
تعتبر التغيرات التي تطرأ على الثدي أمرا شائعا.  وقد 
تشعر املرأة بهذه التغيرات أو بأنواع متعددة من األلم في 
الثدي في بداية تكون الثدي أو بداية الدورة الشهرية 

أو خالل احلمل وأيضا مع التقدم في العمر. 
امل��رأه أيضا بظهور كتلة في الثدي وأنه  وقد تشعر 

أصبح حساسا أكثر،  ولكن معظم الكتل والتغيرات 
التي تطرأ على الثدي هي ليست سرطان.

تصنف آالم الثدي إلى :
لعدم   نتيجة  الشهرية   بالدورة  مرتبطًا  األل��م  يكون  آآلم دوري��ة: حيث   .1
التوازن في هرمونات اجلسم قبل الدورة،  إذ قد يكبر حجم الثدي ويصبح 
بالتدريج  ويقل  ال��دورة  أسبوع من موعد  قبل  عادة  األلم  ويبدأ  حساسًا. 

خالل األيام األولى وغالبا ما يكون األلم  في كال الثديني. 
آآلم غير دورية: تظهر عندما يكون األلم غيرمرتبط بالدورة الشهرية،   .2
وقد تشتكي منه السيدة بأوقات متفاوتة أو فترات متواصلة غير مرتبطة 
بالدورة الشهرية ويكون بجهة واحدة فقط. وقد يكون بسبب وجود كتلة 

أو إلتهاب أو رضوض في الثدي  أو نتيجة شد عضلي أو إجهاد.
إضافة إلى ذلك هناك نوع آخر من األلم بسبب اإلصابة بالسرطان وحتدده 
السيدة بجهة واحدة ومكان محدد مع أو بدون وجود كتلة محسوسة ومع أو 

بدون تغير باجللد وهنا يلزم مراجعة الطبيب فورا.

تغيرات في جهة واحدة من الثدي  وعدم التحسن مع العالج 
بسرعة يتطلب عمل فحوصات إضافية ملعرفة سببها

آآلم مرتبطة بأشياء أخرى تظهر في كال اجلهتني سببها إستخدام حبوب   .3
منع احلمل، أو أدوية لعالج العقم أو برنامج تعويض الهرمونات.

األل��م من سيدة ألخ��رى ومن حالة ألخ��رى، فتتراوح بني آالم  تختلف شدة 
بسيطة إلى أخرى شديدة أو مزعجة قد  تؤثر على حياة السيدة وراحتها. 

أسباب آآلم الثدي:
املواد املنبهه مثل القهوة والشاي والشوكوالتة واملشروبات الغازية تسبب  1 .

أملًا في الثدي إلحتوائها على مادة الكافايني. 
إستعمال حبوب منع احلمل. 2 .

التغيرات احلاصلة بسبب تأثير الهرمونات األنثوية: 3 .
	•الدورة الشهرية .

	•أثناء البلوغ  قد تظهر آآلم طفيفة في الثدي بسبب منو الثدي.
إلتهاب الثدي، وخصوصًا أثناء الرضاعة. 4 .

لبس حمالة للثدين غير مريحة أو مبقاس ال يناسب حجم الثديني. 5 .
األورام املختلفة، وتكون إما أوراما حميدة أو أوراما خبيثة.  6 .

اإلضطرابات النفسية.  7 .
الرضوض والكدمات. 8 .



العـــــــالج:
يختلف عالج األلم تبعًا لألسباب املؤدية له ويجب مراجعة الطبيب ملعرفة 

السبب ومن ثم عالجه، وهناك خطوات اخرى ميكنك إتباعها وهي:
•التقليل من املنبهات مثل الشاي و القهوة و املشروبات الغازية والشوكوالتة. 	

•لبس حمالة للثديني مريحة ومبقاس مناسب.  	

أورام الثدي
أنواع أورام الثدي :

ورم حميد : وهو كتلة تظهرفي الثدي  ويصبح جزء محدد من النسيج   .1
مختلف عن بقية األنسجة ويظهر في أي سن وعالجه يعتمد على حجمه 

ونوعه فيما إذا كان عبارة عن ألياف أو دهون أو سائل.
ورم خبيث )ورم سرطاني(: ورم يغزو ويدمر األنسجة، ومن املمكن أن ينتشر   .2
إلى أماكن  أخرى في اجلسم عن طريق مجرى الدم  واجلهاز الليمفاوي وقد 
ال يرافقه ألم  وغالبا ما يظهر في جهه واحدة.  إحتماالت ظهوره تكون أكبر 

مع التقدم في العمر. ولكن أيضا من املمكن أن يظهر في أي عمر.  

يعتبر الفحص الذاتي للثدي أول خطوات الكشف املبكر عن 
أي تغيرات غير طبيعية ويتم بشكل دوري مرة واحدة في الشهر 

بعد إنتهاء الدورة الشهرية ، وإذا كنت في سن األمان فعليك 
إختيار يوم محدد في الشهر تقومني فيه بعمل الفحص. 

فحوصات الكشف عن نوع األورام:
الفحص الطبي: حيث يقوم الطبيب اإلختصاصي )جراح أو نسائي( بفحص 
الفحوصات  املزيد من  الثديني ومنطقة حتت اإلبط وقد يطلب إجراء  كال 

وقد تكون إحدى الفحوصات التالية أو جميعها.
•تصوير الثدي باألشعة )املاموغرافي( 	

•فحص باألشعة فوق الصوتية )األولتراساوند( 	
•أخذ عينة من الكتلة وفحصها مخبريا. 	

العـــــــــالج:
يعتمد على نوع الورم وحجمه بعد التأكد من نوع الورم عن طريق الفحوصات 
التي ذكرت سابقا. فاألورام احلميدة من املمكن أن تصغر في احلجم أو تختفي 
وعالجات  جراحيا  تدخال  فتتطلب  اخلبيثة  األورام  أما  الوقت.  مع  نهائيا 

أخرى.
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