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 Forms of Animal Cellsبعض أنماط من الخاليا الحيوانية  :3محاضرة 

 Preparation of Tissues for Study        خطوات إعداد الشريحة النسيجيّة

 Fixationالتـثـبيــت                                   -1

 Dehydrationالتجـفيـف                             -2

 Clearing                       )التشفيف(  قالتروي -3

 Infiltrationالتشريب بالبارافين                     -4

 Embedding                               اإلدمـاج -5

 Sectioningالتقـطيــع                                -6

  Stainingالتلويـــــن                                 -7

 

 إعداد الشريحة البارفينيةصورة توضح مراحل 

 

 

 Microtomeجهازالِمقطاع                                      

 

  المقاطع النسيجية  Stainingمراحل تلوين                                        
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  نسيجية المحضرات بعض الخلوية مختلفة في نماذج التعرف على   

 :CNSالعصبي المركزينماذج خلوية في الجهاز -1

  Stellate cellsنجمية الشكل Multipolar Neuronsعصبونات متعددة األقطاب

 

  

 

  Purkinje Cells يخاليا بوركنج

   

                (        مقطع في قشر المخيخ يظهر خاليا بوركنجي في الطبقة 40×مقطع في قشر المخيخ)تكبير ضعيف     

 (400×المتوسطة)تكبير قوي                                                                       
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 Pyramidal Cellsهرمية  ايخال 

                      

 (40×ضعيف )تكبير مقطع في قشر المخ                               مقطع في قشر المخ          

 

 (400×)تكبير قويالهرميةخاليا المقطع في قشر المخ يظهر                          

 WATالنسيج الشحمي األبيضندرسها في  Adipocytes الشحميةالخاليا -2 

                       
 في مقطع في نسيج شحمي أبيض  Adipocytesخاليا شحمية                          
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  Blood Cells خاليا الدم -3  

 

  كريات الدم البيضاء عند اإلنسان 

 

 

                  

 Plateletsوصفيحات دموية RBCكريات دم حمرصورة توضح                  

 في لطاخة دموية                                   

 مركز تقعر

 الكرية الحمراء
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من حيث النسبة الطبيعية، شكل  Leukocytesجدول مقارنة بين أنماط كريات الدم البيضاء 

 النواة في الكرية، السيتوبالسما، الوظيفة 

نمط كرية الدم 
 البيضاء

Type of 
Leukocytes 

النسبة 
 الطبيعية
في دم 
 اإلنسان

 النواة شكل
ميزات 

 السيتوبالسما
 وظيفتها

صورة مجهرية 
 للكرية

العدالت 

Neutrophils 
66 –
76 % 

فصوص  3-5
ترتبط مع 
بعضها 

بامتدادات 
 نووية رفيعة

دقيقة  حبيبات
بلون زهري 

 فاتح 

البلعمة 
Phagocytosis 

 

الحمضات 
Eosinophils 

2 – 4 
% 

 فصين

حبيبات 
متجانسة محبة 

للحمض 
)ولوعة 

بااليوزين( 
فتأخذ اللون 

 األحمر

  البلعمة

 

 

األسسات 
Basophils 

أقل من 
1 % 

 

غير مفصصة 
 منتظمة

أو  3)فصين أو
(تحجبها Sشكل

حبيبات 
 السيتوبالسما

حبيبات كبيرة 
غير متجانسة 
محبة لألساس 
فتأخذ اللون 
 األزرق الداكن

 الحبيبات تطلق
 والهيبارين الهيستامين

 في التفاعالت التحسسية

 

اللمفاويات 
Lymphocytes 

26 –
46 % 

كروية منتظمة 
ذات كروماتين 

 denseكثيف 
chromatin 

أزرق ولون 
 داكن

هيولى قليلة 
ية تحيط حلق

 بالنواة
ذات لون أزرق 

 خفيف

 لها وظيفة مناعية
تقسم وظيفيا الى: 
لمفاويات تائية 

ولمفاويات بائية وقاتالت 
 طبيعية.

وتقسم بحسب الشكل 
لمفاويات كبيرة الى: 

  ولمفاويات صغيرة

وحيدات النوى 

Monocytes 
2 – 8 

% 

نواتها كبيرة 
بيضوية أو 

تشبه الكلية أو 
بشكل حرف 

U  وهي ذات

كروماتين 
 خيطي

 ولون أفتح 

 بلون الحبيبية
 رمادي

)يطلق عليها  البلعمة
 Macrophageالبالعات

بعد أن تهاجر من الدم 
 إلى األنسجة(

 

           
 

 

 


