
من املهم  اأن تعلمي  �شيدتي اأنه يجب عدم اإهمال اأي اإ�شارات ترينها 

اأو ت�شعرين بها اأو حت�ّشني بها يف ثدييك كما اأنه من املهم اأن تعلمي اأن 

معظم  التغّيات والأورام تكون حميدة  واأن الطبيب املخت�ص ي�شتطيع 

اأن يحدد ذلك عرب الفح�ص ال�شريري والأ�شعة ال�شوتية و�شور الأ�شعة 

الطبيب  اأن  كما  وال�شوائل،  للأن�شجة  املخربية  والفحو�شات  الأخرى 

للتحول  قابلة  اأو  حميدة  اخلليا  كانت  اإذا  ما  يحدد  اأن  �شي�شتطيع 

خلليا �شرطانية وعلى �شوئها �شيقوم بتحديد العلج اللزم.

أورام الثدي الحميدة
BENIGN BREAST TUMORS

4( الأكيا�س الليفة )الفايربو�س�ستك(:

قد تلحظ املراأة  ورمًا دائريًا اأو بي�شاويًا غي متف�ص يف حميطه ول 

النوع  هذا  يكون  ما  وغالبًا  ال�شدري،  القف�ص  ع�شلة  اأو  اجللد  يغزو 

من الأورام حميدًا خا�شة عند ال�شيدات ال�شغيات يف ال�شن  ويطلق 

عليه ا�شم ليفة اأو حلمية، فمنها ما يكون �شغيًا اأو كبيًا وبع�شها قد 

يكون متو�شطًا يف احلجم.قد تكرب وتت�شبب ببع�ص الآم يف الفرتة التي 

ت�شبق الدورة.

احلليب  لــغــدد  ميكروبي  الــتــهــاب  اأيــ�ــشــًا  يح�شل  قــد  مالحظة: 

)خراج(:

حرارة  اأحيانًا  ويحدث  الثدي  يف  وانتفاخ  واحمرار  باأمل  املــراأة  ت�شعر 

مرتفعة وارتفاع يف عدد كريات الدم البي�شاء يف الدم، وتتم معاجلة 

اللتهاب امليكروبي باإعطاء املراأة م�شادًا حيويًا وقد ي�شتوجب الأمر يف 

حالة تطور اللتهاب اإىل كي�ص اإىل اإزالة الكي�ص اإما عن طريق ال�شحب 

بالإبرة اأو عن طريق اإجراء �شق �شغي من قبل جراح خمت�ص.

ويف اخلتام من املهم اأن تتذكر املراأة اأن 9 من 10 من   االأورام 

التي تكت�سفها املراأة بنف�سها تكون غالباً حميدة وعليها اأن 

باأية  ال�سعور  عند  الطبيب  مراجعة  اأهمية  دائــمــاً  تتذكر 

تغريات يف الثدي.



الن�ساء  عند  ال�سائعة  امل�ساكل  من  الثدي  اأمرا�ض 

الغالبية عادة تكون حميدة وغري خبيثة  اأن  غري 

بن�سبة 9 من 10 اأي غري �سرطانية وتكون اإما ب�سبب 

كي�ض من ال�سوائل )تكي�ض( اأوما ي�سمى بامل�سطلح 

العلمي الكتل الن�سيجية اأوالفايربواأدينوما، التي 

تكون عبارة عن كتل �سلبة مكونة اإما من اأن�سجة 

ليفية اأو من اأن�سجة الغدد وكلتا احلالتني ال يجب 

اأن ت�سبب القلق لدى املراأة الأنها حميدة.

  2( الكي�س ال�سائل:

قد جتد الكثي من الن�شاء يف ثدييها اأو يف اإحدى الثديني كي�شًا يحتوي 

يتم  وقد  ال�شوتية  بالأ�شعة  نوعه  معرفة  اإىل  التو�شل  يتم  �شائل  على 

ارت�شاف  باإبرة  وذلك  الأ�شعة  فح�ص  خلل  مبا�شرة  ال�شائل  �شحب 

رفيعة  تدخل يف الكي�ص بوا�شطة اأخ�شائي الأ�شعة اأو يف عيادة الطبيب 

حيث يقوم طبيبك املعالج ب�شحب ال�شائل مبا�شرة بالإبرة.

كي�ض �سائل بعد احلمل والر�ساعة: قد يحتوي هذا الكي�ص على بقايا 

حتجره   حالة  يف  اأما  منه،  ال�شائل  ب�شحب  الطبيب  يقوم  وقد  حليبية 

وا�شتمراره فمن املهم اأن ل تهمله املراأة واأن تراجــــــــــــــــع طبيبها فورا 

ليقوم باإجراء الفحو�شات اللزمة والتاأكد من عدم وجود احتمالت 

اأخرى اأو اأورام خبيثة وكي يقوم بالعلج املنا�شب.

3( حتجر الثدي:

غدد  كثافة  وتتغي  ال�شهرية،  الدورة  نزف  اقرتاب  مع  الثدي  يتحجر 

احلليب ح�شب تغيات م�شتويات الهرمونات الن�شائية يف الدم خلل 

الدورة ال�شهرية، وهذا ما تلحظه معظم ال�شيدات خا�شة يف الأ�شبوع 

الذي ي�شبق نزول الدورة ويكون الثدي موؤملًا جدًا يف هذه الفرتة عند 

بع�ص الن�شاء ول داعي للخوف منه حيث اأن الأمل �شيخف بعد جميء 

الدورة، كما من املمكن معاجلة هذا امل�شكل اإذا كان �شديدًا بوا�شطة 

فيتامني )هـ( وذلك بعد مراجعة الطبيب املعالج.

   اأنواع اأورام الثدي:

تنق�شـــــــم اأورام الثـــدي اإىل ق�شمني رئي�شني:

1.اأورام الثدي احلميدة.

2.الأورام اخلبيثة.

   الفرق بني اأمرا�س الثدي اخلبيثة واحلميدة:

الورم احلميد عبارة عن جتمع خلليا يف اجل�شم وتكون عادة داخل 

اخلبيث  الــورم  اأما  النت�شار،  على  القدرة  لديها  ولي�ص  حمدد  غ�شاء 

)ال�شرطان( فهو جمموعة من اخلليا ال�شاذة يف انق�شامها ويف �شكلها 

اأماكن عدة يف اجل�شم.اإن  اإىل  وتكوينها ولديها القدرة على النتقال 

اأما  بعد فرتة حمددة من حياتها  النمو  تتوقف عن  ال�شليمة  اخلليا 

وقد  تنظيم،  دون  ومن  ع�شوائيًا  بالنمو  فت�شتمر  ال�شرطانية  اخلليا 

تنتقل بع�ص اخلليا ال�شرطانية اإىل ع�شو اآخر يف اجل�شم عرب الدم اأو 

اجلهاز الليمفاوي مما يوؤدي اإىل تكوين الورم الثانوي وهذا النتقال 

ُي�شمى بالنت�شار اأو النمو الثانوي لل�شرطان، اأما الورم احلميد فاإنه ل 

ينتقل ول ميكن اأن يتحول اإىل ورم خبيث حتى ولو ترك يف الثدي ومل 

ي�شتاأ�شل.

  اأنواع الأورام احلميدة:

1( الأورام الن�سيجية اأو الفايربواأدينوما:

تكون عبارة عن جتمع لأن�شجة يف داخل كتل �شلبة ورمبا تكون زيادة 

ت�شيب  ما  وغالبًا  الثدي  داخل  تكون يف  التي  احلوي�شلت  يف حجم 

اأو  ال�شريري  بالفح�ص  ت�شخي�شها  الثلثني، وميكن  �شن  املراأة حتت 

عرب ال�شورة ال�شوتية اأو عرب اأخذ خليا من الكتلة عرب ر�شف الإبرة 

الرفيعة.

وغالبًا ما ت�شعر بها املراأة وكاأنها كرة مطاطية داخل الثدي اإذا و�شعت 

املراأة يدها عليها ت�شعر وكاأنها تتحرك حتت يديها، وغالبًا ما يختار 

من  تتل�شى  ما  غالبًا  حيث  ا�شتئ�شالها  وعــدم  يرتكها  اأن  الطبيب 

تلقاء نف�شها خلل 1 – 3 �شنوات، وتركها يف الثدي ل يوؤدي اإىل اأي 

م�شاعفات جانبية، ويف حال �شعور املراأة بالنزعاج من هذا النوع من 

الكتل ميكنها مراجعة طبيبها وا�شتئ�شالها.

مقدمة:




