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»سرطان« به وجود سلول های 
غیرعادی گفته می شود که به 
صورت کنترل نشده ای تکثیر 
»سرطان  مورد  در  می یابند. 
تکثیر  پستان  بافت  در  سلول ها  این  پستان« 
می یابند و گاهی از طریق عروق خونی یا لنف ها 
به دیگر قسمت های بدن می رسند. در بیشتر مواقع، 
پیشرفت سرطان پستان، ماه ها و حتی سال ها 
طول می  کشد. سرطان پستان شایع ترین سرطان 
بین خانم هاست و 16درصد مجموع سرطان های 
زنانه را شامل می شود و برخالف تومورهای 
خوش خیم پستان که معموال مشکلی برای فرد 
ایجاد نمی کند، عدم تشخیص و درمان سرطان 

می تواند باعث مرگ شود. 
از هر 9 خانم، یکی در طول زندگی خود به این 
بیماری مبتال می شود و از هر 27 خانم مبتال، 
1 نفر جان خود را از دست می دهد. در بیشتر 
موارد، سرطان پس از 50 سالگی بروز می کند و 
ادامه حیات پس از تشخیص، تا حد زیادی به 
سن و نوع سرطان بستگی دارد. گرچه به دلیل 
پیشرفت های پزشکی و روند تشخیص و درمان، 
آمار فوت ناشی از بیماری نسبت به سال های 1990 
میالدی کاهش یافته، شیوع آن همچنان در جوامع 
مختلف باالست. افزایش امید به زندگی خانم ها، 
رواج زندگی شهرنشینی و شیوه زندگی غربی 
مهم ترین عواملی است که در افزایش مبتالیان 

به این بیماری تاثیر دارد. 

عالئم هشدار ابتال به »سرطان پستان«
 وجود توده ثابت یا متحرک در بافت سینه 

یا زیر بغل 
 ترشحات خودبه خود و یکطرفه از یک مجرا 
با هر رنگی؛ دقت کنید نیازی به فشاردادن نوک 
پستان برای بررسی وجود ترشح نیست. ترشحی 
نیاز به بررسی دارد که به طور خودبه خود لباس 

زیر را آلوده کند. 
 کوچک شدن پستان و فرورفتگی به سمت 

داخل
 تغییر در ظاهر پستان و ضخیم شدن پوست، 
قرمزی غیرمعمول، احساس گرما، تغییر حالت 
پوست اطراف پستان، پوسته پوسته شدن نوک 

پستان
 بزرگ شدن غیرعادی پستان یا ایجاد شکل 

غیرعادی در بافت آن
عوامل متعددی مثل بارداری، عادت ماهانه، کیست 
پستان، عفونت و... بر بافت و ظاهر پستان تاثیر 
می گذارد اما لزوم بررسی و معاینه وضعیت پستان ها 
و مشورت با پزشک متخصص برای تشخیص 
سریع و درمان موثر همواره یکی از اصول سالمت 
و پیشگیری از وخامت اوضاع خواهد بود. این 
نکته به خصوص در مورد خانم هایی با زمینه خطر 
باالتر مانند وراثت، شیوه زندگی ناسالم، چاقی 
و... جدی تر است و باید معاینات دوره ای پیش 

از 40 سالگی انجام شود. 

عوامل تشدید کننده زمینه ابتال به 
»سرطان پستان«

سن: سرطان پستان به ندرت ممکن است در 
خانم های کمتر از 30 سال دیده شود و حدود 
85درصد موارد پس از 50 سالگی یا بیشتر بروز 

می کند. 
زمینه خانوادگی: خانم هایی که مادر، خواهر یا 
دختری دارند که به سرطان پستان یا تخمدان 
مبتال هستند، در معرض خطر بیشتر ابتال به این 
بیماری قرار دارند. 5 تا 10درصد سرطان های 
پستان ناشی از ناهنجاری های سلولی است که 
از طریق وراثت منتقل می شود. امروزه تست های 
تشخیص ژنتیک وجود دارد که وجود سلول های 

سرطانی را در مراحل اولیه نشان می دهد. 

ناباروری یا بارداری دیرهنگام: خانم هایی که 
هرگز فرزندی نداشته یا زایمان پس از 35 سالگی 
داشته اند، در معرض خطر بیشتری قرار دارند. 

مواجهه طوالنی با هورمون های استروژن طبیعی: 
نخستین چرخه عادت ماهانه پیش از 12 سالگی  
یا یائسگی دیرهنگام پس از 55 سالگی از جمله 
عواملی هستند که می توانند در بروز سرطان پستان 

تاثیرگذار باشند. 
درمان های رادیوتراپی: ثابت شده خانم هایی 
که در معرض دوز باالی امواج X با شدت باال 
بوده اند، با احتمال بیشتر ابتال به سرطان پستان 
مواجه هستند، به خصوص اگر این درمان پیش 

از 30 سالگی انجام گیرد.
اضافه وزن و چاقی پس از یائسگی: افزایش 
وزن 20 کیلوگرم یا بیشتر پس از دوران یائسگی 
زمینه خطر ابتال به سرطان پستان را 2برابر می کند. 
همچنین از هر هزار خانم چاق، 45 نفر مبتال به 

سرطان پستان می شوند. 

بی تحرکی: افرادی که کمتر از 4 ساعت در هفته 
ورزش می کنند، در معرض خطر باالتری هستند.  
آمار مربوط به این خانم ها، 27 نفر از هر هزار 

نفر است. 
مصرف الکل: افزایش زمینه خطر سرطان پستان 
با مصرف الکل ارتباط مستقیم دارد و آماری شبیه  

بی تحرکی خواهد داشت. 
مصرف داروهای هورمونی در دوران یائسگی: 
مطالعات نشان می دهد خانم هایی که به مدت بیشتر 
از 5 سال پس از یائسگی داروهای استروژن و 
پروژسترون مصرف می کنند، در معرض خطر 
باالتر هستند اما دوره درمان کوتاه تر تاثیری در 

این زمینه ندارد.  
مصرف قرص های جلوگیری از بارداری: 
براساس برخی تحقیقات، مصرف قرص های 
جلوگیری از بارداری به مدت بیشتر از 4 
افزایش  را  خطر  زمینه  کمی  حد  تا  سال 
از  پس  سال   10 خطر  این  البته  می دهد. 

قطع مصرف قرص دیده نمی شود. 

پیشگیری و درمان »سرطان پستان«
اقدامات اولیه پیشگیرانه: شیوه زندگی سالم 
شامل فعالیت ورزشی منظم، تغذیه درست و 
گنجاندن میوه ها و سبزیجات فراوان در برنامه 
روزانه، استعمال نکردن دخانیات و الکل، همچنین 
حفظ تناسب وزن در کاهش زمینه خطر انواع 
سرطان از جمله سرطان پستان نقش دارد. براساس 
پژوهش ها، حضور کافی در معرض نور خورشید 
و مصرف مکمل های ویتامین D در پیشگیری 
از سرطان های پستان، پروستات و کولون موثر 

خواهد بود. 

هوشیاری نسبت به تغییرات 
جسمانی و تشخیص سریع
گرچه سرطان پستان یکی از 
مهم ترین چالش های سالمت 

بانوان است باید دانست تشخیص سریع و در 
مراحل اولیه بیماری، به درمان موثر کمک می کند. 
درواقع، خانم ها باید کامال هوشیار باشند و با بروز 
نخستین عالئم هشداردهنده مانند تورم، ترشحات 
غیرعادی و...به پزشک متخصص مراجعه کنند. 
همچنین انجام ماموگرافی پس از 50 سالگی و در 
خانم های با زمینه خطر بیشتر پس از 40 سالگی 

حداقل 2سال یکبار توصیه می شود. 
درمان های سرطان پستان 
مانند دیگر انواع سرطان 
در وهله اول شامل 

نمونه برداری است تا وضعیت تومور و پیشرفت 
آن مشخص شود. سپس پزشک متخصص با توجه 
به این وضعیت، درمان های دارویی، شیمی درمانی، 

رادیوتراپی، جراحی و...را تجویز می کند. 

ضرورت خودمراقبتی در زمینه 
پیشگیری از »سرطان پستان«

انجام معاینات ماهانه یا »خودآزمایی« از20سالگی 
در روز هفتم تا دهم از شروع عادت ماهانه است 
زیرا در این زمان، میزان هورمون های ترشح شده از 
تخمدان در حداقل ممکن است و در نتیجه حجم 
پستان ها در کمترین حد خود در چرخه  عادت 
ماهانه است که امکان تشخیص بافت غیرعادی 
را بیشتر می کند. در مورد خانم هایی که به علت 
بارداری، برداشتن رحم یا یائسگی، چرخه عادت 
ماهانه ندارند، یک روز در ماه برای این بررسی 
باید در نظر گرفته شود. هدف از خودآزمایی که 
یک رفتار بهداشتی مشابه مسواک زدن است، 
اطمینان از سالمت پستان ها و تشخیص توده های 

غیرعادی است. 
البته باید به خاطر داشت بیشتر موارد یافته های 
غیرعادی در پستان به علت ضایعات خوش خیم 
است و در موارد معدودی می تواند سرطانی باشد 
اما در صورت شک به وجود توده ها و همچنین 
وجود دیگر عالئم هشداردهنده، بهتر است با 
پزشک مشورت شود تا در صورت ابتال، تشخیص 

به تعویق نیفتد. 

چگونه معاینه را انجام دهیم؟
 معاینه دارای دو بخش مشاهده و لمس است. 
برای مشاهده باید از کمر به باال برهنه شود و در 
محل دارای نور مناسب جلوی آینه، پستان های 
خود را مشاهده کنید. پستان ها باید از لحاظ شکل، 

اندازه و تقارن و... مشابه یکدیگر باشند. 
 در قسمت دوم مشاهده  باید دست ها را باال 
ببرید و کف دست ها را به هم فشار دهید یا 
کف دست ها را روی استخوان لگن بگذارید و 
فشار دهید. با این کار عضله زیر پستان منقبض 
می شود و اگر توکشیدگی پوست یا نوک پستان 
در حالت عادی دیده نشود، با این حرکت به 

صورت کامل مشاهده می شود. 
 لمس پستان را می توان در حالت ایستاده، 
زیر دوش یا حالت خوابیده انجام داد. لمس در 
حالت خوابیده به ویژه در پستان های متوسط و 

بزرگ، بهتر و دقیق تر است. 
 برای معاینه باید 3انگشت میانی را به هم 
چسباند و از نرمه این 3انگشت برای معاینه 
استفاده کرد. پستان را به آرامی بین انگشتان 
و دیواره قفسه سینه فشار دهید. هر پستان 
 باید با دست مقابل معاینه شود. اگر چیزی 
در یک طرف لمس شود باید طرف دیگر را 
نیز با دست دیگر معاینه کرد تا مشخص شود 
آیا این یافته در هر دو طرف وجود دارد یا 
باشد،  نه. اگر ضایعه ای فقط در یک طرف 
غیرعادی و نیازمند بررسی در مرکز تخصصی 

پستان است.
www.PassportSanté.fr:منبع

اکتبر؛ ماه آگاهی بخشی »سرطان پستان«

درباره بدنتان هوشیار باشید
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

کنترل »سرطان پستان« در کشورهای پیشرفته و 
کشورهای در حال رشد

گرچه سرطان پستان خطر جدی سالمت برای تمامی زنان 
دنیاست، تفاوت قابل توجه در نحوه کنترل آن میان کشورهای 
در حال رشد و کشورهای پیشرفته وجود دارد. صرف نظر از 
امید به زندگی که ممکن است در برخی از این کشورها مشابه 
کشورهای پیشرفته باشد، جمعیت جوان بیشتر کشورهای در 
حال رشد باعث می شود درصد قابل توجهی از موارد سرطان 
پستان در زنان جوان مشاهده شود. به عنوان مثال 66درصد 
موارد سرطان پستان در ایران  در زنان زیر 50 سال  و 24درصد 

در زنان زیر 40 سال اتفاق می افتد.
این عامل باعث می شود قدرت غربالگری مبتنی بر ماموگرافی 
به طور قابل توجهی کاهش یابد زیرا در هیچ برنامه بین المللی 
توصیه ای برای غربالگری در زنان زیر 40 سال وجود ندارد.

به علت کمبود بودجه بهداشتی در اغلب این کشورها برنامه ملی 
غربالگری وجود ندارد. وجود نداشتن این برنامه همراه با پایین 
بودن آگاهی زنان نسبت به عالئم سرطان پستان باعث می شود  
بیشتر موارد سرطان پستان قابل لمس باشد و در مراحل پیشرفته 
مراجعه کنند بنابراین مرگ ومیر سرطان پستان در این کشورها 

به طور عام بیشتر از کشورهای پیشرفته است.
 در راستای حقوق بیماران نیاز به اقدام سریع در جهت کاهش 

مرگ ومیر این بیماری در کشورهای جهان سوم احساس می شود. 
سوال این است که آیا الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و 

صرف بودجه های اندک بهداشتی مهم ترین راهکار است؟ 
بررسی شواهد موجود در کشورهای جهان سوم نشان می دهد 
حتی در صورت وجود مراکز غربالگری و پیروی از برنامه ملی 
غربالگری سرطان پستان در اروپا، بیش از دوسوم بیماران از این 
برنامه پرهزینه هیچ سودی نمی برند زیرا فقط یک سوم موارد 

سرطان در زنان باالی 50 سال گزارش می شود.
 از طرفی، پیروی از برنامه غربالگری پذیرفته شده در سوئد، 
آمریکا و کانادا منجر به بهره مندی 75درصد بیماران می شود اما 
هنوز هم 25درصد بیماران زیر سن غربالگری هستند. نکته مهم 
دیگر نیاز به وجود هزینه برای تاسیس مراکز غربالگری متناسب 
با تعداد زنان واجد شرایط و پراکندگی جمعیت کشور از یک 
سو و تقبل هزینه  های انجام غربالگری هر 1تا 2سال است. 
بودجه های اندک بهداشتی بسیاری از کشورهای جهان سوم و 
اولویت های دیگر بهداشتی مانند مرگ ومیر مادر و نوزاد، کنترل 
جمعیت، واکسیناسیون و...مانع اصلی پیروی از این سیاست 
است که ممکن است با توجه به وضعیت اقتصادی امروز در 
شرایط فعلی و حتی در 10سال آینده برای خیلی از این کشور ها 
قابل انجام نباشد. با این حال، ایجاد واحدهای تخصصی در 
زمینه کنترل سرطان پستان اولویت جدی در کشورهای در حال 

توسعه است زیرا: 
برنامه ای  غربالگری    پرهزینه است که در

بهداشتی شرایط فعلی انجام آن در توان  بودجه  اندک 
بسیاری از کشورهای جهان سوم نیست.

 شیوع بسیار پایین  تر سرطان پستان در کشورهای در حال 
رشد و سن جوان تر بیماران باعث می شود قدرت غربالگری 
در تشخیص موارد سرطان کاهش یابد و هزینه غربالگری به 
نسبت تشخیص هر مورد سرطان باالتر از کشورهای پیشرفته 
باشد؛ یعنی به رغم بودجه بسیار پایین تر بهداشتی این کشورها 
به نسبت کشورهای پیشرفته هزینه انجام آن در هر مورد سرطان 

کشف شده گران تر از کشورهای غربی باشد.
 برعکس غربالگری، ایجاد واحدهای تخصصی پستان، 
پروژه بهداشتی مقرون  به صرفه ای است. واحدهای تخصصی 
پستان با تجمیع تیم تخصصی تشخیص و درمان سرطان 
پستان و اجتناب از اقدامات اضافی عالوه برکاهش هزینه 
ارتقا می  دهد.  نیز  تشخیص و درمان، کیفیت خدمات را 
همچنین تربیت نیروهای متخصص زن در این مراکز می تواند 
خالء ناشی از کمبود نیروی متخصص زن را در کشورهای 

مسلمان در حال توسعه برطرف کند.

انجام معاینات ماهانه یا »خودآزمایی« 
از20سالگی در روز هفتم تا دهم از 

شروع عادت ماهانه است زیرا در این 
زمان، میزان هورمون های ترشح شده 
از تخمدان در حداقل ممکن است و 
در نتیجه حجم پستان ها در کمترین 

حد خود در چرخه  عادت ماهانه است 
که امکان تشخیص بافت غیرعادی را 

بیشتر می کند

www.salamat.ir
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