
 بسم هللا الرحمن الرحیم                             

 سرطان پستانسبک زندگی تغییر 

 زن هر خطر به پستان سرطان غربالگری تطبیق

 از او فرد به منحصر ترکیب اساس بر زن هر در پستان سرطان به ابتال خطر

 .است متفاوت ذاتی خطر عوامل و زندگی شیوه

 دهد تغییر تواند می زن یک که عواملی

 (BMI) بدنی توده شاخص

 بدنی فعالیت سطح

 کشیدن سیگار

 الکل مصرف

 غذایی دررژیم چربی مصرف

 دهد قرار تأثیر تحت را خطر تواند می بودن مادر همچنین

 همراه پستان سرطان به ابتال خطر کاهش با تر پایین سنین در کودکان داشتن

 است

 دهد می کاهش بیشتر را  پستان خطرسرطان مادر شیر با تغذیه

 

 شده شناخته خطر عوامل سایر

 سن افزایش

 پستان سرطان خانوادگی سابقه

 (سفت)متراکم پستان بافت

 (اند شده شناخته بیشتر   BRCA 1و2) ژنتیکی های جهش برخی
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 هایپرپالزی یا( LCIS) درجا لوبوالر سرطان مانند پستان پرخطر ضایعه

 آتیپیک

 یائسگی درمانی هورمون از استفاده

 

 .نیست ناسبم همه برای طرح یک

 یک تا کنید مشورت خود پزشک با ، ذاتی عوامل و زندگی سبک به توجه با

 .باشد داشته شما خطر سطح با متناسب غربالگری برنامه

 

 متوسط( ریسک)خطر

  شده گیری اندازه غربالگری برنامه یک

 شود می شروع سالگی 40 از که ماموگرافی غربالگری های توصیه مورد در

 .کنید مشورت خود پزشک با

 تصویربرداری و بعدی سه ماموگرام مانند مکمل غربالگری های روش

 افزایش با زنان در را پستان سرطان تشخیص تواند می پستان از مولکولی

 .دهد افزایش را سینه تراکم

 

 باال خطر

 باشد پیشرفته غربالگری شامل است ممکن برنامه

 های مراقبت و پستان سرطان فردی خطر ارزیابی برای پستان مشاوره

 .پستان سرطان به ابتال خطر کاهش برای پیشگیرانه

MRI در که دهد می انجام خانمهایی برای را تکمیلی تصویربرداری پستان 

 جهش که کسانی و٪ 25-20 باالی سینه سرطان به ابتال خطر زندگی طول

 .دارند ، دارند BRCA مانند پرخطر ژنهای
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 .دارند سینه سرطان خانوادگی سابقه که زنانی برای ژنتیکی مشاوره

 باال خطرخیلی 

 باشد نیاز مورد است ممکن فعال رویکردهای

 های مراقبت و پستان سرطان فردی خطر ارزیابی برای پستان مشاوره

 .پستان سرطان به ابتال خطر کاهش برای پیشگیرانه

 کاهش را پستان سرطان به ابتال خطر تواند می درمانی شیمی دارویی درمان

 .دهد

 .فردی خطر کاهش هدف با بالینی های کارآزمایی

 .سرطان از قبل پستان بافت بردن بین از برای بازسازی و فعال جراحی عمل

 

 .دهند کاهش را خطر توانند می  اقدام با زنان

 کنید کنترل سالم محدوده یک در را وزن

 دهید انجام هفته در روز 5 ، روز در ورزش دقیقه 30

 نکنید شروع اصال است بهتر ، کنید متوقف را  کشیدن سیگار

 .کنید خودداری الکل مصرف از

 

 تهیه و ترجمه : دکتر حسین جدید                

 سایت تخصصی دکتر جدید                  

 Cancer.org ؛MayoClinic.org: منابع        
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