زنان و مردان

شماره پانصدوچهلونه شنبه هفت آذر نودوچهار

با عالیم و نشانههای
رایج سرطان پستان
آشنا شوید

دکتر نسرینالسادات علوی میگوید این روزها خیلیها این سوال را از پزشکان میپرسند

استرس باعث سرطان میشود؟
شایعترین سرطان بین زنان
سرطان پستان است و سن
مهدیه
آقازمانی
ابتال به این سرطان شایع بین
زنان ایرانی 5 ،تا  10سال
پایینتر از سن جهانی این بیماری است.
در حقیقت سن ابتال به سرطان پستان بین
زنان ایرانی  45تا  55سال است در حالی
که در دنیا متوسط سن ابتال بین  50تا 60
سال گزارش شده است .عوامل خطر سرطان
پستان آنطور که متخصصان بیان میکنند،
سابقه فامیلی ابتال به سرطان ،نخستین بارداری
باالی  30سال ،عادت ماهیانه زیر  12سال،
یائسگی باالی  55سال ،عدم بارداری ،عدم
شیردهی و هورموندرمانی بعد از یائسگی
است ،اما اگر دقت کرده باشید این روزها
مردم افزایش یک بیماریبهخصوص سرطان
را به استرس ارتباط میدهند .این قضیه
در مورد سرطان پستان نیز مصداق دارد و
اخیرا در کنفرانس یکروزه سرطان پستان و
بارداری ،رئیس انجمن کلینیکال انکولوژی
از ارتباط استرس با سرطان پستان صحبت
و رابطه استرس و ابتال به سرطان پستان
را ،رابطهای مستقیم ذکر کرده بود .البته
استرس با توجه به اینکه سیستم ایمنی بدن
را تضعیف میکند ،میتواند زمینه ابتال به
بسیاری از بیماریها را در بدن فراهم کند
ولی ارتباط آن با سرطان پستان سوالی بود که
از دکتر نسرینالسادات علوی ،متخصص و
جراح بیماریهای پستان و عضو هیاتعلمی
پژوهشگاه سرطان پرسیدیم:
 :آیا منظور از استرسی که میتواند
بیماریزا باشد همان استرسهای روزمره
است؟
یکیازسوالهاییکهاغلبازبیشتربیمارانمبتال

به سرطان میشنویم این است که چرا من به این
بیماری مبتال شدم و بیشتر آنها نیز در مورد تاثیر
استرسهایی که در زندگی داشتهاند بر بروز
این بیماری سوال میکنند .معموال اکثر
افراد اجتماع استرس را به عنوان
یککلمهکلیبرایتوصیف
فشارهای روانی به کار
میبرند که در اثر
عوامل مختلف
به آنها وارد
میشود .این
استرسها
میتواند
موارد
کوچک
اما
مداوم
مانند

روبان صورتی نماد
سرطان پستان است

استرسهای
مادر برای
پیشرفت
تحصیلی فرزندش
باشد یا استرس شدید
و ناگهانی مانند از دست
دادن یک عزیز .در حقیقت
این سوال برای دانشمندانی که
در مورد این بیماری تحقیق میکنند نیز
مطرح بوده و سالهاست علت ایجاد سرطانها
مخصوصا سرطان پستان که شایعترین سرطان
بانوان است در صدر موضوعهای مورد تحقیق
قرار دارد.

 :آیا رابطه قوی بین سرطان پستان
و استرس وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا
میتوان گفت بانوانی که استرس دارند
بیشتر در معرض سرطان پستان هستند؟
در مطالعههای مختلفی که در
مورد تاثیر استرس بر سرطان
پستان انجام شده رابطه
قوی بین استرس و
ایجاد سرطان
نشده
پیدا
است .گرچه
در برخی
مطالعهها
رابطه
کمرنگی
پیدا شده
اما در
مقابل،
نتایجی
نیز مبنی
براینکه
استرس
نقش
محافظتکننده
در مقابل سرطان
دارد پیدا کردهاند .در
کل میتوان گفت استرس به
تنهایی نقشی در ایجاد سرطان
ندارد ولی ممکن است با تغییر
رفتار فرد باعث ایجاد سرطان در فرد شود،
مثال فردی که استرس زیادی دارد ممکن
است به سمت مصرف سیگار یا مشروبات
الکلی برود که هر  2این رفتارها از عوامل
خطر شناختهشده در ایجاد سرطانها از جمله
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میتوان گفت استرس
به تنهایی نقشی در ایجاد
سرطان ندارد ولی ممکن
است با تغییر رفتار فرد
زمینهساز بروز سرطان در فرد شود

سرطان پستان هستند .همچنین استرس ممکن
است در بیمارانی که مستعد این بیماری هستند
نقش تشدیدکننده داشته باشد ،مثال تعدادی
از تحقیقهای انجامشده ثابت کردهاند بیماران
مبتال به سرطان در صورت داشتن استرس بیشتر
در معرض عود و پیشرفت بیماری هستند.
 :آیا استرس میتواند علت پایین
آمدن سن ابتال به سرطان پستان باشد؟
نه ،مبتالیان به این بیماری در کشور ما اکثرا
از بانوان میانسال و بعضا جوان هستند اما
این کم بودن سن بیماران ربطی به استرس
ندارد و بیشتر به جوان بودن جمعیت ایران
برمیگردد .به عبارت دیگر ،همان گونه که
بافت جمعیتی کشور ما نسبت به کشورهای
پیشرفته جوانتر است ،افراد بیمار نیز به همان
نسبت جوانتر هستند.
 :شما اشاره کردید استرس میتواند
باعث عود بیماری شود ،در این زمینه چه
توصیهای به بیماران مبتال به سرطان پستان
دارید؟
همانطور که گفتم به نظر میرسد استرسهای
روانی به شکلی که ما فکرمیکنیم نقش زیادی
در ایجاد سرطان ندارند ولی توصیه میشود
بیماران مبتال به سرطان از استرس دور نگه
داشته شوند و روشهای کاهش استرس را
یاد بگیرند تا بتوانند بعد از درمان به زندگی
عادی خود برگردند.

هرچند عالئم ابتال به یک بیماری در
تمام بیماران یکسان نیست و نمیتوان
وجوداینعالئمراهمصددرصد،دال
بر بروز بیماری دانست اما برخی از
نشانههای ظاهری و پوستی میتوانند
هشداری برای ابتالی احتمالی به
سرطان پستان باشند .در این صورت،
اگر افراد مبتال به این عالئم پوستی،
آنها را جدی بگیرند و سریعتر به
پزشک مراجعه کنند ،میتوانند در
صورت ابتال به سرطان پستان ،در
مراحل اولیه آن را مهار و درمان کنند.
از این رو ،در ادامه به شایعترین
مشکالت ظاهری و پوستی که در
افراد مبتال به سرطان ایجاد میشوند،
اشارهای خواهیم داشت:

پوستپرتقالی شدن

یکیازنشانههایظاهریسرطانپستان،
ایناستکهپوستپستانازنزدیکیهای
نوک پستان تا قطر  3تا  7سانتیمتر،
دارای روزنههای غیرطبیعی میشود و
حالتیمانندپوستپرتقالیاپوستمرغ
به خود میگیرد .اگر این حالت را در
پوست پستانهای خود مشاهده کردید،
بالفاصله به پزشک خود مراجعه کنید.

تغییر رنگ پوست

یکی دیگر از نشانههای ظاهری در
پوست پستان که باید آن را جدی
گرفت ،تغییر رنگ پوست پستان در
قسمتهای اطراف هاله پستان است.
سلولهای سرطانی موجود در بافت
پستان میتوانند باعث صورتی ،بنفش،
سرخابییاکبودشدنپوستاینقسمت
از بدن شوند .این تغییر رنگ میتواند به
صورت رگههایی با رنگهای نامتعارف
هم خودش را نشان دهد.

تغییر اندازه

شفافسازی درباره  6نگرانی زنانه
بسیاری از خانمها یا حتی آقایان
گمان میکنند نوک پستانها تنها برای
ترجمه :ندا
شیردهی است اما نمیدانند این بخش
احمدلو
بسیار حساس از بدن ،میتواند حقایق
جالبی را درباره سالمتیمان بگوید .ضمن اینکه باورهای
درست و نادرست بسیاری هم درباره نوک پستانها
وجود دارد که در ادامه به مهمترین این حقایق و
باورها اشارهای خواهیم داشت.

 )1ترشحات

گاهی از نوک پستان برخی از خانمها ،ترشحات شیری،
شفاف یا حتی با زمینه سبز-آبی ،خارج میشود .این
ترشحات میتوانند کامال طبیعی باشند و در دورانی جز
دوران بارداری و شیردهی با تحتفشار قرارگرفتن نوک
پستانها هم خارج شوند .محققان دانشگاه نیوجرسی
بر این باورند تنها زمانی باید این ترشحات را جدی
گرفت و به پزشک مراجعه کرد که یا بدون فشار پستانها
خارج شوند یا همراه با خون و خونابه باشند یا تنها
از نوک یکی از پستانها بیرون بیایند .ترشحات طبیعی
که ابتدا به آنها اشاره کردیم ،میتوانند در اثر رشد
کیستهای خوشخیم و بدون ضرر در بافت پستانها اما
ترشحات غیرطبیعی ،میتوانند در اثر ابتال به تومورهای
سرطانی باشند.

 )2برجستگی اضافه

آناتومی بدن بهگونهای است که همه ما باید در حالت
طبیعی ،دارای  2نوک پستان باشیم اما برخی از افراد در
قسمتهایی از بدن خود دارای یک برجستگی اضافی
مانند خال هم هستند که ممکن است حتی ترشحاتی هم
داشته باشد .این برجستگی اضافی ،نوک پستان سوم نام
دارد .برجستگی یا نوک پستان سوم ،روی بافتی مانند
بافت پستان که قابل رشد باشد ،سوار نمیشود و از
نظر سالمت یا زیبایی هم فرد را با هیچگونه چالشی
مواجه نمیکند .این برجستگی در صورت تمایل بیمار،
کامال قابل درمان و برداشتن است.

منظور درمان این موها هم اقدام کنید .نکته دیگر ،درباره
موهایی است که دقیقا روی برجستگیهای کنار نوک
پستان به وجود میآیند .بهطور کلی ،برجستگیهای ریز
کنار نوک پستانها ،حاوی فولیکولهای مو هستند .اگر
این فولیکولها فعال و باعث ایجاد موهای ضخیم و
سیاه شدند ،شما میتوانید موها را به آرامی از ریشه
جدا کنید .اگر ریشه یا فولیکول این موها در اثر کنده
شدن آنها دردناک و پوستهپوسته شدند یا تغییر اندازه
دادند و خارشهای شدید در آنها ایجاد شد ،حتما به
پزشک معالج خود مراجعه کنید زیرا این عالئم میتوانند
نشانههایی از وجود سرطان یا عفونت در پستانها باشند.

 )3موی زاید

 )4دردناکی

یکی از مشکالتی که از نظر زیبایی یا حتی سالمت ،ذهن
بسیاری از خانمها را درگیر خود ميکند ،وجود موهای
زائد اطراف هاله پستان است .این موها ،هم میتوانند
طبیعی باشند و هم میتوانند هشدار ابتالی احتمالی به
تخمدان پلیکیستیک را به خانمها بدهند .موهایی که
رشد و تعدادشان محدود باشد و با روشهایی مانند
وکس یا لیزر کردن هم از بین بروند ،بهدلیل ابتال به
تخمدان پلیکیستیک بهوجود نیامدهاند اما اگر این موها
در اثر روشهای درمانی مختلف از بین نروند ،رشد
مجدد داشته باشند یا تعدادشان بیش از اندازه باشد،
میتوانند نشانهای از ابتال به تخمدان پلیکیستیک باشند
و شما باید هرچه سریعتر برای درمان بیماری خود به

گاهی برخی از مادران شیرده در هفتههای اول پس از
زایمان دچار درد ،تپش ،سوزش یا حتی ترک خوردن نوک
پستان خود در اثر مکیدن آن توسط نوزادشان میشوند.
تمام این موارد ،کامال طبیعی هستند و نباید تازهمادران
را نگران کنند .البته این مادران عزیز باید توجه داشته
باشند اگر درد نوک پستان آنها ادامهدار شود ،باید به
پزشکمعالجشانمراجعهکنند.دردناکبودنطوالنیمدت
نوک پستانها به دنبال شیر خوردن حریصانه نوزادان
یا گاز گرفتن نوک پستانها توسط نوزاد ،میتواند به
علت عفونت و باکتری کاندیدا در نوک پستانها باشد .از
این رو ،تازهمادران باید توجه زیادی به این دردها داشته
باشند تا سالمت خود و فرزندشان را به خطر نیندازند.

 )5فرورفتگی

نوک پستان حدود  15درصد از خانمها بهجای برجسته
بودن ،به سمت داخل فرو رفته است ولی این حالت از
نظر سالمت و زیبایی ،مشکلی ندارد .هرچند برجسته
بودن نوک پستان خانمها برای سهولت شیردهی در آنها
از اهمیت خاصی برخوردار است اما این مساله بهقدری
مهم نیست که خانمها بخواهند نگران آن باشند .چرا؟
چون نوک پستانها ،خواه ناخواه در دوران شیردهی و
در اثر مکیدنهای مکرر نوزاد ،کمی برجسته میشوند.
با این حال و اگر از فرو رفته بودن نوک پستان خود
رنج میبرید ،جراحان پالستیک میتوانند با یک جراحی
بسیار ساده و کوتاهمدت (کمتر از  1ساعت) ،مشکل
شما را حل کنند.

 )6تحریکپذیری

یکی از مشکالت بیشتر خانمها ،این است که نمیتوانند
به اندازه کافی در طول رابطه زناشویی خود تحریک
شوند و بههمین دلیل هم ارگاسم را تجربه نمیکنند.
بهتر است این خانمها و همسران آنها بدانند هرگونه
تماس با نوک پستانها ،بیشترین و بهترین تحریک را
در خانمها ایجاد میکند و میتواند شانس رسیدن به
ارگاسم را در آنها افزایش بدهد .بهعالوه ،تحریک نوک
پستان با افزایش ترشحات واژینال ،امکان ایجاد رابطه
بدون درد را هم فراهم میکند.

داروخانه شبانه روزی

دکتر ادیب هاشمی
تایید اینترنتی نسخههای بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی

انتهای اشرفی اصفهانی ،بلوار سیمون بولیوار ،ابتدای
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تلفن44800040 :

منبعprevention :

اگر اندازه پستانهای شما بعد از
رسیدن به سن بلوغ ،مخصوصا بعد
از  40سالگی ،تغییر چشمگیری
داشت یا برآمدگیهای غیرطبیعی در
آن حس کردید ،حتما آن را جدی
بگیرید و با پزشک خود در این زمینه
مشورت کنید.

حساسیت و نازکی پوست

پوست پستانها در حالت طبیعی ،جزو
پوستهای نازک و حساس بدن است
اما اگر این نازکی یا حساسی به حدی
رسید که با ایجاد کمترین تماس پوست
پستان با لباسها دچار سوزش یا درد در
این ناحیه شدید ،حتما پزشک خود را
در جریان بگذارید .اگر این حساسیت
بهقدریبودکهسایشپوستاینقسمت
از بدن را در پی داشت هم که باید توجه
جدیتری به آن داشته باشید.

