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وذميةضمن أرضية 

وعائية يشاهد عدد 

كبير ومتنوع من 

الخاليا االلتهابية 
اموخاليا النسيج الض



Neutrophilsالعدالتاألسهم سوداء اللون تشير إلى 
وتتميز بنواةقطراً µm 12-10الناضجة العدلة تقيس 

متصلة بخيوط نووية )فصوص5-2مفصصةبارزة 
H&Eيصعب رؤية الحبيبات بالتلوين بـ (. دقيقة

(قبين األحمر واألزر)ال تأخذ لوناً مميزاً الهيولى

Macrophagesالبالعاتاألسهم حمراء اللون 
نواتها ( µm 18وسطياً )وهي خاليا أكبر من العدالت 

الها وهيو( تأخذ شكل الكلية)مثلومةبيضوية كبيرة 

شاحبة 



نواةعلىLymphocytesاللمفاويةالخالياتحوي

داكنغتصبذاتقليلا مثلومةكرويةكبيرةوحيدة

تأخذ.لالمتكتالكثيفالكروماتينمنمحتواهايعكس

غيرةالصاللمفاويةالخليةمناألكبرالحيزالنواة

جداا يقةرقحافةالباهتهالزرقاءالهيولىتشكلبينما

ا ترىالقدالنواةحول كميةكهناالمقابل،في.أحيانا

طةالمتوساللمفاويةالخليافيالهيولىمنأكبر

الدمفيالجائلةاللمفاوياتمعظم.والكبيرةالحجم

.الصغيرةاللمفاوياتنمطمنتكونالمحيطي

.اتاللمفاويبعضإلىتشيراللونسوداءاألسهم



المظهر الوصفي للخلية البلزمية ضمن الدائرة الحمراء

تدعى :  Plasma Cellsالخاليا البالزمية

ا  . لبائيةمشتقة من الخليا ا:المصورياتأيضا

نواة طرفية تمتلك الخليا البلزمية 

يها يتوزع ف( قد تتواجد نواتين أحيانا  )

اء بشكل كتلي ملصق للغشالكروماتين

و وجه الساعة أالنووي ليعطي مظهر يشبه 

الدوالب المسنن

وافق ، يجولجيتملك الخليا البلزمية جهاز 

ا  ا باهتا ية يدعى الخللهيولىمكان توضعه لونا

الهالة حول النواة



األسهم سوداء اللون 

تشير إلى بعض الخليا 

البلزمية







الباطنة( الغللة)الطبقة : السهم األخضر 

(ليةالعض)المتوسطة ( الغللة)الطبقة : السهم األحمر

الخارجية( الغللة)الطبقة : السهم األسود



Red Blood Cells (RBCs)كريات دم حمر 

Endothelial Cellsخاليا بطانية 

ةنسيج ضام رخو تحت البطان

Internal Elastic Laminaصفيحة مرنة داخلية 
اطنة تبدو على شكل خط متعرج يفصل الطبقة الب

عن الطبقة المتوسطة

الطبقة 

الباطنة 
Intima



Intimaالطبقة الباطنة 

Mediaالطبقة المتوسطة 

Mediaالطبقة المتوسطة 
طبقة من الخاليا العضلية الملساء40إلى 10مكونة من 

ية نوى الخاليا العضل. مع كمية قليلة من األلياف المرنة

صعب ي. أو تكون مجعدة« السيجار»الملساء قد تبدو بشكل 

مشاهدة الحدود بين الخاليا العضلة الملساء 

ن تشاهد رسابة بنية سوداء حبيبية ناجمة ع

(  الهيم-الفورمول)تشكل صباغ 

formol-heme pigment
لدمخاصة في األنسجة التي تحوي الكثير من ا

ضمن الخاليا وخارجها
ةالصفيحة المرنة الداخلي



Mediaالطبقة المتوسطة 

Internal Elastic Laminaصفيحة مرنة خارجية 
طة المتوستبدو على شكل خط متعرج يفصل الطبقة 

الخارجيةالطبقة عن 

وهي مكونة من نسيج Adventitiaالطبقة الخارجية 

ضام ليفي كثيف يحوي أوعية دموية وأعصاب



وعاء دموي في الطبقة الخارجية

يحوي كريات دم حمر 

فرع عصبي







دةنسيج شحمي حول العق

Capsuleمحفظة العقدة 
فنسيج ضام ليفي كثي

ةالجيوب تحت المحفظ

Cortexمنطقة القشر 

جريبات لمفية ثانوية

(  نيّر)تحوي مركز منتش 
Germinal Center

أوعية لمفية واردة

منطقة نظير القشر 
Paracortex



جريبات لمفية ثانوية

(  نيّر)تحوي مركز منتش 
Germinal Center

ة جيوب قشري



جيوب لبية

ة حبال لبي

ات تحوي الحبال والجيوب اللبية على لمفاوي

(خاليا بالزمية)ومصورياتوبالعات 



ية سرة العقدة اللمفية تحوي أوعية دمو

عديدة  وأوعية لمفية صادرة


