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�سرطان الثدي �..أ�سبابه ..وعالجه ..وطرق الوقاية منه
ي�أتي �سرطان الثدي يف مقدمة �أنواع ال�سرطانات التي ت�صيب · احلالة الإجنابية :يعترب ت�أخر احلمل �إىل �سن مت�أخر �أو عدم
الن�ساء يف العامل وعمان  .وي ��ؤدي اكت�شاف ال�سرطان مبكراً �إجنابها على الإطالق بعد �سن الأربعني �أحد عوامل االختطار.
�إىل �إم�ك��ان�ي��ة ع�لاج��ه بفعالية عالية وحتقيق م�ع��دالت حياة · ال�سمنة وتناول الأطعمة الد�سمة� :إن زيادة الن�سيج الدهني
ت�صاحبه زيادة مب�ستوى هرمون اال�سرتوجني بالدم وما يرتبط
عامة بعد العالج تقارب ال�شفاء التام.
ب��زي��ادة ه��ذا الهرمون من زي��ادة يف خطر الإ�صابة ب�سرطان
ما املق�صود ب�سرطان الثدي؟
الثدي ،بالأخ�ص الن�ساء بعد �سن اخلم�سني.
ال�سرطان عموم ًا انق�سام ع�شوائي للخاليا يف �أي ن�سيج جل�سم
الإن�سان .فبالن�سبة للثدي ميكن �أن تنق�سم اخلاليا فيه وتتزايد وما هي �أعرا�ض �سرطان الثدي ؟
ب�صورة غري منتظمة بحيث ال ميكن للج�سم ال�سيطرة عليها من الأعرا�ض التي قد تنذر بوجود ال�سرطان يف الثدي هي ظهور
فت�شكل قطعة �أو كتلة من الأن�سجة الإ�ضافية التي تعرف بالأورام كتلة يف الثدي �أو ظهور �سيالن دم��وي �أو م�صلي من احللمة،
والتي ميكن �أن تكون �سرطانية (خبيثة) �أو غري خبيثة (حميدة) .و�أحيان ًا انكما�ش يف اجللد فوق الورم ي�شبه ق�شرة الربتقال �أو
ت�ضخم يف الغدد الليمفاوية (العقد) وخا�صة حتت الإبط.

متى مت التعرف على �سرطان الثدي يف العامل؟
عرف �سرطان الثدي منذ حوايل  1600عام قبل امليالد ،حيث كيف يتم ت�شخي�ص �سرطان الثدي ؟

و�صف املر�ض على �إحدى الربديات الفرعونية التي توجد حالي ًا
باملتحف الربيطاين ،وقد و�صف العامل �سقراط �إحدى حاالت
�سرطان الثدي وذلك منذ  400عام قبل امليالد ،وكان �أول من
�شبه املر�ض بالقبقب (�سرطان البحر) هو العامل جالني.
ما هي الأهمية الطبية لالعتالالت الثديية احلميدة والأورام
الثديية؟
ميكن للعديد من الأورام واحلاالت احلميدة بالثدي �أن ت�سبب
خلط ًا يف الت�شخي�ص املبدئي مع ال�سرطانات الثديية ،وذلك
ل��وج��ود ت�شابه ق��د ي�ك��ون ك�ب�يرا �أح�ي��ان� ًا بينهما يف الأع��را���ض
والعالمات الإكلينيكية والإ�شعاعية� ،إال �أن الأورام واحل��االت
احلميدة ه��ي الأك�ثر ح��دوث� ًا بالثدي وت�شكل ح��وايل  %80من
جميع احلاالت .

ما هي �أ�سباب حدوث مر�ض �سرطان الثدي؟

ارتبط حدوث �سرطان الثدي بالعديد من العوامل التي يطلق
عليها عوامل االختطار ،وال يعني وجود �أحد العوامل �أو بع�ضها
حتمية الإ��ص��اب��ة ب�سرطان ال�ث��دي ،ب��ل معظم الن�ساء اللواتي
ي�صنب ب�سرطان ال�ث��دي ال تكون لديهن �أي��ة ع��وام��ل اختطار،
ولكن وجود �أحد �أو بع�ض هذه العوامل يتطلب �أن تكون املر�أة
على حذر وعلى وعي ب�أهمية و�أنواع و�سائل الك�شف املبكر عن
�سرطان الثدي.

وما هي عوامل االختطار للإ�صابة باملر�ض؟

هنالك العديد من العوامل من �أهمها:
· اجلن�س :فالن�ساء �أكرث عر�ضة بطبيعة احلال من الرجال
للإ�صابة ب�سرطان الثدي وذل��ك بن�سبة  100:1ويرجع ذلك
الحتواء ثدي الأنثى على ن�سيج ثدي �أكرب ودائم التعر�ض للت�أثري
ال�سرطاين لبع�ض الهرمونات الأنثوية.
· ال�ت�ق��دم ب��ال�ع�م��ر :ح�ي��ث حت��دث معظم احل ��االت ب�ع��د �سن
الأربعني.
· العوامل الوراثية :بينت الدرا�سات احلديثة �أن حوايل %10
من �سرطانات الثدي حتدث نتيجة طفرات جينية باجلينات
املعروفة (. )BRCA1 + BRCA2
· الإ�صابات العائلية ب�سرطان الثدي :يت�ضاعف خطر الإ�صابة
ب�سرطان الثدي �إذا كان �أحد الأقارب من الدرجة الأوىل (الأم
والأخ��ت واالبنة) وي��زداد اخلطر �إىل خم�سة �أ�ضعاف �إذا كان
هنالك �أكرث من �إ�صابة بني �أفراد العائلة.
· التاريخ ال�شخ�صي ل�سرطان الثدي� :إذا �سبق للمر�أة الإ�صابة
ب�سرطان الثدي ف�إنه يكون لديها � 5-4أ�ضعاف اختطار الإ�صابة
ب�سرطان يف الثدي الآخ��ر� ،أو ب ��ؤرة �سرطانية جديدة بالثدي
امل�صاب  .وكذلك تزداد فر�صة الإ�صابة باملر�ض اذا كانت املر�أة
م�صابة يف ال�سابق بالورم الثديي الليفي �أو �سرطان املبي�ض.

كقاعدة عامة تعترب �أي كتلة ورمية بالثدي �سرطانية �إىل �أن
يثبت العك�س ،ف��إذا ما دلت الأعرا�ض والعالمات الإكلينيكية
�أو نتائج فحو�ص التق�صي على وجود كتلة ورمية بالثدي ،ف�إن
الأمر ي�ستدعي ال�شروع ب�إجراء �سل�سلة من الفحو�ص الإكلينيكية
وال�شعاعية واملخربية لت�شخي�ص طبيعة الكتلة �أو ًال ،ثم حتديد
مرحلة املر�ض �إذا تبني �أنها �سرطانية.

وكيف يتم عالج �سرطان الثدي وهل هنالك و�سيلة
عالجية �أف�ضل من الأخرى؟

يعتمد اختيار العالج املنا�سب ل�سرطان الثدي على العديد من
العوامل املرتبطة بالورم مثل نوعه ومرحلته ،وبع�ضها مرتبط
باملري�ضة ذاتها مثل حالتها ال�صحية العامة وتف�ضيلها لنوع
عالج معني منا�سب حلالتها .ويف الغالب يتم اجلمع بني �أكرث
من و�سيلة عالجية لتحقيق �أف�ضل النتائج العالجية مثل العالج
اجل��راح��ي والكيماوي وال�شعاعي والهرموين واملناعي .ومما
جت��در الإ��ش��ارة �إليه وج��ود عمليات �إع��ادة ت�صنيع للثدي بعد
ا�ستئ�صاله ،وهي عمليات جتميلية فائدتها معنوية وجمالية.
ومن املهم ملري�ضة �سرطان الثدي املواظبة على املتابعة الدورية
املنتظمة بعد العالج وح�سب ما يو�صي به الطبيب املعالج ،
وع��ادة ما تكون املتابعة ال��دوري��ة كل � 3-2شهور خ�لال العام
الأول ،وت ��زداد ف�ترة املتابعة تدريجي ًا م��ع م��رور ال�سنوات ،
وتهدف املراجعة الدورية �إىل اكت�شاف �أي انتكا�س ورمي مبكر ًا
م��ع فح�ص ال�ث��دي الآخ��ر دوري�� ًا بالإ�ضافة ملراقبة ح��دوث �أي
م�ضاعفات م�ؤجلة كنتيجة للعالج.

جلعل ن�سيج الثدي من�ضغطا ً  ،مما قد ي�سبب �شعور ًا م�ؤقت ًا بعدم
الراحة �سرعان ما يزول بعد انتهاء الفح�ص .ويهدف ت�صوير
الثدي ال�شعاعي �إىل الك�شف عن وجود �أي كتل ثديية �أو تر�سبات
كل�سية جمهرية �أو �أكيا�س ثديية .ويجري هذا الفح�ص للن�ساء فوق
�سن الأربعني فقط لأن طبيعة الثدي يف هذا ال�سن (�أقل �صالبة)
ت�ساعد على ح�صول نتائج جيدة من خالل �إجراء هذا الفح�ص.

وماذا عن الن�ساء حتت �سن الأربعني؟

مي�ك��ن ل �ل �م��ر�أة يف جميع الأع �م��ار اب �ت��دا ًء م��ن ��س��ن الع�شرين
امل�ساهمة بالك�شف املبكر عن �سرطان الثدي من خالل �إجراء
الفح�ص الذاتي املنتظم كل �شهر وال��ذي ي�ساعد امل��ر�أة على
اكت�شاف التغيريات غري الطبيعية �أو الأورام يف الثدي مما
ي�ساعد يف عملية الت�شخي�ص املبكر ل�سرطان الثدي وبالتايل
يزيد من فر�ص العالج وال�شفاء.

وكيف تتعلم امل��ر�أة �إج��راء ه��ذا الفح�ص وم��ا هي
الفرتة املنا�سبة لذلك ؟

تقوم امل��ر�أة بفح�ص الثديني بنف�سها من خالل �إتباع خطوات
منظمة تكون مو�ضحة يف املطويات التثقيفية التي توزعها وزارة
ال�صحة �أو امل�ؤ�س�سات غري احلكومية .ومن ال�ضروري �أن ينفذ
الفح�ص خالل الأ�سبوع الأول من انتهاء الدورة ال�شهرية  .ويف
حالة انقطاع الطمث يتم حتديد �أي ي��وم من ال�شهر لإج��راء
الفح�ص على �أن يراعى �إج��راء ه��ذا الفح�ص يف نف�س اليوم
من كل �شهر.

وماذا عن الوقاية من �سرطان الثدي ؟

وما هي و�سائل الك�شف املبكر عن املر�ض ؟

من �أهم الو�سائل ال�شائعة هي �إجراء فح�ص جهاز املاموغرام
والفح�ص الإكلينيكي ( ال�سريري) من قبل طبيبات وممر�ضات
مدربات لهذا الغر�ض وكذلك الفح�ص الذاتي للثدي.

ما هو فح�ص املاموغرام ؟ وه��ل ميكن لأي ام��ر�أة
�أن جتري هذا الفح�ص للت�أكد من خلو ثدييها من
املر�ض؟

جهاز املاموغرام عبارة عن �آلة للت�صوير ال�شعاعي للثدي حيث
يتم ا�ستخدام الأ�شعة ال�سينية  ،وال ي�ستغرق الفح�ص �أكرث من
 20دقيقة ،ويتطلب الفح�ص و�ضع الثدي لعدة ثواين بني لوحني

وما هي اخلدمات املقدمة يف عيادات فح�ص الثدي ؟

يف ه��ذه ال �ع �ي��ادات يتم ا�ستقبال الن�ساء ف��وق �سن الأرب�ع�ين
لتقدمي خدمة الفح�ص الإكلينيكي للثدي م��ن قبل طبيبات
ومم��ر��ض��ات م��درب��ات ل�ه��ذا ال�غ��ر���ض وحت��وي��ل م��ن لديها �أح��د
�أع��را���ض �أو ع�لام��ات ه��ذا امل��ر���ض �إىل ال�ط�ب�ي��ب اجل ��راح يف
امل�ست�شفى .وبعد الفح�ص يجري تدريب هذه الفئة من الن�ساء
على الفح�ص الذاتي للثدي مع تزويدهن باملطويات التثقيفية
التي تخ�ص املو�ضوع .وتقوم الكوادر الطبية �أي�ض ًا بتحديد ما
�إذا كانت هنالك �إح��دى عوامل االختطار للإ�صابة ب�سرطان
الثدي (مثل �إ�صابة �إح��دى قريبات امل��ر�أة ب�سرطان الثدي)
وذل��ك بهدف حتويلهن �إىل امل�ست�شفى املرجعي يف املحافظة
لإجراء فح�ص الثدي بالأ�شعة ال�سينية (فح�ص املاموغرام) .
ولقد مت رف��ع ك�ف��اءة الأداء جلميع مقدمات اخل��دم��ة يف هذه
العيادات من خالل التدريبات املكثفة على تقدمي خدمة امل�شورة
يف جميع املراحل التي متر بها امل��ر�أة .وال بد من الإ�شارة �إىل
�أن هذه العيادات ت�ستقبل الن�ساء حتت �سن الأربعني �أي�ض ًا ممن
لديهن �أحد عوامل االختطار املذكورة �أعاله لتقدمي اخلدمة لهن.

من غري املعروف بال�ضبط كيفية الوقاية من �سرطان الثدي وماذا بعد حتويل املر�أة اىل امل�ست�شفى؟

�إال �إن الدرا�سات والبحوث �أثبتت �أن منط احلياة التي تعي�شها
امل��ر�أة لها عالقة بحدوث ه��ذا املر�ض .فمث ًال تناول الأطعمة
ال�ت��ي حت��وي ع�ل��ى ن�سبة ع��ال�ي��ة م��ن ال��ده��ون مم�ك��ن �أن تزيد
م��ن احتمالية ح�صول امل��ر���ض ،ل��ذا يف�ضل التقليل �أو جتنب
ه��ذا النوع من الطعام .كما تبني �أن زي��ادة وزن اجل�سم بعد
انقطاع ال��دورة ال�شهرية �أو بعد عمر اخلم�سني عام ًا قد تزيد
من احتمالية الإ�صابة باملر�ض لذا من ال�ضروري االنتباه �إىل
ال�سيطرة على زي��ادة ال��وزن من خالل تناول الغذاء ال�صحي
ال��ذي يحتوي على الكثري م��ن الفواكه واخل���ض��روات والقليل
م��ن الدهنيات وال�سكريات  .وال ب��د م��ن الإ� �ش��ارة �إىل �أهمية
ممار�سة التمارين الريا�ضية وا�ستقرار احلالة النف�سية  ،كما
�أن ممار�سة الر�ضاعة الطبيعية ت�ساعد على التقليل من فر�ص
الإ�صابة بهذا املر�ض.

ت�تردد العبارات حول الك�شف املبكر عن �سرطان
الثدي  ..فماذا يق�صد بذلك؟
ما هي اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة يف هذا
يف
املر�ض
اكت�شاف
الثدي
يق�صد بالك�شف املبكر عن
�سرطان بو�سائل ب�سيطة �إىل ال�شفاء املجال ؟
مراحله املبكرة والتي ي�ؤدي عالجها

التام  ،والك�شف املبكر لي�س �صعب ًا �إذا ما اتبعت التو�صيات
الطبية بهذا ال�ش�أن.

الطالبات واملدر�سات والأمهات �أي�ض ًا.
�إن �أح��د �أه��داف اخلطة ال�صحية اخلم�سية الثامنة للأعوام
( )2015-2011ك��ان نهو التو�سع التدريجي بتقدمي خدمات
الك�شف املبكر عن ه��ذا املر�ض من خ�لال فتح عيادات يطلق
عليها عيادات فح�ص الثدي يف م�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية
الأولية لي�شمل جميع املحافظات يف نهاية هذه اخلطة.

تبنت وزارة ال�صحة ممثلة بدائرة �صحة املر�أة والطفل وبالتعاون
مع الدوائر املعنية الأخرى جمموعة من اال�سرتاتيجيات لتقدمي
خدمة الك�شف املبكر عن املر�ض يف جميع املحافظات ؛ ففي
عام  2009مت البدء بتنفيذ برنامج تدريبي مو�سع للعاملني يف
م�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية الأولية يف جميع املحافظات لتعزيز
خدمة الفح�ص الإكلينيكي للثدي للن�ساء املراجعات لعيادات
ال�صحة الإجن��اب�ي��ة مثل ع �ي��ادات رع��اي��ة احل��وام��ل وامل�ب��اع��دة
بني ال��والدات وغريها  .كذلك وبالتن�سيق مع دائ��رة ال�صحة
امل��در��س�ي��ة مت ت��دري��ب ال �ك��وادر ال�صحية ال�ت��ي ت�ق��دم خدمات
ال�صحة املدر�سية يف املدار�س الثانوية للبنات ولذلك لتنفيذ
ح�م�لات ت��وع��وي��ة ع��ن �أه�م�ي��ة الك�شف املبكر ع��ن ه��ذا املر�ض
و�أهمية الفح�ص الذاتي ،فخالل الف�صل الثاين للعام الدرا�سي
( )2011-2010مت تنفيذ  393حما�ضرة توعوية �شملت 221
مدر�سة يف جميع �أرج��اء ال�سلطنة  ،ولقد ك��ان احل�ضور من

فعاليات علمية وتثقيفية عديدة تقام حول �سرطان الثدي

يتم معاينة املر�أة يف عيادة اجلراحة من قبل الطبيب اجلراح
لإجراء الفح�ص الطبي و�إجراء الفحو�صات املطلوبة لت�شخي�ص
امل��ر���ض .و�إذا مت ت�شخي�ص امل��ر���ض ي�ت��م ا�ستكمال امل��راح��ل
العالجية � ،أحيان ًا يف نف�س امل�ست�شفى  ،ولكن يف الغالب يتم
حتويل املري�ضة �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين يف م�سقط للح�صول
على املزيد من الرعاية املتخ�ص�صة.

وماذا عن الن�ساء اللواتي مت حتويلهن �إىل فح�ص
املاموغرام مبا�شرة لوجود �إحدى عوامل اخلطورة
لديهن؟

يتم تقدمي خدمة الفح�ص يف �أق�سام املاموغرام يف امل�ست�شفيات
من قبل ك��وادر ن�سوية مدربة لهذا الغر�ض ،حيث يتم تو�ضيح
خطوات الفح�ص للمر�أة والت�أكد من موعد ال��دورة ال�شهرية
لها و�أم��ور �أخ��رى تخ�ص الفح�ص .بعدها يقوم طبيب الأ�شعة
ب ��إع��داد تقرير ح��ول نتيجة الفح�ص .ويف ح��ال اكت�شاف �أي
�شئ يف الأ�شعة يتم حتويل امل��ر�أة �إىل الطبيب اجل��راح لإجراء
الفحو�صات الأخرى املطلوبة� ،أما �إذا كانت النتيجة �سلبية فيتم
�إعالم املر�أة بذلك ومن ثم �إعطائها موعد لإعادة الفح�ص بعد
�سنتني .

وهل هناك تن�سيق �أو دور للجهات غري احلكومية
لتنفيذ اال���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي تتبناها وزارة
ال�صحة؟

�شاركت اجلمعيات الأهلية كجمعية امل��ر�أة العمانية وجماعات
دع��م �صحة املجتمع وك��ذل��ك جمعية مكافحة ال���س��رط��ان يف
املحافظات بدور فعال يف ن�شر الوعي وامل�ساهمة يف الن�شاطات
التوعوية املختلفة يف تلك املحافظات.
اعداد دائرة �صحة املر�أة والطفل بوزارة ال�صحة

