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 Inflammatory Cellsخاليا التهابية  -1

وهي مجموعة من الخاليا تساهم في الحدثية االلتهابية التي يحث على إطالقها الخمج )اإلنتان( أو األذية النسيجية أو 

عوامل أخرى متنوعة. تشمل هذه الخاليا خاليا موجودة عادة في الدم المحيطي يمكنها أن تغادر الجريان الدموي 

ة مثل: المحببات )العدالت والحمضات واألسسات( وغير المحببات )اللمفاويات لتشارك في الحدثية االلتهابي

والبالعات(. كما تشمل خاليا أخرى ال تتواجد عادة في الدم المحيطي إال في حاالت مرضية وإنما تكون موجودة في 

 Mast Cells والخاليا الدقلية  Plasma Cellsاألنسجة مثل الخاليا البالزمية )المصوريات( 

 سنشاهد مجموعة من هذه الخاليا في نطاق الترميم النسيجي للضياع المادي في الجلد )تقرح جلد(.  في مثالنا العملي

فصوص  5-2قطراً وتتميز بنواة بارزة مفصصة   µm 12-10تقيس العدلة الناضجة : Neutrophilsالعدالت  -1

حوي هيولى تتدعى كذلك بسبب اللون غير المميز للهيولى )ليس باألزرق وال باألحمر(. )متصلة بخيوط نووية دقيقة(. 

 تقوم العدالت بعملية البلعمةتساهم محتوياتها في تدمير الجراثيم كما  العدالت على نوعين من الحبيبات

ً ها قطر: Macrophagesالبالعات  -2 ي وحيد النواة . تابعة للجهاز البلعمµm 30وقد تصل حتى   µm 18وسطيا

  وأصلها الوحيدات التي تكون في الدم المحيطي وعندما تدخل الوحيدات إلى األنسجة تدعى بالبالعات أو الناسجات

تحوي الخاليا الوحيدة على نواة كبيرة بيضوية مثلومة بشكل أوضح من اللمفاويات وتعطي شكال يشبه الكلية أو حدوة  

 .شاحبةإيوزينية تبدو الهيولى . ة في بعض األحيانالحصان.  غير مركزية وقد ترى النوي

متوسطة قطرها  -ميكرون  8-6للخاليا اللمفاوية أحجام مختلفة )صغيرة قطرها بين : Lymphocytesاللمفاويات  -3

 . تشكل الخاليا صغير الحجم الغالبية العظمى من اللمفاويات.ميكرون( 30أو كبيرة حتى  -ميكرون  12-10حوالي 

نواة وحيدة كبيرة كروية مثلومة قليالً ذات تصبغ داكن يعكس محتواها من الكروماتين الكثيف المتكتل. على تحوي 

تأخذ النواة الحيز األكبر من الخلية اللمفاوية الصغيرة بينما تشكل الهيولى الزرقاء الباهته حافة رقيقة جداً حول النواة 

بر من الهيولى في الخاليا اللمفاوية المتوسطة الحجم والكبيرة. معظم قد ال ترى أحياناً. في المقابل، هناك كمية أك

 اللمفاويات الجائلة في الدم المحيطي تكون من نمط اللمفاويات الصغيرة.

: مشتقة تدعى أيضاً المصوريات. ميكرون 20 -12: حجمها Plasma Cellsالخاليا البالزمية )المصوريات(  -4

)قد تتواجد نواتين أحياناً( يتوزع فيها الكروماتين بشكل  طرفيةمدورة من الخاليا البائية. تمتلك الخاليا البالزمية نواة 

تملك الخاليا البالزمية جهاز . كتلي مالصق للغشاء النووي ليعطي مظهر يشبه وجه الساعة أو الدوالب المسنن

 هيوالها تتصبغ بلون يميل لألزرق. .اً لهيولى الخلية يدعى الهالة حول النواةجولجي، يوافق مكان توضعه لوناً باهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :Muscular (Medium) Arteryشريان عضلي الجدار )شريان متوسط(  -2

 

 مؤلف من ثالث طبقات: وهي من الداخل باتجاه الخارج:

 : وتشمل:Intimaالطبقة األولى: الطبقة الباطنة 

 سيطة مكونة من خاليا تدعى بالخاليا البطانيةظهارة رصفية ب -1

 كمية قليلة من نسيج ضام رخو تحت الخاليا البطانية -2

على شكل خط متعرج يحد  H&Eوتظهر بالتلوين بالـ  Elastinالمحددة المرنة الباطنة مكونة من اإليالستين  -3

 الطبقة الباطنة من الداخل ويفصلها عن الطبقة المتوسطة

صف من الخاليا  40إلى  10: وتدعى بالطبقة العضلية وتتكون من Media الثانية: الطبقة المتوسطةالطبقة 

 العضلية الملساء مع القليل من األلياف المرنة

: وتتكون من نسيج ضام ليفي كثيف وهي أرق من الطبقة العضلية Adventitia الطبقة الثالثة: الطبقة الخارجية

 ونهايات عصبية. Vasa vasorumوتحوي على أوعية الوعاء 

 

يحوي المثال العملي على مناطق مرضية تبدو على شكل سماكة في الطبقة تحت الخاليا البطانية في بعض المناطق 

 تنكس في هذه المنطقة قد يكون في سياق تطور تصلب عصيدي في الشريانوتمثل 

سوداء خارج وداخل الخاليا خصوصاً في لمعة الوعاء وقريباً من الخاليا -باإلضافة لذلك تشاهد ترسبات حبيبية بنية

منخفض  PHالهيم الناجم عن البيئة الحمضية التي تؤهب بوجود -البطانية أو ضمنها تمثل تشكل صباغ الفورمول

الرسابة بشكل خاص في األنسجة التي تحوي الكثير من  لتفاعل الفورمول مع الهيم وتشكل هذه الرسابة. تشاهد هذه

 الدم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lymph Nodeعقدة لمفاوية  -3

  Lymph Nodes العقد اللمفاوية

  تشبه حبة الفاصولياء وعية اللمفاويةاأل طولعلى تتواجد  سم(2-ملم1أعضاء صغيرة ُمَمحفظة )هي عبارة عن 

  قل قبل دخوله للدورة الدمويةلمفاوية واحدة على األيمر اللمف خالل دورته بعقدة 

 رج من تخوتدعى باألوعية الواردة و لى العقد اللمفاوية عبر السطح المحدب لمحفظة العقدةإوعية اللمفاوية تدخل األ

 لتدعى باألوعية الصادرة  "hilum" العقد من سرة العقدة اللمفاوية

 نة ، الخاليا المتغصبالزميةالخاليا بكل أنواعها، البالعات، اللمفاوية اليا خالالخاليا األكثر تواجداً في العقد هي ال

Dendritic Cells والخاليا المتغصنة الجرابية  وهي أقوى الخاليا المقدمة للمستضد في الجسمFollicular Dendritic Cells .

 تتوضع هذه الخاليا ضمن متن غني باأللياف الشبكية والخاليا الشبكية

 قسم ت اوية. اللمفلى داخل العقدة إوالتي يتفرع منها حواجز  الكثيف العقدة اللمفاوية محفظة من النسيج الضامتحيط ب

 لبو قشر ونظير قشر :لىإالعقدة اللمفاوية 

 :مجرى اللمف داخل العقدة اللمفاوية 

 الصادرالوعاء اللمفي  ←الجيوب اللبية ←الجيوب القشرية←الجيب تحت المحفظة  ← الواردالوعاء اللمفي 

  يشمل ما يلي:  :Cortexالقشر 

 العقيدات اللمفاوية( : هناك نوعان من الجريبات:الجريبات) -2الجيوب تحت المحفظة والجيوب القشرية -1

I. ولية: وتحوي على خاليا بائية صغيرةالجريبات األ 

II. "الجريبات الثانوية: تمتلك منطقة مركزية شاحبة تسمى المركز المنتشgerminal center الذي يحوي على خاليا "

ي عقدة ن تواجد المركز المنتش فإ)تتمايز لخاليا بالزمية(. يحيط بالمركز المنتش حزم من خاليا بائية صغيرة.  بائية نشيطة

 ةيدفع تكاثر الخاليا البائية بالخاليا األصغر إلى المحيط لتشكل منطقنها متحفزة ضد المستضدات. ألمفاوية ما تعني 

 Marginalيحيط بها منطقة أقل تحدداً تدعى بالهامشية Zone   Mantleردائية

-وتحوي على خاليا تائية. قد تتواجد عن منطقة غير محددة جيدا تقع بين القشر واللبعبارة هي : Paracortexنظير القشر 

العالية  ةيالبطانذات الخاليا وعية خاصة تسمى وريدات أعلى  هذه المنطقة. تحوي هنادات اللمفاوية القليل من العقي -ان وجدت

"High Endothelial Venules”HEVsتحوي نواة كبيرة. تشكل هذه إلى أسطوانية ة ة مكعبيوعية خاليا بطاناأل ". تبطن هذه

 لى متن العقدة اللمفاوية.إاليا اللمفاوية من الدم المحيطي وعية نقطة دخول الخاأل

 :Medullaاللب 

 لف لب العقدة اللمفاوية من حبال لبية تفصلها الجيوب اللبية )بداخلها اللمف والخاليا اللمفاوية والبالعات(أيت 

 ال اللبية الخاليا البالزمية والخاليا الشبكية. تعتبر الحبالعديد من تحوي الحبال اللبية على الخاليا البائية والبالعات و

 .مضادةجسام الالموقع الرئيسي للبلعمة وصنع األ

بلعمة  حيث تعمل الخاليا البلعمية على الدموية،الوظيفة الرئيسية للعقد اللمفاوية هي تنقية اللمف قبل دخوله للدورة 

وفي بعض  للخاليا التائيةالمستضدات  ميكما تعمل الخاليا المقدمة للمستضد على تقد والميكروبات،جسام الغريبة األ

 األحيان للخاليا البائية.


