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 x ماموگرافي يك عكس ســاده با اشعه
)راديوگرافي( از پســتان و بسيار موثر 
در كشف زودهنگام ســرطان هاي غير 
قابل لمس پســتان اســت. ماموگرافي 
مي تواند سرطان پســتان را 2 تا 3 سال 
قبل از آن كه لمس شــود، شناسايي كند.

چه نكاتي را قبل از انجام ماموگرافي 
بايد رعايت كنيم؟

قبل از انجام ماموگرافي دوش بگيريد. از مصرف دئودورانت 
)ضد تعريــق( در زير بغل خود خــودداري كنيد، زيرا پودر 
موجود در اين اســپري ها با كلسيفيكاســيون هاي پستان 
)رسوب كلسيم در بافت پستان( اشــتباه گرفته مي شود و 
منجر به تفسير اشــتباه تصاوير ماموگرافي مي شود. توصيه 
مي شــود كه حداقل يك هفته قبل از انجــام ماموگرافي از 
مصرف نوشــيدني هاي كافئين دار )انواع قهوه، نوشابه هاي 
ســياه رنگ و نوشــيدني هاي انرژي زا( خودداري كنيد. در 
صورتي كه قباًل ماموگرافي و يا ســونوگرافي از پستان انجام 

داده ايد، جواب آن را حتماً همراه داشته باشيد.
ماموگرافــي چگونه انجام 

مي شود؟

پســتان شــما به روي يك صفحه كه 

ه ماموگرافي تعبيه شده 
روي دســتگا

است، قرار مي گيرد و سپس توسط يك 

صفحه پالستيكي فشرده مي شود. در 

ش از هر پســتان دو عكس از 
اين آزماي

باال و پهلو گرفته مي شود.
به چه دليــل در بعضي از موارد نياز بــه تهيه تصاوير 

ماموگرافي تكميلي داريم؟
در بعضــي از مــوارد پــس از انجــام ماموگرافي به 
شــما توصيه مي شــود كه ماموگرافي با بزرگنمايي 
)magnification(  نيز تهيه كنيد. يعني قســمتي از 
سينه كه ضايعه بسيار ريزي در آن ديده شده، مجدداً با 

يك عكس كه وضوح بيشتري دارد، بررسي شود.
اين توصيه نبايد موجب نگراني شود، چون اين كار براي 

تشخيص دقيق تر ضايعه پستاني انجام مي شود.



از چه ســني به باال و در چه بازه زماني انجام 
ماموگرافي توصيه مي شود؟

همه زنان 40 ســاله به باال، هر دو سال يك بار بايد ماموگرافي 
انجام دهند. زناني كه افراد درجــه يك آن ها )مادر يا خواهر( 
مبتال به سرطان پستان هستند، بايد از 35 سالگي ماموگرافي 

ساالنه انجام دهند. 
اگر احتمال سرطان پستان در فردي باال باشد، عالوه بر انجام 

ماموگرافي ساالنه، انجام MRI نيز توصيه مي شود.
تمام زناني كه بافت پســتان متراكم )Dense( دارند )پستان 
متراكم، پســتاني اســت كه بافت چربي كمتر و بافت پيوندي 

بيشــتري دارد كه در اين صورت توده هاي ســرطاني 
كوچك به سختي تشخيص داده مي شوند(، بايستي 
از سن 20 تا 40 سال هر 3 سال يك بار و از سن 40 

سال به باال معاينه هاي باليني پستان و در صورت تجويز پزشك، 
ماموگرافي انجام دهند. براي بررســي دقيق تر پستان در تمامي 
موارد به ويژه در مورد زناني كه سن پائين تر از 40 سال و پستان 

متراكم دارند، ماموگرافي ديجيتال انجام مي گيرد.
مركز تصويربــرداري بيمارســتان صارم مجهز بــه يكي از 
بهترين دســتگاه هاي ماموگرافي ديجيتال روز دنيا مي باشد 
كه كيفيت بســيار باالي تصاوير آن، كمك شاياني به پزشك 
راديولوژيست جهت تشخيص كوچك ترين ضايعات پستان 

مي كند.

براي بررســي پســتان چه روش هاي 
تشخيص ديگري وجود دارند؟

- سونوگرافي ساده پستان و فلومتري با 
داپلر )بررسي جريان خون پستان(

MRI -

نكته: پس از MRI، ماموگرافي بهترين 
روش تشخيصي براي كشف زودهنگام 
در ايــن مركز با آخريــن تكنيك های ســرطان هاي پســتان مي باشــد. 

استاندارد به روز دنيا، انواع نمونه برداری 
از توده  های پســتان انجام می شــود.
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