
 :سرطان پستان
سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها 

سراسر جهان می باشد و دومین  در خانم در
سرطان در خانم ها  علت مرگ و میر ناشی از

آقایان  این بیماری ممکن است در می باشد .
 کمتر از یک درصد سرطان)نیز مشاهده شود 

 (. پستان در مردان روی می دهد

عوامل خطر در ابتال به سرطان 

 کدامند؟ پستان
 و سن  جنس  -1

احتماا  سساتر     سرطان قبلی سینه : -2
پستان یاا پساتان دی ار را     سرطان درهمان
 .افزایش می یابد

مبتال بودن اقاوا    ادگی :تاریخچه خانو -3
باه   (مادر، دختر و خواهر) درجه یک خانواده

فرد را دو برابار   سرطان پستان احتما  ابتالی
 می کند ، ابتالی دو نفر از اقاوا  درجاه یاک   

 .برابر می کند 5خانواده ، ابتالی فرد را 

، (سااگ ی   21قبل از )  قاعدسی زودرس  -4
ساگ ی  03از  اوگین زایمان بعد عد  حامل ی ،

سااگ ی ) و    55، یائس ی دیاررس ( بعاد از  
  قرص هاای داد باارداری    هورمون درمانی ،

خوراکی ، درمان جای زینی هورمون ، سای ار  
   رژیم پر چربی نیز از عوامل دعیف  کشیدن و
 . موثر اند

ممکن است شامل تماس با  سایر عوامل -5
در نوجوانی و جوانی ، چاقی  پرتو های یونیزه
 رژیم غذایی  ( ،آبجو و مشروب)، مصرف اگکل 

 . می باشند پر چربی 

 

 عالیم سرطان پستان چیست ؟
سرطان پستان به صورت یک تاوده منفارد و   

اغلا  در رباع فوقاانی خاارجی      یک طرفاه 
بدون درد  معموالً پستان ظاهر می شود . توده

تحرک م، غیر حساس ، سفت ، بد شکل و غیر
بوده و توسط بیمار یا همسار  کشاف مای    

 و نداشته عالمتی هیچ زنان از بعضی در)شود 
 مااموسرافی  اما ، شود نمی گمس ای توده هیچ

 ( .  دارند غیرطبیعی

های پیشگیری و تشخیص  روش

 : زودرس سرطان پستان

ترین سرطان زنان است.  سرطان پستان شایع
تعداد مبتالیان به این سرطان در دنیا و ایران 
رو به افزایش است. از این رو تشخیص 

  های بهداشتی زودرس آن از مهمترین اوگویت
  .است

به خاطر داشته باشید که هیچ زنی از خطر 
سرطان در امان نیست. با  ابتال به این

که روشی برای پیش یری از ابتال  وجودی
اگمللی نشان  وجود ندارد. وگی تجربیات بین

توان به خوبی  دهند که این سرطان را می می
 با انجا  غرباگ ری کنتر  نمود.

غرباگ ری به معنای ارزیابی افراد به ظاهر  
با  .ساگم به منظور کشف موارد بیماری است

درس سرطان پستان، شانس کشف زو
بیشتری برای درمان و افزایش طو  عمر فرد 

 .مبتال وجود دارد

 شود؟ غربالگری چگونه انجام می

   خودآزمایی پستان  -2

ی باگینی )توسط پزشک یا کارکنان  معاینه -1 
 بهداشتی(

انجا   پستان( از برداری)عکسماموسرافی– 0
نات دوره ای به عنوان مهمترین این معای

 صوگی ترین رو  ،جهت تشخیص به موقعوا
سرطان پستان مورد تائید جوامع علمی قرار 

 سرفته است .

 خود آزمایی پستان -
قسمت اعظم توده های پستان ودرصد قابل 
توجهی از سرطان های آن اوگین بار توسط 

گذا آموز  اصوگی  کشف می شوند .فرد خود 
ر معاینه پستان مهم بوده وباید مورد توجه قرا

معاینه پستان  ، خودآزمایی پستان سیرد .
است که ماهیانه به طور منظم  توسط خود فرد
هدف از معاینات خودآزمایی  . تکرار می شود

یافتن هرسونه تغییری درشکل ظاهری پستان 
 گمس موارد مشکوک در بافت پستان است . یا

روز بعدازشروع 23 تا 5معاینات خودآزمایی 
هاتور   انقاعدسی یعنی زمانی که پست

نداشته  ،حساسیت وتحریک پذیری اوگیه را
کل سیتم بدن در ودعیت متعادگتری قرار 

 .سرفته تعیین شده است

جمله  از خودآزمایی پستان برای تما  خانم ها
 خانم دوران یائس ی ، زنان شیرده وحامله ،

قسمتی از بافت  هایی که پروتز داشته یا
دست داده اند  جراحی از پستان را طی عمل

خانم هایی که  دروری درمورد زنان یائسه یا
سیکل قاعدسی منظمی ندارند بهترین زمان 
برای معاینات خودآزمایی انتخاب یک روز 
خاص وثابت درماه وتکرار معاینات درهمان 

معاینات  روزخاص درماه می باشد .
 باشد: خودآزمایی پستان دارای دومرحله می

 ن اه کردن که عالئم ظاهری را مشخص  -2
 کند. یم

              گمس کردن که توده ها را تشخیص  -1
 دهد. می

  :)نگاه کردن( مرحله اول
و به  ابتدا در جلوی یک آینه پهن ایستاده

 :های خود در چهارحاگت سینه

 ها باالی سر دست -2

 کمر زده  ها به دست -1

 ها در کنار بدن آویزان دست -0

 خم شده به سمت جلو  -4

سونه  به دقت ن اه کنید ودر صورت وجود هر

عالمت غیر عادی مانند فرو رفت ی پوست و 

یا پوسته  های مزمن پستان و یا زخم یا نوک

پستان یا حاگت پوست  پوسته شدن نوک

 کنید.  پستان توجه پرتقاگی
 

 :کردن (لمس  مرحله دوم)
 :ها معاینه پستان به وسیله خود خانم

به پشت خوابیده و یک باگش زیر شانة  -2

سپس دست راست را  راست خود ب ذارید.

 .پشت سر خود قرار دهید

 (با استفاده از آخرین بند )باالترین بند -۲

نه راست را یان شت و سط دست چپ س

 .معاینه کنید

دهید تا  سینه خود را به اندازه کافی فشار -0

                  از ودعیت پستان بخوبی مطلع شوید. 

می توانید از پزشک خود یاد ب یرید که 

 .کار را انجا  دهیدچ ونه با دقت این 

به یاد داشته باشید که وجود یک برآمدسی 

 .سفت در نیمه پایینی هر پستان طبیعی است



توانید  طریق )اگف، ب، پ( می 0شما به  -4

 .ان شتان خود را روی پستان حرکت دهید

  ب: باال و پایین                    ای دایرهالف:

 پ: در جهت خارج به داخل           

رو  خاص  در انجا  معاینه همواره از یک 

کند  استفاده کنید. این کار به شما کمک می

که همه جای پستان را معاینه نمایید و به 

خاطر بسپارید که هر ماه ودعیت پستان 

 .چ ونه بوده است

حاال پستان چپ خود را نیز با استفاده از   -5

 .دست راست معاینه کنید

توانید معاینه پستان را در حما  انجا   شما می

دهید زیرا دست آغشته به صابون به راحتی 

گغزد. برای معاینه هر پستان  روی پوست می

دست همان طرف را کامالً باال برده و با دست 

دی ر به همان ترتی  قبلی معاینه را انجا  

 .دهید

 :به پزشک معالج خود مراجعه کنید اگر
 

یا دخیم شدسی )شایعترین یک توده  *
عالمت( در سینه خود احساس کردید، به 

 .خصوص اسر حرکتی نداشته باشند

تور ، تورفت ی، قرمزی یا   سی،درخو به چین *
 .اید دردناکی پوست پستان مبتال شده

به تورفت ی، تغییر شکل و یا پوسته شدن  *
 .اید نوک پستان مبتال شده

تان )اسرچه هرسونه درد یا دردناکی پس *
سرطان پستان در اوائل بدون درد است( 

 .اید احساس کرده

 هرسونه مایعی از نوک پستان شما خارج  *

 .شود می
 

 معاینه پستان توسط پزشک
 

را ن اه خواهد  های شما پزشک ابتدا پستان
های  کرد و این در حاگی خواهد بود که دست

 .قرار دارد شما به حاگت عادی در طرفین

ک از شما خواهد خواست که سپس پزش
هایتان را به باالی سرتان ببرید و در  دست

خواهد که دستهای خود را  از شما می آخر نیز
 به طرفین کمتر خود فشار دهید. 

هایی،  چنین حاگت با مشاهده پستان در
تواند تغییراتی که در پستان  پزشک اغل  می

 .نماید وجود دارد را کشف

دراز کشیده و سپس شما باید بر روی تخت 
 هایتان را زیر سرتان قرار دهید تا دست

 .پزشک بتواند پستان شما را معاینه کند

 ، پزشک متوجه وجود اسر در طی معاینه

، معایناتش را در آن  ای در پستان شود توده
 کند با نقطه بیشتر متمرکز کرده و سعی می

ن شتانش، اندازه توده را مشخص نماید. بعد ا
 ا، پزشک معموالً غدده از معاینه پستان

گنفاوی زیر بغل و آنهایی که در قسمت 
 .کند تحتانی سردن قرار دارند را معاینه می

  :ماموگرافی 
ماموسرافی جزء اصلی غرباگ ری سرطان 

ساگ ی  05پستان است که انجا  آن از سن 

سا  برای تمامی زنان  2-1به فاصله هر 

 .دروری است

های  همیزان اشعه ماموسرافی با دست ا 

استاندارد جدید بسیار اندک است و به هیچ 

وجه خطری برای ابتال به سرطان محسوب 

ها با ایجاد یکسری  شود. اکثر سرطان نمی

عالئم در ماموسرافی قابل تشخیص هستند. 

تواند دایعات  هنر ماموسرافی این است که می

که  را در مراحل بسیار کوچک و اوگیه زمانی

تا سه میلیمتر است در حدود دو آن  اندازه

تشخیص دهد درمان در این مرحله طو  عمر 

 دهد.در ماموسرافی پستان بیمار را افزایش می

ها  ها بین دو صفحه فشرده شده و از آن

 .شود عکسبرداری می

عالوه بر معاینه توسط پزشک و کارکنان 

بهداشتی و معاینه خود فرد هر خانمی در سن 

انجا  شود  سا  ماموسرافی نیز باید 05باالی 

زیرا ممکن است معاینه کامالً طبیعی باشد اما 

اسر فرد مبتال به سرطان پستان باشد اسر هم 

معاینه و هم ماموسرافی طبیعی باشد فرد 

که یکی و یا هر دو ساگم است و در صورتی 

غیر طبیعی باشد باید بررسی بیشتری انجا  

 .شود

 :توجه ***
ا نسبت به باال رفتن آساهی زنان و توجه آنه

خطر جدی سرطان پستان مهمترین عامل 

کنتر  این بیماری است.برای حفظ سالمت 

خود جهت انجا  ماموسرافی و معاینه پستان 

مراجعه نمائید.در صورت مشاهده هر نوع 

های خود سریعاً  عادی در پستان عالمت غیر

به پزشک مراجعه کنید. اسر سن شما باالی 

  جهت سا 2 -1سا  است حتماً هر  05

  .ماموسرافی مراجعه نمائید
                  برونر -   تالیف نسرین امیرخلیلیمنبع :ماموگرافی 

ری شمالغربم          رکز بهدا
 

 بیمارستان شهید عارفیان

مراجعین: گروه هدف   

سرطان 
 سینه
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