
 '' اليوم وكل يوم رايتك وردية ''

سرطان الثدي؟
  

   ما هو



 '' اليوم وكل يوم رايتك وردية ''

هو أكثر أنواع السرطانات شيوًعا بين النساء في جميع أنحاء العالم
 حيــث تــم تشــخيص 2.3 مليــون امــرأة بســرطان الثــدي و 685000 حالــة وفــاة علــى 
 مســتوى العالــم فــي عــام2022   وهــو مــرض تخرج فيــه خاليــا الثدي عن الســيطرة.
 هنــاك أنــواع مختلفــة مــن ســرطان الثــدي. يعتمــد نــوع ســرطان الثــدي علــى خاليــا

الثدي التي تتحول إلى سرطان
 يمكــن أن يبــدأ ســرطان الثــدي فــي أجــزاء مختلفــة مــن الثــدي فــي المملكــة

 العربية السعودية سرطان الثدي هو األول على مستوى المملكة
 بين السيدات ، نسبة اإلصابة   به  30.9%

ً
 ســرطان الثدي هو أكثر الســرطانات شــيوعا

  الى بقية أنواع السرطانات عند السيدات ، بمعدل حدوث 29,7 لكل 100,000 سيدة



ماهي عوامل الخطورة 
لإلصابة بسرطان الثدي: 

  

قــــــصـــه
عائلـــــــية 

  

عوامـــل متعلقة بالصحــة
اإلنجابية والدورة الشهرية 

 عـــامـــــــل
 وراثــــــــــي

عــــوامل
هرمونية 

العـــــــمر
والجنس 

نمط حياة
غــير صحي



 بعــد جراحــة ســرطان الثــدي، مثــل اســتئصال الثــدي أو جراحــة الحفــاظ علــى الثــدي ، قــد تشــعرين بعــدم الرضــا عــن حجــم جســمك أو
 شــكله ، أو قــد تشــعرين بالضيــق بشــأن النــدوب. لكــن الحجــم أو الشــكل المثالــي للجســم يختلــف بمــرور الوقــت ومــن شــخص آلخــر. مــا

يجده اآلخرون جذاًبا فيك يتجاوز مظهرك الجسدي

 يمكــن أن يتــراوح تســاقط الشــعر الناتــج عــن العــالج الكيميائــي مــن الترقــق الخفيــف للشــعر إلــى التســاقط الكامــل. ال بــأس أن تشــعر
 بالضيــق مــن تســاقط الشــعر وكيــف يجعلــك تشــعر تجــاه نفســك ، حتــى أثنــاء تعاملــك مــع مشــكالت صحيــة أكبــر. تجــد بعــض النســاء

ا
ً
أنه من المفيد ارتداء باروكة أو وشاح أو قبعة أثناء نمو شعرهن مرة أخرى ، بينما تفضل أخريات إبقاء رأسهن مكشوف

ا المصابــات بســرطان الثــدي إلــى التعامــل مــع انقطــاع الطمــث المبكــر الناتــج عــن عــالج الســرطان. قــد  
ً
 قــد تضطــر النســاء األصغــر ســن

 تشمل األعراض الهبات الساخنة وجفاف المهبل وفقدان الرغبة الجنسية

 يمكــن أن تؤثــر بعــض عالجــات ســرطان الثــدي علــى خصوبتــك . إذا كنــت ترغبيــن فــي إنجــاب أطفــال فــي المســتقبل ، فاســألي فريــق
. العالج الخاص بك عن الخصوبة وتنظيم األسرة قبل البدء في عالج سرطان الثدي

  

عند إصابتك بسرطان الثدي
كيــــــف ممـــكن أن يـــؤثــــر 
على جميع جوانب حياتك؟ 

التغييرات في شكل الجسم

تساقط الشعر

انقطاع الطمث المبكر

خصوبة



ما هو الماموغرام ؟

 ويمكــن اســتخدامها إمــا للكشــف عــن اإلصابــة بســرطان الثــدي أو ألغــراض التشــخيص، 
مثل التحقق من األعراض أو النتائج غير المعتادة في اختبار تصوير آخر

 فحص الثدي بالماموغرام
 يتضمن إجراء صورتين

 شراعيتين او أكثر لكل ثدي

 أفضل وسيلة لكشف
 سرطان الثدي عند السيدات

بعمر 40سنه فما فوق

بالماموغــرام يســاعد الثــدي   تصويــر 
 بالكشــف عــن األورام التــي ال يمكــن
 الشــعور بهــا او كشــفها مــن قبــل
 الســيدة نفســها أو مــن قبــل طبيبهــا

 بمدة 3-1 سنوات

 أن حساسية الماموغرام
ً على كشف سرطان

 الثدي عالية جدا



 يكــون عــالج ســرطان الثــدي أكثــر فعاليــة
 وبخيــارات أوســع ، عندمــا يتــم كشــفه فــي

٪95 وقــــت مبـــكر ، بنسبـــه شفـــاء تزيــد عن
العالج بالجراحة

العالج الكيميائي

العالج اإلشعاعي

العالج الهرموني



 تأثيره على المرأة من الجهة النفسية

 اجتماعيا عاطفيا

 المستقبل عائلتك

كيف يؤثر سرطان الثدي عليك عاطفيا؟
مســؤوليات فــي  التدخــل   ، المــوت  مــن   القلــق 

العمل واألسرة ، البحث عن األمل / العالج
 ردود الفعــل الشــائعة بعــد التشــخيص بســرطان
والغضــب بالصدمــة  الشــعور  تشــمل   الثــدي 

 والقلق والحزن و / أو االكتئاب

، ، والحــزن  (الصدمــة  أفــراد األســرة  أفعــال   ردود 
العالجــات عــن  للبحــث  والضغــط   ،  والوحــدة 

التقليدية والشعبية)س

ســبب عــن  تتســاءلين  أو  بالعزلــة  تشــعرين   قــد 
 إصابتك بسرطان الثدي

 آراء المجتمــع (التعاطــف ، العزلــة ، اإلحجــام عــن
الكشف عن المعلومات)س

(اآلثــار المســتقبل  بشــأن  والتهديــدات   القلــق 
، المــرض  انتشــار  الكيميائــي،  للعــالج   الجانبيــة 

التأثير على النسل). س



تبدأ الوقاية األولية من سرطان الثدي
باتباع عادات صحية — مثل:س

 االنجاب المبكر قبل عمر 30 سنه
حافظي على وزن صحي

الرضاعة الطبيعية
تناول الغذاء الصحي

 ممارسه النشاط البدني ماال يقل عن 30 دقيقه يوميا
 االبتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمده طويله

تجنب من العالج الهرموني بعد انقطاع الطمث

الوقاية الثانوية مثل:س
ًمن عمر -30 39 الكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي

من عمر 40 الكشف الماموجرام كل سنه دوريا



هل يمكن لنظام غذائي صحي
منع سرطان الثدي؟ 

إجراء صورة الثدي الشعاعية (الماموغرام) هي صورة باألشعة السينية للثديين

ــل مــن خطــر
�
ل

َ
، فتنــاُول غــذاء صحــي قــد ُيق  نعــم 

ــى داء ــة إل ــرطان، باإلضاف ــواع الس ــض أن ــة ببع  اإلصاب
السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية

النســاء لــدى  الثــدي  بســرطان  اإلصابــة   
�

ِقــل
َ
ت  قــد 

ــون ــت الزيت د بزي ــزو� ــي الم ــام غذائ ــن نظ ــي يتبع  الالت
رات البكر الخالص ومزيج من المكس�

ــا
ً

ــون عوض ــت الزيت ــل زي ــة، مث ــون الصحي ــار الده  اختي
ــا عــن اللحــوم الحمــراء

ً
 عــن الزبــدة، واألســماك عوض

 بشــكل أكبــر علــى األطعمــة القائمــة علــى النباتــات،
الكاملــة، الفاكهــة، والخضــراوات، والحبــوب   مثــل: 

رات.سس والبقوليات، والمكس�



 مــا يظهــر ســرطان الثــدي علــى شــكل كتلــة غيــر مؤلمــة أو ســماكة
ً
 عــادة

ــر ــة غي ــدن كتل ــي يج ــاء اللوات ــير النس ــم أن تستش ــن المه ــدي. وم ــي الث  ف
 طبيعية في الثدي أخصائي صحي دون تأخير

أعراض سرطان الثدي:س

األعراض الشائعة:س

تغيير في مظهر الحلمة
أو في الجلد المحيط بالحلمة 

كتلة أو سماكة
في الثدي 

تنقير أو تجعيد
في جلد الثدي

تغيير في حجم الثدي
أو شكله أو مظهره 

ظهور إفرازات
غير طبيعية من الحلمة 



التعب المفرط
 تغيرات بالجلد

 سماكه انسجه الثدي
 

صعوبات الكالم
النوبات

فقدان الشهية
فقدان الوزن غير المتعمد

 ضعف العضالت
الشعور بالتسبب بالمفاصل

تأثيره على الجهاز العصبي

تأثيره على صحة المرأة

يمكن أن يؤدي هذا إلى مجموعة من التأثيرات العصبية 
بما في ذلك:س ، 

ا إلى الدماغ
ً

يمكن أن ينتشر سرطان الثدي أيض

رؤية ضبابية أو مزدوجة
ارتباك

صداع الراس
فقدان الذاكرة

قضايا التنقل



ماذا أستطيع أن أفعل أيضا؟

 كونــي يقظــة بشــأن الكشــف عــن ســرطان الثــدي. إذا الحظــِت أي تغيــرات علــى ثدييــك،
 مثــل تكــون تكتــل جديــد أو حــدوث تغيــرات جلديــة، فاستشــيري الطبيــب. كذلــك،
 اســألي الطبيــب عــن موعــد البــدء فــي إجــراء تصويــر الثــدي باألشــعة الســينية أو

ك الشخصي
�
.الفحوصات األخرى بناًء على سجل



 أهمية الكشف المبكر
عن سرطان الثدي

 سبب انخفاض معدل الوفيات
 معدل الشفاء منه يصل الى اكثر من 95٪

 وقبل انتشار المرض
ً
يكون العالج اسهل واسرع حيث يبدأ مبكرا



إحصائيات :

: 
ً
   عالميا

 سرطان الثدي هو السرطان األول
 عند النساء عالميا بنسبه 25٪

 احتــل ســرطان الثــدي المرتبــة الخامســة
للوفــاة شــيوًعا  األكثــر  األســباب   بيــن 

بالسرطان بشكل عام

 بلــغ عــدد حــاالت ســرطان الثــدي مــا يقــارب
بقيــه الــى   11.7 بنســبة  حالــة   2300000 
 انــواع الســرطان وبمعدل حــدوث 47.8 لكل
 100 الــف  ، وبلــغ عــدد الوفيــات مــا يقــارب
األنــواع لبقيــة   6.9 بنســبة  الــف   700 

وبمعدل 13.6 لكل 100 الف


