
 

  

  خزعة الثدي 

Breast Biopsy  

 



 

 ماهي  خزعة الثدي؟

تجرى تحت تخدير موضعي أو كامل عملية بسيطة هي   

ستخدام اإلزالة نسيج من الخاليا لدراسته تحت المجهر، و يتم ب

 إبرة معينة للتعرف على طبيعة الكتلة الموجودة في الثدي.

 

  



 

 كيف يتم التشخيص؟

   ليحببدد مو ا الكتببل الموجودة في بببالصح  يقوم الطبيبب

 . و الحجم الثدي من حيث الملمس

  لتحديد أكثر المعالم الرئيسبببببببية للورم ثديللعمل أشبببببببعة :

صبببببوتية على الصوق موجات الالموجود، و يمكن اسبببببتخدام 

صببببل  و على كل   أو الثدي لمعرفة ما إذا كان الورم سببببائل

يج  أن يخضبببا زيل من الثدي أسبببائل و أي نسبببيج أحال فإن 

 للصح .

  



 

  كيفية الحصول على النسيج أو السائل من الثدي؟

 رفيعة جدًا: استعمال إبرة  عن طريق

لتحديد نوع الورم وفي حال االحتياج سيتم سح  

 السائل أو أخذ عينات مختلصة من الورم الصل .

 

 

 

 كيف تستعدين إلجراء خزعة الثدي؟

  أن يجي  عن أي سيخبرك الطبي  عن العملية ويمكن

 سؤال لديك.

  ستعطى ور ة للموافقة على إجراء

 العملية.

   إذا كنت تعاني من أي حساسية اخبر الطبي

 اتجاه دواء معين.



 كيف تستعدين إلجراء خزعة الثدي؟

  موعد العينة . بل عمل فحوصات دم 

  فليس من ليست تحت تخدير كامل إذا كانت الجراحة

إذا الضروري الصيام في الليلة التي تسبق العملية، أما 

كانت تحت تخدير كامل فيج  الصيام في الليلة التي 

 وذلك بعد منتصف الليل.تسبق العملية 

  بعد اإلفا ة من التخدير ستحتاج إلى وجود مرافق معك

 للعناية بك و إلرجاعك إلى المنزل.

 ام حتى يسهل لبس مالبس واسعة أو مزررة من األم

 .لبسها عند الذهاب للمنزل

  



 ماذا تتوقعين بعد  خزعة الثدي؟

  ستشعرين ببعض االنزعاج في موضا العملية و هذا

 أمر طبيعي.

  فال سيكون مكان العملية مغطى بشريط الصق

بعد العملية أو حس  ساعة  48 إزالته لمدة تحاولي

 إرشادات الطبي .

  في الثديظهور كدمات تورم و.  

  الخزعة مكان نزيف أو عدوى في. 

  



 ماذا تتوقعين بعد  خزعة الثدي؟

  تغيير في شكل الثدي ، حس  حجم األنسجة التي تم

  .إزالته

 عالج آخر أو جراحة إضافية ، يعتمد على نتائج الخزعة. 

 طبيبك اذا عانيِت من ارتصاعتخبري من المهم أن  "

كان من مطبيعي تسرب غير   كان هناك  درجة الحرارة أو إذا في

 ،  د تكون هذه عالمات ظهر احمرار أو اصبح دافئاً  الخزعة أو

 "مستعجاًل عالًجا  د تتطل  لعدوى  نتيجة

  



 ؟بموضع الخزعة في المنزل اعتني كيف

 جافًا و نظيصًا.لعينة يج  المحافظة على موضا ا 

  يمكن االستحمام في اليوم الذي يلي العملية، ما تغيير

الشاش و وضا الكريم الذي يصصه الطبي  ما كل غيار و 

 أيام. 3ذلك لمدة 

  استخدام كمادات باردة على المنطقة لتقليل الكدمات

 واأللم .

  بعد االستحمام حاولي تجصيف المنطقة بدون تحريك

 الالصق.

  



 ؟بموضع الخزعة في المنزل كيف اعتني

  أيام بعد  3ستقوم الممرضة بتغيير الالصق وذلك بعد

 العملية.

  في حال وجود غرز خياطة بعد الجراحة بأسبوع إذا لم تسقط

 ) إذا سقط الالصق فال تقومي باستبداله(.

 . تناولي مسكنات األلم عند الحاجة 

  امتنعي عن حمل األشياء الثقيلة و عن الرياضات التي

 تتطل  جهدًا مثل الجري والتنس إلى أن تزال غرز الخياطة.

  يمكنك المشي بعد العملية، فإذا كنت امرأة عاملة فمن

 األفضل أخذ إجازة في اليوم الذي يلي العملية.

 

 

 

 

 

 



:مالحظة  

التالية:أخبري طبيبك إذا ظهرت أي من المشاكل   

 .وجود ألم ال يزول حتى ما تناول األدوية المسكنة 

 .وجود نزيف أو زيادة تورم في موضا العملية 

 .إحمرار في المنطقة المحيطة بموضا العملية 

 .وجود خراج أو ظهور رائحة من مكان العملية 

 .ظهور حساسية من أي دواء أعطي لك في المستشصى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجا:

 www.canvaجميا الصور المستخدمة من مو ا 

 المراجعة والتد يق:

   سم األشعة  تمت مراجعة محتوى هذا الكتي  من  بل استشاريين

 بمستشصى الملك فهد الجامعي.
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