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 غربالگری و درمان سرطان پستان

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

 

غربالگری، انجام آزمایش در گروهی از افراد است که بدون عالمت بوده و ریسک فاکتور خاصی ندارند. تشخیص زودرس و درمان 

باشند، این ها و در گروهی که دارای ریسک باالیی مید کنترل سرطان پستان است که در اکثر خانممناسب مناسب به طور کلی کلی

 شود.مهم در نظر گرفته می

غربالگری در جمعیت بسیار زیادی کاربرد دارد و این جمعیت معموالً بدون عالمت بوده و ارزش آن برای مردم باید قابل قبول 

هایی افزایش شیوع پیدا شده باشد. درمان این بیماران در مراحل اولیه باید سودمند اد باشد و در دورهباشد. شیوع بیماری نیز باید زی

باشد وگرنه اگر تشخیص زودرس داده شود اما درمان مناسب آن برای بیمار هیچ سودی را در بر نداشته باشد، غربالگری معنا ندارد. 

ها در کاهش و مرگ و میر بیماران تأثیرات شود باید تأثیرگذار باشند. اگر این تستمیهایی که به عنوان غربالگری در نظر گرفته تست

 شود.الزم را نداشته باشد، به عنوان غربالگری به کار گرفته نمی

غربالگری باید به سادگی انجام شود. همچنین سن غربالگری باید مشخص باشد که در چه سنی باید این مهم را آغاز کرد و آیا 

ای نداشته و سودی در تر از آن دیگر نیازی به غربالگری نیست و یا فایدهشود و یا مسنتر از این سنی که مشخص میجواندر 

 برندارد؟

شود باید تعیین شود و... و به همین دلیل به طور مثال برای غربالگری سرطان هایی که برای غربالگری در نظر گرفته میفاصله

سالگی صورت گیرد.  40ها و... باید از سن موگرافی است. آغاز ماموگرافی برای غربالگری با تمام ضد و نقیضپستان یکی از کارها ما

 های مؤثر در نظر گرفته شود فاصله زمانی آن باید سالیانه باشد.اگر ماموگرافی به عنوان یکی از تست

های توسط خودشان گرفتند، ابتدا معاینه کردن خانممیها در نظر پیش از این مرسوم بود که سه تست را برای غربالگری خانم

اند شود. این کار باید توسط افرادی که آن را آموختهکه در اکثر جاها مطرح نبوده اما در برخی کشورها هنوز از این روش استفاده می

اران توسط خودشان توانسته موجب های مختلف صورت گیرد. اما باید دید آیا معاینه کردن بیمهای مختلف و در پوزیشندر زمان



اند که معاینه توسط خود فرد غیر اینکه در برخی جاها امکان دارد باعث افزایش بقای بیماران شود؟ در اکثر جاها به این نتیجه رسیده

هنگامی که این ها انجام شود، هیچ سودی نداشته اما باالخره های نابجا برای خانمهای بیجا و حتی اعمال جراحیشود که بیوپسی

ای را در سینه خود یافتند و شوند که هنگامی که تودهشود، متوجه میمعاینه کردن بیماران توسط خودشان به آنها آموزش داده می

تواند سودمند باشد، اما نتوانسته یا اتفاق دیگری را حس کردند، بالفاصله باید به پزشک معالج خود مراجعه نمایند و از این طریق می

سالگی و در جمعیت عادی  25های با ریسک زیاد ابتال حتی از ها شود. معموالً این کار در خانمه تنهایی موجب مرگ و میر در خانمب

 Clinicalگیرد. مسئله بعدی عبارت است از معاینه توسط پزشک )ها صورت میسالگی ماهیانه یک بار توسط خود خانم 35از سن 

breast examination( )CBE) تر باشد، درصد تومورها را تشخیص دهد. البته هرچه تومور کوچک 50تواند تا که گاهی اوقات می

درصد است، اما در تومورهایی  15متر هستند، دقت تشخیص زیر سانتی 1شود. مثالً در تومورهایی که زیر دقت این تشخیص کمتر می

درصد هم افزایش یابد. اما بسیاری از جاها معتقد بر این هستند که  60متر هستند امکان دارد دقت تشخیص تا سانتی 2که باالی 

تواند موجب افزایش بقای بیمار و یا کاهش مرگ و میر بیماران شود. اینکه آیا امکان دارد زمانی معاینه توسط پزشک به تنهایی نمی

درصد امکان  5تا  4تشخیص دهد، باید گفت  در یک ماموگرافی توده تشخیص داده نشود اما پزشک متخصص بتواند توده بدخیم را

 باشد.این اتفاق وجود دارد اما دقت تشخیص تصویربرداری بسیار باالتر می

سال یک بار، یکی از اجزایی است که در غربالگری سرطان پستان باید به کار  2تا  1ها بنابراین معاینه توسط پزشک برای خانم

 رود.

، بهترین روش تصویربرداری MRIز غربالگری توسط تصویربرداری ماموگرافیک سونوگرافی و یا مسئله اساسی و مهم عبارت است ا

که تا کنون قابل قبول بوده و موجب کاهش مرگ و میر بیماران در سرطان پستان شده است، استفاده از ماموگرافی است، که این 

یز ادامه یابد. اما برخی اعتقاد دارند تا زمانی که شرایط عمومی سالگی ن 75سالگی آغاز شود و در مواردی تا سن  40مهم باید از سن 

 کنند.سالگی به بعد این کار را ختم می 75بیمار مناسب است امکان دارد غربالگری ادامه یابد اما معموالً برخی جاها از سن 

شود، عبارت است از شرحی است ح میکنند. مطریکی از مسائلی که در ماموگرافی برای بیمارانی که برای غربالگری مراجعه می

-های مختلف قرار میبندیگیرد بیماران در دستههایی که انجام میدهد. در ماموگرافیکه رادیولوژیست برای ماموگرافی انجام می

و... بیمار را  MRI( باشد، یعنی ارزیابی با ماموگرافی ناکافی بوده و باید به وسیله دیگری چون 0گیرند. هنگامی که بیمار در دسته )

( بود، به معنای منفی بودن و کامل بودن ماموگرافی است و بیمار باید به طور روتین یک سال بعد 1بندی، )ارزیابی نمود. اگر دسته

سئله خیم است و باز بیمار باید به صورت سالیانه ماموگرافی را انجام دهد اما م( ضایعه خوش2بندی، )دوباره ماموگرافی شود. در دسته



درصد امکان بدخیمی را در آن وجود دارد. در این گونه بیماران  2خیم است و باشد که احتماالً ضایعه خوش( می3بعدی دسته )

( است که مشکوک است و باید کارهای دیگری برای تشخیص زودرس 4فاصله زمانی ماموگرافی کمی کاهش یابد. پس از آن دسته )

شناسی داده شود و اینجاست که بیمار باید درمان را پیگیری نماید. البته خود باید تشخیص بافت برای بیمار صورت گیرد. در آخر

( که 5شود و دسته )که به ترتیب درجه مشکوک بودن به بدخیمی بیشتر می C4 ،B4 ،A4شود. باز به سه گروه تقسیم می 4دسته 

 خیم است و در ماموگرافی این مسائل باید مدنظر قرار گیرد.( نیز صددرصد بد6شود و دسته )دیگر بدخیم در نظر گرفته می

های ماموگرافی که به طور معمول در اکثر نقاط ایران قرار دارد و مرسوم هم اکنون بحث بر سر آن است که آیا با همین دستگاه

هایی ص ما به خصوص در پستانشود با دیجیتال ماموگرافی دقت تشخیتوان غربالگری صورت گیرد. بر این اساس گفته میاست، می

که بافت چربی کمی را دارند بسیار بهتر است. اما در هر حال باید گفت برای کنترل سرطان پستان سنگ بنا و اصلی غربالگری 

 سال به بعد آغاز نمایند. 50های بسیاری صورت گرفته که سن ماموگرافی را افزایش و از ماموگرافی است و اخیراً بحث

سال به  75سال و  75تا  50های سال است اما در گروه 50تا  40های های ضد و نقیض در گروهبیشتر صحبت خالصه آنکه

 شود و باید این مهم برای بیماران انجام گیرد.باال، علم نشان داده که غربالگری به طور کلی موجب کاهش مرگ و میر می
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