
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  پيشگيري از سرطان پستان
 

 به ويژه در زنـان جـوان باعـث كـاهش سـطح :ورزش
هورمون و متعاقب آن كـاهش خطـر ابـتال بـه سـرطان

 .پستان مي شود
 استفاده از شيرمادر براي تغذيه شيرخوار نيز خطـر :شيردهي

  .ابتال به سرطان پستان را درزنان شيرده كاهش مي دهد
 مطالعات نشان داده كه مصرف الكل بـا :قطع مصرف الكل

.افزايش مختصر خطر ابتال به سرطان پستان همراه بوده است
 افـزايش وزن بعـد از يائسـگي خصوصـا اگـر  :كاهش وزن

طور طبيعي صورت گرفته باشد و يا يائسگي بعد ازيائسگي به 
سالگي، ممكن اسـت منجـر بـه افـزايش خطـر ابـتال بـه 60

  . سرطان پستان شود
 ارتباط مثبت شـديدي بـين سـرطان: رعايت رژيم غذايي

رژيـم غـذايي در.پستان و ميزان چربي رژيم غذايي وجود دارد
انـرژي زاآغازبلوغ مؤثراست،  به طور مثال مصرف زياد مـواد  

همچنين مصرف زياد فيبـر،.وچاقي باعث بلوغ زودرس ميشود
غالت وحبوبات باعـث  بـه تاخيرافتـادن سـن بلـوغ ،كـاهش

ــادوتروپين و اســتراديول پالســماي خــون مــي شــود   در .گن
اپيدميولوژيك ديده شده در جوامعي كه گوشت زيـاد مطالعات

 .مصرف مي كنند سرطان پستان بيشتر ديده مي شود
  

  
  
  

  
  بسمه تعالي           

  سرطان پستان
  پيشگيري وتشخيص زودرسپيشگيري وتشخيص زودرس

  
  

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
بيماريهاي غير واگير بيماريهاي غير واگير   بهداشت،بهداشت،معاونت معاونت 

  ))اداره سرطاناداره سرطان((
  
  

61

  
  

  

  
روش هاي اوليه به طور عمده شامل نمونه برداري يا بيوپسي، 

تنها روشي . عكس برداري يا ماموگرافي، سونوگرافي و معاينه هستند
كه تشخيص سرطان پستان را قطعي مي كند نمونه برداري يا بيوپسي

  :روش زير انجام مي شود 4است كه به 
  خارج كردن كل توده يا بافت مشكوك  -
  خارج سازي قسمتي از توده يا بافت مشكوك  -
خارج سازي قسمتي از توده يا نسج مشكوك با  -

  بكارگيري سوزن پهن 
خارج سازي قسمتي از يك توده يا بافت مشكوك يا  -

  مايع توسط سوزن نازك 
 سي تي(روشهاي تكميلي شامل اسكن استخوان، سي تي اسكن * 

اسكن شكم براي مشخص كردن انتشار سرطان پستان به ساير اعضا 
آزمون و   MRI) از جمله كبد ، گره هاي لنفاوي داخلي و آدرنال

  هستندگيرنده استروژن و پروژسترون 

منظور ه چه اقداماتي را مي توان ب
 تشخيص سرطان پستان انجام داد؟
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سرطان سينه در اثر رشد نابهنجار سلول 
 هاي سينه به وجود مي آيد

  
  
  

  ) سال  50بيشتر از (سن باال  ●
  بلوغ در سن پايين  ●
  اولين زايمان در سن باال و يا عدم حاملگي و زايمان  ●
  شرح حال سرطان پستان يا بيماري پستان خوش خيم ●
  )غير سرطاني( 
  داشتن مادر يا خواهر مبتال به سرطان پستان  ●
  اشعه يا پرتودرماني درناحيه پستان  ●
  وجود نسج متراكم پستان در ماموگرافي  ●
  مصرف هورمونهايي مثل استروژن و پروژسترون  ●
  مصرف نوشيدنيهاي الكلي  ●
  سفيدپوست بودن  ●
 است آيا مي دانيد سرطان پستان قابل پيشگيري

 :اگر
  ماهيانهعادت  7- 5سال معاينات در تاريخ  30-20در گروه سني

  .فرد انجام شودد خو توسط
 انجام معاينات ساليانه توسط پزشك 
  انجام ماموگرافيDetective)  (در صورتي كه معاينات انجام شده

 مشكوك يا غيرطبيعي باشد

                    

  عالئم و نشانه هاي سرطان پستان
 : توده يا تومور پستان .1

توده بدون درد شايعترين عالمت سرطان پستان مي
موارد توسط بيمـار بصـورت اتفـاقي يـا% 75كه در حدود  باشد

خصوصـيات تـوده هـاي مشـكوك بـه. درمعاينه كشف مي شود
قوام سفت يا سخت ، غير متحـرك: سرطان در لمس عبارتند از 

  و با چسبندگي به بافت اطراف ، توده منفرد و بدون درد 
  : ترشح ازنوك پستان.2

خودبخودي و بدون فشـارترشحات خوني يا آبكي، ترشحاتي كه 
، ترشحاتي كه از يك پسـتان و از يـك مجـراي.خارج مي شوند

نوك پستان خارج مي شوند، ترشحاتي كه همراه با توده باشـند و
ترشحات پس از يائسگي با احتمال بيشـتري بـدخيمي را مطـرح

  .مي كنند
 : تغييرات پوست پستان  .6

فـرم هالـه شامل فرورفتگي و يا كشيدگي پوست پسـتان، تغييـر  
اطراف نوك پستان، زخم در پوست،  عروق زير جلدي برجسته و

تـورم پوسـت پسـتان وتغييـرات. واضح دريـك قسـمت هسـتند   
مشخص پوست پرتقالي در پستان نشانه وخامت بيماري اسـت و
تورم همراه با قرمزي ، گرمي و درد شديد ممكن است بـه علـت

 .سرطان التهابي پستان باشد
  

گـاهي سـرطان):متاسـتاز (اي ديگر تهاجم به اعض .7
پستان بدون عالمت خاصي در پستان عالئمي در اعضـاي
ديگر نشان مـي دهـد كـه ممكـن اسـت بـه صـورت درد
استخواني دريك محل خـاص، عالئـم تنفسـي بـه دنبـال
درگيري ريه، زردي و ساير عالئـم ناشـي از بزرگـي كبـد،
بزرگي غدد لنفاوي شكم، عالئمي عصـبي ناشـي از وجـود   

غز د ده باشدت

درگيري نوك پستان بيشتر:تغييرات نوك پستان .1
سانتيمتري نوك پستان واقع 5/2در تورمورهايي كه در

سانتي متر دارند مشـاهده 2شده اند و يا اندازه بيش از 
از نظر باليني دو نوع عالمت شامل فرورفتگي. مي شود

نوك پستان و  بيماري پاژه نوك پستان ممكـن اسـت
  .  بروز كند

زرگي غدد لنفـاويب: بزرگي غدد لنفاوي زير بغل  .2
زير بغل ممكن است تنها نشانه يك سرطان مشـخص

  .در پستان باشد
 تغيير اندازه در پستان  .3
بـروز ايـنتورم يك طرفه بازو و اندام فوقـاني   .4

عالمت بـه عنـوان عالئـم اوليـه، نـادر بـوده و نشـانه
 پيشرفته بودن بيماري است 

گاهي سرطان):متاستاز(تهاجم به اعضاي ديگر  .5
بـدون عالمـت خاصـي در پسـتان عالئمـي درپستان 

اعضاي ديگر نشان مي دهد كه ممكن است به صورت
درد استخواني دريك محل خاص، عالئـم تنفسـي بـه
دنبال درگيري ريه، زردي و ساير عالئم ناشي از بزرگي
كبد، بزرگي غدد لنفاوي شكم، عالئمي عصبي ناشي از

  .باشد... وجود توده در مغز و 
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ريسك فاكتورهاي ابتالء به
  پستانسرطان 


