


تقدمي األمني العام
ملركز تعريب العلوم الصحية

لألطالس يف الطـب والعلوم الصحية أهمية خاصة، من حيث أنـها تعرض التشخيص بصورة مرئية
ميكن التعـرف عليها بـسهولـة، وتزداد أهميـة األطالس حـينما تـزود بالـشروح املالئمـة التي تعني الـطالب
والطبيب املمارس على التعرف على األسباب املستبطنة للحاالت املشروحة يف األطلس وتفريقها عن اآلفات

املشابهة لها.
ومن هذا املـنطلق، كان حرصـنا يف مركز تعـريب العلوم الصحـية على إصدار هـذا األطلس الفريد
من نوعه يف تخصـص طب الفم واألسنان، والـذي ال يقتصر علـى كونه مجمـوعة من الصـور التي حتتوي
علـى تعليق قصير يضم التـشخيص والتشخيص التفـريقي للحالة، بل هو كتـاب دراسي متكامل يضم بني
دفتيه األسـاس النظـري ألمراض الفم واألسنـان، مع توضـيح أهم احلاالت التـي تقابل طبـيب األسنان يف
صورة صور فـوتوغرافـية ملونـة عالية الـوضوح، بذل املـؤلفون جهداً كـبيراً يف جتميـعها وتنسـيقها لتفي

بالغرض التعليمي املنشود منها.
واألطلـس الذي بـني أيدينـا مقسم إلـى سبعة عـشر فـصالً رئيسـياً يتـدرج حتت كل منهـا عدد من
العناوين الفـرعية حسب السياق؛ فيبدأ بالتشخيص التفريقي والتدبير العالجي، وهو جزء نظري ال يحتوي
على صور، لـكنه ضروري كمدخل لـدراسة احلاالت التـي سيلي عرضها يف األطلـس، ثم يتناول األمراض
الطفيلية واملعدية مثل الـسل واجلذام والهربس واحلصبة وغيرهـا، ثم األورام واألورام العابية بأنواعها، ثم
أمراض الغـدد الصماء والتغـذية واالستقالب واضطـرابات املناعـة، قبل أن يشرح أمـراض الدم واألعضاء
املـولدة له مثل عـوز احلديـد وفقر الـدم بأنـواعه، ثم االضطـرابات العقليـة وتظاهـراتها يف مـجال طب الفم
واألسنان، وأمراض اجلهـاز العصبي، ثم جهـاز الدوران، وأمراض اجلهـاز التنفسـي، واجلهاز الهضمي،
وهو من أهم الفصول حيث يحتوي علـى كافة احلاالت اخلاصة بالفم واألسنان، ثم يتناول األطلس أمراض
الكبد، وأمـراض اجلهاز البـولي ـ التنـاسلي، واملضـاعفات السـنية والفمـوية للحمل والـوالدة والنَفاس، ثم
أمـراض اجللـد واألنسجـة حتت اجللـديـة، وأمـراض اجلهـاز العضلـي والهيكلـي، والشـذوذات النمـائيـة

واخللقية، وأخيراً األذية، والتسمم، واألمراض العصبية املنشأ.
نـأمل يف أن يكون هـذا األطلس مفيـداً لكل من يطلـع عليه، وأن يكون إضـافة حقيـقية ومفيـدة لدفع

عملية تعريب التعليم الطبي والصحي يف اجلامعات العربية.

واهلل ولي التوفيق،،

الدكتور عبدالرحمن عبداهلل العوضي
األمـني العــام 
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تقدمي األمني العام املساعد
ملركز تعريب العلوم الصحية

ليـس غريبـاً على األسمـاع قولنـا إن العرب أمّـةٌ قد سبقت األمم األخـرى بأشـواط بعيدة يف ميـادين الطب
والصيـدلة وعلـوم العقاقيـر، فقد ثبت تـاريخياً وبـالدليل القـاطع أن ابن سينـا، والرازي، وابن زهـر، وابن النفيس،
والزهراوي.. وغيـرهم من العلماء األفذاذ؛ كـانوا مشاعل مـضيئة قد سطع نـورها يف عالم كان يـتخبط يف دياجير
الظالم آنـذاك، وكان الكتشـافاتهم الـطبية، ووصفـاتهم الدوائيـة، أكبر األثـر يف إنقاذ اإلنسـانية من عـذاب اجلسد

وآالم املرض.
وطب األسنـان؛ شأنـه شأن غيـره من العلـوم الطبيـة.. كانت لـه منزلـة مرمـوقة يف دائـرة االهتمـام العلمي
العربي... ولو راجعنا تاريخ العرب الـطبي، لوجدنا أن النبي العربي والطبيب األول )محمداً عليه الصالة والسالم(
قد وضع معالم الطريق املـؤدية إلى حماية األسنـان ووقايتها، أليس هو القـائل:   )لوال أن أشقّ على أمتي ألمرتهم

بالسواك قبل كل صالة(، والقائل أيضاً: )السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب(.
ولو تـابعنا مـا قدمه العرب يف مـضمار طب األسـنان لوجـدنا الكثـير، فها هـوذا )أبو بكر الـرازي( يوصي
بتحـاشي احلموض بسبب سـوء تأثيرها يف عنـاصر السن، ويوصي أيـضاً بتشبيط اللـثة وتسكني اآلالم عن طريق
األفيون أو عـطر الورد، والرازي يلجأ إلـى املقبضات لتمكني الـسن ومنع اهتزازها، وينصـح بسد احلفر والنخرات
السنية باملـسك والشاب بعد تنـظيفها، أما الطبـيب الرئيس )ابن سينـا(، فقد خطا خطـوات واسعة يف هذا اجملال،
ووضع قواعد ثابتة للحفـاظ على األسنان؛ مازلنا ننـصح بها مرضانا رغم مرور مئـات السنني على عصره احلافل

بالعطاء.
إنهم أطباؤنا العرب.. الذيـن يتمتعون بتفكير علمي بحت، ويعاجلـون األمور بأسلوب منطقي ومنهجي..  أما
أدعـياء العلم يف أوروبـا املظلمـة، فقد كـانوا يفكـرون بطريـقة أخرى، ويـعاجلون أمـراضهم بأسلـوب يخالف العقل

واملنطق والتفكير السليم. 
علـى كل حال.. هـذا ما كـان يف املاضي، أمـا ما جـرى فيما بعـد؛ فاألمـر يختلف؛ فقـد أحست أوربـا أنها
متشي يف طريق وعرة، وأن اجلهل السائـد والفكر اجلامد والعقلية املتحجرة لن تـؤدي إلى نتيجة مرضية، لذا فقد
استيقـظت أوربا يف الـوقت املنـاسب وانتبهـت إلى نفـسها قـبل فوات األوان... فـأسرعـت متشي علـى درب العلم

واملعرفة، محاولة اللحاق مبن سبق..... مستفيدة من خبرات األمم ومعارف الشعوب.
أمـا نحن... فقد كـان لنا مـوقف آخر.. تبـاطأنا أول األمـر، ثم توقفـنا متامـاً... فسبقـنا املتخلفـون، وتعدانا
اخلائبون... ومر علينا زمن طويل قبل أن نصحو مـن غفلتنا، ونعرف نتائج وقوفنا وجمودنا.. وعندما بدأنا باجلري

وراء مواكب األمم؛ كانت هناك مسافات شاسعة أمامنا، وكان علينا أن نلهث كثيراً قبل أن نقطع تلك املسافات.
نـأمل، بالعودة إلى لغتنـا العربية، يف أن نستعيـد ألمتنا العربية مـجدها، فلن تقوم ألمة قـائمة ما لم تتمسك

بلغتها وجتعلها لغة العلم واحلياة...
الدكتور يعقوب أحمد الشراحواهلل ولي التوفيق،،

األمني العام املساعد
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احملتـويــات

تقدمي األمني العام 
تقدمي األمني العام  املساعد 

املترجم

    (Differential Diagnosis &  Management)  1 التشخيص التفريقي والتدبير العالجي

(Differential diagnosis by symptoms or signs) 1-1 التشخيص التفريقي باالعتماد على األعراض أو العالما ت

(Differential diagnosis by site) 1-2 التشخيص التفريقي باالعتماد على موقع اإلصابة

 (Guide to the diagnosis and management of oral diseases) 1-3 دليل التشخيص والتدبير العالجي ألمراض الفم

 (Guide to drugs used in the management of oral diseases) 1-4 دليل  األدوية املستخدمة يف عال ج أمراض الفم

1-5 دليل التأ ثيرات اجلانبية الفموية وحول الفمو ية للمعاجلة الدوائية 

(Guide to the oral and perioral side-effects  of drug treatment)

(Infectious and Parasitic Diseases)  2 األمراض الطفيلية واملعدية

(Tuberculosis) السل
(Leprosy) اجلذ ام

(Anthrax) اجلمرة اخلبيثة
(Actinomycosis) داء الشعيا ت

(Uvulitis)  التهاب اللهاة
(Vaccinia)  )الو قس )جدري البقر

(Varicella)  احلما ق
(Herpes zoster (Shingles)) الهربس النطا قي

(Zoster (Ramsay-Hunt syndrome))  )الهربس النطاقي)متال زمة رامزي ـ هنت
(Herpes simplex infection) عدوى الهربس البسيط

(Recurrent herpes simplex infection) عدوى الهربس البسيط الرجيع
(Eczema herpeticum) اإلكزمية الهر بسية

(Recurrent intraoral herpes) الهربس داخل الفموي الرجيع
(Measles) احلصبة

(Rubella) احلصبة األملانية
(Parvovirus infection)  يروسات الصغيرةTعدو ى ال

(HIV disease)  )يروس العوز املناعي البشري )اإليدزT داء
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احملتـويــــــات

(Mumps)  النكاف
(Herpangina)  الذباح الهربسي

(Hand, foot and mouth disease)  داء الفم، القدم واليد
(Lymphonodular pharyngitis)  التهاب البلعوم العقد ي اللمفي

(Infectious mononucleosis)  د اء كثرة الوحيدات العدوائية
(Molluscum contagiosum) املليساء املعدية

(Human papillomavirus infections) يروس الورم احلليمي البشريT عداوى
(Congenital syphilis) الزهري اخللقي

(Primary syphilis) الزهري األولي
(Secondary syphilis) الزهري الثانوي

(Tertiary syphilis) الزهري الثالثي
(Leishmaniasis) داء الليشمانيا ت

(Yaws)  الداء العليقي
(Reiter’s syndrome) متالزمة ريتر

(Acute necrotizing ulcerative gingivitis) التهاب اللثة التقرحي الناخر احلاد
(Cancrum oris [Noma]) آكلة الفم

(Acute candidosis) داء املبيضات احلا د
(Acute atrophic candidosis)  داء املبيضات الضموري احلاد

(Chronic atrophic candidosis)  داء املبيضات الضموري املزمن
(Angular stomatitis) التهاب الفم الزاوي

(Median rhomboid glossitis) التهاب اللسان املعيني الناصف
(Multifocal chronic candidosis) داء املبيضات املزمن متعدد البؤر

(Candidal leukoplakia) داء الطلوان املبيضي
(Chronic mucocutaneous candidosis) داء املبيضات اخملا طي اجللدي املزمن

(Histoplamosis) داء النوسجا ت
(Blastomycoses) الفطار البرعمي

(Mucormycosis) الفطار العفني
(Aspergillosis) داء الرشاشيات
(Toxoplasmosis)  داء املقوسات

(Myiasis) داء النغف
(Larva migrans) داء هجرة اليرقات

(Sarcoidosis) الساركويد
(Orf) )األرف )اإلكثيمة املعدية
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احملتـويــــــات

(Kawasaki disease) )داء كاواساكي )متالزمة العقدة اللمفية اخملاطية اجللدية

(Neoplasms and Hamartomas) 3 األورام واألورام العابية

(Carcinoma of lip) سرطانة الشفة
(Carcinoma of tongue) سرطانة اللسان
(Sarcoma of tongue) ساركومة اللسان
(Carcinoma of gingiva) سرطانة اللثة

(Carcinoma of alveolar ridge) سرطانة احلافة السنخية
(Carcinoma of buccal mucosa) سرطانة الغشاء اخملاطي الشدقي

(Carcinoma of palate) سرطانة احلنك
(Carcinoma of antrum) )سرطانة الغار )اجليب

(Pleomorphic salivary adenoma) الورم الغدي اللعابي متعدد األشكال
(Adenoid cystic carcinoma) السرطانة الكيسية الغد ية

(Mucoepidermoid tumor) الورم اخملا طي البشروي
(Monomorphic salivary adenoma) الورم الغدي اللعا بي وحيد الشكل

(Myxoma) الورم اخملا طي
(Ameloblastoma) الورم املينائي

(Adenomatoid odontogenic tumor) الورم سني املنشأ شبيه الورم الغدي
(Malignant melanoma) الورم امليالنيني اخلبيث

(Metastatic neoplasms) األورام النقيلية
(Lymphomas) األورام اللمفية

(Langerhan’s cell histiocytosis) فرط التنسج يف خاليا الجنرهانس
(Mycosis fungoides) الفطا ر الفطراني

(Multiple myeloma) الورم النقيي املتعدد
(Leukemias) ابيضاضات الدم

(Congenital epulis) الورم اللثوي اخللقي
(Lipoma) الورم الشحمي

(Leiomyoma) الورم العضلي األملس
(Granular cell tumor)  ورم  اخلاليا  احلبيبية

(Ephelis) النَمَش
(Hemangioma) الورم الوعا ئي الدموي

(Maffucci’s syndrome) متالزمة مافوتشي
(Lymphangioma) الورم الوعا ئي اللمفاوي
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احملتـويــــــات

4 أمراض الغدد الصماء والتغذية واالستقالب واضطرابات املناعة

(Endocrine, Nutritional and Metabolic diseases And Immunity disorders)

(Congenital hypothyroidism) قصور الدرقية اخللقي
(Diabetes mellitus) الداء  السكري

(Hyperparathyroidism) فرط الد ريقات
(Congenital hypoparathyroidism) قصور الدريقات اخللقي

(Pseudohypoparathyroidism) قصور الدريقات الكاذب
(Acromegaly) ضخامة النهايات

(Carcinoid syndrome) املتالزمة السرطاوية
(Glucagonoma) الورم اجللوكاجوني

(Addison’s disease) داء أديسون
(Multiple endocrine adenoma syndrome Type III) )متالزمة الورم الغدي الصماوي املتعدد )النوع الثالث

(Cushing's syndrome) متالزمة كوشنج
(Vitamin B deficiency)  B يتامنيT عوز

(Vitamin B12 deficiency) B12 يتامنيT عوز
(Deficiency of hematinics)  عوز مقويات الدم

)Scurvy  :البَثْع  )اإلسقربوط
)Rickets  :الرَّخَـد )الكُساح

(Amyloidosis) الداء النشواني
(Heavy chain disease) داء السلسلة الثقيلة

(Mucopolysaccharidoses) داء عديدات السكاريد اخملاطية
(Lesch-Nyhan syndrome) متالزمة ليتش ـ نيهان

(Selective IgA deficiency) االنتقائي IgA  عوز  اجللوبولني املنا عي
(Agammaglobulinemia) فقد جاماجلوبني الدم

(Cell-mediated immunodeficiency) ًعوز  املنا عة املتواسط خلويا

(Diseases of the blood and bloodforming organs)  5 أمراض الدم واألعضا ء املولدة له

(Iron deficiency) عوز احلديد
(Hemoglobinopathies) اضطرا بات الهيموجلوبني الدموي

(Plummer-Vinson syndrome) ِنسونT متالزمة بلومر ـ
(Polycythaemia rubra vera) كثرة  احلمر  احلقيقية

(Myelodysplastic syndrome) متالزمة سوء التشكل النقيي
(Aplastic anemia) فقر الدم بعدم التنسج
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احملتـويــــــات

(Leukemias and lymphomas) ابيضاضات الدم واألورام اللمفية
(Hempophilias)  الناعور

(Thrombocytopenia) قلة الصفيحا ت
(Chronic neutropenia) قلة العدالت املزمنة
(Cyclic neutropenia) قلة العدالت الدورية

(Chronic granulomatous disease (CGD)) الداء الورمي احلبيبي املزمن
(Idiopathic plasmacytosis) كثرة البالزماويات مجهولة السبب

(Bone-marrow transplantation) زراعة نقي العظام

(Mental Disorders)  6 االضطرا با ت العقلية

(Oral dysaesthesia) صعوبة احلس  الفموي
(Atypical facial pain) األلم العصبي الوجهي الال منوذجي
(Psychogenic oral disease)  املرض الفموي نفسي املنشأ

(Self-mutilation) التشويه الذاتي
(Anorexia nervosa) )فقد الشهية العصا بي)القَهَم العصابي

(Munchausen’s syndrome) متالزمة مونتشاوسن
(Oral artefactual disease) األمراض الفموية الصنا عية

(Diseases of the Nervous system) أمراض اجلهاز العصبي 7

(Trigeminal neuralgia) ألم العصب  ثالثي التوائم
(Sensory loss in the trigeminal area) فقد اإلحساس فى منطقة العصب  ثالثي التوائم

(Parkinsonism) البا ركنسونية
(Cerebrovascular accident) السكته الوعائية الدماغية

(Bell’s palsy)  )شلل بِل)شلل العصب الوجهي
(Other lower motor neuron facial lesions) أمراض وجهية أخرى نا جتة عن العصبونات احملركة السفلية

(Abducent nerve lesion) آفة العصب املبعد
(Glossopharyngeal and vagus nerve palsy) شلل العصب املبهم و البلعومي اللسا ني

(Lateral medullary syndroms) املتالزمة النخاعية اجلانبية
(Hypoglossal nerve lesion) آفة العصب حتت اللسا ن

(Disease of the Circulatory system) 8 أمراض جهاز  الدوران

(Periarteritis nodosa) التهاب حوائط الشريان العقد
(Wegener’s granulomatosis) يجنر احلبيبيT ورام
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احملتـويــــــات

(Midline granuloma) الورم احلبيبي على اخلط املتوسط
(Sublingual varices) دوالي حتت اللسان

(Hereditary hemorrhagic telangiectasia) توسع الشعيرات الدموية النازف الوراثي
(Giant-cell arteritis) التهاب الشريان ذو اخلاليا  العمالقة

(Central cyanosis) الزراق املركزي
(Ischemic heart diseases)  أمراض القلب اإلقفارية

(Heart tansplantion) زراعة القلب

(Diseases of the Respiratory System) 9 أمراض اجلهاز التنفسي

(Streptococcal tonsillitis) التهاب اللوزتني العقدي
(Quinsy) خراج مجاورا ت اللوزة

)Influenza :النزلة الوافدة )اإلنفلونزا
(Maxillary sinusitis) التهاب اجليب الفكي

(Antral carcinoma) سرطانة اجليب
(Cystic fibrosis) التليف الكيسي

(Lung cancer) سرطان الرئة

(Diseases of the Digestive System) 10 أمراض اجلهاز الهضمي

(Hypodontia) نقص عدد األسنان
(Hyperdontia) زيادة عدد األسنان

(Fusion) االندماج
(Gemination) )االزدوا ج )التوأمة

(Cusp of Carabelli) حدبة كرابيللي
(Evaginated odontome)  الورم السني البا رز
(Invaginated odontome) الورم السني املنغمد

(Prominent tubercules or cusps) البروز  احلدبي أو العقدي
(Peg-shaped lateral incisor) الرباعية الوتدية

(Enamel nodule) العقيدة املينائية
(Taurodontism) األسنان الثورية

(Fluorosis)  التسمم بالفلور
(Non-fluoride enamel opcities)  ظاللية امليناء الالفلورية

(Enamel hypoplasia)  نقص التنسج املينائي
(Dilaceration)  )التفتت )تأذي السن أثناء بزوغها
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احملتـويــــــات

(Isolated hypoplasia) نقص التنسج املنعزل
(Amelogenesis imperfecta) تخلق امليناء الناقص
(Dentinogenesis imperfecta) تكوين العاج املعيب

(Natal teeth) األسنان الوالدية
(Teratoma) الورم املسخي

(Retained primary tooth) )األسنان اللبنية امللتصقة )الثا بتة
(Impacted teeth) )األسنان احملصورة )املنحشرة

(Bile pigment staining) تلون األسنان باللون األصفر
(Tetracycline staining) تلون األسنان نتيجة تناول التتراسيكلني

(Dental caries) تسوس)نخر( األسنان
(Dental Attrition) انسحا ل األسنان

(Dental Abrasion) سحج األسنان
(Localized damage) الضرر املوضعي

(Dental Erosion) تآكل األسنان
(Bulimia nervosa) النهام العصا بي

(Internal resorption) االرتشاف الداخلي
(External resorption) االرتشاف اخلارجي

(Hypercementosis) فرط تكون املالط
(Ankylosis) )القَسْط)االلتصا ق

(Post-eruptive color change of teeth) تغير لون السن بعد البزوغ
(Hyperplastic pulpitis) التها ب اللب فرط التنسجي

(Periapical abscess) خراج حول الذروة
(Periapical cyst) كيسة حول الذروة

(Residual cyst) الكيسة املتبقية
(Chronic marginal gingivitis) التهاب حافة اللثة املزمن

(Chronic hyperplastic gingivitis) التهاب اللثة فرط التنسجي املزمن
(Desquamative gingivitis) التهاب اللثة التوسفي

(Localized gingival recession) انحسار اللثة املوضعي
(Artefactual gingival recession)  انحسار اللثة الصنا عي

(Gingival abscess)  اخلراج اللثوي
(Lateral periodontal abscess) خراج دواعم السن اجلا نبي

(Acute pericoronitis)  التهاب حوائط التاج احلا د
(Periodontitis)  التهاب دواعم السن
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احملتـويــــــات

(Papillon-Lefevre syndrome) رTمتالزمة بابيون ـ لوفي
(Extrinsic tooth staining)  تلون السن خا رجي املنشأ

(Materia alba) )املا دة البيضاء )ترسبا ت على األسنان
(Dental calculus) القلح السني

(Dental bacterial plaque) اللويحة اجلرثومية السنية
(Gingival fibromatosis) الورام الليفي اللثوي

(Traumatic occlusion) اإلطباق الرضحي
(Gingival cyst) الكيسة اللثوية

(Giant cell granuloma) الورم احلبيبي ذو اخلاليا العمالقة
(Keratosis) التقران

(Denture induced hyperplasia) فرط التنسج الناجت عن الصفا ئح السنية التعويضية
(Fibrous epulis) الورم اللثوي الليفي

(Malocclusion) سوء اإلطباق
(Retained root) اجلذر املتبقي

(Alveolar atrophy) الضمور السنخي
(Eruption cyst)  الكيسة البزوغية

(Odontogenic keratocyst)  الكيسة الكيراتينية سنية املنشأ
(Dentigerous cyst)  )الكيسة السنية )احلاوية على سن

(Lateral periodontal cyst)  كيسة دواعم السن اجلا نبية
(Globulomaxillary cyst)  الكيسة الفكية العلوية الكروية

(Nasopalatine duct cyst)  كيسة القناة األنفية احلنكية
(Acute osteomyelitis)  التهاب العظم والنقي  احلاد

(Chronic osteomyelitis)  التهاب العظم والنقي  املزمن
(Osteoradionecrosis)  النخر العظمي إشعا عي املنشأ

(Healing extraction socket) شفاء سنخ السن بعد اخللع
(Dry socket) التهاب السنخ اجلاف

(Torus mandibularis) الناميات العظمية يف الفك السفلي
(Torus palatinus) الناميات احلنكية

(Exostoses) األعــران
(Gardner’s syndrome) متالزمة جاردنر

(Stafne bone cavity) التجويف العظمي لستافن
(Acute bacterial sialadentitis) التهاب الغدة اللعابية اجلرثومي احلاد

(Normal parotid salivation) اإللعاب الطبيعي للغد ة النكفية
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احملتـويــــــات

(Salivary fistula) الناسور اللعا بي
(Submandibular sialolithaisis) التحصي يف الغدة اللعابية حتت الفكية

(Parotid obstructive sialadenitis) التهاب الغدة النكفية االنسد ادى
(Sialolith in minor salivary gland) )حصاة الغدة اللعابية الصغيرة )املفردة

(Adenomatoid hyperplasia) فرط التنسج شبيه الورم الغدي
(Mucoceles) األكياس اخملاطية

(Xerostomia) جفاف الفم
(Sialosis) اإللعاب

(Necrotizing sialometaplasia)  حؤول الغدة اللعابية  الناخر
(Recurrent aphthae) القالع الناكس

(Behçet’s syndrome) متالزمة بهجت
(Traumatic ulcers) القرحات الرضحية

(Dermoid cyst) الكيسة اجللدانية
(Gingival cysts in neonates) الكيسات اللثوية عند حديثي الوالدة

(Lymphoepithelial cyst) الكيسة الظهارية اللمفاوية
(Cheilitis) التهاب الشفة

(Perioral dermatitis) التهاب اجللد حول الفم
(Lip fissure)  )شق الشفة )العَلَم

(Exfoliative cheilitis) التهاب الشفة التقشري
(Keratosis) التقران

(Erythroplasia) التنسج األحمر
(Stomatitis nicotina) التهاب الفم النيكوتيني

(Papillomatosis) داء األورام احلليمية
(Leukedema) )الوذمة البيضاء )يف بطانة احللق

(Erythema migrans) احلمامى املهاجرة
(Oral submucous fibrosis) التليف حتت اخملاطي الفموي

(Fibrous lump) الكتلة الليفية
(Papillary hyperplasia) فرط التنسج احلليمي

(Linea alba) )اخلط األبيض على باطن اخلد)على مستوى اإلطباق
(Lip-biting) عض الشفة

(Cheek-chewing) مضغ اخلد
(Pyogenic granuloma) الورم احلبيبي املقيح

(Eosinophilic ulcer) )القرحة اليوزينية )احلمضية
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احملتـويــــــات

(Racial pigmentation) التصبغ العرقي
(Melanotic macules) البقع امليالنينية

(Pigmentary incontinence)  )االنصباغ اجللدي املنتشر )متالزمة بلوتش سالزبيرجر
(Tattoo) الوشــم

(Melanosis in smokers) فرط امليالنني عند املدخنني
(Lingual abscess) اخلراج اللساني

(Lingual hematoma) الورم الدموي اللساني
(Lingual laceration) تهتك اللسان

(Lingual traumatic ulcer, self induced) القرحة الرضحية اللسانية ذا تية املنشأ
(Erythema migrans) احلمامى املهاجرة

(Median rhomboid glossitis) التهاب اللسان املعيني الناصف
(Furred tongue) اللسان املفري

(Brown hairy tongue) اللسان املشعر البني
(Black hairy tongue) اللسان  املشعر األسود

(Foliate papillitis) التهاب احلليما ت ورقية الشكل
(Atrophic glossitis) التهاب اللسان الضموري

(Fissured tongue) اللسان املتشقق
(Glossodynia) ألم اللسان

(Lingual hemihypertrophy) الضخامة الشقية اللسانية
(Lingual hemiatrophy) الضمور الشقي اللساني

(Crohn’s disease) داء كرون
(Orofacial granulomatosis)  الورام احلبيبي الفموي الوجهي

(Melkersson-Rosenthal syndrome)  متالزمة ملكرسون  ـ  روزينثا ل
(Ulcerative colitis) التهاب القولون التقرحي

(Gluten-sensitive enteropathy) االعتالل املعوي احلساس للجلوتني

(Diseases of the Liver) 11 أمراض الكبد

(Biliary atresia) رتق القناة الصفراوية
(Alcoholic cirrhosis) التشمع الكحولي

(Primary biliary cirrhosis) التشمع الصفراوي األولي
(Chronic active hepatitis) التهاب الكبد الفعال املزمن
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احملتـويــــــات

(Diseases of the Genito-Urinary System) 12 أمراض اجلهاز البولي التناسلي

(Chronic renal failure, dialysis and transplantation) الفشل الكلوي املزمن،  الديال وزراعة الكلى
(Hypophosphatemia) نقص فوسفات الدم

(Complications  of  pregnancy, childbirth and the puerperium) 13 مضاعفات احلمل والوالدة والنفاس

(Gingivitis during menstruation)  التهاب اللثة أثناء الطمث
(Pregnancy gingivitis)  التهاب اللثة احلملي

(Chloasma)  الكلف
(Pregnancy epulis)  الورم اللثوي احلملي

(Diseases of the Skin and Subcutaneous Tissues) 14 أمراض اجللد واألنسجة حتت اجللدية

(Carbuncle) اجلمرة
(Ludwig’s angina) )يجTيج )خناق لودTذباح لود

(Necrotizing fascitis) التهاب اللفافة الناخر
(Acute lymphadenitis) التهاب العقد اللمفية احلا د

(Impetigo) القوباء
(Actinic cheilitis) التهاب الشفة السفعي

(Allergic cheilitis) )التهاب الشفة األرجي )التحسسي
(Dermatitis herpetiformis) التهاب اجللد هربسي الشكل

(Linear IgA disease) اخلطي  IgA دا ء  اجللوبولني املناعي
(Pemphigus) الفُقَاع

(Pemphigus vegetans) الفقاع التنبتي
(Benign pemphigus) الفقاع احلميد

(Intra-epidermal IgA pustulosis) IgA البثار داخل الظهارة الناجت عن اجللوبلني املناعي
(Mucous membrane pemphigoid) الداء شبيه الفقاع للغشاء اخملاطي

(Bullous pemphigoid) شبيه الفقاع الفقاعي
(Localized oral purpura) الفرفرية الفموية املوضعية
(Erythema multiforme) احلمامى متعددة األشكا ل

(Stevens-Johnson syndrome) نس ـ جونسونTمتالزمة ستي
(Toxic epidermal necrolysis (TEN)) اإلنحالل التنخري األدميي السام

(Discoid lupus erythematosus) الذئبة احلمامية قرصية الشكل
(Lichen planus) احلزاز املسطح

(Chronic ulcerative stomatitis) التهاب الفم التقرحي املزمن
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احملتـويــــــات

(Acanthosis nigricans) الشواك األسود
(Lichen sclerosus) احلزاز املتصلب

(Pigmented purputic stomatitis) التهاب الفم الفرفري التصبغي
(Epidermolysis bullosa acquisita) انحالل البشرة الفقاعي املكتسب

(Psoriasis) الصدفية

15 أمراض اجلهاز العضلي الهيكلي والنسيج الضام

(Diseases of the Musculoskeletal System and Connective Tissue)

(Connective tissue disorders)  اضطرابا ت النسيج الضام
(Systemic lupus erythematosus) الذئبة احلمامية اجملموعية

(Systemic sclerosis)  التصلب اجملموعي
(CRST or CREST syndrome) متالزمة كرست

(Localized scleroderma) تصلب اجللد املوضعي
(Sjِgren’s syndrome) متالزمة شوجرن

(Dermatomyositis) التهاب اجللد والعضل
(Mixed connective tissue disease) أمراض النسيج الضام اخملتلطة

(Pyogenic arthritis)  التهاب املفصل املقيح
(Rheumatoid arthritis) التهاب املفصل الروماتويدي

(Felty's syndrome) متالزمة فلتي
(Polyvinyl chloride acro-osteolysis)  اينيلTانحالل عظام األطراف بسبب الكلوريد متعدد ال

(Osteoarthrosis)  الفصال العظمي
(Masseteric hypertrophy) تضخم العضلة املاضغة

(Temporomandibular joint subluxation) اخللع اجلزئي يف املفصل الفكي الصدغي
(Temporomandibular pain-dysfunction syndrome) متالزمة سوء الوظيفة ـ  واأللم للمفصل الفكي الصدغي

(Temporomandibular joint arthritides) التهابات املفصل الفكي الصدغي
(Paget’s disease) دا ء باجيت

(Hyperostosis corticalis deformans juvenilis)  فرط التعظم القشري املشوه الشبابي
(Fibrous dysplasia) خلل التنسج الليفي
(Albright's syndrome) متالزمة ألبرايت

(Cherubism) ورم زوايا الفك

(Congenital and Developmental Anomalies) 16 الشذوذات النمائية واخللقية

(Branchial cyst) الكيسة اخليشومية
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احملتـويــــــات

(Cystic hygroma) الورم الرطب الكيسي
(Tetralogy of Fallot) رباعية فالو

(Bifid uvula) اللهاة املشقوقة
(Cleft palate) )احلنك املشقوق )شق احلنك

(Cleft lip and palate) شق الشفة واحلنك
(Tongue-tie) انرباط اللسان

(Lip pit) وهدة الشفة
(Fordyce spots) بقع فوردايس

(White sponge nevus) الوحمة اإلسفنجية البيضاء
(Abnormal labial frenum) اللجا م أو الرباط الشفوي الشاذ

(Absent uvula) غياب اللهاة
(Cleidocranial dysplasia) خلل التنسج القحفي الترقوي

(Apert’s syndrome) متالزمة أبرت
(Crouzon’s syndrome) متالزمة كروزون

(Treacher Collin’s syndrome) متالزمة تريشر كولنز
(Pierre Robin sequence) متوالية )تسلسل( بيير روبن

(Hallermann-Streiff syndrome)  متالزمة هالرمان  ـ  ستريف
(Chondroectodermal dysplasia) خلل التنسج الغضرويف األدميي الظاهر

(Osteogenesis imperfecta) تكون العظم الناقص
(Osteopetrosis)  تَصَخُّر العظم

(van Buchem’s disease) داء فان بوخيم
(Caffey’s dosease) داء كايف

(Ichthyosis) السُمَاك
(Hereditary palmoplantar keratoses) فرط تقرن الكف ـ القدم الوراثي

(Ectodermal dysplasia) خلل التنسج األد ميي الظاهر
(Darier’s disease) داء دارييه

(Warty dyskeratoma) الورم مختل التقرن الثؤلولي
(Ehlers-Danlos syndrome) متالزمة إهلرز ـ دانلوس

(Epidermolysis bullosa) انحالل البشرة الفقاعي
(Incontinentia pigmention) سَلَس الصباغ

(Pachyonychia congenita) ثَخَن األظفار اخللقي
(Cowden’s syndrome) متالزمة كاودن

(Down’s syndrome) متالزمة داون
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احملتـويــــــات

(Epiloia) التصلب املعجر
(von Recklinghausen’s disease) داء فون ريكلينجهاوسن

(Sturge-Weber syndrome)  متالزمة ستيرج ـ ويبر
(Gorlin’s syndrome) متالزمة جورلن

(Peutz-Jegher’s syndrome) متالزمة بويتز ـ  ييجرز
(Melanotic nevus) الوحمة مفرطة امليالنني

(Ascher’s syndrome)  متالزمة آشـر
(De Lange syndrome) متالزمة دو الجنه

(Cri-du-chat syndrome)  متالزمة مـواء القـطط
(Patau’s syndrome) متالزمة باتـو

(Orofacial-digital syndrome) متالزمة التشوها ت الوجهية الفموية املتعددة
(Smith-Lemli-Opitz syndrome) متالزمة سميث ـ ليملي ـ أوبتز

(Thyroid (lingual)) )الدرقية )اللسانية
(Verrucous nevus) الوحمة الثؤلولية

(Abnormal lingual papillae) احلليمات اللسانية الشاذة
(Laband syndrome) متالزمة الباند

(Myotonic dystophy) حثل التأتـر العضلي

(Injury, Poisoning and Iatrogenic Disease)  17 األذية والتسمم واألمراض عالجية املنشأ

(Burns) احلروق
(Erosions)  التآكالت

(Lichenoid lesions) اآلفات حزازانية الشكل
(Drug-induced gingival hyperplasia) فرط التنسج اللثوي الدوا ئي

(Drug-induced ulceration) التقرح الناجت عن األدوية
(cocaine-induced gingival lesions) اآلفات اللثوية النا جتة عن الكوكايني

(Allergic reactions) التفاعالت األرجية
(Candidosis) داء املبيضات

(Epilepsy) الصَرَع
(Drug-induced hyperpigmentation) فرط التَصُبَّغ الدوا ئي

(Betel nut staining)  التلون بلون جوز  التنبـول
(Tooth staining) تلون األسنـان

(Poisoning)  التسمـم
(Foreign bodies) األجسام الغريبة
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احملتـويــــــات

(Xerostomia) جفاف الفم
(Parafunction) خطل أداء الوظيفة

(Amalgam tattoo) الوشم األملغمي
(Acrodynia) وجع النهايات

(Traumatic hyperplasia) فرط التنسج الرضحي
(Traumatic ulcers)  القرحات الرضحية

(Denture-induced hyperplasia) فرط التنسج بسبب البِدْالت السنية
(Trauma to dentition) رضوض التسنني

(Tooth erosion) تآكل األسنان
(Iatrogenic injury) األذية عالجية املنشأ

(Cicatrization) التندب
(Surgical emphysema) النُفَاخ اجلراحي
(Angioedema) الوذمة الوعائية العصبية

(Oroantral fistula) )الناسور الفموي الغاري )اجليبي
(Oronasal fistula) الناسور الفموي األنفي

(Grafts) الطعوم
(Radiation injury) األذية الناجتة عن اإلشعاع

(Frey’s syndrome)  متالزمة فراي
(Facial palsy) الشلل الوجهي

(Body art)  فن التزيني اجلسدي
قـــراءات إضـــافيـة

(Index) الفهرس
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