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 فهميم كه سرطان پخش و منتشر شده است؟چگونه مي
 

 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع
 

سرطان  ست از آنكه آيا  سرطان عبارت ا سوال مربوط به  ست يا خير. از همين جا مهم ترين  سرايت كرده ا ضوهاي ديگر  به ع

مشخص مي شود كه چه كسي از سرطان سينه جان سالم به در خواهد بردو چه كسي قرباني آن خواهد شد. متاسفانه هيچ راه 

شد كرد شروع به ر سمتهاي ديگر بدن رفته و در آنجا  ستان به ق سرطان پ سلولهاي  ست مطمئني براي آزمايش و فهم اينكه  ه ا

شده ايم. به  شواهد و قرائن  ستفاده از  ياخير وجود ندارد. بنابراين ما براي اينكه بتوانيم در اين باره حدس هائي بزنيم ملزم به ا

اين اميد كه با كمك گرفتن از اين اطالعات، بهترين راه درمان را براي هر فرد انتخاب كنيم، يعني جراحي را براي كسيييي كه  

از جائي  دانيم سرطان او انتشار ميكروسكوپي داشته است، امااست  و شيمي درماني را براي كسي كه  ميبيماري اش موضعي 

 كنيم.كه ما يك روش كامالً كارآمد و موثر براي رسيدن به اين منظور در اختيار نداريم، از چندين راه اين هدف را دنبال مي

ار الزم بدسيييت بيايد و ميزان موفقيت درمانهاي مختلف ، درايجاد طول راه اول ، طبقه بندي موارد مختلف بيماري اسيييت تاآم

نام دارد )مخفف تومور، غدد  TNMعمرهاي نسبتاً طوالني براي بيماران هم شرايط مشخص شود. اين سيستم طبقه بندي كه 

امروز ما از علم بيولوژي تطبيق  گيرد، اما دراصل مربوط به گذشته است و بادانشلنفاوي و متاستاز( هنوز مورد استفاده قرار مي

تنها بر اساس اندازه تومور در پستان، تعداد غده هاي لنفاوي درگير و سرايت آشكار سرطان به عضوهاي ديگر  TNMكند. نمي

ستند توجهي  سرطان در خون ني شار  صلي انت سير ا ست و به رفتار تومور يااين كه غده هاي لنفاوي احتماالً م شده ا پايه ريزي 

شده و قدرت پيش ندا شاخص هاي بيولوژيكي تنظيم  ساس  ستم مرحله بندي جديد را كه بر ا سي رد. از اين جهت ما بايد يك 

مورد   TNMبيني رفتار تومور سرطاني رابا صحت بيشتر داشته باشد طراحي و آماده بهره برداري كنيم اما چون هنوز سيستم 

 دانم كه به طور كامل آنرا شرح بدهم. روبرو بشويد الزم مي گيرد و ممكن است كه شما با آناستفاده قرار مي

شييود. در اين سيييسييتم اندازه تومور و بزرگي آن از نظر جراح به عنوان اولين كسييي كه آنرا تشييخيص داده اسييت تعيين مي

 5ي بزرگتر از و تومورها T-2سيييانتي متر در گروه 5تا  2، تومورهاي بين T-1سيييانتي متر در گروه  2تومورهاي كوچكتر از 

سبيده طبقه بندي مي T-3سانتي متردر گروه  سينه چ شده يابه ديواره  ست منجر  شوند و تومورهائي كه به ايجاد  زخم در پو

 گيرند.جاي مي t-4باشند در گروه 

ا را احساس ، اگر جراح غده هN-Oشوند. اگر غده قابل لمس وجود نداشته باشد سرطان از نوع بعد غده هاي لنفاوي معاينه مي

شود. در تعيين مي N-1bو اگر غده ها را مثبت تشخيص دهد سرطان از نوع  N-1aكند اما آنها را  منفي تشخيص دهد از نوع

سرطان از نوع  شند  شده با شند از نوع  N-2صورتي كه غده هاي لنفاوي بزرگ و درهم بافته  ستخوان ترقوه با و اگر  نزديك ا

N-3 شخيص داده مي سرطان درگروه شود و باالت شد  شته با شكار وجود دا ستاز آ صورت عدم  M-1خره اگر هر گونه متا و در 

 گيرد.قرار مي M-oوجود متاستاز درگروه 

، بدون درگير شيييدن هيچ يك از غدد T-1يابد. تومور نوع بعد همه اطالعات با شيييماره هاي مربوط به مرحله بندي تداخل مي

سانتي متري باغده  5تا  2شود. يك تومور كوچك باغده هاي لنفاوي مثبت، يك تومور لنفاوي، سرطان مرحله يك شناخته مي

شود. سانتي متر با غده هاي لنفاوي منفي، سرطان مرحله دو  معرفي مي 5هاي لنفاوي مثبت يا منفي، يا يك تومور بزرگتر از 

و باالخره توموري  3خيم و خطرناك، سيييرطان مرحلهيك تومور بزرگ با غده هاي لنفاوي مثبت و يا هر تومور همراه با عالئم و

سرطان مرحله  شد  شته با شكار د ا ستاز آ سائي مي 4كه متا ستم براي منعكس كردن اطالعات جديد مدام شنا سي گردد. اين 

ستخوش تغيير و تحول مي سرطان در دو نوبت انجام ميد سيلة جراح كه از روي معاينات شود. مرحله بندي هر  گيرد. اول بو

سيبكلينيكي آنرا تخمين مي سيلة آ سرطان را از نظر زند و بعد به و شده،  سكوپي بافت هاي خارج  سي ميكرو شناس كه با برر

درصييد از  30كند. تجربه نشييان داده اسييت كه تشييخيص جراح در  منفي بودن غده هاي لنفاوي در پاتولوژي مرحله بندي مي



ب اطمينان ازمرحله بندي واقعي سرطان ، خارج كردن غده هاي لنفاوي و مطالعه موارد بااشتباه همراه است. بنابراين براي كس

 كند.آنها در زير ميكروسكوپ ضرورت پيدا مي

، طبقه بندي همه سييرطان هاي پسييتان و مقايسييه موفقيت درمانهاي مختلف در بيماراني كه TNMعليرغم محدوديت هاي 

گيرد. به همين جهت ما هنوز براي توصيييف هر سييرطان تازه انجام ميشييرايط مشييابه دارند هنوز در چهارچوب اين سيييسييتم 

 دهيم.تشخيص داده شده آنرا در يكي از مراحل چهارگانه اين طبقه بندي قرار مي

شروع به فعاليت كرده مجموعه ضوهاي ديگر  ستان كه در ع سرطان پ شخيص كانون هاي بزرگ  شات ديگر براي ت اي از آزماي

شوند نبايد با مراحل سرطان پستان كه هم اكنون شات كه تحت عنوان آزمايشات درجه بندي شناخته ميوجود دارد. اين آزماي

مورد بحث قرار گرفت اشتباه شوند.  بايد هميشه به خاطر داشت سرطاني كه به عنوان سرطان پستان شروع به فعاليت مجدد 

شودو درمان هائي ست، همچنان يك سرطان پستان شناخته ميكند بدون توجه به آنكه كدام عضو را مورد هجوم قرار داده امي

باشد كه با درمانهاي سرطانهاي ريه و كبد فرق دارد. سرطان پستاني كه براي آن وجود دارد همان درمانهاي سرطان پستان مي

سرايت مي ست حفظ ميكه به  كبد  سرطان كبد ا صات  شخ صات خود راكه به كلي متفاوت از م شخ ند )كمتر ككند، تمام م

ضوع را مياتفاق مي سرايت كند(. اين مو ستان  سرطاني به پ شور خود به افتد كه  توان تا حدي با مهاجرت يك آمريكائي از ك

سر مي سه كرد. او هر چند كه در محيط جديدي ب سم زندگي خود جاي ديگر مثل پاريس مقاي شخصيت و راه و ر برد اما زبان، 

 شود.ميرا حفظ كرده و هرگز يك پاريسي ن

هاي قابل انجام دهيم كه به دنبال توده هائي رابراي پيدا كردن رد پاي سرطان پستان در كبد، ريه و استخوانها، ما بايد آزمايش

ستند و تنها كانون شخيص ميديد ه سمتهاي ديگر بدن ت سرطان را در ق سرطان ريه، هاي بزرگ  دهند. مثالً براي پيدا كردن 

برداري كنيم. براي كسب اطالع از وضعيت كبد از آزمايش خون كمك بگيريم و براي كنترل استخوانها، بايد با اشعه ايكس عكس

سته ست كه ما آزمايش طب ه ستخوان همان چيزي ا سكن ا ستخوان را انجام دهيم ا سكن ا اي نيز آزمايش كمي پيچيده تر ا

ست، كه توسمي شود و از آنجا كم ط يك  تكنسين در رگ بيمار وارد ميناميم و عبارت از تزريق مقدار كمي ذرات راديواكتيو ا

ستخوانها جذب مي سمت ا ساعت بعد از تزريق منتظر ميكم به  ماند تا ذرات راديواكتيو همراه با جريان خون گردد. بيمار چند 

د تا عكسيييي از تمام گيررود و در زير ماشيييين بزرگي قرار ميدر تمام بدن او به گردش درآيند. بعد به  اتاق عكسيييبرداري مي

شمارد. در نقاطي آيد و تعداد ذرات راديواكتيو را در بدن او مياسكلت او برداشته شود. ماشين باالي بدن بيمار به حركت در مي

شان  شتر از نقاط ديگر خود را ن شد، ذرات راديواكتيو بي شرايط غير عادي فعال تر با ستخوان به عالمت وجود  سم ا كه متابولي

 دهند.مي

متابوليسم زياد در استخوان هميشه به معني وجود  سلولهاي سرطاني نيست و ممكن است به دليل وجود آرتريت )كه همه ما 

تواند وجود شرايط غير  كمابيش داريم(، ترميم هر نوع شكستگي و ترك استخوان يا انواع عفونت باشد. اسكن استخوان تنها مي

شان بدهد و قدم بعدي  شعه ايكس ميعادي را به ما ن سط ا سبرداري تو شخيص دقيق تر، عك ستخوانها را براي ت شد. مطالعه ا با

 دهيم كه اشخاص را در معرض حداقل اشعه قرار بدهيم.توان از ابتدا با اشعة ايكس شروع كرد اما ما هميشه ترجيح ميمي

شرايط غير عادي را  شابهي نيز براي كبد وجود دارد كه اگر آزمايش خون  شان دهد انجام ميآزمايش م سكن در كبد ن شود. ا

دهند. ازاين رو كبد وضوح و روشني اسكن استخوان را ندارد و ذرات راديواكتيو كمتر خود را در نقاط متاستاتيك كبد نشان مي

 شود.براي رسيدن به اطمينان بيشتر، گاهي عالوه بر اسكن كبد، آزمايش سونوگرافي نيز انجام مي

ست  شد مياگر اطالعات به د ستخوان يا حتي مغز  CAT Scanتوان آزمايش آمده كافي نبا سمتي از ا را بر روي كبد، ريه، ق

كند بلكه بدن بيمار يكسره عكسبرداري نمي CAT Scanبر اشعة ايكس از آن جهت است كه  CAT Scanانجام داد. امتياز 

تواند بطور جداگانه مورد مطالعه قرار گيرد. براي ا ميهكند كه هر كدام از خانههاي مربع شيييكلي تقسييييم بندي ميرا به خانه

CAT Scan چرخد عمل گيرد و ماشييين در حالي كه مياي شييكل قرار مي، بيمار روي تختي در درون يك ماشييين اسييتوانه

سبرداري را انجام مي ست ولي  CAT Scanدهد. عك ساس تر ا شعه ايكس ح سطح ا سهاي م ضايعات از عك شان دادن  براي ن

ها، در بعضي شود كه آزمايشهاي ديگر به نتيجه نرسد. عالوه بر اينرساند، از اين جهت زماني انجام ميه بيشتري به بدن مياشع

 شود.نيز انجام مي MRIاز موارد، بخصوص زماني كه اطالعات بيشتري دربارة مغز الزم باشد آزمايش 



دهند؟ بعضييي از ها را كه دقت بيشييتري دارند از ابتدا انجام نميكنند كه چرا پزشييكان اين آزمايشييبعضييي از خانمها سييمال مي

شعه زيادي از اين آزمايش كنند و بعضي ديگر به دليل هزينة شود از آنها اجتناب ميها متوجه بيمار ميپزشكان به دليل آنكه ا

 دهند.تر را به آنها ترجيح ميهاي سادهگزاف  و دور از دسترس بودن، روش

مايش خ ند آز نامچ به  تان وجود دارد. CA15-3و  CEAهاي ون نيز  طان پسييي به سييير نان مبتال  يا  CEAبراي ز

Carcinoembryonic antigen  وCA15-3 ستند كه در خون يافت ميشاخص صي ه صا توانند شوند و ميهائي غير اخت

سييرطان را هم نشييان دهند ولي اين رفت كه آنها رشييد ميكروسييكوپي براي مدتي تحت كنترل قرار بگيرند. در ابتدا اميد مي

شرفته شاخص ستاز پي سكوپي ندارند. مقدار آنها فقط در افرادي كه متا شارات ميكرو سيت الزم را در برابر انت سا سفانه ح ها متأ

ي كه يابد و از اين جهت تنها براي كنترل زناني كه بيماري متاسييتاتيك دارند و نيز براي تنظيم مقدار  داروهائدارند افزايش مي

 بايد به آنها تجويز شود مفيد هستند.

شت كه همه آزمايش ها محدوديت سند كامل سالمبايد به خاطر دا تواند عدم تي نيست وفقط ميهائي دارند. يك نتيجة منفي 

شده هنوز كانونوجود كانون شخيص داده  شان دهد. در بدن اكثر افرادي كه بيماري آنها اخيراً ت سرطاني  را ن هاي هاي بزرگ 

دهيم، ها را در سرطان هاي پستان مرحله يك و مرحله دو انجام نميبزرگ سرطاني تشكيل نشده است. بنابراين ما اين آزمايش

شد، يا در هر كدام از  شته با ضعي دا شرفت مو ستان همراه با پي سرطان پ سه، يا  ستان مرحله  سرطان پ سي كه  اما در مورد ك

س ست كه آنها  را انجام دهيم، عضوهاي بدن او كه تمايل به پذيرش  ستان را دارد عالئمي ظهور كند، ممكن ا سرطان پ لولهاي 

شود. آنها پر هزينه و توأم با تشعشعات هستند و احتمال نتيجه گرفتن اما اين آزمايش ها بطور روزمره و بدون دليل انجام نمي

ت كه معموالً ارزش انجام دادنش را ندارد. با اين حال از آنها براي زني كه سييرطان پسييتان مرحله يك يا دو دارد آنقدر كم اسيي

شكان به خاطر آنكه زمينه ضي از پز سيله بع ستند. بااين و ست بياورند عالقمند به انجام اين آزمايش ها ه سه به د اي براي مقاي

اي در آزمايش خون و عكس شوند و اگر بعدها عالئم پيشرفت كردند يا پديده تازهآنها از وضع فعلي اعضاي بدن بيمار مطلع مي

اي است كه بايد باشد، يا پديده تازهتوانند بگويند كه آن عالئم فرضاً به آرتريت قديمي بيمار ميراديوگرافي آنها مشاهده شد مي

صل از اين آزمايش شعه عالقمندبه آن توجه كرد. در مجموع منافع حا ست، به طوري كه بيمار اگر به دليل دريافت ا  ها زياد ني

تواند از آن احتراز كند و يا اگر در صورت انجام آن احساس بيشتري به او به انجام آزمايش نباشد علي رغم پيشنهاد پزشك مي

 تواند آنرا از پزشك خود تقاضا نمايد.دست دهد مي

در اين مراحل  «هاي قابل ديدآزمايش توده» شييوند و نتيجه ها در مرحله يك يا مرحله دو  تشييخيص داده ميبيشييتر سييرطان

هاي مرحله دو معالجه تقريباً هميشييه منفي اسييت. با اين حال، علي رغم اينكه سييرطان هاي مرحله يك بيشييتر از سييرطان

ضي از موارد هم به مرگ منتهي ميمي ستم مرحله بندي شوند، در بع سي ست كه  ست روبرو  TNMگردند. دراين جا شك با 

سرطان مرحله يمي سي با  ست ك شد و شود. ممكن ا شته با سكوپي را در جاي ديگري از بدن خود دا سلول هاي ميكرو ك، 

 شخص ديگري با سرطان مرحله دو از هرگونه انتشار ميكروسكوپي عاري باشد.

اي هسييتيم كه به طور قطعي انتشييار ميكروسييكوپي سييلولهاي ما در نهايت نااميدي، نيازمند آزمايش يا مطالعات موشييكافانه

خاص نشان دهد. در صورتي كه  ما بتوانيم با قاطعيت بگوئيم كه يك سلول سرطان پستان،  براي مثال  سرطاني را به يك عضو

توانيم از راديوتراپي يا شيمي در استخوان سمت چپ لگن بيمار جايگزين شده، درمان او به مراتب آسانتر خواهد شد. آنگاه مي

 لول سرطاني آزمايش را دوباره تكرار نمائيم.درماني استفاده كنيم و بعد براي اطمينان از غلبه بر س

سرطان وجود ندارد. بنابراين ما ناچاريم از چند راه  سكوپي  شار ميكرو شخيص مراحل اولية انت هيچ روش عاري ازعيب براي  ت

شواهد امر ثابت كنيم(. اين كار با  شخيص بدهيم )مانند آنكه بخواهيم وقوع جرمي را از روي  شدن فرعي و مختلف آنرا  ت واقع 

زنيم كه شود. اگر اين شرايط وجود داشته باشد ما حدس ميآيد، عملي ميشرايط خاصي كه در صورت انتشار سرطان پيش مي

شد مي شرايط موجود نبا صورتي كه آن  ست و در  شده ا شر  شن سرطان منت ست. براي رو صورت نگرفته ا شاري  فهميم كه انت

 ها الزم است كه بايد در فواصل زماني مختلف انجام شود.اي از آزمايششدن احتماالت آتي مجموعه

شخيص  حدس مي سرطان در هنگام ت صات ظاهري  شخ سرطان رادر ابتدا از روي م شار  شانهاحتمال انت هاي زنند. عالئم و ن

شان ميخاصي وجود دارد كه بر اساس آمار ثبت شده احتمال انتشار ميكروسكوپي سلول عالئم در دهد. اين هاي سرطاني را ن

سرطان مرحله  TNMطبقه بندي  صات  شخ ضايعات نوع  3با م (T-4.مطابقت دارد )Cushman Haagensen  براي اولين



بار آن دسته از مشاهدات حاصل از معاينه فيزيكي را كه نشاندهندة انتشار ميكروسكوپي سلولهاي سرطاني به قسمتهاي ديگر 

صيف كرد. نظر  ست تو سته از بيماران ميآن بود ك Haagensenبدن ه سود ه بفهمد كدام د ستكتومي راديكال  توانند از ما

ببرند و اگر اميدي به نجات بيمار وجود نداشييته باشييد رنه بيهوده از ماسييتكتومي را به او تحميل نكنند و در مدت زمان باقي 

ست، به كيفيت زندگي او لطمه نزنند. روش او هنوز به عنو شخيص مانده از عمر او هر چند كه ه شي كلي مفيد ت ان يك خط م

 شود.داده مي

شانه سرطان مييكي از ن شار  ست كه اگر بزرگتر از هائي كه داللت بر انت شد به احتمال  5كند بزرگ بودن تومور ا سانتي متر با

 هاي ميكروسكوپي را به نقاط ديگر بدن پخش كرده است.قوي سلول

باشييد. با ورم پوسييت، بندهائي كه بافت پسييتان را در درون تومور ميدر محل  (ededmo)عالمت خطرناك ديگر ورم پوسييت 

ست نگه مي شيده ميپو شبيه به هاي كوچكي در محل ايجاد ميشوند و فرورفتگيدارند به داخل ك ضه ظاهري  كنند. اين عار

باشد. د بودن تومور ميشود. زخم شدن پوست نيز عالمت بناميده مي Peu d'orangeكند و ازهمين رو پوست پرتقال پيدا مي

هاي لنفاوي باالي همچنين  چسييبيدن تومور به عضييالت زيرين كه مانع از حركت آن بشييود عالمت خوبي نيسييت. بعالوه غده

استخوان ترقوه اگر قابل لمس شوند يا غدد لنفاوي زير بغل به اندازة گردو بزرگ شوند، نشانة خطرناك بودن وضع بيمار است. 

تواند عالمت سرطان التهابي پستان باشد كه انتشار سلولهاي آن بسيار محتمل به پوست اطراف غده نيز مي قرمز و عفوني شدن

 رسد.نظر مي

سلول سكوپي  شار ميكرو سرطاني داللت ميهر يك از اين عالئم به احتمال قريب به يقين به انت كند. اگر اين عالئم وجود هاي 

يد طرح يك درمان سيييسييتماتيك را نيز براي سييرطان ريخت. اين تومورها، از نوع داشييته باشييند، عالوه بر درمان موضييعي با

پيشرفته موضعي هستند و عالوه برجراحي كه بايد در قدم اول انجام شود احتياج به شيمي درماني نيز دارند. اما اين  عالئم در 

سياري از بيماران وجود ندارند و ما ناچاريم براي پي بردن به احتمال وجود ضوهاي ديگر يك سلول ب سكوپي در ع هاي ميكرو

غده  60تا  30باشييد. حدود قدم هم جلوتر برويم. راهي كه پيش روي ماسييت خارج كردن بعضييي از غدد لنفاوي زير بغل مي

العه كنيم. مطلنفاوي در زير بغل وجود دارد و ما ده تا پانزده عدد از آنها را براي مطالعه در زيرميكروسيييكوپ از بدن خارج مي

كنند. ازديدن سيييلولهاي  دهد بخوبي منعكس ميگيرد كه آنها هر چه را كه در بدن روي ميها از آن جهت انجام مياين غده

ستنباط ميسرطاني در غده سمتهاي ديگر هاي لنفاوي، ما چنين ا سرطاني به احتمال قريب به يقين در ق سلولهاي  كنيم كه 

شانه سرطان در غدهاي ابدن هم وجود دارند و اگر ن شد ميز  سرطاني در هاي لنفاوي نبا سلولهاي  توان گفت كه احتمال وجود 

 ديگر قسمتهاي بدن بسيار كم است.

صل از مطالعه غده ست. در حدود جواب حا شه عاري از خطا ني صد اززناني كه غده 30هاي لنفاوي همي هاي لنفاوي مثبت در

سمت ستند و در هاي ديگر بدن به كلي عاري از دارند در ق سرطاني ه سرطان 30الي  20سلولهاي  صد از  سينه كه در هاي 

هاي لنفاوي  مثبت به طور اند. تعداد غدهيافتههاي سييرطاني به ديگر قسييمتهاي بدن راه هاي لنفاوي منفس اسييت، سييلولغده

سلول سرايت  ضاي ديگر دارد. با يك يا دو غدةيقين داللت بر درجه احتمال  سرطاني به اع شار  هاي  لنفاوي مثبت، احتمال انت

سرطان كمتر از زماني است كه ده يا پانزده غده مثبت باشند. احتمال انتشار سرطان به ترتيب بر اساس آنكه از يك تا سه غده، 

 گيرد. با اين حال چون هر غدة لنفاوي مثبت نشاناز چهار تا ده غده و يا بيشتر از ده غده لنفاوي درگير شده باشند شدت مي

شند تحت  شته با ست ما اغلب زناني را كه غدة لنفاوي مثبت دا ضوهاي ديگر بدن  ا سرطان به ع شار  دهنده احتمال زياد انت

 دهيم.درمان تاموكسيفن و داروهاي شيميائي قرار مي

اسييت. ما بايد آن بيسييت الي سييي درصييدي را كه سييلولهاي تر شييان منفي باشييد موضييوع پيچيدههاي لنفاويدر زناني كه غده

درصد بقيه را بيهوده درمان نكنيم. در  70ميكروسكوپي در قسمتهاي ديگر بدنشان جايگزين شده از ديگران تشخيص بدهيم و

خود حال حاضر هيچ روش مناسبي براي اين منظور در دست نيست مگر آنكه باز يك قدم جلوتر رفته و به بررسي مشخصات 

درمبحث مربوط به تشيخيص مطرح كرديم نگاه كنيم. اندازة تومور براي ما  7تومور بپردازيم. بايد به مشيخصياتي كه در فصيل 

شتر از  ست. اگر بي سرطان وجود دارد و اگر تومور كوچك تر از يك  2مهم ا شار  سيار زيادي براي انت شد احتمال ب سانتي متر با

يار كم اسييت، اما در مورد تومورهائي كه اندازة آنها در حد فاصييل ابهام آلود يك تا دو سييانتي متر باشييد احتمال انتشييار بسيي

شاخص سانتي شد عوامل ديگر را بايد مطالعه كرد. در اينجا ما به   صل متر با شده درف ستروژن  7هاي بيولوژيكي مطرح  مثل ا



سپتور،  ساس كنيم . بعد مراجعه مي Her 2 neuو انكوژن  S phase  ،Ploidyر همه اطالعات رادر كنار هم قرار داده و بر ا

صميم سكوپي آن به گيري ميآن ت سلولهاي ميكرو شار  شيم كه احتمال انت شته با سرو كار دا كنيم. اگر با يك تومور مهاجم 

ه انتشييار جاهاي ديگر بدن زياد باشييد ارزش دارد كه شيييمي درماني يا هورمون درماني را انجام دهيم، اما اگر به نظر بيايد ك

 ميكروسكوپي صورت نگرفته است احتماالً نيازي به درمان نخواهد بود.

كنند تا تصويري از سرطان بسازيم و بر اساس آن تصوير تصميم ها وسايلي هستند كه در كنار هم به ما كمك ميهمة آزمايش

توانند انجام حال شييكل گيري هسييتند مي(؛ اما حداكثر كاري كه آزمايشييات موجود، يا آنهائي كه در 9-1گيري كنيم )جدول 

ست. پيش صي از زمان ا صوص در برهه خا صويري ازيك تومور مخ ساختن ت بيني عملكرد تومور در بدن هر فرد خاص، دهند 

 ها بيرون است.هنوز از عهدة آزمايش

 بعد از آنكه همة آزمايشات به پايان رسيد ممكن است كه تومور شما داراي مشخصات زير باشد:
"a stage 2: two centimeter, node negative, estrogen receptor positive, S phase 10%, aneuploid, 

Her 2 neu amplified tumor." 
باشييد براي تصييميم ما از اين ارزيابي كه دربرگيرندة حداكثر اطالعات ممكن از تاريخچه طبيعي  بيماري و بيولوژي تومور مي 

 كنيم.شخص بيمار استفاده مي گيري در چگونگي درمان

شود آن است كه گروه بزرگي از بيماران اما هيچ يك از اين ها دانش مطلق نيست. تنها هدفي كه با استفاده از آن ها دنبال مي

شته» را مخاطب قرار دهيم و بگوئيم:  ست و درمان.... دراغلب آنهروند بيماري اكثر زناني كه عالئم... را دا ا به نتيجه اند... بوده ا

بندي، در كنار  اكثريت قرار بگيريد يا ازآنها مسييتثني .... رسيييده اسييت و اما شييما، بعنوان يك بيمار، ممكن اسييت كه درطبقه

بندي انواع سرطان باشما هم گروه هستند % از بيماراني كه در طبقه80باشيد. در اين نكته معاني بسيار زيادي وجود دارد. اگر 

شما در زمره زناني يبه زندگي ادامه م شايد  شيد ولي نه بطور مطلق،  شبين و اميدوار با شما دليل خوبي داريد كه خو دهند، 

دهند. يابيد، اما احتمال كمي هم وجود دارد كه در شييمار افرادي قرار بگيريد كه جان خود را از دسييت ميباشيييد كه نجات مي

را كه به نفع خودتان اسييت انجام دهيد. وضييعيت خودتان را به دقت  شييما بايد اميدوار و در عين حال دقيق باشيييد. هر كاري

 مند شويد.دنبال كنيد و در كنار معالجات پزشكي، از تكنيكهاي كمكي غير پزشكي هم بهره

ست مي 80و به همان ترتيب، اگر  شما جان خود را ازد صد اززنان هم گروه  شما هم جزئي از در ست كه  دهند بهاين معني ني

خواهيد بود. اين موضوع در عين حال كه ممكن است شما را بطور جدي به اين تصور دچار كند كه با مرگي محتمل درصد  80

تواند اين احسيياس را نيز در شييما به وجود بياورد كه شييما روبرو هسييتيد و بايد از هر جهت خود را براي آن آماده كنيد، مي

و باز شايد ارزش آن را داشته باشد كه  براي كامل كردن معالجات خود،  مانند؛درشمار بيست درصدي خواهيد بود كه زنده مي

درمانهاي غير پزشكي، رژيم هاي خاص غذائي و رفتاري را نيز دنبال كنيد. توجه به اين موضوع مهم است كه اغلب آمار مربوط 

سوم بود جم ضعي مر شيمي درماني كه تنها معالجات مو شروع  شيمي عبه بهبود بيماران در روزهاي  ست، ولي  شده ا آوري 

سيستم بدن را تحت تأثير قرار مي سرطانهاي مرحله درماني كل  و  3دهد و به همين جهت احتمال زيادي وجود دارد كه روي 

ست و به همين جهت نتايه  4مرحلة  سال اخير ا شيمي درماني مربوط به ده يا پانزده  سيع از  ستفادة و تأثير مثبت بگذارد. ا

 وز بطور دقيق براي ما روشن نيست.حاصل از آن هن

شك كمك مي شما آگاهي يافتن از مرحلة بيماري به پز شنهاد كند و به  شما پي كند كه ممثرترين درمان  را  از نظر پزشكي به 

خواهيد انتخاب كنيد. انتخاب شما ممكن است موافق با نظر پزشك يامتفاوت كند كه نوع درماني را كه خودتان مينيزكمك مي

سرطان مرحله  از شما  شد. مثالً اگر  شنهاد او با سخت  4پي ستدالل كنيد كه چون عوارض  ست چنين ا شيد ممكن ا شته با دا

صت شته كند ترجيح ميهاي باقيمانده از زندگي را برايتان تلخ ميشيمي درماني فر دهيد كه زندگي كوتاهتر ولي راحت تر دا

شيد. خانم  سال  Audre Lordeبا ، داليل خود را « A Burst of Light» حيات گفت در كتابي به نام  بدرود 1992كهدر 

شت:  شكان تفاوت مي» براي اين انتخاب چنين نو ست به من خوش بگذرد، معالجات پز خواهم در زندگي تا جائي كه ممكن ا

 «.زنندآورند، اما وضع عمومي و كيفيت زندگي مرا به هم ميمهمي درطول زندگي من به وجود نمي

ي از طرف ديگر، ممكن است كه يك يا دو سال بيشتر زندگي كردن براي شما يك تفاوت مهم تلقي شودو معتقد باشيد كه ول

ست يا  صميم در ضوع ت شيمي درماني را دارد. اينجا ديگر مو سرهاي موقت  شتر زندگي كردن ارزش تحمل درد حتي كمي بي



ستهشود. آنچه مطرح ميغلط مطرح نمي شما و خوا صحيح شود حق  شما بايد  ست.  شما شته هاي  ترين اطالعات ممكن را دا

 دانيد، تصميم بگيريد.باشيد و بر اساس آنكه چه كسي هستيد و كدام راه را بهتر مي
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