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كلية طب األسنان

(القسم العملي)التشريح المرضي العام 

االلتهاب 

Inflammation 



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  



Normal lung – H.E 

 (  والقصيبة ) البنية النسيجية الطبيعية في الرئة 



التهاب حاد 

مقطع نسيجي في الرئة مريض لديه

ذات رئة و قصبات حيث  تظهر 

المسافات السنخية مملوءة برشاحة 
1التهابية من المعتدالت 

2األوعية الدموية المحتقنة 
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ة مقطع نسيجي في رئ

مريضة لديها ذات رئة

و و قصبات حيث تبد
االوعية الدموية -1

محتقنة
رشاحة التهابية من-2

المعتدالت 

الحظ الصورة في 

ر الزاوية اليسرى تظه

فيها الخلية العدلة 

النواةمفصصة
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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 



 ( :  في التهاب القصيبات المزمن المترافق بتوسع قصيبات ) نسيجيا   

برشاحة التهابية تسيطر فيها اللمفاويات الجدار بما فيه الظهارة السطحية التنفسية ارتشاح  -القصيبات  توسع  

 .  أيضاً  والحمضاتمشاهدة أعداد قليلة من المعتدالت يمكن  -  والمصوريات

 .  وقد يؤدي مع الزمن إلى انسدادها والقصيبيةالجدر القصبية  تليفاإلزمان إلى يؤدي 

 (تفحم الرئة )  والوعائية  القصيبية/ القصبية الفحمي حول الجدر  االندخالأيضاً بؤر من قد تشاهد 



 .والمصورياتالجدار بما فيه الظهارة السطحية التنفسية برشاحة التهابية تسيطر فيها اللمفاويات ارتشاح 

 .  أيضاً  والحمضاتيمكن مشاهدة أعداد قليلة من المعتدالت  





:التهاب مزمن 

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



 granulomatousااللتهاب الحبيبي 
inflammation

و هو نوع خاص من االلتهاب المزمن ما يميزه هو 

الحبيبومتشكل 

هازي من أسبابه اإلنتان كالسل و االنتان الفطري الج
و caseous necrosisالجبنياللذين يتميزان بالنخر 

الذي هو عبارة عن المواد الشحمية المتحررة من 

الجدار الخلوي لعناصر الممرضة الميتة

يدالساركوئمن األسباب غير اإلنتانية داء كرون و 

و من األسباب أيضأ تفاعل جسم أجنبي 

ا عمالقة خالي, نسيجيا نشاهد الخاليا نظيرة البشروية 

لمفاوية و حالياو ( النغهانس) عديدة النوى 

مصورات الليف



العمالقة النغهانسخاليا يالجبنمركز النخر 

عديدة النوى
يةخاليا التهابية لمفاو

بي االلتهاب الحبي



macrophagesالخاليا نظيرة البشرة التي نتجت من تفعيل البالعات : األسهم الخضراء 
الخاليا اللمفاوية: األسهم البرتقالية



 

 

 

النووي ناعم أو  الكروماتينو  أو متطاولة بيضوية نواة الخاليا نظيرة البشرة 

 غائبةحويصلي والنوية صغيرة جداً أو 

 قارن الكروماتين مع كروماتين الخلية اللمفاوية المجاورة  



خلية خاليا نظيرة البشرة التي نتجت من تفعيل البالعات لتشكلfuse together)) تلتحم 

(السهم األسود) النغهانسعديدة النوى لـ عرطلة




