
سرطان سینه

ســرطان ســینه رشــد غیرقابــل کنتــرل ســلولهای پســتان اســت. ایــن ســلولها معمــوال غــده ای را تشــکیل مــی دهنــد کــه 

در رادیوگرافــی بــه صــورت تــوده دیــده مــی شــود. در صورتــی کــه  رشــد ســلولها بــه بافــت اطــراف ادامــه یابــد و بــه نواحــی 

دورتــر بــدن گســترش یابــد، ایــن تــوده بدخیــم  محســوب مــی شــود. اگرچــه اغلــب انــواع ســرطان ســینه موجــب ایجــاد 

تــوده مــی شــوند، ولــی در برخــی مــوارد تــوده تشــکیل نمــی شــود. تعــداد زیــادی از مــوارد ســرطان ســینه در مراحــل اولیــه 

بــا ماموگرافــی قابــل تشــخیص هســتند، البتــه عالئــم دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه در صــورت مشــاهده آنهــا بایــد پزشــک 

را مطلــع کنیــد. ســرطان ســینه تقریبــا مختــص زنــان اســت امــا مــردان هــم ممکــن اســت بــه آن مبتــال شــوند.

اغلــب ایــن  تــوده هــا خــوش خیــم هســتند و ســرطانی نیســتند، امــا برخــی از آنهــا ممکــن اســت احتمــال ابتــال بــه ســرطان 

را در آینــده افزایــش دهنــد، لــذا هــر نــوع تــوده یــا تغییــر در شــکل ظاهــری ســینه بایــد توســط پزشــک بررســی شــود تــا 

خــوش خیــم یــا بدخیمــی آن مشــخص گــردد.



     سرطان سینه چگونه به سایر نقاط بدن گسترش می یابد ؟
زمانــی کــه ســلولهای ســرطانی وارد جریــان خــون یــا سیســتم لنفــی شــده و بــه قســمتهای دیگــر بــدن منتقــل مــی شــوند، 
ــه گــره هــای لنفــی اطــراف خــود، احتمــال انتقــال ایــن  ــا گســترش ســلولهای ســرطانی ب ــد. ب ســرطان گســترش مــی یاب
ســلولها از طریــق سیســتم لنفــاوی بــه ســایر قســمتهای بــدن افزایــش مــی یابــد و هرچــه گــره هــای لنفــی بیشــتری آلــوده 

شــده باشــند، احتمــال گســترش آن بــه ســایر نقــاط بــدن بیشــتر اســت .
     عوامل خطر ابتال به سرطان سینه کدامند ؟

عواملــی ماننــد ســابقه خانوادگــی، مصــرف الــکل، ســیگار، چاقــی خصوصــا بعــد از یائســگی، مصــرف داروهــای هورمونــی 
ــدم شــیردهی و  ــد از 30 ســالگی، ع ــارداری بع ــن ب ــد از ســن یائســگی، اولی ــی بع ــان هورمون ــارداری و درم پیشــگیری از ب
نداشــتن حداقــل یــک بــارداری کامــل،  مــی توانــد احتمــال خطــر را افزایــش دهــد . البتــه داشــتن یــک یــا چنــد عامــل خطر، 
لزومــا بــه معنــی اطمینــان از ابتــال بــه ســرطان ســینه نیســت و همچنیــن نداشــتن عوامــل خطــر نیــز بــه معنــی قطعیــت در  

عــدم ابتــال بــه ایــن نــوع ســرطان نمــی باشــد. 
     برای پیشگیری چه باید بکنیم ؟ 

هیــچ روش مطمئنــی بــرای پیشــگیری از ســرطان ســینه وجــود نــدارد، امــا مــی توانیــد بــا کاهــش عوامــل خطــری کــه در 
کنتــرل شماســت، خطــر ابتــال را کاهــش دهیــد: داشــتن وزن مناســب، فعالیــت بدنــی )حداقــل 150 دقیقــه فعالیــت متوســط 
ــکل و دخانیــات و جایگزیــن  ــا ترکیبــی از ایــن دو(، عــدم مصــرف ال ــا 75 دقیقــه فعالیــت بدنــی شــدید در هــر هفتــه ی ی
کــردن درمانهــای غیــر هورمونــی بــرای کاهــش عالئــم یائســگی طبــق نظــر پزشــک، مــی توانــد خطــر ابتــال را کاهــش دهــد. 

     عالئم سرطان سینه کدامند ؟
عالئــم ایــن ســرطان، از تــوده و تــورم تــا تغییــرات پوســتی متفــاوت هســتند و بســیاری از انــواع آن هیــچ عالمــت آشــکاری 

ندارنــد.
 اما مهم است که هر تغییر غیر عادی توسط پزشک بررسی شود .

هریــک ازتغییــرات غیــر عــادی زیــر مــی تواننــد عالمتــی از ســرطان ســینه باشــد : تــورم کل یــا بخشــی از پســتان، تحریــک 
پوســتی، درد پســتان، درد نــوک ســینه یــا فرورفتگــی آن بــه ســمت داخــل، قرمــزی، ضخیــم شــدن نــوک پســتان یــا پوســت 
آن، خــروج مایــع، وجــود تــوده در ناحیــه زیــر بغــل . البتــه ایــن تغییــرات ممکــن اســت  ناشــی از عفونــت یــا کیســت باشــد 

امــا مســئله مهــم بررســی تغییــرات توســط پزشــک اســت .  
     برای تشخیص زودرس سرطان سینه چه باید کرد ؟

ــرای تشــخیص زودرس ســرطان  ــه تنهایــی ب ــه ســینه توســط خــود فــرد را ب ــه ماهان ــکا روش معاین  انجمــن ســرطان آمری
ســینه تائیــد نمــی کنــد. بلکــه مهــم ایــن اســت کــه خانمهــا بداننــد وضعیــت ســینه آنهــا در شــرایط عــادی چگونــه اســت و هــر 
گونــه تغییــری را بالفاصلــه بــه پزشــک خــود اطــالع دهنــد. بررســی وضعیــت ســینه توســط خــود فــرد، در ترکیــب بــا معاینــه 
منظــم توســط پزشــک،  انجــام ماموگرافــی و در برخــی مــوارد ســونوگرافی و MRI جهــت پایــش و تشــخیص زودرس ســرطان 

ســینه بســیار مهــم اســت .
ــت  ــق اس ــیار موف ــان بس ــه درم ــی ک ــی زمان ــی آن،  یعن ــل ابتدای ــینه را در مراح ــرطان س ــد س ــی توان ــم م ــی منظ ماموگراف
تشــخیص دهــد، همچنیــن مــی توانــد تغییراتــی کــه منجــر بــه ســرطان خواهــد شــد را ســالها قبــل از گســترش عالئــم پیــدا 

کنــد .
نتایــج چنــد دهــه تحقیقــات بــه وضــوح نشــان مــی دهــد کــه در خانمهایــی کــه ماموگرافــی را بــه طــور منظــم انجــام مــی 
دهنــد، احتمــال تشــخیص ســریعتر ســرطان، بیشــتر و احتمــال نیــاز بــه روشــهای تهاجمــی ماننــد جراحــی و شــیمی درمانــی، 
کمتراســت. همچنیــن احتمــال موفقیــت درمــان نیــز در آنهــا بیشــتر اســت. البتــه مامــو گرافــی کامــل نیســت و ممکــن اســت 
برخــی انــواع ســرطان را تشــخیص ندهــد و در برخــی مــوارد ممکــن اســت بــرای تشــخیص دقیــق تــر بــه تســتهای دیگــر 

ماننــد MRI نیــاز باشــد.


