هوالشافي
درمان سرطان پستان
توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
* جراحی در سرطان پستان
جراحي قديمي ترين روش درمان در سرطان پستان است .اين روش در هر عصر و دوره اي استفاده شده است و در
حال حا ضر نيز ركن ا سا سي درمان سرطان پ ستان ا ست .در طول زمان ،روش جراحي سرطان پ ستان د ستخوش
تغييراتي شددده و همچنين با شدديوه هاي جديد تلفيق شددده اسددت .تمامي اين افت و خيزها در اين روش درماني ،به
علت افزايش دانش پزشكي در مورد بيماري سرطان پستان بوده است.
* انواع جراحی در سرطان پستان
سير طبيعي سرطان پ ستان و انواع جراحي هايي كه براي درمان بيماري انجام مي شوند ،به يكديگر واب سته اند .به
اين معني كه در هر مرحله و براي هر نوع از سرطان پستان روش هاي جراحي خاصي را مي توان انجام داد و انتخاب
هريك از اين روش هاع با عوارض و نتايج خاص خود همراه است.
 -1جراحی با حفظ پستان
هنگامي كه تومور سرطاني كوچك و محدود به ق سمت كوچكي از پ ستان با شد ،مي توان اين نوع عمل را انجام داد.
هدف از اين روش جراحي ،برداشت كامل تومور و حفظ بقية پستان تا حد امكان مي باشد.
در اين عمل مقداري از بافت سالم اطر اف تومور نيز بردا شته مي شود تا جراح مطمئن شود كه تمامي سلول هاي
سرطاني خارج شده اند .بسته به اندازة تومور ممكن است تا يك چهارم پستان نيز برداشته شود.
اين روش جراحي تقريباً هميشدده به پرتو درماني به عنوان درمان تكميلي نياز دارد .تابش اشددعه به پسددتان باع مي
شود كه شانس عود تومور به حداقل برسد.
اين يك روش جراحي ساده ا ست و باع مي شود تا مدت ب ستري در بيمار ستان كاهش يابد .در مواردي كه تومور
خيلي كوچك باشد ،اين كار حتي با بي حسي موضعي نيز امكان پذير است.
پس از اينكه تومور همراه با مقداري از بافت سالم خارج شد ،نمونه به آزمايشگاه آسيب شناسي فرستاده مي شود .در
آنجا پز شك متخ صص آ سيب شنا سي ،نمونه را به و سيلة ميكرو سكوپ دقيق ًا برر سي مي كند .در صورتي كه در
حا شيه هاي نمونه ،هنوز سلول هاي سرطاني م شاهده شوند ،عمل جراحي مجدداً تكرار مي شود و اين بار بخش
وسيع تري از بافت سينه برداشته مي شود تا در نهايت پس از جراحي،هيچ سلول سرطاني در بافت پستان نماند .در
بع ضي از موارد كه پس از چند نوبت جراحي هنوز سلول هاي سرطاني در حا شيه ديده مي شوند ،نياز به بردا شت
كامل پستان (ماستكتومي) خواهد بود .در هر حال جراح نهايت تالش خود را مي كند تا فرم پستان حفظ شود.
انواع جراحي هاي با حفظ پستان عبارتند از:
 .1المپكتومي :برداشتن توده با حاشية سالم و عاري از تومور
 .2كوادرنتكتومي :برداشت 1/4از بافت پستان
بعد از جراحي حفظ پسددتان ،در اك ر موارد نياز به برداشددت لدد لنفاوي زير بغل يا حداقل لدة لنفاوي نگهبان وجود
دارد.
بايد توجه داشت كه:
انجام جراحي هاي با حفظ پ ستان ب ستگي به و ضعيت بيماري ،نظر پز شك و نظر خود بيمار دارد و انجام آن در همة
بيماران به صالح نمي باشد.

انجام جراحي با حفظ پستان در موارد زير توصيه نمي شود:
 .1وجود بيشتر از يك تومور در پستان در نقاط دور از هم
 .2بزرگ ب ودن اندازة تومور يا كوچك بودن پسددتان كه باع مي شددود برداشددتن تومور با يك حاشددية سددالم،
شكل پستان را كامالً به هم بزند و آن را بد شكل كند.
 .3وجود سلول سرطاني در حاشية نمونة جراحي پس از دو بار جراحي
 .4عدم تمايل بيمار به انجام پرتو درماني يا فقدان امكانات الزم جهت انجام پرتو درماني پس از عمل
 .5تمايل بيمار به برداشت كامل پستان
 .2برداشت كامل پستان
در حقيقت برداشت كامل بافت پستان به روش جراحي يا ماستكتومي بيش از صد سال است كه براي درمان سرطان
پستان استفاده مي شود.
عمل ماستكتومي يا برداشت كامل پستان در مواردي انجام مي شود كه جراحي هاي با حفظ پستان در بيمارستان و
با ا ستفاده از بيهو شي عمومي انجام مي شود .مدت زمان اين عمل  2-3ساعت ا ست .بردا شت لدد لنفاوي زير بغلي
نيز به جز در برخي موارد كه تومور خيلي كوچك باشددد ،انجام مي شددود .بررسددي لدد لنفاوي در آزمايشددگاه آسدديب
شنا سي و تعيين ميان آلودگي آن ها تو سط سلول هاي سرطاني ،درمان هاي بعدي را م شخص مي كند .در گذ شته
حين عمل برداشتن پستان ،عضالت قفسة سينه نيز همراه نمونه برداشته مي شد و تصور مي شد كه جراحي وسيع
تر شانس درمان كامل بيمار را افزايش مي دهد ،اما مطالعات انجام شده در طي  20-30سال گذ شته ن شان داد كه
برداشتن اين عضالت هيچ سودي براي بيمار ندارد .لذا امروزه اين روش منسوخ شده و عضالت حفظ مي گردند .پس
از انجام جراحي ،يك يا دو لولة پالستيكي در زير پوست محل عمل كار گذاشته مي شود تا ترشحاتي را كه در ناحيه
جراحي شده جمع مي شوند ،خارج كند .اين لوله ها چند روز باقي مي مانند و در صورتي كه بيمار همراه با آن ها از
بيمارسدددتان مرخص شدددود ،بايد در مورد نحوة مراقبت از آن ها از جراح خود اطالعات كافي دريافت كند .به طور
معمول ،بيمار بايد پس از شستن دست ها ،محفظه هاي متصل به لوله ها ( كه مايع و خون خارج شده از زخم در آن
جمع مي شدددود) را تخليه كند ،مقدار و رنا مايع را يادداشدددت كرده و پس از بيرون ريختن مايع ،درب محفظه را
مجدداً ببندد .هنگامي كه مقدار تر شحات اين لوله ها كم شده با شد ،مي توان لوله ها را از محل جراحي خارج كرد
(معم و ًال بين روزهاي پنجم تا دهم پس از جراحي) .ممكن اسدددت .پس از انجام چنين جراحي هايي ،بيماران دچار
عوارضي چون عفونت محل عمل ،خونريزي ،تجمع مايع در محل عمل و تورم بازو و دست شوند.
* جراحی غدد لنفاوي زیر بغل
اولين جايي كه سلول هاي سرطاني پستان مي توانند به آنجا گسترش يابند ،لدد لنفاوي زير بغل است ،لذا اطالع از
و ضعيت وجود تومور در اين لدد لنفاوي به ما ن شان مي دهد كه تا چه حد شانس پخش شدن تومور به ساير نقاط
بدن وجود دارد.
جهت بررسددي وجود تومور در لدد لنفاوي زير بغل معموالً جراح اين لدد لنفاوي را حين عمل جراحي بر مي دارد و
به آزمايشگاه ارسال مي كند .در گذشته تمام لدد لنفاوي برداشته مي شد ،بعدها مشخص شد كه برداشتن10-12
عدد لدة لنفاوي جهت اطمينان از وضدددعيت اين لدد كافي اسدددت .البته اگر جراح حين عمل ،لدد لنفاوي بزرگ را
ببيند و احتمال دهد كه سددلول هاي سددرطاني داخل آن هسددتند ،بايد آن ها را هم بردارد ،اين روش اگرچه ضددروري
است ،اما عوارضي هم دارد كه از آن جمله مي توان به تورم دست در  %25-30از بيماران اشاره كرد.
اخيراً روشي به نام«بيوبسي لدة لنفاوي نگهبان» ابداع شده است.
اين روش براي بيماراني مناسب است كه در معاينه به نظر مي رسد لدد لنفاوي زير بغل سالم هستند و بزرگ نشده
اند ،بنابر اين اگر لدد لنفاوي زير بغل بيمار در معاينه بزرگ باشددد كانديد اين روش نيسددت و بايد تمام لدد لنفاوي
زير بغل بردا شته شود .براي انجام بيوپ سي لدة لنفاوي نگهبان يك مادة راديو اكتيو ضعيف در اطراف آرئول و يا در
اطر اف تومور تزريق مي شدددود ،اين ماده از طريق رگ هاي لنفاوي به طرف زير بغل رفته و در اولين لدة لنفاوي كه

سلول هاي سرطاني ممكن است آنجا بروند ،جمع مي شود ،جراح حين عمل با استفاده از يك دستگاه كه مادة راديو
اكتيو را تشددخيص مي دهد ،اين لده را پيدا كرده و به آزمايشددگاه مي فرسددتد و آزمايشددگاه اين لده را از نظر وجود
سلول هاي سرطاني برر سي مي كند ،اگر سلول سرطاني در اين لده ديده شود ،بقية لدد لنفاوي زير بغل بردا شته
مي شوند ،ولي اگر اين لده سالم با شد ،بقية لدد لنفاوي بردا شته نمي شود و لذا احتمال ايجاد ورم د ست پس از
عمل كاهش مي يابد.
* بازسازي پستان
همان گونه كه در فصل درمان سرطان پستان توضيح داده شد ،در اللب موارد سرطان پستان ،انجام جراحي هاي با
حفظ پ ستان نياز به انجام باز سازي را مرتفع مي سازد ،ولي هنوز در برخي از موارد بيماري ،بردا شت كامل پ ستان
ضروري است .همچنين در صورت بروز عود بعد از جراحي حفظ پستان ،در اللب بيماران برداشت كامل پستان انجام
مي شود .در اين موارد شكل ظاهري پ ستان بيمار تغيير عمده اي مي كند كه اثرات روحي و رواني زيادي به همراه
خواهد داشت و نياز به بازسازي را ايجاب مي كند.
* بازسازي پستان چيست؟
اين سؤال ذهن ب سياري از بيماران را م شغول مي كند كه باز سازي پ ستان به چه معنا ست و چگونه مي توان ع ضو
پيچيده اي مانند پستان را دوباره ساخت؟ به طور ساده ،بازسازي پستان طي يك عمل جراحي انجام مي شود كه در
آن عمل ،پستان بردا شته شدة بيمار توسط چيزي كه از نظر ظاهر شبيه پستان اوليه است جايگزين مي شود .البته
بايد توجه دا شت كه اين پ ستان شير توليد كند و پو ست آن نيز بي حس و كرخت ا ست و حس پ ستان طبيعي را
ندارد .نتيجة نهايي عمل باز سازي پ ستان به عوامل مختلفي ب ستگي دارد ،مانند نوع ما ستكتومي ،طول برش جراحي،
نوع بازسازي ،مهارت جراح و اينكه آيا بازسازي همزمان با برداشتن پستان انجام شده و يا به صورت تاخيري صورت
گرفته است.
باز سازي پ ستان نمي تواند يك پ ستان جديد با همان م شخ صات قبلي ايجاد كند ،بلكه در بهترين شرايط ،و ضعيتي
شبيه به پستان برداشته شده را از نظر شكل و قوام فراهم مي كند.
در ب سياري از موارد در ما ستكتومي ،نوك و هالة پ ستان نيز بردا شته مي شود .امكان باز سازي نوك و هالة پ ستان
وجود دارد ،اما بايد توجه داشددت كه حس نوك پسددتان بازسددازي شددده ،مانند حس پسددتان طبيعي نمي باشددد و به
تحريكات نيز پاسخ نمي دهد.
* روش هاي بازسازي پستان
روش هاي مختلفي جهت باز سازي پ ستان وجو د دارد كه ب سته به نوع عمل ما ستكتومي و نيز شرايط فيزيكي بدن
بيمار ،جراح روش خاصي را براي بازسازي انتخاب و توصيه مي كند.
* بازسازي با استفاده از بافت بدن بيمار به تنهایی (فالپ شكمی):
اين روش بيش تر براي بيماراني مناسب است كه شكم افتاده و نسبتاً چاق دارند .در اين روش پوست و چربي زير ناف
به همراه بخشي از عضلة مستقيم شكم به ناحية قفسة سينه منتقل شده و جهت بازسازي پستان از آن استفاده مي
شود .از مزاياي مهم اين روش عدم ا ستفاده از مواد م صنوعي مي با شد قوام پ ستان نرم و مانند پ ستان طبيعي ا ست،
ولي حس ندارد .ايراد عمدة اين روش ضعيف شدن ع ضالت جدار شكم و احتمال ايجاد فتق شكمي ا ست .همچنين
اين عمل يك وسيع و بزرگ مي باشد و احتمال جوش نخوردن زخم يا سياه شدن بخشي از بافت وجود دارد.
* استفاده از متسع كننده بافتی و پروتز:
اين عمل در  2مرحله صددورت مي گيرد .در مرحلة اول يك متسددع كنندة بافتي زير پوسددت قفسددة سددينه (پس از
بردا شتن پ ستان) قرار مي گيرد .مت سع كنندة بافتي و سيله اي مانند بادكنك ا ست كه داراي يك دريچه مي با شد.
ابتدا اين و سيله به صورت خالي(مانند يك بادكنك بدون باد) در زير پو ست قف سة سينه يا زير ع ضله قرار مي گيرد.
پس از جوش خوردن زخم ،پزشك جراح هر  10-14روز يك بار مقداري سرم از طريق دريچة آن به داخل اين وسيله

تزريق مي كند ،به عبارتي اين بادكنك به تدريج باد مي شددود با افزايش حجم آن كم كم پوسددت روي آن كش مي
آيد ،در ست مانند زما ني كه در بارداري با بزرگ شدن رحم پو ست شكم ات ساع مي يابد ،وقتي ات ساع پو ست به حد
الزم ر سيد ،جراح مت سع كنندة بافتي را خارج كرده و يك پروتز به جاي آن قرار مي دهد .از مزاياي مهم اين روش
اين ا ست كه بقية ق سمت هاي بدن د ستكاري نمي شود ،اما اين روش براي بيماراني موثر ا ست كه پ ستان خيلي
بزرگ نداشدددته باشدددند به عالوه اين پروتزها گاهي دچار پارگي شدددده و نياز به تعوي دارند و گاهي اطراف پروتز
كپسددولي از بافت اطراف ايجاد مي شددود كه از نظر ظاهري باع تغيير شددكل پسددتان بازسددازي شددده مي گردد .اين
پروتزها گاهي از جنس سدديليكون هسددتند ،يعني هم لشدداي آن ها از جنس سدديليكون اسددت و هم داخل آن ها ل
سيليكون قرار دارد .پروتزها مي توانند داراي لشاي سيليكون باشند ولي داخل آن ها از مايع سرم پر شده باشد .هر
دو نوع پروتز ،در بازسازي پستان استفاده مي شوند.
*ستفاده از بافت بدن همراه با پروتز:
دراين روش ا ز پو ست ق سمت پ شت تنه به همراه ع ضلة پ شتي همراه آن ا ستفاده مي شود و كمبود پو ست پس از
بردا شتن پ ستان به اين روش جبران مي شود و چون حجم پو ست و ع ضله كم ا ست معمو ًال بايد زير آن ،يك پروتز
گذا شته شود تا حجم مطلوب پ ستان به د ست آيد .اگرچه اين روش عوار ضي دارد ،اما مزيت عمدة آن اين ا ست كه
بردا شتن ع ضلة پ شتي م شكل عمده اي براي بيمار ايجاد نمي كند .البته اين روش نيز براي بيماران با پ ستان بزرگ
خيلي مناسب نيست.
بايد توجه دا شت كه در تمامي انواع باز سازي گاهي نياز ا ست كه پ ستان مقابل نيز تحت جراحي قرار گيرد تا از نظر
انداره و ميزان افتادگي با پستان بازسازي شده هماهنا شود.
* بازسازي نوك پستان و هالة اطراف آن
ال ذكر شد ،نوك پ ستان و هالة پ ستان را نيز مي توان باز سازي كرد .اين
پس از باز سازي پ ستان به روش هايي كه قب ً
عمل به طور معمول چند ماه پس از بازسازي اولية پستان انجام مي شود ،در اين صورت پستان بازسازي شده فرصت
خواهد داشت تا شكل نهايي خود را به دست آورد.
روش هاي مختلفي براي باز سازي نوك پ ستان وجود دارد .مي توان از ق سمتي از پو ست يك بخش ديگر بدن يا خود
پستان بازسازي شده يا قسمتي از نوك پستان طرف مقابل يا حتي از انواع ساخته شدة پالستيكي استفاده كرد .البته
ب سياري از بيماران تمايلي به انجام اين كار ندارند .چون هدف بي شتر آن ها از اعمال باز سازي پ ستان اين ا ست كه
مجبور به ا ستفاده از پروتزهاي خارجي از و سايل ديگر براي پر كردن ف ضاي خالي پ ستان ن شوند .براي باز سازي هالة
پستان از روش هاي خالكوبي استفاده مي شود.
یك نكتة مهم:
سن ،ممنوعيتی براي انجام بازسازي پستان ندارد.
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