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 مقدمه 

قسمت به نام لوب تشکيل شده كه هر لوب  02تا  51مجاری تشکيل شده است هر پستان از  پستان از لوبها و

قسمتهای كوچکتری به نام لوبول دارد. لوبولها به بولبهای كوچکی كه شير توليد می كنند ختم می شود. لوبها ، 

چنين عروق خونی و عروق لوبولها و بولبها توسط راههای كوچکی به نام مجرا به هم ارتباط دارند. هر پستان هم

لنفاوی دارد. عروق لنفاوی مایع بی رنگی به نام لنف را حمل می كنند. عروق لنفاوی به اعضایی به نام گره های 

لنفاوی هدایت می شوند. گره های لنفاوی ساختار لوبيا شکلی دارند كه درسراسر بدن یافت می شوند. اینها 

بين بردن و مبارزه با عفونت و بيماری كمک می كنند. مجموعه ای از  مواد را در لنف تصفيه می كنند و به از

 گره های لنفاوی نزدیک پستان در زیر بغل ، باالی استخوان گردنی و در سينه وجود دارد. 

اشد كه در سلولهای مجاری شروع شایع ترین نوع سرطان پستان سرطان مجاری )كارسينوم داكتال( می ب

، لوبوالر كارسينوما خوانده می شود و نسبت به انواع وبها و لوبو لها شروع می شوددر لشود. سرطانی كه می

دیگر سرطان پستان اغلب در هر دو پستان یافت ميشود. سرطان پستان التهابی، فرم ناشایعی از سرطان پستان 

 است كه در آن پستان گرم ، قرمز ومتورم می شود. 

 عالئم و نشانه های سرطان پستان 

 هر گونه حالت غيرطبيعی پستان با توجه به شکل و اندازه و ارتباط آن به پوست و عضالت قفسه سينه ●

 هر گونه تغييری در نوک و پوست پستان   ●

گره های لنفی زیر قله بازو زیر بغل )آگزیالری(  و باالی كالویکول )فوق ترقوه( ، بزرگی و كاهش نرمیی گیره هیای      ●

 علت انتشار سلولهای سرطانی پستان باشد.لنفی كه ممکن است به 

 بررسی ارگانهای دیگر ازنظر انتشار سرطان پستان برای ارزیابی وضعيت سالمتی    ●
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موارد توسط بيمار بصورت اتفاقی  %51شایعترین عالمت سرطان پستان می باشد كه در حدود  دردتوده بدون 

مبهم در محل توده باعث توجه بيمار و كشف آن شود. گاهی یک احساس نامطلوب یا درمعاینه كشف می

ميشود.با توجه به این كه توده هم دربيماریهای خوش خيم و هم دربيماریهای بدخيم پستان می تواند دیده 

شود، بهتر است درصورت لمس هر توده ای در پستان جهت بررسی آن به پزشک مراجعه كنيد. دربعضی موارد 

ی متعدد بروز می كند. خصوصيات توده های مشکوک به سرطان در لمس سرطان پستان به صورت توده ها

عبارتند از : قوام سفت یا سخت ، غير متحرک و با چسبندگی به بافت اطراف . همان گونه كه ذكر شد اغلب 

 این توده ها منفرد و بدون درد هستند.

می شود با وجود این كه وجود ترشح از نوک پستان معموال به دنبال بيماری های خوش خيم پستان ایجاد 

ترشحات نوک پستان در اغلب موارد همراه با سرطان پستان نيست ، ولی به علت احتمال وجود سرطان در 

همراهی با این عالمت بررسی دقيق آن ضروری است. وجود ترشح از هر دو پستان و ازمجاری متعدد به طور 

یا تغييرات فيبروكيستيک منتشراست.در این موارد بررسی معمول ناشی ازیک اختالل هورمونی ، مصرف دارو و 

هورمونی بيمار ، گرفتن شرح حال ، مصرف داروها و استفاده از روش های تشخيصی مختلف با توجه به شرح 

معاینه كمک كننده خواهدبود.این مساله باید مورد توجه باشد كه درخانم های چندزا ، وجود ترشح  حال و

وجود داشته باشد.ترشحی خونی  مدت چند سال بدون وجود بيماری خاصی در پستانمختصر شيری رنگ به 

یک پستان و از یک مجرا خارج شود احتمال بيشتری برای همراهی با سرطان  ازبه خودی بوده و  خودكه 

درصد از بيماران ترشح  1-02پستان دارد و شک به سرطان را افزایش می دهد. طبق مطالعات انجام شده در 

بقيه موارد می تواند نشانی از وجود یک یا  ونی یکطرفه پستان می تواند به دنبال سرطان پستان باشد و درخ

چند ضایعه كوچک خوش خيم در مجاری پستان )پاپيلوما( و یا تغييرات فيبروكيستيک و یا اتساع مجاری 



 

 و زودرس تشخیص برنامه در سالمت مراقب/بهورز/ بهورزی مربی آموزشی محتوای

پستان سرطان غربالگری  

 

4 
 

قهوه ای ، آبی ، خاكستری ،  پستان باشد. ترشحات پستان می تواند به رنگهای مختلف مشاهده شود) سفيد ،

باشد. آزمایش موال خون واضح و یا خونابه ای میترشح ناشی از سرطان پستان مع قرمز ، سبز ویا بدون رنگ(.

بررسی سلولی ازترشحات پستان كه معموال انجام می شود برای اثبات وجود سرطان قابل اعتماد نيست.سن 

ترشحات پستان شک به وجود سرطان را باال می برد. محل مجرایی كه از آن باال و وجود هر گونه توده همراه با 

ترشحات مشکوک خارج ميشود معموال با جایگاه ضایعه اوليه مرتبط است و اغلب فشار برهمان ربع پستان 

 باعث خروج ترشح می شود.

  : ترشحاتی که شک به وجود سرطان را بر می انگیزند 

 ترشحات خونی یا آبکی  -1

 ی که خودبخودی و بدون فشار خارج می شوند.ترشحات -2

 ترشحاتی که از یک پستان و از یک مجرای نوک پستان خارج می شوند. -3

 ترشحاتی که همراه با توده باشند -4

 ترشحات پس از یائسگی  -5

 تغییرات پوست پستان  -6

ناشی از سرطان ایجاد می شود. تومور سرطانی ،  به دنبال فرورفتگی و یا کشیدگی پوست پستاناین تغييرات 

همچنان كه بافتهای اطراف خودش را درگير می كند باعث كوتاه شدن رباطهای نگهدارنده پستان )ليگامان های كویر( 

می شود واین تغيير ، به نوبه خود فرورفتگی هایی درپوست ایجاد می كند.فرورفتگی پوست پستان ممکن است به طور 

مشخص وجود داشته باشد و یا در حالتهای خاصی از معاینه پستان دیده شود. كشيدگی پوست یک یافته قطعی ثابت و 

دال بر سرطان نيست و گاهی به دنبال بيماریهای خوش خيم نيز یافت ميشود.در بعضی موارد ، چسبندگی بافت 
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له اطراف نوک پستان نيز می تواند دليل سرطان به قسمت زیر پوست ، باعث تغيير فرم پستان می شود. تغيير فرم ها

بروجود بافت سرطانی در زیر آن قسمت باشد.تهاجم بافت سرطانی به پوست ممکن است باعث ایجاد زخم در پوست 

شود.وجود عروق زیر جلدی برجسته و واضح دریک قسمت نيز می تواند شک به وجود سرطان را مطرح كند.درموارد 

شدن پستان به سمت باال ایجاد ميشود. وجود ضایعات پوستی متعدد ناشی از تهاجم پيشرفته، كشيدگی و متراكم 

وتغییرات مشخص پوست پرتقالی در پستان تورم پوست پستان  سرطان نيز نشانه مرحله پيشرفته بيماری است.

ابی پستان است و تورم همراه با قرمزی ، گرمی و درد شدید ممکن است به علت سرطان الته نشانه وخامت بیماری

باشد.این نوع سرطان می تواند عالئم عفونت و آبسه پستان را تقليد كند و باعث اشتباه بيمار و پزشک شود وبيمار مدتها 

تحت درمانهای ضد ميکروبی قرارگيرد. گاهی اوقات همراه با این حالت التهابی توده ای نيز لمس ميشود ولی به طور 

ر این حالت توده واضحی لمس نمی شود. با وجود درد و قرمزی و گرمی در معمول پستان متورم و سخت ميشود. د

پستان مبتال ، بيمار عالئم عمومی عفونت ، مثل تب و لرز را ندارد. تهاجم به غدد لنفاوی زیر بغل درمراحل اوليه بيماری 

 اتفاق می افتد. 

  تغییرات نوک پستان 

 سانتيمتری نوک پستان واقع شده اند و یا اندازه بيش از  1/0 درگيری نوک پستان بيشتر در تورمورهایی كه در

 سانتی متر دارند مشاهده می شود. از نظر بالينی دو نوع عالمت ممکن است بروز كند : 0

 1-  فرورفتگی نوک پستان 

 2-  بیماری پاژه نوک پستان 

وغ و بدون نشانه خاصی دربعضی افراد فرورفتگی نوک پستان ممکن است متعاقب شيردهی یا پس از دوران بل

ایجاد شود كه قابل برگشت است ولی در سرطان ، این فرورفتگی حالت ثابت دارد و با معاینه دقيق پستان 

ممکن است وجود توده ای درزیر نوک پستان مشخص شود. بيماری پاژه نوک پستان نوعی ازسرطان پستان 
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زمایی مرطوب یا خشک همراه با ضخامت و است كه در آن تغييرات پوستی نوک پستان بصورت ضایعات اگ

قرمزی و خراش هایی در نوک پستان دیده می شود. عالئم شامل خارش ، سوزش ، قرمزی ، سفتی و پوسته 

پوسته شدن نوک پستان می باشد.به تدریج و درصورت عدم درمان ، بيماری به هاله اطراف نوک پستان و 

تشخيص اشتباه اگزما و بيماریهای پوستی مدتها تحت درمان با  پوست گسترش می یابد. گاهی این بيماران با

 پماد های موضعی قرار ميگيرند و همين مساله درمان بيمار را به تاخير می اندازد.

  بزرگی غدد لنفاوی زیر بغل 

  درصد لنف پستان از طریق سيستم لنفاوی زیربغل تخليه ميشود، بنابراین شایعترین محل تهاجم  52حدود

های پستان به غدد لنفاوی زیر بغل می باشد. گاهی بزرگی غدد لنفاوی  همراه با لمس توده ای واضح در سرطان

پستان است و گاهی توده مشخصی لمس نمی شود.البته تهاجم به غدد لنفاوی زیر بغل در سرطان سایر اعضای 

اد شود. ولی سرطان پستان شایعترین بدن مثل ریه ها ، تخمدان ها ، كبد ، كليه و معده و ... نيز می تواند ایج

علت برای تهاجم به این غدد است. در این موارد انجام ماموگرافی برای تشخيص كمک كننده است ولی یک 

ماموگرافی طبيعی، رد كننده وجود سرطان در پستان نمی باشد و باید بيمار تحت انجام روش های تشخيصی 

دد لنفاوی زیر بغل ممکن است تنها نشانه یک سرطان مشخص در تکميلی و درمان مناسب قرارگيرد. بزرگی غ

 پستان باشد.

  تغییر اندازه در پستان 

  گاهی اوقات به علت بزرگی بيش ازحد تومور در یک پستان ، پستانها از حالت متقارن خارج شده و به طور

واضحی پستان یک طرف بزرگتر از طرف مقابل ميشود.البته اندازه دو پستان درافراد سالم نيز كامال مشابه 

د مورد توجه قرارگيرد و با انجام نيست ولی بزرگی یک پستان نسبت به طرف دیگر كه به تازگی ایجاد شده بای

معاینه از عدم وجود توده وسالمت پستان اطمينان حاصل شود. گاهی توده های خوش خيم و كيست های 
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بزرگ نيز باعث این عدم تقارن می شود كه با معاینه و استفاده از روش های تشخيصی ، می توان آنها را 

 تشخيص داد.

 ی تورم یک طرفه بازو و اندام فوقان 

  به علت تهاجم سلولهای سرطانی به عروق لنفاوی زیر بغل وانسداد مسير لنف ، تخليه مایع لنف اندام فوقانی

دریک طرف مختل شده و باعث تورم آن اندام می شود .بيمار با احساس تورم و سنگينی یک طرفه اندام 

يق از بيماری ميتوان وجود یک توده مراجعه می نمایدكه می تواند دردناک و یا بدون درد باشد.با معاینه دق

سرطانی را مسجل كرد. بروز این عالمت به عنوان عالئم اوليه ، نادر بوده و نشانه پيشرفته بودن بيماری است . 

 گاهی ممکن است برخی ازاین بيماران به اشتباه با تشخيص روماتيسم و ... تحت درمانهای نامناسب قرار گيرند. 

  متاستاز(تهاجم به اعضای دیگر( 

  گاهی سرطان پستان بدون عالمت خاصی در پستان عالئمی در اعضای دیگر نشان می دهد كه ممکن است به

صورت درداستخوانی دریک محل خاص ، عالئم تنفسی به دنبال درگيری ریه ، زردی و سایر عالئم ناشی از 

ر مغز و ... باشد. در این موارد معاینه بزرگی كبد ، بزرگی غدد لنفاوی شکم ، عالئم عصبی ناشی ازوجود توده د

دقيق بيمار و بررسی های تشخيصی می تواند وجود بيماری را در پستان مشخص نماید.گاهی نيز كانون اصلی 

بيماری مشخص نمی شود و تنها با ارزیابی مشخص اندام عالمت دار، تهاجم سرطان به آن قسمت تایيد ميشود. 

 را ایجاب ميکند.این موارد نيز درمان خاص خود 

درصد  08كشف شده كه  0223د در سال یون مورد جديليم 83/5ن زنان بوده وين سرطان دربیعتریسرطان پستان شا

باشد  یدرصداز تمام سرطان در هردوجنس(م 9/52ت )ين سرطان مهم در كل جمعيزنان و دوم یكل سرطان ها

ن تومور یدهد. ایل ميپستان در هردو جنس را تشک یک درصد تمام تومورهای.سرطان پستان در مردان كمتر از 

ت يکه نسبت جمعيدر حال، هزار مورد( 290دارد) یبا بروز مشابهیافته تقریدرحال توسعه و توسعه  یدركشورها
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-59كمتر و  یليزان مرگ نسبت به بروز خيباشد. دامنه م یک به چهار میافته یافته به كمتر توسعه یتوسعه  یكشورها

 افته است.یتوسعه  یان در كشورهایشتر مبتاليب ین علت آن بقایت است كه مهمتريهزار جمع کصدیدر  2

شرق  یر كشورهاین وسايچ، ر صحرایز یقایفرآ یکصد هزار در اكثر كشورهایدر  02زان بروز سرطان پستان ين میكمتر

، ن(يل وآرژانتی)برز یو جنوب یشمال یکایمرآکصدهزار در یمورد در  32-92زان بروز ين میا به استثناء ژاپن و باالتريآس

درحال توسعه رشد  یر در اكثر كشورهاين سرطان در طول دهه اخیشود. بروز ا یده میا ديشمال و غرب اروپا و استرال

 ییکایوامر ییاروپا یدر اكثر كشورها 5922-5992 یاز سرطان پستان در ط یزان مرگ ناشيداشته است. م یعیسر

ده است يرس یشمال یدرصد در اروپا01-82افته و در حال حاضر به یموارد مرگ كاهش  92بعداز دهه  یول، ثابت بود

ن كل سرطانها در كل ين سرطان دربیعتریص و درمان بوده است. سرطان پستان شايند تشخیل بهبود فرايكه عمدتا بدل

شود كه در پنج سال گذشته  ین زده ميان است و تخمین علت آن باال بودن بقا در مبتالیباشد و مهمتر یت ميجمع

گذشته  ی. سرطان پستان از سالهاص داده شده در جهان در حال حاضر زنده هستنديون مورد تشخيليم 4/4ش از يب

 یک معضل بهداشتیزبعنوان يدر حال توسعه ن یافته بوده و در حال حاضر در كشورهایمناطق توسعه  یمشکل بهداشت

که يشود. در حال یكشورها افزوده من یدرصد به موارد بروز در ا 1که ساالنه یبطور، افته استیت نمود یفور یمهم و دارا

 ییايآس یزان در كشورهاين میا، ت استيکصد هزار جمعیدر  05ن و یيا هنوز پايدر جنوب آس یماريزان بروز بيم

برابر شده است.  8ا ی 0سال گذشته  42 یسنگاپور وكره در ط، از جمله ژاپن، شرفتهيبا پینظام ثبت سرطان تقر یدارا

ش سرطان پستان در یب تند افزايمتمركز است. ش یدرهندوستان هم در مناطق شهر یماريش موارد بیروند افزا

 یرا غرب یافته و صنعتیا ز زنان جوامع توسعه  یوه زندگيل گسترش كسب عادات وشيدرحال توسعه بدل یكشورها

 .انددهيز نامين (Westernization)شدن 

  پستانپیشگیری و کنترل سرطان 
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كنترل سرطان در سطوح سه گانه پيشگيری اصولی ترین و مهمترین جزء نظام مراقبت بهداشتی اوليه این اختالالت 

 باشد. می

 راهکارهای کنترل سرطان پستان در سطح اول -1

شود. عليرغم گستردگی سطح اول نظام ارائه خدمات اولين نقطه تماس نظام سالمت با مخاطبان برنامه محسوب می

نده های شناخته شده سرطان پستان، امکان مداخله در اكثر فرایندهای فيزیولوژیک انسان از جمله سن تعيين كن

منارک و وضعيت ژنتيکی در حال حاضر كم و یا بسيار پرهزینه و در مورد سایر عوامل مثل سن ازدواج و تولد اولين 

كالری، افزایش فعاليت بدنی، كاهش و حفظ باشد. بنظر ميرسد اصالح شيوه زندگی با كاهش مصرف فرزند محدود می

، بهبود الگوی تغذیه ای وكاهش مصرف الکل و افزایش مصرف سبزیجات و مکمل 01كمتر از  BMIبا  اًوزن بدن ترجيح

ها نظير ویتامين ها بتوانند از بروز سهم باالیی از سرطان پستان جلوگيری كنند. برخی اقدامات نيز مثل مصرف 

اثرات محافظتی دارند. عالوه بر موارد فوق  NSAIDایط خاص و آسپيرین و سایر داروهای گروه تاموكسيفن تحت شر

نگرش ها در  بسياری از اقدامات نظير شناسایی و برطرف كردن موانع فرهنگی و اجتماعی و برنامه ریزی اصالح باورها و 

.. نيز با آموزش بهداشت از طریق ارتباطات خصوص سرطان پستان، شناسایی عوامل خطر و اتخاذ رفتارهای بهداشتی و .

  باشند.بهداشتی برنامه ریزی شده قابل حصول می

 راهکارهای کنترل سرطان پستان در سطح دوم -2

در این سطح، پيشگيری ها مشتمل بر كليه اقدامات كنترلی نظير مراقبت های ویژه بخصوص برای افراد در معرض خطر 

باال، معاینات و پيگيری های منظم ادواری و غربالگری ها برای تشخيص زودرس می باشد. در همين سطح بایستی 

 د. ارزیابی خطر انجام گرفته وزنان در گروه پر خطر شناسایی شون

 تشخيص زودهنگام و غربالگری 
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غربالگری سرطان پستان با معاینه بالينی و ماموگرافی ضمن تشخيص بيماری در مراحل ابتدایی، به حفظ كيفيت  

ورد. این امر آزندگی زنان كمک كرده و هزینه های درمانی را كاهش داده و اميد زندگی را با كاهش ناتوانی به ارمغان مي

ی توسعه ای منجرشده و بطور غير مستقيم ترویج رفتارهای سالم و پيشگيری كننده از ابتال به به ارتقای شاخص ها

دهد. غربالگری عليرغم تحميل هزینه های ظاهری برمنابع عمومی و سازمانهای سرطانها از جمله پستان را گسترش می

دراز مدت هزینه اثر بخش بوده )هزینه حمایتی و افزایش جزئی نسبت هزینه های بهداشتی در سبد هزینه خانوار، در 

های سازمانهای بيمه گر نيز در دراز مدت كاهش خواهد یافت( و جزء وظایف حاكميتی نظام سالمت و دولت در راستای 

می باشد. با توجه         هدف تامين، حفظ و ارتقای سالمت آحاد جامعه و كاهش نابرابری در پيامد بقای بيماران مبتال

( با كشورهایی كه برنامه را در GDPدرصد از  3/5دالر یا  585قایسه بودن هزینه سالمت ساليانه كشورمان )به قابل م

و نيز در نظر گرفتن نيروی انسانی متخصص آماده همکاری با برنامه در اقصی  نظام سالمت ملی خود ادغام كرده اند

كشور ضمن تحقق اهداف مذكور به ارتقای جایگاه  رسد ادغام تدریجی برنامه در نظام سالمتنقاط كشور، بنظر می

 كشورمان در نظام سالمت بين المللی نيز منجر می شود. 

 روشهای تشخیصی 

 معاینه توسط پزشک  .1

لبته احتمال دارد كه این توده معاینه توسط پزشک جراح است. ا غده ای در پستان، اولين در صورت لمس

 خيم باشد یا سرطانی. خوش

 

 تصویر برداریروشهای  .0

در مورد توده احتمالی موجود در  ند كه پزشک به وسيله آن می تواندروشهای تصویر برداری متعددی وجود دار 

 . را نام برد MRI همچنينماموگرافی و سونوگرافی از جمله این روشها می توان قضاوت كند. پستان 
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 ماموگرافی 

داخل پستان استفاده می شود. این روش یک روش  ساختار س برای عکس برداری ازدر ماموگرافی، از اشعه ایک

تابيده می شود.  پستان هاو اشعه ایکس به  ایستادهدر مقابل دستگاه  فرد در مقابل دستگاهسریع و ساده است. 

 داخل پستان بر روی فيلم حساس دستگاه خواهد افتاد. سپس عکس ساختارهای 

 سونوگرافی 

  از امواج صوتی برای بررسی توده های پستانی استفاده می شود. به جای اشعه ایکس،  سونوگرافیدر

سونوگرافی معموال در مواردی انجام می شود كه پزشک به هر دليل، بررسی های بيشتری را صالح بداند، 

پستان  بيشترین كاربرد سونوگرافی برای افتراق توده های توپر از توده های حاوی مایع و كيستهای البته

 است. 

، فرد در وضعيت خوابيده قرار می گيرد و رادیولوژیست پس از آغشته كردن سطح پوست با ژل لغزنده در این روش

كننده، وسيله خاصی به نام پروب را روی پستان حركت می دهد و تصویر بازسازی شده توسط كامپيوتر، بر روی 

 كار باعث ایجاد درد و ناراحتی در بيمار نمی شود. صفحه نمایشگر قابل مشاهده است. معموال انجام این 

 MRI 

MRI  یک روش تصویربرداری بدون درد است كه برای تشخيص ماهيت توده های پستانی به كار می رود. این

روش با استفاده از امواج رادیویی و مغناطيسی كه مستقيماً وارد بدن بيمار می شوند و تصاویر دقيقی از اندام های 

 داخلی ایجاد می كنند، انجام می شود. 

 به سرطان پستان ابتال در افزایش خطر عوامل 

 فاكتورهای خطر برای سرطان پستان عبارت است از : 

 سن باال  ●

 بلوغ در سن پایين  ●
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 اولين زایمان در سن باال و یا عدم حاملگی و زایمان  ●

 شرح حال سرطان پستان یا بيماری پستان خوش خيم )غير سرطانی( ●

 داشتن مادر یا خواهری با سرطان پستان  ●

 اشعه یا پرتودرمانی درناحيه پستان  ●

 وجود نسج متراكم پستان در ماموگرافی  ●

 مصرف هورمونهایی مثل استروژن و پروژسترون  ●

 مصرف نوشيدنيهای الکلی  ●

 سفيدپوست بودن  ●

ی سرطان پستان بعضی اوقات توسط ژنهای جهش یافته به ارث رسيده ایجاد می شود. این ژنها حامل اطالعات وراثت

درصد از كل سرطانهای پستان را  52تا  1هستند كه از والدین فرد دریافت شده است. سرطان پستان ارثی تقریبا 

تشکيل می دهد. بعضی ژنهای تغيير یافته در سرطان پستان در نژادهای خاصی شایع تر می باشند. زنانی كه ژنهای 

ان پستان در یکی از پستانها را دارند، در معرض خطر تغيير یافته مسبب سرطان پستان را دارند و نيز سابقه سرط

افزایش یافته ابتال به سرطان پستان در پستان دیگر می باشند. همچنين در این زنان خطر ابتال به سرطان تخمدان 

هم افزایش یافته است و همچنين ممکن است خطر ظهور سایر سرطانها نيز افزایش یافته باشد. مردانی كه ژن 

 فته مسبب سرطان پستان را دارند نيز خطر افزایش یافته ابتال به این بيماری را دارند.تغيير یا

 روشهای درمانی سرطان پستان 

 باشد.: رایجترین روش درمان می(عمل جراحی5

 عبارتند از:انواع عمل های جراحی 
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 . شودمی برداشته دارد وجود آن در سرطان كه پستان بافت تمام  جراحی عمل این در  ماستکتومی ساده:  -

 ، دارد وجود آن در سرطان كه پستانی بافت تمامماستکتومی رادیکال تعدیل شده: در این عمل جراحی   -

 سينه قفسه جدار  عضالت  زا بخشی گاهی و سينه قفسه جدار عضالت  پوشش ، بغل زیر لنفاوی غدد از برخی

  .شود می برداشته

 قبل درمانی شيمی. گيرد قرار درمانی شيمی تحت جراحی عمل از قبل كه گردد پيشنهاد بيمار به است ممکن 

 می نماید . كمتر را جراحی حين شده خارج بافت حجم و داده كاهش را تومور سایز تواند می جراحی از

 جهت پروتون یا الکترون اشعه مثل پرتوها دیگری انواع یا وپرانرژی  x ی اشعه از این روش  در: ( رادیو تراپی0

 .شود می استفاده سرطان، رشد از جلوگيری یا و سرطانی های سلول كشتن

 سرطان و كردن متوقف ، گسترشاز داروهای سيتوتوكسيک برای جلوگيری از  این روشدر  :( شيمی درمانی8

  .شود می استفاده سرطانی سلولهای از بين بردن یا

 رژیم غذایی در سرطان پستان

ارتباط مثبت شدیدی بين سرطان پستان و ميزان چربی رژیم غذایی وجود دارد. در بررسی روی حيوانات آزمایشگاهی 

نيز دیده شده است كه در حيواناتی كه در معرض سرطانزاها قرار می گيرند، اگر حجم كم چربی دریافت كنند، 

كه رژیم غذایی حاوی مقادیر بسيار كم چربی می تومورهای كمتری ایجاد می شود.در مطالعه های متعددی ثابت شده 

تواند خطر سرطان پستان را كاهش دهد.رژیم غذایی در آغازبلوغ مؤثراست،  به طور مثال مصرف زیاد مواد انرژی زا 

وچاقی باعث بلوغ زودرس ميشود.همچنين مصرف زیاد فيبر، غالت وحبوبات وگوشت كم باعث  به تاخيرافتادن سن بلوغ 

ادوتروپين و استرادیول پالسمای خون می شود . در مطالعه های كنترل شده به اثبات رسيده است كه عوامل ،كاهش گن
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مذكور در كاهش خطر سرطان بعد از یائسگی نيزمؤثرند. عوامل دیگری نيز در بروز سرطان پستان مؤثرند. در مطالعه 

 طان پستان بيشتر دیده می شود.كنند سرهای  اپيدميولوژیک دیده شده در جوامعی كه گوشت زیاد مصرف می 

سویاو سایرمواد غذایی گياهی ، موادی شبيه استروژن دارند .دو گروه اصلی  این استروژنهای گياهی عبارتند از 

Lignans   و ایزوفالون ها .  ایزوفالون ها درانسان به صورت بيولوژیک فعال می باشند وقبل از یائسگی به صورت

می كنند ، بدین معنی كه باعث وقفه گنادوتروپين ها و طوالنی شدن دوره قاعدگی به خصوص استروژن ضعيف عمل 

پایين  سرطان پستان در خاور دور توجيه می شود. چون دراین  "مرحله فوليکولی می شوند . به این ترتيب ميزان نسبتا

نيز آثار  Lignansامع غربی است .جوامع غذاهای حاوی سویا بيشتر مصرف می شود و سيکل ماهانه طوالنی تراز جو

مشابه ایزوفالون برسيکل ماهانه دارد و درغذاهای گياهی متعددی مثل غالت  و حبوبات با پوست  و سبزیجات وجود 

دارد. دانه برزک یا بذركتان غنی ترین منبع آن است . اثر حفاظتی استروژن ها بر سرطان پستان  در دست مطالعه های  

ور خالصه عوامل مؤثر دربروز سرطان پستان عبارتند از  بلوغ زود رس ، اولين حاملگی درسن باال ، وسيعی است . به ط

یائسگی دیررس ، استروژن باال و چاقی درسنين یائسگی ، مصرف گوشت و چربی و الکل  زیاد، مصرف كم سبزیجات و 

 .غذاهای گياهی
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