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   اشاره:

سی و گز          ستی خویش را در پی برر سؤولیت تندر شنیده اید که: زن باید م سخن را بارها  ینش داده های موجود بر عهده  این 

سینه        سیاری از مطالب و اطالعاتی که در این روزها پیرامون سرطان  گیرد و تصمیمات ضروری را در این مورد اتخاذ کند، اما ب

 گزارش داده شده اند ، ضد و نقبض، گمراه کننده و یا به کلی ناصحیح هستند!

شگاه تورنتو پژوهنده نا    ستاد دان سینه عقیده دارد که زنان به علت اطالعات   دکتر نلیا بینز ا سرطان  شته  گمراه غلط،  مور در   گ

 مهمترین از شببماری زیر، در. شببوند بیمناک سببرطان از واقعیت، ی زمینه در اطالع کسببب جای به که اند فراگرفته آنان. اند

 .کنیم می ارائه. اند شده گزارش کمتر غالباً که را سینه سرطان به مربوط واقعیات

 : سرطان، غالباً به زنان کهنسال تر آسيب می رساند1قعيت شماره وا

با مطالعه ی مقاله هایی در روزنامه ها و آگاهی از اخبار و اطالعیه های تلویزیونی مربوط به سببرطان، زنان این پیاض ضببمنی را  

ست. بنابراین، به موجب پژوهش های ا      شکل زنان جوان ا سرطان عمدتاً م شده، زنان جوان بیش از  دریافت می کنند که  نجاض 

 .هستند موضوع  اندازه از بیماری یاد شده ترسیده اند. در حالی که زنان مسن تر کمتر نگران این

حال آنکه تهاجم سرطان سینه در زنان مس شدید تر است: از هر چهار زن که به سرطان سینه گرفتارند، سه نفرشان افزون بر          

و سال، و مؤثرترین عامل خطر برای بیمار مذکور بوده و این خطر، به مراتب بیش از خطرات  پنجاه سال دارند. در حقیقت، سن   

سالگی   30متداولی است که گزارش شده اند: همچون خطر حاصل از قاعدگی پیش هنگاض، نداشتن فرزند، داشتن فرزند پس از 

 یا یائسگی دیر هنگاض.

ست که     شزد کرد که این امر، به آن معنی نی سینه از نوع      50زنان باالتر از باید گو سرطان  ستند.  « همه گیر»سال دچار  آن ه

ست. این          شت ا سینه، یک به ه سرطان  ست که امکان ابتالی وی به  یکی از آمارهایی که بر ذهن هر خانمی تأثیر نهاده، این ا

ست. مطابق آخرین آمار  « طول عمر»رقم حاکی از خطر مرض نامبرده در  سر    »یک زن ا سسه ملی  سی ای( ) « طانمؤ (،  1)ان 

 سالگی، یک به بیست و چهار است. 60سالگی در حقیقت یک به پنجاه و در  50احتمال ایجاد سرطان سینه در 

سپارد،      « »بینز»به قول  شمالی جان می  سینه در آمریکای  سرطان  سداد عروق از بین می    8از هر زنی که بر اثر  نفر به علت ان

 «  روند.

 ن سينه بيش از یك نوع است.: سرطا2واقعيت شماره 

سراسیمگی آن زمان پدید می آید که معلوض شود سرطان سینه احتماال از اشکال زیادی برخوردار است. مثالً شمار خیلی اندک          

از چنین غده های کمیاب و بدخیم ویرانگرند که جان قربانی را می گیرند، حتی اگر توده کوچکی توسببط پرتو نگاری شببناخته 

شد.    شوند، به مرگ نمی انجامند،       شده با سال تمیز داده ن شد می کنند که حتی چناچه تا چند  سایر غده ها به اندازه ی کند ر

 غده هایی نیز هستند که هر چند درمانی شدنی هستند، اما امکان دارند بر اثر رشد، خطر آفرین و مشکل ساز شوند.

پیش »شببود از همه گیک کننده تر اسببت، چرا که نوعی  که گونه ای غده بدخیم محسببوب می (DCIS)وضببعیتی مشببهور به 

سر بدن تکثیر یافته و به طور غیر عادی رشد می کنند، لیکن مرض         « سرطان  سرتا سرطانی در  شود. یاخته های  محسوب می 

شود. در برخی موارد، یاخته های مزبور، آوندها       شیری بروز می کند، در نقطه ای متمرکز می  شده که در آوندهای  را پاره  یاد 



ست که از هر چهار فرد مبتال به        شده ا شوند برآورد  سرطانی می  سی آی اس »کرده و  شواری روبه رو     «دی  شان با د سه نفر  ،

 نمی شوند، حال آنکه در شخص چهارض، به یک سرطان پر خطر بدل می شود.

شکان      شگیری از اثر گذاری این یاخته ها بر بافت ها، پز شتر موارد برای پی شکار لطمه دیده یا از     جهت  در بی شتن بخش آ دا

 جراحی سود می جویند، یا کامالً ویا نیمه، آن را قطع می کنند.

سال   23از میان  ست(،       1993هزار زن آمریکایی که در  سال که در ای باره آمار ه سیر بوده اند )آخرین  در داض بیماری فوق ا

 که کسی نمی دانست که آیا اینان دچار سرطان بوده اند یا نه؟!زن جراحی برداشتن سینه داشته اند، آن هم با وجودی  9200

کارشببناسببی که  6گره نگشببوده دیگر این ک تشببخیص مرض مورد بح  بی دشببوار اسببت. بر پایه ی یکی از از بررسببی ها،   

شتند . از         شخیص آن در موارد متعددی با هم اختالف نظر دا سی می کردند، از لحاظ ت سالیدهای این مرض را برر همین رو، ا

چنانچه این بیماری تشخیص داده شود، توصیه می کنند که ابتدا گزارش آسیب شناسی خویش را مالحظه کنید، سپس برای         

 دومین و حتی سومین دفعه نظر متخصصان را جویا شده و در پایان به جراحی تن بدهید.

شماره   سفين »گرچه داروی  -3واقعيت  سرط  « تاموک شرفتی حقيقی در درمان  شود، ليکن    پي شمرده می  سينه  ان 

 اعجاز نمی کند.

شد داروی       شته بعد از این که معلوض  سال گذ سفین »در بهار  شت  از  ، که برای جلوگیری«تاموک  دنبال به سینه  سرطان   برگ

صرف  جراحی ست  قادر شود  می م شگیری  در ا شاط  بروز سبب  شود،  واقع مؤثر هم آن پیدایش از پی   محافل در ای اندازه بی ن

سینه را در        پز سرطان  شان داد که داروی نامبرده،  شد. مطابق آزمایش ابتدایی دامه دار، پیامدهای مقدماتی ن صد   45شکی  در

 زنان مواجه با خطرهای فراوان، در قیاس با زنهایی که از دارونما )شبیه دارو( بهره برده بودند، کاهش داد.

اعالض شببد، این یافته ها را قویاً تأیید کرد. لیکن طرفداران این شببیوه  برآیند رسببمی این آزمایش مقدماتی که در ماه سببپتامبر

 درمان، باید مزایای بالقوه این دارو و عوارض جانبی آن را هم مورد مطالعه قرار دهند.

نفر از زنان مواجه  1000تخمین زده است که از  « سلی فورد »دکتر « موسسه ملی سرطان   »بر حسب نتایک اعالض شده از سوی    

سال از داروی مزبور سود جسته اند، مصرف این دارو توانست از سرطان        5سال که به مدت   50ا خطر فراوان و با سن بیش از  ب

 رحم، مخاط، سرطان  مورد 12 شد  باع  نیز مذکور داروی اما( انتظار  مورد 33مورد از  7تن از آنان پیشگیری کند )  17سینه  

 ای ناگهانی هم در بین گروه مزبور مشاهده شود.  ه حمله و خون شدید های لخته مورد ده

 پرتونگاری )سينه( هر دو سال یك مرتبه ضروری است. -4واقعيت شماره 

 ضمناً . کرد توصیه  بیشتر  و ساله  40 زنان برای را مسئله  دو هر یا  ، پرتو نگاری هر ساله «مؤسسه ملی سرطان   »، 1997در سال  

 گر از این دست، سفارش کردند که چنین زنانی باید هر ساله پرتو نگاری شوند.دی سازمانهای و «آمریکا سرطان انجمن»

سال است و نگران سرطان سینه هستید، بهتر است که هر دو          50اگر سنتان از  »استاد دانشگاه تورنتو، می گوید   « بینز»دکتر 

شوید   سکی »دکتر « . سال یکبار تحت پرتونگاری واقع  شگاه  «کارالکرلی کا ستاد دان سکو، را عقیده بر      ، ا سی سانفران کالیفرنیا در 

ست که:   شوند.     69تا  50زنان بین »این ا سال یک دفعه آزمایش  سی ها نیز، همین ارقاض  « سال، باید هر دو  وی می افزاید: برر

 «  شده باشند.سنی را مورد تأیید قرار داد، قطع نظر از اینکه زنان مزبور، هر سال یا هر دو سال یک مرتبه پرتونگاری شده یا ن

 : ميزان اثر بخشی برداشتن بخش سرطان5واقعيت شماره 

 75از نظر بر این است که بر داشتن توده سرطانی سینه، توأض با معالجه شیمی درمانی، پرتو درمانی در       « انجمن ملی سرطان »

 43ن پژوهش های انجاض یاد شده، فقط  درصد از موارد به جراحی وسیع سینه برتری دارد. بی تردید، به موجب جدیدتری    80تا 

 درصد از مبتالیان به سرطان سینه، جراحی برداشتن سینه داشته اند.

برخی از پزشکان، از عمل جراحی قطع کامل سینه یا قسمتی از آن راضی ترند، چرا که در سرتاسر دوران کاری خویش، دست        

امل یا بخشی از سینه، بدن از هر نوع خطر ابتالء به متاستاز نجات    به این عمل زده اند، گروهی هم معتقدند که از طریق قطع ک

می یابد، اما حقیقت جز این است و حتی برداشتن یک غده سرطانی از بن هم، نسجهایی از سینه ر به جا می نهند که چه بسا        

 امکان دارد بعدها سرطانی شود.

 ژنها، تعيين کننده سرنوشت انسان نيستند. -6واقعيت شماره 



شما هم حامل ژن معیوب این مرض هستید. امکان دارد           شد. این بدان معنا نیست که  شته با سینه دا سرطان  چنانچه مادرتان 

معادل سببرطان  BRCAبه دنیا می آییم(  2BRCAو  1BRCAچنین باشببد یا نباشببد. همه ما چه زن و چه مرد با ژنهای 

ست و همچنین یک جهش ارثی از گونه ی     شما هم از آن     2BRCAو  1BRCAسینه بوده ا شته، پنجاه احتمال دارد که  دا

 جهش ارث ببرید.

شوید. هر دو نوع           سرطانن  شرفت  ضرورت ایجاب نمی کند که دچار پی شید،  صل این جهش با صالً   BRCAحتی چناچه حا ا

 ژنهای مستعد سرطان سینه اند.

 چگونه می شود گفت که شما یکی از افراد مستعد این بيماری هستيد؟

س  شگاه دولتی اوهایو        « برنادین هیلی»فانه، نمی توان گفت ، دکتر متأ سته به دان شت همگانی واب شکده پزشکی و بهدا رییس دان

 .است شده تعیین قبل از آن بودن مساوی که است ای نتیجه با  معتقدست که دچار شدن یا نشدن، یک بازی

شکان تالش می کنند به این پیش بینی    شدار می دهد وقتی پز سی        وی ه شود چه ک سرطان مبتال می  سی به  بپردازند چه ک

نمی شود، به طالع بین هایی شبیه اند که دارند یک گرمی بلورین ابری را می خوانند. او راجع به گسترش یک گرایش در میان    

شوند که برای        شمار فزاینده ای از اینان بر آن می  سی می کند، چون  ستعد از نظر ژنتیکی ابراز دلواپ ستی  »زنان م حفظ تندر

 سینه های سالمشان را بردارند.« خویش

 وی یادآوری می کند که چنین محاسباتی، با عنایت به میزان ابتدایی دانش پزشکی پیرامون ژنها، توجیه کردنی نیست.

شند. میزان مرگ و میر آنان از مرض        سرطان با شد  ست که ولو اگر زنان در معرض خطر ارثی ر مورد  به هر ترتیب، مژده این ا

 بح ، فزون تر از زنانی نیست که دچار سرطان سینه بوده اند.

 پنج راهکار ساده برای کاستن از خطر

در حالی که تا غلبه بر این مرض مرگبار، راه زیادی، در پیش نیست، در زیر، موارد مهمی راجع به پیشگیری از سرطان سینه را     

 برای آگاهی شما خاطر نشان می سازیم:

گفته شده است که احتمال دارد ورزش، « نشریه انجمن ملی سرطان»ب: در مروری که از یک پژوهش مندرج در ورزش مرت -1

نفر زن نروژِی به  25624درصببد بکاهد. به موجب مطالعه ای که در مورد  60خطر سببینه را، چه قبل و چه بعد از یائسببگی، تا 

شد افرادی که حداقل هفته ای چهار مرتبه    شکار  خطر ابتالء  -ولو تنها به پیاده روی می پردازند -ورزش می کنند عمل آمد، آ

درصد تقلیل می دهند.، معلوض شده است. پیشه هایی که راه رفتن، بلند کردن اجساض و یا انجاض        37به سرطان سینه را تا حد   

 کارهای سنگین دستی را ایجاب می کند.،نیز میزان سرطان سینه را کاهش می دهند.

شید مراقب وز -2 ست که وزنتان را پایین        -ن خود با سینه جلوگیری کند، این ا سرطان  یک از عواملی که امکان دارد از بروز 

شد زنهایی که پس از      شگاه روارد، معلوض  شده در دان ضافه   55تا  44سالگی   18نگه دارید ، برپایه ی پژوهش های انجاض  پوند ا

ند پوند چاق شده بودند، خطر ابتال به سرطان سینه در ایشان در پی یائسگی   وزن پیدا کرده اند، به نسبت اشخاصی که صرفاً چ    

 .شد اضافه  تا حدود دو برابر

حتی نوشیدن مشروب به مقدار کم نیز برای این بیماری خطر آفرین است. چنانچه کسی روزانه یکبار نوشابه الکلی بنوشد،         -3

سینه اش     سرطان  صد می افزاید  11بر خطر پیدایش  ست به این عمل زند،   و  در صد   24اگر دو دفعه د  از بیش چنانچه و در

 .یابد می افزایش درصد 40 ابتال، خطر باشد این

سط     سی مذکور تو شگاه کالیفرنیای جنوبی واقع در چاپل هیل انجاض      « لی نور کول مایر»برر ست دان ستاد تغذیه و اپیدمولوژِی ا

 شده است.

سیون )به       به اندازه محدود در برابر نور آف -4 سیدا ست که مواد مانع اک سخن در مورد ویتامین ها این ا تاب قرار گیرید. آخرین 

قادر به انجاض این عمل است. احتماالً این « د»ویژه ویتامین ث و تباکاروتن( را یارای جلوگیری از سرطان نیست. لیکن ویتامین  

صیف می کند که چرا زنانی که در جنوب آمریکا زندگی می ک  سکونت    امر تو شرقی  شمال   به دارند،  نند، کمتر از زنانی که در 

سط  مطالعه این. )شوند  می مبتال سرطان  سترجان » تو ست  گرفته صورت  شمالی  کالیفرنیای سرطان  مرکز در «ای  زنان به(. ا

سازد  «د» ویتامین تا الزمست  پوست  برای که تابد، می می بیشتری  آفتاب جنوبی، نمی دانیم  هنوز ولی »: گوید می «جان». ب

 «که چقدر ویتامین د یا نور خورشید به منظور پیشگیری از سرطان سینه ضروری است.



صرف ویتامين   واحد بین المللی )ای یو( از ویتامین مزبور اسببتفاده می کنند )به قدر دو فنجان  200زنانی که روزی  -«د»م

سال   50درصد می کاهد، برای کسانی که سنشان      30تا شیر که با ویتامین د غنی شده باشد(، خطر پیدایش سرطان سینه را      

سال   50واحد بین المللی مخصوص افرادی که افزون بر   600تا روزی  400واحد بین المللی و  200یا کمتر است، روزی الاقل  

 دارند ، توصیه می شود.

 پانوشت  

 موسسه ملی سرطان
1-     NCI=National cancer Institute  
2-     Placibo 
3-     I.U. International unit 
 

 

 

 

 آی یو واحد بین المللی جهت اندازه گیری قدرت طبیعی به طور نسبی مواد مانند ویتامین ها بکار می رود.
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