تعریف :

بدن انسان از سلول ساخته شده است .زمانی که این سللوهاا بله رلوی ل
رب عی ش وع به یشد ک دن کنند ،به سللوهاا سل رانی
قابل کنت ل و
تبدیل می شوند که با سلوهاا رب عی از هحلا کلای و شلمل متتلاو ملی
باشند .گاهی این سلوهاا واید گ دش خون می شوند و بله الا دیگل بلدن
منتقل می شوند و آن قسمت یا ن ز دی گ می کنند .س ران س نه یملی از
شایعت ین س ران دی م ان زنان می باشد که از  8زن یک نت بله آن مبلت

می شود و اصلی ت ین عامل م گ دی م ان زنان  55-55ساهه است .اگ این
داده شلود قابلل دیملان اسلت .ایلن نلوع
س ران دی م احل اوه ه تشلی
س ران ا لب دی خانم ها یخ می دهد اما دی آقایان ن ز مممن است یخ دهد.
علل و عوامل :

عامل ب وز س ران س نه ناشناخته است .ه خانمی مممن اسلت بله سل ران
س نه مبت شود اما ب خی خانم ها دی مقایسه با دیگ ان مسلتعدت هسلتند.
دی صوی واود مواید زی  ،شلما دی معل خ خ ل ب شلت بل ا ابلت بله
س ران س نه ق ای دایید:
 .1انس :این ب مای  111م تبه دی زنان ب شت از م دان یخ می دهد .بله
این علت که سلوهاا پستان خانماا دی تماس با هویموناایی چون اسلت ونن
می باشد.
 .2سن :افزایش سن منج به افزیایش احتملال بل وز سل ران پسلتان ملی
شود ،به روی که  81دیصد س راناا پستان دی سن ن بعد از  51ساهگی
اتتاق می افتد.
 .3ننت ک :ابت

مص ف مقادی باال است ونن(هویمون زنانه) بعد از یائسلگی
.7
از بایدای شانس س ران یا به م زان کمی افزایش
و ق صاا پ شگ
می دهد.
.8

افزایش وزن بعد از یائسگی

.9

کای ک دن دی ش تت شب

 -9ب خی از م اهعا نشان می دهد که مص ف زیاد مش وبا اهمللی بلا
افزایش خ ابت به س ران س نه ایتباط داید.
پیی گهیی  :م زان بقا و زنده ماندن ب مایان مبت به س ران س نه یو بله
بابود است .اگ خانماا به روی منظم خودآزمایی سل نه یا انجلام دهنلد
داده ملی شلوند.
ب شت س ران ها دی هملان م احلل ابتلدایی تشلی
ام وزه به ده ل پ ش فت ابزایها تشی صلی از املله پ تونگلای هلا
س نه ،ب شت س ران ها قبل از اینمه قابل همس باشند ،آشمای می شود و
این موضوع به م زان زیاد شانس معاهجه موث یا افزایش می دهد.
عالیم و نشینن این  :دی ا لب مواید اوه ن ع مت س ران س نه ،واود یلک
توده دی س نه است این توده اهباً دی قسمت فوقانی و خایای (سمتی از
س نه که کنای بازو ق ای ملی گ ل د) سل نه مشلاهده و هملس ملی شلود،
معموال بدون دید است و مممن است یشد آهسته یا س یعی داشته باشد.
سای ع یم س ران س نه عبایتند از :
 تغ

ینگ س نه ،ظاه دانه دانه ،پوست س نه مثل پوست پ تقال

یمی از بستگان دیاه یک شانس ابت یا دی سای اعضا تلا

 2ب اب افزایش می دهد .دی  15دیصد مواید ابت به س ران سل نه ننت لک
نقش داید.
 .5س ران س نه دی یک پستان ،شانس ابت
افزایش می دهد.

پسلتان دیگل یا  3-5ب ابل

 .5ش وع قاعدگی قبل از  12ساهگی و یائسگی بعد از  55سلاهگی احتملال
ابت یا افزایش می دهد.
 .6حاملگی بعد از  31ساهگی و یا عدم حاملگی شانس ابت یا افلزایش ملی
دهد.

 تغ

دی اندازه و شمل س نه و واود ت شح از نوک س نه

 چ وک دگی پوست س نه ،تویفتگی و وایونه شدن نوک س نه
 بزیگ شدن دد زی بغل

 ه گونه ع متی دی س نه که ب ش از چند یوز به رول انجامد ن ازمند
ب یسی و ایزیابی از سو اعضاء ت م س مت می باشد.

ضخیم شدن پوست

ترشح از نوک سینه
تشییی  :بس ای از خانماا ،یا به روی اتتلاقی و یلا از ر یل
خودآزمایی س نه ،به س ران س نه پلی ملی ب نلد .دی بعضلی
بلاهگ
مواید س ران ها س نه دی معاینا و یا از ر یل
داده مللی شللوند.
مللاموگ افی (پ تونگللای س ل نه) تشللی
ماموگ افی ،یک عمس ب دای ساده بله وسل له اشلعه ایملس
است که به منظوی استجو توده ها س رانی بله کلای ملی
یود این ابزای تشی صی این قابل ت یا داید که قبل از این کله
دهد.
توده قابل همس باشد ،آن یا تشی
ذک شد بنا به ض وی از
ع وه ب یوشاایی که ب ا تشی
ام آی آ و نمونه ب دای از ک ست یا توده هم اات تشی
ق عی کمک گ فته می شود .دی مواید کله نمونله گ ل از
توده الزم باشد اهبا محل توده توسل یلک ملاده بلی حلس
کننده ،بی حس می شود و توس یک سلوزن یلا یلک بل ش
ا احی ،بیشی از توده یا ملایع دیون ک سلت بل ا ب یسلی
ها آزمایشگاهی ب داشته می شود.
درمین  :دی صویتی که مشلی شلود ،تلوده سل رانی اسلت
ب ا دیمان با مشوی با شما انجلام ملی شلود
تصم م گ
معموال یک مشاویه ا احی یا س ران شناسی ن ز انجلام ملی
دی ایتباط با نلوع دیملان ب اسلاس ،سلن،
شود .تصم م گ

م زان پ ش فت و گست ش س ران ،این که آیا یشد س ران بلا هویملون
ها افزایش می یابد و نوع س ران اخذ می شود.
دیمان ها احتماهی ا احی شامل ب داشتن بافت یا توده س رانی و ماستمتومی
(ب داشتن کل س نه) می باشد مممن است بیشی یا تعداد زیاد از دد هنتاو
زی بغل هم ب داشته شوند .سای گزینه ها دیمانی شلامل پ تودیملانی ،شل می
دیمانی و هویمون دیمانی می باشند این یوش ها دیمانی میتلف مممن اسلت
به صوی منت د و یا ت ک بی موید استتاده ق ای گ ند

 از  5-6هتته بعلد از عملل یوزانله  3بلای و بله ملد  21دق قله
ویزشاا زی یا انجام ده د.
 دی موید ش وه ها ا احی بازساز و تل م م سل نه و همینل ن
استتاده از وسایل مصنوعی با ا اح خود مشوی کن د.

مركز گموزشي درمنني انكولوژي امیر

توصی انی الزم برای پیشگیری از سرطن سین :

 به منظوی حتظ س مت اسم و یوان ،ویزش یا دی ب نامله یوزانله قل ای
ده د ن م تا یک ساعت پ اده یو دی ا لب یوزها هتته بس ای مت لد
می باشد.
 به این ده ل که سلوهاا چ بی است ونن آزاد می کنند خ

دانشگنه علوم پزشک و یدمنت درمنن استن
فنرس

رنابی یا به دستگ ه دی وصل کن د و
دیگ یا ب یو استیوان
دست
هگن ق ای داده و با دست دیگ انتاا
رناب یا دی ااا میتلف بی خان د

دست خود یا از دو ر ف کامل باز
کن د و سپس به سمت الو امع
کن د

سرطان سینه

ابلت بله

س ران س نه دی خانماایی که بعلد از دویان نوالوانی11-15 ،ک للو
وزن اضافه ملی کننلد ب شلت اسلت بنلاب این حتلظ وزن رب علی دی
از ب وز س ران نقش موث ایتا می نماید.
پ شگ

 ینیم ذایی ساهم (هبن ا کم چ ب – م وه و سبز ف اوان) و کلاهش
تاث گذای است.
مص ف مش وبا اهملی دی پ شگ
 ش دادن به نوزاد ،خ

س ران یا کاهش می دهد.

 حتی االممان از دیمان اایگزینی هویمون است ونن بله ویل ه پلس از
یائسگی بپ ه زید زی ا خ س ران یا افزایش می دهد.
دی صوی انجام عمل ا احی به مواید زی تواه داشته باشد:
 سمت مبت یا دی ر ف دیگ باالت نگه داییلد و از پوشل دن هباسلاا
تنگ خوددای کن د.
و چک فشای خون پ ه ز کن د.
 دی سمت مبت از خونگ
 از بلند ک دن ااسام سنگ ن ت از  2/5ک لو ااتناب کن د.
 از خود ت اش ب قی اات ازب ن ب دن موها زائد استتاده کن د.
 دی مع خ نوی آفتاب ق ای نگ ید.
 اگ پوست دچای زخم شد آن یا با آب و صابون بشوی د و دی صوی
ق مز و اهتااب به پزشک م ااعه شود.

دی یا باز کن د و رنابی یا از دی
آویزان کن د و دی حاهتی که
نشسته اید دو انتاا رناب یا باال
و پای ن بب ید

دست سمت مبت یا به
س حی تم ه داده و بدون
تمان س موها خود یا
شانه کن د
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