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  غذیه با شیر مادر بعد از سرطان پستان در زنان سن باروريت عنوان: 

  فاطمه مومنی نیا، عاطفه قنبري نویسندگان:
  مریم مومنی نویسنده مسئول:

  ، ایرانقزوین درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم، دانشگاه پرستاري و مامایی دانشکده  وابستگی سازمانی:
  Momeni65@gmail.com   :ایمیل 

% از 10شایعترین بدخیمی است که زنان سن باروري را متأثر می نماید. درحدود  (BC) : سرطان پستانمقدمه
سال تشخیص داده می شوند و  40% در کشورهاي درحال توسعه زیر سن 25بیماران در کشورهاي توسعه یافته و 

اله مروري خالصه اي از شواهد موجود در ارتباط ممکن است تمایل به حاملگی و شیردهی در آینده داشته باشند. این مق
 .و تغذیه با شیر مادر در زنان سن باروري می باشد BC بین

سن "\، "\سرطان پستان "\، "\تغذیه با شیر مادر "\: جستجوي الکترونیکی با استفاده از کلید واژه هاي روش کار
به مقاالت مروري و تحقیقی انگلیسی زبان محدود  انجام شد. جستجو بدون محدوده زمانی "\شیردهی "\و  "\باروري

 .صورت گرفت PubMed ،Scopus ،SCIRUS شد و در پایگاه هاي اطالعاتی
بودند. بسیاري از محققان  BC : داده هاي موجود بیانگر امکان و ایمنی تغذیه با شیرمادر در بازماندگانیافته ها

حافظتی بر پستان سمت مقابل خواهد داشت. واضح است که حاملگی و ، اثر مBC معتقدند که تغذیه با شیر مادر بعد از
مرگ و میر مادران را افزایش نمی دهد و ممکن است با بقاي کلی ارتباط داشته باشد. شیردهی  BC شیردهی بعد از

هر نیاید طی بررسی یک توده متوقف شود مگر انجام مطالعات هسته اي ضروري باشد. عوارض تغذیه باشیر مادر و 
نادیده  BC عالمت غیر معمول نظیر قرمزي، توده یا خونریزي از نوك پستان طی شیردهی نباید در زنان با سابقه

نبود اما آنها این  BC گرفته شود. زنان مشکالتی را در شیردهی بیان کردند که فقط منحصر به زنان مبتال به
کثر موارد یا همیشه به شیردهی از یک پستان مجبور بودند. مشکالت را به میزان بیشتر تجربه می کردند زیرا آنها در ا

یا سرطان اخیر  BC هیچ شواهدي مبنی بر افزایش خطر ابتال به سرطان در شیرخوارانی که توسط مادران با سابقه
 .یافت نشد

میم شخصی بقا می یابند. تمایل براي تغذیه با شیرمادر تص BC : بسیاري از زنان جوان سن باروري ازنتیجه گیري
می شود و به آنها براي بازگشت مجدد به زندگی  BC است. این مسئله موجب بهبود کیفیت زندگی زنان مبتال به

 طبیعی کمک می نماید. مشاوره کافی درمورد حاملگی و شیردهی الزم است که باید بطور صحیح در کلینیک هاي
BC  ،ماماها و پرستاران اطفال) و حمایت از مادران می تواند به مدنظر قرار گیرد. تالش تیم درمان(پرستاران، پزشکان

 .منجر شود BC دستیابی تغذیه موفق با شیرمادر بعد از
 : تغذیه با شیر مادر، سرطان پستان، باروري، شیردهیواژگان کلیدي
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