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 بيماريابي در سرطان پستان

 

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

اي از آن عاليم كامالً اولية بيماري در شرايطي كه ظاهراً هيچ نشانهبيماريابي عبارت است از مطالعة افراد سالم به منظور يافتن 

 در فرد وجود ندارد.

سمير مي ست، آزمايش پاپ ا شر قرارگرفته ا شد موفق ترين تكنيكي كه تا امروز براي كشف عاليم اوليه بيماري در دسترس ب با

تبدي  شخخدن به سخخراان، وقوط سخخراان دهانة ر م را كه با تشخخصيپ پيش سخخراان ا و فراهم آوردن امكان درمان آن ا قب  از 

سراان دهانه ر م و  شصيپ كامالً به موقع  ست. امروزه با ت شته ا سزايي گذا كاهش داده و در ميزان درمان اين بيماري تأثير ب

سياري از افراد نجات مي سدرمان آن جان ب ستان در ج سراان پ ست كه ما براي مقابله با  تجوي آن يابد و اين همان چيزي ا

 هستيم.

ما ا تياج به يك آزمايش ساده داريم كه از هر نظر براي افراد قاب  قبول باشد )يعني كم خرج و بدون درد(،  ساسيت كافي را 

شد.  شد )نتيجة منفي بي وده ندهد( و نيز دقت الزم را كه پاسخ مثبت آن واقعاً درست و قاب  اعتماد با شته با براي تشصيپ دا

سه آزمايش مصتلف ميما هنوز چنين آ ست  سترس ما ا شي را در اختيار نداريم. آنچه كه فعالً در د شد كه كارآيي آن ا با زماي با

 هم تفاوت دارد. سه روش فوق عبارتند از: معاينه فردي پستان، معاينه پستان توسط پزشك و ماموگرافي.

 

 ارزشيابي آزمايشهاي بيماريابي

ست تا رو شده ا شيابي كند. وقتي مطالعات زيادي انجام  ستان وجود دارد عمالً ارز سراان پ شصيپ اولية  ش ايي را كه براي ت

بپذيريم كه هيچ كدام از سراان ا در مرا   اوليه قاب  تشصيپ نيستند چه شواهدي وجود دارد كه نشان دهد ابزارهاي كنوني 

ر اسخخت چند موعخخوط مصتلف را كه بر روي مسخخأله ما تفاوتي ايجاد خواهد كرد؟ قب  از اينكه به بررسخخي مطالعات بپردازيم ب ت

 گذارد بررسي  كنيم.تشصيپ اوليه تأثير مي

موعخخوط اول بر مبناي اين فرا اسخختوار اسخخت كه تشخخصيپ يك بيماري در اواي  پيدايش آن لزوماً بر روند پيشخخرفت آن تأثير 

عوط در پارهمي ست و در پارهگذارد. اين مو ساي از موارد در ست. فرا كنيم كه ما به نوعي از بيماري مبتال اي ديگر نادر ت ا

سال بعد  3آورد. اگر ما در سال پنجم متوجه وجود بيماري بشويم سال بعد از شروط انسان را از پاي در مي 8شويم كه معموالً 

سوم به وجود آن پي ببريم  سال  شت، اما اگر در صت زندگي خواهيم دا شصيپ  فر شايد سال ديگر زندگي خواهيم  5ازت كرد. 

ست.  ست. در واقع چنين ني شتري را به ما داده ا صت زندگي بي ست كه فر شصيپ زودهنگام بيماري ا صور كنيم كه اين ت ت

شيم.  ال  عوط ابتالي خود به بيماري آگاه با ست،  تا از مو شتري به ما داده ا صت بي شصيپ زودهنگام بيماري در واقع فر ت

ماند است. پس توجه به تعداد سال ايي كه شصپ بعد از تشصيپ بيماري زنده مي خوب يا بد بودن اين مسأله موعوط ديگري

براي ما كافي نيست. آنچه كه م م است مقايسة تعداد افرادي است كه با وجود تشصيپ اوليه يا بدون آن در اثر همان بيماري 

اند و بسياري في مشاهده شوند به وجود آمدهسال قب  از آنكه در ماموگرا 8تا  6سپارند. بسياري از سراان اي پستان جان مي

سال اي درازي با بيماري زندگي مي ستان  سراان پ سأله از اين ديدگاه مياز زنان مبتال به  ستن به م تواند كنند. بنابراين نگري

 اغفال كننده باشد.

يري از مردم انجام دهيم. موعخخوط دوم مربوب به شخخرايطي اسخخت كه در آن آزمايشخخي را هر دو سخخال يكبار بر روي تعداد كث

رسند، اما  تومورهايي تومورهاي سريع الرشد براي بزرگتر شدن زمان زيادي الزم ندارند و در اندك مدتي به مر لة مشاهده مي

دهند تا آن ا را كشف كند. نمايند و فرصت بيشتري در اختيار شصپ قرار ميكنند زمان بيشتري را اي ميكه آهسته رشد مي

متري شش سال وقت الزم  داشته باشد، با آزمايشي كه هر دو سال يكبار انجام سانتي 2توموري براي رسيدن به اندازه  ال اگر 



توان خيلي زودتر از آنكه شش سال تمام شود به وجود آن پي برد، اما يك تومور سريع الرشد ممكن است در عرا شود ميمي

صلة بين دو آزمايش متوالي صورت يك غدة بزرگ قاب  سانتي 2به  نه ماه يعني در فا سد و تا قب  از آزمايش بعدي به  متر بر

دهند، با بعضخخي كنند و ب بودي بيشخختري نيز از خود نشخخان ميلمس درآيد. بنابراين فقط تومورهايي كه به كندي رسخخد مي

دهند. درسخت مانند گارد ميشخوند به آزمايشخ اي بيماريابي جواب تومورهاي سخريع الرشخد كه به اور شخانسخي مشخاهده مي

تواند دزدي را دستگير كند كه به كندي عم  كرده كند و تن ا ميمحافظتي يك بانك كه در رأس ساعات به بانك سركشي مي

دهد و قب  از سررسيدن دقيقه به كار خود پايان مي 20اي زرنگ در عرا و ساعت ا در بانك مانده است. در  الي كه دزد  رفه

شه دزدهاي زرنگ كاريظ به بانك وارد و از آن خارج ميمأمور محاف شانس  بد همي ستند و دزدهايي كه گرفتار شود. از  تر ه

 شوند قدرت عملي چنداني ندارند.مي

سال قرار دهيم اما كسي آن ا را مرتب  ست. اگر ماموگرافي را در دسترس همة زنان باالتر از پنجاه  موعوط بعدي انتصاب افراد ا

آن تشخخويق نكند چه افرادي به انجام آزمايش رغبت نشخخان خواهند داد؟ ابيعتاً افرادي كه خطر بيشخختري دارند، قبالً  به انجام

اند يا فرعاً مادرشان به سراان پستان مبتال بوده است. زناني كه نگراني خاصي از بابت اين بيماري ندارند سراان پستان داشته

داد. بنابراين آزمايشخخات بيماريابي تن ا بر روي افرادي  انجام خواهد شخخد كه بيشخختر از ز مت انجام آزمايش را بصود نصواهند 

 ديگران در خطر ابتال به اين بيماري هستند.

عوط ديگر زياده ست . نقطهيك مو شاهده ميروي در اقدامات درماني ا شكوكي در ماموگرافي م تواند بر وجود شودكه ميهاي م

سيار سراان يا هر چيز ديگري كه  شوند به ا تمال ب ستند داللت كند. اگر افراد متوجه آن ا ن سراان ا جزئي از آن ا ه پيش  

آيد و چه بسا كه براي هميشه از وجود آن ا بي خبر بمانند، اما اگر قرار شود در صورت روبرو قوي هيچ مسأله خاصي پيش نمي

ند نتيجه آن خواهد شخخد كه آمار ب بودي در سخخطو عمومي شخخدن با آن ا به مبارزه برخاسخخته و عم  ماسخختكتومي را انجام ده

ها به سراان تبدي  درصد از پيش سراان 30توانيم تن ا دانيم كه ما ميناگ ان به اور وسيعي باال خواهد رفت، اما تا جائي مي

 ندارند.شوند از ابتدا در خطر جدي ابتال به سراان پستان قرار درصد زناني كه ماستكتومي مي 70شوند. مي

در « تشصيپ در مرا   اوليه» است. « تشصيپ در مرا   اوليه» و باالخره موعوط آخر كه ما بايد با آن مبارزه كنيم موعوط 

ها توان خيلي زود به وجود آن ال  اعر يك  تصور گمراه كننده است كه در عين  ال رويا نيست. سراان ايي هستند كه مي

ما در اختيار داريم فعالً امكان ناپذير اسخخت. ما هايي كه ها در مرا   اوليه با تكنيكهمة سخخراانپي برد، اما پي بردن به وجود 

هم از نظر تكنيكي )روشخخ اي موجود( و هم از نظر شخخناختي كه از سخخراان  پسخختان داريم متأسخخفانه بسخخيار محدود هسخختيم. 

ست ما براي كاهش ميزان مرگ و ميرن ست. بنابراين در  الي كه براي بيماريابي هنوز ب ترين ابزار د ستان ا سراان پ شي از  ا

 كنيم بايد  داكثر استفاده از آن را ببريم.هاي ب تر تالش ميپيدا كردن وسيله

 معاينه فردي پستان

ستان  ست تاچندي پيش مورد  (BSE)معاينة فردي پ شكار در بيماريابي ارفداران زيادي پيدا كرده ا كه به عنوان اولين گام آ

علمي قرار نگرفته و كارآيي آن در كاهش ميزان مرگ و مير ناشي از سراان پستان روشن نشده بود. اين موعوط امروزه  بررسي

اي نشان در روسيه، انگلستان و كانادا مورد مطالعه قرار دارد و نتايج آن در دهة ديگر مشصپ خواهد شد. تا بحال هيچ مطالعه

ست كه معاينات فردي در ميزان  ضي از زنان هرگز آموزش نداده ا ستان تغييري ايجاد كند. بع سراان پ شي از  مرگ و مير نا

اي مشخخخاهده اند باز تغيير قاب  مال ظهاند  كه  چگونه معاينات فردي را انجام دهند و در زناني كه به خوبي آموزش ديدهنديده

شان داده ضي از مطالعات ن ست. بع شده ا سرااني را مياند كه غدهن صي تواهاي  شص ن در مرا   ابتدائي تر به كمك معاينات 

فاصخخله بين تشخخصيپ بيماري تا مرگ ناشخخي از آن( در  الي كه مطالعات ديگري هم وجود دارند كه   -پيدا كرد )موعخخوط اول

شان نمي صالً تغييري ن شتها شواهد اتفاق نظر دا سيلة تقريباً بيدهند. تا بحال همه  شصصي يك و شف اثر دراند كه معاينات  ك

ست و فرقي  شته ا ست خود ا ساس كنيد وجود دا شما بتوانيد آن را  زير د ست. يك غده مدت ا قب  از آنكه  ستان ا سراان پ

ها در مواقعي غير از آن كه كند كه شخخخما آن را هم اكنون، يك ماه بعد و يا  تي چند ماه بعد پيدا  كنيد. بعالوه اكثر تودهنمي

 شوند )مث   مام كردن، خاراندن جوش و غيره(.دهند كشف ميانجام ميافراد عمداً معاينات فردي را 



شاري مي شتي روي معاينات فردي پاف شايد به دلي  آنكه انجام آن بدون هزينه و پس علت آنكه در مراكز ب دا ست؟  كنند چي

ميرد گناهش را ن پستان ميآسان است و شايد هم به اين دلي  كه بتوانند از مسئوليت شانه خالي كنند و وقتي كسي ازسراا

 به گردن خود او بيندازند كه به موقع آن را كشف نكرده است.

دلي  ديگر آن اسخخت كه ما وسخخيلة ديگري نداريم بصصخخو  براي زنان جوان كه ماموگرافي درمورد آن ا چندان مسثر نيسخخت. 

توج ي در غلبه بر سخخخراان پسخخختان ندارد اما كنند كه معاينة فردي تأثير قاب  بسخخخياري از پزشخخخكان و مددكاران اعترا  مي

دانيم دانيم و چيزهايي كه نميساله چه توصيه بكنند. به نظر من مابايد در مورد چيزهايي كه مي 35دانندكه به يك بيمار نمي

شان ميصادقانه برخورد كنيم. وقتي معاينات فردي به جز آن كه وجود توده ستان ن گري  در بر دهند هيچ فايده دياي را در پ

كند؟ ما بايد به مردم بگوييم كه معاينات فردي دركاهش ميزان مرگ و ندارد، تشخخويق مردم به اين كار چه مشخخكلي را    مي

 اي براي آن ا داشته باشد.مير ناشي از سراان پستان نقشي ندارد و آن ا بايد كاري را انجام دهند كه نتيجه

كنند كه تسخخلط بيشخختري بربدن خود دارند و قوي تر معاينات فردي زنان ا سخخاس ميبعضخخي از پزشخخكان معتقدند كه با انجام 

شخخوند. اين نظريه با تجربيات من سخخازگار نيسخخت. تن ا افرادي ا سخخاس ب تري دارند كه اقدامات ا تيااي را به عم  آورده مي

ععف بكنند و  س كنند كه در كنترل قرار دارند ساس  شند و در نتيجه آن كمتر ا  سيدهبا ام كه زنان از . من به اين نتيجه ر

كنند معموالً ترسند و آن ايي كه ا ساس قدرت مياينكه هر ماه اين مأموريت جستجو را انجام دهند تا د مرگ از بدن خود مي

كنيد ميبا ا ساسات خود روراست نيستند، اما اگر شما با انجام ماهانه معاينات و پيدا نكردن چيزي در پستان ا ساس آرامش 

اي براي دانيد ادامه دهيد هر چند كه ممكن اسخخت از نظر فيزيكي فايدهاين كار را تا زماني كه از نظر رواني براي خود مفيد مي

 شما نداشته باشد.

من واقعاً متأسفم كه اين همه وقت و انرژي صر  تحقيقات مربوب به معاينات فردي شده تا نحوة معاينات را به شك  دوراني يا 

شعاعي به افراد بياموزد. اين نيروها  بايد صر  پيدا كردن يك آزمايش خون ياهر وسيله مفيد ديگر براي جستجوي عاليم اوليه 

 شد.مي

كند اما ممكن است منافع اصالً ارزشي دارد؟ ا تماالً بله. معاينات فردي هر چند كه در نجات زندگي نقشي ايفا نمي BSEپس 

شد. مثالً شته با شده عم  ديگري دا شود با توجه به اينكه غده هنوز خيلي بزرگ ن شنا كند يا باعث  شتر با بدنتان آ شما را بي  

 المپكتومي كوچكتري بر روي پستان شما انجام بگيرد و از نظر زيبايي لطمه زيادي به شما نزند.

اي خود را مانند سخخربازان دشخخمن كه من با فكر معاينات فردي مصالف نيسخختم بلكه با اين نگرش مصالفم كه زنان بايد پسخختان 

مشخخكوك به  م  اسخخلحه هسخختند بازرسخخي كنند. من با هدر دادن منابع مالي خود در راه چيزي مصالفم كه هيچ تأثيري در 

آمارهاي مربوب به مرگ بيماران نداشخخته اسخخت. با اسخختفاده كردن از اين تكنيك به عنوان عذري در مقاب  روشخخ اي ب تر براي 

 وقع بيماران مصالفم.تشصيپ به م

 

 معاينات پزشكي پستان

اي از نظر ثمرات ا تمالي آن هرگز به تن ايي مورد مطالعه علمي قرار معاينه فيزيكي پستان توسط پزشك يا يك شصپ  رفه

سياري از  ساس ب ست كه ا سي كرده ا شكي  دركنار ماموگرافي را برر عوط معاينات پز ست؛ اما يك مطالعه خوب مو نگرفته ا

سال اا ست . در  ص  از بيماريابي ا شتي بنام  1962العات ما در زمينة فوايد  ا سازمان ب دا سالمتي» يك  ضمين  « ارح ت

HIP  سنين  62000در نيويورك ضو را بين  شابه  64تا  40نفر از زنان ع سيم كرد.  31000انتصاب و به دو گروه م نفري تق

كي منظم و ماموگرافي ساالنه بود به مدت سه سال بر روي يكي از گروه ا آنگاه آزمايشات بيماريابي را كه شام  معاينات پزش

كردند)اين مطالعه مربوب به زماني اسخخخت كه ماموگرافي انجام داد. زنان گروه كنترل هم مراقبت اي عادي خود را دريافت مي

نفر افراد  31000ده باشخخند(. از رفت كه زنان گروه كنترل ماموگرافي كرشخخد و انتظار نميهنوز يك كار عادي محسخخوب نمي 

آن ا پذيرفته و  داق  يك ماموگرافي انجام دادند) براي آنكه  ⅔گروه مطالعه براي انجام ماموگرافي دعوت به عم  آمد كه 

ستقبال سموعوط انتصاب افراد بر نتيجه آمار تأثير نگذارد با توجه به اينكه همه ا تصراج كنندگان داراي خطر باال بودند، در آمار ا

ص  از  31000شده بجاي افرادي كه عمالً ماموگرافي را انجام دادند كليه  شده را منظور نمودند. در نتيجه نتايج  ا نفر دعوت 

آن ا به وسخخيلة معاينات  2/5از سخخراان اي پسخختان به وسخخيلة ماموگرافي، ⅓ماموگرافي كمتر از  د واقعي خود را نشخخان داد(.



شكي و  شدند. بعد از آن ا با هر دو و 1⁄5پز شصيپ داده  شد كه از ميزان مرگ افراد  7سيله  ت شاهده  ستمر م سال كنترل م

سال كنترل مستمر، همان اختال  به جاي خود باقي بود و  14سال عضو گروه بيماريابي كاسته شده است و بعد از  50باالي 

شاه سال م ستمر  18شود. در واقع بعد از ده ميامروزه نيز تفاوت قاب  توج ي در آمار مرگ زنان كمتر از پنجاه  سال كنترل م

سن به يك اندازه بود. اين اولين مطالعه ستان در ميان  زنان جوان و م سراان پ شي از  ست كه براي كاهش ميزان مرگ نا اي ا

نجام شده است. ا 60هاي نسبتاً نپصتة اواي  دهة نشان دادن فوايد بيماريابي درتشصيپ سراان پستان با استفاده از ماموگرافي

معاينات پزشخخكي هم در زمرة آزمايشخخات بيماريابي قرار داشخخت و به نظر  HIPيادآوري اين نكته م م اسخخت كه در مطالعات 

سال( مسثر بوده در  الي كه  ماموگرافي در زنان مسن نتايج ب تري به  40-50رسيد كه معاينات پزشكي در زنان جوان تر )مي

 دست داده است.

توان يك گروه مطالعاتي در كشور كانادا به بررسي اين نكته پرداختند كه آيا بعد از يك معاينة فيزيكي خوب در زنان مسن مي

از ماموگرافي نتايج بيشتري انتظار داشت؟ بعد از كنترل مستمر هفت ساله نتيجه آن شد كه تأثيرات ماموگرافي دركاهش آمار 

 أثيرات معاينات فيزيكي بيشتر نبوده است.ساله از ت 59تا  50مرگ بيماران 

اند. هميشه اي كه ما در اينجا با آن روبرو هستيم آن است كه بسياري از پزشكان معاينات فيزيكي پستان را آموزش نديدهمسأله

نان و شود كه رسيدگي به مشكالت پستان در  يطة كار جرا ان عمومي است، بنابراين دراين زمينه به متصصصين زتصور مي

پزشخخكان عمومي آموزش رسخخمي داده نشخخده اسخخت. بااين  ال بسخخياري از زنان هنگام روبه رو شخخدن با مشخخكالت پسخختان به 

شكان عمومي مراجعه مي شكان عمومي و متصصصين زنان يا پز ست كه پز شكالت در همين نكته ا سياري از م شه ب كنند و ري

دانند كه چه بايد اان پستان ندارند و در هنگام مواجه شدن  با آن نميمتصصصين زنان ااالعات كافي از مشكالت پستان و سر

كنند، به اين ترتيب ياد برداري مياند. اول پسخختان را معاينه  و بعد نمونهبكنند. جرا ان معموالً م ارت انگشخختان را فرا گرفته 

 گيرند كه يك پستان بيمار چه مشصصاتي دارد.مي

اند، بنابراين الزم اسخخت كه همه زنان به امكانات كلينيكي مناسخخب براي معاينة پسخختان ب رهات بيپزشخخكان عمومي از اين امكان

 دسترسي داشته باشند و آن را در كنار ديگر معاينات و مراجعات ساليانه انجام دهند.

 (Mammography)ماموگرافي

در اص  يك تكنيك تشصيصي است. اينك آن را  سومين روش متداول بيماريابي در سراان پستان ماموگرافي است. ماموگرافي

ستان رنج مي شكالت پ صي براي زناني كه از م شصي سيلة ت سيلهنه به عنوان يك و اي براي پي بردن به برند، بلكه به عنوان و

كه  دهيم. به دلي  محدود بودن مطالعاتيوجود ا تمالي يك بيماري در ابتداي پيدايش آن در زنان سخخخالم مورد بحث قرار مي

توان مطالعاتي راكه با انتصاب تصخخادفي افراد براي انجام ماموگرافي صخخورت گرفته اسخخت درزمينه بيماريابي انجام شخخده تن ا مي

 جدي تلقي كرد.

سيارجالب توجه  صله ب ست. نتايج  ا شده ا سال گذشته هشت برنامة مطالعاتي  و تحقيقاتي پيرامون ماموگرافي انجام  سي  در 

ستند. كليه مطال ستان در بين زنان ه سراان پ شي از  شي ساله مي 69تا  50عات  اكي از كاهش ميزان مرگ نا شند. كاه با

سخخال كه سخخراان پسخختان آن ا در اقدامات  50زن باالي  100. به اين معني كه از هر درصخخد يعني نزديك به  30معادل 

ستان مي 30بوسيلة ماموگرافي كشف شد بيماريابي  مردند. اين باالترين نفر در صورت عدم انجام آن به اور  تم از سراان پ

رقم كاهش مرگ ناشي از سراان پستان است كه تا به  ال مشاهده شده و  تي ازنتايج  اص  از جرا ي و شيمي درماني كه 

ستان به كار مي سراان پ سيار باالتر ميدر مورد  ست كه ماموگرافي از زنان باالي رود ب شكي ني شد.  صيت  50با سال يك خا

سخخال به علت آنكه هنوز مورد مطالعه قرارنگرفته محقق نيسخخت،  70زندگي بصش دارد، اما چگونگي عملكرد آن در زنان باالي 

موط ازهمه خطرهاي ولي دليلي وجود ندارد كه تفاوت خاصخخخي در ميان اين دوگروه وجود داشخخخته باشخخخد. اين امتيازات درمج

تواند به ما يك اامينان صخخد درصخخد تر اسخخت. با اين  ال بايد تأكيدكرد كه ماموگرافي هنوز نميا تمالي ماموگرافي سخخنگين

شان نمي ستان ن صوير ماموگرافي كه هيچ چيز غير عادي را در پ صد دهد نميبدهد. يك ت صد در سراان را  تواند عدم وجود 

 تضمين كند.



سالگي ما وجود دارد؟ قطعاً آنچه كه اهميت دارد  ساب سال ا نيست بلكه مسأله يائسگي است. قب   50ائي در چه چيز استثن

شير مي ست كردن  ستوري براي در ستان ا به دلي  آنكه هر لحظه منتظر دريافت د سگي ، بافت پ شرده و متراكم از يائ شند ف با

گيرند. هنگام ماموگرافي، غده هاي پسخختان راميهاي چربي جاي بافتو بافتافتند اسخخت، اما بعد از يائسخخگي پسخختان ا از كار مي

گردد شود در  الي كه  از پشت بافت اي متراكم پستان به خوبي مشاهده نميسرااني از پشت بافت اي چربي به خوبي ديده مي

شود كه تركيب اين دو عام  باعث ميكند. (. به عالوه سراان پستان با باال رفتن سن بيشتر ظ ور مي6-2و شك   6-1)شك  

سخ به توصيه سگي باموفقيت بيشتري عم  كند. تا به  ال در پا سنين بعد از يائ اي كه از همة زنان باالي پنجاه ماموگرافي در 

 خواهد كه هر سال يك ماموگرافي انجام دهند هيچ  نظر مصالفي ابراز نشده است.سال مي

سال انجام شده است. ااالعات  74تا  40سال است. چندين مطالعه دربارة زنان  50ن زير مسأله م م دراين بحث، موعوط زنا

هاي ناشي از سراان سال كنترل مستمر هيچ تأثيري در ميزان مرگ 7ساله بعد از  49تا   40بسيار دقيق است. در مورد زنان 

هاي آماري م مي  ار مطالعة انجام شده به  تفاوتسال كنترل نيز هيچكدام از چ 12تا  10پستان مشاهده  نشده است. بعد از 

كه قبالً به آن اشاره شد در اول مدت بين ده تاهيجده سال  پيشرفت اندكي را در كاهش  HIPاند. تن ا مطالعات دست نيافته

موگرافي ميزان مرگ هاي ناشخخي از سخخراان پسخختان نشخخان داده اسخخت، كه اين نتيجه نيز به قدر كافي مثبت نيسخخت. اگر ما ما

توان آن ا را جزو سخخال تحت نظر بگيريم ديگر نمي 18تا  12سخخال مطالعه كنيم و آن ا را به مت  40بيماريابي را در زنان باالي 

سال تعلق دارند. بنابراين بايد روشن شود كه اين زنان  60تا  50سال به  ساب آورد. آن ا به گروه سني  50تا  40گروه سني 

اند يادر زماني كه سراان هاي آن ا تشصيپ داده شده سا لگي بوده 50تا  40رنامة مطالعاتي در سنين هنگام ملحق شدن به ب

سالگي تشصيپ داده شده، ديگر  52سالگي به يك گروه مطالعاتي پيوسته است ولي سراان او در سن  40است. اگر زني در 

 سال جاي داد. 50تا  40توان او را در گروه سني نمي

سر اانبه نظر مي» گويد: هاي موافق ماموگرافي ميوهيكي از  گر ستان بروز مي50تا  40هائي كه بين رسد  كنند سالگي در پ

دهد آن به عقيدة آن ا علت اينكه مطالعات اهميت ماموگرافي رادراين گروه سني نشان نمي« شوندبا سرعت بيشتري بزرگ مي

صورت نمي ص  معين  ست كه ماموگرافي در فوا سالگيرا ست و امكان د. به عقيده آن ا در  ستان كامالً متراكم ا هائي كه بافت پ

شخخخود عكس دقيقي نيز ت يه كرد. آن ا توصخخخيه هاي سخخخرااني را دارد بايد از همة زوايائي كه ماموگرافي ميپن ان كردن غده

سال هر دو سال  50هاي باالي ي خانمساله  تماً الزم است و برا 50تا  40كنند كه يك ماموگرافي در سال براي خانم اي مي

 كند.يك بار كفايت مي

اند  اكي از آن اسخخخت كه سخخخالگي پيش كشخخخيده 50تا  40هاي بين بحث ديگري كه يك گروه ارفدار ماموگرافي در سخخخال

متر اتفاق هيچكدام از مطالعات انجام شده در اين زمينه به زنان جوان نپرداخته است. چون سراان پستان دراين گروه سني ك

ستان ايجاد ميمي سراان پ شي از  شي كه ماموگرافي در ميزان مرگ هاي نا ست كاه ستيابي به رقم در كند بايد افتد. براي د

شتري از زنان را مورد مطالعه قرار داد. آن ا مي هاي چربي زياد سال داراي بافت50از زنان كمتر از   داق  » گويند تعداد بي

اي مفيد بودن ماموگرافي را در كند. به همين دلي ، تا زماني كه مطالعهبه موفقيت ماموگرافي كمك ميها هستند كه در پستان

 «اين سن رد نكند بايد آنرا ادامه داد.

صورت مي سر آن  صية ماموگرافي مكرر به عنوان يك تدبير ملي تا چه بايد گفت كه اين مجادالت بر  شود تو شن  گيرد كه رو

شيد اندازه ارزش دارد.  ستان با سراان پ سابقة خانوادگي  شما داراي  شد. اگر  شايد ارزش آن از ديدگاه فردي كامالً متفاوت با

ا تمال بيشخختري براي ابتال به آن داريد و در نتيجه امكان اينكه ماموگرافي بتواند هد  خود را پيدا كند بيشخختر اسخخت. شخخايد 

اي كه عداد كشمش اي كيك بيشتر باشد ا تمال وجود آن در تكهكيك كشمشي مثال خوبي براي موعوط ما باشد . هر چه ت

 به شما رسيده است بيشتر است. بنابراين ماموگرافي بيماريابي شايد براي شما ارزش خاصي داشته باشد.

ستان ضي از زنان جوان داراي پ سبتاً بزرگ  با بافتبه عالوه بع سبهاي ن ستند كه براي ماموگرافي منا ست.  هاي چربي زياد ه ا

ستثنائي هم هست و امكان دارد ماموگرافي براي بسياري از زنان زير  سال مفيد باشد. يكي از  50به اور كلي براي هر قانوني ا

ساله است كه سراان سينة او به وسيلة ماموگرافي تشصيپ داده شده است. عم  ماستكتومي بر  45بيماران من زني تقريباً 

شد و  اال به نظ شده بود و ا تمال زيادي دارد كه ر كامالً خوب ميروي او انجام  شصيپ داده  سيار زود ت سراان او ب سد.  ر



سا كه با انجام ماموگرافي يا  ست. چه ب شده ا شد كه از ماموگرافي ب ره مند  شبصتي با شايد او از زنان خو شود.  كامالً معالجه 

ست. خبرهائي كه از نتايج مطالعا تي بدون آن هم معالجه مي صدق نميت ميشده ا سان  سد در مورد همه به يك كند. همة ر

سنين  ستان مي 50تا  40زناني كه در  سراان پ سالة گيرند جان خود را از دست نميسالگي  سي  دهند.  تي زنان بيست يا 

 اند.اي قاب  لمس يا توسط ماموگرافي كشف شده به زندگي ادامه دادهبسياري كه سراان پستان  آن ا به شك  غده

ير از مسخأله مرگ و زندگي، همان اور كه در مورد معاينات فردي پسختان گفتيم، مقاصخد ديگري هم مطرح اسخت. ما اگر به غ

كمك  ماموگرافي سراان را در زماني كه كوچك تر است پيدا كنيم شايد به ماستكتومي كام  نياز نباشد و ازنقطه نظر زيبائي 

 آسيب كمتري به ما وارد شود.

 هاي بيماريابيگرافيخطرات مامو 

هاي بيماريابي عررهائي هم دارد؟ درمورد زنان باالتر از پنجاه سال محاسن ماموگرافي به مراتب از معايب آن بيشتر آيا ماموگرام

توان سخخاله هنوز نمي 50تا  40بوده و كمتر كسخخي با توصخخية آن به زنان اين گروه سخخني مصالفت كرده اسخخت، ما درمورد زنان 

سراان خطري قااعانه  ست كه از نظر ا تمال ايجاد  شات ماموگرافي به قدري ناچيز ا شعه  آزماي اظ ار نظر كرد. امروزه مقدار ا

ضي از عوارا جانبي ماموگرافي مورد  David Eddyشود. با اين  ال متوجه افراد نمي ست كه بع شگاه دوك معتقد ا از دان

كند و گاه در اثر يك گزارش غلط از بيماريابي در افراد ايجاد نگراني مي توج ي قرار گرفته اسخخخت. به عقيده او آزمايشخخخاتبي

صورت ميهاي نمونهماموگرافي، عم  عطراب و نگراني ميبرداري غير الزم  شود، خطرات جانبي جرا ي را به گيرد كه باعث ا

دهد. در بعضي از موارد نيز يك نتيجة مي آورد و ا ثرات به جا مانده از آن امكان شناسائي سراان را در آينده كاهشهمراه مي

شود اما عمالً سرااني است( ممكن است كه يك اامينان بي وده منفي نادرست )در مورد پستاني كه ابيعي تشصيپ داده مي

ست كه اغلب ب ستان او را به تأخير بيندازد و عيب آخر هزينة ماموگرافي ا عايعة موجود در پ سائي  شنا يمه در فرد ايجاد كند و 

سه با آنچه كه از معاينات « ديويد ادي» كند. بنا به تجزيه و تحلي  آن را تقب  نمي سال در مقاي ماموگرافي در زنان زير پنجاه 

شود نتيجة ارزشمندي ندارد. او معتقد است كه زنان زير پنجاه سال را بايد در انجام ماموگرافي آزاد گذاشت و فيزيكي عايد مي

 در اين مورد خودداري كرد.هاي اكيد از توصيه

شان داد كه تعداد نمونهبا مطالعه برداري هاي اي كه اخيراً در سانفرانسيسكو صورت گرفت، نظرية ادي تأييد شد. اين مطالعه ن

 باشد ، چون اعالم نتايج مثبت در ماموگرافي با مشاهدة چيزهائيسال مي 50برابر زنان باالي  12سال  50مورد در زنان زير بي

سند اما در واقع بيكه به نظر بدخيم مي ستند به كرات روي مير ستم خطر ه سي شايد تا  دي مربوب به  دهد. علت اين امر 

داند. بنابراين وقتي كوچك ترين جاي سسالي اب متجدد ما باشد كه همه امتيازات را معطو  به انجام كلية اقدامات ممكن مي

كنند با عم  نمونه برداري، جراح، پاتولوژيست، برداري را توصيه ميها نمونهاديولوژيستشود بعضي از ردر ماموگرام مشاهده مي

رود. شخوند و در عخمن ا تمال ارح دعوي بر عليه آنان در دادگاه ازبين ميراديولوژيسخت و بيمارسختان از نظر مالي منتفع مي

ود داشته باشد همه گروه پزشكي مورد شكايت قرار گرفته برداري انجام نشود و سراان در پستان بيمار وجچون اگر عم  نمونه

برداري باشيد چون ا تمال وجود سراان هر چند ك نه شوند. خود شما هم ممكن است خواهان نمونهو به دادگاه كشانده مي

ساند با اين  ال در شما را مي صد ازنمونه 80تر عايعاتي در ماموگرام انجام مدر شاهدة  ساس م هاي شود بافتيهائي كه بر ا

ها تحت تأثير ها به اندازة آمريكائيباشخخد. چون اروپائيدرصخخد مي 50خارج شخخده كامالً خوش خيم اسخخت. آمار مشخخابه در اروپا 

 كنند.برداري هم از بيوپسي سوزني استفاده ميمنافع مالي يا ترس از محاكم قضائي نيستند و براي نمونه

شود رود كه موجب ايجاد زخم ميك عم  جزئي است در هر صورت نوعي جرا ي به شمار ميبرداري( يبا آنكه بيوپسي )نمونه

كند. در عخخمن  هائي را به شخخما تحمي  ميتواند خطراتي را همراه داشخخته باشخخد. بعالوه هزينهو مانند هر عم  جرا ي ديگر مي

عموماً خطر اشعه در زنان جوان بيشتر است و هر كنيد م م است. توجه به مسأله اشعه كه شما در ين ماموگرافي دريافت مي

 شود. مقدار اشعة دستگاه ماموگرام هر چند كم است  اما نبايد از آن به سادگي گذشت.چه سن باال برود از شدت آن كاسته مي

دوم( هستند  ساسيت مصصوصي نسبت به اشعه دارند )فص   ataxia- telangiectasiaيا ATبه عالوه زناني كه داراي ژن 

ها و  تي سخخراان پسخختان بكند. و اشخخعه دريافت شخخده از چند ماموگرافي متوالي ممكن اسخخت آن ا را مبتال به انواط سخخراان

 متأسفانه هنوز راهي براي آزمايش اين ژن نسبتاً نادر در دست نيست.



سعي كرده  شبيه به ايبنابراين ما بايد در مورد چگونگي معرفي ماموگرافي به مردم دقت كنيم. ما  شه با برخوردي  چرا » م همي

سفانه هيچ چيز را نمي« آن را امتحان نكنيم ست بدانيم كه متأ شويم، ولي الزم  ا ست به ماموگرافي نزديك ب توان مجاني به د

 آورد.

 هااختالف در دستورالعمل

ستورالعم  سال د ساس مطال 1977هاي ماموگرافي اول بار در  سراان آمريكا بر ا سط جامعه  شف  و   HIPعات تو و پروژه ك

ستان و سراان دهانة ر م  سائي سراان پ شت،  50تنظيم شد و فقط زنان باالتر از  (BCCDP)شنا سال  را منظور نظر  د ا

                                                                                                                                                                                             كه فوايد  اص  از ماموگرافي را در زنان                                                  BCCDPاما با  بدست آمدن ااالعات بيشتر از 

شان مي صميم گرفتند كه زنان جوانجوان تر ن شداد آن ا ت شيد كه مطالعات تر را هم تحت پو شته با ش قراردهند )در نظر دا

BCCDP  ست(. در آن زمان صادفي صورت نگرفته و تا  د  زيادي تحت تأثير انتصاب شصصي افراد بوده ا ساس انتصاب ت بر ا

سن  سالگي 35بود كه  سن چ    سال بعد از   سالگي به عنوان مبدأ آغاز ماموگرافي هاي بيمارياب و لزوم تكرار آن در هر دو 

مطرح شد.  ال با به دست آمدن ااالعات جديدتر، دستورالعم  ها دوباره مورد بررسي قرار گرفته است، اما هنوز روشن نيست 

كه بحث پيرامون موعخخوط بيمار يابي در زنان جوان را با چه  تغييراتي بايددر آن ا منعكس كرد. جامعة سخخراان آمريكا فعالً از 

دداري كرده و معتقد اسخخت هر گونه تغيير بانوان را دچار سخخردرگمي خواهد كرد ولي انجمن ايجاد هرگونه تغيير درمطالب خو

ساس است  سياست جديد انجمن بر اين ا ست.  ملي سراان آمريكا علي رغم موافقت ابتدائي به مطالعه مجدد مسأله پرداخته ا

سال را ب تر است آزاد بگذارند تا بعد از بحث پيرامون  كه زنان باالي پنجاه سال  تماً بايد ماموگرافي بشوند ولي زنان زير پنجاه

 هاي مثبت و منفي آن با پزشك معالج، در آن باره تصميم بگيرند.جنبه

سال بايد مضرات و منافع  اص  از ماموگرافي را در مورد خود بسنجد و  50به نظر من اين روش صحيو تر است. هر زن زير  

صورتي كه ارزش كافي براي او د ساس ااالعات غلط اتصاذ در  ست كه برا صميمي ا شد به انجام آن مبادرت ورزد. اين  ت شته با ا

 تر است.شود كه از هر چيز ديگر  ياتيگردد. بار ديگر اهميت تحقيقات براي ما روشن مي

 هاي بيماريابيتوصيه

ستان و ج سراان پ شي از  سيلة ممكن خود را از مرگ نا شما بصواهيد كه به هر و شت كننده  فظ كنيد را يپس اگر  هاي ز

توانم چنين توصخخيه كنم كه اگر خيلي جوان هسخختيد سخخعي كنيد كه با پسخختان اي خود چه بايد بكنيد؟ در  ال  اعخخر من مي

ستان شما پ شكتان بصواهيد كه در مراجعات عادي  شويد و از پز شنا ب هايتان را نيز معاينه كند و اين كار را بعد از چ   خوب آ

 ق  يك بار در سال انجام دهيد.سالگي  دا

دانند. عمالً اولين آزمايش بسخخياري از پزشخخكان انجام يك ماموگرافي را به عنوان مبدأ آزمايشخخات بيماريابي بسخخيار م م مي 

شات  شما آزماي ست كه  سأله م م آن ا شد، اما م شما تلقي خواهد  شات  سني كه انجام دهيد مبدأ آزماي ماموگرافي رادر هر 

را به صخخورت منظم و مسخختمر انجام دهيد تا  وجود آن ا امكان مقايسخخه را كه ب ترين راه اخذ نتيجة صخخحيو تر از  ماموگرافي

 ماموگرافي است فراهم سازد.

سيله از  سالگي  انجام دهيد و به اين و سه در اواي  چ    شما اولين ماموگرافي را به عنوان مبدأ مقاي ست كه  صية من اين ا تو

ستان شويد. بعضي از خانم هايچگونگي پ ستانها بعد از انجام اولين ماموگرافي متوجه ميخود آگاه  سيار شوند كه پ هاي آن ا ب

صبر كنيد، ولي تعداد ديگري  سالگي  ست كه ماموگرافي را متوقف كرده و تا بعد از پنجاه  صورت ب تر ا ست. در آن  متراكم ا

سالگي  50تا  40تواند به موفقيت ماموگرافي در سنين باشند كه ميان ميهايشهاي چربي زياد در پستانها داراي بافتازخانم

 آنان كمك كند.

سال اي بين  شما در  صورتي كه تراكم بافت 60تا 50اگر  شما اجازه دهد( بايد بطور سالگي قرارداريد )يا در  ستان به  هاي پ

مقايسة هر ماموگرام با ماموگرام پيش از آن فراهم باشد.  منظم هر سال يا هر دو سال يك بار ماموگرافي را انجام دهيد تا امكان

سرااني از همين راه پيدا ميمعموالً كانون شاهده ميهاي  شود كه در ماموگرام يك يا شوند. يعني در ماموگرام جديد چيزي م

است. بايد به آن ا گفت  كنند گرفتن يك ماموگرام براي آن ا كافيدو سال قب  وجود نداشته است. افرادي هستند كه تصور مي

 كه انجام بيش ازا ندازه ماموگرافي همان قدر غلط است كه انجام كمتر از اندازه آن.



الزم به تذكر اسخخخت كه بحث درباره ماموگرافي هاي بيماريابي مربوب به زناني اسخخخت كه هيچ عالمتي از بيماري ندارند و فقط 

ايد بايد بدون توجه به سخخن خود اي در پسخختان خود شخخدهرا كنترل كنند. اگر شخخما متوجه تودهخواهند كه سخخالمتي خود مي

ست. بنابراين در  ستان يا  تعيين نوط توده ا سراان پ سيله كشف  عر ماموگرافي ب ترين و ماموگرافي را انجام دهيد. در  ال  ا

 ز امكانات موجود برد.هاي ب تر بايد  داكثر استفاده را اعين تالش براي پيدا كردن راه
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