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 هستند؟ پستان سرطان به ابتال  چه کساني بیشتر در معرض خطر
  

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

ست. گر چه زنان نی شه به بدخیمی های آن بوده ا شتر همی ستان، توجه بی ضایعات پ ز همچون مردان اکثراً در خطر در میان 

ابتالء و مرگ با سرطان ریه هستند، ولی هنوز سرطان پستان شایع ترین سرطان زنان می باشد آمارهای موجود در کشورهای 

 غرب حکایت از ابتال یک نفر از هر یازده زن به سرطان پستان دارد.

ست می د 40000حدود  ستان جان خود را از د سرطان پ سال از  شیوع زن هر  سن از مهم ترین عوامل تعیین کننده  هند. 

سالگی اتفاق می افتد، مثالً شیوع ده ساله آن بین سنین  30% سرطان های پستان از 99سرطاه پستان است، به گونه ای که 

ده می سالگی دو برابر می شود. محل زندگی هم مهم است، به طوریکه آمارهای تأیید ش 60% بوده که تا 5/1سالگی  50تا  40

شی از آمریکای  سیا و بخ ستان، و اهالی آ سرطان پ شترین احتمال ابتالء به  شمالی و اروپای غربی بی گوید که اهالی آمریکایی 

جنوبی و افریقا کمترین احتمال ابتالء به را در دنیا دارند اختالف شدت ابتالء به سرطان مزبور در این دو گروه نواحی جغرافیایی 

ی کند میزان ابتالء برای افراد مهاجر پس از دو یا سههه نسههل از مهاجرت، تقریباً برابر با افراد محیی جدید برابر فرق م 5حدود 

می شود. طبق آمارها، امکان ایجاد سرطان پستان در مناطق مستعد، پس از سنین یائسگی باالتر نیز می رود، در حالی که در 

 مناطق کم شیوع، امکان بروز آن کمتر می شود.

منشا ایجاد سرطان پستان هنوز ناشناخته است، ولی توسی مطالعات اپیدمیولوژیک عواملی را به عنوان عوامل زمینه ساز  گرچه

 برای بروز سرطان پستان تعیین نموده اند.

 سن پایین شروع قاعدگی     -1

سگی، به طوریکه طبق آمارهای موجود زنانی که پس از    -2 سه م 55سن باالی یائ شوند، دو برابر زنانی که سالگی یائ ی 

 سالگی یائسه شده اند، احتمال ابتالء به سرطان پستان را دارند. 45قبل از 

صرف الکل به عنوان عاملی    -3 ست، ولی هنوز م ستان ا سرطان پ ساعدی برای بروز  تغذیه، رژیم غذایی پرچرب زمینه م

ر نقش موثر آن در دست نیست. مصرف سیگار نیز برای ایجاد آن مورد بحث می باشد و مدارک تایید شده ای دال ب

 اهمیتی در ایجاد سرطان پستان ندارد.

سه چاق دو برابر    -4 شواهد، آماری زنان یائ شتری در این زمینه دارد. طبق  سگی اهمیت بی صوص در زمان یائ چاقی، بخ

 زنان یائسه الغر مبتال به سرطان پستان می شوند.

سن اولین باردا   -5 شده اند، امکان ابتال حاملگی و  صالً حامله ن ست. زنانی که ا شده ا شناخته  ری، از عوامل خیلی مهم 

بیشههتری دارند، و زنانی که قبل از بیسههت سههالگی اولین حاملگی را تجربه کرده اند در ریسههک کمتری برای ابتالء 

شان پس از  ستند به طوری که زنانی که اولین زایمان  ست، دو براب 30ه شان سالگی بوده ا ر زنانی که اولین زایمان 

 سالگی بوده است، خطر ابتالء به سرطان پستان را دارند. 20قبل از 

همراهی تعدادی از سرطان های دیگر با سرطان پستان که در این مورد از سرطان تخمدان، رحم و روده بزرگ نام       -6

 برده می شود.

ست علت  تئوری نقش هورمون های زنانه، که بارها مطرح   -7 شده ا سلم آن ها هم ثابت ن ست، ولی حتی نقش م شده ا

اینکه تئوری هورمونی را مطرح می کنند این است که چون طبق آمارها، افرادی که تخمدان های آنها را به هر دلیلی 

ر، زنان در دهه چهارم زندگی از بد خارج نموده اند، کمتر از افراد معمولی دچار سرطان پستان می شوند. از سوی دیگ

سرطان تحت مطالعه  صرف می کنند نیز از نظر ابتالء به  سه ای که درمان های جایگزینی هورمون های زنانه را م یائ

قرار گرفته اند، گرچه در مورد نتایج حاصل هنوز هم شبهاتی وجود دارد ولی نتایج نسبتاً قطعی تر روی مدت مصرف 



مان ها را کمتر از پنج سههال اسههتفاده نموده اند، امکان ابتالء کمتری این هورمون ها بحث می نماید. زنانی که این در

% نسبت به جمعیت 50سال از مصرف آنها امکان درگیری با سرطان پستان حدود  10-15دارند، در حالیکه پس از 

ست سی روی انواع هورمون های زنانه، گرچه افزودن پروژ صرف کنندگان افزایش می یابد در برر ین ها عادی در نزد م

به رژیم درمانی استروژن از نظر جلوگیریاز سرطان رحم بسیار مفید و الزم می باشد، ولی به نظر می رسد که کاربرد 

 پروژستین ها در درمان های جایگزینی زنانه یائسه،خطر سرطان پستان را افزایش می دهند.

العاتی که مصههرف این قرص در ایجاد مصههرف قرص های ضههد بارداری، همیشههه مورد بحث بوده اسههت در کنار مط   -8

سههرطان پسههتان را ممثر می دانند، پاره ای مطالعات دیگر در تأثیر آن تردید دارند با توجه به تمام مطالعات برزگ و 

کوچک نشان داده شده است که امکان ابتالء زنانی که در جوانی به مدت بیش از ده سال و قبل از اولین حاملگی آنها 

 اند، افزایش می یابد گرچه در این نتیجه گیری نیز اتفاق نظر و مدرک کامالً موثقی وجود ندارند.را مصرف کرده 

ضایعاتت خوش خیم پستان ، در بسیاری از موارد به عنوان عاملی برای بروز سرطان معرفی شده است، گرچه در این    -9

ارشات آماری وجود ضایعات خوش خیم و عالمت مورد نیز اتفاق نظر و مدارک ثابت شده ای وجود ندارد ولی طبق گز

سبت به جمعیت عادی  ستان را ن سرطان پ شانس ابتال به  شند،  ستان از هر نوعی که با برابر افزایش می  5/1دار پ

 دهند.

شواهد این تئوری ابتال زنان به  -10 ستان را در آینده افزایش می دهد  سرطان پ شعه های یونیزان، امکان ابتال به  تابش ا

شعه ج شند  Xا مانده از بمباران اتمی ژاپن یا زنانی که با ا شده اند می با صی یا درمانی طوالنی مدت  شخی اقدامات ت

سال این خطر بسیار جزئی  40منتها اثرات سوء اشعه مزبور معموالً در زنان جوان دیده شده است و در سنین باالی 

ستفاده از میزان ک ست با توجه به این نکته اخیر و ا شبهات اثر ا شعه در بررسی های ماموگرافی سبب گردیده که  م ا

 سوء انجام ماموگرافی های کنترل در سنین باال به حداقل برسد.

شامل  -11 شمار می رود. ابتالء به افراد درجه یک  ستان، همواره به عنوان یک زنگ خطر به  سرطان پ سابقه فامیلی از 

ند امکان ابتال ماید در این مورد مادر، خواهر و دختر می توا به آمار کلی جمعیت عادی دو برابر ن ء فرد را نسهههبت 

مطالعات دقیقی انجام گرفته است و نتیجه کلی نشان می دهد که هر چه تعداد مبتالیان فامیلی بیشتر و نسبت آنها 

سیع  شود. از طرفی نیز، مطالعات نه چندان و شتر می  شند، امکان گرفتاری وی بی شان می دهد به فرد نزدیک تر با ن

که، سابقه فامیلی از خی پدری امکان افزایش شانس سرطان پستان را بیشتر باال می برد در کشورهای غربی آمارها 

 % سرطان های پستان زمینه ژنتیکی داشته اند.10نشان می دهد که تا 

 عالئم و نشانه ها

شحات نوک شیدگی و تر ستان  عالئمی چون درد، افزایش درجه حرارت، اگزما، توک سطح پ ست پرتقالی  ستان، یا منظره پو پ

ممکن است از جانب بیمار اظهار شود ولی همگن عالئمی غیر اختصاصی هستند، که در موارد بیماری های خوش خیم پستان 

 نیز بروز می کنند منتها وجود این عالئم می توانند عاملی برای پیگیری و بررسی از نظر سرطان نیز تلقی شوند.

ستان خود دارند معموال یک توده عمده بیما سرطانی در درون پ سلول های  سرطان یک توده قابل لمس از تمرکز   3تا  2ران 

سیر لنفاوی  سرطان به م سعه  سفانه در این زمان نیمی از بیماران، تو ست که خود بیمار آن را پیدا می کند و متا سانتیمتری ا

 بودن، قرینه  هر زن می بایسههت پس از پایان دوره ماهانه، پسههتان ها را از نظرزیر بغل را نیز دارند برای انجام معاینات فردی، 

ستی تغییرات ستان آنگاه و بگیرد نظر زیر دقت به آن سطح پو شتان کف کمک به را پ ست انگ سمت چهار در د . نماید لمس ق

ستفاده شتان نوک از ا سیت معاینه ین در انگ سا صی ح شخی ستجو کند می کم را ت غدد لنفاوی احتمالی در زیر  وجود برای ج

شحات صوص تر ستان به خ شانه( نیز به دنبال خود پ ستخوان ترقوه )  کننده کمک تواند می نیز خونی  بغل و نواحی اطراف ا

 .کند می ایجاب را پزشکی بررسی لزوم نیز دیگر های رنگ به پستان ترشحات گرچه باشد

صور ستند، معموالً به  شکوک ه شوند در توده هایی که در لمس م ست حس می  شخص و مجزا از بافت اطراف با د ت توده م

 حالی که انساج طبیعی پستان معموالً حدود مشخصی ندارند، اغلب دو طرفه بوده و در جریان سیکل قاعدگی تغییر می کنند.

 در بررسی ترشحات پستانی چنان چه از چند مجزا خارج شوند امکان بدخیمی کمتر است.

 انارزيابي عالئم پست



شتر در خطر    -1 شکوک از طرف بیمار، جهت افرادی که بی سوابق خانوادگی، مصرف داروها و گزارش عالئم م با توجه به 

شکی پی گیری های مرتب و مداوم  صی و چه مراجعات به مراکز درمانی پز شخ صورت معاینات  ستند چه به  ابتالء ه

 الزم می باشد.

سههال ارزشههمند اسههت چرا که سههفتی بافت پسههتان در این سههنین، تفسههیر  35ر ماموگرافی، به ندرت در زنان زی   -2

ضایعات احتمالی موجود  سنین باالتر به دلیل توده چربی موجود ارزیابی  شکل می کند، اما برای  رادیولوژیک آن را م

می یابد.  سالگی حداکثر و پس از آن نیز کاهش 69تا  50آسان تر می باشد. ارزش تشخیصی ماموگرافی بین سنین 

% آن ها با 20% سههرطان های پسههتان توسههی ماموگرافی تشههخیص داده می شههوند، در حالی که فقی 50-35حدود 

سال  سرطان دنیا، هر دو  شند انجام ماموگرافی طبق نظر انجمن ها و کالج های معتبر زنان و  لمس توده همراه می با

سنین  سالیانه ت 50تا  40یک بار برای  سوء سالگی و پس از آن  شبهاتی که پیرامون اثرات  صیه می گردد از نظر  و

اشعه ماموگرافی وجود داشته است تحقیقات زیادی انجام گرفته اشعه ماموگرافی وجود داشته است تحقیقات زیادی 

سال که با یک نمای ماموگرافی غربالگری  50میلیون زن باالی  2انجام گرفته و تخمین زده می شود که، به ازائ هر 

شود. با توجه به اینکه دو  10اند. پس از شده  سال  ضافی برای هر  سرطان ا شعه ماموگرافی ممکن باعث یک  سال ا

 ساله وجود دارد این عدد بسیار ناچیز به شمار می آید. 60هزار مورد سرطان به ازای یک میلیون زن 

سنج پستان را بررسی می نماید در تصاویر سونوگرافی، وسیله ای است که توسی بازتاب امواج صوتی با فرکانس باال    -3

 سونوگرافی کسیت ها به صورت اجسام شفاف دیده می شوند .

ضههایعات خوش خیم، دارای حدود کامالً مشههخص ولی ضههایعات بدخیم معموالً حدود نامشههخصههی دارند. این روش همچون 

شخیص خوبی ندارند الب ستان های با توده چربی زیاد، قدرت ت سنین ماموگرافی در پ سونوگرافی در همه  شخیص  ته قدرت ت

برای ضایعات پستان یکسان می باشد از این رو معموالً سونوگرافی در تشخیص بین کیست های خوش خیم از تومورهای توپر 

 پستان در سنین قبل از یائسگی که ماموگرافی نارسایی تشخیصی دارد، مفید می باشد.

کیسههت ها، که این کار حتماً باید توسههی متخصههص با تجربه ای انجام گیرد و نمونه برداری سههوزنی از مایع درون    -4

خوشههبختانه دارای ارزش تشههخیصههی باالئی می باشههد. البته انجام این روش کمی برای بیمار دردناک اسههت ولی در 

 مقابل قدرت تشخیصی آن ارزشمند است.

ام می شود که سایر روش های تشخیصی ابتدا انجام گرفته نمونه برداری از توده های سفت پستان، معموالً زمانی انج   -5

سکوپی  سی های میکرو شد با برر شته  شخیص قطعی برای نمونه برداری آماده می گردد. نمونه بردا و بیمار جهت ت

 آسیب شناسی دقیقاً تعیین ماهیت می شود.

 غربالگری سرطان پستان

شات و اقداما شان می دهند،زنانی که در آزمای ستان در آمارها ن سرطان پ شی از  شرکت می کنند، مرگ نا ستان  ت غربالگری پ

 سال می باشد. 50% کاهش می یابد، که بیشترین رده سنی ذی نفع زنان باالی 40آنها تا 

تا کنون بهترین روش غربالگری ماموگرافی معرفی شههده اسههت با وجودی که طبق تعریف غربالگری وسههیله ای ارزان نبوده و 

سنین  انجام آن نیاز صوص در  صص ماهری دارد، ولی مفید بودن زنان به انجام آن به خ سیر آن  69تا  50به متخ سالگی و تف

 توسی افراد مجرب کمک شایانی به کاهش آمارهای سرطان پستان می کند.
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