
جامعة المنارة
كلية طب األسنان

عملي التشريح المرضي العام

الجلسة العملية الثانية

2األذيات الخلوية 



الفحمي تغبر الرئة االندخال
anthracosis

يشاهد لدى المدخنين و عمال مناجم الفحم و 

أيضأ الغبار المستنشق مع الهواء الملوث

تبتلع يسبب تغبر الرئة حيث( عوادم السيارات)

م من قبل البالعات الرئوية ومع الزمن يتراك

بشكل حبيبات بلون أسود تتوضع ضمن 

ي البالعات النسيجية وضمن النسيج الخالل

الرئةتغبر وتسمى الحالة الرئوي 

بار الفحم و يبدو غ(  األسهم الزرقاء) مقطع نسيجي في رئة حيث يظهر النسيج الرئوي 

(األسهم الصفراء) ضمن البالعات الرئوية و النسيج الخاللي 



ئة مقطع عياني في الر

حيث تبدو هذه 

كنقط االندخاالت

سوداء منتشرة في 

النسيج الرئوي 



ث مقطع نسيجي في الرئة حي

يالحظ وجود اندخال 

ضمن (غبار الفحم )فحمي

النسيج و ضمن البالعات 

النسيجية 



التصبغ الهيموسيدريني 
و في حاالت االحتقان الوعائي و االحتشاء النسيجي و هو (local hemorrhage)يصادف في اضطرابات فرط الحديد و في حاالت النزف النسيجي 

و , ي الخاليا و األنسجة يترسب ف, في الجسيمات الحالة للخاليا البالعة الفيريتينهدم بروتين عن الهيموسيدرينينتج . صباغ مشتق من الهيموغلوبين 
يظهر بلون فاتح بني ذهبي في الفحص النسيجي 

خالبا بالعة 

تحوي صباغ

نالهيموسيدري

في كيسة 

انتباذ رحمي

نازفة

ذو درينالهيموسيتراكم صباغ داء ترسب األصبغة الدموية الوراثي حيث يشاهد

(األسهم السوداء) كوبفراللون البني  في الخاليا الكبدية و ضمن خاليا 

لحمراء إن النزف ضمن نسيج الكيسة الرحمية و بالتالي وجود الكريات ا

بنهاية في النسيج و من ثم تقوم البالعات ببلعمة هذه الكريات الحمر و

ن ثم األمر تحويل الحديد الموجود في خضاب الكريات إلى فيرتين و م

ي الذي يظهر كصباغ بلون بني فاتح أو بني ذهبهيموسيدرينإلى 



bilirubinالبيليروبين 
ي و هو صباغ داخلي المنشأ من نواتج االستقالب الطبيع

اذا حدث , للهيموغلوبين و يسمى الصباغ الصفراوي 

مل 100/ملغ 2اضطراب في استقالبه وارتفع الى اكثر من  

عين يحدث تراكم الصباغ الصفراوي بالجلد والصلبة بال

رقان واألعضاء الداخلية ويلونها باألصفر وتسمى الحالة الي
jaundice يبات حيث يتراكم الصباغ الصفراوي بشكل حب

ة الجلد و صفراء مخضرة في سيتوبالزما الخاليا الكبدية و أدم

الصلبة و خاليا األنابيب الكلوية 

ليروبين مقطع نسيجي في الكبد يظهر تجمع صباغ البي

(لزرقاءاألسهم ا)بلون بني مصفر ضمن الخاليا الكبدية 

بلون أصفر البيلروبينمقطع نسيجي في الكبد حيث يبدو صباغ 

في ( ءاألسهم الحمرا) مخضر ضمن األقنية الصفراوية الصغيرة 

اديهذه الحالة لدى المريض انسداد في االقنية و اليرقان انسد



fibrinoid necrosis( نظير الفيبرين) الفيبرونوئيديالتنكس 
خارج خلوية, تنكس أو استحالة لمواد بروتينية 

بعض -4بعض األمراض كالسل والحاالت االلتهابية التحسسية-3فات النزف الدموي كالقرحة الهضميةآ-2يشاهد في سياق األورام-1: لالطالعأسبابه 
(الخبيث) ارتفاع التوتر الشرياني -5األمراض المناعية الذاتية

النفوذيةيحدث في النسيج الضام على حساب ألياف الكوالجين حيث تبطن األوعية الدموية في الحالة الطبيعية بظهارة بسيطة حرشفية تؤمن:الطالعل
عند خروج نسيج الضاموتسمح لبروتينات المصل بالخروج لل, االنتقائية عبر بطانة الوعاء الدموي أي أذية تتعرض لها هذه الخاليا ستغير من نفوذيتها االنتقائية 

انتباجهاإلى البروتينات من الخاليا ستصطدم بألياف الكوالجين الموجودة في النسيج الضام وستقوم ألياف الكوالجين بتشرب هذه البروتينات مما يؤدي

مقطع فيالفيبرينيمقطع يظهر التنكس نظير 

معة السهم األزرق ل) طولي في شرين في الكلية

وية و السهم األحمر لمعة االنابيب الكل(الشريان

يث لمريض مصاب بارتفاع توتر شرياني خب

:حيث يشاهد

(محب للملون الحامضي) األيوزينيالتلون 

و تسمك جدار الوعاء الزهري بلون غامق 

(  يبرينوئيدالف) الدموي نتيجة تراكم نظير الفيبرين

ورة مع الذي تشكل نتيجة التحام بروتينات المص

كوالجين النسيج الضام الموجود في جدار 

ةتشكل مادة متجانسة عديمة البنيالشرين  و 

.خاليا مبعثرة من المعتدالت حول الشرين-2

1

1

2

2



لسهم األسود تنكس نظير فيبريني في جدار شرين في قشر الكلية ا

انظر الشرح في الشكل في الصفحة السابقة  

(فقط للمقارنة) ة مقطع  في قشر الكلية يظهر البنية النسيجية الطبيعية للكلي



amyloidاألميلويد
مي هو بروتين غير نظا(للفهم و االيضاح ) 

حدث فيه خطأ  أثناء االنطواء ( شاذ)

ن و هو بروتي( عيوب تشكل) البروتيني 

خاليا خيطي يتجمع في النسيج الخاللي بين

ما العديد من األنسجة كالقلب و الكليتين م

يؤدي إلى انضغاط خاليا هذه األنسجة و 

يؤدي إلى ضخامة األعضاء الحشوية و 

اء بالتالي تسبب قصور في عمل هذه األعض

يشاهد في إطار الداء النشواني 

أ بروتين غير نظامي من منشاالميلويدإذاً 

داخلي و يتجمع في النسيج خارج خلوي

خارج خلوي  مقطع نسيجي في العضلة القلبية يظهر تراكم في النسيج

تلون بروتين من منشأ داخلي شاذ   عديم الشكل الذي ي) االميلويد

ية بلون و تبدو ألياف العضلة القلب( السهم األحمر) بالزهري الباهت 

(األسهم الزرقاء) زهري أغمق 



مقطع نسيجي في 

يض عضلية قلبية لمر

لديه نشواني حيث 

يالحظ تراكم هذا 

اليا البروتين بين الخ

القلبية ذو تلون 

ر حامضي خفيف يظه

بلون زهري باهت

(انظر السهم) 




