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 هزار خانم ايراني است. 22اين مقاله حاصل تحقيق بر روی 

 ماموگرافی -دکتر حسن وهاب آقائی متخصص رادیولوژی 

 خانم ها این پرسش مطرح است که سرطان پستان در چه سنی بیشتر امکان بروز دارد برای خیلی 

شان می دهد این بیماری در دو  ست ن صل پژوهش های همه جانبه در مراکز علمی نقاط مختلف جهان ا آمارهای متعدد که حا

 مرحله از زندگی،بیشتر از سایر خانم ها را تهدید می کند. 

 سالگی 50تا  30بین سن      -1

 سالگی 50بعد از      -2

سالگی است، یعنی تقریبا از  45مطابق آمارهای مجالت علمی اروپایی و آمریکایی شیوع این ضایعه در زنان این کشورها از سن 

ست که بدانیم راس منحنی این بیماری، بین سگی و جالب ا ست سالگی 60 تا 50  شروع یائ شتی مراکز ا  کشورها این در بهدا

سالی یکبار را از خان به سال  20سالگی توصیه می کنند اینجانب در ایران بیش از  40-45م ها مراجعه به پزشک، ماموگرافی 

شته ام و مراجعین من کسانی هستند که فقط برای ماموگرافی مراجعه می  سرو کار دا ستان  صا با بیماریهای پ ست که اختصا ا

سالهای  ش 1358کنند مطالعاتی که از  ستان را  15000و  7000ته ام و در دو نوبت بین تا کنون دا سرطان پ نفر از مراجعین 

سرطان  شان می دهد راس منحنی آمار مربوط به این نوع  شیوع  48تا  45مورد مطالعه قرار داده ام، ن ست، بنابراین  سالگی ا

توصیه می کنم که دستورالعمل های سرطان پستان در کشور ایران در خانمها، قبل از یائسگی است. من به خواننده این نوشته 

شاهده می کند، بدون  شانه های زیر را م ست هر خانمی که عالئم و ن شگیری جدی بگیرند. عالوه بر آن الزم ا زیر را در مورد پی

 فوت وقت مبادرت به ماموگرافی نماید:

 ه باشد.داشت منتشر  درد مستمر و طوالنی در یک یا دو پستان به صورت موضعی و یا         -

 سفتی و یا توده ای در یک یا هر دو پستان احساس کند.         -

 برآمدگی روی پوست در یک یا هر دو پستان احساس کند.         -

 چین خوردگی روی پوست مالحظه کند.         -

 تو رفتگی نوک پستان در یک یا هر دو پستان داشته باشد.         -

 ه رنگ بنفش روی پوست پستان ببیند.تغییرات موضعی ب         -

 .شود ایجاد بیرنگ یا و زرد -قرمز رنگ به پستان نوک نقطه یک از  ترشح         -

سالم را تا  ستان  ست داده اند، باید پ سرطان از د ستان را به علت  سال یکبار  5عالوه بر این، خانمهایی که یک پ سال و هر 

سالیانه را فراموش کنند. خاله و دختر خاله های ماموگرافی کنند. دختران مادران مبتال  ستان نیز نباید ماموگرافی  سرطان پ به 

 مبتالیان به این بیماری نیز حتما باید ماموگرافی کنترل را انجام دهند.

هی، نکته دیگری را که الزم است متذکر شوم، بیان اهمیت شناسایی سرطان پستان در مرحله اولیه است. آمارهای مراکز دانشگا

سان طور به آمریکا در چه و  چه در اروپا ست واقعیت این آور پیام یک ستان سرطان ضایعه اگر که ا سط اولیه مرحله در پ  تو

شته ضایعه فقط چون شود، شناخته ماموگرافی  در ضایعه این اگر بود خواهند طبیعی عمر طول دارای بیماران. شود می بردا

شد طول عمر بیمار  دارای توده که شود شناخته ای مرحله سانتی متر با ضایعه  20اندازه یک یا دو  شود. این  صد کم می  در

شد  3زمانی که بیش از  صد از عمر بیمار می کاهد و هنگامی که به بیش از  40سانتی متر با سد همراه با  4در سانتی متر بر

 آمار این  بیعی بیمار را کم می کندط عمر از درصددد 60 و شددد خواهد دیگر اعضددای شدددن گرفتار و بغل زیر غدد  گرفتاری



 را پستان سرطان از پیشگیری لطفا: که کنم می توصیه ها خانم همه به لذا میدهد، نشان را پستان سرطان از پیشگیری اهمیت

 .بگیرید جدی

مبتالیان  سرطان پستان متاسفانه از بیماریهایی است که تحفه تلخ زندگی شهرنشینی محسوب میشود و به همین علت نیز عده

به آن افزوده می شددود و به همین علت نیز عده مبتالیان به آن افزوده می شددود. البته همانطور که گفته شددده علت و یا علل 

مشخصی برای ایجاد آن پیدا نشده است. آمارهای مختلفی در مجالت اروپایی و آمریکا از درصد گرفتار شدن خانم ها منعکس 

نفر )خانم( یک نفر به این بیماری مبتال می شوند.  9انگر آن است که در اجتماع یک شهر از هر شده است. آمار های مختلف بی

در هر صورت عده مبتالیان به این بیماری مشکالتی را برای دولت به لحاظ تحمل هزینه های درمانی و از همه مهمتر مشکالت 

ت دوم به نظر من از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا وجود قسم مشکالت که کند  برای افراد مبتال به این بیماری ایجاد می

سرطانی در یک خانواده اثرات روانی ناخوشایند برای اعضای دیگر ایجاد می کند از همه مهمتر وضع خود بیماری  یک بیماری 

ذرانده است او هر روز است که یک عضو حساس خود را از دست داده و دورانی را نیز برای درمان رادیوتراپی و شیمی درمانی گ

وضعیت خود را با وضع دیگر خانم ها فامیل مقایسه می کند و به تدریج دچار ناراحتی های روانی، از قبیل افسردگی می شود. 

صوص  سئول می دانند برای مبارزه با این بیماری، به خ سائل اجتماعی م شرفته که دولتها خود را در مقابل م شورهای پی در ک

 ت وسیعی را انجام داده اند که قسمتی از آنها را ذکر می کنم:پیشگیری اقداما

ایجاد مراکز علمی و تحقیقی برای شددناخت این بیماری که هزینه زیادی از بودجه دولت به آنها اختصدداص      -

میلیون دالر برای مبارزه با سرطان پستان  197مبلغ  1992می یابد. به عنوان مثال، دولت آمریکا در سال 

میلیون دالر یعنی تقریبا سدده برابر سددال قبل بوده  449بالغ بر  1993ه کرده که این مبلغ در سددال هزین

 است.

شگاهی همراه با تجیهزات کامل و افراد کاردان که افراد تحت تعالیم      - ست در مراکز دان ترتیب کادر رادیولوژی

 به خوبی از عهده خواندن یک فیلم ماموگرافی برآیند.

 برنامه غربالگری ماموگرافی برای افراد ساکن شهرها که موظف به انجام ماموگرافی هستند.         -

 با همراه ماموگرافی دستگاه به مجهز که کوچک شهرهای و شهرها سطح  توسعه بخشهای رادیولوژی در         -

 .باشد متخصص پزشک کادر

نامه ریزی جهت غربالگری ماموگرافی جهت پیشدددگیری، یعنی حال که دولت، در شدددرایط کنونی فاقد امکانات الزم برای بر

سال در این زمینه صاحب تجربه هستم 20شناسایی ضایعه سرطانی در مراحل اولیه است، من به عنوان یک پزشک که بیش از 

 ل زیر کنند:توصیه می کنم خانم ها به خاطر سالمتی خود و رفع نگرانی اعضای خانواده شان مبادرت به اجرای سه دستورالعم

ماموگرافی سددالی یکبار در این جا اسددت الزم اسددت که شددرحی  -3ماه،  6تا  4معاینه از طرف پزشددک هر  -2خودآزمایی  -1

 درباره ساختمان نسج پستان ذکر شود تا خوانندگان گرامی بدانند این عضو دارای چه ساختمانی است:

سرخرگ( سیستم لنفاوری و بافت هم بند و یا مجاری  –عروق )سیاهرگ  -شیری غدد بافت از  است شده تشکیل پستان نسج 

شیری، بافت چربی و یک الیه پوست که روی آن تعدادی غدد عرق زا وجود دارد، به اضافه نوک پستان )محل خروج شیر( که 

یک الیه بافت ماهیچه منفذ اسدددت و هاله قهوه ای رنگ اطراف نوک پسدددتان که دارای غدد عرق زا و چربی و  20 -15دارای 

 مخطط است.

محل تشکیل شیر در پستانها آسینی ها هستند که در ساختمان آنا عالوه بر یک الیه بافت هم بند، یک الیه بافت هم بند، یک 

الیه بافت ماهیچه نیز وجود دارد که در زمان بارداری تحت تأثیر هورمون پروالکتین که از محل هیپو فیز ترشدددح می شدددود 

شکیل  شیری می ت شده، وارد مجاری کوچک  صاف و مکیدن نوزاد از آنجا خارج  شیر در اثر انقباض ماهیچه  سپس  می گردد، 

ساختمان  شود واحد  شیر از آنجا خارج می  ستان منتهی و  شیر را به نوک پ صلی  شود و مجموعه ای از این مجاری، مجرای ا

عدد لویول، تشکیل یک لوب پستان  20تا  15ا می دهد و تعداد عدد آنها تشکیل یک لوبول ر 80پستان آسینی ها هستند که 

 را می دهد.

ستون شد در مرحله بلوغ تحت تاثیر هورمونهای پروژ ستروژن و  شکل گیری و ر  هم دیگری هورمونهای البته. گیرد می انجام ا

دیده شده که پستانها چند روز قبل  خانمها از بعضی در هستند موثر پستان کار ساز در شوند می ترشح تیروئید هیپوفیز از که



ست، اما در اولین روز عادت ماهانه این ناراحتی برطرف  صر و یا زیاد همراه ا شده و با درد مخت سنگین  سفت و  از عادت ماهانه 

ست که فرم و شکل ستروژن جستجو کرد. این نکته نیز قابل ذکر ا  می شود که علت را باید در اثرات هورمونهای پروژستون و ا

پستان مربوط به یک رشته از بافت ماهیچه پکتورال است که از خلف به سمت قدام پستان امتداد می یابد. با توجه به ساختمان 

نسج نرم پستان که فوقا شرح داده شد برای انجام رادیوگرافی از آن نمی توان از دستگاههای معمولی استفاده کرد، بلکه باید از 

سددی اسددتفاده کرد که متناسددب با سدداختمان نرم این عضددو اسددت. لذا برای ماموگرافی از دسددتگاه منبع تولید کننده اشددعه ایک

شود که منبع تولید کننده آن بتواند  ستفاده می  صی ا صو شعه تولید کند. فقط از  30تا  20مخ کیلووات  35تا  23کیلووات ا

 آن مالحظه کرد، استفاده می کنیم.برای تهیه یک ماموگرافی خوب که بتوان تمام خصوصیات نسخ پستان را در 

 می اثر فیلم روی همچنین و بیمار روی بر که را جانبی اشعه گرافی رادیو حین در که باشد سیستمی به مجهز بایستی دستگاه 

شعه هم تا کند جذب گذارد شد برخوردار خوبی کیفیت از شده گرفته فیلم هم و بگذارد کمتری اثر بیمار بر ا  در دیگر عامل با

تهیه یک ماموگرافی خوب استفاده از فیلم مخصوص است. تکنیک خوب در گرفتن عکس که نام عضو روی فیلم منعکس شود 

صحیح کمک می  شخیص  صص را در خواندن فیلم و ت شک متخ ست که پز سب از عواملی ا شتن تاریک خانه منا و همچنین دا

 کند.

ز فیلم ماموگرافی و برخورداری از تکنیک خوب که همه قسددمتهای با توجه به موارد فوق وجود یک دسددتگاه همراه اسددتفاده ا

پستان در فیلم قبل رویت شود، باعث می شود بر حسب کوچک و بزرگ بودن عضو مقدار دوز اشعه ایکس دریافتی بیمار برای 

راد  4بیش از راد باشددد و می دانیم که متخصددصددین رادیولوژی در طول یک سددال مجاز به دریافت  5/0تا  3/0هر عضددو بین 

 هستند.

شود و حداکثر  سال یکبار ماموگرافی  شعه ایکس دریافت کند، با هیچ خطری مواجه  4/0بنابراین هر خانمی که در طول  راد ا

 نیست. ضمن آن که با این آزمایش امکان تشخیص یک ضایعه سرطان کوچک که قابل عالج است فراهم می شود. 

سرطان سی دو نوع بیماری  شنا سیب  شود که هر یک از آنها نیز به  در آ شخیص داده می  ستان ت شوند.  2پ سیم می  گروه تق

سرطان پستانی که دارای منشاء مجرای شیری است که بدو دسته تقسیم می شود که نوع اول آن سرطان پستان پنهان است، 

شیری وجود دارد، توسعه نیافته و از جدار صلی  ست.  یعنی این که بیماری هنوز فقط در مجرای ا سرایت نکرده ا مجرا به خارج 

ضایعه در این مرحله  شود. اگر این  شخیص داده می  سویات آهکی کوچک در ماموگرافی ت صورت ر ضایعه به  در این مرحله 

شود کوشش هایی که در  شتن، درمان قطعی نموده و بیمار دارای طول عمر طبیعی می  شود، جراح فقط با بردا شخیص داده  ت

کشورهای صنعتی میشود برای تشخیص این بیماری در این همین مرحله است که فقط ماموگرافی سالیانه دنیا، به خصوص در 

سازد این نوع شخیص را امکان پذیر می  سط گاه هیچ سرطان  این نوع ت شک تو شد ماهر چند هر) پز شخیص( با  نمی داده ت

ن به وجود آن در پی برد شاید درد موضعی پزشک بتوا لمس با تا است نشده تشکیل ای توده هنوز چون گردد نمی لمس شود،

شیری به تدریج  ستان در مجرای  ستان را جدی نگیرد سرطان پ را به پزشک اندازد. حال اگر بیمار مسئله پیشگیری سرطان پ

رشد کرده از جدار مجرا به خارج سرایت می کند و باعث پخش سریع و همه جانبه در نسج و سپس گرفتار شدن غدد لنفاوی 

 در زیر بغل و مهره های فقرات کمری کبد، ریه و سایر اعضا می شود. 
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