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  المقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 لفحص الطبٌب إلى ذهبت عندما النهار ذلك حٌاتً، فً ٌوم أسوأ كان لعله

ال  نفسٌة حالة فً عٌادته من ألخرج بها، شعرت لتًا التؽٌرات بعض

حٌث راٌت كثره المصابٌن بمرض السرطان والحالة النفسٌه .علٌها أحسد

 رأسً، فً وتتضارب بً تعج األفكار وبدأت السٌبة التً تحل بالمرضلى

 والدواء، الداء ٌعانً السرطان فمرٌض هل جمٌع هإالء سؽادرون الحٌاة 

 وهو الداء، هذا أن إلى الفجٌعة،إضافة وهول المصٌبة ألم ٌعانون واألهل

 إمكانٌة و وخطورتها ضراوتها فً المختلفة األنواع مبات الحقٌقة فً

 .أكثر ال بالموت حكم أنه على الكثٌرٌن مخٌلة فً مفهوما ٌبقى جها،بلع

 لقد. حال إلى حال من هللا ٌؽٌر وانتباهتها عٌن طرفة بٌن فما مهبل ، ولكن 

 الكتب بعض الطبٌب أعطانً، النقٌض إلى تفكٌري مسار فً لتحو حدث

 .عنه المعلومات بعض ومعرفة لقراءتها المرض هذا عن اإلنجلٌزٌة باللؽة

 القراءة، فً تعمقت كلما وكنت. نفسً فً ٌدب األمل بدأ روٌدا وروٌدا

 هذا عن لدي كانت التً المسبقة فالفكرة ؛ إالوتفا قوة األمل زادنً

 هللا حماهم والذي المختصٌن ؼٌر الناس من الكثٌرٌن مثل ًمثل المرض،

 مردها الفكرة وهذه. أحد منه ٌنجو الو قاتل أنه هً أقاربهم، فً رإٌته من

 .الجهل األول المقام فً

 هذا نواع بعض من الشفاء ٌمكن أنه عرفت القراءة، بللخ من ولكن

 التً املالعو أهم من المرء معنوٌات أن كما، كبٌرة وبنسب المرض

 معنوٌاتً من فعبل   المرض هذا عن القراءة رفعت لقد. التعافً فً تساعد

 الخبٌث المرض كلمة استخدام مع أتكٌؾ وبدأت. نًتراود اإلٌجابٌة وبدأت

 وعلى ؤسمابها،ب  األشٌاء تسمٌة فً ؼضاضة أجد الو الكٌماوي والعالج

 .هللا بإذن دواء داء لكل بؤن دابما ٌقٌن
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 الداء بهذا ابٌنصللم المعلومات إتاحة أن من ٌقٌن على وأنا التجربة هذه

 للحٌاة نظرتهم وفً معه تعاملهم فً  جذري تحول تا حدث أن الممكن من

 عن المؽلوطة فالفكرة أٌضا؛ محبٌهم عند وكذلك العموم وجه على

 تالحا فً أنه هو وجدته ما ولكن مطلقا، منه الشفاء ٌمكن ال أنه السرطان

  وكرمه هللا فضل بعد  ٌعتمد وهذا. المرض هذا من جبلالع ٌمكن كثٌرة

 الجدٌد وضعه مع التكٌؾ على اإلنسان وقدرة مبكرا المرض اكتشاؾ على

 .تهرب أو خوؾ بدون واألصدقاء األقارب مع عنه والحدٌث

 وبحثت المرض، عن منشور شًء أي عن البحث أبدأ أن الطبٌعً من كان

 البسٌطة المراجع إلى تفتقر أنها وجدت سؾلؤل ولكن العربٌة المكتبة فً

 إما المتاحة فالمراجع أنواعه؛ بشتى المرض هذا عن تتحدث التً والسلسة

 واستٌعابها معها التعامل المتخصص ؼٌر على ٌصعب للؽاٌة متخصصة

 فً متبحر شخص إلى تحتاج العربٌة اللؽة ؼٌر بلؽة متاحة أو بسهولة،

 ٌحظى أن إنسان لكل بد ال أنه من ٌقٌن لىع وألننً. بها ما لٌفهم اللؽات

 واجبً من أن رأٌت فقد المرض، هذا عن العامة الثقافة من وافر بنصٌب

 المرض هذا مواجهة على بالعربٌة المتحدثٌن إخوانً مساعدة فً أسهم أن

 اإلنسان على وبسٌطة سهلة مصادر توفٌر مهمة عاتقً على وأخذت

 أن ٌستطٌع ثم ومن وأعراضه مرضال هذا مإشرات على لٌتعرؾ العادي

 لم إن وحتى. الفهم سوء ذلك فً بما عنه، الناتجة اآلثار مؽبة نفسه ٌقً

 ( وجل عز المولى من أرجوه ما وهو ) العضال المرض بهذا مصابا تكن

 إنقاذ فً سبب ٌجعلك أن الممكن من أعراضه وعلى علٌه التعرؾ فإن

 كل إلى المشروع هذا هديأ فإننً هنا ومن .المحك على حٌاته إنسان

 كذلك أقصد بل فقط، المرضى بالمصابٌن أقصدالو بالسرطان، مصاب

 فالكل وممرضٌهم؛ وأطباءهم ومجتمعهم وأصدقاءهم وأحبابهم ذوٌهم

 .نصٌب الداء هذا من ٌصٌبهم

انا ارٌد ان اوصل المعلومات الوافٌة الى جمٌع الناس المصابٌن وؼٌر 

 المصابٌن.

 شتى فً الستخدامها المعلومات عن ٌستؽنً ال وهو نساناإل خلق أن ومنذ 

 طرٌق عن المعلومات اإلنسان اكتسب وقد.  نشاطاته و حٌاته مجاالت
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 األخرى الوسابل و األحبلم و والتفكٌر التخٌل و االستماع و المشاهدة

 تطوٌر فً فاعبل عنصرا المعلومات هذه وكانت.  ذلك على المساعدة

 المختلفة المعرفة فروع فً اإلنجازات جمٌع فً و اإلنسانٌة الحضارة

 مختلؾ على الفنون و اإلنسانٌة العلوم و التطبٌقٌة و النظرٌة كالعلوم

 حالة ٌكونها البشرٌة المعرفة تتمٌز حٌث تخصصها مجاالت و أنواعها

 األخرى األمم دون أمة على تقتصر ال تطورها مسٌرة أن و مستمرة نماء

. 

 ٌشفً ما السلسلة كتٌبات وبقٌة الكتٌب هذا ارئق ٌجد أن أرجو وإننً

 تبعاته مع والتكٌؾ المرض تجاوز على وٌساعده الظمؤ وٌروي الؽلٌل

 .وتجاوزها الشدٌدة المحنة تلك عبور على تساعده التً التامة والمعرفة

 .مةبلوالس بالعافٌة الجمٌع على ٌمن أن القدٌر العلً هللا وأسؤل

 

 

 

 الصٌدالنٌة ؼدٌر 

 

  

 

 

 

 



8 
 

       نبذه عن هذا الكتٌب

 

 

ٌتناول هذا الكتٌب االورام التً تحدث فً الثدي  حٌث ٌصاب االالؾ من 

 الناس بسرطان الثدي

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والعالجوعوامل الخطر  واالعراض التشخٌص الكتٌب هذا ٌتناول

  الداعمة، والرعاٌة

 على ٌساعدك أن ٌمكن ثديال ألورام الطبٌة الرعاٌة عن المزٌد فمعرفة

 بك الخاصة الرعاٌة بشؤن خٌارات اتخاذ فً الفعالة المشاركة

 

 .الثدٌٌن خبلٌا فً ٌتشكل سرطان عن عبارة الثدي سرطان

 أنواع أكثر كونه حٌث من الجلد سرطان   بعد الثدي سرطان وٌؤتً

ا السرطانات  ٌصٌب قد. المتحدة الوالٌات فً النساء بٌن شٌوع 

ا أكثر إنه إال والنساء، الرجال من كبّل   الثدي سرطان  بٌن شٌوع 

 .النساء

 األبحاث وتموٌل الثدي بسرطان للتوعٌة الكبٌر الدعم ساعد وقد

م إحداث على  وزادت. وعبلجه الثدي سرطان تشخٌص فً تقدُّ

 عدد قل   كما الثدي، سرطان لمرضى الحٌاة قٌد على البقاء معدالت

 بشكل   ذلك   وٌرجع ظم،منت بشكل المرض بهذا المرتبطة الوفٌات

 طرٌقة واستخدام المبكر، الكشؾ مثل العوامل، من عدد إلى كبٌر  

 هذا لطبٌعة األفضل والفهم الفردٌة، الحالة تراعً جدٌدة عبلج

 .المرض
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 الثدي تركٌب 

 

 تركٌب عن القلٌل لك أشرح سوؾ ، سرطان الثدي  عن الحدٌث بدء قبل

 .الثدي

 و تركٌبه فً الثدي أن نجد لذلك، الحلٌب إنتاج وظٌفتها ؼدة هو الثدي إن

 .الوظٌفة هذه مع تماما متبلبم تكوٌنه و شكله

 المنتجة الؽدد) الفصٌصات: هً اإلناث لدى الثدي فً الربٌسٌة األجزاء

 ،(والحلمة الفصٌصات تربط التً الحلٌب قنوات) الناقلة القنوات ،(للحلٌب

 واألنسجة واألربطة الدهنٌة األنسجة من تتكون ًالت و الضامة واألنسجة

 واألوعٌة الدموٌة، واألوعٌة والفصٌصات، للقنوات المحٌطة العضلٌة

 .اللمفاوٌة

 هً داكنة دائرٌة منطقة ٌلٌها الحلمة من الثدي ٌتشكل الخارج من -

 .بالحلمة تحٌط التً الهالة

 قسم و الحلمة التقاط على الطفل ٌساعد اللٌن و المرن الثدي قوام ان 

 .فمه داخل عمٌقا لتتوضع الهالة من

 الطفل مساعدة على الحمل فترة فً خاصة الهالة لون اؼمقاق ٌساعد 

 على لٌحصل التقاطه دابما علٌه الذي الهام المكان لهذا رإٌته و

 .وجبته

 جرٌبات تسمى الهالة منطقة فً تتواجد صؽٌرة جرٌبات إلى اضافة 

 لدٌه تثٌر و الطفل لها تجذب رابحة تذا مفرزات تطلق، مونتؽمري

 .المص منعكس

  :من الثدي غدة تتركب الداخل من -

 من منها كل تتشكل عدٌدة بفصوص ٌمتلا  الذي، الؽدي النسٌج 

 من تتركب بالتالً التً و، العنب عناقٌد هٌبة على ؼدٌة مجموعات
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 الؽدد هذه من ٌخرج. الحلٌب داخلها ٌتركب التً الؽدٌة الخبلٌا

 هذه التلبث، الخارج إلى المتكون الحلٌب تحمل صؽٌرة ٌاتقن

 إلى تنتهً حتى أكبر قنٌات لتإلؾ النهر كروافد تتبلقى أن القنٌات

 ٌوجد ال أنه تذكري. الثدي حلمة عند الفتحات من بعدد الثدي خارج

 بل، الحلٌب من حاجته الطفل منها ٌستقً الحلمة خلؾ حلٌب بركة

 ستفٌدنا المعلومة هذه، بفتحات تنتهً حلٌببال مإقتا منتفخة قنٌات

 .الثدي التقاط عن سنتحدث عندما الحقا

 الدهنً النسٌج، الضام النسٌج من تتؤلؾ التً و، الثدي لحمة ،

 ما هو الدهنً النسٌج إن. األعصاب و اللمؾ، الدموٌة األوعٌة

 .ؼدد من ٌحتوٌه ما ولٌس، حجمه و قوامه للثدي ٌعطً

 ٌفتهووظ الثدي عن حقائق

 الجزء على ٌقع حٌث المتخصصة، األعضاء من الثدي ٌعتبر 

ا أكثر األنثوي الثدي وٌعتبر الصدري القفص من األمامً  من تطور 

 إنتاج وهً األساسٌة وظٌفته تحقٌق ٌستطٌع حتى الذكري، الثدي

 .للرضاعة الحلٌب

 البلوغ فترة خبلل وتتطور تنمو التً الثدي فً الؽدد من كثٌر ٌوجد 

 .وجوالنض

 جدا   مهمٌن والبروجستٌرون األستروجٌن مثل األنثوٌة الهرمونات 

 الحمل خبلل خصوصا   الثدي، على تحدث التً والتؽٌرات النمو فً

 .الشهرٌة والدورة

 الثدٌٌة الؽدد (Mammary gland )ًخبلل من تصب الثدي ف 

 حول ؼامقة دابرٌة طبقة ٌحٌطها التً الحلمة فً القنوات من كثٌر

 (areola) الهالة تسمى الحلمة
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 مقدمة عن سرطان الثدي  

 

 من. الثدي أنسجة فً ٌظهر السرطان أنواع من نوع هو  :الثدي سرطان

 سابل الجلد، تقشٌر الثدي، فً كتلة وظهور الثدي، شكل فً تؽٌر عبلماته

ا، مقلوبة حلمة الحلمة، من قادم  حالة فً. متقشرة أو حمراء بقع أو حدٌث 

 فً انتفاخ العظم، آالم:التالٌة العبلمات تظهر الجسم فً رضالم انتشار

 .الجلد فً اصفرار أو التنفس فً ضٌق اللٌمفٌة، الؽدد

 الجنس؛ نوع: الثدي بسرطان اإلصابة احتمالٌة من تزٌد التً العوامل

 وعدم السمنة الرجال، من الثدي بسرطان لئلصابة عرضة أكثر النساء

 فترة خبلل البدٌلة بالهرمونات العبلج ،الكحول شرب الرٌاضة، ممارسة

 إنجاب للفتاة، المبكر البلوغ مإٌن، إلشعاع التعرض الطمث، انقطاع

 التارٌخ.العمر فً والتقدم األطفال، إنجاب عدم أو متؤخر عمر فً األطفال

 من% ٓٔ-٘ فً عادة ٌظهر. األسرة وتارٌخ الثدي، لسرطان السابق

. ذلك فً بما األم أو األب من سواء الجٌن فً تؽٌر الوراثٌة الحاالت

 ،BRCA1( لبنٌة بصٌلة أو ؼره) الحلٌب وقنوات الحلٌب ؼدد تتضمن

BRCA2  .اللبنٌة القناة بطانة من الخبلٌا فً الثدي سرطان ٌتطور ما عادة 

 عن الناشبة السرطانات ُتعرؾ. باللبن القنوات تزود التً والفصوص

 من النامٌة السرطانات ُتعرؾ بٌنما ة،الؽازٌ القنوات سرطان باسم القنوات

 من أكثر هناك ذلك، إلى باإلضافة. مفصصة سرطانات بؤنها الفصوص

ا 8ٔ  مثل السرطان، أنواع بعض. الثدي سرطان أنواع من آخر نوع 

 تؤكٌد ٌتم. الخباثة محتمل ورم من تتطور الؽازٌة، مفصص سرطان

 بمجرد. لمعنًا الورم من خزعة أخذ طرٌق عن الثدي سرطان تشخٌص

 كان إذا ما لتحدٌد االختبارات من مزٌد إجراء ٌتم التشخٌص، إجراء

 المرجح من التً العبلجات هً وما الثدي بعد ما إلى انتشر قد السرطان

 بعدة تختلؾ المصاب الشخص على الثدي سرطان آثار .فعالة تكون أن

 .صابالم وعمر الجسم، فً انتشاره درجة السرطان، نوع: منها عوامل
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                                        االعراض  

 

 :ٌلً ما وأعراضه الثدي سرطان عبلمات تتضمن قد

 أنسجة ضمن كتلة وجود هً الثدي لسرطان ظاهرة عبلمة أول 

 من% 8ٓ فً ُتكت شؾ. له الطبٌعً النسٌج عن تختلؾ الثدي

 كتشاؾاال ٌكون الكتلة هذه بوجود المرأة تشعر عندما الحاالت

    الماموؼرام جهاز طرٌق عن للسرطان المبكر

 ا  اإلبط منطقة فً اللٌمفٌة العقد انتفاخ تشٌر أن ٌمكن  إلى أٌض 

 .الثدي سرطان

 كبر الطبٌعً، للنسٌج نسبة الثدي نسٌج فً معٌنة منطقة قساوة زٌادة 

 أو الحلمة موقع أو شكل فً تؽٌر اآلخر، عن ثدي حجم صؽر أو

 أو مجعد إلى الثدي جلد فً تؽٌر للداخل، وبةمسح الحلمة تصبح

  علٌها، أو الحلمة حول جلدي طفح ظهور المظهر، منقر

 الحلمة، من سابل خروج 

 اإلبط، منطقة فً أو الثدي من جزء فً متواصل بؤلم الشعور 

 الترقوة حول أو اإلبط منطقة تحت تورم ظهور . 

 الشخص كان إذا ما دلتحدٌ الثدي فً بؤلم الشعور على االعتماد ٌمكن ال

 مشكبلت لوجود مهما   مإشرا   ٌكون قد ولكن ال، أم الثدي بسرطان مصاب

 .الثدي فً أخرى صحٌة

 صلبة، كتلة) لٌفً ؼدي ورم البداٌة فً ٌظهر النادرة الحاالت بعض فً

. لٌفٌا   ظهارٌا   ورما   الحقٌقة فً ٌكون أن ٌمكن ،(سرطانٌة ؼٌر متنقلة

 بالثدي، الخاصة( ضام نسٌج) الستروما فً لٌفًال الظهاري الورم ٌتكون

 اللٌفً الظهاري الورم ٌصنؾ ال. ضامة وأنسجة ؼدد على وٌحتوي

 كـورم المجهر تحت مظهرها على اعتمادا   تصنؾ وإنما المعتادة بالطرٌقة

 سرطان ٌعدّ  أحٌانا ،(. والخبٌث الحمٌد بٌن حالة) بٌنً أو خبٌث أو حمٌد،
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 ؼٌر الجسم من أخرى أجزاء إلى ٌنتشر أنه بمعنى نقٌلٌا ؛ مرضا   الثدي

 .األصلً مكانه

 إلٌه، انتقل الذي المكان باختبلؾ تختلؾ المنتقل الثدي سرطان أعراض

 سرطان النتقال الشابعة المواقع من  والدماغ الربتٌن الكبد، العظم، ٌعد

 الثدي، سرطان مإشرات من أحٌانا   تعدّ  المبررة ؼٌر الوزن خسارة. الثدي

 الممكن من والٌرقان، القشعرٌرة أو الحرارة درجة ارتفاع إلى باإلضافة

 أو النقٌلً الثدي سرطان مظاهر من المفاصل أو العظام ألم ٌكون أن

 .أخرى عصبٌة أعراض

 الوراثً الثدي سرطان

ر  الثدي سرطان من المبة فً ٓٔ إلى ٘ من ٌقرب ما ارتباط األطباء ٌُقدِّ

 .العابلة أجٌال عبر تنتقل التً الوراثٌة بالطفرات

د ا ُحدِّ  احتمالٌة من ت زٌد أن ٌُمكن التً المتوارثة الطفرات جٌنات من عدد 

 الثدي لسرطان ٔ الجٌن هً الجٌنات هذه أشهر. الثدي بسرطان اإلصابة

(BRCA1 )الثدي لسرطان ٕ والجٌن (BRCA2)، من كبلهما ٌ زٌد حٌث 

 .مباٌضوال الثدي سرطان من بكل   اإلصابة خطر

 أخرى أنواع أو الثدي بسرطان لئلصابة قوي تارٌخ عابلتك   لدى كان إذا

 تحدٌد فً للمساعدة دم اختبار بإجراء طبٌبك   ٌوصً فقد السرطان، من

دة الطفرات  عبر تنتقل التً األخرى الجٌنات أو BRCA الجٌن فً المحد 

 .العابلة

ر  أن ٌُمكنه جٌنات استشاري إلى اإلحالة الطبٌب من تطلب أن فً ف كِّ

ا الجٌنات استشاري بإمكان. الصحً عابلتك   تارٌخ ٌستعرض  مناقشة أٌض 

 القرار اتخاذ فً لٌساعدك   وحدوده؛ ومخاطره الجٌنً االختبار فوابد

 .المشترك
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 عوامل الخطر 

 

 أكثر المرأة ٌجعل عامل أي هو الثدي بسرطان اإلصابة خطورة عامل

 عوامل من أكثر أو عامل وجود ولكن. الثدي بسرطان لئلصابة عرضة

 ُتصابٌن سوؾ أنك بالضرورة ٌعنً ال الثدي بسرطان اإلصابة خطر

 أي لدٌهن لٌس الثدي بسرطان المصابات النساء من العدٌد. الثدي بسرطان

 .نساء   كونهن سوى معروفة خطورة عوامل

 :ٌلً ما الثدي بسرطان اإلصابة احتمالٌة بزٌادة المرتبطة العوامل تشمل

 

   بسرطان لئلصابة الرجال من عرضة أكثر النساء. أنثى كونك 

 .الثدي

 م  التقدم مع الثدي بسرطان إصابتك   احتمالٌة تزٌد. السن فً التقدُّ

 .بالعمر

 السرطان ُوجد إذا. الثدي بمشاكل لئلصابة مرضً سجل وجود 

 تنسج فرط أو( LCIS) الثدي خزعة فً الموضعً الفصٌصً

 .الثدي بسرطان لئلصابة أكبر احتمالٌة فلدٌك للثدي، البلنمطً

 مصابة   كنت   إذا. الثدي بسرطان لئلصابة مرضً سجل وجود 

 لئلصابة مرتفعة احتمالٌة فلدٌك   الثدٌٌن، أحدى فً الثدي بسرطان

 .األخر الثدي فً بالسرطان

 أو أمك ُشخصت إذا. الثدي بسرطان لئلصابة عابلً تارٌخ وجود 

ا الثدي، بسرطان ابنتك أو أختك  تزداد مبكرة، سن فً خصوص 

 األشخاص ؼالبٌة فإن ذلك، ومع. الثدي بسرطان إصابتك احتمالٌة

 .للمرض عابلً تارٌخ لدٌهم لٌس الثدي بسرطان المصابٌن

 ٌمكن. بالسرطان اإلصابة احتمالٌة من تزٌد التً الموروثة الجٌنات 

 اإلصابة احتمالٌة من تزٌد التً الجٌنٌة الطفرات بعض تنتقل أن

 األكثر الجٌنٌة الطفرات. األطفال إلى اآلباء من الثدي بسرطان
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 BRCA1 هً الثدي بسرطان االصابة احتمالٌة من تزٌد التً شهرة

 احتمالٌة من كبٌر بشكل الجٌنات هذه تزٌد أن ٌمكن. BRCA2 و

 تجعل ال لكنها السرطان، أنواع من وؼٌره الثدي بسرطان اإلصابة

ا السرطان  .ٌّ احتم أمر 

 ا تلقٌت   قد كنت إذا. لئلشعاع التعرض ٌّ ا عبلج   الصدر على إشعاع

 الثدي بسرطان إصابتك احتمالٌة فإن الشباب، أو الطفولة مرحلة فً

 .تزداد

 منة  بسرطان اإلصابة احتمالٌة البدانة أو الزابد الوزن ٌرفع. السِّ

 .الثدي

 الشهرٌة ةالدور بداٌة. مبكر سن فً لدٌك الشهرٌة الدورة تبدأ أن 

 .الثدي بسرطان اإلصابة احتمالٌة من ٌزٌد عشرة الثانٌة قبل

 انقطاع بدأت إذا. متقدمة سن فً الشهرٌة الدورة انقطاع ٌبدأ أن 

 .الثدي بسرطان لئلصابة عرضة أكثر فؤنت   أكبر، سن فً الطمث

 األول طفلهن ٌلدن البلبً النساء. متؤخرة سن فً األول طفلك إنجاب 

 بسرطان لئلصابة أكبر احتمالٌة لدٌهن ٌكون قد ثٌنالثبل سن بعد

 .الثدي

 عرضة أكثر الحمل لهن ٌسبق لم البلتً النساء. الحمل لك   ٌسبق لم 

 .أكثر أو مرة حملن البلتً النساء من الثدي بسرطان لئلصابة

 ٌتناولن البلتً النساء. الٌؤس سن بعد الهرمونً العبلج استخدام 

 اإلستروجٌن بٌن تجمع ًالت الهرمونً العبلج أدوٌة

 لدٌهن الطمث انقطاع وأعراض عبلمات لعبلج والبروجستٌرون

 اإلصابة احتمالٌة تنخفض. الثدي بسرطان لئلصابة أكبر احتمالٌة

 .األدوٌة هذه تناول عن النساء تتوقؾ عندما الثدي بسرطان

 بسرطان اإلصابة احتمالٌة الكحولٌات تناول ٌزٌد. الكحولٌات تناُول 

 .الثدي
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 التشخٌص

 

 الثدي سرطان تشخٌص *

 ما الثدي سرطان لتشخٌص الُمستخدمة واإلجراءات االختبارات تتضمن

 :ٌلً

 

 اللمفاوٌة والعقد الثدٌٌن كبل المعالج طبٌبك   سٌفحص. الثدي فحص 

 أخرى أمور أي أو تكّتبلت أي وجود لتحري وٌتحسس اإلبط، أسفل

 .طبٌعٌة ؼٌر

 تصوٌر هو الشعاعً الثدي تصوٌر. للثدي الشعاعً التصوٌر 

ا الشعاعً الثدي تصوٌر ٌُستخدم. للثدي السٌنٌة باألشعة  لفحص كثٌر 

 فً طبٌعٌة ؼٌر أمور وجود اكتشاؾ حالة فً. الثدي سرطان

 المعالج طبٌبك   ٌوصٌك   فربما الشعاعً، الثدي بتصوٌر الفحص

 لؤلمور التقٌٌمات من لمزٌد للثدي تشخٌصً شعاعً تصوٌر بإجراء

 .طبٌعٌة ؼٌر

 فوق الموجات تستخدم. الثدي على الصوتٌة فوق بالموجات األشعة 

 عمٌق ا موجودة لب ن ى صور إلصدار الصوتٌة الموجات الصوتٌة

 إذا ما لتحدٌد الصوتٌة فوق الموجات استخدام ٌمكن. الجسم داخل

 ممتلا تكٌس أو صلبة كتلة عن عبارة الجدٌد الثدي انتفاخ كان

 .بالسابل

 هً الخزعة(. خزعة) لبلختبار الثدي خبلٌا من عٌنة استخراج 

 إجراء أثناء. الثدي سرطان لتشخٌص الوحٌدة القطعٌة الطرٌقة

ا طبٌبك ٌستخدم الخزعة،  باألشعة موجه ا مخصوصة بإبرة جهاز 

 األنسجة من مجموعة الستخراج آخر تصوٌر اختبار أي أو السٌنٌة

 ترك ٌتم األحٌان، من كثٌر فً. إصابتها فً المشتبه المنطقة من
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 تحدٌد ٌمكن بحٌث صدرك داخل الموقع فً صؽٌرة معدنٌة عبلمة

 .المستقبلٌة التصوٌر اختبارات فً بسهولة المنطقة

 

 إذا ما الخبراء ٌحدد حٌث لتحلٌلها المعمل إلى الخزعة عٌنات إرسال ٌتم

ا ٌتم كما. ال أم سرطانٌة الخبلٌا كانت  نوع لتحدٌد الخزعة عٌنة تحلٌل أٌض 

 السرطان،( درجة) خطورة ومدى الثدي، سرطان فً الموجودة الخبلٌا

 أو هرمونٌة مستقببلت على تحتوي السرطانٌة الخبلٌا كانت إذا وما

 .العبلجٌة خٌاراتك على تإثر أن ٌمكنها أخرى مستقببلت

 المؽناطٌسً بالرنٌن الثدي تصوٌر (MRI .)التصوٌر جهاز ٌستخدم 

 من صور نشاءإل ورادٌوٌة مؽناطٌسٌة موجات المؽناطٌسً بالرنٌن

 بالرنٌن الثدي تصوٌر قبل صبؽٌة حقنة إعطاإك ٌتم. الثدي داخل

 التصوٌر، اختبارات من األخرى األنواع عكس وعلى. المؽناطٌسً

 .الصور إلنشاء اإلشعاع المؽناطٌسً بالرنٌن التصوٌر ٌستخدم ال

 الثدي سرطان مرحلة تحدٌد *

 تحدٌد على ٌعمل فإنه الثدي، بسرطان إصابتك   طبٌبك ٌشخص أن بمجرد

 تحدٌد فً السرطان مرحلة تساعدك  . بالسرطان اإلصابة( مرحلة) مدى

 .لك   األفضل العبلجٌة والخٌارات المرض سٌر توقعات

 تخضعٌن حتى لدٌك   السرطان مرحلة عن كاملة معلومات تتوفر ال قد

 .الثدي سرطان لجراحة

 نسرطا مرحلة لتحدٌد الُمستخدمة واإلجراءات االختبارات تتضمن قد

 :ٌلً ما الثدي

 

 كاملة دم صورة مثل الدم، اختبارات 

 السرطان عبلمات عن للبحث اآلخر للثدي شعاعً تصوٌر 

 المؽناطٌسً بالرنٌن الثدي تصوٌر 
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 العظام فحص 

 المحوسب المقطعً التصوٌر فحص (CT) 

 البوزٌترونً باإلصدار المقطعً التصوٌر (PET) 

 ٌحدد. واإلجراءات االختبارات هذه إجراء إلى السٌدات جمٌع تحتج لن

ا الخاصة لظروفك وفق ا المبلبمة االختبارات المعالج طبٌبك  فً واضع 

 .منها تعانٌن قد جدٌدة أعراض وجود االعتبار

 

 تشٌر حٌث الرابعة، المرحلة إلى ٓ من الثدي سرطان مراحل تتراوح

 الناقلة القنوات فً انحصاره أو الؽزوي ؼٌر السرطان إلى ٓ المرحلة

ا وتسمى الثدي، سرطان من الرابعة المرحلة تشٌر. لللبن  سرطان أٌض 

 .بالجسم أخرى أماكن إلى السرطان انتشار إلى النقٌلً، الثدي

 

 الوقاٌة

 

 إصابة لخطر المعرضات نساءلل بالنسبة الثدي سرطان مخاطر من الحد

 متوسط

 اإلصابة خطر من الحد فً الٌومٌة حٌاتك فً تؽٌٌرات إدخال ٌسهم قد

 :أن حاول. الثدي بسرطان

 

 ًعن طبٌبك مع تناقشً. الثدي سرطان فحص عن طبٌبك اسؤل 

 الثدي فحوص مثل الثدي، سرطان واختبارات فحوص بدأ موعد

 .للثدي اإلشعاعً والتصوٌر السرٌرٌة
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 العمل خبلل ومن. الفحص ومخاطر فوابد حول طبٌبك مع دثًتح 

ا،  الثدي سرطان فحص إستراتٌجٌات أنسب تقررا أن ٌمكنكما مع 

 .لك  

   قد. بهما للوعً الذاتً الفحص خبلل من ثدٌٌك   على الكشؾ ٌمكنك 

 خبلل األحٌان بعض فً بتفقدها أثدابهن على الكشؾ النساء تختار

 مثل تؽٌٌر، أي هناك كان وإذا. بهما للوعً للثدي الذاتً الفحص

 فتحدثً الثدي، فً الطبٌعٌة ؼٌر العبلمات من ؼٌرها أو كتل ظهور

ا الطبٌب مع  .فور 

 ًك قد ولكن الثدي، سرطان من ٌقً ال قد بالثدي الوع  فً ٌساعد 

 تحدٌد وفً أفضل بشكل لثدٌٌك تحدث التً الطبٌعٌة التؽٌرات فهم

 .ادٌةالع ؼٌر األعراض أو العبلمات

 ح دي. لذلك حاجة هناك كانت إذا معتدلة، بصورة الكحول اشرب 

 الٌوم، فً واحد مشروب من ألقل تشربٌنها التً الكحولٌات كمٌة من

 .الكحول ُشرب فً رؼبت   إذا

 التمارٌن ممارسة إلى اسعً. األسبوع أٌام معظم الرٌاضة مارس 

 أٌام معظم فً األقل على الٌوم فً دقٌقة ٖٓ لمدة الرٌاضٌة

 فاسؤلً األخٌرة، اآلونة فً الرٌاضة تمارسً لم وإذا. األسبوع

 .ببطء وابدبً الرٌاضة ممارسة إمكانٌة عن طبٌبك

 فقد. الطمث انقطاع بعد ما مرحلة فً بالهرمونات العبلج من ح دي 

 بسرطان اإلصابة خطر من بالهرمونات العبلج بٌن الجمع ٌزٌد

 .بالهرمونات العبلج مخاطرو مزاٌا حول طبٌبك مع تحدثً. الثدي

 ًا عبلمات النساء بعض تعان  انقطاع فترة خبلل مزعجة وأعراض 

 اإلصابة خطر زٌادة تكون قد النساء، لهإالء وبالنسبة الطمث،

 الطمث انقطاع عبلمات تخفٌؾ أجل من مقبولة الثدي بسرطان

 .وأعراضه

 جرعة أقل استخدمً الثدي، بسرطان اإلصابة خطر من وللحد 

 .زمنٌة مدة ألقصر بالهرمونات العبلج من ةممكن
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 ن ك كان إذا. صحً وزن على حافظ ا، وز   ٌ  للمحافظة فلتسعً صح

 عن طبٌبك فاسؤلً وزنك، إلنقاص بحاجة كنت   وإذا. وزنك على

 السعرات عدد من قللً. ذلك لتحقٌق الصحٌة اإلستراتٌجٌات

ا تتناولٌنها التً الحرارٌة  ٌ ودي ٌوم  التمارٌن ةممارس من ببطء وز 

 .الرٌاضٌة

 ا اختر ا نظام   ٌ ا ؼذاب  ٌ  لدى الثدي بسرطان اإلصابة تقل قد. صح

 وتستكمله الؽذابً المتوسط األبٌض البحر نظام ٌتبعن البلتً النساء

 نظام ٌركز. المكسرات من ومزٌج الخالص البكر الزٌتون بزٌت

 القابمة األطعمة على أكبر بشكل الؽذابً المتوسط األبٌض البحر

 الكاملة والحبوب والخضراوات الفواكه مثل النباتات، على

 البحر نظام ٌتبعون الذٌن األشخاص ٌفضل. والمكسرات والبقولٌات

 زٌت مثل الصحٌة، الدهون اختٌار الؽذابً المتوسط األبٌض

 .الحمراء اللحوم على واألسماك الزبدة، على الزٌتون

 

 

  العالج
 

د  الذي الثدي سرطان لنوع وْفق ا الثدي سرطان عبلج خٌارات الطبٌب ٌُحدِّ

، اسة السرطان خبلٌا كانت إذا وما وحجمه، ودرجته ومرحلته لدٌك   حس 

ٌُراعً. الهرمونات تجاه ا الطبٌب و  وتفضٌبلتك   العامة صحتك   أٌض 

 .الشخصٌة

 كذلك منهن العدٌد وٌتلق ى الثدي، سرطان لجراحة السٌدات معظم تخضع

 العبلج أو الكٌمٌابٌة المعالجة مثل الجراحة؛ بعد إضافٌة عبلجات  

ا ٌُمكن. اإلشعاعٌة المعالجة أو الهرمونً  الكٌمٌابٌة المعالجة استخدام أٌض 

دة حاالت فً الجراحة قبل  .محد 
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 باالرتباك تشعرٌن وربما العبلجٌة، الخٌارات من العدٌد الثدي لسرطان

ذ. عبلجك   ٌخصُّ  فٌما معق دة قرارات اتخاذ لصعوبة ٌُإخ   االعتبار فً و

 أورام عٌادة أو مركز فً الثدي أورام اختصاصً من ثان   رأي اْلت ماس

ث ً. الثدي ا واجه تْ  أخرى سٌدة إلى تحد  ا قرار   .مشابه 

 الثدي سرطان جراحة *

 :الثدي سرطان لعبلج المستخدمة اإلجراءات تتضمن

 

 الورم، استبصال خبلل(. الورم استبصال) الثدي سرطان إزالة 

 االستبصال أو المحافظة الثدي جراحة باسم إلٌه ٌُشار قد والذي

ا الورم الجراح ٌزٌل الواسع، الموضعً  األنسجة من طفٌف ا وجزء 

 .بالورم المحٌطة السلٌمة

 األورام إلزالة الورم استبصال لجراحة بالخضوع ٌُوصى قد 

 للعبلج أكبر بؤورام المصابٌن األشخاص بعض ٌخضع قد. الصؽٌرة

 التامة اإلزالة وتحقٌق الورم، حجم لتقلٌص الجراحة قبل الكٌمٌابً

 .الورم استبصال عملٌة إجراء طرٌق عن

 الثدي استبصال جراحة إن(. الثدي استبصال) بؤكمله الثدي إزالة 

 استبصال إجراءات معظم ُتزٌل. كله الثدي نسٌج إلزالة عملٌة هً

 واألنسجة والقنوات، الفُصٌصات، وهً الثدي، أنسجة جمٌع الثدي

 استبصال إجراء) والهالة الحلمة ذلك فً بما الجلد، وبعض الدهنٌة،

 (.الكلً أو البسٌط الثدي

 ا األحدث الجراحٌة التقنٌات تكون قد  لتحسٌن محددة حاالت فً خٌار 

 الجلد على االستبقاء مع الثدي استبصال عملٌات إن. الثدي مظهر

 .متزاٌد نحو على الثدي لسرطان عةشاب عملٌات والحلمة

 (. الخافرة العقدة خزعة) اللمفاوٌة العقد من محدود عدد إزالة

 أوال   تتلقى التً اللمفاوٌة، العقد إزالة دور معك   الجراح سٌناقش

 انتشر قد السرطان كان ما إذا لتحدٌد الورم، من اللمفاوي التصرٌؾ

 .ال أم اللمفاوٌة العقد إلى
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 احتمالٌة تكون اللمفاوٌة، العقد تلك فً سرطان على ٌُعثر لم وإذا 

 ضعٌفة المتبقٌة اللمفاوٌة العقد من أي فً سرطان على العثور

 .األخرى العقد إزالة ٌلزم ال وعندبذ  

 اإلبطٌة اللمفاوٌة العقد استبصال) اللمفاوٌة العقد من العدٌد إزالة 

 اللمفاوٌة العقد من المزٌد إزالة دور الجراح معك   سٌناقش(. بالتسلٌخ

 .الخافرة اللمفاوٌة العقد فً سرطان على العثور تم إذا اإلبط فً

 بسرطان المصابات النساء بعض تختار قد. الثدٌٌن كبل استبصال 

( السلٌم) اآلخر الثدي استبصال ٌتم أن الثدٌٌن أحد فً الثدي

 خطر نسبة كانت إذا( اآلخر للجانب الوقابً الثدي استبصال)

 أو وراثً بسبب اآلخر الثدي فً لدٌهن ترتفع بالسرطان اإلصابة

 .قوي عابلً تارٌخ

ا ٌُصبن ال النساء معظم  أصبن قد كن إذا الثدٌٌن أحد فً الثدي بسرطان أبد 

 بسرطان اإلصابة خطر طبٌبك   مع ناقشً. اآلخر الثدي فً بسرطان

 .ومخاطره اإلجراء هذا فوابد إلى باإلضافة الثدي،

. تختارٌنها التً اإلجراءات على الثدي سرطان جراحة مضاعفات تعتمد

 بعدوى واإلصابة والنزؾ األلم مخاطر على الثدي سرطان جراحة تنطوي

 (.اللمفٌة الوذمة) الذراع وتورم

 خٌارات ك   الجراح مع ناقشً. الجراحة بعد الثدي بناء إعادة تختارٌن قد

 .وتفضٌبلت ك  

 تشمل وقد. الثدي سرطان جراحة قبل التجمٌل جراح استشارة فً فكري

 أو بالسٌلٌكون) الثدي زراعة طرٌق عن البناء إعادة لك   المتاحة الخٌارات

 هذه تنفٌذ وٌمكن. جسمك   من أنسجة باستخدام البناء إعادة أو( الماء

 .الحق وقت فً أو الثدي استبصال خبلل اإلجراءات

 اإلشعاعً العالج *

ا اإلشعاعً العبلج ٌستخدم ا قوٌة حزم   السٌنٌة األشعة مثل الطاقة، من جد 

 اإلشعاعً العبلج ٌتم ما وعادة  . السرطانٌة الخبلٌا لقتل والبروتونات،
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ا ٌوجه كبٌر جهاز باستخدام  اإلشعاع) الجسم نحو الطاقة من حزم 

ا اإلشعاع إجراء ٌمكن ولكن(. الخارجً  مشعة مادة وضع طرٌق عن أٌض 

 (.الكثٌبة المعالجة) الجسم داخل

 فً الثدي سرطان ورم استبصال بعد عادة   الخارجً اإلشعاع ٌُستخدم

ا األطباء ٌوصً وقد. المبكرة مراحله  لجدار اإلشعاعً بالعبلج أٌض 

ا الثدي سرطان كان إذا الثدي استبصال بعد الصدر  كان إذا أو كبٌر 

 للعبلج الجانبٌة اآلثار وتشمل .اللمفاوٌة العقد إلى انتشر قد السرطان

 موضع فً الحروق ٌُشبه الذي األحمر الجلدي والطفح التعب اإلشعاعً

ا الثدي أنسجة تظهر قد. اإلشعاع توجٌه  فً. صبلبة أكثر أو متورمة أٌض 

 أو بالقلب ضرر   إلحاق مثل خطورة، أكثر مشاكل تحدث قد نادرة، حاالت

 وذلك عبلجها تم التً المنطقة فً ثانٌة مرة السرطانات ظهور أو الربتٌن،

ا نادرة حاالت فً  .جد 

 

 الكٌمٌائً العالج *

 تواجه كنت إذا. السرطان خبلٌا لٌدمر األدوٌة الكٌمٌابً العبلج ٌستخدم

ا ا خطر   أخرى أجزاء فً انتشاره أو السرطان مرض لمعاودة كبٌر 

 اإلصابة تكرار فرصة لتقلٌل الكٌمٌابً بالعبلج طبٌبك ٌوصً فقد بجسمك،

ٌُعرؾ. السرطان بمرض  .المساعد الكٌمٌابً بالعبلج و

ا  بؤورام المصابات السٌدات فً الجراحة قبل الكٌمٌابً العبلج ٌتم أحٌان 

 إزالته ٌجعل الذي الحجم إلى الورم حجم تقلٌل هو الهدؾ. ثديبال أكبر

 .الجراحة بواسطة أسهل

ا الكٌمٌابً العبلج استخدام ٌتم  انتشر بسرطان المصابات النساء مع أٌض 

 الكٌمٌابً العبلج باستخدام ٌوصى ربما. بالجسم أخرى أماكن فً بالفعل

 .ٌسببها التً األعراض وتقلٌل السرطان على السٌطرة لمحاولة

. تتناولها التً العقاقٌر على الكٌمٌابً للعبلج الجانبٌة التؤثٌرات تتوقؾ

 والقًء، والؽثٌان، الشعر، سقوط الشابعة الجانبٌة التؤثٌرات وتتضمن
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 التؤثٌرات تتضمن قد. عدوى حدوث خطر وزٌادة باإلرهاق والشعور

 ،(لئلٌاس سابق ا كان إذا) والعقم المبكر، الطمث انقطاع النادرة الجانبٌة

ا األعصاب، وتلؾ والكلى، بالقلب ضرر وحدوث  إصابة ٌحدث ما ونادر 

 .الدم خبلٌا بسرطان

 الهرمونً العالج *

ا  ٌُْطل ق أن األنسب من ٌكون ربما — الهرمونً العبلج ٌُستخدم ما ؼالب 

 الحساسة الثدي سرطان أنواع لعبلج — الهرمون بحجب العبلج علٌه

 مستقبل نوع من بسرطانات السرطانات هذه إلى األطباء ٌُشٌر. للهرمونات

 .اإلٌجابً( PR) البروجستٌرون مستقبل ونوع اإلٌجابً( ER) اإلستروجٌن

ْدء ٌُمكن  بعد أو قبل األخرى العبلجات أو الهرمونً العبلج فً الب 

 انتشر إذا. بالسرطان اإلصابة عودة فرص من ٌحد مما الجراحة؛

 على وٌساعد انتشاره من الهرمونً العبلج ٌُق لِّص فقد بالفعل، السرطان

 .علٌه السٌطرة

 :ٌلً ما الهرمونً العبلج فً المستخدمة العبلج طرق وتتضم ن

 

 السرطانٌة بالخبلٌا الهرمونات اتصال تعوق التً األدوٌة 

 (اإلستروجٌن لمستقببلت االنتقابٌة الموضحات)

 انقطاع بعد اإلستروجٌن لهرمون الجسم تصنٌع توقؾ التً األدوٌة 

ْمث  (األروماتاز مثبطات) الط 

 فً الهرمونات إنتاج لوقؾ أدوٌة تناُول أو لجراحة الخضوع 

 المبٌضٌن

د للعبلج وفق ا الهرمونً للعبلج الجانبٌة اآلثار تختلؾ ، المحد   ولكن لحالتك 

ب ات تشمل أن ٌُمكن  وتتضم ن. المهبل وجفاؾ لٌلً وتعّرق الحرارة، ه 

ضالتع خطر الخطٌرة الجانبٌة اآلثار  والجلطات العظام ضعؾ إلى رُّ

 .الدموٌة
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 وجهةالم العقاقٌر *

 وتشمل. السرطانٌة الخبلٌا داخل محددة تشوهات الموجهة العبلجات تهاجم

 :ٌلً ما الثدي سرطان لعبلج الموجهة األدوٌة

 

 ترازتوزوماب (Herceptin .)كمٌات تنتج الثدي سرطانات بعض 

 البشرة نمو لعامل ٕ المستقب ل علٌه ٌطلق الذي البروتٌن من مفرطة

 أن على الثدي فً السرطانٌة الخبلٌا ٌساعد مما ؛(HER2) البشري

 من الكثٌر ٌنتج الثدي سرطان كان إذا. الحٌاة قٌد على وتظل تنمو

 البروتٌن هذا منع على ترازتوزوماب ٌساعد فقد ،HER2 مستقبل

 الصداع الجانبٌة آثاره تشمل وقد. السرطانٌة الخبلٌا وموت

 .القلب ومشاكل واإلسهال

 بٌرتوزوماب (Perjeta .)مستقبل بٌرتوزوماب ٌستهدؾ HER2، 

 النقٌلً الثدي سرطان عبلج فً استخدامه على الموافقة تمت وقد

 المزٌج هذا وٌقتصر. الكٌمٌابً والعبلج ترازتوزوماب مع باالقتران

 دوابٌة عبلجات بعد ٌتلقٌن لم البلتً النساء على العبلجات من

 للبٌرتوزوماب الجانبٌة اآلثار تشمل قد. السرطان لعبلج أخرى

 .القلب فً ومشاكل الشعر وفقدان اإلسهال

 ترازتوزوماب آدو (Kadcyla .)بٌن الدواء هذا ٌجمع 

 الدواء ٌدخل عندما. للخبلٌا القاتلة العقاقٌر وأحد ترازتوزوماب

 الخبلٌا على العثور فً ترازتوزوماب ٌساعد الجسم، إلى المركب

 القاتل العقار ٌُطلق ثم. HER2 مستقبل إلى ٌنجذب ألنه السرطانٌة

ا ترازتوزوماب آدو ٌكون قد. السرطانٌة الخبلٌا فً للخبلٌا  خٌار 

 بالفعل جربوا الذٌن النقٌلً الثدي بسرطان المصابات للنساء

 .الكٌمٌابً والعبلج ترازتوزوماب

 الباتٌنٌب (Tykerb .)مستقبل الباتٌنٌب ٌستهدؾ HER2، تمت وقد 

. النقٌلً أو المتطور الثدي سرطان جعبل فً استخدامه على الموافقة

 أو الكٌمٌابً العبلج مع باالقتران الباتٌنٌب عقار استخدام ٌمكن
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 فً وألم اإلسهال، المحتملة الجانبٌة آثاره وتشمل. الهرمونً العبلج

 .القلب فً ومشاكل والؽثٌان، والقدمٌن، الٌدٌن

 بالبوسٌكلٌب (Ibrance .)مع باالقتران بالبوسٌكلٌب عقار ٌستخدم 

 من متقدمة بحاالت المصابات النساء فً األروماتاز مثبطات

 تشمل وقد. الهرمونٌة للمستقببلت اإلٌجابً النوع من الثدي سرطان

 .والؽثٌان والتعب باألمراض اإلصابة خطر زٌادة الجانبٌة آثاره

 إٌفٌرولٌموس (Afinitor .)ا إٌفٌرولٌموس ٌستهدؾ ا ٌلعب مسار   دور 

ٌُستخدم. السرطانٌة الخبلٌا نمو فً  فً إكسٌمٌستان مع باالقتران و

 الجانبٌة آثاره تشمل وقد. المتطور الثدي بسرطان المصابات النساء

 الجلدي والطفح باألمراض اإلصابة خطر وزٌادة الفم تقرحات

 .الربة فً ومشاكل

 المناعً العالج *

 قد. السرطان لمحاربة مناعتك جهاز استخدام على المناعٌة المعال جة تعتمد

؛ األمراض مكافحة عن المسإول المناعً جهازك   ٌُهاج م ال  السرطان 

ً بروتٌنات السرطانٌة الخبلٌا إنتاج بسبب . المناعً الجهاز خبلٌا ُتعم 

 .العملٌة تلك مع التداُخل خبلل من المناعٌة المعال جة تعمل

ا الجذعٌة بالخبلٌا العبلج ٌكون قد  الثبلثً الثدي سرطان لدٌك   كان إذا خٌار 

ا السلبً؛  مستقب بلت على تحتوي ال السرطانٌة الخبلٌا أن ٌعنً مم 

 لسرطان. ٕ الهٌرسبتٌن مستقب بلت أو البروؼستٌرون أو لئلستروجٌن

ع الثبلثً، السلبً الثدي  لعبلج الكٌمٌابً والعبلج المناعً العبلج بٌن ٌُجم 

 .الجسم من أخرى أجزاء فً ٌنتشر الذي المتقدم السرطان

 

 (التلطٌفٌة) الداعمة الرعاٌة *

 توفٌر على تركز التً المتخصصة الطبٌة الرعاٌة هً التلطٌفٌة الرعاٌة

 الرعاٌة أخصابٌو ٌعمل. خطٌر لمرض األخرى واألعراض األلم تخفٌؾ
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 من إضافً مستوى لتقدٌم اآلخرٌن وأطبابك عابلتك ومع معك التلطٌفٌة

 عند التلطٌفٌة الرعاٌة استخدام ٌمكن. المستمرة رعاٌتك لتکملة الدعم

 أو الكٌمٌابً العبلج أو الجراحة مثل أخرى، عنٌفة لعبلجات الخضوع

 .اإلشعاعً العبلج

 

ا التلطٌفٌة الرعاٌة استخدام ٌتم عندما  العبلجات جمٌع مع جنب إلى جنب 

 بتحسن بالسرطان المصابون األشخاص ٌشعر قد األخرى، المناسبة

 .أطول لفترة وٌعٌشون

 

 وؼٌرهم والممرضٌن األطباء من فرٌق قبل من التلطٌفٌة الرعاٌة توفٌر ٌتم

ا المدربٌن المهنٌٌن من ا تدرٌب   إلى التلطٌفٌة الرعاٌة فرق وتهدؾ. خاص 

 هذا ٌُقدم. وأسرهم بالسرطان المصابٌن لؤلشخاص الحٌاة نوعٌة حسٌنت

ا الرعاٌة من النوع  من ؼٌرها أو الشافٌة المعالجة مع جنب إلى جنب 

 تتلقاها قد التً العبلجات

 البدٌل الطب *

 تساعدك قد ولكن. الثدي سرطان لعبلج بدٌلة طبٌة عبلجات إٌجاد ٌتم لم

 عند للعبلج الجانبٌة اآلثار مع التكٌؾ فً والبدٌل التكمٌلً الطب عبلجات

 .طبٌبك ٌقدمها التً الرعاٌة مع دمجها

 

ا الثدي سرطان من الناجٌن من العدٌد ٌعانً  أن ٌمكن الذي العبلج أثناء تعب 

 والبدٌل التكمٌلً الطب عبلجات بٌن الجمع عند. وبعده لسنوات ٌستمر

 .التعب تخفٌؾ فً ذلك ٌساعد فقد طبٌبك، ٌقدمها التً والرعاٌة

 

 :ٌلً ما بشان طبٌبك مع تحدث
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 التعب حالة لعبلج البدٌل بالطب العبلج *

 طبٌبك، موافقة على حصلت إذا. الخفٌفة الرٌاضٌة التمارٌن ممارسة -

ا مرات بضع الخفٌفة التمارٌن بممارسة ابدأ  ٌ  المزٌد وأضؾ أسبوع

 والتاي والٌوجا والسباحة رٌاضة ممارسة فً فكر. ذلك أردت إذا

 .تشً

 تتعرض التً اإلجهاد حاالت على السٌطرة حاول. التوتر فً التحكم -

 استرخاء مثل اإلجهاد، تقلٌل طرق جرب. الٌومٌة حٌاتك فً لها

 .والعابلة األصدقاء مع الوقت وقضاء والتخٌل العضبلت

 أو مشاعرك كتابة لك ٌتٌح نشاط عن ابحث. مشاعرك عن التعبٌر -

 أو دعم مجموعة فً المشاركة أو مجلة فً الكتابة مثل عنها، التعبٌر

 .استشاري مع التحدث

 لخطر المعرضات للنساء بالنسبة الثدي سرطان مخاطر من الحد* 

 مرتفع إصابة

 ارتفاع من وتؤكد أخرى، وعوامل لدٌك   العابلً التارٌخ بتقٌٌم طبٌبك قام إذا

، الثدي بسرطان اإلصابة خطر  ما الخطر تقلٌل خٌارات تشمل فعندبذ   لدٌك 

 :ٌلً

 هرمون وقؾ أدوٌة تساعد قد(. الكٌمٌابٌة الوقاٌة) الوقابٌة األدوٌة

 وتشمل. الثدي بسرطان اإلصابة خطر من التقلٌل على اإلستروجٌن

 . Evista إٌفٌستا) ورالوكسٌفٌن تاموكسٌفٌن الخٌارات

 مرتفع ابةإص لخطر المعرضات النساء تختار قد. الوقابٌة الجراحة

ا السلٌمة أثدابهن استبصال الثدي بسرطان  ٌ  الثدي استبصال عملٌة) جراح

ا تخترن وقد(. الوقابٌة  استبصال عملٌة) السلٌمٌن المبٌضٌن إزالة أٌض 

 وسرطان الثدي سرطان من بكل اإلصابة خطر من للحد( الوقابٌة المبٌض

 .المبٌض
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 النفسٌة الجوانب

 والعبلج، واألعراض، السرطان، مرض لتشخٌص العاطفً التؤثٌر

 المستشفٌات معظم وترتبط. كبٌرة تكون أن ٌمكن الصلة ذات والقضاٌا

 المرضى لمساعدة بٌبة توفر التً السرطان لدعم مجموعات مع الكبٌرة

. السرطان مرض من الناجٌن قصص فً والنظر المرض مع التعامل على

 عوامل. الطرٌقة بنفس المرض تجربة الثدي سرطان مرضى كل ٌعٌش ال

 التعاٌش فً المرٌض طرٌقة على كبٌر تؤثٌر لها ٌكون أن ٌمكن السن مثل

 عندما الطمث انقطاع قبل ما مرحلة فً النساء. الثدي سرطان تشخٌص مع

 ان ٌجب االستروجٌن هرمون لمستقببلت اإلٌجابً الثدي بسرطان ٌصبن

 العبلج انظمة نم العدٌد عن الناجم المبكر الطمث انقطاع مشاكل ٌواجهن

 تستخدم التً تلك وخاصة الثدي، سرطان لعبلج المستخدمة الكٌمٌابً

 صؽٌرة دراسة أشارت أخرى، ناحٌة من. المبٌض وظٌفة إبطال هرمونات

 أن جورجٌا جامعة فً العامة الصحة كلٌة فً باحثون أجراها 1ٕٓٓ عام

 مرض نم الناجٌن ونفسٌة أداء تعزٌز فً أكبر اهتمام إلى حاجة هناك

 طبٌة مضاعفات لدٌهم ٌكون ال عندما حتى متقدم، سن ذوي السرطان

 سرطان من الناجٌات أن الدراسة وجدت. بالسرطان صلة ذات واضحة

 حٌاتهم نوعٌة فً التناقضات من متعددة مإشرات أظهرن سنا األكبر الثدي

 المقارن المجموعة من اجتماعٌة نفسة صحة وأقل ، بالصحة الصلة ذات

 المجموعة من أكثر القلق أو االكتباب أعراض الناجون ٌسجل مل.بها

 النفسٌة للصحة اإلٌجابٌة القٌاسات فً أقل سجلوا أنهم إال ، بها المقارن

 ان بما. التعب من متضررة وأٌام اكتبابا أكثر مزاج وسجلوا االجتماعٌة،

 بارتفاع عاما ٓ٘ من أكثر النساء لدى الثدي بسرطان اإلصابة احتمالٌة

 الثدي سرطان أصبح أٌضا، بارتفاع الحٌاة قٌد على البقاء معدالت وأن

 فً والتوسع البحوث من مزٌد تتطلب التً الشٌخوخة مشاكل من مشكلة

 لفبات خصٌصا مصممة تكون بحٌث المتخصصة السرطان دعم خدمات

 .محددة عمرٌة
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 الحمل فتره خالل السرطان حدوث

 معدل بنفس تكون الحمل فترة خبلل تحدث التً الثدي سرطانات إن

 الثدي سرطان ٌصبح ثم. الحوامل ؼٌر النساء لدى الثدي سرطانات حدوث

 ذلك بعد ولكن الحمل، تلً التً سنوات ٓٔ أو ٘ ال بعد شٌوعا أكثر

 بـ السرطانات هذه وتعرؾ. السكان من للعامة نسبة شٌوعا أقل ٌصبح

 زٌادة ذلك فً بما تابجن أسوأ لدٌه وٌكون" الوالدة مابعد الثدي سرطان"

 معدالت وزٌادة الجسم من أخرى أماكن فً المرض انتشار احتمالٌة

 وجٌزة فترة بعد أو أثناء السرطانات من أخرى أنواع ظهور إن. الوفٌات

 .مماثلة سن فً النساء لدى ظهورها معدل بنفس تكون الحمل من

 أي أن إلى ذلك وٌرجع صعبا، حامل امرأة فً ما سرطان تشخٌص ٌعدّ 

 لذلك، ونتٌجة. الحمل من طبٌعً انزعاج تكون أن عادة ٌفترض أعراض

 من كثٌر فً ما حد إلى متؤخرة مرحلة فً السرطان اكتشاؾ عادة ٌتم

 بالرنٌن التصوٌر مثل التصوٌر، إجراءات بعض تعدّ . الحوامل النساء

 وجهاز الصوتٌة، فوق الموجات المقطعٌة، األشعة المؽناطٌسً،

 للجنٌن حماٌة درع وجود مع( السٌنٌة باألشعة الثدي تصوٌر) الماموؼرام

 باإلصدار المقطعً التصوٌر مثل اآلخر، البعض أما الحمل؛ أثناء آمنة

 . الحمل أثناء آمن ٌعد فبل البوزٌترونً

 اإلشعاع تجنب ٌتم ذلك، مع. الحوامل ؼٌر للنساء نفسه هوعموما العبلج

 الجنٌن تصل أن المقدر اإلشعاع ٌةكم كانت إذا خاصة الحمل، فترة خبلل

 كل أو بعض تؤجٌل ٌتم الحاالت، بعض وفً. وحدة ٓٓٔ تتجاوز

 من متؤخر وقت فً السرطان تشخٌص كان إذا الوالدة بعد حتى العبلجات

 إجراء السرطان بعبلج البدء لتسرٌع مبكر وقت فً الوالدة تعدّ . الحمل

 العبلجات بعض ولكن مل،الح أثناء عام بشكل آمنة الجراحة تعدّ . شابع

 الثبلثة األشهر خبلل الكٌمٌابً العبلج أدوٌة بعض خاصة األخرى،

 الحمل فقدان أو للجنٌن الخلقٌة التشوهات حدوث خطر من ٌزٌد األولى،

 القٌام ٌُفضل ال(. الرحم داخل الجنٌن وموت التلقابً اإلجهاض)

 الممكن من. األم شفاء احتمالٌة من ٌُحسن ال أٌضا االختٌاري، باإلجهاض
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 من ٌقلل ألنه طفلها إرضاع على األم قدرة على اإلشعاعً العبلج ٌإثر أن

. الثدي بـالتهاب اإلصابة خطر من وٌزٌد الحلٌب إنتاج على الثدي قدرة

 تمر األدوٌة من العدٌد الوالدة، بعد كٌمٌابً عبلج إعطاء بدء عند أٌضا،

 ٌتعلق ما وفً. بالطفل تضر أن الممكن من والتً للطفل، الثدي حلٌب عبر

 ٌكون ما ؼالبا  الثدي، سرطان من الناجٌات للنساء المستقبل فً بالحمل

 مازالوا منهن كثٌر لكن،. بسببه لهن المرض رجوع من خوؾ هناك

 وتحقٌق والسعادة الطبٌعٌة الحٌاة تمثل كعناصر واألمومة للحمل ٌنظرون

 .الحٌاة

 الهرمونات

 وسابل استخدام ٌنبؽً الثدي، سرطان نم الناجٌات الحمل فً منع -

 على تعتمد أسالٌب. األول الخط كخٌارات الهرمونٌة ؼٌر الحمل منع

 وجٌسترون مٌدروكسٌبر مستودع جهاز مثل البروجستٌرون

 حبوب أو البروجستٌرون على المحتوي اللولب اسٌتٌت،

 عودة احتمالٌة لزٌادة محتملة لكن ضعٌفة أدلة لدٌهم البروجستٌرون،

 هذا تفوق اإلٌجابٌة اآلثار كانت إذا استخدامهم ٌمكن ولكن السرطان

 .المحتمل الخطر

 

 الثدي، سرطان من الناجٌات الطمث فً النقطاع البدٌلة الهرمونات -

 مثل هرمونٌة، ؼٌر الخٌارات أولى تكون أن المستحسن من

 االنتقابٌة االستروجٌن هرمون مستقببلت معد الت أو الباٌفوسفونٌت

. المحلٌة لؤلعراض المهبلً االستروجٌن وهرمون العظام، شةلهشا

 سرطان بعد البدٌلة بالهرمونات العبلج أن الدراسات بعض الحظت

 بعد ضروري بالهرمونات العبلج كان إذا. مطمبنة تكون الثدي

 أو فقط االستروجٌن بهرمون العبلج الثدي، سرطان من الشفاء

 معبؤ الرحم داخل جهاز ضعلو باإلضافة االستروجٌن بهرمون عبلج

 برنامج إعطاء من أمانا أكثر خٌارات تكون قد بالبروجسترون

 .مشترك عبلجً
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 االنواع

 

 الغزوي الفصٌصً السرطان (1

 

 عامة نظرة* 

 فً ٌبدأ الثدي سرطان من نوع هو التوؼل طفٌؾ الفصً السرطان

 .للثدي( فصوص) اللبنٌة الؽدد

رة السرطانٌة ٌاالخبل أن التوؼل طفٌؾ السرطان ٌعنً  خارج متكسِّ

ٌُحتمل فٌه بدأت الذي الفص  ومناطق اللمفٌة الُعق د إلى تنتشر أن و

 .الجسم من أخرى

. الثدي سرطان من صؽٌرة نسبة التوؼل طفٌؾ الفص سرطان ٌشكل

 القنوي السرطان) الثدي قنوات فً الثدي سرطان من األشهر النوع ٌبدأ

 (.التوؼل طفٌؾ

 األعراض *

 عبلمات األولٌة، مراحله فً التوؼلً، الفُصٌصً السرطان ببٌس ال قد

ا  استمرار مع التوؼلً الفُصٌصً السرطان ٌسبِّب قد ولكن. وأعراض 

 :اآلتً نموه

 الثدي من جزء فً سمٌكة منطقة. 

 م أو االمتبلء من جدٌدة منطقة  الثدي فً التورُّ

 ا ٌُّر   .ماكةالس أو التنقٌر مثل الثدي، جلد مظهر أو ملمس فً تؽ

 الظهور حدٌثة المقلوبة الحلمة 

 أنواع بٌن من احتماال   األقل هو التوؼلً الفُصٌصً السرطان 

دة أو ُصلبة ُكتلة ٌُسبِّب ألن األخرى الثدي سرطانات  .ُمحد 



ٖٖ 
 

 الطبٌب؟ تزور متى* 

د ا حدِّ . قلقك تثٌر أعراض أو عبلمات لدٌك   كان إذا الطبٌب، مع موعد 

 الثدي تصوٌر إلى بحاجة كنت إذا ما وتحدٌد فحص بإجراء الطبٌب سٌقوم

 التصوٌر أو(" الماموؼرام) الشعاعٌة الثدي صورة" السٌنٌة باألشعة

 .للثدي( األلتراساوند) الصوتٌة فوق بالموجات

 للمساعدة الثدي سرطان عن الكشؾ اختبارات بدء موعد عن طبٌبك اسؤل

 أو عبلمات أي ظهور وقبل مبكر وقت فً السرطان عن الكشؾ فً

 وعمل البدنً الفحص الروتٌنً الفحص اختبارات تشمل قد. أعراض

 (.الماموؼرام) الشعاعٌة الثدي صورة

 العدٌد لكن بهم، الخاصة الفحص توصٌات فً المختلفة المنظمات تختلؾ

 بسرطان اإلصابة خطر متوسط لدٌهن البلتً النساء على ٌشٌرون منهم

 فً( الماموؼرام) الشعاعٌة الثدي ةصور تصوٌر بدء فً بالتفكٌر الثدي

 .العمر من األربعٌنٌات

 من تزٌد أخرى عوامل أو الثدي سرطان من عابلً تارٌخ لدٌك كان إذا

 صورة فحص فً بالبدء طبٌبك ٌوصً فقد الثدي، بسرطان اإلصابة خطر

 .مبكرة سن فً أخرى اختبارات أي أو( الماموؼرام) الشعاعٌة الثدي

 األسباب* 

 .واضح ؼٌر الؽزوي الفصٌقً سرطان ٌسبب ما

 الخبلٌا تتطور عندما ٌبدأ الؽزوي الفصٌصً السرطان أن األطباء ٌعرؾ

 حمضها فً طفرات إلى أكثر أو الثدي من للحلٌب المنتجة الؽدد إحدى فً

 ٌإدي مما الخبلٌا، بنمو التحكم فً القدرة عدم إلى الطفرات تإدي. النووي

 أن ٌمكن السرطان، نوع شراسة حسب. سرعةب ونموها الخبلٌا انقسام إلى

 .الجسم من أخرى أجزاء إلى السرطانٌة الخبلٌا تنتشر

 طرٌق عن الثدي أنسجة ؼزو إلى الفصٌصً السرطان خبلٌا تمٌل

 مظهر ٌكون قد. ثابتة وحدة تشكٌل من بدال   واضحة بطرٌقه االنتشار
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 إلى أكثر تمٌلو بها، المحٌطة الثدي أنسجه عن مختلف ا المصابة المنطقة

 .واضحة كتلة تكوٌن المحتمل ؼٌر من لكن واالمتبلء، السماكه

 الخطر عوامل* 

 الفُصٌصً بالسرطان إصابتك احتمالٌة من تزٌد قد التً العوامل من

 :الؽزوي

 

   عن الثدي بسرطان النساء إصابة احتمالٌة ترتفع. أنثى كونك 

ا هو ٌصٌبهم أن ٌمكن أنه إال الرجال،  .أٌض 

 بالعمر التقدم مع الثدي بسرطان إصابتك   احتمالٌة تزٌد. السن كبار .

ا  أكبر الؽزوي الفُصٌصً بالسرطان المصابات النساء تكون ما ؼالب 

ا  .الثدي سرطان أنواع ببقٌة المصابات النساء من عمر 

 بالسرطان إصابتك احتمالٌة تزٌد. الموضعً الفُصٌصً السرطان 

 الفُصٌصً بالسرطان إصابتك حالة فً الؽازي الفُصٌصً

. الثدي فصٌصات فً الشاذة للخبلٌا نمو وهو — الموضعً

د ال الموضعً الفُصٌصً السرطان ا ٌُع   لكنه ذاته، حد فً سرطان 

 أنواع من نوع بؤي للؽصابة مرتفعة احتمالٌة وجود على دلٌل

 .الثدي سرطان

 الهرمونات استخدام أظهر. الٌؤس سن بعد الهرمونً العبلج استخدام 

 الٌؤس لسن التالٌة الفترة فً والبروجسترون األستروجٌن األنثوٌة

 .الؽزوي الفُصٌصً بالسرطان اإلصابة احتمالٌة من ٌزٌد أنه

 ا المتوارثة السرطان متبلزمات  ٌّ  بمتبلزمة المصابات النساء. جٌن

ث المعدي السرطان ُتسم ى نادرة جٌنٌة  احتمالٌة تزٌد المتوار 

 .الؽزوي الفُصٌصً والسرطان المعدي طانالسر من بكل إصابتهم

 الوراثٌة الجٌنات لبعض الحامبلت النساء إصابة احتمالٌة تزٌد 

 .والمبٌض الثدي بسرطان
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 الوقاٌة* 

 ًالطمث النقطاع الهرمونً العبلج ومخاطر فوابد طبٌبك مع ناقش .

 .الثدي بسرطان اإلصابة خطر من الهرمونً العبلج ٌزٌد قد

 ًانقطاع أثناء مزعجة وأعراض عبلمات من النساء بعض تعان 

 بسرطان اإلصابة لخطر التعرض ٌتقبلن قد لهن، وبالنسبة الطمث،

 .واألعراض العبلمات تلك تخفٌؾ سبٌل فً الثدي

 جرعات أقل استخدمً الثدي، بسرطان اإلصابة خطورة من للتقلٌل 

 .الوقت من ممكنة فترة وألقصر الهرمونً العبلج من ممكنة

 تشرب أن اخترت إذا. تتناوله كنت إذا باعتدال، كحولال تناول 

 هذا ٌعنً األصحاء، للبالؽٌن بالنسبة. باعتدال فتناولٌها الكحولٌات،

 جمٌع من للنساء بالنسبة الٌوم فً واحد مشروب إلى ٌصل ما

ا، ٘ٙ من سّن ا األكبر والرجال األعمار  فً مشروبٌن إلى وتصل عام 

ا ٘ٙ بٌن أعمارهم تتراوح الذٌن للرجال الٌوم  .أقل أو عام 

 ًدقٌقة ٖٓ تخصٌص حاولً. األسبوع أٌام معظم الرٌاضة مارس 

 لم إن. األسبوع أٌام معظم الرٌاضٌة التمرٌنات لممارسة األقل على

ا، نشطة تكونً  ممارسة كانت إذا ما حول طبٌبك فاستشٌري مإخر 

ا الرٌاضة ا أمر   .بالتدرٌج ابدبً ثم مناسب 

  ْالصحً، الوزن هو الحالً وزنك كان إذا. صحً نوز على حاف ظ 

 .علٌه الحفاظ فحاولً

 ُرق بشؤن طبٌبك فاستشٌري وزنك، إنقاص إلى بحاجة كنت   إن  الطُّ

 التً الحرارٌة السعرات عدد من قللً. الوزن إلنقاص الصحٌة

 تإدٌنها التً الرٌاضٌة التمارٌن كم زٌادة مع ٌوم كل تتناولٌنها

 فً اثنٌن أو رطل نحو - بالتدرٌج الوزن قاصإن حاولً. بالتدرٌج

 .األسبوع

 هناك كانت أو الثدي بسرطان لئلصابة عابلً تارٌخ هناك كان إذا 

 مزود مع األمر فناقشً الثدي، بسرطان إلصابتك متزاٌدة خطورة

 .بك الخاص الصحٌة الرعاٌة
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 (LCIS) الموضعً الفصٌصً السرطان (2

 عامة نظرة* 

دٌ ضٌة حالة الموضعً الفصٌصً السرطان ع   فٌها تتشكل شابعة ؼٌر مر 

دُّ  ال. الثدي فً( الفصٌصات) الحلٌب ؼدد فً شاذة خبلٌا  السرطان ٌُع 

ا الموضعً الفصٌصً  بالسرطان اإلصابة تشخٌص ٌشٌر ولكن. سرطان 

 .الثدي بسرطان اإلصابة خطر زٌادة إلى الموضعً الفصٌصً

 الشعاعٌة الثدي صورة فً عادة   الموضعً الفصٌصً السرطان ٌظهر ال

ا الحالة ُتكت ش ؾ(. الماموؼرام)  التً الثدي خزعة إلجراء كنتٌجة ؼالب 

ى  الشعاعٌة الثدي صورة أو الثدي تكتُّل فً االشتباه مثل آخر لسبب ُتجر 

 المصابة السٌدات إصابة خطر ٌزداد .الطبٌعٌة ؼٌر( الماموؼرام)

. الثدٌٌن أحد فً ازيالؽ الثدي بسرطان الموضعً الفصٌصً بالسرطان

تْ  إذا ص   فقد الموضعً، الفصٌصً بالسرطان إصابة أنها على حالتك ُشخِّ

 التفكٌر منك ٌطلب وقد الث دي، سرطان فحوصات بإجراء طبٌبك ٌنصحك

 .الؽازي الثدي بسرطان اإلصابة خطر لتقلٌل طبٌة عبلجات تناول فً

 

 األعراض* 

 

 ٌ كتشؾ. أعراض أي عًالموض الفصٌصً السرطان ٌُسبب ال عادة  

ا الحالة األطباء  كتل مثل آخر، لسبب ٌُجرونها التً الثدي خزعة نتٌجة ؼالب 

 . للثدي اإلشعاعً التصوٌر عبر شاذة منطقة وجود أو فٌها المشتبه الثدي
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 الطبٌب تزور متى* 

ا حددي ٌ بك مع موعد  ا الحظت   إذا طب ك، فً تؽٌٌر   كتلة، وجود مثل صدر 

 أو الجلد، تحت سمٌكة منطقة أو عادٌة ؼٌر أو الجلد من عدةمتج منطقة أو

 .الحلمة من إفرازات نزول

نبؽً الذي الموعد عن طبٌب ك اسؤلً ا فٌه ُتجري أن ٌ   الثدي لسرطان فحص 

 المجموعات أؼلب ُتوصً. فٌه تكراره علٌك   ٌنبؽً التً المرات عدد وعن

ا الثدي لسرطان روتٌنً فحص إجراء فً بالبدء . الرابع العقد من بدء 

ك ما بشؤن طبٌبك مع تحدثً  .ٌبلبم 

 األسباب* 

ا لٌس  فً الفص سرطان ٌبدأ. الموقع فً الفص سرطان ٌسبِّب ما واضح 

 فً( الفصٌص) للحلٌب المنت جة الؽدة فً الخبلٌا تتطور عندما الموقع

. طبٌعً ؼٌر بشكل الخبلٌا ظهور تسبب التً الوراثٌة الطفرات من الثدي

 أو القرٌبة الثدي أنسجة إلى تمتد وال الفصٌص فً الشاذة الخبلٌا تبقى

ؾ إذا .تؽزوها  ال فهذا الثدي، خزعة فً الموقع فً الفص سرطان عن ُكش 

ا لدٌك أن ٌعنً  من ٌزٌد الموقع فً الفص سرطان وجود لكن. سرطان 

 بسرطان لئلصابة ُعرضة أكثر وٌجعلك   الثدي بسرطان اإلصابة خطر

 .يالؽزو الثدي

 بسرطان المصابات النساء لدى الثدي بسرطان اإلصابة خطر أن ٌُعتقد

 امرأة ٓٓٔ لكل أخرى، بعبارة. بالمابة ٕٓ نحو ٌبلػ الموقع فً الفص

 بسرطان امرأة ٕٓ تشخٌص سٌتم الموقع، فً الفص بسرطان مصابة

 خطر نسبة أن وٌعتقد. الثدي بسرطان تشخٌصهن ٌتم لن امرأة 8ٓو الثدي

 أخرى، بعبارة%. ٕٔ هً عام بشكل النساء لدى الثدي بسرطان اإلصابة

ص السكان، عدد إجمالً من امرأة ٓٓٔ كل من ٌُشخ   بسرطان منهن ٕٔ س

. عدٌدة عوامل   على الثدي بسرطان لئلصابة الفردي الخطر ٌعتمد .الثدي

 بشكل الثدي بسرطان إصابتك حول المخاطر لف هم طبٌب ك إلى تحدث ً

 .أفضل
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 االلتهابً لثديا سرطان (3

 

 عامة نظرة* 

 ٌتطور الذي الثدي سرطان من نادر نوع هو االلتهابً الثدي سرطان ٌعتبر

 ٌحدث .وضعفه وتورمه المصاب الثدي احمرار ٌسبب مما بسرعة،

 فً اللمفاوٌة األوعٌة السرطانٌة الخبلٌا تسد عندما االلتهابً الثدي سرطان

 ٌتسم مظهر فً الثدي ٌبدو أن فً ٌتسبب مما الثدي، ٌؽطً الذي الجلد

 .واالحمرار بالتورم

ا االلتهابً الثدي سرطان وٌعتبر ا سرطان  ا متطور   ٌ  ٌعنً وهذا — موضع

 اللمفاوٌة العقد إلى وربما القرٌبة األنسجة إلى نشؤته نقطة من انتشر قد أنه

 تصٌب عدوى مع االلتهابً الثدي سرطان بٌن الخلط بسهولة ٌمكن .القرٌبة

ا أكثر سبب ٌعتبر والذي الثدي،  اطلبً. وتورمه الثدي الحمرار شٌوع 

ا الطبٌة العناٌة  .لدٌك   الثدي جلد على تطرأ تؽٌرات الحظت   إذا فور 

 األعراض* 

 :ٌلً ما االلتهابً الثدي سرطان وأعراض عبلمات تتضمن قد

 أسابٌع عدة مدار على الثدي، شكل فً سرٌع تؽٌر 

 واضح بشكل تضخمه وأ ثقله أو الثدٌٌن أحد سماكة 

 ،الوردي أو األرجوانً أو األحمر باللون الثدي ٌصبح حٌثُ  التلّون 

 الكدمة ٌشبه بمظهر أو

 المعتادة الحرارة عن المصاب الثدي حرارة ارتفاع 

 البرتقالة قشرة ٌشبه المصاب، الثدي بجلد نتوء أو ترصع ظهور 

 باأللم الشعور 

 أسفلها أو ترقوةال أعلى اإلبط، فً اللمفاوٌة العقد تضخم 
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 الداخل إلى انزوابها أو الحلمة تسطح 

 سرطان أنواع مع ٌحدث كما كتبل   عادة   ٌكّون ال االلتهابً الثدي سرطان

 .األخرى الثدي

 الطبٌب تزور متى* 

ا حدد  .قلقك تستدعً أعراض أو عبلمات أي الحظت إذا طبٌبك مع موعد 

ا أكثر أخرى حاالت ثمة  الخاصة تلك تشبه وأعراض عبلمات لها شٌوع 

 التهاب) عدواه أو الصدر إصابة تتسبب قد. االلتهابً الثدي بسرطان

 .وألم وتوّرم، احمرار، فً( الثدي

 الثدي، وعدوى االلتهابً الثدي سرطان بٌن خلطٌ  ٌحدث أن السهل من

ا األكثر  . كبٌر حد إلى شٌوع 

 أو أسبوع مدة ةالحٌوٌ بالمضادات أوال   العبلج ٌتم أن والشابع المعقول فمن

 الختبارات حاجة فبل الحٌوٌة، للمضادات أعراضك استجابت فإذا. أكثر

 أسباب االعتبار فً طبٌبك ٌؤخذ فقد االحمرار، ٌتحسن لم إذا أما. إضافٌة

 .االلتهابً الثدي سرطان مثل أعراضك، وراء خطورة أكثر

 واألعراض العبلمات استمرت ولكن الثدي عدوى من عبلجك تم إذا

 ثدي تصوٌر بإجراء الطبٌب ٌوصً قد. بطبٌبك فاتصلً علٌك، بادٌةال

 وتعد. علٌك البادٌة واألعراض العبلمات لتقٌٌم ؼٌره اختبار أو شعاعً

 بسرطان إصابة إلى ترجع أعراضك كانت إذا ما لتحدٌد الوحٌدة الطرٌقة

 .لفحصها نسٌج عٌنة إلزالة خزعة إجراء هً االلتهابً الثدي

 

 األسباب* 

 .واضحة ؼٌر االلتهابً الثدي بسرطان اإلصابة بابأس
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 فً طبٌعٌة ؼٌر بخلٌة ٌبدأ االلتهابً الثدي سرطان أن األطباء ٌعرؾ

 ؼٌر للخبلٌا النووي الحمض داخل الطفرات تخبر. الثدي قنوات إحدى

ا واالنقسام بالنمو الخبلٌا الطبٌعٌة  الطبٌعٌة ؼٌر الخبلٌا تتسرب. سرٌع 

 فً االنسداد ٌسبب. الثدي جلد فً اللمفاوٌة ألوعٌةا وتسد المتراكمة

 تقلٌدٌة عبلمة — واحمراره وتورمه الجلد التهاب اللمفاوٌة األوعٌة

 .االلتهابً الثدي لسرطان

 

 الخطر عوامل* 

 ما االلتهابً الثدي بسرطان اإلصابة خطر من تزٌد التً العوامل تتضمن

 :ٌلً

 

 باإلصابة لتشخٌصهن رضةع األكثر هن السٌدات. امرأة تكونً أن 

ا الرجال ٌصاب قد ولكن الرجال، من االلتهابً الثدي بسرطان  أٌض 

 .االلتهابً الثدي بسرطان

 عرضة األكثر هن السوداء البشرة ذوات السٌدات. السوداء البشرة 

 البشرة ذوات من أكثر االلتهابً الثدي بسرطان اإلصابة لخطر

 .البٌضاء

 عرضة األكثر هم السمنة ٌعانون لذٌنا األشخاص. بالسمنة اإلصابة 

 الوزن ذوي مع بالمقارنة االلتهابً الثدي بسرطان لئلصابة

 .الطبٌعً
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 المتكرر الثدي سرطان (4

 

 عامة نظرة* 

 على. األولً العبلج بعد ٌعود الذي السرطان هو المتكرر الثدي سرطان

 قلٌبل   نفإ السرطانات، كل عبلج فً مفضل األولً العبلج أن من الرؼم

 المعروفة ؼٌر السرطانٌة الخبلٌا هذه ُتصبح. وٌعٌش ٌقاوم قد الخبلٌا من

 .المتكرر الثدي سرطان

 ربما. عبلجه من سنٌن أو شهور بعد المتكرر الثدي بسرطان تصابٌن ربما

( مكانه فً التكرار) قبل من فٌه كان الذي المكان نفس إلى السرطان ٌعود

 (.البعٌد التكرار) جسمك فً أخرى أماكن فً ٌنتشر أو

 التشخٌص من أصعب المتكرر الثدي بسرطان مصابة بؤنك   إخبارك  

 ٌزٌل ربما. الٌؤس عن بعٌدة المتكرر الثدي بسرطان إصابتك   لكن. األولً

. بعٌدة أخرى منطقة فً أو المكان نفس فً المتكرر الثدي سرطان العبلج

ا، العبلج ٌكن لم لو حتى ر فقد متاح   من طوٌلة لفترات المرض على ٌُسٌط 

 .الوقت

 

 األعراض* 

تنوع تكرر الذي المكان حسب المتكرر الثدي سرطان وأعراض عبلمات ت   ٌ 

 .السرطان ظهور فٌه

 الموضعٌة النكسة

 ظهوره منطقة نفس فً السرطان سٌظهر الموضعٌة، النكسة عند

د فقد الورم، استإصل إذا.األولى  نم المتبقً النسٌج فً الظهور ٌُعاو 
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د فقد الثدي، الستبصال خضعت   إذا. الثدي  فً الظهور السرطان ٌُعاو 

 .الجلد فً أو الصدر جدار ٌبطن الذي النسٌج

 ما على تشتمل قد الثدي نفس فً وأعراضها الموضعٌة النكسة عبلمات

 :ٌلً

 

 ن أو الثدي فً جدٌدة   كتلة   ظهور وُّ ك   منتظمة ؼٌر صلبة منطقة ت 

 ٌُّرات ؽ   يالثد جلد فً ت 

 احمرار به البشرة من جزء ظهور أو البشرة فً التهاب 

 (الثدي حلمة من إفرازات خروج) الحلمة نجٌج 

 استبصال بعد الصدر جدار فً وأعراضها الموضعٌة النكسة عبلمات

 :ٌلً ما على تشتمل قد الثدي

 

 تحته أو الصدر جدار جلد على المإلمة ؼٌر العقد من أكثر أو عقدة 

 ن وُّ ك   الثدي استبصال عن الناتجة الندبة بمحاذاة سمٌكة   ٌدة  جد قطعة   ت 

 منها بالقرب أو

 الموضعً الظهور عودة

 الُعق د فً الظهور عاود قد السرطان أن ٌعنً للظهور الثدي سرطان عودة

 .القرٌبة اللمفٌة

ا تتضمن قد وعبلماتها الموضعً الظهور عودة أعراض ا أو نتوء   فً تورم 

 :فً المتمركزة( اللمفٌة ق دالعُ ) اللمفاوٌة العقد

 ذراعك تحت 

 ة عظمة قرب  الُتْرقُو 

 ًة عظم فوق الذي التجوٌؾ ف  الُتْرقُو 

 ًعنقك ف 
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 البعٌد التكرار

 فً بعٌدة أجزاء إلى انتقل السرطان أن( النقٌلً) البعٌد التكرار ٌعنً

 .والربتٌن والكبد العظام إلى الحاالت أؼلب فً الجسم،

 :ٌلً ما راضواألع العبلمات تتضم ن

 

 العظام أو الصدر فً ألم مثل ومتفاقم، مستمر ألم 

 مستمر سعال 

 التنفُّس فً صعوبة 

 الشهٌة فقدان 

 الوزن فقدان 

 الشدٌد الصداع 

 ضٌة النوبات ر   الـم 

 

 الطبٌب تزور متى* 

نتهً أن بعد ٌ ضع الثدي، سرطان من عبلجك ٌ   األرجح، على طبٌبك، فس

ٌّ ا جدوال   تحقق. لمتابعتك فحوصات إلجراء زمن  فحوصات أثناء طبٌبك، ٌ 

 .السرطان عودة على ت دل عبلمات أي وجود عدم من المتابعة،

 

 ٌُمكنك. جدٌدة أعراض أو عبلمات أي بظهور طبٌبك إخطار ٌُمكنك كما

 مستمرة وأعراض عبلمات أي الحظت ما إذا طبٌبك مع موعد تحدٌد

 .تقلقك الحدوث
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 األسباب* 

ر الثدي سرطان ٌ حُدث ا كانت التً الخبلٌا تنتقل عندما المتكرِّ  من جزء 

ا األساسً الثدي سرطان  من بالقرب وتختبا األصلً، الورم عن بعٌد 

 من النمو فً الخبلٌا تبدأ الحق ا ثم. الجسم فً أخرى منطقة فً أو الثدي

 .جدٌد

 أو الهرمونً العبلج أو اإلشعاعً أو الكٌمٌابً العبلج من الهدؾ كان

 تشخٌص بعد لها خضعت   تكونٌن قد التً األخرى العبلج أنواع من ؼٌره

 ظل ت سرطانٌة خبلٌا أي ق ْتل هو األولى، للمرة الثدي بسرطان إصابتك  

 هذه العبلج أنواع تتمك ن ال األحٌان بعض فً لكن. الجراحة بعد موجودة

 .السرطانٌة الخبلٌا جمٌع قتل من

 السنوات، من للعدٌد خاملة طانٌةالسر الخبلٌا تظل قد األحٌان، بعض فً

 تنشط، الخبلٌا ٌجعل ما شًء ٌحدث ثم. الضرر إحداث فً تتسب ب وال

 هذا حدوث وراء السبب إن. الجسم من أخرى أجزاء إلى وتنتشر لتنمو

ا لٌس  .واضح 

 

 الخطر عوامل* 

 خطر من تزٌد التً العوامل فإن الثدي، سرطان من للناجٌات بالنسبة

 :ٌلً ما تتضمن اإلصابة تكرار

 

 عند القرٌبة اللمفٌة الُعق د فً السرطان وجود إن. لمفاوٌة ؼدة إصابة 

 تكرار خطر من سٌزٌد الثدي لسرطان األولً التشخٌص إجراء

 .به اإلصابة

 الثدي بسرطان اإلصابة خطورة نسبة تزداد. أكبر ورم حجم 

 .أكبر حجم ذات بؤورام أُصبن اللواتً النساء فً المتكرر



ٗ٘ 
 

 الجراحٌة العملٌة أثناء الجراح ٌُحاول. قرٌبة أو موجبة ورم حواؾ 

 التً السلٌمة األنسجة من صؽٌرة كمٌة جانب إلى السرطان إزالة

 عن للبحث النسٌج حواؾ الباثولوجً أخصابو ٌفحص. به تحٌط

 السرطانٌة الخبلٌا

 المجهر، تحت فحصها عند السرطان من خالٌة الحواؾ كانت فإذا 

 خبلٌا على الحواؾ من جزء أي احتوى وإذا. سالبة ةحاف تلك فُتعد

 واألنسجة الورم بٌن الحافة كانت إذا أو ،(موجبة حافة) سرطانٌة

 .الثدي بسرطان اإلصابة تكرار خطر ٌرتفع قرٌبة، الطبٌعٌة

 معظم تخضع. الورم استبصال بعد اإلشعاعً للعبلج الخضوع عدم 

 استبصاال  ) الثدي سرطان ورم استبصال اخترن اللواتً النساء

ٌّ ا ا موضع  تكرر خطر من للحد للثدي؛ اإلشعاعً للعبلج( واسع 

 اإلشعاعً للعبلج ٌخضعن ال اللواتً النساء فرص تزٌد. به اإلصابة

 .الموضعً الثدي بسرطان اإلصابة تكرار فً

 تقل البلتً سٌما ال سّن ا، األصؽر النساء تواجه. األصؽر السن 

ا ٖ٘ عن أعمارهن  األصلً، الثدي سرطان تشخٌص وقت عند عام 

 .المتكرر الثدي بسرطان اإلصابة فً أعلى خطر نسبة

 الثدي بسرطان المصابات النساء تواجه. االلتهابً الثدي سرطان 

ا االلتهابً  .الموضعٌة اإلصابة لمعاودة أكبر خطر 

 الذي الثدي سرطان كان إذا. معٌنة خصابص ذات سرطان خبلٌا 

 لجٌن الموجهة العبلجات أو بالهرمونات عبلجلل مستجٌب ؼٌر لدٌك  

HER2 (السلبً الثبلثً الثدي سرطان)، متزاٌد لخطر تتعرضٌن فقد 

 .الثدي سرطان لمعاودة

 الوقاٌة* 

 بسرطان اإلصابة ت كرار خطر بتقلٌل المرتبطة االستراتٌجٌات تتضم ن

 :ٌلً ما الثدي
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 ق لُّ  قد. الهرمونً العبلج  فً الثدي بسرطان اإلصابة ت كرار خطر ٌ 

 الهرمون، لمستقببلت اإلٌجابً الثدي بسرطان المصابات السٌدات

 ٌستمرُّ  قد. لهن المبدبً العبلج بعد الهرمونً العبلج خبلل من

 .األقل على سنوات   خمس لمدة الهرمونً العبلج

 زٌد البلتً الثدي بسرطان المصابات السٌدات فً. الكٌمٌابً العبلج ٌ 

ب ت   بالسرطان، اإلصابة رت كرا خطر لدٌهن  قد الكٌمٌابً العبلج أن ث 

ن   البلتً السٌدات وأن السرطان، مرض معاودة فرصة من ق ل ل ٌْ ل ق  ت   ٌ 

ْشن   الكٌمٌابً العبلج ع   .أطول لفترة   ٌ 

 استبقاء لجراحة خضعن البلتً للنساء بالنسبة. اإلشعاعً العبلج 

 أو كبٌر ورم من عانٌن   والبلتً الثدي، سرطان لعبلج الثدي

ق لُّ  االلتهابً، الثدي سرطان م   إذا السرطان ارتداد فرص لدٌهن   ت   ت 

 .اإلشعاعً بالعبلج عبلجهن

 العبلج  ًُّ  السرطان إفراز من ٌعانٌن البلتً للنساء بالنسبة. االستهداف

ن ،HER2 بروتٌن من للمزٌد ( هٌرسٌبتٌن) تراستوزوماب لعقار ٌُمك 

 .طانالسر ارتداد فرص تقلٌل

 ناُول. العظام بناء عقاقٌر  خطر من ٌُقلِّل العظام بناء عقاقٌر ت 

ر العظام بسرطان اإلصابة قٌلة) المتكرِّ  السٌدات فً( العظمٌة الن 

ر الثدي بسرطان اإلصابة خطر لدٌهن ٌزٌد البلتً  .المتكرِّ

 للجسم صحً وزن على الحفاظ ٌُق لِّل قد. صحً وزن على الحفاظ 

ر الثدي سرطانب اإلصابة خطر من  .المتكرِّ

 خطر من بانتظام   الرٌاضة ممارسة ُتقلِّل قد. الرٌاضة ممارسة 

ر الثدي بسرطان اإلصابة  .المتكرِّ

 ناُول على احرصً. صحً ؼذابً نظام اختٌار  الخضراوات ت 

ناُول اخترت   إذا. الؽذابٌة وجبتك   فً الكاملة والحبوب والفواكه  ت 

 .الٌوم فً واحد   مشروب   إلى المقدار فقلِّلً الكحولٌة، المشروبات
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 الذكور لدى الثدي سرطان (5

 

 عامة * نظرة

 أنسجة فً ٌتكون السرطان من نادر نوع هو الذكور لدى الثدي سرطان

 مرضٌ  هو الثدي سرطان بؤن الشابع االعتقاد رؼم. الرجال لدى الثدي

 .فعبل   الرجال ٌصٌب فإنه النساء، ٌصٌب

 أي فً ٌحدث قد أنه مع أكثر، السن كبار من لالرجا الثدي سرطان ٌصٌب

 الذكور لدى الثدي بسرطان حالتهم ُشخصت الذٌن الرجال وٌحظى .سن

 إجراء عادة   العبلج ٌشمل. الشفاء فً جٌدة بفرصة مبكرة مرحلة فً

 العبلج مثل أخرى، عبلج بطرق ٌُوصى قد. الثدي نسٌج إلزالة جراحة

 .حالتك على بناء   وذلك اإلشعاعً، والعبلج الكٌمٌابً

 األعراض* 

 :الرجال فً الثدي سرطان وأعراض مإشرات تشمل

 الثدي أنسجة ُسمك زٌادة أو مإلم ؼٌر ورم وجود 

 أو فٌه، تؽضنات أو نقرات، وجود مثل الثدي، جلد فً تؽٌرات 

 تقشٌره أو احمراره،

 إحدى اتجاه أو تقشُّرها، أو كاحمرارها حلماتك، فً تؽٌرات 

 لللداخ الحلمات

 الحلمات من إفرازات خروج 

 الطبٌب زٌارة ٌجب متى* 

ا حدد ٌّ ا موعد   أعراض أو عبلمات أي لدٌك كان إذا الطبٌب، مع طب

 .قلقك تثٌر مستمرة
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 األسباب* 

 .واضح ؼٌر الذكور لدى الثدي سرطان سبب

 بعض تنقسم عندما ٌحدث الذكور عند الثدي سرطان أن األطباء ٌعرؾ

ا المتراكمة الخبلٌا تشكل. السلٌمة الخبلٌا من أسرع بشكل الثدي خبلٌا  ورم 

 أجزاء إلى أو اللمفٌة الُعق د إلى أو المجاورة األنسجة إلى( ٌنتقل) ٌنتشر قد

 .الجسم من أخرى

 

 الرجال لدى الثدي سرطان ٌبدأ أٌن من* 

ن. الثدي أنسجة من قلٌلة بكمٌة منا فرد كل ٌُولد  ؼدد من الثدي أنسجة تتكو 

 الحلمات، إلى الحلٌب تنقل التً والقنوات ،(الفصٌصات) لحلٌبا إفراز

 عند لكن البلوغ، فترة أثناء النساء لدى النمو فً الثدي أنسجة تبدأ .ودهون

ا الثدي بسرطان ٌصابون قد الرجال لكن  . ذلك ٌحدث ال الرجال  ألنهم نظر 

 .الثدي أنسجة من قلٌلة بكمٌة مولودون

 :ٌلً ما الرجال فً تشخٌصها ٌتمُّ  لتًا الثدي سرطان أنواع تشمل

 

 ا(. القنوي السرطان) الحلٌب قنوات فً ٌبدأ الذي السرطان  ما ؼالب 

 السرطان نوع من الذكور لدى الثدي سرطان حاالت كل تكون

 .القنوي

 (. الفصٌصً السرطان) الحلٌب إفراز ؼدد فً ٌبدأ الذي السرطان

 فً الفصوص من قلٌل عدد لدٌهم حٌث الرجال؛ لدى نادر النوع هذا

 .الثدي أنسجة

 من النادرة األخرى األنواع تشمل. السرطان من أخرى أنواع 

 ٌصٌب الذي باجت مرض الرجال ُتصٌب قد التً الثدي سرطان

 .االلتهابً الثدي وسرطان الحلمات،
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 الثدي بسرطان اإلصابة خطورة من تزٌد التً الموروثة الجٌنات* 

ث  من تزٌد آبابهم من( متحولة) طبٌعٌة ؼٌر جٌنات الرجال بعض ٌر 

 واحد على تطرأ التً الطفرات تإدي قد. الثدي بسرطان إصابتهم خطورة

ا ال المتعددة، الجٌنات من ٌ م   زٌادة إلى BRCA2 اسم ٌحمل الذي الجٌن س 

 .كبٌر حد   إلى البروستاتا وسرطان الثدي بسرطان اإلصابة خطورة

 مع األمر فناقش بالسرطان، لئلصابة قوي عابلً تارٌخ لدٌك   كان إذا

 األمراض مستشاري أحد إلى تتوجه بؤن طبٌبك ٌنصحك قد. طبٌبك

 تزٌد جٌنات لدٌك كانت إذا ما لمعرفة الجٌنات اختبار بعمل لتقوم الوراثٌة

 .ال أم بالسرطان إصابتك خطورة من

 الخطر عوامل* 

 :الذكور لدى الثدي بسرطان اإلصابة خطر من تزٌد التً العوامل تشمل

 

 العمر فً تتقدم حٌن بالسرطان اإلصابة خطر ٌزداد. السن كبار .

ا ص ما كثٌر   بٌن الذكور لدى الثدي بسرطان اإلصابة مرض ٌُشخ 

 .الستٌن عمر فً الرجال

 باألستروؼٌن، المتعلقة األدوٌة تناولت   إذا. لؤلستروؼٌن التعرض 

 البروستاتا، انسرط لمرض بالهرمونات للعبلج المستخدمة تلك مثل

 .الثدي بسرطان إصابتك خطر ٌزداد

 القرٌبٌن العابلة أفراد أحد لدٌك كان إذا. الثدي لسرطان عابلً تارٌخ 

ا  .بالمرض إصابتك فرصة تزداد فقد الثدي، بسرطان مصاب 

 الفتٌان ٌُولد حٌن الجٌنٌة المتبلزمة هذه تحُدث. كبلٌنفلتر متبلزمة 

 نمو فً كبلٌنفلتر متبلزمة سب بتت. X كروموسوم نسخة من بؤكثر

 بهذه المصابون الرجال ٌفرز لذلك، ونتٌجة  . للخصٌتٌن طبٌعً ؼٌر

( األندروجٌنات) الذكورة هرمونات من أقل مستوٌات المتبلزمة

 (.األستروؼٌن) األنوثة هرمونات من أكثر ومستوٌات
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 ُتفرز أن الممكن من الكبد، تلٌؾ مثل الحاالت، بعض. الكبد أمراض 

 خطر زٌادة ثم ومن األنوثة، هرمونات وتزٌد الذكورة رموناته

 .الثدي بسرطان اإلصابة

 منة  الجسم، فً األستروؼٌن مستوٌات بزٌادة السمنة ترتبط. السِّ

 .الذكور لدى الثدي بسرطان اإلصابة خطر من تزٌد والتً

 بالتهاب اإلصابة إن. الستبصالها جراحة إجراء أو الخصٌة التهاب 

 ٌزٌد أن الممكن من الخصٌة الستبصال جراحة إجراء أو الخصٌة

 .الذكور لدى الثدي بسرطان اإلصابة خطر من

 

 

 (DCIS) الموضعً القنوات سرطان (6

 عامة نظرة* 

 اإلصابة إلى ُتشٌر الثدي فً الحلٌب قنوات داخل شاذة خبلٌا ظهور

 .الموضع فً البلبدة القنوٌة بالسرطانة

. الثدي لسرطان المبكِّرة األشكال من الموضع فً البلبدة القنوٌة السرطانة

دُّ   ؼٌر السرطانٌة األنواع من الموضع فً البلبدة القنوٌة السرطانة ُتع 

رُ  الحلٌب، قنوات خارج تنتشر لن أنها ٌُعنً مما الؽازٌة؛ ط   تتحول أن وخ 

 .منخفض ؼاز   سرطان إلى

ا  الشعاعٌة الثدي صورة إجراء أثناء بها اإلصابة عن ٌُكش ؾ ما وؼالب 

  .الثدي كتلة لتقٌٌم أو الثدي سرطان فحوص من كجزء( الماموؼرام)

 ٌلزم فبل طاربة، ؼٌر الموضع فً البلبدة القنوٌة السرطانة أن من وبالرؼم

 الثدي جراحة ٌتضمن قد العبلج أن إال. العبلجٌة والخٌارات العاجل التقٌٌم

 أنسجة كل ستبصالال الجراحة أو اإلشعاعً بالعبلج مصحوبة المحافظة

 وربما للجراحة، كبدٌل النشطة المراقبة السرٌرٌة التجارب تدرس. الثدي

 .آخر خٌار هناك
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 األعراض* 

 أو عبلمات أي فً( DCIS) الموضعً القنوي السرطان ٌتسبب ال

( DCIS) الموضعً القنوي السرطان ٌتسبب أن ٌمكن ذلك، رؼم. أعراض

 :مثل عبلمات فً

 بالثدي كتلة تكون 

 مة رازاتإف  الحلمة من مدم 

 الثدي صورة فً عادة( DCIS) الموضعً القنوي السرطان اكتشاؾ ٌمكن

 أحجام أو أشكال لها لٌس تكلسات تجمع هٌبة على( الماموؼرام) الشعاعٌة

 .منتظمة

 

 الطبٌب تزور متى* 

ا حددي ا الحظت   إذا طبٌ بك مع موعد  ك، فً تؽٌٌر   كتلة، وجود مثل صدر 

 أو الجلد، تحت سمٌكة منطقة أو عادٌة ؼٌر أو الجلد من عدةمتج منطقة أو

 .الحلمة من إفرازات نزول

نبؽً الذي الموعد عن طبٌب ك اسؤلً ا فٌه ُتجري أن ٌ   الثدي لسرطان فحص 

 المجموعات أؼلب ُتوصً. فٌه تكراره علٌك   ٌنبؽً التً المرات عدد وعن

ا الثدي لسرطان روتٌنً فحص إجراء فً بالبدء . الرابع العقد من بدء 

ك ما بشؤن طبٌبك مع تحدثً  .ٌبلبم 

 األسباب* 

 ٌحدث. معروؾ ؼٌر الموضعً القنوي للسرطان الربٌسً السبب

 الحمض فً جٌنٌة طفرات تحدث عندما الموضعً القنوي السرطان

 بشكل الخبلٌا ظهور الجٌنٌة الطفرات تسبب. الثدي قنوات لخبلٌا النووي

 .الثدي قنوات من الخروج على بعدُ  ادرةق تكون ال لكنها طبٌعً،
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 على الطبٌعٌة ؼٌر الخبلٌا ٌحفز الذي الحقٌقً السبب المختصون ٌعرؾ ال

 قد التً العوامل من. الموضعً القنوي للسرطان ٌإدي وبالتالً النمو

 والجٌنات فٌها، تعٌشٌن التً والبٌبة حٌاتك، نظام األمر فً دور لها ٌكون

 .كأبوٌ من ورثت ها التً

 الخطر عوامل* 

 القنوي بالسرطان إصابتك خطر من تزٌد قد التً العوامل تتضمن

 :ٌلً ما الموضعً

 

 م  السن فً التقدُّ

 ا ٌّ ا تارٌخ  ٌّ ا مرض  فرط مثل الحمٌد، الثدي بمرض اإلصابة من شخص

 البلنمطً التنسج

 الثدي بسرطان لئلصابة عابلً تارٌخ وجود 

 قبل من تحملً لم 

   الثبلثٌن سن بعد ولاأل طفلك فً حملت 

 عشرة الثانٌة سن قبل لدٌك الشهرٌة الدورة بدأت 

 والخمسٌن الخامسة سن بعد لدٌك الطمث انقطاع بدأ 

 مثل الثدي، بسرطان اإلصابة خطر من تزٌد التً الجٌنٌة الطفرات 

 BRCA2و BRCA1 الثدي سرطان جٌنات فً الموجودة تلك

 

 الثدي فً باجٌت مرض (7

 

 عامة نظرة* 

ا بالثدي الخاص باجٌت مرض ٌعتبر ا نوع   ٌبدأ. الثدي سرطان من نادر 

 الجلد من الداكنة الحلقة إلى وٌمتد الحلمة من بالثدي الخاص باجٌت مرض
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 بذلك بالثدي الخاص باجٌت مرض ٌتعلق ال(. الهالة) بالحلمة المحٌط

 .األٌضً العظام داء وهو بالعظام الخاص

ا ٓ٘ من األكبر النساء ٌصاب ما عادة . بالثدي الخاص باجٌت بمرض عام 

 سرطان بالثدي الخاص باجٌت بمرض المصابات النساء معظم لدى وٌكون

 وإما — األصلً مكانه فً كامن أي — موضعً إما كامن قنوي ثدي

ي ا األقل وهو) الؽْزو   الخاص باجٌت بمرض اإلصابة وتنحصر(. شٌوع 

 .فقط نادرة حاالت فً وذلك فقط الحلمة فً بالثدي

 األعراض

 من(. الهالة) حولها الذي والجلد الحلمة على الثدي فً باجٌت مرض ٌإثر

ر أن السهل  بشكل الثدي فً باجٌت لمرض واألعراض العبلمات ُتفس 

ٌُّج بؤنها تشخٌصها فٌمكن خطؤ؛  مرض أيّ  أو( الجلد التهاب) البشرة فً ته

ن ؼٌر( حمٌد) جلدي  .آخر ُمسرطِّ

 

 :الثدي فً باجٌت لمرض المحتملة واألعراض العبلمات تشمل

 الحلمة ٌؽطً الذي الجلد تحرشؾ أو تقشر 

 ٌشبه ما نز أو تصلُّبه أو كبلهما، أو الهالة، أو الحلمة جلد تٌبُّس 

 اإلكزٌما ٌشبه بشكل منه، الصدٌد

 حكة 

 ا  احمرار 

 الحرقان أو بالوخز شعور 

 دموٌة أو القش كلون صفراء حلمٌة إفرازات 

 (مقلوبة) الداخل إلى ٌةمنزو أو مسطحة حلمة 

   الثدي فً تكتبل 

 الثدي جلد سماكة 

ا واألعراض العبلمات تصٌب ما عادة    ٌ ا ثد  المرض ٌبدأ ما عادة  . فقط واحد 

 .الثدي من األخرى المناطق أو الهالة منطقة إلى ٌنتشر وقد أوال   الحلمة فً
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ا، الجلد تؽٌٌرات وتختفً تظهر قد  إلى تالتؽٌٌرا تلك تستجٌب وقد مبكر 

 المتوسط، فً. الجلد بشفاء المرٌضة ُتشعر بطرٌقة الموضعً العبلج

 .التشخٌص قبل عدٌدة لشهور واألعراض العبلمات هذه النساء تعانً

 الطبٌب تزور متى* 

 أو الثدي، فً بتكتل شعرت   إذا. الثدٌٌن فً تحدث تؽٌٌرات أيّ  إلى انتبهً

ا أو حكة تعانٌن كنت  أكثر، أو شهر لمدة ستمرم بشكل الجلد فً التهاب 

ا فحددي  .الطبٌب مع موعد 

 

 تختؾ   لم وإذا بالعبلج، تختفً ال الثدي جلد فً إصابة من تعالجٌن كنت   إذا

ا فحددي بالعبلج، الحالة هذه  إلى تحتاجٌن قد. الطبٌب مع للمتابعة موعد 

 من صؽٌرة عٌنة ٌجمع إجراء وهو المصٌبة، المنطقة لتقٌٌم الجلدي الخزع

 .المجهري للتحلٌل نسجةاأل

 األسباب* 

 التً النظرٌة تقول. الثدي فً باجٌت مرض فً السبب األطباء ٌعلم ال

 عن ٌنتج المرض هذا إن الشؤن هذا فً القبول من قدر بؤكبر حظٌت

 األصلً الورم من السرطانٌة الخبلٌا تنتقل بعدها. كامن قنوي ثدي سرطان

 نظرٌة وهناك. بها المحٌط والجلد ةالحلم وإلى للبن الناقلة القنوات عبر

 مستقل بشكل الحلمة فً ٌظهر أن ٌمكن المرض بؤن تفٌد أخرى

 الخطر عوامل* 

 الثدي فً باجٌت بمرض إصابتك احتمالٌة فً تإثر التً الخطر عوامل إن

 من آخر نوع بؤي إصابتك احتمالٌة فً تإثر التً العوامل نفسها هً

 .الثدي سرطان

 ما الثدي بسرطان لئلصابة عرضة أكثر تجعلك تًال العوامل وتتضمن

 :ٌلً
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 العمر بك تقدم كلما الثدي بسرطان إصابتك احتمالٌة زٌادة. العمر. 

 مصابة كنت   إذا. الثدي بسرطان لئلصابة شخصً تارٌخ وجود 

 لئلصابة أكبر خطر معدل فلدٌك   واحد، ثدي فً الثدي بسرطان

 .اآلخر الثدي فً بالسرطان

 بسرطان أُصبت إذا. الثدي بتشوهات لئلصابة خصًش تارٌخ وجود 

 بسرطان إصابتك فاحتمالٌة نمطً، ال تضخم أو موضعً فصٌصً

 أورام حاالت بعض فً الشًء بعض الخطورة زٌادة. أعلى الثدي

 .الحمٌدة الثدي

 بسرطان مصابة ابنة أو أخت أو أم لدٌك كانت إذا. العابلً التارٌخ 

 مصاب أخ أو أب لدٌك كان إذا أو كلٌهما، أو المبٌض أو الثدي

 .عالٌة الثدي بسرطان إصابتك احتمالٌة فإن الثدي، بسرطان

 بسرطان اإلصابة خطر من تزٌد التً الموروثة الجٌنٌة الطفرة 

 الجٌن سٌما وال جٌنات، عدة من واحدة فً عٌوب وجود. الثدي

 لئلصابة عرضة أكثر ٌجعلك ،BRCA2 أو BRCA1 بـ المسمى

. األخرى السرطان أنواع إلى باإلضافة والمباٌض، يالثد بسرطان

 واحد شخص عن تقل نسبة إصابة عن مسإولة العٌوب هذه وتكون

 .الثدي سرطان بؤنواع أشخاص ٓٔ ضمن( ٔ)

 الثدي بؤنسجة المصابات النساء وتعتبر. الكثافة عالٌة الثدي أنسجة 

 رضةع أكثر الشعاعً، الثدي تصوٌر فً ٌتبٌن كما الكثافة، عالٌة

 .الثدي بسرطان لئلصابة

 فً الصدر فً إشعاعٌة عبلجات تلقٌت إذا. لئلشعاع التعرض 

 أن المرجح فمن آخر، سرطان نوع لمعالجة شبابك فترة أو طفولتك

 .العمر من الحق وقت فً الثدي بسرطان ُتصابً

 تتمتعٌن وال الوزن فً زٌادة من تعانٌن كنت   إذا. الزابد الوزن 

، عمرك   إلى بالنسبة جٌدة بصحة  عرضة أكثر فؤنت   وطولك 

 زاد أو الطمث انقطاع بعد وخاصة — الثدي بسرطان لئلصابة

 .البلوغ مرحلة فً وزنك  
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 ٌجعل الطمث انقطاع بعد اإلستروجٌن استخدام. الهرمونٌة البدابل 

 .الثدي بسرطان لئلصابة عرضة النساء بعض

 رق  بسرطان لئلصابة عرضة البٌضاء البشرة ذوات النساء. الع 

 البلتٌنٌة، األصول أو السوداء البشرة ذوات النساء من أكثر الثدي

 هذا بسبب للموت احتماال   أكثر فهن السوداء البشرة ذوات النساء أما

 .المرض

 خطر من تزٌد الكحولٌات من كبٌرة كمٌات احتساء. الكحول 

 .الثدي بسرطان اإلصابة

 تصابٌن سوؾ أنك   رورةبالض ٌعنً ال أكثر أو الخطر عوامل أحد وجود

 النساء معظم لدى معروفة خطر عوامر ٌوجد ال. الثدي بسرطان

 .الثدي بسرطان المصابات

 * الوقاٌة

 اإلصابة خطر من الحد فً الٌومٌة حٌاتك فً تؽٌٌرات إدخال ٌسهم قد

 :أن حاول. الثدي بسرطان

 

 ًمع تناقشً. الثدي سرطان عن الكشؾ فحوصات عن طبٌبتك اسؤل 

 مثل الثدي، سرطان واختبارات فحوص بدأ موعد عن طبٌبك

 .للثدي اإلشعاعً والتصوٌر السرٌرٌة الثدي فحوص

 ًالعمل خبلل ومن. الفحص ومخاطر فوابد حول طبٌبك مع تحدث 

ا،  الثدي سرطان فحص استراتٌجٌات أنسب تقررا أن ٌمكنكما مع 

 .لك  

 ًعلم على ًتكون حتى الذاتً بالفحص ثدٌٌك تفقد نفسك تعوٌد حاول 

 فً بتفقدها أثدابهن على الكشؾ النساء تختار قد. الثدي بحالة دابم

 كان وإذا. بهما للوعً للثدي الذاتً الفحص خبلل األحٌان بعض

 ؼٌر العبلمات من ؼٌرها أو كتل ظهور مثل تؽٌٌر، أي هناك

ا الطبٌب مع فتحدثً الثدي، فً الطبٌعٌة  .فور 
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 ًك قد ولكن الثدي، انسرط من ٌقً ال قد بالثدي الوع  فً ٌساعد 

 تحدٌد وفً أفضل بشكل لثدٌٌك تحدث التً الطبٌعٌة التؽٌرات فهم

 .العادٌة ؼٌر األعراض أو العبلمات

 قلل. لذلك حاجة هناك كانت إذا معتدلة، بصورة الكحول اشرب 

 فً واحد كؤس من أكثر تشرب ال بحٌث تشربه الذي الكحول كمٌة

 .الكحولٌات بتشر أن اخترت إذا الٌوم،

 التمارٌن ممارسة إلى اسعً. األسبوع أٌام معظم الرٌاضة مارس 

 أٌام معظم فً األقل على الٌوم فً دقٌقة ٖٓ لمدة الرٌاضٌة

 فاسؤلً األخٌرة، اآلونة فً الرٌاضة تمارسً لم وإذا. األسبوع

 .ببطء وابدبً الرٌاضة ممارسة إمكانٌة عن طبٌبك

 ًقد. الطمث انقطاع بعد ما ونًالهرم العبلج تقلٌل على احرص 

 بسرطان اإلصابة خطر من بالهرمونات العبلج بٌن الجمع ٌزٌد

 .بالهرمونات العبلج ومخاطر مزاٌا حول طبٌبك مع تحدثً. الثدي

 ًا عبلمات النساء بعض تعان  انقطاع فترة خبلل مزعجة وأعراض 

 اإلصابة خطر زٌادة تكون قد النساء، لهإالء وبالنسبة الطمث،

 الطمث انقطاع عبلمات تخفٌؾ أجل من مقبولة الثدي سرطانب

 .وأعراضه

 جرعة أقل استخدمً الثدي، بسرطان اإلصابة خطر من وللحد 

 .زمنٌة مدة ألقصر بالهرمونات العبلج من ممكنة

 ن ك كان إذا. صحً وزن على حافظ ا، وز   ٌ  للمحافظة فلتسعً صح

 عن طبٌبك سؤلًفا وزنك، إلنقاص بحاجة كنت   وإذا. وزنك على

 السعرات عدد من قللً. ذلك لتحقٌق الصحٌة اإلستراتٌجٌات

ا تتناولٌنها التً الحرارٌة  ٌ ودي ٌوم  التمارٌن ممارسة من ببطء وز 

 .الرٌاضٌة

 ا اختر ا نظام   ٌ ا ؼذاب  ٌ  لدى الثدي بسرطان اإلصابة تقل قد. صح

 تكملهوتس الؽذابً المتوسط األبٌض البحر نظام ٌتبعن البلتً النساء

 النظام ٌركز. المكسرات من ومزٌج الخالص البكر الزٌتون بزٌت
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 الفواكه مثل النباتٌة، األطعمة على الؽالب فً المتوسطً الؽذابً

 ٌفضل. والمكسرات والبقولٌات الكاملة والحبوب والخضروات

 الؽذابً المتوسط األبٌض البحر نظام ٌتبعون الذٌن األشخاص

 واألسماك الزبدة، على الزٌتون زٌت لمث الصحٌة، الدهون اختٌار

 .الحمراء اللحوم على

 المعرضات للنساء بالنسبة الثدي سرطان مخاطر من الحد *

 مرتفع إصابة لخطر

 ارتفاع من وتؤكد أخرى، وعوامل لدٌك   العابلً التارٌخ بتقٌٌم طبٌبك قام إذا

، الثدي بسرطان اإلصابة خطر  ما الخطر تقلٌل خٌارات تشمل فعندبذ   لدٌك 

 :ٌلً

 

 هرمون وقؾ أدوٌة تساعد قد(. الكٌماوٌة الوقاٌة) الوقابٌة األدوٌة 

 وتشمل. الثدي بسرطان اإلصابة خطر من التقلٌل على اإلستروجٌن

 أظهرت وقد(. Evista إٌفٌستا) ورالوكسٌفٌن تاموكسٌفٌن الخٌارات

 اإلصابة خطر من الحد فً األمل بعض األروماتاز مثبطات

 .مرتفع إصابة لخطر المعرضات النساء لدى الثدي بسرطان

 وصؾ األطباء ٌ قتصر لذلك جانبٌة؛ بآثار اإلصابة خطر األدوٌة هذه تحمل

. الثدي بسرطان مرتفع إصابة لخطر المعرضات النساء على األدوٌة هذه

 .طبٌبك مع والمخاطر الفوابد ناقش

 

 مرتفع إصابة لخطر المعرضات النساء تختار قد. الوقابٌة الجراحة 

ا السلٌمة أثدابهن استبصال الثدي بسرطان  ٌ  استبصال عملٌة) جراح

ا تخترن وقد(. الوقابٌة الثدي  عملٌة) السلٌمٌن المبٌضٌن إزالة أٌض 

 سرطان من بكل اإلصابة خطر من للحد( الوقابٌة المبٌض استبصال

 .المبٌض وسرطان الثدي
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 سرطانال أبحاث فً شاركةالم

 

 الثدي أورام شاؾاكت فً هابل تقدم إلى سرطانال أبحاث أدت لقد

 مزٌد عالج ٌتم بؤن األمل من اصصٌب ٌعطً ستمرالم فالبحث. ومعالجتها

 على اء،باألط وٌجري .ضاأٌ بنجاح ستقبالم ثديال أورام ضىمر من

 التً البحثٌة اتسدراال) العٌادٌة التجارب من دةع اواعأن بلدبال ستوىم

 من اصصٌخ معدة العٌادٌة التجارب وهذه. (فٌها شاركةبالم سالنا ٌتطوع

 ال. أم وفعالة آمنة الجدٌدة الطرق كانت إذا ما معرفة أجل
 أورام ضىمر من البالؽٌن لعالج ضلأف رقط على العثور اءباألط وٌحاول

 العالج مع بالعقاقٌر العالج وٌدمجون الجدٌدة العقاقٌر صونٌفح فهم. الثدي

 الناتجة الجانبٌة لآلثار العقاقٌر تقلٌل مدى سونٌدر أنهم كما. شعاعًاإل

 شر،مبا شكلب العٌادٌة للتجربة ضعونالخا ستفدٌ لم إن وحتى .العالج عن

 المزٌد معرفة على األطباء ساعدةبم فعالة ساهمةم ٌقدمون ٌزالون فال

 إلى ضالمرٌ ضتعر قد أنها ورؼم. فٌها التحكم وكٌفٌة الثدي  أورام حول

 ضاهممر ٌحموا كً سعهمبو ما كل ٌبذلون األطباء أن الالخطر، من شًء

. 

 شاركةالم فً ترؼب كنت إذا .ضاهممر ٌحموا كً سعهموب ما كل بذلون

 إلى تحتاج وربما. شؤنال هذا فً طبٌبك إلى فتحدث عٌادٌة، تجربة فً

 Taking Part in Cancer Treatment Research كتٌب قراءة

Studies،والمخاطر الفوابد ضحوٌو العالج ساتدرا تطبٌق كٌفٌة ٌبٌن فهو 

 .المحتملة
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