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خاصة بيضاء كروية و مدورة تصيب الوجه و, هي كيسات بقدر رأس الدبوس : الدخينات1.
حتوي وت, ليس لها اتصال او انفتاح على سطح الجلد , منطقة الصدغين و حول العينين 

تح الكيسة   تعالج بف. التحتوي على جراثيم و غير معرضة لاللتهاب , مادة بيضاء متقرنة 
.و عصر محتوياتها 







:  الكيسات البشروية . 2

ة متوتر, و مرنة , هي عقيدات غير مؤلمة ذات شكل نصف كروي و بارزة
تصيب ,ت يتراوح قطرها بين عدة ميليميترات و عدة سنتيمترا, بلون الجلد 

ائية اي ناحية من الجلد حيث يوجد جريبات الغدد الزهمية و االشعار االنته
اثري في قمع تبدأ الكيسات البشروية من فرط تقرن احتباسي تك, أو الزغبية 
لج تعا, يزداد حجمها مع الزمن و تتعرض للنخر و االلتهاب , الجريبات 

.محيطباستئصال جدار الكيسة بالتسليخ الكليل عن النسيج الضام ال







ة وتدعى أيضا القيلة المخاطية و هي كيسة احتباسية لغدد لعابية متمزق: الكيسة المخاطية . 1
كل تبدو بش. تنشأنتيجة العض على الغشاء المخاطي و تمزق القنوات المفرغة للغدد اللعابية 

لية وتتوضع على الشفة السف, تتطور خالل زمن قصير , عقيدة متميزة و مجسوسة بشكل جيد 
.تعالج باالستئصال الجراحي . غالبا و بشكل اندر على الشفة العليا أو مخاطية الخد 







األورام الظهارية الخبيثة 



األورام الظهارية الخبيثة 

.أهمها الورم القاعدي الخاليا و الورم شائك الخاليا و الميالنوم الخبيث 







شرة يتألف من خاليا شبيهة بتلك الموجودة في الطبقة القاعدية للب, هو ورم خبيث نادر النقائل 
. و ملحقاتها 

هو أشيع االورام الجلدية BCCالسرطان قاعدي الخاليا و يرمز له ب : الحدوث و الوبائيات 
الخبيثة 



يبدو الورم أول ظهوره علة شكل ارتفاع صغير في : المالمح السريرية 
و يدعى , الجلد يغطى بجلد رقيق تبدو من خالله األوعية الدموية المتوسعة 

يمكن مشاهدة نمشات صغيرة محيطة بهذا االرتفاع اذا , هذا الشكل باللؤلؤة 
. نظرنا بالعدسة المكبرة 



.  المرو هناك نموذج القرحة القارضة التي تحوي حافة قاسية و قاعدة كذلك ا
يوعا أن يبدأ ظهور القرحة في حاالت قليلة على شكل عقيدة ولكن األكثر ش

مة عنه اذا ترك الورم و القرحة الناج. يكون البدء على شكل تاكل أو تسحج 
ا اذا دون عالج  فقد ينتشر الى العمق  و يحدث تخريبا شديدا و خصوص

ى و قد يصل ال, توضع في المنطقة حول العين أو قرب االنف او االذن 
عظام الوجه و عظام الجمجمة



سم على الرأس و العنق مع تفضيل استثنائي للقBCCتنشأ أغلبية حاالت 
قريبا النمط القشيعي يحدث بشكل حصري ت, المتوسط العلوي من الوجه 

.  على الوجه 



النموذجية  هو االمتداد المحيطي ببطءBCCسير ال 





التخثير , التجريف , الجراحة : أهم العالجات المستعملة :. المعالجة 
,  ة الجراحة المجهري, العالج باألشعة المؤينة , الكي البارد , الكهربائي 

.  الجراحة بالمقاطع المجمدة 









: السرطانة شائكة الخاليا 

البشرويةالمتقرنةهو ورم خبيث ينشأ على حساب الخلية : التعريف 

,  الزهري يبومالحب: المزمنة ذات السير المديد مثل للحبيبوماتيعتبر من المضاعفات الشائعة 
.  ندبات الحروق و غيرها , القرحات المزمنة , الذأب الحمامي , الجذام , السفلس 













: مديد مثل يعتبر من المضاعفات الشائعة للحبيبومات المزمنة ذات السير ال
,  ة القرحات المزمن, الذأب الحمامي , الجذام , السفلس , الحبيبوم الزهري 

.  ندبات الحروق و غيرها 



على اذ غالبا ما نجد مكان ظهوره عالمات تدل, على مناطق جلدية سليمة عادة الينمو: المالمح السريرية 
, بيعي عدم انتظام الصباغ الجلدي الط, فرط تقرن في البشرة , مران شمسي في األدمة , أذية ضيائية 

ث هي القساوة أول داللة سريرية على الخب. توسع الشعيرات الدموية أو تقران أبيض و تشققات على الشفة 
مس فتشاهد ناكسة و تنزف بسهولة أكثر أماكن الجسم اصابة هي األكثر تعرضا للش, أو قرحة غير شافية 

فلية و االصابة بكثرة على ظهر اليدين و الساعدين و على النصف العلوي من الوجه و على الشفة الس
صيوان االذن







ضال كما أن العالج الشعاعي يكون مف. الجراحة هي الخيار األفضل :العالج 
الكبيرة جدافي االفات 


