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  Pathologyعلم األمراض 



(الباثولوجيا)علم األمراضمقدمة في 

Logosحرفيا هي دراسة ( الباثولوجيا)علم األمراض •

الرابط بين العلومتشكل الجسر، وهي Pathosالمرض 

الطبية األساسية والممارسة السريرية ،

خاليا والوظيفية للالشكلية يكرس هذا العلم لدراسة التبدالت •

.والنسج واالعضاء التي أصابها المرض 

ة باستخدام الطرائق الجزيئية والحيوية الدقيقة والمناعي•

سباب والمورفولوجية ، يحاول علم الباثولوجيا تفسير طرق وأ

تظاهر األعراض والعالمات عند المرضى ، مع تقديم األساس 

.الصحيح للعناية السريرية والمعالجة الصحيحة 





الخلية الطبيعية 



أساس المرض ........ النظرية الخلوية 

بدأ تقريبا تاألمراض  لقد وضع المفهوم القائل بأن جميع أشكال •

شر من قبل بتغيرات بنيوية أوجزيئية في الخاليا في القرن التاسع ع

(أبو الباثولوجيا المعاصرة ) Rudolf Virchowرودولف فيرشو  



1. Epidemiology الوبائيات

2. Etiology – Causes السببيات

3. Pathogenesis - Evolution  االمراض

4. Morphology - Structural Changes    التبدالت المورفولوجية

5. Clinical Significance – Functional Changes السريريات

6. Management

7. Complications

8. Prevention

Study of Disease: (Pathology)



Etiology – Causes السببيات -2

هطورالسببيات هي حجر األساس لوضع التشخيص أو فهم المرض و ت•

والعالجة بناء عليه 

:  أمثلة •

Atherosclerosisالعصيدي الشرايين تصلب :احتشاء العضلة القلبية 1.

الرئة والمثانة  والحنجرة والبنكرياس سرطان : والتلوث التدخين2.

جرثومية وفيروسية وفطرية انتانات: عوز المناعة يسبب 3.



قلبية احتشاء العضلة ال–مرض القلب بنقص التروية 

Ischemic  Heart Disease 



Atheroma  تصلب الشرايين العصيدي



Atherosclerosis تصلب الشرايين العصيدي



Stressful  life + Smoking + 

Obesity = Atherosclerosis 



Angina Pectoris الذبحة الصدرية



أسباب السرطان 



Pathogenesisيةاالمراضاآلليىة -3

19كوفيد–اآللية االمراضية للسارس : مثال •



Morphology 4-(الشكلية)التبدالت المورفولوجية

عيانيا  ومجهريا:ندرسها •

Goiterمثال  السلعة الدرقية•



BIOPSY  الخزعة



BIOPSY

هي إجراء طبي يتم فيه أخذ قطعة من األنسجة أو عينة (  Biopsy)الخزعة 

ا من الخاليا من جسم المريض بحيث يمكن تحليلها في المختبر نسيجي



Breast  Mass -Biopsy



العينات الجراحية 

• Clinical Details

• Adequate specimen

• Proper Fixative

• 1:10 proportion

• 10% buffered Formalin





Cholecystitis 5- التهاب المرارة  : السريريات

6-F risk factors for cholelithiasis



Cholecystitis   التهاب المرارة

6-F risk factors for cholelithiasis



Development Hip displacement : السريريات 

خلع الورك الوالدي 



Development Hip displacement

خلع الورك الوالدي 



MUSCULAR DYSTROPHYالحثول العضلية : السريريات 



MUSCULAR DYSTROPHY الحثول العضلية



Osteoarthritis التهاب  العظم والمفصل



Osteoarthritis التهاب  العظم والمفصل



Floppy infant  الطفل الرخو





االستجابات الخلوية لالجهاد وللمنبهات المؤذية

Homeostasisبحالة استتباب Normal cellsتكون الخلية السوية •

Cellular adaptationعند األذية يحدث تالؤم خلوي •

Viabilityيحافظ على عيوشية الخلية ( فيزيولوجي ومورفولوجي) 

ور ، االستجابة التالؤمية تكون بشكل فرط تنسج ، ضخامة ، ضم•

حؤول 

-قد تكون : االصابة الخلوية •

 reversibleعكوسة 1.

(Necrosisموت خلوي )  irreversibleالعكوسة 2.







التالؤم الخلوي للنمو والتمايز 

الخاليا   الطبيعية 

الوزن / نقص الحجم =  الضمور 

الوزن  / زيادة الحجم =  الضخامة 

زيادة العدد  =  فرط التصنع 

تغير الشكل =  الحوؤل

اضطراب النمو = عسر التصنع   



لالصابة / االستجابات الخلوية لألذية 

غذية في الخاليا واألنسجة بسبب  سوء التتنكسيةتبدالت :  Dystrophyالحثل 

:مثال 

تشحم الكبد في السمنة   



االستجابات الخلوية لالجهاد وللمنبهات المؤذية

هو النتيجة النهائية لالصابة:Cell Deathالموت الخلوي •

عغير القابلة للتراجالخلوية 

:يوجد  نمطان رئيسيان  للموت الخلوي •

وهو مرضي دوما Necrosisالنخر  1.

(  الموت الخلوي المبرمج )  Apoptosis:االستماتة 2.

ويكون  فيزيولوجي أو مرضي 



العالقات بين خاليا العضلة القلبية الطبيعية والتالؤمية 

والمصابة اصابة عكوسه والميتة 



التالؤم الخلوي للنمو والتمايز 

هو زيادة في عدد  الخاليا في : Hyperplasiaفرط  التنسج  •

.سيج عضو أو نسيج معين ، تنجم عنه زيادة في حجم  ذلك العضو أو الن

: أليات فرط التنسج •
 زيادة االنتاج الموضعي لعوامل النمو

 زيادة مستويات مستقبالت عوامل النمو في الخاليا المستجيبة

تفعيل سبل اصدار اشارات داخل الخاليا

 Transcriptionتقود جميع هذه التبدالت الى انتاج عوامل نسخ -

factors  الجينات المرمزة ) تدير العديد من الجينات الخلوية

(ة لعوامل النمو ولمستقبالت عوامل النمو  ولمنظمات الدورة الخلوي

تكاثر خلوي : النتيجة النهائية -



Hyperplasia فرط  التنسج

HyperplasiaNormal



فرط التنسج  الفيزيولوجي 

: تقسم الى نوعين •

Hormonal Hyperplasiaالهرموني  التنسجفرط 1.

فرط تنسج غدة الثدي للفتيات عند  البلوغ

Compensatory Hyperplasiaالمعاوضالتنسجفرط 2.

 استئصال كلية ، جزء من الكبد

 برومثيوسأسطورةPrometheus



Prometheusأسطورة برومثيوس -فرط التنسج  الفيزيولوجي 



( المرضي ) فرط التنسج  الباثولوجي 

تنبيه تنجم أغلبية أشكال فرط التنسج الباثولوجي عن ال•

الهرموني المفرط أو عن فرط عوامل النمو العاملة على 

:الخاليا الهدفية ، مثال 

Endometrial Hyperplasiaفرط تنسج بطانة الرحم 1.

Prostatic Hyperplasiaفرط التنسج البروستاتي 2.



فرط تصنع بطانة الرحم 



فرط تصنع بطانة الرحم 

بطانة الرحم  الطبيعية    



(  البروستات)فرط تصنع الموثة 



فرط التصنع الموثي 



Metaplasia الحؤول

) ة الحؤول هو تبدل عكوس يستبدل فيه أحد االنماط الخلوية البالغ•

.  بنمط خلوي آخر ( ظهارية أو متوسطية 

ة أكثر قدرة قد يمثل استبداال تالؤميا للخاليا الحساسة لالجهاد بانماط خلوي•

.على مقاومة البيئة غير المالئمة

( وسفي) الى حرشفي Columnarيعد  التحول من النمط عمودي •

Squqmous ية حؤول البشرة التنفس: الحؤول الظهاري األكثر شيوعا

Aعند المدخنين وفي حال عوز فيتامين 

النمط الى  Squamous( وسفي) يحدث التحول من النمط حرشفي •

تحت تأثير قلس Barrett esophagusفي مري باريت Columnarعمودي 

!الحمض المعدي ؟
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الحؤول المالبيكي في البشرة التنفسية 



Hypertrophyالضخامة

تدل الضخامة على زيادة في حجم الخاليا ، مما يؤدي الى•

.زيادة في حجم  العضو 

سمة تحصل الضخامة بشكل أساسي في الخاليا غير المنق•

non-dividing cells ( مثل األلياف العضلية القلبية)

.قد  تكون الضخامة فيزيولوجية أو باثولوجية •



Hypertrophyالضخامة

:أمثلة .الضخامة الفيزيولوجية•
 Bodibulderممارسي رياضة كمال األجسام 1.

(ضخامة وفرط تصنع ) الرحم في الحمل 2.



الضخامة الفيزيولوجية للرحم أثناء  الحمل 



ضخامة مرضية لعضلة البطين االيسر عند مرضى ارتفاع التوتر 

الشرياني 



Atrophy الضمور

الضمور يعرف االنكماش في حجم الخلية بسبب فقدان المادة الخلوية ب•

قد يكون الضمور فيزيولوجيا  أو باثولوجيا •

ة اللساني–القناة الدرقية : أمثلة على الضمور الفيزيولوجي •

:  أسباب الضمور •
Atrophy of misuse: ضمور عدم االستعمال 1.

innervationفقد التعصيب  2.

ضمور الدماغ في الكهولة المتأخرة : نقص االمداد  الدموي  3.

الناتج عن  االنتاج  الزائد والمزمن Cachexiaالدنف : التغذية غير الكافية 4.

المسؤول عن تثبيط  الشهية TNFللسيتوكين االلتهابي المسمى  عامل نخر الورم  

.والضمور العضلي 

meonpauseسن اليأس : فقد التنبيه الصماوي 5.

 Agingالتشيخ 6.

االنضغاط النسجي 7.



سنة مصاب يالتصلب العصيدي 82ضمور الدماغ عند  مريض عمره  



CACHEXIA    الدنف

weakness and wasting of the body due to severe chronic illness.



CACHEXIA   السرطاني الدنف

weakness and wasting of the body due to severe chronic illness.



Dysplasia عسر التصنع

Hyperplasia Mild dysplasiaNormal



Carcinoma in Situ  السرطانة الالبدة

Mild
dysplasia

Carcinoma in situ 
(severe 

dysplasia) Cancer
(invasive)

Normal Hyperplasia



Dysplasia( الثدن)خلل التنسج 



Case  No 1

ل من  ارتفاع  في التوتر الشرياني الذي يص50يعاني رجل  بعمر  •

ملم زئبق  ، اذا لم تعالج هذه الحالة ، اي من هذه 10/ 18الى  

:  التبدالت سوف تشاهد  في القلب ؟ 

.Aضمور

.B فرط تصنع

.C حؤول

.Dعسر تنسج

.E ضخامة



نظرة عامة على اصابة الخاليا وموتها

:  االصابة الخلوية العكوسة •
تتظاهر االصابة في البداية بتبدالت مورفولوجية ووظيفية –

أكسدية تشمل العالمات الواصمة الالصابة العكوسة على نقص الفسفتة الت–

Oxidative phosphorylation ونفاذATP  والتورم الخلوي الناجم

.عن التبدالت في تركيز االيونات واندفاق الماء 

:االصابة الالعكوسة والموت الخلوي •

(   lethal hitالضربة المميتة ) السؤال هل هناك حادثة كيماوية حيوية –

!!مسؤوولة عن نقطة اللالعودة ؟؟

في  Amorphous densitiesالكثافات عديمة الشكل : المجهر االلكتروني –

.المتقدرات 

(نخر واستماتة ) تبدالت مورفولوجية تدعى الموت الخلوي –



خرالتبدالت البنيوية المستدقة  المتتالية التي تشاهد في الن



نظرة عامة على اصابة الخاليا وموتها 

أسباب االصابة الخلوية 
:   Hypoxiaنقص التأكسج  1.

.  وهو عوز االوكسجين الذي يسبب االصابة الخلوية بانقاص التنفس الهوائي التأكسدي -

يج الذي هو فقد االمداد بسبب عائق في الجريان الشرياني لنس Ischemiaيجب تمييزه عن االقفار -

أذية أشد وأسرع<< غلوكوز + نقص أكسجين ) ما 

-Cardioأهم أسباب نقص التأكسج هو األكسجة غير الكافية للدم  بسبب الفشل القلبي التنفسي  -

respiratory failure

..............الحرارة ، البرد ، األشعة : العوامل الفيزيائية . 2

العوامل الكيماوية واآلدوية . 3

التفاعالت المناعية +العوامل االنتانية . 4

Genetic  makeupمتالزمة داون ، فقر الدم المنجلي ، التركيبة الجينية : العيوب الوراثية . 6

القهم  العصبي: اضطرابات التوازن التغذوي . 7





 Anorexia nervosaالقهم العصبي 

ي هو مرض نفسي يصيب الفتيات عادة  يتصف باالضطراب ف:  القهم العصبي  أو فقدان الشهية العُصابي 

.األكل واالنخفاض الشديد في وزن الجسم، مع الخوف من زيادة الوزن



آليات االصابة الخلوية 

: ATPنفاذ الـ •

تضرر المتقدرات •

قد اندفاق الكالسيوم داخل الخلوي وف•

استتباب الكالسيوم

تراكم الجذور الحرة المشتقة من •

(االجهاد التأكسدي)األوكسجين 

العيوب في النفوذية الغشائية  •



مورفولوجيا االصابة الخلوية والنخر

ان التبدالت مع توفر الطرق الكيماوية النسيجية والبنيوية المستدقة ، ف•

.االقفارية ةاالصابءساعات بد-قد  تشاهد خالل دقائق

أو ايام لتشاهد  بالمجهر الضوئي–وتستغرق وقتا أطول ساعات •

عيانيا 

حدث يمثل التورم الخلوي تبدال مورفولوجيا عكوسا ، قد ي:  مثال •

خالل دقائق ، ولكن تبدالت الموت الخلوي بالمجهر الضوئي ال

ساعة من االقفار الكامل ، 12-4تحصل في العضلة القلبية اال بعد  

.دقيقة60-20مع أننا نعلم ان االصابة الالعكوسة تحدث خالل 



النخر-مورفولوجيا االصابة الخلوية والنخر

لخلوي في يشير النخر الى طيف من التبدالت المورفولوجية التي تتبع الموت ا•

ي الخاليا النسج الحية ، وهي تنجم بشكل كبير عن الفعل التدركي لالنزيمات ف

.ذات االصابة المميتة 

:  تبدي الخاليا المتنخرة •

eosinophiliaزيادة التلون بااليوزين للهيولى  1.

Karyolysisانحالل النواة   -:  التبدالت النووية 2.

 Pykonsisتغلظ النواة  -

Karyorrhexisتمزق النواة  -

Coagulation necrosisيخثرتنخر : أنماط النخر •

Liquifactive necrosisنخر تميعي  

  Caseous necrosisنخر جبني  

Fat necrosisنخر شحمي  



النخر-مورفولوجيا االصابة الخلوية والنخر

خلية متنخرة غير منواة 



نخر تخثري  في الكلية 
A, A wedge-shaped kidney infarct (yellow)

B, Microscopic view of the edge of the infarct, with normal kidney (N) 

and necrotic cells in the infarct (I). The necrotic cells show preserved 

outlines with loss of nuclei, and an inflammatory infiltrate is present



نخر تميعي  بعد احتشاء في الدماغ 



نخر تميعي  بعد احتشاء في الدماغ 



غنغرينا رطبة –احتشاء  األمعاء 



Fat Necrosisنخر شحمي 



Thank  You 


