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متسق مع الورم هو كتلة شاذة من النسيج نموها مفرط أو غير 
النسيج الطبيعي المجاور

ة أو الورم قد يكون سليم أو خبيث مع وجود حاالت وسطية مثل األورام الكاذب•
الحاالت ما قبل السرطانية

وهذا األورام الخبيثة مكونة من خاليا اكتسبت القدرة على الغزو أو االجتياح•
الطريق الى األعضاء األخرى بالورميةالنقائل العطاءاألمر يترافق مع القابلية 

ة و أقل اضافة لذلك تبدي األورام الخبيثة نموا أكثر سرع, اللمفاوي أو الدموي 
قسامات تمايزا من األورام السليمة األمر الذي ينعكس نسيجيا بازدياد معدل االن

وتعدد األشكال الخلوية والنووية وكثرة االنقسامات الشاذةالفتيلية



األورام البشروية السليمة



seborrhoeicالتقران الزهمي   keratosis

رويةهو ورم سليم مصطبغ غالبا ينشأ عند الكهول ويتكون من تقرانات بش•

حة تظهر آفاته بشكل حطاطات مسطحة بارزة قليال و ذات حدود واض: سريريا•
د السوي لونها أحمر لحمي أو أصفر فاتح وتبدو نافرة من جراء التقاطع مع الجل

المثيةراناتالتقكما في الثآليل المسطحة وفي المراحل الالحقة تتوسع وتتضخم 
ة المظهر ومتشققحليموميةسم أو أكثر وتبدو عندئذ 1حتى يصل قطرها الى 

تهاب بلون بني أو أسود ضارب للرمادي يكون ملمسها دهني وال يصاحبها أي ال
وتنشأ دوما على جلد طبيعي

تقراناتفرط تنسج بشروي مع : نسيجيا •

الخبيثالمالنوممن المهم تفريقه عن •



المعالجة•

ويمكن بالتجريف أو بالكشط مع الصعق الكهربائيالمثيةالتقراناتتعالج •
ازالتها ايضا بتطبيق اآلزوت السائل











اآلفات البشروية ما قبل السرطانية 
premalignant epidermal lesions



التقراناتوتشمل التقرانات: ما قبل السرطانيةالبشرويةأهم اآلفات •
و,لسافعاالمسامي المنتشر السطحي التقران,الزرنيخيةالتقرانات,الضيائية
داء , لجلدياالقرن,القطرانيةالتقرانات,المؤينةبعد التعرض لألشعة التقرانات

الطالوة,ة على المناطق التناسليالبوفنانيالحطاطي الداء,كيراتاحمرية, بوفن



Actinic keratosisالضيائي التقران

ق جلدهم لدى األشخاص ذوي الجلد الفاتح الذين يحترالضيائيةالتقراناتتحدث •
ات وأكثر ما يصاب بهذه اآلف. بسهولة بتأثير الشمس ولكن نادرا ما يصطبغ

االشخاص الذين يتعرضون للشمس لفترات طويلة كالمزارعين والبحارة 

لشمس الضيائي بشكل رئيسي على السطوح الجلدية المعرضة لالتقرانيظهر •
خاصة الوجه واألذنين و ظهر اليدين والساعدين أو أي جزء من الجسم معرض 

أو ليةثؤلويبدو بشكل آفات متعددة مسطحة أو مرتفعة عن سطح الجلد , للشمس
يغطى سطحها عادة بوسوف عالقة قد تزول هذه , أو بلون الجلدمحمرة,متقرنة

هور من القشور والوسوف تلقائيا أو يقتلعها المريض لكنها سرعان ما تعود للظ
نوات وأحيانا بطيء وقد تحدث االستحالة الخبيثة بعد سالسافعالتقرانسير ,  جديد

ث عقود و ذلك نتيجة التكاثر والغزو الداخلي للخاليا الشاذة وهذا يؤدي لحدو
بشكل تام حالما يوضع التشخيص ينبغي العالج: المعالجةالخاليا  وسفيةسرطانة

..البودوفيللين,الجراحة , التخثير الكهربائي ,الكي البارد : وطرق العالج





Leukoplakiaالطلوان 

خارجي يحدث الطلوان على مخاطية حقيقية أو انتقالية وينشأ بسبب تخريش•
..(تدخين, أسنان )المنشأ ناجم عن عوامل فيزيائية أو كيميائية 

لناحية تحدث اآلفة بشكل مفرد عادة و أكثر المناطق اصابة في زاوية الفم هي ا•
ابة ان تحدث االصويمكن,المخاطيةخلف زاوية الفم والمناطق الجانبية من هذه 

. على المخاطية االنتقالية خاصة الشفتين والمخاطية التناسلية

بدو حيث ي,بتسمك ابيض اللون على ظهارة االغشية المخاطيةيتظاهر الطلوان•
تحم بشكل لطخات سطحية لبنية المظهر وذات اشكال واحجام مختلفة وقد تل

لتشكل سطوحا منتشرة 

اولة اقتالعها تكون القشرة البيضاء التي تغطيه ملتصقة بالمخاطية تحتها وان مح•
تؤدي الى النزف



ةيشاهد الطلوان عند الرجال فوق األربعين بشكل عام وسيره مزمن للغاي•

ياالخالوسفيةسرطانةوالطلوان هو مقدمة للسرطان ويمكن ان يترقى الى •

:المعالجة•

المفضل هو االستئصال الجراحي مع هامش أمان ويوصى بالجراحة القرية•
أيضا







  Epidermal Melanocyticالبشرويةالمالنينةالخاليا وحمات
Naevi

Café au lait)بقع القهوة بحليب • spot ) هي بقع جلدية مدورة أو بيضاوية
ود اكثر لونها متجانس بلون القهوة بحليب وهي غير شاذة وغير ضارة يشير وج

بقع منها الى االصابة بالداء الليفي العصبي5من 





Lentigoالشامة البسيطة  simplex

التصبغملم مفرطة 3-5صغيرة قطرها  , هي اندفاعات بقعية واضحة الحدود •
لوغ متجانسة ذات لون بني داكن تتكاثر هذه البقع خالل سن الطفولة أو الب

ون داء الشامات عندما يكمصطلعوتتزايد أحيانا على شكل هجمات ويستخدم 
اآلفات ال عالقة لها بضوء الشمس. عدد اآلفات كبيرا 





Dysplastic naevusالوحمة مختلة التنسج 

هي عبارة عن وحمة وحمية الخاليا النموذجية مكتسبة تظهر عادة بعد سن •
لى البلوغ أو بدء الشباب لها ميزات عيانية ومجهرية محددة ونسبة تحولها ا

قد نكون وحيدة او متعددة. ميالنوم خبيث عالية

ملم5الجة باستئصال هذه االفات وخاصة اذا تجاوز قطرها عالم•





من المهم اال يحصل خطا في تشخيص :  والمالنوموحمية الخاليا لوحماتا•
خبيثميالنوممن عدم وجود التاكدومن المهم , وحمية الخاليا الوحمات

خبيثميالنومهي االكثر تحوال الى التنسجالمختلة الوحمات•

:يهللوحماتالمظاهر السريرية التي تدعو لالشتباه بالتحوالت الخبيثة •

زيادة كثافة الصباغ وخصوصا عند وجود التباين في هذه الكثافة•

حول الوحمةصباغيةتشكل هالة •

حكة أو كثرة حدوث تفاعالت التهابية في الوحمة وحدوث التآكل او النزف أو ال•
بشكل متكررالوحماتالتقرح في 

خبيثميالنوموجود قصة عائلية لحدوث •


