
مرکز تصویربرداری پزشکی توسکا

ب���راݡی   راهنم���ای بیم���اران 
جلوگیری از سرطان پستان

تش����خیص ب����ه موق����ع، روش����ی مطمئن 
برای زندگی شاد و سالم



مسیری جدید در نبرد علیه سرطان پستان
از ه���ر هش���ت زن ی���ک نف���ر در ط���ول دوره زندگی با 
سرطان پس���تان مواجه می ش���ود. این بیماری دومین 
ن���وع س���رطان اس���ت ک���ه باعث م���رگ و می���ر در زنان 
می شود. مطالعات متعدد نشان می دهد که تشخیص 
زودهن���گام، عنص���ر حیات���ی در درم���ان موفقیت آمی���ز 

سرطان پستان است. 

ماموگرام ه���ا نق���ش اساس���ی در تش���خیص زود هنگام 
س���رطان پس���تان دارند چ���ون به این وس���یله می توان 
ضایعات بس���یار کوچک را که با لمس قابل تشخیص 
نیس���ت مشخص نمود. اس���تفاده از ماموگرافی باعث 
پیش���رفت چش���م گیر در تش���خیص زودهنگام سرطان 
پستان شده است. عالوه بر این تکنولوژی جدید فول 
دیجیت���ال افق های تازه ای را در تش���خیص س���ریع این 

بیماری گشوده است.

ی پزش���کی توس���کا مرک���ز تصویربردار

س���رطان بیماری اس���ت که در آن سلولهای غیر طبیعی 
ب���ه ص���ورت کنت���رل نش���ده تکثی���ر یافت���ه و می توانند 
بافت های مجاور را درگیر کنند. س���لول های س���رطانی 
همچنین می توانن���د از طریق جریان خون یا لنف به 

سایر نقاط بدن گسترش یابند. 

سرطان پستان چیست؟



س���رطان پستان هنگامی اتفاق می افتد که سلول های 
پستان سریع تقسیم شده و تشکیل یک توده یا تومور 
را می دهند. تومورها ممکن اس���ت بدخیم )سرطانی( 
و ی���ا خوش خی���م )غیر س���رطانی( باش���ند. توموره���ای 
بدخیم آن هایی هستند که وارد بافت های سالم بدن 
می شوند. این نوع سرطان در بافت پستان که شامل 
مجاری )لوله هایی که ش���یر را به نوک پس���تان منتقل 
می کن���د( و لوبول ه���ا )غدد تولیدکننده ش���یر( اس���ت، 
ایج���اد می ش���ود. این س���رطان هم در زن���ان و هم در 
مردان ایجاد می ش���ود ولی س���رطان پستان در مردان 

نادر است.
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چه چیزی باعث س���رطان پستان می شود 
و چق���در ام���کان ابتال به آن وج���ود دارد؟

اگرچه تاکنون تحقیقات بسیاری برای یافتن علت 
ابتال به این بیماری انجام شده است ولی هنوز جواب 
قطعی  و روش���نی برای آن پیدا نش���ده است. سرطان 
پستان بعد از سرطان ریه دومین عامل مرگ و میر در 
زنان بر اثر سرطان است. احتمال ابتال به این بیماری 
با افزایش س���ن باال می رود. عوامل متعددی ریس���ک 
ابت���ال ب���ه این بیم���اری را افزایش می دهن���د که برخی 
از آن ه���ا عبارتن���د از: س���ابقه خانوادگ���ی ابت���ال به این 
بیماری، شروع زودرس قاعدگی و یا یائسگی دیررس، 
اس���تفاده از داروهای خوراکی جلوگی���ری از حاملگی، 
اس���تفاده از درم���ان جایگزین���ی هورمون، اس���تفاده از 

الکل و ...

ی پزش���کی توس���کا مرک���ز تصویربردار

ب���ا تش���خیص به موق���ع، احتم���ال درمان 
ب���ه  نزدی���ک  پس���تان  موفقیت آمی���ز س���رطان 

ص���د در ص���د خواه���د ب���ود.

نگ��ران نب��اش�ی�د!
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ش  و ر ی����ن  بهتر ق����ع  مو ب����ه  تش����خیص 
ی زه ب���ا بیم���ار مب���ار

ه���ر چند که آمار تلفات ناش���ی از س���رطان پس���تان 
ممک���ن اس���ت ناامید کنن���ده باش���د، ولی بای���د توجه 
داش���ت که تش���خیص زود هنگام این بیماری ش���انس 
نج���ات از دس���ت آن را بس���یار زی���اد می کن���د. اگر چه 
هی���چ راه مطمئن���ی ب���رای جلوگی���ری از ابت���ال ب���ه این 
بیم���اری وجود ندارد، ولی انجام ماموگرافی س���الیانه 
پس از س���ن چهل س���الگی بهتری���ن روش برای رهایی 
از صدم���ات ناش���ی از آن خواه���د ب���ود. ماموگرافی و 
ب���ه وی���ژه ماموگراف���ی دیجیت���ال، در ح���ال حاض���ر به 
طور وس���یعی به عنوان روش اس���تاندارد و ممتاز برای 
تش���خیص زودهنگام شناخته شده است.  در بسیاری 
از م���وارد، ماموگراف���ی می تواند توده ه���ای غیر عادی 
پستان را دو سال قبل از ایجاد هرگونه تغییر فیزیکی 
تش���خیص دهد. غربالگری منظم ماموگرافی از س���ال 
1990 در آمریکا رواج پیدا کرده اس���ت. از آن به بعد 
آمار تلفات ناش���ی از این بیماری، که در مدت پنجاه 
س���ال پیش از آن ثابت مانده بود سی در صد کاهش 

پیدا کرده است.



ی پزش���کی توس���کا مرک���ز تصویربردار

مام�وگ�راف����ݡی ف����ول دیجیت���ال چیس���ت؟

در ماموگراف���ی دیجیتال با اس���تفاده از کامپیوتر و 
ردیاب ه���ای ویژه که برای این کار طراحی ش���ده اند، 
تصاویری تولید می شود که می توان آن ها را با وضوح 
بس���یار باال روی صفحه مانیتور دید و مانند فایل های 

کامپیوتری ذخیره نمود. 
بر خالف ماموگرافی ه���ای قدیمی، در ماموگرافی 
دیجیت���ال تکنیس���ین ق���ادر اس���ت ب���رای دس���تیابی به 
بهتری���ن کیفیت، تصویر را از زوایای مختلف در عرض 
چند ثانیه در روی صفحه مانیتور مش���اهده کند. این 
ام���ر باع���ث س���رعت و س���هولت در به دس���ت آوردن 
بهترین تصویر و در نتیجه صحت تشخیص می گردد.



TOOSKA MEDICAL IMAGING CENTER

س���الیانه،  ماموگرافݡی  انجام 
ی���ن روش در مبارزه با  بهتر

سرطان پستان است.     



ی پزش���کی توس���کا مرک���ز تصویربردار

مزای���ای ماموگراف���ی دیجیت���ال

 از 
ً
برخ���الف بخش های دیگر بدن، پس���تان عمدتا

بافت نرم تش���کیل ش���ده اس���ت. هنگامی که به این 
بافت نرم اشعه ایکس تابانده می شود، تصویر ایجاد 
ش���ده مبه���م و مه آل���ود می باش���د. این امر تش���خیص 
لکه ه���ای کوچک را که میکرو کلسیفیکاس���یون )نقاط 
ریز حاوی رسوب کلسیم( نامیده می شود و هم چنین 
دیگر نش���انه های ظری���ف بیم���اری را در مراحل اولیه 

دشوار می سازد.
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در ماموگرافی دیجیتال، رادیولوژیس���ت می تواند 
تصوی���ر الکترونی���ک پس���تان را به کم���ک مانیتور های 

مخصوص و با وضوح باال مشاهده  کند.
از  یک���ی  تصاوی���ر  تنظی���م  و  بهینه س���ازی  ام���کان 
مزیت های اصلی رادیوگرافی دیجیتال اس���ت. پزشک 
می تواند روش���نایی تصویر را تنظیم کند، کنتراست را 
تغییر دهد و با زوم کردن، تصویر درشتی از ناحیه مورد 
نظر داش���ته باش���د. این امکانات به رادیولوژیست ها 
این توانایی را می بخش���د که تفاوت های پنهان را که 
در فیلم رادیولوژی قابل مش���اهده نیس���تند مش���اهده 

کنند.
یک���ی دیگ���ر از مزیت ه���ای ماموگراف���ی دیجیت���ال 
نسبت به روش های قبلی، کاهش نیاز به عکس برداری 
مج���دد ب���ه عل���ت زیاد ی���ا کم ب���ودن تاباندن اش���عه 
است. این امر باعث کاهش زمان و هم چنین کاهش 

تاباندن اشعه به بیمار خواهد شد.
تصاوی���ر ماموگراف���ی دیجیت���ال به عل���ت ماهیت 
الکترونیک بودن آن ها قابلیت ذخیره ش���دن، گرفتن 
نس���خه های متعدد بدون از دست دادن اطالعات و 
انتقال آس���ان بدون وابس���تگی به یک فیل���م اصلی را 

دارد.



ی پزش���کی توس���کا مرک���ز تصویربردار

تحقیق���ات نش���ان می ده���د ک���ه موارد مش���خصی 
وج���ود دارد که با رعایت آن ها می توان ریس���ک ابتال 

به این بیماری را کاهش داد:
عدم مصرف الکل

عدم مصرف سیگار
ورزش منظم

حفظ وزن مناسب
عدم استفاده از هورمون درمانی پس از یائسگی

آزمایش ماهیانه پس���تان توس���ط خود ش���خص در 
هفته پس از اتمام قاعدگی

چه کسانی باید برای ماموگرافی مراجعه کنند؟

توصی���ه می ش���ود تمام زنان بین س���ن س���ی و پنج 
تا چهل س���ال ی���ک ب���ار غربالگری ماموگرافی داش���ته 
باشند. از شروع چهل سالگی زنان باید سالیانه تحت 
برنام���ه غربالگ���ری ماموگراف���ی قرار بگیرند. کس���انی 
ک���ه عوامل ریس���ک این بیم���اری برای آنان باالس���ت، 
ع���الوه بر برنامه س���الیانه ماموگرافی، می بایس���ت با 
نظر پزشکش���ان تحت برنامه های ویژه غربالگری قرار 

گیرند.

کاهش ریس���ک ابتال به سرطان پستان راه های  
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ی پزش���کی توس���کا مرکز تصویربردار

راه پاسداران، خیابان شهید کالهدوز  تهران، چهار
81 پ���الک  دلبخ���واه،  راه  چه���ار از  بع���د  )دول���ت(، 
تلف���ن: 66 69 57 22 - 35 76 54 22 - 14 24 58 22

فکس: 68 69 57 22

ب���ه  مجه���ز  توس���کا،  پزش���کی  مرک���ز تصویرب���رداری 
پیشرفته ترین دستگاه های تصویربرداری پزشکی، 
آم���اده ی ارائ���ه  خدم���ات زی���ر ب���ه مراجعی���ن محترم 

می باشد:
ام آر آی

سی تی اسکن اسپیرال مولتی اسالیس
کالر داپلر

سونوگرافی چهار بعدی جنین
سونوگرافی )عمومی، ترانس واژینال و ترانس رکتال(

رادیولوژی دیجیتال )عمومی و اختصاصی(
ماموگرافی دیجیتال

سنجش تراکم استخوان
)پانورکس،  دن���دان  دیجیت���ال  رادیوگراف���ی 

ی اپتی���کال( ی و پر س���فالومتر
ام���کان ارائه تصاویر تهیه ش���ده ب���ر روی CD  و 
ب���ه ص���ورت فیل���م )سی تی اس���کن، س���ونوگرافی و 

رادیولوژی(

ط���رف ق���رارداد ب���ا بیمه ه���ا


