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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۲۷/۰۶/۲۰۲۱   یشیبهار قر هیداکتر راض

ر قاموس کبیر  « دسینهسرطان » یر ی شگیپ  یراهها معرفی و 
 افغانستان 

 
سیاسی و طبیعی، به مسائل صحی نیز توجه  اقتصادی،  قاموس کبیر افغانستان در کنار ارائهٔ بسی مطالب مهم اجتماعی،

ن ناجوریها  . ازینرو کوشش به عمل می آید تا راههای پیشگیری و معالجۀ ای کرده، امراض و عالئم آنها را معرفی می نماید
 از طریق تداوی طب مکتبی و طب یونانی به دسترس هموطنان گذاشته شود. در این سلسله به معرفی  

 .شوداخته می  دپر نه یسرطان سبیماری 
 

 

 
 

حجرات غیر طبیعی است كه در نواحی مختلف سینه ایجاد می شود. سرطان   سرطان سینه، نشو ونموی مهار نشده
سینه ممكن است در انساج مختلف سینه مانند  

وهمچنان  دهند،مجرایی که كه شیر را انتقال می
  .دراساج غیر غددی رخ دهد

 
سرطان سینه پس از سرطان جلد دومین سرطان  

ها است. هر ساله تعداد زیادی از   شایع در خانم
شوند و مبتالیان به سرطان سینه تشخیص داده می 

دهند. خطر تعدادی نیز جان خود را از دست می
ابتال به سرطان سینه با افزایش سن بیشتر می 

در حدود سه برچهارم از موارد امراض   .شود
سال ایجاد می   50سرطان سینه در خانم های باالی 

  .شود
 

 :وامل خطر شامل این موارد هستندسایر ع
 
 فامیلی سرطان سینه  سابقه *
 ی قبلی ابتال به سرطان سینه و یا برخی موارد غیر طبیعی دیگر در بافت سینهسابقه *
 :افزایش مواجهه زنان با هورمون استروجن كه در شرایط زیر رخ می دهد *
 سالگی  13بروز اولین دوره عادت ماهیانه قبل از  *
 .سالگی به بعد 45گی)خانمی که دیگر هیچ گاه عادت ماهوار نبیند( احتماالبعد از یائس *
 های هورمون با استروژجن استفاده از تداوی جایگزین *
 .سالگی بوده است 30اند و یا اولین حاملگی آنها بعد ازسن خانمهایی كه در طول زندگی حامله نشده *
   اضافه وزن و چاقی *
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 4تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 مواد مخدره نیز از عوامل ابتال به سرطان سینه استوسایر  مصرف الكل *
 زندگی بی تحرك و فعالیت جسمی كم از عوامل دیگر ابتال به سرطان سینه است *

 .دهدتر است اما در مردان نیز روی میاگرچه سرطان سینه در زنان بسیار شایع
 

 عالئم سرطان سینه 
: 

 :عالئم سرطان سینه شامل این موارد هستند
 .زیر بغل تله و یا افزایش ضخامت وبزرگ شدن غیر طبیعی سینه و یا ناحیهوجود ک *
 ترشح شفاف یا خونداراز سینه  *
 پوستک شدن نوك سینه *
 فرو رفتن نوك سینه به داخل  *
 سرخی و یا متورم شدن سینه *
 .فرو رفتگی سطح پوست سینه كه در آن پوست، حالتی شبیه به پوست مالته پیدا می كند *
  .دیگر شود وقوع تغییرات درشكل ظاهری سینه كه موجب متفاوت شدن آن با سینه *
 .زخمهایی که درسطح سینه كه بهبودی پیدا نكند ،از عالئم دیگر سرطان سینه است *

 :تشخیص سرطان سینه
  

داکترشما -تشخیص سرطان سینه
عواملی كه خطر   در باره

بروزابتال به سرطان سینه را 
 .سوال می كند افزایش می دهد

فامیلی   مخصوصاً اگر سابقه
  .باشدسرطان سینه وجود داشته 

احساس کتله یا افزایش ضخامت 
در سینه،فرو رفتگی نوك سینه و 

سرخی یا فرو رفتگی پوست سینه و بزرگ   یا ترشح از نوك سینه، متورم شدن و یا تغییر در شكل ظاهری سینه،
 .شدن غدوات لنفاوی زیر بغل

اینات کتله ای یافت شود و یا در عكسهای رادیولوژیکی )اکسری ساده قفس صدری( کدام نسج غیر  اگر در مع
باشد برای بررسی سرطان سینه احتمالی توصیه خواهد كرد.در برخی موارد قدم بعدی بررسی  طبیعی وجود داشته 

و یا اینكه  سج نرم وخالی استدهد كه کتله یك نسونوگرافی نشان می .سونوگرافی است تا قوامکتله را مشخص كند
 .یك كیست پر از مایع و غیر سرطانی است

 ... اگر درد سینه دارید
در مراحل اولیه سرطان سینه ممکن است هیچ دردی و یا عالیمی نداشته باشید. توسط مموگرافی وتستهای منظم  

ماه، سینه خود را معاینه کنید و   سینه، می توانید تغییرات سینه خود را متوجه شوید. خودتان نیز می توانید هر
 .تغییرات را بفهمید

اگر شما هر نشانه غیرطبیعی را در سینه خود مشاهده کردید، به داکتر مراجعه کنید. تشخیص و تداوی به موقع  
 .سرطان سینه، چانس زندگی شخص را بیشتر می کند

 
 جلوگیری ازمبتال شدن به سرطان سینه

از این سرطان وجود ندارد. اما شما می توانید سینه خودتان را معاینه کنید و شیوه  هیچ راه مطمئنی برای جلوگیری 
 .جلوگیری از سرطان سینه را بیاموزید

پایان  )  عوامل خطری که شما نمی توانید آنها را کنترل کنید، عبارتند از: جنس، ژن، نژاد، سن، وضعیت یائسگی

 یلیو تاریخچه سالمتی فام ، ادویه ها ، سن شروع سیکل ماهوار (گی در یک زنهای قاعد همیشگی دوره 
. 
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 کنترل سرطان سینه
حمل قبل از سن سی سالگی و شیردهی، تعداد دفعات سیکل ماهوار را کم می کند که یکی   بحاملگی و شیردهی : -

فیصد سرطان های سینه را   80از دالیل کاهش خطر ابتال به سرطان سینه می باشد. هورمون استروجن، ایجاد 
 .ن این هورمون می شودتحریک می کند. حمل و شیردهی باعث کاهش میزا

  سبب بروز مشکالت قلبی و سرطان سینه می شود، در حالی که هورمون تداوی با هورمون ها استفاده ازهورمون -
 .ها برای سالمت استخوان ها خوب است و جلوسرطان روده بزرگ را می گیرد

 .بروز سرطان سینه گردد الکل: نوشیدن الکل ممکن است میزان هورمون های زنانه را تغییر دهد و باعث -
سگرت: دارای مواد شیمیایی می باشد که باعث بروز سرطان می شود. این مواد شیمیایی جذب بدن شده و بر  -

 .سالمت کنونی و آینده شما اثر می گذارد
ای  انواع کرم و گلپی ها دارای ترکیبات سلفر هستند که با سرطان مبارزه میکنند. دانه سویا دار رژیم غذایی: -

ایزوفالون جنیستین می باشد که با سرطان سینه مبارزه میکنند. پیاز و سیر، ادویه ها، توت ها و میوها، دانه ها و 
 .غالت، ماهی ها، چای و قهوه بدون کافئین و آبمیوه نیز موادغذایی ضد سرطان می باشند

 .ان سینه محافظت نماییدساعت در هفته، پیاده روی کنید تا خود را در مقابل سرط 3_ 5ورزش: تا  -
 .وزن: وزن خود را با ورزش و تغییر عادات غذایی متعادل کنید تا از سرطان در امان بمانید -
 

 معاینه سینه توسط خود شخص
این معاینه باید هر ماه توسط خود شخص انجام شود. همراه با این معاینه، باید مموگرافی ساالنه و سایر تستها نیز 

 .تان ببینیدن معاینه، تغییرات یک ماه گذشته را می توانید در سینهانجام شود. با ای
 15در این معاینه، بافت سینه را از قسمت زیر نوک سینه و اطراف سینه به سمت زیر بغل معاینه می کنید. هر ماه 

 .دقیقه برای معاینه سینه خود وقت بگذارید
 

 زمان مناسب برای معاینه سینه توسط خود شخص 
روز بعد از اتمام سیکل عادت ماهوار، این معاینه را انجام دهید. در این هنگام، میزان   3الی   2وقت  بهترین -

 .هورمون ها ثابت و سینه کمتر حساس می باشد
 .اگر شما در دوران ایام سیکلتان هستید: روز مشخصی را در هر ماه به این معاینه اختصاص دهید -

 روش های معاینه سینه توسط خو دشخص
 دست ها بر مفصل ران -1

 .ایستاده شوید و دستهای خود را بر مفصل ران بگذارید و ظاهر هر دو سینه خود را بررسی کنید
 .اندازه، شکل و فاصله بین سینه ها را برسی کنید
 .آیا تغییرات در رنگ جلد و یا نسج سینه می بینید

 .به نوک سینه و اطراف آن نگاه کنید و ببینید که سالم به نظر می رسند یا نه
 دست ها پشت سر  - 2

در حالی که در مقابل یک آیینه ایستاده اید، دست ها را باال ببرید و پشت سرتان قرار دهید و نگاه کنید که آیا سینه 
 .نیدها به سمت باال حرکت می کنند و هر گونه تغییری را یادداشت ک

 .به نوک سینه و هاله اطراف آن نگاه کنید و ببینید چقری، برآمدگی و یا فرورفتگی در این نواحی بوجود نیامده باشد
 .به زیر بغل خود نگاه کنید و ببینید در آن ناحیه که غددلنفاوی دارد، ورمی وجود نداشته باشد

 ایستاده و مالش  حالت -3
 .فاده از انگشتان دست راست بر روی سینه چپ فشار کمی وارد کنیددست چپ خود را باال ببرید و با است

 .انگشتان خود را از باال تا پایین سینه و همینطور از سمت داخلی سینه به سمت زیر بغل حرکت دهید
 .ای شکل استفاده کنیدمی توانید از حرکت دایره

 .در شکل، رنگ و یا اندازه سینه را یادداشت کنید هر نوع تغییرات
 .سپس روی سینه راست نیز همین معاینه را انجام دهید

بهتر است این معاینه را در زیر شاور آب انجام دهید، زیرا جلد تر ومرطوب است و دارای کمترین مقاومت در 
  .برابر اصطکاک انگشتان می باشد
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 بررسی نوک سینه - 4
 .هر دو دست خود را پایین بیاورید

امی نوک سینه چپ را فشار دهید و نوک سینه را به طرف پیشروی بکشید. ببینید که با انگشتان دست راست، به آر
 آیا نوک سینه به جای اول خود برمی گردد یا نه؟ و آیا کدام مایعی از نوک سینه ترشح می شود؟

 .سینه راست را نیز به همین طریق معاینه کنید
 : حالت خوابیده -5

 .زیر سر و شانه های خود قرار دهید بر روی تخت دراز بکشید و بالشت را
 .دست چپ خود را پشت سرتان قرار دهید

 با دست راست، سینه و زیر بغل را مالش دهید )همانطور که در معاینه ایستاده و مالش توضیح داده شد( 
 .هر گونه تغییر در نسج , رنگ و اندازه را یادداشت کنید

 .سپس سینه دیگر را نیز معاینه کنید
 

 :اتوصیه ه
 .روز معینی را در هر ماه برای این معاینه انتخاب کنید و هیچ گاه آن روز را فراموش نکنید -
 .با آرامش و تنفس معمولی این معاینه را انجام دهید -
 .هر نوع تغییراتی که مشاهده میکنید به داکتر خود بگویید -
 .تستها و مموگرافی ساالنه را هم فراموش نکنید -
 .از پوشیدن لباسهای تنگ اجتناب کنید-
 

 مموگرافی، در چه سنی باید اجرا شود؟
سینه قرار بگیرند و اگر در عضوی از فامیل   معاینه سالگی تحت  25ها از  توصیه متخصصین این است که خانم 

 .معاینات را زودتر آغاز کنندهای زنانه وجود داشت، این موردی از سرطان  
سال یک  4تا  2توان هر سالگی می   50تا  40سال در حد یک بار کافی است و پس از   40تا   35ماموگرافی در 

 .بار این تست را انجام داد
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