
 سرطان سینھ:

  

 ١٥ -٢٠ھر پستان از سلولھای شیر ساز، مجاری شیری و سلول ھای نگھدارنده تشکیل شده است. در ھر پستان 

ھستند. لوبول ھا و لوبھا از » لوبول«وجود دارد كھ آنھا ھم حاوي بخشھاي كوچكتري بنام » لوب«قسمت بھ نام 

بنابراین برخی از سلول ھا وظیفھ شیرسازی و برخی دیگر  .طریق مجاري شیری بھ یكدیگر متصل مي شوند 

وظیفھ انتقال شیر و برخی دیگر وظایف دیگری دارند. بھ این ترتیب، بستھ بھ اینکھ سرطان از کدامیک از این 

ھا با ھم فرق می کنند. شایع ترین نوع سرطان پستان، سرطان از منشاء سلول ھا منشاء گرفتھ باشد، نوع سرطان

شیری است و از آنجا کھ این نوع بافت بیشتر در یک چھارم باالیی و خارجی پستان وجود دارد، در  مجاری

ھاي پستان در یک چھارم فوقاني و خارجي آن یافت مي شوند، اما در ھر بخشي از حدود نیمي از سرطان

ر تمام دنیا، این بیماري ھاي غیرطبیعي در پستان است. دبافتسرطان پستان، ناشي از رشد خارج از قاعده سلول

 ترین آنھا است. شایعترین سرطان در بانوان و یكي از قابل درمان



ھا، كوچكترین اجزاي ساختماني موجود مانند تمام انواع سرطان، سرطان پستان از یك سلول آغاز مي شود. سلول

در محدوده قوانین مشخصي رشد مي ھاي سالم توانند در بدن بھ طور مستقل فعالیت كنند. سلولزنده ھستند كھ مي

ھاي سرطاني خیلي سریعتر رشد شود ولی سلولكنند و رشد آنھا نیز بعد از رسیدن بھ تکامل سلولی متوقف می

ھاي سالم، مي كنند و تا اندازه اي این رشد را ادامھ مي دھند كھ باعث تخریب سلولھاي سالم شوند. برخالف سلول

ھایي در رشد خود را قطع كنند. این رشد و تكثیر غیرعادي نتیجھ تغییرات یا جھشسلولھاي سرطاني نمي توانند 

ماده ژنتیكي داخل آنھا است. این وضعیت مي تواند از والدین بھ ارث برسد یا اینكھ در اثر مواجھھ زیاد و 

 تأثیر دارند. طوالني مواد جھش زا ایجاد شود البتھ عوامل دیگری نیز در ایجاد این بی نظمی در رشد سلولی

 :عالئم سرطان پستان

 توده یا تومور پستان -١

توده، شایعترین عالمت سرطان پستان مي باشد كھ در اغلب موارد توسط خود بیمار بصورت اتفاقي كشف مي 

شود و در بقیھ موارد توسط پزشك در معاینھ بالیني مشخص مي شود. این توده ممكن است دردناك باشد ولي در 

بدون درد است. و از آنجا كھ ھم در بیماري ھاي خوش خیم و ھم در سرطان پستان مي تواند دیده  اغلب موارد

شود، بھتر است در صورت لمس ھر توده در پستان، جھت بررسي آن بھ پزشك مراجعھ نمایید. در بعضي موارد 

 سرطان پستان بصورت توده ھاي متعدد بروز مي كند.

س بھ صورت سفت یا سخت، گاه غیرمتحرك و با چسبندگي بھ اطراف لمس ھاي مشكوك بھ سرطان در لمتوده

ً گفتھ شد، اغلب این توده ھا منفرد و بمي دون درد ھستند. باید توجھ داشت کھ قضاوت شوند. ھمان گونھ كھ قبال

 بود. در مورد خوش خیم یا بدخیم بودن توده، بعھده پزشک معالج بوده و پس از بررسی ھای دقیق مقدور خواھد 

 شایعترین عالمت سرطان پستان، بروز یك توده منفرد و بدون درد در پستان است.

 ترشح از نوك پستان -٢

ً بھ دنبال بیماري ھاي خوش خیم پستان ایجاد مي شود. با اینكھ ترشحات نوك پستان ترشح از نوك پستان معموال

ً ھمراه با سرطان پستان نیستند، ولي بھ علت احتمال وج ود سرطان در برخي از موارد، بررسي دقیق آنھا معموال

ضروري است. وجود ترشح از ھر دو پستان و از چند مجرا بطور معمول ناشي از یك اختالل ھورموني، 

 مصرف دارو، کیست پستانی و یا بیماری خوش خیم 

 



اي، آبي، خاكستري، ھاي مختلف مشاھده شوند (سفید، قھوهفیبروکیستیک است. ترشحات پستان مي توانند بھ رنگ

ً خون واضح و یا خونابھ اي یا در برخی از قرمز، سبز و یا بدون رنگ). ترشح ناشي از سرطان پستان معموال

 موارد بی رنگ مي باشد. 

اي در پستان ترشح خوني یا آبکی كھ خودبخودي بوده و از یك پستان و از یك مجرا خارج شود، یا ھمراه با غده

 را افزایش مي دھد.  باشد، شك بھ سرطان

 

 ترشحاتي كھ شك بھ وجود سرطان را بر مي انگیزند : 

 ترشحات خوني یا آبكي  -١

 ترشحاتي كھ خودبخودي و بدون فشار خارج مي شوند.  -٢

 ترشحاتي كھ از یك پستان و از یك مجراي نوك پستان خارج مي شوند.  -٣

 ترشحاتي كھ ھمراه با توموري در پستان باشند.   -٤

 

 تغییرات پوست پستان -٣

این تغییرات بھ صورت فرورفتگي و یا كشیدگي پوست پستان بروز مي كنند. فرورفتگي پوست پستان ممكن است 

بطور ثابت و مشخص وجود داشتھ باشد و یا در حاالت خاصي از معاینھ پستان دیده شود. كشیدگي پوست، اگر 

نیست و گاھي بھ دنبال بیماري ھاي خوش خیم پستان نیز قطعي دال بر سرطان  چھ عالمتی مھم است ولی یافتھ

 دیده مي شود.

در بعضي موارد، چسبندگي تومور سرطاني بھ قسمت زیر پوست، باعث تغییر شكل پستان مي شود. تغییر شكل 

ھالھ اطراف نوك پستان نیز مي تواند دلیل بر وجود بافت سرطاني در زیر آن قسمت باشد. تھاجم تومور سرطاني 

ھ پوست ممكن است باعث ایجاد زخم در پوست شود. ھمچنین ورم در پوست پستان و شبیھ شدن آن بھ پوست ب

 ي پیشرفت بیماري است. پرتقال نشانھ

 

 تغییرات نوك پستان -٤



ً بھ  در بعضي افراد فرورفتگي نوك پستان ممكن است بعد از شیردھي یا پس از دوران بلوغ ایجاد شود كھ معموال

بھ خودی و یا با دستکاری خود فرد بھ حالت اول برمی گردد. در حالیکھ در سرطان، این فرورفتگي طور خود 

 حالت ثابت دارد و با معاینھ دقیق پستان ممكن است وجود غده اي در زیر نوك و ھالھ پستان مشخص شود.

نوك پستان بصورت  نوعي از سرطان پستان نیز بھ نام بیماري پاژه وجود دارد كھ در آن تغییرات پوستي

شود. عالئم این بیماري شامل خارش، سوزش، قرمزي، ضایعات اگزمایي (شبیھ بھ حساسیت پوستي) دیده مي

سفتي و پوستھ پوستھ شدن نوك پستان مي باشد كھ بتدریج و در صورت عدم درمان، بیماري بھ ھالھ اطراف نوك 

ا تشخیص اشتباه اگزما و بیماریھاي پوستي، مدتھا تحت یابد. گاھي این بیماران بپستان و پوست نیز گسترش مي

 درمان با پمادھاي موضعي قرار مي گیرند و ھمین مسئلھ درمان را بھ تأخیر مي اندازد. 

 

بنابراین در ھر بیماري كھ عالئم پوستي نوك پستان مشاھده مي شود، باید بھ فكر سرطان بود تا پس از نمونھ 

 قدامات درماني مناسب توسط پزشك انجام شود.برداري و قطعي شدن تشخیص، ا

قرمزي و خارش نوك پستان ھمراه با پوستھ پوستھ شدن و ترك خوردن آن، می تواند عالمت نوعي از سرطان 

 پستان بھ نام پاژه باشد مگر اینكھ خالف آن ثابت شود.

 

 بزرگي غدد لنفاوي زیر بغل -٥

ً گفتھ شد، سلول توانایي پخش شدن از طریق خون و لنف و تھاجم بھ سایر نقاط  ھاي سرطانيھمانگونھ كھ قبال

بدن را دارند. شایعترین محل تھاجم سرطان ھاي پستان بھ غدد لنفاوي زیربغل مي باشد. گاھي بزرگي غدد 

اي واضح در پستان است ولي گاھي غده مشخصي لمس نمي شود. در این موارد انجام لنفاوي، ھمراه با لمس غده

براي تشخیص سرطان پستان بھ عنوان منشاء بزرگي غدد لنفاوي زیربغلي، كمك كننده است. آنچھ از  ماموگرافي

اھمیت ویژه اي برخوردار است این موضوع است كھ بزرگي غدد لنفاوي زیربغل مي تواند بھ دلیل ضایعات 

این عالمت بیمار را بھ خوش خیم و حتي التھاب ھا و ضربھ بھ ناحیھ دست و یا پستان باشد. بنابراین اگرچھ 

 سمت بررسي ھاي بیشتر ھدایت مي كند ولي باید دانست كھ این حالت از ابتدا نگران كننده نیست. 

 

 تغییراندازه پستان -٦



گاھي اوقات بھ علت بزرگي بیش از حد یك تومور و یا التھاب قابل توجھ دور تومورھاي كوچكتر، پستان در یك 

ً مشابھ نیست طرف مقابل ميطرف، بطور واضحي بزرگتر از  شود. البتھ اندازة دو پستان در افراد سالم نیز كامال

ً ایجاد شده است، باید مورد توجھ قرار گیرد و با انجام  ولي بزرگي یك پستان نسبت بھ طرف دیگر كھ اخیرا

بھ پستان،  خیم و نیز ضربھمعاینھ از عدم وجود توده و سالمت پستان مطمئن شد. گاھي ھم تومورھاي خوش

ھاي بزرگ، ھاي باردار و شیرده) و كیستخونریزي و یا التھاب ناشي از تجمع شیر در پستان (بویژه در خانم

 .مي توان نوع آنھا را تعیین نمود شوند كھ با معاینھ و استفاده از روش ھاي تشخیصي،باعث این عدم تقارن مي

 

 تھاجم بھ اعضاي دیگر(متاستاز) -٧

ً سرطان  پستان بدون ھیچ عالمتي در خود پستان، عالئمي در اعضاي دیگر نشان میدھد كھ ممكن است ندرتا

بصورت درد استخواني در یك محل خاص، تنگي نفس بھ دنبال درگیري ریھ، زردي و سایر عالئم ناشي از 

بیماري را در بزرگي كبد و... باشد. در این موارد معاینھ دقیق بیمار و بررسي ھاي تشخیصي مي توانند وجود 

 پستان مشخص نمایند. 

 

  



  

  

 :انواع سرطان پستان

  سرطان غیر مھاجم-

ھای ترشح کننده شیر باشد. در حقیقت می تواند از منشا مجاری شیری یا لوبول» درجا«سرطان غیر مھاجم یا 

اطراف آنھا  ھا محدود بوده و ھنوز بھ بافتاین کلمھ بھ مفھوم آن است كھ سرطان بھ مجاري شیری یا لوبول

گسترش نیافتھ است و از آنجا كھ ھنوز تھاجم بھ بافت اطراف وجود ندارد، در بسیاری از مواقع ھمانند یك 

 سرطان واقعي، خطرناک تلقي نمي شود.

 )LCISسرطان درجا از منشا لوبولی (-

ھا منشأ مي گیرد سرطان غیر مھاجم لوبولي نامیده می شود. در این نوعی از سرطان غیرمھاجم كھ از لوبول

شود، اما بھ خارج از دیواره آنھا انتشار پیدا نمي كند. این ھا شروع ميبیماري، سرطاني شدن سلول ھا از لوبول

ً كمیاب است و بسیاري از متخصصین بر این عق اند كھ این بیماری بھ انواع مھاجم سرطان یدهنوع سرطان نسبتا

پستان تبدیل نمي شود. اما زناني كھ داراي این شكل از بیماري ھستند در مقایسھ با سایر بانوان در معرض خطر 

بیشتري براي ابتال بھ سرطان پستان دو طرفھ ھستند. در حقیقت این بیماري طبق نظر بسیاري از متخصصین، 

طانی محسوب نشده و تنھا یک ضایعھ پیش سرطانی می باشد. بنابراین درمان این بیماری جزو بیماري ھاي سر

مورد اختالف نظر جدی است. در حالی کھ برخی معتقدند برداشتن توده پستان و حتی پیگیری بیمار بدون اقدام 

ری را توصیھ می کنند. شدید درمانی، بھ تنھایی درمانی قابل قبول بوده و کافیست، برخی دیگر درمان ھای شدیدت

ھا از استفاده از داروھا جھت پیشگیری تا برداشتن یک چھارم پستان، برداشتن یک پستان و حتی در این توصیھ

برخی موارد کھ بیمار عوامل خطر متعددی دارد، برداشتن پستان بھ صورت دوطرفھ متفاوت است. بھ طور 

ن مبتال بھ این بیماری، در صورت درمان مناسب، طول عمر خالصھ آنچھ اھمیت زیادی دارد این است کھ بیمارا

 طبیعی خواھند داشت. 

 

 

 ) DCISسرطان درجا از منشا مجاری (-



انواعی از سرطان غیر مھاجم كھ از مجاري منشاء مي گیرند، سرطان غیر مھاجم مجاری نامیده می شوند. این 

رج از دیواره مجرا گسترش نمي یابد. بھ عقیده بیماری نوع شایعي از تومورھاي مجاری شیری است كھ بھ خا

این نوع » با«بسیاري از متخصصین، این بیماری باعث مرگ در اغلب افراد مبتال نمی شود و بسیاري از زنان 

 »!بھ علت آن«از سرطان فوت مي كنند نھ 

از بیماران بھ بر خالف نوع اولي، این نوع از سرطان پستان در صورت عدم درمان در تعداد قابل توجھی 

سرطان مھاجم تبدیل می شود. نکتھ مھم این است کھ تشخیص بیماری در این مرحلھ بسیار مشکل بوده و نیاز بھ 

ً توضیح داده معاینات دقیق، انجام ماموگرافی یا سایر روش ھای تشخیصی دارد کھ در بخش ھای بعدی مفصال

از مجموع موارد سرطان پستان را تشکیل  %٦ي خواھند شد. حدود سی سال پیش، سرطان غیر مھاجم مجرای

از بیماران با این نوع از بیماري تشخیص  %٢٥می داد ولی امروزه در بسیاری از کشورھای پیشرفتھ بیش از 

ً جراحي با یا بدون پرتو درماني است.   داده مي شوند. درمان این نوع از بیماری معموال

ھای سرطانی بھ سایر نقاط بدن، بھ کھ با توجھ بھ عدم گسترش سلولنکتھ مھم در این دو نوع بیماری این است 

 جز در موارد خاص، در قریب بھ اتفاق این بیماران شیمی درمانی لزومی پیدا نمی کند.

 

 ھای مھاجمسرطان-

ھاي مجاري شیري منشاء سرطان مھاجم با منشاء مجاري شیري شایعترین نوع سرطان پستان است كھ از سلول

د و بھ خارج از مجاري، یعني بافت نگھدارنده اطراف آنھا انتشار مي یابد. با گذشت زمان، ممكن است گیرمي

ن ھای سرطانی از طریق سیستم لنفاوي یا جریان خون بھ غدد لنفاوی یا سایر اعضای بدن منتشر شوند. ایسلول

 ً  از كل موارد سرطان پستان را شامل مي شود.  %٨٥نوع از بیماري تقریبا

ھاي پستان کھ شیر را در مواقع مورد نیاز تولید می ھاي پستانی از داخل لوبھای مھاجم با منشاء لوبولسرطان

کنند، شروع مي شوند و مانند نوع قبلي مي توانند توسط خون یا لنف بھ بخش ھاي دیگر بدن انتشار یابند. حدود 

 باشند.گیرند و جزو این گروه مین منشاء ميھاي پستاھا یا لوباز موارد سرطان پستان از لوبول %١٢

 

 سرطان التھابي پستان-

این بیماری نوع كمیابي از سرطان پستان است كھ باعث قرمزي، تورم و افزایش دماي پوست پستان مي شود. 

ھاي سرطاني در عروق لنفاوي پوست پستان جاي دارند و بھ جاي اینكھ بھ صورت یك در سرطان التھابي سلول

ھاي سرطاني، مجاری لنفاوي را مسدود یابند. سلولرشد كنند، بھ صورت ھمھ جانبھ در پستان گسترش مي غده



ھای سرطانی، در داخل بافت پستان، بدون شوند. در این بیماری سلولكنند و باعث تورم پوست پستان ميمي

تواند بروز این نوع از سرطان مي ایجاد تورم مشخص یا توده قابل لمس منتشر مي شوند. نکتھ مھم این است کھ

ھاي قبلي بیمار شود و این یافتھ باید بھ عنوان یك یافتھ باعث افزایش تراكم پستاني در مقایسھ با ماموگرافي

 مشكوك در نظر گرفتھ شود. عالئم این نوع از بیماری شامل موارد زیر است: 

ً ناگھاني است و گاھي طي چند روز تورم، خارش، كبودي یا افزایش ضخامت پوست پستان كھ معم  - وال

 منجر بھ تنگ شدن لباس زیر در سمت مبتال مي شود. 

 آید. تغییر رنگ صورتي، قرمز یا تیره قسمتي از پوست پستان كھ گاھي بھ صورت پوست پرتقالي درمي  -

 فرورفتگي نوك پستان، ترشح یا تغییر در رنگ و قوام آن  -

 افزایش حرارت پوست پستان  -

ھ داشتھ باشید کھ عالئم این بیماری در بسیاری از موارد، شبیھ عفونت یا التھاب پستان می باشد کھ بھ علل توج

مختلف از جملھ شیردھی یا ضربھ ایجاد می شوند. بنابراین قبل از مراجعھ بھ پزشک و تشخیص قطعی نگران 

 نباشید. 

 بیماري پاژه-

دھد. خارش و پوستھ ریزي پیشرونده نوك پستان خود را نشان مياین بیماری نوعي از سرطان پستان است كھ با 

ھاي ھای پوستی اشتباه می شود. در این وضعیت سلولدر بسیاری از موارد این بیماری با اگزما یا حساسیت

توانند در داخل بافت پستاني نیز یافت شوند و بھ صورت یک سرطاني در پوست نوك پستان جاي دارند، ولی می

ً ھمراه با یک سرطان غیر مھاجم می باشد و از نظر طبقھ بندی جزء توده خ ود را نشان دھند. این بیماری معموال

 سرطان ھای غیر مھاجم قرار می گیرد. 

 

 سرطان چگونھ بھ خارج از پستان منتشر مي شود؟

توانند از غده سرطانی خارج شوند و از طریق خون یا جریان لنف بھ اعضای دیگر بدن ھاي سرطاني ميسلول

ھا گسترش یابند. بھ ھمین دلیل است کھ ھنگامي كھ سرطان پستان در شما تشخیص از جملھ کبد، ریھ یا استخوان

و آزمایشاتي نظیر آزمایش خون،  دھدداده مي شود، پیش از شروع درمان، پزشك شما معایناتي انجام مي

كند تا مشخص كند كھ آیا سرطان بھ خارج از پستان منتشر شده است رادیولوژي یا اسكن استخوان درخواست مي

 یا خیر. 



 سرطان پستان با چھ سرعتي رشد مي كند؟

تگي رشد مي ھاي پستان بھ آھسھاي درماني مفید است کھ اغلب سرطانگیريتوجھ بھ این نکتھ ھنگام تصمیم

گیري، مشكل بھ ھاي تشخیصي، جھت تصمیمكنند. بھ ھمین دلیل اگر چھ منتظر شدن براي آگاھي از نتایج آزمون

رسد، اما شما براي كسب اطالعات الزم در مورد نوع بیماریتان و در نظر گرفتن اینكھ چھ درماني نظر مي

 برایتان مناسب تر است، وقت كافي خواھید داشت. 

روز است. براي ایجاد توده سرطاني با اندازه  ١٠٠ھاي سرطاني در پستان، زمان دو برابر شدن سلولمتوسط 

یك سانتي متر وجود حدود یك میلیارد سلول ضروري است و این بدین معني است كھ بھ طور متوسط بیشتر 

وگرافي دیده شوند، وجود سال قبل از اینكھ بھ صورت توده قابل لمس درآیند یا در مام ٦ -١٠ھا حدود سرطان

 اند.داشتھ

ً رشد می کنند. اینكھ یك تومور  در حالیكھ اغلب انواع سرطان پستان رشد آرامي دارند، برخي دیگر سریعا

سرطاني با چھ سرعتي رشد كند، بستھ بھ نوع بیماری و شرایط بیمار، در ھر فرد با دیگري متفاوت است و نمي 

رعت رشد سرطان در یك بیمار انجام داد. چرا تحمل معالجات برای بیماران بیني دقیقي در مورد ستوان پیش

 مشكل است؟

سرطان مانند ویروس یا باكتري، از خارج وارد بدن ما نمي شود. این بیماری مانند ضربھ و جراحت نیز نیست. 

ي رشد مي كنند، ھاي خود بدن تغییر كرده و بھ طرز خارج از كنترلسرطان یك بیماري خودي است، یعنی سلول

ھاي سالم ھاي سرطاني در بسیاری از موارد بدون صدمھ بھ سلولبھ ھمین دلیل است كھ متوقف كردن رشد سلول

ھای جدید کھ بتوان بھ کمک آنھا بھ ھای علمی ھر روز ما را بھ یافتن راهپذیر نیست. از طرفی، پیشرفتامكان

 برد، نزدیک و نزدیک تر می کنند. ھای سرطانی را از بین طور تخصصی تر فقط سلول

ھاي سرطاني باشد. تحقیقات مؤثر، كلید درمان ھدف اصلي ما بایستي پیدا كردن راھي براي از بین بردن سلول-

این انتخاب ھا شامل سرطان است. انسان مي تواند بھ ماه سفر كند، چرا قادر بھ از بین بردن سرطان نباشد؟

، ھورمون درمانی و درمان بیولوژیک است. این موارد در زیر توضیح داده شیمی درمانیجراحی، پرتودرمانی، 

  می شوند. بسیاری از زنان بیش از یک نوع درمان دریافت می کنند.

ً بستگی ب ھ مرحلۀ بیماری دارد. روش ھای مختلف درمانی براساس مرحلۀ بیماری در زیر انتخاب درمان اساسا

  توضیح داده می شوند.

ً شاید بخواھید بدانید کھ  پزشک نکات مربوط بھ درمان و نتایج احتمالی ھر روش را برایتان توضیح می دھد. مثال

. شما و پزشکتان می توانید با یک درمان بخصوص چطور فعالیت ھای طبیعی شما را تحت تأثیر قرار می دھد

ھمکاری ھم آن طرح درمانی را انتخاب کنید کھ با نیازھای پزشکی شما و معیارھای شخصی شما ھماھنگ 



  است.

  

  

  ر (سیستمیک) است :یا موضعی و یا فراگی درمان سرطان

  درمان موضعی 

را در پستان تخریب و یا نابود می  درمان سرطانجراحی و پرتودرمانی درمان ھای موضعی ھستند. این نوع 

بھ قسمت ھای دیگر بدن گسترش می یابد، از درمان موضعی جھت مھار بیماری  سرطان پستانکند . زمانی کھ 

  در این مناطق خاص استفاده می کنند.

  درمان سیستمیک (عمومی) 

، ھورمون درمانی و درمان بیولوژیک، درمان ھای سیستمیک ھستند. در این نوع درمان، موادی شیمی درمانی

سرطان . برخی از زنانی کھ وارد جریان خون می شوند و سرطان را در سرتاسر بدن مھار و یا تخریب می کنند

دارند، درمان سیستمیک می شوند تا قبل از جراحی یا پرتودرمانی، تومور کوچک شود. برخی دیگر پس  پستان

درمان سیستمیک می شوند تا از بازگشت دوباره سرطان جلوگیری شود. از درمان از جراحی یا پرتودرمانی، 

  سیستمیک برای سرطان ھایی کھ در بدن گسترش یافتھ اند استفاده می کنند.

  از آنجا کھ سرطان اغلب بافت ھا و سلول ھای سالم را نابود می کند، بروز عوارض جانبی شایع است.

ً بھ نوع درم ان و مدت آن بستگی دارد و برای ھمة زنان یکسان نیست و در طول مدت عوارض جانبی اساسا

ً دستخوش تغییر می شوند.   درمان، معموال

قبل از شروع درمان، تیم درمانی عوارض جانبی احتمالی را برای شما توضیح خواھند داد و راه ھایی برای 

  کنار آمدن با آنھا بھ شما ارائھ می دھند.

  

  جراحی

است. انواع مختلف جراحی وجود دارد. پزشک ھرکدام از انواع  سرطان پستانن شیوۀ درمان جراحی رایج تری

جراحی را برایتان توضیح می دھد و در مورد فواید و خطرات احتمالی ھر کدام شرح می دھد و آنھا را با ھم 

  مقایسھ می کند و ھمچنین توضیح می دھد کھ ھر کدام از آنھا چطور ظاھر شما را تغییر خواھد داد.

  

   )Breast-sparing Surgeryان (جراحی حفظ پست



در این جراحی سرطان را برمی دارند، ولی پستان باقی می ماند. بھ این جراحی ھمچنین، جراحی نگھدارندۀ 

پستان، توده برداری، برداشتن قطعھ ای پستان، برداشتن ناکامل پستان ھم می گویند. گاھی نمونھ برداری کامل 

  اح کل توده را برمی دارد.کار توده برداری را می کند چون جر

در این نوع جراحی، جراح برش جداگانھ ای انجام می دھد و اغلب غدد لنفاوی زیر بغل را ھم برمی دارند. بھ 

این کار، تشریح غدد لنفاوی زیر بغل می گویند. این شیوه نشان می دھد کھ سلول ھای سرطانی وارد غدد لنفاوی 

  شده اند یا نھ.

ً پرتودرمانی پستان می کنند. این درمان سلول ھای پس از این نوع جراح ی (حفظ پستان) پستان بیماران را اکثرا

ً در پستان باقی ماند ه اند، نابود می کند.   سرطانی را کھ احیانا

  

  ) Mastectomyبرداشتن پستان (

ر موارد، جراح، در این جراحی پستان را برمی دارند (و یا حتی االمکان بافت را ھم برمی دارند). در بیش ت

  غدد لنفاوی زیر بغل را نیز برمی دارد. برخی از بیماران بعد از جراحی پرتودرمانی می شوند.

مطالعات نشان می دھد کھ میزان موفقیت جراحی نگھدارندۀ پستان (ھمراه با پرتودرمانی)، و پستان برداری در 

  یکسان است. سرطان پستانمراحل اول و دوم 

لنفاوی نگھبان:شیوه ای تازه برای بررسی سلول ھای سرطانی در غدد لنفاوی است. جراح نمونھ برداری غدة 

تعداد کمی از غدد لنفاوی را برمی دارد، بھ نحوی کھ موجب عوارض جانبی کم تری شود. اگر پزشک در غدد 

ً غدد لنفاوی زیر بغل تشریح می شود.مطالعات دربار ه نمونھ برداری زیر بغل سلول ھای سرطانی بیابد، معموال

غدد لنفاوی محافظ در دست انجام است. این مطالعات آثار دائمی برداشتن تعداد اندکی از غدد لنفاوی را بررسی 

  می کند.

ً غدد لنفاوی  در جراحی نگھدارندۀ پستان، جراح تومور و مقداری از بافت اطراف آن را برمی دارد. جراح احیانا

  اھی مقداری از پوشش عضالت قفسۀ سینۀ زیر تومور را ھم برمی دارد.زیر بغل را ھم برمی دارد. جراح گ

در پستان برداری کامل (ساده) جراح تمام پستان را بر می دارد. تعدادی از غدد لنفاوی زیر بغل را ھم برمی 

  دارند.

ھمۀ  ) جراح ھمة پستان و اکثر و یاmodified radical mastectomyدر برداشتن تعدیل شده کامل پستان (

غدد لنفاوی زیر بغل را برمی دارد. اغلب، الیۀ پوشانندۀ عضالت قفسة سینھ را ھم برمی دارند. شاید ھم قسمت 

  کوچکی از عضالت قفسۀ سینھ را ھم جھت دسترسی آسان تر برای برداشتن غدد لنفاوی بردارند.

جھت بازسازی مجدد شکل پستان شاید شما بازسازی پستان را انتخاب کنید. این عمل در واقع جراحی ترمیمی 

است. این جراحی گاھی ھمزمان با پستان برداری و یا دیرتر انجام می شود. اگر تمایل بھ بازسازی دارید، بھتر 

است قبل از عمل پستان برداری ، با یک جراح پالستیک (ترمیمی) مشورت کنید. اطالعات بیش تر در قسمت 



  بازسازی پستان موجود است.

ی بعد از جراحی در ھر بیمار متفاوت است. جراحی موجب درد و سختی می شود. درمان دارویی بھ زمان بھبود

مھار درد کمک می کند. قبل از جراحی باید دربارۀ برنامۀ کاھش درد با پزشک یا پرستارتان مشورت کنید. اگر 

شما تنظیم می کند. در ھر نوع بعد از جراحی بھ مسکن قوی تری احتیاج داشتھ باشید، پزشک برنامھ را با نیاز 

ً آن را  دیگری از جراحی نیز احتمال عفونت، خونریزی یا مشکالت دیگر وجود دارد. در این صورت، باید فورا

با درمانگرتان در میان بگذارید. در صورتی کھ یک و یا ھر دو پستان شما را برداشتھ باشند، بعید نیست احساس 

ورتی کھ پستان ھای شما بزرگ بوده باشند، بیش تر حس خواھد شد. این عدم عدم تعادل کنید. این مسئلھ در ص

تعادل موجب درد و ناراحتی در گردن و کمر می شود. ھمچنین، پوست ناحیھ ای کھ پستان برداشتھ شده، بعید 

ً بھ  نیست سفت و سخت شود؛ یا شانھ ھا و بازوھای شما ھم دچار گرفتگی و ضعف شود. این مشکالت معموال

ً جھت بازگشت تحرک و قوت در شانھ ھا  مرور زمان از بین می روند. پزشک، پرستار و فیزیوتراپیست معموال

و بازوھا، ورزش ھایی را بھ شما پیشنھاد می کنند. ورزش ھمچنین موجب کاھش درد و گرفتگی می شود. 

  وع کنید.ممکن است چند روز بعد از جراحی قادر باشید تمرین ھا و ورزش ھای سبکی را شر

اگر در طول جراحی رشتھ ھای عصبی قطع یا دچار آسیب شده باشند، احتمال دارد کھ احساس کرختی و سوزش 

ً طی چند ھفتھ و یا چند ماه پس از  در قفسۀ سینھ، زیربغل، شانھ و روی بازو داشتھ باشید. این احساس معموال

  جا می ماند. جراحی از بین می رود اما در برخی از زنان احساس کرختی بر

برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل گردش جریان لنف را کند می کند. این مایع در بازو و دست شما تجمع می کند و 

است. لنف ادم بالفاصلھ پس از جراحی یا ماه ھا و سال ھا بعد از » لنف ادم«موجب تورم می شود. این تورم، 

  آن رخ می دھد.

  ت درمان شده محافظت کنید :باید تا آخر عمر از دست و بازوی سم

  از پوشیدن لباس ھای تنگ یا جواھرات بر بازوی درگیر، اجتناب کنید.

  کیف یا چمدانتان را با دست دیگر حمل کنید.

  زیر بغل، برای جلوگیری از بریدن از وسایل الکتریکی استفاده کنید. اپیالسیونھنگام 

  استفاده کنید. فشار خونو گرفتن  آزمایش خوناز بازوی دیگر جھت تزریقات، 

  ھنگام باغبانی و استفاده از شوینده ھای قوی، برای محافظت از دستتان از دستکش استفاده کنید.

  ھنگام مانیکور کردن مراقب باشید کھ دستتان را نبرید.

  دست و یا بازوی درگیرتان، اجتناب کنید. برنزه کردناز سوختگی و در معرض آفتاب بودن و 

باید از پزشکتان دربارة چگونگی برخورد با بریدگی ھا، سوختگی ھا، گزش حشرات یا جراحت ھای دیگر در 

سید. اگر دست یا بازویتان ھم جراحت برداشت و یا متورم، قرمز و داغ شد، باید با پزشکتان بازو و دستتان، بپر

  تماس بگیرید.



ً پزشک بھ شما توصیھ می کند کھ حتی االمکان بازویتان را بھ سمت باالی قلبتان  اگر لنف ادم اتفاق افتاد، معموال

زش می دھد. بعضی از زنانی کھ دچار لنف ادم بلند کنید. تمرینات و ورزش ھای دست و بازو را بھ شما آمو

ھستند، از یک آستین پالستیکی برای بھبود جریان لنف استفاده می کنند. درمان دارویی، درناژ دستی لنف 

ً مفید است. )، یاماساژ(   استفاده از وسایلی کھ بھ آرامی بازو را کمپرس کند ھم معموال

  ھمچنین ممکن است شما را بھ فیزیوتراپیست یا متخصص دیگری معرفی کنند.

  

  پرتودرمانی

در پرتودرمانی (کھ بھ آن رادیوتراپی ھم می گویند) از امواج با سطح باالی انرژی برای نابودی سلول ھای 

سرطانی استفاده می کنند. اکثر زنان پس از جراحی نگھدارندۀ پستان پرتودرمانی می شوند. بعضی از زنان پس 

و عوامل دیگر بستگی دارد. پرتودرمانی از پستان برداری ھم پرتودرمانی می شوند. درمان بھ اندازۀ تومور 

سلول ھای سرطانی پستان را کھ شاید در ناحیھ باقی مانده باشند، تخریب می کند. برخی از بیماران برای تخریب 

سلول ھای سرطانی و تحلیل تومور، پیش از جراحی پرتودرمانی می شوند. زمانی کھ تومور بزرگ و یا 

ین شیوه استفاده می کند. برخی زنان نیز پیش از جراحی ھورمون درمانی و برداشتن آن سخت باشد، پزشک از ا

  می شوند. شیمی درمانییا 

  

پستان از دو نوع پرتودرمانی استفاده می کنند. برخی زنان از ھر دو نوع استفاده  درمان سرطانپزشکان جھت 

  می کنند.

  

   )External radiationپرتودرمانی خارجی (

ماشین بزرگی خارج از بدن تولید می شود. اکثر زنان برای درمان بھ کلینیک یا بیمارستان می امواج رادیویی از 

 ً   روز در ھفتھ و طی چند ھفتھ انجام می شوند. ۵روند. درمان معموال

  ) implant radiationپرتودرمانی بھ روش کاشتی (

ً داخل پستان کار می گذارند. کاشت ھا محفظھ ھای پالستیکی نازکی را کھ حاوی مواد رادیواکتیو ھستند، مستق یما

ھا) چندین روز در محل باقی می مانند. تا زمانی کھ بیمار کاشت ھا را در بدن دارد، در بیمارستان  ایمپلنت(

  ھا) را خارج می کنند. ایمپلنتبستری می ماند. پیش از مرخصی از بیمارستان، کاشت ھا (

ً بستگی بھ نوع و میزان پرتودرمانی و ھمچنین قسمتی از بدن دارد کھ درمان می شود. بھ  عوارض جانبی اساسا

رد. پستان شما شاید سنگین و طور معمول، پوست ناحیھ ای کھ درمان می شود، قرمز، خشک، حساس و می خا



سفت شود. بھ مرور این مشکالت برطرف می شوند. نزدیک مراحل پایان درمان، پوست شما مرطوب خواھد 

شد. در معرض ھوا گذاشتن این ناحیھ تا حد امکان، بھ درمان پوست کمک خواھد کرد. سوتین و برخی انواع 

درد می شود. در خالل این مدت، از لباس ھای پنبھ ای دیگری از لباس گاه موجب اصطکاک با پوست و ایجاد 

نرم و آزاد استفاده کنید. کرم ھای مالیم مراقبت از پوست نیز مھم است. پیش از استفاده از ھرگونھ عطر، و یا 

کرم بر ناحیۀ درمان شده بھتر است با پزشک مشورت کنید. آثار پرتودرمانی بر پوست از بین خواھد رفت. پس 

درمان، ناحیۀ تحت درمان بھ تدریج خوب می شود ولی بھ ھرحال شاید تغییری دائمی در رنگ پوست  از خاتمۀ

  ایجاد شود.

بعید نیست در خالل پرتودرمانی، بھ ویژه در ھفتھ ھای انتھایی درمان، خستھ شوید. استراحت مھم است اما 

ً بھ بیماران نصیحت می کنند کھ تا حد امکان فعال با   قی بمانند.پزشکان معموال

ً آنھا را از بین می برد.  اگرچھ عوارض جانبی پرتودرمانی نگران کننده اند، پزشک معموال

  شیمی درمانی

برای نابودی سلول ھای سرطانی استفاده می کنند و برای سرطان  ضد سرطاندر شیمی درمانی از داروھای 

ً از ترکیبی از دارو ھا استفاده می کنند. این داروھا بھ صورت قرص یا از طریق تزریق درون  پستان معموال

  ) داده می شوند. در ھر دو روش، دارو وارد گردش خون می شود و سراسر بدن را طی می کند.IVوریدی (

انی کھ سرطان پستان دارند، در بخشی از بیمارستان، مطب دکتر یا خانھ شیمی درمانی می شوند؛ بعضی از زن

  بعضی دیگر ھم باید در طول درمان در بیمارستان بستری بمانند.

ً بھ داروھای خاص و میزان تجویز آن بستگی دارد. داروھا بر سلول ھای سرطانی و سلول  عوارض جانبی اساسا

  سرعت تقسیم می شوند، اثر می گذارند.ھای دیگری کھ بھ 

  

این گلبول ھا با عفونت می جنگند، موجب می شوند کھ خون لختھ شود و اکسیژن را بھ تمام  گلبول ھای خونی :

قسمت ھای بدن می رسانند. ھنگامی کھ داروھا بر گلبول ھای خونی اثر می کنند، احتمال عفونت، کوفتگی یا 

سرطان ر می شود. برخی زنان سال ھا پس از شیمی درمانی دچار خونریزی، ضعف و خستگی بیش ت
  (لوسمی) می شوند.خون

ً موجب  سلول ھای ریشۀ مو : ً در خواھد آمد ولی  ریزش موشیمی درمانی معموال می شود. موی شما مجددا

  ممکن است رنگ و بافت آن کمی فرق کند.

ً موجب  سلول ھای پوشانندۀ دستگاه گوارش : یا  اسھال، تھوع و استفراغ، کاھش اشتھاشیمی درمانی معموال

  زخم ھای دھان و لب می شود.

  کند.پزشک راه ھایی را جھت مھار بسیاری از این عوارض جانبی بھ شما پیشنھاد می 



برخی داروھایی کھ برای سرطان پستان مصرف می شوند، موجب کرختی یا سوزش در دست و پا می شوند. 

ً پس از اتمام درمان برطرف می شوند اما مشکالت دیگر شاید برطرف نشوند. در بعضی از  این مشکالت معموال

  ی شوند.زنان داروھایی کھ برای سرطان پستان مصرف می شوند، موجب ضعیف شدن قلب م

ً تولید ھورمون را  ضد سرطانھمچنین برخی داروھای  می توانند موجب تخریب تخمدان شوند و تخمدان احتماال

قاعدگی  و گر گرفتگی است. دورۀ خشکی واژنباشید، کھ شامل  یائسگیمتوقف می کند. شاید شاھد نشانھ ھای 

شما ھم ممکن است دیگر منظم نباشد و یا متوقف شود. برخی زنان ھم نازا می شوند (باردار نمی شوند) و بعید 

  سال دائمی شود. ٣۵برای خانم ھای باالی  نابارورینیست این 

خود را از دست ندھید.  باردار شدناز سوی دیگر، احتمال دارد طی شیمی درمانی بارور باقی بمانید و توانایی 

باید پیش از شروع  بارداریشیمی درمانی بر کودک بھ دنیا نیامده ھنوز ناشناختھ است. در مورد مھار  آثار

  درمان با پزشک صحبت کنید.

  

  ھورمون درمانی

مورھای پستان برای رشد نیاز بھ ھورمون دارند. ھورمون درمانی نمی گذارد سلول ھای سرطانی برخی تو

ھورمون ھای طبیعی مورد نیاز خود را دریافت کنند. این ھورمون ھا استروژن و پروژسترون ھستند. اگر 

اید ھورمون تومور پستان گیرندۀ ھورمونی داشتھ باشد، در آزمایشگاه مشخص می شود و در این صورت، ب

  درمانی شوید.

  در این موارد، از دارو یا جراحی استفاده می شود :

  

گاھی پزشک دارویی را تجویز می کند تا از فعالیت ھورمون ھای طبیعی جلوگیری کند. یکی از این  داروھا:

ۀ داروھا تاموکسیفن است کھ بازدارندۀ استروژن است. نوع دیگری از داروھا ھم در بدن ھورمون زنان

استرادیول تولید می کند. استرودیول، نوعی استروژن و مھار کنندۀ آروماتاز است. اگر ھنوز یائسھ نشده باشید، 

  پزشک دارویی ھم تجویز می کند تا تخمدان استروژن ترشح نکند.

  درمان بیولوژیک :

نی، دفاع طبیعی بدن در درمان بیولوژیک بھ دستگاه ایمنی بدن برای مقابلھ با سرطان کمک می کند؛ دستگاه ایم

  برابر بیماری است.

) درمان Herception(®برخی از زنانی کھ سرطان پستان گسترش یافتھ (متاستاتیک) دارند، با ھرسپتین 

) تک دودمانی است. این آنتی بادی) می شوند کھ نوعی پادتن (trastuzumabبیولوژیکی تراتستوزوماب (

  پادتن را در آزمایشگاه می سازند و بھ سلول ھای سرطانی متصل می شود.

یشگاھی آنھا تومور پستانی را با مقادیر زیادی از نوعی ھرسپین بھ بیمارانی داده می شود کھ تست ھای آزما



، رشد سلول ھای سرطانی کند و یا  HER2نشان می دھد. با جلوگیری از تولید  HER2پروتئین خاص بھ نام 

  متوقف می شود.

ھرسپین بھ صورت وریدی تزریق می شود و ممکن است بھ تنھایی و یا ھمراه با شیمی درمانی مورد استفاده 

  ر گیرد.قرا

شایع ترین عوارض جانبی ھرسپین در فردی کھ برای بار اول آن را دریافت می کند تب و لرز است. برخی 

، سختی در تنفس، یا بثورات ھم خواھند داشت. این عوارض سردرد، اسھالزنان درد، ضعف، تھوع، استفراغ، 

ً پس از اولین درمان مالیم تر می شوند.   جانبی معموال

ھی می شود. ھرسپتین ممکن ھرسپتین ممکن است موجب آسیب قلبی ھم بشود. این امر گاه بھ ضعف قلبی منت

است بر ریھ ھا نیز تأثیر بگذارد و گاھی بھ دشواری تنفس منجر شود بھ نحوی کھ بالفاصلھ بھ پزشک نیاز باشد. 

پزشک قبل از شروع استفاده شما از ھرسپتین، قلب و ریھ ھای شما را معاینھ خواھد کرد و در طول درمان 

  مراقب عالئم مشکالت ریوی خواھد بود.

ر یکی از اعضای خانواده تان دچار این بیماری شده باشد (یا حتی سرطان ھای تخمدان، پروستات و اگ

برایتان انجام شود و از پزشکتان بخواھید )، پزشکتان را در جریان بگذارید تا آزمایشات زودتر معدهلوزال

  درصوت لزوم تست ژنتیک یا داروھای پیشگیری برایتان استفاده شود. 

درصد از زنان می گویند سرطان سینھ سرطانی است کھ بیشتر از سایر سرطان ھا  ٢:۴٠نتیجھ غافلگیرکننده 

  نگرانشان می کند. 

 ً   قابل درمان است. سرطان سینھ، اگر زود تشخیص داده شود، کامال

  


