
 هنگامي كه مقابل آينه ايستاده ايـد دقـت كنيـد آيـا              :وممرحله س  
ايـن  . مايعي از نوك يك يا هر دو پـستان خـارج مـي شـود يـا نـه                 

. ترشحات مي تواند آبكي، شيري، خوني، يا مـايع زردرنـگ باشـند            
  .براي اين كار كمي نوك پستان را فشار دهيد

دسـت راسـت خـود رازيـر سـر          .  حـال دراز بكـشيد     :مرحله چهارم 
سپس دسـت   . ته و با دست چپ پستان راست را لمس كنيد         گذاش

چپ را زير سر خود بگذاريد و با دست راست پستان چپ را لمـس               
حركات دست بايد چرخشي و دوراني باشد، از نـوك پـستان           . كنيد

ــه خــارج حركــت كنيــد و مطمــئن شــويد تمــام     شــروع كــرده ب
  .قسمت هاي پستان و زير بغل را لمس كرده ايد

راي اين كـار انگـشتان را صـاف و بـا هـم نگهداريـد و از قـسمت                    ب
  .ابتدايي انگشتان كه نزديك كف دست مي باشد استفاده كنيد

به جاي حركت دوراني مي توانيد با بـاال و پـايين بـردن انگـشتان                
  .پستان را لمس كنيد

 در پايان، بايستيد يا بنشينيد و دست راست خـود را            :مرحله پنجم 
 دست چپ قسمت انتهايي پستان راست جـايي كـه بـه             باال برده با  

  .زير بغل منتهي مي شود را لمس كنيد و برعكس
در صورتي كه توده اي لمس كرديد يا تغييرات ظاهري در پـستان             

پزشك نيز در هر بـار ويزيـت        . خود ديديد به پزشك مراجعه كنيد     
ر در صورت بروز تغييرات، اگ    . شما پستان هايتان را معاينه مي كند      

 سـال   35 سال باشد سونوگرافي و اگر بـاالي         35سن شما كمتر از     
ماموگرافي تـصوير بـرداري از      . باشد ماموگرافي درخواست مي كند    

 2در اين روش پستان ها بـين     .  مي باشد  Xپستان ها توسط اشعه     
. صفحه فشرده مي شوند تا توده هاي عميـق تـر نيـز ديـده شـوند                

 سـالگي   40-45از سـن    توصيه مي شود حتي بـدون لمـس تـوده           
% 80-90ساليانه ماموگرافي انجام شود زيرا ماموگرافي مـي توانـد           

  . سال قبل از آنكه لمس شوند مشخص نمايد2تومور ها را 
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مبتاليان به سرطان، با درد به عنوان يك تظاهر         % 5تقريبا كمتر از    
بسياري از خانم ها احساس توده و . اصلي بيماري مراجعه مي كنند

درد را در روز هاي قبل از قاعـدگي تجربـه مـي كننـد كـه امـري                   
  .طبيعي محسوب مي شود

ل از بروز عالئم يا در مراحل اوليه، سرطان پـستان را            آيا مي توان قب   
  تشخيص داد؟

روش هايي وجود دارند كه در افراد سالم كـه هـيچ عالمتـي از     . بله
. بيماري ندارند به دنبال نشانه هاي زودرس بيماري ها مي گردنـد           

سرطان پستان به راحتي    . به اين روش ها غربالگري گفته مي شود       
 20م و ماهيانـه توسـط خـود فـرد از سـن              با معاينه فيزيكي مـنظ    

 35 مـاه تـا يكـسال از سـن           6سالگي و معاينه توسط پزشـك هـر         
 سالگي قابل غربالگري    40-45سالگي و انجام ماموگرافي ساليانه از       

مهمتـرين راه بـراي تـشخيص زودرس سـرطان      . و شناسايي اسـت   
  سالگي بايد  20يعني هر فرد ماهيانه از      . پستان معاينه فردي است   

با نگاه كردن به ظاهر پستان ها و معاينه با دست، وضعيت پـستان              
هاي خود را تحت نظر داشته باشد و با ايجـاد هـر گونـه تغييـر در                
شكل ظاهري، اندازه، تغييـر رنـگ و شـكل پوسـت و لمـس تـوده                 

  .سريعا به پزشك مراجعه كند
گي يا چند روز بهترين زمان براي انجام معاينه فردي در مدت قاعد        

  . كه بافت پستان نرم استول بعد از اتمام آن مي باشدا
  چگونه معاينه فردي را انجام دهيم؟

 مقابل آينه بايستيد و دست ها را بـه پهلـو هـا بزنيـد،                :مرحله اول 
در اين مرحله بايد با دقت به       . بطوري كه شانه ها باال كشيده شوند      

 ها و نيز    به اندازه، شكل و رنگ پستان     . ظاهر پستان ها توجه كنيد    
اگر برآمده شدن يا فـرورفتن قـسمتي از پوسـت           . تورم توجه كنيد  

ديديد يا اگر متوجه تغيير وضـعيت و يـا فرورفتگـي نـوك پـستان            
شديد، اگر قرمزي، زخم يا لكـه هـاي پوسـتي ديديـد بـه پزشـك                 

  . مراجعه كنيد
 طـرف سـر     2 حال دست ها را باال برده بطوري كه بـه            :مرحله دوم 

ن مرحله نيز به دنبال تغييرات ظاهري بـه ويـژه بـه             در اي . بچسبند
  .دنبال تغييرات زير بغل بگرديد
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. ان باالتر است  هورمون ها قرار دارند شانس سرطان پست      
در حالي كه شير دهي مـي توانـد باعـث كـاهش خطـر               

  .سرطان پستان شود
انواع خاصي از ژن هـا وجـود دارنـد كـه            : عوامل ژنتيكي  .4

تغيير و جهـش در آنهـا فـرد را بـراي ابـتال بـه سـرطان            
 .پستان مستعد مي كند

 به قفسه  Xتابش بيش از حد مجاز اشعه       : Xتابش اشعه    .5
ران جـوان كـه جوانـه هـاي         سينه به خـصوص در دختـ      

پستاني در حال تـشكيل اسـت خطـر ابـتال بـه سـرطان          
 .پستان را افزايش مي دهد

سه خطر ابتال به سرطان را      ئبه خصوص در زنان يا    : چاقي .6
رژيـم هـاي غـذايي پـر چـرب شـامل            . افزايش مي دهد  

گوشت هاي پر چرب، روغن هاي حيواني، اسـنك هـاي           
هـا از جملـه     چرب مـستعد كننـده بـسياري از سـرطان           

 .پستان و روده مي باشند
برعكس مصرف ميـوه و سـبزيجات تـازه و انجـام ورزش             

 .منظم نقش محافظتي در برابر سرطان ها دارد
از مرگ و مير ناشي از سرطان        % 30علت حدود   : سيگار .7

 نـوع مـاده     60بويژه دود سيگار كه حـاوي       . ها مي باشد  
 .سرطان زا است

  
 

نگ خطر ابتال به سرطان پستان باشند را        عالمت هايي كه مي توانند ز     
  :بشناسيم

اولين عالمت سرطان پستان در بـسياري از زنـان وجـود تـوده در               
 تـوده هـاي موجـود در پـستان     % 90بـا ايـن حـال    . پـستان اسـت  

اين بدين معناسـت كـه همـه تـوده هـا سـرطاني              . خوش خيم اند  
قبـل   چند روز    مثل كيستها يا توده اي شدن بافت پستان       . نيستند

و يا فيبرآدنوم پستان كه   )  سال 35بويژه در زنان باالي     (از قاعدگي   
  .در زنان جوان تر ديده مي شود

با اين وجود اگر هر كدام از عالئم زير را داشتيد سريعا بـه پزشـك                
  :مراجعه كنيد

 سرطان پستان چه اهميتي دارد؟
سرطان پستان شايع ترين سرطان زنان بعـد از سـرطان پوسـت و              
 دومين عامل مرگ و ميـر ناشـي از سـرطان پـس از سـرطان ريـه                  

  .مي باشد
در مـردان بـروز     % 1زنان و كمتـر از      موارد سرطان پستان در     % 99

  .مي كند
در ايـران طبـق     . در كل از نظر آمار شايع ترين سرطان در دنياست         

آخرين آماري كه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام   
داده است هنوز اين سرطان جزء شايع ترين سرطان ها در خانم ها       

بـه خـود اختـصاص    در يزد نيز باالترين آمـار را  . محسوب مي شود  
 نفر به سرطان پستان مبـتال       1 خانم   8داده است بطوري كه از هر       

  .مي شود
اما چرا سرطاني كه به راحتي قابل غربالگري است و در محلـي رخ              
مي دهد كه به آسـاني قابـل معاينـه اسـت، همچنـين بـسياري از                 
عوامل خطر آن شناسايي شده است هنوز اين قدر شايع بـوده و از              

 آمار بااليي از مرگ و مير ناشـي از سـرطان را بـه خـود                 آن مهمتر 
  .اختصاص داده است

اين نشان دهنده اين مطلب است كه روي آگـاهي و نگـرش زنـان               
  .جوامع بايد تجديد نظر كرد و سطح آموزش را باال برد

  آيا عوامل ايجاد كننده خطر سرطان پستان را مي شناسيد؟
فتن سـن افـزايش     ميزان بروز سرطان پستان با باالر     :سن .1

ـ مي يابد و تا سن يا        سـال كـه عمـر فـرد         10سگي هـر    ئ
 . برابر مي شود2مي گذرد شانس ابتال 

اگر سرطان پستان در فاميل درجه اول       : سابقه خانوادگي  .2
 سـالگي وجـود داشـته باشـد         50بعـد از    ) مادر، خـواهر  (

 سـالگي وجـود   50 برابـر و اگـر قبـل از          2شانس ابتال تا    
 . برابر افزايش مي يابد3، داشته باشد

مثل شروع قاعدگي در سـنين كمتـر از         : عوامل هورموني  .3
 سالگي، اولين بارداري بعد     55سگي بعد از    ئ سالگي،يا 12

 سالگي، مصرف هورمون هاي زنانه به خصوص 35از سن 
  سگي كه پستان ها به مدت طوالني تحت تاثيرئبعد از يا

اگر توده يا ضخيم شدگي بافت پـستان بـه خـصوص در              
 .س كرديدربع فوقاني و خارجي پستان خود لم

  
  

اگر تغييري در اندازه يا شكل ظـاهري پـستان مـشاهده             
 .كرديد

اگر متوجه كشيده شدن پوست پستان يا پوست پرتقالي          
 شدن آن شديد 

اگر تغيير در شكل نوك پستان به صـورت فـرورفتن بـه              
 .داخل پستان، نامنظم شدن شكل مشاهده كرديد

 .اگر ترشحات خوني از نوك پستان شما خارج مي شود 
اگر تورم يا توده در زير بغل يا ريشه پـستان مـشاهده و               

 .لمس كرديد
هر چند اين عالئم الزاما نشانه سرطان نيستند و در سـاير بيمـاري              

  .هاي پستان نيز مشاهده مي شوند
در نوع خاصي از سرطان پستان كه سرطان التهابي پستان ناميـده            

ملتهـب و  مي شود عالئم تا حدودي متفـاوت بـوده و كـل پـستان            
قرمز رنگ شده، در لمس گرم مي باشد، حتي ممكـن اسـت زخـم               

در اين بيماري پستان سـفت و دردنـاك شـده و پوسـت آن               . شود
) ماسـتيت (البته در عفونـت پـستان       . شبيه پوست پرتقال مي شود    

نيز اين عالئم مشاهده مي شود كه با درمان آنتي بيـوتيكي بهبـود              
با اين حال چون عالئم مـشابه       . مي يابد و جاي هيچ نگراني نيست      

  .است تشخيص به دقت زيادي نياز دارد
نوع ديگري از سرطان پستان بيماري پاژه ناميده مي شـود كـه بـا               
ضايعات قرمز رنگ و خارش دار شبيه اگزماي ناشي از گـزش روي             

از آنجـايي كـه     . نوك پستان يا اطراف آن تشخيص داده مـي شـود          
بـا  . ا دير تشخيص داده مـي شـود       شباهت زيادي به اگزما دارد گاه     

نمونه برداري از ضايعات پوستي ميتـوان آن را تـشخيص داد و در              
  .صورت تاييد بيماري بايد براي بيمار حتما ماموگرافي انجام شود

بررسي هاي مختلف نشان . درد پستان معموال نشانه سرطان نيست  
 وداده است كه ارتباط بين درد پستان و سرطان پستان كـم بـوده               


