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ستان، سرطان ست و زنان در سرطان شایعترین پ شی مرگ علت اولین ا شود زنان در سرطان از نا سوب می   این. مح

سرطانهای%  ٣٣ بدخیمی، شکیل را خانمها از  سئول و داده ت ست سرطان به مربوط مرگهای از % 1٩ م ستان سرطان. ا  پ

 .می باشد سالگی 55 تا ٣5 سنی محدوده در زنان مرگ علت شایعترین

ستان، سرطان شد پ ستان غیر سلولهای ر ست طبیعی در پ ستان مختلف نواحی در كه ا شود ایجاد پ  ممکن اتفاق این. می

 به ابتال خطر. دهد رخ غددی غیر بافت در و شتتیر تولیدكننده بافت در شتتیری، مجاری مانند مختلف بافتهای در استتت

 .میشود بیشتر سن افزایش با پستان سرطان

 در تغییراتی به منجر معموال هورمونی تغییرات و میکند تغییر زندگی طول در بسیاری دالیل به زن هر در هورمونها سطح

 . میشود نیز ها پستان

ستان سرطان سطه به پ سبک هورمونی، عوامل از تركیبی وا شود ایجاد محیطی فاكتورهای و زندگی ژنتیک،   سرطان. می

ستان ست زنان در بیماریها شایعترین و مهمترین از یکی پ ستن و ا سی اطالعات دان سا  الزم زنی هر برای زمینه این در ا

ست ست ذكر قابل. ا شتر كه ا ستان های توده بی ستند سرطانی پ ستان سرطان درمان و نی شه پ شتن به همی ستان بردا  پ

 دارد. وجود بهبودی شانس جدید درمانهای با بیماری اولیه مراحل در و نمیشود منتهی

 عالئم سرطان پستان عبارتند از:

 وجود توده در پستان 

 وجود ترشح از نوک پستان 

 تغییرات پوست 

 فرو رفتن یا تو كشیدگی نوک پستان 

 بزرگی غدد لنفاوی زیر بغل 

 تغییر در اندازه پستان 

 عوامل خطر بروز سرطان پستان عبارتند از:

 از مردان در معرض ابتال به سرطان پستان هستند. شتریزن بودن: زنان ب 

 ابدی یم شیافزا نهیسن خطر ابتال به سرطان س شیسن: با افزا شیافزا. 

 ص سابقه ستان. اگر ب یهایماریب یشخ سیپ سرطان لوبوالر را در محل ) دیانجام داده ا نهیس یوپ  ای( LCISكه 

 .ابدی یم شیدر شما افزا نهیكرده است ، احتمال ابتال به سرطان س دایپستان پ یعیرطبیغ یپرپالزیه

 نهی، احتمال ابتال به سرطان در س دیداشته ا نهیخود سرطان س نهیس کیسرطان پستان. اگر در  یشخص سابقه 

 .ابدی یم شیافزا گرید
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 نیدر سن ژهیمبتال شده اند ، به و نهیدخترتان به سرطان س ایسرطان پستان. اگر مادر ، خواهر  یخانوادگ سابقه 

مبتال شده اند  نهیكه به سرطان س یحال ، اكثر افراد نی. با اابدی یم شیافزا نهی، خطر ابتال به سرطان س نییپا

 را ندارند. یماریب نیا یسابقه خانوادگ

 ستان را افزا یروثمو یژنها سرطان پ ص یژن یدهند. جهش ها یم شیكه خطر  سرطان  یخا كه خطر ابتال به 

شده تر نیتوانند از والد یدهند ، م یم شیرا افزا نهیس شناخته  شوند.   یژن یجهش ها نیبه فرزندان منتقل 

BRCA1  وBRCA2 س یژن ها م نیشوند. ا یم دهینام سرطان  سا نهیتوانند خطر ابتال به  سرطان ها را تا  ریو 

 كنند. ینم ریدهند ، اما سرطان را اجتناب ناپذ شیافزا یادیحد ز

 سن یریقرارگ شع. اگر در  شع ،  دیقرار گرفته ا نهیس یتحت درمان با پرتوها ینوجوان ای یكودك نیدر معرض ت

 .ابدی یم شیافزا نهیخطر ابتال به سرطان س

 دهد. یم شیرا افزا نهیخطر ابتال به سرطان س ی:چاق یچاق 

 سن ودیپر شروع شروع قاعدگ نییپا نیدر  ستان را افزا یسالگ 12قبل از  یتر.  سرطان پ  یم شیخطر ابتال به 

 دهد.

 سگی شروع سن یائ سگیباالتر. اگر  نیدر  سن یائ س دیباالتر آغاز كرده ا نیرا در  سرطان   نهی، احتمال ابتال به 

 است. شتریب

 آورند ، ممکن  یم ایبه دن یستتالگ ٣0فرزند خود را پس از  نیكه اول یباالتر. زنان نیفرزند در ستتن نیاول داشتتتن

 در معرض ابتال به سرطان پستان باشند. شتریاست ب

 کیاست كه  یاز زنان شتریكه هرگز باردار نشده اند ب یدر زنان نهی: خطر ابتال به سرطان سیسابقه باردار نداشتن 

 داشته اند. یچند باردار ای

 از استتتروژن و پروژستتترون  یبیكه ترك یهورمون درمان یكه از داروها ی: زنانیائستتگیپس از  یهورمون ندرما

ستند برا شانه ها یه سگی یدرمان عالئم و ن ستفاده م یائ س شتریكنند ، ب یا سرطان   نهیدر معرض ابتال به 

 .ابدی یداروها ، خطر ابتال به سرطان پستان كاهش م نیهستند. با قطع مصرف ا

 دهد. یم شیرا افزا نهیالکل خطر ابتال به سرطان س دنی. نوشگاریالکل و س مصرف 

 باالی بافت پستان تراكم 

 یتحرك یب 

 ها روسیو یبرخ 

 تشخیص:

 سرطان پستان عبارتند از:روشهای تشخیصی 

 سونوگرافی 

 ماموگرافی 
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 MRI 

 بیوپسی یا نمونه برداری 

 و برخی از تومورماركرهای آزمایشگاهی 

 معاینه پستان توسط خود شخص:

 در بتوانند بیماری بروز صتورت در تا نمایند معاینه ماهانه را خود های ستینه ستالگی 20 ستن از خانمها تمام استت الزم

شخیص را آن اولیه مراحل شک به و دهند ت ست بهتر دارند ماهیانه عادت كه خانمهایی در. نمایند مراجعه پز  در معاینه ا

 معاینه پستان به شرح زیر انجام میگیرد:. گیرد انجام میابد اتمام دوره این كه روزی

 در و نمایید توجه خود ستتینه اندازه و رنگ و شتتکل به آینه در و بگذارید كمر به را خود دستتتهای و بایستتتید آینه مقابل

شاهده صورت ست در قوام یا رنگ در تغییر یا زدگی بیرون یا فرورفتگی م شک به شدید ناحیه این پو . نمایید مراجعه پز

 .نمایید مراجعه پزشک به نیز است شده ایجاد رفتگی تو یا تغییر پستان نوک وضعیت در اگر

 .نمایید بررسی مجدد را باال در شده ذكر موارد و بیاورید باال به را خود دستهای و بایستید آینه مقابل

 است ممکن سینه نوک. نمایید بررسی را ترشح وجود در و بدوشید را خود سینه نوک اید ایستاده آینه روبروی حالیکه در

شح فاقد شد تر شحاتی یا با شته رنگ بی یا رنگ زرد یا شیر رنگ به تر شد دا شح وجود صورت در. با شک به خونی تر  پز

 .نمایید مراجعه

. نمایید را معاینه خود راست پستان چپ دست با سپس و چپ پستان راست دست با ابتدا. بکشید دراز تخت یا زمین روی

 را سینه تمام و دهید انجام انگشتان نوک نرمه با را معاینه و بچسبانید هم به را دست هر وسطی انگشت سه معاینه برای

 از دورانی حركتهای با و نمایید شتتروع ستتینه نوک از ستتطحی لمس با یک مرتبه استتت بهتر كار این برای. نمایید معاینه

 .دهید انجام عمقی لمس با را كار همین سپس و دهید قرار معاینه مورد را سینه كل محیط به مركز

 تسهیل برای صابون یا شامپو از و شود انجام آب دوش زیر كار این است بهتر. دهید انجام ایستاده نیز حالت در را معاینه

 گردد. استفاده معاینه در

 از ابتال به سرطان پستان: یریجلوگ

 خطر ابتال به سرطان پستان در زنان با خطر متوسط کاهش

 :دیكن یكمک كند. سع نهیخطر ابتال به سرطان سروزمره شما ممکن است به كاهش  یدر زندگ راتییتغ جادیا

 شتتاتیو آزما ناتی. با پزشتتک خود در مورد شتتروع معادیاز پزشتتک خود ستتوال كن نهیستترطان ستت یدر مورد غربالگر -1

 .دی، مشورت كن یپستان و ماموگراف ینیبال شاتیسرطان پستان ، مانند آزما یغربالگر
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شک خود در مورد فوا -2 صم دیتوان ی. با هم مدیصحبت كن یو خطرات غربالگر دیبا پز ستراتژ دیریبگ میت  یكه كدام ا

 شما مناسب است. یسرطان پستان برا یغربالگر یها

 .گاریالکل و مصرف س دنیاز نوش یدور -٣

فعال  راًی. اگر اخدیورزش را هدف قرار ده قهیدق ٣0هفته حداقل  یروزها شتری. در بدیهفته ورزش كن یروزها شتریب -4

 .دیشروع كن ی، با مشورت پزشک خود به آرام دینبوده ا

سگیپس از  یدرمان هورمون -5 س یبیترك ی. هورمون درماندیرا محدود كن یائ سرطان  ست خطر ابتال به  را  نهیممکن ا

 .دیصحبت كن یو خطرات هورمون درمان دیدهد. با پزشک خود در مورد فوا شیافزا

خطر  شیزنان ، افزا نیا یكنند و برا یتجربه م یائستتگیرا در دوران  یآزاردهنده ا یاز زنان عالئم و نشتتانه ها یبرخ -6

 قابل قبول است. یائسگی یعالئم و نشانه ها نیتسک یابتال به سرطان پستان برا

 .دیزمان استفاده كن نیتر ممکن در كوتاه یدوز هورمون درمان نیكاهش خطر ابتال به سرطان پستان ، از كمتر یبرا -7

، از پزشک  دیبه كاهش وزن دار ازی. اگر ندیحفظ آن تالش كن ی. اگر وزن شما سالم است ، برادیوزن سالم را حفظ كن -8

و به  دیروزانه خود را كاهش ده یافتیدر یكالر زانی. مدیكار ستتتوال كن نیانجام ا یستتتالم برا یخود در مورد راهکارها

 .دیده شیورزش را افزا زانیم یآرام

نهیمد ییغذا میكه از رژ ی. زناندیستتتالم را انتخاب كن ییغذا میرژ -٩ مخلوط  لیفوق بکر و آج تونیبا روغن ز یا ترا

ستفاده م س یا سرطان  ست خطر ابتال به   یاهیگ یبر غذاها شتریب یا ترانهیمد میرا كاهش دهند. رژ نهیكنند ، ممکن ا

كنند ،  یم یرویپ یا ترانهیمد میكه از رژ یتمركز دارد. افراد لیآج، غالت كامل ، حبوبات و  جاتیها و ستتبز وهیمانند م

 كنند. یگوشت قرمز انتخاب م یبه جا یكره و ماه یرا به جا تونیسالم مانند روغن ز یها یچرب

 خطر ابتال به سرطان پستان در زنان با خطر باال کاهش

پستان  یسرطان شیپ یماریمانند ب یگریكرده است كه عوامل د نییكرده و تع یابیشما را ارز یپزشک سابقه خانوادگ اگر

كاهش خطر مورد بحث قرار  یرا برا ییها نهیگز دیتوان یدهد ، م یم شیرا افزا نهیكه خطر ابتال به ستتترطان ستتت دیدار

 ، مانند: دیده

 رندهیگ یكننده ها لیه استتتتروژن ، مانند تعدمستتتدود كنند ی(. داروهایدرمان یمی)شتتت رانهیشتتتگیپ یداروها -1

ستروژن انتخاب س یو مهار كننده ها یا سرطان   یماریب نیا یرا در زنان با خطر باال نهیآروماتاز ، خطر ابتال به 

كه در  یزنان یداروها را برا نیپزشتتتکان ا نیهستتتتند ، بنابرا یعوارض جانب یداروها دارا نیدهد. ا یكاهش م

 .دیبگذار انیو خطرات را با پزشک خود در م ایكنند ،مزا یم زیسرطان پستان هستند ، تجو یمعرض خطر باال
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است ممکن است انتخاب كنند كه  ادیز اریدر آنها بس نهیكه احتمال ابتال به سرطان س ی. زنانرانهیشگیپ یجراح  -2

ستکتوم یسالم خود را با جراح یها نهیس شتن  نیچن(. آنها همرانهیشگیپ یخارج كنند )ما ست بردا ممکن ا

و سرطان  نهیكاهش خطر سرطان س ی( برایتخمدان بردار رانه،یشگیپ یسالم خود را )اووفوركتوم یتخمدان ها

 تخمدان انتخاب كنند.

 رمان:د

 :باشد زیر موارد شامل است ممکن و است فرد به منحصر بیمار هر برای پستان روش درمان سرطان

 جراحی عمل 

 رادیوتراپی 

 هورمونی روشهای 

 درمانی شیمی 

 منابع:
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