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 (الماموغرام)التصوير الشعاعي للثدي

 .شفاءللمرٌض بالكبٌرة  وتكون هناك فرصة مكن عالجهفان من الم فً مرحلة مبكرة سرطان الثدي عندما ٌتم تشخٌص 

 8 من 1حوالً . فً الثدي مور أو نمو أي للتحقق من المستخدمة األشعة السٌنٌة آمنة من هو تقنٌةالتصوٌر الشعاعً للثدي و

 معظم حاالتتحصل . مرأةٌتزاٌد مع تقدم سن ال بسرطان الثدي ن الخطر من اإلصابةا .خالل حٌاتهن ٌصبن بسرطان الثدي نساء

ٌكون  وٌنبغً أن. (الحٌض فوٌق عن العمل المبٌضتوقف ٌ عندما) األملتجاوزن سن  النساء اللواتً عندالثدي  سرطان

 :ذلك شرحٌ وإلٌك ما . 04 سن الـ ابتداءا من الخاصة بك الرعاٌة الصحٌة جزءا منتظما من للثديالتصوٌر الشعاعً 

 

 ؟االختبار ٌتم كٌف •

  ؟نتائج االختبار ذا تعنًما •

 ؟التصوٌر الشعاعً للثدي إجراءٌجب متى  •

 

 الثديين

  .الشهرٌة مستوٌات الهرمونات خالل الدورة لتغٌرات  انها تستجٌب .واألنسجة اللٌفٌة السمٌكة الغدد، الدهون من ٌتكون الثدٌٌن 

ٌّرالهرمونات  .الملآلفً الثدي عرضة أكثر  المناطق اللٌفٌة جعلٌ وهذا قد . فً الثدي السائل المخزن كمٌة تغ

ٌّر ل منع فً حالة استخدام وسائ تغٌٌرات قد تالحظً .بعد سن االملو خالل فترة الحمل، الرضاعة الطبٌعٌة، ثدٌٌك سوف ٌتغ

بأكٌاس المصل أو )ثدي   حشوة  كان لدٌك حتى ولو .العالج الهرمونً أوأثناء (حبوب منع الحمل) الهرمونٌة الحمل

 .ثدٌٌك تغٌرات فًال ٌمكن أن تحصل ،(السٌلٌكون

 تصوير الثدي باألشعة؟ ما هو

طرٌق  عن األورام ذههومن الصعب كشف  .فً نسٌج الثدي عمٌق ترتكز بشكل أو صغٌرة جداتكون  وراماأل بعض

هو  التصوٌر الشعاعً للثدي .(ٌةسرطان) ةخبٌث كونتقد  وأخرى، (ٌةسرطان تلٌس)حمٌدة  وراماأل بعض .للثدي الذاتً الفحص

هذه  فً سرطانال تم العثور علىٌ عندما .بها شعرلنكبٌرة بما ٌكفً  تصبحقبل أن  ةطانٌاالورام السر للعثور على وسٌلة جٌدة

  .فً أغلب االحٌان عالجه ، ٌمكنفً وقت مبكر  فان اكتشف سرطان الثدي .هعالج سهلالمن ٌكون لمبكرة، المرحلة ا
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ٌتم  ال .الثدي عبر األشعة السٌنٌة جرعات منخفضة من مرت . األشعة السٌنٌةة تستخدم بسٌط عملٌة هو التصوٌر الشعاعً للثدي

 .جسمك وال ٌتم ادخال أٌة آداة الى،  أٌة مادة حقن أو بلع

الذاتً أثناء الفحص  أو من قبل الطبٌب الفحص السرٌري الشعور بها فً التً تم الكتل للتحقق من هو مفٌد أٌضا تصوٌر الثدي

ٌصف لك هذه أن  ٌمكن لطبٌبك .مستشفىفً  أو المتنقل، فحصلل سٌارة فان ، العٌادة الطبٌب، مكتب فً ٌمكن أن ٌتم ذلك . للثدي

طبٌب ) خصصمت من قبل طبٌبٌتم قراءة النتائج   .التصوٌر الشعاعً للثدي فًمدرب  اسطة فنًبو الصورةتم ت .الصورة

 ًاسأل .كطبٌب أو شعةطبٌب األ من نتائجبالتقرٌر  على ً،ٌجب أن تحصله ارتٌاخالذي تم  بغض النظر عن المكان (.أشعة

 .ٌنهال تفهم عن أي شًء طبٌبك

 التصوير الشعاعي لمن؟

ٌجب على  .او سنتٌن سنة كل القٌام بالتصوٌر الشعاعً للثدي سنة 04و  04 الـ بٌن تتراوح أعمارهن اللواتً ٌنبغً على النساء

قد ٌقترح ، عوامل خطر معٌنة إذا كان لدٌك .كل عام القٌام به وكبار السن سنة 04الـ  بٌن اللواتً تتراوح أعمارهن النساء

 .فً سن أصغراجراء التصوٌر  الطبٌب

  :صابة بمرض سرطان الثديفً خطر متزاٌد لال تكون، فإنها قد التالٌة من عوامل الخطر ةالمرأة أٌلدى  كان إذا

  نوالدٌالمن  ةتقلالمنبعض الجٌنات (BRCA1  وBRCA2 :الجٌنات التً تزٌد من خطر االصابة بسرطان الثدي 

 (وأنواع أخرى معٌنة من السرطان

  كأو أخت ابنتك، كوالدتعند سرطان الثدي 

 (سنة 04 بعد) متأخرفً وقت حمل الحمل أو من حاالت  وجود عدم 

  (سنة 11سن  قبل)مبكر طمث 

  (ما بعدأو  00 فً سن ال)انقطاع الطمث المتأخر 

 لاطفع األارضا عدم 

 :لدى بعض النساء الثدي من خطر االصابة بسرطان أٌضا قد تزٌد هذه العوامل

  ًمبٌض أو القولونال،وبطانة الرحم ألسرطان الثدي التارٌخ الشخص 

  (سن االمل)انقطاع الطمث السمنة بعد 

 تناول الكحول 

  ًحدٌثعالج هرمون 

 حدٌثا حبوب منع الحمل استخدام 

 طول القامة 
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 :تحتاجٌن لتصوٌر الثدي إذا كان لدٌك أي من هذه العالماتقد 

  اإلبط تحتورم غٌر مفسر أو سماكة فً الثدي أو 

 ا من التغٌٌرات فً جلد الثديتجاعٌد ومنخفضات، احمرار، أو غٌره 

 أو نزٌف من الحلمة اتإفراز 

  (لداخلمقلوبة لحلمة )تغٌٌر حدٌث فً حلمة الثدي، مثل تراجع الحلمة 

 

 .وتصوٌر شعاعً للثدي سرٌريفحص اجراء  عن وجوبأي من هذه العالمات تنطبق علٌك، تحدثً إلى طبٌبك  تإذا كان
 

 .ما فوقو عاما 04 بٌن اللواتً تتراوح أعمارهن، وال سٌما النساء لنساءلجمٌع ا مهم التصوٌر الشعاعً للثديان 

لتصوٌر ل الثدي سرطانجراحة اتً خضعن لنساء اللوقد تحتاج ال. ال ٌهمفهذا  ثديحشوة  لدٌك تإذا كانو. ال ٌهم الثدٌٌن حجمان  

 الصوتٌةالصورة كما ٌجب اجراء  .ثديل المشبوه داخ نسٌج أيوجود  للتأكد من وغٌرها من االختبارات أٌضا للثدي الشعاعً

 .الثديفً  ورما دٌهنوجد ل اللواتًو نساء االصغر سنالل  أوال

 

 عليك توقعه ما

وذلك ألن معظم هذه المنتجات تحتوي . المساحٌق،المستحضرات، أو مزٌالت رائحة العرق وضعفً ٌوم الفحص، ٌجب عدم 

 .األشعة بوضوح صورةر على االخصائً قراءة فإنها ٌمكن أن تعذّ . األشعة السٌنٌة صورةعلى مواد التً ٌمكن أن تظهر على 

 

سوف ٌطلب منك الوقوف أو الجلوس أمام . ووضع ثوب (من فوق الخصر)الستعداد للفحص، سوف تحتاجٌن إلى خلع مالبسك ا

وسوف تشعرٌن لفترة وجٌزة . سطحالزجاج الممن أو لوحان من البالستٌك ثدي كل سٌتم وضع حول . جهاز األشعة السٌنٌة

بعد تمرٌراألشعة . أقل إشعاعبنظر إلى معظم األنسجة الفإن اللوحات تسطح ثدٌك بحٌث ٌصبح باالمكان . ضغط على الثديب

على  اجراء الصورةثم ٌتم .  أكثر من وضعٌةبالسٌنٌة األولى، قد تتم إزالة اللوحات حتى ٌتسنى تصوٌرالثدي باألشعة السٌنٌة 

 .ي اآلخرالثد

 

 األسبوع فً جراء الفحصاب ٌنترغبقد  .قلٌل فً وقت تالشىٌ  االنزعاجهذا  نا. الثدٌٌن فً وجع لوحاتالضغط  قد ٌحدث 

 .فً هذا الوقت طراوة أكثرالثدٌٌن  كونٌ .الحٌض إذا كنت فً فترة، الدورة الشهرٌة بعد مباشرال

أن ثدي للحشوة ا ٌمكن .بالفحص قومٌ الشخص الذي عن الحشوة أٌضا تطلعً ٌجب أن. طبٌبك ي، أخبرثديحشوة  إذا كان لدٌك

، ٌنبغً ولذلك .أثناء الفحص نفجرت قدالحشوة  بعض الخطر من أن هناك. أكثرصعوبة  نسٌج الثدي أجزاء معٌنة من رؤٌةتجعل 

 .الثدي على ضغطالعند  مزٌد من الحذرالاتخاذ 
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 مخاطر؟ ةهل هناك أي

 كمٌة االشعاع حول بعض القلق، كان هناك فً الماضً. األشعة السٌنٌة من جدا لجرعة ضئٌلة مرأةلا ٌعّرض تصوٌر الثديان 

أقل بكثٌر  هً الجرعةف. جدا منخفضةجرعات  تنتج اآلن محسنةالتقنٌات الو معداتال ان. أثناء االختبارالمرأة  لها تعرضالتً ت

 فحوصاتال مع حتى، جدا طر منخفضخفال ، وبالتالً .سنة واحدة ة فتر خالل البٌئة منالناجم شعاع المستوى الطبٌعً لإل من

 .خالل فترة الحمل التصوٌر الشعاعً للثدي، ٌمكن أن ٌتم إذا لزم األمر. المتكررة

 ان. ال تظهرحسها قد التً ٌمكن  الكتل حتى. لثديالشعاعً ل تصوٌرتظهر فقط فً الأن  بعض أنواع السرطانل ال ٌمكن 

إذا . أفضل النتائج طًتع، ً للثديالذات فحصالباالضافة الى ، من قبل الطبٌب بانتظام فحص الثدي، وللثدي التصوٌر الشعاعً

 .طبٌبك ً، راجعالذاتً للثدي الفحص أثناء كتلةب تشعر

 انتظار النتائجب

نشاطاتك  طرٌق من وتحد دتزدا كمخاوف بأن ٌنإذا كنت تشعر .بك ةالخاص الماموجرام نتائج تنتظرٌن بٌنما ًتقلق من الطبٌعً أن

طلب  الطبٌب أو على مخاوفكأٌضا أن تعرضً  ٌمكنك .هذا الموضوععن   عائلتك الى أو ةصدٌقالى  التحدثفعلٌك ب الٌومٌة

 .طبٌب نفسانً أو إلى مستشار اإلحالة

 كانت نتيجة االختبار إيجابية؟ماذا لو 

 مثل، أخرىتصوٌر  فحوصاتتجرى ، التصوٌر الشعاعً للثدي ئجد نتاٌلتأك. الثدي لٌست سرطانٌة الموجودة فً الكتل معظم

وسٌلة لعرض )التصوٌر بالرنٌن المغناطٌسً و( الداخلٌة الهٌكلٌةفحص ل الموجات فوق الصوتٌةالذي ٌستخدم )الصوتً  التصوٌر

حقل  عن طرٌق استخدام الثدي داخل ما هو  لعرض طرٌقة تستخدم هً للثدي التصوٌر بالرنٌن المغناطٌسً(. األعضاء الداخلٌة

، أعضاء الجسم أو أنسجته داخل لتصوٌر صوتٌةالموجات ال تستخدم، ًتالصوالتصوٌر بفضل. وموجات الرادٌو مغناطٌسً قوي

ممتلئة  أو صلبة كتلال ما إذا كانت تظهرفهً  .الثدي أورام أنواع معٌنة من طبٌبك عن تطلع هذه الطرٌقة ٌمكن أنان . الثديمثل 

 .لٌست واضحة ىاألول الفحص إذا كانت نتائج مرة أخرى جراء الفحصال أٌضا ٌنقد تحتاج. بالسوائل
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 :وهً تشمل. الكتل عن نوع أكثر الطبٌب طالعخرى إاأل لفحوصاتٌمكن ل

 :برة استعمال اإل• 

السائل أو األنسجة  ٌمكن استخالص عٌنة من. صلباذا كان سوائل أو بال ممتلىءٌتم إدخال إبرة داخل الورم لمعرفة ما إذا كان 

 .للدراسة تحت المجهر

 :خزعةال• 

 .صغٌر إلزالة النمو بأكمله أو عٌنة للدراسة تحت المجهر شقاحداث جراحٌة  ٌتم فٌها عملٌة هً 

 

لحصول على ابهذا ٌسمح للطبٌب . الفحوصاتهذه  أثناء إجراءبفحص الثدي الخاصة سٌنٌة الشعة األتستخدم فً بعض الحاالت، 

 .ل للمنطقة التً ٌتم دراستهارؤٌة أفض

 ؟ةسلبياالختبار كانت نتيجة  لو ذاما

لٌس ، واالصابة بسرطان الثدي فً مأمن من أنك ال ٌعنً، ولكن هذا الثدي فً تغٌرات غٌر طبٌعٌة ةأنه ال توجد أٌ هذا ٌعنً

 .سنة أو سنتٌن كل الماموجراماجراء  لمرأةعلى اٌنبغً  .مرة أخرى الماموجرام علٌك اجراء

 ...أخيرا  

 سرطان للعثور على هو وسٌلة جٌدةالتصوٌر الشعاعً للثدي فان  ، ذاتً للثديالفحص المنتظمة وال طبٌةال اتفحوصالنب اإلى ج

، ما فوقو عاما 04 بٌن اوح أعمارهنتتر اللواتً للنساء .صغٌرة مخاطرو كبٌرة فوائد لدٌهف. ٌمكن الشفاء منها فً مرحلة مبكرة

 .الصحٌة الروتٌنٌة رعاٌتكجزءا من  صوٌر الشعاعً للثديكون التٌوجب أن 

 


