
المنارةجامعة

كلية طب األسنان

العامالمرضيالتشريحعملي

النخر الخلوي 
Cellular necrosis



coagulative necrosisالتخثريالنخر 
liquefactive necrosisالنخر التميعي 



necrosisالنخر الخلوي 
رافق ما يتالنخر الخلوي هو المظهر الشكلي لموت الخاليا غالباً 

سيتوبالزما الخاليا رشاحة التهابية حادة من المعتدالت مع 

أ تتجزالنواة قد باأليوزينفجوية أو محببة  تتلون بشدة 
karyorrhexis تتنقط أوkaryopyknosis أو  تنحل

karyolysis
 coagulationالتخثريالنخر من أنواع النخر الخلوي 

necrosis جموعة و فيه يتم الحفاظ مؤقتاً على البنية العامة لم

الخاليا الميتة 

 ً :نسيجيا

الخاليا تبدو بحدود غير واضحة ضمن النسيج الميت•

الكروماتينالنواة إما غير موجود أو تخضع النحالل •

نواة الحبر تنقط النخر تخثري في أنابيب الكلية حيث تبدو النواة كنقط 

(الدائرة المتقطعة) مجزأة تجزؤ النواة أو تبدو ( الدائر البيضاء) 

يا غير حيث تبدو حدود الخالالتخثريمقطع نسيجي في كلية يظهر النخر 

ألسهم واضحة األسهم الزرقاء كما تبدو الخاليا منفصلة عن الغشاء القاعدي ا

الحمراء 



مقطع نسيجي في األنابيب الكلوية حيث يمكن مشاهدة
karyopyknosisالحبركنقطةالنواةالنواة تظهرتنقط-1
karyorrhexisالنوى تجزؤ-2
karyolysisالنوىانحالل-3
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.  طحال, كبد) لبةحيث يبدو بلون األبيض و يسمي باالحتشاء األبيض و يشاهد في النسج الصالكليةفياحتشاء

ة االحتشاء و ذات الكثافة النسيجية حيث تمنع طبيعة هذه النسج الكريات الحمراء من التسلل لمنطق( كلية, قلب

بالتالي يظهر بلون شاحب 



على هيكلها بالحفاظالتخثريمقطع نسيجي في منطقة االحتشاء الكلوي حيث يظهر أن الخاليا تبدي مظاهر النخر 

مع انحالل النوىمؤقتأالخلوي 

تبدو حدود الخاليا غير واضحة -1

المتنخرةالتهابية من المعتدالت بين األنابيب رشاحة
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liquefactive necrosisالنخر التميعي 
ذاتهاةالخليأنزيماتقبلمناالنسجةهضميتمفيه

بالماء والغنيةاألنسجةفييشاهد(ذاتيهضم)

لدماغ و كمان في ابالبروتنينالليبيدات و الفقيرة 

البنكرياس

تشاء و قد أصبح مكان االحالمتميعةمقطع عياني في احتشاء دماغي حيث يمكن مشاهدة بؤرة االحتشاء 

متلين  



مقطع نسيجي في احتشاء دماغي حيث يشاهد

بؤرة التميع التي تحوي على بقايا خلوية ناتجة عن انحالل الخاليا-1

الدماغيالنسيج-2
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منطقة النخر التميعي حيث يشاهد بتكبيرالسابقالشكل

البقايا الخلوية الناتجة عن انحالل الخاليا و هضمها لذاتها-1

لخلوية و الخاليا البالعة التي تتجمع في محيط النخر و تقوم ببلعمة البقايا ا-2

ارتشافه
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إلى ارتشافهمقطع نسيجي يظهر تحول مكان االحتشاء و النخر التميعي بعد 

نسيج الكيسة الحقيقة لها جدار منمالحظة لالطالع ( تجويف ضمن النسيج) كيسة كاذبة 

ضام و ظهارة مبطنة




