
 اهمیت اطالع از سرطان پستان

این  .سرطان سینه شایع ترین سرطان بانوان در سراسر دنیا است

سرطان گرچه در صورت عدم درمان صحیح مشکالت زیادی را 

کند اما در صورت تشخیص برای بیمار و خانواده، او ایجاد می

لذا الزم است که . زودرس و اقدام سریع به خوبی قابل درمان است

بانوان عزیز در مورد این بیماری و عالئم آن اطالعات کافی همه 

داشته باشند تا درصورت ابتال، در اولین فرصت به پزشک مراجعه 

 .کنند

 افراد در معرض خطر

هر خانمی احتمال ابتال به این بیماری را دارد و گرچه در بعضی از 

ای مانند سابقه فامیلی وجود دارد خانمها عوامل مستعد کننده

اماباید توجه داشت که وجود عوامل مستعد کننده به معنی ابتالی 

قطعی فرد نیست و عدم وجود این عوامل نیز به معنای مصون 

بودن شخص از سرطان سینه نیست بکله افراد مستعد باید بیشتر 

 .از سایرین تحت نظر باشند و به فواصل کوتاهتری معاینه شوند

 عالئم سرطان سینه

سفت شدگی در قسمتی از سینه که معموال بدون  وجود توده یا-1

 .درد است

تغییرات پوست سینه مانند فرورفتگی قسمتی از پوست سینه  -2

توم و قرمز . به داخل، زخم مزمن که به راحتی بهبود نمی یابد

شدن همراه با نقاط فرورفته روی پوست که حالتی مثل پوست 

 .پرتقال به آن می دهد

 "که اخیرا)وک سینه مانند فرورفتگی آن به داخل تغییرات ن -3

 زخم مزمن و پوسته پوسته شدن همراه با خارش.(ایجاد شده باشد

و از  (یکطرفه)اگر از یک سینه  "مخصوصا: ترشح از نوک سینه -4 

ای اگر رنگ ترشحات خونی یا خونابه. یکی از منافذ سر سینه باشد

فشار خارج شود اهمیت یا بی رنگ باشد و خود به خود و بدون 

 .بیشتری دارد

البته علل متعددی موجب : بزرگ شدن غدد لنفاوی زیر بغل -5

 .و باید بررسی کافی صورت گیرد. بزرگ شدن این غدد می شود

 مقابله با سرطان پستان

ناشناخته  چون علت اصلی ابتال به سرطان سینه در حال حاضر

. هنوز راهی برای پیشگیری از آن کشف نشده است. است

خوشبختانه این سرطان در مراحل اولیه به خوب قابل درمان است 

 .و روش اصلی مبارره  با آن تشخیص زودرس و اقدام سریع است

سه روش برای تشخیص زودرس این بیماری وجود دارد که 

 :عبارتند از

که نحوه آن در ( سط خود فردمعاینه تو)خود آزمایی سینه  -1

 .همین بروشور توضیح داده شده است

سالگی آغاز و هر سال یکبار  22که از : معاینه توسط پزشک -2

 .شودانجام می

بهترین روش برای تشخیص زودرس سرطان : ماموگرافی -3

در  های سینه رازیرا می تواند بسیاری از توده. سینه است

بیمار و اندازه بسیار کوچک حتی قبل از اینکه توسط 

شود توصیه می. پزشک قابل تشخیص باشند تشخیص دهد

تا  52سال یکبار و از سن  2سالگی هر  52تا  42از سن 

بانوانی که . سالگی هر سال یکبار ماموگرافی انجام شود 02

ای مانند سابقه فامیلی قوی در آنها عوامل مستعد کننده

د داشته باشد ممکن است ماموگرافی را از سنین وجو

الزم به . آغاز کنند( با مشورت پزشک متخصص)تر پایین

ذکر است که مقدار اشعه ماموگرافی بسیار کم است و 

نگرانی از اثرات اشعه  نباید مانع برخورداری از منافع آن 

 .شود

 طریقه انجام خود آزمای سینه

نه به پزشک، ماهی مراجعه سالیاتوصیه می شود بانوان عالوه بر 

های خود را معاینه کنند تا در صورت بروز ان سینهیکبار نیز خودش

 .به پزشک مراجعه کنند "مشکل متوجه شده و سریعا

روز  8تا  5)بهترین زمان برای انجام معاینه سینه انتهای پریود 

اگر به دلیل یائسگی یا حاملگی یا . باشدمی( پس از شروع آن

ی پریود قطع شده باشد معاینه را در روز مشخصی از هر ماه شیرده

دو مرحله   معاینه شامل  این. انجام دهید( مثال روز اول هر ماه)

 :می باشد

 معاینه با دست( ب                           نگاه کردن( الف     

1 2 3 



 نگاه کردن

های   جلوی یک آینه پهن بایستید و به سینه های خود در حالت

 :زیر نگاه کنید

 ی سرایستاده و دستها باال -1

 ایستاده و دستها در دو طرف بدن آویزان -2

دستها را با فشار مختصری روی کمر قرار داده و شانه ها  -3

 .را صاف کنید

 به جلو خم شوید -4

 

ها رو و هم از نیمرخ به سینهدر هر یک از حاالت فوق هم از روبه

عالمت مشکوک به پزشک نگاه کرده و در صورت مشاهده هر 

 .مراجعه کنید

 معاینه با دست

به پشت دراز کشیده و زیر شانه سمت مورد معاینه یک بالش 

کوچک یا ملحفه تا شده قرار دهید و دست همان سمت را زیر سر 

سپس با دست مقابل و با قسمت نرم بند آخر ( 4شکل ).اریدبگذ

با حرکات دورانی روی سینه را ( 5شکل ) هارم جانگشتان دوم تا 

  جهت حرکت انگشتان شما. قفسه سینه بلغزانید و لمس کنید

توجه ( 6شکل . )دایره وار یا از باال به پائین باشدتواند به صورت می

سپس بازو را به حالت . کند که تمام قسمتهای سینه معاینه شود

 .(0کلش) .نیمه باز نگه دارید و زیر بغل را معاینه کنید

 

 

انتها نوک سینه را به آرامی فشار دهید تا از ترشح احتمالی سر در 

 .سینه آگاه شوید

لمس سینه را می توانید در حالت ایستاده در حمام انجام 

 (.8شکل ).دهید

ه شدن با هر یک از عالئم مشکوک بدون اضطراب ورت مواجر صد

 .و نگرانی و در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنید

 

 

 

 

 

 

 سرطان پستان

 و

 تشخیص زود رس
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