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مقدمه
با یاد و نام تنها یاری دهنده
سرطان دارای یک تعریف علمی و یک تعریف عامیانه است .منظور از تعریف عامیانه درکی است که برخی مردم
از شنیدن کلمه سرطان دارند( .یک بیماری سخت و ترسناک با درمانی طوالنی مدت یا العالج) بله درست است،
باید واقعیت را پذیرفت که درمان این بیماری نیاز به صبر و حوصله زیاد و البته امید دارد .اما زمانی که از جنبه
علمی به این موضوع می پردازیم وآگاهی خود و اطرافیانمان را افزایش می دهیم درمان ،امید و صبر هم در بیمار
و اطرافیانش افزایش می یابد .چرا که دانش در مورد اتفاقاتی که در بدن انسان رخ می دهد ،به او آمادگی بیشتری
برای انجام امور مربوط به درمان را خواهد داد و البته نباید فراموش کرد حتی در سخت ترین مشکالت و بیماری
ها اولین فرد برای کمک به ما ،خودمان هستیم .ما می توانیم معجزه زندگی خودمان باشیم! کافی است صبور
باشیم و بخواهیم و بدانیم.
این مجموعه گردآوری شده از دانستنی های بیماری سرطان سینه می باشد .اطالعاتی با مفهوم و نوشتاری ساده
در مورد شیوه های درمانی،کنترل و شناخت بیماری سرطان سینه برای تمامی افرادی که می خواهند اطالعاتی
در مورد این بیماری کسب نمایند .قبال این محتوا به صورت تحقیق در قالب فایل ورد ،در برخی فروشگاه ها با
نام سرطان شناسی و دانستنی های بیماری سرطان نیزبه اشتراک گذاشته شده است اما برای سهولت در مطالعه
این تحقیق را به صورت فایل  pdfو در دو بخش نیز منتشر کردیم.
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سرطان پستان
سرطان پستان بیماری ای است که در آن سلول های بدخیم از بافت پستان منشاء می گیرند و به طور نامنظم و
فزایندهای تکثیر می یابند و بدون اینکه موجب عکس العمل تدافعی و تهاجمی در سیستم ایمنی بدن شوند،
به طریقی از سیستم ایمنی و دفاعی بدن عبور می کنند.
با توجه به ساختار غده پستان عمده ترین انواع این بیماری به دو دسته تقسیم می شوند:
کارسنوم لوبول Lobular Carcinoma
کارسنوم مجرایی Ductal Carcinoma
سرطان لوبوالر)(LCIS
تورم توده ای لوبوالر ،رشد غیرعادی یک غده از غدد بدن نیز نامیده می شود .که البته نمی توان گفت یک
سرطان است .به این معنی که تغییراتی در جداره سلولی لوب ها که محل تولید شیر در پستان است وجود دارد.
این تغییرات نشان دهنده این است که یک زن در آینده درمعرض خطرسرطان پستان در حال توسعه قرار دارد.
اما با این حال نیز بسیاری از زنان با لوبوالر هرگزدچار سرطان پیشرفته نمی شوند .مهم نیست در کدام پستان
این تغییر دیده شده ،خطر پیشرفت سرطان در هر دو پستان به یک اندازه است .بعضی زنان در هر دو پستان
 LCISدارند LCIS.در زنانی که هنوز یائسگی نشدند متداول تر است.
 LCISچگونه تشخیص داده می شود:
 LCISدر هنگام ماموگر افی (عکس برداری با اشعه ایکس از پستان) دیده نمی شود و هیچ عالمتی ندارد .به
طور تصادفی هنگامی که یک نمونه از بافت پستان جدا می گردد (نمونه برداری یا بیوپسی) و یا زمانی که به
دلیل دیگری توده ای از پستان برداشته می شود کشف می گردد .اگر تشخیص داده شود شما بعد از انجام نمونه
برداری با یک سوزن ( وقتیکه پزشک از یک سوزن جهت برداشتن سلول یا بافت استفاده می نماید) مبتال به
 LCISهستید ،ممکن است نیاز به برداشت تعداد بیشتری بافت باشد .عمل جراحی کوچکی که بافت برداری
حذفی یا برداشت بافت با شکافتن نامیده می شود .معموال به خاطر اطمینان از عدم وجود سلول سرطانی در آن
ناحیه انجام می شود .جراح این بافت را با یک بیهوشی منطقه ای یا عمومی برمی دارد .شما معموال می توانید
این جراحی را به عنوان یک جراحی هرروزه داشته باشید .بافتی که برداشته شده درزیر میکروسکوپ آزمایش
می شود.
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مداوا کردن سرطان پستانی که زود تشخیص داده شود معموال خیلی موفقیت آمیز است .پزشک و
پرستار مراقبت پستان را توضیح خواهند داد تا با توجه به شرایط شما چگونه معاینات یادآوری انجام
شود.
توصیه پزشکان به زنان مبتال به LCIS
کنترل های مربوط به پستان در کلینیک پستان هر  6تا  12ماه انجام شود .ماموگرافی هر  1تا  2سال انجام شود.
هرچند شما کنترل های منظم دارید ،اما مهم است به هر گونه تغییری در شکل پستان و هر گونه حساسیت
پستان در زمان های مختلف آگاه باشید.اگر متوجه هر چیزی غیرعادی در خود شدید ،در اسرع وقت به پزشک
خود مراجعه کنید .بندرت امکان دارد یک زن مبتال به  LCISتصمیم به برداشتن هر دو پستان (برداشت پستان
دوطرفه) بگیرد .امکان این کار زمانی که زنی سابقه زیاد فامیلی ابتال به سرطان پستان دارد یا بی اندازه نگران
و مضطرب پیشرفت سرطان پستان است وجود دارد.

نتایج آزمایش قبلی نشان داده که درمان هورمونی با دارویی به نام تاموکسیفن که برای درمان
سرطان پستان استفاده می شود ،می تواند خطر ابتال به سرطان پستان در زنان مبتال به  LCISرا کم
کند.
دلیل درد و حساسیت در سینه ها
ما اغلب درد را به وجود مشکلی در بدن ارتباط می دهیم .بنابراین گاهی زنان در مواجهه با درد و حساس شدن
سینهها گمان می کنند که به سرطان مبتال شده اند .چندین عامل می تواند به درد در سینه منجر شود .دردسینه
ها که در طب بالینی می تواند به دالیل زیر ایجاد شود:
تغییرات هورمونی ناشی از عادت ماهیانه
برخی قرصرهای ضد بارداری
برخی قرص های درمان ناباروری
کیست سینه
سینه های بزرگ ،که ممکن است با درد در گردن ،شانه ها و کمر همراه شود
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استرس
احساس نگرانی
عالئم هشدار دهنده سرطان پستان را بشناسید
تورم و وجود توده سخت و غیرحساس با حدود نامشخص در پستان
تغییرات نوک پستان شامل خشکی و اگزمای سر پستان که تداوم پیدا کرده و بهبود نیابد
فرورفتگی نوک پستان
انحراف و تغییر در سر پستان
ترشحات سر پستان بویژه ترشحات خونی
تغییرات در شکل و انحنای طبیعی و تقارن پستان
تورم گره های لنفاوی زیر بغل
سابقه قبلی سرطان در یک پستان
سرطان زایی پستان
سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در میان زنان است .اما سرطان پستان تنها مختص زنان نبوده بلکه مردان
نیز در خطر ابتال به آن هستند .تحقیقات و روند بدخیمی بیماری سرطان پستان را به عوامل زیر مرتبط می
دانند:
عوامل ژنتیکی :سابقه ارثی سرطان عامل مهمی در ابتال به سرطان پستان است .وجود سابقه سرطان پستان بین
اعضای نزدیک خانواده از جمله مادر ،خواهر ،دختر ،پدر و برادر احتمال ابتال به سرطان پستان را افزایش می
دهد .جلوگیری از سرطان پستان به طریق عمل جراحی (ماستکتومی) و برداشتن و تخلیه دو پستان اقدامی
پیشگیرانه جدی برای زمانی که بروز سرطان پستان در شخص بیش از  ۵۰%باشد توصیه می شود .اما از آنجا که
نمی توان بافت پستان را به طور صددرصد برداشت احتمال عود سرطان در شخص هنوز باقی است.
سن :سرطان پستان رابطه مستقیم با افزایش سن دارد .سرطان پستان در سنین بلوغ و زیر  2۰سال بسیار نادر
و در سنین  ۴۰تا  ۵۵سالگی احتمال ابتال به آن روندی یکنواخت دارد .زنان باالی  ۵۵سال بیشتر در معرض خطر
ابتالء به سرطان پستان هستند و باید بیشتر متوجه عالئم هشدار دهنده این بیماری به علت تغییرات هورمونی
باشند.
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تغذیه و شیوه زندگی :رژیم غذایی دارای اثرات بالقوه ای در پیشگیری و یا پیشتازی ایجاد سرطان پستان به
شمار می رود .مطالعات و تحقیقات علمی ثابت کرده اند که استفاده از سبزیجات تازه و فعالیت جسمانی عامل
محافظتی در مقابل سرطان پستان تلقی می شوند در حالی که مقادیر زیاد چربی حیوانی ،مصرف زیاد الکل و
دخانیات عامل مستعد کننده و پیشتاز در ایجاد سرطان پستان شناخته شده است.
مواد شیمیایی :تماس با مواد شیمیایی سرطانزا در محیط مانند پرتونگارها و رادیوم از عوامل موثر در ابتال به
سرطان پستان است.
عوامل هورمونی :افزایش ترشح هورمون های استروئیدی مانند استروژن در خون اغلب موجب تسریع روند
بدخیمی سرطان پستان می شود.
از دیگر عوامل موثر در احتمال ابتال به سرطان پستان می توان به این موارد اشاره کرد:
اولین زایمان در سنین باالی  ۳۰سال
بلوغ زودرس
یائستگی دیررس
تشعشع زیاد اشعه به قفسه سینه
ابتال به برخی از بیماری های خوش خیم پستان
چاقی مفرط
الگوهای غربالگری سرطان پستان
کشف و معالجه سرطان پستان در مراحل اولیه احتمال بهبودی و درمان بیمار را افزایش می دهد .هدف از
الگوهای تشخیص کشف سلول های سرطانی در مرحله ای است که هنوز گسترش نیافته اند و متاستاز در آنها
صورت نگرفته است .از این رو ،برای تشخیص و کشف توده سرطانی در مراحل اولیه نیاز به اجرای الگوهای
غربال گری است که عبارتند از:
 -1خودآزمایی :فراگیری چگونگی معاینه مرتب و منظم پستان ها توسط خود شخص بهترین روش برای
آگاهی و کشف هرگونه تغییر در پستان است .مناسبترین زمان خودآزمایی  ۵تا  6روز بعد از پایان عادت
ماهانه برای زنان در سنین باروری است .زنانی که یائسه شده اند ،باید یک روز معین در هر ماه را برای
این معاینه انتخاب کنند.
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 -2معاینه توسط پزشک :معاینات بدنی توسط پزشک شامل بررسی صدای قلب و ریه ،غده های لنفاوی در
ناحیه گردن و زیر بغل ،معاینه پستان و شکم است.
 -۳ماموگرافی :یا عکسبرداری با اشعه ایکس از پستان ها که معموال در زنان باالی  ۴۰سال تجویز می شود.
ماموگرافی احتمال پی بردن به وجود سرطان را باال می برد .در این روش برای تشخیص محل توده در
پستان با تاباندن اشعه  xاز باال به پایین یک نما و با تاباندن اشعه از یک پهلو به پهلوی دیگر دومین نما
حاصل می شود .بررسی ماموگرام (تصویر حاصل از ماموگرافی) اطالعات نسبتاً دقیقی در مورد اندازه
توده و قطر و نواحی منظم و غیر منظم توده را به دست می دهد.
 -۴سونوگرافی :در زنان زیر  ۴۰سال به علت ساختار پستان ها ،سونوگرافی روش بررسی دقیق تری است.
در این شیوه از امواج صوتی جهت بررسی ساختار توده در پستان استفاده می شود.
 -۵ام آر ای)(MRI
 -6اسکن استخوان  Bone Scan:تصویربرداری از استخوان به وسیله یک ماده رادیواکتیو روشی بسیار
ارزشمند است که در تشخیص انتشار سرطان به استخوان ،موثر بودن درمان سرطان و روند التیام نواحی
درگیر در استخوان به کار می رود.
 -7نمونه برداری یا بیوپسی  (biopsy):یکی دیگر از الگوهای مهم تشخیص است که اطالعات دقیق ترین
را از وضعیت خوش خیم و یا بدخیم بودن توده به دست می دهد.
روش های متفاوت بیوپسی عبارتند از :
نمونه برداری با سوزن  (needle aspiration):در این روش توده را بین دو انگشت نگه داشته و با یک سوزن
ظریف مقداری از بافت با سرنگ کشیده شده و تحت بررسی پاتولوژی قرار می گیرد.
نمونه برداری هسته ای  (Cone biopsy):در این نوع نمونه برداری ،بافت تحت بی هوشی موضعی قرار می گیرد
و بخشی از پوست را برش داده شده و با یک سوزن ضخیم قسمتی از بافت برداشته شده و مورد بررسی پاتولوژی
قرار می گیرد.
نمونه برداری باز (جراحی) :در این روش ،بیهوشی عمومی الزم است و جراحی می تواند به دو روش انجام گیرد:
 -1برداشتن تمامی توده و مقداری از بافت پیرامون آن
 -2نمونه دبرداری برشی :در این روش به علت بزرگی توده و چسبیده بودن آن به پوست یا قفسه سینه قسمتی
از توده برداشته شده و مورد مطالعات پاتولوژی قرار می گیرد.
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 -۳آزمایش خون :تومورهای سرطانی آنتی ژن های مشخصی را تولید می کنند که ممکن است از طریق آزمایش
خون کشف شوند .تشخیص سرطان پستان با اندازه گیری آنتیژن کارسینو امبریونیک از آزمایش های غربالگر
این بیماری است .افزایش میزان این آنتی ژن مبین نشانه های سرطان پستان است و کاهش میزان این آنتی ژن
در حین درمان نشانه مهار کردن رشد سرطانی سلول و بهبودی بیمار است.
الگوهای درمان سرطان پستان
فرایند درمان سرطان برای هر شخص معین با شرایط بیماری وی می باشد .از نمونه الگوهای درمانی اگر دامنه
سرطان پستان و غده های لنفاوی به زیر بغل محدود باشدعبارتند از:
 -1جراحی :مرحله اول معالجه جراحی و برداشتن توده به طریق المپکتومی ) (lumpectomyو یا برداشتن و
تخلیه پستان ) (mastectomyماستکتومی است و سپس شیوه های مانند اشعه درمانی و شیمی درمانی و
هورمون درمانی و یا ترکیبی از این روشها انتخاب می شود .در مورادی که سرطان پیشرفته بوده و به سایر نقاط
بدن گسترش پیدا کرده باشد معالجات توسط اشعه و شیمی درمانی تجویز می شود .عوارض جانبی جراحی-
قرمزی ،التهاب ،کشیدگی پوست سینه و سفتی پستان می باشد.
 -2رادیوتراپی(اشعه درمانی) :روشی است که طی آن از اشعه با انرژی زیاد استفاده می شود و با آسیب رساندن
به سلول های زنده منجر به مرگ آنها می شوند.عوارض جانبی رادیوتراپی خستگی شدید ،افسردگی ،تهوع،
استفراغ ،بی اشتهایی و آسیب های عروقی و تنفسی می تواند از دیگر عوارض جانبی رادیو تراپی باشد .همچنین
رادیوتراپی ممکن است باعث سرکوب سیستم خونساز بدن و کاهش گلبول های سفید و ضعف سیستم ایمنی
بدن و نهایتا بروز عفونت شود.
 -۳شیمی درمانی :شیمی درمانی جهت پیشگیری از عود بیماری و مواردی که سرطان در بدن پخش شده تجویز
می شود .استفاده از داروهای شیمیایی منجر به انهدام سلولهای سرطانی می شود .عوارض جانبی شیمی درمانی
عبارتند از :حالت تهوع و استفراغ ،ریزش موی سر و ابرو ،کاهش گلبولهای سفید خون ،ضعف سیستم ایمنی و
دفاعی بدن ،عفونت ،احساس درد ،خشکی دهان و پوکی استخوان ،کم خونی ،کاهش تعداد گلبول های قرمز
خون که ممکن است سبب خستگی ،سرگیجه و احساس سرما در بیمار شود .اسهال و یبوست ،سفتی و خشکی
مفاصل از دیگر عوارض جانبی شیمی درمانی است.
 -۴هورمون درمانی :این روش برای پیشگیری از عود سرطان کاربرد دارد و هدف از آن ،کاهش هورمونهای
جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون) است .برداشتن تخمدان ها و یا از کار انداختن آن با اشعه از روش های
این نوع درمان است.این عوارض به این علت است که این درمان ها روی سلول های سالم نیز تاثیر می گذارند.
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استفاده از داروهای ضد استروژن مانند تاموکسی فن ) (Tamoxifenنیز یکی دیگر از این روش ها است.
حساسیت غده به استروژن با بررسی و آزمایش پاتولوژ یکی روی تودة سرطان بیمار پس از نمونه برداری مشخص
و درجه بندی می شود .این درجه حساسیت با اعداد  2 -1و  ۳تقسیم بندی می شود به طوری که صفر برابر عدم
حساسیت به استروژن و  ۳حساسیت شدید محسوب میشود.گرگرفتگی ،افزایش ترشحات واژن ،افزایش وزن،
خشکی پوست ،ضعف و خستگی ،سردرد و افسردگی ،سرگیجه ،و ایجاد لخته خون در ورید از عوارض جانبی
تاموکسی فن است.
درمان سرطان پستان در زمان حاملگی نیز امکان پذیر است اما این امر رابطه مستقیم با درجه پیشرفت سرطان،
نوع درمان مورد نیاز و سن جنین دارد .برداشتن و تخلیه پستان و غده های لنفاوی در زمان حاملگی امکانپذیر
است و لزومی به قطع حاملگی نیست .اما در چنین مواردی درمان های ثانویه مانند اشعه درمانی و شیمی درمانی
به دلیل عوارض سوء آنها در جنین به کار گرفته نمی شود .اگر سرطان قابلیت پیشرفت داشته باشد ،با تعیین
سن جنین ممکن است اقدام به دنیا آوردن زودرس جنین شود.
زنانی که در سنین بارداری هستند ،ممکن است بعد از شیمی درمانی عادت ماهیانه آنها قطع شده و دچار
یائسگی زودرس شوند (و یا در بعضی مواقع عادت ماهانه بعد از  12-6ماه برمی گردد .در برخی از موارد بیمار
ممکن است دچار خونریزی ادامه دار شود و عادت ماهیانه او قطع نشود .بیماران مبتال به سرطان پستان نباید
از قرص های ضدحاملگی که موجب ترشح هورمون های جنسی زنانه می شود استفاده کنند و حاملگی تا پس
از  6ماه بعد از اتمام درمان توصیه نمی شود .موفقیت های تشخیص و درمان سریع تر بیماران مبتال به سرطان
پستان ،تکامل روش های جدید تشخیصی و درمانی مانند شیمی درمانی و هورمون درمانی و الگوهای غربالگری
سرطان پستان توانسته مرگ و میر ناشی از این بیماری را کاهش دهد.
عوامل موثر بر روی پیش آگهی بیماری مبتال به سرطان پستان
اندازه توده  :بین اندازه توده و نتیجه نهایی بیماری ارتباط خیلی نزدیک وجود دارد .عموما بیماران دارای توده
های کوچک ( قطر 2سانتی متر یا کمتر ) پیش آگهی بهتری نسبت به بیماران با توده های بزرگتر دارند ( خصوصا
قطر بیش از  ۵سانتی متر ).
درگیری گره لنفاوی :گره های لنفی زیر بغل محل شایع انتشار سلول های سرطان پستان می باشند .پزشکان
معموال تعدادی از این گره های لنفاوی را برمی دارند تا ببینند آیا آنها حاوی سلول های سرطانی هستند ؟ اگر
سرطان در آنها یافت شد اصطالحا گفته می شود گره های لنفی (( مثبت )) هستند و اگر پاک بودند به آنها گره
های لنفی منفی می گویند .اگر سرطان پستان از نوع گره لنفی مثبت باشد احتمال عود در آن از سرطان پستان
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نوع گره لنفی منفی بیشتر است زیرا اگر سلول های سرطانی به گره های لنفاوی انتشار پیدا کرده اند احتمال
اینکه به نقاط دیگر بدن پخش شده باشند وجود دارد.
وضعیت گیرنده هورمونی :سلول های پستان حاوی گیرنده های استروژن و پروژسترون ( هورمونهای زنانه )
هستند .این گیرنده ها به بافت پستان اجازه می دهند تا در برابر تغییرات سطح هورمون رشد یافته و یا تغییر
پیدا کنند تحقیقات نشان داده است که تقریبا  2/۳تمام موارد سرطان پستان حاوی مقادیر قابل توجهی گیرنده
های استروژن هستند .به همین دلیل این توده ها را اصطالحا گیرنده استروژن مثبت می نامند.
درجه بندی بافت شناسی :این واژه اشاره به این مطلب دارد که سلول های سرطانی در زیر میکروسکوپ تا چه
اندازه شبیه سلول های طبیعی پستان هستند سرطان هایی که حاوی سلول های بسیار شبیه به سلول و ساختار
طبیعی پستان هستند اصطالحا خوب تمایز یافته )  ( well -differeniatedنامیده می شوند .درمقابل سرطان
هایی که سلول های آن شباهت کمی به سلول و ساختار طبیعی پستان دارد " تمایز نیافته " ( poorly
) differentiatedنامیده می شوند .و باالخره سرطان ایی که حالتی بینابین دو مورد قبلی دارند کمی تمایز
یافته  moderately differentiatedنامیده می شوند .در اکثر موارد سرطان تهاجمی پستان بیماران مبتال
به انواع خوب تمایز یافته پیش آگهی بهتری دارند.
ظرفیت تزاید سلولی سرطان  :این مطلب اشاره به ظرفیت تقسیم سلولی سلول های سرطانی برای تشکیل
سلول های بیشتر را دارد .سلول هایی که دارای چنین ظرفیت باالیی باشند اغلب تهاجمی تر بوده و رشد
سریعتری نسبت به توده های باظرفیت تزاید سلولی کم دارند ....بیماران مبتال به سرطانهای با رشد آهسته تر
پیش آگهی بهتری دارند.
دانشمندان با استفاده از آزمایشهای سنجش سلولی )  ( flow cytometryکه شامل اندازه گیری قطعه فاز S
می باشد )  ( S-phase fragment measurmentظرفیت تزاید سلولی را تخمین می زنند .فاز  Sعبارت از
درصدی از سلول های سرطانی می باشد که در حال تقسیم هستند .احتمال عود در سرطانهایی که دارای میزان
باالتری قطعه فاز  Sهستند بیشتر است.
تجویز درمان های کمکی سرطان
اگر چه عوامل موثر در پیش آگهی اطالعات مهمی را درباره احتمال عود بیماری بدست می دهد .ولی این عوامل
قادر نیستند پزشکان را در اظهار نظر صریح در مورد اینکه چه بیمارانی با درمان اولیه بهبود می یابند و چه
بیمارانی از درمان کمکی نقع می برند ،یاری رسانند وهنگام تصمیم گیری در مورد تجویز درمان کمکی برای
سرطان پستان باید شرایط بیمار ،عوامل موثر در پیش آگهی وضعیت سالمت فرد و تمایالت شخصی بیمار را مد
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نظر قرار دارد  .رهایی از این روند پیچیده تصمیم گیری تنها با مشورت با یک پزشک متخصص در درمان سرطان
که اصطالحا سرطان شناس )  ( Oncologistنامیده می شود میسر است .تحقیقات بالینی انجام شده حاکی از
پیشرفت هایی در زمینه شناخت بیمارانی است که از درمان کمکی نفع می برند و همچنین شناخت بیمارا نی
که نیازی به این درمان ندارند.
معموال درمان کمکی طی  6هفته بعد از عمل جراحی آغاز می شود ِ،اگر درمان کمکی دیرتر از این زمان آغاز
شود پزشکان نمی توانند بفهمند که درمان کمکی تا چه اندازه در کاهش شانس عود بیماری موثر می باشد.
شیمی درمانی از طریق دهان و یا تزریق داخل رگ به بیمار داده می شود .در هر دو مورد دارو نهایتا وارد جریان
خون شده و به تمام بدن می رسد .شیمی درمانی بصورت ادواری برای بیمار تجویز می شود یعنی دوره های
درمان و متعاقب آن دوره های استراحت و تکرار مجدد این دوره می باشد .اکثر بیماران درمان را بصورت سرپایی
در بیمارستان و یامطب پزشک دریافت می کنند  .شیمی درمانی کمکی معموال  ۳تا  6ماه بطول می انجامد.
در هورمون درمانی ،داروی تاموکسیفن از طریق دهان به بیمار داده می شود .تاموکسیفن وارد گردش خون شده
و به تمام نقاط بدن می رسد ،اکثر خانم ها این دارو را هر روز برای مدت  ۵سال دریافت می کنند ،تحقیقات
نشان داده است که تجویز تاموکسیفن برای مدت بیش از  ۵سال موثرتر از مصرف  ۵ساله آن نخواهد بود ،در
خانم هایی غیر یائسه ممکن است برای مهار عملکرد تخمدان  ،هورمون ها را به صورت تزریقی تجویز نمایند.
بعنوان یک روش جایگزین می توان از عمل جراحی برداشتن تخمدان ها استفاده کرد.
برخی از عوارض جانبی درمان کمکی
عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی در درجه اول به نوع داروی مصرفی توسط بیمار بستگی دارد .البته در هر
روش درمانی عوارض جانبی از فردی تا فرد دیگر متفاوت است ،عموما داروهای ضد سرطان روی سلول هایی که
در حال تقسیم سلولی سریع هستند اثر می گذارند .این حالت شامل سلوله ای خونی که وظیفه مبارزه با عفونتها،
ایجاد انعقاد خون و حمل اکسیژن به بافتهای بدن را دارند ،نیز می شود .وقتی سلول های خونی تحت تاثیر
داروهای ضد سرطان قرار می گیرند ،بیمار بیشتر مستعد گرفتن عفونت شده  ،براحتی دچار خونریزی و کبودی
می شود و حتی ممکن است نیروی کمتری در طی درمان و کمی بعد از آن داشته باشد .سلول های فولیکول مو
و نیز سلولهای دستگاه گوارش هم بسرعت تقسیم می شوند .در نتیجه بیمارانی که شیمی درمانی در یافت می
کنند ممکن است موهایشان را از دست داده و عوارض دیگری نظیر از بین رفتن اشتها  ،تهوع و استفراغ ،
اسهال و یا زخم های دهانی در آنها مشاهده شود .پزشکان برای کنترل تهوع و استفراغ ایجاد شده از شیمی
درمانی اقدام به تجویز داروهای مناسب می نمایند ،همچنین پایش بیمار )  ( monitoringبرای پیشگیری یا
درمان سایر عوارض شیمی درمانی انجام می شود و اگر مشکل ادامه پیدا کرد حتی ممکن است دوز دارو و یا
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پروتکل درمانی را تغییر داد .عالوه بر این پزشکان به خانم هایی که به دلیل تعداد کم سلولهای خونی ،استعداد
بیشتری در ابتال به عفونت دارند توصیه می کنند از مکان های شلوغ و یا افراد بیمار و سرماخورده پرهیز کنند.
عوارض جانبی ناشی از داروهای شیمی درمانی عموما کوتاه مدت است و معموال در دوره های استراحت و یا کمی
بعد از خاتمه درمان فروکش می کنند .معموال عوارض جانبی تاموکسی فن شبیه تعدادی از عالئم دوران یائسگی
است.
شایعترین این عوارض شامل :گرگرفتگی  ،خروج ترشحات از واژن و تهوع می باشد ،البته همانطور که در
برخی خانم ها عالئم یائسگی بروز نمی کند در برخی بیماران نیز که تاموکسیفن دریافت می کنند این عوارض
دیده نمی شود.
پزشکان ،بیمارانی را که تاموکسیفن می گیرند به دقت از نظر بروز عوارض جانبی تحت نظر قرار میدهند ،خانم
هایی که این دارو به آنها داده می شود خصوصا اگر همراه با آن شیمی درمانی هم دریافت می کنند بیشتر در
معرض خطر ایجاد لخته د ر رگ ها می باشند .خطر ایجاد لخته با تاموکسیفن مشابه خطر ایجاد آن در درمان
جایگزین با استروژن می باشد .همچنین تاموکسی فن احتمال بروز خونریزی های مغزی را افزایش می دهد.
در بین خانم هایی که سابقه عمل جراحی برداشتن رحم )  ( hysterectomyندارند ،بهنگام دریافت تاموکسیفن
خطر ایجاد سرطان آندومتر ( سرطان بافت مخاطی رحم ) و سارکومای رحم ( سرطان دیواره عضالنی رحم ) در
آنها افزایش می یابد .بیمارانی که تاموکسیفن می گیرند حتما باید از نظر معاینات منظم لگنی ،مرتب به پزشک
خود مراجعه کنند و در صورت وجود درد لگنی و هر گونه خونریزی غیر طبیعی واژن ،تحت معاینه دقیق قرار
بگیرند مطالعات دقیق نشان داده است که منافع درمان کمکی در افزایش شانس بیمار برای بقاء  ،بیشتراز
خطرات ناشی از عوارض آن است .اما هنوز هم این مسئله مهم است که خانم های بیمار در مورد درمانی که می
گیرند یا عوارض جانبی داروها توسط پزشک و یا مراکز مراقبت سالمتی آگاه شوند.
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ماموگرافی
مقدمه و تاریخچه ظهور
میزان ابتال به سرطان سینه در جهان در حال افزایش است .در ایالت متحده از هر  8زنی که تا سن  9۵سالگی
عمر می کنند ،یک نفر به این سرطان مبتال می شود .این سرطان یکی از معمول ترین سرطان های تشخیص
داده شده در زنان می باشد و مرگ ناشی از سرطان سینه ،بیشتر در سنین  1۵تا  ۵۴سالگی در زنان دیده می
شود .البته درصد مرگ و میر ناشی از سرطان ریه در زنان بیشتر است نسبت به سرطان سینه ،تحقیقات ،آشکار
کردن ایتولوژی دقیق سرطان سینه را رد می کند و تنها تعداد کمی از فاکتورهای اصلی مانند تاریخچه فامیلی
شناخته شده اند که باعث افزایش ابتال به سرطان سینه در زنان می شوند .البته هنوز هم تعداد زیادی از زنانی
که به سرطان سینه مبتال می شوند هیچ سابقه بیماری در خانواده خود ندارند.
علیرغم تعداد زیاد مبتالیان به سرطان سینه ،این سرطان قابل درمان می باشد .زیرا این سرطان اگر زود
تشخیص داده شود قابل درمان خواهد بود .تالش ها در این زمینه مستقیماً به سوی گسترش تصویربرداری از
سرطان سینه و راههای تشخیص زودتر بوده است .ماموگرافی مهمترین نوع آوری در کنترل سرطان سینه می
باشد ،از زمانی که ماستکتومی رادیکال توسط  Halsteadدر سال  1898معرفی شد .هدف اولیه از انجام
ماموگرافی  ،تشخیص سرطان سینه می باشد ،پیش از اینکه عالئم سرطان بروز کند .تشخیص سریع و درمان
باعث افزایش نسبت زنده ماندن می شود .در نتیجه بالخره درصد مرگ و میر ناشی از سرطان سینه در زنان
آمریکائی کاهش یافت .پیش از اینکه جراحی ماستکتومی رادیکال ابداع گردد ،سرطان سینه یک بیماری کشنده
تلقی می شد .تنها کمتر از  ۵%از زنان بعد از تشخیص سرطان سینه بمدت  ۴سال زنده ماندند و حدود  8۰%از
جراحی های سرطان سینه دوباره عود می کرد.
اما ماستکتومی رادیکال درصد زنده ماندن را از  ۵%به  ۴۰%افزایش داده و میزان عود سرطان را تقریباً به 1۰%
کاهش داده است .اگر چه این عمل مطمئناً یک جهش بزرگ به سمت جلو بود اما تا  6۰سال بعد از آن هیچ
پیشرفتی در جهت باال بردن نسبت زنده ماندن در زنان مبتال به سرطان سینه بوقوع نپیوست .با اینکه یکسری
دستورالعمل ها )  ( managementابداع شد و تا امروز نیز ارزش خود را حفظ کرده است:
 بیماران در مراحل اولیه پیدایش بیماری  ،به درمان پاسخ بهتری می دهند. بیماران در مراحل پیشرفته ،ضعیفتر عمل می کنند. -تشخیص زودتر ،شانس بهتری برای زنده ماندن است.
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با در نظر گرفتن این اصول ،تئوری برداشتن توده قابل لمس درسینه برای درمان سرطان درحال گسترش بود و
مشخص شد که معاینات دقیق فیزیکی راهی برای تشخیص زودرس سرطان سینه است .با این حال در بسیاری
از موارد ،سرطان سینه تا رسیدن به مرحله پیشرفته تشخیص داده نمی شود .این نتیجه با آمار مالمت انگیز
نسبت به زنده ماندن در افراد مبتال به سرطان سینه ارتباط دارد و اینکه برای تشخیص سریع سرطان سینه به
ابزاری نیاز می باشد و شکل ماموگرافی این نیاز را برآورده کرده است .در سال  (Soloman ، 191۳فیزیکدان
آلمانی ) تظاهرات رادیوگرافیکی سرطان سینه را گزارش کرد .او مکانیزم چگونگی انتشار سرطان سینه را
توضیح داد .اولین کلیشه رادیوگرافی از سینه تشخیص زنده توسط  kleinschmidtساخته شد و در سال 1927
در کتاب مرجع پزشکی آلمانی نمایش داده شد و در دهه  ۳۰در آمریکای جنوبی  ،ایاالت متحده و اروپا ماموگرافی
شروع شد  .استفاده از ماموگرافی برای تشخیص سرطان سینه کمتر مورد توجه قرار گرفت.
امروزه ثابت شده که ماموگرافی با کیفیت باال  ،معاینات دقیق فیزیکی  ،چک آپ های ماهانه سینه توسط خود شخص (

) BSEباعث بهتر آشکار شدن سرطان سینه در مراحل ابتدایی می شود .یعنی در مراحلی که سرطان قابل درمان می
باشد.

ارزیابی کردن احتمال خطر در زنان برای گسترش سرطان سینه یک پروسه پیچیده است .تاریخچه عود بیمار
برای تعیین کردن علتهای نهانی باید مشخص شود .رادیولوژیست این علت ها را بعد از انجام ماموگرافی و گزارش
آن ،تصور می کند.
به جز جنسیت ،فاکتورهای موثر بر ابتال به سرطان سینه عبارتند از :سن  ،سابقه فامیلی و تاریخچه هورمونی.

سن  :درصد ابتال به سرطان سینه با باال رفتن سن  ،افزایش می یابد.
سابقه فامیلی  :خانمی که دختر  ،خواهر و یا مادرش قبالً مبتال به سرطان سینه شده اند بخصوص در سنین پائین
 ،ریسک باالیی برای مبتال شدن دارند .اگر چه مطالعات نشان داده است که تنها  %1۳/6از افراد مبتال به سرطان
سینه دارای سابقه فامیلی هستند.
تاریخچه هورمونی  :هورمونها در طول مدت رشد  ،قاعدگی و شیردهی تحت تاثیر بافت غده ای سینه هستند،
اگر چه مقدار هورمون در آغاز یائسگی کاهش می یابد .در نتیجه بافت غده ای سینه حساسیت بیشتری دارد
به  carcinagensدارد.
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زنانی احتمال باالیی برای مبتال شدن به سرطان سینه را دارند که در سنین پائین قاعده شده اند ( شروع قاعدگی
قبل از سن  12سالگی ) یا دیر یائسه شده اند ( بعد از  ۵2سالگی ) و یا تولد اولین نوزادشان بعد از  ۳۰سالگی
بوده است.
ماموگرافی تشخیصی چیست ؟
ماموگرافی تشخیصی یک رادیوگرافی از پستان هابرای رد یا تایید شکایات یا آبنرمالیهای پستان است که در
معاینات فیزیکی یا ماموگرافی معمولی تشخیص داده شده است .ماموگرافی تشخیصی از نظر تعداد نماهای (
) viewگرفته شده با ماموگرافی معمولی متفاوت است از این نظر که تعداد نماها در ماموگرافی تشخیصی بسیار
بیشتر از ماموگرافی معمولی است ( در ماموگرافی معمولی فقط دو نما انجام میشود ) .بنابراین ماموگرافی
تشخیصی وقت و هزینه بیشتری در بر دارد.
هدف ماموگرافی تشخیصی
هدف تشخیص دقیق سایز ( اندازه ) و موقعیت ( مکان ) آبنرمالیهای پستان و به تصویر کشیدن بافت اطراف
توده می باشد.
در بسیاری از موارد ماموگرافی تشخیصی به تشخیص آبنرمالیهای خطرناکی که بسیار شبیه بافت غیر کانسر
هستند کمک می کند .وقتی تشخیص بین کانسر و غیر کانسر مقدور نباشد رادیولوژیست توصیه می کند که
بیمار  6ماه بعد یک ماموگرافی معمولی به عمل آورد .اگر در ماموگرافی تشخیصی به وجود آبنرمالی مشکوک
شدیم ممکن است معاینات تکمیلی از پستان ها مثل سونوگرافی یا بیوپسی توصیه شود .بیوپسی تنها راه
مطمئن برای تشخیص کانسر سینه در زنان است .
موارد تشخیصی ماموگرافی
ماموگرافی موارد تشخیص متعددی دارد ،دو تا از مهمترین موارد  :تشخیص کلیسفیکاسیونها و توده ها
Massesمی باشد .کلیسفیکاسیونها ذرات معدنی اضافی در بین نسوج پستان هستند که در کلیشه ماموگرافی
به صورت ذرات سفید فضاگیر دیده می شوند.
دونوع کلسیفیکاسیون وجود دارد:
 -1ماکروکلیسفیکاسیون
 -2میکروکلیسفیکاسیون
 :Massتجمعی از گروه سلول ها که از بافت اطرافشان سخت تر )  ( densهستند.
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 :cystکیسه ای از مایع است که ممکن است به صورت  massدر ماموگرافی دیده شود .ممکن است از
سونوگرافی برای تشخیص بین  cystو  massهای مایع استفاده کنند.
میکروکلیسفیکاسیونها  :ذرات خیلی ریزکمتر از  inch 1/۵۰یا کسری از میلیمترکلسیم در پستان هستند .وقتی
که تعداد زیادی از میکروکلیسفیکاسیونها در یک ناحیه دیده شوند احتمال یک کانسر کوچک وجود دارد .تقریباً
نیمی از کانسرهای تشخیصی داده شده با ماموگرافی به صورت تجمعی از میکروکلیسفیکاسیون ظاهر می شوند.
میکروکلیسفیکاسیون ها مهمترین عالمت مشترک درکارسینومای  in situمجاری پستان می باشند ( .یک
کانسر زود هنگام مجاری پستان ) .تقریباً  %9۰کارسینومای  in situمجاری پستان با میکروکلیسفیکاسیونها
همراه هستند .میکروکلیسفیکاسیونها همیشه نشان دهنده یا عالمت کانسر نیستند .شکل و اندازه
میکروکلیسفیکاسیون ها به رادیولوژیست کمک می کند تا کانسر را تشخیص دهد .در بعضی از موارد
کلیسفیکاسیون ها نشان می دهند که نیازی به بیوپسی وجود ندارد .در عوض ،پزشک ممکن است یک
ماموگرافی بعد از  6ماه را توصیه کند .در بقیه موارد ،میکروکلیسفیکاسیون ها خیلی مشکوک هستند و بیوپسی
توصیه می شود .فقط حداکثر  %17از کلیسفیکاسیون های بیوپسی شده کانسر هستند.
ماکروکلیسفیکاسیونها:
ذرات سخت کلسیمی هستند که معموالً با  cystهای تغییر شکل یافته یا با نسوج مرده تغییر شکل یافته پستان
همراه هستند ،مثل عروق کلسیفیه شده قدیمی و ضایعات کهنه یا تورم ها .ماکروکلیسفیکاسیونها معموالً غیر
کانسری هستند و بیوپسی توصیه نمی شود .ماکروکلیسفیکاسیونها در  %۵۰در زنان باالی  ۵۰سال دیده می
شوند.
توده هاmasses :
تغییر مهم دیگری که در ماموگرام دیده می شوند (masses ،توده ها ) هستند که ممکن است با یا بدون
کلیسفیکاسیون ها باشند .یک توده یا  massتجمعی از سلول ها است که از بافت اطراف خود سخت تر
)(denseاست .یک کیست )  ( ( cystتجمع غیر سرطانی از مایع در پستان ) ممکن است به صورت یک توده
massدر ماموگرام دیده شود .کیست  cystنه در معاینات فیزیکی به تنهایی و نه در ماموگرافی به تنهایی قابل
تشخیص می باشد حتی اگر عالئم مشخص کننده  cystوجود داشته باشد .برای اطمینان از اینکه توده cyst
است سونوگرافی از پستان و  Aspirationبا سوزن توصیه می شود .مثل تمام مواردی که همراه با
کلیسفیکاسیون هستند یک توده  massممکن است که به علت موارد کانسری یا غیر کانسری باشد .بعضی از
توده ها ممکن است با ماموگرافی های دوره ای تشخیص داده شوند در حالیکه برای بعضی دیگر از توده ها ممکن
است بیوپسی توصیه شود .شکل و اندازه و همچنین شکل لبه های توده )  ( massبه رادیولوژیست برای رد یا
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تائید کانسر کمک می کند .ماموگرافی های قبل بسیار موثرند و از بیوپسی های غیر ضروری ممانعت به عمل می
آورد .بنابراین به همراه داشتن ماموگرافی های قبل توسط بیمار خیلی مهم است به خصوص اگر بیمار بخواهد از
متد دیگری از ماموگرافی استفاده کند.
: Density
بافت غده ای پستانها یا سفتی های پستان ها به صورت مناطق سفید رنگ در فیلم ماموگرافی دیده

می

شوند .عموماً ،زنان جوان پستان های سفت تری نسبت به زنان مسن تر دارند .در ماموگرافی سفتی های پستان
به سختی از میکرو کلیسفیکاسیونها و دیگر توده ها قابل تشخیص می باشند ،زیرا آبنرمالهای پستان به صورت
مناطق سفید رنگ در ماموگرام دیده می شوند .بعد از یائسگی بافت غده ای پستان ها توسط چربی جایگزین
می شوند به همین دلیل آبنرمالیها در ماموگرافی به آسانی قابل تشخیص

می شوند بنابراین اکثر پزشکان

ماموگرافی ساالنه رادیوگرافی قبل از سن  ۴۰سالگی توصیه نمی کنند مگر اینکه احتمال کانسر پیشرفته در
آنان زیاد باشد .قانوناً مراکز ماموگرافی باید یک گزارش دقیق از ماموگرافی در طی  ۳۰روز از زمان ماموگرافی به
بیمار ارائه دهند .این گزارش یک کپی از ریپورت رادیولوژیست نیست ،بلکه یک مدرک جداگانه ای است که به
طور واضح وجود آبنرمالی و اطالعات عمومی درباره آن را توضیح می دهد .خانمی که مستقالً خودش مراجعه
کرده است باید همچنین یک کپی از ریپورت رادیولوژیست را دریافت کند .این نامه همچنین لزوم تصویربرداری
های تکمیلی یا بیوپسی را مشخص می کند .خانم ها اگر این نامه به دستشان نرسد باید با مرکز ماموگرافی تماس
بگیرند.
ماموگرافی به تنهایی نمی تواند تشخیص دهد که ضایعه آبنرمال کانسر است  .اگر چه بعضی از آبنرمالیها ممکن
است  malignancyباشند .اگر ماموگرافی احتمال خیلی قوی کانسر را بدهد ،تصویربرداری تکمیلی یا بیوپسی
توصیه می شود .در بیوپسی پستان ،بافت برداشته شده از پستان در زیر میکروسکوپ آزمایش می شود ،این
تنها راه تشخیص قطعی کانسر پستان است .بین  %6۵تا  %8۰از بیوپسی ها غیر کانسری هستند.
دیگر آزمایشات تصویربرداری :
سونوگرافی  :مخصوصاً برای تشخیص  cystها از توده ها
- MRIپستان  :مخصوصاً برای پستانهایی که با عمل زیبایی پرشده اند( implant ).
بقیه آزمایشات مثل پزشکی هسته ای یا T – scan
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داکتوگرافی  :یا گرافی از مجاری پستان که گاما  galactographyخوانده میشود .که ماموگرافی با یک ماده
حاجب مخصوص است برای نشان دادن مجاری پستان .داکتوگرافی برای تشخیص علت آبنرمالیهای نوک پستان
و تشخیص  introductal papillomaبسیار با ارزش است.
ماموگرافی :همانطور که قبال اشاره شد این دستگاه برای رادیوگرافی از ناحیه پستان برای خانم ها استفاده می
شود .شامل تیوب اشعه ایکس مخصوص ماموگرافی ،نگهدارنده کاست و وسیله کمپرس است .دستگاه می تواند
با زاویه دیگر به طور اتوماتیک در دو وضعیت افقی ثابت شود .فیلم های مخصوص ماموگرافی در نگهدارنده
سبک و محکم قرار داده می شود و مشخصات بیمار به کمک سیستم مشخصات روی فیلم ثبت می شود.
ماموگرام چیست ؟
یک تصویربرداری با استفاده از اشعه  Xبرای به تصویر کشیدن جزئیات پستان است  .در ماموگرافی از دز پائین
اشعه  ، Xکنتراست باال ،فیلم  High resolutionو دستگاهی که اختصاصاً برای تصویربرداری از پستان طراحی
شده است استفاده می شود .درماموگرافی دیجیتالی )  ( digitalاز دستگاهی با گیرنده های ) ( Receptor
دیجیتالی و کامپیوتر به جای کاست فیلم استفاده می شود .ماموگرافی نقش بسزایی در تشخیص سرطانهای
پستان دارد که این باعث افزایش شانس موفقیت درمان و بقای بیمار می گردد .وزارت دارو و غذای آمریکا «
» FDAگزارش می دهد که ماموگرافی می تواند حداکثر  %8۵از سرطانهای پستان را چندین سال قبل از اینکه
به صورت یک توده احساس شوند تشخیص دهد.
گاهی ماموگرافی برایفرد ممکن است ناراحت کننده باشد و بیمار احساس فشار  ،نه درد  ،می کند .اگر شما
احساس ناراحتی می کنید لطفاً تکنولوژیست را در جریان بگذارید.کیفیت ماموگرام به شدت فشرده کردن
compressionپستان بستگی دارد که آن هم بعضی وقتها باعث ناراحتی می شود compression .حرکات
پستان را کاهش می دهد ،این حرکات باعث عدم وضوح تصاویر می شوند .ضخامت زیاد پستان scattering
اشعه  Xرا افزایش می دهد که باعث خرابی تصویر می شوند.
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چه وقت باید ماموگرافی انجام داد ؟ انستیتو ملی سرطان توصیه می کند خانم های  40ساله هر ساله یا دوسال یکبار یک
ماموگرافی معمولی )  ( screeningانجام دهند .با شروع سن  50سالگی هر ساله باید ماموگرافی انجام شود  .بیماران
High riskکانسر پستان خصوصاً کسانیکه سابقه فامیلی کانسر پستان دارند باید با پزشک خود درباره شروع ماموگرافی
قبل از  40سالگی مشورت نمایند .بسته به نتیجه ماموگرافی معمولی یا به عنوان قسمتی از پیگیری ،ماموگرافی تشخیصی
انجام می شود.
ماموگرام  ( Baselineراهنما ) چیست ؟ ماموگرام  Baselineیک سری تصاویری است که برای مقایسه با
آخرین ماموگرام استفاده می شود و آن معموالً اولین ماموگرام معمولی بیمار است  ،مگر اینکه آن فیلم ها غیر
قابل دسترسی باشد .بیماران باید سعی کنند فیلم ها را نگه دارند و یا زمان و مکان انجام ماموگرافی را به خاطر
بسپرند .ماموگرام های قبلی برای کمک به تشخیص در ماموگرام های فعلی و آتی بسیار الزمند .بیمارانی که
ماموگرام  Baselineندارند به احتمال زیاد به نمای تکمیلی  ،پیگیری ها و بیوپسی نیاز خواهند داشت .اگر
ماموگرام های قبلی در دسترس باشندمطالعات و آزمایشات تکمیلی کمتری نیاز خواهد بود .انجام ماموگرافی از
مرکزی به مرکز دیگر متفاوت است  .ولی از زمانیکه اسم بیمار خوانده می شود ماموگرافی معمولی  1۵دقیقه ،
ماموگرافی تشخیصی دو برابر ؛  ۳۰دقیقه و بیوپسی پستان معمولی یکساعت زمان خواهد برد.
 Cleavage viewچیست؟  Cleavage viewکه معموالً )  ( Valley viewخوانده می شود  ،یک ویوی ماموگرام
است که در آن تصاویر از قسمت وسطی ( مرکزی ) دو پستان تهیه می گردد .وقتی تصویری از یک پستان تهیه
می شود و پستان دیگر خارج از فیلد  compressionقرار می گیرد ،قسمتی از بافت پستان مورد نظر ممکن
است به خارج از فیلد کشیده شده و خارج از فیلد قرار بگیرد .برای به تصویر کشیدن هر چه بیشتر قسمت
وسطی  ،تکنولوژیست هر دو پستان را در فیلد قرار داده و از قسمت میان هر دو پستان تصویر تهیه می کند.
همچنین زمانی که یک دانسیته مشکوک در لبه میانی پستان در فیلم ماموگرام دیده شود و رادیولوژیست نیاز
دارد این دانسیته را بیشتر ببیند  ،تهیه می گردد.
MR Imaging
 MR Imagingمتد تصویربرداری برای چک کردن خود  ( implantاز نظر شکستگی و غیره) است ،در حالیکه
ماموگرافی بهترین روش برای بررسی بافتهای پستان است .ماموگرافی باعث ایجاد نقص یا شکستگی در
implantنمی شود .اشعه  Xاستفاده شده برای ماموگرافی نمی تواند به خوبی از سیلیکون و  salineروی الیه
ای یا زیر الیه ای بکار برده شده در پستان بگذرد .بنابراین قسمتی از بافتهای پستان در ماموگرام دیده نمی
شوند ،چونکه با  implantپوشانده شده اند .برای به تصویر کشیدن هر چه بهتر بافتهای پستان خانم ها با
پستانهای  implantشده باید  ۴نمای تکمیلی در ماموگرافی تشخیصی انجام شود .این تصاویر تکمیلی با اشعه
Xماموگرافی)  displacement implant ( IDخوانده می شود .قسمت  implantبه سمت عقب به طرف

19

دیواره قفسه سینه هل داده می شود و بافت پستان به سمت جلو کشیده می شود .در این حالت بخش اعظم
قسمت جلویی پستان تصویربرداری می شود.
آیا اشعه ماموگرافی می تواندخطرناک باشد؟
ماموگرافی های مدرن حداقل دز اشعه  Xرا دارند .مطالعات علمی نشان می دهد که دزی که  1۰۰ – 1۰۰۰برابر
بیشتر از دز ماموگرافی الزم است تا منجر به افزایش آماری کانسر پستان شود .ماموگرافی نقش مهمی در آسیب
زدن به بافت های پستان ندارد و اثرات منفی بالقوه در مقابل فواید ماموگرافی منظم بسیار ناچیزند.
آیا تشخیص ماموگرافی صددرصد است ؟
روی هم رفته ماموگرافی حداکثر  %8۵ -9۰از کل کانسرها را می تواند تشخیص دهد .در حالیکه اکثر قریب به
اتفاق آبنرمالیها با ماموگرافی قابل تشخیص است  ،قسمت کوچکی از آبنرمالیها قابل تشخیص نیستند  .بعضی
مواقع یک بافت غیر طیبعی قابل تشخیص نیست زیرا آن با دانسیته بافت اطرافش یکی است .هدف ماموگرافی
سعی در تشخیص کانسر پستان در خانم ها است ،بدون توجه به عالئم آن و اگر بیمار توده یا یک تغییر دیگری
در پستان دارد و جواب ماموگرافی منفی است ( کانسر یا بافت مشکوک ندارد) بیمار باید قانع شود که پیگیری
های بیشتر باید توسط پزشکش انجام شود .در موارد شبیه به این که توده )  ( Lumpمشکوک نیست ممکن
است مسئله با معاینات بالینی پستان یا ماموگرافی مجدد بعد از  6ماه درخواست شود .گزارش ماموگرافی منفی
) ( Negativeنباید این طور معنی شود که هیچ احتمالی برای کانسر وجود ندارد ،وهمچنین به این معنی نیست
که پستان نرمال است  .بیشتر آبنرمالیها تغییراتی مثل کلسیفیکاسیون یا  massدارند .فقط وقتی که آن ناحیه
تغییر مهمی نسبت به ماموگرافی بیماران دیگر داشته باشد آبنرمالی گزارش می شود و این دلیلی برای ضرورت
ماموگرافی های منظم و مقایسه آنها با فیلم های قبلی است.
عواملی که خطر ابتال به سرطان سینه را کاهش می دهد
عوامل تغییرناپذیری مانند ژنتیک و تاریخچه سالمت خانواده نقش بسیار مهمی در خطر ابتال به سرطان سینه
دارند .مانند تمام سرطانها ،خطر سرطان سینه نیز با باال رفتن سن افزایش پیدا میکند – احتمال ابتال به سرطان
سینه در زنان  ۳۰تا ۴۰ساله کمتر از یکدرصد است؛ یعنی یک نفر از هر  2۳۴نفر .در حالی که این میزان در
زنان 6۰ساله ۳/۵درصد است؛ یعنی یکنفر از هر  28نفر .به طور کلی از هر هشتزن ،یکنفر در طول زندگی
خود به سرطان سینه مبتال میشود .اما تحقیقات نشان میدهند که عالوه بر اینها شیوه زندگی نیز تاثیر قابل
توجهی در ایجاد سرطان سینه دارد .برای مثال مدتزمانی که هر زن به ورزش اختصاص میدهد (هرچه بیشتر
بهتر) و نیز میزان هورمونهایی که در طول زندگی خود مصرف میکند (هرچه کمتر بهتر) میتواند در احتمال
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ابتال به سرطان بسیار تاثیرگذار باشد .از سوی دیگر ،پزشکان همواره اهمیت برخورداری از وزن متعادل را به
بیماران خود گوشزد میکنند چرا که چاقی و اضافهوزن احتمال ابتال به سرطان سینه را در دوران یائسگی افزایش
میدهد .میان سرطان سینه و میزان استروژن موجود در بدن رابطه مستقیم وجود دارد .فعالیتهای ورزشی و
مصرف قرصهای هورمونی باعث تغییر میزان استروژن در بدن میشوند .عواملی وجود دارند که ما نمیتوانیم
آنها را تغییر دهیم ،مانند تاریخچه سالمت خانواده یا تاریخ اولین قاعدگی در زنان .قاعده شدن دختران پیش
از موعد و نیز وجود سرطان سینه در افراد فامیل ،از جمله عواملی هستند که خطر ابتال به سرطان سینه را
افزایش میدهند .اما شما میتوانید با تکمیل اطالعات خود در مورد این بیماری زندگی خود را تغییر دهید.
سابقه فامیلی خود را بررسی کنید
تاریخچه سالمتی خانواده خود را مطالعه کنید؛ اما اگر اثری از این بیماری در خانواده خود پیدا نکردید ،خیلی
خوشحال نشوید .اگر تاریخچه خانوادهتان شما را نگران کرده است یا اگر میخواهید از لحاظ تغییرات ژنتیکی
موثر بر سرطان سینه تست شوید ،میتوانید از یک مشاور ژنتیک کمک بگیرید .فراموش نکنید که سرطان
سینه تنها از طرف خانواده مادر منتقل نمیشود ،بنابراین باید تاریخچه خانواده پدری خود را نیز در نظر بگیرید.
سرطان سینه پیش از یائسگی و سرطان تخمدان از جمله بیماریهایی هستند که باید تاریخچه خانوادگی خود
را از وجود آنها بررسی کنید .اما اگر تاکنون هیچ یک از افراد خانوادهتان به این بیماری مبتال نشده باشند ،دلیل
نمیشود که شما از ابتال به این سرطان در امان باشید .تنها 1۰درصد از سرطانهای سینه ارثی هستند.

ورزش را فراموش نکنید
اضافهوزن پس از یائسگی خطر ابتال به سرطان سینه را افزایش میدهد ،بنابراین سعی کنید وزن خود را همیشه
متعادل نگه دارید .جدا از مساله وزن ،ورزش نیز بسیار تاثیرگذار است .کوچکترین فعالیت ورزشی میتواند به
جلوگیری از سرطان سینه کمک کند .به عبارت دیگر خطر ابتال به سرطان سینه در زنانی که اضافهوزن دارند و
ورزش میکنند نسبت به زنانی که اضافهوزن دارند و ورزش نمیکنند ،بسیار کمتر است .همچنین زنانی که الغر
هستند و ورزش میکنند نسبت به زنانی که الغر هستند و ورزش نمیکنند ،در خطر کمتری قرار دارند .هرچقدر
تعداد ساعات و میزان دشواری ورزش بیشتر باشد ،خطر ابتال به سرطان نیز کمتر خواهد بود .تحقیقات نشان
دادهاند زنانی که در هفته به طور میانگین سهساعت ورزش میکنند2۰ ،درصد کمتر از بقیه افراد در خطر ابتال
به سرطان سینه هستند.
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نوزادتان را با شیر خود تغذیه کنید
قاعدگی پیش از موعد ،یائسگی دیروقت ،به تعویق انداختن حاملگی و زایمان پیش از موعد خطر ابتال به سرطان
سینه را افزایش میدهند؛ اما باید توجه داشت که تغییر این عوامل کار آسانی نیست .اگر به تازگی زایمان
کردهاید بهتر است که به جای شیرخشک ،خودتان به نوزادتان شیر بدهید .تحقیقات نشان دادهاند که هر قدر
زمان شیردهی مادر به نوزاد طوالنیتر باشد ،خطر ابتال به سرطان سینه کمتر خواهد بود.
از درمانهای هورمونی ترکیبی استفاده نکنید
اگر مجبور به استفاده از این درمانها هستید ،بهتر است کمترین دوز را در کمترین مدتزمان ممکن استفاده
کنید .تحقیقات نشان دادهاند خطر ابتال به سرطان سینه در زنانی که پس از یائسگی به طور همزمان از ترکیبات
استروژن و پروژسترون استفاده میکنند ،بیشتر است .در صورتی که خطر سرطان در زنانی که پس از درآوردن
رحم از داروهای استروژنی تنها استفاده میکنند ،افزایش پیدا نمیکند .عالوه بر این ،زنانی که از قرصهای
ضدبارداری استفاده میکنند ،در خطر بیشتری قرار دارند .بنابراین بهتر است برای جلوگیری از بارداری از
روشهای دیگری استفاده کنید .همچنین از مصرف هورمونهای بهاصطالح گیاهی یا طبیعی نیز خودداری کنید.
بهطور مرتب ماموگرافی انجام دهید
یکی از مهمترین و موثرترین راههای تشخیص سرطان سینه ،به خصوص در مراحل اولیه بیماری ،انجام
ماموگرافی است .اگر تراکم سینههایتان زیاد است یا به دالیل دیگری در خطر ابتال به سرطان سینه قرار دارید،
توصیه میشود از امآرآی نیز استفاده کنید .تراکم زیاد بافت سینه و پریاختگی (رشد غیرعادی سلولها که
وجود آن با نمونهبرداری از بافت تایید میشود) خطر ابتال به سرطان سینه را به طور قابل توجهی افزایش
میدهند .پس از انجام هر ماموگرافی ،نتایج آن را با پزشک خود درمیان بگذارید .همه افراد دوست دارند که
جواب آزمایش آنها منفی باشد ،اما یک ماموگرافی منفی نیز اطالعات ارزشمندی را دربر دارد .از پزشکتان
بخواهید در مورد تراکم سینههایتان به شما توضیح دهد .اگر نمونهبرداری وجود پریاختگی را تایید کند ،پزشک
داروهای شیمیایی خاصی را تجویز خواهد کرد.
سایر عوامل موثر بر سرطان سینه
قد بیش از حد بلند ،زندگی در طبقه اجتماعی باال (به دلیل میل به تعویق انداختن زمان حاملگی و کمتر بودن
تعداد فرزندان) ،زودرس بودن تمام زایمانها در فرد ،وقوع اولین بارداری پس از ۳۰سالگی ،ابتال به سرطان رحم،
تخمدان یا روده بزرگ و تابش اشعه با دوز باال به قفسه سینه ،از جمله عواملی هستند که خطر ابتال به سرطان
سینه را افزایش میدهند.
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