
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


97 
 
 

 

 

 

 

 

 
P1-06 

  پیشگیري و غربالگري سرطان پستان
  مهرانه شجاعی

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،کارشناس ارشد مامایی
  h_2003@yahoo.commeh_sایمیل:

 
ز اهمیـت خاصـی   سرطان پستان، شایعترین و دومین علت مرگ به دلیل بدخیمی در خانم ها است لذا انجام تستهاي غربالگري جهت تشخیص به موقـع سـرطان پسـتان ا   مقدمه:

 برخوردار است. پیشگیري بهتر است با تغییر سبک زندگی از دورة نوجوانی و جوانی شروع شود.  

  تهیه شده است. 2013الی  2011این مطالعه مروري و بر اساس مقاالت  وشها:مواد و ر
خطـر را تشـویق بـه     بعضی از فاکتورهاي مهم سرطان پستان را نمی توان کاهش داد. مانند سن، استعداد ژنتیکی، سن منارك و یائسگی ولـی مـی تـوان افـراد در معـرض     نتایج:

سـال شـروع نمـوده اسـت. غربـالگري       40-35سال و در افـراد عـادي از    25ماه و ماموگرافی سالیانه از  6ی، معاینه توسط پزشک هر سالگ 20انجام خودآزمایی ماهیانۀ پستان از 
  شود. نیز در بعضی افراد توصیه می MRIتکمیلی با 

  کاهش می دهد. ٪90را زنانی که در خطر باالي سرطان پستان هستند، ممکن است ماستکتومی پروفیالکتیک را برگزینند که خطر سرطان 
ن یـا یـک         تعـدیل کننـدة انتخـابی گیرنـدة      باید از استروژن درمانی در زنان یائسه با سابقه سرطان پستان یا تاریخچۀ قوي فامیـل پرهیـز شـود و از داروي جـایگزین تاموکسـی فـ

  را کاهش می دهد. ابتال به سرطان مهاجم پستان ٪76استروژن که براي درمان استئوپروز در زنان یائسه بوده و 
ن     mg 20سال روزي  5زن که  13000نتایج یک کارآزمایی بالینی، تصادفی، دوسوکور بر  ن و دارونما داده شد. بروز سرطان در گـروه تاموکسـی فـکـاهش   ٪49تاموکسی ف

  داشت.
توصـیه   در مطالعـات ، روي و...) بـراي پیشـگیري از سـرطان پسـتان     Eین ، ویتـام دانه کتانعادات غذایی مناسب شامل رژیم غذایی با چربی پائین و مصرف مکمل هاي غذایی (

 شده است.

شـیردهی و بـارداري    کـاهش مـی دهـد.    ٪20-80مطالعه نشان داد که فعالیت جسمانی خطر سرطان پستان را در زنان یائسه  48فعالیت جسمانی در یک مطالعۀ مروري منظم در 
  سال نیز اثر محافظتی دارد. 30کامل زیر 

  توصیه می شود افراد در معرض خطر جهت درمان با مشاوره ژنتیکی، روان پزشکی، انکولوژي و جراح ترمیمی بتوانند به نتیجه مطلوب برسند.حث و نتیجه گیري: ب
  سرطان پستان، پیشگیري، غربالگريواژگان کلیدي: 
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