
گفت وگو با دکتر شیرین نیرومنش متخصص زنان و زایمان در مورد ماموگرافی و آمادگی های قبل از آن    

ماموگرافی برای شناسایی تمامی سرطان    های پستان کاربرد دارد
ماموگرافی نقش اساسی در 
تشخیص زودهنگام سرطان 
می  تواند  و  دارد  پستان 
تغییرات سرطانی پستان را 
سال ها قبل از اینکه پزشکان عالئم آن را بیابند، 

تشخیص دهد.
متخصصان انجمن رادیولوژی آمریکا و شبکه 
جامع ملی سرطان توصیه می کنند از 40 سالگی 
ماموگرافی هر ساله برای خانم ها تجویز شود. 
نتایج تحقیقات نشان داده ماموگرافی ساالنه منجر 
به شناسایی زودهنگام سرطان پستان می شود و 
شانس درمان را باالتر می برد. این موسسات 
همچنین پیشنهاد می کنند خانم هایی که مبتال به 
سرطان پستان بوده اند یا به دلیل سوابق خانوادگی 
و فامیلی احتمال ابتال به سرطان پستان در آنها 
باالست، قبل از 40 سالگی مشاوره    های پزشکی 
تخصصی در مورد غربالگری سرطان پستان 
دریافت کنند. در مورد ماموگرافی و آمادگی های 
قبل از آن  با  دکتر شیرین نیرومنش، متخصص 

زنان و زایمان گفت وگو کرده ایم.

: خانم دکتر! ماموگرافی چیست؟
با دوز  ماموگرام عکسبرداری  یا  ماموگرافی 
درواقع،  است.  پستان  از  ایکس  اشعه  پایین 
نوعی آزمایش پزشکی غیرتهاجمی است که 
در آن قسمتی از بدن در معرض دوز اندکی 
از پرتو   های یونیزه کننده برای تولید تصاویری 
از داخل اندام قرار می گیرد. پرتو   های به کار 
گرفته شده در ماموگرافی جزو قدیمی ترین 
و متداول ترین شکل تصویربرداری پزشکی 
است. از این ابزار غربالگری برای تشخیص 
زودهنگام سرطان و سایر بیماری   های پستان 

استفاده می شود. 

: دستگاه ماموگرافی چه شکلی است 
و چطور کار می کند؟

ابزار ماموگرافی یک جعبه مستطیلی است که 
در آن تیوب اشعه ایکس قرار گرفته است. 
این دستگاه به طور انحصاری اشعه ایکس به 
پستان می تاباند. قسمتی در آن تعبیه شده که 
پستان را نگه می  دارد و آن را تحت فشار قرار 
می  دهد و زوایای مختلفی برای تصویربرداری 

از بافت پستان فراهم می  آورد.
قسمت    های مختلف بدن، اشعه ایکس را به 
استخوان  می کنند.  جذب  مختلفی  درجات 
متراکم بخش اعظم اشعه را جذب می کند، 
در حالی که بافت نرم مانند ماهیچه ها   ، چربی ها و 
اندام ها اجازه می دهد تعداد بیشتری از پرتو   های 
ایکس از آنها عبور کند، درنتیجه   ، استخوان ها 
روی تصویر اشعه ایکس سفید می شوند   ، بافت 
نظر می رسد.  به  نرم خاکستری و هوا سیاه 
ماموگرافی به طور سرپایی انجام می شود. در 
طول ماموگرافی تکنولوژیست پستان    های بیمار 
را در دستگاه ماموگرافی قرار می دهد. پستان ها 
روی سکویی مخصوص قرار می گیرند و با 
یک پدال پالستیکی شفاف فشرده می شوند. 
تکنیسین به آرامی این فشار را بیشتر می  کند. 
شدن  نازک  پستان  بافت  فشرده سازی  دلیل 
واضح تر،  تصویربرداری  برای  پستان  بافت 
گسترده شدن بافت پستان به منظور مشاهده 
الیه    های  بین  مخفی  کوچک  ناهنجاری    های 
بافت، استفاده از دوز پایین تر اشعه ایکس در 
حجم نازک تری از بافت، حرکت نکردن بافت 

پستان برای جلوگیری از تار شدن تصویر و 
کاهش پراکندگی اشعه ایکس به منظور افزایش 

وضوح تصویر است. 
در فیلم معمولی و ماموگرافی دیجیتال   ، اشعه 
ایکس تصویری از دو سمت و تصویر دیگری از 
باالی پستان فشرده ضبط می کند. در توموسنتز 
پستان   ، اشعه ایکس با قوس روی پستان حرکت 
و چند عکس از زوایای مختلف ارسال می کند.
است  ممکن  تصویربرداری  طول  در 
تکنولوژیست از بیمار بخواهد جایگاه خود 
را تغییر دهد. رایج ترین تصاویر ماموگرافی از 
زاویه باال به پایین و جانبی است. تمام مراحل 

برای پستان دوم نیز تکرار می شود. 
گاهی بررسی    های تکمیلی یا تکرار بررسی 
الزم است. پزشک در مورد دلیل این موضوع 
به شما توضیح می دهد. برخی اوقات دلیل 
آن بررسی دوباره بافت پستان برای تشخیص 
احتمالی در طول زمان معین  تغییر  نوع  هر 
است. بررسی تکمیلی معموال بهترین روش 
برای تشخیص موثر بودن یک روش درمانی 
یا تشخیص وضعیت ثابت یا متغیر و رو به 

گسترش بیماری است. 

از  متفاوت  دیجیتال  ماموگرافی   :
ماموگرافی معمولی است؟

ماموگرافی دیجیتال همه جانبه نوعی سیستم 
ماموگرافی است که در آن تصاویر اشعه ایکس 
کامپیوتری ذخیره  دیجیتال  فایل  به صورت 
می شود. این سیستم شبیه سیستم    های موجود 
در دوربین    های دیجیتال است و به کمک آن 
می توان تصاویر بهتری را با دوز تابش کمتری 
داشت. در این روش تصاویر گرفته شده از 
پستان برای بررسی توسط رادیولوژیست و 
ذخیره طوالنی مدت به رایانه منتقل می شود 
اما تجربه بیمار در طول ماموگرافی دیجیتال 

شبیه ماموگرافی معمولی است.
در ماموگرافی دیجیتال از سیستم    های تشخیصی 
که  سیستم هایی  می شود.  استفاده  رایانه ای 
تصاویر ماموگرافی دیجیتالی را برای مناطق 
غیرطبیعی متراکم، توده ها یا کلسیفیکاسیون ها 
جستجو می کنند تا در صورت وجود سرطان آن 
را تشخیص دهند. این سیستم، مناطق مشکوک 
را روی تصاویر برجسته می  کند تا رادیولوژیست 

مناطق را با دقت بیشتری بررسی کند.

: ماموگرافی سه بعدی چه تفاوتی 
دارد؟ 

ماموگرافی سه بعدی یا توموسنتزیس دیجیتال 
پستان نوعی ماموگرافی پیشرفته است که در 

آن چند تصویر از پستان از زوایای مختلف 
گرفته شده و در نهایت تصاویر سه بعدی ایجاد 
می  شود. به این ترتیب تصویر سه بعدی پستان 
شبیه تصاویر توموگرافی کامپیوتری یا همان 
سی تی اسکن از ترکیب برش    های نازک و ادغام 
آنها با هم ایجاد می  شود. اگرچه دوز تابشی 
پستان  توموسنتزی  سیستم    های  برخی  برای 
کمی باالتر از دوز استفاده شده در ماموگرافی 
استاندارد است،  سازمان غذا و داروی آمریکا 
آن را برای تابش ماموگرافی ایمن در نظر گرفته 
است. غربالگری با توموسنتزیس پستان منجر 
به بهبود نرخ تشخیص سرطان پستان و کاهش 
سنجش و بررسی    های دوباره به دلیل یافته    های 
غیرطبیعی می شود. از ماموگرافی سه بعدی برای 
تشخیص سریع  تر تومور   های سرطانی کوچک 
پستان که ممکن است در ماموگرام معمولی 
دیده نشوند، کاهش تجویز نمونه برداری    های 
یا تست    های اضافی، تشخیص  غیرضروری 

چندگانه  تومور   های 
داشتن  پستان، 

واضح تر  تصاویر 
ناهنجاری    های  از 

بافت    های متراکم پستان و 
افزایش دقت در تعیین اندازه، 

شکل و موقعیت ناهنجاری    های 
پستان هم استفاده می شود.

: در چه مواردی از ماموگرافی به 
عنوان روش غربالگری استفاده می شود؟

برای  غربالگری  ابزار  عنوان  به  ماموگرام ها 
در  پستان  سرطان  زودهنگام  تشخیص 
خانم هایی استفاده می  شوند که بدون عالمت 
تشخیص  برای  می  توانند  همچنین  هستند. 
بیماری    های پستان در خانم های مبتال به عالئمی 
از قبیل توده، درد، پوسته ریزی یا ناهنجاری    های 

نوک پستان مورد استفاده قرار گیرند.

: ماموگرافی تشخیصی چطور؟
ارزیابی  منظور  به  تشخیصی  ماموگرافی 
یافته    های بالینی غیرطبیعی بیمار )توده    های 
نوک  ناهنجاری    های  یا  پستان  در  متراکم 
دیده  پزشک  یا  بیمار  توسط  که  پستان( 
ماموگرافی  می  پذیرد.  انجام  شده اند، 
پس  است  ممکن  حال  عین  در  تشخیصی 
از انجام ماموگرافی غربالگری غیرعادی به 

منظور ارزیابی موارد نگران کننده در آزمون 
انجام شود. غربالگری 

آمادگی  ماموگرافی  انجام  برای   :
قبلی الزم است؟

ابتدا به متخصص زنان مراجعه کرده و در مورد 
هر یافته یا عالمتی با او صحبت کنید. الزم 
است پزشک در جریان سوابق قبلی جراحی ، 
هورمون تراپی و پیشینه ابتال به سرطان پستان 
در خانواده بیمار قرار گیرد. در روز سنجش از 
مصرف خوشبوکننده    های بدن، پودر و لوسیون 
زیر بغل  روی بازو و سینه    های خود بپرهیزید. 
این مواد مانند لکه    های کلسیم قابلیت ظهور 

در ماموگرام را دارند.
حتما ماموگرام    های قبلی خود را روز آزمون 
اختیار  در  را  آنها  و  باشید  داشته  همراهتان 
برای  آنها  وجود  دهید.  قرار  رادیولوژیست 
مقایسه با سنجش فعلی شما مورد نیاز است.

: روز خاصی از چرخه عادت ماهانه 
باید برای ماموگرافی مراجعه کرد؟

نه، در صورتی که پستان    های حساسی دارید، 
یک هفته قبل از آغاز دوره عادت ماهانه از 
انجام ماموگرافی خودداری کنید. بهترین زمان 
برای انجام ماموگرافی یک هفته پس از شروع 

دوره عادت ماهانه است. 

: ماموگرافی بدون عارضه است؟
همیشه احتمال ابتال به سرطان در اثر تابش پرتوها 
وجود دارد اما این احتمال بسیار پایین و در 
مقایسه با مزایای ماموگرافی قابل نادیده گرفتن 
است. متاسفانه تعداد ماموگرام    ها با نتیجه مثبت 
کاذب باالست. 5 تا 15 درصد از ماموگرام    های 
غربالگری به تست    های بیشتری مثل سونوگرافی 
برای تشخیص نهایی نیاز دارند. اغلب این تست ها 
طبیعی هستند اما در صورت وجود یافته    های 
غیرطبیعی، سنجش مجدد و نمونه برداری باید 
انجام شود. خوشبختانه بیشتر نمونه    ها تایید 
می  کنند که هیچ سرطانی وجود ندارد. در 
زنانی که در سنین 40 تا 49 سالگی 
احتمال  می  دهند،  انجام  ماموگرافی 
30درصدی نتیجه مثبت کاذب در 
همان دهه وجود دارد و در 7-8 
درصد موارد نمونه برداری تجویز 

می شود. 

: ماموگرافی در خانم هایی 
یا  دارند  بزرگی  پستان های  که 

ایمپلنت کرده اند، چگونه است؟
افزایش تراکم پستان تشخیص سرطان در 
ماموگرافی را سخت می  کند و خطر ابتال 
به سرطان پستان را افزایش می  دهد. همچنین 
ایمپلنت    های پستان می   توانند دقت و صحت 
ماموگرام ها را خدشه دار کنند زیرا ایمپلنت    های 
نیستند و  سیلیکونی و سالینی پستان شفاف 
می  توانند میدان دید بافت    های اطراف را از بین ببرند. 
اهمیت این موضوع به خصوص در ایمپلنت  هایی 
که در قسمت جلویی پستان کار گذاشته می شوند 
بیشتر از ایمپلنت هایی است که زیر عضله قرار 
می   گیرند. رادیولوژیست ها و تکنیسین    های خبره 
می  دانند چگونه باید پستان   های دارای ایمپلنت 
را با دقت و بدون آسیب رساندن به آنها مورد 

ارزیابی ماموگرافی قرار دهند.

متاسفانه تعداد 
ماموگرام    ها با نتیجه 
مثبت کاذب باالست. 
5 تا 15 درصد از 
ماموگرام    های غربالگری 

به تست    های بیشتری مثل سونوگرافی 
برای تشخیص نهایی نیاز دارند. اغلب 
این تست ها طبیعی هستند اما در صورت 
وجود یافته    های غیرطبیعی، سنجش 
مجدد و نمونه برداری باید انجام شود. 
خوشبختانه بیشتر نمونه    ها تایید می  کنند 
که هیچ سرطانی وجود ندارد
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چرا انجام ماموگرافی موردتاکید است؟

ماموگرافی غربالگری خطر مرگ ناشی از ابتال به سرطان پستان را 
کاهش می  دهد. این روش سنجشی برای شناسایی تمامی سرطان    های 

پستان از قبیل سرطان    های مهاجم مجاری و کانال    های پستان کاربرد 
دارد و به پزشک جهت تشخیص تومور   های کوچک کمک می کند. 
زمانی که سرطان ها کوچک و محدود هستند زنان شانس بیشتری برای 
درمان دارند. استفاده از ماموگرافی غربالگری احتمال تشخیص رشد 
غیرطبیعی بافت ها را در مجرا   های شیری پستان که به آنها »کارسینومای 

مجرا   های شیری« می  گویند، افزایش می  دهد. در عین حال هیچ 
اثری از اشعه ایکس بعد از اتمام ماموگرافی در بدن بیمار 

باقی نمی ماند و هیچ عارضه جانبی در محدوده 
تشخیصی برای ماموگرافی ندارد.
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