سلسلة تعزيز صحة المرأة

التصوير الشعاعي للثدي(الماموغرام)
عندما ٌتم تشخٌص سرطان الثدي فً مرحلة مبكرة فان من الممكن عالجه وتكون هناك فرصة كبٌرة للمرٌض بالشفاء.
والتصوٌر الشعاعً للثدي هو تقنٌة آمنة من األشعة السٌنٌة المستخدمة للتحقق من أي نمو أو ورم فً الثدي .حوالً  1من 8
نساء ٌصبن بسرطان الثدي خالل حٌاتهن .ان الخطر من اإلصابة بسرطان الثدي ٌتزاٌد مع تقدم سن المرأة .تحصل معظم حاالت
سرطان الثدي عند النساء اللواتً تجاوزن سن األمل (عندما ٌتوقف المبٌض عن العمل وٌقف الحٌض) .وٌنبغً أن ٌكون
التصوٌر الشعاعً للثدي جزءا منتظما من الرعاٌة الصحٌة الخاصة بك ابتداءا من سن الـ  . 04وإلٌك ما ٌشرح ذلك:

•كٌف ٌتم االختبار؟
•ماذا تعنً نتائج االختبار؟
•متى ٌجب إجراء التصوٌر الشعاعً للثدي؟

الثديين
ٌتكون الثدٌٌن من الغدد ،الدهون واألنسجة اللٌفٌة السمٌكة .انها تستجٌب لتغٌرات مستوٌات الهرمونات خالل الدورة الشهرٌة .
تغٌّرالهرمونات كمٌة السائل المخزن فً الثدي  .وهذا قد ٌجعل المناطق اللٌفٌة فً الثدي عرضة أكثر لآلالم.
سوف ٌتغٌّر ثدٌٌك خالل فترة الحمل ،الرضاعة الطبٌعٌة ،وبعد سن االمل .قد تالحظً تغٌٌرات فً حالة استخدام وسائل منع
الحمل الهرمونٌة (حبوب منع الحمل) أوأثناء العالج الهرمونً .حتى ولو كان لدٌك حشوة ثدي (بأكٌاس المصل أو
السٌلٌكون)ٌ ،مكن أن تحصل التغٌرات فً ثدٌٌك.

ما هو تصوير الثدي باألشعة؟
بعض األورام تكون صغٌرة جدا أو ترتكز بشكل عمٌق فً نسٌج الثدي .ومن الصعب كشف هذه األورام عن طرٌق
الفحص الذاتً للثدي .بعض األورام حمٌدة (لٌست سرطانٌة) ،وأخرى قد تكون خبٌثة (سرطانٌة) .التصوٌر الشعاعً للثدي هو
وسٌلة جٌدة للعثور على االورام السرطانٌة قبل أن تصبح كبٌرة بما ٌكفً لنشعر بها .عندما ٌتم العثور على السرطان فً هذه
المرحلة المبكرةٌ ،كون من السهل عالجه .فان اكتشف سرطان الثدي فً وقت مبكرٌ ،مكن عالجه فً أغلب االحٌان.
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التصوٌر الشعاعً للثدي هو عملٌة بسٌطة تستخدم األشعة السٌنٌة  .تمر جرعات منخفضة من األشعة السٌنٌة عبر الثدي .ال ٌتم
حقن أو بلع أٌة مادة  ،وال ٌتم ادخال أٌة آداة الى جسمك.
تصوٌر الثدي هو مفٌد أٌضا للتحقق من الكتل التً تم الشعور بها فً الفحص السرٌري من قبل الطبٌب أو أثناء الفحص الذاتً
للثدي ٌ .مكن أن ٌتم ذلك فً مكتب الطبٌب ،العٌادة  ،سٌارة فان للفحص المتنقل ،أو فً مستشفىٌ .مكن لطبٌبك أن ٌصف لك هذه
الصورة .تتم الصورة بواسطة فنً مدرب فً التصوٌر الشعاعً للثديٌ .تم قراءة النتائج من قبل طبٌب متخصص (طبٌب
أشعة) .بغض النظر عن المكان الذي تم اختٌاره ٌ،جب أن تحصلً على تقرٌر بالنتائج من طبٌب األشعة أو طبٌبك .اسألً
طبٌبك عن أي شًء ال تفهمٌنه.

التصوير الشعاعي لمن؟
ٌنبغً على النساء اللواتً تتراوح أعمارهن بٌن الـ  04و  04سنة القٌام بالتصوٌر الشعاعً للثدي كل سنة او سنتٌنٌ .جب على
النساء اللواتً تتراوح أعمارهن بٌن الـ  04سنة وكبار السن القٌام به كل عام .إذا كان لدٌك عوامل خطر معٌنة ،قد ٌقترح
الطبٌب اجراء التصوٌر فً سن أصغر.
إذا كان لدى المرأة أٌة من عوامل الخطر التالٌة ،فإنها قد تكون فً خطر متزاٌد لالصابة بمرض سرطان الثدي:
 بعض الجٌنات المنتقلة من الوالدٌن ( BRCA1و  :BRCA2الجٌنات التً تزٌد من خطر االصابة بسرطان الثدي
وأنواع أخرى معٌنة من السرطان)
 سرطان الثدي عند والدتك ،ابنتك أو أختك
 عدم وجود حاالت من الحمل أو حمل فً وقت متأخر (بعد  04سنة)
 طمث مبكر (قبل سن  11سنة)
 انقطاع الطمث المتأخر (فً سن ال  00أو ما بعد)
 عدم ارضاع األطفال
هذه العوامل قد تزٌد أٌضا من خطر االصابة بسرطان الثدي لدى بعض النساء:
 التارٌخ الشخصً لسرطان الثدي أوبطانة الرحم ،المبٌض أو القولون
 السمنة بعد انقطاع الطمث (سن االمل)
 تناول الكحول
 عالج هرمونً حدٌث
 استخدام حبوب منع الحمل حدٌثا
 طول القامة

مع تحيات الجمعية اللبنانية ألمراض النساء والتوليد

قد تحتاجٌن لتصوٌر الثدي إذا كان لدٌك أي من هذه العالمات:
 ورم غٌر مفسر أو سماكة فً الثدي أو تحت اإلبط
 تجاعٌد ومنخفضات ،احمرار ،أو غٌرها من التغٌٌرات فً جلد الثدي
 إفرازات أو نزٌف من الحلمة
 تغٌٌر حدٌث فً حلمة الثدي ،مثل تراجع الحلمة (حلمة مقلوبة للداخل)
إذا كانت أي من هذه العالمات تنطبق علٌك ،تحدثً إلى طبٌبك عن وجوب اجراء فحص سرٌري وتصوٌر شعاعً للثدي.
ان التصوٌر الشعاعً للثدي مهم لجمٌع النساء ،وال سٌما النساء اللواتً تتراوح أعمارهن بٌن  04عاما وما فوق.
ان حجم الثدٌٌن ال ٌهم .وإذا كانت لدٌك حشوة ثدي فهذا ال ٌهم .قد تحتاج النساء اللواتً خضعن لجراحة سرطان الثدي للتصوٌر
الشعاعً للثدي أٌضا وغٌرها من االختبارات للتأكد من وجود أي نسٌج مشبوه داخل الثدي .كما ٌجب اجراء الصورة الصوتٌة
أوال للنساء االصغر سنا واللواتً وجد لدٌهن ورما فً الثدي.

ما عليك توقعه
فً ٌوم الفحصٌ ،جب عدم وضع المساحٌق،المستحضرات ،أو مزٌالت رائحة العرق .وذلك ألن معظم هذه المنتجات تحتوي
على مواد التً ٌمكن أن تظهر على صورة األشعة السٌنٌة .فإنها ٌمكن أن ّ
تعذر على االخصائً قراءة صورة األشعة بوضوح.
االستعداد للفحص ،سوف تحتاجٌن إلى خلع مالبسك (من فوق الخصر) ووضع ثوب .سوف ٌطلب منك الوقوف أو الجلوس أمام
جهاز األشعة السٌنٌة .سٌتم وضع حول كل ثدي لوحان من البالستٌك أو من الزجاج المسطح .وسوف تشعرٌن لفترة وجٌزة
بضغط على الثدي .فإن اللوحات تسطح ثدٌك بحٌث ٌصبح باالمكان النظر إلى معظم األنسجة بأقل إشعاع .بعد تمرٌراألشعة
السٌنٌة األولى ،قد تتم إزالة اللوحات حتى ٌتسنى تصوٌرالثدي باألشعة السٌنٌة بأكثر من وضعٌة .ثم ٌتم اجراء الصورة على
الثدي اآلخر.

قد ٌحدث ضغط اللوحات وجع فً الثدٌٌن .ان هذا االنزعاج ٌتالشى فً وقت قلٌل .قد ترغبٌن باجراء الفحص فً األسبوع
المباشر بعد الدورة الشهرٌة ،إذا كنت فً فترة الحٌضٌ .كون الثدٌٌن أكثر طراوة فً هذا الوقت.
إذا كان لدٌك حشوة ثدي ،أخبري طبٌبكٌ .جب أن تطلعً أٌضا عن الحشوة الشخص الذي ٌقوم بالفحصٌ .مكن لحشوة الثدي أن
تجعل رؤٌة أجزاء معٌنة من نسٌج الثدي أكثرصعوبة  .هناك بعض الخطر من أن الحشوة قد تنفجر أثناء الفحص .ولذلكٌ ،نبغً
اتخاذ المزٌد من الحذر عند الضغط على الثدي.
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هل هناك أية مخاطر؟
ان تصوٌر الثدي ٌع ّرض المرأة لجرعة ضئٌلة جدا من األشعة السٌنٌة .فً الماضً ،كان هناك بعض القلق حول كمٌة االشعاع
التً تتعرض لها المرأة أثناء االختبار .ان المعدات والتقنٌات المحسنة اآلن تنتج جرعات منخفضة جدا .فالجرعة هً أقل بكثٌر
من المستوى الطبٌعً لإلشعاع الناجم من البٌئة خالل فترة سنة واحدة .وبالتالً ،فالخطر منخفض جدا ،حتى مع الفحوصات
المتكررة .إذا لزم األمرٌ ،مكن أن ٌتم التصوٌر الشعاعً للثدي خالل فترة الحمل.
ال ٌمكن لبعض أنواع السرطان أن تظهر فقط فً التصوٌر الشعاعً للثدي .حتى الكتل التً ٌمكن حسها قد ال تظهر .ان
التصوٌر الشعاعً للثدي ،وفحص الثدي بانتظام من قبل الطبٌب ،باالضافة الى الفحص الذاتً للثدي ،تعطً أفضل النتائج .إذا
شعرت بكتلة أثناء الفحص الذاتً للثدي ،راجعً طبٌبك.

بانتظار النتائج
من الطبٌعً أن تقلقً بٌنما تنتظرٌن نتائج الماموجرام الخاصة بك .إذا كنت تشعرٌن بأن مخاوفك تزداد وتحد من طرٌق نشاطاتك
الٌومٌة فعلٌك بالتحدث الى صدٌقة أو الى عائلتك عن هذا الموضوعٌ .مكنك أٌضا أن تعرضً مخاوفك على الطبٌب أو طلب
اإلحالة إلى مستشار أو طبٌب نفسانً.

ماذا لو كانت نتيجة االختبار إيجابية؟
معظم الكتل الموجودة فً الثدي لٌست سرطانٌة .لتأكٌد نتائج التصوٌر الشعاعً للثدي ،تجرى فحوصات تصوٌر أخرى ،مثل
التصوٌر الصوتً (الذي ٌستخدم الموجات فوق الصوتٌة لفحص الهٌكلٌة الداخلٌة) والتصوٌر بالرنٌن المغناطٌسً (وسٌلة لعرض
األعضاء الداخلٌة) .التصوٌر بالرنٌن المغناطٌسً للثدي هً طرٌقة تستخدم لعرض ما هو داخل الثدي عن طرٌق استخدام حقل
مغناطٌسً قوي وموجات الرادٌو .بفضل التصوٌرالصوتً ،تستخدم الموجات الصوتٌة لتصوٌر داخل أعضاء الجسم أو أنسجته،
مثل الثدي .ان هذه الطرٌقة ٌمكن أن تطلع طبٌبك عن أنواع معٌنة من أورام الثدي .فهً تظهر ما إذا كانت الكتل صلبة أو ممتلئة
بالسوائل .قد تحتاجٌن أٌضا الجراء الفحص مرة أخرى إذا كانت نتائج الفحص األولى لٌست واضحة.
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ٌمكن للفحوصات األخرى إطالع الطبٌب أكثر عن نوع الكتل .وهً تشمل:
• استعمال اإلبرة :
ٌتم إدخال إبرة داخل الورم لمعرفة ما إذا كان ممتلىء بالسوائل أو اذا كان صلبٌ .مكن استخالص عٌنة من السائل أو األنسجة
للدراسة تحت المجهر.
• الخزعة:
هً عملٌة جراحٌة ٌتم فٌها احداث شق صغٌر إلزالة النمو بأكمله أو عٌنة للدراسة تحت المجهر.
فً بعض الحاالت ،تستخدم األشعة السٌنٌة الخاصة بفحص الثدي أثناء إجراء هذه الفحوصات .هذا ٌسمح للطبٌب بالحصول على
رؤٌة أفضل للمنطقة التً ٌتم دراستها.

ماذا لو كانت نتيجة االختبار سلبية؟
هذا ٌعنً أنه ال توجد أٌة تغٌرات غٌر طبٌعٌة فً الثدي ،ولكن هذا ال ٌعنً أنك فً مأمن من االصابة بسرطان الثدي ،ولٌس
علٌك اجراء الماموجرام مرة أخرىٌ .نبغً على المرأة اجراء الماموجرام كل سنة أو سنتٌن.

أخيرا...
إلى جانب الفحوصات الطبٌة المنتظمة والفحص الذاتً للثدي ،فان التصوٌر الشعاعً للثدي هو وسٌلة جٌدة للعثور على سرطان
فً مرحلة مبكرة ٌمكن الشفاء منها .فلدٌه فوائد كبٌرة ومخاطر صغٌرة .للنساء اللواتً تتراوح أعمارهن بٌن  04عاما وما فوق،
وجب أن ٌكون التصوٌر الشعاعً للثدي جزءا من رعاٌتك الصحٌة الروتٌنٌة.
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