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 «امل خطر سرطان پستان عو» 

 

ترين ريسك فاكتورهاي ابتال به سرطان پستان ولي مهم اگرچه علت مشخصي براي سرطان پستان يافت نشده،

 :عبارتند از

 دهند.ها تشكيل ميدرصد ازمبتاليان به سرطان پستان را خانم ٩٩بيش از  :جنس زن (١

گردد. هر ده ها بيشتر مين در آنها بيشتر شود، احتمال بروز سرطان پستاهر چه سن خانم  :افزايش سن (٢

 گردد.مال بروز اين بيماري دو برابر ميشود، احتها اضافه ميسالي كه به سن خانم

  نژاد اروپايي (٣

ك زندگي سنّتي آنان تر سرطان پستان درزنان كشورهاي آسيايي، به سبشيوع كم :منطقه جغرافيايي غرب (٤

  شود.نسبت داده مي

فردي كه سابقه سرطان پستان در يك پستان را داشته است، خطر ابتال به  :پستانسابقه فردي سرطان  (٥ 

پستان در تان يك طرفه، شانس ابتال به سرطان درصد است، يعني خود سرطان پس 50ديگرسرطان در پستان 

 كند.تر ميطرف مقابل را بيش

قدر كه ابتال به سرطان پستان ه هر چ سابقه خانوادگي سرطان پستان وتخمدان در بستگان درجه يك : (٦

  كند.ان پستان در فرد افزايش پيدا ميقبل از يائسگي در بستگان درجه اول رخ بدهد شانس سرط

 نداشتن زايمان (٧

  دهد.خطر ابتال به سرطان پستان را كاهش مي تر اندكي شيردهي براي يك سال يا بيش :عدم شيردهي (٨
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طول زندگي در نتيجه قاعدگي زودتر از موعد سطح استروژني كه بدن يك زن در :سالگي ١٢قاعدگي قبل از  (٩

 برد.مي ، احتمال ابتال را باالابد واين افزايش مدت زمان مواجههيكند افزايش ميتوليد مي

هاي جنسي تر با هورمونافزايش خطر ممكن است به دليل زمان مواجهه طوالني :سالگي٥٥يائسگي بعد از  (١٠

  باشد.

 سالگي٣٠اولين زايمان بعد از  (١١

 (فيبروادنوم)پستان خيم هاي خوشبيماري (١٢

عامل خطر مستقل قوي براي پيشرفت سرطان پستان تراكم باالي بافت پستان يك  :بافت پستان متراكم (١٣

 باشد.مي

اند، هايي كه يك بيماري غيرسرطاني پستان داشتهدر تعداد كمي از خانم هاي غير طبيعي پستان:سلول (١٤

ت در آينده باعث بروز هاي پستانشان، اختالالتي وجود دارد كه ممكن اسديده شده است كه در بعضي از سلول

باشد، شود، چندان شايع نميگفته مي ”هيپرپالزي آتيپيك“ه آن گرچه اين وضعيت كه اصطالحا بسرطان شود. 

  هاي دچار آن، بايد به طور منظم تحت نظر پزشك باشند.اما خانم

ان ـرطان پستان در زنـموارد س %10-5شود كه ن زده ميـتخمي :BRCA1،BRCA2 ايـهش ژنـجه (١٥

 BRCA2و  BRCA1هاي مستعدكننده سرطان پستان شامل:هاي ارثي ژناز جهشموارد در مردان، % 40-4  و

 حاصل شود.

ارتباط بين مواجهه با اشعه و سرطان پستان در مطالعات بازماندگان بمب اتمي و در زناني كه  :رادياسيون (١٦

بار در هايي كه براي اولينقفسه سينه دريافت كرده بودند، نشان داده شده است؛ به ويژه آن اشعه درماني را براي

 تر اشعه دريافت كرده بودند.سنين جوان

زنان، پس از يائسگي، با  ها:سطح اندوژن هورمون (17

استروژن يا تستوسترون )هاي اندوژن سطح باالي هورمون

حدود دو برابر خطر  (توليد شده به طور طبيعي در بدن 

ترين با پايينستان در مقايسه با زنان پيشرفت سرطان پ

 ها دارند.سطح هورمون

گيري ازبارداري خوراكي مصرف اخير داروهاي پيش :هاي ضد بارداري(هاي استروژني)قرصمصرف دارو (١٨

 گيري اززناني كه مصرف داروهاي پيش درصد افزايش دهد.٣٠-١٠ممكن است خطر سرطان پستان را تا حدود 

ناني است كه هرگز ها مانند زخطر سرطان پستان در آن ،اندكرده سال يا بيشتر متوقف١٠ارداري خوراكي را براي ب

 اند.قرص مصرف نكرده
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مصرف  :هورمون درماني بعد از يائسگي (١٩

هاي يائسگي باتركيب استروژن اخير هورمون

اشي از مرگ ن وپروژسترون خطر پيشرفت و

افزايش خطر  دهد وسرطان پستان را افزايش مي

در عرض  .راه استتر همطوالنيبيشتر با مصرف 

از قطع مصرف هورمون خطر  پنج سال پس

 يابد.كاهش مي

از طرفي  :رژيم غذايي با چربي اشباع باال (٢٠

يوه شواهدي وجود دارد كه سطح باالي مصرف م

سرطان و سبزي ممكن است با كاهش خطر 

 باشد. پستان هورمون گيرنده منفي همراه

 

برابر در زنان داراي اضافه  5/1خطر سرطان پستان پس از يائسگي  :از يائسگيچاقي يا افزايش وزن پس  (٢١

، ،كه احتماال به سطوح باالي استروژن مرتبط استتر استبرابر در زنان چاق نسبت به زنان الغر بيش٢ وزن وحدود

 تروژن در زنان پس از يائسگي است.ترين منبع توليد اسزيرا بافت چربي بزرگ

كنند كه زناني كه فعاليت فيزيكي منظم دارند و نيز زنان پس از شواهد زيادي پيشنهاد مي :كم تحركي (٢٢

ي ابتال به تري را براخطر كم% 20-10فعال هستند، يائسگي درمقايسه با زناني كه غيراز  يائسگي نسبت به قبل

  كنند.سرطان پستان تجربه مي

دقيقه فعاليت فيزيكي ارادي را براي پنج روزيا  60تا  45ن، انجمن سرطان آمريكا، براي كاهش خطر سرطان پستا

  كند.بيشتر در هفته توصيه مي

گرم الكل مصرفي درروز ١٠درصد براي هر ١٢-٧مصرف الكل خطر سرطان پستان را تا حدود  :مصرف الكل (٢٣

  باشد.افزايش سطح استروژن وآندروژن مي دليله احتماال بكه  دهدافزايش مي

هاي مقاربتي نظير ويروس اچ پي وي از جمله عوامل اصلي ابتال به هاي بيماريبرخي ويروس ها:ويروس (٢٤

 سرطان پستان هستند.

كنند كه افزايش خطر سرطان پستان ممكن است به دليل برخي محققان پيشنهاد مي هاي شبانه:كشيك (٢٥

دهد و مالتونين ممكن است ر شب هنگام رخ ميه با نور دمالتونين باشد كه در نتيجه مواج كاهش سطح هورمون

 بر سطح استروژن تأثير بگذارد.
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ارتباط است . يك مطالعه،  ها و مشاغل، با خطر سرطان پستان دريك تعداد از حرفه :هاي شغليمواجه (٢٦

داد كه  كردند، نشانمي افزايش خطر سرطان پستان را دربين زناني كه در تسهيالت استريليزاسيون تجاري كار 

  مواجهه يافته بودند. اين زنان، با سطوح باالي اكسيد اتيلن

هاي سرطاني و القا فاكتور موثر در افزايش رشد سلول استرس طوالني مدت و مداوم مي تواند يك :استرس (٢٧

  كننده پخش وتمايز سرطان پستان شود.

 

گيري از سرطان توانند در پيشوتغيير مثبت فاكتورهاي مذكور مي صحيح زندگي شيوه اين بانوان با اتخاذبنابر

  پستان گام بردارند.

 
 99راز/ بهار كوكارانين هيريموسسه خ يكننده: روابط عموم هيته


