هوالشافي
شناخت مراحل اوليه سرطان پستان براي زنان

توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
آنچه الزم است هر بيمار از بيماري خود بداند .
مراحل اوليه سرطان پستان
به عنوان يك زن مبتال به مراحل اوليه سرطان پ ستان ( DCISيا مرحله  IIB ، IIA ، Iيا  IIIAسرطان پ ستان) مي توانيد
نوع جراحي پستان را كه قرار است روي شما انجام شود ،انتخاب كنيد  .اغلب بايد بين جراحي حفظ پستان (روش جراحي كه
سرررررررطرررران را دررررارر مرررري كررررنررررد و اكرر ر ررررر بررررا ررررت پسررررررترررران را نرر ر رررره
مي دارد) و ما ستكتومي (روش جراحي به صورت بردا شت كل پ ستان) انتخاب كنيد  .تحقيقات ن شان داده كه طول عمر زنان
مبتال به مراحل اوليه سرررطان پسررتان كه تحت جراحي حفظ پسررتان و اشرريه درماني قرار در ته اند برابر با مواردي اسررت كه
ماستكتومي اك ر مبتاليان به سرطان پستان تامدت طوالني بيد از درمان  ،زنددي سالمي دواهند داشت .
درمان سرطان پستان ميموالًدر عرض چند هفته پس از تشخيص شروع مي شود  .در اين مدت بايد با يك جراح مالقات كنيد
 ،حقايق را درباره روش هاي مختلف جراحي بدانيد و راجع به آنچه براي شررما حا ا اهميت اسررت دوب كر كنيد سرر س نوع
جراحي دود انتخاب نماييد .
اك ر زنان مبتال  ،دوست دارند كه در جريان تصميم ديري نقش داشته باشند  ،در نهايت  ،نوع جراحي كه رد انتخاب مي كند
بر ظاهر وي و طوري كه به نظر مي رد  ،تاثير دارد  .ولي اغلب  ،تصررميم ديري در اين باره دشرروار اسررت  .اين كتابچه حاوي
اطالعاتي است كه به تصميم ديري بهتر كمك مي كند .
اين كتابچه براي كمك به زناني اسررت كه به مراحل اوليه سرررطان پسررتان ( DCISيا مراحل  IIB ، IIA ، Iيا  )IIIAمبتال
هستند و ادر سرطان پستان در مراحل  IIIC ، IIIBيا  IVباشد  ،قابل استفاده نخواهد بود .
مرحله 1
با جراح صحبت كنيد
براي انتخاب نوع جراحي سرطان پستان با جراح دود صحبت كنيد  .دريابيد كه قرار است در جريان جراحي  ،چه اتفاقي روي
دهد  ،انواع م شكالتي كه داه اتفاق مي ا تد  ،چي ست و پس از انجام جراحي به چه درمان هاي دي ري نياز ا ست  .حتماً تمام
سررواالت نهن دود را ب رسرريد و هر چه قدر كه مي توانيد  ،اطالعات كسررب كنيد  .همچنين مي توانيد با اعضرراي دانواده ،
دوستان يا ساير ا رادي كه تحت جراحي سرطان پستان قرار در ته اند  ،صحبت كنيد .
پس از صحبت با يك جراح  ،مي توانيد به پا شك دي ري نيا مراجيه كنيد  .اين كار به ميني صحبت با پا شك دي ري ا ست
كه مي تواند راجع به ساير داينه هاي د رماني با شما صحبت كند يا قط اطالعات بيشتري در ادتيار شما قرار دهد تا احساس
بهتري راجع به روش درماني منتخب دود دا شته با شيد  .ن ران ناراحت شدن جراح دود نبا شيد  .در طب  ،جويا شدن نظرات
يك پاشك دي ر كار متداولي است و بردي از شركتهاي بيمه تنها به اين شرط هاينه ها را مي پردازند كه پاشكي دي ري هم
نظر داده باشد  .عالوه بر اين  ،جويا شدن نظر يك پاشك دي ر بهتر است تا هميشه ن ران نباشيد كه انتخاب نادرستي داشتيد
.
مرحله دو
حقايق را بشناسيد

پا شكان راجع به مراحل سرطان به شما تو ضيح مي دهند  .منظور از مرحله تومور  ،اندازه و مياان د سترش ان در بدن ا ست .
ادر مرحله سرطان دود را نمي دانيد از پا شك يا پر ستار درباره آن سوال كنيد .مراحل سرطان پ ستان در اينجا تو ضيح شده
است .
 مرحله  : 0ييني رد مبتال به  DCISيا  LCISاست .
( DCIS كارسررينوم دادل مجرايي درجا) مرحله بسرريار زودرس سرررطان پسررتان به شررمار مي رود  .در اين مرحله اغلب ،
سرطان بسيار كوچك است و هنوز حالت توده و برجست ي ندارد  .داه پاشكان  DCIS ،را سرطان غير مهاجم مي دوانند .
( LCIS كارسينوم لوبوالر درجا) در واقع سرطان نيست اما احتمال ابتال به سرطان پستان را ا اايش مي دهد  .در صورت
تشخيص  ، LCISراجع به داينه هاي درماني با پاشك دود صحبت كنيد .
 مرحله  : Iاندازه سرطان از  2سانتي متر كوچك تر ا ست  .اين سرطان قط در پ ستان وجود دارد و به دروههاي لنفاوي يا
ساير قسمت هاي بدن نرسيده است.
 مرحله : IIA
 سرطان در پستان وجود ندارد ولي در دروههاي لنفاوي زيربغل ديده مي شود  ،يا
 اندازه سرطان  2سانتي متر يا كمتر است و به دره هاي لنفاوي زير بغل دسترش يا ته است ؛ يا
 سرطان حدود  2-5سانتي متر است اما به دره هاي لنفاوي زيربغل دسترش ندارد .
 مرحله : IIB
 سرطان حدود  2-5سانتي متر است و به دره هاي لنفاوي زيربغل دسترش يا ته است يا
 سرطان بارگ تر از  5سانتي متر است ولي به دره هاي لنفاوي زير بغل نرسيده است .
 مرحله : IIA
 سرطان در پ ستان وجود ندارد  .اما در دره هاي لنفاوي زيربغل ديده مي شود و باعث ات صال دره هاي لنفاوي به يكدي ر
شده است .
 سرطان حدود  5سانتي متر يا كوچكتر است و به دره هاي لنفاوي زيربغل دسترش يا ته و باعث اتصال دره هاي لنفاوي به
يكدي ر شده است .
 سرطان باردتر از  5سانتي متر است و به دره هاي لنفاوي زير بغل دسترش يا ته است .
دره هاي لنفاوي :
دره هاي لنفاوي جا ي از سيستم ايمني بدن هستند كه درمقابله با عفونت و بيماري ها نقش دارند  .دره هاي لنفاوي  ،كوچك
و درد هستند و در سراسر بدن وجود دارند .
گره هاي لنفاوي زیربغل  :در زيربازو قرار دارند  .سرطان پ ستان حتي در شرايطي كه اندازه كوچكي دارد نيا ممكن ا ست به
اين دره ها دسترش يابد  .به همين دليل اك ر جراحان  ،تيدادي از اين دره هاي لنفاوي را نيا بر مي دارند .
لنف ادم  :به ميني تورم نا شي از تجمع مايع لنفاوي ا ست  .در صورت بردا شته شدن دره هاي لنفاوي در جريان جراحي يا
آسيب آنها بر اثر اشيه درماني  ،احتمال ايجاد اين نوع تورم در بازو وجود دارد .
 ممكن است مدت كوتاهي پس از جراحي  ،لنف ادم ايجاد شود  .عال م اغلب دفيف هستند و مدت كوتاهي باقي مي مانند .
 ممكن ا ست لنف ادم چند ماه يا حتي چند سال پس از درم ان سرطان ايجاد شود كه اغلب به دنبال نيش ح شره  ،ضربه
دررفرريررف يررا سررررودررت ر رري  ،روي بررازو و در مررحررل برررداشررررترره شرررردن دررره هرراي لررنررفرراوي برره وجررود
مي آيد  .اين مشرركل داه دردناا اسررت  .يك راه براي كاهش تورم  ،مراجيه به پاشررك متخصررص در بازتواني يا طب يايكي
است .
بيوپسي از دره هاي لنفاوي پيشاهنگ  :در واقع نوعي جراحي است كه طي آن حداقل دره هاي لنفاوي از زيربغل برداشته مي
شود  .ابتدا ،جراح نوعي ماده رن ي به پ ستان تاريق مي كند تا م شخص نمايد كه تخليه ماييات از پ ستان به درون كدام يك از

دره هاي لنفاوي صورت مي ديرد  .س س اين دره ها را برداشته و از نظر وجود سرطان ،ساير دره هاي لنفاوي باقي دذارده مي
شوند  .اين جراحي  ،روش جديدي است كه در كارآزمايي هاي باليني تحت مطاليه قرار دارد .
مرحله 3
روش هاي مختلف جراحي براي سرطان پستان را بشناسيد
براي اد ر زنان مبتال به  DCISبا مراحل  IIB ، IIA ، Iيا  IIIAسرطان پ ستان  ،سه روش جراحي پايه اي وجود دارد كه
عبارتند از :
 -1جراحي حفظ پستان و س س انجام شده اشيه درماني
 -2ماستكتومي
 -3ماستكتومي همراه با جراحي بازسازي پستان
جراحي حفظ پستان
در اين روش  ،جراح قط با ت سرطاني و مقداري از با ت طبييي اطراف آن را برمي دارد  .در اين نوع جراحي  ،پ ستان د ست
نخورده مي ماند و تا حد شبيه به حالت قبول از جراحي است  .به جراحي حفظ پستان « ،الم كتومي» « ،ماستكتومي نسبي»
يا «ماستكتومي قطيه اي» نيا دفته مي شود .
ب سياري از زنان پس از انجام جراحي حفظ پ ستان  ،ا شيه درماني نيا مي شوند  .اين نوع درمان ب سيار حا ا اهميت ا ست زيرا
مانع از عود سرطان در همان پستان مي شود  .بردي از زنان نيا نيازمند شيمي درماني و هورمون درماني هستند .
ماستكتومي
در اين روش  ،جراح كل پستان را بر مي دارد  .داه الزم است بيمار تحت شيمي درماني  ،اشيه درماني  ،هورمون درماني يا هر
سه روش قرار ديرد  .بردي از انواع ماسكتومي در اينجا آورده شده است .
 ماسكتومی كامل (ساده)  :جراح كل پستان را بر مي دارد  .داه تيدادي از دره هاي لنفاوي زيربغل نيا برداشته مي شود .
 ما ستكتومی رادیكال تعدیل شده  :در اين روش جراح  ،كل پ ستان  ،ب سياري از دره هاي لنفاوي زيربغل  ،پو شش روي
عضالت قفسه سينه و داه بخش كوچكي از عضالت قفسه سينه را بر مي دارد .
 ما ستكتومی دوگانه  :در اين روش جراح دوپسررتان را هم زمان بر مي دارد  .حتي ادر سرررطان قط در يكي از آنها وجود
داشررررترره ب ر اشررررد  .ايررن جررراحرري برره نرردرت انررجررام مرري شررررود و برريشررررتررر وقررترري مررورد اسررررتررفرراده قرررار
مي ديرد كه جراح كر مي كند بيمار به شدت در ميرض دطر ابتال به سرطان پستان در پستاني كه مبتال نيست  ،قرار دارد .
جراحي بازسازي پستان :
ادر ما ستكتومي شده ايد مي توانيد جراحي باز سازي پ ستان را انجام دهيد  .اين جراحي به و سيله جراح پال ستيك انجام مي
درريرررد و طرري آن پسررررترران جررديرردي بررراي برريررمررار سررررادررترره مرري شررررود  .هررمررچررنرريررن پرراشررررك
مي تواند با دال كوبي روي پستان  ،ناحيه آر ول (ناحيه تيره اطراف ني ل) ايجاد كند يا ممكن است نخواهيد تحت اين جراحي
قرار ديريد و استفاده ا ز پستان مصنوعي (پروتا) را ترجيح دهيد  .دو نوع جراحي بازسازي پستان وجود دارد .
 پ ستان م صنوعي در اين روش  ،جراح پال ستيك يك پ ستان م صنوعي (پر از آب نمك يا ژل سيليكون) را زير پو ست يا
عضالت قفسه سينه قرار داده و شكل پستان مانند جديدي ايجاد مي كند  .اين سادتار شبيه پستان است اما چون اقد عصب
است  ،هيج حسي ندارد .
ايم لنت پ ستان براي تمام عمر باقي نمي ماند  .ادر مي دواهيد كه پ ستان م صنوعي دا شته با شيد بايد احتمال نياز به جراحي
بي شتر براي بردا شتن و دذا شتن آن را در نظر ب يريدو پ ستان هاي م صنوعي باعث ايجاد م شكالتي مانند سختي پ ستان  ،درد
پستان و عفونت مي شوند  .ممكن است پستان مصنوعي شكسته شود  ،حركت كند يا جابه جا شود  .اين مشكالت داه مدت
كوتاهي پس از جراحي و داه تا چند سال بيد ايجاد مي شوند .
 قلب با تي در جراحي قلب با تي  ،جراح به و سيله ع ضالت  ،چربي و پو ستي كه از ساير ق سمت هاي بدن برمي دارد ،يك
سادتار پستان مانند مي سازد  .اين پستان جديد براي تمام عمر باقي مي ماند .زناني كه بسيار چاق يا الغر هستند  ،سي ار مي
كشند يا بيماري دطرناا دي ري دارند نمي توانند تحت اين جراحي قرار ديرند .

جراحي قلپ با تي  ،جراحي باردي اسررت و مدت بهبودي پس از آن بيش از جراحي ايم لنت پسررتان طول مي كشررد  .ممكن
ا ست م شكالت دي ري هم ايجاد شود  ،از جمله ممكن ا ست قدرت بدن  ،در ق سمتي كه ع ضالت آن براي ايجاد پ ستان تازه
برداشته شده  ،كاهش يابد يا ممكن است دچار عفونت شويد  .بهتر است اين جراحي به وسيله جراح ترميمي كه در اين زمينه
تجربه كا ي دارد ،صورت ديرد.
مرحله 4
داينه هاي مختلف را مقايسه كنيد .
براي حفظ پستان
آيا اين روش جراحي براي من مناسب است ؟

روش جراحي حفظ پستان با اشيه درماني انتخاب بي دطري براي
همه دانم هايي ا ست كه در مرحله اوليه سرطان پ ستان ه ستند .
اين به ن مينا است كه سرطان شما در مرحله  DCSIيا در مرحله
 IIA ، I ، IIB ،يا  IIIAاست .

اسم انواع روش هاي مختلف جراحي چيست ؟

 الم كتومي
 برداشتن قسمتي از پستان
 جراحي حفظ پستان
 برداشتن قسمت كوچكي از پستان

با چه متخصص هايي روبرو دواهم بود؟

 متخصص سرطان
 جراح
 متخصص اشيه درماني

بيد از جراحي پستانم به چه شكل دواهد بود؟

تا حدودي زيادي م ل قبل از جراحي دواهد بود اما ادر تومور شما
بارگ با شد  ،پ ستان شما بيد از جراحي حفظ پ ستان كوچك تر و
متفاوت دواهد بود .

آيا در اطراف پستانم حس دواهم داشت؟

بله در واقع بايسررتي در اطراف پسررتان و درنوا آن حس المسرره
وجود داشته باشد .

آيا بيد از جراحي درد دواهم داشت ؟

بله ممكن است بيد از جراحي در داشته باشيد  .با جراح يا پرستار
دود يا پرستار دود در مورد نحوه كنترل آن صحبت كنيد .

برداشتن پستان

برداشتن پستان همراه با بازسازي آن

ما ستكتومي انتخاب بي دطري براي دانم هايي ا ست ادر پسررتان شررما را بردارند  ،شررما مي توانيد از بازسررازي آن بهره
كه در مراحل اوليه سرررطان پسررتان هسررتند( ، IIIAببريد.
 )IIB ، IIA ، I.DCISشما ممكن ا ست در صورت جراحي بازسرررازي پسرررتان مي تواند در همان مرحله با بيداً انجام
شود.
هاي زير نياز به برداشتن پستان داشته باشيد:
 پستان كوچك با تومور بارگ باشد
 سرطان در بيشتر از يك قسمت از پستان باشد
 تومور زير نوا پستان باشد
 به اشيه درماني دسترسي نداشته باشيد
 برداشتن كامل پستان
 ماستكتومي راديكال تيديل يا ته
 ماستكتومي دودانه

پستان مصنوعي
 جراحي پيوند با ت

پ ستان و نوا آن بردا شته مي شود و در آن سمت  متخصص سرطان
 جراح
قفسه سينه شما صاف مي شود
 متخصص اشيه درماني
 جراح پالستيك متخصص بازسازي
شايدبيد از جراحي ممكن ا ست بيد از قف سه سينه و نه  .منطقه اطراف پستان شما هميشه بي حس دواهد بود .
زيربازوي شما بي حس باشد .
ا ين بي حسرررري طي  1تررا  2سررررال از ب ين
مي رود ولي هردا م ل ق بل نمي شرررود  .همچنين
پوست محل عمل سفت دواهد شد.
بيد از جراحي درد دواهيد دا شت  .با جراح يا پر ستار ممكن است بيد از جراحي هاي باردي م ل اين  ،درد داشته باشيد
.
دود در مورد نحوه كنترل آن صحبت كنيد .
راه هرراي متفرراوتي براي كنترل درد وجود دارد و در مورد نحوه
كاهش درد يا پاشك و پرستار دود صحبت كنيد .
جراحي حفظ پستان
آيا چه مشكالت دي ري روبرو دواهم بود ؟

 بيد از راديوتراپي ممكن اسررا احسرراس دسررت ي زيادي
داشته باشيد.
 ممكن است دچار لنفادم شويد و دست شامتورم شود .

آيا بازهم نياز به جراحي دواهم داشت ؟

شايد داهي الزم است غدد لنفاوي زيربغل را بردارند .داهي
هم جراح همه تومور را در يك مرحله بر نمي دارد و نياز به
جراحي مجدد است.

چه درمان هاي دي ري نياز دارم؟

نياز به راديوتراپي هم دواهيد داشت كه تقريباً  5تا  8هفته
 ،هر روز انجام مي شود .داهي هم نياز به شيمي درماني و
يا هورمون درماني دواهيد داشت .

آيا بيمه متقبل هاينه هاي درمان دواهد شد؟

بانماينددي بيمه دود مشرررورت كنيد و ببينيد چه درمان
هايي و تا چه مياان مشمول بيمه مي شود.

آيا نوع جراحي بر طول عمر من اثر دواهد داشت ؟

دانم هايي كه مرحله ابتدايي سرررطان پسررتان دارندو تحت
جراحي حفظ پسررر تان و راديوتراپي قرار مي دير ند طول
عمري برابر با آنهايي دارند كه پسررتانشرران را برداشررته اند.
اك ر زنان درمان شده زنددي طوالني و سالمي بيد از عمل
دارند .

آيا بيد از جراحي شانس عود بيماري وجود دارد؟

ده درصررد از دانم هايي كه تحت جراحي حفظ پسررتان و
راديوتراپي قرار در ته اند ،طي  12سال آينده دچار سرطان
در همان پ ستان مي شوندكه دراين صورت بايد پ ستان را
بردارند ولي اين مساله برطول عمر شما اثر مي دذارد .

مرحله 5
درباره آنچه كه براي شما حا ا اهميت است كر كنيد .
پس از صحبت كردن با جراح و مطلع شدن از حقايق بايد با هم سر  ،اع ضاي دانواده  ،دو ستان يا ساير زناني كه تحت جراحي
براي سرطان پستان قرار در ته اند صحبت كنيد .

س س به آنچه كه براي شما حا ا اهميت است  ،بينديشيد :
 آيا الزم است نظر پاشك دي ري را ب رسم ؟
 ظاهر پستان پس از انجام جراحي براي من چقدر حا ا اهميت است ؟
 احساس من در ناحيه پستان پس از انجام جراحي چقدر برايم مهم است ؟
 آيا پس از انجام جراحي حفظ پستان  ،تمايل و توانيي اشيه درماني را دارم ؟
 آيا پس از انجام ماستكتومي  ،مي دواهم تحت جراحي بازاسازي پستان قرار ديرم ؟
 آيا مي دواهم جراحي بازاساي پستان را هم زمان با ماستكتومي انجام دهم ؟
 شركت بيمه  ،چه هاينه هايي را متقبل مي شود و من براي پردادت هاينه ها چه برنامه هايي دارم ؟
 ترجيح مي دهم راجع به انتخاب نوع جراحي با چه كسي صحبت كنم ؟
 پيش از انتخاب نوع جراحي براي سرطان پستان  ،چه چياهاي دي ري بايد بدانم و چه كار بايد بكنم؟
« پس از كسررب آداهي كامل راجع به كار كه مي دواهم انجام دهم و صررحبت با جراح  ،درباره كاري كه بهينه اسررت  ،تصررميم
ديري دواهم نمود» .
مرحله 6
انتخاب كنيد :
پس از صحبت با جراح  ،ك سب اطالعات كا ي و تفكر درباره آنچه كه براي شما حا ا اهميت ا ست  ،مي توانيد روش جراحي
مورد نياز دود را انتخاب كنيد .
هم اكنون  ،پس از انجام جراحي  ،دي ر راجع به دذشته كر نمي كنم  .از زنددي روزانه دودلذت برده و براي كسب لذت هاي
كوچك وقت مي دذارم » .
منابعی براي اطالعات بيشتر
مي توانيد براي دريا ت اطالعات بيشتر به سايت  WWW.Cancer.govمراجيه كنيد .
در اين سايت اطالعات مفيدي در مورد پيش يري غربال ري  ،تشخيص  ،درمان  ،كنترل عال م و  ...دذاشته مي شود .
سايت هاي
www.cancr4research.org
www.4women.gov
www.ahrq.gov/clinic
هم اطالعات سودمندي در مورد سرطان پستان به مراجيين مي دهيد .
براي اطالعات در مورد لنفاوم به سايت  www.igmphnet.orgمراجيه كنيد .
براي اطالعات بيشتر در مورد بازسازي پستان به سايت  www.mlm.nih.govمراجيه كنيد .
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