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مفهوم سرطان الثدي:
من مرحلة التشخيص

إلى مرحلة العالج

أنواع سرطان الثدي:

إن سرطان الثدي هو من أنواع السرطانات ا�كثر شيوًعا عند النساء إذ يتم تشخيصه لدى امرأة من
عشر كل سنٍة. 

ينبغي تشخيص هذا المرض ومعالجته في مراحله ا�ولى. إذ إن لم تتم معالجته، فيمكن أن يتطور
إلى سرطان الثدي المتقدم والذي يمكنه أن ينتقل إلى أعضاء وأجزاء أخرى من الجسم.

يمكن تصنيف سرطان الثدي في ثالثة أنواع بناًء على وجود كميات غير
طبيعية من المستقبالت المحددة (البروتينات) على سطح الخاليا السرطانية.

مستقبل عامل نمو البشرة البشري 2 - سرطان الثدي ا¬يجابي: عدد ال بأس به من
مستقبالت عامل نمو البشرة البشري 2 

حوالي 20% من حاالت سرطان الثدي تكون إيجابية لمستقبل عامل نمو البشرة البشري 2

مستقبل الهرمون-إيجابي: الكثير من مستقبالت هرمون االستروجين (ER) أو
ER/PR أو االثنين مًعا من (PR) مستقبالت البروجسترون

حوالي 80% من حاالت سرطان الثدي تكون إيجابية لمستقبل هرمون ا�ستروجين
حوالي 65% من حاالت سرطان الثدي تكون إيجابية لمستقبل هرمون البروجسترون

HER2 أو PR أو ER الثالثي السلبي: ال توجد كميات غير طبيعية من مستقبالت

ما بين 10%  و 20% من كافة حاالت سرطان الثدي هي ثالثية سلبية. 

إن بقاء النساء المصابات بسرطان الثدي في مرحلٍة مبكرة على قيد الحياة
يأتي بنسبٍة أفضل (100٪) من اللواتي تم تشخيصهن با¬صابة بمرحلٍة

متقدمة من السرطان (تكون النسبة ٪20).

التشخيص:

 (eBC) سرطان الثدي المبكر

إن كشف سرطان الثدي يرتكز على:

خيارات عالج سرطان الثدي المبكر
العالج قبل الجراحة (أو ما ُيعرف بالعالج الُمساعد الجديد)

خيارات عالج سرطان الثدي المتقدم
ربما تكون المريضة بحاجٍة إلى أدوية مختلفة لكي:

تستند قرارات العالج إلى:

الجراحة:

العالج بعد الجراحة (العالج الُمساعد بعد الجراحة)

يمكن أن تشمل العالجات المساعدة والعالجات
الجديدة المساعدة التالي:

(aBC) سرطان الثدي المتقدم

وبالتالي، من المهم تحديد مرحلة سرطان الثدي ونوعه.
مما سيساعد في العالج المبكر للمرض وإدارته وزيادة فرص

البقاء على قيد الحياة.

هو سرطان الثدي الذي لم ينتشر خارج الثدي
أو العقد الليمفاوية أو ا¬بط

المؤشرات وا�عراض
اختبارات التصوير وا�شعة

أخذ الخزعة وفحصها

يقّلص حجم الورم
يجعله أسهل أو قابل للجراحة

قد يسمح بإجراء جراحة المحافظة على الثدي

تكافح المرض
تتحكم با�عراض 
توازن ا«ثار الجانبية

ا�مراض وخصائص المرضى
تاريخ العالج السابق 

ما تفّضله المريضة وطبيبها

حتى بعد تلقي العالج،

يمكن ل 20  إلى 30% من

المريضات أن يعانين من تطور

المرض من سرطان الثدي

المبكر إلى سرطان

الثدي المتقدم

ُيعرف عالج سرطان الثدي المتقدم ا�ول
باسم «عالج الخط ا�ول»

عندما يتوقف العالج ا�ولي عن العمل
ويزداد السرطان سوًءا، ُتعطى المريضات

نظاًما عالجًيا جديًدا وهو «عالج الخط الثاني»

قد تتلقى المريضات المزيد من خطوط
العالج مع تفاقم السرطان لديها

عالجات سرطان الثدي المبكر الرئيسية
ا¬جراءات المحتملة:

من المحتمل أن يقتل الخاليا السرطانية المتبقية
يقلل من فرص عودة السرطان

العالج الموّجه
العالج الكيميائي
العالج ا¬شعاعي
العالج الهرموني

العالج المناعّي

عملية استئصال الورم – إزالة كتلة فقط
عملية استئصال الربع من الثدي
عملية استئصال الثدي بالكامل

ُيعرف أيًضا باسم سرطان الثدي النقيلي أو الثانوي، وينتشر من الثدي أو
ا¬بط إلى مناطق أخرى من الجسم، مثل العظام أو الرئتين أو الكبد

الهدف العالجي لـ سرطان الثدي المتقدم هو إطالة فترة البقاء على قيد الحياة،
مع التركيز على تقليل خطر التسمم المرتبط بالعالج قدر ا¬مكان

الهدف العالجي لـ سرطان الثدي المبكر هو القضاءعلى السرطان والمساعدة على منع تكراره.


