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سرطان پستان
توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
سرطان پستان در ایاالت متحده آمریکا بيشترین شيوع را در ميان زنان ( به جز سرطان های پوستی) داشته
و پس از سرطان ریه ،شایع ترین علت منجر شونده به مرگ در ميان زنان می با شد .مردان نيز می توانند
مبتال به این نوع سرطان گردند ولی بروز سرطان پ ستان در مردان امری نادر بوده ،به طوری که کمتر از %1
تمامی سرطان های پستان ،در مردان روی می دهد.
در صورتی که سرطان پستان در زنان تشخيص داده شود ،ميزان بهبودی و درمان پذیری بسيار باالیی خواهد
داشتتت ،به طوری که نزدیك به  %98ستترطان های تشتتخيص داده شتتدم مو تتعی پستتتان در زنان ،پس از
تشخيص ،ميزان بقایی  5ساله خواهند داشت .
حتی ،در صورتی که کان سر پ ستان در مراحل پي شرفته تری ت شخيص داده شوند ،درمانهای جدید ،افق
روشنی از زندگی را همانند زندگی قبل از تشخيص سرطان در آنها پدیدار کرده است.
پ ستان عمدتاً از بافت چربی ت شکيل یافته ا ست .در داخل این بافت  ،شبکه ای از لوب ها که از ساختارهای
لوله ای باریکی به نام لوبول ها که محتوی غدد متر شحه شيری ه ستند ،ت شکيل یافته اند ،وجود دارد .این
مجاری باریك وظيفه اتصتال غدد ،لوبول ها و لوب ها به یکدیگر و نيز انتقال شتير از لوب ها به نيپل  ،که در
قسمت ميانی آرئول ( ناحية تيره ای که اطراف نوک پستان "نيپل" را احاطه کرده است ) قرار گرفته است را
دارند.عروق لنفاوی نيز در نهایت به غدد لنفاوی ختم می گردد.
در حدود  %90تمامی سرطانهای پ ستان از مجاری (داکت) یا لوب ها من شاً می گيرد .در حدود  %75تمامی
سرطانهای پ ستانی از سلولهای واقع در مجاری شيری بوده که با عنوان کار سينوم های داکتال ناميده می
شوند .همچنين  ،کان سرهای پ ستانی که از لوبول ها من شاً می گيرند ،با عنوان کار سينوم لوبوالر شناخته می
شوند .کارسينوم لوبوالر ،شانس زیادی جهت بروز دو طرفه  ،در زمان تشخيص و یا در آینده  ،دارد.
در صورتی که بيماری به خارج از داکت ها (مجاری) و به بافتهای اطراف گ سترش یابد به عنوان کار سينوم
داکتال مهاجم و یا انفيلتران ناميده مي شود .همچنين در صورتی که بيماری به خارج لوبول ها گ سترش یابد،
به عنوان کار سينوم لوبولر مهاجم و یا انفيلتران شناخته می شود .سرطانی که گ سترش نيافته نيز به عنوان
کار سينوم در جا" " in situناميده می گردد .سيرکار سينوم درجا( )situ inب ستگی به آن دارد که نوع آن
کارسينوم در جای لوبولر ( )LCISباشد و یا داکتال(.)DCIS

در حال حا ر ،متخصصين آنکولوژی در ارتباط با  ، DCISکه بخش اعظم کانسر های پستانی در جا را شامل
می گردد ،بر این عقيده ه ستند که این نوع کان سرها را باید جهت ممانعت از تبدیل به یك کان سر پ ستانی
مهاجم و انت شار آن به سایر بخ شهای پ ستانی یا سایر نقاط بدن ،تحت عمل جراحی خارج سازی تودم مزبور
قرار داد.
عالوه بر جراحی،رادیو تراپی و درمان هورمونی نيز ممکن استتت جهت مبتال یان به  DCISتوصتت يه گردد.
 ، LCISاغلب تنها پيگيری شده و نياز به درمان م ستقيم ندارد .در هر صورت صرفنظر از نوع کان سر در جا
( DCISو یا  )LCISبسياری از پزشکان استفاده از هورمون درمانی را جهت ممانعت از پي شرفت LCISو یا
 DCISبه سمت کانسر پستان مهاجم ،پيشنهاد و توصيه می کنند.
سایر انواع کمتر شایع کان سر پ ستان عبارت ست از  :کان سرهای پ ستانی مدولری ،مو سينوس ،توبوالر ،متا
پالستيك و یا پاپيالری.
کان سر التهابی پ ستان یك نوع کان سر با ر شد سریع بوده که درحدود  %1-3تمامی سرطانهای پ ستانی را
شامل می شود .این نوع کان سر ممکن ا ست به دليل تورم وقرمزی پو ست پ ستان با عفونت پ ستانی ا شتباه
ت شخيص داده شود .بيماری پاژه نيز نوعی کان سر در جا بوده که می تواند از مجاری (داکت ها) نيپل من شاً
گيرند.
این نوع کان سر ممکن ا ست از یك سلول ژنتيکی منفرد غير طبيعی آغاز گردد .به مرور زمان ،این سلول
تق سيم گ شته و توده تومورال همراه با عروق خونر سانی دهنده به آن را که سبب ر شد هر چه بي شتر آن می
گردند ،پدید می آورد .
در برخی موارد  ،برخی سلول ها ممکن است از توده اوليه جدا شده و از طریق جریان خون به سایر مناطق
بدن و یا سيستم لنفاوی منتشر شوند که به این فرآیند ،متاستاز گفته می شود .مکان شایع انتشار
(متاستاز) غدد لنفاوی می باشد  .این غدد لنفاوی ميتوانند آگزیالری (واقع در حفره زیر بغل)  ،گردنی
(سرویکال) ،یا فوق ترقوه ای(سوپر اکالویکوالر) باشند  .شایع ترین مکان های متاستاز دوردست عبارتند از
 :استخوان ها  ،ریه ها و کبد و بطور کمتر شایعتری سرطان پستان ممکن است به مغز انتشار یابد  .برخی از
سرطان های پستانی قبل از بروز متاستاز  ،تشخيص و درمان می گردند .سایر سرطان ها ،در زمان تشخيص،
متاستاز داده اند .عموماً ،زمانی که تومور رشد می کند ،شانس بروز متاستاز افزایش می یابد .بر پایه
تحقيقات انجام شده ،پزشکان تخمين می زنند که کمتر از  %10زنان مبتال به سرطان پستان با قطر
کوچك تر از  cm1تشخيص داده می شوند ،در زمان تشخيص ،متاستاز داده اند و زمانی که قطر آنها بيش از
 cm5باشد %80 ،شانس همراهی با متاستاز را دارند .
اپيدميولوژی و گستره بيماری
در سال  ،2007نزدیك به  178480زن مبتال به کان سر تهاجمی پ ستان و  62030زن مبتال به کار سينوم در
جای پستان ،در آمریکا تشخيص داده شدند ،عالوه بر آن 2030 ،مورد ابتالی مردان به سرطان پستان نيز در
آمریکا گزارش گردید .ميزان کل مرگ ومير نا شی ازآنها در سال  ، 2007تعداد  40460 ( 40910نفر زن و 450
نفر مرد) بود.

در صورتی که سرطان محدود به پ ستان با شد ،ميزان بقای  5سالهً بيمار ( در صدی از بيماران که حداقل 5
سال بعد از ت شخيص سرطان زنده می مانند ،این تعریف شامل مرگ به دليل سایر بيماریها را شامل نمی
شود) نزدیك به  %98می باشد و در صورتی که سرطان به غدد لنفاوی اطراف پستان نيز گسترش یابد ،ميزان
بقای  5ساله به  %83رسيده و در صورت انتشار دور دست  ،ميزان بقای  53به  %26کاهش می یابد.
توجه به این امر ،مهم ا ست که تمامی در صدهای گفته شده ،ميانگين ه ستند و این ميزان (بقای  5ساله) در
هر فردی ن سبت به دیگری متفاوت بوده و ب ستگی به عوامل متعددی نظير اندازه تومور و تعداد غدد لنفاوی
مثبت(غدد لنفاوی ستترطانی) دارد. .بيشتتتری ميزان بقا همراه با کمترین شتتانس عدد مربوط به تومورهای
کوچکتر همراه با عدم درگيری غدد لنفاوی ( فاقد سلول سرطانی) می با شد .ميزان عود بيماری با افزایش
اندازه تومور و تعداد غدد لنفاوی مثبت افزایش می یابد.
از سال  ، 1990تعداد زنانی که به دليل سرطان پ ستان فوت می کنند ،هر ساله م سيری نزولی طی می کند به
طوری که در زنان با سن کمتر از  50سال ،با کاهش  %3/3در هر سال و در زنان  50ساله و م سن تر با کاهش
 %2درهر سال همراه بوده است.
عوامل خطر ساز
عا مل خطر (ری ستتتك فاکتور) ع بارتستتتت از هر عاملی که شتتتانس بروز یك ب ي ماری خاص
(مثالً سرطان) را در فردی افزایش دهد .برخی از این عوامل خطر ،قابل کنترل وپيگيری ه ستند نظير سيگار
کشيدن و برخی قابل کنترل نيستند :نظير سن و سابقه خانوادگی.
اگر چه وجود این عوامل خطر می تواند برروی بروز بيماری تاًثيرگذار با شد ولی لزوماً به عنوان علت بروز آن
مطرح نمی باشتد به طوری که ممکن استت برخی افراد ،همراه با چندین عامل خطر ،هرگز به ستمت بيماری
سوق پيدا نمی کنند.
بست ت ياری از موارد بروزستتتر طان پست ت تان در ز نان بدون و جود عوا مل خ طر خاصت تی روی
می دهند ،این امر بيانگر آن ا ست که زنان باید ن سبت به تغييرات احتمالی در پ ستانهای شان ،انجام معاینات
پستانی تو سط خود شان و انجام ماموگرافی و معاینات پستانی منظم تو سط پز شك آگاه با شند .وجود برخی
عوامل و فاکتورها سبب ا فزایش خطر بروز و یا پيشرفت سرطان پستان در فرد می گردند ،که عبارتند از:
· سن  :خطر بروز سرطان پستانی با افزایش سن زنان ،زیادتر می شود،
به طوری که اکثر سرطانهای پستانی در زنان با سن بيشتر از  50سال رویمی دهند .
· رنگ و نژاد :اگر چه زنان سفيد پو ست در معرض خطر بي شتری جهت بروز سرطان پ ستان ه ستند ولی
سرطان پستان در زنان سياه پوست ازقدرت کشندگی ومرگ ومير باالتری برخوردار است.
· سابقه قبلی سرطان پستان :زنانی که سابقه سرطان در یك پستان داشته اند ،خطر بروز سرطان در پستان
مقابل آنها به اندازه  4-3برابر افزایش می یابد.
· سابقه خانوادگی سرطان پ ستان:زنانی که سابقه بروز سرطان پ ستان را در اقوام و نزدیکان درجه یك
خود(مادر،خواهر،دختر) دارند ،در معرض خطر زیادی جهت بروز سرطان پ ستان ه ستند .ابتالی بيش از یك

نفر از اقوام درجه یك بيمار به ویژه اگر سرطان پ ستان در آنها قبل از یائ سگی روی داده با شد ،خطر بروز
سرطان را افزایش می دهد.
· سابقه سرطان تخمدان :به سبب آنکه کانسر تخمدانی همراه با تماس هورمون جنسی است ،بنابراین وجود
ستتابقه ای از ستترطان تخمدان ستتبب افزایش خطر بروز ستترطان پستتتان می گردد .برخی موتاستتيون
های(جهش)ژنی موًثر در بروز سرطان پ ستان نظير ژن سرطان پ ستان شمارهً)BRCA1(1و یا شمارهً 2
( )BRCA2نيز می توانند سبب افزایش خطر بروز سرطان پستان و تخمدان شوند.
· تماس با ا ستروژن :ا ستروژن ،هورمونی ا ست که سبب کنترل فرآیند صفات ثانویه جن سی در زنان( نظير
تکامل پستان) می گردد .با فرا ر سيدن یائسگی،توليد و ترشح ا ستروژن در زنان کاهش می یابد.پز شکان بر
این عق يده هستتت ند که ت ماس طوالنی مدت با استتتروژن ستت بب افزایش خطر بروز کانستتر پستت تانی
می گردد ،بنابراین:
§ زنانی که شروع عادت ماهيانه آنها قبل از  12سالگی بوده ویا شروع یائ سگی آنها بعد از  55سالگی می
با شد ،به دليل آنکه سلولهای پ ستانی آنها برای مدت طوالنی در معرض ا ستروژن قرار دارند،در معرض خطر
بسيار زیادی از نظر بروز سرطان پستانی هستند.
§ زنانی که اولين حاملگی آنها بعد از  30ستتالگی بوده ویا آنهایی که هرگز یك حاملگی ستترموعد را تجربه
نکرده اند،در معرض خطر زیادی جهت بروز ستترطان پستتتان هستتتند .حاملگی به دليل آنکه ستتبب تمایز
ستتلولهای پستتتانی به ستتمت مرحلة نهایی بلوغ می گردد ،می تواند اثری محافظت کننده در برابر ستترطان
پستان داشته باشد.
§ استفاده از قرصهای د بارداری خوراکی می تواند به طور خفيفی سبب افزایش خطر بروز سرطان در زنان
گردد ولی  10سال بعد از قطع مصرف این نوع قرص ها ،این خطر از بين می رود.
§ است ت ت فادهً ا خ ير(در طی  5ستتتال گذشت ت ته) از در مان جا ی گز ی نی هور مو نی()HRT
و ا ستفاده طوالنی مدت (چندین سال و بي شتر) ازآنها سبب افزایش خطر بروز سرطان پ ستانی در زنان می
گردد.
· ها ی پر پالزی آ ت ي پ يك پست ت تا نی :ا ین گز ی نه ی ع نی و جود ست ت لو ل های غ ير ط ب ي عی
(ولی نه بدخيم) در بيوپ سی پ ستانی که وجود آنها به عنوان یك عامل خطر جهت بروز کان سر پ ستانی تلقی
می شود.
· کارسينوم لوبولر درجا( : )LCISاین نوع کارسينوم خطر بروز سرطان مهاجم پستانی را افزایش می دهد،در
برخی بيماران مبتال به این نوع کارسينوم ،انجام ماستکتومی(برداشتن پستان به طور کامل) دو طرفه
پروفيالکتيك(پيشگيری کننده) جهت کاهش خطر بروز سرطان پستان در آینده پيشنهادمی گردد.
· سایر عوامل ،نظير چاقی ،عدم تحرک کافی ،استفاده از الکل
· پرتو تابی(رادیاس تيون) :دوزهای باالی پرتوتابی (رادیاس تيون) می تواند ستتبب افزایش خطر بروز ستترطان
پ ستان گردد ،شيوع باالیی از موارد سرطان پ ستان در نجات یافتگان از حوادث بمب اتمی ،بيماران مبتال به
لنفوم که ت حت رادیوتراپی و پرتو در مانی قفستته ستتي نه قرار گرف ته ا ند ،و بي مارانی که به دل يل ابتال به

توبرکلوز( سل) ویا شرایط غير بدخيمی ستون مهره ها و کودکانی که به خاطر ابتال به کرمهای حلقوی تحت
پرتودرمانی قرار می گيرند ،دیده شده است.
محافظت:
به طور دقيق ،هيچ گونه ابزاری جهت پيشگيری از بروز سرطان پستان وجود ندارد ،بهترین و بيشترین
شانس بقای بيمار مبتال به سرطان پستان عبارتست از :تشخيص زود هنگام از طریق فعاليت منظم پستانی
توسط خود فرد ،معاینات بالينی منظم پستانی توسط پزشك و انجام ماموگرافی .هرچه سرطان در مراحل
اوليه تری تشخيص داده شده ،ميزان موفقيت درمانی باالتر خواهد بود.
انجام ماستکتومی پروفيالکتيك ( برداشتن پيشگيرانهً پستان ) جهت زنانی که مخصوصاً دارای سابقة فاميلی
قوی ابتالی سرطان پستان هستند ،توصيه می شود .انجام این عمل ،سبب کاهش خطر بروز سرطان پستان
حداقل به ميزان  %95ميشود.
عالوه بر این ،در زنانی که در معرض چندین عامل خطر از نظر بروز سرطان پستان هستند ،انجام شيمی
درمانی پيشگيری کننده (استفاده از داروهای شيمی درمانی جهت کاهش خطر بروز سرطان پستان) ممکن
است کمك کننده باشد .مطالعات تحقيقاتی در ارتباط با تجویز تعدیل کننده های انتخاب گيرندهً استروژن
(، )SERMsنظير تاموکسيفين (نولوادکس) نشان داده اند که می توانند سبب کاهش خطر بروز سرطان
پستان گردند .این داروها سبب بلوک نمودن گيرنده های استروژنی در برخی بافتها می گردند .عالوه بر آن،
تاموکسفيين می تواند سبب کاهش خطر وقوع راجعة کانسر در یك زن مبتال به سرطان پستان درمان شده ،
گردد.
همانند استروژن ،این داروها می تواند سبب افزایش تراکم استخوان در زنان یائسه و نيز محافظت از سيستم
قلبی_عروقی گردند.
روش هاي غربالگري
اکثر متخصصان زنان بر این عقيده هستند که زنان باید توسط پزشك خودشان ،حداقل هر  3سال یك بار و
تتتوستتتط ختتودشتتتان هتتر متتاه (در پ تایتتان هتتر دوره پتتریتتود) تتتا رستتتيتتدن بتته ستتتن
 20سالگی تحت معاینه پستان قرار گيرند .عالوه برآن زنان باید بعد از سن  40سالگی ،عالوه بر معاینات دوره
ای فوق ،هر ساله یك ماموگرام نيز انجام دهند.
ماموگرافی ،بهترین و سيله ای ا ست که پز شکان با ا ستفاده از آن می توانند سرطان پ ستان و نيز توده های
بسيار کوچك پستانی که در معاینه قابل لمس نيستند را نمایان سازد.
زنان بسياری به خاطر تشخيص زود هنگام سرطان پستانشان به واسطه استفاده از ماموگرافی در حال حا ر
زنده بوده و تحت درمان قطعی قرار گرفته اند.
با این حال ،برخی مواقع ماموگرافی ممکن ا ست قادر به ت شخيص سرطان نبا شد،که در این حالت می توان از
سونوگرافی و یا  MRIاستفاده کرد.
عالئم و نشانه ها
در صورتی که هر یك از عالئم و نشانه های زیر در زنی بروز نماید ،باید با پزشك خود مشورت نمایيد:

· وجود توده ای جدید در پستان ویا زیر بغل
· وجود درد و تندرنس و یا ترشح از نوک پستان
· بروز تغيير ویا تحریکات پوستی در پستان
· گرمی ،قرمزی و تورم پستان ها همراه با تغييرات پوستی شبيه پوست پرتغال
· درد پستانی ( اغلب عالمت سرطان سينه نمی باشد)
تشخيص
پزشکان با استفاده ار آزمایشات تشخيصی متعددی می توانند وجود سرطان سينه و ميزان منتشر بودن آن
را مشخص سازند .برخی از این آزمایشات حتی ممکن است تعيين کنندهً مؤثرترین درمان نيز باشند ،در اکثر
انواع سرطان پ ستان ،انجام نمونه برداری م ستقيم ( بيوپ سی) تنها راه ت شخيص قطعی بيماری ا ست .در
صتتورتی که انجام نمونه برداری (بيوپستتی) مقدور نباشتتد ،از ستتایر روش ها برطبق نظر پزشتتك معالج
استفاده می گردد .جهت تعيين گسترده بودن بيماری (متاستاز) عمدتاً از روشهای تصویربرداری استفاده می
گردد .عالوه بر انجام ماموگرافی غربالگری که هر ساله زنان باید انجام دهند ،از آزمای شات دیگری نيز جهت
تشخيص سرطان پستان استفاده می شود ،که عبارتند از:
روشهای تصویربرداری
· ماموگرافی تشخيصی
· سونوگرافی
· MRI
روشهاي جراحي
نمونه برداری ( بيوپستتی) :بيوپستتی عبارتستتت از برداشتتتن بخش کوچکی از بافت جهت بررستتی زیر
ميکرو سکوپ .این نمونه برداری می تواند به طور م ستقيم ویا درمواردی که توده ب سيار کوچك ا ست ،تحت
هدایت ستتونوگرافی ،انجام گردد نوع دیگر نمونه برداری ،انجام بيوپستتی از طریق جراحی استتت که طی آن
مقادیر بيشتروبزرگتری ازبافت بدست می آید.این نوع بيوپسی می تواند از نوع انسيزیونال (برداشتن بخشی
از توده) ویااکسيزیونال ( خارج سازی تمام توده) باشد.
یکی دیگر از فواید انجام بيوپسی ،بررسی سلولهای بدخيم پستانی از نظر وجودگيرنده های استروژن و یا
پروژسترون برروی سطح آنها است.این گيرنده در رشد و تکامل سلولها نقش بسيار با اهميتی ایفا می
کنند.وجود این گيرنده ها نقش مهمی در تعيين پيش آگهی بيمار( شانس عود) داشته و مثبت بودن این
گيرنده ها داللت بر پاسخ به درمان هورمونی می باشد.
آزمایش و سنجيدن  : HER-2/neuنوعی پروتئين است که در  %25موارد سرطان پستانی ،بيش از حد بيان
می شود.وجود این پروتئين بيانگر پا سخ دارویی سرطان پ ستانی به دارویی به نام هر سيپتين (Herceptin
یا ) Trastuzumabاست.
آزمايشات خوني

همچنين پز شکان جهت تعيين این که آیا بيماری به مکانهای دیگری از بدن نيز گ سترده شده ا ست یا خير،
از برخی آزمایشات خونی استفاده می کنند که عبارتند از:
· آزمايش كامل خون () CBC
· سطح آلکالن ف سفاتاز( :)Alk-pکه سطوح باالی آن می تواند بيانگر انت شار بيماری به کبد ،ا ستخوان ویا
مجاری صفراوی باشد.
· سطوح بيلی روبين توتال وآنزیم های کبدی  SGOTو : SGPTکه سطوح باالی آنها می تواند نشانة آسيب
کبدی ،باشد.
آزمایشات تکميلی
· عکسبرداری قفسه سينه با اشعه X
· اسکن استخوانی
·  PETاسکن ( پت اسکن)
مرحله بندی (  )Stagingسرطان پستان
مرحله بندی یك سرطان یعنی تشریح موقعيت قرارگيری،ميزان گستردگی و تاًثيرگذاری برروی
سایرارگانهای بدنی.پزشکان با استفاده از آزمونهای تکميلی متعددی،مرحله بندی سرطان ها را انجام می
دهند .ابزاری که پزشکان با کمك آن مرحله بندی سرطان ها را مشخص می کنند ،با عنوان سيستم TNM
ناميده می شود که از سه جزء تشکيل یافته است :مشخصات خود تومور( ، )Tumor,Tو عيت غدد لنفاوی
مربوطه ( )Node,Nوگسترش آن به سایر ارگانهای بدنی ( )Metastasis,M
 -1تومور( : )Tاین قسمت شامل زیر گروه های می شود که هر یك به اختصار تو يح داده می شوند:
( Txتی _ایکس) :تومور اوليه قابل ارزیابی و تعيين نمی باشد.
 ( T0تی _صفر) :هيچ شواهدی از وجود تومور در پستان وجود ندارد.
( Tisتومور در جا) :عبارتست از تاًئيد وجود سلولهای سرطانی در داخل بافت نواری پستان بدون گسترش به
بافتهای اطراف خودش.
( T1تی _یك) :قطر تومور در داخل پستان حداکثر تا cm 2باشد.
 :T1 micنوعی T1با تهاجم اندک یا گستتترش اندک درداخل بافتهای احاطه کننده پستتتان،ولی نه بيش
از. cm 1
( T2تی_ دو) :اندازم تومور بين  2تا cm 5
( T3تی_سه) :اندازم تومور بزرگتر از cm 5
(T4تی_ چهار) :تومور به دیوارم قفسه سينه یا به پوست تهاجم یافته ویا تحت عنوان سرطان التهابی پستان
تشخيص داده شده باشد.
غدد لنفاوي ()N
( Nxان_ایکس) :هيچ غدم لنفاوی را نمی توان لمس کرد.
( N0ان_صفر) :هيچ گونه شواهدی از سرطان در غدد لنفاوی یافت نمی شود.

( N1ان_یك) :سلولهای سرطانی  1تا  3عدد از غدد لنفاویزیربغل را درگير ساخته باشند.
( N2ان_دو) :سلولهای سرطانی 4 ،تا  9عدد ازغدد لنفاوی پستانی داخلی را درگير ساخته باشند.
( N3ان -سه) :سلولهای سرطانی  10عدد از غدد لنفاوی یا بي شتر را در زیر بغل و یا غدد لنفاوی زیر ناحية
ترقوه ای (اینفراکالویکوالر) را درگير ساخته با شند و یا درگيری غدد لنفاوی پ ستانی داخلی همراه باغدد
لنفاوی زیربغل .
متاستاز دور دست() M
( Mxام_ایکس) :متاستاز دور دست را نمی توان ارزیابی وتعيين نمود.
( M0ام_صفر) :بيماری گسترش نيافته است.
( M1ام_یك) :متاستاز در سایر نقاط بدن وجود دارد.
 vبا توجه به هر یك از مراحل فوق و تعيين آنها با شرایط بيمار مبتال به سرطان پ ستان،آنها را به صورت
زیرطبقه بندی می کنيم:
مرحلة صفر( :) Stage 0کارسينوم در جا
مرحلة یك (Stage I ): T1,N0,M0
مرحلة دو ( :) Stage IIشامل هر یك از موارد زیر:
T1,N1, M0 T0, N1, M0
T1mic,N1, M0 T2, N1, M0
T2, N0, M0 T3, N0, M0
مرحلة سه( :) Stage IIIشامل هر یك از موارد زیر:
T1, N2, M0 T4, N0, M0
T2, N2, M0 T4, N1, M0
T3, N1, M0 T4, N2, M0
T3, N2, M0 Tهرنوع,N3,M0
مرحلة چهار(, Stage IV ): M1هر نوع N,هر نوعT
درمان
درمان سرطان پ ستان ب ستگی به اندازه و موقعيت قرارگيری تومور و نيز ميزان گ ستردگی و انت شارآن و
مهمتراز همه ،و عيت سالمت عمومی بيمار دارد.درمان پ ستان باید به صورت قدم به قدم صورت گيرد .به
طور اوليه  ،هدف درمان اوليه برای بيماری در مراحل اوليه عبارتستتت از خارج ستتاختن هر گونه تومور قابل
مشاهده .اغلب اوقات ،رادیوتراپی(پرتو درمانی) بافت پستانی باقی مانده نيز توصيه می شود.
زمانی که تصميم جهت درمان سرطان پستان گرفته می شود،پزشك چندین فاکتور را باید تحت بررسی قرار
دهد:
· مرحله و درجه تومور
· و عيت قاعدگی بيمار
· و عيت گيرنده های هورمونی تومور(گيرنده استروژن،گيرنده پروژسترون)
· وجود جهش های شناخته شده در ژنهای مولد سرطان پستان

· وجود برخی فاکتورهای که مشخصاً نشان دهنده ماهيت تهاجمی تومور هستند ،همانند HER-2/neu
جراحي
انواع جراحی جهت سرطان پستان عبارتند از:
· المپکتومی :عبارتست از خارج ساختن تومورهمراه با حاشيه بافتی عاری از بيماری و سلولهای سرطانی.
· ما ستکتومی ن سبی :عبارت ست ازخارج ساختن تومور به همراه بخ شی از بافت طبيعی ونيز بخش پو شانندم
عضالت روی قفسه سينه درجایی که تومور واقع شده است.
· ماستکتومی کامل :خارج ساختن یك پستان به طور کامل بدون خارج ساختن غدد لنفاوی زیر بغل.
· ماستکتومی رادیکال تعدیل شده :خارج ساختن پستان همراه با تعدادی غدد لنفاویزیر بغل و بخش کوچکی
از عضالت جدار قفسه سينه.
· جدا نمودن و خارج کردن غدد لنفاوی زیر بغل جهت بررسی توسط متخصص آسيب شناسی ( پاتولوژیست).
در موارد سرطان مهاجم پ ستانی کارآیی انجام المپکتومی یا ما ستکتومی ن سبی ،تخلية و خارج سازی غدد
لنفاوی زیر بغل و پرتودرمانی نسبت به انجام ماستکتومی رادیکال تعدیل شده ،تقریباً یکسان است .
با زنان مبتال به سرطان پستان باید در ارتباط با گزینة درمان صحيح جراحی صحبت شود.ذکر این نکته حائز
اهميت ا ست که انجام اعمال جراحی تهاجمی تر نظير ما ستکتومی ،اغلب به معنای بهتر بودن آن عمل نبوده
و ممکن است این نوع عمل منجر به بروز عوارض ا افی دیگر نيز گردد.
درمان کمکی
درمان کمکی عبارتست از درمانی که در کنار انجام عمل جراحی جهت کاهش خطرعود مجدد بيماری داده
می شود .این درمانهای کمکی عبارتند از :پرتو درمانی،
شيمی درمانی ،درمان هورمونی و درمان هدفمند.
پرتو درماني
پرتو درمانی یعنی ا ستفاده از مقادیر باالی انرژی ا شعة  Xیا سایر ذرات جهت نابودی سلولهای سرطانی .از
پرتو درمانی به مدت چند هفته ،پس از انجام عمل جراحی المپکتومی یا ماستتتکتومی نستتبی ،جهت حذف
نمودن سلولهای سرطانی باقی مانده نزدیك محل تومور یا در مناطق دیگر بافت پستانی استفاده می شود.
پرتو درمانی در کاهش شانس عود مجدد سرطان پستان در هر دو پستان و دیوارم قفسه سينه مؤثر است.
شایعترین نوع پرتو درمانی عبارتست از:
پرتو درمانی به وسيلة جریان خارجی که طی آن بيمار توسط یك ماشين مولد پرتو از بيرون تحت تابش
اشعه به مناطق خاصی قرار می گيرد.
پرتو درمانی عوار ی را نيز به همراه دارد که عبارتست از :خستگی ،تورم و تغييرات پوستی و برخی عوارض
نادر ریوی مانند پنومونيت( التهاب بافت ریه)
هورمون درماني

هورمون درمانی جهت آن دستتته از تومورها مفيد واقع می شتتود که از نظر وجود گيررنده های استتتروژن و
پروژسترون ،مثبت باشد .این دسته از تومورها ،از هورمون ها جهت رشد و نمو استفاده می کنند ،بنابراین با
بلوکه نمودن هورمونها ،اغلب رشد تومورها نيز متوقف ویا حداقل ،سرعت رشد آنها کاهش می یابد.
تاموکستتيفن ،دارویی استتت که محققان طی مطالعات فراوان و صتترف وقت زیاد ،کارایی آن را به عنوان یك
درمان هورمونی ثابت نموده اند.این دارو با ات صال به سلولهای تومورال سبب مهار ا ستروژن می گردد .عالوه
برآن ،این دارو در کاهش خطر عود سرطان پستان در پستان درمان شده ،خطربروز سرطان در پستان مقابل
و خطر بروز سرطان در زنانی که سابقه ای از بيماری ندا شته ولی درمعرض خطر زیادی ،جهت بروز سرطان
پستان هستند  ،نقش مؤثری ایفا می کند.تحقيقات اخيرنشان داده است که هيچگونه سودمندی در دریافت
تاموکستتيفين ،بيش از  5ستتال در مورد ستترطانهای پستتتان با عدم درگيری غدد لنفاوی وجود ندارد.اثرات
جانبی این دارو عبارتست از:
گرگرفتن ،افزایش مختصر در خطر بروز سرطان رحم و سارکوم آن ونيز افزایش خطر انعقاد خون.
در زنان یائسه ای که در معرض خطر زیادی جهت بروز سرطان پستان هستند ،استفاده از داروی
رالوکسيفن( )Raloxifeneبه عنوان نوعی دیگر از هورمون درمانی  ،به اندازم تاموکسيفن در ممانعت از بروز
کانسر پستان مهاجم مفيد واقع شده است ولی هيچ گونه نقس محافظتی در برابر بروز سرطانهای غير
تهاجمی نظير کارسينوم داکتال در جان ندارد .اثرات جانبی استفاده از این دارو عبارتند از :
افزایش اندکی در خطربروز انعقاد خونی ،درد ستتاق پا و مفاصتتل ،گر گرفتگی ،درد در طی نزدیکی زوجين و
خشکی واژن.
سرطان پستان عود كننده (راجعه)
سرطان پ ستان در صورتی راجعه ناميده می شود که سرطان بعد از ت شخيص اوليه و درمان آن ،مجدد ًا بروز
یتتابتتد .بتتروز متتجتتدد آن متتی تتتوانتتد در پستتتتتتتان (عتتود متتو تتتتعتتی)،
قف سه صدری یا سایر نقاط بدن نظير ریه ها ،کبدو ا ستخوان ها با شد که به موارد اخير متا ستاز دور د ست
گفته می شود.
همچنين ،سرطان پستان ممکن است به سایر ارگانها نظير مغز ،پستان مقابل ،غدد آدرنال ،طحال و تخمدانها
گ سترش یابد .در صورتی که تومور ،متا ستاتيك ( گ سترش خارج پ ستانی یا غدد لنفاوی مو عی) با شد ،به
طور کلی درمان قطعی نخواهد داشت.
هدف درمانی جهت چنين بيماری ،ایجاد حالت خاموش در ماهيت بيماری (موقت و دائم) یا کاهش ستترعت
ر شد تومور می با شد .برخی بيماران ،سالها پس از عود سرطان پ ستان زنده مانده و ممکن ا ست تحت رژیم
های درمانی گوناگونی قرار گيرند .با توجه به شتتواهد موجود و درمانهای جدید ،ممکن استتت بتوان ستترطان
پستان را جزء بيماریهای مزمن در برخی بيماران در نظر گرفت.
به طور کلی ،عود زمانی مطرح می شود که بيمار مجدداً عالمت دار شود .با وجود آنکه ،آزمایشات بسياری
جهت شناسایی موارد عود متاستاتيك این بيماری قبل از شروع عالئم وجود دارند ،ولی مطالعات و تحقيقات
نشان داده اند که حتی با وجود این آزمایشات ،هيچگونه تغييری در پاسخ به درمان داده شده و یا افزایش

طول عمر فرد ،بوجود نمی آورد .زمانی که بيماری متاستاتيك تشخيص داده می شود ،فرد بيمار ممکن است
تحت عمل جراحی خارج سازی تودم متاستاتيك یا دریافت شيمی درمانی  ،پرتوتابی قرار گيرد .عالئم و
نشانه ها بستگی به محل عود داشته و عبارتند از:
· وجود توده زیر بغل یادر طول دیوارم قفسه سينه
· تابلوهای درد استخوان که ممکن است عالمتی از متاستازهای استخوانی باشند.
· سرفة مزمن یا تنفس مشکل که ممکن است عالمتی از متاستازهای ریوی باشد.
· سردرد یا تشنج که ممکن است عالمتی از متاستازهای مغزی باشند.
سایر ن شانه ها که ممکن ا ست در ارتباط با محل متا ستاز بيماری با شند ،عبارتند از  :تغيير در بينایی ،تغيير
در سطح انرژی که خود را با خستگی زودرس نشان می دهد ،احساس بيمار بودن یا خستگی بيش از حد.
انجام بيوپسی از محل عود جهت تاًئيد تشخيص و نيز جهت بررسی از نظر گيرنده های هورمونی استروژن،
پروژسترون و -neu HER/2توصيه می شود .درمان انتخابی در زنان مبتال به عود سرطان در بافت پستانی
پس از درمان اوليه با المپکتومی و رادیو تراپی عبارتست از :ماستکتومی.
در زنانی که عود آنها در دیوارم قف سه سينه بعد از ما ستکتومی روی داده ا ست ،رادیوتراپی قف سه سينه و
غدد لنفاوی ،درمانی ارجح است .البته در صورت امکان ،اغلب از هورمون درمانی نيز استفاده می شود.
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