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Diet of Breast Cancer Women 

"النظام الغذائي لمريضات سرطان الثدي"  

 

1. What a breast cancer patient should not eat? 

 

Limit the intake of highly saturated foods such as beef, lamb, organ meats, 

cheeses, cream, butter, ice cream. Decrease food containing trans fatty 

acids, such as commercially prepared baked goods, crackers and 

margarine. Increase your intake of poultry, fish and vegetarian proteins 

(legumes and lentils). 

 ؟أن يتجنبها  رطان الثديمريض سهي األطعمة التي يجب على ما  .1

جوبن والقشود  لمثل لحم البقر والضأن واللحووم العضووية وا بالدهنيات من تناول األطعمة عالية التشبع التقليل

  لمحضورامثل المخبوزات ى األحماض الدهنية من األطعمة التي تحتوي عل التقليل ،وكذلكوالبوظة والزبد  

نباتيووة تنوواول الوودواجن واأل ووماك والبروتينووات ال ،باإلضووا ة ىلووى زيوواد  تجاريًووا والمقرمشووات والمووارجرين

 )البقوليات والعدس(.

2. What should I eat if I have breast cancer? 

 

Choose protein-rich foods: 

 Lean meats such as chicken, fish, or turkey 

 Eggs 

 Low-fat dairy products such as milk, yogurt, and cheese or dairy 

substitutes 

 Nuts and nut butters 

 Beans 

 Soy foods 
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 ماذا يجب أن آكل إذا كنت مصابة بسرطان الثدي؟ .2

 .اختر األطعمة الغنية بالبروتين

 .اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج أو ال مك أو الديك الرومي 

 .بيضال 

 .ادي والجبن أو بدائل األلبانمنتجات األلبان قليلة الد م مثل الحليب والزب 

 .لف تقالمك رات وزبد  ا 

 .ء اصوليا 

 .الصويا التي تحتوي على طعمةاأل 

 

3. What foods kill breast cancer cells? 

 

The research team tested ten known protective chemical nutrients found 

in foods like broccoli, grapes, apples, tofu, and turmeric root (a spice used 

in Indian curry) before settling upon six – Curcumin known as tumeric, 

Isoflavone from soybeans, Indo-3-Carbinol from cruciferous plants, C-

phycocyanin from spirulina. 

 ما هي األطعمة التي تقتل خاليا سرطان الثدي؟ .3

روكلوي طعموة مثول البالعديود مون األ عشر  مغذيات كيميائية وقائيوة معرو وة موجوود   وياختبر  ريق البحث 

 -تة منهوا والعنب والتفاح وجذر الكركم )أحد التوابل الم تخدمة  ي الكاري الهنودي( قبول ات وتقرار علوى  و

 ة أخرى.توائيباإلضا ة ىلى نباتات ى  ، واإليزو ال ون من  ول الصويا ،الكركمين المعروف با م الكركم 

 

4. How can I beat breast cancer with diet? 
 

Diet could help breast cancer survivors beat fatigue: 

 Half of grain intake from whole grains. 

 Five servings of vegetables, including at least two of leafy greens. 

 Two servings of fruit. 

 One serving of fatty fish. 

 One serving of nuts, seeds or oils. 
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 كيف أتغلب على سرطان الثدي بالحمية؟ .4

 النظام الغذائي يمكن أن ي اعد الناجيات من  رطان الثدي  ي التغلب على التعب

 .التي يتم تناولها يجب أن تكون من القمح  نصف الحبوب 

 .ر الورقيةامن الخض ان على األقلتخمس حصص من الخضار ، بما  ي ذلك اثن 

 .حصتين من الفاكهة 

 .حصة واحد  من األ ماك الدهنية 

 .حصة واحد  من المك رات أو البذور أو الزيوت 

 

5. Is banana good for breast cancer? 

 

Bananas can be a great dietary addition for those recovering from cancer. 

They're not only easy to tolerate for those with swallowing difficulties but 

also a good source of many important nutrients, including vitamin B6, 

manganese, and vitamin C. 

 هل الموز مفيد لسرطان الثدي؟ .5

يعانون   قط لمن ،وهي لي ت ألولئك الذين يتعا ون من ال رطانيمكن أن يكون الموز ىضا ة غذائية رائعة  

ي ذلوك  وأيًضا مصدر جيد للعديد مون العناصور الغذائيوة المهموة ، بموا وح ب بل ىنها  من صعوبات  ي البلع

 .والمنغنيز و يتامين  ي( B6) يتامين 

 

6. Are eggs bad for breast cancer? 

Eggs decreased risk of breast cancer: 

A study published in Breast Cancer Research in 2003 by researchers at 

Harvard University found that eating one egg per day was associated with 

an 18% reduced risk of breast cancer. 
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 هل البيض مضر لسرطان الثدي؟ .6

 البيض وتقليل مخاطر اإلصابة ب رطان الثدي

مون قبول بواحثين  وي جامعوة هار وارد أن تنواول  2003وجدت درا ة نشرت  ي أبحاث  ورطان الثودي عوام 

 .٪18خطر اإلصابة ب رطان الثدي بن بة له دور  ي خفض بيضة واحد  يوميًا كان 

 

7. How do you prevent breast cancer from growing? 

 

Not everyone applies to every woman, but together they can have a big 

impact: 

 Keep Weight in Check  

 Be Physically Active 

 Eat Your Fruits & Vegetables – and Avoid Too Much Alcohol 

 Don't Smoke 

 Breastfeed, if Possible 

 Avoid Birth Control Pills, Particularly After Age 35 or If You Smoke 

 Avoid Post-Menopausal Hormones 

 

 كيف تمنع سرطان الثدي من النمو؟ .7

 .وزنك على يحا ظ 

ً  يطةنش ونيك   .بدنيا

 .اإلكثار من الكحول يوتجنب -الفواكه والخضروات  يتناول 

 .يت تدخن 

 .الرضاعة الطبيعية ، ىذا أمكن 

 .مدخنةأو ىذا كنت  35، خاصة بعد  ن حبوب منع الحمل  يتجنب 

 .الطمثتجنبي هرمونات ما بعد انقطاع  
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8. How do you beat breast cancer? 

 

What to eat: 

 Cruciferous vegetables. The cruciferous family of vegetables is very 

high in vitamins, nutrients and cancer-fighting compounds.  

 Green tea. Green tea has many proven health benefits dating back 

thousands of years.  

 Fiber.  

What to avoid: 

 Fats 

 Alcohol 

 Red meat 

 

 كيف تتغلبين على سرطان الثدي؟ .8

 : ماذا نأكل

مينات تحتوي عائلة الخضروات الصليبية على ن بة عالية جًدا من الفيتا ، الخضراوات الصليبية 

 .مثل البروكلي والزهر ،...ىلخ والعناصر الغذائية ومركبات مكا حة ال رطان

 .ل نيناآتف  للشاي األخضر العديد من الفوائد الصحية المؤكد  التي يعود تاريخها ىلى،الشاي األخضر 

 .األلياف 

 : يجب تجنبه الذي ما

 .الدهون 

 .الكحول 

 .اللحوم الحمراء 

 

 

 



 
 
 
 

 
 10 

 

 

9. What is the name of the fruit that could cure cancer? 

 

Graviola (Annona muricata), also called soursop, is a fruit tree that grows 

in tropical rainforests. People have long used its fruit, roots, seeds, and 

leaves to treat all kinds of ailments, including cancer. 

 ما اسم الفاكهة التي تعالج السرطان؟ .9

Graviola (Annona muricata) وت وومى أيًضووا قشووطة شووائكة ،وهووي  اكهووة تنمووو  ووي الغابووات ،

نووواع اإل ووتوائية الموواطر  ،ولطالمووا ا ووتخدم اإلن ووان ثمارهووا وجووذورها وبووذورها وأوراقهووا لعووالج جميووع أ

 .األمراض ،بما  ي ذلك ال رطان

 

10. What is the best fruit for cancer? 

 

 Oranges provide vitamin C 

 Bananas, kiwi, peaches, mangoes, pears and strawberries for vitamins 

and fiber 

 Avocadoes, guava, apricots, figs, prunes and raisins for energy 

 

 ما هي أفضل فاكهة للسرطان؟  .10

 . يتامين  ي حيث يو ر البرتقال 

 .واألليافالموز والكيوي والدراق والمانجو والكمثرى والفراولة للفيتامينات  

 .األ وكادو والجوا ة والمشمش والتين والبرقوق والزبيب للطاقة 

 

 

11. Is Almond good for breast cancer? 

 

Eating large amounts of peanuts, walnuts, or almonds can reduce the risk 

of developing breast cancer, according to a 2015 study of 97 breast cancer 

patients. 
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 هل اللوز مفيد لسرطان الثدي؟ .11

 ن الثدي ،تناول كميات كبير  من الفول ال وداني أو الجوز أو اللوز يمكن أن يقلل من خطر اإلصابة ب رطا

 .مريًضا ب رطان الثدي 97على  2015و قًا لدرا ة أجريت عام 

 

12. What foods stop cancer from spreading? 

 

A diet high in whole foods like fruits, vegetables, whole grains, healthy 

fats and lean protein may prevent cancer. Conversely, processed meats, 

refined carbs, salt and alcohol may increase your risk. 

 ما هي األطعمة التي تمنع انتشار السرطان؟ .12

ية الصح ة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهوناتباع نظام غذائي غني باألطعمة الكامل

لمصنعة اللحوم اعلى العكس من ذلك ، قد تزيد  .الدهون قد يمنع اإلصابة بال رطانوالبروتينات الخالية من 

 .والكربوهيدرات المكرر  والملح والكحول من مخاطر ىصابتك

 

13. What are the most cancer causing foods? 

Cancer causing foods: 

 Processed meat. According to the World Health Organization (WHO), 

there is “convincing evidence” that processed meat causes cancer 

 Red meat 

 Alcohol 

 Salted fish (Chinese style) 

 Sugary drinks or non-diet soda  

 Fast food or processed foods 
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 المسببة للسرطان؟األطعمة  أكثر ما هي .13

 األطعمة الم ببة لل رطان

المصنعة  ، هناك "دليل مقنع" على أن اللحوم (WHO) و قًا لمنظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة 

 .مثل المرتديال والنقانق ت بب ال رطان

 .اللحوم الحمراء 

 .الكحول 

 (.مملح )على الطريقة الصينيةال مك ال 

 .ال كرية أو الصودا غير الدايت المشروبات 

 .وجبات  ريعة أو أطعمة مصنعة 

 

14. Can breast cancer patient drink milk? 

 

Milk products are a major source of calcium and the available evidence 

suggests diets high in calcium may reduce the risk of breast cancer in 

both premenopausal and postmenopausal women. Vitamin D and 

lactoferrin may also be important anti-cancer milk components. 

 هل يستطيع مريض سرطان الثدي شرب الحليب؟ .14

 غنيووةغذائيووة التعتبور منتجووات األلبووان مصودًرا رئي وويًا للكال وويوم ، وتشوير األدلووة المتووو ر  ىلوى أن الوجبووات ال

 بعد انقطاعانقطاع الطمث وبالكال يوم قد تقلل من خطر اإلصابة ب رطان الثدي لدى الن اء  ي  تر  ما قبل 

 .قد يكون  يتامين د والالكتو يرين أيًضا من مكونات الحليب المهمة المضاد  لل رطان، الطمث

 

15. What foods kill cancer? 

Cruciferous vegetables — Broccoli, Brussels sprouts, bok choy, cabbage, 

cauliflower, collard greens and kale are all considered cruciferous 

vegetables. These vegetables contain chemicals called glucosinolates that 

fight cancer in several ways. 
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 ما هي األطعمة التي تقتل السرطان؟ .15

اللفوت كلهوا لقورنبيط ، الكرنوب األخضور والملفووف ، ا ،البروكلي ، براعم بروك ل  -الخضراوات الصليبية 

تحتوووي هووذخ الخضووروات علووى مووواد كيميائيووة ت وومى الجلوكوزينووات التووي تقوواوم ، تعتبوور خضووروات صووليبية

 .ال رطان بعد  طرق

 

16. How do you stop cancer from growing? 

Consider these cancer-prevention tips: 

 Don't use tobacco. Using any type of tobacco puts you on a collision 

course with cancer 

 Eat a healthy diet 

 Maintain a healthy weight and be physically active 

 Protect yourself from the vertical sunlight 

 Get vaccinated for Hepatitis B 

 Avoid risky sexual behaviors 

 Get regular medical care (screening) 

 كيف تمنع السرطان من النمو؟ .16

 .ضع  ي اعتبارك نصائح الوقاية من ال رطان

 .طانىن ا تخدام أي نوع من أنواع التبغ يضعك  ي م ار تصادمي مع ال رحيث  ت ت تخدم التبغ 

 .اتباع نظام غذائي صحي 

 .البدنيالحفاظ على وزن صحي وممار ة النشاط  

 .العمودية الشمس أشعة احِم نف ك من 

 .إللتهاب الكبد من النوع )ب( احصل على التطعيم 

 .الجن ية تجنب ال لوكيات المحفو ة بالمخاطر 

 .)الم وحات( احصل على رعاية طبية منتظمة 

  



 
 
 
 

 
 14 

 

 

17. What are good snacks for cancer patients? 

 

 Cheese or hummus and crackers 

 Buttered pikelets, fruit buns, finger buns and raisin toast 

 Celery with cream cheese or peanut butter 

 Hard-boiled eggs 

 Dried fruit and nuts 

 Jaffles and sandwiches – try fillings such as peanut butter, cheese, 

avocado, egg, salmon and tuna 

 جيدة لمرضى السرطان؟ما هي الوجبات الخفيفة ال  .17

 .جبن أو حمص ومقرمشات 

 .محمص  زبيبو كعك  واكه ، كعك أصابع  ، بالزبد  مدهونب كوت  

 .كر س مع جبنة كريمية أو زبد   ول  وداني 

 .بيض م لوق 

 . واكه مجففة ومك رات 

ون وال لم  وداني والجبن واأل وكادو والبيضرب الحشوات مثل زبد  الفول الج -الجا ل وال ندويشات  

 .والتونة

 

18. What foods should I avoid with HER2 positive breast cancer? 

Eating too much meat can raise your cholesterol levels. All types 

of meat and poultry have saturated fats. A 2014 study found that a high-

fat diet is strongly linked to HER2-positive breast cancer. Animal products 

also lower melatonin levels in the body. 

 ؟ (HER2) ما األطعمة التي يجب أن أتجنبها مع سرطان الثدي اإليجابي .18

واع تحتووي جميوع أنو،حيوث  ى ر وع م وتويات الكولي وترول لوديكيمكن أن يؤدي تناول الكثير من اللحووم ىلو

ون أن اتباع نظام غوذائي عوالي الوده 2014وجدت درا ة أجريت عام ، على دهون مشبعة اللحوم والدواجن

ات كمووا أن المنتجووات الحيوانيووة تخفووض م ووتوي( HER2) يوورتبط ارتباًطووا وثيقًووا ب وورطان الثوودي اإليجووابي

  .الميالتونين  ي الج م
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19. What foods don’t cause cancer? 

The list is usually topped with berries, broccoli, tomatoes, walnuts, grapes 

and other vegetables, fruits and nuts. "If you look at the typical foods that 

reduce cancer risk, it’s pretty much all plant foods that contain 

phytochemicals", says Woolford. 

 هي األطعمة التي ال تسبب السرطان؟ما  .19

عوواد  مووا تتصوودر القائمووة التوووت والبروكلووي والطموواطم والجوووز والعنووب والخضووروات األخوورى والفواكووه 

طان ، والمك رات. يقول وولفورد: "ىذا نظرت ىلى األطعمة النموذجية التوي تقلول مون خطور اإلصوابة بال ور

 ."على مواد كيميائية نباتية  تجد أن جميع األطعمة النباتية تقريبًا تحتوي

 

20. What foods Stop Cancer? 

Foods such as broccoli, berries, and garlic showed some of the strongest 

links to cancer prevention. They're low in calories and fat and power-

packed with phytochemicals and antioxidants that may help reduce your 

cancer risk. 

 ما هي األطعمة التي توقف السرطان؟ .20

نهوا حيوث أ ،قووى الوروابط للوقايوة مون ال ورطانأظهرت األطعمة مثل البروكلي والتوت والثووم بعًضوا مون أ

د  ود  التوي قوالمواد الكيميائيوة النباتيوة ومضوادات األكومنخفضة ال عرات الحرارية والدهون ومليئة بالطاقة 

 .ي تقليل خطر اإلصابة بال رطانت اعد  

 

21. Can fruits cause cancer? 

In the recent large prospective studies, there has been little evidence that 

fruit and vegetables are associated with the risk for most types of cancer 

studied. The few significant associations observed have been in cancers 

strongly associated with smoking and/or alcohol consumption. 
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 هل الفاكهة تسبب السرطان؟ .21

بخطور   ي الدرا ات الكبير  الحديثوة ، كوان هنواك القليول مون األدلوة علوى أن الفاكهوة والخضوروات مرتبطوة

رطانات كانت اترتباطات المهمة التي لوحظت  ي ال و، أنواع ال رطان التي تمت درا تهااإلصابة بمعظم 

 .المرتبطة بشد  بالتدخين و / أو ا تهالك الكحول

 

22. What vitamins help breast cancer prevention? 

Eight best supplements for cancer: 

 Ground flax seed. Most people use fish oil supplements to enhance the 

amount of omega-3's in their diet 

 Garlic. Garlic is a great choice when it comes to giving your body a 

little extra protection 

 Ginger 

 Green tea 

 Selenium 

 Turmeric 

 Vitamin D 

 Vitamin E. 

 سرطان الثدي؟ الوقاية من ما هي الفيتامينات التي تساعد في .22

 : لل رطانغذائية مكمالت  8 أ ضل

ظامهم ن ي  3بذور الكتان المطحونة ي تخدم معظم الناس مكمالت زيت ال مك لزياد  كمية أوميغا  

 .الغذائي

 .ضا يةيعتبر الثوم خياًرا رائعًا عندما يتعلق األمر بمنح ج مك القليل من الحماية اإل الثوم 

 .الزنجبيل 

 .الشاي األخضر 

  .ال يلينيوم 

 .الكركم 

 .  يتامين د 

 . يتامين هـ 
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23. What is the best protein drink for cancer patients? 

Products such as double strength milk, whey protein powder, and pea 

protein isolate, soy protein, or hemp protein powders are good options to 

supplement your meals. A Registered Dietitian can assist with determining 

which protein supplement may best meet your needs. 

 ما هو أفضل مشروب بروتيني لمرضى السرطان؟ .23

ل أو الحليوب موزدوج القوو  أو م وحوق بوروتين مصول اللوبن أو بوروتين البوازتء المعوزو تعد المنتجوات مثول

غذية  ي ي التصائيمكن أن ي اعد اخ، لقنب خيارات جيد  لتكملة وجباتكبروتين الصويا أو م احيق بروتين ا

 .تحديد مكمل البروتين الذي قد يلبي احتياجاتك على أ ضل وجه

 

24. Can cancer patient eat grapes? 

Grapes are a rich source of the antioxidant resveratrol. Studies show that 

resveratrol has the potential to possibly stop cancer from starting in the 

breast, liver, stomach and lymphatic system. 

 هل يستطيع مريض السرطان أكل العنب؟ .24

لقودر  تشير الدرا ات ىلى أن ري فيراترول لديه ا،و مضادات األك د  ري فيراترولغني لالعنب هو مصدر 

 .على ىيقاف ال رطان من الثدي والكبد والمعد  والجهاز اللمفاوي

 

25. Are tomatoes good for cancer? 

Not only do tomatoes contain lycopene, the antioxidant phytochemical that 

also helps prevent heart disease, but they're a good source of vitamins A, 

C, and E — all enemies of cancer-friendly free radicals. 
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 هل الطماطم مفيدة للسرطان؟ .25

مون  ي الوقايوةت تحتوي الطماطم  قط على الليكوبين وهو ماد  كيميائية نباتية مضاد  لألك د  ت اعد أيًضا  

 .ل رطانمضاد  لمرض ا ها جميعو E و C و A القلب ، ولكنها مصدر جيد للفيتامينات أمراض

 

26. How do you prevent breast cancer from coming back? 

To help yourself better cope with the side effects of breast cancer 

treatment and to reduce your chances of breast cancer recurrence, try 

incorporating these healthy tips: 

 Take care of yourself emotionally 

 Take care of yourself physically 

 Eat healthy 

 Reduce stress 

 Limit alcohol 

 Exercise regularly 

 كيف تمنعين عودة سرطان الثدي؟ .26

 تكرار الجانبية لعالج  رطان الثدي ولتقليل  رصلم اعد  نف ك على التعامل بشكل أ ضل مع اآلثار 

 :  دمج هذخ النصائح الصحية ياإلصابة ب رطان الثدي ، حاول

  ً  .اعتني بنف ك عاطفيا

  ً  .اعتني بنف ك ج ديا

 .تناول طعام صحي 

 .الحد من التوتر 

 .من تناول الكحول يقلل 

 ممار ة الرياضة بانتظام. 
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27. What should chemo patients avoid? 

Foods to avoid (especially for patients during and after chemo): 

 Hot, spicy foods (i.e. hot pepper, curry, Cajun spice mix) 

 High fiber foods (i.e. raw fruit and vegetables, coarse whole grains) 

 Fatty, greasy, or fried foods 

 Rich desserts 

 Nuts, seeds, or dried fruit 

 ما الذي يجب على مرضى العالج الكيماوي تجنبه؟ .27

 : األطعمة التي يجب تجنبها )خاصة للمرضى أثناء وبعد العالج الكيميائي

 (.األطعمة الحار  والتوابل )مثل الفلفل الحار والكاري ومزيج توابل الكاجون 

 (.الكاملة الخشنةاألطعمة الغنية باأللياف )مثل الفاكهة والخضروات النيئة والحبوب  

 .األطعمة الدهنية أو الدهنية أو المقلية 

 .غنيةالحلويات ال 

 المك رات أو البذور أو الفاكهة المجففة. 

 

28. Can cancer patient eat pork? 

The World Health Organization has classified processed meats – including 

ham, salami, bacon and frankfurts – as a Group 1 carcinogen which means 

that there is strong evidence that processed meats cause cancer. Red 

meat, such as beef, lamb and pork has been classified as a 'probable' 

cause of cancer. 

 هل يستطيع مريض السرطان أكل لحم الخنزير؟ .28

حم الخنزيور وال والمي ولحوم الخنزيور المقودد لبما  ي ذلك  -اللحوم المصنعة صنفت منظمة الصحة العالمية 

د  م رطنة من المجموعة األولى مما يعني أن هناك أدلة قويوة علوى أن اللحووم على أنها ما -والفرانكفورت 

ا أنهو المصنعة ت بب ال رطان. تم تصنيف اللحوم الحمراء ، مثل لحوم البقور والضوأن ولحوم الخنزيور ، علوى

 . بب "محتمل" لل رطان
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29. Does Kale help fight cancer? 

Kale is another cruciferous vegetable and has a high concentration of 

Vitamin C and Vitamin K. Research has shown it to be a powerful soldier 

against prostate and colon cancer, lung cancer and breast cancer. 

 في مكافحة السرطان؟(  Kaleاللفت) هل يساعد .29

. وقود (K)و يتوامين  (C)حتوي على ن بة عالية مون  يتوامين اللفت هو نوع آخر من الخضروات الصليبية وي

 .أظهرت األبحاث أنه جندي قوي ضد  رطان البرو تاتا والقولون و رطان الرئة و رطان الثدي

 

30. Is broccoli good for breast cancer? 

Broccoli has garnered the most attention as a breast cancer prevention 

food, and research has shown it blocks tumor growth, preventing the 

further spread of cancer if it does occur. 

 هل البروكلي جيد لسرطان الثدي؟ .30

يمنع نمو  رت األبحاث أنهكغذاء للوقاية من  رطان الثدي ، وقد أظهحظي البروكلي بأكبر قدر من اتهتمام 

 .، مما يمنع انتشار ال رطان  ي حالة حدوثهالورم 

 

31. What should I eat before starting chemo? 

Since carbohydrates are usually digested well, Erika Connor, RD, clinical 

dietitian for the Stanford Cancer Center, recommends trying snacks such 

as hot cereals, toast with peanut butter or other nut butter, or pita bread 

with hummus. Other foods to consider include yogurt and blended soups. 

Ease Diarrhea. 
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 ماذا يجب أن آكل قبل بدء العالج الكيماوي؟ .31

يرية  وي ألن الكربوهيودرات عواد  موا يوتم هضومها جيوًدا ،  وان ىريكوا كونوور ، أخصوائية التغذيوة ال ورنظًرا 

بود  مركز  تانفورد لل رطان ، توصي بتجربة وجبات خفيفة مثل الحبوب ال اخنة أو الخبز المحمص مع ز

ب خوورى التوي يجووتشومل األطعموة األ،و األخورى أو خبووز البيتوا موع الحمووص الفوول ال ووداني أو زبوود  الجووز

 .تخفيف اإل هالل عتبار الزبادي والح اء المخلوطوضعها  ي ات

 

32. Does sugar feed breast cancer? 

Sugar doesn't directly cause breast cancer, or any type of cancer for that 

matter. However, excess energy intake, particularly from processed 

sugars which contain no significant nutritional value, can cause weight 

gain and can lead to obesity. Obesity increases the risk of various cancers, 

including breast cancer. 

 سرطان الثدي؟ السكر يغذي  هل .32

 وان  ت يت بب ال كر  ي اإلصابة ب رطان الثدي أو أي نوع من أنواع ال رطان بشوكل مباشور. وموع ذلوك ،

ن أيمكون  تحتووي علوى قيموة غذائيوة كبيور  خاصة من ال كريات المصنعة التي تطاقة زائد   الحصول على

مون  بوأنواع مختلفوة صوابةتزيود ال ومنة مون خطور اإلحيوث ، الوزن ويمكن أن يؤدي ىلى ال ومنة ي بب زياد 

 .بما  ي ذلك  رطان الثديال رطان 

 

33. How much vitamin D should a breast cancer patient take? 

In general, for bone health, most clinicians recommend a level of 15 to 20 

ng/ml or higher. Because one study did show a higher rate of cancer 

recurrence in breast cancer patients who had vitamin D levels below 29 

ng/ml, a target level of 30 ng/ml might be a good idea for people who have 

had breast cancer. 

 الذي يجب أن يتناوله مريض سرطان الثدي؟ (د)ما مقدار فيتامين  .33

،  نوانوغرام / مول أو أعلوى 20ىلوى  15وصوي معظوم األطبواء بم وتوى بالن بة لصحة العظوام ، يبشكل عام 

 نظًرا ألن ىحدى الدرا ات أظهرت ارتفاع معدل تكرار اإلصابة بال رطان لدى مرضى  رطان الثدي الذين 
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 30 نووانوغرام / موول ،  قوود يكووون الم ووتوى الم ووتهدف البووالغ 29كانووت م ووتويات  يتووامين د لووديهم أقوول موون 

 . كر  جيد  لألشخاص الذين أصيبوا ب رطان الثدي نانوغرام / مل

 

34. Which nutrient is related to breast cancer? 

IGF-I levels have been directly associated with breast cancer. Beta-

carotene is one of the 600 carotenoids that can be partially converted into 

vitamin A in the body. Carotenoids have a protective role for certain sites, 

including breast cancer. 

 ما هي المغذيات المرتبطة بسرطان الثدي؟ .34

روتينوات يمكون كا 600بيتوا كواروتين هوو واحود مون ، بشكل مباشر ب رطان الثودي IGF-I ارتبطت م تويات

 ا  ووي ذلووكمواقووع ، بمووالكاروتينووات دوًرا وقائيًووا لووبعض ال تلعووب،و جزئيًووا ىلووى  يتووامين أ  ووي الج ووم تحويلهووا

 . رطان الثدي

 

35. Can I drink wine if I have breast cancer? 

Research consistently shows that drinking alcoholic beverages – beer, 

wine, and liquor – increases a woman's risk of hormone-receptor-positive 

breast cancer. Alcohol can increase levels of estrogen and other 

hormones associated with hormone-receptor-positive breast cancer. 

 إذا كنت مصابة بسرطان الثدي؟ لكحولهل يمكنني شرب ا .35

طوور يزيوود موون خ (البيوور  ، والنبيووذ ، والخمووور  )مرار أن شوورب المشووروبات الكحوليووة تظهوور األبحوواث با ووت

ات زيود مون م ووتويتيمكون للكحووول أن ،كموا  ي اإليجوابي لم وتقبالت الهرمونوواتىصوابة المورأ  ب ورطان الثوود

 .هرمون ات تروجين والهرمونات األخرى المرتبطة ب رطان الثدي اإليجابي لم تقبالت الهرمونات
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36. Is chocolate bad for cancer? 

Regardless, the studies have come back with mixed results. Some report 

that eating chocolate may lower the risk of certain cancers, while others 

show no benefit. Still others show that eating chocolate increases cancer 

risk. 

 الشوكوالتة ضارة بالسرطان؟هل  .36

طور خأن تنواول الشووكوتتة قود يقلول مون  تأ واد،بعضوها  الدرا وات نتوائج مختلطوة قود أثبتوت  بغض النظر،

ن مة يزيد تتأن تناول الشوكولها ىذ  ت يُظهر البعض اآلخر أي  ائد  اإلصابة ببعض أنواع ال رطان ، بينما

 .خطر اإلصابة بال رطان

 

37. How do you fatten up a cancer patient? 

Try to eat small, frequent meals and snacks throughout the day. Use 

smaller plates and cups as typical-sized portions often seem 

overwhelming. Try adding calorie-dense, nutritious foods such as nut 

butters and avocados to your diet. Smoothies and soups are good sources 

of necessary liquids and lots of nutrients. 

 تسمين مريض السرطان؟ يةكيف .37

ا ر حجمً ا تخدم أطباق وأكواب أصغ، ر  ووجبات خفيفة على مدار اليومحاول تناول وجبات صغير  ومتكر

لحرارية اعرات حاول ىضا ة األطعمة الغنية بال ، النموذجي غالبًا ما تبدو  احقة ألن األجزاء ذات الحجم

 وائل د  للبات مصادر جيمشروالعصائر وال،كما تعتبر ات واأل وكادو ىلى نظامك الغذائيمثل زبد  المك ر

 .الضرورية والكثير من العناصر الغذائية

 

38. What is the best diet for a breast cancer survivor? 

Studies have found that breast cancer survivors who eat diets high in 

vegetables, fruits, whole grains, chicken, and fish tend to live longer than 

those who eat diets that have more refined sugars, fats, red meats (such 

as beef, pork, and lamb), and processed meats (such as bacon, sausage, 

luncheon meats, and hot dog(.  
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 ما هو أفضل نظام غذائي للناجين من سرطان الثدي؟ .38

 الووذين يووأكلون وجبووات غنيووة بالخضووروات والفواكووهولقوود وجوودت الدرا ووات أن النوواجين موون  وورطان الثوودي 

لوى عوجبوات تحتووي لفتور  أطوول مون أولئوك الوذين يتنواولون يعيشوون والحبوب الكاملة والودجاج واأل وماك 

ن( لحووم الضووأ و لحووم البقوور ولحووم الخنزيوور وال وومك المزيوود موون ال ووكريات والوودهون واللحوووم الحمووراء )مثوول

 نقانق(.وال جق ولحم الالنشون وال واللحوم المصنعة )مثل لحم الخنزير المقدد

 

39. Is beetroot good for breast cancer? 

Juices can be part of a healthy nutrition plan when you're going through 

breast cancer treatment. Often mixed with fruit juice to offset its earthy 

taste, beet juice has betalains, or plant nutrients that are anti-

inflammatory and full of antioxidants. 

 هل الشمندر جيد لسرطان الثدي؟ .39

ا يوتم موغالبًا ، عندما تخضعين لعالج  رطان الثدييمكن أن تكون العصائر جزًءا من خطة التغذية الصحية 

غوذيات ، أو معلوى مواد  البيتوالين  لشمندرطعمه الترابي ، ويحتوي عصير اإلخفاء خلطه مع عصير الفاكهة 

 .لتهابات ومليئة بمضادات األك د نباتية مضاد  لإل

 

40. What is the best cancer fighting diet? 

The best cancer-fighting foods: 

 Apples 

 Berries 

 Cruciferous vegetables 

 Carrots 

 Fatty fish 

 Walnuts 

 Legumes 

 Supplements and medications 
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 هو أفضل نظام غذائي لمكافحة السرطان؟ ما .40

 : أ ضل األطعمة المقاومة لل رطان

 .تفاحال 

 .التوت 

 .الصليبيةالخضروات  

 .جزرال 

 .األ ماك الدهنية 

 .الجوز 

 .البقوليات 

 .المكمالت واألدوية 

 

41. Can you eat soy products after breast cancer? 

“If you've had breast cancer, you can eat soy, but in moderation.” So in 

general, it's fine to eat moderate amounts of soy foods – about one to 

three servings per day as part of a balanced diet (a serving is about a half 

cup). 

 هل يمكنك تناول منتجات الصويا بعد سرطان الثدي؟ .41

يد تناول من الجلكن باعتدال." لذلك ، بشكل عام ىذا كنت مصابة ب رطان الثدي ، يمكنك تناول الصويا ، و"

احود  ىلوى ثوالث حصوص يوميًوا كجوزء مون نظوام غوذائي حوالي حصوة و -الصويا كميات معتدلة من أطعمة 

 (.متوازن )الحصة حوالي نصف كوب

 

42. Does flaxseed cause breast cancer? 

Observational studies indicate that flaxseed consumption (approximately 

32 g/daily) can reduce breast cancer risk. Lignans also contribute to the 

decrease of breast cancer risk. Vegetarians have a higher level of lignan 

ingestion, meaning that their breast cancer risk is lower than that of 

omnivores. 
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 بذور الكتان سرطان الثدي؟ تسبب هل .42

قلل من مكن أن يجم / يوميًا( ي 32أن ا تهالك بذور الكتان )حوالي  لدرا ات القائمة على المالحظة تشير ا

اتيون النب،و قليل مخاطر اإلصابة ب رطان الثديقشور أيًضا  ي تالت اهم كما ،خطر اإلصابة ب رطان الثدي

طر خمما يعني أن خطر اإلصابة ب رطان الثدي لديهم أقل من قشوراليهم م توى أعلى من ابتالع لد

 ى األشخاص الذين يتناولون اللحوملداإلصابة 

 

43. Can I take hormones after breast cancer? 

Hormone therapy is only used for breast cancers that are found to have 

receptors for the naturally occurring hormones estrogen or progesterone. 

Hormone therapy for breast cancer is often used after surgery to reduce 

the risk that the cancer will return. 

 هل يمكنني تناول الهرمونات بعد سرطان الثدي؟ .43

 ي ووتخدم العووالج الهرموووني  قووط ل وورطانات الثوودي التووي يوجوود بهووا م ووتقبالت لهرمونووات ات ووتروجين أو

جراحوة العوالج الهرمووني ل ورطان الثودي بعود الغالبًا ما ي تخدم ، التي تحدث بشكل طبيعيوالبروج ترون 

 .لتقليل خطر عود  ال رطان

 

44. Does fish oil cause breast cancer? 

Research studies show that the type of fat in the diet may affect breast 

cancer risk. Fish oil and fish contain increased amounts of omega 3 fatty 

acids which appear to stop or slow down the growth and development of 

breast cancer cells in laboratory studies of mice and breast cancer cells. 

 زيت السمك سرطان الثدي؟ يسبب هل .44

 ، لثوديا على مخواطر اإلصوابة ب ورطان تظهر الدرا ات البحثية أن نوع الدهون  ي النظام الغذائي قد يؤثر

توقوف  الدهنية التي يبدو أنها 3يحتوي زيت ال مك واأل ماك على كميات متزايد  من أحماض أوميغا حيث 

ا للفئوران وخاليو التوي أجريوت بريوةالدرا وات المخ وذلوك ح وبئ نمو وتطوور خاليوا  ورطان الثودي أو تبط

 . رطان الثدي
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45. Can eating salmon cause cancer? 

People who regularly eat farmed salmon may be raising their risk of 

developing cancer, scientists said yesterday. Salmon raised on British fish 

farms are so contaminated with carcinogenic chemicals that consumers 

would be unwise to eat them more than once every other month, a major 

study has concluded. 

 هل يمكن أن يسبب تناول سمك السلمون السرطان؟ .45

ة يزيوودون موون خطوور اإلصوواببانتظووام قوود  ذي يووتم تربيتووه  ووي المووزارعاص الووذين يووأكلون ال وولمون الوواألشووخ

ة البريطانيوخلصوت درا وة كبيور  ىلوى أن  ومك ال ولمون الوذي يوتم تربيتوه  وي موزارع األ وماك ، بال رطان

 ن يكوون قودأن من يتناوله ألكثر مون مور  كول شوهري بحيث ببة لل رطان ،ملوث للغاية بالمواد الكيميائية الم

  ارتكب خطأ كبير بحق نف ه.
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Physical activities of breast cancer women 

 النشاط البدني لمريضات سرطان الثدي
 

1. How does physical activity affect breast cancer? 

Women who get regular exercise (physical activity) have a lower risk of 

breast cancer than women who are inactive. Overall, studies show regular 

exercise lowers breast cancer risk by 10-20 percent. This benefit is seen 

most clearly in postmenopausal women. 

 كيف يؤثر النشاط البدني على سرطان الثدي؟ .1

اء نة بالن مقار الن اء اللواتي يمار ن الرياضة بانتظام )النشاط البدني( أقل عرضة لإلصابة ب رطان الثدي

لثدي طان اطات. بشكل عام ، تظهر الدرا ات أن التمارين المنتظمة تقلل من خطر اإلصابة ب ريغير النش

 .د  ن اليأستظهر هذخ الفائد  بشكل أوضح عند الن اء بع(،و ٪20-10  (بن بة

 

2. How much does exercise reduce breast cancer risk? 

To effectively lower breast cancer risk using exercise, adults should aim 

for a minimum 150 minutes of moderate-intensity or 75 minutes vigorous-

intensity activity spaced out across the week. 

 إلى أي مدى تقلل التمارين من خطر اإلصابة بسرطان الثدي؟ .2

لبوالغون التقليل مخاطر اإلصابة ب رطان الثدي بشكل  عال با تخدام التمارين الرياضية ، يجب أن ي تهدف 

دار مودقيقوة مون النشواط شوديد الشود  موزعوة علوى  75دقيقة علوى األقول مون النشواط المعتودل الشود  أو  150

 .األ بوع

 

3. Does lack of physical activity cause cancer? 

Research shows a link between exercising regularly at a moderate or 

intense level for 4 to 7 hours per week and a lower risk of breast cancer.  
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Exercise consumes and controls blood sugar and limits blood levels of 

insulin growth factor, a hormone that can affect how breast cells grow 

and behave. 

 قلة النشاط البدني السرطان؟ يسبب هل .3

 7ىلى  4 تظهر األبحاث وجود صلة بين ممار ة الرياضة بانتظام على م توى معتدل أو مكثف لمد 

ي  كر   اعات  ي األ بوع وانخفاض خطر اإلصابة ب رطان الثدي. ت تهلك التمارين الرياضية ن بة ال

كيفية  لىر عالدم وتتحكم  يها وتحد من م تويات عامل نمو األن ولين  ي الدم ، وهو هرمون يمكن أن يؤث

 .نمو خاليا الثدي

 

4. Does exercise fight cancer? 

While the benefits of a regular fitness program include keeping the 

pounds off, improving blood pressure and mental outlook, exercise can 

also halt the onset of some diseases. Several studies have shown that 

physical activity is linked with decreased risk of some cancers, 

particularly breast and colon cancer. 

 السرطان؟ مرض التمارين الرياضية تحارب هل .4

نشوواط ال وي حووين أن  وائوود برنوامج اللياقووة البدنيووة المنووتظم تشومل الحفوواظ علووى الوووزن وتح وين ضووغط الوودم و

ط ت أن النشوا، يمكن أن توقف التمارين أيًضا ظهوور بعوض األموراض. أظهورت العديود مون الدرا وا الذهني

 .البدني مرتبط بانخفاض خطر اإلصابة ببعض أنواع ال رطان ، وخاصة  رطان الثدي والقولون

 

5. What is the best exercise for cancer patients? 

The following types of exercise can help cancer patients - and everyone 

else - get back in shape: 

 Flexibility exercises (stretching) 

 Aerobic exercise, such as brisk walking, jogging, and swimming 

 Resistance training (lifting weights or isometric exercise), which builds 

muscl se  
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 ما هو أفضل تمرين لمرضى السرطان؟ .5

لياقتهم  على ا تعاد  -كل شخص آخر و -يمكن لألنواع التالية من التمارين أن ت اعد مرضى ال رطان 

 :البدنية

 (.تمارين المرونة )التمدد 

 .، مثل المشي ال ريع والركض وال باحة )التنف ية( التمارين الهوائية 

 تدريب المقاومة )ر ع األثقال أو تمرين مت اوي القياس( الذي يبني العضالت. 

 

6. Should I exercise during chemotherapy? 

Exercising during chemotherapy can help ease side effects, such as 

fatigue and nausea, and can help boost your immune system. 

Chemotherapy side effects can sometimes make exercising tough, but try 

to be as active as you're able to be. Again, walking is a good way to start. 

 الرياضة أثناء العالج الكيميائي؟ قوم بممارسةهل يجب أن أ .6

ن ، ب والغثيوايمكن أن ت اعد ممار ة الرياضة أثناء العالج الكيميائي  ي تخفيف اآلثار الجانبيوة ، مثول التعو

ن حيواعوض األبويمكن أن ت اعد  ي تعزيز نظام المناعة لديك. قد تؤدي اآلثار الجانبية للعالج الكيميائي  ي 

يلة ىلى صعوبة ممار ة الرياضة ، ولكن حاول أن تكون نشيًطا قدر اإلمكوان. مور  أخورى ، المشوي هوو و و

 .جيد  للبدء

 

7. Which exercises is best for breast cancer? 

Many doctors recommend low-impact and non-strenuous exercise when 

going through breast cancer treatment. Luckily, there are different kinds 

of fun and moderate exercises you can do, such as: 

 Walking 

 Yoga 

 Pilates 

 Tai chi 

 Dancing 

 Bed and couch movements 
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 لسرطان الثدي؟ تمارينال ي أفضلما ه .7

 . رطان الثدييوصي العديد من األطباء بالتمارين الخفيفة وغير المجهد  عند الخضوع لعالج 

 :بها ، مثل يمكنك القيام والتي تبث البهجة والمرح التمارين المعتدلةظ ، هناك أنواع مختلفة من لح ن الح

 .المشي 

 .اليوجا 

 .)لياقة بدنية( بيالتيس 

 .) ن قتالي د اعي صيني( تاي تشي 

 .الرقص 

 ال رير واألريكة. التي يتم تنفيذها با تخدام حركاتال 

 

8. Does walking prevent cancer? 

Walking can be a great way to get the daily activity your body needs to 

fight off cancer. Walking also can help you maintain a healthy body weight. 

For women, walking lowers hormone levels that increase the risk for 

breast and endometrial cancers. 

 السرطان؟ في منع اإلصابة بأمراض المشييساهم  هل .8

ن. يمكن أن يكون المشي و يلة رائعة للحصول على النشاط اليوومي الوذي يحتاجوه ج ومك لمحاربوة ال ورطا

ت يمكن أن ي اعدك المشوي أيًضوا  وي الحفواظ علوى وزن صوحي. بالن وبة للن واء ، يقلول المشوي مون م وتويا

 .خطر اإلصابة ب رطان الثدي و رطان بطانة الرحمالهرمونات التي تزيد من 

 

9. Does exercise prevent cancer recurrence? 

Physical exercise has attracted increased interest in the rehabilitation of 

cancer patients as it has been found to play a role in the prevention of 

certain cancers, including breast and colon cancers. Many recent studies 

have reported that physical exercise has utility in preventing cancer 

recurrence. 
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 تكرار اإلصابة بالسرطان؟ من التمارين تحد هل .9

 يب دوًرا  واهتماًما متزايًدا باعاد  تأهيل مرضى ال رطان حيث ُوجد أنهوا تلعو حصلت على التمارين البدنية

الحديثوة  . أ ادت العديد مون الدرا وات ي ذلك  رطان الثدي والقولون بماالوقاية من بعض أنواع ال رطان ،

 .منع تكرار اإلصابة بال رطان أن التمارين البدنية لها  ائد   ي

 

10. Is yoga good for breast cancer patients? 

For women undergoing breast cancer treatment, and for those who are in 

recovery, yoga has been found to improve sleep quality, minimize fatigue, 

depression and joint pain, increase flexibility, and ease the overall 

discomfort and anxiety of going through this disease. 

 لمرضى سرطان الثدي؟ مفيدةاليوجا  تعتبر هل .10

 ىلوى أن لتوصولئوك الوذين يتعوا ون ، توم اوبالن وبة ألولي يخضعن لعالج  ورطان الثودي بالن بة للن اء اللوات

،  ونووةتح ووين نوعيووة النوووم ، وتقليوول التعووب واتكتئوواب وآتم المفاصوول ، وزيوواد  المرت وواعد علووى اليوغووا 

 .وتخفيف اتنزعاج العام والقلق من المرور بهذا المرض

 

11. Can cancer patients go swimming? 

You may be advised to avoid swimming while having chemotherapy. This is 

because chemotherapy affects your immune system and your body is less 

able to fight infection. This means you may be more susceptible to any 

germs in the water. 

 السباحة؟ ممارسة رياضة  هل يستطيع مرضى السرطان .11

ازك المناعي ألن العالج الكيميائي يؤثر على جه ،وذلك   باحة أثناء العالج الكيميائييُنصح بتجنب ال 

 .ءالما يعني أنك قد تكون أكثر عرضة ألي جراثيم  ي ،مما أقل قدر  على مقاومة العدوى ويكون ج مك
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12. Does sleep help fight cancer? 

The other hormone affected by sleep is melatonin. Produced by the brain 

during sleep, melatonin may have antioxidant properties that help prevent 

damage to cells that can lead to cancer. 

 النوم في محاربة السرطان؟ يساعد هل .12

ون لوه تونين قد يكينتج عن الدماغ أثناء النوم ، الميالوهو الهرمون اآلخر الذي يتأثر بالنوم هو الميالتونين. 

 .ت اعد على منع تلف الخاليا الذي يمكن أن يؤدي ىلى ال رطان والتي خصائص مضاد  لألك د 

 

13. Does running reduce risk of breast cancer? 

Results from large population studies show that physically active people 

not only have a reduced risk of breast cancer, but also a higher chance of 

surviving following a breast cancer diagnosis. This indicates that regular 

exercise in some form can influence breast cancer cells and reduce the 

risk of a relapse. 

 الجري من خطر اإلصابة بسرطان الثدي؟ يقلل هل .13

طور أقول لوديهم  قوط خ  يكونطين بدنيًا تيأن األشخاص النش التي أجريت على ال كانتظهر نتائج الدرا ات 

الثودي.  لإلصابة ب رطان الثدي ، ولكن أيًضا لديهم  رصة أكبر للبقاء على قيد الحيا  بعد تشوخيص  ورطان

طور يشير هوذا ىلوى أن التموارين المنتظموة بشوكل موا يمكون أن توؤثر علوى خاليوا  ورطان الثودي وتقلول مون خ

 .اتنتكاس

 

14. What are the Benefits of exercise to the breast cancer survivor? 

Regular physical activity can help maintain or improve your health during 

and after treatment. It can:  

 Help avoid or reduce some side effects of cancer treatment, such as 

fatigue, weight gain, osteoporosis 
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 Improve your long-term health, reducing the risk of heart attacks and 

strokes, and may reduce the risk of the cancer coming back  

 Help your mental wellbeing by reducing anxiety, stress, depression and 

improving your mood 

 Prevent or reduce the loss of muscle tone and general fitness that can 

happen during and after treatment 

 As well as being active, it’s important to eat a healthy diet 

 ما هي فوائد التمرين للناجين من سرطان الثدي؟ .14

 :كنخ. يميمكن أن ي اعد النشاط البدني المنتظم  ي الحفاظ على صحتك أو تح ينها أثناء العالج وبعد

ة ن وهشاشتجنب أو تقليل بعض اآلثار الجانبية لعالج ال رطان ، مثل التعب وزياد  الوزت اعد  ي  

اغية ات الدميح ن صحتك على المدى الطويل ، ويقلل من خطر اإلصابة بالنوبات القلبية وال كت .العظام

 .، وقد يقلل من خطر عود  ال رطان

 .واتكتئاب وتح ين مزاجك صحتك العقلية عن طريق تقليل القلق والتوتر الحفاظ على 

 منع أو تقليل  قدان العضالت واللياقة العامة التي يمكن أن تحدث أثناء وبعد العالج 

 باإلضا ة ىلى النشاط ، من المهم تناول نظام غذائي صحي. 

 

15. Where do we start the exercise? 

It’s best to start slowly with an activity you enjoy and gradually build up 

the amount you do. For example, if you enjoy walking, start walking a 

short distance regularly. If you’re managing this easily, gradually build up 

the distance; number of times a day you walk, or the speed at which you 

walk. A pedometer or a pedometer app for your phone can help you 

monitor your progress. Setting realistic goals, keeping a record of how 

much activity you do and sharing your progress with other people may 

help you stay motivated. 
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 من أين نبدأ التمرين؟ .15

 .لنشاط الذي ت تمتع به وأن تزيد تدريجيًا الكمية التي تمار هامن األ ضل أن تبدأ ببطء با

دير هوذا ا كنوت توعلى  بيل المثال ، ىذا كنوت ت وتمتع بالمشوي ،  ابودأ  وي المشوي لم وا ة قصوير  بانتظوام. ىذ

 .تمشي بها الم ا ة تدريجياً ؛ عدد المرات التي تمشي  يها يوميًا ، أو ال رعة التي زياد ب هولة ، قم ب

 .لهاتفك  ي مراقبة تقدمك واتأو تطبيق عداد الخط واتدك عداد الخطيمكن أن ي اع

ع دمك مم به ومشاركة تققد ي اعدك تحديد أهداف واقعية ، واتحتفاظ ب جل لمقدار النشاط الذي تقو

 .على البقاء متحمً ا اآلخرين
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Smoking and breast cancer 

 سرطان الثدي  ومريضاتالتدخين 
 

1. Does smoking increase breast cancer risk? 

Smoking causes a number of diseases and is linked to a higher risk of 

breast cancer in younger, premenopausal women. Research also has 

shown that there may be link between very heavy second-hand smoke 

exposure and breast cancer risk in postmenopausal women. 

 هل يزيد التدخين من مخاطر االصابة بسرطان الثدي؟ .1

ر  ونًا ي بب التدخين عدًدا من األمراض ويرتبط بزياد  مخاطر اإلصابة ب رطان الثدي لودى الن واء األصوغ

يور غشوديد للودخان  ي  ن اليأس. أظهرت األبحاث أيًضوا أنوه قود يكوون هنواك صولة بوين التعورض الوالن اء 

 .المباشر وخطر اإلصابة ب رطان الثدي لدى الن اء بعد  ن اليأس

 

2. When did smoking get linked to cancer? 

Cigarettes were recognized as the cause of the epidemic in the 1940s and 

1950s, with the confluence of studies from epidemiology, animal 

experiments, cellular pathology and chemical analytics. Cigarette 

manufacturers disputed this evidence, as part of an orchestrated 

conspiracy to salvage cigarette sales. 

 متى ارتبط التدخين بالسرطان؟ .2

ا وات مون  بب للوباء  ي األربعينيات والخم ينيات من القرن الماضي ، مع التقواء در بأنها ال جائرعر ت 

 اعوعلووم األوبئووة والتجووارب علووى الحيوانووات وعلووم األمووراض الخلويووة والتحلوويالت الكيميائيووة. عووارض مصوون

 .ال جائر هذا الدليل ، كجزء من مؤامر  مدبر  إلنقاذ مبيعات ال جائر
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3. Does smoking make cancer spread faster? 

Nicotine seems to make existing cancers more aggressive, he says. 

Previous studies have found, for example, that breast cancer is more 

likely to spread to the lungs of patients who smoke than those who do not. 

 أسرع؟ بشكل ار السرطانانتش في التدخين يساعد هل .3

المثال  وجدت درا ات  ابقة ، على  بيل حيثيبدو أن النيكوتين يجعل ال رطانات الموجود  أكثر عدوانية.

 ، أن  وورطان الثوودي أكثوور عرضووة لالنتشووار ىلووى رئتووي المرضووى الووذين يوودخنون أكثوور موون أولئووك الووذين ت

 .يدخنون

 

4. How much does smoking increase breast cancer risk? 

The scientists also analyzed the impact of smoking duration, and found 

that smoking for more than ten years had a relative risk increase of 

around 21%, while those who smoked for more than 30 years had an 

increased risk of breast cancer of around 22%, compared with women who 

had never smoked. 

 إلى أي مدى يزيد التدخين من خطر اإلصابة بسرطان الثدي؟ .4

زيواد   ي و دور قام العلماء بتحليل تأثير مد  التدخين ، ووجدوا أن التودخين ألكثور مون عشور  ونوات كوان لوه

زايود  عاًموا لوديهم مخواطر مت 30٪ ، بينموا أولئوك الوذين يودخنون ألكثور مون 21بحووالي  خطر اإلصابة ن بة

 .٪ ، مقارنة بالن اء اللواتي لم يدخنن قط22لإلصابة ب رطان الثدي بحوالي 

 

5. What is the Link between Breast Cancer and Smoking? 

Chronic, heavy smoking is linked to a higher risk of breast cancer, 

according to the American Cancer Society. This risk may be highest in 

women who start smoking before having their first full-term pregnancy, 

according to a 2011 study in the Archives of Internal Medicine. This may be 

because breast development is completed during the third trimester of a  
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woman's pregnancy. At this point, a woman's breast cells may be less 

vulnerable to the carcinogens of tobacco smoke. 

In addition, certain women may be more vulnerable to smoking's effects 

on the breast than other women, based on their genetic makeup. This 

means that having a certain gene or genes may put a woman more at risk 

of developing breast cancer when exposed to smoke. 

 ما هي الصلة بين سرطان الثدي والتدخين؟ .5

ألمريكيوة يرتبط التدخين المفرط والمزمن بزياد  مخاطر اإلصابة ب رطان الثودي ، و قًوا لجمعيوة ال ورطان ا

يوت درا وة أجربدأن التدخين قبل حملهن األول الكامول ، و قًوا ل واتيقد يكون هذا الخطر أعلى لدى الن اء الل

خيور   ي أرشيف الطب الباطني قد يكون هذا ب بب اكتموال نموو الثودي خوالل األشوهر الثالثوة األ 2011عام 

 .من الدخان من حمل المرأ .  ي هذخ المرحلة ، قد تكون خاليا ثدي المرأ  أقل عرضة لمواد م رطنة

خريوات ، ك ، قد تكون بعض الن اء أكثر عرضة لتأثيرات التدخين على الثدي من الن اء األباإلضا ة ىلى ذل

صوابة بناًء على تركيبتهن الجينية .وهوذا يعنوي أن وجوود جوين أو جينوات معينوة قود يعورض المورأ  لخطور اإل

 التعرض للدخان. ب رطان الثدي عند

 

6. What is the link between secondhand smoke and risk of breast cancer? 

The link between secondhand smoke and an increased risk of breast 

cancer is a bit more controversial—but scientific data suggest avoiding 

secondhand smoke is also wise. 

 الرابط بين التدخين السلبي وخطر اإلصابة بسرطان الثدي؟ هو ما .6

 العلمية تلكن البيانا -بين التدخين ال لبي وزياد  خطر اإلصابة ب رطان الثدي أكثر ىثار  للجدل العالقة 

 .أيًضا مهمتشير ىلى أن تجنب التدخين ال لبي أمر
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7. Why do smokers have a higher risk of cancer? 

The chemicals in tobacco smoke harm the cleaning system our bodies use 

to remove toxins, so smokers are less able to deal with the toxic 

chemicals than those with healthy lungs and blood. Thus, the damaged 

cells caused by smoking eventually turn into cancer cells. 

 المدخنون أكثر عرضة لإلصابة بالسرطان؟ يعتبر لماذا .7

ا ل وموم ، لوذاالكيميائية الموجود   ي دخان التبغ بنظام التنظيف الذي ت وتخدمه أج وامنا إلزالوة تضر المواد 

ئتين ودم  ووان الموودخنين أقوول قوودر  علووى التعاموول مووع المووواد الكيميائيووة ال ووامة موون أولئووك الووذين يتمتعووون بوور

 .نيةة ىلى خاليا  رطاذا ،  ان الخاليا التالفة التي ي ببها التدخين تتحول  ي النهايبه ليمين. و
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https://gerusalemme.aics.gov.it/ 
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