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سرطان الثدي هو مرض تخرج فيه خاليا الثدي عن •

. السيطرة

عالم هو اكثر السرطانات شيوعا في النساء في جميع دول ال•

.بما في ذلك السودان

.نساء تصاب واحدة بسرطان الثدي8من بين كل اميركافي •

.وفاة627,000وفياته عالميا بلغت 2018في عام •



هناك أنواع مختلفة من سرطان الثدي، ويعتمد نوع السرطان•
.  على نوع الخاليا التي تتحول إلى سرطان

قنوات والالفصيصات: يتكون الثدي من ثالثة أجزاء رئيسية•
. والنسيج الضام

. هي الغدد التي تنتج الحليبالفصيصات•

.  القنوات هي أنابيب تحمل الحليب إلى الحلمة•

م كل يض( يتكون من األنسجة الليفية والدهنية) النسيج الضام •
. المحتويات

.  الفصيصاتمعظم سرطانات الثدي تتكون في القنوات و •

دموية يمكن أن ينتشر سرطان الثدي خارج الثدي عبر األوعية ال•
metastasizedواألوعية الليمفاوية ويصبح سرطانا منتشرا 



األسباب

السبب الحقيقي لإلصابة بسرطان الثدي غير 

معروف وغير مفهوم، ولكن هنالك بعض العوامل 

التي تؤدي إلى زيادة خطر اإلصابة به  



عوامل الخطورة لإلصابة بسرطان الثدي

.معظم الحاالت يتم تشخيصها بعد سن الخمسين: التقدم في السن-1

وجود طفرات وراثية وجينات: الطفرات الجينية-2

BRCA1 BRCA2

. عاًما12في سن مبكرة قبل سن المراةظهور الحيض في -3

. عاًما55انقطاع الطمث في سن متأخرة بعد سن -4

. النساء المصابات بسرطان الثدي أكثر عرضة لإلصابة بسرطان الثدي مرة ثانية-5

.االصابة ببعض أمراض الثدي غير السرطانية-6

يزداد خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي إذا كان : وجود تاريخ عائلي لإلصابة بسرطان الثدي أو المبيض-7

أو كان لديها العديد من أفراد األسرة من جانب والدتها أو ( قريبة من الدرجة األولى)لديها أم أو أخت أو ابنة 

كما أن وجود قريب ذكر من الدرجة األولى مصاب بسرطان . والدها أصيبوا بسرطان الثدي أو المبيض

.الثدي عند الرجال يزيد أيًضا من مخاطر إصابة المرأة

النساء الالئي خضعن للعالج االشعاعي للصدر أو الثدي قبل سن الثالثين أكثر: باالشعةالتعرض للعالج -8

.عرضة لإلصابة بسرطان الثدي في وقت الحق من الحياة



عدم ممارسة النشاط البدني -9

زيادة الوزن أو السمنة بعد انقطاع الطمث -10

شمل كالً من تلك التي ت)يمكن لبعض أشكال العالج بالهرمونات البديلة : العالج بالهرمونات-11

اإلصابة التي يتم تناولها أثناء انقطاع الطمث أن تزيد من خطر( والبروجستروناإلستروجين

لفموية ُوجد أيًضا أن بعض موانع الحمل ا. بسرطان الثدي عند تناولها ألكثر من خمس سنوات

.تزيد من خطر اإلصابة بسرطان الثدي( حبوب منع الحمل)

:الثديإلى زيادة خطر اإلصابة بسرطان االتي يؤدي : التاريخ اإلنجابي-12

الحمل األول بعد سن الثالثين-

عدم الرضاعة الطبيعية -

عدم حدوث حمل طوال العمر -

شرب الكحول -13



قد تصاب بعض السيدات بسرطان الثدي بدون أن يكون 

، بينما قد ال تصاب الخطورهلديهن أي عامل من عوامل 

العديد من النساء اللواتي لديهن عوامل خطورة، لذلك فوجود 

بسرطان الثدي، الحتميهاألصابهعوامل الخطورة ال يعني 

.اإلصابةبينما عدم وجود عوامل خطورة ال يعنى عدم 



عوامل تقلل اإلصابة بالسرطان

متاخرةظهور الحيض في سن •

ابتداء سن اليأس في سن مبكرة•

والدة أول طفل في سن مبكرة قبل سن الثالثين •

الرضاعة الطبيعية•

الصحيوالحفاظ على الوزناالنتظام في ممارسة الرياضة•



بسرطان الثديإرشادات صحية لتجنب االصابة 

تجنب السمنة وزيادة الوزن •

تناول الغذاء الصحي الغني بالخضروات والفواكه•

دقيقة يوميا30ممارسة النشاط البدني ما ال يقل عن •

تجنب استخدام المعالجة الهرمونية بعد انقطاع الطمث•

االبتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لفترات طويلة•

سنة فما 40كل سنة الى سنتين بعمر ال بالماموغرامالكشف •
فوق

في حال وجود تاريخ عائلي بهذا 30الكشف المبكر منذ ال •
المرض



الحفاظ على نمط حياة صحي في الغذاء والوزن
والرياضة طوال الحياة يقلل من خطر اإلصابة 

بالسرطان ، ويحسن فرص النجاة من السرطان
.إذا حدث



األعراض
غالبا ال تظهر أعراض لهذا المرض وخاصة في المراحل األولى من المرض، 

:االتية في المراحل المتقدمةتظهرالعالماتولكن قد 
ن الكتل قد تكو)ظهور كتلة أو عقدة صلبة غير مؤلمة في الثدي أو تحت اإلبط •

(بواسطة اللمس بهاغير مرئية ولكن يمكن اإلحساس 

.انتفاخ وتورم الثدي•
.بما في ذلك الدم( غير لبن األم)إفرازات من الحلمة •
.تغير في حجم وشكل الثدي أو تجعد في الجلد•
.انعكاس حلمة الثدي•
.حكة، أو تقرحات قشرية أو طفح جلدي حول الثدي•
في أي منطقة من الثدي احد العالماتااللمقد يكون •

:عزيزتي المرأة

اذا ظهرت عليك أحد هذه االعراض أعاله فيجب مراجعة الطبيب



ظهور كتل في الثدي ال 

يعني بالضرورة أنها 

ب سرطان، فقد تكون بسب

وجود تكيس أو عدوى



screening الكشف المبكر
السرطان في مراحله إكتشافهو فحص يجرى للسيدات بغرض 

.األولى وقبل ظهور أي أعراض

ون أهمية الكشف المبكر تتلخص في انه يكتشف السرطان في بداياته حيث تك

.المعالجة والشفاء الكامل ممكن وسهل وسريع

:الطرق المستخدمة في فحص الكشف المبكر عن سرطان الثدي هي

(يتم الفحص بواسطة السيدة لنفسها) الفحص الذاتي للثدي -1

(  يجرى الفحص بواسطة الطبيب) فحص الثدي االكلينيكي -2

(الماموغرام) التصوير الشعاعي للثدي -3



الفحص الذاتي للثدي
ى خمسة أيام، يفضل ان تقوم به السيدة بصورة روتينية كل شهر وذلك بعد الدورة الشهرية بثالثة إل

.ويجب عليها زيارة الطبيب عند مالحظة أية تغيرات
:طرق الفحص الذاتي

:وضعية االستلقاء/ 1
األصابع االستلقاء على الظهر مع وضع وسادة تحت الكتف األيمن، وتحسس الثدي األيمن بباطن•

.اليسرىالثالثة الوسطى لليد 
.الضغط بشكل دائري وخفيف وثابت دون رفع اليد عن الجلد•
.متابعة التحسس على أن تكون حركة األصابع صعوًدا ونزواًل هذه المرة•
قة اإلبطالبحث عن أية تغيرات غير طبيعية في الثدي، وفوق وأسفل عظمة الترقوة، وفي منط•

.تكرار الخطوات السابقة على الثدي األيسر باستعمال اليد اليمنى•
:وضعية الوقوف أمام المرآة ومالحظة أية تغييرات/ 2
وضع الذراعين على الجانبين، ثم تحري أي تغييرات عبر المرايا•

رفع الذراعين فوق الرأس، ثم تحري أي تغييرات عبر المرايا•

الضغط باليد على الخصر وشد الصدر، ثم تحري أي تغييرات عبر المرايا•

االنحناء إلى األمام مع وضع اليدين على الخصر، ثم تحري أي تغييرات عبر المرايا•



االكلينكيالفحص 

للثدي يقوم هو فحص 

به طبيب او كادر 

مدرب أخرىصحي 



الماموغرام

منخفضة )الماموغرام هو صورة للثدي باألشعة السينية 

تستخدم للبحث عن العالمات المبكرة لسرطان (. الطاقة

. الثدي

التصوير الشعاعي المنتظم للثدي هو أفضل االختبارات 

لالكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وهو قد يكتشف السرطان
قبل سنة وأحيانًا قبل ثالث سنوات من تاريخ ظهوره



طرق تشخيص سرطان الثدي
:تتضمن االختبارات واإلجراءات الُمستخدمة لتشخيص سرطان الثدي ما يلي

Breast ultrasoundالموجات فوق الصوتية للثدي •
إذا كانت هناك عالمة في : Diagnostic mammogramالماموغرام التشخيصي •

كشف المبكر الثدي مثل الكتل، أو إذا كانت منطقة من الثدي تبدو غير طبيعية في فحص ال
خيصي وهو ، فيتم إجراء تصوير الثدي باألشعة السينية عبر الماموغرام التشبالماموغرام
الشعة فيه الكشف المبكر بانه يعطي صورة أكثر تفصيالً وجرعة اماموغراممختلف عن 

.أعلى 

واسطة قد تؤخذ العينة بالشفط ب. الثديانسجةهي عملية أخذ عينه من : Biopsyالخزعة•
ص هي الطريقة القطعية الوحيدة لتشخيوالخزعة.ابره رقيقة أو بواسطة جرح قطعي

طي عينة كما تع. تفحص العينة لتحديد ما إذا كانت الخاليا سرطانية أم ال. سرطان الثدي
معلومات حول نوع الخاليا الموجودة في السرطان، ودرجة خطورة السرطان، الخزعة
هي ال، واوالخاليا السرطانية على مستقبالت هرمونية أو مستقبالت أخرى وإحتواء

.جميعها معلومات تؤثر في الخيارات العالجية
(MRI)تصوير الثدي بالرنين المغناطيسي •



العالج
يعتمد العالج على نوع سرطان الثدي ومدى انتشاره، وفي الغالب تتلقى 

السيدات المصابات بسرطان الثدي أكثر من نوع واحد من العالجات 
:التالية

الجراحة

و لتقليص أ( االثنين معااوحقن وريدية اوحبوب ) أدوية : العالج الكيميائي
.   قتل الخاليا السرطانية

الهرموناتيمنع الخاليا السرطانية من الحصول على : العالج الهرموني
.التي تحتاجها للنمو

.استخدام أشعة عالية الطاقة لقتل الخاليا السرطانية: العالج اإلشعاعي

يعمل مع الجهاز المناعي بالجسم لمساعدته على محاربة : العالج البيولوجي
الخاليا السرطانية أو للتحكم في اآلثار الجانبية من عالجات السرطان 

. األخرى



مع تمنياتنا لكم

بالصحة والعافية


