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 جراحي پستان مثل سابق وحشتناك نيست

 

 دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.   ین مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا

 دكتر فريدودن سيرتي، جراح سرطان

شتن پستان         مبتال، بيماران زيادي بطور دائم و يا  از اواخر قرن نوزدهم كه اولين جراحي هاي سرطان پستان شروع شد.، با بردا

ستان  سرطان  درمان براي موثرتري روش  موقت از اين بيمار نجات يافتند از آن زمان تاكنون غير از جراحي شده  ارائه پ ست  ن . ا

مانهاي   در عنوان به  نيز درماني  هورمون و( راديوتراپي) درماني  اشييي ه  درماني،  شييييمي همانند   رايج، درمانهاي   نيز، ما  زمان  در

كمكي و يا مكمل در كنار جراحي كاربرد دارند و اگر هر كدام از درمانهاي فوق به تنهائي و يا تواماً، بدون جراحي به كار گرفته                 

و يا توصيه شوند مسلماً درمان انجام شده درمان قط ي و يا به عبارت پزشكي شفادهنده و نجات بخش نيست و جنبه موقت و        

 دارد.« تيوپاليا»به عبارت ديگر، 

لذا هنوز جراحي پستان به عنوان اصلي ترين وسيله درماني با اميد به درمان قط ي، در سرطانهاي پستان مطرح است و كاربرد        

 دارد.

سال قبل اقدام جراحي در بيماران مبتال به سرطان پستان عبارت بود از قطع كامل پستان همراه با پاك       20متأسفانه تا حدود  

شت هر دو            كردن كامل غدد  صورت بردا سيع تر و ب سترده تر و و ضي جراحان بطور گ سيله ب  لنفاوي زير بغل كه اين اقدام بو

عضله سينه اي بزرگ و كوچك و گاهي برداشتن نيمه استخوان جناغ و غدد لنفاوي كنار آن توصيه و انجام مي شد. ولي اغلب       

سينه اي بز        ضله  ستان و هر دو ع شتن پ شتند و جزء روش  جراحان اعتقاد به بردا رگ و كوچك كردن غدد لنفاوي زير بغل دا

ستكتومي راديكال »رايج بود، كه به اين نوع جراحي  شتن يك و يا        « ما صيه گرديد كه جراحان از بردا سپس تو شد و  گفته مي 

ماستكتومي »ر آن و يا نام ساده ت« ماستكتومي راديكال موديفيه»هر دو عضله سينه اي خودداري كنند به اين نوع جراحي واژه 

ستان كه هنوز هم اين نوع جراحي          « موديفيه سرطان پ ستان در بيمارا مبتال به  شتن پ شد. ي ني رايج ترين روش بردا اطالق 

برداشتن پستان در مبتاليان به سرطان مهاجم )انوازيو( پستان كه واجد شرايط عمل جراحي حفظ پستان نيستند رايج و مورد        



ستثنا   ست ولي يك ا ستان بيمار از نوع غير مهاجم و از نوع     قبول ا سرطان پ ست كه  «  درجا»ء وجود دارد و آن هم در مواردي ا

ستان به               شتن پ شد بردا شته با ستان وجود ندا شرايط الزم براي حفظ پ صورت، چنانچه همانند انواع مهاجم  ست كه در اين  ا

به اين نوع عمل جراحي ماسيييتكتومي سييياده يا   تنهايي كافي اسيييت و نيازي به پاك كردن غدد لنفاوي زير بغل نيسيييت كه

simple mastectomy .مي گويند 

شد تا حدود   ستان فقط عبارت بود از يكي از       20همانطور كه ذكر  سرطان پ سال قبل اقدام جراحي در مورد بيماران مبتال به 

ستان تحت واژه جراح     صلي آن به ب د از روش جراحي حفظ پ ستكتومي هاي كه ركن ا   يا  Breast Preservationي انواع ما

Breast Conservation       شده و روز بروز كار برد ست تدريجاً رايج  شتري پيدا كرده ا شده و روز بروز كار برد بي تدريجاً رايج 

شورهاي غربي كه روش هاي بيماريابي )غربالگري( بطور موثر اجرا مي        ست، به طوري كه هم اكنون در ك شتري پيدا كرده ا بي

شناخته            %80ش از شود در بي  شور ما نيز اين روش  ست و در ك ستان ني شتن پ ستان نيازي به بردا سرطان پ خانمهاي مبتال به 

ستفاده قرار مي        شتري مورد ا سط جراحان بي گيرد، به طوري كه هم اكنون جراحان و يا مراكز درماني كه با  شده و روز بروز تو

درصد بيماران كه مبتال به سرطان پستان هستند اقدام به برداشتن پستان  80الي  70اين بيماري ارتباط نزديك دارند در مورد 

ضافه كردن        سالم اطرف غده را پاك كردن غدد لنفاوي زير بغل و ا سج  سرطاني با مقداري از ن شتن غده  نمي كنند، بلكه با بردا

 ي برداشتن پستان عايد مي شده است.شيمي درماني و اش ه درماني )راديوتراپي( همان نتايج را مي گيرند كه از جراحي ها

 اينك به سئوالتي كه احتماال در ذهن خوانندگان محترم مطرح مي شود جواب مي دهيم، كه اين سواالت عبارتند از:

ستان  حفظ جراحي در  با توجه به اينكه -1 ش ه  تحت بايد عمل از ب د بيمار پ  عمل تحت بيمار چنانچه آيا بگيرد قرار درماني ا

رداشتن پستان )ماستكتومي( قرار گيرد آيا نيازي به اش ه درماني نيست؟ در جواب بايد گفت درصد زيادي از بيماراني ب جراحي

ستفاده كنند. ت داد جلسات راديوتراپي هم در در رونش درماني       ش ه درماني ا كه تحت عمل جراحي قرار مي گيرند نيز بايد از ا

 فوق يكسان است.

ستان قرار گرفته اند،        آيا در بيماران مبتال -2 ستان يا عمل جراحي حفظ پ شتن پ ستان كه تحت عمل جراحي بردا  به سرطان پ

انجام شيمي درماني متفاوت است؟ جواب اين است ك ضروت شيمي درماني و يا نوع و مدت آن اصال ارتباطي به نوع جراحي        



صات و اندازه غده و گرفتار       شخ شرايط بيمار و م ستگي به  ي غدد لنفاوي زير بغل دارد و در مورد هورمون درماني  ندارد، بلكه ب

 نيز، وضع به همين ترتيب است.

آيا ميزان بروز ورم دست در روش جراحي برداشتن كامل پستان شايع تر است و يا جراحي هاي حفظ پستان؟ در اين مورد        -3

ستگي به انجام پاك كردن غدد       ست، ب شدت ورم د شدت  نيز بايد گفت كه ميزان بروز و  لنفاوي زير بغل دارد، احتمال بروز و 

اين ورم در هر دو روش جراحي يكسان است نكته قابل ذكر اينكه ظرف سالهاي اخير با انجام مطال ات علمي مشخص شده كه      

سابق    شدت  ست  الزم  انجام عمل جراحي پاك كردن غدد لنفاوي زير بغل به  س ت  با بغل زير لنفاوي غدد كردن پاك با و ني  و

تر مي توان از ميزان بروز ورم دسييت كم كرد، بدون اينكه به سييالمت بيمار صييدمه اي وارد آيد. اين امر، اخيرا با روش رن  كم

ساير غدد لنفاوي مبتال    ستان و يا غدد پيش قراول كه زودتر از   آنها آزمايش با و شوند  مي  آميزي كردن غدد لنفاوي نزديك پ

سكيون   عدم به توانمي جراحي عمل حين در آلودگي اين غدد لنفاوي زير بغل در هنگام عمل جراحي پي برد و لذا از انجام دي

 )پاك كردن( وسيع غدد لنفاوي كه ممكن است موجب ورم دست شود خودداري كرد.

ترين در كدام بيماران مبتال به سرطان پستان بايد پستان را برداشت و در كدام بيماران مي توان پستان را حفظ كرد؟ مهم       -4

ستان هستند؟ در          شرايط عمل حفظ پ ست كه چه گروه از بيماران واجد  ستان همين ا سوال در ارتباط با روش جراحي حفظ پ

اين مورد بايد گفت كه در ابتداي پيدايش اين روش جراحي حفظ پسيييتان شيييرايط خاصيييي حاكم بود كه به مرور زمان و با       

شتر روز بروز درصد ب   شرايط عمل جراحي حفظ      مطال ات و تحقيقات عملي بي ستان واجد  سرطان پ يشتري از بيماران مبتال به 

ستانهاي          ستان و يا پ سر طانهاي پ ضي از انواع  شوند، بطوري كه در اوايل اين روش براي خانمهاي خيلي جوان و ب  ستان مي  پ

شرايط به     شد كه اكنون اين  صيه نمي  ه، به طوري كه اكثر بيماران يافت ت ديل زيادي ميزان  خيلي بزرگ و يا خيلي كوچك تو

ضوع           شوند. البته اين مو ستان برخوردار  سط مي توانند از روش درماني حفظ پ ستان در مراحل اوليه، و متو سرطان پ مبتال به 

نيازمند يك بررسي كامل و كلي روي مشخصات بيمار و مشخصات توده سرطاني توسط پزشك متخصص و با تجربه در بيماري        

 هاي پستان است.
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