
أ   
 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة دٌالى

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 علوم الحٌاةقسم 

 

 

 التركٌب على العناصر الثقٌلة تأثٌر
 الجرذ األبٌض  لكبد النسجً

مقدم الى بحث   
 الحٌاة / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة علوم مجلس قسم 

 جامعة دٌالى
 علوم الحٌاةفً  وهو جزء من متطلبات نٌل شهادة البكالورٌوس

 تقدم به الطالبان
ناقد غازي عبد                     &                             

 سارة رشٌد هادي
 بإشراف

 م. د. ذكرى عطا ابراهٌم
 
                                                  هـ 3417

م                    1036                                
                     



 أ 
 

 

 

 
 

ٺ  ٺ  ٺ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ  ٹچ 

  چٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  

 

 

 

 

 

606 االية :البقرةسورة   

 

 

 

 

 اإلهداء

 

 



 ب 
 

 

 إلى نبع الحنان ..

 أمً . عرفاناً لها بالجمٌل                            

 إلى مصدر اإلشعاع ومنبع القوة ..

 أبً . رعاه هللا                                              

 اخوتً ... حباً و وفاءاً إلى 

الى كل عراقً مخلص وغٌور .. على وحدة العراق وطنه وشعبه 
   وعلى أمن واستقرار العراق وٌسعى لفرض النظام وسلطة القانون 

 

                       

 اهدي هذا الجهد

  
 

 

 الباحث
 

 وامتنانشكر 

 



 ج 
 

من العرفان ان اجزي بشكري وتقديري لكل من أعانني في إسداء النصح         
أو التوجيو أو اإلعانة لتسييل ميمة الحصول عمى المصادر ، وفي مقدمتيم 

 ةفي الكمية وبخاصة األستاذ عموم الحياة، وقسم  التربية لمعموم الصرفةعمادة كمية 
تي في المرحمة الجامعية جزاىم اهلل ، وأساتذذكرى عطا ابراىيم  ةالمشرف الدكتور 

عني كل خير ، واجد من الواجب ان اشكر زمالئي كافة الذين كانوا لي عونًا في 
اعداد البحث ، وختامًا أتقدم بشكري الجزيل لكل من أعانني واسيم في مساعدتي 

 لخدمة العمم ، واهلل اسأل السداد والتوفيق . 
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 حيث ، الكبد في السيمينيوم تأثيرات في تباين وجود النسيجي الفحص نتائج أظيرت

 المعاممة أدت وقد ليا المكونة الخاليا سايتوبالزم في ترسبات العنصر وجود لوحظ

 معظم وتحتوي الخموي ، لمنسق فاقده الكبد وىي خاليا من العديد ظيور إلى S1بالسيمينيوم 

 نتائج المتقدرات وظيرتفي  تغايرات منتظم وحصول غير نووي غالف ذات نوى الخاليا

الخاليا  من العديد وجود لوحظ شده ، فقد أكثر S2بالسيمينيوم  لممعاممة النسجي الفحص

 السرطانية .   لمخاليا مشابو بمظير اتصفت التي
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 الفصل االول

 : المقدمـــــــــة

 إذ اإلنسان لصحة العالية األىمية ذات النادرة العناصر أحد السيمينيوم عنصر يعد

 ىرمونات أيض ومنيا الرئيسة االيضية المسارات من لكثير األساسية المواد أحد يشكل انو

 وىناك ، الميمة المناعية الوظائف بعض وفي لألكسدة مقاوماً  دوره إلى إضافة الدرقية الغدة

 الذكور في الخصوبة وتنشيط األمراض بعض مقاومة في فعاالً  دوراً  لمسيمينيوم أن عمى أدلة

 . (2 ، 1) الدموية واألوعية القمب أمراض عن الناتجة الوفيات وتقميل

 أوضحت حيث السرطانية األمراض بعض وحدوث السيمينيوم بين وثيقة عالقة ىناك

 في الكبد لسرطان استحداث إلى أدى السيمينيوم من عالية جرعات اخذ أن راسات الد بعض

  . (3)الجرذان 

 خالل من لمسرطان مضاداً  دوراً  لمسيمينيوم إن الحديثة راسات الد تؤكد حين في

 إلى أدى مما الفئران في الجمد سرطان لعالج السيمينيوم ومنيا األكسدة مضادات إستعمال

 . (4)السرطانات  ىذه حدوث تقميل

 أو باإلشعاع لمعالج مرافقاً  يومياً  غرام مايكرو 222 بجرعة السيمينيوم إعطاء إن

 .  (5) العالج فعالية في إلى زيادة أدى كالىما أو الجراحة

في  دوره خالل من السرطانات حدوث يختزل أن ممكن السيمينيوم إن (6) يقترح كما

 .لمسرطان  الخموية المناعة تقوية
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 والجنس العمر حسب يومياً  المتناول الغذاء في بيا المسموح السيمينيوم كمية تختمف

 الوالدة بعمر لألطفال بيا المسموح الكمية تعد مايكروغرام 15 نإ (7) ذكر فقد العامة والحالة

-9 لعمر  مايكروغرام 42 و سنوات 8-4 لعمر  مايكروغرام 22 و  سنوات ثالث ولغاية

 مع تزداد الكمية أن أي مايكروغرام 55 فبمغت واإلناث الذكور من البالغين في أما سنة 13

 مايكروغرام 72 بمغت حين في ، الحوامل لمنساء مايكروغرام 62 وبمغت ، العمر تقدم

 92 بين يتراوح تحممو الممكن من السيمينيوم من مستوى أعمى وان المرضعات لمنساء

 . (8) الجنسين كال من لمبالغين مايكروغرام 422 ولغاية سنوات ثالث بعمر مايكروغرام

 مايكروغرام 72 ىي الذكور من لمبالغين المثمى الجرعة إن إلى النشرات بعض وتشير

 الجرعة فان السرطان حاالت في عالجاً  السيمينيوم استخدام عند أما لمنساء مايكروغرام 55و

 122 الجرعة تتجاوز ال نأ يجب كما ، يومياً  مايكروغرام 1222 – 422 بين ما تتراوح

 مايكروغرام 822 بجرعة البدء الممكن من الكبار وفي السابعة سن دون لألطفال مايكروغرام

 . (9) مايكروغرام 422 إلى أيام عدة بعد تقمل ثم يومياً 

 في غرام كيمو 1.5 حوالي يزن إذ الجمد بعد الجسم في عضو اكبر ثاني الكبد يعد

 في لتستخدم اليضمية القناة قبل من الممتصة الغذائية المواد تييئة عمى يعمل وىو اإلنسان

( Gathering) لتجميع األمثل يجعمو الجسم في موقعو وان ، الجسم من أخرى أجزاء

 السامة المواد من والتخمص( Metabolites)المتقمبات  وتراكم( Transforming) وتحويل
(12) . 
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 بعممية جموكوز إلى األمينية واألحماض الدىون تحويل عمى الكبدية الخاليا تعمل

 أمالح بإفراز أيضا الكبد ويقوم( Gluconeogensis)السكر استحداث تسمى معقدة إنزيمية

 ومن( Lipase)الاليبيز إنزيم بواسطة الدىون ىضم في لتساعد اليضمية القناة إلى الصفراء

 األكسدة بواسطة األخرى والمواد األدوية من كثير فاعمية تثبط أو تزال. امتصاصيا ثم

(Oxidation ) مثيل مجموعة ضافةا  و (Methylation )رتباطواإل  (Conjugation )في 

 . (11)الكبدية  الخاليا في المنتجة اإلنزيمات من مجموعة بمساعدة الكبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

  المواد وطرائق العمل

 المختبریة  الحیوانات
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 522-422 بين  يتراوح بوزن ذكور المون الجرذان البيضاء الحالية الدراسة في ستخدمإ

 .الصحة  لوزارة التابع الدوائية والرقابة البحوث مركز من جيزت غرام

 السیمینیوم عنصر

 22 في( Sodium Selenite) الصوديوم سيمينايت مادة من مميغرام 22 إذابة تم  

 عمى لمحصول مقطر ماء مميمتر 96 مع ومزجت مميمتر 4 منيا اخذ ثم مقطر ماء مميمتر

 واحد . لتر ممي لكل مميغرام 2.24 تركيز

 الحیوانات المختبریة

 جميع وجرعت الحيوانات ىذه لتربية معدة بالستيكية أقفاص في الحيوانات وضعت

  وكاآلتي( Gastric Tube) المعدي المي أنبوب باستخدام الفم طريق عن الحيوانات

 . حيوانات( 6) مقطر ماء مميمتر 2.5 أعطيت:  السيطرة مجموعة .1

( مميمتر 2.5) مميغرام 2.22 بجرعة السيمينيوم عنصر أعطيت:  S1 السيمينيوم مجموعة .2

 حيوانات( 6) شيرين ولمدة حيوان لكل

( مميمتر 1) مميغرام 2.24 بجرعة السيمينيوم عنصر أعطيت:  S2 السيمينيوم مجموعة .3

 . حيوانات( 6) شيرين ولمدة حيوان لكل

 بيا الموصى الحدود ضمن ىي Zn1 و  S1 الجرعة أن أساس عمى أعاله الجرعة حسبت

 كيموغرام . 65 بوزن اإلنسان في المثمى بالجرعة مقارنةً 
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 التحضیر لمفحص بالمجهر األلكتروني 

 . (12)طريقة  حسب الخطوات جميع أجريت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 

 والمناقشة النتائج

 السیطرة حیوانات مجموعة
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 بشكل تظير الخاليا أن غينيا خنزير كبد لخاليا بالمجير الفحص نتائج أظيرت

 باحتوائيا النواة تتصف،  نواتين واحيانا نواة عمى الخمية تحتوي إذ( 2 ، 1) صوره) طبيعي

 من تجمعات عميو تتوزع ممساء حافة ذي( Nuclear envelop) نووي غالف عمى

 الحقيقي الكروماتين النواة حجم باقي يمأل بينما( Heterochromatin) المتغاير الكروماتين

(Euchromatin )المتقدرات عمى فيحتوي السايتوبالزم أما أكثر أو نوية عمى النواة وتحتوي 

 بشكل نامية وىي الخشنة االندوبالزميو الشبكو ظيرت كما( 1ة صور ) أحجاميا تباينت التي

 . جيد

 S1بالتركیز  المعاممة الحیوانات لكبد المجهري الفحص

 الخموي التركيب في السيمينيوم تار ثيتأ تباين والمستدق النسجي الفحص نتائج أظيرت

 المعاممة لمحيوانات الكبدية الخاليا سايتوبالزم في السيمينيوم لوحظت ترسبات حيث لمكبد

 بشكل الترسبات ىذه ظيرت (2الجرعة المطموبة صورة ) ضمن S1بالتركيز  بالسيمينيوم

 ترسبات مالحظة المستغرب فميس من المجال ىذا مختمفة وفي وبأحجام مدورة حبيبات

زالة فيو يتم الذي العضو كونو الكبد خاليا في آخر عنصر أي أو السيمينيوم  السمية ايض وا 

 أن المعروف من فان ذلك إلى بآخر إضافة او بطريق الجسم إلى الداخمة المواد من لكثير

-Gastroالمعوية  المعدية األحشاء من مباشرة يأتي الكبد إلى الوارد الدم % من75حوالي 

intestinal (9)  الممتصة المواد معو يجمب الدم وىذا. البوابي  الوريد الطحال بواسطة ومن 

 تزيد حين في الكبد إلى الواردة المواد سمية بعض لةاإز  عمى الكبد إنزيمات مركز . تعمل بشكل
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 الفوسفات مثل مكونات الخمية بعض مع السيمينيوم تفاعل أن . ويعتقد (11)أخرى  مواد سمية

وفي الجسم  خارج كاممة بصوره طرحو وعدم الكبدية الخمية داخل ترسبو في السبب كان ربما

 العالمية الدراسات من عميو حصمنا ما أما.الموضوع  حول محميو دراسات توجد ال فانو الحقيقة

 في ترسبات أعطت والتي والحديد الرصاص مثل األخرى العناصر تأثير بعض عمى فيركز

 . (12)أشرنا إلييا  كالتي الكبدية الخاليا سايتوبالزم

 ،( 3 ةصور )  الكبدية الخمية في الموجودة المتقدرات عدد في زيادة ىناك أن لوحظ

 بإختالف يختمف الخاليا في تأثيرىا فان مادة أي إعطاء عند أنو بالمالحظة الجدير ومن

ن ، المعطاة المادة  نمو وليس الخاليا ليذه عددي نمو إلى تعزى المتقدرات عدد في الزيادة وا 

 يشكل كونو الخمية فعاليات من العديد في يشترك السيمينيوم عنصر أن وبما.  الحجم في

 السيستين االميني بالحامض مرتبطاً  وجوده خالل من البروتينات من العديد في ميماً  جزءاً 

Cystein) )(13) .إلى إضافة ىذه بصفتو المتقدرات نمو تعزيز في ساىم قد انو نعتقد لذا 

 إنزيم من ميماً  جزءاً  يشكل Selenocystein بشكل السيمينيوم إن كما لألكسدة المضاد دوره

Thioreduxine reductase (TrxR1) في ميم دور لو والذي المتقدرات في الموجود 

 Thioreduxine ألـ اختزال خالل من الخمية في واالختزال األكسدة عمى السيطرة

(TrxR1) (14) الخمية فعاليات من ميماً  جزءاً  يعد الذي .  

 وىو الورمية الخاليا في يظير طبيعي غير بمظير الكبدية الخاليا بعض نوى ظيرت

 تتصف . إذ (13) (Hepatic cell carcinoma)الكبدية  سرطان الخمية لحاالت مشابو
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 في أو الكبدية الخمية في أذى حدوث يشير إلى ، وىذا متعرجة حافة عمى باحتوائيا النواة

 يومياً  إعطاءه لكن. الجرعة المطموبة ضمن أعطي السيمينيوم ان ( . رغم4محتوياتيا )صورة 

 أو لبعض لبعض خالياه أذى حصول إلى أدى الكبد عمى ضغط سبب ربما شيرين ولمدة

 حدوث في دور ليا الثقيمة العناصر بعض أن إلى رسات ا الد وتشير .الخاليا  ىذه محتويات

 نظام في خمل حدوث إلى تؤدي . حيث (16،  15)والخارصين  والحديد مثل الكروم السرطانات

 يسبب ، مما (DNA)األوكسجين  منقوص النووي الريبي الحامض إصالح وفي الخمية

 .  (17)سرطانية  خاليا إلى الخاليا وتحول المبرمج لمموت مقاومة

العدالت  وخاليا الميمفاوية الخاليا من كبير بعدد وارتشاحيا الجيبانيات توسع لوحظ

 المتغايرات عن الناتج االلتياب حالة وجود الى يعزى الخاليا ارتشاح ىذه ( وان5)صورة 

 إضافةاألذى .  محل إلى االلتيابية لجذب الخاليا عوامل تفرز الخاليا التي لبعض الحاصمة

 نمو تعزيز من خالل والعدالت الميمفاوية الخاليا زيادة إلى يؤدي السيمينيوم إعطاء أن إلى

 جذب مواد إفراز إلى يؤدي لمكبد أذى أي أن . كما (18)الخاليا  ليذه األصمية الخاليا وتكاثر

 وحطام الميتة الخاليا إزلة عمى تعمل التي (19)الكبدية  األوعية إلى المناعية لجمب الخاليا

 الخاليا من المفرزة السيتوكينات وبعض الكيميائية الوسائط وتمعب (22)المنتكسة  الخاليا

 الطالئية بالخاليا والتصاقيا الكبدية الجيوب المناعية إلى الخاليا جمب في دورًا ميماً  الكبدية

 ( وىذا5)صورة منتفخة  وكانت كبيره بأحجام المتقدرات بعض . ظيرت (22،  21)الوريدية 

 قد مما الخمية وخارج داخل بين التوازن فقدان سبب لمخمية الكبدية حصل قد أذى ان إلى يشير
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 حصول الخمية وبالتالي غشاء في نفاذية الخمل بسبب الداخل إلى الكالسيوم تدفق إلى يؤدي

 في وزيادة الى داخميا مواد ودخول, الغالف ىذا في قنوات وتكون رت ا المتقد غالف في خمل

غالف  نفاذية في تحول يسبب الكبد في التياب حصول أن إلى (23)أشار  حيث.حجميا

 قنوات فتح خالل من (MPT)(Mitochondrial permeability transition)المتقدرات

 مما داخميا إلى المواد تدفق وبالتالي المتقدرات استقطاب إلى إزلة الداخمي تؤدي الغالف في

 كبيره بأعداد كفر خاليا ظيرت( . Amplitude swellingبشدة ) تضخميا إلى يؤدي

 . (6ة بداخميا )صور  السيمينيوم ترسب السيطرة ولوحظ معاممة في لوحظ بما مقارنة

 لذا (24)كبيرة  بالعم كونيا خالل من دفاعية ىي الخاليا ىذه وظيفة أن المعروف من

 المعزز الفعل إلى فتعزى أعدادىا في الزيادة سايتوبالزميا أما في السيمينيوم يالحظ ترسب

 في الخمل أن المناعية أو الخاليا لكافة األصمية زيادة الوحدات عمى يعمل كونو لمسيمينيوم

 عميو المسيطر غير التكاثر الخاليا إلى تحول إلى أدى السيمينيوم بسبب المبرمج الموت

 .  (15)أعدادىا  زيادة وبالتالي

 ذات نوى وجود إلى إضافة الطبيعي الخموي لشكميا فاقده الكبدية الخاليا بعض لوحظت

 التنكس من رحل ا بم ومرورىا الغالف ىذا انتظام النواة وعدم إلى داخل يمتد مخدد غالف

 الكبدية لمخمية حصل قد أذى أن إلى يشير السرطانية وىذا الخاليا في تالحظ التغيرات وىذه

 وغشائيا وكما النواة ومنيا محتوياتيا في بعض أيضا واثر البالزمي غشائيا في خمل إلى أدى

 التأثيرات بسبب وخارج الخمية داخل بين التوازن في خمل حصول إلى يعزى قد ىذا فان ذكرنا
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الخمية  داخل الضغط ارتفاع إلى يؤدي البالزمي مما الخمية ىذه غشاء في لمسيمينيوم السمبية

 إلى الخاليا بعض تحول إلى اإلشارة من بد ال الطبيعي كذلك الخموي لشكميا فقدانيا وبالتالي

 والرصاص (25)الزئبق   ومنيا الثقيمة العناصر بعض تأثير بسبب يحدث سرطانية والذي خاليا

 في والتسبب األوكسجين منقوص ألريبي النووي تكسير الحامض خالل من والكروم والزنك

 .  (26)لمخاليا  المبرمج الموت في اضطراب حصول

 الخاليا في ةجانبي سمبية تيراتأث لمسيمينيوم أن إلى يشير سةراالد ىذه في ما لوحظ

 لمعرفة أخرى مستقبمية دراسات إلى يحتاج عالجًا لمسرطان وىذا يستخدم نوأ رغم الكبدية

 . سرطانية خاليا إلى الخاليا الكبدية بعض تحول في ودوره السيمينيوم تأثير ميكانيكية

  S2بالتركیز  المعاممة الحیوانات لكبد المجهري الفحص

 بالسيمينيوم عوممت التي المجموعة في لمكبد النسيجي التركيب في الحاصمة التغيرات كانت

 نواىا الخاليا بعض فقدت السابقة . حيث المجموعة في لوحظ مما أكثر شدة S2بالتركيز 

 يمر واآلخر طبيعياً  بعضيا فكان النوى السرطانية أيضًا ، أما الخاليا في الحالة ىذه وتظير

طبيعي )صورة  بمظير أخرى في خاليا وكانت عالية إلكترونية كثافة وذات التنكس من بمراحل

 تأثيرات حصول أدى إلى المطموبة الجرعة ضعف إلى الجرعة زيادة أن إلى يشير وىذا( 7

النواة  في أو السايتوبالزمي غشائيا في سواء ، السابقة المجموعة في لوحظ شدة عما أكثر

 دخول إلى أدى الخمل وخارجيا . ىذا الخمية داخل بين التوازن في خمل لحصول والنوية وذلك

 الغشاء نفاذية في الخمل بسبب البوتاسيوم وخروج والصوديوم مثل الكالسيوم المواد بعض
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 مثل التركيبية الغشاء ىذا محتويات بعض في العنصر الثقيل تأثير عن الناتج السايتوبالزمي

 الخاليا بعض تضخم يسبب الخمية مما داخل الضغط زيادة إلى يؤدي الدىنية وىذا البروتينات

 إلى نضح الخاليا داخل الضغط زيادة تؤدي قد أو .طبيعي غير بمظير بعضيا وظيور

 ىي كما لمنواة فقدانيا تظير الخمية يجعل مما وتحمميا انتفاخيا وبالتالي النواة داخل إلى السوائل

 ومكونات تركيب في مباشراً  كان الثقيل العنصر تأثير أن السرطانية ، أو في الخاليا الحالة

 الخاليا ارتشاح إن لنواتيا . كما الخميو وفقدان إلى إضمحالل أدى مما النووي الغالف

 لمواد إفرازىا إلى ييؤد المنتكسة الميتة أو الخاليا إلزالة الكبيرة والبالعم العدالت مثل االلتيابية

 .  (17)الخاليا السميمة  بعض ليطال الضرر يضاعف مما المتفاعل األوكسجين مثل سامة

التغيرات  وىذه منتظم غير بشكل وأحيانا متباينة أحجام وذات كبيره بأعداد تقدراتالم ظيرت

 عن ناتج ، وىذاشدة  أكثر لكنيا S1بالتركيز  بالسيمينيوم المعاممة في لوحظ لما تقريبا مشابية

 ، مما سابقا أشرنا كما لممقتدرات الداخمي الغالف في قنوات فتح إلى يؤدي الجرعة والذي زيادة

 الخاليا فان ذكرنا كما أيضا.فييا تضخم انتقائية وحصول بدون المواد دخول إلى يؤدي

 الخاليا في ضاره ليا تأثيرات مواد تفرز االلتياب بسبب الكبد إلى جمبت التي االلتيابية

 الظاىرة وتجزئيا وىذه االندوبالزمية الشبكة توسع أيضا . لوحظ (27)محتوياتيا  وفي الطبيعية

 ىذه سمية إزالة التكيف من نوع وىي والسموم الميدئة األدوية تناول بعض عند عادة تالحظ

 الجيبانيات السيمينيوم . ظيرت جرعة بسبب زيادة سميية تأثيرات حصول يعني وىذا المواد

 في الخاليا الحاصل االلتياب عن ناتج ( وىذا8االلتيابية )صورة  بالخاليا ومرتشحة متسعة
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فراز لألذى تعرضت التي الكبدية  ىذه أيضا.األذى محل إلى الممتيمة الخاليا لجذب مواد وا 

 اندالق حدوث لوحظ فقد كفر خاليا أما (28)الطبيعية  الخاليا في سمبا تؤثر تفرز مواد الخاليا

 أن بمعمة إال كخمية دورىا عن ناتج السيمينيوم وىذا عمى ترسبات واحتوائيا النووي غالفيا في

 منتكس منيا قسمٌ  ظير التي الخاليا أذى ليذه حصول إلى أدت العنصر من العالية الجرعة

 Pathophysiological)المرضية الفيزيولوجية  األحداث الجيبانيات إن في حطاميا ولوحظ

events) مواد تنتج المتمم وىي أيضا خالل من أو مباشرة أما كفر خاليا تفعيل عمى تعمل 

االلتيابية  الخاليا جمب إلى تؤدي التي السيتوكينات وبعض المتفاعل األوكسجين مثل سامو
 في سمبا تؤثر والتي المتفاعل واألوكسجين البروتياز مثل ةسام مواد تنتج الخاليا ىذه (14)

 . كفر خاليا في التغيرات حدوث إلى أدى مما سواء حد كفر عمى وخاليا الكبدية الخاليا
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( نسٍج كبذ الجرر المجمىعت األولى الطبٍعٍت تىضح الخالٌا البرنكٍمٍت والىعاء الذمىي 1صىرة )

 ×400المركز قىة التكبٍر 

 

والىعاء الذمىي المركز ظهىر  ( نسٍج كبذ الجرر المجمىعت الثانٍت تىضح الخالٌا البرنكٍمٍت2صىرة )

 ×400إستسقاء وإحتقان دمىي خفٍف قىة التكبٍر 
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 ×100( نسٍج كبذ الجرر المجمىعت الثانٍت تىضح تنخر فً خالٌا الكبذ قىة التكبٍر 3صىرة )

 

 ×200( نسٍج كبذ الجرر المجمىعت الثانٍت تىضح تنخر فً الخالٌا البرنكٍمٍت قىة التكبٍر 4صىرة )
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( نسٍج كبذ الجرر المجمىعت الثانٍت تىضح تنخر فً الخالٌا البرنكٍمٍت والىعاء الذمىي 4صىرة )

 ×200المركز إستسقاء وإحتقان دمىي خفٍف قىة التكبٍر 

 

( نسٍج كبذ الجرر المجمىعت الثالثت تىضح الخالٌا البرنكٍمٍت والىعاء الذمىي المركز قىة 5صىرة )

 ×400التكبٍر 
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( نسٍج كبذ الجرر المجمىعت الثالثت تىضح الخالٌا البرنكٍمٍت الشبٍهت بالخالٌا السرطانٍت 6صىرة )

 ×400والىعاء الذمىي المركز قىة التكبٍر 
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