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وتعني أخذ جزء أو كل النسيج المطلوب دراسته وتقييم ما اذا كان سليما أو خبيثا 

 نسيجيا أو أخذ عينة خلوية فقط منه

 عالجية في استئصال األفة المدروسة... وسيلةوقد تكون وسيلة تشخيصية أو00

التخدير الموضعي أو التخدير العام حسب توضعها يتم اجراء الخزعة بواسطة  00

 انت تشخيصية أو عالجية استئصاليةوحجمها وما اذا ك

هذا األجراء يحتاج طبعا لشروط تعقيمية مشددة ..وأخذ موافقة المريض مسبقا 00

 .مثل كل األجراءات التداخلية على المريض

 طرق أخذ الخزعات:00

وهي موجهة نحو FNAخلوية فقط لدراستها الخزعة بواسطة األبرة وأخذ رشافة -1

 .التشخيص ولكن دقتها ليست ذات حساسية عالية وفيها ايجابية أو سلبية كاذبة

وهي مسحة خلوية مثل لطاخة عنق الرحم لنفي سرطان عنق  Smearاللطاخة  -2

 الرحم 

3-True cut biopsyهاز األشعة الصوتية : وتتم بشكل مباشر أو باالستعانة بج

دقة وتفيد في كونها تقوم باستئصال قطعة نسيجية كاملة من األفة لتحديد مكان األفة ب

 .وليس مجرد خاليا 

الخزعة االستئصالية : وتعني استئصال الكتلة بشكل كامل وتكون حينها -4

 تشخيصية وعالجية بنفس الوقت .

وتكون تشخيصية عادة مثل دراسة Laparoscopy الخزعة بواسطة المنظار-5

جوف البريتوان في األفات االنتقالية الورمية أو التدرن أو آفة كتلية كبدية أو نقائل 

 أو في دراسة وتشخيص كتلة رئويةكبدية .



وتستعمل مثال في األفات الكتلية الورمية Stereo tactic  الخزعة المجسمة -6

أخذ الخزعة  المشتبهة في الدماغ لتحديد بنيتها النسيجية وانذارها وتتم بتحديد مسار

 بدقة عالية بواسطة التصوير الطبقي 

7-Frozen Section  وتعني أخذ العينة النسيجية من األفة المدروسة أثناء العمل:

دقيقة تقريبا حول  15الجراحي والحصول على تشخيص مبدئي سريع خالل 

سالمتها أو خباثتها والمريض ال يزال في غرفة العملياتوتقرير نوعية العمل 

 .احي الالزم بناء على ذلك في مرحلة واحدةالجر

8-Endoscopic Biopsy مثل أخذ خزعة من أفة مشتبهة في المعدة أو الكولون :

 أو المثانة عبر جهاز التنظير الخاص وتجرى بتخدير سطحي 

في بعض الحاالت التي تكشف فيها كتلة صغيرة مشتبهة شعاعيا  ويصعب  -9

تحديدها أو جسها بدقة مثل كتلة ثدي صغيرة جدا في ثدي حجمه كبيريمكن غرز 

لغرفة العمليات ليتابع المريضة  ابرة سلك دليل فيها موجهة شعاعيا وثم تنتقل 

  للوصول لآلفة المطلوبةليل الجراح العملية المطلوبة معتمدا على مسار السلك الد
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إن من استطبابات الخزعة الجراحية والبذل هو التمييز بين الكتل والضخامات التي قد تصيب  

 .. الثدي أو الغدة الدرقية

كتلة   او  ذات محتوى سائل  كيسة  إذا كانت  فيما  التمييز  نستطيع  االبرة  بواسطة  البذل  فبواسطة 

 .. يجية صلبة نس

 . ممكن تكون كيسة ذات محتوى مدمى أو قيحي أو حليبي عند امرأة كانت مرضعة

 . وهذا ما ينطبق أيضا على الكتل الدرقية

سليم تورم  كانت  إذا  وفيما  النسيجية  طبيعتها  لنعرف  مقاربتها  فإن  صلبة  الكتلة  كانت  إذا   أما 

Benign   أو خبيث Malignant  السريري وأيضا للتحليل النسيجي  فنلجأ لعالماتها بالفحص. 

 : عالمات الكتلة الخبيثة في الثدي

 كتلة قاسية 

  مثبتة على الجلد

 مثبتة غير متحركة عالعمق 

  غير واضحة الحدود

 : مع عالمات

 نز مدمى من الحلمة 

 عالمة غؤور الحلمة وانكماشها للداخل )قد يكون أحيانا غؤور خلقي عند المريضة ال مرضي( 

 عالمة قشر البرتقال على جلد الثدي 

 بط ضخامة العقد اللمفية في اإل

 

 

 



 :مقاربة هذه الكتلة لمعرفة بنيتها النسيجية تتم عبر عدة مراحل ممكنة

ثم تّمد بشكل لطاخة خلوية لتحري   syringe بالعيادة وبدون تخدير بواسطة االبرةخزعة تتم     -١

 .وجود خاليا شاذة

بمساعدة توجيه     -٢ وقد يكون  بواسطة خازع  نسيجية وليس مجموع خاليا   تأخذ كتلة  خزعة 

 . بااليكو اذا كانت الكتلة عميقة

او تخدير عام .وهنا تتم الخزعة  خزعة جراحية تتم في غرفة العمليات وربما بتخدير موضعي     -٣

 : بطريقتين

إما بمرحلة واحدة وذلك باجراء الخزعة الجراحية االستئصالية وارسالها للمخبر للتحليل النسيجي  

 . وتفرير العمل الجراحي الالزم مباشرة Frozen section بطريقة الخزعة المجمدة

وتراجع المريضة الحقا بعد ظهور  وإما الجراحة بمرحلتين حيث تستأصل الكتلة ويغلق الجرح  

 .نتيجة التشريح المرضي وتقرير خطة العمل الجراحي الالزم بناء عالنتيجة 


