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زیند که ضامن شرافت و و به مساوات در سرزمین اخالق می

.وجدان است
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مقدمه 

به نام خدا

با سالم 
بندي نکات و تسهیل مطالعه جهـت امتحانـات را داشـته    کتابی که در دست شماست سعی در طبقه

. امیدوارم نقشی هرچند کوچک در پیشرفت شما داشته باشد. است

زاده دکتر شقایق بزرگ





16فصل 
هاي تشخیصیتکنیک: اتولوژي دهان و فک و صورتپ

:بنديزمان-1
نیمه اول قرم بیستم: یپآمیزي و بررسی میکروسکویشرفت تکنولوژي فیکساسیون و رنگپ·
·Immuno staining :1960
1970: ایمونوشیمی·
1980: الکترونیپاسکن و میکروسکو·
·frozen :1990

لنفوم، کشت باکتري و قارچ: در تشخیص این ضایعات بافت تازه الزم است-2
.شودفرستاده میImmuno assayدر صورت شک به لنفوم بافت تازه براي ارزیابی -3
.بردکشت باسیل اسیدفست چند هفته زمان می-4
سی کوچک برداشته شده توسط کوتر، به علت آرتیفکـت  پبیو. اتولوژیست باید کافی باشدپبافت ارسالی براي -5

.خوردهاي تحت تأثیر کوتر، به درد نمیسلول
.سی از مرکز تجمع نود برداشته شودپوجود دارد؛ بیوLarge aggregatedنودهاي اگر لنف-6
زخـم فقـط نکـروز و التهـاب را نشـان      . شامل بافت نرمال مجاور هـم باشـد  یسپاگر ضایعه زخمی است، بیو-7

.دهدمی
.گیرنددرصد قرار می10ها در محلول فرمالین نمونه) ولی نه همیشه(معموًال -8
.اتولوژي منتقل شودپساعت به 24سی شده باید فوراً در فیکساتور قرار بگیرد و ظرف پبافت بیو-9

. هاي ضایعه حفظ شودسی انسیژنال باشد تا لندماركپك به بدخیمی بیوبراي ضایعات مشکو-10
11-Frozen section:

.استCryosectionاسم دیگر آن ·
میکـرون  5-10و کات نمونه بافت بـا ضـخامت   ) استفاده شد1950در سال (وسیله آن کرایواستات است ·

.دهدمی
.شودگراد فریز میه سانتیدرج-20تا -30قبل از برش، بافت تازه در حد ·
.این روش باید دقیق، سریع و قابل اعتماد باشد·
.به کار برود(diagnostic)دهد و نباید به عنوان تشخیص فوري میmanagementفقط اطالعات براي ·



هاي بورد و ارتقاآمادگی براي آزمون8َ

.دهدو هم زمان عمل را افزایش میهم هزینهکاربرد آن·
.رسانی به خانواده بیمار به کار رودیا اطالعنباید براي سهولت بحث در خصوص ضایعه و·

:شوداستفاده میfrozenمواردي که بدون کنتراورسی از -12
.جراحی تأثیر بگذارد) ايلحظه(تواند روي درمان فوري وقتی تشخیص می)1
)جواب درست نداشته(سی شده ولی موفق نبوده پقبل از عمل بیو)2
سی قبل از جراحی را نداشته پبیمار توانایی بیوضایعه قابل دسترسی نیست یا )3
4(stagingالسم بدخیمپنئو
excissionارزیابی کفایت )5

دست آوردن بافت اضافی براي مطالعات جانبیبه)6
:شوداستفاده میfrozenکند که وقتی از اتولوژیست باید تضمین پ-13

.شدن نمونه اصلی بافتی وجود نداردمایزروپمریسک کا)1
.بافت کافی براي همه مطالعات جانبی هست)2
. احتمال باالیی براي تشخیص صحیح وجود دارد)3
. ریسک اندك اطالعات تشخیصی نادرست وجود دارد)4

14-(FNA) Aspiration biopsy

و درست کـردن اسـمیر سـلولی    گیريگیرد باید آموزش کافی در خصوص نمونهمیFNAکه نمونه یکس·
.دیده باشد

wright Giemsaانیکوال، پاپ، H&E: هاي به کار رفتهآمیزيرنگ·

. بافت فراهم کند،یپتواند براي فلوسیتومتري و میکروسکومی·
.اتولوژیست وجود داشته باشدپشود باید ارتباط نزدیک با سیتواگر توسط کلینیسین نمونه گرفته می·

هامیزيآرنگ-15
یکورفوشین، استیون بلوپوم ـ سگیون): 29، فصل 3جلد (استخوان ·
·Brush biopsy :انیکوالپاپ
)PAS)GMS: Grocott,s Methenamine silverو GMS: چقار·
گرم: باکتري·
کنگورد: آمیلوئید·
Fite: باکتري اسیدفست·

IHC) 3فلوسایتومري، ) 2ایمونوفلورسنت، ) 1: تومور نقش دارندoriginدر بررسی -16

17-Exfoliative cytology

·Brush biopsyانیکوال استپاپآمیزي با رنگ.
.اسکواموس سل کارسینوما کاربرد داردpre-invasiveخصوص در فاز طوالنی به·
.هست خیلی کاربرد نداردopen biopsyگفته شده در جاهایی مثل دهان که دسترسی خیلی راحت براي ·



9هاي تشخیصی تکنیک: پاتولوژي دهان و فک و صورت. 16فصل 

98-100رود حساسـیت آن  بـه کـار مـی   DNAاي ا آنـالیز هسـته  بنیست ولی وقتی sensitiveتنهایی به·
.شوددرصد می

screening، غیرتهاجمی، بدون درد است و متـد  practicalاسمیرسیتولوژي ضایعات قابل مشاهده، ارزان، ·

.سرطانی استیشپرطانی و خطر براي کشف ضایعات سبی
veryالسـتیک،  پبـه آن اضـافه شـود، در تشـخیص سـلول هـاي نئو      DNA Imaging cytometeryاگـر  ·

sensitive ،high specific وreproducibleشودمی.
آمیزي هیستوشیمیهاي اختصاصی رنگتکنیک-18

ررنگپررنگ است و ائوزین رنگ قرمز پهماتوکسیلین رنگ آبی ·
مثالً عضـالت اسـکلتی بـه    . دهد که قابل تکرار استآمیزي هر بافت رنگ مشخصی را نشان میبا این رنگ·

ها با هیو آبی و سیاهرنگ قرمز و هسته
:مطالعات ایمونوفلورسنس-19

هاي ایمونولوژیک هستند کـه توسـط   هاي وزیکولوبولوز و تاولی دهان، بینی و چشم که بیماريدر بیماري·
شـوند کـاربرد دارد   تلیـوم ایجـاد مـی   یپـ اتولوژیک در مقابل بافت و درست زیر سـطح ا پهاي باديیاتوآنت

)MMP ،مفیگوس، پEB ،linear IgA (
·DIF :کندزشک فراهم میپریزي درمان بهتري براي تشخیص بهتر، درك بهتر و طرح.
محلول میشل: ورتپمحلول ترانس·
.اختصاصی نیاز داردپمیکروسکو·
)16-6شکل (شود در غشاء بازال لیبل میIgAبادي آنتیBMMPدر ·

20-Immunohistochemistry:
cell arrangement ،cell origin: کاربرد داردمواردبراي نشان دادن این·

تانسـیل بیولوژیـک   پو یـا  (specific cell lineage)توانایی مطلق براي مشخص کردن رده سـلولی خـاص   ·
.هاي قبل از این وجود نداشتآمیزيرنگها درسلول

·IHC : مشخص کردنAgاتولوژیکپهاي اختصاصی هاي خاص همراه با سلول
هـاي خاصـی برانگیختـه    روتئینپـ هاي منوکلونال هستند که در مقابـل  باديآنتیIHCراکسیداز یا پایمونو·

.شوندآمیزي میرنگcounterstainرد با اي داها با مارکري که معموًال رنگ قهوهباديشوند، بعد آنتیمی
هاي تومور و محل اولیه تومور اولیهمنشأ سیتولوژیک سلولتشخیصی ابزار ) 1: استفاده اولیه·
:سایر کاربردها·

یدا کردن رژیم درمانی خاصپکمک در ) 1
روگنوز بیماريپیشرفت و پیشگویی پ) 2

·IHCکندآبجکتیو تبدیل میاتولوژي را از حالت سابجکتیو به پ.
21-P16 Immunostainتـر از  تر و ارزانسریعHPVPCR بـراي تشـخیص   . اسـتHPV درSCCرنژیـال  اوروفا

. کاربرد دارد
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22-chromogrannin Immunostainنوروانـدوکرین کـاربرد دارد   منشـأ  هاي بدخیمی بـا  آمیزي سلولدر رنگ
)16-10شکل (
23-pancytokeratin Immuno stain14شـکل  (تلیال کـاربرد دارد  یپهاي اسکواموس اآمیزي سلولدر رنگ-

16(
24-Electron MicroscopyTransmission(TEM)

نامعلوم به کار رفتمنشأ در ابتدا براي مشخص کردن منشأ سلولی در تومورهاي با ·
.بر است ـ گران استزمان: هامحدودیت·
.شودالسم، نمونه ابتدا در گلوتار آلدهید فیکس میپهاي سیتولبراي حفظ غشاء سلول و ارگان·
.کشدروز طول می3-4سازي بافت معموًال آماده·
هاي تمایز نیافته سر و گردنالسمپ، تشخیص افتراقی نئوLCHتومورهاي بافت نرم، : کاربرد در·

25-Flowcytometery
.هاي اختصاصی سلول کاربرد داردAgسلولی و مشخص کردن DNAبراي آنالیز محتویات ·
.اتولوژي تهیه کردپتوان از اسمیرسیتولوژیک یا نمونهها را مینمونه·
·FCMدهدنشان می:

یدي تغییر یافته سلولئلوپتشخیص ) 1
کروموزومال در سلولDNAافزایش یا کمبود ) 2

Argon-ionفلورسنت در سلول بعد از برانگیخته شدن توسط لیزر که عموماً گیري شدت داياندازه: روش·
.شوددیده میsingle fileداي نشاندار شده با اشعه نوري به صورت . است

.شودیوتري رسم میپ، گرام آن توسط برنامه کامFlow rateاین که چند ثانیه طول بکشد بستگی دارد به ·
.ارافین هم استفاده کردپتوان از بلوك دهد ولی میتر میبافت تازه آنالیز دقیق·
دهان است و اخیراً در بررسی ضایعات SCCدر significantکننده یشگوییپلوئید، پDNAفلوسیتومتري ·

.بالقوه بدخیم غدد بزاقی هم به کار رفته است
:بیولوژي مولکولی-26

: هــاي آن شــامل مــوارد ذیــل اســتراکــز دانشــگاهی هســت و بعضــی روشدر حــال حاضــر فقــط در م·
southernblot ،Fluroscent insitu hybridiz ،PCR ،hybridization Insitu

هـایی کـه تـأثیر    هاي مولکولی بیولوژیک به تشخیص فاکتورهاي خاص سلول و یا ابنورمالیتـه بیشتر تست·
)روگنوز کاربرد داشتپهم در درمان و IHC(ردازد پروگنوز دارند میپکلینیکی روي درمان یا 

·HER-2 :poor prognostic indiocatorدر کنسر برست است.
·P53 (TSG) ،bcl-2)توزپوپمهارکننده آ( ،ki-67 وPCNA) در کنسرهاي سر ) رولیفراسیون سلولیپمارکر

.و گردن نقش دارد
HPV 16, 18 , 31 , 45 , 56: در کنسر سرویکس یافت شده·

:شوددر بررسی تومورهاي با منشأ نامعلوم استفاده می-27
1(TEM) درLCHهاي تمایز نیافته هم کاربرد داشتالسمپو نئو(
2 (IHC)دهدمنشأ سلولی را نشان می(
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ذات تلیـوم و نـوع و   یپـ حفره مفروش است بـا ا . محتوي مایع یا مواد مشابه مایع استsaclikeکیست توده -1
.وگنوز وریکورنس تأثیر مشخص داردپتلیوم در یپبیولوژیک ا

2-FNAشیال نقش داردیهاي مگزیلوفدر تشخیص کیست.
:ها براساس موارد زیر استکیستپدرمان و فالوآ-3

سن و شرایط سالمتی بیمار)1
سایز و محل کیست)2
FNAسی اکسیژنال و پتأیید شده با بیوهیستوپاتولوژیک نماي )3

اول مارسو (اي ، جراحی دو مرحلهenucleation، (unroofing)یالیزاسیون پمارسو: هاهاي اصلی کیستدرمان-4
با یا بدون بازسازي فوريenblock، رزکسیون مارژینال یا )enucleationو بعد 

) 3ایـو،  رک) 2ی، کوتریزاسـیون شـیمیای  ) 1: هاي جانبی که خصوصاً در مـوارد عـود بـاال کـاربرد دارد    درمان-5
)ریفرال تأکید کردهپروي گزینه استکتومی کداًؤکتاب در موارد عود باال م(ریفرال پاستکتومی 

:هاي موجودکیست-6
:ادونتوژنیک)1

ارادنتالپرادیکوالر، درنجوال، : التهابی) 1
گلندوالراي بزرگساالن، ، کیست لثهLPC، سروژ، دنتی OKCاي نوزادان، کیست لثه: تکاملی) 2

نازوپاالتینکیست داکت نازولبیال، کیست داکت : غیرادونتوژنیک)2
ایـن  . رولیفراسیون بافت در ارگان مینایی قبـل از آغـاز کلسیفیکاسـیون داللـت دارد    پریموردیال بر پکیست -7

OKCگوینـد کـه   ریموردیال است، االن مـی پاین تئوري قدیمی (کیست در محل یک دندان غایب قرار دارد 

).است
:هاي التهابیمنشأ کیست-8

.ریودنتال استپدر لیگامان . اشی استپتلیوم انامل ارگان بعد از فرویپبقایاي ا: بقایاي ماالسز)1
.تلیوم دنتال المینا در لثه استیپبقایاي ا: بقایاي سرز)2
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: 17-4شکل -9

. 4-17شکل 
LPCنیستچسبیده به ریشه .

.در سمت باکال استکیست نازوآلوئولر 
.االتال استپري در سمت گزیالاومبکیست گلو
.یالي کامی استپاپاالتین جلوتر از پکیست نازو

.االتال خیلی عقب قرار داردپکیست مدین 

:هاي التهابی فکین کیست-10

RGHPبالینیمحلسنجنسضایعه

Radicular
cystــ

القاي پرولیفراسیون ¬التهاب 
بافت نرم پري اپیکال و تحریک 

فعالیت اسیتوکالستیک
رشد با ماهیت هیپراسموالر 

درون کیست به علت فروریختن 
هاسلول

-wellرادیولوسنسی 
defined مرتبط باPDL
non vitalدندان 

مایعسانت محتوي 1- 2
هاي ستالیاي با کرسرونسنگویس قهوه

کلسترول درخشان
در صورت درگیري و ارتباط با مخاط 

ترشحات چرکی¬دهان 
کراتین ندارد¬عفونی غیر

تر ـ رته یگضخیم¬ملتهب شود 
خارجی ـ شکاف جسمژنت سل 

کلسترول ـ راشتون بادي 
سیفیه لتواند کمی¬هیالن بادي 

شود و خصوصیات کیست را از رنگ 
انئوزینوفیلیک به بازوفیلیک تغییر 

دهد

:)جراحی(
برش سمی لونار در محل لثه 
چسبنده و مخاط ـ سرویکال 

میلی وراي ضایعه10-5
سانت ولی در 1-2معموالً 

تواند مورد بهداشت ضعیف می
خیلی بزرگ شود

RCT یکو ـ پابا یا بدونext
enucleationـ 

Residualتاریخچه کشیدن دندان داردمحل دندان کشیدهــ
سانت 1-3رادیولوسنسی 

معموالً حدود مشخص و 
شاید کورتیکه

enucleationکلسترول شایعافشک

paradental
Buccal

Biforcation
ــ

مولر سوم
مولر اول مندیبل داراي 
enamel extension به

فورکیشن

نزدیک لبه سرویکال نماي لترال 
معموالً مولر vitalدندان 

کورونیتريپ+ رویش یافته 
تندرنس کم تا متوسط

خود گزارش بهبود خودبه
شده است

ژروس باشدشاید واریانت دنتی
epi اسکواموس غیرکراتینیزهext ـ با مولر سوم 

enucleation
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:رژوسکیست دنتی-11
رمولرهاي مندیبلپ) 3دندان نیش مگزیال، ) 2، 8دندان) 1: هاي شایعمحل·
:بالینی·

expansionشن کورتیکال دارد پو رزور(frog belly , egg- shell cracking)
.اگر به حفره دهان باز شود و عفونی شود درد دارد، اختالل حسی ندارد

:رادیوگرافی·
.شودمتر باشد کیست محسوب میمیلی5/2تر از رادیولوسنی اطراف تاج دندان نهفته اگر بزرگ

.انواع سنترال، لترال، سیرکومفرنشیال دارد
تحلیل ریشه دارد

اطراف تاج دندان داردمشخصحدود 
:اتولوژيپهیستو·

.استCEJمتصل به 
.تواند مژکدار یا ترشحی هم باشدالیه است و می2-3تلیوم سنگفرشی غیرکراتینیزه که یپا

.بررسی شودfocal thickeningنواحی 
.بشودR/Oتلیوم تشخیصی است و باید سایر ضایعات یپوس، ارتلیوم دنتی ژیپا

آملوبالسـتوماي یـونی   ¬اي بـود  الیـه بـازال و رتیکولـوم سـتاره    palisadingدر نواحی ضخیم شده اگر 
سیستیک 

. شوددیده میproteinaceousهاي الزي موکوسی و دبريپت و متالسلول گاب
OKCاگر کراتینیزاسیون وجود داشت شک کنیم به 

خیص قطعیبراي تشfrozenو استفاده از enucleation: درمان·
: علت ایجاد·

OEEو IEEاي بین تخریب رتیکولوم ستاره
REEبین تاج و 

)اولی رادیکولر(شایع است ادنتوژنیک دومین کیست ·
12-keratocystic odontugenic tumor (OKC)

: سن شایع·
)دیده شده1-9ولی از دهه (2-3دهه )1
.ها یک دهه زودتر استدر خانم)2

: جنس·
در مردها بیشتر است)1
.وست استپبرابر زنان سیاه5وست پدر مردان سیاه) 2

: محل شایع·
)درصد موارد50(انگل مندیبل )1
)سال و در موارد همراه سندرم50در افراد باالي (مگزیال ) 2
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:بالینی·
)سانت4به خصوص در راموس و در اندازه بیشتر از (شارژ درد، تورم، دیس)1
ها و ساختارها مثل سینوس مگزیالرينجایی دنداجابه)2
نفوذ به بافت نرم مجاور دارد در انواع اگرسیو)3
4 (expansion درصد موارد وجود دارد60در.

کورتیکهپهاي اسکالومارژین: رادیوگرافی·
:اتولوژيپهیستو·

:اراکراتیزهپنوع *
ارتوکراتینیزاسیونک ندارد، نواحی کوچکپاراکراتیزه دارد، رته پتلیوم سنگفرشی یپالیه ا10-6) 1

.هم دارد
2(corrugationفقط این مدل . سطح در امتداد کراتین داردpalisadingدارد.

.هاي کراتو هیالن سطحی وجود داردتلیوم دارد، گرانولیپالیه ا2-3: نوع ارتوکراتیزه*
.یابدزاسیون کاهش مینیتلیوم افزایش و کراتییپرولیفراسیون اپاگر عفونی شود *
*deep epithelial foldهاي بازال بلند ستونی استدارد که شامل دسموزوم و سلول.
.کاریدي است و التهاب نداردسااپلی پدیواره کیست فیبروز و موکو*

ر و مشـابه  والکـ هـاي غیرادنتوژنیـک و دو برابـر رادی   برابـر کیسـت  KCOT4تلیـوم در  یپـ رولیفراسیون اپ·
.آملوبالستوما و دنتال المینا است

·KCOTتواند به میSCCیدا کندپالزي پدیس.
·KCOTتانسیل رشد پintrinsicدارد.
وم ، هامارت)به خصوص در راموس(دنتال المینا، جوانه دندانی، الیه بازال مخاط : احتمالیمنشأ·
رفوراسـیون  پوشش کیست، حضـور یـا فقـدان    پسن، محل، روش درمان، ذات : میزان عود بستگی دارد به·

کورتیکال، یونی یا مولتی الکولر بودن، سندرمیک بودن
.تانسیل عود کمتري داردپنوع ارتوکراتنیزه ·
: اراکراتینیزه تفاوت داردپرشن این مارکرها با پارتوکراتیزه در اکس·

14و 13و 10هاي کراتین روتئینپ) 1
3و 1کالژن )2

زیاد، وجود تومور مارکرهاارنس ریک:ش تومور گفتندهچرا ب·
:تومور مارکرها·

1 ((proliferating cell nucleating Antigens) PCNA

2(MMP 2 , 9

3(Ki-67) این تويCEOT وئSCCدهان هم هست(
آنزیم دي هیدروفیل استیل ترانسفرازBCE2توالی )4
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:هادرمان·
گویند اگر قلفتی در بیـاد  ها میاگرچه بعضی(بیشترین ریسک ریکورنسی را دارد : انوکلیشن و کورتاژ) 1

).کندیدا میپریسک کاهش 
: ریفرالپاستکتومی ) 2

.یمکنرود که به هر دلیلی رزکسیون توتال نمیدر مواردي به کار میفقط )الف
.شودبه علت کاربرد فرز ناصاف است و فالورادیوگرافیک مشکل میبوردرهامشکل این است که )ب
.کندداي متیلن بلو براي مشخص کردن بوردرها مفید است ولی عمق را مشخص نمی)ج

3 (enblock resection سانت1با مارژین
.شودexciseاگر بافت نرم هم درگیر است )الف
شود رزکسیون مارژینالاست میIACاگر ضایعه باالي )ب

:کرایو) 4
.شودها میباعث حفظ سلولsuper coolingدر واقع )الف
شوند که باعث اخـتالل اسـموتیک و الکترولیـت    هاي اینترا و اکسترا سلوالر تشکیل میکریستال)ب

.شوندی و نکروز میمشوند و باعث ایسکمی
هفته 2-3دهد و ظرف کند و لی حیات را از دست میاستخوان ظاهر ساختاري خود را حفظ می)ج

.شودهاي جدید ساخته میسلول
درصد5ول نف/ محلول کارنوي ) 5
: ايرشن دو مرحلهپمرشن و مارسو یا دکاپمدکا) 6

ترتر و افراد مسندر ضایعات بزرگ)الف
تـرین مزیـت آن   اتولوژیک را تغییـر دهـد و بـزرگ   پهیستوتواند خصوصیاترشن حتی میپمدکا)ب

.همراه استاحتمالیکاهش موربیدیته و مشکالت 
. توان به کار بردرشن را در آملوبالستوماي یونی سیستیک هم میپمدکا)ج

7 (RC-CD :
.هایی که در بخش فوقانی راموس صعودي هستندهاي بزرگ مولتی الکولر، آنKCOTدر )الف
کتـومی  لارسیل مگزیپکتومی یا لمگزی، همیdisarticulationمندیبولکتومی با یا بدون ی همییعن)ب

.بشود
. اسـت flatتلیـوم و بافـت همبنـد    یپـ دارد، حـد فاصـل ا  Buddingبه درون بافت همبند OKCتلیوم یپا·

هـاي  در الیـه ) ژناحتمـاالً گلیکـو  (هاي ستونی بازال ساب نوکلئر سلولvacuolationهاي اقماري، کیست
).17-6شکل (رابازال وجود دارد پسو

)17-7شکل (نشن حداقل است پهاي شایع آن انگل وراموس است و اکسمحل·
.تر استهستند وجود گلیکوژن در کیست شایعBCNSدر انواعی که همراه سندرم ·

Nevoid Basal cell carcinoma syndrome: لتزسندرم گورلین گو-13

.نفوذ باال  و بروز متغیر دارداتوزومال غالب ـ·
.هاي همراه سندرم استالسمپشود که مرتبط با نئومیTSG deletionدچار 9,9.622.3کروموزوم ·
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1 (PTCH هومولوگ انسانی قطعهDorsophila9الریتی ژن است روي کروموزوم پ)TSGاست(
2 (PTCHکننده کلیـدي شـبکه   تنظیمpluripotent hedgehoge signaling     اسـت کـه ظـاهراً تـوالی

.وسیعی دارد
:براساستشخیص ·

تاریخچه خانوادگی) 1
وستپبررسی کامل ) 2
ها و قفسه سینهبررسی رادیوگرافیک فک) 3
4 (MRIمغز
هاسونوگرافی لگن خانم) 5

·KCOT ان تشخیص زیاد نباشند و متعاقباً ایجـاد  متر، ممکن است در زایینپها متعدد هستند و در سنین
. شوند

:کارسینوم بازال سل·
2و 3شروع در هنگام بلوغ یا دهه ) 1
هاي زخمیالكپتا Flesh colorهاي ولپاپنماي متفاوت از ) 2

.اگرسیو و زخمی متفاوت استBCCتا Benign Adnexal Basal cell lesionوست پدر کل ضایعات ·
·OKCهاي اقماري بیشتر، جزایر هاي سندرمیک کیستsolidتلیـال  یپـ تلیوم و بقایاي ایپرولیفراسیون اپ

. سول دارندپدر ک
:NBCCSعالئم 17-2باکس -14

: وستیپعالئم ·
تلیوماي سلول بازالیپا) 1
2 (milia
اپهاي کف دست و کف یتپ) 4و 3
وستپیدرمال پهاي اکیست) 5
زیرجلديکلسیفیکاسیون ) 6
شکاف لب یا کام) 7
داکتیلیلیپ) 8

:تاللعالئم اسک·
1 (OKC
دنده دو شاخه) 2
اسکلیوز) 3
روگناتیسم مندیبلپ) 4
افزایش قطر کالواریا)5
(well developed)رااوربیتال برجسته پریم سو) 6

7 (spinabifidaو توراسیکاین سرویکال پاس
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ارانازالپهاي رنوماتیزاسیون سینوسپهی) 8
چهارم کوتاهپمتاکار) 9

یدئظاهر مارفانو) 10
:عالئم چشمی·

گلوکوم) 1
کاتاراکت) 2
کلوبوما) 3
رتلوریسمپهی) 4
استرابیسم)5
نیستاگموس) 6

:عالئم نورولوژیک·
Falx cereberiکلسیفیکاسیون ) 1

منتال رتارد) 2
تومورهاي سربرال) 3
مزوولوس کاپآژنزي کور) 4
5(tentoric cereberriکلسیفیه

:هااجزاء سندرم و شیوع آن17-2جدول -15
:ها و اسکلتفک·

1 (OKC وFalx cerebri کلسیفیه) درصد85بیشتر از(
2 (Bridging of sella turcica) درصد70بیشتر از(
)درصد60بیشتر از (ارانازال بزرگ پهاي کالواریاي بزرگ، سینوس) 3
)درصد50بیشتر از (رتلوریسم پهی) 4
5(CP وCL) درصد15کمتر از(

:هاي داخلیوست و ارگانپ·
1 (BCC) درصد50بیشتر از(
)درصد50بیشتر از (ا یا فیبروم کلسیفیه تخمدان پهاي کف دست و یتپیدرموئید، پمیلیا، کیست ا) 2
15کمتـر از  (یبروسـارکوم تخمـدان   و فfetalهاي زیرجلـدي، رابـدومیو سـارکوماي    کلسیفیکاسیون) 3

)درصد
:اختالالت اسکلت محوري·

)درصد60بیشتر از (هاي دنده ابنورمالیته) 1
)درصد50بیشتر از (ینابیفیدا پاس) 2
)درصد40بیشتر از (سارکوم lumborizationکیفواسکلیوز و ) 3
)درصد30بیشتر از (هاي فاالنژ سودوکیست) 4
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)درصد25بیشتر از (هچهارم کوتاپمتاکار)5
·CNS:

)درصد3کمتر از (هیدروسفال مادرزادي و اختالالت منتال ) 1
)درصد2کمتر از (مدولوبالستوما ) 2
)درصد1کمتر از (و فارنجیوما و مننژیوما یکران) 3
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:اي نوزادانهاي لثهکیست-16
چند ساعت تا چند ماه بعد از تولد: زنان·
دندانمگزیالري یا مندیبولر آلوئول بیریجاي سفید روي هاي لثه، ندولfirmهاي متعدد، کیست: عالئم·
رولیفراسیون دنتال المیناپ: علت·
. کند و درمان الزم نداردخود فروکش میمعموالً خودبه·
·Epstein pearls در خط وسط وBohn nodulesهستندبه صورت لترالی در کام سخت و نرم.

اي بزرگساالنهاي لثهکیست-17
.ناشایع است·
.استLPCمعادل بافت نرم ·
)بقایاي سرز(از دنتال المینا منشأ·
ها که در شرایط غیرعفـونی غیرکراتیـزه   این برخالف بقیه کیست(اراکراتوتیک دارد پتلیوم اسکواموس یپا·

)هستند است
18-LPC)بوتریوئید(

المینادنتال : منشأ·
رمولرپمندیبل، بین کنین و : محل شایع·
ـ . تلیـوم اسـکواموس غیرکراتینیـزه دارد   یپا· OKC(هـاي شـفاف بـه علـت محتـوي گلیکـوژن دارد       الكپ

).سندرمیک هم گلیکوژن داشت
excisionمشـکالت  وتلیال ضخیم شـده دارد، ریکـورنس بـاالتر    یپهاي انوع بوتریوئید لوبوالسیون وتافت·

بیشتر
)یالو ادونتوژنیک کیستس(کیست گلندوالر ادونتوژنیک -19

قدام مندیبل: محل·
مولتی لوکولر: نما·
، )مژکـدار تـوي دنتـی ژور هـم بـود     (تلیوم سنگفرشی مکعبی که اغلب در سطح لومن مژکـدار اسـت   یپا·

الزي موکوزي ممکن است پمتا
.درصد عود دارد25کمی مهاجم است و ·
: درمان·

enucleationضایعات کوچک ) 1

پریفرالانوکلیشن با استکتومی : ضایعات بزرگ یونی لوکولر) 2
رزکسیون: ضایعات بزرگ مولتی لوکولر) 3
)اول مارسو(اي دو مرحله: ضایعات بزرگ که به ساختارهاي حیاتی رسیده) 4

20-calcifying odontogenic cyst (COC)

.ناشایع است·
.بل شیوع برابر دارددر مگزیال و مندی·



هاي بورد و ارتقاآمادگی براي آزمون20َ

)تر استجوانبیماراگر همراه ادونتوم باشد (دهه سوم : سن·
روي لثه است یا مخاط آلوئولsessileدانکوله یا پنوع محیطی دارد که به صورت ·
ریفرال دیده شدهپالسمی هم در نوع سنترال و هم پو نئوsolidرشد ·
و متر، تحلیل ریشـه سانتی2-4اید همراه ادونتوم باشد، معموالً یونی یا مولتی لوکولر ش: نماي رادیوگرافی·

.جایی داردجابه
: انواع·

Ameloblatoma ex COCتواند تبدیل شود به خودش سه نوع دارد و می: کیستیک) 1

اننـد متاسـتاز   وتمیDentogenic Ghost T ،Epithelial odontogenic Ghost Cell T: الستیکپنئو) 2
.نادر استبدهد که 

.یلومارتیکوما استپوستی کلسیفیه شونده یا پتلیوماي یپهمتاي بافت سخت اCOCاین ضایعه ·
وست است ولی به بافت زیرین فیکس نیست، در ناحیه پبه Fixedو hardخیم یلومارتیکوما ضایعه خوشپ·

pilomatrixتبدیل شـود بـه   تواندافتد، میفک و صورت کودکان و نوجوانان و بزرگساالن جوان اتفاق می
carcinoma

keratinizing andو COC: دهنـده وجـود الگوهـاي بـافتی متعـدد اسـت      هـاي مختلـف آن نشـان   اسـم ·

calcifying odontogenic cyst وKeratinizing Ameloblastoma وcalcifying Ghost cell tumor و
cystic calcifying odontogenic Tumor

بـزرگ  هـاي تـوده هاي کوچـک تـا   Fleckهاي نامنظم از یوگرافی این کیست کلسیفیکاسیوندر نماي راد·
.اندازي به بافت نرم هم هستشدن کورتکس و دستنازكدر ضایعات بزرگ . راکنده مشهود استپ

:هیستولوژي·
بافت همبند نسبتاً ضخیم) 1
2 (palisadingاز غشا بازال دور)OKCاراکراتینیزه هم داشتپ(
اياي مشابه رتیکولوم ستارهتلیوم چند الیهیپدر سطح الیه بازال ا) 3
هـاي  السـم ائوزینوفیلیـک و گرانـولر بـا هسـته     پوتسی(Ghostهـاي  وجـود سـلول  : هالمارك ضـایعه ) 4

کند یا ر میپدهند که لومن را هاي بزرگ تشکیل میتیشوند و شها معموالً فیوز میک اینیوتنیکپ
foregin body type granuloکـه در ایـن صـورت    زنـد  جوانه میاز میان الیه بازال به بافت همبند 

matosisشوددیده می .
کلسیفیکاسیون دیده شود کلسیفیکاسیون دیستروفیک استsheet likeاگر در نواحی )5
شـود  مـی dentinoid likeاسـیون  کلسیفیکدچـار  تلیوم با بافت همبند بافـت  یپماس مستقیم ادر ت) 6

)هاي عاجیوجود توبولعلتبه(
منفیGhost cellتلیوم مثبت است، یپسیتوکراتین ا) 7

هاي الکترون دنس با سایز یونیفرم اسـت کـه بـه صـورت     ها، فیبریلسلتنها ارگانل مشخص درون گاست·
sharp سـاختارهاي کوچـک   . قرار گرفته اسـت ر شده بود پدر مقابل فضاهاي خالی که قبالً توسط هسته

.سوزنی کریستالوئید هم وجود دارد
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هـاي درون  تونوفیالمنت. هم پیدا شده استhornifid cellکروم میسون در این کیست آمیزي تريبا رنگ·
Ghost cellکراتین نیست و کلسیفیکاسیون دیستروفیک است.

:درمان·
enucleationنوع سنترال ) 1

اتولوژي پـ درمان براسـاس نـوع   . دهنده الگوي غالب دیگري در کنار گاست سل بودسی نشانپاگر بیو) 2
موجود

)کیست تکاملی است(کیست نازولبیال -21
:هاي تشکیلتئوري·

1 (inclusion cystتلیوم گیر افتاده در مزانشیم بعد از فیوژن یپحاصل از اMNP وLNP

.گسترش داردLNPو MNPداکت نازوالکریمال که بین تلیالیپرولیفراسیون بقایاي اپاز ) 2
عالئم بالینی·

انسداد بینی، دفورمیتی) 1
کنـد و  نازولبیال را محو مـی چینبین لب باال و بینی قرار دارد و . توده بافت نرم که نرم و مواج است) 2

alaکندرا برجسته می .
. اگر عفونی شود عالئم حاد و دردناك دارد) 3

به سمت بینی) 3، دهانبه سمت وستیبول ) 2به سمت فولد نازولبیال، ) 1: جهت رشدي·
لمس دو دستی اینترااورال و اینترانازال: نهیاعبهترین روش م·
.ندرت دو طرفه استبه·
:رادیوگرافی·

.براي تشخیص ضروري نیست) 1
)نادر(هاي لترال و قدامی کف بینی، اروژن مگزیال استخوانی و دفورمیته لبهrarefaction: نما) 2
3 (MRI :

*T1 :رتنس نسبت به پهیCSF

*T2 : ایزوتنس نسبت بهCSF

.دارد، حاوي ماده موکوزي و سروزي استGhost cellسول ضخیم بافت همبندي دارد، پک: شناسیبافت·
:درمان·

1 (Excission اره شدن کیستپکامل بدون.
gentle packingتلیالیزاسـیون مجـدد بـا    یپـ اره شـد تـرمیم ضـروري نیسـت و ا    پـ اگر مخاط بینی ) 2

. دهدوستیبول رخ می
االتینپمجراي نازوکیست-22

ترین کیست غیرادونتوژنیک مگزیالشایع·
4-6دهه : سن·
در مردان کمی بیشتر·



هاي بورد و ارتقاآمادگی براي آزمون22َ

)در اثر عفونت، تروما، احتباس مخاطتحریک(تین است االپتلیال داکت نازویپحاصل بقایاي ا·
)متر استمیلی6کانال انسیزیو (متر اندازه دارد میلی20درصد موارد کمتر از 75در ·
: عالئم·

)معموالً کوچک و بدون عالمت است(درصد عالمت ندارد 70) 1
ریشه انسیزورهاتباعد) 2

تلیوم هم ذکر شده چون حتی در نوزادان هم دیده یپخود اخودبهدر خصوص تئوري ایجاد آن دژنراسیون·
شده این کیست

. تواند دیده شودانسیزیو میاپیالي پافت نرم باالتال پخلف میدالین در هر کجاي مسیر کانال انسیزیو از ·
. رفوراسیون مخاط وجود داردپهاي بزرگ در کیست·
.هستندvitalها دندان·
:رادیوگرافی·

1 (well corticated Round heart shape

.شودوز میپرایمپهاي ماگزیال سوریودنتال دندانپرادیولوسنی روي سایه غشاء ) 2
:هیستولوژي·

تلیـوم بسـتگی دارد بـه محـل و     یپـ نـوع ا ): هم هسـت یسنگفرش(تلیوم بیشتر اسکواموس است یپا) 1
.کانال باشد)البعد ورتیک(ایین پیا رولیفراسیون اولیه که باال پ

)ها در دیواره کیستاین(شود غدد مترشحه مخاط وجود دارد و درجات مختلف التهابی دیده می) 2
)اگر کامل باشد عود نادر است(enucleation: درمان·
. و سایز متفاوت است(location)روش دسترسی جراحی براساس محل ·

هاي مگزیالدور تاج دندانپریوستال فلپبرش موکو: یالي انسیزیوپاپدر ) 1
)سانت دورتر از مارژین استخوان باشد1برش (ها از لبیال قابل دسترسی هستند بیشتر این) 2
. االتال هم الزم باشدپشاید براي آزاد کردن کیست برش ثانویه ) 3

عـد از آن  سازي کیست همزمان باشـد و ب و خارجپاالتال چسبیده باید رفلکشن فلپاگر کیست به مخاط ·
.کنیممخاط هستیم کیست را جدا میintegrityدر حالی که مواظب حفظ 

.االتال چلوگیري شودپمخاط saggingاستنت داشته باشیم تا از همیشه ضروري است که ·
االتال وجـود دارد،  پرومایز شدن عروق گریتر پهاي بزرگ احتمال تخریب استخوانی وسیع و کامدر کیست·

nasalاالتال حتی در صورت کاربرد استنت هم هست، در این جـا اسـتنت از   پمخاط sloughingاحتمال 

phonationکندجلوگیري می .
پحتـی ممکـن اسـت از فلـ    . به کار ببریمrotationalاالتال پپهاي بزرگ شاید مجبور شدیم فلدر نقص·

. هم استفاده شودtongue Flapورال و پفاسیال تم
23-Median palatal cyst

)شاید(هاي مگزیال تلیوم بین شلفیپگیر افتادن ا: علت·
)شاید(االتنی باشد که در لبه خلفی مجرا ایجاد شده پشاید کیست نازو·
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بزرگساالن جوان: سن·
شاید داشته باشد، تورم مواج در میدالین کام: عالمت·
تلیوم اسکواموس یا تنفسییپا·
excission: درمان·

.کیست مدین مندیبوالر شاید غشاء ادونتوژنیک داشته باشد-24
:کیست کلوبومگزیالري-25

روسسپو مگزیلري MNPتلیوم بین بخش گلوبوالر به علت گیر افتادن ايشورال کیست فی·
1و 2یا گاهی 3و 2رادیولوسنی بین : گرافی·
.ال باشدکیپاريپیا OKC ،COC ،LPCممکن است ·
enucleation: درمان·

:هاي تکاملی غیرادونتوژنیک گردنکیست-26
:محل·

درموئید، تیروگلوسال داکت کیستیپدرموئید، ا: مرکز) 1
کیست شکاف برانکیال: لترال) 2

.یک هستندنیا از بقایاي امبریوامبریونیک هاي فیوژن در امتداد الین·
:یدرموئیدپهاي درموئید و ااتولوژي مربوط به کیستپستو یتوضیحات ه-27

:کیست درموئید·
وشیده شده پسنگفرشی liningر از کراتین است که با پکیست تکاملی ) 1
.نرمال مثل غدد سباسه و فولیکول مو داردجزاء ا) 2
ري اوربیت و ابرو، بعد کف دهان، بعد زبانپلترال : لحدرصد در سر و گردن قرار دارد، م7) 3

:درموئیدیپکیست ا·
.افتدبیشتر در نوزادي اتفاق می. خیلی کمتر از درموئید شایع است) 1
2 (DD:شود مثل اینفندیبوالروست که از تغییرات فولیکول مو ایجاد میپهاي کراتینوس شایع یستک
3 (fluid atteniuationدارد:

*T1 :hypo intense

*T2 :hyper intense

:هاي تراتوئیدکیست·
.در فک و صورت خیلی نادر است)1
)و تنفسیGIمثل عصبی، (الیه جنینی وجود دارد 3در دیواره کیست ساختارهایی مشتق از هر ) 2

:کیست درموئید-28
ها در زمان تولد وجود دارند و اگر به اندازه کافی بـزرگ  خیلی وقت. در کودکان و بالغین جوان وجود دارد·

.باشند مشخص است
midline suprahyoid growing mass: رین تظاهر بالینیتشایع·
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وست رویی که بر خالف کیست تیروگلوسال داکت با بیرون آوردن زبان پتحرك، غیرمتصل به متوده نرم، ·
. کندحرکت نمی

مترسانتی12متر تا چند میلی: اندازه·
:افتدهانی به علل زیر اتفاق میگرشد سریع و نا·

1 (sinus formation

keratin desquamationافزایش ) 2

ترشح سبوم در هنگام بلوغ) 3
حاملگی) 4

:گیرندهاي گردن معموالً از کف دهان منشأ میدرموئید کیست·
.شودمیمنحرفمنتال مشخص که گاهی به ساب لینگوال برجستگی ساب: ید باشندوئیزیر میلوه) 1
تورم اندك خارج دهان: جنیوگالسباالي میلوهیوئید باشند و زیر ) 2

:نماي رادیوگرافی·
یونی لوکولر با دیواره نازك) 1
2 (CT : توده مرکزي هوموژنوسhypoattenuate

3 (Discrete intra cystic foci)هـاي  یوستن ندولپنتنسیته متوسط که به علت به هم یراپیا هی) ماربل
.درموئید استاتوگنومیک کیست پ. کوچک چربی در ماتریکس است

:اتولوژيپنماي ·
)رژوس هم داشتدنتی(دارد یتلیوم تنفسیپگهگاه ا) 1
ر شدهپحفره مرکزي با کراتین یا ماده سباسئوس ) 2
هـاي مـو و غـده عـرق     در دیواره بافت همبندي اجزاء مختلف درمال مثل غدد سباسئوس، فولیکـول ) 3

.دارد
complete surgical exciosion: جراحی·

:دسترسی·
داخل دهانی: هاي باالي جنیوهیوئیدکیست) 1
خارج دهانی: هاي زیر جنیوهیوئید و میلوهیوئیدکیست) 2

SCCبدخیمی به رمیشن ترانسفو·

کیست مجراي تیروگلوسال-29
سـالگی کشـف   درصـد قبـل از بیسـت   50دهه اول اسـت و  2سن شایع . در کلیه سنین ممکن است: سن·

. شودمی
2به 3: مرد به زننسبت ·
در مواردي که در دختران قبل از سن بلوغ کشف شده الگوي وراثتی اتوزومال غالب وجود داشته·
:محل·

متري میدالینمیدالین یا در دو سانتی) 1


