
بیماری های غدد بزاقی





سیالو ادنیت باکرتیال حاد
اتیوپاتوژنز:

.کاهش جریان بزاقی که باعث صعود باکتری از مجرای بزاقی می شود•

ک ها و امروزه به دلیل آنتی بیوتی)پاروتیت بعد از جراحی به ویژه جراحی شکم•

.(جایگزینی آب و الکترولیت کمتر شده است

دیابت کنترل نشده•

نارسایی کلیوی همراه با اختالالت الکترولیتی و دهیدراتاسیون•

وجود دندان پوسیده و عدم رعایت بهداشت دهان•





تظاهرات بالینی

تورم و تندرنس ناگهانی•

گرم و اریتماتو شدن پوست•

•Flactuationدر صورت وجود چرک

تورم و قرمزی دهانه مجرا در داخل دهان•

خروج چرک از دهانه با ماساژ خارجی غده•

تریسموس•

ک پاتولوژی این یافته با یک بیماری عفونی همخوانی ندارد و ی,اگر فلج فاسیال وجود داشته باشد✿

.بدخیم مطرح است



تشخیص

بالینی و براساس شرح حال

تشخیص افتراقی

لنفادنیت ناشی از کورک مجرای گوش خارجی

آبسه دندانی گونه

دندان خارج نشده

کیست سباسه عفونی

آبسه زایگوماتیک ماستوئیدیت درکودکان



درمان

ینیالز یا پنی سیلین مقاوم به پلی س)آنتی بیوتیک وسیع الطیف با دوز باال

(سفالوسپورین نسل اول 

جبران مایع و الکترولیت ها

مواد ترشح کننده ی بزاق

 تخلیه آبسه با ایجاد برش هایfan shape( جهت جلوگیری از آسیب عصب

(فاسیال



اوریون

:تظاهرات بالینی

تورم پاروتید•

قرمزی•

تورم خفیف دهانه مجرا•

جا به جایی الله گوش•

ترشحات غیرچرکی•

روز دیرتر از طرف 5تورم یک طرف ممکن است )موارد دوطرفه% 75در •

(دیگر روی دهد

ه یا ناشنوایی کامل یکطرف)ممکن است آسیب برگشت ناپذیر عصب هشتم •

.بدهد( دوطرفه



تشخیص

 مشاهده مستقیم ویروس فقط در مراحل اولیه بیماری

(،جداسازی ویروس از بزاقCSFادرار،)

(هفته مثبت میشوند4_3بعد از )تست های سرولوژیک

 روز به پیک خود میرسد4_3دفع آمیالز در ادرار و خون پس از.

های بنابراین تست.ناشنوایی یک طرفه اغلب مورد توجه قرارنمیگیرد

.اودیومتری در طول بیماری اهمیت دارند



سیاالدنیت اسکلروزان مزمن ساب مندیبوالر

تظاهرات بالینی

سختی و بزرگی غده ساب مندیبوالر

شبیه به یک تومور واقعی

درد ناچیز





اتیوپاتوژنز

اتوایمیون

هیستولوژی:

التهاب مزمن همراه با تخریب آسینوس های سروزی

ارتشاح لنفوسیتی در بافت همبند بینابینی

اسکلروز پری داکتال

سیروز غدد بزاقی براثر متاپالزی پارانشیم و بافت همبند غده



تشخیص و درمان

برداشتن غده



پاروتیت مزمن راجعه

تظاهرات بالینی

 اکثرا در اطفال که به صورت راجعه دچار حمله ی پاروتیت یکطرفه می

(گاها تورم دوطرفه همزمان.)شود

دردناک

زاق شیری،گرانولر،و یا چرکی خالص با طعم شورب!

تریسموس

تدر فواصل حمالت عالمتی ندارد فقط اینکه غده پاروتید معموال سفت اس.



اتیوپاتوژنز

:دو نوع التهاب ممکن است روی دهد

سیاالدنیت غیرانسدادی

 یافته تیپیک:apple tree in bloom (بر اثر التهاب سلول های آسینار)

سیاالدنیت انسدادی

اکتازی مادرزادی مجرا و تنگی پری داکتال پس التهابی:عوامل زمینه ساز

.کنداکتازی مجرا اغلب یک الگوی رشته تسبیحی یا خوشه انگوری ایجاد می❄



براساس شرح حال و سیربالینی

نمای سیالوگرافی تیپیک

بیوپسی بافتی در موارد مشکوک



درمان

(حمله حاد درد را کوتاه میکند)آنتی بیوتیک های وریدی

ماساژ غده

رعایت بهداشت دهانی

مواد بزاق آور



سیاالدنیت میواپیتلیال

ضایعه لنفواپیتلیال خوش خیم=سندروم شوگرن
تظاهرات بالینی

 گزروستومی یاsicca(گرفتاری مخاط تنفسی فوقانی)

تورم دوطرفه پاروتید

(در مراحل نهایی)آتروفی غدد بزاقی

کراتوکونژکتیویت سیکا

آرتریت مزمن

پورپورای روماتیسمی

 پری آرتریت ندوزا

اسکلرودرمی



تشخیص

نمای بالینی

تست های ایمونولوژیک•

نمای سیالوگرافیک•

تایید با بیوپسی غدد بزاقی مینور لب تحتانی•



درمان

بزاق مصنوعی و پیلوکارپین

استرویید

(در موارد شدید)داروهای مهار کننده ایمنی

:پیش آگهی

MALTیا لنفوم Bدر موارد طول کشیده پیشرفت به سمت لنفوم 



سیالولیتیازیس

:تظاهرات بالینی

 تورم شدید و دردناک غده بزاقی درگیر بر اثر تحریک حس

(روانی یا براثر خوردن)چشایی



http://images.google.com/imgres?imgurl=http://othn.iusm.iu.edu/salivaryglandendoscopy/DH000171.jpg&imgrefurl=http://othn.iusm.iu.edu/salivaryglandendoscopy/radiographic_photo_5.html&h=2128&w=2832&sz=1297&tbnid=7JvVOEbgacIVgM:&tbnh=112&tbnw=150&hl=en&start=8&prev=/images?q%3DSIALogram%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26safe%3Dactive
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.urmc.rochester.edu/smd/Rad/neuroimages/sialonew.jpg&imgrefurl=http://www.urmc.rochester.edu/smd/Rad/orderneuro.htm&h=225&w=350&sz=36&tbnid=quZ6AvAujsytBM:&tbnh=74&tbnw=116&hl=en&start=2&prev=/images?q%3DSIALogram%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26safe%3Dactive


اتیوپاتوژنز

عدم تعادل اولیه در ترشح الکترولیت های بزاقی

 افزایش ویسکوزیته بزاق که موجب انسداد موکوسی میشود و یک

.ماتریکس موکوپروتیینی آلی رسوب میکند

 برابر شایعتر و عمدتا در بزرگساالن2در مردان

 موارد % 15موارد و در پاروتید در % 85در غده ساب مندیبوالر در

.دیده میشود



http://images.google.com/imgres?imgurl=http://scw.asahi-u.ac.jp/~kawamata/jpg/sialo2.jpg&imgrefurl=http://scw.asahi-u.ac.jp/~kawamata/teach2.html&h=328&w=640&sz=29&tbnid=uSRCcfOpEuYZGM:&tbnh=69&tbnw=135&hl=en&start=9&prev=/images?q%3Dsialolithiasis%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26safe%3Dactive%26sa%3DN


تشخیص

لمس سنگ در کف دهان یا مخاط بوکال•

سونوگرافی•



درمان

محافظه کارانه

مواد افزایش دهنده بزاق

(دفع خود به خود سنگ)ماساژ غده

(در صورت التهاب)آنتی بیوتیک

درمان جراحی

پاپیلوتومی

سنگ شکنی

سیالو اندوسکوپی

رزکسیون غده بزاقی



http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.nature.com/bdj/journal/v193/n2/images/4801491f2.jpg&imgrefurl=http://www.nature.com/bdj/journal/v193/n2/fig_tab/4801491f2.htm&h=305&w=400&sz=26&tbnid=7x1HTW0Lju5IlM:&tbnh=91&tbnw=120&hl=en&start=18&prev=/images?q%3Dsialolithiasis%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26safe%3Dactive%26sa%3DN





