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classificationالتصنيف 

تصنف التصبغات في المخاطية الفموية تبعاً لـ:

 خارجي-داخلي : المنشأ

ورم-عقيدة –وحمة –حطاطة –بقعة : الشكل السريري

رمادية أو سوداء–بنية –زرقاء : لونها

خبيث -سليم : انذارها



لون الجلد

الصباغية عند الزنوج والقوقازيين هي واحدة عدد الخاليا: عوامل ِعْرقية
العرق األسود أكثر بكثير من بينما تشكيل وترسب أو اندخال الصبـاغ في

.العروق األخرى

الشفـاء تخلف فرط تصبغعدة أمراض جلديـة بعد: االلتهابات.

توي على السلفوناميدات، المينوسكلين ، مستحضرات التجميل تح: األدوية
.فرط تصبغبعض السواغات مثل زيت اللوز وغيره قد تسبب

البنفسجية فوقيحدث دبغ الجلد بسبب التعرض لألشعة: التصبغ الفيزيولوجي
.والكلف في بعض حاالت الحمل



:يعتمد لون الجلد على عوامل أخرى مثل

عوامل مؤثرة على الخاليا الصباغية وتصنيع الصباغ.

عدد الخاليا الصباغية في الجلد.

معدل إنتاج الميالنين.

إزالة تحبب الميالنين.

نقل الصباغ للخاليا الكيراتينية.

 حجم واندخال األجسام الصباغية



Nevocellularالوحمة الخلوية

تنشأ من الخاليا الصباغية للطبقة القاعدية

 تحدث نتيجة تكاثر في الخاليا الصباغية

قاعديتكاثر الخاليا فقط على مستوى الغشاء ال: الوحمة الوصلية.

افة تأخذ  شكل مقبب وتمتد لتشمل األدمة باالض: الوحمة المركبة

.الى الغشاء القاعدي



Nevocellularالوحمة الخلوية



Nevocellularالوحمة الخلوية



Nevocellularالوحمة الخلوية



Nevocellularالوحمة الخلوية

التشخيص يعتمد على الموجودات السريرية و الفحص النسيجي المرضي.

 التشخيص التفريقي:

1–وشم األملغم.

2–النمش.

3-النمش الخبيث.

4–الوحمة الزرقاء.

5–الوحمة الزرقاء الخبيثة.

6–ميالنوما.

7– (.وحمة الهالة)هالو وحمة



blue nevusالوحمة الزرقاء 

 ون أزرق مما يعطيها لاألدمةتحدث نتيجة تكاثر في الخاليا الصباغية في

.بسبب عمقها

تيشه -و تدعى كذلك بوحمة ياداسونJADASSOHN-TIÈCHE 

NEVUS) ).





blue nevusالوحمة الزرقاء 



blue nevusالوحمة الزرقاء 



blue nevusالوحمة الزرقاء 

 وشم األملغم –1: التشخيص التفريقي.

2–الوحمة الخلوية.

3–وحمة الهالة.

4–الميالنوما.

5–الكدمة.

6–الورم العرقي الدموي.

7–ترسبات المعادن الثقيلة.



halo NEVUSوحمة الهالة 

ة و هي عبارة عن وحمة خلوية مصطبغة بحواف شاحبة تشبه الهالة محيط

قبل و على مايبدو فإن منظر الهالة ينجم عن تدمير الخاليا الوحمية من، بها 

.الجهاز المناعي 

 يطيةالخاليا المناعية لسبب غير معروف الخاليا الوحمية المحتهاجم حيث.



halo NEVUSوحمة الهالة 



halo NEVUSوحمة الهالة 

التشخيص يكون على المستوى السريري.

 التشخيص التفريقي:

1– (.استئصال ميالنوما سابق)وحمات هالة متعددة

1–الوحمة الخلوية.

2–الوحمة الزرقاء.

3–النمش.



Nevus of Otaوحمة أوتا 

 هو اضطراب، وحمة أوتا أو كثرة الخاليا الميالنية الجلدي العيني

ة األولى متعلق بالورم العابي  للخاليا الميالنية و الذي يصيب بالدرج

تتبع اآلفات، بشكل مميز . و األغشية المخاطية ، جلد الوجه و العينين 

صب ثالثي للع( الفكي العلوي)الثاني و ( العيني)األول انتشار الفرعين 

.التوائم 
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Nevus of Otaوحمة أوتا 



Nevus of Otaوحمة أوتا 

 الوحمة الخلوية–1: التشخيص التفريقي.

2–الوحمة الزرقاء.

3–الوحمة الزرقاء الخبيثة.

4–المراحل المبكرة للميالنوما.

5– الخبيثالنمش.

6–وشم األملغم.



Amalgam tattooوشم األملغم 

موية إحدى اإلضطرابات الف( وشم األملغم)تعتبر رواسب الملغم : التعريف

.الشائعة

اندخال األملغم السني في الغشاء المخاطي للفم: األسباب.



Amalgam tattooوشم األملغم 
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Amalgam tattooوشم األملغم 



Amalgam tattooوشم األملغم 

 التشخيص التفريقي:

1–  الوحمة الزرقاء الخبيثة–7.  النمش.

2– الكدمة–8.الميالنوما.

3– الورم العرقي الدموي الشعري–9.التصبغات الفيزيولوجية.

4– النمش الخبيث–10.االنسمام بالمعادن الثقيلة.

5– الوحمة الخلوية المصطبغة.

6– الوحمة الزرقاء.



الترسبات المعدنية الثقيلة

و نادرةتعتبر الترسبات المعدنية الثقيلة حالة:التعريف و  األسباب ،

ر و التعرض إلى عنصأالحاوي علىيرجع سببها إلى تناول الطعام

دن البزموت و عناصر الرصاص و الفضة و الزئبق و غيرها من المعا

دنية و خاصة العاملين في مجال الصناعات الكيميائية و المع) الثقيلة

(.غيرها

من يتميز بظهور خط أزرق اللون على طول اللثة، أو مناطق مشابهة ض

(.ضةف)نادراً ما يظهر تلون أسود مائل للون األزرق .الحليمات اللثوية 



الترسبات المعدنية الثقيلة



الترسبات المعدنية الثقيلة

 التشخيص التفريقي:

1– التصبغ الفيزيولوجي.

2–وشم األملغم.

3–المبالنوما.

4– النمش.

5– النمش الخبيث.



التصبغ الفيزيولوجي

 ً .االصطباغ الفيزيولوجي هو األكثر شيوعا

المنتشر / االصطباغ متعدد البؤر.

يحدث في معظم األحيان في اللثة.

اغ من المعالجة هي قطع اللثة والمعالجة الليزرية استُخدمت إزالة االصطب

.المخاطية الفموية

 أنها مؤقتة ويمكن أن يتجدد في النهاية: المعالجة تأثيرات.



التصبغ الفيزيولوجي



التصبغ الفيزيولوجي



التصبغ الفيزيولوجي

التشخيص يعتمد على الفحص السريري و القصة المرضية.

 تملن المدخنين–1: التشخيص التفريقي.

2–التصبغ النحدث باألدوية.

3–التصبغ الناجم عن االنسمام بالمعادن الثقيلة.

4–الميالنوما.

5– النمش.

6–داء أديسون.

 ال تطلب عالج عادة: العالج .



lentigoالنمش 

عروف يمكن تصنيفه على أنه فرط تصنع قيتاميني جلدي لسبب غير م ،

د الخاليا زيادة عدبدونزيادة فعالية ترسب الميالنين في الجلد يحدث فيه 

.الصباغية

 ة اآلفات داخل الفموي،يمكن أن يظهر على أي منطقة من الجلد في أي عمر

.نادرة 

 سم أكثر ما تشاهد على الحافة 1ملم الى أكثر من 1حجمها يتراوح من من

.ذات تطور سليم. القرمزية للشفة السفلية



lentigoالنمش 



lentigoالنمش 



lentigoالنمش 

 التشخيص التفريقي لآلفات المفردة:

1–وشم األملغم.

2– الوحمة الخلوية المصطبغة.

3– الوحمة الزرقاء.

4– الوحمة الزرقاء الخبيثة.

5– الميالنوما.

6–الكدمة.

7– الورم العرقي الدموي الشعري.



lentigoالنمش 

 التشخيص التفريقي لآلفات المتعددة:

1– الميالنوما.

2–متالزمة بويتز جيغرز.

3– النماش الوافرlentiginosis profusa

4– متالزمة ليوبارد.



ACTINIC LENTIGOالنمش الضيائي 

 و كذلك يدعى النمش الشمسيLENTIGO SOLARIS ، أو بقعة العمرAGE 

SPOT ، أو بقعة الجيلLIVER SPOT ، أو النمش الشيخيSENILE 

LENTIGO.

جية هو بقعة بنية سليمة تنجم عن تعرض الجلد المزمن لألشعة فوق البنفس(UV) ،

و نادراً ماتشاهد قبل ، عاماً 70من األشخاص فوق ال% 90تتواجد لدى أكثر من 

.عمر األربعين

 ال تحدث داخل الفم و لكن تشاهد بكثرة على جلد الوجه.



ACTINIC LENTIGOالنمش الضيائي 



ACTINIC LENTIGOالنمش الضيائي 

 التشخيص التفريقي:

1–النمش.

2– النمش الخبيث.

3–كلف الحوامل.

4–التصبغ الفيزيولوجي.

5–التصبغ الناجم عن األدوية.

6–متالزمة بويتز جيغرز.

7–داء األورام الليفية العصبية.



MELASMAالكلف 

لمعرضة أكثر ماتحدث على المناطق ا، تصبغ مكتسب بلون بني فاتح أو غامق

(.غالباً على الوجه)للشمس 

 بقناع الحاالتعادةً ماتكون الحالة مرتبطة بالحمل ولذلك تدعى في كثير من

 (MASK OF PREGNANCY)الحمل 

 الحمل فإن تعاطي اإلستروجين أو البروجسترون سواء ضمن أدوية منعوكذلك

.أو في سياق المعالجة الهرمونية قد يسبب حدوث الكلف كذلك

وهناك حاالت مجهولة السبب.



MELASMAالكلف 

ألسود الحالة شائعة لدى النساء الشابات خاصةً ذوات الجلد ذو اللون البني أو ا

.هاوبالتالي فهي شائعة في بلدان آسيا وفي الشرق األوسط والهند وغير

ي والقصة عادةً مايكون التصبغ متناظر والتشخيص يوضع من الفحص السرير

.المرضية



MELASMAالكلف 



MELASMAالكلف 

 التصبغ الفيزيولوجي–1: التشخيص التفريقي.

2–فرط التصبغ المحرض باألدوية.

3–داء أديسون.

4– داء كوشنغ.

5–متالزمة ألبرايت.

6–متالزمة بويتز جيغرز.



SEBORRHEIC KERATOSISالتقرن الدهني 

ر سليم و هي حالة جلدية شائعة جداً لدى األشخاص المعمرين و تتمثل بتكاث

.مكتسب للخاليا القاعدية للبشرة الجلدية

السبب غير معروف على الرغم من وجود دور للتعرض ألشعة الشمس و

.كذلك للعوامل الوراثية



SEBORRHEIC KERATOSISالتقرن الدهني 

 ًخالل يبدأ التقرن الدهني بالظهور على الوجه و الجذع و األطراف: سريريا

.و تصبح منتشرة أكثر مع التقدم بالعمر، العقد الرابع من العمر

يرياً عن اآلفات عادة متعددة و تبدأ على شكل بقع صغيرة بنية ال تميز سر

.لجلدو لكن تبدأ تدريجياً بالتضخم و االرتفاع عن ا، النمش الضيائي 



SEBORRHEIC KERATOSISالتقرن الدهني 



SEBORRHEIC KERATOSISالتقرن الدهني 



الداء الجلدي الحطاطي األسود

 يحدث، و هو شكل خاص للتقرن الدهني

من ذوي البشرة % 30لدى تقريباً 

ة وينتقل عادة بمورثة جسمي، السمراء 

.سائدة 

 الحالة عادة على شكل حطاطات تظهر

ذات ( ملم بالقطر2-1)متعددة صغيرة 

ة لون بني غامق أو أسود و تكون منتشر

عادة على المنطقة الوجنية و حول 

.الحجاجية



مالن المدخنين

Smoker's melano

لسفلي، تملن منتشر يصيب الفك العلوي الوجهي األمامي واللثة في الفك ا

.المخاطية الدهليزية، اللسان الوحشي، الحنك وأسفل الفم

مناطق االصطباغ بنية اللون، مسطحة غير منتظمة.

إنتاج الميالنين يُحفز عن طريق منتجات التبغ.

 حث على االصطباغتحرارة الدخان يمكن أن.



مالن المدخنين

Smoker's melano



مالن المدخنين

Smoker's melano
 التشخيص التفريقي:

1–التصبغ الفيزيولوجي.

2–فرط التصبغ المحرض باألدوية.

3–داء أديسون.

4–داء كوشنغ.

5–الميالنوما المخاطية.

6–انسمام المعادن الثقيلة.

7–داء األورام الليفية العصبية.

8–متالزمة بويتز جيغرز.



السرطان قاعدي الخاليا

 ً(.و األكثر شيوعا بين السرطانات األخرى) و هو أكثر سرطانات الجلد شيوعا

 لخاليا ينشأ على حساب طبقة ا، و هو سرطان بشروي اجتياحي موضعي ينمو ببطء

.القاعدية للجلد

 من هذه األورام توجد في منطقة الرأس و العنق% 80أكثر من.

شعة فوق يحدث السرطان بشكل أساسي نتيجة التعرض المزمن و لفترات طويلة لأل

.البنفسجية



السرطان قاعدي الخاليا



السرطان قاعدي الخاليا

 الفحص النسيجي المرضي: الفحوص اإلضافية.

 التشخيص التفريقي :

1–الميالنوما.

2–التقرن الدهني.

3–الوحمة المصطبغة.

4–وحمة الهالة.



(الورم القيتاميني الخبيث) الميالنوما 

Malignant Melanoma

و هو تنشؤ خبيث ينشأ على حساب الخاليا الميالنية أو من آفة ميالنية سليمة سابقة.

 نذاراو اآلفات المخاطية تكون أشد خباثة و أسوأ إ، قد يظهر في أي مكان من الجلد أو المخاطية الفموية.

و يعتبر التعرض لألشعة فوق البنفسجية من العوامل المسببة.

 أشكال سريرية4له:

1–الميالنوما السطحية المنتشرة.

2–الميالنوما العقيدية.

3–الميالنوما النمشية.

4–الميالنوما النمشية لألطراف.



(الورم القيتاميني الخبيث) الميالنوما 

Malignant Melanoma



(الورم القيتاميني الخبيث) الميالنوما 

Malignant Melanoma



(الورم القيتاميني الخبيث) الميالنوما 

Malignant Melanoma

 السرطان قاعدي الخاليا المصطبغ–1: التشخيص التفريقي.

2–التقرن الدهني.

3–الوحمة الخلوية.

4–النمش.

5–النمش الخبيث.

6– (.للميالنوما داخل الفموية) وشم األملغم



(الورم القيتاميني الخبيث) الميالنوما 

Malignant Melanoma

 العالج :

 قياس مجهري لعمق االجتياح ضروري لتحديد اإلنذار و العالج.

ة حتى مع هاش من النسج السليم، اآلفات الفموية يتم إجراء استئصال جراحي لها

.سم1سم و بعض الدراسات أشارت إلى هامش من النسج السليمة بمقدار 0,5

بعض الحاالت تتطلب إجراء تجريف للغدد اللمفية.



فرط التصبغ المحرض باألدوية

ي لبعض قد يحدث فرط تصبغ منتشر على الجلد أو المخاطيات كتأثير جانب

.األدوية 

مركبات الـ"ACTH ."حياةمعمم وتبقي بدون تغيير مدى التسبب تصبغ.

 و هنا تعتبر القصة المرضية أساسية للتشخيص.



فرط التصبغ المحرض باألدوية

 و فيما يلي قائمة باألدوية التي تسبب تصبغات جلدية مخاطية:

Amiodarone : ( .بِيدَواٌء ِلُمعالََجِة اْضِطرابات النَّْظِم القَلْ )أميودارون

Bleomycin : ( .مضاد لألورام)بليوميسين

Chloroquine: كلوروكين.

Chlorpromazine: ىء)كلُوربُرومازين (.دَواٌء ُمضادٌ ِللقَيِء َوُمَهد ِ

Gold : الذهب.

Hydroxychloroquine : هيدروكسي كلوروكوين.

Hydroxyurea : ( .دواء مضاد لألورام)هيدروكسي يوريا

Imipramine : ( .دَواٌء مضاد لالكتئاب)يميبرامين



فرط التصبغ المحرض باألدوية



فرط التصبغ المحرض باألدوية



التصبغات الجلدية المخاطية كتظاهر لألمراض الجهازية



بقع القهوة بالحليب

Café au lait pigmentation

 بقع القهوة بحليب: (café-au-lait)  و التي تاُلحظ في األمراض التالية:

 داء األورام الليفية العصبيةNeurofibromatosis

ليكتينستاين  -متالزمة جافهJaffe-Lichtenstein syndrome

 أولبرايت –متالزمة ماكيونMcCune-Albright syndrome

 متالزمة بويتز جيغرزPeutz-Jeghers Syndrome 



داء األورام الليفية العصبية

داء فون ريكلينغهاوزن

 هو مرض وراثي ينتقل بصفة جسمية مسيطرة.

 و ( نغهاوزنداء فون ريكلي) و يقسم إلى داء األورام الليفية العصبية المركزي

.داء األورام الليفية العصبية المحيطي 

جهاز يحدث فيه أورام ليفية عصبية على طول مسير األعصاب وأورام بال

.العصبي المركزي 

 من الحاالت % 90-25تُصاب منطقة الحفرة الفموية والوجه والفكين في.



داء األورام الليفية العصبية



داء األورام الليفية العصبية



تناذر بوتز ـ جيغرز

Peutz - Jegher's syndrome 

المظاهر في األغشية المخاطية

5-1د، بقطر بقع غير منتظمة دائرية أو بيضوية مصطبغة باللون البني وغالبا باألسو

.  فليملم تتوزع بشكل غير منتظم فوق مخاطية الفم، اللثة والشفتين خاصة الس

نوبات متكررة من األلم البطني الماغص، اإلقياءالمرجالت المعوية قد تسبب

.مستقيميونزفخباثات .المعويواإلنفالت 

ملم واكثر سواداً 1غالبا أقل من اللطاخات المصطبغة على الوجه تكون صغيرة

.وتتركز حول األنف والفم



تناذر بوتز ـ جيغرز

Peutz - Jegher's syndrome 



تناذر بوتز ـ جيغرز

Peutz - Jegher's syndrome 



تناذر ألبرايت

Albright's syndrome

يحدث فقط عند اإلناث  .

 بلون القهوة بحليب على الجذع ( بقع)وجود عدة لطاخات

.واألطراف

وتصبغات في المخاطية الفموية.



تناذر ألبرايت

Albright's syndrome



B12عوز فيتامين 

 يترافق عوز فيتامينB12بما فيها ، مع تظاهرات جهازية متعددة

.أعراض وعالمات عصبية، فقر الدم ضخم الكريات

لدية وفي حاالت نادرة قد يترافق مع تصبغات منتشرة مخاطية ج

.تشمل الحفرة الفموية



صمتصبغات ناتجة عن اعتالل الغدد ال



Addison's diseaseداء أديسون

قصور قشر الكظر

والسطوح يتصف داء أديسون بتصبغ منتشر على المناطق المعرضة للشمس

فراز وأماكن الضغط أو االحتكاك واألغشية المخاطية بسبب زيادة إالعاطفة

.الصباغية من الغدة النخامية الجائلةالهرمونات

هبوط في الضغط الشرياني وانخفاض في سكر الدم. 

تصبغات فموية



Addison's diseaseداء أديسون



Addison's diseaseداء أديسون



تناذر كوشينغ

زيادة في نشاط قشر الكظر

المنشأالتعرض الطويل للكورتيكوستيرويدات داخلية أو خارجية .

 الوجوه البدرية"اكتساب الوزن، ويتميز بالـ."

االصطباغ المخاطي الجلدي المنتشر.



تناذر كوشينغ



:هونزيكر–تصبغ لوجييه 

ليزيةفرط تصبغ نسج المخاطية الفموية وتشمل المخاطية الشفوية والده.

 *الطرفيةتصبغ السطوح المريئية، التناسلية ومخاطية الملتحمة والسطوح.

 *لىى التغيىر شمول الظفر بشكل أتالم مفرط الميالنين الطوالني، بدون دليل ع

الحثلي



اآلفات البنية الناتجة عن الدم



الكدمة

Ecchymosis

سببها رضي  .

ة خروج الكريات الدم الحمراء من األوعية وتأخذ مظهر بقع

زيدرينأو انتباج بني نتيجة انحالل الهيموغلوبين الى هيمو

يجب التنبه الى اضطرابات التخثر عند المريض.



الكدمة

Ecchymosis



الفرفرية

Petechiae



تناذر ستورج ويبر

 ورم دموي على( : داء األورام العرقية للدماغ)تناذر وراثي نادر

اضطرابات+نوبات صرع( + بقع النبيذ)الوجه احادي الجانب 

(خط الترام)تكلسات في جدر األوعية في الجمجمة + عينية 



تناذر ستورج ويبر



الدوالي

Varices
باطن اللسان وعند الكهول الشفة السفلية ومخاطية الخد

 المعالجة:

تجميليةالحاجة لمعالجة دوالي اللسان ولكن يمكن استئصال دوالي الشفة السفلية لدواعي

التشخيص التفريقي:

األورام العرقية الدموية



غرن كابوسي

 1983مرض ذو منشأ وعائي نادر ما يصيب الحفرة الفموية قبل

20 %من مرضى االيدز مصابين بغرن كابوزي.

 ل لحجوم اآلفة بشكل بقعة حمراء تتحول الى األزرق والبنفسجي وتصتبدأ

.كبيرة خالل مدة قصيرة ويمكن أن تصاب اآلفات بالتقرح

 كل اللثة الملتصقة وقبة الحنك غالباً وبش%  )50تشكل االصابة  داخل الفم

من الحاالت  ويمكن ان تكون االصابة على الوجه أو !( أقل على الشفاه

.  الجذع



غرن كابوسي



 HTTتوسع الشعيرات النزفي 

أوسلر-مرض ريندو

مرض ورائي ينتقل كصفة سائدة.

المظهر السريري:

 سم كثيرة العدد0،5بثرات مدورة أو بيضوية ذات لون قرمزي أقل من.

ية والشفاةاللسان المخاطية الشفوية والخد: أمكنة االصابة داخل الحفرة الفموية

  ويمكن أن يصيب جلد الوجه والرقبة

 تجميلية بواسطة التخثير الكهربائي: المعالجة.



 HTTتوسع الشعيرات النزفي 

أوسلر-مرض ريندو



 HTTتوسع الشعيرات النزفي 

أوسلر-مرض ريندو




