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المستخلص
األهداف :تقويم مستوى معارف النساء حول عوامل الخطورة والكشف المبكر لمرض سرطان الثدي في كلية التربية في جامعة بغداد
المنهجية :شملت عينة الدراسة ( )184امرأة في كلية التربية ابن رشد جامعةة بغةداد و التةي تراوحةت اعمةارنن بةين ( )58-17سةنة تةم
جمع البيانات خالل استبيان نظم من قبل المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان في ندوة علمية تخصصية عن التوعية بسرطان الثدي
تم حساب الدرجة من خالل تصحيح نتائج االجابة واعطاء درجة واحةدة لكةل اجابةة حةحيحة و قةم تقةدير مسةتوى المعرفةة وادخةال جميةع
البيلنات في برنامج احصائي
النتائج :بينت النتائج وجود مستوى محدود لمعارف النساء لعومل الخطورة اذ بلغت نسب االجابة الجيةدة والمتوسةطة والضةعيةة (،)٪11
() ٪21و(  ) ٪69كل علة التةوالي كمةا أقبتةت الدراسةة عةدو وجةود عالقةة معنويةة بةين مسةتوى المعةارف مةن جةةة و الة ةة العمريةة
والحالة المةنية و الحالة االجتماعية من جةة أخرى بمقدار(  ) ) p >0.05وقد كانت أكثر من نصف العينة ذات اجابة حةحيحة لةبع
عوامل الوقاية والخطورة فمثال زيادة احتمالية اإلحابة مع تقةدو السةن ( ) %53وتةثقير السةمنة عنةد النسةاء بعةد سةن اليةثح علة احتماليةة
اإلحابة بسرطان الثدي(  ) %53أو فيما يخص الةحص الذاتي للثدي كانت أكثر اإلجابات ني مرة كل شةر بعد الدورة الشةرية ( %69
) ،و (  )%57أشرن إل إن ابرز الطرق العالمية التي تساعد عل السيطرة والحد مةن انتشةار سةرطان الثةدي نةي الكشةف المبكةر ،كمةا
أظةرت الدراسة إن أكثر من( ) %60أيدن كون زيةادة النشةاا البةدني والتغذيةة الصةحيحة والمحافظةة علة الةوزن الصةحي واالبتعةاد عةن
تعاطي والةرمونات وعدو تعاطي الكحول كلةا طرق تمكن من الوقاية من سرطان الثدي
التوصيات :تعزيز حمالت التثقيف والتوعية العامة لعوامل الخطةورة لسةرطان الثةدي بةين النسةاء فةي الجامعةة أمةرا إلزاميةا للسةيطرة علة
المرض .

Abstract
Objective: Evaluation of women's knowledge about risk factors and early detection of breast cancer at
Ibn Rushd college of education in Baghdad University.
Methodology: The study sample included (184) women in the Ibn Rushd College / University of
Baghdad, whose age ranged between (17-58) years. Data were collected through a structured
questionnaire prepared by the National Cancer Research Center which were answered during a scientific
symposium about breast cancer. The score was calculated by correcting the results of the answer, giving
one score for each correct answer and then estimating the level of knowledge and inputting all data in a
statistical program.
Results: The results showed limited level of women's knowledge about risk factors. As good, medium
and weak answer ratios of (11%).(21%) and (69%) each, respectively. . The study revealed no significant
relationship between the level of knowledge with age, occupation and married status (p < 0.05)). there
was more than half of a correct answer to some risk factors such as, increase the probability of disease
with age (53%), obesity in postmenopausal (53%) or breast self-examine once a month after the
menstrual cycle (69 %,), and more than 60% consent increasing physical activity and good nutrition and
maintaining a healthy weight and stay away from abuse hormones, alcohol be able to prevent of breast
cancer
Recommendations: Promoting public education and awareness campaigns on the risk factors for breast
cancer among women in university is mandatory to control the disease
Key words: Evaluation of women's knowledge, Risk factors, Early detection, Breast cancer, University of Baghdad
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التوعية عن سرطان الثدي و قبل بدء النةدوة مةن قبةل إدارة
المركةةةز الةةةوطني الريةةةادي لبحةةةوث السةةةرطان التةةةابع إلة ة
جامعةةة بغةةداد و التةةي أقيمةةت خةةالل شةةةر نيسةةان  2015و
قيمت البيانةات عةن طريةق اسةتمارة اسةتبيان أعةدت لتجيةب
عليةا المشاركات
االسددتبيان حةةممت اسةةتمارة االسةةتبيان مةةن قبةةل المةةال
البحثةةةةي التةةةةابع إلةةة المركةةةةز الةةةةوطني الريةةةةادي لبحةةةةوث
السةةرطان فةةي جامعةةة بغةةداد و تضةةمنت أس ة لة عةةن العمةةر
والجنس والتحصيل العلمي والحالة الزوجية ،وكذل أسة لة
عن مرض سرطان الثدي ،نسبة حدوق ،أسةباب  ،أعراضة
وعوامةةل الخطةةورة والوقايةةة وغيةةره مةةن األمةةور المتعلقةةة
بالمرض وتم اختبار معرفة المشاركات من خالل تصحيح
االجابةةة لةةةذه االسةة لة  ،ولغةةرض التقيةةيم اعطيةةت درجةةة
واحةةةدة عةةةن كةةةل اجابةةةة حةةةحيحة وحةةةةر عةةةن اإلجابةةةات
الخاط ةةةة لتكةةةون الدرجةةةة النةائيةةةة مةةةن م ةةةة قةةةم حةةةنةت
اجةةةابتةن الة ة جيةةةد ومتوسة ة وضةةةعيف لحسةةةاب مسةةةتوى
المعرفة وكما موضح في فقرة التحليل االحصائي

المقدمة
مرض السرطان من اكبر التةديدات التي عرفت في تةاري
البشةةرية ،وسةةرطان الثةةدي نةةو أبةةرز تل ة التةديةةدات حي ة
يمثل حوالي ) (% 30من السةرطانات التةي تصةيب النسةاء
كمةةا تسةةبب فةةي وفةةاة ) (500,000امةةرأة فةةي الع ةالم عةةاو
 ،2012إن معظم اإلحابات تتراوح بين عمري()60 -30
سنة ( . )1,2كما لوحظ إن نسبة الوفيات في البلدان الناميةة
عادة ما تكون اكبر مقارنة مع البلدان المتطةورة) ) 69%و
إن الكثير من سجـــالت السرطـــــان العائدة لدول الشةرق
األوس ة قةةد سةةجلت معةةدالت حةةدوث ونسةةب وفيةةات عاليةةة
((3
لإلحابة بةذا المرض
فةةي العةةراق ،يمثةةل سةةرطان الثةةدي حةةوالي قل ة نسةةبة
السةرطانات التةي أحةيبت بةةا المةرأة العراقيةة )(%32
وكما موقق فةي سةجل السةرطان العراقةي ونةذا النةو مةن
السةةرطانات نةةو بالمرتبةةة األول ة نسةةبة إل ة بقيةةة األنةةوا
السةةةرطانية التةةةةي تصةةةةاب بةةةةا المةةةةراة العراقيةةةة ،وبينةةةةت
الدراسةةات المحليةةة إن اإلحةةابة بسةةرطان الثةةدي فةةي تزايةةد
مطةةرد كمةةا إن نسةةبة الوفيةةات عاليةةة وذل ة ألن ة عةةادة مةةا
تكتشةف اإلحةابة بعةد أن تصةةل إلة مراحةل متةثخرة يكةةون
الشةاء فيةا متعةذرا وان أكثةر األعمةار عرضةة فةي بلةدان
الشةةرق األوس ة بصةةورة عامةةة و العةةراق بصةةورة خاحةةة
نةةةي للنسةةةاء فةةةي مقتبةةةل العمةةةر مغةةةايرا لمةةةا يحةةةدث فةةةي
))4,5
المجتمعات الغربية

التمليددل اإلحصددائي :تةةم إدخةةال البيانةةات المستحصةةلة فةةي
برنةةامج الةةـ(  )SPSSاحةةدار  22ومةةن قةةم تحليةةل النتةةائج
إحصائيا وحساب التكرارات والنسب الم وية ومربع كاي
ولحسةةاب مسةةتوى التحصةةيل حةةنةت اإلجابةةة عل ة قالقةةة
مستويات (جيد ،متوسة  ،ضةعيف) فكانةت كةاالتي 65( :
فمةةا فةةوق ي جيةةد)، ،و(اقةةل مةةن  50 – 65ي متوسةة )،
و( اقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  50ي ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعيف)

تشةةير الةةدالئل التجريبيةةة إلةة أن الكشةةف والعةةال المبكةةر
ألمةراض الثةدي يسةةم فةي تحسةين معةدالت ونسةب النجةاة
كما دلةت إحصةائيات منظمةة الصةحة العالميةة و الدراسةات
العالميةةة و المحليةةة علة أنميةةة الةحةةص السةةريري و مسةةح
أشةةعة الثةةدي (مةةاموجرافي) كةةل سةةنتين إلةة قةةالث سةةنين
للنسوة اللواتي بلغن الـ 40عاو فما فوق في عمليةة التحةري
))6,7,8
عن سرطان الثدي
وعل الرغم من تطور ووجود األساليب الحديثة في المسح
والتقصي لةذا المةرض ،لكةن مةازال أكثةر مةن( (%90مةن
الحاالت يةتم اكتشةافةا مةن قبةل النسةاء أنةسةةن ) ) 6,7و ننةا
تبةةةرز أنميةةةة الةحةةةص الةةةذاتي للثةةةدي واإلرشةةةاد لعوامةةةل
الخطورة وعوامل الوقاية كضرورة قصوى لتوعية النسةاء
مةةن مختلةةف الطبقةةات و ال سةةيما الطبقةةة المثقةةةة والمتعلمةةة
من النساء
إن الةدف وراء قيامنا بةذه الدراسة نو التثكيد علة توعيةة
الطبقةةة المتعلم ةة حةةول عوامةةل االختطةةار و طةةرق الكشةةف
المبكةةةر للمةةةرض مةةةن خةةةالل إتبةةةا مةةةنةج التعلةةةيم و حة ة
التدريسيات عل تعليم ممارسةة آليةة الةحةص الةذاتي للثةدي
ليمةةةثلن نةةةواة إلرشةةةاد زمةةةيالتةن و النسةةةاء العراقيةةةات فةةةي
المستقبل
منهجية البمث
دراسةةة ذات تصةةميم وحةةةي واسةةتنتاجي معةةا
العينددة
شملت العينةة ) )184مةن منتسةبات وطالبةات كليةة التربيةة
ابن الرشد /جامعة بغداد و تراوحت أعمارنن بين (- 17
 ) 58سنة و من خالل تنظةيم نةدوة تخصصةية علميةة حةول
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النتائج
جدول رقم ( ( 1توزيع العينة حسب الفئات العمرية والمالة الزوجية والمهنية
ت

تفاصيل المتغيرات
≤20
30- 21
40 -31
50 – 41
60-51
متزو
غير متزو
تدريسي
موظف
طالب

المتغيرات الشخصية
الفئات العمرية

1

2

المالة الزوجية

3

المهنة

العدد
97
55
13
13
6
41
143
16
27
141
184

المجموع

النسبة المئوية
53
30
7
7
3
22
78
9
15
76
%100

يبين جدول رقم ( : )1أن أعمار النساء المشاركات في الدراسة كانةت تتةراوح مةا بةين ( )58 – 17سةنة ،وقةد شةكلت الة ةة
العمرية (اقل من  20سنة ) النسبة األكبر منةن ( )%53مةن المجمةو الكلةي تلتةةا الة ةة العمريةة ( )30-21بنسةبة )(%30
بينما مثلت ف ة (  )60-51اقل نسبة ) , (% 3وقد بين الجدول أيضةا إن النسةبة األكبةر كانةت للنســةـوة الغــــيــةـر متزوجةة (
 (%78بينما كانت نسبة المتزوجــــات ) )%22كــما يــبــين نــذا الجـــدول نســـبة الطــالبات الــةـتي بــةـلغت(  (%76مةن
المجمو الكلي يلي ذل الموظةات( (%15واألقل نسبة التدريسيات ((%9
جدول رقم ( ) 2العالقة بين مستوى معارف المشاركات مع الفئات العمرية والمالة المهنية واالزوجية
مستوى المعارف
الفئة

المتغيرات

مجموع

الفئة العمرية

≤20

97

64

35

25

13,5

8

)(30-21
)(40-31
)(50-41
)(60-51

55
13
13
6
)( 184

40
9
9
4
126

22
5
5
2
))%69

5
4
1
2
37

2,7
2,3
0,5
1
))%20

10
0
3
0
21

5
0
2
0
))%11

موظفة
تدريسية
طالب

27
16
141

18
12
96

10
7
52

5
2
30

2.7
1
16,3

4
2
15

2
1
8

)(184

126

)(%69

37

)(%20

21

)(11%

41
143

32
94

18
51

4
33

2
18

5
16

2,5
8,5

)(184

126

)(%69

37

))%20

21

))11%

المجموع
المالة الزوجية

متزوجة
غير متزوجة

المجموع

تكرار

%
4

المجموع
المالة المهنية

ضعيف
%
تكرار

متوسط
%
تكرار

جيد

االحتمالية
(مربع كاي)
)(14.137
p>0.05
ليس لها داللة
معنوية

)(1.070
P>0.05
ليس لها داللة
معنوية
)(3.546
P>0.05
ليس لها داللة
معنوية

وقد بين جدول رقم ( )2العالقة بين مستوى المعرفة من جةة مع الة ة العمرية والمةنة والحالةة الزوجيةة مةن جةةة أخةرى ،فقةد
أظةرت النتائج بةان ( ( %69مةن المشةاركات كةان مسةتوى المعرفةة ضةعيف و(  (%21كةان متوسة بينمةا ) ( %11فقة كةان
مستوى المعرفة جيد  ،كانت معظم اإلجابات ضعيةة لمتغيةرات العمةر والحالةة الزوجيةة والمةنيةة ونةذا يةدل علة عةدو وجةود
عالقة إحصائية بين مستوى المعرفة من جةة والة ة العمرية و المةنة والحالة االجتماعية من جةة أخرى وحسب نتائج مربــةـع
كـــا)p>0.05) a
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جدول رقم (  )3معارف المشاركات حول األعرا
اختبارات معرفية (أعرا

اإلجابة
تغير في شكل الثدي
وجود عقدة في منطقة اإلب
إفرازات حليبية بيضاء من الحلمة
ظةور أوردة واضحة فوق جلد الثدي
وجود حكة مع تقرحات قشرية عل الحلمة
تغير في شكل الثدي وجود عقدة في منطقة اإلب
وظةور أوردة واضحة
تغير شكل الثدي ووجود أوردة واضحة فوق الجلد
وجود عقدة وإفرازات حليبية من الحلمة
وجود عقدة في اإلب وظةور أوردة
تغير شكل الثدي ووجود عقدة في اإلب
*جميع األعراض المذكورة أعاله

العدد
27
59
22
18
24

%
15
32
12
10
13

6

3

3
4
6
3
12

2
2
3
2
6

 - 2ما هو تأثير تقدم العمر على احتمالية اإلصابة
بسرطان الثدي بصورة عامة؟

*زيادة
انخةاض
ال تثقير
ال اعرف

97
12
36
39

53
6
20
21

 - 3ما هو تأثير عدم اإلنجاب على احتمالية
اإلصابة بسرطان الثدي؟

*زيادة
انخةاض
ال تثقير
ال اعرف

61
23
37
63

33
13
20
34

 - 4ما هو التأثير على احتمالية اإلصابة بسرطان
الثدي إذا تم رفع المبايض في سن مبكر؟

زيادة
*انخةاض
ال تثقير
ال اعرف

67
23
22
72

36
13
12
39

 - 5إن السبب الرئيسي وراء زيادة احتمالية
اإلصابة بسرطان الثدي لدى البدينات بعد سن
اليأس هو؟

قلة الحركة والخمول
*ارتةا نسبة االستروجين
ارتةا نسبة المواد المؤكسدة في الدو
ارتةا نسبة االستروجين و ارتةا نسبة المواد
المؤكسدة في الدو

57
47
73

31
25
40

7

4

 - 6ما هو تأثير السمنة عند النساء بعد سن
اليأس على احتمالية اإلصابة بسرطان الثدي ؟

*زيادة
انخةاض
ال تثقير
ال اعرف

98
11
25
50

53
6
14
27

184

100

 - 1اعرا

,عوامل الخطورة)

وعوامل الخطورة لمر

سرطان الثدي

تشير إلى احتمالية وجود السرطان؟

المجموع الكلي والنسب المئوية إلجابات كل اختبار معرفي للعينة
* تدل عل اإلجابة الصحيحة

أمةةا جدددول رقددم ( )3فقةةد بةةين تكةةرارات اإلجابةةة والنسةةب الم ويةةة لالختبةةارات المعرفيةةة لةةـ (عوامةةل الخطةةورة واألعةةراض لةةةذا
المرض) ،وفيما يتعلق باحتمالية اإلحابة مع عدو اإلنجاب نجد إن ) (% 33اتةقن عل إن عدو اإلنجاب يزيد احتمالية اإلحابة
عند سؤالةن عن السبب الرئيسي وراء احتمالية اإلحةابة بالسةرطان للبةدينات بعةد سةن اليةثظح لةوحظ ()% 40رجحةن إن ذلة
يعةود إلة ارتةةا نسةبة المةواد المؤكسةدة فةي الةدو تلتةةا قلةة الحركةة والخمةول بنسةبة ( ) %31قةم ارتةةا نسةبة االسةتروجين
في).)% 25
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جدول رقم (  (4التكرارات والنسب المئوية لمعارف المنتسبات حول طرق الكشف المبكر والوقاية من مر
العدد

اختبارات معرفية
-1من الممكن التمري أو الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خالل
107
الةحص الذاتي للثدي
4
الةحص السريري للثدي
16
التصوير ألشعاعي للثدي
3
فحص الخاليا المسحوبة باإلبرة الدقيقة
8
فحص السونار
46
*كل ما تم ذكره
 -2ما هو الوقت المفضل إلجراء الفمص الذاتي للثدي
14
كل أسبو
127
*كل شةر بعد الدورة الشةرية
19
كل شةر قبل الدورة الشةرية
24
كل سنة
-3أهم وابرز الطرق العالمية التي تساعد على السيطر والمد من انتشار سرطان الثدي ي
42
الوقاية
108
*الكشف المبكر
14
العال في المراحل المتقدمة
7
الرعاية التلطيةية
4
الوقاية+الكشف المبكر
 -4من العوامل التي تساعد على انخفا نسبة اإلصابة بسرطان الثدي
6
الحمل المبكر
58
مراجعة الطبيب عند اكتشاف أي عقدة الثدي
6
ممارسة الرياضة
3
الحذر من تناول الدننيات
37
إجراء الةحوحات الدورية للثدي
72
*كل ما ذكر أعاله ححيحا
2
أخرى
-5طرق الوقاية من اإلصابة بسرطان الثدي تشمل
13
عدو تعاطي الكحول
15
التغذية الصحيحة
14
زيادة النشاا البدني
2
المحافظة عل الوزن
17
االبتعاد عن تعاطي والةرمونات
110
*كل ما ذكر أعاله ححيح

13
كل ما ذكر أعاله غير دقيق
المجموع الكلي التكرارات والنسب المئوية لكل اختبار معرفي ذكر اعاله 184
* تدل عل اإلجابة الصحيحة

سرطان الثدي

%
58
2
9
2
4
25
8
69
10
13
23
59
8
4
2
3
32
3
2
20
39
1
7
8
8
1
9
60

7
100

أما جدول رقم(  )4فقد احتوى عل تكرارات والنسب الم وية إلجابة المشاركات لبع االختبارات المعرفية المتعلقةة بةالةحص
الذاتي للثدي ،إذ عند سؤالةن عن معرفتةن بطرق التحةري و الكشةف المبكةر عةن سةرطان الثةدي ) ( %58مةن العينةة اظةةرن
معةةرفتةن بةالةحص الةةذاتي للثةةدي  ،بينمةةا ( )% 25اجةةبن بةةان الةحةةص الةةذاتي للثةةدي والةحةةص السةةريري والةحةةص ألشةةعاعي و
وفحص الخاليا المسحوبة باإلبرة الدقيقة وفحص السونار جميع نذه الةحوحات ممكن أن تسةم بالتحري والكشف عن سةرطان
الثدي
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المشةةاركات إن الةحةةص الةةذاتي للثةةدي والةحةةص السةةريري
والةحةةص ألشةةعاعي و وفحةةص الخاليةةا المسةةحوبة بةةاإلبرة
الدقيقةةة وفحةةص السةةونار كةةل نةةذه الةحوحةةات ممكةةن أن
تسةةةم بةةالتحري والكشةةف عةةن سةةرطان الثةةدي ،و بصةةورة
عامة مجةرد اإلشةارة إلة الةحةص الةذاتي للثةدي يةدل علة
انتمامةن بةذا الةحةص وإدراكةةن ألنميتة وعنةد سةؤالنا
عن ابرز الطرق العالمية التي تساعد عل السةيطرة والحةد
من انتشار المرض فقد أشرن ( (% 59إل الكشف المبكةر
وننا اتةقت اإلجابات مةع مةا ذكةر فةي دراسةات سةابقة التةي
أكةةةدت علة ة دور الةحةةةص الةةةذاتي و فاعليتة ة فةةةي الكشةةةف
المبكةةر والوقايةةة مةةن اإلحةةابة بسةةرطان الثةةدي والحةةد مةةن
()14
انتشاره
وعنةةد سةةؤالنا عل ة العوامةةل التةةي تسةةاعد عل ة انخةةةاض
نســبة اإلحابة بسرطان الثدي أو عوامل الوقاية نـةـجد إن
)  (%39اتةقـةةـن علة مراجعةةة الطبيةةب والحمةةل المبكةةر
وممارسةةة الرياضةةة والحةةذر مةةن تنةةاول الةةدننيات وإجةةراء
الةحوحات الدورية للثدي حية تعتبةر جميةع نةذه العوامةل
كةيلةةة بةةان تسةةاعد عل ة انخةةةاض نسةةبة اإلحةةابة بسةةرطان
الثةةدي  ،بينمةةا ( )%20مةةن المشةةاركات أشةةرن إل ة أنميةةة
الةحوحةةات الدوريةةةة للثةةدي وعةةةن أفضةةل وقةةةت إلجةةةراء
الةحةةص أيةةدت )  )%69مةةنةن بةةان مةةرة واحةةدة فةةي الشةةةر
بعد الدورة الشةرية تماشيا مع مةا أظةرتة دراسةات أخةرى
أجريت حول الموضو و بينت إن العوامل أعاله نةي أنةم
وسائل الوقاية للحد من انتشار سرطان الثدي فةي المجتمةع
).)15,16,17
كمةةةا إن مةةةن بةةةين طةةةرق الوقايةةةة أيضةةةا تجنةةةب تعةةةاطي
الةرمونةةات الخةةاطيء والمحافظةةة عل ة الةةوزن مةةن خةةالل
التغذيةةةة الصةةةحيحة وزيةةةادة النشةةةاا البةةةدني وعةةةدو تعةةةاطي
الكحةةول ) ، ( 17،18،19،20،21ننةةا لةةوحظ إن نسةةبة اإلجابةةة
الصحيحة كانت ) .( %60
و نسةةتنتج مةةن تل ة الدراسةةة بةةان مسةةتوى المعرفةةة بمةةرض
سةةرطان الثةةدي لةةم يكةةن بمسةةتوى الطمةةوح لةةدى منتسةةبات
وطالبات احد الكليات اإلنسانية في بغداد

المناقشة
إن مستوى المعرفةة مةةم وضةروري فةي التصةدي لمةرض
السرطان وباألخص سرطان الثدي من خةالل وعةي الةةرد
لعوامل الخطورة لتجنبةا ومعرفة عوامةل الوقايةة وتطبيقةةا
قةةدر المسةةتطا ومعرفةةة أعةةراض وأشةةكال المةةرض ليةةتم
اإلسةةرا بالكشةةف المبكةةر ووئةةد المةةرض قبةةل سةةريان فةةي
)(1
البدن
وقةةد بةةين جةةدول رقةةم ( )2ع ةدو وجةةود عالقةةة بةةين مسةةتوى
المعرفةةةة وكةةةل مةةةن العمةةةر و الحالةةةة المةنيةةةة و الحالةةةة
الزوجيةة ،وننةا اتةقةت النتةائج مةع دراسةة سةابقة أجريةةت
في عاو  2012عل عينة من النسةوة العراقيةات المتعلمةات
من المنتسبات لعدة جامعات عراقية ) )9كما وتتةق مع
دراسة أجريةت فةي السةعودية لطالبةات المرحلةة الثانويةة إذ
( )% 40مةةنةن كةةن يعةةرفن طريقةةة الةحةةص الةةذاتي للثةةدي
)(7
وأنميتةا في الكشف المبكر عن سرطان الثدي
إن التكةةةةةرارات والنسةةةةةب الم ويةةةةةة لإلجابةةةةةة الصةةةةةحيحة
لالختبةةةارات المعرفيةةةة لةةةـ (عوامةةةل الخطةةةورة وأعةةةراض
المةةةرض) كمةةةا فةةةي جةةةدول رقةةةم ( (3تشةةةير إلةة احتماليةةةة
اإلحةةةابة مة ةع تقةةةدو العمةةةر كانةةةت ) ( %53ونةةةي إجابةةةة
متوسةةةةطة للعينةةةةة إذ إن الدراسةةةةات السةةةةابقة تؤكةةةةد ازديةةةةاد
احتمالية اإلحابة مع تقةدو العمةر) (10ومةن الجةدير بالةذكر
إن ننةةةا اخةةةتالف ملحةةةو بةةةين األعمةةةار التةةةي تصةةةاب
بسرطان الثدي في دول الشرق األوس عن الةدول الغربيةة
حية ة بينةةةت دراسةةةة إن النسة ةوة العراقيةةةات المقيمةةةات فةةةي
السةةةويد تصةةةاب قبةةةل أتةةةرابةن السةةةويديات بثربعةةةة سةةةنين
والتركيات ( (5.5سنوات واإليرانيات بـ ) (4.3وقةد أوعةز
الباحثين ذل إل فاعلية برامج المسةح الدوريةة فةي البلةدان
المتطورة مثل المةاموجرافي وغيةره )(11,12أمةا فيمةا يتعلةق
بزيادة االحتمالية لإلحابة عند النساء الالتةي لةم ينجةبن فقةد
كشةةةت النتةةائج إن ) )% 33اتةقةةن عل ة إن عةةدو اإلنجةةاب
يزيد احتمالية اإلحابة و توافقا مع دراسات سابقة أشةارت
إل إن عدو اإلنجاب أو إنجاب الطةل األول بعد تقدو العمر
()10
تكون من ضمن عوامل الخطورة
أمةةةا عةةةن عوامةةةل الوقايةةةة مثةةةل رفةةةع المبة ةاي واحتماليةةةة
اإلحابة فقةد تبةين إن ( )36%مةن المشةاركات اعتقةدن إن
رفع المبةاي يزيةد احتماليةة اإلحةابة فةي حةين إن العكةس
ححيحا إذ إنةا من عوامل الوقاية ،وعند سؤالنا عن السبب
الرئيسةةةي وراء زيةةةادة احتماليةةةة اإلحةةةابة بالسةةةرطان لةةةدى
البةةدينات بعةةد سةن اليةةثح ،أيةةد ( ) %25اإلجابةة الصةةحيحة
ونةي ارتةةةا نسةبة االسةةتروجين ،بينمةا ( )% 40اعتقةةدن
خطث بان ارتةا نسبة المواد المؤكسدة في الةدو نةي السةبب
 ،وننةةا نالحةةظ مسةةتوى عةةدو الدرايةةة و الجةةةل عةةن مةةدى
خطورة ارتةا مستوى والةرمونات في الجسم فةي الوقةت
ذات نجد إن )  ) %53اتةقن عل زيادة احتماليةة اإلحةابة
و عالقتةا بالسمنة أكدت دراسات عديةدة إن ارتةةا نسةبة
نرمون االستروجين في الجسم في نكذا عمر ني مةن أنةم
()13
عوامل الخطورة
أمةا فيمةةا يتعلةق بثنميةةة طةرق الكشةةف المبكةر عةةن سةةرطان
الثدي كما في جةدول رقةم ( ،(4فقةد أشةارت )  (% 58إلة
الةحةةةةةص الةةةةةذاتي للثةةةةةدي  ،بينمةةةةةا بينةةةةةت ( )% 25مةةةةةن

التوصيات
إن االسةةتمرار فةةي عمليةةة التوعيةةة الجمانيريةةة مةةن خةةالل
التعليم و إلقاء المحاضرات تسانم في ترويج مةانيم عديةدة
عةةةةن سةةةةرطان الثةةةةدي و عوامةةةةل االختطةةةةار و أعراضةة ة
وعالماتةة  ،و طةةرق السةةيطرة عليةة مةةن خةةالل الوقايةةةة و
الكشةةف المبكةةر ،الن نشةةر المعرفةةة و الثقافةةة الصةةحية مةةن
شةةةثنةا أن تحةةةد مةةةن انتشةةةار نةةةذا المةةةرض لةةةذل نوحةةةي
بةةالتركيز عل ة إيصةةال تل ة المةةةانيم إل ة شةةرائح المجتمةةع
كافةةة وحةةوال إل ة ف ةةة النسةةوة مةةن ربةةات البيةةوت والمةةرأة
الريةيةة و ذلة عةةن طريةةق تبنةي البرنةةامج الةةوطني للكشةةف
المبكةةر عةةن سةةرطان الثةةدي الةةذي تعاونةةت علةة تثسيسةة
وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي و البح العلمةي مةن
خةةالل البرنةةامج الةةوطني الريةةادي لبحةةوث السةةرطان كمةةا
نوحي بح منظمات المجتمع المدني والشباب اليافع عل
تسةةخير طاقتة فةةي نشةةر التوعيةةة بةةةذا المةةرض عةةن طريةةق
إتبةةةا أنمةةةاا الحيةةةاة الصةةةحيحة مثةةةل التغذيةةةة الصةةةحية و
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