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  ماموگرافي چيست؟

سب اه منابررسي پستان ها توسط پرتو ايكس ماموگرافي تعريف ميشود. اين روش تنها رماموگرافي چيست؟ 

م انجا ميدهند كهتصوير برداري براي كشف زود هنگام سرطان پستان توسط غربالگري است.مطالعات نشان 

 .سال را نجات داده است 50منظم ماموگرافي طبق نظر پزشك, زندگي خيلي از زنان باالي 

  

  :كاربرد آن شامل موارد زير است

ترين . بيش:بررسي هاي دوره اي خانم هاي بدون عالمت براي كشف زود هنگام سرطان سينه ميباشدغربالگري

سال  40االي ها در دوره هاي زماني مناسب انجام شود كه معموال بفايده وقتي حاصل ميشود كه اين بررسي 

ت بافت پستان زيرا حساسي سالگي انجام شود. 40توصيه ميگردد.و بهتر است اولين ماموگرافي براي كنترل در 

ر نظر گرفتن دبا  سالگي به بعد به شدت كاهش ميابد. 40سالگي حداكثر است و از سن  30به پرتو قبل از سن 

ر پستان دسال و دقت كم تشخيصي ماموگرافي  40ن واقعيت وهمچنين ميزان كمتر شيوع سرطان زنان زير اي

انم هاي جوان با خ) بي معني است.يك استثناء براي اين قانون 40غربالگري در اين گروه سني(زير  هاي متراكم,

ان جزئي از برنامه لگي به بعد به عنوسا 30استعداد ژنتيكي هستند.در اين ها ماموگرافي با فواصل منظم از سن 

  فشرده كشف زود هنگام انجام ميپذيرد. 
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زناني كه يكي از بستگان درجه اول آنان در دوره قبل از يائسگي دچار سرطان پستان شده اند بايد 

سال قبل از سني كه در آن فرد فاميل سرطان تشخيص داده شده ماموگرافي ساالنه را شروع  5

  .كنند

فاده ميشود سال),هميشه در بيماران عالمت دار است 35ي به جز براي خانم هاي خيلي جوان (زير ماموگراف

  وممكن است به همراه ساير بررسي ها مورد استفاده قرار بگيرد.

  امادگي بيمار جهت انجام آزمون:

ايعات ماحتباس  زيرا مواد كافئين دار موجب حبس يا: محدود كردن مصرف مايعاتي كه داراي كافئين هستند-1

نده جمع يد كندر درون بافت پستان شده و در نتيجه فشار كاذبي به بافت وارد ميكند و با فشار صفحات تشد

 عايناتكافئين موجب برجسته شدن بافت پستان شده كه در م شده وموجب افزايش درد در بيمار ميگردد.

ز افته قبل هدو  جبا نظر پزشك معال م و... اگركلينيكي ايجاد اشكال ميكند.مثل قهوه چاي شكالت داروي ضد آس

  كمتر ميشود. %85آزمون اين مواد مصرف نشود احساس درد و ناراحتي 

يز فلزي رري ذرات در تركيبات اسپ: اجتناب از استعمال مام و اسپري و ...و استحمام در روز انجام آزمون-2

ا رت پستان ز بافاايجاد ميكند و يا مقدار زيادي  وجود دارد كه روي تصويرمثل ميكرو كلسيفيكاسيون در كليشه

  پوشانده و تشخيص بيماري را مختل ميكند. 

  ماموگرافي قبلي خود را حتما روز انجام آزمون با خود بياوريد-3

 مددجوياني كه نياز به انجام ماموگرافي دارند، كاركنان درماني. گروه هدف:

 

  


