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 فحص تصویر الثدي باألشعة السینیة  
 اختبار تصویري الكتشاف سرطان الثدي 

تشرح ھذه النشرة فحص تصویر الثدي باألشعة السینیة. یتضمن سبب استخدامھا ومتى یجب  
 القیام بھا وكیفیة التحضیر لالختبار

 ما ھو فحص تصویر الثدي باألشعة؟ 

 الشعاعي للثدي ھو اختبار تصویر التصویر 
 للكشف عن سرطان الثدي. تستخدم األشعة  

 .السینیة اللتقاط صور للثدي

 ھناك نوعان من تصویر الثدي 
 :باألشعة السینیة 

 یستخدم تصویر الثدي باألشعة السینیة  • 
 عن سرطان الثدي لدى النساء للكشف 
 الالتي ال تظھر علیھن أعراض أو شكاوى 
 .بالثدي 

  یتم استخدام تصویر الثدي باألشعة السینیة      •
للبحث عن سبب األعراض ، مثل وجود كتلة     

في الثدي 

      ستساعدك أخصائیة تقنیة مدربة تدریباً خاصاً في      
الحصول على الوضع الصحیح اللتقاط صور لثدییك. 

 تصویر الثدي باألشعة السینیة؟  علي اتماملماذا یجب  • 
یساعد فحص الماموجرام في اكتشاف سرطان الثدي مبكًرا ، قبل أن تشعر أنت أو طبیبك بأي  

السرطان عندما یكون أصغر ویمكن عالجھ بسھولة أكبر. تغیرات في ثدییك. ھذا یعني أننا نجد 
 ھذا یمكن أن ینقذ حیاة المرأة. عندما یتم اكتشاف السرطان مبكًرا ، تكون فرصة الشفاء أعلى 

 تصویر الثدي باألشعة؟  میت  متى یجب أن
لدى العدید من المجموعات إرشادات حول فحص تصویر الثدي باألشعة السینیة ، بما في ذلك  

 ، وفرقة عمل الخدمات الوقائیة بالوالیات المتحدة (ACS) ة السرطان األمریكیةجمعی
(USPSTF) والشبكة الوطنیة الشاملة للسرطان ، (NCCN).  تقترح كل مجموعة من ھذه

المجموعات جدوًال زمنیًا مختلفًا لالختبار. تتفق جمیع المجموعات على أن بدء فحص التصویر 
 .سن األربعین ینقذ معظم األرواحالشعاعي للثدي سنویًا في 

||| |
 

||| | 
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على أن النساء المعرضات لخطر متوسط   NCCN و ACS لھذا السبب تتفق كل من •
لإلصابة بسرطان الثدي یجب أن یكون لدیھن خیار بدء فحص تصویر الثدي باألشعة  

سن األربعین. تدرك جمیع المجموعات أن كل امرأة قد تتخذ قراًرا  منالسینیة سنویًا 
 .فحصال  ترید  ا بشأن متى وكم مرةمختلفً 

قد تختار بعض النساء بدء الفحص بعد سن األربعین. وقد یخترن أیًضا إجراء الفحص  •
 .بمعدل أقل ، مثل كل عامین

یجب أن تبدأ النساء المعرضات لخطر اإلصابة بسرطان الثدي بالفحص قبل سن   •
 .األربعین

السینیة فكرة جیدة للنساء الالتي یعانین من  قد ال یكون فحص تصویر الثدي باألشعة   •
 . مشاكل صحیة خطیرة أخرى

یرجى التحدث مع طبیبك حول مخاطر اإلصابة بسرطان الثدي ، وقیمك ، ورغباتك.  .
  .االختیار األفضل لك تحدید یمكنكما معًا

 المزید عن تصویر الثدي باألشعة السینیة 

التقاطھا أثناء التصویر الشعاعي للثدي لعمل صور ثنائیة  تُستخدم األشعة السینیة التي یتم  
األبعاد (تقلیدیة) وثالثیة األبعاد (تخلیق مقطعي). یساعد كال النوعین من الصور في اكتشاف 

 .سرطان الثدي

، یتم التقاط صورة لكل ثدي في  2Dالشعاعي ثنائي األبعاد بالنسبة لتصویر الثدي  •  
 .سفل ومنظر جانبيعرضین: منظر من أعلى إلى أ 

العدید من الصور في نفس العرضین. 3Dالشعاعیة ثالثیة األبعادتلتقط صور الثدي  •  
 .یؤدي ھذا إلى إنشاء مجموعة من الصور الرفیعة جدًا تسمى الشرائح

تساعد صور الثدي الشعاعیة ثالثیة األبعاد أخصائي األشعة في رؤیة أي نسیج غیر صحي  
وضوًحا. قد یقلل ھذا من الحاجة إلى اختبارات المتابعة لألنسجة التي قد تبدو غیر  بشكل أكثر 

طبیعیة في تصویر الثدي الشعاعي ثنائي األبعاد. لھذا السبب یستخدم المركز الطبي بجامعة  
اآلن صور الثدي  (SCCA) وتحالف رعایة مرضى السرطان في سیاتل (UWMC) واشنطن

 .ي معظم األوقاتالشعاعیة ثالثیة األبعاد ف

، یتعین على مقدمي خدمات التأمین الصحي في والیة واشنطن   2018اعتباًرا من یونیو 
تغطیة عملیة التخلیق المقطعي وفقًا لنفس الشروط واألحكام التي تغطي فحص التصویر  

.الشعاعي للثدي

 ما ھي مخاطر الحصول على الماموجرام؟ 
راء التصویر الشعاعي للثدي المخاطر. ولكن ، مثل بالنسبة لمعظم النساء ، تفوق فوائد إج

 :جمیع االختبارات ، فإن تصویر الثدي باألشعة السینیة ینطوي على بعض المخاطر
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یمكن رؤیة معظم سرطانات الثدي في تصویر الثدي باألشعة السینیة ، لكن ال یمكن رؤیة   •
 أو  بعضھا. إذا كانت لدیك مخاوف تتعلق بالثدي ، فتحدثي مع طبیبك 

أخصائي صحة الثدي عن أعراضك. من المھم القیام بذلك حتى لو كان لدیك للتو صورة 
 .شعاعیة للثدي لم تظھر أي مشاكل

ي باألشعة "إنذار كاذب". اإلنذار الخاطئ ھو عندما یُظھر یمكن أن ینتج عن تصویر الثد   •
سرطانًا بعد إجراء المزید تصویر الثدي باألشعة السینیة مشكلة محتملة یتبین أنھا لیست 

من االختبارات. قد تشمل ھذه االختبارات المزید من فحوصات التصویر أو أخذ عینة  
 .األنسجة (خزعة) لالختبار في المختبرصغیرة من 

من كل  10٪ من النساء (أقل من 10، تحدث إنذارات خاطئة ألقل من  SCCA و UWMC في
 .دل لمرافق الرعایة الصحیة في الوالیات المتحدةالمعامرأة). ھذا أفضل من متوسط  100

 ھل تصویر الثدي باألشعة السینیة آمن؟ 

عندما یكون لدیك تصویر الثدي باألشعة السینیة ، فإنك تتعرض لمستوى منخفض من اإلشعاع. 
تتلقاه في حیاتنا الیومیة ، نتعرض جمیعًا لـ "إشعاع الخلفیة" الموجود في الطبیعة. اإلشعاع الذي 

من التصویر الشعاعي للثدي ھو نفس اإلشعاع الذي یلتقطھ شخص یعیش في الوالیات المتحدة  
 .من الطبیعة خالل فترة شھرین

ھذه الجرعة المنخفضة من اإلشعاع آمنة جدًا ولیس من المحتمل أن تضر بصحتك. إذا كان لدیك 
لشخص الذي یلتقط صور  أي أسئلة حول اإلشعاع ، یرجى التحدث مع التقني الخاص بك (ا

   .ثدییك) أو الطبیب في یوم الفحص

 كیف أستعد للتصویر الشعاعي للثدي؟ 
 :فحصفي یوم ال

ال تضعي مزیل العرق أو بودرة التلك أو اللوشن تحت ذراعیك أو على ثدییك. سیساعد   •
 .ھذا في ضمان أن تكون صورك بأفضل جودة

ت لدیك). ھذه مفیدة للطبیب (أخصائي  أحضر معك أي صور شعاعیة سابقة للثدي (إذا كان •
 .األشعة) الذي سیطلع على صورك

 :قبل الفحص ، أخبر طبیبك أو التقني إذا كنت •

 تعانین من أي مشاكل جدیدة في ثدییك  •

 لدیك تاریخ من جراحات الثدي أو الخزعات أو زراعة الثدي •

 الھرمونات في جسمك تتناولین أدویة تحتوي على ھرمونات أو تؤثر على مستویات  •

 لدیك تاریخ عائلي أو شخصي لإلصابة بسرطان الثدي  •

 حامل ، أو إذا كان ھناك أي احتمال أن تكوني حامالً  •
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 ما الذي یجب أن أتوقعھ أثناء التصویر الشعاعي للثدي؟ 
مدربة تدریباً خاصاً في الحصول على الوضع الصحیح. سیتم وضع  التقني الأوالً ، ستساعدك 

ضغطھ لفترة وجیزة باستخدام مجداف. یتم التقاط صورة لثدي واحد  یخاصة و وحةلثدیك على 
 .دقیقة  15في كل مرة. یستغرق االختبار بأكملھ حوالي 

أن تشعري بالضغط على ثدیك عندما یتم ضغطھ بواسطة المجداف لكل  الطبیعيمن   •
 .صورة

ما في وسعھم لتجعلك تشعر بالراحة أخبر التقني إذا شعرت بألم. سیبذل التقنیون لدینا كل  •
 قدر اإلمكان 

 من یفسر النتائج؟ 

ب في تصویر الثدي صورك ویفسرھا. أخصائیو األشعة في  و UWMC سیقرأ خبیر ُمدرَّ
SCCA  الذین یقرؤون صور الثدي باألشعة السینیة معتمدون من قبل المجلس األمریكي لألشعة

.یتجاوز أخصائیو األشعة لدینا المعاییر الوطنیة للتمیز وتلقوا تدریبًا إضافیًا في تصویر الثدي. 

 كیف أحصل على النتائج؟ 
أیام عمل. سیتلقى مقدم   10إلى  7سوف تتلقى رسالة بالنتائج الخاصة بك في البرید خالل  

 .الرعایة الصحیة أیًضا تقریًرا ویمكنھ اإلجابة على أي أسئلة لدیك

الشعاعي الخاص بك ولم تتلَق خطاب النتائج الخاص  أیام على تصویر الثدي  10إذا مرت 
 .206.606.7800بك ، یرجى االتصال بالرقم 

 ماذا لو طلبت مني رسالة النتائج العودة لمزید من االختبارات؟ 
قد تطلب منك رسالتك العودة لمزید من صور الماموجرام أو الموجات فوق الصوتیة. من  

إلى حد ما. ھذا یعني فقط أن أخصائي األشعة یرغب  فضلك ال تقلق إذا حدث ھذا. ھذا شائع
في إلقاء نظرة أفضل على مناطق ثدیك. أو ، قد یلزم إجراء بعض الصور مرة أخرى بسبب  

 .مشاكل فنیة في أول صورة شعاعیة للثدي

من المھم أن تعود لھذا التصویر اإلضافي. قد نستخدم طرقًا ومعدات مختلفة للتأكد من 
 .صور واضحة جدًاحصولنا على 

 .206.606.7800لجدولة تصویر إضافي ، یرجى االتصال بالرق

 أسئلة؟ 

أسئلتك مھمة. اتصل بطبیبك أو 
مقدم الرعایة الصحیة إذا كانت 

 لدیك أسئلة أو مخاوف

الشعاعي للثدي لجدولة التصویر 
، اتصل بالرقم 

206.606.7800. 
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