
 
 

 
 

  درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیشتر بدانیم
کھ   گفت  باید  چیست؟  پاتوبیولوژی  سوال  بھ  پاسخ  پاتوبیولوژی در 

)pathobiology  یا گسترده   بیولوژیکی»  شناسی  آسیب«)  پزشکی  رشتھ  یک 
کھ   بررسیاست  کمک  اندامبافت  بھ  مایعاتھا،  کالبد  ھا،  و  بھبدن  عمدتا   شکافی، 

بیمارییافتن  دنبال   ماھیت  و  منشاء  است.    علت،  مختلف  آزمایشگاه ھای  کارکنان 
انجام  پاتوبیولوژی تشخیصیآزمایش  با  درمان    ھای  برای  را  از پزشکان  بسیاری 

آلرژیعفونت بیماریھا،  و سرطانھا،  دلیل، ھمینبھکنند.  میراھنمایی  ھا  ھای مزمن 
نمونھ بھ   پیچیده است ع  شروآزمایشگاه  این  تحویل یک  کننده یک سری رویدادھای 
  شود.تفسیر پاتولوژیک مییا   کھ منجر بھ تشخیص

اکثر آن کھ  دارد  تومور وجود  نوع  دارای بیولوژی مشخصصدھا  و   خود  ھا  ھستند 
دارند.   پاتولوژیست  توسط  دقیق  تشخیص  بھ  مینیاز  کمک   تواندپاتولوژیست  بھ 

سلولی  رنگ خاص  ھای  سلولآمیزی  وضعیت  میکروسکوپ  زیر  و ،  ھای طبیعی 
این مسالھ کمک  کند.  را اعالم  شده  نمونھ ارسال  در  (سرطانی) موجود  غیرطبیعی 

  زیادی بھ پزشک برای تعیین بھترین روش درمانی خواھد کرد.

بیش اوقات رشد  گاھی  مثال،  ھای غده تیروئید نشانھ سرطانی حد سلولاز  بھ عنوان 
آن نیستشدن  مینمونھ.  ھا  بافت  این  از  بھگیری  تا  بھ پزشک کمک کند  جای تواند 

درمان تیروئید انجام  غده  رشد  کنترل  فکر  بھ  دارودرمانی  با  جراحی،  مانند  ھایی 
بعد از گذراندن دوره عمومی   باشد. پاتولوژیست کسی است کھ  بدانید کھ  بھتر است 

بھ مدت   زمینھ    4پزشکی،  در  و تشر  شناسی  آسیبسال  در آزمایشگاه   یحیبالینی 
  دیده است.  آموزشپاتوبیولوژی  

  
  تفاوت آزمایشگاه پاتولوژی با آزمایشگاه پاتوبیولوژی

سطح  نظر  از  اما  است  شده  مشتق  «پاتولوژی»  اصطالح  از  پاتوبیولوژی  اگرچھ 
تفاوت اصلی یک   ،عملکرد واقع  در  دارد.  بیشتری  وسعت  پاتوبیولوژی  آزمایشگاه 

با   پاتولوژی  آزمایش یک  آزمایش  کھ  است  این  در  پاتوبیولوژی  آزمایش 
آسیبعالوه  پاتوبیولوژی تشخیص  بافتبر  بھ  شده  وارد  بدنھاھای  اصلی ی  علت   ،



 
 

 
 

نیز  آسیب را  پاتوبیولوژی    نھمی  بھ  کند.می  تعیینھا  آزمایشگاه  بخش دلیل،  یک 
بخش   این  دارند.  نیز  طبی»  «تشخیص  نام  بھ  مانند مختلفی    ھای  زیرشاخھاضافی 

ھورمون سرولوژی،بیوشیمی،  االیزا،  و میکروبیولوژی    ،ھماتولوژی  شناسی، 
بیمار  می  ودارد  مولکولی   از  مدفوع  یا  ادرار  خون،  نمونھ  دریافت  با  کار تواند 

انجام  تشخیص   د.دھی 

  
  آزمایشگاه پاتوبیولوژی برای چیست؟ 

متوجھ   باشید،  کرده  مراجعھ  پزشک  مطب  یا  درمانی  مراکز  بھ  کھ میاگر  شوید 
نمی معاینھپزشکان متخصص ھمیشھ  پزشکی بھ   توانند با  سابقھ  یا آگاھی از  جسمی 

بیمار قطعی  امری   یعلت  بیماری  دقیق  تشخیص  اینکھ  بھ  توجھ  با  ببرند.  پی 
بیمار  و ھرگونھ  ضروری است جان  قیمت  بھ  تمام شود، در این   اشتباه ممکن است 

طبی تشخیص  و  پاتولوژی  آزمایش  انواع  انجام  میاھمیت    شرایط  کند. پیدا 
انجام آن  پاتوبیولوژی  ھایآزمایش و روش  دارند  است.   ھا نیز متفاوتانواع مختلفی 

جزئیات   با  را  شما  ادامھ  خواھیم بخشدر  آشنا  پاتوبیولوژی  آزمایشگاه  مختلف  ھای 
  کرد.  

  
  ھای آزمایشگاه پاتوبیولوژی چیست؟ بخش
پاتوبیولوژی شامل دو بخش پاتولوژی و تشخیص   ھمان شد، آزمایشگاه  طورکھ ذکر 

انجام آزمایشطبی است. بخش پاتولوژی   تواند می  تمرکز دارد وتشریحی    ھایروی 
سلول و  بافت  نمونھ  کند. وضعیت  بررسی  میکروسکوپ  زیر  را  انسان  بدن  ھای 

طبی    کھیحالدر تشخیص  آزمایشبخش  انجام  است، روی  متمرکز  بالینی  ھای 
نمونھ  توانایی نمونھ  بررسی  روی  صرفا  و  ندارد  را  ادراربافت  و  کار   ھای خون 

  کند.می

آزمایش انجام  اتوپسی، برای  روش  سھ  از  پاتوبیولوژی،  آزمایشگاه  تشریحی  ھای 
می استفاده  سیتوپاتولوژی  و  اتوپسی،  بیوپسی  در روش  بافت نمونھشود.  برداری از 

می انجام  تکھدرحالیشود.  مرده  برداشتن  با  در روش بیوپسی  زنده، کھ  بافت  از  ای 



 
 

 
 

می  آن بررسی  میکروسکوپی  سطح  در  سیتوپاتولوژیکننرا  معنای  کھ  د.   بھ 
ھای بافت توجھ دارد. تر بھ بھ وضعیت سلولبھ شکلی جزئی،  شناسی» است«سلول

کلی، طور  می  بھ  را  پاتوبیولوژی  روشبرحسب    توانآزمایشگاه  مورد انواع  ھای 
بیماری انواع  یا  بررسیاستفاده  ت  2بھ    ھای مورد  بھ در  بندی کرد.  قسیمحوزه  ادامھ 

  جزئیات ھرکدام اشاره خواھیم کرد.

  
  تشریحی  پاتولوژی. 1

پاتوبیولوژی  این بخش آنالیز   از آزمایشگاه  بیماری از طریق  تشخیص  و  بھ مطالعھ 
نمونھ بدن  میکروسکوپی  کل  گاھی  و  بافت  معموال شکافی میکالبد  باھای  پردازد. 

ظاھر   شامل  گیرند  قرار  بررسی  مورد  است  ممکن  کھ  آرایش نکاتی  سلولی، 
نشانھ و  سلولی  آناتومیکی  درون  شیمیایی  خود آسیب  ھستند.ھای  تشریحی  شناسی 

  است:زیر  شامل سھ زیرمجموعھ  

 بافت  ھایینمونھ  شناسی.بافت انداماز  و  بھ  ھایھا  تشخیص بدن  منظور 
می بررسی  و  تھیھ  مشاھده نشوبیماری  میکروسکوپی  سطح  در  بافت  د. 

و ارتباط بین انمی  شود.واع مختلف سلول و بافت بررسی میشود 
 مایعات بافت  سیتولوژی.  قرار و  بررسی  مورد  سلولی  سطح  در  بدن  ھای 

بیماریمی تا  کنند،    گیرند  غربال  تصمیمرا  بھ  و  دھند  ھای گیریتشخیص 
کنند.   سلول  گیریظاھر، شکلسیتولوژیست  یک  درمانی کمک  عملکرد  ھا و 

 کند.را بررسی می
 این حوزه  آسیب در  قانونی.  علت مرگ  بھشناسی  کشف  شکافی کالبدمنظور 

یا خفگی انجام می وجود زخم  بررسی  برای  ابتدا  خارجی جسد  شود. ظاھر 
قرار می و اندامگیرد. سپس مراحل جراحی آغاز میمورد ارزیابی  ھای شود 

تا ببینند آیا آسیداخلی بررسی می  داخلی وجود دارد یا خیر.  بشوند 
 



 
 

 
 

  پاتولوژی بالینی. 2
بخش پاتوبیولوژی  این  آزمایشگاه  تجزیھ  از  و نمونھ  تحلیلوبھ  ادرار  خون،  ھای 

می  مایعات بیماری  تشخیص  و  بررسی  نمونھبرای  کھ پردازد.  اطالعاتی  از  ای 
شامل    آزمایشگاه دھد  ارائھ  است  ممکن  بالینی  وضعیت پاتولوژی  خون،  شمارش 

شدن خون و در زمینھ می  ھا  الکترولیت  لختھ  بالینی معموال  پاتولوژیست  شود. یک 
خون  بیوشیمی،   بانک  یا  ھماتولوژی  با میکروبیولوژی،  تغییرات  این  ارتباط  و 

ھا   است.  آموزبیماری  دیده  می ش  آزمایشگاھی  ھای  بخش  بررسی  بھ  ادامھ  در 
باشید.   پردازیم، با ما ھمراه 

  
  بیوشیمی 

بخش   این  مانند در  بدن  مایعات  و  خون  در  موجود  مختلف  مواد  در  تغییرات 
ھورمونپروتئین الکترولیتھا،  و  میھا  شناسایی  تغییرات شود  ھا  این  زیرا   .

نشانھمی بھ یک  یا خطر  باشند  بیماری  از یک  ھایی  توانند  ھشدار بیماری  ابتال  را 
مثال  دھند. عنوان  تری  بھ  و  کلسترول  سطح  است  تعیین ممکن  برای  را  گلیسیرید 
بھ  خطر ھم  ابتال  کند.  ارزیابی  قلبی  بھ  چنینبیماری  است   میزان  دنبالممکن 

ویتامین تومور،  و  نشانگرھای  و  بیمار  در خون  مخدرداروھای  ھا، سموم  بھ   باشد 
کند.اندازهھا را  میزان آنطور دقیق    گیری 

  
  ھماتولوژی
بخش پاتوبیولوژی  این  آزمایشگاه  سلول  از  شمارش  بررسی با  بھ  خونی  ھای 

لختھ شدن خون، مشکالت  خونریزی،  غیره می  خونی  کم  اختالالت  یکی و  پردازد. 
حوزه  دیگر توجھ  ھایاز  انتقال خون  مورد  شامل    است  ھماتولوژی  بندی گروهکھ 
مقادیر زیادی  برایخون     ھای خونی است. فرآورده  مدیریت 

  



 
 

 
 

  ایمونولوژی
تستایمونولوژیست انجام ھا  را  بدن  ایمنی  سیستم  عملکرد  بررسی  بھ  مربوط  ھای 

خودایمنیمی بیماری  آلرژی،  از  بیمار  آیا  کھ  کنند  مشخص  تا  نقص ایمنیدھند  و   ، 
می رنج  آزمایشغیره  از  وسیعی  طیف  خیر.  یا  داربرد  وجود  مینھا  کھ  توانند د 

بیماری را نشانگرھای  لوپوس  و  دیابت  روماتوئید،  آرتریت  مانند  خودایمنی  ھای 
  شناسایی کنند.

  
  میکروبیولوژی

نمونھ پاتوبیولوژی،  آزمایشگاه  از  بخش  این  برای در  بدن  بافت  و  مایع  خون،  ھای 
وجود ویروسباکتری  تعیین  انگلھا،  قارچھا،  و  میھا  آزمایش  از ھا  یکی  شوند. 

داروھای مناسب  استفاده  و  تجویز  از  اطمینان  میکروبیولوژیست  اصلی   وظایف 
  میکروبی است.ضد

  
شناسی   ھورمون 

رسانھورمون پیام  و ھا  شوند  می  ترشح  خون  در  کھ مستقیما  ھستند  شیمیایی  ھای 
را   آن ھا  خون،  بدن می جریان  بافت ھای  و  اندام ھا  بھ  خود  وظایف  انجام  برای 

سلول  .رساند کھ روی  ھورمون  نظر گیرنده  سلول مورد  بھ  دارد،  قرار  ھدف  ھای 
تغییر اعمال آن سلول می باعث  و  شده  دیگر، ھورمونمتصل  بھ بیان  اثر شوند.  ھا 

سلول روی  ھورمونکنترلی  برخی  دارند.  بدن  (مربوھای  موضعی  اعمال  بھ ھا  ط 
     .محل خاصی در بدن) و برخی اعمال عمومی دارند

  
  آسیب شناسی مولکولی

بدخیمی ھا  در   بھ خصوص  بیماری ھا  در  تغییرات مولکولی  و نیز بررسی بررسی 
دارد.   و تشخصی مولکولی میکروارگانیسم ھا کاربرد 

  



 
 

 
 

  ھایی دارد؟ آزمایشگاه خوب چھ ویژگی
آزمایشگاهازآنجایی آزمایش  کھ  یک  تمامی  گاهپاتوبیولوژی  از  باید  است،   جامع 

آزمایش انجام  برای  الزم  باشد.تجھیزات  برخوردار  بالینی  و  تشریحی  توصیھ   ھای 
کنیدیم مراجعھ  آزمایشگاھی  بھ  عالوه  کنیم  تکنسینکھ  و  فنی  مسئول  ھای بر 

بھحرفھ تجھزات  دارای  کاھشای  در  مسالھ  این  باشد.  و نتایج ک  دریافت  روز  اذب 
میدقیقکسب   و  است  موثر  بسیار  نتایج  بھترین ترین  تا  بھ پزشک کمک کند  تواند 

بگیرد. پیش  در  را  درمانی  باید   روش  خوب  پاتوبیولوژی  آزمایشگاه  یک  اصوال 
استریل  و  آرام  محیط  بھ  نھایت  در  شود.  مدیریت  پاتولوژیست  پزشک  توسط 

بدھید.   نیز اھمیت    آزمایشگاه 

بودن   کادری   هآزمایشگامجھز  از  گیری  بھره  مجھز،  و  مدرن  ھای  دستگاه  بھ 
و متخصص در تمامی مراحل، استفاده از کیت ھا و سرم کنترل ھای داخلی  مجرب 

در برنامھ ھای کنترل کیفی خارجی و داخلی باعث   و شرکت  خارجی  تا   می شودو 
بھ    آزمایشگاه میزان خطا  کم ترین  و  باال  دقت  با  را  آزمایش  حترم م  مراجعاننتایج 
  .ارائھ دھد

  

  


