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سرطان پستان و عالئم خطر 



بیان مسئله





(B)وضعیت ابتالءبه سرطان (A)سالم وضعیت :ساختمان پستان 



بلوغ و عادت ماهانه•

حاملگی•

یائسگی•

تغییرات وزن بدن•

تغییرات طبیعی پستان

پستانتومورهای خوش خیم 

از تومورهای پستانی  %80هر گونه افزایش و تکثیر غیر طبیعی سلولی را تومور گویند ولی تمام تومورها، سرطانی نیستند و 

وان به موارد زیر هستند که از شایع ترین توده های خوش خیم می ت( خوش خیم)که مورد بیوپسی قرا می گیرندغیرسرطانی 

:اشاره کرد

فیبروکیستیک

فیبروآدنوم



توده های خوش خیم پستان 



وک پستان، تغییر شایع ترین شکل بروز تومور بدخیم پستان، یک توده سفت منفرد بدون درد است، ولی گاهی با ترشح از ن•

.شکل ظاهری نوک پستان و یا تغییرات پوست پستان، خود را نشان می دهد

.اکثر تومورهای بدخیم پستان در ربع فوقانی خارجی و اطراف نوک پستان به وجود می آیند•

ردند،  بر خالف تومورهای خوش خیم پستان اگر تومورهای بدخیم به طور زودرس تشخیص داده نشود و درمان مناسب نگ•

:بدون وقفه رشد کرده و به سایر قسمت های بدن نظیر 

زیر بغل•

استخوان•

ریه و کبد •

منتشر شده و منجر به مرگ می گردند•

تومورهای بدخیم پستان



(سرطان تخمدان در مادر ،مادر بزرگ ، خواهر،خاله/  سابقه فامیلی سرطان پستان قبل از منوپوز ) سابقه خانوادگی•

وضعیت اقتصادی اجتماعی•

نولی پاریتی•

سن باال در زایمان اول•

منوپوز در سن باال•

سن منارک پایین•

چاقی بعد از منو پوز•

مصرف الکل•

هورمون درمانی جایگزین•

سابقه ابتال در یک پستان•

هیپر پالزی پستان•

؟استرس•

عوامل خطر سرطان پستان



عالئم و نشانه های بیماری های پستان

درد •

توده درد •

توده •

تورم و قرمزی در غیاب تب و عالئم سیستمیک•

فرو رفتگی پوست نوک پستان  •

ترشح نوک پستان•

ترک خوردن نوک پستان•

نمای پوست پرتغالی•

بر جستگی غدد لنفاوی زیر بغل•

لنفادنوم بازو•

Nippleتغییر جهت •



عالئم توده های سرطانی پستان 

زی  پوست پرتقالی شدن و قرم

چسبندگی به اطراف محدوده نامشخص

کشیدگی پوست و نیپل به داخل



CAپاپیلوم و ← یک طرفه –منفرد ← خونی •

بیماریهای اندوکرین–هورمونها –داروها –استرس ← شیری •

آبسه← چرکی •

سیتولوژی← رنگی •

ترشح نوک پستان



ضرورت غربالگری
شایعترین سرطان زنان
  شیوع افزاینده
آسیب به بنیان خانواده
 توسعه یافتهسن شیوع پایین تر نسبت به کشورهای



روش های غربالگری 
سرطان پستان

Mammography

SBE

CBE



SBEمعاینات

step1 step2 step3

step4 step5



CBEمعاینات

ا  معاینه توسط پزشک جراح ویا پزشک آموزش دیده و ی
ر  بیماریهای پستان در سن زیدر امور ماما ی آموزش دیده 

سال 40و باالی / سال یکبار 2هر ( سال 30-40)سال 40
.  بصورت سالیانه انجام شود 

معاینهایندر
هرابتداپزشک

ازراپستاندو
شکلواندازهنظر

معاینهولمسباپزشککندمیبررسی
ایوجودبهپستانها،دقیق
پستاندرتودهوجودعدم

.بردمیپی





شایعترین سرطان منجر به مرگ در زنان



عالئم توده های سرطانی

قوام سخت•محدوده نامشخص•



برجستگی غدد لنفاوی و ورم بازو

ادامه

رشحزخمی شدن پوست و نوک پستان با یا بدون ت•ازوبرجستگی غدد لنفاوی و ورم ب•



درطانسرکنترلهایچالشبزرگترینازیکی”

حداکثربهموثرمداخالتمزایایارایه21قرن

ودرآمدکمکشورهایدرجملهازممکنافراد

“استمتوسطبادرآمد

(  رطان مدیر آژانس بین المللی تحقیقات س) کریستوفر ویلد 




