
 

 

 

 پیشگیری از سرطان پستان 

سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در میان زنان و جمعیتی از مردان است که آمار 

با توجه به ریسک باالی این بیماری . بسیاری را سالیانه در جهان به خود اختصاص می دهد

می تواند و میزان مرگ و میر ناشی از آن، شناخت روش های پیشگیری از سرطان پستان 

 .بسیار موثر واقع شود

در این مقاله که در سایت رسمی دکتر فرهاد موسی زاده متخصص جراحی پستان جمع اوری 

 :شده است درمورد عناوین زیر صحبت شده است

 پستان سرطان از پیشگیری 

 نمایید کنترل را خود وزن 

 باشید داشته ای دوره معاینات 

 نشوید غافل خود نوزاد به دادن شیر از 

 باشید داشته سبزیجات از غنی غذایی رژیم 

 نگیرید قرار رسان آسیب پرتوهای تابش معرض در امکان حد تا 

 

 .در ادامه با ما همراه باشید تا به روش های پیشگیرانه از ابتال به سرطان پستان آگاه شوید

 پیشگیری از سرطان پستان



 

 

 :برای پیشگیری از سرطان پستان، روش های زیر را در نظر داشته باشید

 وزن خود را کنترل نمایید 

آن است که داشتن اضافه وزن یک عامل پرریسک در ابتال به سرطان مطالعات حاکی از 

ریسک ابتال درصد قابل توجهی کیلوگرم،  14تا  9به طور کلی اضافه وزن بین . پستان است

دلیل این امر افزایش تولید استروژن در بدن است که می . به سرطان پستان را باال می برد

غیرطبیعی منجر شده و احتمال ابتال به سرطان سینه را تواند به تحریک سلول ها در رده 

در نظر داشته باشید که رابطه مستقیمی بین چربی های انباشته و ترشح . افزایش دهد

از این جهت الزم است که تمرینات ورزشی . هورمون استروژن در بدن بانوان وجود دارد

وزن در محدوده مناسب و متعادل، با نگه داشتن . پیوسته داشته و وزن خود را کنترل نمایید

 .ریسک سرطان پستان را تا حدود زیادی کاهش داده اید

 

 معاینات دوره ای داشته باشید 

الزم است که معاینات دوره ای تحت نظر پزشک داشته  و در ضمن با آموختن روش معاینه 

ن به ای. بپردازید آزماییخود و دستی خانگی، خود هر ماه به بررسی وضعیت بافت پستان

شکل می توانید در صورت شکل گرفتن هر گونه توده ای، به موقع نسبت به تشخیص آن 

به جز آن الزم است که در معاینات دوره ای تحت نظر پزشک، سینه شما توسط . اقدام نمایید

یژه به و. پزشک معاینه شده و تحت سونوگرافی یا در صورت نیاز ماموگرافی، قرار بگیرد



 

 

ده شما سابقه سرطان سینه وجود دارد، الزم است که این معاینات را به شکلی اگر در خانوا

همان طور که . جدی تر دنبال کرده و حتما این مورد را با پزشک خود در میان بگذارید

احتماال می دانید، وجود سابقه سرطان پستان در خویشاوندان نزدیک، یکی از عوامل ریسک 

 .دآور این بیماری به حساب می آی

 از شیر دادن به نوزاد خود غافل نشوید.

 .در صورتی که در حال گذراندن دوران بارداری خود هستید، حتما به نوزاد خود شیر بدهید

در . درصد، کاهش سرطان پستان را به همراه خواهد داشت 10شیر دادن به نوزاد، به اندازه 

نوزاد خود خواهید رساند، می توانید  واقع عالوه بر این که به این شکل، فواید شیر مادر را به

با کاهش تولید سطح استروژن در بدن، به ریسک ابتال به سرطان سینه، قدرت معکوس وارد 

 .سازید

 

 رژیم غذایی غنی از سبزیجات داشته باشید.

ابل ن خود را در مقبا استفاده از رژیم غذایی غنی از سبزیجات می توانید به بهترین شکل بد

سبزیجات برگ دار و همین طور . تشکیل تومورهای خوش خیم یا بدخیم، واکسینه نمایید

دارای ... سبزیجات رنگی چون فلفل دلمه ای قرمز، فلفل دلمه ای زرد و نارنجی، هویج و 

ضریب کاروتنوئید باالیی بوده و ریسک ابتال به سرطان سینه را به اندازه زیادی کاهش می 



 

 

همچنین وجود سولفوران یا لیکوپن در این سبزیجات نیز به کاهش خطر سرطان پستان . دهند

به موازات استفاده از یک رژیم غذایی غنی از سبزیجات، جای دارد که . کمک خواهد کرد

میزان مصرف گوشت قرمز به ویژه گوشت های فرآوری شده را در تغذیه خود به حداقل 

ک ابتالی شما به سرطان پستان به اندازه قابل توجهی کاهش در این صورت ریس. برسانید

 .خواهد یافت

 

 حد امکان در معرض تابش پرتوهای آسیب رسان قرار نگیرید تا 

البته این موضوع در بسیاری مواقع غیرقابل اجتناب است، اما الزم به توضیح است که قرار 

دی ان ای و جهش آن ها شده و  گرفتن در معرض پرتوهای یونیزه، می تواند به تغییر شکل

البته در روش تشخیصی چون ماموگرافی از دوز بسیار کمی از . زمینه ساز سرطان گردد

اما افراط در . تابش اشعه استفاده شده و برخالف شایعات این دوز، آسیب رسان نخواهد بود

 .ایی باشداستفاده از رادیوگرافی اشعه ایکس، می تواند زمینه ساز بروز چنین بیماری ه

بنابراین تنها در صورتی که پزشک معالج شما انجام رادیولوژی را برای تشخیص بیماری 

 .ضروری دانست، نسبت به آن اقدام داشته باشید

 سخن پایانی



 

 

شما چه روش های دیگری برای پیشگیری از سرطان پستان می شناسید که در این مقاله  به 

چطور برای پیشگیری از این سرطان اقدام کرده و  آن ها اشاره نشده باشد؟ همین طور خود

چطور رفتارهای خود در زندگی را مطابق با آن پیش می برید؟ نظرات و تجربیات خود را با 

 .ما در میان بگذارید

 


