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Classificationالتصنيف 

.الخ..جانبية الخط المتوسط للرقبة : الموقع•

.الخ...متموجةصلبة لينة : القوام•

.ثابتةمتحركة : الحركة•

.مشاكل ناجمة عن ازدياد حجمها وغيرهامؤلمة بدون أعراض : األعراض•

.متعددةمفردة : العدد•

.دون أن ننسى أن نأخذ بالحسبان وجود أي مشاكل أو أعراض جهازية•



Classificationالتصنيف 

:كذلك يمكن أن تقسم آفات العنق وفقًا للموقع إلى•

.آفات بدون موقع محدد1•

.آفات تظهر في المنطقة تحت الفك السفلي2•

.آفات تظهر في منطقة الغدة النكفية3•

.آفات تظهر على الخط المتوسط أو على جانبي الخط المتوسط4•

(.جانبية)آفات تظهر على جانبي العنق 5•



Branchial Cystالكيس اخليشومي 

 CERVICAL)العنقي و يدعى كذلك الكيس اللمفي البشروي 
LYMPHOEPITHELIAL CYST)

ق ُيعتقد أنه ينشأ من بقايا الشقو, كيس تطوري نادر يتوضع على جانب العنق 
(الخيشومية)الغلصمية 





Branchial Cystالكيس اخليشومي 



:المعادلة المفتاحية 
/  بعيدًا عن الخط المتوسط/ انتباج تطوري في جانب العنق •

الكيس الخيشومي



Branchial Cystالكيس اخليشومي 

.سم 10-1قطرها , لينة , متموجة :  تبدو اآلفة : سريريًا •

.قد يسبب االنتان الثانوي في حال حدوثه ألم أو خدر مرتبط بالكيس•



:التشخيص التفريقي 

.الكيس الرطب -1•

.لمفوما هودجكن -2•

.الكيس الدرقي اللساني -3•

.الكيسة الجلدانية -4•

.أورام الغدة تحت الفك -5•



كيس القناة الدرقية اللسانية 
Thyroglossal Duct Cyst

ة  أكياس القناة الدرقية اللسانية غالبا ما تظهر في الخط المتوسط من العنق , وعاد•
.تحت العظم الالمي وتحت العظم الذقني

يمكن أن يظهر الكيس في أي عمر و لكن غالبًا ما يتم تشخيصه خالل العقدين •
.األولين 

ن مالم يتعرض النتا)و غير مؤلم , متموج , يظهر على شكل انتباج متحرك : سريريًا •
(.ثانوي



Thyroglossalالكيس الدرقي اللساني  Cyst:

:مالحظة 
ال تنشأ القناة الدرقية اللسانية من الثقبة العوراء عند نقطة اإلتص•

. بين الثلث الخلفي مع الثلثين األماميين للسان
. بقاء أي جزء من القناة, تتكون الجيوب أو النواسير أو األكياسعند •

معظم النواسير تكون نتيجًة لتمزق أو جرح في الكيس الملتهب 
.والمصاب بالعدوى

الكيس الدرقي اللساني مغطى بظهارة مطبقة كاذبة ذات أهداب, •
.ويغطى الناسور الدرقي اللساني بالظهارة اإلسطوانية



Thyroglossalالكيس الدرقي اللساني  Cyst:

:اإلحصائيات•

ضخم بعد ت, الكيس الدرقي اللساني هو ثاني أكثر الكتل العنقية إنشارًا•
.الغدد اللمفاوية

.نسبة اإلصابة بين الرجل والمرأة متساوية•

.من التشوهات العنقية بسبب الكيس الدرقي اللساني 70%•

من الناس الطبيعيين يحملون بقايا من القناة الدرقية   7%•
.اللسانية



كيس درقي لساني قب الثقبة العوراء



:المعادلة المفتاحية 
امتداد الخط الناصفمن خلف الثقبة العوراء وحتى الغدة الدرقية على : االمتداد •
ال عرضي•

الكيس الدرقي اللساني



 Thyroglossalكيس القناة الدرقية اللسانية 
Duct Cyst



 Thyroglossal Ductكيس القناة الدرقية اللسانية 
Cyst





 Thyroglossalكيس القناة الدرقية اللسانية 
Duct Cyst

1 :اذا كانت على اللسان:اذا كانت االفة في العنق 

.الكيس الشبيه بالجلد -1
.الكيس الرطب-2
.أورام الغدة الدرقية -3
.الناسور الدرقي اللساني -4

.الكيسة اللمفية الظهارية -1
.التهاب اللسان المعيني -2
.الورم الحليمي على ظهر اللسان-3
السرطان شائك الخاليا الدرجة -4

األولى

:  التفريقي التشخيص •



تتكون الجيوب, عادًةمتوقع الغير إنفجار الكيس الدرقي اللساني مع •
.والنواسير

الناسور الدرقي اللساني قد يحدث بعد العملية الجراحية في حال عدم•
.  إستئصال الكيس الدرقي اللساني بشكل كامل

ما يتم اإلنتباه لهذا التطور عندما يتجمع الدم في منطقة العنقعادًة •
 .مما يسبب إنتفاخ في منطقة العملية الجراحية

:الناسور الدرقي اللساني 



:الناسور الدرقي اللساني 
إستئصال الكيس الدرقي عدم 

.  اللساني بشكل كامل



dermoid cystباجللد املشبه الكيس 

.أكثر ما تتطور على الخط المتوسط لقاع الفم: سريريًا •

ي و في حال نشأ أعلى العضلة الذقنية الالمية فإنه يسبب انتباج تحت لسان•
.يدفع اللسان مسببًا صعوبة في تناول الطعام



:المعادلة المفتاحية 
الخط المتوسط لقاع الفمورم متموج ال عرضي على •

 الكيس المشبه بالجلد.



dermoid cystالكيس املشبه باجللد 



dermoid cystالكيس املشبه باجللد 



dermoid cystالكيس املشبه باجللد 

ر و كذلك يعتبر التصوي, يعتمد على الفحص السريري و النسيجي المرضي : التشخيص •
.المقطعي المحوسب و التصوير بالرنين المغناطيسي مفيدين في تحديد امتداد اآلفة

:التشخيص التفريقي •

.الكيس الدرقي اللساني1•

(فلغمونات, خراجات , أكياس ذروية ) االنتانات سنية المنشأ 2•

.خراجات األنسجة الرخوة3•

.التهاب الغدة تحت اللسان4•

.األورام في المنطقة تحت الذقنية 5•



Cystic hygromaالورم الرطب الكيسي 

.و هو أحد أشكال الورم العرقي اللمفاوي الذي يشمل مسافات واسعة•

ل سريريًا يظهر على شك, أغلب اآلفات تتطور خالل السنتين األولتين من العمر •
و التي تسبب عسرة بلع أو ضيق تنفس في حال نموها , كتلة رخوة متموجة 

.ألحجام كبيرة



:المعادلة المفتاحية 
كتلة رخوة متموجة تظهر في مرحلة الطفولة اسفل جسم الفك السفلي•

الكيس الرطب



Cystic hygromaالورم الرطب الكيسي 



Cystic hygromaالورم الرطب الكيسي 

:  التشخيص التفريقي •

الكيس الخيشومي) 1

تضخم ) المنتشرالعقد اللمفية 2

التهاب ) النكفيةالغدة 3

التهاب ) الفكالغدة  تحت 4

الورم الشحمي) 5

الورم ) .العرقي الخبيث6



ضخامة العقد اللمفاوية
راض قد تتضخم العقد اللمفاوية ألسباب جرثومية أو فيروسية أو ورمية أو بسبب أم•

.وأحيانًا ألسباب فطرية, جهازية

:جس العقد اللمفاوية•

تي إال في بعض الحاالت و ال..تكون العقد اللمفاوية باألحوال الطبيعية غير مجسوسة
عانى أصحابها سابقا من بعض األمراض المتكررة أو المزمنة كالتهاب اللوزات و نزالت

.البرد المتكررةعند األطفال



:اللمفاويةأمور أساسية جيب تذكرها عند فحص العقد 

.بدقةحدد مكان العقدة أو العقد المنتبجة 

حدد فيما إذا كان انتباج العقد اللمفاوي أحادي الجانب أو ثنائي الجانب, و 
إن هذا األمر بالغ األهمية “.....عندما يكون ثنائ الجانب هل هو متناظر أو ال

فوجود عقد رقبية أو تحت فكية ..خاصة عند تعاملنا مع الحاالت السرطانية 
سوء مجسوسة في الجانب المقابل لمكان اإلصابة السرطانية دليل تقدم الحالة و

“اإلنذار
حدد هل العقدة المفاو ة ثابتة أو متحركة

أو قاسية عند الجس( مطاطية)حدد هل العقدة المفاوية طرية 

الجسحدد هل العقدة المفاوية مؤلمة أو ال عند 



:أهم الطرق التشخيصية لمعرفة أسباب انتباج العقد : التشخيص •

القصة السريرية و المرضية-أ•

( ( Echoاستخدام األمواج فوق الصوتية -ب•

(( Fine Needle Aspiration(فحص خلوي)الرشف باإلبرة الدقيقة -ت•

(( CT with injectionالتصوير الطبقي المحوري مع الحقن -ث•

.استئصال عقدة أو عدة عقد لتحري طبيعتها النسيجية-ج•





 Submandibularالتهاب الغدة حتت الفك
Sialadenitis 

اضطراب التهابي في الغدة تحت الفك :  التعريف•

.  العدوى , ونادرا الحصيات اللعابية, والرض: المسببات •



تفكري ناقد
ي متى يكون التهاب الغدة تحت الفك ثنائ•

الجانب ومتى يكون أحادي الجانب ؟



 Submandibularالتهاب الغدة حتت الفك
Sialadenitis 



 Submandibularالتهاب الغدة حتت الفك
Sialadenitis 



العنقي-داء الشعيات الفموي
Cervicofacial actinomycosis

انتان جرثومي مزمن أو حاد تسببه أنواع من الشعيات من الفلورا •
من الحاالت في % 55يحدث في , البلعومية الفموية المتعايشة

العنقية وباقي الحاالت في مناطق مختلفة من-المنطقة الفموية
.الجسم

رى غالبًا مايحدث بشكل تالي لقلع األسنان أو العمليات الجراحية األخ•
.أو غيرها من الرضوض الفكية

العامل الممرض األكثر شيوعًا هو الشعيات اإلسرائيلية •
"Actinomyces israelii."



العنقي-داء الشعيات الفموي
Cervicofacial actinomycosis

.انتباج صلب مسطح وصغير في الفم أو العنق أو الفك: سريريًا•

بات ثم يكبر االنتباج لتتشكل نواسير متعددة وجيوب تصريف يخرج منها مفرزات تشبه حبي•
.الكبريت تحوي العضويات الدقيقة المسببة لالنتان



العنقي-داء الشعيات الفموي
Cervicofacial actinomycosis



:المعادلة المفتاحية 
ناسور عنقي•

داء الفطر الشعاعي

يتمفرزات حبيبية تشبه الكبر•



-داء الشعيات الفموي•
الحظ القيح الذي:العنقي

يشبه بمظهره حبيبات 
الكبريت





:التشخيص التفريقي 

(يترافق مع سن متموت ) االنتان البكتيري الموضع -1•
استئصال كيس: قصة مرضية : ) الناسور الدرقي اللساني  -2•

(درقي لساني
: قصة مرضية : )Scrofulaالرقبيةسل العقد اللمفية -3•

(إصابة بمرض السل 



Tuberculosisالسل 

اآلفات واسعة الطيفولكن باعتباره من المظاهر  الفموية لمرض السل غير شائعة , 

.لاللتهاب الرئويتكون اآلفات الفموية عادة ثانوية 

.  يرافق آفات الفم  عادة تضخم العقد اللمفاوية في المنطقة

Scrofula : السلشكل خاص من تضخم العقد اللمفية العنقية المرافق لمرض هو,
.حيث نالحظ نواسير متعددة على جلد العنق وخروج قيح

ة عند وجود هكذا نواسير يجب أن يشمل التشخيص التفريقي االنتانات الجرثومي•
.بما فيها داء الشعيات



سل العقد اللمفية الرقبية



تضخم عدة عقد لمفاوية ناجم عن السل
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:المعادلة المفتاحية 
ناسور عنقي•

سل العقد اللمفية الرقبيةScrofula

تصلب عقد لمفية رقبية•

(مرض السل) قصة اصابة بعصيات كوخ •



Tuberculosisالسل 

ميراز تفاعل سلسلة البولي, فحص اآلفات الجلدية : التشخيص •
(PCR).

:التشخيص التفريقي •
.األورام اللمفاوية 1.
التهاب الغدة تحت الفك 2.
داء . .الشعيات 3



Tuberculosisالسل 

قد يحدث : مالحظة •
تكلس للعقد اللمفاوية 
لدى المرضى المصابين 

بالسل أو الذين سبق 
و يمكن إصابتهم به 

مالحظة هذا التكلس 
.شعاعيًا



Heerfordtمتالزمة 

و هو شكل نادر  و ( أو حمى الغدد العنبية النكفية)  Heerfordtمتالزمة : تعريف •
.  حاد من الساركويد

.اآللية المرضية غير معروفة و يفترض أنه يرتبط بعامل معدي•

لل و ش, التهاب عنبية العين , ضخامة للغدة النكفية مؤلمة ثنائية و ثابتة: سريريًا •
.و حمى, وجهي 

.كذلك تتضمن آفات عينية وشلل وجهي وغيرها•



:المعادلة المفتاحية 
ضخامة للغدة النكفية مؤلمة •

ثنائية و ثابتة

Heerfordt

التهاب عنبية العين•

و شلل وجهي 





Heerfordtمتالزمة 

:  التشخيص التفريقي•
Sjgrenسيجوغرينمتالزمة •

Mikuliczمتالزمة •



Heerfordtمتالزمة 

. في الغدد اللعابية الكبرىتورم 



Sjgrenمتالزمة سيجوغرين

.هو مرض مناعي مزمن  يصيب الغدد المفرزة: Sjgrenتعريف متالزمة •

مع عندما تترافق)البدئية و الثانوية  : تم التعرف على اثنين من أشكال المرض : المظاهر السريرية •
(.  إصابة األلياف الكوالجينية





Sjgrenمتالزمة سيجوغرين

.  سنة من العمر60و 40المرض يصيب النساء غالبا ما بين 

( ANA) فحص األنسجة , االختبارات المصلية , اختبار  األجسام المضادة : الفحوصات المخبرية •
.anti-SSA (Ro),SS-B (La) antibodiesاختبارات ,



:المعادلة المفتاحية 
لسان جاف مفصص 

سيجوغرينمتالزمة 

لسان جاف مفصص 

آفات عينية شديدة 



Sjgrenمتالزمة سيجوغرين

:   التشخيص التفريقي•

 Heerfordtمتالزمة -1•

Mikuliczمتالزمة  -2•

.أمراض الكوالجين-3•



Sjgrenمتالزمة سيجوغرين

تضخم ثنائي الجانب للغدة تحت الفك



Sjgrenمتالزمة سيجوغرين

آفات عينية شديدة في سياق 
متالزمة سيجوغرين



لسان جاف مفصص في سياق متالزمة 
سيجوغرين



Hodgkin Diseaseداء هودجكني

.هو مرض خبيث يصيب نظام الخاليا وحيدة النوى : تعريف مرض هودجكين•

.  اآللية المرضية غير معروفة•

أو تورم مؤلم ومستمر في العقد الليمفاوية العنقية أو فوق الترقوة: المظاهر السريرية •
غيرها من مجموعات العقد الليمفاوية ,وهي العالمة األكثر شيوعا

ابتة في المراحل المبكرة العقد اللمفاوية غالبا ما تكون قابلة للحركة , وبعد ذلك تصبح ث
.  على  األنسجة المحيطة بها 



Hodgkin Diseaseداء هودجكني



 Metastaticاللمفاويةالنقائل السرطانية يف الغدد 
Carcinoma in the Lymph Nodes 

النقائل من الساركويد الذي يصيب الفم شائعة نسبيا وتحدث هذه الظاهرة بشكل •
.رئيسي في العقد اللمفية العنقية , وعبر األوعية اللمفاوية

.  العقد تحت الفك  والعقد الوداجية هي األكثر تأثرا

.االنتقاالت ليست لينة , وعادة ما تكون صلبة , ثابتة, متورمة: سريريا •



شكرًا إلصغائكم


