عيادة أون الين

العامل الوراثي
من أسباب اإلصابة
بسرطان الثدي

• �أ��ص�ي�ب��ت وال��دت��ي ب���س��رط��ان ال �ث��دي .م��ا ه��و اح�ت�م��ال
�إ�صابتي به؟
 ي �ع��د ال �ع��ام��ل ال ��وراث ��ي �أح ��د ع��وام��ل الإ� �ص��اب��ةب�سرطان الثدي ،لكن لي�س بال�ضرورة �إ�صابة املر�أة به
ملجرد وجود �أخريات من قريباتها م�صابات ب�سرطان
الثدي ،لذا يجب القيام بفح�ص الثديني (عمل الفح�ص
الذاتي) يف البداية ،ثم �إجراء فح�ص �أ�شعة املاموجرام
لل�سيدات ف��وق �سن الأرب �ع�ين ،كما ين�صح مبراجعة
ج ّراح �أمرا�ض الثدي لالطمئنان.
• �أ�شعر ب�أمل �شديد يف منطقة الثدي .هل هذا العر�ض

طبية
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نستطيع مع ًا
الشفاء من
سرطان الثدي
ي�ع�ت�بر � �س��رط��ان ال �ث��دي
م ��ن �أك�ث��ر الأورام ��ش�ي��وع� ًا
ب�ين ال�سيدات ،ويلعب دور ًا
كبري ًا يف زي��ادة عدد الوفيات
�سنوي ًا ،وحدثت خالل العقدين
الأخ�يري��ن تطورات ملحوظة
يف العناية مبر�ضى �سرطان
الثدي ،ومنها:
• زيادة الوعى ال�صحي
ب�ين ال�سيدات ح��ول خطورة
املر�ض ،وفوائد الك�شف املبكر
عنه.
• ت� � �ط � ��ور و� � �س� ��ائ� ��ل
الت�شخي�ص وت��واف��ره��ا يف
معظم الأم��اك��ن (جهاز فح�ص
الأن �� �س �ج��ة ال ��رخ ��وة ،وج�ه��از
الرنني املغناطي�سي).
• زي � ��ادة ف �ه��م ال�ت�ط��ور
ال �ب �ي��ول��وج��ي ل �ل �م��ر���ض ،مما
��س��اع��د ع�ل��ى اك�ت���ش��اف �أدوي ��ة
حديثة تعمل لإي �ق��اف ن�شاط
اخلاليا ،ويتم �إعطا�ؤها فقط
ل �ل �م��ر� �ض��ى ال ��ذي ��ن ت�ت�ن��ا��س��ب
خوا�ص اخلاليا لديهم مع هذا
العالج.
• ت � � �ط� � ��ور ال� � �ع �ل��اج
اجل ��راح ��ي ،و�إم �ك��ان �ي��ة ع�لاج
ال�غ��دد الليمفاوية ع��ن طريق
الك�شف عن �إ�صابة الغدد حتت
الإب��ط دون تعري�ض املر�ضى
ك��اف��ة ل�ل�ع�م�ل�ي��ة ،وال �ت �ع��ر���ض
للأعرا�ض اجلانبية ال�شديدة،
مثل تورم الزراع.
• تطور العالج امل�ساعد
ل�ل���س�ي�ط��رة ع �ل��ى الأع ��را� ��ض
اجل ��ان� �ب� �ي ��ة ،م� �ث ��ل :ال� �ق ��يء،
وه�ب��وط امل�ن��اع��ة ،كذلك عالج
�آالم العظام ال�شديدة نتيجة
النت�شار املر�ض.
• ال � �ت � �ط� ��ور امل � �ط� ��رد
وال�سريع يف العالج الكيميائي
ال � �ه� ��رم� ��وين ال �ب �ي��ول��وج��ي
والأدوي � � � ��ة امل �� �س��اع��دة على
�سبيل امل �ث��ال� :إدم ��اج العالج
التلطيفي م��ع ع�لاج الأورام
لزيادة ال�سيطرة على �شكاوى
املر�ضى ،ورفع احلالة العامة
ل�ل�م��ر��ض��ى ،م��ع ت �ق��دمي ال��دع��م
املعنوي الالزم للمر�ضى.
وه� � � � � � ��ذه ال� � �ع�� ��وام�� ��ل
جم �ت �م �ع��ة ،ب ��اال�� �ش�ت�راك مع
زي� ��ادة ال��وع��ي ال�صحي عند
الأ��ص�ح��اء وامل��ر��ض��ى وزي��ادة
معدل اكت�شاف املر�ض مبكر ًا
�ستمكننا م��ن حت�سني ن�سب
ال�شفاء الكامل ،وزي��ادة معدل
ال�سيطرة على معدل الإ�صابة
بهذا املر�ض.
قسم التثقسف الصحي

يعترب من الأعرا�ض اخلطرية للإ�صابة ب�سرطان الثدي؟
 عاد ًة ال ت�صاحب �سرطان الثدي �أية �آالم.• �أنا �أدخن منذ ع�شر �سنوات ما ن�سبة احتمال �إ�صابتي
ب�سرطان الثدي؟
 ال ت��وج��د ع�لاق��ة ق��وي��ة ب�ين ال �ت��دخ�ين و��س��رط��انال �ث��دي ،ف��ال�ت��دخ�ين ي��رت�ب��ط ع ��ادة ب� ��أن ��واع �أخ� ��رى من
ال�سرطانات.
• توقفت عن الر�ضاعة منذ �سنة ،وما زال لدي �إفرازات
من حلمة الثدي ،هل تعترب هذه الإف��رازات غري طبيعية ،وهل
يوجد لون يعترب غري طبيعي للإفرازات؟

 من الطبيعي �أن توجد �إفرازات بعد التوقف عنالر�ضاعة ،ف�إذا كانت الإف��رازات م�صحوبة بدم� ،أو يف
حال نزلت بدون �ضغط على احللمة ،وبكميات كبرية،
يجب مراجعة الطبيب.
• هل ت�ؤثر املالب�س الداخلية ال�ضيقة (حماالت الثدي)،
�أو ا� �س �ت �خ��دام م��زي�ل�ات ال �ع��رق ب���ش�ك��ل ي��وم��ي ،يف الإ� �ص��اب��ة
ب�سرطان الثدي؟
 ال ي ��ؤث��ر ل�ب����س ح �م��االت ال �� �ص��در ال���ض�ي�ق��ة� ،أوا�ستخدام مزيالت العرق ب�شكل يومي على الإ�صابة
ب�سرطان الثدي.

• �أتلقى عالج �سرطان الثدي .يف �أي مرحلة من العالج
ميكنني �إجناب الأطفال؟
 مي�ك��ن ل�ل�م��ر�أة الإجن ��اب ب�ع��د االن�ت�ه��اء م��ن ف�ترةالعالج.
• �أ�شعر ب��وج��ود ورم يف منطقة ال�ث��دي .ه��ل يجب علي
مراجعة طبيب؟
 ميكنك م��راج�ع��ة طبيب ع ��ام ،وب���دوره �سيقومبتحويلك �إىل ج ّراح الثدي �إذا اقت�ضى الأمر.
لجنة التثقيف الصحي
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صفحة طبية تصدر كل جمعة
إعداد وإشراف مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

تم تشخيص  16إصابة به بين الذكور في األردن عام 2006

وجود كتلة أنها خبيثة
سرطان الثدي %80 ..من الحاالت حميدة ..وال يعني ُ

الدمام  -ال�شرق

يعترب �سرطان الثدي �شك ًال من
�أ�شكال الأمرا�ض ال�سرطانية التي
ت�صيب �أن�سجة الثدي ،وهو عبارة
ع��ن انق�سام خاليا �أن�سجة الثدي
ومن��وّ ه��ا دون اخل���ض��وع لأنظمة
التحكم الطبيعية يف اجل�سم ،وقد
تغزو هذه اخلاليا الن�سيج املحيط
بالثدي ،كما ميكن �أن تنتقل لأجزاء
اجل�سم عن طريق الدم� ،أو اجلهاز
الليمفاوي� ،إذا مل يتم عالجها.

عوامل اخلطورة

و�أك��د الدكتور مدحت فار�س
من ق�سم الأورام يف م�ست�شفى امللك
فهد التخ�ص�صي بالدمام �أن الأ�سباب
املبا�شرة ل�سرطان الثدي مازالت
غري معروفة ،ولكن هناك عدد ًا من
ال�ع��وام��ل التي ميكن �أن تزيد من
احتمالية الإ��ص��اب��ة ب�ه��ذا امل��ر���ض،
ومنها :اجلن�س الأنثوي ،والتقدّم
يف ال�سن ،وتاريخ عائلي للإ�صابة
بال�سرطان (الثدي ،املبي�ض ،الرحم،
القولون) ،وتاريخ �شخ�صي لوجود
�أورام حميدة يف الثدي ،وخزعات
� �س��اب �ق��ة م ��ن ال� �ث ��دي ،وج ��راح ��ات
جتميلية ��س��اب�ق��ة يف ال��ث��دي� ،أو
�أي ج��راح��ات �أخ���رى ،والتعر�ض
لكميات مفرطة من الأ�شعة ،وبدء
احلي�ض يف �سن مبكرة قبل �سن
12عام ًا ،وال �ت ��أخ��ر يف ان�ق�ط��اع
احلي�ض بعد �سن  55عام ًا ،وعدم
الإجن��اب ،وعدم ممار�سة الر�ضاعة
الطبيعية ،و�إجن��اب �أول طفل يف
��س��ن م �ت ��أخ��ر ب�ع��د ��س��ن  35ع��ام � ًا،
وت�ن��اول الهرمونات التعوي�ضية،
وعدم ممار�سة الريا�ضة ،والتدخني،
و�شرب الكحول ،وال�سمنة.

العالمات والأعرا�ض

أكثر ُ عشر ِة أنواع سرطان انتشارا ً بني السعوديات

د .مدحت فار�س

يف لون �أو حرارة جلد الثدي؛ حكة
وتق�شر يف احللمة؛ ظهور جتعدات
يف ال�ث��دي؛ �إف���رازات غري طبيعية
من احللمة؛ تغري اجتاه احللمة �أو
انقالب احللمة �إىل الداخل ،م�شري ًا
�إىل �أن ظهور �أي من هذه العالمات
ال ي �ع �ن��ي ب��ال �� �ض��رورة الإ� �ص��اب��ة
ب�سرطان الثدي.

�إ�شاعات وحقائق

ونوه فار�س بوجود كثري من
الإ� �ش��اع��ات ح��ول م��ر���ض �سرطان
الثدي ،وهنا نورد بع�ض ال�شائعات
اخلاطئة ،وت�صحيحها على وجه
احلقيقة.

الإ�شاعة الأوىل:

�سرطان الثدي ي�صيب الن�ساء
فقط.
احلقيقة:
�سرطان الثدي ميكن �أن ي�صيب
الذكور �أي�ض ًا ،حيث �أنه وفق ًا لل�سجل
الوطني لل�سرطان ،مت ت�شخي�ص 16
�إ�صابة ب�سرطان الثدي بني الذكور
يف الأردن عام .2006

الإ�شاعة الثانية:

الإن��اث الالتي لديهن تاريخ عائلي
بالإ�صابة ب��امل��ر���ض� ،إال �أن كثري ًا
م��ن امل�صابات ب�سرطان ال�ث��دي مل
يكن لديهن �أي ع��ام��ل م��ن عوامل
اخلطورة التي تزيد من احتمالية
الإ�صابة باملر�ض.

الثدي.
احلقيقة:
الن�ساء اللواتي حجم الثدي
لديهن �صغري معر�ضات كغريهن من
الن�ساء للإ�صابة ب�سرطان الثدي،
لأن الإ�صابة ب�سرطان الثدي ال تت�أثر
بحجم الثدي.

ت ��زي ��د اح �ت �م��ال �ي��ة الإ���ص��اب��ة
ب�سرطان الثدي كلمّا زادت كثافة
ن�سيج الثدي (تكتالت يف الثدي).
احلقيقة:
العاملون يف الرعاية ال�صحية
يعتقدون �أن املر�أة التي كثافة ن�سيج
الثدي لديها عالية هي �أكرث عر�ضة
خلطر الإ��ص��اب��ة ب�سرطان الثدي،
ولكن هذا االفرتا�ض مل يعد قائم ًا
الآن.

ال��ر��ض��اع��ة الطبيعية ت�سبب
الإ�شاعة اخلام�سة:
الإكثار من �شرب القهوة يزيد الإ�صابة ب�سرطان الثدي.
احلقيقة:
م��ن احتمالية الإ� �ص��اب��ة ب�سرطان
الر�ضاعة الطبيعية ال ت�سبب
الثدي.
الإ���ص��اب��ة ب �� �س��رط��ان ال� �ث ��دي ،بل
احلقيقة:
الإ�شاعة احلادية ع�شرة:
ال ت��وج��د ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ��ش��رب تفيد بع�ض ال��درا� �س��ات املبدئية
الإ�شاعة التا�سعة:
�أي كتلة يف الثدي تعني وجود
ال�ق�ه��وة وارت �ف��اع احتمالية خطر �أن الر�ضاعة الطبيعية ق��د تعمل
ت�شخي�ص الإ�صابة ب�سرطان
الإ�صابة ب�سرطان الثدي ،بل على على تخفي�ض خطر �إ�صابة امل��ر�أة ال �ث��دي يعني ف �ق��دان وا�ستئ�صال �سرطان.
احلقيقة:
العك�س ،فقد �أظ �ه��رت ال��درا��س��ات ب�سرطان الثدي.
الثدي بالكامل.
 % 80م��ن �أورام ال�ث��دي هي
التي �أجريت على اجلرذان �أن �شرب
احلقيقة:
القهوة قد يقلل من خطر الإ�صابة
عديد من الن�ساء الالتي ي�صنب �أورام حميدة ،ولكن ه��ذا ال يعني
الإ�شاعة الثامنة:
ب�سرطان الثدي.
�أف�ضل طريقة لإجراء الفح�ص ب�سرطان الثدي يخ�ضعن للجراحة �أنه لي�س من ال�ضروري ا�ست�شارة
الذاتي للثدي هو �أثناء اال�ستحمام .كجزء من عالجهن .ومع ذل��ك ،ف�إن الطبيب �إذا الحظت �أي تغري يف
اجلراحة ال تعني ا�ستئ�صال الثدي الثدي.
احلقيقة:
الإ�شاعة ال�ساد�سة:

الإ�شاعة الثالثة:

و�أك��د فار�س �أن على ال�سيدة
امل �ب��ادرة مب��راج�ع��ة الطبيب ف��ور ًا
الن�ساء ال�لات��ي لديهن تاريخ
يف ح��ال ظهور �أي م��ن الأع��را���ض عائلي للإ�صابة ب�سرطان الثدي هن
التالية :ظهور كتلة يف الثدي� ،أو فقط املعر�ضات خلطر الإ�صابة به.
حت��ت الإب� ��ط؛ ت �غ�ّيررّ يف �شكل �أو
احلقيقة:
الإ�شاعة الرابعة:
حجم الثدي� ،سماكة يف جلد الثدي
على ال��رغ��م م��ن �أن احتمالية
الن�ساء اللواتي حجم الثدي
جتعله ي�شبه ق�شر الربتقال؛ تغري الإ�صابة ب�سرطان الثدي تزداد لدى لديهن �صغري ال ي�صنب ب�سرطان

أمينة بوخمسين*

كثري م ��ن مر�ضى ال�سرط ��ان يتملكهم اخل ��وف من العالج
الكيميائي ،ب�سبب ما يرتدد على الأ�سماع من �أعرا�ضه اجلانبية
املتعددة وغري املحتملة .فعل ��ى الرغم من �أن العالج الكيميائي
يه ��دف للق�ضاء على اخلالي ��ا ال�سرطانية� ،إال �أن ��ه قد ي�ؤثر على
�أج ��زاء �أخ ��رى غري م�صاب ��ة ،وحتديد ًا اخلالي ��ا الطبيعية ذات
النمو ال�سريع ،مثل تلك املوجودة يف نخاع العظام (امل�س�ؤولة
عن �إنت ��اج خاليا الدم) ،واجلهاز اله�ضم ��ي ،واجللد ،وال�شعر،
والأع�ضاءالتنا�سلية.
فعل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،تل ��ف خالي ��ا ال ��دم نتيج ��ة الع�ل�اج

فاطمة الفرج

عندم ��ا نع ��ود للما�ض ��ي ،ونبح ��ث فيه ع ��ن تاريخ
الأمرا� ��ض ،وحتديد ًا اخلبيثة منه ��ا ،لوجدناها نادرة،
بل معدومة تقريب ًا ،وذلك يعود �إىل منط احلياة القدمية
املعتم ��د على الطبيعة وخرياتها املتع ��ددة ،التي �أثبتت
الدرا�س ��ات العلمي ��ة والطبية احلديث ��ة �صحتها ،وهي
�أن الطع ��ام الط ��ازج واملعتمد عل ��ى النبات ��ات ب�صورة
كب�ي�رة قد يكون ل ��ه دور كبري يف الوقاية م ��ن الإ�صابة
مبر�ض ال�سرطان ،وخ�صو�ص ًا �سرطان الثدي واملبي�ض
واملعدة.
وتعت�ب�ر ال�سمن ��ة م ��ن العوام ��ل الكب�ي�رة امل�سببة
لل�سرطان ،كما �أن هناك درا�سة بريطانية حديثة �أثبتت
ارتب ��اط �سرطان الثدي ل ��دى امل�صاب ��ات بال�سكري من
الن ��وع الث ��اين بن�سب ��ة  ،%27حي ��ث �إن من ��و الأورام

�سرطان الثدي مر�ض معدٍ.
احلقيقة:
�سرطان الثدي مر�ض غري معدٍ،
وه��ذا يعني �أن��ه ال ميكن �أن تنتقل
الإ�صابة ب�سرطان الثدي من �أو �إىل
�شخ�ص �آخر.

الإ�شاعة ال�سابعة:

العالج الكيميائي لمرضى السرطان

دواء

غذاء

الن�ساء الالتي تزيد �أعمارهن بالكامل �إذا مت اكت�شاف املر�ض يف
عن الع�شرين عام ًا يجب �أن يقمن مراحله املبكرة ،وعندها ي�ست�أ�صل
ب��إج��راء الفح�ص ال��ذات��ي ال�شهري الورم فقط.
ل �ل �ث��دي يف و���ض��ع�ي�ن :ال ��وق ��وف
الإ�شاعة العا�شرة:
�أم��ام امل��ر�آة (للت�أكد فيما �إذا كانت
ال�ع�لاج الكيماوي ي ��ؤدي �إىل
هناك ت�غ�ّي�رّ ات يف الثدي وا�ضحة ت�ساقط ال�شعر.
للعيان) ،ويف و�ضعية اال�ستلقاء.
احلقيقة:
ومن املمكن �إعادة خطوات الفح�ص
ت �� �س��اق��ط ال �� �ش �ع��ر ل �ي ����س �إال
�أثناء اال�ستحمام ،حيث �أن وجود �أح��د ال �ت ��أث�يرات اجلانبيّة للعالج
ال�صابون وامل��اء يخفف االحتكاك الكيماوي عند بع�ض الن�ساء� ،إذ
وي�ع�م��ل ع�ل��ى ت�سهيل الإح���س��ا���س ي �ب��د�أ ال�شعر بالنمو جم� ��دد ًا بعد
بالكتل.
االنتهاء من فرتة العالج.

الكيميائي ي�سبب �آثار ًا جانبي ��ة للمري�ض ،كالتعب ،والإرهاق،
والإ�صاب ��ة بفقر الدم ،وااللتهاب ��ات .وكذلك ت�ؤثر على الأغ�شية
املخاطي ��ة املبطنة للف ��م واحللق واملع ��دة ،فت�سبب تقرحات يف
اجلهاز اله�ضمي ،والإ�سهال ،وغريها من امل�شكالت .بينما ينتج
عن تلف خاليا جذور ال�شعر ت�ساقط ال�شعر.
ً
�إن ظه ��ور الت�أثريات اجلانبية من عدم ��ه ال يُعد دليال على
فاعلي ��ة وكفاءة العقاقري امل�ستخدمة كما ق ��د يتبادر �إىل الذهن،
كما ي�صعب التنب�ؤ ب�أي من الأعرا�ض اجلانبية �سيعاين املري�ض
عل ��ى وج ��ه التحدي ��د عند ا�ستخ ��دام الع�ل�اج الكيميائ ��ي ،فهي
تختل ��ف ب�شكل كبري يف ال�ش ��دة والنوعية ،ومن �شخ�ص لآخر،
ومن عق ��ار لآخر ،وم ��ن دورة عالجي ��ة لأخرى حت ��ى بالن�سبة

لل�شخ� ��ص نف�س ��ه ،وتعتم ��د �أ�سا�س ًا عل ��ى نوع وجرع ��ة العقار والق ��يء يف�ض ��ل دائم� � ًا تن ��اول وجب ��ات خفيف ��ة متع ��ددة على
م ��دار الي ��وم ،بد ًال من وجبات رئي�سية ثقيل ��ة ،مع امل�ضغ التام،
امل�ستخدم وتفاعل اجل�سم معه.
يجب �أن نذكر �أن الأعرا�ض اجلانبية عادة ما تكون موقتة ،و�ض ��رورة جتنب امتالء املع ��دة ،وتناول ال�سوائل قبلها بفرتة
حي ��ث تختف ��ي تدريجي ًا بع ��د انتهاء الع�ل�اج ،وتع ��ود اخلاليا كافي ��ة (ن�ص ��ف �ساع ��ة �إىل �ساع ��ة) .كم ��ا �أن االعتن ��اء بنظاف ��ة
ال�سليم ��ة �إىل طبيعته ��ا ،وبالإم ��كان تالفيه ��ا� ،أو التحك ��م يف الف ��م ب�شكل ع ��ام ،والتطهري اجليد للفم على ال ��دوام عن طريق
بع�ضها ،باتخاذ التدابري املنا�سبة ،و�أخذ �أدوية م�ساندة لتجنب ا�ستخدام فر�شاة �أ�سنان ناعمة مع م�ضم�ضة الفم مبحلول ملحي
بانتظ ��ام ،وخ�صو�ص ًا بعد تناول الوجب ��ات ،ميكن �أن يحد من
مثل هذه الت�أثريات للوقاية منها قبل و�أثناء املعاجلة.
هن ��اك بع� ��ض ال�سب ��ل الب�سيطة الت ��ي ُمتك ��ن املر�ضى من التهابات الغ�شاء املخاطي املبطن للفم� ،أو �إ�صابته بجروح.
مواجهة هذه الآثار اجلانبي ��ة ،مثل ا�ستخدام غ�سوالت ال�شعر
• صيدالنية في مستشفى الملك فهد
امللطف ��ة اخلا�ص ��ة بال�شعر ال�ضعي ��ف ملواجهة م�شكل ��ة ت�ساقط
التخصصي في الدمام
ال�شع ��ر .ومن املقرتح ��ات املفي ��دة للتخفيف من ح ��دة الغثيان

خطة غذائية للوقاية من السرطان

ه ��ي الت�أ�سي� ��س ،وفيه ��ا يب ��د�أ النمو ال ��ذي يتعذر
اخلبيث ��ة عملية بطيئة ،وت�أخذ وقت ًا طوي ًال ،وتكون يف
ً
ثالث خطوات رئي�سة متتابعة ،حيث يلعب الغذاء دور ًا التحكم فيه ،فتلعب الأحما�ض الدهنية� ،أوميجا 3دورا
ن�صائح غذائية للتقليل من الإ�صابة بال�سرطان:
• تن ��اول الغ ��ذاء املتوازن املحت ��وي على جميع
مهم ًا يف �إعاقة منو الأورام:
كبري ًا ،حيث تعيق منو الأورام ،وذلك ب�إخراج الدهون
الأخرى �إىل خارج اخللية ،وهذه الزيوت موجودة يف العنا�صر بن�سب معتدلة.
• االبتعاد عن تناول الأطعمة امل�سببة لل�سرطان،
زيت الكتان والأ�سماك ،وملنتجات ال�صويا دور مانع يف
اخلطوة الأوىل:
كالأطعمة املعلبة الفا�سدة.
تكون التغريات يف احلام�ض النووي يف اخللية ،هذه املرحلة.
• عدم ا�ستعمال الزيت لقلي الأطعمة لعدة مرات،
وت�سم ��ى بخط ��وة اال�ستهالل ،ويف ه ��ذه املرحلة هناك
لأن ذلك ينتج عنه تكوين مواد م�سرطنة.
مواد ت�ساعد يف تعطيل تكوّن اجلذور احلرة ،مثل مادة
اخلطوة الأخرية املتقدمة:
• ممار�س ��ة الريا�ض ��ة وتن ��اول الغ ��ذاء املتوازن
(الاليكوبني) املوجودة يف الطماطم ،و(البوليفينول)
يب ��د�أ ظهور كتل ��ة اخلاليا ال�سرطاني ��ة التي تغزو
املوجودة يف ال�ش ��اي الأخ�ضر ،كذا فيتام�ي�ن (ج) و(�أ) اخلاليا ال�سليمة ،فاملواد الكيميائية التي ت�سمى كوابح املنا�سب للعمر.
املوج ��ودان يف عدد م ��ن الأغذية الأخ ��رى ،ومن املواد كوك� ��س ،2مث ��ل الزرفريات ��ول املوج ��ودة يف العن ��ب
• اختصاصية التغذية المتدربة
الغذائي ��ة الأخرى التي يعتقد �أن له ��ا دور ًا يف الوقاية :الأحم ��ر ،والكريكيوم�ي�ن املوج ��ودة يف الكرك ��م ،فهذه
امل ��ادة لها الق ��درة على تثبي ��ط �إنت ��اج الأورام اخلبيثة بمستشفى الملك فهد التخصصي
الثوم والربوكلي.
في الدمام
لعوام ��ل النم ��و التي ت�ساع ��د على بناء �شبك ��ة الأوعية
اخلطوة الثانية:
الدموية.

ومضة وقائية

الوقاية تقلل فرص
اإلصابة بالسرطان
ا�ستخدمت الوقاية يف معاجلة الأمرا�ض عرب التاريخ ،وللتقليل
من فر�ص تطور �سرطان الثدي اتبعي الن�صا ئح
 1ـ� �ـ جتنبي تن ��اول حب ��وب الهرمون ��ات ل�سن ��وات طويلة بغري
�إ�شراف طبي.
 2ــ احر�صي على القيام بفح�ص �أ�شعة املاموجرام �إذا كنت فوق
 40عام ًا� ،أو لديك تاريخ عائلي للإ�صابة ب�سرطان الثدي.
 3ـ� �ـ تفادي البدان ��ة ،وحافظي على وزن �صح ��ي ،خ�صو�ص ًا بعد
انقطاع الطمث ،فالبدانة تعد �أحد عوامل اخلطورة للإ�صابة ب�سرطان
الث ��دي ،وذل ��ك عن طري ��ق :مزاولة التماري ��ن بانتظ ��ام ،والإكثار من
تناول اخل�ضراوات والفواكه الغنية مب�ضادات الأك�سدة.
 4ـ� �ـ قلل ��ي قدر الإم ��كان م ��ن تن ��اول الده ��ون والكربوهيدرات،
وا�ستبدليها بالأطعمة الغنية بالألياف.

