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 : )OMS( تصنيف المنظمة العالمية للصحة

يقوم هذا التصنيف على أربع مجموعات ويعتمد على احلالة السريرية  

ودرجة تقدم املرض.

املرحلة 1 :  �

ͳ .بدون أعراض

ͳ .أورام ملفاموية دائمة

املرحلة 2 : �

ͳ .نقص متوسط في الوزن بدون سبب

ͳ .تعفنات متتالية في املسار التنفسي

ͳ .)Zona( الزونا

ͳ .)Perlèche( تشققات اجللد احمليط بالفم

ͳ .التهابات متتالية للفم

ͳ .التهابات جلدية

ͳ .تعفنات فطرية لألظافر

طب األسنان

نعرف مرض السيدا كمجموعة مظاهر سريرية ملرض نقصان املناعة املكتسبة الناجت عن تناقص اخلاليا املناعاتية املسمات 
ماعدا  معينة  فموية  إصابات  بالضرورة  يقدم  ال   )+VIH( املكتسبة  املناعة  نقص  لفيروس  احلامل  املريض   .T4 باللمفاوية 

sarcome de kaposi  وهو مرض مسرطن، إال انه قد يقدم إصابات فموية مجتمعة.
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املرحلة 3 : �

ͳ .فقدان حاد للوزن وبدون سبب

ͳ .إسهال مزمن وبدون سبب ألكثر من شهر

ͳ .ارتفاع في احلرارة بدون مبرر ألكثر من شهر

ͳ .تعفنات فطرية بالفم

ͳ Leucoplasie chevelue orale
ͳ .سل رئوي

ͳ .تعفنات بكتيرية شديدة

ͳ .تعفن تقرحي حاد للثة و للجهاز احلامل للسن

ͳ .فقر في الدم مزمن وبدون سبب ظاهر

ͳ .التهابات متكررة في الفم

املرحلة 4:  �

ͳ .متالزمة مرتبطة بنقص املناعة الرئوية

ͳ .التهاب الرئة البكتيري الشديد واملتكرر

ͳ .املزمن herpes التهاب

ͳ .التهاب فطري للمرئ، القصبة الهوائية و أغصان الرئتني

ͳ .سل خارج الرئة

ͳ .سرطان كابوسي

ͳ .في النظام العصبي املركزي Toxoplasmose
ͳ .)encéphalopathie( التهاب املخ بسبب السيدا

ͳ .تعفن فطري بكتيري منتشر

االلتهابات البكتيرية 

يكون  أن  مكن   +VIHاملرافق ل اللثة اخلطي  التهاب  اللثة:  التهاب   -
عام على كل األسنان أو على بعض األسنان. وهو التهاب مستقر رغم 

التنظيف اجليد لألسنان. الصورة 1

- تعفن تقرحي للثة: وهو تعفن حاد للثة مغطاة مبادة بيضاء مع ألم 
شديد. وفي هذه احلالة يشتكي املريض من رائحة كريهة وكذلك عقد 

ملفاوية حتت الفك السفلي

إلى مظاهر  تقرحي للجهاز احلامل للسن: حيث باإلضافة  تعفن   -
التعفن التقرحي للثة، نالحظ تآكل لعظم السن و حركة زائدة للسن 

مع سيالن دموي عفوي لألسنان. الصورة2

- السيفيليس.

المظاهر الفموية لمرض نقصان المناعة المكتسب

صورة leucoplasie orale chevelue :3.صورة 1: التهاب اللثة اخلطي. صورة 2: تعفن تقرحي للجهاز احلامل.

صورة 5: مرض الكابوسي.صورة 4: االلتهابات الفطرية الفموية.
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- مرض السل: مكن أن نالحظ تقرحات في الفم نتيجة النخام الرئوي

االلتهابات الفيروسية

يصيب  االلتهاب  هذا  السيدا،  مرضى  من   15% يصيب  هيربس:   -
 gingivo-stomatite الهربسي  اللثوي  بااللتهاب  واملعروف  اللثة 
فهو  العالج،  أما  عينة.  أخذ  مكن  شك،  حالة  في   .herpétique

zovirax وقد يداوم عليه املريض طيلة حياته.
- zona: هذه االلتهابات األولية تالزم مرضى VIH+ وتنتشر على مسار 

.Aciclovir العصب احلسي وتعطي آالم شديدة. العالج يرتكز على

االلتهابات تظهر عند انخفاض قيمة  - Cytomegalovirus: هذه 
 .mm3 100/ إلى  CD4

احلاالت،  من   25% في  تظهر   :leucoplasie orale chevelue  -
نتيجة اإلصابة بفيروس Epstein-Barr. على مستوى الفم، مكن أن 

نالحظ صفائح بيضاء على حافة اللسان )الصورة 3(.

وتصيب   .HPVب اإلصابة  ترافق  التهابات  هذه   :  Papillome  -
الشفتني وفي بعض األحيان سقف احللق. والعالج يعتمد على اجلراحة.

االلتهابات الفطرية

األشكال،  تظهر على مختلف  أن  الفموية مكن  الفطرية  االلتهابات 
وفي الغالب نالحظ تواجد صفائح بيضاء على اللسان ، وتعالج مبضاد 

للفطريات )الصورة 4(.

األورام

األورام في أشكال  تتقرح  وقد  بقع،  شكل  على  الكابوسي:  مرض   -
الحقة )الصورة 5(.

- سرطان الغدد اللمفاوية.
- سرطان الفم.

 3 وتتعافى في مدة  احلجم،  تأتي كبيرة  االلتهابات  هذه   :Aphtes  -
أسابيع وتترك خلفها ندوب عميقة.

خاتمة:

الالزمة  التحاليل  إجراء  من  الفموية  االلتهابات  هذه  مختلف  متكن 
من أجل التحري على احلالة الصحية للمريض. ولهذا فإن دور طبيب 
األسنان جد مهم، حيث يقوم بتشخيص االلتهاب ثم اقتراح العالجات 
جيدة  صحة  أجل  من  املريضة  األسنان  بعالج  القيام  وكذا  املناسبة 

للفم واألسنان.
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