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BONE SWELLINGSاالنتباجات العظمية 

.عية صلبة ال عرضية مغطاة بظهارة طبي( نتوءات)وهي افات تظهر بشكل كتل •

ضرة وقد صنفت االضطرابات التطورية واالورام السليمة والخبيثة في المحا•
:كالتالي



.Torus mandibularisنتوءات الفك السفلي •

.Torus palatinusالنتوءات الحنكية •

. Multiple exostosesأعران متعددة •

.Osteomaالورم العظمي •

.Osteosarcomaالورم العفلي العظمي •
.Chondrosarcomaالورم العفلي الغضروفي   

Burkittورم بوركيت • lymphoma.

.Multiple myelomaالورم النقوي المتعدد •

.Paget diseaseداء باجيت •

.Odontogenic tumorsأورام سنية المنشأ •



:TORUS MANDIBULARISنتوءات الفك السفلي 

:والمسببات التعريف •

.هو اضطراب تطوري مجهول السبب •



:TORUS MANDIBULARISنتوءات الفك السفلي 

:المظاهر السريرية 

.يظهر بشكل انتباج عظمي العرضي مغطى بمخاطية طبيعية •

.العمر االفة نمو بطيء خالل العقدين االولين الثاني والثالث منتُبدي : العمر •

وعادة تكون تنمو بشكل ثنائي الجانب على السطح اللساني للفك السفلي: الموقع •
.في المنطقة المجاورة للضواحك 

.يتم وضع التشخيص بناًء على المعايير السريرية •



:TORUS MANDIBULARISنتوءات الفك السفلي 

بشكل ثنائي آفة تنمو 

الجانب على السطح 

لي اللساني للفك السف

وعادة تكون في 

المنطقة المجاورة 

.للضواحك 



:TORUS MANDIBULARISنتوءات الفك السفلي 

:  العالج •

.ال ضرورة له إال اذا كان هناك استطباب لوضع جهاز كامل 



:TORUS PALATINUSالنتوءات الحنكية 

:والمسببات التعريف •

.السبب مجهول اضطراب تطوري 



:TORUS PALATINUSالنتوءات الحنكية 

:المظاهر السريرية 

انتباج عظمي ال عرضي بطيء النمو ، ذو شكل عقدي مفصص أو مغزلي ، •
.مغطى بمخاطية طبيعية 

( .ز الحنكي الدر) تتوضع اآلفة غالباً على الخط المتوسط للحنك الصلب : الموقع •

.تحدث عند النساء بنسبة أكبر •

.الثالث من العمر العقد عادة في تظهر : العمر •



:TORUS PALATINUSالنتوءات الحنكية 

شكل عقدي ذي انتباج 

بمخاطية مغطى مفصص 

.طبيعية 

الخط يتوضع على 

المتوسط للحنك الصلب 

( .الدرز الحنكي ) 



:TORUS PALATINUSالنتوءات الحنكية 

:العالج •

ال ضرورة للعالج اال اذا كان هناك ضرورة لوضع جهاز سني •

علوي 



: MULTIPLE EXOSTOSESاألعران المتعددة 

:والمسببات التعريف •

ي من الممكن ان تحدث االعران على السطح الخدي للفك العلوي ونادرا ماتظهر ف
.الفك السفلي 



: MULTIPLE EXOSTOSESاألعران المتعددة 

:المظاهر السريرية •

دث يمكن ان تحدث االعران على السطح الخدي للفك الغلوي ونادرا ماتح: الموقع
.على الفك السفلي 



: MULTIPLE EXOSTOSESاألعران المتعددة 

•

ني ال ضرورة للعالج اال اذا كان هناك استطباب لوضع جهاز س:العالج 
.



: MULTIPLE EXOSTOSESاألعران المتعددة 



: OSTEOSARCOMAالورم العظمي 

:التعريف •

.ورم سليم مكون من عظم ناضج اسفنجي او كثيف 

.مجهول السبب :المسببات •



: OSTEOSARCOMAالورم العظمي 

:المظاهر السريرية •

.يظهر على شكل انتباج ال عرضي على الفكين -

.يترواح حجمه بين بضع مليمترات لعدة سنتيمترات : الحجم -

.يعتبر ظهور عدة اورام عظمية في كال الفكين سمة شائعة لمتالزمة غاردنر-



: OSTEOSARCOMAالورم العظمي 

متالزمة 

غاردنر



: OSTEOSARCOMAالورم العظمي 

.صورة شعاعية -فحص نسيجي مخبري :الفحوص المتممة •

: التشاخيص التفريقية •

أعران غظمية . 1.

الورم العفلي العظمي. (يترافق معه حس الخدر ) 2

.االستئصال الجراحي :العالج •



: OSTEOSARCOMAالورم العظمي 

.االستئصال الجراحي :العالج •



:Osteosarcomaالورم العفلي العظمي 

: التعريف •

شيوعا( االساسية) وهو اكثر االورام العظمية الخبيثة البدئية 

:  المسببات •

.غير معروفة 



:Osteosarcomaالورم العفلي العظمي 

:المظاهر السريرية •

انتباج قاسي ينمو بشكل سريع ومع تقدمه يؤدي إلى تشوهات وجهية

 ( .حس الخدر ) يالحظ شذوذ االحاسيس ، مؤلم

 تقلقل االسنان وانسداد االنف.

 من الحاالت في الفكين بنسب متساوية % 7-6يصيب : الموقع.

 غالبا في العقد الثالث من العمر : العمر.





:Osteosarcomaالورم العفلي العظمي 

.سيجية الفحوص الن، التصوير الطبقي المحوسب ، التصوير الشعاعي :الفحوص المتممة •

:التشاخيص التفريقية •

.الورم العفلي الغضروفي •

ساركوما يونج•

نقائل•

.اورام واكياس سنية المنشأ •

.ورم الخاليا العرطلة •

( .مكملين لبعضهما) العالج الجراحي اضافة إلى المعالجة الشعاعية الكيماوية :العالج •



BURKITTبوركت  لمفوما LYMPHOMA:

:التعريف •

.وهو ورم ذي درجة خباثة عالية يصيب الخاليا اللمفاوية •

:المسببات •

.ايبنشتاين بار له عالقة وثيقة بهذا الورم  EBVفيروس •



BURKITTورم بوركت   LYMPHOMA:

:السريرية المظاهر •

.ة وفقدان االسنان وتشوهات وجهي، انتباج قاسي سريع النمو يسبب تخريب العظام -•

.ينتشر في افريقيا الوسطى -•

.سنة ( 12-2)يصيب االطفال ما بين : العمر -•

.لوحظ حديثا أنه يصيب مرضى االيدز -•

.مع شعور بالخدر ، الم شديد -•

.كتل كبيرة متقرحة أو غير متقرحة -•









BURKITTبوركت  لمفوما LYMPHOMA:

:المخبرية الفحوص •

.تصوير شعاعي ، فحص نسيجي 



BURKITTبوركت  لمفوما LYMPHOMA:

:التشاخيص التفريقية •

الورم الحبيبي المرمزة ذو الخال العرطلة . 1.

االورام الليفي المتعظم . 2.

لمفوما الهودجكن . 3.

اورام سنية المنشأ . 4.



.الجراحة بالمشاركة مع العالج الشعاعي والكيماوي :العالج •



:  MULTIPLE MYELOMAالورم النقوي المتعدد 

:التعريف •

• ً اضطراب خبيث للخاليا البالزمية نادر نسبيا

:المسببات •

.غير معروف •



:  MULTIPLE MYELOMAالورم النقوي المتعدد 

:السريرية المظاهر •

اكثر شيوعا لدى الرجال•

.سنة 50فوق عمر الـ: العمر •

( .عادة على المخاطية السنهية واللثة )من الحاالت   % 30الفكين في : الموقع •

:  سريرياً •

يظهر على شكل انتباج عظمي

حركة االسنان

 (حس الخدر )الم وشذوذ االحساس

 غير مؤلم عادة.

مصل )بروتينات المصل -الرحالن الكهربائي -تصوير شعاعي -. خزعة نقي العظام:الفحوص المتممة •
.والبول ( الدم 



:  MULTIPLE MYELOMAالورم النقوي المتعدد 



:  MULTIPLE MYELOMAالورم النقوي المتعدد 

:التشخيص التفريقي 

.ورم الخاليا المصورية -1.

.ورم المصوريات -2.

لمفوما الهودجكين-3.

.ساركوما بوينج -4.

.سرطانات هبيثة -5.

.ابيضاض الدم -6.

.فرط تنسج خاليا النغرهانس في الوجه -7.



.كيميائي وشعاعي : العالج•



:PAGET DISEASEداء باجيت 

:تعريفه •

ه • ِّ رسب عظمي اضطراب مزمن شائع نسبيا يتميز بامتصاص وت-يدعى بالتهاب العظم المشو 
.غير منتظمين 

:المسببات •

.غير معروف •



:PAGET DISEASEداء باجيت 

:السريرية المظاهر •

ي تضخم عظم-دوار -تتطور المظاهر والعراض تدريجيا وتتميز بالم عظمي صداع الطرش اضطرابات مصرية •
.متزايد 

.التوسع المتزايد لعظم الفك العلوي والسفلي يؤدي إلى ثخانة متنظارة لالرتفاعات السنخية •

نخي يمكن ان يمكن ان يشكو المريض الدرد من ان جهازهم السنخي ال يناسبه او اليستقر في مكانه بسبب التضخم الس•
ق ، يحدث اندمال متأخر للجرح  .التهاب عظم ونقي بعد قلع سن ما ، تمزُّ

عادة يصاب الفك العلوي بشكل اكبر من الفك السفلي وغالبا يصاب الذكور به اكثر من االناث : الموقع •

•



:PAGET DISEASEداء باجيت 



:PAGET DISEASEداء باجيت 



:PAGET DISEASEداء باجيت 

:  هناك شكالن رئيسان للمرض معروفان هما •

.احادي العطم -1

.متعدد العظم -2

.يجب ان يتم التشخيص بواسطة فحص نسيجي مرضي وفحص شعاعي •



:PAGET DISEASEداء باجيت 

ي برولين وهدروكس، ارتفاع مستوى الفوسفاتاز القلوية في المصل :من الموجودات الشائعة •
.البول 

:التشاخيص التفريقية •

.عسر التصنع الليفي •

.الورم العفلي العظمي •

اعران عظمية متعددة•

.افات عظمية ليفية •

.معظم الحاالت ال تحتاج لعالج :العالج •



:PAGET DISEASEداء باجيت 

.معظم الحاالت ال تحتاج لعالج :العالج •

.يمكن للكالسيتونين والبيسفوسفونيد ان تبطئ سير المرض •



 ODONTOGENICاالورام سنية المنشأ 
TUMORS :

:التعريف •

هي مجموعة افات تنشأ من الظهارة المكونة للسن واللحمة المتوسطة لالديم الظاهر •

:المسببات •

.بعضها اورام واالخر شذوذات تطورية •



 ODONTOGENICاالورام سنية المنشأ 
TUMORS :

:التصنيف 

:انواع هامة 3بناءا على المنشأ النسيجي تم تمييز 

اورام من الظهارة المكونة للسن -1

.اورام من اللحمة المتوسطة  الظاهرة للسن -2

.اورام سنية مختلطة -3



 ODONTOGENICاالورام سنية المنشأ 
TUMORS :

:السريرية المظاهر •

قط خالل معظم االورام السنية تكون عادة ال عرضية لفترة طويلة ويتم اكتشافها ف•
وسع فحص شعاعي روتيني ومع ذلك بمرور الوقت يمكن ان تشكل انتباج او ت

.بالفك العوي او السفلي 

بطيئة النمو عادة وغير مؤلمة •

نهائي يجب العالمات واالعراض السريرية ليست تشخيصية لها بل ان التشخيص ال•
ان يتم وضعه بعد اجراء الفحوص الشعاعية والنسيجية المرضية 



 ODONTOGENICاالورام سنية المنشأ 
TUMORS :

:التفريقية التشاخيص 

مجموعة متنوعة من االورام السنية-1.

االكياس السنية -2.

.الورم العفلي العظمي -3.

.الورم العفلي الغضروفي -4.

.الورم النقوي المتعدد -5.





 ODONTOGENICاالورام سنية المنشأ 
TUMORS :

.االستئصال الجراحي : العالج•



شكرًا لإصغائمك


