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 میارزه با سرطان پستان ساده است، شما هم اگر بخواهید مي توانید در این مبارزه پیروز شوید

  
 

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

 

 دکتر فاطمه اصفهاني فوق تخصص خون و انكولوژي

ساده خطرهای ناشی از این سرطان و آنچه در این نوشته می آی ستان که با بیانی  ست در مورد سرطان پ د، مطلب فشرده ای ا

 نحوه دفاع از خود در مقابل آن را، توضیح می دهد.

ستثناء  شخیص بموقع و درمان های الزم بدون ا صورت عدم ت ست. این بیماری در  سرطان بانوان ا شایع ترین  ستان  سرطان پ

واهد کشاند. نمی توان از ایجاد سرطان پستان جلوگیری کرد. ولی در صورت تشخیص زودرس آن، یعنی فرد را به کام مرگ خ

سب، طول عمر بیش از  شخیص در مراحل اولیه و انجام درمان منا صورت ت سرطان باال خواهد بود. 90در  % افراد مبتال به این 

ستان را در مر سرطان پ شخیص زودرس  ضیح می دهد. این  5احل آنچه در زیر آمده، راه های ت گانه و نیز راههای درمان را تو

 مراحل عبارتند از:

 معاینه ماهیانه توسط خود     -1

 معاینه توسط پزشک      -2

 ماموگرافی     -3

 روش های جدید تصویربرداری     -4

 سونوگرافی      -5

سخخت. ولی اسخختفاده از هر کدام از این مراحل به مفید ترین و مؤثرترین روش تشخخخیص زودرس، اسخختفاده از این مند مرحله ا

شورهای غربی از این مراحل، به میزان قابل توجهی از  ستفاده اکثریت بانوان در ک تنهایی نیز، مؤثر و مفید خواهد بود. به دلیل ا

ن وضعیتی وجود میزان مرگ و میر و بیماری زایی این سرطان در آن کشورها کاسته شده است، ولی متأسفانه در کشور ما منی

 ندارد. امیدواریم با تالش همه دست اندرکاران و با همکاری شما عزیزان در مقابله با این بیماری خطرناک موفق شویم.

 چرا هر فرد بايد معاينه ماهيانه پستانها را انجام دهد.

است. سرطان پستان شایعترین سرطان زیرا معاینه ماهیانه پستانها توسط خود فرد بهترین راه دفاع و مقابله با سرطان پستان 

زن یک نفر در طول عمر خود مورد تکه  4زن یک نفر مبتال به این بیماری می شخخود و از هر  9در زنان اسخخت. در آمریکا از هر 

سب این بیماری بیش از  شخیص زودرس و درمان منا ستان قرار می گیرد. با ت  خواهند  % بیماران طول عمر باالیی90برداری پ

 ت.داش

 ارزش تشخيص زودرس سرطان پستان چيست؟

شود، طول عمر  شف  شخیص زودرس این بیماری می توان درمان مؤثرتری علیه آن انجام داد. هر مه این بیماری زودتر ک با ت

 فرد مبتال بیشتر خواهد شد.

و از طول عمر شخص مبتال تأخیر در تشخیص و مراجعه دیر هنگام به پزشک، فرصت طالیی درمان قطعی را از بین خواهد برد 

به میزان زیادی کاسخخته خواهد شخخد. ارزش مراحل اولیه و در اندازه های کومک این اسخخت که در این مراحل امکان برداشخخت 

ستان سمتی از پ ستان حفظ با بنابراین. دارد وجود جراحی با آن تمام نه و  ق  روانی نظر از هم و عملی و ظاهری لحاظ از هم پ

 یماری خواهد کرد.ب به بزرگی کمک

 راههاي تشخيص زودرس سرطان پستان چيست؟

 ماموگرافی -3معاینه توسط پزشک  -2معاینه -1

 معاينه ماهيانه



صادی ندارد و در  ست. این معاینه هزینه اقت سنی الزم و قابل اجرا ا سط خود فرد، برای هر زن در هر  ستان تو معاینه ماهیانه پ

ستان خود  دقیقه وقت 15واقع در هر ماه فقط  صیات پ صو شخص با خ ست. با معاینه ماهیانه به روش م جهت انجام آن الزم ا

آشنا شده و با معاینه در ماههای بعد نسبت به طبیعی بودن پستان خود مطمئن می شوید و در صورت بروز هر گونه تغییر، در 

 مراحل اولیه متوجه آن خواهید شد. هر تغییری در پستان به معنی سرطان نیست.

ستند )بدخیم(، 80در واقع  سرطانی ه ستند )خوش خیم اند( و از توده هایی که  سرطانی نی ستانی  آنها  %95% از توده های پ

ستان در  سرطان پ سان را نجات می دهد. اگر مه  شوند. معاینه ماهیانه جان ان شف می  سط زنانی که معاینه مرتب دارند، ک تو

شتر در باالی  افتد می  سالگی کمتر اتفاق 35سنین زیر  شود، ولی همه زنان در معرض خطر این  50و بی سالگی دیده می 

 بیماری هستند.

سب  شخیص زودرس و درمان منا سرطان، ت ستان جلوگیری کرد، بلکه بهترین روش مقابله با این  سرطان پ نمی توان از ایجاد 

دازه توده سخخرطانی در زنان بدون معاینه ماهیانه اسخخت. بی اطالعی از ابتالء به سخخرطان پسخختان، بدتر از ابتالء به آن اسخخت ان

تشخخخیص داده می شخخود نصخخف اندازه توده سخخرطانی در زنان بدون معاینه ماهیانه اسخخت. اگر تمام زنان معاینه ماهیانه را مرتب 

پستان به  % موارد سرطان95انجام دهند و معاینه توسط پزشک و ماموگرافی در زمان مناسب انجام گردد، می توان از رسیدن 

مرحله پیشرفته و کشنده جلوگیری کرد. مطالعه این مطالب به شما می آموزد که مگونه و در مه زمانی معاینه ماهیانه را انجام 

دهید و مه میزی را جستجو کنید. عالوه بر مطالب این نوشتار گروههای آموزشی در مراکز بیماریهای پستان و سایر پزشکان، 

شید و روش صحیح معاینه را ب شته با سبت به معاینه خود اطمینان ندا ست ن شما تعلیم خواهند داد. در معاینان اولیه ممکن ا ه 

شخیص دهید، اما این حالت غیر صور کنید که نمی توانید تفاوت تغییرات طبیعی و غیر طبیعی را از یکدیگر ت ست عادی  ت . نی

ههای آموزشی بپرسید. پس از مند ماه با معاینه پستان آشنا شده و گرو یا و خود پزشک از را آن دارید سؤالی هر موارد این در

شف کنید. معاینه ماهیانه نمی تواند سط معاینه جایگزین  اطمینان پیدا خواهید کرد که می توانید تغییرات غیر طبیعی را ک  تو

شک صله در را شما واقع در و گردد ماموگرافی یا و پز سبت به بای ولی کند، می محافظت مراجعات فا د گفت که انجام معاینه ن

 عدم انجام آن به صورت نامرتب بسیار مفید و مؤثر است.

 چه کساني درمعرض خطر بيشتر ابتالء به سرطان پستان هستند؟

 عواملی که خطر ابتالء به سرطان پستان را نسبت به دیگر افراد بیشتر می کند عبارتند از:

 سالگی 50ی سال و به خصوص باال 40سن باالی      -1

 سابقه سرطان در یک پستان     -2

سگی بروز    -3 ستان بوده و یا قبل از یائ صوص اگر بیماری آنها در هر دو پ ستان در خواهر یا مادر، به خ سرطان پ سابقه 

 کرده باشد. هر مه عده افراد فامیل که این بیماری را دارند، بیشتر باشد، خطر ابتالء بیشتر است. 

 سالگی بچه دار شده اند. 30ی که بچه دار نشده اند، یا پس از بانوان     -4

 سالگی(  55شروع عادت ماهیانه در سنین کم و یائسگی در سنین باال )باالتر از      -5

 ماقی و مصرف مربی زیاد      -6

ترند. قرصهای ضد حاملگی و  مهم بقیه از مادر و خواهر در یا و پستان یک در سرطان سابقه یعنی 3 و  2از عوامل باال شماره 

ستان نیز احتمال  ضربه به پ سابقه  شتر نمی کنند.  سرطان را بی شهای جلوگیری از حاملگی معموالً احتمال ابتالء به  سایر رو

 ایجاد سرطان پستان را بیشتر نمی کند.

 ساختمان پستان

 پستان از غدد مترشحه و مربی تشکیل شده است.

غل و کنار استخوان جناغ سینه با پستان در ارتباط هستند. پستان طبیعی در لمس حالت پشته زنجیره های غدد لنفاوی زیر ب

پشته دارد. قوام پستان در افراد مختلف متفاوت است و حتی قوام آن در طی یک دوره عادت ماهیانه متغیر است. اندازه و شکل 

مکن است از نظر اندازه کمی متفاوت باشند. تیرگی ظاهر پستان به خصوصیات ارثی و وزن شخص بستگی دارد و پستان ها م

رنگ نوک پستان و هاله اطراف آن در اشخاص متفاوت است. ممکن است از ابتدای بلوغ، نوک پستانها کمی فرو رفته باشد که 

 حالتی طبیعی محسوب می شود. 



 تغيير طبيعي پستان

 د می کنند.بلوغ و عادت ماهانه: تحت تأثیر هورمونهای زنانه پستانها رش

شد که پس از پایان دوره، این  شته با ستانها وجود دا صر در پ ست قبل از عادت ماهانه و در حین آن تورم و درد مخت ممکن ا

 عالئم برطرف می شوند.

 .رسد می انجام به شیردهی وظیفه و شوند می متورم و  حاملگی: پستانها بزرگ

 ه پیدا می کنند. پوست پستان ممکن است مروکیده شود.یائسگی: پستانها کومکتر شده و حالت نرم و افتاد

تغییرات وزن بدن: پستانها در هر سنی با تغییرات وزن بدن کومکتر و یا بزرگتر می شوند. توجه به این نکته ضروری است که 

 تغییرات طبیعی در هر دو پستان معموال به صورت هم زمان و قرینه اتفاق می افتد.

 انتومورهاي خوش خيم پست

ستند و  سرطانی نی سلولی را تومور گویند، ولی تمام تومورها  ستانی که 80هر گونه افزایش و تکثیر غیر طبیعی  % از تومورها پ

 مورد تکه برداری قرار می گیرند غیرسرطانی )خوش خیم( هستند. موارد زیر جزو توده ها خوش خیم شایع پستان هستند.

 توده هاي فيبروکيستيک

سفت و در این حالت با شکیل توده های  شان می دهد که منجر به ت شتری ن سبت به هورمونهای زنانه واکنش بی ستان ن فت پ

کیستهای متعدد و کومک می شود. )کیست به معنی کیسه حاوی مایع است(. در نوع خاصی از این حالت کیستهای بزرگ به 

سفت همراه آنها وجود ند شه و توده  ستان صورت تکی و یا مند تایی ایجاد د ساده یا پ ست  صطالحاً کی ست که ا شته یا کم ا ا

 نامیده می شود.

اندازه و درد پستان مبتال به حالت فیبروکیستیک قبل از خونریزی ماهیانه زیاد شده و پس از پایان خونریزی کم می شود. این 

 حالت پس از یائسگی بهبود می یابد.

 فيبروآدنوم

سنین  ستند که در  ستان در  35الی  18تومورهای خوش خیمی ه ستند و اکثریت قریب به اتفاق توده های پ شایع ه سالگی 

 سالگی را تشکیل می دهند. 25زیر 

ستند دردناک معموالً تومورها این  شند می متحرک لمس در و نی ست ضروری نکته این به توجه. با  خوش ضایعات اکثر که ا

ستان خیم ستان سرطان به ابتال خطر پ ستان یا  کنند، نمی زیاد را پ صورت برخورد با مراکز بیماریهای پ ست که در  ولی بهتر ا

شتر  سرطانی بی شود، خطر تغییرات  سی معلوم می  شنا سیب  سی آ شورت کنید، زیرا در انواعی از آنها که در برر شک خود م پز

 می شود.

 تومورهاي بدخيم پستان

م به طور زودرس تشخیص داده نشده و مورد درمان مناسب قرار نگیرد، برخالف تومورها خوش خیم پستان اگر تومورهای بدخی

شوند.  شده و منجر به مرگ می  شر  ستخوان، ریه و کبد منت سمتهای بدن نظیر زیر بغل، ا سایر ق شد کرده و به  بدون وقفه ر

شح  ست، ولی گاهی با تر سفت منفرد بدون درد ا ستان، یک توده  شکل بروز تومور بد خیم پ شکل ظاهری شایعترین  از نوک 

 نوک پستان و یا تغییرات پوست پستان خود را نشان می دهد.

 اکثر تومورهای بدخیم پستان در ربع فوقانی خارجی و اطراف نوک پستان، به وجود می آیند.

 نكته مهم

ز پس از قطع خونریزی رو 10الی  3معاینه ماهیانه را باید با فاصله مشخصی نسبت به عادت ماهیانه انجام دهید. بهترین زمان 

ماهیانه است، زیرا پستانها متورم و دردناک نیستند. پس از یائسگی معاینه را در روز اول هر ماه، یا هر روز مشخص دیگر انجام 

 دهید.

شما خواهد گفت. در هنگام حاملگی، اول هر ماه یا هر روز  شک به  صحیح معاینه را پز ست زمان  شده ا شته  شما بردا اگر رحم 

 دیگری باید معاینه را انجام دهید و به هیچ وجه نباید هنگام حاملگی معاینه متوقف شود. مشخص
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