
 تعریف : 

بدن انسان از سلول ساخته شده است.  زمانی که این سلولها به طور غیر قابل 

کنترل و غیر طبیعی شروع به رشد کردن کنند، به سلولهای سرطانی تبددیل  

می شوند که با سلولهای طبیعی از لحاظ کدار و شد ل متوداوی مدی باشدند.      

گر بدن منتقل می گاهی این سلولها وارد گردش خون می شوند و به جای دی

شوند و آن قسمت را نیز در گیر می کنند. سرطان سدینه ی دی از شدایعترین    

زن یک نور به آن مبدت  مدی شدود و     8سرطان در میان زنان می باشد که از 

ساله است. اگر این سدرطان در   45-55اصلی ترین عامل مرگ در میان زنان 

این نوع سرطان اغلد  در  مراحل اولیه تشخیص داده شود قابل در مان است. 

  . ن نیز مم ن است رخ دهداخانمها رخ می دهد اما در آقای

 علل و عوامل :
عامل بروز سرطان سینه ناشناخته است. هرخانمی مم ن اسدت بده سدرطان    

سینه مبت  شود اما برخی خانمها در مقایسه با دیگران مستعدتر هسدتند. در  

بیشتری برای ابت  بده سدرطان    صوری وجود موارد زیر، شما در معرض خطر

 سینه قرار دارید:

مرتبه در زنان بیشتر از مردان رخ می دهدد. بده    100جنس: این بیماری  .1

این علت که سلولهای پستان خانمها در تماس با هورمونهایی چون اسدترونن  

 می باشد.

سن: افزایش سن منجر به افزرایش احتمال بروز سرطان پستان می شود،  .2

سدالگی اتودا     50درصد سرطانهای پستان در سنین بعد از  80به طوری که 

 می افتد.

ننتیک: ابت ی ی ی از بستگان درجه یک شانس ابت  را در سایر اعضا تدا   .3

ننتیدک  درصد موارد ابت  بده سدرطان سدینه     15برابر افزایش می دهد. در  2

 نقش دارد.

برابدر   3-4سرطان سینه در یک پستان، شانس ابدت ی پسدتان دیگدر را     .4

 افزایش می دهد.

سدالگی احتمدال    55سالگی و یائسگی بعدد از   12شروع قاعدگی قبل از  .5

 ابت  را افزایش می دهد.

سالگی و یا عدم حاملگی شانس ابت  را افدزایش مدی    30حاملگی بعد از  .6

 دهد.

قرصدهای   و مصرف مقادیر باالی استرونن)هورمون زنانه( بعد از یائسگی .7

 شانس سرطان را به میزان کمی افزایش می دهد. پیشگیری از بارداری

 افزایش وزن بعد از یائسگی .8

 کار کردن در شیوت ش  .9

برخی از مطالعای نشان می دهد که مصرف زیاد مشروبای ال لی با افزایش  -9

 خطر ابت  به سرطان سینه ارتباط دارد. 

رو بده  میزان بقا و زنده ماندن بیماران مبت  به سدرطان سدینه   :  پیش آگهی

بهبود است. اگر خانمها به طور منظم خودآزمایی سینه را انجدام دهندد بیشدتر    

سرطان ها در همان مراحل ابتدایی تشخیص داده می شوند. امدروزه بده دلیدل    

پیشرفت ابزارهای تشخیصی از جمله پرتونگاری های سینه، بیشتر سدرطان هدا   

وضوع به میدزان زیدادی   قبل از این ه قابل لمس باشند، آش ار می شود و این م

 شانس معالجه موثر را افزایش می دهد. 

در اغل  موارد اولین ع مت سرطان سدینه، وجدود یدک     : عالیم و نشانه ها

در قسمت فوقانی و خارجی )سمتی از سینه  در سینه است این توده غالباً توده

درد که کنار بازو قرار می گیرد( سینه مشاهده و لمس می شود، معموال بددون  

است و مم ن است رشد آهسته یا سریعی داشته باشدد. سدایر ع یدم سدرطان     

 سینه عبارتند از :

 پوست سینه مثل پوست پرتقال ،تغییر رنگ سینه، ظاهر دانه دانه 

 
 وجود ترشح از نوک سینهو  تغییر در اندازه و ش ل سینه 

 و وارونه شدن نوک سینه  چروکیدگی پوست سینه، تورفتگی 

  غدد زیر بغلبزرگ شدن 

  هرگونه ع متی در سینه که بیش از چند روز به طول انجامد نیازمند

 بررسی و ارزیابی از سوی اعضاء تیم س مت می باشد. 

 

 
بسیاری از خانمها، یدا بده طدور اتوداقی و یدا از طرید         : تشخیص

خودآزمایی سینه، به سرطان سینه پی می برندد. در بعضدی مدوارد    

 و یا از طری  غربدالگری مداموگرافی   معاینایدر  سرطان های سینه

د. ماموگرافی، یک ع دس  نتشخیص داده می شو )پرتونگاری سینه(

برداری ساده به وسیله اشعه ای س است که به منظدور جسدتجوی   

توده های سرطانی به کار می رود این ابزار تشخیصی این قابلیت را 

 آن را تشخیص دهد. دارد که قبل از این که توده قابل لمس باشد، 

برای تشخیص ذکر شد بنا به ضروری از ام آر ع وه بر روشهایی که 

آی و نمونه برداری از کیست یا توده هدم جهدت تشدخیص قطعدی     

کمک گرفته می شود. در مواردی که نمونه گیری از توده الزم باشد 

غالبا محل توده توسط یک ماده بی حس کننده، بی حس می شود 

زن یا یک برش جراحی، بخشدی از تدوده یدا مدای      و توسط یک سو

 . درون کیست برای بررسی های آزمایشگاهی برداشته می شود

در صورتی که مشخص شود، توده سرطانی است تصمیم  : درمان

گیری برای درمان با مشوری با شما انجام مدی شدود معمدوال یدک     

ی مشاوره جراحی یا سرطان شناسی نیز انجام می شود. تصمیم گیر

میزان پیشدرفت و گسدترش   ، سن، در ارتباط با نوع درمان براساس

و  این که آیا رشد سرطان با هورمون ها افزایش مدی یابدد  ، سرطان

 .اخذ می شود نوع سرطان

 

 ضخیم شدن پوست

 ترشح از نوک سینه



 درمان های احتمالی جراحی شامل برداشتن بافت یا توده سرطانی و ماسدت تومی 

زیادی از غدد لنوداوی  )برداشتن کل سینه( می باشد مم ن است بخشی یا تعداد 

های درمدانی شدامل پرتودرمدانی، شدیمی     گزینه سایر  زیر بغل هم برداشته شوند.

های درمانی مختلف مم ن اسدت  روش درمانی و هورمون درمانی می باشند این 

 به صوری منورد و یا ترکیبی مورد استواده قرار گیرند 

 :برای پیشگیری از سرطان سینه توصیه های الزم 
ور حوظ س مت جسم و روان، ورزش را در برنامه روزانه قرار دهید نیم به منظ -1

 تا یک ساعت پیاده روی در اغل  روزهای هوته بسیار موید می باشد. 

به این دلیل که سلولهای چربی استرونن آزاد می کنند خطر ابت  به سدرطان   -2

مدی کنندد   کیلو وزن اضدافه  10-15سینه در خانمهایی که بعد از دوران نوجوانی، 

بیشتر است بنابراین حوظ وزن طبیعی در پیشگیری از بروز سرطان نقش مدوثری  

 ایوا می نماید. 

میوه و سبزی فراوان( و کاهش مصرف  –رنیم غذایی سالم )لبنیای کم چرب  -3

 مشروبای ال لی در پیشگیری تاثیرگذار است.

 شیردادن به نوزاد، خطر سرطان را کاهش می دهد.   -4

به ویژه پدس از یائسدگی    ز درمان جایگزینی هورمون استرونن حتی االم ان ا -5

 بپرهیزید زیرا خطر سرطان را افزایش می دهد.

ساالنه معاینه توسدط پزشدک و   سالگی ماهانه خود آزمایی پستان،  40از سن  -6

 مامو گرافی انجام گیرد.

سالگی باید هر ماه سینه ها توسط خودتان معاینه شوند و هدر   20سن از -7

  فاصله به پزشک گزارش شود و  ساالنه توسط پزشک معاینه شوند.تغییری ب

 در صوری انجام عمل جراحی به موارد زیر توجه داشته باشد:

     سمت مبت  را  در طرف درگیر باالتر نگه داریدد و از پوشدیدن لباسدهای

 تنگ خودداری کنید.

 .در سمت مبت  از خونگیری و چک فشار خون پرهیز کنید 

 کیلو اجتناب کنید. 5/2ن اجسام سنگین تر از از بلند کرد 

 از خود تراش برقی جهت ازبین بردن موهای زائد استواده کنید. 

 .در معرض نور آفتاب قرار نگیرید 

  اگر پوست دچار زخم شد آن را با آب و صابون بشویید و در صوری

 قرمزی و التهاب به پزشک مراجعه شود.

  دقیقه ورزشهای زیدر   20ار و به مدی ب 3هوته بعد از عمل روزانه  4-6از

 را انجام دهید.

    در مورد شیوه های جراحی بازسازی و ترمیم سینه و همچنین اسدتواده

 از وسایل مصنوعی با جراح خود مشوری کنید.
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 مركزآموزشي درماني نمازي
 واحد آموزش ضمن خدمت

 سرطان سینه

 
PT-HO-67 

 الهام توللی  کارشناس پرستاری  :گردآوری

 NICUبازنگری:اشرف معماریزاده کارشناس ارشد 
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دست خود را از دو طرف کامل 

باز کنید و سپس به سمت جلو 

 جمع کنید

دست سمت مبتال را به 

سطحی تکیه داده و 
بدون تکان سر موهای 

 خود را شانه کنید

در را باز کنید و طنابی 

را از در آویزان کنید و 

در حالتی که نشسته اید 

طناب را باال دو انتهای 

 و پایین ببرید

ره در طنابی را به دستگی

وصل کنید و دست غیر 

خوان تدرگیر را بر روی اس

ه و با دست ادلگن قرار د

دیگر انتهای طناب را در 

 ت مختلف بچرخانیداجه
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