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 مقدمه
 شناخت سرطان

بيماري مختلف در قسمتهاي مختلف بدن بكار مي رودآنچه در همه اين 100كلمه سرطان براي بيش از 
 .بيماريها مشترك است نقص درمكانيسمهاي تنظيم كننده رشد طبيعي وتكثير ومرگ سلول است 

ه مورد توجه سرطان در واقع بيماري نام آشنايي است كه در قرن ها پيش وجود داشته وهموار
دانشمندان ومردم عادي بوده وبه عنوان يك بيماري العالج خود را نشان داده است سرطان از سلول 
آغاز مي شود كه خود سازنده بافت هاي بدن مي باشد وبافت ها اندام ها را مي سازند به طور طبيعي 

سلولهاي سرطاني داراي  دمي شونسلول ها رشد كرده وبر اساس نياز بدن به سلول هاي جديدتر تقسيم 
وقتي كه سلول ها  . قابليت تهاجم به بافت هاي مجاور ودرنهايت گسترش به مناطق ديگر بدن مي باشند 

پير ميشوند مي ميرند وسلول هاي جديدجايگزين آنها مي شوند گاهي اين روند طبيعي دچار اشكال مي 
وجود آمده وسلولهاي پير كه بايد از بين بروند  شود سلول هاي جديد زماني كه بدن به آنها نياز ندارد به

به حيات ادامه مي دهند اين تجمع بيش از حد سلول ها ايجاد توده هاي بافتي مي كند كه تومور ناميده 
 ميشود    

بيماري به طور عمده دراثرتماس افرادباماده سرطانزابراثر استنشاق،خوردن،آشاميدن ومواجهه درمحل 
عادات فردي مانند استعمال دخانيات ورژيم هاي غذايي به نسبت عوامل .شودكارومحيط ايجاد مي 

 .نقش هاي بيشتري درعلت سرطان دارند ژنتيكي ،ارثي
 مي گيرد  توده غير طبيعي كه رشد خودسرانه داشته  واز بافت طبيعي پيشي: تعريف تومور

 :تومورها دودسته اند 
 تومورهاي خوش خيم  -1
 تومورهاي  بد خيم  -2

 هاي خوش خيم داراي مشخصات زير هستند تومور
 تهديد كننده حيات نيستند -1
 معموال قابل درمانند وبه ندرت عود مي كنند  -2
 سلول هاي آنها به بافت هاي اطراف تهاجم نمي كنند  -3
 سلول هاي آنها به نقاط ديگر بدن گسترش نمي يابند  -4

 :تومورهاي بد خيم داراي مشخصات زير هستند 
 هستند تهديد كننده حيات  .1
 بعد از درمان احتمال عود زياد است .2
 سلول هاي آن به بافت هاي اطراف حمله مي كنند .3
 سلول هاي آن از راه خون وسيستم لنفاوي به قسمت هاي ديگر بدن گسترش مي يابند .4

 وضعيت سرطان در جهان 
نتظار مي رود دردهه هاي آينده خواهد بود ا سرطان بطور فزاينده اي فاكتور مهم دربار جهاني بيماري

افزايش يابد وحدود 2020ميليون نفردرسال15به2000ميليون نفر درسال 10تعداد مواردجديد سرطان از 
 اين موارد جديددرقسمتهاي كمتر توسعه يافته جهان ايجاد مي شوند60%



 

دركشورهاي توسعه يافته سرطان دومين عامل شايع مرگ ومير است وشواهد اپيدميولوژيك اشاره به  
 .روند مشابهي دركشورهاي در حال توسعه دارد ظهور

سال  20تقريبادر دوره زماني حدود .تمامي مرگها درسرتاسر جهان است %12درحال حاضر سرطان عامل 
فاكتور اصلي دراين .ميليون درسال افزايش خواهد يافت 10ميليون به 6مرگ دراثرسرطان ازحدود 

ه در آنها سرطان بيشتر ازجوان ها ايجادمي ك(افزايش رشد نسبي جمعيت سالخورده در جهان 
كاهش مرگ ومير دراثربيماريهاي واگير وافزايش ميزان بروز برخي سرطان ها دراستعمال تنباكو ،)شود
 .است

اين رقم احتماال به 2020ميليون نفر در دنيا باسرطان زندگي مي كنند درسال20در حال حاضر تقريبا 
 ميليون نفر مي رسد 30باالي 
 ت سرطان درايران وضعي

نفر دراثر سرطان جان خود راازدست 30000ساالنه بيش از .سرطان سومين عامل مرگ ومير درايران است 
مورد جديد سرطان اتفاق  مي افتد ازطرفي 70000تخمين زده مي شود هرسال در كشور بيش از .مي دهند

نتظار مي رود مورد بروز  سرطان با افزايش اميد به زندگي وافزايش درصد سالمندي در جمعيت كشور،ا
 دريك دهه آينده به شدت افزايش نمايد 

 
 

 سرطان پستان 
سرطان پستان يكي از مهمترين بيماريهاي بسيار  شايع واز مهمترين علل مرگ ومير در زنان به شمار   

موارد وقوع آن به جز در برخي  رفته ودر واقع دومين علت مرگ  بر اثر سرطان ها در زنان مي باشد
ولي همه زنان  سال ديده مي شود50بيشتر در سنين باالي سالگي است 25خانوادگي كه به ندرت قبل از 

 وحدود يك سوم زنان مبتال در اثر اين بيماري مي ميرند در معرض خطر ابتال به اين بيماري قرار دارند 
وموارد كمي مي تواند )100به110به نسبت (سرطان پستان به علت نامشخص درسينه چپ شايعتر مي باشد

درهريك از %10خارجي، -درلوب فوقاني%50به صورت دوطرفه تظاهر كند محل ابتالء سرطان در پستان 
 موارددرناحيه مركزي پستان ايجاد مي شود %20لوبهاي ديگر و

سرطان پستان از نظر بافت شناسي متنوع مي باشند ومي توانند ازيك سرطان درجا شروع شوند تابه 
درصورت تشخيص زودرس آن ،يعني تشخيص در مراحل يك سرطان مهاجم پيشرفت نمايند اما صورت

هرچه بيماري زودتر .افراد مبتال افزايش خواهد يافت %90اوليه وانجام درمان مناسب ،طول عمر بيش از 
تاخير در تشخيص ومراجعه دير به پزشك فرصت .كشف گردد طول عمر فرد مبتال بيشتر خواهد شد 

توده هاي پستاني به عنوان يكي از علل شايع مراجعه بيماران .ي درمان قطعي را از بين خواهد برد طالي
  مي باشد به مراكز بهداشتي ودرماني مطرح 

 
تومور بدخيمي است كه از سلولهاي پستان منشاء ميگيرد اين بيماري بيشتر در زنان سرطان پستان 

 ده مي شود ديده ميشود ولي به ندرت در مردان نيز دي
 :ساختمان طبيعي پستان 



 

) بافتي كه متصل كننده ساير بافتها به هم مي باشد(قسمت اعظم پستان در زنان از چربي و بافت همبند 
لنفاوي نيز  غدداما قسمتهاي ديگري كه كمتر به چشم مي خورند مثل لوبها، عروق و . تشكيل شده است

 در پستان وجود دارند 
 

 :املاجزاي اصلي پستان ش
 )غدد توليد كننده شير ( لوبول ها -1

 
تشكيل شده كه ) لوبول(هر لوب از تعداد زيادي ساختمان كوچكتر . لوب دارد 20تا  15هر پستان حدود 

 . در انتهاي آنها غدد مترشحه شير قرار دارند
 )نوك پستان(محل عبور شير از لوبول به سمت نيپل  :مجاري  -2
 

 
 

. به هم متصل هستند) مجاري شيري(دد شيري توسط يك شبكه گسترده مجاري لوبها، لوبول ها و غ
منتقل مي ) آرئول(مجاري شيري، شير توليد شده در غدد شيري را به قسمت تيره رنگ و مركزي پستان 

مجاري كوچك به يكديگر پيوسته و در نهايت مجاري بزرگ در نوك پستان ختم مي شوند و شير . كنند 
 . گرسنه فراهم مي سازندرا براي نوزاد 

 : بافت چربي -3
 
 

فضاي اطراف لوبها و مجاري توسط بافت چربي و ليگامانها احاطه  
ساختمان توليد كننده شير در همه . مقدار بافت چربي تعيين كننده اندازه پستان مي باشد. شده است 

 .ا مي شودزنان تقريبا يكسان است و اين بافت چربي است كه باعث تفاوت ظاهري پستانه



 

 
 

 :بافت عضله  -4
 

 
 .پستان بافت عضالني ندارد، اما عضالت در زير پستان ها قرار دارند و آن را از دنده ها جدا مي كنند 

 
 

 :عروق خوني -5
 

 
اكسيژن ، مواد غذايي و ساير مواد مورد نياز براي بافت پستان توسط خود و به واسطه عروق و 

 . شودمويرگها به پستان رسانده مي 
 :سيستم لنفاوي-6
 

 
در مبازره با عفونتها موثر  -لنفاوي  غددشبكه اي شامل مجاري، عروق لنفاوي و  -سيستم لنفاوي 

اين مجاري مايعي كه از مويرگها خارج مي شود را به غده هاي لنفاوي زير بغل و كنار بافت . است
 . پستان تخليه مي كنند

ن به غدد لنفاوي مي ريزند ، وقتي كه سلول هاي سرطاني  از آنجايي كه بيشتر عروق لنفي پستا
غدد لنفاوي زير بغل برسند در آن غدد شروع به رشد وتكثير كرده ومعموال باعث بزرگ پستان به 

شدن غددلنفاوي زير بغل مي شود در صورت گرفتاري غدد لنفاوي زير بغل احتمال گسترش بيماري 



 

پيدا مي كند لذاگسترش ياعدم گسترش بيماري به غدد  به ساير ارگانهاي دوردست نيز افزايش
 لنفاوي زيربغل نقش مهمي در تصميم گيري در مورد نوع درمان بيماري دارد 

 
 : پستان عالئم باليني سرطان 

يك خانم ممكن است در حين لمس سينه ويا طي معاينه از پستان خود متوجه موارد غير طبيعي 
غير  توده ديگري كه در اين زمينه مهارت وتجربه  دارد متوجه ويا فردشود ويا ممكن است پزشك 

 :طبيعي درحين معاينه باليني گردد اين عالئم باليني عبارتند از 
 وجود برجستگي يا توده در سينه  -1
 وجود ضخيم شدگي در يك پستان وعدم وجود آن در طرف ديگر  -2
 كشيدگي پوستي كه به صورت فرورفتگي پوست ظاهر مي شود  -3
 ك ،قرمزي،پوسته پوسته شدن وياوجود زخم در پستان تحري -4
 تورم پستان با يا بدون قرمزي پوست آن  -5
برخي از خانم ها داراي نوك ( به داخل كشيده شدن نوك پستان كه به تازگي  ايجاد شده باشد  -6

 )است  پستان فرورفته هستند كه از بدو تولد وجودداشته وطبيعي 
 قرمزنوك پستان پوسته پوسته شده يا  -7
 ترشح خودبخودي مايعي به غير از شير از نوك پستان  -8
 وجود توده در ناحيه زير بغل  -9
 

 :تومورهاي خوش خيم  پستان 
 )Fibro adenoma(فيبروآدنوم-1

سال وگاه در 30فيبروآدنوم شايعترين تومور خوش خيم پستان است كه عمدتا درزنان جوان كمتر از 
ان نسبت به سفيد پوستان شايعتر بوده ودر سنين پايين تري نوجوانان ديده مي شود در سياه پوست

 ايجاد مي شود 
بيمار اغلب زن جواني است كه حين حمام كردن يا لباس پوشيدن متوجه توده مشخص :عالئم باليني 

سانتي متر دارد مي شود ممكن است 2-3وبسيار متحركي كه نسبت به لمس حساس نيست وعمدتا قطر 
موارد دوطرفه است در معاينه توده سفت ،نرم يا الستيكي شبيه تيله وكامال %14-25متعدد باشند در 

جدا از بافت اطراف بدون درد ، متحرك بوده وواكنش التهابي ايجاد نمي كند منجر به فرورفتگي پوست يا 
 به اين نوع تومور موش پستان نيز مي گويند. برگشت نوك پستان نمي شود 

  
 )داخل مجرا)(Intraductal papilloma( پاپيلوم اينتراداكتال-2

 پاپيلوم اينتراداكتا ل با يك ترشح خونابه اي يا آبكي تظاهر مي كند 
شايعترين علت  ترشح خوني پستان پاپيلوم اينتراداكتال است ترشح اغلب خود به خودي واز يك 

شود اندازه مجرا ي منفرد وبه صورت يك طرفه است فشار روي ضايعه ممكن است منجر به ترشح 
 .ميلي متر است 3-4سانتي متر ومعموال حدود 1پاپيلوم كمتر از

 
 



 

 :پستان  شايع رطان هايس
زماني براي سرطان بكاربرده مي شود كه اين بيماري )insitu( واژه درجا :مجرا اسرطان درج -1

ن نوع تنها يك يا چند مجراي پستان رادرگير كرده وازاين محدوده تجاوزننموده باشد اگر چه اي
       نمي كند بااين حال چنانچه سرطان به بافتهاي اطراف پستان تجاوز ودست اندازي 

 هجوم ودست اندازي وجوددارد به دليل عدماين   آنرادست كم گرفته وغافل شويم احتمال
دسترسي اين نوع سرطان به عروق خوني ياكانال هاي لنفاوي خارج از غدد اين سرطان قادر نيست 

ارگانهاي بدن مهاجرت كرده ودر واقع به عنوان نخستين مرحله سرطان پستان شناخته مي به ساير 
مورد جديد ابتال به سرطان پستان ،يكي از آنها به اين 5در مراكز غربالگري از هر  )مرحله صفر(شود 

نوع  در مامو گرافي نماي اينا نواع مهاجم مي باشند  مبتال به  مواردنوع سرطان مبتال بوده وساير
اي شن ه سرطان به صورت ازدحام لكه هاي نامنظم وكوچك وسفيد رنگي است كه شبيه دانه

  .هستند 
تعيين اينكه آيا اين نوع سرطان به نوع مهاجم تبديل مي  اين نوع سرطاندر صورت عدم درمان 

 شود يا نه وآيا اين تغيير به كندي رخ خواهد داد يا به سرعت ؛دشوار خواهد بود 
 :ان مهاجم مجرا سرط 

زن مبتال به سرطان 5يكي ديگر از انواع شايع سرطان پستان است كه از هر  سرطان مهاجم مجرا
 نفر از  آنان مبتال به اين نوع بيماري هستند 4سينه 

اين نوع سرطان زماني ايجاد مي شود كه سلول هاي سرطاني ، ديواره مجرا رادر هم شكسته ،از آن 
بافت هاي اطراف هجوم ببرند همچنين احتمال دارد كه اين سلول ها به عروق عبور نموده وبه سمت 

سرطان به ساير بخشهاي 1)متاستاز(خوني كانالهاي لنفاوي پستان دست اندازي كرده وباعث انتشار 
 بدن شوند 

 سرطان مهاجم لوبوالر -2
 از سرطان هاي مهاجم پستان از اين نوع هستند %10حدود 

ن نوع سرطان توانايي آن را دارند كه از ميان ديواره لوبول رشد وعبور كرده سلول هاي مهاجم در اي
 واز طريق كانال هاي لنفاوي ويا جريان خون به ساير بخش هاي بدن انتشار يابند 

 
 :ثردر ايجاد سرطان پستان ءعوامل مو

فقط نمايانگر  وجود اين عوامل در يك فرد لزوما به معني ابتالي اوبه بيماري نمي باشد عوامل خطر
 افزايش احتمال ابتال به سرطان در فرد مي باشد 

 اين عوامل به دودسته تقسيم مي شوند 
 عوامل غير قابل تغيير  -1
 عوامل قابل تغيير  -2
 
 
تهاجم تومور به رگهاي لنفاوي وخوني وحفرات بدن كه باانتقال ورشد توده هاي ثانويه اي از سلولهاي توموري كه -1

 اوليه هستند  منفصل از تومور 
 

 



 

 :عوامل غير قابل تغيير 
 :جنسيت  -1

برابر بيشتر از مردان 100سرطان پستان در مردان نيز ديده ميشود اما اين بيماري در زنان حدود 
 .است 

 :سن  -2
 با افزايش سن احتمال ابتال به سرطان پستان افزايش مي يابد 

 :فاكتورهاي ژنتيكي  -3
ها ارثي بوده است وبيشتر ناشي از تغييرات جهشي در ژنها سرطان %10مطالعات نشان داده است كه 

مي باشد به طور طبيعي اين ژنها با ساخت پروتئين هايي كه مانع از رشد سلولهاي غير طبيعي 
را به  مادر ژن جهش يافتهياپدر از  ميشوند به جلوگيري از سرطان پستان كمك مي كند اگر فردي 

 خواهد بود فزايش احتمال ابتال به سرطان پستان ويا تخمدان ،اين فرد در معرض خطر ا ارث ببرد 
 :سابقه خانوادگي سرطان پستان  -4

از بين عوامل شناخته شده موثر بر افزايش خطر ابتال به سرطان پستان سابقه فاميلي از مهمترين 
 آنها محسوب مي شود 

مي شوند وتخمين زده مي درصد از سرطان هاي پستان در زمينه سابقه فاميلي ايجاد 10-5در حدود 
ان پستان حداقل يكي از بستگان درجه اولشان درصد از خانم هاي مبتال به سرط30-20شود كه

 دچار سرطان پستان بوده است 
مادر،خواهر،دختر (مطالعات بهداشتي ثابت كرده است كه در خانم هايي كه وابستگان درجه اول آنها 

به اين بيماري در سنين پايين تري وجود دارد وابتال به دچار سرطان پستان بوده اند خطر ابتال )
 .سرطان هر دو پستان در آنها شايعتر است 

از سوي ديگر خانم هايي كه در سنين جوانتري دچار سرطان پستان مي شوند ،وابستگان درجه اول 
پستان با از مشخصات سرطان . ودوم آنها در معرض خطر باالتري از ابتال به سرطان پستان مي باشند

زمينه فاميلي ،شروع بيماري در سنين پايين ،ميزان باالي بروز بيماري به صورت دوطرفه وهمراهي 
 .سرطان پستان با سرطان هاي اعضاي ديگر مثل تخمدان است 

 :يد استعداد فاميلي در يك خانم هستند عبارتند از ءشرايطي كه مو
 ابتال ءافراد متعدد در فاميل به يك نوع سرطان  -1
  در خانوادهتشخيص سرطان در سنين جوانتر  -٢
 تشخيص دو يا سه نوع سرطان در يك فرد  -٣
 سرطان دو طرفه يا چند كانوني در يك فرد  -٤

 .سرطان پستان در سنين پايين مهمترين مشخصه استعداد فاميلي ابتالء به سرطان است 
ش برنامه هاي تشخيص چنانچه وجود اين استعداد ژنتيكي در خانمي ثابت شود وآن خانم تحت پوش

زودرس قرار بگيرد در صورت ابتال به سرطان ، بيماري وي در مراحل اوليه كشف خواهد شد وميزان 
 عمر و كيفيت زندگي او افزايش خواهد يافت

 
 
 :نژاد  -٥



 

احتمال ابتال به سرطان پستان در زنان سفيد پوست نسبت به زنان سياه پوست به وضوح از ميزان       
بيماري اما چون اغلب تشخيص سرطان در سياه پوستان در مراحل پيشرفته .خورداراست باالتري بر

 .صورت گرفته ومعالجه آنان سخت تر مي باشد ، بيشتر در خطر مرگ مي باشند 
 :پرتودرماني  -6

انجام پرتودرماني در دوران كودكي يانوجواني در ناحيه پستان خطر ابتال به سرطان پستان را به طور 
 . افزايش مي دهد چشمگيري

 :تاريخچه قاعدگي -7
زناني كه زود قاعده .فزايش مي دهندا قاعدگي زودرس ويائسگي ديرس،خطر ابتال به سرطان پستان را

سالگي نيز احتمال ابتال به سرطان پستان را افزايش  55وسن يائسگي بيشتر از)گيسال12قبل از (شده
سه شده اند،نسبت به زناني كه يائسگي آنها قبل از سالگي يائ55زناني كه به طورطببيعي بعد از.مي دهد

 .سالگي بوده است دو برابر بيشتر در معرض خطر ابتال سرطان پستان هستند45سن
 سالگي از بدن خارج كرده اند40اني كه هردو تخمدان خود را پيش از همچنين احتمال ابتالبه بيماري در زن

 .كاهش مي يابدانديا به علت فعاليت هورموني تخمدان ها راازدست داده 
 :بنابراين 
 
 
 
 
 
 

 :عوامل قابل تغيير 
 :قرص هاي خوراكي پيشگيري از بارداري  -1

قرص هاي خوراكي پيشگيري از بارداري در افزايش ابتال به سرطان پستان به روشني مشخص نقش مصرف 
 نيست 

خوراكي قبل از اولين حاملگي مقدار كمي خطر طوالني مدت قرص هاي  مطالعات نشان مي دهد مصرف
طع مصرف قرصهاي خوراكي سرطان پستان راافزايش مي دهد البته در زناني كه بيش از ده سال از زمان ق

مي گذرد هيچ گونه افزايشي در ابتال به سرطان پستان مشاهده نمي شود از بارداري در آنها  پيشگيري 
به استفاده از قرص هاي خوراكي پيشگيري از بارداري بايد در خصوص ريسك فاكتورهاي هنگام توصيه 

 سرطان پستان نيز توضيحاتي داده شود 
 : نداشتن فرزند  -2

زناني كه فرزند نداشته يا اولين فرزند خود رابعداز سي سالگي به دنيا مي آورند ، درمعرض خطر بيشتر ابتال 
 به سرطان پستان هستند 

 :ن تراپي هورمو-3
بيشتر مطالعات نشان داده است كه درمان طوالني مدت با هورمون بعد از يائسگي خطر ابتال به سرطان 

مي دهد براي پيشگيري از اين خطر پزشكان در خانمي كه داراي رحم بوده  افزايشپستان را مختصري 
تجويز استروژن تنها در استروژن را به همراه پروژسترون تجويز مي كنند در كساني كه رحم ندارند 

 استسالگي،ممكن55سالگي ويائسگي پس ازسن12شروع قاعدگي قبل از
 ه قاعدگيك درصورتي.دهند ان رادرشما افزايشابتال به سرطان پست احتمال

 ديررس داشته ايد بهتر است تحت نظر پزشك از برنامه هايزودرس ويائسگي 
 .تشخيص زودرس استفاده كنيد



 

وعالوه بر هورمون تراپي تركيبي ، عالئم يائسگي را تسكين مي دهد .هورمون تراپي توصيه مي شود 
افزايش خطر ابتال به سرطان پستان موجب افزايش خطر ابتال به بيماري قلبي ، گرفتگي عروق خوني 

يا پيشگيري از بيماري آلزايمر را  وسكته مغزي شده وبر خالف تصور برخي اثر مفيدي روي عملكرد مغز
ندارد لذا تصميم گيري در خصوص استفاده ويا عدم استفاده از هورمون بعد از يائسگي با در نظر گرفتن 

 .خطرات احتمالي وفوايد آن توسط بيمار وپزشك معالج انجام خواهد گرفت 
 :عدم شير دهي -4

به اين  ءكننده در برابر سرطان پستان ، خطر ابتالشير دادن مادر به فرزند ، به عنوان يك عامل حمايت 
 بيماري را كاهش مي دهد 

سال 2تا 5/1برخي از مطالعات نشان مي دهد خطر ابتال به سرطان پستان با شير دهي به خصوص اگر مدت 
ادامه داشته باشد ، كاهش مي يابد به نظر مي رسد مدت زمان شيردهي عامل مهمي در پيشگيري از ابتال به 

 .سرطان پستان است 
 مصرف الكل  -5

الكلي نوشيدني  نوع استفاده از الكل موجب افزايش ابتال به سرطان پستان مي شود درزناني كه روزانه يك
نمايند يك افزايش نسبي در ابتال به سرطان پستان مشاهده مي شود ودر گروهي كه روزانه ي استفاده م

 برابر خطرابتال به سرطان پستان افزايش مي يابد5/1 نوع نوشيدني الكلي استفاده مي كنند حدود3-2
 :چاقي ورژيم هاي پرچرب  -6

قرار دارند خطر ابتال  1درتمامي مطالعات انجام شده با افزايش وزن به خصوص در زناني كه در سن يائسگي
 به سرطان پستان بيشتر مي شود 

  
 
 
 

بطوريكه خطر ابتال درزنان  دارد وجود يده ايبه هر حال بين چاقي وخطر ابتال به سرطان پستان ارتباط پيچ
 .چاق پس از يائسگي به علت ساخته شدن استروژن در ذخاير چربي افزايش مي يابد 

به طور مثال خطر ابتال به سرطان پستان براي زناني كه پس از بلوغ دچار افزايش وزن مي شوند بيشتر 
ند افزايش پيدا نمي كند همچنين تاثير چاقي در است اما اين خطر در كساني كه از زمان كودكي چاق هست

افزايش خطر ابتال به سرطان پستان در كساني كه هورمون درماني مي شوند ممكن است بيش از كساني 
 باشد كه هورمون دريافت نمي كنند 

 فعاليت بدني  -7
 ورزش نمودن به طور مرتب در طول هفته موجب كاهش خطر ابتال به سرطان پستان مي شود 

 ريسك فاكتورهاي محيطي -8
شواهدي وجود دارند كه نشان مي دهند عوامل محيطي وآلودگي ها مي توانند بر ميزان  بروز مرگ ومير 

 :ناشي از سرطان پستان تاثير بگذارند كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم 
 
 
 .سالگي رخ مي دهد50يائسگي معموال بعداز  -1
 



 

 قرار گرفتن در معرض اشعه  -1
خطر ابتال به سرطان پستان همراه مي باشد همچنين در گرفتن بافت پستان در معرض اشعه با افزايش قرار 

 خانم هايي كه به طور مرتب تحت انجام عكسبرداري از قفسه سينه قرار گرفته اند ويا به علت وجود 
 

ار مي گيرند گزارش قر) راديوتراپي(سرطان هاي قسمت فوقاني بدن تحت انجام درمان با اشعه يونيزاسيون 
 شده است 

 سيگار -2
 سموم  -3

ت وتركيبات شيميايي صنعتي .د.اين تركيبات شامل حشره كشها ومواد شيميايي ضد آفات نباتي مثل د
 هستند 

 
 
 
 

 :پيشگيري 
مال متوسطي براي ابتال دارند كاهش ريسك فاكتورها در تدر حال حاضر بهترين راه براي زناني كه اح

اي كه توسط  اده از وسايل تشخيصي براي تشخيص زودرس بيماري است هر تودهصورت امكان  واستف
اين بيمار يا پزشك درمعاينه مورد توجه قرار گيرد ،به عنوان تومور پستاني مورد ارزيابي قرار مي گيرد 

 توده مي تواند با تغيير يابدون تغيير در ظاهرپستان باشد 
 :عوامل موثر در پيشگيري از سرطان پستان 

 :تغذيه  -1
با تغيير غذا يكي از عوامل مهم دركاهش يا افزايش ابتال به بيماريها است ما مي توانيم  •

 از خطر ابتال به سرطان به مقدار زيادي بكاهيم دادن نوع وروش تهيه غذا
 از سرطان هاي زنان ومردان با رژيم غذايي آنان ارتباط دارد %30حدود  •

  
ميوه كه كمتر از كساني %50مصرف مي كنند  افرادي كه ميوه وسبزيجات به وفور •

 وسبزيجات كمتري مصرف مي كنند به سرطان  مبتال ميشوند 
وسلنيوم كه فلزي كمياب  CوA بعضي از مواد موجود در غذاها مانند ويتامين هاي  •

با سرطان هاي پستان Aاست اثر جلوگيري كننده از ابتال به سرطان دارند ويتامين
دارد به نظر مي رسد كه اين اثر ضد سرطان بيشتر به بتاكاروتن  ،پوست ومثانه ارتباط

 )1جدول (.است مربوط   Aموجود در اين مواد پيش ساز ويتامين  
پژوهشگران هم اكنون مشغول مطالعه اثرهاي ضد سرطاني موادي طبيعي به نام انتي  •

وماده معدني  ، بتاكاروتنE،Cآنتي اكسيدانها ، عمدتا داراي ويتامين . اكسيدان هستند
 .سلنيوم مي باشد كه سلول ها را در برابر آسيب سرطان محافظت مي كنند

از عواملي كه خطر ابتال به سرطان را افزايش مي دهد ميتوان غذاهاي  عمل آورده  •
،دودي ،سوسيس،كالباس وهمبرگرهاي آماده را نام برد كه باعث ) نمك سود(شده

 رحم مي شود افزايش خطر سرطان روده بزرگ ،پستان و

از بين آلودگي هاي محيطي كه احتمال دارد خطر ابتال به سرطان پستان را افزايش دهند 
 برخورد با اشعه  مهمترين عامل محسوب مي شود



 

مصرف چربي زياد به ويژه چربي حيواني خطر ابتال به سرطان پستان را افزايش مي  •
 دهد 

 : نحوه طبخ مواد غذايي  -2
 استفاده از حرارت هاي باال براي طبخ غذا باعث توليد مواد سرطان زا مي شود 

 :چاقي  -3
 چاقي با افزايش خطر سرطان پستان بعداز يائسگي همراه است 

 :تحرك  -4
 تحركي با افزايش خطر ابتالء به سرطان پستان ارتباط دارد بي

 
 :برخي مواد غذايي غني از آنتي اكسيدان  -1جدول

 
 ماده غذايي آنتي اكسيدانماده غذايي آنتي اكسيدان

 
 
 
 

 بتا كاروتن
 
 

 زردآلو
 
 
 

 Cويتامين 

 مارچوبه
 كلم بروكليمارچوبه
 كلمطالبي
 گريپ فروتهويج
 فلفل سبز هلو
 آب پرتقالكاهو
 توت فرنگياسفناج

 آب گوجه فرنگيسيب زميني شيرين
 
 
 

 سلنيوم

 گوشت بدون چربي
 

 Eويتامين 

 بادام
 غالت سبوس دارشير بي چربي

 نان گندم سبوس دارغالت سبوس دار
 جوانه گندمنان گندم سبوس دار
غذاهاي دريايي
ستگوشت مرغ بدون پو

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 : سرطان پستان  تشخيص
يافتن تومورهاي پستان به ويژه انواع بدخيم آن معموال بدون عالمت بوده وفقط با معاينه پزشكي يا 

 ماموموگرافي شناسايي مي شوند 
 :روشهاي تشخيص شامل

 )خود آزمايي(معاينه توسط خود فرد  -1
 معاينه توسط پزشك -2
 ماموگرافي -3
 سونوگرافي -4
 نمونه برداري -5
 :د آزمايي پستانخو-1

وكمي حوصله  دقيقه وقت10فقط  خود آزمايي پستان هيچ هزينه اي براي خانواده ندارد ودر هر ماه
روز پس از قطع خونريزي قاعدگي مي باشد وشامل دو 3نياز دارد بهترين زمان انجام خودآزمايي 

 .مرحله است 
 نهنگاه كردن در مقابل آي-1
 لمس كردن  -2
 نه قابل آينگاه كردن در م -1

نه به پستان هاي خود نگاه كنيد فرورفتگي هاي كوچك يا بزرگ درپوست  در مقابل آي بدون لباس
،توكشيدگي نوك پستان كه به تازگي ايجاد شده باشد ،زخم پوست يا نوك پستان ،قرمزي وپوسته 

پوست قرمز ومتورم شدم پستان وتغييراتي شبيه پوسته شدن وخارش نوك وهاله اطراف پستان ،
الي در پوست پستان جزءتغييرات غير طبيعي مي باشد كه بايستي شما در مراحل معاينه خود قپرت

 .به آنها توجه كنيد 
بدن به حالت آويزان قرار دهيد وپستان ها را از نظر عدم تقارن وعالئم غير دستها رادر دوطرف 
 طبيعي بررسي كنيد 

 

 
 
 
 
 
 



 

 .ده وشانه ها رابه عقب بكشيد وبه پستان ها نگاه كنيد به هم قفل كر كف دستها را پشت سر ،
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

دستها را بروي كمر فشارداده وشانه ها رابه عقب بكشيد ودراين حال پستان هاي خود را مانند 
 .حالتهاي قبلي بررسي كنيد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

دستها را دردوطرف سر به صورت صاف باال ببريد وبه پستان ها خصوصا از نظر فرورفتگي 
 .توكشيدگي نوك پستان ها وساير عالئم نگاه كنيد و

 
 

 
 
 

 .دستها را به روي كمر فشار داده وشانه ها را به عقب بكشيد وبررسي كنيد 
 

 
 
 
 

 نه به ظاهر پستان ها نگاه كنيد ودر آي خم شويد ودستها رابه صورت آويزان در دوطرف تنه قرار دهيد
 

 
 
 
 
 



 

وهم از كنار نگاه كنيد وتغييراتي راكه اخيرا ايجاد  روبروا را هم از حالت فوق پستان ه 5در هر يك از 
تمام مراحل رابه ترتيب گفته شده انجام دهيد ودر صورت مشاهده هر حالتي كه به نظر  شده پيداكنيد

شما غير طبيعي بود بدون هيچ نگراني جهت انجام معاينه دقيق تر به ماما يا پزشك ويا جراح عمومي 
 ئيد مراجعه نما

 :لمس كردن  -2
ابتدا به پشت دراز بكشيد وبراي معاينه سمت راست يك بالش كوچك در زير شانه راست بگذاريد 
ودست راست خود رازيرسرتان بگذاريد به طوري كه پستان راست كامال در وسط قفسه سينه قرار گيرد 

 كس عمل كنيد براي معاينه سمت چپ بر ع.وبادست چپ معاينه رامطابق تصويرانجام دهيد 
 

 
 

توجه داشته باشيد براي معاينه از نرمه انگشتان يعني بند آخر انگشت استفاده كنيد وبافت پستان را 
 بين پوست ودنده ها فشار دهيد وپوست راروي بافت بلغزانيد 

زيرا به اشتباه احساس مي  هيچ وقت بافت پستان را بين انگشت شست وساير انگشتان فشار ندهيد
 توده لمس كرده ايد  كنيد يك

 
همه قسمتهاي پستان را معاينه كنيد از انتهاي بااليي تا پايين واز جناغ سينه تا تمام زير بغل بايد معاينه 
شوند پس از لمس هر پستان به شكل دواير فرضي مانند شكل ، زير بغل راهم با نرمه انگشتان معاينه 

 نمائيد 

 
 
 
 
 



 

هات مختلف مانند حالت دوشيدن فشاردهيد وبه ترشحات توجه كنيد در انتهاي معاينه ،پستان ها رادر ج
 .ترشحات نوك پستان شايع هستند واگر از هر دوپستان باشند معموال خطري ندارند 

 
 ترشحات خوني، خونابه اي وبي رنگ يك طرفه مهمتر هستند ونياز به بررسي بيشتر دارند 

 
 :معاينه پزشك  -3

 ستاني به عهده پزشك مي باشد بررسي وتشخيص نهايي توده پ
 :ماموگرافي    -4

عكسبرداري با اشعه ايكس از پستان است كه در اين روش يك عكس سياه وسفيد از پستان تهيه مي 
 .شود 

بهترين ودقيق ترين روش جهت تشخيص  سرطان پستان است  اولين اقدام تشخيصي در زنان باالي 
 ي است سال بعدار معاينه كلينيكي ، ماموگراف35

سالگي در 70نا40بين سنين .سالگي به صورت روتين توصيه  مي شود 40اولين ماموگرافي پايه در سن 
افرادي كه ريسك بااليي ندارند ودر معاينه ضايعه اي لمس نمي شود ماموگرافي حداكثر هر دوسال يكبار 

 كافي است 
 ند انجام شود در بيماران با ريسك باال ماموگرافي ساليانه نيز مي توا:نكته 

ساليانه  معاينهسالگي به باال در صورتي كه ماموگرافي ومعاينه باليني تا اين سن طبيعي باشد 70از سن 
 سال يكبار الزم است 5وماموگرافي هر 

سال سونوگرافي كنترل انجام مي  35در صورت عدم وجود عالئم بد خيمي در ماموگرافي اوليه در باالي 
 شود 

 :سونوگرافي پستان  -5
گاهي اوقات از سونوگرافي براي ارزيابي تغييرات پستان كه در ماموگرافي ديده شده ويا در معاينه 
پيدا شده استفاده مي شود سونوگرافي راحت ترين وسيله افتراق بين كيست هاي موجود در پستان 

 از توده هاي تو پر آن مي باشد 
 :موارد نياز مند به سونوگرافي

 وگرافي عالئم غير عادي نشان دهد زماني كه توده در مام •
 در زنان حامله وشيردهي •
 بررسي غدد لنفاوي زير بغل  •
 )اولين اقدام دراين بيماران بررسي سونوگرافي است (سال 35دربيماران زير  •

 : )بيوپسي(نمونه برداري  -6



 

آن   وقتي كه نكته غير طبيعي در ماموگرافي ،سونوگرافي يا معاينه كشف شد براي پيداكردن ماهيت
 انجام مي شود ) بيوپسي(نمونه برداري 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درمان 
 جراحي محافظتي پستان  -1

برداشتن توده يعني . تقريبا همه زنان مبتال به سرطان پستان يك شكل جراحي خواهند داشت 
. برداشتن كانون سرطاني به تنهايي وبافت هاي اطراف يا با برداشتن حاشيه اي از بافت طبيعي 

 .هفته بعد از برداشتن توده، پرتودرماني انجام مي شود 7تا 6با در تمام موارد تقري
 :برداشتن كامل پستان  -2

پستان ، جراح تمام پستان را بدون غده هاي لنفاوي زير بغل وعضالت زير ) كامل(در برداشتن ساده 
 پستان برمي دارد 

 پرتودرماني -3
چك كرده ،ياسلول هاي سرطاني باقيمانده پس از پرتودرماني قبل از جراحي مي تواند تومور را كو

روز به مدت  5اين درمان معموال هفته اي .جراحي را در پستان ، ديواره قفسه سينه از بين ببرد 
 هفته انجام مي گيرد 8تا6
  :سيستماتيك  درمان هاي -4

ر منتشر وبافتهاي مجاوبراي رسيدن به سلول هاي سرطاني كه ممكن است در ناحيه خارج از پستان 
شده باشند پزشكان از درمانهاي سيستميك خوراكي يا تزريقي استفاده مي كنند  مانند شيمي 

 اين نوع معالجه سيستميك  بعداز جراحي ،درمان كمكي ناميده مي شود .درماني وهورمون درماني 
 :شيمي درماني -5

. ي دريافت مي دارند بيماران در اين نوع درمان ، داروي ضد سرطان را به صورت وريدي يا خوراك
 باهركدام از اين راهها ، دارو درجريان خون وارد شده وبه تمام بدن انتشار مي يابد 

 :هورمون درماني  -6
استروژن كه هورمون ترشح شده از تخمدان مي باشد رشد تعدادي از سلول هاي سرطاني را افزايش 

تروژن يا پايين آوردن سطح آن پزشكان شيوه هاي متعددي رابراي متوقف كردن ترشح اس.مي دهد 
 بكا مي برند 

 بهترين روش مقابله باسرطان پستان
 تشخيص زودهنگام آن مي باشد



 

درماني در صورت داشتن هر گونه سوال ويا نياز به مشورت مي توانيد به نزديكترين مركز بهداشتي 
 .مراجعه نماييد
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