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سرطان الثدي:
فلنعرف عنه أكثر!

يشّكل سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوًعا لدى النساء.

يزداد انتشار سرطان الثدي 

هل كنت تعلم؟ 

يمكن أن تساعد معرفة نوع سرطان الثدي الذي يعاني منه المريض
في توجيه القرارات حول العالجات ا�كثر مالءمًة

مستقبل عامل نمو البشرة البشري HER2  - 2 سرطان الثدي ا�يجابي:

مستقبل الهرمون-إيجابي:

الثالثي السلبي: 

هو بروتين يعزز نمو الخاليا السرطانية. من المرجح أن تستجيب هذه الخاليا للعالجات التي
HER2 تستهدف بروتين

تعزز الهرمونات مثل هرمون االستروجين والبروجسترون نمو الخاليا السرطانية.
مستقبل هرمون االستروجين: لدى الخاليا السرطانية مستقبل هرمون االستروجين. وتنمو هذه الخاليا

استجابًة لهرمون ا�ستروجين.
مستقبل هرمون البروجسترون: الخاليا السرطانية لديها مستقبل البروجسترون (PR). تنمو هذه الخاليا

استجابة لهرمون البروجسترون.
ER/PR-Positive: الخاليا السرطانية لديها كل من هرمون االستروجين وهرمون البروجسترون.

HER2 وال كميات غير طبيعية من بروتين PR أو ER ال تحتوي الخاليا السرطانية على مستقبالت

عام 2020، تم تشخيص أكثر من
2،3 مليون امرأة تعانين منه عالمًيا 

لسوء الحظ، زاد المعدل العالمي ل�صابة
بسرطان الثدي على مر السنين

من المهم تشخيص سرطان الثدي قبل أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. 
إن نسبة بقاء النساء المصابات بسرطان الثدي في مرحلٍة مبكرة على قيد الحياة أفضل مقارنًة

بتلك اللواتي تم تشخيصهن بسرطان الثدي المتقدم

أعراض سرطان الثدي

أعراض سرطان الثدي

كتلة في الثدي أو
تحت ا�بط/ا�بط

سحب الحلمة أو ألم
في منطقة الحلمة

ظهور إفرازات في الحلمة
بخالف حليب الثدي،

بما في ذلك الدم

أي تغيير في حجم
الثدي أو شكله

انعدام النشاط البدني زيادة الوزن أو ا�صابة بالسمنة
بعد انقطاع الطمث

تناول الهرمونات شرب الكحول

حّددي أعراض سرطان الثدي وعوامل الخطر للمساعدة في الكشف المبكر عن حالتك وعالجها

آالم في الصدر أو الثدي

زيادة العمر
الطفرات الجينية

تاريخ ا�نجاب
ثديين كثيفين

التاريخ الشخصي أو العائلي لسرطان الثدي أو بعض أمراض الثدي غير السرطانية
عالجات سابقة تم استخدام العالج ا�شعاعي خاللها

عوامل الخطر التي ال يمكن تغييرها:

عوامل الخطر التي يمكن تغييرها:

كونك في عمٍر يافع ال يعني أنه ال
يمكنك ا�صابة بسرطان الثدي

تبلغ أعمار معظم النساء اللواتي يعانين
من سرطان الثدي خمسين سنة وما فوق

كثافة أو توّرم
في الثدي

تهيج أو تقلص
جلد الثدي

احمرار أو تقشر الجلد
في منطقة الحلمة أو الثدي

السنة

على الرغم من أن سرطان الثدي يصيب
النساء بشكٍل رئيسي، إال أنه يمكن أن

يصيب أيًضا الرجال. إذ إن الرجل أيًضا
لديه أنسجة ثدي يمكن أن تصاب

بسرطان الثدي.

عالمًيا، تصاب امرأة واحدة
بسرطان الثدي كل 14 ثانية

امرأة من كل أربعة نساء من
المصابات بالسرطان تكون مصابة

بسرطان الثدي 

إن سرطان الثدي ليس عبارة عن مرٍض واحد،
بل ينقسم إلى ثالثة أنواع:


