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 أو صورة الثدي الشعاعٌة الماموجرام

 
 
 
 
 
 

 ما هو؟
 

التصوٌر الشعاعً للثدي هو نوع معٌن من التصوٌر ٌستخدم 
ٌستخدم . معٌار خفٌؾ من نظام األشعة السٌنٌة لفحص الثدي

المبكر وتشخٌص سرطان  الماموؼرام للمساعدة فً الكشؾ
 .الثدي

 
ٌلعب فحص الثدي باألشعة  دورا رئٌسٌا فً الكشؾ المبكر عن 
سرطان الثدي ألنه من الممكن أن تظهر التؽٌٌرات فً الثدي 

 .المرٌض أو الطبٌب أن ٌشعر بها لمدة عامٌن قبل
  

 

 من ٌنبؽً أن ٌجري االختبار؟
 

 40فً سن ال ٌنبؽً أن تبدأ النساء الكشؾ عن سرطان الثدي 
و تصوٌر الثدي باألشعة السٌنٌة وان تكررهذه العملٌة كل سنة 

 .أو سنتٌن

 
ٌنبؽً للمرأة التً لدٌها والدة أو أخت مصابة بسرطان الثدي أن 
تصور باألشعة سنوٌا فً وقت سابق من السن التً تم 

 .تشخٌص أصؽر أعضاء األسرة  فٌه

 

 كٌؾ ٌتم ذلك؟
 

واحد على سطح مستو والذي ٌحتوي د ثدي واحد فً وقت ٌمد  
ٌتم الضؽط بحزم على الثدي .  على لوحة األشعة السٌنٌة

وٌتم التقاط الصور من . بواسطة الضاؼط لشد نسٌج الثدي
 .زواٌا عدة

 
إن الصور لٌست مؤلمة، ولكن قد تكون عملٌة تسطٌح الثدي 

 .ؼٌر مرٌحة

 

 

 
 

 النتائج
 :نتائج طبٌعٌة -

الثدي الذي لم ٌظهر اي دالئل على وجود ٌعتبر طبٌعٌا نسٌج 
 .كتل أو تكلس

 :نتائج ؼٌر طبٌعٌة -
 بقعة عادٌة، ذات حدود ظاهرة وواضحة

 (من المرجح أن تكون ؼٌر سرطانٌة مثل كٌس) 

 
 األحجام، أو الكتل

 
المناطق الكثٌفة فً الثدي التً ٌمكن أن تكون سرطانا أو أن 

 تخفً سرطانا

 
فً  الكالسٌوم صؽٌرة من عئودا هً سبب والتً، تكلساتال

 (السرطان داللة على األحٌان لٌستأكثر )الثدي  أنسجة

 

 من هو أكثر عرضة لسرطان الثدي؟
 

 تارٌخ  شخصً لسرطان الثدي
 تارٌخ األسرة من سرطان الثدي

 (BRCA2و  BRCA1تؽٌرات موروثة فً )تعدٌالت وراثٌة 
 كثافة الثدي

 بعض تؽٌٌرات الثدي، وجدت على خزعة
 طمثال /نجاباالتارٌخ 

 استخدام عالج هرمونً طوٌل األجل بعد انقطاع الطمث 
 .عالج اشعاعً

 كحول
Diethylstillbestrol 

 وزن الجسم
 .مستوى النشاط البدنً

 

 
 

 ! قبل الفحص
 .أو على ثدٌٌك ٌوم الفحص تحت ذراعٌك بودرةال  تضعً مسحوق مزٌل العرق أو ال

 .ً ٌتمكن طبٌب األشعة من تفحصها فً وقت الفحصك ،السابقةالثدي باألشعة السٌنٌة  ةصوراحتفظً ب
 .ازٌلً جمٌع المجوهرات من الرقبة ومنطقة الصدر
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 فحص الزجاجة أو مسحة عنق الرحم

  

 ما هو؟

 

لعٌنة من الخالٌا المأخوذة من عنق الرحم لدى  فحصهو 

البحث عن التؽٌرات فً خالٌا  الفحصٌتم من خالل . المرأة

سرطان عنق الرحم أو الظروؾ عن عنق الرحم التً تكشؾ 

أٌضا وٌمكن لمسحة عنق الرحم  .التً قد تتطور الى سرطان

من المحتمل أن  تؽٌٌرات خالٌا عنق الرحم التً عنالكشؾ 

الكشؾ عن هذه ان  .ستقبلالمفً ٌة سرطانتتطور الى خالٌا 

هو الخطوة  ،مسحة عنق الرحم باجراء الخالٌا فً وقت مبكر

 .تطور سرطان عنق الرحماحتمال وقؾ لاألولى 

 

ال تظهر أٌة عوارض فً المراحل المبكرة من سرطان عنق * 

الطرٌقة الوحٌدة للكشؾ عن التؽٌٌرات هو من ف .عادةالرحم 

 .(فحص الزجاجة) مسحة عنق الرحم خالل اجراء

 من ٌجب ان ٌجري الفحص؟

 

  .21ٌنبؽً البدأ بفحص عنق الرحم فً سن ال 

بٌن  التً تتراوح أعمارهن للنساءٌنصح بالفحص الروتٌنً 

عاما  30بالنسبة للنساء ما فوق ال  .مرة كل سنتٌن 21-22

السابقة عادٌة ، ٌمكن  3ال لواتً كانت تنائجهنأو أكثر ال

 .اجراء االختبار كل ثالث سنوات

 

 

 

 

 

 كٌؾ ٌتم الفحص؟

جهاز ٌسمى منظار لتوسٌع فتحة المهبل  الطبٌب ٌستخدم

وتستخدم الملعقة البالستٌكٌة  .بحٌث ٌمكن فحص عنق الرحم

توضع الخالٌا  .وفرشاة صؽٌرة لجمع الخالٌا من عنق الرحم

 .الى المختبر لفحصها ترسلو مادةفً 

 النسائً للحوض لٌس مؤلما ، ولكن الفحص الفحصهذا * 

 .اكون ؼٌر مرٌحٌقد 

 

 :طبٌعٌة نتائج 

 .ال أثر لوجود أٌة خالٌا ؼٌر طبٌعٌة

 

 :نتائج ؼٌر طبٌعٌة 

 :نتائج االختبار ؼٌر الطبٌعً فً فئات  فرزٌتم 

 

- ASCUS   أو AGUS ( خالٌا شاذة ذات اهمٌة ؼٌر

هذه التؽٌرات بسبب عدوى فٌروس الورم قد تكون ( : ةمؤكد

تؽٌٌرات الحلٌمً البشري ، ولكنه قد ٌعنً أٌضا أن هناك 

 .سرطانٌة

 

- LSIL ( التنسجمن درجة منخفضة ) أوHSIL ( درجة

ما تؽٌٌرات  من المحتمل وجود وهذا ٌعنً :(التنسجمن عالٌة 

  .سرطانقبل ال

 .HSILمخاطر االصابة بسرطان عنق الرحم أكبر مع  تكون

 

وهذا ٌعنً عادة تؽٌرات ؼٌر ( : CIS)سرطان فً الموقع  -

 .ٌةتصبح سرطانطبٌعٌة من المرجح أن 

 

وهذا ٌعنً تم العثور على ( : ASC - H)شاذة خالٌا صدفٌة 

 HSILتؽٌرات ؼٌر طبٌعٌة وٌمكن 

 

التً تشٌر  هً تؽٌرات الخالٌا ( : AGC) ؼدٌة شاذة خالٌا -

قبل السرطان فً الجزء العلوي من قناة عنق ما  مرحلةإلى 

 .الرحم أو داخل الرحم

 

 !الفحصقبل 
 ساعة 24ما ٌلً لمدة  ًتجنب

 ؼسول المهبل-
 الجماع-
 االستحمام فً المؽطس-
 تامبون مهبلًم استخدا-
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 فحص كثافة العظام

 
 

 
 ؟BMDما هو فحص كثافة المعادن فً العظام أو الـــ

 
هو اختبار ٌقٌس ( BMD)أو الـان كثافة المعادن فً العظام 

مقدار الكالسٌوم وؼٌره من أنواع المعادن الموجودة فً 
تم استخدام اختبار للتنبؤ من خطر كسور . قسم من العظام

ٌكون . العظام فً المستقبل، والكشؾ عن هشاشة العظام
خطر انكسار العظام هو األعلى عند األشخاص المصابٌن 

 .بهشاشة العظام
 

 من ٌنبؽً أن ٌخضع للفحص؟
 

 .عاما 65جمٌع النساء فوق الـ 
عاما واللواتً لدٌهم عوامل خطر  65النساء تحت سن 

  :مثل
 ر العظم التً تسببها األنشطة العادٌةوكس -
 التهاب المفاصل المزمن، مرض مزمن فً الكلى  -

 واضطرابات األكل
 انقطاع الطمث المبكر -
 تارٌخ من العالج الهرمونً لسرطان البروستات أو الثدي -
  طولفً ال انخفاض مالحظ -
 المدخنٌن -
 تارٌخ عائلً حافل من مرض هشاشة العظام -
 أشهر 3أخذ أدوٌة الكورتٌكوستٌروٌد كل ٌوم ألكثر من  -
ٌام األفً معظم  ،ٌومبالأو أكثر مشروبات كحولٌة  ثالث -

 األسبوع
 

 كٌؾ ٌتم ذلك؟
الطاقة لقٌاس امتصاص األشعة السٌنٌة جهاز مسح ٌستخدم 

(DEXA ) جرعة منخفضة من األشعة السٌنٌة لقٌاس
لعمود بقٌاس االوسطٌة  DEXAالـ تقوم.  كثافة العظم

الطرفٌة فتقوم  DEXAالـاما الفقري السفلً والحوض، و
 .بقٌاس الرسػ واألصابع والساق أو الكعب

 
 
 
 
 
ٌر هو ؼ BMDان فحص كثافة المعادن فً العظام أو الـــ* 

 .مؤلم
 

 :نتائج طبٌعٌة
 

سوؾ نقوم باالفادة عن تقرٌر نتٌجة فحصك معتمدٌن الـ 
 " Z"و النتٌجة " T"النتٌجة 

 
تقارن درجة كثافة العظام مع امرأة شابة " T"فالـ النتٌجة 

درجة كثافة العظام مع  Z  وتقارن النتٌجة. جٌدة صحةب
 .آخرٌن من ذات العمر والجنس والعرق

 
فً أي  نتٌجة، فان الرقم السلبً ٌعنً أن لدٌك عظام أرق 

 .من المعٌار الطبٌعً
 
 ضمن المعدل الطبٌعً إذا كانت "  T"وتكون الـ النتٌجة * 
 .أو أكثر 1.0-

 
 :نتائج ؼٌر طبٌعٌة

 
فهً تدل على  2.5-و  1.0-بٌن " T"اذا كانت الـ النتٌجة 
 (.ترققاحتمال ال)بداٌة فقدان العظام 

 
فهً تشٌر إلى  2.5-أقل من " T"اذا كانت الـ النتٌجة 

 .أو الهشاشة العظامترقق 
 

 
 

 :قبل الفحص 
 

الطبٌب إذا كنت إزالة أٌة مجوهرات قبل الفحص، وإبالغ 
 .حامال

 

 

 

 :كٌفٌة زٌادة قوة العظام والتقلٌل من فرص االصابة بكسور 

 

حمل  مع ممارسة( د)فٌتامٌن الكالسٌوم و اجمع بٌن

، الكالسٌتونٌن مثل و استخدام األدوٌةرفع األثقال األوزان، و

 .، أو أٌباندرونٌترٌزدرونت، ألٌندرونات


