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 چکیده:

    مقدمه:
هـاي   دهـد. آنچـه امـروزه توجـه بـه روش      آید و تقریبا یک چهارم از ابتال به سرطان را به خود اختصاص مـی  ترین سرطان مهاجم به شمار می ه شایعدر سراسر جهان، سرطان سین

وهشـی تمـام جوامـع بـه شـمار      هـاي پژ  سازد، روند فزاینده بیماري است که به همین دلیل شناخت، پیشگیري و درمان آن از اولویت پیشگیري و درمان سرطان سینه را الزامی می
  رود. می
  

شناسی، عالمات و کلیات درمان سـرطان بـه صـورت کلـی و      باشد. طی آن تعریف، سبب براساس منابع طب سنتی ایران می تحلیلی مروري بررسی مطالعه این مواد و روش:
  سرطان سینه به صورت خاص بررسی شده است.

شـود کـه طـی آن مـادة      نوعی ورم و التهاب است که به دلیل تغییرات ایجاد شده در کمیـت و کیفیـت اخـالط بـدن ایجـاد مـی      از دیدگاه حکماي طب ایرانی سرطان  ها: یافته
هـایی از بـدن انسـان تجمـع کـرده و موجـب        دهد. در نتیجه عدم دفع و پاکسازي، این مواد در بخش موسوم به خلط سودا در اثر افزایش غیرطبیعی حرارت بدن تغییر ماهیت می

تـرین انـواع سـرطان در     از دید ایشان، سرطان سینه یکـی از شـایع   .شود. پستان به دلیل ساختار بافتی خود یکی از اعضاي مستعد براي تجمع این مواد است وز ورم سرطانی میبر
 داشته باشد. انواع خاصی از اختالالت قاعدگی تواند ارتباط مستقیم با عملکرد دستگاه تناسلی و بین بانوان است و بروز آن می

اي به نام احتراق در بدن از دیدگاه حکماي طب سنتی ایران نقطه آغازین شروع بیماري اسـت و براسـاس همـین بیـنش راهکارهـاي پیشـگیرانه و         پدیده گیري: بحث و نتیجه
زي بدن از عامـل مسـبب، تقویـت و اصـالح مـزاج اسـتوار اسـت و بـر         درمانی ارائه شده است. همچنین بر اجتناب از اقدامات مهیج بیماري تأکید داشته و اصول درمان بر پاکسا

یوة زنـدگی در ایـن مقالـه مـورد     اقدامات تشخیصی و درمان بیماري در مراحل اولیه تأکید شده است. برخی از داروها و گیاهان موثر بر کنترل سرطان سینه و همچنین اصالح ش
  بندي قرار گرفته است.بررسی و جمع
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Background: Worldwide, breast cancer is the most common invasive cancer in women, accounting for nearly one 
fourth of all cancers in women. Growing prevalence of this cancer and its Social and economic burden caused that the 
Studies about this disease be the research priorities in all of world.  
Method: This review – analytical article is about definition of cancer (specifically breast cancer), its etiology, 
prevention and treatment principle based on Persian traditional medicine resources.  
Result: According to Persian Physicians opinion Cancer is a kind of swelling and inflammation that caused by 
changes in the quantity and quality of the body humors. In these changes, something called (sodaye gheire tabiee) 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:nargess_gorji@yahoo.com
mailto:nargess_gorji@yahoo.com
http://www.sid.ir


302 
 
 

 

 

 

 

created from increasing in body heat in special conditions. And the disease results from the absence of clearance of 
soda from the body; it accumulates in areas of the body and causes cancer. 
 Because of breast tissue structure, it’s one of the susceptible organs for accumulation of these substances. For this 
reason, Iranian Traditional Medicine physicians have said that breast cancer is one of the most prevalent cancers 
among women. Also, the reproductive system function and menstrual disorders have direct relationship with 
incidence of this disease in women. 
 Conclusion: A specific phenomena known as ehteragh (A special type of metabolism in the body) is the starting 
point for the onset of this disease and most treatments are based on prevention of this phenomenon and clearance of 
its unnatural residue from all of the body. Mezaj correction and general strengthening are also important. In this 
article some herbal drug and also some Lifestyle modification methods are reviewed and summarized. 
Key words: breast cancer, Persian medicine, herbal drug,  
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