
 

  یهوالشاف

 اي در مورد سرطان پستانبازهم نكات و هشدارهاي آموزنده

  

 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع
 

شايعهمان گونه كه مي ستان  سرطان پ صلي مرگ دانيم،  سرطان در زنان ترين بدخيمي در زنان و علت ا ساله  44-40در اثر 

باشد. ساله افزايش يافته كه علت آن، انجام تست ماموگرافي مي 55است. در سالهاي اخير، يافتن موارد سرطان پستان در زنان 

 اثر مثبت ديگر تست ماموگرافي كاهش مرگ و مير ناشي از اين بدخيمي به علت تشخيص زودرس بيماري است. 

شود. پستان از غدد مولد شير، مجراهايي كه اين هاي بدخيم در بافت پستان ناشي ميشد غير طبيعي سلولسرطان پستان از ر

شير تخليه مي ستان، يعني محلي كه  شكيل شود هدايت ميغدد را به نوك پ كنند بافت چربي، بافت همبند و بافت لنفاوي ت

 شود. تواند در هر يك از اين اجزا ايجاد شده كه سرطان پستان مي

 چه كساني در خطرند؟ 

 وجود سابقه سرطان پستان در فاميل درجه اول )خواهر ومادر(  -1

 35هاي باالي يابد. )بخصننوخ خانمباال رفتن سننند در كليه زنان با افزايش سننن خبر ابت  به سننرطان پسننتان افزايش مي -2

 سال( 

 هاي خوش خيم پستان وجود سابقه بيماري -3

 اند. سال اتفاق افتاده و يا فرزندي به دنيا نياورده 30ها در سنين باالي ن حاملگي آنزناني كه اولي -4

 اند. سالگي( داشته 55سالگي( و يا يائسگي ديررس )بعد از  12زناني كه شروع قاعدگي آنها در سنين پايين بوده )قبل از  -5

 زنان چاق و كساني كه دريافت چربي بااليي دارند.  -6

 والني مدت و زياد الكل و سيگار مصرف ط -7

 اند. زناني كه سابقه سرطان پستان در يك سينه را داشته -8

 اند. زناني كه درمان هورموني بعد از يائسگي داشته -9

 شوند. توجه داشته باشيد كه ورزش و شيردهي طوالني موجب كم شدن خبر ابت  به سرطان پستان مي

 ها: عالئم و نشانه

اي نداشته باشد. بنابراين وجود يك بررسي روتين حتي اگر هيچ ع مت ن در مراحل اوليه ممكن است هيچ نشانهسرطان پستا

 اي وجود نداشته باشد. براي رديابي بيماري الزامي است. و نشانه

 عالئم احتمالي شامل موارد زير است: 

 وجود يك توده در بافت پستان و يا در ناحيه زير بغل  -1

 ها( نه تغيير در اندازه، رنگ و يا شكل پستان )مث ً بزرگ شدگي يا عدم تقارن پستانهر گو -2

 وجود تشرح از نوك پستان  -3

 وجود هر گونه تغيير در پوست ناحيه پستان )مث ً پيدايش فرورفتگي، چروكيدگي، پوسته ريزي، زخم، قرمزي و ...(  -4

شود مي شخيص داده  ستان زود و به موقع ت سرطان پ سيار مهمد اگر  صورت موفقيت آميزي درمان گردد. اما در نكته ب تواند به 

شرفته ست، ميزان بقاي بيمار به طور قابل م حظهتر و بخصوخ وقتي كه به ارگانمراحل پي اي كاهش هاي ديگر تهاجم كرده ا

 يابد. مي

 ام كارهايي براي تشخيص زودهنگ



ستان در مراحل اوليه معموالً ع متي ايجاد نمي سرطان پ گيري مراحل زير براي بيمار كند براي كليه بانوان پيبه دليل آن كه 

 باشدد يابي بسيار مهم و الزامي مي

 سال بايد ماهانه معاينه هر دو پستان را به روش صحيح آن انجام دهند.  20ي بانوان باالي همه -1

 سال بايد هر سه سال يك بار توسط پزشك و يا پرستار ماهر تحت معاينه پستان قرار گيرند.  39-20بانوان  -2

 سالگي.  50سالگي و تكرار آن هر دو سال يك بار بعد از  50تا  40انجام يك نوبت ماموگرافي به عنوان پايه در فاصله  -3

 بعد.  سالگي به 40معاينه ساليانه توسط پزشك يا پرستار ماهر از  -4

اي، متورم و گي تا حدودي تودهكند و بخصننوخ قبل از قاعدهها با تغييرات ادواري ماهانه تغيير مياز آن جايي كه قوام پسننتان

 باشد. گي ميباشد. بهترين زمان معاينه پستان درست پس از اتمام دوره قاعدهحساس مي

شان داده شخص امبالعات اخير ن سط  ستان تو سط گر چه نمياند كه معاينه پ تواند جايگزين ماموگرافي و معاينه كلينيكي تو

 پزشك شود اما تعداد مرگ و مير ناشي از سرطان پستان را كاهش داده است. 

 نحوه معاينه 

 مرحله اولد

 باشدد ها در حالت نشسته به چند صورت ميمشاهده دقيق پستان

 ها در دو طرف آويزان هستند. در حالي كه دست -1

 اند. ها به باالي سر برده شدهحالي كه دست در -2

ست -3 ستاندر حالي كه د صورت گيرد و پ ست به كمر( بايد  شار د ها از نظر هر گونه تغييرات، ها در كنار كمر قرار دارند. )ف

( به دقت )شننامل تورم، زخم، اگزما و ...  ها و اخت الت پوسننتيغيرقرينگي، فرورفتگي، انحراف يا معكوس شنندن نوك پسننتان

 مشاهده و بررسي شوند. 

 مرحله دومد 

هاي مياني انجام شود. باالبردن دست به پشت سر در سمتي كه قرار ها بايد با سبح صاف انگشتان توسط انگشتلمس پستان

 كند. تر كمك مياست معاينه صورت گيرد و يا دراز كشيدن و قراردادن دست در زير سر در سمت معاينه بهتر و دقيق

شويد تمام ستانپ سي كنيد. براي آن كه مبمئن  ساس ناراحتي و درد در هنگام لمس برر ها را از نظر وجود هر گونه توده، اح

هاي فرضنني به دور پسننتان از خار  به داخل )از ايد بهتر اسننت كه لمس در امتداد دايرهتوده پسننتاني را به دقت معاينه كرده

 دهيد. تر( انجامتر به كوچكهاي بزرگدايره

محدوده لمس هر پستان از استخوان ترقوه در باال تا چين زير پستان در همان سمت و از ناحيه زير بغل تا خط وسط ميان دو 

ستخوان جناغ در هر دو طرف مي ستان برروي ا ستانپ شد. در آخر نوك پ شار داده با شحات ف ها بايد از جهت وجود هر گونه تر

 ر گونه مورد غيرطبيعي براي معاينه و اقدامات بعدي به پزشك مراجعه كنيد. شوند. در صورت مشاهده يا لمس ه

باشد. باشند كه احتماالً به علت احتقان خوش خيم آنها ميگي دردناك ميها معموالً قبل از قاعدهتوجه داشته باشيد كه پستان

ها باشنند. نتيجه كلي اين كه درد در پسننتانيتر مهاي بيشاما وجود درد ثابت يك طرفه در يك خانم يائسننه نيازمند بررسنني

تر با سننرطان پسننتان همراهي دارد، اما به هر حال در صننورت وجود درد حتماً جهت اي بوده و كمتر نشننانه تغييرات دورهبيش

 تر به پزشك مراجعه كنيد. تر و معاينه دقيقهاي بيشبررسي

 دختران جوان و احتمال بروز سرطان پستان 

هاي پسننتاني باشنند اما احتمال آن وجود دارد. از طرفي در اين دوره زندگي تودهطان پسننتان در اين دوران نادر مياگر چه سننر

 باشند. هاي غيرسرطاني )ناشي از حساسيت به هورمون جنسي استروژن( ميها و تودهشايع هستندكه شامل كيست

اما بهتر اسننت معاينه توسننط پزشننك صننورت گيرد. در اين موارد  گردند،ها خود به خود ناپديد ميدر بيش تر مواقع اين توده

ها ناپديد تر تودهدهند كه در اين زمان بيشپزشكان قبل از هر گونه اقدامي معموالً سه سيكل ماهانه )حدود سه ماه( فرصت مي

گويند، و طبيعي روكيستيك ميشوند كه به آن تغييرات فيبهاي متعددي ديده ميها تودهگردند. در بعضي موارد در پستانمي

سوب مي صيه نميمح سنين تو سونوگرافي بهرهگردد. ماموگرافي در اين  ست از  صيه به دختران شود و ارجح ا شود. تو گيري 

هاي معاينه پستان را به خوبي فراگرفته و به صورت يك عادت ماهانه انجام دهند. در ضمن، استفاده جوان اين است كه تكنيك



هاي دهد و در حقيقت خبر رشنند و گسننترش تودهضنندبارداري خبر سننرطان سننينه را در اين دوران افزايش نميهاي از قرخ

 دهد. غيرسرطاني را كاهش مي

 هاي ماموگرافي ويژگي

شعه ايكس مي صويربرداري كام ً ايمن با ا ست تودهماموگرافي نوعي ت شد كه قادر ا شدن با سرطاني را حتي قبل از لمس  هاي 

سالگي انجام  50تا  40سال بايد هر دو سال يك بار ماموگرافي انجام گردد و در فاصله  50دهد. در كليه زنان باالي تشخيص 

گردد. در ضمن ماموگرافي نقاط بسيار ريز كلسيمي به نام ميكروكلسيفيكاسيون را كه يك ماموگرافي به عنوان پايه توصيه مي

 دهد. شان ميتواند ع متي از سرطان پستان باشند نمي

ست  شد و حتي ممكن ا شتري نياز با صاوير بي ست به گرفتن ت شود ممكن ا شاهده  شخص م اگر مورد غيرطبيعي در ماموگرام 

سرطان مي ضور سيله براي نمونه برداري )كه تنها راه مبمئن براي تأييد ح شد( الزامي گردد. در مجموع، ماموگرافي بهترينو با

باشد. در ضمن بانوان اين نكته را همواره به خاطر داشته باشند كه در ماموگرافي )مانند يتشخيص زود هنگام سرطان پستان م

 گردد. پزشكي( از ميزان اندكي از اشعه ايكس استفاده ميهاي روتين با اشعه ايكس، مثل تصاوير دندانساير گرافي

 ي آخر: و نكته

اگر سرطان پستان به موقع تشخيص داده شود قابل درمان است. بهترين راه براي تشخيص زودهنگام گرفتن ماموگرافي است. 

 اند. اند، زندگي سالم و فعالي را ادامه دادهبيش تر كساني كه بيماري آنها به موقع تشخيص داده شده و درمان شده
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