
 :عالئم احتمالي شامل موارد زير مي باشد

 وجود يك توده در بافت پستان و يا در ناحيه زير بغل  .١

مثال بزرگ شدگي يا عدم     (هر گونه تغيير در سايز، رنگ و يا شكل پستان          .٢

 )تقارن پستانها
 وجود ترشح از نوك پستان .٣

مثال پيدايش فرورفتگي،   (وجود هر گونه تغيير در پوست ناحيه پستان             .�

 ...)چروكيدگي، پوسته ريزي، زخم، قرمزي و
 

 :نكته بسيار مهم

اگر سرطان پستان زود و به موقع تشخيص داده شود مي تواند به صورت                   

اما در مراحل پيشرفته تر و بخصوص وقتي كه به   . موفقيت آميزي درمان گردد

ارگانهاي ديگر تهاجم كرده است، ميزان بقاي بيمار به طور قابل مالحظه اي              

 .كاهش مي يابد

چه اقداماتي جهت تشخيص زود هنگام و به موقع بيماري              �

 بايد صورت بگيرد؟ 

كند كه سرطان پستان در مراحل اوليه معموالً عالمتي ايجاد نمي          به دليل آن  

 :باشديابي بسيار مهم و الزامي ميبراي كليه بانوان پيگيري مراحل زير جهت بيمار

سال بايد ماهانه هر دو پستان را به روش صحيح آن             20كليه بانوان باالي     .1

 .انجام دهند

سال بايد هر سه سال يكبار توسط پزشك و يا پرستار              20-39كليه بانوان   .٢

 .ماهر تحت معاينه پستان قرار گيرند

سالگي و    50تا    40انجام يك نوبت ماموگرافي به عنوان پايه در فاصله            .٣

 .سالگي 50تكرار آن هر دو سال يكبار بعد از 
 .سالگي به بعد 40معاينه ساليانه توسط پزشك يا پرستار ماهر از .�

 بهترين زمان انجام معاينه پستان چه زماني مي باشد؟   �

كند و بخصوص مي تغيير ماهانه سيكليك ها با تغييراتاز آنجايي كه قوام پستان

قبل از قاعدگي تا حدودي توده اي، متورم و حساس مي باشد، بهترين زمان                

 .معاينه پستان درست پس از اتمام دوره قاعدگي مي باشد

معاينه دقيق و صحيح پستان توسط شخص چگونه است و               �

 رعايت چه نكاتي در آن الزامي مي باشد؟

مطالعات اخير چنين نشان داده اند كه معاينه پستان توسط شخص اگر چه                 

 نمي تواند جايگزين ماموگرافي و معاينه كلينيكي توسط پزشك شود اما تعداد 

 سرطان پستان

سرطان پستان شايع ترين بدخيمي در زنان است و علت اصلي مرگ در اثر                 

در سال هاي اخير يافتن موارد سرطان . ساله مي باشد 40-44سرطان در زنان 

اثر .  باشدساله افزايش يافته كه به علت انجام تست ماموگرافي مي           55 پستان در زنان    

مثبت ديگر تست مامو گرافي كاهش مرگ و مير ناشي از اين بدخيمي به                  

 . علت تشخيص زود رس بيماري مي باشد

 سرطان پستان چيست؟  �

سرطان پستان ناشي از رشد غير طبيعي سلول هاي بد خيم در بافت پستان                 

 . مي باشد

پستان از غدد مولد شير، مجاري كه اين غدد را به نوك پستان يعني محلي كه 

شير تخليه مي شود هدايت مي كنند، بافت چربي، بافت همبند و بافت لنفاوي              

 .تشكيل شده كه سرطان پستان در هر يك از اين اجزا مي تواند ايجاد شود

چه كساني در معرض ريسك باالي ابتال به سرطان پستان             �

 قرار دارند؟

 ) خواهر و مادر( وجود سابقه سرطان در فاميل درجه اول .١
در كليه با افزايش سن خطر ابتال به سرطان پستان افزايش : باال رفتن سن .٢

 )9سال 35بخصوص خانم هاي باالي .(مي يابد

 .وجود سابقه بيماريهاي خوش خيم پستان .٣
سال اتفاق افتاده و يا        30زناني كه اولين حاملگي آنها در سنين باالي            .�

 .فرزندي به دنيا نياورده اند
و )  سالگي  12قبل از   (زناني كه شروع قاعدگي آنها در سنين پايين بوده           .�

 .داشته اند) سالگي55بعد از ( يائسگي ديررس 

 .زنان چاق و كساني كه دريافت چربي بااليي دارند .�
 مصرف طوالني مدت و زياد الكل و سيگار .٧

 .زناني كه سابقه سرطان پستان در يك سينه را داشته اند .٨
 .زناني كه درمان هورموني بعد از يائسگي داشته اند .٩
توجه داشته باشيد كه ورزش و شير دهي طوالني موجب كم شدن خطر ابتال به                  *  

 .سرطان پستان مي شوند

 عالئم و نشانه هاي سرطان پستان چيست؟  �

. سرطان پستان در مراحل اوليه ممكن است هيچ نشانه اي نداشته باشد                 

بنابراين وجود يك بررسي روتين حتي اگر هيچ عالمت و نشانه اي وجود                  

 .جهت رديابي بيماري الزامي است. نداشته باشد

 .مرگ و مير ناشي از سرطان پستان را كاهش داده است

 :نحوه معاينه
 : مرحله اول

 : مشاهده دقيق پستان ها در حالت نشسته به چند صورت مي باشد

 .در حالي كه دستها در دوطرف آويزان هستند.١

 .در حالي كه دست ها به باالي سر برده شده اند.٢
(در حالي كه دست ها در كنار كمر قرار دارند            .٣ بايد )  فشار دست به كمر    . 

صورت گيرد و پستان ها از نظر هر گونه تغييرات، غير قرينگي، فرورفتگي،              

شامل تورم،  (انحراف يا معكوس شدن نوك پستان ها و اختالالت پوستي            

 . به دقت مشاهده و بررسي شوند...) زخم، اگزما و 
 :مرحله دوم

. باشدها با سطح صاف انگشتان توسط انگشتان مياني و اشاره مي          لمس پستان 

باال بردن دست به پشت سر در سمتي كه قرار است معاينه صورت گيرد و يا                  

دراز كشيدن و قرار دادن دست در زير سر درسمت معاينه به لمس بهتر و                    

 .كنددقيق تر كمك مي

پستانها را از نظر وجود هر گونه توده، احساس ناراحتي و درد در هنگام لمس                

 . بررسي كنيد

براي آنكه مطمئن شويم تمام توده پستاني را به دقت معاينه كرده ايد بهتر                 

است كه لمس را در امتداد دايره هاي فرضي به دور پستان از خارج به داخل                 

 .انجام دهيد) از دايره هاي بزرگ به كوچكتر(

محدوده لمس هر پستان از استخوان ترقوه در باالي چين تا زير پستان در                 

همان سمت و از ناحيه زير بغل تا خط وسط ميان دو پستان بر روي استخوان                

در آخر نوك پستانها بايد از جهت وجود هر گونه           .  جناغ در هر طرف مي باشد     

در صورت مشاهده يا لمس هر گونه مورد غير            .  ترشحات فشار داده شوند    

 .طبيعي به پزشك جهت معاينه و اقدامات بعدي مراجعه كنيد



 .بهترين وسيله جهت تشخيص زود هنگام سرطان پستان مي باشد

در ضمن بانوان اين نكته را همواره به خاطر داشته باشند كه در ماموگرافي                 

از )  مانند ساير گرافي هاي روتين با اشعه ايكس مثل تصاوير دندانپزشكي              (

 .ميزان بسيار اندكي از اشعه ايكس استفاده مي گردد

 

 

 : و در آخر

اگر سرطان پستان به موقع تشخيص  داده شـود قـابـل      

بهترين راه تشخيص زود هنگـام گـرفـتـن       .  درمان است

بيشتر كساني كه به موقع تشخـيـص و     .  ماموگرافي است

 .درمان شده اند زندگي سالم و فعالي را ادامه داده اند

 آيا وجود درد در پستانها حائز اهميت است؟  �

اما .  توجه داشته باشيد كه احتماال به علت احتقان خوش خيم آنها مي باشد               

وجود درد ثابت يك طرفه در يك خانم يائسه نيازمند بررسي هاي بيشتر مي               

نتيجه كلي اينكه درد در پستانها نشانه تغييرات دوره اي بوده و كمتر با               .  باشد

سرطان پستان همراهي دارد اما به هر حال در صورت وجود درد حتما به                   

 .پزشك جهت بررسي هاي بيشتر و معاينه دقيق تر مراجعه كنيد

آيا در دختران جوان احتمال بروز سرطان پستان وجود            �

 دارد؟ 

البته اگر چه سرطان پستان در اين دوره زندگي توده هاي پستاني شايع هستند 

ناشي از حساسيت به هورمون      (كه شامل كيستها و توده هاي غير سرطاني           

در بيشتر مواقع اين توده ها خود به خود ناپديد            .  مي باشند )  جنسي استروژن 

در اين موارد   .  اما بهتر است معاينه توسط پزشك صورت گيرد          .  مي گردند 

) حدود سه ماه  (پزشكان قبل از هر گونه اقداماتي معموال سه سيكل ماهانه             

در بعضي  .  فرصت مي دهند كه در اين زمان بيشتر توده ها ناپديد مي گردند              

موارد در پستان ها توده هاي متعددي ديده مي شوند كه به آن تغييرات                    

ماموگرافي در اين سنين     .  فيبروكيستيك گويند و طبيعي محسوب مي گردد        

توصيه به  .  توصيه نمي شود و ارجح است از سونوگرافي بهره گيري شود               

دختران جوان اين است كه تكنيك هاي معاينه پستان را به خوبي فرا گرفته و           

در ضمن استفاده از قرص هاي ضد       .  به صورت يك عادت ماهانه انجام دهند      

بارداري ريسك سرطان سينه را در اين دوران افزايش نمي دهند و در حقيقت               

 .ريسك رشد و گسترش توده هاي غير سرطاني را كاهش مي دهند

ماموگرافي چيست و آيا اشعه مورد استفاده در آن مضر             �

 مي باشد؟

ماموگرافي نوعي تصويربرداري كامال ايمن اشعه ايكس مي باشد كه قادر                

 .است توده هاي سرطاني را حتي قبل از لمس شده تشخيص دهد

سال بايد هر دو سال يكبار ماموگرافي انجام گردد و در  50در كليه زنان باالي 

. سالگي انجام يك ماموگرافي به عنوان پايه توصيه مي گردد           50تا    40فاصله  

در ضمن ماموگرافي نقاط بسيار ريز كلسيمي به نام ميكروكلسيفيكاسيون را كه 

 .مي توانند عالمتي از سرطان پستان باشند نشان مي دهد

اگر مورد غير طبيعي در ماموگرام شخص مشاهده شود ممكن است به گرفتن             

كه تنها راه    (تصاوير بيشتري نياز گردد و حتي ممكن است نمونه برداري               

 در كل ماموگرافي . الزامي گردد) مطمئن براي تاييد حضور سرطان مي باشد
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