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dysplasiaعسر التصنع 
تصبغ مع وجود انقسامات تبدو الخاليا مختلفة في الشكل و الحجم و النواة  كبيرة و زائدة الحيثرئيسيبشكلالظهاراتفييشاهدوالتكاثرفياضطرابإلىيشير

.نظاميالخلوي الالتطبقمع غياب ( الطبقات السطحية من الظهارة بالجلد ) أكثر من الحالة الطبيعية و في أماكن ال توجد فيها عادة في الحالة الطبيعية 
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FIBROMAالورم الليفي 

نع ليفي موضع أو ورم ليفي و لذلك تسمى فرط تصتفاعليةارتكاسيةعن تكاثر موضعي للنسيج الليفي الكوالجيني كاستجابة لتهييج نسيجي أي هي ذات طبيعة عبارة

األطراف الجانبية للسان, يصادف في المناطق المعرضة للرض على طول خط العض. تهيجي

شكل عقيدة  بمظهر عياني لورم ليفي ينشأ على الحافة الوحشية للسان حيث تظهر 

دائرية ذات سطح أملس ناعم
ضوئي  حيث مقطع نسيجي في ورم ليفي يظهر بالتقريب الصغير بالمجهر ال

ة و يظهر النسيج الضام المتشكل كعقيدة تحت مخاطية  ذات حدود واضح

ات و مسطحة مع اختفاء الحليممترققةتبدو الظهارة المغطية , منفصلة

.جزئيا  



ورم ليفي بالتكبير يتألف من تكاثر خاليا مصورات الليف و اوعية دموية صغيرة وسط حزم كثيفة من ألياف الكوالجين



squamous papillomaحرشفي الخاليا الحليميالورم 
مترافق مع للظهارة الحرشفية المطبقة مع تقرنسليمتكاثرعنعبارةالفمويالتجويففيالحليميالورم

HPVالبشري الحليميمحاور من نسيج ضام وعائي سببه اإلصابة بالفيروس 

:عيانيا  

ام هشة القوثؤلوليةبارزة عمعبارة

ذات لون أبيض او رمادي ذات سطح 

طي خارجي حبيبي أو حليمي أو قنبي

الشكل 



مقطع نسيجي في الروم

الحليمي

حيث يظهر بالتكبير 

الصغير عبارة عن 

نامية حليميةتشكالت 

حرشقيةمبطنة ببشرة 

مطبقة مفرطة التصنع 
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م طبقة البشرة الحرشفية في تجويف الفم باستخدام التكبير األعلى حيث تبدو إحدى الحليمات الورمية و تتألف من لب ليقي وعائي الذي يدعالحليميالورم 

المطبقة حيث تبدو الخاليا على طبقات عديدة و ذات بنية نظامية 



في  HPVسيروالمصابة بفياتشاهد عادة الخال

ى الطبقة الشوكية  التي تظهر فيها عالمة تسم
Koilocytosis تينكرومابنواة تحوي تتميزالتي

نيرة من بمنطمةمتكثف غامق اللون محاطة 

السيتوبالسما


