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 كلمة للمترجم:

ي بنعمته تتمُّ على إنهاء هذه الترجمة وهذا العمل, الحمدهلل الذ الحمدهلل الذي أعانني

 الصالحات, الحمدهلل على كّل حاٍل وفي كّل وقٍت ....

عواقب التي أتذكر حالياً اللحظات األولى التي بدأت فيها هذه الترجمة وأتذكر كل ال

ا كان لممررت بها وكّل اللحظات التي قررت فيها التوقف عن هذا العمل, ولكن لطا

أتمنى  الدافع أقوى من كل العواقب, وأنا أضع اللمسات األخيرة على هذه الترجمة

أن يصل عملي إلى كل شخٍص مؤمٍن بأهمية العلم ومكانته, وكّل شخٍص يسعى 

نفسه ومن ثم مجتمعه ومن ثم بلده. لتطوير  

يات وطغى دأنا موقٌن بقلّة األشخاص الذين يهتمون بالعلم في عالٍم سيطرت فيه الما

لطب فيه الجانب المادي على الجانب العلمي في كل نواحي الحياة بما في ذلك ا

على -عموماً وطب األسنان خصوصاً, ولكن كلي ثقة أيضاً أن هؤالء األشخاص 

ل واألصل لكل تطوٍر إن قدر هللا ألوطاننا أن تتطور...سيبقون األم -قلتهم  

رة جهد شخصي بكامل تفاصليه الصغي وأخيراً البّد أن أشير إلى أن هذا العمل

ساسي , والهدف األدعم ومساعدة أصدقائي إلنهاء هذا العملوالكبيرة دون أن أنسى 

 منه علمي بحت وليس لدوافع مادية أو مجد شخصي.

 

لجمهورية العربية السوريةا -طرطوس   

م2018-5-13في   

 

  



 اإلهداء:

ن أنجز شيئاً إلى والدتي وروح والدي... إذا أنجزت شيئاً في هذه الحياة أو قُدر لي أ

ي وردت في لهما.... وال أجد أبلغ من الكلمات التفي المستقبل فالفضل األكبر يرجع 

 القرآن الكريم:

 " وقل رب ِّ ارمحهام كام ربياين صغريا"

 صدق هللا العظيم

 إلى الشهداء الحقيقين من بالدي, إلى من ضحى بروحه ودمه لكي يبقى وطننا

..شامخاً صامداً... ستبقون في ذاكرتنا وذاكرة األجيال القادمة بإذن هللا  

 َف جسراً إلى الموكِب العابرِ  ٌم على جاعليَن الحتو سال 

 تعاصت على معوِل الكاسرِ  سالمٌ على نبعِة الصامدين

 محمد مهدي الجواهري

قة إلى أصدقائي الحقيقيين وكّل من ساندني وكّل شخٍص تشاركت معه لحظات صاد

 في حياتي.... وإلى كّل من ساعدني إلنهاء هذه الترجمة وأخص بالذكر األخ

 والصديق الغالي د.رضوان عزيز حفاف...

  



 عن هذه الترجمة:

" لكلّ شيءٍ إذا ما متّ نقصانُ"   

كمال لقد حاولت جاهداً أن تكون هذه الترجمة على أعلى مستوى ممكن, ولكن يبقى ال

يجد  هلل وحده, لذا أتمنى أن تكون فكرتي قد تحققت من هذه الترجمة, و أتمنى ممن

دمة بإذن ه الترجمة أن يراسلني لتدارك األخطاء في األعمال القاخطأً أو نقصاً في هذ

 هللا.

ابالً في الُبد من التنويه إلى أن بعض الكلمات أو المصطلحات لم أجد لها مرادفاً مق

للغة اللغة العربية أو لم أصل إلى مرادٍف دقيٍق لها لذا فضلُت تركها كما هي با

رئ حرية مات خاطئة أو غير دقيقة وألترك للقااإلنكليزية وذلك تفادياً لنشر أي معلو

اليًة خالبحث واختيار المعنى المناسب للكلمة أو المصطلح, على أمل أن تكون كتبنا 

 في يوٍم من األيام من أّي كلمٍة دخيلٍة عليها.

اللغة  وقمُت بذكر األسماء العربية لألمراض والمصطلحات الرئيسية مع مرادفاتها من

لغة هدف من ذلك أن لبعض المصطلحات األجنبية عدة مرادفات في الاإلنكليزية, وال

ارئ العربية بعضها شائع وبعضها اآلخر غير شائع وبعضها خاطئ وبالتالي يمكن للق

 مقارنة المصطلح األجنبي مع المرادف العربي المألوف له.

وقد قمت بذكر بعض المالحظات في سياق الترجمة )"مالحظة للمترجم"( وهذه 

المالحظات هي اجتهاد شخصي لتوضيح بعض معاني الكلمات وخاصًة غير الشائع 

منها, وبالتالي فهي ليست من النص األصلي للكتاب وتحتمل الخطأ والصواب, 

 وحاولت جاهداً أن أصل للمعلومات الصحيحة والدقيقة قبل وضع هذه المالحظات.

ا األصلي للكتاب منها م ومن الجدير بالذكر أني أخذت بعض المالحظات على النص

( ضمن "الورم الحبيبي المقيح" حيث ُذكر في النص 30ورد في سياق )البحث 

كل األصلي أن الورم الحبيبي المقيح هو تشخيص تفريقي لنفسه, وربما ورد ذلك بش

تلفة خاطئ ضمن التشاخيص التفريقية أو أن الكاتب يقصد أن األشكال السريرية المخ

املة ريقية لبعضها, وهنا اقتضت األمانة العلمية الترجمة الكللورم هي تشاخيص تف

 بدون أي تعديل أو حذف وللقارئ حرية البحث وتحديد المعلومة الصحيحة.

 

  



 تبصرة:

 George Laskaris, Crispian Scully :األستاذين تأليف كل من الكتابهذا 

 Springer, وتم نشره من قبل دار نشر Dimitris N. Tatakis األستاذ ومساهمة

والنوعية  وعلى الرغم من قِدم تاريخ إصداره إال أنه من الكتب المميزة 2003في العام 

 بمحتواها.

ت يقوم الكتاب على فكرة مهمة وهي أن الكثير من األمراض الجهازية لها تظاهرا

بكرة أو حتى حول سنية وفي بعض األحيان قد تكون هذه التظاهرات العالمات الم

ام الوحيدة للمرض وبالتالي من الضروري أن تكون مألوفة ألطباء األسنان بشكل ع

 وألخصائيّي أمراض النسج حول السنية بشكل خاص.

كورة على الرغم من أن الكتاب ال يخوض كثيراً في التفاصيل العميقة لألمراض المذ

وصاً نسج حول السنية وخصفي سياقه أال أنه يقدم نظرة شاملة عن تظاهراتها على ال

 يعية.اللثة باعتبارها الجزء المرئي الوحيد من النسج حول السنية في الحالة الطب
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الجزء األول: النسج حول السنية الطبيعية
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 البحث األول: مقدمة:

اب سوف يستعرض هذا البحث النسج حول السنية الطبيعية )تشريحياً وفيزيولوجياً(, أسب

 والتهاب النسج حول السنية, وتشخيص األمراض حول السنية. وإمراضية التهاب اللثة

 

 التشريح:

لنسج حول اتؤلف النسج التالية, المرتبة وفق مواجهتها للدهليز الفموي,  النسج حول السنية:

الظروف  والمالط. في السنية التي تدعم األسنان: اللثة, العظم السنخي, الرباط حول السني

ي تحدث فيه النسيج حول السني المرئي الوحيد وكذلك هي النسيج الذ الصحية المثالية اللثة هي

 ى اللثة.أغلب التظاهرات المرضية. لهذا السبب سوف يتم التركيز في هذا البحث التمهيدي عل

 

 المالمح السريرية للثة:

 طية السنخيةاللثة أي المخاطية المتقرنة التي تغطي األسنان والعظم السنخي ويفصلها عن المخا

حاء, ينبغي أن يكون للثة لون فاتح (. لدى األص5-1(. )الشكل MGJ)الملتقى اللثوي المخاطي 

 (.1,2أو لون زهري سلموني بالمقارنة مع لون أغمق أو أحمر للمخاطية السنخية )الشكل 

دى بدرجة التصبغ الجلدي لبشكل متعلق قد ُتظهر اللثة أيضاً درجة من التصبغ الواضح 

 (.4)الشكل  األشخاص

كل الجزء المتحرك (. اللثة الحرة ُتش5ُتقسم اللثة إلى اللثة الحرة أو الحفافية والملتصقة )الشكل

لملتقى اللثوي اواألكثر تاجية من النسج. اللثة الملتصقة هي الجزء غير المتحرك والتي تمتد إلى 

 ناك ميزاب ضحلمن األشخاص الذين تم دراسة لثتهم, كان ه %50المخاطي. لدى أقل من 

 2-1يتوضع  هذا الميزاب اللثوي(. 5مواٍز لحافة اللثة يفصل اللثة الحرة عن الملتصقة )الشكل

النسيج الضام  ملم ذروياً بالنسبة لحافة اللثة ويبدو أن تشكله يعتمد على تنظيم ألياف كوالجين

كثر مايظهر تقال(, وأالمبطن. اللثة الملتصقة عادًة ماتظهر بمظهر منقط )مظهر شبيه بقشر البر

وي النسج (. لدى األشخاص ذ2,4على السطح الشفوي لمنطقة األسنان األمامية العلوية )الشكل 

ملم  0,80خانة( للثة الشفوية يتراوح بين اللساني )الث-حول السنية السليمة, البعد الدهليزي

العرض( للثة ي التاجي )البعد الذرو ملم )األرحاء الثانية السفلية(. 1,52)األنياب السفلية( و

لقواطع املم ويختلف تبعاً للموقع. ويكون أضيق مايمكن لساني  10و 1الملتصقة يتراوح بين 

ة. وتكون السفلية, شفوي األنياب السفلية و الضواحك األولى, وشفوي الضواحك األولى العلوي

 أوسع مايمكن شفوي القواطع العلوية ولساني األرحاء السفلية.

 

 

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 . النسج حول السنية الطبيعية. تظهر اللثة بلون زهري سلموني.1كلالش

 

 

 

 . النسج حول السنية الطبيعية. الحظ المظهر المنقط للثة.2الشكل
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ليود ا. النسج حول السنية الطبيعية. الملتقى اللثوي المخاطي موضح بواسطة صبغة 3الشكل

 (.2على المخاطية السنخية )نفس الحالة في الشكل

 

 

تصبغ طبيعي لدى شخص ذو تصبغ جلدي معتدل, الحظ . النسج حول السنية الطبيعية. 4الشكل

 المظهر المنقط للثة الملتصقة.
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كل واضح . النسج حول السنية الطبيعية. اللثة الملتصقة والحرة والميزاب اللثوي بش5الشكل

 وتحديداً في منطقة القواطع.

 

البشرة( اللثوية )(. الظهارة 6ارة )بشرة( ونسيج ضام )الشكلتتألف اللثة من ظه اللثة نسيجياً: 

ة وميزابية : ظهارة فموي-والخصائص النسيجية وفقاً للموقع-يمكن أن ُتقسم إلى ثالثة أشكال 

: تكون ( تغطي السطوح المواجهة للتجويف الفمويOEواتصالية )موصلية(. الظهارة الفموية )

الظهارة  رنة أو نظيرة التقرن, مع بروزات ضيقة ممتدة.الظهارة الفموية ثخينة, مطبقة, متق

لخاصة امنفصلة عن ومرتبطة بالنسيج الضام المبطن بغشاء قاعدي )صفيحة قاعدية(. الصفيحة 

 المبطنة تكون كثيفة وملتصقة بثبات إلى السمحاق بدون منطقة تحت مخاطية.

تين وجملة والجين, وألياف إيالسيتألف النسيج الضام للثة بشكل أساسي من مصورات الليف, الك

شيمي والميزان المناعي وعائية عصبية. وكذلك خاليا أخرى تتواجد بشكل طبيعي ضمن النظام

ألياف . مثل: وحيدات النوى, البالعات الكبيرة, العدالت, اللمفاويات والخاليا البالسمية

لخلوية أو المادة خارج االكوالجين للنسيج الضام للثة قد تكون إما مبعثرة بشكل عشوائي في 

 منتظمة في حزم موّجهة مميزة.
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لنسيج ا. لثة حيوانية حول زرعة سنية من التيتانيوم. الظهارة مصطبغة بلون أزرق, 6الشكل

 الضام بلون أخضر, والعظم السنخي بلون أحمر.

هي وفة هذه الحزم ُتسمى باالعتماد على موقع واتجاه األلياف. المجموعات الرئيسية الموص

 األلياف الدائرية, السنية اللثوية, السنية السمحاقية, واأللياف بين الحاجزية.

تواجه البشرة )الظهارة( الميزابية هي بشرة غير متقرنة مع بروزات ضحلة تغطي الميزاب و

ضمن  السن. وهي بنية مطبقة مشابهة للظهارة الفموية ماعدا نقص التقرن الكامل. وتستمر

( والتي هي نسيج ظهاري ملتصق بالسن )ميناء, مالط أو عاج( JE)الظهارة الموصلية 

 وتتوضع في باطن الميزاب.

هارة مطبقة غير متقرنة وتكون ملم, وهي ظ 3-1يكون طول الظهارة الموصلية نموذجياً بين 

تاجية أي قاعدة وبثخانة بضعة طبقات عند نهايتها البثخانة طبقة أو اثنتين عند نهايتها الذروية 

لية يمكن يزاب. النسيج الضام المبطن للظهارة الموصلية موّعى بشدة. تحت الظهارة الموصالم

 مالحظة ارتشاح بخاليا التهابية حتى في اللثة السليمة سريرياً.
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م السنخي البعد بين عمق الميزاب اللثوي أي الحد األكثر تاجية للبشرة الموصلية وقمة العظ

يتألف العرض الحيوي من مجموع طول الظهارة اصطلح على تسميته "العرض الحيوي". 

ة للظهارة الموصلية )الظهارة الملتصقة( وطول النسيج الضام الملتصق المتوضع ذروياً بالنسب

ملم  4,33-0,75اً بالنسبة لقمة العظم السنخي. يختلف العرض الحيوي بين الموصلية وتاجي

-0,29ملم و 3,27-0,32بينما الظهارة الملتصقة والنسيج الضام الملتصق يتراوحان بين 

الملتصقة  ملم للظهارة 1,44ملم على التوالي. القيم الوسطى المذكورة في التقارير هي  1,84

سنان لتصق. قد يكون العرض الحيوي أكبر وبشكل واضح لدى األملم للنسيج الضام الم 0,77و

 المعالجة من التهاب النسج حول السنية.

 

اهرة بشكل . العظم السنخي, العظم السنخي بالخاصة )جدران السنخ( وفتحاته المتعددة ظ7الشكل

 واضح.

 

ة مشابهة بنيالذي يمكن مشاهدته سريرياً فقط في الحاالت المرضية, يملك العظم السنخي:  

سنخ  للعظم في أي مكان من الجسم. العظم السنخي بالخاصة هو عظم مدمج رقيق يشكل جدران

الخاصة هو العظم السنخي ب (.7السن ويوافق شعاعياً البنية المسماة الصفيحة القاسية )الشكل

السنخ  درانالعظم الذي ترتكز عليه ألياف الرباط حول السني )ألياف شاربي, انظر باألسفل(. ج

 (.7ُتظهر فتحات متعددة والتي تسمح بمرور األوعية الدموية واأللياف العصبية )الشكل

بالنسبة للملتقى المينائي  ملم ذروياً  2-1في الظروف المثالية, تتوضع قمة العظم بين السني 

لمسافة ( للسنين المتجاورين. شكل وموقع قمة العظم السنخي تعتمد على عرض اCEJالمالطي )

 بين السنية والموقع التقريبي للملتقى المينائي المالطي للسنين.

الدهليزية واللسانية للناتئ السنخي ُتحيط بعظم إسفنجي. يختلف النموذج  كثيفصفائح العظم ال

اإلسفنجي لهذا العظم بشكل كبير ويعتمد على الظروف الوظيفية. وكما كل العظام يخضع العظم 
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دائمة والتي تتضمن كال عمليتي تشكيل وامتصاص العظم. أمراض السنخي لعملية إعادة بناء 

العظم الجهازية )االستقالبية( قد تؤثر على العظم السنخي بطريقة مشابهة لتأثيرها على العظام 

 الطويلة.

وهو نسيج ضام رخو متخصص يتوضع بين العظم السنخي   (:PDLالرباط حول السني )

صب والسن. وهو النسيج الذي يربط السن )المالط( بالعظم السنخي. وهو نسيج موعى وُمع

  مع قدرة كبيرة على التكيف كاستجابة للمنبهات الميكانيكية.بشدة  

. يحوي ل السنيقد ُتعزى لمستوى التقلب العالي جداً للنسيج الضام للرباط حوهذه الخاصية 

على  الرباط حول السني خاليا َسلَف تبعث على تشكل العظم )مصورات العظم( وخاليا تبعث

لنسيج الضام, تشكل المالط )مصورات المالط(. وباإلضافة لما ُذكر سابقاً من العناصر الخلوية ل

ء )غمد نايحوي الرباط خاليا بشروية, بقايا ماالسييه البشروية. هذه العناصر من عضو المي

بقايا البشروية هيرتفغ البشروي( ُيعتقد أنها تساهم في تشكل األكياس. تقترح أبحاث حديثة بأن ال

 قد تمتلك وظائف متعلقة بتطور تعصيب الرباط حول السني.

, مجموعة قمة السنخ السنيتنتظم األلياف الرئيسة للرباط في حزم موجهة مميزة وهي: 

 .لمائلة, المجموعة الذروية, والمجموعة ضمن الجذريةالمجموعة األفقية, المجموعة ا

 .ألياف الرباط الرئيسية التي تتواجد ضمن المالط والعظم السنخي تدعى ألياف شاربي

ول السني( المسافة بين السن والعظم السنخي التي يشغلها الرباط حول السني )مسافة الرباط ح

 ملم لألسنان 0,2رة إلى من المنطملم لألسنا 0,08قد تختلف, وتكون بشكل وسطي بين 

وتغيرات  الوظيفية. وهناك اختالف واسع لهذه المسافة بين األشخاص واألسنان. مسافة الرباط

لكوالجين اهذه المسافة إما كاستجابة للقوى الميكانيكية أو كنتيجة لمرض ما يؤثر على تقلب 

 )مثل تصلب الجلد( يمكن مالحظتها شعاعياً.

نه يساعد ألكنسيج حول سني, م من كونه جزء من بنية السن, إال أنه يعتبر على الرغالمالط: 

ند تراجع على التصاق السن إلى اللثة والعظم السنخي. المالط )و/أو العاج( يظهر سريرياً ع

 (.8اللثة )الشكل

خاليا  يوجد المالط في شكلين: خلوي والخلوي. المالط الالخلوي, كما يوحي االسم, اليحوي

جذر ويمتد للمالط بداخله )خاليا مالطية(. يغطي المالط الالخلوي الجزء العنقي من المصورة 

 200ق إلى ذروياً إلى موقع متغير. تتغير ثخانة المالط الالخلوي من بضعة مكرونات عند العن

 مكرومتر باتجاه الذروة.

خانة المالط ثتزداد  المالط الخلوي يحوي بداخله خاليا مالطية وبالتالي يشابه العظم في بنيته,

شترك الخلوي مع العمر وقد تصل إلى بضعة ميليمترات. على الرغم من أن المالط الخلوي ي

ة الدموية, في خصائصه البنيوية مع العظم, ولكن على عكس العظم يفتقر المالط للجملة الوعائي

 وُيظهر توضع مستمر خالل الحياة واليخضع بشكل طبيعي لعملية إعادة التنظيم.

ة. مثل تصاص مرضي نتيجة لحاالت مختلفة, تتضمن: المنبهات الميكانيكية الشديدمقد يحدث ا

 هكذا امتصاص قد تليه عملية إصالح أي توضع مالط خلوي.

قد يظهر المالط أيضاً في الصور الشعاعية, خاصة عندما تزداد ثخانته بشكل واضح )فرط 

 تصنع المالط(.
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 ن التوعية.ابقاً, تظهر عدة أنسجة حول سنية درجة عالية مكما أشرنا س التوعية والتعصيب:

ة من العظم تتلقى اللثة توعيتها الدموية من األوعية فوق السمحاق, وكذلك من األوعية الصادر

ة. تعتبر ينات وأوردة صغيرة وأوعية شعريالسنخي. تكون عادًة األوعية الدموية اللثوية شري

ول السني هو غنية بالشريينات واألوردة الصغيرة. الرباط ح البشرة الميزابية والموصلية ضفيرة

مة اآلخر نسيج حول سني موعى بشدة, حيث تنشأ أوعيته الدموية من العظم السنخي والحز

محور الطولي الوعائية السنية )حول الذروية(. تسير أوعية الرباط حول السني غالباً موازية لل

 الط.للسن وتتوضع أقرب لسطح العظم منها للم

ني والثالث(. تتلقى اللثة تعصيبها من ألياف عصبية تنشأ من العصب مثلث التوائم )الفرعين الثا

جزء التاجي تصل هذه األلياف إلى اللثة عبر المنطقة فوق السمحاقية )مثل األوعية( أو عبر ال

 للرباط حول السني.

واة مثلث التوائم, أو من نالرباط حول السني معصب بشدة عبر ألياف تنشأ إما من عقدة مثلث 

التي العصبية  النهايات التوائم في الدماغ المتوسط. وهذا يفسر التوزع المتباين على طول الجذر.

روفيني هي مستقبالت ميكانيكية  )مالحظة للمترجم: نهايات Ruffini-likeتشبه نهايات روفيني 

لسني بوظيفة اد الرباط حول تزوّ   توجد في الجلد وسميت بهذا االسم نسبة للعالم الذي اكتشفها(

ة حرة في االستقبال الميكانيكي. بجانب هذه النهايات تم وصف جسيمات رقائقية ونهايات عصبي

 الرباط حول السني.

 

 : مالط و/أو عاج ظاهر سريرياً بسبب االنحسار في منطقة الناب والضاحك.8الشكل
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في الدراسات على الحيوانات تم وصف التركيب الكمي  الفيزيولوجيا والكيمياء الحيوية:

نسيج ضام غير مرتشح. يتألف  %56نسيج ضام مرَتَشح,  %5بشرة )ظهارة(,  %39للثة: 

النسيج الضام المرَتَشح من كريات بيضاء مفصصة النوى )عدالت(, وحيدات النوى وبالعات 

 كبيرة, لمفاويات وخاليا بالسمية.

جم من ح %70في النسيج اللثوي, بينما تشكل ألياف الكوالجين  %66تصل نسبة الماء إلى 

 من حجم النسيج الضام المرتشح, وهذا يدل على %18النسيج الضام غير المرتشح وفقط 

 الفقدان الواضح للكوالجين بشكل مرتبط بالتهاب اللثة.

يج متوذم هش. ى نستترجم هذه الخسارة سريرياً بتحول النسيج الثابت والكثيف )اللثة السليمة( إل

سيج الضام, على الرغم من أن الكوالجين النمط األول هو أكثر أنماط الكوالجين توفراً في الن

لكوالجين األخرى مع الكوالجين النمط الثالث الذي ُيعد ثاني األنماط انتشاراً, فقد وجدت أنماط ا

لنمط األول ل الكوالجين ا)مثل الرابع, الخامس, السادس, والثامن( في النسج حول السنية. يشك

ية لأللياف والثالث أغلبية ألياف اللثة, في حين أن خيوط الكوالجين النمط الخامس تسير مواز

ياف الرئيسية في الرباط حول السني, الكوالجين النمط األول هو العنصر األساسي لألل الرئيسية.

مط األول من. الكوالجين النوكذلك فقد وجد الكوالجين النمط الثالث والخامس والسادس والثا

 والثالث هي المكونات الرئيسية للقالب العضوي للعظم السنخي والمالط.

, كبريتات بجانب الكوالجين, غليكوزأمينوغليكانات )مثل كبريتات ديرماتان, كبريتات هيباران

إيالستين,  ُكندروئيتين, هيالورونات( وبروتينات أخرى للقالب خارج الخلوي )مثل فيبرونكتين,

Tenascinدة ( تشارك في تشكيل القالب العضوي. يحوي القالب العضوي للنسج المتمعدنة ع

العضوي  يحوي القالب .bone sialoprotein-IIات غير ليفية مثل أوستيوبونتين و بروتين

عبر مهمة تللعظم السنخي والمالط أيضاً عوامل النمو )جزيئات بروتينية نشطة حيوياً( والتي 

لمشتقة من امن أجل اإلصالح والتجديد. ومن األمثلة على عديدات الببتيدات هذه: عوامل النمو 

(, TGFs(, عوامل النمو المحولة )FGFs(, عوامل نمو مصورات الليف )PDGFsالصفيحات )

 (.BMPsوبروتينات مخلقة للعظم )

نما عمر يوماً, بي 12-10تملك اللثة معدل تقلب عالي. تم تقدير وقت التقلب للظهارة اللثوية 

لصفيحة افي أيام  10النصف أللياف الكوالجين الناضجة والذي تم ذكره في التقارير تقريباً 

 القاسية للثة.

الميزابي  عند وجود التهاب تحت سريري في اللثة, يظهر سائل في الميزاب اللثوي. هذا السائل

صلية, للمصل. وبجانب البروتينات الم %30اللثوي عبارة عن نتحة, وذو تركيب يمثل ترقيق 

نَتجة منات مناعية يحوي السائل الميزابي بروتينات منتجة موضعياً في اللثة مثل: غلوبولي

 ومحررة من قبل خاليا بالسمية متواجدة موضعياً.

 علم األحياء المجهرية ودور العضويات الدقيقة في تولد األمراض حول السنية:
يحدث استعمار الحفرة الفموية بالعضويات الدقيقة خالل الوالدة أو بعدها بقليل من خالل 

 Streptococcus مثل العقديات الدمويةالتماس. يحدث تشكل أصناف اللويحة الشائعة 

sanguis رت الدراسات أن اللويحة السنية الممرضة سواء كانت مسببة هبعد بزوغ السن. أظ

 للنخر السني أو للمرض حول السني تنتقل من اآلباء لألطفال.
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 قرن الماضيوزمالؤه خالل ستينات ال Loeالدراسات التجريبية على التهاب اللثة التي قام بها 

تبر حالة وفرت دليالً على أن اللويحة السنية هي العامل اإلمراضي اللتهاب اللثة والذي يع

حة هو العامل ردودة. بعد ذلك, أظهرت الدراسات الوبائية الحيوانية واإلنسانية أن تراكم اللوي

 ة.ير ردودغالذي يؤدي لحدوث التهاب النسج حول السنية أي فقدان االرتباط والذي يعتبر حالة 

ن مجموعة فوق لثوية من مبحيث تترقى  -ها ونضجهامن خالل تجمع-تطور اللويحة الجرثومية 

كة, إلى تجمع الجراثيم الهوائية أو المخيرة إيجابية الغرام من المكورات والعصيات غير المتحر

 ألخرى.تحت لثوي من الالهوائيات سلبية الغرام من العصيات المتحركة واألنماط الشكلية ا

الملتصقة إلى  عّرف تنظيم اللويحة السنية في فيلم حيوي بـ: " قالب يحيط باألنواع الجرثوميةيُ 

 في حماية بعضها البعض و/أو إلى سطوح أو سطوح بينية". هذا الفيلم الحيوي يلعب دوراً مهماً 

 ة., خاصًة عالقتها بإمراضية وعالج التهاب النسج حول السنيوإدارة الفلورا الفموية

نية تتألف النبيت الجرثومي )الفلورا( الطبيعي أو الفلورا المتوافقة مع صحة النسج حول الس

, S. sanguisبشكل أساسي من إيجابيات الغرام المخيرة. تتضمن هذه الفلورا: العقديات الدموية 

, Actinomyces naeslundii ,A. viscosus الشعيات النيسلندّية ,S. mitisالعقديات الهّينة 

Veillonella parvula .بين األنواع األخرى 

 التهاب اللثة:بيرتبط تطور التهاب اللثة بزيادة أنواع سلبيات الغرام. تتضمن األنواع المرتبطة 

Fusobacterium nucleatum اللولبية السنية ,Treponema denticola ,Prevotella 

intermedia ,المستقيمة  الَعطيَفةCampylobacter rectus,  الشعياتActinomyces ,

 .Veillonellaالفيونيال 

ات الغرام في التهاب النسج حول السنية, تتميز الفلورا تحت اللثوية بميل واضح ألنواع سلبي

, Porphyromonas gingivalis ,Bacteroides forsythusالالهوائية, مثل: 

Actinobacillus actinomycetemcomitans ,المستقيمة  الَعطيَفةCampylobacter 

rectus ,P. intermedia ,Eikenella corrodens.وأصناف اللولبيات , 

نية مثاًل: ترتبط أنواع معينة من هذه الجراثيم بشدة بأنواع معينة من التهاب النسج حول الس

A.actinomycetemcomitans  في التهاب النسج حول السنية االجتياحي الموضع )الذي

ول تهاب نسج حول سنية شبابي موضع, انظر "تشخيص أمراض النسج حكان ُيصنف سابقاً كال

 السنية".

   P. gingivalis, B. forsythusُتظهر بعض أنواع الجراثيم ارتباطاً قوياً ببعضها البعض مثل: 

T. denticola وي باألنواع )اللولبية السنية(, هذه الجراثيم توجد عادًة معاً ولديها ارتباط ق

 اب النسج حول السنية.الشديدة اللته

)سلسلة تفاعل البوليميراز( واستنساخ الجراثيم تحت اللثوية سمح  PCRالتطورات الحاصلة في 

بالتعرف على كل من الجراثيم القابلة للزرع وغير القابلة للزرع من العينات السريرية. أظهرت 

ر مما كان ُيعتقد سابقاً. يبدو ت اللثوية أكثحنتائج سلسلة تفاعل البوليميراز أن تعقيد المجهريات ت

على األرجح أن التحاليل الجرثومية غير المعتمدة على الزرع سوف تتعرف على عوامل 

إمراضية حول سنية جديدة. وقد زادت دراسات حديثة من احتمال أن أنواع معينة من 

 ية.الفيروسات قد تكون مشتركة بالعملية اإلمراضية لبعض أشكال التهاب النسج حول السن
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 : اآلليات المناعية -علم التشريح المرضي 

رية المأخوذة قاد التحليل الكمي للخزعات اللثوية البش التشريح المرضي واالرتباطات السريرية:

ع مراحل في الدراسات التجريبية على التهاب اللثة والتهاب النسج حول السنية إلى وصف أرب

 نسيجية مرضية لتطور المرض:

اد, التهاب حتتطور خالل أربعة أيام من التعرض األولي للويحة وتتميز بالتهاب اآلفة األولية 

ة (, تغير في الجانب التاجي للبشرPMNsوعائي, هجرة الكريات البيضاء مفصصة النوى )

هو زيادة  الموصلية, وفقدان الكوالجين حول األوعية الدموية. المظهر السريري لهذه المرحلة

 تدفق السائل الميزابي.

ميزة التالية: تجّمع الخصائص الم -اهر اآلفة األوليةباإلضافة لمظ-اآلفة المبكرة تملك 

لي مصورات الليف المتغيرة )المتضررة(, خسارة أكبر في الكوالجين الخالاللمفاويات, 

جين في المنطقة والتغيرات التكاثرية في طبقة الخاليا القاعدية للظهارة الموصلية. فقدان الكوال

الذي و. المظهر المميز لهذه المرحلة هو سيطرة اللمفاويات, %70َشحة قد يصل إلى المرتَ 

 .يتطور بعد سبعة أيام من بدء تجمع اللويحة وتتظاهر سريرياً على شكل التهاب لثوي

ب اللثة المزمن. مع مرور الوقت, تتطور اآلفة المبكرة إلى آفة مؤَكدة والتي توافق سريرياً التها

ولينات المناعية مرحلة بالوجود المستمر لاللتهاب, وظهور الخاليا البالسمية والغلوبتتميز هذه ال

المؤكدة  تستمر اآلفة في النسج, فقدان النسيج الضام, وتغيرات شديدة في الظهارة الموصلية.

ول إلى التهاب لفترة غير محددة, فمثالً قد يستمر التهاب اللثة المزمن لفترة طويلة دون أن يتح

 حول سنية. نسج

اهر اآلفة باإلضافة لمظ-اآلفة المتقدمة توافق سريرياً التهاب النسج حول السنية, وتملك 

ف ميزة التالية: خسارة العظم السنخي, تشكل جيب )فقدان االرتباط(, تليالخصائص الم -المؤكدة

 متباعد وخاليا بالسمية متغيرة.

علق تدفق السائل األولى التي تظهر اللتهاب اللثة. يتزيادة تدفق السائل الميزابي يعتبر العالمة 

تهاب الميزابي بشكل وثيق بدرجة االلتهاب النسيجي. والنزف هو عالمة سريرية أخرى لالل

ية من مستويات عال -مع المواقع غير النازفة عند مقارنتها-اللثوي. ُتظهر المواقع النازفة 

 االلتهاب.

ل ل بشرة )ظهارة( اللثة الحاجز الطبيعي األوشكِ تُ  ناعية:اضية الماإلمر -اآلليات المناعية

اثيم معينة اإلمراضية الكامنة لجرللنسج حول السنية ضد العضويات الدقيقة والمواد الغريبة. 

على غزو  يبدو أنها ترتبط بقدرتها P. gingivalisمتورطة في التهاب النسج حول السنية مثل: 

 الخاليا البشروية.

أو العدالت( تعتبر عناصر أساسية لالستجابة  PMNsمفصصة النوى ) البيضاءالكريات 

تهاب نسج حول المناعية األولية أو غير النوعية ضد الجراثيم. الحاالت الجهازية التي تتضمن ال

ورية سنية مثل: التهاب النسج حول السنية االجتياحي الموضع, السكري, قلة العدالت الد

 تسبب اضطرابات الكريات البيضاء نوعي أو كمي في العدالت. وغيرها, تتميز باضطراب

ول السنية حالمفصصة الوراثية حساسية شديدة لالنتانات الجرثومية بشكل عام والنتانات النسج 

 بشكل خاص.
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ن الدالئل على الرغم من أن الكريات البيضاء المفصصة أساسية لصحة النسج حول السنية, إال أ

مير النسيجي عن بعض التد -زء معينعلى األقل بج-يا قد تكون مسؤولة تشير إلى أن هذه الخال

وذة من الحاصل في أمراض النسج حول السنية. في السائل الميزابي أو اللثة المريضة المأخ

يات أشخاص مصابين بالتهاب نسج حول سنية, يكون منشأ الكوالجيناز بشكل أساسي من الكر

 دام التدخل الدوائي المضاد للكوالجيناز.البيضاء المفصصة. وهذا قاد الستخ

ت الطبيعية إلى جانب الكريات البيضاء المفصصة تعتبر أيضاً البالعات الكبيرة وخاليا القاتال

(NK عناصر خلوية لالستجابة المناعية األولية. عند هجرتها من األوعية الدموية )لى النسج, إ

ر عملية تشارك في طرد العوامل الممرضة عبتتمايز وحيدات النوى إلى بالعات كبيرة, والتي 

لكريات البلعمة. االضطرابات الوراثية في وظيفة وحيدات النوى مثل متالزمة نقص التصاق ا

اجتياحي  البيضاء, قد تؤدي لحدوث التهاب نسج حول سنية شديد )مثالً: التهاب نسج حول سنية

 معمم لدى األطفال(.

راً من أنواع على وظيفة اللمفاويات. تحوي اللثة عدداً كبي تعتمد االستجابة المناعية النوعية

فاويات نف اللماللمفاويات موزعة في الصفيحة الخاصة والنسيج الضام اللثوي المرَتَشح. تص

, تتمايز إلى خاليا إلى بائية وتائية. عندما يتم تنبيه الخاليا البائية بشكل مناسب تبعاً لوظيفتها

تبر مميزاً رة من الخاليا البالسمية في النسيج الضام المرَتَشح يعوجود أعداد كبيبالسمية. 

 إلمراضية حول سنية منذ فترة طويلة.

التائية المساعدة  تصنف الخاليا التائية إلى خاليا تائية سامة وخاليا تائية مساعدة. تصنف الخاليا

ي ذلك باالعتماد على خصائصها الوظيفية, بما ف Th2و  Th1إلى نوعين رئيسيين: 

عل السيتوكينات التي تفرزها. بعض السيتوكينات )انظر في األسفل( تؤدي لحدوث ردود ف

لشاملة لالستجابة االتهابية مبالغ فيها, بينما سيتوكينات أخرى تثبط العملية االلتهابية. الخصائص 

 .Th2و  Th1 جابةالمناعية )االلتهابية( للثة تجاه اللويحة الجرثومية تعتمد على التوازن بين است

مة لتدمير ضخَّ قد يؤدي وجود استعداد وراثي لتطوير استجابة التهابية ذات عناصر التهابية مُ 

 أكبر في النسج, مثالً: التهاب نسج حول سنية شديد.

تؤدي لحدوث انتانات  األعواز المناعية الشديدة, مثاًل: العوز الخلقي لكال الخاليا البائية والتائية

ي لالنتان بفيروس المناعية المكتسبة مثل االستنزاف الشديد للخاليا التائية التالمميتة. األعواز 

طوير التهاب تعوز المناعة المكتسب )اإليدز(, تتميز أيضاً يحساسية عالية لالنتان بما في ذلك 

 نسج حول سنية تموتي تقرحي.

عناصر كأخرى, برزت السيتوكينات, وهي عوامل بروتينية تنتجها خاليا لتؤثر بها على خاليا 

ر الدراسات حاسمة في االستجابة المناعية للويحة والتدمير الحاصل في النسج حول السنية. تشي

( والعامل المنخر للورم IL-1) 1-التجريبية على التهاب النسج حول السنية إلى أن االنترلوكين

(TNFيلعبان دوراً أساسياً في تطوير الرشاحة االلتهابية الموضعية و )رافقة في الخسارة الم

 العظم السنخي.

( كالهما سيتوكينات MCP-1) 1-لكيميائي للوحيداتا( وبروتين الجذب IL-8)  8-االنترلوكين

سيجية معينة مثل الظهارة إلى مواقع ن -على التوالي-تجلب مفصصات النوى والوحيدات 

 الموصلية والنسيج الضام تحت الظهارة.
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بح االنتاج قد يكون لها القدرة على ك P. gingivalisمراضية مثل لقد تبين أن بعض العوامل اإل

قصاً في انجذاب المفصصات واستمرارية العامل مما يسبب ن 8-الموضعي لالنترلوكين

 اإلمراضي.

ع خصائص واضحة مضادة لاللتهاب, يؤدي وهو بروتين م IL-10 10-االنترلوكين عوز

ن النسبي الدراسات على الحيوانات. لذلك التوازلخسارة أكثر شدة في العظم وهذا ما ظهر في 

( قد IL-1, TNFاب )( والستوكينات المنشطة لاللتهIL-10بين السيتوكينات المضادة لاللتهاب )

 يحدد شدة االلتهاب وشدة التدمير النسيجي.

ك الجزيئات الشحمية ذات الفعالية المنشطة لاللتهاب مثل مستقلبات حمض األراشيدوني

اللتهابية ندينات, ثرومبوكسانات, وليكوترينات( تبين أنها مشاركة في العمليات ا)بروستاغال

 التي تؤدي إلعادة قولبة أو تدمير نسيجي واضح.

ضية )التهاب العمليات التي نتكلم عنها قد تكون فيزيولوجية )مثالً حركة سنية تقويمية( أو مر

 لثة, التهاب نسج حول سنية( بطبيعتها.

يط اصطناع ( التي تتضمن آلية تأثيرها تثبNSAIDsااللتهاب الالستيروئيدية ) استخدام مضادات

رافق اللتهاب البروستاغالندين, مانعة بذلك تطوير التهاب اللثة تجريبي وتمنع تخريب النسج الم

 النسج حول السنية.

نع/يحد من يموكمجموعة, تقترح هذه النتائج أن السيطرة على عمليات التهابية مختلفة يمكن أن 

ة في التهاب تدمير النسج في التهاب النسج حول السنية ويمنع/يعكس التغيرات النسيجية المشاهد

 اللثة.

 

 تشخيص أمراض النسج حول السنية:

 الفحص والتشخيص حول السني:

يجب أن يتضمن الفحص حول السني تاريخ طبي وسني مكتوب ومقابلة المريض وفحص 

 عطى المريض الفرصة للموافقة على إجراءات الفحص من خاللسريري وشعاعي, يجب أن يُ 

 التوقيع على موافقة مشروحة.

 التاريخ الطبي الذاتي:

ى النسج حول هذا الكتاب تأكيد لحقيقة أن العديد من الحاالت الجهازية لديها تظاهرات مهمة عل

خ الطبي أهمية التاريالسنية عموماً واللثة خصوصاً. لذلك الداعي لإلفراط في التشديد على 

ن يتضمن أالكامل. ومن المهم استخدام استجواب مكتوب لتقييم التاريخ الطبي/السني. وينبغي 

ية وعلى مراجعة األجهزة, مع التأكيد على األمراض المعروفة بتأثيرها على النسج حول السن

مل البيئية ن العواالحاالت التي قد تتداخل مع المعالجة أو تعقدها. يجب أيضاً أخذ معلومات ع

خطيرة(. ينبغي واالجتماعية ذات الصلة )مثاًل: استخدام منتجات التبغ, التعرض المهني للمواد ال

و أأن يتضمن االستجواب أيضاً قائمة باألدوية ذات الصلة مع خيار للمريض باختيارها 

 تحويطها بدائرة.
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 التاريخ السني الذاتي:

ابقة, لتعرف على اإلصابات/المعالجات حول السنية الساينبغي أن يتضمن االستجواب أيضاً 

ألسنان, عادات الصحة الفموية, والحاالت السنية األخرى ذات الصلة والعالج )مثالً: قلع ا

 .معالجة تقويمية, أجهزة جزئية متحركة( والتي قد تؤثر على صحة النسج حول السنية

 مقابلة المريض:

السني. معرفة الشكوى الرئيسية ومراجعة التاريخ الطبي وخالل مقابلة المريض يجب أن يتم 

لطبي )مثالً ينبغي أن يتم أخذ التفاصيل المتعلقة بأسباب ووقت أي موجودات هامة في التاريخ ا

جراء مقابلة إمعالجة دوائية معينة( أو التاريخ السني )مثالً سبب ووقت قلوعات سابقة(. ينبغي 

 مستوى معرفة المريض بالصحة السنية وحول السنية المريض بطريقة تسمح بالتحقق من

ن التاريخ وتوقعاته من العالج. في نهاية المقابلة ينبغي أن يكون لدى الطبيب صورة واضحة ع

اجة ألي الطبي/السني السابق ذو الصلة بالمرض الحالي أو المساهم في حدوثه, وكذلك عن الح

 ويل ألخصائي سني أو طبي.توضيح أو استشارة طبية وإمكانية الحاجة للتح

 الفحص السريري:

ينبغي أن يتضمن الفحص السريري تسجيالً للعالمات الحيوية )دم, ضغط, نبض( وفحص 

لملحقات, األنسجة داخل وخارج الفموية. ينبغي أن يتضمن الفحص خارج الفموي تقييم الجلد وا

يتضمن  للمفية. ينبغي أنوالشفتين والمفصل الفكي الصدغي وتقييم أي إصابة ممكنة للعقد ا

ي الفحص داخل الفموي تقييم عياني لكل البنى. وعند الضرورة ينبغي إجراء تقييم لمس

الطبي أو وفي حال كان مستطباً من الشكوى الرئيسية للمريض أو من التاريخ السني/)بالجس(. 

 لتنفس(.دل امن الموجودات السريرية, ينبغي تسجيل عالمات حيوية إضافية )مثل الحرارة, ومع

ه في استمارة يتطلب الفحص المالئم للنسج حول السنية تنظيم المتغيرات السريرية المذكورة أدنا

(. 1,2ن )الشكلين مناسبة. ينبغي أن يبدأ الفحص بالتقييم العياني للثة والمخاطية السنخية ولألسنا

ذا األمر . قد يتطلب هيتم تسجيل أي تغيرات عن اللون الطبيعي أو السطح التشريحي أو البنية

مع لدى بعض المرضى إزالة الفضالت الرخوة وجزيئات الطعام وتراكمات اللويحة أو التج

سجيل وجود تالزائد للقلح فوق اللثوي من مناطق محددة. يتم تسجيل وجود هكذا مواد وكذلك يتم 

جات لمعالأي عوامل ُتساعد على تراكم اللويحة. قد تكون هذه العوامل عالجية المنشأ كا

اف مفتوحة غير المالئمة ) مثاًل الكتف المعكوس المتشكل في ترميمات األملغم, حوالترميمية 

ية لتاج صنعي( أو مرضية كما في اآلفات النخرية أو تشريحية/ تطورية مثل ميازيب جذر

الكثير  عميقة, بروزات مينائية, نقص تصنع الميناء. على الرغم من أن الفحص العياني يوفر

 ر حاد.ن المعلومات, إال أن التحديد المالئم لهذه العوامل يتطلب فحص مفصل بواسطة مسبم

ستة مواقع لكل  بعد التقييم العياني, يتم إجراء السبر حول السني. نموذجياً يجب إجراء السبر في

نسي, أ-للساني, لسانياوحشي, منتصف -وحشي, لساني-سن )منتصف الدهليزي, دهليزي

 أنسي(.-دهليزي

ص مالئم وحصول مالئم على البيانات. حعلى أي حال, ينبغي سبر كامل محيط السن من أجل ف

يتم قياس عمق الميزاب اللثوي إلى أقرب تدريجة ميليمترية باستخدام مسبر حول سني ذو 

(. لدى األشخاص ذوي النسج حول السنية السليمة يتراوح PDتدريجات مالئمة )عمق السبر, 

(. ينبغي اإلشارة 9ملم, حسب مكان السبر والشخص )الشكل 4.5ملم و  0.5عمق السبر بين 
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إلى أن الدالئل من األبحاث النسيجية تشير إلى أن عمق السبر السريري اليطابق بالضرورة 

ذروة المسبر قد تنفذ بسهولة عبر الميزاب أو عمق الميزاب النسيجي )أو الجيب( وهذا بسبب أن 

 ة المستخدمة, حجم األداة, والحالة االلتهابية للنسج.الظهارة الموصلية حسب القو

ن يملك أمن وجهة نظر علمية السبر هو الذي يتم إجراؤه وتسجيله عادًة. وينبغي على الشخص 

فس وقت (. بنCALمعلومات أكثر تفصيالً, لذلك يتطلب األمر قياس مستوى االرتباط السريري )

لمالطي ( إلى الملتقى المينائي اGMاللثة الحرة )سبر الجيب يتم تسجيل المسافة من حافة 

(GM-CEJيسمح هذا القياس مع عمق السبر بتحديد مستوى اإلرتباط السر .) يري. ونستخدم

 الصيغة التالية:

 ( GM-CEJ) -مستوى اإلرتباط السريري= عمق السبر

ي قيمة سلبية, ي تعطفي حال تراجع حافة النسج المسافة بين حافة اللثة والملتقى المينائي المالط

يمة مستوى االرتباط السريري تساوي مجموع ق -ي في موقع االنحسار اللثويأ-في هذه الحالة 

 (.GM-CEJعمق الجيب واالنحسار )

سنية لتحديد مستوى شدة التهاب النسج حول ال CALتستخدم قيمة مستوى االرتباط السريري 

(. يتم تسجيل المناطق التي 5د عند قيمة وشدي ,4-3, متوسط عند قيم 2-1)مثالً: خفيف عند قيم 

 ( وكذلك المناطق التي تبدي نتحة قيحية )قيح أو صديد(.BOPخالل السبر ) تنزف

ن تتم إمالة أ(. ينبغي 9يتم إجراء السبر بوضع المسبر بشكٍل مواٍز للمحور الطولي للسن )الشكل

وجود  ة تحت نقاط التماس. عندالمسبر قليالً في المناطق المالصقة للوصول إلى أعمق نقط

ع الجيب. في القلح ينبغي توجيه المسبر بشكل لطيف إلى مابعد هذه البقايا وذلك للوصول إلى قا

لنتائج غير  المناطق ذات التوضعات القلحية المعتبرة قد يكون السبر صعباً أو مستحيالً ويؤدي

حساس السبر غير مفيد بسبب إدقيقة. باإلضافة لذلك إن وجود التهاب لثوي شديد قد يجعل 

لسبر افي هكذا حاالت قد يكون من الضروري إحراء تنضير و/أو تخدير قبل المريض باأللم. 

 حول السني ووضع خطة العالج.

ترق الجذور ينبغي تقييم الحركة السنية وإصابة مفترق الجذور وتسجيلها. يتم تقييم إصابات مف

 (.10باستخدام مسبر حول سني منحني )الشكل

 تصنف إصابات مفترق الجذور عادًة إلى صنف أول وثاني وثالث, حسب درجة اإلصابة أي

 1إلى درجة  فقدان االرتباط في المنطقة بين الجذرية في االتجاه األفقي. تصنف الحركة السنية

 باالعتماد على ازدياد شدتها. 3و 2و 
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 محور الطولي للسن.: السبر حول السني. يتم وضع المسبر بشكل مواٍز لل9الشكل

 

 

 : فحص مفترق الجذور. يستخدم المسبر المنحني لتحري إصابة مفترق الجذور.10الشكل
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 : تحديد الحركة السنية. يتم مسك السن بين أداتين.11الشكل

 

ياً( لتحديد الشفوي )وذرو-نموذجياً, يتم مسك كل سن بين أداتين صلبتين وُيدفع باالتجاه اللساني

 (.11)الشكلالحركة 

ن. على الفحص الشعاعي يؤمن تصوير ثنائي األبعاد لمستويات قمة العظم السنخي حول األسنا

: قبل الحصول على معلومات مفصلة تتعلق بتشريح العظم مثالً أية حال ينبغي على الممارس 

 لتخدير,التخطيط للعالج الجراحي, عندها يتم إجراء سبر للعظم. سبر العظم, والذي يتطلب ا

سمح يوهو عبارة عن السبر عبر اللثة )أو المخاطية( حتى الحصول على مقاومة من العظم. 

رياً )مثالً السبر العظمي لمقدم الرعاية الصحية بالتعرف على شكل وأبعاد العيوب العظمية سري

التي يتم  العيوب داخل العظمية( بدون رفع شريحة. يساعد السبر على تأكيد وزيادة المعلومات

 لسنية.صول عليها من الفحص الشعاعي ومفيد عند التخطيط للعالج الجراحي للعيوب حول االح

 الفحص الشعاعي:

 التقييم الشعاعي هو جزء مكمل للفحص حول السني, فالموجودات الشعاعية تؤكد وتتمم

ة العظم الموجودات السريرية. الغاية من الفحص الشعاعي للنسج حول السنية تحديد مستوى قم

خوة نخي للتعرف على التغيرات في النسج حول السنية الصلبة )العظم واألسنان( والرالس

التعرف ب)الرباط حول السني( والتي اليمكن رؤيتها سريرياً. تساعد الصور الشعاعية أيضاً 

ت النخرية على التوضعات القلحية والترميمات غير المناسبة )مثالً كتف معكوس وغيره( واآلفا

 على األسنان.
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 24األيمن. المريضة  للجانب: الفحص الشعاعي. صور شعاعية حول ذروية ومجنحة 12الشكل

عات القلحية عاماً, سليمة جهازياً, غير مدخنة, يظهر لديها فقدان عظم متوسط إلى شديد. التوض

ية ظاهرة على الصور الشعاعية المجنحة. تم تشخيص إصابة المريضة بالتهاب نسج حول سن

 .جائح معمم

يتم التحديد األمثل لمستويات العظم السنخي بواسطة مجموعة من الصور الشعاعية حول 

(. بشكل مثالي, ينبغي إجراء 12الذروية والمجنحة ذات الجودة التشخيصية لكامل الفم )الشكل

ملم  2-1صور مجنحة عمودية. في النسج حول السنية السليمة تتوضع قمة العظم السنخي 

لملتقى المينائي المالطي. القمة بين السنية تكون أيضاً موازية لخط يربط الملتقى ذروياً بالنسبة ل
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المينائي المالطي للسنين المتجاورين. في حاالت التهاب النسج حول السنية الشديدة, فقط الصور 

المجنحة العمودية ستسمح بتصوير مستوى قمة العظم السنخي بين السني, والتي قد تتوضع 

عند وجود آفات معينة قد  (.12ات ذروياً بالنسبة للملتقى المينائي المالطي )الشكلبضعة ميليمتر

يكون من الضروري إجراء أنواع إضافية من الصور الشعاعية مثل الصور اإلطباقية أو 

 .CTالتصوير المقطعي المحوسب 

 التشخيص:

سريري في نهاية الفحص حول السني, ينبغي أن يصل مقدم الرعاية الصحية لتشخيص 

التحقق  باالعتماد على التاريخ المرضي واألعراض والعالمات الموجودة. وينبغي عليه/عليها

من الحاجة ألي فحوص مخبرية أو اإلحالة ألخصائي والتي قد تكون ضرورية من أجل 

 تشخيص حاسم وتدبير الحالة.

لتصنيف  ورشة عملنظمت األكاديمية األمريكية لعلم النسج حول السنية  1999في عام 

لنسج اتم وضع نظام تصنيف جديد ألمراض  ورشةالاألمراض والحاالت حول السنية. في نهاية 

امالً أكثر من التصنيفات شوالذي يعتبر -ظام التصنيف الجديد هذا ن(. في 1حول السنية )الجدول

 لمزمن,ئات رئيسية تتضمن األمراض اللثوية, التهاب النسج حول السنية افهناك ثماني  -السابقة

لجهازية, التهاب النسج حول السنية االجتياحي, التهاب النسج حول السنية كتظاهر لألمراض ا

رتبط األمراض حول السنية التنخرية, خراجات النسج حول السنية, التهاب نسج حول سنية م

اب عتبر التهيبآفات لبية, والحاالت والتشوهات الخلقية والمكتسبة. وبين كل الحاالت المذكورة 

مرضان األكثر اللثة المرتبط باللويحة السنية والتهاب النسج حول السنية المزمن المعمم هما ال

 شيوعاً للنسج حول السنية.

 (:Armitage 1999:  تصنيف األمراض حول السنية )من 1الجدول

 األمراض اللثوية: - 1

A - ألمراض اللثوية المحدثة باللويحة السنية:ا 

 مرتبط باللويحة السنية فقط.التهاب لثة  - 1

 ثة معدل بعوامل جهازية:لالتهاب  - 2

a - لتهاب اللثة المرتبط بالبلوغ.ا - 1وامل مرتبطة بالغدد الصم: ع 

 لتهاب اللثة المرتبط بالدورة الشهرية.ا - 2    

 لتهاب اللثة المرتبط بالحمل.ا - 3    

 لتهاب لثة متعلق بالسكري.ا - 4    

b - لتهاب اللثة المرافق البيضاض الدم.ا - 1لمتعلق باالضطرابات الدموية: ا 

 حاالت أخرى. - 2        

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 ألمراض اللثوية المعدلة باألدوية:ا - 3

a - لضخامة اللثوية المتأثرة باألدوية.ا - 1ثوية المتأثرة باألدوية: األمراض الل 

 ر باألدوية: التهاب اللثة المتأث - 2                    

     - a اللثة المتعلق بمانعات الحمل الفموية. التهاب 

      b- .حاالت أخرى 

 ألمراض اللثوية المعدلة بسوء التغذية:ا - 4

a- .التهاب اللثة الناجم عن عوز حمض اإلسكوربيك 

b- .حاالت أخرى 

B - فات لثوية غير محدثة باللويحة:آ 

 مراض لثوية ذات منشأ جرثومي نوعي.أ - 1

 أمراض لثوية ذات منشأ فيروسي: - 2

a-  :لتهاب الفم واللثة الحلئي األولي.ا - 1انتانات فيروسات الحأل 

 لفموي الناكس.االحأل  - 2

 لحماقي.ا-نتانات الفيروس النطاقيا - 3

b- .أخرى 

 نشأ فطري:أمراض لثوية من م - 3

a- .انتانات بأنواع المبيضات 

b- .الحمامى اللثوية الخطية 

c-  النوسجات(.داء الناسجات( 

d- .أخرى 

 آلفات اللثوية ذات المنشأ الوراثي:ا -4

a- .التليف اللثوي الوراثي 

b- .أخرى 

 لتظاهرات اللثوية للحاالت الجهازية:ا - 5

a-  :لحزاز المسطح )المنبسط(.ا - 1االضطرابات الجلدية المخاطية 
 شبيه الفقاع. - 2

 ع.الفقاع الشائ - 3

 لحمامى متعددة األشكال.ا - 4

 ة الحمامية.الذئب - 5

 باألدوية. المحدثة - 6

 أخرى. - 7
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b-  :لى المواد المرممة السنية.ع - 1ردود الفعل التحسسية 
 دود الفعل المنسوبة إلى:ر - 2

a- معاجين األسنان/ منظفات األسنان 

b- .مضامض فموية 

c- .المواد المضافة للعلكة 

d- .أطعمة ومواد مضافة 

 أخرى. - 3

 ناجمة عن حوادث(:رضية )صنعية, عالجية, اآلفات ال -6

a- .إصابة كيميائية 

b- .إصابة فيزيائية 

c- .إصابة حرارية 

 رد فعل تجاه جسم غريب. - 7

 حاالت أخرى غير محددة. - 8

 حول سنية مزمن: التهاب نسج - 2

A - .موضع 

B - .معمم 

 لتهاب نسج حول سنية اجتياحي )جائحي(:ا - 3

A - .موضع 

B - .معمم 

 ألمراض جهازية: سج حول سنية كتظاهرالتهاب ن - 4

A - لق باالضطرابات الدموية:المتع 

 قلة العدالت المكتسبة. - 1

 ابيضاض الدم. - 2

 أخرى. - 3

B - طرابات وراثية:المتعلق باض 

 دالت الدورية والعائلية.قلة الع - 1

 متالزمة داون. - 2

 تالزمات نقص التصاق الكريات البيض.م - 3

 ر.لوفيف-ونمتالزمة بابيل - 4
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 هيكاشي.-متالزمة شيدياك - 5

 ات.متالزمات كثرة الناسج - 6

 مرض اختزان الغليكوجين. - 7

 ة المحببات الوراثية الطفولية.ندر - 8

 متالزمة كوهين. - 9

 انلوس )النمطين الرابع والثامن(.د-تالزمة إيلرسم - 10

 نقص الفسفاتازا. - 11

 أخرى. - 12

C - دة.حاالت أخرى غير محد 

 حول سنية تنخرية:أمراض  - 5

A - التهاب لثة ت( قرحي تموتيNUG.) 

B - ا( لتهاب نسج حول سنية تقرحي تموتيNUP.) 

 ج حول السنية:خراجات النس - 6
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 لتهاب نسج حول سنية مرتبط بآفة لبية:ا - 7

A -  لبية مشتركة.-نيةسآفات حول 

 وتشوهات تطورية أومكتسبة: حاالت - 8

A - النسج حول السنية/  العوامل الموضعية المتعلقة بالسن والتي تعدل أو تؤهب اللتهاب

 لألمراض اللثوية المحدثة باللويحة:

 متعلقة بالسن. عوامل تشريحية- 1 

 لمواد المرممة السنية/األجهزة السنية.ا - 2

 كسور  الجذر. - 3
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 نقص اللثة المتقرنة. - 2

 نقص العمق الدهليزي. - 3

 ذ للجام/ للعضالت.التوضع الشا - 4

 الزيادة اللثوية: - 5

a- .جيب كاذب 

b- .حافة لثوية متباينة 

c- .ظهور لثوي زائد 

d-  اللثوية.الضخامة 

 لون غير طبيعي. - 6

C- ات مخاطية لثوية على الحواف السنخية الدرداء.حاالت وتشوه 

D - .الرض اإلطباقي 
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 الجزء الثاني: اآلفات واألمراض اللثوية
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 البحث الثاني: األمراض االلتهابية

 

 Dental Plaque-Induced Gingivitisحدث باللويحة التهاب اللثة الم  

ناجم عن تجمع  التهاب اللثة المحدث باللويحة )التهاب اللثة المزمن( هو التهاب لثوي التعريف:

 اللويحة السنية.

 تجمع اللويحة على السن قرب اللثة. األسباب:

 من السكان. %90ن مشائعة, يصيب أكثر  اإلصابة اللثوية:

 اليوجد. مواقع اإلصابة األخرى:

 غير مؤلم. المظاهر السريرية الرئيسة:

 قد يحدث نزف من الميزاب اللثوي خاصًة عند التفريش.

 (.16-13الحواف اللثوية محمرة ومتوذمة قليالً )األشكال 

 في بعض األحيان فرط تصنع لثوي خفيف.

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

 التهاب اللثة التوسفي. التشخيص التفريقي:

 الرض.

 التهاب الفم واللثة بالخاليا البالسمية وباألدوية.

 االنتانات مثاًل: التهاب الفم الحلئي األولي, داء المبيضات.

 األورام الحبيبية مثالً: داء كرون, الوّرام الحبيبي الوجهي الفموي, الساركويد.

 الطالوة الحمراء.

 ساركوما كابوسي.

 يطرة على اللويحة.الس العالج:

 عند الضرورة إزالة القلح بالتقليح والتلميع.
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 : التهاب لثة محدث باللويحة, مبكر.13الشكل

 

 

 

 

 : التهاب لثة محدث باللويحة, مبكر.14الشكل
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 : التهاب لثة محدث باللويحة, متقدم.15الشكل

 

 

 

 

 : التهاب لثة محدث باللويحة, متقدم.16الشكل



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Chronic Periodontitisالتهاب النسج حول السنية المزمن 

 التهاب اللثة والغشاء )الرباط( حول السني. التعريف:

و/أو تحت  ع اللويحة وتكلسها لتشكل القلح فوق و/أو تحت خط اللثة )فوق لثويتجمّ  األسباب:

 لثوي(.

 ,Porphyromonas gingivalis, Bacteroides forsythusالهوائيات مثل 

 Actinobacillus actinomycetemcomitans.متورطة في حدوثه 

ظم السنخي رد الفعل المسبب باللويحة يكون مرتبطاً بخسارة شديدة في الرباط حول السني والع

 وأخيراً حركة سنية وفقدان في األسنان:

 تنفصل اللثة عن السن.

 لرباط( حول السني والعظم السنخي.يتضرر كل من الغشاء )ا

 فجوة غير طبيعية )جيب( بين السن واللثة. تتطور

 د يظهر في الجيب قيح وبقايا طعام.ق

 ر.قد يحدث فقدان لألسنان بشكل بطيء, وبدون عالج سيتم فقدانها جميعاً في آخر األم

 العوامل التي قد تساعد في حدوثه متضمنة العوامل البيئية و/أو الوراثية:

 تدخين السجائر.

 .1-نترلوكينتعدد أشكال مورثة اإل

 الضعف المناعي.

 السكري.

 تخلخل العظام.

 اإلصابة محصورة في النسج حول السنية. :اإلصابة حول السنية

السني على  يتم إجراء دراسات الختبار التأثير المحتمل للمرض حول مواقع اإلصابة األخرى:

 الصحة الجهازية والعالقة مع:

 التصلب العصيدي.

 ارتفاع الضغط.

 القلب التاجية.أمراض 

 المرض الوعائي الدماغي.

 األطفال منخفضي الوزن عند والدتهم.

 تأثيرات على السيطرة على السكري.
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 التهاب النسج حول السنية المزمن: المظاهر السريرية الرئيسة:

 يالحظ نموذجياً لدى البالغين.

ريه )األشكال الكريهة( وطعم كخر الفموي )رائحة الفم غير مؤلم ولكن قد يترافق مع النزف والبَ 

 (.21-17من 

 قد يكون كنتيجة اللتهاب اللثة المزمن.

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 السبر حول السني.

 التصوير الشعاعي.

 تتضمن األسباب األخرى للحركة السنية: التشخيص التفريقي:

 الرض.

 التنشوءات.

 طرابات المناعية.االض

 تحسين الصحة الفموية. العالج:

 التقليح والتلميع.

 التجريف في بعض األحيان.

 قد يتطلب إزالة جراحية لجدار الجيب وإزالة النسج المريضة.

 

 : التهاب نسج حول سنية مزمن, مبكر.17الشكل
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 : التهاب نسج حول سنية مزمن, مبكر.18الشكل

 

 

 

 

 متوسط.متقدم بشكل : التهاب نسج حول سنية مزمن, 19الشكل
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 : التهاب نسج حول سنية مزمن, متقدم.20الشكل

 

 

 

 : التهاب نسج حول سنية مزمن, متقدم.21الشكل

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Aggressive Periodontitisالتهاب النسج حول السنية الجائحي 

 يحدث عندما يؤدي االنتان لمرض حول سني يتطور بسرعة أكبر. التعريف:

ت ووسائط يبدو أن التغيرات الوراثية في المورثات ومنتجات المورثات للسيتوكينا األسباب:

, وكذلك التهابية/مخربة أخرى تشكل أساس البدء المبكر واألنواع الشديدة للمرض حول السني

 لتهاب نسج حول سنية مبكر.هناك متالزمات وراثية محددة تتضمن ا

دى حوالي ل (IL-IA +4845 and IL-IB +3954) 1-يظهر النمط الوراثي لإلنترلوكين

ويزيد , من معظم الدراسات على السكان القوقازيين واألمريكيين ذوي األصول اإلفريقية 30%

 مرات. 7من خطر المرض حول السني االلتهابي الشديد بحوالي 

ول حمرتبطة بالمرض  HLAلية لمستضدات الكريات البيضاء البشرية األنماط المصقد تكون 

رار تزيد من تك HLADRB1*1501-DQB1*0602السني. لوحظ أن األنماط الوراثية 

ويات التائية تجاه اإلصابة بالتهاب النسج حول السنية ذو البدء المبكر وترتبط باستجابة قوية للمفا

 .Porphyromonas gingivalis (Ag53p141-161)مستضد 

د الوراثي قد تكون آليات أخرى متعددة بعيدة عن استجابة الخاليا التائية مشمولة باالستعدا

 للمرض حول السني, ولكن على وجه التحديد:

( -αTNF)رم إلفا الوسائط الكيميائية مثل: اإلنترلوكينات, البروستاغالندينات, العامل المنخر للو

 .matrix metalloproteinases (MMPs)و 

 .IgGتنظيم استجابة أضداد الفئات الفرعية للـ 

ن الكريات البيضاء المعتدلة مفصصة النوى ضرورية لعملية البلعمة وقتل مجال واسع م

 العضويات بما فيها العوامل اإلمراضية حول السنية.

ون ويك قد يتطور التهاب نسج حول سنية على الرغم من السيطرة الجيدة على اللويحة وغيرها

 متعلقاً باضطراب مناعي مورث مثل:

  َدى األطفال.لع )قبل البلوغي( وهو حالة نادرة ُتشاهد التهاب النسج حول السنية الُمسر 

 ليدياً في التهاب النسج حول السنية الشبابي الموضع ويتميز بتدمير حول سني موضع, تق

ض جهازي السيئة أو مرمناطق األرحاء األولى والقواطع الدائمة بغياب الصحة الفموية 

 ظاهر.

 ص لدى التهاب النسج حول السنية الشبابي )تنكس النسج حول السنية( يشاهد بشكل خا

مثل  اإلناث, وقد يكون مرتبطاً بعيوب ثانوية في وظيفة العدالت وبعضويات دقيقة

Actinobacillus actinomycetemcomitans  والسخاميات

capnocytophaga. 

 الثامن  دانلوس النمط-وفيفر, متالزمة داون, متالزمة إيلرسل-ونمتالزمة بابيلtype 

VIII Ehlers-Danlos syndrome, تازا.ونقص الفسفا 

 اضطراب مناعي مكتسب كما في:

 .ًالداء السكري غير المضبوط جيدا 
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 .اضطرابات الكريات البيضاء بما فيها عيوب العدالت وقلة العدالت 

  المكتسب.اإليدز/ فيروس عوز المناعة 

 اإلصابة محصورة في النسج حول السنية. :حول السنيةاإلصابة 

 لمناعية.العيوب متكرر في حالة االيوجد إال إذا كان هناك إنتان  مواقع اإلصابة األخرى:

 و: المظاهر نفسها الموجودة في التهاب اللثة الحفافي المظاهر السريرية الرئيسة:

 تدمير سريع للعظم السنخي الداعم.

 (.24-22تشكل جيب عميق )األشكال 

 حركة سنية.

 هجرة سنية.

 .)رائحة الفم الكريهة( َبخر فموي

 يكون عن طريق التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

 ُيدعم التشخيص بالمظاهر الشعاعية.

 مجموعة متنوعة من االضطرابات المناعية. التشخيص التفريقي:

 الصحة الفموية. العالج:

 قليح وتسوية الجذور.الت

 جراحة حول سنية.

 مضادات جرثومية.

 

 : التهاب نسج حول سنية جائحي.22الشكل 
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 التهاب نسج حول سنية جائحي. :23الشكل 

 

 

 

 

 : التهاب نسج حول سنية جائحي.24الشكل 
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 Mouthbreathing Gingivitisالتهاب اللثة المسبب بالتنفس الفموي 

لمتنوعة التهاب لثة ضخامي )فرط تصنعي( مسبب بالتنفس الفموي. تتضمن العوامل ا التعريف:

 نسيج الغدي المتضخم.الربو, الحساسية, والالتي قد تسبب عادة التنفس الفموي:

 التنفس الفموي, خاصًة أثناء الليل. األسباب:

حة كلها مرتبطة ثناء الرافة العلوية أشالتنفس الفموي وزيادة المسافة بين الشفتين ونقص تغطية ال

 بمستويات أعلى من اللويحة وااللتهاب اللثوي.

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

 اليوجد. مواقع اإلصابة األخرى:

امية للفك لثة متضخمة, خاصة على السطح الشفوي للمنطقة األم المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.25,26لشكلين االعلوي )

 

 

 بالتنفس الفموي.: التهاب لثة مسبب 25الشكل 
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 : التهاب لثة مسبب بالتنفس الفموي.26الشكل 

 التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

 التهاب اللثة المزمن. التشخيص التفريقي:

 التليف اللثوي الوراثي.

 التهاب اللثة المحدث باألدوية.

 التهاب اللثة الحملي.

 الساركويد.

 داء كرون.

 ابيضاض الدم.

 الوّرام الحبيبي لفيغنر.

 الداء النشواني.

 اإلسقربوط.

 أدواء عديدات السكاريد المخاطية.

 الداء الشحمي المخاطي.

 حنجرة(االنتباه للطريق التنفسي األنفي )رأي أخصائي بأمراض األذن واألنف وال العالج:

 .جراحة في بعض األحيان
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 األمراض اللثوية من منشأ نوعي

 Granulomatousالتهاب اللثة الحبيبي )التهاب اللثة الورمي الحبيبي( 

Gingivitis 

-non المتجبنة انتباج لثوي, حيث يمكن مشاهدة الوذمة اللمفية واألورام الحبيبية غير التعريف:

caseating. 

يد الساركومن غير الواضح مكان انتشار اآلفات في طيف األمراض التالية داء كرون/ األسباب:

التهاب  الشفة الحساسية/االنتانات )والحاالت المتعلقة بها مثل متالزمة ميلكيرسون روزنتال و /

 الحبيبي(.

 بعض المرضى يطورون:

لعديد لردود فعل حبيبية )ورمية حبيبية( )وّرام حبيبي وجهي فموي( بسبب رد فعل معاكس  -

 من المواد المضافة لألطعمة مثل:

 .ألدهيدات القرفة 

 .البنزوات 

 Butylated hydroxyinosole 

 )غااّلت الدوديسيل )في السمن الصناعي 

 )منتول )في زيت النعنع الفلفلي 

 داء كرون بعد إحدى المرات -

 نادرة, قد تظهر على اللثة ضخامات حبيبية بلون بنفسجي. اإلصابة اللثوية:

 الشفتين أو الوجه. مواقع اإلصابة األخرى:

 بداية المرض في مرحلة الشباب. الرئيسة:المظاهر السريرية 

ى الشفة تتضمن التظاهرات األبكر انتباجات مفاجئة غير مؤلمة منتشرة أوعقيدية أحياناً عل

 )التهاب الشفة الحبيبي( والوجه.

 (.27,28ضخامات لثوية حبيبية )الشكلين 

 قد تشمل اإلصابة الخدين, الحنك واللسان.

 وانحناء المخاطية لتشكل:تتضمن اآلفات المخاطية ثخانة 

 "مظهر "الحجارة المرصوفة 

 بروزات مخاطية 

 قرحات خطية في الميزاب الدهليزي, مع كتل حبيبية محيطة بها عادًة.
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 : التهاب لثة حبيبي.27الشكل 

 

 

 

 

 : التهاب لثة حبيبي.28الشكل 
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 بـ: يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً  التشخيص:

 الفحص النسيجي المرضي.

 فحوصات لنفي داء كرون )تنظير, تصوير وفحص نسيجي مرضي للسبيل المعدي المعوي(.

فريسة فحوص لنفي الساركويد )تصوير الصدر, األنزيم المحول لألنجيوستين في مصل الدم, ت

 (.gallium scan الغاليوم

ضافة الستبعاد ردود الفعل على المواد الغذائية أو المواد الم Patch tests فحص الرقعة

 لألغذية.

 التهاب اللثة المزمن التشخيص التفريقي:

 التهاب اللثة التوسفي.

 الرض.

 التهاب الفم واللثة بالخاليا البالسمية وباألدوية.

 االنتانات مثاًل: التهاب الفم الحلئي األولي, داء المبيضات.

 .الطالوة الحمراء

 ساركوما كابوسي.

 .التهاب اللثة الضخامي

 .التليف اللثوي الوراثي

 .الحمل 

 .ابيضاض الدم

 .الوّرام الحبيبي لفيغنر

 .الداء النشواني

 .اإلسقربوط

 .أدواء عديدات السكاريد المخاطية

 .الداء الشحمي المخاطي

 تجنب العناصر الغذائية المثيرة للمرض. يينبغ العالج:

 يتضمن:تدبير دوائي 

 Clofazimineكلوفازيمين  -

 العوامل المضادة لاللتهاب الالستيروئيدية -

 الصادات الحيوية. -

 مضادات المالريا. -
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 مثبتات الخاليا البدينة. -

 حقن الستيروئيدات ضمن اآلفة. -

 

 "Geographic" Gingivitisالتهاب اللثة "الجغرافي" 

ليم, التهاب الفم التهاب اللسان المهاجر السالحمامى المهاجرة )التهاب الفم الجغرافي,  التعريف:

 البقعي المهاجر(.

 تصيب اللسان نموذجياً.

 وهي حالة التهابية سليمة غير مرتبطة بالحمامى المهاجرة الجلدية.

 من السكان. %2-1شائعة, وتصيب 

 غير معلومة. األسباب:

 به.هناك خلفية وراثية. من الممكن إيجاد تاريخ عائلي إيجابي لإلصابة 

ير )مستضدات الكريات البيضاء البشرية( مشكوك فيها, مع وجود تقارير تش HLAموجودات 

 .B15 and DR7للعالقة مع 

 (."المتغضن" اللسان المطويالعديد من المرضى لديهم لسان متشقق )

 بعض المرضى:

 .)لديهم حساسية تأتبية مثل حمى القش )حمى الكأل 

 ثل: الجبنة.تتعلق لديهم اآلفات بطعام محدد م 

 .تتعلق لديهم اآلفات بالضغط النفسي 

 .لديهم صدفية, بشكل أساسي الشكل البثري الشديد 

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 يصاب اللسان عادًة ولكن ليس في كل الحاالت. مواقع اإلصابة األخرى:

 -ة أحياناً وبحواف مرتفع-مناطق حمراء تشبه الخريطة مدورة  المظاهر السريرية الرئيسة:

 وذات حواف بيضاء.

 (.31-29نموذج اآلفة يتغير من يوم ليوم أو حتى خالل بضع ساعات )األشكال 

 قد يكون العرضي, أو قد يكون مؤلم.

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 ل الستبعاد فقر الدم والسكري.فحص دم وبو

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 : التهاب لثة جغرافي.29الشكل 

 

 

 : لسان جغرافي.30الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 : التهاب فم جغرافي.31الشكل 

 الحزاز المسطح. التشخيص التفريقي:

 داء المبيضات.

 التهاب اللسان الَعَوزي.

 الصداف )الصدفية( البثري المعمم.

 متالزمة رايتر.

 السفلس )الزهري(.

 التهاب القولون القرحي.

 .Acrodermatitis continua of Hallopeau التهاب جلد األطراف بحسب هالوبو

 .Larva migrans اليرقة المهاجرة

 تطمين المريض. العالج:

 الشديدة. قد ُتستخدم ستيروئيدات موضعية لدى المرضى ذوي الحاالت العرضية

 

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Developmental Disorders االضطرابات التطوريةالبحث الثالث 

 

 

 Torus Mandibularisأعران الفك السفلي 

لنسبة تورم أو تورمات عظمية سليمة العرضية ثنائية الجانب, تحدث لسانياً با التعريف:

 للضواحك السفلية. 

 تطورية. األسباب:

 تشاهد بشكل خاص لدى اآلسيويين وذوي البشرة السمراء.

 الالوظيفية.قد تكون مرتبطة بالعادات 

 Turner's (X,45)ُتشاهد بشكل أساسي لدى الذكور, وبشكل نادر في متالزمة تورنر 

syndrome. 

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

يء النمو كثيراً ماترتبط بالعرن الحنكي وهو تورم عظمي سليم بط مواقع اإلصابة األخرى:

 والعرضي ويظهر على الخط المتوسط لقبة الحنك.

وقف عن تورمات عظمية, تنمو ببطء, تظهر لدى اليافعين وتت السريرية الرئيسة:المظاهر 

 (.32النمو في آخر فترة المراهقة )الشكل 

 . تكون بصالبة العظم مع مخاطية طبيعية مغطية لها, العرضية وسليمة وبدون أي خطورة

 ـ:يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً ب التشخيص:

 فحص شعاعي.

 ستبعاد وجود أسنان غير بازغة.ا -عرن الفك السفلي  التشخيص التفريقي:

 بعاد وجود تنشوءات.است -العرن الحنكي 

 استئصالها أو إنقاص حجمها فقط إذا سببت مشاكل شديدة لألجهزة السنية. العالج:



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 : أعران الفك السفلي.32الشكل 

 

 للفك العلويأعران متعددة على الناتئ السنخي 

Multiple Exostoses of the Maxillary Alveolar Process 

 أعران متعددة على الناتئ السنخي للفك العلوي. التعريف:

 وراثية. األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 ية(.أحياناً تظهر تحت دمية لجسر )فرط تصنع عظمي تحت الدم مواقع اإلصابة األخرى:

لضواحك لأعران عظمية توجد بشكل نموذجي دهليزياً بالنسبة  ئيسة:المظاهر السريرية الر

 (.33,34واألرحاء العلوية )الشكلين 

 تظهر في فترة المراهقة.

 تنمو ببطء, وتتوقف عادًة عن النمو في آخر المراهقة.

 أغلبها العرضي, سليمة وبدون أي خطورة.

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 صورة شعاعية.

 ورم عظمي. التشخيص التفريقي:



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 تترك بدون عالج. العالج:

 

 Fibrous Tuberosityالحدبة الفكية الليفية 

 حدبة فكية ليفية. التعريف:

 مجهولة السبب. األسباب:

 غير شائعة. اإلصابة اللثوية:

 اليوجد. اإلصابة األخرى:مواقع 

نكي )األشكال حدبتين فكيتين متضخمتين بشكل رئيسي باالتجاه الح المظاهر السريرية الرئيسة:

35-37.) 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

 التليف اللثوي الوراثي. التشخيص التفريقي:

 األدوية.

 التنشوءات.

 .التهاب اللثة الحملي

 الساركويد.

 داء كرون.

 ابيضاض الدم.

 أحياناً جراحة. العالج:

 

 : أعران عظمية متعددة.33الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 : أعران عظمية متعددة.34الشكل 

 

 

 

 

 : حدبة فكية ليفية.35الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 : حدبة فكية ليفية.36الشكل 

 

 

 

 : حدبة فكية ليفية.37الشكل 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 المتأثرة باألدويةاألمراض واآلفات اللثوية البحث الرابع:  

Drug-Influenced Gingival Lesions and Diseases 

 الضخامة اللثوية الناجمة عن الفينيتوئين

 Gingival Enlargement Due to Phenytoin 

 انتباج لثوي كاستجابة الستخدام الفينيتوئين. التعريف:

 اآللية الدقيقة غير معروفة. األسباب:

 اللثوية و: هناك عالقة بين شدة الضخامة

 االلتهاب.

 كمية اللويحة.

 تراكم القلح.

 عمق الجيوب.

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

 قد تكون مرتبطة بفرط األشعار. مواقع اإلصابة األخرى:

 (. تكون بشكل مميز:38,39ضخامة لثوية )الشكلين  المظاهر السريرية الرئيسة:

 شاهد:)خشن( مع ميل نسبي للنزف. تُ قاسية, غير مؤلمة, شاحبة, خشنة مع مظهر مرقط غليظ 

 بشكل أساسي على الحليمات اللثوية.

 على اللثة الشفوية والدهليزية أكثر من اللثة الحنكية واللسانية.

 شاهد في المناطق الدرداء.التُ 

 أشهر من العالج. 3-2تبدأ بعد 

 ة.السيئ تصل إلى ذروتها بعد حوالي سنة من استخدام الدواء, وتتفاقم بالصحة الفموية



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 ضخامة لثوية ناجمة عن الفينيتوئين.: 38الشكل 

 

 

 

 

 : ضخامة لثوية ناجمة عن الفينيتوئين.39الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

 التهاب اللثة المزمن. التشخيص التفريقي:

 التهاب اللثة الضخامي )فرط التصنعي(.

 الوراثي.التليف اللثوي 

 األدوية.

 التهاب اللثة الحملي.

 الساركويد.

 داء كرون.

 ابيضاض الدم.

 الوّرام الحبيبي لفيغنر.

 الداء النشواني.

 األسقربوط.

 أدواء عديد السكاريد المخاطية.

 الداء المخاطي الشحمي.

 استشارة الطبيب لتغيير الدواء أو تقليل الجرعة. العالج:

 تحسين الصحة الفموية.

 طلب جراحة لثوية.قد تت

 

 الضخامة اللثوية الناجمة عن حاصرات قنوات الكالسيوم

Gingival Enlargement Due to Calcium Channel Blockers 

 االنتباج اللثوي كاستجابة لحاصرات قنوات الكالسيوم. التعريف:

 نحاصرات قنوات الكالسيوم خاصًة ثنائيات الهيدروبيريدين مثل النيفيدبي األسباب:

nifedipine  ُلك ستخدم كخافضات للضغط, والتي قد تسبب فرط تصنع لثوي مشابه لذوالتي ت

 المسبب بالفينيتوئين.

 اآللية الدقيقة غير معروفة.

مع ميل  نموذجياً, تصيب الحليمات اللثوية والتي تصبح حمراء ومنتفخة اإلصابة اللثوية:

 للنزف.

 نية(.لشعراافرط األشعار ) مواقع اإلصابة األخرى:



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 : ضخامة لثوية ناجمة عن النيفدبين.40الشكل 

 

 

 

 : ضخامة لثوية ناجمة عن النيفدبين.41الشكل 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 : ضخامة لثوية ناجمة عن النيفدبين.42الشكل 

, تكون غير التغيرات تحدث ببطء عادًة خالل أسابيع وليس أيام المظاهر السريرية الرئيسة:

 مؤلمة عادًة وتتفاقم بالصحة الفموية السيئة.

 تبدأ بين األسنان وخاصًة شفوياً.

 (.42-40)األشكال تكون الحليمات قاسية وشاحبة ومتضخمة لتشكل ميازيب عمودية كاذبة 

 اهر السريرية.يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظ التشخيص:

 التهاب اللثة المزمن. التشخيص التفريقي:

 التهاب اللثة الضخامي )فرط التصنعي(.

 التليف اللثوي الوراثي.

 األدوية.

 التهاب اللثة الحملي.

 الساركويد.

 داء كرون.

 ابيضاض الدم.

 الوّرام الحبيبي لفيغنر.

 الداء النشواني.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 األسقربوط.

 أدواء عديد السكاريد المخاطية.

 الداء المخاطي الشحمي.

 استشارة الطبيب لتغيير الدواء أو تقليل الجرعة. العالج:

 تحسين الصحة الفموية.

 قد تتطلب جراحة لثوية.

 

 الصخامة الدوائية الناجمة عن السيكلوسبورين

Gingival Enlargement Due to Ciclosporin 

 تورم لثوي كاستجابة الستخدام السيكلوسبورين. التعريف:

 اآللية الدقيقة غير معروفة. ألسباب:ا

 وتتفاقم عادًة بالصحة الفموية السيئة.

د تحدث السيكلوسبورين وهو مثبط مناعي, قد يسبب انتباج لثوي ولكن ق اإلصابة اللثوية:

 الضخامة فقط لدى ثلث المرضى, وأكثر شيوعاً لدى األطفال.

 فرط األشعار. مواقع اإلصابة األخرى:

عيد ذلك بفرط التصنع المحدث بالسيكلوسبورين يشابه إلى حد  السريرية الرئيسة:المظاهر 

 المحدث بالفينيتوئين.

 ُتشاهد بشكل رئيسي في المنطقة األمامية والشفوية.

 .تتفاقم بالصحة الفموية السيئة, وتتفاقم إذا ما تزامنت مع أخذ المريض للنيفدبين

 ستخدم.يبدو أنها غير متعلقة بجرعة الدواء الم

 (.47-43تكون الحليمات قاسية وشاحبة ومتضخمة لتشكل ميازيب عمودية كاذبة )األشكال 

 بشكل غير مؤلم عادًة. و -الل أسابيع وليس أيامخ-تحدث التغيرات ببطء 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

 التهاب اللثة المزمن. التشخيص التفريقي:

 اللثة الضخامي )فرط التصنعي(.التهاب 

 التليف اللثوي الوراثي.

 األدوية.

 التهاب اللثة الحملي.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 الساركويد.

 داء كرون.

 ابيضاض الدم.

 الوّرام الحبيبي لفيغنر.

 الداء النشواني.

 األسقربوط.

 أدواء عديد السكاريد المخاطية.

 الداء المخاطي الشحمي.

 

 

 السيكلوسبورين.: ضخامة لثوية ناجمة عن 43الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 : ضخامة لثوية ناجمة عن السيكلوسبورين.44الشكل 

 

 

 

 

 : ضخامة لثوية ناجمة عن السيكلوسبورين.45الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 : ضخامة لثوية ناجمة عن السيكلوسبورين.46الشكل 

 

 

 

 

 : ضخامة لثوية ناجمة عن السيكلوسبورين.47الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 تقليل الجرعة.استشارة الطبيب لتغيير الدواء أو  العالج:

 تحسين الصحة الفموية.

 قد تتطلب جراحة لثوية.

 

 التهاب اللثة بالخاليا البالزمية )كثرة البالزماويات حول الفتحات مجهولة السبب(

Plasma Cell Gingivitis (Idiopathic Circumoriflcial Plasmacytosis) 

ي نادر, فعل العرضي حمامي ووذم( هو رد PCGالتهاب اللثة بالخاليا البالزمية ) التعريف:

 الحظ على اللثة الملتصقة.تجاه مواد متعددة ويُ 

 المواد المضافة للعلكة مثل: األسباب:

 .Cinnamonaldehyde ألدهيد القرفة

 .Cinnamon oil زيت القرفة

 .Dichlorophene ديكلوروفين

 .Hexylresorcinol هيكسيل ريزورسينول

 . النعناع

 غير شائعة. اإلصابة اللثوية:

د أيضاً قد يصيب وبشكل نادر مواقع فموية وبلعومية أخرى, ويوج مواقع اإلصابة األخرى:

للثة آفات ذات مظهر سريري مشابه على المخاطية التناسلية لألشخاص المصابين بالتهاب ا

 بالخاليا البالزمية.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 : التهاب اللثة بالخاليا البالزمية.48الشكل 

 

 

 

 

 التهاب اللثة بالخاليا البالزمية.: 49الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 : التهاب اللثة بالخاليا البالزمية.50الشكل 

 

 

 

 : التهاب اللثة بالخاليا البالزمية.51الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

حمراء محددة  التهاب اللثة بالخاليا البالزمية عبارة عن منطقة المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.51-48بوضوح على اللثة الملتصقة )األشكال 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: خيص:التش

 الحظ خاليا بالسمية كثيرة في النسيج الضام تحت ظهارة رقيقة.فحص نسيجي مرضي, يُ 

 التهاب اللثة المزمن. التشخيص التفريقي:

 التهاب اللثة الضخامي )فرط التصنعي(.

 التليف اللثوي الوراثي.

 األدوية.

 اللثة الحملي. التهاب

 الساركويد.

 داء كرون.

 ابيضاض الدم.

 الوّرام الحبيبي لفيغنر.

 الداء النشواني.

 األسقربوط.

 أدواء عديد السكاريد المخاطية.

 الداء المخاطي الشحمي.

 .ستيروئيدات قشرية العالج:

 

 Allergic Gingivitisالتهاب اللثة التحسسي 

 رد فعل وذمي وحمامي غير شائع تجاه مواد متعددة. التعريف:

ن مكونات العطور والبخاخات والكريمات والمضامض الفموية ومنظفات األسنا األسباب:

 والمواد المنعشة للَنَفس:

- Furocoumarin 

 زيت البرغموت )مالحظة للمترجم: فاكهة حمضية تشبه اإلجاص(. -

 األوجينول. -

 أخرى. -

 األخرى المسببة للحساسية:طيف واسع من المواد 

 األطعمة والمواد المضافة لها. -



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 المنتجات الطبيعية. -

 المواد المضافة للعلكة. -

 المواد السنية. -

 منتجات المطاط مثل الحاجز المطاطي السني أو مواد الطبع المطاطية. -

 مواد الطبع ذات األساس السيليكوني. -

 األوجينول وزيوت عطرية أخرى. -

 الزئبق. -

 النيكل. -

 البيريليوم. -

 مكونات الراتنج اإلكريلي. -

 مكونات راتنج إيبوكسي. -

 األدوية. -

 غير شائعة. اإلصابة اللثوية:

 متعددة. مواقع اإلصابة األخرى:

 (.54-52لثة حمراء متوذمة )األشكال  المظاهر السريرية الرئيسة:

ذ يص أخيوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, يتطلب التشخ التشخيص:

 موية.التاريخ الطبي بشكل دقيق مع التركيز على استخدام المريض للعلكة أو األدوية الف

 فحص الرقعة على الجلد سلبي عادًة.

 .التهاب اللثة المزمن التشخيص التفريقي:

 التهاب اللثة التوسفي.

 الرض.

 األدوية.

 االنتانات مثاًل: التهاب الفم الحلئي األولي, داء المبيضات.

 األورام الحبيبية مثالً: داء كرون, الوّرام الحبيبي الوجهي الفموي, الساركويد.

 الطالوة الحمراء.

 ساركوما كابوسي.

 التوقف عن استخدام العامل المثير للحساسية. العالج:

 أحياناً. ستيروئيدات قشرية

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 .hydroxyurea : آفة محدثة باألدوية ناجمة عن الهيدروكسي يوريا52الشكل 

 

 

 

لدموية )مالحظة للمترجم: ا sanguinaria : آفة محدثة باألدوية ناجمة عن الدموية53الشكل 

 وتستعمل كدواء مزيل لالحتقان(.نبات من الفصيلة الخشخاشية ذات جذر وسائل أحمر 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 : آفة محدثة باألدوية ناجمة عن الدموية.54الشكل 

 التصبغ ترسبات المعادن الثقيلة واألسباب األخرى لفرط

Heavy Metal Deposition and Other Causes of Hyperpigmentation 

 خرى.فرط التصبغ المحدث بواسطة العادات, األدوية أو المواد الكيميائية األ التعريف:

  األسباب:

 )بذور التنبول )الفوفل Betel (Areca) nut ن م. مالحظة للمترجم: الفوفل جنس شجر

 النخليات.

 .التدخين 

  :األدوية 

 فينيتوئين. -

 مضادات المالريا. -

 .ACTHالهرمون الموجه لقشر الكظر  -

 )مالحظة للمترجم: دواء مضاد للمتفطرات(. Clofazimineكلوفازيمين  -

 حبوب منع الحمل. -

)مالحظة للمترجم: دواء مضاد للفيروسات يستخدم في  Zidovudineزيدوفودين  -

 عالج فيروس اإليدز(.

 )مالحظة للمترجم:مضاد فطري(. Ketoconazoleكيتوكونازول  -

 )مالحظة للمترجم: دواء سام للخاليا(. Busulphanبوسلفان  -

 مينوسكلين. -

 )دواء نفسي(. Phenothiazinesفينوثيازين  -
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 :نادراً المعادن الثقيلة 

 األملغم. -

 الزرنيخ. -

 البزموت. -

 النحاس. -

 الذهب. -

 الرصاص. -

 الزئبق. -

 البالتينيوم. -

 الفضة. -

 الزنك. -

سبب الفضة بيكون تصبغ اللثة المجاور للتيجان أو المواد المرممة السنية األخرى بشكل رئيسي 

 والكبريت والسيلينيوم.

 هناك حاالت نادرة من التسمم ناجمة عن استخدام البالتينيوم في عالج السرطان.

 ياً.العديد من المعادن التي كانت سبباً للتصبغ سابقاً, لم تعد تستخدم للمعالجة حال

ض مازلنا نشاهد في بعض األحيان حاالت من التسمم بالمعادن الثقيلة ناجمة عن التعر

 الصناعي.

ب حدوث أشكال كبريتات المعادن الناجمة عن نشاط العضويات الدقيقة في اللويحة والتي تسب

 التصبغ.

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 أي منطقة فموية. مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد, األظافر أو مواقع أخرى.أحياناً 

زرق أو أ)أحياناً يسمى خط بورتون(: خط أسود أو فرط تصبغ  المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.57-55بني بشكل أساسي على حافة اللثة وخاصًة في المناطق المصابة بااللتهاب )األشكال 

 في بعض األحيان قد يسبب التسمم بالمعادن الثقيلة فقدان األسنان.

 في حاالت نادرة قد يسبب الكوبالت وّرام حبيبي وجهي فموي.

 لدى المدخنين ومستخدمي التنبول يكون هناك فرط تصبغ مخاطي بقعي وتصبغ لألسنان.

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 الفحص النسيجي المرضي في بعض الحاالت.

 جسم أجنبي. يداً عندما يكون فرط التصبغ مسبباً باألملغم أو الغرافيت أوقد يكون التصوير مف

 قد تكون الصور الضوئية العادية مفيدة من أجل المقارنة الحقاً.
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 : آفات لثوية محدثة باألدوية ناجمة عن البزموت.55الشكل 

 

 

 

 : آفات لثوية محدثة باألدوية ناجمة عن الرصاص.56الشكل 
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 بغ ناجم عن بذور التنبول.: تص57الشكل 

 

 التصبغات العرقية. التشخيص التفريقي:

 التخريش الموضعي مثالً التدخين.

 وشم األملغم.

 الوحمات.

 البقعة الميالنية.

 .الورم القيتاميني الخبيث )الميالنوما(

 ساركوما كابوسي.

 األدوية مثل مضادات المالريا.

 داء أديسون.

 إزالة السبب. العالج:

 تسمم بالمعادن الثقيلة. عالج أي

 تطمين المريض.
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 Abscesses and Fistulasالخراجات والنواسير البحث الخامس: 

 

 Gingival Abscessالخراج اللثوي 

 خراج ضمن اللثة. التعريف:

لمرممة بسبب جسم أجنبي عادًة مثل الخيط السني أو جزيئات الطعام أو المواد ا األسباب:

 السنية.

 نادرة. ة:اإلصابة اللثوي

 (.58ألم, وذمة وحمامى )الشكل  المظاهر السريرية الرئيسة:

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

 خراج حول سني. التشخيص التفريقي:

 خراج حول ذروي.

 التصريف. العالج:

 

 

 : خراج لثوي.58الشكل 
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 : خراج حول سني.59الشكل 

 

 

 

 

 خراج حول سني.: 60الشكل 
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 : خراج حول سني.61الشكل 

 

 Periodontal Abscessالخراج حول السني 

 خراج نشأ في جيب حول سني. التعريف:

 زمن.ميشاهد بشكل حصري تقريباً لدى المرضى المصابين بالتهاب نسج حول سنية  األسباب:

 يتشكل الخراج.حيث اليمكن لبقايا الطعام أو القيح الخروج بسهولة من الجيب لذلك 

 قد يحدث بعد إندخال لجسم أجنبي.

 قد يكون وبشكل نادر متعلقاً بقناة سنية جانبية لسن غير حية.

 غير شائعة. اإلصابة اللثوية:

 اليوجد. مواقع اإلصابة األخرى:

 تتظاهر الخراجات حول السنية الجانبية عادًة بـ: المظاهر السريرية الرئيسة:

 ألم.

 انتباج.

الذروي  التصريف إما عبر الجيب أو خدياً ولكن باالتجاه التاجي أكثر من الخراج حوليكون 

 (.61-59)األشكال 
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 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 التصوير.

 خراج لثوي. التشخيص التفريقي:

 خراج حول ذروي.

 تنشوء.

 التأسيس للتصريف, بالتجريف عادًة. العالج:

 

 Pericoronal Abscessالخراج حول التاجي 

 سفلية.خراج في المنطقة حول التاجية لسن منطمرة, نموذجياً للرحى الثالثة ال التعريف:

 الرض. األسباب:

 تجمع اللويحة.

 التهاب اللثة التنخري.

 جسم أجنبي مثل الطعام.

 الدم أو داء وحيدات النوى االنتاني.اعتالل مناعي كما في ابيضاض 

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 اليوجد. مواقع اإلصابة األخرى:

 ( حمامى وضزز.62ألم, انتباج )الشكل المظاهر السريرية الرئيسة:

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

 خراج حول سني. التشخيص التفريقي:

 خراج حول ذروي.

 التصريف. لعالج:ا

 مضادات جرثومية.

 عالج جراحي لألسنان البازغة جزئياً.
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 : خراج حول التاج.62الشكل 

 

 Tooth Abscessالخراج السني 

 خراج حول ذروة سن غير حية. التعريف:

يتعرض  النخور السنية غير المعالجة يمكن أن تتقدم عبر العاج إلى اللب والذي األسباب:

حينها قد ينتشر ولبي( مسبباً ألماً شديداً مستمراً )ألم سني(. ثم يتموت اللب لاللتهاب )التهاب 

ول حااللتهاب حول ذروة السن )التهاب النسج حول الذروية( مسبباً حدوث خراج )الخراج 

 الذروي أو السني(.

 أحياناً يتشكل الخراج السني من:

 رض.للب متموت في سن تعرضت  -

 جسم أجنبي. -

 ات, داء النوكارديactinomycosis اعتيادية مثل داء الشعيات انتانات فموية غير -

nocardiosis  أو الداء العنقودي botryomycosis. 

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

 اليوجد. مواقع اإلصابة األخرى:

 تتظاهر معظم الخراجات بـ: المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.63,64ألم وانتباج )الشكلين 

 و/أو ضخامة العقد اللمفية الرقبية.في بعض األحيان حمى 
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ن قد معظم الخراجات تتصرف ضمن الفم على اللثة من الناحية الخدية ولكن في بعض األحيا

كان )األشكال يتصرف حنكياً أو لسانياً أو في منطقة الذقن أو المنطقة تحت الذقنية أو في أي م

65-67.) 

 هر السريرية, مدعوماً بـ:يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظا التشخيص:

 اختبارات الحيوية.

 التصوير الشعاعي.

 خراج حول سني. التشخيص التفريقي:

 نادراً, نقائل سرطانية.

و عبر أتتصرف الخراجات السنية عند قلع السن, أو بواسطة إجراء شق ثم التصريف  العالج:

 قناة السن )معالجة لبية(.

 الجرثومية.قد يستطب استخدام المضادات 

 

 

 

 : خراج حول ذروي.63الشكل 
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 : خراج حول ذروي.64الشكل 

 

 

 

 

 : ناسور.65الشكل 
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 : ناسور.66الشكل 

 

 

 

 

 : ناسور مع تصبغ.67الشكل 
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 Oroantral Fistulaالناسور الفموي الجيبي )الفموي الغاري( 

سور الناسور هو سبيل غير تشريحي مبطن ببشرة تصل بين سطحين بشرويين. النا التعريف:

ن ( يكون بين الفم )مبطن ببشرة حرشفية( وجيب الفك العلوي )مبطOAFالفموي الجيبي )

 بظهارة عمودية مهدبة مع غدد مخاطية: البشرة التنفسية(.

خطر  داألسنان ولذلك يزدايقترب أكثر من عندما يتضخم الجيب الفكي مع النمو  األسباب:

ر ضمن عند إزالة سن علوية أو دفع لسن أو لجذأكثر عند البالغين تشكل ناسور فموي جيبي 

 .الجيب

و ينجم الناسور الفموي الجيبي في معظم الحاالت عن قلع سن علوية, خاصًة األرحاء أ

 الضواحك القريبة من الجيب الفكي.

ة إلى عدة تنكسر الحدبة الفكية, خاصًة عندما تكون ملتصقهناك ميل لتشكل ناسور كبير عندما 

 أسنان.

ن هناك ميل لتشكل ناسور فموي جيبي دائم عند دفع جذر رحى علوية بشكل غير مقصود ضم

 الجيب الفكي أو عند قلع رحى.

 

 : ناسور فموي جيبي.68الشكل 

بقي ضاحك علوي مت إحدى الحاالت التي تملك ميل كبير لتشكيل ناسور هي عند قلع رحى أو

ن األمام )أي قلعت األسنان المجاورة سابقاً( حيث تكون جذوره محاطة بالجيب الفكي ملوحده 

 والخلف.

يوعاً األكثر شقد تندفع جذور أي ضاحك أو رحى علوية إلى الجيب الفكي ولكن السن الكامل 

 لالندفاع إلى الجيب هو الرحى الثالثة العلوية غير البازغة.
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ولى أو أآخر, تتشكل في كثير من األحيان نواسير فموية جيبية صغيرة عند قلع رحى من جانب 

 ثانية.

أو الجراحة  نادراً, قد يؤدي الرض الوجهي أو التنشوءات أو التهاب العظم والنقي للفك العلوي

 على الفك العلوي لتشكل ناسور.

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

لجيبي ااألعراض والعالمات الناجمة عن الناسور  قد تتشكل المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.68الفموي مباشرًة بعد قلع السن أو قد تأخذ بضعة أسابيع لتظهر )الشكل 

 في الفترة القريبة بعد القلع, قد يحدث نزف أنفي في الجهة نفسها )رعاف(.

سيل هذه م تالعرض األكثر شيوعاً ارتداد السوائل من الفم إلى األنف عندما يشرب المريض, ث

 السوائل من األنف.

 ها.بعد مضي فترة أي عند تطور التهاب الجيب, قد يظهر سيالن أنفي مزعج في الجهة نفس

اهدة يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. يمكن أحياناً مش التشخيص:

شاهدتها يمكن مالناسور الجيبي الفموي الواضح ضمن الفم ولكن إذا كان هناك فتحة صغيرة فال

 غالباً.

إحدى طرق فحص تشكل الناسور تكون عبر وضع ضمادة قطنية صغيرة في المنطقة, ثم 

لقطنة االطلب من المريض إغالق أنفه ومحاولة النفخ عبره. سوف تسبب هذه العملية اندفاع 

ُيظهر  , قدإذا فشلت هذه الطريقة خارج الناسور وتشكل فقاعات هوائية ضمن الفم عبر الناسور.

ن عند السبر اللطيف بواسطة مسبر كليل مثل موسع األقنية الدمعية وجود هكذا ناسور, ولك

دون  الشك بتشكل الناسور حديثاً, من األفضل اإلفتراض بتشكل الناسور والقيام بإصالحه

 اللجوء لهكذا اختبار.

اطية متدلية ارة عن مخقد يالحظ أحياناً انتباج أحمر في منطقة الناسور الجيبي الفموي يكون عب

 من الجيب أو أحياناً بوليب جيبي متدلي أو كيس مخاطي.

بر كليل سيدفع قد ُيغلَق ناسور كبير نسبياً بشكل مؤقت بواسطة مخاطية جيبية متدلية. السبر بمس

 النسج المتدلية وُيظهر الجيب الواضح.

ناسور بضى الذين أصيبوا قد تتطور الحقاً أعراض التهاب الجيب, ولكن لدى حوالي ربع المر

خاصًة التوجد أي أعراض حيث يكون الناسور صغيراً ويغلق بواسطة المخاطية المحيطة به, و

 إذا كان ضمن الميزاب الدهليزي حيث قد يتوضع الخد فوقه.

 ناسور فموي أنفي. التشخيص التفريقي:

 .تعتمد المعالجة على سرعة تشخيص تشكل الناسور الجيبي الفموي العالج:

ب إذا تم وضع التشخيص حالما تشكل الناسور, مع عدم دفع السن أو جذر السن إلى الجي

رفع شريحة ارسين ذوي الخبرة بمون اإلجراء للمكفالمعالجة الفورية تكون بإغالق سنخ السن. ي

 السنخ. خدية وجرها لفوق الناسور. الممارسون األقل خبرة ينبغي ببساطة أن يقوموا بخياطة
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شفاء  عطى المريض معالجة وقائية ضد التهاب الجيب الفكي والذي سوف يؤخرأن يُ كذلك يجب 

 الناسور, والتي هي:

 يجب أن يتجنب المريض النفخ عبر أنفه.

, قطرة co-trimoxazoleو كوتريموكسازول  erythromycinالصادات مثل أريترومايسين 

 xylometazolineيتازولين أو هيدروكلورايد زايلوم ephedrine 0.5% أنفية )إيفيدرين 

hydrochloride 0.1% ) 

والي ويتألف مالحظة للمترجم: كوتريموكسازول: دواء يستخدم لمعالجة اإلنتانات بالجراثيم واأل

 .trimethoprimمع  sulfamethoxazoleمن 

تطب ولكن ُتسساعة بعد قلع السن يمكن إصالح الناسور عبر شريحة دهليزية مزاحة  48حتى 

 المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية.أيضاً 
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 Physical Lesionsاآلفات الفيزيائية البحث السادس: 

 

 

 Self-Inflicted Injuryاألذيات الذاتية 

 تفريش األسنان الساحج.

 العض على العيدان.

 الجروح المحدثة ذاتياً.

 الوشوم.

فريش أفقي قوي ناجمة عن تفريش األسنان الساحج, بعد تأغلب األذيات الفيزيائية للثة  األسباب:

 عادًة.

 األطفال قد يؤذون لثتهم بواسطة أصابعهم.

 .قد يحدث انحسار لثوي ناجم عن الحلي الفموية مثل المسامير التي توضع على اللسان

 قد تشاهد أذيات لثوية في الحاالت التالية:

 تعلم.النقص القدرة على  -

 Lesch-Nyhanنيهان -متالزمة ليش -

 المتالزمات التي تتضمن عدم الشعور باأللم: -

 .الالمباالة الخلقية باأللم 

 داي -متالزمة رايليRiley Day 

 غير شائعة. اإلصابة اللثوية:

 اليوجد. مواقع اإلصابة األخرى:

صول إليها عادًة أذية على الحافة اللثوية أو مناطق أخرى يمكن الو المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.73-69بواسطة اليد التي يستخدمها المريض )األشكال 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

 التنشوءات.التشخيص التفريقي:

 قرحة قالعية.

 أمراض جهازية:

 انتانات.

 أمراض دموية.

 معدية معوية.أمراض 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 أمراض جلدية.

 األدوية.

 معالجة نفسية. العالج:

 جبائر واقية.

 

 : رض لثوي: تفريش األسنان.69الشكل 

 

 : رض لثوي: تفريش األسنان.70الشكل 
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 : رض لثوي: فرط تصنع ناجم عن تفريش األسنان.71الشكل 

 

 

 

 

 : رض لثوي: من ظفر اإلصبع.72الشكل 
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 ن ظفر اإلصبع.: رض لثوي: م73الشكل 
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 Chemical Lesionsاآلفات الكيميائية البحث السابع: 

 

ية أو آفات تتظاهر اآلفات المحدثة بالمواد الكيميائية غالباً على شكل حروق مخاط التعريف:

 بيضاء.

 األسباب:

 األدوية:

 أقراص مسكنات األلم. -

 فرك الكوكائين بشكل مقصود على اللثة أو الدهليز. -

 قد يسبب حدوث تقرح. Pancreatinالبنكرياتين  -

 المضامض الفموية:

 كلورهيكسيدين. -

 أخرى وخاصة الغسوالت الحاوية على الكحول. -

 اإلجراءات السنية:

 الحموض )الكرومية, الفوسفورية, تريكلوروأسيتيك(. -

 الراتنج ذاتي التصلب خاصًة راتنجات اإليبوكسي. -

 المنتجات الطبيعية:

 بما فيها التبغ الالدخاني.منتجات التبغ  -

 قان(.الدموية )مالحظة للمترجم: نبات من الفصيلة الخشخاشية يستخدم كمزيل لالحت -

 جوز الفوفل. -

ى المنزلي. ) مالحظة للمترجم: من النباتات المنزلية وتسم Dieffenbachiaنبات  -

 بالعربية أذن الفيل(.

ضادات معتبر هذا اإلنزيم من إنزيم البروميالئين في األناناس )مالحظة للمترجم: ي -

شكل خاطئ بمضادات الوذمة فهي أو مايعرف ب -اإللتهاب اإلنزيمية الحالة للوذمة 

والها تعمل على حل البروتينات والمفرزات المرضية بعد تشكل الوذمة أي تسرع من ز

 (.اء تجارية متنوعةسمأهو موجود في سورية تحت و -والتمنع حدوثها

 أخرى.

 نادرة. اللثوية:اإلصابة 

 متكررة. مواقع اإلصابة األخرى:

 (.80-74حروق مخاطية أو آفات بيضاء )األشكال  المظاهر السريرية الرئيسة:

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:
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 المادة البيضاء. التشخيص التفريقي:

 التقرن.

 السرطان البشروي.

 طالوة المبيضات(.داء المبيضات )السالق: 

 الطالوة المشعرة(.)بار -فيروس أبشتاين

 الزهري )رقعة المخاطية الزهية, وتقرن المخاطية الزهري(.

 الحزاز المنبسط.

 الذئبة الحمامية.

 إزالة العامل المؤذي. العالج:

 

 

 

 ن الغسوالت الفموية.م -: حرق مخاطي: كيميائي 74الشكل 
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 من األسبرين. -كيميائي  حرق مخاطي: :75الشكل 

 

 

 

 

 جيني.اء األكسمن الم -كيميائي  حرق مخاطي: :76الشكل 
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 ن حمض تريكلوروأسيتيك.م -كيميائي  حرق مخاطي: :77الشكل 

 

 

 

 

 من الكحول. -كيميائي  حرق مخاطي: :78الشكل 
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 من اليود. -كيميائي  حرق مخاطي: :79الشكل 

 

 

 

 

 ن المونوميرات اإلكريلية.م -كيميائي  حرق مخاطي: :80الشكل 
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 Thermal Lesionsاآلفات الحرارية البحث الثامن: 

 تتظاهر اآلفات الحرارية عادًة على شكل حروق مخاطية أو آفات بيضاء. التعريف:

 األطعمة الساخنة. األسباب:

 أدوات ساخنة )عادًة القبضة السنية أو كالبات القلع(.

 الحروق الحرارية.

 بالتبريد. الجراحة

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

مى حنك تشاهد بشكل خاص على الحنك واللسان, ومن األمثلة مايس مواقع اإلصابة األخرى:

 .pizzapalate البيتزا

لمترجم: لمالحظة  (.81آفات بيضاء, نفاطات أو قرحات )الشكل  المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.األصلية, لذلك لم أتمكن من إدراجه هناغير موجود بالنسخة اإللكترونية  81الشكل 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

 المادة البيضاء. التشخيص التفريقي:

 الحروق.

 التقرن.

 السرطان البشروي.

 داء المبيضات )السالق: طالوة المبيضات(.

 الطالوة المشعرة(.)بار -فيروس أبشتاين

 المخاطية الزهية, وتقرن المخاطية الزهري(.الزهري )رقعة 

 الحزاز المنبسط.

 الذئبة الحمامية.

 إزالة العامل المسبب. العالج:

 عناية داعمة.
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 Lesions Due to Radiationاآلفات المسببة باإلشعاع البحث التاسع: 

 

 

 Mucositisالتهاب المخاطية 

اطية وقد حروق والتهاب المخ دائمتسبب المعالجة الشعاعية التي تشمل الفم بشكل  التعريف:

 تسبب حدوث جفاف فموي إذا ما شملت الغدد اللعابية.

 اإلشعاع المؤين. األسباب:

 غير شائعة. اإلصابة اللثوية:

 قد يسبب اإلشعاع أيضاً: مواقع اإلصابة األخرى:

 اء المبيضات.د -السنية جفاف الفم والذي يؤهب لحدوث: النخور 

 تنخر العظم الشعاعي.

 تندب الحق يليه ظهور أوعية شعرية متوسعة.

 فقدان حس التذوق.

الفموي  ن الحق لألورام: على سبيل المثال تؤهب المعالجة الشعاعية لتنشوءات البلعومتكوّ 

 لحدوث تنشوءات الحقة في الغدد اللعابية.

 (.83-82امى منتشرة )الشكلين تقرح وحم المظاهر السريرية الرئيسة:

ة, تزداد كل المشعرات اللثوية بعد المعالجة الشعاعية مثل مشعر النزف, مشعر اللويح

 واالنحسار الثوي.

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

 الحروق. التشخيص التفريقي:

 الحزاز المسطح.

 التهاب لثة التهابي.

 توسفي.التهاب لثة 

 داء المبيضات, التهاب الفم واللثة الحلئي.

 األورام الحبيبية مثالً: داء كرون, وّرام حبيبي وجهي فموي والساركويد.

 اليوجد عالج نوعي. العالج:

 توفرة.يعتبر مص قطع الجليد مريحاً مثله مثل العديد من األدوية والغسوالت الفموية الم

 مسكنات.
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 إشعاع.: حرق مخاطي: 82الشكل 

 

 

 

 

 : حرق مخاطي: التهاب مخاطية شعاعي.83الشكل 
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 Osteoradionecrosisتنخر العظم الشعاعي 

 تنخر وإنتان للعظم في فك تعرض سابقاً لإلشعاع. التعريف:

ث تنخر قد تؤهب المعالجة الشعاعية التي تشمل الفكين وخاصة الفك السفلي لحدو األسباب:

 العظم الشعاعي.

التوعية  Endarteritis obliterans بطانة الشريان الُمِسّد )الذي يسد الشريان(نقص التهاب يُ 

 الدموية للعظم مؤهباً لحدوث تنخر العظم الشعاعي.

 نتان.ايكون الرض هو العامل المحرض غالباً مثل قلع سن أو 

لكن وكان تنخر العظم الشعاعي اختالط شائع للمعالجة الشعاعية لسرطانات الرأس والعنق 

 التقنيات الحديثة أنقصت من خطره بشكل واضح.

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 

 : تنخر العظم الشعاعي.84الشكل 

 قد تسبب إصابة العضالت حدوث الضزز. مواقع اإلصابة األخرى:

 قد تشمل اإلصابة السن اآلخذة بالتطور وتؤدي لحدوث:

 نقص تصنع.

 إعاقة تشكل الجذر.

 بزوغ متأخر.

 فلي أو أي مناطق نمو أخرى مسببة حدوث تشوه وجهي.سلقمة الفك ال يمكن أن تتضرر
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 بدون: تواجد عظم مكشوف ضمن الفم المتعرض لإلشعاع مع أو المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.84جيوب خارجية )الشكل 

 ألم.

 كسر مرضي.

 لسفلي عادًة.ا-قد تنتشر العملية عند حدوثها لتشمل كامل الفك 

 خيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية.يوضع التش التشخيص:

 فحص جرثومي.

 تصوير.

 أخرى.

 التهاب عظم ونقي. التشخيص التفريقي:

 مضادات حيوية لفترة طويلة, خاصة التتراسكلين. العالج:

 (.%0.2التنظيف الموضعي بكلورهيكسيدين المائي )

 ينبغي أن يكون إستئصال الشظايا والتداخل الجراحي أصغرياً.

 اإلستئصال فقط كإجراء أخير.
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 Pigmented Disordersضطرابات الصباغية : االالبحث العاشر

 

 Physiological Pigmentationالتصبغ الفيزيولوجي 

 التصبغ المتعلق بالعرق )تصبغ عرقي(. التعريف:

)العرقي(,  السبب األكثر شيوعاً للتصبغ البني للمخاطية الفموية هو السبب اإلثني األسباب:

فاتحة إلى شاهد أيضاً لدى ذوي البشرة الخاصًة لدى سالالت ذوي البشرة السمراء, ولكن قد تُ 

 حد ما.

 أمامياً وشفوياً. شائعة خاصة اإلصابة اللثوية:

لثة والمخاطية متعددة ولكن أكثر ظهوراً على الصاب مواقع أخرى قد تُ  مواقع اإلصابة األخرى:

 الخدية واللسان.

األمامية  مناطق بقعية بنية أكثر وضوحاً على اللثة الشفوية المظاهر السريرية الرئيسة:

 بشكل أساسي. لى اللثة الملتصقة(, ع86-85)الشكلين 

 رقي:من أجل التصبغ المعمم أو المتعدد والذي من الواضح أنه ليس ع التشخيص:

 ينبغي قياس ضغط الدم الستبعاد ارتفاع الضغط الناجم عن داء أديسون.

تيزول الكورقد نحتاج إلجراء فحوص دموية عند الشك بداء أديسون. قد يستطب قياس مستويات 

ختبار . )مالحظة للمترجم اختبار سيناكتين: اSynacthen testفي المصل واختبار سيناكتين 

ي أو ة الكظرية و هو يستخدم عادًة لتحري العوز الكظري األوليستخدم لتقيم وظيفة الغد

 الثانوي(.

 من أجل فرط التصبغ الموضع:

 ستطب إجراء فحص نسيجي مرضي.قد يُ 

ت أو جسم قد يكون التصوير مساعداً ألن فرط التصبغ قد يكون ناجماً عن األملغم أو الغرافي

 أجنبي.

 مقارنة الحقاً.قد تكون الصور الضوئية مفيدة من أجل 

 وشم األملغم أو الغرافيت أو وشوم أخرى. التشخيص التفريقي:

 النمش.

 الوحمات.

 البقعة الميالنية.

 الورم الشائكي الميالني.

 الورم القيتاميني الخبيث )الميالنوما(.
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 ساركوما كابوسي.

 الوّرام الوعائي المشبه بالبشرة.

 الثؤلولي. رالورم األصف

 أسباب وراثية:

 عرقية.

 Peutz-Jeghers syndromeجيغرز -متالزمة بويتز

 Laugier-Hunziker syndromeهونزيكر -متالزمة لوجييه

 تصبغات بقعية وفرط نشاط الغدد الصم.معقد من األورام المخاطية, 

 .Carneyمتالزمة 

 .Leopard syndromeمتالزمة ليوبارد 

 .Lentiginosis profuseالنماش الوافر 

 عادات:

 استخدام التنبول )بني(.

 رتقالي(.ب-استخدام لحاء أشجار الجوز لتنظيف األسنان )بني

في  )مالحظة للمترجم: نبات الكوال أكثر ما يتواجد )أصفر( Cola nitidaمضغ بذور نبات 

    Coloaالغابات اإلستوائية في القارة اإلفريقية وتقطف بذورع بشكل رئيسي من النوعين 

Nitida   وCola Acuminata). 

 )بني(. Catha edulis مضغ أوراق القات

 األدوية:

 التدخين.

 التنبول.

 مضادات المالريا.

 (.أميودارون )مالحظة للمترجم: دواء لمعالجة اضطراب النظم القلبي

 مينوسكلين.

 )مالحظة للمترجم: مضاد للقيء ومهدئ(. Chlorpromazineكلوبرومازين 

ACTH .الهرمون المحرض لقشر الكظر 

 )مالحظة للمترجم: دواء يستخدم في معالجة مرضى اإليدز(. Zidovudineزيدوفودين 
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 : تصبغ لثوي: عرقي.85الشكل 

 

 

 

 

 : تصبغ لثوي: عرقي.86الشكل 
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 )دواء مضاد للمتفطرات(. Clofazimineكلوفازيمين 

 كينوكونازول.

 فض لضغط الدم(.متيل دوبا )مالحظة للمترجم: دواء خا

 .ورام()مالحظة للمترجم: من العوامل المؤلكلة يستخدم في معالجة األ Busulphanبوسولفان 

 المنتول.

 حبوب منع الحمل.

 المعادن.

 الغدد الصم:

 داء أديسون.

 .Albright's syndrome متالزمة ألبرايت

 الحمل.

 بشكل تالي لاللتهاب.

 أخرى:

يرة جداً )مالحظة للمترجم: داء وراثي يجعل الجسم يمتص كمية كبداء ترسب األصبغة الدموية 

 من الحديد ويخزنها في أعضاء الجسم(.

 متالزمة ألبرايت.

 داء األورام الليفية العصبية المعمم.

 السلس الصباغي.

 داء ويلسون.

 .Whippleداء 

 .Gaucherداء غوشيه 

 االنتان بفيروس عوز المناعة المكتسب.

 التالسيميا.

 يرقان.ال

 التطمين. العالج:
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 Melanotic Maculeالبقعة الميالنية 

 ملم, ذات حواف غير محددة بوضوح.3بقعة ميالنينية شاحبة بقطر أقل من  التعريف:

  نتاج الميالنين.ازيادة في األسباب:

 نادرة جداً. اإلصابة اللثوية:

 شاهد بشكل رئيسي على الشفتين.تُ  مواقع اإلصابة األخرى:

ف غير محددة ملم, ذات حوا3بقعة ميالنينية شاحبة بقطر أقل من  المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.87لشكل ابوضوح )

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 فحص نسيجي مرضي في بعض الحاالت.

ت أو جسم ناجماً عن األملغم أو الغرافيقد يكون التصوير مساعداً ألن فرط التصبغ قد يكون 

 أجنبي.

 قد تكون الصور الضوئية مفيدة من أجل مقارنة الحقاً.

 التصبغ العرقي. التشخيص التفريقي:

 التخريش الموضعي مثالً التدخين.

 وشم األملغم.

 الورم القيتاميني الخبيث )الميالنوما(.

 ساركوما كابوسي.

 األدوية مثل مضادات المالريا.

 داء أديسون.

 التطمين.العالج:
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 : تصبغ لثوي: بقعة ميالنية.87الشكل 

 

 

 Naevusالوحمات 

ء أو شذوذات تطورية ذات حدود واضحة, تكون عادًة على شكل آفات صباغية سودا التعريف:

 زرقاء أو بنية.

ند المراهقة أو عالعمر قد تظهر وحمات الخاليا الميالنية أو تزداد بالحجم أو اللون مع  األسباب:

 في الحمل أو بعد تناول الهرمون المحرض لقشر الكظر.

 هناك عدة أشكال:

قد ُتشاهد في  : بقعة بنية دائرية ناجمة عن زيادة الخاليا الميالنينية. أحياناً Lentigoالنمش 

 .Nameونايم  Lambو المب  Leopardبعض المتالزمات الموروثة مثل متالزمة ليوبارد 

تتألف الوحمات داخل المخاطية من مجموعة من الخاليا الوحمية في الصفيحة الخاصة 

lamina propria  (.%60دون أن تشمل البشرة, وهي األكثر شيوعاً )حوالي 

والي تتألف الوحمات الزرقاء من خاليا مغزلية في أي مستوى من الصفيحة الخاصة وتشكل ح

25%. 

 أخرى:

 ية(, نادرة في الفم.تصالية )الموصلالوحمة اال
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 الوحمة المركبة, نادرة في الفم.

 الوحمة المتحدة )المتكتلة(, نادرة في الفم.

 وحمة أوتا, نادرة في الفم.

 الوحمة الخلقية, نادرة في الفم.

 ذكر داخل الفم.وحمة سوء التنسج, لم تُ 

 نادرة.اإلصابة اللثوية:

 أي مكان فموي خاصًة على الحنك والمخاطية الفموية. مواقع اإلصابة األخرى:

 (.92-88بنية اللون عادًة )األشكال المظاهر السريرية الرئيسة:

 بقعية أو حطاطية.

 التتغير سريعاً باللون أو الحجم.

 غير مؤلمة.

 

 

 Ephelis: تصبغ لثوي: نمش 88الشكل 
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 : تصبغ لثوي: وحمة مركبة.89الشكل 

 

 

 

 

 تصبغ لثوي: وحمة أوتا. :90الشكل 
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 : تصبغ لثوي, وحمة أوتا.91الشكل 

 

 

 

 

 : تصبغ عيني, وحمة أوتا.92الشكل 
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 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 فحص نسيجي مرضي.

أو جسم  الغرافيتقد يكون التصوير مساعداً ألن فرط التصبغ قد يكون ناجماً عن األملغم أو 

 أجنبي.

 قد تكون الصور الضوئية مفيدة من أجل مقارنة الحقاً.

 تصبغ عرقي.التشخيص التفريقي:

 التخريش الموضعي مثالً التدخين.

 وشم األملغم.

 البقعة الميالنينة.

 الورم القيتاميني الخبيث )الميالنوما(.

 ساركوما كابوسي.

 األدوية مثل مضادات المالريا.

 أديسون.داء 

قيتاميني الخبيث ب الجمالية والستبعاد الخباثة, خاصًة الورم الاينصح باالستئصال لألسب العالج:

 )الميالنوما(.

 

 MetaI Tattooالوشم المعدني 

 آفة صباغية ناجمة عن انزراع أمالح أو جزيئات معدنية. التعريف:

أو معالجة  خالل معالجة محافظةالسبب األكثر شيوعاً هوأملغم سني اندمج مع النسج  األسباب:

 لبية.

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

 نموذجياً في الفك السفلي, قرب األسنان. مواقع اإلصابة األخرى:

لى اللثة أو (, خاصًة ع97-93ال مزرقة )األشك-بقعة سوداء المظاهر السريرية الرئيسة:

 الدهليز في منطقة األرحاء والضواحك للفك السفلي.

 ضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ:يو التشخيص:

 فحص نسيجي مرضي.

ت أو جسم قد يكون التصوير مساعداً ألن فرط التصبغ قد يكون ناجماً عن األملغم أو الغرافي

 أجنبي.

 قد تكون الصور الضوئية مفيدة من أجل مقارنة الحقاً.
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 تصبغ عرقي. التشخيص التفريقي:

 موضعي مثالً التدخين.التخريش ال

 الوحمات.

 وشم األملغم.

 البقعة الميالنينة.

 الورم القيتاميني الخبيث )الميالنوما(.

 ساركوما كابوسي.

 األدوية مثل مضادات المالريا.

 داء أديسون.

 التطمين, أو اإلستئصال عند الشك. العالج:

 

 

 

 : تصبغ لثوي: وشم أملغم.93الشكل 

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 لثوي: وشم أملغم.: تصبغ 94الشكل 

 

 

 

 

 : تصبغ الحافة السنخية, وشم أملغم.95الشكل 
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 : تصبغ لثوي: وشم ناجم عن تاج صنعي يحوي الباالديوم.96الشكل 

 

 

 

 

 : تصبغ لثوي: وشم غرافيت.97الشكل 
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 ثوي: تملن المدخنين.: تصبغ ل98الشكل 

 

 

 Smoker's Melanosisن المدخنين تمل  

 فرط تصبغ ناجم عن تدخين التبغ. التعريف:

 تدخين التبغ. األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 المخاطية الخدية. مواقع اإلصابة األخرى:

 (.98فرط تصبغ بني )الشكل  المظاهر السريرية الرئيسة:

 يوضع التشخيص من تاريخ التدخين والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 فحص نسيجي مرضي.

ت أو جسم يكون التصوير مساعداً ألن فرط التصبغ قد يكون ناجماً عن األملغم أو الغرافيقد 

 أجنبي.

 قد تكون الصور الضوئية مفيدة من أجل مقارنة الحقاً.
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 تصبغ عرقي. التشخيص التفريقي:

 وشم األملغم.

 الوحمات.

 البقعة الميالنينة.

 الورم القيتاميني الخبيث )الميالنوما(.

 كابوسي. ساركوما

 األدوية مثل مضادات المالريا.

 داء أديسون.

 التطمين.العالج:

 إيقاف العادة.
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 البحث الحادي عشر:

 وردود الفعل تجاه جسم غريب التحسسية )االرتكاسات( ردود الفعل

Allergic and Foreign Body Reactions 

 الفمويةجات الصحة تردود الفعل تجاه المواد السنية ومن

Reactions to Dental Materials and Oral Health Care Products 

 رد فعل تجاه: التعريف:

 األطعمة والمواد.

 الوشوم المقصودة.

 لنسج.اقد تندخل أجزاء األسنان أو المواد السنية أو الزجاج أو مواد أخرى بشكل رضي في 

 ما.قد تندخل المواد الحادة ومواد أخرى أيضاً بفعل حادث 

 قد تسبب المواد القريبة من اللثة التهاب لثة تجاه جسم غريب.

و مستضدات أقد تكون ردود الفعل التحسسية تجاه منتجات الصحة الفموية أو األطعمة  األسباب:

 أخرى.

لسنية أو االرياضية أو  تندخل األجسام األجنبية بشكل رئيسي أثناء حوادث السير أو الحوادث

 عتداءات.نتيجة اال

سم غريب جيسمى التهاب اللثة المرتبط بوجود جسم غريب في النسيج الضام التهاب اللثة تجاه 

foreign body gingivitis (FBG)دى الممارسين السريرين. . وليس معروفاً بشكل شائع ل

و أحمر يوعاً لدى اإلناث. غالباً مايتظاهر على شكل آفة مزمنة مؤلمة بلون أحمر أشأكثر 

يشابه  موجود عادًة منذ أقل من سنة ولم يختِف بتحسين الصحة الفموية. وقد وأبيض, ويكون

ب لإلصابة. مجهرياً, يكون هناك أجسام  سريرياً الحزاز المسطح. اليوجد موقع معين مَؤهَّ

مواد ساحلة أو  تهاب اللثوي, والتحليل العنصري يشير إلى أنها تأتي عادًة منلأجنبية مرافقة لال

  من المواد المرممة.بشكل أقل شيوعاً 

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 متنوعة. مواقع اإلصابة األخرى:

( 100,101(, التهاب )الشكلين 99قد يكون هناك تصبغ )الشكل  المظاهر السريرية الرئيسة:

 ( أو أحياناً بدون أي مظاهر.102ومناطق بيضاء من البشرة المتنخرة )الشكل 

ص التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. ينبغي دائماً فحيوضع التشخيص من  التشخيص:

 الجروح بواسطة:

 المعاينة.

 السبر.
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 التصوير.

 تخطيط الصدى )األمواج فوق الصوتية( )في بعض األحيان(.

 الوحمات. التشخيص التفريقي:

 التنشوءات.

 

 : تصبغ لثوي: وشم متعمد.99الشكل 

 

 لكلورهيكسيدين.: التهاب لثوي تماسي ناجم عن ا100الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 .HexaIen : التهاب لثوي تماسي ناجم عن الهيكسالين101الشكل 

 

 

 

 

 : التهاب لثوي تماسي ناجم عن القرفة.102الشكل 
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 استخدم الليزر والجراحة بالتبريد إلزالة المادة الغريبة. العالج:

 شكل أحياناً: تكون أفضل إزالة للمادة الغريبة خالل مرحلة مبكرة والتي قد تُ 

 الوشوم.

 األورام الحبيبية.

 الندبات.

 

 Materia Albaالمادة البيضاء 

 بقايا مؤلفة من أطعمة, قشور, عضويات دقيقة ومواد أخرى. التعريف:

 الصحة الفموية السيئة. األسباب:

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

 اليوجد. مواقع اإلصابة األخرى:

الشكلين )لويحات بيضاء يمكن إزالتها بسهولة بواسطة الشاش  المظاهر السريرية الرئيسة:

103,104.) 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

 داء المبيضات. التشخيص التفريقي:

 الحزاز المسطح.

 التقرن.

 العناية بالصحة الفموية. العالج:
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 : المادة البيضاء.103الشكل 

 

 

 

 : المادة البيضاء.104الشكل 
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 Bacterial Infectionsات الجرثومية ننتاالبحث الثاني عشر: اال

 

 Necrotizing Ulcerative Gingivitisالتهاب اللثة التموتي التقرحي 

 Acute necrotizing ulcerative gingivitis (ANUG)التهاب اللثة التموتي التقرحي الحاد 

 Vincent's diseaseداء فنسن 

 الخندق.فم 

 Borreliaانتان بالالهوائيات غير معٍد مرتبط بتكاثر شديد لبورليات فنسن  التعريف:

vincentii  وأنواع المغزلياتfusiform. 

ات مع تكاثر تتضمن أنواع المغزليات والملتويوالهوائية ال الفلورايتورط في حدوثه  األسباب:

و العصيات المغزلية  Prevotella intermediaو Borrelia vincentiiلبورليات فنسن 

fusiform bacilli  والمهلالتSelenomonas .وأصناف أخرى من الالهوائيات 

 تتضمن العوامل المؤهبة:

 التدخين.

 نتانات التنفسية الفيروسية.اال

 الصحة الفموية السيئة.

 سوء التغذية.

 وابيضاضات الدم.اضطرابات مناعية تتضمن اإلنتان باإليدز والفيروسات األخرى 

 غير شائعة إال في: اإلصابة اللثوية:

 المستويات اإلقتصادية واإلجتماعية المتدنية.

 اإليدز واإلضطرابات المناعية األخرى.

 أحياناً ينتشر للنسج المجاورة أوالمالمسة. مواقع اإلصابة األخرى:

 في المؤسسات لشباب خاصةً شاهد عادًة لدى اليافعين والبالغين ايُ  المظاهر السريرية الرئيسة:

 اإلجتماعية والقوى المسلحة وغيرها.

 (.108-105تقرح مؤلم للحليمات بين السنية )األشكال 

 ميل واضح للنزف اللثوي.

 .بخر فموي

 زيادة إفراز اللعاب.
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بين بالسكري قد يمتد التهاب اللثة التموتي التقرحي في األشخاص ذوي التغذية السيئة أو المصا

ة الفم )آكلة الفم: أو اإلعتالالت المناعية الشديدة إلى المخاطية الفموية والجلد مسبباً حدوث قارح

التهاب الفم الغنغريني(. حيث تتورط فيه الالهوائيات وخاصًة أنواع العصوانيات 

(Porphyromonas والمغزليات المنخرة )Fusobacterium necrophorum  وقد تخترق

 ندب.المخاطية الخدية مؤدياً لحدوث غنغرينا وأخيراً حدوث تشوه )ناسور جلدي فموي( وت

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 البيضاء. لطاخة للمغزليات والملتويات وللكريات

 أحياناً صورة الدم.

 

 

 : التهاب لثة تموتي: حالة حادة مبكرة.105الشكل 
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 التهاب لثة تموتي: حالة حادة متوسطة.: 106الشكل 

 

 

 

 

 : التهاب لثة تموتي: حالة حادة متقدمة.107الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 : التهاب لثة تموتي: حالة حادة متقدمة.108الشكل 

 

 ابيضاض دم حاد. التشخيص التفريقي:

 التهاب فم حلئي.

 التنضير الفموي وتعليمات الصحة الفموية. العالج:

 المضامض الفموية الحاوية على البربورات أو فوق األكسجين.

 الميترونيدازول.

 التقييم حول السني.

 

 التهاب النسج حول السنية التقرحي التموتي 

Necrotizing Ulcerative Periodontitis 

 Borreliaانتان بالالهوائيات غير معٍد مرتبط بتكاثر شديد لبورليات فنسن  التعريف:

vincentii  وأنواع المغزلياتfusiform. 

 تتضمن العوامل المؤهبة اإلضطرابات المناعية خاصًة عند وجود: األسباب:

 الصحة الفموية السيئة.

 سوء التغذية.
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 التدخين.

 نتانات التنفسية الفيروسية.اال

ر لبورليات حدوثه الفلورا الالهوائية وتتضمن أنواع المغزليات والملتويات مع تكاث يتورط في

 fusiformو العصيات المغزلية  Prevotella intermediaو Borrelia vincentiiفنسن 

bacilli  والمهلالتSelenomonas .وأصناف أخرى من الالهوائيات 

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 (.109قد يمتد أحياناً للنسج المجاورة أو المالمسة )الشكل  مواقع اإلصابة األخرى:

 تقرح مؤلم. المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.110تدمير سريع للنسج حول السنية )الشكل 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 لطاخة للمغزليات والملتويات وللكريات البيضاء.

 اً صورة الدم.أحيان

 

 

 (.noma: التهاب لثة تموتي: حالة حادة متقدمة مع بداية آكلة الفم )109الشكل 
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 : التهاب نسج حول سنية تموتي.110الشكل 

 

 ابيضاض دم حاد. التشخيص التفريقي:

 التهاب فم حلئي.

 التنضير الفموي وتعليمات الصحة الفموية. العالج:

 على البربورات أو فوق األكسجين.المضامض الفموية الحاوية 

 الميترونيدازول.

 التقييم حول السني.

 

 

 Pericoronitisالتهاب ماحول التاج )التواج( 

 فوق سن منطمرة أو آخذة بالبزوغ. operculum التهاب الوصاد التعريف:

 والتخريش من السن المقابلة.تجمع اللويحة/البقايا تحت الوصاد  األسباب:

 شائعة لدى المراهقين واليافعين. اللثوية:اإلصابة 
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 : التهاب ماحول التاج )المنطقة البيضاء ناجمة عن المادة البيضاء(.111الشكل 

 

 اليوجد. مواقع اإلصابة األخرى:

شاهد , ولكن قد تُ الرحى الثالثة السفلية هي األكثر شيوعاً لإلصابة المظاهر السريرية الرئيسة:

 األرحاء الثانية.الحالة أحياناً على 

 يشتكي المرضى من:

 ألم. -

 ضزز. -

 (.111تورم الوصاد )الشكل  -

 بخر فموي. -

 قد يكون هناك أيضاً في التهاب ماحول التاج الحاد:

 وصاد متورم, محمر وأحياناً متقرح. -

 قيح من أسفل الوصاد. -

 بعض التورم الوجهي. -

 حمى. -

 التهاب عقد لمفية ناحي. -

 توعك. -

ر من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بالتصوييوضع التشخيص  التشخيص:

 الذي يعتبر ضرورياً لتحديد إنذار السن المصابة.
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 التهاب اللثة التموتي التقرحي. التشخيص التفريقي:

 ابيضاض الدم.

 داء وحيدات النوى اإلنتاني.

 إزالة أي تخريش من حدبات السن المقابلة. العالج:

 .إرواء الوصاد بالسالين

 طبق مواد مقبضة مثل حمض تري كلوروأسيتيك على الجانب السفلي للوصاد.أحياناً تُ 

ات نستخدم الصادات الحيوية مثل الميترونيدازول والبنسيلين عند وجود أعراض أو عالم

 جهازية.

 األخذ بعين اإلعتبار إزالة السن المسببة بعد زوال المظاهر الحادة.
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 Viral Infectionsنتانات الفيروسية الثالث عشر: االالبحث 

 

 Herpetic Gingivitisالتهاب اللثة الحلئي 

 Primaryاألولي 

 .HSVنتان األولي بفيروس الحأل البسيط اال التعريف:

 فيروس الحأل البسيط النمط األول عادًة والذي ينتقل عبر اللعاب. األسباب:

 بشكل نادر, فيروس الحأل البسيط النمط الثاني. 

نتانات الفيروسية واللثة الحلئي األولي هو أكثر االشائعة جداً, التهاب الفم  اإلصابة اللثوية:

 شيوعاً للمخاطية الفموية.

 آفات غير محدثة باللويحة واليوجد خسارة في اإلرتباط.

 , الحنك, الشفتين.اللسان, المخاطية الخدية مواقع اإلصابة األخرى:

 بداية حادة.المظاهر السريرية الرئيسة:

 حمامى وتورم لثوي.

 حويصالت.

 ( وألم.115-112ثم قرحات )األشكال 

 عالية, التهاب عقد لمفية ناحي. ىحم

 توعك عام.

 تستمر اآلفات من أسبوع ألسبوعين وُتشفى دون تندب.

 السريرية, مدعوماً بـ:يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر  التشخيص:

 التلوين المناعي لفيروس الحأل البسيط.

 الزرع.

 التهاب لثة تموتي تقرحي. التشخيص التفريقي:

 التهاب لثة توسفي.

 الحمامى متعددة األشكال.

 الفقاع الشائع.

 عرضي. العالج:

 أسيكلوفير جهازياً أبكر مايمكن.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 أولي. : التهاب لثة انتاني: التهاب فم حلئي112الشكل 

 

 

 

 

 : التهاب لثة انتاني: التهاب فم حلئي أولي.113الشكل 
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 : التهاب لثة انتاني: التهاب فم حلئي أولي.114الشكل 

 

 

 

 : التهاب لثة انتاني: التهاب فم حلئي أولي.115الشكل 
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  Secondaryالثانوي 

 انتان ناكس بفيروس الحأل البسيط. التعريف:

 فيروس الحأل البسيط, النمط األول عادًة.  األسباب:

 أكثر حدوثاً:

 بعد رض مثل حقنة تخدير موضعي.

 لدى المرضى مثبطي المناعة مثل مرضى اإليدز وابيضاض الدم.

 غير شائعة. اإلصابة اللثوية:

 أي موقع فموي. مواقع اإلصابة األخرى:

امية حويصالت متعددة وقرحات مدورة مبعثرة ذات هالة حم المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.118-116وقشرة صفراء )األشكال 

 تندمج القرحات لتشكل آفات غير منتظمة, نموذجياً على الحنك أواللثة.

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

ع عيار حيث يعتبر ارتفافحص مصلي, والذي يعتبر مؤِكداً ولكن نادراً مايتطلبه التشخيص. 

 األجسام الضدية مؤكداً لإلصابة.

 هر اإللكتروني.لطاخة للخاليا المدَمرة فيروسياً, يستخدم أحياناً الزرع الفيروسي والفحص بالمج

 األسباب األخرى لقرحات الفم, خاصًة: التشخيص التفريقي:

 لفم.ا-القدم-داء اليد

 اح الحلئي.الذبّ 

 داء المنطقة.

 الحمامى متعددة األشكال.

 ابيضاض الدم.

 مية رخوة.ح العالج:

 تناول سوائل مناسبة.

 (.%0,2هيكسيدين المائية رمسكنات/مضادات الحمى )مضامض الكلو

 األسيكلوفير فموياً أو حقناً وذلك لدى المرضى المثبطين مناعياً.
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 : التهاب لثة انتاني: التهاب فم حلئي ناكس.116الشكل 

 

 

 

 

 : التهاب لثة انتاني: التهاب فم حلئي ناكس.117الشكل 
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 : التهاب لثة انتاني: التهاب فم حلئي ناكس.118الشكل 

 

 

 

 : التهاب لثة انتاني: الفيروس الحليمي البشري, لقموم مؤنف.119الشكل 
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 Papillomavirusesالفيروسات الحليمية 

 

 Condyloma Acuminatumالمؤنف  ورم اللقميال

 (.HPVنتان بالفيروس الحليمي البشري )اال التعريف:

التناسلي أو -آفات مرتبطة بالفيروس الحليمي البشري تنتقل عبر الجنس الفموي  األسباب:

 الشرجي.-الفموي

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 المنطقة الشرجية التناسلية. مواقع اإلصابة األخرى:

 (.119كل حطاطات ثؤلولية أو آفات ذات سطح أكثر نعومة )الش المظاهر السريرية الرئيسة:

 أحياناً على الحنك واللسان.

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 فحص نسيجي مرضي.

 حليمي.لمرتبطة بالفيروسات الحليمية مثل الورم الاآلفات األخرى ا التشخيص التفريقي:

 دوائياً: العالج:

Podophyllum 

 . Imiquimodإيميكويمود 

 حقن إنترفيرون ألفا ضمن اآلفة.

 جراحياً:

 استئصال.

 ليزر.

 جراحة كهربائية.

 جراحة بالتبريد.

 

 Verruca Vulgarisالثؤلول الشائع 

 البشري.نتان بالفيروس الحليمي ا التعريف:

 نتان بالفيروس الحليمي البشري من ثؤلول جلدي.ا األسباب:

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 نتاني: الفيروس الحليمي البشري: الثؤلول الشائع.: التهاب لثة ا120الشكل 

 

 

 

 

 : التهاب لثة إنتاني: الفيروس الحليمي البشري: الثؤلول الشائع.121الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 الحليمي البشري: الثؤلول الشائع.نتاني: الفيروس : التهاب لثة ا122الشكل 

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 بشكل أساسي الجلد. مواقع اإلصابة األخرى:

-120شكال حطاطات ثؤلولية أو آفات ذات سطح أكثر نعومة )األ المظاهر السريرية الرئيسة:

122.) 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

ص نسيجي مرضي للتمييز عن اآلفات واألورام األخرى المتعلقة بالفيروس الحليمي فح

 البشري.

 حليمي.اآلفات األخرى المرتبطة بالفيروسات الحليمية مثل الورم ال التشخيص التفريقي:

 دوائياً: العالج:

Podophyllum 

  Imiquimodإيميكويمود 

 حقن إنترفيرون ألفا ضمن اآلفة.

 جراحياً:

 استئصال.

 ليزر.

 جراحة كهربائية.

 جراحة بالتبريد.
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 Papillomaالورم الحليمي 

 عادًة. 11أو  6نتان بالفيروس الحليمي البشري, النمط ا التعريف:

 نتانات بالفيروس الحليمي البشري.اال األسباب:

 غيرشائعة. اإلصابة اللثوية:

 التنشوء السليم األكثر شيوعاً للنسج الرخوة.

 سنة. 50-20األشخاص بعمر بين يوجد لدى 

 أخرى. بشكل رئيسي الشفة, أحياناً الحنك أو اللسان أو مواقع مواقع اإلصابة األخرى:

 نموذجياً العرضي. المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.123,124حطاطات ثؤلولية أو آفات ذات سطح أكثر نعومة )الشكلين 

 إذا حدث فرط تقرن.اآلفة معنقة, وقد تكون بلون زهري أو بلون أبيض 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 فحص نسيجي مرضي.

 .قميورم اللاآلفات األخرى المرتبطة بالفيروسات الحليمية مثل ال التشخيص التفريقي:

 دوائياً: العالج:

Podophyllum 

  Imiquimodإيميكويمود 

 ضمن اآلفة.حقن إنترفيرون ألفا 

 جراحياً:

 استئصال.

 ليزر.

 جراحة كهربائية.

 جراحة بالتبريد.
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 نتاني: الفيروس الحليمي البشري: ورم حليمي.التهاب لثة ا :123الشكل 

 

 

 

 نتاني: الفيروس الحليمي البشري: ورم حليمي.: التهاب لثة ا124الشكل 
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 Fungal Infectionsنتانات الفطرية البحث الرابع عشر: اال

 

 داء المبيضات الغشائي الكاذب الحاد

Acute Pseudomembranous Candidiasis 

 نتان بخمائر أصناف المبيضات.ا التعريف:

 تتضمن العوامل المؤهبة لإلصابة بداء المبيضات الغشائي الكاذب: األسباب:

 C. albicansالمبيضات البيضاء 

 C. tropicalisالمبيضات المدارية 

 C. glabrataالمبيضات الجرداء 

 C. parapsilosisالمبيضات المرطية 

 C. kruseiالمبيضات الكروزية 

 أصناف المبيضات األخرى.

وغيرها( وهي نادرة  Saccharomyces, السكيراء  Rhodotorulaأجناس أخرى )المتوردة 

 وعابرة.

 العوامل التي قد تزيد من إمكانية اإلصابة بداء المبيضات:

 الفم. جفاف

 التدخين.

 استخدام الستيروئيدات جهازياً أو ضمن الفم/البلعوم.

 استخدام الصادات الحيوية واسعة الطيف.

 المعالجة الكيميائية السامة للخاليا.

 إشعاع يشمل الفم/الغدد اللعابية.

 سوء التغذية.

 األجهزة المتحركة.

يملكون  ضطرابات المناعية. قد ُيشاهد داء المبيضات لدى حديثي الوالدة السليمين )حيثاال

ة, اضطراب للخاليا التائيجهاز مناعي غير ناضج واليوجد مناعة مكتسبة(. قد يؤهب أي 

لخاليا, لنتان بفيروس عوز المناعة المكتسب, والمعالجة المثبطة للمناعة والسامة خاصة اال

الفطرية  نتاناتلإلصابة بداء المبيضات واالواللمفومات واإلصابة بالسرطان  وابيضاضات الدم

 ء السكري.ضطراب بالعدالت كما في الداشاهد داء المبيضات حيثما يوجد ااألخرى. وكذلك قد يُ 

 شائعة. اإلصابة اللثوية:



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 أي موقع فموي أو جلدي. مواقع اإلصابة األخرى:

مر )الشكل بيضاء أو كريمية يمكن كشطها تاركة سطح أح لويحات المظاهر السريرية الرئيسة:

125.) 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 لطاخة أو كشاطة فموية ملونة بالغرام )الخيوط الفطرية(.

 بقع كوبليك. التشخيص التفريقي:

 بقع فورادايس.

 حزاز مسطح.

 

 نتاني: داء المبيضات الغشائي الكاذب.لثة ا: التهاب 125الشكل 

 متناع أو التقليل من التدخين.اال العالج:

 ب لإلصابة مثل جفاف الفم.معالجة أي عامل موضعي مؤهِ 

 تحسين الصحة الفموية.

 أو أقراص قابلة nystatin oral suspension مضادات الفطور مثل النيستاتين معلق فموي

 أقراص مص, أو ميكونازول جيل amphotericin يسين, أو أمفوترpastilles للمص

miconazole gel هالم( أو أقراص, أو فلوكونازول( fluconazole معلق أو مضغوطات .

 لدى المرضى مضطربي المناعة. ltraconazole إيتراكونازول

 بعض الخصائص المضادة للفطور. triclosanيملك كل من الكلورهيكسيدين و تريكلوزان 
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 Erythematous Candidiasisداء المبيضات الحمامي 

 آفات حمراء ناجمة عن المبيضات. التعريف:

 تتضمن العوامل المؤهبة لداء المبيضات الحمامي: األسباب:

 C. albicansالمبيضات البيضاء 

 C. tropicalisالمبيضات المدارية 

 C. glabrataالمبيضات الجرداء 

 C. parapsilosisالمبيضات المرطية 

 C. kruseiالمبيضات الكروزية 

 أصناف المبيضات األخرى.

وغيرها( وهي نادرة  Saccharomyces, السكيراء  Rhodotorulaأجناس أخرى )المتوردة 

 وعابرة.

بالصادات,  حدثشاهد اآلفات الحمراء في التهاب الفم باألجهزة السنية, التهاب الفم المُ قد تُ 

بشكل ات هذه اآلف تحدث ولدى مرضى اإليدز قدلسان المعيني المتوسط, وأحياناً في التهاب ال

هبة أولي )أي بدون العوامل السابقة أو بمعنى آخر أول حدوث للداء وبدون أي عوامل مؤ

ت الغشائي , وقد تسبق داء المبيضات الغشائي الكاذب, أو قد تظهر كنتيجة لداء المبيضاأخرى(

 زال األغشية الكاذبة.الكاذب الحاد والمستمر عندما ت

 العوامل التي قد تزيد من إمكانية اإلصابة بداء المبيضات:

 جفاف الفم.

 التدخين.

 استخدام الستيروئيدات جهازياً أو ضمن الفم/البلعوم.

 استخدام الصادات الحيوية واسعة الطيف.

 المعالجة الكيميائية السامة للخاليا.

 إشعاع يشمل الفم/الغدد اللعابية.

 التغذية.سوء 

 األجهزة المتحركة.
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 نتاني: داء المبيضات الحمامي.: التهاب لثة ا126الشكل 

 

 

 

 

 نتاني: داء المبيضات الحمامي.: التهاب لثة ا127الشكل 
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يملكون  ضطرابات المناعية. قد ُيشاهد داء المبيضات لدى حديثي الوالدة السليمين )حيثاال

ة, مناعة مكتسبة(. قد يؤهب أي اضطراب للخاليا التائيجهاز مناعي غير ناضج واليوجد 

لخاليا, لخاصة اإلنتان بفيروس عوز المناعة المكتسب, والمعالجة المثبطة للمناعة والسامة 

الفطرية  نتاناتسرطان لإلصابة بداء المبيضات واالوابيضاضات الدم واللمفومات واإلصابة بال

 السكري. يثما يوجد إضطراب بالعدالت كما في الداءاألخرى. وكذلك قد يشاهد داء المبيضات ح

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

( في 126,127قد ُتشاهد اآلفات الحمراء التي تشمل اللثة )الشكلين  مواقع اإلصابة األخرى:

ًة التهاب الفم حدث بالصادات الحيوية. يكون عادب الفم المُ االتهاب الفم باألجهزة السنية والته

ة تحت سنية داء المبيضات الضموري المزمن, ويتألف من التهاب متوسط للمخاطيباألجهزة ال

بشكل أولي هذه اآلفات  تحدث إليدز قدولدى مرضى ا .-ادًة جهاز كامل علويع-الجهاز السني 

, خرى()أي بدون العوامل السابقة أو بمعنى آخر أول حدوث للداء وبدون أي عوامل مؤهبة أ

ئي الكاذب الغشائي الكاذب, أو قد تظهر كنتيجة لداء المبيضات الغشاوقد تسبق داء المبيضات 

 الحاد والمستمر عندما تزال األغشية الكاذبة.

 حمامى وألم. المظاهر السريرية الرئيسة:

قد  التشخيص سريري, ولكن عندما تكون اآللية المرضية غير واضحة بشكل كامل التشخيص:

 تساعد صورة الدم ولطاخات للخيوط الفطرية والزرع في التشخيص.

 التهاب لثة التهابي. التشخيص التفريقي:

 التهاب لثة توسفي.

 رض.

 التهاب فم ولثة بالخاليا البالزمية وباألدوية.

 الفم الحلئي األولي وداء المبيضات.انتانات مثل: التهاب 

 ام حبيبي وجهي فموي, ساركويد.األورام الحبيبية مثل داء كرون, ورّ 

 ساركوما كابوسي.

 متناع أو التقليل من التدخين.اال : العالج:

 ب لإلصابة مثل جفاف الفم.معالجة أي عامل موضعي مؤهِ 

 تحسين الصحة الفموية.

قراص علق فموي أو أقراص قابلة للمص, أو أمفوتريسين أمضادات الفطور مثل النيستاتين م

 مص, أو ميكونازول جيل )هالم( أو أقراص, أو فلوكونازول معلق أو أقراص.

 بعض الخصائص المضادة للفطور. triclosanيملك كل من الكلورهيكسيدين و تريكلوزان 
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 Aphthous Ulcerationالتقرح القالعي البحث الخامس عشر: 

 راهقة.قرحات فموية ناكسة مجهولة السبب والتي تظهر عادًة في الطفولة أو الم التعريف:

ل موثوق ليدة كعوامل محتملة ولكن اليوجد تم إكتشاف التقلبات المناعيغير واضحة.  األسباب:

 ألي مرض مناعي ذاتي أو أي رد فعل مناعي تقليدي. قد تكون ناجمة عن:

 تغيرات في استجابة المناعة الخلوية.

 Streptococcus ات الدمويةيدبروتين الصدمة الحرارية أو العق تفاعلية تصالبية مع

sanguis. 

 العوامل المؤهبة المستبطنة تشاهد في حاالت قليلة وتتضمن:

 .%20-10( وذلك في B12عوز دموي )الحديد, الفوالت, فيتامين 

 عالقة مع المرحلة الصفراء للدورة الشهرية.

 التدخين(.الضغط )والتوقف عن 

 الحساسية للطعام.

 اإلنتان بفيروس عوز المناعة المكتسب.

 غير شائعة. اإلصابة اللثوية:

 اليوجد. مواقع اإلصابة األخرى:

 من السكان, خاصًة غير المدخنين. %25يصيب حوالي  المظاهر السريرية الرئيسة:

 يكون البدء عادًة خالل الطفولة أو المراهقة.

 ترة الحقة على عوز دموي أو اإليدز.قد يدل الظهور خالل ف

ادًة أسبوع واحد أو شهر ع(. تستمر 132-128قرحات بيضوية أو مدورة ناكسة )األشكال 

 واحد.

 هناك ثالثة نماذج سريرية مميزة للقرحات القالعية:

, يوماً  14شفى خالل ملم( على المخاطية المتحركة, تُ 4الصغرى: قرحات صغيرة )أقل من 

 (.130-128شكال بدون تندب )األ

سان سم(, تظهر في أي موقع بما فيها ظهر الل1الكبرى: قرحات كبيرة )قد تكون أكبر من 

 (.131,132أشهر مع تندب )الشكلين  3-1شفى خالل والحنك الصلب, تُ 

 القرحات حلئية الشكل: قرحات دقيقة متعددة والتي تندمج لتشكل قرحات غير منتظمة.

 مدعوماً بـ: ةالتاريخ المرضي والمظاهر السريري يوضع التشخيص من التشخيص:

 صورة الدم, والتي تعتبر مفيدة إلظهار أي عوز محتمل.

 األسباب الموضعية للقرحات. التشخيص التفريقي:



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 التنشوءات.

 aphthous, التهاب فم قالعي periodic fever) حمى دورية  PFAPAمتالزمة 

stomatitis التهاب بلعوم ,pharyngitis تضخم العقد اللمفية ,adenopathy.) 

 متالزمة بهجت.

 األمراض الجهازية:

 نتانات.ا

 مراض دموية.أ

 أمراض معدية معوية.

 أمراض جلدية مخاطية.

 األدوية.

 اإلشعاع.

 عالج أي عوامل مؤهبة مستبطنة. العالج:

 أو غسوالت التتراسكلين. %0,2هيكسيدين رعالج القالع بغسول كلو

 triamcinolone %0,1ملغ أو  2,5روكورتيزون دموضعية ) حبيبات هيستيروئيدات 

acetonide in Orabase.) 

يتازون , بيكلومbetamethasoneأحياناً ستيروئيدات موضعية أكثر فعالية )مثل بيتا ميتازون 

beclomethasone فلوسينوئيد ,fluocinonide فلوتيكازون ,fluticasone.) 

 .thalidomideأو ثاليدوميد  levamisoleليفاميسول نادراً, عوامل أخرى مثل 
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 : التهاب فم قالعي: قرحة قالعية صغرى.128الشكل 

 

 

 

 

 : التهاب فم قالعي: قرحة قالعية صغرى.129الشكل 
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 قالعية صغرى. : التهاب فم قالعي: قرحات130الشكل 

 

 

 

 

 : التهاب فم قالعي: قرحة قالعية كبرى.131الشكل 
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 : التهاب فم قالعي: قرحة قالعية كبرى.132الشكل 
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 الجزء الثالث األمراض الجهازية
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 بات الوراثيةاضطرالبحث السادس عشر: اال

 Hereditary Gingival Fibromatosisالتليف اللثوي الوراثي 

زء من التليف اللثوي الوراثي هو اضطراب وراثي نادر قد يكون مرض وحيد أو كج التعريف:

 متالزمة.

صفة جسمية وراثية. عندما يكون المرض الوحيد قد يظهر كحالة فردية أو قد ينتقل ك األسباب:

 مسيطرة أو بشكل نادر كصفة جسمية متنحية.

 موجودة دائماً. اإلصابة اللثوية:

 باللويحة. آفات لثوية غير محدثة

ن إصابة أخرى قد تتنوع بحسب المتالزمة المتعلقة بها. واليوجد أماك مواقع اإلصابة األخرى:

 في الحاالت الفردية.

ة تغطي المظهر المميز للحالة هو ضخامة لثوية شديدة معمم المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.133,134األسنان جزئياً أو كلياً )الشكلين 

 قوام قاسي وبلون طبيعي عادًة.تكون اللثة ناعمة ب

 تظهر خالل الطفولة وتؤخر أحياناً بزوغ األسنان.

 مدعوماً بـ: ةيوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريري التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

, Labandمتالزمات متعددة مرتبطة بالتليف اللثوي الوراثي )الباند  التشخيص التفريقي:

 (.Rutherford, روزرفورد Ramon, رامون Crossكروس 

 السيوم(.حدثة باألدوية )فينيتوئين, سيكلوسبورين, حاصرات قنوات الكالضخامة اللثوية المُ 

 الشواك المسود العائلي.

 داء كرون.

 الداء النشواني.

 ابيضاض الدم.

 قطع اللثة. العالج:

 السيطرة على اللويحة السنية.
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 اللثوي الخلقي: ضخامة لثوية معممة تغطي األسنان.: التليف 133الشكل 

 

 

 

 

 : التليف اللثوي الخلقي: ضخامة لثوية مبكرة موضعة.134الشكل 
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 White Sponge Naevusالوحمة اإلسفنجية البيضاء 

اثي هي اضطراب ور Cannon's disease الوحمة اإلسفنجية البيضاء أو داء كانون التعريف:

 غير شائع نسبياً والتي تصيب بشكل أساسي المخاطية الفموية.

 وراثية. تورث كصفة جسمية مسيطرة. األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

لشفوية( دائماً اإصابة المخاطية الفموية )الخدية, اللسان, قاع الفم,  مواقع اإلصابة األخرى:

 موجودة.

 ة, الشرجية, المريئية, األنفية(, بشكل نادر.مخاطيات أخرى ) المهبلي

ر مؤلمة تتظاهر اآلفات اللثوية على شكل ثخانات مخاطية غي المظاهر السريرية الرئيسة:

لمخاطية السنخية واللثوية مع أخاديد متعددة, أو بشكل لويحات رمادية على ا-بيضاء أو بيضاء

 (.135ذات بنية إسفنجية )الشكل منتشرة 

 ت مشابهة بشكل أكثر تكراراً في مناطق أخرى من المخاطية الفموية.قد تظهر آفا

 عد ذلك.تصبح اآلفات الفموية ذات بنية ريشية خالل العقد الثاني من العمر وتبقى ثابتة ب

 

 : وحمة إسفنجية بيضاء: ثخانة بيضاء على المخاطية السنخية ممتدة للثة.135الشكل 

 يعتمد على المعايير السريرية والمخبرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 الفحص الخلوي مفيد.
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 طالوة بيضاء. التشخيص التفريقي:

 متالزمة فرط التقرن المخاطي الفموي والراحي األخمصي الموضع.

 اليوجد عالج متوفر. العالج:

 إستئصال جراحي لآلفات اللثوية فقط لألغراض التجميلية.

 

 Laband Syndromeمة الباند متالز

 ضطراب نادر يتميز بطيف واسع من اآلفات.ا التعريف:

 وراثية. تورث كصفة جسمية مسيطرة. األسباب:

 موجودة دائماً. اإلصابة اللثوية:

 آفات لثوية غير محدثة باألدوية وبدون فقد في اإلرتباط.

 نادراً, المخاطية الفموية. مواقع اإلصابة األخرى:

 المالمح الوجهية, الهيكل العظمي.الجلد, 

 الكبد, الطحال.

لوالدة أو خالل يعتبر التليف اللثوي مظهراً دائماً, ويظهر عند ا المظاهر السريرية الرئيسة:

اً )الشكل أول شهرين من العمر. تتضخم اللثة بشكل مميز وتغطي تيجان األسنان جزئياً أو كلي

 وقاسية نسبياً بالجس. (. تكون اللثة المتضخمة عادًة مفصصة136

 تعتبر ضخامة اللسان وضخامة الشفتين تظاهرات أقل شيوعاً.

 من الشائع وجود ضخامة أنف وصيوان األذن, ويكون ظفري اإلبهام غائَبين أو ناقَصي

مفاصل وكثرة فرط حركة ال الميات النهائية مفقودة أو غير متطورة, أقدام مجوفة,التصنع, والسُ 

 لتعلم.. كذلك تم مالحظة: ضخامة كبد, ضخامة طحال, وعدم القدرة على ا(137لشكل الشعر )ا
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 : ضخامة لثوية تغطي تيجان األسنان.Laband: متالزمة الباند 136الشكل 

 

 

 

 : نقص تصنع ظفر اإلبهام.Laband: متالزمة الباند 137الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 يعتمد التشخيص على العالمات السريرية. التشخيص:

 التليف اللثوي الوراثي. التشخيص التفريقي:

 السيوم(.الضخامة اللثوية المتأثرة باألدوية )فينيتوئين, سيكلوسبورين, حاصرات قنوات الك

-Rutherford ,Murrayمتالزمات متعددة مرتبطة بالتليف اللثوي الوراثي )روزرفورد 

Puretic-Drescher syndrome روسك, متالزمة ,Cross  رامونومتالزمة Ramon.) 

 Alpha-mannosidosisإلفا -اء المانوزيديالد

 صحة فموية جيدة. العالج:

 قطع اللثة.

 

 Papillon-Lefevre Syndromeون لوفيفر زمة بابيلمتال

 ضطراب وراثي نادر يتميز بتظاهرات جلدية وحول سنية.ا التعريف:

 وراثية. تورث كصفة جسمية متنحية. األسباب:

رثومي جنتان وظيفية في الكريات البيضاء, وعن اختالالت تنجم اآلفات حول السنية عن عدة ا

 (.Actinobacillus actinomycetemcomitansنوعي ذو منشأ من اللويحة السنية )

 موجودة دائماً. :حول السنيةاإلصابة 

 التهاب نسج حول سنية مرتبط بإضطراب وراثي.

تين, ظهر أظافر المرفقين, الركبالجلد, دائماً )الراحتين, األخمصين,  مواقع اإلصابة األخرى:

 أصابع اليدين والقدمين(.

ولة. سررررريرياً, تكررررون اللثررررة حمررررراء ومتورمررررة وتنررررزف بسرررره المظاااااهر السااااريرية الرئيسااااة:

ة مررن الموجررودات الدائمررة التهرراب نسررج حررول سررنية شررديد معمررم مررع جيرروب حررول سررنية عميقرر

ن ك حركرررة وهجررررة وفقررردا(. بعرررد برررزوغ األسرررنان يكرررون هنرررا138وفقررردان فررري العظرررم )الشررركل 

 مبكر لكل من األسنان المؤقتة والدائمة.

(. قرررد يظهرررر فررري 139,140تتميرررز اآلفرررات الجلديرررة بفررررط تقررررن راحررري أخمصررري )الشررركلين 

 مناطق الجلد األخرى عدة ُرقع فرط تقرنية حمراء ذات قشور وشبيهة بالصدفية.

 يعتمد التشخيص على العالمات السريرية. التشخيص:

 شعاعية بانورامية.صورة 

 خزع الجلد وفحص نسيجي مرضي.
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 التهاب نسج حول سنية جائحي معمم. التشخيص التفريقي:

 نعدام الكاتاالز.نقص الفسفاتازا, ا

 Chediak-Higashi syndromeهيكاشي -متالزمة شيدياك

 داء ناسجات النغرهانس.

 .1bختزان الغليكوجين النمط داء ا

 العدالت الدورية. قلة العدالت الخلقية, قلة

 السيطرة على اللويحة السنية. العالج:

 صحة فموية جيدة.

 المركبات الريتانيلية العطرية لآلفات الجلدية.

 

 عاماً. 13ون لوفيفر: التهاب نسج حول سنية معمم شديد لدى فتى : متالزمة بابيل138الشكل 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 اليدين.ون لوفيفر: فرط تقرن راحتي : متالزمة بابيل139الشكل 

 

 

 

 ون لوفيفر: فرط تقرن أخمصي القدمين.: متالزمة بابيل140الشكل 
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 Hypophosphatasiaنقص الفسفاتازا 

ضطراب نادر موروث ناجم عن عوز أنزيمي, يتميز بنقص نشاط ونقص إنتاج ا التعريف:

 الفسفاتازا القلوية في األنسجة والمصل.

 متنحية ونادراً كصفة جسمية مسيطرة.وراثية. تورث عادًة كصفة جسمية  األسباب:

 شائعة جداً, خاصًة في الشكل الطفولي للمرض. :حول السنيةاإلصابة 

 ضطراب وراثي.التهاب نسج حول سنية مرتبط با

 الهيكل العظمي, الجمجمة, العينين. مواقع اإلصابة األخرى:

سنخي وفقدان تتضمن التظاهرات حول السنية فقدان شديد للعظم ال المظاهر السريرية الرئيسة:

ث تقشر مبكر (. قد يحد141لتهابية )الشكل ستجابة اسنان المؤقتة والدائمة بغياب أي امبكر لأل

 يصيب األسنان األمامية خاصًة وقد يكون العالمة السريرية الوحيدة للمرض.

اخل رتفاع الضغط د, تعظم مبكر للدروز, انموقد تحدث شذوذات في الهيكل العظمي, تأخر 

 الجمجمة.

 مدعوماً بـ: ةيوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريري التشخيص:

 صورة شعاعية بانورامية.

 فحص شعاعي للهيكل العظمي والجمجمة.

 قياس مستوى الفسفاتازا القلوية في المصل ومستوى فوسفوإيتانول أمين

phosphoethanolamine .في الدم والبول 

 التهاب نسج حول سنية جائحي موضع. التشخيص التفريقي:

 نعدام الكاتاالز.ا

 ون لوفيفر.متالزمة بابيل

 هيكاشي. -متالزمة شيدياك 

 .1bداء اختزان الغليكوجين النمط 

 صحة فموية جيدة. العالج:

 ائج ضعيفة.) هرمون الدريقات( ولكن النت ستخدام كل من فيتامين د والفوسفور والباراثورمونا
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 بية.لتهاسنان المؤقتة وغياب أي إستجابة ا: نقص الفسفاتازا. فقدان مبكر لأل141الشكل 

 

 

 

 

 التهاب لثة موضع مبكر الحدوث.. 1bداء اختزان الغليكوجين النمط  :142الشكل 
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 نسج حول سنية معمم شديد.. التهاب 1b: داء اختزان الغليكوجين النمط 143الشكل 

 

 1b Glycogen Storage Disease 1bداء اختزان الغليكوجين النمط 

 ستقالبي نادر ذو إنذار شديد.اضطراب ا التعريف:

 وراثية. يورث كصفة جسمية متنحية. األسباب:

 microsomalوسفات الصغروري ف -6عبارة عن اضطراب في إنزيم ترانسلوكاز غلوكوز 

glucose-6-phosphate translocaseضطراب بقلة العدالت وخلل في اال . يرتبط

 وظيفتها.

 شائعة نسبياً. :حول السنيةاإلصابة 

 التهاب نسج حول سنية مرتبط باضطراب وراثي.

 المخاطية الفموية, بشكل شائع. مواقع اإلصابة األخرى:

 الكبد, الكليتين, الهيكل العظمي, وأعضاء متعددة أخرى.
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 . وجه "اللعبة" المميز.1bختزان الغليكوجين النمط : داء ا144الشكل 

 

ول سني التهاب لثة مزمن مبكر الحدوث يؤدي سريعاً لمرض ح المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.143, 142شديد مع خسارة في العظم السنخي وهجرة األسنان )الشكلين 

التي وناكسة وغير منتظمة عميقة ومنفصلة تتظاهر آفات المخاطية الفموية على شكل قرحات 

 غطى عادًة بغشاء كاذب ذو لون ضارب للبياض.تُ 

ه "اللعبة" نتانات فموية ناكسة وحنك مقّوس )على شكل القبة(. من الشائع وجود وجاشاهد قد تُ 

نتانات او رتفاع مستويات شحوم الدم, تأخر النمواالمميز, ضخامة كبد وكلية, نقص سكر الدم, 

 مية ناكسة.جرثو

 يجب أن يتم تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية: التشخيص:

 فحص كيميائي حيوي ودموي.

 خزعة كبد وفحص نسيجي مرضي.

 قلة العدالت الخلقية. التشخيص التفريقي:

 قلة العدالت الدورية.

 هيكاشي. -متالزمة شيدياك

 نعدام الكاتاالز.انقص الفسفاتازا و

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 السيطرة على اللويحة السنية. العالج:

 مطهرات فموية موضعية.

 معالجة جهازية من قبل أخصائي األطفال.

 

 Hurler's Syndromeمتالزمة هيرلر 

ضطرابات ألكثر شيوعاً وشدًة في مجموعة االمتالزمة نادرة, وهي الشكل ا التعريف:

 ستقالبية عديدة السكاريد المخاطية.اال

 كصفة جسمية متنحية.وراثية. تورث  األسباب:

مما يؤدي  alpha-L-iduronidaseإلفا  -ل-ضطراب األساسي هو عوز إنزيم إيدورونيدازاال

 dermatan وكبريتات الديرماتان heparan sulphate لتجمع وترسب كبريتات الهيبارين

sulphate .في النسج وإطراحها المفرط في البول 

 شائعة.اإلصابة اللثوية:

 

 متالزمة هيرلر: ضخامة لثوية شديدة تغطي تيجان األسنان بشكل كامل.: 145الشكل 

 األسنان والمخاطية الفموية. مواقع اإلصابة األخرى:

 الهيكل العظمي.

 قرنية العين.

 األعضاء الداخلية )الكبد, الطحال, القلب, الرئتين وغيرها(.
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ئياً أو كلياً. قد تتواجد ضخامة لثوية قد تغطي تيجان األسنان جز المظاهر السريرية الرئيسة:

ن التنفس (. قد تكون الضخامة ناجمة ع145وخاصًة في المنطقة األمامية للفك العلوي )الشكل 

 ي اللثة.فالفموي باإلضافة للويحة السنية الجرثومية وترسب كبريتات الدرماتان والهيبارين 

ان ألخرى: ضخامة الشفتين, ضخامة اللسان, فم مفتوح باللستتضمن التظاهرات الفموية ا

 نخالع األسنان.االبارز, عدة أسنان منطمرة, مسافات بين سنية كبيرة و

 َنفمن الشائع حدوث تأخر في النمو, تشوهات وجهية قحفية, مالمح وجهية مميزة, الجَ 

التصنع  المفاصل, وسوء نحناء الزائد للعمود الفقري(, تصلب)مالحظة للمترجم الجنف هو اال

 الغضروفي.

فشل قلبي,  كثيراً ماتؤدي عتامة القرنية للعمى, وقد يحدث أيضاً نقص في القدرة على التعلم,

 نتان بالرئة.ارتفاع الضغط, ا

 يظهر المرض عادًة خالل الطفولة ويؤدي غالباً للموت قبل أن يصل المريض لعمر عشر

 سنوات.

 العالمات السريرية والمخبرية:يعتمد التشخيص على  التشخيص:

 إلفا.-ل-تقييم كيميائي نسيجي لإليدورونيداز

 تحري وجود كبريتات الهيبارين وكبريتات الديرماتان في البول.

 فحص شعاعي.

 التليف اللثوي الوراثي. التشخيص التفريقي:

 حدث بالتنفس الفموي.التهاب اللثة المُ 

 المخاطية.أشكال أخرى من أدواء عديد السكاريد 

 .Alfa-mannosidosis الداء المانوزيدي إلفا

 صحة فموية جيدة وقطع لثة. العالج:

 تدبير المشاكل السنية.

 معالجة داعمة لبقية التظاهرات.

 

 متالزمة فرط التقرن المخاطي الفموي والراحي األخمصي الموضع

Focal Palmoplantar and Oral Mucosa Hyperkeratosis Syndrome 

ة فرط التقرن المخاطي الفموي والراحي األخمصي الموضع أو فرط تقرن اللث عريف:الت

جلد ضطراب وراثي نادر يتميز بفرط تقرن للوفرط التقرن الراحي األخمصي هو االملتصقة 

 والمخاطية الفموية.

 وراثية. يورث كصفة جسمية مسيطرة. األسباب:
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 دائماً موجودة, بشكل أساسي اللثة الملتصقة. اإلصابة اللثوية:

حتكاك مثل ا المخاطية الفموية )المناطق المعرضة لضغط ميكانيكي أو مواقع اإلصابة األخرى:

 لسان(.لالحنك الصلب ومخاطية الوسادة خلف الرحوية والمخاطية السنخية والحواف الجانبية 

 ناطق المعرضة للضغط مثلمالجسم والالجلد )بشكل أساسي على المناطق الحاملة لوزن 

 الراحتين وأخمصي القدمين(.

 األظافر.

للثة من الموجودات الدائمة فرط تقرن أبيض موجود على ا المظاهر السريرية الرئيسة:

في  لتهاب أو فقدانا(. اليوجد أي 146الملتصقة يتظاهر سريرياً كطالوة بيضاء )الشكل 

 اإلرتباط.

 آفات فرط تقرنية بيضاء في مناطق المخاطية األخرى. الحظ بشكل أقل شيوعاً يُ 

ط من تتواجد دائماً آفات فرط تقرنية بيضاء على المناطق الحاملة للوزن والمعرضة للضغ

 (.148, 147راحتي اليدين وأخمصي القدمين )الشكلين 

 وقد يوجد أيضاً فرط تعرق و حثل األظافر.

 لة وتزداد شدته مع التقدم بالعمر. يتطور فرط التقرن في مرحلة مبكرة من الطفو

 يعتمد التشخيص بشكل أساسي على العالمات السريرية. التشخيص:

 ستخدم الخزعة أيضاً وفحص نسيجي مرضي.تُ 

 طالوة بيضاء. التشخيص التفريقي:

 وحمة إسفنجية بيضاء.

 ثِخن األظافر الخلقي.

 سوء التقرن الخلقي.

 مركبات ريتانيلية عطرية جهازياً وموضعياً أظهرت بعض النجاح. العالج:



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

رن : متالزمة فرط التقرن المخاطي الفموي والراحي األخمصي الموضع: فرط تق146الشكل 

 أبيض معمم على اللثة.

 

 

رن : متالزمة فرط التقرن المخاطي الفموي والراحي األخمصي الموضع: فرط تق147الشكل 

 راحي.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

رن : متالزمة فرط التقرن المخاطي الفموي والراحي األخمصي الموضع: فرط تق148الشكل 

 أخمصي.

 

 

 Familial Acanthosis Nigricansالشواك المسود العائلي 

ئع, ضطراب جلدي مخاطي سليم غير شاك المسود العائلي أو الشبابي هو االشوا التعريف:

 يتميز بآفات حليمية وتغير لون الجلد أحياناً.

 وراثية. يورث كصفة جسمية مسيطرة غير منتظمة. األسباب:

 شائعة نسبياً. اإلصابة اللثوية:

 آفات غير مرتبطة باللويحة السنية.

ساسي على اللسان والحنك (, بشكل أ%25-10المخاطية الفموية ) مواقع اإلصابة األخرى:

 والشفتين.

ء التناسلية, لعنق, سرة البطن, األعضاالجلد بشكل دائم )المنطقة اإلبطية, المنطقة اإلربية, ا

 المنطقة حول الشرجية(.

ين بقد تتواجد ضخامة لثوية بشكل خاص ضخامة الحليمات  المظاهر السريرية الرئيسة:

مة اللثوية السنية. أحياناً تكون الضخامة شديدة جداً بحيث تغطي تيجان األسنان. تصبح الضخا

 (.150 ,149في النهاية بمظهر حليمي )الشكلين 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

هر تظ تظهر آفات المخاطية الفموية على شكل بروزات حليمية غير مؤلمة صغيرة ومتعددة.

 اآلفات المخاطية الفموية واللثوية بلون طبيعي.

تظهر آفات الجلد على شكل بروزات حليمية صغيرة متعددة مخملية غامقة وغير مؤلمة 

 (.151)الشكل

 عند البلوغ.ضطراب عادًة خالل الطفولة أو يظهر اال

 يعتمد التشخيص عادًة على العالمات السريرية. التشخيص:

 ُيدعم التشخيص بخزعة وفحص نسيجي مرضي لآلفات الجلدية والفموية.

 التليف اللثوي الوراثي. التشخيص التفريقي:

 فرط التصنع اللثوي المحدث باألدوية.

 الشواك المسود الخبيث.

 .الشواك المسود المتعلق بالغدد الصم

 داء كاودن.

 داء دارييه.

 لآلفات اللثوية: قطع لثة وصحة فموية جيدة. العالج:

 ترميم جراحي لآلفات الجلدية في حاالت المشاكل الجمالية الشديدة.

 

 

 : الشواك المسود العائلي: ضخامة لثوية موضعة ذات نموذج حليمي.149الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 معممة على المخاطية السنخية.: الشواك المسود العائلي: ضخامة لثوية 150الشكل 

 

 

 

 : الشواك المسود العائلي: بروزات حليمية صغيرة متعددة على الجلد.151الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Darier's Diseaseداء دارييه 

 .ضطراب جلدي مخاطي نادر نسبياً رييه أو سوء التقرن الجريبي, هو اداء دا التعريف:

 وراثية. يورث كصفة جسمية مسيطرة.  األسباب:

 شائعة نسبياً. اإلصابة اللثوية:

 آفات لثوية غير محدثة باللويحة السنية.

 (%40-20المخاطية الفموية ) مواقع اإلصابة األخرى:

 المخاطيات األخرى )التناسلية, الشرجية, البلعومية(.

 الجلد )دائماً( واألظافر.

ضاربة  رة متعددةتظهر اآلفات اللثوية على شكل حطاطات صغي المظاهر السريرية الرئيسة:

للبياض ومندمجة مع بعضها والتي قد تصبح ضخامية  وتصطف وفق نموذج شبكي أو تأخذ 

 (.152مظهر الحجارة المرصوفة )الشكل 

تظهر آفات مشابهة في مناطق المخاطية الفموية األخرى, خاصًة على الحنك واللسان 

 الجلدية.والمخاطية الخدية. تظهر اآلفات الفموية عادًة بعد اآلفات 

ندمج تتظهر آفات الجلد على شكل حطاطات متعددة غير مؤلمة بلون أحمر ضارب للبني والتي 

 ظهر.(.غالباً ماتصاب الجبهة واألذنين وفروة الرأس والصدر وال153ضمن لويحات )الشكل 

 يظهر على األظافر تقرن تحت ظفري وخطوط وأثالم طولية.

 ي بالفحوص المخبرية.ينبغي تأكيد التشخيص السرير التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي لآلفات الجلدية والمخاطية.

 الشواك المسود. التشخيص التفريقي:

 داء كاودن.

 الوّرام الحبيبي لفيغنر.

 الحزاز المسطح.

 الصحة الفموية الجيدة. العالج:

 ريتاناالت عطرية جهازية.

 

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 صغيرة ومتعددة على اللثة السفلية.: داء دارييه: حطاطات ضاربة للبياض 152الشكل 

 

 

 

 : داء دارييه: حطاطات متعددة اندمجت ضمن لويحات على الجلد.153الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Cowden's Diseaseداء كاودن 

ع يتميز ضطراب غير شائاألورام العابية المتعددة, وهو ا داء كاودن أو متالزمة التعريف:

الغدة وضطرابات في الثدي مرتبطة عادًة باية الجلدية وتكون بطيف واسع من اآلفات المخاط

 الدرقية وأعضاء أخرى.

 وراثية. يورث كصفة جسمية مسيطرة. األسباب:

 شائعة نسبياً. اإلصابة اللثوية:

 آفات لثوية غير محدثة باللويحة.

 اطية الخدية(.المخاطية الفموية, بشكل شائع )الشفتين, اللسان, المخ مواقع اإلصابة األخرى:

 بشكل شائع )العنق, الطيات الشفوية األنفية, ظهر اليدين والساعدين(.الجلد, 

 الدرقية شائعة. تعتبر إصابة الثدي والغدة

 عين(.أعضاء أخرى )الجهاز البولي التناسلي, السبيل المعدي المعوي, الهيكل العظمي, ال

تعددة تظهر اآلفات اللثوية على شكل حطاطات أو عقيدات م المظاهر السريرية الرئيسة:

موذج صغيرة ناعمة, شاحبة أو ضاربة للبياض, وغير مؤلمة قد تكون مفردة أو تندمج ضمن ن

الدرداء  أو مخاطية الحواف السنخيةالحصى )الحجارة( المرصوفة على اللثة الملتصقة والحرة 

 (.155, 154)الشكلين 

 هة لتلك المشاهدة على اللثة.اآلفات الفموية مشاب

عابية  تظهر آفات الجلد على شكل حطاطات حليمية متعددة أو عقيدات صغيرة والتي هي أورام

 لجريبات الشعر )ورم غمد جذر الشعر(. وكذلك تشاهد أورام ليفية جلدية.

 بيثة.والخ ومن الشائع وجود عدة شذوذات في الغدة الدرقية والثدي بما فيها األورام السليمة

 يعتمد التشخيص على العالمات السريرية والمخبرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي بشكل أساسي لآلفات الجلدية.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 : داء كاودن: عقيدات صغيرة متعددة على اللثة.154الشكل 

 

 

 

لثة : داء كاودن: عقيدات متعددة تتجمع وفق نموذج الحجارة المرصوفة على ال155الشكل 

 ة السنخية.والمخاطي



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 فرط التصنع البشروي الموضع. التشخيص التفريقي:

 الشواك المسود.

 ر.التصلب المعجّ 

 .Multiple endocrine neoplasia syndrome متالزمة تنشوءات الغدد الصم المتعددة

 داء دارييه.

 الداء البروتيني الشحمي.

 اليوجد عالج.العالج:

 ألغراض تجميلية فقط.استئصال جراحي لآلفات الفموية والجلدية 

 

 Tuberous Sclerosisالتصلب المعّجر 

ضطراب غير شائع يتميز و اه Bourneville-Pringleالتصلب المعّجر لمتالزمة  التعريف:

 خاطية وعدم القدرة على التعلم ونوبات.م-بأورام ليفية وعائية جلدية

 ا بصفات متغيرة.وراثية. يورث كصفة جسدية مسيطرة. والتي تعبر عن نفسه األسباب:

 (.%15-10شائعة نسبياً ) اإلصابة اللثوية:

 آفات لثوية غير محدثة باللويحة السنية.

 المخاطية الفموية, نادراً. مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد, دائماً.

 الجهاز العصبي المركزي.

 أخرى )الشبكية, القلب, الكليتين, الرئتين(.

زة للمرض وتتظاهر تعتبر اآلفات اللثوية أكثر اآلفات الفموية الممي المظاهر السريرية الرئيسة:

ض على شكل عقيدات ليفية متعددة غير مؤلمة ذات سطح أملس ولون طبيعي أو ضارب للبيا

 (. وأكثر ماتصاب اللثة األمامية.157, 156)الشكلين 

هَدة على اللثة. لتلك المشاآفات المخاطية الفموية أقل شيوعاً, إال أنها مشابهة  أن على الرغم من

هدات ووقد يحدث أحياناً شق شفة وحنك, والحنك المقوس )على شكل القبة(, وضخامة لسان و 

 مينائية.

لون إلى بنية ال شكل عقيدات متعددة, صغيرة, حمراءاآلفات الجلدية شائعة وتتظاهر على 

ى الوجه وأي مكان آخر عل)أورام ليفية وعائية(, بشكل أساسي على الطيات األنفية الشفوية 

 شاهد أيضاً أورام ليفية محيطة باألظافر.(. وقد تُ 158)الشكل 

 من الشائع وجود أورام عابية عصبية, نوبات, وعدم القدرة على التعلم.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

ية مخططة وقد يحدث أيضاً شذوذات في الرئة والكلية, أورام عابية شبكية متعددة, أورام عضل

 في القلب.

 لتشخيص على العالمات السريرية والمخبرية.يعتمد ا التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي لآلفات الفموية والجلدية.

 للدماغ. CTتصوير مقطعي محوسب 

 تخطيط كهربائية الدماغ.

 داء كاودن. التشخيص التفريقي:

 داء األورام الليفية العصبية.

 األدواء البروتينية الشحمية.

 الشواك المسود.

 .بؤريع الجلدي المتالزمة نقص التصن

 عرضي. العالج:

 استئصال جراحي آلفات اللثة فقط ألغراض تجميلية.

 

 

 

 ر: عقيدة مفردة على اللثة.: التصلب المعجّ 156الشكل 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 ر: عقيدات متعددة على اللثة.: التصلب المعجّ 157الشكل 

 

 

 

 

 

 جلد الوجه.ر: أورام ليفية وعائية مميزة للحالة على : التصلب المعجّ 158الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Gardner's Syndromeمتالزمة غاردنر 

 لمستقيمي العائلية.ا-ضطراب نادر من مجموعة داء السالئل القولونيا التعريف:

 وراثية. تورث كصفة جسمية مسيطرة. األسباب:

 شائعة نسبياً. :إصابة العظم السنخي

 تكون اللثة طبيعية.

 العظام )الجمجمة, قبة الجمجمة(. مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد.

 السبيل المعدي المعوي.

لتي تتظاهر تتميز آفات العظم السنخي بأورام عظمية متعددة وا المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.159على شكل كتل قاسية غير مؤلمة مغطاة بلثة ملتصقة ومخاطية سنخية طبيعية )الشكل 

عدة وة في مناطق أخرى من الفكين, عدة أورام سنية, وقد يوجد أيضاً أورام عظمية مركزي

 , ونادراً أورام سليمة للنسج الرخوة الفموية.أسنان زائدة منطمرة

ن أجل تحويل من المهم ألطباء األسنان تشخيص اآلفات الفموية للمتالزمة مبكراً قدر اإلمكان م

 المريض ألخصائي بالجهاز الهضمي.

 .عظمية في الجمجمة, الجيوب حول األنفية, قبة الجمجمةوقد تتطور أيضاً عدة أورام 

ستقيم والتي تعتبر التظاهرات المعدية المعوية شائعة, وتظهر بشكل عدة سالئل في القولون والم

 تتميز بنسبة عالية للتحول الخبيث إلى سرطان غدي.

 آفات الجلد هي: أكياس مشبهة بالبشرة, عدة أورام ليفية, وفرط تصبغ.

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 فحص شعاعي للفكين, الجمجمة والسبيل الهضمي.

 خزعة وفحص نسيجي مرضي لألورام والسالئل.

 األعران واألورام العظمية المفردة.التشخيص التفريقي:

 األورام سنية المنشأ.

 متالزمة بويتز جيغرز.

 داء كاودن.

 ة.رام العظمية استئصال إال إذا سببت أعراض أو مشاكل تجميلياألو التتطلب العالج:

 يجب مراقبة السالئل المعوية من قبل أخصائي.

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Sturge-Weber Angiomatosisلستيرج ويبر  وعائيالوّرام ال

ضطراب اغي, هو اعائي ثالثي التوائم الدمالوّرام الوعائي لستيرج ويبر أو الوّرام الو التعريف:

 خلقي فردي نادر يصيب عادًة مناطق معصبة بالعصب ثالثي التوائم.وعائي عابّي 

 غامضة. تشوه تطوري. األسباب:

 شائعة نسبياً. اإلصابة اللثوية:

 المخاطية الفموية. مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد.

 العينين, الجهاز العصبي المركزي.

 

 

 سنخي.: متالزمة غاردنر: عدة أورام عظمية على العظم ال159الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 نب.: الوّرام الوعائي لستيرج ويبر. أورام عرقية دموية لثوية أحادية الجا160الشكل 

 

 

 

 

 نب.: الوّرام الوعائي لستيرج ويبر. أورام عرقية دموية لثوية أحادية الجا161الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 نب.: الوّرام الوعائي لستيرج ويبر. أورام عرقية دموية وجهية أحادية الجا162الشكل 

لملتصقة على اللثة ا -شعرية عادةً -نموذجياً أورام عرقية دموية  المظاهر السريرية الرئيسة:

زوغ متأخر والمخاطية السنخية والتي قد تؤدي أحياناً لفرط تصنع لثوي وبزوغ مبكر ونادراً ب

 (.161, 160)الشكلين 

باء يجب على أط .يكون سطح هذه اآلفات ذو لون أحمر فاتح أو بنفسجي وتكون مسطحة عادةً 

 فية.ختالطات النزاال ذر عند قلع األسنان والجراحة حول السنية لتجنباألسنان أخذ الح

 الشفتين.قد تحدث أيضاً أورام عرقية دموية أحادية الجانب على المخاطية الخدية, اللسان و

مرض, للتعتبر األورام العرقية الدموية الوجهية أحادية الجانب أكثر مظهر ثابت وُمشّخص 

بة بثالثي التوائ م )الشكل والتي تظهر عند الوالدة وتقتصر بشكل مميز على المنطقة المعصَّ

162.) 

ات ضطرابا, تكلسات دماغية, صرع وسحايا الرقيقةوقد تظهر أيضاً أورام عرقية دموية لل

 بصرية. 

 يعتمد التشخيص عادًة على العالمات السريرية. التشخيص:

 فحص نسيجي مرضي.

 .CT scanمقطعي محوسب تصوير 

 ورم عرقي دموي مفرد.التشخيص التفريقي:

 Klippel-Trenaunay-Weber Syndromeويبر  -ترينونيه  -متالزمة كليبل 

 ُينصح بالمعالجة الليزرية. العالج:



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Klippel-Trenaunay-Weber Syndromeويبر  -ترينونيه  -متالزمة كليبل 

 غير شائع.ضطراب سوء تصنعي وعائي ا التعريف:

 تشوه سوء تصنعي. األسباب:

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

 المخاطية الفموية. مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد.

 العينين.

 العظام والنسج الرخوة لألطراف.

 

 عرقية دموية لثوية تسبب ضخامة لثوية. ويبر: أورام -ترينونيه  -: متالزمة كليبل 163الشكل 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 يبر: تصبغ صلبة العين.و -رينونيه ت -كليبل : متالزمة 164الشكل 

 

 

 

 يبر: أورام عرقية دموية على الساقين.و -رينونيه ت -: متالزمة كليبل 165الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

أو كهفية,  تظهر اآلفات اللثوية على هيئة أورام دموية شعرية المظاهر السريرية الرئيسة:

يحدث  (. وقد163ألسنان )الشكل والتي تؤدي أحياناً لحدوث ضخامة لثوية قد تغطي تيجان ا

 بزوغ مبكر لألسنان وضخامة عظم سنخي.

 أورام عرقية دموية أيضاً خاصًة على الحنك الصلب والرخو.تكون آفات المخاطية 

لَزرق, ضطرابات بصرية )تصبغ الصلبة, اامن الشائع وجود عدة أورام عرقية دموية وجهية, و

ؤدية وكتل وعائية تشمل النسج الرخوة والعظم مإعتام عدسة العين, تغير لون القزحية(, 

, 164لضخامة غير متناظرة في األطراف, وأورام عرقية دموية في أعضاء داخلية )الشكلين 

165.) 

 يعتمد التشخيص على العالمات السريرية. التشخيص:

 أورام عرقية دموية مفردة. التشخيص التفريقي:

 متالزمة ستيرج ويبر.

 .Maffucciمتالزمة 

 ملطف. العالج:

 قد يحسن الليزر من اآلفات الجلدية.

 

 انحالل البشرة الفقاعي الوراثي

Hereditary Epidermolysis Bullosa 

لنادرة االميكانيكية -ضطرابات الوراثية الجلدية المخاطية الفقاعيةمجموعة من اال التعريف:

 المزمنة والناكسة.

 اإلمراضية الدقيقة مازالت مجهولة.وراثية. اآللية المرضية والعوامل  األسباب:

 تم التعرف إلى ثالثة أشكال رئيسية وعدة أشكال فرعية: التصنيف:

تبطة النمط داخل البشروي, النمط األول: )يتميز بنموذج التندبي( يورث كصفة جسمية ومر

 .Xبالصبغي 

 النمط الموصلي, النمط الثاني: )يتميز بضمور الجلد( يورث كصفة جسمية متنحية.

سيطرة أو النمط األَدمي, النمط الثالث: )يتميز بضمور الجلد والتندب, ويورث كصفة جسمية م

 متنحية(.

 شائعة, خاصًة النمطين الثاني والثالث. اإلصابة اللثوية:

 رتباط.ية, تترافق أحياناً مع فقد في االآفات لثوية غير محدثة باللويحة السن
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 لشفتين(.االمخاطية الفموية )اللسان, المخاطية الخدية, الحنك,  مواقع اإلصابة األخرى:

 المخاطيات األخرى )العينين, الحنجرة, المريء, المخاطيات التناسلية(.

. بشكل أساسي ألظافر(, اscaleالجلد, دائماً )اليدين, القدمين, األصابع, الركبتين, المرفقين, 

 حتكاك الميكانيكي.في مناطق اال

لتهاب اهر على شكل اآلفات اللثوية تلي عادًة اآلفات الجلدية وقد تظ سريرية الرئيسة:المظاهر ال

. قد (167, 166لثة توسفي أو بشكل فقاعات تتمزق سريعاً تاركة تآكالت مؤلمة )الشكلين 

 يحدث أيضاً في الحاالت الشديدة انحسار لثوي وتدمير في النسج حول السنية.

حات مؤلمة ية بتشكل فقاعات تتمزق سريعاً, تاركة تآكالت أو تقرتتظاهر آفات المخاطية الفمو

ي حركات والتي قد تؤدي أحياناً لتشكل ندبة. وقد يحدث أيضاً صغر فم, ضمور بشروي, تحدد ف

 اللسان, نقص في الميزاب الدهليزي والخدي, عقيدات ضخامية مفصصة ونخور األسنان.

 

 

لمخاطية االوراثي النمط األول: تشكل فقاعة مفردة على : انحالل البشرة الفقاعي 166الشكل 

 السنخية.
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 : انحالل البشرة الفقاعي الوراثي النمط الثاني: تآكالت وضخامة لثوية.167الشكل 

 

 

 

 

 ية.: انحالل البشرة الفقاعي الوراثي النمط الثالث: ميناء مثقبة ونخور سن168الشكل 
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 الجلد. الفقاعي الوراثي النمط الثاني: تشكل فقاعة وتندب على: انحالل البشرة 169الشكل 

 

 

 

 

 : انحالل البشرة الفقاعي الوراثي النمط الثالث: تندب وتشوه اليدين.170الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 : انحالل البشرة الفقاعي الوراثي النمط الثاني: حثل األظافر.171الشكل 

 

ظافر دب, تشوهات, ُدخينات, حثل األتتميز التظاهرات الجلدية بتشكل فقاعات, تقرحات, تن

 (.171 - 169وتظاهرات أخرى متعددة )األشكال 

تمد شدة في عمر مبكر )حديثي الوالدة واألطفال( وتعتظهر التظاهرات السريرية لهذا المرض 

 اآلفات الجلدية والمخاطية على نوع المرض.

 يعتمد التشخيص على العالمات السريرية والمخبرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 فحص التألق المناعي.

 الفحص بالمجهر اإللكتروني.

 شبيه الفقاع الندبي. التشخيص التفريقي:

 شبيه الفقاع الفقاعي.

 الفقاع الشائع.

 الخطي. IGAداء 
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 تجنب الضغط على اللثة والمخاطية السنخية. العالج:

 صحة فموية جيدة.

 موضعياً. ستيروئيدات قشريةتطبيق 

 جهازية لآلفات الشديدة. ستيروئيدات قشرية

 

 Chondroectodermal Dysplasiaسوء التصنع الغضروفي األديمي الظاهر 

 Ellis-van فان كريفيلد -سوء التصنع الغضروفي األديمي الظاهر أو متالزمة إيليس  التعريف:

Creveld الغضروفي.ضطرابات خلل التنسج العظمي هو اضطراب غير شائع من مجموعة ا 

 وراثية. تورث كصفة جسمية متنحية. األسباب:

 شائعة.اإلصابة اللثوية:

 صبية المركزية.األسنان, الهيكل العظمي, العينين, القلب, الجملة الع مواقع اإلصابة األخرى:

 الشعر واألظافر.

اللثة, مؤدياً ة إلى أو السفلي التحام الجزء المتوسط من الشفة العلوية المظاهر السريرية الرئيسة:

تعددة )الشكلين ختفاء الطية المخاطية الشفوية والتظاهر الفموي األكثر تميزاً هو األلجمة المال

172 ,173.) 

جانب, من الشائع حدوث خلل تنسج غضروفي للعظام الطويلة, كثرة أصابع )َعَنش( ثنائية ال

تشوهات تناسلية ضطرابات قلبية وشعر ضعيف ومتناثر, حثل األظافر, اأطراف قصيرة, 

 (.174)الشكل 

 يعتمد التشخيص بشكل رئيسي على العالمات السريرية. التشخيص:

 فحص شعاعي.

 المتالزمة الفموية الوجهية اإلصبعية. التشخيص التفريقي:

 متالزمات سوء التنسج الغضروفي األخرى.

 نحالل البشرة الفقاعي, النمط الثالث.ا

 داعم. العالج:

 

 

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

ختفاء الطية الشفوية روفي أديمي ظاهر. ألجمة متعددة واسوء تنسج غض: 172الشكل 

 المخاطية.

 

 

 

 

 : سوء تنسج غضروفي أديمي ظاهر. عدة ألجمة شفوية لثوية.173الشكل 
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 : سوء تنسج غضروفي أديمي ظاهر. كثرة األصابع وحثل األظافر.174الشكل 

 

 

 متالزمة نقص التصنع الجلدي البؤري

Focal Dermal Hypoplasia Syndrome 

 Goltz-Gorlin ولتزغ-البؤري أو متالزمة غورلن متالزمة نقص التصنع الجلدي التعريف:

syndrome ضطراب غير شائع يتميز بتشوهات عديدة.ا 

ب . على أية حال أغلXوراثية. يورث كصفة مسيطرة مرتبطة بالصبغي الجنسي  األسباب:

 الحاالت المنشورة كانت حاالت فردية.

 نادرة. إلصابة اللثوية:ا

لشفتين( االمخاطية الفموية )اللسان, الحنك, المخاطية الخدية,  مواقع اإلصابة األخرى:

 واألسنان.

 الجلد والشعر واألظافر.

 لهيكلي.ا-العينين والجهازين العصبي المركزي والعضلي

 (.175اآلفات اللثوية عبارة عن أورام حليمية )الشكل  المظاهر السريرية الرئيسة:

من الحاالت أورام حليمية متعددة على المخاطية الفموية. من الشائع  %90يتواجد في حوالي 

أسنان(, نقص  8)مالحظة للمترجم: أي نقص أكثر من  Oligodontiaحدوث قلة األسنان 
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أسنان(, سوء  8ألسنان ولكن أقل من )مالحظة للمترجم: أي نقص في ا hypodontiaاألسنان 

 تصنع مينائي, سوء إطباق, وشقوق فموية.

تتضمن التظاهرات الجلدية: آفات خطية ضمورية, لويحات ضمورية ومصطبغة, توسع 

(. وقد يالحظ حثل أظافر وشعر 176الشعيرات وعقيدات رخوة ضاربة لألصفر )الشكل 

 متناثر.

قدم(, قصر ترجم: التحام إصبعين أو أكثر في اليد أو القد يحدث ارتفاق األصابع )مالحظة للم

َنف انحراف األصابع وعدم تناسق األطراف, وجَ  بع, قلة األصابع أو كثرة األصابع,األصا

 )مالحظة للمترجم: اإلنحناء الزائد للعمود الفقري( وصغر الرأس.

 من الموجودات األقل شيوعاً شذوذات عينية وعدم القدرة على التعلم.

 يعتمد التشخيص بشكل رئيسي على العالمات السريرية. تشخيص:ال

 خزعة وفحص نسيجي مرضي لآلفات الجلدية والفموية.

 أورام حليمية فموية متعددة. التشخيص التفريقي:

 عدة أورام لقمية مؤنفة فموية.

 فرط التصنع البشروي البؤري.

 .lncontinentia pigmentiالَسلس الصبغي 

 استئصال جراحي لألورام الحليمية الفموية. العالج:

 معالجة داعمة آلفات الجلد واآلفات األخرى.
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 حنك.: متالزمة نقص التصنع الجلدي البؤري. عدة أورام حليمية على اللثة وال175الشكل 

 

 : متالزمة نقص التصنع الجلدي البؤري. ضمور الجلد.176الشكل 

 

 

 اإلصبعية النمط األولالمتالزمة الفموية الوجهية 

Orofaciodigital Syndrome Type I 

 اضطراب غير شائع من مجموعة المتالزمات الوجهية الفموية اإلصبعية. التعريف:

ناث , توجد فقط في اإلXوراثية. تورث كصفة مسيطرة مرتبطة بالصبغي الجنسي  األسباب:

 وتؤدي لموت الذكور.

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

 المخاطية الفموية, األسنان. اإلصابة األخرى:مواقع 

 المالمح الوجهية, األصابع.

 الجلد.

جتاز الطية تتتميز اإلصابة اللثوية بعدة أشرطة ليفية ضخامية  المظاهر السريرية الرئيسة:

للسان )الشكلين اللثوية الشفوية والخدية اللثوية, باإلضافة لضخامة وقصر لجامي الشفتين ولجام ا

 (. وهذا قد يؤدي لحدوث التهاب لثة فرط تصنعي )ضخامي( وانحسار لثوي.178, 177



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 شطور أو مفصص, مع أورام عابية متعددة, شقوقتتضمن آفات المخاطية الفموية لسان م

 سفلي.الشفتين والحنك, أسنان زائدة, سوء توضع األسنان, وأسنان مفقودة, وضمور الفك ال

عدم  من الشائع وجود حدبة جبهية, فرط تباعد عيني, قصر الشفة العلوية, جذر أنف عريض,

مالحظة صابع وارتفاق األصابع )تناظر المنخرين, كثرة األصابع, قصر األصابع, انحراف األ

 للمترجم: التحام إصبعين أو أكثر في اليد أو القدم(.

 تتضمن التظاهرات الجلدية جفاف الجلد, ُدخينات, تساقط وتناثر الشعر.

 قد تحدث أحياناً عدم القدرة على التعلم, وكلية متعددة الكيسات.

 يعتمد التشخيص على العالمات السريرية. التشخيص:

 المتالزمة الفموية الوجهية اإلصبعية النمط الثاني. يص التفريقي:التشخ

 سوء التصنع الغضروفي األديمي الظاهر.

 المتالزمة البصرية السنية اإلصبعية.

 اللثوية. إعادة تصنيع جراحية لأللجمة الفموية والطيات الخدية اللثوية والشفوية العالج:

 عرضية لبقية اآلفات.

 

 

 ة متعددة.زمة الفموية الوجهية اإلصبعية النمط األول: ألجمة لثوية شفوي: المتال177الشكل 
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 صنع اللثة.ت: المتالزمة الفموية الوجهية اإلصبعية النمط األول: التهاب لثة وفرط 178الشكل 

 

 

 Ehlers-Danlos Syndromeدانلوس -متالزمة إيلرس

تميز تتتضمن متالزمة إيلرس دانلوس مجموعة من اضطرابات النسيج الضام والتي  التعريف:

 بعيوب في اصطناع الكوالجين.

 وراثية. تورث بشكل رئيسي كصفة جسدية مسيطرة. األسباب:

شكال أباالعتماد على المظاهر السريرية ونمط الوراثة تم التعرف إلى عشرة  التصنيف:

 لالضطراب. 

كل أساسي استعداداً شائعة نسبياً. تملك األنماط الثالث والرابع والثامن بش :يةاإلصابة حول السن

 أكبر لتطوير التهاب نسج حول سنية.

 يتأثر بمستوى اللويحة السنية. مورثاتمن المحتمل أنه اضطراب متعدد ال

 التهاب نسج حول سنية مرتبط باضطراب وراثي.
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 التهاب نسج حول سنية معمم.: متالزمة إيلرس دانلوس: 179الشكل 

 المخاطية الفموية. مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد.

 المفاصل.

 القلب.

سج حول سنية تظهر اآلفات حول السنية عادًة على هيئة التهاب ن المظاهر السريرية الرئيسة:

بكر في مرتباط السريري وتدمير بالعظم والذي يؤدي لفقدان الجائحي معمم شديد مع فقد في ا

 (. ومن الشائع أيضاً حدوث نزف لثوي.179األسنان الدائمة )الشكل 

ص تتضمن تظاهرات المخاطية الفموية مخاطية هشة ورقيقة, نزف مطول عند رض بسيط, ونق

 في التئام الجروح.

 %10من مرضى المتالزمة يستطيعون لمس أنوفهم بذورة ألسنتهم بالمقارنة مع  %50حوالي 

 وقد يحدث فرط حركة المفصل الفكي الصدغي, عدة حصيات لبية,من األشخاص الطبيعين. 

 عيوب مينائية وعاجية ومالطية.

اصًة ختتضمن التظاهرات الجلدية: جلد هش ورقيق, فرط الحركة, أورام دموية, تشكل ندبات 

 على الركبتين والمرفقين والذقن.
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م اصًة تدلي الصماوقد يحدث فرط في حركة المفاصل, تشوهات بصرية, وقلبية ووعائية خ

 التاجي.

 يعتمد التشخيص على العالمات السريرية. التشخيص:

 التهاب نسج حول سنية جائحي مرتبط باضطرابات وراثية أخرى. التشخيص التفريقي:

 Marfan's syndromeمتالزمة مارفان 

 .Cutis taxaتهّدل الجلد 

 السيطرة على اللويحة السنية. العالج:

 َعرضية.

 

 

 الشعيرات النزفي الوراثيتوسع 

Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia 

 Osler-Rendu-Weberويبر -يندور-توسع الشعيرات النزفي الوراثي أو داء أوسلر التعريف:

 وهو اضطراب نادر نسبياً يتميز بتوسعات وعائية صغيرة دائمة.

 وراثية. يورث كصفة جسمية مسيطرة. األسباب:

 نادرة. :اإلصابة اللثوية

 , الحنك(.المخاطية الفموية )اللسان, الشفتين, المخاطية الخدية مواقع اإلصابة األخرى:

 المخاطيات األخرى )األنفية, المريئية, التناسلية(.

 الجلد.

 األعضاء الداخلية )الكبد, الطحال, السبيل المعدي المعوي, الرئتين(.

 3-1م حج باللثوية كعقيدات أو بقع صغيرة )عادةً تظهر اآلفات  المظاهر السريرية الرئيسة:

غط ملم(, موضعة أو متعددة, بلون أحمر فاتح, والتي تختفي على نحو مميز عند تطبيق ض

تفريش  (. ومن المعتاد حدوث نزف لثوي ناكس, عادًة خالل أو بعد181, 180عليها )الشكلين 

 األسنان.

 (.182 شعرية متعدد ونادراً النزف )الشكل تتميز تظاهرات المخاطية اللثوية بتوسع أوعية

 النزف األنفي الناكس والمستمر يكون عادًة العرض السريري األول والشائع للمرض.

 ومن الشائع توسع الشعيرات في الجلد والسبيل المعدي المعوي.

 تشوهات األوعية والكبد والطحال أقل شيوعاً.

 لث من الحياة.يظهر المرض عادًة خالل العقد الثاني أو الثا
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 يعتمد التشخيص بشكل رئيسي على العالمات السريرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 

 متالزمة كريست. التشخيص التفريقي:

 Fabryداء فابري 

 Maffucciمتالزمة 

 التتطلب اآلفات الفموية عادًة أي عالج. العالج:

 بالليزر أو اإلستصال الجراحي.إذا كانت اآلفات تنزف بكثرة, فيقترح المعالجة 

 

 

 

 : توسع الشعيرات النزفي الوراثي: آفة حمراء مفردة على اللثة.180الشكل 
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 ية.: توسع الشعيرات النزفي الوراثي: آفة حمراء مفردة على المخاطية السنخ181الشكل 

 

 

 

 

 اللسان.: توسع الشعيرات النزفي الوراثي: آفات حمراء متعددة على 182الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Cystic Fibrosisالتليف الكيسي 

فة الغدد وظي اضطراب شائع نسبياً, يصيب أجهزة متعددة, ومهدد للحياة يتميز بسوء التعريف:

 خارجية اإلفراز.

, وقد CFTRعرف المورثة المرضية بمورثة وراثية. يورث كصفة جسمية متنحية. تُ  األسباب:

بر عوتسبب اضطراب في نقل شاردة الكلورايد  تتوضع على الذراع الطويل للصبغي السابع,

 غشاء الخلية.

 نادرة جداً. اإلصابة اللثوية:

 التهاب لثوي محدث باللويحة السنية مرتبط بجفاف الفم.

 المخاطية الفموية )الشفتين(, شائعة نسبياً. مواقع اإلصابة األخرى:

 السبيلين المعدي المعوي والرئوي.

 الكبد, البنكرياس.

 عرقية.الغدد ال

ى منتشرة اآلفات اللثوية غير شائعة وتتظاهر على هيئة حمام المظاهر السريرية الرئيسة:

عن جفاف  (. قد تكون اآلفات اللثوية ناجمة183النوعية على اللثة الحرة والملتصقة )الشكل 

 الفم واللويحة السنية.

فاف فم جالفموية, وأحياناً تتضمن التظاهرات الفموية: ضخامة الشفة, حمامى على المخاطية 

 خفيف.

 الدم. ثفْ من الشائع وجود سعال مزمن, انتانات رئوية, قِصر التنفس, التهاب القصبات و نَ 

م ومن الشائع وجود سوء امتصاص, براز دهني ضخم, والفشل في كسب الوزن حتى مع الطعا

 المناسب.

 من الشائع وجود قصور بنكرياسي وكبدي, تعرق ذو طعم مالح.

 بدأ المرض بشكل مبكر خالل الطفولة.ي

 ينبغي أن يتم تأكيد التشحيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي للشفة.

 ارتفاع مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والكلور في الَعَرق.

 غياب األنزيمات البنكرياسية في السائل المعوي.

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 التهاب لثوي.: التليف الكيسي: 183الشكل 

 

 التهاب لثوي متعلق باللويحة السنية فقط. التشخيص التفريقي:

 األدواء الشحمية البروتينية.

 التهاب شفة غدي وحبيبي.

 السيطرة على اللويحة السنية بالنسبة لآلفات اللثوية. العالج:

 نظام غذائي ملطف غني بالسعرات الحرارية للتظاهرات الجهازية.

 

 

 Down's Syndromeمتالزمة داون 

, هو اضطراب شائع ذو تظاهرات سريرية 21متالزمة داون أو تثلث الصبغي  التعريف:

 والدة. 800-600لكل  1متنوعة. تكرار الحدوث بالنسبة للتعداد العام يبلغ 

 .21ضطراب صبغي يصيب الصبغي ا األسباب:

عن عناصر  . تكون حاالت قليلة ناجمة21معظم المرضى يظهرون تثلث كامل للصبغي 

 مختلفة. والبقية تكون ناجمة عن تغير مكان الصبغي.

 شائعة. :حول السنيةاإلصابة 

 آفات لثوية محدثة باللويحة السنية والتهاب نسج حول سنية متكرر مرتبط باضطرابات وراثية.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 المخاطية الفموية, شائعة. مواقع اإلصابة األخرى:

 والقدمين. قحفية وجهية, الصدر, البطن, الحوض, اليدين

(. 184الشكل )سريرياً تكون اللثة حمراء متورمة ونازفة بسهولة  المظاهر السريرية الرئيسة:

لعوامل قد يحدث التهاب لثة ضخامي بسبب التنفس الفموي المزمن والصحة الفموية السيئة وا

 المخرشة األخرى.

ي فترة األسنان ف, والذي يبدأ كثيراً ما يتطور االلتهاب اللثوي إلى التهاب نسج داعمة مبكر معمم

ة المؤقتة ويستمر في األسنان الدائمة. من الشائع حدوث خسارة في العظم وحركة وهجر

 األسنان. وكل هذا يؤهب لفقدان مبكر لألسنان.

ميقة )بشكل اآلفات الفموية األكثر تكراراً: اللسان العرطل, لسان جغرافي ومتشقق, قبة حنك ع

 تأخر بزوغ األسنان وأسنان ناقصة التصنع. القبة(, شق قبة الحنك,

 من الشائع حدوث فرط تقرن جريبي, احمرار الوجه , فقدان شعر بقعي, وجفاف الجلد.

صبعين أو إمن الموجودات الشائعة: كثرة األصابع, ارتفاق األصابع )مالحظة للمترجم: التحام 

ى, شذوذات المفاصل, تشوهات هيكلية أخرأكثر في اليد أو القدم(, انحراف األصابع, فرط تمدد 

 قلبية خلقية, اضطرابات هرمونية, عدم القدرة على التعلم, عيون منغولية الشكل.

 يعتمد التشخيص بشكل أساسي على المظاهر السريرية. التشخيص:

 تحليل صبغي.

 قلة العدالت الدورية. التشخيص التفريقي:

 ندرة المحببات.

 ابيضاضات الدم.

 .1bن الغليكوجين النمط داء اختزا

 حول السنية.جيدة والسيطرة على اللويحة من اآلفات اللثوية والفموية الصحة التقلل  العالج:

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 : متالزمة داون: التهاب لثة شديد.184الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Bacterial Infectionsاالنتانات الجرثومية البحث السابع عشر: 

 

 Tuberculosisالسل 

 داء انتاني ورمي حبيبي مزمن. التعريف:

 .Mycobacterium tuberculosis المتفطرة السلية األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 نادراً. المخاطية الفموية )اللسان, الحنك, اللهاة, الخد, الشفتين(, األخرى: اإلصابات

 الرئتين بشكل دائم تقريباً.

ير منتظمة غقد تتظاهر اآلفات اللثوية على هيئة قرحات مزمنة  المظاهر السريرية الرئيسة:

وغير مؤلمة عادًة, مع سطح تنبتي أحمر أو مغطاة بنتحة بلون رمادي ضارب لألصفر 

 (. وقد ينتشر التنبت مشكالً ضخامة لثوية.186, 185)الشكلين 

. النسج واف رقيقةتتظاهر آفات المخاطية الفموية على هيئة قرحات تنبتية غير منتظمة ذات ح

 ناحي. المحيطة تكون صلبة قليالً مع وجود التهاب.يرافق اآلفات الفموية تضخم عقد لمفية

 وقد يحدث بشكل نادر التهاب عظم ونقي سلي للفكين. 

دوث اإلصابة حتمثل التظاهرات الفموية واللثوية انتان ثانوي من االنتان الرئوي األولي ونسبة 

 %1,5-0,5الفموية تتراوح بين 

 قد يكون السل الفموي وبشكل نادر التظاهر الوحيد للسل الصامت.

رق من األعراض الشائعة والمبكرة حمى منخفضة الدرجة, فقدان الشهية, توعك, سعال وتع

 ليلي. ومن الشائع أيضاً حدوث ألم في الصدر وَنَفث الدم.

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بالفحوص المخبرية. التشخيص:

 ة وفحص نسيجي مرضي لآلفات الفموية.خزع

 صورة شعاعية للصدر.

 Mantoux tuberculin skin testاختبار سلّين مانتوكس للجلد 

 قرحة رضية. التشخيص التفريقي:

 السرطان شائك الخاليا.

 الزهري األولي والثانوي.

 القرحة القالعية الكبرى.

 لمفوما الهودجكن.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 الوّرام الحبيبي لفيغنر.

 الفم القيحي التنبتي.التهاب 

 نظام صارم من أدوية متعددة مضادة للسل والذي يجب أن يترك لألخصائي. العالج:

 

 : السل. قرحة صغيرة على اللثة العلوية.185الشكل 

 

 : السل. قرحة تنبتية غير منتظمة على اللثة السفلية.186الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

  Syphilisالزهري )السفلس( 

 مرض منتقل جنسياً يصيب أعضاء وأجهزة متعددة. التعريف:

 .Treponema pallidum اللولبية الشاحبة األسباب:

 خلقي. التصنيف:

 مكتسب: والذي يتطور خالل ثالث مراحل:

 أولي.

 ثانوي.

 ثالثي.

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 آفات لثوية غير محدثة باللويحة السنية.

ي األولي وأكثر من من الزهر %10-5المخاطية الفموية, شائعة. حوالي  األخرى: اإلصابات

 من الزهري الثانوي يظهر في الحفرة الفموية. 40%

 المناطق التناسلية, شائع جداً.

 الجلد, شائعة )المرحلتين الثانوية والثالثية(.

لتطعيم ا يتميز الزهري األولي بظهور القرح الصلب في مكان المظاهر السريرية الرئيسة:

دورة غير مباللولبية الشاحبة. يبدأ القرح الصلب كحطاطة التهابية والتي تتقرح لتشكل قرحة 

شكلين مؤلمة ذات حواف مرتفعة وقاعدة صلبة. ظهور القرح الصلب على اللثة نادر جداً )ال

 لوز.(. المناطق الفموية األكثر إصابة هي الشفتين, اللسان, الحنك الرخو وال188, 187

سلي . ومن الضروري حدوث تماس فموي تنايحتضخم عقد لمفاوية نا ة من الموجودات الثابت

 مباشر لكي يظهر القرح الصلب الفموي.

. تكون اآلفات الفموية شائعة في هذه أسابيع بعد ظهور القرح الصلب 8-6يبدأ الزهري الثانوي 

دورة ت أو قرحات سطحية مالمرحلة وتتميز بشكل رئيسي بظهور الُرقع المخاطية وهي تآكال

 أو بيضوية, مرتفعة قليالً وغير مؤلمة ومغطاة بغشاء بلون أبيض ضارب للرمادي.

لحنك واللوز ا(. تعتبر إصابة اللسان, المخاطية الخدية, 189إصابة اللثة نادرة نسبياً )الشكل 

 والشفتين شائعة.

خم عقد توعك )قلق(, حمى, تض األعراض والعالمات التقليدية للزهري الثانوي هي: ألم رأس,

 لمفاوية غير مؤلم ومعمم, وطفح جلدي بقعي حطاطي.

لجين من المرضى غير المعا %30الزهري الثالثي )الزهري اآلجل/المتأخر( يظهر في حوالي 

 ويتميز بإصابة عدة أجهزة وبطيف واسع من التظاهرات.

الصلب مرحلة, ويعتبر الحنك هي التظاهر الفموي األكثر تميزاً في هذه ال gummaالصمغة 

 إلصابة, يليه اللسان والشفتين, واللثة التصاب.هو الموقع األكثر شيوعاً ل



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بالفحوص المخبرية. التشخيص:

 فحوص مصلية.

 الفحص المجهري بالساحة المظلمة.

 اآلفات الفموية الحلئية. التشخيص التفريقي:

 آفات فموية رضية.

 ة قالعية.قرح

 داء المبيضات.

 حمامى متعددة األشكال.

 داء وحيدات النوى االنتاني.

 البنسيلين أو األريترومايسين, ولكن يجب ترك العالج للطبيب العام. العالج:

 

 

: زهري أولي: قرح صلب صغير على الحافة بين اللثة الملتصقة والمخاطية 187الشكل 

 السنخية.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 قرح صلب كبير على المخاطية السنخية الدرداء.: زهري أولي: 188الشكل 

 

 

 

 

 : الزهري الثانوي: ُرقع مخاطية على اللثة السفلية.189الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Actinomycosisداء الشعيات 

 داء انتاني ورمي حبيبي مزمن. التعريف:

اف وبشكل نادر أصن Actinomyces israelii بشكل أساسي الشعيات اإلسرائيلية  األسباب:

 أخرى.

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 آفات لثوية غير محدثة باللويحة السنية.

 الفكين. األخرى: اإلصابات

 المخاطية الفموية.

 العقد اللمفاوية العنقية.

 جهي العنقي.التظاهرات الفموية تعتبر جزء من داء الشعيات الو المظاهر السريرية الرئيسة:

يوعاً شلثة موضع غير نموذجي أو بشكل أكثر اآلفات اللثوية نادرة جداً وتتظاهر بالتهاب 

الشكل )كانتباج غير مؤلم بالعظم السنخي مغطى بلثة حمامية قليالً مع جيوب تصريف عادًة 

190.) 

 أقل شيوعاً. إصابة الفكين شائعة ولكن إصابة النسج الرخوة )اللسان, الحنك, المخاطية الخدية(

خراجات  تشكل عدةمؤلم بطيء النمو, يليه عادًة المظهر التقليدي للمرض هو انتباج صلب غير 

رق تحوي النتحة الناجمة عن الط (.191والتي تنفتح إلى السطح عبر طرق جيبية )الشكل 

 الجيبية وبشكل مميز الحبيبات الكبريتية المميزة والتي هي عبارة عن مستعمرات من

 العضويات.

 ة.ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبري التشخيص:

 فحص جرثومي مباشر وزرع.

 تألق مناعي غير مباشر.

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 خراج حول سني. التشخيص التفريقي:

 السل.

 الفطور الجهازية.

 بنسيلين أو أريترومايسين أو التتراسكلينات. العالج:

 الجراحة ضرورية في أغلب الحاالت.
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 : داء الشعيات. جيب تصريف على اللثة.190الشكل 

 

 

 

 

 : داء الشعيات. عدة جيوب تصريف على الجلد.191الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Gonococcal Infectionاالنتان السيالني 

لطريق مرض منتقل جنسياً يصيب بشكل أساسي الطريق البولي وبشكل أقل شيوعاً ا التعريف:

 التنفسي.

 Neisseria gonorrhoeaeالنيسيرية السيالنية  األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 آفات لثوية غير محدثة باللويحة السنية.

لجنس الفموي االمخاطية الفموية, نادرة نسبياً. وأكثر شيوعاً لدى ممارسي  األخرى: اإلصابات

س )مالحظة للمترجم: الجنس المثلي: ممارسة الجنس مع شخص من نف المثلي أو المغاير.

 خر(.الجنس, والجنس المغاير: ممارسة الجنس مع فرد من الجنس اآل

 اإلحليل, الشرج, عنق الرحم.

ة ووذمة خفيفة قد تتظاهر اإلصابة اللثوية على شكل حمامى النوعي المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.192وأحياناً مع تآكالت مؤلمة )الشكل 

حية, تتظاهر اآلفات الفموية على شكل حمامى نارية )بلون النار( مع أو بدون تآكالت سط

لوز يليها صفراء أو رمادية. المواقع األكثر إصابة هي الحنك الرخو والومغطاة عادًة بنتحة 

 اللسان والمخاطية الخدية.

 ص المخبرية.ينبغي دائماً تأكيد التشخيص السريري لالنتان السيالني الفموي بالفحو التشخيص:

 زرع وتعرف مجهري على العضويات.

 فحص األضداد التألقي.

 محدث باللويحة السنية. التهاب لثة التشخيص التفريقي:

 التهاب لثة توسفي.

 التهاب فم ولثة حلئي.

 التهاب لثة ورمي حبيبي.

 التهاب فم ولثة بالعقديات.

 عادًة اآلفات الفموية محدودة ذاتياً. العالج:

 بنسيلين أو تتراسكلين جهازياً.
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 : التهاب لثة سيالني يتظاهر كحمامى موضعة ووذمة خفيفة.192الشكل 
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 Viral Infectionsاالنتانات الفيروسية بحث الثامن عشر: ال

 Measlesالحصبة 

 داء انتاني معٍد بشدة يصيب األطفال. التعريف:

 المنتمي لجنس الفيروسات الحصبية pararnyxovirus الفيروس المخاطاني RNA األسباب:

Morbillivirus genus. 

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 المخاطية الفموية, نادرة نسبياً. األخرى: اإلصابات

 الجلد, دائماً.

ة, مفردة تتظاهر اآلفات اللثوية على شكل قرحات صغيرة مدور المظاهر السريرية الرئيسة:

شكلين عادًة, على اللثة الملتصقة أو المخاطية السنخية وأحياناً بشكل حمامى لثوية )ال

صة ل193,194  لمرض.(. اآلفات اللثوية غير مشخِّ

ة )على المخاطي Koplik's spotsتتظاهر آفات المخاطية الفموية على هيئة بقع كوبليك 

 الخدية(, احمرار, بقع نزفية حبرية, وقرحات صغيرة مدورة.

 تتظاهر اآلفات الجلدية على هيئة طفح بقعي حطاطي بلون أحمر باهت.

الملتحمة,  وف من الضوء, التهابمى, القشعريرة, السعال, الخحتبدأ األعراض البنيوية مثل: ال

 أيام قبل ظهور الطفح الجلدي. 4-3ألم عضلي وذلك 

 يعتمد التشخيص على المظاهر السريرية. التشخيص:

 الحماق )جدري الماء(. التشخيص التفريقي:

 التهاب فم ولثة حلئي.

 قرحات حلئية الشكل.

 داء وحيدات النوى االنتاني.

 الداعي لعالج اآلفات الفموية واللثوية. العالج:

 يجب ترك التدبير العام للمرضى ألخصائي األطفال.
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 : الحصبة. قرحة مدورة صغيرة على اللثة الملتصقة.193الشكل 

 

 

 

 

 : الحصبة. حمامى لثوية.194الشكل 
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 Chickenpoxالحماق )جدري الماء( 

ألطفال بشكل الحماق أو جدري الماء هو انتان أولي محدود ذاتياً ومعٍد بشدة يصيب ا التعريف:

 أساسي.

 HHV-3لنطاقي أو مايسمى فيروس الحأل البشري الثالث ا-الفيروس الحماقي األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 المخاطية الفموية )الحنك, الخد, الشفة( نادرة نسبياً. األخرى: اإلصابات

 الجلد )الوجه, الرأس,العنق( دائماً.

ة وحويصالت تتظاهر اآلفة اللثوية عادًة على شكل حمامى منتشر المظاهر السريرية الرئيسة:

كل رعة تاركة تقرحات ضحلة مدورة على منطقة حمامية )الشسصغيرة مفردة والتي تتمزق ب

195.) 

اركة رعة تسرة والتي تتمزق بتتظاهر آفات المخاطية الفموية أيضاً على شكل حويصالت صغي

 تقرحات صغيرة.

 

 مامى لثوية منتشرة.: الحماق. ح195الشكل 

 تتضمن التظاهرات الجلدية طفح بقعي حطاطي أحمر مسبب للحكة, حويصالت وبثور والتي

 تتمزق, جلبة )قشور سميكة وجافة(, وتقشر الحقاً.

 تتضمن األعراض البادرية قلق, حمى, فقدان الشهية وتهيج.
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يعتمد التشخيص بشكل رئيسي على المظاهر السريرية ونادراً على الفحوص  التشخيص:

 المخبرية.

 Tzanckالفحص بلطاخة 

-لحماقيالفيروس ا DNA( لتحديد PCRتفاعل سلسلة البوليميراز )قد يكون من المفيد استخدام 

 النطاقي.

 االنتان الفموي بالحأل البسيط. التشخيص التفريقي:

 قالعية صغيرة.قرحات 

 الحصبة.

 الداعي لعالج اآلفات الفموية. العالج:

 معالجة داعمة ولكن ينبغي تركها ألخصائي األطفال.

 

 Herpes Zosterالحأل النطاقي )داء المنطقة( 

من والذي ينتقل النطاقي الكا-داء فيروسي حاد ناجم عن إعادة تفعيل الفيروس الحماقي التعريف:

 حسية إلى المخاطيات و/أو الجلد.عبر محاور األعصاب ال

 ًة لدى المرضي منقوصي المناعة.النطاقي, خاص-إعادة تفعيل الفيروس الحماقي األسباب:

 شائعة نسبياً. اإلصابة اللثوية:

 لث التوائم.صاب الفرع الثاني أو الثالث للعصب مثقد تحدث اآلفات الفموية واللثوية عندما يُ 

 المخاطية الفموية )الحنك, الخد, اللسان, الشفتين(. األخرى: اإلصابات

 الجلد )الوجه(.

الت أحادية تتظاهر اآلفات اللثوية على شكل عناقيد من الحويص المظاهر السريرية الرئيسة:

تقرحات مؤلمة ذات حواف غير منتظمة )الشكلين  أيام تاركة 3-2الجانب والتي تتمزق خالل 

ًة خالل لنسج حول السنية والعظم السنخي. ُتشفى القرحات عادشاهد تنخر ل(. قد يُ 197, 196

 أسابيع دون تندب. 2-3
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اب العصب : الحأل النطاقي. تقرح للثة الملتصقة السفلية من داء المنطقة الذي أص196الشكل 

 الفكي السفلي.

 

 

ة الحنك ي: الحأل النطاقي. حمامى منتشرة وعناقيد من الحويصالت على اللثة ومخاط197الشكل 

 في داء المنطقة الذي أصاب العصب الفكي العلوي.
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قة على : الحأل النطاقي. آفات نموذجية أحادية الجانب على الوجه في داء المنط198الشكل 

 مسير العصب الفكي العلوي.

م الذي أحادية الجانب مشابهة في مواقع فموية أخرى, حسب فرع ثالثي التوائقد تظهر آفات 

 اإلصابة.تشمله 

 حساس بالحكة وألم والذي قد يحرض التهاب لبي.قد يسبق اآلفات الفموية ا

اقيد بقعية التظاهرات الجلدية )عند إصابة العصب ثالثي التوائم( تظهر على الوجه وتتميز بعن

 3-2ل حطاطية أحادية الجانب على قاعدة حمامية, والتي تشكل حويصالت سريعاً وتتطور خال

(. 198شكل يوماً )ال 20-10ر لمدة أيام وتستم 8-5. تشكل البثور عناقيد خالل أيام إلى بثور

 تستمر آفات جديدة بالظهور لعدة أيام. يوجد دائماً ألم و مضض عند الضغط الخفيف.

 من الشائع وجود أعراض بنيوية مثل: الحمى, التوعك, وألم رأس.

ابة التالي لإلص trigeminal neuralgia صاب ثالثي التوائماالختالط األكثر شيوعاً هو عُ 

 بالحأل النطاقي.

ة يعتمد التشخيص على المظاهر السريرية وقد تكون الفحوص المخبرية ضروري التشخيص:

 فقط في الحاالت غير النموذجية:

 زرع فيروسي.

 لطاخة خلوية.

 فحوص مصلية.

 الفيروسي. DNAالبحث عن 
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 بسيط.االنتان الفموي بالحأل ال التشخيص التفريقي:

 نسج حول سنية والتهاب لثة تموتي تنخري.التهاب 

 الحمامى متعددة األشكال.

 ابيضاض الدم.

 ندرة المحببات.

 أسيكلوفير , فامvalacyclovirأسيكلوفير  األدوية المضادة للفيروسات )فال العالج:

famciclovir أسيكلوفير ,acyclovir.) 

 مسكنات ومهدئات.

 

 االنتاني )كثرة الوحيدات االنتاني(داء وحيدات النوى 

Infectious Mononucleosis 

 مرض انتاني حاد محدود ذاتياً ينتقل عبر الدم أو اللعاب. التعريف:

 (.HHV-4ار )أو الفيروس الحلئي البشري النمط الرابع ب-فيروس أبشتاين األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 .المخاطية الفموية )الحنك الرخو, اللهاة, الخد( شائعة نسبياً  األخرى: اإلصابات

 الجلد )طفح(.

 العقد اللمفاوية.

أو موضعة  قد تتظاهر اآلفات اللثوية على هيئة حمامى منتشرة المظاهر السريرية الرئيسة:

لتهاب وبشكل أقل شيوعاً كتقرحات صغيرة, خاصًة على الحليمات بين السنية, بشكل مشابه ال

 (.200, 199لثة التموتي التنخري )الشكلين ال

لتهاب ماحول َحْلقية, نتحة لوزية, اتتضمن تظاهرات المخاطية الفموية بقع حبرية نزفية, وذمة 

 التاج وأحياناً تقرحات.

 تتظاهر اآلفات الجلدية على هيئة طفح بقعي حطاطي.

, فقدان عميق, ألم َحْلق, حمىاألعراض والعالمات الشائعة: تضخم عقد لمفاوية معمم, توعك 

 شهية, ألم رأسي.

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 .Monospotاختبار بقعة وحيدات النوى االنتاني 

 .Paul-Bunnellبونيل -اختبار بول
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 .: داء وحيدات النوى االنتاني. حمامى منتشرة على اللثة والشفة العلوية199الشكل 

 

 

 

ب لثة :  داء وحيدات النوى االنتاني. حمامى موضعة على اللثة السفلية والتها200كل الش

 تنخري.
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 التهاب فم ولثة حلئي. التشخيص التفريقي:

 التهاب لثة بالعقديات.

 التهاب لثة تموتي تنخري.

 ابيضاض دم.

 فقر الدم الالتنسجي.

 داعم. العالج:

 

 Hand-Foot-and-Mouth Diseaseالقدم  -اليد  -داء الفم 

 انتان فيروسي حاد يصيب عادًة األطفال والبالغين الشباب. التعريف:

 (.A4, A5, A9, A10وأحياناً أنواع أخرى ) A16الفيروس الكوكساكي  األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 شائعة. اة(المخاطية الفموية )الخدية, الشفوية, اللسان, الحنك, الله األخرى: اإلصابات

 الجلد )اليد, القدم, الظهر, األرداف( شائعة.

اً تاركة تتميز اآلفات اللثوية بحويصالت صغيرة تتمزق سريع المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.201قرحات ضحلة مؤلمة قليالً محاطة بهالة حمراء )الشكل 

 (.202تظهر آفات مشابهة على المخاطية الفموية )الشكل 

 ملم. 6-2( وبقطر 20-3الفموية متعددة عادًة )تكون اآلفات 

 (.203تتظاهر اآلفات الجلدية بحويصالت صغيرة متعددة )الشكل 

 يسبق اآلفات الجلدية والفموية حمى منخفضة الدرجة, توعك, ألم رأس.

 أيام. 8-5يستمر المرض 

 يعتمد التشخيص على العالمات السريرية. التشخيص:

 وفحوص مصلية فقط في الحاالت المشكوك فيها.يتطلب التشخيص زرع فيروسي 

 القرحات القالعية. التشخيص التفريقي:

 التهاب الفم الحلئي.

 الذّباح الحلئي.

 الحمامى متعددة األشكال

 عرضي. العالج:
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 لقدم. قرحات ضحلة صغيرة على اللثة.ا -ليد ا -: داء الفم 201الشكل 

 

 

 

 

 متعددة على اللسان. قرحات القدم. -اليد  -: داء الفم 202الشكل 
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 لقدم. حويصالت صغيرة متعددة على الجلد.ا -ليد ا -: داء الفم 203الشكل 
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 البحث التاسع عشر:

 HIV Infectionاالنتان بفيروس عوز المناعة المكتسب )اإليدز( 

لقد  .أهمية بالغةإن طيف األعراض والعالمات السريرية لدى مرضى اإليدز واسع ولدراستها 

ية تراكمت خالل العقدين األخيرين المعلومات التي تركز على طبيعة و األهمية المخبر

ت الفموية ت اآلفافي الواقع, لقد استخدموالسريرية وعالج اآلفات الفموية لدى مرضى اإليدز. 

دز لدى هذه المجموعة من المرضى كمشعر وعالمات سريرية مبكرة ليس فقط لالنتان باإلي

 ولكن أيضاً لتقدم المرض وكعالمة للدخول في التجارب السريرية.

المرض ولكنها  ينبغي التأكيد على أن اآلفات الفموية في حالة االنتان بفيروس اإليدز دالّة على

ن ليست مميزة للمرض فعالً, حيث أن العديد منها قد يوجد أيضاً عند مرضى غير مصابي

الترابط مع ببعين االعتبار كعالمات لداء عوز المناعة المكتسب بفيروس اإليدز. وينبغي أخذها 

يها حالة فالتاريخ الطبي ومع الدراسات المخبرية والسريرية, خاصًة في اإلصابات التي تكون 

 اإليدز غير معروفة.

سم من حيث تنتج اآلفات الفموية بشكل رئيسي عن العوز المناعي الخلوي الناجم عن اإليدز وتق

 إلى خمس مجموعات رئيسية تتضمن:األسباب 

 النتانات )جرثومية, فيروسية, فطرية(.ا - 1

 تنشوءات. - 2

 ارتكاسات دوائية. - 3

 تظاهرات عصبية. - 4

 آفات ذات سبب غير محدد. - 5

ادرة, وينبغي هذه اآلفات قد تمثل تظاهرات مبكرة أو متأخرة لداء اإليدز, وقد تكون شائعة أو ن

 أن تكون مألوفة كلها للطبيب الممارس. 

 تصنف اآلفات الفموية حسب عالقتها مع انتان اإليدز إلى ثالث مجموعات:

 األولى: آفات مرتبطة بشدة باالنتان بفيروس عوز المناعة المكتسب.

 انية: آفات مرتبطة بشكل أقل شيوعاً باالنتان بفيروس عوز المناعة المكتسب.الث

 شاهد أحياناً عند االنتان بفيروس عوز المناعة المكتسب.الثالثة: آفات تُ 

اهرات حول ينبغي التأكيد على أنه تم مالحظة تناقص واضح في اآلفات الفموية, بما فيها التظ

جحة من لدى مرضى اإليدز بسبب التدابير العالجية النا السنية خالل الخمس سنوات الماضية

 للمرضى. خالل األدوية الجديدة المضادة لفيروس اإليدز, والتي أدت لتحسن الحالة المناعية

دز مألوفة ات حول السنية لإليمن األهمية بمكان ألخصائي النسج حول السنية أن تكون التظاهر

 عمل هامة خالل الممارسة السنية. , حيث أن النسج حول السنية هي منطقةله

 اآلفات اللثوية األكثر شيوعاً هي التالية:
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 : االنتان بفيروس عوز المناعة المكتسب. التهاب لثة تموتي تقرحي.204الشكل 

 

 االنتانات الجرثومية:

 (129 )انظر أيضاً الصفحة التهاب اللثة التموتي التقرحي

Necrotizing Ulcerative Gingivitis  

اوح بين التهاب اللثة التموتي التقرحي هو مظهر شائع لدى مرضى اإليدز, مع نسبة حدوث تتر

ك سلوك عالي الخطورة مرتبط  عندما يكون هناالي لإليدز خاصةً . يوجد احتمال ع4-16%

 بالتهاب اللثة التقرحي التموتي.

تتظاهر بلثة ت حادة وسريرياً تكون بداية المرض إما حادة أو تح المظاهر السريرية الرئيسة:

ك تدمير لحليمة سنية أو أكثر مميز للمرض. من تورمة وبلون أحمر فاتح ويكون هنام

وذروة  الموجودات الشائعة في المرحلة الحادة تقرح وتنخر وانسالخ كل من اللثة الحفافية

 (.204الحليمة بين السنية )الشكل 

عرضاً ت. واللثة األمامية هي األكثر من األعراض الشائعة األلم, النزف, والَبخر الفموي

 لإلصابة.

ي بدون أي ينبغي أن يكون التهاب اللثة التموتي التقرحي ذو آفات محصورة فقط بالنسيج اللثو

 خسارة في اإلرتباط حول السني.

نادراً مايتطور التهاب اللثة يوضع التشخيص باالعتماد على المظاهر السريرية.  التشخيص:

إلى التهاب الفم التموتي التقرحي لدى مرضى اإليدز. يتميز هذا األخير بآفات التموتي التقرحي 

 تنخرية وتقرحية مؤلمة وحادة موضعة أو معممة على المخاطية الفموية تنتشر إلى مابعد اللثة.
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ي استخدام في المرحلة الحادة, ينبغي أن يتضمن عالج التهاب اللثة التموتي التقرح العالج:

 أيام ومضامض فموية تحوي العوامل المحررة لألكسجين. 8-6لمدة  الميترونيدازول

ذر, وينبغي أن يليها عالج حول سني تقليدي )إجراءات السيطرة على اللويحة, تسوية الج

 تقليح(.

 

 التهاب النسج حول السنية التموتي التقرحي

Necrotizing Ulcerative Periodontitis 

دى مرضى اإليدز ويظهر لدى المرضى ذوي لوهو الشكل األكثر شدة للمرض حول السني 

 الضعف المناعي الواضح.

 

 

 ي.التهاب نسج حول سنية تموتي تقرح: انتان بفيروس عوز المناعة المكتسب: 205الشكل 
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 ي: انتان بفيروس عوز المناعة المكتسب: التهاب نسج حول سنية تموتي تقرح206الشكل 

 موضع.

 

 

ر بوذمة : انتان بفيروس عوز المناعة المكتسب: التهاب نسج حول سنية شديد يتظاه207الشكل 

 شديدة, عدة خراجات ونزف.
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ي لمرضى أو أقل. وقد تكون هذه النسبة الضئيلة مرتبطة بتحسن التدبير الصح %5نسبة حدوثه 

 اإليدز.

خر تنتقرح وبيتميز التهاب النسج حول السنية التموتي التقرحي  المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.205,206رتباط حول السني والعظم مع حركة األسنان )الشكلين لثوي وتدمير سريع لال

 (.207شكل تتضمن المظاهر الثابتة النزف العفوي, األلم الدائم, بخر فموي, حمامى ووذمة )ال

يوب يوعاً معممة, والتكون مرتبطة عادًة بتشكل جقد تكون اآلفات موضعة أو بشكل أقل ش

 عميقة ألن التدمير اللثوي الشديد يترافق عادًة بخسارة قمة العظم السنخي.

لمضامض اتتضمن المعالجة الميترونيدازول أو التتراسكلين جهازياً بالمشاركة مع  العالج:

 الفموية الحاوية على مضادات الجراثيم.

 ووقاية حول سنية تقليدية. النكس شائع. ينبغي أن تتبعها معالجة

 

 Bacillary Angiomatosis الوّرام الوعائي الَعَصوي

             و Bartonella henselaeوهو انتان جرثومي تم وصفه حديثاً ناجم عن كل من 

B. quintana يتميز المرض بتكاثر وعائي ويحدث بشكل أكثر تكراراً لدى مرضى اإليدز 

 ونادراً لدى المرضى منقوصي المناعة اآلخرين واألشخاص المصابين بالخباثات.

ئي العصوي قد تحدث آفات جلدية وحشوية ونادراً فموية ولثوية. يجب النظر إلى الوّرام الوعا

 بفيروس عوز المناعة المكتسب. الفموي كعالمة هامة للتنبؤ باالنتان

سج الرخوة تتظاهر اآلفات الفموية كعقيدات أو لويحات من الن المظاهر السريرية الرئيسة:

لحنك (. المواقع األكثر إصابة هي اللثة ا208مرتفعة قليالً, العرضية وحمامية )الشكل 

 واللسان.

لورم م الحبيبي المقيح, االتشخيص السريري صعب ألن اآلفات تشبه ساركوما كابوسي, الور

وي, الورم الحبيبي الحملي, الورم الحبيبي ذو الخاليا العرطلة المحيطي, الورم العرقي الدم

 أخرى. العضلي األملس, الورم البني ذو الخاليا  العرطلة, الداء النشواني وآفات وعائية

 ني.التشخيص الحاسم يعتمد على المظاهر النسيجية والفحص بالمجهر اإللكترو

كلين أو الدوكسي يترومايسين جهازياً. يمكن أيضاً استخدام التتراسريتألف العالج من اآل العالج:

 .doxycyclineساكلين 

 

 Other Bacterial Infections االنتانات الجرثومية األخرى

ألولي يعتبر الزهري الفموي انتان شائع نسبياً لدى مرضى اإليدز. قد يحدث كل من الزهري ا

الثانوي ضمن الحفرة الفموية ونادراً على اللثة. قد تمتلك اآلفات لدى مريض اإليدز نهجاً أو 

واسع جداً  -خاصًة في الزهري الثانوي-طويالً وخبيثاً. طيف التظاهرات السريرية الفموية 

وينبغي أن يتضمن التشخيص التفريقي القرحات القالعية, داء المبيضات, الحزاز المسطح, 
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حمامية, حمامى النوعية, طالوة حمراء, سرطان شائك الخاليا, وغيرها. يجب أن الذئبة ال

يتضمن التشخيص التفريقي لآلفات الفموية لدى مرضى اإليدز الزهري الفموي وهؤالء 

 المرضى ينبغي أن يبقوا تحت الفحوص المصلية الروتينية.

لفموية لدى الآلفات  ص التفريقيالسل الفموي يجب أن ينظر إليه أيضاً بعين االعتبار في التشخي

صابة خاصًة بعد الزيادة الملحوظة للسل لدى هذه المجموعة من المرضى. اإل مرضى اإليدز

 اللثوية نادرة وتتميز بتقرح غير منتظم النموذجي.

 

 

 

قيدي ع: انتان بفيروس عوز المناعة المكتسب. وّرام وعائي عصوي يتظاهر بتورم 208الشكل 

 ثة السفلية.وحمامي على الل
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 تقرح تنخري منتشر على اللثة العلوية ناجم عن الزائفة الزنجارية.: 209الشكل 

 

, Mycobacterium avium-intracellufareبعض االنتانات الفموية األخرى ناجمة عن 

لقولونية, , اإلشريكية اEnterobacter cloacaeالكليبسيالت الرئوية, الَمْذَرقّية األمعائية 

 تم ذكرها خاصةً  Pseudomonas aeruginosaالشعيات اإلسرائيلية, والزوائف الزنجارية 

 (.209في المراحل األخيرة من اإليدز. قد يظهر أي من هذه اآلفات على اللثة )الشكل 

 

 Viral Infectionsاالنتانات الفيروسية 

جموعة ملدى مرضى اإليدز ناجمة عن فيروسات من اآلفات الفموية الفيروسية األكثر شيوعاً 

 ية البشرية.الفيروسات الحلئية. وبشكل أقل تكراراً قد تحدث آفات ناجمة عن الفيروسات الحليم

  Herpes Simplex Virus فيروس الحأل البسيط

بة ياً, مع نساآلفات الفموية وحول الفموية األولية والثانوية هي انتانات فيروسية متكررة نسب

 السريرية لالنتانات الفموية بفيروسات الحأل مشابهة لتلك . المظاهر%10-5حدوث تتراوح بين 

الموجودة لدى المرضى غير المصابين باإليدز. على أية حال, لدى مرضى اإليدز ذوي 

 100ن " يكون عادًة أقل م4CDالضعف المناعي الشديد )تعداد الخاليا التائية المساعدة "

لحلئي األولي اهر آفات شديدة ومنتشرة بشكل واسع ومديدة تشبه التهاب الفم واللثة ( تظ3خلية/مم

-800ي )(. باإلضافة لذلك فإن النكس شائع. خيار العالج هو األسيكلوفير الفمو210)الشكل 

 ملغ/اليوم(. 1200
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   Herpes Zoster الحأل النطاقي

 لدى عوز المناعة المكتسب, خاصةً  وهو واحد من أبكر العالمات السريرية لالنتان بفيروس

أكثر  المرضى أقل من أربعين عاماً ذوي اآلفات الشديدة دون تاريخ لكبت المناعة. سيكون

باالنتان  وضوحاً لو صنفنا الحأل النطاقي الفموي لدى المرضى الشبان كآفة "شديدة االرتباط

 بفيروس عوز المناعة المكتسب".

يتطور  النطاقي فيروس عوز المناعة المكتسب والحألصابين بباإلضافة لذلك فإن األشخاص الم

وث دى نسبة حلديهم اإليدز بفترات قصيرة بالمقارنة مع المجموعات الشاهدة المطابقة, ولكن تبق

  (.%2-1الحأل الفموي النطاقي منخفضة )

(. 211ل لشكقد تحدث اآلفات اللثوية خالل إصابة الفرع الثاني أو الثالث من مثلث التوائم )ا

ما لدى ليعتمد تشخيص الحأل الفموي النطاقي على العالمات والمظاهر السريرية بشكل مشابه 

وفير أو فال المرضى غير المصابين باإليدز باستثناء شدة اآلفات. المعالجة المقترحة هي أسيكل

 أسيكلوفير أو فام أسيكلوفير.

 Cytomegalovirus الفيروس المضخم للخاليا

على إليدز. تم ذكر اآلفات الفموية المرتبطة بالفيروس المضخم للخاليا بشكل نادر لدى مرضى ا

, ولذلك أية حال يعتقد أن اآلفات الفموية بالفيروس المضخم للخاليا قد تكون أكثر شيوعاً 

يوية التشخيص النهائي ينبغي أن يعتمد على اإلثبات النسيجي وعلى الفحوص المخبرية الح

للثة عادًة ة. تكون اآلفات الفموية عادًة عالمة مبكرة على االنتان المنتشر وتصيب االجزيئي

 (.212)الشكل 

رحات المظاهر السريرية لقرحات الفيروس المضخم للخاليا مشابهة للقرحات القالعية والق

وية بطة باألدالمرتبطة بالفيروسات األخرى وكذلك للتقرحات الالنوعية والتقرحات الفموية المرت

 والتي تشاهد عادًة لدى مرضى اإليدز.

ستخدام غان يكون االنتان الفموي بالفيروس المضخم للخاليا مرتبط بتثبيط مناعي شديد. يمكن ا

 أو أسيكلوفير وريدياً وبجرعات عالية. ganciclovirأسيكلوفير 
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 : االنتان بفيروس العوز المناعي المكتسب. التهاب لثة حلئي.210الشكل 

 

 

 

 

 : االنتان بفيروس العوز المناعي المكتسب. الحأل النطاقي على اللثة العلوية والحنك.211الشكل 
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س : االنتان بفيروس العوز المناعي المكتسب. قرحة لثوية ناجمة عن الفيرو212الشكل 

 المضخم للخاليا.

 

 

 

 لعلوية.انموذجي على اللثة  ورم لقمي: االنتان بفيروس العوز المناعي المكتسب. 213الشكل 
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  Condyloma Acuminatum الورم اللقمي المؤنف

ابة )الشكل الورم اللقمي المؤنف شائع نسبياً لدى مرضى اإليدز واللثة هي المنطقة األكثر إص

213.) 

 

 Mycosesاألمراض الفطرية 

 Linear Gingival Erythema الحمامى اللثوية الخطية

ناعة شائعة نسبياً تشير بشكل محتمل النتان مستبطن بفيروس عوز الموهي آفة لثوية غير 

مرضى اإليدز  ت اآلفة اهتماماً قليالً في األدب الطبي ونسبة حدوثها الدقيقة لدىيالمكتسب. لق

ة لكن غير واضحة حتى اآلن. وعلى الرغم من أن اآللية المرضية الدقيقة مازالت غير واضح

 المبيضات الفموي والحمامى اللثوية الخطية.يوجد عالقة وثيقة بين داء 

فاتح على  حمرأسريرياً تتميز الحمامى اللثوية الخطية بشريط  المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.214,215حافة اللثة وحمامى منقطة أو منتشرة على اللثة الملتصقة )الشكلين 

 اليوجد أي تقرح أو دليل على تشكل جيب أو فقدان بالعظم السنخي.

لسبر اقد يحدث نزف لثوي عفوي أو عند السبر. على أية حال, يعتبر اآلن غياب النزف عند 

 كعالمة سريرية هامة على الحمامى اللثوية الخطية.

 ليح.التستجيب اآلفة بشكل جيد إلجراءات السيطرة على اللويحة أو لتسوية الجذور والتق

د ترتبط قموية والسيطرة على اللويحة. المعالجة المقترحة هي المستوى العالي من الصحة الف

 اآلفة الدائمة باالنتان بالمبيضات وينبغي تدبيرها بواسطة مضادات الفطور.
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 : االنتان بفيروس العوز المناعي المكتسب. الحمامى اللثوية الخطية.214الشكل 

 

 

 

 

 الخطية.: االنتان بفيروس العوز المناعي المكتسب. الحمامى اللثوية 215الشكل 
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  Candidiasis داء المبيضات

الباً عن غداء المبيضات الفموي هو التظاهر الفموي األكثر شيوعاً بين مرضى اإليدز, ينجم  

. قد يكون وبشكل نادر عن أنواع أخرى من المبيضات Candida albicansالمبيضات البيض 

ليمين من نتان بفيروس عوز المناعة المكتسب لدى المرضى الذين يبدون سعالمة أولية على اال

فاقم مرض تالنواحي األخرى. باإلضافة لذلك, يرتبط داء المبيضات الفموي عادًة بازدياد خطر 

 +CD4ة اإليدز. وتم الكشف عن عالقة واضحة بين تناقص مستوى اللمفاويات التائية المساعد

من بين المرضى  %70شخص مصاب باإليدز,  700دراسة على  وداء المبيضات الفموي. في

 200أقل من  الذين لديهم داء المبيضات الفموي كان لديهم تعداد اللمفاويات التائية المساعدة

 .3خلية/مم

د على تصميم البحث ومجموعة باالعتما %95-11نسبة حدوث هذه اآلفات تتراوح بين 

 المرضى.

الموضعية  مكتسب, قد تؤثر العوامل المؤهبة األخرىالمناعة ال باستثناء االنتان بفيروس عوز

 والجهازية على تطور داء المبيضات الفموي.

حمامي. لدى مرضى اإليدز قد يحدث االنتان بالمبيضات بشكلين رئيسين: الغشائي الكاذب وال

 باإلضافة لذلك قد توجد عدة أنواع من داء المبيضات الفموي لدى نفس الشخص.

 

 

لى اللثة ع: االنتان بفيروس عوز المناعة المكتسب. داء المبيضات الغشائي الكاذب 216كل الش

 العلوية.
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لى : االنتان بفيروس عوز المناعة المكتسب. داء مبيضات غشائي كاذب شديد ع217الشكل 

 اللثة العلوية.

 

 

 

 ة العلوية.ي على اللث: االنتان بفيروس عوز المناعة المكتسب. داء المبيضات الحمام218الشكل 
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والتي  يتظاهر داء المبيضات الغشائي الكاذب كبقع أو لويحات بيضاء أو بلون ضارب لألصفر

لمواقع (. ا217, 216يمكن كشطها, تاركة سطح حمامي. اآلفات اللثوية غير شائعة )الشكلين 

 الفم. يّ ارَ وَ ان, صِ ساألكثر إصابة هي الحنك الرخو, المخاطية الخدية, الحواف الجانبية لل

حدث يتظاهر داء المبيضات الحمامي كمنطقة حمراء على الحنك وظهر اللسان عادًة, وقد ت

ا ليست (. قد ُتشاهد بقع ولويحات بيضاء, ولكنه218إصابة اللثة بشكل أقل شيوعاً )الشكل 

 ظاهرة عادًة.

زول( يتراكوناتتضمن معالجة داء المبيضات الفموي اآلزول ) كيتوكونازول, فلوكونازول, ا

 )النيستاتين , األمفوتريسين ب(. polyeneوأدوية البوليين 

لشائعة, اتعتبر مقاومة داء المبيضات الفموي لدى مرضى اإليدز لهذه األدوية من الموجودات 

 وُيشاهد النكس بشكل متكرر.

 

  Systemic Mycoses الفطور الجهازية

ي المناطق المستوطنة والبلدان فبشكل رئيسي  -قليدياً ت-الفطور الجهازية أو العميقة تم مشاهدتها 

ز. قد تكون النامية, ولكنها ازدادت حالياً لدى المرضى مثبطي المناعة, بمن فيهم مرضى اإليد

ألولي أو حتى اآلفات الفموية واللثوية الناجمة عن الفطور الجهازية في بعض األحيان التظاهر ا

ي راض وعالمات جهازية. مرضى اإليدز بشكل خاص هم فالوحيد, ولكنها ترتبط عادًة بأع

 خطورة مرتفعة لإلصابة بالفطور الجهازية المنتشرة في الجسم.

وداء  histoplasmosisمن الفطور الجهازية ذات التظاهرات الفموية: داء النوسجات 

 والتي تتواجد بشكل شائع لدى مرضى اإليدز. cryptococcosisالمستخفيات 

 ذكر حاالت فردية من فطور جهازية ذات تظاهرات فموية لدى مرضى اإليدز.وكذلك تم 

مستوطنة, للمناطق االطبي ل تاريخالمعظم حاالت الفطور الجهازية تم تشخيصها باالعتماد على 

زعة أو حالة اعتالل مناعي. تتضمن الفحوص المخبرية: اللطاخات, الخرحلة خارج البالد 

( والزرع من PAS ,Gomori methenamine silver ,Giemsa)التلوين بصبغة: باس 

 النسج المصابة.

ية باإلضافة لذلك فإن الفحص الجسدي والصورة الشعاعية للصدر وأحياناً الفحوص المصل

وية في حاالت الفطور الجهازية, تتظاهر اآلفات الفم ضرورية من أجل التشخيص النهائي.

زول ن العالج اإلعطاء الجهازي لمركبات اآلسريرياً كقرحات أو لويحات أو عقيدات ويتضم

 واألمفوتريسين ب.
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 Neoplasmsالتنشوءات 

  Kaposi's Sarcoma ساركوما كابوسي

جية الحديثة وهو التنشوء األكثر شيوعاً من التنشوءات المرتبطة باإليدز, بعد التدابير العال

إليدز. وهو تنشوء كامن متعدد المراكز امن مرضى  %10-5وثه حوالي دأصبحت نسبة ح

ألماكن بما فقط في منطقة البلعوم الفموي أو بإصابة متعددة اوالذي قد يتظاهر بإصابة ناحية 

وية من مرضى اإليدز المصابين بساركوما كابوسي لديهم آفات فم %60فيها األحشاء. حتى 

. تزداد نسبة وقع األول لإلصابة, مع ترقي الحق لمواقع متعددةوعادًة المخاطية الفموية هي الم

ية حدوث ساركوما كابوسي بشكل واضح بتقدم المرض. لقد تم االقتراح بأن اآلفات الفمو

مرضى . أكثر من أولئك الCD4لساركوما كابوسي مرتبطة بتعداد منخفض للتائيات المساعدة 

تطور ساركوما ين أو ثنائيي الجنس لديهم ميل أكبر لالذين لديهم آفات جلدية فقط. الرجال الشاذ

 كابوسي داخل الفم أكثر من مجموعات الخطورة األخرى.

 

 

 

مخاطية : اإليدز. آفات مبكرة من ساركوما كابوسي تتظاهر كلويحات حمراء على ال219الشكل 

 السنخية.
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 : اإليدز. ساركوما كابوسي ضخم على اللثة العلوية.220الشكل 

لى أية علم تفهم حتى اآلن بشكل جيد اآللية المرضية والعوامل المرضية لساركوما كابوسي, 

اضية, ربما ( دوراً مهماً في اإلمرHHV-8) 8حال يلعب الفيروس الحلئي البشري النمط 

 بالترابط مع عوامل مرضية أخرى.

ية كلويحات أو ات الفموسريرياً وخالل المرحلة المبكرة تظهر اآلف المظاهر السريرية الرئيسة:

هوراً ظحطاطات أو بقع حمراء أو بنفسجية أو مصطبغة. الحقاً فإن المظهر السريري األكثر 

(. 219,220هو أورام متعددة أو مفردة خارجية التنبت ومرتفعة مع أو بدون تقرح )الشكلين 

 الحنك هو الموقع األكثر إصابة, يليه اللثة والمخاطية الخدية واللسان.

 تم عرض اقتراح للتصنيف السريري لساركوما كابوسي الفموي باالعتماد على االمتداد

extent (T)  و موقعlocation (L) اإلصابة بالورم والتظاهر أو األعراض السريرية 

symptoms  المترافقة مع الورم(Sقد يؤمن هذا التصنيف توجيهات للمعالجة أو لمق .) ارنة

 لفة من خالل الدراسات.المقاربات العالجية المخت

خزعة يليها فحص نسيجي مرضي ضرورية لتأكيد التشخيص السريري لساركوما كابوسي 

 الفموي.

 الوّرام الوعائي الَعَصوي. التشخيص التفريقي:

 الورم الحبيبي المقيح.

 الورم الحبيبي ذو الخاليا العرطلة المحيطي.

 الورم العضلي األملس.

 الوعائي(. الساركوما الوعائية )الغرن
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 وحمة.

 الورم القيتاميني الخبيث )الميالنوما(.

 اآلفات الفموية للداء النشواني.

راحية قد معالجة موضعية وجهازية باالعتماد على المرحلة السريرية. المعالجة الج العالج:

 vinblastine ,sodiumتكون استئصال جراحي أو بالليزر, الحقن داخل اآلفة بـ 

tetradecyl sulphate انترفيرون ,interferon ومعالجة شعاعية. المعالجة الجهازية هي 

 (vincristine,vinblastine. bleomycin, Adriamycin)معالجة كيميائية مفردة أو مركبة 

 

 Non-Hodgkin's Lymphomas لمفومات الهودجكن

عداد تلديهم وهي ثاني أكثر الخباثات شيوعاً لدى مرضى اإليدز, وتظهر لدى المرضى الذين 

 .3خلية/مم 100الخاليا التائية المساعدة أقل من 

من المرضى سوف يطورون لمفوما الهودجكن, و تصاب الحفرة الفموية في  %3حوالي 

 من كل اللمفومات الخبيثة لدى مرضى اإليدز. %3حوالي 

فية والحلق هي لمن الشائع نسبياً أن يكون الفم هو موقع اإلصابة الوحيد عند التشخيص. اللثة الخ

ا, على الرغم المواقع األكثر إصابًة. كل مجموعات الخطورة لإليدز لديهم استعداد لتطوير لمفوم

 من وجود بعض االختالفات في المظاهر النسيجية والسريرية بين مجموعات األفراد.

يتظاهر قد  بشكل نادر أغلب اللمفومات ذات منشأ من الخاليا البائية, بما فيها لمفوما بوركت.

 %5والي بار مسبب لح -داء هودجكن داخل الفم ويتوضع على اللثة. يعتقد أن فيروس أبشتاين 

 من اللمفومات المتعلقة باإليدز.

كتلة بطيئة النمو  سريرياً, تتظاهر اللمفوما الفموية عادًة على شكل المظاهر السريرية الرئيسة:

تقرح )الشكل سجية, مؤلمة أو غير مؤلمة وقد تأو بشكل أكثر شيوعاً سريعة النمو, حمراء أو بنف

221.) 

 األعراض الموجودة عادًة هي الَمَذل )شواش الحس( وحركة األسنان.

 فك أيضاً.المواقع األكثر إصابة هي اللثة الخلفية, الحنك الرخو والحلق وقد تحدث إصابة ال

 لنسيجية.او الكيميائية التشخيص النهائي ينبغي أن يعتمد على الموجودات النسيجية المرضية 

 ساركوما كابوسي. التشخيص التفريقي:

 انتانات النسج الرخوة واالنتانات السنية.

 الفطور الجهازية.

 أورام الغدد اللعابية.

 يتضمن عالج اللمفوما الفموية معالجة كيماوية متعددة ومعالجة شعاعية. العالج:
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 كقرحة صغيرة على اللثة العلوية.: اإليدز. لمفوما الهودجكن تتظاهر 221الشكل 

 

 

 

 .DDC: اإليدز. قرحة غير منتظمة على اللثة ناجمة عن ارتكاس دوائي تجاه 222الشكل 
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 Drug Reactions االرتكاسات )ردود الفعل( الدوائية

كل شائع لدى كنتيجة للتدابير العالجية, تحدث آفات لثوية وفموية متعددة ناجمة عن األدوية بش

دوثها حبتقرحات, ولكن نسبة العديد من هذه االرتكاسات  (. ترتبط222اإليدز )الشكل مرضى 

 غير معروفة.

تالزمة تتضمن هذه المجموعة من اآلفات التهاب الفم الدوائي, الحمامى متعددة األشكال, م

, انحالل البشرة الفقاعي السام, ردود Stevens-Johnson syndromeجونسون  -ستيفينز 

,  foscarnetو  DDCمشبهة بالحزاز, التصبغ الفموي والتقرحات الفموية ناجمة عن الفعل ال

 آفات فموية لندرة المحببات والتهاب العضل الوجهي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Systemic Mycoses الفطور الجهازيةالبحث العشرون: 

 Histoplasmosis داء النوسجات

هو داء فطري جهازي ورمي حبيبي يستوطن بشكل رئيسي في وديان أوهايو  التعريف:

شرق آسيا ووالميسيسيبي في الواليات المتحدة األمريكية و في أمريكا الالتينية, وفي الهند 

ى وأستراليا. على أية حال قد تحدث حاالت فردية في أجزاء أخرى من العالم, خاصة لد

 مرضى اإليدز.

 .Histoplasma capsulatumعادًة النوسجة الممحفظة  األسباب:

 تم التعرف إلى ثالثة أشكال:التصنيف: 

 الرئوي الحاد األولي.

 الرئوي المزمن.

 الشكل المنتشر.

وز تحدث اآلفات الفموية بشكل أساسي لدى المرضى المصابين بالداء المنتشر وبفيروس ع

 داء النوسجات الرئوي.المناعة المكتسب, وبشكل أقل شيوعاً المصابين ب

 شائعة نسبياً. اإلصابة اللثوية:

 المخاطية الفموية, شائعة نسبياً. مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد.

 الرئتين, وأعضاء أخرى.

ة و مزمنة تية مؤلمتتظاهر اآلفات الفموية على شكل قرحات تنب المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.223ل عقيدات بشكل أقل شيوعاً )الشكل زدياد في الحجم أو على شكولديها ميل لال
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 : داء النوسجات. تقرح تنبتي على اللثة العلوية.223الشكل 

 

, الحنك كقرحات أو عقيدات مؤلمة وعادًة على اللسان تتظاهر آفات المخاطية الفموية أيضاً 

 والمخاطية الخدية.

 ي.النوسجات الجهاز قد توجد اآلفات الفموية لداء النوسجات بدون دليل على وجود داء

عب, تتضمن التظاهرات الجهازية: السعال, الحمى, فقدان الوزن, ألم الصدر, الضعف, الت

از العصبي السبيل المعدي المعوي والجهاوية والطحال والكبد والكليتين ووإصابة العقد اللمف

 المركزي.

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 جي مرضي.خزعة وفحص نسي

 الزرع.

 فحوص مصلية.
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 السل الفموي. التشخيص التفريقي:

 السرطان شائك الخاليا.

 فطور جهازية أخرى.

 القرحة الحامضية.

 الوّرام الحبيبي لفيغنر.

 لمفوما الهودجكن.

 فلوكونازول, إيتراكونازول, أمفوتريسين ب. العالج:

 

 Mucormycosis الفطر العفني

ل أساسي العفني أو الفطر الطحلبي وهو فطر جهازي نادر نسبياً, يصيب بشكالفطر  التعريف:

المرضى منقوصي المناعة )مرضى ابيضاض الدم, داء هودجكن, السكري الشديد غير 

 طي المناعة(.المضبوط, اإليدز, المرضى مثبَ 

 ى.خروبشكل نادر أنواع أ Rhizopusبة و الرازِ  Mucorبشكل رئيسي فطر العفنة  األسباب:

 شائعة نسبياً. اإلصابة اللثوية:

 المخاطية الفموية )الحنك(. مواقع اإلصابة األخرى:

 الحفرة األنفية والجيوب جانب األنفية.

 الرئتين, السبيل المعدي المعوي.

 الجهاز الوعائي والجهاز العصبي المركزي.

ماغي األنفي, تحدث التظاهرات الفموية في داء الفطر العفني الد المظاهر السريرية الرئيسة:

 عتبر الشكل األكثر شيوعاً للمرض.والذي يُ 

ية سوداء تظهر اآلفات اللثوية كمناطق وذمية وحمامية والتي تتطور سريعاً إلى تقرحات تنخر

 (.224مع تدمير شديد للعظم السنخي )الشكل 

ثة تدمير كتقرحات سوداء حنكية, والتي تنتشر بسرعة محد تظهر آفات المخاطية الفموية عادةً 

 عظمي شديد.

فرزات أنفية, يبدأ المرض عادًة في الحفرة األنفية أو الجيوب جانب األنفية, حيث يبدأ بألم, م

 حمى. ومن الشائع أيضاً حدوث تورم وجهي وألم رأس.

اية إلى ماغ ويقود في النهبدون عالج مناسب, فإن الفطر العفني قد ينتشر إلى الحجاج والد

 الموت.
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قت وينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية والتي يجب إجراؤها بأسرع  التشخيص:

 ممكن.

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 فحص باللطاخة.

 

 

 : الفطر العفني. تقرحات تنخرية وتدمير شديد للعظم السنخي والحنك.224الشكل 

 

 ولثة تموتي تقرحي شديد. التهاب فم التشخيص التفريقي:

 الورم الحبيبي الخبيث.

 الوّرام الحبيبي لفيغنر.

 السل.

 لمفوما الهودجكن.

 فطور جهازية أخرى.

 تنضير جراحي و أمفوتريسين ب جهازياً. العالج:

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Paracoccidioidomycosis الفطر نظير الكرواني

ي جهازي الفطر نظير الكرواني أو الفطر البرعمي األمريكي الجنوبي وهو داء فطر التعريف:

وغواي, والذي يستوطن في البرازيل وبشكل أقل شيوعاً في فنزويال, األورورمي حبيبي مزمن 

 األرجنتين, كولومبيا.

 .Paracoccidioides brasiliensisنظير الكرواني البرازيلي  األسباب:

 شائعة نسبياً. اللثوية:اإلصابة 

 المخاطية الفموية, شائعة نسبياً. مواقع اإلصابة األخرى:

 الرئتين, دائماً.

زمنة ومؤلمة مع تتظاهر اآلفات اللثوية بتقرحات تنبتية حبيبية, م المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.225حمامى شديدة, وقد تكون موضعة أو معممة )الشكل 

ي وتحدث وية أيضاً بتقرحات مؤلمة خارجية التنبت ذات سطح حبيبتتظاهر آفات المخاطية الفم

 عادًة على الحنك, اللسان والشفتين.

 في الحاالت الشديدة, تحدث اآلفات الفموية بعد قلع األسنان.

حمى  ضية للمرض: داء رئوي مزمن مع سعال, زلّة تنفسية, َنَفث دم,تتضمن المظاهر العرَ 

 وفقدان الوزن.

 ي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية.ينبغ التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 فحص باللطاخة أو زرع.

 فحوص مصلية.
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 : الفطر نظير الكرواني. تقرح تنبتي على اللثة السفلية.225الشكل 

 

 التهاب الفم القيحي التنبتي. التشخيص التفريقي:

 الوّرام الحبيبي لفيغنر.

 السل.

 األخرى.الفطور الجهازية 

 فلوكونازول, إيتراكونازول. العالج:

 أمفوتريسين ب.

 .Sulfamethoxypyridazineسلفاميثوكسي بيريدازين 

 

 

 

 

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 البحث الحادي والعشرون:

 االضطرابات الدموية والخباثات

Haematological Disorders and Malignancies 

 Familial Neutropenia قلة العدالت العائلية

رير نادر يتميز بتناقص كمي للعدالت في الدم المحيطي بسبب تح ياضطراب دمو التعريف:

 خاطئ لها من نقي العظام. وتحدث زيادة في حساسية المريض لالنتانات الجرثومية.

 تورث كصفة جسمية مسيطرة أو متنحية. األسباب:

ية في جرثومية معدلة باضطرابات كمالمسؤول عن اآلفات حول السنية هي لويحة سنية 

 الكريات البيضاء.

 شائعة. :حول السنيةاإلصابة 

 التهاب نسج حول سنية مرتبط باضطرابات دموية.

 المخاطية الفموية. مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد, األذن.

 الطريق التنفسي, الجهاز البولي.

عادًة  تتظاهرالتظاهرات السريرية الرئيسية هي انتانات ناكسة و المظاهر السريرية الرئيسة:

آفات حول وعند الوالدة. تتضمن التظاهرات حول السنية التهاب لثة وذمي ذو لون أحمر فاتح,  

قدانها سنية شديدة مع جيوب عميقة وخسارة عظم معممة شديدة والتي تؤدي لحركة األسنان وف

 (.227, 226)الشكلين 

 من الشائع حدوث تقرحات فموية ناكسة, والتي قد تؤدي لحدوث تندب.
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 : قلة العدالت العائلية. التهاب لثة حمامي منتشر على اللثة العلوية.226الشكل 

 

 

 

 

 : قلة العدالت العائلية. التهاب لثة وذمي ذو لون أحمر فاتح.227الشكل 
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 .الموجودات الثابتة هي انتانات جلدية ناكسة, التهاب األذن الوسطى, والتهاب رئوي

سن مع تقدم الكمي للعدالت. األطفال المصابون يميلون للتح تعتمد شدة االنتانات على التناقص

 العمر, والبعض اآلخر يحصل لهم هدوء كامل للمرض في آخر الطفولة.

 التشخيص السريري ينبغي تأكيده بفحوص مخبرية. التشخيص:

 تعداد دم كامل.

 فحص شعاعي.

 التهاب نسج حول سنية شديد. التشخيص التفريقي:

 الدورية.قلة العدالت 

 ندرة المحببات.

 ابيضاض الدم.

 هيكاشي.-متالزمة شيدياك

 .1bداء اختزان الغليكوجين النمط 

 ندرة المحببات الوراثية الطفولية.

 نقص الفسفاتازا.

 صحة فموية جيدة. العالج:

 عالج حول سني )تقليح, جراحة, عوامل مضادة للجراثيم(.

 الدم.يجب ترك المعالجة الجهازية ألخصائي أمراض 

 

 Cyclic Neutropenia قلة العدالت الدورية

رات كل اضطراب دموي نادر, يتميز بفترات منتظمة من تناقص تعداد العدالت, بدو التعريف:

ا يعود أيام بعده 10-5ثالثة أسابيع عادًة. فترة استمرار قلة العدالت قصيرة عادًة, وتدوم لمدة 

 تعداد العدالت تدريجياً إلى القيم الطبيعية.

ي فأن الداء ناجم عن اضطراب اآللية المرضية مازالت غير معروفة, ويعتقد  األسباب:

 تم تسجيل مورثة جسمية مسيطرة في بعض الحاالت.السيطرة الدموية. 

المسؤول عن اآلفات حول السنية هي لويحة سنية جرثومية معدلة باضطرابات كمية في 

 الكريات البيضاء.
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 : قلة العدالت الدورية. حمامى ووذمة لثوية منتشرة.228الشكل 

 

 شائعة نسبياً. :السنيةحول اإلصابة 

 التهاب نسج حول سنية مرتبط باضطرابات دموية.

 المخاطية الفموية. مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد, األذن.

منتشر,  تتضمن التظاهرات حول السنية تقرحات والتهاب لثوي المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.228وجيوب حول سنية وفقدان عظم معمم )الشكل 

دة قرحات فموية بيضوية, ناكسة, مؤلمة مغطاة بغشاء ضارب للبياض على قاعتحدث عادًة 

 حمامية.

ث حمى خالل فترة قلة العدالت قد تحدث أيضاً انتانات جلدية والتهاب أذن وسطى. وقد تحد

 منخفضة الدرجة, توعك, ألم رأس, ألم مفصلي, التهاب العقد اللمفية الرقبية.

 سنوات.يبدأ المرض عادًة بعد عمر عشر 

 التشخيص السريري ينبغي تأكيده بفحوص مخبرية. التشخيص:

 تعداد دم كامل بشكل متكرر.

 .فحص نقي العظام خالل فترات قلة العدالت ُتظهر العدد المتناقص من أسالف العدالت
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 التهاب نسج حول سنية شديد. التشخيص التفريقي:

 قلة العدالت العائلية.

 ندرة المحببات.

 هيكاشي.-اكمتالزمة شيدي

 .1bداء اختزان الغليكوجين النمط 

 ندرة المحببات الوراثية الطفولية.

 ابيضاض الدم.

 القرحات القالعية.

 التهاب فم حلئي.

 صحة فموية جيدة. العالج:

 عالج حول سني )تقليح, جراحة, عوامل مضادة للجراثيم(.

 يجب ترك المعالجة الجهازية ألخصائي أمراض الدم.

 

 Agranulocytosis المحبباتندرة 

 بتناقص شديد للعدالت أو كل المحببات في الدم. اضطراب دموي حاد يتميز التعريف:

 ينجم غالباً عن تفاعالت دوائية عكسية. األسباب:

 قد تحدث أيضاً حاالت مجهولة أو حاالت ناجمة عن انتانات.

باضطرابات كمية في  المسؤول عن اآلفات حول السنية هي لويحة سنية جرثومية معدلة

 الكريات البيضاء.

 شائعة كتدمير حول سني معمم. :اإلصابة حول سنية

 التهاب نسج حول سنية مرتبط باضطرابات دموية.

 للوزتين(.االمخاطية الفموية )المخاطية الخدية, اللسان, الحنك,  مواقع اإلصابة األخرى:

 ل المعدي المعوي(.المخاطيات األخرى )البلعوم, الحنجرة, المريء, السبي

 الطريق التنفسي.

تقرح وتنخر تعتبر اآلفات حول السنية تظاهرات مبكرة وتتميز ب المظاهر السريرية الرئيسة:

ديدة (. وقد تحدث خسارة ش229اللثة الحفافية والملتصقة بالتزامن مع حدوث نزف )الشكل 

 معممة في العظم.
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-ضرحات تنخرية مغطاة بغشاء كاذب أبيمن الموجودات الشائعة على المخاطية الفموية ق

 رمادي أو غامق اللون وسهل اإلزالة. اليوجد هالة حمراء محيطة بهذه القرحات.

, وتوعك مىحر فموي, زيادة إفراز اللعاب, عسرة بلع, صعوبة في البلع, خْ من الشائع حدوث بَ 

 وألم رأس.

 المعوي.ومن الشائع حدوث انتانات رئوية وانتانات في السبيل المعدي 

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 تعداد دم كامل ورشف نقي العظام.

 .التهاب فم والتهاب لثة تموتي تقرحي التشخيص التفريقي:

 قلة العدالت العائلية.

 قلة العدالت الدورية.

 ابيضاض دم حاد.

 أنواع أخرى من قلة العدالت.

 داء وحيدات النوى االنتاني.

 فقر دم التنسجي.

 صحة فموية جيدة. العالج:

 ينبغي أن تلي المعالجة الجهازية معالجة حول سنية.

 يجب ترك المعالجة الجهازية ألخصائي أمراض الدم.

 

 Aplastic Anaemia فقر الدم الالتنسجي

خاليا اضطراب دموي شديد يتميز بنقي عظم قليل الخاليا بشكل واضح أو عديم ال التعريف:

 والذي يؤدي لقلة الكريات الشاملة.

 ض.األدوية, المواد الكيميائية, اإلشعاع واالنتانات مرتبطة عادًة بالمر األسباب:

 وقد تحدث حاالت مجهولة السبب.

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

 ل دموي.آفات لثوية مرتبطة بخل
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 : ندرة المحببات. حمامى شديدة وتقرحات تنخرية على اللثة.229الشكل 

 

 

 

 

 : فقر دم التنسجي. تقرح تنخري مبكر على اللثة العلوية.230الشكل 
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 : فقر دم التنسجي. كدمات على الحنك واللسان.231الشكل 

 

 المخاطية الفموية. مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد. ,مخاطيات أخرى

خرية تقرحات تن النزف اللثوي يعتبر عالمة مبكرة شائعة. المظاهر السريرية الرئيسة:

ي التقرحي موضعية على اللثة الحفافية والحليمات بين السنية. مشابهة اللتهاب اللثة التموت

 (.230)الشكل 

اطية المختظهر آفات المخاطية الفموية كتقرحات تنخرية, بقع نزفية حبرية, كدمات وشحوب 

 (.231الفموية )الشكل 

لفرفرية على البقع اكدمات وال لحبرية أوومن العالمات المبكرة أيضاً الشحوب, البقع النزفية ا

 .الجلد واألغشية المخاطية األخرى

ب, غادرة عادًة, واألعراض األكثر شيوعاً هي: الحمى, الضعف, التعتكون بداية المرض 

 ونزف خفيف.

 لى شدة عدم التنسج.يعتمد نهج المرض ع

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 تعداد دم كامل ورشف وخزع نقي العظام.
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 التهاب فم والتهاب لثة تموتي تقرحي. التشخيص التفريقي:

 .cعوز فيتامين 

 ندرة المحببات.

 قلة العدالت.

 ابيضاض الدم.

 فرفرية قلة الصفيحات.

 االنتاني.داء وحيدات النوى 

 صحة فموية جيدة. العالج:

 مطهرات فموية موضعية.

 يجب ترك المعالجة الجهازية ألخصائي أمراض الدم.

 

 Thrombocytopenic Purpura فرفرية قلة الصفيحات

 اضطراب دموي يتميز بتناقص شديد للصفيحات في الدم المحيطي. التعريف:

ات أو أولي لنقي العظم في توليد الصفيحقد تكون مجهولة السبب ناجمة عن فشل  األسباب:

مناعة ثانوية ناجمة عن األدوية السامة لنقي العظم, الفيروسات, االنتان بفيروس عوز ال

 خ.المكتسب, ابيضاض الدم وأمراض المناعة الذاتية األخرى, الخباثات, اإلشعاع ...إل

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

لمعوي, الجهاز المخاطيات األخرى )الملتحمة, األنف, السبيل المعدي ا مواقع اإلصابة األخرى:

 البولي(.

 الجلد.

ت مبكر النزف اللثوي العفوي و/أو المطول يعتبر مظهر ثاب المظاهر السريرية الرئيسة:

صابة (. اليوجد أي دليل على أن فرفرية قلة الصفيحات تزيد من االستعداد لإل232)الشكل 

 ي.بالمرض حول السن

 قد تحدث بقع نزفية حبرية, كدمات وأورام دموية على المخاطية الفموية.

 اف.من الشائع حدوث نوبات نزفية في السبيل المعدي المعوي والسبيل البولي ونوبات رع

 يحدث طفح جلدي فرفري وأحياناً نزف جلدي.

 مجال وشدة التظاهرات مرتبط بمدى نقص الصفيحات.
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 ة الصفيحات. نزف لثوي.: فرفرية قل232الشكل 

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 تعداد دم كامل وخزع نقي العظام.

 ابيضاض الدم. التشخيص التفريقي:

 فقر الدم الالتنسجي.

 ندرة المحببات.

 صحة فموية جيدة. العالج:

 يجب ترك المعالجة الجهازية والسببية ألخصائي أمراض الدم.

 

 Plasminogen Deficiency مولد البالزمينعوز 

لبالزمين. ا, هو عوز في مولد قلة مولد البالزمين في الدمعوز مولد البالزمين أو  التعريف:

, ولكن لدى األشخاص األصحاء, النشاط الحال للفبرين لسوائل الجسم يصفّي ترسبات الفبرين

, ربما وبالتالي سوف يحدث ترسب للفبرينعند عوز مولد البالزمين سوف تفشل هذه التقنية, 

 يكون هناك ميل للتخثر بشكل مفاجئ.

 اضطراب جسمي متنحي. األسباب:

 شائعة. اإلصابة اللثوية:
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 إصابة القرنية والعمى. مواقع اإلصابة األخرى:

 .Congenital occlusive hydrocephalus استسقاء دماغ انسدادي خلقي

لة )الشكل يحدث انتباج لثوي متقرح مؤلم معمم منذ آخر الطفو المظاهر السريرية الرئيسة:

233.) 

 (.234ضخامة لثوية وتكون أشد في الحليمات بين السنية )الشكل 

 ينبغي دائماً تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 فحص نسيجي مرضي.

 تركيز مولد البالزمين.

 

 

 تقرحات لثوية.: عوز مولد البالزمين. 233الشكل 
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 : عوز مولد البالزمين. انتباج لثوي شديد وتقرحات ثانوية.234الشكل 

 

 ضطرابات المتعلقة به.التليف اللثوي الوراثي واال التشخيص التفريقي:

 الداء البروتيني الشحمي.

 الداء النشواني الجلدي المخاطي.

 .Mucopolysaccharidosis I-H I-Hداء عديد السكاريد 

 هيبارين موضعي أو ركازة مولد البالزمين المنقاة داخل الوريد. ج:العال

 

 Myelodysplastic Syndrome متالزمة سوء التنسج النقيوي

قر الدم مجموعة متخالفة المنشأ من أنواع ف تشكل متالزمات سوء التنسج النقيوي التعريف:

األشخاص  المعند على العالج والمترافقة بقلة الصفيحات, قلة العدالت و/أو كثرة الوحيدات.

 المتقدمون بالعمر هم األكثر إصابة عادًة.

عالجة اآللية المرضية الدقيقة مازالت غير معروفة. قد يتطور بشكل ثانوي للم األسباب:

 المعالجة الكيميائية. الشعاعية أو
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 . تورم لثوي وتقرحات مبكرة.: متالزمة سوء التنسج النقيوي235شكل ال

 

 

 

 

 . تقرحات مبكرة.: متالزمة سوء التنسج النقيوي236 الشكل
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 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 المخاطية الفموية. مواقع اإلصابة األخرى:

 المخاطيات األخرى.

 الجلد وأجهزة أخرى.

رحات مترافقة قد تظهر اآلفات اللثوية كتورم موضع مزمن و/أو تق السريرية الرئيسة:المظاهر 

 (.236, 235مع نزف )الشكلين 

ل شيوعاً تظهر آفات المخاطية الفموية كتقرحات ونزوفات مؤلمة دائمة وناكسة, وفي حاالت أق

 قد يتطور داء المبيضات الفموي.

لة رثومية متعددة ونزوف متعددة ناجمة عن قتتضمن المظاهر الرئيسية للمرض انتانات ج

 العدالت وقلة الصفيحات.

 تتضمن األعراض الشائعة التوعك, التعب, الحمى.

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 تعداد دم كامل ورشف وخزع نقي العظم.

 ابيضاض الدم. التشخيص التفريقي:

 ندرة المحببات.

 قلة العدالت.

 الدم الالتنسجي.فقر 

 قلة الصفيحات.

 لمفوما الهودجكن.

 الورم النقيوي المتعدد.

 كثرة ناسجات النغرهانس.

 صحة فموية جيدة. العالج:

 مطهرات فموية موضعية.

 يجب ترك المعالجة الجهازية ألخصائي أمراض الدم.
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 Leukaemias ابيضاضات الدم

عيوب في ة الخطيرة والتي تتميز بمجموعة متخالفة المنشأ من االضطرابات الخبيث التعريف:

 نتاج ونضج الكريات البيضاء.ا

الوراثة,  اآللية المرضية مازالت غامضة, على الرغم من تورط عوامل متعدددة مثل: األسباب:

 االنتانات الفيروسية, المواد الكيميائية, اإلشعاع, الَعَوز المناعي.

 دم إلى:باالعتماد على نوع الخاليا التي أصيبت في البداية, تصنف ابيضاضات ال نيف:التص

 لمفاوية:

 حادة.

 مزمنة.

 غير لمفاوية:

 حادة.

 مزمنة.

من مرضى  %10من مرضى ابيضاض الدم الحاد و %30شائعة. حوالي  اإلصابة اللثوية:

 تظهر لديهم آفات لثوية.ابيضاض الدم المزمن 

حال,  مرتبط بوجود اللويحة السنية. على أي رد فعل لثوي التهابي واضح ىيظهر لدى المرض

 اللويحة السنية ليست شرطاً أساسياً لحدوث اآلفات اللثوية.

 المخاطية الفموية. مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد.

 العقد اللمفية, الطحال, الكبد.

دى مرضى مختلفة, عادًة لقد يظهر انتباج لثوي معمم بشدات  المظاهر السريرية الرئيسة:

 (. تعتبر239 - 237ابيضاض الدم الحاد ونادراً لدى مرضى ابيضاض الدم المزمن )األشكال 

 (.243 - 240الضخامة اللثوية الشديدة إحدى مظاهر ابيضاض الدم النقيوي الحاد )األشكال 

صقة. تكون الضخامة والملتتبدأ الضخامة اللثوية أوالً في الحليمة بين السنية يليها اللثة الحفافية 

 االبيضاضية. اللثوية ناجمة عن كل من االلتهاب المزمن المرتبط باللويحة و االرتشاح بالخاليا

 قد يكون النزف اللثوي أحد العالمات الفموية األولية في:

 الشكل المزمن.الشكل الحاد, 

م ى الذين لديهقد تحدث وبشكل نادر خسارة سريعة في العظم السنخي, خاصًة لدى المرض

ألولية التهاب نسج حول سنية سابق. ليس بالنادر أن تكون اآلفات اللثوية هي التظاهرات ا

 البيضاض الدم.

 قد يحدث نزف وتقرحات النوعية على المخاطية الفموية.
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 : ابيضاض دم أرومي نقيوي حاد. انتباج لثوي مبكر.237الشكل 

 

 

 

 

 ضخامة لثوية شديدة. .حاد نقيوي أرومي دم ابيضاض: 238الشكل 
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 ونزف. شديدة لثوية ضخامة .حاد نقيوي أرومي دم ابيضاض: 239الشكل 

 

 

 

 

 تورم لثوي أحمر مبكر.: ابيضاض دم نقيوي وحيدي حاد. 240الشكل 
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 : ابيضاض دم نقيوي وحيدي حاد. ضخامة لثوية شديدة.241الشكل 

 

 

 

 

 ضخامة لثوية شديدة.: ابيضاض دم نقيوي وحيدي حاد. 242الشكل 
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 دم.: ابيضاض دم وحيدي حاد. تورم لثوي أحمر شديد كعالمة أولية البيضاض ال243الشكل 

 

نخفضة, جهاد, حمى ملشهية, االنفعال )حدة الطبع(, اإلاألعراض المبكرة هي: شحوب, فقدان ا

 نزف وضخامة عقد لمفاوية.

 ية.فيروسية وجرثومية وفطرية فموخالل المعالجة الكيميائية من الشائع حدوث انتانات 

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 تعداد دم كامل وخزع نقي العظام.

 خزع النسج المصابة خارج النقي.

 التهاب لثة تموتي تقرحي. التشخيص التفريقي:

 فقر دم التنسجي.

 ندرة المحببات.

 قلة العدالت.

 الورم النقيوي المتعدد.

 ناسجات النغرهانس. كثرة

 .متالزمة سوء التنسج النقيوي
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 صحة فموية جيدة. العالج:

 مطهرات فموية موضعية.

 يجب ترك المعالجة الجهازية ألخصائي أمراض الدم.

 

 Multiple Myeloma الورم النقيوي المتعدد

لوبولينات اضطراب خبيث نادر نسبياً للخاليا البالزمية, ناجم عن انتاج زائد للغ التعريف:

اتمة معروفة. )مالحظة للمترجم: الح epitope المناعية النوعية, ليس موجه ضد أي حاتمة

 جزء صغير من المستضد(.

 غير معروفة. األسباب:

 نادرة نسبياً. اإلصابة اللثوية:

 (.%14اطية الفموية )حوالي المخ مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد.

 الجمجمة, الهيكل العظمي بما في ذلك الفكين.

 الكليتين.

 

 

 : الورم النقيوي المتعدد. انتباج لثوي موضع.244الشكل 
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 : الورم النقيوي المتعدد. انتباج لثوي موضع شديد.245الشكل 

 

للثوي, انتباج السمات المميزة للعملية التنشوئية تتضمن النزف ا المظاهر السريرية الرئيسة:

, 244 لثوي موضع أو معمم وتقرح لثوي تنخري مرتبط عادًة بتدمير للعظم السنخي )الشكلين

 (. قد يحدث أيضاً خدر أو َمَذل )شواش حس( لثوي.245

 ومن الشائع أيضاً حدوث انتباج وألم بالعظم السنخي وحركة األسنان.

زفية حبرية ض الذي يراجع به المريض عادًة. وقد يحدث : تعب, حمى, بقع نرَ م العظم هو العَ أل

 على الجلد, ترسبات نشوانية في أنسجة رخوة مختلفة.

 يصيب المرض عادًة األشخاص فوق الخمسين من العمر.

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 ت.خزعة وفحص نسيجي مرضي لآلفا

 فحص شعاعي.

 رحالن كهربائي لبروتين البول والمصل.

 التهاب لثة تموتي تقرحي. التشخيص التفريقي:

 ابيضاض الدم.

 فقر دم التنسجي.

 اللمفومات.
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 قلة العدالت.

 ندرة المحببات.

 كثرة ناسجات النغرهانس.

 صحة فموية جيدة. العالج:

 مطهرات فموية موضعية.

 معالجة حول سنية.

 المعالجة الجهازية لألخصائي.يجب ترك 

 

 Soft Tissue Plasmacytoma ورم البالزماويات للنسج الرخوة

مفرد, وهو ورم البالزماويات للنسج الرخوة أو ورم البالزماويات خارج النقيوي ال التعريف:

المشاهدة في  تنشوء أحادي النسيلة غير معتاد يتألف من خاليا بالسمية ال يمكن تمييزها عن تلك

 الورم النقيوي المتعدد.

 غير معروفة. األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 المخاطية الفموية )الحنك, اللسان, قاع الفم(. مواقع اإلصابة األخرى:

 البلعوم األنفي, الحفرة األنفية, الجيوب جانب األنفية, اللوز.

غير مرن  م لثوي موضعالتظاهر السريري األكثر شيوعاً هو تور المظاهر السريرية الرئيسة:

 ومحدد بوضوح.

(. وقد 246ل السطح اللثوي يكون عادًة طبيعي أو محمر قليالً وفي حاالت نادرة قد يتقرح )الشك

احد إلى يحدث في حاالت نادرة تدمير حول سني. حجم االنتباج اللثوي يتراوح بين سنتيمتر و

 عدة سنتيمترات بالقطر.

 طق اإلصابة األخرى.تحدث مظاهر سريرية مشابهة في منا

النهاية  بعض المرضى المصابين بورم البالزماويات للنسج الرخوة األولي قد يتطور لديهم في

 ورم نقيوي متعدد.

 المرض يصيب عادًة الذكور فوق الخمسين عاماً.

 ينبغي دائماً تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 .Lو   Hمناعي للسلسة فحص كيميائي و
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 انتباج لثوي موضع.: ورم البالزماويات للنسج الرخوة. 246الشكل 

 

 لمفوما الهودجكن. التشخيص التفريقي:

 الورم النقيوي المتعدد.

 خراجات سنية وحول سنية.

 الكيس اللثوي للبالغين.

 الورم الغدي متعدد األشكال.

 معالجة شعاعية, معالجة كيميائية. مععادًة استئصال جراحي بالمشاركة  العالج:

 

 Non-Hodgkin's lymphoma لمفوما الهودجكن

ر تنشوئي هي مجموعة متخالفة المنشأ من االضطرابات التنشوئية والتي تؤدي لتكاث التعريف:

 لسالالت الخاليا اللمفاوية )ذات منشأ من الخاليا التائية والبائية(.

 أشكال اللمفومات: فيروسات ومورثات متحولة.قد تتضمن إمراضية بعض  األسباب:

 أكثر ماتصاب اللثة الخلفية والمنطقة خلف الرحوية. ,نادرة اإلصابة اللثوية:

طية الخدية( المخاطية الفموية )الحنك الرخو, قاعدة اللسان, المخا مواقع اإلصابة األخرى:

 بشكل نادر.
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للمفاوية المنصفية فاوية للرأس والعنق والعقد اأكثر المواقع شيوعاً لإلصابة هي البطن, العقد اللم

 . Waldeyer's ringوحلقة فالداير 

 اإلصابة خارج العقد اللمفاوية نادرة.

خو, غير مؤلم رالسمات المميزة لإلصابة اللثوية هي انتباج لثوي  المظاهر السريرية الرئيسة:

سني  (. واليحدث عادًة تدمير حول247,248وموضع ويترافق أحياناً بحدوث تقرح )الشكلين 

 أو فقدان بالعظم.

تظهر آفات المخاطية الفموية كانتباج منتشر رخو وغير مؤلم بلون ضارب لألحمر أو 

 فة.للبنفسجي. وقد تتقرح اآل

نمو يتظاهر المرض في الرأس والعنق على شكل كتلة غير مؤلمة تصيب العقد اللمفاوية وت

لنسج ببطء. ومع تقدم المرض تصبح العقد اللمفاوية المتضخمة أكثر عدداً, وثابتة على ا

 المحيطة.

 حدث حمى, تعرق ليلي وفقدان وزن.توقد 

 ص مخبرية.ينبغي دائماً تأكيد التشخيص السريري بفحو التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 فحص كيميائي نسيجي مناعي.

 .CTصورة شعاعية وتصوير مقطعي محوسب 

 ورم البالزماويات للنسج الرخوة. التشخيص التفريقي:

 داء هودجكن.

 ابيضاضات الدم.

 الورم النقيوي المتعدد.

 ي.متالزمة سوء التنسج النقيو

 الخراجات السنية وحول السنية.

 معالجة كيميائية. العالج:

 معالجة شعاعية.
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 : لمفوما الهودجكن. انتباج لثوي موضع.247الشكل 

 

 

 

 

 : لمفوما الهودجكن. انتباج لثوي و حنكي )القرحة بسبب الخزعة(.248الشكل 
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 Burkitt's Lymphoma لمفوما بوركيت

اء نادر في البلدان لمفوما بائية خبيثة تنشأ ضمن الخاليا الجنينية للعقد اللمفاوية. الد التعريف:

 سنة. 12-10الغربية وشائع في إفريقيا, يظهر عادًة بعمر 

 بار. -فيروس أبشتاين  األسباب:

 .طوير اللمفومااألعواز المناعية, اإليدز, وأمراض المناعة الذاتية قد تكون العوامل المؤهبة لت

 نادرة جداً. اإلصابة اللثوية:

 المخاطية الفموية, نادراً. مواقع اإلصابة األخرى:

 لوي مرتين أكثر من الفك السفلي.صاب الفك الع(, يُ %70-60غالباً ) الفكين

 صاب نقي العظام, المنطقة البطنية, والجهاز العصبي المركزي.وقد يُ 

 

 اللثة.: لمفوما بوركيت. ورم رخو موضع على 299الشكل 

مية رخوة تظهر اآلفات اللثوية كتورم لثوي موضع أو كتلة ور المظاهر السريرية الرئيسة:

لورم (. يكون لون الكتلة محمر. ويكون نمو ا249خارجية التنبت والتي قد تتقرح )الشكل 

 سريعاً وقد يسبب تدمير حول سني وحركة في األسنان.

يسبب  تباج سريع النمو في الفكين, والذي قدتتضمن المظاهر السريرية الرئيسية للمرض ان

 َمَذل تدمير ملحوظ للعظم الوجهي وشلل جزئي للعصب الوجهي. وقد يحدث ألم عظمي, إيالم و

 .)مالحظة للمترجم: المذل هو شواش الحس أو اإلحساس بالتنميل والخدر(

 يعتمد اإلنذار على مرحلة المرض.
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 السريري بفحوص مخبرية.ينبغي دائماً تأكيد التشخيص  التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 فحص كيميائي نسيجي مناعي.

 .CTصورة شعاعية بانورامية وتصوير مقطعي محوسب 

 ساركوما كابوسي. التشخيص التفريقي:

 الورم الحبيبي ذو الخاليا العرطلة المحيطي.

 األورام سنية المنشأ.

 .Ewing'sساركوما 

 أخرى(.لمفومات الهودجكن )أنواع 

 الداء النشواني.

 سوء التصنع الليفي.

 المالئكية.

 معالجة شعاعية ومعالجة كيميائية. العالج:

 استئصال جراحي.

 

 Cutaneous T-cell Lymphoma لمفوما الخاليا التائية الجلدية

مفوما وهي ل mycosis fungoides الفُطار الفطراني اللمفوما التائية الجلدية أو التعريف:

 الهودجكينية بطيئة التطور ونادرة تصيب الجلد بشكل أساسي.

 مازالت غامضة. األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 المخاطية الفموية, نادراً. مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد, دائماً.

 األحشاء.

 تم التعرف إلى ثالث مراحل سريرية: المظاهر السريرية الرئيسة:

 الحمامية.

 اللويحة.

 الورم.
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 فات الجلدية.تحدث اإلصابة اللثوية عادًة خالل مرحلة اللويحة أو الورم, وتحدث دائماً بعد اآل

مراء أو اآلفات اللثوية األكثر شيوعاً هي قرحات مؤلمة موضعة وبشكل أقل شيوعاً لويحات ح

 (.250كتل رخوة )الشكل 

 م متقرحة.نوعية أو تقرحات سطحية أو أوراتتظاهر آفات المخاطية الفموية بلويحات حمامية ال

يراً مرحلة تبدأ آفات الجلد بطفح حاّك بشدة يليه بعد فترة طويلة مرحلة اللويحة الصلبة وأخ

 (.251الورم )الشكل 

 سنة. 66-55صابة وعادًة بين عمري إاإلناث أكثر 

 

 .اللثة العلوية: لمفوما الخاليا التائية الجلدية. تقرح غير منتظم على 250الشكل 
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 : لمفوما الخاليا التائية الجلدية. آفات على الجلد المحيط بالفم.251الشكل 

 

 ينبغي دائماً تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 فحص كيميائي نسيجي مناعي.

 لمفوما الهودجكن. التشخيص التفريقي:

 ابيضاض الدم.

 الحمامية.الذئبة 

 صحة فموية جيدة. العالج:

 معالجة كيميائية ضوئية, معالجة كيميائية وشعاعية من أجل آفات الجلد.
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 Hodgkin's Disease داء هودجكن

 اضطراب لمفاوي تكاثري خبيث. التعريف:

ء ة, عوامل بيئية وفيروسية واإليدز قد تكون ضمن إمراضية داعوامل وراثي األسباب:

 هودجكن.

 نادرة جداً. اإلصابة اللثوية:

 المخاطية الفموية, نادراً جداً. مواقع اإلصابة األخرى:

 العقد اللمفاوية, دائماً.

 وقد تحدث بشكل نادر إصابة خارج العقد اللمفاوية.

خو موضع أو رالعالمات التي تتظاهر على اللثة هي انتباج لثوي  المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.252 تقرح النوعي )الشكل

اوية المصابة أكثر مايراجع المريض بضخامة عقد لمفاوية رقبية )مفردة أو متعددة(. العقد اللمف

قدان فتكون قاسية, متحركة وعادًة غير مؤلمة. تتضمن األعراض الشائعة حمى, تعرق ليلي, 

 الوزن, فقدان الشهية, التعب, التوعك والضعف.

 لسريري بفحوص مخبرية.ينبغي دائماً تأكيد التشخيص ا التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 فحص كيميائي نسيجي مناعي.

 .CTصورة شعاعية وتصوير مقطعي محوسب 

 لمفوما الهودجكن. التشخيص التفريقي:

 ابيضاض الدم.

 ورم البالزماويات.

 صحة فموية جيدة. العالج:

 معالجة شعاعية, معالجة كيميائية.

 نقل نقي العظم.
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 هودجكن. تقرح موضع على اللثة لدى مريض إيدز. : داء252الشكل 
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 Skin Diseases أمراض الجلدالبحث الثاني والعشرون: 

 Erythema Multiforme الحمامى متعددة األشكال

 اضطراب جلدي مخاطي حاد, تحدث بشكل أكثر شيوعاً لدى اإلناث الشابات. التعريف:

 :باآللية المرضية للحمامى متعددة األشكال منهاهناك عدة عوامل متورطة  األسباب:

ية, فينيتوئين األدوية )سلفوناميدات, البنسيلين, الباربيتورات, مضادات االلتهاب الالستيروئيد

 وغيرها(. االنتان بالحأل البسيط, االنتان بالمتفطرات الرئوية.

 من الحاالت. %50على أية حال اليمكن إيجاد عامل مسبب في أكثر من 

 تم التعرف إلى شكلين رئيسين للمرض:

بة الحمامى متعددة األشكال الصغرى والتي تتظاهر بآفات جلدية مميزة مع أو بدون إصا

 مخاطية.

 Stevens-Johnsonونسون ج -الحمامى متعددة األشكال الكبرى أو متالزمة ستيفينز 

syndrome  باإلضافة للجلد.والتي تصيب بشكل دائم تقريباً الفم والمخاطيات األخرى 

 غير شائعة نسبياً. اإلصابة اللثوية:

 آفات غير محدثة باللويحة السنية وبدون فقد في االرتباط.

, الحنك( في المخاطية الفموية )الشفتين, المخاطية الخدية, اللسان مواقع اإلصابة األخرى:

شكل الكبير من حاالت الشكل األصغري للمرض, وتقريباً بشكل دائم في ال %30-20حوالي 

 للمرض.

 مخاطيات أخرى )الملتحمة, المخاطيات التناسلية(.

لعنق, اغالباً مايصاب الجلد بشكل متناظر )الراحتين, األخمصين, ظهري اليدين والقدمين, 

 الجذع(.

اب اللثة تظهر اآلفات اللثوية كحمامى منتشرة مشابهة اللته المظاهر السريرية الرئيسة:

مة موضعة أو منتشرة مغطاة بغشاء كاذب بلون ضارب للبياض التوسفي أو تقرحات مؤل

 (.254, 253)الشكلين 

اة تظهر آفات المخاطية الفموية كحويصالت صغيرة تتمزق لتشكل تقرحات مؤلمة بشدة مغط

 (.255بغشاء كاذب وجلبة )قشرة سميكة( نزفية )الشكل 

والتهاب  نية, التهاب العنبيةقد يحدث أيضاً خوف من الضوء, التهاب الملتحمة, التهاب القر

 العين الشامل.

ة تتظاهر آفات الجلد كبقع حطاطية حمامية, وتشكل عادًة مظهر القزحية أو مظهر عالم

قد  (. وبشكل أقل شيوعاً قد تظهر لويحات فرفرية أو256التصويب المميز للمرض )الشكل 

 تتشكل فقاعات وعادًة بالتزامن مع آفات عالمة التصويب.

 من الحاالت. %30-20نكس للمرض في يحدث 
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 وسفي.ت: الحمامى متعددة األشكال. آفات مبكرة على اللثة تتظاهر بالتهاب لثة 253الشكل 

 

 

 

 

 ة التوسفي.: الحمامى متعددة األشكال. تآكالت وحمامى على اللثة تشبه التهاب اللث254الشكل 
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ب يعتمد التشخيص عادًة على العالمات السريرية. ولكن في بعض الحاالت يج التشخيص:

 إجراء فحوص مخبرية.

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 تألق مناعي مباشر.

 التهاب الفم واللثة الحلئي األولي. التشخيص التفريقي:

 القرحات حلئية الشكل.

 شبيه الفقاع الندبي.

 شبيه الفقاع الفقاعي.

 الخطي. IGAداء 

 شبيه الفقاع الحملي.

 الفقاع.

 ستيروئيدات قشرية جهازية. العالج:

 .قد يساعد األسيكلوفير أو المضادات الفيروسية الحديثة في تدبير الحاالت الناكسة

 

 

 

 : حمامى متعددة األشكال. تقرحات شديدة على اللسان والشفة السفلية.255الشكل 
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 التصويب المميزة على راحة اليد.: اآلفات الشبيهة بعالمة 256الشكل 

 

 

 Toxic Epidermal Necrolysis التقشر البشروي السام

قشري تهو داء جلدي مخاطي  Lyell's diseaseالتقشر البشروي السام أو داء اليل  التعريف:

 نادر مع نسبة وفيات مرتفعة.

اللتهاب مضادات ا ردود فعل مسببة باألدوية ) السلفوناميدات, الصادات الحيوية, األسباب:

 الالستيروئيدية, مضادات االختالج(.

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

 آفات غير محدثة باللويحة بدون فقد في االرتباط.

 ن, الحنك(.المخاطية الفموية ) الشفتين, المخاطية الخدية, اللسا مواقع اإلصابة األخرى:

 التناسلية, الشرج(.مخاطيات أخرى )الملتحمة, البلعوم األنفي, المخاطية 

 الجلد )قد يصاب كامل سطح الجلد(.

, حمى يبدأ المرض عادًة بسعال, ألم حلق, حرقة في العين المظاهر السريرية الرئيسة:

 يوم آفات على األغشية المخاطية والجلد. 2-1منخفضة, توعك, يليها بعد 
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مشابهة  ت وحمامى على اللثة: التقشر البشروي السام. آفات مبكرة تتظاهر كتقرحا257الشكل 

 اللتهاب اللثة التقرحي التموتي.

 

 

 

 : التقشر البشروي السام. فقدان للبشرة بشكل قشور.258الشكل 
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ؤلمة متظهر اآلفات اللثوية كالتهاب شديد, مع تشكل نفاطات والذي يؤدي لتقرحات منتشرة 

 (.257)الشكل 

 .شكل نفاطات وتقرحات منتشرة مؤلمةتتميز آفات المخاطية الفموية بحمامى منتشرة وت

ت رخوة (. ترتفع البشرة بنفاطا258تظهر آفات الجلد كفقدان للبشرة على شكل قشور )الشكل 

 والتي تتمدد )تتوسع( عند الضغط عليها, عالمة نيكوليسكي إيجابية.

 يوضع التشخيص عادًة على المستوى السريري. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 الحمامى متعددة األشكال الكبرى. التفريقي:التشخيص 

 الفقاع.

 Staphylococcal scalded skin syndromeمتالزمة الجلد المسموط بالعنقوديات 

 تدبير.ليجب إدخال المرضى بأسرع وقت ممكن لوحدة العناية المشددة ل العالج:

 

 

 Cicatricial Pemphigoid شبيه الفقاع الندبي

فقاعي مزمن  شبيه الفقاع الندبي أو شبيه الفقاع لألغشية المخاطية السليم وهو داء التعريف:

 يصيب بشكل أساسي األغشية المخاطية ونادراً الجلد.

لعقد ا( عادًة خالل العقد الخامس إلى 1:1,5يصيب المرض اإلناث أكثر من الذكور بنسبة )

 السادس من الحياة.

 مناعة ذاتية. األسباب:

 .%60شائعة جداً, حوالي  للثوية:اإلصابة ا

 آفات غير محدثة باللويحة بدون فقد في االرتباط.

لسان, المخاطية الفموية )الحنك الرخو, المخاطية الخدية, ال مواقع اإلصابة األخرى:

 %100الشفتين(

 المخاطيات األخرى )العينية, األنف, التناسلية, البلعوم, الحنجرة, الشرج(.

 (%5داَ )الجلد بشكل نادر ج

ثة توسفي كثيراً مايصيب المرض اللثة فقط على شكل التهاب ل المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.261- 259)حمامى, وذمة, تقشر البشرة أو تشكل فقاعات بعد الضغط على اللثة( ) األشكال 

ت مؤلمة تتظاهر آفات المخاطية الفموية بحمامى وتشكل فقاعات سرعان ما تتمزق تاركة تآكال

 (.262)الشكل 
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 ثناء اللثة(.تنكس اآلفات عادًة وتستمر لفترة طويلة, وتسبب أحياناً حدوث ضمور أو تندب )باست

عتامة وتتألف اآلفات العينية من التهاب ملتحمة, التصاق ملتحمي, انحراف األهداب, جفاف 

 (.263القرنية والتي قد تسبب أحياناً عمى كامل )الشكل 

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 تألق مناعي مباشر.

 تألق مناعي غير مباشر.

 حزاز مسطح. التشخيص التفريقي:

 شبيه الفقاع الفقاعي.

 الفقاع.

 الخطي. IGAداء 

 انحالل البشرة الفقاعي المكتسب.

 التهاب الفم التقرحي المزمن.

 بالخاليا البالزمية.التهاب اللثة 

 التهاب فم ولثة حلئي.

 ستيروئيدات قشرية أو موضعية حسب نشاط المرض. العالج:

( فقط في ciclosporin, سيكلوسبورين azathioprineمعالجة مثبطة للمناعة )آزاثيوبرين 

 الحاالت الشديدة والمستديمة, ودائماً بالمشاركة مع الستيروئيدات القشرية.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 صغيرة. بيه الفقاع الندبي. آفة مبكرة على اللثة تتظاهر بتشكل فقاعة نزفية: ش259الشكل 

 

 

 

 

 :  شبيه الفقاع الندبي. التهاب لثة توسفي نموذجي.260الشكل



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 :  شبيه الفقاع الندبي. آفات موضعة على اللثة بشكل التهاب لثة توسفي.261الشكل

 

 

 

 

 تآكالت شديدة على الحنك. :  شبيه الفقاع الندبي.262الشكل



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 التهاب ملتحمة والتصاق ملتحمي. :  شبيه الفقاع الندبي.263الشكل

 

 

 Bullous Pemphigoid شبيه الفقاع الفقاعي

فموية وبشكل أقل شيوعاً المخاطية الداء فقاعي مزمن يصيب بشكل أساسي الجلد  التعريف:

(30-40%) 

لعقد ا( عادًة خالل العقد الخامس إلى 1:1,7) يصيب المرض اإلناث أكثر من الذكور بنسبة

 السادس من الحياة.

 مناعة ذاتية. األسباب:

 %15-10شائعة نسبياً حوالي  اإلصابة اللثوية:

 آفات غير محدثة باللويحة بدون فقد في االرتباط.

تين( للسان, الشفاالمخاطية الفموية )الحنك الرخو, المخاطية الخدية,  : مواقع اإلصابة األخرى:

 %40-30حوالي 

 مخاطيات أخرى ) الملتحمة, المريء, المهبل, الشرج(.

 الجلد, دائماً.

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 رة.: شبيه الفقاع الفقاعي. حمامى خفيفة على اللثة وتشكل فقاعة نزفية صغي264الشكل 

 

 

 

 

 : شبيه الفقاع الفقاعي. عدة فقاعات نزفية صغيرة على اللثة.265الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 الفقاع الفقاعي. فقاعات صغيرة على الجلد.: شبيه 266الشكل 

 

وسفي )حمامى, تتظهر اإلصابة اللثوية عادًة على شكل التهاب لثة  المظاهر السريرية الرئيسة:

تآكالت  وذمة, تقشر البشرة( أو تشكل فقاعات بشكل موضع حيث تتمزق الفقاعات سريعاً تاركة

 (.264,265مؤلمة )الشكلين 

 ضعية أو منتشرة في مواقع المخاطية الفموية األخرى.قد تظهر أيضاً آفات مو

بشكل عناقيد  فقاعات مشدودة مفردة أوالحقاً شكل تتبدأ آفات الجلد عادًة كطفح معمم النوعي وت

 (.266والتي تتمزق تاركة تآكالت بدون وجود ميل لالمتداد نحو المحيط )الشكل 

 عالمة نيكوليسكي سلبية.

 نشاط وفترات هدوء وذو إنذار جيد. للمرض نهج مزمن وذو فترات

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 تألق مناعي مباشر.

 شبيه الفقاع الندبي. التشخيص التفريقي:

 الخطي. IGAداء 

 شبيه الفقاع الحملي.

 انحالل البشرة الفقاعي المكتسب.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 الفقاع.

 بالخاليا البالزمية.التهاب اللثة 

 ستيروئيدات قشرية موضعياً و/أو جهازياَ. العالج:

 مثبطات المناعة كمعالجة مساعدة.

 

 

 Linear IgA Disease الخطي IGAداء 

 IgA تميز بتوضع خطي متجانس لل ي فقاعي نادر-خاطي حويصليم-اضطراب جلدي التعريف:

 المباشر.ألدمي بالتألق المناعي ا-على طول االتصال البشري

 صاب األطفال أيضاً.سنة. قد ي 50-40المرض أكثر شيوعاً لدى اإلناث, ويبدأ وسطياً بين عمر 

 مناعة ذاتية. األسباب:

 %10-5نادرة, حوالي  اإلصابة اللثوية:

 آفات غير محدثة باللويحة بدون فقد في االرتباط.

 (%25-20المخاطية الفموية )حوالي  مواقع اإلصابة األخرى:

 يات أخرى )الملتحمة, المخاطية األنفية, الحنجرة( نادراً.مخاط

األرداف,  الجلد بشكل شائع, بتوزع متناظر على شكل عناقيد ) حول الفم, األعضاء التناسلية,

 الذراعين(.

سفي أو بتشكل قد تظهر اإلصابة اللثوية إما بشكل التهاب لثة تو المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.268, 267موضعي للفقاعات والتي تتمزق تاركة تآكالت مؤلمة النوعية ) الشكلين 

 موضعية أو منتشرة في مناطق المخاطية الفموية األخرى.قد تتطور آفات 

 (.269 تتميز آفات الجلد بحكة وحويصالت منتشرة بشكل متناظر )الشكل

 قاع الندبي.شاهدة في شبيه الفللمرض نهج مزمن, واليمكن تمييز المظاهر السريرية عن تلك المُ 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 الخطي. آفات لثوية تتظاهر كالتهاب لثة توسفي. Iga: داء 267الشكل 

 

 

 

 

 الخطي. حمامى وتشكل فقاعات بشكل التهاب لثة توسفي. Iga: داء 268الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 خطي. حويصالت صغيرة على الجلد.ال Iga: داء 269الشكل 

 

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 تألق مناعي مباشر.

 تألق مناعي غير مباشر.

 شبيه الفقاع الندبي. التشخيص التفريقي:

 شبيه الفقاع الفقاعي.

 انحالل البشرة الفقاعي المكتسب.

 شبيه الفقاع الحملي.

 الفقاع.

 ستيروئيدات قشرية جهازية وموضعية. العالج:

 .sulpha pyridine وسيلفا بيريدين Dapsone الدابسون

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Pemphigoid Gestationis شبيه الفقاع الحملي

كس يظهر مرض جلدي فقاعي مميز ونادر وناشبيه الفقاع الحملي أو الحأل الحملي,  التعريف:

 المباشرة بعد الوالدة.خالل فترة الحمل أو الفترة 

 غير معروفة. يعتقد حالياً أن المناعة تتوسط حدوثه )مناعة ذاتية(. األسباب:

 غير شائعة أبداً. اإلصابة اللثوية:

 آفات غير محدثة باللويحة بدون فقد في االرتباط.

 جداً.شكل نادر بالمخاطية الفموية )المخاطية الخدية, اللسان, الحنك(  مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد )البطن, الصدر, الظهر, الوجه, األطراف, الراحتين, األخمصين(.

زق سريعاً جداً قد تظهر اآلفات اللثوية كفقاعات نزفية موضعة تتم المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.270تاركة تآكالت مؤلمة ) الشكل 

. دائماً ما غير مَمَيزةقد تظهر على المخاطية عدة فقاعات تتمزق سريعاً, تاركة تآكالت مؤلمة 

 تأتي اآلفات الفموية بعد اآلفات الجلدية وتتراجع بسرعة.

 

 

 : شبيه الفقاع الحملي. فقاعات نزفية على اللثة.270الشكل 

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 : شبيه الفقاع الحملي. حويصالت متعددة على الجلد.271الشكل 

 

مجموعات وتحدث عادًة على آفة طاطية تتجمع عادًة في ح-تتميز اآلفات الجلدية بآفات حويصلية

 من الحمامى و/أو الَشَرى. ومن الشائع ظهور حويصالت وقشور متعددة منتشرة )الشكل

 (. تكون كل هذه اآلفات على نحو مميز حاّكة بشدة.271

ة ويشفى خالل يظهر الطفح عادًة خالل الثلث الثاني أو الثالث من الحمل أو مباشرًة بعد الوالد

 لوالدة.أشهر بعد ا 3-4

 بشكل نادر قد يظهر الطفح بشكل مترافق مع خباثة في األرومة الغاذية.

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 تألق مناعي مباشر.

 تألق مناعي غير مباشر.

 شبيه الفقاع الفقاعي. التشخيص التفريقي:

 الخطي. IgAداء 

 حلئي الشكل.التهاب الجلد 

 الفقاع.

 كمعالجة مساعدة. Azathioprineستيروئيدات قشرية جهازية. قد يستخدم آزاثيوبرين  العالج:



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Epidermolysis Bullosa Acquisita انحالل البشرة الفقاعي المكتسب

 ي مزمن نادر.فقاع-خاطي ميكانيكيم-مرض جلدي: التعريف

 مناعة ذاتية. علم األسباب:

 نادرة.اإلصابة اللثوية: 

 .آفات لثوية غير محدثة باللويحة بدون فقد في االرتباط

 

شكل : انحالل البشرة الفقاعي المكتسب. حويصالت صغيرة و حمامى على اللثة ب272الشكل 

 التهاب لثة توسفي.

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 : انحالل البشرة الفقاعي المكتسب. حمامى وتندب على الجلد.273الشكل 

 

 لشفتين(.االمخاطية الفموية )المخاطية الخدية, الحنك, اللسان, مواقع اإلصابة األخرى: 

 الجلد, فوق المفاصل, بشكل مديد.

 المخاطيات األخرى )الملتحمة, األنف, المريء( ُتصاب بشكل نادر.

 سطوح الركبتين, القدمين, المرفقين, الكاحلين, اليدين, واألظافر.

في أو تشّكل قد تظهر اإلصابة اللثوية على شكل التهاب لثة توسالمظاهر السريرية الرئيسة: 

 (. 272موضع للفقاعات والتي تتمزق تاركة تآكالت مؤلمة غير مميزة )الشكل 

كاك من على المناطق المعرضة لالحت -و نادراً منتشرة  -قد تظهر فقاعات و تآكالت موضعة 

 المخاطية الفموية.

ركة قرحات يز اآلفات الجلدية بفقاعات نازفة عفوياً أو بعد رض خفيف. تتمزق الفقاعات تاتتم

ثل (. قد تظهر ُدخينات, مناطق ضمورية, فرط تصبغ أو ح273قد ُتشفى دون تندب )الشكل 

 األظافر.

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 اشر.تألّق مناعي مب

 فحص بالمجهر اإللكتروني.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 شبيه الفقاع الندبي. التشخيص التفريقي:

 شبيه الفقاع الفقاعي.

 الخطي. IGAداء 

 الفقاع.

 جهازية و موضعية. قشرية ستيروئيدات العالج:

 دابسون, آزاثيوبرين.

 معالجة عرضية و تجنب الرض.

 صادات و مطهرات جهازية و/أو موضعية.

 

 

 Dermatitis Herpetiformis الجلدالتهاب الجلد حلئي 

هو داء  Duhring-Brocq diseaseروك ب-التهاب الجلد حلئي الشكل أو داء دورينغ: التعريف

 نادر ومزمن وناكس. جلدي حويصلي حاكّ 

 ناث., والذكور أكثر إصابًة من اإلسنة من العمر 50و  20 بين عمري الداء أكثر شيوعاً 

من آليات معروفة. على أية حال, ُيعتقد أن إمراضية الداء تتضاألسباب غير  علم األسباب:

 مناعية.

 .8B-HLA ,1HLAA ,3DR-HLA ,3DW-HLA, 2DW-HLA تّم إيجاد عالقة وثيقة مع

 تلعب الحساسية على الغلوتين دوراً مهّماً في اإلمراضية.

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 .االرتباطآفات لثوية غير محدثة باللويحة بدون فقد في 

-5لشفتين( تقريباً االمخاطية الفموية )الحنك, اللسان, المخاطية الخدية,  مواقع اإلصابة األخرى:

 من الحاالت. 10%

ي الجزء الخلف الجلد )توزع متناظر على السطوح الباسطة للمرفقين, الركبتين, الكتفين, الردفين,

 (. دائماً.scaleللعنق, 

كآفات بقعية  ظهر آفات اللثة ومواقع المخاطية الفموية األخرىت المظاهر السريرية الرئيسة:

نوعية حطاطية ضاربة للبياض, وحمامى وتشكل فقاعات تتمزق سريعاً تاركة تآكالت مؤلمة ال

 (.275, 274)الشكلين 

 اآلفات الفموية تلي عادًة الطفح الجلدي.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

كذلك ووبحكة شديدة ,  ةقتظهر آفات الجلد كحطاطات أو لويحات حمامية مترافقة بإحساس حر

 (.276بحويصالت صغيرة تتجمع في مجموعات صغيرة بنموذج مشابه للحأل )الشكل 

 يسير المرض بنهج طويل جداً مع فترات هدوء وفترات اشتداد.

 ينبغي دائماً تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 تألّق مناعي مباشر.

 مناعي غير مباشر.تألّق 

 شبيه الفقاع الفقاعي. التشخيص التفريقي:

 الخطي. IGAداء 

 شبيه الفقاع الحملي.

 الفقاع.

 الحمامى متعددة األشكال.

 القرحات القالعية.

 التهاب الفم واللثة الحلئي.

 

لى . التهاب الجلد حلئي الشكل. حمامى وتآكالت على اللثة وحويصلة صغيرة ع274الشكل 

 الشفوية. المخاطية



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 اللثةعلى  ضاربة لألبيض فات بقعية حطاطيةآ . التهاب الجلد حلئي الشكل.275الشكل 

 والمخاطية السنخية.

 

 

 

 حويصالت على الجلد بشكل مشابه للحأل.لتهاب الجلد حلئي الشكل. مجموعة . ا276الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 حمية خالية من الغلوتين. العالج:

 .sulphapyridines والسولفوبيريدينات Sulphones سولفونات

 في الحاالت المستديمة. قشرية ستيروئيدات

 .nicotinamide نيكوتيناميدوتّم أيضاً استخدام التتراسكلينات و

 

 

 Pemphigus Vulgaris الفقاع الشائع

 مخاطي مزمن.-داء فقاعي جلدي: التعريف

 المناعة الذاتية. علم األسباب:

 من الحاالت. %30-20شائعة, تقريباً  اإلصابة اللثوية:

 .آفات لثوية غير محدثة باللويحة بدون فقد في االرتباط

لسان, قاع الفم, المخاطية الفموية )الحنك الرخو, المخاطية الخدية, ال مواقع اإلصابة األخرى:

 من الحاالت. %90-75الشفتين( شائعة جداً, 

 جرة(.سلية, األنف, الشرج, البلعوم, الحنالمخاطيات األخرى )الملتحمة, المخاطية التنا

 الجلد.

سفي وموضع عادًة قد تظهر اآلفات الفموية إّما بشكل التهاب لثة تو المظاهر السريرية الرئيسة:

ة هي أو بشكل تآكالت مؤلمة على قاعدة حمامية. بشكل نادر جداً قد تكون اآلفات اللثوي

 . (279-277التظاهرات الوحيدة للمرض ) األشكال 

 .(280تتظاهر آفات المخاطية الفموية بحمامى, وتشكل فقاعات, وتآكالت مؤلمة )الشكل

 تتظاهر آفات الجلد بتشكل فقاعات تتمزق سريعاً تاركة تآكالت مؤلمة.

 عالمة نيكوليسكي إيجابية.

 ينغي دوماً تأكيد التشخيص السريري بفحوص نسيجية ومناعية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 تألّق مناعي مباشر.

 تألّق مناعي غير مباشر.

 .Tzankاختبار لطاخة 

 شبيه الفقاع الندبي. التشخيص التفريقي:

 شبيه الفقاع الفقاعي.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 شبيه الفقاع الحملي.

 الخطي. IGAداء 

 التهاب الجلد حلئي الشكل.

 الحمامى متعددة األشكال.

 انحالل البشرة الفقاعي المكتسب.

 الحلئي.التهاب الفم واللثة 

 القرحات القالعية.

 .القشرية ستيروئيداتالجرعات عالية من  العالج:

 كمعالجة مساعدة. mycophenolate mofetilآزاثيوبرين, سيكلوسبورين, 

 .البالْزما فِصاَدةُ 

 

 

 . الفقاع الشائع. آفات مبكرة على اللثة تتظاهر بحمامى.277الشكل 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 وتآكالت على اللثة بشكل التهاب لثة توسفي.. الفقاع الشائع. حمامى 278الشكل 

 

 

 

 

 . الفقاع الشائع. تآكالت على اللثة و المخاطية السنخية.279الشكل 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 الت مزمنة شديدة على اللسان والشفة السفلية.. الفقاع الشائع. تآك280الشكل 

 

 

 Lichen Planus الحزاز المسطح

 ان.من السك %2.5-%0.5يصيب حوالي  داء جلدي مخاطي التهابي مزمن وشائع,: التعريف

 من العمر. 60و  40اإلناث أكثر إصابًة من الذكور, وعادًة بين 

عية مع غيرمعروفة. الدالئل الحديثة تشير إلى استجابة مناعية خلوية موض علم األسباب:

 ارتشاح باللمفاويات التائية.

 من الحاالت. %40-%25شائعة حوالي  اإلصابة اللثوية:

 .غير محدثة باللويحة بدون فقد في االرتباط آفات

-50لحنك( تقريباً المخاطية الفموية )المخاطية الخدية,اللسان,الشفتين,ا مواقع اإلصابة األخرى:

 من الحاالت. 70%

 مخاطيات أخرى )الَفْرج,المهبل,القضيب(.

األظافر(  زية,الجلد )عادًة على السطوح القابضة للساعدين والمعصمين, الظهر,المنطقة الَعجْ 

 وعادًة بنموذج متناظر.
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 لفموي:اتم التعرف إلى سبعة أشكال سريرية للحزاز المسطح  المظاهر السريرية الرئيسة:

 الحطاطي, الشبكي, التآكلي, الضموري, الضخامي, الفقاعي, التصبغي.

معظم مرضى الحزاز المسطح الفموي يظهر لديهم عدة أشكال سريرية للحزاز المسطح. 

 الضطراب السريري الرئيسي عبارة عن خطوط ولويحات بيضاء متعددة األضالع.ا

أو الوحيدة  كثيراً مايصيب المرض اللثة, وأحياناً تكون اإلصابة اللثوية هي العالمة األولية

مامى, وذمة, سريرياً , قد تظهر اإلصابة اللثوية بشكل التهاب لثة توسفي )ح لإلصابة الفموية.

(. قد 283-281تشكل حويصالت بعد تطبيق ضغط و حساسية( )األشكال توسف البشرة أو

 (.284يشاهد أيضاً خطوط وحطاطات بيضاء وتآكالت ومناطق ضمورية )الشكل 

 

 

 .. الحزاز المسطح. حمامى وخطوط بيضاء على اللثة بشكل التهاب لثة توسفي281الشكل 
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 اللثة التوسفي. . الحزاز المسطح. آفات نموذجية من التهاب282الشكل 

 

 

 

 

 . الحزاز المسطح. حمامى منتشرة على اللثة الحنكية بشكل التهاب لثة توسفي.283الشكل 
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 . الحزاز المسطح. خطوط وحطاطات مميزة على اللثة.284الشكل 

 

 

 

 

 . الحزاز المسطح. شبكة ويكهام نموذجية على المخاطية الخدية.285الشكل
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شبكة حطاطات بيضاء صغيرة والتي تتجمع عادًة مشكلة خطوط )تظهر على المخاطية الفموية 

آكالت (. وقد ُيشاهد أيضاً توزع حلقي للحطاطات, ت285ويكهام( وشبكة من الخطوط )الشكل 

 مؤلمة, مناطق ضمورية أو ضخامية,فقاعات أو خطوط مصطبغة وذلك بحسب الشكل السريري

 الموجود.

 ة.سجية, مسطحة متعددة األضالع المعة و حاكّ تظهر آفات الجلد كحطاطات حمراء أو بنف

ص يعتمد التشخيص عادًة على الموجودات السريرية, ولكن قد يتم إجراء فحو التشخيص:

 داعمة منها:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 تألّق مناعي مباشر.

 شبيه الفقاع الندبي. التشخيص التفريقي:

 الذئبة الحمامية.

 التهاب الفم بالتماس مع القرفة.

 التفاعالت الحزازية المسببة باألدوية.

 التفاعالت حزازية الشكل المسببة بالمواد المرممة السنية.

 المسطح. الت الحزازالمضيف, تفاع-ضد-الطعمداء 

 التهاب اللثة بالخاليا البالزمية.

 صحة فموية جيدة وتجنب تطبيق ضغط على اللثة. العالج:

 موضعية ضمن قاعدة الصقة. قشرية ستيروئيدات

 جهازية في الحاالت الشديدة المؤلمة. قشرية ستيروئيدات

 , آزاثيوبرين tacrolimus , تاكروليموسciclosporin , سيكلوسبورينDapsone الدابسون

azathioprine  .قد تكون مفيدة في الحاالت الشديدة 

 

 

 Chronic Ulcerative Stomatitis التهاب الفم التقرحي المزمن

لذئبة الحمامية داء مناعي ذاتي نادر, والذي يشبه سريرياً ونسيجياً الحزاز المسطح وا: التعريف

 ولكن ينتج نموذج تألّق مناعي مميز.

 المناعة الذاتية. علم األسباب:

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

 آفات لثوية غير محدثة باللويحة بدون فقد في االرتباط.
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 ن.المخاطية الفموية, بشكل شائع المخاطية الخدية واللسا األخرى:مواقع اإلصابة 

ي أو تآكالت تظهر اآلفات اللثوية عادًة بشكل التهاب لثة توسف المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.286وحمامى موضعة مؤلمة )الشكل 

اء بيض عادًة بشكل تآكالت مؤلمة مرتبطة عادًة بآفات شبكيةتظهر آفات المخاطية الفموية 

 (.287كل مشابهة لتلك المشاهدة في الحزاز المسطح الفموي و الذئبة الحمامية القرصية )الش

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 تألّق مناعي مباشر.

 تألّق مناعي غير مباشر.

غشاء للبشرة المطبقة للجلد والضمن الجسم إلى األضداد النوعية يعتبر كل من االرتباط 

 .المخاطي للفم, والعيار المرتفع لهذه األضداد ضمن المصل كعالمتين مميزتين للمرض

 

 

لثة  . التهاب الفم التقرحي المزمن . حمامى وتآكالت على اللثة بشكل التهاب286الشكل 

 توسفي.
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ة للحزاز المخاطية الخدية مشابهآفات بيضاء على . التهاب الفم التقرحي المزمن. 287الشكل 

 المسطح.

 

 الحزاز المسطح. التشخيص التفريقي:

 الذئبة الحمامية قرصية الشكل.

 شبيه الفقاع الندبي.

 الخطي. IGAداء 

 شبيه الفقاع الفقاعي.

 انحالل البشرة الفقاعي.

 الفقاع.

 بشكل موضعي أو جهازي. قشرية ستيروئيدات العالج:

 للمالريا. ( ومضادات أخرىPlaquenilكلوروكوين )سلفات هيدروكسي 
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 Psoriasis الصداف )الصدفية(

 تواتر(.داء جلدي التهابي مزمن شائع دوري الحدوث )يحدث بشكل نوبات أو بشكل م: التعريف

 غير معروفة. علم األسباب:

 نادرة جداً. اإلصابة اللثوية:

 االرتباط.آفات غير محدثة باللويحة بدون فقد في 

(, بشكل نادر لسان, المخاطية الخدية, الشفتينالمخاطية الفموية )ال مواقع اإلصابة األخرى:

 (.%4-2)تقريباً 

 الجلد )المرفقين, الركبتين, فروة الرأس, المنطقة القطنية, األظافر(.

ولكن توسفي, اآلفات اللثوية قد تكون مشابهة اللتهاب اللثة ال المظاهر السريرية الرئيسة:

ظاهرة  (.  ويعتبر هذا النموذج288اليحدث تقشر للبشرة بعد تطبيق ضغط على اللثة )الشكل 

 استثنائية.

بشكل أكثر قد تظهر آفات المخاطية الفموية كحمامى النموذجية, أو لويحات بيضاء أو رمادية و

ادًة بعد عهر شيوعاً كآفات مستديرة تشبه اللسان الجغرافي. آفات المخاطية الفموية والتي تظ

 َشِخصة و يتطلب تأكيد التشخيص فحص نسيجي مرضي.إصابة الجلد غير مُ 

 

 

 

 . الصدفية. إصابة غير معتادة للثة بشكل التهاب لثة توسفي.288الشكل 
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اآلفات وتتميز آفات الجلد بلويحات حمامية محددة جيداً ذات قشور فضية اللون على سطحها. 

 عادًة العرضية.

التشخيص سريري في المقام األول ولكن الخزعة والفحص النسيجي المرضي  التشخيص:

 داعمة للتشخيص.

 التهاب الفم الجغرافي واللسان الجغرافي. التشخيص التفريقي:

 التهاب الفم بالتماس مع القرفة.

 الحزاز المسطح.

 شبيه الفقاع الندبي.

 دة.ة والصحة الفموية الجيينبغي معالجة اآلفات اللثوية بستيروئيدات موضعي العالج:

 يجب تركه ألخصائي الجلدية. عالج اآلفات الجلدية
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 البحث الثالث والعشرون:

 Autoimmune Diseasesأمراض المناعة الذاتية 

 

 Lupus Erythematosus الذئبة الحمامية

ذي تحدث واسع من األشكال السريرية, وال طيف داء مناعي ذاتي التهابي مزمن, ذو: التعريف

 عضاء متعددة.ألاطية الجلدية مع أو بدون إصابة اإلصابة المخ فيه

ة هي المسؤولة عن باستعداد وراثي ُتثار بعوامل بيئيذاتية  ُيعتقد أن آلية مناعية علم األسباب:

 اإلمراضية.

 ُيصنف المرض إلى شكلين رئيسين:التصنيف: 

 .Discoid القرصي

 .Systemic الجهازي

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 .ر محدثة باللويحةغيلثوية آفات 

من  %45-30القرصي و  من الشكل %25-15المخاطية الفموية ) مواقع اإلصابة األخرى:

 الشكل الجهازي(.

 المخاطيات األخرى )الملتحمة, األنف, المخاطية التناسلية(.

 الجلد.

 القلبي الوعائي, الجهاز العصبي, المفاصل(.أعضاء أخرى )الكلية, الجهاز 

ة عادًة بتآكالت قد تظهر اآلفات اللثوية إّما كحمامى موضعة مرتبط المظاهر السريرية الرئيسة:

وبشكل  (.289,290مؤلمة والتي قد تشابه في بعض األحيان التهاب اللثة التوسفي )الشكلين 

ضاء لم النوعي محاط بخطوط أو بقع بيأقل شيوعاً قد تتظاهر الذئبة الحمامية بتقرح مؤ

 (.291)الشكل

دود حادة تظهر آفات المخاطية الفموية كلويحات حمراء ضمورية محددة جيداً ومحاطة عادًة بح

مرتفعة مكونة من شبكة بيضاء متشعبة. وقد يحدث أيضاً تآكالت, ضمور, توسع شعري, 

 لويحات بيضاء وجفاف فم.

تقرن  وحطاطات حمامية مسطحة أو مرتفعة قليالً مع تقشر وفرطتتميز آفات الجلد بلويحات 

 جريبي. العديد من المرضى يطورون في كال شكلي المرض طفح "الفراشة" التقليدي على

 الوجه.

تتميز الذئبة الحمامية الجهازية بطيف واسع من التظاهرات السريرية والمعايير المخبرية 

يوية التعب, التوعك, حمى, فقدان الوزن, ألم صة للمرض. تتضمن األعراض البنالمشخِّ 

 مفصلي, ألم عضلي.
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 حمامى غيرمنتظمة وتآكالت على اللثة كآفات مبكرة.. الذئبة الحمامية. 289الشكل 

 

 

 

 

 . الذئبة الحمامية. تآكالت على اللثة.290الشكل 
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 . الذئبة الحمامية. تآكالت موضعة على اللثة.291الشكل 

 

 تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. ينبغي التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي آلفات الجلد والفم.

 تألّق مناعي مباشر وغير مباشر.

 الحزاز المسطح. التشخيص التفريقي:

 شبيه الفقاع الندبي.

 شبيه الفقاع الفقاعي.

 الخطي. IGAداء 

 الفقاع.

 داء النسيج الضام المختلط.

 سيطرة جيدة على اللويحة السنية. العالج:

 موضعية. قشرية ستيروئيدات

 مضادات المالريا.

 جهازية. قشرية ستيروئيدات

 ائي.صينبغي ترك عالج الذئبة الحمامية الجهازية لألخ
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 Sjogren's Syndrome متالزمة سيجوغرين

 عاماً. 60و 40اضطراب مناعي ذاتي . المرض أكثر شيوعاً عند النساء بين : التعريف

روسي غير معروفة. ولكن قد تتضمن اإلمراضية : عوامل وراثية, انتان في علم األسباب:

 والمناعة الذاتية.

 تم التعرف إلى شكلين رئيسين:التصنيف: 

 ( ذو اضطرابات فموية وعينية بشكل أساسي.Siccaاألولي )متالزمة 

صل عادًة التهاب المفا : في حال تزامنت المتالزمة مع مرض مناعي ذاتي آخر,الثانوي 

 الرثياني )الروماتيزمي(.

 نادرة جداً. اإلصابة اللثوية:

 آفات لثوية محدثة باللويحة السنية ومعدلة بعوامل جهازية.

 الغدد اللعابية. مواقع اإلصابة األخرى:

 الغدتين الدمعيتين.

 الغدد خارجية اإلفراز األخرى.

 أعضاء وأجهزة أخرى.

فاف الفم جقد يحدث التهاب لثوي مزمن موضع أو معمم ناجم عن  الرئيسة:المظاهر السريرية 

للعظم  شاهد أيضاً وبشكل نادر فقدان متزايد(. وقد يُ 292و/أو االنتان بالمبيضات )الشكل

 السنخي.

ساء, المعة يعتبر جفاف الفم السمة األساسية للمرض. تكون المخاطية الفموية محمرة, جافة, مل

ع نسبياً عراض الشائعة هي األلم الفموي وعدم الراحة وعسرة بلع. من الشائ(. األ293كلش)ال

كرر للغدة ظهور داء المبيضات والتهاب الفم الزاوي والنخور السنية. قد يحدث أيضاً تورم مت

 النكفية والغدد اللعابية الرئيسية األخرى.

شدة مع تقدم  , وآفات أكثرSiccaتتميز اآلفات العينية بجفاف العين, التهاب القرنية والملتحمة 

 المرض.

 رافق.في الشكل الثانوي للمرض تكون التظاهرات السريرية حسب المرض المناعي الذاتي الم
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 . متالزمة سيجوغرين. التهاب لثة مزمن معمم.292الشكل

 

 

 

 

 . متالزمة سيجوغرين. ظهر اللسان جاف, محمر والمع.293الشكل
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 التشخيص السريري بفحوص مخبرية.ينبغي تأكيد  التشخيص:

 للغدد اللعابية الصغيرة. خزعة وفحص نسيجي مرضي

 الفحوص المخبرية:

 .Antinuclear antibodiesأضداد مضادات النوى 

Anti·SSA (Ro) . 

Anti·SSB (La) antibodies . 

 .Rheumatoid factor العامل الرثياني )الروماتيزمي(

 لمضيف.ا-ضد-الطعمداء  التشخيص التفريقي:

 جفاف الفم الناجم عن األدوية.

 التصلب الجهازي.

 داء النسيج الضام المختلط.

 سيطرة جيدة على اللويحة السنية. العالج:

 بدائل اللعاب والدمع.

 , مثبطتات المناعة.قشرية مضادات المالريا, ستيروئيدات

 

 

 Systemic Sclerosis التصلب الجهازي

ن مزمن للنسيج الضام يصيب أجهزة متعددة, ذو طيف واسع م يالتهاباضطراب : التعريف

 التظاهرات.

رح الدراسات نة في اإلمراضية. تقتتكون المناعة الذاتية متضمَ غير واضحة. قد  علم األسباب:

ا البطانية لليف و الخاليالمخبرية أن نواتج التفاعالت المناعية قد تؤثر على سلوك مصورات ا

 ائد للنسيج الضام من قبل مصورات الليف. نتاج زمؤدية ال

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 ثة باللويحة.آفات لثوية غير محد

 المخاطية الفموية )شائعة نسبياً(. مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد )دائماً(.

 .األحشاء )المريء, السبيل المعوي, الكليتين, الرئتين, القلب, العضالت الهيكلية(
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لحرة والملتصقة, اتكون اآلفات اللثوية ثانوية وتتميز بشحوب اللثة  السريرية الرئيسة:المظاهر 

(. 294كلدليل أكبر على حدوث التهاب النسج حول السنية )الشتراجع لثوي, وبشكل نادر جداً 

ة على أية حال أظهرت دراسات أخرى عدم وجود فروقات واضحة في حالة النسج حول السني

 .شواهدالالجهازي والمرضى السليمين  بين مرضى التصلب

 تتضمن آفات المخاطية الفموية:

 جفاف الفم.

 مخاطية فموية رقيقة وشاحبة.

 لجام لساني قصير وقاسي.

 ضمور الحليمات اللسانية.

 صغر اللسان.

 صغر الفم.

 تحدد في فتحة الفم.

 حول الفم. شعاعية الشكلطيات 

 

 

 

 رقيقة شاحبة.. التصلب الجهازي. لثة 294الشكل
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قرحات  تؤدي اإلصابة الجلدية لسمات وجهية مميزة شبيهة بالقناع. ومن الشائع أيضاً حدوث

 جلدية, توسع الشعيرات, ظاهرة رينود.

 Reynaud phenomenonكاًلس جلدي ,  CREST (Calcinosis cutisمتالزمة كريست 

 Sclerodactyly  خلل وظيفي مريئي , Esophageal dysfunctionظاهرة رينويد , 

توسع الشعيرات( هي شكل سريري محدد من التصلب  Telangiectasiaتصلب األصابع , 

 هازي.جال

 العضوية. تؤدي اإلصابة الحشوية عادًة لفشل

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 خزعة جلد وفحص نسيجي مرضي.

 فحص مناعي.

 البشرة الفقاعي.انحالل  التشخيص التفريقي:

 شبيه الفقاع الندبي.

 الداء البروتيني الشحمي.

 صحة فموية جيدة. العالج:

 تتضمن المعالجة الجهازية:

 مضادات المالريا.

 .قشرية ستيروئيدات

 األدوية المثبطة للمناعة.

D-penicillamine. 

 الكولشيسين.

 أدوية أخرى.

 

 

 

 

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Mixed Connective Tissue Disease داء النسيج الضام المختلط

ل بشك ُتشاهداضطراب يصيب أجهزة متعددة ويتميز بتظاهرات سريرية متزامنة : التعريف

 رئيسي في الذئبة الحمامية, التصلب الجهازي و التهاب العضالت. 

 السبب واإلمراضية مازالت مجهولة. علم األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 .باللويحةآفات لثوية غير محدثة 

 المخاطية الفموية, بشكل نادر. مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد.

 العضالت الهيكلية, العقد اللمفية وأعضاء متعددة أخرى.

أو تآكالت /وقد تظهر اآلفات اللثوية كحمامى موضعة أو منتشرة  المظاهر السريرية الرئيسة:

من  (.295الشكل) ئبة الحماميةغير منتظمة النوعية مشابهة لتلك المشاهدة لدى مرضى الذ

 المستحيل حدوث تدمير للنسج حول السنية.

 تتميز آفات المخاطية الفموية بحمامى النوعية, وذمة, تآكالت وجفاف الفم.

مية الجهازية التظاهرات الجلدية والتظاهرات الجهازية األخرى نفسها المشاهدة في الذئبة الحما

 ت.وتصلب الجلد الجهازي والتهاب العضال

 ينبغي دائماً تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 anti-ribonucleoproteinلبروتين النووي الريبي ا-العيار المرتفع ألضداد ضد

antibodies (anti-RNP)   لمخبرية تشخيصاً للمرض.اهو أكثر الموجودات 

 فحوص مخبرية أخرى نوعية لمجموعة األمراض التي يتضمنها الداء.

 الذئبة الحمامية. التشخيص التفريقي:

 تصلب الجلد الجهازي.

 التهاب العضالت.

 أمراض النسيج الضام األخرى.

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 . داء النسيج الضام المختلط. تآكالت غير منتظمة على اللثة.295الشكل

 

 صحة فموية جيدة. العالج:

 .موضعية ستيروئيدات قشرية

 تتضمن المعالجة الجهازية:

 .قشريةستيروئيدات 

 األدوية المثبطة للمناعة.

 مضادات المالريا.

 

 

 

 

 

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Graft-Versus-Host Disease المضيف-ضد-داء الطعم

للمفاوية ظاهرة تصيب أجهزة متعددة ناجمة عن التفاعالت المناعية بين الخاليا ا: التعريف

 التائية المنقولة وأنسجة المريض الطبيعية.

نفس النوع(,  متلقي طعم نقي العظم المثلي )آٍت من فرد آخر منيحدث الداء لدى  علم األسباب:

 عادًة لعالج أمراض الدم أو أمراض نقي العظم المهددة للحياة.

 تم التعرف إلى شكلين للمرض: التصنيف:

 الحاد: والذي ُيشاهد نموذجياً خالل مئة يوم من النقل.

 المزمن: والذي ُيشاهد بعد أكثر من مئة يوم من النقل.

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 .آفات لثوية غير محدثة باللويحة

 (.%80-40المخاطية الفموية ) مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد, شائعة.

 السبيل المعدي المعوي, الكبد, الرئتين, العينين.

و موضعة أاآلفات اللثوية غير نوعية وتتميز بحمامى منتشرة  المظاهر السريرية الرئيسة:

دة في شاهًة بشبكة حلقية ناعمة من خطوط بيضاء و/أو تآكالت مشابهة لتلك المُ مرتبطة عاد

 (. قد تتشابه الحالة أحياناً مع التهاب اللثة التوسفي.296الحزاز المسطح )الشكل

 

 ى منتشرة على اللثة تشبه التهاب اللثة التوسفي.المضيف. حمام-ضد-. داء الطعم296الشكل
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 لمضيف. تفاعالت مشبهة بالحزاز على المخاطية الخدية.ا-دض-الطعم. داء 297الشكل

ة تظهر آفات المخاطية الفموية كحمامى منتشرة, بنموذج شبيه بالحزاز, وتقرحات مؤلم

 (. من الشائع حدوث ضمور للمخاطية الفموية, حس حرق وجفاف الفم. اآلفات297)الشكل

 ن للمرض.الفموية واللثوية أكثر شيوعاً في الشكل المزم

ب تتراوح اآلفات الجلدية من طفح خفيف مع فرط تصبغ إلى آفات قد تكون مشابهة للتصل

 الجهازي والحزاز المسطح.

 ة.األعراض والعالمات األخرى: غثيان, إقياء, ألم بطني, إسهال, سوء الوظيفة الكبدي

حوص يعتمد التشخيص عادًة على المظاهر السريرية, وبشكل أقل على الف التشخيص:

 المخبرية.

 خزعة وفحص نسيجي مرضي )المخاطية الفموية والغدد اللعابية الصغيرة, الجلد(.

 ارتفاع تركيز الصوديوم في اللعاب.

 الحزاز المسطح. التشخيص التفريقي:

 الذئبة الحمامية.

 التصلب الجهازي.

 متالزمة سيجوغرين.

 ردود الفعل الدوائية.

 ابيضاض الدم.
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 سيطرة جيدة على اللويحة السنية. العالج:

 موضعية. ستيروئيدات قشرية

 جهازية, األدوية المثبطة للمناعة, ثاليدوميد. ستيروئيدات قشرية

 

 

 BehÇet's Disease داء بهجت

ة اضطراب مزمن يصيب أجهزة متعددة, يصيب بشكل أكثر شيوعاً مجموعات عرقي: التعريف

 ألصول من حوض البحر المتوسط(.معينة )اليابانيين, األتراك, وذوي ا

مراضية الداء اآللية المرضية الدقيقة مازالت مجهولة. على أية حال قد تتضمن إ علم األسباب:

 عوامل مناعية و وراثية, انتان فيروسي.

 نادرة جداً. اإلصابة اللثوية:

 .آفات لثوية غير محدثة باللويحة

 شائع جداً. المخاطية الفموية, بشكل مواقع اإلصابة األخرى:

 المخاطيات األخرى )العينين, التناسلية, المعوية(.

 الجلد.

 المفاصل, الجهاز القلبي الوعائي, الرئتين, الجهاز العصبي المركزي.

قالعية ناكسة  التظاهرات الفموية الرئيسية لداء بهجت هي تقرحات المظاهر السريرية الرئيسة:

 قرحات قالعية مؤلمة قد تظهر بشكل نادرو )صغرى, كبرى, حلئية الشكل, النموذجية(,

 (.298,299 اللثة الملتصقة )الشكلينعادةً تصيب  ( عادًة صغرى أو النموذجية, 2-1)عددها 

القزحية والجسم  التظاهرات العينية األكثر شيوعاً هي: التهاب الملتحمة, التهاب القزحية, التهاب

 الهدبي مع غمير قيحي, التهاب العنبية.

(. 300لشكلفات الجلدية بتقرحات تناسلية مدورة على الصفن أو القضيب أو الفرج )اتتظاهر اآل

شكل أقل تتضمن اآلفات الجلدية الشائعة التهاب الجريبات, حطاطات, بثور, حمامى عقيدية وب

 شيوعاً آفات تنخرية.

 قد تحدث إصابة وعائية, معوية, مفصلية وعصبية.

 من الحاالت. %70-60إيجابي في حوالي فحص األرجية المخالفة للمعتاد 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 . داء بهجت. قرحات قالعية على اللثة العلوية.298الشكل

 

 

 

 . داء بهجت. قرحات قالعية على اللثة العلوية.299الشكل
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 . داء بهجت. قرحات مدورة نموذجية على الصفن.300الشكل

 يوضع التشخيص باالعتماد على المظاهر السريرية. التشخيص:

 وفحص نسيجي مرضي قد تكون داعمة. خزعة

 قرحات قالعية. التشخيص التفريقي:

 الفقاع.

 شبيه الفقاع.

 الحمامى متعددة األشكال.

 التهاب لثة تموتي تقرحي.

 قلة العدالت.

 ابيضاض الدم.

 كثرة ناسجات النغرهانس.

 موضعياً. ستيروئيدات قشرية العالج:

 جهازية. ستيروئيدات قشرية

 للمناعة. األدوية المثبطة

 ثاليدوميد.

 كولشيسين.
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 Reiter's Disease داء رايتر

اص لديهم ثار بعوامل انتانية لدى أشخاضطراب غير شائع يصيب أجهزة متعددة قد يُ : التعريف

 استعداد وراثي.

ناعية تتوسط اآللية المرضية الدقيقة مازالت مجهولة, على الرغم من أن آلية م علم األسباب:

 اإلمراضية.

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 السنية. آفات لثوية غير محدثة باللويحة

 (.%40-20المخاطية الفموية ) مواقع اإلصابة األخرى:

 وعائي.المناطق التناسلية, العينين, الجلد, المفاصل, الهيكل العظمي, الجهاز القلبي ال

عة, عادًة ممة أو موضتظهر اآلفات اللثوية كحمامى النوعية مع المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.301,302على اللثة الملتصقة, وتترافق أحياناً بتآكالت سطحية حساسة قليالً )الشكلين

ء رقيقة, تتداخل مع خطوط أو بقع بيضاتتميز آفات المخاطية الفموية بمناطق حمامية منتشرة 

 غرافيوتآكالت سطحية. وقد يحدث فقدان موضعي للحليمات الخيطية بشكل التهاب لسان ج

 (.303)الشكل 

 رن الجلد.التظاهرات اللثوية عبارة عن آفات بقعية, حويصلية أو َبثرية شبيهة بالصدفية وتق

تتضمن التظاهرات األخرى التهاب الملتحمة, التهاب الحشفة الدوري, التهاب إحليل 

 ب البروستات, التهاب عنق الرحم واضطرابات في األظافر.اغيرسيالني, الته

 األكثر تميزاً للمرض هو التهاب مفاصل متناظر لستة أو سبعة مفاصل.المظهر 

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 خزعة جلد وفحص نسيجي مرضي.

 , تحليل السائل الزليلي.HLAفحوص دموية ومصلية, مستضدات
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 لوية.. داء رايتر. حمامى عميقة منتشرة وتآكالت على اللثة الع301الشكل

 

 

 

 

 . داء رايتر. وذمة وحمامى خفيفة على اللثة العلوية.302الشكل



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 . داء رايتر. فقدان موضعي للحليمات الخيطية لظهر اللسان.303الشكل

 

 داء بهجت. التشخيص التفريقي:

 الحمامى متعددة األشكال.

 التهاب الفم الجغرافي.

 الطفح الدوائي.

 مضادات االلتهاب الالستيروئيدية, السالسيالت. العالج:

 .ستيروئيدات قشرية
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 البحث الرابع والعشرون

 الوّرام الحبيبي الوجهي الفموي

 

 Melkersson-Rosenthal Syndrome متالزمة ميلكيرسون روزنتال

 المتشقق.ن ي,الشلل الوجهي, اللسااضطراب نادر يتألف من ثالوث من االنتباح الوجه: التعريف

 غير معروفة. علم األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 السنية. آفات لثوية غير محدثة باللويحة

 المخاطية الفموية. مواقع اإلصابة األخرى:

 الوجه.

مي قليالً تتظاهر اآلفات اللثوية بتورم وذمي غير منتظم حما المظاهر السريرية الرئيسة:

صقة السنية في المنطقة األمامية واللثة الحرة والملتيصيب بشكل أساسي الحليمات بين 

 (.306-304)األشكال

نتشر ناكس المظهر الرئيسي للمتالزمة التهاب الشفة الورمي الحبيبي والذي يتظاهر بانتباج م

نوبات يستمر العالمة األولى للمرض. بعد فترة طويلة من ال هوللشفتين. انتباج الشفتين عادًة 

 ح دائم.االنتباج وقد يصب

 حنكي. قد يحدث أيضاً انتباج خدي, لساني,

ت شلل العصب الوجهي المشابه لشلل بل ويترافق عادًة بوذمة من الحاال %30-20يتواجد في 

 وجهية. قد يكون الشلل الوجهي العالمة األولى ويكون عادًة أحادي الجانب.

 يتواجد لسان متشقق لدى حوالي نصف المرضى.

 اٍو كال الجنسين ويصيب عادًة األشخاص في مرحلة الشباب.المرض يصيب بشكل متس

 يعتمد التشخيص على العالمات السريرية والمخبرية. التشخيص:

 فحوص الحساسية.

 خزعة وفحص نسيجي مرضي لآلفات الفموية.

 .وعائيةالوذمة ال التشخيص التفريقي:

 التهاب الشفة الغدي.

 داء كرون.

 الساركويد.

 الداء النشواني.
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 السيطرة على اللويحة السنية, واستئصال جراحي لآلفات اللثوية. عالج:ال

 موضعياً أو جهازياً.ستيروئيدات قشرية 

 في حال تواجد شلل وجهي ينبغي أخذ استشارة عصبية.

 

 ت لثوية مبكرة تشبه التهاب اللثة المزمن.روزنتال. آفا-. متالزمة ميلكيرسون304الشكل

 

 روزنتال. انتباج لثوي موضع.-ميلكيرسونمتالزمة  .305الشكل



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 وزنتال. انتباج لثوي وشفوي منتشر.ر-متالزمة ميلكيرسون .306الشكل

 

 

 

 

 روزنتال. طيات وذمية متعددة على المخاطية الخدية.-متالزمة ميلكيرسون .307الشكل
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 Crohn's Disease داء كرون

ي من جزء من السبيل المعدي المعوداء التهابي ورمي حبيبي مزمن قد يصيب أي : التعريف

 الحفرة الفموية إلى الشرج.

آلية  غيرمعروفة. من المحتمل وجود استعداد وراثي وقد تتضمن اإلمراضية علم األسباب:

 تتوسطها المناعة.

 شائعة نسبياً. اإلصابة اللثوية:

 السنية. آفات لثوية غير محدثة باللويحة

 موية, بشكل شائع.المخاطية الف مواقع اإلصابة األخرى:

 السبيل المعدي المعوي, خاصة الجزء االنتهائي للفائفي, دائماً.

 الجلد, العينين, المفاصل )نادراً(.

ية, موضعة أو تتظاهر اآلفات اللثوية بضخامة لثوية حمامية ووذم المظاهر السريرية الرئيسة:

ل نادر قد تكون اإلصابة (. بشك310-308معممة, والتي تصيب عادًة اللثة األمامية )األشكال

 اللثوية هي السمة الظاهرة للمرض.

و منتشر تتظاهر آفات المخاطية الفموية باتنباج شفوي ورمي حبيبي منتشر, وانتباج عقيدي أ

 للسان والحنك الرخو والمخاطية الخدية والذي يؤدي لمظهر الحجارة المرصوفة.

, أورام رحات قالعية أو شبيهة بالقالعقد تظهر طيات وبروزات مخاطية, شقوق على الشفة, تق

 ة عقد لمفية دائمة.عم معدني, ضخامحبيبية في النسج الرخوة, طَ 

 تتضمن أعراض وعالمات السبيل المعدي المعوي عدم راحة بطني, إسهال, إقياء, فقدان

الشهية, فقدان الوزن, حمى منخفضة الدرجة ونزف مستقيمي. قد تستمر هذه العالمات 

 لسنوات متعددة مع فترات هدوء وفترات اشتداد.واألعراض 

 تتضمن التظاهرات خارج البطنية: التهاب مفاصل, التهاب الفقار, التهاب العنبية.

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي لآلفات الفموية والمعوية.
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 . داء كرون.انتباج لثوي موضع.308الشكل

 

 

 

 

 . داء كرون. انتباج معمم على اللثة العلوية.309الشكل
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 . داء كرون. انتباج وذمي للثة السفلية والشفتين.310الشكل

 

 تال.روزن-متالزمة ميلكيرسون التشخيص التفريقي:

 الساركويد.

 التهاب القولون التقرحي.

 التهاب الفم القيحي التنبتي.

 ردود الفعل التماسية التحسسية.

 صحة فموية جيدة. العالج:

 موضعية لآلفات الفموية. ستيروئيدات قشرية

ل رونيدازو, آزاثيوبرين, سيكلوسبورين, ميت,sulphasalazineجهازية,  ستيروئيدات قشرية

 لآلفات المعوية.
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 Sarcoidosisالساركويد 

أو  مفردة نسج أو أعضاءداء ورمي حبيبي مزمن يصيب أجهزة متعددة, حيث يصيب : التعريف

 متعددة.

خلوية غيرمعروفة. على أية حال فإن المرض يرتبط عادًة بضعف المناعة ال علم األسباب:

 ونشاط زائد للخاليا اللمفاوية البائية.

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 السنية. آفات لثوية غير محدثة باللويحة

 المخاطية الفموية, بشكل نادر. مواقع اإلصابة األخرى:

 اللمفاوية, الغدد اللعابية, الجلد, العينين, العظم, األعصاب.العقد 

 الرئتين, الكبد, الطحال.

للمخاطية السنخية  تتظاهر اآلفات اللثوية عادًة بحمامى منتشرة تمتد المظاهر السريرية الرئيسة:

وية ابة اللثثة المصابة متوذمة قليالً وحساسة, وأحياناً قد تكون اإلص(. تكون الل311)الشكل 

 (.312العالمة األولى للمرض )الشكل 

د تتقرح بشكل تتظاهر اآلفات الفموية عادًة بعقيدات حمراء غير مؤلمة مفردة أو متعددة والتي ق

 انتباج نادر. قد يحدث انتباج شفوي وبشكل أقل شيوعاً انتباج خدي ولساني. وقد يحدث أيضاً 

فصل الفكي الصدغي, وشلل العصب للغدد اللعابية )الصغرى والكبرى(, سوء وظيفة الم

 الوجهي.

ؤلمة والتي قد تكون مبنفسجية غير -تتضمن اآلفات الجلدية بقع أو حطاطات أو عقيدات بنية

 )مالحظة للمترجم: إصابة جلدية ناجمة عن التعرض لدرجات َشَرثمنتشرة أو مجتمعة, 

 ندبات ولويحات., erythema nodosumحمامى عقدية الذئبة,  الحرارة المنخفضة جداً(

ت وقد تبقى اآلفات الوحيدة لفترة من الحاال %30-25التظاهرات الجلدية تظهر في حوالي 

 طويلة.

 من الشائع حدوث ضخامة عقد لمفية, ضخامة طحال وكبد, اضطرابات رئوية.

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 .(SACE) ة لألنزيم المحول لألنجيوتنسينالمستويات المصلي

 صورة شعاعية للصدر.

 .المسح بالغاليوم

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 داء كرون. التشخيص التفريقي:

 السل.

 الداء النشواني.

 روزنتال.-متالزمة ميلكيرسون

 موضعية لآلفات اللثوية. ستيروئيدات قشرية صحة فموية جيدة و العالج:

 .الجهازيةللتظاهرات  allopurinol آلُّوُبوريُنولجهازية و ستيروئيدات قشرية

 

 

 . الساركويد. حمامى منتشرة ووذمة خفيفة على اللثة.311الشكل

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 . اتنباج ووذمة شديدة على اللثة العلوية.312الشكل

 

 

 Pyostomatitis Vegetans التهاب الفم القيحي التنبتي

خاصًة  ويترافق بأمراض معوية التهابيةاضطراب َبثري نادر نسبياً, يصيب الفم : التعريف

 التهاب القولون التقرحي وداء كرون.

 غير معروفة. علم األسباب:

 شائعة )اللثة الشفوية والخدية(. اإلصابة اللثوية:

 السنية. آفات لثوية غير محدثة باللويحة

شفوية ال المخاطية الفموية )الخدية, الشفوية, الطيات المخاطية مواقع اإلصابة األخرى:

 .(والمخاطية الخدية, الحنك الرخو, بطن اللسان

 الجلد )التهاب الجلد القيحي التنبتي يعتبر نظير لآلفات الفموية(.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 وذمة.. التهاب الفم القيحي التنبتي. آفات مبكرة على اللثة تتظاهر بحمامى و313الشكل 

 

 

 

اللثة  بثرية صغيرة متعددة علىحمامى و خراجات . التهاب الفم القيحي التنبتي. 314الشكل

 العلوية.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

فراء, غير ص-بيضاءتتظاهر اآلفات اللثوية بطيات مخاطية تنبتية  المظاهر السريرية الرئيسة:

)الشكلين  مؤلمة ومتعددة والتي تتألف من خراجات صغيرة َبْثرية والتي قد تتقرح في النهاية

314,313 .) 

 أخرى. قد تتواجد آفات مشابهة في مناطق مخاطية

 وقد تتواجد بشكل نادر آفات مشابهة على الجلد.

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 تألّق مناعي مباشر الستبعاد األمراض الفموية الفقاعية المزمنة .

 الفقاع التنبتي. التشخيص التفريقي:

 التهاب الجلد حلئي الشكل.

 الحبيبي لفيغنر.الوّرام 

 .sulphasalazineجهازية,  ستيروئيدات قشرية العالج:

 قد يحدث تراجع عفوي لآلفات الفموية عندما ُتشفى اآلفات المعوية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 البحث الخامس والعشرون:

 Metabolic Disordersرابات االستقالبية طاالض

 

 Porphyria الب ْرفيِريَّة

البرفيرية مجموعة من االضطرابات الناجمة عن استقالب غير طبيعي تشمل : التعريف

 للبرفيرين.

. تورث the halm biosynthetic pathway في اضطراب أنزيمي موروث علم األسباب:

 جسمية مسيطرة أو متنحية.ة فكص

 تم التعرف إلى ثالثة أشكال رئيسية, وكل منها بأنماط متعددة: التصنيف:

 للكريات الحمراء. البرفيرية المكونة

 البرفيرية الكبدية.

 لمكونة للكريات الحمراء.ا-البرفيرية الكبدية

الجلدية  البرفيريةالمكونة للكريات الحمراء و بروتوبرفيريةالتحدث اآلفات اللثوية فقط في 

 .اآلجلة

 غير شائعة. اإلصابة اللثوية:

 السنية. آفات لثوية غير محدثة باللويحة

 المخاطية الفموية, بشكل نادر. األخرى:مواقع اإلصابة 

 الجلد, بشكل شائع.

 األعضاء الداخلية.

لحرة والملتصقة اتتظاهر اآلفات اللثوية بحمامى منتشرة على اللثة  المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.315الدهليزية, تشابه في بعض األحيان التهاب اللثة التوسفي )الشكل



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

اب اللثة الته. حمامى منتشرة على اللثة السفلية تشبه اآلجلةالبرفيرية الجلدية . 315الشكل

 التوسفي.

 

 تتظاهر آفات المخاطية الفموية بحمامى منتشرة,ضمور,حويصالت, تقرحات, وخاصًة على

 الشفتين.

تظهر آفات الجلد بشكل أساسي في المناطق المعرضة للضوء, وتتميز بخوف من الضوء, 

 تقرحات, تشكل ندبات وفرط األشعار.حمامى, هشاشة الجلد, حويصالت, 

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي لآلفات الفموية والجلدية.

 فحوص كيميائية حيوية )الكريات الحمراء, البول, البراز(.

 فحوص ضوئية حيوية وتألّق مناعي مباشر.

بيه الفقاع سفي الناجم عن انحالل البشرة الفقاعي وشالتهاب اللثة التو التشخيص التفريقي:

 الندبي.

ْغَرة  .لنيكوتينيك(أو حمض ا 3)مالحظة للمترجم: وهي عوز النياسين أو مايسمى فيتامين ب بِالَّ

 السيطرة على اللويحة السنية. العالج:

 يجب ترك المعالجة الجهازية لألخصائي.

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Amyloidosis الداء النشواني

عديمة  اضطراب استقالبي نادر نسبياً يتميز بترسب خارج خلوي لمادة بروتينية : التعريف

 الشكل تدعى النشوان.

 غير معروفة. علم األسباب:

 تم التعرف إلى أربعة أشكال رئيسة: التصنيف:

 األولي.

 الثانوي.

 العائلي.

 الشيخي.

 اآلفات الفموية تتواجد بشكل أساسي في الشكل األولي الجهازي.

 نادرة نسبياً. اإلصابة اللثوية:

 السنية. آفات لثوية غير محدثة باللويحة

(, بشكل شائع, المخاطية الفموية )اللسان, الشفتين, المخاطية الخدية مواقع اإلصابة األخرى:

 خاصًة في الشكل األولي.

 الجلد.

 السبيل المعدي المعوي, المفاصل, العضالت الهيكلية.

 نادر أعضاء أخرى. القلب, الكليتين, وبشكل

ؤلمة أو انتباج تتظاهر اآلفات اللثوية عادًة بعقيدات موضعة غيرم المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.316,317منتشر مع لون محمر مميز )الشكلين 

ات نزفية, التظاهرات الفموية األكثر شيوعاً: البقع الحبرية النزفية, كدمات, عقيدات, فقاع

نتباج ناحي ضخامة الغدد اللعابية الرئيسية والثانوية, جفاف الفم, واقرحات, ضخامة اللسان, 

 ض.(. قد تكون اآلفات الفموية عالمات ظاهرة مبكرة للمر318للعقد اللمفاوية )الشكل 

قيدات, اآلفات الجلدية األكثر شيوعاً هي الفرفريات, البقع الحبرية النزفية, حطاطات, ع

 فقاعات, قرحات, تساقط الشعر.

ة س, بحّ عراض الظاهرة األكثر شيوعاً هي الضعف, التعب, فقدان الوزن, وذمة, ضيق التنفاأل

 متالزمة النفق الرسغي.الصوت, النزف, األلم, 

 اإلنذار سيء. من حاالت الداء النشواني األولي بورم نقيوي متعدد. %30-20حوالي تترافق 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 اللثة.. الداء النشواني. انتباج أحمر موضع على 316الشكل

 

 

 

 

 . الداء النشواني. انتباج لثوي على اللثة العلوية.317الشكل



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

. الداء النشواني. ضخامة لسان لدى مريض مصاب بالداء النشواني األولي 318الشكل

 الجهازي.

 

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

, بنفسجي Sirius redونغو, خزعة وفحص نسيجي مرضي مع ملونات خاصة مثل : أحمر الك

 .T-المتيل, ثيوفالفين

 وة.ورم البالزماويات اللثوي, أو ورم البالزماويات للنسج الرخ التشخيص التفريقي:

 الساركويد وداء كرون.

ا العرطلة التنشوءات السليمة والخبيثة للثة مثل ساركوما كابوسي, الورم الحبيبي ذو الخالي

 المحيطي.

 معالجة عرضية لآلفات الفموية واللثوية. العالج:

 يجب ترك المعالجة الجهازية لألخصائي.

 

 

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Langerhans Cell Histiocytosis كثرة ناسجات النغرهانس

 رضي متغاير المنشأ يتميز بتكاثر خاليا النغرهانس.م-اضطراب سريري: التعريف

 السبب مازال مجهوالً. علم األسباب:

 إلى ثالثة أشكال رئيسة:تم التعرف  التصنيف:

ات , وهو شكل سليم موضع للمرض, يتميز عادًة بآفالحامضي )اإليوزيني(الورم الحبيبي 

 ة, وبآفات في النسج الرخوة كذلك.عظمية مفردة أو متعدد

منتشر مزمن, يصيب بشكل  , شكلHand-Schtiller-Christian ريستيانك-شولر-داء هاند

 واألحشاء.أساسي العظم والنسج الرخوة 

شر حاد يصيب الجلد, األحشاء, وهو شكل منت ,Letterer-Siwe diseaseسيوه -داء ليترر

 نقي العظم.

و داء  (ينياإليوز) الحامضي شائعة نسبياً, وخاصًة في الورم الحبيبي :اإلصابة حول السنية

 ريستيان.ك-شولر-هاند

 التهاب نسج حول سنية مترافق بأمراض جهازية.

 المخاطية الفموية, الفكين. ة األخرى:مواقع اإلصاب

 العظام, نقي العظم, الجلد, األحشاء.

و متعددة, أتتظاهر اآلفات اللثوية بتقرحات النموذجية موضعة  المظاهر السريرية الرئيسة:

ى اآلفات اللثوية (. قد تبق322-319وتترافق عادًة بتخرب عظمي وحركة األسنان )األشكال 

 .حامضي )اإليوزيني(هي التظاهرات الوحيدة لفترة طويلة وخاصة في الورم الحبيبي ال

ة, َبخر بتقرحات عميقة النموذجية, كدمات, وذمآفات المخاطية الفموية أقل شيوعاً وتتميز 

 سيوه.-ء ليترركريستيان ودا-شولر-فموي, اضطرابات في التذوق وهي شائعة في داء هاند

ة من الشائع حدوث تخرب في عظم الفك, بشكل مفرد أو متعدد, وذلك في األشكال الثالث

 للمرض.

 كاذب,السكري ال , جحوظ العينين,من الشائع في الشكلين الشديدين للمرض إصابة عظام أخرى

 طفح جلدي, التهاب األذن الوسطى, ضخامة كبد, ضخامة طحال, ضخامة عقد لمفية.

 من كل الحاالت من كثرة ناسجات النغرهانس تمت مشاهدتها لدى األطفال %50أكثر من 

 تحت عشر سنوات.

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 يجي مرضي.خزعة وفحص نس

 فحوص نسيجية كيميائية مناعية.

 فحص شعاعي.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

ب . كثرة ناسجات النغرهانس. انتباج موضع على اللثة العلوية لدى مريض مصا319الشكل

 .الحامضيالحبيبي بالورم 

 

 

 

. كثرة ناسجات النغرهانس. تقرح موضع على اللثة السفلية لدى مريض مصاب 320الشكل

 .الحامضيبالورم الحبيبي 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

. كثرة ناسجات النغرهانس. تقرح لثوي موضع وتخرب عظمي لدى مريض مصاب 321الشكل

 .الحامضيبالورم الحبيبي 

 

 

. كثرة ناسجات النغرهانس. تقرحات لثوية وحنكية شديدة وتخرب عظمي لدى 322الشكل

 كريستيان.-شولر-مريض مصاب بداء هاند



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 حول السنية التقرحي التموتي.التهاب اللثة والتهاب النسج  التشخيص التفريقي:

 التهاب النسج حول السنية الجائحي.

 آفات رضية على اللثة.

 نقص الفسفاتاز, انعدام الكاتاالز.

 االضطرابات الدموية.

 .الحامضية )اإليوزينية(القرحة 

 التجريف حول السني والسيطرة على اللويحة السنية. العالج:

 اإلشعاع لآلفات العظمية الموضعية.

 خصائي.ومعالجة كيميائية للتظاهرات الجهازية, والتي ينبغي تركها لألستيروئيدات قشرية 
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 البحث السادس والعشرون

 Endocrine Disordersاضطرابات الغدد الصم 

 

 Diabetes Mellitus  الداء السكري

البروتين استقالب السكريات ومجموعة متغايرة المنشأ جهازية مزمنة من اضطرابات : التعريف

 والدسم, والتي تؤدي الختالطات في األوعية الدموية الكبيرة والصغيرة.

سولين أو كليهما نتاج األنسولين أو مقاومة النسج لتأثير األنناجم إّما عن نقص ا علم األسباب:

 معاً.

 تم التعرف إلى شكلين رئيسين: التصنيف:

 لين )يبدأ في الطفولة(.النمط األول, المعتمد على األنسو

 النمط الثاني, غير المعتمد على األنسولين, )يبدأ عند البالغين(.

 شائعة, خاصة في النمط األول. اإلصابة اللثوية:

 التهاب لثة والتهاب نسج حول سنية مسبب باللويحة السنية, ومعدل بالداء السكري.

 نسبياً.المخاطية الفموية, بشكل نادر  مواقع اإلصابة األخرى:

 أعضاء وأجهزة متعددة.

الداء السكري بتتميز المظاهر السريرية اللتهاب اللثة المترافق  المظاهر السريرية الرئيسة:

تحة اللثوية, بوجود اللويحة السنية عند حواف اللثة. حمامى, وذمة, نزف عند السبر, ازدياد الن

كون عكوساً (. االلتهاب اللثوي ي323,324بدون فقدان في االرتباط أو العظم السنخي )الشكلين 

اب نسج حول عادًة بعد السيطرة على السكري. في النمط الثاني من الداء السكري قد يتطور الته

 .سنية مترافق بخسارة في االرتباط والعظم السنخي

لجروح, اآفات المخاطية الفموية غير نوعية وتتميز بجفاف الفم, تآكالت سطحية, تأخر شفاء 

 (, اضطرابات في التذوق, داء المبيضات.Burning mouth) زمة الفم المحروقمتال

 .(sialosis)انتباج الغدد اللعابية 

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 مستوى السكر في الدم.

 التهاب اللثة المسبب باللويحة السنية. التشخيص التفريقي:

 بالهرمونات الجنسية.التهاب اللثة المترافق 

 السيطرة على اللويحة السنية. العالج:

 السيطرة على السكري من قبل األخصائي.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 . الداء السكري. التهاب نسج حول سنية مبكر.323الشكل

 

 

 

 

 . الداء السكري. التهاب نسج حول سنية شديد.324الشكل



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Sex Steroid Hormones الهرمونات الستيروئيدية الجنسية

تينات( قد الهرمونات الستيروئيدية الجنسية )األندروجينات, اإلستروجينات, بروجس: التعريف

 ودة.تؤثر على النسج حول السنية, وخاصًة اللثة حيث تزيد االستجابة االلتهابية الموج

 ية الجنسية.التهاب لثة مسبب باللويحة السنية, ومعدل بالهرمونات الستيروئيد علم األسباب:

 قد تتطور أربعة أشكال من االضطرابات اللثوية: :التصنيف

 لبلوغ.متعلق باااللتهاب اللثوي ال

 لدورة الطمثية.تعلق باااللتهاب اللثوي الم

 لحمل.تعلق باااللتهاب اللثوي الم

 االلتهاب اللثوي المتعلق بمانعات الحمل الفموية.

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

 ومعدلة بالهرمونات الستيروئيدية الجنسية. إصابة لثوية مسببة باللويحة السنية

 

 

 . التهاب لثة مبكر متعلق بالحمل.325الشكل
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 .متعلقة بالحمل . التهاب لثوي شديد وأورام حبيبية326الشكل

 

 

 

 

 متعلقة بالحمل. التهاب لثوي شديد وأورام حبيبية. 327الشكل
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 ج السريري ذاته.التهاب اللثة تبدي النموذكل األشكال األربعة من  المظاهر السريرية الرئيسة:

ة اللثة ر ووذمالمظاهر السريرية الرئيسية هي وجود اللويحة السنية عند حواف اللثة, احمرا

 ند السبر, فقدان في االرتباط والعظم السنخي. قد ُتشفى اآلفات( , نزف ع327-325)األشكال 

 م مانعات الحمل الفموية.بعد البلوغ, اإلباضة, الوالدة أو التوقف عن استخدا

 يعتمد التشخيص على الموجوادت السريرية والفحوص المخبرية. التشخيص:

 قياس الهرمونات الجنسية.

 التهاب لثة مسبب باللويحة السنية. التشخيص التفريقي:

 التهاب لثة متعلق بالسكري.

 السيطرة على اللويحة السنية. العالج:

 الجنسية من قبل األخصائي.موازنة الهرمونات الستيروئيدية 

 

 

 Addison's Diseases داء أديسون

ونات عوز مكتسب نادر في وظيفة الغدة الكظرية يتميز بإفراز غير كافي للهرم: التعريف

 القشرية السكرية والقشرية المعدنية.

م, نزف, تخرب قشر الكظر بسبب انتان, المناعة الذاتية, ارتشاح من قبل ور علم األسباب:

يا و الهرمون المنشط للخال  ACTHاحتشاء. تكون مستويات الهرمون الموجه لقشر الكظر 

 طباغ الجلد والمخاطية الفموية.صمرتفعة, مسببة زيادة في ا MSHالميالنينية 

 شائعة نسبياً. اإلصابة اللثوية:

 السنية. ية غير محدثة باللويحةآفات لثو

 الخدية,الحنك,الشفتين(,بشكل شائع.المخاطية الفموية ) مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد, بشكل شائع.

ات غير منتظمة تتظاهر اآلفات اللثوية بعدة بقع ميالنية أو لويح المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.328,329)الشكلين

ًة عالمة المخاطية الفموية األخرى. تكون اآلفات الفموية عادتظهر آفات مشابهة على مناطق 

 مبكرة وذات قيمة تشخيصية هامة.

لمعرض تتظاهر اآلفات الجلدية بفرط تصبغ منتشر بلون فضي إلى رمادي, خاصًة على الجلد ا

 للشمس.

 من الشائع حدوث توعك, ضعف, غثيان, إقياء وفقدان الوزن. 
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 يص السريري بفحوص مخبرية.ينبغي تأكيد التشخ التشخيص:

 ما., معايرة كورتيزول البالز ACTH, تنشيطACTHقياس مستوى الهرمون الموجه لقشر الكظر

 التملّن اللثوي الطبيعي. التشخيص التفريقي:

 تملّن المدخنين.

 التصبغ الناجم عن األدوية.

 وشم األملغم.

 الوحمة الميالنية.

 .الورم القيتاميني الخبيث )الميالنوما(

 العالج.التتطلب اآلفات الفموية أو اللثوية  العالج:

 يجب ترك المعالجة الجهازية لألخصائي.

 

 

 . داء أديسون. بقعة ميالنية مبكرة على الحليمة بين السنية.328الشكل
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 . داء أديسون. تصبغ معمم على اللثة والمخاطية السنخية.329الشكل
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 البحث السابع والعشرون:

 Paraneoplastic Disorders نظيرة األوراماالضطرابات 

 Malignant Acanthosis Nigricans الشواك المسود الخبيث

ادًة سرطان أحد أشكال الشواك المسود والذي يظهر بشكل مترافق مع خباثة داخلية, ع: التعريف

 غدي في المعدة, ويصيب البالغين فقط.

لورم الخبيث من وجود ببتيد شبيه بالسيتوكينات ينتجه ا على الرغمغير واضحة.  علم األسباب:

 قد يؤثر على الخاليا البشروية.

 نادرة نسبياً.اإلصابة اللثوية:

 ويحة السنية.آفات لثوية غير محدثة بالل

 ت(.من الحاال %40-30المخاطية الفموية, بشكل شائع نسبياً )حوالي  مواقع اإلصابة األخرى:

 )الملتحمة, الشرج, المهبل, البلعوم, المريء(, بشكل نادر.المخاطيات األخرى 

 الجلد, دائماً.

ات لون تتظاهر اآلفات اللثوية بضخامات حليمية منتشرة, ذ المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.330طبيعي, وقد تغطي تيجان األسنان )الشكل

, خاصًة ت لون طبيعيتتظاهر آفات المخاطية الفموية أيضاً بآفات حليمية مخملية منتشرة, ذا

 على الشفتين, الصوارين, اللسان, والحنك.

 قد تظهر آفات مشابهة على المخاطيات األخرى.

ًة في تظهر اآلفات الجلدية بشكل بروزات حليمية خشنة العرضية ذات لون يميل للبني, عاد

 (.331منطقة اإلبطين, والمنطقة التناسلية الفخذية والعنق )الشكل

 المخاطية سليمة, ولكنها مهمة كونها تشير للخباثة الداخلية. اآلفات الجلدية

 يعتمد التشخيص عادًة على المظاهر السريرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 الشواك المسود العائلي. التشخيص التفريقي:

 داء دارييه.

 متالزمة كاودن.

 أورام حليمية متعددة.

 الداء البروتيني الشحمي.

 قد ُتشفى اآلفات الجلدية المخاطية عندما ُتعالج الخباثة. العالج:

 السيطرة على اللويحة السنية وأحياناً قطع اللثة من أجل اآلفات اللثوية.
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 . الشواك المسود الخبيث. ضخامات حليمية معممة على اللثة.330الشكل

 

 

 

 لى الجلد.. الشواك المسود الخبيث. ضخامة حليمية بلون مائل للبني ع331الشكل
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 Paraneoplastic Pemphigus نظير األورامالفقاع 

 .شكل فريد ونادر من مجموعة الفقاع يترافق عادًة مع خباثة لمفية شبكية: التعريف

ألضداد الذاتية ضد المناعة الذاتية. العالمة المميزة للفقاع المجاور لألورام هي ا علم األسباب:

 .((II desmoplakins I and IIو  I الديسموبالكين

 شائعة نسبياً. اإلصابة اللثوية:

 السنية. آفات لثوية غير محدثة باللويحة

 المخاطية الفموية, دائماً. مواقع اإلصابة األخرى:

 ياً.المخاطيات األخرى )الملتحمة, البلعوم, المريء, القضيب, المهبل(, بشكل شائع نسب

 الجلد, دائماً.

 

 

فقاع لألورام. تآكالت وحمامى على اللثة لدى مريض مصاب بال. الفقاع المجاور 332الشكل

 بشكل مترافق مع ابيضاض دم لمفاوي مزمن.

ئمة مشابهة لتلك تتظاهر اآلفات اللثوية بتآكالت مؤلمة, معممة ودا المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.332المشاهدة في الفقاع الشائع )الشكل

تين والمخاطية متعددة شديدة ومقاِومة للعالج, على الشفتتظاهر آفات المخاطية الفموية بتآكالت 

يد. عالمة الخدية واللسان والحنك, وتمتد عادًة للبلعوم الفموي والمريء, مسببة ألم حلق شد

 نيكوليسكي إيجابية.
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تسبب  من الشائع وجود وذمة وتآكالت ملتحمية ثنائية الجانب ودائمة. في بعض األحيان قد

 انكماش وتندب. اآلفات العينية حدوث

أو /تكون آفات الجلد متعددة األشكال وتتضمن: الفقاعات, لويحات أو حطاطات ثؤلولية و

 حمامية مشابهة آلفات "عالمة التصويب" التي ُتشاهد في الحمامى متعددة األشكال.

 ينبغي تأكيد التشخيص السريري بفحوص مخبرية. التشخيص:

 خزعة وفحص نسيجي مرضي.

 مباشر.تألّق مناعي 

 تألّق مناعي غير مباشر.

 الدراسة بالترسيب المناعي.

 الفقاع الشائع. التشخيص التفريقي:

 شبيه الفقاع الفقاعي.

 شبيه الفقاع الندبي.

 الخطي. IGAداء 

 الحمامى متعددة األشكال.

 جونسون.-متالزمة ستيفينز

 ناعة.جهازية لوحدها أو بالمشاركة مع األدوية المثبطة للم ستيروئيدات قشرية العالج:

 من الضروري معالجة الخباثة الموجودة.
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 البحث الثامن والعشرون:

 Vitamin Deficiencyعوز الفيتامينات 

 Scurvy اإلسقربوط

ي عوز نادر للفيتامين سي, محصور عادًة باألشخاص )األطفال والكهول عديم: التعريف

 األسنان( ذوي الغذاء الفقير بالخضار والفواكه الطازجة.

وهذا يؤدي العتالل في إضافة  عوز فيتامين سي )حمض اإلسكوربيك( علم األسباب:

ن من قبل تشكيل وإفراز الكوالجيهيدروكسيل ببتيديل إلى طليعة الكوالجين وبالتالي نقص في 

والشفاء  والتي ترتبط بالمظاهر النزفيةالنسيج الضام. ويؤدي هذا العوز إلى هشاشة وعائية 

 السيء للجروح.

 شائعة, آفات لثوية محدثة باللويحة ومعدلة بعوز فيتامين سي. اإلصابة اللثوية:

 المخاطية الفموية. مواقع اإلصابة األخرى:

 الجلد, الشعر, األظافر.

 العضالت, المفاصل.

انتباج معمم  شائعة وتسبب -تظهر باكراً والتي -اآلفات اللثوية  المظاهر السريرية الرئيسة:

ي عفوي (. ومن الشائع أيضاً حدوث نزف لثو333واحمرار اللثة الحليمية والحفافية )الشكل 

 وقرحات. وقد يحدث أيضاً فقدان في العظم السنخي وحركة في األسنان.

ي المخاطية ف النزفية, النزوف, الكدمات, وتأخر شفاء الجروح من الشائع مشاهدة البقع الحبرية

 الفموية, وكذلك نقص تصنع ميناء األسنان اآلخذة بالتطور.

 من الشائع حدوث النزوف والكدمات في الجلد وسرير األظافر والعضالت والمفاصل.

, ونزوف ومن الشائع حدوث فقر دم متوسط إلى شديد. وقد يوجد أيضاً تغوط أسود, بيلة دموية

 حجاجية.

 ث نزوف خلف مقلة العين, تحت العنكبوتية, وداخل المخ.في حال تأخر العالج قد تحد

 يعتمد التشخيص بشكل رئيسي على المظاهر السريرية. التشخيص:

 مستويات حمض اإلسكوربيك البالزمي والصفيحات تكون منخفضة.

 التهاب اللثة التموتي التقرحي. التشخيص التفريقي:

 التهاب فم ولثة حلئي.

 ندرة المحببات.

 الدم.ابيضاض 

 فرفرية قلة الصفيحات.
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 العالج بحمض اإلسكوربيك. العالج:

 السيطرة على اللويحة.

 

 . داء اإلسقربوط. انتباج لثوي معمم مترافق بنزوف.333الشكل
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 الجزء الرابع : األكياس, األورام, اآلفات محتملة الخباثة

 التنشوءات, واآلفات الليفية العظمية.

Cysts, Tumours, Potentially Malignant, 

Neoplasms and Fibro-Osseous Lesions 
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 البحث التاسع والعشرون:

 Cystsاألكياس 

 

 Periapical Cyst الكيس حول الذروي

 كنتيجة لتغيرات التهابية. الخلوية بقايا ماالسييه كيس ينشأ من: التعريف

 تكاثر البقايا الخلوية كاستجابة النتان جرثومي من لب متموت. علم األسباب:

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

ية شعاعية أغلب األكياس تكون صغيرة, العرضية وتتظاهر كشفافالمظاهر السريرية الرئيسة: 

 حول ذروية.

 األكياس األكبر قد تتظاهر سريرياً بـ:

 (.334انتباج )الشكل 

 ان.ألم إذا ما أُصيب باالنت

 مترافق مع سن غير حية.

 بشكل نادر, كسر مرضي.

التشخيص يوضع من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية لسن غير حية,  التشخيص:

 باإلضافة للتصوير.

 األكياس سنية المنشأ األخرى. التشخيص التفريقي:

بعد القلع, ُيسمى  باإلضافة لقلع السن أو المعالجة اللبية. في حال بقاء الكيس االستئصال العالج:

 عندها الكيس المتبقي.

لمتموتة التي ااألكياس المتبقية: أي عندما يتبقى كيس التهابي )عادًة كيس جذري( بعد قلع السن 

 (.335نشأ منها الكيس )الشكل 
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 . كيس سني المنشأ. كيس جذري.334الشكل

 

 

 

 . كيس سني المنشأ. كيس متبقي.335الشكل
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 Eruption Cyst الكيس البزوغي

 كيس ينشأ من جريب سن آخذة بالبزوغ.: التعريف

ن األكياس  متعتبر األكياس البزوغية الشكل الثانوي الذي يصيب النسج الرخوة  علم األسباب:

نادراً والمرافقة لها, (. تتمزق عادًة بشكل عفوي قبل بزوغ السن )الكيس التاجيالجريبية 

 ماتتطلب الشق الجراحي عند إعاقة بزوغ السن.

 غير شائعة. اإلصابة اللثوية:

 اليوجد. مواقع اإلصابة األخرى:

 (.336,337انتباج متموج مزرق فوق سن آخذة بالبزوغ )الشكل  المظاهر السريرية الرئيسة:

 يرية, مدعوماً بـ:التشخيص يوضع من التاريخ المرضي والمظاهر السر التشخيص:

 صورة شعاعية.

 وغيرها.

 

 . كيس سني المنشأ. كيس بزوغي.336الشكل
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 . كيس سني المنشأ. كيس بزوغي.337الشكل 

 

 األكياس سنية المنشأ األخرى. التشخيص التفريقي:

 عادًة. الداعي العالج:

 

 

 Gingival Cyst of Newborn الكيس اللثوي لحديثي الوالدة

 على الحافة السنخية لحديثي الوالدة.كيس : التعريف

 ربما تطورية, ينشأ من بقايا الصفيحة السنية. علم األسباب:

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

 اليوجد. مواقع اإلصابة األخرى:

لسنخية لطفل قد تكون عقيدات بيضاء متعددة صغيرة على الحافة ا المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.338 صغير أو حديث الوالدة )الشكل
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 . كيس سني المنشأ. كيس لثوي لحديثي الوالدة.338الشكل

 

 ط.تشخيص األكياس اللثوية لألطفال يعتمد عادًة على المظاهر السريرية فق التشخيص:

 األكياس سنية المنشأ األخرى. التشخيص التفريقي:

 األكياس اللثوية لدى األطفال التتطلب عالجاً. العالج:

 

 

 Gingival Cyst of Adult للبالغينالكيس اللثوي 

 كيس على لثة شخص بالغ.: التعريف

 األكياس اللثوية للبالغين تنشأ من بقايا بشروية في اللثة. علم األسباب:

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

 اليوجد. مواقع اإلصابة األخرى:

و آخر العمر عادًة تنشأ األكياس اللثوية للبالغين في منتصف أ المظاهر السريرية الرئيسة:

مامية للفك السفلي كانتباج غير مؤلم للحليمة بين السنية أو اللثة الملتصقة, وعادًة في المنطقة األ

 (.339,340)الشكل 
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 التشخيص يوضع من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 مرضي.فحص نسيجي 

أو آفة  من الضروري إجراء تقييم شعاعي لدى البالغين الستبعاد أي آفة قد تسبب ضرر عظمي,

 داخل عظمية امتدت إلى اللثة.

 األكياس سنية المنشأ األخرى. التشخيص التفريقي:

الطات على يجب إزالة األكياس اللثوية عند البالغين لتأكيد التشخيص. واليوجد اخت العالج:

 المدى البعيد.

 

 

 . كيس سني المنشأ. الكيس اللثوي للبالغين.339الشكل
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 .كيس سني المنشأ. الكيس اللثوي للبالغين.340الشكل

 

 

 Palatine Papilla Cyst كيس الحليمة الحنكية

 الحليمة الحنكية.كيس في : التعريف

 لفموية.ا-تنشأ هذه األكياس من بقايا األقنية األنفية علم األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 اليوجد. مواقع اإلصابة األخرى:

النسج الرخوة  قد تحدث إما داخل القناة األنفية الحنكية أو ضمن المظاهر السريرية الرئيسة:

اً وقد يحدث تصريف ضمن الفم معطياً طعماً مالحللحنك عند فتحة القناة, تنمو ببطء, 

 (.341)الشكل

 التشخيص يوضع من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

في  صورة شعاعية. هذا الكيس غالباً ماُيكتشف خالل فحص شعاعي روتيني. يظهر االضطراب

 قطرة )الدمعة(. الصورة كشفافية شعاعية محددة بوضوح مدورة أو بشكل ال
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 . كيس الحليمة الحنكية.341الشكل

 

بي. ُيظهر لبسبب موقع اآلفة فمن السهولة أن يخطأ الطبيب في تشخيصها على أنها آفة من منشأ 

نطقة في الم الفحص الشعاعي عيب مدور أو بيضوي محدد بوضوح وأحياناً قد يأخذ شكل القلب

لطبيعية الكبيرة األنفية الحنكية عن الثقبة الحنكية ا األمامية للفك العلوي. يجب تمييز األكياس

 ملم بالقطر, وعن األكياس الجذرية المتعلقة بالقواطع العلوية.7التي قد تصل إلى 

 قد يفيد الفحص النسيجي المرضي.

 األكياس سنية المنشأ األخرى. التشخيص التفريقي:

 اآلفات اللبية.

 نادراً ماتنكس.و ينبغي استئصال هذه األكياس, العالج:

 

 

 Dentigerous Cyst الكيس التاجي

 الكيس التاجي )الكيس الجريبي( هو الذي يحيط بتاج سن غير بازغة.: التعريف

لتشريحي تنشأ األكياس الجريبية من انفصال الجريب السني عن محيط التاج ا علم األسباب:

 reduced enamelائية المصغرة التاج والبشرة المينيتجمع سائل بين  لسن غير بازغة.

epithelium  لسن منطمرة ناتجة عن تنكس الشبكة النجميةstellate reticulum  أو تجمع

 السائل بين طبقات البشرة المينائية المصغرة.
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 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 أي موقع يحوي سن في الفكين. مواقع اإلصابة األخرى:

فلية واألنياب ياس أكثر شيوعاً مع األرحاء الثالثة السهذه األك المظاهر السريرية الرئيسة:

 العلوية.

قد  معظمها يكون صغيراً, العرضي, ويتواجد كشفافية شعاعية محيطة بتاج سن غير بازغة.

تظاهر تتنمو هذه األكياس ألحجام كبيرة وتؤدي إلزاحة السن المسببة. األكياس األكبر قد 

ر أو بألم إذا ماتعرضت النتان, وبامتصاص جذو (,342,343سريرياً بانتباج )الشكلين 

 األسنان المجاورة وغياب سن عن القوس السنية.

 قد يحدث كسر مرضي بشكل نادر.

 

 . كيس سني المنشأ. كيس تاجي.342الشكل
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 . كيس سني المنشأ. كيس تاجي.343الشكل

 

 مدعوماً بـ:التشخيص يوضع من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية,  التشخيص:

صورة شعاعية وفحص نسيجي مرضي, حيث تتألف بطانة األكياس الجريبية بشكل نموذجي 

 من بشرة مطبقة مسطحة.

دها وجود ملم عن التاج, فمن المرجح عن5التقييم الشعاعي: عندما تتجاوز المسافة الجريبية 

رني ولورم كيس. على أية حال, في بعض األحيان قد يشبه المظهر الشعاعي للكيس الق

 مصورات الميناء المظهر الشعاعي للكيس التاجي.

ص إظهار الحراشف القرنية يعتبر عملياً مشخ أن قد يساعد الرشف في وضع التشخيص حيث

قرني, مل فهذا يشير للكيس ال100غ/4وعندما يكون مستوى البروتين أقل من للكيس القرني. 

و أذا يشير لكيس تاجي أو كيس جذري, مل فه100غ/5بينما عندما يكون المستوى أكثر من 

 بشكل نادر لورم مصورات الميناء الكيسي.

 األكياس سنية المنشأ األخرى. التشخيص التفريقي:

ها هنا التكوية )مالحظة للمترجم: أي فتح كوة للتصريف والهدف مناالستئصال أو  العالج:

 .السماح للسن بالبزوغ(
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 Keratocyst الكيس القرني

حة السنية )البقايا هذه األكياس )األكياس البدئية( كان ُيعتقد أنها تنشأ من بقايا الصفي: التعريف

يا القاعدية ( أو مشتقاتها, ولكن هناك اقتراح بأنها قد تنشأ أيضاً من الخالSerresالخلوية ل 

 للمخاطية الفموية.

 غورلن.مجهولة. بعض الحاالت وراثية وُتشاهد في متالزمة  علم األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 اليوجد. مواقع اإلصابة األخرى:

نطقة الخلفية, العديد منها يشاهد في الفك السفلي, خاصًة في الم المظاهر السريرية الرئيسة:

 وتتظاهر بانتباج شاف شعاعياً متعدد أو أحادي الحجرات مع حواف محددة بوضوح.

 القسم األكبر من رأد الفك السفلي. تصيب زاوية الفك السفلي وقد تمتد لتشغل

 تكون غير مؤلمة, حتى تصاب بانتان ثانوي.

 (.344تنمو لحجم كبير قبل أن تسبب أعراضاً )الشكل

عطية قد تسبب امتصاص الصفائح القشرية وتمتد للنسج الرخوة, وقد تحيط بسن غير بازغة م

 تسبب إزاحة األسنان. مظهر كيس تاجي, أو قد

 ص يوضع من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية.التشخي التشخيص:

ة الفحص النسيجي المرضي. يكون لبطانة الكيس عادًة مظهر مميز من بشرة حرشفية مطبق

معة الكيس, متقرنة منتظمة, بثخانة خمسة إلى ثمانية خاليا. وعادًة يتواجد قرنين متوسف في ل

 والجدار الليفي يكون رقيق عادًة.

لحيوي. قد يساعد الرشف في وضع التشخيص حيث أن إظهار الحراشف الفحص الكيميائي ا

مل 100غ/4القرنية يعتبر عملياً مشخص للكيس القرني. وعندما يكون مستوى البروتين أقل من 

لكيس  مل فهذا يشير100غ/5فهذا يشير للكيس القرني, بينما عندما يكون المستوى أكثر من 

 م مصورات الميناء الكيسي.تاجي أو كيس جذري, أو بشكل نادر لور

 األكياس سنية المنشأ األخرى. التشخيص التفريقي:

 الكيس األنفي الحنكي.

 الكيس األنفي الشفوي.

 الكيس العظمي الوحيد.

 كيس أم الدم العظمية.

 تجويف ستافن العظمي.

 اآلفات الصغيرة أحادية الحجرة ينبغي استئصالها بشكل تام. العالج:
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حيط كبير أو متعدد الحجرات, فإن االستئصال مع هامش من العظم الموعندما يكون الكيس 

 يعتبر أكثر مالئمًة.

 تميل األكياس القرنية للنكس بعد استئصالها.

 

 . كيس سني المنشأ. كيس قرني.344الشكل
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 البحث الثالثون:

 Tumour-Like Lesionsاآلفات الشبيهة باألورام 

ات لثوية لوصف أي كتلة تنشأ من اللثة. البثعات هي انتباج "Epulis" ُيستخدم مصطلح البثعة

 أورام أخرى.موضعة ونادراً ماتكون أورام حقيقة, أو نقائل سرطانية, أو 

 

 البثعة الليفية والورم الحبيبي المحدث بالجهاز السني

 )البثعة المتشققة(.

Fibrous Epulis and Denture-Induced Granuloma 

(Epulis Fissuratum) 

 ذات مكونات البثعة الليفية تشبه السليلة )البوليب( الليفية البشروية, ولكن عادةً : التعريف

 التهابية.

 ربما التخريش المستمر. علم األسباب:

 البثعات الليفية شائعة. اإلصابة اللثوية:

 البثعات المتشققة قد تنتج عن رض من حواف الجهاز السني.

 اليوجد. األخرى:مواقع اإلصابة 

ريرية متنوعة ستؤدي التغيرات االلتهابية المتنوعة إلى تظاهرات  المظاهر السريرية الرئيسة:

ا تكون م من كتل رخوة المعة حمراء إلى تلك التي تكون شاحبة منقطة ثابتة. البثعات عادةً 

طر أقل من (. عادًة بق349-345انتباجات شاحبة معنقة غير مؤلمة مدورة وثابتة )األشكال 

 سم.2

خريش )مثالً حفرة تنشأ من اللثة الحليمية أو الحفافية األمامية وأحياناً تكون مجاورة لمناطق الت

 نخرية(.

التشخيص سريري, ولكن معظم البثعات ينبغي استئصالها ودراستها بالفحص  التشخيص:

 النسيجي المرضي.

 الخراجات. التشخيص التفريقي:

 األعران.

 فرط التصنعي )الضخامي(.التهاب اللثة 

 البثعة الليفية.

 األكياس.

 الورم ذو الخاليا العرطلة.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 الورم الحبيبي المقيح.

 التنشوءات.

 رف تماماً.ينبغي إزالة البثعات الليفية عميقاً إلى السمحاق, والذي ينبغي أن ُيج العالج:

 

 . بثعة متشققة لثوية.345الشكل

 

 . بثعة متشققة لثوية.346الشكل
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 . كتلة ليفية لثوية.347الشكل

 

 

 

 

 . كتلة ليفية لثوية.348الشكل
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 . كتلة ليفية لثوية.349الشكل

 

 

 Pyogenic Granuloma الورم الحبيبي المقيح

 آفة تكاثرية رخوة, تنزف بسرعة.: التعريف

 ارتكاسية. ربما آفة وعائية علم األسباب:

 اً(.الحملية )آفات غير مميزة نسيجيغير شائعة باستثناء البثعات  اإلصابة اللثوية:

 اللسان, أو نادراً الشفتين. مواقع اإلصابة األخرى:

ية )األشكال نموذجياً يكون بشكل كتلة تشاهد على الحافة اللثو المظاهر السريرية الرئيسة:

ف بسهولة, يتقرح وينمو سم( , أحمر غير مؤلم وينز3ويكون صغير )أصغر من (. 350-352

 بسرعة.

التشخيص يوضع من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـفحص  يص:التشخ

 نسيجي مرضي.
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 . ورم حبيبي مقيح لثوي.350الشكل

 

 

 

 

 . ورم حبيبي مقيح لثوي.351الشكل
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 . ورم حبيبي لثوي تالي للقلع.352الشكل

 

 الخراجات. التشخيص التفريقي:

 األعران.

 )الضخامي(.التهاب اللثة فرط التصنعي 

 البثعة الليفية.

 األكياس.

 الورم ذو الخاليا العرطلة.

 الورم الحبيبي المقيح.

 التنشوءات.

 ساركوما كابوسي.

 تكاثر ورمي وعائي.

 مصابين بالزهري(الالقرح الصلب )

 استئصال جراحي. العالج:
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 الورم الحبيبي ذو الخاليا العرطلة

 ي(بيبي ذو الخاليا العرطلة المحيط)البثعة ذات الخاليا العرطلة, الورم الح

Giant Cell Granuloma 

(Giant Cell Epulis, Peripheral Giant Cell Granuloma) 

ي العديد ن تكاثر مصورات الليف في لحمة موعاة بشدة تحومورمي ينتج  انتباج غير: التعريف

 من الخاليا العرطلة متعددة النوى.

د تنشأ اآلفة قد ينجم عن تكاثر خاليا عرطلة بقيت بعد امتصاص السن المؤقتة. ق علم األسباب:

لنسيج ألن التخريش المزمن يثير فرط تصنع ارتكاسي للسمحاق المخاطي ويثير انتاج زائد ل

 الحبيبي.

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

 ي:(, كالتال355-353تقليدياً, المظاهر األكثر مشاهدًة )األشكال  المظاهر السريرية الرئيسة:

 ذات لون أحمر داكن, على الرغم من أن اآلفات األقدم تبدو شاحبة.

 ينشأ بين األسنان.

ألرحاء اتحل محل أسنان مؤقتة, لذلك ُيشاهد في المنطقة أمام ر األسنان التي اوُيشاهد بج

 الدائمة.

 آفة سليمة.

 السريرية, مدعوماً بـ:يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر  التشخيص:

ى طول منتشرة بشكل شامل عل متعددة النوىالفحص النسيجي, حيث ُيظهر العديد من الخاليا 

 اآلفة أو متجمعة ضمن مجموعات )عناقيد(.

 التصوير الشعاعي.

رات الدرق, األورام الحبيبية العرطلة ما لم تكن خارج عظمية, فقد تكون مظهراً لفرط نشاط جا

 تقييم مستويات كالسيوم وفوسفات المصل, والفسفاتاز القلوية. وعندها ينبغي

 الخراجات. التشخيص التفريقي:

 األعران.

 التهاب اللثة فرط التصنعي )الضخامي(.

 البثعة الليفية.

 األكياس.

 الورم ذو الخاليا العرطلة.

 الورم الحبيبي المقيح.
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 التنشوءات.

عالج  العالج حسب السبب. في حال وجود فرط نشاط جارات الدرق فيجب عالجه. أما العالج:

 باقي الحاالت فيكون استئصال جراحي.

 نكس.من وجهة نظر نسيجية مرضية, ينبغي إزالة المخرشات الموضعية )القلح(. اآلفة قد ت

 

 

 . ورم حبيبي ذو خاليا عرطلة محيطي لثوي.353الشكل
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 حبيبي ذو خاليا عرطلة محيطي لثوي.. ورم 354الشكل

 

 

 

 

 . ورم حبيبي ذو خاليا عرطلة محيطي لثوي.355الشكل
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 Central Giant Cell Lesion اآلفة ذات الخاليا العرطلة المركزية

 آفة ذات خاليا عرطلة تدميرية داخل عظمية.: التعريف

ماً فإن مصطلح تدميرية دائ حقيقية لآلفة غير معروفة ولكن باعتبارهاالطبيعة ال علم األسباب:

 الورم الحبيبي ذو الخاليا العرطلة "الترميمي" غير مناسب.

 انتباج عظمي : المظاهر السريرية الرئيسة:

 أكثر مايحدث في الفك السفلي.

 عادًة في المنطقة األمامية.

 فقط في المناطق الحاملة لألسنان من الفكين.

 سنان.أحياناً يسبب امتصاص أو انزياح جذور األ

 أحياناً يسبب تآكل الصفيحة القشرية حيث يتظاهر كانتباج تحت مخاطي بنفسجي مقبب.

 قد يكون العرضي, أو قد يشبه التنشوءات الخبيثة سريرياً وشعاعياً.

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 واضحة.التصوير الشعاعي: منطقة شافة بحدود غير 

من  متوزعة بشكل غير منتظم في لحمة خلوية سيجي: خاليا عرطلة متعددة النوىالفحص الن

 (, وموعاة بشدة عادًة.plumpخاليا مغزلية الشكل )

 الخراجات. التشخيص التفريقي:

 األعران.

 التهاب اللثة فرط التصنعي )الضخامي(.

 البثعة الليفية.

 األكياس.

 الورم ذو الخاليا العرطلة.

 الورم الحبيبي المقيح.

 التنشوءات.

 التجريف. العالج:

 .اليسبب نقائلالورم الحبيبي ذو الخاليا العرطلة المركزي قد ينكس ولكن عملياً 
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 Haemangioma الدموي )الوعائي( الورم العرقي

لنسج اأوعية متعددة رقيقة الجدران مفصولة عن بعضها البعض بحزم متناثرة من : التعريف

 الكوالجينية.

راب تطوري الورم العرقي الدموي آفة من أوعية دموية ُينظر لها عموماً كاضط علم األسباب:

 )ورم عابي( وتتواجد عادًة منذ الوالدة.

 نادرة نسبياً. اإلصابة اللثوية:

 تكون األورام العرقية الدموية: مواقع اإلصابة األخرى:

 مفردة عادًة.

, Maffucci, متالزمة ويَبر– ترينونيه-كليبليبر,متالزمة و-وأحياناً كجزء من متالزمة ستورج

 , أو متالزمات أخرى.وحمة الفقاعة المطاطية الزرقاء

 يكون الورم العرقي الدموي عادًة: المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.356بلون أحمر داكن )أو أزرق بنفسجي( )الشكل 

 ضغط عليه.بيق طض عند تيَ بْ يَ 

 ج بالجس.متموّ 

 

 

 . ورم عرقي دموي لثوي.356الشكل
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 ي وريدي.أحياناً تسبب األورام العرقية الدموية َتَحصِّ  وقد يكون ذو سطح مفصص أو مرتفع.

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

 قد يساعد الرشف في وضع التشخيص.

 إصابة العظم.التصوير مفيد إلظهار 

 قد ُيستطب التصوير الظليل للشرايين.

 الورم العرقي اللمفاوي. التشخيص التفريقي:

ماتضررت  إذايعتبر رض األورام العرقية الدموية خطراً فهي ذات ميل للنزف الشديد  العالج:

 )مثالً: خالل قلع سني(.

بريد أو لها الجراحة بالتتترك األورام العرقية الدموية مالم تسبب أعراضاً, وأفضل عالج 

 بالليزر, أو بحقن مواد مصلبة, أو بربط وإغالق األوعية المغذية للورم.

 

 

  Lymphangioma الورم العرقي )الوعائي( اللمفي

 دم.وليس يملك بنية مشابهة للورم العرقي الدموي ولكن يحوي لمف  : التعريف

 خلقية. علم األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 األورام العرقية اللمفاوية عادًة: اإلصابة األخرى: مواقع

 تكون مفردة.

 تصيب اللسان.

 وأحياناً تكون مترافقة مع الورم الرطب الكيسي.

 (.357,358تملك عادًة مظهر "بيض الضفادع" )الشكلين  المظاهر السريرية الرئيسة:



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 . ورم عرقي لمفاوي لثوي.357الشكل

 

 

 

 

 لمفاوي لثوي.. ورم عرقي 358الشكل



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

 قد يساعد الرشف في وضع التشخيص.

 التصوير مفيد إلظهار إصابة العظم.

 قد يستطب تصوير األوعية اللمفاوية.

 الورم العرقي الدموي. التشخيص التفريقي:

ة بالتبريد مفيدة. حا, ولكن تعتبر الجرلب عالجاً األورام العرقية اللمفاوية الصغيرة التتط العالج:

 طلب االستئصال.تاآلفات األكبر قد ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 البحث الحادي والثالثون:

 Potentially Malignantاآلفات محتملة الخباثة 

 

 Erythroplasia الطالوة الحمراء

  عبارة عن آفة حمراء مفردة. :التعريف

 واضحة.غير  علم األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

قاع الفم, بطن  أي مكان داخل الفم, ولكن تصيب الطالوة الحمراء عادةً  مواقع اإلصابة األخرى:

 اللسان, والحنك الرخو.

بها, أو  آفة بلون أحمر مخملي على مستوى المخاطية المحيطة المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.359,360أخفض منها )الشكلين 

 التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ:يوضع 

 الفحص النسيجي المرضي: عملياً ُتظهر كل اآلفات سوء تصنع أو سرطان في المكان أو

 سرطان اجتياحي.

 بيضات.المسببات األخرى لآلفات الحمراء, خاصًة االلتهاب وداء الم التشخيص التفريقي:

 استئصال جراحي. العالج:

 

 . طالوة حمراء لثوية.359كلالش



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 . طالوة حمراء لثوية.360الشكل

 

 

 Keratoses/Leukoplakia الطالوة البيضاء/التقرن

ضح, مصطلح يستخدم لوصف اآلفات المخاطية البيضاء مفرطة التقرن دون سبب وا: التعريف

 وبدون دالالت نسيجية مرضية نوعية.

 أسباب الطالوة البيضاء والتقرنات األخرى: علم األسباب:

 مجهولة األسباب: معظم الحاالت.

 االحتكاك.

ل خاص. التبغ: تدخين البايب قد يسبب حدوث التهاب الفم النيكوتيني الذي يصيب الحنك بشك

يسبب  لية()مالحظة للمترجم: نبات من الفصيلة الفلف التنبولبينما التبغ الالدخاني أو مضغ 

 تقرن خاصًة في الميزاب الدهليزي.حدوث 

 العضويات الدقيقة:

ادًة, المبيضات البيضاء. طالوة المبيضات البيضاء تكون منقطة عادًة, وتصيب الصوراين ع

 وتملك نسبة استحالة خبيثة مرتفعة.

ة الزهري: طالوة الزهري البيضاء أكثر ماتصيب ظهر اللسان وتملك نسبة استحالة خبيث

 مرتفعة.

 شائعة في التقرن المسبب باالحتكاك. اللثوية: اإلصابة



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 أي مكان فموي. مواقع اإلصابة األخرى:

 ( تكون:365-361معظم التقرنات )األشكال  المظاهر السريرية الرئيسة:

 سليمة.

 تشاهد على المخاطية الخدية.

 لويحات ناعمة )طالوات بيضاء متجانسة(.

 بعضها يكون:

 (.364الثؤلولي( )الشكلثؤلولي )الطالوة البيضاء 

 (.365آفات مختلطة حمراء وبيضاء )طالوات بيضاء منقطة( )الشكل

رتفعة في الطالوة , نسبة االستحالة الخبيثة مةقبيل سرطاني يضاءمن كل الطالوات الب 1-3%

هرت بعض أظ ونسبة االستحالة الخبيثة األعلى للطالوة البيضاء المنقطة. البيضاء الثؤلولية

طالوة لل %30للطالوة المنقطة وحوالي  %20أن نسبة االستحالة الخبيثة أكثر منالدراسات 

ات مظهر سنوات. من هنا فإن التقرنات الموجودة في مكان معين أو ذ10الثؤلولية وذلك خالل 

 -مجهرياً -معين تملك نسبة استحالة خبيثة أعلى من غيرها, ولكن يعتبر سوء التصنع البشروي 

 .DNAوكذلك الصيغة الصبغية لل  دليل أكثر موثوقية

 

 

 . طالوة بيضاء لثوية: متجانسة مبكرة.361الشكل

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 . طالوة بيضاء لثوية: متجانسة.362الشكل

 

 

 

 

 . طالوة بيضاء لثوية: متجانسة.363الشكل



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 . طالوة بيضاء لثوية: ثؤلولية.364الشكل

 

 

 

 . طالوة بيضاء لثوية: منقطة.365الشكل



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

لى طول عن االحتكاك ُيشاهد عادًة في مواقع الرض الناجمة عن سن, وكذلك عالتقرن الناجم 

. يكون عادًة خط اإلطباق الخدي, وأحياناً على اللثة بجانب سن بارزة أو على حافة سنخية درداء

 متجانس وسليم وُيشفى بإزالة االحتكاك.

لسجائر الشديد. ايب أو تدخين تقرن المدخنين )التهاب الفم النيكوتيني( ينجم عادًة عن تدخين البا

تبجة ضمن يصاب الحنك وخاصًة الحنك الرخو. الفوهات الحمراء للغدد اللعابية الثانوية المن

اتها, ولكن ذاآلفة البيضاء الممتدة تعطي مظهر بقع حمراء على خلفية بيضاء. اآلفة سليمة بحد 

 قد يتطور سرطان بشروي بجوارها.

لغوتكا أو مضغ التنبول أو ا snuff dippingمضغ التبغ, تبغ. العادات األخرى المتعلقة بال

ghutka ي وشمع )مالحظة للمترجم: الغوتكا هي مزيج من جوز الفوفل و التبغ و الكاد الهند

. يرتبط البارافين و الكلس المطفأ( قد يسبب حدوث تقرن والذي قد يكون قبيل سرطاني بدوره

snuff dipping ي. عادًة بشكل رئيسي بالتقرن الثؤلولي والذي قد يتطور إلى السرطان الثؤلول

 ما يزول التقرن المرتبط بالتبغ عند إيقاف العادة.

ة على طالوة المبيضات ُتشاهد بشكل خاص لدى المدخنين, وتميل لتشكيل طالوات بيضاء منقط

ضات قد األخرى. طالوة المبي تملك نسبة استحالة خبيثة أعلى من التقرناتصواري الفم. قد 

 تستجيب لمضادات الفطور وإيقاف التدخين.

. طالوة الزهري نادرة, وتشاهد بشكل خاص على ظهر اللسان, وهي مظهر للزهري الثالثي

 نسبة االستحالة الخبيثة مرتفعة.

ل , شكProliferative verrucous leukoplakia (PVL)الطالوة البيضاء الثؤلولية التكاثرية 

لحليمي, وعلى فريد للطالوة البيضاء الفموية السريرية والتي يبدو أنها مرتبطة بفيروس الورم ا

تها الشديدة ليست المدى البعيد تتخذ شكالً أكثر عدوانية من باقي أنواع الطالوة البيضاء. وعدواني

مكانية إمرتبطة باحتمالية النكس المرتفعة وحسب, بل أيضاً بمستوى التقرن المرتفع جداً و

ن تطورها من تقرن موضع بسيط إلى داء فموي شامل وإلى سرطان شائك الخاليا سواء أكا

 ثؤلولي أو من النمط التقليدي.

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 خزعة الحتمال وجود سوء تصنع أو تغيرات خبيثة مبكرة.

 دة البيضاء.الما التشخيص التفريقي:

 الحروق.

 سرطان بشروي.

 داء المبيضات )السالق: طالوة المبيضات البيضاء(.

 ار )الطالوة البيضاء المشعرة(.ب-فيروس أبشتاين

 الزهري )الرقع المخاطية الزهرية والتقرن الزهري(.

 الحزاز المسطح.

 الذئبة الحمامية.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 عالج العوامل المؤهبة. العالج:

 المنفصلة.إزالة جراحية لآلفات 

 األخذ بعين االعتبار استخدام المركبات الريتينالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 البحث الثاني والثالثون:

 Benign Neoplasmsالتنشؤات السليمة 

 

 Fibromas األورام الليفية

 تنشوء سليم ينشأ من الخاليا المصورة لليف.: التعريف

 

 Lipomaالورم الشحمي 

 آفة سليمة للنسج الشحمية. :التعريف

 غيرواضحة. علم األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 هناك متالزمات نادرة مثل: مواقع اإلصابة األخرى:

 )عدة أورام شحمية(. Dercum's diseaseداء ديركوم 

)ضخامة الرأس, أورام شحمية متعددة, سالئل  Bannayan-Riley-Ruvalcabaمتالزمة 

 ورمية عابية معوية, تشوهات وعائية, بقع مصطبغة على القضيب(.

انتباج ضارب لألصفر نصف متموج غيرمؤلم )الشكلين  المظاهر السريرية الرئيسة:

366,367.) 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

 فحص نسيجي مرضي.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 .ورم شحمي.366الشكل

 

 

 

 

 . ورم شحمي.367الشكل



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 الخراجات. التشخيص التفريقي:

 األعران.

 التهاب اللثة فرط التصنعي )الضخامي(.

 البثعة الليفية.

 األكياس.

 الورم ذو الخاليا العرطلة.

 الورم الحبيبي المقيح.

 التنشوءات.

 استئصال جراحي. العالج:

 

 

 Neurofibroma الورم الليفي العصبي

ر, خاليا يمثل الورم الليفي العصبي نمو سليم لكل عناصر العصب المحيطي )المحوا: التعريف

 شوان, والنسيج الضام الليفي( والتي تنتظم في نماذج متنوعة.

 خلقية. علم األسباب:

 نادرة.اإلصابة اللثوية:

ل نموذجي لذي يصيب بشكيعتبر الورم الليفي العصبي آفة نادرة وا مواقع اإلصابة األخرى:

ي أحيان نادرة اللسان. قد تحدث عدة أورام ليفية عصبية كمظهر لداء األورام الليفية العصبية وف

 قد تحدث فيها تغيرات خبيثة.

( 368,369لين يتظاهر الورم الليفي العصبي عادًة بانتباج )الشك المظاهر السريرية الرئيسة:

 وقد يكون جزءاً من:

 لغدي المتعدد للغدد الصم.متالزمة الورم ا

 ا:داء األورام الليفية العصبية والذي ُيعرف حالياً أنه يتألف من نوعين واضحين هم

من  %90(. والذي يشكل 370النمط األول والذي يعرف غالبا بداء فون ريكلينغهاوزن )الشكل 

نتقل بشكل لذي يوا 1:3000كل أشكال داء األورام الليفية العصبية. نسبة حدوثه بين الوالدات 

من الحاالت فردية وناجمة عن طفرات جديدة. ُتشاهد  %50صفة جسمية مسيطرة, ولكن 

 األورام الليفية العصبية بشكل أساسي في النمط األول من الداء.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 . ورم شواني سليم.368الشكل

 

 

 

 

 . ورم ليفي عصبي.369الشكل



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 عصبية جلدية.. داء فون ريكلينغهاوزن. أورام ليفية 370الشكل

لة العصبية النمط الثاني للداء يعتبر اضطراب أقل شيوعاً بكثير, والذي يصيب بشكل كبير الجم

ي. قد ُتشاهد والتي تحدث بشكل تدريجالمركزية, وغالباً مع أورام شوانية سمعية ثنائية الجانب 

ألورام اعصبي و األورام الليفية العصبية في النمط الثاني للداء ولكن أورام غمد الليف ال

رات صباغية العصبية السمعية هي األورام العصبية المسيطرة. وتحدث آفات جمالية بما فيها تغي

 )بقع القهوة بحليب(.

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

 الفحص النسيجي المرضي.

 الفحص الشعاعي.

 الخراجات. التشخيص التفريقي:

 األعران.

 تهاب اللثة فرط التصنعي )الضخامي(.ال

 البثعة الليفية.

 األكياس.

 الورم ذو الخاليا العرطلة.

 الورم الحبيبي المقيح.

 التنشوءات.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 استئصال جراحي. العالج:

 

 

 Ossifying Fibroma الورم الليفي المتعظم

طوري التطبيعة الورم الليفي المتعظم غير واضحة ألنه يملك مالمح االضطراب  : التعريف

 ومالمح التنشوء.

 مجهولة. علم األسباب:

 غير شائعة. اإلصابة اللثوية:

دفًة خالل صيتظاهر عادًة بشكل آفة تنمو في الفك, وأحياناً تظهر  مواقع اإلصابة األخرى:

 وأحياناً أخرى قد تسبب حدوث انتباج. التصوير الشعاعي

النمو  صلب غير مؤلم, موضع بطيءيتظاهر كانتباج في الفك  المظاهر السريرية الرئيسة:

 (.374-371)األشكال 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

التصوير الشعاعي: شفافية شعاعية محددة بوضوح ذات حواف متصلبة رقيقة وتحوي كتل 

 ظليلة غير منتظمة.

 لليفي.المتعظم و سوء التصنع نسيجياً: هناك فرق قليل أو اليوجد فرق بين الورم الليفي ا

 الخراجات. التشخيص التفريقي:

 األعران.

 التهاب اللثة فرط التصنعي )الضخامي(.

 البثعة الليفية.

 األكياس.

 الورم ذو الخاليا العرطلة.

 الورم الحبيبي المقيح.

 التنشوءات.

 استئصال جراحي. العالج:



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 . ورم ليفي متعظم محيطي.371الشكل

 

 

 

 

 ورم ليفي متعظم محيطي. .372الشكل



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 . ورم ليفي متعظم محيطي.373الشكل

 

 

 

 

 . ورم ليفي متعظم محيطي.374الشكل



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 Chondroma الورم الغضروفي

 تنشؤ غضروفي سليم.: التعريف

 غير واضحة. علم األسباب:

 اآلفة غير شائعة ولكن قد تتظاهر بانتباج يصيب اللثة. اإلصابة اللثوية:

دفًة خالل صيتظاهر عادًة بشكل آفة تنمو في الفك, وأحياناً تظهر  األخرى:مواقع اإلصابة 

 التصوير الشعاعي وأحياناً أخرى قد تسبب حدوث انتباج.

شكل نموذجي الورم نادر في الفكين. توجد األورام الغضروفية ب المظاهر السريرية الرئيسة:

تئين المنقاري االرتفاق الذقني والنا لدى المتقدمين بالعمر في المنطقة األمامية للفك العلوي,

 (.375واللقمي للفك السفلي. بحيث يشكل كتلة غير مؤلمة بطيئة النمو )الشكل 

ألورام الفموية االنادرة, ولكن  Oilierُتشاهد في متالزمة األورام الغضروفية الباطنية المتعددة 

 تعتبر نادرة في هذه المتالزمة.

 اريخ المرضي والمظاهر السريرية.يوضع التشخيص من الت التشخيص:

 الفحص النسيجي المرضي.

 الفحص الشعاعي.

 الخراجات. التشخيص التفريقي:

 األعران.

 التهاب اللثة فرط التصنعي )الضخامي(.

 البثعة الليفية.

 األكياس.

 الورم ذو الخاليا العرطلة.

 الورم الحبيبي المقيح.

 التنشوءات.

 عند إجراء استئصال جراحي كامل من النادر حدوث نكس. العالج:



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 . ورم غضروفي.375الشكل

 

 

 Salivary Adenomas األورام الغدية اللعابية

 الورم الغدي متعدد األشكال )ورم الغدة اللعابية المختلط(

Pleomorphic Adenoma (Mixed Salivary Gland Tumour) 

افات الشبيهة يبدو أنه ينشأ من البشرة القنيوية التي تتكاثر لتشكل العديد من المس: التعريف

مناطق  كذلك توجدطبقات من الخاليا البشروية, وأحياناً حؤول حرشفي )شائكي(. وباألقنية, 

لنسج اتذكر بالنسيج الضام مثل الغضاريف. هذا الخليط من العناصر البشروية مع ما يشبه 

 والمخاطية والليفية أدى إلى تسميته بالورم المختلط.الغضروفية 

 غير معروفة. علم األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 يشاهد ضمن الفم بشكل أساسي على الحنك. مواقع اإلصابة األخرى:

هد ضمن الغدة أكثر تنشوءات الغدد اللعابية شيوعاً, وعادًة يشا المظاهر السريرية الرئيسة:

اطية القوام كتلة سليمة بطيئة النمو. معظم هذه األورام تكون بشكل انتباجات مطالنكفية بشكل 

 (.376ومفصصة مع مخاطية مغطية طبيعية ولكن بمظهر مزرق )الشكل 

بها سريرياً عند  كاليكون الورم ثابتاً على النسج العميقة. االستحالة الخبيثة غير شائعة ولكن ُيش

 لى النسج العميقة.ألم أو ثبات عوجود نمو سريع أو 
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 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

 الفحص النسيجي المرضي.

 الفحص الشعاعي.

 أورام الغدد اللعابية األخرى. التشخيص التفريقي:

 استئصال. الورم محاط بمحفظة ضعيفة. العالج:

 

 . الورم الغدي متعدد األشكال.376الشكل
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 بحث الثالث والثالثون:ال

 Malignant Neoplasmsالتنشوءات الخبيثة 

 

 

 Oral Squamous Cell Carcinoma السرطان شائك الخاليا الفموي

فم هي معظم السرطانات الفموية هي سرطانات شائكة الخاليا. ومعظم سرطانات ال: التعريف

(, قاع ICD143(, اللثة )ICD141(, اللسان )ICD140سرطانات الشفة )التصنيف العالمي للداء 

 (.ICD145(, وأماكن أخرى غير محددة ضمن الفم )ICD144الفم )

 ُيشاهد السرطان شائك الخاليا بشكل خاص لدى: علم األسباب:

 مستخدمي التبغ.

 مستخدمي الكحول.

 مستخدمي التنبول.

 المجموعات االجتماعية االقتصادية المتدنية.

 بعض األقليات العرقية.

 نادرة باستثناء بعض المجموعات مثل اليابانيين. اإلصابة اللثوية:

لفموي امن هذه السرطانات يصيب اللسان, وهو الموقع داخل  %25 مواقع اإلصابة األخرى:

 األكثر شيوعاً لإلصابة.

 لفم.و/أو قاع اغالبية السرطانات شائكة الخاليا الفموية تصيب الحواف الجانبية للسان 

 ( تتضمن:380-377المظاهر التي تشير للخباثة )األشكال ريرية الرئيسة:المظاهر الس

 طالوة حمراء.

 مظهر حبيبي.

 قرحة ذات حواف متشققة أو مرتفعة خارجية التنبت.

 أوعية دموية غير طبيعية مغذية لكتلة.

 وجود قساوة تحت اآلفة مثالً: وجود ارتشاح قاسي تحت المخاطية.

 الرقبية.تضخم العقد اللمفية 

 ينبغي فحص كامل المخاطية ألنه قد يوجد سوء تصنع مخاطي منتشر أو حتى وجود تنشوء

ئك الهضمي التنفسي العلوي والذي يشاهد لدى المصابين بسرطان شافي السبيل  آخرأولي 

 .%25الخاليا الفموي منذ أكثر من ثالث سنوات بنسبة تصل حتى 

 رضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ:يوضع التشخيص من التاريخ الم التشخيص:
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 الفحص النسيجي المرضي.

 ستطب التصوير الستبعاد انتشار موضعي أو تنشوء أولي آخر.يُ 

 

 . سرطان شائك الخاليا لثوي.377الشكل

 

 

 . سرطان شائك الخاليا لثوي.378الشكل
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 سرطان شائك الخاليا لثوي. .379الشكل

 

 

 

 الخاليا لثوي.سرطان شائك  .380الشكل
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 التنشوءات األخرى.التشخيص التفريقي: 

 القرحات القالعية الكبيرة.

 متالزمة بهجت.

 األمراض الجهازية:

 االنتانات.

 األمراض الدموية.

 األمراض المعدية المعوية.

 األمراض الجلدية المخاطية.

 األدوية.

 اإلشعاع.

 جراحة و/أو معالجة شعاعية. العالج:

 

 

 

 

 Verrucous Carcinoma الثؤلوليالسرطان 

 .كتلة للخارج )خارجي التنبت(سرطان بشروي تنبتي ينمو بشكل  :التعريف

 فيروس الورم الحليمي البشري. علم األسباب:

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

 للسان(.المناطق المخاطية األخرى )الحنك, المخاطية الخدية, ا مواقع اإلصابة األخرى:

 .(381,382آفات بيضاء ثؤلولية أو عقيدية )الشكلين  الرئيسة:المظاهر السريرية 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 خزعة.

 الخراجات. التشخيص التفريقي:

 األعران.

 التهاب اللثة فرط التصنعي )الضخامي(.

 البثعة الليفية.
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 األكياس.

 العرطلة.الورم ذو الخاليا 

 الورم الحبيبي المقيح.

 التنشوءات.

 جراحة. العالج:

 

 .سرطان ثؤلولي لثوي.381الشكل

 

 

 



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 . سرطان ثؤلولي لثوي.382الشكل

 

 Salivary Carcinomas سرطانات الغدد اللعابية البشروية

 

 Mucoepidermoid Carcinoma السرطان المخاطي البشروي

لنمو من أورام الغدد اللعابية وهو ورم بطيء ا %10 يشكل السرطان المخاطي البشروي حتى

 (.383وذو درجة خباثة منخفضة أو يكون سليماً )الشكل 

 

 Acinic Cell Carcinoma سرطان الخاليا العنيبية

 ورم نادر جداً ويكون عادًة سليم, على الرغم من أنه تم ذكر جميع درجات الخباثة.
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 . سرطان مخاطي بشروي.383الشكل

 

 

 

 

 . سرطان كيسي غدي.384الشكل
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 السرطان الكيسي الغدي )الورم إسطواني الخاليا(

Adenoid Cystic Carcinoma (Cylindroma) 

الشكل )ورم خبيث بطيء النمو, يملك نزعة لالرتشاح واالنتشار حول العصب وإعطاء النقائل 

384.) 

 

 Osteosarcoma الساركوما )الغرن( العظمية

 خبيث ينشأ على حساب مصورات العظم.تنشوء : التعريف

 مجهولة, على الرغم من أن هناك نسبة مرتفعة لحدوثه لدى المرضى: علم األسباب:

 الذين لديهم ورم أرومي شبكي.

ما من مرضى الساركو %3الذين لديهم تاريخ من المعالجة الشعاعية آلفات أخرى )حوالي 

 العظمية(.

ين تغيرات خبيثة صغيرة ولكنها واضحة لدى المرضى الذفوق الخمسين عاماً, ربما تحدث 

 أصيبوا سابقاً بداء باجت.

 

 . الساركوما العظمية.385الشكل
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 غير شائعة, ولكنه قد يتظاهر بانتباج يشمل اللثة. اإلصابة اللثوية:

دفًة خالل صيتظاهر عادًة بشكل آفة تنمو في الفك, وأحياناً تظهر  مواقع اإلصابة األخرى:

 لتصوير الشعاعي وأحياناً أخرى قد تسبب حدوث انتباج.ا

 (.385انتباج عظمي سريع النمو )الشكل  المظاهر السريرية الرئيسة:

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 التصوير الشعاعي.

 فحص نسيجي مرضي.

 الخراجات. التشخيص التفريقي:

 األعران.

 التهاب اللثة فرط التصنعي )الضخامي(.

 البثعة الليفية.

 األكياس.

 الورم ذو الخاليا العرطلة.

 الورم الحبيبي المقيح.

 التنشوءات.

 استئصال تام ومعالجة كيميائية. العالج:

 

 

 ((Ewing Ewing's Sarcomaساركوما 

غير  نشأمتمايزة وذات ميمية للعظم غير تنشوء خبيث أولي ينشأ من خاليا ميزانش: التعريف

 محدد.

 غير واضحة.  علم األسباب:

 غير شائعة, ولكنه قد يتظاهر بانتباج يشمل اللثة. اإلصابة اللثوية:

دفًة خالل صيتظاهر عادًة بشكل آفة تنمو في الفك, وأحياناً تظهر  مواقع اإلصابة األخرى:

 التصوير الشعاعي وأحياناً أخرى قد تسبب حدوث انتباج.
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 على اللثة السفلية. Ewing. ساركوما 386كل الش

الذكور,  يصيب بشكل أساسي األطفال والبالغين الشبان وخاصة المظاهر السريرية الرئيسة:

 ونادر في الفكين.

ل مبكراً ( ويغزو النسج الرخوة ويعطي نقائ386الورم اجتياحي بشدة, ويتوسع سريعاً )الشكل 

 والدموي.عبر كل من الطريق اللمفاوي 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

جديدة التصوير: يملك إما مظهر أشعة الشمس أو مظهر قشر البصل بحسب الطبقات العظمية ال

 المترسبة.

 فحص نسيجي مرضي.

 الخراجات. التشخيص التفريقي:

 األعران.

 )الضخامي(.التهاب اللثة فرط التصنعي 

 البثعة الليفية.

 األكياس.

 الورم ذو الخاليا العرطلة.

 الورم الحبيبي المقيح.

 التنشوءات.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 %50تفوق  مشاركة بين المعالجة الكيميائية والمعالجة الشعاعية, تؤدي لنسبة نجاة العالج:

 خالل أول خمس سنوات.

 

 

 leiomyosarcoma الساركوما العضلية الملساء

 مجهولة. علم األسباب:

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 المخاطية الفموية. مواقع اإلصابة األخرى:

 مواقع أخرى.

 (.387انتباج النوعي )الشكل المظاهر السريرية الرئيسة:

 

 . ساركوما عضلية ملساء على اللثة.387الشكل 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. التشخيص:

 خزعة.

 الخراجات. التفريقي:التشخيص 

 األعران.

 التهاب اللثة فرط التصنعي )الضخامي(.
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 البثعة الليفية.

 األكياس.

 الورم ذو الخاليا العرطلة.

 الورم الحبيبي المقيح.

 التنشوءات.

 الجراحة. العالج:

 

 

 

 

 Chondrosarcoma الساركوما الغضروفية

 تنشوء غضروفي خبيث.: التعريف

عظمها ممن أن بعضها ينشأ على حساب ورم غضروفي سليم, إال أن على الرغم  علم األسباب:

 يحدث ألول مرة.

 غير شائعة, ولكنه قد يتظاهر بانتباج يشمل اللثة. اإلصابة اللثوية:

دفًة خالل صيتظاهر عادًة بشكل آفة تنمو في الفك, وأحياناً تظهر  مواقع اإلصابة األخرى:

 حدوث انتباج. التصوير الشعاعي وأحياناً أخرى قد تسبب

الشكل )رعة ويسبب تدمير موضعي شديد سالعديد منها ينمو ب المظاهر السريرية الرئيسة:

388.) 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 فحص نسيجي مرضي.

 فحص شعاعي.

 الخراجات. التشخيص التفريقي:

 األعران.

 التصنعي )الضخامي(.التهاب اللثة فرط 

 البثعة الليفية.



 ترجمة: عرين سمير حّمود
 

 

 . ساركوما غضروفية.388الشكل

 األكياس.

 الورم ذو الخاليا العرطلة.

 الورم الحبيبي المقيح.

 التنشوءات.

 استئصال جذري. العالج:

 

 

 Metastatic Neoplasms التنشوءات النقائلية

 موي أو اللمفاوي.دالتوضعات الورمية اآلتية من انتشار عبر الطريق ال: التعريف

ة تكاثرية, عادًة تنجم عن سرطان بشروي في الرأس أو العنق أو من آفة لمفاوي علم األسباب:

 :ولكن يمكن أن تنتج أيضاً عن سرطانات بشروية أخرى وخاصًة )الترتيب وفق التكرار(

 الثدي.

 الرئتين.

 الكلية

 الغدة الدرقية.
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 المعدة.

 الكولون.

 البروستات.

اركوما سالنقائل أيضاً عن ساركومات )سرطانات من األنسجة الضامة( )مثالً:  يمكن أن تنجم

 وعائية, ساركوما عضلية ملساء, ساركوما عظمية(.

ير بالنسج حول غير شائعة ولكن يمكن أن تتظاهر باتنباج يشمل اللثة أو بتدم اإلصابة اللثوية:

 السنية.

دفًة خالل صنمو في الفك, وأحياناً تظهر يتظاهر عادًة بشكل آفة ت مواقع اإلصابة األخرى:

الي ثلث التصوير الشعاعي وأحياناً أخرى قد تسبب حدوث أعراض. تعتبر اآلفات الفكية في حو

 المرضى التظاهرات األولى للورم.

فلي أكثر ماتصيب منطقة األرحاء والضواحك من الفك الس المظاهر السريرية الرئيسة:

 (. 389)الشكل

 

 

 

 انتقال لثوي ناجم عن سرطان ثدي.. 389الشكل 
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كن بعضها العديد من النقائل العرضية وللمفومات الهودجكن كثيراً ماتصيب اللثة أو الحلق. 

 يتظاهر بـ:

 ألم.

 أو نقص الحس.  Paraesthesia (شواش حسَمَذل ) 

 انتباج

 حركة األسنان.

 عدم شفاء السنخ بعد القلع.

 كسر مرضي.

 شعاعية.شفافية أو ظاللية 

 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 فحص نسيجي مرضي.

 فحص شعاعي.

 

 

 االنتانات والمسببات األخرى للشفافيات الشعاعية. التشخيص التفريقي:

مع  النقائل من سرطان البروستات تميل ألن تكون مرممة للعظم ويمكن أن تختلط شعاعياً 

 كال المزمنة من التهاب العظم والنقي, داء باجت واآلفات المالطية.األش

 الخراجات.

 األعران.

 التهاب اللثة فرط التصنعي )الضخامي(.

 البثعة الليفية.

 األكياس.

 الورم ذو الخاليا العرطلة.

 الورم الحبيبي المقيح.

 تنشوءات أخرى.

 عالج اآلفة األولية. العالج:

 معالجة كيميائية. معالجة شعاعية, جراحة أو
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 . ساركوما كابوسي تقليدي.390الشكل 

 

 

 Classic Kaposi's Sarcoma ساركوما كابوسي التقليدي

ي متزايد تنشوء خبيث متعدد المراكز ينشأ من الخاليا البطانية, يتميز بنمو شعر: التعريف

كريات دموي من الوخاليا مغزلية الشكل واضحة وأحياناً بعض االنقسامات الخيطية, انصباب 

 الحمراء, و ظهور الهيموسيدرين.

 األفارقة.لدى يوجد بشكل أساسي لدى المعمرين من اليهود و علم األسباب:

 شائعة. اإلصابة اللثوية:

 (.390الحنك, اللثة, اللسان أو مواقع فموية أخرى )الشكل مواقع اإلصابة األخرى:

لسبيل المعدي اللمفاوية, واألعضاء الحشوية مثل آفات منتشرة متعددة البؤر تصيب الجلد, العقد ا

 المعوي, الرئتين, الكبد والطحال.

اً ببقع تتظاهر اآلفات المبكرة من ساركوما كابوسي نموذجي المظاهر السريرية الرئيسة:

 مصطبغة.

 اآلفات المتقدمة تتظاهر كعقيدات حمراء أو مزرقة أو بنفسجية وقد تتقرح أحياناً.

 ساركوما كابوسي فموي غير متلون.وقد يشاهد 

 وقد يتظاهر أيضاً كانتباج للعقد اللمفاوية أو للغدد اللعابية.
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 يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية, مدعوماً بـ: التشخيص:

 الفحص النسيجي.

 التصبغات العرقية. التشخيص التفريقي:

 التخريش الموضعي مثالً: التدخين.

 .وشم األملغم

 الوحمات.

 البقعة الميالنية.

 الورم القيتاميني الخبيث.

 الوّرام الوعائي المشبه بالبشروي.

 األدوية مثالً: مضادات المالريا.

 داء أديسون.

ة بالتبريد, أو معالجة بعامل كيميائي أو أكثر, استئصال بالليزر, معالجة شعاعية, جراح العالج:

 ضمن اآلفة قد يسبب تراجع ساركوما كابوسي الفموي. vinblastineالفا أو -حقن االنترفيرون

 

 

 Melanoma الورم القيتاميني الخبيث )الميالنوما(

 تنشوء خبيث للخاليا الميالنية.: التعريف

ادت نسبة التعرض ألشعة الشمس من المسببات للميالنوما الجلدية, والتي ازد علم األسباب:

بشرة الماضية, وخاصًة لدى األشخاص ذوي ال اإلصابة بها بشكل يشبه الوباء خالل العقود

 الشقراء.

 نادرة. اإلصابة اللثوية:

 الجلد. مواقع اإلصابة األخرى:

 أي موقع فموي, خاصًة الحنك.

 المبكرة: المظاهر السريرية الرئيسة:

 بنية أو سوداء.

 تبدأ على شكل بقعة.

 وحيدة.

 صغيرة.
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 العرضية.

 شعاعي وسطحي.تنمو بسرعة, تنتشر في البداية بشكل 

 المتقدمة:

 (.391ازدياد التصبغ )الشكل 

 عقيدية.

 اجتياحية نحو العمق.

 آفات تابعة لآلفة الرئيسة.

صباغية, متعددة أحيانا تكون الميالنوما عقيدية ذات انتشار نحو العمق من بدايتها, أو قد تكون ال

 أو كبيرة. 

 لسريرية, مدعوماً بـ:يوضع التشخيص من التاريخ المرضي والمظاهر ا التشخيص:

 الفحص النسيجي المرضي.

غرافيت أو قد يكون التصوير الشعاعي مفيداً ألن التصبغ قد يكون ناجم عن وشم األملغم أو ال

 عن جسم أجنبي.

 قد تفيد الصور الضوئية العادية من أجل مقارنة الحقة.

 التصبغات العرقية. التشخيص التفريقي:

 التدخين.التخريش الموضعي مثالً: 

 وشم األملغم.

 الوحمات.

 البقعة الميالنية.

 الورم القيتاميني الخبيث.

 ساركوما كابوسي.

 األدوية مثالً: مضادات المالريا.

 داء أديسون.

ادراً ماتعطي ملم تعتبر سطحية, ون 0,75األورام القيتامينية الخبيثة بثخانة أقل من  العالج:

 ت إنذار جيد.نقائل, ويمكن استصالها بشكل كامل وذا

اكز تستخدم أما بقية أنواع الميالنوما فتكون ذات إنذار سيء ولكن يمكن استئصالها وبعض المر

 المعالجة الكيميائية والمعالجة المناعية.
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 . الورم القيتاميني الخبيث.391الشكل 
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 البحث الرابع والثالثون:

 Fibro-osseous Lesionsاآلفات الليفية العظمية 

 

 

 Paget's Disease داء باجت

كبر أمؤدياً لتشكل عظام اضطراب يحدث فيه امتصاص وترسيب غير منتظم للعظم, : التعريف

هولكنها أضعف وأكثر توعية دموية )التهاب العظم  دى العرق يشاهد بشكل أساسي ل(. الُمَشوِّ

من أولئك فوق  %5األنجيلو ساكسوني ويعتقد أنه اضطراب شائع عندهم حيث يصيب حتى 

عاماً في بعض المناطق. 55   

ب, غير معروفة. الفيروسات متورطة في حدوثه, ربما الحصبة, حمى الكال علم األسباب:

 .respiratory syncytial virus الفيروس المخلوي التنفسي

 ج يشمل اللثة.اآلفة غير شائعة ولكنها قد تتظاهر بشكل نادر على شكل انتبا اإلصابة اللثوية:

 ام.تم التعرف إلى أشكال وحيدة العظم وأشكال متعددة العظ مواقع اإلصابة األخرى:

 ( يكون:392انتباج فكي )الشكل  المظاهر السريرية الرئيسة:

 يتطور تدريجياً.

 أحياناً مع ألم.

 أحياناً مع فرط تصنع المالط.

 قد تتضمن االختالطات:

 صعوبة قلع األسنان.

 نزف تالي للجراحة.

 انتان تالي للجراحة.

 تضيق الثقوب القحفية, مما يؤدي العتالالت عصبية قحفية.

 تغيرات خبيثة.

 تحويلة شريانية وريدية, تؤدي لفشل قلبي.
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 . داء باجت.392الشكل 

 من التاريخ المرضي والمظاهر السريرية. يوضع التشخيص التشخيص:

 فحص نسيجي مرضي )المرحلة الحالة للعظم(.

 التصوير الشعاعي.

 التصوير الومضاني مفيد من أجل إظهار اآلفات المبكرة والمتعددة العظام.

 مستوى الفسفاتازا القلوية المصلي: مرتفع.

 مستوى هيدروكسي برولين في البول: مرتفع.

 تنشوءات العظم. التفريقي:التشخيص 

 لعظمية األخرى مثل سوء التصنع الليفي.ا-اآلفات الليفية

فرط نشاط  تلين العظام,الحاالت األخرى التي تترافق بمستوى مرتفع للفسفاتازا القلوية مثل: 

 جارات الدرق, ونقائل مولدة للعظم )مثل نقائل من سرطان البروستات(.

 ونين تبطئ من نهج المرض.بيفوسفونات والكالسيت العالج:
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 تصنيف اآلفات اللثوية حسب العالمات واألعراض:

 

 : اآلفات البيضاء1الجدول

 غير المتقرنة المتقرنة
 المادة البيضاء التقرن االحتكاكي

 الحروق الكيميائية تقرن المدخنين

 الكاذبداء المبيضات الغشائي   الطالوة البيضاء

 الرقع المخاطية الزهرية  الطالوة البيضاء المسببة بالدموية

 التهاب اللثة التموتي التقرحي الطالوة البيضاء المشعرة
 أخرى طالوة المبيضات البيضاء

  داء المبيضات الجلدي المخاطي المزمن

  الوحمة اإلسفنجية البيضاء

 متالزمة فرط التقرن المخاطي الفموي
 األخمصي الموضعوالراحي 

 

  داء دارييه

  الحزاز المسطح

  الذئبة الحمامية القرصية

  الصدفية

  السرطان شائك الخاليا

  السرطان الثؤلولي

  أخرى
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 : اآلفات اللثوية الحمراء2الجدول
 الطالوة الحمراء التهاب اللثة المسبب باللويحة

 السرطان شائك الخاليا باللويحةاآلفات اللثوية غير المحدثة 

 ابيضاض الدم التهاب النسج حول السنية المزمن

 قلة العدالت الدورية اآلفات الرضية
 فرفرية قلة الصفيحات ردود الفعل التحسسية

 ورم المصوريات للنسج الرخوة التهاب اللثة المتأثر باألدوية

 الشعريالورم الدموي  التهاب اللثة بالخاليا البالزمية

 رويب-متالزمة ستيرج التهاب اللثة التوسفي
 ويبر-رينونيهت-متالزمة كليبل داء المبيضات الحمامي

 التليف الكيسي الحمامى اللثوية الخطية

 النزف الشعري الوراثي التهاب اللثة الحلئي

 متالزمة سيجوغرين التهاب اللثة الورمي الحبيبي
 برفيرية وزنتالر-متالزمة ميلكيرسون

 داء رايتر الساركويد

 أخرى داء كرون

  1bداء اختزان الغليكوجين النمط 

  االنتان بالمكورات البنية )السيالني(

  اإلسقربوط

  التهاب اللثة الناجم عن اإلشعاع
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 : التآكالت والقرحات اللثوية3الجدول
 قلة العدالت العائلية اآلفات الرضية

 قلة العدالت الدورية الحراريةالحروق 

 ندرة المحببات التهاب اللثة التموتي التقرحي

 فقر الدم الالتنسجي التهاب النسج حول السنية التموتي
 ابيضاضات الدم التهاب اللثة التوسفي

 الورم النقيوي المتعدد األدوية )الذهب وغيرها(

 لمفوما الهودجكن التهاب اللثة بالعقديات

 الحمامى متعددة األشكال للثة الحلئيالتهاب ا
 التنخر البشروي السام القرحة القالعية

 الفقاع الشائع داء بهجت

 شبيه الفقاع الندبي السل

 شبيه الفقاع الفقاعي الزهري
 الخطي IGAداء  الحصبة

 شبيه الفقاع الحملي الحماق

 انحالل البشرة الفقاعي المكتسب داء المنطقة

 انحالل البشرة الفقاعي الوراثي بالمكورات البنية )السيالني(االنتان 
 التهاب الجلد حلئي الشكل االنتان بالفيروس المضخم للخاليا

 التهاب الفم التقرحي المزمن داء الناسجات

 الحزاز المسطح داء الفطر العفني

 الذئبة الحمامية داء الفطر نظير الكرواني
 النسيج الضام المختلطداء  كثرة ناسجات النغرهانس

 المضيف-دض-داء الطعم السرطان شائك الخاليا

 داء كرون تنشوءات أخرى

  التهاب الفم القيحي التنبتي
  أخرى

 

 :اآلفات الصباغية اللثوية4الجدول 

 Lentigoالنمش  التصبغ الفيزيولوجي
 Frecklesالنمش  ترسبات البزموت

 الوحمات ترسبات الرصاص

 الورم القيتاميني الخبيث المعدنيالوشم 

 داء أديسون الوشوم األخرى
 أخرى تملن المدخنين

  قشر قلم الرصاص

  الكيس البزوغي
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 : اآلفات الفقاعية اللثوية5الجدول

 شبيه الفقاع الحملي التهاب اللثة الحلئي

 التهاب الجلد حلئي الشكل التهاب اللثة التوسفي
 الشائعالفقاع  داء المنطقة

 الفقاع المجاور لألورام الحماق

 الحزاز المسطح الحمامى متعددة األشكال

  شبيه الفقاع الندبي
  شبيه الفقاع الفقاعي

  الخطي IGAداء 

  انحالل البشرة الفقاعي المكتسب
 

 

 : االنتباجات والتورمات اللثوية, الموضعة6الجدول

 الورام الوعائي العصوي الخراج اللثوي
 ساركوما كابوسي الخراج حول السني

 لمفوما الهودجكن الخراج حول التاجي

 لمفوما بوركت الناسور حول السني
 اللمفوما التائية الجلدية األعران

 التنشوءات األخرى الكيس البزوغي

 التهاب اللثة الورمي الحبيبي الكيس اللثوي لحديثي الوالدة

 المعّجرالتصلب  الكيس اللثوي للبالغين
 داء كاودن كيس الحليمة الحنكية

 متالزمة غاردنر األكياس سنية المنشأ

 متالزمة نقص التنسج الجلدي البؤري المؤنف ورم اللقميال

 داء الشعيات الثؤلول الشائع
 داء كرون نقص التنسج البشروي البؤري

 أخرى الورم الحبيبي المقيح

  الورم الحبيبي الحملي

الحبيبي ذو الخاليا العرطلة الورم 
 المحيطي

 

  الورم الليفي المتعظم المحيطي

  الورم الليفي الرضي

  السرطان شائك الخاليا
  السرطان الثؤلولي
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 : االنتباجات والتورمات اللثوية, المعممة7الجدول

 الساركويد األعران العظمية المتعددة

 التهاب الفم القيحي التنبتي الضخامة اللثوية الناجمة عن الفينيتوئين
الضخامة اللثوية الناجمة عن حاصرات 

 قنوات الكالسيوم
 الداء النشواني

الضخامة اللثوية الناجمة عن 
 السيكلوسبورين

 الشواك المسود الخبيث

 الشواك المسود العائلي التليف اللثوي الوراثي

 ابيضاض الدم متالزمة الباند

 بي لفيغنرالورام الحبي متالزمة هيرلر
 أخرى رويب-متالزمة ستيرج

  ويبر-رينونيهت-متالزمة كليبل

  التهاب اللثة الحملي

  ورم المصوريات للنسج الرخوة
  وزنتالر-متالزمة ميلكيرسون

  داء كرون
 

 

 : أسباب النزف اللثوي8الجدول

 جهازية موضعية

 الدوريةقلة العدالت  التهاب اللثة المسبب باللويحة السنية

التهاب اللثة المسبب غير باللويحة 
 السنية

 ندرة المحببات

 فرفرية قلة الصفيحات التهاب النسج حول السنية المزمن

 فقر الدم الالتنسجي التهاب النسج حول السنية االجتياحي
 ابيضاض الدم التهاب اللثة التموتي التقرحي

 عيوب التخثر التهاب النسج حول السنية التموتي

 األدوية/مضادات التخثر التهاب اللثة الحملي

 رويب-متالزمة ستيرج الورم الحبيبي الحملي
 ويبر-رينونيهت-متالزمة كليبل الورم الحبيبي المقيح

الورم الحبيبي ذو الخاليا العرطلة 
 المحيطي

 يكاشيه-متالزمة شيدياك

 التهاب اللثة التوسفي اإلسقربوط
 الحلئي األوليالتهاب الفم واللثة  

 أخرى 
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