هُوَالشافي
از سیر تا پیاز در مورد سرطان پستان

توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
سرطان پ ستان شایع ترین بدخیمی بین زنان آمریکایی ا ست .از هر نه زن یک نفر به این سرطان مبتال می شوند.
سرررطان پسررتان به ن وان یک بیماری سرریتمیک ش ر اخته شرردک اسررت ته با ااتماز متاسررتازهای یر م فی ی یا
متاستازهای زی رس (با یا بدین رگیر گریک های ل فایی ) همراک است.
نوامل موثر ر بریز سرطان پستان:
سابقه خانوا گی سرطان پستان ر خواهر ،ما ر ،ما ر بزرگ ،نمه ،خاله،
بلوغ قبل از  12سالگی
یائسگی بعد از  55سالگی
نداشتن فرزند یا تولد ایلین فرزند بعد از  30سالگی
ر معرض فیبریتیستیک (هیپریالزی غیر نا ی اپتیلیاز)
سابقه قبلی سرطان پستان
سابقه قبلی فر از یگر سرطان ها (آندیمتر ،ت مدان ها ،تولون یا انواع تیریئید)
عالمت ها و نشانه ها:
-

تو ک بدین ر یا افزایش اجم پستان
تر شح از نوک پ ستان به صورت خو به خو ی ،یک طرفه ،از یک مجرا ،آبکی ،شفاف ،م لوط سرم ی
خون یا به رنگ خونی
ر بیماری پیشرفته پوست نیپل فری رفته ،خم شدک یا تشیدک می شو  .تغییر ر اندازک پستان ،شکل ی یر
آن ،تورم پوستی ،بی رنگی ،گشا ک شد نریق سطحی ،زخم های پوستی ،تو ک س ت ی ثابت زیر بغل

عوارض
-

هدف ریند ،اا ساس ها ی نواطف نرماز ی انجام هر فرآی د را برای بیمار شرتح هید ی نیز مراقبت های
قبل ی بعد از انجام هر ریند را پیا ک ت ید.
معای ات بالی ی ،لمس پستان ها ی زیر بغل
ماموگرام :برای تعریف شکل ،اندازک یمحل تومور
بیوپسی برای ش اسایی نوع سلوز های بدخیم
بررسی گیرندک های پریژسترین ی استریژن برای تشریح پاسخ تومور به هورمون ها

روش های درمان:
الف :اشعه رمانی
 تابش خارجی تابش م طقه ای به گرک ل فایئیب :اریها
شیمی رمانی ترتیبی ( :CMFسیکلوفسفاماید ،متوتری تسات 5 ،فلواراسیل)
-

) CMFVP (CMFبایین تریستین ی پر نیزین)
( CAسیکلو فسفاماید ی یتساریبیسین)
( CAFسیکلوفسفات مایلی ،ی تساریبیسین 5 ،فلوایراسیل)
رمان ریشه تن ت دک ضد استریژن :سیترات تاموتسی فن
استریژن های افزی نی :ی اتیل استیل بستریز ،اتی یل استرا یوز
آندریژن های افزی نی :فلوتسی مسترین ،تستوسترین ،متیل تستوسترین
پریژستین های افزی نی :استات مژستریز ،مدریتسی پریژسترین
ج :جراحی
بر اشتن تو ک از طریق جراای ،بر اشتن یسیع تومور با م طقه ای از بافت سالم
ماستکتومی نسبی :برش سا ک تومور ی یسیع تر م طقه بافت سالمپ
خریج یک چهارم از پستان )(quadrantectomy
ماستکتومی :زیر جلدی .خریج همه بافت پستان ،محفوظ نگه اشتن پوست رییی ی ترتیب نپتیل ی آرئوز
تامل (سررا ک) .خریج تامل بافت پسررتان ی پوسررت از ترقوک تا م طقه ندک ای ی از خت یسررت تا ن ررله لتیس موس
یرسی  ،گریک های ل فایی زیر بغل خارج نمی شو .
 MRMتامل اصالح شدک .خریج پستان ی گرک های ل فایی زیر بغل
تامل .خریج پستان از زیر ن له سی ه ای ی گرک های ل فایی
فوق تامل با توسعه ا ک شدک .خریج زنجیرک اخلی غد ل فایی پستانی با پستان ،ن له سی ه ای ی گرک های ل فایی
زیر بغل
بازسازی پستان
پیوند مغز است وان
مراقبت های منزل:
-

-

ستورالعمل های شفاهی ی تتبی به بیمار ی مراقبت ت دک اش بدهید .نام ی شمارک تلفن پزشک ی پرستار
را برای سئواز هایی ته ممکن است برایشان پیش آید به آن ها بدهید.
اطالنات نمومی :تعریف بیماری ،ریند جراای توصیه شدک ی تمک رمانی انجام ا ن را ،یرک ت ید .شرح
هید ته ت صمیم برا ساس مراله سرطان ،سن ،مراله یائ سگی ،االت گیرندک هورمون ی ترجیح بیمار پایه
گذاری شدک است.
سررتورالعمل های م صرروی :بیمار را به بح ر مور ااسرراسررات ی نواطف ر رابطه با جراای ی رمان
های تمکی ی پیشرفت تشویق ت ید .یضع ااملگی از بین رفته را ریشن ت ید.

مراقبت های پی گيری:
-

بر اهمیت مالقات های پی گیر م ظم تاتید ت ید .بیمار را مطمئن ت ید از این ته نام ها ی شمارک تلفن
های ضریری را ار .
مراقبت های ریای ،اجتمانی :بر اهمیت به زبان آیر ن اا سا سات ربارک ضربه از ست ا ن ب شی از
بدن ر یرک ای از زندگی ی ارتباط با ج سیت ی ارتباط یی ،تأتید ت ید.
مراجعات بیمار را به مالقات یا صحبت با رمانگر سرطان ته برای ر سیدن به بهبو ی ایطلبانه تماس
بگیر  ،تشویق ت ید.

جراحی پستان
ت صمیم گیری ر مور نوع جراای برا ساس اندازک تومور (اتی اگر ی سعت یافته با شد) ،سن فر  ،شرایت ج سمی ی
ترجیح خو فر انجام می شو  .انواع جراای پ ستان شامل :بر ا شتن تو ک قابل لمس (بیرین آیر ن تو ک با اا شیه

بافت سالم اطراف آن) ی ما ستکتومی ته ممکن ا ست ر نوع سا ک جدا تر ن زنجیرک ای ل فایی پ ستانی رگیر ،با
پستان ی ن له سی ه ای ی غد ل فایی زیر بغل باشد.
کارهای قبل از انجام جراحی:
-

توضرریح پزشررک را ر مور یکی از شرریوک های رمان با لیل آن یا آیری ت ید .بیمار را به پرسرریدن
سئواز ی شرح هر اضطراب ی ترس تشویق ت ید.
یا آیری مراقبت های قبل از انجام یک ریند
تو ضیح هید ته بای د پو ست با صابون ضد باتتری یا محلوز های ضد نفونی برای بر ا شتن باتتری ها
شسته شو .
توضیح هید ته شمارش تامل سلوز های خونی ی تجزیه ار باید برای بررسی نفونت ی خونریزی چک
شو .
شرح هید ته بیمار از نیمه شب ریز قبل از جراای ناشتا باشد.
شرح هید چه نوع پانسمان ی یسایلی بعد از نمل باید بکار بر ک شو .
ر مور یرزش ها ،مراقبت های سررت ی شررانه ی افن رن ت لیه باید برای بیمار توضرریحات تافی ی
ریشن بدهید.
بیماران را ر سررئواز تر ن ی به زبان آیر ن ترس ها ی اضررطراب ها ی اندیک های تغییر تصررور از خو
تشویق ت ید.
مالقات قبل از نمل را برای رسررریدن به بهبو ی ایطلبانه ی جهت امایت ریای ه گامی ته ممکن
است میسر ت ید.

مراقبت های قبل از عمل:
بیمار را راه مایی ت ید ته هر ر غیر معموز با التهاب ر محل نمل یا شررانه سررمت شرردک همش ین نشررانه های
نفونت (قرمزی ،ر  ،التهاب ،ااساس اساسیت ،تب ،ت لیه غیر سریزی یا بو ار) را گزارش هد.
ر مور ماستکتومی اصالح شدک یا قسمتی یا تامل با تشریح غد ل فایی زیر بغل ،توضیح هید ته ممکن
است بیمار با یک یا چ د رن ر محل مرخص شو .
ستور العمل مراقبت بازی ی ست را یا آیری ت ید.
یزش های ست را همان طور ته توصیه شدک آموزش هید.
بیمار را آگاک ت ید ته بعد از نمل ممکن است ااساس پستان خیالی ،تجربه ر یا خارش تمام پستان
یا نیپل پیدا ت د.
عوارض:
-

نوارض جانبی ر همه غیر معموز هسررت د اما ر جراای های یسرریع ته تمتر انجام می شررو شررامل
موار زیر است:
نفونت ر خت ب یه
سریما
ا م ل فایری
آسیب یدن شانه
آسیب نصب

مراقبت های منزل:
-

به بیمار ی مراقبت ه دک اش ،راه مایی تتبی ی شررفاهی بدهید .نام ی شررمارک تلفن پزشررک یا پرسررتار
مربوطه را برای تماس به آن ها بدهید.

-

تمک تصویری برای آموزش ستورالعمل ها اشته باشید.
اطالنات نمومی ،تعریف بیماری ،ریند جراای توصیه شدک ی انجام تمک رمانی را یا آیری ت ید.
توضیح هید ته اگر غد ل فایی زیر بغل خارج شدند بازیی سمت نمل ممکن است ملتهب شو ی توانایی
تمتری برای مقابله با نفونت اشته باشد.
مراقبت ب یه ی زخم :چگونگی مراقبت از پو ست ناایه نمل را مان د بازیی سمت نمل به بیمار آموزش
هید.
ر مور ماستکتومی اصالح شدک نسبی یا تامل جهت تعویض پانسمان به بیمار آموزش هید .ظاهر ب یه
ی ناایه رن را بررسی ت ید ظرف ترشحات را خالی ت ید ی میزان مش صات ترشحات را ثبت ت ید.
به بیمار هشرردار هید تا رن ها خارج نشرردک بازی ی آرنت سررمت نمل را ر اد باهی شررانه یر یا بل د
نک د.
به بیمار راه مایی ت ید تا قرمزی ی ترشح اطراف رن را گزارش ت د.
به بیمار راه مایی ت ید تا زمانی ته ب یه ها ی رن ها از م طقه زیر بغل خارج نشررردک اند از به تار بر ن
ئو رانت ی یا ضد تعریق (مام) خو اری ت د.
ب یه ها ی رن ها از م طقه زیر بغل ( ر موند مش ص شدک) خارج شو .
توصيه های مراقبت بازو و دست:
ه گامی ته بیمار ر ت ت اسررت ،سررت سررمت نمل شرردک باید ریی یک بالش توچک ی یک بالش بزرگ
باشد .طوری ته مچ تمی باهتر از آرنت ی آرنت تمی باهتر از شانه قرار گیر .
بیمار باید از سمت نمل نشدک از ت ت پایین بیاید.
بیمار را به فشار ا ن توپ ی یرزش های ام ه ارتتی همان طوری ته به یسیله یرزش رمانی توصیه
شدک تشویق ت ید.
بیمار نباید ئو رانت یا ضد تعریق ها (مام) تا خریج ب یه ها ر زیر بغل ی بهبو زخم استفا ک ت د.

توصيه های مر اقبت از بازو و دست:
بیمار را برای انجام فعالیت های ریزانه زندگی ،تا جایی ته تحمل ار مور تشررویق قرار هید اما به ای موتدا یا آیر
شوید ته موار زیر را رنایت ت د:
 یقتی باغبانی می ت د ستکش های تاموایی بپوشید. یقتی ست سمت نمل را ر اخل فر می بر ستکش بل د ی پر ار بپوشد. یقتی خیاطی می ت د انگشتانه بپوشد. یقتی با تمیز ت دک های قوی با پشم ی فوه سر ی تار ار ستکش های هستیکی بپوشد. برای پیشگیری از خشک شدن پوست لوسیون ست بکار بر . برای پیشگیری از بریدگی پوست ی برای پاک تر ن زیر بغل از یسیله برقی استفا ک نشو . اجازک تزریقات ،خت ،اخل یریدی ،خون گیری یا گرفتن فشار خون را از ست سمت نمل ندهد. ستگاک از بین برندک اشرات را برای پیشگیری از گزش اشرات بکار بر . از بکار بر ن جواهرات محدی ت دک یا پوشش ریی بازی سمت نمل خو اری ت ید. از ضد آفتاب با  spf 51ی باهتر استفا ک ت د ی از ر معرض مستقیم آفتاب گذاشتن م طقه نمل ،خو اری ت د. ترم نرم ت دک ی یک سوهان ناخن برای صاف تر ن ناخن های انگشتان بکار بر . اگر بازیی سمت نمل سوخت از یخ ا ستفا ک ت د ی م طقه را ر مجایرت هوا باز بگذار تا تایز ها بترتد .سپس باآب ی صابون بشوید ی محلوز ضد نفونی مثل بتا ین بکار بر ک ی م طقه را باندپیشی ت د.
 اگر بازیی سمت نمل برید ،م طقه را با آب ی صابون ب شوید ی ما ک ضد نفونی مثل بتا ین بکار ببر ی م طقه را باباند بپوشاند .اگر بهبو نیافت به پزشک مراجعه ت د.

 اگر قرمزی ،ر یا التهاب افزای دک ی ری به پیشرفت اشت ،پزشک را خبر ت د . اگر زخم بهبو یافته ی رنی ندار بیمار می تواند یش بگیر . راه مایی ت ید ته بیمار از پوشیدن لباس های محدی ت دک یا جواهرات ریی ست سمت نمل خو اری ت د یساک ستی را با ست سمت نمل نکر ک امل ت د.
 م ش صات انواع پریتزهای ایمی ی موقت ر سترس را برایش تو ضیح هید .به بیمار تو صیه ت ید ته از پریتزخارجی یا ترست پر ار را تا زمانی ته التهاب تاهش نیافته ی محل ب یه تامال بهبو پیدا نکر ک ،استفا ک نک د .به ای
بگویید قبل از استفا ک از پریتز با پزشک یا پرستار مربوطه مشورت ت د.
 انواع بازسازی های مرسوم را برای ای توضیح هید. بر اهمیت ا امه معای ه ش صی پستان ی ماموگرافی پستان سالم تاتید ت ید.عالیم هشدار دهنده:
 نالیم ی نشانه هایی را ته باید به پزشک ی یا پرستار اطالع ا ک شو یا آیری ت ید .نالیم مزبور از این قرارا ست :التهاب ست ،تر شح از ب یه ها ،تر شح یا خون فرایان از رن ،نفونت :قرمزی ،تر شح چرتی ،ر ،
البته ب یه ر لمس گرم است.
 اری رمانی .م صرف ،ریز ،برنامه ی م سیر تهیه هر اریی ن س ه شدک را تو ضیح هید .همان طور ته نوارض
جانبی را برای گزار به پزشک یا پرستار می گویید
 ت ترز ر را برنامه ریزی ت ید .بع ی ارائه ریش های مت ایب یابسته به ر های پس از نمل ،بازخو زیستی(بیوفیدبک) ،تجسم ،تصویر راه مایی ،تفکر ی اندیشه ،آرامش.
 فعالیت .نیاز به ا امه یرزش ها را پس از ماستکتومی برای بازیافت ام ه ارتت تامل توضیح هید.
با توضرریح مزایا ی محدی یت ها ،با توجه به شررغل ی یرزش های تفریحی ی فعالیت ها بیمار را تشررویق
ت ید.
بیمار را به از سرگیری فعالیت های ج سی می تواند یقتی مور نیاز ا ست از سر گرفته شو  .شریک
ج س ها باید شرایت بیمار را رک نماید.
-

 مراقبت های پيگير:
بر اهمیت مالقات های پی گیر م ظم تاتید بیمار را مطمئن ت ید ته اسررامی ی تلفن های ضررریری را
ار .
بیمار را برای تمک رمانی ،هورمون رمانی ،شیمی رمانی ،اشعه رمانی آما ک ت ید.

 مراجعات
 بی مار را به ست آی ر ن سرییس های مراجعه ی تماس گریک های امایتی مان د انجمن سرطان ها برای ستیابیبه برنامه بهبو با هماه گی با تغییر ر تصور از خو ی یگر نگرانی ها ،بررسی ت ید.

تهيه و تنظيم :هدیه مسعو ی
(تارش اس پیرا پزشکی)
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