Breast cancer: Arabic

سرطان الثدي

تتناول نشرة المعلومات هذه كيفية تشخيص وعالج سرطان الثدي.
ضا بسرطان الثدي ،ولكن بصورة نادرة.
معظم الناس الذين يتم تشخيص إصابتهم بسرطان الثدي هم من النساء .يمكن أن يصاب الرجال أي ً
ضا نشرات معلومات بلغتك حول الجراحة ،والعالج اإلشعاعي ،والعالج الكيميائي ،واآلثار الجانبية لعالج السرطان ،وما يمكنك
لدينا أي ً
القيام به لمساعدة نفسك ،وطلب اإلعانات ،ونهاية الحياة.
نأمل أن تجيب نشرة المعلومات هذه على أسئلتك .إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى ،يمكنك أن توجهها إلى طبيبك أو ممرضتك في المستشفى التي تتلقى فيها
عالجك.

إذا كنت ترغب في التحدث عن هذه المعلومات بلغتك مع متخصصي دعم السرطان لدينا ،فإنه يوجد لدينا مترجمون
لغير الناطقين باللغة اإلنجليزية .يمكنك االتصال على خط دعم ماكميالن 88 88 080 8080مجانًا من االثنين إلى الجمعة
من الساعة  9ص إلى الساعة  8م .إذا كانت لديك مشاكل في السمع ،يمكنك استخدام الهاتف النصي 8010 080 8080أو
المرحل النصي .أو يمكنك زيارة موقعنا على اإلنترنت macmillan.org.uk
تتناول نشرة المعلومات هذه:














ما هو السرطان؟
الثدي
األسباب وعوامل الخطر
األعراض
االختبارات
أنواع سرطان الثدي
تصنيف المراحل والدرجات
العالج
التجارب السريرية
المتابعة
مشاعرك
المزيد من المعلومات بلغتك

ما هو السرطان؟
تُصنع أجهزة وأنسجة الجسم من كتل بناء صغيرة جدًا تسمى الخاليا .والسرطان مرض يصيب هذه الخاليا.
تختلف الخاليا في كل جزء من الجسم عن غيرها في باقي أجزاء الجسم ،ولكن معظم الخاليا تقوم بإصالح نفسها وتتكاثر بنفس الطريقة .تنقسم الخاليا في
المعتاد بطريقة منظمة .ولكن إذا خرج هذا األمر عن نطاق السيطرة ،فإن الخاليا تستمر في االنقسام وتنمو لتصبح كتلة تسمى الورم.
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ليست كل األورام سرطانًا .يمكن لألطباء معرفة ما إذا كان الورم سرطانًا أم ال عن طريق سحب عينة صغيرة من األنسجة أو الخاليا من هذا الورم .وهذا
ما يسمى خزعة .يفحص األطباء العينة تحت المجهر للبحث عن الخاليا السرطانية.
في الورم الحميد (غير السرطاني) يمكن أن تنمو الخاليا ،ولكن ال يمكن أن تنتشر في أي مكان آخر في الجسم .وال يسبب الورم الحميد في المعتاد أية
مشاكل إال إذا كان يضغط على األعضاء المجاورة.
أما في الورم الخبيث (السرطاني) ،فإن الخاليا تنمو في األنسجة المجاورة .وفي بعض األحيان ،تنتشر الخاليا السرطانية من حيث بدأ السرطان أوالً (الموقع
األساسي) إلى أجزاء أخرى من الجسم .ويمكنها االنتقال عن طريق الدم أو الجهاز الليمفاوي.
يساعد الجهاز الليمفاوي في حمايتنا من العدوى والمرض .وهو يتكون من أنابيب دقيقة تسمى األوعية الليمفاوية .تتصل هذه األوعية بمجموعات من العقد
الليمفاوية على شكل حبة الفول (الغدد) في جميع أنحاء الجسم.
عندما تصل الخاليا إلى جزء آخر من الجسم فإنها تبدأ في النمو وتكوين ورم آخر .وهذا ما يسمى بسرطان ثانوي أو نقيلة.
الثدي
يتكون الثدي من دهون وأنسجة داعمة وأنسجة غدية تحتوي على فصوص .توجد الفصوص (غدد اللبن) أينما يتم إنتاج لبن الثدي .وتتصل هذه الفصوص
بالحلمة من خالل شبكة من قنوات اللبن.
ثدي

ضلع
عضلة
نسيج دهني
فص
قناة لبن
حلمة

تحت الجلد ،هناك جزء من أنسجة الثدي يذهب إلى اإلبط .يحتوي اإلبطان أيضًا على مجموعة من العقد الليمفاوية (الغدد) التي تعد جز ًءا من الجهاز
الليمفاوي .توجد أيضًا عقد ليمفاوية بجوار عظم الصدر وخلف عظمة الترقوة.
العقد الليمفاوية بجوار الثدي
العقد الليمفاوية
خلف عظمة
الترقوة
العقد الليمفاوية
بجوار عظم
الصدر

العقد
الليمفاوية
في اإلبط
األوعية
الليمفاوية

يحدث سرطان الثدي عندما تصبح الخاليا داخل قنوات وفصوص الثدي سرطانية.
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األسباب وعوامل الخطر
نحن ال نعرف ما الذي يسبب سرطان الثدي .هناك بعض عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من فرصك في اإلصابة به.







العمر  -يزداد خطر اإلصابة بسرطان الثدي مع تقدم العمر.
ك إصابة بالسرطان من قبل أو كان لديك فيما مضى ظروف صحية أخرى متعلقة بالثدي
إذا حدثت ل ِ
ك بسرطان الثدي.
العوامل الهرمونية  -يمكن أن يؤثر التعرض لهرمونات اإلستروجين والبروجستيرون لفترات طويلة على خطر إصابت ِ
عوامل نمط الحياة  -وتشمل شرب أكثر من وحدتين من الكحول يوميًا على مدار سنوات عديدة وزيادة الوزن والتدخين بكثافة.
ت قلقة
ك إذا كن ِ
التاريخ العائلي  -فقط نسبة  5إلى  ٪10من سرطانات الثدي يُعتقد أن سببها أحد جينات سرطان الثدي الموروثة .تحدثي إلى طبيب ِ
بشأن تاريخ عائلتك.

سرطان الثدي ليس معديًا وال يمكن أن ينتقل إلى أشخاص آخرين.
األعراض
يمكن أن تشمل:









كتلة في الثدي
تغير في حجم أو شكل الثدي
وجود نقرات في الجلد (ترصع) أو سماكة في نسيج الثدي
حلمة متحولة (مقلوبة)
طفح جلدي على الحلمة
إفرازات من الحلمة
تورم اإلبط أو وجود كتلة به.

ك أي من هذه األعراض ،يجب أن تخضعي للفحص من قبل طبيبك الممارس العام .يمكن أن تحدث كل هذه األعراض نتيجة أمراض أخرى غير
إذا كان لدي ِ
السرطان.
االختبارات
ت قلقة بشأن سرطان الثدي .وسوف يحيلك إلى إحدى عيادات الثدي لتزوري طبيبًا متخصصًا أو ممرضة
ك زيارة طبيبك الممارس العام إذا كن ِ
يجب علي ِ
متخصصة .يتم إحالة بعض النساء من خالل برنامج فحص الثدي.
في عيادة الثدي

يمكنك في العديد من العيادات إجراء االختبارات والحصول على النتائج في نفس اليوم .قد تحتاجي في بعض األحيان إلى
ِ
العودة إلجراء مزيد من االختبارات واالنتظار لفترة تصل إلى أسبوع للحصول على النتائج.
ت من قبل بأية مشاكل في الثدي ،وسوف يسألك كذلك عن تاريخك العائلي
ت قد أُصب ِ
ستقابلين أخصائي ثدي (طبيب جراح) في العيادة .وسوف يسألك إذا كن ِ
لإلصابة بالسرطان .ثم يفحص األخصائي ثدييك وتحت ذراعيك .وسيوضح لك ما هي االختبارات التي تحتاجينها.

الماموجرام هو جرعة منخفضة من األشعة السينية للثدي.
ك خلع مالبسك العلوية وحمالة الصدر ،وقد تضطري إلى ارتداء بالطو قبل فحص الماموجرام .سوف يقوم أخصائي األشعة (الذي يصور
سوف يُطلب من ِ
بواسطة أشعة إكس) بتحديد موضعك بحيث يكون ثديك مواجهًا لجهاز األشعة السينية .ثم يتم تسطيح ثديك وضغطه باستخدام لوحة بالستيكية مسطحة.
تحافظ هذه اللوحة على ثبات واستقرار الثدي للحصول على صورة واضحة .ويمكن أن تكون غير مريحة ومؤلمة قليالً ،ولكن هذا األمر ال يستمر طويالً.
سوف يتم إجراء فحصين باألشعة السينية (ماموجرام) لكل ثدي.
وفي المعتاد ،ال يتم فحص الثدي بالماموجرام إال للنساء فوق  40عا ًما.
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فحص الثدي بالموجات فوق الصوتية يستخدم الموجات الصوتية لتكوين صورة للثدي.
ك خلع مالبسك العلوية وحمالة الصدر واالستلقاء على أريكة بحيث يكون ذراعك فوق رأسك .الشخص الذي يقوم بالفحص يضع الجل على
سوف يُطلب من ِ
ثديك ويحرك حوله جها ًزا صغيرًا محموالً باليد .تظهر صورة للثدي من الداخل على إحدى الشاشات .ال يستغرق هذا األمر سوى بضع دقائق وال يسبب أي
ضرر.
الفحص بالموجات فوق الصوتية يكون أكثر فائدة من فحص الماموجرام في النساء تحت  40عا ًما.

الرشف باإلبرة الدقيقة ( )FNAهو اختبار بسيط يتم إجراؤه في قسم األشعة السينية أو عيادة الثدي .يستخدم الطبيب األشعة
السينية أو التوجيه بالموجات فوق الصوتية للتأكد من أخذ الخاليا من المنطقة الصحيحة .يستخدم طبيبك إبرة رفيعة ليأخذ
بعض الخاليا من الكتلة إلى السرنجة .تُرسل العينة إلى المختبر لفحصها من حيث وجود خاليا سرطانية.
ك جاهزة في نفس اليوم .قد تشعري
يمكن أن يكون األمر غير مريح عند إدخال اإلبرة ،ولكنه ينتهي بسرعة في المعتاد .يمكن أن تكون النتائج الخاصة ب ِ
بالتهاب لبضعة أيام بعد ذلك ،ولكن تناول بعض مسكنات األلم الخفيفة سيكون مفيدًا.

الفحص بالموجات فوق الصوتية والرشف باإلبرة الدقيقة للعقد الليمفاوية سوف تخضعين أيضًا لفحص بالموجات فوق الصوتية للعقد
الليمفاوية في اإلبط .إذا كانت أي عقدة من العقد الليمفاوية متورمة أو تبدو غير طبيعية في فحص الموجات فوق الصوتية،
فسوف يقوم الطبيب بإجراء اختبار الرشف باإلبرة الدقيقة لها.
الخزعة هي إزالة قطعة صغيرة من نسيج الكتلة أو من منطقة غير طبيعية ويتم فحصها تحت المجهر .هناك أنواع مختلفة
لك طبيبك أو ممرضة العناية بالثدي نوع اختبار الخزعة الذي ستخضعي له.
للخزعة .سوف يشرح ِ
بعد الخزعة يمكن أن يصاب ثديك بكدمات ويلتهب لبضعة أيام .يمكنك تناول بعض المسكنات إلى أن يهدأ األلم.
اختبارات أخرى
إذا تم التأكد من إصابتك بسرطان الثدي ،فقد تضطري إلى إجراء بعض االختبارات األخرى للتحضير لعملية جراحية أو الكتشاف المزيد حول السرطان.
تشمل هذه االختبارات:






اختبارات الدم
تصوير الصدر باألشعة السينية
التصوير بالرنين المغناطيسي
التصوير المقطعي المحوسب

ك طبيبك أو الممرضة االختبارات التي تخضعين لها وماذا تتضمن.
سيشرح ل ِ
يمكن أن يكون انتظار نتائج االختبار وقتًا مليئًا بالقلق بالنسبة لك .ربما يكون من المفيد أن تتحدثي عن مخاوفك مع قريب أو صديق .يمكنك أيضًا التحدث
إلى أحد متخصصي دعم مرضى السرطان لدىنا بلغتك على الرقم الهاتفي .88 88 080 8080
أنواع سرطان الثدي

النوع األكثر شيوعًا من سرطان الثدي هو سرطان الثدي القنوي

الغزوي .هناك عدة أنواع أخرى من سرطان الثدي ،ولكن يتم معالجتها بطرق

مشابهة.
تصنيف مراحل ودرجات سرطان الثدي
معرفة مرحلة ودرجة السرطان لديك تساعد األطباء على تحديد العالج المناسب لك.
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تصنيف المراحل

يمكن تقسيم سرطان الثدي إلى أربع مراحل:




المرحلة  1السرطان صغير وموجود في الثدي فقط
المرحلة  2أو  3السرطان انتشر إلى مناطق حول الثدي.
المرحلة  4السرطان انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

تصنيف الدرجات

يُظهر تصنيف الدرجات كيف تبدو الخاليا السرطانية تحت المجهر مقارنةً بخاليا الثدي الطبيعية.




الدرجة (1درجة منخفضة) – الخاليا السرطانية تبدو مشابهة للخاليا الطبيعية وتنمو ببطء شديد.
الدرجة (2درجة متوسطة) – الخاليا السرطانية تبدو أكثر شذو ًذا وتنمو أسرع قليالً.
الدرجة (3درجة عالية) – الخاليا السرطانية تبدو شديدة االختالف عن الخاليا الطبيعية وتميل إلى النمو بسرعة.

مستقبالت الهرمونات

توجد الهرمونات بشكل طبيعي في الجسم .وتساعد على التحكم في كيفية نمو الخاليا وما يجب أن تفعله في الجسم .بعض
خاليا سرطان الثدي لها مستقبالت تسمح لهرمونات اإلستروجين والبروجستيرون بأن تلتحق بالخاليا السرطانية .إذا كان
هناك عدد كبير من مستقبالت هرمون اإلستروجين ،فإن السرطان يعرف باسم سرطان الثدي اإليجابي لمستقبالت
اإلستروجين ( .)+ERوإذا لم يكن هناك عدد كبير من مستقبالت هرمون اإلستروجين ،فإن السرطان يعرف باسم سرطان
الثدي السلبي لمستقبالت اإلستروجين (.)-ER
تستجيب بعض السرطانات اإليجابية لمستقبالت اإلستروجين بشكل جيد للعالجات الهرمونية.

مستقبالت البروتين
بعض خاليا سرطان الثدي لها مستقبالت لبروتين عامل النمو البشروي البشري من النمط الثاني ( .)HER2وتسمى السرطانات التي لها مستويات عالية
من هذه المستقبالت سرطانات الثدي اإليجابية لعامل النمو البشروي البشري من النمط الثاني ( .)HER2تستجيب هذه السرطانات بشكل جيد للعالج بدواء
®

تراستوزوماب الذي تشيع تسميته هيرسيبتين .
العالج

إن اتخاذ قرار بشأن أفضل عالج ليس دائ ًما بالشئ اليسير .سوف يحتاج طبيبك إلى التفكير في الكثير من األمور .أهم هذه األمور هي:






حالتك الصحية العامة
مرحلة ودرجة السرطان لديك
الفوائد المحتملة للعالج
اآلثار الجانبية المحتملة للعالج
وجهات نظرك إزاء اآلثار الجانبية المحتملة.

من المهم أن تتحدثي عن أي عالج مع طبيبك ،حتى يتسنى لك فهم ما يعنيه .من الجيد أن تأخذي معك شخصًا يتحدث لغتك باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية .قد
يتوفر مترجمون إذا كنت تريد أحدهم ،ولكن حاول إبالغ المستشفى مقد ًما بما إذا كنت ترغبي في وجود مترجم.
العالج الرئيسي لسرطان الثدي هو الجراحة .وغالبًا ما تعطى عالجات أخرى للحد من خطر عودة السرطان .يمكن أن تشمل هذه العالجات العالج
اإلشعاعي والعالج الهرموني والعالج الكيميائي والعالج البيولوجي.
ك بشأن العالج وكذلك مساعدتك في أية مشكالت قد تكون لديك في األوقات بين مواعيد المقابلة.
قد يكون لديك ممرضة عناية بالثدي يمكنها التحدث إلي ِ
سيُطلب منك التوقيع على استمارة موافقة إلثبات أنك متفهّمة لطريقة العالج وموافقة عليها .لن تتلقي أي عالج إال بعد أن توافقي عليه.
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الجراحة

كثيرًا ما يتم اللجوء إلى عملية جراحية إلزالة السرطان وجزء من الخاليا السليمة في جميع أنحاء السرطان .في بعض
األحيان ،قد يلزم إزالة الثدي بالكامل (استئصال الثدي) ،وربما يتعين في أحيان أخرى إزالة السرطان فقط (استئصال
الكتلة الورمية أو استئصال موضعي واسع).
وفي حالة خضوعك الستئصال الكتلة الورمية ،فسيتم نصحك عادةً بتلقي عالج إشعاعي لنسيج الثدي المتبقي بعد ذلك .قد تحتاجين أيضًا إلى عالج إشعاعي
بعد استئصال الثدي.
أظهرت األبحاث أنه في حالة سرطان الثدي المبكر يكون للعالج اإلشعاعي ،الذي يلي استئصال الكتلة الورمية ،نفس درجة فعالية استئصال الثدي في عالج
ك اختيار العالج الذي يناسبك على أفضل وجه ممكن .العالجات المختلفة لها فوائد وآثار جانبية مختلفة ،لذلك يمكن أن يكون من
السرطان .قد يُطلب من ِ
الصعب اتخاذ هذا القرار .يمكنك الحديث عن كال الخيارين مع طبيبك أو الممرضة أو متخصصي دعم مرضى السرطان لدينا.
غالبًا ما يكون من الممكن إعادة بناء الثدي بالنسبة للنساء الخاضعات الستئصال الثدي .يمكن أن يتم ذلك في نفس وقت استئصال الثدي .ويمكن القيام به
ك الجراح الخيارات التي قد تكون مناسبة لك.
أيضًا بعد شهور أو سنوات من العملية .توجد طرق مختلفة إلعادة بناء الثدي ،ويمكن أن يناقش مع ِ
ك الطبيب ثديًا اصطناعيًا يمكنك وضعه داخل حمالة صدرك .يمكنك ارتدائه على الفور بعد العملية عندما يكون ملمس هذه
بعد استئصال الثدي ،سوف يعطي ِ
المنطقة ناع ًما وطريًا .عندما تلتئم جروحك ،سيتم تزويدك بعضو تعويضي دائم (ثدي زائف).

فحص العقد الليمفاوية كجزء من أي عملية لسرطان الثدي ،يقوم الجراح عادةً بإزالة بعض أو كل العقد الليمفاوية .وتؤخذ من
أسفل ذراعك على جانب السرطان .يتم فحص العقد الليمفاوية تحت المجهر .ويتم هذا الفحص لمعرفة ما إذا كان هناك
سرطان في هذه العقد الليمفاوية .كما أنها تعطي المزيد من المعلومات حول مرحلة السرطان .وهذا يساعد الطبيب في أن
ت بحاجة إلى عالج إضافي للحد من مخاطر عودة السرطان.
يقرر ما إذا كن ِ
إذا كانت هناك عقدة من العقد الليمفاوية تحتوي على خاليا سرطانية ،فقد تحتاجي إلى عملية جراحية إلزالة جميع العقد الليمفاوية .قد يتلقى بعض النساء
عالجًا إشعاعيًا للعقد الليمفاوية بدالً من الجراحة .هناك خطر متزايد من حدوث تورم في الذراع يطلق عليه الوذمة الليمفية ،وذلك بعد أن يتم إزالة جميع
العقد الليمفاوية .يستطيع طبيبك أو ممرضتك التحدث معك حول هذا الشأن بمزيد من التفصيل.
لدينا المزيد من المعلومات بلغتك حول كيفية التخطيط لعملية جراحية وما هو المتوقع بعد العملية.
العالج اإلشعاعي

العالج اإلشعاعي يعالج سرطان الثدي عن طريق إرسال أشعة عالية الطاقة من خارج الجسم لتدمير الخاليا السرطانية مع
التسبب في أقل ضرر ممكن للخاليا الطبيعية .كثيرًا ما يُستخدم العالج اإلشعاعي بعد الجراحة لسرطان الثدي .وقد يستخدم
أيضًا قبل الجراحة أو بدالً منها.
إذا تمت إزالة جزء من الثدي (استئصال الكتلة الورمية) ،فإنه عادةً ما يعطى عالج إشعاعي ألنسجة الثدي المتبقية للحد من مخاطر عودة السرطان في هذه
المنطقة.
بعد استئصال الثدي ،قد يعطى عالج إشعاعي لجدار الصدر إذا كان طبيبك يعتقد أن هناك خطر في أن ذلك قد يترك وراءه أية خاليا سرطانية.
إذا تم إزالة عدد قليل من العقد الليمفاوية و ُوجد فيها سرطان أو إذا لم يتم إزالة أية عقد ليمفاوية ،فقد يعطى عالج إشعاعي لإلبط .فهذا سوف يعالج العقد
الليمفاوية المتبقية.
إذا تمت إزالة جميع العقد الليمفاوية من تحت الذراع ،فلن تكون هناك حاجة في المعتاد إلى العالج اإلشعاعي لإلبط.
لدينا المزيد من المعلومات بلغتك حول كيفية التخطيط للعالج اإلشعاعي وكيفية إعطائه وكذلك بعض آثاره الجانبية.
ك مشعة ،وهو آمن بالنسبة لك ألن تتواجدي بعد عالجك مع أشخاص آخرين ،بمن فيهم األطفال.
العالج اإلشعاعي الخارجي ال يجعل ِ
ك.
لدينا المزيد من المعلومات بلغتك حول كيفية إعطاء العالج اإلشعاعي وكذلك بعض اآلثار الجانبية التي قد تحدث ل ِ

صفحة  6من  9نشرة معلومات ماكميالن  :2014سرطان الثدي

المعالجة الكيميائية

المعالجة الكيميائية هي طريقة عالجية تُستخدم فيها أدوية مضادة للسرطان (سا ّمة للخاليا) لتدمير الخاليا السرطانية .عادة
ما يتم إعطاء األدوية عن طريق الحقن في الوريد أو تؤخذ على شكل أقراص .ويتم نقلها في الدم ويمكن أن تصل إلى أي
مكان في الجسم.
ويمكن أن تعطى لتقليص أي سرطان كبير قبل الجراحة .فهي تقلص السرطان بنجاح ،وربما ال يتم إزالة سوى جزء من الثدي.
غالبًا ما يعطى العالج الكيميائي بعد الجراحة لتقليل خطر عودة سرطان الثدي.
ك.
لدينا المزيد من المعلومات بلغتك حول كيفية إعطاء العالج الكيميائي وكذلك بعض اآلثار الجانبية التي قد تحدث ل ِ

العالجات الهرمونية
تساعد الهرمونات على التحكم في كيفية نمو الخاليا وما يجب أن تفعله في الجسم .بعض الهرمونات ،وخاصة هرمون اإلستروجين ،يمكنها أن
تشجع بعض سرطانات الثدي على النمو .تقلل العالجات الهرمونية من مستوى هرمون اإلستروجين في الجسم أو تمنعه من االلتحاق بالخاليا
السرطانية .ال تعمل العالجات الهرمونية إال مع النساء المصابات بسرطانات إيجابية لمستقبالت اإلستروجين (انظر القسم الخاص بمستقبالت
الهرمونات).
قد تتلقي عال ًجا هرمونيًا قبل الجراحة لتقليص أي سرطان كبير.
ضا لتقليل خطر عودة سرطان الثدي ولحماية ثديك اآلخر .سوف تتلقي العالج الهرموني في المعتاد لعدة سنوات .سوف يبدأ
وقد تتلقيه أي ً
أخصائي السرطان الذي يعالجك في عالجك الهرموني بعد خضوعك للجراحة أو تلقيك للعالج الكيميائي.
يتوقف العالج الهرموني الذي تتلقيه على ما يلي:




ت قد تخطيتي سن اليأس أم ال
ما إذا كن ِ
خطر عود السرطان
ك.
مدى احتمالية تأثير اآلثار الجانبية علي ِ

إذا تخطيتي سن اليأس ،فإن المبايض ال تنتج اإلستروجين .ولكن بعض النساء يظلن ينتجن بعض اإلستروجين في نسيجهن الدهني .إذا كنت قد
تخطيتي سن اليأس ،فقد يصف لك طبيبك




دوا ًء مضادًا لإلستروجين (مثل تاموكسيفين)
أحد مثبطات األروماتاز (مثل أناستروزول ،ليتروزول ،اكسيميستان)
أو تركيبة من االثنين.

لك طبيبك دواء تاموكسيفين
قبل سن اليأس تنتج المبايض اإلستروجين .إذا كنت لم تتخطي سن اليأس (مرحلة ما قبل سن اليأس) ،فقد يصف ِ
ً
ضا زوالدكس® الذي يوقف المبايض عن إنتاج اإلستروجين ويوقف دورتك الشهرية .عادة ما تزول هذه
ك أي ً
المضاد لإلستروجين .وقد يصف ل ِ
اآلثار بعد انتهاء العالج .يعطى زوالدكس عن طريق الحقن تحت جلد البطن كل شهر.
يمكن أن تسبب العالجات الهرمونية آثا ًرا جانبية مشابهة ألعراض سن اليأس ،مثل:




الهبات الساخنة والتعرق
آالم المفاصل
انخفاض الرغبة الجنسية.

إيقاف المبيضين عن العمل (استئصال المبيض)
طريقة أخرى لخفض مستويات هرمون اإلستروجين هي وقف المبيضين عن العمل .وهذا ما يسمى استئصال المبيض.ويمكن
أن يتم ذلك من خالل عملية صغيرة إلزالة المبيضين ،أو نادرًا من خالل دورة قصيرة من العالج اإلشعاعي للمبيضين.
ت تتعاملين بالفعل مع سرطان
كلتا الطريقتين تسبب انقطاع الطمث بشكل دائم .قد يكون من الصعب التعامل مع انقطاع الطمث الدائم إذا كن ِ
الثدي .فإذا أصبحت المرأة عقيمة ،فإن هذا يمكن أن يكون صعبًا جدًا عليها إذا كانت تأمل في إنجاب أطفال.
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العالج المستهدف
®

تراستوزوماب (هيرسيبتين ) هو نوع من العالج البيولوجي يسمى الجسم المضاد األحادي النسيلة .ويستخدم لتقليل خطر عودة سرطان الثدي
في النساء الالتي لديهن سرطان ثدي إيجابي لعامل النمو البشروي البشري من النمط الثاني ( HER2انظر القسم الخاص بمستقبالت
الهرمونات).
ك بعض هذه اآلثار أثناء تناولك للدواء أو بعد ذلك بساعات قليلة .وقد تحدث بعض
اآلثار الجانبية للهيرسيبتين عادةً ما تكون خفيفة .وقد تحدث ل ِ
يحدثك طبيبك أو الممرضة عن هذه اآلثار الجانبية قبل أن تبدئي العالج.
اآلثار الجانبية األخرى بعد بضعة أيام أو أسابيع .يمكن أن
ِ

عليك تجنب الحمل لمدة سنتين بعد عالج سرطان الثدي .سوف ينصحك طبيبك بعدم استخدام
وسائل منع الحمل – يجب
ِ
وسائل منع الحمل التي تحتوي على الهرمونات .وتشمل هذه الوسائل حبوب منع الحمل وبعض اللوالب التي تطلق
الهرمونات.
عادةً ما تكون اللوالب التي ال تحتوي على هرمونات أو الوسائل العازلة أكثر مالئمة .تشمل هذه الوسائل الواقيات الذكرية أو الغطاء .يمكن أن
ك.
تقدم ممرضة العناية بالثدي المشورة ل ِ
العالج بالهرمونات البديلة – ال يوصي األطباء بالعالج بالهرمونات البديلة ( )HRTألنه يحتوي على هرمون اإلستروجين .وهذا
الهرمون يمكن أن يشجع خاليا سرطان الثدي على النمو .إذا كانت أعراض سن اليأس شديدة وال توجد أية وسيلة أخرى قدمت المساعدة
لك فهم المخاطر
والفائدة ،فقد يصف بعض األطباء أحيانًا العالج بالهرمونات البديلة ( .)HRTسوف تحتاجي إلى التحدث مع طبيبك ليتسنى ِ
المحتملة.
التجارب السريرية

تجرى تجارب متعلقة بأبحاث السرطان لمحاولة إيجاد عالجات جديدة وأفضل للسرطان .ويطلق على التجارب التي تجرى على المرضى اسم
التجارب السريرية .العديد من المستشفيات اآلن تشارك في هذه التجارب .تحدثي مع طبيبك حول أبحاث سرطان الثدي الحالية.
المتابعة
بعد انتهاء عالجك ،سوف تقومي بإجراء فحوصات منتظمة وفحوصات الثدي بالماموجرام .سيتم إجراء هذه الفحوصات كل بضعة أشهر في
منك االتصال
البداية ،ولكن ربما تقومي في النهاية بإجرائها مرة واحدة في السنة .في بعض األحيان ،بدالً من المواعيد الروتينية ،سوف يُطلب ِ
ك إذا كان هناك ما يقلقك.
باألخصائي الخاص ب ِ
مشاعرك
ربما تشعري بالصدمة عندما يقال لك أنك مصابة بالسرطان ،وقد تنتابك العديد من المشاعر المختلفة .يمكن أن تشمل هذه المشاعر الغضب
واالستياء والشعور بالذنب والقلق والخوف .هذه كلها ردود فعل طبيعية وتعد جز ًءا من العملية التي يمر بها الكثير من الناس في محاولة للتغلب
على مرضهم.
المزيد من المعلومات بلغتك










نشرة معلومات العالج الكيميائي
نشرة معلومات طلب اإلعانات
نشرة معلومات سرطان األمعاء الغليظة
نشرة معلومات سرطان الرئة
نشرة معلومات سرطان البروستاتا
نشرة معلومات العالج اإلشعاعي
نشرة معلومات اآلثار الجانبية لعالج السرطان
نشرة معلومات الجراحة
نشرة معلومات ما يمكنك القيام به لمساعدة نفسك
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تم كتابة ومراجعة وتحرير نشرة المعلومات هذه بواسطة فريق تطوير معلومات السرطان بمؤسسة ماكميالن لدعم السرطان .وتم اعتمادها من
قبل المحرر الطبي الدكتور تيم إيفيسون استشاري األورام السريرية.
مع الشكر لكارين شين ممرضة أورام الجهاز الهضمي العلوي؛ ولين موفات أخصائية التمريض السريري في العناية بالثدي؛ واألشخاص المصابين
بالسرطان الذين راجعوا نشرة المعلومات هذه.

استخدمنا معلومات من عدة مصادر موثوقة لكتابة نشرة المعلومات هذه .وتشمل هذه المصادر:



سرطان الثدي المبكر والموضعي :التشخيص والعالج .فبراير  .2009المعهد الوطني للصحة وتفوق الرعاية (.)NICE
سرطان الثدي األولي :المبادئ التوجيهية للممارسة السريرية للتشخيص والعالج والمتابعة لدى الجمعية األوروبية لعلم األورام الطبي
( )ESMOمجموعة عمل المبادئ التوجيهية لدى جمعية  .ESMOدورية حوليات علم األورام 24 .2013 .الملحق .6

نحن نبذل كل جهد ممكن لضمان أن تكون المعلومات التي نقدمها دقيقة ،ولكن ال ينبغي االعتماد عليها لتعكس الوضع الحالي لألبحاث الطبية
التي تتغير باستمرار .إذا كنت مهت ًما بشأن صحتك ،يجب عليك استشارة طبيبك .ال تتحمل مؤسسة ماكميالن المسئولية عن أية خسائر أو
أضرار تنشأ عن أي خطأ في هذه المعلومات أو في المعلومات الخاصة بالغير ،مثل تلك المعلومات المعروضة على مواقع الويب التي نضع
روابط لها.
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Breast cancer: English

Breast cancer
This fact sheet is about how breast cancer is diagnosed and treated.
Most people diagnosed with breast cancer are women. Men can get breast cancer too
but it is rare.
We also have fact sheets in your language about surgery, radiotherapy, chemotherapy,
side effects of cancer treatment, what you can do to help yourself, claiming benefits
and end of life.
We hope this fact sheet answers your questions. If you have any more questions,
you can ask your doctor or nurse at the hospital where you are having treatment.
If you would like to talk to our cancer support specialists about this information in your
language, we have interpreters for non-English speakers. You can call the Macmillan
Support Line free on 0808 808 00 00, Monday–Friday, 9am–8pm. If you have
problems hearing you can use textphone 0808 808 0121, or Text Relay. Or you can
go to our website macmillan.org.uk
This fact sheet is about:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

What is cancer?
The breasts
Causes and risk factors
Symptoms
Tests
Types of breast cancer
Staging and grading
Treatment
Clinical trials
Follow up
Your feelings
More information in your language
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What is cancer?
The organs and tissues of the body are made up of tiny building blocks called cells.
Cancer is a disease of these cells.
Cells in each part of the body are different but most mend and reproduce themselves
in the same way. Normally, cells divide in an orderly way. But if the process gets out of
control, the cells carry on dividing and develop into a lump called a tumour.
Not all tumours are cancer. Doctors can tell if a tumour is cancer by removing a small
sample of tissue or cells from it. This is called a biopsy. The doctors examine the sample
under a microscope to look for cancer cells.
In a benign (non-cancerous) tumour, the cells may grow but cannot spread anywhere
else in the body. It usually only causes problems if it puts pressure on nearby organs.
In a malignant (cancerous) tumour, the cells grow into nearby tissue. Sometimes,
cancer cells spread from where the cancer first started (the primary site) to other
parts of the body. They can travel through the blood or lymphatic system.
The lymphatic system helps to protect us from infection and disease. It’s made up of fine
tubes called lymphatic vessels. These connect to groups of bean-shaped lymph nodes
(glands) all over the body.
When the cells reach another part of the body they begin to grow and form another
tumour. This is called secondary cancer or a metastasis.

The breasts
The breasts are made up of fat, supportive tissue and glandular tissue that contains
lobes. The lobes (milk glands) are where breast milk is produced. These are connected
to the nipple by a network of milk ducts.

Rib
Muscle
Fatty tissue
Lobe
Milk duct
Nipple

A breast
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Under the skin, an area of breast tissue goes into the armpit (axilla). The armpits also
contain a collection of lymph nodes (glands), which are part of the lymphatic system.
There are also lymph nodes just by the breastbone and behind the collarbone.
Lymph
nodes
behind the
collarbone
Lymph
nodes
near the
breastbone

Lymph
nodes in
the armpit
Lymph
vessels

The lymph nodes near the breast
Breast cancer occurs when cells within the breast ducts and lobes become cancerous.

Causes and risk factors
We don’t know what causes breast cancer. There are some risk factors that can increase
your chances of getting it.

• Age – The risk of developing breast cancer increases with age.
• If you have had cancer or other breast conditions before
• Hormonal factors – Exposure to the hormones oestrogen and progesterone for
long periods can affect your breast cancer risk.

• Lifestyle factors – These include drinking more than two units of alcohol a day
over many years, being overweight and smoking heavily.

• Family history – Only 5–10% of breast cancers are thought to be caused by an
inherited breast cancer gene. Talk to your doctor if you are worried about your
family history.

Breast cancer is not infectious and cannot be passed on to other people.
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Symptoms
These can include:

•
•
•
•
•
•
•

a lump in the breast
a change in size or shape of the breast
dimpling of the skin or thickening of breast tissue
a nipple that is turned in (inverted)
a rash on the nipple
discharge from the nipple
swelling or a lump in the armpit.

If you have any of these symptoms, get them checked by your GP. All of them can be
caused by illnesses other than cancer.

Tests
You should see your GP if you are worried about breast cancer. They will refer you to
a breast clinic to see a specialist doctor or nurse. Some women are referred through
the breast screening programme.
At the breast clinic
In many clinics you can have tests and get the results on the same day. Sometimes you
may need to come back for more tests and wait up to a week for the results.
At the clinic you will see a breast specialist (a surgeon). They will ask if you have had
any breast problems before and about your family history of cancer.
The specialist will examine your breasts and under your arms. They will explain which
tests you need.
A mammogram is a low-dose x-ray of the breast.
You’ll be asked to take off your top and bra and may have to wear a gown before the
mammogram. The radiographer (who takes the x-ray) will position you so your breast
is against the x-ray machine. Your breast is then flattened and pressed with a flat,
plastic plate. This keeps the breast still to get a clear picture. It can be uncomfortable
and a little painful, but does not last long. You have two mammograms of each breast.
Mammograms are usually only done on women over 40.
A breast ultrasound uses sound waves to build up a picture of the breast.
You’ll be asked to take off your top and bra, and lie down on a couch with your arm
above your head. The person doing the scan puts a gel onto your breast and moves
a small hand-held device around it. A picture of the inside of the breast shows up on
a screen. It only takes a few minutes and doesn’t hurt.
An ultrasound is more useful than a mammogram in women under 40.
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Fine needle aspiration (FNA) is a simple test done in the x-ray department or the
breast clinic. The doctor uses x-ray or ultrasound guidance to make sure the cells are
taken from the right area. Using a fine needle, your doctor takes some cells from the
lump into a syringe. The sample is sent to the laboratory to check for cancer cells.
It can be uncomfortable when the needle goes in, but it’s usually over quickly. Your
results may be ready on the same day. You may feel sore for a few days afterwards –
taking some mild painkillers should help.
Ultrasound and FNA of the lymph nodes You’ll also have an ultrasound of the
lymph nodes in the armpit. If any of the nodes feel swollen or look abnormal on the
ultrasound, the doctor will do an FNA on them.
Biopsy This is when a small piece of tissue is removed from the lump or abnormal area
and looked at under a microscope. There are different types of biopsy. Your surgeon or
breast care nurse can explain which type you will have.
After a biopsy your breast can be bruised and feel sore for a few days. You can take
painkillers until it eases.

Further tests
If breast cancer is confirmed then you may have some other tests to prepare for
an operation or to find out more about the cancer. These tests include:

•
•
•
•

Blood tests
Chest x-ray
MRI scan
CT scan

Your doctor or nurse will explain which tests you are having and what they involve.
Waiting for test results can be an anxious time for you. It may help to talk about your
worries with a relative or friend. You could also speak to one of our cancer support
specialists in your language on 0808 808 00 00.

Types of breast cancer
The most common type of breast cancer is invasive ductal breast cancer. There are
several other types of breast cancer but they are treated in similar ways.
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Staging and grading of breast cancer
Knowing the stage and grade of your cancer helps doctors decide the right treatment
for you.
Staging
Breast cancer can be divided into four stages:

• Stage 1 The cancer is small and only in the breast
• Stages 2 or 3 The cancer has spread into areas around the breast.
• Stage 4 The cancer has spread to other parts of the body.
Grading
Grading shows how the cancer cells look under the microscope compared with normal
breast cells.

• Grade 1 (low-grade) – The cancer cells look similar to normal cells and grow very
slowly.

• Grade 2 (moderate-grade) – The cancer cells look more abnormal and are slightly
faster growing.

• Grade 3 (high-grade) – The cancer cells look very different from normal cells
and tend to grow quickly.

Hormone receptors
Hormones exist naturally in the body. They help to control how cells grow and what
they do in the body. Some breast cancer cells have receptors which allow the hormones
oestrogen and progesterone to attach to the cancer cell. If there are a large number
of oestrogen receptors it is known as oestrogen receptor positive or ER positive breast
cancer. If not, it’s known as oestrogen-receptor negative or ER negative breast cancer.
Many ER positive breast cancers respond well to hormonal treatments.
Protein receptors
Some breast cancers have receptors for the protein HER2 (human epidermal growth
factor 2). Cancers that have high levels of these receptors are called HER2 positive
breast cancers. They respond well to treatment with trastuzumab, which is commonly
called Herceptin®.
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Treatment
Deciding on the best treatment isn’t always easy. Your doctor will need to think about
a lot of things. The most important of these are:

•
•
•
•
•

your general health
the stage and grade of the cancer
the likely benefits of treatment
the likely side effects of treatment
your views about the possible side effects.

It’s important to talk about any treatment with your doctor, so that you understand what
it means. It’s a good idea to take someone with you who can speak both your language
and English. Interpreters may be available if you need one, but try to let the hospital
know before if you would like one to be there.
The main treatment for breast cancer is surgery. Other treatments are also often given
to reduce the risk of the cancer coming back. These can include radiotherapy, hormonal
therapy, chemotherapy and biological therapy.
You may have a breast care nurse who can talk to you about treatment as well as help
with any problems you may have in between appointments.
You will be asked to sign a consent form to show that you understand and agree to
the treatment. You will not have any treatment unless you have agreed to it.
Surgery
Surgery is often used to remove the cancer and an area of healthy cells all around
the cancer. Sometimes the whole breast may need to be removed (mastectomy) and
sometimes just the cancer may be removed (lumpectomy or wide local excision).
If you have a lumpectomy, you will usually be advised to have radiotherapy to the
remaining breast tissue afterwards. You may also need to have radiotherapy after a
mastectomy.
Research has shown that in early breast cancer a lumpectomy followed by radiotherapy
is as effective at curing cancer as a mastectomy. You may be asked to choose the
treatment which suits you best. The different treatments have different benefits and side
effects, so this can be a difficult decision to make. You can talk about both options with
your doctor or nurse, or our cancer support specialists.
It’s often possible for women who have a mastectomy to have their breast reconstructed.
It can be done at the same time as the mastectomy. It can also be done months or
years after the operation. There are different methods of breast reconstruction and your
surgeon can discuss the options that may be suitable for you.
After a mastectomy, the doctor will give you an artificial breast, which you can put
inside your bra. You can wear it straight away after the operation when the area
feels tender. When your wound has healed, you will be fitted with a permanent
prosthesis (false breast).
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Checking the lymph nodes As part of any operation for breast cancer, the surgeon
will usually remove some or all of the lymph nodes. They are taken from under your arm
on the side of the cancer. The lymph nodes are looked at under a microscope. This is to
check if there is cancer in them. They also give more information about the stage of the
cancer. This helps the doctor decide if you need further treatment to reduce the risk of
the cancer coming back.
If any of the nodes contain cancer cells, you may need an operation to remove all
the lymph nodes. Some women may have radiotherapy to the lymph nodes instead
of surgery. There is an increased risk of developing swelling of the arm called
lymphoedema after all the lymph nodes are removed. Your doctor or nurse can talk
to you about this in more detail.
We have more information in your language about how surgery is planned and what to
expect after the operation.
Radiotherapy
Radiotherapy treats breast cancer by sending high-energy rays from outside the body
to destroy the cancer cells, while doing as little harm as possible to normal cells.
Radiotherapy is often used after surgery for breast cancer. It may also be used before,
or instead of, surgery.
If part of the breast has been removed (lumpectomy), radiotherapy is usually given to
the remaining breast tissue to reduce the risk of the cancer coming back in that area.
After a mastectomy, you may be given radiotherapy to the chest wall if your doctor thinks
there is a risk that any cancer cells have been left behind.
If a few lymph nodes have been removed and cancer was found in them, or if no lymph
nodes have been removed, you may be given radiotherapy to the armpit. This will treat
the remaining lymph nodes.
If all the lymph nodes have been removed from under the arm, radiotherapy to the
armpit is not usually needed.
We have more information in your language about how radiotherapy is planned and
given, and some of its side effects.
External radiotherapy does not make you radioactive and it is safe for you to be with
other people, including children, after your treatment.
We have more information in your language about how radiotherapy is given and some
of the side effects you may have.
Chemotherapy
Chemotherapy is a treatment that uses anti-cancer (cytotoxic) drugs to destroy cancer
cells. The drugs are usually given by injection into a vein or taken as a tablet. They are
carried in the blood and can reach anywhere in the body.
It can be given to shrink a large cancer before surgery. If it shrinks the cancer
successfully, only part of the breast may be removed.
Chemotherapy is often given after surgery to reduce the risk of breast cancer
coming back.
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We have more information in your language about how chemotherapy is given and
some of the side effects you may have.
Hormonal therapies
Hormones help to control how cells grow and what they do in the body. Hormones,
particularly oestrogen, can encourage some breast cancers to grow. Hormonal therapies
reduce the level of oestrogen in the body or prevent it from attaching to the cancer cells.
They only work for women with oestrogen-receptor positive cancers (see the section on
Hormone receptors).
You may have hormonal therapy before surgery to shrink a large cancer.
You may also have it to reduce the risk of breast cancer coming back and to protect
your other breast. You will usually have hormonal therapy for many years. Your cancer
specialist will start your hormonal therapy after your surgery or chemotherapy.
The type of hormonal therapy you have depends on:

• whether you’ve been through the menopause or not
• the risk of the cancer coming back
• how the side effects are likely to affect you.
After the menopause, the ovaries no longer produce oestrogen. But women still make
some oestrogen in their fatty tissue. If you have been through your menopause, your
doctor may prescribe

• an anti-oestrogen drug (such as tamoxifen)
• an aromatase inhibitor (such as anatrozole, letrozole, exemestane)
• or a combination of the two.
Before the menopause, the ovaries produce oestrogen. If you haven’t been through
the menopause (pre-menopausal), your doctor may prescribe the anti-oestrogen drug
tamoxifen. They may also prescribe Zoladex®, which stops the ovaries producing
oestrogen and stops your periods. These effects usually stop when treatment ends.
Zoladex is given as an injection under the skin of the tummy every month.
Hormonal therapies can cause side effects similar to menopausal symptoms, such as:

• hot flushes and sweats
• joint pain
• low sex drive.
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Stopping the ovaries from working (ovarian ablation)
Another way to lower oestrogen levels is to stop the ovaries working. This is called
ovarian ablation. It can be done with a small operation to remove the ovaries or,
rarely, with a short course of radiotherapy to the ovaries.
Both methods cause a permanent menopause. It can be difficult to deal with a
permanent menopause when you are already dealing with breast cancer. Becoming
infertile can be very hard for women who were hoping to have children.
Targeted treatment
Trastuzumab (Herceptin®) is a type of biological therapy called a monoclonal antibody.
It is used to reduce the risk of breast cancer coming back in women who have HER2
positive breast cancer (see the section on Hormone receptors).
The side effects of Herceptin are usually mild. Some you can get while you are having
the drug or for a few hours after. Others happen a few days or weeks later. Your doctor
or nurse can talk to you about these side effects before you start treatment.
Contraception – You should avoid getting pregnant for two years after breast cancer
treatment. Your doctor will advise you not to use contraception that contains hormones.
This includes the pill and some coils that release hormones.
Coils that don’t contain hormones or barrier methods are usually the most suitable.
These include condoms or the cap. Your breast care nurse can give you advice.
Hormone replacement therapy – Doctors don’t recommend hormone replacement
therapy (HRT) because it contains oestrogen. This could encourage breast cancer
cells to grow. If your menopausal symptoms are severe and nothing else has helped,
some doctors may occasionally prescribe HRT. You will need to talk to your doctor to
understand the possible risks.

Clinical trials
Cancer research trials are carried out to try to find new and better treatments for cancer.
Trials that are carried out on patients are called clinical trials. Many hospitals now take
part in these trials. Speak to your doctor about current breast cancer research.

Follow up
After your treatment has finished you will have regular check-ups and mammograms.
These will be every few months at first but eventually you may only have them once a
year. Sometimes, instead of routine appointments, you will be asked to contact your
specialist if there is anything you are worried about.

Your feelings
You may feel overwhelmed when you are told you have cancer and have many
different emotions. These can include anger, resentment, guilt, anxiety and fear.
These are all normal reactions and are part of the process many people go through
in trying to come to terms with their illness.
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More information in your language
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chemotherapy fact sheet
Claiming benefits fact sheet
Large bowel cancer fact sheet
Lung cancer fact sheet
Prostate cancer fact sheet
Radiotherapy fact sheet
Side effects of cancer treatment fact sheet
Surgery fact sheet
What you can do to help yourself fact sheet
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