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به نام آن که جان را، نور دین داد / خرد را در خدا داین، یقنی داد

به نام آن که تن را، نور جان داد  / خرد را سوی دانایی، عنان داد

ــان صــوریت؛ ابتــکار »شــارلوت هایــی«  شــاید امــروزه دیگــر، کــی داســتان روب
را، بــه یــاد نیــاورد، هــان روبــان صــوریت رنــی کــه بــه همــت آن زن، پــس از 
تــام جهــان شــد. ســخیت های بســیار، ســمبل بیــاری ســرطان پســتان در 

گایه بخــی و ارج هنــادن  هــان زین کــه باعــث شــد، هرســاله بــه نشــانه ی آ
کتــر  بــه مــدت یکــاه در  ابتــدای مــاه ا ایــن زمینــه، از  بــه اقدامــات جهــاین در 
آیــد و همــه بــا هــر  سرتاســر جهــان، ایــن روبــان همچــون پرچمــی بــه اهــزاز در 
ــاش  ــوان ت ــه بان ــاری ب ــن بی ــاره ی ای گایه رســاین درب ــرای آ ــد، ب ــه دارن ــواین ک ت

کننــد.

قصه روبان های رنی، قصه مبارزه و درد است....

مبارزه برای حیات و رهایی از درد یک بیاری....

سفید سفید ، آیب، بنفش، سزب و بسیاری دیگر...

که هرکدام داستان هایی را برای خود دارند… 

متاســفانه امــروزه، طبــق تحقیقــات انجــام شــده، ثابــت شــده اســت کــه، 
در ســال های اخــر ســرطان های ریــه، روده بــزرگ و راســت روده، رحــم و در 
ــج در  ــه ترتیــب، ۴ ســرطان رای ــد، پــس از ســرطان  پســتان، ب ــت هــم تروئی هنای
ــان را،  زن ــادی از  ــداد زی ــه ســاالنه جــان تع ــان هســتند، ک ــان جه ــام زن ــنی ت ب

هتدیــد  یم کننــد.

ــل،  حــال مــا قصــد داریــم کــه در اولــنی ویژه نامــه ی نشــریه دانشــجویی هانِی
عــاوه بــر ســرطان صــوریت رنــگ جهــاین، بــه بــرریس دو نمونــه ی دیگــر هــم، از 

ــم هــا، برپدازیــم. ــنی خان رایج تریــن ســرطان هــای موجــود در ب

ایــن  پرامــون  اســایس  و  مهــم  نــکات  ذکــر  بــا  بتوانیــم  کــه  اســت  امیــد 
گایه  موضوعــات، گایم هرچنــد کوچــک، امــا موثــر را، جهــت افزایــش ســطح آ
مــردم جامعــه، و حفــظ ســامت بانــوان ایــن مــرز و بــوم، کــه عناصــر مهمــی 

برداریــم. درکانــون خانــواده و جامعــه ی مــا هســن، نــز 

با ما همراه باشید.
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عوامل زمینه ساز سرطان سینه

هانطــور هــم کــه قبــا هبــش اشــاره کردیــم، ســرطان پســتان شــایع تریــن 
ــق آمــار ســازمان هبداشــت  ــان، در کل جهــان اســت. مطاب ــنی زن ســرطان در ب
گــر چــه هنــوز علــت  ــه افزایــش اســت. ا ایــن بیــاری، رو ب ــروز  جهــاین، مــزان ب
مشــخیص بــرای ایــن بیــاری شــناخته نشــده اســت، امــا بــه نظــریم رســد کــه در 

ــه ایــن بیــاری بیشــر باشــد.  ــان، احتــال ابتــا ب بــریخ از زن

عوامل زمینه ساز سرطان سینه عبارتند از: 

 جنسیت	
 زنــان آفریقــایی_	 از  نــژاد: زنــان ســفید پوســت بیشــر 

آمریــکایی، در معــرض ابتــا بــه ســرطان پســتان پــس 
آفریقــایی-  زنــان  همچنــنی  دارنــد؛  قــرار  یائســی  از 
معــرض  در  پوســت  ســفید  زنــان  از  بیــش  آمریــکایی 
ابتــا بــه انــواع هتاجمــی و ابتــدایی ســرطان پســتان قــرار 

دارنــد.
 اقــوام 	 در  پســتان  ســرطان  بــه  ابتــا  فامیــی  ســابقه 

اول درجــه 
 	)BRCA2 ( و )BRCA1 (جهش در ژن های
 سبک زندیگ	
 مصرف الکل	
 بلوغ زودرس	
 یائسی دیررس	
 افزایش سن مادر برای اولنی بارداری	
 مصرف داروی ضد بارداری	
 عدم شردیه	
 عوامل اجتاعی اقتصادی	
 چایق پس از یائسی و مصرف زیاد چریب	
 تابش اشعه به قفسه سینه 	
 بریخ از بیاری های خوش خیم پستان	

عائم و نشانه های سرطان سینه چیست؟

توده یا تومور پستان- 	
ترشحات غرطبییع از نوک پستان - 	
تغیرات پوست پستان- 	
تغیرات نوک پستان- 	
بزریگ غدد لنفاوی زیر بغل- 	
تغیر اندازه پستان- 	

راه های تشخییص

نمونه برداری یا بیوپی- 	
عکس برداری یا ماموگرایف- 	
سونوگرایف- 	
معاینه- 	

راه های درمان

جرایح- 	
پرتودرماین- 	
شیمی درماین- 	
هورمون درماین- 	

ســرطان پســتان شــایع تریــن ســرطان در بــنی زنــان، در سرتاســر جهــان اســت. 
ــده یم  ــردان دی ــان و هــم در م ــه هــم در زن ســرطان پســتان ســرطاین اســت ک

از مــردان اســت. شــود، امــا شــیوع آن در زنــان بســیار بیشــر 

پســتان طبیــیع شــامل غــدد تولیــد شــر اســت کــه بــا کانــال هــای باریــک بــه 
ســطح پوســت در نــوک پســتان، متصــل یم شــوند. 

غــدد و مجــاری توســط بافــت همبنــدی حایــت یم شــوند کــه از چــریب و 
فیرســاخته شــده اســت. عــروق خــوین، اعصــاب و کانــال هــا و گــره هــای 

قســمت هــای بافــت پســتان را تشــکیل یم دهنــد.  لنفــاوی بیشــر 

ماننــد همــه انــواع ســرطان هــای دیگــر، بافــت غرطبیــیع کــه ســرطان پســتان 
ــرل  ــا از کن ــه رشــد آهن ــار اســت ک ــای خــود بی ــد، ســلول ه را تشــکیل یم ده
ــه مــکان هــایی در  خــارج یم شــود. ایــن ســلول هــا همچنــنی ممکــن اســت ب
ــدن منتقــل شــوند کــه در حالــت طبیــیع در آهنــا یافــت نمــی شــوند، وقــیت  ب

ــه ســرطان، متاســتاز داده اســت. ــد ک ــد، یم گوین ــن اتفــاق یم افت ای

 Ductal(  ــال هــای شــری ــا در کان ــت پســتان، عمدت ســرطان پســتان در باف
Carcinoma(یــا غــدد )Lobular )Carcinoma    ایجــاد یم شــود. کــه 
البتــه در همــه انــواع مختلــف، معمــوال همــه آهنــا بــه عنــوان ســرطان پســتان 
گــر اولــنی بــاری کــه تشــخیص داده یم  شــناخته و درمــان یم شــوند، حــیت ا
شــود، پــس از آن باشــد کــه ســلول هــای ســرطاین بــه ســایر نقــاط بــدن منتقــل 
ایــن مــوارد، ســرطان بــه عنــوان ســرطان متاســتاتیک یــا  شــده باشــند، کــه در 

ــده یم شــود. پیشــرفته پســتان نامی

سرطان پستان چگونه به وجود یم آید ؟

ــک تومــور کوچــک و محــدود شــروع  ــا تشــکیل ی ســرطان پســتان معمــوال ب
یم شــود و ســپس از طریــق کانــال هــای داخــل پســتان بــه گــره هــای لنفــاوی 
ــا از طریــق جریــان خــون، بــه ســایر اعضــای بــدن گســرش یم یابــد. تومــور  ی
ممکــن اســت رشــد کنــد و در بافــت اطــراف پســتان، ماننــد: پوســت یــا دیــواره 

قفســه ســینه نفــوذ کنــد. 

انــواع مختلــف ســرطان پســتان ســرعت رشــد و گســرش مختلفــی دارنــد. در 
بــه  بــریخ، ســال هــا طــول یم کشــد تــا از پســتان خــارج شــوند، و در بــریخ دیگــر 
ــه بافــت هــای دیگــر گســرش یم یابنــد )متاســتاز  ســرعت رشــد یم کننــد و ب

یم دهنــد(.

بــدن شــا گســرش یابــد، امــا  ســرطان پســتان یم توانــد بــه هــر بخــی از 
مــکان هــای خــایص وجــود دارد کــه احتــال بیشــری بــرای رفــن بــه آنجــا 
وجــود دارد، از جملــه: گــره هــای لنفــاوی، اســتخوان هــا، کبــد، ریــه هــا و مغــز.

سرطان پستان چیست ؟

زهرا محمدخاین
دانشجو  کارشنایس  مامایی
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تاثر شردیه بر سرطان پستان

شردیه عامی است، که یم تواند خطر سرطان پستان را کاهش دهد.

شــردیه، تعــداد دفعــات قاعــدیگ را کــم یم کنــد، کــه ایــن یــی از دالیــل کاهــش 
اســروژن  باشــد. همچنــنی هورمــون  پســتان یم  بــه ســرطان  ابتــا  خطــر 
ابتــا بــه ســرطان پســتان را افزایــش میدهــد و بــارداری و شــردیه  خطــر 
باعــث کاهــش مــزان ایــن هورمــون و جلوگــری از ســرطان پســتان یم شــوند 
ابتــا بــه  گــر مــدت زمــان شــردیه حداقــل یــک ســال افزایــش یابــد، خطــر  و ا
ســرطان پســتان، بیشــر کاهــش یم یابــد و ایــن فرصــیت اســت کــه بــه مــادران 
ــه  ــا ب ــر در کاهــش خطرابت ــک از راه هــای موث ــه شــردیه ی ــم، ک اطــاع دهی

ســرطان پســتان اســت .

ســرطان تروئیــد شــایع تریــن بدخیمــی غــدد درون ریــز اســت کــه از بافــت 
ــا  ــه در آن، ســلول ه ــاری اســت ک ــع بی ــد ایجــاد یم شــود. درواق ــده تروئی غ
بــه طــور غــر طبیــیع رشــد یم کننــد و امــکان گســرش بــه ســایر قســمت هــای 
بــدن را دارنــد. همچنــنی مــزان شــیوع جهــاین تنظیــم شــده ایــن ســرطان، در 

از مــردان اســت. زنــان ســه برابــر بیشــر 

سرطان تروئید انواع مختلفی دارد:

 1(کارســینومای متایــز )DTC( = 90٪ ســرطان هــای تروئیــد، مربــوط بــه 
زیرگــروه هــای )DTC( اســت.

 )ATC( کارسینومای تروئید آناپاستیک)2 

  .)MTC( کارسینومای تروئید مدوالر)3 

مهمرین عوامل خطر سرطان تروئید شامل: 

اشــعه یونــزه، رژیــم غذایی)غذاهــای حــاوی نیــرات زیــاد و..(، جنســیت زن، 
ســن، زمینــه ژنتیــی، نــژاد و قومیــت اســت. درواقــع قــرار گرفــن بــدن، بــه ویــژه 
گــردن و غــده تروئیــد، در برابــر اشــعه یونــزان )اشــعه ایکــس یــا اشــعه گامــا( 
ایــن مــوارد، بــه طــور  یــک عامــل خطــر جــدی و شــناخته شــده اســت. در کنــار 
ــک عامــل مهــم خطــر،  ــوان ی ــه عن کی، بســیاری از مطالعــات، چــایق را هــم ب

بــرای ســرطان تروئیــد تشــخیص یم دهنــد.

 درد گــردن، ســرفه و تغیــر صــدا میتواننــد از عائــم ابتــا بــه ســرطان 
باشــند. تروئیــد 

 یــی از عوامــل مرتبــط بــا ســرطان تروئیــد، نوشــیدن قهــوه اســت. طبــق 
ابتــا بــه ســرطان تروئیــد  مطالعــات مختلــف، نوشــیدن قهــوه در روز، خطــر 

را کاهــش یم دهــد. 

تشــخیص ایــن بیــاری اغلــب بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از،  ســونوگرایف 
و آسپراســیون ســوزن ظریــف )Fine Needle Aspiration=FNA( اســت. 

 )ATC(سرطان آناپاستیک تروئید

کــر بیــاران  از ســرطان تروئیــد اســت. در معاینــات، ا ATC یــک شــکل نــادر 
مبتــا بــه ســرطان آناپاســتیک تروئیــد، دارای یــک تــوده ی قابــل ملــس بــزرگ 
ــره  ــا گ ــه التهــاب کــه در غــدد ی ــدون آدنوپایت)هرگون ــا ب ــا ی ــد ب و فیــر در تروئی

هــای لنفــاوی( دهانــه رحــم هســتند.

HARBECK, Nadia, et al. Breast cancer (Primer). Nature Re-

views: Disease Primers, 2019.

  Unar-Munguía, Mishel, et al. «Breastfeeding mode and risk 

of breast cancer: a dose–response meta-analysis.» Journal of 

human lactation 33.2 (2017): 422-434.

 ANSTEY, Erica H., et al. Breastfeeding and breast cancer risk 

reduction: implications for black mothers. American journal 

of preventive medicine, 2017, 53.3: S40-S46
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 )MTC(سرطان تروئید مدوالری

MTC غــر معمــول اســت، و درصــد کمــی از کل ســرطان هــای تروئیــد را 
ــاج  ت ــد از ســلولهای C مشــتق از  تشــکیل یم دهــد. ســرطان مــدوالری تروئی
ایــن  گــرد.   یم  عصــی)Neural Crest-Derived Cells(سرچشــمه 
ــا  ــارم ت ــد، در دهــه چه ــرادی تروئی ــره انف ــک گ ــوان ی ــه عن ــاری، معمــوالً ب بی
ششــم زنــدیگ بیــاران، ظاهــر یم شــود.  گایه اوقــات، لنفادنوپــایت گردن)تــورم 
غــدد لنفــاوی( اولــنی تظاهــرات اســت، زیــرا ایــن بیــاری، غــدد لنفــاوی گــردن 
را متاســتاز یم کنــد. 70٪ از بیــاراین کــه مبتــا بــه ســرطان تروئیــد مــدوالر قابل 
ملــس هســتند، شــواهدی از متاســتازهای غــدد دهانــه رحــم، هنــگام جــرایح 
دارنــد، بــریخ از بیــاران، بــا مــورد التهــاب و اهســال مواجــه هســتند، کــه نشــان 
دهنــده ی بیــاری متاســتاتیک گســرده اســت، یــک چهــارم مــوارد ســرطان 
En-  ( تروئیــد مــدوالر، در بیــاران مبتــا بــه ســندرم نئوپــازی غــدد درون ریــز
docrine Neoplasia Syndromes( مــورویث رخ یم دهــد. و خــوب اســت 
بدانیــم کــه، جــرایح تنهــا روش درمــاین بــرای ســرطان مــدوالری تروئیــد اســت.

گزینه های درماین سرطان تروئید ممکن است شامل موارد زیر باشد:

1(جرایح)برداشن بخی یا کل تروئید(

2(شیمی درماین

3(پرتودرماین  

۴(درمان با هورمون تروئید 

کتیو 5( درمان با ید رادیوا
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آناتومیــی، بــه ســه الیــه آندومــر) الیــه دروین(، میومر)الیــه  نظــر  رحــم از 
میانــه( و ســروز)بروین تریــن الیــه( تقســیم یم شــود. 

ســرطان رحــم یم توانــد هــم از آندومــر و هــم از میومــر ایجــاد شــود. ســرطان 
آندومــر، بدخیمــی نــایش از آندومــر اســت و درمــان اولیــه ســرطان آندومــر 
در مرحلــه پیشــرفته، جــرایح بــا عمــل جــرایح ســلویل، در صــورت امــکان، و بــه 
ــا ســارکوم هــای  ــدون پرتودرمــاین اســت. ام ــا ب ــا ی ــال آن شــیمی درمــاین ب دنب
رحمــی از الیــه عضــاین میــاین بوجــود یم آینــد. ســارکوم ها مــوارد نــادری 
هســتند، کــه اغلــب هتاجمــی بــوده و نیــاز بــه تشــخیص و درمــان ســریع دارند.

عوامل خطر ساز:

چــایق، ســندرم لینــچ  )Lynch syndrome)نوعــی تومــور ســرطاین روده((، 
منارک)اولــنی دوره قاعــدیگ( زودرس، یائســی دیــررس، تومورهــای تولیــد 
کننــده اســروژن، نابــاروری و ســندرم تخمــدان پــی کیســتیک، همــه از عوامــل 

ابتــا بــه ســرطان آندومــر محســوب یم شــوند. مهــم خطــر 

پســتان  ســرطان  درمــان  بــرای  کــه  اســت  دارویی  تاموکســیفن،  همچنــنی 
افزایــش یم دهــد.  نــز،  را  آندومــر  ســرطان  و خطــر  شــود  اســتفاده یم 

عائم ابتا به سرطان رحم:

یائســی،  بــا خونریــزی بعــد از  زنــان مبتــا بــه ســرطان آندومــر، معمــوالً 
مواجــه یم شــوند. در زنــان، قبــل از یائســی، چرخــه هــای قاعــدیگ نامنظــم نــز 

ــم ســرطان آندومــر باشــد  ــد از عائ یم توان

بــه دلیــل از دســت دادن  همچنــنی در معاینــه بــدین، ممکــن اســت بیــار 
خــون نــایش از خونریــزی غرطبیــیع رحــم، رنــگ پریــده به نظــر برســد.  معاینه 
ــدازه، کوچــک و  ان گــر رحــم از نظــر  شــکم ممکــن اســت طبیــیع باشــد البتــه ا

حســاس نباشــد. 

در معاینــه واژن، ترشــحات خــوین واژن یــا لختــه خــون ممکــن اســت در کانــال 
واژن وجــود داشــته باشــد.  

لگــن و آســیت )  یائســی، فشــار  در مــورد ســارکوم رحــم، خونریــزی پــس از 
تجمــع مایعــات در حفــره صفــایق (  ممکــن اســت اولــنی شــکایات باشــد،  
حــیت در معاینــه شــکم، رحــم بــزرگ شــده و ممکــن اســت حســاس باشــد.

ســایر عائــم مهــم در ســرطان رحــم شــامل: درد مبهــم شــکم، ناراحــیت لگــن، 
گــر تومــور بــه ســایر قســمت هــای  حالــت هتــوع و ســوزش ادرار یم شــود، البتــه ا

بــدن متاســتاز داده شــود، کاهــش وزن، یب اشــتهایی و تغیــر در عــادات روده و 
مثانــه نــز، ممکــن اســت رخ دهــد.  

عوامی که خطر ابتا به سرطان رحم را کاهش یم دهند:  

بــارداری  از  پیشــگری  وســایل  از  اســتفاده  بــارداری،  شــامل:  عوامــل  ایــن 
خــورایک و داخــل رحمــی، فعالیــت بــدین، و برخــاف ســایر ســرطان هــا، ســیگار 

زنــان یائســه( یم شــود.  کشــیدن در حــال حاضــر )در 

ــد.  ــرای ســرطان رحــم دارن ــاً 50٪ خطــر کمــری ب ــراد ســیگاری فعــی، تقریب اف
بیــاری هــای  ســرطان هــا و ســایر  مســلاً، بــا توجــه بــه وجــود بســیاری از 
بــه عنــوان رایه بــرای جلوگــری  مرتبــط بــا اســتعال دخانیــات، ایــن امــر هرگــز 

ــه نمــی شــود. ــش شــیوع ســرطان رحــم، توصی از افزای
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