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(القسم العملي)التشريح المرضي العام 

االلتهاب و االندمال

Inflammation and Repair



Inflammationااللتهاب 

acute inflammationااللتهاب  الحاد 
تقود إلى رد الفعل و هو االستجابة المبكرة و القصيرة األمد لألذية و التي تتميز بإطالق كميات كبيرة من الوسائط الكيمائية التي•

(.كريات الدم البيضاء) المعروف في األوعية الصغيرة و الخاليا البيضاء 

.األلم–( يةالوذمة النسيج) تورم النسيج –االحمرار و الحرارة الموضعيين -تتضمن : العالمات الرئيسية في االلتهاب الحاد•

...(  لسعة نحلة ) ردود افعل المناعية ...( فيروسي , جرثومي ) االنتانات -هي  : محرضات االلتهاب الحاد•

....االجسام األجنبية , الحروق , الرض, أخرى مثل النخر النسيجي-

خالليةوذمة -احتقان وعائي - neutrophilsرشاحة التهابية معظمها من العدالت -نشاهد : نسيجيا  



التهاب حاد 

ه ذات مقطع نسيجي في الرئة مريض لدي

رئة و قصبات حيث  تظهر المسافات

السنخية مملوءة برشاحة التهابية من

ة المعتدالت و األوعية الدموية المحتقن



ة مقطع نسيجي في رئ

مريضة لديها ذات رئة

و و قصبات حيث تبد

ية مملوءة برشاحة التهاب

من المعتدالت و 

نةمحتقاالوعية الدموية 



chronic inflammationااللتهاب المزمن 
ر العامل بسبب استمرا( أسابيع إلى سنوات) و هو االلتهاب المستمر و الذي مضى عليه وقت 

المسبب لألذية 

:أسبابه

..(الجذام, السل) اإلنتان هو من اشيع األسباب 

..(الذئبة الحمامية الجهازية, الرثية المفصلية) األمراض المناعية الذاتية 

الخيوط الجراحية, السيليكون, السيلكاااللتهاب على العناصر العقيمة مثل 

نسيجيا ً

المصورياتاللمفاويات و , الخاليا االلتهابية الموجودة الوحيدات و البالعات 

سبب االلتهابالتليف كرد فعل على تخريب النسيج ب: نسيج ليفي و مصورات الليف يحصل 



:التهابًمزمنً

التهاب قصبات مزمن 

حيث تظهر رشاحة 

ا التهابية متعددة الخالي

و لمفاويات مصوريات

مع كما نشاهد نسيج ليفي

و الليفمصورياتخاليا 

خاليا حمضة 

ن السيتوبالزما ذات تلو

ايوزيني



granulomatous inflammationااللتهابًالحبيبيً
و هو نوع متخصص من االلتهاب المزمن ما يميزه هو 

الحبيبومتشكل 

من أسبابه اإلنتان كالسل و االنتان الفطري الجهازي
و caseous necrosisالجبنياللذين يتميزان بالنخر 

الذي هو عبارة عن المواد الشحمية المتحررة من الجدار 

الخلوي لعناصر الممرضة الميتة

الساركوئيدمن األسباب غير اإلنتانية داء كرون و 

و من األسباب أيضأ تفاعل جسم أجنبي 

القة خاليا عم, نسيجيا نشاهد الخاليا نظيرة البشروية 

لمفاوية و مصوراتحالياو ( النغهانس) عديدة النوى 

الليف



العمالقة النغهانسخاليا يالجبنمركز النخر 

عديدة النوى
يةخاليا التهابية لمفاو

بي االلتهاب الحبي



العرطلةعديدة النوى النغهانسخلية 





مفاوياتاألسهم البرتقالية تشير إلى الل



:ً keloidالجدرةً
(تأهب عرقي ) من السود األمريكان و األسيويين و الالتينيين % 20-15و هي ندبة بارزة تنمو متجاوزة حدود حواف الجرح األصلي و تشاهد عند 

على التدخل الجراحي و الدوائي  معندةغالبا  ما تكون 



لكثيف مقطع نسيجي في جدرة حيث يبدو النسيج الضام الكوالجيني ا

ميز للجدرةفي البشرة الجلدية هذا الكوالجين يشبه العلكة و هومتوضعا   ع تحت النسيج الكوالجيني الكثيف في الجدرة يبدو بلون زهري ناص
bubble gumالمجهر الضوئي يشبه العلكة 



مقطع نسيجي في جدرة حيث

تظهر ألياف النسيج الضام 

ن الكوالجينية الكثيفة بلو

أيوزيني قوي زهري ناصع 

السوداءاألسهمً



الكيسة البشروية 
epidermoid cyst

تنتج عن انزراع خاليا 

رح بشروية عميقا في الج

دمة تتكاثر مشكلة باألثم

كيسات مبطنة ببشرة 

رصفية ومملوءة بماده 

.كيراتينية



صفيةالرمقطع نسيجي مكبر يظهر الكيسة البشروية ضمن األدمة حيث تظهر البشرة المطبقة مظهر عياني لكيسة بشروية

و حزم القرنين المتقرنة


