
 صحة الثدي
  

ــوع واحــد يــصيب الجمــيع، فھــناك  ــوع مــن األورام 200ال تقتــصر األورام الــسرطانية علــى ن  ن
الشيء المشترك بين جميع هذه األورام هو . الـسرطانية يخـتلف ظھـور الـواحد مـنھا عـن األخر

 .ظھورها بنفس الطريقة وذلك بتغير المظھر الرئيسي للخلية
 

 الخلية، وفي بعض المرات ال يفھم اإليعاز هذا  يعاز من نواة اإل تأخـذ خاليـا الجـسم الطبيعية
 خلـية غيـر طبيعية، وهذه الخلية بدورها تنقسم وتكون  بـشكل صـحيح ممـا يـؤدي آلـي إنـتاج

 .خليتين وأربعة وثمانية وهكذا
  

آن انقـسام الخلـية الطبيعـية مبـرمج بـشكل دقـيق ومتأن، ولكن انقسام الخلية الغير طبيعية 
 .، و ال تعلم متى تتوقف عن االنقسامغير مبرمج

  
مجمـوعة الخاليـا الغيـر طبيعـية تـسمى بــ الـورم أو الـنمو البدائي ولكن ليس آل األورام هي 

 ).األورام الحميدة واألورام الخبيثة( سرطانية، إذ آن هناك نوعان من األورام 
  

 :األورام الحميدة       ·

 ج، ولكن أن احتاجتهي ليست سرطانية، وعادة ال تحتاج للعال

 . جراحية صغيرة للعالج فال تتعدى عملية

 :األورام الخبيثة       ·

 وممكن أن تھاجم خاليا األورام. وهي خطيرة أحيانا مميتة

  األعضاء القريبة منھا وتعطل من عملھا الطبيعي، آن الخبيثة

 خاليا األورام الخبيثة ممكن أن تنفصل وتنتقل إلى أعضاء أخرى 

 يق مجرى الدم وتكون مجمعات أخرى في أعضاء جديدة عن طر

 وعادة يصعب مكافحة. وبھذه الحالة تسمى بالنمو الثانوي

 . المرض عند انتقاله إلى أعضاء أخرى

  
حنا بأن األورام هي ليست ّبھـذه المقدمـة البـسيطة للتعريف بمرض السرطان نكون قد وض

ها تـبدأ بنفس الميكانيكية ولكن المسبب بـنفس مـستوى الخطـورة عـند الجمـيع، األورام أآثـر
 .والنمو وانتشاره يختلف من ورم إلى أخر

  



 ما هي مسببات األورام السرطانية؟

هـذا الـسؤال يطـرحه الكثيـرون، ولكن الجواب الشافي لمسبباته ليس واضحا، بل هناك بعض 
 :المسببات التي لھا دور في تسبب مرض السرطان في بعض األعضاء ومنھا

 .تدخين، سرطان الرئة مثالال  ·

 .عامل الوراثة، أي إذا آان في العائلة  ·

 .طبيعة المواد التي نأآلھا أو طبيعة البيئة من حولنا  ·

 .التعرض إلى اإلشعاعات وأشعة الشمس  ·

الفيروسات، مثال اإلصابة بسرطان عنق الرحم، والذي يمكن أن يكون المسبب هو   ·
ممكن أن يصاب " اإليدز"ء الجنسي، أو المصاب بمرض الفيروس المنتقل عبر اللقا 

 .بسرطان الكبد

  
 :سرطان الثدي

من أهم وأآثر العوامل غرابة في سرطان الثدي هو عامل العمر ، فبتقدم عمر المرآة يكون  
احتمال أصابتھا بسرطان الثدي أآثر، ودور الھرمونات يكون من العوامل األخرى المسببة 

 .ذا المرضالحتمال اإلصابة بھ

من العوامل األخرى المسببة لسرطان الثدي هي الوالدة المتأخرة وآذلك النساء العاقر، أو 
ومن العوامل أو . النساء اللواتي يبدأ الطمث عندهم مبكرا أو ينقطع عندهم متأخرا

المسببات األخرى هو العامل الوراثي، أضافه إلى إذا آانت المرأة مصابة سابقا بغدة أو 
 .علق ثديھامرض يت

  
 :آيف يعالج سرطان الثدي

 :يتحدد نوع وآيفية العالج على العوامل التالية

 .العمر·

 .نوعية الورم·

 .مدى انتشار الورم·

 .حجم الورم·
  

يمكـن أن تحـل المـشكلة فـي بدايـة المـرض بعملـية جراحية بسيطة، و يلحق هذا بالمعالجة 
أمــا بالنــسبة للنــساء . الــسرطانية المتبقــيةباإلشــعاع وذلــك للــتأآد مــن القــضاء علــى الخاليــا 

". التاموآسفين"اللواتـي فـي عمـر مـتقدم فيعطـى لھـن إضـافة لھـذا، عـالج هرموني مثل 
وبالنـسبة للنساء الشابات فيعالجن إضافة للعملية الجراحية بدواء مضاد للسرطان وهو العالج 

 .الكيماوي والذي غالبا ما يثمر عن نتائج جيدة



  
 :ماذا نعني بصحة الثدي

والمسألة الھامة . يعتبـر رفع وعي المرأة حول صحة ثديھا، جزء من وعيھا ومعرفتھا لجسمھا
لزيادة الوعي حول . جـدا، هـي معـرفة شكل الثدي للمرأة نفسھا في مختلف أوقات الشھر

 ).يرجى مراجعة ملحق الصور(الثدي يجب أن تتعلم المرأة آيفية فحصه بنفسھا 

  
 :ساء قبل انقطاع الطمثالن 

وتكون األنسجة المسئولة . الشعور بالثدي الطبيعي يختلف من وقت إلى آخر خالل الشھر
عن تكوين الحليب نشطة قبل موعد الطمث لذلك تشعر المرأة بأن ثديھا مؤلم عند اللمس 

 .ومتكتل وباألخص قرب المنطقة تحت اإلبط
  

 :بعد استئصال الرحم

طبيعي بالثدي عند عدم وجود الرحم وذلك لحين مجيء وقت انقطاع يتكرر نفس الشعور ال
 .الطمث الطبيعي مع العمر وذلك يحدث حتى بعدم وجود الرحم

  
 ):سن اليأس(بعد انقطاع الطمث الطبيعي 

يتوقف النشاط في أنسجة الثدي المسئولة عن إنتاج الحليب بشكل نھائي، ويكون الصدر 
 .بة، ويصبح أصغر حجما وال يوجد شعور للكتل فيه الطبيعي ناعم الملمس، أقل صال

  
 : التغيرات التي يجب أن ننتبه عليھا

 .تغير في شكل وحجم أي من الثديين                 ·

 .ورم أو تكتل في الثدي أو اإلبط                 ·

 .تجعد، ترصع أو ندبة في جلد الثدي                 ·

 . في جلد الثديخشونة                 ·

 .انكماش وتقلص الحلمة أو تغير في اتجاهھا                 ·

 .نزف أو إفراز الحلمة                 ·

 .طفح أو تھيج حول الحلمة                 ·

 .ألم غير عادي وقلق أو عدم الراحة يستمر لعدة أيام أو أآثر                 ·

  
 :فحصهآيفية مراقبة مظھر الثدي و

 .راقبي مظھر الثديين في المرآة                 ·

 .ضعي يديك على جانبي جسمك                 ·

 .ارفعي يديك فوق رأسك وراقبي مظھر الثدي                 ·



 .ضعي يديك حول حوض الجسم اجلبي المرفقين إلى األمام                 ·

 .ى التوالي آما في الصور التوضيحية الملحقةافحصي الثديين عل                 ·

  
 :ماذا تفعلين إذا الحظت أي تغيير

أذهبي إلى طبيبك أو الممرضة الصحية أو عيادة النساء الصحية بأسرع وقت ممكن ألجراء 
الالزم، ومن المھم أن ال تقلقي فليست التغيرات التي تطرأ على الصدر هي آلھا أورام 

 .سرطانية خبيثة

  
 : يعتبر فحص الثدي مھمالماذا

يعــد ســرطان الــثدي أآثــر أنــواع الــسرطان انتــشارا بــين النــساء والســيما الالتــي تعــدين ســن 
فـإذا تـم اآتـشاف سـرطان الـثدي مبكـرا يكون العالج أآثر نجاحا، . الخمـسين فـي بـريطانيا

 .وفحص الثدي باألشعة طريقة سھلة وسليمة الآتشاف سرطان الثدي في مرحلة مبكرة

 آـان عمـرك بـين الخمسين والخامسة والستين فستوجه لك دعوه لفحص الثدي المجاني وإذا
آـل ثالثة سنوات من خدمات الصحة الوطنية، على أن تكوني مسجلة مع طبيب عام يعرف 

 .عنوانك الصحيح

  
 :بعد الفحص

فإذا طلب منك الحضور ألجراء آشف آخر . سترسل لك النتيجة بخطاب خالل ثالثة أسابيع
ومعظم النساء اللواتي . شعة فان ذلك يعني أن صورة األشعة األولى آانت غير واضحةباأل

 .تم استدعاهن مرة أخرى لم يوجد لديھن شئ مقلق
 


