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:االضطرابات التي تؤثر بالشفاه تشملان

.Aشخيص والتت. االضطرابات التي تحدث في الشفاه بشكل رئيسي

بد في االكيد لهذه االصابات يعتمد على المظاهر السريرية ولكن ال

رورية حاالت كثيرة من إجراء الفحوص النسيجية التي تعتبر ض

للتشخيص النهائي

.B اهالتي تؤدي لحدوث أعراض تشمل الشفالجهازيةاالضطرابات



Cheilitisالغديالتهاب الشفة  glandularis

:التعريف

غدد التهاب الشفة الغدي نمط من االلتهاب المزمن الذي يحدث في ال

.اللعابية الصغيرة ضمن الشفة السفلية غالبا 

:اآللية االمراضية

.مجهولة



:المظاهر السريرية

 (دسببها فرط التنسج والتهاب الغد)السفلية وذمة في الشفة

توسع في فوهات الغدد اللعابية.

 الضغط على الشفة قد يؤدي لظهور سائل مخاطي الملمس من إن

.األقنية المنفتحة

باإلضافة لتقشر في الشفة.



وذمة وتقشر 

في الشفة 

السفلية

سائل مخاطي 

الملمس مع 

فرط تنسج

التهاب شفة 

غدي







Cheilitis glandularis



Cheilitisالتهاب الشفة الحبيبي granulomatosa

: التعريف 

.يحدث في كال الشفتين-اضطراب مزمن نادر الحدوث 

:االلية االمراضية

.مجهولة



:  المظاهرالسريرية

غيرمؤلم•

منتشر في شفة او كلتا الشفتينتوذم •

صغيرةحويصالت •

تقشر وقد يكون عرض من أعراض تناذر تنخرمع •

.روزينثال-ميلكيرسون

:التشخيص

.خالل الفحوص النسيجيةمن 





Cheilitis granulomatosa



:التشخيص التفريقي

ميلكرسون روزنتال. 1

الساركويد. 2

التليف الكيسي. 3

الوذمة . العصبيةالوعائية  4

أمراض . كروهن5



:التشخيص التفريقي

ميلكرسون روزنتال . (جهيشلل عصب و–لسان متشقق –التهاب شفة حبيبي )1

الساركويد . (إصابة رئوية –أورام حبيبية منتشرة في الجسم )2

التليف الكيسي . اعالً بذلك مرض جيني يؤثر على الغدد المنتجة للمخاط والعرق ج)3

(اصابة رئوية –هذه االفرازات اكثر كثافة مما يصعب اخراجها من الجسم 

الوذمة . العصبيةالوعائية  4

داء كرون. 5



:المعالجة

الجهازيةالموضعية أو الستيروئيدات.

التيتراسكلين.

 في الحاالت الشديدةالتجميليةالعمليات.



Melkersson–Rosenthalsyndrome

روزينثال–متالزمة ميلكيرسون 

.اضطراب نادر الحدوث 

:يتميز ب

ذمة وبشكل اقل حدوثا و-لسان متشقق-شلل وجهي–تورم حبيبي شفوي 

.وداخل فمويةوجهية

 ب حاالت وإمراض تصيبهيقصد الوجهيإن مصطلح الورم الحبيبي

ما هو الحال تتميز بحدوث  االلتهاب الحبيبي كوالفمويةوالوجهيةالمنطقة 

, الساركويد, داء كروهن,روزينثال–ميلكيرسونفي متالزمة 

:التشخيص التفريقي والمعالجة

متماثلة لما هي عليه في الورم الحبيبي الشفوي



شلل عصب 

وجهي

التهاب حبيبي 

وجهي فموي

متالزمة 

ميلكرسون 

روزنثال

لسان متشقق



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



:التشخيص التفريقي

التهاب شفة حبيبي. 1

الساركويد. 2

التليف الكيسي. 3

الوذمة . العصبيةالوعائية  4

أمراض . كروهن5



التقشريالتهاب الشفة 
Exfoliative cheilitis

:التعريف

.التهاب مزمن للشفاه

:اإللية االمراضية

.مجهولة



:المظاهر السريرية

زيةحمامى في حافة الشفة القرم-(الشفة مكتسية بقشرة)التقشر

تشققات-فرط تقرن ثخين-اللون ضارب للصفرة

اآلفات أكثر شيوعا في الفتيات.

اإلعراض مستمرة وبشدات مختلفة ألشهر أو لسنوات.

 تؤدي لحدوث مشاكل تجميليةوقد.

يعتمد التشخيص على المظاهر السريرية بشكل رئيسي



فرط تقرن 

مع تشققات

التهاب 

الشفة 

التقشري

تقشر 

وحمامى في 

الحافة 

القرمزية



:التشخيص التفريقي

التهاب الشفة االحتكاكي

 الشعاعيالتهاب الشفة

:المعالجة 

اهم مر-والعوامل المرطبة الموضعيةالستيروئيدات–عرضية 

.موضعيا% 0.1التتراسكلين



Exfoliative cheilitis







Contact cheilitis (االحتكاكي)التهاب الشفة التماسي 

:  التعريف

.التهاب حاد

:االلية المرضية 

من خالل االحتكاك التماسي الموضعي مع العوامل المهيجة 

.الكيميائية





:المظاهر السريرية

يتميز التهاب الشفة التماسي بالوذمة والحمامى المتبوع. ة بالتهيج 1

.والتقشر السميك 

غالبا ما يقتصر االلتهاب هنا على حافة . لشفة الشفة القرمزية2

.واحدة او كلتا الشفتين

التشخيص هنا يعتمد على المظاهر السريرية واختبار الجلد

.التحسسي







:التشخيص التفريقي

التهاب الشفة التقشري.Exfoliative cheilitis

التهاب الشفة بالخاليا البالزمية.plasma-cell cheilitis.

:المعالجة

.التوقف عن االحتكاك بالمواد الكيميائية-1

.الموضعيةالستيروئيدات-2



الشعاعي( الضيائي)التهاب الشفة 

:التعريف 

.وهو اضطراب ناكس مزمن بالشفة السفلية غالبا

:اإللية االمراضية

.نتيجة التعرض المزمن ألشعة الشمس



:المظاهر السريرية

شرات تق.معتدلة ووذمة تتبع بجفافحمامى : في المرحلة المبكرة نالحظ

.الشفة السفلية على الحافة القرمزيةناعمة في 

ن الرمادي مع تطور االفة البشرة تصبح رقيقة ناعمة ذات تضارب لوني بي

.رواالبيض مع وجود مناطق حمراء في االفة وعقيدات بالغة في الصغ

.االفة ممكن ان تتطور لخباثة

.التشخيص يتم بالفحص النسيجي

.غالبا ما تحدث في الرجال فوق الخمسين سنة



قصة 

تعرض 

مديد ألشعة 

الشمس

التهاب شفة 

ضيائي 

(شعاعي)

تصيب الشفة 

السفلية









التشخيص التفريقي

 التهاب الشفة التوسفي متقدم .

 الحمامى متعددة األشكال.

 التهاب الشفة التماسي.

 السرطان شائك الخاليا مراحل مبكرة.

 السرطان قاعدي الخاليا مراحل مبكرة.



(الصماغ)التهاب الشفة الزاوي 

:تعريف  

.اضطراب شائع في زوايا الفم

: اآللية االمراضية

التناقص في البعد العمودي للوجه. 1.

او الرض الميكانيكي. 2

المبيضات البيض3.

الستافيلوكوكس. 4

فقر الدم بعوز الحديد. 5

عوز الريبوفالفين. 6.



التهاب 

صواري 

الفم

جفاف وحرقة صماغ

وألم



:  المظاهر السريرية

 الصوار تقشر حمامى.

 تآكل وتشقق.

 دية الجللالفة اليمتد خلف الحافة المخاطية المظهرالنموذجي.

من الشائع حدوث إحساس بالحرق والجفاف.

اآلفة تمر بفترات سكون وبعدها تهيج.



 السريريةالتشخيص من خالل المظاهر.

المعالجة  :

.تعتمد على العامل المسبب وإيقافه 







Lip-Licking Dermatitisاللعقيالتهاب الشفة والجلد 

:تعريف  

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

يعتبر حالة مزمنة 

:األعراض السريرية 

افقة تبدو أعراضه في المناطق السابقة الذكر على شكل حمامى متر
.وهذه االعراض مختلفة الشدة ,مع تحرشف وتقشر وتشقق 

.بالحرقاالحساسالعالمة الشائعة هنا 



Lip-licking dermatitis: erythema associated with scaling, 

crusting, and

fissuring



.التشخيص يعتمد على المظاهر السريرية

:التشخيص التفريقي

Perioral dermatitis الفم التهاب الجلد حول 

contact cheilitis الشفة التماسيالتهاب 

Dermatitis .التهاب الجلد



:المعالجة 

الشفاه وتطبيق (لعق)التخفيف من لحس

.الستيروئيدات الموضعية



Median Lip Fissureالناصفشق الشفة 

:  التعريف

اضطراب نادر نسبيا يحدث في كليا الشفتين

:االلية االمراضية

.مجهولة



:المظاهر السريرية

شق عميق حوافه ملتهبة عمودي دائمافي منتصف الشفة

غالبا ما يتأثر بالمبيضات البيض واليكتيريا

.النزف العفوي من الشق وااللم-الشعور بعدم الراحة

.التشخيص يعتمد على المظاهرالسريرية

:المعالجة

عرضية من خالل الستيروئيدات الموضعية مع أو بدون الصادات 

.شديدةالمعالجة التجميلية ضرورية في الحاالت ال. الحيوية والفطرية





Angioneurotic Edema الوعائية العصبيةالوذمة

اضطراب تحسسي شائع الحدوث

–ة الموادالكيميائي-الحساسية من األغذية)قد تكون موروثة أو مكتسبة

( .الشدة-اإلنتانات



:المظاهر السريرية

الشفاه ساعة بدون الم مع توذم خفيف ضمن 48-24البدء السريع بحوالي.

 لإلصابة مناطق أخرى في داخل الفم ولسان المزمار ربما تتعرض.

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

 يغلق صعوبة في التنفس ويمكن إن, يعاني المريض من تغير الصوت
.المجرى التنفسي

 ألسبوعالحاالتيوم ويمكن في بعض 2-1تستمر األعراض.

المناطق المصابة تبدي  وذمة ملساء غير مؤلمة



Angioneurotic edema: swelling of the lower 
lip.





Lymphedemaاإلشعاعيةاللمفيةالوذمة due to 
Radiation

قة الفم لآلفات الخبيثة التي تحدث في منطالشعاعيةالمعالجة 

.الرأس والعنق تعتبر سبب في حدوثها

يعتمد على التشععالتأثيرات الجانبية في المخاطية الفموية بعد 

.الجرعة والفترة المنقضية في المعالجة

.غير مترافقة مع ألموتوذمبحمامىالوذمةتتظاهر أعراض 





الجهازيةاألمراض 

فيكتوذمفموية باعراضيتظاهر الجهازيةاالمراضالبعض من 

:وهذه األمراض تشمل,الشفاه

أمراض كروهن . 1.

الساركويد . 2.

السل . 3.

التليف الكيسي . 4.



Crohnأمراض كروهن disease

التهاب مزمن مناعي تظهر أعراضه أوال وقبل أي مكان في 

.األخرى من الطريق المعدي المعويالمعي واألجزاء

.  أو عقيدي /وتورم  رخو منتشر 

تأخذ المخاطية الفموية  شكل حصوي مع أفات تقرحية 

زاويمتعددة القرحات  شبيهة بالقالع مع التهاب الشفة ال



Crohn disease











Sarcoidosisالساركويد

spleen تؤثر في الرئتان والعقد جهازيةحبيبة تورمات

الطحال-اللمفية

المخاطية الفموية والغدد -الجهاز العصبي المركزي-الكبد-

.اللعابية

.لكن الفم يعتبر من المناطق قليلة اإلصابة

توذم,مخاطية حمراء,فموية عقيداتفي حال إصابته نشاهد 

.تقرحاتأودونشفاه ممكن مع 





Cystic fibrosisالتليف الكيسي

.اضطراب موروث وربما مميت في بعض حاالته

والدة2000حالة واحدة في 

7رقمالصبغيسببه عيب في 

الغدد اللعابيةويتميز بخلل وظيفي للغدد خارجية اإلفراز 

عراض األيعتبرأكثر)جفاف الفم -التهاب لثوي–الشفاه لتوذمباإلضافة 

(شيوعا

لم أ-سوء امتصاص-قصور البنكرياس-يحدث أيضا إصابة رئوية مزمنة-

.االضطرابات الهيكلية-تعرق–تجعد الجلد -بطني

.المخبريةالتشخيص اعتمادا على الفحوص 



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



: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




