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 راهىمای بیمار

سرطان پستان 

 شرح بیماری 

سزطاى پستاى تِ رضذ غیزطثیؼی سلَلْا در یک یا ّز 

سلَلْای غیزطثیؼی هیتَاًٌذ . دٍ پستاى گفتِ هیطَد

. تِ تافتْای هجاٍر حولِ ٍ تطکیل تَهَر تذخین دٌّذ

سلَلْای سزطاًی قادر تِ ضیَع تِ غذد لٌفاٍی ٍ سایز 

رایجتزیي ًَع سزطاى پستاى تِ ًام . ًقاط تذى ّستٌذ

سزطاى هجاری پستاى است کِ اس هجاری سیٌِ هٌطاء 

 .هیگیزد

تا گذضت سهاى تؼذاد هزگ هیز حاغل اس سزطاى پستاى 

کاّص هییاتذ ٍ تؼذاد افزاد تیطتزی تا هَفقیت درهاى 

 .هیطًَذ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 علل ي عًامل شایع 

  پشضکاى ػلت اغلی سزطاى پستاى را کِ در اثز تقسین

اها . غیز ػادی سلَلْای پستاى رخ هیذّذ را ًویذاًٌذ

هَاردی ٍجَد دارًذ کِ خطز اتتال تِ سزطاى پستاى را 

 .افشایص هیذٌّذ

 افشایص : ػَاهل خطزسایی کِ قاتل تغییز ًیستٌذ ػثارتٌذ اس

سي ٍ تغییز در صًْای خاظ، ػادت هاّاًِ در سي تسیار 

  سالگی 12جَاى هؼوَال قثل اس 

  ػَاهل خطزسایی کِ ضوا هوکي است قادر تِ تغییز آًْا

استفادُ اس اًَاع خاغی اسَّرهَى درهاًی :تاضیذػثارتٌذاس

پس اسیائسگی،اضافِ ٍسى،فؼالیت ًاکافی تذى، ّزگش تاردار 

 30هؼوَال سي تاالی )ًطذى، تچِ دار ضذى در سي تاال 

 ، هػزف الکل(سال

  تسیاری اس سًاًی کِ ػَاهل خطزسا را دارًذ هثتال تِ سزطاى

ّوچٌیي تسیاری اس سًاًی کِ هثتال تِ . پستاى ًویطًَذ

سزطاى پستاى هیطًَذ، ّیچ یک اس ػَاهل خطزسا تجش 

 . پیز ضذى را ًذارًذ
 

 عالیم ي وشاوههای شایع 

 :سزطاى پستاى هیتَاًذ هٌجز تِ هَارد سیز ضَد

 ضایؼتزیي ػالهت ٍجَدیک تَدُ :تغییزدر حالت پستاى

 .تذٍى دردٍیا ضخاهت درپستاًی اسیزتغل است

 پَست پستاى هوکي است گَد ٍ یا :تغییزدرضکل پستاى

 .هاًٌذ پَست پزتغال ضَد

 پَستِ پَستِ ضذى پَست اطزاف ایي :تغییزدرًَک پستاى

 .ًاحیِ

  تغییز رًگ ٍ قزهش ضذى پَست پستاى 

 تزضح هایغ اسًَک پستاى 
 

 تشخیص 

  طی هؼایٌات فیشیکی هٌظن پشضک ٍجَد تَهَر ٍ غذد را

تستِ تِ سي ٍ ػَاهل خطز پشضک . تطخیع هیذّذ

، ام آر آی (تػَیزتزداری اس پستاى)هوکي است هاهَگزافی 

. ٍ تػَیز تزداری تا استفادُ اس اهَاج غَتی را تجَیش کٌذ

هاهَگزام هیتَاًذ تَدّْای تسیار کَچک کِ تا لوس 

 . هطخع ًیستٌذ را ًیش ًطاى دّذ

  تسیاری اس سًاى تا لوس سیٌْْای خَد، تِ ٍجَد تَدُ پی

اگز پشضک تَدّای را تطخیع دّذ، ًوًَْثزداری . هیثزًذ

ًتیجِ ًوًَْثزداری تِ . اس سلَلْای تَدُ را تجَیش هیکٌذ

پشضک کوک هیکٌذ تا سزطاى ٍ ًَع آى را تطخیع 

 .دّذ

  سایز آسهایطات جْت تطخیع هزحلِ پیطزٍی سزطاى

درهاى تکارگیزی ضذُ ًیش تستگی تِ ًَع ٍ . اًجام هیگیزد

 .هیشاى پیطزفت سزطاى دارد
 

 درمان 

  ِرٍش درهاًی تستگی تِ ػَاهل هتؼذدی هاًٌذ تاریخچ

خاًَادگی، هطکالت سالهت، ٍ احساس ضوا ًسثت تِ 

ضوا ٍ پشضک هؼالج . حفظ یا تزداضتي پستاًْایتاى دارد

 .تػوین هیگیزیذ چِ رٍش درهاًی را در پیص تگیزیذ

 تزداضتي قسوتی اس تافت پستاى کِ الثتِ :المپکتًمی 

ایي ػول فقط در ضزایطی غَرت هیگیزد کِ سزطاى در 

 .هزاحل اٍلیِ تاضذ ٍ چٌذاى پیطزفت ًکزدُ تاضذ

 تزداضتي کل تافت یک یا ّز دٍ پستاًْا:ماستکتًمی  
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 تِ هٌظَر تطخیع هیشاى :برداشته گرههای لىفايی 

گستزش سلَلْای سزطاًی گزّْای لٌفاٍی خارج ضذُ ٍ 

 .تِ آسهایطگاُ فزستادُ هیطَد

 در ایي رٍش درهاًی تا :پرتً درماوی داخلی ي خارجی 

استفادُ اس اهَاج رادیَیی قذرتوٌذ سلَلْای سزطاًی 

ایي ضیَُ درهاًی تِ . ّذف گزفتِ ضذُ ٍ اس تیي هیزًٍذ

تؼذ اس . دٍ ضکل داخلی ٍ خارجی قاتل اجزا هیثاضذ

الهپکتَهی ٍ هاستکتَهی تِ هٌظَر اس تیي تزدى تافتْای 

-سزطاًی کِ احتواال اس طزیق جزاحی اس تذى خارج ًطذُ

در پزتَدرهاًی . اًذ اس پزتَ درهاًی خارجی استفادُ هیطَد

-داخلی ًیش هٌثغ پزتَ در درٍى تذى تیوار جایگذاری هی

 ضَد

 در ایي رٍش یک دارٍی ضیویایی خاظ :شیمیذرماوی 

اس طزیق رگْای خًَی ٍارد تذى فزد ضذُ ٍ سلَلْای 

ضیوی درهاًی تِ خػَظ تزای . سزطاًی را اس تیي هیثزد

افزادی استفادُ هیطَد کِ سزطاى در تذى آًْا گستزش 

 .پیذا کزدُ است

 ایي رٍش درهاًی ّن قثل ٍ ّن تؼذ اس :هًرمًن درماوی 

ػول جزاحی تِ هٌظَر کاّص احتوال تاسگطت سزطاى 

 . غَرت هیگیزد

 در ایي رٍش درهاًی تا استفادُ اس :درمان هذفمىذ 

-دارٍّایی خاظ سلَلْای سزطاًی هَرد حولِ قزار هی

 . گیزًذ
 

 عًارض درمان 

  اس ػَارؼ پزتَدرهاًی خستگی، خارش ٍ قزهش ضذى

در تزخی هَارد تزخی اس اًذاهْای داخلی . پَست هیثاضذ

تذى هاًٌذ کثذ ًیش هیتَاًٌذ تِ ػلت پزتَدرهاًی آسیة 

 . تثیٌٌذ
 

 مراقبت 

  تا جایی کِ هیتَاًیذ در هَرد تیواری خَد اس هٌاتغ هَثق

اطالػات کسة کٌیذ تا تا ضٌاخت کاهلتزی ًسثت تِ 

 .هاّیت تیواری خَد قادر تِ هقاتلِ تا آى تاضیذ

 تا غحثت کزدى . تا ضخػی کِ دٍست داریذ غحثت کٌیذ

-در هَرد احساسات خَد تا دٍستاى، افزاد خاًَادُ یا گزٍُ

 .ّای حوایتی احساس تْتزی پیذا خَاّیذ کزد

  تزای اًجام کارّای خَد اس دٍستاى ٍ آضٌایاى کوک

 .تگیزیذ

 اّذاف قاتل دستزس ٍ ٍاقغ تیٌاًِ تزای خَد تؼییي کٌیذ. 

  تزای خَد ٍقت تگذاریذ، تِ خَد اّویت تذّیذ، خَب غذا

تخَریذ، آراهص خَد را حفظ کزدُ ٍ تِ اًذاسُ کافی 

 .استزاحت کٌیذ
 

 در چه شرایطی به پزشک مراجعه وماییذ؟ 

  راجغ تِ ػَاهل خطزسایی کِ ضوا راتْذیذ

تثیٌیذدرچِ تاسدُ ّای . کٌٌذتاپشضکتاى هطَرت کٌیذ¬هی

 . سهاًی تایذ تست هاهَگزافی اًجام دّیذ

 اگزدارای ساتقِ خاًَادگی اتتال تِ سزطاى پستاى ّستیذ. 

 درغَرت تزٍسػالین سزطاى پستاى 

 ُدرغَرت تزٍسدیگزػالین ًگزاى کٌٌذ 

 
 


