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ملف العدد

احلــــاالت ال�سريريـــــــة
األستاذ عبد العزيز بناني

أستاذ بكلية الطب و الصيدلة بفاس 
رئيس قسم أمرض النساء و التوليد، مستشفى األم و الطفل، املستشفى اجلامعي احلسن الثاني بفاس

احلالة االأوىل:
د.ر، سيدة عمرها 45 سنة، حملت مرتني دون إسقاطات، أوالدها 
على قيد احلياة )G2 - P2(. أتت للمعاينة بعد اكتشاف كتلة 
في ثديها األمين عند معاينة ذاتية أثناء االستحمام. ليس لديها 
الثدي في  أي سوابق مرضية شخصية. أمها أصيبت بسرطان 
سن 39 و أخت تبلغ من العمر 42 سنة تعالج حاليا من نفس 
اجلزء  في  قاس  ورم  معاينة  مت  السريري،  الفحص  أتناء  املرض. 
يبلغ حجمه  للتحريك،  قابل  األمين  الثدي  من  اخلارجي  و  العلوي 
1.5 سم بدون وجود عالمات جلدية مصاحبة أو بروز األورام حتت 
اإلبطني. التصوير الشعاعي للثدي يظهر عتمة محدودة بحجم 
صغيرة  بتكلسات  مصحوبة  ضبابية  حدود  ذات  تقريبا  سم   1
صورة  يظهر  بالصدى  التخطيط  خبيث.  سرطان  بوجود  توحي 

ناقصة الصدى بحدود واضحة و مخروط الظالل اخللفي.

ماهي عوامل خطر اإلصابة بسرطان الثدي عند هذه السيدة ؟ . 1

التي . 2 باألشعة  الفحص  و  السريري  الفحص  ما هي عالمات 
حتيل على إصابة مبرض السرطان ؟ 

من أجل احلصول على تشخيص نهائي ما هي اخلطوات التي . 3
يجب اتباعها ؟ 

السرطان . 4 وجود  على  تدل  املرضية  التشريحية  الدراسة 
القنوي الترسبي. ما هو العالج اجلراحي الذي تنصحون به ؟

أجوبة الحالة األولى:

سرطان ثدي عائلي : سوابق عائلية لسرطان الثدي عند األم . 1
و األخت.

الشعاعي( . 2 )االستكشاف  شعاعيا  و  قاس  الورم  سريريا 
بحدود  الصدى  ناقصة  صورة  يظهر  بالصدى  التخطيط 
واضحة و مخروط الظالل اخللفي و التصوير الشعاعي للثدي 
يظهر عتمة محدودة بحجم 1 سم تقريبا ذات حدود ضبابية 

مصحوبة بتكلسات صغيرة توحي بوجود سرطان خبيث. 

اخلزعة اجملهرية.. 3

َنة : استأصال عريض للورم و كذلك . 4 معاجلة ِحْفِظّية أو ُمَحصِّ
العقد اللمفية لنفس اجلهة املصابة.

احلالة الثانية:
الوالدات  عدد   ،4 احلمول  عدد  سنة،   55 عمرها  السيدة  س.ف، 
مرضية  سوابق  أية  لها  ليس   ،)G4 - P3( احلياة  قيد  على   3
رغم  حرارية  هبَّة  ظهور  بسبب  الطبية  للمعاينة  أتت  معينة. 
املعالج  طبيبها  جدا.  عادي  للثدي  السريري  التشخيص  أن 
عاِعّي قصد التََّحرِّي و التي أبانت  ٱقترح عليها تَْصويرُ الثَّدِْي الشُّ
العلوي  اجلزء  في  ضبابية  حدود  ذات  ملم   0.75 من  عتمة  عن 

واخلارجي من الثدي األيسر ما يوحي بوجود سرطان خبيث.

ما هو اإلستكشاف الشعاعي الثاني الذي يجب على الطبيب . 1
أن يطلبه من هذه السيدة ؟ 

على . 2 احلصول  أجل  من  اتباعها  يجب  التي  اخلطوات  هي  ما 
تشخيص نهائي ؟ 

ما هو العالج اجلراحي الذي تقترحون لهذه السيدة في حالة . 3
خباثة هذا الورم ؟

أجوبة الحالة الثانية:

هو . 1 و  للثدي(  الصوتية  فوق  )املوجات  بالصدى  التخطيط 
ٱستكشاف تكميلي للفحص الشعاعي.

وخزة.. 2

َنة )ورم صغير احلجم(.. 3 معاجلة ِحْفِظّية أو ُمَحصِّ




