
 

  

 نحوه خود آزمایی پستان :
اگر این بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود قابل 

درمان است که این تشخیص بیشتر از طریق 

خودآزمایی پستان توسط خود خانم صورت می گیرد . به 

ویژه افرادی که دارای سابقه ارثی در این زمینه هستند و 

عمه به اقوام نزدیک آنها مانند مادر ،خواهر ، خاله و 

سرطان پستان مبتالبوده یا هست ، بایستی از سنین 

پایین تر اقدام به انجام خودآزمایی نمایند.خودآزمایی 

پستانها توسط زنان باید به صورت ماهیانه انجام شود 

.حداقل منفعت این عمل ، شناسایی توده های کوچکی 

امات مختصر جراحی قابل درمانند. بیش داست که با اق

وده های پستانی توسط خود بیماران کشف می ت % 56از 

شوند. بهترین زمان برای انجام خود آزمایی ماهانه 

روز پس از قطع خونریزی عادت ماهانه  3الی  2پستان 

 است .

 الف ( مقابل آینه :

 بدون پوشش روبروی آینه بایستید. -1

دستها را آویزان نگه دارید و در این حالت به دقت  -2

م تقارنی بیش از حد معمول یا شکل غیر به هر گونه عد

 طبیعی پستان یا فرورفتگی آن توجه کنید.

همین عمل را در حالی که دستها را باالی سر برده  -3

 اید انجام دهید .

سپس دستها را به پشت سر برده در هم قفل کنید ،  -4

شانه ها را به سمت عقب بکشید د این حالت پستانها از 

رند ) در صورت وجود چسبندگی یکدیگر فاصله می گی

 این حالت ایجاد نمی شود .(

 ب( هنگام استحمام :

به منظور تشخیص بهتر هر نوع توده ای و در حالی 

 که پستانها صابونی هستند ، باسطح نرم انگشتان 

 همانند روش قبل تمام حجم پستان را کنترل 

نمایید.سپس نوک پستان را بین انگشت شست و 
ت فشار دهید و تشحات خونی را در نظر نشانه به مالیم

داشته باشید. در محله آخر خم شده دستها رابه صورت 

آویخته در دوطرف بدن قرار دهید ، پستانها باید بر 

 داساس وزن خود آویزان شوند .چنانچه چسبندگی وجو

 د.داشته باشد این حالت ایجاد نمی شو

 نکته مهم :
باید هر ماه پس  سالگی به بعد 22تمام خانمها از سن 

از اتمام قاعدگی پستانهای خود را معاینه کنند و نیز 

سالی یک بار توسط پزشک یا فرد دوره دیده معاینه 

 شوند.

 

 درمان :
درمان سرطان سینه به عوامل مختلفی بستگی دارد . 

اشتن جزئی تا دممکن است درمان جراحی به صورت بر

نند درمان کامل سینه انجام شود و درمانهای مکمل ما

مان هورمونی ، شیمی درمانی و رادیوتراپی ردارویی، د

 انجام گیرند

 

 پیشگیری از سرطان پستان :
اقداماتی که در پیشگیری از سرطان پستان می تواند 

 نقش داشته باشد عبارتند از:

 عدم مصرف دخانیات -1

 تنظیم وزن در حد طبیعی و مناسب -2

 انجام ورزش منظم -3

 لکلعدم مصرف ا -4

داشتن رژیم غذایی سالم که حاوی مقادیر زیادی از  -6

 سبزیجات و میوه ها باشد.

 

 
 

 موسسه خدمات درمانی میالد سالمت البرز

زبیمارستان تخصصی و فوق تخصصی البر  

 

 
 

 پمفلت آموزشی 

 سرطان سینه

آوای سالمتسایت منبع :   

 کد

  ارتقاء سالمتآموزش وتدوین : واحد 

  7931فروردین 

    PT/7391/HP/37کد مدرک :

 مژگان حاجی علی عسگر

 17/37/7037تاریخ آخرین بازنگری :



 

  

 

 تعریف سرطان پستان

 
و اولین  سرطان پستان ، شایع ترین سرطان در زنان

ساله  42 -44علت مرگ ناشی از سرطان در زنان   

است که به دلیل رشد مهار نشده ی سلولهای غیر 

طبیعی که در نواحی مختلف سینه ایجاد می شود اتفاق 

 می افتد.

امروزه سرطان پستان به عنوان شایع ترین و کشنده 

ترین بیماری های زنان به شمار می رود یکی از دالیل 

ن این سرطان تشخیص دیر هنگام آن به دکشنده بو

دلیل تاخیر بیمار در مراجعه به پزشکان صورت می 

 پذیرد.

 

 عوامل خطر موثر در بروز سرطان پستان
 سابقه فامیلی سرطان سینه -1

سابقه ی قبلی ابتال به سرطان سینه و یا برخی موارد  -2

 طبیعی دیگر در بافت سینه

 سالگی 13ل از بروز اولین دوره ی قاعدگی قب -3

 سالگی 62یائسگی بعد از  -4

افرادی که در طول عمر باردار نشده اند و یا اولین  -6

 سالگی بوده است 32بارداری آنها بعد از 

 اضافه وزن و چاقی مخصوصا بعد از یائسگی -5

 

 مصرف الکل -7

 زندگی بی تحرک و فعالیت بدنی کم -8

 ب و سرخ کردهرمصرف مواد غذایی پرچ -9

 ش تغذیه در سرطان سینه:نق
 

 
با داشتن یک تغذیه مناسب میتوانیم از بروز ، افزایش  

شدت و عود سرطان جلوگیری کنیم . در زیر به مواد 

غذایی که در کاهش ابتال به سرطان موثر هستند اشاره 

 می کنیم:

 مصرف زیاد فیبر ، غالت و حبوبات -1

 هیمصرف سبزیجات و میوه و خوردن غذاهای گیا -2

رژیم غذایی کم چرب و پرهیز از  مصرف چربی های  -3

 حیوانی

 مصرف شیر و لبنیات کم چرب -4

 مصرف چای سبز به دلیل داشتن آنتی اکسیدان ها  -6

 نگ یا دو لیوان کم رنگ (ر) روزانه یک لیوان متوسط پر

مصرف سویا به دلیل داشتن فیتواستروژن که یک  -5

قاشق غذاخوری  2سرطان است ) هر فرد ضد  عامل

هفته ای یک الی دو بار برنج کامل یا سبوب برنج به 

 ک یا بذر کتان (برزخاطر داشتن ماده فنل مصرف دانه 

 

 

 

 

 عالئم سرطان سینه
 

 
وجود توده و یا افزایش ضخامت در سینه و یا ناحیه  -1

 ی زیر بغل

 ترشح خونی از سینه -2

 پوسته ریزی در نوک سینه -3

 ک سینه به داخل ) تغییر جدید (فرو رفتن نو -4

 قرمزی یا تورم سینه -6

فرورفتگی پوست سینه که در آن پوست ، حالتی  -5

 شبیه به پوست پرتقال پیدا می کند.

ن آن دوقوع تغییر شکل سینه که موجب متفاوت ش -7

 با سینه ی دیگر شود.

 زخم در پوست سینه بهبود پیدا نکند. – 8

در زنان بسیار شایع تر است  نکته : اگر چه این بیماری

 اما در مردان نیز روی می دهد.

 روش های تشخیص سرطان سینه :
 خود آزمایی پستان توسط فرد -1

 معاینه توسط پزشک متخصص جراحی عمومی -2

در  دماموگرافی : توسط اشعه ایکس انجام می شو -3

سال انجام شود .  2-1سالگی هر  49-42سنین 

روز بعد از اتمام  3الی  2ام آن بهترین زمان برای انج

 قاعدگی است.



 

  

 


