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   malignant tumorاالورام الخبيثه                                          

 

 االورام الظهاريه   ❖

االنفي • والبلعوم  الفم  جوف  الخاليا    اورام  حرشفي  سرطان  نوع  من    squamous cell معظمها 

carcinoma    . وتتظاهر عادة بشكل افة متقرحة نازفة  او ورم  متبرعم نازف غير مؤلم غالبا 

انقسامات شاذه    نسيجيا   او بدونه و تظهر عالمات الخباثه من  اما مع  تقرن  الورم مكون من خاليا حرشفيه 

 ونوى كبيره الحجم زائده التصبغ  ، االنذار س يء بشكل عام .  

   سرطان املري  •

امل  سرطان  حوالي  يشكل  حوالي    10ريء  و  الهضمي  الجهاز  سرطانات  الجسم  4%من  في  الخبيثه  االورام   %

عاما و عند الذكور    70  -  50والغالبيه العظمى منه من نوع سرطان حرشفي الخاليا ، يصيب املسنين بين سن  

 ثالثه اضعاف االناث ، من العوامل املؤهبه لحدوثه التدخين وتناول الكحول . 

بشكل    عيانيا  او  تقرح  بدون  مبرعمة   كتله  بشكل  او  املريء  جدار  في  ومرتشحه  متقرحه  كتله  بشكل  يظهر 

 مرتشح ضمن الجدار  . 

.  يتكون الورم من خاليا حرشفية بجميع درجات التمايز من غير املتمايز  حتى الناضج مع وجود تقرنات نسيجيا

 وار و حجم الورم ودرجه التمايز . االنذار يتعلق بشده ارتشاح الورم في جدار املريء والج
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 سرطان املري                                                          

        

 سرطان شائك الخاليا باملري                                                    
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  gastric carcinoma  سرطان املعدة •

% من مجموع االورام الخبيثه بالجسم،  يصيب الذكور اكثر من االناث ، تلعب العوامل الوراثيه    15  -10تمثل    

العوامل املساعده لحدوثه ، يتوض املزمنه باملعده تعتبر من  النوع من    عدور بسيط في حدوثه وااللتهابات  هذا 

 باحد االشكال التاليه  :    عيانياظهر% من الحاالت وي60السرطان في املنطقه قبل البوابيه بنسبه 

 شكل متقرح نامي  : عبارة عن تقرح في مركز الورم مع حواف محيطيه ناميه .   -1

 شكل نامي صرف دون تقرح .   -2

 شكل  مرتشح بالجدار .   -3

                       سرطان املعدة                                                                

 

 

                
 ياخذ عده اشكال :  نسيجيا

مع  متميز  -1 التصبغ  زائدة  ضخمه  نوى  ذات  اسطوانيه  بخاليا  مبطنه  النموذجيه  غدد  منها  يتالف   :

 انقسامات شاذه وتشوهات . 

التميز  -2 متوسط  مفرزات    سرطان  الخاليا  بعض  هيولى  تضم  وقد  خلويه  وحبال  غدد  من  مكون   :

 مخاطيه تدفع النواه نحو املحيط وتسمى الخاليا ذات الفص .  



  

4 
 

او كتل دون تشكالت غديه واضحه والخاليا تظهر  سرطان غير متميز  -3 : تتوضع الخاليا بشكل حبال 

 عالمات الخباثه بشكل اوضح ) انقسامات وتشوهات خلويه ( . 

الكشمي  -4 انقسامات شاذه   السرطان  مع  متعدده  اشكال  تاخذ  والتي  لخالياه  تميز محدد  اي  بدون   :

 كثيره ونوى ضخمة زائده التصبغ .

الى االعضاء  التطور واالنذار الناحيه ثم  الى العقد اللمفاويه  الورم موضعيا وينتقل  البعيده واولها  :  يمتد 

 . الكبد 

 ) في املوضع ( سرطان غدي مبكر باملعدة                                           

 

 

 سرطان الكولون    •

 %  من الحاالت في املستقيم وبقيه الحاالت في االجزاء االخرى من الكولون .  85توضع في ي -

التهابات    - حاالت  في  اال  االربعين  سن  تحت  املشاهده  وقليله  العمر  من  السابع  العقد  في  تظهر  ما  اكثر 

 الكولون املزمنه مثل التهاب الكولون القرحي او وجود اصابات اخرى بالكولون مثل الداء السليلي الكولوني .  

نسب  - من  تقلل  فواكه(  و  )خضار  بااللياف  الغنيه  الغذائيه  في املواد  حدوثه  نسبه  تزداد  حيث  حدوثه  ه 

 السكريات وافقر  بااللياف  البلدان املتقدمه حيث الحميه الغذائيه اغنى بالشحوم الحيوانيه والدهون و 
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 .    P53لوحظ وجود اضطرابات جينية عند معظم املصابين به مثل فقدان الصبغي  -

 ياخذ السرطان شكل نامي مبرعم ضمن اللمعه .  -:   عيانيا

 او شكل مرتشح ضمن الجدار مع زياده في سماكة الجدار.  -

 او شكل متقرح مع حواف بارزه . -

مات املعده ، اي اما متميزه او قليله التمايز واخيرا كشمية.   تشبه االنواع هنا تلك املوجودة في ظهارو     نسيجيا 

الى العقد اللمفاويه القريبه والبعيده   االنذار والتطور بطيء  نسبيا ويبدا باجتياح طبقات الجدار ثم االنتقال 

 ثم الى الكبد عن طريق وريد الباب .

  hepatocellular carcinomaكبدي  الخاليا   بدئي سرطان  

% من الحاالت  وهذا    90سنه  ، يوجد تشمع كبد في  70  -  50اضعاف االناث وبين سن    4الى    3يصيب الذكور  

 . مؤهبه لسرطان الكبد الظهاري    يوجه بان تشمع الكبد افه 

ه او كبيره رماديه  : عاده يكون السرطان على شكل عقد عديده ولكن احيانا يتظاهر بعقده وحيده صغير   عيانيا

 وبيضاء متوسطه القساوه مع بؤر نخريه . 

ليفي     نسيجيا  سدى  بينها  يفصل  الحجم  مختلفه  خلويه  مجموعات  او  حبال  بشكل  تتوضع  الورميه  الخاليا 

تبدي   او   ، بسيطه  اختالفات  مع  الطبيعيه  الخاليا  وتشبه  التمايز  جيده  تكون  قد  الورميه  الخاليا  وعائي، 

 حجم الخاليا والنوى مع زياده في تصبغها . تشوهات في شكل و 

   التطور سريع نسبيا وانذاره س يء بشكل عام  . 
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 عقد عديدة –سرطان كبد                                                                      

                               

 عقدة وحيدة                                                                             
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 اورام الكبد االنتقاليه   

حوالي   الهضم  95تشكل  جهاز  هي سرطانات  الكبد  الى  انتقاال  االورام  واكثر   ، بالكبد  الخبيثة   االورام  من    %

 ، الرئه واللمفوما بانواعها . (املراره ، الثدي ، البنكرياس )

الكبد املتشمع بانتقاالت ورميه ، وبالع  . نادرا ما يصاب  كس النقائل الورميه تكون متعدده في معظم الحاالت 

 فان السرطان البدئي يصيب كبد  متشمع في معظم الحاالت . 

 انتقاالت سرطانية الى الكبد                                                                

                                      



  

8 
 

                       

  breast carcinomaسرطان الثدي   

 سنه  .  25السرطانات عند النساء  نادر الحدوث تحت سن % من  20يشكل حوالي 

 البدانه  .  -عوامل الخطر : 

 حمية عاليه الدسم  .  -

 قصة عائليه من ناحيه االم لسرطان الثدي.  -

 تناول حبوب منع الحمل وزياده االستروجين .   -

 التعرض لالشعاع .  -

 الحمل في سن متاخر .  -

 الثدي . فرط التنسج الظهاري الال نموذجي في اقنيه  -

 يقسم سرطان الثدي الى قسمين رئيسيين  : 

% من مجموع السرطانات في الثدي، هذا  5يشكل حوالي      carcinoma in situالسرطان في املوضع   -1

 النوع ال يغزو االوعيه اللمفاويه وال الدمويه وال يعطي انتقاالت  . 
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 % من انواع السرطانات  بالثدي . 95يشكل حوالي   invasive carcinoma   السرطان الغازي  -2

وبؤر     عيانيا   تكلسات  بؤر  يحوي   منتظمه ومقطعها قد  غير  كتل قاسيه  ذات حواف  عاده بشكل  تكون 

 يقسم الى قسمين رئيسين :   نسيجيا  نخرية   . 

ثدييه جيده  ويكون امام مكون من غدد  NOS       : invasive carcinomaالسرطان الغازي بال نمط    -1

التمايز مبطنه بخاليا ذات شذوذات  قليلة ، او يكون قليل التمايز ويتكون من صفائح من خاليا متعدده  

 االشكال مع عالمات الخبث الخلوي واكثر ما تعطي انتقاالت الى الرئه  . 
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 سرطان غازي بال نمط                                                  

 

هذا النوع يكون عادة  ثنائي  الجانب     invasive lobular carcinomaالسرطان الفصيص ي الغازي   -2

 .  وتتوضع خالياه بشكل خط واحد ) رتل مفرد( 

   غازي سرطان فصيص ي                                              
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والجلد    واالنذارالتطور   للحلمة  موضعيا  وينتشر  واللمفاويه  الدمويه  االوعيه  السرطان  هذا  يغزو   :

  ، والعظام  الهضمي  والجهاز  والكبد  الرئه  الى  بعيده  انتقاالت  ويعطي  الصدر  جدار  و  الصدريه  والعضلة 

البدئي و  الورم  انتشاره وحجم  النسيجي ودرجه  الورم ونوعه  يتعلق بمرحله اكتشاف  اللمفي  االنذار  الغزو 

 والدموي ووجود النقائل البعيدة .

  transitional cell carcinomaسرطان املثانه  انتقالي الخاليا 

 % من وفيات السرطان  .   3سرطان املثانة انتقالي الخاليا يشكل حوالي  

 بعض املواد الكيماويه التي تطرح عن طريق البول وتؤثر على ظهارة املثانه .  -:   االسباب

 .  17و  9وجود الشذوذات في الصبغي   -

املثاني،    الشكلياء املثلث  في  يتوضع  غالبا  ولكن  املثانه  مخاطية  من  جزء  اي  في  املثانه  يحصل سرطان    :

ورام  وتكون االورام على شكل ناميات حليميه او كتل تبرز ضمن ملعة املثانه او احيانا بشكل كتله متقرحه وا

 تشح في جدار املثانه  ) االنواع السيئه التمايز (.  تر

سرطانات املثانة هي انتقاليه صرفه والنسبه املتبقيه قد تترافق مع بؤر من السرطان  % من  90:     نسيجيا 

كتل خلويه دون  او   ، انتقاليه شاذه  بخاليا  الورم من حليمات مغطاة  يتكون   . الغدي  او  الخاليا  حرشفي 

 وجود حليمات  . 

انسدادية    اعراض  يعطي  واحيانا  دموية  بيلة  هو  السرطان  لهذا  االساس ي  كبيرا.  العرض  كان حجمه  اذا 

درجات حسب تمايز الخاليا وحجم الورم وعمق االرتشاح في جدار املثانه    4: يقسم الى    تصنيف السرطان

 وهذا التقسيم يفيد في تحديد سلوك الورم وخطه العالج والتنبؤ باالنذار  . 
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 انتقالي الخاليا باملثانة سرطان                                                              
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    thyroid carcinomaسرطانات الغده الدرقيه   

وهذه  التمايز  جيده  تكون  واالغلبيه  الجرابية   الخاليا  من  اللبية  عدا  الدرقيه  السرطانات  معظم  تشتق 

 االنواع:  

  Papillary carcinoma  السرطان الحليمي

عمر  اي  في  الدرق  85  ويشكل   يحدث  سرطانات  من  تكون  %  عقيدات  عده  او  وحيده  بعقده  ويتظاهر 

بمحفظه   واحيانا محاط  البرانشيم  حدودها واضحه  غير واضحه ومرتشحه ضمن  اوبكتلة     ، كامله  غير 

 املجاور واحيانا تحتوي على تكلسات ومناطق كيسيه . 

: يظهر تكاثر الجربه درقيه خالياه  ذات نواه تحتوي كروماتين ناعم يعطيها مظهر الزجاج املغش ى     نسيجيا  

ground glass     النواة معطيا لها منظر حبه البن  ، غالبا الورم  يحوي ، احيانا يوجد ثلم طوالني يقسم 

الرمليه   االجسام  احيانا  توجد  كما   ، سابقا  املذكوره  الصفات  لها  جرابيه  بخاليا  مغطاه   حليمات 

psammoma bodies   .  وهي عباره عن تكلسات  تتوضع في مركز الحليمات 

قاالت الى العقد الرقبيه املجاوره في نصف الحاالت تقريبا ،  النقائل الدمويه قليله هذا السرطان يعطي انت

 الحدوث وان حدثت فهي الى الرئتين . 

 سنه .  40العمر اكبر من   -  عالمات االنذار السيئ 

 وجود امتداد خارج الدرق .   -

 . وجود النقائل البعيده   -

 سرطان حليمي بالدرق                                                                           
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 سرطان حليمي بالدرق                                                                                 

 

  follicular carcinomaالسرطان الجريبي   •

حوالي    بنسبه  13يشكل  الرجال  من  اكثر  النساء  عند  يحدث   ، الدرق   سرطانات  من  وتحدث    1/  %3 

بين سن   املتقدمه  ،    60  -  40باالعمار  نقائل  يسنه   الورم  هذا  يعطي  باردة   مفرده  تظاهر كعقدة  درقيه 

 لعقد اللمفاويه فغير شائعة الحدوث  . بالطريق الدموي الى الرئتين  والعظام والكبد  ، اما النقائل الى ا

 .نسيجيا  يتكون الورم من خاليا موحدة الشكل تتوضع ضمن اجربه 

 االنذار اسوأ من السرطان الحليمي حيث يتوفى حوالي نصف املرض ى خالل العشر سنوات االولى . 

 

 االورام امليزانشميه   ❖

 االورام العظمية  

 لها شكل: % من اورام العظام هي خبيثه  ، 40

 ويحدث خاصه عند االطفال) ساركوما عظميه(   بدئي - 

 بروستات و الدرق .  –الكليه –)نقائل(عند الكهول مصدرها اورام الثدي ثانوي  - 

 : غير معروفه ويلعب التعرض لالشعاع دور في حدوثها .   االسباب  
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 osteosarcomaالغرن العظمي   •

باعمار    الشباب  االناث.    25  -10يصيب  من  اكثر  الذكور  يصيب   ، السن  كبار  عند  الحدوث  وقليل  سنه 

 % تقريبا من الحاالت( .  50عادة يصيب مشاشه العظام الطويله وخاصه في الركبه )

 يتظاهر الورم بشكل كتله في العظم مترافقه مع االلم  . 

: يتكون الورم من خاليا ميزانشيميه تنتج مادة شبيهة باملطرق العظمي لكنه بشكل غير منتظم مع    نسيجيا

 وجود تكلسات او بدونها . 

                                    %   60:  سيئ بشكل العام ومعدل الحياه ملدة خمس سنوات بحدود  االنذار 

 الغرن العظمي                                                                                     
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 chondrosarcomaالغرن  الغضروفي  

سنه و نادر الحدوث قبل سن    60  -  30% من اورام العظام  ، يصيب البالغين من    15  –  7يشكل حوالي  

  ، )الحوض  العشرين   املحوري   العظمي  الهيكل  في  عادة  ينتشر    -االضالع    –يتوضع  الفقري(  والعمود 

 موضعيا الى النسج الرخوه املجاوره ويعطي نقائل الى الكبد والكلى والدماغ  . 

 يتظاهر بشكل تسمك مغزلي الشكل في جسم العظم .  عيانيا

تكنسيجيا    مع  الفراغات  كشميه ضمن  غضروفيه  خاليا  من  الغضروف. مكون  داخل  بؤري  وتعظم  لس 

 االنذار س يء. 

 

 

          


