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ی    ح ملتحمه  تشر

راسترکهربهر رپلکرهارراریمررررملتحمهرغشایرمخایطرظریفرورشفاف  همرپیوستهرورسطحرقدایمرکرهرچشمرورقسمترخلف 

ررپوشاند.ر باراپیتلیومرقرنیهرررردربرهارراریمرپوشاندرورمنعکسریمرشودرتارقسمترقدایمرصلبیهرراربپوشاندر،رسپسررسطحرخلف 

 .پوستراسترربهرطوررمداومربار lidmargin دررملتحمهرمداومریمرشود.ر

”رگرفتهرشدهراستر ر“پیوست   ”ربهرمعن   نامر“ملتحمه”رازراصطالحر“پیوست  

 :قسمت هایی از ملتحمه

دهر  .بهرملتحمهرکفردستر،رفورنسرورملتحمهرپیازداررتقسیمریمرشودملتحمهربهرطوررگست 

 ملتحمه نخاع 

رپلکریمررود : رازرملتحمهراسترکهربهرسطحرزیرینریارخلف   .قسمن 

ر“یکرپلک”راستر palpebrae کلمهرلتت  ر  بهرمعن 
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 ملتحمه کف دست 

ربهرملتحمهرحاشیهرایر،رملتحمه 
ً
ملتحمهرحاشیهرایریکرمنطقهرانتقایلرررتارسالرورملتحمهرمداریرتقسیمریمرشود.رررمجددا

رحاشیهرایرپلکربهرعنوانرادامهرپوسترپوسترپلکرورملتحمهراست.ررربت  ر وعریمرشود.رررازرنوارهایربت   ازراپیتلیومرطبقهررش 

یرکوتاهررررملتحمهرحاشیهرایردررربندیرشدهرتشکیلرشدهراست.ر ر،رتاریکرشیارریاررر۲مست  ررمییلرمت  رکمرعمقر،ردررجای 
چت  

ردربرادامهریمریابد.رررکهربار  اینرشیاررزیررحفرهرتارسالریارربهررملتحمهرمناسبرادغامریمرشودر،ردررقسمترپشتریارخلف 

sulcus subtarsalis گفتهریمرشود. 

Sulcus subtarsalis یا sultus subtarsal شیاریراستر 

رازرحاشیهردربرقراررر۲کهردررفاصلهر راست.رراینردارد.ررمییلرمت  کراقامتگاهراجسامرخارجی درراینجارشاخهرررشیاررمحلرمشت 

رکنندرهای  .سوراخرداررحاشیهرایرصفحهرتارسررارسوراخریمرکنندرتارملتحمهررارتأمت  

 ملتحمه تارسال

رورچسبندهربهرصفحاترتارسر ردرررراست.ررربسیاررعروف 
ی

ربهرکلرصفحهرتارسرچسبیدهرباشدر،رچسبندگ
ً
رکهرکامال دررجای 

رترر رمشخصریمرشود.رازررررپایت   خطرزردرکهردررجهتررررغددرتارسرازرطریقرملتحمهرتارسرشفافربهرصورتریکرپلکرفوقای 

رصفحهرتارسرورفورنکسرپوشاندهررررعمودیرموازیریکدیگررقراررداردر،رقابلرمشاهدهراست.رملتحمه چشمربهرآرایمربت  

رحرکاترچشمرشدهراست.ر رپرتابریمرشود.رردررحت   ر،رربهرچینهایرافف   .رویرعضلهرمولررقرارردارددررپلکرفوقای 
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Folliclesandpapillae ملتحمهرکفردسترنواجراسترکهردررآنریمرتوانرررملتحمهردیدهریمرشود.رردررقسمترکفرلثه

رمشاهدهرکرد.رررآسیبرشنایس روجودرداردرکهریمرواکنشرملتحمهررارازرنظرربالین  تواندردرراینرمنطقهرایجادرررردورنوعرتغیت 

 .پاپیالشود:رتشکیلرفولیکولرورتشکیلر

تشکیلررهایرلنفاویرکهردررجایردیگرربدنریافتریمرشوندر،ریکسانرهستند.رررتصورریمرشودرکهرفولیکولرهاربارفولیکولر

بهردلیلررفولیکول التهابرملتحمهرسیمر ر رورهمچنت   ازرداروهایررررمشخصهرعفونترهایرویرویسرورکالمیدیای  استفادهر

رمزمنررررازرسلولرهایر پاپیالها  .موضیعرخاصراست مانندرلنفوسیترهارورسلولرهایرپالسمارتشکیلرشدهراندرورباررالتهایی

ردررمرکزرخودرازرفولیکولرهارمتمایزریمرشوند.ررروجودر رازربیماریرهایرآلرژیکررپاپیالهایرغولرپیکررررگرهایرخوی   درربرج 

هایرتمایسر،رپروتزهایرکراتوپرررورپسرازر (مایعربهاری arبهرعنوانرمثالر،رسو) رمدترازرلت   وتزر،رپروتزهایرراستفادهرطولی 

ریافتریمرشودرربعدر  .ازرهستهرسازیرچشیمرورپوستهرهایرآرایش 

  

 Fornix  ملتحمه

ر راسترکهردررقسمترانتهای  رتاشویی ررارراینرآست  رردرپوشهارملتحمهرراریمرپوشاندروربهرملتحمهرایرکهرسطحرقدایمرکرهرزمت  

رضخیمرتررورمرپوشاندهراستر،رتشکیلریمریابد.ر
ً
رراررررتصلرتررملتحمهردرراینجارنسبتا استرتارامکانرحرکترآزادرکرهرزمت  

 منطقهرتقسیمرشدهراسترر۴بهررفراهمرکند.ر

رقرارردارد.ر • رورکرهرزمت   ردربربالی 
رلیمبوسرامتدادرداردر۱۰تاررر8رفورنیکسربرترربت   رازرمرزربالی 

 .مییلرمت 
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رقرارردارد.ر • رورکرهرزمت   ردربرپایت   ربت  
رازرقسمر۸تارفاصلهرررفورنیکسرتحتای  راندامراندامرامتدادررمییلرمت  ترتحتای 

 .یمریابد

رقرارردارد.ر • رورکرهرزمت   رکانتوسرجاننی ربت   شرررر۱۵برایرفاصلهرررفورنیکسرجاننی راندامرگست  رازرقسمترجاننی مییلرمت 

 .یمریابد

 .است plica semilunaris و caruncle فورنیکسرداخیلرکمرعمقرترینراسترورشامل •

 : کیسه ملتحمه

ردربرهارورقسمترجلویرکرهریمرپوشاندرکیسهرایرتشکیلریمرشودررررارهاررارمانندرملتحمهردررحایلرکهرساخت  قسمترخلف 

رمایعراشکرآورررر۷کیسهرملتحمهرحاویرحدودرررشکافرکفردستربازریمرشود.رررکهردرر استرامارظرفیترجاردادنررررمیکرولیت 

ررارداردر۳۰مایعاترتار  .میکرولیت 

  : Bulbar ملتحمه

بهرجزرررشفافراسترکهراسکلرارورعروقرزیرینرآنربهروضوحردیدهریمرشود.رررینرقسمترازرملتحمهراستروربهرقدریباریکرترر

یرنزدیکراندامرورنزدیکرعضالترعضلهرراستر،رآنرراربهرآرایمرمتصلریمرر۳یکرناحیهرر رررکند.رررمییلرمت  ملتحمهراندامرقسمن 

 .تلیومرقرنیهرجوشریمرخوردباراپیررازرملتحمهرپیازیراسترکهرناحیهراندامرراریمرپوشاندرور

رمتحرکررربارهمرترکیبریمرشوند.ررردررلیمبوسر،رملتحمهر،رکپسولرتنونرورصلبیه ازرآنجارکهرملتحمهردرراینرمنطقهرکمت 

رراربارکمکرفورسپسردررزمانرجراجربدسترآوردرراستر،ریم  .توانرمحکمرتریرازرکرهرزمت  
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 :ساختار میکروسکویی ملتحمه

رملتحمهرازرسهرلر رر–ریهرتشکیلرشدهراسترمیکروسکوی  ر.اپیتلیومر،رلیهرآدنوئیدروریکرلیهرالیاف 

 :اپیتلیوم ملتحمه

 سلولها در الیه ها  تعداد الیه ها  ملتحمه

رکراتینهرشدهرر۵لیهرازر ۵ حاشیه ای  لیهرلیهربندیرنشدهرورغت 

ر  اپیتلیومرسنگفریس 

ر  لیهرسطیح:رسلولهایرسنگفریس 

:رسلولهایرچندرور  جیهسهرلیهرمیای 

 عمیقرترینرلیه:رسلولرهایراستوانهرایر

رطبقهرای ۲ تارسال   لیهرسطیح:رسلولهایراستوانهرای لیهراپیتلیومرمکعنی

ر  عمیقرترینرلیه:رسلولرهایرمکعنی

Fornix  و Bulbar ۳ ر  لیهرسطیح:رسلولهایراستوانهرای لیهراپیتلیومرلیهرایرورسنگفریس 

:رسلولهایرچندروجیه  لیهرمیای 

ر  عمیقرترینرلیه:رسلولرهایرمکعنی

رطبقهرای ۱۰ لیمبایل ر لیهراپیتلیومرسنگفریس   لیهرسطیح:رسلولهایرسنگفریس 

:رسلولهایرچندرضلیعر  لیهرمیای 

رر–پایهر  مکعنی
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ر

ر

رکراتینهرشدهراپیدرمربهرررردرراتصالترپوستردرپوشهارورملتحمهرحاشیه اپیتلیومرسنگفریس  ایر)محلراتصالرپوست(ر،ر

رلختهرنشدهرملتحمهرتبدیلریمرشود.ررراپیتلیوم منطقهرایربهرمنطقهردیگررمتفاوترررمورفولوژیراپیتلیومرملتحمهرازررسنگفریس 

ررمناطقرمختلفرملتحمهروراپیتلیومرآنهاردررراست.ر  .حردادهرشدهراستزیررش 

رکراتینهرشدهربهرصورترقدایمرپوشاندهریمرشوندر،رکهردرراپیتلیومرمرطوبرورررحاشیهردرپوشرهارتوسطراپیتلیومرخشکرور

رپوشاندهریمرشود.ر کراتینهرشدهربهرصورترخلف  چشمر،راپیتلیومرطبییعراصالحریمرشودررردرربسیاریرازراختاللترسطحرغت 

رورکراتینهریمرشود.ر رمخف  رنامیدهریمرشوداراینرورغت  ر،رمتاپالزیرسنگفریس   .نتقالرآسیبرشناخن 

 :سلولهایرجام

رسلولهایراپیتلیومرملتحمهرقرارردارند.رررجامردررشاشر سلولهای سلولرهاردررواقعرررراینرملتحمهردیدهریمرشوندرکهردرربت  

آنهارررتلیومربوجودریمرآیند.راسترکهرآنهارازرلیهرپایهراپیررراعتقادربرراینرغددرتکرسلویلرهستندرکهرترشحاترمخایطردارند.ر

رخودرراررررباررسیدنربهرسطحرآنهارمحتوایرشوندر،رباررسیدنربهرسطحرملتحمهربزرگریمرشوند.ررربهرتدری    جربزرگریم موست  

ریمرروند.ر رشکلروراندازهرررراینرسلولرهاربهرشکلرتخلیهریمرکنندروردررنهایترازربت   رهستندر۲۰-۱۰گردروربیض   .میکرومت 

جامریکرفنجانرپاراسترکهربرایرنگهداریریکرررسلولهایرجامرگفتهریمرشود.رررشکلرجامرمانندرآنهاربهراینرسلولهاربهردلیلرر

ر رررردررربرایرنوشیدنردرریطرمراسیمردررنظررگرفتهرشدهراست.رردررنظررگرفتهرشدهراست.رررنوشیدی  ارمیکروسکوی 
معاینهراولت 
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رمتسعریمرشودردررراستر،رزیرارتوسطرتعدادرزیرر،رقسمترآپیکالرسلولرمانندریکرفنجانرشکلرگرفته ادیرگرانولرموست  

دررحایلرکهرقسمت  پایهرآنربهردلیلرکمبودراینرگرانولرهارمانندرساقهرشکلریمرگت 

رمخاطرتولیدرکنند.رررمییلررر۲.۲سلولهایرجامرممکنراسترروزانهرتارر وریراسترررلیت  رسطحرچشمرض 
ی

مخاطربرایریکپارچیک

ربرایراطمینانرازرپایداریرآنر،رکششراپیتلیالررارچربرورمحافظتریمرکند.رررزیرارسلولهایر سطیحرفیلمراشکرراررررموست  

 .کاهشریمردهد

  :مالنوسیترها

،رکارونکلروردررمحلرهایرسوراخرر plica semilunarisلیمبوسر،رفورنیکسر،رررمالنوسیترهاردرردرجهراولردرراندامرهای

رشدن شوند.رر یمر دیدهر قدایمر مژگر شوندرعروقر یمر مالیمر ملتحمهر بهر آنهار اوقاتر  .گایهر

رازرر Langerhans سلولهای :Langerhans  سلولهای رکهربخش  دررواقعرسلولهایردندریتیکرهستندر،رسلولهایرایمن 

ر رژنرورارائهرآنهارروظیفهراصیلرآنهارربدنررارتشکیلریمردهند.ررسیستمرایمن  رویرسطحربهرسلولهایردیگرررررپردازشرموادرآنن 

ربدنراست.ر رژنرعملریمرکنند.ررربنابراینرآنهاربهرعنوانرسیستمرایمن  ینرتراکمرسلولهایرررسلولهایرارائهردهندهرآنن  بیشت 

افزایشرسنررررسلولرهاربارررتعدادرردررملتحمهرتارسروربهردنبالرآنرفورنیکسرورملتحمهرپیازردیدهرشدهراست.رررلنگرهانسر

 Birbeck راکت”رهستندرکهربهرنامرگرانولر-میلهرایریار“تنیسراینرسلولهارحاویراندامکهایرسیتوپالسیمرکاهشریمریابد.ر

 .مثبترلکریمرشود ATPase کهربرایررشناختهریمرشوندر،

ارراردررسنرر،رکهرسلولهرنامگذاریرشدهراستر،رپزشکرورآناتومیسترازرآلمان پاول النگرهانس سلولرلنگرهانسربهرنام

رهنگایمرکهردانشجویرپزشیکربودرکشفرکردر۲۱
ی
 .سالگ
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۲. Substantia propria یا submucosa ملتحمه: 

یرعمیقرتررتشکیلرشدهراست.رررازریکرلیهرلنفاویرسطیحروریکرلیه رراپیتلیومرملتحمهربرررویریکرلیهربافترهمبندررفیتی

رزیادیاینربافترپتانسیلرررثررواقعرشدهراست.رrest بهرنامرمادهرمر  / ۶۰۰۰) ماسترسلرهایرمتعددردارد.رررضدرعفوی 

mm3) ور پالسمار هایر سلولر ،ر هار لنفوسیتر ر،ر وجودرر لیهر اینر درر معمولر طورر بهر هار  نوتروفیلر

لنفاوی الیه   :دارند: 

شبکهرخوبربافترهمبندرراررررلنفاویرازرلنفوسیترهایرزیادیرتشکیلرشدهراسترکهربهرصورترپراکندهرتشکیلراینررلیه

بنابراینرررخاتمهریمریابد.ر sulcus subtarsalis وردررنزدییکررراینرلیهرضخیمرترینردررفاحشهرهاراسترتشکیلریمردهند.ر

 .فاقدراینرلیهراسترملتحمهرحاشیهرای

ربارردررفورنسرهاردررسنرررازهرمتولدرشدهروجودرندارد.رلیهرلنفاویردررنوزادرت • رظاهررررر۴تارررر۳اینرلیهراولت  
ی

ماهیک

 .یمرشود

آنهاردررنسبرپروپریارورررشوند.ررربهروفورردررملتحمهریافتریم T لنفوسیترهار،ردرردرجهراولرلنفوسیترهای •

موجودردررر (MALT) خاطلنفاویرمشابهربافترلنفاویرمرتبطربارمرروجودردارند.رتجمعرر۳:رر۲اپیتلیومربهرنسبترر

ردررملتحمهردیدهریمرشود.ررررودهروربرونشرهار تشکیلرشدهرر T & B اینرتجمعرلنفاویرکهرازرلنفوسیترهایرنت  

 .شوندرشناختهریم (CALT) استربهرعنوانربافترلنفاویرمرتبطربارملتحمه
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  :هارماسترسل

رشبیهرسلول رهستند.رررماسترسلرهاربازوفیلرهای  ررثررiaعدادرزیادیرماسترسلردررمادهرمملتحمهرحاویرترگرانولوسین 

رحدودررراست.ر ورمرملتحمهرآلرژیکریکرواکنشررربود.رررمیلیونرخواهدررر۵۰تعدادرکلرماسترسلرهاردررملتحمهروربافترالحاف 

ردرراپیتلیومرملتحمهرررردرربیمارانرحساسیترمتداولردررماسترسلراست.ر مبتالربهرورمرملتحمهرآلرژیکر،رماسترسلرهارنت  

 .اندریافترشده

ربادیررسطح ندهررر۵۰۰۰۰تارررر۱۰۰۰۰درریکرماسترسلرحدودررراست.رررپوشاندهرشدهر IgE ماسترسلربارآنن  وجودرر IgE گت 

ردررمعرضرحساسربودنرماسترسلربارپوششراشغالرشدهراست.رررآنهاررر٪۱۶داردرکهرر مادهررررحساسربهر IgE قراررگرفت  

متصلریمرشودرورر IgE ولکولرجداگانهدورمرمادهرحساسیترزاربهرحساسیترزاردررهوارمحرکرآغازینردراماترآلرژیراست.ر

هرایرازررریکردیمررایجادریمرکندرکه واکنشرراردررغشایرپالسمایرماسترسلرآغازریمرکندرورغشایرماسترسلرپارهرررزنجت 

وژنرمحتوایرسلولربهربافتراطرافریمرشود.ررریمرشودر مانندرواسطهرهایرواکنشررررمحتوایرماسترسلرورمنجرربهراکست 

آلرژیکرعملریمرکند.ر ،ایرهایر ر ،ررررنرواسطهرهارهیستامت   ،ررپروستاگالندینر ائوزینوفیلیکر اسایسراصیلرگرانولر ر پروتئت  

بسیاریردیگررازرواسطهرهایرسلویلررراینرواسطهرهاروررکموتاکتیکرائوزینوفیلر،رفاکتوررفعالرکنندهرپالکترهستند.رررفاکتورر

وبالسترهاروراستخدامرانواعر رفیتی فترررد.رمختلفرسلولردررملتحمهریمرشونررباعثرتکثت  اینرحوادثرنقشرفعایلردررپیش 

 .دارد VKC بیمارانرمبتالربهرپاپیالهاردرر

۳.  
ز
 :الیه الیاف
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رکهربسیاررنازکراسترررکراوسراست.ررراینرلیهرشاملرعروقروراعصابرملتحمهرورغددر بهرجزرقسمترتارسرملتحمهر،رجای 

یرضخیمرتررازرلیهرلنفاویراستروربارصفحات  .تارسرمخلوطریمرشودر،رلیهرفیتی

 غدد اشیک

  :Krause غدد

رقرارردارند.ررردرربافترزیررملتحمهرعمیق Krause غدد رورتحتای  رررفورنسهایرفوقای  رروررر۴۲تعدادرآنهاردررفورنیکسرفوقای 

رر رقسمترکفررعددراست.ررر۸تارررر۶دررفورنیکسرپایین  ر،رآنهاربت  
لوبرغدهراشیکرورصفحهرتارسرقراررررردررفورنیکسرفوقای 

ند.ر رریمرگت  مجاریرآنهاربارهمرمتحدریمرشوندرورررغددرمشابهرغددراشیکراصیلراست.ررررساختارهایراینازرنظررمیکروسکوی 

رایجادریمرکنندرکهربهرفورنکسربازریمرشودریکرمجرای  .طولی 

توجهراسترکهرنامرپشررررجالب . آلمایز نامگذاری شده است آناتومیست کارل فردریش تئور کراوز ، غددرکراوزربهرنام

ربار“پیازهایویر،رویلهلمرکراوزربهرر ردررملتحمهر،رلبرهار،رزبانروراندامررررطوررنامناسنی ندهرپوسن  رکراوز”ر،ریکرگت  انتهای 

 .تناسیلرمرتبطراسترهای

 Wolfring غدد

رازرغدد Wolfring غدد : Ciaccio یا  رر۵تارر۲درردربربالررهستند.ر Krause بزرگت   .وجودرداردر۳-۱وردرردرپوشرپایت  

 :منبع خون ملتحمه
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رملتحمهرازر) یای  رش  رر(رر۳حاشیهرایر) Tarsal بازیهای(رر۲محییطر،ر) Tarsal بازیهای(رر۱تأمت   رقدایمرنایس  یانهایرمژگای  ش 

 .یمرشود

رتشکیلردهندهردررآنرقابلرمشاهدهرهستند Bulbar ملتحمه  تنهاربافتربدنراسترکهررگهایرخوی 

  :پاساژهایرنخاع

ربهرملتحمهرهستند.رداردرکهرمنبعراصیلرخرروجودر بازیچه نخاع دو بازیرتارسرررراینهاربازیرتارسالرحاشیهرایروررونررسای 

رازربازیرهایرتارسرمحییطرهستند.ر رورررمحییطرهستند.رررپاساژهایرتارسالرحاشیهرایربزرگت  شاخهرهایرکفرگوشرمیای 

روراشیکردرپوشر،رپلکر رعروقربین  ریمرکنندررجاننی یانرپلگرشاخهرهایرهستند L ateral ) .رارتأمت   یانررعروق L ش   ورش 

acrimal ر ربین  یانرپشن  یانرافتالمیکراصیلروریارش  رررمشتقربهرطوررجداگانهریاربارهم(.رررپلگرداخیلرازرش  شاخهرهایرفوقای 

رازراینرعروقربار یانرنخاعرسوراخرکردنرسپتومرمداریرواردرپلکریمرشوند.رررورتحتای  یانرررسپسرهررشاخهرازرش  ربارش  میای 

رآناستومور رنخاعرجاننی  .حاشیهرایررارتشکیلریمردهندرزریمرشودروربدینرترتیبرآنهاربازیرجاننی

Arcinal Marginal:  

رجلوی Tarsal بازی ربارحاشیهرپلکرهارقرارردارد.ر ۲،ر tarsal صفحهرحاشیهرایردررصفحهرعضالی  شاخهرهایرررمییلرمت 

کنندروربهرملتحمهرواردررررراخریمسور sulcus subtarsalis بازیرتارسالرحاشیهرایر،رصفحهرتارسرراردررناحیهررسوراخردارر

رکنند  .یمرشوندرتارقسمترکفردسترملتحمهررارتأمت  

 بازیرحاشیهرایردررنزدییکرحاشیهردربروربازیرتارسرمحییطردررنزدییکربازیرحاشیهرایرمحییطرقرارردارد
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یانر tarsal بازیرصفحهرتارسرقرارردارد.ررربازیرحاشیهرایرمحییطردررنزدییکرمرزرمحییط رش  محییطرتوسطرشاخهرفوقای 

رصفحهررنخاع محییطرر tarsal دارربازیررشاخهرهایرسوراخرتشکیلریمرشود.ر tarsal داخیلر،ردررمقابلرحاشیهرفوقای 

،رملتحمهررشاخهرهایرنزویلرررصعودیرورنزویلردارند.ررر–ردورشاخهررررعضلهرمولرررارسوراخریمرکنندر،ربهرملتحمهریمررسندرور

ریم رآناستوموزربارعروقرازربازیرحاشیهرایرورشاخهرهایرصعودیربهررتارسررارتأمت   رمنتقلرررکنندرورهمچنت   فورنکسرفوقای 

رادامهردهندرریمرشوندرتاردرراطرافرفورنسرهاربهرملتحمهرپیازربهرعنوان یانرهایرملتحمهرخلف   .ش 

یانرهایرمژگرقدایمردررامتدادر ررحرکتریمرکنندروردرسترقبلرازرسوراخرشدنرکرهرچشمر،رتاندونرعضالترراستررودهررررش 

یانرهایرملتحمهرقدایمررارخارجریمرکنند.ر ررش  یانرهایرمژگرقدایمرشاخهرهای 
وربهرمناطقرر pericorneal راربهرشبکهررش 

 .فرستندراطرافرملتحمهرپیازردررناحیهراندامریم

راتفاقریمعروقرملتحمهرقدایمرورشاخهرهررآناستوموزررایگانردرراینرناحیهربت  ر رعروقرملتحمهرخلف  بنابراینرررافتد.رررایرانتهای 

ر،راینرمنطقهرازراهمیتررریمرشوند.ررر،رسیستمرهایرسطیحرورعمیقرعروقرازرنزدیکردررناحیهراندامرمتصل ازرنظرربالین 

رسطیحردرریطرالتهابریارعفونترلختهریمرشوندرتارملتحمهرپیازربهررنگرقرمزررررگهایرتشخیضربرخوردارراست.ر ررخلف 

،رعروقرمژکرعمیقرتررازرحدربالرررردررکراتیتریارآیریترر۱نردررآیدرکهرازرفورنکسربهرسمتراندامرکمرنگریمرشودر.رروش

رمشخص  .یمرشودرکهرفشاررهستندر،رکهرمنجرربهریکرتزریقردوررخوی 

 منبع عصب ملتحمه

ریمرکنند.ررشود.رررازرتقسیمراولرعصبرسهرقلورحاصلریم  رملتحمهررارتأمت  
ررینراعصابرشاملرشاخهرارراعصابردرپوشربیشت 

رر رورعصبرررمجرایراعصابر،راشیکراشیکر،رشاخهرهایرفوقرر–اینفراتروکلئاررعصبربین  رعصبرپیشای  تروکلیاررورفوقای 

https://portalesharat.com


 

15 
 

رمغزرازرقسمترفکربالرعصبرسهرقلور ریمرشود.رراست.رررمابت   تمامراعصابرررناحیهراندامرازرشاخهرهایراعصابرمژکرتامت  

رررملتحمهرتشکیلرشبکهریمردهندروریاربهرردرر ورسلولهایراپیتلیالربهرطوررررراشکالرمختلفرانتهایرتخصضریاررگهایرخوی 

،رمحییطرختمریمرشوند.ر ملتحمهر انتهایرعصبردرر ر راست.ررراکتر میلت   آزادروربدونر زیررررانتهایرعصبر آنهاریکرشبکهر

رختمررسطیحرمادهرجانداریرتشکیلریمردهند.رراپیتلیالرراردررقسمت هاربهررگرهایرخوی   یمرشوندررربسیاریرازراینرفیتی

ز خون  بخشر از ملتحمه  ز اعصاب تأمی   تأمی 

ملتحمه Palpebral ملتحمه  ، 

Tarsal 

هایرر شاخهر ور ایر حاشیهر تارسالر بازیر

 نزویلربازیرتارسرمحییطر

Superior: Supraorbitalر ،ررsupratrochlear،ر

infratrochlearر :رر and lacrimal،ر تحتای  اعصابر

 infraorbital اعصابراشیکرو

رSuperior: Supraorbital محییطر tarsal بازی کارخانه ها ،ررsupratrochlear،ر

infratrochlearر :رر and lacrimal،ر تحتای  اعصابر

 infraorbital اعصابراشیکرو

ر پیاز ر عروقرملتحمهرقدایمرورملتحمهرخلف   اعصابرمژگای 
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 لنفاوی

ربهردرونرگرهرهایررتخلیهریمرشود.رررلنفاویردررناحیهرکفرنخلربهرلنفاویرپلکر رردررملتحمهرپیازیر،رلنفاویرازرطرفرجاننی

 .ماگزیالریرعمیقرتخلیهریمرشوندرلنفاویرپیشراوریکولررسطیحرورلنفاویرازرتخلیهرسمترداخیلربهرگرهرهایرزیرر
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