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  خالصِ

 

ٚ پٙدٕیٗ ػأُ ٔشي ٚ ٔیش ٘اضی اص سشطاٖ سیٙٝ تؼذ اص سشطاٖ سیٝ سایح تشیٗ سشطاٖ دس سشاسش خٟاٖ تٛدٜ 

ساَ ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد ٞش چٙذ دس ص٘اٖ خٛاٖ ٘یض ٔحتُٕ است.  55سشطاٖ سیٙٝ تیطتش دس ص٘اٖ تاالی  .سشطاٖ ٔی تاضذ

وٝ  خٛاٞٙذ تٛدضا٘س  ٗیا یداسا ، ضٛد یٔ یىاسساصآض طشفتیٚ پ یشیضىُ ٌ ٝیاِٚ ٔشاحُوٝ سشطا٘طاٖ دس  یص٘ا٘ طتشیت

تشٌٔٛشاْ ٞای حشاستی ثاتت وشدٜ ا٘ذ لاتّیت تطخیع صٚدٍٞٙاْ سشطاٖ  وٙٙذ. یػٕش خٛد سا تذٖٚ سشطاٖ سپش یٔاتم

اپشاتٛس خٕی تٛدٜ ٚ تشای تیٕاس ٚ سیٙٝ ٘سثت تٝ سٚش ٔشسْٛ ٔأٌٛشافی سا داس٘ذ ٚ ایٗ دس حاِی است وٝ تشٌٔٛشافی غیش تٟا

اخز تشٌٔٛشاْ ٞای حشاستی الصْ است ایٗ تػاٚیش حشاستی خاوستشی ،  اص تشداسی ٞیچ ٌٛ٘ٝ خطش تطؼطؼی ٘ذاسد. پس تػٛیش

تٛاٖ ٘ٛع تٛٔٛس اص ٘ظش تفسیش حشاستی ضذٜ ٚ تش اساس تفسیش ا٘داْ ضذٜ طثمٝ تٙذی ٌشد٘ذ. پس اص تفسیش حشاستی ٔی 

دس ایٗ ٔماِٝ تٝ  سه اتتال تٝ سشطاٖ دس ساَ ٞای آیٙذٜ سا پیص تیٙی ٕ٘ٛد.خٛش خیٓ ٚ تذخیٓ تٛدٖ سا ٔطخع ٚ حتی سی

     طاٖ ٞای سیٙٝ ٔثتٙی تش تػاٚیش حشاستی خٛاٞیٓ پشداخت.تفسیش حشاستی تشٌٔٛشاْ ٞا ٚ طثمٝ تٙذی سش
 

 سٚش تشٌٔٛشافی ، سٚش ٔأٌٛشافی ، تفسیش حشاستی ا٘ٛاع سشطاٖ سیٙٝ  ، سشطاٖ سیٙٝ ،کلوات کلیذی: 

 

 

 هقذهِ   .1

 یدس ص٘اٖ تاال طتشیت ٙٝیسشطاٖ س. [2, 1] یح تشیٗ سشطاٖ دس سشاسش خٟاٖ استاسشطاٖ سیٙٝ تؼذ اص سشطاٖ سیٝ س

 .[3] سشطاٖ سیٙٝ دس ٔشداٖ سخ ٔی دٞذ% 1تٟٙا  ٔحتُٕ است. ضیدٞذ ، ٞشچٙذ دس ص٘اٖ خٛاٖ ٘ یساَ سخ ٔ 55
ٞای  وٙٙذ وٝ تا ٌزضت صٔاٖ دس ساَ ٞای فیضیِٛٛطیىی ایداد ٔی ٌیشی، ٘اٞٙداسی  ضىُ اِٚیٝ ٔشاحُدس ی سشطا٘ی ٞا تٛٔٛس

تشخیص  ، راه حل اصلی در کنترل و درمان بیماری .[4] ذ٘ضٛ ٞای تذخیٓ تثذیُ ٔی تؼذ تٝ سشطاٖ ٚ تٛٔٛس
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ٔی تٛاٖ ذ وٝ اص ٟٕٔتشیٗ آٖ ٞا ٘ٚخٛد داس آضىاسساصی تافت ٞای سشطا٘یس ٛسٚش ٞای ٔختّفی تٝ ٔٙظ زودهنگام است.

 .( 1اضاسٜ وشد ) ضىُ  3تشٌٔٛشافیسٚش ٚ  2ٔأٌٛشافیسٚش ،  1سٚش فشاغٛتی تٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیٌِ رٍش ّای هختلف تطخیص سرطاى -1ضکل 

 

ٚ  لاتّیت تطخیع تٛٔٛسٞا ، دس تػاٚیش فشاغٛتی وٝ تٝ وٕه أٛاج تشٌطتی اص تافت ٞای سیٙٝ تطىیُ ٔی ضٛ٘ذ

وٛچه وٝ  ِٚی ٔتاسفا٘ٝ ویفیت تػاٚیش فشاغٛتی راتا پاییٗ است ٚ تطخیع سسٛب ٞای وّسیٕی ٚخٛد داسد ویست ٞا

تػاٚیش ٔأٌٛشافی سایح تشیٗ تػاٚیش دس تطخیع  .[6-4] ٔی تٛا٘ٙذ ٘طا٘ٝ تطىیُ تافت ٞای سشطا٘ی تاضٙذ ٔیسش ٘یست

سشطاٖ سیٙٝ است . ایٗ تػاٚیش تٝ وٕه أٛاج تطؼطؼی ایىس تطىیُ ٔی ضٛ٘ذ ٚ ویفیت تػاٚیش ٔأٌٛشافی تسیاس صیاد 

خیٓ ٚ تذ خٛش ٌشدد ِٚی ٔتاسفا٘ٝ ایٗ سٚش لادس تٝ تطخیع ٘ٛع تٛٔٛسٞا اص ٘ظش  است ٚ اص ٔضایای ایٗ سٚش ٔحسٛب ٔی

خیٓ تٛدٖ ٘ثٛدٜ ٚ دس طی آصٔایص تیٕاس ٚ اپشاتٛس دس ٔؼشؼ اضؼٝ ایىس وٝ خٛد یىی اص ػٛأُ سشطا٘ی ضذٖ تافت ٞای 

. تشٌٔٛشافی یه آصٔایص فیضیِٛٛطیىی است وٝ دس آٖ اطالػات حشاستی تاصتاب ضذٜ اص [6-4]سآِ است ، لشاس ٔی ٌیش٘ذ 

. تافت ٞای سشطا٘ی تٝ دِیُ سٛخت ٚ ساص [7]سطح پٛست تٛسط دٚستیٗ ٞای حشاستی تٝ تػاٚیش حشاستی تثذیُ ٔی ضٛ٘ذ 

 سٖ دس سیٙٝ دیٍش ٔی تاضٙذ )امٞای پیشأٖٛ ٚ تافت ٞای ٔت فت، داسای اختالف دٔای آضىاسی تا تا تیطتش تٝ ٔٙظٛس تىثیش

دسخٝ تا تیص اص چٙذ دسخٝ ٔی تاضٙذ ( ٚ ایٗ اطالػات دٔایی حایض  5.2اختالف دٔای تیٗ  تستٝ تٝ ا٘ذاصٜ ٚ ٘ٛع تٛٔش داسای

لشٔض داسای ٔضایای  ، تشٌٔٛشافی ٔادٖٚ ػالٜٚ تش ایٗ. [5]إٞیت دس تطخیع صٚدٍٞٙاْ سشطاٖ سیٙٝ تسیاس ٔٛثش است 

 دیٍشی ٘یض ٔی تاضذ وٝ ػثاستٙذ اص:

 

                                                 
1 Ultrasound  
2 Mammography  
3 Thermography 

تطخیع سشطاٖ 

 سیٙٝ

 سٚش فشاغٛتی

 سٚش تشٌٔٛشافی سٚش ٔأٌٛشافی
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 ٌیش٘ذ.(. ساص لشاس ٕ٘ی ٞای یٖٛ تٟاخٕی است )تیٕاس ٚ ٔتػذی دس ٔؼشؼ تاتص غیش -1

 (است. % 95تیص اص ٔیضاٖ حساسیت ٚ اختػاغی تٛدٖ ایٗ آصٔایص ) است لاتُ اطٕیٙاٖ -2

 تذٖٚ دسد است. -3

 سشیغ ٚ آساٖ است. -4

 ٞضیٙٝ است )دس ٔمایسٝ تا ٔأٌٛشافی(. وٓ -5

 .ٞای سٙی است ٌشٜٚ لاتّیت ٔطاتٝ تشای تٕاْ حساسیت ٚ یداسا -6

ٞای  ٞا دس غٛست ٚخٛد ٚ خٌّٛیشی اص تیٛتسی خیٓ تٛدٖ یا تذخیٓ تٛدٖ تٛٔٛس لاتّیت تؼییٗ خٛش -7

 .[15-8]ضشٚسی غیش

ٔا٘ی لادس تٝ ضٛد. ٔأٌٛشافی ص سٚص تؼذادضاٖ دٚ تشاتش ٔی 95ضٛ٘ذ ٚ ٞش  تٛٔٛسٞای سشطا٘ی فؼاَ تٝ سشػت تىثیش ٔی  

ساَ تؼذ اص  8تشاتش ضذٜ تاضذ ٚ ایٗ یؼٙی آضىاسساصی  32ٞای سشطا٘ی  آضىاسساصی سشطاٖ است وٝ تؼذاد سَّٛ

ٌیشی اِٚیٗ سَّٛ سشطا٘ی أىاٖ پزیش خٛاٞذ تٛد ٚ ایٗ دس حاِی است وٝ تٝ وٕه تشٌٔٛشافی ٔی تٛاٖ آضىاسساصی  ضىُ

ٚ ایٗ ٕٞاٖ ٘تیدٝ ای است وٝ ٔأٌٛشافی لاتّیت آضىاسساصی  ا٘داْ داد ساَ اَٚ ضىُ ٌیشی تافت ٞای سشطا٘ی ، 2سا دس 

ٔیّی ٔتش سا  12.8ٔیّی ٔتش ٚ تشٌٔٛشافی لاتّیت تطخیع تٛٔٛسٞایی تا ا٘ذاصٜ ٔتٛسط  16.6تٛٔٛسٞایی تا ا٘ذاصٜ ٔتٛسط 

 ضذٜ است.دادٜ  ٘طاٖصٔاٖ آضىاسساصی سٚش ٔأٌٛشافی ٚ تشٌٔٛشافی  1. دس خذَٚ ضٕاسٜ [12, 11]داسد 

 

 یٍ ترهَگراف یتَسط هاهَگراف یسرطاً یّا سلَل یساز زهاى آضکار یسِهقا  -1خذٍل

آضکارسازی با 

 ترهَگرافی

آضکارسازی با 

 هاهَگرافی

ّای  تعذاد سلَل

 سرطاًی
 زهاى تکثیر

 سٚص 95 2 غیش لاتُ آضىاسساصی غیش لاتُ آضىاسساصی

 ساَ 1 16 غیش لاتُ آضىاسساصی غیش لاتُ آضىاسساصی

 ساَ 2 256 غیش لاتُ آضىاسساصی لاتُ آضىاسساصی

 ساَ 3 4896 لاتُ آضىاسساصیغیش  لاتُ آضىاسساصی

 ساَ 4 65536 غیش لاتُ آضىاسساصی لاتُ آضىاسساصی

 ساَ 5 1548576 غیش لاتُ آضىاسساصی لاتُ آضىاسساصی

 ساَ 6 16777216 غیش لاتُ آضىاسساصی لاتُ آضىاسساصی

 ساَ 7 268435456 غیش لاتُ آضىاسساصی لاتُ آضىاسساصی

 ساَ 8 4294967296 لاتُ آضىاسساصی لاتُ آضىاسساصی

 

پس اص اخز تػاٚیش حشاستی تٝ ٔٙظٛس ٔطخع وشدٖ ٘ٛع تٛٔٛس اص ٘ظش خٛش خیٓ ٚ تذخیٓ تٛدٖ ٚ ٕٞچٙیٗ سیسه 

تٛصیغ حشاستی تذٖ دس سٕت چپ ٚ ساست ٘سثتا اتتال تٝ سشطاٖ ، الصْ است تػاٚیش حشاستی تفسیش ٚ طثمٝ تٙذی ضٛ٘ذ. 

سٕت چپ ٚ ساست سا ٔی تٛاٖ ٘سثتاً ٔتماسٖ دس ٘ظش ٌشفت. تٙاتشایٗ تفاٚت ػٕذٜ دس  حشاستی ٔطاتٝ است ، اص ایٗ سٚ اٍِٛی
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ٚ ایٗ ٔٛضٛع اساس  اٍِٛی حشاستی سٕت چپ ٚ ساست ٔی تٛا٘ذ ٕ٘ایاٍ٘ش ٚخٛد یه ٘اٞٙداسی یا سیسىی دس آیٙذٜ تاضذ

 . [13]ی است تفسیش تشٌٔٛشاْ ٞا ٚ طثمٝ تٙذی ا٘ٛاع سشطاٖ ٞای سیٙٝ ٔثتٙی تش تشٌٔٛشاْ ٞای حشاست
ا٘ٛاع اٍِٛٞای حشاستی سیٙٝ ٚ دس تخص سْٛ تٝ تفسیش حشاستی تشٌٔٛشاْ ٞا  تخص دْٚ تٝ تشسسی دس ادأٝ ایٗ ٔماِٝ دس

ٔی پشداصیٓ. دس تخص چٟاسْ طثمٝ تٙذی ا٘ٛاع سشطاٖ سیٙٝ ٔثتٙی تش تشٌٔٛشا ٞای حشاستی تیاٖ ٔی ضٛد ٚ دس تخص پٙدٓ 

  . ٌشدد ئٝ ٔی٘تیدٝ ٌیشی ایٗ ٔماِٝ اسا

 

 

 تٌَع الگَّای حرارتی سیٌِ  .2

 

سٕت چپ ٚ ساست سا ٔی تٛاٖ حشاستی تٛصیغ حشاستی تذٖ دس سٕت چپ ٚ ساست ٘سثتا ٔطاتٝ است ، اص ایٗ سٚ اٍِٛی 

٘سثتاً ٔتماسٖ دس ٘ظش ٌشفت. تٙاتشایٗ تفاٚت ػٕذٜ دس اٍِٛی حشاستی سٕت چپ ٚ ساست ٔی تٛا٘ذ ٕ٘ایاٍ٘ش ٚخٛد یه 

تٛاٖ یه آسضیٛ ٞای صٔا٘ی سٝ ٔاٞٝ( ٔی٘اٞٙداسی یا سیسىی دس آیٙذٜ تاضذ. تا ا٘داْ تشٌٔٛشافی دس دٚسٜ ٞای ٔختّف )تاصٜ

ضٛ٘ذ ٚ تغییشات لاتُ ٔٙاسة اص تشٌٔٛشاْ ٞای ٞش فشد تٟیٝ وشد ٚ تذیٗ تشتیة تشٌٔٛشاْ ٞای ٞش ٔشحّٝ تا  ٞٓ ٔمایسٝ ٔی

ٍٛی حشاستی تذٖ ٞش فشد تا فشد دیٍش ٔتفاٚت است ٚ ٔا٘ٙذ اثش اٍ٘طت ٔٙحػش تٝ فشد ضٙاسایی خٛاٞٙذ تٛد. ٌزضتٝ اص آٖ اِ

 ٕ٘ٛ٘ٝ اص تشٌٔٛشاْ ٞای ٘شٔاَ چٙذ فشد ٔختّف ٘طاٖ دادٜ ضذٜ است. 2دس ضىُ  .[13]ٔی تاضذ 

 

  
 )ج(                                    )الف(                                      )ب(                  

 ّای ًرهال ّایی از ترهَگرامًوًَِ -2ضکل

 

ٞای سیٙٝ وٝ ٔتؼّك تٝ افشاد ٔختّف ٔی تاضذ ٘طاٖ دادٜ ضذٜ است. افشاد دس ٞش سٝ ٞایی اص تشٌٔٛشإْ٘ٛ٘ٝ 2دس ضىُ

ضٛد اٍِٛی حشاستی افشاد وٝ دیذٜ ٔیتاضٙذ. ٕٞاٖ طٛس ٔٛسد دس ایٗ ضىُ سآِ ٞستٙذ ٚ داسای یه ٚضؼیت ٘شٔاَ ٔی

شای ٞش ضخع تشٌٔٛشاْ ذ تّىٝ ت٘ضٛٞای اضخاظ ٔختّف تا ٞٓ ٔمایسٝ ٕ٘یٔختّف تا ٞٓ ٔتفاٚت است. تٙاتشایٗ تشٌٔٛشاْ

 د.ٌشدٔیٔختّف تٟیٝ ضذٜ تا ٞٓ ٔمایسٝ ٞای صٔا٘ی ٞای ٔشتٛط تٝ خٛدش وٝ دس تاصٜ

سٕت چپ ٚ ساست تذٖ یىی اص ٔؼیاس ٞای اغّی اسصیاتی ٚ تفسیش ٞای حشاستی تماسٖ ٘سثی ٔٛخٛد تیٗ اٍِٛ 

 ٞا است. تذیٗ ٔؼٙی وٝ ٚخٛد ػذْ تماسٖ ٘سثتا صیاد خثش اص ٚخٛد یه ٘اٞٙداسی فیضیِٛٛطیىی ٔی دٞذ. ٘اٞٙداسیتشٌٔٛشاْ

خیٓ ٌشٔتش ٞستٙذ ٚ خٛشتذخیٓ دس ٔمایسٝ تا تٛٔٛسٞای  ٞایوٙٙذ. تٛٔٛستشی سا ایداد ٔیٞای پیطشفتٝ تغییشات ٌستشدٜ

 ص٘ٙذ. ٞشچٝ ٔیضاٖ تماسٖ وٕتش تاضذ ٔیضاٖ سیسه افضایص ٔیتٝ ٔیضاٖ تیطتشی تماسٖ پشٚفایُ ٞای حشاستی سا تش ٞٓ ٔی

ٞایی اص تشٌٔٛشاْ ٞای ٘أتماسٖ سیٙٝ آٚسدٜ ضذٜ است. ٚخٛد لّة دس سٕت چپ سیٙٝ ٕٞٛاسٜ تا ٕ٘ٛ٘ٝ 3یاتذ دس ضىُ 

ٞای خضئی دس سٕت چپ ٘شٔاَ ٚ طثیؼی است. أا ص٘ذ. تٝ ٕٞیٗ ػّت ػذْ تماسٖتش ٞٓ ٔی حذٚدی تماسٖ اٍِٛی حشاستی سا
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ٞای تیطتش  تایذ تٝ دلت اسصیاتی ضذٜ ٚ تحت تشسسی ٕٞیٗ ٔیضاٖ ػذْ تماسٖ دس غٛستی وٝ دس سٕت ساست ٔطاٞذٜ ضٛد

ساست ٘شٔاَ ٘ثٛدٜ ٚ داسای سیسه ٘سثتاً لشاس تٍیشد. تٙاتشایٗ تشٌٔٛشاْ )اِف( تٝ دِیُ داسا تٛدٖ یه ٘اٞٙداسی دس سٕت 

تاضذ. دس تشٌٔٛشاْ )ب( ٚ )ج( ػذْ تماسٖ وأالً ٔطخع است ٚ ٔیضاٖ تاالیی داسد، تٙاتشایٗ ٚضؼیت ٕ٘ایاٍ٘ش تاالیی ٔی

 .  [14]سیسه تاالیی اص سشطا٘ی تٛدٖ تافت است

 

  
 )الف(

  
 )ج(                                                             )ب(                                         

 ّای غیرًرهال ّایی از ترهَگرامًوًَِ -3ضکل 

 ترهَگرام یک هَرد سرطاًی-ترهَگرام یک هَرد با ریسک باال   ب -الف

 

 ٞایٞای ٘شٔاَ ٚ تشٌٔٛشاْٞا سا تٝ دٚ دستٝ تمسیٓ وشد. تشٌٔٛشاْتٛاٖ تشٌٔٛشاْتٙذی ٔیدس وّی تشیٗ طثمٝ

 تشٌٔٛشاْ ٞای ٘شٔاَ تا تٛخٝ تٝ ٚخٛد یا ػذْ ٚخٛد اٍِٛٞای سٌی ٔتماسٖ تٝ دٚ دستٝ تمسیٓ ٔی ضٛ٘ذ . [15]غیش٘شٔاَ

:[15] 

 .1تشٌٔٛشاْ ٞایی تا اٍِٛی حشاستی ٔتماسٖ وٝ سي ساصی دس آٟ٘ا دیذٜ ٕ٘ی ضٛد (1

. ػٕٛٔاً دس دٚساٖ تاسداسی ٚ یا ضیشدٞی تا٘ٛاٖ 1اٍِٛی حشاستی ٔتماسٖ ٕٞشاٜ تا سي ساصی ٞای ٔتماسٖتشٌٔٛشاْ ٞایی تا  (2

٘طاٖ دادٜ ضذٜ  ٕ٘ٛ٘ٝ اص تشٌٔٛشاْ ٞای ٘شٔاَ 4دس ضىُ ٞا ٞستیٓ. ضاٞذ یه چٙیٗ اٍِٛٞای سٌی ٔتماس٘ی دس تشٌٔٛشاْ

 است.

                                                 
Symmetrical nonvascular  - 1  
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   )ب( )الف( 

 ّای ًرهال ّایی از ترهَگرامًوًَِ -4ضکل 

ترهَگرام یک فرد باردار ٍ البتِ  -سازی.   بترهَگرام یک فرد سالن با الگَی حرارتی هتقارى ٍ بذٍى رگ -الف

 سالن با الگَی رگی هتقارى.

 

ٞش ػأّی وٝ تماسٖ ٘سبثی دس اٍِبٛی حشاستبی سبیٙٝ سا تبش ٞبٓ تض٘بذ ٔٙدبش تبٝ تشٔبٌٛشاْ ٞبای غیبش ٘شٔباَ سبیٙٝ               

اص ػٛأبُ پباتِٛٛطیىی تبٝ غبٛست یىطشفبٝ )یبه سبٕت تبذٖ( اٍِبٛی حشاستبی سبیٙٝ سا تحبت             ضٛد. چٟاسٌشٜٚ اغّی ٔی

ْ       دٞٙبذ. تاثیش لشاس ٔبی  . ٞبش یبه اص ایبٗ ػٛأبُ      [15]ضبٛ٘ذ  ٞبای غیبش ٘شٔباَ ٔبی    ایبٗ چٟباس ػأبُ ٔٙدبش تبٝ تشٔبٌٛشا

ٛأببُ ضببٛ٘ذ وببٝ ِضٚٔبباً سببشطاٖ ٘یسببتٙذ. ایببٗ ػ ٘ببٛػی تیٕبباسی ٚ ٘اٞٙدبباسی فیضِٚببٛطیىی تببشای سببیٙٝ ٔحسببٛب ٔببی  

 ػثاستٙذ اص:

 ؼٕٛال یه چٟاسْ سیٙٝ سا دس تش ٔیضٛد ٚ ٔ؛ ػفٛ٘تی سطحی یا ػٕیك وٝ ٔٙدش تٝ افضایص ضاس خٖٛ ٔی2اِتٟاب (1

ای دٔای دس تشٌٔٛشاْ ضٛد. ایٗ ٘اٞٙداسی تٝ غٛست افضایص ٘احیٌٝیشد ٚ دس ٔشاحُ پیطشفتٝ وُ سیٙٝ دسٌیش ٔی

 ضٛد .ظاٞش ٔی

ٞای ػػثی سا ٞای خذاسٜ لفسٝ سیٙٝ وٝ سضتٝخشاحت -افتذ، اِفاتفاق ٔی؛ ایٗ ٔٛسد تٝ دٚ غٛست 3خشاحت (2

ا٘مثاؼ ػشٚق وٝ تٝ غٛست  -ضٛد، بوٙذ ٚ تٝ غٛست افضایص دٔای ٔحّی دس تشٌٔٛشاْ ظاٞش ٔیدسٌیش ٔی

ٞای ٞای ٔشدٜ ٚ غذد خٛ٘ی وٝ تٝ غٛست ِىٝضٛ٘ذ ٚ یا تافتٞای سشد لطؼٝ لطؼٝ دس تشٌٔٛشاْ دیذٜ ٔی٘احیٝ

 ضٛ٘ذ.شد دس تشٌٔٛشاْ ظاٞش ٔیس

 ٜٚ طثمٝ؛ تغییشات پاتٛفیضیِٛٛطیىی خٛش خیٓ سیٙٝ دس ایٗ ٌش4خیٓای ٚ تغییشات خٛشٞای سضتٝایداد تافت (3

تٛاٖ تٝ ٔٛسدی اضاسٜ وشد وٝ تا ایداد تافت ٞای اِیافی ٚ ٘یض سفت ضذٖ تافت ضٛد. اص آٖ خّٕٝ ٔیتٙذی ٔی

آٚسد ٚ تٝ غٛست افضایص دٔا دس تشٌٔٛشاْ ظاٞش دسد٘اوی سا تٝ ٕٞشاٜ ٔی . ایٗ ٚضؼیت ضشایط5سیٙٝ ٕٞشاٜ است

 ای اص ایٗ ٔٛسد آٚسدٜ ضذٜ است.ٕ٘ٛ٘ٝ 5ضٛد. دس ضىُ ٔی

 

                                                                                                                                                    
Symmetrical vascular  - 1  

inflammation-2  

Trauma -3  

Mastopathy -4  
Fibrocystic case -5  
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ّای الیافی ایداد ضذُ است .فردی کِ در سیٌِ سوت چپص بافت ای از ترهَگرامًوًَِ -5ضکل    

 

: ایٗ ٚضؼیت وٝ تٛسط تٛٔٛسٞا 1تٛاسطٝ سشطا٘ی ضذٖ آٟ٘ا( ٞای سآِٞای سشطا٘ی )تغییش ٔتاتِٛیسٓ سَّٛتافت (4

ساصی ٚ دس ٘تیدٝ افضایص ضاس خٖٛ ٔحّی است تٙاتشایٗ تٝ غٛست ٘ٛاحی ضٛد ٕٞشاٜ تا سيدس سیٙٝ ایداد ٔی

ٞای غیش ٘شٔاَ وٝ تٛاسطٝ سشطا٘ی ضذٖ اص تشٌٔٛشإْ٘ٛ٘ٝ ٞایی  6 ضٛد. دس ضىٌُشْ دس تشٌٔٛشاْ ظاٞش ٔی

 فالذ تماسٖ دس اٍِٛی حشاستی ٔی تاضٙذ، ٘طاٖ دادٜ ضذٜ است. ٞا،تافت

 
 )ب( )الف(  

ّای غیر ًرهال هربَط بِ افراد هبتال بِ سرطاى.ّایی از ترهَگرامًوًَِ -6ضکل   

 

. وٝ دس سیٙٝ ساست ایداد ٚ دس ٔشاحُ 2دٞذاٖ ٔیطای اص سشطاٖ سیٙٝ فشاٌیش سا ٕ٘٘ٛ٘ٝ 6تشٌٔٛشاْ )ب( دس ضىُ 

ٞای اِٚیٝ آضىاسساصی ضذٜ است. ایٗ ٔٛسد دس ایٗ ٔشحّٝ اص پیطشفت تٛسط ٔأٌٛشافی لاتُ تطخیع ٘یست، حتی ٘طا٘ٝ

 تش سایح است.ضٛد. ایٗ ٔٛسد دس ص٘اٖ خٛاٖوّیٙیىی ٘ظیش سً٘ پشیذٌی، تٛسْ ٚ دسد ٘یض ظاٞش ٕ٘ی

 

 

 

 

                                                 
Neoplasia  - 1  

Inflammatory Breast Cancer  - 2  
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 تفسیر ترهَگرام ّای حرارتی  .3

 

تشِٔٛٛطیست است. تشای ایٗ ٔٙظٛس، تشِٔٛٛطیست تشٌٔٛشاْ ٞا سا تش اساس فاوتٛسٞایی وٝ دس تفسیش تشٌٔٛشاْ تش ػٟذٜ 

ضٛد، وٙذ ٚ دس ٟ٘ایت تش اساس أتیاصی وٝ تٝ ٞش تشٌٔٛشاْ ٘سثت دادٜ ٔیدٞی ٔیادأٝ تٝ آٟ٘ا خٛاٞیٓ پشداخت أتیاص

ٞش چٝ أتیاصی وٝ تٝ ٔیضاٖ ضٛد. تؼییٗ ٔی اتتال تٝ سشطاٖ تٙذی ضذٜ ٚ تذیٗ تشتیة ٔیضاٖ سیسهٞا طثمٝتشٌٔٛشاْ

, 15]ضٛدتٙذی ٔیٞایی تا سیسه تاالتش طثمٝضٛد تیطتش تاضذ تشٌٔٛشاْ دس ٌشٜٚ٘اٞٙداسی یه تشٌٔٛشاْ ٘سثت دادٜ ٔی

16]. 

( اٍِٛٞای سٌی ٚ 2( ٔیضاٖ تماسٖ اٍِٛی حشاستی، 1ضٛ٘ذ. تٙذی ٔیٞا تا تٛخٝ تٝ سٝ ػأُ اغّی طثمٝوّیٝ تشٌٔٛشاْ   

 .[16, 15]( ٔیضاٖ اختالف دٔا 3ساصی، ٔیضاٖ سي

 

 تقارى الگَی حرارتی -1

ضٛد ٚ تش اساس ٔیضاٖ تماسٖ اٍِٛی حشاستی سیٙٝ أتیاصی تٝ ٔی اتتذا اٍِٛی حشاستی سٕت چپ ٚ ساست ٔمایسٝ  

 ضٛد. تشٌٔٛشاْ دادٜ ٔی

 

 الگَی رگی -2

تبش أتیباص   سباصی ٌسبتشدٜ  ضبٛد. سي ساصی ٞای غٛست ٌشفتٝ تشسسبی ٔبی  تؼذ اص اسصیاتی تماسٖ اٍِٛی حشاستی، سي    

ساصی ٘اٞٙداسی ٘یست. دس حمیمبت  است وٝ ٞش سيوٙذ. تٛخٝ تٝ ایٗ ٘ىتٝ ضشٚسی تیطتشی سا تشای تشٌٔٛشاْ فشاٞٓ ٔی

دٞبذ  آیٙذ. تغییشاتی وبٝ دس ٞبش دٚ سبٕت سخ ٔبی    ٞا ٚ تغییشات فیضیِٛٛطیىی یىطشفٝ ٘اٞٙداسی تٝ حساب ٔیساصیسي

دٞی ٚ یا ٞٛسٖٔٛ دسٔا٘ی ضاٞذ یبه چٙبیٗ   ضٛ٘ذ. دس دٚساٖ تاسداسی ، ضیشٔؼٕٛال ٘اٞٙداسی فیضیِٛٛطیىی ٔحسٛب ٕ٘ی

ٞبایی اص  . ٕ٘ٛ٘ٝ[15]ضٛ٘ذ ٚ وأال طثیؼی ٞستٙذ صٔاٖ ایداد ٔییی ٞستیٓ وٝ دس ٞش دٚ سیٙٝ ٚ تٝ طٛس ٞٓٞاسي ساصی

ٞا ضذٜ است. ٞش یه اص ایٗ اٍِٛ ٘طاٖ دادٜ 7ضٛ٘ذ، دس ضىُ ٞای غیش ٘شٔاَ ظاٞش ٔیٞای سٌی سایح وٝ دس تشٌٔٛشاْاٍِٛ

 دٞذ.تشٌٔٛشاْ سا افضایص ٔیدس غٛست ٚخٛد یه ػأُ سیسىی ٔحسٛب ضذٜ ٚ أتیاص 
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 )ج( )ب( )الف( 

 
 )ٍ( )ُ(  )د( 

 
 )ط( )ح( )ز( 

 ّای غیر ًرهال سیٌِّای رگی رایح در ترهَگرامالگَ -7ضکل 
 

 اختالف دها -3

ص٘ٙبذ  تؼذ اص آضىاسساصی ٘ٛاحی ٔطىٛن دس تشٌٔٛشاْ وٝ تٝ غٛست یىطشفٝ تمباسٖ اٍِبٛی حشاستبی سا تبش ٞبٓ ٔبی      

ضٛد ضىُ اختالف دٔای ایٗ ٘ٛاحی ٘سثت تٝ ٘ٛاحی اطشاف ٚ ٘احیٝ ٔتٙاظشش دس سٕت دیٍش تذٖ ٔحاسثٝ ٚ اسصیاتی ٔی

ضبٛد ٚ  (. اٌش اختالف دٔا دس ٞش ٔٛسد، اص اختالف دٔای ٔؼیاس تیطتش تاضذ، أتیاصٔثثتی تٝ تشٌٔٛشاْ ٘سبثت دادٜ ٔبی   8)

تشای ایٗ اسصیاتی تٝ وٕه یه خأؼٝ آٔباسی ٔثبتال تبٝ    ختالف دٔای ٔؼیاس وٙذ. اضاسش ٔیتشٌٔٛشاْ سیسه تاالتشی سا ٌ

ای ٔطاتٝ دس سبٕت دیٍبش   ضٛد ، تٝ طٛسی وٝ یىثاس اختالف دٔای ٘احیٝ سشطا٘ی ٚ ٘احیٝ آیٙٝسشطاٖ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی

Nipple 
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ضبٛد ٚ دس ٞبش   ٌیشی ٔیتذٖ ٚ تاس دیٍش اختالف دٔای ٘احیٝ سشطا٘ی تا ٘ٛاحی اطشافص، تشای خأؼٝ آٔاسی ٔزوٛس ا٘ذاصٜ

ٗ  ٌیشی ا٘داْ ٔیٞا تطٛس ٔدضا ٔیاٍ٘یٌٗیشیدٚ ٌشٜٚ اص ا٘ذاصٜ  ضٛد. اختالف دٔای ٔؼیاس ٕٞٛاسٜ ٔمذاسی وٕتبش اص ٔیباٍ٘ی

 . [16, 15]ضٛدٔی ٞا دس ٘ظش ٌشفتٝ

 
   بررسی اختالف دهای ًَاحی هطابِ در دٍ سوت ترهَگرام سیٌِ  -8ضکل 

 

ضٛد اختالف دٔا تشسسی ٔیٞایی وٝ اص تماسٖ وافی تشخٛسداس ٘یستٙذ، چٟاس ٔٛسد تٝ طٛسوّی دس ٍٞٙاْ تشسسی تشٌٔٛشاْ

(. تٝ اصای ٚخٛد اختالف دٔاٞای تاالتش اص حذ ٔؼیاس دس ٞش یه اص ایٗ چٟاس ٔٛسد، أتیاص ٔثثتی تٝ تشٌٔٛشاْ دادٜ 9ضىُ )

ٞای ٔشتٛط تٝ ایٗ پٙح ٔٛسد سا اخز وٙذ تٛا٘ذ وّیٝ أتیاصضٛد. تشٌٔٛشاْ یه فشد، ٔیضٛد وٝ ٔٙدش تٝ افضایص سیسه ٔیٔی

. ایٗ چٟاس ٔٛسد تػٛست ٔطشٚح دس [15] دی اص آٟ٘ا سا ضأُ ضٛد ٚ یا ٞیچ أتیاصی اص ایٗ چٟاس ٔٛسد سا وسة ٘ىٙذیا تؼذا

 ا٘ذ:ادأٝ ٔطشح ضذٜ
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  )ب( )الف(  

  
 )ُ( )د( )ج( 

   ّای سیٌِبررسی ٍ هقایسِ اختالف دها بیي ًَاحی هطکَک در ترهَگرام -9ضکل

ارزیابی  -در دٍ سیٌِ.  ج  Nippleارزیابی اختالف دهای ًاحیِ -ارزیابی اختالف دهای کلی دٍ سیٌِ.  ب -الف

ّای داغ ارزیابی اختالف دهای لکِ -اختالف دها الگَّای رگی یکطرفِ با ًَاحی هتٌاطر در سوت دیگر بذى.  د

 غ با ًاحیِ هتٌاظر در سوت دیگر بذى.  ّای داارزیابی اختالف دهای لکِ -با ًَاحی هداٍر.          ُ

 

ٞا دس وُ ٌشٔتش اص دیٍشی دس تشٌٔٛشاْ ظاٞش ای تاضذ وٝ یىی اص سیٙٝاٌش تٛصیغ حشاستی دس تشٌٔٛشاْ تٝ ٌٛ٘ٝ (1

ضٛد، تایذ ٔیاٍ٘یٗ دٔای ٘ٛاحی ٔختّف دس ٞش سیٙٝ ٔحاسثٝ ٚ سپس تا ٞٓ ٔمایسٝ ضٛد. اٌش اختالف دٔاٞای 

تاضذ، آٍ٘اٜ یه ٔٛسد ٔطىٛن داسیٓ ٚ أتیاص ٔثثتی تٝ تشٌٔٛشاْ ٘سثت دادٜ C˚1.5ٔیاٍ٘یٗ دس دٚ سیٙٝ تیطتش اص 

 (.9ٌیشد، لسٕت )اِف( دس ضىُ )غٛست أتیاصی تٝ تشٌٔٛشاْ تؼّك ٕ٘ی ضٛد. دس غیش ایٗٔی

داضتٝ تاضٙذ، یه ٔٛسد ٔطىٛن خٛاٞیٓ داضت ٚ  C˚1دٚ سیٙٝ اختالف دٔایی تیطتش اص  Nippleاٌش ٘احیٝ  (2

ٌیشد ٚ دس غیش ایٗ غٛست تشٌٔٛشاْ أتیاصی وسة ٘خٛاٞذ وشد، لسٕت )ب( أتیاص ٔثثتی تٝ تشٌٔٛشاْ تؼّك ٔی

 (.9ضىُ ) دس

اخببتالف دٔببای ٔٛخببٛد تببیٗ اٍِٛٞببای سٌببی ٚ ٘احیببٝ ٔتٙاظشضبباٖ دس سببٕت دیٍببش تببذٖ تایببذ ٔحاسببثٝ ضببٛد.  (3

تاضبذ، ضباٞذ یبه ٚضبؼیت ٔطبىٛن خبٛاٞیٓ تبٛد. تٙباتشایٗ أتیباص ٔثثتبی تبٝ             C˚1اٌش اختالف دٔا تیطتش اص 

سببٕت )ج( دس ضببىُ ضببٛد ٚ دس غیببش ایٙػببٛست أتیبباصی تؼّببك ٘خٛاٞببذ ٌشفببت، ل تشٔببٌٛشاْ ٘سببثت دادٜ ٔببی

(9.) 

ٝ       ِىٝ (4 ٞبا ٘سبثت تبٝ ٘بٛاحی     ٞای ٘سثتًا داؽ ٘یض اص إٞیت صیادی تشخبٛسداس ٞسبتٙذ. اٌبش اخبتالف دٔبای ایبٗ ِىب

تاضببذ، أتیبباص ٔثثتببی تببٝ  C˚1 ٚC˚2اطببشاف ٚ ٘احیببٝ ٔتٙاظشضبباٖ دس سببٕت دیٍببش تببذٖ تببٝ تشتیببة تیطببتش اص 
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ٞبای )د( ٚ )ٜ( دس ضبىُ   ضبٛد،    لسبٕت  ٔبی تشٌٔٛشاْ دادٜ خٛاٞذ ضذ وبٝ ٔٙدبش تبٝ افبضایص ٔیبضاٖ سیسبه       

(9.) 

ضبٛ٘ذ ٚ ٔٙطباگ ٌشٔبایی داس٘بذ ٚ تبٝ      ٞبایی وبٝ دس سبیٙٝ ظباٞش ٔبی     ٞبا ٚ فشٚسفتٍبی  ػالٜٚ تش ایٗ ٔٛاسد وّیٝ تشآٔذٌی

(. تبٝ اصای  15-3وٙٙبذ ضبىُ )  ٞبای ٔطبىٛوی سا ٌبضاسش ٔبی    ضبٛ٘ذ، ٚضبؼیت  غٛست ٘ٛاحی داؽ دس تشٔبٌٛشاْ ظباٞش ٔبی   

   ضٛد.ٔٛاسد، أتیاص ٔثثتی تٝ تشٌٔٛشاْ دادٜ ٔیٚخٛد ٞش یه اص ایٗ 

 

  
 )الف(                                    )ب(  

  ّایی سیٌِ با هٌطاء گرهایی بِ عٌَاى عَاهل افسایص دٌّذُ ریسکّا ٍ فرٍرفتگیبرآهذگی -11ضکل 

 فرٍرفتگی -برآهذگی  ب -الف

 

 طبقِ بٌذی استاًذارد ترهَگرام ّای سیٌِ  .4

 

وٙٙذ وٝ اخز ٔی ٞاییٞا تش اساس أتیاصتشٌٔٛشاْتشٌٔٛشافی سیٙٝ ٔیضاٖ سیسه تیٕاسی ٞای سیٙٝ سا ٔطخع ٔی وٙذ. 

 .[17-15]ٌشٜٚ صیش طثمٝ تٙذی ٔی ضٛ٘ذ 5دس یىی اص 

 

  TH1گرٍُ -1

ٌیش٘بببذ اص تمببباسٖ وبببافی تشخبببٛسداس تبببٛدٜ ٚ یبببه ٚضبببؼیت تشٔبببٌٛشاْ ٞبببایی وبببٝ دس ایبببٗ ٌبببشٜٚ لبببشاس ٔبببی

وٙٙببذ. تشٔببٌٛشاْ ٞببایی وببٝ دس ایببٗ ٌببشٜٚ طثمببٝ تٙببذی ٔببی ضببٛد ػبباسی اص ٞببش ٌٛ٘ببٝ          ٘شٔبباَ سا ٌببضاسش ٔببی  

 تاضٙذ.سیسه ٔی

 

 TH2گرٍُ   -2

دس ایبببٗ ٌبببشٜٚ اص تشٔبببٌٛشاْ ٞبببا اٍِبببٛی حشاستبببی ٘سبببثتا ٔتمببباسٖ اسبببت ٚ ٕٔىبببٗ اسبببت ضببباٞذ تغییبببشات 

اسببت فیضیِٛببٛطیىی خببٛش خببٛیٕی دس سببیٙٝ تاضببیٓ. اٍِببٛ ٞببای ضببثٝ سٌببی ٔتمبباسٖ ٘یببض یىببی اص ٔببٛاسدی             

 وٝ دس اٍِٛٞای حشاستی تشٌٔٛشاْ ٞای ایٗ ٌشٜٚ ٔی تٛا٘ذ دیذٜ ضٛد.
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 TH3گرٍُ  -3

ضٛد. افشادی وٝ ٞای غیش طثیؼی دیذٜ ٔیساصیٞای ایٗ ٌشٜٚ فؼاِیت ٔتاتِٛیسٕی ٚ سيدس پشٚفایُ ٌشٔایی تشٌٔٛشاْ

تاضٙذ ٚ تا احتٕاَ ٔی 15-25احتٕاَ %ضٛد داسای یه سیسه اتتال تٝ سشطاٖ تا تٙذی ٔیتشٌٔٛشاْ آٟ٘ا دس ایٗ ٌشٜٚ طثمٝ

ٞستٙذ.  خیٕی چٖٛ اِتٟاب ٚ تٛسْ ، ویست ، فیثشی ضذٖ تافت ٞا ٚ تٛسْ غذد فیثشی ٚ...داسای تغییشات خٛش %95-85

ٞای صٔا٘ی ٔطخع تشای ایٗ ٞایی ٔثٟٓ ٞستٙذ تٝ ٕٞیٗ ػّت تىشاس تشٌٔٛشافی دس تاصٜتشٌٔٛشاْ ٞای ایٗ ٌشٜٚ تشٌٔٛشاْ

 ضٛد.یٝ ٔیافشاد تٛغ

 

 TH4گرٍُ  -4

ٞسببتٙذ. دس ایببٗ ٔببٛاسد ٘اٞٙدبباسی ٔؼٕببٛال تببٝ غببٛست   65-85یببه سیسببه % تشٔببٌٛشاْ ٞببای ایببٗ ٌببشٜٚ داسای

تاضبذ. تبٝ افبشادی وبٝ تشٔبٌٛشافی آٟ٘با ٔٙدبش        ضٛد وٝ تبا تغییشاتبی دس پٛسبت ٕٞبشاٜ ٔبی     ٞایی لاتُ ِٕس ظاٞش ٔیتٛدٜ

 ضٛد.ٔی ٞای وّیٙیىی دیٍش تٛغیٝفی ٚ سایش تستضٛد، ا٘داْ ٔأٌٛشاٞایی ٔیتٝ یه چٙیٗ تشٌٔٛشاْ

 

 TH5گرٍُ  -5

ٞای آٟ٘ا دس ایٗ ٌشٜٚ ٞای ایٗ ٌشٜٚ تاالتشیٗ سیسه اتتال تٝ سشطاٖ سا تٝ ٕٞشاٜ داس٘ذ ٚ افشادی وٝ تشٌٔٛشاْتشٌٔٛشاْ

 تاضٙذ.داسای تٛٔٛسٞای تذخیٓ ٔی 95ٌیشد تا احتٕاَ %لشاس ٔی

 ٞای سیٙٝ ٘طاٖ دادٜ ضذٜ ست.طثمٝ تٙذی تشٌٔٛشاْ  11دس ضىُ 

 

 )الف(

  
 )ج( )ب( 

  
 (ُ) )د( 

 بٌذی ترهَگرام سیٌِ طبقِ -11ضکل

  TH4  ُ- TH5 -د  TH3 -ج TH2  -ب  TH1 -الف
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ٞای صٔا٘ی سٝ ضٛد وٝ دس تاصٜٞای ٔطىٛن ٔؼٕٛال یه دٚسٜ یه ساِٝ تشٌٔٛشافی تدٛیض ٔیتشای افشاد تا تشٌٔٛشاْ

ٌیشد تا ٚخٛد ٚ یا ٞای وّیٙیىی دیٍش ٘ظیش آصٔایص خٖٛ تطٛس ٔشتة غٛست ٔیٌیشد. ٕٞچٙیٗ آصٔایصٔاٞی ا٘داْ ٔی

ٞای تیطتشی غٛست ٌیشد ػذْ ٚخٛد سشطاٖ سیٙٝ تاییذ ضٛد. اٌش ٚخٛد سشطاٖ سیٙٝ دس فشدی ٔطخع ضٛد تایذ آصٔایص

سشطاٖ ٔطخع ضٛد. تٝ طٛس وّی پٙح  تا تؼییٗ ضٛد سشطاٖ فشاٌیش ٚ پخص ضٛ٘ذٜ ٞست یا ٘ٝ ٚ تذیٗ تشتیة ٔشحّٝ

. پش ٚاضح [19, 18, 15, 11, 1] ٔی ضٛدضٛد وٝ تطٛس ٔطشٚح دس ادأٝ ٔطشح ٔشحّٝ تشای سشطاٖ سیٙٝ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی

 است آضىاسساصی سشطاٖ دس ٔشاحُ اِٚیٝ تا ضا٘س تماگ تیطتش ٕٞشاٜ خٛاٞذ تٛد.

 

 هرحلِ  صفر   -1

وٙٙذ. ایٗ ٔشحّٝ ٌیشی غٛست ٌشفتٝ سضذ ٔیضٛ٘ذ ٚ دس ٔحّی وٝ ضىُ دس ایٗ ٔشحّٝ سَّٛ ٞای سشطا٘ی پخص ٕ٘ی 

تاضذ . ایٗ ٔی 155ٔٛسْٛ تٝ سشطاٖ دس ٔحُ است ٚ ضا٘س حیات پٙح ساِٝ ٍٞٙاْ آضىاس ساصی سشطاٖ دس ایٗ ٔشحّٝ %

2( سشطاٖ دس ٔداسی ِٙفاٚی2ٚ  1سشطاٖ دس تافت اغّی (1 ضٛد:ٔشحّٝ  تٝ دٚ دستٝ وّی تمسیٓ ٔی
   

  سرطاى در بافت اصلی 

ذ تٝ ٘سیسه وٕتشی سا تٝ ٕٞشاٜ داس ٚ دس حمیمت ضٛ٘ذٞا دس ایٗ ٚضؼیت دس تافت اغّی سیٙٝ ایداد ٔیسی٘اٞٙدا

تٛا٘ذ یه ٔٛسد سشطا٘ی دس ٘ظش ٌشفتٝ ٘طٛد. دس حمیمت ایٗ حاِت ٚخٛد یه سیسه تاال تشای اتتال تٝ طٛسیىٝ حتی ٔی

 ضٛد.سشطاٖ ٔحسٛب ٔی

   

 )ج( )ب( )الف( 

 ّای افراد هبتال بِ سرطاى در هرحلِ صفرّایی از ترهَگرام: ًو12ًَِضکل 

 

 

 سرطاى در هداری لٌفاٍی 

ساصی ضٛد لاتُ وٙذ. اٌش سشطاٖ دس ایٗ ٔشحّٝ آضىاسسشطاٖ ٞایی وٝ ِِٛٝ ٞا ٚ ٔداسی ِٙفاٚی دس سیٙٝ سا دسٌیش ٔی

ی سآِ اطشاف ضذٜ ٚ سشطاٖ ٚاسد دسٔاٖ است ٚ ػذْ آضىاسساصی دس ایٗ ٔشحّٝ ٔٙدش تٝ سشایت ٘اٞٙداسی تٝ تافت ٞا

ٞای ٞایی وٝ دس تشٌٔٛشاْٞایی اص ایٗ ٔٛسد آٚسدٜ ضذٜ است. اص خّٕٝ ٔطخػٕٝ٘ٛ٘ٝ 12ضٛد. دس ضىُتش ٔیٔشاحُ پیطشفتٝ

ضٛد، ٚخٛد ٘ٛاحی سشدی است وٝ تٛسط ٘ٛاحی ٌشْ احاطٝ ضذٜ است. ایٗ افشاد ٔثتال تٝ سشطاٖ دس ایٗ ٔشحّٝ دیذٜ ٔی

 ٞایی ٔطخع ضذٜ است.تٛسط پیىاٖ 12ُ ٘ٛاحی دس ضى

                                                 
Lobular Carcinoma In Situ (LCIS) -1  

Ductal Carcinoma in Situ (DCIS) -2  
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وٙذ ٚ ضا٘س است ٚ ٘اٞٙداسی تٝ تافت ٞا ٚ غذد ِٙفاٚی اطشاف سشایت ٕ٘ی cm2دس ایٗ ٔشحّٝ تٛٔٛسٞا وٛچىتش اص 

 تاضذ.ٔی 98ساصی سشطاٖ دس ایٗ ٔشحّٝ %حیات پٙح ساِٝ ٍٞٙاْ آضىاس

 

 2هرحلِ   -3

ضٛد. ایٗ تمسیٓ تٙذی تا دس ٘ظش ٌشفتٗ ا٘ذاصٜ حاِت تمسیٓ ٔیٔشحّٝ دْٚ پیطشٚی سشطاٖ سیٙٝ تٝ دٚ 

ساصی سشطاٖ ضٛد. ضا٘س حیات پٙح ساِٝ ٍٞٙاْ آضىاستٛٔٛس ٚ ٔیضاٖ دسٌیشی غذدِٙفاٚی تا سشطاٖ اػٕاَ ٔی

 تاضذ. ایٗ دٚ ٔشحّٝ ػثاستٙذ اص:ٔی 88دس ایٗ ٔشحّٝ %

است ٚ ٘اٞٙداسی تٝ تیص اص سٝ غذٜ ِٙفاٚی صیش تغُ سشایت ٔی وٙذ ، ٚ یا تٛٔٛس تضسٌتش  cm2تٛٔٛس وٛچىتش اص  (1

 است ٚ ٌستشش ٘اٞٙداسی تٝ غذد ِٙفاٚی اطشاف ٚخٛد ٘ذاسد. cm5ٚ وٛچىتش اص  cm2اص 

وٙذ است ٚ ٘اٞٙداسی تٝ تیص اص سٝ غذٜ ِٙفاٚی صیش تغُ سشایت   ٔی cm5ٚ وٛچىتش اص  cm2تٛٔٛس تضسٌتش اص  (2

 است أا سشایت ٚ پخص ٘اٞٙداسی تٝ غذد ِٙفاٚی اطشاف ٚخٛد   ٘ذاسد. cm5ٚ یا تٛٔٛس ٞا تضسٌتش اص 

 

 3هرحلِ    -4

 ضٛد. ایٗ دٚ ٔشحّٝ ػثاستٙذ اص:ٔشحّٝ سْٛ پیطشٚی سشطاٖ سیٙٝ ٘یض تٝ دٚ حاِت تمسیٓ ٔی

ِٙفباٚی صیبش تغبُ سبشایت     اسبت ٚ ٘اٞٙدباسی تبٝ تبیص اص ٘بٝ غبذٜ        cm5ٚ وبٛچىتش اص   cm2تٛٔٛس تضسٌتبش اص   (1

 تاضذ.  ٔی 56وٙذ ٚ ضا٘س حیات پٙح ساِٝ ٍٞٙأی وٝ سشطاٖ دس ایٗ ٔشحّٝ آضىاس ساصی ضٛد %ٔی

ٝ  دس ایٗ ٔشحّٝ سشطاٖ تٝ تافبت ٞبای ٘ضدیبه سبیٙٝ ضبأُ پٛسبت، دیبٛاسٜ لفسبٝ سبیٙٝ، د٘بذٜ           (2 -ٞبا ٚ ٔاٞیچب

وٙببذ ٚ ضببا٘س حیببات پببٙح سبباِٝ ٞببا ، غببذد ِٙفبباٚی دس خببذاسٜ لفسببٝ سببیٙٝ ٚ یببا تبباالی تشلببٜٛ سببشایت ٔببی 

 تاضذ.  ٔی49ساصی ضٛد %ٍٞٙأی وٝ سشطاٖ دس ایٗ ٔشحّٝ آضىاس
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ٞای دیٍش ٘ظیش وثذ، سیٝ، سیستٓ اسىّتی ٚ ٘یض غذد ِٙفاٚی  ٘ضدیه تشلٜٛ سشایت وشدٜ است ٚ سشطاٖ تٝ اسٌاٖ

  اضذ.تٔی 16ساصی سشطاٖ دس ایٗ ٔشحّٝ %ضا٘س حیات پٙح ساِٝ ٍٞٙاْ آضىاس
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 . ًتیدِ گیری6

 

سشطاٖ سیٙٝ سایح تشیٗ سشطاٖ ص٘اٖ است ٚ تؼذ اص سشطاٖ سیٝ تیطتشیٗ ٔشي ٚ ٔیش ٘اضی اص سشطاٖ سا ضأُ ٔی 

ضٛد. تحمیمات اخیش ثاتت وشدٜ ا٘ذ اٌش سشطاٖ سیٙٝ دس ٔشاحُ اِٚیٝ تطىیُ تافت ٞای سشطا٘ی تطخیع دادٜ ضٛ٘ذ ، 

ص وٙتشَ تیٕاسی تٝ ضذت واٞص ٔی یاتذ. تٙاتشایٗ ساٜ ٚ ٞضیٙٝ ٞای ٘اضی ا یافتٝضا٘س حیات تٝ طشص چطٍٕیشی افضایص 

تطخیع صٚدٍٞٙاْ سشطاٖ سیٙٝ است ٚ تشٌٔٛشاْ ٞای حشاستی ثاتت وشدٜ ا٘ذ لاتّیت تطخیع صٚدٍٞٙاْ ،  حُ اغّی

سشطاٖ سیٙٝ داس٘ذ ٚ حتی ٔی تٛا٘ٙذ احتٕاَ سیسه اتتال تٝ سشطاٖ سا دس ساَ ٞای آتی پیص تیٙی وٙٙذ. پس اص اخز 

حشاستی الصْ است ایٗ تػاٚیش تفسیش حشاستی ضٛ٘ذ ٚ تشاساس ٘تایح حاغُ اص تفسیش حشاستی ، ٘ٛع سشطاٖ تطخیع  تػاٚیش

ٚ طثمٝ تٙذی ٌشدد. دس ایٗ ٔماِٝ تٝ تشسسی تفسیش حشاستی تشٌٔٛشاْ ٞا پشداختیٓ ٚ ٔطاٞذٜ ٕ٘ٛدیٓ تا تشسسی ٘اٞٙداسی دس 

ٌٛشاْ ٖ تٝ تشٌٔٛشاْ أتیاص دادٜ ٔی ضٛد ٚ أتیاص وسة ضذٜ اص تفسیش تشٔتافت ٞای سیٙٝ ٚ ٔمایسٝ تا ٘ٛاحی اطشاف ٚ ٔتماس

 لشاس ٔی ٌیشد. TH5تا  TH1ٚ دس یىی اص ٌشٜٚ ٞای  ٘ٛع سشطاٖ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی ضٛد تٝ ػٙٛاٖ پاسأتش طثمٝ تٙذی
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