
الفتيات وسرطان الثدي

ملاذا تصاب الفتيات بسرطان الثدي؟

 تزايد عدد السيدات اللواتي مت تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي حتت سن االربعني 

 في اململكة عن مثيالتهن في العمر في الواليات املتحدة األمريكية والتي تبلغ فيها

النسبة حوالي ٤ باملائة فقط من جميع احلاالت بينما وصلت الى حوالي 20% في اململكة.

غالبا ما تكون السيدات املصابات بسرطان الثدي في سن صغير لديهن طفرة وراثية في 

جني )BRCA1( أو جني )BRCA2( حيث تزيد احتمالية إصابتهن بسرطان الثدي واملبيض. 

إذا كانت هناك سيدة تعاني من طفرة وراثية  في جني )BRCA1( أو جني )BRCA2( فقد 

تصل احتمالية اصابتها بسرطان الثدي الى 50-70% قبل بلوغ سن السبعني.

 إذا أشار سجل العائلة املرضي إلى وجود حاالت إصابة بسرطان الثدي في سن صغير

فهذا من شأنه أن يزيد من خطر إصابة الفتيات الصغار باملرض.

 إذا كنت قلقة بشأن خطر اإلصابة باملرض، فتحدثي إلى طبيبك بشأن مقابلة

 إستشاري جينات وراثية يحدد لك نسبة اخلطورة من خالل فحوصات جينية. وهناك

 اختبارات خاصة لفحص سرطان الثدي مثل الرنني املغناطيسي وخيارات أخرى

اخملاطر. لتقليل 

تذكري أن االكتشاف والتشخيص  لدى الفتيات ليس سهال حيث ان معظم 

أو االكياس  الليفية  الثدي تعود السباب حميدة كاالورام  والتغييرات في  الكتل 

ولكن هذا ال مينع وخاصة في حال تواجد عوامل خطورة كالقصة العائلية أو 

االنتباه والعمل على إجراء فحوصات  التعرض لعالج شعاعي عند الصغر من 

دورية لسرطان الثدي حيث أن التشخيص املتأخر لسرطان الثدي عند الفتيات في 

العالم عامة وفي اململكة خصوصآ ميثل مشكلة وخصوصآ أن بعض األورام 

السرطانية في هذا العمر تكون أكثر عدوانية وليس بها مستقبالت الهرمون بحيث 

تكون املعاجلة الهرمونية غير مفيدة. وقد يكون أمراً صعباً حتى على بعض االطباء 

بسبب أن كثافة نسيج الثدي. في الفتيات أكبر منها في نسيج ثدي السيدات 

األكبر سناً بحيث انه .عندما يكون ملموسآ.

فرميا يكون كبيراً ومتطوراً بدرجة تقلل من فرصها في النجاة. كما أن بعض االهل او 

حتى االطباء قد يخبر الفتاة أن تنتظر حتى ترى كتلًة. لذلك عليك إخبار طيبيك إذا 

الحظت أي تغير في ثدييك. وال تخشي من احلصول على رأي ثان.

نصائح قيمة للفتيات عن كيفية االهتمام 
بصحة الثديني

من أهم رسائل الوعي الذاتي بطبيعة الثدي للفتيات للحفاظ على صحة 

الثديني واالكتشاف املبكرهو اخلضوع لفحص سريري مرة واحدة كل ثالث 

 سنوات بدءاً من سن العشرين الى 39 سنة ومن ثم مرة كل عام بدءاً من 

سن األربعني.

بالنسبة للفتيات  والسيدات أقل من سن االربعني وسبق أن أصيب أحد أفراد 

أسرتك بسرطان الثدي أو كنت معرضة لعوامل خطر أخرى، فتحدثي إلى موفر 

الرعاية الصحية اخلاص بك عن خطر إصابتك بسرطان الثدي.حيث من املهم 

 خضوعك لفحوصات يحددها لك طبيبك اخملتص ومن االفضل التحدث معه 

عن توقيت وعدد مرات اخلضوع لفحص املاموغرام أو أي اختبارات فحص أخرى.

من املهم أن تتعلمي على  شكل ثدييك وملمسهما في حالتهما الطبيعية 

حتى يكون باستطاعتك اكتشاف اي تغييرات مهمة بالثديني. حيث عليك 

املبادرة بزيارة أخصائي الرعاية الصحية  مع العلم أن أغلب خزعات الثدي في 

الواليات املتحدة وفي اململكة السباب حميدة ولكن هذا ال مينع املبادرة بزيارة 

الطبيب لالطمئنان ومن أهم التغييرات التي عليك املبادرة في الكشف 

عند طبيبك هي:

• وجود تورم أو كتلة صلبة أو تغلظات داخل الثدي أو في منطقة اإلبط

• وجود انتفاخ أو إحساس باحلرارة أو احمرار أو بقع داكنة في الثدي

• حدوث تغير في حجم الثدي أو شكله 

• وجود نقر أو جتعد في اجللد 

• وجود طفح جلدي أو تقرحات محرشفة على احللمة تستحك اجللد 

• انقباض احللمة أو أجزاء أخرى من الثدي 

• خروج إفرازات من احللمة بشكل مفاجئ 

 •  الشعور بألم جديد ومستمر في منطقة معينة من الثدي ليس له عالقة

بالدورة الشهرية وال ينتقل من منطقة الى منطقة اخرى في الثدي

 •  تذكري أن معظم االم الثدي تعود لتغيير احلالة الهرمونية لدى النساء كما

 ان للعوامل النفسية أثر كبير في حالة االلم عند معظم النساء وتكون 

 غالبا االم غيرمستقرة في منطقة معينة من الثدي ومتغيرة بتغير أوقات 

الدورة الشهرية 

سرطان الثدي لدى الفتيات 

نادر جدا وخصوصا حتت 

العشرين كما انه غير شائع  

في الثالثينات من العمر ولكن 

هذا المينع من االجناب في حال 

اصابتك بالسرطان وذلك بعد 

االنتهاء من املعاجلة 

حقائق للحياة



غاليتي رمبا يختلف أسلوبك في تريبة أوالدك عن أسلوب سيدة أخرى. لكن حاولي 

بطريقة أن تشاركي أوالدك معلومات بشأن ما مترين به.

حاولي أيضاً احلفاظ على روتينك العادي وحتدثي عن سرطان الثدي بطريقة مفهومة 

وحتدثي عما مترين به بل حتى أطلبي املساعدة من عائلتك مبا فيهم زوجك وأوالدك فقد  

أثبتت الدراسات على املصابات ان الصراحة تساعد أوالدك وزوجك على فهم مامترين به. 

و على التكيف مع التغييرات مما له أثر كبير في دوام استقرار العائلة النفسي.

الدعم

رمبا يراود الفتيات الناجيات من سرطان الثدي مخاوف فريدة تختلف عن السيدات 

الكبار.

إن العثور على مجموعة دعم مناسبة قد يجلب القوة والصداقة عبر مشاركة األفكار 

واألحاسيس حاولي التواصل مع ناجيات أخريات للتحدث عن ذلك وقد يستطيع طبيبك 

أو املستشفى او حتى بعض اجلمعيات اخليرية تأمني هذا التواصل.
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بالنسبة لألمهات املصابات بسرطان الثدي

 إذا كنت أماً ألطفال صغار وكنت مصابة بسرطان الثدي، فرمبا يصعب شرح
هذا األمر.

تذكري، ميكن أن يتأثر األطفال بأحاسيس اآلباء,
رمبا تصيبهم احليرة إذا لم تتحدثي معهم بشأن ما يجري.

أخبري أطفالك بشأن إصابتك بسرطان الثدي بطريقة تناسب أعمارهم.
أخبريهم بشأن ما ميكنهم توقعه.

شاركي أحساسيك معهم.
سيساعدهم ذلك على فهم التغيرات التي حتدث حولهم.

عالج سرطان الثدي واخلصوبة

رمبا تؤثر بعض أنواع عالج سرطان الثدي على قدرتك على اإلجناب.

 إذا كانت املرأة قريبة من سن اليأس الطبيعي )انقطاع احليض( فممكن أن

يعجل العالج الكيميائي من سن اليأس.

 إذا كنت تعتقدين أنك قد ترغبني في اإلجناب بعد خضوعك للعالج من سرطان

 الثدي فتحدثي لطبيبك وأخصائي اخلصوبة بشأن خيارات العالج.حيث هناك

 تعليمات خاصة للحمل واالجناب عليك اتباعها بحيث اليشكل احلمل والوالدة

أي خطورة  على صحتك وصحة جنينك.

 حتى بالنسبة للسيدات التي تنتطم لديهن الدورة الشهرية، فإن العالج قد

يقلل من فترة القدرة على إجناب األطفال.

 وبسبب مخاطر العيوب اخللقية، فإن السيدات التي يتناولن تاموكسفني يجب

أال يحملن.

 ساد في املاضي مخاوف تتعلق بأن ارتفاع نسبة الهرمونات في اجلسم أثناء

 احلمل ميكن أن تتسبب في عودة سرطان الثدي ولكن الدراسات احلديثة أشارت

 إلى أن احلمل عقب اخلضوع لعالج سرطان الثدي ال يبدو أنه يقلل من فرص

النجاة.
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