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 دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.   ین مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا
 

 دکتر فاطمه اصفهانی فوق تخصص خون و انکولوژی
 

شیوع ای           ست. میزان  سرطان پوست ا شایع ترین بدخیمی پس از  ستان،  سرطان در جوامع غربی  سرطان پ صد از کل   30ن  در

سرطان ها و   سال           16آمار مبتالیان به انواع  ست. در  سرطان ا شی از  صد علت مرگ های نا مورد  185000حدود  2000در

شد که با         سایی  شنا ستان در آمریکا  سرطان پ ست. خطر ابتال به این بیماری در تمامی    42000جدید  مورد مرگ همراه بوده ا

درصددد وبه عبارتی یکی ن ر از هر ه ددت زن اسددت. مراه امکان ابتال به این بیماری در سددن  6/12زن در غرب  طول عمر یک

 زن 232 هر در مورد یک که طوری به شود،  می بی تر  آن به ابتال  سال اندک است، ولی با افزایش سن، امکان    25پایین تر از 

ه ه تم زندمی به آن مبتال می شددوند. شددیوع این سددرطان تا سددال  ده در زن 29 هر در مورد یک و زندمی اهارم دهه هر در

درصد از زنانی که یکی از پستان های ان سرطانی       11تا  2افزایش داشته ولی از آن سال به بعد ثابت مانده است. حدود     1998

ن ر( سرطان   1000هر  مورد در 8تا  4شده ، در ادامه ی زندمی خود، مبتال به سرطان سینه سمت مقابل خواهند شد )حدود       

سترژن دریافت نکنند،             شند و هیچ وقت ا ست. در زنانی که تخمدان های ان فعال نبا سته به هورمون ا ستان یک بیماری واب پ

احتمال ابتال به این بیماری کاهش می یابد و نکته دیگر این که نسبت به ابتالی زنان به مردان در زمینه ی ابتال به این بیماری 

 ست.ا 1به  150

 :شود می  عوامل موثر در ایجاد سرطان پستان متعدد است، اما مهم ترین آنها شامل موارد زیر

 سن اولین عادت ماهانه     -1

 سن اولین حاملگی     -2

 سن یائسگی     -3

ست، تنها    16در بین زنانی که اولین عادت ماهانه آنها در سن   سبت      60الی  50سالگی ا ستان ن به زنانی   درصد خطر سرطان پ

 سالگی بالغ شده اند و این خطر در تمامی طول زندمی ان هم کمتر خواهد بود. 12دارند که در سن 

درصد خطر سرطان پستان کمتری داشته  35سال زودتر از سن متوسط یائسگی، یائسه شده اند حدود        10هم انین زنانی که 

از جراحی و برداشتن تخمدان ها باشد، ت اوتی در آمار فوق ایجاد   اند. امر یائسگی به صورت طبیعی حادث شده باشد و یا ناشی  

درصددد نسددبت به زنانی که هرمز  40تا  30سددالگی حامله شددده اند بین  18نخواهد شددد. زنانی هم که برای اولین بار در سددن 

 حاملگی و زایمان نداشته اند، خطر کمتری برای ابتال به سرطان پستان دارند.

سیایی یک پن  سطح         زنان آ شرقی  ست زنان  شده ا ستان قرار دارند. معلوم  سرطان پ جم تا یک دهم زنان غربی در خطر ابتال به 

ستان م ابه با           سرطان پ سترون کمتری دارند. اما همین زنان پس از مهاجرت به ممالک غربی در معرض خطر  سترژن و پروژ ا

 زنان غربی قرار می میرند.

ستان هنوز مورد   سرطان پ سرطان را افزایش       نقش تغذیه در  صرف بی تر کالری و اربی خطر ابتال به این  ست، مراه م بحث ا

 می دهد، ولی نقش دقیق آن هنوز ثابت ن ده است.

سر دنیا از داروهای هورمونی          سرا ست ارا که میلیون ها زن در  ستان حائز اهمیت زیادی ا سرطان پ نقش هورمون درمانی در 

ی در هنگام یائسدددگی اسدددت اده می کنند و مطالعات متعدد در نقاف مختل  دنیا اثر ضدددد حاملگی و هورمون درمانی جایگزین



صرف این مروه از داروها را با            ست و لذا م ستان را ن ان داده ا سرطان پ هورمون درمانی در افزایش قابل توجه در خطر ایجاد 

 احتیاف بی تری همراه کرده است.

 .شود می  الگی به هر دلیل باعث افزایش ابتال به سرطان پستانس 30سابقه اشعه درمانی به پستان در قبل از 

مل خطرزایی محیطی،    یان عوا تان( و   DDTدر م یل تری کلروا به      PCB، )دی کلرودی فت یل( مظنون  نات بی فن )پلی کرب

ست. در جوامعی که مردم از رژی      ست ولی مطالعات هنوز این ارتباف را ثابت نکرده ا ستان ا سرطان پ م های غذایی  افزایش خطر 

سرطان               سته به هورمون مثل  سرطان های واب شیوع  ست اده می کنند،  سترژن ها( ا سترژنی میاهی )فیتوا مملو از ترکیبات ا

 پستان، رحم و پروستات پایین تر از سایر جوامع است )پروتئین میاهی مانند سویا(.

 ه است.کاهش میزان سرطان پستان م اهده ن د Cو  Eو  Aبا مصرف ویتامین های 

 ژنتيك

تاریخچه فامیلی سرطان پستان در اندین خوی اوندی درجه اول که قبل از یائسگی داار سرطان شده اند، احتمال خطر را در 

 همراه است. 2RRCAو  1RRCAدرصد در طول حیات وی افزایش می دهد، اغلب این موارد با نقص ژنتیکی  50فرد تا 

می شددود در یک زن از هزار زن بروز می کند و نیز در برخی از مروهای ندادی که تخمین زده  1RRCAموتاسددیون ژنتیکی 

سالگی ایجاد می کند. پنجاه درصد این  80درصد تا سن  85مثل زنان یهودی نداد اشکنازی، احتمال ایجاد سرطان پستان را تا 

 2با موتاسیون ژنتکی )ارثی( همراهند.   درصد کلیه سرطان های پستان    6تا  5سالگی دیده می شود. حدود    50موارد تا قبل از 

سال   1RRCAژن  سال   2RRCAو  1994در  ستند و         1995در  سئول از طریق ژنتیک ه شده اند. این دو ژن م شناخته 

 ژن از این دست شناسایی شده اند. وراثت این ژن ها ی معیوب خطر سرطان پستان را بی تر می کند. 7مجموعا 

شوند، به ویده          تمام زنانی  ستی م اوره ژنتیکی  ستان در بین فامیل آنها به نحو ا م میری وجود دارد بای سرطان پ که وجود 

 در آنها زیاد است. 1RRCAنداد یهودی اشکنازی که احتمال موتاسیون 

سددرطان سددالگی مبتال به  50می باشددد. زنانی که در زیر  2RRCAو احتماال  1RRCAسددرطان تخمدان نیز در ارتباف با 

خواهند داشت.   4درصد در خطر موتاسیون ژنتیکی قرار دارند، این زنان خطر روده بزرگ با ریسک نسبی      7تخمدان شده اند،  

داشته باشند     2RRCA ژنتیکی موتاسیون  که مردانی و دارند 3 نسبی  ریسک  با پروستات  سرطان   مردان این فامیل نیز خطر

 مردان مواجه خواهند بود.با افزایش خطر ابتال به سرطان پستان 

 روش های غربالگری و شناسایی )اسکرینینگ( سرطان پستان شامل موارد زیر است.

 مامومرافی -3امتحان پستان توسط خود فرد  -2امتحان کلینیکی پستان      -1

ست که مامومرافی اثرات محافظتی قابل توجهی در زنان    شته. آنالیزها نیز      50مطالعات متعدد ن ان داده ا سن تر( دا سال )و م

ستان پس از    سرطان پ سال پیگیری ن ان داده اند. مطالعات جدید که به مدت     7کاهش قابل مالحظه آماری را در مرگ ومیر 

ست کاهش    شده ا ست )در این مطالعات افراد به      18تا  15طوالنی تری پیگیری  صد را در مرگ و میر این زنان ن ان داده ا در

 سال تحت مراقبت بوده اند.( 18تا  10ت مد

درصد دارد، نحوه معاینه پستان و وضعیت مناسب بیمار در هنگام       50درصد و امتحان بالینی پستان دقت    90مامومرافی دقت 

 را مطالعه فرمایید.( 24دانستنی های سرطان ص حه  7و  8معاینه بسیار مهم است. )مجله شماره 

د به تکنیک انجام این روش بستگی دارد و ثابت شده ک زنانی که روش صحییح معاینه پستان را     امتحان پستان توسط خود فر  

انجام داده اند. به میزان کمتری در معرض خطر ابتال به بیماری پی دددرفته و ک دددنده بوده اند و به عبارتی، بیماری آنها زودتر 

ست. یک پدوهش در آمریکا ن ان داد زنانی که         شده ا ستان را به طور کامل و دقیق انجام داده اند با    ت خیص داده  معاینه پ

 کاهش سی و پنج درصدی خطر ابتال به بیماری فرم پی رفته )در مقایسه با زنان مروه شاهد( مواجه شده اند.

 شيوع سرطان پستان در ایران

شده ولی      ستان در ایران و در مراکز مختل  انجام  سرطان پ  سطح  که دقیق  هنوز یک آمار مطالعات متعددی در مورد میزان 

 .ندارد وجود دهد، ن ان را بیماری این به ابتال درصد و باشد شامل را ک ور



ستان آیت اهلل طالقانی و مرکز درمانی جرجانی در         سرطان، بیمار ستیتو  ستان امام خمینی و ان در مطالعات مهمی که در بیمار

سرطان        سه با آمار  شده و مورد مقای شاد دکتر حبیبی در  شهر تهران انجام  سال قبل قرار مرفته، ن ان می دهد که     30روان 

 درصد افزایش یافته و در مقابل سرطان دهانه رحم کاهش یافته است. 3/22درصد به  6/12سرطان پستان در زنان از 

خودآزمایی به پزشک  درصد بیماران به دنبال معاینه پستان و توسط 70در سایر مطالعات نیز آمار م ابهی به دست آمده است. 

 مراجعه کرده اند و سپس بیماری ان ت خیص داده شده است.

شیر دهی     68 سابقه  صد بیماران  صد  87 و  در شته  زایمان و حاملگی سابقه  در صد  89 و اند دا  56. اند بوده متاهل بیماران در

درصد بیماران خانه   60اری شده بودند.  بیم داار یائسگی  از بعد سنین  در درصد  45 و یائسگی  از بعد سنین  در بیماران درصد 

درصد در مرکز پستان بوده    18درصد در ریع فوقانی و خارجی پستان اپ و    42درصد شغل بوده اند. توده پستانی     40دار و 

 است.

صد   41 صد  23 و  سالگی  40- 50 بین سنین  در بیماران در صد  21 و سالگی  50-60 بین سنین  در در  جوانی سنین  در در

سنین کمتر از     10سالگی( و   30-40 بین) صدی در  ستان در ایران          30در سرطان پ شته اند که ن ان می دهد  سال قرار دا

 سال از ممالک غربی، زنان جوانتر را مبتال می کند. 10سال از ممالک پستان در ایران حدود  10حدود 

 پزشک مراجعه کرده اند. بیماری به 3حدود نیمی از بیماران در مراحل نسبتا پی رفته و در مر حله 

 این مطالعات هم انین ن ان داده است که بی ترین نوع پاتولوژی توده ها کار سینوم داکتال ان یلتراتیو بوده است.

صد بیماران ایرانی تحصیلکرده بوده اند و    50حدود  شته اند        80در ضد بارداری ندا صرف قرص های  سابقه م صد بیماران   و  در

 ران از وزن نسبتا مناسبی برخوردار بوده اند.بیما از باالیی درصد

درصد مبتالیان به سرطان پستان در ایران، سابقه مصرف هیچ نوع مواد مخدر، سیگار و الکل را         94برخالف زنان جوامع غربی، 

ستان        شته اند با توجه به ت اوت ا مگیر عادات و سنن زن ایرانی با زنان غربی، و افزایش ابتال به سرطان پ سنین پایین   ندا در 

تر این مساله مهم باید بسیار جدی تلقی مردد و برنامه ریزی های وسیع ک وری جهت شناسایی علل ایجاد سرطان، ت خیص         

 زود هنگام و درمان به موقع انجام شود. 
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