
BREAST SELF-EXAMINATION
& EARLY DETECTION OF BREAST CANCER



BREAST CANCER
Breast cancer is the most common cancer amongst women worldwide and the second-most common 
cancer overall. So no matter who you are or where you live, understanding breast cancer is important. 
The most important thing to know is that a diagnosis is not a death sentence. Breast cancer can be 
treated.

WHAT IS CANCER?
In a healthy body, natural systems control the creation, growth and death of cells. Cancer occurs when 
these systems do not work right and cells do not die at the normal rate. There is more cell growth than 
cell death. This excess growth can make a mass of tissue.

WHAT IS BREAST CANCER?
Breast cancer occurs when cells in the breast divide and grow without their normal control. Tumors in 
the breast tend to grow slowly. By the time a lump is large enough to feel, it may have been growing for 
a while. Some tumors are aggressive and grow much faster. Most of breast cancer cases occur in the milk 
ducts, some are in the lobules and the few in other breast tissues.

NON-INVASIVE VS. INVASIVE BREAST CANCER
It is important to understand the differences between invasive breast cancer and non-invasive breast 
cancer. These differences affect treatment and prognosis.

• Non-Invasive Breast Cancer
Non-invasive breast cancer occurs when abnormal cells grow inside the milk ducts, but have not 
spread to nearby tissue or beyond. This condition is called ductal carcinoma in situ (DCIS). The 
term "in situ" means "in place." With DCIS, the abnormal cells are still "in place" inside the ducts. 
DCIS is a non-invasive breast cancer, you may also hear the term “pre-invasive breast carcinoma”. 
Although the abnormal cells have not spread to tissues outside the ducts, they can develop into 
invasive breast cancer.

• Invasive Breast Cancer
Invasive breast cancer occurs when abnormal cells from inside the milk ducts or lobules break 
out into nearby breast tissue. Cancer cells can travel from the breast to other parts of the body 
through the blood stream or the lymphatic system. They may travel early in the process when 
the tumor is small or later when the tumor is large. The lymph nodes in the underarm area are 
the first place breast cancer is likely to spread. In advanced stages, breast cancer cells may spread 
to other parts of the body like the liver, lungs, bones and brain, a process called metastasis. 
There, the breast cancer cells may again begin to divide too quickly and make new tumors. This 
is called metastatic breast cancer.

WARNING SIGNS OF BREAST CANCER
The warning signs of breast cancer are not the same for all women. The most common signs are a 
change in the look or feel of the breast, a change in the look or feel of the nipple and nipple discharge. 



Lump, hard knot or thickening inside the 
breast or underarm area

Change in the size or shape of the breast

Swelling, warmth, redness or darkening of 
the breast

Dimpling or puckering of the skin

The following are the signs to look for and seek medical advice about:

Nipple discharge that starts suddenly New pain in one spot that does not go away

Itchy, scaly sore or rash on the nipple Pulling in of your nipple or other parts of 
the breast



BREAST LUMPS OR LUMPINESS

Many women may find that their breasts feel lumpy. Breast tissue naturally has a bumpy texture. Some 

women have more lumpiness in their breasts than others. In most cases, this lumpiness is no cause to 

worry. If the lumpiness can be felt throughout the breast and feels like your other breast, then it is 

probably normal breast tissue. Lumps that feel harder or different from the rest of the breast (or the 

other breast) or that feel like a change has occured are a concern and should be checked. This type of 

lump may be a sign of breast cancer or a benign breast condition (such as a cyst or fibroadenoma).

NIPPLE DISCHARGE

Liquid leaking from your nipple can be troubling, but it is rarely a sign of breast cancer. Discharge can 

be your body's natural reaction when the nipple is squeezed. Signs of a more serious condition such as 

breast cancer include discharge that:

• Occurs without squeezing the nipple 

• Occurs in only one breast 

• Is bloody or clear (not milky) 

Nipple discharge can also be caused by an infection or other condition that needs treatment. If you have 

any nipple discharge, see a health care provider.

WHEN TO SEE A HEALTHCARE PROVIDER?

You should see a healthcare provider when:

• You find a new lump or any change that feels different from the rest of your breast 

• You find a new lump or any change that feels different from your other breast 

• You feel something that is different from what you felt before.

Although a lump or any change may be nothing to worry about, you will have the peace of mind that it 

was checked. If you have had a benign lump in the past, don’t assume a new lump will be the same. The 

new lump may not be breast cancer, but it is best to make sure.



BREAST SELF - EXAMINATION

HOW OFTEN SHOULD A BREAST SELF-EXAMINATION
BE PERFORMED?
Adult women of all ages are encouraged to perform breast self-exams at least once a month.

Forty percent of diagnosed breast cancers are detected by women who feel a lump, so establishing a 

regular breast self-exam is very important. 

While mammograms can help you to detect cancer before you can feel a lump, breast self-exams help 

you to be familiar with how your breasts look and feel so you can alert your doctor if there are any 

changes.



HOW SHOULD A BREAST SELF-EXAMINATION BE PERFORMED?

CAN YOU RELY ON BREAST SELF-EXAMS ALONE TO BE 
SURE YOU ARE BREAST CANCER FREE?
Mammography can detect tumors before they can be felt, so screening is key for early detection. But 
when combined with regular medical care and appropriate guideline-recommended mammography, 
breast self-exams can help women know what is normal for them so they can report any changes to 
their healthcare provider.

If you find a lump, but don't panic - 8 out of 10 lumps are NOT cancerous. However, book an appointment 
at the earliest possible.

2. In front of a mirror

Visually inspect your breasts with your arms at your sides. Next, raise your 
arms high overhead. Look for any changes in the contour, any swelling, or 
dimpling of the skin, or changes in the nipples.

Next, rest your palms on your hips and press firmly to flex your chest 
muscles. Left and right breasts will not exactly match. So look for any 
dimpling, puckering, or changes, particularly on one side.

3. Lying down

When lying down, the breast tissue spreads out evenly along the chest wall. 
Place a pillow under your right shoulder and move your right arm behind 
your head. Using your left hand, move the pads of your fingers around your 
right breast gently in small circular motions covering the entire breast area 
and armpit.

Use light, medium, and firm pressure. Squeeze the nipple; check for 
discharge and lumps. Repeat these steps for your left breast.

1. In the shower

Using the pads of your fingers, move around your entire breast in a circular 
pattern moving from the outside to the center, checking the entire breast 
and armpit area. Check both breasts each month feeling for any lump, 
thickening, or hardened knot. Notice any changes and get lumps evaluated 
by your healthcare provider.



1.   خالل االستحمام:

افحصي الثدي بباطن و راحة أصابعك  بنمط دائري من الخارج إلى المركز، وافحصي 
كامل منطقة الثدي واإلبط. تحققي من كال الثديين شهريًا بحًثا عن أي كتلة، أو 

سماكة، أو عقدة صلبة. إذا الحظت أي تغييرات أو كتل استشيري طبيبك لفحصها 
وتشخيص حالتك.

2.   أمام المرآة

افحصي بالنظر بعد وضع ذراعيك على جانبيك. ثم ارفعي ذراعيك فوق رأسك عاليًا 
وابحثي عن أي تغييرات في محيطه، أو تورم أو تقعر في جلده، أو تغيرات في الحلمة.

بعد ذلك ضعي كفيك على الوركين واضغطي بشدة لتمددي عضالت صدرك. 
وانتبهي أن الثديين األيسر واأليمن ليسا متطابقين تماًما عادة. ولهذا ابحثي عن أي 

تقعر، أو تجعد، أو تغييرات، وال سيما من الطرفين الجانبيين للصدر.

3.  في وضع االستلقاء

في وضع االستلقاء على ظهرك، ضعي وسادة تحت كتفك األيمن ثم ضعي ذراعك 
األيمن خلف رأسك. استخدمي يدك اليسرى وافحصي بأناملك برفق ثديك األيمن 

بحركات دائرية صغيرة تغطي منطقة الثدي كاماًل مع اإلبط.

جربي درجات من الضغط الخفيف والمتوسط والقوي، واضغطي بلطف الحلمة؛ 
وتحققي من احتمالية وجود إفرازات أو كتل. كرري هذه الخطوات على الثدي األيسر.

الطرق المثلى إلجراء الفحص الذاتي للثدي

هل يكفي االعتماد على الفحص الذاتي للثدي لتتأكدي من أنك غير 
مصابة بسرطان الثدي؟

يكشف التصوير اإلشعاعي للثدي عن األورام قبل أن تصبح مرئية أو ملموسة، لذلك فإن هذا الفحص هو مفتاحك 
للكشف المبكر. لكن عندما يقترن الفحص الذاتي للثدي مع الفحوصات الطبية المنتظمة واإلرشادات التوجيهية 

الموصى بها للتصوير اإلشعاعي للثدي، فإن هذا يمّكن النساء من التعرف بدقة على الحالة الطبيعية وإبالغ الطبيب 
عن أي تغييرات عليها.



الفحص الذاتي للثدي

مرة واحدة في الشهر على األقل

تُنَصح جميع النساء البالغات من جميع األعمار باجراء الفحص الذاتي للثدي في البيت مرة واحدة على األقل شهريًا، إذ 
تم الكشف عن أربعين في المائة من سرطانات الثدي بهذه الوسيلة في النساء اللواتي شعرن بكتلة في أحد أثدائهن، 

ولهذا فإن الفحص الذاتي المنتظم للثدي أمر مهم جًدا.

 يسمح تصوير الثدي باألشعة السينية في اكتشاف السرطان في مراحله المبكرة قبل أن تشعري بأية اعراض،  لذا فإن 
الفحص الذاتي يساعدك على التعرف بدقة على طبيعة أنسجة الثدي لديك وبالتالي اكتشاف  أي تغييرات فيهما.



أورام الثدي أو تكتالته

تشعر العديد من النساء أن أنسجة الثدي لديها متكتلة، وذلك بسبب أن  نسيج الثدي الطبيعي يتكون في األصل من 
تكتالت دهنية ونسيجية تختلف من امرأه ألخرى . وعادة ال تدعو هذه التكتالت للقلق في معظم الحاالت،  وتعود في 
األغلب لطبيعة أنسجة الثدي إال أن الكتل الجديدة  التي تشعرين بأنها أكثر صالبة أو مختلفة عن باقي أجزاء الثدي )أو 

الثدي اآلخر( أو تشعري بتغير جديد فيها، فيجب التحقق منها على الفور للتأكد من تشخيصها طبيًا.

إفرازات الحلمة

قليال ما يكون إفراز الحلمة للسوائل عالمة على سرطان الثدي فاإلفراز قد يكون رد فعل الجسم الطبيعي عند 
الضغط على الحلمة. أما العالمات التي تستدعي استشارة الطبيب المختص فتلخص بما يلي:

حدوث اإلفرازات بدون الضغط على الحلمة  ¥
إفرازات تلقائية من جهة واحدة  ¥

إفرازات دموية أو شفافة وردية )غير حليبية(  ¥

إن غالبية حاالت افرازات الحلمة ترجع ألسباب حميدة.

متى ينصح باستشارة الطبيب؟

عليك مراجعة طبيبك في الحاالت التالية:

إذا وجدت كتلة جديدة أو تغيير مختلف عن بقية الثدي  ¥
إذا وجدت كتلة جديدة أو تغيير مختلف عن ثديك اآلخر  ¥

إذا شعرت أن أحد الثديين أو كالهما مختلفان عن شعورك بهما سابًقا  ¥

إن وجود كتلة حميدة في الماضي، ليس بالضرورة أن يعني أنها نفس الكتلة الجديدة فكل عارض جديد يحتاج الى 
استشارة الطبيب للتأكد من سالمته وتشخيصه.



كتلة، أو عقدة صلبة أو سماكة في الثدي أو اإلبط

تغير حجم أو شكل الثدي

تورم أو دفء أو احمرار أو اسوداد الثدي

ظهور تقعرات أو تجاعيد على جلد الثدي

ينصح باستشارة الطبيب في حال أحسست باالعراض التالية:

 إفرازات مفاجئة من الحلمة خاصه الدمويه  والتي تكون
ألم جديد ومستمر في نقطة معينة من الثديمن جهه واحدة

انسحاب أو انبعاج  الحلمة أو أجزاء أخرى من الثدي للداخلحكة أو قرحة متقشرة أو طفح جلدي على الحلمة

العالمات المنذرة بسرطان الثدي



سرطان الثدي
يمثل سرطان الثدي نوع السرطان األكثر انتشاًرا بين النساء في جميع أنحاء العالم و يحتل الترتيب الثاني على 

الئحة أكثر أنواع السرطان انتشاراً لدى البشر في العالم. لهذا أينما كنت تعيشين ومهما كان موطنك فإن التسلح 
بمعلومات كافية عن سرطان الثدي وطريقة اكتشافه وعالجه أمر بالغ األهمية. 

عند تشخيص الحالة باالصابة بسرطان الثدي  يتوجب على السيدة التوجه لبدء العالج والذي يتوفر بتقنيات عالية 
ونتائج ممتازة  في السيطرة على المرض والشفاء منه بإذن اهلل تعالى.

ما هو السرطان؟
تتحكم أنظمة الجسم الطبيعية في الجسم السليم بعمليات إنشاء الخاليا ونموها  بشكل منظم.

يتشكل السرطان عندما يختل عمل هذا النظام، بتكاثر الخاليا عشوائيا بطريقة غير منتظمة مما يتسبب بتشكيل 
ورم أو  كتلة األنسجة.

ما هو سرطان الثدي؟
يحدث سرطان الثدي عندما تنقسم خاليا الثدي وتتكاثر بشكل مخالف لنموها الطبيعي. 

يتكون سرطان الثدي إما  في قنوات الحليب، أو في فصيصات الثدي وقليل منها في أنسجته األخرى.

     ¥  سرطان الثدي الالبد

يحدث سرطان الثدي الالبد عندما تنمو  وتتكاثر الخاليا  عشوائيا بطريقة غير طبيعية داخل قنوات الحليب    
في الثدي بدون أن تنتشر إلى األنسجة المجاورة أو خارجها. وتسمى هذه الحالة سرطان القنوات الموضعي    

)DCIS( ألنه في هذه الحالة تبقى الخاليا السرطانية »في مكانها« داخل قنوات الحليب.   

     ¥  سرطان الثدي المتغلغل أو المنتشر موضعيًا

يحدث سرطان الثدي المتغلغل عندما تنتشر الخاليا السرطانية خارج قنوات الحليب أو فصيصات الثدي الى    
أنسجته المجاورة موضعيا أو قد تنتقل الخاليا السرطانية في هذه الحالة أيضًا من الثدي إلى أجزاء أخرى من   

الجسم عبر مجرى الدم أو الجهاز الليمفاوي.   

قد تحدث عملية االنتقال في وقت مبكر من تطور الورم وتمثل الغدد الليمفاوية في منطقة اإلبط الهدف   
األول النتشار سرطان الثدي، بينما قد ينتشر في مراحله المتقدمة إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الكبد   

والرئتين والعظام والدماغ،  



الفحص الذاتي للثدي والكشف المبكر لسرطان الثدي 


