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:االضطرابات التي تؤثر بالشفاه تشملان

.Aلهذه االكيدصوالتتشخي.االضطرابات التي تحدث في الشفاه بشكل رئيسي

يرة من ولكن البد في حاالت كثالسريريةيعتمد على المظاهر االصابات

هائيإجراء الفحوص النسيجية التي تعتبر ضرورية للتشخيص الن

.B التي تؤدي لحدوث أعراض تشمل الشفاهالجهازيةاالضطرابات



الغديالتهاب الشفة  Cheilitis glandularis

الغدد نمط من االلتهاب المزمن الذي يحدث فيالغديالتهاب الشفة :التعريف

اللعابية الصغيرة ضمن الشفة السفلية غالبا

.مجهولة:اآللية االمراضية

:السريريةالمظاهر 

(والتهاب الغددالتنسجسببها فرط )وذمة في الشفة السفلية

ر سائل إن الضغط على الشفة قد يؤدي لظهو.توسع في فوهات الغدد اللعابية

.المنفتحةاألقنيةمخاطي الملمس من 

.باإلضافة لتقشر في الشفة





Cheilitis glandularis



Cheilitisالتهاب الشفة الحبيبي granulomatosa

.يحدث في كال الشفتين-اضطراب مزمن نادر الحدوث

.مجهولة:االمراضيةااللية

كلتا الشفتيناومنتشر في شفة توذم-غيرمؤلم: المظاهرالسريرية

تقشر وقد يكون عرض من أعراض تناذر تنخرمع-حويصالت صغيرة

.روزينثال-ميلكيرسون

.من خالل الفحوص النسيجية:التشخيص

:التشخيص التفريقي

-ةالوعائية  العصبيالوذمة-اللمفيالورم الوعائي -التليف الكيسي-الساركويد
أمراض كروهن



:المعالجة

.الجهازيةالموضعية أو الستيروئيدات

.التيتراسكلين

.في الحاالت الشديدةالتجميليةالعمليات 



Cheilitis granulomatosa



Melkersson–Rosenthal
syndrome روزينثال-ميلكيرسونمتالزمة 

.اضطراب نادر الحدوث 

:يتميز ب

وجهيةمة وبشكل اقل حدوثا وذ-لسان متشقق-شلل وجهي–تورم حبيبي شفوي 

.وداخل فموية

 حاالت وإمراض تصيببهيقصد الوجهيإن مصطلح الورم الحبيبي

و الحال تتميز بحدوث  االلتهاب الحبيبي كما هوالفمويةوالوجهيةالمنطقة 
, الساركويد, داء كروهن,روزينثال–ميلكيرسونفي متالزمة 

:التشخيص التفريقي والمعالجة

متماثلة لما هي عليه في الورم الحبيبي الشفوي



Fig. 341 Melkersson–Rosenthal syndrome: swelling of the lips and face.



التقشريالتهاب الشفة 
Exfoliative cheilitis

.التهاب مزمن للشفاه: التعريف

.مجهولة:االمراضيةاإللية 

:السريريةالمظاهر 

في حافة الشفة القرمزيةحمامى-(الشفة مكتسية بقشرة)التقشر

تشققات-فرط تقرن ثخين-اللون ضارب للصفرة

.اآلفات أكثر شيوعا في الفتيات

وقد تؤدي لحدوث .مختلفة ألشهر أو لسنواتوبشداتاإلعراض مستمرة 

.تجميليةمشاكل 

بشكل رئيسيالسريريةيعتمد التشخيص على المظاهر 



:التشخيص التفريقي

التهاب الشفة االحتكاكي

الشعاعيالتهاب الشفة 

:المعالجة 

مراهم -والعوامل المرطبة الموضعيةالستيروئيدات–عرضية 

.موضعيا% 0.1التتراسكلين



Exfoliative cheilitis



Contact cheilitis (االحتكاكي)التهاب الشفة التماسي 

.التهاب حاد: التعريف

المرضية من خالل االحتكاك التماسي الموضعي مع العوامل المهيجة االلية

.الكيميائية

:السريريةالمظاهر 

المتبوعة بالتهيج والتقشروالحمامىبالوذمةيتميز التهاب الشفة التماسي 
.السميك 

كلتا اولشفة واحدة الشفةالقرمزيةغالبا ما يقتصر االلتهاب هنا على حافة 
.الشفتين

.التحسسيواختبار الجلد السريريةالتشخيص هنا يعتمد على المظاهر 

:التشخيص التفريقي



 التقشريالتهاب الشفة.Exfoliative cheilitis

التهاب الشفة بالخاليا البالزمية.plasma-cell cheilitis.

:المعالجة

.التوقف عن االحتكاك بالمواد الكيميائية-1

.الموضعيةالستيروئيدات-2





الشعاعيالتهاب الشفة 

.مزمن بالشفة السفلية غالباناكسوهو اضطراب 

.نتيجة التعرض المزمن ألشعة الشمس: اإللية االمراضية

:السريريةالمظاهر 

ناعمةتقشرات.تتبع بجفافووذمةمعتدلة حمامى:في المرحلة المبكرة نالحظ

.في الشفة السفلية على الحافة القرمزية

البشرة تصبح رقيقة ناعمة ذات تضارب لوني بين الرمادي االفةمع تطور 
.بالغة في الصغروعقيداتاالفةمع وجود مناطق حمراء في واالبيض

.لخباثةتتطور انممكن االفة

.التشخيص يتم بالفحص النسيجي

.غالبا ما تحدث في الرجال فوق الخمسين سنة



:التشخيص التفريقي

Leukoplakia الطالوة -1

lichen planus المنبسطالحزاز-2

.السرطان شائك الخاليا-3

الشعاعيالتهاب الشفة -4

:المعالجة

ت حافة الشفة في الحاالنضطرالستئصالالشمسية وقد االشعةحماية الشفاه من 
.الشديدة





:التهاب الشفة الزاوي

.الصماغأو ما يسمى 

.اضطراب شائع في زوايا الفم

.نتيجة التناقص في البعد العمودي للوجه:االمراضيةاآللية 

لحديدفقر الدم بعوز ا-الستافيلوكوكس-المبيضات البيض-الميكانيكيالرضاو

.الريبوفالفينعوز 

للتآكل والتشقق الصوارباالضافةتقشر حمامى: السريريةالمظاهر 

خلف الحافة المخاطية الجلديةاليمتدلالفةالمظهرالنموذجي

.من الشائع حدوث إحساس بالحرق والجفاف

.اآلفة تمر بفترات سكون وبعدها تهيج



 السريريةالتشخيص من خالل المظاهر.

االطباقيتصحيح البعد العمودي : المعالجة.

الموضعيةالستيروئيدات

مراهم مضادات الفطور.





اللعقيالتهاب الشفة والجلد  Lip-Licking Dermatitis

.ويكثر عند األطفال. هو تهيج سببه لعق الشفاه والجلد حول الفم باللسان

يعتبر حالة مزمنة

مترافقة مع حمامىتبدو أعراضه في المناطق السابقة الذكر على شكل 
مختلفة الشدةاالعراضوهذه ,وتقشر وتشقق تحرشف

.بالحرقاالحساسالعالمة الشائعة هنا 

.السريريةالتشخيص يعتمد على المظاهر 

:التشخيص التفريقي

Perioral dermatitisالتهاب الجلد حول الفم

contact cheilitisالتهاب الشفة التماسي

dermatitis.التهاب الجلد



.ةالموضعيالستيروئيداتالشفاه وتطبيق (لعق)التخفيف من لحس:المعالجة 



Lip-licking dermatitis: erythema associated with scaling, 
crusting, and
fissuring



الناصفشق الشفة  Median Lip Fissure

اضطراب نادر نسبيا يحدث في كليا الشفتين: التعريف

.مجهولة:االمراضيةااللية

:السريريةالمظاهر 

منتصف الشفةدائمافيشق عميق حوافه ملتهبة عمودي 

واليكتيرياغالبا ما يتأثر بالمبيضات البيض 

.وااللمالنزف العفوي من الشق -الشعور بعدم الراحة

.المظاهرالسريريةالتشخيص يعتمد على 

الموضعية مع أو بدون الصادات الستيروئيداتالمعالجة عرضية من خالل 

.ضرورية في الحاالت الشديدةالتجميليةالمعالجة . الحيوية والفطرية





Angioneurotic Edema الوعائية العصبيةالوذمة

اضطراب تحسسي شائع الحدوث

-اإلنتانات–الموادالكيميائية-الحساسية من األغذية)قد تكون موروثة أو مكتسبة

(الشدة

:السريريةالمظاهر 

خفيف ضمن الشفاهتوذمساعة بدون الم مع 48-24البدء السريع بحوالي

مناطق أخرى في داخل الفم ولسان المزمار ربما تتعرض لإلصابة



 .قاع الفم ومناطق أخرى من الفم ,أكثر المناطق إصابة الشفاه 

 صعوبة في التنفس ويمكن إن يغلق , يعاني المريض من تغير الصوت 
يوم ويمكن في بعض الحاالت2-1األعراض تستمر .المجرى التنفسي

 المناطق المصابة تبدي  وذمة ملساء غير مؤلمة, .ألسبوع



Angioneurotic edema: swelling of the lower 
lip.





Lymphedemaاإلشعاعيةاللمفيةالوذمة due to Radiation

لآلفات الخبيثة التي تحدث في منطقة الفم الرأس والعنقالشعاعيةالمعالجة 

.تعتبر سبب في حدوثها

الفترة يعتمد على الجرعة والتشععالتأثيرات الجانبية في المخاطية الفموية بعد 

.المنقضية في المعالجة

.غير مترافقة مع ألموتوذمبحمامىالوذمةتتظاهر أعراض 





الجهازيةاألمراض 

وهذه ,في الشفاهكتوذمفموية باعراضيتظاهر الجهازيةاالمراضالبعض من 

:األمراض تشمل

أمراض كروهن. 1

الساركويد. 2

السل. 3

التليف الكيسي. 4.



Crohnأمراض كروهن disease

التهاب مزمن مناعي تظهر أعراضه أوال وقبل أي مكان في المعي واألجزاء

رخومنتشرتورم  .األخرى من الطريق المعدي المعويا

,و تأخذ المخاطية الفموية  شكل حصوي مع أفات تقرحية متعددة .  أو عقيدي 

شبيهة بالقالع مع التهاب الشفة الزاويالقرحات



Crohn disease











Sarcoidosisالساركويد

spleen الطحال-اللمفيةتؤثر في الرئتان والعقد جهازيةحبيبة تورمات

.المخاطية الفموية والغدد اللعابية-الجهاز العصبي المركزي-الكبد-

.لكن الفم يعتبر من المناطق قليلة اإلصابة

شفاه ممكن مع توذم,مخاطية حمراء,فموية عقيداتفي حال إصابته نشاهد 
.تقرحاتأودون





Cystic fibrosisالتليف الكيسي

.اضطراب موروث وربما مميت في بعض حاالته

والدة2000حالة واحدة في 

7رقمالصبغيسببه عيب في 

الغدد اللعابيةويتميز بخلل وظيفي للغدد خارجية اإلفراز 

(يوعااألعراض شيعتبرأكثر)جفاف الفم -التهاب لثوي–الشفاه لتوذمباإلضافة 

ألم -سوء امتصاص-قصور البنكرياس-يحدث أيضا إصابة رئوية مزمنة-
.االضطرابات الهيكلية-تعرق–تجعد الجلد -بطني

.المخبريةالتشخيص اعتمادا على الفحوص 



:التي تشمل

.والصوديوم في العرقالكلورزيادة -1

.غياب األنزيمات البنكرياسية في السائل المعوي-2

للصدرالشعاعيالتصوير -

.الفحص النسيجي للغدد اللعابية الصغيرة-

:التشخيص التفريقي

.ديالغالتهاب الشفة -التهاب الشفة الحبيبي-المخاطيالسكريدداء عديد 

.يجب أن تترك لطبيب األطفال: المعالجة



Lower lip swelling in a 12-year-old girl with cystic fibrosis.




