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األستاذ عبد العزيز بناني

أستاذ بكلية الطب و الصيدلة 
بفاس 

رئيس قسم أمرض النساء 
ولتوليد، مستشفى األم و الطفل، 
املستشفى اجلامعي احلسن الثاني 

بفاس

�سرطان الثدي
Cancer du sein

ميثل سرطان الثدي أحد مشاكل الصحة العمومية بسبب ارتفاع معدل اإلصابة به، وهو يعتبر السرطان األكثر 
انتشارا من بني جميع أنواع السرطانات التي تصيب النساء كما يعد السبب الرئيسي للوفيات بالسرطان عند 
املرأة. يبقى معدل اإلصابة بهذا املرض منخفضا قبل سن الثالثني، لكنه يرتفع بسرعة بني 60 و 69 عاما، ثم 

ينخفض بشكل طفيف ابتداًء من سن اخلامسة والثمانني.

ولقد تضاعف عدد حاالت سرطان الثدي في ظرف 20 عاما كما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن هذا املرض بنسبة 
17%. في فرنسا مثال، انتقل عدد الوفيات بسبب سرطان الثدي عند النساء من  9310 عام 1985 الى 10950 
عام 2000، وفي سنة 2010 بلغ عدد الوفيات بسرطان الثدي عند النساء 11289 بينهن 1075 لم تتجاوز 

أعمارهن 40 سنة و 4113 كانت أعمارهن أقل من 65 سنة.

وعلى العموم، في مجموع بلدان االحتاد األوروبي )اخلمسة والعشرون( خالل سنة 2006، من بني كل مائة ألف 
نسمة : 110,3 أُِصنب بسرطان الثدي و 25 تُوفِّني بسبب نفس املرض )اجلدول 1(.

اجلدول 1 - النسب املوحدة لإلصابة بسرطان الثدي وللوفيات لكل 100000  نسمة في بلدان االحتاد األوروبي:

البلدان ذات النِّسب العالية البلدان ذات النِّسب املنخفضة

معدل اإلصابة معدل الوفيات البلد معدل اإلصابة معدل الوفيات البلد

137,8 33,5 بلجيكا 94,5 23,0 مالطا

131,4 29,3 إرلند 93,6 19,2 إسبانيا

127,4 25,9 فرنسا 91,5 24,6 النمسا

128,0 29,8 هولندا 87,5 28,6 سلوفانيا

125,8 21,1 السويد 84,5 26,5 جمهورية التشيك

122,6 34,5 دامنارك 81,8 21,7 اليونان

122,0 27,3 بريطانيا 74,1 20,9 بولونيا
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عوامل اإلصابة بسرطان الثدي 
)facteurs de risque(

الثدي  بسرطان  اإلصابة  في  تساهم  التي  العوامل  معرفة  تساعدنا 
العوامل  هذه  بعض  .تعتبر  به  لإلصابة  املعرضني  السكان  تصنيف  على 

أساسية والبعض اآلخر أقل أهمية.

: )facteurs essentiel( أ – العوامل األساسية

1. العمر : العمر هو العامل األكثر أهمية، حيث يكون منحنى اإلصابة 
بعد  طفيف  انخفاض  يحدث  ثم  سنة   70 و   30 بني  ما  تزايديا  باملرض 
واحدة من بني عشر نساء  امرأة  بصفة عامة،   .)2 )اجلدول  الثمانني  سن 
من  لها  املتبقية  عاما  الثالثني  خالل  الثدي  بسرطان  لإلصابة  ستتعرض 

حياتها.

أفراد   :  )antécédents familiaux( العائلية  املرضية  السوابق   .2
األسرة من الدرجة األولى للشخص املصاب بسرطان الثدي يكونون أكثر 
السوابق  حدثت  إذا  االحتمال  هذا  ويرتفع  املرض.  بنفس  لإلصابة  عرضة 
واألم. 5%  األب  إذا كانت من جهتي  أو  العائلية في سن مبكرا  املرضية 
أمام  عائلي.  أصل  من  األرجح  على  هي  الثدي  سرطانات  من   10% إلى 
في  طفرة  حدوث  عن  البحث  يجب  الثدي،  بسرطان  العائلية  اإلصابات 

 .BRCA2 أو BRCA1 : التالية )mutation des gênes( اجلينات

ج  3. العوامل النسيجية )facteurs histologiques( : َفرُْط التََّنسُّ
تلك  منها  وخاصة  عالية  إصابة  عوامل  هي   )les hyperplasies(

.)atypiques( لالمَنوذَِجّية

: )facteurs secondaires( ب – العوامل الثانوية

)âge des premières règles( : تتغير  بدء احليض  1. العمر عند 
مستويات هرمون األستروجني لدى اإلناث مع دورة الطمث. النساء اللواتي 
بدأن أول دورة حيضهن في سن مبكرة جدا قد يكن معرضات لزيادة طفيفة 
لألستروجني  تعرضهن  بسبب  وذلك  الثدي  بسرطان  اإلصابة  في مخاطر 

ملدة أطول من غيرهن. 

2. في سن اليأس )âge à la ménopause( : يعتبر تأخر سن انقطاع 
الطمث من العوامل املؤدية إلى اإلصابة بسرطان الثدي. مبقارنة نساء من 
اختطارا  هناك  أن  جند  ال،  أو  طمثهن  انقطع  سواء  العمرية  الفئة  نفس 
انقطع  الالتي  مع  مقارنة  يحضن  للواتي  بالنسبة  ب1.4  يقدر  نسبيا 

طمثهن.

خطر  من  الزيادة  في  تساهم  الطويلة  التناسلية  احلياة  أن  يبدو  هكذا 
اإلصابة بسرطان الثدي.

 âge de la première( الوالدات  وعدد  األول  احلمل  عند  العمر   .3
ملنح  السابقة  الدراسات  معطيات  تتجمع   :  )grossesse et parité
سرطان  حدوث  في  هاما  دورا  األطفال"  عدد  و  األول  احلمل  عند  "السن 
الثدي. يزداد خطر اإلصابة بسرطان الثدي بتأخر احلمل األول، كما ينخفض 

إذا كان أول حمل قبل سن الثالثني.

حملها  مت  التي  املرأة  لدى  الثدي  بسرطان  لإلصابة  النسبي  اخلطر  يقدر 
األول بعد سن اخلامسة والثالثني، ب1،5 مقارنة مع التي مت حملها في سن 
العشرين. ويبدو كذلك أن لعدد األطفال  ̶  ال سيما الذين أجنبوا في سن 

مبكرة  ̶  دورا وقائيا.

للحمل تأثير وقائي طويل املدى بفضل التمايز الذي يحدثه على مستوى 
املُسرطِنة. املواد  لتأثير  أقل حساسية  الذي يجعلها  الشيء  الثدي،  غدة 
على عكس ذلك فإن الفترة الطويلة لعدم النضج،أي الفترة الطويلة قبل 

احلمل األول، تسهل عمل املواد املُسرطِنة.

الطبيعية  الرضاعة  تعتبر   :  )allaitement( الطبيعية  الرضاعة   .4
سنتني.  أو  سنة  عن  تزيد  ملدة  الرضاعة  هذه  متت  إذا  وذلك  وقائيا،  عامال 
من  سنة  لكل   4.3% بنسبة  الثدي  بسرطان  اإلصابة  خطر  وينخفض 

الرضاعة الطبيعية.

توجد عدة فرضيات حول إمكانية تأثير األلبان. فعلى املستوى الهرموني 
 )prolactineet( البروالكتني  برفع  التأثير  هذا  يكون   ،)hormonal(
وخفض إنتاج هرمون األستروجني )estrogènes(، الشيء الذي يؤدي إلى 
تقليص مدة التعرض لألستروجني وبالتالي تقليص وقعه التسريعي على 

.)carcinogenèse mammaire( آليات تسرطن الثديي

5. منط احلياة )mode de vie(: زيادة وزن النساء في سن اليأس و شرب 
الكحول يشكالن عامالن من عوامل اإلصابة بسرطان الثدي.

:)diagnostic clinique( التشخيص السريري
:)circonstances de découverte( أ – ظروف االكتشاف

ميكن الكشف عن سرطان الثدي في كثير من الظروف )احلاالت(:

عاِعّي  � الشُّ الثَّدِْي  تَْصوير  بواسطة   )dépistage( الفحص  يتم 
قبل  ما  السرطانات  عن  للكشف  بانتظام   )mammographie(
عاِعّي لكل  السريرية. لهذا، فإنه من املستحسن اقتراح تصوير الثَّدِْي الشُّ

اجلدول 2. احتمال اإلصابة بسرطان الثدي حسب الفئات العمرية:

احتمال االصابة بسرطان الثدي الفئة العمرية )سنوات(

امرأة 218/1 أقل من 40

امرأة 62/1 49-40
امرأة 40/1 59-50
امرأة 26/1 69-60
امرأة 23/1 79-70
امرأة 14/1 79– وفاة

اجلدول 3. جتميع عوامل االصابة باملرض.

اخلطر 

النسبي 

اإلجمالي

اخلطر 

النسبي 

بدون سوابق 

مرضية 

عائلية 

اخلطر 

النسبي 

مع سوابق 

مرضية 

عائلية

تشوهات نسيجية

1 1 3,6 ال يوجد فرط التنسج

1,7 1,3 2,6 فرط التنسج المنوذجي

4,3 4,2 22 فرطا لتنسج منوذجي
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امرأة ابتداء من السن 45 )كل 2 إلى 3 سنوات( للكشف املبكر عن آفات 
تلك السرطانات.

مبدئيا يتم الفحص السريري من طرف الطبيب )يجب أن يتم فحص  �
الثدي بطريقة منتظمة بالنسبة لكل النساء(.

ميكن للمريضة، خالل الفحص الذاتي، اكتشاف أعراض سرطان الثدي  �
بنفسها. وينبغي نصح جميع النساء بفحص ثديهن بأنفسهن و بانتظام 

مرة كل شهر.

ُم الُعَقِد اللِّْمِفيَّة أو توضعن  � يجب البحث عن سرطان أولي أمام تََضخُّ
قيلي.

:)symptômes( ب – األعراض

الذراعني  رفع  مع  واجلانب  األمام  من  تتم   :  )inspection( املعاينة   .1
عن  نبحث  الوقت.  نفس  في  الثديني  كال  معاينة  يجب  بطيء.  بشكل 
)écoulement spontané( من طرف إحدى احللمتني  إفرازات تلقائية 
 rétraction( جلدي  انكماش  عن  أو   ،)1 )صورة   )mamelons(
 rétraction( للحلمة  تََسرُّر  و  انكماشا  عن  أو   ،)2 )صورة   )cutanée
ou une ombilication du mamelon( )صورة 3(، أو عن آفة ِإكْزميِيُّة 
أو  احمرار  أو   )4 )صورة  للحلمة  كْل  الشَّ  )lésion eczématiforme(
انتفاخ موضعيا )صورة 5(، أو مظهر كقشرة البرتقل . أحيانا يكون مظهر 

كال الثديني عاديا.

ينبغي  متناظرا.  و  يكون شامال  أن  يجب   :  )la palpation( اجلس   .2
جس الغدة بأكملها دون إهمال التََّلُم حتت الثديي، وكذلك فحص منطقة 
 recherche des( اإلبطني و منطقة َفوَق التَّرْقَُوة للبحث عن عقد ملفية
)يجب حتديد  ُعَقيدة صلبة غير محددة  ما جند  عادة   .)adénopathies
حدودها بالنسبة للمستوى العميق أو السطحي( وغير مؤملة، والتي قد 

يرافقها انكماش جلدي.

عند الضغط اخلفيف على احللمة، يجب البحث عن إفرازاتها. يجب إكمال 
للبحث عن عقد  التَّرْقَُوة  َفوق  ومنطقة  اإلبطني  الفحص بجس منطقة 

ملفية.

3. الفحص الذاتي )l’autopalpation( : تعرض املرأة نفسها أمام املرآة 
عارية الصدر. وتتم معاينة الثدي من جميع اجلهات : من األمام، من اجلانب، 

مع رفع الذراعني وخفضهما )صورة 6(. يتم تقسيم الثدي إلى رُبِْعيَّات: 
بأكملها(.  الغدة  استكشاف  )ينبغي  مجزئة  اجلس  طريقة  تكون  حيث 
عند  وانتهاء  اإلبطني  من  بدءا  دائري  شكل  في  الفحص  يتم  أن  ميكن 
احللمة. كما ميكن أن يكون في اجتاه معكوس )بدءا من احللمة وانتهاء عند 
 Pression( وفي األخير تقوم بضغط َخلْف حليمي .)اإلبطني( )صورة 7
سهولة أكثر  الفحص  يصبح   .)8 )صورة   )retro-mamelonnaire 

أثناء االستحمام.

:)diagnostic para-clinique( التشخيص الالسريري
التصوير   : أساسيني  اثنني  جند  للثدي  الالسريرية  الفحوصات  بني  من 

َدى(. الشعاعي للثدي واملوجات فوق الصوتية للثدي )تَْخطيُط الصَّ

الفحص  هو   :)mammographie( للثدي  الشعاعي  التصوير   – أ 
الُشعاِعّي للثدي. نبحث بواسطته عن : َعتاَمة ذات حواف غَير ُمنَْتَظمة 
مختلفة  بأحجام  العتامة  هذه  ظهر  قدت  ُشَويِْكّية  أو  َضبابِّية  وحدود 
الشعاعي  التصوير  الَسنْتِيِمتْرات(.  عشرات   إلى  ملليمترات  )بضعة 
للثدي ميكن من إيجاد الَتكَلُّسات الصغيرة )صورة 9( وبالتالي البحث عن 

عالمات الورم اخلبيث.

هذا الفحص ال يوصى به في احلاالت التالية:

الفتاة. ▪

النساء احلوامل )حيث التصوير الشعاعي للثدي َمْنوُع االْستِْعمال(. ▪

الرضاعة الطبيعية. ▪

كثافة الثدي. ▪

 Echographie( )َدى ب – املوجات فوق الصوتية للثدي )تَْخطيُط الصَّ
mammaire( : هو استكشاف متعلق بالتَّْخطِيِط بأْمَواِج َفوَق َصوتية 
للتصوير  ٌم  ُمَتمِّ فحص  وهو   .)sonographique du sein( للثدي 
غير  بحدود  دى  الصَّ نَاِقصة  صورة   : عن  فيه  نبحث  للثدي.  الشعاعي 
واضحة، وحواف غَيرُ ُمنَْتظمة، باإلضافة إلى مخروط الظالل خلفي، و احملور 
األمامي اخللفي للصورة الذي ميكن أن يكون أكبر من احملور العرضي )صورة 

.)10
ال يسمح باستكشاف التلكسات )ج تكلس( الصغيرة.

اجلدول 4. تقييم إمكانية اإلصابة بسرطان الثدي بواسطة معلمات معروفة.

اخلطر النسبي أكبر من 4 اخلطرالنسبي بني 2 و 4   اخلطرالنسبي أقل من 2

سابقتان مرضيتان عائليتان من الدرجة األولى سابقة مرضية عائلية من الدرجة األولى سن البلوغ املبكر

حدوث طفرة في األجنة التعرض لإلشعاعات سن اليأس املتأخر

سرطان ُفَصيِصّي البِد سرطان الثدي سابقا عدم الوالدة

سرطان قنوي البِد كثافة الثدي احلمل بعد سن 35 

فرطت نسج+ شذوذ نسيجي)ال منطية( العالج بالهرمونات االْستِبْدالية

السمنة

الكحول

 Hyperplasie épithéliale ِج ِظهارِّي َفرُْطت نَسُّ
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 Ecoulement( صورة 1 : إفرازات مصلية دموية من احللمة
.)mamelonnaireséro-sanglant

 Lésion( صورة 4 : أكزميا احللمة
.)eczématiforme du mamelon

 Ombilication du( صورة 3 : تََسرُّر  احللمة
.)mamelon

.)Rétractation cutanée( صورة 2 : انكماش جلدي على صورة 2 : انكماش جلدي
مستوى التََّلم حتت الثديي 

 Rétraction cutanée au niveau(
.)du sillon sous mammaire

 Voussure( صورة 5 : مظهر جانبي للثدي يبني االنتفاخ
.)sur une vue de profil

صورة 7 : الفحص في صورة 6 : وتتم معاينة الثدي من جميع اجلهات : من األمام، من اجلانب، مع رفع الذراعني وخفضهما.
شكل دائري.

 Micro( صورة 9 : تكلسات صغيرة
.)calcifications

دى بحدود  صورة 10 : صورة نَاِقصة الصَّ
غير واضحة مع مخروط الظالل خلفي.

 L’échographie Doppler( َدى دوبلر للثدي صورة 11 : تَْخطيُط الصَّ
.)mammaire

صورة 8 : ضغط َخلْف حليمي

.)Pression retro-mamelonnaire(



شتنبر 2014عدد 8 10

ملف العدد

صورة 12 : تصوير الثدي بالرنني 
.)L’IRM mammaire( املغنطيسي

صورة 14. في األعلى: اآلداة املستخدمة 
 Technique( في تقنية اخلزعات  اجملهرية

  : demicro-biopsie et matériel(. في األسفل
 .)Fragment prélevé( ُشدَْفة

 Harpon( ٌّصورة 15. في األعلى: ِمْقراض َمْعِدنِي
métallique(. في األسفل: متوضع املقراض على 
 .)Localisation de l’arpon sur le sein( الثدي

 .)Mastectomie( صورة 17. اْستِئْصال الثَّدِْي Traitement( ِّظي صورة 18. العالج الَتَحفُّ
 .)conservateur

صورة 19. ُمعاجَلَة كوري )بالنظائراملشعة( 
 .)Curiethérapie(

 Injection( صورة 16. في األعلى: حقن امللون في املسامر
du colorant dans le pore(. في األسفل: متوضع املقراض 

 .)Localisation de l’arpon sur le sein( على الثدي

.)La galactographie rétrograde( صورة 13 : تصوير الثدي الرُُجوِْعي
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يستعمل بكثرة عند:

الفتاة الشابة ▪

النساء احلوامل )حيث التصوير الشعاعي للثدي َمْنوُع االْستِْعمال( ▪

الرضاعة الطبيعية ▪

ثدي كثيف ▪

للثدي  دوبلر(  َدى  الصَّ )تَْخطيُط  الصوتية  فوق  باملوجات  دوبلر   – ت 
)L’échographie Doppler mammaire(: ميكن من دراسة نوعية 

ي )من األوعية( )صورة 11(. التوعِّ

ج – تصوير الثدي بالرنني املغنطيسي )L’IRM mammaire(: نلجأ 
إليه في حاالت جد محدودة )صورة 12(:

الثَّدِْي  � تَْصويرُ  بواسطة  الثديني  استكشاف  في  صعوبة  وجدت  إذا 
َدى. عاِعّي وتَْخطيُط الصَّ الشُّ

د ومتابعة حالة الثدي التي انتفعت بالعالج )بعد العالج  � من أجل تَرَصُّ
ِظّي للثدي(. الَتَحفُّ

وجود ثدي كثيف. �

 :)La galactographie rétrograde( الرُُجوِْعي  الثدي  – تصوير  ح 
13(. نطلبها في حالة  )صورة  لِلَّنَب النهائية  النَّاِقَلُة  الَقَنواُت  هو تَْعتيم 
وجود إفرازا متصلية دموية للحلمة مع غياب حتسس كتلة ما عند اجلس، 
الثَّدِْي  بَتْصويرُ  الفحص  الورم عند  وكذا غياب صور مشبوهة عن خباثة 

َدى. عاِعّي أو تَْخطيُط الصَّ الشُّ

:)diagnostic positif( التشخيص اإليجابي
هي   )anatomo-pathologique( املَرَِضّية  الَتْشريِحيٌّة  الدراسة 
وحدها التي متكن من تقدمي تشخيص نهائي لآلفة. أما باقي الفحوصات 

َّة فلها دور مهم في توجيه التشخيص. الالَسريِري

اخلزعات  دائما  نفضل  اخلَزَْعٌة.  على  املَرَِضّية  الَتْشريِحيٌّة  الدراسة  تعتمد 
اجلس،  عند  محسوسا  الورم  كان  إذا  اجلِراِحيَّة.  اخلَزَْعات  على  اجملهرية 
 .)14 )صورة  دقيق  ِمبْزَل  بواسطة  مباشرة  جترى  اجملهرية  اخلزعات  فإن 
بواسطة  عنه  الكشف  ،فيمكن  سريريا  الورم  عن  الكشف  استحال  إذا 
التَّْجِسْيِمّي  بالتَّوِْضْيِع  املتعلقة  الورم  َمْعَلمة  عند  أو  َدى،  بالصَّ الفحص 
باستعمال ِمْقراض )ألَْخِذ اخلُزْعاِت النَّسيِجيَِّة( و يتم استئصاله عن طريق 

اجلراحة )صورة 15(.

مع  صرفة،  دموية  أو  دََمِويّة  َمْصِليٌّة  ثَدْيِّية  بإفرازات  األمر  يتعلق  عندما 
عدم وجود كتلة ملموسة وغير مرئية عند الفحص بالتصوير اإلشعاعي، 
فإننا نقوم باستئصال هرمي )للهرم الثديي( وذلك بهدف القيام بدراسة 
العملية  تُقـيٌّم مدى خطورة السرطان في موضعه. تتم هذه  نسيجية 
امليثيلني( في املسام املشتبه  أزرق  )عادة ما نستعمل  بحقن مادة ملونة 
القناةٌ  تفرعات  متثل  والتي  كاملة  باألزرق  التيتلونت  املنطقة  نزيل  ثم  به 

الناِقَلٌة للَّنَب )صورة 16(. 

:)traitement( العالج
وإجراءات  بالتصنيف  والقيام  التشخيص  على  احلصول  بعد  إليه  نلجأ 
نقوم   ، املرضية  للمرحلة  )وفقا  ما  نَقيَلٌة  لنفي وجود  االمتداد  تشخيص 

بالفحوصات التالية: التصوير الشعاعي للرئتني،تخطيط الصدى الكبدي 
، الَتْصوير الَوَمضانِي للعظام ، وِمْفرَاس الصدر والبطن واحلوض ... الخ(. 

املُعاجَلَة  باجلراحة،و  .ويكون  مكلفا  عالجا  الثدي  سرطان  عالج  يعتبر 
والعالُج  مستهدفة،  أخرى  وعالجات  الُهرْمونِيَّة،  واملُعاجَلَة  الِكيْميائِيَّة، 
جد  العالج  وكان  إال   ، متقدمة  مرحلة  في  الورم  كان  كلما  عاِعّي.  الشُّ

مكلف بالنسبة لكل من املريض والدولة.

لعالج سرطان  األساسية  الدعامة  هي   :)La chirurgie( اجلراحة   – أ 
الثدي وحتوي خيارات متعددة:

�  L’intervention de type( "باتاي"  نوع  من  اجلِراِحيَّة  املُداَخَلٌة 
تنص على استئصال جذري للثدي مع استأصال العقد  والتي   :)Patey
أكبر  جتاوز  إذا  إليها  نلجأ  حيث  الورم,  جهة  نفس  من  اإلبطية  اللمفية 

محور للورم 3-4 سم مع غياب العالمات االلتهابية )صورة 17(.

ِظّي )Le traitement conservateur( : ينص على  � العالج الَتَحفُّ
املصابة.  اجلهة  لنفس  اللمفية  العقد  وكذلك  للورم  عريض  استئصال 
كلما كان حجم الورم صغيرا، إال وكان إنذاره جيدا، وكانت إمكانية العالج 

ِظّي إيجابية )صورة 18(. الَتَحفُّ

ب – العالج ا لكيميائي للسرطان  
ثالثة  أو  اثنني  بني  يجمع   :  )chimiothérapie anticancéreuse(
بروتوكوالت  يضم  وهو  الصغيرة.  النقيِلّية  البؤر  تعقيم  بهدف  أدوية 
املوضعية.  بالعالجات  الكيميائي  العالج  مرافقة  ميكن  عديدة.  عالجية 
إجراء  بعد  إليه  نلجأ  )أي  عالجا مساعدا  الكيميائي(  )العالج  يكون  وقد 
بالنسبة  وذلك  للجراحة  اخلضوع  قبل  إليه  اللجوء  ميكن  كما  اجلراحة( 

لألورام املتقدمة محليا أو األورام االلتهابية.

ت – املُعاجَلٌَة الُهرْمونِيَّة )L’hormonothérapie( : نعتمد هذا النوع 
من العالج بالنسبة لألورام التي حتوي مستقبالت هرمونية. تضم أنواعا 
عديدة نذكر منها : مضاد االستروجني )تامو كسيفني(، ومضاد األَروماتاز 

]إنزمي[ ... الخ.

عاِعّي )La radiothérapie( : الهدف من هذا العالج  ج – العالُج الشُّ
هو منع حدوث الُنكاس احمللي . و يتم بواسطة املُعاجَلَة بالنظائر املشعة أو 

املُعاجَلَة اإلِْشعاِعيَّة اخلارجية.

الخالصة :
ثلث  )ميثل  النساء  عند  شيوعا  السرطان  أنواع  أكثر  هو  الثدي  سرطان 
سرطانات اإلناث(. ويعتبر السبب الرئيسي للوفاة بالسرطان لدى النساء. 
كان  كلما  الثدي(.  )استئصال  حاد  النفسي  وأثره  ومكلف  ثقيل  عالجه 
التشخيص في مرحلة مبكرة، إال وكانت إمكانية العالج فعالة وتكاليفه 

أقل. 

الكشف عن سرطان الثدي هو الوسيلة الوحيدة التي تقلل من الوفيات. 
أن  ينبغي  الذي  للثدي  الشعاعي  التصوير  على  الفحص  هذا  ويستند 
ننصح به كل امرأة في األربعينات من عمرها. أما بالنسبة للبلدان التي ال 
ميكنها توفير مثل هذه الفحوص.فيجب على نسائها مارسة اجلس الذاتي 
لكال الثديني والذي يستحسن أن يكون معمما ومنظر فاملرأة نفسها، ألنه 

مُيَكٌّن من تشخيص األورام الصغيرة.




