
آفات الطبقة االغتذائية الحملية
Gestational Trophoblastic Disease ( GTD )

:(Hydatidiform mole) الرحى العدارية

. الرحى التامة 

.الرحى الجزئية 

:أورام الطبقة االغتذائية الحملية
Gestational Trophoblastic Neoplasia ( GTN )

Invasive moleالرحى الغازية  

الكوريوكارسينوما

Placental-site tumorالورم الناشئ في موضع المشيمة



آفات الطبقة االغتذائية الحملية

الرحى العدارية

:المظاهر التشريحية المرضية

حويصالت: عيانيا

غياب االوعية المركزية للزغابات -1: مجهريا

استحالة مائية في الزغابات-2

فرط تصنع في الخاليا المغذية بنوعيها-3



آفات الطبقة االغتذائية الحملية

الرحى العدارية

:  المظاهر السريرية

اشتداد االعراض الودية -2النزف                                       -1

كبر حجم الرحم نسبة لسن الحمل-4فقر الدم                                     -3

كيسات لوتئينية مرافقة -6ليونة الرحم                               -5

اعراض فرط نشاط الدرق-8انسمام حملي مبكر                      -7

انطراح حويصالت-10عدم وجود دالئل جنينية                -9

(طرفي سن النشاط التناسلي ) العمر المفضل -11



آفات الطبقة االغتذائية الحملية

الرحى العدارية

: مبادئ التدبير

تحريض: *  انهاء الحمل الرحوي-1

توسيع و تجريف* 

االفراغ بالشفط* 

خزع الرحم* 

استئصال الر حم* 

سريرية  و مخبرية  و شعاعية :  المتابعة-2

منع الحمل-3



آفات الطبقة االغتذائية الحملية

الرحى العدارية

تحضير المريضة لالفراغ

المتابعة اآلنية

:المتابعة المستقبلية

اعراض و عالمات الجهاز التناسلي :سريريا

اعراض و عالمات االنتقاالت

(عاليةBhcgو + الصورة السابقة ) كل شهر  :  تصوير الصدر: شعاعيا

(عاليةBhcgو -الصورة السابقة )كل شهرين   

(طبيعيةBhcgو -الصورة السابقة )اشهر 3كل



آفات الطبقة االغتذائية الحملية

الرحى العدارية

Bhcgمعايرة  : مخبريا
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استطبابات المعالجة الكيماوية

آفات الطبقة االغتذائية الحملية

نزف تناسلي غزير او داخل البريتوان بعد االفراغ-1

التي سبق ذكرها Bhcgالتبدالت المرضية لل -2

بعد اكثر من اربعة اسابيع من االفراغBhcgمستويات عالية لل -3

Bhcgانتقاالت مهبلية او فرجية او رئوية ما لم تترافق بتراجع ال -4

االنتقاالت الماكن اخرى-5

رحى غازية او كوريوكارسينوما مثبتة بالتشريح المرضي-6



 GTNأورام الطبقة االغتذائية الحملية

آفات الطبقة االغتذائية الحملية

تتميز هذه اآلفات بأنها من أحسن األورام انذارا  

حساسيتها الجيدة لألدوية المضادة للسرطان

( B-HCG) وجود مشعر دقيق لمتابعتها •

.معرفة عوامل الخطورة التي تسيء لالنذار•

•



لتحديد مرحلة اآلفةFIGOتصنيف ال 

آفات الطبقة االغتذائية الحملية

Stage   o ( المرحلة صفر ) الرحى العدارية السليمة.

  ٍStage  I ( المرحلة واحد ) الورم محدود في الرحم فقط.

Stage  II( المرحلة اثنين )يهما الورم انتقل للمهبل او الحوض او كل.

Stage III ( المرحلة ثالثة ) نقائل رئوية      .

Stage IV ( المرحلة اربعة )الرئوية نقائل بعيدة غير.



معالجة الفئة منخفضة الخطورة

آفات الطبقة االغتذائية الحملية

MTX     +     C.F

or                              

Actinomycin-D

فحوص يكرر الشوط بفاصل سبعة ايام او بعد شفاء االغشية المخاطية و عودة ال

.الدموية للطبيعي

Bhcgتستمر المعالجة ثالثة اشواط بعد سلبية  

تستمر المتابعة لمدة سنة بعد انتهاء المعالجة حيث يسمح لها بالحمل



معالجة الفئة عالية الخطورة

آفات الطبقة االغتذائية الحملية

EMA-CO

لفحوص يكرر الشوط بفاصل سبعة ايام او بعد شفاء االغشية المخاطية و عودة ا

.الدموية للطبيعي

Bhcgاشواط بعد سلبية  6–4تستمر المعالجة  

لتستمر المتابعة لمدة سنتين بعد انتهاء المعالجة حيث يسمح لها بالحم



شروط المعالجة عالية الخطورة

آفات الطبقة االغتذائية الحملية

ابقةقبل كل شوط و يجب ان تكون قد انخفضت الى خمس القيمة الس Bhcgمعايرة -1

قبل البدء بكل شوط(كبدية –كلوية –تعداد عام ) اجراء فحوص دموية شاملة -2

:يكرر كل يومين  -3

(11توقف المعالجة اذا كان الخضاب دون ) خضاب و هيماتوكريت * 

او كانت2500توقف المعالجة اذا كانت دون ) تعداد البيض و الصيغة * 

تاللمفاويات اكثر من المعتدالت االاذا كانت المعتدال

(1500اكثر من  

(75000توقف المعالجة اذا كانت دون  )  تعداد الصفيحات   * 



معالجة الحاالت المعندة

آفات الطبقة االغتذائية الحملية

Cisplatyl   +  VNC   +   MTX
لى الكليةيجب ان يسبق اعطاءه اماهة جيدة و كذلك بعده بسبب سميته الشديدة ع-1

وضع قثطرة بولية دائمة لمراقبة حجم البول-2

سا/مل100يجب ان ال تقل كمية البول المطروحة عن -3

اعطاء المهدئات الوريدية مع مضادات االقياء بالجرعات المناسبة -4

شوط ثم قبل بدء ال( الكبدية و الكلوية والتعداد العام ) اجراء الفحوص الدموية -5

كل ثالثة ايام 

تعطى المريضة استراحة ثالثة اسابيع بين كل شوطين -6



التأثيرات الجانبية للمعالجة الكيماوية

آفات الطبقة االغتذائية الحملية

تثبيط النقي-1

(تصبغات–سقوط الشعر ) تاثيرات جلدية -2

(التحسس للضياء –التهاب الملتحمة ) تاثيرات عينية -3

(بدية اذية الخلية الك–تقرحات االغشية المخاطية –اقياءات ) تاثيرات هضمية -4

(التهاب المثانة –اذية الكلية ) تاثيرات بولية –5

( انقطاع الطمث ) تاثيرات تناسلية -6

(اضطراب نظم ) تاثيرات قلبية -7

(التهاب اعصاب عديدة ) تاثيرات عصبية -8

(في حال تسرب االدوية خارج الوريد ) تخريش و تموت موضعي -9



المقاومة الدوائية

آفات الطبقة االغتذائية الحملية

:  عدم وصول الدواء بمقادير كافية للورم  بسبب -1:  اسبابها

نقص التروية الدموية للورم * 

عدم وصول الدواء لداخل الخاليا * 

فشل الخاليا في استقالب الدواء لشكله الفعال *  

استقالب و تخرب الدواء بشكل سريع من قبل الخاليا الورمية* 

:تطوير الخاليا آلليات تقاوم التأثير العالجي السام  -2

زوال الخمائر الالزمة لقلب العالج لشكله الفعال * 

انتاج خمائر تستقلب العالج لشكل غير فعال * 

ضعف قابلية الغشاء الخلوي لنفوذ العالج لداخل الخاليا* 

وجود سالالت مقاومة من الخاليا بصورة طبيعية ضمن الورم فتنقص المعالجة الخاليا-3

الحساسة للعالج مما يفسح المجال لتكاثر الخاليا المقاومة



المقاومة الدوائية

آفات الطبقة االغتذائية الحملية

:الوقاية من حدوثها 

المشاركة الدوائية-1

ويلةاستعمال نظام الجرعات العالية و بصورة متقطعة و تجنب الجرعات الخفيفة و لمدد ط-2

طى الخاليا تطبيق المعالجات بفترات متعاقبة و بفواصل محددة و غير متباعدة بحيث ال تع-3

الورمية الفرصة الكافية لتشكيل المقاومة 

استعمال ادوية مختلفة في آلية التأثير-4

تقوية مناعة المريضة لمساعدتها على التخلص من الخاليا الورمية  -5


