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سندرس hypertrophyالضخامة •

ضخامة البطين األيسر بسبب ارتفاع التوتر الشرياني .1

ضخامة العضالت الهيكلية استجابة لزياد الجهد العضلي المطبق .2

hypertrophyالضخامة 

ة الذي يسبب زيادة في حجم العضو ووزنه استجابة لزيادحجم الخلية و هي زيادة في 
المتطلبات الفيزيولوجية



A مقطع عرضي في قلب طبيعيB لجدار مقطع عرضي في قلب مريض لديه ارتفاع توتر شرياني غير معالج حيث يالحظ سماكة ا

Aالعضلي للبطين األيسر و الحاجز بين البطينين مقارنة بالقلب الطبيعي في الصورة 



ما تبدو أكبر حجماً في البطين األيسر لقلب سليم حيث تظهر ألياف العضلة القلبية ضمن الحدود الطبيعية بينaمقطع نسيجي  

ة لزيادة لمريض ارتفاع توتر شرياني حيث ازداد حجم الخلية العضلية القلبية عدة أضعاف استجاب bفي المقطع النسيجي 

afterloadالحمل البعدي 



A  النعليةمقطع عرضي في العضليةsoleus muscle لإلنسان العاديB   ( ماراثون) لعّداء مسافات طويلة النعليةمقطع عرضي في العضلة

ة استجابة فيزيولوجية للجهد العضلي في األلياف العضلي Bحيث يالحظ الفرق الواضح في حجم األلياف العضلية التي تضخمت في الصورة 

للعّداء 



hyperplasiaفرط التنسج 
(حك الجلد المستمر كما في األكزيما)المزمن التخريشمن أسبابه زيادة التحريض الهرموني و الزيادة في العدد الطبيعي للخاليا و هو 

A,Bالرحمية في الغددعددزيادةبدون خباثة حيث يالحظرحميتصنعمن اليسار  فرطA فيالغددعددفيأكثرازدحاموBو توسع غدي كيسي  __

الصورة أقصى اليمين مقطع طبيعي في الرحم في المرحلة التكاثرية 



 atrophyالضمور 
ص في مكتسب في كتلة نسيج أو عضو بسبب نقنقص 

لتام عدد و حجم الخاليا بعد وصول هذا النسيج للنضج ا

ضمور في عضلة هيكلية حيث يالحظ تنوع في أحجام األلياف العضلية



metaplasiaالحؤول 
ب و هو تبدل مكتسب في نسيج أو عضو بسب

تبدل نموذج خلوي كهل إلى نموذج كهل أخر 

مختلف عنه 

في عنق في األسفل مقطع نسيجي في المنطقة االنتقاليةGالشكل 

 squamous metaplasiaالرحم حيث يظهر حؤول حرشفي 
بيعية و التي تستبدل الظهارة الغدية العنقية الط( السهم األسود)

(السهم المتقطع) المفرزة للمخاط  

مع معويةغديةظهارةلحؤويظهرحيثباريتمرييظهرفي األسفلFالشكل

( األسودالسهم) يظهر في يمين الشكل (المتقطعةالدائرة) غوبليتالعديد من خاليا 

مريئيةبقايا ظهارة حرشفية 


