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 خطر ابتال به سرطان پستان 

شود. مردان نيز به سرنان ترين سرنان است و دومين سرنان كشنده محسوب ميسرنان پستان در بين زنان امريكايي شايع

ستان مبتال مي سال بيش از پ ست. هر  سيار نادر ا سايي  1300زن و  000/211شوند كه ب شنا ستان  سرنان پ مرد با عالئم 

 ميرند.آمريكايي از اين بيماري مي 000/40شده و ساالنه 

شكان مي ست. پز سالمتي در بين زنان ا ستان نگراني درجه يك  سرنان را سرنان پ شان كمك كنند تا خطر  توانند به بيماران

 درك كنند و عوامل رفتاري را براي كاهش اين خطر به آنها آموزش دهند.

شماره  سرنان پ 1در جدول  ساي عالئم دو راه مختلف آگاهي دادن خطر  شنا ستون الف احتمال  ست. در  ستان زنان آمده ا

ستون ب از همان انالعات  ست. در  شده ا ست  صد فهر صورت در سن فعلي و به  ساس  ستان در يك دورة آتي بر ا سرنان پ

سن  ست. براي مردان، خطر با افزايش  ساس تعداد زنان مبتال از يك گروه هزار نفري آمده ا شده اما خطر بر ا ستفاده  افزايش ا

رود. )براي انالعات باالتر نمي 1000سررراله در مردان در هين سرررني هرگز از ميزان در  30كند. هر چند خطر دورة پيدا مي

 كتاب مراجعه كنيد.( 23بيشتر دربارة سرنان پستان در مردان به صفحة 

پستان معطوف گرديد. هر چند به نظر با كشف ژن مشكوك به سرنان پستان، توجه بسياري به عامل وراثت در ابتال به سرنان 

باشند. براي بيشتر زنان، ميزان باالي ان پستان قابل استتاد به تاريخچة خانوادگي ميدرصد موارد سرن 10رسد كه كمتر از مي

د مثل خطر ابتال به سرنان پستان محتمالً به متغيرهاي توليد مثل و عوامل نوع زندگي بستگي دارد. در حاليكه متغيرهاي تولي

هاي متعددي در رابطه با شررريوة زندگي وجود دارد كه در اي از عوامل اجتماعي و فردي هسرررتند، انتخابتحت تأثير مجموعه

 تواند خطر سرنان را كاهش دهد.اختيار زنان است و مي

 ميزان خطر سرنان پستان نسبت به سن -1جدول 



سررررن 

 فعلي 

چند درصدي از زنان در اين سن در نول  -الف

سرررال آينده با عالئم سررررنان پسرررتان  30

 شناسايي خواهند شئ؟

يك گروه  -ب نان در اين  1000در  نفره از ز

سررال آينده دچار  30سررن، چند نفر در نول 

 سرنان پستان خواهند شد؟

 1000در 1كمتر از  05/0% 0

 1000در  4 044/0% 10

 1000در  19 87/1% 20

 1000در  45 49/4% 30

 1000در  76 59/7% 40

 1000در  98 82/90%  50

 1000در  98  81/9% 60

سرنان  ساس مروري بر آمارهاي  ستان )مهاجم و درجا(. ريس الگ، آيزنرام پي،  SEER ،2000- 1975نكته: برا سرنان پ

آمارهاي  كي، مروري بركوسررراري سررري ال، هنكي بي اف، ميلربي آ، كلم ال، ماريوتو آ، في ام پي، فيويراي جي، ادواردز بي

 ، موسسه ملي سرنان، بتسدا، ام دي. 1975 -2000سرنان، 
http://seer.cancer.gov/csr/1975- 2000 , 2003 

 ها و خطر ابتال به سرطان پستان هورمون

ترين اند. اسررتروژن مهمچندين هورمون براي بررسرري تأثيرشرران بر سرررنان پسررتان به نور گسررترده مورد مطالعه قرار گرفته

ستان تأثير مي هورمون سلولهاي پ ستروژن بر تكثير  ست. ا ستان ا سرنان پ ست كه يكي از در ارتباط با  گذارد و باور بر اين ا

ستروژن مي ست. عواملي كه باعث افزايش ا ستان ا سرنان پ صرف عوامل ابتال به  ستگي در زنان، م شوند مانند چاقي بعد از يائ

دهند. عواملي كه ميزان اسررتروژن را كاهش سرررنان پسررتان را افزايش ميالكل و نيز مصرررف هورمون بعد از يائسررگي خطر 

 دهند مانند فعاليت بدني و شيردهي در كاهش خطر سرنان پستان تأثير دارند.مي

گذارد اما چگونگي تأثير آن روشن نيست. فرض بر اين است كه هاي پستان اثر ميپروژسترون هورمون ديگري است كه بر بافت

ست پر ستان كاهش دهد. از نرف ممكن ا سلولهاي پ ستروژني  ستان را به وسيله تقابل با برانگيختن ا وژسترون خطر سرنان پ

هاي پستان افزايش دهد. ديگر پروژسترون ممكن است خطر سرنان پستان را با افزايش ميزان تقسيم سلولي ميتوز در سلول

سولين مانند ) شد ان شيردهي  ( نيز تحت بررسيIGFپروالكتين و عامل ر ستان و  سرنان پ هستند. پروالكتين از نظر ابتال به 

شان  IGFاهميت دارد و  ستند اما تحقيقات ن ضروري ه ساز بدن دارد و هردو براي بدن  سوخت و  شد و  نقش كليدي در ر

ستان قراردهد كه زناني با ميزان باالي اين هورمونمي ست در معرض خطر افزايندة ابتال به سرنان پ شند.  ها ممكن ا شته با دا

ها فعال شوند. عوامل زيادي كه بر خطر سرنان پستان موثر هستند، ممكن است مانند استروژن و با تغيير ميزان اين هورمون

عوامل مرتبط با خطر سرنان پستان و نيز عوامل تحت بررسي فهرست شده است و سپس جزئيات هر عامل خطر  2در جدول 

 مورد بحث قرار گرفته است.

 عوامل خطر سرنان پستان -2 جدول

 عوامل در دست بررسي عوامل غير قابل تعديل  عوامل قابل تعديل 

خطر را افزايش 

 دهندمي

كاهش  خطر را 

 دهندمي

    

وزن اضررررافي و 

 افزايش وزن الكل

سرررن باالي مادر 

 در اولين زايمان

 فعاليت بدني 

 اسيد فوليك 

 ازدواج

 شيردهي 

 هااستروژنآنتي

 جنسيت

 سن 

خانوادگي و جهش هاي تاريخچره 

 ژنتيكي 

 سن در نخستين قاعدگي 

 چربي مربوط به رژيم غذايي

 ميوه و سبزيجات 

 ها آنتي اكسيدان

 سبوس

 درخت جنسه



هاي ضرررد قرص

 بارداري خوراكي

هاي بعد هورمون

از دوران 

 يائستگي 

برررداشرررررتررن 

پيشرررگيرانرة دو 

 نرفة پستان

برررداشرررررتررن 

پيشرررگيرانرة دو 

 نرفة تخمدان

 سن در زمان يائستگي 

 بيماري خوش خيم پستان

 قد 

 سابقة نژادي و قومي 

 اقتصادي -موقعيت اجتماعي

 تماس با راديواكتيو

 فيبر 

  

 عوامل خطر قابل تعديل 

 وزن اضافي و افزايش وزن 

هاي سرررناني داده اسررت كه محدوديت كالري باعث كاهش غدهوزن يك متغير پيچيده اسررت. مطالعه بر روي حيوانات نشرران 

ستان مي سانها اثرات كند كه وزن پايينشود و اين باور را القاء ميپ ست. هر چند در ان سرنان ا تر يك عامل حمايتي در برابر 

 كند.وزن مطلق بدن و افزايش وزن با سن افراد تغيير مي

تواند باعث قاعدگي زودرس و افزايش قد دهد و ميجواني وزن بدن را افزايش ميدريافت كالري اضرررافي در دوران كودكي و نو

 بزرگسالي دوران در وزن افزايش كه است داده نشان متعدد مطالعات. دارند همراه به را  شد كه در هر دو خطر سرنان پستان

 .دهدمي افزايش را سرنان به ابتال خطر نيز

ستگي نيز خطر ابتال ستان را افزايش ميچاقي بعد از يائ سرنان پ ست كه در زنان ي به  شده ا شان داده  دهد. هر چند عمالً ن

ستان را افزايش مي سرنان پ سته نيز خطر ابتال به  ستيائ شده ا شان داده  ستگي زنان در كه  دهد. هر چند عمالً ن  چه هر يائ

. توضيحي كه براي اين ارتباط معكوس وجود يابد( باالتر باشد. خطر سرنان پستان كاهش ميBMI) بدن تودة شاخص ميزان

گذاري نامظم هسررتند كه اين خود باعث كاهش ميزان تر داراي افزايش چرخة قاعدگي و تخمكدارد اين اسررت كه زنان چا 

شود. اين اثر ممكن است در زنان يائسته با استروژن اضافي توليد شده از بافت چربي و سطح سرمي استروژن و پروژسترون مي

 كنند بر عكس شود.ا سادگي تحت تأثير هورمون درماني بعد از يائستگي كه زنان بسياري از آن استفاده ميي

 غربالگري

ستان جلوگيري كند، به عنوان يك عامل خطر قابل تعديل براي اين بيماري در نظر از آنجا كه غربالگري نمي سرنان پ تواند از 

سگرفته نمي ست نجات داده شود. هر چند ماموگرافي جان ب ياري را با مشخص شدن سرنان در مراحل اوليه كه قابل درمان ا

باشند. معاينه پستان توسط ( همراه با ماموگرافي نيز مؤثر ميCBEاست. بعالوه مشخص گرديده كه معاينات باليني پستان )

در كاهش مرگ و مير ناشي و ماموگرافي دارد و هنوز ثابت نشده است كه  CBE( حساسيت كمتري نسبت BSEخود فرد )

هر يك يا دو سال  CBEاز سرنان نقش داشته باشد. گروه ويژة خدمات پيشگيرانة آمريكا ماموگرافي را به تنهايي يا همراه با 

ها تركيبي از ماموگرافي، كند. ديگر سررازمانسررالگي يا در مورد بيماران با عوامل خطر باال زودتر از آن توصرريه مي 40بعد از 

BSE, CBE كنند. براي انالعات بيشتر به بخش غربالگي سرنان مراجعه كنيد.را توصيه مي 

تواند از اين بيماري جلوگيري كند اما جان بسررياري را نجات داده اسررت. انجام مرتب اگر چه غربالگري سرررنان پسررتان نمي

ست. بعالوه زنماموگرافي يكي از بهترين روش ستان ا سرنان پ شاهده هر گونه تغيير غير هاي حفاظت در برابر  صورت م ان در 

 عادي در پستانهايشان بايد با پزشك مشورت كنند.

تر باالتر شررانس ابتال به سرررنان پسررتان در زنان را پيش از يائسررتگي پايين BMIاشرراره به اين نكته مهم اسررت كه هر چند 

ستان را مي سرنان پ شي از  ست كه مرگ و مير نا شده ا شخص ن دهد، در واقع چاقي با ميزان هم كاهش ميآورد اما هنوز م

شخيص اندازة غده و درگيري گره ستقيم دارد كه احتماالً دليل آن تأخير در ت شانس بقاي اندك ارتباط م هاي )لنفاوي( و نيز 

 در معاينات بدني است.

مغزي و مرض قند يكي  حفظ وزن مناسب فوائد بسياري براي سالمتي دارد از جمله كاهش خطر سرنان، بيماري قلبي، سكته

هاي اجتناب از افزايش وزن ورزش اسررت و همة بيماران بايد تشررويق شرروند تا كالري دريافتي بدن را با انجام از بهترين روش

 مراجعه كنيد.(« كنترل وزن»فعاليت بدني به توازن برسانند. )براي انالعات بيشتر به بخش 



 فعاليت بدني 

فعاليت بدني به وسرريله چندين مكانيزم مانند افزودن غملكرد سرريسررتم ايمني و تغيير ميزان چرخة هورموني خطر سرررنان را 

تواند به كنترل وزن بدن كمك كند، زمان قاعدگي را به تعويق دهد، ورزش كردن در بين دختران و نوجوانان ميكاهش مي

دهد. ورزش همچنين بر ميزان هورمون، توازن انرژي و ذخيرة چربي در نول بيندازد و تكرار چرخة تخمك گذاري را افزايش 

سماني خطر ابتال به زندگي تأثير مي ست اما احتماالً فعاليت ج شده ا گذارد. اهميت اثر حفاظتي ورزش هنوز به خوبي تعريف ن

صد كاهش مي 20سرنان را تا  سشدر سمان هايي دربارة حداكثر زمان ورزش كردن، دهد. هنوز پر شدت فعاليت ج تناوب و 

سش كه آيا دوره سخ مانده و نيز اين پر ستان بدون پا سرنان پ هايي از زندگي وجود دارد كه در آن باالترين حفاظت در برابر 

سياري كه براي سالمتي دارد، مي  افزايش از  تواند در جلوگيريممكن باشد، هر چند واضح است فعاليت بدني عالوه بر فوائد ب

 شود، نقش مهمي داشته باشد. به عنوان عامل خطري براي سرنان پستان شناخته مي كه وزن

دقيقه ورزش كنند. انجام يك  30از آنجا كه انجام منظم فعاليت بدني فوائد بسرررياري دارد. همة بيماران بايد روزانه حداقل 

شررود. تر به بيماران توصرريه ميندگي فعالهاي لذت بخش مانند قدم زدن، رقص و باغباني براي داشررتن يك زسررري از فعاليت

شتر به بخش  شود(. يادآوري اين نكته به بيماران جوان و والدينشان اهميت دارد كه « فعاليت بدني»)براي انالعات بي مراجعه 

 ورزش در سنين اولية زندگي ممكن است بسيار حفاظت كننده باشد.

 الكل 

شيدني در روز ) صرف متعادل يك نو شروبات الكلي قوي( ميزان حتي ميزان م شراب و يا يك گيالس از م يك آبجو، يك ليوان 

ستان را افزايش مي سرنان پ صرف الكل در روز تا دهد و اين ميزان ميخطر  % افزايش پيدا كند. 10تواند با هر وعده افزايش م

صرف الكل شي از م ستروژن نا ضيح اين افزايش، ميزان باالي چرخة ا ست خطر مي مكانيزم ممكن براي تو شد. الكل ممكن ا با

 بدن و ذخيرة اسيد فوليك نيز افزايش دهد.  Aسرنان را با كاهش ويتامين 

شد. )به بخش  شته با شود( زناني كه الكل « رژيم غذايي و الكل»هر كس بايد خطرات و فوائد مصرف الكل را در نظر دا مراجعه 

صرف مي صرف را به كم شوند تا ميزان م شويق  شيدني در روز كاهش دهند و روزانه مولتي ويتامين با كنند بايد ت متر از يك نو

 اسيد فوليك مصرف كنند.

 ]1[فوالت

و ترميم آن اهميت دارد. مصرررف ناكافي آن باعث افزايش خطر سرررنان رودة بزرگ  DNAفوالت )اسرريدفوليك( در سررنتز 

دهد اسيد فوليك اثر حفاظتي در برابر سرنان پستان دارد. از آنجا كه مصرف كه نشان مي شود. و شواهدي نيز وجود داردمي

شرود، اسريد فوليك اضرافي ممكن اسرت به ويژه براي كاهش خطر ابتال به سررنان الكل باعث كاهش ميزان اسريد فوليك مي

 كنند اهميت داشته باشد.پستان در زناني كه الكل مصرف مي

دهد و شواهدي موكدي وجود دارد كه رف زياد اسيد فوليك خطر بيماري قلبي عروقي را كاهش ميمشخص شده است كه مص

و آنسفالي جلوگيري كند، خصوصاً  ]2[تواند از عيوب لولة عصبي جنيني مانند اسپينابيفيدميزان اسيد فوليك در زنان باردار مي

 صرف شود.وقتي كه قبل از لقاح م

صبحانه يافت مي صرف در  شده مورد م سبزيجات و غالت غني  سيد فوليك در ميوه و  شود. ولي مقدار آن در با وجود اينكه ا

رژيم غذايي روزانه ممكن اسررت براي حفاظت در برابر بيماري كافي نباشررد. براي اسررتفاده از فوائد اسرريد فوليك، بيماران بايد 

 ويتامين همراه با اسيد فوليك مصرف كنند.تشويق شوند تا هر روز مولتي 

 تعداد فرزندان يک زن 

اند در مقياس با زنان بدون فرزند شانس كمتري براي ابتال به سرنان پستان دارند. اگر چه تولد نوزاد زناني كه وضع حمل كرده

برد، احتماالً به دليل احتمال  ميسررال بعد از حاملگي باال 10به نور كلي حفاظتي دارد، اما عمالً خطر سرررنان پسررتان را تا 

دهد. هر چند در نول زمان تمايز اين سلولها بيشتر جهش كه به همراه ازدياد سريع سلولهاي پستان در نول حاملگي رخ مي

سرنانزايي مي ستعد  سرنان را در كل زندگي پايين ميآنها را كمتر م شته اينگونه فرض ميكند و خطر  شد كه آورد. در گذ



جنين نبيعي و عمدي، با توقف فرآيند تمايز سلولي، ممكن است سلولهاي پستان را در معرض خطر سرنان قرار دهد. سقط 

 هر چند تحقيقات نشان داده كه سقط جنين تأثيري بر خطر ابتال به سرنان پستان ندارد. 

ثر حتي بعد از كنترل عواملي نظير سررن در يابد. اين ا ِخطر ابتال به سرررنان پسررتان با افزايش تعداد زايمان باز هم كاهش مي

تواند در آن آسيب ها ممكن است به علت كاهش زماني كه مياولين زايمان ديده شده است. به عالوه، فواصل كمتر بين زايمان

 جديد قبل از رسيدن به سلولهاي پستان به حداكثر تمايز اتفا  بيفتد. اثر حفاظتي بيشتري داشته باشد. DNAديدن 

تر قرار دار شرردن هسررتند، نگراني دربارة پيشررگيري از سرررنان تحت الشررعاع مالحظات مهمي بيشررتر زنان كه مايل به بچهبرا

سانمي ست زنان بر عواملي كه آ شوند مانند وزن و فعاليت بدني، تمركز تر تعديل ميگيرد. براي كم كردن ميزان خطر ممكن ا

 كنند.

 سن در اولين زايمان 

سن كه زايمان كردهدر بين زناني  ستان سالگي زايمان كرده 35اند، آنهايي كه بعد از  سرنان پ شتر ابتال به  اند دچار خطر بي

ستان در آماده سج پ ستان و تغييرات پايدار در ن سلولهاي نامتمايز پ ستند. اولين دورة كامل بارداري در زنان به ازدياد  سازي ه

بيشتر است. اين غير نبيعي  DNAديدن ولين بارداري بيشتر باشد، امكان آسيبانجامد. هر چه سن زن در ابراي شيردهي مي

 گيرد تكرار شود.تواند در دوران بارداري كه در آن رشد سريع سلولها صورت ميمي DNAبودن 

 شيردهي 

اثر حفاظتي در برابر سرررنان پسررتان دارد. چنين به نظر دهد كه شرريردهي، بخصرروص به مدت نوالني، تحقيقات نشرران مي

 شود.تر باشد، حفاظت در برابر سرنان پستان بيشتر ميرسد كه به علت اثرات هورموني هر چه مدت شيردهي نوالنيمي

صميم شيردهي تأثير مي عوامل متعددي بر ت ست كهزنان در  ستان ا سرنان پ زنان  گذارد، يكي از فوائد مهم آن كاهش خطر 

 توانند آن را در نظر داشته باشد.مي

 هاي ضد بارداريقرص

( و سرررنان پسررتان انجام شررده اسررت، روي هم رفته OVPSهاي ضررد بارداري )مطالعات زيادي در زمينة ارتباط بين قرص

تأثيرند. خطر سرنان پستان ممكن است در اثر كمي دارند و يا بيهاي ضد بارداري بر خطر نوالني مدت سرنان پستان قرص

شد. هر چند سال گذشته قرص ضد بارداري مصرف كرده 10زناني كه به تازگي و يا در عرض  سال يا  10اند اندكي بيشتر با

 ها هيچگونه خطر فزايندة سرنان پستان وجود نخواهد داشت.بيشتر بعد از قطع مصرف اين قرص

شاوره با زنان جوانبه هنگ ضد بارداري بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه خطر مطلق تر دربارة خطرات و فوائد قرصام م هاي 

سن  ستان زير  سيار  45پ شد، در اين گروه تنها تعداد ب سبي اندكي افزايش يافته با ست. بنابراين، حتي اگر خطر ن سال پايين ا

ستفاده از  ستفاده از دچار  OCPمعدودي در نتيجة ا ست، فوائد ا سياري از زنان ممكن ا شد. براي ب ستان خواهند  سرنان پ

 هاي ضد بارداري بر مضرات آن غلبه كند.قرص

 مصرف هورمونهاي بعد از يائسگي 

سگي به مدت كساني كه در حال مصرف هورمون شتر هستند، به نور تقريبي  5هاي بعد از يائ شتر از  50سال يا بي درصد بي

اند در معرض خطر ابتال به سرررنان پسررتان قرار دارند. هر چه مدت مصرررف ها مصرررف نكردههرگز از اين هورمونزناني كه 

شتر ميهورمون ستان بي سرنان پ شد، خطر  شتر با گردد كه ميزان خطر به زماني برمي شود هر چند بعد از قطع هورمونها بي

شده بود. باور بر ايهنوز از اين هورمون ستفاده ن ست كه هورمونها ا شد ن ا ست نوري عمل كنند كه ر هاي برون ريز ممكن ا

 هاي موجود اما شناسايي نشده، تحريك كنند.غده را در سرنان

ستروژن تجويز مي ستفاده از ا سرنان رحم همراه با ا سترون معموالً براي كاهش خطر ابتال به  گردد، اما خطر در حاليكه پروژ

 كنند، بيشتر است.ژن و پروژسترون را با هم مصرف ميسرنان پستان در زناني كه استرو

ستفاده از هورمون شده خطرات ا ستان و بيماري تحقيقاتي كه اخيراً انجام  سرنان پ سگي را از نظر خطر فزايندة  هاي بعد از يائ

هاي يائسگي است، نشانه اي مانند رهايي ازها داراي فوائد بالقوهكارديوواسكوالر آشكار كرده است. اگر چه مصرف اين هورمون

 اما به نور كلي نبايد به بيماران توصيه شود براي جلوگيري از بيماري مزمن از استروژن به همراه پروژسترون استفاده كنند.



 ها آنتي استروژن

ستروژن شگيري كنندهآنتي ا سرنان مورد مطالعه قرار گها مانند تاموكسي فن و رالوكسي فن، براي خواص پي اند. رفتهشان از 

هاي استروژن در سلولهاي پستان و بدنبال آن جلوگيري از بعضي اثرات استروژن در بافت اين نوع تجويز دارو با اتصال گيرنده

ها قادر به كاهش سرنان پستان هستند خصوصاً بيني اظهار كرد كه اين تركيبتوان با خوشكند، اگر چه ميپستان عمل مي

ها خطرات زياد ديگري از جمله افزايش بروز ر آنها بسررريار زياد اسرررت ولي اسرررتفاده از اين تركيبدر زناني كه ميزان خطر د

 سرنان رحم و ترومبوآمبوليسم را به همراه دارد.

زناني كه با احتمال باالي خطر ابتال به سرنان مواجهند، مانند آناني كه در خانواده آنان موارد متعدد سرنان پستان ديده شده 

هستند بايد در مورد روش درمان با  BRCA2يا  BRCALي كه دچار سرنان تخمدان يا يك جهش شناخته شده در يا زنان

 آنتي استروژن با يك متخصص مشورت كنند. 

 كارسينوماي درجا 

سينوماي در جاي لوبالر ) سينوماي در جاي داكتال )LCISكار ستند كه با DCIS( و كار  سينوماهاي غير تهاجمي ه ( كار 

هاي پسررتان بدون گسررترش به باشررند. وقتي سررلولهاي غير نبيعي در لوبرولفزايندة سرررنان مهاجم پسررتان همراه مي خطر

رسررد كه اين سررلولهاي غير شررود، اگر چه به نظر نميناميده مي LCISشرروند. شرررايط به اصررطالح هاي انراف يافت ميبافت

سلول شوند اما نبيعي تبديل به  سرناني  ست. يك عا LCISهاي  ستان ديگر ا سرنان مهاجم به پ سترش  مل خطر براي گ

DCIS  بر خالفLCIS شوند، كه ممكن است به سرنان مهاجم پستان به عنوان سلولهاي پيش سرناني در نظر گرفته مي

 تبديل شوند.

معاينة  هسررتند در معرض خطر فرايندة سرررنان مهاجم پسررتان قرار دارند و بايسررتي تحت DCISيا  LCISزناني كه دچار 

ترين نوع درمان كه ممكن اسرررت جراحي و يا جراحي همراه اسرررتفاده از آنتي دقيق يك متخصرررص قرار بگيرند تا مناسرررب

 ها باشد معين شود. استروژن

 برداشتن دو طرفة پستان براي پيشگيري

ستان در زنان در معرض خطر زياد را ب ستان خطر سرنان پ شتن هر دو پ ست كه عمل بردا درصد  90ه ميزان مشخص شده ا

تواند يك انتخاب براي زناني باشد كه در معرض خطر بسيار زياد قرار دارند اما بايد اين نكته دهد. اين اقدام غايي ميكاهش مي

سرنان را كامالً از ميان نمي ست، را در نظر گرفت كه اين اقدام خطر  ستان غير ممكن ا شتن كامل بافت پ برد از آنجا كه بردا

 يابد، همچنين مشكالت مشخص جسمي و روحي نيز وجود دارد.نان گسترش ميسرنان همچ

صميم ست كه زنان در معرض خطر زياد، از ت صي، مهم ا شخ سيار  صميم ب شتر و  براي اخذ اين ت شامل مراقبت بي خود كه 

 استفاده از داروهاي شيميايي است كامالً آگاه باشند.

 برداشتن دو طرفة تخمدان براي پيشگيري

هاي ها بعد از يائسرگي خطر سررنان پسرتان را در زناني كه دچار جهشص شرده اسرت كه برداشرتن دو نرفة تخمدانمشرخ

BRCA2 , BRCA1 ستند پايين مي ستان و تخمدان در زناني كه دچار جهشه سرنان پ هاي آورد براي كم كردن خطر 

 عنوان يك درمان پيشگيرانه در نظر گرفت. دار شدن به ژنتيكي هستند ممكن است برداشتن تخمدان را بعد از بچه

شهاي موجود براي كاهش خطر  ساير رو سبت به  شناخت آنان ن سرنان و  شگيري از  آگاهي زنان از خطرات و فوائد راههاي پي

 ابتال به سرنان بسيار مهم است.

 عوامل خطر غير قابل تعديل 

 جنسيت

ستان قر سرنان پ شكيل اگر چه همه زنان و مردان در معرض خطر  سرنان را زنان ت ار دارند، بخش بزرگي از مبتاليان به اين 

 دهند. در واقع كمتر از يك درصد از كل موارد مشاهده شده مرد هستند. مي

 سن 



مستقيم دارد. بيش از هشتاد درصد از موارد سرنان در زنان با سن خطر ابتال و پيشرفت سرنان پستان با افزايش سن رابطة 

باشد. با افزايش متوسط سن شهروندان اياالت متحده مي 63يا بيشتر ديده شده است و سن متوسط ابتال به اين بيماري  45

 يابد.موارد ابتال به سرنان پستان نيز افزايش مي

 سرطان پستان در مردان 

آگهي بدتري دهد. مردان در مقايسه با زنان پيش% كل موارد ابتال را تشكيل مي1ان نادر است و كمتر از سرنان پستان در مرد

از بيماري و شرررانس بقاي كمتري دارند، احتماالً به علت تشرررخيص ديرتر بيماري، تعدادي از عوامل مختلف خطر ابتال به اين 

هاي هاي ژنتيكي، بيماريم، سابقة پرتوگيري ديوارة قفسه سينه، جهشسرنان مانند سن، سابقه بيماري در خانواده، نژاد و قو

اند. هر چند تنها عوامل خطر قابل تعديل را خيم پستان ژنيكوماستيا در بين مردان شناسايي شدهبيضه و كبد و بيماري خوش

صرف زياد اكه مي ست. چاقي و م ستان مردان ارتباط داد وزن بدن و الكل ا سرنان پ لكل خطر ار احتماالً به علت باال توان به 

 دهد.بردن سطح استروژن افزايش مي

هاي مزمن بايد تشررويق شرروند تا وزن خود را در حد سررالمت نگاه دارند و از مردان براي كاهش خطر سرررنان و ديگر بيماري

يدني و الكلي در روز كاهش نوش 2كنند بايد ميزان آن را به مصرف بيش از حد الكل اجتناب كنند؛ كساني كه الكل مصرف مي

 دهند به عالوه بايد در صورتي مشاهدة هر گونه تغيير غير عادي در پوست يا بافت پستان به پزشك مراجعه كنند.

 1% اسررت؛ گر چه شرردت آن در سررنين مختلف متفاوت اسررت )به جدول 13خطر ابتال به سرررنان پسررتان در زنان امريكايي 

يابد. تان در زنان جوان عمالً پايين اسررت كه با باال رفتن سررن به سرررعت افزايش ميمراجعه شررود(. آهنم رشررد سرررنان پسرر

سياري از بيماران از بيماران از اهميت عامل سن بر ميزان خطر آگاه نيستند و اغلب خطر سرنان پستان را زياده و  متأسفانه ب

 كنند.يا كم بر آورد مي

شويق مي ست بيماران ت سن همراه ا سايي خطر افزوده كه با افزايش  شنا شوند تا به راههايي براي كاهش خطر بگردند و بر با 

 باشد تمركز بيشتري داشته باشند.عوامل رفتاري كه تحت كنترل خودشان مي

 هاي ژنتيكيتاريخچة خانوادگي و جهش

ستان در تاريخچة خانوادگي، خ سرنان پ ستان را افزايش ميوجود موارد  سرنان پ سرنان طر ابتال به  صاً در موارد  صو دهد خ

 هايژن مورد در بيشررتر انالعات آوردن دسررت ؟ بسررياري تحقيقات  پسررتان قبل از يائسررگي و درگيري هر دو پسررتان، اخيراً

آنها موارد زياد هايي كه در ها در بين خانوادههاي معين اين ژنانجام گرفت. جهش BRCA2 , BRCA1 مانند مشررركوك

ستان يافت ؟ جمعيت ست. هر ؟ موارد سرنان پ شده ا شكنازي ديده  سرنان مانند جمعيت يهودي آ هاي با خطر زياد ابتال به 

هاي معين نيستند. اميد بسياري وجود ؟ با تحقيقات جديد درك بهتري از سرنان پستان با سابقه خانوادگي شامل اين جهش

 مراجعه شود(. 25هاي ؟ آيد )به صفحه قش عوامل و خصيصهزايي سرنان پستان و نآسيب

سي شان مينتايج برر ستان با عوامل ارثي ؟ اين نكته مي10% از 5دهد كه تنها ها ن سرنان پ اي براي زنان تواند انگيزه% موارد 

 .هايي براي تشخيص به هنگام وجود دارندهايي براي پيشگيري ؟ آزمايشباشد تا بياموزند كه روش

 سن قاعدگي 

ستان مي 12قاعدگي زودرس ) در  سرنان پ سنين سالگي يا زودتر( يك عامل خطر براي  ستان را در  شد، قاعدگي ؟ بافت پ با

 شود.دهد و باعث افزايش مدت زمان ابتال به اين بيماري ميها قرار ميپايين در معرض ترشح هورمون استروژن و ساير هورمون

سنگين وزن قاعده ميدختران فعال و الغر اندا سفانه جوانان و نيز تمامي مردم امريكا م ديرتر از دختران كم تحرك و  شوند متأ

هاي جسماني منظم تر و ؟ يك راه براي مبارزه با اين مسأله تفهيم اهميت فعاليتاي كم تحركبه نور كلي و به صورت فزاينده

 و رژيم غذايي ؟ بيماران جوان ) و والدينشان( است.

 يائسگي سن

هاي پسررتان زاد و پايان نخسررتين ؟ به تكثير سررلولهاي درونقطع قاعدگي برخالف دورة باروري باعث كاهش ميزان هورمون

ستروژن و هورمونمي سگي زودرس باعث كاهش دورة قرار گرفتن بافت ؟ در معرض ا ساس هاي ديگر ميشود. يائ شود كه بر ا

سي سرنان ميهاي متعدد، اين امر به نوبة ؟ برر ستان كاهش خطر  سرنان پ سگي ديررس با افزايش خطر  گردد. بالعكس، يائ



شررود. همچنين نوع درصررد افزوده مي 8همراه اسررت كه براي هر سررال اضررافي يائسررگي زودرس اين ميزان به نسرربت تقريبي 

ن سررريع ميزان هورمون، اثر ها به همراه پايين آمدگذارد، عمل برداشررتن تختمدانيائسررگي بر خطر سرررنان پسررتان تأثير مي

 حفاظتي بيشتري نسبت به يائسگي نبيعي در يك سن خاص دارد.

 هاي خوش خيم پستان بيماري

وجود دارد احتمال بيشتري براي ابتال به  BBDزناني كه در خانوادة آنان سابقة بيماري خوش خيم تكثير شوندة بافت پستان 

باشند. هاي خوش خيم پستان را دارند، دچار اين خطر فزاينده نميواع ديگر بيماريسرنان پستان دارند، در حاليكه زناني كه ان

باشررد. اين هاي نسررج پسررتان ميهاي خوش خيم تكثير شررونده شررامل ازدياد سررلولي غير نبيعي در مجاري ولوبولبيماري

سلولهاي در حال تكثير ميسلول شابه  سيده يا توانند كامالً م سه با زناني كه هاي نبيعي به نظر ر شند. در مقاي غير نبيعي با

شكل يافت، احتمالي دچار بيماري شونده بدون تغيير  ستند، زنان مبتال به بيماري خوش خيم تكثير  شونده ه هاي غير تكثير 

به اين  برابر براي ابتال 5تا  3برابر براي ابتال به بيماري سرررنان پسررتان دارند و زنان با تغيير شرركل بافت شررانسرري  2تا  5/1

 بيماري دارند.

 قد 

هاي متفاوت نشرران داده اسررت كه زنان قد بلند در معرض خطر فزايندة سرررنان مطالعات گسررترده در زمينة بررسرري جمعيت

ضيح مي ستان را تو سرنان پ ضيه وجود دارد كه چگونگي ارتباط بين بلندي قد و خطر  ستان قرار دارند. چندين فر دهد زيرا پ

 و كودكي دوران تغذية اثر بر اسررت ممكن بزرگسرراالن قد بلندي  گذارد،تغذيه بر اين مسررأله تاثير مي هم عامل ژنتيك و هم

 فزايندة خطر و سررلولي جهش احتمال افزايش باعث اسررت ممكن قد افزايش همراه به سررريع رشررد همچنين باشررد، نوجواني

 .شود سرنان

 زمينة نژادي و قومي 

سپانيايي و زنان سفيد پوست آمريكا بيشتر از ز نان سياه پوست در معرض خطر سرنان پستان قرار دارند و نيز زنان آسيايي، ا

شتر اين تفاوت ساير گروههاي نژادي و قومي در معرض خطر كمتر قرار دارند. احتماالً بي سه با  شي از بومي آمريكا در مقاي ها نا

اروري( و نيز با شيوة زندگي يا عوامل محيطي ارتباط دارد. اقتصادي است )همراه با الگوهاي ب -هاي اجتماعيگوناگوني موقعيت

ها در زمينه مهاجرت نشان داده است كه خطر سرنان پستان زنان در صورت مهاجرت از يك كشور با احتمال كم ابتال بررسي

لهاي پس از مهاجرت به سرنان پستان به كشوري كه در آن ميزان سرنان پستان باالست مانند اياالت متحده به ازاي تعداد سا

ها اين عقيده شود. اين بررسييابد و با گذشت هر نسلي ابتال به سرنان به ميزان موجود در كشور جديد نزديكتر ميافزايش مي

كنند قوت اي را در ابتال به سررررنان پسرررتان بازي ميكه الگوهاي بارروري، نوع زندگي و شررررايط محيط نقش قابل مالحظه

 بخشد.مي
BRCA2 , BRCA1 

 BRCA2يا  BRCA1زن آمريكايي داراي يك جهش در  000/250اينگونه بر آورد شرررده اسرررت كه تقريباً يك زن از 

ها در افتد. باور بر اين اسررت كه اين ژنهاي آشرركنازي بيشررتر اتفا  ميها مانند يهوديباشررد و جهش در برخي جمعيتمي

ها در زنان در هر دو پسررتان و تخمدان خطر فزايندة ابتال به سرررنانهاي ارثي با كنند و جهشسررركوب تومور نقش بازي مي

با خطر  BRCA2هاي ژنتيكي ممكن است خطر سرنان پروستات را افزايش دهد و جهش ارتباط دارند. در مردان، اين جهش

ستان و تخمدا سرنان پ سابقة  ست. از آنجا كه وجود  ستان در مردان همراه ا سرنان پ شدت فزايندة ابتال به  ن در خانواده به 

دهد ممكن است افراد اين خانواده خواستار مشاوره و آزمايشهاي خاص ژنتيكي باشند. راههاي ها را افزايش ميخطر اين بيماري

گيري بايد از آنها آگاهي كامل داشته باشد. براي درك بيشتر به وب سايت اي وجود دارد كه بيمار براي تصميمپيشگيري بالقوه

سرنان موسسة م و يا با  WWW. Cancer.gov/cancerinfo/ prevention-genetics- cause/breastلي 

 خدمات انالع رساني سرنان تماس بگيريد. cancer-4-800-1( 6237-422-800-1شمارة )

 خطر در دورة زندگي نوع سرطان

 Brca2bزنان با جهش  BRCA1bزنان با جهش aمتوسط زنان 



 30-80%  60-8% %5/13 سرنان پستان 

 15-27% 15-60% %7/1 سرنان تخمدان

a براساس مروري بر آمارهاي سرنان .SEER 2000-1975  ريس الگ، ايزنر ام پي. كوساري سي ال، هنكي بي اف ميلر .

. مؤسررسرره ملي  1975 -2000سرررنان، بي ا، كلم ماريوتو ا، في ام پي، فيويراي جي، ادواردز بي كي، مروري بر آمارهاي 

 سرنان، بتسدا، ام دي. 
http:// seer. Cancer.gov/csr/ 1975- 2003 

b( .موسسه سرنان پستان سوزان جي كومن، به صورت 2002. بر اساس درباره سرنان پستان )on- lin :در دسترس است 
WWW. Komen. Org/ aboutbc/. 

ير بسزايي بر خطر بيماري افراد مبتال دارند، تشخيص اين مسأله مهم است تأث BRCA2 , BRCA1هاي در حاليكه جهش

ستان ) سرنان پ صد اندكي از كل موارد  صد( مرتبط با  10تا  5كه تنها در ستند. بعالوه همة  BRCA2 , BRCA1در ه

ستان دچار نميآنهايي كه دچار چنين جهش سرنان پ ستند لزوماً به  شخص ميشوند. اين واقعيات هاي ژنتيكي ه كند كه م

 تركيبي از عوامل، الزمة ابتال و گسترش بيماري هستند. 

 اقتصادي  -موقعيت اجتماعي

سياري از بيماريهاي ديگر با موقعيت اجتماعي ستان برخالف ب ست كه به ميزان  -خطر ابتال به سرنان پ اقتصادي باالتر همراه ا

اقتصررادي باالتر  -اني كه متعلق به گروههاي با موقعيت اجتماعيشررود. به نول كلي زنزيادي از متغيرهاي باروري ناشرري مي

 دهد.دار شوند و كودكان كمتري داشته باشند كه اين هر دو خطر سرنان پستان را افزايش ميهستند تمايل دارند ديرتر بچه

 پرتوگيري 

نهاي فلوئوروسرركوپيك مكرر ن، بررسرريپرتوگيري به ميزان زياد )مانند دريافت ميزان باالي اشررعه براي درمان بيماري هوچكي

صاً در  صو ستان، خ سرنان پ شي از انفجار اتمي( باعث افزايش خطر  سل و قرار گرفتن در معرض پرتوهاي نا شخيص  براي ت

ست و قابل قياس با پرتوگيريسنين جواني، مي سيار نادر ا شديد يونيزه ب هاي با شود. هر چند قرار گرفتن در معرض پرتوهاي 

 گيرد نيست.ن كه عموماً در ماموگرافي و ديگر روشهاي درماني پرتودهي صورت ميدوز پايي

ستفاده شده در ماموگرافي خطر سرنان پستان زنان بايد بدانند كه ماموگرافي به نجات زندگي كمك مي شعة مختصر ا كند و ا

 دهد.را افزايش نمي

 عوامل تحت بررسي 

 چربي رژيم غذايي 

رژيم غذايي عنوان مباحثات مفصرل بوده اسرت. ولي در حال حاضرر هيچگونه مدرك قانعي دال بر  ارتباط بين چربي مصررفي

نگر الگوي رژيم كاهش سرررنان بر اثر كاهش ميزان كل چربي رژيم غذايي در انسرران وجود ندارد. يك بررسرري فراگير و آينده

شده  10تا  5غذايي زنان را به مدت  شخص  سي قرار داده و م صرف چربي زناني كه مبتال به سال مورد برر ست كه ميزان م ا

 اند.اند بسيار مشابه با زناني است كه دچار سرنان پستان نشدهسرنان پستان شده

گيرد، اول اينكه در مطالعاتي كه بر روي حيوانات انجام دوگانگي در مورد تأثير چربي رژيم غذايي از چند مسرررأله نشرررأت مي

ست كه رژ شده ا شان داده  ستان را افزايش مييم غذايي پرچرب غدهگرفته ن سيهاي پ سياري از اين برر ها دهد. اگر چه در ب

تواند از چربي اضافي در رژيم غذايي حاصل شود به صورت مناسب كنترل نشده است. ممكن است ميزان كالري اضافي كه مي

 غده شده است.اين كالري اضافي مصرف شده باشد كه باعث افزايش وزن و افزايش احتمال بروز 

شان مي سر دنيا ن سرا سه در  شتر دوم، مقاي سرانة آنها بي ستان در كشورهايي كه مقدار چربي مصرفي  سرنان پ دهد كه ميزان 

سرانة اين جوامع باالتر و ميزان  ستند زيرا درآمد  سأله دخيل ه ست، اگر چه احتماالً عوامل ديگري هم در اين م ست، باالتر ا ا

 دهد.افتد و اولين زايمان در سن باالتر رخ ميز بيشتر است، نخستين قاعدگي در بين زنان اتفا  ميشان نيكل كالري مصرفي

هاي رژيم غذايي اثرات متفاوتي بر خطر سررررنان دارند. بر شرررود كه انواع مختلف چربياز تحقيقات اخير چنين اسرررتنباط مي

ساس چندين بررسي انجام گرفته در اروپا، روغن زيتون ممكن ا شد ا شته با ستان دا سرنان پ ست عمالً نقش حفاظتي در برابر 

ساير تركيبات روغن زيتون باعث اين كاهش خطر مي شدة منفرد يا  شباع ن ست كه چربي ا شده ا سيدهاي اما اثبات ن شوند. ا



گرفته معلوم  هايي كه بر روي حيوانات انجامتري هم ممكن است بر احتمال سرنان تأثير داشته باشند، در بررسي -چرب امگا

هاليبوت(.  ها )براي مثال قزل آال، ماهي اسقومري و ماهي پهنشده است كه يك چربي اشباغ نشدة چند گانه در بعضي از ماهي

ضي روغن سيدهاي چرب امگابع ستاني را كاهش مي -ها )مانند كانوال، روغن دانة كتان( و ا شيوع غدد پ ضي از تري  دهد. در بع

شده ب شتري براي درك بهتر تأثير چربيتحقيقات انجام  ست اما تحقيقات بي صاد  ا سأله  سانها عكس اين م ها بر روي ر روي ان

 خطر سرنان پستان بايد انجام گيرد.

 ميوه و سبزيجات 

سترده سبزيجات مطالعات گ ست. اگر چه ميوه و  ست داده ا ست كه نتايج متغيري را بد صرف ميوه انجام گرفته ا اي بر روي م

ست كه آيا اثري بر روي خطر احتمال ابتال امينداراي ويت شده ا ها و مواد معدني الزم براي سالمت هستند، اما هنوز مشخص ن

 به سرنان پستان دارند يا خير.

بالقوه آن براي حفاظت انسان در برابر رژيم غذايي سرشار از ميوه و سبزيجات فوائد بسياري براي سالمتي دارد، كه شامل توان 

 وعده از انواع ميوه و سبزيجات استفاده كنند. 5هاي مزمن است. همة بيماران بايد روزانه حداقل سرنان و ساير بيماري

 ها آنتي اكسيدان

سيدان سيآنتي اك ضي از برر سلولهاي غير نبيعي حفاظت كنند. در بع سعة  ست از بدن در برابر تو ها به تأثير آنتي ها ممكن ا

سيدان سلنيم يك ماده معدني E,C, Aهاي مختلف از جمله ويتامين اك سيدان آنتي هايآنزيم اجزاي از و ضروري  و نيز  ( اك

 A ويتامين كه شودمي استنباط اينگونه مطالعات از بعضي از چه اگر. است شده پرداخته پستان سرنان به ابتال احتمال روي بر

 بين ارتباط بر دال اندكي مشهودات و  حفاظتي داشته باشد ولي ازساير تحقيقات نتايج ديگري حاصل شدهممكن است يك اثر 

 .دارد وجود شده مطالعه معدني مواد و هاويتامين ساير و پستان سرنان

 سبوس

ي كه محصوالت مطالعة نقش سبوس در پيشگيري از سرنان نشان داده كه احتمال ابتال به سرنان پستان در كشورهاي آسياي

هاي شود، كمتر است. اجزاي سازندة سبوس مانند جنيستين ممكن است گيرندهفراهم آمده از سبوس در آنها بيشتر مصرف مي

هاي پستان كاهش دهند، هر چند بر اساس برخي از مطالعات استروژن را مسدود كرده يا قابليت پذيرش سرنان را براي سلول

ست  سبوس ممكن ا شده انجام گرفته  شخص ن شود. تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد اما هنوز م سولي  باعث افزايش تكثير 

ساير عوامل از جمله رژيم  شدن  ستان تأثير دارد و يا اينكه باعث فعال  سرنان پ سبوس بر خطر ابتال به  صرف  ست كه آيا م ا

 شود. غذايي و شيوة زندگي مي

 درخت جنسه يا جنسان 

ستروژن ثابت شده است، اما تأثير آن بر روي سرنان پستان به دليل تأثير درخت جنسه بر گيرندهاگر چه در آزمايشگاه  هاي ا

 مطالعات اندكي كه بر روي انسانها انجام گرفته ناشناخته مانده است.

 فيبر 

انجام شده بر روي حيوانات هاي اي استروژن دفع شده را كاهش دهد. بررسيفيبر ممكن است نوري عمل كند كه جذب روده

دهند. هر چند مطالعات انجام گرفته نشان داده است كه غذاهاي با ميزان فيبر زياد تعداد غدد غير نبيعي پستاني را كاهش مي

 بر روي انسانها نشان داده است كه تأثير حفاظتي فيبر بسيار كم بوده و يا اصالً تأثير نداشته است.

 عوامل غير مرتبط با خطر 

هاي غير ضروري براي بسياري از زنان شده هاي مختلف كه دربارة سرنان پستان ارائه شده متأسفانه باعث ايجاد نگرانينظريه

اند و مشخص شده است كه تأثيري بر احتمال ابتال به سرنان است. بسياري از عوامل خطر پيشنهادي مورد بررسي قرار گرفته

هاي خوشبو كننده مصرف كافئين، كاشت سينه مصنوعي، سقط جنين، آلوده و اسپري هاپستان ندارند و اين شامل ضد عر 

 باشد.هاي مغنانيسي ميهاي محيطي مانند بيفنيل پلي كلره و نزديكي به ميدانكننده

شته كلديس سرنان، نو شگيري  ستفاده: راهنماي ارزيابي و پي ش -منبع مورد ا ساالر مهاجر، انت ستاين، ترجمه: فانمه ديو ارات ا

 88971700تلفن:  -1386حيان، 

  



 

 

 
[1] . Folate 

]2[  .Spina bifide باشد.اي در خط وسط ميهاي مهرهاي در ستون فقرات كه در نتيجه يكي شدن كامل قوسضايعه 


