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 muscular artery ((mediumشريان متوسط 

artery:

يتألف من ثالث طبقات

يةبخاليا  رصفمبطنةالباطنالقميصتسمىداخلية 

،بسيطة

األلياف بغنية تسمى القميص المتوسط والطبقة المتوسطة 

لذلك لمرنةبنسبة كبيرة مع بعض األلياف االعضلية الملساء

تسمى هذه الشرايين أحياناً بالشرايين العضلية  ،

يج من نسمكونة تسمى القميص الظاهر والطبقة الخارجية 

.ضام رخو يحوي األوعية المغذية واألعصاب



 medium( شريان عضلي) مقطع في شريان متوسط 
artery

tunicaالباطنالقميص-1 intima مبطن بظهارة بسيطة

رصفية
tunicaالمتوسطالقميص-2 mediaغنية باأللياف العضلية

سمى هذه لذلك تبنسبة كبيرة مع بعض األلياف المرنةالملساء

الشرايين أحياناً بالشرايين العضلية 
tunicaالظاهرالقميص-3 adventitiaنسيجمنتتألف

رخو ضام
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x60ير مقطع في شريان متوسط بالتكب
ل المسميات و الشرح في الشكانظر

السابقةالصفحةفي



lymph nodeالعقدة اللمفية 
ية ترسل حزم ضامة ترابيقضام تحيط بها محفظة من نسيج 

تحوي حزم وعائية إلى داخل العقدة اللمفية

 ً تتألف من ثالث مناطق متمايزة نسيجيا
cortexالمنطقة القشرية 

paracortexالمنطقة المجاورة للقشر 
medullaاللب 

مقطع في عقدة لمفية حيث يمكن مشاهدة 
•C  القشرcortexيمكن مشاهدة األجربة اللمفاوية الثانوية

من خاليا بمعظمهيتألف الجراب اللمفاوي ( LNالعقيدات اللمفاوية ) 

لمفاوية بائية
•P  مجاور القشرParacortex تتماهي مع منطقة القشر و اللب و

تتألف  من خاليا لمفاوية تائية 
•M اللبmedulla
•MCMedulla Cordsئية و اللبية تتألف من خاليا لمفاوية باالحبال

تائية و خاليا بالزمية
•MSMedulla sinusesالجيوب اللبية
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ثحيلمفيةعقدةفيمقطع

مشاهدةيمكن

منطقة القشر التي -1

تحوي أجربة لمفاوية

رللقشالمجاورةالمنطقة-2

المنطقة اللبية التي-3

وتحوي جيوب وريدية

لبيةحبال

يلمفاوجراب-4
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:spleenالطحال  

( ت)، يتألف اللب األبيض من تجمع الخاليا اللمفاوية  red pulpاألبيض  واللب األحمر white pulpأكبر األعضاء اللمفاوية يتكون من اللب

T  lymphocytes  ( ب)وعدد أقل من الخاليا اللمفاويةB  lymphocytes  أما اللب األحمر فيتكون من مزيج من خاليا لمفاوية مع بالعات  ،

مى ل حبال تسوخاليا بالزمية مع عدد كبير من الجيوب الوريدية مما يعطيها اللون األحمر ، تتوضع الخاليا اللمفاوية بين الجيوب الوريدية بشك

Billorthبيلروثأو حبال splenic cordsالطحاليةالحبال  cords .



مقطع في الطحال حيث يمكن 

مشاهدة 

األسهم ) مناطق اللب األحمر -1

التي تتألف من أشباه( الحمراء

ال الجيوب الوريدية و حولها الحب

لبيرلوثالطحالية

اللب األبيض يتألف من -2

و نيةشريالصفيحة اللمفاوية حول 

طحاليةجريبات لمفاوية 
 centralالشرين المركزي -3

arteriol و حوله الصفيحة

شرينيةاللمفاوية حول 
periarteriolar lymphoid 

sheet
capsuleالطحالمحفظة-4

جب تتألف من نسيج ضام ترسل ح
trabeculaالترابيقضامة تسمى 
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مقطع في الطحال 

فيالشرحوالمسمياتانظر

ةقالسابالصفحةفيالشكل



:   thymusالتيموس 

منطقةفصل عضو لمفاوي متوضع في منطقة المنصف في الصدر ، تحاط بمحفظة من نسيج ضام تمتد منها حجب تقسم التيموس إلى عدة فصوص ، يظهر ك

خاليا بعض بالعات و، thymocytesتيموسيةخالياأو T lymphoblastsالتائيةاألرومة اللمفاويةالتي تحوي عدد كبير من الخاليا  cortexالقشر 

يا وبالعات وبعض الخالتائيةلمفاويةكثافة الخاليا فيها أقل وهي عبارة عن مزيج من خاليا منطقة اللب ، thymic epithelial cellsظهارية تيموسية  

. Hassall s corpuscles. هاسالالظهارية التي تتوضع بشكل تجمعات تسمى أجسام التيموسية
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حيثمقطع في التيموس 

يمكن مشاهدة العديد من 

ةالتيموسيالفصيصات 

ين التي تتألف من منطقت

متمايزتين نسيجياً 

منطقة القشر-1

اللبمنطقة -2

عددتحويالقشرمنطقة

كبير من خاليا األرومة 

اللمفاوية التائية 

ياالخالكثافةاللبمنطقة

أقل



يظهر منطقة اللب في 60×مقطع بالتكبير 

التيموس حيث نشاهد
Hassal’sهاسالأجسام -1 corpuscle

النسبة خاليا بشروية تيموسية متوضعة مركزيا ب

لبعضها تحوي خيوط الكيراتين و في بعض

األحيان تتكلس 

نسيجي في المقطع العديدة خاليا لمفاوية تائية -2

المجاور
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هدةمقطع في التيموس حيث يمكن مشا

ف من التي تتألالتيموسيةالمحفظة -1

امة نسيج ضام التي ترسل حجباً ض

يموس إلى التي تفصل التالترابيقتسمي 

مجموعة من الفصيصات

فصيصات تيموسية -2

كل فصيص يتألف من 

منطقة القشر-3

منطقة اللب-4
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