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المالمح  العامة لاللتهاب 

ات االلتهاب هو تفاعل معقد تجاه عوامل مؤذية أو ضارة ، يشتمل على استجاب•

.وعائية وهجرة الكريات البيض وتفعيلها واستجابات جهازية

حي من االلتهاب هو في االساس استجابة وقائية ، الهدف منها تخليص الكائن ال•

هذه وكذلك من نتائج( مكروبات ، ذيفانات) السبب األولي لالصابة الخلوية 

(  الخاليا والنسج المتنخرة) االصابة 

(أمثلة ) كل ما زاد على حده انقلب الى ضده : القاعدة الذهبية •

: من مكونتين رئيسيين ، هما inflammatory responseتتألف االستجابة االلتهابية •

Vascular reactionالتفاعل الوعائي 1.

Cellular reactionالتفاعل الخلوي  2.

مزمن التهاب حاد والتهاب : نمطينيقسم االلتهاب الى•



Inflammation 
الحرارة الموضعية+ الوذمة + االحمرار + األلم 



في القرن الميالدي  Celsusالروماني سيلزوس طبيبالوصف

(أربع عالمات ) األول العالمات الرئيسية لاللتهاب 



اضاءات تاريخية 

في القرن الميالدي األول  Celsusالروماني سيلزوس طبيبالوصف•

األلم ، االحمرار ، الوذمة : أربع عالمات) العالمات الرئيسية لاللتهاب 

(والحرارة الموضعية

(  Functio laesaفقد الوظيفة ) العالمة الخامسة  Virchowأضاف فيرخو•

البلعمة اكتشف البيولوجي الروسي ايلي متشنيكوف عملية19في ثمانينات القرن •

شنيكوف تقاسم جائزة نوبل مع مت) أكتشف بول ايرليخ نظرية المناعة الخلطية و•

(1908عام 



مكونات االستجابات االلتهابية الحادة والمزمنة
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انتان ثانوي لجرح بالعنقوديات 



5 Cardinal Signs of Inflammation



التهاب العظم  والمفصل 





تسمية األمراض االلتهابية 

Naming of inflammatory diseases:

الالحقة [prefix]  +  ‘itis’
Appendic-itis
التهاب  الزائدة  الدودية 



الفرق بين االلتهاب الحاد و المزمن 

Chronicالمزمن 

سنوات -يدوم أشهر  •

يتصف بتكاثر االوعية و•

صانعات الليف 

تخاليا التهابية من الوحيدا•

(لمفيات ، مصوريات ، بالعم) 

  Acuteالحاد   

لة أيام قلي–يستمر ساعات •

يتصف باحتقان وعائي •

ت خاليا التهابية من المعتدال•

و البالعم



أسباب  االلتهاب 

(  الفيروسات، الجراثيم ، فطور، أوالي)العوامل الممرضة •

العوامل الفيزيائية والكيميائية •

األشعة •

النخر النسيجي•

األجسام الغربية •

التفاعالت المناعية •



مرض فيروسي  –شلل األطفال 



مرض فيروسي  –جدري الماء 



التهاب السحايا الجرثومي 



داء طفيلي األميبيا 



داء طفيلي األميبيا 



الخاليا المشاركة في االلتهاب  

white blood cells

neutrophil eosinophil basophil

monocyte
lymphocyte

Granulocytes



Acute Inflammation

االلتهاب  الحاد 

أيام قليلة –يستمر ساعات •

يتصف باحتقان وعائي •

مخاليا التهابية من المعتدالت و البالع•



Acute inflammation االلتهاب الحاد

دام االلتهاب الحاد هو استجابة سريعة تجاه عامل مؤذ ما، يهدف الى استق•

الى مقر –الكريات البيض وبروتينات البالزما –وسائط الثوي الدفاعية 

.  االصابة

:  لاللتهاب الحاد ثالثة مكونات رئيسية •

تغيرات في المقاس الوعائي تؤدي الى زيادة الجريان الدموي 1.

تغيرات بنيوية في الجملة الوعائية المجهرية  2.

microvasculatureيض تسمح لبروتينات البالزما وللكريات الب

بأن تترك الدوران 

ة الكريات البيض وتراكمها في بؤرة االصابemigrationانسالل 3.

وتنشيطها للتخلص من العامل المؤذي 



الكريات البيض وتراكمها في بؤرة االصابةemigrationانسالل 



Acute inflammation االلتهاب الحاد

هي زيادة السائل في االجواف الخاللية أو المصلية وهي : edemaالوذمة •

:  نوعان 

هي سائل التهابي خارج االوعية ذو : Exudate( التهابية )وذمة نتحية 1.

ثقل وحطام خلوي و( خاصة الغلوبولينات المناعية)تركيز بروتيني عال 

، سببها زيادة النفوذية الوعائية 1.020نوعي أعلى من  

أغلبه ) هي سائل ذو محتوى بروتيني منخفض : Transudateالرشحة 2.

، تنجم عن فقد التوازن التناضحي 1.012وثقل نوعي أقل من ( البومين 

osmotic أو توازن السوائلhydrostatic  عبر الجدار الوعائي دون زيادة

النفوذية الوعائية 

يا وحطام الخال( العدالت) نضحة  التهابية غنية بالكريات البيض :  Pusالقيح •

الميتة والمكروبات 



تسرب الكريات البيض والبلعمة : االحداث الخلوية 



العملية  المتعددة الخطوات لهجرة الكريات البيض عبر االوعية الدموية
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الوسائط الكيماوية لاللتهاب 

المشتقة تشتق الوسائط الكيماوية لاللتهاب اما من البالزما أو من الخاليا ، فالوسائط•

 precursorتوجد في البالزما بأشكال طليعية ( المتممة والكاينينات ) من البالزما 

formsاب خواصها تحتاج  الى تنشيط وذلك بسلسلة التشطر الحال للبروتين الكتس

حتاج الى أما المشتقة من الخاليا فتكون معزولة ضمن حبيبات خلوية ت. البيولوجية 

(الهستامين في الخاليا البدينة) االفراز 

المتممة، ) يف يحرض انتاج  الوسائط الفاعلة بالنواتج  المكروبية أو ببروتينات المض•

.متخربة والتي تنشط هي نفسها بالميكروبات والنسج  ال( والكاينين وجمل التخثر

يا الهدفية تقوم معظم الوسائط بعملها من  خالل االرتباط بمستقبالت نوعية على الخال•

(أنزيمي ، ضرر تأكسدي) أو بالتأثير بشكل مباشر 

نزيمات أو لمعظم الوسائط الكيماوية أجل قصير ، فهي تتخرب بسرعة ، أو تتعطل باال•

.  تكنس  أو تثبط 



Chemical  Mediatorsالوسائط الكيميائية

Vasoactive  Aminesاألمينات الفعالة وعائيا ً .1

(.الهستامين و السيروتونين ) مثل 

Plasma  factorsمجموعه بروتينات المصوره   .2

(  .جمله التخثر ، الجمله الحاله لليفين ، جمله الكينين )

Arachinonic Acid  metabolitesيدونيك  كمشتقات حمض األرا.3

.مثل البروستاغالندين و اللوكوترين 

.PAFوالعامل المفعل للصفيحات Cytokinesمجموعه السيتوكينات .4

LeukocyteProductsمجموعه منتجات الكريات البيضاء .5

(نزيمات الجسيمات الحالهأ) 



الوسائط الكيميائية لاللتهاب



Vasoactive  Aminesاألمينات الفعالة وعائيا ً  

يا البدينة ، الخال) تيوزع الهستامين بشكل واسع في النسج : الهستامين •

بب توسع يس. ةويطلق استجابة لمنبهات مختلف( االسسة ، والصفيحات 

دقيقة الشرينات ويزيد نفوذية الوريدات ، ويؤثر في دوران األوعية ال

.على الخاليا البطانية H1عن طريق االرتباط بمستقبالت 

صفيحات له تأثيرات مشابهه للهستامين ، ويوجد في ال: السيروتونين•

لتماس مع بعد  انبه اطالق السيروتونين من الصفيحات عندما تتكدسي

المفعل المستضدية  والعامل-والمعقدات الضديةالكوالجين والثرومبين

المشتق من الخاليا البدينة PAFللصفيحات 



Vasoactive  Aminesاألمينات الفعالة وعائيا ً  



جملة المتممة–بروتينات البالزما 

د وتعمل للدفاع ض,( ونواتج تشطرها)بروتين 20تشمل على :  جملة المتممة•

كوناتها العوامل الميكروبية ، وفي عملية تنشيط المتممة يجري تحرير عدد من م

.التي تسبب زيادة النفوذية الوعائية واالنجذاب الكيماوي والطهاية

قم مكوناتها  توجد  بروتينات المتممة في البالزما على هيئة أشكال غير فعالة وتر•

وينشط العديد من هذه البروتينات ليصبح  انزيمات حالةC9الى C1من 

.للبروتين تدرك  ، وهكذا تشكل شالال قادرا على تضخيم أنزيمي كبير

ط المكون تتمثل الخطوة الهامة  لتوسيع الوظائف البيولوجية للمتممة في تنشي•

(األكثر وفرة)C3الثالث  

:  بأحد ثالثة سبل C3المكون  cleavageيحدث تشطر •

الى ضد مرتبط  بمستضد C1الذي يحرض بتثبيت )السبيل الكالسيكي 1.

ب الضد الذي يحرض بالجزيئات السطحية الميكروبية  وذلك  بغيا: السبيل البديل 2.

سبيل اللكتين 3.



تفعيل شالل الوسائط الكيماوية 



C3تشطر : تنشيط جملة المتممة ووظائفها 



جملة الكاينينات–بروتينات البالزما 

ببتيدات  فعالة في Kinin systemتولد جملة الكاينين  •

بتاثير  Kininogensاألوعية من بروتينات البالزما تدعى 

جملة انزيمات بروتياز نوعية تدعى الكاليكرينات ، يؤدي تنشيط

في األوعية اطالق البراديكينين الفعالالكاينين الى 

ها وتقلص يسبب البراديكينين الفعال توسع األوعية وزيادة نفوذيت•

.واأللماءالملست العضال

واسطة  ة بعطل بسرعتيكون تأثير البراديكينين قصير األجل ألنه ي•

Kininaseانزيم يدعى 
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جملة التجلط–بروتينات البالزما 

التجلط الى وتقسم جملة. تعد جملة التجلط وااللتهاب عمليتين مترابطتين بشدة •

وتشكل الفبرين thrombinسبيلين يتالقيان ، ينتهيان بتنشيط الثرومبين 

fibrin.

تي يمكن أن يمثل سبيل التجلط  الداخلي المنشأ سلسلة من بروتينات البالزما ال•

كل ، وهو بروتين يخلق في الكبد ويجول بش( VIIالعامل ) تنشط بعامل هاغمان 

نشطة غير فعال حتى يصادف الكوالجين أو الغشاء القاعدي أو الصفيحات  الم

( مقر االصابة البطانية)

لة الذي يسبب التجلط ، أن ينشط في الوقت نفسه الجم  VIIaيمكن للعامل •

مولد البالزمين ~ البالزمين -fibrinolytic systemالحالة للفبرين 



جملة التجلط–بروتينات البالزما 



لتجلطلحالة لجملة اال–بروتينات البالزما 



البروستاغالندينات : مستقبالت حمض األراكيدونيك 

واللوكوترينات

ت أغشيتها عندما تنشط الخاليا بالمنبهات المتنوعة ، تعاد  قولبة شحميا•

روب مختلفة بسرعة لتوليد وسائط شحمية نشيطة حيويا  للتأثير في ض

.من العمليات البيولوجية ، بما في ذلك االلتهاب واالرقاء 

هي هرمونات Lipid mediatorsيعتقد أن هذه الوسائط الشحمية  •

عيا ، مونات قصيرة المدى تتشكل بسرعة، وتؤثر موضهرموضعية أو 

.  وتتالشى عفويا أو تتحطم أنزيميا

االلتهاب  المضاد الرئيسي للبروستاغالندينات  هو األسبرين ومضادات•

NSAIDsغير الستيروئيدية 



البروستاغالندينات : مستقبالت حمض األراكيدونيك 

واللوكوترينات



المظاهر الرئيسية  لاللتهاب الحاد



ماذا يعني ارتفاع سرعة التثفل  في االلتهاب ؟ 

Increased erythrocyte sedimentation rate



ارتفاع سرعة التثفل  في  االلتهاب ؟

رة بعد تحدد سرعة التثفل بقياس معدل انفصال كريات الدم عن المصو•

ساعة و ساعتين من سحب الدم 

ة  تعتمد على تركيز و الشحنة  الكهربائية  لبروتينات المصور•

Albumin)تقيس تبدالت تركيب بروتينات المصورة  • & acute phase reactants)

:  acute phase reactantsبروتينات  الطور الحاد  •

»C-reactive protein

»&1-antitrypsin

»haptoglobin

»ceruloplasmin

»fibrinogen 

»serum amyloid A protein 



Inflammation Outcome مصير االلتهاب الحاد

Acute 

Inflammation

Resolution

Chronic 

Inflammation

Abscess

SinusFistula

Fibrosis/Scar

Ulcer

Injury

Acute 

Inflammation

Resolution

Chronic 

Inflammation

Abscess

SinusFistula

Fibrosis/Scar

Ulcer

Injury

االرتشاف 

التقيح

التحول الى التهاب مزمن 

( التليف)التعضي 



Outcomes of acute inflammation: resolution, healing by scarring (fibrosis), 

or chronic inflammation 
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Granulation  Tissue النسيج الحبيبي  االلتهابي



النماذج المورفولوجية لاللتهاب الحاد

Morphology of Inflammation



العوامل التي تحدد مورفولوجيا االلتهاب

مكان توضع االلتهاب •

نوعية العامل الممرض •

فترة استمرار االلتهاب •



Serous inflammation 1- االلتهاب المصلي

ن  يتجلى االلتهاب المصلي بتدفق سائل رقيق من البالزما أو م•

بي مفرزات  الخاليا المتوسطية المبطنة لألجواف الصفاقي والجن

(effusionويسمى االنصباب ) والتاموري 

رشاحة ال خلوية •

فقيرة بالبروتين •

العقبول البسيط في الجلد : مثال •

الحروق 

أو  الجنبانصباب الجنب بسبب انتان فيروسي في الرئة



االلتهاب  المصلي 



التهاب مصلي في الجلد 



Serous Inflammation - Effusion 



التهاب مصلي في الجنب 



Common Cold 



Fibrinous inflammation االلتهاب الفبريني  -2

رشاحة غنية بالفبرين  و الفبرينوجين  •

غنية  بالبروتين •

، التدرن: التهاب التامور الفبريني المشاهد في : مثال •

سيج ندبي يؤدي تحول النضحة الفبرينية الى نالحمى الرثوية 

ليل الى تثخن ليفي ظضمن الكيس التاموري ( التعضي)

في التامور( لألشعة)



Fibrinous pericarditis  التهاب  فبريني في التامور



التهاب  فبريني  في الرئة 



Suppurative 3-  االلتهاب القيحي

+  خاليا متنخرة + معتدالت ) Pusرشاحة غنية  بالقيح  •

(سائل وذمي 

جوف مملوء بالقيح :  Abscessالخراج  •

:تجمع قيحي في أجواف الجسم :   empyemaالتقيح  •
تقيح الجنب •

empyema of gallbladderتقيح المرارة  •

pyosalpinxتقيح البوق •

pyometraتقيح باطن الرحم •

 pyonephrosisتقيح الكلية   •



Acute Suppurative Appendicitis



التهاب السحايا  القيحي 



Ulcer 4- القرحات

في سطح عضو أو excavationالقرحة هي عيب موضعي أو تكهف •

.نسيج متنخر التهابي( Shedding)نفصال انسيج ما ، تنجم عن

:أكثر ما يصادف التقرح في •

النخر االلتهابي للغشاء المخاطي في الفم والمعدة واألمعاء 1.

ن يشتكون من االلتهاب تحت الجلدي في الطرفين السفليين عند  المسنين الذي2.

اضطرابات دورانية تهيئ للنخر الواسع

في  Peptic ulcerأفضل مثال على التقرح هو القرحة الهضمية •

لتهاب المعدة أو االثنى عشري حيث يترافق فيها االلتهاب الحاد مع اال

المزمن
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( الغانغريني )التموتي االلتهاب

يحصل عندما تغزو البكتيريا النسج المتنخرة  •

يهم يحدث في االطراف عند مرضى السكري الذين تطور لد•

اعتالل أوعية دقيق  وتصلب عصيدي

الجراثيم يحدث في االمعاء المصابة باالحتشاء بسبب تفعيل•

المتعايشة في االمعاء  



Abscessالخراج

هو تجمع قيحي في داخل تجويف مسبب عن التهاب حاد  Abscessالُخراج  

تتضمن أعراض الخراج االحمرار، واأللم، . باألنسجة مع تخربها وتنخرها

سائلوعند الضغط على التورم يظهر لنا أن محتواه كثيف أو. والحرارة، والتورم



Abscess خراج  في الكبد 



االلتهاب المزمن
Chronic  Inflammation 

Chronicالمزمن 

سنوات -يدوم أشهر  •

نعات يتصف بتكاثر االوعية و صا•

الليف 

خاليا التهابية من الوحيدات•

(لمفيات ، مصوريات ، بالعم) 



Chronic inflammation االلتهاب المزمن

لتهاب يتقدم فيه اال( شهور -أسابيع)؟ التهاب طويل األمد : تعريف•

الحاد والتخريب النسيجي ومحاوالت التصليح بشكل متزامن

قد يتلو االلتهاب الحاد •

وبة قد يبدأ بشكل مخاتل كعملية خفيفة أي استجابة غير مصح•

ب التهاب المفاصل الرثواني والتصل: مثال ) بأعراض سريرية 

(العصيدي واالمراض الرئوية المزمنة 

تليف +تخرب نسيجي + ارتشاح بخاليا وحيدة النوى : مورفولوجيا •

(التئام وترميم) Angiogenesisوتشكل أوعية دموية صغيرة 



االلتهاب  المزمن 



أسباب االلتهاب المزمن

مثل :  حاالت العدوى المستديمة ببعض الميكروبات •

يليات العصيات السلية وبعض الفيروسات والفطور والطف

آلجل والتي تستدعي  تفاعال مناعيا يدعى فرط التحسس ا

( خارجية أم داخلية ) التعرض المطول للعوامل السمية •

حمامية التهاب المفاصل الرثواني والذئبة ال: المناعة الذاتية •



Macrophageالبالعم  جملة 



وظائف البالعم 

Phagocytosisالبلعمة  •

 Antigen processingمعاملة و تحضير المستضدات •

:افراز بروتينات ووسائط كيماوية مشتقة من الشحوم •

( C1 , C5  (بعض بروتينات المتممة •

( العامل الثامن ) بعض عوامل التخثر •

ليزوزومات حالة للجراثيم ، بروتياز ، سيتوكينات ، •

كيموكينات 



التآثرات بين البالعم واللمفيات في االلتهاب المزمن 



 Granulomaماهو الحبيبوم  ؟ 



Granulomatous inflammation االلتهاب الحبيبومي

هابي االلتهاب الحبيبومي هو نموذج متميز من التفاعل االلت•

تبدي المزمن يتصف بتراكم بؤري للبالعم  المنشطة والتي

ويصادف في عدد ( Epitheloid) مظهرا يشبه الظهارة 

محدود من التفاعالت المناعية الناجمة عن العدوى أو غير 

العدوى

االلتهاب الحبيبوميPrototypeيعد  السل أنموذج •

بومي االلتهاب الحبي: هناك نمطان من االلتهاب الحبيبومي  •

.للجسم االجنبي وااللتهاب الحبيبومي المناعي 



 Granulomaالحبيبوم

النوى خاليا عرطلة عديدة+ تجمعات للبالعم المعدلة واللمفيات •

  Epitheliodالبالعم المعدلة تسمى أيضا الخاليا نظيرة البشروية •

cells  و تختلف عن البالعم العادية ان هيوالها أغزر وتحوي

.على فجوات و أجسام يحلولية 



كيف يتشكل 

الحبيبوم ؟



Granuloma

a



( السل)مرض التدرن 



A typical granuloma resulting from infection with Mycobacterium tuberculosis 

showing central caseous necrosis, activated epithelioid macrophages, many giant 

cells, and a peripheral accumulation of lymphocytes.



Leprosyالجذام



التأثيرات الجهازية لاللتهاب 

SIRS  متالزمة االستجابة االلتهابية الجهازية

، كما أن Pyrogensتحدث استجابة لمواد تدعى مولدات الحرارة : الحمى •

Heat shock proteinsالحمى تحرض انتاج  بروتينات الصدمة الحرارية 

التي تعزز استجابة اللمفيات للمستضدات المكروبية 

وهي بروتينات  بالزمية : Acute Phase Proteinsبروتين الطور الحاد  •

منبهات تخلق في الكبد وقد يزيد تركيزها مئات المرات كجزء من االستجابة لل

.  االلتهابية 

 Leukopeniaأو قلتها  Leukocytosisكثرة الكريات البيض •

DICتسرع نبض ، عرواءات ، قهم ، توعك ، : أعراض وعالمات سريرية •



Thank  You 


