уфрача[о боrb мемонанд. Лав[ачаи мушакии луобпарда ва мушакпардаи рeдаи uафс дар синни 3-4-мо[агии инкишофи xанин аз
[уxайра[ои мезенхимb пайдо мешаванд.

Рeдаи чанбаракмонанд. Rабати девори рeдаи чанбаракмонанд аз луобпарда,
та[курсии зери луобпарда, мушакпарда ва зардобпарда иборат аст (наrшаи 235).
Дар луобпардаи рeдаи чанбаракмонанд чин[ои [алrашакл ва [уфрача[ои зиёде
мавxуданд, ки он[о сат[и дохили рeдаро васеъ мекунанд. Дар луобпардаи рeдаи
рост патмeякча[о мавxуд нестанд, Чин[ои [алкашакле, ки дар сат[и дохилии рудаи
чанбаракмонанд мавxуданд, аз [исоби луобпарда ва та[курсии зери луобпарда ба
вуxуд меоянд.
{уфрача[о дар луобпардаи рeдаи чанбаракмонанд ни[оят бисёранд, ки 0,40,7 мм андоза доранд. Дар таркиби бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи рeдаи чанбаракмонанд [уxайра[ои rада[шакл бисёранд.
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Бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи рeдаи чанбаракмонанд аз як rатор
[уxайра[ои маншурb, [уxайра[ои rада[шакл, [уxайра[ои тарашшe[b ва
[уxайра[ои xавони та[сис нашуда иборат аст.

Наrшаи 235. Сохти девори рeдаи uафс. 1- бофтаи рeйпeшкунандаи якrабатаи маншурии луобпарда;
2- [уфрача[о; 3- лав[ачаи аслии луобпарда; 4- лав[ачаи мушакии луобпарда; 5- та[курсии зери
луобпарда; 6- зулолагире[ча; 7- мушакпарда; 8- зардобпарда; 9- раги хунгард.

{уxайра[ои маншурb дар сат[и болои луобпарда ва дар сат[и болои [уфрача[о xйгиранд. Ин [уxайра[о бо сохти худ ба [уxайра[ои маншурии луобпардаи
рeдаи борик монанд [астанд, лекин дар ин [уxайра[о [ошия тунуктар аст.
{уxайра[ои rада[шакли луоб[осилкунанда дар луобпардаи [уфрача[о бисёртар
вомехeранд. {уxайра[ои xавони та[сиснаёфта дар rисми поёнии [уфрача[о xойгир
шудаанд. {уxайра[ои xавон rобилияти таrсимшавb доранд. Аз [исоби
таrсимшавии [уxайра[ои xавон таxдиди [уxайра[ои rада[шакл ва маншурb ба
амал меояд. {уxайра[ои тарашшe[b моддаи фаъоли [аётан зарур [осил мекунанд
ва ба таркиби хун мегузаронанд.
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Лав[ачаи аслии луобпарда аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат
буда, дар байни [уфрача[о rабати тунукро ба вуxуд меорад. Дар таркиби лав[ачаи
аслии луобпарда зулолагире[ча[о мавxуданд, ки аз таркиби он лимфосит[о баромада, ба таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок ва аз он xо ба таркиби
бофтаи рeйпeшкунанда мегузаранд.
Лав[ачаи мушакии луобпарда дар рeдаи чанбаракмонанд нисбат ба рeдаи борик наuзтар намоён аст ва он аз ду rабат иборат аст. Rабати дохилb аз [уxайра[ои
мушаки суфтаи [алкашакл xойгиршуда ва rабати берунb аз даста[ои [уxайра[ои
мушаки суфтаи тeлонию уреб xойгиршуда иборат аст.
Та[курсии зери луобпарда аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок ташкил
шудааст, ки дар таркибаш [уxайра[ои чарбb бисёранд. Аз дохили бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок раг[ои хунгард, раг[ои зулолагард ва тор[ои асаб мегузаранд. Uайр аз ин дар таркиби та[курсии зери луобпардаи рeдаи чанбаракмонанд зулолагире[ча[ои бисёре xой доранд.
Мушакпарда аз ду rабат даста[ои [уxайра[ои мушаки суфта ташкил шудааст. Rабати дохилb [алrашакл ва rабати берунb тeлонb xойгир шудаанд. Дар байни
rабат[ои мушакпарда rабати тунуки бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок
xойгир шудааст, ки аз дохили он тор[ои асаб ва раг[ои хунгард мегузаранд.
Зардобпарда аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок, ки аз берун бо як
rатор [уxайра[ои мезотелии па[нак пeшида шудааст, иборат аст.

UАДУД{ОИ КАЛОНТАРИНИ СИЛСИЛАИ {ОЗИМА
Uадуд[ои луоби да[он[осилкунанда

Тавсифи умумb. Маxрого[и се xуфт uадуд[ои калони луоби да[он[осилкунанда ба ковокии да[он кушода мешаванд. Ба ин uадуд[о uадуд[ои баногeш[о
(назди гeш[о), uадуд[ои зери мана[ (xоu) ва uадуд[ои зери забон дохил мешаванд.
Uайр аз ин uадуд[о, боз дар rабати луобпардаи девори ковокии да[он миrдори зиёди uадуд[ои хурди луоби да[он[осилкунанда (uадуд[ои лаб[о, uадуд[ои лунx[о,
uадуд[ои забон ва uадуд[ои коми нарм) низ мавxуданд. Бофтаи луоби
да[он[осилкунандаи uадуд[о аз баргаки xанинии берунb инкишоф меёбанд. Аз
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[амин сабаб [ам, маxрого[ ва rисми тарашшe[от[осилкунандаи ин uадуд[о аз бофтаи рeйпeшкунанда ташкил шудаанд.
Uадуд[о вобаста ба сохти rисми тарашшe[от[осилкунанда: uадуд[ои мураккаби [убобчавb ё uадуд[ои мураккаби [убобчавию найчавb мебошанд. Uадуд[ои
луоби да[он[осилкунанда аз rисми тарашшe[от[осилкунанда ва маxрого[[о иборатанд (наrшаи 236).

Наrшаи 236. Сохти uадуд[ои луоби да[он[осилкунанда. А- [иссаи uадуди зери мана[ (xоu);
Б- [иссаи uадуди зери забон; В- [иссаи uадуди баногeш (назди гeш); 1- маxрого[и байни [иссавb;
2- маxрого[и [уxайра[ояш хатчадор; 3- маxрого[и ёвар; 4- rисми тарашшe[от[осилкунандаи тоза
сафедавb; 5- rисми тарашшe[от[осилкунандаи луобb; 6- rисми тарашшe[от[осилкунандаи омехта; а- [уxайра[ои луоб[осилкунанда; б- [учайра[ои сафеда[осилкунанда; 7- [уxайра[ои
кашишхeрандаи миоэпителb; 8- буриши арзии rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуди луобb.

Моxрого[[ои uадуд[ои луоби да[он[осилкунанда ба маxраго[[ои дохили[иссавb (маxрого[[ои ёвар ва маxрого[[ое, ки [учайра[ояшон дар rисми асосиашон рах[о доранд), маxрого[[ои байни[иссачавb ва маxрого[[ои умумb таrсим
мешаванд.
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Uадуд[ои луоби да[он[осилкунандаи тоза сафедавb тарашшe[оти моеъ
ихроx мекунанд, ки таркиби он моеъ аз фермент[о бой аст.
Uадуд[ои луоби да[он[осилкунандаи луобb тарашшe[оти uализи часпак
хориx мекунанд, ки дар таркиби он луоб миrдори зиёди моддаи мутсин мавxуд аст.
Дар таркиби моддаи мутсин гликозаминогликан[о [астанд.
Uадуд[ои луоби да[он[осилкунанда вазифаи тарашшe[от[осилкунандаи
берунb ва дохилиро иxро мекунанд. Вазифаи тарашшe[от[осилкунандаи берунb аз
он иборат аст, ки ба ковоки да[он доимо луоби да[он хориx мекунанд. Таркиби ин
луоби да[онро 99 фоиз об, фермент[о, модда[ои uайриорганикb ва лейкосит[о
ташкил мекунанд.
Дар натиxаи хоидани хeрок, хeрок майда карда мешавад ва луоби да[он он
хeрокро намнок карда ба [олати ниммоеъ мубаддал мегардонад, ки барои фурeбарb
осон мешавад. Фермент[ое, ки дар таркиби луоби да[он мавxуданд (ба монанди:
амилаза, малтаза, гиалуронидаза, нуклеаза, протеаза, пепсиноген ва лизосим) кислота[ои нуклеат, сафеда[о ва карбогидрат[оро таxзия мекунанд. Ба воситаи луоби
да[он [ар гуна модда[ои органикb ва uайриорганикb (ба монанди: кератинин, о[ан,
йод) аз организм бароварда мешаванд, ки ин вазифаи ихроxии uадуд[о [исоб меёбанд. Uайр аз ин uадуд[ои луоби да[он[осилкунанда вазифаи му[офизатиро иxро
мекунанд, чунки дар таркиби луоби да[он моддаи мутсин мавxуд аст, ки он таъсири
микроорганизм[оро безарар мегардонад. Вазифаи тарашшe[оти дохилb [осилкунандаи uадуд[о аз он иборат аст, ки [уxайра[ои uадуд[о модда[ои фаъоли биологb
ба монанди: инсулин, паротин, омили инкишофи тор[ои асаб, омили инкишофи
бофтаи рeйпeшкунанда ва uайра [осил карда, ба таркиби хун хориx мекунанд. Uайр
аз ин uадуд[ои луоби да[он[осилкунанда дар танзими доимияти мубодилаи обу намаки организм фаъолона иштирок мекунанд.

Инкишофи uадуд[ои луоби да[он[осилкунана. Зоиш[ои uадуд[ои назди
баногeш (назди гeш) дар синни 8-[афтагии инкишофи xанин пайдо мешаванд. Ин
xараён дар натичаи аз бофтаи рeйпeшкунанда, ки бандакча[оро ба вуxуд меоранд,
оuоз меёбад. Аз ин бандакча[о шоха[о зиёде пайдо мешаванд. Аз он шоха[о дар аввал маxрого[[о ва баъд rисм[ои тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[ои баногeш
[осил мешаванд. Дар синни 10-12 [афтинаи инкишофи xанин тор[ои асаб ба шоха[ои uадуд[о наздик шуда, ба он[о васл мешаванд. Дар синни 4-6-мо[агии инкишофи xанин дар охири маxрого[[ои ёвар [убобча[о ба вуxуд меоянд. Дар синни 89-мо[агии инкишофи чанин дар дохили он [убобча[о ковокb ба вуxуд меояд. Дар
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синни 5-5,5-мо[агии инкишофи xанин аз [уxайра[ои мезенхимb бофтаи пайвасткунандаи uилофаки uадуд[о ва миёнадеворча[о ба вуxуд меоянд. Дар синни 6[афтагии инкишофи xанин uадуд[ои зери мана[ (xоu) ва дар синни 8-[афтагии инкишофи xанин uадуди зери забон аз бофтаи рeйпeшкунанда пайдо мешаванд.

Сохти uадуди назди гeш
Uадуди назди гeш аз xи[ати сохти rисми тарашшe[от[осилкунанда ва аз
xи[ати сохти маxрого[аш uадуди мураккаби шохадори [убобчашакл мебошад. Аз
xи[ати таркиби химиявb uадуди тоза сафедавb буда, тарашшe[оти худро ба ковокии да[он ихроx мекунад. Uадуди луоби да[он[осилкунандаи назди гeш аз берун бо
uилофак (ки аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат аст) пeшида шудааст.
Uадуди назди гeш аз [иссача[ои зиёде ташкил шудааст. Аз байни он [иссача[о
миёнадеворча[о мегузаранд. Аз дохили миёнадеворча[о (ки аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборатанд) маxрого[[ои миёнадеворчавb, раг[ои хунгард ва
тор[ои асаб мегузаранд.
Rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуди назди гeш аз [уxайра[ои
а[ромшакл ташкил шудаанд. Он [уxайра[оро серосит[о меноманд. Rисми озоди
серосит[о

танг

буда,

rисми

асосиашон

васеъ

мебошанд.

Rисми

тарашшe[от[осилкунандаи uадуд аз берун бо [уxайра[ои кашишхeрандаи
миоэпителb и[ота шудаанд. Дар таркиби ситоплазмаи rисми озоди серосит[о
uурeшача[ои бисёре мавxуданд. Дар таркиби uурeшача[о фермент[ои -амилаза ва
КДН-аза мавxуд аст. Сат[и умумии rисми тарашшe[от[осилкунандаи [ар ду
uадуди назди гeш 1,5 м2-ро ташкил мекунад. {уxайра[ои миоэпителb аз xи[ати
пайдоиш [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунанда мебошанд, лекин аз xи[ати иxрои вазифа он[о ба [уxайра[ои бофтаи мушакb монанд [астанд, чунки [уxайра[ои
миоэпителb rобилияти кашишхeрb доранд. {уxайра[ои миоэпителb ситорашакл
буда, ба воситаи шоха[ои худ rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадудро ([амчун
тeрхалта) и[ота мекунанд. {ангоми кашиш хeрдани [уxайра[ои миоэпителb
тарашшe[от аз rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуд ба маxрого[[о мегузарад.
Маxрого[[ои ёвари дохили[иссачавии uадуд аз rисми тарашшe[от[осилкунандаи
uадуд оuоз меёбанд. Сат[и дохилии ин маxрого[[о бо як rабат [уxайра[ои мукаабшакл ё ин ки бо [уxайра[ои па[нак рeйпeш шудаанд. Rабати беруниро [уxайра[ои
миоэпителb ташкил мекунанд. {уxайра[ои маxрого[[ои дохили[иссачавb дар
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rисми асосиашон рахча[о доранд. Rутри ин маxрого[[о нисбат ба rутри
маxрого[[ои ёвар калонтар мебошанд. Сат[и дохилии маxрого[[ои дохили[иссачавb бо як rабат [уxайра[ои маншурb (призмашакл) рeйпeш шудаанд. Дар
rисми озоди ин [уxайра[о микропурзача[о мавxуданд. Дар таркиби ситоплазмаи
rисми озоди ин [уxайра[о uурушача[о xой гирифтаанд. Дар rисми асосии
[уxайра[ои маншурb фурeхамидаги[о мавxуданд, ки дар байни он[о митохондрия[о якrатора xойгир шудаанд, ки он[о рахча[оро ба вуxуд меоранд.
Сат[и дохилии маxрого[[ои байни[иссачавb бо як rабат [уxайра[ои
дуrатора xойгир буда, рeйпeш шудаанд. Аз берун ин маxрого[[о бо бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок пeшонида шудаанд. Маxрого[и умумии uадуди назди
гeш аз пайкари uадуд оuоз ёфта, аз дохили мушаки хоянда гузашта, дар рe ба рeи
дандон[ои курсии дуюми боло, дар сат[и луобпардаи ковокии да[он кушода мешавад. Сат[и дохилии ин маxрого[ бо бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[нак
рeйпeш шудааст. (наrшаи 237)

Наrшаи 237. Сохти uадуди луоби да[он[осилкунандаи назди гeш.
А – 1-[иссачаи uадуд; 2-rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуд; 3- маxрого[и ёвар; 4- маxрого[и
дохили[иссачавии [уxайра[ояш хатчадор; 5- маxрого[и байни [иссачавb; 6- бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки миёнадеворча[о; 7- раги хунгард; 8- [уxайра[ои чарбb;
Б – як [иссаи uадуд; 1- rисми тарашшe[от[осилкунандаи сафедавb; 2- [уxайра[ои
кашишхeрандаи миоэпителb; 3- маxрого[и ёвар; 4- маxрого[и дохили[иссачавии [уxайра[ояш
хатчадор; 5- [уxайра[ои чарбb.
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Сохти uадуди зери xоu
Uадуди зери xоu аз xи[ати сохт uадуди мураккаби сершохаи [убобчашакл буда, баъзе rисм[ояш [убобчашаклу найчашакл мебошад. Аз xи[ати таркиби
тарашшe[от uадуди омехта, яъне uадуди сафедавию луобb аст. Uадуд аз берун бо
uилофак пeшида шудааст. Дар rисми тарашшe[от[осилкунандаи ин uадуд rисми
тарашшe[от[осилкунандаи тоза сафедавb ва rисми омехта (сафедавию луобb)
мавxуд

аст.

Rисми

зиёди

rисм[ои

uадуди

зери

xоu

аз

rисми

тарашшe[от[осилкунандаи тоза сафедавb иборат аст, ки бо сохти худ ба uадуди назди гeш монанд аст. Rисм[ои тарашшe[от[осилкунанда аз 10-18 [уxайра[о таркиб
ёфтаанд. (наrшаи 238)

Наrшаи
238.
Сохти
uадуди
луоби
да[он[осилкунандаи
зери
xоu.
1–rисми
тарашшe[от[осилкунандаи луобию сафедавb (омехта); а-[уxайра[ои сафедавb; 2- rисми
тарашшe[от[осилкунандаи тоза сафедавb; 3- [уxайра[ои кашишхeрандаи миоэпителb; 4маxрого[и ёвар; 5-маxрого[и дохили[иссачавии [уxайра[ояш хатчадор; 6-бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки байни [иссача[о; 7- маxрого[и байни [иссачавb; 8- раги хунгард.
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Сохти uадуди зери забон
Uадуди зери забон uадуди мураккаби шохадори [убобчашаклу найчашакл мебошад. Ин uадуд аз xи[ати таркиби тарашшe[от uадуди омехта, яъне uадуди луобию сафедавb аст. Дар rисми тарашшe[от[осилкунандаи ин uадуд нисбат ба
тарашшe[оти сафедавb тарашшe[оти луобb бисёртар [осил мешавад. Дар таркиби
uадуди зери забон се навъ rисм[ои тарашшe[от[осилкунанда: луобb, сафедавb ва
луобию сафедавb мавxуд аст. Rисми зиёди ин uадуд аз rисми
тарашшe[от[осилкунандаи луобию сафедавb иборат аст. Маxрого[[ои ёвар ва
маxрого[[ои дохили[иссачавb суст инкишоф ёфтаанд ва андозаи ни[оят кeто[ доранд.
Сат[и дохилии ин маxрого[[о бо бофтаи рeйпeшкунандаи мукаабшакл ва
маншурb рeйпeш шудаанд. Дар ситоплазмаи rисми асосии [уxайра[ои маншурb
рахча[о низ мавxуданд. Rабати девори маxрого[[ои дохили[иссачавb ва байни[иссачавb аз [уxайра[ои дуrабатаи маншурb ташкил шудаанд. Бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки uадуди зери забон нисбат ба бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки uадуди назди гeш ва uадуди зери xоu наuзтар инкишоф ёфтааст.

Бо раг[ои хунгард ва тор[ои асаб таъминшавии uадуд[ои луоби
да[он[осилкунанда. Uадуд[ои луоби да[он[осилкунанда бо раг[ои хунгарди зиёде
таъмин мебошанд. Uадуд[ои луоби да[он[осилкунанда бо тор[ои асаби вуддb
(симпатикb) ва тор[ои асаби наздивуддb (парасимпатикb) пайваст [астанд. Дар
таркиби uадуд[о тор[ои асаби ла[мнок (миелиндор)ва бела[м (бемиелин) ба самти
раг[ои хунгард равона шудаанд. Rисми канории ин тор[ои асаб дар таркиби девори
раг[ои хунгард, дар таркиби девори маxрого[[о ва дар rабати rисми
тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[о ба охир мерасанд.
Тадrиrот[о нишон меди[анд, ки [ангоми ба барангезиш омадани тор[ои
асабb вуддb дар rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[о тарашшe[оти луобии
часпаки uализ бисёртар [осил мешавад. {ангоми ба барангезиш омадани тори асаби
наздивуддb дар rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуди зери забон тарашшe[оти
сафедавb [осил мешавад.

Таuйирот[ои синну соли uадуд[ои луоби да[он[осилкунанда. Пас аз таваллуд
шудани тифл xараёни инкишофи uадуди назди гeш то 16-20 солагb давом мекунад.
Дар ин синну сол дар таркиби uадуди назди гeш бофтаи тарашшe[от[осилкунанда
нисбат ба бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок бартарb дорад. Пас аз 40-солагии
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одам дар таркиби uадуди назди гeш бофтаи тарашшe[от[осилкунанда таназзул ёфта, бофтаи чарбb ва бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок инкишоф меёбанд. Пас
аз ду соли таваллуди тифл дар таркиби uадуди назди гeш тан[о тарашшe[оти луобb
[осил мешавад. Баъд аз 2-солагb то пиронсолии одам дар таркиби uадуди назди гeш
тарашшe[оти сафедавb ва баъд аз 80-солагb аз сари нав тарашшe[оти луобb [осил
мешавад. Rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуди зери xоu дар синни 5-мо[агии
кудак пурра инкишоф меёбад. Пас аз 50-солагии одам uадуди зери xоu таназзул
меёбад. Uадуди зери забон [ам монанди дигар uадуд[ои луоби да[он[осилкунанда
то синни 2-солагии кeдак наuз инкишоф меёбанд. Таxдиди rисми
тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[ои луоби да[он[осилкунанда тан[о бо усули
таxдиди дохили[уxайравb ба амал меояд.

XИГАР
Xигар uадуди аз [ама калонтарини силсилаи (системаи) [озима мебошад.
Xигар вазифа[ои зеринро иxро мекунад: 1) xигар вазифаи му[офизатро иxро мекунад, яъне модда[ои ба организм зарароварро безарар мегардонад; 2) дар xигар [ормон[о, амин[ои [аётан му[им ва баъзе дору[о фаъол мешаванд; 3) дар xигар гликоген [осил мешавад, ки он сарчашмаи ниго[дории доимияти дараxаи uилзати глюкоза дар хун мебошад; 4) дар xигар сафеда[ои му[ими хун ба монанди: фибриноген,
албумин, протромбин ва uайра ба вуxуд меоянд; 5) дар xигар талха [осил мешавад,
ки он барои таxзияи чарб[о лозим аст; 6) дар xигар витамин[ои А, D, Е, K ва uайра,
xамъ мешаванд; 7) [ангоми инкишофи xанин xигар вазифаи хунофариро низ иxро
мекунад. Xигар вобаста ба вазифа[ояш узви [аётан му[ими организм [исоб меёбад.

Инкишофи xигар. Дар синни 3-4-[афтагии инкишофи xанин xигар аз баргаки
xанинии дохилb, яъне аз rисми девори рeдаи тарафи шикам, [амчун барxастагии
халтамонанд (халиxи xигар), ба вуxуд меояд. Дар оянда он барxастагии халтамонанд ба ду rисм: ба rисми пеш ва rисми аrиб xудо мешавад. Аз rисми пеш xигар ва
маxрого[и xигар ва аз rисми аrиб талхадон ва маxрого[и талхагузор [осил мешавад. {уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи rисми пеши халиxи xигар таrсим шуда,
миrдорашон зиёд мешаванд ва дар байни [учайра[ои мезенхимb xойгир шуда, бандак[ои сершуморро ташкил мекунанд. Дар сат[и байни бандакча[о раг[ои хунгарди
ковокии васеъдошта xойгир мешаванд. Та[сиси ояндаи xигар дар нимаи дуюми инкишофи xанин ва дар соли аввали баъд аз таваллуд равнаr меёбад. Бофтаи пайваст-
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кунандаи нахдори ковоке, ки дар атрофии xигар мавxуд аст, ба таркиби xигар гузашта, xигарро ба [иссача[о таrсим мекунад.

Сохти xигар. Xигар аз берун бо бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок
пeшонида шудааст, ки онро uилофаки xигар меноманд.
Во[иди сохту вазифаи xигар [иссача[ои xигар мебошанд (наrшаи 239). {иссача[ои xигар шакли призмаи шашрeяи rисми поёнаш па[н ва rисми болояш
барxастаро доранд. Баландии [иссача[о нисбат ба барашон зиёдтар аст. Баъзан [иссача[ои хурди оддb бо самти асосиашон бо [амдигар пайваст шуда, [иссача[ои калони мураккабро ташкил мекунанд. Шумораи [иссача[ои xигари одам то 500 [азор
ададро ташкил мекунад. Бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоке, ки дар байни
[иссача[о мавxуд аст, танаи xигарро ба вуxуд меорад, ки аз таркиби он раг[ои хунгард, тор[ои асаб ва маxрого[[ои талхабарор мегузаранд. Дар xигари одам бофтаи
пайвасткунандаи нахдори ковоки байни [иссача[о суст инкишоф ёфтаанд. Аз [амин
сабаб, [иссача[ои xигари одамро дар зери микроскоп аз якдигар фарr кардан душвор аст. Чунин сохт тан[о ба xигари одами солим хос аст. Агар бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок дар байни [иссача[ои xигар наuз инкишоф ёфта бошад ва
[иссача[о [аxман хурд бошанд, ин аз бемории вазнини ташаммeъ (сирроз)-и xигар
ша[одат меди[ад.

Наrшаи 239. Сохти xигари одам. 1- [иссача; а-вариди (венаи) марказb; б- вассача[о; в- мeйраг[о;
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2- rисми сегонаи xигар; а- варид; б- шараён (артерия); в- маxрого[и талхагузар.

{иссача[ои xигар. {иссача[ои xигар аз вассача[ои xигар ва аз мeйраг[ои ковокии васеъдошта (синусоид[о) иборатанд (наrшаи 240). Вассача[ои xигар аз
[уxайра[ои xигар ([епатосит[о), ки дар як самт xойгиранд, иборат мебошанд.
Сат[и дохилии мeйраг[о бо як rатор [уxайра[ои па[н рeйпeш шудаанд. Дар байни
он [уxайра[ои па[н сeрохи[ои хурд мавxуданд. Дар байни [уxайра[ои па[ни эндотелии раг[ои хунгард боз [уxайра[ои ситорашакл xойгиранд, ки он[оро
[уxайра[ои Купфер меноманд. {ангоми ба таркиби xигар дохил шудани [ар гуна
микроорганизм[о [уxайра[ои Купфер аз rабати девори мeйраг[о xудо шуда, ба
макрофаг[ои озод мубаддал мешаванд ва микроорганизм[оро безарар мегардонанд.
Дар rисм[ои зиёди раг[ои хунгарди дохили[иссачавb uишои асосb мавxуд нест.
Вассача[ои xигар аз [уxайра[ои xигар, яъне аз [епатосит[ое, ки байни [амдигар ба воситаи десмосома[о пайваст шудаанд, иборат мебошанд. Дар [ар як вассачаи
xигар [епатосит[о дуrатора ва бо [амдигар зич xойгир шудаанд. {уxайра[ои xигар ба
[уxайра[ои rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[о монанд мебошанд, чунки
[уxайра[ои xигар глюкоза, сафеда[ои хун ва як rатор модда[ои дигарро [осил мекунанд. Дар байни [епотосит[о, ки вассача[ои xигарро ба вуxуд меоранд, мeйраг[ои
талхагузар аз [исоби rабати девори [епатосит[о ба вуxуд омадааст (пардаи
[уxайра[ои [епатосит аз [амдигар дур шуда фурeхамидаанд). {амин тавр, мeйраг[ои
талхагузар дар байни ковокии ду [епатосити васача[о xойгир шудаанд (наrшаи 240).
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Наrшаи 240. Сохти васcача[ои xигар. 1- вассачаи xигар; 2- [епатосит; 3- мeйраг[о; 4- ковокии атрофи мeйраг; 5- [уxайраи чарбb; 6- мeйраги талхагузар; 7а- вариди атрофи [иссача; 7б- шараёни
атрофи [иссача; 7в- маxрогоuи талхагузари атрофи [иссача; 8- вариди марказb

Аз [амин сабаб [ар як [уxайраи xигар дар вассача[ои xигар ду тараф доранд.
Як тарафи [уxайра ба тарафи ковокии мeйраги талхагузаронанда ва тарафи
муrобилаш ба тарафи мeйраги хунгарди дохили[иссачавb равона аст. Мeйраг[ои
талхагузаронанда бо мeйраг[ои хунгузаронанда дар ягон rисм ба [амдигар
алоrаманд нестанд, чунки он[оро [епатосит[о ва [уxайра[ои эндотелии мeйраг[ои
хунгард аз якдигар xудо мекунанд. {ангоми ба бемории зардча (желтуха) гирифтор
шудан баъзе [епатосит[о нобуд мешаванд ва дар ин [олат талха аз мeйраг[ои талхагузаронанда ба дохили мeйраг[ои хунгузаронанда мегузарад. Дар натиxа талха бо
хун омехта шуда, ба тамоми аъзои бадан па[н мешавад ва ранги бофта[ои организм
зардчатоб мешаванд.
{епатосит[о 60 фоизи [амаи [уxайра[ои xигарро ташкил мекунанд. Он
[уxайра[о rисми зиёди вазифа[ои xигарро иxро мекунанд. {епатосит[о шакли
бисёркунxа дошта, 20 – 25 мкм rутр доранд. Зиёда аз 20 фоизи [епатосит[ои xигари
одам ду ё се-то ядро доранд. Миrдори [епатосит[ои бисёрядродор аз фаъолияти организм вобаста аст. Ядрои [епатосит[о доирашакл буда, 7-16 мкм андоза доранд.
Дар таркиби ситоплазмаи [епатосит[о тамоми узввора[о (органоид[о) мавxуданд.
Тeри дурeшти эндоплазмагb шакли найча[ои борикро дорад, ки он дар [осилнамоии сафеда[о иштирок мекунад.
Uайр аз ин тeри дурeшти эндоплазмагb аз [исоби фермент[ое, ки дар он ба
вуxуд меоянд, таъсири модда[ои за[рнок, дору[о ва [ормон[оро безарар мегардона. Митохондрия[о доирашакл ё тухмшакл мебошанд, ки аз 0,8 то 2 мкм андоза доранд. Миrдори митохондрия[о аз фаъолияти [уxайра[о вобаста аст. Дар таркиби
ситоплазмаи [епатосит[о иштимолот[ои (включения[ои) гликоген, чарб, моддаи
рангофар ва uайра, ки дар таркиби хун мавxудбуда [осил мешаванд.
Пас аз 3-5 соати истеъмоли хeрок миrдори иштимолоти гликоген дар таркиби
ситоплазмаи [епатосит[о зиёд мешавад. Баъд аз 24-48 соати истеъмоли хeрок
миrдори иштимолоти гликоген дар таркиби ситоплазмаи [епатосит[о боз кам мешавад, чунки гликоген ба глюкоза мубаддал мешавад ва ин глюкозаи [осилшуда ба
таркиби хун мегузарад.
{ангоми истеъмоли хeроки серравuан дар таркиби ситоплазмаи [епатосит[о
иштимолоти чарбb пайдо мешавад. Дар ваrти ба баъзе бемори[о гирифтор шудан
(бисёр нeшидани машрубот, осеби маuзи сар, таъсири нур[ои рентгенb) дар тарки-
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би ситоплазмаи [епатосит[ои xигар иштимолоти чарбb ни[оят зиёд xамъ мешавад,
ки ин ба равuанбандии xигар оварда мерасонад.
Дар ситопазмаи [епатосит[о таuйирот[ои шабонарeзb мушо[ида мешавад.
{епатосит[о рeзона бисёртар талха xудо мекунанд. Шабона дар [епатосит[о бисёртар гликоген xамъ мешавад. Таuйирот[ои шабонарeзии [епатосит[о аз тарафи
[ипоталамус ва [ипофиз танзим карда мешавад. Талха ва гликоген дар rисм[ои гуногуни [иссача[ои xигар пайдо мешаванд. Талха асосан дар rисм[ои атрофии [иссача[ои xигар ба вуxуд меояд ва о[иста –о[иста ин xараён ба тарафи маркази [иссача[ои xигар па[н мешавад. Дар ваrти [осилшавии гликоген бошад, баръакс гликоген аввал дар маркази [иссача[ои xигар пайдо шуда баъд ба тарафи атрофии [иссача[ои xигар па[н мешавад. {епатосит[ои xигар ба таркиби хун глюкоза, мочевина, [аргуна сафеда[о ва чарб[оро мегузаронанд.

Силсилаи (системаи) гардиши хун. Силсилаи раг[ои хунгарди xигарро шартан ба се rисм xудо мекунанд: силсилаи раг[ои хунгарди ба [иссача[ои xигар хунбиёр, силсила[ои раг[ои хунгард ё, ки хунро дар дохили [иссча[ои xигар давр мезанонад ва силсилаи раг[ои хунгарди аз [иссача[ои xигар хунбарор. Ба силсилаи
раг[ои хунгарди ба [иссача[ои xигар хунбиёр вариди даромадго[и xигар ва шараёни xигар дохил мешаванд.
Вариди даромадго[и xигар хунро аз тамоми узв[ои тоrае, ки дар ковокии
шикам xойгиранду хуни он узв[о аз [аргуна модда[о бой [астанд, ба xигар оварда
мерасонад. Шараёни xигар хуни аз оксиген бойро аз таркиби бофта[о ба xигар меорад. Варид[о ва шараён[ои байни[иссавии xигар ба шоха[ои хурдтар таrсим шуда,
[иссача[ои xигарро печонида, дар канор[о xой гирифтаанд. Ингуна варид ва шараён[оро варид[о ва шараён[ои байни[иссавb меноманд.
Шараён[о ва варид[ои байни[иссавb, дар навбати худ ба шоха[о таrсим шуда, ба дохили [иссача[ои xигар ворид шудаанд. Шараён[ои дохили[иссавb ба
мeйраг[о таrсим шуда, ба таври радиалb xойгир шудаанд. Он мeйраг[о дар дохили
[иссача[ои xигар шабакаи умумии мeйраг[оро ба вуxуд меоранд, ки он ба як вариди марказb табдил ёфтааст. Хун аз вариди марказb баромада ба вариди
хунxамъкунанда мерезад. Пас аз ин варид[ои хунxамъкунанда якxоя шуда, вариди
xигарро ташкил мекунад. Гардиши хуни xигар бо сохт ва вазифа[ои xигар зич
алоrаманд аст.
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Бо тор[ои асаб таъминшавии xигар. Дар таркиби uилофаки xигар тор[ои асаби наботb (вегетативb) мавxуданд, ки он[о шоха[ои зиёде ба вуxуд оварда, бо [амро[ии раг[ои хунгард ба таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки байни
[иссача[о мегузаранд. Ин тор[ои асаб фаъолияти раг[ои хунгард, маxрого[[ои
талхабарор ва [учайра[ои xигарро танзим мекунанд.
Дар синни пиронсолии одам дар таркиби ситоплазмаи [епатосит[о моддаи
липофуссин зиёд мешавад, ки он ранги [учайра[оро сурхи сиё[чатоб мегардонад.
Ядрои [епатосит[о [ачман калон шуда, дар таркиби ядро миrдори КДН зиёд мешавад. Шумораи [уxайра[ои таrсимшаванда кам мешаванд. Дар пиронсолb бофтаи
пайвасткунандаи нахдори ковоки байни [иссача[ои xигар uафс мешаванд.
Таxдид. Xигар rобилияти зиёди таxдиди табиb ва пас аз осеб диданро доранд. Агар 50-70 фоизи xигари [айвонро бурида гирем, пас аз 10-14 шабонарeз вазни
аввали он аз нав барrарор мешавад. Xараёни таxдид бо усули [аxман калоншавии
[уxайра[о ва таrсимшавии [уxайра[о ба амал меояд. Хeроке, ки дар таркибаш сафеда ва карбогидрат бисёр дорад, xараёни таxдиди xигарро метезонад.

UАДУДИ ЗЕРИ МЕЪДА
Uадуди зери меъда uадуди омехта мебошад, чунки дар таркиби он rисм[ои
тарашшe[от[осилкунандаи берунb ва тарашшe[от[осилкунандаи дохилb мавxуд
аст. Дар rисми тарашшe[от[осилкунандаи берунии uадуд шира [осил мешавад.
Таркиби шираи uадуди зери меъда аз фермент[ои трипсин, липаза, амилаза ва
uайра бой мебошад. Маxрого[и умумии rисми тарашшe[от[осилкунандаи берунии
uадуди зери меъда дар rабати девори рeдаи дувозда[ангушта кушода мешавад. Ширае, ки ин uадуд ихроx мекунад, ба дохили рeдаи дувозда[ангушта xори шуда, дар
он xо сафеда[о, карбогидрат[о ва чарб[оро таxзия мекунад.
Дар rисми тарашшe[от[осилкунанда дохилии uадуди зери меъда [ормон[ои
инсулин, глюкагон ва самотостатин [осил мешаванд. Ин [ормон[о сафеда[о, карбогидрат[о ва чарб[оро дар дохили бофта[о танзим мекунанд.

Инкишофи uадуди зери меъда. Uадуди зери меъда аз баргаки xанинии дохилb
ва аз [уxайра[ои мезенхимb пайдо мешавад. Зоиши ин uадуд дар охири синни 3[афтагии инкишофи xанин аз rабати девори рeдаи rисми тана бо шакли барxастагb
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ба вуxуд меояд. Аз он барxастагb дар оянда rисми сарак, тана ва думи uадуди зери
меъда инкишоф меёбад.
Дар синни 3-мо[агии инкишофи xанин дар таркиби uадуди зери меъда
rисм[ои тарашшe[от[осилкунандаи берунb ва дохилb та[сис меёбанд. Дар rисми
тарашшe[от[осилкунандаи берунии uадуди зери меъда асинус[о ва маxрого[[о
пайдо мешаванд.
Rисми тарашшe[от[осилкунандаи дохилии uадуди зери меъда дар аввал
шакли муuча[оро дорад, пас ин муuxача[о аз маxрого[[о xудо шуда, ба xазирача[о
табдил меёбанд. Аз [уxайра[ои мезенхимb раг[ои хунгард ва бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок [осил мешаванд.

Сохти uадуди зери меъда. Uадуди зери меъда аз берун бо бофтаи пайвасткунандаи нахдори тунук, ки uилофаки узвро ба вуxуд меорад, пeшида шудааст. Аз
uилофак ба дохили узв миёнадеворча[о мегузаранд, ки он[о uадуди зери меъдаро ба
[иссача[о та[сим мекунанд. Миёнадеворча[о [амчун uилофак аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок таркиб ёфтаанд.
Аз дохили бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки миёнадеворча[о раг[ои
хунгард, тор[ои асаб ва маxрого[[о мегузаранд (наrшаи 241). Дар таркиби [ар як
[иссачаи uадуди зери меъда rисм[ои тарашшe[от[осилкунандаи берунb ва дохилb
мавxуд аст. 97-фоизи вазни uадуди зери меъдаро rисми тарашшe[от[осилкунандаи
берунb ва тан[о 3-фоизи онро rисми тарашшe[от[осилкунандаи дохилb ташкил мекунад.
Rисми тарашшe[от[осилкунандаи берунии uадуди зери меъда аз ассинус[о,
маxрого[[ои ёвар, маxрого[[ои дохили[иссачавb, маxрого[[ои байни[иссачавb ва
аз маxрого[и умумb иборат аст.
Во[иди сохту вазифаи rисми тарашшe[от[осилкунандаи берунии uадуди зери меъда ассинус[о [исоб меёбанд. {ар як ассинус аз rисми тарашшe[от[осилкунанда ва аз маxрого[и ёвар иборат аст. Ассинус[о аз берун шакли халтачаро доранд, ки 100-150 мкм андоза доранд. Дар байни ассинус[о нах[ои ретикулb,
мeйраг[о ва тор[ои асаб xой гирифтаанд.
{ар як ассинус аз 8 то 12 [уxайра[ои азимxусса ё ин ки ассиносит[о иборат
аст. Ин [уxайра[о дар сат[и дохилии uишои асосb xой гирифтаанд. Ассиносит[о
вазифаи тарашшe[от[осилкунандагиро иxро мекунанд. Дар таркиби тарашшe[оти
ин [учайра[о фермент[ое мавxуд [астанд, ки он[о ба [азми хeрок ёрb мерасонанд.
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Ассиносит[о а[ромшакл буда, rисми озодашон танг ва rисми асосиашон васеъ мебошад. Ин [уxайра[о дар rисми озодашон патмeякча[о доранд. Rисми ситоплазмаи тарафи озоди ассиносит[оро доираи ферментофар (зимогенb) ва rисми ситоплазмаи тарафи муrобилро доираи якхела (гомогенb) меноманд. Ядрои ассиносит[о як ё ду ядроча доранд ва дар наздикии доираи якхелаи ситоплазмаи
[уxайра[о xойгиранд.

Наrшаи 241. Сохти uадуди зери меъда. 1- [иссача; 2- rисми тарашшe[от[осилкунандаи берунb; 3rисми тарашшe[от[осилкунандаи дохилb (xазирача[ои Лангерганс); 4- маxрого[и дохили[иссачавb; 5- раги хунгард.

Дар сат[и болои ядро дастго[и Голxи xойгир шудааст. Митохондрия[о
шакл[ои гуногун дошта, дар атрофии дастго[и Голxи ва дар rисми канории ситоплазмаи [уxайра[о xойгир шудаанд. Фаъолияти тарашшe[от[осилкунандаи
[уxайра[о аз мар[ила[ои xаббиши модда[о, [осилшавию xамъшавии тарашшe[от
ва хориxшавии тарашшe[от иборат аст. {ангоми хориxшавии тарашшe[от пардаи
[учайра[о вайрон намешаванд. Тарашшe[оте, ки аз ассиносит[о хориx мешаванд,
ба маxрого[[ои ёвар xорb мегарданд. Тарашшe[от аз маxрого[[ои ёвар ба
маxрого[[ои байниассинусb мегузарад. Rабати девори ин маxрого[[о аз як rабат
[уxайра[ои мукаабшакл ташкил шудааст. {уxайра[ои мукаабшакл дар rисми асосиашон чин[о ва дар rисми озодашон патмeякча[о доранд.
Дар таркиби ситоплазмаи ин [уxайра[о шумораи митохондрия[о бисёранд ва
дастго[и Голxи наuз инкишоф ёфтааст. Аrидае [аст, ки [уxайра[ои rабати девори
маxрого[[ои байниассинус[о rисми моеи шираи uадуди зери меъдаро [осил мекубарои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед
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нанд. Маxрого[[ои байниассинусb ба маxрого[[ои дохили[иссавb мегузаранд, ки
девори он[о [ам аз як rабат [уxайра[ои мукаабшакл ташкил шудаанд.
Маxрого[[ои

дохили[иссавb

ба

маxрого[[ои

байни[иссавb

мегузаранд.

Маxрого[[ои байни[иссавb дар дохили миёнадеворча[о xой гирифтаанд.
Маxрого[[ои байни[иссавb ба маxрого[и умумии uадуди зери меъда кушода мешавад. Маxрого[и умумb аз rисми думи uадуд оuоз ёфта, то сараки uадуд давом мекунад.
Маxрого[и умумии uадуди зери меъда дар rабати девори рeдаи дувозда[ангушта кушода мешавад. Девори маxрого[и умумb аз як rабат [уxайра[ои
маншурb (призмашакл) ва аз лав[ачаи аслb, ки аз бофтаи пайваскунандаи нахдори
ковок иборат аст, таркиб ёфтааст. Дар rисми rабати девори маxрого[и умумb, ки ба
rабати девори рeдаи дувозда[ангушта кушода мешавад, [уxайра[ои мушаки суфта
мавxуданд, ки он[о [алrамушакро (клапанро) ба вуxуд меоранд.
Дар таркиби бофтаи рeйпeшкунандаи rабати девори маxрого[[о [уxайра[ои
rада[шакл ва [уxайра[ои тарашшe[от[осилкунанда мавxуданд, ки он[о [ормони
панкреозимин ва холистокинин [осил мекунанд. Дар натичаи таъсири ин [ормон[о
фаъолияти дар ассиносит[о тарашшe[от[осилнамоb ва ихроxи талха дар xигар меафзояд. Дар таркиби лав[ачаи аслии маxрого[[о uадуд[ои хурди луоб[осилкунанда
xойгир шудаанд.
Rисми тарашшe[оти дохилb [осилкунандаи uадуди зери меъда дар дохили
[иссача[о ба монанди xазирача[о дар байни ассинус[о xойгир шудаанд. Ин
xазирача[о доирашакл, тухмшакл, ситорашакл ва тасмашакл мебошанд. Xазирача[о
ба [исоби миёна аз 100 то 300 мкм rутр доранд. Xазирача[ои нисбатан калонтар
асосан дар rисми думи uадуди зери меъда xойгир шудаанд. Шумораи умумии
xазирача[о зиёда аз 2 млн ададро ташкил мекунад.
Xазирача[о аз [уxайра[ои тарашшe[от[осилкунанда, ки он[оро инсулиносит[о меноманд, таркиб ёфтааст. Дар байни инсулиносит[о мeйраг[ои зиёде xойгир
шудаанд. {ормоне, ки дар инсулиносит[о [осил мешавад, аввал ба сат[и назди
мeйраг[о хориx шуда, пас ба дохили мeйраг[о мегузарад. Инсулиносит[о нисбат ба
ассиносит[о андозаи хурдтар доранд. Дар такиби ситоплазмаи инсулиносит[о тeри
эндоплазмагb баробар xойгир шудааст. Дастго[и Голxи наuз инкишоф ёфтааст.
Митохондрия[о нисбатан андозаи хурд доранд. Дар таркиби ситоплазмаи инсулиносит[о uурeшача[ои тарашшe[b вомехeранд. Дар таркиби xазирача[ои uадуди зери меъда 5 навъи [уxайра[оро фарr мекунанд (наrшаи 242): [уxайра[ои навъи В;
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[уxайра[ои навъи А; [уxайра[ои навъи Д; [уxайра[ои навъи Д1 ва [уxайра[ои навъи РР.

Наrшаи 242. Сохти [уxайра[ои xазирача[ои uадуди зери меъда дар зери микроскопии электронb.
1- алфа [уxайра[о; 2- бета [уxайра[о; 3- делта [уxайра[о; 4- РР-[уxайра[о; 5- мeйраг; 6- тор[ои
асаб; 7- бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок.

{уxайра[ои навъи В 70-75 фоизи [аxми xазирача[ои uадуди зери меъдаро
ташкил мекунанд. Ин [уxайра[о асосан дар маркази чазирача[о xойгиранд.
Uурeшача[ои [уxайра[ои навъи В дар об [ал намешаванд, лекин дар спирт [ал мешаванд. Uурeшача[ои [уxайра[ои навъи В то 275 нм андоза доранд. Ин uурeшача[о
дар таркибашон рeх ва хормони инсулин доранд. {ангоми дар гадуди зери меъда
кам [осил шудани [ормони инсулин миrдори глюкоза дар бофта[ои организми
одам кам мешавад, лекин миrдори глюкоза дар таркиби хуни одам зиёд мешавад, ки
ин раванд организми одамро ба бемории rанд оварда мерасонад.
{уxайра[ои навъи А-20-25 фоизи тамоми [уxайра[ои xазирача[оро ташкил
мекунад. {уxайра[ои навъи А асосан дар атрофи xазирача[о xойгир мебошанд.
Uурeшача[ои тарашшe[ии ин [уxайра[о дар об [ал шуда дар спирт [ал намешаванд. Дар таркиби uурeшача[о [ормони глюкагон мавxуд аст. Таъсири глюкагон
баръакси таъсири инсулин мебошад. Дар натиxаи таъсири глюкагон дар таркиби
бофта[ои организми одам гликоген ба глюкоза таxзия мешавад. {ангоми дар
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uадуди зери меъда кам [осил шудани [ормони глюкагон дар таркиби хуни одам
миrдори глюкоза кам мешавад. {амин тавр, [ормон[ои инсулин ва глюкагон доимияти миrдори rандро дар таркиби хун доимо якхела ниго[ медоранд.
{уxайра[ои навъи Д-5-10 фоизи тамоми [уxайра[ои xазирача[оро ташкил
мекунанд. Ин гуна [уxайра[о асосан дар rисми атрофии xазирача[о xойгир шудаанд. {уxайра[ои навъи Д мурeдшакл ё ситорашакл мебошанд. Дар таркиби ситоплазмаи ин [уxайра[о uурeшача[о мавxуданд, ки то 325 нм андоза доранд.
{уxайра[ои навъи Д [ормони соматостатин [осил мекунанд. {ормони соматостатин ба [уxайра[ои навъи В ва А таъсир расонида [осилшавии инсулин ва глюкагонро боз медорад. Uайр аз ин соматостатин ба ассиносит[о низ таъсир мерасонад,
ки дар натиxаи он дар ассиносит[о фермент[о кам [осил мешаванд.
Дар таркиби xазирача[ои uадуди зери меъда [уxайра[ои навъи Д ба миrдори
кам вомехeранд. Ин [уxайра[о моддаи фаъоли биологb [осил мекунанд, ки он фишори хуни шараёниро (артериявиро) паст карда, ихроxи шира ва ихроxи [ормон[ои
uадуди зери маъдаи одамро метезонад.
{уxайра[ои навъи РР [амагb 2-5 фоизи [уxайра[ои xазирача[оро ташкил
мекунанд. Ин [уxайра[о [ам моддаи фаъоли биологb [осил мекунанд. Моддаи
[осил кардаи ин [уxайра[о хориxшавии шираи меъда ва хориxшавии шираи uадуди
зери меъдаро метезонад. {уxайра[ои навъи РР серпа[лe буда, дар таркиби ситоплазмаашон uурeшача[ои хурдакак (140 нм) доранд. {уxайра[ои навъи РР асосан
дар атрофи xазирача[ои rисми сараки uадуди зери меъда xойгиранд. Ингуна
[уxайра[о дар байни ассиносит[о [ам вомехeранд, яъне ин [уxайра[о берун аз
xазирача[о низ xойгир шудаанд.
Дар таркиби [иссача[ои uадуди зери меъда, uайр аз [уxайра[ои ассиносит ва
инсулиносит,

боз

[уxайра[ои

мобайнb,

яъне

[уxайра[ои

ассиноситию

инсулиноситb вомехeранд. Ин [уxайра[о [уxайра[ои навъи махсус мебошанд.
Он[о гурe[- гурe[ дар атрофи xазирача[о ва дар байни ассиносит[о xойгир мебошанд. Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[ои мобайнb ду намуди uурeшача[о
вомехeранд: uурeшача[ои [аxман калонтари ферментофар, ки ба uурeшача[ои
[уxайра[ои ассиносит[о монанд мебошанд ва uурeшача[ои [уxайра[ои [аxман
хурдтар, ки ба uурeшача[ои [уxайра[ои А, В, Д, РР- и инсулиноситb мансубанд.
Митохондрия[ои ин [уxайра[о аз xи[ати [аxм гуногун мебошанд. Rисми зиёди
[уxайра[ои мобайнb ба таркиби хун uурeшача[ои тарашшe[и дохилb ва берунb
хориx мекунанд. Uайр аз ин, [уxайра[ои мобайнb ба таркиби хун моддаи трипсин-
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монанд хориx мекунанд, ки он аз моддаи моrабли инсулин, инсулини фаъолро xудо
мекунад.

Бо раг[ои хунгард ва тор[ои асаб таъминшавии uадуди зери меъда. Uадуди зери меъда бо раг[ои хунгарди зиёде таъмин мебошад. Раг[ои хунгарди навъи
шараёнb (артериявb) аз байни миёнадеворча[ои uадуди зери меъда гузашта, дар
таркиби [ар як [иссачаи uадуд шоха[ои зиёди навъи мeйрагиро ба вуxуд меоранд.
Ин мeйраг[о ассинус[оро и[ота карда, баъд ба таркиби чазирача[ои uадуди зери
меъда мегузаранд. Пас хуни варидb (венозb) ба воситаи варид[о xамъ шуда, аз вариди баромадго[и uадуди зери меъда бароварда мешавад.
Uадуди зери меъда бо тор[ои асаби вуддb (симпатикb) ва наздивуддb
(парасимпатикb) таъмин мебошад. Тор[ои асаби вуддb раг[ои хунгарди uадуди зери меъдаро ба барангезиш оварда, ковокии он[оро таuйир меди[ад. Uайр аз ин, дар
таркиби uадуди зери меъда гире[[ои асаби наботb (вегетативb) мавxуданд, ки он[о
[уxайра[ои xазирача[оро ба барангезиш оварда, фаъолияти тарашшe[от[осилкунии он[оро танзим мекунанд.

Таuйироти синнусолии uадуди зери меъда. Таuйироти синнусилb дар uадуди
зери меъда пеш аз [ама дар байни rисми тарашшe[от[осилкунии берунb ва дохилb
ба амал меояд. Дар uадуди зери меъдаи тифлон xазирача[о ни[оят зиёд инкишоф
ёфтаанд. Дар синни пиронсилb шумораи xазирача[о о[иста-о[иста кам мешаванд.

Таxдид. {уxайра[ои uадуди зери меъда бо усули митозb ни[оят суст таrсим
мешаванд. Аз [амин сабаб, дар шароити табиb таxдид дар uадуди зери меъда бо
усули таxдиди дохили[уxайравb ба амал меояд.

СИЛСИЛАИ (СИСТЕМАИ) ЭНДОКРИНB

Тавсифи умумb. Силсилаи эндокринb бо [амро[ии силсилаи асаб фаъолияти
тамоми узв[ои организми одамро танзим мекунанд. Uайр аз ин [амо[ангии вазифа[ои узв[оро таъмин мекунанд. Ба силсилаи эндокринb uадуд[ои эндокринb ва
[уxайра[ои ало[идаи тарашшe[от[осилкунандае, ки дар таркиби бофта[ои узв[о
xойгиранд, дохил мешаванд. Uадуд[ои эндокринb маxрого[ надоранд, лекин аз
таркиби ин uадуд[о раг[ои хунгарди зиёде мегузаранд. {ормон[ое, ки ин uадуд[о
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[осил мекунанд ба таркиби хун ва зулола мегузаранд. {ормон[о ба узв[ои ало[идаи
организм таъсир расонида фаъолияти кори он узв[оро метезонанд ё суст
мегардонанд.

Табиати [ормон[о. Бисёри [ормон[о ба сафеда[о ва ма[сули аминокислота[о
тааллуr доранд. Баъзе [ормон[о тан[о дар таркиби як uадуди эндокринb [осил мешаванд. Масалан [ормони тироксин тан[о дар таркиби uадуди сипаршакл [осил
мешавад. Боз [ормон[ое [астанд, ки дар таркиби якчанд узв [осил мешаванд. Масалан, [ормони инсулин дар таркиби [уxайра[ои навъи В-и uадуди зери меъда ва
дар таркиби [уxайра[ои uадуди назди гeшу баъзе [уxайра[ои маuзи сар [осил
мешавад.
{ормон[о ба [уxайра[о ва узв[ои организми одам таъсири махсуси худро
мерасонанд, ки ин гуна таъсирро таъсири муассирb (эффекторb) меноманд. {ар як
[ормон дар [амон ваrт ба [уxайра таъсир расонида метавонад, ки агар даррок[ои
[уxайра он [ормонро шиносад ва бо он [ормон алоrаманд шавад.

Алоrамандии силсилаи асаб ва силсилаи эндокринb. Умумият дар байни ин
силсила[о аз он иборат аст, ки дар [уxайра[ои узв[ои ин силсила[о омил[ои хилтии танзимкунанда [осил мешаванд. {уxайра[ои uадуд[ои эндокринb [ормон
[осил карда, ба таркиби хун хориx мекунанд. {уxайра[ои асаб бошанд норадреналин, серотонин ва uайраро [осил мекунанд. Дар таркиби [ипоталамус [уxайра[ое
мавxуд [астанд, ки rобилияти якxоягии [ормон[осилкунb ва хусусият[ои
[уxайра[ои асабро доранд. Дар uадуд[ои эндокринb [осилшавии [ормон аз тарафи
силсилаи асаб танзим карда мешавад ва ин ду силсила ба якдигар зич алоrаманд мебошанд.
{уxайра[ое, ки [ормон [осил мекунанд, метавонанд, ки дар таркиби силсилаи асаб, узви ало[ида ё як rисми узвро ба вуxуд оранд, ё худ [амчун [уxайра[ои
ало[ида дар таркиби дигар узв[о xойгир шаванд. Дар байни ин ташкила[о rисм[ои
марказb ва канориро фарr мекунанд, ки ба [амдигар таъсир расонида, як силсилаи
ало[идаро ташкил мекунанд. {амин тавр силсилаи эндокринb аз ташкила[ои зерин
иборатанд:
I. Uадуд[ои эндокринии марказb:
1. {ипоталамус
2. {ипофиз
3. Uадуди санавбар (эпифиз)
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II. Uадуд[ои эндокринии канорb
1. Uадуди сипаршакл
2. Uадуди назди uадуди сипаршакл
3. Uадуд[ои болои гурда (моддаи rишрb ва моддаи маuзb)
III. Uадуд[ои омехта
1. Uадуд[ои xинсb (нутфадон, тухмдон)
2. Машима (пласента)
3. Uадуди зери меъда
IV. {уxайра[ои ало[идаи [ормон[осилкунанда
1. {уxайра[ои асаби [ормон[осилкунандаи узв[ои uайри эндокринb
2. {уxайра[ои ало[идаи [ормон[осилкунанда, ки [ормон[ои навъи
стероидb ва uайра [осил мекунанд.

UАДУД{ОИ ЭНДОКРИНИИ МАРКАЗB

{ипоталамус. {ипоталамус тамоми вазифа[ои узв[ои эндокринии канории
организми одамро назорат ва мутта[ид мекунад. {ипоталамус силсилаи эндокриниро бо силсилаи асаб алоrаманд мекунонад. Мабдае (субстрате), ки силсилаи асабро
бо силсилаи эндокринb мутта[ид мекунад, [уxайра[ои тарашшe[от[осилкунандаи
асаб мебошанд, ки дар таркиби [ипоталамус xойгиранд.
Теппачаи миёна узви асабию халтb мебошад, ки силсилаи [ипоталамус ва
[ипофизро ба [амдигар алоrаманд мекунад. Теппачаи миёна аз [уxайра[ои
сабибавb ва аз [уxайра[ои ало[идаи глиалb, ки пас ба [уxайра[ои таниситb табдил
меёбанд, ба вуxуд омадааст. Танисит[о бо шоха[ои худ аз дигар [уxайра[о фарr
мекунанд ва ба восибати шоха[ои худ бо мeйраг[ои силсилаи [ипоталамусу [ипофиз васл шудаанд. {ормон[ое, ки дар таркиби [ипоталамус [осил мешаванд ба силсилаи раг[ои хунгарди даромадго[и [ипофиз дохил шуда, дар [иссаи аrиби [ипофиз xамъ мешаванд.
Дар таркиби моддаи хокистарранги [ипоталамус 30 xуфт ядро[о мавxуданд,
ки он ядро[о дар rисми пеш, миёна ва аrибb [ипоталамус гурe[ - гурe[ xойгир шудаанд. Дар таркиби rисми пеши [ипоталамус як xуфт ядро[ои супраоптикb ва
паравентикулярb xойгир шудаанд. Ядро[ои супраоптикb аз [уxайра[ои [аxман ка-
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лони тарашшe[от[осилкунандаи асаб ташкил шудаанд. Uурeшча[ои тарашшe[b дар
таркиби ситоплазмаи [уxайра[о ва [ам дар ситоплазмаи шоха[ои он[о xойгиранд.
Ядрои паравентикулярb сохти мураккаб дорад. Rисми марказиии он аз
[уxайра[ои [аxман калон иборат буда, шоха[ои он [уxайра[о ба [иссаи аrиби
[ипофиз васл мешаванд. {уxайра[ои [аxман калони шохадори ядро[ои
супраоптикb ва паравентикулярb [ормон[ои вазопрессин ва окситотсин [осил мекунанд. Дар организми одам [ормони вазопрессин дар таркиби [уxайра[ои ядрои
супраоптикb

ва

[ормони

окситотсин

дар

таркиби

[уxайра[ои

ядрои

паравентикулярb [осил мешаванд. Rисми канории ядро[ои паравентикулярb аз
[уxайра[ои [аxман хурди асаб иборат аст.
{уxайра[ои rисми миёнаи [ипоталамус [ормон[ои адено[ипофизотропb
[осил мекунанд. {ипоталамус ба воситаи ин [ормон[о [осилшавии [ормон[оро дар
таркиби [иссаи пеш ва миёнаи [ипофиз назорат ва танзим мекунад. {ормон[ое, ки
дар таркиби [иссаи миёнаи [ипоталамус [осил мешаванд, либерин ва статин меноманд. {ормони либерин фаъолияти [ормон[осилшавиро дар [исса[ои пеш ва миёнаи [ипофиз метезонад. {ормони статин бошад, фаъолияти [ормон[осилшавиро
дар [иссаи пеш ва миёнаи [ипофиз бозмедорад.
{ипоталамус фаъолияти uадуд[ои эндокринии канориро бо ро[и хилтb ва ба
воситаи тор[ои асаб танзим мекунад.

UАДУДИ САНАВБАР (ЭПИФИЗ)
Uадуди санавбар xараён[ои даврии организми одамро (ба монанди даври
[айзбинии духтар[о ва зан[о) ва таuйирот[ои мавзуни шабонарeзии организмро
танзим мекунад. Фаъолияти [ормон[осилнамоии uадуди санавбар аз даври мавзуни
шабонарeзb вобастагb дорад. Uадуди санавбар дар рeз нисбат ба шаб бисёртар [ормон [осил мекунад. Uадуди санавбар [аxми хурд дошта бошад [ам, вазифаи ни[оят
му[иму [аматарафа мураккабро иxро мекунад. Uадуди санавбар инкишофи силсилаи таносулро бозмедорад. {ангоми осеб дидани uадуди санавбари кeдакон ба
балоuатрасии барма[ал ба амал меояд.
Uадуди санавбар дар синни 5-6 [афтагии инкишофи xанин аз маводи маuзи
сари мобайнb [амчун барxастагb пайдо мешавад.
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Сохти uадуди санавбар. Uадуди санавбар аз берун бо бофтаи пайвасткунандаи
нахдори ковок и[ота шудааст, ки онро uилофаки uадуд меноманд. Аз uилофак ба
дохили узв бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок дохил шуда, узвро ба [иccача[о
таrсим мекунад. Дар таркиби [иссача[ои uадуди санавбар [уxайра[ои
тарашшe[от[осилкунанда ва [уxайра[ои ниго[дорандаро фарr мекунанд (наrшаи
243).
{уxайра[ои тарашшe[от[осилкунанда моддаи фаъоли биологb (серотонин)
[осил мекунанд ва ин [уxайра[о дар таркиби худ серотонинро ба мелатонин таблид
меди[анд. {ормони мелатонин ба [ипоталамус таъсир расонида, [осилшавии либеринро бозмедорад.

Наrши 243. Сохти uадуди санавбар. А- намуди умумии uадуди санавбари одам; А- таркиби uадуди
санавбари кeдаки 1 солаю 2 мо[а; Б – таркиби uадуди санавбари одами 63 сола; 1 –uилофак;
2 – миёнадеворча; 3- таркиби uадуди санавбар; 4- «реги» майна; 5- раг[ои хунгард; 6- глиосит[о;
7- пинеалосит[о; 8- пинеалосит[ои сафедчатоб

{ормони мелатонин боз ба [иссаи пеши [ипофиз таъсир мерасонад, ки дар
натиxа дар [иссаи пеши [ипофиз [ормони лютропин кам [осил мешавад. Дар таркиби uадуди санавбар то 40 адад модда[ои сафеданоки танзимкунанда [осил мешаванд. Баъзеи он модда[ои сафеданок дар мубодилаи модда[ои минералb иштирок
карда дар таркиби хун миrдори калийро зиёд мекунанд. {уxайра[ои
тарашшe[от[осилкунанда (пинеалосит[о) дар маркази [иссача[о xойгиранд. Ин
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[уxайра[о нисбат ба [уxайра[ои ниго[доранда [аxман калонтар буда, шакли
бисёркунxа доранд. Аз пайкари пинеалосит[о, [амчун дендрит[о шоха[ои дароз
баромада, ба пайкари [уxайра[ои ниго[доранда мепечанд. Дар байни пинеалосит[о
[уxайра[ои тираранг ва сафедчатобро фарr мекунанд. Ин [уxайра[о [уxайра[ои
гуногун нестанд, лекин вобаста ба фаъолияти тарашшe[от[осилнамоb ва синну соли одам он [уxайра[о гуногун рангомезиш мешаванд. Дар таркиби ситоплазмаи пинеалосит[о митохондрия[ои сершумор мавxуданд. Дастго[и Голxи наuз инкишоф
ёфтааст. Uайр аз ин дар ситоплазмаи он [уxайра[о рибосома[о, полисома[о, тeри
эндоплазмагb низ мавxуданд. {уxайра[ои ниго[доранда асосан дар rисми канории
[иссача[ои uадуди санавбар xойгир шудаанд. Шоха[ои [уxайра[ои ниго[доранда
бо бофтаи пайвасткунандаи нахдор зич пайваст мебошад. Uадуди санавбар бо
тор[ои асаби вуддb ва наздивуддb таъмин аст. {ангоми ба ангезиш омадани тори
асаби вуддb (симпатикb) дар [уxайра[ои uадуди санавбар сератонин ба мелатонин
табдил меёбад.
Дар синну соли кeдакb (5-6 солагb) uадуди санавбар наuз инкишоф меёбад.
Пас аз синну сол кeдакb uадуди санавбар вазифа[ояшро иxро намояд [ам, дар таркиби он баъзе таuйирот[о ба амал меояд. Баъзе пинеалосит[о пажмурда мешаванд.
Бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки миёнадеворча[о uафс мешавад ва дар таркиби он намак[ои карбонату фосфат такшин шуда, «реги» майнаро ба вуxуд меоранд.
{ИПОФИЗ
{ипофиз аз адено[ипофиз ([иссаи пеш, миёна ва rисми тубералb) ва аз нейро[ипофиз ([иссаи аrиб) таркиб ёфтааст.

Инкишоф. {ипофиз дар синни 4-5 [афтагии инкишофи xанин аз бофтаи
рeйпeшкунандаи rабати девори чуrурчаи да[он ва rисми маuзи сари мобайнb пайдо мешавад. Аз бофтаи рeйпeшкунандае, ки аз баргаки xанинии берунb [осил шудаасту чуrурчаи да[онро рeйпeш мекунад, барxастагb ба вуxуд омада, ба тарафи
маuзи сари миёна [аракат мекунад. Аз ин мавод [иссаи пеш ва [иссаи миёнаи
[ипофиз ба вуxуд меояд. {иссаи аrиби [ипофиз аз [убобчаи маuзи сари миёна пайдо мешавад. Аз [убобчаи маuзи сари миёна [убобчаи хурде ба вуxуд омада, ба тарафи [иссача[ои пеш ва миёнаи [ипофиз [аракат карда, ба он [исса[о наздик шуда,
ба [амдигар васл мешаванд. Аз ин мавод [иссаи аrиби асабноки (нейро[ипофиз меноманд) [ипофиз ташкил меёбад.
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Сохти [ипофиз. Дар таркиби адено[ипофиз [иссаи пеш, [иссаи миёна ва
rисми тубералиро фарr мекунанд.
{иссаи пеши [ипофиз аз бандакча[о (ки аз бофтаи рeйпeшкунанда иборатанд) ва аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок, ки аз дохилаш раг[ои хунгард
мегузаранд, таркиб ёфтааст. {ар як бандакчаи [иссаи пеши [ипофиз аз се навъ
[уxайра[ои тарашшe[от[осилкунанда иборат аст (наrшаи 244).

Наrшаи 244. Сохти [ипофиз. 1- [иссаи пеш; 2- [иссаи миёна; 3- [иссаи аrиб; 4 - [уxайра[ои
сабибавb (эпендимb).

Яке аз ин [уxайра[о дар rисми канории бандакча[о xойгир шудааст, ки дар
ситоплазмаашон uурeшача[ои тарашшe[b доранд ва рангро наuз rабул мекунанд.
Аз ин сабаб ин гуна [уxайра[оро [уxайра[ои рангдeст (хромофилb) меноманд.
{уxайра[ои дигар дар rисми миёнаи бандакча[о xойгир шудаанд, ки байни [амдигар сар[ади муайян надоранд. Ин гуна [уxайра[о рангро наuз rабул намекунанд ва
он[оро [уxайра[ои рангбезор (хромофобb) меноманд.
{уxайра[ои рангдeст, дар навбати худ, ба [уxайра[ои ранги туршдeст
(базофилb) ва [уxайра[ои ранги ишrордeст (асидофилb) таrсим мешаванд.
{уxайра[ои ранги ишrордeст номро аз он гирифтаанд, ки uурeшча[ои он
[уxайра[о ранг[ои асосиро наuз rабул мекунанд. Таркиби uурeшча[о аз гликопротеид[о иборатанд, ки он[оро сарчашмаи пайдошавии [ормон[о ме[исобанд.
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{уxайра[ои ранги ишrордeст аз 4 то 10 фоизи тамоми [уxайра[ои [иссаи пеши
[ипофизро ташкил мекунанд. Ин [уxайра[о нисбат ба дигар [уxайра[о [аxман калонтар мебошанд.
Дар байни [уxайра[ои ранги ишrордeст ду навъ [уxайра[оро фарr мекунанд: яке аз он [уxайра[о доирашакл, ки ядрояшон берун аз марказ xойгир аст. Дар
таркиби ситоплазмаи ин гуна [уxайра[о uурeшача[ое мавxуданд, ки 200 – 600 нм
rутр доранд. Ин [уxайра[о митохондрия[ои [аxман хурду миrдоран зиёде доранд.
Тeри эндоплазмагb шакли [убобча доранд. Ин гуна [уxайра[оро гонадотропосит[о
меноманд, ки он[о [ормони гонадотропин [осил мекунанд. {ормони гонадотропин
фаъолияти uадуд[ои xинсиро метезонад. Тахмин мекунанд, ки баъзеи ин [уxайра[о
[ормони фоллитропин [осил мекунад, ки ба тухмдон таъсир расонида, инкишофи
[убобча[ои тухмдонро метезонад. Баъзеи гонадотропосит[о [ормони лютропин
[осил мекунанд, ки моддаи зарди чарбмонандро дар [уxайра[ои доначадори [убобчаи Граф зиёд мекунад. {ангоми дар организм кам будани [ормони xинсb дар [иссаи пеши [ипофиз [ормони фоллитропин зиёдтар [осил мешавад.
{уxайра[ои навъи дуюми ранги ишrордeст бо шакли бисёркунчаи худ аз
[уxайра[ои навъи якум фарr мекунанд. Дар ситоплазмаи [уxайра[ои навъи дуюм
ранги ишrордeст uурeшача[ое мавxуд [астанд, ки 80-150 нм rутр доранд. Ингуна
[уxайра[оро тиротропосит[о меноманд, ки он[о [ормони тиротропин [осил мекунанд. {ормони тиротропин ба uадуди сипаршакл таъсир расонида, фаъолияти онро
метезонад. {ангоми дар организм кам будани [ормони йодотиронин тиротропосит[ои [иссаи пеши [ипофиз [аxман калон шуда, [ормони тиротропинро бисёртар
[осил мекунанд.
{уxайра[ои ранги туршдeст [ам ду навъ мешаванд. Яке аз он[оро соматотропосит[о меноманд, ки он [уxайра[о [ормони соматотропин [осил мекунанд.
{ормони соматотропин афзоиши организмро метезонад. {уxайра[ои навъи дуюми
ранги туршдeст мамотропосит[о ё ин ки пролактиносит[о меноманд. Ин [уxайра[о
[ормони пролактин [осил мекунанд. {ормони пролактин ба фаъолияти uадуди
шир[осилкунандаи зан[ои навтаваллудкарда таъсир расонида [осилшавии ширро
метезонад. Uайр аз ин [ормони пролактин ба тухмдон таъсир расонида, фаъолияти
xисми зардро дар тухмдон дарозмуддат мекунад. Соматотропосит[о uурeшача[ои
доирашакл доранд, ки rутри он[о 300 – 400 нм-ро ташкил мекунад. Мамотропосит[о аз соматропосит[о бо uурeшча[ои калони тухмшаклу дарозрeяи худ (500-600
нм дарозb ва 100-120 нм бар доранд) фарr мекунанд.
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Дар таркиби [иссаи пеши [ипофиз боз як гурe[ [уxайра[о мавxуданд. Он[о
дар rисми марказии [исса xойгир шудаанд ва ин навъи [уxайра[оро кортикотропосит[о меноманд. Ин [уxайра[о [ормони адренокортикотропин (ё ин ки [ормони
[авасмандкунандаи uадуди болои гурда) [осил мекунанд. Кортикотропосит[о шакли муайян надоранд ва баъзан шакли бисёркунxа доранд. Ядрои он[о сер[исса мебошад. Дар таркиби ситоплазмаи ин [уxайра[о митохондрия[о ва тeри эндоплазмагb наuз инкишоф ёфтаанд. Ин [уxайра[о ба навъи ало[идаи аденосит[о дохил
мешаванд. Uурeшча[ои он[о [убобчашакл буда аз берун бо парда пeшонида шудаанд. Дар дохили [убобча[о моддаи сахти табиати сафедавb дошта мавxуд аст.
Ситоплазмаи [уxайра[ои рангбезор (хромофобb) рангро суст rабул мекунанд
ва дар таркиби ситоплазмаашон uурeшча[ои тарашшe[и муайян надоранд. Ин навъи [уxайра[о 60 фоизи тамоми [уxайра[ои [иссаи пеши [ипофизро ташкил мекунанд. Дар байни [уxайра[ои махсусшудаистодаи ранги туршдeст ва ранги
ишrордeст боз [уxайра[ои xавонро дидан мумкин аст. Дар байни [уxайра[ои рангбезор боз [уxайра[ои хурди ситорашакл низ мавxуданд, ки шоха[ои он[о ба [амдигар печутоб хeрда тeршакл шудаанд. Баъзе шоха[ои [уxайра[о аз байни аденосит[о гузашта, ба rабати девори раг[ои хунгард васл мешаванд.
{иссаи миёнаи [ипофиз аз бофтаи рeйпeшкунанда [амчун рахи борик дар
байни [иссаи пеш ва [иссаи аrиб xойгир шудааст. {иссаи миёнаи [ипофиз
тарашшe[и сафедавb ё луобb [осил мекунад, ки он тарашшe[от дар байни
[уxайра[о xамъ шуда, [убобча[ои rалбакиро ба вуxуд меорад. {иссаи миёнаи
[ипофиз аз [иссаи аrиб бо бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок xудо мебошад.
Дар таркиби [иссаи миёнаи [ипофиз [ормон[ои меланоситотропин ва липотропин
мавxуд аст.
Меланоситотропин ранги пeстро танзим мекунонад ва липотропин мубодилаи чарбро дар организм метезонад.
{иссаи аrиби [ипофиз асосан аз [уxайра[ои эпендимb таркиб ёфтааст.
{уxайра[ои эпендимb шакли панчаи паррандаро дошта, шохадор ва дукшакл мешаванд, ки он[оро питуисит[о меноманд. Шоха[ои сершумори борики питуисит[о
дар rабати пардаи адвентитсии раг[ои хунгард ё ин ки uишои асосии мeйраг[о ба
охир мерасанд.
Дар таркиби [иссаи аrиби [ипофиз [ормон[ои вазопрессин ва окситосин захира

мешаванд.

Ин

[ормон[о

дар

таркиби

[уxайра[ои

асаби

тарашшe[от[осилкунандаи rисми пеши [ипоталамус [осил мешаванд. Аксони
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[уxайра[ои rисми пеши [ипоталамус бо [амдигар наздик шуда, дастаи тор[ои асаби [ипоталамусу [ипофизро ташкил мекунанд. Ин дастаи тор[ои асаб ба [иссаи
аrиби [ипофиз дохил шуда, васеъги[о ба вуxуд меорад, ки он[оро xисмча[ои {ерринг меноманд. Ин [иссача[о дар назди мeйраг[о xойгир шудаанд. {ормон[ои вазопрессин ва окситосин бо ёрии тор[ои асаби [уxайра[ои [ипоталамус ба таркиби
[иссаи аrиби [ипофиз дохил шуда дар xисмча[ои {ерринг захира мешаванд.
{уxайра[ои [иссаи аrиби [ипофиз [ормон [осил намекунанд.

Таuйирот[ои синнусолb. Тахсиси аденосит[ои [ипофиз дар синни 9 [афтагии
инкишофи xанин ба амал меоянд. Пеш аз [ама [уxайра[ои ранги ишrордeст пайдо
шуда, дар синни 4- мо[агии инкишофи xанин бошад, [уxайра[ои ранги туршдeст
пайдо мешаванд. Паз аз таваллуд шудани тифл тахсиси [уxайра[ои [ипофиз ба
охир мерасанд, лекин [уxайра[ои ранги туршдeст миrдоран зиёд мешаванд, чунки
ин [уxайра[о [ормони самототропин [осил мекунанд, ки он [ормон барои инкишофи огранизми тифли навзод лозим аст. {ангоми ба балоuат расидан дар таркиби
[иссаи пеши [ипофиз шумораи [уxайра[ои ранги ишrордeст зиёд мешаванд.
Таxдид. {иссаи пеш ва [иссаи миёнаи [ипофиз rобилияти таxдиди ма[дуд
доранд. Таxдиди ин [исса[ои [ипофиз тан[о аз [исоби [уxайра[ои рангбезор ба
амал меоянд. {иссаи аrиби [ипофиз, ки аз [уxайра[ои [амсафари асаб иборатанд,
наuзтар таxдид меёбанд.
UАДУД{ОИ ЭНДОКРИНИИ КАНОРB
Uадуди сипаршакл

Инкишоф. Uадуди сипаршакл дар синни 3-4 [афтагии инкишофи xанин [амчун барxастагb аз rабати девори гулe пайдо мешавад. Ин барxастагb, ки аз бофтаи
рeйпeшкунанда иборат аст, инкишоф ёфта, аз тарафи гулe ба самти рeдаи пеш
[аракат мекунад. Дар рe ба рeи uалсама[ои xуфти сеюм ва чорум он барxастагb ба
ду rисм xудо мешавад ва аз он rисм[о [иccача[ои чапу рости uадуди сипаршакл ба
вуxуд меоянд. Аз [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунанда [убобча[о (фоликула[о) ба
вуxуд меоянд. Аз [уxайра[ои мезенхимb, ки бо [амро[ии раг[ои хунгард ба
таркиби зоиши uадуд дохил шудаанд, бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок [осил
шуда, дар байни [убобча[о xойгир мешавад. Аз таркиби бофтаи пайвасткунандаи
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нахдори ковок раг[ои хунгард ва тор[ои асаб мегузаранд. Uайр аз ин, дар таркиби
uадуди сипаршакл [уxайра[ои асаби тарашшe[от[осилкунанда низ мавxуданд, ки
аз нейробласт[о ба вуxуд омада, дар байни [убобча[о xойгир шудаанд.

Сохти uадуди сипаршакл. Uадуди сипаршакл аз берун бо uилофак (ки аз бофтаи пайвасткунанда иборат аст) пeшида шудааст. Rабати тунуки бофтаи пайвасткунандаи uилофак ба дохили узв гузашта, uадуди сипаршаклро ба [иссача[о xудо мекунад (наrшаи 245).
{убобча[о (фолликула[о), ки дар дохилашон ковокb доранд, во[иди сохту
вазифаи uадуди сипаршакл мебошанд. Дар ковокии [убобча[о ма[лул xамъ мешавад, ки он ма[лулро [уxайра[ои rабати девори [убобча[о [осил мекунанд. Он
ма[лул асосан аз тироглобулин иборат аст. Дар дохили бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки атрофи [убобча[о лимфосит[о, [уxайра[ои плазмагb ва [уxайра[ои
[убобча[осилкунанда мавxуданд.

Наrшаи 245. Сохти uадуди сипаршакл ва uадуди назди uадуди сипаршакл. 1- uилофак; 2- бофтаи
пайвасткунандаи нахдори ковоки байни [иссача[о; 3- раг[ои хунгард; 4-[убобча[о; 5- ма[лули
дохили [убобча[о; 6- тиросит[о; 7- xазирача[ои байни [убобча[о; 8- uадуди назди uадуди сипаршакл.
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{уxайра[ое, ки rабати девори [убобча[оро ба вуxуд меоранд, тиросит[о меноманд. Тиросит[о дар сат[и дохилии uишои асосии [убобча[о якrатора xойгир
шудаанд.
{ангоми фаъолияти uадуди сипаршакл мeътадил будан тиросит[о шакли мукааб доранд. Он ма[луле, ки тиросит[о [осил мекунанд, дар ковокии [убобча[о захира мешавад. Дар rисми озоди тиросит[о патмeякча[о мавxуданд. Тиросит[о бо
[амдигар зич xойгир буда, ба воситаи десмосома[о байни [амдигар пайваст [астанд. Дар таркиби ситоплазмаи тиросит[о тeри дурeшти эндоплазмагb (ки ба тавлифи сафеда[о иштирок мекунанд), наuз инкишоф ёфтаанд. Ма[луле, ки тиросит[о
[осил мекунанд, аминокислота[ои тирозин ва тиронини йоднок мебошанд, ки ба
таркиби молекулаи мураккаби тироглобулин дохил мешаванд. {ормон[ои тироидии
uадуди сипаршакл пас аз таxзия шудани тироглобулин ба раг[ои хунгард мегузаранд. {ангоми ба организми одам лозим шудани миrдори зиёди [ормони тиреодb
фаъолияти [ормон[осилкунии uадуди сипаршакл меафзояд (меъёри серкорb – гиперфунксия). Дар ин [олат тиросит[о маншурb (призмашакл) шуда, [аxмашон калон мешаванд. Ма[лули дохили [убобча[о моешакл мешаванд ва дар таркиби
ма[лул ковоки[о (вакуола[о) пайдо мешаванд (наrшаи 246).

Наrшаи 246. Сохти uадуди сипаршакл (меъёри серкори uадуд); 1- [убобча; 2-тиросит[ои
маншурb (призмашакл); 3-ма[лули дохили [убобча; 4-бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок бо
раги хунгард.
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{ангоми суст шудани фаъолияти [ормон[осилкунии uадуди сипаршакл
(меъёри сусткории uадуд – гипофунксия) ма[лули дохили [убобча[о сахт мешавад
ва [аxми [убобча[о калон мешаванд. Тиросит[о па[нак шуда, ядрои он[о дарозрeя
мешавад (наrшаи 247).

Наrшаи 247. Сохти uадуди сипаршакл (меъёри сусткории uадуд); 1- [убобча[о; 2-тиросит[ои
па[нак; 3-ма[лули дохили [убобча[о; 4- бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок.

Даври тарашшe[от[осилкунии тиросит[ои [убобча[о. Даври тарашшe[от[осилкунии тиросит[ои [убобча[о ду мар[ила дорад: мар[илаи [ормон[осилкунb
ва мар[илаи [ормонхориxкунb.
Мар[илаи [ормон[осилкунb аз xаббиши моддае (аминокислотахо, аз xумла,
тирозин, йод, баъзе карбогидрит[о, об ва дигар ион[ои маъдан), ки бо хун ба таркибарои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед
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би uадуди сипаршакл дохил мешаванд, оuоз меёбад. Дар тeри эндоплазмагии тиросит[о молекула[ои триоглобулин [осил мешавад. Молекула[ои триоглобулин аз
тeри эндоплазмагb ба дохили дастго[и Голxи мегузарад ва аз дастго[и Голxи баромада, ба rисми озоди ситоплазмаи тиросит[о дохил мешавад. Пас бо усули
экзоситозb (хориxшавии ма[лул аз ситоплазмаи [уxайра) он ма[лул ба ковокии
[убобча[о мегузарад.
Тиросит[о йодро аз таркиби хун ба намуди йодид ([амчун ион[ои йод)
xаббида мегиранд. Азбаски ба молекулаи тирозин тан[о йоди якатома (атомарb)
пайваст мешавад, иони йод пешакb аз таъсири ферменти пероксидаза оксид шуда,
ба йоди якатома мубаддал мешавад. Ин раванд дар патмeякча[о ва rисми озоди тиросит[о ба амал меояд. Ба молекулаи тирозин аввал як атоми йод пайваст шуда,
йодтирозини якатома (монойодтирозин) [осил мешавад. Баъд ба йодтирозини якатома боз як атоми йод пайваст шуда, йодтирозини дуатома (дийодтирозин) [осил
мешавад. Йодтирозин[ои дуатома xуфт – xуфт якxоя шуда йодтиронини чоратомаро (тетрайодтиронин) [осил мекунанд. Uайр аз тироксин дар таркиби uадуди сипаршакл боз [ормони трийодтиронин [осил мешавад, ки он нисбат ба тироксин фаъолтар мебошад.
Мар[илаи [ормонхориxкунb аз фурeбарии ма[лули дохили [убобча[о оuоз
меёбад. {ангоми фурeбарии ма[лул тиросит[о [аxман калон мешаванд. Дар ситоплазмаи тиросит[о ма[лули фурeбурдашуда ба восита[ои лизосома[о таxзия шуда,
яъне аз тироглобулин йодтирозин xудо мешаванд. Йодтирозин[о дар таркиби тиросит[о боз таxзия шуда, аз он йод xудо мешавад, ки он йоди xудошуда, боз барои
[ормон[осилшавb истифода мешавад. Йодтирозин[о ба воситаи uишои асосии тиросит[о ба таркиби хун мегузаранд.
Дар таркиби uадуди сипаршакли одамони ба балоuатрасида калситоносит[о
дар байни тиросит[о ва [ам дар байни [убобча[о дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок xойгир шудаанд (наrшаи 248).
Калситоносит[о аз xи[ати андоза нисбат ба тирасит[о калонтар мебошанд.
Калситоносит[о доирашакл ва бисёркунxа мешаванд. Uайр аз ин калситоносит[о аз
тиросит[о бо он фарr мекунад, ки он[о rобилияти йодро xаббидан надоранд, лекин
ба [осилшавии норадреналин ва серотонин мутобиrат мекунанд. Дар назди [убоб-
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ча[о боз [уxайра[ои [аxман калонтари дигаре мавxуданд, ки он[о [ормони соматостатин [осил мекунанд. {уxайра[ои дар байни тиросит[о ва дар байни [убобча[о
xойгирбуда, ки он[оро калситоносит[о меноманд [ормони калситонин [осил
мекунанд.

Наrшаи 248. Сохти микро[иссаи uадуди сипаршакл. 1- ковокии [убобча[о; 2-тиросит[о; 3- калситоносит[о; 4- uишои асосb; 5-мeйраг; 6-бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок; 7- шараёнча;
8- зулолараг; 9- [уxайраи фарбе[.

Бо раг[ои хунгард ва тор[ои асаб таъминшаваии uадуди сипаршакл. Uадуди
сипаршакл бо раг[ои хунгарди зиёде таъмин мебошад. Дар як во[иди ваrти муайян
аз таркиби uадуди сипаршакл чb rадаре, ки хун гузарад, аз таркиби гурда низ [амон
rадар хун мегузарад. {ангоми фаъолтар кор кардани uадуди сипаршакл гардиши
хун дар он тезтар мешавад.
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Uадуди сипаршакл аз тор[ои асаби вуддb (симпатикb) ва наздивуддb
(парасимпатикb) бой мебошад. {ангоми барангезиши тори асаби вуддb [ормони
тироксин зиёд [осил мешавад ва [ангоми барангезиши тори асаби наздивуддb боздории [осилшавии [ормони тироксин ба амал меояд.
Фаъолияти калситоносит[о аз таъсири [ипофиз ва [ипоталамус вобаста нест,
лекин фаъолияти калситоносит[о аз таъсири тори асаби вуддb меафзояду аз таъсири
тори асаби наздивуддb суст мешавад.

Таxдид. {ангоми осеб дидан uадуди сипаршакл тез таxдид мешавад. Таxдид
аз [исоби тиросит[о ба амал меояд. Тиросит[о тез-тез таrсим шуда, сат[и [убобча[оро зиёд мекунанд. Дар натиxаи таrисмшавии [уxайра[о дар rабати девори
[убобча[о, чин[о, барxастаги[о, пистонак[о ба вуxуд меоянд, ки он[о ба самти ковокии [убобча[о равон мешаванд. Чунин усули таxдидро таxдиди дохили
[убобчавb меноманд.
Uайр аз ин [ангоми таrсимшавии тиросит[о дар сат[и берунии [убобча[о
мeuxача[о (барxастаги[о) ба амал меояд, ки дар оянда он мeuxача[о аз [убобча[о
xудо шуда, ба [убобча[ои xавон табдил меёбанд. Чунин усули таxдиди uадуди сипаршаклро таxдиди берунии [убобчавb
[убобчаофарb иштирок намекунанд.

меноманд.

Калситоносит[о

дар

Uадуди назди uадуди сипаршакл
Uадуди назди uадуди сипаршакл дар организми одам вазифаи танзими мубодилаи калсийро иxро мекунад. Ин uадуд [ормони паратирин [осил мекунад, ки он
ба бофтаи устухонb таъсир мерасонад, азбаски бофтаи устухонb дар организми
одам «анбор»-и калсий мебошад, [ормони паратирин ба устухон таъсир расонида
калсийро аз таркиби устухон xудо мекунад ва ин калсиb озод шуда ба таркиби хун
мегузарад. {ангоми калсий ба таркиби хун гузаштан иони калсий дар таркиби хун
зиёд шуда миrдори калсий дар таркиби устухон кам мешавад. {ормони uадуди сипаршакл таъсири баръакси [ормони паратиринро дорад.

Инкишоф. Uадуди назди uадуди сипаршакл аз бофтаи рeйпeшкунандаи рeдаи
назди гулe дар рe ба рeи uалсама[ои сеюму чорум пайдо мешавад.

Сохт. Uадуди назди uадуди сипаршакл аз берун бо бофтаи пайвасткунандаи
нахдори ковоки тунук и[ота шудааст. Пайкари uадуди назди uадуди сипаршакл аз
[уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунанда иборат аст, ки он [уxайра[оро паратиросит[о
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меноманд. Паратиросит[о дар байни rабати тунуки бофтаи пайвасткунандаи
нахдори ковок xойгир шудаанд. Аз таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок
раг[ои хунгард ва тор[ои асаб мегузаранд (наrшаи 249).

Наrши 249. Сохти uадуди назди uадуди
сипаршакли одам. 1-паратиросит[ои
ранги

туршдeст;

2-паратиросит[ои

асосb; 3-бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок; 4-[убобча; 5-мeйраг[о; 6[уxайра[ои чарбb.

Дар байни паратиросит[о [уxайра[ои асосb ва [уxайра[ои ранги туршдeстро
фарr мекунанд.
Дар rисми атрофии ситоплазмаи [уxайра[ои асосb миrдори зиёди рибосома[о xойгир шудаанд, ки ин аз [осилшавии сафеда[о ша[одат меди[ад. Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[ои асосb дастго[и Голxи наuз инкишоф ёфтааст, ки дар он
uурeшча[ои 150-200 нм rутр дошта [осил мешаванд. Uайр аз ин дар ситоплазмаи
[уxайра[ои асосb митохондрия[о бисёр [астанд, ки он[о шакли дарозрeя доранд.
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{ангоме, ки uадуди сипаршакл фаъолтар кор мекунад, [уxайра[ои асосb
[аxман калон мешаванд. Дар байни [уxайра[ои асосb [уxайра[ои сафедчатоб ва
[уxайра[ои тирарангро фарr мекунанд. Ин ду намуди [уxайра[о [уxайра[ои
ало[ида набуда вобаста ба синну сол ва фаъолияти uадуд таuйир меёбанд. {ангоми
дар таркиби хун кам ё зиёд шудани калсий фаъолияти uадуди назди uадуди сипаршакл таuйир меёбад. Дар ваrти дар таркиби хуни одам кам будани калсий, фаъолияти uадуд зиёд мешавад ва баръакс.

Бо раг[ои хунгард ва тор[ои асаб таъминшавии uадуди нази uадуди сипаршакл. Раг[ои хунгарди ин uадуд аз раг[ои хунгарди дигар uадуд[о бо rабати девори
тунуки худ фарr мекунад. Шараёни ин uадуд ба мeйраг[ои зиёде таrсим мешаванд.
Варид[о байни худ пайвастагb ба вуxуд оварда, шакли тeрро доранд, он[о ковоки[ои васеъ [осил карда, ба варидча[ои печ дар печи зери uилофак xамъ шуда ба
вариди uадуд [амро[ мешаванд.
Uадуди назди uадуди сипаршакл бо тор[ои асаби вуддb ва наздивуддии зиёде
таъмин шудаанд. Тор[ои асаби бела[м (бемиёлин) дар байни паратиросит[о
[алrачашакл шуда, ба охир мерасанд. Тор[ои асаб дар атрофи [уxайра[ои ранги
туршдeст печутоб хeрда, шакли сабатчаро гирифтаанд.

Таuйирот[ои синнусолb. Дар таркиби uадуди назди uадуди сипаршакли тифлон ва кeдакони хурдсол тан[о [уxайра[ои асосb мавxуд [астанд. {уxайра[ои ранги туршдeст дар таркиби ин uадуд дар синни 5-7 солагb пайдо шуда, шумораашон
тез меафзояд. Пас аз 20-25 солагb дар таркиби uадуд [уxайра[ои чарбb пайдо шуда,
шумораашон о[иста – о[иста зиёд мешаванд. Дар синни пиронсолb варидча[о печутоб хeрда, шакли [алrаи гире[ро мегиранд.
UАДУД{ОИ БОЛОИ ГУРДА
Ин uадуд[о uадуд[ои xуфти [ормон[осилкунанда мебошанд. Uадуд[ои болои
гурда аз моддаи rишрb ва моддаи маuзb иборатанд, ки ин модда[о аз сарчашма[ои
гуногун ба вуxуд омадаанд. Моддаи rишрb ва моддаи маuзии ин uадуд[о [ормон[ои ало[ида [осил мекунанд, ки он[о мубодилаи модда[ои гуногун ва фаъолияти раг[ои хунгардро танзим мекунанд.

Инкишоф. Зоиши моддаи rишрии uадуд[ои болои гурда дар синни 5[афтагии инкишофи xанин аз бофтаи рeйпeшкунандаи астари спланхнотома ба
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вуxуд меояд. Моддаи маuзии uадуд[ои болои гурда, дар синни 6-7 [афтагии инкишофи xанин аз гире[и вуддии (симпатикии) умумb пайдо мешавад.

Сохти моддаи rишрии uадуд[ои болои гурда. Uадуд[ои болои гурда аз берун
бо бофтаи пайвасткунанда пeшида шудаанд, ки дар он ду rабат: rабати берунии зич
ва rабати дохилии ковокро фарr мекунанд. Дар зери uилофак rабати тунуки
[уxайра[ои хурди бофтаи рeйпeшкунанда xойгир аст, ки дар натиxаи таrсимшавии
ин [уxайра[о таxдиди моддаи rишрb ба амал меояд. {уxайра[ои моддаи rишрb бо
[амдигар васл шуда, бандакча[оро ба вуxуд меорад, ки ин бандакча[о нисбат ба
сат[и берунии uадуд перпендикулярона xойгир шудаанд. Дар таркиби моддаи
rишрии uадуд[ои болои гурда се доира: доираи тeпчашакл (гунбазшакл), доираи
дасташакл ва доираи тeршаклро фарr мекунанд (наrшаи 250).

Наrшаи 250. Сохти uадуди болои гурда. 1-тор[ои асаб ва раг[ои хунгард; 2-uилофак; 3моддаи rишрb; а-доираи гунбазшакл; б-доираи дасташакл; в-доираи тeршакл; г-бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок; 4-моддаи маuзb; 5-мeйраг[о.

{уxайра[ои ин доира[о ба [амдигар васл шуда, бандакча[оро ба вуxуд меоранд, ки аз сат[и байни ин банадакча[о бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок ме-
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гузарад. Аз дохили бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок раг[ои хунгард ва
тор[ои асаб мегузаранд.
Доираи гунбазшакл аз [уxайра[ои хурд, ки он[оро эндокриности[о меноманд, ташкил шудааст. Дар таркиби ситоплазмаи эндокриносит[о иштимолоти
чарбb кам вомехeранд. Тeри эндоплазмагb ба монанди [убобча[о буда, дар байни
он [убобча[о рибосома[о xой гирифтаанд. Даcтго[и Голxи наuз инкишоф ёфтааст.
Митохондрия[о тухмшакли дарозрeя мебошанд.
Дар [уxайра[ои доираи гунбазшакл [ормони алдестерон ё ин ки минералокортикоид [осил мешавад.
Ҳормони минералокортикоид миrдори обу намаки натрийро дар организм
танзим мекунад. Ғайр аз ин, минералокортикоид xараёни илтибот (газак)-ро зиёд
мекунад. Ҳангоми осеб дидан ё [ангоми xарро[ии доираи гунбазшакли uадуди
болои гурда одамро ба марг оварда мерасонад. Дар байни доираи гунбазшакл ва
доираи даста-даста rабати борик ва тунуки [уxайра[ои хурди махсуснашуда xой
доранд, ки дар натиxаи таrсимшавии он [учайра[о доираи даста-даста ва доираи
тeршакл таxдид меёбанд.
Доираи даста-даста rисми мобайни бандакча[оро ташкил мекунад ва дар зери
микроскоп наuз намоён аст. Эндокриносит[ои ин доира нисбат ба эндокриносит[ои
доираи гунбазшакл калонтар мебошанд. Эндокриносит[о мукааб ва маншурb буда,
дар сат[и ба муйраг[о наздик будааш микропурзача[о доранд. Дар ситоплазмаи
эндокриносит[ои ин доира иштимолоти чарбии зиёде мавxуданд. Митохндрия[о
доирашакл ва тухмшакл буда, миёнадеворча[ояш найчашакли шохадор мебошанд.
Тeри эндоплазмавии суфта наuз инкишоф ёфтааст. Рибосома[о дар ситоплазма озод
xой гирифтаанд.
Дар доираи даста-даста, боз [уxайра[ои тираранг вомехeранд, ки дар
ситоплазмаашон иштимолот[ои чарбb кам доранд. Ин ду навъи [уxайра[о аз як
манбаъ пайдо шудаанд, лекин фаъолияти он[о гуногун аст. Тахмин мекунанд, ки
дар эндокриносит[ои тираранг тавлифи сафедаҳои махсус, яъне фермент[о [осил
мешаванд, ки барои [осилшавии кортикостерод[о зарур мебошанд. {ангоми дар
ситоплазмаи эндориносит[о xамъ шудани стероид[о ранги он [уxайра[ои сафедчатоб мешаванд.
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Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[ои доираи даста-дасга [ормон[ои глюкокортикоидb, ба монанди кортикостерон, кортизон ва гидрокортизон [осил
мешаванд.
Ин [ормон[о мубодилаи карбогидрат[о, сафеда[о ва чарб[оро танзим мекунад, ва xараёни мубодилаи мода[оро метезонанд, ки дар натиxа энергияи зиёде
[осил мешавад. Ин энергия барои иxрои вазифа[ои [уxайра[хо истифода бурда
мешавад. {ормон[ои глюкокортикоид ба сафеда[о таъсир расонида, он[оро ба
глюкоза мубаддал мегардонад. Агар дар таркиби доираи дасташакл глюкокортикоид[о бисёр [осил шуда, ба таркиби хун гузаранд, он го[ лимфосит[о ва эозинофил[ои таркиби хун нобуд шуда, xараёни газаки организми одам суст мешавад.
Дар доираи тeршакл бандакча[о шоха[о пайдо карда, тeри ковокеро ба вуxуд
меорад. Адренокортикосит[ои ин доира андозаи хурд доранд. Шакли [уxайра[о
мукааб, бисёркунxа ва доирашакл мебошанд. Дар ситоплазмаи адренокортикосит[о
иштимолоти чарбb нисбатан кам вомехeрад. Дар таркиби ин доира [уxайра[ои тираранг бисёранд. Тeриэндоплазмагb асосан хубобчашакл аст. Рибосома[о дар ситоплазма озод xойгир шудаанд. Дастго[и Голxи наuз инкишоф ёфтааст. Митохондрия[о миёнадеворча[ои найчашакл доранд.
Дар [уxайра[ои доираи тeршакл [ормон[ои андрогенстероид [осил мешавад, ки аз xихати таркиби химиявb ва хосияти физиологb ба хормони тестостерони нутфадон монанд аст. Аз [амин сабаб дар натиxаи варам кардани (бемории
саратони uадуди болои гурда) моддаи rишрии uадуди болои гурдаи зан[о дар зан[о
аломат[ои дуюмдараxаи xинсии мардона (ришу мeйи лаб) пайдо мешаванд. Дар
[уxайра[ои доираи тeршакл ба миrдори кам [ормон[ои xинсии занона ба монанди
эстероген ва прогестерон низ [осил мешавад.

Сохти моддаи маuзии uадуд[ои болои гурда. Моддаи магзb аз моддаи rишрb
бо бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки тунук xудо мебошад. Ин rисми
uадуд[ои болои гурда аз [уxайра[ои доирашакли [аxман калонтар, ки он[оро хромаффиносит[о меноманд, таркиб ёфтааст. Дар байни хромаффиносит[о раг[ои хунгарде, ки ковокиашон васеъ аст (синусоид[о), xойгир шудаанд. Дар байни хромаффиносит[о [уxайра[ои сафедчатобро, ки эпинефросит[о ва [учайра[ои тирарангро, ки норэпинефросит[о меноманд, фарr мекунанд. Uайр аз [уxайра[ои номбар-
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шуда дар таркиби моддаи маuзии uадуд[ои болои гурда боз [уxайра[ои бисёршохаи
асаби наботb (вегетативb) мавxуданд.
Фаъолияти [ормон[осилнамоии [уxайра[ои доираи дасташакл ва доираи
тeршакл аз тарафи [иссаи пеши [ипофиз, ки [ормони [авасмандкунандаи моддаи
rишрии uадуд[ои болои гурда меноманд, танзим карда мешавад. Лекин танзими
доираи гунбазшакл мураккабтар аст, чунки [ормони алдестерон аз [ормони кортикостерон ба вуxуд меояд. Тавлифи (тавлифи) кортикостеронро [ормони [иссаи пеши [ипофиз АКТГ [авасманд мекунад. Барои аз кортикостерон ба алдестерон мубаддал шудан [ормони ренине, ки дар таркиби гурда[о [осил мешавад, ёрb мерасонад. Uайр аз ин барои [осил шудани алдестерон [ормони uадуди санавбарадреногломерулотропин сабаб мешавад.

Таuйирот[ои синнусолb. Моддаи rишрии uадуд[ои болои гурдаи одам дар
синни 20- 25 солагb пурра инкишоф меёбад. Дар ин синну сол таносуби андозаи
байни доира[ои моддаи rишрb ба 1:9:3 баробар аст. Пас аз 60- солагии одам андозаи
доира[ои моддаи rишрb хурд мешавад. Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[ои доира[ои моддаи rишрb иштимолоти чарбb кам мешавад. Бофтаи пайвасткунандаи
байни бандакча[о uафс мешавад. Доираи гунбазшакл ва доираи тeршакл тахфиф
(редуксия) меёбанд, лекин андозаи доираи дасташакл васеътар мешавад, чунки вазифаи [ормон[осилнамои (глюкокортикоидb) то пиронсолb давом мекунад. Моддаи
маuзии uадуд[ои болои гурда дар пиронсолb он кадар таuйир намеёбад. Пас аз 40солагb хромаффиносит[о [аxман калон шуда, дар пиронсолагb пажмурда
мешаванд.

Бо раг[ои хунгард ва тор[ои асаб таъминшавии uадуд[ои болои гурда. Шараён[ое, ки ба дохили uадуд[ои болои гурда дохил мешаванд, шоха[о пайдо карда, ба
шараёнча[о xудо мешаванд ва тeри зичи зери uилофакро ба вуxуд меоранд. Аз шараёнча[о мeйраг[о оuоз меёбанд, ки он[о rишри uадуд[ои болои гурдаро бо хун
таъмин мекунанд. Дар байни [уxайра[ои эндотелии мeйраг[о сурохи[ое
мавxуданд, ки [ормон[о аз дохили он сурохи[о ба таркиби хун мегузаранд. Муйраг[о аз доираи тeршакл ба таркиби моддаи маuзb мегузаранд ва дар он xо ковокиашон васеъ шуда, ба варидча[о пайваст мешаванд. Uайр аз ин, ба таркиби моддаи
маuзb шараён[о низ дохил мешаванд, ки он[о аз шараёни зери гилофак оuоз меёбанд.
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{уxайра[ои моддаи магзb аз як тараф бо муйраг[о ва аз тарафи дигар бо варидча[ою варид[о [амсар[ад мебошанд. Варид[о хунро xамъ карда, ба вариди марказии uадуд[ои болои гурда мегузаронанд.
Моддаи rишрb бо тор[ои асаби бела[ми (бемиелинb) паси гире[и вуддb ва
моддаи маuзи бо тор[ои асаби ла[мдори (миелиндор) назди гире[и вуддb таъмин
мебошанд. Аз баски моддаи rишрии uадуд[ои болои гурда ба воситаи [ормони [иссаи пеши [ипофиз танзим мешавад, вазифаи танзимкунандагии тор[ои асаб на он
rадар калон аст. Лекин фаъолияти моддаи маuзb ба воситаи тор[ои асаб танзим мешавад. {ангоми бабарангезиш омадани тор[ои асабе, ки дар моддаи маuзb xой доранд, [осилшавb ва ихроxи [ормон[ои адреналин ва норадреналин меафзояд.
{УXАЙРА{ОИ АЛО{ИДАИ {ОРМОН{ОСИЛКУНАНДА
Дар

байни

[уxайра[ои

ало[идаи

[ормон[осилкунанда

ду

гурe[и

[уxайра[оро фарr мекунанд. Ба гурe[и якум он [учайра[ое дохил мешаванд, ки аз
маводи лулача[ои асаб пайдо шудаанд. Ин гуна [уxайра[о дар таркиби маuзи сар,
дар таркиби узв[ои тарашшe[и дохилb ва дар таркиби дигар узв[ои
тарашшe[от[осилкунанда вомехeранд. Масалан: калситоносит[ои uадуди сипаршакл ва хромаффиносит[ои моддаи маuзии uадуд[ои болои гурда аз кабили ин гуна
[уxайра[о мебошанд. Uайр аз ин дар таркиби маuзи сар ва дар таркиби луобпардаи
меъдаю

руда[о

низ

[уxайра[ое

мавxуданд,

ки

он[о

rобилияти

[ор-

мон[осилкунандагb доранд.
Дар таркиби узв[ои одам боз [уxайра[ои [ормон[осилкунандае [астанд, ки
аз нейробласт[о ба вуxуд наомада, аз зоиши дигар бофта[о пайдо шудаанд. Ба ин
гуна [уxайра[о гландулосит[ои нутфадон, ки [ормони тестостерон [осил менамоянд ва [уxайра[ои доначадори [убобча[ои тухмдон, ки [ормони эстроген ва прогестерон [осил мекунанд, дохил мешаванд. Фаъолияти [ормон[осилнамоии
[уxайра[ои номбаршуда аз [ормони гонадотропини [иссаи пеши [ипофиз
вобастагb дорад.
{уxайра[ои гурe[и дуюм аз [уxайра[ои гурe[и якум бо он фарr мекунанд,
ки [уxайра[ои гурe[и дуюм rобилияти аз аминокислота[о xудо кардани карбон ва
[осилнамоии амин[ои асабро надоранд.
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СИЛСИЛАИ (СИСТЕМАИ) ПЕШОБХОРИXКУНАНДА
Ба силсилаи пешобхориxкунанда гурда[о, найча[ои пешобгузарон, пешобдон ва найи пешоббарор дохил мешаванд. Дар байни узв[ои номбаршуда гурда[о
узв[ои пешоб[осилкунанда буда, боrимондаи он[о узв[ои пешобхориxкунанда мебошанд. Бо [амро[ии пешоб зиёда аз 80 фоизи модда[ои боrимонда, ки дар
натиxаи мубодилаи модда[о [осил шудаанд ва ба организм нолозим [астанд, аз организм бароварда мешавад.

Инкишоф. Дар давоми инкишофи xанин се xуфт узви пешоб[осилкунанда:
пешгурда, гурдаи ибтидоb ва гурдаи доимb пай дар пай ба вуxуд меоянд.
Пешгурда аз поякча[ои буuум[ои 8-ум то 10-уми баргаки xанинии миёна ба
вуxуд меояд. Пешгурдаи xанини одам вазифаи пешоб[осилкунандагиро иxро намекунад. Пешгурда пас аз бавуxуд омадан дере нагузашта таназзул меёбад. Гурда[ои
ибтидоb аз шумораи зиёди (то 25 адад) поякча[ои буuум[ои баргаки xанинии миёна
пайдо мешаванд. Поякча[о аз сомит[о ва спланхнотома[о xудо шуда ба найча[ои гурда[ои ибтидоb (метанефриди[о) табдил меёбанд. Найча[ои гурда[ои ибтидоb афзоиш
ёфта, ба маxрого[[ои мезонефралb (ки дар айёми пайдошавии пешгурда ба вуxуд омадаанд) пайваст мешаванд. Дар rисми пеши найча[ои гурдаи ибтидоb аз тарафи аб[ар
(аорта) раг[ои хунгард пайдо шуда, тeпча[ои мeйрагиро ба вуxуд меоранд.
Найча[ои гурда[ои ибтидоb бо rисми пеши худ тeпча[ои мeйрагиро и[ота
карда, uилофак ба вуxуд меоранд. Uилофак бо [амро[ии тeпча[ои мeйраагb
xисмча[ои гурдаро ба вуxуд меоранд. Маxрого[и мезонефралb ба rабати девори
рeдаи аrиб кушода мешавад. Дар нимаи аввали инкишофи xанин гурда[ои ибтидоb
узв[ои асосии пешоб[осилкунанда мебошанд.
Гурда[ои доимb аз нимаи дуюми давраи инкишофи xанин сар карда вазифаи
пешоб[осилкунандагиро иxро мекунанд. Гурда[ои доимb аз ду манбаъ инкишоф
меёбанд.
Аз rисми аrиби баргаки xанинии миёна, ки ба буuум[о таrсим нашудааст
бофтаи нефрогенb [осил мешавад. Дар оянда аз ин бофтаи нефрогенb найча[ои
гурда[ои доимb таъсис меёбанд. Аз найча[ои мезонефралb найча[ои пешобгузар,
[авзаки

гурда[о,

косача[ои

гурда[о,

найча[ои

пистоншакл

ва

най[ои

пешобxамъкунанда [осил мешаванд. Дар синни семо[агии инкишофи xанин гурда[ои доимb дар болои гурда[ои ибтидоb xойгир мешаванд.
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ГУРДА
Гурда узви xуфт мебошад. Дар таркиби гурда[о пешоб бе танаффус [осил
мешавад. Аз организм бо [амро[ии пешоб [ар гуна дажuол[о (модда[ои нолозим)
бароварда мешаванд. Гурда[о мубодилаи обу намакро дар байни хун ва бофта[о
танзим мекунанд. {ангоми гурда[о ба беморb гирифтор шудан баъзе аз rисм[ои
организми одам варам мекунад. Масалан: варами пой[о, варами зери чашм[о ва
uайра. Гурда[о доимияти якхелаи му[ити ишrорию кислотавии таркиби хунро ниго[ медоранд. Дар таркиби гурда[о [ормони ренин [осил мешавад, ки дар узв[ои
хунофари марказb xараёни хун[осилшавиро фаъол мегардонад.

Сохти гурда. Гурда аз пеш бо зардобпарда ва кисмхои бокимондааш бо бофтаи пайвасткунанда пeшида шудааст. Бофтаи пайваскунанда uилофаки гурдаро ба
вуxуд меорад. Гурда аз моддаи rишрb ва моддаи маuзb иборат аст (наrшаи 251)

Наrшаи 251. Сохти гурда. 1- uилофак: 2 - моддаи rишрb: 3 – xисми гурда: 4 - найча[ои
печутобхeрдаи тартиби якум ва дуюм: 5 – нур[ои маuзb: 6 - моддаи маuзb: 7 – найча[ои
пешобxамъкунанда.

Моддаи rишрb ранги тираи сурхчатоб дошта, дар зери uилофак xойгир аст.
Моддаи маuзb ранги сафедчатоб дорад, ки ба 8-10 а[ромак[о таrсим шудааст. Пайкари гурда аз бофтаи пайваскунандаи нахдори ковок иборат аст. Аз байни бофтаи
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пайвасткунандаи нахдори ковок найча[ои гурда мегузаранд, ки дар якxоягb он[оро
нефрон[о меноманд. Дар таркиби [ар як гурдаи одам таrрибан то як миллион адад
нефрон мавxуд аст.
Во[иди сохту вазифаи гурда нефрон мебошад. {ар як нефрон то 50 мм
дарозb дорад. Дарозии тамоми нефрон[ои гурда rариб 100 км-ро ташкил мекунанд.
Нефрон аз тeпчаи мeйрагb ва uилофак, найчаи печутобхeрдаи тартиби якум, rисми
рости поёнфуромадаи найчаи тартиби якум, найчаи борик (дар он rисми поёнфуромада ва rисми болобаромадаро фарr мекунанд), rисми рости найчаи печутобхeрдаи
тартиби дуюм ва rисми печутобхeрдаи найчаи тартиби дуюм иборат аст.
Xисми гурда аз тeбчаи мeйрагb ва uилофаке, ки онро и[ота кардааст, таркиб
ёфтааст. Rариб як фоизи нефрон[о пурра дар таркиби моддаи rишрb xойгир шудаанд. 80 фоизи гире[и нефрон[о дар доираи берунии моддаи маuзb xойгир шудаанд.
Боrимондаи 20 фоизи нефрон[ои гурда, ки xисми гурдаашон ва rисми
печутобхeрдаи найча[ои тартиби якум ва дуюми нефрон[о дар таркиби моддаи
rишрии назди моддаи маuзb xойгир мебошанд.
Гире[и ингуна нефрон[о дар таркиби моддаи маuзb чуrуртар xойгиранд. Чунин нефрон[ои дарозро нефрон[ои наздимаuзb меноманд. Rисми аrиби нефрон[о
ба найча[ои пешобxамъкунанда пайваст мебошанд. Ин rисм дар таркиби моддаи
rишрb xойгир аст.
Найча[ои пешобxамъкунанда аз моддаи rашрb оuоз ёфта, пас ба таркиби
моддаи маuзb мегузаранд ва дар rулла[ои а[ромак[ои моддаи маuзb ба найча[ои
пистонакшакл пайваст мешаванд. {амин тавр, моддаи rишрb ва моддаи маuзии
гурда аз rисм[ои гуногуни нефрон[о ба вуxуд меоянд.
Моддаи rишрии гурда аз xисмча[ои гурда, rисми печутобхeрдаи найча[ои
тартиби якум ва дуюм иборат аст. Моддаи маuзии гурда аз rисм[ои рости поёнфуромада ва болобаромадаи [алrаи нефрон[о, найча[ои пешобxамъкунанда ва аз найча[ои пистонакшакл иборат мебошад.

Сохти нефрон. Нефрон аз xисмчаи гурда оuоз меёбад, ки 200 мкм rутр дорад.
Xисмчаи гурда аз тeбчаи мeйрагb ва uилофак ташкил ёфтааст. Дар байни
[уxайра[ои эндотелии ин мeйгар[о сeрохи[ое мавxуд [астанд, ки 0,1 мкм rутр
доранд. Аз беруни uишои асосии мeйраг[о [уxайра[ои rабати дохилии девори
uилофак xойгир шудаанд. Ковокии uилофак ба найчаи печутобхeрдаи тартиби якум
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кушода мешавад. Девори дохилии uилофак аз подосит[о, ки 30 мкм андоза доранд,
ташкил шудааст. Аз танаи подости[о якчанд шоха[ои калони васеъ мебароянд, ки
он[оро ситотрабекула[о меноманд.
Ситотрабекула[о боз ба шоха[ои хурд таrсим мешаванд, ки он шохча[ои
хурдро ситоподия[о меноманд. Дар байни ситоподия[о ковоки[ои хурд мавxуданд,
ки бо ковоки[ои uилофак алоrаманд [астанд. Дар байни [уxайра[ои эндотелии
мeйраг[о ва подосит[о uишои асосии сеrабата мавxуд аст, ки сeрохи[ои хурд (то 7
мкм rутр доранд) доранд. Uишои асосии сеrабата монеаи элакшаклро ташкил мекунад. Аз таркиби ин монеаи элакшакл дар шароити мeътадил тан[о rисми моеи хун
(хуноба) мегузарад. Сафеда[ои таркиби хун ва [уxайра[ои хун аз ин монеаи элакшакл гузашта наметавонанд.
{ангоми аз монеаи элакшакл гузаштани хунобаи хун пешоби ибтидоb пайдо
мешавад. Дар ваrти ба ягон беморb гирифтор шудани гурда аз монеаи элакшакл сафеда[о ва [уxайра[ои хун мегузаранд.
Мар[алаи якуми пешоб[осилшавиро мар[алаи хунполиш меноманд. Rабати
берунии девори uилофаки xисмчаи гурда аз як rатор [уxайра[ои па[нак ва мукаабшакл ташкил шудааст (наrшаи 252).
Найчаи печутобхeрдаи тартиби якуми (найчаи проксималb) нефрон 60 мкм
rутр дорад. Rабати девори ин найча аз як rатор [уxайра[ои мукаабшакл ташкил
шудаанд, ки дар сат[и озодашон [ошия доранд. Ин [уxайра[о аз таркиби пешоби
ибтидоb [ар гуна сафеда[о, глюкоза, об ва баъзе модда[ои дигарро меxабанд.
Ин мар[аларо мар[алаи бозxаббиш меноманд. {уxайра[ои rабати девори
найча[ои печутобхeрдаи тартиби якум глюкозаи дар таркиби пешоби ибтидоb бударо пурра меxабанд. Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[о [убобча[ои
моефурeбаранда ва лизосома[о мавxуданд, ки сафеда[оро таxзия мекунанд. Дар
rисми асосии [уxайра[о чин[о мавxуданд. Дар байни он чин[о митохондря[о
xойгир шудаанд. {ангоми ба ягон беморb гирифтор шудани гурда дар таркиби пешоб rанд ва сафеда пайдо мешавад, чунки [уxайра[ои найча[ои печутобхeрдаи
тартиби якум вазифаи худро пурра иxро намекунанд.
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Наrшаи 252 .Сохти xисмчаи гурда
бо дастго[и юкстагломерулярb.
1- шараёнчаи хунбиёр, 2-шараёнчаи
хунбарор, 3- мeйраг[о,
4- [уxайра[ои эндотелии мeйраг[о,
5- [уxайра[ои девори дохилии
uилофак (подосит[о); 6- uишаи
асосb; 7- [уxайра[ои мезенгиалb;
8- ковокии uилофак; 9-[уxайра[ои
берунии девори uилофак; 10- найчаи тартиби дуюми нефрон; 11-доuи
зич; 12-[уxайра[ои юкстагломерулярb ([ормон[осилкунанда);
13-[уxайра[ои юксатаваскулярb;
14-пайкари гурда.

Гире[и нефрон аз найчаи борик ва rисми рости найчаи печутобхeрдаи тартиби дуюми нефрон иборат аст. Дар нефрон[ои моддаи rишрb найчаи борик тан[о
rисми поёнфуроянда дорад. Дар нефрон[ои наздимаuзb найчаи борик боз rисми болобароянда дорад, ки он ба rисми рости найчаи печутобхeрдаи тартиби дуюм пайваст мешавад. Найча[ои борик 13-15 мкм rутр доранд. Девори найча[ои борик аз як
rатор [уxайра[ои па[нак ташкил шудаанд. Ситоплазмаи он [уxайра[о сафедчатоб
мебошанд ва дар он узввора[о (органоид[о) камтар вомехeранд. Rисми рости болобарояндаи найчаи печутобхeрдаи тартиби дуюм 30 мкм ва rисми печутобхeрдаи он
найча[о аз 20 то 50 мкм rутр доранд.
Rабати девори найча[ои печутобхeрдаи тартиби дуюм аз як rатор
[уxайра[ои маншурb (призмашакл) ташкил шудаанд. Ин [уxайра[о ион[ои намак[оро xаббида, ба таркиби хун мегузаронанд. {уxайра[ои rабати девори найча[ои печутобхeрдаи тартиби дуюм дар rисми асосиашон чин[о доранд, лекин дар
rисми озодашон [ошия надоранд (наrшаи 253).
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Наrшаи 253. Сохти девории найча[ои печутобхeрдаи тартиби якум (А) ва дуюми нефрон (Б) дар
зери микроскопи электорнb. 1 - [уxайра[ои rабати девории найча[о; 2- uишои асосb; 3- [ошия,
4-[убобча[ои фурeбаранда; 5- лизосома[о; 6- хатча[ои rисми асосии [уxайра[о; 7- мeйраг.

Rабати девори найча[ои пешобxамъкунанда, ки дар rисми болоии моддаи
rишрb xойгиранд, аз як rатор [уxайра[ои мукаабшакл ташкил шудаанд. Rисми
найча[ои пешобxамъкунандае, ки дар таркиби моддаи маuзb xойгиранд, девори ин
найча[о аз як rатор [уxайра[ои устувоншакл (силиндршакл) иборатанд. Дар байни
[уxайра[ои rабати девори найча[ои пешобxамъкунанда [уxайра[ои сафедчатоб ва
тирарангро фарr мекунанд. (наrшаи 254)

Наrшаи 254. Сохти девори найчаи борик (А) ва найчаи пешобxамъкунанда (Б) дар зери микроскопи
электорнb. 1-[уxайра[ои rабати девори найча[о; 2- uишои асосb; 3- [уxайра[ои ситоплазмаашон
сафедчатоб; 4- [уxайра[ои ситоплазмаашон тираранг; 5- микропурзача[о; 6- rисми фурeхамидаи
пардаи [уxайра; 7- мeйраг.
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Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[ои сафедчатоб узввора[о (органоид[о)
камтар вомехeранд. {уxайра[ои тираранг кобилияти тарашшe[от[осилнамоb доранд. {уxайра[ои сафедчатоб аз таркиби пешоби ибтидоb обро меxабанд.
{уxайра[ои тираранг аз худ тарашшe[от ихроx карда, пешобро туршмазза мекунанд. Xаббиши об дар rабати девори найча[ои пешобxамъкунанда аз таъсири [ормони вазоприсини гипоталамус вобаста аст.
Дар як шабонарeз дар натиxаи хунполиш (филтратсия) дар xисмча[ои гурдаи
одам зиёда аз 100 литр пешоби ибтидоb [осил шуда ба найча[ои печутобхeрдаи
гурда мегузарад. Ин мар[алаи якуми пешоб[осилшавb мебошад, ки мар[алаи хунполиш меноманд (филтратсия). Дар найча[ои нефрон[ои гурда мар[алаи дуюми
пешоб[осилшавb бо усули бозxаббиш (реабсорбсия) ба амал меояд. Дар натиxаи ин
раванд таркиби пешоб миrдоран ва сифатан таuйир меёбад.
Дар натиxаи бозxаббиши пешоби ибтидоb дар таркиби пешоби охирин rанд
ва сафеда пурра нест мешавад. Rисми зиёди об [ам аз нав xаббида мешавад. Дар
натиxаи ин раванд миrдори пешоби охирин дар як шабонарeз аз 1,5 то 2 литрро
ташкил

мекунанд.

Мар[алаи

сеюми

пешоб[осилшавb

дар

найча[ои

пешобxамъкунанда ба амал меояд, ки таассури (реаксияи) пешоб туршмазза мешавад (наrшаи 255). Мар[ала[ои пешоб[осилшавb аз фаъолияти [уxайра[ои rабати
девори нефрон[ои гурда вобаста аст.

Силсилаи (системаи) эндокринии гурда. Силсилаи эндокринии гурда аз дастго[и ренин[осилкунанда, дастго[и простагландин[осилкунанда ва дастго[и калликреинкинин[осилкунанда иборат мебошад. Ин дастго[[о гардиши хун ва пешоб[осилшавиро дар гурда танзим мекунанд, инчунин мубодилаи обу намакро дар
организми одам танзим мекунанд. Дастго[и ренин[осилкунанда, ки онро дасго[и
юкстагломерулярb меноманд, [ормони ренин [осил карда ба таркиби хун мегузаронад. {ормони ренин пайдошавии модда[ое, ки раг[ои хунгардро танзим мекунанд,
метезонад. Uайр аз ин [ормони ренин ба uадуд[ои болои гурда таъсир расонида, дар
он бавуxудоии [ормони алдостеронро метезонад. Дастго[и юкстагломерулярb ба
uайр аз [ормони ренин боз эритропоетин [осил мекунад. Ба таркиби дастго[и
юкстагломерулярb [уxайра[ои ренин[осилкунанда, доuи зич ва [уxайра[ои Гурмагтиг дохил мешаванд. [уxайра[ои ренин[осилкунанда дар зери [уxайра[ои эндотелии раг[ои хунбиёр ва раг[ои хунбарори xисмчаи гурда xойгир мебошанд.
{уxайра[ои ренин[осилкунанда байзашакл ва бисёркунxа буда, дар ситоплазмаашон ueрушача[ои калон-калони рангомезнашаванда доранд.
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Наrшаи 255. Сохти дастго[и пешоб[осилкунандаи гурда. 1- xисмчаи гурда; 2- rисми рости найчаи
печутобхeрдаи тартиби якуми нефрон; 3- найчаи борик (rисми поёнфурояндаи гире[и нефрон);
4- rисми рости найчаи печутобхeрдаи тартиби дуюми нефрон; 5- найчаи пешобxамъкунанда;
6- мeйраг; 7- [уxайра[ои интерститсиалb.

Доuи зич ин rисми девори найчаи печутобхeрдаи тартиби дуюм буда, аз
па[лeи xисмчаи гурда, аз байни раг[ои хунбиёр ва хунбарор мегузарад.
{уxайра[ои доuи зич устувоншакл (слиндиршакл) буда, дар rисми асосиашон чин
надоранд. Дар rисми доuи зич uишои асосb ни[оят тунук аст ё ин ки тамоман
мавxуд нест. Тахмин мекунанд, ки доuи зич дарроки натрий[осилкунанда мебошад.
{ангоми дар таркиби пешоб кам будани натрий доuи зич ба [уxайра[ои ренин[осилкунанда таъсир расонида [осилшавии ренинро метезонад. {уxайра[ои
Гурмагтиг дар сат[и секунxаи байни раги хунбиёр ва раги хунбарори xисмчаи гурда
ва доuи зич xойгир шудаанд. Ин [уxайра[о байзашакл ва бисёркунxа буда, шоха[ои
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дароз доранд. Шоха[ои [уxайра[ои Гурмагтиг ба [уxайра[ои мезанглияи тeбча[ои
мeйрагb пайвастанд.
Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[ои Гурмагтиг нах[ои нозуки борик
мавxуданд. Дар натиxаи суст шудани фаолияти [уxайра[ои ренин[осилкунанда
[уxайра[ои Гурмагтиг ва [уxайра[ои мезанглb [ормони ренин [осил мекунанд. Дастго[и простогландb аз [уxайра[ои интерститсb ва аз [уxайра[ои rабати девори
найчаи пешобxамъкунанда иборат мебошад. {уxайра[ои интерститсb аз
[уxайра[ои мезенхимb пайдо мешаванд. Ин [уxайра[о дар танаи а[ромак[ои моддаи маuзии гурда xойгиранд. {уxайра[ои интерститсb шоха[ои дароз доранд, ки ба
воситаи шоха[ои худ девори найча[ои нефрон ва раг[ои хунгардро и[ота кардаанд.
Дар таркиби ситоплазмаи ин [уxайра[о узввора[ои (органоид[ои) бисёре ва иштимолоти (включенияи) чарбb мавxуданд.
{уxайра[ои интерститсb як навъи простагландин [осил мекунанд, ки ин
модда ба раг[ои хунгард таъсир расонида, фишори хунро паст мекунад. Uайр аз
[уxайра[ои интерститсb боз [уxайра[ои сафедчатоби найча[ои пешобxамъкунанда
простагландин [осил мекунанд. {амин тавр, дар таркиби гурда як чанд модда[ои
фаъоли биологb [осил мешаванд, ки ба гардиши хуни гурда ва гардиши хуни умумии организм таъсир мерасонанд. Пешоб[осилшавb дар найча[ои нефрон[о аз фишор ва суръати гардиши хун вобаста аст.
Uайр аз ин, ба фаъолияти нефрон[ои гурда [ормони алдестерони uадуди болои гурда ва [ормони вазопресини [ипоталамус таъсир мерасонанд. Дар натиxаи
таъсири [ормони алдестерони uадуди болои гурда ба [уxайра[ои найча[ои
печутобхeрдаи тартиби дуюми нефрон[о боз xаббиши натрий меафзояд. Дар
натиxаи таъсири [ормони вазопресини хипоталамус дар найча[ои нефрон ва дар
найча[ои пешобxамъкунанда бозxаббиши об меафзояд.

Бо рагхои хунгард ва торхои асаб таъминшавии гурда. Шараёни гурда ба таркиби гурда дохил шуда, ба шараён[ои байни[исавb таrсим мешаванд, ки он шараён[о аз байни а[ромак[ои моддаи маuзии гурда мегузаранд. Шараён[о дар сар[ади
байни моддаи rишри ва моддаи маuзии гурда шоха[о пайдо карда, шараён[ои камоншаклро [осил мекунанд. Аз шараён[ои камоншакл шараён[ои байни[иссачавии
rишрb оuоз меёбанд. Аз шараёни байни [иссачавb ба ду тараф шараён[ои дохили[иссачавb xудо мешаванд.
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Аз шараён[ои дохили[иссачавb шараён[ои хунбиёр оuоз меёбанд. Аз шараён[ои дохили[исачавии rисми болои гурда шараёнча[ои хунбиёр оuоз ёфта ба самти нефрон[ои rишрb равон мешаванд. Аз шараён[ои дохили[иссачавии rисми поёни гурда шараёнча[ои хунбиёр оuоз ёфта ба самти нефрон[ои наздимаuзb равон
мешаванд. Аз [амин сабаб, гардиши хуни гурдаро шартан ба гардиши хуни rисми
rишрb ва гардиши хуни rисми наздимаuзb xудо мекунанд.
Дар силсилаи гардиши хуни rисми rишрии гурда шараёнча[ои хунбиёр ба
мeйраг[о таrсим шуда тeпча[ои мeйрагиро ба вуxуд меоранд. Мeйраг[о ба шараёнча[ои хунбарор пайваст мешаванд ва rутри шараёнча[ои хунбарор нисбат ба
rутри шараёнча[ои хунбиёр хурдтар мебошанд. Фишори хуни мeйраг[ои rисми
rишрии нефрон[о 50 мм сутунчаи симобро ташкил мекунад. Чунин фишори баланди хун дар мeйраг[о ба хунполиш ва пешоб[осилшавb шароит фаро[ам меорад.
Дар натиxаи паст шудани фишори хуни бадан, пешоб дар гурда кам [осил мешавад.
Шараёнча[ои хунбарор ро[и кeто[ро тай карда, аз сари нав ба мeйраг[о
таrсим мешаванд ва ин мeйраг[о найча[ои печутобхeрдаи тартиби якуми нефрон[оро и[ота мекунанд. Дар мeйраг[ои дуюмин фишори хун 10-12 мм сутунчаи
симобро ташкил мекунанд. Ин фишори пасти хуни мeйраг[о ба мар[алаи дуюми
пешоб[осилшавb шароит му[айё мекунад. Хун аз мeйраг[ои дуюмин ба варид[ои
ситорашакли rисми rишрb ва аз он ба варид[ои дохили[иссачавb мегузарад.
Аз варид[ои дохили[иссачавb хун ба варид[ои камоншакл ва аз он ба варид[ои байни[исавb гузашта, ба вариди гурда дохил мешавад ва аз rисми дарвозаи
гурда мебарояд. Аз сабаби он ки дар нефрон[ои rисми rишрb гардиши хуни ба худ
хос вуxуд дорад, ин нефрон[о дар пешоб[осилшавb фаъолона иштирок мекунанд
дар силсилаи гардиши хуни нефрон[ои rисми наздимаuзb шараёнча[ои хунбиёр ва
шараёнча[ои хунбарор таrрибан як хел rутр доранд. Аз [амин сабаб фишори хуни
мeйраг[ои ин нефрон[о нисбатан пасттар мебошад.
Шараёнча[ои хунбарори ин нефрон[о ба моддаи маuзии гурда гузашта, ба
мeйраг[ои тунукдевор таrсим мешаванд ва rисми найча[ои нефрони дар моддаи
маuзb xойгиршударо и[ота мекунанд. Мeйраг[ои rисми маuзии гурда ба варид[ои
рост пайваст мешаванд. Варид[ои рост хунро ба варид[ои камоншакл ва аз он[о ба
варид[ои байни[иссавb мегузаронанд. Аз сабаби он, ки фишори хун дар мeйраг[ои
нефрон[ои наздимаuзb нисбатан паст мебошад, ин нефрон[о дар пешоб[осилшавb
на он rадар фаъолона иштирок мекунанд. Лекин гардиши хуни нефрон[ои
наздимаuзb ро[и кeто[и гардиши хунро таъмин мекунанд.
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Гурда[о бо тор[ои асаби вуддb (симпатикb) ва наздивуддb (парасимпатикb)
таъмин [астанд. Лекин тор[ои асаб дар [амаи rисм[ои гурда як хел таrсим нашудаанд. Баъзе тор[ои асаб раг[ои хунгард ва баъзеи дигарашон найча[ои
печутобхeрдаи нефрон[оро ба тор[ои асаб таъмин мекунанд. Нeги ин тор[ои асаб
дар зери uишои асосии найча[ои печутобхeрдаи нефрон[о ба охир мерасанд. Ба
uайр аз ин тор[ои асаб боз тор[ои асаби сершоха низ [астанд, ки як шохаашон ба
таркиби девори найча[ои печутобхeрдаи нефрон[о ва шоха[ои дигар ба rабати девори мeйраг[о дохил мешаванд.

Таuйироти синну соли гурда. Гурдаи одам баъд аз таваллуд шудани тифл [ам
инкишофи худро ваrти дуру дароз давом меди[ад. Uафсии моддаи rишрии гурдаи
кeдакони навзод 1/4-1/5 ва калонсолон 1/2-1/3 [иссаи моддаи маuзиро ташкил мекунад. Лекин зиёдшавии [аxми бофтаи гурда аз нефрон[ои навпайдошаванда вобаста
набуда, аз афзоиш ва тахсисёбии нефрон[ои ибтидоb ба амал меояд.
Дар таркиби гурдаи кeдакон нефрон[ои хурди пешоб[осилкунанда ва кампешоб[осилкунанда вомехeранд. Uафсии девори найча[ои печутобхeрдаи тартиби
якуми нефрони гурдаи кeдакон 18-36 мкм буда, uафсии девори найча[ои
печутобхeрдаи нефрони гурдаи одамони бабалоuатрасида 40-60 мкм-ро ташкил мекунад. Вобаста ба синну сол дарозии нефрон[о хеле таuйир меёбанд, афзоиши он[о
то ба балоuат расидани кeдак давом мекунад. Аз [амин сабаб, вобаста ба синну сол
[аxми найча[ои нефрони гурда зиёд шуда миrдори тeбча[ои мeйрагb дар як во[иди
муайяни сат[и гурда кам мешавад. {исоб карда шудааст, ки дар як сат[и муайяни
бофтаи гурдаи тифлон 50 адад, дар бофтаи гурдаи кeдакони 8-10 мо[а 18-20 адад ва
дар бофтаи гурдаи калонсолон 4-6 адад тeбча[ои мeйрагb вомехeранд.

Маxрого[[ои пешобхориxкунанда. Ба маxрого[[ои пешобxамъкунанда косача[ои гурда, таuорача[ои гурда, маxрого[и пешобгузар (аз гурда то пешобдон), пешобдон ва найи пешобхориxкунанда дохил мешаванд. Дар организми мард[о найи
пешобхориxкунанда uайр аз хориx кардани пешоб боз вазифаи хориx кардани
моеъи маниро иxро мекунад.
Сохти rабати девори косача[ои гурда, таuорача[ои гурда, маxрого[[ои пешобгузар ва пешобдон ба якдигар монанд мебошанд. Rабати девори он[о аз луобпарда, та[курсии зери луобпарда, мушакпарда ва аз пардаи адвентитсию зардобпарда ташкил шудаанд. Луобпардаи косача[ои гурда ва таuорача[ои гурда аз бофтаи
рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни таuйирёбанда ва аз лав[ачаи аслии луобпарда
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ташкил шудааст, ки бе ягон сар[ади муайян ба та[курсии зери луобпарда мегузарад.
Мушакпарда аз ду rабати тунуки мушаки суфта (rабати дохилb – тeлонb ва rабати
берунb – [алrашакл xойгир шудаанд) иборат аст.
Маxрого[[ои пешобгузар rобилияти васеъшавb доранд. Чунки дар rабати
луобпардаашон чин[ои чуrури тeлонb xойгиршуда доранд. Дар таркиби rабати
та[курсии зери луобпардаи rисми поёнии маxрого[и пешобгузар uадуд[ои хурди
[убобчавию найчашакли луобb мавxуданд. Дар rисми болои маxрого[и пешобгузар
мушакпарда дуrабата (rабати до[илb – тeлонb ва rабати берунb – [алrашакл) буда,
дар rисми поён сеrабата (rабат[ои дохилию берунb – тeлонb ва rабати мобайнb
[алrашакл) мебошад. Маxрого[и пешобгузар аз берун бо пардаи адвентитсb
пeшида шудааст.
Луобпардаи пешобдон аз бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни
таuйирёбанда ва аз лав[ачаи аслии луобпарда ташкил шудааст. Дар пешобдони холb
rабати луобпардаи пешобдон чин[ои зиёде [осил мекунанд (наrшаи 256). Ингуна
чин[о дар луобпардаи rисми пеши пешодон ва луобпардаи rисми таги пешобдон
[осил намешаванд. Ин rисми пешобдон шакли секунxаро дорад ва та[курсии зери
луобпарда надоранд. Луобпардаи ин rисм бо мушакпарда зич пайваста мебошад.
Дар ин rисми пешобдон дар таркиби лав[ачаи аслии луобпарда rисми
тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[ои луобb xойгир мебошанд.
Мушакпардаи rабати девори пешобдон се rабат дорад. Дар rабати дохилию
берунb [уxайра[ои мушаки суфта тeлонb ва дар rабати мобайнb [алrашакл xойгир
шудаанд.
Дар байни даста[ои мушаки суфта, бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок
мавxуд аст, ки бофтаи мушаки суфтаро ба даста[ои калон – калон таrсим карда аз
[амдигар xудо кардааст. Дар rисми гарданаки пешобдон мушакпарда [алrамушак
(клапан)-ро ба вуxуд меорад. Rисми боло, аrиб ва rисман rисми па[лeгии rабати
берунии девори пешобдон бо зардобпарда ва rисм[ои боrимондаи он бо пардаи
адвентитсb пeшида шудааст.
Rабати девори пешобдон аз раг[ои хунгард ва зулолагард, тор[ои асаби вуддию
наздивуддb, инчунин даррок[ои асаб бой мебошад. Uайр аз ин, дар таркиби rабати
девори пешобдон [уxайра[ои асаби наботb (вегетативb) мавxуданд.
Ин гуна [уxайра[о дар rабати девори байни маxрого[и пешобгузар ва пешобдон бисёртар вомехeранд. Дар таркиби луобпарда, мушакпарда ва зардобпардаи
rабати девори пешобдон даррок[ои тор[ои асаб бисёранд.
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Наrшаи 256. Сохти rабати девори пешобдон. 1- бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[ни
таuйирёбандаи луобпарда; 2-лав[ачаи аслии луобпарда; 3-та[курсии зери луопарда; 4-мушакпарда;
а-rабати дохилb - тeлонb; б-rабати мобайнb - [алrашакл; в- rабати берунb –тeлонb; 5- гире[и
асаб; 6- зардобпарда.

СИЛСИЛАИ (СИСТЕМАИ) ТАНОСУЛ
Силсилаи таносули мардона ва занона аз uадуд[ои таносулb (нутфадон ва
тухмдон) ва аз узв[ои иловагb иборат аст. Ба узв[ои иловагии мардона маxрого[[ои
моеъи манихориxкунанда, [убобча[ои нутфаxамъшаванда, uадуди олоти таносул ва
олоти таносул дохил мешаванд. Ба узв[ои иловагии занона тухмро[а[о, бачадон,
ма[бал ва узв[ои берунии таносулb дохил мешаванд. Ба узв[ои иловагии занона
инчунин uадуд[ои шир[осилкунанда (пистон[о) низ дохил мешаванд. Чунки фаъолияти ин uадуд[о ба силсилаи таносули занона зич алоrаманд [астанд.
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А[амияти силсилаи таносул аз он иборат аст, ки узв[ои ин силсила дар
наслофарb иштирок мекунанд. Uайр аз ин, дар uадуд[ои таносулb [ормон[ои
андрогенb ва эстерогенb [осил мешавад, ки ин [ормон[о ба наслофарb шароит фаро[ам меоваранд.
Фарrияти байни xинси марду зан бо ро[и rаблан ирсb дар хромасома[ои
xинсb (ХУ-дар [уxайра[ои xинсии мардона ва ХХ дар [уxайра[ои xинсии занона)
маълум мебошанд.

Инкишоф. Дар мар[алаи аввали инкишофи xанин силсилаи таносулb мардона
ва занона бо силсилаи пешобхориxкунанда дар як ваrт ва дар алоrамандии зич инкишоф меёбанд. Без[ои таносулb дар синни 4-[афтагии инкишофи xанин [амчун
болиштак[ои таносулb аз бофтаи рeйпeшкунандаи навъи селомb дар сат[и болои
гурдаи ибтидоb пайдо мешаванд. {уxайра[ои xинсии ибтидоb дар синни се [афтагии инкишофи xанин дар rабати девори халтаи зардb пайдо мешаванд (наrшаи
275). {уxайра[ои xинсии ибтидоb тез тез таrсим шуда шумораашон зиёд мешаванд.
Баъдтар ин [уxайра[о ба воситаи раг[ои хунгард аз rабати девори халтаи
зардb ба rабати девори рeдаи аrиб мегузаранд. Пас аз ин [уxайра[ои xинсии
ибтидоb аз rабати девори рeдаи аrиб ба rабати болиштак[ои таносулb мегузаранд.
Аз бофтаи рeйпeшкунандаи болиштак[ои таносулb дар тухмдони xинси зан
[уxайра[ои [убобча[о ва дар наслдони xинси мард [уxайра[ои ниго[доранда (сустеносит[о) [осил мешаванд, ки ин [уxайра[о [уxайра[ои xинсиро (гоносит[оро) бо
uизо таъмин мекунанд. {уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунанда бо иштироки
[уxайра[ои мезенхимb [ормон[ои xинсb [осил мекунанд. Дар синни 9-10-[афтагии
инкишофи xанин [уxайра[ои мезенхимb тез-тез таrсим мешаванд. Баъд аз синни
22-[афтагии инкишофи xанин шумораи [уxайра[ои мезенхимb кам мешаванд. Аз
болиштак[ои таносулb ба танаи гурдаи ибтидоb (ки асоси он аз мезенхима иборат
аст) танобак[ои таносулb дохил шуда, ба гурдаи ибтидоb васл мешаванд, ки дар
таркиби он танобак[о [уxайра[ои xинсb (гоносит[о) xойгир шудаанд. Дар [амин
ваrт маxрого[и мезонефралии гурдаи ибтидоb, ки аз танаи гурдаи ибтидоb то
маrъад давом дорад барrад таrсим шуда, маxрого[и назди маxрого[и мезонефралиро [осил мекунад. Дар синни 6-[афтагии инкишофи xанин xинси марду занро
фарr кардан мумкин аст.
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Наrшаи 257. Инкишофи [уxайра[ои xинсии ибтидоb [ангоми инкишофи xанин. 1-бофтаи
рeйпeшкунандаи халтаи зардb; 2-[уxайра[ои мезенхимb; 3-раг[ои хунгард; 4-гурдаи ибтидоb (мезонефрос); 5-зоиши uадуди таносулb; 6-[уxайра[ои xинсии ибтидоb; 7-бофтаи рeйпeшкунандаи
навъи селомb.

СИЛСИЛАИ (СИСТЕМАИ) ТАНОСУЛИ МАРДОНА
Дар нутфадон ё ин ки дар таркиби uадуди xинсии мардона [уxайра[ои
xинсии мардона (нутфа[о) ва [ормони xинсии мардона (тестостерон) ба вуxуд меоянд.

Инкишоф. Дар ваrти инкишофи нутфадон дар сат[и берунии гурдаи ибтидоb
аз [уxайра[ои мезенхимb бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок [осил мешавад,
ки сафедпардаи нутфадонро ба вуxуд меорад. Ин сафедпарда танобак[ои таносулиро аз болиштак[ои таносулb xудо мекунад. Аз танобак[ои таносулии дохили нутфадон найча[ои печутобхeрдаи таносулии нутфадон инкишоф меёбанд. Лекин як
rисми танобак[ои таносулb ба найча[ои тeршакли нутфадон мубаддал мешаванд.
Дар мар[алаи аввали инкишофи нутфадон найча[ои печутобхeрдаи таносулии
нутфадон ба найча[ои тeршакли нутфадон пайваст нестанд. Пайвастшавии ин найча[о баъдтар ба амал меояд.
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Баъд аз таваллуд шудани тифл дар наздикии rабати дохилии найча[ои
печутобхeрдаи таносулb [уxайра[ои чинсb (гоносит[о) тез-тез таrсим мешаванд.
Аз [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи танобак[ои таносулb [уxайра[ои ниго[доранда ба вуxуд меоянд. {уxайра[ои xавоне, ки дар дохили найча[ои
тeршакли нутфадон мавxуд буданд, тахфиф меёбанд.
Найча[ои тeршакли нутфадон ба сафедпардаи нутфадон наздик шуда, бо
найча[ои нутфахориxкунанда васл мешаванд. Найча[ои нутфахориxкунанда ва
найча[ои нутфадон якxоя шуда, ба найи зоиди нутфадон пайваст мешавад. Rисми
пеши найи зоиди нутфадон якчанд маротиба печутоб хeрда, зоиди нутфадонро ба
вуxуд меорад. Аз rисми аrиби найи зоиди нутфадон маxрого[и нутфабарор [осил
мешавад. Маxрого[и назди мезонефралb дар организми xинси мард тахфиф меёбанд.
Аз rисми боло ва аз rисми поёни маxрого[и наздимезонефралb, ки боrи мемонад, uадуди олоти таносул ва бачадонча [осил мешавад. Дар мард[о бачадонча
дар таркиби uадуди олоти таносул дар rисми кушодашавии маxрого[и нутфабарор
ба найи пешобхориxкунанда xойгир мебошад. Uадуди олоти таносул ва [убобчаи
нутфаxамъшаванда [амчун барxастагb аз rисми васеъшудаи силсилаи бавлу таносул пайдо мешаванд. Дар синни 22-[афтагии инкишофи xанин дар дохили найча[ои
печутобхeрдаи нутфадон [уxайра[ои таносулb (гоносит[о) ба нутфагони[о мубаддал мешаванд. Дар ин мар[ала дар ситоплазмаи нутфагони[о гликоген ва ферменти
фаъоли фосфатазаи ишrорb нобуд мешаванд.
{ангоми инкишофи организми мардона вазифаи [ормон[осилнамоии нутфадон нисбат ба вазифаи нутфаофарb пештар оuоз меёбад. Дар синни 8-10-[афтагии
инкишофи xанин дар нутфадони xанин [ормони тестостерон [осил мешавад. Rабл
аз [осилшавии [ормони тестостерон дар нутфадон якчанд сафеда[ои ба ингибин[о
мансуб [осил мешаванд, ки ба маxрого[и наздимезонефралb таъсир мерасонанд.
Дар натиxаи таъсири ин сафеда[о маxрого[и наздимезонефралb тахфиф меёбанд ва
аз [амин ваrт сар карда инкишофи силсилаи таносулb мардона оuоз меёбад.
Дар синни 4-5-мо[агии инкишофи xанин дар rабати девори найча[ои
печутобхeрдаи нутфадон бофтаи рeйпeшкунандаи нутфадон та[сис меёбад.
Дар ковокии найча[ои печутобхeрдаи нутфадон шумораи [уxайра[ои xавони
xинсb зиёд мешаванд. Дар [амин ваrт сафеда[ои дуюми ингибин [осил мешавад,
ки ба [уxайра[ои xинсии xавон таъсир мерасонад. Дар натиxаи таъсири ин сафеда[о таrсимшавии [уxайра[ои xинсии xавон боз дошта мешавад ва миrдори
[уxайра[ои xинсии xавон дар найча[ои печутобхeрдаи нутфадон кам мешаванд.
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Сафедаи номбаршуда дар [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи найча[ои
тeршакли нутфадон [осил мешаванд. Дар синни 8-9-мо[агии инкишофи xанин сафеда[ои дигари ба ингибин[о мансуб [осил мешаванд, ки ба [уxайра[ои xинсии
xавон таъсир нарасонида, тан[о ба [ипофиз ва rисм[ои ало[идаи гипоталамус
таъсир расонида, [осилшавии [ормони нумeи [убобча[оро танзим мекунад.

СОХТИ НУТФАДОН
Rисми зиёди сат[и берунии нутфадон бо зардобпарда пeшида шудааст. Дар
зери зарбодпарда сафедпарда xойгир аст, ки он аз бофтаи пайваскунандаи нахдори
зичи шаклнабаста ташкил шудааст. Дар rисми аrиби нутфадон сафедпарда uафс
шуда, миёндевори нутфадонро ба вуxуд меорад. Аз сафедпарда ба дохили нутфадон
бофтаи пайвасткунандаи нахдори тунук мегузарад, ки нутфадонро ба [иссача[о
таrсим мекунад. Дар нутфадони мард то 250 [иссача[о мавxуданд. Дар таркиби [ар
як [иссачаи нутфадон аз 1 то 4 найча[ои печутобхeрдаи таносулb xой доранд
(наrшаи 258). {ар як найчаи печутобхeрдаи таносулb 150-250 мкм rутр дорад. Дарозии найча[ои печутобхeрдаи таносулb аз 30 то 70-см-ро ташкил мекунад.
Дар таркиби як нутфадон 300-400 адад найча[ои печутобхeрдаи таносулb
мавxуданд. Найча[ои печутобхeрдаи таносулb дар наздикии миёнадевори нутфадон
ба [амдигар наздик шуда, найча[ои ростро ба вуxуд меоранд. Ин найча[ои рости
нутфадон дар дохили миёнадевори нутфадон ба найча[ои тeршакли нутфадон пайваст мешаванд. Аз rисми охири найча[ои тeршакли нутфадон 10-12 найча[ои нутфабарори нутфадон оuоз меёбанд. Ин найча[ои нутфабарори нутфадон ба найи зоиди нутфадон кушода мешаванд.
Rабати девори найчаи пемутобхeрдаи таносулb пардаи аслиро ба вуxуд меорад. Пардаи аслии найчаи печутобхeрдаи таносулb аз дохилаш бо [уxайра[ои
xинсии xавон рeйкаш мебошад. Ин [уxайра[ои xинсии xавон дар сат[и дохилии
uишои асосb xойгир шудаанд. Uишои асосb 80 нм uафсb дорад. Дар сат[и берунии
uишои асосb rабати асосb xойгир шудааст. Ин rабатро rабати дохилии бе[уxайра
меноманд. Rабати асосb дар байни uишои асосb ва [уxайра[ои мушаки суфта
xойгир мебошад. Rабати асосb аз тор[ои шилмди[анда иборат аст. Аз берун найча[ои печутобхeрдаи таносулb бо бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок и[ота
шудааст.
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Наrшаи 258. Сохти нутфадон. 1 - сафедпарда: 2 - рагпарда: 3 - найчаи печутобхeрдаи таносулb;
4 – [уxайра[ои [ормон[осилкунанда ([уxайра[ои Лейдиг).

Дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки байни найча[ои
печутобхeрдаи таносулb мeйраг[о ва зулолараг[о мавxуданд, ки мубодилаи модда[оро дар байни хун ва [уxайра[ои xинсии xавон таъмин мекунанд. Дар байни
мeйраг[о ва [уxайра[ои xинсии xавон монеае мавxуд аст, ки ин монеаро монеаи
гематотестикулярb меноманд.
Дар байни [уxайра[ои xинсии xавон [уxайра[ои ниго[доранда (сустеносит[о) xойгир шудаанд. Ин ду навъи [уxайра[о аз xи[ати сохт ва вазифа ба [амдигар зич алоrаманд [астанд. {уxайра[ои ниго[доранда а[ромшакл мебошанд. Ядрои
он[о шакли муайян надоранд. Дар баъзе rисм[ои ядро чин[о мавxуданд. Ядрочаи
[уxайра[ои ниго[доранда аз се rисм (аз ядроча ва ду хроматини назди ядроча) ибо-
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рат аст. Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[ои ниго[доранда [амаи узввора[о (органоид[о) мавxуданд.
Дар сат[и па[луии [уxайра[ои ниго[доранда фурeхамида[ои халиxмонанд
мавxуданд, ки дар он фурeхамида[о, [уxайра[ои xинсии xавони та[сисёбанда xой
гирифтаанд. {уxайра[ои ниго[доранда [уxайра[ои xинсии xавонро бо uизо таъмин
мекунанд. Uайр аз ин, [уxайра[ои ниго[доранда [уxайра[ои xинсии xавонро аз [ар
гуна модда[ои за[рнок му[офизат мекунанд. {уxайро[ои ниго[доранда rобилияти
фурeбарb доранд.
{уxайра[ои xинсии нобудшударо фурe мебаранд ва ба воситаи лизосома[ои
худ он [уxайра[ои фурeбурдаро [ал мекунанд. {уxайра[ои ниго[доранда аз худ
сафедаи алоrамандкунанда хориx мекунанд, ки ин сафеда [ормони xинсии мардонаро то ба нутфатидахо бурда мерасонад. {уxайра[ои нигохдоранда дар сатхи озодашон дарроки [ормони тестостерон[искунанда доранд. Ду навъи [уxайра[ои ниго[дорандаро фарr мекунанд: [уxайра[ои сафедчатоб ва [уxайра[ои тираранг.
{уxайра[ои сафедчатоб омили боздории [ормони [авасмандкунандаи [убобча[оро
[осил мекунанд. {уxайра[ои ниго[дорандаи тираранг омиле [осил мекунанд, ки
таrсимшавии [уxайра[ои xинсиро метезонад.
НУТФАОФАРB
Ба вуxуд омадани [уxайра[ои xинсии мардона – нутфа[оро нутфаофарb меноманд. Нутфаофарb дар rабати сат[и дохилии девори найча[ои печутобхeрдаи
таносулb ба амал меояд. Нутфаофарb аз чор давр (таrсимшавb, афзоиш, расиш ва
шаклофарb) иборат аст (наrшаи 259). Дар даври таrсимшавb [уxайра[ои xинсии
xавон (нутфагони[о) таrсим мешаванд. Дар даври афзоиш нутфагони[о таrсим нашуда, ба нутфасит[ои тартиби якум та[сис меёбанд.
Дар даври афзоиш нутфасит[о [аxман калон мешаванд ва ба таrсимшавии
якуми мейозb дохил мешаванд. Мархалаи профазаи таксимшавии якуми мейозb дарозмуддат буда, дар навбати худ аз 5 мар[ала (лептотена, зиготена, пахитена, диплотена ва диакинез) иборат аст. Пеш аз мар[алаи профазаи таrсимшавии якуми
мейозb дар нутфасит[ои тартиби якум даври тавлифи сафеда[о (давраи S) мегузарад, ки дар натиxа дучандшавии миrдори КНД ба амал меояд.
Ин даврро даври моrабли лептотена меноманд. Дар мар[алаи лептотена хромосома[о ба монанди ришта[ои борик наuз намудор мешаванд. Дар мар[алаи зиго-
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тена хромосома[ои [амшабе[ xуфт-xуфт xоигир шуда, вирса (ген)-[ои худро байни
[амдигар иваз мекунанд. Дар натиxаи печутобхeрдани xуфти хромосома[ои [амшабе[ хромосома кeто[ ва uафс мешавад, ки ин мар[аларо мар[алаи пахитена меноманд. Хромасома[ои [амшабе[ бо сат[и дарозии худ байни якдигар зич
алоrаманд мебошанд. Дар мар[алаи пахитена дар [уxайра[ои xинсии одам 23 xуфт
хромасома[о ба вуxуд меоянд.
Дар мар[алаи диплотена хромосома[ои [амшабе[ xуфт-xуфт xойгиршуда аз
[амдигар xудо мешаванд. {ар як хромасомаи xудошуда аз ду хроматид иборат аст.
Пас аз ин хромосома[о печутобхeрда, xисмча[ои кeто[и гуногуншакл ба вуxуд
меояд, ки он[оро тетрада меноманд. Азбаски [ар як тетрада аз ду хромосома пайдо
шудааст, миrдори тетрада[о нисбат ба миrдори аввалаи хромосома[о ду маротиба
камтар мебошанд. Яъне дар таркиби ядрои [уxайраи xинсии одам 23 адад тетрад
мавxуд аст. Дар мар[алаи диакинез хромосома[о печутобхeрда, боз uафстар мешаванд. Баъди ин мар[ала [уxайра ба мар[алаи метафазаи таrсими якуми мейозb (ё ин
ки таrсимшавии якуми даври расиш) дохил мешавад. Дар ин мар[ала хромосома[о
дар маркази [уxайра xойгир мебошанд.
Дар мар[алаи анафаза [ар як хромосома вирсаи худро иваз карда, ба rутб[ои
муrобили [уxайра [аракат мекунанд. Дар мар[алаи телофаза дар натиxаи
таrсимшавb аз як [уxайраи модарb ду [уxайраи духтарb ба вуxуд меояд, Яъне ду
нутфосити тартиби дуюм [осил мешавад, ки шумораи хромосомаи он [уxайра[о
тоr (гаплоидb) мебошад. Дар [уxайра[ои xинсии одам шумораи хромосома[о 23
ададро ташкил мекунад.
Таrсимшавии дуюми даври расиш баъди ба охир расидани таксимшавии
якуми даври расиш фавран ва [амчун таrсимшавии митозb ба амал меояд, ки дар ин
ваrт зиёдшавии хромосома[о мушо[ида намешавад. Дар мар[алаи анафазаи
таrсимшавии дуюми даври расиш диада[ои нутфасит[ои тартиби дуюм аз [амдигар
xудо шуда, ба монада[о ё ин ки ба хроматида[ои ало[ида табдил меёбанд. Пас ин
хроматида[ои ало[ида ба кутб[ои муrобил равон мешаванд.
Дар натиxаи таrсимшавb шумораи монада[ои нутфатида[о ба шумораи диад[о баробар мемонад, яъне шумораи хромосома[о гаплоидb мебошад. Нутфасит[ои тартиби дуюм нисбат ба нутфасит[ои тартиби якум андозаи хурдтар доранд.
{амин тавр, дар натиxаи таrсимшавb аз як [уxайраи xинсии xавон (нутфагонb) чор
нутфатида [осил мешавад, ки шумораи хромосома[ояшон гаплоидb мебошанд.
Нутфатида[о дигар таrсим намешаванд, лекин дар натиxаи бозсозии мураккаб ба
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нутфаи болиu табдил меёбанд. Чунин табаддулот дар мар[алаи чорум, яъне дар даври шаклофарb ба амал меояд.

Наrшаи 259. Нутфаофарb. 1-VI – мар[ала[ои инкишофи [уxайра[ои xинсии мардона дар дохили
найча[ои печутобхeрдаи нутфадон; 1-бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки атрофи найчаи
печутобхeрдаи нутфадон; 2-uишои асосb; 3-[уxайра[ои ниго[доранда; 4-нутфагонb; 5нутфасит[ои тартиби якум; 5а-[уxайра[о дар мар[алаи пахитена; 5б-[уxайра[о дар мар[алаи
моrабли лептотена: 5в-[уxайра[о дар мар[алаи лептотена; 5г- [уxайра[о дар мар[алаи диплотена:
5д-[уxайра[о дар мар[алаи зиготена; 5е-нутфасит[ои таrсимшавандаи тартиби якум; 6нутфасит[ои тартиби дуюм; 7 – нутфатида[о дар мар[ала[ои гуногуни инкишоф (а. б. в. г).

Нутфатида[о [уxайра[ои доирашакли хурд мебошанд ва он[о ядрои калон
доранд. {ангоми ташаккулёбb нутфатида[о дар rисми озоди [уxайра[ои ниго[доранда xамъ мешаванд. Дар ин ваrт моддаи ядрои нутфатида[о зич шуда, ядрояшон па[нак мешаванд. Дар нутфатида[о дастго[и Голxи ва маркази [уxайра дар
наздикии ядро xойгир мебошанд. Раванди шаклофарии нутфа аз зичшавии
uурушача[ои акробластии назди дастго[и Голxи оuоз меёбад. Дар оянда андозаи акробласт калон шуда, [амчун куло[ ядроро аз берун мепушонад. Дар маркази акробласт xисмча[о зич шуда та[сис меёбанд.
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Маркази [уxайра аз ду сентриола[о иборат аст, ки ба тарафи гарданаки нутфатида [аракат карда, яке аз ин сентриола[о дар аrиби ядро xойгир шуда, сентриолаи дигар ба ду rисм таrсим мешавад. Аз яктои ин сентриола[о rамчинаки нутфа ба
вуxуд меояд. Сентриолаи дуюмин [алrашакл шуда, дар rисми пайвастшаваи
rамчинак бо rисми миёнаи нутфатида xойгир мешавад. {ангоми пайдошавии
rамчинак ситоплазмаи нутфатида аз сат[и болои ядро о[иста-о[иста ба тарафи
rисми пайвастшавии rамчинак ба пайкари [уxайра [аракат мекунад.
Митохондрия[о ба таври морпеч (спиралмонанд) дар байни сентриолаи ба
сараки нутфа наздик ва сентриолаи [алrашакли ба rамчинак наздикбуда xойгир
шудаанд. {ангоми ба нутфа мубаддал шудани нутфатида ситоплазмаи нутфатида аз
[ад зиёд тахфиф меёбад (наrшаи 260). Дар минтаrаи сараки нутфа ситоплазма
тан[о акросомаро и[ота мекунад. Як rисми ситоплазмаи нутфатида[о аз пайкари
нутфатида[о xудо шуда, ба ковокии найча[ои печутобхeрдаи таносулb меафтанд ва
[уxайра[ои ниго[доранда он rисми xудошударо фурe мебаранд.
{уxайра[ои ниго[доранда rобилияти луоб[осилнамоb доранд, ки он луоб
сат[и дохилии найча[ои печутобхeрдаи таносулиро намнок мекунад. Як миrдори
он луоб бо нутфа[о омехта шуда, бо [амро[ии нутфа[о аз дохили найча[ои
печутобхeрдаи нутфадон бароварда мешавад. Xараёни нутфаофарb ба таври
мавxмонанд дар дохили найча[ои печутобхeрдаи таносулии нутфадон таrрибан 75
шабонарeз давом мекунад.

Наrшаи 260. Даври шаклофарb. I-нутфатида; II-VII-мар[ала[ои шаклофарии нутфа: 1-дастго[и
Голxи; 2-акробласт; 3-зоиши акросомb: 4-митохондрия; 5-ядро: 6-сентриола; 7-сентриолаи ба сарак
наздик; 8-сентриолаи ба rамчинак наздик; 9-найи акронема; 10-[алrа; 11-микронайча[о; 12-гарданак;
13-rисми xойгиршавии митохондрия[о; 14-rамчинак; 15-[уxайраи ниго[доранда.

{ангоми дар организми одам нарасидани uизо, витамин[о, таъсири нури
рентгенb ва за[ролудшавии организм дар нутфадон нутфаофарb суcт мешавад, ё ин
ки тамоман rатъ мегардад.
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Дар ваrти нутфадон аз ковокии шикам ба нутфахалта нафаромадан (муддати
зиёд дар му[ити [арорати баланд будан) ва дар [олати табларзаи дарозмуддат [ам
дар нутфадон нутфаофарb суст мешавад, ё ин ки нутфаофарb тамоман rатъ мегардад. Пас аз бар[ам хeрдани омил[ои осебрасон баъзан xараёни нутфаофарb аз
[исоби [уxайра[ои чуrуртар xойгиршудаи бофтаи нутфаофар барrарор мешавад.
{ангоми таъсири омил[ои осебрасон ба нутфадон [уxайра[ои ниго[доранда ва
[уxайра[ои дар байни найча[ои печутобхeрдаи таносулb xойгиршуда, ки он[оро
гландулосит[о меноманд, осеб намебинанд. Баръакс ин [уxайра[о [аxман калон
мешаванд.
Гландулосит[о [уxайра[ои [аxман калон буда, доирашакл ё бисёркунxа мебошанд. Дар пиронсолb дар ситоплазмаи гландулосит[о иштимолоти рангофар
(пигмент) xамь мешавад. Гландулосит[о [ормони xинсии мардона - тестостерон
[осил мекунанд.
МАXРОГО{{ОИ МОЕИ МАНИБАРОРАНДА
Маxрого[[ои моеи манибароранда аз найча[ои таносулb ва найча[ои зоиди
нутфадон иборат аст, ки аз дохили он[о моеи манb ба тарафи найи
пешобхориxкунанда [аракат мекунад.
Маxрого[[ои моеи манибароранда аз найча[ои таносулии рости нутфадон
сар шуда, ба найча[ои тeршакли нутфадон кушода мешаванд, ки дар таркиби миёнадевори нутфадон xойгиранд. Аз ин найча[ои тeршакли нутфадон 12-15 найча[ои
печутобхeрдаи моеи манибароранда оuоз меёбанд, ки ба маxрого[и зоиди нутфадон, ки дар rисми сараки зоиди нутфадон xойгир аст, кушода мешаванд.
Маxрого[и зоиди нутфадон якчанд маротиба байни худ печутоб хeрда, пайкари
зоиди нутфадонро ба вуxуд меорад ва дар rисми аrиби зоиди нутфадон ба
маxрого[и рости моеи манибароранда васл мешавад.
Маxрого[и рости моеи манибароранда аз тарафи баромадго[и нуфтахалта
боло баромада, дар наздикии uадуди олоти таносул ба найи пешобхориxкунанда
кушода мешавад.
Тамоми маxрого[[ои моеи манибароранда сохти умумb дошта, аз луобпарда,
мушакпарда ва аз пардаи адвентитсb ташкил шудаанд. {уxайра[ои бофтаи
рeйпeшкунандаи луобпардаи маxрого[[ои моеи манибароранда rобилияти
тарашшe[от[осилнамои доранд.
Бофтаи рeйпeшкунандаи найча[ои рости нутфадон аз як rабат [уxайра[ои
маншурb (призмашакл) иборат аст.
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Бофтаи рeйпeшкунанда дар луобпардаи найча[ои тeршакли нутфадон аз як
rабат

[уxайра[ои

мукааб

ва

пулакчашакл

иборат

мебошад.

Бофтаи

рeйпeшкунандаи найча[ои моеи манибарорандаи зоиди нутфадон аз як rабат
[уxайра[ои

маншурии

мижгонакдор

ва

[уxайра[ои

мукаабшакли

тарашшe[от[осилкунанда иборат аст, ки [ангоми ихроxи тарашшe[от rисми озоди
он [уxайра[о вайрон шуда, пас аз ихроxи тарашшe[от он rисми вайроншуда аз нав
барrарор мешавад.
Дар rабати девори найи зоиди нутфадон [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунанда
дар як rабат дуrатора xойгир шудаанд (наrшаи 261).

Наrшаи 261. Сохти девори найи зоиди нутфадон. 1-найи зоиди нутфадон; 2-маxрого[и моеи
манихориxкунанда; 3- бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок бо раги хунгард.

Дар таркиби бофтаи рeйпeшкунандаи найи зоиди нутфадон дар сат[и uишои
асосb [уxайра[ои ёвар ва [уxайра[ои маншурb, ки дар сат[и озодашон мижгонак
доранд, xойгир шудаанд. {уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи найи зоиди нутфадон дар [осилшавии моеи манb иштирок мекунанд.
Моеи манb бо нутфа[о омехта шуда, барои аз маxрого[[о гузаштани нутфа[о шароит фаро[ам меоварад. Uайр аз ин, аз моеи манb пардаи ма[ин (гликокаликс) [осил мешавад, ки [ар як нутфаро аз берун мепeшонад. Найи зоиди нутфадон
анбори моеи манb мебошад, чунки дар дохили он моеи манb xамъ мешавад. {ангоми аз пардаи ма[ин озод шудан (дар даромадго[и узви таносули зан[о) нутфа[о
фаъол мешаванд. Дар таркиби rабати девори маxрого[[ои моеи манибароранда
[уxайра[ои мушаки суфта [алrашакл xойгир шудаанд ва дар натиxаи кашишхeрии
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он [уxайра[о моеи манb аз як rисми маxрого[и моеи манибароранда ба rисми дигари он мегузарад.
Найи зоиди нутфадон моеи маниро ба маxрого[и моеи манибароранда мегузаронад. Мушакпардаи маxрого[и моеи манибароранда аз се rабат [уxайра[ои мушаки суфта ташкил шудааст (наrшаи 262).
{уxайра[ои мушаки суфтаи rабат[ои дохилb ва берунb ба таври тулонb ва
rабати мобайни [алrашакл xойгир шудаанд. Дар байни rабат[ои мушакпарда
[уxайра[ои асаб xойгир шудаанд. Дар луобпардаи найи зоиди нутфадон чин[о
мавxуданд. Найи зоиди нутфадон аз берун бо пардаи адвентитсb пушида шудааст.
Найи зоиди нутфадон бо [убобча[ои нутфаxамъкунанда пайваст мешавад. Аз
rисми поёни [убобча[ои нутфаxамъкунанда найи моеи манихориxкунанда оuоз
меёбад. Найи моеи манихориxкунанда аз таркиби uадуди олоти таносул гузашта, ба
найи

пешобхориxкунанда

кушода

мешавад.

Мушакпардаи

найи

моеи

манихориxкунанда нисбат ба мушакпардаи найи моеи манигузаронанда сустар инкишоф ёфтааст. Пардаи берунии найи моеи манихориxкунанда бо бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки uадуди олоти таносул пайваст шудааст.

Наrшаи 262. Сохти rабати девори мачрого[и моеи манибароранда. 1-луобпарда (бофтаи
рeйпeшкунанадаи якrабатаи дуrатора бо лав[ачаи аслb): 2 -мушакпарда (rабати дохили - тeлонb);
3-rабати мобайни-[алrашакл: 4-rабати беруни - тулонb; 5-рeйпарда (пардаи адвентитсb); 6-тор[ои
асаб.

Бо хун ва тор[ои асаб таъминшавии нутфадон. Нутфадон ба воситаи хуни шоха[ои шараёни дохили нутфадон бо uизо таъмин карда мешавад. Шараёни нутфадон
ба нутфадон дохил шуда, ба шараёнча[о ва баъд ба мeйраг[о таrсим мешаванд.
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Мeйраг[о аз дохили бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки байнидеворча[ои
нутфадон гузашта, ба дохили [иссача[ои нутфадон мегузаранд ва [ар як найча[ои
печутобхeрдаи таносулиро и[ота мекунанд. Дар атрофи ин мeйраг[о гландулосит[о
xойгир шудаанд.
Тор[ои асаби вуддb (симпатикb) ва наздивуддb (парасимпатикb) бо [амро[ии раг[ои хунгард ба таркиби нутфадон дохил мешаванд. Дар таркиби нутфадон
даррок[ои зиёде мавxуданд. Xунба[ое, ки ба нутфадон дохил мешаванд, ба
таrсимшавии

[уxайра[ои

xавони

таносулb

ва

ба

фаъолияти

тарашшe[от[осилнамоии гландулосит[о таъсир мерасонанд. Асосан фаъолияти
нутфадон ба воситаи [ормони гонадотропини [иссаи пеши [ипофиз танзим карда
мешавад.

Таuйироти синнусолии нутфадон. Вазифаи нутфаофарии нутфадон дар синни
то ба балоuатрасии кeдакон оuоз меёбад. Лекин дар кeдакон нутфаофарb дар давраи
саршавии нутфаофарb боздошта мешавад. Пас аз ба балоuат расидани писарбача[о
нутфаофарb пурра ба охир мерасад. Дар нутфадони тифлон найча[ои таносулb аз
[уxайра[ои xавони таносулb ва [уxайра[ои ниго[доранда иборат буда, ковокb надоранд. {амин тавр, сохти найча[ои таносулb то 4-солагии кeдакон боrb мемонад.
Дар синни 7-8-солагии писарбача[о дар найча[ои таносулb, ковокb пайдо мешавад.
Дар дохили найча[ои таносулb нутфадони писарбача[ои 9-10-сола миrдори нутфагони[о зиёд мешаванд ва нутфасит[ои тартиби якум пайдо мешаванд, ки ин аз
мар[алаи афзоиши нутфаофарb ша[одат меди[ад.
Дар синни 10-15-солагии писарбача[о дар нутфадони он[о печутобхeрии найча[ои таносулb ба амал меояд, ки дар rабати девори он найча[о нутфасит[ои тартиби якуму дуюм ва [атто нутфатида[о пайдо мешаванд. Дар ин синну сол дар
rабати девори найча[ои таносулb [уxайра[ои ниго[доранда пурра тахсис меёбанд.
Дар писарбача[ои 12-14-сола маxрого[[ои моеи манибароранда ва найи зоиди нутфадон пурра инкишоф меёбанд ва дар нутфадон[о [ормони тестостерон [осил
мешавад.
Дар синни 50-80-солагии мард[о таназзули нутфадон ба амал меояд. Дар ин
синну сол нутфаофарb суст мешавад ва дар таркиби нутфадон бофтаи
пайваcткунандаи нахдори ковок uафс мешавад. Дар пиронсолb бофтаи нутфа[осилкунандаи найча[ои таносулb пажмурда мешавад ва дар гландулосит[о
таuйироти таназзулёбанда ба амал меояд. Дар натиxаи кам [осил шудани [ормони
тестостерон, ки ба uадуди олоти таносул таъсир мерасонад. Дар таркиби uадуди
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олоти таносул ва rисман дар узв[ои таносулии беруна низ таuйироти таназзулёбанда ба вуxуд меояд. Дар пиронсолb дар таркиби ситоплазмаи гландулосит[о моддаи
рангофар (пигмент) xамъ мешавад.

UАДУДИ ОЛОТИ ТАНОСУЛ
Uадуди олоти таносул (простата) узви мушакию тарашшe[от[осилкунанда
мебошад. Uадуди олоти таносул rисми болоии найи пешобхориxкунандаро и[ота
кардааст, ки дар ин rисм ба rабати девори найи пешобхориxкунанда маxрого[[ои
uадуди олоти таносул кушода мешаванд.

Инкишоф. Uадуди олоти таносул дар синни 11-12-[афтагии инкишофи xанин
аз бофтаи рeйпeшкунандаи найи пешобхориxкунанда ва аз [уxайра[ои мезенхимb
ба вуxуд меояд. Аз [уxайра[ои мезенхимb бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок
ва бофтаи мушаки суфтаи uадуди олоти таносул [осил мешаванд. Аз бофтаи
рeйпeшкунанда бошад, rисми тарашшe[от[осилкунанда ва маxрого[[ои uадуди
олоти таносул инкишоф меёбанд.

Сохт. Uадуди олоти таносул uадуди сер[исса мебошад. Аз берун бо бофтаи
пайвасткунандаи нахдори зичb шаклнабастаи тунук и[ота шудааст. Дар таркиби
uадуди олоти таносул uадудча[ои ало[идаи сершумори луоб[осилкунанда xой доранд, ки маxрого[[ои он[о ба rабати девори найи пешобхориxкунанда кушода мешаванд. Uадудча[о се гурe[ро ташкил мекунад ва дар атрофи найи
пешобхориxкунанда xойгир шудаанд. Uадудча[ои гурe[и якуми хурдтарин дар таркиби луобпардаи найи пешобхориxкунанда xойгир шудаанд. Uадудча[ои гурe[и
дуюм дар таркиби бофтаи пайвасткунанда, ки найи пешобхориxкунандаро и[ота
мекунад, [алrашакл xойгир шудаанд.
Uадудча[ои гурe[и сеюм, ки он[оро uадуд[ои асосию аслии uадуди олоти таносул меноманд, rисми асосии узвро ташкил мекунанд. Uадуди олоти таносул аз
xи[ати сохт uадуди мураккаби шохадори [убобчашаклу найчашакл мебошад.
Rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуди олоти таносул аз [уxайра[ои маншурb
(призмашакл)-и луоб[осилкунанда, ки он[оро экзокриносит[о меноманд ва аз
[уxайра[ои [аxман хурди ёвар, ки дар байни экзокриносит[о xойгир шудаанд,
ташкил шудааст.
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Маxрого[[ои байни[иссавb пеш аз он, ки ба маxрого[и пешобхориxкунанда
кушода шаванд, ковоки[ои шаклашон номуайянро доранд. Луобпардаи ин
маxрого[[о бо бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrатораи маншурb рeйкаш шудаанд.
Дар байни rисм[ои тарашшe[от[осилкунандаи uадуди олоти таносул бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок ва [уxайра[ои мушаки суфта xойгиранд, ки uадудро ба
[иссача[о таrсим мекунанд. {ар як [иссачаи uадуди олоти таносул бо [уxайра[ои
мушаки суфта, ки тулонb ва [алrашакл xойгиранд, и[ота шудаанд. {ангоми кашиш
хeрдани [уxайра[ои мушаки суфта тарашшe[от аз rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуд ба маxрого[[о мегузарад.
Дар

rисми

кушодашавии

найи

нутфахориxкунанда

ба

найи

пешобхориxкунанда дар uадуди олоти таносул теппачаи таносулb xойгир шудааст.
Теппачаи таносулb аз берун бо бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи таuйирёбанда
рeйпeш шудааст. Пайкари теппачаи таносулb аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори
ковок, ки дар таркибаш нах[ои чандирии зиёде доранд ва аз [уxайра[ои мушаки
суфта ташкил шудааст. Теппачаи таносулb rобилияти [ассосb дорад, чунки дар
таркиби он тор[ои асаби бисёре мавxуданд. {ангоми ба барангезиш омадани
uадуди олоти таносул [аxми теппачаи таносули калон мешавад ва намегузорад, ки
моеи манb ба пешобдон гузарад. Дар rисми аrиби теппачаи таносулb бачадончаи
uадуди олоти таносул xойгир шудааст.
Uадуди олоти таносул вазифа[ои гуногунро иxро мекунад. Uадуди олоти таносул тарашшe[от [осил мекунад, ки он моеи маниро суюr мекунад. Uайр аз ин,
uадуди олоти таносул боз моддаи фаъоли биологb [осил мекунад. Фаъолияти
uадуди олоти таносул аз [ормони тестостерони нутфадон вобаста мебошад, чунки
[ангоми ахта намудан, uадуди олоти таносул маълул мешавад, яъне вазифаи худро
дигар иxро карда наметавонад. {ангоми бурида гирифтани uадуди олоти таносул
дар нутфадон нутфаофарb ва [осилшавии хормони тестостерон суст мешавад.
Uадуди олоти таносул ба хипоталамус таъсир расонида, ба та[сисёбии xинси мард
шароит фаро[ам меорад. Uадуди олоти таносул боз омиле [осил мекунад, ки инкишофи тар[ои асабро метезонад.

Таuйирот[ои синнусолии uадуди олоти таносул. Фаъолияти uадуди олоти таносул дар довоми тамоми [аёти одам таuйир меёбад. Масалан: rисми
тарашшe[от[осилкунандаи uадуди олоти таносули кeдакон аз [уxайра[ои мукаабшакл ташкил шудааст. Бофтаи пайвасткунанда даста[ои гафсеро ба вуxуд меоранд,
ки он даста[о ба самти маxрого[[о равонанд ва rисми тарашшe[от[осилкунандаи
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uадудро зиx и[ота кардаанд. Дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи uадуди олоти таносули кeдакон [уxайра[ои мушаки суфта нисбатан кам мавxуданд, лекин тор[ои
шилмди[анда ва [уxайра[ои фибробласт бисёранд.

Наrшаи 263. Сохти uадуди олоти таносули одам. 1-rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуд;
а-[уxайра[ои тарашшe[от[осилкунанда; б-лав[ачаи аслb; 2-xисмчаи сахт; 3-санги дохили uадуд
(конкремент[о); 4-шeъбаи пайвасткунанда: 5-ковокии uадуд; 6-бофтаи пайваткунандаи байни [иссача[о; 7-тор[ои мушаки суфта.

Аз синни 20-солагb то 35-солагb – [уxайра[ои тарашшe[от[осилкунандаи
rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуди олоти таносул маншурb мебошанд ва
тарашшe[оти бисёр [осил мекунанд (наrшаи 263). Дар синну соли xавонмардb дар
таркиби uадуди олоти таносул rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуд нисбатан ба
бофтаи

пайваскунанда

бартарb

дорад.

Дар

ситоплазмаи

[уxайра[ои
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тарашшe[от[осилкунанда [осилшавии гликоген, гликозаминогликан[о ва сафеда[о
зиёд мешавад. Аз синни 35-солагb то 60-солагb баъзе [иссача[ои uадуди олоти таносул маълул мешаванд ва дар атрофи rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуди
олоти таносул бофтаи пайвасткунанда зиёд шуда зич xойгир мешавад. {уxайра[ои
тарашшe[от[осилкунанда, ки маншурb мебошанд, ба [уxайра[ои мукаабшакл табдил меёбанд. Дар ковоки[ои rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуди олоти таносул xисмча[ои сахт пайдо мешаванд.
СИЛСИЛАИ (СИСТЕМАИ) ТАНОСУЛИ ЗАНОНА
Ба силсилаи таносули занона тухмдон[о ва узв[ои таносулии ёрирасон (тухмро[а[о, бачадон, ма[бал ва узв[ои таносулии берунb) дохил мешаванд.

Тухмдон[о. Тухмдон[о (узви xуфт мебошанд) вазифа[ои тухм[уxайраофарb, [осил намудани [ормон[ои эстроген ва прогестеронро иxро мекунанд.

Инкишоф. Та[сиси тухмдон[о нисбат ба та[сиси нутфадон[о як rадар дертар
дар охир[ои синни 7-8-[афтагии инкишофи xанин ба амал меояд. {ангоми инкишофёбии тухмдон[о дар rисми поёни гурда[ои ибтидоb [уxайра[ои мезенхимb тез-тез
таrсим мешаванд. Дар [амин ваrт rисм[ои озоди найча[ои ибтидоb ва танобак[ои
таносули тахфиф ёфта, найи мезонефралb маълул мешавад. Аз най[ои
наздимезонефралb тухмро[а[о ба вуxуд меоянд. Rисм[ои пеши тухмро[а[о
rифмонанд васеъ шуда, тухмдон[оро и[ота мекунанд. Rисми поёни най[ои
наздимезонефралb якчоя шуда, бачадон ва ма[балро ба вуxуд меоранд. Дар синни
5-8-[афтагии инкишофи xанин тухмдон[о аз моддаи rишрb иборат буда, моддаи
маuзии тухмдон[о баъдтар пайдо мешавад. {уxайра[ои мезенхимии байни танобак[ои таносулb тез-тез таrсим шуда, танобак[ои таносулро ба [убобоча[ои
ибтидоb табдил меди[анд.
Дар синни 3-мо[агии xанин rариб нисфи овогоний[о ба овосит[ои тартиби
якум табдил меёбанд (ин мар[аларо даври хурди афзоиш меноманд). Овосит[ои
тартиби якум то синни ба балоuатрасb дар ин мар[ала бетаuйир мемонанд. {ангоми
ба балоuат расидани духтар[о, овосит[ои тартиби якум ба даври калони афзоиш мегузаранд. Дар ваrти таваллуд шудани тифл шумораи овогоний[о кам мешаванд, ки
[амаги 4-5 фоизро ташкил мекунанд. Дар ин ваrт шумораи умумии [уxайра[ои
xинсии занона 300 000 - 400 000 ададро ташкил мекунад. Моддаи маuзии тухмдон[о
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аз маводи гурдаи ибтидоb инкишоф меёбад. {ангоми ба балоuат расидани духтар[о
тухмдон[ои он[о ба [ормон[осилнамоb шурeъ мекунанд.

Сохти тухмдон. Тухмдон аз берун бо сафедпарда и[ота шудааст. Сафедпарда
аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори зичи шаклнабаста иборат аст. Аз берун сафедпардаро як rабат [уxайра[ои пeлакчашакл (мезотелb) рeйпeш кардаанд (наrшаи
264). Дар зери сафедпарда моддаи rишрb ва дар зери моддаи rишрb моддаи маuзb
xойгир мебошад.
Моддаи rишрии тухмдон аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок, ки дар
таркибаш [убобча[ои xавон, [убобча[ои афзоишёбанда ва [убобча[ои болиu
xойгиранд, иборат мебошад.

Наrшаи 264. Сохти тухмдон. 1-[уxайра[ои мезотелb; 2-сафедпарда; 3-моддаи rишрb; 4-[убобча[ои
xавон; 5-[убобча[ои инкишофёбанда; 6-[убобчаи Граф; 7-моеи дохили [убобчаи Граф;
8-тухм[уxайра; 9-[убобчаи Графи бе тухм[уxайра; 10-xисми зард; 11-xисми зарди инсидотb;
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12-моддаи маuзb; 13-бофтаи пайвасткунанда бо раг[ои хунгард.

{убобча[ои xавон аз овосит ва аз як rатор [уxайра[ои па[ни бофтаи
рeйпeшкунанда иборат аст. Дар ваrти афзоиш намудани [убобча[о андозаи
[уxайра[ои xинсb низ калон мешаванд. {убобча[ои афзоишёбанда аз овосит (ки
дар сат[и атрофаш пардаи шафоф дорад) ва аз 1-2 rабат [уxайра[ои мукаабшакли
бофтаи рeйпeшкунанда ташкил шудаанд. {убобча[оеро, ки аз овосит, пардаи шафоф иборат буда, дар атрофашон якчанд rабат [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунанда
доранд, [убобча[ои аввалин меноманд.
Бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок дар атрофи [убобча[ои афзоишёбанда о[иста-о[иста зич шуда, пардаи берунии [убобча[оро ташкил мекунад. Минбаъд
дар [убобча[ои афзоишёбанда [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунанда тез-тез таrсим
шуда, бисёрrабата мешаванд ва аз худ тарашшe[от хориx мекунанд, ки дар таркиби
он тарашшe[от [ормони эстроген мавxуд аст. {ангоми ба [амдигар якчоя шудани
rатра[ои тарашшe[от овосит дар як тарафи дохили [убобчаи Граф xойгир мешавад,
ки он rисмро теппачаи тухм[уxайраниго[доранда меноманд. Ингуна [убобча[оро
[убобчаи Граф меноманд.
Дар [амин маврид ба дохили бофтаи пайвасткунандаи атрофи [убобчаи Граф
раг[ои хунгарди зиёде дохил шуда, бофтаи пайвасткунандаи нахдори атрофи
[убобчаи Графро ба ду rабат (rабат дохилb ва берунb) xудо мекунанд. Дар атрофи
раг[ои хунгарди rабати дохили [уxайра[ои интерститсb xойгир шудаанд. Rабати
берунb аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори зич ташкил шудааст. {уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаро, ки овосит[оро дар таркиби [убобчаи Граф и[ота кардаанд,
куло[и рахшон меноманд.
{уxайра[ои куло[и рахшон, ки овоситро и[ота кардаанд, шоха[ои дарозе
доранд, ки ин шоха[о аз таркиби пардаи рахшон гузашта, то ба сат[и берунb овосит
рафта мерасанд. Овосит ба воситаи ин шоха[о аз [уxайра[ои куло[и рахшон uизо
мегиранд. Дар натиxаи дар дохили [убобчаи Граф баланд шудани фишор, [убобчаи
Граф ба тарафи сафедпардаи тухмдон [аракат мекунад. {ангоми ба сафедпарда наздик шудани [убобчаи Граф пардаи [убобчаи Граф ва сафедпарда тунук шуда, [ар
ду парда медаранд ва овосит бо [амро[ии куло[и рахшон аз тухмдон мебарояд, ки
ин равандро тухмпазиш меноманд. Дар байни [убобча[ои тухмдон, [убобча[ое низ
вомехeранд, ки дар таркибашон овосит надоранд, ингуна [убобча[оро xисми зарди
инсидодb меноманд. Ингуна xисм[ои зард дар мархала[ои гуногуни афзоиши
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[убобча[о ([ангоми таъсири омил[ои дохилb ва берунb дар дохили [убобча овосит
нобуд мешавад) ба амал меояд.
Моддаи маuзи тухмдон аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок ташкил
шудааст, ки аз таркиби он тор[ои асаб ва раг[ои хунгард мегузаранд. Дар таркиби
моддаи маuзии тухмдон баъзан боrимондаи бандакча[ои найча[ои ибтидоb
вомехeранд.
ТУХМ{УXАЙРАОФАРB
Тухм[уxайраофарb [ам ба монанди нутфаофарb ба амал меояд, лекин он
баъзе хусусият[ои ба худ хос дорад. Мар[алаи якуми тухм[уxайраофариро даври
таrсимшавии овогони[о меноманд. Ин мар[ала дар тухмдони xанин ба амал меояд.
Мар[алаи дуюмро даври афзоиш меноманд. Ин мар[ала дар тухмдони духтар[ои ба
балоuат расида ва зан[о ба амал меояд. Мар[алаи сеюмро даври расиш ё болиuшавb
меноманд. Дар ин мар[ала овосити тартиби дуюм пайдо шуда, бо тухмпазиш ба
охир мерасад. Даври расиши тухм[уxайраофарb [ам чун даври расиши нутфаофарb
ду маротиба таrсимшавии пай дар пайро дарбар мегирад. Таrсимшавии дуюмин маротибаи [уxайра зуд баъди таrсимшави якумин бе мар[алаи интеркинез мегузарад,
ки дар натиxа шумораи хромосома[о дар [уxайра[о гаплоидb мешаванд. Дар ваrти
таrсимшавии якуми даври расиш овосити тартиби якум таrсим шуда, аз он овосити
тартиби дуюм ва xисмчаи на он rадар калони тахфифёбанда ба амал меояд. Овосити
тартиби дуюм тамоми моддаи зардиро ба худ xаббида гирифта чун овосити тартиби
якум [аxман калон меистад. Xисмчаи та[фифёбанда [уxайраи хурде мебошад, ки
ситоплазмаи на он rадар зиёд дорад. Дар натиxаи таrсимшавии дуюми даври расиш
овосити тартиби дуюм таrсим шуда, як тухм[уxайра ва xисмчаи дуюми тахфифёбандаро ба амал меорад. Xисмчаи тахфифёбандаи якум баъзан таrсим шуда, ду
[уxайраи хурдро ба вуxуд меорад. Дар натиxаи таrсимшавии овосити тартиби якум
як дона тухм[уxайра ва се дона xисмча[ои тахфифёбанда ба амал меояд. Дар
тухм[уxайраофарb мар[алаи чорум, яъне шаклофарb вуxуд надорад.

Тухмпазиш. Кафидани девори [убобчаи Граф ва сафедпардаи тухмдонро, ки
дар натиxа аз дохили тухмдон овосити тартиби дуюм ба ковокии шикам бароварда
мешавад, тухмпазиш меноманд. Ин раванд дар натиxаи аз [ад зиёд [осилшавии
[ормони лютропини [ипофиз ва ба тухмдон таъсир расонидани он ба амал меояд.
Ба кафидани девори [убобчаи Граф ва сафедпардаи тухмдон [ормони окситотсини
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[ипофиз ва ферменти гиалуронидазаю кислотаи гиалуроне, ки дар rабати девори
[убобчаи Граф мавxуд аст, низ таъсир мерасонанд.
Дар натиxаи кашшихeрии шилшила[ои rисми пеши тухмро[а овосити тартиби дуюм аз ковокии шикам ба дохили тухмро[а мегузарад ва дар дохили тухмро[а овосит боз як бори дигар таrсим шуда, ба мар[алаи расиш мегузарад, ки он
ба бордоршавb тайёр аст. Баъди аз дохили [убобчаи Граф баромадани овосит
[убобчаи Граф ба xисми зард табдил меёбад. Xисми зард узви муваrrатb мебошад.
Xисми зард [ангоми пайдошавb ва иxрои вазифа чор мар[аларо дар бар мегирад.
Мар[алаи якум ин таrсимшавии [уxайра[ои доначадор ва пайдошавии
раг[ои хунгард дар дохили xисми зард мебошад. Дар ин мар[ала [уxайра[ои
минтаrаи доначадор тез-тез таrсим мешаванд ва дар байни он [уxайра[о мeйраг[о
пайдо мешаванд. Мар[алаи дуюм мар[алаи таuйирёбии [уxайра[о ва [осилнамоии
тарашшe[от мебошад. Дар ин мар[ала [уxайра[ои минтаrаи доначадор [аxман калон шуда, дар ситоплазмаи он[о моддаи рангофари зард (лютеин) пайдо мешавад.
Xисми зард [аxман калон шуда, рангаш зардчатоб мешавад ва аз [амон ваrт сар
карда [ормони прогестерон [осил мекунад. Мар[алаи сеюмро мар[алаи нашъунамои xисми зард меноманд. Давомнокии мар[алаи сеюм гуногун мебошад.
Агар бордоршавb ба вуxуд наомада бошад, мар[алаи нашъунамои xисми
зард [амагb 12-14 шабонарeз давом мекунад. Дар он ваrт ин гуна xисми зардро
xисми зарди [айзбинb меноманд. Агар бордоршавb ба амал ояд, он xисми зардро
xисми зарди [омиладорb меноманд. Xисми зарди [омиладорb аз xисми зарди
[айзбинb бо дарозмуддати мар[алаи нашъунамо ва бо андозаи худ фарr мекунад.
Xисми зарди [омиладорb то таваллуд шудани тифл вазифаи [ормон[осилнамоии ([ормони прогестерон) худро иxро мекунад ва андозаи rутри он 5см-ро ташкил мекунад. Андозаи rутри xисми зарди [айзбинb 1-2-см-ро ташкил мекунад. Мар[алаи чорумро мар[алаи таназзули xисми зард меноманд. Ин мар[ала
пас аз таваллуд шудани тифл (барои xисми зарди [омиладорb) ё ин ки пас аз 12-14
шабонарeз пас аз пайдо шудани xисми зарди [айзбинb оuоз меёбад.
Дар ин мар[ала [уxайра[ои тарашшe[от[осилкунандаи xисми зард [аxман
хурд шуда, пажмурда мешаванд ва тахфиф меёбанд. Бофтаи пайвасткунандае, ки
дар маркази xисми зард мавxуд буд, таuйир ёфта uафс мешавад. Дар натиxаи ингуна
таuйирот[о xисми зард ба xисми сафед мубаддал мешавад ва дар оянда он xисми
сафед [ал шуда ноайён мешавад.
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Миrдори зиёди [убобча[о ба мар[алаи нашъунамо нарасида инсидод (атрезия) мешаванд, дар [убобча[ои инсидодшуда овосит вуxуд надорад, яъне овосит
нобуд шудааст, лекин дар дохили он [убобча[о пардаи рахшон боrb мемонад. Ин
гуна xисми зардро xисми зарди инсидодb меноманд. Xисми зарди инсидодb аз дигар навъ[ои xисми зард бо он фарr мекунад, ки дар дохилаш пардаи рахшон дорад.
Xисми зарди инсидодb [ам [ормон[ои xинсии занона [осил мекунанд, чунки дар
таркибаш [уxайрахои интерститсb мавxуд аст.
Нутфадон[о дар давоми фаъолияти худ бе танаффус [ормони xинсии мардона тестостерон [осил мекунанд. Тухмдон[о бошанд, [ормон[ои xинсии занона (эстроген ва прогестерон)-ро давра ба давра, ё ин ки бо новбат [осил мекунанд. Дар
пиронсолb дар тухмдон[о фаъолияти [ормон[осилнамоb суст шуда, дар охир он
rатъ мегардад ва ин таuйирот[о ба rатъшавии даври [айзбинb оварда мерасонад.
Аз дохили тухмдон[о раг[ои хунгарди шакли морпечдошта мегузарад, ки
он[о шоха[ои зиёде доранд. Дар ваrти афзоиши [убобча[ои инкишофёбанда,
[убобчаи Граф, кафидани [убобчаи Граф ва пайдошавии xисми зард, он раг[ои
хунгард мураккабтар xоигир мешаванд. Тор[ои асаби вуддb (симпатикb) ва назди
вуддb (парасимпатикb) ба таркиби тухмдон дохил шуда, [убобча[о ва xисм[ои зардро тeршакл мепечонанд. Uайр аз ин, дар дохили тухмдон[о даррок[ои зиёде низ
мавxуданд, ки ахборро аз тухмдон rабул карда, ба силсилаи асаби марказb

ме-

гузаронанд.

Тухмро[а[о. Тухмро[а[о ковокии шикамро бо бачадон алоrаманд мекунанд.
Ба воситаи тухмро[а[о тухм[уxайра[о ба тарафи бачадон [аракат карда, ба дохили
бачадон мегузаранд. {ангоми инкишофи xанин тухмро[а[о аз rисми боло ва миёнаи найи наздимезонефралb инкишоф меёбанд.

Сохти тухмро[а[о. Rабати девори тухмро[а[о аз луобпарда, мушакпарда ва
зардобпарда (наrшаи 265) ташкил шудааст. Луобпардаи тухмро[а[о чин[ои зиёде
доранд. Луобпардаи тухмро[а[о аз бофтаи рeйпeшкунандаи якrабатаи маншурb
(призмашакл) ва аз лав[ачаи аслии луобпарда, ки аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат аст, ташкил шудааст.
Дар таркиби бофтаи рeйпeшкунанда ду навъ [уxайра[о ([уxайра[ои
тарашшe[от[осилкунанда ва [уxайра[ои мижгонакдор) мавxуданд. {уxайра[ои
тарашшe[от[осилкунанда луоб [осил мекунанд, ки ин луоб сат[и дохилии луобпардаи тухмро[а[оро намнок мекунад ва барои аз дохили тухмро[а[о гузаштани
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тухм[уxайра ва xанини як[уxайравb шароит фаро[ам меоварад. {уxайра[ои маншурии мижгонакдор [ам (дар натиxаи [аракати мижгонак[о) барои гузаштани
тухм[уxайра ва xанини як[уxайравb аз дохили тухмро[а[о ёрb мерасонанд.

Наrшаи 265. Сохти девори тухмро[а. 1-чин[ои луобпарда; 2-бофтаи рeйпeшкунандаи маншурb
(призмашакл)-и мижгонакдор; 3-лав[ачаи аслии луобпарда; 4-мушакпарда (rабати дохилb[алrашакл ва rабати берунb-тулонb); 5-зардобпарда бо раг[ои хунгард.

Мушакпардаи тухмро[а[о аз ду rабат даста[ои [уxайра[ои мушаки суфта
иборат аст, ки rабати дохилb- [алrашакл ва rабати берунb - тулонb xойгир шудаанд. Сат[и берунии тухмро[а[о бо зардобпарда пeшонида шудааст. Rисми пеши ба
тухмдон наздик будаи тухмро[а[о rифмонанд васеъ буда дар атрофашон шилшила[о доранд. {ангоми тухмпазиш раг[ои хунгарди шилшила[ои тухмро[а[о [аxман
калон мешаванд ва rисми кифмонанди тухмро[а[о ба тухмдон[о наздик шуда, тухмдон[оро зич и[ота мекунанд. {ангоми ба дохили тухмро[а[о гузаштани
тухм[уxайра, бордоршавии он, пайдошавии xанини як[уxайравb ба амал меояд.

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

491

{уxайра[ои мушаки суфтаи мушакпардаи тухмро[а[о кашиш мехeранд ва xанин аз
як rисми тухмро[а ба rисми дигар ва дар охир ба дохили бачадон мегузарад.

БАЧАДОН
Бачадон узви мушакb мебошад ва дар дохили он тифл инкишоф меёбад.

Инкишоф. Бачадон ва ма[бал аз rисм[ои аrиби най[ои наздимезонефралb
дар xои ба [амдигар васлшавии он[о ба вуxуд меояд. Аз [амин сабаб, дар аввал танаи бачадон шакли душоха дорад. Лекин баъди чормо[агии инкишофи xанин,
rисм[ои аrиби тухмро[а[о ба [амдигар наздик шуда,аз он[о бачадон ба вуxуд
меояд.

Сохти девори бачадон. Rабати девори бачадон аз луобпарда (эндометрий),
мушакпарда (миометрий) ва зардобпарда (периметрий) ташкил шудааст (наrшаи
266).
Луобпардаи бачадон аз rабати асосb ва аз rабати xудошавандаи болоb иборат аст. Сохти rабати xудошавандаи болоb аз таъсири [ормон[ои xинсb вобаста
буда, дар тамоми даври [айзбинb дар таркиби он rабат таuйирот[ои зиёде ба амал
меояд.
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Наrшаи 266. Сохти девори бачадон. 1-луобпарда (эндометрий); а-rабати xудошаванда: б-бофтаи
рeйпeшкунандаи маншурии (призмашакли) мижгонакдор: в-rабати асосb бо раг[ои хунгард ва
uадуд[о; 2-мушакпарда (миометрий) бо раг[ои хунгард: 3-зардобпарда (периметрий).

Луобпардаи бачадон бо бофтаи рeйпeшкунандаи якrабатаи маншурb рeйпeш
шудааст. {уxайра[ои маншурии мижгонакдор асосан дар rисм[ои кушодашавии
маxрого[[ои uадуд[ои бачадон xойгир мебошанд. Лав[ачаи аслии луобпардаи бачадон аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат аст. Баъзе [уxайра[ои бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок инкишоф ёфта ба [уxайра[ои десудиалb табдил
меёбанд.
Ин [уxайра[о нисбат ба [уxайра[ои бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок
[ачман калонтар буда, доирашакл мебошанд ва дар таркиби ситоплазмаашон иштимолот[ои карбогидратb (гликоген) ва чарбb доранд. {ангоми [айзбинb,
[омиладоршавb ва пайдошавии [амро[ак шумораи [уxайра[ои десудиалb зиёдтар
мешаванд. Дар таркиби луобпардаи бачадон миrдори зиёди uадуд[ои бачадон
xойгир мебошад. Uадуд[ои бачадон uадуд[ои оддии найчашакл мебошанд.
Мушакпардаи девори бачадон аз се rабат даста[ои [уxайра[ои мушаки суфта
ташкил шудааст. Дастаи [уxайра[ои мушаки суфта дар rабати дохилии зерилуобпарда уребу тулонb xойгиранд. {уxайра[ои мушаки суфта дар rабати мобайнии
мушакпарда [алrашакл xойгир мебошанд. Аз байни даста[ои мушаки суфтаи ин
rабат раг[ои хунгарди зиёде мегузаранд. {уxайра[ои мушаки суфта дар таркиби
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rабати берунии мушакпарда, чун rабати дохилb, уребу тулонb xойгир шудаанд.
Чунин тарзи xойгиршавии [уxайра[ои мушаки суфта дар rабат[ои девори бачадон
барои танзими гардиши хун [ангоми [айзбинb а[амияти му[им дорад.
Дар байни rабат[ои мушакпардаи девори бачадон бофтаи пайвасткунандаи
нахдори ковок мавxуд аст, ки аз дохили он раг[ои хунгард ва тор[ои асаб мегузаранд. {уxайра[ои мушаки суфтаи мушакпардаи бачадон то 50 мкм дарозb доранд.
{ангоми дар дохилb бачадон инкишофёбии тифл [уxайра[ои мушаки суфтаи мушакпардаи девори бачадон [аxман то 500 мкм калон мешаванд ва сершоха шуда, ба
воситаи шоха[ои худ байни [амдигар пайвастаги[о [осил мекунанд. Зардобпарда аз
бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок ва аз як rатор [уxайра[ои мезотелb иборат
мебошад. Дар rисм[ои пеш ва па[лe[ои атрофи гарданаки бачадон бофтаи чарбb
бисёр аст, ки онро параметрий меноманд.
Луобпардаи гарданаки бачадон чун луобпардаи ма[бал бо бофтаи
рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[н рeйпeш шудааст. Дар таркиби луобпардаи гарданаки бачадон uадуд[ои сершохаи тарашшe[от[осилкунанда xой доранд, ки он[о
луоб [осил мекунанд. Мушакпардаи гарданаки бачадон аз дастаи [уxайра[ои мушаки суфтаи [алrашакл xойгиршуда, ки [алrамушаки бачадонро ташкил мекунанд,
иборат мебошад. {ангоми кашишхeрии [уxайра[ои мушаки суфтаи [алrамушак
луоб аз rисми тарашшe[от[осилкунандаи uадуд[о ба маxрого[[о мегузаранд ва
[ангоми ба [олати мeътадил баргаштани [уxайра[ои мушаки суфтаи [алrамушак
моеи мание, ки ба дохили ма[бал рехта шудааст, ба дохили бачадон макида мешавад.

Бо хун ва тор[ои асаб таъминшавии бачадон. Rабати девори бачадон бо
раг[ои хунгард бой мебошад. Шараёне, ки хунро ба мушакпарда ва луобпарда мебарад, дар rабати мобайнии мушакпарда морпеч тоб хeрдааст. {ангоми кашиш
хeрдани [уxайра[ои мушаки суфтаи девори бачадон девори он раг[о фишурда шуда, ковокиашон танг мешавад. {ангоми таваллуд шудани тифл ин гуна тангшавии
ковоки[ои раг[ои хунгард а[амияти калон дорад, чунки [ангоми xудошавии [амро[ак аз rабати девори бачадон хун кам меравад.
Шараёне, ки ба луобпардаи бачадон дохил мешавад, дар дохили луобпардаи
бачадон ба ду навъ шараён[о xудо мешавад. Яке аз он шараён[о шараён[ои рост
мебошанд, ки дар дохили rабати асосии луобпардаи бачадон xойгиранд, яъне ин
шараён[о ба rабати xудошавандаи болоии луобпарда намегузаранд.
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Шараён[ои дигар бошанд, шакли морпеч доранд. Он шараён[о аз таркиби
rабати асосии луобпардаи бачадон гузашта, rабати xудошавандаи болоии луобпардаи бачадонро бо хун ва uизо таъмин мекунанд.
Девори бачадон бо тор[ои асаби вуддb (симпатикb) ва наздивуддb
(парасимпатикb) таъмин мебошад Дар таркиби зардобпарда тор[ои асаби вуддb печутоб хeрда, шоха[ои зиёде ба вуxуд меоранд. Он шоха[ои тор[ои асаб ба таркиби
мушакпарда ва луобпарда гузашта, дар таркиби он rабат[о бо даррок[ои худ ба
охир мерасанд. {ангоми ба барангезиш омадани он даррок[о на тан[о ба фаъолияти
бачадон таъсир мерасонад, балки ба фишори хун, ба нафаскашb, ба мубодилаи
модда[о, ба фаъолияти [ормон[осилнамоии uадуд[ои эндокринии дохилb ва дар
охир, ба фаъолияти силсилаи асаби марказb низ таъсир мерасонанд.

МА{БАЛ
Rабати девори ма[бал аз луобпарда, мушакпарда ва аз пардаи адвентитсb
ташкил шудааст (наrшаи 267). Луобпардаи ма[бал бо бофтаи рeйпeшкунандаи
бисёрrабатаи па[н рeйпeш шудааст, ки аз rабат[ои асосb, мобайнb ва болоb иборат
аст. {уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи ма[бал дар мар[алахои даври
[айзбинb мунтазам таuйир меёбанд. Дар таркиби ситоплазмаи [уxайра[ои rабати
болоb моддаи кератогиалин мавxуд аст, лекин дар [олати мeътадил он [уxайра[о
шахшул намешаванд. Дар ситоплазмаи [уxайра[ои rабати болоb гликоген бисёртар
вомехeрад. Дар ма[бал [ама ваrт xурсума[о (микроб[о) мавxуд [астанд, ки ин
xурсума[о ба [уxайра[ои rабати болоии луобпардаи ма[бал таъсир расонида, гликогенро то ба кислотаи ширb таxзия мекунанд.
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Наrшаи 267. Сохти девори ма[бал. 1 - луобпарда: а - бофтаи рeйпeшкунандаи бисёрrабатаи па[н; б
– лав[ачаи аслии луобпарда; в – раг[ои хунгард; 2 - мушакпарда; 3 - пардаи адвентитсb бо раг[ои
хунгард.

Аз [амин сабаб, луоби ма[бал [ама ваrт таассури (реаксияи) туршb дорад ва
ин луоб [осияти безарар гардонидани таъсири микроорганизм[оро дорад. Дар
rабати девори ма[бал uадуд[ои тарашшe[от[осилкунанда вомехeранд. Лав[ачаи
аслии луобпардаи ма[бал аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат аст. Дар
rабати девори ма[бал та[курсии зери луобпарда мавxуд нест, аз [амин сабаб бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки лав[ачаи аслии луобпарда бо бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки байни rабат[ои мушакпарда пайваст шудааст.
Пардаи адвентитсии ма[бал аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат аст, ки ма[балро бо узв[ои дар назди он xойгиршуда пайваст мекунад.

Таuйироти даврb дар силсилаи (системаи) таносули занона. Силсилаи узв[ои
таносули занона (тухмдон[о, тухмро[а[о, бачадон ва ма[бал) [ар мо[ як маротиба
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бо як тартиби муайян аз xи[ати сохт ва фаъолият таuйир меёбанд. Таuйироти даврии узв[ои таносули занона аз он иборат аст, ки [ар мо[ мунтазам аз rабати девори
бачадон хун меравад, ки ин мар[аларо мар[алаи [айзбинb меноманд. Дар бисёрии
зан[о мар[алаи [айзбинb [ар мо[ баъди 28 шабонарeз такрор меёбад.
Дар давраи [айзбинb се мар[аларо фарr мекунанд: мар[алаи [айзбинb (дар
ин мар[ала rабати болоии луобпардаи бачадон xудо шуда нобуд мешавад),
мар[алаи баъди [айзбинb (дар ин мар[ала rабати болоии луобпардаи бачадон
о[иста-о[иста барrарор мешавад) ва мар[алаи пеш аз [айзбинb (дар ин мар[ала
rабати болоии луобпардаи бачадон пурра барrарор шуда, дар [уxайра[ои uадуд[ои
бачадон тарашшe[от [осил мешавад). Дар мар[алаи пеш аз [айзбинb луобпардаи
rабати девори бачадон ба rабул ва васлшавии тухм[уxайраи бордоршуда (агар
бордоршавb ба амал омада бошад) тайёрb мебинад. Дар ваrти саршавии мар[алаи
[айзбинb фаъолияти раг[ои хунгарди луобпардаи бачадон зиёд мешавад.
Дар давоми мар[алаи пеш аз [айзбинb дар натиxаи таъсири [ормони прогестерони xисми зард раг[ои хунгарди луобпардаи девори бачадон наuз инкишоф меёбанд. Шараён[ои рости луобпардаи бачадон шоха[ои зиёде ба вуxуд оварда, rабати
асосии луобпардаи бачадонро бо хун таъмин мекунанд. Шараён[ои шакли морпечдошта аз rабати асосии луобпарда гузашта, дар rабати болоии луобпардаи девори
бачадон шоха[ою тупча[о ба вуxуд оварда, он rабатро бо хун таъмин мекунанд.
Дар охири мар[алаи пеш аз [айзбинb xисми зард маълул (атрофия) мешавад ва дигар [ормони прогестерон [осил намекунанд. Аз [амин сабаб, дар раг[ои хунгарди
шакли морпечдоштаи луобпардаи бачадон ташаннуx (спазм) ба амал меояд.
Дар натиxаи ташаннуx раг[ои хунгарди шакли морпечдошта ба rабати болоии луобпардаи бачадон хун кам мегузарад. Дар натиxаи кам гузаштани хун
[уxайра[о ва бофта[ои rабати болоии луобпардаи бачадон кам будани uизо ва оксигенро [ис мекунанд. Дар дохили раг[ои хунгарди шакли морпечдошта басташавии хун ба амал меояд ва раг[ои хунгард хосияти чандирии худро гум мекунанд.
Дар натиxаи ин таuйирот[о rабати девори раг[ои хунгарди шакли морпечдошта
зудшикан (зудвайроншаванда) мешаванд.
Чунин таuйирот[о дар раг[ои хунгарди рости rабати асосии луобпардаи бачадон ба амал намеоянд. Дар натиxаи бо оксиген ва uизо кам таъминшавии rабати
болоии луобпардаи бачадон дар он rабат таuйирот[ои мавтb (некрозb) ба амал меояд. Баъди ташаннуxи дарозмуддат раг[ои хунгарди шакли морпечдоштаи rабати
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болоии луобпардаи бачадон боз аз нав васеъ мешаванд ва гардиши хун дар он
раг[ои хунгард барrарор мешавад.
Азбаски rабати девори раг[ои хунгарди шакли морпечдошта зудвайроншаванда шудаанд, [ангоми аз сари нав бо фишори баланд аз дохили он[о гузаштани
хун rабати девори он раг[ои хунгард дарида вайрон мешаванд. Дар натиxаи даридани rабати девори раг[ои хунгарди шакли морпечдошта хун аз дохили он раг[ои
хунгард баромада, ба таркиби лав[ачаи аслии луобпардаи бачадон xорb мешавад ва
аз он хун дар таркиби бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки лав[ачаи аслии луобпардаи бачадон хунбасташавb (лахташавии хун) ба амал меояд.
Rабати болоии мавтшудаи луобпардаи бачадон аз rабати асосии луобпардаи
бачадон xудо мешавад. Дар натиxа rисми пеши раг[ои хунгарди шакли морпечдошта кушода мешаванд ва аз rабати девори бачадон хунравb ба амал меояд. Дар
рeзи якуми хунравb аз rабати девори бачадон дар таркиби бадани зан[о ва духтар[ои ба балоuатрасида [ормони xинсии занона амалан вуxуд надоранд, чунки
[осилшавии [ормони прогестерон rатъ мегардад ва [ормони эстроген [оло [осил
нашудааст. {ормони xисми зард (прогестерон) афзоиши [убобча[оро дар таркиби
тухмдон бозмедорад.
Азбаски xисми зард маълул шудааст ва [осилшавии [ормони прогестерон
rать шудааст, афзоиши [убобча[о ба амал меояд ва дар [убобча[ои афзоишёбанда
[ормони эстроген [осил мешавад. Дар натиxаи таъсири [ормони эстроген таxдиди
rабати болоии луобпардаи бачадон ба вуxуд меояд (наrшаи 268). Таxдиди бофтаи
рeйпeшкунандаи якrабатаи маншурии луобпардаи бачадон аз [исоби [уxайра[ои
uадуд[ои бачадон, ки дар таркиби rабати асосии луобпардаи бачадон боrb мондаанд, ба амал меояд. Пас аз 2-3 шабонарeз хунравb аз rабати девори бачадон rатъ мегардад ва мар[алаи баъди [айзбинb оuоз меёбад. {амин тавр, мар[алаи баъд аз
[айзбинb аз таъсири [ормони эстрогени [убобчаи афзоишёбанда ва мар[алаи пеш
аз [айзбинb аз таъсири [ормони прогестерони xисми зарди тухмдон вобастагb дорад. Тухмпазиш дар тухмдони духтар[ои ба балоuатрасида ва зан[о дар шабонарeзи
12-ум то 17-уми даври [айзбинb ба вуxуд меояд.
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Наrшаи 268. Таuйирот[ои луобпардаи девори бачадон дар мар[ала[ои гуногуни [айзбинb. I rабати асосии луобпарда: II - rабати xудошавандаи луобпарда; III -мушакпарда; 1 – мар[алаи пас
аз [айзбинb (рeзи дуюми [айзбинb); 2 - рeзи да[ум пас аз [айзбинb; 3 - рeзи бистучорум пас аз
[айзбинb: 4 - рeзи бисту[аштум пас аз [айзбинb.

Мар[алаи баъди [айзбинb. Ин мар[ала пас аз мар[алаи [айзбинb оuоз меёбад.
Дар ин ваrт луобпардаи бачадон тан[о аз rабати асосb иборат аст, ки дар таркиби
он rисми аrиби uадуд[ои бачадон боrb мондаанд. Мар[алаи баъди [айзбинb аз
рeзи 5-уми баъди хайзбинb оuоз ёфта, то рeз[ои 14-15-уми даври [айзбинb давом
мекунад. Таxдиди луобпардаи бачадон дар рeз[ои 5-11-уми даври [айзбинb тезтар
ба амал омада, дар рeз[ои 11-14-ум суст мешавад, ки ин мар[аларо мар[алаи оромии
нисбb меноманд. Uадуд[ои бачадон дар мар[алаи баъди [айзбинb тез инкишоф
меёбанд,

лекин

маxрого[и

он[о

танг

буда,

[уxайра[ои

rисми

тарашшe[от[осилкунандаи он uадуд[о дар ин ваrт тарашшe[от [осил намекунанд.

Мар[алаи пеш аз [айзбинb. Дар охири мар[алаи баъди [айзбинb дар тухмдони зан[о тухмпазиш ба амал меояд. Пас аз тухмпазиш дар xои [убобчаи Граф
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xисми зард пайдо мешавад, ки он [ормони прогестерон [осил мекунад. {ормони
прогестерон фаъолияти uадуд[ои бачадонро метезонад ва он uадуд[о тарашшe[от
[осил мекунанд. Андозаи uадуд[ои бачадон калон шуда, шоха[о ба вуxуд оварда,
печутоб мехeранд. {уxайра[ои он[о варам мекунанд, ковокии uадуд[о аз
тарашшe[от пур мешавад. Тарашшe[оте, ки uадуд[ои бачадон хориx мекунанд,
uализ мебошад.
Дар сат[и озоди баъзе [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи бачадон, ки дар наздикии маxрого[[ои uадуд[о xойгиранд, мижгонак[о пайдо мешаванд. Дар [амин ваrт луобпардаи бачадон нисбат ба мар[алаи баъди [айзбинb
uафстар мешавад. Агар бордоршавb ба амал омада бошад, дар ин ваrт луобпардаи
бачадон ба шаклофарии [амро[ак иштирок мекунад ва агар бордоршавb ба амал наомада бошад, он ваrт rабати болоии луобпардаи бачадон вайрон шуда, xудо (канда)
мешавад ва [айзбинии навбатb ба амал меояд.
Дар рeз[ои чоруму панxуми пас аз тамомшавии [айзбинb [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи rабати девори ма[бал варам мекунанд. Дар рeз[ои 12-уму 14ум (яъне дар охир[ои мар[алаи баъди [айзбинb) [уxайра[ои rабати асосии бофтаи
рeйпeшкунандаи луобпардаи ма[бал низ варам карда, [аxмашон калон мешаванд.
{уxайра[ои rабати болоии бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи ма[бал ковок шуда, дар таркиби ситоплазмаашон моддаи кератогиалин xамъ мешавад, лекин он
[уxайра[о то охир шахшул намешаванд.
Шакл ва сохти [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи ма[бал аз
таъсири [ормон[ои xинсии занона (эстроген ва прогестерон) вобастагb дорад. Аз
сохти [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи ма[бал ([ангоми аз луобпардаи ма[бал молишак тайёр намуда омeхтан) мар[ала[ои даври [айзбинb ва
таuйирёбии онро муайян намудан мумкин аст. Дар мар[алаи [айзбинb (дар таркиби
молишаки луобпардаи ма[бал) шумораи эритросит[о, нейтрофил[о нисбат ба
[уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунанда бисёртар дида мешавад. Дар рeз[ои аввали
мар[алаи баъди [айзбинb дар таркиби молишаки луобпардаи ма[бал шумораи лейкосит[о кам вомехeранд, лекин шумораи [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандае, ки
ядрояшон вайрон шудааст, зиёдтар дида мешавад.
{ангоми тухмпазиш дар таркиби молишаки луобпардаи ма[бал шумораи
[уxайра[ои ядрояшон вайрону нобудшуда ни[оят бисёр вомехeранд. Дар мар[алаи
пеш аз [айзбинb дар таркиби молишаки луобпардаи ма[бал шумораи [уxайра[ои
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ядрояшон вайроншуда камтар дида мешавад. Пеш аз саршавии мар[алаи [айзбинb
шумораи эритросит[о дар таркиби молишаки луобпардаи ма[бал бисёртар мешавад.
UАДУД{ОИ ШИР{ОСИЛКУНАНДА
Аз

xи[ати

пайдоиш

uадуд[ои

шир[осилкунанда

uадуд[ои

араr-

[осилкунандаи шаклдигаркардаи пeст мебошанд.
Лекин аз xи[ати вазифа ва а[амият uадуд[ои шир[осилкунанда ба силсилаи
таносули занона дохил мешаванд, чунки тарашшe[оти он[о (шир) хeроки аввалини
тифли навзод мебошад.

Инкишоф. Uадуд[ои шир[осилкунанда аз бофтаи рeйпeшкунандаи пeстпарда
инкишоф

меёбанд.

Дар

xанине,

ки

8-10

см

дарозb

дорад,

uадуд[ои

шир[осилкунанда аз пeстпарда [амчун ду рахи uафси ба дарозии бадан тулонb равона буда пайдо мешаванд. Аз ин rисм[ои uафсшудаи пустпарда ба таркиби мезенхимаи дар зери он xойгиршуда бандакча[о (аз бофтаи рeйпeшкунанда иборатанд)
гузашта, шоха[о бавуxуд меоранд, ки дар оянда аз rисми аrиби он шоха[о rисм[ои
шир[осилкунандаи uадуд[о ба вуxуд меоянд.

Сохти uадуди шир[осилкунанда. Дар духтар[ои ба балоuатрасида ва зан[о [ар
як uадуди шир[осилкунанда аз 15-20 uадудча[ои ало[ида иборат аст, ки он
uадудча[о аз якдигар бо бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки тунук ва бофтаи
чарбb xудо мебошанд (наrшаи 269).
Uадуд[ои

шир[осилкунанда

uадуд[ои

мураккаби

[убобчавb

буда,

маxрого[[ои он[о дар rулла[ои пистон[о кушода мешаванд. Маxрого[[ои хурди
uадуди шир[осилкунанда ба ковоки[ои ширxамъшаванда кушода мешаванд, ки дар
он ковоки[о шири [осилшуда захира мешавад. Маxрого[[ои ширxамъшаванда ба
rулла[ои пистон[о кушода мешаванд, ки он rулла[о rисми uафсшудаи пeст мебошад. Дар ситоплазмаи [уxайра[ои пустпардаи rулла[ои пистон[о моддаи рангофари меланин ни[оят бисёр мавxуд аст. Дар таркиби rабати пистонакшакли
пeстпардаи rулла[ои пистон[о нуги тор[ои асаби гилофакдори бисёре xойгир шудаанд. {ангоми пистон[оро макидани кeдак нeги он тор[ои асаб ба барангезиш
омада, аз rисми шир[осилкунандаи uадуд[о шир ихроx мешавад (наrшаи 270).
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Наrшаи 269. Сохти uадуди
шир[осилкунанда.
1-нeги пистон; 2-маxрого[[о;
3-ковоки[ои ширxамъшаванда;
4-маxрого[[ои ширхориxшаванда;
5-ширро[а[о; 6-[убобча[о; 7-бофтаи
пайвасткунандаи нахдори ковок бо
[уxайра[ои чарбb: 8 - пeст.

Инкишофи пурраи uадуд[ои шир[осилкунанда [ангоми [омиладоршавии
духтар[ои ба балоuатрасида ва зан[о ба амал меояд. {ангоми васлшавии xанин ба
луобпардаи rабати девори бачадон дар [иссача[ои uадуд[ои шир[осилкунанда
ширро[а[о [осил шуда, дар охири он ширро[а[о [убобча[о пайдо мешаванд, ки дар
нимаи дуюми [омиладорb дар [уxайра[ои он [убобча[о (алвеола[о) моеи ширмонанд [осил мешавад.

Наrшаи 270. Сохти [убобчаи uадуди
шир[осилкунанда дар зери микроскопи
электронb. 1-[убобча; 2-ширро[а;
3-маxрого[и дохили[иссавb;
4- тарашшe[и навъи муфлизb;
5-[уxайраи миоэпителb: 6-тори асаб:
7-мeйраг;
8-лактосит
([уxайраи
шир[осилкунанда).

Пас аз 1-2 рeзи таваллуд шудани тифл дар uадуд[ои шир[осилкунандаи модар [осилшавии шир зиёд мешавад. {уxайра[ои шир[осилкунандаи [убобча[о
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байни худ бо десмосома[о пайваст мебошанд. Ин [уxайра[о якrатора дар сат[и дохилии uишои асосb xойгир шудаанд (наrшаи 271). Дар rисми озоди [уxайра[ои
шир[осилкунанда

патмуякча[ои

хурд мавxуданд.

{убобча[оро

аз

берун

[уxайра[ои миоэпителb и[ота кардаанд.
Шир ин моддаи мураккаби моеъ мебошад, ки дар таркибаш rатра[ои чарб,
сафеда[о, карбогидрат[о, намак[о ва об мавxуд аст. Баъд аз xудо кардани кeдак аз
ширмакидан rисм[ои шир[осилкунандаи uадуд[о пажмурда мешаванд.

Наrшаи 271. Сохти микроскопии uадуди шир[осилкунандаи зан[о. 1 – [иссачаи uадуд; 2 - rисми
шир[осилкунандаи uадуд; 3 – маxрого[и байни [иссавb; 4 - бофтаи пайвасткунанда бо раг[ои хунгард.

Таuйироти синнусолии узв[ои таносули занона. Сохт ва фаъолияти узв[ои таносули занона аз синну сол, аз таъсири силсилаи асаб ва аз таъсири [ормон[ои
uадуд[ои эндокринии дохилb вобаста аст.
Бачадони духтарчаи навзод [амаги 3 см андоза дорад. Андозаи бачадон
о[иста - о[иста калон шуда, [ангоми ба балоuатрасидани духтар[о афзоиши бачадон ба охир мерасад. Дар пиронсолагb uадуд[ои бачадон тарашшe[от [осил наме-
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кунанд. Луобпардаи бачадон тунук мешавад. Дар таркиби мушакпардаи бачадон
[ам таuйирот[о ба амал меояд. Бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковоки байни даста[ои [уxайра[ои бофтаи мушаки суфтаи мушакпарда uафс мешавад. Дар натиxаи
кам шудани [уxайра[ои мушаки суфтаи бачадон андозаи бачадон низ хурд
мешавад.
Дар сол[ои аввали [аёти духтарча[о тухмдон[ои он[о аз [исоби моддаи
маuзии тухмдон[о калон мешавад. Баъд аз 30-солагии духтар[о ва зан[о бофтаи
пайвасткунандаи нахдор дар таркиби моддаи rишрии тухмдон[о зиёд мешавад.
Сохти ма[бал [ам дар пиронсолb таuйир меёбад. Ковокии он танг шуда, дар
луобпарда чин[о нест мешаванд ва миrдори луоб кам [осил мешавад. Чор - панx
rабати [уxайра[ои бофтаи рeйпeшкунандаи луобпардаи ма[бал нобуд мешавад. Ин
таuйирот[о ба инкишофи микроорганизм[о шароит фаро[ам меоварад ва ма[бал ба
бемории газаки ма[бал (вагинит) гирифтор мешавад.
Uадуд[ои шир[осилкунандаи духтар[о [ангоми ба балоuат расидан тез инкишоф меёбанд. Дар охири ширро[а[о [убобча[о [осил мешаванд. {ангоми тухмпазиш дар тухмдон фаъолияти uадуд[ои шир[осилкунанда зиёд шуда, дар ваrти
[айзбинb

фаъолияти

он[о

суст

мешаванд.

Дар

пиронсолагb

uадуд[ои

шир[осилкунанда пажмурда шуда, [аxман хурд мешаванд. Фаъолияти uадуд[ои
шир[осилкунанда ба воситаи [ормон[ои лактотропин ва окситотсини [ипофизу гипоталамус танзим карда мешавад.
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