
الكشف المبكر لسرطان الثدي



يعترب �سرطان الثدي واحدًا من اأكرث اأنواع ال�سرطان 

ن�سبته  ت�سكل  فل�سطني  ففي  الإناث،  لدى  �سيوعًا 

31.4% من جممل حالت الإ�سابة بال�سرطان وقد 

ي�سيب الرجال ولكن بن�سب اأقل بكثري.

كل الن�ساء معر�سات للإ�سابة باملر�ض مبا فيهن 

من  الثلثينات  اأو  الع�سرينات  �سن  يف  ال�سابات 

الفح�ض  باإجراء  بالبدء  يو�سى  لذلك  العمر، 

بداية  منذ  وباإنتظام  �سهريًا  للثدي  الذاتي 

الع�سرينات من اأجل اإكت�ساف اأي تغريات يف �سكل 

اأو حجم اأو طبيعة الثدي. اإن العديد من الإ�سابات 

املر�ض  عن  الك�سف  كان  وكلما  معاجلتها  ميكن 

مبكرًا كلما كانت ن�سبة جناح العلج اأكرث.

الإر�سادي  الكتيب  هذا  لك  نقدم  �سيدتي،  لذا 

الذي يحتوي على معلومات هامة بالن�سبة لك 

للك�سف املبكر عن �سرطان الثدي.

ماهي �لع��مل �لتي ت�ؤدي �إىل زيادة �إحتمال 

�لإ�سابة ب�سرطان �لثدي ؟

اإن اأ�سباب �سرطان الثدي غري معروفة حتى الآن 

اإحتمال  من  تزيد  قد  عوامل  عدة  هناك  ولكن 

44 وجود تاريخ عائلي )مثل الأم، الأخت، الإبنة، الأب( باإ�سابتهم  التاريخ4العائلي:.

ب�سرطان الثدي اأو�سرطان املبي�ض. 

اأكرب  خطر  اإىل  املراأة  يعر�ض  الثدي  ب�سرطان  بالإ�سابة  مر�ضي. 5  تاريخ4 وجود 

للإ�سابة مرة اأخرى.

. 64 البلوغ4املبكر قبل �سن 12 اأو تاأخر انقطاع الطمث بعد  �سن 54.

 ع��مل ميكن تفاديها:
»�ل�سل�كيات �لتي ميكن تفاديها للتقليل من �إحتمالية �لإ�سابة باملر�ض«

تــزيد عن 5. 1  ملــدة  الطمــث  اإنقطـاع  بعـد  الن�سـاء  قبل  البديلة من  الهرمونات  اأخذ 

�سنوات.

. عدم اإجناب الأطفال اأو تاأخر اإجناب الإطفال بعد �سن 30. 2

عدم اإر�ساع الطفل من الثدي يزيد من خطر الإ�سابة ب�سرطان الثدي.  3 .

ال�سمنة والإفراط يف تناول الدهنيات. 4 .

عدم ممار�سة الريا�سة.  5 .

التدخني والتدخني ال�سلبي )التواجد يف اأماكن يتواجد بها املدخنون(. 6 .

تناول امل�سروبات الكحولية. 7 .

ل  ثابتة  تكون  اأن  اإما  العوامل  وهذه  الإ�سابة، 

ميكن  التحكم بها اأو متغرية وميكن تفاديها.

ع��مل ثابتة ل ميكن تفاديها:

14 الن�ساء معر�سات خلطر الإ�سابة  اجلن�س:.

ب�سرطان الثدي اأكرث من الرجال.

24 التقدم يف العمر اأحد اأكرث عوامل  العمر:.

اخلطورة تاأثريًا.

حمددة  جينات  وجود   34 الوراثية:. العوامل4

الإ�سابة  خطر  زيادة  اإىل  يوؤدي  البع�ض  عند 

ب�سرطان الثدي.

لذلك4ميكنك4التقليل4من4خطر4الإ�ضابة4ب�ضرطان4الثدي4من4خالل4

ممار�ضة4التمارين4الريا�ضية4باإنتظام4وتناول4غذاء4�ضحي4يحتوي4على4

واحلبوب4 واخل�ضراوات4 الفواكة4 ويت�ضمن4 الدهون،4 من4 قليلة4 ن�ضب4

الكاملة4مع4الإبتعاد4عن4التدخني4وامل�ضروبات4الكحولية.



ماهي �لت��سيات �ل�طنية للك�سف �ملبكر عن �سرطان �لثدي؟

 هناك عدة طرق للك�سف املبكر عن �سرطان الثدي يكمل كل منها الآخر وهي:

	•الفح�ض الذاتي  للثدي. 
	•الفح�ض ال�سريري للثدي.

	•الت�سويرالإ�سعاعي للثدي )املاموغرام(.

ين�سح باإجراء هذه الفحو�سات للن�ساء ب�سكل عام ح�سب اجلدول الآتي: 

ما هي �لتغري�ت �لتي عليك �أن تك�نى و�عية لها؟

عزيزتي، تعتقد العديد من الن�ساء باأن �سرطان الثدي مرتبط 

الكتلة  هذه  مثل  وجود  اأن  حيث  الثدي  يف  كتلة  بوجود  فقط 

تغريات  هناك  يوجد  اأنه  اإل  الثدي،  ل�سرطان  �سائعة  ظاهرة 

اإىل  حتتاج  والتي  لها  واعية  تكوين  اأن  عليك  عديدة  اأخرى 

مراجعة الطبيب ملعاينتها، مثل:

	•التغري يف حجم اأو �سكل الثدي. 
	•اإنقلب احللمة اأو تغري مكانها اأو �سكلها.

	•طفح جلدي اأو اإحمرار اأو جتاعيد اأو تغيري بلون اجللد. 
	•اإفرازات دموية اأو �سفافة من اإحدى احللمات اأو كليهما.

	•ت�سخم حتت الإبط اأو حول عظمة الرتقوة )حيث توجد 
العقد اللمفاوية(.

	•كتلة اأو �سماكة يف الثدي خمتلفة عن بقيته.
	•اأمل م�ستمر يف اأحد اأجزاء الثدي اأو الإبط.

�أكرث من 50 �أكرث من 40 40-35 20 �ىل 34
                   �لفئة �لعمرية

    و�سائل �لك�سف

�ضهرياً �ضهرياً �ضهرياً �ضهرياً الفح�س4الذاتي4للثدي

�ضنوياً �ضنوياً 4مرة4كل4�ضنتني مرة4كل4�ضنتني الفح�س4ال�ضريري4للثدي

مرة4كل4�ضنة مرة4كل4�ضنتني مرة4واحدة4كم�ضح4مرجعي4 --------- الت�ضوير4الإ�ضعاعي4للثدي

عزيزتي4...4عليك4اأن4تكوين4واعية4لأي4تغريات4جديدة4اأو4خمتلفة4يف4ثدييك،4

وعند4م�ضاهدة4اإحدى4هذه4التغريات4عليك4امل�ضارعة4يف4اإ�ضت�ضارة4الطبيب،4اإذ4قد4

ي�ضاهم4ذلك4باحلفاظ4على4حياتك.4

تغير في اجللد

إفرازات من 
احللمة

جتاعيد في اجللد

اأما4بالن�ضبة4للن�ضاء4ذوات4اخلطورة4العالية4لالإ�ضابة4ب�ضرطان4الثدي4فيجب4عليهن4

مراجعة4الطبيب4لتحديد4الربنامج4امل�ضحي4اخلا�س4بهن.

تغير في احللمة



�لفح�ض �لذ�تي للثدي ب�سيط ويتك�ن مما يلي:

�خلط�ة �لأوىل: �لفح�ض بالنظر �أمام �ملر�آة

قفي اأمام املراآة وراقبي ثدييك مللحظة اأية تغريات على الثديني من ناحية احلجم وال�سكل واللون خلل 

القيام بالو�سعيات التالية )كما هو مو�سح بالر�سم(:

	•�سعي يديك على جنبك
	•بعدها اإرفعي ذراعيك للأعلى فوق راأ�سك

	•ثم �سعي يديك على خ�سرك و�سدي ع�سلت �سدرك ومن ثم انحني اإىل الأمام.

ما ه� �لفح�ض �لذ�تي للثدي ؟

هو فح�ض دوري يتم عن طريق  النظر واللم�ض لثدييك وُين�سح بالبدء باإجرائه �سهريًا منذ �سن الع�سرين 

فما فوق  وحتديدًا ما بني اليوم 7-10 من بداية الدورة ال�سهرية.

اإذا كنت حامل اأو بلغت �سن الأمان )اإنقطاع الطمث( فعليك حتديد يوم معني من كل �سهر للقيام بهذا 

الفح�ض ب�سكل دوري. اأما الن�ساء املر�سعات فعليهن التاأكد من اإفراغ الثديني من احلليب قبل الفح�ض. 

 �خلط�ة �لثالثة: �لفح�ض باليد يف و�سعية �لإ�ستلقاء

	•اإ�ستلقي على ظهرك مع و�سع و�سادة حتت كتفك الأمين.
ليدك  الو�سطى  الثلثة  الأ�سابع  بباطن  الأمين  ثديك  	•تفح�سي 

الي�سرى لتح�س�ض وجود اأية كتل اأو اأورام.

ثم  »خفيف«  خمتلفة  �سغط  وبدرجات  دائري  ب�سكل  	•اإفح�سي 
»متو�سط« ثم »عميق« لكل جزء من الثدي مبا فيه منطقة الإبط.

	•كرري اخلطوات نف�سها بفح�ض الثدي الأي�سر باليد اليمنى.
اأن  حيث  ال�ستحمام،  خلل  اخلطوات  هذه  عمل  ميكنك  كما 

ال�سابون يخفف الإحتكاك ويعمل على ت�سهيل الإح�سا�ض بالكتل.

�خلط�ة �لثانية: �لفح�ض باليد يف و�سعية �ل�ق�ف �أو �جلل��ض

	•اإرفعي ذراعك الأي�سر خلف راأ�سك، وبيدك اليمنى مع بقاء الأ�سابع م�ستقيمة 
اأديري اأ�سابع يدك الثلثة وا�سغطي على ثديك الأي�سر ب�سكل دائري.

	•حركي  اأ�سابعك ب�سكل م�ستدير من منطقة الإبط باجتاه احللمة لتتفح�سي 
كل مناطق الثدي.

	•كرري العملية ال�سابقة للثدي الأمين.

اإن4الفح�س4الذاتي4للثدي4ما4هو4اإل4اأداة4ت�ضاعدك4على4التعرف4على4ما4هو4طبيعي4فيما4يخ�س4

للقلق4 داعي4 ل4 ولكن4 فوراً،4 الطبيب4 راجعي4 فيهما4 تغيريات4 اأية4 مبالحظة4 قمت4 فاإذا4 ثدييك4

فلي�س4كل4تغري4هو4�ضرطان.



ماه� �لت�س�ير�لإ�سعاعي للثدي )�ملام�غر�م(؟

هو عبارة عن ت�سوير الثديني بالأ�سعة ال�سينية، ويعترب 

اإحدى و�سائل الك�سف املبكر عن التغريات التي قد تطراأ 

اأو  منو  اأي  اإكت�ساف  ال�سورة  لهذه  وميكن  الثدي،  على 

طرق  من  باأي  ملحظتها  قبل  كبرية  اأو  �سغرية  كتلة 

الفح�ض الأخرى.

ماه� �لفح�ض �ل�سريري للثدي؟

به مقدمو اخلدمات  يقوم  هو فح�ض 

من  كجزء  يتم  وعادًة،  ال�سحية، 

وين�سح  ال�سامل  ال�سنوي  الفح�ض 

للن�ساء  ال�سريري  بالفح�ض  القيام 

ب�سكل عام مبعدل مرة كل  �سنتني ما 

و�سنويًا  والثلثني   الع�سرين  �سن  بني 

للن�ساء الأكرب من ذلك.

تكون  بينما  ال�سريري  الفح�ض  يتم  

ال�سيدة يف و�سعيتا اجللو�ض والإ�ستلقاء 

عزيزتي4...4من4ال�ضروري4اأن4تطلبي4اإجراء4الفح�س4ال�ضريري4للثدي4اإذا4مل4تقّدم4

لك4هذه4اخلدمة

الثديني  اىل  بالنظر  ويتم  الفح�ض  �سرير  على 

من قبل مقدم اخلدمة ال�سحية للبحث عن اأي 

تغريات يف ال�سكل اأو اللون بينما تكون الذراعني 

ُتراقب  وبعدها  اجل�سم،  جانب  اىل  م�سرتخية 

التغريات عند رفع الذراعني فوق الراأ�ض وعند 

حت�س�ض  يتم  وبعدها  اخل�سر.  على  و�سعهما 

الثديني بالكامل وحتت الإبطني لتفح�ض وجود 

اأي اإنتفاخ اأو كتل فيهما.

الن�ضاء4 باإ�ضتخدام4الت�ضوير4الإ�ضعاعي4للثدي4ت�ضتهدف4 اإن4التو�ضيات4الوطنية4باإجراء4م�ضح4

اإجراء4 يتم4 العادي4من4اخلطورة4بحيث4 بامل�ضتوى4 واللواتي4ي�ضنفن4 لهن4 اأعرا�س4 اللواتي4ل4

امل�ضح4املرجعي4الويل4للثدي4ما4بني4�ضن354-440�ضنة4ويكرر4مرة4واحدة4كل4�ضنتني4ما4بني4�ضن4

40-450ومن4ثم4مرة4واحدة4�ضنويا4ًبعد4�ضن4.504



ما �لذي يت�جب عليك معرفته قبل �إجر�ء �لت�س�ير 

�لإ�سعاعي للثدي؟

	•يجب عدم و�سع اأي عطور اأو مزيل للروائح، اأو كرميات على 
منطقة الثدي اأو احللمة اأو حتت الإبط قبل اإجراء الت�سوير 

الإ�سعاعي اإذ قد يوؤدي ذلك اىل التقليل من جودة ال�سورة. 

حيث  والبلوزة  كالتنورة  قطعتني  تلب�سي  اأن  الأف�سل  	•من 
�ست�سطرين خللع ملب�سك من اخل�سر واأعله.

الأ�سعة بحيث  لوحي  ثدي بني  ب�سند كل  الأ�سعة  فنية  	•�ستقوم 
هذا  اأن  البع�ض  يجد  قد  وم�سطحًا.  من�سغطًا  الثدي  يكون 

ي�ستغرق  ولكنه  ال�سيء  بع�ض  موؤملًا  رمبا  اأو  مريح  غري  الأمر 

ثواين معدودة فقط.

الدورة  بعد  بالت�سوير  والقيام  الكافيني  تناول  من  احلد  	•اإن 
اإجراء  خلل  الإرتياح  بعدم  ال�سعور  من  يقلل  قد  ال�سهرية 

الت�سوير.

	•تاأكدي من اإبلغ فنية الأ�سعة حول وجود اأي عمليات جراحية �سابقة يف الثدي.

�إعتقاد�ت خاطئة وحقائق  ..

بخ�سو�ض  جمتمعنا  يف  اخلاطئة  الإعتقادات  بع�ض  هناك 

�سرطان الثدي والتي من املهم معرفتها، مثل:

	•اأن تعر�ض الثدي اإىل ر�سو�ض وكدمات يزيد من احتمال 
حدوث ال�سرطان هو معتقد خاطيء.

النوم  اأثناء  ال�سدر  اإرتداء حمالة  باأن  	•الإعتقاد اخلاطئ 
اأن  ميكن  معدين  �سلك  على  حتتوي  التي  تلك  وخا�سة 

ت�سبب حدوث ال�سرطان.

	•اأن معظم الأورام ال�سرطانية موؤملة يف حني اأن معظمها ل توؤمل.
	•اأن الن�ساء ذوات الثدي كبري احلجم هن اأكرث عر�سة للإ�سابة بال�سرطان بينما 
الإ�سابة  وخطر  الثدي  حجم  بني  الإطلق  على  علقة  اأية  يوجد  ل  احلقيقة  يف 

ب�سرطان الثدي.

	•اأن اإ�ستخدام امل�ستح�سرات مانعة التعرق اأو مزيلة الرائحة قد ت�سبب الإ�سابة باملر�ض 
يف حني اأنه ل يوجد اأية اأدلة اأو اإثباتات علمية تثبت علقة ذلك ب�سرطان الثدي. 



ما يتوجب أن تعلمه كل إمرأة
؟؟ وكيف، ماذا ،أين ،متى 

الكتيب اخلاص بصحة الثدي

ما الذي يتوجب عليك القيام به لدى الشعور بوجود كتلة 
أو تغيير في الثدي؟

غالبية4 واأن4 �ضرطانا4ً تكون4 ل4 الثدي4 تغريات4 معظم4 اأن4 وتذكري4 لتقلقي4 اأول...4

اأو4حالت4ثدي4حميدة،4ومع4ذلك4يجب4عدم4جتاهل4 تكون4طبيعية4 التغريات4قد4

الأمر4واأخذه4بجدية4للتاأكد4من4نوع4التغري4املكت�ضف4يف4الثدي.

ال�ضحية4لدى4 بالتوا�ضل4مع4مقدمي4اخلدمات4 وجمدداً،4قومي4

مالحظتك4وجود4اأي4تغريات4يف4الثدي،4وتاأكدي4من4اإتباع4الن�ضائح4

والإر�ضادات4الوطنية4للك�ضف4املبكر4عن4�ضرطان4الثدي.

عزيزتي4.....4باإ�ضتطاعتك4اأن4تفعلي4الكثري4لتجنب4خماطر4املر�س،4

اإبدئي4بنف�ضك4وقومي4باإجراء4الفحو�ضات4للك�ضف4املبكر4عن4املر�س4

باأ�ضرع4وقت4ول4تن�ضي4ن�ضر4املعلومة4ملن4تعرفني.


