®

) in English (NCI PDQ
للحصول على أحدث إصدار راجع موقع المعهد الوطنً األمرٌكً للسرطان ( )NCIعلى اإلنترنت

http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq

التحري الدوري عن سرطان الثدي )® –(PDQمعلومات للمرضى

آخر تعدٌل بتارٌخ 2010/00/03

فهرس المحتوٌات
ما المقصود باختبار التحري الدوري؟
معلومات عامّة حول سرطان الثدي.
التحري الدوري عن سرطان الثدي.
مخاطر التحري الدوري عن سرطان الثدي.
معلومات تفصٌلٌة حول .NCI

ما المقصود باختبار التحري الدوري؟
اختبار التحري الدوري ٌعنً البحث عن السرطان قبل ظهور أي أعراض لدى المرٌض ،األمر الذي ٌساعد فً
الكشف عن السرطان فً مراحله المبكرة .ومن الممكن أن ٌكون عالج السرطان أسهل إذا تم العثور على أنسجة
غٌر طبٌعٌة أو خالٌا سرطانٌة فً مرحلة مبكرة ،حٌث أن السرطان قد ٌكون بدأ باالنتشار فً المرحلة التً تظهر
فٌها أعراضه.
ٌحاول العلماء التوصل إلى فهم مناسب حول أنواع السرطانات التً تصٌب فئات معٌنة من البشر ،كما ٌقوم العلماء
بدراسة عادات ومحٌط الناس لتحري إن كانت من مسببات السرطان .هذه المعلومات تساعد األطباء فً تحدٌد من
َُثغٍ فحصه نهكشف عٍ انسرطاٌ ،ونوع الفحوص التً ٌجب إجراؤها ،والفترات التً ٌجب أن ٌتم بها إجراء تلك
الفحوص.
من المهم أن تضع فً الحسبان دوما أن طبٌبك ال ٌجزم بإصابتك بالسرطان عندما ٌقترح علٌك إجراء اختبار
التحري عن السرطان ،فاختبار التحري عن السرطان ٌتم إجراؤه عندما ال تظهر على المرٌض أي أعراض
سرطانٌة.
إذا كانت نتائج اختبار التحري غٌر طبٌعٌة فمن المحتمل أن تحتاج إلجراء مزٌد من الفحوصات للتحقق إن كنت
مصاب بأي نوع من السرطان ،وهذا ما ٌدعى بالفحوص التشخٌصٌة.

معلومات عا ّمة حول سرطان الثدي
سرطان الثدي هو مرض تتشكل فٌه الخالٌا الخبٌثة (السرطانٌة) فً أنسجة الثدي
ٌتكون الثدي من فصوص وقنوات ،حٌث ٌحوي كل ثدي ما بٌن  15إلى  20قسم تسمى فصوص ٌتكون كل منها من
عدد كبٌر من أقسام أصغر تدعى فصٌصات .كل فصٌص ٌنتهً بعشرات البصالت الصغٌرة المنتجة للحلٌب.
وترتبط الفصوص والفصٌصات والبصالت بأنابٌب دقٌقة تدعى القنوات.
جًُع انحمىق يحفىظح نصانح يركس يعهىياتُح انثحىث انطثُح انحُىَح ،انُاتاٌ3122 ،
Copyright, Translational Research Informatics Center, Japan, 2011, All Rights Reserved

®

) in English (NCI PDQ
للحصول على أحدث إصدار راجع موقع المعهد الوطنً األمرٌكً للسرطان ( )NCIعلى اإلنترنت

http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq

تشرٌح الثدي لدى اإلناث ٌظهر كل من الحلمة والهالة
على الجزء الخارجً من الثدي .كما ٌظهر العقد
اللمفاوٌة والفصوص والفصٌصات والقنوات ،وأجزاء
أخرى داخل الثدي.
كما ٌحوي كل ثدي على أوعٌة دموٌة وأوعٌة لمفاوٌة ،األوعٌة اللمفاوٌة تنقل سائال عدٌم اللون تقرٌبا ٌدعى اللمف.
وتنتهً األوعٌة اللمفٌة فً أعضاء تدعى العقد اللمفاوٌة .العقد اللمفاوٌة عبارة عن بنى عضوٌة على شكل حبة
الفاصولٌاء تنتشر فً كل أنحاء الجسم .تقوم العقد اللمفاوٌة بتنقٌة المواد الموجودة فً اللمف وتساعد فً مواجهة
األمراض والعدوى .هذا وتوجد تجمعات من العقد اللمفاوٌة قرب الثدي تحت اإلبط ،وفوق عظم الترقوة ،وفً
الصدر.
ٌحتل سرطان الثدي المرتبة الثانٌة بٌن األمراض السرطانٌة المسببة للوفٌات بٌن النساء فً الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة
تصاب النساء فً الوالٌات المتحدة بسرطان الثدي بنسب مرتفعة جدا تأتً فً المرتبة الثانٌة بعد سرطان الجلد.
وهو ثانً مسبب للوفاة بٌن النساء بعد سرطان الرئتٌنٌ .صاب الرجال أٌضا بسرطان الثدي لكن بأعداد ضئٌلة.
العمر والتارٌخ الصحً قد ٌؤثران على مخاطر اإلصابة بسرطان الثدي
كل ما قد ٌتسبب فً رفع فرص اإلصابة بمرض ما ٌدعى عامل خطورة .وامتالك الشخص لعامل خطورة ال ٌعنً
بالضرورة إصابته بالسرطان ،كما أن عدم وجود مثل هذا العامل ال ٌعنً انتفاء احتمال اإلصابة بالسرطان .وعلى
األشخاص الذٌن ٌظنون بأنهم ٌملكون عامل خطورة استشارة أطبائهم حول األمر .العوامل التً تزٌد من خطر
اإلصابة بسرطان الثدي تشًم يا َهٍ:
 التقدم فً العمر.
جًُع انحمىق يحفىظح نصانح يركس يعهىياتُح انثحىث انطثُح انحُىَح ،انُاتاٌ3122 ،
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الحٌض المب ّكر.
التأخر فً اإلنجاب أو عدم اإلنجاب أبدا.
تارٌخ سابق باإلصابة بسرطان الثدي ،أو اإلصابة بأورام حمٌدة فً الثدي.
إصابة األم أو إحدى األخوات بسرطان الثدي.
عالج شعاعً فً منطقة الصدر والثدٌٌن.
ظهور أنسجة الثدي بكثافة عند أخذ صورة ثدي شعاعٌة.
تناول هرمونات مثل األستروجٌن والبروجستٌرون.
السمنة.
تناول المشروبات الكحولٌة.
العرق األبٌض.

ٌتم استخدام عوامل الخطورة لدى النساء من قبل المعهد الوطنً األمرٌكً للسرطان ( )NCIكأداة لتقٌٌم مخاطر
اإلصابة بسرطان الثدي خالل السنوات الخمس التالٌة للكشف حتى عمر  00سنة ،هذه األداة المتوفرة على اإلنترنت
ٌتم استخدامها من قبل موظفً الرعاٌة الصحٌة .للحصول على معلومات تفصٌلٌة أكثر حول العوامل التً تزٌد من
خطر اإلصابة بسرطان الثدي ٌمكن االطالع على:
Estimating Breast Cancer Risk: Questions and Answers
أو االتصال تانرلى CANCER-4-011-2

التحري الدوري عن سرطان الثدي
اختبارات تستخدم للكشف عن أنواع مختلفة من السرطانات
تستخدم بعض االختبارات ألنها أثبتت فائدتها فً التحري المبكر عن السرطانات وخفض احتمالٌة الوفاة من هذه
األمراض .فً حٌن تستخدم بعض االختبارات األخرى ألنها أثبتت جدوى فً التحري المبكر عن السرطانات لدى
فئات معٌنة من البشر ،غٌر أنه لم ٌتم حتى اآلن إثبات فاعلٌة هذه الفحوص سرٌرٌا من ناحٌة خفض احتمال الوفاة
بسبب السرطان.
ٌدرس العلماء اختبارات التحري سعٌا إلٌجاد اختبارات ذات مخاطر أقل وفوائد أكبر .الغاٌة من تجارب اختبار
التحري عن السرطان أٌضا هً تبٌان هل اختبار التحري المبكر للسرطان (قبل ظهور األعراض) ٌخ ّفض
احتماالت الوفاة بالسرطان أم ال .احتمال التعافً من بعض أنواع السرطان أكبر إذا تم اختبار التحري عن السرطان
والبدء بمعالجته فً فترة مبكرة.
هذا وتجرى اختبارات سرٌرٌة تدرس طرق التحري عن السرطان فً أماكن مختلفة من البالد .وٌمكن الحصول
على معلومات حول االختبارات السرٌرة الجارٌة من خالل موقع المعهد الوطنً األمرٌكً للسرطان ( )NCIعلى
شبكة اإلنترنت.
ٌشٌع استخدام اختبارٌن من قبل موظفً الرعاٌة الصحٌة للكشف عن سرطان الثدي:
الماموغرام (صورة الثدي الشعاعٌة)
الماموغرام هو صورة شعاعٌة للثديٌ .م ّكن هذا االختبار من العثور على أورام صغٌرة جدا ال ٌمكن تحسسها .كما
جًُع انحمىق يحفىظح نصانح يركس يعهىياتُح انثحىث انطثُح انحُىَح ،انُاتاٌ3122 ،
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ٌمكن للماموغرام أن ٌكشف عن أماكن وجود سرطان الثدي القنوي ،والخالٌا غٌر الطبٌعٌة المبطنة لألقنٌة الثدٌٌة،
والتً ٌمكن أن تتحول إلى سرطان انتشاري لدى بعض النساء .إمكانٌة العثور على سرطان الثدي من خالل تصوٌر
الثدي الشعاعً تعتمد على حجم الورم ،وكثافة األنسجة فً الثدي ،ومهارة خبٌر األشعة .هذا وٌقل احتمال العثور
على أورام سرطانٌة باستخدام صورة الثدي الشعاعٌة لدى النساء دون سن الـ  50مقارنة بالنساء فوق هذا العمر.
ولعل هذا ٌعود إلى أن النساء األصغر سنا ٌمتلكن أنسجة أشد كثافة فً الثدي تبدو بلون أبٌض لدى تصوٌرها
شعاعٌا ،كما أن األورام تظهر بلون أبٌض أٌضا مما ٌجعل التمٌٌز بٌنهما صعب جدا.

تصوٌر شعاعً للثدي األٌمن

الفحص السرٌري للثدي ()CBE
الفحص السرٌري للثدي هو فحص الثدي من قبل طبٌب أو خبٌر ص ّحة .حٌث ٌقوم الطبٌب بتحسس الثدي ومنطقة
تحت اإلبط بشكل دقٌق جدا بحثا عن إي كتل غٌر طبٌعٌة أو أي شًء آخر ٌبدو غٌر طبٌعً.
من المهم معرفة كٌف ٌبدو الثدي وملمسه فً األحوال العادٌة ،وفً حال الشعور بوجود أي كتل أو مالحظة أي
تغٌٌر ٌجب مراجعة الطبٌب.
من الضروري إجراء اختبارات الحقة فً حال العثور على أي كتل أو تغٌرات لدى إجراء الفحص السرٌري أو
صورة الثدي الشعاعٌة.
فً حال العثور على أي كتل أو أي شًء غٌر طبٌعً نتٌجة هذٌن الفحصٌنٌ ،مكن استخدام موجات فوق صوتٌة
للحصول على معلومات أوفى ،علما أن الموجات فوق الصوتٌة ال تستخدم بمفردها للكشف عن سرطان الثدي .هذا
الفحص ٌتم نتٌجة ارتداد موجات صوتٌة ذات طاقة مرتفعة من األنسجة واألعضاء على شكل صدى ،حٌث ٌتم
تسجٌل ذلك الصدى على شكل صورة تدعى تخطٌط الصدى.
وٌجري حالٌا دراسة اختبارات تحري أخرى من خالل تجارب سرٌرٌة.
التصوٌر بالرنٌن المغناطٌسً ()MRI
انتصىَر تانرٍَُ انًغُاطُسٍ هى إجراء َستخذو فُه يغُاطُس ويىجاخ انرادَى وجهاز كًثُىتر نهحصىل عهً
سهسهح يٍ انصىر انتفصُهُح نًُاطك داخم انجسى .كما تدعى عملٌة التصوٌر هذه أحٌانا بالرنٌن المغناطٌسً النووي
جًُع انحمىق يحفىظح نصانح يركس يعهىياتُح انثحىث انطثُح انحُىَح ،انُاتاٌ3122 ،
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( .)NMRIالتصوٌر بالرنٌن المغناطٌسً ال ٌستخدم أي أشعة سٌنٌة.
بٌن النساء اللواتً ورثن عامل خطورة مرتفع لإلصابة بسرطان الثدي أظهرخ انتجارب انسرَرَح نفحص انثذٌ
تانرٍَُ انًغُاطُسٍ أٌ انتصىَر تانرٍَُ انًغُاطُسٍ أكثر حساسُح يٍ تصىَر انثذٌ انشعاعٍ فٍ انعثىر عهً
أوراو انثذٌ .يٍ انشائع أٌ َظهر انرٍَُ انًغُاطُسٍ نهثذٌ َتائج غُر طثُعُح عهً انرغى يٍ عذو وجىد سرطاَاخ.
وما تزال الدراسات مستمرة فٌما ٌتعلق بتصوٌر الثدي بالرنٌن المغناطٌسً للسٌدات اللواتً ٌتواجد لدٌهن عامل
خطورة مرتفع لإلصابة بسرطان الثدي.
أما فً حالة السٌدات اللواتً ٌمتلكن عامل خطورة طبٌعً لإلصابة بسرطان الثدي ،فإن التصوٌر بالرنٌن
المغناطٌسً ٌستخدم فً التشخٌص ،كما ٌستخدم من أجل:
 دراسة الكتل المتبقٌة فً الثدي بعد عملٌات االستئصال أو العالج الشعاعً.



دراسة الكتل فً الثدي أو العقد اللمفاوٌة المتضخمة التً ٌتم العثور علٌها خالل الفحص السرٌري أو الفحص
الذاتً للثدي والتً لم ٌتم الكشف عنها باستخدام التصوٌر الشعاعً أو الموجات فوق الصوتٌة.
التخطٌط للعملٌات الجراحٌة لمرضى مصابٌن بسرطان الثدي.

أخذ عٌنات نسٌجٌة
أخذ عٌنات نسٌجٌة ثدٌٌة هً عملٌة أخذ خالٌا من األنسجة الثدٌٌة وفحصها بالمجهر .حسب بعض الدراسات فقد تم
ربط العثور على خالٌا غٌر طبٌعٌة فً السائل داخل الثدي بارتفاع عامل خطورة اإلصابة بسرطان الثدي .وٌدرس
العلماء إمكانٌة استخدام العٌنات النسٌجٌة للعثور على سرطان الثدي فً مراحله المبكرة أو توقع مخاطر اإلصابة
به .وهناك ثالث طرق ألخذ عٌنات نسٌجٌة قٌد الدراسة وهً:




الرشف باإلبرة الدقٌقة :عملٌة إدخال إبرة دقٌقة إلى أنسجة الثدي حول الهالة (المنطقة الغامقة حول
الحلمة) لسحب خالٌا من السائل.
رشف الحلمةٌ :تم استخدام ماصّة لطٌفة لسحب السائل عن طرٌق الحلمة .وهذا ٌتم باستخدام أداة مشابهة
للماصّة التً تستخدمها النساء الحوامل.
الغسل القنويٌ :تم ضخ كمٌة ضئٌلة من الماء المملح إلى األقنٌة الثدٌٌة عن طرٌق أنبوب قسطرة دقٌق
جدا ٌتم إدخاله عن طرٌق الحلمة ،حٌث ٌلتقط الماء المملح خالٌا من الثدي وٌتم سحبه.

ٌتم إجراء االختبارات السرٌرٌة فً مناطق مختلفة من البالد .ومعلومات حول التقدم فً االختبارات السرٌرٌة
متوفرة على شبكة اإلنترنت ضمن موقع المعهد الوطنً األمرٌكً للسرطان (.)NCI

مخاطر التحري الدوري عن سرطان الثدي
هناك مخاطر فً التحري الدوري عن سرطان الثدي
اتخاذ القرار بالقٌام باختبار التحري عن السرطان قد ٌكون صعبا .وال تعتبر جمٌع اختبارات التحري عن السرطان
ذات فائدة ،بٌنما ٌشتمل معظمها على مخاطر .واألفضل أن تتم مناقشة إجراء اختبار التحري عن السرطان مع
الطبٌب الشخصً قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن .ومن الضروري أخذ العلم بمخاطر اختبار التحري عن السرطان وهل
تم إثبات ما إذا كان هذا االختبار مفٌدا فً خفض مخاطر الوفاة بالسرطان.
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مخاطر التحري الدوري عن سرطان الثدي تتضمن ما ٌلً:
العثور على السرطان قد ال ٌساعد فً تحسٌن صحة المرأة أو إطالة حٌاتها
اختبار التحري عن السرطان قد ال ٌكون مفٌدا فً حالة اإلصابة بسرطان ثدي سرٌع االنتشار أو فً حال كان
السرطان منتشرا إلى أنحاء أخرى من الجسم .كما أن بعض أنواع السرطانات التً ٌتم العثور علٌها خالل اختبار
التحري باستخدام تصوٌر الثدي الشعاعً قد ال تتسبب بأي أعراض أو قد ال تتطور إلى سرطانات خطرة على
الحٌاة .إضافة لذلك فً حال العثور على سرطان قد ال ٌكون العالج مفٌدا فً إطالة العمر ،وعوضا عن ذلك قد تنجم
أعراض جانبٌة عن العالج .فً هذه المرحلة ،ال ٌمكن من خالل التحري الدوري عن سرطان الثدي تحدٌد أي نوع
من سرطان الثدي قد ٌسبب أعراض وأي منها قد ال ٌسبب أعراض.
الحصول على نتائج فحوص سلبٌة كاذبة محتمل الحدوث
رغم وجود إصابة بالسرطان من المحتمل أن تعطً فحوص اختبار التحري عن السرطان نتائج سلبٌة كاذبة .ومن
المحتمل أن تتأخر السٌدات المصابات بسرطان الثدي فً الحصول على عالج رغم ظهور أعراض نتٌجة الحصول
على نتائج فحص سلبٌة (نتائج الفحص تشٌر لعدم وجود سرطان بٌنما فً الواقع هناك إصابة مؤكدة).
هُان احتًال أٌ َعطٍ تصىَر انثذٌ انشعاعٍ َتُجح سهثُح كارتح فٍ واحذ يٍ كم خًس حاالخ سرطاَُح مؤكدة.
انُتائج انسهثُح انكارتح أكثر شُىعا نذي انُساء صغُراخ انسٍ يمارَح تانُساء انًتمذياخ تانسٍ نظرا لكثافة أنسجة
الثدي لدى صغٌرات السن .أَضا ًَكٍ نكم يٍ حجى ويعذل ًَى انىرو ،ويستىي انهريىَاخ يثم األستروجٍُ
وانثروجستروٌ فٍ جسى انًرأج ،ويهارج طثُة األشعح أٌ تؤثر عهً فرصح انحصىل عهً َتُجح سهثُح كارتح.
الحصول على نتائج فحوص إٌجابٌة كاذبة محتمل الحدوث
من المحتمل أن تبدو نتائج فحوص اختبار التحري عن السرطان غٌر طبٌعٌة حتى فً حال عدم اإلصابة بالسرطان،
وهذه النتائج (التً تظهر وجود إصابة بالسرطان رغم عدم وجود ذلك فً الحقٌقة) قد تسبب القلق لدى النساء،
وغالبا ما ٌعقبها المزٌد من الفحوص (مثل أخذ الخزعات) التً ال تخلو من المخاطر.
معظم النتائج غٌر الطبٌعٌة للفحوص ٌتبٌن أنها غٌر سرطانٌة .والنتائج اإلٌجابٌة الخاطئة أكثر حدوثا بٌن النساء
األصغر سنا ،والنساء الالتً أجرٌن خزعات فً الثدي ،والنساء الالتً ٌوجد إصابات بسرطان الثدي فً عائالتهن،
والنساء الالتً ٌتناولن الهرمونات مثل األستروجٌن والبروجستٌرون .كما أن مهارة الطبٌب من الممكن أن تؤثر
على النتائج.
عرض الثدي لألشعة
صورة الثدي الشعاعٌة ت ّ
التعرض لألشعة ٌعتبر عامل خطورة لإلصابة بالسرطان .ومخاطر حدوث إصابة بسرطان الثدي نتٌجة التعرض
لألشعة مثل صورة الثدي الشعاعٌة أو األشعة السٌنٌة أعلى فً حال التعرض لجرعات عالٌة من األشعة ولدى
النساء صغٌرات السن .بالنسبة للنساء فوق سن األربعٌن فإن فوائد التحري الدوري السنوي عن سرطان الثدي قد
تفوق مخاطر التعرض لألشعة.
الفوائد والمخاطر الناجمة عن فحوص التحري الدوري عن سرطان الثدي تتباٌن حسب الفئات البشرٌة
فوائد إجراء فحوص التحري الدوري عن سرطان الثدي قد تتباٌن وفقا للفئات العمرٌة:
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العثور على سرطان الثدي وعالجه فً مراحله المبكرة لدى النساء اللواتً ال ٌتجاوز معدل البقاء على
. سنوات قد َمهم يٍ َىعُح انحُاج نذَهٍ دوٌ يساعذتهٍ عهً انعُش نفترج أطىل5 قٌد الحٌاة الـ



 سنة إلى مزٌد من65  قد تؤدي نتائج فحوص اختبار التحري لدى النساء اللواتً تزٌد أعمارهن عن
 وفً أغلب األحٌان ٌتم العثور.الفحوص ومزٌد من القلق خالل انتظار نتائج فحوص اختبار التحري
.على سرطان ال ٌسبب خطرا على الحٌاة
. سنة40  لم ٌتم إثبات وجود فوائد من بدء فحوص اختبار التحري عن السرطان فً سنّ أقل من
،ٌتم التوصٌة بإجراء فحوص التحري الدوري عن سرطان الثدي للسٌات الالتً تلقٌن عالجا باألشعة لمنطقة الصدر
 فوائد ومخاطر صورة الثدي الشعاعٌة والتصوٌر بالرنٌن المغناطٌسً للنساء غٌر.وخاصة فً أعمار مبكرة
. وال توجد معلومات حول فوائد ومخاطر التحري الدوري عن سرطان الثدي لدى الرجال.معلومة
ٌجب الحصول على استشارة طبٌة فً حال وجود عامل خطورة لإلصابة بسرطان الثدي بغض النظر عن العمر
.لمعرفة متى ٌجب البدء بتصوٌر الثدي الشعاعً ودورٌة اختبار التحري

) NCI ( احصل على مزٌد من المعلومات من المعهد الوطنً األمرٌكً للسرطان
Call 1-800-4-CANCER
For more information, U.S. residents may call the National Cancer Institute's (NCI's) Cancer
Information Service toll-free at 1-800-4-CANCER (1-800-422-6237) Monday through Friday from 8:00
a.m. to 8:00 p.m., Eastern Time. A trained Cancer Information Specialist is available to answer your
questions.

Chat online
The NCI's LiveHelp® online chat service provides Internet users with the ability to chat online with an
Information Specialist. The service is available from 8:00 a.m. to 11:00 p.m. Eastern time, Monday
through Friday. Information Specialists can help Internet users find information on NCI Web sites and
answer questions about cancer.

Write to us
For more information from the NCI, please write to this address:
NCI Public Inquiries Office
Suite 3036A
6116 Executive Boulevard, MSC8322
Bethesda, MD 20892-8322

Search the NCI Web site
The NCI Web site provides online access to information on cancer, clinical trials, and other Web sites
and organizations that offer support and resources for cancer patients and their families. For a quick
search, use the search box in the upper right corner of each Web page. The results for a wide range of
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search terms will include a list of "Best Bets," editorially chosen Web pages that are most closely
related to the search term entered.
There are also many other places to get materials and information about cancer treatment and
services. Hospitals in your area may have information about local and regional agencies that have
information on finances, getting to and from treatment, receiving care at home, and dealing with
problems related to cancer treatment.

Find Publications
The NCI has booklets and other materials for patients, health professionals, and the public. These
publications discuss types of cancer, methods of cancer treatment, coping with cancer, and clinical
trials. Some publications provide information on tests for cancer, cancer causes and prevention, cancer
statistics, and NCI research activities. NCI materials on these and other topics may be ordered online
or printed directly from the NCI Publications Locator. These materials can also be ordered by
telephone from the Cancer Information Service toll-free at 1-800-4-CANCER (1-800-422-6237).
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