
 

1جامعة فرحات عباس سطيف   

 معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض

 وحدة الطب الوقائي

 محلة حتسيسية حول سرطان الثدي 

 

ر ــــــــــأكتوب

ورديـــــــــــــال  

املطلوب؟ ماهو  
املطلوب حسب تعلاميت و ا رشادات املراكز و امجلعيات الصحية املتخصصة يف جمال أ ورام 

 الثدي ما ييل:

حافظي عىل حفص نفسك دوراي لك شهر-1-  

احفيص ثدييك دوراي ابل شعة مرة لك س نتني من سن ال ربعني ا ىل امخلسني مث س نواي بعد -2-

 ذكل 

أ طباء متخصصون حيث ا ن متابعة العالج مع نفس ال طباء ميكهنم  اختاري مركزا يوجد به-3-

 من مراجعة امللفات و مقارنة ال شعة س نواي و بذكل ميكن اكتشاف اي تغيري بسهوةل
 

 

حــــــالنصائ  
التقليل من أ لك ادلهون -1-  

جتنب السمنة-2-  

ال ليافال كثار من أ لك أ طعمة -3-  

ال كثار من أ لك الفواكه و اخلضار -4-  

مراجعة الطبيب عند ظهور أ ي عوارض مرضية عىل الثدي-5-  

الفحص ادلوري -6-  



  

طانية اليت تصيب أ نسجة الثدي و غدد احلليب هو شلك ن أ شاكل ال مراض الس 

ماكنه غزو خالاي ال نسجة اليت تعترب أ ساس  حيث يتكون عىل شلك ورم خبيث اب 

 تكوين الثدي

ديـــــرسطان الث  

 

Cancer du sein 

 

 أ س باب رسطان الثدي
يعد املسبب ال سايس لال صابة بسطان الثدي جمهول ا ل أ نتوافر بعض العوامل اكلعامل الورايث 

ال صابة ابملرض ا ضافة ا ىل عوامل أ خرى مهنا :قد يزيد من فرصة   

وجود بعض النتوءات أ و الكتل امحليدة يف الثدي-  

البلوغ املبكر أ و انقطاع الطمث املتأ خر-  

السمنة-  

التعرض لال شعاعات-  

تناول بعض ال دوية اليت حتتوي عىل الهرموانت-  

 -تناول ال طعمة الغري حصية   
 

 أ عراض و عالمات رسطان الثدي
ل تظهر عادة اية أ عراض لال صابة بسطان الثدي يف مراحهل املبكرة و قد تظهر عالمات و 

 أ عراض ال صابة بسطان الثدي عىل النحو التايل :

نتوءات صلبة حتت اجلدل يف منطقة الثدي أ و الغبط-  

تغري ملمس اجلدل و طبيعته و لونه يف منطقة الثدي-  

فرزات غري طبيعية من حلمة الثدي و أ حياان حيدث - انكامش للحلمةخروج ا   

أ مل و تيبيس الثدي و شعور بثقل يف الثدي-  
 

 

 تشخيص رسطان الثدي
يعمتد الطبيب يف تشخيصه لسطان الثدي عىل الفحص الفزياييئ )أ لسيري( و التصوير ال شعاعي 

( حبيث يراقب أ ي تغريات يف شلك الثدي أ و وجود كتل حتت اجلدل أ و )اذلي يعرف ابملاموغرافيا

فرازات حلبية مائةل للصفرة و يمت تأ كيد ال صابة غالبا بسحب خزعة نس يجية من الثدي و  وجود ا 

   دراس هتا خمربي. يوجد أ يضا حفص ذايت للكشف أ لبييت لسطان الثدي و ممكن الكشف أ يضا 

س تخدام ’التصوير ابلرنني املغناطييس  اب  IRM و التصوير ابل شعة الفوق الصوتية’   
  

 

 

 


