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پیشگفتار

کتاب حاضر شامل دو بخش معرفی ضایعات دهانی و انواع روش های بیوپسی )نمونه برداری(، مراحل 
انجام، وسایل مورد نیاز، کاربرد ها و احتیاطات الزم در به کارگیری هر روش می باشد. بخش اول شامل 
آشنایی با دسته بندی ضایعات دهانی، ترمینولوژی مورد نیاز برای توصیف آن ها، مثال ها و تصاویری از 
نمونه های شایع تر آن هاست. بخش دوم به شیوه های متنوع بیوپسی یا نمونه برداری از ضایعات دهانی 
می پردازد. این بخش هم چنین شامل معرفی شیوه ی براش بیوپسی دهانی است که متد جدیدی برای 
نمونه برداری غیرتهاجمی از برخی ضایعات ناحیه ی دهان است. از آنجایی که رفرنس فارسی زبان مشخصی 
به خصوص در زمینه دندانپزشکی و دهانپزشکی در این زمینه وجود نداشت بر آن شدیم تا منبعی کامل را 
با بیانی ساده و روان گردآوری نماییم. بخش قابل توجهی از تصاویر و مطالب، حاصل ترجمه ی قسمت هایی 
از کتاب Manual of Minor Oral Surgery for General Dentists است که در انتها نیز به عنوان رفرنس 
آورده شده است و مابقی آن حاصل تالیف و گردآوری نویسندگان است. مطالعه این کتاب به متخصصین 
بیماری های دهان، فک و صورت، جراحان فک و صورت، پریودنتیست ها، رزیدنت های دندانپزشکی و 
دانشجویان دندانپزشکی عمومی عالقه مند توصیه می گردد و امیدواریم که این مطالب به دانش شما در 
زمینه مدیریت ضایعات دهانی بیافزاید. دانستن این مطالب برای دندان پزشکان عمومی که به کار بالینی 
مشغول می شوند بسیار مفید است چرا که تشخیص زودهنگام یا به موقع این ضایعات و مواجهه ی مناسب 
با آن ها از بسیاری خسارت های احتمالی برای بیماران و سیستم درمان در آینده جلوگیری خواهد کرد. 
اکثر مباحث این فصل توسط سرکار خانم دکتر نسترن صفری گردآوری و توسط اینجانب ویراستاری شده 
است. فصل آخر توسط سرکار خانم دکتر پگاه مسنن مظفری تدوین و ارائه شده است. تصاویر سایر فصول 

از آرشیو شخصی بنده و یا سایت های اینترنتی با دسترسی باز تامین شده است. 

با آرزوی بهترین ها 
دکتر مریم جلیلی صدرآباد



فصل 1

انواع ضایعات دهان، فک و صورت

انواع ضایعات دهان، فک و صورت    
ضایعات به طور کلی به 5 دسته شایع تقسیم می شوند:

ضایعات برجسته )اگزوفیتیک(: ضایعاتی که در صورت هر گونه رشد پاتولوژیکی ایجاد شده - 1
باشند. در نمای بالینی برجسته تر از بافت های اطراف بوده و ممکن است در بافت نرم مخاط دهان 

)ندول/mass/ Swelling( و یا در داخل استخوان فک باال یا پایین )expansion( ایجاد شوند.
2 - )ulcerative( ضایعاتی که در نمای بالینی شکل زخم :)ضایعات زخمی و تاولی )وزیکولوبولوز
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دارند یا تاول های برجسته که حاوی مایع شفاف با قطری کمتر از یک سانتی متر )وزیکول( و یا قطر 
بیشتر از یک سانتی متر )بول( بوده و یا حاوی چرک )پوستول( می باشند.

ضایعات سفید و قرمز: ضایعاتی که به شکل پرده ها یا لکه ها یا خطوط سفید یا قرمز یا مختلط در - 3
مخاط دهان دیده می شوند. این ضایعات معموال به شکل پالک /پاپول مشاهده می شوند.

ضایعات پیگمانته: ضایعاتی که هم سطح مخاط بوده اما به علت تغییر رنگ رخ داده، از بافت اطراف - 4
قابل تشخیص هستند. این ضایعات به رنگ قهوه ای،سیاه،ارغوانی و غیره قابل مشاهده می باشند. این 
ضایعات معموال به شکل ماکول/پچ و در مواردی که با خروج خون از رگ همراه باشند پتشی/پورپورا/ 

اکیموز دیده می شوند.
ضایعات سنترال: ضایعاتی که در داخل استخوان قرار گرفته اند و خود به سه دسته رادیولوسنت، - 5

رادیواپک و مختلط تقسیم می شوند و معموال بیسیک لیژن آنها در بالین expansion می باشد.

نمودار تنوعات آناتومیک نرمال دهان  

انواع زیرگروه های ضایعات دهان، فک و صورت

نمودار ضایعات برجسته ی حفره ی دهان  



11 فلص 1    انواع ضایعات دهان، فک و صورت       

نمودار طبقه بندی ضایعات اگزوفیتیک  
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نمودار طبقه بندی ضایعات پیگمانته  



13 فلص 1    انواع ضایعات دهان، فک و صورت       

نمودار طبقه بندی واکنش های سفید و قرمز  
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روی   شکل 1 پیگمانتاسیون فیزیولوژیک   پیگمانته  ماکول های   :smoker’s melanosis  2 شکل 
لثه ی چسبنده ی سمت چپ مندیبل

شکل 4 مالنومای بد خیم: نشان دهنده ی درگیری قدام   شکل 3 تتوی آمالگام  
کام سخت

باکال-   مخاط  روی  منتشر  سفید  نمای  لکوادم:   5 شکل 
سفیدی مخاط پس از کشیده شدن گونه ناپدید می شود.

شکل 6 کاندیدای سودوممبرانوس: پاپول های متعدد پاک   
شونده سفید روی کام نرم
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شکل 7 لیکن پالن دهانی: پالک سفید رتیکولر منتشر به همراه   
خطوط ویکهام در گونه راست

کراتوز اصطکاکی:پالک سفید مشخص غیر    شکل 8 
هموژن در ناحیه ریج بی دندانی سمت چپ مندیبل

نمودار طبقه بندی ضایعات سفید و قرمز   
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SCC

نمودار طبقه بندی انواع زخم ها  
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نمودار طبقه بندی ضایعات زخمی - تاولی   

شکل 9 سیالومتاپالزی نکروزشونده  
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شکل 10 ژنژیواستوماتیت هرپتیک حاد  

شکل 11 پمفیگوس ولگاریس: اروژن های متعدد روی مخاط   
باکال سمت چپ

شکل 12 زخم آفت مینور که دارای حاشیه ی اریتماتوز در   
اطراف خود است


