
الفحص الذاتى 

من عمر ٢٠ عام فأكثر: 
شهرياً 

الفحص السريرى بواسطة الطبيب 

من عمر ٢٠ إلى ٤٠ عام: 
كل ٣ أعوام 

من عمر ٤٠ عام فأكثر: 
كل عام 

الفحص اإلشعاعى أو التصويرى 

من عمر ٤٠ عام  فأكثر: 
كل عام أو عامني

معهد البحوث الطبية، جامعة اإلسكندرية  
توجد أشعة املاموجرام و املوجات الفوق صوتية 

املستشفى الرئيسى الجامعى باإلسكندرية  
توجد أشعة املاموجرام واملوجات الفوق صوتية 

املركز اإلقليمى لصحة املرأة باإلسكندرية  
توجد أشعة املاموجرام وآشعة املوجات الفوق صوتية  

جميع مراكز طب األسرة  
توجد خدمة الفحص السريرى

 عــــــــيادات الــــــكشف 
املــــــبكر

يحدث سرطان الثدى لواحدة من كل ثمان 
سيدات

 إكتشافه مبكراً يجعل الشفاء منه أسهل

 يوجد بهذا املنشور التثقيفى معلومات  عن 
اإلكتشاف املبكر لسرطان الثدى

 الــــــكشف املــــــبكر
لســــرطــــان الــــــثدى 

مع تحيات وحدة الحوكمة الصحية                                  
معهد البحوث الطبية، جامعة اإلسكندرية                                       

٧١ شارع فيكتور عمانويل، سموحة                              
هاتف: ٨٠٩٥ ٢٤٢ ٠٣ — ١٥٢٨ ٤٢٧ ٠٣ أسلوب الحياة الصحى هو الحياة

 أوقــــــات الــــــكشف 
املــــــبكر

فى حالة وجود تاريخ مرضى بالعائلة ينصح 
بزيادة معدالت الفحص تحت إشراف طبيب 



:  الفحص الذاتى  أوالً
عــــــليكى بــــــفحص ثــــــديــــــيك شهــــــريــــــاً إبــــــتداًء مــــــن ســــــن عشــــــرون عــــــام 
ومـالحـظة حـدوث أى تـغيرات فـى الـشكل أو الحجـم. أسهـل طـريـقة 
لــــفحص الــــثدى هــــى أثــــناء اإلســــتحمام و ذلــــك بــــعد إنــــتهاء الــــدورة 

الشهرية بإسبوع. 

ثانياً:  الفحص السريرى للثدى 
يقوم الطبيب بفحص الثدى لوجود أى تغيرات أو كتل محسوسة. 

ثالثاً: التصوير  
 هــو فــحص لــلثدى عــن طــريــق أجهــزة مــتخصصة مــما يــساعــد عــلى 
إكـــــتشاف وجـــــود تـــــغيرات بـــــالـــــثدى خـــــاصـــــة فـــــى حـــــالـــــة عـــــدم وجـــــود 
عــالمــات أو أعــراض مــصاحــبة. يــمكن تــصويــر الــثدى بــاألشــعة أو 

املوجات الصوتية. 
  

أشعة املاموجرام 
هـــــى أشـــــعة يـــــجب عـــــملها بـــــصورة دوريـــــة لـــــلسيدات فـــــوق ٤٠ عـــــام 
إلكـتشاف وجـود سـرطـان الـثدى فـى مـراحـله املـبكرة حـيث يـمكن أن 

يتواجد دون عالمات أو أعراض مصاحبة له. 

يــتم وضــع الــثدى بــني قــرصــني والــضغط عــليه بــرفــق بــجهاز األشــعة 
للحظة وذلك ألخذ صورة مسطحة للثدى ولكل األنسجة. 

املوجات فوق الصوتية
تســــتخدم املــــوجــــات فــــوق الــــصوتــــية فــــى الــــكشف املــــبكر لســــرطــــان 
الـــثدى حـــيث يـــقوم طـــبيب األشـــعة  بـــوضـــع شـــىء يشـــبه املـــيكروفـــون 
مــدهــون بــالجــل وتحــريــكه عــلى الجــلد إللــتقاط صــور ألنــسجة الــثدى 
و الــغدد الــليمفاويــة  و الــتى تظهــر عــلى شــاشــة الــكمبيوتــر بــالــلون 

األسود واألبيض. املوجات الفوق صوتية آمنة وال تسبب ألم.

تفضل املوجات فوق الصوتية للسيدات أقل من ٤٠ عام.

أعــــــراض ســـرطـــان الــــــثدى الــــــكشف عــــلى الــــــثدى 

تورم أو إحمرار أو سخونة 

أو لون داكن بالثدى

ورم أو عقدة صلبة أو سماكة 

بالثدى أو تحت اإلبط

تغير فى حجم أو شكل 

الثدى أو الحلمة

تنقير أو خشونة بجلد 

الثدى مثل سطح البرتقالة

حكة (هرش) أو طفح 

جلدى أو تقشير بالحلمة

إنسحاب الحلمة  للداخل 

أو أى جزء من جلد  الثدى

إفرازات من الحلمة تظهر 

فجأة

ألم حديث  بمكان محدد 

بالثدى و ال يزول

يجب إستشارة الطبيب عند ظهور أي من هذه األعراض


