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dysplasiaسوء التصنع 
غ مع وجود انقسامات تصبيشير إلى اضطراب في التكاثر و يشاهد في الظهارات بشكل رئيسي حيث تبدو الخاليا مختلفة في الشكل و الحجم و النواة  كبيرة و زائدة ال

.مع غياب التطبق الخلوي النظامي( الطبقات السطحية من الظهارة  ) أكثر من الحالة الطبيعية و في أماكن ال توجد فيها عادة في الحالة الطبيعية 

مقطع نسيجي يظهر 

ر و طالوة فموية في اليسا

في مخاطية فموية طبيعية

اليمين حيث يمكن 

مالحظة شذوذ في تطبق

الظهارة في اليسار مع 

ذه وجود سوء تصنع في ه

عالمات ) الظهارة 

الالنموذجية ندرسها في

التفصيل في المقاطع

(التالية



الطبيعي تظهر خاليا النسيج اليمنى الشكل أعاله الصورة
حيث يمكن مشاهدة( cellular atypia)الكشم الخلوي تبدي الخاليا العديد من عالمات اليسرى الصورة

سهم ألو زيادة حجم النوى ااألسهم السوداء  ( اختالف أشكال نوى الخاليا و  ابعادها ) تنوع غير طبيعي  في شكل و قياس النوى -1

الزرقاء

(يمكن مالحظة ذلك بالمقارنة مع النسيج الطبيعي في اليمين) اختالف أشكال و قياسات الخاليا -2

(للسيتوبالسمايزداد قياس أبعاد النواة بالنسبة ) سيتوبالسما \زيادة النسبة نواة-3

األسهم الحمراءزيادة في حجم و عدد النويات -4



 dysplasiaيظهر خاليا تبدي عالمات سوء التصنع هأعالالشكل 
و عالمات الكشم الخلوي المشاهدة في الشكل السابق  و لكن 

مغازل باإلضافة لها يشاهد في هذا الجزء من الساحة النسيجية
abnormal mitotic spindles( انظر السهم) انقسامية شاذة 

أحجام مقطع نسيجي يظهر عالمات الكشم الخلوي من تغير و تنوع في أشكل و

اذاً الخاليا و النوى انظر السهم حيث يشاهد خلية تبدي مغزالً انقسامياً ش



dysplasiaسوء التصنع 
سندرس هذا االضطراب التكاثري في المخاطية الفموية 

صنع ظهارة طبيعية حيث يمكن مشاهدة التطبق الطبيعي لهذه الظهارة مع غياب أي عالمات لسوء ت

(انظر هذا الشكل لمقارنته مع التبدالت المرضية) خلوي 



 mild dysplasiaسوء تصنع الخفيف الشدة 
اإلضافة حيث يمكن مالحظة التغيرات في البنية النسيجية ب

لغشاء لعالمات الالنموذجية الخلوية في الثلث القريب من ا

القاعدي

ارة سوء تصنع درجة أولى خفيف في الثلث األسفل من الظه

من ( الالنموذجية) حيث يمكن مشاهدة عالمات الكشم الخلوي

ادة تعدد أشكال الخاليا و اختالف أشكل النوى باإلضافة لزي

تصبغ النوى و زيادة عدد و حجم النويات 



سوء تصنع درجة متوسطة 

حيث يمكن مشاهدة 

اً في الالنموذجية الخلوية تقريب

مع اضطراب وثلثي الظهارة 

هارة تغير البنية الطبقية للظ



 severe dysplasiaسوء تصنع شديد 
نية يمتد أكثر من ثلثي الظهارة مع غياب الب

مع وجود عالماتلطبقات الظهارة الطبيعية 

الكشم الخلوي بشكل واضح



Carcinoma is situ  سرطانة موضعة

اب سوء التصنع يشمل كافة طبقات الظهارة مع غي

ود البنية الطبيعية للطبقات بشكل كامل و ووج

عالمات الكشم الخلوي بشكل واضح 

دل الحظ سالمة الغشاء القاعدي السهم األسود الذي ي

على عدم وجود غزو موضعي 



سرطانة موضعة حيث يمكن مشاهدة عالمات الكشم الخلوي تشمل كامل طبقات الظهارة مع سالمة الغشاء 

حيث نالحظ اختالف أشكال الخاليا و 200×الشكل األيمن نفس المقطع تكبير .. القاعدي السهم في الشكل األيسر 

أحجامها  واختالف و تنوع أشكال و أحجام النوى و ازدياد تصبغ النوى 



مثال عن الورم السليم 

lipomaالشحمي الورم 

ً ورم سليم جيد التمايز ينشا من الخاليا الشحمية و يتوضع عادةً تحت الجلد أعلى الجذع و في فروة الرأس أكثر ا لمناطق شيوعا

مايز تشبه النسيج متيتكون من خاليا شحمية متمايزة تشبه النسيج الشحمي الطبيعي يالحظ في الشكل في األسفل خاليا شحمية 

الورم محدد جيداً بلون أصفران و يالحظ في المنظر العياني األصلي 




