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تبدیل هب سلول اهی ,   سرطان نوعی  بیماری است    هک   رد   آن سلول اهی طبیعی   رد ارث   تغییرات   ژنتیکی ,  هب   زبان ساده 
مثل   قرار گرفتن   ,  رد  ارث عوامل محیطی ایجاد می شوند غالباً   گاهی  این  تغییرات   ژنتیکی    ارثی اند   ولی   .  غیر طبیعی می شوند 

 رپتو اه   و   یا   انواع خاصی   از  وریوس اه   و  باکتری اه,   رد  معرض   مواد شیمیایی سرطان زا 

نیم   شیب• سبک    (    life-style)از    هشتاد    ردصد  سرطان   اهی بدخیم    ربگرفته   از       جالب است    هک   بدا
 .هک  این   هب معنای  اجتناب   پذریی بشریت از   این    بیماری است. زندگی   می باشد 

.   ء  بدن   هب   ساری   نقاط  است قدرت  گسترش  آن از یک  نقطه,   عاملی   هک سرطان  را  بسیار  کشنده  می کند  •
کان  باقی بمانند  ات (  شاید بجز  ربخی   از  سرطان اهی   مغزی)تمام سرطان اه تقریًبا  ,  اگر تومور اه  رد یک م

 .حدودی  اقبل  ردمان هستند 
 



Cancer cell 



سرطان پوست، معده، مثانه، پروستات، روده بزرگ، سیستم خونساز، 
 مری، ریه، غدد لنفاوی و مغز و سیستم اعصاب

 سومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه

شایعترین سرطان ها در ایران به تفکیک جنس در مردان به 
:ترتیب شامل  

 

 دومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته

شایعترین سرطان ها در ایران به تفکیک جنس در زنان به ترتیب 
:شامل  

 همه گیر شناسی
 

 

سرطان سینه، پوست، روده بزرگ، معده، مری، سیستم خونساز، 
 تیروئید، تخمدان، مثانه و غددلنفاوی



 
 

پنج 
گروه 
 عمده 

سرطانها 
از نظر 
بافت 
 شناسی 

 

 .گیرد می منشاء بند هم بافت از که است سرطانی :سارکوم -2

  .گیرد می منشاء ایمنی سیستم سلولهای از که سرطانی :لنفوم -3
 (چگینی هو غیر  لنفوم و هوچگین لنفوم شامل)

 .گیرد می منشاء خونی سلولهای از که سرطانی :لوسمی -4

  منشاء استخوان مغز پالسمای سلولهای از که سرطانی  :میلوم -5
  . گیرد می

 ( پوست )سرطانی است که از سلولهای پوشاننده بدن : کارسینوم -1
 ( ریه ها، معده و روده)و ارگانهای داخلی ( پستان و پروستات)غدد 

 .منشاء می گیرد



خونریزی و ترشح غیر عادی از پستان ، فرورفتگی نوک پستان، فرورفتگی پوست پستان ، وجود توده ای در پستان -5  

وزن بدن در طی شش ماه% 10کاهش وزن غیر قابل توجیه بیش از  -1  

در اجابت مزاج در افراد مسن و یا وجود خون مخفی در مدفوع( بیش از سه هفته)تغییر طوالنی مدت  -3  

یائسگی از بعد و سالگی 40 از بعد خصوص به زنان در واژن از (ماهیانه خونریزی از غیر به)طبیعی غیر ترشح و خونریزی -4  

.تب بدون علت طول کشیده که در بررسی های معمول وجود عفونت یا دالیل دیگر را نشان نداده باشد -2  

به عنوان نشانه ای از لنفوم( هفته 2به مدت بیش از ) وجود غده های زیرجلدی بدون درد و در حال بزرگ شدن  -6  

یا محل هایی که عفونت های . خصوصا نواحی که در معرض نور آفتاب قرار دارد( در طی سه ماه) زخمی که بهبود نیابد  -7  
.طوالنی مدت و سوختگی قدیمی دارد  

در خال های پوستی... هرگونه تغییر در اندازه، شکل، رنگ و  -8  

سرفه های طوالنی مدت با یا بدون خلط خونی همراه با کاهش وزن -9  

سیری زودرس و کاهش اشتها به همراه کاهش وزن   -10  

ر دهنده سرطان  :عالئم هشدا
 
 

خشونت صدا -11  

هرگونه خونریزی غیر عادی از طریق بینی، لثه، استفراغ خون، خلط خونی و یا دفع خون از طریق مدفوع -12  



 
 
کلید اصلی موفقیت در درمان 

 .سرطان تشخیص به موقع است

 
 

بدنتان از منظم و کامل معاینه و آگاهی  
 (سرطان موقع به تشخیص و پیشگیری)
 

 

 دهنده هشدار عالیم از آگاهی   
 

 

 



کات مهم رد پیشگیری از  ن
 1 سرطان

خودداری از مصرف دخانیات و الکل -1  
   

برنامه غذائی مناسب -2  
3 

متناسب نگهداشتن وزن  -3  
 

ورزش منظم  -4  

اجتناب  از عوامل شغلی خطر زا -5  

جلوگیری از مواجهه طوالنی با نور خورشید  -6  

رعایت بهداشت جنسی و پیشگیری از بیماریهای مقاربتی -7  



 
 

 ذکر سرطانها برای ذیل در که عالئمی
 نیستند، سرطان نشانگر لزوماً میگردند

 اطمینان با می تواند پزشک فقط
 .دهد تشخیص

 
 

 

 

 



  

 درمان ولی است سرطان اشکال شایعترین از یکی
 که افرادی در سرطان این .است ساده نسبتاً آن

   .می کند بروز بیشتر است روشن آنها پوست
 در ویژه به پوست عادی غیر ناراحتی هرگونه

 .دارند قرار آفتاب معرض در مرتباً که پوستهایی

خونریزی، خارش، درد یا هر تغییری در ظاهر : عالئم
 برآمدگی ها، خال یا زخم های پوست





 
 

                                                              

 کشنده تر همه از ریه سرطان سرطانها تمامی میان در 
 .می شود دیده سیگاریها میان در موارد بیشتر .است

  
 عفونتهای سینه، درد خلط، در خون وجود دائم، سرفه :عالئم  

   مکرر

 



 :بیشتر زنانی را مبتال می کند که     
 سال سن دارند ۵۰بیش از  . 
 دوره عادت ماهانه آنها در سنین پایین آغاز شده و یا

 .  در سنین باالتری یائسه شدند
هیچگاه بچه دارنشده اند. 
  سالگی به دنیا  ۳۰اولین فرزند خود را پس از

 .آورده اند
در خانواده آنها سابقه سرطان پستان وجود دارد. 

وجود توده در پستان، تغییر ظاهر یا بافت پستان، ضخیم  :عالئم
 شدن بافت، ترشح مایعات روشن یا خونی از نوک پستان



 
    
 

   .باشد می مردان مثانه زیر در غده ای پروستات      
 است سرطان هایی شایع ترین از یکی پروستات سرطان

   .می کند مبتال را مردان که
 
 
 
 
 

 



 :هشداردهنده عالئم 
 شب در خصوص به کردن ادرار به نیاز مکرر احساس   
کردن ادرار هنگام در سوزش یا درد احساس 

ادرار یا ادرار کردن متوقف  و شروع هنگام در اشکال 
  ضعیف

منی یا ادرار در خون 

ران ها یا لگن کمر، در سفتی یا درد 

جنسى ناتوانى   



مى دیده سالمند افراد در اغلب پروستات سرطان :باال سن 
  .شوند مى   مبتال آن به ندرت به سال ۵۰ زیر افراد و شود

 سرطان به ابتال خطر معرض در بیشتر سال ۶۰ باالى مردان
 .هستند پروستات

ابتال در مهمى عامل پروستات سرطان ارثى سابقه :وراثت 
   .است سرطان این به
سرطان خطر پرچربی غذایی رژیم :زیاد چربی مصرف 

 غذایی رژیم مقابل در) می دهد افزایش را پروستات
   .(می کند کم را خطر سبزی و میوه از مملو و کم چربی

 



 
 .ساده ترین روش بیماریابی برای سرطان پروستات است معاینه مقعدغده پروستات از طریق معاینه       

   .است (Prostate Specific Antigen , PSA) پروستات اختصاصى آنتی ژن        

 برخى در .نیست پروستات سرطان به ابتال نمایانگر فرد خون آزمایش در PSA باالی سطح تنها البته

 خون در PSA میزان افزایش سبب مى تواند پروستات غده خوش خیم بزرگى یا و عفونت موارد از

 پروستات سرطان به مبتالیان زندگى به بیشتر سال ۵ کم دست بیمارى، موقع به تشخیص  .شود

 معاینه مورد سالیانه سال ۴۰ باالى سنین در مردان که می شود توصیه .کند مى اضافه

 پروستات مخصوص ژن آنتى آزمایش سال هر سال، ۵۰ باالى سنین در و گیرند قرار پروستات غده

   .دهند انجام را

 مردان برای ساالنه طور به مقعد انگشتی معاینه و  PSA آزمایش بهداشت جهانی سازمان نظر طبق)

 می باال سرطان به ابتال خطر ریسک که مواردی در .شود می توصیه عادی شرایط در سال ۵۰ باالی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .(شود می  انجام پایینتری سنین در آزمایشها این باشد
 



 

 مصرف که  است  شده دیده اخیر تحقیقات اساس بر    
 ،((D-E ویتامین سلنیوم، مانند غذایی مواد از بعضی
 گوجه در موجود ماده) لیکوپن سبز، چای سویا،

 تومور این رشد کاهش حتی و پیشگیری در ( فرنگی
                                                                  .است بوده موثر

 



 
 

برنامه غذایی دارای چربی حیوانی زیاد و سلولز کم یکی   
 .  از عوامل ایجاد آن است

 

  :هشداردهنده عالئم     
 بواسیر از ناشی خونریزی اینکه بر مشروط مقعد از خونریزی
 مدفوع، در مخفی خون وجود مزاج، اجابت تغییر نباشد، 

 شکمی درد

 



 

.در مردان شایعتر  است                 
  

                                      :عالئم هشداردهنده        
                             

 وزن، کاهش شکم، درد اشتهایی، بی هاضمه، سوء 

 استفراغ و مدفوع در مخفی خون وجود استفراغ،

 گوارشی آشکار خونریزی و
 
 
 
 



 
  
         

 .کند می مبتال را یائسه زنان بیشتر                
      

 وزن کاهش و شکمی درد شکم، تورم :تخمدان سرطان هشداردهنده عالئم          

 هنوز که بانوانی در شدید ماهانه عادتهای :رحم سرطان هشداردهنده عالئم        

 ماهانه، عادت های دوره ای بین خونریزی واژن، ترشح می شوند، قاعده

 یائسگی از پس زنان  در  خونریزی

  



در بانوانی که ازدواج در سنین پایین داشته و خانمهایی که سیگاری       
. سرطان سرویکس همیشه ایجاد عالئم نمی نماید. هستند، شایع تر است  

 
  :عالئم هشداردهنده    

 ترشحات جنسی مقاربت از پس خصوص به واژینال طبیعی غیر خونریزی

 مقاربت هنگام به درد و   لگن درد واژن، از بو بد و شدید آلود خون و آبکی
 
 
 
 



 
 غیر افراد تا می کند مبتال را سیگاری افراد بیشتر

 سیگاری
    
 :هشداردهنده عالئم  

 سوزش یا درد احساس ادرار، تکرر ادرار، در خون وجود
 کردن ادرار در دشواری ادرار، هنگام به

 

 



 
 

 

روشهای معاینه شخصی را . کنید که بدن شما در مواقع مختلف چگونه به نظر می آید و چه احساسی داریددقت 
 .یاد بگیرید و به طور منظم اجرا کنید

  

 
 

 را خود پستانهای .می شوند احساس و آمده نظر به چگونه طبیعی حالت در شما پستانهای که کنید دقت     
 عادت دوره طی در طبیعی پستانهای .کنید وارسی ترشح و سفتی یا توده وجود ظاهر، شکل تغییرات نظر از

 .کنید معاینه خاصی زمان در ماه هر را آنها بنابراین  .آیند نظر به متفاوت است ممکن ماهانه
  

با نهادن انگشت سبابه و . دقت کنید که بیضه های تان در حالت طبیعی چه سان دیده و احساس می شوند           
بیضه ها را به آرامی بغلتانید تا .وسط در زیر بیضه و شست در روی آن به جست و جوی تغییرات بپردازید

 .      ببینید توده ی کوچکی حس می کنید یا نه
         

 
   گرفتگی ها ماه خال ها، اندازه شکل، رنگ، تغییرات نظر از منظم طور به را پوست سطوح تمامی         

 .بگیرید کمک کسی از یا کرده استفاده آینه یک از .کنید وارسی جدید گرفتگی های ماه و خال ها وجود یا
 



 
  

 سال ۵۰ باالی زنان می شود توصیه .دهد نشان اولیه مرحله در را پستان سرطان

 و مدیریت مرکز ،CDCنظر طبق) .شوند ماموگرافی یکبار سال سه هر

 در و شود انجام ماموگرافی یکبار سال دو هر  ۵۰-7۵ سن از بیماریها کنترل

 .(شود انجام پزشک صالحدید مطابق سال ۴9 تا۴۰ سن

  پاپ سلولهای بررسی با عالیمی هرگونه بروز از قبل حتی را سرطان می تواند 

  . دهند اسمیرانجام
 



 
بخشی از معموالً این معاینه . سرطان تخمدان و جدار رحم را نشان دهدمی تواند 

 .یک معاینه عادی بیماریهای زنان است

 
دکتر دیواره های راست روده را با انگشت خود لمس می کند و بدین ترتیب سرطان 

 . روده و غده پروستات را وارسی می کند

  
 .سرطان زودتر تشخیص داده شود شانس بهبودی بیشتر خواهد بودهرچه       

 



مراقب باشید  وزنتان تا کجا 
 !قصد باال رفتن دارد 

 
میوه ها و سبزیجات تازه،    

 رمز سالمتی

 غذاهای ساده، 
!اکسیر سالمتی   

 چربی کمتر، 
!ندگي بهترز  

 

 اجتناب از مخاطرات
 زیست محیطي

 
 سیگارتان را 
!خاموش كنید  

 

 ورزش

 

 !مثبت نگر باشید

 
 اقدام های 
 محافظتي



 
 

. درصد مرگهای ناشی از سرطان است ۳۰سیگار کشیدن موجب بروز 
 (. خطر بیماری قلبی، بیماریهای تنفسی و غیره نیز بسیار افزایش می یابد)
که چرا سیگار می کشید و چرا ترک آن درک کنید برای ترک این عادت  

 .مهم است
 .کنید برنامه ریزیبرای ترک آن  
.  از طریق تعیین یک تاریخ و انتخاب یک روش این کار را انجام دهید 
 (.ناگهانی یا تدریجی قطع کنید)
 .ترک کنیدتصمیم بگیرید  

از شر زیرسیگاری و اشیای زایدی که . در انجام تصمیم خود پیگیر باشید
در صورت لزوم از . یادآور سیگار کشیدن هستند خالص شوید

 .جایگزین هایی نظیر آدامس یا چسب های نیکوتین استفاده کنید



    

اگر ترک نمی کنید، آسیب ناشی از سیگار را محدود کنید یا  فقط نصف  

.هر سیگار را بکشید  

.از فرو بردن دود سیگار خودداری کنید   

.هرگاه که می توانید روشن کردن سیگار را به تعویق بیاندازید   

.بعد از هر بار پک زدن، سیگار را در دستتان نگه دارید   

فرو بردن دود )حتی اگر سیگار نمی کشید، سیگار کشیدن غیر مستقیم  

.می تواند خطر ابتال به سرطان را افزایش دهد( سیگار دیگران  

 



 .  طور منظم ورزش کنیدبه      

با خوردن غذاهای مناسب خطر ابتال به بعضی سرطانها می توانید     
 .را به مقدار زیادی کاهش دهید

 .سبزیجات و میوه فراوان مصرف کنید 
 .سبزیجاتی نظیر هویج، کلم و گل کلم از این نظر خوب هستند 

سبزیجات، نان سبوس دار و : سرشار از سلولز عبارتند ازغذاهای 
 حبوبات 

مصرف کره، روغن حیوانی و غذاهای . مصرف چربی را کم کنید 
 .  را محدود کنید( کالباس-سوسیس)شده سرخ شده و فرآوری 

 .  از گوشتی که چربی آن را گرفتید استفاده کنید    

 



 
را ( ماهی دودی) مصرف غذاهای نمک سود و دودی از قبیل  

 .محدود کنید
 .از خوردن مشروبات الکلی خودداری کنید     
 .از چاقی پیشگیری کنید 
 .از مصرف شیرینی و غذاهای بین وعده بپرهیزید 
سال سن دارید یا دچار بیماری خاصی هستید،  ۴۰اگر بیش از )     

 (.قبل از شروع برنامه ورزشی با پزشک تان مشورت کنید



 
        

 .از نور خورشید پرهیز کنید
مواد خود با خطرهای موجود در محیط کار و میزان تماس از     

 .سرطانزا آگاه باشید
وسایل ایمنی شخصی نظیر ماسک اکسیژن و لباس محافظ از 

 .استفاده کنید تا تماس با مواد سرطانزا را محدود کنید
برنامه های بهداشتی شرکت کنید که به حفاظت در برابر در     

خطر مواد شیمیایی در محیط کار کمک کرده و آن را مورد 
 .بحث قرار می دهند

 .از استنشاق غبارها و بخارات شیمیایی پرهیز کنید    
تا حد امکان خودداری  Xاز برخورد غیر ضروری با اشعه  

 .نمایید



 .گویند سرویکس سرطان را رحم تحتانی انتهای در سرطانی رشد     

 .است سالگی۴۵-۶۵ بین سرطان این شیوع سن      

 سرطان این . شوند می مبتال آن به خانمها که است سرطانها شایعترین از یکی سرویکس سرطان

  سرطان. نمود جلوگیری آن از عادی غربالگری با توان می که است سرطانی انواع از یکی

 سلولهای شدن، سرطانی از قبل مرحله در  .نمایند می رشد کندی به معموالً سرویکس

 یابند می تغییر بودن طبیعی غیر شدید شکل به طبیعی غیر خفیف شکل از تدریج به سرویکس

 تواند می سرویکس اسمیر آزمایش توسط تغییرات این . گویند دیسپالزی حالت این به که

 . دهد می فرد به شدن سرطانی از قبل را درمان امکان و گردد مشخص
 



 :علل بیماری
 

 
 پاییندر سنین مقاربت   -مقاربت بدون استفاده از کاندوم   - HPVویروس  -
 بدنایمنی کاهش  -سیگار  -

   
 :بیماریعالئم    

به هر حال در بعضی خانمها ممکن است . نمایدسرطان سرویکس همیشه ایجاد عالئم نمی 
 .  باشدبه خصوص پس از مقاربت جنسی وجود داشته ، واژینالخونریزی غیر طبیعی 

 : عالئم بعدی عبارتند از

 به هنگام مقاربت درد - لگن درد   -واژنترشحات آبکی و خون آلود شدید و بد بو از 

سرطان سرویکس ممکن است به رحم منتشر شده و سپس غدد لنفاوی درمان، در صورت عدم 
سرانجام سرطان ممکن است به بخشهای دیگر بدن نظیر کبد و ریه . سازندلگن را مبتال 

 . دست اندازی نماید



 سرطان غربالگری جهت روش مهمترین اسمیر پاپ غربالگری آزمایش انجام      
  .باشد می سرویکس

 اغلب شود، درمان سریعاً و شده داده تشخیص سرویکس سرطان صورتیکه در
 پشت قسمت به بیماری اگر حال هر به .یابند می بهبود کامل بطور خانمها تمامی

 .باشد می پنجم دو میر و مرگ باشد، یافته گسترش سرویکس
 مقدار به سرویکس طبیعی غیر سلولهای رس زود درمان و روتین اسمیر آزمایش
 . است داده کاهش دنیا در را سرویکس سرطان افزایش ای مالحظه قابل

 این به ابتال خطر نمود سعی بایستی عادی، بطور اسمیر آزمایشات انجام بر عالوه    
  مثل بارداری ضد روشهای از استفاده و سیگار نکشیدن بوسیله را سرطان
 . داد کاهش  کاندوم

 



 

 . گویند رحم سرطان نماید، می رشد رحم داخلی الیه در که سرطانی تومور به

 . است شایع سالگی ۵۵ -۶۵ بین :سن

 . خطرند عوامل از فرزند نداشتن و چاقی :زندگی نحوۀ

 .آید نمی شمار به توجهی قابل عامل :ژنتیک

 
 
 

 

 :بیماری علل
 
 

 دنیا به فرزند هرگز که افرادی  - رس دیر یائسگی - استروژن هورمون افزایش -
 ایمنی نقص سابقه با افراد- چاقی و وزن اضافه  - اند نیاورده

 



 :عالئم بیماری      

 کهعالئم سرطان رحم متفاوت و متنوع است و بستگی به این دارد  

 باشد؟آیا سرطان قبل یا بعد از یائسگی ایجاد شده   

  یا است طبیعی حد از شدیدتر پریود یائسگی، از قبل خانمها در: از عبارتند عالئم این

 . شود می ایجاد خونریزی مقاربت از پس یا و دارد وجود پریود دو بین خونریزی

 خونریزی تا بینی لکه از است ممکن که واژینال خونریزی یائسگی، از بعد خانمها در

 .شود می دیده باشد، متغیر شدید

 سایر و تخمدانها و رحم های لوله به است ممکن رحم سرطان درمان، عدم صورت در 

 .یابد گسترش و شده منشر کبد گاهی و ها ریه  مانند اعضاء

 



 
 

   .شوند می مبتال آن به ها خانم که است سرطانی شایعترین پستان، سرطان
 ولی شود می دیده سال ۵۰ باالی سنین در بیشتر بیماری این غربی کشورهای در

 آگاهی عدم علت به موارد از بسیاری در و هستند تر جوان بیماران ما کشور در
 .کنند می مراجعه تری پیشرفته مراحل در بیماری عالئم از

  موفقیت و تر آسان آن درمان شود، داده تشخیص زودتر پستان سرطان چقدر هر
 حقایقی خود، سالمت حفظ جهت بانوان است الزم دلیل همین به .است آمیزتر

 پستان سرطان کننده ایجاد اصلی علت هنوز .بدانند بیماری این مورد در را
  بیماری این به ابتال خطر معرض در زنان همه واقع در و است نشده شناخته
 .هستند



 

 
  دخترفامیلی ابتال به سرطان پستان، بخصوص در مادر، خواهر یا سابقه 
  سرطان پستان در خود فردسابقه 
  سال ۳۵سن اولین زایمان بیشتر از 
نازایی 
 بلوغ زودرس 
 یائسگی دیررس 
چاقی پس از یائسگی 
 مصرف زیاد چربی حیوانی در رژیم غذایی 
 سابقه تابش اشعه زیاد به قفسه سینه 
 برخی از بیماریهای خوش خیم پستان 

 
 به وی قطعی ابتالی معنای به فرد هر در شرایط این تمام یا یک وجود که کرد تاکید باید البته

 دیگر عبارت به .دهند می افزایش را ابتال احتمال صرفاً عوامل این و نیست بیماری این
 خود پستان سالمت به سایرین از بیشتر باید دارند را شرایط این از هریک که افرادی

 .کنند توجه
 در زنان همه لذا ندارند را فوق عوامل از یک هیچ پستان سرطان بیماران از بسیاری همچنین

   .هستند ابتال خطر معرض
  

 



 :عالئم بیماری
 و منفرد سفت، توده یک وجود پستان، سرطان عالمت شایعترین :پستان تومور یا توده -1

 .است پستان در درد بدون
 باشند آبکی یا ای خونابه خونی، اگر بویژه پستان نوک ترشحات :پستان نوک از ترشح -2

 سرطان وجود نظر از بررسی به احتیاج باشد، فشار بدون و خودبخود آنها خروج و
 .دارند

 زخم یا رنگ تغییر برآمدگی، فرورفتگی، شامل تغییر گونه هر :پستان پوست تغییرات -۳
 .گیرد قرار توجه مورد باید

 خارش، با همراه شدن پوسته پوسته قرمزی، فرورفتگی، به توجه :پستان نوک تغییرات -۴
 .است مهم پستان نوک در تغییری هر یا انحراف

 باید باشد، شده ایجاد اخیراً که پستانها اندازه شدن قرینه غیر :پستان در اندازه تغییر -۵
 .شود بررسی

 زیربغل لنفاوی غدد بزرگی -۶
 به و زودرس تشخیص با ولی کرد جلوگیری پستان سرطان ایجاد از توان نمی آنکه وجود با

 .دارد وجود بیماری این آمیز موفقیت درمان برای بیشتری شانس آن، موقع
 



 

 

  

 
 

 خودآزمایی پستان    

 پستان توسط پزشکمعاینه 

 ماموگرافی 

 



  Exam Selfخودآزمایی    



 كردننگاه: 

 :نگاه کردن در مقابل آینه طی مراحل زیر صورت می گیرد
 

دستها را در دو طرف بدن به حالت آویزان قرار دهید و پستانها را از نظر تغییرات  -الف   
 .غیر طبیعی بررسی کنید

 
دستها را در دوطرف سر بصورت صاف باال ببرید و به پستانها خصوصاً از نظر فرو  -ب  

 .رفتگی پوست و توکشیدگی نوک پستان ها و سایر عالئم غیرطبیعی نگاه کنید
 
دستها را به روی کمر فشار داده و شانه ها را به عقب بکشید و در این حالت  -ج  

 .پستانهای خود رامانند حالتهای قبل بدقت بررسی کنید
 

خم شوید و دستها را به صورت آویزان در دو طرف تنه قرار دهید و در آیینه ، بدقت  -د   
 .به ظاهر پستانها نگاه کنید

حالت، پستانها را هم از روبه رو و هم از کنار نگاه کنید و آنها را از نظر  ۵در هر یک از این 
 .عالئم سرطان پستان که قبالً گفته شد، بررسی کنید

 



كردن لمس: 
 

 یک چپ، پستان معاینه برای .بکشید دراز پشت به ابتدا پستان لمس برای

 قرار سرتان زیر در نیز را چپ دست و بگذارید چپ شانه زیر در کوچک بالش

 مورد در .بگیرد قرار سینه قفسه وسط در کامالً چپ پستان بطوریکه دهید،

 .کنید عمل عکس بر راست، پستان

 بافت هیچگاه .کنید استفاده (انگشت آخر بند) انگشتان نرمه از معاینه برای     

 است ممکن زیرا .ندهید فشار انگشتان سایر و شست انگشت بین را پستان

 .اید کرده لمس را توده یک که کنید احساس اشتباهاً
 



        پستان پایین تا (ترقوه استخوان حدود) پستان باالیی انتهای از     
 معاینه باید بغل زیر تمام تا سینه جناغ از و (ها دنده پایینی لبه)

   .شود
 در پستان نوک طرف به پستان اطراف از توانید می کار این برای     

 انجام را لمس ساعت، های عقربه با جهت هم فرضی های دایره
 .دهید

 از قسمتی بافت شدن سفت یا و پستان در توده لمس درصورت      
 .کنید مراجعه پزشک به پستان

 در .دهید انجام را طرف همان بغل زیر لمس پستان، هر لمس از پس      
 دوشیدن حالت مانند مختلف جهات در را پستانها معاینه، انتهای

 .کنید توجه پستان نوک ترشحات به و دهید مختصری فشار
 .داد انجام کردن حمام هنگام دوش زیر در می توان را پستانها لمس      

 ممکن هستند، لغزنده و خیس انگشتان و پستان که حالت این در
 .شوند لمس بهتر ها توده است

 



پزشك توسط پستان معاينه: 

 

 .شود می توصیه بعد به سالگی 2۰ سن از پستان معاینه

 باشید داشته توجه .شود انجام ماه ۶-12 فواصل در باید معاینه این

 را ضایعه یک نوع و ماهیت تواند می که است پزشک تنها که

 .دهد تشخیص

 



 ماموگرافي 
 

 که صورتی در .است ایکس اشعه بوسیله پستان از عکس برداری ماموگرافی،

 اولین زودرس تشخیص جهت باشد، نداشته پستان در مشکلی خانمی

 کشورهای در چند هر .شود می انجام سالگی ۳۵-۳9 سنین در ماموگرافی

 1-2 هر سالگی ۴۰-۴9 در  موجود، امکانات و بیماری شیوع به توجه با غربی

 سال هر است بهتر پزشک نظر به بسته و سالگی ۶۵ سن تا آن از پس و سال

  .شود انجام ماموگرافی
 



  دخانیاتاستعمال عدم 

  مصرف مشروبات الکلیعدم 

  رژیم غذایی مناسبرعایت 

  داشتن وزن در حد طبیعینگه 

  فعالیتهای ورزشی منظمانجام 

  مواجهه با عوامل شغلی خطرزامحدودیت 

  (بعد از ظهر 4صبح تا  10در ساعات بین بخصوص )آفتاب از مواجهه طوالنی با نور جلوگیری 

  موارد ژنتیکی و انواع سرطان های خانوادگیپیگیری 

  بهداشت جنسی و پیشگیری از بیماری های مقاربتیرعایت 

 






