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:Introductionمقدمة 

 من اآلفاتلغشاء المخاطي للفم هي مجموعة صغيرةلاآلفات الحليمية،
رنبيط تظهر سريريا كزوائد نامية على سطح ثؤلولي أو سطح يشبه زهرة الق

:مثل
ة واألمراض الجهازي، اآلفات االرتكاسية ، األورام الحميدة ، األورام الخبيثة 

.ة مدرجة في هذه المجموعكلها

 ب هذه ، والفيروسية ، واألورام عوامل قد تسبلرضية، االمسببات المرضية

.تاآلفا

 التحاليل النسيجيةالتشخيص يستند على المظهر السريري و.





Papillomaالورم الحليمي

الورم الحليمي هو من  األورام الحميدة شائعة االنتشار  ، تنشأ
لذي ويعتبر نظير الثؤلؤل الشائع ا، الظهارية الشائكة من الطبقة 

.يحدث على الجلد

يتهم الفيروس الحليمي ، غير محددة بدقة : اآللية المرضية 
و الذي تبين ارتباط بعض ، (11و 6وخاصة النمطين )HPVالبشري 

.أنواعه بالسرطانات الفموية
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Papillomaالورم الحليمي

 الفحص النسيجي المرضي: الفحوص اإلضافية.

 الثؤلول الشائع–1: التشخيص التفريقي.

2–اللقموم المؤنف.

3–السرطان الثؤلولي المبكر.

4–الورم األصفر ثؤلولي الشكل.

5–فرط التصنع البشري متعدد البؤر.



Condyloma Acuminatumاللقموم المؤنف 

ا في آفة حميدة تنتقل باالتصال الجنسي، والتي تحدث أساسهي
.الفمالمنطقة الشرجية التناسلية ، ونادرا ما تحدث في

 ة تتضمن الفيروس الجليمي البشري و خاص: اآللية اإلمراضية
و لذلك يعتبر معٍد و ينتقل عبر ،  54و 53و 11و 6و 2األنماط 

.االتصال الجنسي
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Condyloma Acuminatumاللقموم المؤنف 

آفات الفم تظهر وحيدة ، غالبا ما تكون متعددة ، الطئة صغيرة  ،
.ذات سطح  مثل زهرة  القرنبيطخارجية التنبتحدودها واضحة، 

 اآلفات ذات لون أبيض أو طبيعي ، وعادة تنكس ، حجمها
وعادة مايكون أكبر بالحجم من الورم . سم 1-0،5المتوسط
.الحليمي 



Condyloma Acuminatumاللقموم المؤنف 

 التشخيص التفريقي:

1–الورم الحليمي.

2–الثؤلول الشائع.

3–فرط التصنع الظهاري متعدد البؤر.

4–الورم األصفر ثؤلولي الشكل.

5–متالزمة نقص التنسج البؤري.

6–السرطان الثؤلولي المبكر.

7–المليساء المعدية.



 Verruca Vulgarisالثؤلول الشائع

 سببه فيروسي ، بؤري ، وهو عبارة عن فرط تصنع سليم(HPV.)

 و هو معٍد و يمكن أن ينتقل ألماكن أخرى من جسم الشخص نفسه
.فنالحظ لديه عدة ثآليل

 شائع جداً على الجلد و على العكس من ذلك فهو غير شائع على
.المخاطية الفموية
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 Verruca Vulgarisالثؤلول الشائع

 و عندما تشمل اإلصابة الفم فإنها أكثر ما تتواجد على الحافة
ة يليها الحافة المخاطية لها ثم الحواف األمامي، القرمزية للشفة 

.للسان

 و ، صغير،وواضح الحدود ذأو معنقالطئ، يبدو سريريا ، غير مؤلم
اآلفات قد تكون سطح ثؤلولي يشبه زهرة القرنبيط مع لون أبيض

 .مفردة أو متعددة



 Verruca Vulgarisالثؤلول الشائع

 الفحص النسيجي المرضي: الفحوص النسيجية.

 الورم الحليمي–1: التشخيص الفريقي.

2–اللقموم المؤنف.

3–الورم األصفر ثؤلولي الشكل.

4–فرط التصنع الظهاري البؤري.



 MOLLUSCUMالمليساء المعدية 

CONTAGIOSUM :

انتان فيروسي ينجم عن فيروسات من مجموعة الفيروسات الجدرية.

خرى وطرق االتصال األ، االتصال الجنسي لدى البالغين: تتضمن طرق االنتقال
ناء االتصال الجسدي أث، لدى األطفال والمراهقين مثل استخدام مالبس األخرين

.اللعب وغيرها



 MOLLUSCUMالمليساء المعدية 

CONTAGIOSUM :

 ًسريريا:

أكثر ماتشاهد لدى األطفال والمراهقين.

ة وغير نازف، الطئة وغير مؤلمة، ذات سطح أملس، اآلفات زهرية اللون
وبعضها قد يكون محاطاً بهالة حمامية. ملم بالقطر4-2وبحجم بين 

.التهابية



 MOLLUSCUMالمليساء المعدية 

CONTAGIOSUM :



 Verruciform Xanthomaثؤلوليالالورم األصفر 

 تعريف

 .فرط تنسج الغشاء المخاطي الفمويهو اضطراب نادرمن
يفترض أنه يمثل رد فعل على الرضوض الموضعية .المرض غير معروف

 المظاهر السريرية :

عادة ، فإنه يظهر بحدود واضحة ، 70-50اآلفة أكثر شيوعا عند النساء في سن 
يط مع سطح ثؤلولي يشبه زهرة القرنبا مرتفعة قليال لديهغير مؤلم الطئ ، اآلفة

.سم 2إلى 0.5من لون أصفر محمر قليال أو ذات لون طبيعي يتراوح الحجم



 Verruciform Xanthomaثؤلوليالالورم األصفر 



 Verruciform Xanthomaثؤلوليالالورم األصفر 

التشخيص التفريقي  :

1-الورم الحليمي

2-الثؤلول الشائع

3-اللقموم الجلدي

4–الورم الغدي اللعابي حليمي الشكل

5–السرطان الثؤلولي



Verrucous Carcinomaالسرطان الثؤلولي

 على شكل  عادةً يظهرمن السرطان شائك الخاليا ، خباثةهو شكل آخر أقل

أو ثؤلولي كتلة نابتة بيضاء مع سطح حليمي 

 إلى جانب المظاهر السريرية ، يجب اجراء خزعة وفحوص نسيجية

الستبعاد األورام الحليمية األخرى
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 Squamous-Cellالسرطان شائك الخاليا

Carcinoma 

 مجموعة واسعة من المظاهر السريرية لديه الخاليا السرطان شائك
.خارجية التنبتأكثرها شيوعا هي الكتلة 

،  سطح حليمي أو ثؤلولي ذو لون أحمر ، أبيض  أو طبيعيقد يكون ذو
.بالجسالسطح متقرح عادة ، وقاعدة اآلفة صلبة 



 Squamous-Cellالسرطان شائك الخاليا

Carcinoma 



 Verrucousالطالوة البيضاء الثؤلولية 

Leukoplakia

 يث الخبمع قابلية كبيرة للتحول الطالوة البيضاء هي شكل سريري نادر من

سريريا:

 ها ولحليمي نابتة غير منتظمة  ، بيضاء ، مع سطح لويحة على شكل تظهر
.لالنتشارميل نسبي 

(.1: 4ونسبة اإلناث إلى الذكور حوالي )أكثر شيوعا في النساء 

 والفحص النسيجيويجب دائما إجراء خزعة.
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Leukoplakia



 Focal Epithelialفرط التنسج البؤري

Hyperplasia

 مرض البؤري أو تعريف فرط التنسجHeck:

هوآفة  حميدة من فرط تنسج الظهارة الشائكة في الفم .

فيروس الورم الحليمي البشري : اآللية المرضية(HPV-13 and 32)  و قد

.تلعب الوراثة دوراً في حدوثه
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Hyperplasia



 Focal Epithelialفرط التنسج البؤري

Hyperplasia

التشخيص التفريقي  :

المتعددةالشائعاللقموم الجلدي والثؤلول -1

نقص تصبغ الجلد الموضعيةمتالزمة -2

.كودنمرض -3



 Focal Epithelialفرط التنسج البؤري

Hyperplasia



 Epulis Fissuratumالورم الللثوي المتشقق

الورم اللثوي المتشقق أو البثعة المتشققة:

اقضخامة شائعة نسبياً تنجم عن تعويض متحرك جزئي أو كامل سيء االنطب.

حليمية في الطيات، وعادةواستطاالت،ملتهبةاآلفة تظهر وحيدة أو متعددة ،
،  اآلفات متحركة,  المخاطية الخديةالطيةأو فيالمخاطية الشفويةالطيةفي

 .وتكون متقرحة عادة في قاعدة الطيات

 .عادة ما يتم التشخيص على المستوى السريري





 Epulis Fissuratumالورم الللثوي المتشقق



 Crohn Diseaseداء كرون

 هو التهاب مزمن وهذا المرض يؤثر في المقام األول على األمعاء الدقيقة
وأجزاء أخرى من الجهاز الهضمي 

 من المرضى وتتميز بتورم عقدي ، 20-10آفات الفم  تحدث في ٪
يوالتي قد تكون متقرحة، تظهر عقيدات منتشرة ينتج عنها ظهور حصاة ف

المخاطية وقد تحدث آفات مخاطية الحقة 



 Crohn Diseaseداء كرون

مظهر الحجارة المرصوفة : داء كرون
على المخاطية الخدية



المسود الخبيثالشواك 
Acanthosis Nigricans, Malignant 

 ة هو اضطراب نادر يحدث على الجلد والمخاطية ويتميز بآفات حليمي: تعريف
.وتغيير لون الجلد  للبني

.المرض غير معروف السبب
) .المرتبط بخباثة داخلية، و خاصة الغديةووه(الشكل الخبيث  

شكل مظاهر الفم هي أكثر شيوعا في الشكل الخبيث و تتميز بأورام حليمية ال
.التي غالبا ما تحدث على الشفاه ، اللسان ، واللثة



الشواك المسود الخبيث
Acanthosis Nigricans, Malignant 



الشواك المسود العائلي
Familial Acanthosis Nigricans 

تظهر آفات جلدية متعددة على شكل زوائد حليمية صغيرة غير :المظاهر السريرية
.واللون الداكن ( جلديةبروزات)مؤلمة 

اإلبطين والفخذ والرقبة والسرة واألعضاء التناسلية ، والمنطقة حول الشرج هي
ميالً لإلصابة كثر األ

حليمية صغيرة متعددة ، كآفات وتظهر٪ من الحاالت 25-10آفات الفم تحدث في 

.طبيعيذات نمو معتدل، غير مؤلمة مع لون 



الشواك المسود العائلي
Familial Acanthosis Nigricans 



الشواك المسود العائلي
Familial Acanthosis Nigricans 



Darier Diseaseدارييهداء 

نسبيامرض داربيه أو خلل التقرن الجريبي ،وهو مرض مخاطي نادر : تعريف

أيضا ن يمكولكنالمرض يصيب بشكل رئيسي الجلد واألظافر ، : المظاهر السريرية

الغشاء المخاطي للفم والبلعوم واألعضاء التناسلية )أن يصيب المخاطية 
وتظهر اآلفات الجلدية على شكل حطاطات ،مؤلمة متعددة ، بنية أو )والمستقيم

.لويحاتشكل علىحمراء تتجمع عادة 



Darier Diseaseداء دارييه



Darier Diseaseداء دارييه



شكرا الصغائكم


