
 

 1 

      

 

 

 

 

 

  



 

 2 

 

 

 

 

 

 

  



 

 3 

 

TABLE OF CONTENTS 
 محتوى الكتاب

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Topic 
 

Questions number 
 رقم السؤال  

 Questions about prevention of 
breast cancer 

 أسئلة حول الوقاية من سرطان الثدي 

1-15 

 Questions about causes of breast 
cancer 

 الثدي سرطان اسباب حول اسئلة

16-25 

 Questions about risk factors of 
breast cancer 

 أسئلة حول عوامل الخطورة لسرطان الثدي 

26-34 

 Questions about the properties of 
breast cancer 

 أسئلة حول خصائص سرطان الثدي 

35-47 

 Questions about the Breast cancer 
symptoms 

 أسئلة حول أعراض سرطان الثدي 

48-55 

 Questions about survivor’s cases 
of breast cancer 

 أسئلة حول الناجيات من سرطان الثدي 

56-60 

 Questions about breast cancer 
treatment 

 أسئلة حول عالج سرطان الثدي 

61-78 

 Questions to ask your medical 
oncologist 

 أسئلة موجهة إلى أخصائي األورام

79-88 

 Questions for your breast cancer 
surgeon 

 أسئلة موجهة إلى أخصائي جراحة األورام 

89-95 

 Questions for your radiation 
oncologist 

 اسئلة موجهة ألخصائي أشعة األورام 

96-100 



 

 4 

 

 

Questions about prevention of breast cancer 

 أسئلة حول الوقاية من سرطان الثدي

 

1. Does using birth control pills cause breast cancer? 

No clear increase between the use of birth control pills and increased 

breast cancer risk. Birth control pills do contain certain hormones. The 

amounts are small as every women and case of breast cancer is different. 

Women should talk with their doctors about their personal risk factors for 

breast cancer. 

 ؟ هل استخدام حبوب منع الحمل تؤدي إلى سرطان الثدي .1

ال يوجد دراسات واضحة تشير أن استخدام حبوب منع الحمل تزيد من خطورة إزدياد معدل سرطان الثدي. 

إمرأة تختلف عن األخرى بخصوص علماً بأن حبوب منع الحمل تحتوي على هرمونات لكن كميتها قليلة ،وكل 

عوامل خطورة مرض سرطان الثدي وعليهم مراجعة طبيبهم للتعرف على عوامل الخطورة للمرض لكل 

 إمرأة.

    

2. Can eating certain foods cause breast cancer? 

Some studies have found a possible link between fat and breast cancer. The 

best practice is to eat healthy diet rich in lean proteins, whole grains and 

fibrous fruits and vegetables. 

 هل هناك عالقة بين الغذاء وسرطان الثدي ؟ .2

بعض الدراسات وجدت عالقة ما بين الغذاء الدهني )دهنيات( وسرطان الثدي ،واألفضل أن يتناول اإلنسان 

 ين والقمح والفايبرز الموجودة في الخضار والفواكه.الغذاء الصحي الغني بالبروت
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3. What is the best breast cancer prevention? 

Regular mammogram-any paying attention to their body and what’s normal 

for then are the best ways for women to protect themselves. 

 سرطان الثدي ؟ما هي أفضل طرق الوقاية من  .3

( بانتظام ومراقبة المرأة لجسمها لتتأكد أن كل شيء mammogramعمل التصوير اإلشعاعي للثدي )

 طبيعي وال يوجد أي تغيير ،هي أفضل طريقة للمرأة لحماية نفسها.

 

4. When should I begin screening for breast cancer? 

The Palestinian policy recommends the following early detection 

screenings for women of every risk for breast cancer. 

 Annual mammograms for women aged 40-50. 

 Mammograms every 2 years for women 50 and older. 

 

 متى أبدأ بفحص الثدي إشعاعياً ؟ .4

لمرأة نتيجة لمعدل اإلصابة حسب األعمار حسب السياسات الفلسطينية للفحص المبكر لسرطات الثدي لدى ا

 كما يلي :

 عاماً. 50-40سنوياً للمرأة ما بين عمر  

 عاماً. 50كل سنتين مرة بعد عمر  
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5. Do regular mammograms save lives? What about breast self-exams? 

Yes, screening mammograms save lives. Because mammograms do 

not detect every cancer, a complete breast health program also includes 

annual clinical breast examinations. 

Breast self-examination (BSE) is also a component of a complete breast 

health program. Used in conjunction with mammography and clinical breast 

examination, BSE can facilitate early detection of some of the more elusive 

cancers. It is very helpful for a woman to be familiar with her own breast 

anatomy so that she can provide information as to whether lumps or 

thickenings are new or have been present for a long time. BSE is the best 

way for a woman to become familiar with how her breasts normally feel. 

 

هل عمل الفحوصات اإلشعاعية للثدي بإنتظام تحميك من اإلصابة بسرطان الثدي ،ماذا عن الفحص  .5

 الذاتي ؟

فحص السريري السنوي مهم نعم الفحص اإلشعاعي مهم ،لكنه ال يكشف عن كل أنواع السرطان وبالتالي ال

جداً وكذلك الفحص الذاتي يعتبر جزء من برنامج الوقاية من سرطان الثدي ،يعمل بالتوازي مع الفحص 

السريري والفحص اإلشعاعي والفحص الذاتي حيث يساعد في الكشف المبكر للسرطان ويساعد المرأة في 

شف إذا كان هناك كتلة أو تجاعيد جديدة موجودة ( وبالتالي تكتanatomyمعرفة وضع الثدي لديها من ناحية )

 وبالتالي الفحص الذاتي مهم جداً.

 

6. Can I have an ultrasound instead of a mammogram to check for breast 

cancer? 

A mammogram is the most effective way to screen for breast cancer. 

Ultrasound is not used for routine breast cancer screening because it does 

not consistently detect early signs of cancer such as micro calcifications. 
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( بدالً من صورة اإلشعاع U.Sهل من الممكن أن أستخدم صورة األمواج الصوتية ) .6

(mammogramحتى أكشف عن سرطان الثدي ؟ ) 

( ال U.Sاألهم للفحص وللكشف المبكر ،بينما صورة األمواج الفوق صوتية )الصورة اإلشعاعية للثدي هي 

 .تستخدم كروتين حيث أنها ال تكشف السرطان في المراحل البدائية خاصة بوجود تكلس

 

7. Why is breast cancer awareness so important? 

Breast cancer is the second most common form of cancer among women 

in the United States. It’s also one of the leading causes of death among 

women. Early detection and improvements in treatments have helped 

millions of women survive breast cancer. Awareness has also helped fund 

research to prevent and treat breast cancer. 

 لماذا تعتبر التوعية حول سرطان الثدي مهمة ؟ .7

المرض يعتبر السرطان الثاني بين النساء في أمريكا وهو من أكثر أسباب الوفاة لدى المرأة ،فالكشف المبكر 

والتحسن في أساليب وطرق العالج أدى إلى شفاء ماليين من النساء من هذا المرض ،وكذلك اإلهتمام بإعداد 

 وقاية من سرطان الثدي وكذلك عالجه.األبحاث ساهم في ال

 

8. Annual mammograms guarantee that breast cancer will be found early? 

Although mammography is the best early detection tool we have, it doesn’t 

always find breast cancer at an early stage. 

 بكر عن سرطان الثدي ؟هل يضمن التصوير اإلشعاعي الكشف الم .8

من المعروف أن التصوير اإلشعاعي هو أفضل طريقة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ،لكن ليس دائماً 

 يكون هناك إمكانية الكشف عن السرطان مبكراً.
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9. What are the benefits of breast cancer early detection? 

 Many women diagnosed with breast cancer go on to live long and 

healthy when the cancer is detected early. 

 Most lump and masses are found through examination are benign, not 

life threating. 

 There are several stages of breast cancer, the more advanced the 

stage at diagnoses is the lower the chance of survival. 

 ما هي فوائد الكشف المبكر لسرطان الثدي ؟ .9

 إكتشاف المرض مبكراً فإن الشفاء يكون شبه تام وتعيش المرأة بصحة جيدة لفترة طويلة. عندما يتم 

 عندما يتم إكتشاف الورم أو الكتلة مبكراً تكون دائما في مرحلة السرطان الحميد. 

تقلل نسبة احتمال الحياة والمرحلة المبكرة نسبة الشفاء يوجد عدة مراحل للمرض المرحلة المتقدمة  

 %.100تصل الى 

 

10. How healthy lifestyle affective cancer? 

More than a third of breast cancer can be prevented by controlling factors 

such as: 

 Physical activity – 30 minutes per day. 

 Weight – recommended health diet rich in fruits, vegetables, whole 

grains, beans, restricted surgery drinks, red meat, processed meat, 

and fast food. 

 Alcohol – limit alcoholic beverage even just one drink per day 

increase your risk for breast cancer. 

 Tobacco – avoid smoking. 

 Breast feeding – breast feeding lowers the risk of developing breast 

cancer. 
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 كيف يمكن أن تؤثر الحياة الصحية على مرض سرطان الثدي ؟ .10

 حوالي ثلث اإلحتماالت لإلصابة بسرطان الثدي يمكن الوقاية منه مثل :

 دقيقد باليوم. 30ينصح بعمل نشاط بدني لمدة  –النشاط البدني  

الحفاظ على وزن مثالي وينصح بتناول األغذية الصحية الفواكه والخضراوات ،القمح ،  –الوزن  

 البقوليات ،خفض إستخدام المشروبات السكرية ،اللحم األحمر ،والوجبات السريعة.

 الثدي . عدم تناول الكحول حتى ولو كأس واحد يومياً يزيد من إحتمال سرطان –الكحول  

 دخين.تجنب الت –التدخين  

 

11. Is the best prevention being comprehensive too? 

The women were common sense, and take a broad view of staying healthy 

food or lifestyle choice might increase or decrease one’s risk of breast 

cancer. 

 هل يجب أن تكون الوقاية شاملة أيضاً ؟ .11

يكون يكون لديها دراية عامة حيث يجب أن يكون التركيز على الغذاء الصحي والحياة الصحية  المرأة يجب أن

 بشكل شمولي من أجل الوقاية.

 

12. Is mammogram screening in Palestine costly? 

No, screening mammogram is offered freely by Palestinian ministry of 

health for all women. 

 ات بالتصوير اإلشعاعي مكلفة في فلسطين ؟هل المسوح .12

 ال ،يتم عمل المسوحات اإلشعاعية مجاناً من قبل وزارة الصحة الفلسطينية لجميع النساء.
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13. What is the benefit of mammogram screening? 

Women who get regular screened for breast cancer have a 47% lower risk 

of dying from the disease compared to those who don’t. 

 ما هي الفائدة من المسوحات بواسطة التصوير اإلشعاعي ؟ .13

% للموت بسرطان الثدي 47النساء اللواتي تعملن المسوحات بالتصوير اإلشعاعي بشكل منتظم لديهم إحتمال 

 بمعنى أن نسبةالخطورة لديهم أقل من النساء اللواتي ال يعملن الفحص.

 

14. Is there any international experience to deal with breast cancer in 

Palestine? 

Yes, there is the Italian experience through their generous support of breast 

cancer project. 

 هل هناك خبرة دولية للتعامل مع سرطان الثدي في فلسطين ؟ .14

 خالل مشروع سرطان الثدي.نعم ،يوجد هناك خبرة إيطالية من 

 

15. What is Italian Breast Cancer Project consisting in? 

It is consisting in the following: 

 Establishing Breast Cancer Unit in Beit Jala governmental hospital. 

 Improve the capacity building by furnishing and equipping the Unit. 

 Training the staff. 

 Dealing with cases in a comprehensive way (Italian experts). 
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 بماذا يتلخص مشروع سرطان الثدي ؟ .15

 يتلخص مشروع سرطان الثدي بما يلي :

 تأسيس وحدة سرطان الثدي في مستشفى بيت جاال الحكومي. 

 تحسين البنية التحتية من تأثيث وتجهيز الوحدة. 

 الطبية.تدريب الطواقم  

 التعامل مع حاالت سرطان الثدي بشمولية. 

 

Questions about causes of breast cancer 

 الثدي سرطان اسباب حول اسئلة

 

16. Do all antiperspirants cause breast cancer? 

Antiperspirants do not appear to be a cause of breast cancer. Sweat in the 

underarm area is made up of 99.9% water, sodium, potassium and 

magnesium, and no toxins as rumors have circulated. 

 هل مزيل العرق يسبب سرطان الثدي ؟ .16

% ماء باإلضافة إلى 99.9ثبت أن مزيل العرق ال عالقة له بسرطان الثدي ،حيث أن العرق يحتوي على 

وال يحتوى على سموم خالفاً لما أشيع وإمكانية زيادة خطر اإلصابة  الصوديوم ،البوتاسيوم والمنغنيزيوم ،

 بسرطان الثدي.

 

17. Can an injury to my breast develop in to breast cancer? 

Injury to the breast doesn’t cause breast cancer in some cases, the breast 

may become bruised after an injury, and in rare cases develop a non-

cancerous lump called fat necrosis is not dangerous, and the symptoms 

usually subside within a month. In case of lump consult your doctor.  
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 هل ممكن أن تؤدي ضربة أو حادث تعرض له الثدي إلى اإلصابة بسرطان الثدي ؟ .17

إلى سرطان الثدي وفي بعض الحاالت قد يتعرض الثدي إلى تلف لبعض األنسجة  الضربة أو الحادث ال يؤدي

الموجودة فيه بعد هذا الحادث أو الضربة ،وفي حاالت نادرة قد يؤدي إلى تكتل دهني لخاليا ميتة وليست 

 سرطانية و تزول عادة خالل شهلر،  وفي حال وجود كتلة راجعي طبيبك.

 

18. Will wearing underwire bras cause breast cancer? 

Wearing underwire bras will not cause breast cancer no studies have found 

a link between select undergarments and breast cancer. 

 هل لبس حمالة الصدر قد يؤدي إلى سرطان الثدي ؟ .18

ى أنه ال يوجد دراسات أثبتت أن هناك لبس حمالة الصدر ال يؤدي إلى اإلصابة بسرطان الثدي ،باإلضافة إل

 عالقة مابين لبس حمالة الصدر واإلصابة بسرطان الثدي.

 

19. Does mammogram cause breast cancer? 

No, mammograms do not cause breast cancer, the American cancer society 

recommends that women over 40 years of age have a mammogram every 

year until age 55 then every 2 years’ mammograms use low level of 

radiation that are determined to be safe. 

 هل تصوير الثدي اإلشعاعي يسبب سرطان الثدي ؟ .19

ال ،تصوير الثدي اإلشعاعي ال يسبب سرطان الثدي .جمعية السرطان األمريكية تنصح بعمل صورة أشعة 

ً  40مراءة يزيد عمرها عن للثدي لكل إ ً سنويا ً حيث تنصح بعمل الفحص كل سنتين  55حتى  عاما عاما

 ،صورة اإلشعاع للثدي تحتوي على كمية قليلة من اإلشعاع بحيث يكون آمن وال يشكل خطراً.
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20. Does breast cancer affects only postmenopausal women? 

No, women of all age can develop breast cancer, risk increase with age. 

Early detection is important in increasing survival and reducing the chances 

of the cancer metastasizing (spreading). 

 هل سرطان الثدي يصيب النساء فقط بعد انتهاء الطمث )الدورة( ؟ .20

 ،النساء في مختلف األعمار ممكن أن يصابوا بسرطان الثدي ،لكن اإلحتمال يزيد مع ازدياد العمر.ال 

 والكشف المبكر مهم في زيادة نسبة الشفاء وتقليل احتمالية انتشار المرض في الجسم ألعضاء أخرى

 

21. What cause breast cancer? 

Breast cancer causes are not exactly clear; studies have identified 

numerous risk factors for breast cancer in women, including hormonal, 

lifestyle and environmental factors that may increase the risk of the 

disease. Other factors include: 

 Increasing age. 

 Personal history of breast cancer. 

 Early menstruation. 

 Late menopause. 

 First pregnancy after age 30 or no prior pregnancies. 

 Use of oral contraceptive. 

 Family history of breast cancer. 

 Presence of certain inherited genetic changes. 

 History of radiation therapy to the chest. 

 Long term use of combined hormone therapy. 

 Alcohol use. 

 Obesity after menopause. 
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It’s unclear why some people who have no risk factors develop cancer, 

while others with risk factors never do. 

 ما هي أسباب سرطان الثدي ؟ .21

عوامل الخطورة لسرطان الثدي لدى أسبابا سرطان الثدي غير معروفة جيداً ،الدراسات دلت على العديد من 

المرأة ،باإلضافة إلى الهرمونات وطريقة الحياة والعيش والبيئة والتي تزيد من عوامل الخطورة للمرض 

 :.باإلضافة إلى ما يلي

 زيادة العمر. 

 التاريخ المرضي الشخصي لسرطان الثدي. 

 ابتداء الدورة الشهرية مبكراً. 

 انتهاء الدورة الشهرية متأخرة. 

 عاماً أو عدم وجود حمل. 30أول حمل بعد  

 استخدام موانع الحمل كالحبوب. 

 تاريخ عائلي لمرض سرطان الثدي. 

 وجود عوامل وراثية وتغيرات جينية. 

 تاريخ عالج إشعاعي للصدر. 

 استخدام عالجات هرمونية لفترة طويلة. 

 استخدام الكحول. 

 السمنة بعد انقطاع الدورة الشهرية. 

لماذا بعض النساء اللواتي ال يوجد لديهم عوامل خطورة يصابوا بالمرض ،بينما بعض النساء وليس واضحاً 

 لديهم عوامل خطورة وال يصابوا بالمرض.

 

22. Does stress cause breast cancer? 

No link between stress, breast cancer risk including difficult life events, 

including the loss of parents during childhood. 

 هل الضغط النفسي  يؤدي إلى سرطان الثدي ؟ .22

ال يوجد أي صلة ما بين الضغط النفسي ومشاكل الحياة األخرى بما فيها فقدان الوالدين خالل فترة الطفولة 

 وبين مرض سرطان الثدي.
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23. If I don’t have a family history of breast cancer, I won’t get it? 

Most people diagnosed with breast cancer have no known family history. 

 إن لم يكن لدي تاريخ عائلي لمرض سرطان الثدي ،هل ال يمكن أن أصاب به ؟ .23

 معظم النساء اللواتي تم تشخيصهم بسرطان الثدي ال يوجد لديهم تاريخ عائلي للمرض.

 

24. Carrying my cellphone in my bra can cause breast cancer? 

There is no evidence of a connection between cell phone and breast cancer, 

it   is still being studied. 

 هل ممكن أن يسبب حمل هاتفي النقال ووضعه في حمالة الصدر الخاصة بي سرطان الثدي ؟ .24

وإستخدام الهاتف النقال ،لكن مازالت هناك ال يوجد دراسات تدل على وجود عالقة ما بين سرطان الثدي 

 دراسات.

 

25. Consuming too much sugar causes breast cancer? 

There is no evidence that sugar in the diet causes breast cancer. 

 هل يؤدي إستهالك كمية كبيرة من السكر إلى اإلصابة بسرطان الثدي ؟ .25

 عالقة بين سرطان الثدي واستهالك السكر.ال يوجد دراسات دلت على وجود 
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Questions about risk factors of breast cancer 

 أسئلة حول عوامل الخطورة لسرطان الثدي

 

26. If I have fibrocystic breasts, am I at higher risk for breast cancer? 

About 50% of women will be affected by fibrocystic breast condition at some 

point of their lives, fibrocystic breasts are common and non-cancerous. 

Fibrocystic breasts are not a risk factor for breast cancer. 

 ؟( هل احتمال إصابتي بسرطان الثدي تكون أكبر fibrocysticالثدي لدي يحتوي على ألياف )اذا كان  .26

( في مرحلة ما في حياتهم ،وهذا fibrocysticنساء الثدي لديهم يحتوي على ألياف )% من ال50حوالي 

شيء عام لدى النساء وال يعتبر كتلة سرطانية. وال يعتبر الثدي الذي يحتوي على ألياف أكثرعرضة من غيرة 

 لحدوث سرطان الثدي.

 

27. Can I get breast cancer if it doesn’t run in my family? 

A family history of breast cancer dose increase risk, however more than 

80% of women who are diagnosed with breast cancer. Do not have 

identifiable risk factors for breast cancer like a family history. 

 ي في عائلتي ؟هل هناك إمكانية لإلصابة بسرطان الثدي في حال عدم وجود تاريخ مرض .27

% من النساء اللواتي تم تشخيصهم 80التاريخ المرضي لسرطان الثدي يزيد من احتمالية اإلصابة ،وحوالي 

 .بسرطان الثدي ال يوجد لديهم عوامل خطورة لسرطان الثدي مثل التاريخ العائلي

 

28. My sister had breast cancer. What’s my risk? 

The answer depends on the specifics of your situation. If your sister was 

diagnosed with breast cancer when she was 65 years old and no one else  
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in your family has had breast or ovarian cancer, your risk is probably not 

much higher than average. If your sister was diagnosed when she was 35 

years old and there are other women in your family with breast or ovarian 

cancer, your risk may be a lot higher than average. The specialists at the 

Cancer Genetics Clinic can help you figure out your risk. Call (206) 616-2135 

for more information. 

 أختي لديها سرطان الثدي ،ما مدى الخطورة لدي ؟ .28

عاماً وال يوجد أحد في العائلة  65الجواب يعتمد على األوضاع لديكم حيث أنه إذا أصيبت أختك على عمر 

 35تك يشكو من سرطان الثدي أو المبايض بالتالي الخطورة عليك كأي إمرأة أخرى ،أما إذا كان عمر أخ

عاماً ويوجد أشخاص في العائلة يشكون من سرطان الثدي أو المبايض تكون خطورة اإلصابة لديك أكثر من 

 العادي وبالتالي طبيبك مع أخصائي الجينات يمكن أن يقدموا لك المساعدة.

 

29. Am I at risk for breast cancer? 

One in eight American women will develop breast cancer in their lifetime. 

According to the American Cancer Society, the risk of breast cancer 

increases as a woman ages; if she has never had children; or if she has her 

first child after 30. Studies also suggest that the risk may be higher for 

women who eat high-fat diets and those who smoke. Yet 80 percent of 

breast cancers occur in women with no risk factors. 

 هل يوجد لدي خطر اإلصابة بسرطان الثدي ؟ .29

نساء في أمريكا تصاب بسرطان الثدي في حياتها ،وحسب األكاديمية األمريكية فإن الخطورة  8واحدة من بين 

عام  30العمر خاصة إذا لم تنجب المرأة في حياتها أو إذا كان اإلنجاب األول لها بعد عمر تزداد مع زيادة 

،وكذلك الخطورة تزداد لدى النساء اللواتي يتناولن كميات كبيرة من الدهون في وجباتهم الغدائية باإلضافة 

امل خطورة لهذا % من المرض يصيب النساء اللواتي ليس لديهن عو80إلى النساء المدخنات ،وحوالي 

 االمرض.
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30. How can I lower my risk for breast cancer? 

There is no known way to prevent breast cancer. You can take steps to 

lower your risk such as exercising, eating healthy, limiting alcohol intake, 

and keeping to a healthy weight. The American Cancer Society recently 

released guidelines recommend that you start talking with your medical 

provider about breast cancer screening by age 40. The ideal is prevention 

and early detection. The best way to catch breast cancer early is to get a 

regular preventative check-up, much like you go to the dentist to prevent 

cavities and tooth decay. 

 كيف أستطيع أن أقلل من مدى خطورة اإلصابة بسرطان الثدي ؟ .30

ال يوجد طريقة للوقاية من سرطان الثدي لكن يوجد بعض الطرق لتقليل الخطورة من خالل النشاط البدني 

 40ة ،اإلمتناع عن الكحول ،الحفاظ على الوزن والبدء بعمل الفحص اإلشعاعي على عمر ،التغذية الصحي

عام ،ليكون هناك كشف مبكر وذلك من خالل الفحص الوقائي الروتيني تماماً مثل الذهاب إلى طبيب األسنان 

 بشكل روتيني للحفاظ على األسنان وعدم الحاجة لخلعها

 

31. What is the breast cancer risk factors you cannot change? 

1. Being born female  

2. Getting older  

3. Inheriting certain gene changes (BRACA1, BRACA2, ATM, TP53, CHEK, 

PTEN, CDH1, STK11, PAL B2)  

4. Having a family history of breast cancer 

5. Having a personal history of breast cancer 

6. Your race and ethnicity 

7. Being taller 

8. Having dense breast tissue 

9. Having certain benign breast conditions like:  

  Fibrosis and/or simple cysts 

 Mild hyperplasia 
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 Adenosis (non-sclerosing) 

 Phyllodes tumor (benign) 

 A single papilloma 

 Fat necrosis 

 Duct ectasia 

 Periductal fibrosis 

 Squamous and apocrine metaplasia 

 Epithelial-related calcifications 

 Other tumors (lipoma, hamartoma, hemangioma, neurofibroma, 
adenomyoepithelioma) 

10. Starting menstrual periods early 

11. Going through menopause after age 55 

12. Having radiation to your chest 

13. Exposure to diethylstilbestrol (DES) 

 ماهي عوامل الخطورة لسرطان الثدي التي ال يمكن أن تقوم بتغيرها ؟ .31

 أنك ولدت أنثى. .1

 التقدم بالعمر. .2

 وراثة بعض الجينات ذات العالقة مثل : .3

 BRCA1/BRAC2 and other. 

 ATM/TPS3/CHEK2/PTEN/CDHI. 

 STK11/PALB2. 

 لسرطان الثدي.وجود تاريخ عائلي  .4

 وجود تاريخ مرضي لك لسرطان الثدي. .5

 جنسك وعرقك. .6

 كونك طويلة. .7

 وجود ثدي مليء باألنسجة. .8

 وجود أمراض غير خبيثة وغير سرطانية مثل : .9
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 األلياف ،والتكيس )األلياف المكيسة(. 

 تغير في بعض الخاليا )مرحلة ما قبل السرطان(. 

 الثدي.موت خاليا من الدهون ممتدة في قناة  

 وجود ألياف على قناة الثدي. 

 ,lipoma, hamartoma, hemangiomaوجود أنواع أخرى من السرطان مثل ) 

neurobibroma.) 

 بدء الدورة الشهرية مبكراً. .10

 عاماً. 55حدوث الطمث وانتهاء الدورة الشهرية بعد  .11

 التعرض لعالج إشعاعي للصدر. .12

 تروجين.( وهو عبارة عن هرمون اإلسDESالتعرض لعالج ) .13

 

32. What is my breast cancer risk? 

The risk of breast cancer increases as a woman grows older the risk of an 

average women developing breast cancer before women developing breast 

cancer before the age of 50 is 2% the average age of breast cancer diagnosis 

in the US is 62% about 70% of women diagnosed with breast cancer each 

year are over age 50, and almost half are age 65 and older. 

 ما هو الخطر المحتمل لسرطان الثدي ؟ .32

يتجاوز عام ال  50خطر احتمال سرطان الثدي يزداد مع العمر وخطر اإلصابة بسرطان الثدي قبل عمر 

% من النساء يتم تشخيصهم 70عام حوالي  62% والمعدل اإلجمالي إلصابة النساء بالمرض هي عمر 2

 عام فما فوق. 65عام ،وحوالي نصفهم على عمر  50بالمرض بعد عمر 

 

33. If I maintain a healthy weight, exercise regularly, eat healthy, and limit 

alcohol, I don’t have to worry about breast cancer? 

Although these behaviors can help lower breast cancer risk, they can’t 

eliminate it. 
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إن حافظت على وزني وقمت بعمل نشاط بدني بشكل روتيني وتناولت غذاء صحي ،ولم أتناول الكحول  .33

 هل من الممكن أن ال يصيبني مرض سرطان الثدي ؟

 ما ذكر يساعد في تقليل خطر اإلصابة بسرطان الثدي ،لكن ال يمنع اإلصابة.بالرغم من أن 

 

34. What is breast density? 

 Dense breasts have more glandular tissue than fatty tissue. 

 Dense breasts may put you at higher risk for breast cancer. 

 Dense breasts make it harder for the radiologist to see breast 

changes on a mammogram. 

 ما هو الثدي الكثيف ؟ .34

 الثدي الكثيف هو الذي يحتوي على أنسجة غددية أكثر من األنسجة الدهنية. 

 الثدي الكثيف يعرض صاحبته لخطر اإلصابة بسرطان الثدي أكثر من غيرها. 

 التغير الذي يحدث على الثدي.الثدي الكثيف يجعل أخصائي األشعة يواجه صعوبة في رؤية  
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Questions about the properties of breast cancer 

 أسئلة حول خصائص سرطان الثدي

 

35. Which cancer is known as the silent killer? 

Ovarian cancer also known as the silent killer is one of the most dangerous 

cancers for women. 

 السرطان المعروف بإسم القاتل الصامت ؟ما هو  .35

 سرطان المبيض معروف بإسم القاتل الصامت وهو من أخطر أنواع السرطان التي تصيب المرأة.

 

36. What is the fastest growing cancer? 

Liver cancer is the fastest growing cancer. 

 ما هو السرطان سريع النمو ؟ .36

  السرطانات نمواً.سرطان الكبد هو أكثر أنواع 

 

37. What is the hardest cancer to detect? 

Pancreatic cancer is one of the most difficult to diagnose; because many 

people don’t experience symptoms during the early stages. 

 ما هو أكثر أنواع السرطانات صعوبة في التشخيص ؟ .37

ر أنواع السرطانات صعوبة في التشخيص ،حيث أن معظم المصابين به ال تظهر سرطان البنكرياس هو أكث

 عليهم األعراض في المراحل األولى للمرض.
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38. Where breast cancer stats? 

Breast cancer can start from different parts of the breast cancer: 

 Most of breast cancer begins in the ducts that carry milk to the nipple 

(ductal cancers). 

 Some start in the glands that make breast milk (lobular cancers). 

 Others, less common, angiosarcoma. 

 A small number start in other tissues in the breast sarcomas, 

lymphomas. 

 ن الثدي ؟كيف يبدأ سرطا .38

 سرطان الثدي يبدأ من مناطق مختلفة للثدي :

 (.ductalمعظم سرطان الثدي يبدأ من قناة الحليب والتي توصل إلى الحلمة ويدعى سرطان القناة ) 

 (.lobularبعض األنواع يبدأ من الغدة التي تصنع الحليب ويدعى ) 

 (.angiosarcomaالبعض اآلخر وهو عدد قليل جداً يدعى ) 

 (.sarcomas, lymphomasليل يبدأ من بعض األنسجة في الثدي مثل )وعدد ق 

 

39. How common is breast cancer? 

Breast cancer is the most common cancer in American women. The average 

risk of women in US developing breast cancer, sometimes in the life is about 

13% means that there is a 1 in 8 chance she will develop breast cancer, also 

means there is a 7 in 8 chance she will have the disease. 

 ما هو مدى إنتشار مرض سرطان الثدي ؟ .39

سرطان الثدي يعتبر من أكثر األمراض إنتشاراً في أمريكا بين النساء ،ومعدل إصابة المرأة في الواليات 

نساء قد تصاب بسرطان  8% من النساء تصاب بهذا المرض في حياتها بمعنى إمرأة لكل 13ما نسبته المتحدة 

 نساء ال يصابوا بهذا المرض. 8نساء من بين  7الثدي في حياتها ،لكن يوجد 
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40. Is cancer contagious? 

No, cancer isn’t like the flu or a cold you can’t catch cancer from someone 

who has the disease. 

 هل مرض السرطان ممكن أن يكون معدياً ؟ .40

 .ال ،مرض السرطان ليس مثل الرشوحات وال يمكن أن تأخذ العدوى من شخص لديه المرض

 

41. Is there a vaccine for cancer? 

There is no vaccine for cancer but there are vaccines for some viruses that 

are known to cause cancer, such as the human Papilloma virus (HPV) and 

hepatitis B. 

HPV can causes cancer (cervical, anal, throat and penile cancers), the (HPV) 

vaccine protects against many strains of virus that can cause these 

cancers. 

Hepatitis B vaccine doesn’t protect against liver cancer itself, it only 

protects against the virus that might lead to liver cancer. 

 هل هناك طعم ضد مرض السرطان ؟ .41

( HPVال يوجد طعم ضد مرض السرطان ،يوجد طعومات لبعض الفيروسات التي تسبب السرطان مثل )

( يسبب مرض سرطان الرحم والشرج والقضيب حيث تحمي HPVوإلتهاب الكبد من نوع )ب( حيث أن )

من الفيروسات التي تؤدي إلى المرض وكذلك طعم إلتهاب الكبد )ب( يحمي من الفيروس الذي يسبب مرض 

 سرطان الكبد لكن ال يحمي من أنواع أخرى لسرطان الكبد.
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42. Can cancer be cured? 

Yes, when cancer treatment appears to be working your doctor might say 

the cancer is in remission. A partial remission occurs when the cancer 

shrinks but doesn’t disappear, a complete remission means there is no 

longer any sign of cancer, the longer a cancer is in complete remission, the 

less likely it is to comeback. 

 هل يتم الشفاء من مرض السرطان ؟ .42

نعم ،عندما يبدأ  عالج مرض السرطان بالعمل ،يقول لك طبيبك أن المرض في مرحلة الشفاء.  الشفاء الجزئي  

 يحدث عند انكماش الورم وليس اختفاءه و الشفاء الكلي يحدث عندإختفاء الورم  كلياً و كلما كانت فترة اختفاء

  الورم اطول كلما كانت فرصة عودته اقل وتكون مرحة التعافي.

 

43. What are the stages of cancer, and what do they mean? 

Cancer typically has four stages, 0 through 4; some cancers even have 

stage 0 (zero). Here’s what these stages mean: 

 Stage 0 this stage means the cancer is still found in the place; it 

started and hasn’t spread to nearby tissues. Stage 0 cancers are often 

curable. 

 Stage 1 this stage usually represents small tumor or cancer that 

hasn’t grown deeply into nearby tissue, it is sometimes called early 

stage cancer. 

 Stage 2 and 3 usually these stages represent larger cancer or tumors 

that have grown more deeply into nearby tissue; they also may have 

spread to lymph nodes. However, they haven’t spread to other organs 

or parts of the body. 

 Stage 4 cancer in this stage has spread to other organs or parts of 

the body it may be referred to as metastatic or advanced cancer.  
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 ما هي مراحل السرطان وماذا تعني ؟ .43

عادةً المرض يوجد له أربعة مراحل وبعض أنواع المرض يوجد لها مرحلة صفر ،ومعنى كل مرحلة كما 

 يلي :

 ( تعني أن المرض مازال في مكانه وغير منتشر لألنسجة المحيطة.0صفر ) المرحلة 

المرحلة األولى ،إجماالً المرض صغير الحجم ال ينمو بشكل كبير وعميق في األنسجة المجاورة  

 دعى هذه المرحلة المرحلة المبكرة.وت

المحيطة وأيضاً انتقل للخاليا المرحلة الثانية والثالثة ،الورم نما أكثر وتعمق بشكل أكبر في األنسجة  

 م ينتقل إلى أعضاء أخرى في الجسم.الليمفاوية لكن ل

المرحلة الرابعة ،السرطان في هذه المرحلة ينتقل إلى أعضاء أخرى في الجسم ويدعى سرطان متقدم  

(metastasis.)  

 

44. Breast cancer always causes a lump you can feel? 

Breast cancer might not cause a lump, especially when it first develops. 

 هل يسبب سرطان الثدي دائماً ورم يمكن الشعور به ؟ .44

 ليس دائماً يمكن أن يسبب سرطان الثدي ورماً تشعر به خاصة في مراحل تكوينه.

 

45. Early stage breast cancer rarely recurs? 

Even with early stage breast cancer there is always some risk the cancer 

will return. 

 هل يقلل الكشف المبكر لسرطان الثدي من إحتمالية عودة المرض ؟  .45

 حتى عند إكتشاف المرض في مراحله األولى يوجد دائماً خطر عودة المرض ثانيةً.
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46. Breast cancer only happens to middle aged and older women? 

Younger women can and do get breast cancer as do men. 

 هل يحدث سرطان الثدي غالباً لدى األعمار المتوسطة والكبيرة ؟ .46

 المرأة الشابة قد يحصل لها مرض سرطان الثدي وكذلك هناك إمكانية حصوله في الذكور.

 

47. What is breast cancer information in general? 

 Breast cancer accounts for 16% of cancers in women worldwide; it is 

the most common cancer in women both globally and in the US with 

the expectation of skin cancer. 

 The latest statistics show a 5year survival rate variable between (77-

90% ((African American and white). 

 1 in 8 women risk being diagnosed with breast cancer in their lives, 

compared to 1 in 11 like hood in the 1970. 

 There is a chance 1 in 36 that breast cancer will cause death in women, 

it is second only to lung cancer as the leading cause of cancer death 

among women in US. 

 Men can get breast cancer too, although it is about 100 times less 

common in men than women (a 1 in 1000 chance), the survival rate is 

similar to women diagnosed with breast cancer. 

 

 ما هي المعلومات العامة حول مرض سرطان الثدي ؟ .47

السرطانات التي تصيب المرأة على المستوى العالمي  % من16يشكل مرض سرطان الثدي حوالي  

وهو األكثر شيوعاً بين النساء على مستوى العالم وعلى مستوى الواليات المتحدة األمريكية بإستثناء 

 سرطان الجلد.

( يختلف ما بين survivalسنوات بعد شفائه ) 5آخر الدراسات دلت على أن من عاش أكثر من  

 إذا كانت األصول إفريقية أو المرأة البيضاء.حسب األصل ، %( 77-90)

 .1970سنة  11لكل  1نساء يتم تشخيصها بسرطان الثدي في حياتها ،مقارنةً ب  8من كل  1 
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إمرأة مصابة بسرطان الثدي أن تتعرض للوفاة في الواليات المتحدة  36من كل  1هناك إحتمال  

 سرطان الرئة الذي يعتبر السبب األول.األمريكية حيث أنه هو السبب الثاني للوفاة بعد 

مرة أي أقل من المرأة وإحتمال اإلصابة عند  100الرجل ممكن أن يصاب بسرطان الثدي لكن بنسبة  

 ،ونسبة الشفاء شبيهة لسرطان الثدي عند النساء. 1000لكل  1الرجل 

 

 

Questions about Breast Cancer symptoms 

 أسئلة حول أعراض سرطان الثدي

 

Perhaps the most recognized symptom of breast cancer is a lump or mass 

in the breast tissue. While many women go to the doctor after finding a 

lump, every woman should also be aware of other changes to the breast or 

nipple. 

With the different types of breast cancer come a variety of related 

symptoms. For example, invasive ductal carcinoma (IDC), which forms in 

the milk ducts, may cause a distinct breast lump that you can feel. Invasive 

lobular carcinoma (ILC), which forms in milk-producing glands, may cause 

a thickening in the breast. 

 : أعراض سرطان الثدي

غالباً أكثر األعراض شيوعاً لسرطان الثدي هو وجود ورم أو كتلة في أنسجة الثدي ،وعادة معظم النساء 

تتوجه إلى الطبيب بعد إكتشاف هذا الورم أو الكتلة ،وكل إمرأة يجب أن تكون على دراية بأي تغير في ثديها 

 أو في حلمتها.

 invasive ductalوفي األنواع المختلفة لسرطان الثدي يوجد أيضاً أعراض مختلفة على سبيل المثال )

carcinoma “IDC” وهو سرطان الثدي الشرس لقناة الحليب في الثدي هناك إحتمال بأن يؤدي إلى ورم )

الحليب ممكن ( الذي يصيب غدة ”invasive lobular carcinoma “ILCقد تشعر به المصابة ،بينما )

 أن يؤدي إلى تجعدات في الثدي.
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48. What are the early warning signs of breast cancer? 

Symptoms of breast tumors vary from person to person. Some common, 

early warning signs of breast cancer include: 

 Skin changes, such as swelling, redness, or other visible differences 

in one or both breasts 

 An increase in size or change in shape of the breast(s) 

 Changes in the appearance of one or both nipples 

 Nipple discharge other than breast milk 

 General pain in/on any part of the breast 

 Lumps or nodes felt on or inside of the breast 

 

Symptoms more specific to invasive breast cancer are: 

 Irritated or itchy breasts 

 Change in breast color 

 Increase in breast size or shape (over a short period of time) 

 Changes in touch (may feel hard, tender or warm) 

 Peeling or flaking of the nipple skin 

 A breast lump or thickening 

 Redness or pitting of the breast skin (like the skin of an orange)  

 ات واألعراض األولية لسرطان الثدي ؟ماهي العالم .48

 وهي تختلف من إمرأة ألخرى وأهم األعراض العامة ما يلي :

 ،وعالمات فارقة أخرى في أحد الثديين أو في كالهما.تغير في الجلد كاإلنتفاخ ،اإلحمرار  

 زيادة في حجم وشكل الثدي أو كالهما. 

 تغير في مظهر إحدى الحلمات أو كالهما. 

 إفرازات من الحلمة غير الحليب. 

 آالم في أي منطقة من الثدي. 

 .ورم أو ندبة على الثدي أو في داخله 
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 ( :invasive breast cancerأعراض أكثر تخصصاً للورم الشرس )

 تهيج ووجود حكة في الثدي. 

 تغير في لون الثدي. 

 تغير في حجم وشكل الثدي بفترة قصيرة. 

 تغير الشعور عند مالمسة الثدي ،فيتم الشعور بأنه قاسي ،متحرك ،ودافئ. 

 الحلمة. ظهورتقشير في جلد 

 وجود ورم او سماكة بالثدي  

 إحمرار وجلد الثدي يصبح شبيه بقشرة البرتقال. 

 

It's important to remember that other, benign conditions may have caused 

these changes. For example, changes to the skin texture on the breast may 

be caused by a skin condition like eczema, and swollen lymph nodes may 

be caused by an infection in the breast or another, unrelated illness. Seeing 

a doctor for an evaluation will help you determine whether something you 

notice is cause for concern. 

ومن المهم أن تتذكر أن بعض األمور غير الخطيرة قد تعطي أعراضاً متشابهة حيث أن وجود تغيرات في 

أحد أسبابها الحساسية )أكزيما( ،أو إلتهاب في بعض الغدد الليمفاوية أو وجود عدوى  الجلد ممكن أن يكون

(infection في الثدي ،وأمراض اخرى ال يوجد لها عالقة بالسرطان وفي حال الشك يرجى مراجعة )

 طبيبك.

 

49. What are the Invasive breast cancer symptoms? 

Invasive breast cancer symptoms may include: 

 A lump or mass in the breast 

 Swelling of all or part of the breast, even if no lump is felt 

 Skin irritation or dimpling 

 Breast or nipple pain 

 Nipple retraction (turning inward) 
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 The nipple or breast skin appears red, scaly, or thickened 

 Nipple discharge 

 A lump or swelling in the underarm lymph nodes 

 ( :invasiveما هي عالمات سرطان الثدي الشرس ) .49

 أهم العالمات لهذا النوع من السرطان هي :

 وجود ورم أو كتلة في الثدي. 

 وجود ورم في كل الثدي أو جزء منه حتى في حالة عدم اإلحساس بوجود ورم أو كتلة. 

 تهيج جلد الثدي. 

 ألم في الثدي وفي الحلمات. 

 ضمور الحلمات ودخولها إلى الداخل. 

 الحلمات وجلد الثدي يبدو أحمراً ،متدرجاً ،وقاسياً. 

 إفرازات من الحلمات أو الحلمة. 

 .)اإلبط( وجود ورم أو انتفاخ في الغدد الليمفاوية تحت الذراع 

 

50. What are the Ductal carcinoma symptoms? 

Ductal carcinoma in situ (DCIS) does not cause any symptoms. Rarely, a 

woman may feel a lump in the breast or have nipple discharge. However, 

most cases of DCIS are detected with a mammogram. 

 ( ؟ductal carcinomaما هي أعراض سرطان قناة الحليب ) .50

( ،غالباً ال يعطي أي أعراض وما ”ductal carcinoma in situ “DCISأعراض سرطان قناة الحليب )

قد تشعر المرأة به هو وجود ورم في الثدي أو وجود إفرازات في الحلمة ،وإجماالً معظم الحاالت لسرطان 

 (.mammogramقناة الحليب يتم الكشف عنها من خالل التصوير اإلشعاعي للثدي )
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51. What are the Lobular carcinoma symptoms? 

Lobular carcinoma in situ (LCIS) does not cause symptoms and cannot be 

seen with a mammogram. This condition is usually found when a doctor is 

doing a breast biopsy for another reason, such as to investigate an 

unrelated breast lump. If a person has LCIS, the breast cells will appear 

abnormal under a microscope. 

 ما هي أعراض الورم في حليب الثدي ؟ .51

(lobular carcinoma in situ “LCIS” ال تؤدي إلى مشاكل وال يتم كشفها من خالل االتصوير )

من الثدي لسبب آخر ( ويتم اكتشافها عندما يقوم الطبيب بأخذ خزعة mammogramاإلشعاعي للثدي )

 ( تبدو الخاليا غير طبيعية تحت الميكروسوب.LCISمثل الكشف عن ورم ال عالقة له بالثدي وفي )

 

52. What are the Inflammatory breast cancer symptoms? 

Unlike other breast cancers, inflammatory breast cancer (IBC) rarely 

causes breast lumps and may not appear on a mammogram. Inflammatory 

breast cancer symptoms include: 

 Red, swollen, itchy breast that is tender to the touch 

 The surface of the breast may take on a ridged or pitted appearance, 

similar to an orange peel (often called peau d’orange) 

 Heaviness, burning, or aching in one breast 

 One breast is visibly larger than the other 

 Inverted nipple (facing inward) 

 No mass is felt with a breast self-exam 

 Swollen lymph nodes under the arm and/or above the collarbone 

 Symptoms unresolved after a course of antibiotics 
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Unlike other breast cancers, inflammatory breast cancer usually does not 

cause a distinct lump in the breast. Therefore, a breast self-exam, clinical 

breast exam, or even a mammogram may not detect inflammatory breast 

cancer. Ultrasounds may also miss inflammatory breast cancer. However, 

the changes to the surface of the breast caused by inflammatory breast 

cancer can be seen with the naked eye. 

Symptoms of inflammatory breast cancer can develop rapidly, and the 

disease can progress quickly. Any sudden changes in the texture or 

appearance of the breast should be reported to your doctor immediately. 

For women who are pregnant or breast-feeding, redness, swelling, 

itchiness and soreness are often signs of a breast infection such as 

mastitis, which is treatable with antibiotics. If you are not pregnant or 

nursing and you develop these symptoms, your doctor should test for 

inflammatory breast cancer. 

 ( ؟inflammatoryما هي أعراض سرطان الثدي الملتهب ) .52

 inflammatory breast cancerب )على خالف األنواع األخرى هذا النوع من السرطان الملته

“IBC”: فإن أعراضه تتلخص فيما يلي ) 

 إحمرار ،إنتفاخ ،حكة للثدي ،ومتحرك عند اللمس. 

 سطح الثدي يكون جلده شبيه بقشره البرتقال. 

 الشعور بثقل وحرقة وألم في الثدي. 

 أحد الثديين يبدو أكبر من اآلخر. 

 (facing inwardشقلبة الحلمات ) 

 عور بوجود كتلة عند الفحص الذاتي.ال يتم الش 

 إنتفاخ في الغدد الليمفاوية تحت الذراع )اإلبط(. 

 األعراض ال تتالشى مع المضادات الحيوية. 

وهذا يختلف عن األنواع األخرى لسرطان الثدي فهو ال يسبب ورم مميز في الثدي وعليه فإن الفحص الذاتي 

( وكذلك صورة األمواج IBCقد ال يكشف ) (mammogramوالفحص السريري والفحص اإلشعاعي )

 الصوتية قد ال تكشفه لكن التغير الذي يحدث على سطح الثدي يمكن رؤيته بالعين المجردة.
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( يتطور بسرعة ويتقدم المرض كذلك بسرعة فائقة ،وأي تغير مفاجئ في ملمس وشكل جلد IBCأعراض )

 الثدي يجب مراجعة الطبيب رأساً.

مرضعات قد يكون لديهم أعراض مشابهة نتيجة لوجود إلتهاب في الثدي ،لكنه يتجاوب مع النساء الحوامل وال

 المضادات الحيوية ،وفي حال أنك غير حامل أو مرضعة وظهرت هذه األعراض يجب فوراً مراجعة الطبيب.

 

53. What are the Metastatic breast cancer symptoms? 

Metastatic breast cancer symptoms depend on the part of the body to which 

the cancer has spread and its stage. Sometimes, metastatic disease may 

not cause any symptoms. 

 If the breast or chest wall is affected, symptoms may include pain, 

nipple discharge, or a lump or thickening in the breast or underarm. 

 If the bones are affected, symptoms may include pain, fractures, 

constipation or decreased alertness due to high calcium levels. 

 If tumors form in the lungs, symptoms may include shortness of 

breath or difficulty breathing, coughing, chest wall pain or extreme 

fatigue. 

 If the liver is affected, symptoms may include nausea, extreme fatigue, 

increased abdominal girth, swelling of the feet and hands due to fluid 

collection and yellowing or itchy skin. 

 If breast cancer spreads to the brain or spinal cord and forms tumors, 

symptoms may include pain, confusion, memory loss, headache, 

blurred or double vision, difficulty with speech, difficulty with 

movement or seizures. 
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 ( ؟metastaticما هي أعراض سرطان الثدي المنتشر) .53

( على أي جزء من الجسم انتشر إليه المرض ،وعلى أي metastaticأعراض سرطان الثدي المنتشر )

 درجة او مرحلة للمرض ،واحياناً المرض المنتشر قد ال يؤدي إلى أي أعراض.

إذا كان اإلنتشار في منطقة الصدر فإن األعراض تتلخص بألم ،إفرازات من الحلمات ،وجود ورم  

 وتيبس  في الثدي او تحت الذراع )اإلبط(.

 ،باإلضافة إلى عدم التركيز اإلنتشار على العظام فإن األعراض تتلخص بألم ،كسور ،إمساكإذا كان  

 إلرتفاع نسبة الكالسيوم في الجسم.

إذا كان اإلنتشار على الرئة فإن األعراض تتلخص بضيق التنفس اوعدم القدرة على التنفس ،السعال  

 ،ألم في الصدر ،وإرهاق كبير.

الكبد فإن األعراض تتلخص بالغثيان ،اإلرهاق ،زيادة حجم البطن ،تورم إذا كان اإلنتشار على  

 باألطراف العلوية والسفلية نتيجة لتجمع السوائل باإلضافة لإلصفرار والحكة.

إذا كان اإلنتشار على الدماع أو النخاع الشوكي فإن األعراض تتلخص بألم ،عدم التركيز ،فقدان  

 لمزدوجة ،صعوبة في التكلم ،وصعوبة في الحركة مع تشنجات.الذاكرة ،ألم في الرأس ،الرؤية ا

 

54. What are the papillary carcinoma symptoms? 

Although papillary carcinoma may not be present, a routine mammogram 

may detect its development. For those who do experience symptoms 

related to this type of cancer, the following may be common: 

 Mass: Papillary carcinoma is most often detected as a cyst or lump of 

about 2 cm to 3 cm in size that may be felt with the hand during a 

breast self-exam. 

 Nipple discharge: About 50 percent of papillary carcinomas occur 

beneath the nipple, resulting in bloody nipple discharge. 
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 ؟ papillary carcinoma)ما هي أعراض ) .54

وعادة هذا النوع ممكن ان يكون غير موجود ،والتصوير اإلشعاعي الروتيني ممكن أن يلمح تطور هذا النوع 

 ،وإجماالً األعراض العامة كما يلي :

سم ،ويتم الشعور به في 3سم إلى 2( بحجم cyst( أو كيس )lumpكتلة وإجماالً تشخص كورم ) 

 حالة الفحص الذاتي.

 لديهم خبرة بوجود إفرازات دم من الحلمة. بهذا المرض % من النساء50إفرازات الحلمة حوالي  

 

55. What are the Male breast cancer symptoms? 

Male breast cancer symptoms can be similar to those experienced by 

women and may include: 

 Lumps in the breast, usually painless 

 Thickening of the breast 

 Changes to the nipple or breast skin, such as dimpling, puckering or 

redness 

 Discharge of fluid from the nipples 

 ما هي أعراض سرطان الثدي عند الذكور ؟ .55

 اإلناث وتتلخص فيما يلي :عند عراض السرطان عند الذكور تشبه اال عراضأ

 وجود ورم في الثدي غير مؤلم. 

 صالبة في الثدي. 

 تغير في جلد حلمة الثدي لتصبح على إحمرار. 

 إفراز سوائل من الحلمة. 
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Questions about survivor’s cases of breast cancer 
الثديسئلة حول الناجيات من سرطان أ  

 

56. As a breast cancer survivor, should I take tamoxifen? 

Tamoxifen (Nolvadex) is a drug that interferes with the activity of estrogen. 

Some breast cancer cells are “estrogen sensitive,” meaning estrogen binds 

to receptors on these cells and stimulates the cells to grow and divide. 

(Such cancer is called hormone-receptor positive.) Tamoxifen prevents 

estrogen from binding and stops the cancer cells from growing. So it can 

prevent or delay a recurrence of breast cancer for some women. 

However, large randomized trials in postmenopausal women found that 

aromatase inhibitors, (such as anastrozole (Arimidex) or exemestane 

(Aromasin)) was better than tamoxifen in terms of recurrence-free 

survival. 

 ( ؟tamoxifen)  كإمرأة نجوت من المرض هل يجب أن آخذ .56

Tamoxifen  هو عبارة عن دواء يؤثر على نشاط هرمون اإلستروجين ،إجماالً الخاليا السرطانية لديهم

حساسية لإلستروجين حيث أن هذا الهرمون يساعد الخاليا السرطانية على النمو والتكاثر ،وهذا النوع من 

انية ( يمنع الخاليا السرطtamoxifen( والدواء )hormone receptor positiveالسرطان يدعى )

 ( وبالتالي يمنع أو يؤخر عودة المرض لدى بعض النساء.receptorمن النمو من خالل منع )
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57. Are there alternatives to tamoxifen? 

Tamoxifen (Nolvadex) has been found to be effective in preventing a 

recurrence of breast cancer. However, several randomized trials in 

postmenopausal women found that aromatase inhibitors (such as 

anastrozole (Arimidex) or exemestane (Aromasin)) are better than 

tamoxifen in terms of recurrence-free survival.   

 ؟ tamoxifen)هل يوجد عالجات أخرى غير ) .57

لى عودة المرض ثانيةً ،لكن وجدت العديد من الدراسات التي ( فعال في الرقابة عtamoxifenوجد أن )

 Arimidex( مثل )aromatase inhibtorsتمت على النساء بعد إنقطاع الدورة الشهرية أن عالج )

“anastrazole”( أو )Aromasin “exemestane”( أفضل من )tomaxifen من حيث إحتمالية )

 عودة المرض.

 

58. What is Herceptin? 

Trastuzumab (trade name Herceptin) is an engineered antibody that targets 

cancer cells that over-express (make too much of) a protein called 

HER2/neu. (Such cancer is called HER2 positive.) Herceptin is used to treat 

early-stage and metastatic (spread to other parts of the body) breast 

cancers. Herceptin is effective only for women whose breast cancer is 

HER2 positive. Because it is a targeted treatment that just attacks cancer 

cells, the side effects are milder than those of chemotherapy, 

which damages all fast-growing cells. 

 ( ؟Herceptinماذا يعني ) .58

( وهي عبارة عن أجسام مضادة للخاليا السرطانية والتي تنتج الكثير من trastuzumabاإلسم العلمي )

( ويستخدم دواء positive 2HER( وهذا المرض يدعى )neu/2HERالبروتين والذي يدعى )

(herceptin وهذا النوع من العالج فعال فقط للنساء )( 2 المصابات بسرطان الثدي وهم من نوعHER

positive.)  
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59. What is Avastin? 

Bevacizumab (Avastin) is a drug that inhibits the growth of blood vessels to 

tumors. It has been approved by the U.S. Food and Drug Administration to 

treat some types of cancer but is no longer approved to treat breast cancer. 

Nonetheless, there is ongoing clinical research at SCCA testing Avastin in 

certain forms of breast cancer. 

 ( ؟Avastinماذا يعني ) .59

الج ( وهو يمنع نمو الشعيرات الدموية السرطانية ولم يعد مقبوالً لعBevacizumeebاإلسم العلمي )

 سرطان الثدي ،ويوجد حالياً دراسات حول هذا الدواء لعالج بعض أنواع سرطان الثدي.

 

60. Should I receive breast imaging surveillance after my breast cancer 

treatment? 

Yes, breast imaging surveillance is used for early detection of second 

breast cancers in people who have been treated for breast cancer. 

 هل يجب أن أقوم بالفحص اإلشعاعي بعد عالجي وشفائي من سرطان الثدي ؟ .60

نعم ،الفحص اإلشعاعي مهم للكشف المبكر عن سرطان الثدي للمرة الثانية للنساء اللواتي تعالجن من هذا 

 المرض.
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Questions about breast cancer treatment 

 أسئلة حول عالج مرض سرطان الثدي

 

Treatment options for breast cancer depend on many factors, including the 

type and stage of the disease. Here are the answers to some common 

questions about breast cancer treatment: 

عوامل كثيرة باإلضافة إلى نوع السرطان ومرحلة السرطان احتماالت عالج مرض سرطان الثدي يعتمد على 

(stageوهنا أجوبة لبعض األسئلة حول، ) : عالج سرطان الثدي 

 

61. How quickly does cancer treatment start after diagnosis? 

Most people want to start treatment right away. They worry that the extra 

time taken to do test or make decisions will take up precious time that could 

be spent fighting the cancer. 

Cancer treatment should start very soon after diagnosis, but for most 

cancers it won’t hurt to wait a few weeks to begin treatment. 

 ا عالج السرطان بعد تشخيصه ؟ما هي السرعة التي يجب أن يبدأ به .61

معظم الناس يريدون أن يبدأوا العالج فوراً. خوفاً منهم أن الوقت الزائد في عمل فحوصات إضافية أو ألخذ 

 قرار ،قد تضيع وقتاً ثميناً في مكافحة المرض.

بضعة أسابيع ال يوجد مشكلة تأخير ل يجب أن يبدأ العالج فوراً بعد التشخيص. لكن لجميع أنواع السرطان ، 

  قبل البدء بالعالج.
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62. Will surgery to remove a breast, cause the cancer to spread? 

When breast cancer spreads, it is said to have metastasized. No one knows 

what causes breast cancer to metastasized, but there is no link between 

the surgical removed of a breast and the spread of breast cancer. 

 هل يساعد قيام الجراح بإزالة كتلة من الثدي في إنتشار المرض ؟ .62

( وال أحد يعرف سر انتشار metastasizedعندما ينتشر المرض في الجسم نتيجة كتلة يسمى متاستزز)

 ة من الثدي جراحياً وانتشار المرض في الجسم.المرض نتيجة كتلة. لكن ال يوجد أي عالقة ما بين ازالة كتل

 

63. What type of doctor should I see, if I think I have breast cancer? 

If you think you have breast cancer. You should talk to your primary care 

physician or OB/GYN, a number of doctors may play a role in your breast 

cancer treatment. The following is a list of doctors who may be involved in 

your care: 

 Medical oncologist: a physician who has special training in diagnosing 

and treating cancer using chemotherapy, hormonal therapy and 

targeted therapy. 

 Surgical oncologist: doctors who use surgery to diagnose stage and 

treat cancer, and manage certain cancer-related symptoms, and who 

may perform biopsies and other surgical procedures such as 

removing lump or a breast. 

 Radiation oncologist: a physician trained in cancer treatment using 

radiation to shrink tumors and destroy cancer cells. 
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 إذا كان لدي شكوك بأنني أشكو من سرطان الثدي ،من هو الطبيب الذي يجب أن أقوم بمراجعته ؟ .63

في حال الشك يجب مراجعة طبيب العائلة أو طبيب أخصائي النساء والوالدة ،ويوجد عدة أطباء لهم دور في 

 سرطان الثدي حسب ما يلي :عالج 

أخصائي األورام ،لديه القدرة على التشخيص والعالج بالكيماوي والهرموني وأي عالج سرطاني  

 آخر.

( وهو من يقوم بأخذ stageأخصائي جراحة األورام ،من خالله يتم تشخيص المرحلة المرضية ) 

 امل.عينة للفحص كما يقوم بإزالة الكتلة السرطانية ،أو الثدي بشكل ك

 األورام ،وهو من يستخدم العالج اإلشعاعي لقتل الخاليا السرطانية. أخصائي إشعة 

 

64. What treatment options are typically available? 

Breast cancer treatments have two main goals: to destroy as much of the 

cancer as possible, and to prevent tumors from returning. 

Some treatments remove or destroy the disease within the breast and 

nearby tissues, such as lymph nodes. These treatments include: 

 Surgery: Surgical options include a mastectomy, which removes the 

whole breast, and a lumpectomy, or breast-conserving surgery that 

removes only the tumor and the tissues around it. Sentinel node 

biopsy is a surgical diagnostic technique that removes one or a few of 

the first draining lymph nodes (glands under the arm) to determine 

whether cancer cells have spread beyond the breast. Women who 

have surgery as part of their breast cancer treatment may choose 

oncoplastic and breast reconstruction surgery to rebuild the shape 

and look of the breast. 

  

https://www.cancercenter.com/cancer-types/breast-cancer/treatments/surgery
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 ما هي أنواع العالجات المتوفرة عادةً ؟ .64

 عالج سرطان الثدي له هدفين رئيسيين وهما تحطيم الخاليا السرطانية قدر اإلمكان ،ومنع المرض من العودة.

بعض العالجات تزيل وتحطم المرض السرطاني من الثدي واألنسجة المحيطة به كاللمفاويات والعالج يشمل 

 ما يلي :

الجراحة : اختيار الجراحة يشمل إزالة الثدي كلياً باإلضافة إلى الورم ،أو إزالة الورم واألنسجة المحيطة  

به فقط ،وهناك طريقة جديدة وهي إزالة الغدد الليمفاوية )واحدة أو أكثر( والتي تقع تحت اإلبط لمنع 

تم عمل جراحة لهن يتم اتباع هذه العملية انتشار الخاليا السرطانية خارج الثدي ،وإجماالً النساء اللواتي ي

 الجراحية بعملية تجميلية للثدي من أجل بناء شكل ومظهر الثدي .

 

 Radiation therapy: This conventional technique uses targeted, high-

energy radioactive waves to destroy tumors. 

 

Because these treatments often affect the lymph 

nodes, lymphedema is a common treatment-related side effect for 

breast cancer patients who receive surgery or radiation therapy. 

Lymphedema is the buildup of lymphatic fluid under the skin, which 

often leads to swelling. 

 

The goal of other treatments is to destroy or control cancer cells all 

over the body. These include: 

 Chemotherapy, which delivers anti-cancer drugs throughout the body 

to kill cancer cells 

 Hormone therapy, which uses drugs to prevent hormones from 

fueling the growth of breast cancer cells 

 Targeted therapy, which prompts the body's immune system to 

destroy cancer 

 

 

https://www.cancercenter.com/cancer-types/breast-cancer/treatments/radiation-therapy
https://www.cancercenter.com/integrative-care/lymphedema
https://www.cancercenter.com/treatment-options/chemotherapy
https://www.cancercenter.com/treatment-options/precision-medicine/targeted-therapy
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لسرطانية العالج اإلشعاعي : يتم عالج الورم بواسطة إشعاعات نشطة بطاقة عالية لتحطيم الخاليا ا 

،وهذا العالج يؤثر على الغدد الليمفاوية إذ أن له آثار جانبية عديدة كحدوث اإللتهاب واإلنتفاخ في 

 (.lymphedemaهذه الغدد نتيجة لتجمع السوائل )

 العالجات التي تهدف إلى قتل ومراقبة الخاليا السرطانية في جميع أنحاء الجسم تشمل ما يلي :

 يشمل أدوية مضادة للسرطان في الجسم لقتل الخاليا السرطانية.العالج الكيماوي : وهو  

 العالج الهرموني : ويشمل أدوية لمنع الهرمونات من زيادة نمو خاليا سرطان الثدي. 

 العالج المستهدف : وهو يعزز مناعة الجسم لقتل الخاليا السرطانية. 

Your doctor may recommend chemotherapy, hormone therapy or targeted 

therapy treatment along with surgery or radiation in order to kill cancer 

cells that were left behind by other treatments. 

طبيبك ممكن أن ينصح بالعالج الكيماوي والهرموني ومعزز المناعة مع الجراحة واإلشعاع ،وذلك لقتل 

 الخاليا السرطانية التي لم تمت من العالجات االخرى 

 

65. What are the possible side effects of each treatment option? 

Breast cancer treatments may cause temporary side effects that go away 

soon after treatment is completed, as well as longer-term side effects that 

last months or years. Below is a list of the side effects associated with each 

treatment option. 

 ما هي اآلثار الجانبية لكل عالج يتم اختياره ؟ .65

ي تعطي آثار جانبية مؤقتة تزول بعد إنتهاء العالج بفترة قصيرة ،وكذلك يوجد بعض أفضل العالجات هي الت

اآلثار الجانبية التي تحتاج إلى فترة طويلة قد تستغرق أشهراً وربما سنوات ،وفيما يلي بعض اآلثار الجانبية 

 حسب العالج :

 Surgery: Surgical procedures for breast cancer may cause short-

term pain or discomfort in the treated area. Also, the muscles of the 

arm may feel weak, and the skin in the breast area may feel tight. 

Surgery involving the lymph nodes may also cause swelling in the 

arm, a condition known as lymphedema. 
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م وعدم إرتياح في المنطقة التي تم فيها التدخل الجراحي وكذلك يصبح هناك ضعف الجراحة : يشكل أل 

في عضالت الذراع ،باإلضافة إلى تغيير في بشرة الثدي كما أن هناك احتمالية وجود انتفاخ وتجمع 

 سوائل إذا تم التعامل مع الغدد الليمفاوية.

 

 Radiation therapy: Many breast cancer patients who undergo 

radiation therapy experience skin irritation and breast pain. These 

conditions usually begin within a few weeks of starting treatment and 

go away on their own within six months after treatment ends. For 

some patients, however, these symptoms may not develop until 

several months or years after treatment. Another common radiation-

related side effect is fatigue, especially in the later weeks of treatment 

and for some time afterward. 

 

( وألم irritationلجلد )العالج اإلشعاعي : النساء اللواتي تعرضن لإلشعاع يظهر لديهم تجاعيد في ا 

أشهر من انتهاء العالج ،وقد  6في الثدي ،وهذا إجماالً يبدأ بعد عدة أسابيع من بدء العالج وينتهي بعد 

يستغرق أحياناً فترة أطول بكثير لدى بعض النساء ،والبعض يشكو من ضعف وإرهاق خاصة في 

 أواخر أسابيع العالج وقد يستمر لبعض الوقت.

 

 Chemotherapy: Certain chemotherapy drugs may cause potential side 

effects like nausea, vomiting, fatigue, nerve damage, sore mouth, 

diarrhea, constipation and decreased blood counts. 

 

العالج الكيماوي : بعض العالجات تؤدي إلى مشاكل كثيرة مثل الغثيان واإلستفراغ واإلرهاق ،كما  

 تؤثر على بعض األعصاب ،وحدوث تقرحات في الفم واإلسهال واإلمساك ،باإلضافة إلى فقر الدم.

 

 Hormone therapy: Some hormone therapies for breast cancer may 

cause a wide range of side effects, such as hot flashes; vaginal 

discharge, dryness and irritation; irregular periods; decreased sex 

drive; and mood changes. Aromatase inhibitors may also cause joint  
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and muscle pain, as well as an increased risk of bone thinning 

(osteoporosis). 

 

العالج الهرموني : له آثار جانبية تتراوح ما بين البسيطة إلى الشديدة منها اإلحمرار ،الشعور بسخونة  

الوجه ،إفرازات مهبلية وألم مهبلي ،تغيير في موعد الدورة الشهرية ،تغيير في المزاج ،آالم في 

 العضالت والمفاصل باإلضافة إلى هشاشة العظام.

 

 Targeted therapy: Side effects for HER2-positive targeted therapy 

drugs are typically mild, but serious side effects are possible and may 

include nausea, vomiting, diarrhea, fatigue, mouth sores and rashes. 

 

االً تكون اآلثار الجانبية خفيفة وأحياناً ( وإجم2HERالعالج المستهدف :له آثار جانبية لمن هم إيجابي ) 

شديدة وتشمل الغثيان ،اإلستفراغ ،اإلسهال ،اإلرهاق ،تقرحات في الفم وكذلك حبيبات على الجلد 

(rashes.) 

 

66. How can I manage treatment-related side effects? 

The side effects of breast cancer treatment may be managed with evidence-

informed therapies. The idea is to help you maintain your strength and 

stamina, so you are better able to stay on your treatment regimens without 

interruption. Naturopathic support, nutrition therapy, pain management and 

oncology rehabilitation are some examples of supportive therapies that 

may help breast cancer patients reduce the impact of cancer treatment side 

effects. 

 كيف يتم عالج اآلثار الجانبية ؟ .66

يتم العالج حسب حاجة المريضة ؛لمساعدتها في اإلستمرار بالعالج بطريقة مريحة قدر اإلمكان دون أن يتم 

 إيقاف العالج وذلك من خالل الدعم النفسي ،التغذية الجيدة ،مهدئات اآلالم وعملية التأهيل.
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67. How quickly do I need to make a decision about breast cancer 

treatment? 

Treatment for breast cancer generally should start soon after diagnosis, but 

in most cases, it won’t hurt to wait a few weeks to begin treatment. Even 

more important than beginning treatment immediately is to understand and 

evaluate all your treatment options with your care team and loved ones, and 

then decide what’s best for you. 

 يجب أن أقرر بها بدء العالج ؟ ما هي السرعة التي .67

العالج إجماالً يجب أن يبدأ بعد التشخيص مباشرة ،لكن أحياناً ال يوجد مشكلة باإلنتظار لبضعة أسابيع حتى 

 يتم التأكد من تقييم العالج المناسب واألفضل لك.

 

68. What if I don’t want cancer treatment? 

No treatment is without some sort of risk. A decision to decline treatment 

has its own risks, too. Breast cancer patients may refuse their doctors’ 

treatment recommendations in whole or in part. Palliative care, designed to 

help control severe side effects such as pain, nausea or other symptoms, 

may help you manage your quality of life in the meantime. 

 ماذا لو لم أقم بإستخدام أي عالج لسرطان الثدي ؟ .68

ً .في هذه الحالة ،العالج  ً أو جزئيا ً المرأة ترفض العالج كليا عدم وجود عالج يؤدي إلى خطورة وأحيانا

غثيان وأعراض أخرى باإلضافة ألى مساعدة المريضة التلطيفي مهم لمتابعة األعراض وتخفيفها مثل األلم وال

 على التعايش بشكل أفضل مع المرض.
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69. Will my breast cancer treatment affect my ability to have a baby? 

Women of childbearing age who are being treated for breast cancer may be 

concerned about the impact on their ability to conceive a child in the future. 

Treatments such as chemotherapy, radiation therapy or a combination of 

the two may affect fertility. 

Chemotherapy may affect the functioning of the ovaries, reducing the 

number or quality of eggs. These anti-cancer drugs may also cause 

infertility in women who haven’t started menopause (pre-menopausal). The 

likelihood of infertility may depend on the type of chemotherapy drugs used, 

the dose given and your age. 

Radiation therapy kills cancer cells by stopping or reducing their growth 

and division. Because radiation sometimes passes through healthy tissues, 

organs near the cancer site may be affected, potentially causing temporary 

or permanent infertility, especially if the radiation was delivered directly to 

the pelvic region. 

You may want to consider your options for preserving fertility before 

starting treatment and discuss your questions and concerns with your 

oncologist. 

 هل عالج سرطان الثدي يؤثر على إمكانية إنجاب أطفال ؟ .69

عدم اإلنجاب في المستقبل حيث أن العالج الكيماوي واإلشعاعي المرأة في سن اإلنجاب تخاف من قدرتها على 

أو كالهما قد يؤدي إلى العقم ،وبما أن العالج الكيماوي يؤثر على عمل المبايض ويقلل كمية البويضات وقد 

ي يؤدي أيضاً إلى العقم للنساء قبل انتهاء الدورة الشهرية في عمر متقدم ،وهذا يعتمد على نوع العالج الكيماو

والجرعة وعمر المريضة .وفيما يتعلق بالعالج اإلشعاعي فإنه يقتل الخاليا السرطانية ويؤدي إلى عقم مؤقت 

 وأحياناً عقم دائم خاصة إذا كان اإلشعاع في منطقة الحوض.

 وعليك نقاش ذلك قبل البدء بالعالج مع طبيبك المعالج.
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70. What is the difference between radiation and chemotherapy? 

Chemotherapy involves medications delivered by injections or taken in pill 

form. This type of treatment is circulated throughout the entire body and is 

generally prescribed by a medical oncologist. Radiation therapy, delivered 

by a radiation oncologist, uses radiotherapy beams focused on a very 

specific area of the body in order to deliver high doses of the treatment 

while reducing the risk of radiation exposure to healthy tissue. 

 ماهو الفرق بين العالج اإلشعاعي والعالج الكيماوي ؟ .70

وي يؤخذ من خالل حقن طبية أو حبوب وهذا إجماالً ما يصفه أخصائي األورام ،والعالج يمشي العالج الكيما

في جميع أنحاء الجسم .أما العالج اإلشعاعي فهو يعطى من قبل أخصائي األشعة ويتم إعطاء إشعاع بيم 

(beamsويركز على الخاليا المرضية المصابة بالورم وتكون نسبة اإلشعاع على هذه الخال ) يا مرتفعة بينما

 الخاليا السليمة تكون النسبة قليلة جداً.

 

71. Is hormone replacement therapy safe? 

Approach hormone replacement therapy (HRT) with caution. Taking 

postmenopausal estrogen replacement increases your risk of breast 

cancer. Women who have had breast cancer or who are at high risk of 

developing it should probably avoid HRT. Talk with your doctor about HRT 

options and the risks and benefits for you. 

 هل العالج بالهرمونات آمن ؟ .71

لنساء اللواتي يجب أخذها بحذر وأخذ هرمون ايستروجون بعد الطمث يزيد الخطورة من سرطان الثدي ،ا

يوجد لديهم عوامل خطورة لسرطان الثدي يجب عليهم أن يتجنبوا أخذ العالجات الهرمونية ،تكلمي مع طبيبك 

 حول الخطورة والفائدة من استحدام العالج بالهرمونات.
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72. Should I take soy estrogens—or eat tofu—to help prevent breast 

cancer? 

Soybeans and soy products (including tofu, soy milk, and miso) contain 

phytoestrogens, or plant estrogens. These substances are similar to but 

much weaker than human estrogen. They are used by many women to 

control symptoms of menopause, such as hot flashes. It is also believed 

that the phytoestrogens found in soy-based foods may help prevent breast 

cancer. 

 هل استخدام زيت االستروجين وأكل المواد التي تحتوي على زيوت البذور تمنع سرطان الثدي ؟ .72

لكن زيوت البذور وإنتاج زيوت الصويا بما في ذلك زيت الحليب يحتوي على فيتواستروجين وهي شبيهة 

أضعف بكثير من هرمون اإلستروجون اإلنساني ويستخدمها عادةً النساء للتغلب على أعراض انطماث الدورة 

الشهرية مثل :إحمرار الوجه ،ويعتقد أيضاً أن هذه الزيوت الموجودة في بعض األغذية تعمل على الوقاية من 

 سرطان الثدي.

 

73. All breast cancer is treated pretty much the same way? 

Treatment plans vary widely depending on the characteristics of the cancer 

and patient preferences. 

 هل جميع أنواع سرطان الثدي تعالج بنفس الطريقة؟ .73

الخطة العالجية تختلف كثيراً بين حالة وأخرى وتعتمد على خصائص الحالة وعلى ما تفضله المريضة من 

 عالجية.طريقة 

 

74. When treatment is over you’re finished with breast cancer? 

Breast cancer can have a long term impact on people’s lives and well-being. 

 كل شيء بعد ذلك ؟ ينتهي العالج ،هل تكوني قد أنهيتعندما  .74

 تها النفسية.مرض سرطان الثدي له تأثير طويل المدى على حياة المريضة وراح
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75. Whatever form breast cancer takes; the best cancer treatment is 

comprehensive? 

The breast cancer treatment is multidisciplinary involving surgeons, 

radiation oncologist, medical oncologist, radiologist, and psychologist, as 

such it’s most effective when specialists work together to give patient 

comprehensive care (breast cancer is the good example). 

 مهما كان نوع سرطان الثدي فإن أفضل عالج له هو العالج الشامل ؟ .75

العالج أفضل عالج لسرطان الثدي بغض النظر عن النوع هو أن يكون هناك تشاور ببين الجراح وأخصائي 

اإلشعاعي ،وأخصائي األورام ،واألخصائي النفسي حيث أنه عندما يعمل األخصائيين مع بعضهم البعض فإن 

 المريض يأخذ حقه في العالج الشامل وخير مثال على ذلك وحدة سرطان الثدي.

 

76. Is health insurance covers treatment of breast cancer? Is there any 

copayment? 

Yes, the health insurance covers breast cancer treatment. 

 ؟ مساهمات هل يغطي التأمين الصحي عالج سرطان الثدي؟ هل هناك أي .76

 نعم التأمين الصحي يغطي عالج سرطان الثدي ويسري مفعوله رأساً دون أي مساهمة.

 

77. Is there a special place to treat breast cancer in a comprehensive way 

in Palestine? 

Yes, breast unit in Beit Jala governmental hospital treating cancer in a 

comprehensive way. 

 هل هناك مكان خاص لعالج سرطان الثدي بطريقة شمولية في فلسطين ؟ .77

 نعم ،وحدة سرطان الثدي في مستشفى بيت جاال الحكومي تعالج سرطان الثدي بطريقة شمولية.
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78. Is breast cancer treatment in Palestine similar to other country? 

Yes, because there is CDC/WHO protocol for treatment implemented 

everywhere. 

 هل عالج سرطان الثدي في فلسطين شبيه لغيره في البالد األخرى ؟ .78

( WHO( أو منظمة الصحة العالمية )CDCض )نعم ،ألن العالج يتم من خالل بروتوكول مركز مكافحة األمرا

 وهو نفسة في كل مكان.

 

Questions to your medical oncologist 

 أسئلة موجهة إلى أخصائي األورام

 

Asking questions of your oncologist may help you make more informed 

decisions about your breast cancer treatment. Open communication 

between patient and doctor is extremely important. Here are the answers 

to some common questions breast cancer patients should ask: 

سؤالك لطبيبك المعالج لألورام يساعدك في أخذ القرار األفضل بخصوص العالج ،حيث أن فتح خط آللية 

بين المريضة وطبيبها المعالج أمر مهم جداً ،وهنا بعض اإلجابات على بعض األسئلة اإلتصال والتواصل ما

 التي قد تسألها المريضة .

79. What type of breast cancer do I have? 

The most common types of breast cancer are: 

 Invasive lobular carcinoma: This disease, accounting for one in 10 

breast cancers, begins in the lobules, or the glands of the breast that 

make milk. 

 Invasive ductal carcinoma: This cancer, accounting for about eight in 

10 breast cancers, begins in the breast’s milk ducts, the thin tubes that 

carry milk from the lobules to the nipple. 

https://www.cancercenter.com/cancer-types/breast-cancer/types
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 ما هو نوع سرطان الثدي الذي يوجد عندي ؟ .79

 أكثر األنواع شيوعاً ما يلي :

( : وهو يشكل واحد من كل عشرة invasive lobular carcinomaمرض االسرطان المنتشر ) 

( الخاصة glands( أو في الغدد )lobulesفي أحد أجزاء الثدي )مرضى بسرطان الثدي ،يبدأ 

 بالثدي والتي تتنتج الحليب.

( : وهذا النوع invasive ductal carcinoma) {ductal}   مرض السرطان المنتشر من نوع 

( وهي القناة الرفيعة milk ductمصابات بسرطان الثدي ويبدأ في قناة الحليب ) 10من كل  8يشكل 

 ( إلى الحلمة.cobulesتحمل الحليب من )التي 

 

80. Is my cancer invasive or noninvasive? 

A tumor is an abnormal growth that may be benign or malignant. Benign 

breast tumors are not life-threatening and do not spread to other parts of 

the body. Malignant breast tumors are cancers that impact your health and 

may spread to other parts of the body. A malignant tumor that grows into 

surrounding tissue is considered invasive. Invasive tumors are more likely 

to spread to other parts of the body than non-invasive tumors. Non-invasive 

breast cancer cells remain in a particular area of the breast without 

spreading to surrounding tissue, lobules or ducts. 

 ( ؟invasive or not invasiveهل نوع السرطان لدي منتشر أو غير منتشر ) .80

يد وممكن أن يكون خبيث ،والحميد السرطان هو عبارة عن نمو غير مراقب وغير طبيعي ممكن أن يكون حم

ال يهدد حياة اإلنسان وال ينتقل إلى مناطق أخرى من الجسم ،بينما الخبيث يهدد حياة اإلنسان وينتقل إلى مناطق 

أخرى داخل الجسمم. وإجماالً الخبيث ينمو في األنسجة المحيطة للثدي وينتقل إلى أجزاء أخرى بينما الحميد 

 ثدي دون اإلنتشار إلى األنسجة المحيطة.يبقى في نفس المنطقة لل
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81. What stage is my cancer and what does it mean? 

Staging is a way to describe the severity or extent of your cancer. Knowing 

the cancer stage will help your care team recommend a personalized 

treatment plan specific to your disease. Breast cancer diagnosed as stage 

I or stage II is considered early stage, while stages III and IV are considered 

advanced. 

 ما هي مرحلة السرطان وماذا تعني ؟ .81

لة هي اآللية التي يتم بها وصف شدة المرض ،والمرحلة تساعد الطاقم الطبي على اختيار العالج األفضل المرح

،وإجماالً المرحلة األولى والمرحلة الثانية تعتبر مراحل بدائية بينما المراحل الثالثة والرابعة تعتبر مراحل 

 متأخرة ومتقدمة.

 

82. What size is my tumor and why does that matter? 

Treatment options for breast cancer partly depend on how small or large 

your tumor is, if the cancer has spread to the lymph nodes and if the cancer 

is found in other parts of your body. The larger the tumor, the more likely it 

is that the breast cancer is lymph node-positive, meaning the axillary lymph 

nodes contain cancer. Sentinel node biopsy is the most common way to 

determine whether cancer cells have spread beyond the breast. 

 ما هو حجم السرطان ولماذا يعتبر ذلك مهماً ؟ .82

مد على حجم الورم صغيراً أو كبيراً وكذلك إذا انتقل المرض من خالل الخاليا اختيار العالج إجماالً يعت

الليمفاوية إلى أجزاء الجسم األخرى ،وكلما كان الورم أكبر كلما كان هناك احتمال أن الغدد الليمفاوية موجبة 

عينة )خزعة(  للمرض )مصابة( وهذا يعني أن الغدد الليمفاوية تحت اإلبط تحتوي على الورم ،وطريقة أخذ

 ( هي أفضل الطرق لمعرفة ما إذا انتقل الورم خارج الثدي.sentinelللغدد الليمفاوية من خالل طريقة )

 

  

https://www.cancercenter.com/cancer-types/breast-cancer/stages
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83. How much experience do you have treating my type and stage of breast 

cancer? 

Oncologists who are experienced in not only treating breast cancer but in 

your specific type of breast cancer are typically better equipped to explain 

and deliver the full range of treatment options. You should feel comfortable 

asking your doctor about his or her experience. Doctors and the hospitals 

they may work for are not required by law to publish the survival rates of 

the patients they treat, but some choose to do so. Others may be willing to 

provide these statistics upon request. 

 برة لديك في عالج هذا النوع في هذه المرحلة من سرطان الثدي ؟ما هي الخ .83

الطبيب األخصائي لديه خبرة ليس فقط في عالج سرطان الثدي بالنوع المحدد ،لكن من األفضل أن يعطي 

مجمل لجميع الحاالت التي تم عالجها وخبرته بها وإجماالً بالقانون غير مطلوب من الطبيب وال من المستشفى 

بدراسة الحاالت التي نجح في عالجها ،لكن بعض األطباء يقومون بذلك والبعض اآلخر يزودون  أن يقوم

 المريض بهذه المعلومات اإلحصائية بناًء على طلبه.

 

84. Should I get a second opinion? 

A second opinion may confirm your original diagnosis and treatment plan, 

provide more details about the type and stage of your breast cancer, raise 

additional treatment options not considered, or lead to a recommendation 

for a different course of action. A second opinion may also help you feel 

more confident in your treatment decisions and help you find a doctor you 

feel comfortable with. 

 هل من الضروري أن احصل على رأي أخصائي آخر ؟ .84

ح رأي آخر يؤكد التشخيص والمرحلة المرضية والخطة العالجية ويعطي تفاصيل أكثر وعادة ال يعطي اقترا

بعالج آخر ،والرأي اآلخر دائماً يجعلك تشعرين بارتياح بخصوص قرارك العالجي وارتياح أيضاً مع طبيبك 

  المعالج.

https://www.cancercenter.com/cancer-types/breast-cancer/types
https://www.cancercenter.com/become-a-patient/second-opinions
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85. Has the cancer spread to my lymph nodes or other organs? 

Cancer may spread from the site where it originated to other parts of the 

body. When cancer cells move away from a tumor, they may travel through 

the bloodstream to distant organs. If they travel through the lymph system, 

the cancer cells may end up in lymph nodes. The lymph nodes in the 

underarm are the first-place breast cancer is most likely to spread. Your 

doctor may perform a biopsy to check for the presence of cancer cells. The 

sample is examined by a pathologist who checks the nodes under a 

microscope. That exam determines lymph node status. 

The spread of cancer to another part of the body is called metastasis. If 

breast cancer has metastasized to other areas of the body, it is categorized 

as stage IV breast cancer. Typically, breast cancer metastasizes primarily 

to the lungs, liver, brain, regional lymph nodes and bone 

 هل الورم ينتقل إلى الغدد الليمفاوية أوإلى أجزاء أخرى من الجسم ؟ .85

عندما تنتقل الخاليا السرطانية بعيداً عن الورم من خالل الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم ،وعندما تنتقل 

الخاليا الليمفاوية تحت اإلبط أول منطقة تصاب وإجماالً طبيبك يأخذ عينة الخاليا من خالل الليمف تكون 

( metastasisللتأكد من وجود الخاليا السرطانية وانتشار المرض إلى أجزاء أخرى من الجسم يدعى )

ام أول وهذا يصنف عادةً بالمرحلة الرابعة وإجماالً الرئتين والكبد والدماغ والخاليا الليمفاوية الطرفية والعظ

 األجزاء التي تصاب.

86. Were HER2 tests performed on my tissue sample? 

HER2 (which stands for human epidermal growth factor receptor 2) is a 

type of growth signal receptor, or antenna that may be present on your 

breast cancer cells. About 25 percent of breast cancers are HER2-positive, 

meaning the cancer cells make too much of a protein called HER2/neu, 

which indicates that the cancer may be more aggressive. If your cancer is 

HER2-positive, this helps doctors better predict whether the cancer may 

respond to certain targeted therapies.  

https://www.cancercenter.com/cancer-types/breast-cancer/stages
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 ( من أنسجة جسمي ؟2HERعمل فحص ) هل تم .86

2HER ( هو عبارة عن عامل نموreceptor2( وهو عبارة عن مؤشر عامل  نمو )receptor مرشد )

(signal أو عالمة موجودة في خاليا سرطان الثدي وحوالي )25( 2% من سرطان الثديHER موجب )

(وهذا يعني أن الورم neu/2HERالسرطان تعمل الكثير من البروتين والذي يدعى )،وهذا يعني أن خاليا 

++شديد وشرس وهذا يساعد الطبيب على اختيار العالج المناسب الذي يتجاوب مع )
2HER.) 

 

87. Should I consider participating in a clinical trial? 

Breast cancer treatment has improved tremendously over the years, thanks 

to advances made possible because of patients who have been willing to 

participate in studies exploring treatment options, drug protocols or other 

approaches before they can be granted federal approval. These clinical 

trials may offer participants new treatment options that may have 

otherwise been unavailable to them, especially after exhausting 

conventional treatments. If you qualify for such a trial, ask your doctor about 

any concerns or questions you may have about participating, so that you 

may determine if it’s a good fit for you. 

 هل يجب أن أدخل في عالج تجريبي ؟ .87

عالج سرطان الثدي تحسن بشكل كبير في السنوات األخيرة وكان ذلك نتيجة لتجاوب بعض النساء مع 

( وإجماالً يتم استخدام العقاقير التجريبية FDAن تعتمد من دائرة تسجيل العقاقير )العالجات التجريبية قبل أ

في حال فشل العالجات المتوفرة ،وإن رغبت بذلك إسألي طبيبك عن جميع اإلحتماالت قبل المشاركة وبعد 

 ذلك بإمكانك أخذ القرار الصائب.

 

88. Should I consider genetic testing? 

Genetic testing may help determine if your cancer resulted from an 

inherited gene mutation. Genetic counseling may help you understand the 

risks, benefits and limitations of genetic testing in certain situations. 

https://www.cancercenter.com/clinical-trials
https://www.cancercenter.com/clinical-trials
https://www.cancercenter.com/treatment-options/precision-medicine/genetic-testing
https://www.cancercenter.com/treatment-options/precision-medicine/genetic-counseling
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A genetic counselor, doctor or other health care professional trained in 

genetics may help you and your family understands your test results and 

other findings, such as a genetic risk factor for another disease like 

diabetes or heart conditions. 

 هل من الضروري عمل الفحص الوراثي ؟ .88

الوراثي يساعد على معرفة ما إذا كان سرطان الثدي نتيجة لعوامل وراثية وطفرات وراثية ،المشورة الفحص 

الوراثية تساعد في فهم المخاطر والفوائد والتحديات للفحص الوراثي في بعض الحاالت ،وإجماالً الطبيب 

للعائلة وهذا شبيه بالعوامل والطاقم الطبي يساعدوا في إعطائك المعلومات الخاصة بالنتائج الوراثية لك و

 الوراثية اآلخرى كمرضى السكري والقلب.

 

Questions for your breast cancer surgeon 

سئلة موجهة إلى أخصائي جراحة األورامأ  

 

Asking questions of your breast cancer surgeon may help you make more 

informed decisions about your care plan. Here are answers to some 

common questions breast cancer patients should ask their surgeons: 

سؤالك ألخصائي جراحة األورام يساعدك على أخذ القرار والتخطيط لعالجك ،وهنا بعض اإلجابات على 

 بعض األسئلة التي قد تسألينها لطبيبك الجراح.

 

89. What are the different options for surgery? 

Surgery is the most common treatment for breast cancer. Procedures may 

include: 

 Mastectomy: This surgery removes one or both breasts, including the 

breast tissue, nipple, areola and skin. 

 Lumpectomy: Also known as breast-conserving surgery, this 

operation removes only the cancerous breast tissue while leaving as  
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much healthy tissue as possible. A lumpectomy is not an option for 

every breast cancer patient. 

 Sentinel node biopsy: This is the removal of one or a few of the first 

draining lymph nodes (glands under the arm) to determine whether 

cancer cells have spread beyond the breast. 

 Oncoplastic and breast reconstruction surgery: This reconstructive 

technique reshapes the breast and also may be used to prevent 

scarring and deformation of the breast. 

 ما هي الخيارات المختلفة للجراحة ؟ .89

 الجراحة هي األكثر شيوعاً في عالج ورم الثدي والتي تشمل :

 إزالة الثدي ،إزالة أحد الثديين أو كالهما ويشمل األنسجة ،الحلمات والجلد. 

الورم ( ،وهذه اآللية تحافظ على الثدي وتزيل األنسجة التي يوجد بها lumpectomyإزالة الورم ) 

 فقط وهذا ال يمكن اعتماده لكل مريضة.

( ،وهي إزالة غدة أو عدة غدد ليمفاوية تحت اإلبط لمعرفة sentinel nodeإزالة الغدد الليمفاوية ) 

 إذا كان الورم قد انتقل إلى خارج الثدي.

)ندبة( جراحة تجميل وبناء ،يتم عمل هذه العملية التجميلية إلعطاء الثدي شكله ولمنع ظهور عالمة  

 ( وتشويه للمنطقة.scarجراحية )

 

90. Which surgical option do you recommend? Why? 

To determine which surgical approach may address your needs and 

treatment goals, your surgical oncologist may rely on information from the 

radiologist, who reads imaging tests; the pathologist, who interprets the 

biopsy results; the radiation oncologist, who works with the surgeon to plan 

radiation treatment either during or immediately after surgery; and the 

medical oncologist, to predict how preoperative drug treatment may help 

reduce the size of the tumor. Depending on the biology and genetics of the 

tumor, your care team may recommend chemotherapy before or after 

surgery. 
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 أي اختيار جراحي تختار ولماذا ؟ .90

الً جراح األورام يعتمد على حتى يتم أخذ القرار يجب أن نعرف احتياجاتك العالجية والهدف منها ،وإجما

المعلومات التي يحصل عليها من أخصائي األشعة وكذلك على أخصائي األنسجة الذي يقرأ العينات وكذلك 

ً بعد العملية الجراحية ،وكذلك  أخصائي األورام اإلشعاعي الذي يخطط مع جراح العالج اإلشعاعي ورأسا

ة األمر الذي يقلل من حجم الورم والذي يعتمد عل العوامل طبيب أخصائي األورام لمعرفة العالج قبل الجراح

 الحيوية والجينية للورم وكذلك مجموعة األطباء قد توصي بالعالج الكيماوي قبل أو بعد التدخل الجراحي.

 

91. What are the potential side effects of breast cancer surgery? 

Surgical procedures for breast cancer may cause short-term pain or 

discomfort in the treated area. Also, the muscles of the arm may feel weak, 

and the skin in the breast area may feel tight. Surgery involving the lymph 

nodes may also cause swelling in the arm, a condition known 

as lymphedema. 

 ما هي اآلثار الجانبية لجراحة الثدي ؟ .91

ممكن أن يؤدي إلى ألم وعدم ارتياح في المنطقة التي تم اجراء العملية بها وكذلك عضالت الذراع قد تضعف 

كانت العملية قد أثرت على الغدد الليمفاوية قد  ،وكذلك يصبح هناك تجاعيد في الجلد في منطقة الصدر ،وإذا

 (.lymphedemaتلتهب ويحدث انتفاخ في الذراع وتعرف نتيجة لتجمع المياه في الليمف )

 

92. How long will I be in the hospital? 

If a lumpectomy is performed, patients typically leave the hospital the same 

day as the surgery. In the case of a mastectomy, patients are more likely to 

stay in the hospital overnight. 

 كم يستغرق من الوقت مكوثي في المستشفى ؟ .92

( في نفس اليوم الذي يتم اجراء العملية به يتم مغادرة lumpectomyإذا كان فقط عبارة عن إزالة للورم )

  ثدي كلياً تمكث المريضة في المستشفى ليلة واحدة.المستشفى ،أما في حالة إزالة ال

https://www.cancercenter.com/integrative-care/lymphedema
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93. Will my breast(s) look or feel differently after surgery? 

After a lumpectomy, or breast-sparing surgery, your breast may look much 

like it did before the operation. But if the tumor was large, your breast may 

look different or smaller. You will likely develop a scar at the site of the 

lumpectomy. You may also likely develop numbness along the scar. 

If lymph nodes in the underarm area are removed during surgery, you may 

experience some numbness in your arm. As your body continues to adjust 

to the effects of surgery, you may develop phantom sensations or phantom 

pain in the breast that has been removed. Those pains are more likely to 

develop if you experienced breast pain before your mastectomy. 

After reconstructive surgery, you will have a breast-like shape, but your 

breast will likely not look or feel like it did before your mastectomy. You will 

have scars where the surgeon attached skin to make the new breast-like 

shape. If you have tissue flap reconstruction, you will have scars around the 

new breast and the area where the surgeon removed the muscle, fat and 

skin transferred for the reconstruction. 

Although surgery leaves scars, some may fade somewhat over time. 

 الجراحية ؟ يبدو شكل الثدي أو الثديين مختلفين بعد العمليةهل  .93

بعد إزالة الورم شكل الثدي يجب أن يكون شبيهاً لما قبل العملية لكن إذا كان الورم كبيراً فإن الثدي ممكن أن 

يكون مختلفاً وأصغر ويمكن أن يكون هناك ندبة مكان إزالة الورم ،وإمكانية ظهور نمنمة حول الندبة ،وإن 

 فهناك احتمال اإلحساس بنمنة في الذراع .تم إزالة الغدد الليمفاوية من تحت اإلبط 

ومن تأثيرات الجراحة احتمال أن تشعري باأللم مكان الثدي الذي تم إزالته وهذا األلم قد تشعري به إذا كان 

موجود قبل إزالة الثدي ،وبعد عملية التجميل وبناء الثدي ممكن أن يعود الثدي شبيه لشكله ولكن ال يمكن أن 

رين به قبل إجراء العملية وقد تكون ندبة في مكان عملية البناء ووضع الجلد حتى يأخذ تشعري بما كنت تشع

الثدي شكله ،وقد تتكون ندبات في المناطق التي تم إزالة العضالت واألنسجة والدهون والجلد منها حتى يقوم 

 ( وبعضها يبقى لألبد.scarsبعملية البناء للثدي ،وإجماالً الجراح يبقي الندبات )
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94. What is breast reconstruction? 

Breast reconstruction may help restore the look and feel of the breast after 

a mastectomy. Many women who have had a breast removed opt for breast 

reconstruction—in some limited cases, at the same time as the 

mastectomy, but more often after the mastectomy procedure. With 

immediate reconstruction, a surgeon performs the first stage to rebuild the 

breast during the same operation as the mastectomy. A method called skin-

sparing mastectomy may be used to save enough breast skin to cover the 

reconstruction. 

Breasts may be rebuilt using saline implants or autologous tissue (the 

patient’s own tissue from elsewhere in the body). Most breast 

reconstructions performed today use implants. For some reconstructions, 

more than one surgery may be needed. 

Mastectomy with reconstruction done on the same day is an option for many 

women, but the best approach for an individual should be determined 

through a discussion of various options between the patient and her 

surgeon. 

The decision to have reconstruction is a personal one. Some women choose 

not to have reconstruction. Others believe it helps their appearance and 

recovery. 

 ( ؟breast reconstructionماذا يعني بناء الثدي ) .94

بعض الحاالت لبناء الثدي في البناء يساعد في إبقاء الشكل ويحسن شعور المرأة بعد عملية إزالة الثدي ،في 

نفس الوقت الذي يتم به إزالة الثدي يتم به عملية البناء ،لكن غالباً ما يتم ذلك بعد وقت وعندما يقرر الجراح 

 skinعملية البناء في نفس الوقت الذي يزيل فيه الثدي وتدعى هذه العملية الجلد اإلحتياطي إلزالة الثدي )

sparing mastectomyصل الجراح على أنسجة من مناطق أخرى من الجسم لعملية البناء ( وقد يح

 ( ولعملية البناء يحتاج الجراح إلى أكثر من عملية.implants،وفي الوقت الحالي يتم عملية زراعة )
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إزالة الثدي وعملية بناؤه يتم في نفس اليوم لكن من األفضل أن يتم مناقشة هذا األمر بين المريضة والطبيب 

ح من جميع النواحي ألخذ القرار ،وعملية البناء هو خيار للمرأة فالكثير من النساء يرفضن الفكرة الجرا

 والبعض اآلخر يريد ذلك حتى تحافظ المرأة على شكلها ويعطيها ذلك شعور بالشفاء.

 

95. After my breast cancer surgery, will I need radiation or chemotherapy 

or both? 

The stage of breast cancer helps determine which treatment regimen your 

oncologist will recommend. After breast-sparing surgery, radiation 

treatments may be used to help destroy remaining breast cancer cells. 

Radiation therapy is typically given after surgery to lower the chance of a 

cancer recurrence. Adjuvant breast cancer chemotherapy may be used 

after surgery to destroy remaining cancer cells not killed during surgery. 

 بعد العملية الجراحية ،هل أحتاج إلى إشعاع أو عالج كيماوي أو كالهما ؟ .95

تساعد طبيبك على اختيار العالج والبروتوكول المناسب لك ،وبعد عملية مرحلة السرطان لديك هي التي 

البناء قد تحتاج المرأة إلى عالج إشعاعي لقتل الخاليا واألنسجة السرطانية المتواجدة بعد العملية ويعطى 

سرطانية العالج لتقليل اإلحتماالت لعودة المرض وكذلك العالج الكيماوي قد تحتاجه المريضة لقتل الخاليا ال

 التي لم تقتل خالل العملية الجراحية.
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Questions for your radiation oncologist 
 ة لطبيبك أخصائي العالج اإلشعاعيأسئل

 

96. What is radiation therapy? 

Radiation therapy uses targeted energy like X-rays to kill cancer cells. If a 

breast tumor is large or not easily removed by surgery, radiation therapy 

before surgery may be recommended to help shrink the tumor. When used 

for breast cancer treatment, radiation is delivered to the affected breast 

and, in some cases, to the lymph nodes under the arm or at the collarbone. 

Radiation therapy is delivered in two main ways: 

 External beam radiation: This standard type of radiation therapy 

directs high-energy beams from a machine outside the body to 

cancerous cells within the body. Intensity modulated radiation therapy 

(IMRT), intraoperative radiation therapy (IGRT) 

 TomoTherapy® and stereotactic radiosurgery are all forms of 

radiation therapy. 

 عاعي ؟ماذا يعني العالج اإلش .96

لقتل الخاليا السرطانية إذا كان الورم في الثدي كبيراً  X Rayالعالج اإلشعاعي يستخدم طاقة مثل : أشعة 

وليس من السهل إزالته جراحياً ،العالج اإلشعاعي ينصح به لتصغير الكتلة السرطانية وعندما يتم العالج يتم 

وية تحت اإلبط )الذراع( ،والعالج اإلشعاعي يعمل استهداف الثدي المصاب ،وفي بعض الحاالت الغدد الليمفا

 بطريقتين :

( ،وهذه أشعة بيم من ماكنة خارج الجسم external beam radiationعالج بيم الخارجي ) 

 IMRT intensity modulatedتستهدف الخاليا السرطانية في الجسم ويتم التحكم باإلشعاع )

radiation therapy الداخلى )( باإلضافة إلى اإلشعاعIORT intraoperative 

radiation therapy.) 

( وجميعها أنواع stereotactic radio surgery( وكذلك )Tomo therapyوهناك أيضاً ) 

 مختلفة للعالج باألشعة.

https://www.cancercenter.com/treatment-options/radiation-therapy/external-beam-radiation
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97. What is the goal of this treatment? 

Radiation therapy for breast cancer is typically given after a lumpectomy 

and sometimes after a mastectomy to decrease the risk of local cancer 

recurrence. The treatments typically start several weeks after surgery so 

the area has time to heal. Radiation therapy may be used: 

 As a primary treatment to destroy cancer cells 

 Before another treatment to shrink a tumor 

 After another treatment to stop the growth of any remaining cancer 

cells 

 In combination with other treatments to stop cancer cell growth 

 To relieve symptoms of advanced cancer 

 ما هو هدف هذا العالج اإلشعاعي ؟ .97

شعاع عادةً بعد إزالة الورم من الثدي أوبعد إزالة الثدي لتقليل إحتمال عودة الورم ثانيةً ويبدأ العالج يعطى اإل

 بعد عدة أسابيع من العملية وتكون األنسجة قد شفيت ويستخدم العالج اإلشعاعي كما يلي :

 كعالج أولي لقتل الخاليا السرطانية. 

 قبل أي عالج آخر إلضعاف وتقليل حجم الورم. 

 بعد عالجات أخرى لقتل ما تبقى من خاليا سرطانية. 

 في نفس الوقت مع عالجات أخرى لمنع نمو الخاليا السرطانية. 

 لتقليل أعراض السرطان المتقدم والشديد. 

 

98. How often will I receive radiation therapy? 

Typical courses of radiation treatment are administered five times a week 

for about six weeks, though the total duration depends on a number of 

factors including the patient’s general health and medical history and the 

risk of cancer recurrence. 
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 كم مرة يجب أن أستخدم العالج اإلشعاعي ؟ .98

ات في األسبوع لمدة ستة أسابيع ،والمدة تعتمد على عوامل عديدة عادةً يتم إعطاء العالج اإلشعاعي خمس مر

 منها : وضع المريض الصحي ،التاريخ الطبي للمريض وإمكانية عودة المرض.

 

99. What are the potential side effects of this treatment? 

Many people who undergo radiation therapy for breast cancer have some 

breast pain and skin irritation. The affected skin may eventually become red 

and swollen like a sunburn. These conditions typically begin within a few 

weeks of starting treatment and go away on their own within six months 

after treatment ends. For some patients, these symptoms may not occur 

until several months or years after treatment. Other common side effects 

include fatigue, especially in the later weeks of treatment and for some time 

afterward, and firmness or shrinkage of the breast. Women who have had 

radiation therapy to the lymph nodes in the underarm area may develop 

lymphedema, a condition in which fluid collects in the arm, causing it to 

swell. 

 ما هي اآلثار الجانبية للعالج اإلشعاعي ؟ .99

ر ومنتفخ مثل حرقة الشمس وعادةً ما العديد من النساء يتولد لديهم ألم وتوتر جلدي ،وعادةً يصبح الجلد أحم

تبدأ هذه اآلثار بعد عدة أسابيع من بدء العالج وتنتهي بعد ستة أشهر بعد العالج ،وبعض المرضى قد تستغرق 

ً سنوات ،وهناك آثار جانبية أخرى مثل اإلرهاق وفي بعض األحيان يكون هناك  ً أطول أشهر وأحيانا وقتا

تتعرضن لإلشعاع العالجي للغدد الليمفاوية يحصل لديهم انتفاخ في الذراع  ضمور في الثدي ،والنساء اللواتي

 نتيجة لتجمع السوائل.

100. How can I ease the side effects? 

Your care team may offer various supportive care techniques to help ease 

the side effects associated with radiation therapy for breast cancer. Pain 

management and oncology rehabilitation may help with skin pain and 

soreness and lymphedema management. 

https://www.cancercenter.com/integrative-care/pain-management
https://www.cancercenter.com/integrative-care/pain-management
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Naturopathic support, nutrition therapy, oncology rehabilitation and mind-

body medicine may help relieve fatigue.  

 كيف أتخلص من اآلثار الجانبية لإلشعاع ؟ .100

الطاقم الطبي قد يعرض عليك بعض الطرق الداعمة لتخفيف اآلثار الجانبية مثل عالج األلم ،عالج الورم 

 mind bodyالذهني والجسمي )،اإلنتفاخ ،العالج النفسي ،التغذية الجيدة ،عملية التأهيل وطريقة العالج 

medicine.لتخفيف اإلرهاق ) 

  

https://www.cancercenter.com/integrative-care/nutritional-support
https://www.cancercenter.com/integrative-care/oncology-rehabilitation
https://www.cancercenter.com/integrative-care/behavioral-health
https://www.cancercenter.com/integrative-care/behavioral-health
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