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أمراض الثدي
 
 



الثدي

•

•

•

•

الثدي هو الغدة التي تمييز
الثدييات عن باقي األنواع
هو  نسيج غدي تحت الجلد
يتوضع في مقدمة الصدر

من البلوغ إلى الوفاة يخضع
لتغييرات فيزيزلوجية

مرتبطة بالطمث و الحمل و
.اإلرضاع و الضهي

له أهمية نفسية خاصة
 



تذكرة تشريحية
يمتد الثدي من الضلع الثاني إلى الضلع السادس 

و من الحافة الوحشية للقص إلى الخط اإلبطي

المتوسط , يأخذ الثدي شكله و  حجمه تبعا

.لكمية الشحم المحيطة بالنسيج الغدي

يتعلق تركيب الثدي بمراحل النشاط

الفيزيولوجي،حيث يتألف في الحالة العادية من

الشحم ونسيج ليفي يحيط بمجموعة من األقنية

واألسناخ  باإلضافة إلى أربطة كوبر. الغدية

)ولكل فص20-15يقسم الثدي إلى فصوص (

قناة أساسية تنفتح بثقب منفصل في نهاية

الحلمة .

 



معقد الحلمة هالة
 Areola nipple

•

•

•

 محاطة بجلد Nippleالحلمة 
مصطبغ دائري يعرف باسم اللعوة

وتتكون رئيسي Areolaاو الهالة 
من ألياف عضلية ملساء ذات
توضع دائري تضغط القنوات

اللبنية أثناء الرضاعة
الحلمة خالية من الدهن والشعر

والغدد العرقية.
• تحوي ظهارة الهالة العديد من

الزهمية تتضخم الغدد العرقية و
)مونتغمري أثناء الحمل (عقيدات



طفلة
طفلة

بالغةبعد سن اليأس



  التروية الدموية

•
•

•

العود الوريدي
الوريد اإلبطي
الثديي الباطن
األوردة الوربية

 
 

•

•
•
•

التروية الشريانية
الفروع الثاقبة للشريان

الثديي الباطن
الشريان الصدري الوحشي

4-3-2 الشرايين الوربية
الفروع الصدرية للشريان

األخرمي الصدري
 



النزح اللمفاوي

•

•

من لمف الثدي % 85- 75%
ينزح إلى العقد اإلبطية  و

هي مجموعات
وحشية ,أمامية, خلفية,

.مركزية, بين صدرية, قمية
من لمف الثدي % 15 -25%

إلى العقد الثديية الباطنة
 
 



النزح اللمفاوي

•

•

•

•

تقسم العقد اللمفية إلى ثالثة
مستويات

 :وحشي العضلة1مستوى 
الصدرية الصغيرة

 :خلف العضلة2مستوى 
الصدرية الصغيرة

 :انسي العضلة3مستوى 
الصدرية الصغيرة

 
 



أمراض الثدي

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Areola nipple disease
Breast pain

Breast tenderness
Fat necrosis

Inflammatory & infections
Uneven breast size

Gynecomastia
Cysts

Fibroadenomas
Sclerosing adenosis

fibrocystic disease
Breast cancer



 أمراض معقد الحلمة هالة
Areola nipple disease

 
 



•

•

•

Nipple Retractionانكماش (غؤور) الحلمة 
 من الحاالت ثنائية الجانب 25%

غؤور حلمة حديث بشكل شق قد يكون ناجما
عن توسع أقنية أو التهاب ما

حول األقنية مزمن
Circumferentialغؤور كامل محيط الحلمة  

retraction قد يدل على
سرطانة مستبطنة في الثدي

انشقاق الحلمة أثناء اإلرضاع يدل التهاب ثدي
حاد

• ورم حليمي على حلمة الثدي
• الكيسة االحتباسية لغدة مونتغمري

اكزيما الحليمة ، ثنائية الجانب ، مترافقة مع• 
أكزيما في مناطق أخرى

• داء باجيت في الحلمة : سببه خليا خبيثة ، يجب
تمييزه عن األكزيما التي تميل

للحدوث في أعمار أصغر
 



 أمراض معقد الحلمة هالة
Areola nipple disease



•
•

•

•
•

•
•

•
•

Nipple dischargeنز الحلمة 
يمكن أن يحدث عبر فوهة أو أكثر للقنوات الناقلة للبن.

دوبا ، االيميبرتمين  العقاقير الطبية : الفينوتيازين ، الرزربين، الميثيل
.واألمفيتامين

  آفات الجهاز العصبي المركزي : ورم غدي في الغدة النخامية ، ورم تحت
المهاد

  آفات مرضية : داء كوشينغ ، قصور الدرقية ، والفشل الكلوي المزمن.
فيزيولوجي : لدى امرأة ولود  

 أساسي
  آفات الثدي : الورم الحليمي داخل القنوي ، توسع األقنية ، التبدالت الليفية

الكيسية ، خراج الثدي .
سرطان ثدي



Nipple discharge


•
•

•


•
•
•



•


•

المفرزات الرائقة المصلية
فيزيولوجية عند النساء الولودات .

ورم حليمي قنوي
mammary dysplasiaخلل تنسج الثدي 

مدماة مفرزات
duct ectasia  توسع أقنية

duct papilloma ورم حليمي قنوي
duct carcinoma  قنوية سرطانة

مفرزات خضراء أو سوداء
 .توسع أقنية

فيزيولوجية المفرزات متعددة األلوان الصادرة من أقنية متعددة هي مفرزات
تستوجب تطمين المريضة.

 
المهم في حال وجود مفرزات هو نفي السرطان



Nipple discharge

العالمات السيئة:
• نز مصلي أو مصلي مدمى

• يرتبط مع كتلة
• من جانب واحد

• قناة واحدة
• دراسة الخاليا إيجابية
• التصوير الشعاعي للثدي

إيجابي
 سنة50العمر> • 
 



التهاب الثدي الجرثومي
 

التهاب الثدي الحاد
يترافق مع اإلرضاع, عنقوديات مذهبة

الركودة في االقنية اللبنية  العامل المؤهب
ارتفاع نسبة الحدوث لدى وجود انكماش الحلمة.

يمكن أن يتطور إلى خراج.
شفطالكمادات الدافئة ,المعالجة بالصادات ، 

الحليب من الثدي المصاب
ال حاجة إليقاف اإلرضاع إال إذا كان هناك نز

قيحي  من الحلمة
الخراج المزمن داخل الثدي

 قد يحدث بعد تفجير غير كاف أو معالجة
بالصادات غير حكيمة .

صعب التشخيص ، وعندما يحاط بمحفظة سميكة
الجدار من النسيج الليفي ال يمكن تفريقه عن

السرطان دون إثبات نسيجي



داء موندور
 

•

•

•

•

•

•

 هو التهاب خثاري في األوردة
السطحية للثدي، وجدار الصدر

األمامي
 قد يكون مرجعه لقصة رض أو انتان

وأحيانا مجهول السبب
المظهر الواسم هو حبل متخثر تحت

 .الجلد ، وملتصق بالجلد عاد ة
التشخيص التفريقي : تغلغل لمفاوي

من سرطانة غازية في الثدي .
 المعالجة الوحيدة المطلوبة هي
تحديد حركات الذراع ، واآلفة

تختفي
خالل أشهر قليلة من دون نكس ، أو

اختالطات ، أو تشوه .



Gynecomastia التثدي

 
 
 

•

•

•

•
•

•

هو وجود غدة ذات نمط أنثوي
لدى الذكر

فيزيولوجي لدى الرضع و حول
البلوغ و عند الشيوخ

زيادة مستويات االستروجين
نسبة لتستسترون الدم

,)XXY 47( كالينفلتر
 ,دانازول , التستسترون
تاموكسفين

اللجوء للجراحة عند التثدي
مجهول السبب

 



األورام السليمة
 

•
•

•

•
•

•
•

•

•

FIBROADENOMAالليفي  الورم الغدي 
األكثر شيوعًا بين األورام السليمة

بالصدفة حدودها تشكو المريضة من وجود كتلة غير مؤلمة تكتشف
واضحة متحركة على الجلد والعمق ذات سطح أملس

20 - 15دون ضخامات عقدية باإلبط غالبا في الربع العلوي الوحشي وفي 
% من الحاالت يكون متعددا .

ينشأ من فرط تنسج في أحد الفصوص ويكون محاطا بمحفظة واضحة
 سم ، وال يتراجع تلقائيا .3 - 2ببطىء لحجم  ينمو عاد ة

 .والبروجسترون  يزداد في الحمل واإلرضاع و  إعطاء  االستروجين
ال يحتاج الستئصال ما لم يترافق بفحص خلوي مشتبه .

 سم تحدث أحيانا أثناء البلوغ وغالبا ما5 > األورام الغدية الليفية العرطلة
تنمو بسرعة ، وكما هو حال األورام األصغر يمكن استئصالها من خلل شق

تحت الثدي
عالقة له بالسرطان ( ال يتحول إلى سرطان ) . ال
 





Phyllodes tumourالورم الورقي 
 هو ورم سليم كان يعرف سابقا بالداء الكيسي• 
المصلي لبرودي أو الورم العفلي الكيسي الورقي

Cystosarcoma phyllodes،  
 سنة ، ولكن45• يحدث عادة عند النساء في عمر 

يمكن أن يظهر لدى سيدات أصغر سنا .
• يمكن أن يصل لحجم كبير ذو سطح غير أملس .

• يمكن أن يتقرح الجلد المغطي للورم بسبب
االنضغاط المؤدي للتنخر

• على الرغم من بلوغ الورم حجم كبير إال انه يبقى
متحركا على جدار الصدر .

• نسيجيا هنالك اختالف واسع في مظهر الورم مع
احتمال وجود درجة من الخباثة

• المعالجة باالستئصال الموضعي الواسع للكتلة
الورمية السليمة أما الخبيثة والناكسة فتتطلب

استئصال ثدي .



الحليموم ضمن األقنية
 

•

•

•

•

سليم لكن له إمكانية للتحول
للخباثة

السبب األكثر شيوعًا للنز
الدموي من الحلمة

قد يكون هناك ورم صغير
مجسوس

العالج جراحي باستئصال
اسفيني للورم والقناة

المصابة
 



الداء الكيسي الليفي
 

•
•

•
•

•

•

أحادي أو ثنائي الجانب
قد يكون متعددًا

40- 25 سن اإلصابة
سريريًا يتميز أحيانا بوجود كتلة أو
عدة كتل في الثدي قد يكبر حجمها

وبنز من وتصبح مؤلمة قبل الدورة
الحلمة مصلي

ال تزيد اإلصابة بالداء الليفي الكيسي
من خطر اإلصابة بسرطان الثدي

يدبر بشكل محافظ بمعالجة
األعراض: تسكين األلم , حمية,

استروجين: انقاص تناول الهرمونات
 
 



Breast cancer  سرطان الثدي

•

•

هو السبب األكثر شيوعا 
لوفيات السيدات في

منتصف العمر .
امرأة واحدة من كل

نساء سوف تطور المرض10
خالل حياتها .



نسبة الحدوث
INCIDENCE



Epidemiologyالوبائيات 
 

• هو أشيع سرطان عند النساء و ثالث سبب للوفاة بسبب
السرطان عند النساء في سوريا

 



عوامل الخطورة
Risk factors

 
 













Genetic factorsالعوامل الوراثية: 
 BRCA1, BRCA2

التقدم بالسن .
زيادة فترة التعرض لالستروجين (زيادة عدد 

.باكرا بدء الدورة الطمثية):الدورات الطمثية
30 >   عدم اإلنجاب أو إنجاب أول ولد بعد عمر

سنة.
 .   انقطاع الدورة الشهرية بعمر متأخر

 .   عدم اإلرضاع
العوامل الغذائية: األغذية الغنية بالدسم

البدانة ,شرب الكحول. ,المقلية
 التعرض لألشعة ( عالج السرطانات ,

األسلحة النووية).
بالهرمونات بعد سن اليأس  المعالجة المعيضة

الداء الليفي الكيسي



أنواع سرطان الثدي




 In situ
Invasive  وذلك اعتمادا على

تجاوزها او عدم تجاوزها للغشاء
القاعدي

In situ سرطان الثدي 
LCIS الفصيصي - من نوع 1

منشؤه يقع في القناة اإلنتهائية للوحدات
الفصية الطرفية وال يتطور إال في

ثدي األنثى
DCIS القنوي - من نوع 2

يتميز بتكاثر الظهارة المبطنة للقنيات
الصغيرة مما يؤدي إلى نمو حليمي

داخل لمعة القناة
يكون Mastectomyاستئصال الثدي 

 .in situ شافيا في السرطانة





سرطان الثدي الغازي
Invasive

 




















Ductalسرطان األقنية الغازي 
Lobular  السرطان الفصيصي
السرطان المختلط

اخرى انواع
٪ Medullary 4  السرطان اللبي

٪ Colloid 2  السرطان الغرواني
٪ Papillary 2 السرطان الحليمي
٪ Tubular2  السرطان االنبوبي

السرطانات النادرة :شبيه الغدي
الكيسي، سرطان الخليا الحرشفية ،

المفرزة
السرطان االلتهابي نادر ، عدواني جدا

يتظاهر بثدي مؤلم .
داء باجيت الذي يصيب الحلمة

 





توزع السرطان داخل الثدي



داء باجيت في الحلمة
 

•

•

•

•

•

هو عبارة عن تظاهرة سطحية
لورم مستبطن .

يتظاهر كحالة مشابهة لألكزيما
على الحلمة والهالة يستمر
وجودها رغم المعالجة

الموضعية ، يمكن أن تتآكل
الحلمة وأحيانا تختفي .

إذا تركت اآلفة ، فإن السرطان
المستبطن سوف يصبح ظاهرا

سريريا ، عاجال أم آجل .
 يجب أخذ خزعة من أكزيما
الحلمة حال وجود شك في

سببها .



Metastasisاالنتقاالت 







االنتقال إلى العقد االبطية
هناك ارتباط وثيق بين حجم السرطان واصابة العقد اللمفاوية اإلبطية

عادة يتم االنتقال الى العقد اللمفاوية االبطية بشكل متسلسل ابتداء من المستوى المنحفض
الى المستوى المتوسط ) المستوى الثاني ( وانتهاء بالمستوى القمي ( المستوى االول
المستوى الثالث

 عاما في سرطان الثدي هو عدد20 - 10 إن المؤشر الوحيد والمهم لمعدالت البقيا لمدة 
االبطية المصابة العقد اللمفية

 ٪ مقارنة30إن نسبة خطر نكس السرطان في حال عدم وجود انتقاالت عقدية أقل من 
 .٪75مع نسبة خطر النكس في حال وجود انتقاالت عقدية واتي قد تصل إلى 

االنتقاالت البعيدة
 سم0،5 يمكن ان تحصل اذا تجاوز قطر السرطان البدئي

 أكثر األماكن إصابة حسب التسلسل : العظام ، الرئة ، غشاء الجنب ، األنسجة الرخوة
 والكبد





staging







Tumor :T
Nodes :N

Metastasis :M
 
 
 

تحديد المرحلة يحدد االنذار و
العالج



Breast cancer staging



العقدة الحارسة
The sentinel node

• يتم تحديدها قبل العمل الجراحي من
خالل حقن زرقة الميتيلين

اواأللبومين
الموسوم بالنظائر المشعة ضمن الثدي

• المكان الذي يتم فيه الحقن هو
الضفيرة تحت األدمة حول الحلمة
• يتم تحديد أول عقدة تستقبل اللمف

النازح من خلل تلونها بزرقة الميتيلين
الشعاعي من بالتطابق مع قراءة الواسم

 .غاما  خلل كاميرة
• يتم استئصال العقدة وإرسالها

للتشريح المرضي
• إذا كانت نتيجة الفحص النسيجي

سلبية ال داعي إلجراء تجريف اإلبط



كيف نقارب كتلة ثدي؟

•

•

مريضة تشكو من وجود
كتلة في الثدي أو أعراض

أخرى مثيرة للشبهة يجب أن
للتقييم الثالثي:تخضع 

 التقييم السريري
 التصوير اإلشعاعي
 الفحص الخلوي

 



العالمات و األعراض السريرية
 


•

•

•

تكتشف ما الكتلة هي العرض الرئيسي وغالبًا
خالل الفحص الذاتي

الصفات التي توحي بخباثة الكتلة:
 .القساوة

الحدود غير الواضحة .
التثبت على العمق أو الجلد .

غياب األلم .
انكماش الحلمة .

من منشأ سليم ونادرًا النز من الحلمة: غالبًا
من منشأ خبيث(الدموي)

األلم(مرحلة متقدمة) (عادة ألم الثدي يكون
من منشأ سليم ونادرًا بسبب خبيث)

 .االبطية ضخامة العقد اللمفية
 
 



فحص الثدي

•

•

التأمل:الوضعيات الثالث :
الذراعان جانب الجسم,
الذراعان  لألعلى ,اليدين

على الخصرين ,نبحث عن :
التناظر ,الحجم , الشكل,

وذمة أو تبدالت التهابية في
الجلد والهالة( عالمة قشر

,انكماش الحلمة البرتقال)
 



فحص الثدي
• يجرى والمريضة بوضعية
االستلقاء،اليد في ذات الجهة

توضع تحت الرأس،حيث
يقسم الثدي لمنطقة مركزية
وألربعة أرباع تفحص كلها
براحة األصابع كذلك يتم
فحص العقد االبطية،يجب

تمييز الكتل من حيث الحجم
والقوام والشكل والتوضع

والتثبت على السطح والعمق
والحدود ووجود األلم

 



االستقصاءات الشعاعية
االيكو 

• مفضل عند النساء في سن
النشاط التناسلي (ثدي غدي

كثيف)
 وهو يميز الكتل الصلبة عن

الكيسات كما يعطي عالمات
توجه للتمييز بين الكتل

السليمة والخبيثة.
ال يمكنه اعطاء صورة واحدة

لكامل الثدي
قد اليمكنه تمييز النسج العميقة

المجهرية ال يظهر التكلسات
 



MAMMOGRAPHYتصوير الثدي 

 
 

•









 فحص هام خاصة عند النساء
بعد سن اليأس .

 تعاد40صورة أساسية بعد سن 
سنويًا

في حال الخطورة العالية
يجرى المسح الشعاعي في عمر

أبكر من ذلك. المظاهر
الشعاعية على الماموغرافي

:الدالة على الخباثة
التكلسات الدقيقة  .

كثافة بحدود مشرشرة أو
بحدود غير واضحة .

ثخانة الجلد .
 

 





تصنيف سرطان الثدي شعاعيا





Stereotactic biopsyالخزعة المجسمة 
 



FNAالرشافة باإلبرة الرفيعة  
يتم سحب رشافة باإلبرة من
الكتل المشبوهة للدراسة

التشريحية المرضية لوضع
التشخيص قبل الجراحة .



TRUE-CUT الـ الخزعة
• : يمكن بواسطتها أخذ كمية

   أكبر من الخاليا (قطعة
نسيجية) للدراسة بالتشريح

المرضي
   وهي ذات دقة أعلى من

الرشافة باإلبرة في تشخيص
الكتل المشبوهة .

 



الخزعة الجراحية

 تحت :اإلستئصالية الخزعة
التخدير العام أو الموضعي .

 تجرى في بدايةالخزعة المجمدة :
العمل الجراحي في حال

  الشك بالخباثة حيث تستأصل
الكتلة المشبوهة وترسل

  للتشريح المرضي والمريضة تحت
التخدير وعلى ضوء

  النتيجة إما تنتهي العملية هنا (إذا
كانت سليمة) أو يتم اإلنتقال

  إلى جراحة أكبر (استئصال ثدي
مع تجريف إبط) في حال كون

النتيجة خبيثة .



الفحوصات األخرى






الدوبلر
التصوير الحراري

المرنان : دقيق خاصة في
حال الكتل الصغيرة جدًا غير
المجسوسة بالفحص لكنه
مكلف وله استطبابات في

بعض
   الحاالت .

 



الكشف الباكر
•

•

•

•

•

الفحص الذاتي للثديين
يفضل أن: الوقت المفضل

يجرى الفحص في نهاية الدورة
الشهرية، تجنبًا إلثارة األلم و

االنزعاج المحتمل حدوثهما من
جراء التوتر الحاصل في

الثديين قبل و أثناء الطمث.
: اعتبارا من عمر العشرينالبدء
سنة.
: الكشف عن أمراضالهدف

الثدي بشكل مبكر ومعالجتها.
 يتألف الفحص من:الطريقة

التأمل والجس.
 



سرطان الثدي عند الرجال









 من كل سرطانات الثدي1%
يترافق مع ارتفاع مستويات

االستروجين
مثل السرطان عند النساء
اإلنذار يتوقف على مرحلة

الورم
يتأخر التشخيص غالبا

 



الخطة العالجية
لم يعد التصنيف المرحلي  لوحده هو المحدد

للخطة العالجية واالنذار فقد تغير
اكثر شمولية من مفهوم التصنيف بحيث اصبح

حيث تضمينه المعايير التالية :
• معطيات التشريح المرضي من حيث النمط

النسيجي
• درجة تمايز الورم

الذي يعتمد على TNM• التصنيف المرحلي 
حجم الورم واصابة العقد اللمفية

واالنتقاالت البعيدة
• دراسة المستقبالت وأهمها المستفبالت

والبروجسترونية ER ) االستروجينية
PR ومستقبل عامل النمو neu / HER2

human epidermal growth factor
receptor 2)

BRCA2و  BRCA1• دراسة الحامض النووي ) 
 

المبدآن األساسيان في المعالجة هما :
النكس الموضعي . - خفض نسبة 1
 - خفض خطر االنتقاالت البعيدة .2

معالجة سرطان الثدي الباكر تتضمن عاد ة
الجراحة مع أو بدون معالجة  شعاعية .
تضاف المعالجة الجهازية ، كالمعالجة

الكيماوية أو الهرمونية
إذا كانت هناك عوامل إنذارية غير مستحبة
كإصابة العقد اللمفاوية ، التي تشير إلى

Metastatic احتمال كبير لنكس نقيلي
relapse. 

السرطان المتقدم موضعيا أو المنتقل يعالج
عادة معالجة جهازية

لتخفيف األعراض ، أما الجراحة فتلعب دورا
أقل بكثير



أنواع العالج



العالج الجراحي

•
•

•
•

هو التدبير الشافي الوحيد ويقوم
    على أحد اإلجراءات الجراحية

التالية :
استئصال الثدي الجذري

استئصال الثدي الجذري المعدل
استئصال الثدي البسيط
استئصال الثدي الربعي

(المحافظ)
يعتمد قرار العمل الجراحي على

نمط الورم وامتداده وحالة العقد
(تصنيف الورم) اللمفية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

William Stewart Halsted
(1852-1922)

 
 



العالج الجراحي



استئصال الثدي الجذري المعدل
هالستد المعدلة

 



 العالج الشعاعي
•

•
•

يعطى بعد الجراحة في
السرطانات كبيرة الحجم ،
سيئة التمايز ،وفي حال
وجود نقائل إلى العقد

اللمفاوية يهدف بشكل رئيسي
إلى إنقاص النكس الموضعي
بعد الجراحة وبصورة أقل
 .يفيد في تحسين البقيا

ذو تأثير موضعي
اذيات جلدية يسبب حروق و

 



خطة العالج الشعاعي

•

•

•

استئصال الكتلة + تشعيع
معياري في حال وجود

سرطان غازي يجرى تشعيع
اضافي

استئصال الثدي: تشعيع
جدار الصدر

العقدة الحارسة





Adjuvant therapy
 

•

•

•

العالج الكيماوي:
يستخدم قبل الجراحة في السرطانات
المتقدمة بهدف تصغير حجم الورم
وجعله قابالً لإلستئصال الجراحي

Neoadjuvant chemotherapy
 أو بعد الجراحة كعالج متمم بهدف

 .تحسين البقيا
العالج الهرموني:

 يعطى بعد الجراحة
ويعتمد على مضادات االستروجين

وأهمها التاموكسيفين(إحداث الضهي
الدوائي)

الضهي الجراحي باستئصال
المبيضين

Targeted therapy
 



المتابعة

•
•

•
•

المتابعة بالفحص السريري
كل سنةالمامو غرام 

التحاليل الدموية
المتابعة النفسية



الوذمة اللمفاوية
 

•
•

•
•

•
•

•

الوذمة اللمفاوية
تزداد نسبة حدوثها كلما كان

تسليخ اإلبط أكثر عمقا
بعد الجراحة

تستمر وسطيا لستة اسابيع
تمارين خاصة و مشدات
رفع الطرف فوق وسادة

منع سحب الدم من الطرف







إعادة ترميم الثدي



reconstructive breast surgery after
cancer




