
 دليل 
 أنواع األورام والخزعة



 من اسمها تحس أنها عملية صعبة ومعقدة

#ضروري_تفهمها

 وفــــــــي أكثــــــر مــــن طريـــــــقــــة إلجــــراء خزعــــــة الثــدي

واحدة من هذه الطرق إبرة خاصة إلزالة األنسجة

خزعــة الثـــدي

إزالـــــــة عينة صغيــــــــرة من أنســـــجة الـــثــــدي 
 وإرسالــــها للمخــــتبر ومـــــــــن خــــــــــــاللها نقدر 
نحدد إذا كان الورم حميد أو غير حميد (خبيث)

الهدف منها

 لكن هي عبـــــــارة 
 عن إجراء بسيط

يأخذ من 10 الى 15 دقائق
بتـــــخـــــــــــــــدير موضـــــــــعـــي 



الـورم الحمــيد

 تعرف باألورام 

الغير سرطانية

 يمكن إزالتها وعادة

ال تنـــــــمو مرة أخرى

بطيئة

النــــمو 

ال تنتقل

 تعرف باألورام 

الـسرطــــانيـــــة

يمكن إزالتها وقد

تعود مـــــرة أخرى

سريعة

النــــمو 

يمكنها

اإلنتقال

الـورم الخبيث

#ضروري_تفهمها



 راح تحتاجين لخزعة الثدي

اكتــــــشــــــــــــاف تـــــــم   اذا 
في زيــــــــــادة  أو   كـــتلـــة 

ســــــُمك الثــــدي
 اذا اشتـــبه الطبـــيب في 
الثدي بسرطان   اإلصابة 
وطلب عمــــــــل خزعــــــــــــة

 اذا أظهـرت الفحوصات
فــــــــوق  بالـــــمــــــــوجــــــات 
التصويـر أو   الصوتية 
 بالرنين المغناطيسي أو
 اإلشعاعي للثدي نتيـجـة
إشتبــاه بسرطان الثدي

 فـــــــي حــــــال اإلصـــــــــــــابـــة 
 بتغيرات غيـر طبيـعية فــي
الشــــــكـــــــل أو   الحلـــمــــــــة 
 الخارجي للثدي، مثل تقرح
أو تقشــــره  أو   الجلد 
نــــزول إفــــــرازات دمــــــوية

إذا طلب الطبيب خزعة من الثدي، هذا ما يعني بالضرورة أنك مصابة بسرطان الثدي

 من كتل الثــــدي التي يتم اختـبــــــارها 
حميدة،مما يعني أنها غير سرطانية ٪٨٠٪٨٠

لكن المهم !س



قبل إجراء خزعة الثدي
 ال تنسين تقولين لطبيبك بعض المعلومات المهمة مثل:س

بعد إجراء خزعة الثدي

 اذا كانت عندك أي نوع
من أنواع الحســــاسية

 األسبرين أو أي
ِ

 اذا تناولت
خالل للدم  مسيل   دواء 

 السبعة أيام الماضية

على القدرة  عندك  ما   اذا 

ِ
معدتك على   االستلقاء 

لفترة طويلة

 الكمـــــادات البـاردة
 فـــــــــوق موضـــــــــــع
 الخزعة راح تساعد
في تقليل التـــــورم

 االســـترخـــــــــــــاءمـــهم
 واالبتعــــــــــــاد عــــــــــــــــن
 ممارســـــة األنشـــطة
ليوم واحد على األقل

الطبــــــيـــــــــــعــــي  مـــــــــن 
 والشائع وجود كدمات
 بعد إجــــــــــراءات خزعـــة

اإلبرة الداخلية

 تناولي مسكنات األلم
 في حـــــــال شعـــــــورك

باأللم واإلنزعاج



الخزعة تسبب انتشار الورم !!س

تطــمــنـي
 لم تثبت األبحاث العلمية صحة هذه
 المعلومة ومافي أي تأثير سلبي من
خزعة الثـــدي حتى بعد مــرور السنين

على تساعد  الخزعة   بالعكس 
 التشخيص المبكر لسرطان الثدي
الخطة وتوفير  االشتباه  حال   في 
من يزيد  مما  المناسبة   العالجية 

نسبة احتمال الشفاء باذن هللا

 من المعلومات الخاطئة حول الخزعة انها ممكن

تســـــبب انتشـــــار الســـــــــرطـــــــــــــــــان




