
 هوالشافی

 راههای درمان پس از تشخیص سرطان پستان

 

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

 هنگاميکه ابتالی من به سرطان پستان تشخيص داده شده چه باید بکنم ؟

یماری مهلک به شمار نمی آید اما بسیاری پذیرش تشخیص سرطان امری بسیار دشوار است. اگرچه امروزه سرطان لزوما یک ب

از مردم به این صورت به آن نگاه می کنند. آنچه باید به خاطر بسپارید این است که چنانچه وجود این بیماری در شما تشخیص 

پی داده شد برای درمان هرچه سریعتر آن فرصت را از دست ندهید. مطمئنا در زمانی که شما هنوز در مرحله شوک حاصل از 

بردن به سرطان در بدن خود هستید پیگیری امر درمان مشکل است اما رهاهای زیادی وجود دارد که می توانید از آن طریق 

 گذشت این دوره را آسانتر و وحشت آن کمتر کند.

ی انتخاب یک دوست . معموال بیماران اطالعاتی را که پزشک در اختیار آنها قرار می دهد بسیار جامع دانسته و حت -

وقتی اقدام به یادداشت برداری از گفته های وی می کنند شاید بدلیل اضطراب و یا فرصت کم، به خوبی جزئیات آن 

را به خاطر نمی آورند. چنانچه دوست یا خویشاوندی دارید) کسی که شما با او بسیار راحت هستید( که مایل است یا 

واهید همراه شما بوده و هنگام صحبت های پزشک برایتان می تواند در جلسات مشاوره شمار شرکت کنند از او بخ

یاداشت برداری کند. در صورتی که این کار امکان پذیر نمی باشد یک ضبط کنید تا بعدا هنگامی که احسای نگرانی 

 کمتری دارید به آنها گوش دهید.

ر را آغاز کرده این اما اطالعات خود را آموزش دهید. مطالعه کتاب توسط شما به این معناست که حرکت در این مسی  -

این کتاب صرفا به بحثهایی بسیار کلی محدود می گردد. شاید شروع ناگهانی مطالعه روی بیماریهای سرطانی تا 

حدودی ناخوشایند باشد اما در این صورت هنگامیکه واقعا می دانید چرا این اتفاق افتاده و چه کاری باید انجام دهید. 

مورد این بیماری بسیار زیاد است بنابراین تصور نکنید که باید یک شبه به شناخت در مورد آن اطالعات موجود در 

 دست یابید، بلکه برای این کارزمان بیشتری بگذارید. 

درمورد وضعیت خود با دیگران صحبت کنید. گروه پشتیبانی زیادی برای بیماران سرطانی و بویژه سرطان پستان  -

ارستان محل اقامت شما می تواند یکی از آنها را به شما معرفی کند. چنانچه به اینترنت وجود دارد؛ پزشک یا بیم

دسترسی دارید می توانید از طریق اتصال به اطاقهای گفتگو با محوریت سرطان پستان برای بحث در مورد شرایط 

 خود با بیماران دیگر یا بازماندگان این بیماری ارتباط برقرار کنید.

یکه در ابتدا صحبت کردن در این مورد برای شما مشکل باشد گذراندن مدت زمانی کوتاه در این جلسات حتی در صورت

با کسانی که در شرایط شما قرار دارند این فرصب را به شما می دهد تا با درمان، اثرات جانبی ، موضوعات شخصی و 

 شده اید آشنا شوید.بسیاری مسائل دیگر مربوط به این بیماری که هنوز با آنها روبرو ن

 

 



 راههای درمان سرطان 

 چه راههایی برای سرطان پستان وجود دارد؟

برای درمان این بیماری راهای زیادی وجود دارد که به اندزه و محل قرار گرفتن تومور در پستان، جواب آزمایشگاه و 

 :مرحله پیشرفت بیماری بستگی دارد. برخی از این راههای درمان از این قرارند

 

: که معنای برداشتن بافتهای سرطانی پستان و  Mastevtomy/Lumpectomyماستکتومی یا المپکتومی  -1

میزان مشخصی از بافتهای اطراف و همچنین غدد لنفاوی پیرامون ان از طریق جراحی می باشد. وسعت جراحی 

به دنبال داشته باشد. این جراحی را نوع و وسعت سرطان تعین می کند که می تواند انواع درمانهای دیگری را نیز 

را در برگیرد که شامل بردشتن   sentinel node biopsyمی تواند نمونه برداری از غده های لنفاوی پیشاهنگ 

که    axillary lymph modeنزدیکترین غدد لنفاوی به پستان می شود، یا خارج نمودن غدد لنفاوی زیربغل 

قسمت غدد لنفاوی بیشتری برداشته می شود. اساس درمان جراحی در صورت مشاهد گسترش سرطان به آن 

سرطان پستان کنترل بیماری تا زمانی است که سرطان محدود به ناحیه پستان باشد و بدون شک تا این مرحله 

نتایج خوبی از جمله جلوگیری از عود بیمری هم بدست می آید. اما در بیمارانی که سرطان به غدد لنفاوی زیر 

 souhami نتشار یافته است نیاز به رادیوتراپی بعد از عمل جراحی جهت جلوگیری از عود بیماری می باشد)بغل ا

tobisa, 2003  ) 

رادیوتراپی یا پرتودرمانی :  از این طریق می توان با استفاده از انرژی بسیار باالی اشعه ایکس سلولهای سرطانی  -2

می تواند از طریق دستگاهی خارج از بدن انسان به آن تابیده شود  را کشته و تومور را کوچکتر کرد. این تشعشع

) پرتودرمانی خارجی ( یا با گذاشتن موادی که تولید اشعه می کند ) رادیوایزوتوپها( به وسیله لوله های پالستیکی 

 باریکی در مناطقی که سلولهای سرطانی یافت شده اند انجام شود ) پرتودرمانی داخلی (.

 نی : در این روش برای درمان سرطان از داروهای خوراکی یا تزریقی )وریدی ( استفاده می شود.شیمی درما -3

هورمون درمانی : این روش برای درمان انواع خاصی از سرطان به کار می رود که به استروژن و پروژسترون وابسته  -4

باعث رشد سرطان می شوند عمل می هستند. هورمون ترابی از طریق تاثیر گذاشتن بر روشی که هورمونهای 

کند. در این روش می توان برای جلوگیری از عمل این هورمونها داروهای مانند تاموکسیفن را تجویز کرده یا 

 اندامهایی مانند تخمدانها را )که این هورمونها را تولید می کنند( از طریق عمل جراحی خارج کرد.

کرد  خواهیمارمی روند که در خشهای بعدی در مورد آنها بیشتر بحث این راههای درمان در شرایط گوناگونی بک

. البته راههای دیگری نیز مانند درمان از طریق سیستم ایمنی بدن، پیوند مغز استخوان و درمان سلولهای بنیادین 

ار نخواهد در اختیار بیماران قر FDAخون محیطی تحت بررسی می باشندکه تا قبل از اثبات کارایی آنها و تصویب 

گرفت؛ اما به خاطر سپردن آنها از این جهت حائز اهیمت است که چنانچه درمانهای دیگر در مورد شما موثر 

 قرار بگیرید.   clinical trialنبوده می توانید در گروه آزمایشهای بالینی 

 

 ر را انجام دهم؟گاهی دوستان توصیه می کنند نظر پزشکان دیگر ار نیز جویا شوم، آیا الزم است این کا



 عقیده یک پزشک دیگر غالبا می تواند تصمیم گیری شما در مورد انتخاب راه درمانتان آسانتر کند.

پس از اینکه نظر پزشک خود را در مورد تشخیص بیماریتان و راه درمان آن دریافتنید حق دارید قبل از هرگونه تصمیم گیری 

پزشکان دیگر در پزشکی امری عادی بوده و درمیان گذاشتن این مورد با پزشک توصیه های دیگر را نیز بشنوید. گرفتن نظر 

 باعث رنجش او نمی گردد.

برای برخوردای ازنظرات چند راه وجود دارد؛ می توانید از پزشک خود بخواهید تا یک متخصص سرطان پستن دیکر به شما    

توانید از خانم های دیگری که برای معالجه به پزشک مراجعه  معرفی کند. درصورتیکه انجام این کار برایتان میسر نیست می

می کنند در مورد روشهای درمانشان سوال کنید اما به خاطر داشته باشید که روشهای درمان بسیار متفاوت ایت زیرا مورارد 

 سرطان پستان شببه به هم نمی باشند.

 

 ر نظر داشته باشم؟هنگام انتخاب راه درمان بيماری خود چه چيزهایی را باید د

راههای درمان بیماری به عوامل متعددی بستگی دارد. از جمله آنها می توان به سن، وضعیت قاعدگی،سالمت عمومی؛ محل 

قرارگرفتن تومور و اندازه پستانها اشاره کرد. خصوصیات ویژه سلولهای تومور نیز مورد بررسی قرار می گیرند. اما مهمترین فاکتور 

 است. بدین ترتیب چگونه می توانید بهترین راه درمان خود را انتخاب کنید؟ مرحله بیماری

شما می توانید بر اساس وسعت و نوع سرطانتان برخی از راههای درمان را از لیست خود حذف کنید. چنانچه در مرحله    

کاملی از راههای درمان را پیش رو ابتدایی سرطان قرار داردی ) تومور کوچکی که به غدد لنفاوی گسترش نیافته است ( طیف 

خواهید داشت و شاید تنها بک المپکتومی ) برداشتن تومور( و به دنبال ان پرتودرمانی بهتبرنی راه درمان برای شما باشد. با 

د تومورهای گسترش یافته ) تومورهای ی که به خارج از پستان و بع غدد لنفاوی یا دیگر اندامهای بدن گسترش پیدا کرده ان

(باید از طربق روش های درماین تهاجمی تر برخورد شود،بنابراین درحالیکه المپکتومی و پرتودرمانی راهنوز می توان درمانهای 

مناسبی دانست راههای سیستمکیی چون شیمی درمانی و هورمون درمانی نیز الزم است. انواع خاصی از سرطانهایی که از نظر 

بت به شمار می آیند)یعنی انهایی که با قرارگرفتن در معرض هورمونهایی استروژن و پروستروژن گیرنده استروژن یا پروزسترون مث

 به سرعن رشد می کنند( نسبت به درمانهایی که تاثیرات هورمونی را بر این تومورها مسدود می کنند به خوبی پاسخ می دهند. 

( می توانند در تعین  HER2 OVEREXPRESSIONرند )دا  HER2سرطان های دیگری که سلولهای سرطانی میزان باالی    

درمانهای موثر به پزشکان کمک کنند. پزشک با تعیین اینکه بیماری شما درکدامیک از این دسته ها قرار دارد می تواند درمان 

نیز راههای  ( را برای شما تجویز کند. اما دیگر جنبه های وضعیت فردی شماbiological therapyهورمونی یا بیولوژیکی )

درمان را محدود می کند. به عنوان مثال اگر وضعیت سالمت عمومی شما مناسب نباشد،) مثال دچار بیماری قلبی، کم خونی و 

باشید( و در حال استفاده ار دارو برای معالجه انها باشید باید دید که آیا بدنتان می تواند  osteoporosisیا پوکی استخوانی 

نی را تحمل کندیا خیر. موضوع دیگرسن شماست: خانمهای مسن تر که در دوران یائسگی به سر برده و اشعه یا شیمی درما

احتمال بارداری یا شیردهی در آینده برای آنها وجود ندارد انتخابهای بیشتری پیش رو دارند درحالیکه زنان جوانتر باید اثرات 

باشند. برخی از درمانهای هورمونی یا شیمیایی می تواند امکان بارداری  درمانهای مختلف را بر بارداری و شیردهی در نظر داشته

را، معموال بطور موقتف کاهش دهد در حالیکه جراحی شیردهی را دچار مشکل سازد) اگر غیر ممکن نکند(. اکثر پزشکان 



تهاجمی حداقل دو سال منتطر  معتقدند خانمهایی که مایلند پس از طی دوران درمان بچه دار شوند، در صورت ابتال به سرطان

بمانند، اما در سرطانهای کمتر تهاجمی بسته به ضعیت جسمی تان الزم نیست این مدت طوالنی را در انتطار بمانند. در مورد 

 همه این مسائل باید قبل از انتخاب راه درمان برای بیماریتان با پزشک خود صحبت کنید.

 

 گروه بندی های پاتولوژی 

استفاده شده است. این به چه « مرحله» و « درجه»ولوژیست در مورد بیماری من از گروه بیدی هایی به نام درگزارش پات

 معناست؟

وقتی پاتولوژیست یک بیوپسی را مورد بررسی قرار می دهد گزارشی را در مورد آن منتشر می کند که شامل گروه بندی هایی 

( بیماری تعین Stageدسته بندی می شود: روش اول با تشخیص مرحله ) از توصیف سرطان می شود. این بیماری به دو روش

( است که gistologic gradeمی شود که میزان پیشرفت سرطان را نشان می دهد، و روش دوم درجه بندی تغییرات سلولی )

( سرطان Gradeبندی )میزان سرعت رشد و پیشرفت سرطان از مرحله ای به مرحله دیگر را توضیح می دهد. از آنجا که درجه 

 از پیچیدگی کمتری برخوردار است،ابتدا آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

درجه بندی تغیرات سلولی یک تومور راهی است که پاتولوژیست از طریق آن چگونگی قرارگرفتن سلولهای سرطانی را در    

را در  3تا  1هد. درجه بندی سرطان سه سطح از ارتباط با یکدیکر و برخی ازویژگیهای اختصاصی سلولها را توضیح می د

شامل سلولهای سرطانی با رشد نسبتا کند می باشمئ که شباهت بسیار زیادی به سلولهای عادی  1برمیگیرد . تومورهای درجه 

نها سلولهای سرطانی را توصیف می کنند که از نظر ظاهر غیر طبیعی است، و سرعت گسترش آ 3و  2دارند؛ تومورهای درجه 

دارای بیشترین سرعت رشد و غیر طبیعی ترین شکل  3تهاجمی تر از سرطانهای درجه یک می باشند؛ و البته تومورهای درجه 

 می باشند.

مرحله و درجه سرطان به یکدیگر هیچ ارتباطی ندارند جز آنکه هردو، وضعیت بیماری را به گونه ای برای پزشک توصیف می   

آن را تشخیص دهد . احتمال بهبود سرطان درجه سه ای که در مراحل ابتدایی تشخیص دارده شود  کنند که بتواند روش درمان

) هر قدر هم که دارای سرعت رشد باالیی باشد( از سرطان درجه یکی که تا پس از مراحل گشترش یا متاستاز تشخیص داده 

 در تعیین راهبرد درمان از درجه آن مهمتر دانست. نشود بیشتر است. در میان همه فاکتورها هنوز می توان مرحله سرطان را

مرحله سرطان بستگی به آزمایش بیوپسی بافت توسط پاتولوژیست دارد. پاتولوزیستها مرحله بیماری را بر سه اساس تعین می   

استاز صورت گرغته یا خیر. کنند: اندازه و نوع تومور، اینکه آیا نشانه های سرطان در غدد لنفاوی وجود دارد یا خیر و اینکه آیا مت

 این مراحل از قرار زیر می باشند:

را نشان   tumorless Pagets diseaseو یا بیماری پازه بدون تومور   LCISیا  DICK) مرحله ابتدایی ( وجود  0مرحله   

های زیر پستان وجود می دهد. در این مرحله هیچ توموری گزارش نمی شود و نشانه ای از گسترش آن به غدد لنفاوری و بافت

 ندارد.

 سانتی متر نمی باشد. 2) مرحله ابتدایی ( یعنی سلولهای سرطانی در غدد لنفاوی یافت نشده و قط تومور بیش از  1مرحله 



 5تا 2) مرحله ابتدایی ( نشان می دهد که سرطان به غدد لنفاوی زیر بغل گشترس یافته و اندازه تومور پستن بین  2مرحله 

می باشد. این مرحله به دو زیر گروه تقسیم می شود: الف( هرگونه سرطانی که در آن توموریب وجود نداشته یا به  سانتی متر

سانتی  5تا  2اندازه تومور مرحله اول است، اما درگیری غدد لنفاوی نیز در آن مشاهده می شود. همچنین سرطانهایی با قطر 

سانتیمتر یا بزرگتر بوده  2درگیر نساخته است. زیرگروه ب شامل سرطانهایی به قطر متر را نیز در برمی گیرد که غدد لنفاوی را 

 و عالئمی از گسترش به غدد لنفاوی را نشان می دهد که به قفسه سینه یا پوست نرسیده است.

خل پستان معموال ) مرحله پیشرفته ( که سرطان موضعی پیشرفته نیز نامیده می شود، داللت بر این دارد که تومور دا 3مرحله 

سانتیمتر ( و ه غدد لنفاوی زیر بغل یا غدد لنفاوی دیگر و یا دیگر بافتهای نزدیک پستان گسترش  5بزرگ بوده ) قطربیش از 

یافته است. سرطانهای مرحله سوم نیز داری دو زیر گروه هستند: سرطانهایی که درگروه الف قرار می گیرند شامل تمامی 

ذکور هستند در حالیکه گروه ب سرطانهایی را شامل می شود که به قفسه سینه یا پوست گسترش تومورهای با مشخصات م

یافته اند، به ویژه سرطانهایی که دارای عالئم مشخص خارجی مانند زخم در پوست پستان ، ادم یا رنگ نارنجی پوست می باشند. 

 نوع ب است .سرطان پستان التهابی،سرطان پستان پیشرفته موضعی مرحله سوم از 

مرحله چهارم سرطان متاستاتیک ) گشترش یابنده ( است. در این مورد اندازه تومور و وسعت گسترش آن به غدد لنفاوی نسبت 

 به این واقعیت که سرطان از پستان به سایر اندامهای دن متاستاز یافته از اهمیت کمتری برخوردار است.

( شناخته می شود می توانند تحت عمل جراحی بر داشتن توده سرطانی  2تا  0خانمهایی که بیماری آنها در مراحل اولیه 

breast- sparing surery   وبدنال آن پرتودرمانی به عنوان درمان ابتدایی، قرارگرفته یا ماستکتومی انجام دهند. ای دو عمل

نها به اندازه و محل تومور ، ویژگیهای خاص در درمان سرطان پستان در مراحل ابتدایی به یک اندازه موثر می باشند. انتخاب آ

ماموگرافی و احسای بیمار نسبت به حفظ پستانش بستگی دارد. در هر دو راه درمان غدد لنفاوی زیر بغل کامال برداشته میشوند 

می درمانی یا بیماری قراردارند باید شی 2و اکثر آنهایی که در مرحله  1بعضی از خانمهایی که در مرحله  0به استثناء مرحل 

نامیده می شود. این داروها از عود   adjuvant therapyهورمون درمانی و یا هر دوی انها نیز انجام دهند که درمان کمکی 

 سرطان و یا گسترش آن به دیگر نقاط بدن جلوگیری می کنند.

را انجام دهند تا این سلول ها را از  سرطان پستان به سر می برند معموال هم باید درمان موضعی 3بیمارانی که در مرحله    

پستان خارج کرده یا نابود کنند و هم درمان سیستمیک برای جلوگیری از گسترش بیماری. درمان موضعی دراین موارد می 

تواند جراحی یا پرتودرمانی روی پستان و زیر بغل باشد و درمان سیستمیک شیمی درمانی ، هورمون درمانی یا هردوی انها را 

 میگیرد که می تواند قبل یا بعد از درمان موضعی انجام گیرد. بر

برای بیمارانی که در مرحله چهرم  سرطان پستان هستند،  به منطور کوچک کردن تومور یا از بین بردن سلولهای سرطانی از    

ودرمانی نیز جهت کنترل سراسر بدن،  شیمی درمانی و یا هورمون درمانی تجویز می گردد.در ضمن ممکن است جراحی یا پرت

سرطان در پستان انجام گیرد .در اینجا الزم است تاکید کنیم که اگر چه سرطان در مرحله چهارم بیماری فوق العاده خطرناکی 

بوده و درمان آن بسیار سخت تر از مراحل دیگر این بیماری می باشد اما ضرورتا یک مرگ زودرس را به دنبال نخواهد داشت : 

توانند تا سالها پس از تشخیص گسترش بیماری  انها به دیگر نقاط بدن به یک زندگی خوب ادامه دهند ، وباید  بدانند خانمهامی 

 که راههای درمان جدیدی برای مقابله با گسترش سرطان وجودداشته ومورد تا یید قرارگرفته است.

 عودسرطان



 ورد دوم را چگونه باید درمان کرد؟چست؟وم recurrent cancer تفاوت ميان سرطان و عود سرطان 

هنگامی که سرطان برای بار اول کشف می شود درمان ان با هدف نابودی سلولهای سرطانی از کل بدن دنبال می گردد . عود 

سرطان به این معناست که این بیماری به رغم درمانهای ابتدایی دوباره برگشته است .حتی وقتی به نظر می رسد یک موتور در 

در ناحیه عمل یا به undetectedان کامالبرداشته و نابود شده است گاهی به علت باقی ماندن سلولهای سرطانی پنهان پست

خاطر گسترش بیماری قبل از طی دوران درمان ، بیماری دوباره عود می کند . سرطانی که تنها در ناحیه پستان یا غددلنفاوی 

 distance deseaseنقطه دیگری از بدن باز گردد متاستاز یا بیماری دور دست  زیر بغل بار گرددعود موضعی ، و چنانچه در

 نامیده می شود.

مطالعات جدید نشانگر انست که برخی از تومورها مانند تومور پستان دارای گروه کوچکی از سلولها هستند که دارای خصوصیات 

 می باشند .مشابه با سلولهای بنیادی نرمال مانند تولید خودبخود و تمایز 

( نامیده می شوند قادر به تولید مجدد سلولهای سرطانی پس از cancer stem cellsاین سلولهاکه سلولهای بنیادی سرطان )

( سرطان  metastasis( و گسترش ) recurrenceیک دوره طوالنی بهبودی از بیماری می باشند که این امر منجر به عود )

این گروه از سلولها همچنین باعث مقاومت تومور به درمان های رایج از جمله شیمی درمانی و در نهایت مرگ بیمار می گردد. 

 می شود و درمان قطعی تومور نابود کردن این دسته از سلولها می باشد.

د اکثر بیماران سرطانی پس از طی دوران درمان سرطان ابتدایی به طور مرتب مورد غربال گری قرار می گیرند تا در صورت عو

بیماری بتوانند هر چه سریعتر مورد درمان قرار گیرند ،اما حتی در صورتیکه بازگشت بیماری خیلی سریع تشخیص داده شود 

می تواند در مراحل ابتایی نباشد؛ بنابراین درمانی که برای این سرطان در نظر گرفته می شود ممکن است مانند درمان قبلی 

و پزشک درست مانند سرطان ابتدایی باید در مورد راههای درمان با یکدیگز بحث و مشورت شما نباشد. دراین موارد نیز بیمار 

 کنند چرا که جهت مقابله با این بیماری باید راه درمان کامال جدیدی در پیش گرفته شود. 

 تيم پزشکی 

 شود؟چرا برای درمان بيماری من نياز به یك تيم پزشکی است؟ و این تيم از چه کسانی تشکيل می 

سرطان بیماری پیچیده ای بود و درک و درمن آن مستلزم دانش ژنتیک، بیولوژی مولکولی، ایمونولوژی ، داروشناسی، تغذیه و 

جراحی می باشد. هیچ پزشکی به تنهایی قادرنخواهد بود همه این مراقبتها و خدمات را به به شما ارائه دهد. پزشک عمومی یا 

ی را ایفا می کند که در برگیرنده ترکیبی از تمامی اطالعاتی است که متخصصان در مورد متخصص بیماریهای زنان نقش کس

 بیماری شما کشف کرده اند، و با توصیه این کارشناسان شما را در مورد راههای درمان مناسب بیماری شما هدایت می کند.

 د:برخی از کارشناسانی که در تیم پزشکی شما شرکت خواهند کرد از این قرارن

پزشک عمومی: او کسی است که به طور منظم شما را مورد معاینه قرارداده و احتماال بیماری را تشخیص داده است . چنانچه 

این پزشک دارای تخصص در بیماریهای زنان باشد، می تواند نقش منبع اصلی اطالعات را درمیان اعضای تیم درمان شما ایفا 

او بخواهید به عنوان مشاور در تیم حضور داشته باشد. غالبا حضور کسی که شما کامال او  کند. در غیر این صورت می توانید از

 را می شناسید در تیم پزشکی برای شما اطمینان بخش می باشد.



متخصص بیماریهای زنان: چنانچه پزشک عمومی شما متخصص شما متخصص بیماریهای زنان نمی باشد،باید برای اداره اطالعات 

 یک متخصص داشته باشید که ریاست گروه را نز برعهده بگیرد.تیم پزشکی 

کارشناس تغذیه: به خاطر تاثیراتی که برخی از دمانها می تواند بر وضعیت تغذیه و اشتهای بیمار داشته باشد بررسی و تعیین 

 رژیم غذایی در طول درمان از اهمیت خاصی برخوردار است.

پزشکی که جواب ماموگرافی شما را می خواند بخشی از این گروه است زیرا گاهی برای رادیولوژیست: رادیولوژیست نیز مانند 

تعیین دقیق مرحله سرطان نیاز به اشعه ایکس بیشتری مانند اسکن استخوان یا عکس برداری از سینه می باشد. رادیولوژیست 

 صحیح الزم است. ضرورتا درگیر مراحل درمان شما نمی شود اما حضور او به منظور تعیین درمان 

: او یک متخصص سرطان است که برای تعیین راههای درمان، از جمله اینکه چه مدت چه اندازه  oncologistسرطان شناس

و چه نوع شیمی درمانی یا هورمون درمانی بهترین انتخاب برای شما می باشد، همه اطالعات مربوط به نوع بیماری شما را جمع 

 آوری خواهد کرد.

: متخصصی که بیوپسی ها و دیگر مراحل جراحیب مانند برداشتن غده  sugical oncologistطان شناسجراح سر

Lumpevtomy   یا پستانmastectomy .را انجام می دهد 

: متخصص سرطانی که میزان رایوتراپی الزم را تعیین می کند. از آنجا که  Radiation incologistپرتو درمان سرطان شناس

نیاز به پرتو درمانی ندارند در همه تیمهای پزشکی وجود پرتودرمان سرطان شناس ضروتی ندارد؛ اگرچه در شروع  همه بیماران

 درمان برای تعیین لزوم این مرحله از درمان برای بیمار به کمک او نیاز است.

آن انجام می دهد. این جراح پالستیک: متخصص جراحی که هرگونه عمل ترمیمی الزم را چه در حین جراحی و چه بعد از 

 متخصص برای تعیین بهترین زمان انجام جراحی پالستیک با سرطان شناس تیم پزشکی مشورت می کند. 

 

 چگونه می توانم تيم پزشکان خود را انتخاب کنم؟

ماران دراغلب موارد پزشکی عمومی یا متخصص زنان شما پزشک مناسب هر موقعیتی را در تیم معرفی می کند. بسیاری از بی

به راحتی این گروه را قبول می کنند. شاید بد نباشد وقت مالقاتی از بعضی از آنها به ویژه جراحتان گرفته و با آنها آشنا شوید . 

ضمنا می توانید از پزشک عمومی خود بخواهید ترتیب یک جلسه مشاوره را بدهد تا جراح در آن شما را درمورد راههای درمانتان 

ه او معموال مسئل اولین و سخت ترین بخش درمان شما بوده و الزم است با وی مالقاتی داشته و از مهارتها و مطلع سازد. چراک

 ویزگیهایش مطمئن شوید.

 

 درمان موضعی و سيستميك

 تفاوت ميان درمان موضعی و سيستميك چيست؟ 



سلولهای سرطانی در یک ناحیه خاص انجام  درمان موضعی مانند جراحی و پرتودرمانی به منظور برداشتن، نابودی و یا کنترل

می گیرد. درمانهای سیستمیک نظیر شیمی و هورمون درمانی جهت نابودی و کنترل سلولهای سرطانی در هرکجای بدن بکار 

می رود. بیمار بنا بر مرحله ای که سرطانیش نشخیص داده شده است ممکن است تنها به یک شکل درمان یا ترکیب از دو نوع 

ن نیاز داشته باشد. اشکال گوناگون درمان می توانند بطور همزمان یا به دبال یکدیگر بکار روند.به عنوان مثال المپکتومی درما

تقریبا همیشه پرتودرمانی را به دنبال دارد زیرا جراح نمی تواند از برداشته شدن تمامی سلولهای سرطانی صد در صد مطمئن 

ش سلولهای سرطان پستان به دیگر نقاط بدن وجود دارد شیمی درمانی و هورمون درمانی باشد. اگر احساس شود که خطر گستر

نیز بکار گرفته می شود . در مورد تومورهنای بزرگتر عمومأ ماستکتومی با یک دوره پرتو درمانی /یا شیمی درمانی دنبال می 

ا به دیگر نقاط بدن اطمینان حاصل شود .اما این همیشه گردد  تا از نابودی هرگونه سلولهای سرطانی گسترده یافته و انتشار آنه

جراحی نیست که اول انجام می گیرد:گاهی امکان دارد ابتدا با شیمی درمانی یا هورمون درمانی توانایی تکثیر سلولها را کاهش 

 داده و قبل از عمل آنها را کوچکتر کرد .

 اسکن استخوان 

 انجام دهم ؟ اسکن چه چيز را نشان می دهد ؟آیا من باید قبل از عمل پستان اسکن 

 سرطان پستان یکی از اشکال گوناگون سرطان است که می تواند به استخوانها نیز گسترش یابد .

اسکن استخوان برای جستجوی عالیم متاستاز )گسترش سلولهای سرطانی به نقاط دیگر ( انجام می گیرد . چنانچه متاستاز به 

)افزایش از دست دادن کلسیم در  hypercalcemiaاشد حالتی ایجاد می شود که آن را هیپرکلسمیا استخوان صورت گرفته ب

)حفره های کوچکی در استخوان ( پدید می  osteolytic lesionsاستخوان (  می نامند که در نهایت ضایعات استئولیتیک 

دت ضعیف کرده و منجر به خطر شکستگی و ترک آورد. هیپرکلسیما و ضایعات استئولیتیک می توانند استخوانها را به ش

شوند.حالت  osteoporosis)استخوان در بیمار، به ویژه در خانمهای مسن تر که تراکم استخوان شان در حال کاهش است )

 تهوع، استفراغ و گیجی از دیگر عالئم هیپرکلسیما است .

حتمال متاستاز داده شود. پزشک احتماال دستور اسکن استخوان در صورتیکه تومور اولیه در پستان شما به قدری بزرگ باشد که ا

می دهد تا مطمئن شود آیا باید رمان هیپیر کلیسما را برای شما آغاز کرد یا خیر، چنانچه سرطان در مراحل ابتدایی صورت می 

اخته و از او بخواهید تا دستور گیرد؛ اگر در استخوانهایتان احساس درد و ناراحتی داشتید باید پزشک ار از این عالئم آگاه س

( انجام بگیرد تا از آسیب intravenous biphosphonateاسکن را برایتان بدهد. چنانچه متاستاز داخل وریدی بیوفسفونات ) 

 بیشتر استخوان جلوگیری شده و عالئم آن از بین برود.

 

 درمان از طریق جراحی 

 يست؟ماستکتومی چيست و تفاوت آن با المپکتومی در چ

در ماستکتومی ساده یا کامل جراح کل پستان را خارج می کند اما غدد لنفاوی را بر نمی دارد، و در ماستکتومی رادیکال اصالح 

، او پستان، برخی از غدد لنفاوی زیر بغل و پوشش عضالت پستان را خارج می نماید. مراحلی modified mastectomyشده 



نیز به ندرت وقتی انجام می گیرد که سرطان مستقیما به قفسه سینه  radical mastectomyبه نام ماستکتومی رادیکال 

گسترش یافته و در آن هر دو عضله پستان برداشته می شود. ماستکتومی رادیکال اصالح شده وقتی انجام می گیرد که احتمال 

 گسترش سرطان به غدد لنفاوی وجود دارد.

نیز نامیده می شود، تنها تومور و بخش کوچکی از بافتهای پستان خارج شده و پستان در المپکتومی که ماستکتومی ناقص    

 segmentalدست نخورده باقی می ماند. عملی نیز بین المپکتومی و ماستکتومی وجود دارد به نام ماستکتومی قطعه ای 

mastectomy  عضالت سینه در زیر تومور را خارج که در آن جراح تومور، برخی از بافتهای عادی اطراف در پستان و پوشش

می نماید، گاهی عملی به نام برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل در ضمن عمل جراحی پستان انجام گیرد؛ سپس این غددلنفاوی 

توسط پاتولوژیست مورد معاینه قرار می گیرد تا از وجود سلولهای سرطانی اطمینان حاصل شود. گاهی جراح ترجیج می دهد 

غدد لنفاوی پیشاهنگ انجام دهد که طی آن به محل قرارگرفتن تومور رنگی تزریق می شود تا به تعیین محل اولین  بیوپسی از

قسمتی که سلولهای سرطانی به غدد لنفاوی تخلیه می شوند کمک کند. ابتدا غدد لنفاوی ای که با رنگ عالمت زنده شده اند 

لهای سرطانی مورد ارزیابی پاتولوژیست قراربگیرند. جراح در هر دو عمل طی عمل جراحی خارج می گردند تا برای یافتن سلو

المپکتومی و ماستکتومی قطعه ای میزان بافتهایی را که برداشته می شوند به حدالق می رساند و در هردو روش باید یک دوره 

ان می گویند زیرا هدف آنها هم از بین بردن پرتو درمانی نیز انجام بگیرد؛ اینکونه درمانها را درمانهای جراحی با حفظ بافت پست

 سرطان و هم تاآنجا که ممکن است حفظ بافت اصلی پستان است.

این دو درمان هر کدام فواید و مضرات خاصی دارند. هدف ز جراحی خارج ساختن کل سلولهای سرطانی از پستان است. 

د، ماستکتومی کامل و ماستکتومی رادیکال اصالح شده در نیل هنگامیکه تومور خیلی بزرگ یا دارای اشکال کامال  نامنظمی باش

به هدف موثر تر از المپکتومی است. اما خارج ساختن کل پستان نیز مشکالتی را در بر دارد:عالوه بر درد و فشار حاصل از یک 

ناامنی بوجود آورده و  جراحی بزرگ بر سالمت فیزیکی و عاطفی بیمار تاثیر می گذارند،فقدان یک پستان اسحاس افسردگی و

می تواند مایع بروز تمایالت جنسی شود. در چنین مواردی در صورت امکان می تواند از درمان جراحی با حفظ پستان استفاده 

 کرده و از برخی از مشکالت بیمار کاست.

وثر بوده و برای کسانیکه مایلند این نوع درمان برای تومورهای کوچکتر، و دارای شکل منظمتر، که گسترش نیافته اند بسیار م   

درهر صورت ممکن پستان خود را حفظ کنند از اولویت بیشتری برخوردار است. از آنجاکه دراین جراحی مقدار کمی از بافت 

پستان در آورده می شود برای اطمینان از نابودی سلولهای سرطانی باقی مانده پرتودرمانی ضرورت دارد؛این امر مستلزم یک روز 

هفته ویزت سرپایی به مدت شش هفته و معاینات منظم پس از آن می باشند. بنابراین جراحی با حفظ پستان دوره درمانی  در

وجود  lymphedemaطوالنی تر از ماستکتومی دارد. در ضمن در رابطه با برداشتن غدد زیر بغل نیز عارضه ای به نام لنفادم

 کرد. دارد که در ادامه در مورد آن صحبت خواهیم

درمان مناسب برای شما بستگی به درجه و مرحله تومور شما و تاحدودی به اولویتهای شخصی خودتان دارد. اگر درمورد     

شکل بدنتان بعد از جراحی خیلی نگران هستید می توانید با پزشک در میان بگذارید تا وی جزئیات بیشتری در اختیار شما 

رسیدن به رضایت کامل شما کمک کند. ممکن است درمان باحفظ پستان انتخاب مناسبی قرارداده و در تعیین راه درمان و 

برای شما نباشد اما هنوز راهای دیگری نیز وجود دارد که جراح می تواند از طریق حراحیهای ترمیمی بعد یا حین ماستکتومی 

 به حفظ شکل فیزیکی بدن کمک کند. 



می باشد مانند آزمایش روی مراحلی به نام برداشتن تومورهای پستان از طریق  راههای جراحی دیگری نیز در حال بررسی   

که نتایج امیدوار کننده ای به دنبال داشته و مطالع  روی آن همچنان ادامه دارد.  radiofrequency ablationرادیوفرکانس 

متناوب فرکانس باال و تولید حرارت مالشی  در این روش بدون نیاز به ایجاد برش در پستان یا برداشتن آن ، با ایجاد جریان

frictional heat  در داخل تومور سلولهای سرطانی را سوزانده و باعث مرگ آنها می شود. اگرچه این روش هنوز در درمان

 سرطان پستان بکارگرفته نشده اما امید آن را داریم از این پس جراحی تومورهای پستان آسانتر گردد.

 

 ای عمل جراحی آماده سازم؟چکونه خود را بر

جراحی سرطان توسط یک جراح عمومی یا جراح سرطان شناس انجام می گیرد. قبل از عمل باید جراح خود را مالقات کنید تا 

در مورد مراحل عمل، سوال ها، نگرانی ها و تردیدهایتان، به ویژه در مورد عوارض، مخاطرات و مراقبتهای بعد از عمل با او 

 پزشک نیز در این جلسه از اوضاع و سابقه درمانی شما و دراورهایی که احتماال استفاه می کنید اگاهی می یابد. صحبت کنید.

شما باید قبل از هرگونه آگاهی الزم در مورد جریان درمان، خطرات و عوارض آن را در اختیار داشته باشید؛ چنانچه پاسخ    

شاید یک نفر از کادر پرستاری یا یک مشاور پزشکی)که معموالدر بیمارستانها  های جراح به پرسشهایتان را متوجه نمی شوید

حضور دارند( بنواند بیشتر به شما کمک کند. به هر حال ورود مراحل عمل با یک دید مثبت به روند جراحی و دوره بهبود آن 

تان و جراح خود داشته باشید اما تسهیل می کند. نکته آخر این است که شاید شما احساس ترس و وحشت نسبت به بیمارس

باید بدانید که علت وجودی آنها مراقبت از سالمت روحی و جسمی شماست . شما مبال به سرطان بوده و باید تحت عمل جراحی 

 قراربگیرد، بنابراین حق دارید سوال کنید اما چنانچه نگوییداحتیاج به کمک دارید کادر بیمارستان نمی توانند کاری برای شما

 انجام دهند.

 

 پس از عمل باید منتظر چه تغيير ی باشم و بهبود من چه مدت به طول می انجامد؟

مدت زمان که بعد از عمل جراحی باید در بیمارستان بگذرانید بنابر فاکتورهایی مانند وضعیت سالمت عمومی و نوع جراحی 

ن بطور سرپایی صورت گرفته و تنها بیماران ماستکتومی شما متفاوت است. در اکثر موسسات درمانی درمان به شیوه حفپ پستا

روز بعد به خانه برگردند.  3تا 2پذیرش می شوند. بنابراین بسیاری از بیماران می توانند یک روز پس از عمل و برخی دیگر 

المپکتومی قرار می  هفته زمان نیاز دارد. بیمارانی که تحت عمل 4تا  3بازگشت به فعالیت های عادی مانند امور خانه داری 

 گیرند گاهی ظرف یک هفته می توانند به فعالیت های عادی بپردازند.

درطول عمل، جراح لوله )درناژ( جهت خارج نمودن خونابه درمخل جراحت قرار می دهد که به شیشه ای در خارج از بدنتان     

ما یاد خواهد داد( مقدار مایع اندازه گرفته شده و وصل است. این شیشه باید بطور مرتب تخلیه گردد)پزشک این کار را به ش

این لوله، خیلی سریع، نسبتا بدون  –روز بعد از عمل جراحی  10 -محل ورود لوله به پوست تمیز شود. هنگامیکه خونابه شود

برای بازو و شانه و درد و بدون نیاز به بیهوشی و ماندن در بیمارستان از بدن خارج می گردد. در این مرحله جراح تمرینهایی 

 به شما می دهد.  lymphedemaدستورالعملهایی برای اجتناب از عوارض لنفادم 



المپکتومی برای درمان من مناسب تشخیث داده نشده و حراحم ماستکتومی را توصیه می کند، آیا در این صورت ترمیم پستانم 

 امکان پذیر است؟ 

تکتومی قرار می گرفتند یا جراحی ترمیمی انجام نمی دادند و یا ترمیم پستان در دهه گذشته خانمهایی که تحت جراحی ماس  

جراحان عموما » آنها مدتی پس از مازکتومی اولیه انحام گرفت. اما در حال حاضر تالشهای بیشتر به این سو جریان داردکه 

افت اصلی پستان را نگه دارند. در مواقعی ضمن اینکه سعی می کنند از دفع کامل بیماری مطمئن شوند، تا آنجا که ممکن است ب

که امکان حفظ پستان وجود نداشته باشد، انجام ترمیم پستان بالفاصله پس از عمل ماستکتومی امری رایج و در واقع استاندار 

آن انجام  است زیرا این موضوع از نظر روانی بسیار اهمیت دارد. تحمل درد بعد از جراحی در صورتی که ترمیم پستان به دنبال

گرفته باشد، بسیار قبل تحمل تر از زمانی است که با از دست دادن بخشی از اندام خود حتی برای کوتاه مدت روبرو می شوید. 

ترمیم فوری نسبت به ترمیم تاخیری دوره نقاهت را نیز کوتاه تر می سازد. البته برخی شرایط بالینی به تاخیر این عمل اولویت 

صورتیکه پس از عمل برای بیمار پرتودرمانی الزم باشد، باید در مورد این اقدام تامل کرد چرا که برخی از  می بخشند: مثال در

جراحیهای ترمینی در چنین شراطی کمتر موفقیت آمیز خواهد بود. همچنین وضعیت پوشش پوست منطقه ای که تخت عمل 

وجود دارد خصوصا در زنان سیکاری،  necrosisافت مردگی ماستکتومی قرار گرفته فاکتور مهمی است؛ در جائیکه احتمال ب

دیابتی و یا آنهایی که مبتالبه بیماری عروقی کوالژن هستند، عدم اطمینان از واکنش پوست انها نسبت به جراحی ،پزشکان را 

همیت فوق العاده ای بر آن می دارد تا جهت التیام محل ماستکتومی مدتی منتظر بمانند. چنانچه عمل ترمیمی برای شما از ا

برخوردار است، می توایند قبل از عمل در این رابطه با تیم درمان خود مشورت کنید تا آنها امکان موفقیت عمل ترمیمی را در 

شما مورد ارزیابی قراردهند. درصورتیکه در مورد انجام آن یا نوع ترمیم مردد هستید احتماال بهتر است عجله نکنید؛ عمل ترمیم 

 شما می تواند در هر زمانی در آینده با نتیجه ای موفقیت آمیز انجام پذیرد.پستان 

چند راه برای ترمیم پستان وجود داشته و راهی که برای شما توصیه می شود به فاکتورهای خاص بیماری شما بستگی دارد.    

به درمان هر دو پستان داشته باشد،  مثال ریسک گسترش سرطان به پستان دیگر مالحظه مهمی است زیرا چنانچه بیمار نیاز

روش ترمیم دو پستان با ترمیم یک پستان کامال متفاوت است. این موضوع نیز حائز اهمیت است که آیا قرینه سازی پستان با 

ترمیم مخالف امکان پذیر است یا خیر؛ تصمیم گیری در مورد این موضوع بر انتخاب روش ترمیمی تاثیر می گذارد همانظر که 

ر باال اشاره کردیم احتمال نیاز به پرتودرمانی پس از ماستکتومی نیز به نوع  ترمیم موثر است . در مورد بیمارانی که دارای د

می باشند نمی توان از برخی از روشهای ترمیمی استفاده کرد، چرا که مثال استفاده از عضالت  backمشکالتی در ناحیه کمر 

 ثر ساخته و وضعیت این منطقه را وخیمتر می سازد.دیواره شکمی عضالت پشتی را متا

 

 ترميم پستان 

 چه راههایی برای ترميم پستان وجود دارد و چگونه می فهميم کداميك را باید برگزیند؟

به زنان در بدست آوردن مجدد شکل بدن و بهبود کیفیت زندگیشان  implantsدر دهه گذشته پیشرفت در کاشت پستان    

هدف از جراحی پالستیک پس از عمل برداشتن پستان، بازسازی پستان باظاهری تا آنجاکه ممکن است نزدیک  کمک کرده است.

به شکل اولیه آن باشد. ترمیم پستان معموال حدلق شامل یک عمل جراحی است که گاهی می تواند همزمان با ماستکتومی 

 انجام گیرد.



(، برداشت بافت از اندامهای دیگر شخص و یا هردو روش تشکیل saline – filledپستان جدید می تواند از کاشت مصنوعی )   

شود.. وقتی بافت جابجا می شود جراح باید مطمئن شود که جریان خون کافی در بافت تغییر مکان داده شده برقرار است یا 

ر آن عضله و بافتهای رویین بدون قطع که د rotation flapخیر. این کار به یکی از دو روش زیر انجام می کیرد: قلپ چرخی 

که در آن بافت جدا   free flap جریان خون اصلی به سمت قسمت بریده شده و چرخانده می شوند، و یا به صورت فلپ آزاد

شده و رگهای خونی به رگهای مکان جدید دوخته می شوند تا جریان خون حدیدی را ایجاد کنند. سه عمل جراحی وجود دارد 

 واند با استفاده از بافت خود شخص انجام گیرد:که می ت

 transverse rectus(، ترمیم با عضله صاف شکمی )latissimus dorsi reconstructionترمیم با عضله پشتی کمر)

abdominus muscle flap( و ترمیم با فلپ سرینی ،)contruction gluteal flap در ادامه بطور مفصل به بحث در .)

شها خواهیم پرداخت. برای انتخاب روش درمان باید جراح پالستیک خود مشورت کرده و در صورت امکان با مروری مورد این رو

 بر عکسهای نتایج عملهای گذشته او بطور نظری از نتیجه هریک از روندهای جراحی مطلع گردید.

له بزرگ و بادبزن مانند در : التیسیموس درسی عضlatissimus sorsi revontractionترمیم با عضله پشتی کمر  (1

قسمت پست بدن زیر شانه است که از آن می توان در روش ترمیمی فلپ روتاسیون استفاده کرد. در این روش بیمار 

 ( در پشت و سینه اش خواهد داش. این روش ترمیم مطمئن خونرسانی را به دنبال خواهد داشت.scarشکافی )

: در این روش یکی ا دوعضله شکم به Transverse recus abdominis mucle (TRAM)ترمیم با عضله صاف  (2

همراه پوست و چربی به نقطه ماستکتومی شده انتقال پیدا می کند. این عمل هم می تواند به روش ترمیم فلپ 

روتاسیون انجام گیرد و هم فلپ آزاد. این عضله، چربی و پوست بعدها به شکل پستان در آورده می شوند. انتقال این 

بافت منجر به فشرده شدن معده نیز می شود. روش فلپ عضله شکمی نتیجه ظاهری بهتری نسبت به روش التیسموس 

درسی به دنبال دارد. اما پیچیده تر بوده و خونرسانی به پستان ترمیم شده در آن از اطمینان کمتری برخوردا می 

 اهد داشت و دیواره شکمی ضعیف خواهد شد.باشد. بیمار یک شکاف افقی در باالی شکم و شکافی در سینه خو

: این روش تکنیک جدیدی در جراحی ترمیمی است gluteal flap contructionترمیم با فلپ سرینی یا گلوتئال  (3

برداشته آن را به نقطه ماستکتومی شده پیوند می  buttocksکه در آن جراح بخشی از پوست و چربی را از سرین  

باالی عدم خونرسانی برخوردار است زیرا رگ تغذیه کننده این فلپ کوچک است، و موفقیت زند. فلپ آزاد از ریسک 

 این روش بستگی به تغذیه مناسب بافتها از رگهای خونی دارد.

 Deep Interior Epigastric  )DIEPتکنیک چهارم از سه روش قبلی جدیدتر است. این روش فلپ  (4

)Perforator  ت باالی شکم استفاده می کند )مانند روش ترام (، اما جای برداشتن عضله، نام دارد که از چربی و پوس

عروقی که خونرسانی به فلپ را انجام می دهند همراه با چربی و بافتهای اطرافشان از عضله جدا می گردند. عضله در 

 جای خود باقی می ماند اما بافت و رگها به نقطه جدید دوخته می شوند.

د بردشان بافت از دیگر بخشهای بدنتان نگرانید، می توانید کاشت مصنوعی را انتخاب کنید. به رغم اگر شما در مور    

تردید در مورد این کاشتها نمونه های مستند بسیار کمی از مشکالت مبروط به کاشتهای مصنوعی در دست است. این 

 بدن نمی باشد. روش از این مزیت برخوردار است که در آن نیازی به برداشتن بافت اضافی

اگرچه مراقبت از پستان ترمیمی عجیت به نظر می رسد اما هرگونه بافت پستان باقیمانده از پستان اصلی همچنان در     

معرض همان فاکتورهای خطری قرارد دارد که قبل از تشخیص اولیه وجود داشت و شما را ملزم به ادامه غربالگری می 



م گیری در مورد استفده روش کاشت باید لحاظ گردد این واقعیت است که پرتو درمانی سازد. یکی از مواردی که در تصمی

) که گاهی برای کاهش خطر عود بیماری به کار می رود( می تواند از موفقیت عمل ترمیم با کاشت مصنوعی بکاهد. چنانچه 

 ین مسائل صحبت کنید.شما مایلید روش کاشت مصنوعی را مورد بررسی قرار دهید با پزشک خود در مورد ا

 

 کاشت پستان مصنوعی 

 عمل ترميم پستان با استفاده از کاشت پستان مصنوعی چگونه انجام می شود؟

دو نوع پستان مصنوعی وجود دارد: پستانهای مصنوعی قابل اتساع و انواع با حجم ثابت. انواع قابل اتساع دااری یک لوله ای 

کم نمودن محلول نمکی می توان حجم درون محفظه را تنظیم کرد. پستان های می باشند که از طریق آن با اضافه یا 

ساخته می شوند. مطالعات انجام  siliconمصنوعی با حجم ثابت از مواد مختلفی ساخته می شوند. اما اکثراً از سیلیکون 

د، و به همین دلیل استفاده شده در این زمینه بیانگر آنست که سیلیکون مطمئن ترین ماده موجود برای این هدف می باش

 گسترده تری دارد.

پستان مصنوعی در بیمارانی مورد استفاده قرار می گیرد که نمی توانند از بافت خودشان استفاده کنند و یا کسانی که    

م نمی خواهند اثر عمل در جای دیگری از بدنشان )محلی که قرار است بافت برداشته شود( باقی بماند. برای عمل ترمی

پستان مصنوعی موفق، پوست قفسه سینه باید فاقد بقیه و یا صدمات حاصل از رادیوتراپی باشد. این روش برای بیمارانی 

 تراپی قفسه سینه داشته اند.که رادیو

 

 

 چگونه متوجه می شوم که به لنفادم مبتال خواهم شد یا خير؟ آیا برای جلوگيری از آن راهی وجود دارد؟

ی کرد که آیا به لنفادم مبتال خواهید شد یا خیر، اما شرایط خاصی وجود دارد که به بروز آن کمک می نمی توان پیش بین

جراحی و یا کاتتری که برای انجام شیمی درمانی  darinکند. عفونت یک از این شرایط است: بیمارانی که در اطراف درین 

د. حتی یک عفونت کوچک نیز می تواند منجر به لنفادم بکار می رود دارای عفونت هستند گهگاه دچار لنفاندم می شون

شود، زیرا سیتسم لنفاوی پس از بیرون آوردن غذذ لنفاوی اطراف آن یا جراحت در آن نقطا به شدت تحت تاثیر قرار می 

احیه زیربغل، گیرد. در بیمارانی که از تاموکسیفن استفاده می کنند گاهی افنادم در پاها افتاق می افتد. بیمارانی که در ن

در نزدیکی جایی که غدد لنفاوی برداشته شده اند، تحت پرتودرمانی قرار می گیرند از ریسک باالی ابتال به لنفادم برخوردارند. 

این بیماری در افراد دارای اضافه وزن یا کسانیک تغذیه عمومی ضعیفی دارند شایعتر است. چنانچه هر یک از این فاکتورها 

مطرح شده بکار  2د توصیه می کنیم مراقب عالئم لنفادم بوده و اقدامات پیشگیرانه ای را که در جدول در شما وجود دار

 برید.

گهگاه بیمارنی که ماهها یا سالها بعد از جراحی با هواپیما سفر می کنند دچار لنفادم می شوند؛ علت آن احتماالً  افزایش    

ی شود. بعضی اوقات برای اجتناب از لنفاندم به بیماران توصیه می گردد سریع فشاری است که با فرود هواپیما ایجاد م



هنگام پرواز به منظور تثبیت فشار در بازو و محل نزیدک نقطه تحت درمان ، از لباسهای چستبان مانند آستین یا جورابهای 

 ویژه استفاده کنند، همچنین آنها باید از حمل ساکهای سنگین اجتناب ورزند.

 تباس شده از سرویس وِیژه سرطان ملی سرطان، شامل توصیه هایی در مورد پیشگیری از لنفادم است.اق 3جدول 

 

 ( راهنمای آموزش بیماران 2جدول 

در هرزمان ممکن دست یا پای خود را باالتر از سطح قلب قرار دهید. جهت جلوگیری از تجمع خون در  .1

 پا اجنتاب ورزید.بخشهای بیرونی عضو انجام حرکت چرخشی سریع دست یا 

 پوست دست و پا را هر روز تمیز کرده و با کرمهای مرطوب کننده چرب کنید. .2

 از جراحت یا عفونت دست یا پا بپرهیزید: .3

 برای تراشیدن موهای زائد بدن از دستگاههی برقی استفاده کنید 

  استفاده کنید.هنگام باغبانی و آشپزی از دستگشهای مخصوص و هنگام خیاطی از انگشتانه 

 .در موقع ناخن گرفتن مراقب پوست انگشتانتان باشید 

 .پاها را همواره تمیز و خشک نگه داشته و از جورابهای نخی استفاده کنید 

 .در گرفتن ناخن انگشت بزرگ پا دقت بیشتری به عمل آورده و برای معاینه آن به متخصص رجوع کنید 

  .از کرمهای ضد آفتاب استفاده کنید 

  زخمهایcuts .را با آب وصابون شسته و روی آنها را پماد آنتی بیوتیک بمالید 

 .برای بستن زخم به جای نواریا پارچه از گاز پانسمان استفاده کنید 

 .پزشک را در جریان هرگونه تحریک پوست خود قرار دهید 

 .مراقب باشید تا هیچگونه سوزنی به دست یا پای جراحی شده شما فرو نرود 

 ست و پای مجروح خود بیش از اندازه کار نکشید.از د

 

 فشار بیش از حد بر دست و پای خود وارد نیاورید: .4

 .هنگام نشستن پاهای خود را روی هم نیاندازید 

 .از جواهرات و زیورآالت سنگین استفاده نکیند 

 .لباسهایی بپوشید که دارای نوارهای محکم نباشند 

  را با دست سالمتان حمل کنید.کیف دستی خود 

 .دستگاه فشار خون را روی دست مجروح خود نبندید 

 .از پوشیدن جورابهای نایلونی با کشهای محکم بپرهیزید 

 .بیش از سی دقیقه در یک وضعیت ثابت ننشیند 

هابا پزشک مراقب عالئم عفونت مانند قرمزی، درد،باالرفتن دما،تورم و تب بوده و به محض مالحظه هر یک از آن .5

 خود تماس بگیرید.

 به منظور تخلیه بهتر جریان لنفاوی بطور منظم ورزش کنید. .6

 بطور منظم و پیوسته مالقاتهای با پزشک خود داشته باشید. .7

 هر روز همه نقاط دستها و پاهای خود را به دقت بررسی کنید تا هیچ مشکلی وجود نداشته باشد. .8

 



ت خود را تاحدودی از دست داده باشد؛ از عضو غیر مجروح خود برای سنجش دست یا پا ممکن است حساسی .9

 دمای آب حمام یا آشپزی کنید.

 رژیم غدایی متعادل  را بکار برید. .10

 

 

 پرتو درمانی 

 پرتو درمانی چيست؟

رادیوتراپی می گویند.  به استفاد هز اشعه ایکس برای آسیب رساندن به سلولهای سرطانی و جلوگیری از رشد آنها پرتو درمانی یا

اگرچه روشهای متفاوتبی در بکارگیری یا حتی رساندن اشعبه به منطقه سرطانی وجود دارد، اما در مورد اکثر بیماران از اشعه 

درمانی خارجی استفاده می شود که در آن اشعه ایکس از ماده رادیواکتیو در داخل لوله های نازک پالستیکی مستقیما در پستان 

رادیوتراپی داخلی یا براکی تراپی (. از آنجا که این روش بسیار کمتر اجرا می شود ما در   implant radiationی گیرند)قرار م

این کتاب بیشتر به رادیوتراپی خارجی می پردازیم.در هر دو مورد اشعه بطور دقیقی برای تاثیر گذاشتن بر تعداد محدودی از 

هدفگیری می شوند تا از آسیب  0باقیمانده و بخش کوچکی از سلولهای طبیعی اطراف آنهاهر تعداد سلولهای سرطانی  –سلولها 

آنها به بافتهای طبیعی جلوگیری کنند. هدف از این کار نابود کردن بافت بیمار همزمان با حفظ بافت سالم است. بنابراین پزشک 

 سرطانی را در معرض اشعه قرار می دهد. معالج شما مراحل متعددی را طی می کند تا مطمئن شود که تنها منظقه

انجام گیرد او میزان اشعه  radiation oncologistرادیوتراپی باید زیر نظارت یک متخصص رادیوتراپی سرطان شناس     

ی الزم را براساس اندازه و شکل پستان موقعیت توده سرطانی تعیین می کند. پس از جراحی نیز می توان از این روش برای نابود

سلولهای سرطانی بافیمانده استفاده کرد. درمان پس از جراحی معموال حدود دو تا سه هفته پس از آن آغاز می شود. چنانچه 

این تصمیم به وضعیت بیمار بستگی دارد اما غالباً پس از شیمی درمانی انجام گیرد. برای رادیوتراپی  -شمیی درمانی انجام گیرد

هفته، به بمارستان یا کلینیک مراجعه می کند. چنانچه عمل  6تا 5روز در هفته به مدت  5وزانه، خارجی معموالً بیمار بطور ر

جراحی با حفظ پستان انجام گرفته باشد، همه پستان را در معرض رادیوتراپی قرار می دهنددر پایان زمان درمان غالباً اشعه 

بیده می شود. این مقدار اشعه می تواند بطور داخلی یا خارجی قوی تری تنها بر قسمتی که تومور از آن برداشته شده است تا

 تابیده شود. برای رادیوتراپی داخلی بیمار برای مدت کوتهی در بیمارستان خواهد شد.

در اینجا الزم به تذکر است که در مورد رادیوگرافی خارجی، تشعشعات رادیو اکتیو از شما ساطع نگشته و تهدیدی برای افراد    

ون خود بوجود تخواهید کرد، انرژی رادیواکتیوی که وارد سلولهای شما می شود قادر به خارج شدن مجدد از بدنتان و پیرام

آسیب رساندن به سلولهای افراد دیگر نخواهد بود. از درآغوش گرفتن ، بوسیدن و تماس با دیگران نهراسید زیرا صدمه ای به 

داخلی که از اشعه های دارای انرژی باال استفده می شود کاشت مواد رادیو اکیتو گاهی آنها نخواهید رساند در مورد رادیو تراپی 

می تواند خطری برای دیگران ایجاد کند، و به همین جهت این درمان تنها دربیمارستان انجام گرفته و در مورد اینکه چه کسانی 

ند و چه مدت می توانند در کنار شما باشند مقررات خاصی می توانند با شما مالقات داشته باشند ، چه مقدار به شما نزدیک شو

 وجود دارد. هنگامیکه این درمان تمام شده و از بیمارستان مرخص شدید مجدداً هیچ خطری برای کسی مطرح نخواهید کرد. 



 

 آیا رادیوتراپی انواع مختلف دارد؟

گوناگونی برای رساندن اشعه به منطقه سرطانی وجود دارد. در قالت دسته های کلی رادیو تراپی داخلی و خارجی ، روشهای 

حتی اشعه های متفاوتی را نیز می توان بکاربرد. رادیوتراپ می تواند بر اساس فاکتورهای یک مورد خاص منابع مختلف اشعه را 

پرتوی پروتون یا توترون.  ، یا در مواقع نادرتر60 -، اشعه گاما کوبالتelectoron beamانتخاب کند: اشعه ایکس،پرتوالکترون

اشعه با استفاده از ماشینی به نام شتاب دهند خطی بکار می رود، انتخاب نوع دستگاه یا اشعه بستگی به اندازه، از آنها بر تومورها 

 سطجی بهتر عمل می کنند.

شش فهته جلسه روزانه  6-5درمان تعداد جلسات رادیوتراپی و مدت زمان هریک از آنها نیز متفاوت است . استاندار فعلی برای    

با یک وقفه دو روز در آخر هفته می باشد. اکنون محققان در حال انجام آزمایشهایی روی روشهای دیگر رادیوتراپی هستند. در 

برخی شرایط گاهی بیماری داوطلب رادیوتراپی حین عمل می شود که در آن مقدار الزم اشعه مستقیماً و بالفاصله پس از عمل 

نقطه ای که تومور برداشته شده تابیده می شود. این درمان می تواند به طور خارجی نیز پس از عمل انجام گیرد و این مزیت  به

را بر روش خارجی دارد که مقدار بیشتری اشعه می توان به نقطه تومور رساند. گاهی نیز از روشی در رادیوتراپی استفاده می 

زمان بیشتر برای بمیار تجویز می گردد. این روش را پرتودرمانی هیپرفراکشن یا رادیوتراپی شود که مقدار اشعه کمتر در مدت 

 6تا 4می نامند. در این نوع درمان مقدار اشعه الزم در مقادیر بسیار کوچک ظرف   hyperfractionted ldبا اشعه بسیار خرد

ز رجوع به بیمارستان است که می تواند ایجاد ناراحتی و گاهی ساعت به بیمار داده می شود. این کار مستلزم دو تا سه بار در رو

اضطراب در بیمار کند، اما در عوض عوارض جانبی ان کمتر بوده و در برخی تومورها درمانی موءنر تر به شمار می آید. 

 ل شیوع می باشد.هایپرفراکشن روش زیاد معمولی نیست اما استفاده از ان در مورد بعضی سرطانها بطور گسترده ای در حا

)برداشتن تومور از طریق رادیوتراپی و جراحی ( در حال  radiosurgery ablationدر رادیو تراپی روش دیگری نیز به نام    

بررسی است که در آن برای هدف گرفتن نقاط خاص با پرتوهای انرژی باال از ابزار خودکار و نرم افزار تصویر برداری استفاده می 

از  high- intensity radiation یی این تکنولوژی جدید در هدف گرفتن نقاط بسیار کوچک با اشعه بسیار قویگردد. توانا

 اهمیت زیادی برخوردار است زیرا بدین ترتیب تاثیر اشعه بر بافتهای سالم به حداقل می رسد.

 

 آمادگی برای رادیو تراپی 

 در نظر داشته باشيم؟ به منظور آمادگی برای رادیوتراپی چه نکاتی را باید

یک متخصص رادیوتراپی سرطان شناس بر درمان شما نظارت خواهد داشت. گروه وی را این افراد تشکیل می دهند: یک 

که سالمت ابزار و دستگاههی الزم برای درمان شما را تایید می کند؛ یک  radiation physicistفیزیکدان اشعه شناس

که برای محاسبه میزان اشعه الزم با سرطان شناس و فیزیکدان همکاری می کند،؛یک  disimetristمتخصص تعیین مقدار اشعه 

که به شما کمک می کند تا برای انجام رادیوتراپی در وضعیت مناسبی قرار   radiation therapistکارشناس رادیوتراپیست

رستار که کارها را هماهنگ کرده ، به شما آموزشنهای داده شوید، و در ضمن انجام حرکت دستگاهها را برعهده دارد؛ و یک پ

 الزم را می دهد، در مورد عوارض جانبی درمانتان اطالعات کافی را دراختیار شما قرار می دهد.



قبل از آغاز مراحل درمان الزم است این کار را یک بار بطور نمایشکی انجام گیرد) در این درمان آزمایشی گروه پزشکان شما     

زه خواهند یافت محل دقیقی را که قراراست پرتوهای رادیواکتیو تابیده شود تعیین کنند(. پزشکان مروری بر سابقه پزشکی اجا

شما خواهند داشت تا مشخص کنند درمان در کدام نقطه باید انجام گیرد، چه مقدار و چه نوع اشعه ای الزم است. شاید الزم 

ی اسکن انجام گیرد. هنگامیکه نقطه درمان مشخص گشت رادیو تراپ ان نقطه را روی باشد جهت تعیین بهتر نقطه درمان سی ت

پوست شما )غالبا با جوهر( عالمت می گذارد. از آنجا که در این درمان الزم است شما در وضعیت کامالً ثابتی قرار گیرید 

اگر موقعیت تومور سرطانی در شما بگونه ای متخصصان ابزاری را فراهم می آورند تا به تثبین وضعیت شما کمک کند به ویژه 

است که باید در وضعیت ناجور و ناراحتی قرار بگیرید. این تمرین معموال بین نیم تا دو ساعت بطول می انجامد البته در جلسات 

 درمان واقعی شما بسیار کوتاهتر است، یعنی حداکثر یک تا پنج دقیقه.

 

 ی می افتد؟ آیا جراحتی دارد؟ یا پس از ان احساس بيماری خواهم کرد؟وقتی رادیوتراپی انجام گرفت چه اتفاق

درجلسات درمان واقعی از شما خواسته می شود روپوش بیمارستان را بپوشید تا نقطه تحت درمان به راحتی در دسترس باشد. 

اندامها و بافتهای سالم مراقبت کند، رادیوتراپ شما را روی تختی قرارداده، صفحه یا محافظی را روی بدنتان قرار می دهد تا از 

و دستگاههایی را که برا تثبی کامل وضعیت شما تعیین شده تنظیم می کند. سپس او اظاق را ترک می کند درحلیک از اطاق 

 کناری که دستگاههای رادیوتراپی از آنجا کنترل می شوند، شما را دیده و با شما صحبت کند.

پنج دقیقه بطول خواهد انجامید و دراین مدت شما هیچ چیز را احساس نکرده، نشنیده و نخواهید استفده از اشعه تنها یک تا    

این درمان روندی کامال بدون درد دارد. اما در صورتیکه هرگونه احساس ناراحتی کردید بالفاصله  باید به رادیوتراپ خود  -دید

 اطالع دهید؛ در صورت لوزم درمان متوقف خواهد شد.

 

 جانبی رادیو تراپی عوارص 

 عوارض جانتی معمول رادیوتراپی چيست؟ و من چگونه می توانم با انها کنار بيایم ؟

کلی بیمار تأثیرات  متفاوتی به دنبال دارد. پزشک یا پرستار لیستی از عوارض   رادیو تراپی بر حسب مقدار آن و وضعیت جسمی

ع پزشک از هرگونه استفاده دارویی یا آلرژی شما برای به حداقل رساندن احتمالی این روئش برای شما  مطرح خواهد کرد. اطال

عوارض درمان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است همینطور چنانچه عالئم غیر معمولی چون عرق کردن، تب، یا درد احساس 

 کردید پزشک را باال فاصله  در جریان بگذارید.

 پوستی درطول پرتودرمانی ( راه هایی برای کاهش تحریک های جدول 

قبل از استفده از  صابون، ادکن، کرم ضد آفتاب ، هر گونه دارو، عطر ، مواد آرایشی ، پودر تالک یا هر ماده ای  .1

دیگری در محل تحت درمان در مورد ایجاد حساسیت آن برای پوست از پزشک سوءال کنید تا قبل از گذشت دو 

 تفاده نکنید.ساعت از درمان هیچیک از این مواد اس

 در ناحیه تحت درمان از جامه نرم ، نخی و آزاد استفاده کنید. .2



 از خاراندن و خراشیدن پوست قسمت تحت درمان بپرهیزید. .3

 چنانچه در ناحیه تحت درمان نیاز به پانسمان می باشد از چسب مناسب و در خارج از آن ناحیه استفاده کنید. .4

ا خیلی گردم در آن نقطه بپرهیزید، برای دوش گرفتن نیز تنها از آب ولرم استفاده از قرار دادن اجسام خیلی سرد ی .5

 کنید.

البته پس از مشورت با پزشک. از مواد  -جهت برطرف کردن موهای زائد آن نقطه از دستگاه برقی استفاده کنید .6

 موبر یا لوسیونهای قبل از ریش تراشی استفاده نکنید.

 ان در معرض نور خورشید خودارری کنید.از قرارگرفتن محل تحت درم .7

 

اکثر عوارض جانبی رادیوتراپی جدی نیستند. اگرچه  گاهی می توانند ایجاد ناراحتی کنند؛ حساسیت، قرمزی ، خارش، و عالئم 

ده و معموالً با انجام توصیه های هفته بطول  انجامی 6مشابه اینها در این درمان معمول می باشند. این عالئم موقت بوده، حدود 

برطرف می شود. در ضمن ممکن است شاهد تغییرات درازمدت و خفیف تری نیز باشید مانند تیرگی پوست نقطه تحت  3جدول 

درمان و بزرگ شدن منافذ آن، این تغییرات می توانند یک سال پس از درمان یا شاید بیشتر بطول بیانجامند. در بعضی شرایط  

ظاهر می شود که دلیل آن اتساع عروق خونی پوست است؛ این  telangiectasiasکوچک قرمز رنگی به نام تالنژکتازی مناطق 

 تغییر نیز به مرور زمان کمرنگ تر می شود.

برخی از بیماران در طول درمان شاهد بی اشتهایی و اشکال در هضم غذا می گردند، از دست دادن چند کیلو وزن نیز در طول 

ن غیر طبیعی نیست. خستگی هم شایع است که می توان از طریق برخی تدابیر از میزانش کاست. ابتدا از تغذیه مناسب درما

خود مطمئن شوید.چنانچه دچار بی اشتهایی هستید باید در مورد آنچه می خورید دقت کنید زیرا در غیر این صورت انرژی تان 

داد سلولهای گلبول قرمز، گلبول سفید و پالکتهای خمون مربوط می شود، که به تحلیل خواهد رفت. بروز خستگی گاهی به تع

گهگاه در طول رادیوتراپی کاهش می یابد، و می توان با استفاده از تغذیه متعادل آنها را تنظیم کرد. راه دوم مبارزه با خستگی 

گی شدید و یا مزمن است، کمک گرفتن در کارهای انجام نرمشهای مالیم است، مانند پیاده رویهای کوتاه مدت. اما چنانچه  خست

هفته پس از اتمام درمان  6تا 4روزانه ای چون خرید و نظافت منزل می تواند از هدر رفتن انرژی شما بکاهد. این خستگی گاهی 

تمرینهای  نیز بطول می انجامد. چنانچه در حرکت بازوی طرف پستان درمان شده خود دچار مشکل هستید از پزشک بخواهید تا

 الزم برای کاهش این مسئله را به شما آموزش دهد.

 

 رادیوتراپی خارجی و رادیوتراپی داخلی

 تفاوت رادیوتراپی خارجی با رادیوتراپی داخلی چيست؟

عه این دو روش هم از نظر تاباندن اشعه به بدن و هم عوارض آن با یکدیگر تفاوت دارند. در رادیوتراپی  داخلی مقدار بیشتری اش

در محل بسیار خاصی هدفگیری می شود. این روش می تواند به تنهایی و هم به همراه رادیوتراپی خارجی یا درمانهای دیگر بکار 

 گرفته شوند.

Brachytherapy   یاinterstital radiation    یکی از انواع مختلف رادیوتراپی داخلی است. روشهای متفاوتی برای انجام

جود دارد. ایزوتوپهای رادیو اکتیو مانند سزیوم، ایریدیوم، ید، فسفر یا پالدیوم درون لوله ،  سیم و یا کاتتر رادیوتراپی داخلی و



قرار داده شده و طی یک عمل جراحی درون بدن قرار می گیرد. چگونگی انجام آن به اندازه تومور و موقعیت آن بستگی 

 دارد)چنانچه هنوز از بدن  خارج نشده باشد(.

  surgical implantationرادیوتراپی داخلی از طریق کاتتر یا قرار دادن دستگاه رادیوتراپی داخلی از طریق جراحی  هنگام

نیاز به بی حسی موضعی و بستری در بیمارستان در دوره انجام درمان می باشد. مدت زمانیکه اشعه در حال تابش است، شما 

ید؛ مالقات کنند گان در حفظ فاصله با شما و زمان مالقات محدودیت داشته و باید در تماس با افراد دیگر قرار نداشته شو

پرستاران هنگام مراقبت از شما محافظهای سربی استفاده می کنند. ممکن است با حساسیت یا سختی پستان تحت درمان 

شد.  برداشتن دستگاه با بی مواجه شوید، هنگامیکه دستگاه کاشته شده برداشته شود این عالئم خود به خود برطرف خواهد 

حسی موضعی و بطور سرپایی انجام می گیرد. حتی چنانچه در معرض دادیوتراپی خارجی قرار نگرفته باشید ممکن است با 

هفته بطول  6برخی از عوارض مطرح شده در باال مواجه شوید. همانگونه که در باال عنوان شد چنانچه این عوارض بیش از 

 کالت دیگری مواجه شدید باید بالفاصله پزشک خود را در جریان بگذارید.انجامیده یا با مش

 

 شيمی درمانی

 شيمی درمانی چيست؟ 

شیمی درمانی یعنی استفاده از هر ماده شیمیایی  برای درمان موارد پزشکی، در این مفهوم استفاده از داروی سرماخوردگی برای 

ثر مردم شیمی درمانی را به درمان سرطان ربط می دهند، و در این مفهوم م تسکین زکام نیز نوعی شیمی درمانی است. اما اک

توان آن را استفاده از دارو برای کشتن سلولهای سرطانی معنی کرد، خواه این سلولها در محل اصلی تومور باشند، خواه به دیگر 

 نقاط بدن منتشر شده باشند.

داروها  را در برمی گیرد. این داروها یا بصورت خوراکی، یا تزریق داخل  شیمی درمانی برای سرطان پستان معموالً ترکیبی از

تجویز می گردند. شیمی درمانی صرف نظر از طرز تجویز  آن    injectionو یا تزریقی    intravenous dripوریدی آهسته 

و وارد جریان خون شده و از سرتاسر درمانی سیستمیک است به این معنا که کل سیستم بدن را تحت تأثیر قرار می دهد زیرا دار

بدن عبور می کند. این روش به چند منظور بکار می رود: کوچک کردن تومور قبل از عمل، کاهش خطر عود بیماری بعد از 

 عمل،  کاهش خطر متاساز از طریق  کشتن سلولهایی که ممکن است از نقطه اصلی سرطان به نقاط دیگر حرکت کرده باشند.

)از برنده سلول( هستند، یعنی سلولهایی که رشد   cytotoxicیی که در شسیمی درمانی بکار می رود سیتوکسیک کالً داروها

از بین می برند. این داروها سلولها را هنگامیکه در حال تقسیم شدن هستند  –چه سرطانی و چه غیر سرطانی  –سریع دارند 

ار مهم است زیرا یکی از خصوصیات خطرناک سرطان سرعت تکثیر سلولهای )یعنی در حال تکثیر( نابود می کنند. این ویژگی بسی

سرطانی است: توقف تکثیر به معنای توقف سرطان است. اما جنبه نامطلوب آن این است که دارو های شیمی درمانی به دیگر 

د می آورد. به همین دلیل سلولهای تکثیر شونده سریع مانند سلولهای مغز استخوان و مو که سرطانی نیستند هیز صدمه وار

معموالً کل درمان در یک نوبت انجام نمی گیرد بلکه بطور چرخشی ارا می گردد: هر دوره درمان به دنبال یک دوره بازیافت  

انجام می گیرد. از آنجا که سلولهای مغز استخوان برای تولید سلولهای گلبول سفید و قرمز حیاتی است، دوره استراحت به بدن 

زم را می دهد تا با ایجاد سلولهای خونی جدید خود را بازسازی کنند. همچنین از آنجا که شیمی درمانی ، درمانی وقت ال



ناخوشایند و مشکل است این دوره به بیمار در رهایی از افسردگی و خستگی روحی کمک می کند. دوره استراحت هدف دیگری 

در یک زمان تقسیم نمی شوند، انجام شیمی درمانی بطور دوره ای این اطمینان را نیز دنبال می کند: به دلیل اینکه همه سلولها 

 را حاصل می کند که همه سلولهای سرطانی کشته می شوند.

شیمی درمانی برای اکثر بیماران در بخش سرپایی بیمارستان، مطب پزشک و یا خانه انجام می گیرد. اما در موارد بسیار نادر،  

 وضعیت سالمت عمومی بیمار، ممکن است نیاز به بستری در بیمارستان در طول دوره درمان باشد.بسته به نوع دارو و  

 داروهای شایع

 استفاده از چه داروهایی در درمان سرطان شایعتر است؟ تفاوت آنها با داروهای دیگر در چيست؟

م کرد: برخی از آنها رشد سلولهای سرطانی  داروهای مورد استفاده برای معالجه سرطان پستان را می توان به چند دسته تقسی

را دچار وقفه می سازند، در حالیکه بعضی دیگر از تکثیر آنها جلوگیری می کنند. برخی از این داروها نیز به پروتئینهای سلولهای  

را برای سیستم به عبارت دیگر سلولهای سرطانی   –سرطانی چسبیده و منجر به واکنش سیستم ایمنی نسبت به آنها می گردند 

(،آنتی بیوتیک های  alkylating agentsایمنی مشخص و نشاندار می کند. داروهایی که به نامهای عوامل الکیله کننده )

( تقسیم بندی می شوند با  antimetabolites،یا آنتی متابولیت ها ) )  anthracycline  antibioticsانتراسیکلین 

شناخته می شوند روی چرخه تولید    taxanesمانع رشد سلولی می گردند. ترکیبانی که به عنوان تاکسانهامکانیزمهای متفاوتی 

از اجزاء    biologic agentsسلولهای سرطانی کارکرده، مانع تکثیر آنها و نتیجتاً نابودی آنها می شوند. عوامل بیولوژیک 

ه رشد سلولها را تحریک می کنند، یا آنتی بادیها )پادتن( که بخشی طبیعی بدن استخراج می گردند، مانند فاکتورهای رشد ک

از سیستم ایمنی هستند. در حال حاضر تنها یک عامل بیولوؤیک تأیید شده وجود دارد که مستقیماً روی سلولهای سرطانی کار 

مثبت   HER2طانی دارای  (  که سلولهای سرHerceptinیا هرسپتین)  Trastuzumabمی کند: مونوکلونال آنتی بادی بنام 

 را مورد حمله قرار می دهند.

برای درمان سرطان پستان معرفی کرده است. انتخاب دارو تا حدود بسیار زیادی   FDAلیستی از داروهایی است که  4جدول  

دوره درمان تهاجمی  به نوع سرطان، مرحله آن و وضعیت سالمت بیمار بستگی دارد، مثالً برای بیماران جوانتر و سالمتر می توان

یعنی داروهای سمی تر که می تواند اثرات جانبی شدیدتری به دنبال داشته باشد. پزشکان اغلب برای درمان  -تری را تجویز کرد

سرطان پستان از ترکیبی از داروها استفاده می کنند. خصوصاً هنگامیکه سرطان ویژگیهای متمایزی ندارد، مانند پاسخ دهی به 

( ترکیب داروهای متفاوت می تواند همه سلولهای سرطانی را مورد هدف قرار دهد. استفاده affinity to hormonesهورمونها )

از داروهای ترکیبی همچنین می تواند احتمال مقاوم شدن سرطان را در برابر یک درمان خاص کاهش دهد . در مورد سرطانهایی 

سرطانهای پستان افزایش در  %25در جه اول انتخاب قرار می گیرد. مثالً که دارای خصوصیات خاصی هستند برخی از درمانها 

دارند که این باعث تسریع در تقسیمات سلولهای سرطانی می شود. سرطانهای متاستاتیک پستان  HER2میزان بیان پروتئین 

ر می دهد، درمان مس پروتئین راهدف قرا   HER2مثبت هستند بطور وسیعی با هرسپتین، که دارویی است که  HER2که 

 شوند.

 رایجترین داروهایی که به صورت ترکیبی بکار می روند از این قرارند:



فلورواوراسیل،   5ffffffffffff(  FU-5متوترکسات،)  methotrexat, cyclophsphamideسیکلوفسفامید

ن می شوند که این داروها جواب پاکلی تاکسل. داروهای دیگر در صورتی جایگزی   paclitaxelو  doxorubicinدوسیتاکسل،

ندهند، یا بصورت ترکیب  با درمانهای هورمونی استفاده می گردند. عوارض جانبی مطرح شده همیشه رخ نمی دهند. به هر 

 جهت مشاهده هرگونه عوارضی باید فوراً به اطالع پزشک رسانده شود.

روهای شیمی درمانی هستند . اگرچه آنها از نظر تکنیکی ( نیز وجود دارد که مکمل داadjunctsانواعی از داروهای کمکی )

داروهای شیمی درمانی محسوب نمی گردند، اما بخشی از درمانند زیرا از عوارض سرطان و یا درمان  آن می کاهند مثل عوامل 

)یکی    leucovorine(  را تسریع می کند. برخی از آنها مانند  white blood cellبیولوژیک که رشد گلبولهای سفید خون )

را  FU-5از مشتقات ویتامین اسید فولیک ( به منظور بهبود عملکرد داروهای شیمی درمانی بکار می روند. لوکوورین عملکرد 

را هم متعادل سازد؛ بنابراین این سه دارو معموالً بطور   methotrexateتقویت می کند اما می تواند عوارض جانب متوترکسات 

ه می شود. داروهای کمکی  دیگر برای مبارزه با شرایطی استفاده می شوند که گاهی به همراه سرطان پستان ترکیبی بکار برد

پیش می آید . درمیان رایجترین عوارض، می توان به متاستاز استخوان و هیپر کلسمی )از دست دادن بیش از حد کلسیم در 

ره کرد. این وضعیت باعث ایجاد درد در استخوانها و همچنین باال استخوان به همراه افزایش سطح کلسیم در جریان خون ( اشا

رفتن ریسک شکستگی یا مو برداشتن آنها ، به ویژه در میان افراد کهنسال می شود. درمان استاندارد این وضعیت ، یعنی 

 zoledronic acid د، اکنون جای خود را به داروی جدیدتر و مؤثرتری به نان زولدرونیک اسی pamidronateپامیدرونات 

 داده است.

 عوارض جانبی شيمی درمانی

 من داستان های وحشتناکی درباره شيمی درمانی شنيده ام. عوارض جانبی این درمان و دليل آنها چيست ؟

 شیمی درمانی اثرات جانبی زیادی دارد که ما به برخی از رایجترین آنها پرداخته ایم. داروهایی که در درمان شیمی درمانی

استفاده می شوند عموماً سلولهایی را مورد هدف قرار می دهند که دارای رشد سریعی هستند؛ بنابراین مو، مغز استخوان و غشاء 

مخاطی دهان،بینی و دستگاه گوارش معموالً بیش از همه تحت تأثیر قرار می گیرند.  با وجودیکه اثرات جانبی این درمان بسیار 

ه حاالت و احساس خود را از درمان به پزشک درمانگر خود بیان کنید زیرا برخی از آنها قابل درمان معمول می باشد اما باید هم

 می باشند.

( از جمله شناخته ترین عوارض شیمی درمانی است که با تهوع، استفراغ، گر گرفتگی، زخم alopeciaریختن مو یا آلوپسیا )

جدی تر اما پنهان تر آن کاهش تعداد انواع مختلف سلولهای خونی است.  دهان و از دست دادن وزن همراه است. یکی از اثرات

این مشکل از آن جهت رخ می دهد که شیمی درمانی سلولهای مغز استخوان را که برای تولید سلولهای خون ضروری هستند 

می گذارد؛ بنابراین الزم است  از بین می برد. این تأثیر اگرچه مشهود نیست اما بطور قابل مالحظه ای بر سالمت بیمار تأثیر

گلبول های سقید می تواند منجر به افزایش آمادگی بیمار به ابتال  به عفونت گردد، بنابراین الزم است در طول درمان خود را از 

یاط سرماخوردگی یا انواع عفونتها مراقبت کنید.فقدان پالکت می تواند از لخته شدن خون جلوگیری کند بنابراین همانقدر احت

در مورد بریدگی و جراحتها الزم است. درست مانند دیگر درمانهای سرطان نوع و شدت اثرات جانبی بسته به نوع دارو و همینطور 

وضعیت سالمت کلی بیمار فرق می کند. به عالوه پس از پایان دوره شیمی درمانی اکثر عوارض جانبی آن کاهش یافته و موها 

 مجدداً رشد می کنند.  



وهای شیمی درمانی در زنانی که در دوره قبل از یائسگی بسرمی برند، می تواند منجر به قعطع دوره قاعدگی، بطور موقت دار  

و یادائمی، گردد. اما قطع قاعدگی ضرورتاً به این معنا نیست که شما در طول شیمی درمانی حامله نمی شوید؛ جلوگیری از 

است زیرا در صورت حاملگی احتماالً داروها منجر به نارسائی جنین می شود. چنانچه بارداری در زمان این درمان بسیار ضروری 

در زمان بارداری سرطان در شما تشخیص داده شود، به خاطر سالمتی کودکتان باید هر چه سریعتر پزشک را از این موضوع 

وارد آورد؛ بسته به مرحله رشد جنین برخی از مطلع سازاید تا نوع درمانی را برای شما آغاز کند که کمترین صدمه را به جنین 

 گروهیهای داروی شیمیایی می توانند هیچ خطری برای سقط جنین تکارگرفته شوند.

به همراه تمامی داروهای شیمی درمانی در مورد همه اثرات جانبی احتمال آنها می بایست بروشورها و یاداشتهایی به شما    

ضایت نامه ای را مبنی بر اطالع از آنها گفتگو درباره آنها با پزشک و تمایل به ادامه معالجه از داده شود و از شما خواسته شود ر

این طریق امضاء کنید. هنگام پرکردن و امضای این برگه هیچ پرسشی در مورد اثرات جانبی داروها بر بدن خود از پزشکتان 

 .مضاء نکنیدتا زمانیکه از همه چیز مطمئن نشده اید آنرا ا -دریغ نکنید

 عوارض جانبی شيمی درمانی را چکونه می توان درمان کرد؟

دید عمومی در مورد شیمی درمانی این است که بیمارانی که این درمان را انتخاب می کنند از تهوع شدید، استفراغ، ریزش مو، 

قت دارد اما در مورد وسعت آنها همواره اغراق شده است، که جای تاسف دارد زیرا درد و خستگی رنج می برند. این موارد حقی

باعث می شود بسیاری از بیماران در مورد انجام آن ) که می تواند جان آنها را نجات دهد( دچار تردید می وشند . بله شیمی 

ها را واکنشهای شختی نسبت به شیمی درمانی از درمانی برای برخی از بیماران مراحل بسیار سختی است اما بدن بسیاری از آن

خود نشان نداده و گاهی اصال عکس العملی نشان نمی دهند در ضمن وقتی در نظر بگیرید که پایان این درمان به معنای رهایی 

 بدنتان از سرطان است ریسک تحمل چند روز دردناک در هر سه فهته برایتان امکان پذیر می گردد.

 تهوع/ استفراغ

از بیماران سرطانی که شیمی درمانی یا  %50عالئمی که تقریبا در  -به بیماران باید یاد داده شود چگونه با تهوع و استفراغ 

آن است؛ و این بدان معناست که بدانیم درک  مقابله کنند. بهترین راه برخورد با این مشکل -رادیوتراپی می کنند دیده می شود

نیم. شبکه جامع ملی سرطان آمریکا راهنماهایی را برای بیماران منتشر کرده و در آن عارضه تعوع چگونه عالئم را دسته بندی ک

و استفراغ را به پنج نوع تقسیم کرده است: شروع ناگهانی و حاد شروع با تاخیر، تلقینی ، بطور غیر منتظره و مقاومبه درمان. 

ساعت پس  6تا  5پس از شیمی درمانی رخ داده و حادترین دوره آن  و استفراغ معموال چند دقیه تا چند ساعتاغاز حاد تهوع 

ساعت بعد از شروع شیمی درمانی اتفاق می  24 آغاز تاخيریساعت اول از بین می رود.  24از درمان است؛ این عالمت ظرف 

و  , cispatin, carbboplatin, cyclophosphamideافتد این امر معموال با داروهای زیر دیده می شود: سیکلوفسفامید

doxorubicin   .از تجربیات قبلی بیمار ناشی   تهوع و استفراغ تلقينیاما مدت زمان و فاصله آن به نوع دارو بستگی دارد

می شود. او همانطور که برای دوره بعدی شیمی درمانی آماده می شود، انتظار وقوع این عالئم را همانند دوره های قبلی دارد، و 

امر خود شلیکی است برای واکنش واقعی، تهوع غیر منتظره  با وجود درمان برای جلوگیری از آن نیز رخ داده و مستلزم این 

ضرورتا بیمار دیگر به درمانهای ضد  -درمان بیشتری است. تهوع مقام به درمان پس از یک شیمی درمانی یا بیشتر رخ می دهد

 تهوع پاسخ نمی دهد.



وع عالئمی که در بیمار بروز می کند. داروهای مختلفی به نام ضد تهوع تجویز می گردد. همه آنها گروهی از معموال بسته به ن   

( و روی مراکزی در مغز عمل می کنند که باعث ایجاد تهوع می serotion antagonist دارو هستند به نام ضد سروتونینها)

شمی درمانی شما تجویز می گردند؛ بنابراین اطالع از زمان بندی گردند. داروهای ضد تهوع عماما طبق زمان بندی قرصهای 

درمان بعدی از اهمیت زیادی برخوردار است. به عالوه تکنیکهای جایگزینی مانند طب سوزنی و روشهای مشابه آن نیز در کنترل 

 تهوع موثر است. 

به برخی از آنها پرداخته ایم   5نجام دهید در جدولکارهای دیگری نیز وجود دارد که می توانید روزانه برای کاهش این عالئم ا

. 

 

 ریزش مو

ریزش مو یکی از شایع ترین عوارض شیمی درمانی است. این امر اگرچه از نظر فیزیکی درناک یا تهدیدی به حیات انسان  

د زیبایی و جذابین محسوب نمی شود، اما موجب اضطراب شدیدی میان خانمها می گردد، زیرا بدن ترتیب آنها احساس می کنن

روز تا سه هفته پس از آغاز درمان شروع شده و غالباً به ریزش تما موهای  10خود را از دست می دهند. ریزش مو معموال حدود 

بدن می انجامد. وقتی موهای خود را از دست می دهید به خاطر داشته باشید که پوست سرتان بسیار حساس می شود. بدین 

جدداً موها رشد می کند مراقبت بیشتری نسبت به نور خورشید یا پوششهای سخت مانند کالههای پشمی از ترتیب تا زمانیکه م

آن به عمل آورید. خیر خوب در این رابطه این است موهایتان دوباره به همان مطلوبیت و سالمت سابق در می آید اگرچه ممکن 

 است حالت آن تغییر کند.

 

 چه بخوریم و چه بنوشیم برای جلوگیری از تهوع -5جدول 

  چنانجه احساس کسالت می کنید یک پیاده روی کوتاه قبل از هر وعده غذایی و غذا خودرن در اتاقی با هوای تمیز

می تواند به شما کمک کند لباسهای گشاد و راحت به تن کنید. داروهای ضد تهوع خود را نیم ساعت قبل از غذا 

 میل کنید.

  بهترین زمان برای خوردن غدا است. مکیدن قرضهای ضد اسید معده می تواند از احساس احتماال بعد از استفراغ

 سوزش اسیدی بعد از استفراغ جلوگیری کند.

  نوشیدن مایعات به مقدار بسیار زیاد از اهمیتی بیشتر از خوردن سه وعده غذا برخوردار است. نوشیدن جرعه جرعه

ر الکلی را به آهستگی و با نی آزمایش کنید. نوشابه های گاز مایعات خنک و روان مانند آب و نوشیدنی غی

 نیثروی کامال تازه ای به شما می بخشد.  ginger aleدارسودا)لیموناد( و 

  (لیموترش ، قرص نعناpeppermint یا چای زنجبیل طعم مطبوعی داشته و لذتبخش می باشد؛ به جای نوشیدن )

تشنه تر سازد می توانید از موارد فوق استفاده کیند از نوشیدن مشروبات  قهوه که طعم تندی داشته و شاید شما را

 الکلی اجنتاب ورزید زیرا منجر به از دست روفتن آب بدنتان می گردد. 

 ( مکیدن تک های یخIce cubes نیز به تازه نگه داشتن لبهای شما کمک می کند. می توانید این تکه های یخ )

ود خرده های یخ در نوشیدنی آن را لذتبخش تر می سازد. بعضیها با خوردن شیرینیهای را از آب میوه تهیه کیند وج

 با طعم لیمو یا نعنا حالت تهوع خود را کاهش می دهند.



  شاید الزم باشد تعداد وعده های غذایی خود را به دفعات بیشتر و مقدار غذایی کمتر تغییر دهید غذای خود را به

پس از میل غذا به جای دراز کشیدن در وضعیت نشسته یا لمیده استخراحت کنید. آرامی خورده و خوب بجوید. 

خوردن غذاهای سبک در روزهای دوره شیمی درمانی به بهبودد حال شما کمک می کند تا یک یا دو ساعت قبل 

 و بعد از درمان چیزی میل نکنید.

 دویج کمتر شما را ناراحت می کند. همچنین از غذای سرد یا غذاهای دارای دمایی مطابق با دمامی اتاق مانند سان

( نان یا cereslsخوردن غذاهای بسیار شیرین، تند یا چرب اجنتاب ورزید. مواد خوراکی مالیم مانند غالت) 

 ( را بیشتر میل کنید.crackersبیسکوییت ساده )

 ر می کند. ضمنا از خوردن غذاهایی سعی کیند بیشتر ازراه دهان تنفس کیند زیرا بوی غذا غالباً حالت تهوع را بیشت

 دارای بوی اجنتاب ورزید. چنانچه حالت تهوع دارید از دوستان و اقوامتان بخواهید تا غذا را آماده و سرو کنند.

 

در اکثر رنان موهای بالفاصله پس از پایان درمان و در بعضی موارد حتی وقتی هنوز شیمی درمانی  تمام نشده شروع به رشد 

کنند. در حال حاضر هیچ درمانی برای ریزش مووجود ندارد. برخی از محققات مطالعاتی را در این زمینه با استفاده از می 

داروهای موضعی انجام داده اند . برخی داروها در حد آزمایشگاهی نتایج خوبی را نشان داده اند ولی هنوز آماده کارآزمایی بالینی 

 و استفاده در انسانها نیستند.

 درد 

درد یکی دیگر از عوارض رایج درمان سرطان بوده و درهر سه شکل درمان بروز می کند. جراحی همراه با درد است زیرا بریدن 

بافت عصبی یا اطراف آن به آن صدمه وارد می آورد، به ویژه اگر جراحی برش غدد لنفاوی را هم در برداشته باشد. درد راهی 

در  مقابل صدمه وارد شده هشدار می دهد. وقتی عصب ترمیم شده یا از التهاب آن کاسته  است که از آن طریق بدن به شما

شود درد نیز کاهش می یابد. با رادیوتراپی و شیمی درمانی درد معموال حالت کندی به خود می گیرد اما درهمین دوره نیز 

برخی از آنها منجر به  -نیز عوارضی به دنبال دارد ممکن است شاهد دورهای درد شدید باشید. درمان درد با جویز داروهای قوی

خواب آلودگی ، گیجی و یا اثرات نارحت کننده دیگری بوده و برخی دیگر از داروهای قوی خاص چنانچه درست استفاده نشوند 

 با آنها می گردد.اعتیاد آور می باشند. اما در مورد ترس از این عوئارض معموال چنان مبالغه شده است که مانع مقابله موثر 

 خستگی 

بیماران سرطانی غالبا احساس خستگی می کنند. دلیل این عارضه را گاهی می توان داروهای شیمی درمانی دانست. گاهی نیز 

خستگی در اثر رادیوتراپی ایجاد می گردد. برخی اوقات نیز می تواند خود به خود و بدون هیچ یک از این درمانهای کمکی ایجاد 

ا در این موارد استراحت گاهی می تواند تاثیرات منفی بیشتری به دنبال داشته باشد: با استراخت بیش از حد انرژی گردد. ام

 شما به تحلیل خواهد رفت. بنابراین چگونه می تواینم بر خستگی خود بطور مناسبی غلبه کنیم؟

مان کرد، بلکه باید بوسیله تغییر رژیم غذایی سبک برخالف عالئم دیگر این بمیاری خستگی را نمی توان از طریق داردو در   

زندگی به رفع آن پرداخت. دلیل آن ساده است: خستگی عارضه ای است که شروع و مدت آن قابل پیش بینی نبوده و معموالً 

 (قض کارکردمنعکس کننده تالش بدن برای التیام بخشیدن به بیماری است. این عالمت بر خالف تهوع و ریزش مو نشانه ای از ن

dysfunction  بدن نیست به استثناء زمانیکه به کمبود گلبوهای خون مربوط شود؛ این عارضه عکس العملی طبیعی به فشار )

ترمیم سلولهای آسیب دید، التیام زخمها و مبارزه با بیماری است که همه اینها درطول درمان اتفاق می افتد. هنگامیکه شما 



یستهای ترمیم بدن شما با تمام قوا سعی دارد صدمات واردشده  هم ناشی از سرطان و هم ناشی از تحت درمان هستید، تمام س

دمان آن را التیام بخشد؛ احساس خستگی راهی است که بدن برای نشان ددن نیاز شما به استراحت و تغذیه مناسب برای 

( صرفاً بدن را در دراز مدت از پای درآورده stimulantsپشتیبانی از تالش بروز می دهد. معالجه خستگی با استفاده از محرکها)

و نسبت به عفونت آسیب پذیرنتر می سازد. بنابراین خستگی به استثناء مواردی که به علت کاهش تعداد سلول خونی بروز می 

ید ذخیره انرژی بدن می کند عارضه ای نیست که بتوان با دارو آن را درمان کرد، بلکه نشانه ای برای یافتن راهی به منظور تجد

 باشد.

 

 چگونه می توانم باخستگی مقابله کنم؟ چرا بعضی روزها انرژی بيشتری دارم و بعضی روزها کمتر؟

خستگی نباید بتواند بر زندگی شما حاکم شود، شما باید یاد بگییرید چگونه برای انجام وظائف و کارهای روزانه خود انرژی تان 

باعث برهم زدن این محاسبه می شود ثابت نبودن وضعیت آن است. بعضی روزها چنان  احساس  را تقسیم بندی کنید. آنجه

خستگی می کنید که حتی نفس کشیدن نیز مشکل است. در حالیکه بعضی روزها مانند روزهای قبل از تشخیص بیماریتان 

ین است ، زمانیکه با اتفاق مهم یا اضطراب احساس سالمت می کنید. علت برخی از این نواسانات عجیتب انرژی ، عملکرد آدرنال

آوری ، مانند مالقات پزشک، روبرو می شوید بدنتان با این هورمون عکس العمل بدن می شود و این افزایش آدرنالین ضغف و 

 شد.خستگی عضالت را به دنبال خواهد داشت . این نواسانات ناگهانی انرژی کامال طبیعی است اما می تواند بسیار مخرب با

بدن شما با قدرت مشغول کار بوده و نیاز به یک دوره تجدید  -همانطور که در باال عنوان شد خواب و استراحت بسیار مهم است

زیاده روی در آن نتیجه معکوس به همراه دارد) یعنی احساس خستگی بیشتری می کنید(. این عارضه را برهم خوردن  -قوا دارد

( می گویند: هرچه بیشتر می خوابید آب کمتری ر ا دربدن خفظ کرده و همین اثر باعث deconditinonigشرایط عادی بدن )

بروز خستگی ، ضعف و سرگیجه می گردد. سیستم قلب و گردش خون بیش از همه تحت تاهیر این امر قرار می گیرد، و شما 

تنگی نفس می کنید. بدهیهی است که وقتی پس از یک از یک استراحت طوالنی از خواب بیدار می شوید احساس سرگیجه و 

( درآیید اما چنانچه از روی تخت reconditionوقتی در شرایط غیر عادی به سر می برید نمی توانید بطور ناگهانی به وضعیت )

روی روی صندلی قرارد گرفته ، مقداری مایعات نوشیده ، و کارهای سبکی انجام دهید )مانند بافتنی ، یا نرمشهای بسیار مالیم 

 صندلی ( می توانید مقابل ه با اثرات غیر عادی را آغاز کنید.

تغذیه راه دیگر مبارزه با خستگی است. به ویژه وقتی این مشکل به تعداد گلبول های قرمز خون مبروط می گردد)آنمیا( .    

را توصیه می کند تا از چنانچه پزشک در مورد تعداد سلولهای خون شما هشدار دهد احتماالت مشورت یک متحصص تغذیه 

طریق تغذیه مناسب بر خستگی فایق آیید اما به خاطر داشته باشیدکه بدون اطالع پزشک خود هیچکونه رژیم یا مکلمهای 

را برای  66گیاهی را شروع نگیند حتی مکمل های معمولی می تواند نسبت به درمان شما عکس العملهایی داشته باشد.)سوال 

نکاتی را خاطر نشان  خواهد ساخت که می تواند اساساً رژیم غذایی تان را تغییر دهد، اما آن را به وضعیتی  شما در طول درمانتان

کامال خارج از سلیقه شما در نخواهد آورد. این رژیم برای کاهش وزن نیست بلکه کامال برعکس. بسیاری از مردم غذاهای ایده 

( خاصی را می طلبد، آن را بخورید، سعی کنید میوه ، سبزیجات و unhealthyآل نمی خورند.چنانچه بدنتان غذای ناسالم)

دیگر غذاهایی را که متخصص تغذیه شما توصیه می کند جایگزین اقالم غیر مغذی کنید. غذاهایی را که ممکن است ایجاد تهوع 

یتامین و مواد معدنی )به ویژه میوه کنند به خاطر سپرده و سعی کنید از خوردن آنها اجتناب کیند؛ در عوض غذاهای شرشار از و



ها سبزیجات ( و کربوهیدراتهای مرکب مانند تمامی نانهای گندم را در مصرف روزانه خود قراردهید. هنگام خرید جهت اطمینان 

سش شماره از ایمکه تنوعی از مواد غذایی الزم برای یک رژیم غذایی متعادل را دراختیار دارید به عنوان راهما به هرم غذایی )پر

( مراجعه کنید. همواره نوشیدن مقدار زیادی مایعات، اجنتاب از کافئین، الکل و غذاهای چرب  یا نتد را به خاطربسپارید.  8

)موز، برنج ساده، سیبها یا سس سیب و نان تست خشک، BARAT« برات» چناچه دچار تهوغ یا اسهال هستید و به سیستم 

د مغذی برای بدن معده راه تحریک نمی کنند( اتکاء کنید. منابع زیادی برای کمک به انتخاب انواع غذاهایی که ضمن تامین موا

 یک رژیم غذایی سالم در دسترس می باشد.

سعی کنید با تقسیم فعالیتهای خود بهسرتاسر روز تغیین فواصل مکرر برای استراحت در هرزمان ممکن، انرژی خود را خفظ    

کارهایتان را بصورت نشسته انجام دهید؛ سعی کنید یک صندلی سبک و قابل تا شدن تهییه کنید تا  کنید. تا آنجا که میتواید

هنگام بیرون رفتن از منزل با خود برده و در صورت خستگی روی آن استراحت کنید. به هر طریق که برایتان لذتبخش است )و 

ببرید مانند گوش دادن به موسیقی ، یا صدای پرندگان مطالعه و یا  البته نیاز به فعالیت فیزیکی زیادی ندارد( انرژی خود را باال

نگاه کردن به تصاویر. و از دوستان یا خوانواده خود بخواهید تا وطائف سختی که انرژی باالیی می طلبد ) مانند امور منزل ، 

 لباسشویی و یا مراقبت از کودک( را برایتان انجام دهند.

 

 کارآزمایی بالينی 

 چيست؟ آیا درست است که پيوست به آن را مورد بررسی قراردهم؟ CLINCIL TIIALکار آزمایی بالينی 

آزمایشهای بالینی بسیار گوناگون وجود دارد. برخی از آنها به منظور یافتن راههایی بهتر برای غربالگری و جلوگیری از سرطان 

رمانهای جدیدتر بوده و بعضی نیز در جهت مطالعه برای توسعه کیفیت انجام می گیرند،در حالیکه تعدادی دیگر در صدد یافتن د

 زندگی بیماران سرطانی انجام می گیرند. در این مبحث ما تنها به آزمایشهای مربوط به درمان می پردازیم.

خواه آنها ( از آن جهت انجام گیرند تا تاثیر درمانهای جدید را بیازمایند. TREATMNT TRIALSکارآزمایی درمانی )   

داروهای جدید سرطان باشند یا ترکییبی از داروهای شناخته شده، روشهای جراحی یا رادیوتراپی ، و یا حتی نوع جدیدی از 

درمان مانند ژن درمانی . چنین آزمایشهاییی اگرچه معموالً یا از طریق آزمایشگاههای تحقیقاتی مستقل وابسته به دانشگاهها و 

ههای تحقیقاتی شرکت های دارویی انجام می گیرند، اما همه آنها زیر نظر مراکز معتبر مثل اداره غذا و بیمارستانها و یا گرو

) در سطح جهانی ( و یا معاونت تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت )در ایران ( قراردارند. این FDAداروی دولت ایالت متخده 

د در مورد حیوانات آزمایشگاهی بکار می روند تا عکس العمل آنها مورد درمانها معموال قبل از آنکه روی انسان آزممایش گردن

 FDAارزیابی قرار گیرد. آزمایش روی انسان طی مراحل انجام گرفته و پیش از آنکه وارد مرحله بعد شود باید مورد تایید 

 قرارگیرد.

برای اولین بار روی انسان آزمایش می شود. عموما در مرحله )فاز( اول ، دارویی که در مورد حیوانات موثر شناخته شده است     

این مطالعات تعداد کمی از بیماران را برای آزمایش پذیرفته و بر دو موضوع تمرکز دارد: الف( بهترین تکنیک برای تجویز دارو 

 ود.چیست، و ب( چه مقدار از دارو می تواند بدون ایجاد اثرات جانبی غیر قابل تحمل در انسان موثر واقع ش



چنانچه داروها در مرحله اول نتایج رضایت بخشی نشان دادند، به مرحله )فاز( دوم راه می یابند که با تعداد بیماران بیشتری    

ادامه خواهد یافت . در مرحله دوم آزمایشکهای جهت تعیین تاثیر دارو، و شاید با تمرکز برنوع خاصی از سرطان که آن دارو برآن 

 انجام می گیرد.موثرتر خواهد بود 

مرحله سوم )فاز( یک دارو را در برابر استاندارد مراقبتی جاری مورد ارزیابی قرار می دهد. به هر جهت حتی چنانچه بک دارو    

جانشین بیشتر باشد، ادامه تولید آن چندان مطمئن به  موثثر تر واقع شود اما کارایی آن نسبت به داروهای موجود کمتر و اثرات

رسد. این آزمایشها معموالً تعداد زیادی از بیماران را در برگرفته و گاهی در کیلینک ها و مطب پزشکانی که مایل به نظر نمی 

 FDAهمکاری هستند انجام می گیرند. چنانچه دارو این مرحله از آزمایش را پشت سر بگذارد جهت بررسی و تصویب نهایی به 

 ارائه می گردد.

شرکت در آزمایشهای بالینی وجود دارد. یکی از آنها این است که در این صورت وضعیت شما مورد دالیل خوبی برای برسی    

معاینه و بررسی دقیق پزشکانی قرار می گیرد که دارای آخرین اطالعات در مورد درمانهای سرطان هستند. چنانچه دارو یا 

و شرکت  -ین کسانی هستنید که از آن بهره مند می گردیدمراحلی که مورد آزمایش قرار می گیرند مفید واقع شود شما جزو اول

شما در این آزمایشها می تواند امکان دسترسی طیف گسترده ای از میبتالیان به سرطان پستان را به این دارو میسر سازد. به 

ری را پیش روی شما ویژه اگر بدن شما نسبت به درمانهای تایید شده پاسخی مطلوب ندهد، آزمایش بالینی می تواند راه دیگ

 قرار دهد که بهتر از داروهای موجود در بازار باشد.

اما این امر معایبی را نیز در بردارد. داروها و راهها درمان می تواند مخاطرات و اثرات جانبی ناشناختهای را در برداشته یا     

خص شما مناسب نباشد؛ همه بیماران نسبت کمتر از راههای فعلی موثر باشد. حتی شاید دارویی که خوب عمل کند برای ش

یک درمان عکس العمل های یکسانی نشان نمی دهندو هدف از این آزمایشها یافتن راهی است که برای اکثر مردم ، نه همه آنها 

ارد ، موثر باشد. این احتمال وجود دارد که درمان جدید شرایط شما را وخیمتر سازد نه بهتر. در ضمن هیچ تضمینی وجود ند

که درمورد شما جدید بکار گرفته شود، زیرا اکثر آزمایشها گروهی از افرادی را که تحت درمان جدید قرار می گیرند با گروهی 

دریافت می کنند و یا تخت درمانهای استاندارد قرار می  PLACEBOاز افرد کنترل مورد مقایسه قرار می دهند که یا دارونما 

الزم است مالقاتهای بیشتری با پزشک داشته باشید زندگی روزانه تان دچار مشکالت بیشتری می گیرند . در ضمن از آنجا که 

 شود.

قبل از هر تصمیم گیری در مورد پیوستن به این آزمایشهای بالینی با پزشک خود مشورت کرده و از طریق تحقیقات اینترنتی ، 

بیشتر تحقیقات بالینی در مجالت پزشکی منتشر می شود. بنابراین  مطالعه کتاب و مجالت اطالعات الزم را بدست آوزید . نتایج

جستجو برای یافتن نتایج مطالعات کارآزمایی بالینی در فازهای یک و دو در زمینه سرطان شما، ممکن است شم را به نتایج 

جوانب امر مطلع شوید؛ اطالعا ت  این مطالعات نیز رهنمون سازد. اما قبل از تصمیم ورود به اینگونه مطالعات حتما از همه 3فاز

 که قبل از ورود به مطالعه در اختیار شما قرار داده می شود، بطور کامل درج شده است.« فرم رضایت آگاهانه »الزم در 

 

 هورمون درمانی 

 هورمون درمانی یعنی چه ؟



سریعتر رشد می کنند. « مون استروژتهور»بطور مختصر به این واقعیت پرداختیم که برخی از سرطانها با وجود  10در سوال 

 ESTORGEN( +ERچنین سرطانیهای را سرطانهای با سلولهای دارای گیرنده استروژن )گیرنده استروزن مثبت ( )

RECEPTOR POSITIVE   هوزمون »می نامند. سرطانیهای نیز وجود دارند که همین عکس العمل را نستب به

( نشان داده یا انواع دیگری که نسبت به هر دو هورمون گیزنده +PR)  progesterone receptor positive«پروستروژن

( وقتی سرطان ER-/PR( اما سرطان ها دیگر را بدون گیرنده هورمونی )گیرنده منفی ( می گویند. )+ER+/PRمثبت هستند) 

شد تومور شما به این هورمونها در شما تشخیص داده شده تستهای آزمایشگاهی خاصی انجام کی گیرد تا تعیین کند که آیا ر

بستگی دارد یا خیر. اگر جواب آزمایش مثبت باشد سلولهای سرطانی باقیمانده از عمل جراحی یا رادیوتراپی می توانند در صورت 

 وجود این هورمونها در بدنتان به رشد خود ادامه دهند.

د کردن راه رسیده هورومنهای طریعی بدن شما به بنابراین هدف هورمون درمانی ایجاد یک خط سوم دفاعی از طریق مسدو

سلولهای سرطانی است. تحقیقات نشان داده است که هومون درمانی می تواند طول عمر یک بیمار مبتال به سرطان را که دارای 

ی هورمونی به لیستی از دمانها 6سلول های سرطانی وابسته هورمون ) گیرنده استروژن مثبت( می باشد افزایش دهد. در جدول 

 رایج و اثرات آنها اشاره شده است .

حال به چگونگی کار آنها می پردازیم. گیرنده ها و هورمونهای مربوط به آنها همانند قطعه های یک پازل در هم قفل می شوند. 

ند روی توموری تنها هورمونهایی که کامال از نظر ساختمانی مکمل هستند مناسب آن گیرنده ها می باشند؛ پروستروژن نمی توا

تاثیر بگذارد که تنها گیرنده مثبت استروژن است و برعکس؛ چرا که شکل شیمیایی آن مناسب این گیرنده نیست. برای اینکه 

توموری به سرعت رشد کند هر گیرنده باید با قطعه پازل صحیح خود جور شود. هورمون درمانی در پی انجام یکی ازاین دو کار 

روژن موجود برای گیرنده مثبت استروژن را کاهش دهد تا گیرنده های خالی بیشتری نسبت به استروژن است: یا کل میزان است

موجود وجود داشته باشد، یا شکل هورمون را مشابه سازی کرده، فضای درون گیرنده را پر کرده و مانع جور شدن استروژن با 

 آن  شود.

ند. رایجترین راه جلوگیری از تولید هورمون در بدن استفاده از دو دسته از برای انجام این هدف داروهای متعددی وجود دار    

( و بازدارنده های SERMs) estrogen modulators selectiveداروهاست: تعدیل کننده های گیرنده استروژن انتخابی 

پیوست هورمونها به گیرنده  ( گروه اول داروه هایی را در بر می گیرد که مانع6)جدول  aromatase inhibitors آروماتاژ

هایشان می شوند. تاموکسیفن از جمله داروه های این گروه است که بیش از همه تجویز می گردد و به عنوان اولین گام در 

هورمون درمانی بکار می رود. بازدارنده های آروماتاز آنزیمی به نام آروماتاز را که برای تولید استروژن در بافت خارج از 

احیاتی است تحت فشار قرارداده و بابراین میزان استروژن موجود برای افزایش رشد تومور را کاهش می دهند. معموالً تخمدانه

تاموکسیفن به عنوان درمان اول امتحان شده و بازدارنده آروماتاز دومین خط دفاعی را تشکیل می دهد، اما تحقیقات اخیر باعث 

دیمی شده است. در بخرخی موارد در مورد زنانی که قبل از دوره یائسگی قراردارند انجام بررسیهای مجدد روی راهبردهای ق

اندامهای تولیید کننده هورمون ، یعنی تخمدانها، بردشاته می وشوند تا از میزان استروژن بدن کاسته شود. این امر را اونفرکتومی 

شده و بازدارنده آروماتاز دومین خط دفاعی را تشکیل می را کاهش می دهند. معموالً تاموکسیفن به عنوان درمان اول امتحان 

دهد، اما تحقیقات اخیر باعث انجام بررسیهای مجدد روی راهبردهای قدیمی شده است. در بخرخی موارد در مورد زنانی که قبل 

ز میزان استروژن بدن کاسته از دوره یائسگی قراردارند اندامهای تولیید کننده هورمون ، یعنی تخمدانها، بردشاته می وشوند تا ا

)برداشتن تخمدان ( می نامند در هر دو حال هدف یکسان است؛ اما کاربرد آن  oophorectomyشود. این امر را اونفرکتومی 



برای بیمارانی که تومور آنها برداشته شده ، به عنوان راهی برای دور نگه داشتن سلولهای سرطانی باقی مانده از هورمون ، رایج 

می باشد. هورمون درمانی همچنین می تواند به منظور محدود کردن رشد تومورها دربیماری بکار رود که سرطان آن گسترش تر 

یافته؛ به ویژه در شرایطی که این گسترش در نقطه ای از بدن باشد که از طریق جراحی یا رادیو تراپی به راحتی قابل درمان 

 نباشد، مانند استخوانها یا کبد.

 ( معرفی می کند که در سال Faslidex)  fulvestantومین گروه هورمون درمای را دارویی به نام س    

قرار گرفت. این دارو به عنوان یک کاهشن دهنده گیرنده های استروژن هورمونها، که یا مانع تولید  FDAمورد تایید 2002

ا در تومور ها بپیوندند بلوکه می کنند، گیرنده های استروژن را هورمون بدن شده و یا این هورمونها را قبل از اینکه به گیرنده ه

در تومور مورد حمله قرار می دهند تا نتوانند به استروژن متصل شوند. این اختالف مهم است زیرا بعضی از بیماران در مقابل 

 دیگر اشکال هورمون درمانی مقاوم هستند.

 تاموکسيفن

 توصيه کرده است. این دارو و اثرات جانبی آن چيست؟ پزشك به من استفاده از تاموکسيفن را

تاموکسیفن رایجترین دارویی است که برای درمان هورمونی مرحله ابتدایی و پیشرفته سرطان پستان برای بیماران تجویز می  

ه عنوان درمان گردد. اکنون بیش از بیست یال است که این دارو هم به منظور کند یا متوقف کردن سرعت رشد تومور، و هم ب

کمکی جهت جلوگیری از عود بیماری سرطان پستان بکار رفته، و نتایج دلگرم کننده ای را در پیشگیری از سرطان در زنان 

دارای ریسک باالی ابتال نشان داده است. این کاربرد تاموکسیفن جالبترین جنبه آن قلمداد می گردد اما مانند هر درمان 

فتهای مورد نظر بر بافتهای دیگر پستان نیز اثر می گذارد، و برخی از اثرات جانبی ان جالب سیستمیک دیگر عالوه بر با

و آمبولی ریه  strokeبا انتشار جزوه ای در مورد ریسک فزاینده سرطان رحم، سکته مغزی  2002در ماه مه  FDAنیستند.

pulmonary embolism درزنان دارای ریسک باال یا دارای سرطان درجای مج( اری پستانdcis که از تاموکسیفن هم )

استفاده می کنند لخته شدن خون گزارش شده است, این لخته ها می تواند به سکته مغزی ، حمالت قلبی و یا مرگ شود. شاید 

مزایای کاربرد تاموکسیفن که عالوه بر خواص مبارزه با سرطان ، پایین آوردن کلسترول خون و کند کردن پوکی استخوان 

osteoporesis دارای وفاید خاص و مهمی برای زنان یائسه نیز می باشد، ارزش مخاطرات آن را داشته باشد. اما تحققات اخیر ،

برتری آن به عنوان جایگزینی برای تاموکسیفن   arimatase inhibitor anastrozoleدر مورد کاربرد بازدارنده آروماتاز 

نف را در برابر سرطان ایفا می کند اما موثرتر بوده ، عوارض کمتری به دنبال داشته و نشان داده است: این دارو نقش تاموکسی

 استفاده از آن نگرانی کمتری برخوردار است.

 

من سالها پيش قبل از آنکه تاموکسيفن شناخته شود، یك جراحی ماستکتومی اصالحی داشته ام . آیا باید اکنون 

 از این دارو استفاده کنم؟

تاثیرات قابل مالحظه ای را در پیشگیری از عود سرطان نشان داده است . درمیان شرکت کنندگان در آزمایشهای تاموکسیفن 

بالینی پیشگری از سرطان پستان که با سرمایه گذاری موسسه ملی سرطان انجام می گیرد، استفاده از تاموکسیفن منجر به 

می در بین زنان دارای ریسک باال شد. کسانیکه قبال مبتال به درصدی تشخیص سرطان پستان تهاجمی و غیر تهاج 50کاهش 



سرطان بوده اند نیز در رده زنان دارای ریسک باالتری برخوردار است. فوائد تاموکسیفن برای خانهای یائسه بسیار زیاد است اما 

یی که دارای سابقه خانوادگی سکته استفاده از این دارو باید در قالب شرایط فردی شخص در نظر گرفته شود. مثال برای خانمها

یا حمالت قلبی هستند احتماالً تاموکسیفن تجویز نمی گردد مگر آنکه عالئم مشخصی از عود سرطان در بافتهای باقی مانده از 

مشورت  پستان درآنها مشاهده گردد. البته در این موارد نیز قبل از تصمیم گیری در مورد استفاده از تاموکسیفن باید با پزشکتان

 کنید که خطر عود سرطان در مقابل دیگر فاکتورهای سالمتی چقدر است.

 

 درمان کمکی 

 ( تفاوتی دارد؟alternative therapy( یعنی چه ؟ آیا با درمان جایگزین )adjuvant therapyدرمان کمکی )

زایش شانس معالجه بکار برده می ( درمانی است که پس از درمان ابتدایی و به منظور افadjuvant therapyدرمان کمکی )

ود. درمورد سرطان پستان درمان ابتدایی معموال جراحی است ، که گاهی رادیوتراپی را نیز دنبال دارد. درمان کمکی می تواند 

 شامل شیمی درمانی ، رادیوتراپی و یا هورمون درمای شود. گاهی درمان کمکی قبل از درمان ابتدایی آغاز می گرد،  که به آن

neiadjuvant therapy   می گویند اما هدف آن یکسان است: مکملی برای درمان ابتدایی جهت افزاسش شانس معالجه. نوع

 درمان کمکی بر اساس مرحله و نوع سرطان انتخاب می گردد.

ت فیزیکی در بدن استفاده را تنها برای آن درمانهایی بکار می بریم که از یک ماده برای ایجاد تغییرا« تراپی » در این بحث ما    

و دعا بعداً مطرح می گردند. درمان جایگزین   meditationتفکر   ،imagingمی کند؛ تکنیک های روحی مانند 

alternative therapy ،داروهایی که به جای درمانهای پزشکی استاندارد بکار می روند( انواع درمانهای گیاهی و غذایی (

و درمانهای سنتی مانند طب سوزنی را در بر می گیرد. چنین درمانهایی بسیار رایج بوده و بسیاری ویتامینها و مکمل های دیگر 

از آنها بر اساس راههای سنتی صدها سال پیش بنا شده است. عملکرد واقعی آنها به درمانی بستگی دارد که برای شما انتخاب 

تنها هزینه ای را صرف کاری بیهوده کرده اید. اما بعضی از آنها نیز  می شود. برخی از آنها نه ضرری دارد و نه فایده و بنابراین

 موثر هستند اگرچه نه به اندازه درمانهای استاندارد.

 

 درمان جایگزین یا گياهی 

 آیا هيچ درمانی جایگزین یا گياهی برای سرطان پستان و عوارض آن وجود دارد؟

داروها ممکن است با داروهای مدرن و گرانقیمت غربی آشنایی بیشتری  هر چند مردم در بسیاری ازنقاط دنیا ممکن است با

داشته باشند اما بسیاری از مردم در مورد فلسفه های جایگزین معالجه، به ویژه روشهای شرقی و آسیای جنوبی ، همئوپاتی و 

یها در مورد تاثیر این روشهای ( اطالعات زیادی داشته و برایشان جالبتر است. اگرچه بعضnaturopathicدرمانهای طبیعی )

درمان مشکوک هستند اما برخی از گیاهان و تکنیکهای بکار رفته در سیستمهای جایگزین خواص التیام بخش مطلوبی از خود 

نشان داده است . به هر جهت دارو و درمانهای بسیار زیادی به عنوان درمانهای آتی جدید برای سرطان مشتری پیدا کرده است: 

( گرفته تا چای سبز، ویتامین ث و مالتونین اثرات شفا بخشی از خود نشان داده  shard cartilageوف کوسه ماهی )از غضر



یا ختی راهی برای مقابله با عوارض جانبی ناخوشاید آن  –اند. برای یک بیمار سرطانی که نگران یافتن درمانی موثر است 

ه باشد، اما برخی تخقیقات در  مورد بیماران سرطانی نشان داده است که حدود الستی از این مواد می تواند گیج کنند -میطلبد

از این افراد، به امید افزایش کارایی داروهای اصلی خود و یا کاهش عوارض جانبی حاصل از آنها، در کنار درمانهای استاندارد  80%

از این بیماران از این درمانهای جایگزین بدون اطالع خود از این درمانها استفاده می کدره و می کنند. متاسفانه بخش عظیمی 

و این علت اصلی  -پزشک خود و دانستن عوارض آنها نسبت به داروهای اصلی خود و داروهای شیمی درمانی استفاده می کنند

از داروها این است که نگرانی پزشکان در مورد استفاده از داروهای جایگزین است. بنابراین مهمترین نکته در استفاده از اینگونه 

 : قبل از استفاده از این داروها مطمئن شونید پزشکتان را در جریان آنها قرار داده ایند.

روشهای درمانی سنتی آسیاییی از آن جهت جالب توجه بسیاری از مردم می باشند که به تحت تاثیر بودن کل بدن از بیماری 

ه نامناسب و یا اختالل در انرژیهای حیاتی حاصل می گردد که ذهن، جسم، روح و تاکید دارند . از این منظر بیماری از موازان

احساس را به یکدیگر مرتبط می سازد. به منظور درمان چنین اختالالتی درمانهای سنتی شرقی تکنیهای را بکار می برند که 

نیکی بر اساس کنترل تنفس و ) تکی qi gongو  oriental massageشامل طب سوزنی ،داروهای گیاهی ، ماساژ شرقی 

 تفکر می باشد( می شود.

هومئوپاتی و درمانهای طبیعی نیز نمونه هایی از درمانهای جایگزین هستند. طب هوموپاتی روش غربی غیر مرسومی است که 

کند، در اندازه بسیار تکیه دارد، یعنی همان موادی که در مقادیر زیاد انجاد عالئم یک بیماری را می« like cures like» بر اصل 

 clinical nutritionکم آن بیماری را معالجه می کند. پزشکان در درمان های طبیعی راههای مانند رژیم غذایی و تغذیه بالینی )

(، هومئوپاتی ، طب سوزنی ، داروهای گیاهی ، هیدروتراپی ) استفاده از آب در طیفی از دماها و روشهای مختلف(، ماساژ ستون 

و بافتهای نرم درمانهای فیزیکی مانند جریان برق ، نوردرمانی واولتراسوند)ماوراء صوت( ، مشاوره های درمانی و داروشناسی  فقرات

pharmacology    .را بکار می برند 

آنها در  تعداد این درمانهای جازیگزین به قدری زیاد است که بحث راجع به تمامی آنها امکان پذیر نمی باشد، اما تعدادی از   

درمان عالئم سرطان و عوارض آنها موثرتر شناخته شده اند که درادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. برای دسترسی به اطالعت 

بیشتر در مورد آن دسته از درمانهایی که ما به آنها نمی پردازیم به سایت مرکز آمریکایی طب و جایگزین 

(http:/nccam.nih.gob.رجوع کنید ) 

 سوزنی طب 

یکی از بهترین درمانهای جایگزین که در مقابل عوارض جانبی خاصی مانند تهوع، حستگی و درد موثر شناخته شده است، این 

سال است با استفاده از سوزنهای نازکی که درنقاط خاصی از پوست فرو می کنند  2500درمان روشی چینی است که بیش از 

سه ملی آمریکا تایید کرد که بکارگیری طب سوزنی درتهوع و استفراغ ناشی از شیمی موس 1997تکار گرفته می شود. در سال 

درمانی بسیار موثر است و تحقیقات بیشتری در زمینه تاثیر این روش بر درد الزم است. تاثیر طب سوزنی درکنترل حالت تهوع 

را نیز تقبل نموده اند. چنانچه مایل به انجام به خوبی تایید شده و ختی برخی از شرکتهای بیمه در آمریکا پوشش طب سوزنی 

 این درمان هستنید با پزشک خود مشورت کنید.

 



 روش های ذهنی، جسمی و روحی مبارزه با سرطان پستان

بر جسم وجود دارد که به معالجه بیماری کمک می نمایند، مانند مدیتیشن،  حروش های فراوانی برای تمرکز قوای ذهن و رو

جسمی  -عا،. این فنون اشکال بسیار وفراوای در در بر می گیرند که در این مختصر نمی گنجد، اما روش ذهنیهدایت فکر و د

روحی  بسیار اختصاصی بوده و نحوه کاربرد آن از افراد به فرد متفاوت است. آیا این ورش ها واقعاً عملی هستند؟ پاسخ این  –

داشته باشیم. تحقیقات نشان داده است که اینگونه روش ها ، بیش از هرچیز  پرسش بستگی به این دارد که چه انتظاری از آنها

بر کیفیت زندگی فرد تاثیر می گذارد. از طریق می توان دبه تمدد اعصاب )ریکلسیشن ( بهتر، ایجاد دیدی مثبت تر و یک 

ود بیماری و ارتقاء سالت احساس سالمت عمومی دست یافت که همگی به افزایش فعالیت سیست ایمنی ، تسریع روند بهب

روحی در کنار استفاده از درمان های استاندارد مانند  –جسمی  -جسمی کمک می کنند. اما بیشترین تاثیر روش های ذهنی

شیمی درمانی و پرتو درمانی می باشد. اکثر پزشکان بیماران خود را تشویق به استفاده از این روشها به عنوان یک درمان فرعی 

 اصلی سرطان ، می نمایند. و نه درمان

 

 مکمل ها و درمان گياهی 

داروهای گیاهی و مکمل های چندی وجود دارند که تصور می شود بر درمان سرطان پستان تاثیر گذار هستند؛ در ضمن روش 

دارای تاریخچه های دیگری شناخته شده اند که عوارض درمانهای استاندارد را تحت تاثیر قرار می دهند. بسیاری از این روش ها 

در واقع داروهای گیاهی و سنتی غالبا مواد اولیه داروهای جدید را تشکیل می دهند.  -ای طوالنی در جوامع سنتی هستند

متاسفانه تنها تعداد بسیار ناچیزی از شناخته شده شرین گیاهان دارویی تجت آزمایشات علمی قرارگرفته اند. این به معنای 

یست زیرا مطالعات انجام گرفته بر روی داروهای گیاهی تاثیر مثبت آنها را به اثبات رسانده است. اما ناکارآمدی این داروها ن

و در مورد  -مشکل اصلی این است که مردم و حتی داروشناسان دوره دیده بر اثرات کامل این مواد اولیه وقوف چندانی ندارند

تاندارد داشته باشند آگاهی فوق العاده اندکی میان گیاه شناسان و اینکه آنها چه فعل و انفعالی ممک است با درمانهای اس

داروشناسان وجود دارد. گذشته از عدم اطالع کافی از تاثیر این مواد، سهولت زیاد دسترسی به آنها ، به بیماران اجازه داده اقدام 

ه این داروها را بخ خوبی نمی شناسند. امروزه به خوددرمانی با استفاده از ویتامین ها، مکمل ها و گیاهانی بنمایند در حالیک

در آمریکا( مورد بررسی های دقیقی قرار نگرفته و بنابراین هیچ  FDAمکمل ها از سوی مراجع تخصصی نظارت بر دارو )مثل 

 -د نداردنظارتی بر فرمول های بکار گرفته شده در انواع گوناگون آنها، کیفیت ترکیبات عالل و یا درجه خلوص عناصرشان وجو

بطور خالصه هیچ تضمینی وجود ندارد که شیشه دارو یا موادی را که از مراکز فروش داروهای گیاهی خریداری می نمایید حاوی 

همان جیزی باشد که انتظار دارید. حتی در صورتی که خود اقدام به تهیه داروی مورد نیازتان با استفاده از مواد اولیه تازه نمایید 

م را در رابطه با نحوه تهیه و مصرف گیاهان ندیده باشند وقت خود را تلف کرده اید؛ الزم به ذکر است که مروز اگر آموزش الز

یک کتاب یا رجوع به اینترنت کسب دانش محسوب نمی گردد. استفاده صحیح از گیاهان امر بسیار ظریفی است و در برخی 

ند )مثالً خام میل کدرن آن در زمانی که باید برگ های آن را جوشانده و موارد اگر بیش از اندازه و یا بطور نامناسب مصرف شو

یا دم کنید( موجبات بیماری جدی را فراهم خواهد آورد به خصوص اگر همزمان با آن دارواهی شیمی درمانی استفاده می کنید. 

ت فشار شدیدی قرار دارند، چنانچه به خاطر داشته باشید از آنجا که در طول دوره درمان سرطان سیستم های طبیعی بدن تح



از گیاه یا مکملی، بدون شناخت اثراتآن ، استفاده نمایید ممکن است بیشترین آسیب را به بدن خود وارد آورید. هرگز مصرف 

 هیچ نوع دارویی را بدون اطالع پزشک خود آغاز ننمایید.

شته است. به عنوان مثال مردم اروپا از قرون وسطی برای مطالعه روی برخی از داروهای گیاهی نتایج بوید بخشی به دنبال دا

پامچال و گل گاوزبان )یا گل ستاره (  -درمان مشکالت پیش از قاعدگی زنان، از جمله درد ناحیه پستان، از دونوع گیاه معروف

است  6ه یک اسید چرب امگا( کglaاستفاده می کرده اند. این گیاهان هر دو حاوی ماده ای هستند به نام گامالینولینک اسنید )

و مطاللعات نشان می هد می تواند با جلوگیری از رشد عروق خونی ، مانع گسترش تومورهای بدخیم شود. مطالعات اولیه روی 

GLA  در انگلیس حاکی از این است که این ماده اثر تاموکسیفن را در برخی از اشکال سرطان پستان افزایش می دهد. بعضی از

بیعی و داروهای رایج دیگر بر عوارضی چون تهوع وافسردگی تاثیر می گذارند. مثالً ریشه زنجییل جهت درمان درمان های ط

تعوع و چای کوهی درمان طبیعی و پذیرفته شده برای افسردگی های خفیف محسوب می گردد؛ اما داروی دوم با برخی از 

ثرات منفی دارند. دیگر داروهای معروف مقابله با سرطان مانند ا etopesideداروهای شیمی درمانی ، مانند انتراسیکلین ها 

( تاثیر جندانی بر معالجه این بیماری از خود نشان نداده اند اما بعضی از گیاهان مثل  mistletoeدارواش )علف درخت یا

Echinacea  که ازpurple coneflower  محسوب می گردد،  بدست می آید از جلمه بهترین نوع شناخته  شده این داروها

باعث تحریک سیستم ایمنی به دلیل مبارزه با سرطان تحت فشار بیش از حدی قرار دارد این داروها می توانند در حفاظت از 

بدن در مقابل عفونت های فرصت طلب دیگر مفید باشند. اما در عین حال هردو گیاه دارای مضرات باقوه ای هستند : اثر 

ی مدت کوتاهی از لخته شدن خون جلوگیری نماید هنگام قرارداشتن فرد در معرض خطر حمله تنها برا  Echinaceaمحرک

قلبی یا لخته شدن خون نقش نفیدی داشته و برای فردی که قرار است تحت عمل جراحی قرار گیرد یا دوران پس از آن را می 

ده از آنها از ضرورت بسیار زیادی برخوردار می گذراند مضر است. بدین ترتیب بررسی در مورد داروهای گیاهی قبل از استفا

 باشد.

چنانچه بطور مرتب از ترکیبات گیاهی برای درمان بیماری های خفیف استفاده می کنید الزم نیست حتما مصرف آن را قطع 

بر بدن از چنان اهمیتی نمایید؛ زیرا همانطور که در باال بیان شد این داروها غالبا از فواید زیادی برخورداند. اما فشار بیماری 

برخوردار است که توصیه می شود پیش از استفاده از داروهای گیاهی در کنار درمان های استاندارد با پزشک، داروشناس و یک 

 گیاه شناس دروه دیده مشورت نمایید.

 

 عود سرطان 

 چنانچه درمان موثر واقع نشده یا سرطان عود کند چه باید کرد؟

رمان نتواند از گسترش سرطان جلوگیری به عمل آورد تیم پزشکی درمان دیگری را آغاز خواهد کرد. معموال چنانچه یک د

همینطور اگر سرطان عود نماید این تیم عموماً باید از نقطه شروع یعنی جایی که با تومور اولیه روبرو شده بود کار خود ر ا مجددً 

ممکن است روشی متفاوت با هریک از این درمان های گذشته یا همه آنها شروع کند: جراحی، پرتودرمانی ؛ شیمی درمانی، اما 

را برگزینند. مثالً اگر تومور اولیه از طریق المپکتومی و پرتوردمانی خارجی معالچه شده است با شرطان عود شده باید از طریق 



فاده شده است که در دوره درمانی بعدی ماستکتومی و شیمی درمانی مقابله کرد. اگر در درمان ابتدایی از شیمی درمانی است

 باید به دنبال روش تهاجمی تری بود. همه انها بستگی به این دارد که عود بیماری چگونه خود را نشان دهد.

اگرچه سرطان های پیشرفته یا عود کننده از طریق درمان های استاندارد با موفقیت قابل درمان هستند اما این حقیقت را    

نهان کرد که با هر بازگشت یا پیشرفت مرحله بیماری خطرات آن تشدید می گردند. پس از تکرار چرخه های درمان نمی توان پ

سرطان، الزم است اهداف درمانتان را واقع بینانه تر مورد بررسی قرار دهید. آیا واقعاً مایلید با همه فشارهای احساسی و فیزیکی 

و خانواده تان در بر دارد به امید غلبه نهایی بر سرطان به آنها ادامه دهید؟ یا ترجیح  که شیمی درمانی و پرتودرمانی برای شما

( استفاده کرده، نشانه های سرطان را کاهش داده و شرایط زندگی Palliative Careمی دهید از درمانهای تسکین دهنده )

رای هر دو دیدگاه وجود دارد. برخی از مردم خود را تا هر زمان ممکن دربهترین حالت حفظ کنید؟ استدالل های زیادی ب

معتقدند تالش در جهت هر هدفی کمتر از معالجه ی قطعی باید متوقف شود و تا زمانی که توان دراند به مبارزه ادامه می دهند. 

داروها و ورش های به ویژه به این دلیل که پیوسته  -این دیدگاه نهایتاً  ممکن است به طول عمر بیشتر و شاید معالجه بیانجامد

جدیدی برای درمان سرطان پیشرفته در حال ارائه می باشد و هر زمان که از درمانهای مرسوم کامالً ناامید می شوید یک رویکرد 

نو پیشروی شما قرار می گیرد. اشکال استفاده از این رویکردهای نو این است که شما و خانواده و مراقببن تان در طول دوره از 

ن ها تحت فشار شدیدی قرار خواهید گرفت. اگرچه راه هایی برای رهایی از این فشارها وجود دارد اما نمی توانید بطور این درما

 کامل از آنها خالصی یابید.

بلکه احتمال یک مرگ بیش  -کاهش روحیه مبازره در هر انسانی قابل درک است. برای بعضی ها این مبارزه اصالً ارزشی ندارد   

را پذیرفه و درعوض توان خود را بر بهره مندی از بهترین شرایط زندگی در مقدار زمان باقی مانده از عمرشان متمرکز از موقع 

می سازند. گاهی اوقات رهایی از نگرانی در مورد مرگ می تواند تسکینی فوق العاده محسوب گشته و شرایط شما و کانی را که 

ای شما مسلم است می توانید دست از فکر کدرن به آن برداشته و تنها به زندگی دوستشان دارید ارتقاء بخشد. اگر مرگ بر

روزانه خود بیاندیشید اما با علم به اینکه زمانتان محدود است بیشترین استفاده را از وقت نموده و مسائل کوچک و بی ارزش را 

 کنار بگذارید.

انواده خود، یک مشاور  و به خصوص تیم پزشکی خود را دراین رابطه فکر نکنید باید این تصمیم را به تنهایی بگیرید: با خ   

صحبت نمایید؛ ممکن است آنها بتوانند در صورت خسته شدن شما از ادامه مبارزه، راهی برای کمک به کاهش برخی از فشارهای 

ری تحت کنترل قرار دارید وجود طول درمانتان بیابند. همچنین را هایی برای مطمئن ساختن شما ازاینکه در آخرین مراحل بیما

مراجعه  99و 98دارد. جهت دستیابی به اطالعا در مورد اینکه چگونه با مسائل روز های پایانی عمر روبرو شوید به پرسش های 

 نمایید.
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