
عـوامـــل الخطـــر التـي تزيــد مــن
خطر اإلصابة بسرطان الثـدي

2. التاريــخ العـائـلي
يزداد احتمال حدوث سرطان الثدي للمرأة التي 
األولـــــــى   الدرجــــة  مــن  اقاربـــها  أحــــد  أصيــب 
(أمهــا أو اختــها أو ابنتــها)  أو أصيب العديد من 
أفــــراد األســـرة من جــانب والـــــدتها أو والـــدها 

بسرطـــان الثــــدي أو المبيـــض.

1. التقدم في السن

تزيد  لمن  المرض  يحدث  ما  غالبًا 
أعمارهن عن 50 عامًا

تزداد نسبة اإلصابة بالمرض لمن 
تزيد أعمارهن عن 60 عامًا

سنة   35 عن  أعمارهن  تقل  من 
فإصابتهم تكون أقل شيوعا

50+

60+

35-

#تعزيز_الصحة_البحرين
#إطمئنان
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3. التاريخ الشخصي
عرضة  أكثر  الثدي  بسرطان  المصابات  النساء 
لإلصابة بسرطان الثدي مرة ثانية. بعض أمراض 
الثـدي غيــر السرطانــية (الحميـدة) ترتبــط بزيــادة 

خطـر اإلصابة بسرطان الثدي.

moh_bahrainwww.moh.gov.bh mohbahrainwww

5. أخــذ الهرمــونـات 
يمكن لبعض أنواع الهرمونات البديلة (التـي تشمــل 
كــًال من األستــروجــين والبروجســترون) التــي يتــم 
تنــاولها أثنــاء انقطــــاع الطـــمث أن تــزيـــد مــن خطـــر 
اإلصابة بسرطان الثدي عند تناولها ألكثر من خمـس 
أنــــواع حبــوب  أن بعـض  أيضًا  ُوجــد  كمــا  سنوات. 
منــع الحمــل تزيــد من خطر اإلصابة بسرطان الثدي.

#تعزيز_الصحة_البحرين
#إطمئنان

4. الـدورة الشهريــة
مـن عوامــل الخطــر لإلصابــة بســرطــان الثـــــدي

وكــذلك يـــزداد خطــــر حــــدوث السرطــــان لمـــــن 

بــــدء الدورة الشهـــريــة 
(قبـــــل 12 سنـــة)

توقف الدورة الشهرية
(بعــــــد 55 سنـــة)

ينجبـــن أول طفــــل بعـــد ســـن الثـــالثيـــن
أو لــــــم ينجـــــــــــبـن علــــــــــى األطـــــــــــالق 



6. الخمــول البدنـي

7. زيــادة الــــوزن أو السـمـنــــة
وخصوصا بعد انقطاع الطمـث

النساء غير النشيطات بدنًيا أكثر عرضة لإلصابة 
بسرطان الثدي.

النساء األكبر سًنا الالتي يعانين من زيادة الوزن 
أو السمنة أكثر عرضة لإلصابة بسرطان الثدي 
من النساء ذوات الوزن الطبيعي. كما أن النساء 
اللواتي يحتوي نظام غذائهن على نسبة عالية 
من الدهون أكثر عرضة لإلصابة بسرطان الثدي.  
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يمكـن خفـض خــطـر
اإلصابــة بسرطـان الثــدي عن طريـق

والغني  الدهون  منخفض  الصحي  الغذاء  تناول   •
بالخضروات والفواكه 

• المحــافـظـــــة علـــى وزن صـحـــــــــــي.
• الحــرص علــى ممـارسـة الرياضـة بصـورة منتظمــة.

• الحــرص علــى الرضــاعــة الطـبـيـعـيـــة.
• االمتنــاع عن التـدخين وعــن استنشاق دخــان الغـــير.
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المصادر
1-  جمـعــيـة البحـــريـــن لمـكـافــحــــة الســرطــــــان

2-  مركـــز مكافحــــة األمـــراض والوقــايـــة منـهــا 

3-  منظــمـــــــــة الصــــحــــــــــــــة الـعــــالمـيـــــــــــــــة

www.bahraincancer.com/wp-content/uploads/2017/11/Breast-Cancer.pdf

www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/risk_factors.html

www.who.int/topics/cancer/breastcancer/ar/index2.html


