رسطان الثدي الثانوي/النقييل )القنوي(

أيضا باسم رسطان الثدي النقييل أو املتقدم
يُعرف ً
بعد اإلصابة برسطان الثدي األويل ،انتبهي لهذه العالمات
التحذيرية* لرسطان الثدي الثانوي .هناك  5مناطق رئيسية قد يحدث فيها رسطان الثدي الثانوي.

ال ُعقَد اللمفية

تورم أو كتل وضغط يف مناطق الصدر/اإلبط/الرقبة ،سعال
جاف .

الكبد

انتفاخ ،ضعف الشهية ،فقدان الوزن ،إرهاق ،ضعف ،أمل
بالقرب من الضلوع عىل الجانب األمين .

انضغاط الحبل الشويك

الدماغ

صداع متكرر ،قيء )أول يشء يف الصباح( ،دوار ،اضطراب الرؤية ،اختالجات،
قصورصداع متكرر ،قيء )أول يشء يف الصباح( ،دوار ،اضطراب الرؤية،
اختالجات ،قصور وظيفي ذهني ،ضعف املهارات الحركية ،تقلبات مزاجية،
ِ
خربك أفراد العائلة واألصدقاء ِ
اختالل التوازن ،تعب .قد يُ ِ
أنك ِ
حالتك
لست يف
الطبيعية .

العظا م

أمل يف العظام  -عاد ًة يف الفخذ والذراع والضلوع والظهر .قد يكون األمل طفيفًا
أو أملًا حا ًدا .أمل العظام بدون سبب واضح أو إصابة رضحية .أبلغي عن أي أمل
جديد أو غري معتاد أو متزايد .

الرئة

نادر ولكنه أكرث شيو ًعا يف رسطان الثدي ويحتاج إىل عالج عاجل
أمل أو إيالم يف منتصف أو أعىل الظهر أو الرقبة ،أمل شديد يف أسفل الظهر متفاقم أو ال يزول ،أمل يف الظهر يتفاقم عند السعال أو العطس أو اإلجهاد ،آالم الظهر تتفاقم يف
الليل ،خدر ،ثقل ،أمل يحيط بالصدر أو البطن أو أمل أسفل الذراع أو الساق ،تغريات يف اإلحساس ،عىل سبيل املثال الشعور بدبابيس وإبر أو اإلحساس بصدمة كهربية
بفريقك الرسيري يف أرسع وقت ممكن إذا ظهرت ِ
ِ
لديك األعراض التالية ضعف أو صعوبة يف استخدام الذراعني أو الساقني ،وتنميل يف املنطقة املحيطة مبجرى
اتصيل
الظهر )منطقة الرسج( ،عدم القدرة عىل إفراغ األمعاء أو املثانة ،مشاكل يف السيطرة عىل األمعاء أو املثانة .

أمل حاد عند التنفس يف منطقة الصدر والظهر ،سعال بدون بلغم،
تعب ،جلطات دموية قد تسبب كذلك ضيق التنفس .

ِ
بفريقك الطبي مبارشةً*
إذا استمرت مشكلة العالمة التحذيرية ألكرث من  3أسابيع ،فاتصيل
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