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 الجهاز الدوراني

 الجهاز الدوراني:

 يتكون من القلب واألوعية الدموية والجهاز الوعائي اللمفاوي. للقلب واألوعية الدموية ثالث طبقات

 طبقات ترتبط فيما بينها عبر نسيج ضام، وتشمل هذه الطبقات: 3القلب: للقلب 

 "الشغافEndocardiumوهي الطبقة الداخلية الرقيقة :" 

 "العضلة القلبيةMyocardium:" وهي الطبقة الوسطى وهي األكثر ثخانة وتتكون من عضالت مخططة 

 "النخابEpicardium وهي الطبقة الخارجية :" 

 األوعية الدموية:

 طبقات: 3تشمل األوعية الدموية الشرايين واألوردة والشعيرات الدموية، وجميعها لها 

 "الغاللة الباطنةTunica intima للشغاف في القلب": الطبقة الداخلية وهي معادلة 

 " الغاللة المتوسطةTunica mediaالطبقة المتوسطة وهي معادلة لطبقة العضلة القلبية :" 

 " الغاللة الخارجيةTunica adventitiaالطبقة الخارجية وهي معادلة للنخاب :" 

 القلب:

ن األيسر الجهاز الدوراني، يضخ البطيالعضلة القلبية المتواجدة في جدار الحجرات األربع للقلب تضخ الدم بصورة منتظمة عبر 

الدم إلى الدوران الجهازي بينما يضخ البطين األيمن الدم إلى الدوران الرئوي. كذلك يستقبل األذين األيمن الدم من الجسم بينما 

 يستقبل األذين األيسر الدم من األوردة الرئوية. تحتل العضلة القلبية الكتلة الكبرى من نسيج القلب.

 ة:يخاليا البطانالصمامات, و هي عبارة عن ثنيات من الشغاف مغطاة ب 4القلب على يحتوي 

 " الصمام الثالثي الشرفtricuspidوهو بين األذين األيمن والبطين األيمن " 

 " الصمام التاجيMitral valveوهو بين األذين األيسر والبطين األيسر " 

 " الصمامين الهالليينsemilunar"  البطين األيمن والشريان الرئوي واآلخر بين البطين األيسر واألبهر أحدهما ما بين 

الصمامان الثالثي والتاجي أكثر سمكا من الصمامين الهالليين، وجميع الصمامات تحوي مركزا من النسج الضامة وعضالت 

 ملساء وأوعية لمفاوية ودموية.

 طبقات القلب وحول القلب:

ها بالتفصيل الحقا(، ويجب أن نذكر طبقة مهمة محيطة بالقلب" ليست من أنسجة القلب" ذكرنا طبقات القلب الثالث )وسنشرح

 تسمى التامور.

 ":Pericardiumالتامور"

 يغلف القلب، ويتكون هذا الكيس من طبقتين بينهما سائل: هو كيس خارجي
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 "التامور الحشويVisceral pericardium بسيطة متوسطة": ويسمى أيضاً طبقة النخاب. مكون من ظهارة 

)ميزوتليالية( يدعمها نسيج ضام رخو يحوي الشرايين اإلكليلية التي تروي القلب واألوردة القلبية واألعصاب الذاتية ضمن كمية 

 متفاوتة من نسيج شحمي   

 "التامور الجداريParietal pericardium الطبقة الخارجية من التامور، عبارة عن امتداد لطبقة التامور  ": وهو

 يغطيها طبقة ليفية تدعى التامور الليفي وهي ملتصقة بالشحم والنسج الضامة في التجويف الذي يحوي القلب الحشوي

 "السائل التاموريPericardial fluidن جوف التامور. حجمه حوالي ": هو سائل تفرزه الخاليا المتوسطة التي تبط

 وانبساط العضلة القلبية. مل ويعمل كمزلق يخفف من االحتكاك أثناء انقباض  15-50

 طبقات القلب:

 .ًالنخاب: تم ذكرها آنفا 

  العضلة القلبية: تتألف من ألياف العضلة القلبية التي تتوزع بشكل يسهل تمييزها حلزوني حول األجواف. بسبب الحاجة

 األذينات إلى قوة أكبر لدفع الدم للدورانين الجهازي والرئوي فإن جدر البطينات تكون أسمك من جدر 

  الشغاف: عبارة عن ظهارة حرشفية بسيطة تدعى مجموع الخاليا التي تؤلفها بالبطانةEndothelium  والخلية الواحدة

، تدعم هذه البطانة طبقة تحوي على ألياف الكوالجين واأللياف المرنة وعضالت ملساء. Endothelial Cellبالخلية البطانية 

ضمن طبقة متغيرة الثخانة  "conduction system" المتعلقة بجهاز التوصيل "Purkinje fibersكما تتواجد ألياف بركنجي"

 " وهي في األذينين أثخن منها في البطينين.subendocardiumتسمى تحت الشغاف"

ين ب باإلضافة للطبقات الثالث يدعم القلب هيكل من النسيج الضام الكثيف يحيط بالدسامات ويتمادى ضمنها ويتوضع في الحجب

 األذينين وبين البطينين. وظائف هذا الهيكل:

 عازل كهربائي بين الحجرات -3يؤمن منطقة صلبة تنغرس فيها األلياف العضلية   -2دعم واستقرار الدسامات    -1
 

عيرات ش← شرينات ← شرايين صغيرة  ←شرايين عضلية  ←بهر"لى شريان كبير مرن "األإالدم : يضخ القلب دوران الدم

 القلب ←أوردة عضلية كبيرة  ←أوردة متوسطة ← أوردة صغيرة  ←وريدات  ←شعيرات دموية  ←شريانية 

يصغر خالل الدورة الشريانية )تبدأ بشريان مرن كبير وتنتهي بشرينات( ومن ثم يكبر تدريجيا خالل  حجم الوعاء الدموي

 (الدورة الوريدية )تبدأ بوريدات وتنتهي بوريد عضلي كبير

 األوعية الدموية:

 )تدعى أحياناً بالطبقات أو األقمصة(الغاللة الخارجية.  -الغاللة المتوسطة -طبقات: الغاللة الباطنة  3لألوعية الدموية 

 سنذكر أنواع األوعية الدموية مرتبة تبعا لحجمها تنازليا:

 أوالً: الشرايين الكبرى المرنة واألوردة الكبرى العضلية:

عند مقارنة األوردة الكبرى مع الشرايين الكبرى نرى فرقاً كبيراً في ثخانة ونوع الخاليا في هذه الطبقات. أكبر شرايين الجسم  

ة من ة المتوسطة على كمية كبيرهي الشرايين المرنة ومنها األبهر وتفرعاته، وتسمى شرايين مرنة بسبب احتواء طبقة الغالل

والنسج الضامة والكثير من العضالت الملساء. وعند المقارنة مع األوردة الكبرى )مثل الوريد  لياف المرنة بشكل رئيسياأل

الرئوي( فهذه األوردة ال تحوي غاللتها المتوسطة على كميات كبيرة من األلياف المرنة بل كميات قليلة متناثرة منها لتعطي 

وردة الكبرى على كميات من العضالت الملساء لمنع الوريد من الوريد بعض المرونة، في المقابل تحوي الغاللة الخارجية لأل

االنهيار )إضافة الدعم للوريد(. بالخالصة، الشرايين الكبرى تحوي كتلة من األلياف المرنة في غاللتها المتوسطة )وهي الطبقة 

 خانةثخارجية )وهي الطبقة األكثر فيها( بينما األوردة الكبرى تحوي كتلة من العضالت الملساء في غاللتها ال ثخانةاألكثر 

 فيها(.
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، وتتكون هذه ”Vasa vasorumتملك الشرايين واألوردة الكبرى أوعية دموية خاصة لتغذيتها تسمى أوعية األوعية" -

 من شبكة من األوعية الدموية الصغيرة في الغاللة الخارجية لألوعية الكبرى يرافقها نهايات عصبية ذاتية.

 ": medium veins" واألوردة المتوسطة " muscular arteriesعضلية"ثانيا: الشرايين ال

تقل كثيراً األلياف المرنة في الغاللة المتوسطة ويحل محلها خاليا  )تدعى أيضاً الشرايين المتوسطة(: في الشرايين العضلية

 من بين الطبقات. ثخانةالعضالت الملساء )ومن هنا يأتي اسم الشرايين العضلية( وتبقى الغاللة المتوسطة أكثر 

وردة الكبرى. ت الملساء فيها بالمقارنة مع األولكن تقل كمية العضال ثخانةتبقى الغاللة الخارجية األكثر  :في األوردة المتوسطة

 األوردة جنبا إلى جنب مع الشرايين. نرى عادة الشريان مرافقا للوريد المناظر له" مثالً الشريان الكلوي والوريد الكلوي" تسير 

 ثالثا: الشرايين الصغيرة واألوردة الصغيرة:

من  اتبقط 10-3وتحوي هذه الغاللة على  بين الطبقات ثخانةفي الشرايين الصغيرة، تبقى الغاللة المتوسطة هي األكثر 

 العضالت الملساء بدون أي تواجد لأللياف المرنة. 

 في األوردة الصغيرة، تبقى الغاللة الخارجية األكثر سمكاً بين الطبقات ولكنها تحوي على نسج ضامة بدون عضالت ملساء

 ":venules" والوريدات"arteriolesرابعا: الشرينات "

طبقات فقط من العضالت الملساء بدون  3-1سمكاً بين الطبقات مع احتوائها على في الشرينات، تبقى الغاللة المتوسطة األكثر 

 .metaarteriolesقبل تفرع هذه الشرينات إلى شعيرات دموية تعطي فروعاً صغيرة تسمى شعيرات شريانية  أي الياف مرنة.

العصائب من العضالت الملساء  هناك خاليا عضلية ملساء منتشرة على شكل عصائب على هذه الفروع الصغيرة. تلعب هذه

الجريان الدوري للدم إلى الشعيرات الدموية. يسمح هذا األمر بتوجيه الدم إلى المناطق من الجسم التي تضبط دور معصرات 

 تحتاج الكمية األكبر من الدم )إلى العضالت عند إجراء التمارين الرياضية, وإلى األمعاء بعد تناول وجبة الطعام(. إن استرخاء

المعصرة ما قبل الشعيرات يسمح بمرور الدم إلى السرير الشعيري بينما انقباضها يسمح بتجاوز الدم للسرير الشعيري ودخوله 

 إلى الوريدات.  

تدعى بالوريدات بعد الشعيرية  Post-capillary venulesفي الوريدات، هناك وريدات رقيقة بعد األوعية الشعيرية مباشرة 

". للخاليا الحوطية قدرات انقباضية Pericytesقاتها لرقتها وهي محاطة بخاليا تدعى بالخاليا الحوطية "ال يمكن تمييز طب

لتسهيل جريان الدم وخصائص مماثلة للخاليا الجذعية. تعتبر الوريدات بعد الشعيرية الموقع األساسي الذي تلتصق عنده كريات 

ن إلى موقع األذية النسيجية. هناك وريدات أكبر قليالً تجمع الدم من الوريدات الدم البيضاء بالخاليا البطانية لتخرج من الدورا

بعد الشعيرية تدعى بالوريدات العضلية لكون الغاللة المتوسطة فيها عضالت ملساء )طبقة أو اثنتين( مثل الشرينات لكن تتميز 

 الوريدات بلمعة واسعة بالمقارنة مع جدرانها الرقيقة.

 ":capillariesالدموية" خامسا: الشعيرات 

من الشبكة الوعائية للجسم بطول  %90ميكرون. تشكل  10و  4هي أصغر األوعية الدموية على اإلطالق. يتراوح قطرها بين  

 كم. تتألف من خاليا بطانية تستند إلى غشاء قاعدي قد تكون محاطة بخاليا حوطية.  100.000كلي يقدر بأكثر من 
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 عيرات الدموية:أنواع من الش 3هناك 

ال تحوي خالياها البطانية على  هذا النوع هو األكثر انتشاراً في الجسم.": Continuousشعيرات دموية مستمرة " .1

الغدد خارجية  تتواجد في مناطق مثل العضالت، النسج الضامة،. ذه الخاليا إلى غشاء قاعدي مستمرتستند هوحفر "أو نوافذ" 

 األنسجة العصبية. نرى عادة على سطحي خاليا البطانة الحويصالت االحتسائية وذلك لنقل الجزيئات المراد نقلها. فراز،اإل

": تحوي خالياها البطانية على حفر" أو نوافذ" تستند هذه الخاليا إلى غشاء Fenestratedشعيرات دموية منوفذة " .2

أو غير مغطاة. تتواجد في المناطق التي يحدث فيها تبادل سريع للمواد قاعدي مستمر. قد تكون هذه النوافذ مغطاة بحجب رقيقة 

 بين النسيج والدم مثل: الغدد الصم، الكلية، األمعاء

نوافذ" في خالياها البطانية التي  ": شعيرات دموية كبيرة" نسبيا" ولها حفر"أوSinusoidalشعيرات دموية جيبانية " .3

تستند إلى غشاء قاعدي متقطع. ال تملك الشعيرات الدموية الجيبانية أي حجب وهي بخالف باقي الشعيرات الدموية كبيرة نسبيا 

ك لمثل البروتينات وحتى الخاليا" من وإلى الدم. تتواجد تشعيرات بمرور المركبات الكبيرة "ميكرون( وتسمح تلك ال 40-30)

 . sinusoidsالشعيرات عادة في الكبد، نقي العظم والطحال. يسّمى هذا النمط من الشعيرات الدموية أيضاً أشباه الجيوب 

عدد المفاغرات وشبكات الشعيرات الدموية في نسيج ما مرتبط مباشرة مع معدل االستقالب في هذا النسيج. مثال: الكبد عضو 

 سم من السموم لذا يحوي العديد من شبكات الشعيرات الدموية.نشط في تصنيع المنتجات وتخليص الج

 ":Arteriovenous anastomosis" المفاغرة الشريانية الوريدية

وهي عبارة عن اتصال مباشر بين الشرينات والوريدات يسمح للدم باالنتقال المباشر من الشرينات إلى الوريدات دون المرور 

المفاغرات في جلد رؤوس األصابع وجلد األنف والشفة وتلعب هذه المفاغرات دوراً في  بالسرير الشعيري. تتواجد مثل هذه

 التنظيم الحراري. كما تتواجد في النسيج االنتصابي للقضيب والبظر. 

 األوعية اللمفاوية:

طانة بسمك ت ولديها بتنشا هذه األوعية في األنسجة في منطقة السرير الوعائي الشعيري كشعيرات لمفاوية رقيقة مغلقة النهايا

. تنقل Fibrillinخلية واحدة وصفيحة قاعدية غير مكتملة ترتبط هذه األوعية بالنسيج الضام المجاور بخيوط خاصة من نمط 

هذه الشعيرات السائل الخاللي باتجاه واحد من األنسجة إلى الدم. عندما يتجمع السائل ضمن األوعية اللمفية فإنه يدعى باللمف 

Lymphيصعب تمييزها بالمجهر الضوئي عن الوريدات. لذا فان أسهل طريقة هي رؤية اللمف والخاليا اللمفاوية بداخل  . قد

األوعية اللمفاوية وخاليا الدم الحمراء داخل الوريدات. تتجمع الشعيرات اللمفاوية مع بعضها لتكون أوعية أكبر ذات صفيحة 

وتحوي دسامات تساعد على سير  ا من االنهيار القليل من خاليا العضالت الملساءتدعى األوعية اللمفاوية يدعمه قاعدية مكتملة

 اللمف باتجاه واحد.

، وكالهما ”right lymphatic duct" والقناة اللمفاوية اليمنى "thoracic ductتتجمع األوعية اللمفاوية لتشكل: القناة الصدرية"

يمر السائل عبر العقد اللمفاوية، تتواجد العديد من الصمامات في الجهاز  يصبان في األوردة. قبل عودة سائل اللمف إلى الدم

 اللمفاوي. ويساهم انقباض العضالت الهيكلية المحيطة باألوعية اللمفاوية على جريان اللمف في اتجاه واحد.

. 
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 Bloodالدم 

 لترات في جسم االنسان(.  5من وزن الجسم الكلي )حوالي  %7هو عبارة عن نسيج ضام سائل يشكل حوالي  الدم:

 غني بالبروتين يدعى بالبالزما. يلخص الجدوالن التاليان تركيب كل منهما:   سائلتسبح في  خاليا يتألف الدم من

 النسبة المئوية الدم مكونات بالزما

 % 92-91 ماء 

 % 8-7 بروتينات )ألبومين، غلوبيولين، فيبرينوجن(

 % 2-1 مواد مذابة أخرى

                       (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3-,PO4
-3, SO4

   شوارد ( 2-

مواد آزوتية غير بروتينية )بولة، حمض البول، كرياتين، كرياتينين، أمالح أمونيا(        

  مغذيات )جلوكوز، دسم، حموض أمينية(           

  الكربون، آزوت(ازات الدم )أكسجين، ثاني أكسيد غ          

  بروتينات منظمة )هرمونات، إنزيمات، بروتينات جهاز المتممة(          
 

 المكونات الخلوية للدم 

   Red Blood Cells or Erythrocytes      (RBCs)كريات الدم الحمراء أو خاليا الدم الحمراء  
   million/mm -3,9 35 عند اإلناث:     million/mm –4,3 35,7 :تعدادها: عند الذكور

 Leukocytes or White Blood Cells (WBCs) كريات الدم البيض أو خاليا الدم البيضاء 
  سيذكر التعداد التفصيلي لها الحقاً     Cell/ mm11,0 –4,500 300تعدادها الكلي:  

                       Platelets or Thrombocytesالصفيحات 
  mm – 150,000/ 3400,000تعدادها:   

 

يكون الدم المسحوب الطازج سائال ذا لون أحمر، ويتحول عند تخثره إلى كتلة هالمية وذلك بتحول بروتين الفيبرونوجن المنحل 

حيث يشكل األخير شبكة تحبس خاليا الدم بداخلها. إذا أضيفت المواد المضادة للتخثر للدم  إلى بروتين غير منحل هو الفيبرين

وفوقها طبقة  (%45طبقات مختلفة. تشكل الكريات الحمراء الطبقة السفلى )حوالي  3فمن الممكن عندها ترسيب الدم ليعطينا 

 (.%55ي الطبقة السطحية وتمثل البالزما )حوالي ( تمثل الصفيحات والكريات البيض، وفوقها طبقة ه%1رمادية بيضاء )

 مورفولوجيا ووظيفة مكونات الدم:

 ":Erythrocytesأوالً: كريات الدم الحمراء "

 التكوين الخلوي:

  قطر كرية الدم الحمراء الناضجة حواليµm 7-8تبدو الخلية بدون نواة أو عضيات في الهيولى . 

 سمى الهيموجلوبين "تتكون الهيولى من صبغة حاملة للحديد تhemoglobin" 

 :الشكل 

تبدو كرية الدم الحمراء كقرص مقعر الوجهين. يؤمن ذلك أكبر مساحة سطح بالنسبة لحجم الخلية ويسهل التبادل الغازي. تبلغ  

 لكرية الدم الحمراء غشاء خلوي مزدوج الطبقات ويمتلك المرونة .µm 0.75وعند المنتصف  µm 2.6سماكتها عند المحيط 

 سيأيات الدم الحمراء عادة الشكل الكعبر الشعيرات الدموية الدقيقة حيث تأخذ كر يسمح لكرية الدم الحمراء بالعبورالالزمة ل

 Rouleauxخالل عبورها لتلك الشعيرات الدموية بينما تصطف بجوار بعضها البعض في األوعية األكبر معطية ظاهرة التدنر 



7 
 

بعضها البعض على شكل يشبه الدنانير(. يحوي الغشاء الخلوي لكرية الدم الحمراء على  )وهي عبارة عن تكدس الكريات فوق

 بروتينات طرفية مثل سبكترين واألكتن والتي تعمل كهيكل خلوي لخلية الدم الحمراء.

 :مدة العمر 

لحمراء تتناقص مساحة السطح عندما يتقدم العمر بكرية الدم ا .يوم 120ر تقريبي يبلغ حوالي لكرية الدم الحمراء الناضجة عم 

ي الحبال فا أقل مرونة وأكثر صالبة فتعلق بالنسبة لحجم الخلية. يتغير شكل الكرية من شكل قرصي إلى كروي مما يجعله

 ".Splenic cordsالطحالية "

   :الوظيفة 

الغين مائي عضوي يتألف عند البتحمل الكريات الدم الحمراء الصبغة الحاملة للحديد " الهيموجلوبين". الهيموجلوبين مركب كي

" ومنه يأتي االسم Heme" ترتبط كل سلسلة مع مجموعة الهيم"Globinمن سلسلتي ألفا وسلسلتي بيتا لبروتين الجلوبين "

هيموجلوبين. الدور الرئيس للهيموجلوبين هو نقل األكسجين وثاني أكسيد الكربون. في الحاالت الطبيعية، ال تغادر كرية الدم 

 اء مجرى الدم أبداً.الحمر

  يبقى( 8-7بما أن قطر الكرية الحمراء ال يتغير بالتثبيت النسيجي µm فإنها تستخدم كمسطرة نسيجية لمعرفة قياس )

 الخاليا والبنى األخرى في المقاطع النسيجية. 

 تعدادها: ذكر سابقا في الجدول 

 "Reticulocytesالشبكية " الكريات

  وهي عبارة عن كريات دم حمراء أقل نضجا. حين يتم إطالق كريات الدم الحمراء من نقي العظم إلى مجرى الدورة

 .يومالدموية عندها تسمى تلك الكريات بالخاليا الشبكية وذلك لمدة 

 :التركيب الخلوي 

" والتي تتلون باللون األزرق Ribonucleoproteins" تحتوي الخاليا الشبكية على بقايا عضيات بروتينات نووية ريبوزية

، كما يمكن رؤية بقايا الرايبوسومات الخلوية )بقايا العضيات ”Romanowsky stainingسكي"فعند استخدام صبغة رومانو

 الريبوزية( باستخدام صبغة المثيلين األزرق.

 :التكرار العددي 

الحمراء، وعند مرور حوالي يوم واحد في الدورة الدموية ال يمكن حينها  من كريات الدم % 2-1الشبكية حوالي  الكرياتتؤلف 

 تمييز تلك الخاليا عن كريات الدم الحمراء الناضجة.

 ثانيا: كريات الدم البيضاء:

 :إلى حبيبات ىلشكل النواة واحتواء هيوالها علتشتمل كريات الدم البيضاء على مجموعتين من الخاليا تقسم تبعاً 

 جميعها مفصصة النواة( األسسات –الحمضات  –لمحببة )التي تحوي حبيبات نوعية(: وتشمل: العدالت الخاليا ا( 

 نوعية( تسمى أيضاً الخاليا البيضاء وحيدة النواة " )التي ال تحوي على حبيبات الخاليا غير المحببةmononuclear 

white blood cellsالوحيدة )جميعها غير مفصصة النواة( والخاليا  " وتشمل: الخاليا اللمفاوية 

 :تحوي هيولى خاليا كال المجموعتين على كمية قليلة من حبيبات النوعية تدعى 

 وهي تمثل جسيمات حالة.Azurophilic Granules الحبيبات المحبة للالزورد  

 الخاليا المحببة:

                                                                  "                                           Neutrophilsالعدالت "

 "Polymorphs" أو "Polymorphonuclear Leukocytesتسمى أيضاً كريات الدم البيضاء عديدة أشكال النوى"
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 :التركيب الخلوي 

ط نووية دقيقة(, وتعد العدالت فصوص)متصلة بخيو 5-2قطراً وتتميز بنواة بارزة مفصصة   µm 12-10تقيس العدلة الناضجة 

أكثر خاليا الدم البيضاء عددا في دم اإلنسان البالغ ) بعكس دم األطفال حيث تعد اللمفاويات األكثر عدداً(. تدعى كذلك بسبب 

 اللون غير المميز للهيولى )ليس باألزرق وال باألحمر(

 الخصائص الخلوية للعدالت:

 العدالت على نوعين من الحبيبات: ": تحوي هيولىGranulesالحبيبات " .1

a) األولية(  الحبيبات محبة الالزورد(:Azurophilic Granules  ًوهي أقل عدداً من الحبيبات النوعية ولكنها أكبر حجما

وتتلون بلون أحمر بنفسجي . هذه الحبيبات هي ليست خاصة بالعدالت فقط حيث تتواجد في كل الخاليا المحببة وفي اللمفاويات 

وبروتينات وأنزيمات أخرى كلها تساعد على قتل  myeloperoxidase (MPO)حيدات أيضاً. يميزها احتواؤها على والو

 الجراثيم.

b) الثانوية(  الحبيبات النوعية(:Specific Granules  وهي األكثر عدداً، وهي حبيبات صغيرة باهتة التلّون )لون وردي

كما تحوي  .(Lactoferrin)زها احتواؤها على ببتيدات مضادة للجراثيم مثل: باهت( لذا يصعب رؤيتها في معظم األحيان. يمي

 ( collagenase, gelatinase, phospholipaseعلى إنزيمات مثل )

 وهو إنزيم يعمل على تدمير جدار الجراثيم إيجابية الغرام. Lysozymeكال النوعين من الحبيبات يحوي على الليزوزيم 

 

لخيوط طاقة والعديد من االهيولى )باإلضافة إلى الحبيبات( على جاليكوجن وتعتمد عليه كمصدر للالهيولى: تحتوي  .2

 بيبات التي تساعد في حركة الخلية.والن

 :التكرار العددي للعدالت 

اتها ساعة، ومدة حي 16(، تعيش في الدم من دقائق وحتى %67-57العدالت أكثر أنواع كريات الدم البيضاء عدداً )حوالي     

أيام. تتحرك العدالت من الدورة الدموية إلى األنسجة استجابة لخمج معين أو أذية نسيجية )مثل االحتشاء  4-1ككل حوالي 

 القلبي(

 

 :الوظيفة 

a)  تعتبر العدالت خط الدفاع األول للجسم ضد الكائنات الدقيقة وخاصة الجراثيم. تقوم العدالت بعملية البلعمة وتحصر

فجوات )الجسيم البلعمي(، ثم تتحد الحبيبات األولية والثانوية معه وتخرج محتوياتها مما يؤدي إلى قتل الجسم الجسم الغريب في 

الغريب وهضمه. للعدالت انجذاب كيميائي معين للجراثيم واألجسام الغريبة ومكونات المتممات )في العملية االلتهابية( وتمتلك 

 أداء مهامها.على سطحها مستقبالت متعددة تساعدها على 

b)  آلية البلعمة: عملية البلعمة قد تكون غير محددة )لجميع األجسام الغريبة( ولكن تتعزز هذه العملية ضد األجسام الغريبة

( مع مستقبالت سطحية للمستضد له IgGالتي تعرض لها الجسم سابقاً وتم تكوين أجسام مضادة لها. حيث يتحد الجسم المضاد )

 ( مما يسهل عملية البلعمة.opsonizationفي عملية تسمى الطهاية ) b3Cم يتحد المتمم )الجسم الغريب( ومن ث

  Eosinophilsالحمضات 

 :التركيب الخلوي 

 الحمضات الناضجة لها نفس قطر العدالت، ولكنها تحوي عادة على نواة ذات فصين. تتشابه خصائص الهيولى في الحمضات

مع العدالت ولكن هناك فرق رئيسي يعطي الحمضات اسمها وهو الحبيبات النوعية في الحمضات التي تتلون باللون البرتقالي 

سكي. هذه الحبيبات مميزة جداً فعند استخدام المجهر اإللكتروني نرى هذه الحبيبات ذات فالبّراق عند استخدام صبغة رومانو

محاط بأنواع أخرى من  Major Basic Protein (MBPوي بروتين أساسي رئيسي )" تحCrystalloidsبنية بللورانية "

 البروتينات واألنزيمات    
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 :التكرار العددي 

 عند األشخاص المصابين بالحساسية أو األخماج الطفيلية.  اً مرتفععادة يكون عدد الحمضات  حمضات. %3-1يحوي الدم على 

 :الوظيفة 

 االستجابات المناعية والتحسس واألخماج الطفيلية وااللتهابات المزمنة تلعب الحمضات دوراً مهماً في

a)  الجسم المضاد   -تقوم الحمضات ببلعمة معقد المستضد 

b)   تقوم بتعديل المواد المفرزة من الخاليا الدقلية واألسسات 

c)  " للبروتينMBP والبروتينات واألنزيمات األخرى سمية كبيرة على الديدان واألوالي "protozoa 

 Basophilsاألسسات 

 التركيب الخلوي 

لها نفس قطر العدالت أيضاً. تمتلك نواة ذات فصين يصعب رؤيتها بسبب تصبغ الحبيبات الخاصة بلون أزرق أو بنفسجي  

 داكن مما يمنع رؤية النواة بسهولة.

a) على العديد من الحبيبات لكن الحبيبات النوعية التي تتصبغ باللون األزرق/البنفسجي الداكن  الهيولى: تحوي الهيولى

" وهو مادة مضادة للتخثر، كما تحوي هذه الحبيبات على Heparinهي ما يميزها. تحوي هذه الحبيبات على مادة الهيبارين"

ية الوعاء الدموي. تحوي الحبيبات أيضاً على مواد تأقية عدد من موسعات األوعية مثل الهستامين والتي تعمل على زيادة نفوذ

 ".eosinophil chemotactic factorوعامل الجذب الكيميائي للحمضات " Leukotrienesمثل اللوكترينات 

 :التكرار العددي 

نة ألسسات الخاليا البديأسسات، ولذا فإن هذه الخاليا هي األقل عدداً بين خاليا الدم البيضاء. تشابه ا %1-0.5يحوي الدم على 

 ولكن مع بعض االختالف )ال تتواجد الخاليا البدينة في الدم ولكن تتواجد في نقي العظم وبعض األنسجة(

 :الوظيفة 

وعند  IgEتعمل كوسيط في التفاعالت التحسسية حيث تستطيع األسسات" والخاليا البدينة أيضاً" االتحاد بالجسم المضاد  

 التعرض للمستضد الخاص بهذا الجسم المضاد تفرز األسسات مواد حبيباتها مما يؤدي الى التفاعل التحسسي )النوع االول(

 الخاليا غير المحببة:

 "Lymphocytesالخاليا اللمفاوية "

 :التركيب الخلوي 

أو كبيرة حتى  -ميكرون  12-10ا حوالي متوسطة قطره -ميكرون  8-6للخاليا اللمفاوية أحجام مختلفة )صغيرة قطرها بين 

 ميكرون( 30

a)  تحوي الخاليا اللمفاوية على نواة وحيدة كبيرة كروية مثلومة قليالً ذات تصبغ داكن يعكس محتواها من الكروماتين

افة رقيقة جداً حول حالكثيف المتكتل. تأخذ النواة الحيز األكبر من الخلية اللمفاوية الصغيرة بينما تشكل الهيولى الزرقاء الباهته 

أكبر من الهيولى في الخاليا اللمفاوية المتوسطة الحجم والكبيرة. معظم اللمفاويات الجائلة في الدم النواة. في المقابل، هناك كمية 

 المحيطي تكون من نمط اللمفاويات الصغيرة.

b) جهاز قدرات، العديد من الرايبوسومات، وتحوي الهيولى على بعض الحبيبات غير النوعية )اليحلوالت( والقليل من المت

 جولجي.

c)  :ال يعتمد تصنيف اللمفاويات على شكلها أو حجمها وإنما على وظيفتها. يتم تصنيف الخاليا اللمفاوية إلى األنواع التالية 

i.  الخاليا اللمفاوية التائيةT- Lymophocytes 

ii.  الخاليا اللمفاوية البائيةB-lymphocytes 

iii.  الطبيعية الخاليا القاتلةNatural Killers “NK”  
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 :الوظيفة 

هذه العاّلمات عبارة عن جزيئات على  markersتعتبر الخاليا اللمفاوية جزءاً مهما من الجهاز المناعي. تتميز بوجود عاّلمات 

 أو  Cluster of Differentiationسطوح الخاليا اللمفاوية )مستقبالت بروتينية سكرية( تدعى بعناقيد التمايز 

CD Markers  تُعطى أرقاماً تبعاً لنظام عالمي. يمكن كشف هذه العاّلمات بواسطة طريقة الكيمياء المناعية النسيجيةIHC  أو

 . قد تكون هذه العالمات مرافقة للخلية طوال حياتها أو تتواجد لفترة عابرة من حياتها. Flow Cytometryالمقايسة الخلوية 

a)  االسم ألنها تتمايز في التيموس الخاليا التائية: تسمى بهذاThymus  

 ".cell-mediated immunityلها دور في المناعة المتواسطة بالخاليا " 

ويتم تقسيمها إلى تحت أنواع  CD2, CD3, CD5, CD7والمستقبالت التالية:  TCRتحوي على سطحها مستقبل الخاليا التائية 

 إلى:  CD8و  CD4أيضاً بناء على وجود أو غياب كل من 

  لمفاويات إيجابية للـCD8 Lymphocytes)+ (CD8  تدعى باللمفاويات السامة للخاليا يتعرف هذا النوع من التائيات

 على الخاليا المخموجة بالفيروسات والخاليا الورمية وخاليا األنسجة المزروعة ويدمرها. 

  ـ ئية المساعدة. لها دور حاسم في استجابة الجهاز تدعى بالخاليا التا CD4 Lymphocytes)+ (CD4لمفاويات إيجابية لل

 المناعي ضد األجسام الضدية الغريبة.  

b)  الخاليا البائية: تسمى بهذا االسم ألنها تتمايز في مكان معادل لـFabricius) (Bursa of وهو نقي العظم واألنسجة

 CD9, CD19, CD20, CD79a: . تحوي على سطحها المستقبالت التاليةGALTاللمفية التابعة ألنبوب الهضم 

". تنقسم بعض Antibody-mediated immunityتلعب الخاليا البائية دوراً مهما في المناعة المتواسطة باألجسام المضادة "

 ة". تتميز الخاليا البائية بتواجد الغلوبيولينات المناعيPlasma cellsالخاليا البائية وتتمايز في األنسجة لتصبح خاليا بالزمية "

 .IgDو  IgMعلى سطح غشائها الخلوي 

يتوزع فيها الكروماتين بشكل كتلي مالصق  : مشتقة من الخاليا البائية. تمتلك الخاليا البالزمية نواة طرفيةالخاليا البالزمية

 RER)صهاريج  RERللغشاء النووي ليعطي مظهر يشبه وجه الساعة أو الدوالب المسنن، كما تحوي الهيولى على العديد من 

مليئة باألجسام المضادة( كما تملك الخاليا البالزمية جهاز جولجي، يوافق مكان توضعه لوناً باهتاً لهيولى الخلية يدعى بالهالة 

 ينات المناعية(لوتاج األجسام المضادة )الغلوبيحول النواة. وظيفة الخاليا البالزمية هي إن

c)  الخاليا القاتلة الطبيعيةNK  

 إن الخاليا القاتلة مبرمجة خالل تطورها لمهاجمة الخاليا المصابة بفيروس معين ومهاجمة بعض أنواع الخاليا الورمية. 

وهي أكبر من التائيات والبائيات وتمتلك على سطحها المستقبالت ، IFN-ɣتفرز عامالً مضاداً للفيروسات وهو اإلنترفيرون غاما 

 . TCRقر لـمستقبل الخاليا التائية وتفت CD16, CD56, CD94التالية: 

 :التكرار العددي للخاليا اللمفاوية 

خاليا قاتلة. ال  %5خاليا بائية و %15منها هي خاليا تائية,  80% من خاليا الدم هي خاليا لمفاوية، حوالي%33-25 حوالي 

 رى.تتواجد عادة الخاليا البالزمية في الدم ولكن تتواجد في نقي العظم واألنسجة األخ

 Monocytesالخاليا الوحيدة أو الوحيدات 

 :التركيب الخلوي 

 ً  أيام في الدم بعد خروجها من نقي العظم  3. تبقى الخاليا الوحيدة  µm 18قطر الوحيدة الناضجة وسطيا

a)  ة وتحوي الخاليا الوحيدة على نواة كبيرة بيضوية مثلومة بشكل أوضح من اللمفاويات وتعطي شكال يشبه الكلية أو حد

 الحصان.  غير مركزية وقد ترى النوية في بعض األحيان

b)  تبدو الهيولى شاحبة وتحوي بعض الحبيبات المحبة لالزورد )يحلوالت( و كميات صغيرة منRER و بعض ,

 Pinocytoticتتواجد غالبا بعض الفجوات الحسوية "لجي ) يعمل على صنع اليحلوالت( وجهاز جوو الرايبوسومات الحرة,

vacuoles.في الهيولى " 
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c) يحوي غشاء الخلية على العديد من الزغابات الدقيقة 

 :التكرار العددي 

 أيام بينما يمكن أن تعيش كعمر كلي بين ساعات وسنوات 3مدة حياتها في الدم حوالي . من كريات الدم البيض 7-3تشكل%

 

 :الوظيفة 

a)  النواة "الخاليا الوحيدة هي أصل خاليا جهاز البلعمة الوحيدMPS أوناسجات". خالل الحدثية االلتهابية، تغادر " ."

 الخاليا الوحيدة الدم إلى األنسجة وتتحول إلى بالعات تقوم ببلعمة الجراثيم والخاليا األخرى والبقايا النسيجية. 

ستجابة المناعية عن تلعب دوراً هاماً في اال Antigen Presenting Cell (APC)البالعة هي خلية مقدمة للمستضد -الوحيدة

  Lymphocytes+ CD4وإبرازها على السطح لتقديمها للخاليا التائية المساعدة  (Antigensطريق تجزئة المستضدات )

 Plateletsثالثا: الصفيحات الدموية 

 :التركيب 

يا كبيرة الحجم تدعى . الصفيحات مشتقة من خال µm 4 -2ال يحوي على نواة وقطره يتراوح بين  شكلها شبيه بالقرص المسطح

 ". bone marrow megakaryocyteالنّواءات في نقي العظم"

كل واحدة منها قرصية الشكل باهتة  clumpsتظهر الصفيحات بدراسة لطاخات الدم المحيطي الملونة غالبا على شكل تجمعات 

 مناطق: 4الناحية التنظيمية والبنيوية إلى  محيطياً وقاتمة مركزياً.  بالدراسة بالمجهر اإللكتروني يمكن تقسيم الصفيحات من

 Glycocalyxبمعطف سطحي سميك هو المعطف السكري  ىالمنطقة المحيطية: تشمل الغشاء الخلوي مغط   -1

شبكة  الدقيقة, خيوط األكتين, الميوسين والبروتينات الرابطة والتي تشكل المنطقة البنيوية: قريبة من المحيط وتشمل النبيبات -2

 تدعم الغشاء البالزمي.

منطقة العضيات: تشغل المنطقة المركزية. تتألف من المتقدرات، الجسيمات البيروكسية، الغليكوجن وثالث أنواع من  -3

 الحبيبات على األقل 

( متصل بالغشاء الخارجي open canlicular systemازين. جهاز قنيوي مفتوح )المنطقة الغشائية القنيوية: وتشمل جه -4

 ( ال اتصال له مع الغشاء الخارجي ويعمل كمخزن للكالسيوم.Dense tubular systemالصفيحات. وجهاز أنبوبي كثيف )

 . ت المختلفة األحجام واألنواعيبدو مركز القرص بنفسجيا مليئا بالحبيبا

 :الوظيفة 

ع العوامل التعاون ممما يحفز عملية التخثر للبدء وبالحبيبات الصفيحات الدموية في مكان حدوث األذية، وتحرر مواد تتجمع 

 وين الخثرة مهمة لوقف النزيف.  خرى تتكون خثرة دموية. عملية تكالبالزمية األ

  3400,000 التكرار العددي: يحوي الدم على صفيحات بتعداد /mm –150,000  ايام. 10-7اتها حوالي ومدة حي 
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 Bone Marrowنقي العظم 

 مقدمة:

 نقي العظم هو نسيج ضام ذو وعائية عالية مختص بإنتاج المكونات الخلوية للدم والصفيحات. 

 يعتبر نقي العظم أسرع أنسجة الجسم تبدال.

 

  Blood Cell Renewalتجدد خاليا الدم 

لخاليا الدم مدة حياة قصيرة ولذا يجب تجديدها للمحافظة على عددها في الدورة الدموية. يقوم نقي العظم بعملية تجديد خاليا 

" قد تزداد أو تنقص عملية تكوين الدم بسبب وجود خمج معين أو نزيف أو Hematopoiesisالدم أو ما يسمى تكوين الدم" 

 عوامل النمو ومنتجات أخرى على عمليات التكاثر والتمايز لخاليا الدم ورم أو عوامل أخرى. تؤثر العديد من

  Hematopoietic Tissuesاألنسجة المكونة للدم 

تشمل نسيج نقي العظم واألنسجة اللمفاوية. يشغل نسيج نقي العظم المسافات النقوية للعظم اإلسفنجي ويقسم إلى نوعين تبعاً 

ويأخذ هذا اللون بسبب تواجد الدم والعناصر المكونة للدم فيه ونقي  Red bone marrow لمظهره العياني: نقي العظم األحمر

ويأخذ هذا اللون الشتماله على الخاليا الشحمية. تختلف النسبة بين هذين النوعين  Yellow bone marrowالعظم األصفر 

وية الدموية العظم. ولكن تتم عملية تكاثر وتمايز الخاليا اللمفاتبعاً لعمر اإلنسان.  تتواجد الخلية الجذعية للخاليا اللمفاوية في نقي 

 بداخل األنسجة واألعضاء اللمفاوية.

مراحل تكوين الدم خالل حياة االنسان: تعتبر عملية تكوين الدم عند اإلنسان عملية ديناميكية متجددة ومستمرة تقوم بها أنسجة 

 جنينية لإلنسان وتمر بعدة أطوار:مختلفة.  تبدأ عملية تكوين الدم في المرحلة ال

 المكان الطور عمر الحمل

 جدار الكيس المحي  "Mesodermاالديم المتوسط " أشهر 3 –أسبوعين 

 الكبد كبدي الوالدة –أسابيع  6

 نقي العظم نقوي الوالدة –أربعة أشهر 

 يساهم الطحال في تكوين الدم لفترة محدودة بين الشهرين الثالث والسادس للحمل. 

للعظام الطويلة، و كلما كبر الطفل، تصبح العظام الطويلة ذات  ويحدث في األجواف النقوية عند الوالدةالطور النقوي مهيمن 

 -فقريالعمود ال –ري )الجمجمة نقي أصفر وتنتقل عملية تكوين الدم إلى نقي العظم األحمر الموجود في الهيكل العظمي المحو

 لوح الكتف و لوح الحوض( -عظم القص -ضالعاأل

االت الطبيعية، في نقي العظم األحمر الموجود في الهيكل العظمي المحوري، ولكن تحدث عملية تكوين الدم عند البالغين، في الح

 في حاالت معينة، يمكن للطحال والكبد والنقي األصفر )يتحول لألحمر( من استعادة دورهم في عملية تكوين الدم.

فة لية الجذعية إلى نوعين من الخاليا السليتنشأ كل خاليا الدم من خلية جذعية مكونة للدم هي أم لكل الخاليا الدموية. تنقسم الخ

progenitor cells:  خاليا سليفة نقوية وأخرى لمفاوية. تنقسم الخاليا سليفة النقوية بدورها إلى سالئف خاصة بمجموعات

كل بمعينة )سليفة المحببات/الوحيدات + سليفة النواءات/الكريات الحمر( تنقسم هذه بدورها إلى طالئع أو أرومات خاصة 

ألن زرع هذه الخاليا يعطي  Colony-Forming Units (CFUs)سلسلة. تدعى هذه السالئف بالوحدات المكونة للمستعمرات 

مستعمرات مكونة من نوع واحد. يتواجد على سطح هذه الخاليا مستقبالت خاصة بأنواع معينة من السيتوكينات والعوامل 

 . تتطور هذه الخاليا لتصبح خاليا دم ناضجة مختلفة:Colony Stimulating Factorsالمحفزة للمستعمرات 
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 تنقسم السليفة المشتركة اللمفاويات Common Lymphoid Progenitor  لتعطي خاليا طليعية لكل من األنواع

ى الغدة تساخ لها: إل. تهاجر الخاليا الطليعية اللمفاوية تبعاً للتعبير الجيني لعامل االن T, B, NK cells :الثالثة للخاليا اللمفاوية

هناك. ال  Bناضجة، أو إلى العقد اللمفاوية أو أنسجة لمفاوية أخرى لتتطور إلى خاليا  Tالتيموسية لتنضج هناك وتصبح خاليا 

 ولكن يغلب أن تتطور وتنضج في نقي العظم. NK Cellsنعلم الكثير عن الخاليا القاتلة الطبيعية 

  النقويةتنقسم السليفة المشتركة للخاليا Common Myeloid Progenitor  لتعطي سليفة خاصة بالخاليا

وسليفة أخرى خاصة بالنواءات والكريات الحمر  Granulocyte/Monocyte Progenitorالمحببة/الوحيدة 

Megakaryocyte/Erythrocyte Progenitor   

  تعطي السليفة الخاصة بالخاليا المحببة/الوحيدةGranulocyte/Monocyte Progenitor  سالئف وطالئع خاصة

بكل نوع من أنواع المحببات باإلضافة للخاليا الوحيدة كما يمكن أن تكون أحيانا مصدراً لسليفة النواءات. تعطي السليفة الخاصة 

سالئف خاصة بكل من النواءات والكريات  Megakaryocyte/Erythrocyte Progenitorبالنواءات والكريات الحمر 

 الحمر. 

 ايز هذه السالئف إلى أرومات ومن ثم تمر بمراحل نضج معينة لتصبح خلية ناضجة متمايزة بشكل نهائي تطرح تتم

 في الدم المحيطي 

 نقي العظم االحمر: 

 التركيب النسيجي:

ين ( متواجدة بSinusoidsيتألف نقي العظم األحمر من شبكة من الجيوب الوعائية )أوعية دموية خاصة تدعى بأشباه الجيوب 

شبكة إسفنجية من الخاليا المكونة للدم مقسمة إلى مناطق خاصة تنمو فيها الخاليا المكونة للدم )أعشاش للخاليا المكونة للدم أو 

niche تحيط بأشباه الجيوب خاليا تدعى بالخاليا الشبكية لها استطاالت داعمة وتفرز مواد تتسبب في تمايز الخاليا السليفة ،) 

 الدم بداخل نقي العظم: مواقع تطور خاليا

تتطور كريات الدم الحمراء والنواءات )المنتجة للصفيحات( بجانب جدار الجيوب الوعائية. بينما تتطور الخاليا المحببة بعيدا 

 عن الجيوب الوعائية. 

 عمليات تكوين خاليا الدم النقوية:

 ": Erythropoiesisتكوين كريات الدم الحمراء" .1

تم هذه العملية من الزمن. ت أسبوعالسابقة إلنتاج لكريات الحمر بعدة انقسامات وتحتاج تلك العملية لحوالي  تمر الخاليا المختلفة

، وإلتمام عملية تكوين كريات الدم الحمراء يحتاج الجسم إلى ”erythropoietinتحت تأثير هرمون كلوي يسمى إيرثروبيوتن"

 في النقي وال يتم تخزينها. يتم إطالق الكريات الحمر جميعها عند نضوجها B12توافر الحديد الغذائي وحمض الفوليك وفيتامين 

 ":Granulopoiesisتكوين الخاليا المحببة" .2

لية عبر . يتم تحفيز هذه العمأسبوعيناألسسات(، تتطلب حوالي –الحمضات -وهي عملية تكوين وتمايز الخاليا المحببة )العدالت

 ياطييحتفظ النقي باحت" والتي تفرز من البالعات والخاليا البطانية وخاليا أخرى. GM-CSF" العوامل المحفزة للمستعمرات من نمط

 كبير من العدالت الناضجة الجاهزة وظيفياً حيث يتم إطالقها عند الحاجة )خمج مثالً(

 ":thrombopoiesisتكوين الصفيحات " .3

في نقي العظم األحمر. يتحكم بهذه العملية بروتين سكري يسمى  Megakaryocytesالصفيحات من النّواءات  تنشأ

 ". يتم تصنيعه في الكبد والكلية.thrombopoietinثرومبوبيتن"
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": وهي تقابل الخاليا الوحيدة في الدم. Macrophagesالبالعات " -1 خاليا نقي العظم األحمر األخرى )ال تتواجد في الدم(:

خاليا  -2 ل نقي العظم وتشمل وظيفتها عملية البلعمة )للكريات الهرمة( وتخزين الحديد.تتواجد البالعات في األنسجة مث

الخاليا البدينة  -4  الخاليا البالزمية -3. ": وتشمل الخاليا الشحمية والخاليا الشبكية والخاليا البطانيةStructural cellsبنيوية"

"Mast cells" 

 واألعضاء اللمفاوية الجهاز المناعي

Immune system & Lymphoid Organs 
 عضاء اللمفاوية:واأل اللمفاويةنسجة األ

 للجهاز اللمفاوي. تكتسب هذه الخاليا القدرة المناعية وتتمايز في  الخاليا اللمفاوية المكّون الخلوي الرئيس تشكل

والنسيج اللمفاوي  Bone Marrowظم ( ونقي العT)بالنسبة للخاليا  Thymusالغدة الثيموسية : المركزية األعضاء اللمفاوية

( ثم تدخل الخاليا اللمفية عبر األوعية اللمفية أو الدموية لتستوطن األنسجة B)بالنسبة للخاليا  GALTفي السبيل الهضمي 

" Lymphoid Nodules" العقيدات اللمفاوية و Spleen الطحالو Lymph Nodes العقد اللمفاويةمثل:  المحيطيةاللمفاوية 

سي نسجة اللمفاوية في السبيل التنفو تجمعات األ - الزائدة الدودية -)الست التي تشكل ما يسمى بحلقة والدير(  : اللوزمثل 

(BALT ) و البولي(MALT) 

 لذلك يشار إليها بمجموعها بالجهاز المناعي. نسجة اللمفاوية هي المراقبة والدفاع عن الجسم" المناعة"وظيفة األ

 المناعية:االستجابة 

ف المستضد  بأنه أي مادة تستطيع أن تُحدث استجابة مناعية نوعية. تقسم االستجابة المناعية إلى غير نوعية  Antigenيُعَرَّ

)فطرية( ونوعية )مكتسبة(. تعتبر االستجابة غير النوعية خط الدفاع األول وتكون موجودة منذ الوالدة وتشمل العديد من اآلليات. 

يقوم الجهاز المناعي بتأمين استجابة نوعية تتطور مع التقدم بالعمر وتشمل سلسلة من األحداث تتضمن تفعيل في حال فشلها 

 الخاليا في الجهاز المناعي ويقود غالباً إلى حالة من الذاكرة المناعية. تشمل آليات االستجابة المناعية النوعية أيضاً نوعين: 

  Antibodiesتاج بروتينات تدعى األجسام الضدية والتي تؤدي إلى إن :Humoral Responseاالستجابة الخلطية -

: وتقوم بها خاليا تائية خاصة تدّمر الخاليا الغريبة والخاليا Cell-Mediated Responseاالستجابة المتواسطة بالخاليا -

 المخموجة بالفيروسات.

 كما تقسم االستجابة المناعية النوعية إلى: 

عدة أيام لتحدث وتؤدي إلى توليد أضداد  ةا يتعرض الجسم ألول مرة لمستضد ما وهي استجابة تتأخر عادأولية: تحدث عندم -

 .IgMمن نمط 

ثانوية )عند تعرض الجسم للمرة الثانية لنفس المستضد(: وهي استجابة أسرع وأقوى من سابقتها بسبب وجود خاليا خاصة  -

 . IgGلمستضد. األجسام الضدية المولدة هنا تكون من نوع بائية ذاكرة مبرمجة مسبقاً لالستجابة لهذا ا

اليا مسؤولة عن معالجة المستضد وتقديمه للخاليا هي خ: "Antigen-presenting cells (APCs)الخاليا المقدمة للمستضد" 

 تشمل الخاليا المقدمة للمستضد ما يلي: اللمفاوية التائية المساعدة،
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 وحيد النواةخاليا تابعة للجهاز البلعمي 

Mononuclear Phagocyte System (MPS) 

 خاليا أخرى ليست تابعة للجهاز البلعمي وحيد النواة

 عضاء اللمفاويةالخاليا المتغصنة في األ Dendritic cells 

 البالعات  
 خاليا كوبفر في الكبد 
 خاليا النجرهانس Langerhans cells يةالجلد البشرة في 

 ( الدبقية الصغيرةالخاليا الدبيقيات) Microglial cells 

  هادمات العظمOsteoclasts 

 الخاليا اللمفاوية البائية 

  الخاليا الظهارية الشبكية نمطII  ونمطIII  
  Epithelioreticular Cells في الثيموس

 

 APCsعندما يُقَدَّم لها من قبل الخاليا المقدمة للمستضد  فقطيمكن للخاليا التائية المساعدة أن تتعرف على المستضد 

 : Major Histocompatibility Complexes (MHC)معقدات التوافق النسيجي الرئيس

سطح  معقدات التوافق النسيجي عبارة عن بروتينات سكرية بنيوية تُظهر شدفاً قصيرةً من البروتينات الغريبة المهضومة على

داخل الخلية ويتم نقلها بعد ذلك إلى سطح الخاليا. حيث يُصنع الـ  MHCمع جزيئات الـ  الغريبة البروتيناتالخاليا. ترتبط 

MHCمثله مثل كل البروتينات البنيوية، في الـ ،( شبكة الهيولية الحبيبيةrER ):وجهاز جولجي. هناك نوعان منها   

  معقد التوافق النسيجي الرئيس نمطI (MHC Iوهو موجود :) .على سطح كل الخاليا الُمنَّواة في الجسم والصفيحات 

نات بذلك كافة البروتي الخلوية ممثلة ببتيدية المشتقة من البروتيناتمجموعة واسعة من الشدف ال MHC Iتربط بروتينات الـ 

بعض  هربنفس هذه اآللية تُظ المصنعة ضمن الخلية )بروتينات الذات( وبالتالي تتجاهل الخاليا التائية هذه الخاليا وال تهاجمها.

ا التائية على سطحها ببتيدات غريبة ال تتعرف الخالي -المخموجة بفيروس أو التي تصنع بروتينات غريبة نتيجة طفرة  -الخاليا 

 السامة للخاليا عليها أنها من الذات وبالتالي تدمرها. 

  معقد التوافق النسيجي الرئيس نمطII (MHC II:) لى سطح الخاليا المقدمة للمستضد ويلعب دوراً وهو موجود فقط ع

 هاماً في تفعيل الجهاز المناعي. 

  بالتالي يتم تعرف الجهاز المناعي على المستضد الغريب إما عن طريق تقديمه عبرMHC I  إلى الخاليا اللمفاوية التائية

 CD4+التائية المساعدة إلى الخاليا اللمفاوية  MHC IIأوعن طريق تقديمه عبر  CD8+السامة للخاليا 

  Lymph Nodes العقد اللمفاوية

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

 قل قبل دخوله للدورة الدمويةيمر اللمف خالل دورته بعقدة لمفاوية واحدة على األ 

 رج من تخوتدعى باألوعية الواردة و اللمفاوية عبر السطح المحدب لمحفظة العقدة لى العقدإوعية اللمفاوية تدخل األ

 تدعى باألوعية الصادرة ل "hilum" العقد من سرة العقدة اللمفاوية

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

Dendritic Cells  والخاليا المتغصنة الجرابيةFollicular Dendritic Cells تتوضع هذه الخاليا ضمن متن غني باأللياف .

 الشبكية والخاليا الشبكية

  تتواجد الخاليا المتغصنةDC  ،في األماكن التي تغزر فيها الخاليا التائية وهي أقوى الخاليا المقدمة للمستضد في الجسم

وهي خاليا تمتلك استطاالت  في األجربة في المناطق التي تغزر فيها الخاليا البائية FDCاجد الخاليا المتغصنة الجرابية بينما تتو

سطحها  مستضد( على-سيتوبالزمية متعددة دقيقة كاألشعار وهي ليست خاليا مقدمة للمستضد ولكن يمكنها حبس المعقد )ضد

 . MHC IIالـ  FDCsالتقامه. ال تمتلك الـ سنوات( دون -أشهر-لفترات طويلة )أسابيع
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 قسم ت اوية. اللمفلى داخل العقدة إوالتي يتفرع منها حواجز  الكثيف تحيط بالعقدة اللمفاوية محفظة من النسيج الضام

 لبو قشر ونظير قشر :لىإالعقدة اللمفاوية 

 :مجرى اللمف داخل العقدة اللمفاوية 

 الصادرالوعاء اللمفي  ←الجيوب اللبية ←الجيوب القشرية←لمحفظة الجيب تحت ا ← الواردالوعاء اللمفي 

  يشمل ما يلي:  :Cortexالقشر 

 العقيدات اللمفاوية( : هناك نوعان من الجريبات:الجريبات) -2وب القشريةالجيوب تحت المحفظة والجي -1

I. ولية: وتحوي على خاليا بائية صغيرةالجريبات األ 

II.  منطقة مركزية شاحبة تسمى المركز المنتش"الجريبات الثانوية: تمتلكgerminal 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

ة بالخاليا األصغر إلى المحيط لتشكل منطقة يدفع تكاثر الخاليا البائينها 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 هنا دات اللمفاويةالقليل من العقي -ان وجدت

"High Endothelial Venules”HEVsه . تشكل هذتحوي نواة كبيرةإلى أسطوانية ة ة مكعبيوعية خاليا بطاناأل ". تبطن هذه

 اللمفاوية.لى متن العقدة 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

 .جسام المضادةئيسي للبلعمة وصنع األالموقع الر

 وظيفة العقد اللمفاوية:

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

وفي بعض األحيان  ا التائيةللخاليالمستضدات  ميكما تعمل الخاليا المقدمة للمستضد على تقد والميكروبات،جسام الغريبة األ

 أخرىولي بدون الحاجة لمساعدة خاليا قد تستطيع الخاليا البائية تمييز المستضد األللخاليا البائية. 

 يا بائية خالتتمايز لتصبح خاليا بالزمية وولى المركز المنتش إتعرضها للمستضد( )بعد  تهاجر الخاليا البائية النشطة

ناطق مختلفة م بينما تدور الخاليا البائية الذاكرة في ،الضديةجسام بصنع األ ألحبال اللبية لتبدلى اإتهاجر الخاليا البالزمية  ذاكرة،

 لي.وّ من الجسم منتظرة ومستعدة لمواجهة نفس المستضد األ

  منتش بداخلها المركز الالعقد اللمفاوية التي تحوي خاليا في حالة استجابة لمستضد معين تكون متضخمة بسبب تكون

 وانقسام الخاليا البائية.

من البطن، وهو أكبر األعضاء اللمفاوية ويعتبر مصفاة للدم كما العقد اللمفية مصفاة يسر األ لمراقيتواجد الطحال في ا  الطحال:

 ت المحمولة بالدم. يختزنللمف. وله دور مناعي بإنتاج األضداد والخاليا اللمفاوية الفعالة وإطالقها في الدم ضد المستضدا

كما يعتبر مقبرة للكريات الحمر والصفيحات الهرمة أو الشاذة.  الطحال كمية متفاوتة من الدم يمكن إطالقها عند الحاجة بتقلصه.

 كما يسترجع الحديد المستخلص من هيموغلوبين الكريات الحمر.
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 التركيب التشريحي:

  يمتد من  .لياف مرنهأوتحوي تلك المحفظة  م،الليفي الكثيف غير المنتظيحيط بالطحال محفظة من النسيج الضام

فية عضلية لي أروماتخاليا تحوي المحفظة والترابيق الممتدة منها على  لى داخل متن الطحال.إ)حواجز(  المحفظة ترابيقات

Myofibroblasts قابلة للتقلص 

 لياف الشبكيةيدعم هذا اللب شبكة من األ أبيض،حمر ولب ألى لب إ يقسم متن الطحال 

 عصاب األاللمفاوية ووعية الدموية ونسي من الطحال يحوي السرة والتي يعبر من خاللها األالسطح األ 

 الدورة الدموية للطحال:

  لى شرايين ترابيقية على امتداد الترابيقإثم يتفرع الطحال، لى الطحال عبر سرة إيدخل الشريان الطحالي 

 الشرايين الترابيقية باستمرار و تدخل الى لب الطحال كشرايين مركزية تتفرع "central arteries تغلف الشرايين ,"

 peri-arteriolar lymphatic لفة اللمفاوية حول الشرينيةغغلفة األالمركزية حزم من الخاليا المفاوية و تسمى تلك األ

sheath “PALS” الشريان المركزي لتشكل جريبات لمفاوية حقيقية غلفة اللمفاوية على طولقد تمتد األ. 

  ريشيةتتفرع الشرايين المركزية الى شرينات "penicillar arterioles الدم في الحبال الطحالية للب " والتي تصب

)الدوران المغلق(. بعض هذه الشرايين  األحمر )الدوران المفتوح( أو تتمادى على شكل شعيرات مع أشباه الجيوب الطحالية

لى إبية ومنها وردة اللالطحالية الدم في األأشباه الجيوب تفرغ للمستضد )بالعات وخاليا متغصنة(.  الريشية مغلف بخاليا مقدمة

  وردة الترابيقية التي تصب بدورها في الوريد الطحالي الذي يخرج من الطحال عبر السرة.األ

 ":White Pulpبيض "ألاللب ا

 بيض من:لف اللب األأيت    

 اطق نسيج حيط بتلك المنيوو رمادية اللون أة بنسيج لمفاوي عقيدي)جريبات( يبدو عيانيا كمناطق دائرية صغيرة شاح

عقيدات لف الأتت .بسبب تواجد العديد من الخاليا اللمفاوية فيهقاعدياً بيض يبدو اللب األ H&Eحمر داكن. باستخدام أذو لون 

و الجريبات( بشكل رئيسي من الخاليا اللمفاوية البائية وقد يتواجد المركز المنتش بمناطقه الردائية )خاليا بائية( أ) لمفاويةال

ة( وعند تواجد هذا المركز المنتش تسمى العقيدة اللمفاوية بالعقيدة الطحالية او جسيمات يوالمناطق الهامشية )خاليا بائية وتائ

 "Malpighian corpusclesمالبيغي"

 الشرينيةغلفة اللمفاوية حول ااأل PALS، غلفة هي خاليا لمفاوية تائيةغلب خاليا األأ 

 ":Red Pulpحمر "اللب األ

  الية حمر من الحبال الطحلف اللب األأحمر بسبب تواجد عدد هائل من خاليا الدم الحمراء فيه. يتأعيانيا, لهذا اللب لون

 .من حجم الطحال %75حوالي اللب األحمر يشكل . الطحاليةالجيوب  التي تفصل بينها

 اليا دم خ بالعات، لمفاوية،وخاليا  شبكية،لياف الشبكية تحوي على خاليا عبارة عن شبكة من األ :الحبال الطحالية

 وخاليا محببة بالزمية،خاليا  حمراء،

 تدعى خاليا  تبطن هذه الجيوب خاليا بطانة خاصة: الجيوب الطحاليةStave  نها طويلة أخاليا هذه الومن خصائص

 لياف الشبكية.ويحيط بها حلقات كثيفة من األ الدموي، للجريان بشكل مواز  جدا ومسطحة وتترتب 

 مرور فهذا يخلق مسافات صغيرة تسمح ب بشكل كبير، الطحالية غير متالصقة أشباه الجيوبة في يخاليا البطانالن أل

 . البالعات في هذه المنطقة ذات نشاطلبالعات أن تمد استطاالتها لتراقب الدموتسمح ل)الحمراء واللمفاوية وغيرها(  خاليا الدم

 وتعمل على التخلص من الخاليا المعطوبة والجزيئات الغريبة. بلعمي عال  
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 "Tonsilsاللوز"

  في الفم والبلعوم.  هي عبارة عن عقيدات لمفاوية ذات محفظة غير مكتملة وتواجد تحت الظهارة 

  وعية لمفاوية(أال تنقي اللوز سائل اللمف )ال يدخل اليها 

 نواع اللوز في الجسم:أ 

A. اللوز الحنكية "Palatine Tonsils لبلعوم الفموي. تبطن اللوز الحنكية جانبي مدخل ا": عبارة عن زوج اللوز على

 طبقة غير متقرنة.ظهارة حرشفية م

B. "اللوزة البلعوميةPharyngeal Tonsil يضا اسم أنفي ويطلق عليها البلعوم األ في سقف": هي لوزة واحدة تتواجد

طفال وهي ضامرة عند الكبار. تيطن اللوزة البلعومية ظهارة اسطوانية مطبقة كاذبة تتواجد عادة عند األ :"Adenoidالناميات"

 )مثل ظهارة السبيل التنفسي العلوي(مهدبة 

C. ة اللوز اللساني"Lingual Tonsils تغطيها ظهارة  اللسان،": هي عبارة عن عدة عقيدات لمفاوية صغيرة عند قاعدة

 .غير متقرنة حرشفية مطبقة

D. اللوز النفيرية “Tubal Tonsils” :  األنفي. خلف الفوهات النفيرية.عبارة عن زوج اللوز على الجدار الوحشي للبلعوم 

 : Thymusالغدة التيموسية 

  عبارة عن عضو ظهاري لمفاوي يتوضع في المنصف العلوي. يحوي الخاليا التائية التي هي قيد التطور ضمن شبكة

. هذه الغدة تكون تامة التشكل عند الوالدة وتضمر عند البلوغ Epithelioreticular cellsغنية من الخاليا الشبكية الظهارية 

 جزر المتبقية من النسيج اللمفاوي.لتتحول في معظمها إلى نسيج شحمي يحوي بعض ال

  .)لها محفظة تقسمها إلى فصيصات. تتألف من قشر قاتم )خلوية عالية( ولب باهت )خلوية أقل 

  المظهر المجهري المميز لها هو تواجد جسيمات هاسال Hassall’s corpuscles في منطقة اللب وهي عبارة عن

 كل دوائر متحدة المركز حول منطقة تبدي درجات متفاوتة من التقرن.متجمعة على ش VIخاليا شبكية ظهارية من النمط 

  تقوم الخاليا التيموسية الشبكية الظهارية من النمطII  وIII بالتحقق من نجاح الخاليا التائية باكتساب ( مستقبالتهاTCR )

 فعال وأنها لن تقوم بمهاجمة خاليا الذات فيما يسمى باالنتقاء اإليجابي والسلبي.  بشكل 

 ":MALTنسجة اللمفاوية غير الممحفظة "األ

 GALT و تجمعات متناثرة من الخاليا اللمفاوية تتواجد في الصفيحة القاعدية للسبيل الهضميأهي عبارة عن جريبات لمفاوية 

 . يوالسبيل البول BALT والسبيل التنفسي العلوي

 العقد اللمفاوية تركيبه فييشابه تركيب الجريب فيها ونسجة ال تتواجد محفظة لهذه األ

 وهو يفرز مباشرة على السطح المخاطي IgA هنا هوالجسم المضاد الرئيسي الذي تنتجه الخاليا البالزمية 

التصاق ميكروب  IgAتدخل السبيل الهضمي والتنفسي. يمنع نسجة اللمفاوية الجسم ضد المستضدات الغريبة التي تحمي تلك األ

 معين بالمخاطية كما يعمل على تحييد سموم الجراثيم والفيروسات

ً نسجنواع تلك األأمن    :ة أيضا

صبعي إوهي عبارة عن جيب صغير  زائدة الدودية:وال نسان البالغلويحة عند اإل 30: يتواجد حوالي لويحات باير في الفائفي

 عور )بداية االمعاء الغليظة( ويحوي على العديد من العقيدات اللمفاوية في المخاطية وتحت المخاطية.بارز من األ الشكل

 


