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 اآلفات الصباغية 

 المطلوب :

 classificationالتصنيف  

 تصنف التصبغات في المخاطية الفموية تبعاً لـ: 

  خارجي  -المنشأ : داخلي 
  ورم -عقيدة   –وحمة    –حطاطة   –الشكل السريري: بقعة 
  رمادية أو سوداء –بنية   –لونها: زرقاء 
  خبيث  –انذارها: سليم . 

 لون الجلد

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

  .االلتهابات: عدة أمراض جلديـة بعد الشفـاء تخلف فرط تصبغ 
  دات، المينوسكلين ، مستحضرات التجميل تحتوي على بعض األدوية: السلفونامي

 السواغات مثل زيت اللوز وغيره قد تسبب فرط تصبغ. 
  التصبغ الفيزيولوجي: يحدث دبغ الجلد بسبب التعرض لألشعة فوق البنفسجية والكلف

 في بعض حاالت الحمل.

 يعتمد لون الجلد على  

 عوامل أخرى مثل: 

 

 الخاليا الصباغية وتصنيع الصباغ.عوامل مؤثرة على  
 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. 

 تكاثر في الخاليا الصباغية . تحدث نتيجة 
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 الوحمة الوصلية: تكاثر الخاليا فقط على مستوى الغشاء القاعدي. 

الوحمة المركبة: تأخذ  شكل مقبب وتمتد لتشمل األدمة باالضافة الى الغشاء  
 .القاعدي

 

 المعادلة المفتاحية 

 آفة صباغية 

 . سم 1حجمها أكثر من 

 blue nevusالوحمة الزرقاء 

مما يعطيها لون أزرق بسبب  تحدث نتيجة تكاثر في الخاليا الصباغية في األدمة  
 وحمة ياداسون تيشه.  –عمقها  

 المعادلة المفتاحية :

 افة صباغية 

 سم  1حجمها أكثر من 

 لونها أزرق 

 halo NEVUSوحمة الهالة 

ى مايبدو و هي عبارة عن وحمة خلوية مصطبغة بحواف شاحبة تشبه الهالة محيطة بها , و عل
 فإن منظر الهالة ينجم عن تدمير الخاليا الوحمية من قبل الجهاز المناعي .

 حيث تهاجم الخاليا المناعية لسبب غير معروف الخاليا الوحمية المحيطية.

 

 

 

 المعادلة المفتاحية 

  وحمة خلوية مصطبغة 
  محيطها شاحب نتيجة التدمير المناعي 

 Nevus of Otaوحمة أوتا 

وحمة أوتا أو كثرة الخاليا الميالنية الجلدي العيني , هو اضطراب متعلق بالورم العابي  للخاليا  

 الميالنية و الذي يصيب بالدرجة األولى جلد الوجه و العينين , و األغشية المخاطية . 

ثالثي  بشكل مميز , اآلفات تتبع انتشار الفرعين األول )العيني( و الثاني )الفكي العلوي( للعصب 

 .   التوائم

 المظاهر السريرية : 
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مم  1األفات الجلدية تتظاهر على شكل بقع بنية أو سوداء عديدة مبرقشة تختلف بالحجم من 

 لبضع ملمترات .

األفات الفموية تتظاهر على شكل نقط أو رقعات زرقاء أو بلون أسود مزرق .والتي تتضمن 
 عادة الحنك والمخاطية الخدية .

  ة في نفس الجهة يعتبر عالمة شائعة .فرط تضبغ الصلب 

 بينما إصابة القرنية والقزحية والقاع والشبكية فهي نادرة . 

  70االضطراب يظهر عادة في الطفولة المبكرة قبل السنة األولى من العمر وعند البلوغ . حوالي 

 % من الحاالت هي للنساء . 80 –

 االستحالة الخبيثة لهذه الوحمة نادرة جداً .

 الفموية : نقط أو زرقاء 

 جلد الوجه والعينين 

 الجلدية : بقع بنية مبرقشة 

 من ثالثئ التوائم  2و 1فرع 

 فرط تصبغ الصلبة العينية بنفس الجهة يعتبر عالمة شائعة جداً 

 .إصابة النساء أكثر

 المعادلة المفتاحية :

 وحمة خلوية 

 .مسار العصب ثالثي التوائم العيني والفكي العلوي

 

 Amalgam tattooوشم األملغم 

 التعريف: تعتبر رواسب الملغم )وشم األملغم( إحدى اإلضطرابات الفموية الشائعة. 

 األسباب: اندخال األملغم السني في الغشاء المخاطي للفم. 

 المظاهر السريرية : 

تتظاهر الحالة بمنطقة مسطحة منتشرة محددة بوضوح أو غير منتظمة مع تلون أسود  
 حجام مختلفة .مزرق بأ

 المواقع األكثر إصابة : هي اللثة و المخاطية السنخية و المخاطية الخدية .

 . كعالج : ال تتطلب أي عالج

 تفكير ناقد : مالرابط ؟

 مالرابط بين  : وشم األملغم و هذه المنطقة من القواطع العلوية ؟ 

 المعادلة المفتاحية :
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 منطقة مصطبغة  

 .ترميم أملغم (قصة مرضية ) وجود 

 الترسبات المعدنية الثقيلة 

Heavy_Metal deposition 

 التعريف و  األسباب: 

تعتبر الترسبات المعدنية الثقيلة حالة نادرة ، و يرجع سببها إلى تناول الطعام  
الحاوي على أو التعرض إلى عنصر البزموت و عناصر الرصاص و الفضة و  

الثقيلة ) خاصة العاملين في مجال الصناعات الكيميائية الزئبق و غيرها من المعادن 
 و المعدنية و غيرها(.

يتميز بظهور خط أزرق اللون على طول اللثة، أو مناطق مشابهة ضمن الحليمات  
 اللثوية .

 نادراً ما يظهر تلون أسود مائل للون األزرق )فضة(.

 ال تتطلب أي عالج .  

 المعادلة المفتاحية :

 افة صباغية  

 صة مرضية ق
 ) المهنة أو العمل ( 

 التصبغ الفيزيولوجي 

 االصطباغ الفيزيولوجي هو األكثر شيوعاً.

 ازدياد انتاج وترسيب الميالنين في المخاطية الفموية .

 قديكون وجوده فيزيولوجياً عادة وخاصة في األشخاص ذوي البشرة السمراء .

 االصطباغ متعدد البؤر/ المنتشر .

 حيان في اللثة. يحدث في معظم األ 

 المعالجة هي قطع اللثة والمعالجة الليزرية . 

  تأثيرات المعالجة : أنها مؤقتة ويمكن أن يتجدد في النهاية. 

هذا النوع من التصبغ دائم ومتناظر ويتظاهر سريرياً بمناطق بنية وسوداء  العرضية مختلفة  
 األحجام .

 المخاطية الخدية والحنك والشفتين .اللثة هي األكثر إصابة يليها 

 التصبغ يكون واضح في مناطق الضغط واالحتكاك ويصبح اللون أشد مع التقدم بالعمر.

 المعادلة المفتاحية : 
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   افة صباغية 
   منتشر 

  لون الجلد 

 lentigoالنمش 

فعالية  يمكن تصنيفه على أنه فرط تصنع قيتاميني جلدي لسبب غير معروف , يحدث فيه  زيادة 
 ترسب الميالنين في الجلد بدون زيادة عدد الخاليا الصباغية.

 يمكن أن يظهر على أي منطقة من الجلد في أي عمر ,اآلفات داخل الفموية نادرة . 

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

 السفلية. 

 ليم. ذات تطور س 

  تاحية :المعادلة المف

 آفة صباغية  

 سم  1اقل من 

 ACTINIC LENTIGOالنمش الضيائي 

 

, أو   LIVER SPOT, أو بقعة الجيل  AGE SPOT, أو بقعة العمر  LENTIGO SOLARISو كذلك يدعى النمش الشمسي 

 . SENILE LENTIGOالنمش الشيخي  

% من  90( , تتواجد لدى أكثر من  UVالبنفسجية ) هو بقعة بنية سليمة تنجم عن تعرض الجلد المزمن لألشعة فوق 

 عاماً , و نادراً ماتشاهد قبل عمر األربعين.  70األشخاص فوق ال 

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

Actinic Lentigo 

Age Spot 

Senile Lentigo 

Lentigo Solaris 

Liver spot 
 

 المعادلة المفتاحية : 

 نمش 

 قصة مرضية ) تعرض للشمس (

 أعمار متقدمة 

 MELASMAالكلف 

تصبغ مكتسب بلون بني فاتح أو غامق, أكثر ماتحدث على المناطق المعرضة للشمس )غالباً 
 على الوجه(.
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 MASKعادةً ماتكون الحالة مرتبطة بالحمل ولذلك تدعى في كثير من الحاالت بقناع الحمل )
OF PREGNANCY   ) 

وكذلك فإن تعاطي اإلستروجين أو البروجسترون سواء ضمن أدوية منع الحمل أو في سياق  
 المعالجة الهرمونية قد يسبب حدوث الكلف كذلك.

 وهناك حاالت مجهولة السبب. 

 التصبغ متناظر 

 التصبغ عادة مرتبط بالحمل 

 ترون التصبغ قد يتضمن معالجة هرمونية باألستروجين أو البروجس

الحالة شائعة لدى النساء الشابات خاصةً ذوات الجلد ذو اللون البني أو األسود وبالتالي فهي  
 شائعة في بلدان آسيا وفي الشرق األوسط والهند وغيرها.

 عادةً مايكون التصبغ متناظر والتشخيص يوضع من الفحص السريري والقصة المرضية.

 المعادلة المفتاحية : 

 افة صباغية 
 رة متناظ

 قصة مرضية) حمل (

 التعرض ألشعة الشمس 

  SEBORRHEIC KERATOSISالتقرن الدهني  

و هي حالة جلدية شائعة جداً لدى األشخاص المعمرين و تتمثل بتكاثر سليم مكتسب للخاليا  

 القاعدية للبشرة الجلدية.

للعوامل  السبب غير معروف على الرغم من وجود دور للتعرض ألشعة الشمس و كذلك 
 الوراثية.

سريرياً : يبدأ التقرن الدهني بالظهور على الوجه و الجذع و األطراف خالل العقد الرابع 
 من العمر, و تصبح منتشرة أكثر مع التقدم بالعمر. 

اآلفات عادة متعددة و تبدأ على شكل بقع صغيرة بنية ال تميز سريرياً عن النمش  

 ضخم و االرتفاع عن الجلد.الضيائي , و لكن تبدأ تدريجياً بالت

 المعادلة المفتاحية : 

 .افة صباغية 

 .اعمار متقدمة 

 .مرتفعة على الجلد

 الداء الجلدي الحطاطي األسود

% من ذوي البشرة السمراء ,  30و هو شكل خاص للتقرن الدهني , يحدث لدى تقريباً 

 وينتقل عادة بمورثة جسمية سائدة . 
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ملم بالقطر( ذات لون بني   2-1حطاطات متعددة صغيرة )تظهر الحالة عادة على شكل 

 غامق أو أسود و تكون منتشرة عادة على المنطقة الوجنية و حول الحجاجية. 
 

 المعادلة المفتاحية :

 

 تقرن دهني 

 عرق أسود 

 مالن المدخنين 

  Smoker's melano 

  السفلي، المخاطية  تملن منتشر يصيب الفك العلوي الوجهي األمامي واللثة في الفك
 الدهليزية، اللسان الوحشي، الحنك وأسفل الفم. 

  .مناطق االصطباغ بنية اللون، مسطحة غير منتظمة 
  .إنتاج الميالنين يُحفز عن طريق منتجات التبغ 
  حرارة الدخان يمكن أن تحث على االصطباغ 

 المعادلة المفتاحية :

 افة صباغية  

 قصة مرضية ) تدخين (

 . الموقع

 قاعدي الخاليا  السرطان

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

و هو سرطان بشروي اجتياحي موضعي ينمو ببطء , ينشأ على حساب طبقة الخاليا 
 القاعدية للجلد. 

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

ة التعرض المزمن و لفترات طويلة لألشعة فوق  يحدث السرطان بشكل أساسي نتيج
 .البنفسجية

 

 المعادلة المفتاحية :

 افة صباغية  

 اللون غير منتظم ..... ( – عالمات خباثة ) حدود غير منتظمة 

   -نادراً مايعطي نقائل  –التشفى 
 . مظهر فوهة البركان  
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 الميالنوما ) الورم القيتاميني الخبيث( 

Malignant Melanoma 

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

قد يظهر في أي مكان من الجلد أو المخاطية الفموية , و اآلفات المخاطية تكون أشد  
 خباثة و أسوأ إنذارا. 

 و يعتبر التعرض لألشعة فوق البنفسجية من العوامل المسببة. 

 سريرية: أشكال  4له 

 الميالنوما السطحية المنتشرة.  – 1

 الميالنوما العقيدية.  – 2

 الميالنوما النمشية.  – 3

 الميالنوما النمشية لألطراف.  – 4

 العالج :  

  . قياس مجهري لعمق االجتياح ضروري لتحديد اإلنذار و العالج 
 حتى   اآلفات الفموية يتم إجراء استئصال جراحي لها, مع هاش من النسج السليمة

 سم.  1سم و بعض الدراسات أشارت إلى هامش من النسج السليمة بمقدار  0,5

  .بعض الحاالت تتطلب إجراء تجريف للغدد اللمفية 

 المعادلة المفتاحية :

  افة صباغية 
    تبرقش لوني 
  حجمها صغير 

 أشهر(. 3نقائل بعد –) لسرعة االنتقال تعطي نقائل  

 باألدوية فرط التصبغ المحرض 

 . قد يحدث فرط تصبغ منتشر على الجلد أو المخاطيات كتأثير جانبي لبعض األدوية 
 "مركبات الـACTH  .تسبب تصبغ معمم وتبقي بدون تغيير مدى الحياة ." 

 و هنا تعتبر القصة المرضية أساسية للتشخيص . 
 و فيما يلي قائمة باألدوية التي تسبب تصبغات جلدية مخاطية : 

Amiodarone ْضِطرابات النَّْظِم القَْلبِي(  : أميودارون )َدواٌء ِلُمعالََجِة ا 

Bleomycin . )بليوميسين )مضاد لألورام : 

Chloroquine  . كلوروكين: 

Chlorpromazine  .)كلُوربُرومازين )َدواٌء ُمضاٌد ِللقَيِء َوُمَهد ِىء: 

Gold  . الذهب : 

Hydroxychloroquine وروكوين .: هيدروكسي كل 

Hydroxyurea )هيدروكسي يوريا )دواء مضاد لألورام : . 
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 المعادلة المفتاحية :

 افة صباغية   ❖
 . قصة مرضية ) تناول  أدوية معينة ( ❖

 التصبغات الجلدية المخاطية كتظاهر لألمراض الجهازية

( و التي تاُلحظ في األمراض café-au-laitبقع القهوة بحليب  : ) 

 التالية : 

  داء األورام الليفية العصبيةNeurofibromatosis 

 ليكتينستاين  -متالزمة جافهJaffe-Lichtenstein syndrome 

  أولبرايت  –متالزمة ماكيونMcCune-Albright syndrome 

  متالزمة بويتز جيغرز.Peutz-Jeghers Syndrome 

 

 داء األورام الليفية العصبية

 داء فون ريكلينغهاوزن 

 ي ينتقل بصفة جسمية مسيطرة . هو مرض وراث

و يقسم إلى داء األورام الليفية العصبية المركزي ) داء فون ريكلينغهاوزن( و داء  
 األورام الليفية العصبية المحيطي . 

يحدث فيه أورام ليفية عصبية على طول مسير األعصاب وأورام بالجهاز العصبي 
 المركزي . 

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

 المعادلة المفتاحية :

 بقع قهوة بحليب  

 أورام ليفية عصبية على طول مسار العصب 

 تناذر بوتز ـ جيغرز

Peutz - Jegher's syndrome 

 المظاهر في األغشية المخاطية 
 - 1بقع غير منتظمة دائرية أو بيضوية مصطبغة باللون البني وغالبا باألسود، بقطر 

 ملم تتوزع بشكل غير منتظم فوق مخاطية الفم، اللثة والشفتين خاصة السفلي.   5

المرجالت المعوية قد تسبب نوبات متكررة من األلم البطني الماغص، اإلقياء   
 ي. واإلنفالت المعوي.خباثات ونزف مستقيم

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

 وتتركز حول األنف والفم. 

 بويتز جويغرز : مرجالت معوية تسبب إقياء وإنفالت مستقيمي. 
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 المعادلة المفتاحية :

 نمش صباغي  

 بقع قهوة بحليب  

 مرجالت معوية 

 تناذر ألبرايت 

Albright's syndrome 

   .يحدث فقط عند اإلناث 
 .وجود عدة لطاخات )بقع( بلون القهوة بحليب على الجذع واألطراف 
  .وتصبغات في المخاطية الفموية 

 

 

 المعادلة المفتاحية :

  تصبغات  على الجذع واألطراف 

 18نساء فقط تحت ال 

  اضطرابات هيكلية 
  بقع قهوة بحليب 

 B12عوز فيتامين 

مع تظاهرات جهازية متعددة, بما فيها فقر الدم ضخم   B12يترافق عوز فيتامين 

 الكريات, أعراض وعالمات عصبية. 

وفي حاالت نادرة قد يترافق مع تصبغات منتشرة مخاطية جلدية تشمل الحفرة  
 الفموية. 

 تصبغات ناتجة عن اعتالل الغدد الصم

  

 Addison's diseaseداء أديسون  

 الكظر قصور قشر 

يتصف داء أديسون بتصبغ منتشر على المناطق المعرضة للشمس والسطوح  
العاطفة وأماكن الضغط أو االحتكاك واألغشية المخاطية بسبب زيادة إفراز  

 الهرمونات الجائلة الصباغية من الغدة النخامية . 

 هبوط في الضغط الشرياني وانخفاض في سكر الدم. 

 تصبغات فموية 
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 انخفاض سكر الدم 

 هيوط في الضغط الشرياني

 قصور قشر الكظر 

 المعادلة المفتاحية :

 تصبغات 

 شعر لون غامق 

 قصور قشر الكظر 

 خطوط أظافر عمودية 

 . هبوط ضغط وسكر الدم

 تناذر كوشينغ: 

 

  زيادة في نشاط قشر الكظر 
  .التعرض الطويل للكورتيكوستيرويدات داخلية أو خارجية المنشأ 
  بالـ "الوجوه البدرية". اكتساب الوزن، ويتميز 
  .االصطباغ المخاطي الجلدي المنتشر 

 المعادلة المفتاحية :

 وجوه بدرية )قمرية ( 

 زيادة نشاط قشر الكظر  

 ارتفاع الضغط  –زيادة الوزن   

 اصطباغ مخاطي جلدي منتشر  

 هونزيكر: –تصبغ لوجييه 

 والدهليزية. فرط تصبغ نسج المخاطية الفموية وتشمل المخاطية الشفوية   
 تصبغ السطوح المريئية، التناسلية ومخاطية الملتحمة والسطوح الطرفية.  ❖
 شمول الظفر بشكل أتالم مفرط الميالنين الطوالني، بدون دليل على التغير الحثلي.  ❖

 المعادلة المفتاحية :

 إصابة عينية )مخاطية الملتحمة (  ❖
 تثلم ميالنين طوالني على األظافر  ❖

 اغية مع تظاهر على األظافر: ملحوظة األفات الصب

 األمراض التي تترافق بإصابة األظافر :  
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 داء أديسون : ) األظافر تبدي تصبغات متعددة وخطوط مصطبغة عمودية (. 

 .   تصبغ لوجييه هونزيكر : شمول الظفر بشكل أثالم مفرط الميالنين الطوالني

 

 األمراض التي تترافق بإصابة عينية :   

 داء فون ريغلنهاوزن  

 ) شذوذ في تصبغ القزحية (  

 تصبغ لوجييه هونزيكر ) مخاطية الملتحمة  ( 

 وحمة أوتا ) في نفس جهة التصبغ الظاهر على جلد الوجه تصبغ الصلبة (
 

 الكلمات المحورية للصباغية :
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