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مقدمه
از ديربـاز، بيماري سـرطان يکـي از مهمترين مشـکالت جوامع بشـري بوده اسـت. حتي امـروزه، با وجود 
پيشـرفت هاي شـگرف علمـي، نـه تنهـا از اهميت آن كاسـته نشـده اسـت، بلکـه به علـت تحـت كنترل 
درآمـدن بسـياري از بيماري هـاي واگيـردار از يك سـو و افزايش شـيوع برخي سـرطان ها از سـوي ديگر 

بـر اهميت آن افروده شـده اسـت. 
سـرطان پسـتان به عنـوان يـك معضـل بهداشـتي بانـوان، داراي ابعاد وسـيع جسـمي، روحـيـ  رواني و 

اسـت.  اجتماعي 
تشـخيص سـرطان پسـتان در مراحل اوليه نـه تنها شـانس درمـان را افزايـش مي دهـد، بلکـه از عوارض 
روحي ـ روانـي، خانوادگي و اجتماعـي آن جلوگيـري مي كند. يکي از راه هاي تشـخيص زودرس سـرطان 

پسـتان، خودآزمايـي پسـتان يا معاينه پسـتان توسـط خود فرد اسـت. 



67 ذكر اين نکتـه ضروري اسـت كـه معاينـه ماهيانـه نمي توانـد جايگزيـن معاينه باليني توسـط پزشـك يا 
ماموگرافي شـود و در واقـع در فاصلـه مراجعات پزشـکي، شـما را محافظـت مي كنـد. بنابرايـن، معاينات 
منظـم در فواصـل 6 ـ12 مـاه توسـط پزشـك و انجـام ماموگرافـي طبـق نظـر پزشـك، بايـد همـراه بـا 

خودآزمايـي پسـتان انجام شـود.

چگونه خودآزمایي پستان را انجام دهیم؟ 
خودآزمايي پستان بايد در روزهای معينی در هر ماه و به روش مشخصي انجام شود. 

زمان انجام خودآزمایي پستان
خانم ها بهتر اسـت از سـن 20 سـالگي بـه بعـد، خودآزمايي پسـتان را انجـام دهنـد. بهترين زمـان انجام 
معاينـه ماهيانـه، 2ـ3 روز پـس از پايـان عـادت ماهيانه اسـت. بـه عبارت ديگـر حـدود روز نهم يـا دهم 
از شـروع عـادت ماهيانـه، زمـان مناسـبي بـراي انجـام معاينـه اسـت. در ايـن زمـان پسـتان ها كمترين 

خودآزمایي پستان چیست؟ 
خودآزمايي پستان، معاينه پستان توسط خود فرد است. اين معاينه براي هر زن و در هر سن قابل اجرا است. 
خودآزمايـي پسـتان هزينـه اقتصـادي نـدارد و در هـر مـاه، تنهـا 15 دقيقـه وقت جهـت انجـام آن الزم 
اسـت. با معاينه ماهيانه پسـتان، بـا خصوصيات پسـتان خود آشـنا مي شـويد و در صـورت بروز هـر گونه 

تغييـر در مراحـل اوليه قـادر بـه تشـخيص آن خواهيد بـود. توجه داشـته باشـيد كه: 

%70   سرطان های پستان طی معاینه پستان توسط خود فرد، کشف می شود.



89 نگاه کردن
در برخـي مـوارد، بيماري هـاي پسـتان بـه ويـژه سـرطان هاي پسـتان باعـث بـروز تغييراتـي در ظاهـر 
پسـتان مي شـوند كه با نـگاه كردن بـه پسـتان ها قابـل تشـخيص اسـت. بنابراين الزم اسـت كه بـا ظاهر 

پسـتان هاي خود آشـنا باشـيد تـا بتوانيـد هرگونـه تغييـرات احتمالـي را در آن هـا تشـخيص دهيد. 

حساسـيت و سـنگيني را دارنـد، در نتيجـه انجـام معاينـه راحت تـر و نتيجـه معاينـه دقيق تر اسـت. 
در صورتي كـه به هـر علت عـادت ماهيانـه نمي شـويد خودآزمايي پسـتان را در يـك روز مشـخص در هر 
ماه، مثـالً روز اول مـاه، انجـام دهيـد. در خانم هاي شـيرده، بهتر اسـت معاينه پس از شـيردادن بـه نوزاد 
و تخليه شـير از پسـتان انجـام شـود. در صورتي كـه رحم شـما به طريـق جراحي خارج شـده باشـد، اگر 
تخمدان هـا نيز خارج شـده باشـند در يك روز مشـخص در هـر ماه ) ماننـد زنان يائسـه( معاينـه را انجام 
دهيـد ولـي در صورتي كـه تخمدان هـا در بـدن باقي هسـتند و شـما در سـنين قبل از يائسـگي هسـتيد 
جهـت انجـام معاينـه دقيق تـر، بـا پزشـکتان مشـورت كنيـد. هم چنيـن در صورتي كـه از درمان هـاي 

هورمونـي اسـتفاده مي كنيـد، در مـورد زمـان انجـام خودآزمايي بهتر اسـت با پزشـك مشـورت كنيد. 

نحوه انجام خودآزمایي پستان 
خودآزمايي پستان شامل دو مرحله است: نگاه كردن و لمس كردن. 



1011 3( دسـت ها را از آرنـج خـم كنيـد و به كمر فشـار 
دهيـد )دسـت ها را به كمـر بزنيـد و فشـار دهيد.(

 

4( دسـت ها را صـاف بـه جلـو بکشـيد و كمـي به 
سـمت جلـو خم شـويد. 

 

نگاه كردن شامل چند مرحله است: 

1( دسـت ها را در دو طـرف بـدن به حالـت آويزان 
قـرار دهيـد و به پسـتان ها نـگاه كنيد. 

2( دست ها را از كنار سرتان صاف باال بکشيد. 

 



1213 لمس کردن
بـراي معاينـه صحيـح پسـتان ها در هنـگام لمس، 
بهتر اسـت از قسـمت انتهايـي بند آخر 3 انگشـت 
ميانـي دسـت ها )و نـه نـوك انگشـتان( اسـتفاده 
انگشـت  نرمـه  اصطالحـاً  را  قسـمت  ايـن  كـرد. 
مي گويند كه حساسـيت لمس آن بيشـتر از سـاير 
نقـاط اسـت. هيچ وقـت پسـتان را بيـن انگشـت 
فشـار ندهيـد زيـرا به طـور كاذب احسـاس وجـود 

تـوده را  مي كنيـد. 

در هـر يـك از وضعيت هـا، پسـتان را بـه دقـت نـگاه كنيـد. هرگونـه تغييـري شـامل فرورفتگـي پوسـت 
يا نـوك پسـتان، قرمـزي يا زخم پسـتان، پوسـته پوسـته شـدن نـوك پسـتان، انحـراف نوك پسـتان ها، 
برآمدگـي در قسـمتي از پسـتان يـا برجسـتگي عـروق در قسـمتي از پسـتان مهـم اسـت. عـدم تقـارن 
پسـتان ها، در صورتي كـه از قبـل بـوده باشـد )مـادرزادي، از دوران بلـوغ يـا پـس از شـيردهي( مسـئله 

مهمـي نيسـت ولـي هرگونـه تغييـر اخيـر در انـدازه پسـتان ها بايد بررسـي شـود. 



1415 همـه پسـتان را با حـركات چرخشـي كوتـاه لمس 
كنيـد. بـراي لمس انگشـتان را روي قفسـه سـينه 
بـا فشـار كـم، متوسـط و زيـاد بچرخانيد تـا لمس 
سـطحي و عمقـي در هـر ناحيـه انجام شـود. براي 
اينکـه همه جـا را معاينـه كنيـد بهتـر اسـت تمـام 
پسـتان را به صـورت دوايـر متحدالمركـز از اطراف 

به سـمت نـوك پسـتان معاينـه كنيد.
روش هـاي ديگـري هـم وجـود دارد، مثـل اينکـه 
پسـتان را به 4 قسـمت تقسـيم كنيد و هـر ربع را 

به طـور جداگانـه معاينـه كنيـد.

چه مناطقي را باید معاینه کرد؟ 
محدوده اي كه بين استخوان ترقوه از باال، استخوان 
جناغ سينه و زير بغل از طرفين و دو انگشت پايين تر از 
لبه پايين پستان، در محل كش لباس زير از پايين قرار 

دارد، بايد معاينه شود. 
براي لمس پستان بهتر است دراز بکشيد، براي معاينه 
پستان راست يك بالش كوچك زير شانه چپ و دست 
چپ را زير سر قرار دهيد. شانه شما بايستي به اندازه اي 
باال رود كه پستان چپ در وسط قفسه سينه قرار گيرد 
و به هيچ سمتي انحراف نداشته باشد. براي معاينه 
پستان راست هميشه از دست چپ و براي معاينه 

پستان چپ هميشه از دست راست استفاده كنيد. 



1617 در انتهـاي معاينـه، نـوك پسـتان را ماننـد حالـت 
دوشـيدن فشـار مختصـري بدهيـد تـا در صـورت 

وجـود ترشـح، آن را پيـدا كنيـد. 

پـس از اين كـه تمـام پسـتان را معاينـه كرديـد، 
دنبالـه پسـتان را در ناحيـه زيـر بغـل و سـپس 
گودي زيـر بغـل را از نظـر وجود تـوده پسـتاني يا 
زيربغلي بررسـي كنيد. سـپس پسـتان مقابل را به 

هميـن شـيوه لمـس كنيـد. )عکـس(

معاينـه پسـتان را مي توانيـد در حيـن اسـتحمام 
نيـز انجـام دهيـد. در ايـن حالـت پوسـت پسـتان 
لغزنـده و اصطکاك در لمـس كمتر اسـت و معاينه 

مي شـود.  انجـام  راحت تـر  پسـتان ها 



1819 خالصه: 
 خودآزمايي پستان يك روش مؤثر، ارزان و در دسترس براي تشخيص زودرس سرطان پستان است. 

 تمام زنان باالي 20 سال بهتر است 2ـ3 روز پس از اتمام عادت ماهيانه، پستان ها را معاينه كنند. 
 خودآزمايي شامل دو قسمت است: نگاه كردن و لمس پستان

 براي لمس پستان از بند آخر 3  انگشت مياني دست مقابل استفاده كنيد. 
 هر گونه تغييري در وضعيت پستان ها در مراحل نگاه كردن و لمس، بايستي توسط پزشك بررسي شود. 

به ياد داشته  باشيد:
پس از معاينه كامل پستان، در صورت وجود هر يك از موارد زير حتماً به پزشك مراجعه كنيد: 

1ـ لمس توده در پستان 
2ـ افزايش اندازه توده اي كه از قبل وجود داشته  است. 

3ـ عالئم پوستي مانند فرورفتگي پوست يا نوك پستان، انحراف نوك پستان، قرمزي، زخم و ... 
4ـ پوسته پوسته شدن، قرمزي و خارش نوك پستان

5ـ ترشح غيرطبيعي از نوك پستان 



21 موسسه خیریه بهنام دهش پور
موسسـه خيريـه بهنـام دهش پـور سـازمانی اسـت مردم نهـاد، غيردولتـی و غيرانتفاعـی كـه در نيمه دوم 
سـال 1374 بـر پايـه ايـده و پيگيری هـای بهنـام دهــش پور فعاليت هـای خـود را آغـاز كـرد. بهنـام در 
سـوم اسـفند همان سـال و در سـن 21 سـالگی در اثر ابتـال به بيمـاری سـرطان از ميـان ما رفـت و اين 
مسـير با حمايـت داوطلبـان و حاميـان و با دريافـت مجـوز قانونـی در سـال 1379 و تاكنون ادامـه دارد. 
موسسـه، خدماتی هم چون تأمين هزينه دارو و درمان، ارائه خدمــات جـانبــی و حمـايتــی بــه بيــش 
از دوازده هــزار بيمـار تحت پوشـش، تجهيز مراكـز درمانیـ  دانشـگاهی فعـال در حوزه سـرطان، اجرای 
پروژه های تحقيقــاتی، آموزشــی،  اطالع رســانی،  پيشــگيری و تشـخيص زودهنگام بيماری سـرطان 
را در كارنامـه خـود ثبـت كـرده اسـت و تاكنـون بــا برخـورداری از بـزرگتــرين گــروه های داوطلبـان 

عالقه منـد، همـواره از پيشـتازان حمايـت از بيمـاران مبتـال به سـرطان بوده اسـت. گزارش سـال
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در این کتابچه شما با مطالب زیر آشنا مي شوید: 
 اهمیت خودآزمایي پستان   
 زمان انجام خودآزمایي   
 نحوه انجام خودآزمایي   

 روش هاي مختلف معاینه پستان
 نكات مشكوك در معاینه براي مراجعه به پزشك
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