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 كانسر چيست؟

سلح ديده نمي            سلولها با چشم غير م ست.  شده ا شكيل  سلول ت ساختارهاي كوچكي به نام  ست و      بدن ما از  سلولي پو شوند. گروههاي 

 مثالً مغز، كبد، كليه و ششها اعمال منحصر به فرد خود را دارند.  –كنند و هريك از اين اعضاء اعضاء بدن را ايجاد مي

كنند و به اين طريق رشد و بازسازي اعضاء بدن     سلولي انجام داده و سلولهاي جديد توليد مي  سلولهاي طبيعي با نظمي مشخص تقسيم    

 گردد. اين عمل طبيعي ممكن است تحت تأثير بعضي بيماريها دچار اختالل شود. پذير ميامكان

شد غير قابل كنترلي  سمتي از بدن انجام مي  -به علت تومور يا تورم -گاهي ر سيب   Benignوش خيم هاي خشود. غده در ق در محل آ

سر يا غده مانند و اغلب بعد از عمل جراحي درمان يافته و مشكالت بيشتري ايجاد نمي  ديده در منطقة محدودي باقي مي هاي  كنند. كان

نزديك به خود حمله كرده و آنجا را نيز در برگيرد.  تواند به بافتها و سوولولهاي شووود، اما ميبدخيم هم ابتدا در منطقة محدودي آغاز مي

ساز( و يا در مكان جديد غده         شوند )متا ست توسط جريان خون به نقاط دورتري از بدن منتقل  سري ممكن ا هاي جديدي  سلولهاي كان

ظي ة مبارزه با ع ونتها و  توانند توسووط سوويسووتم ل ن بدن )كه به طور عادي وهاي ثانويه ايجاد كنند. سوولولهاي كانسووري ميبه نام غده

هاي كوچك لن اوي و رگهاي لن اوي تشكيل شده و    آلودگيها را دارد( به نقاط ديگر بدن حمل گردند سيستم لن ت بدن از تعدادي غده  

 با تمام قسمتهاي بدن ارتباط دارد. 

شووود.  گردند به كار برده ميك درمان مياي اسووت كه براي بيان بيماريهاي گوناگوني با علل مختلك كه به روشووهاي مختلكانسوور كلمه

 پذير نيستند.  توان تمامي انواع كانسر را مورد معالجه قرار داد اما همة آنها درمانگرچه مي

ها در اواخر دوران حاملگي و بعد از زايمان توليد شووير اند كه اين غدهها از بافتهاي چربي با هزاران غدة كوچك تشووكيل شووده پسووتان

ريزند كه مسير همة آنها به صحت نوك پستان است. به اين طريق شير براي       پس شير توليد شده را در مجاري خاصي مي   كنند و س مي

 شود.  تغذية كودك فراهم مي



شد كه اين كاماًل طبيعي          شند و يكي از آنها كمي بزرگتر يا كوچكتر با شكل و اندازه نبا ست كاماًل به يك  ستان در يك فرد ممكن ا دو پ

ست. ا  ستانها طي زمان قاعدگي يا حاملگي تحت ا ست پيش از زمان قاعدگي نرمي   تأثير تغييرات هورموني قرار ميندازة پ گيرند. ممكن ا

 هاي كوچكي در زير دست احساس شود، اين تغييرات نيز كامالً طبيعي است. يا غده

شوود. بعد از ياسسوتگي به اين علت كه چربي    ايجاد مي با باال رفتن سون و با توجه به كاهش سوطح هورمون مجدداً تغييراتي در پسوتان   

 شوند.  تر ميگيرد پستانها نرماي را ميجاي بافتهاي غده

نوك پستانها اغلب رو به جلو و بيرون است، اما ممكن است در هر يك از دو پستان مت اوت باشند. ممكن است در سنين پاسين يكي از         

 د. اين تغييرات نيز غير طبيعي نيست. آنها و يا هر دو به سمت داخل برگردن

شوووند. در  اند تقويت ميپسووتان چسووبيده  كند. پسووتانها توسووط رباطها و غضووالتي كه به ديوارةبافت پسووتاني تا زير بغل ادامه پيدا مي

دهند. اين غدد  يرود تعداد زيادي غده لن اوي هسووت كه تخليه مايل لنك از پسووتان را انجام م قسوومتي از پسووتان كه به زير بغل مي 

 دهند.  سيستم دفاعي بدن را براي مبارزه با ع ونتها تشكيل مي

مادر بودن زن اسووت. به اين دليل بيماريهاي    مظهري از زن و زيبايي اسووت و نمايش دهنده جنسوويت وهم نين  در جامعة ما پسووتان

ست ناراحتي   ستان و درمان آن ممكن ا ستان   ني دو جانبههاي بزرگي براي زنان ايجاد كند. نگراپ مظهر  –اي در رابطه با از دست دادن پ

 شود. ايجاد   و يا از دست دادن جان خود براي زنها ممكن است  -زن بودن 

 آيا همة غدد پستاني بدخيم هستند؟ 

باشد كه در آن مايل جمل شده و يا رشد     شوند خوش خيم هستند. ممكن است كيستي     هايي كه در پستان احساس مي  اغلب توده -نه 

 باشد كه به راحتي قابل درمان هستند.  –فيبر و آدنوم  –زيادي بافت 

شك مراجعه كنيد. او معاينات الزم را     ستان به پز ساس يك توده در يك پ شما را از نگرانيهاي بيهوده خواهد    انجام داده  به محض اح و

 رهانيد.

 ؟كانسر پستان چه قدر معمول است

سال نادر    30كند. اين بيماري در زنان كمتر از را مبتال مي  هزار زن 30كانسر پستان شايل ترين كانسر خانمهاست كه ساالنه بيش از        

 شود.گردد. كانسر پستان به ندرت در مردان نيز ديده ميبوده و اغلب در سنين باالتر نمايان مي

 شود؟چه چيزي سبب آن مي

وقتي    زيادي بر روي آن در حال انجام اسووت. با اين وجود  اما تحقيقات  علل كانسوور پسووتان نداريم.  در مورد متأسوو انه دانش چنداني

با پزشووك خود  –يا خوانديد  -ديديد  ايكه مورد نگران كنندهتوان بررسووي و بحك كرد. در صووورتي  آيد داليل ممكن را ميپيش مي

 تماس بگيريد.  

 آيا كانسر پستان ارثي است؟

اند. خطر ابتال به سرطان پستان در زني كه    در اغلب موارد ارثي نيست. تنها تعداد كمي از خانمها سابقه كانسر پستان در خانواده داشته      

سنين كمتر از    اش مثالً مادر و خواهرشبيش از دو ن ر در افراد نزديك خانواده ستان بوده     سالگي  60در  سرطان پ شتر  مبتال به  اند بي

 اي كم شدن خطر ابتالي چنين زناني تحقيقات وسيعي در جريان است. است. بر

 آزمايشهاي ژنتيكي چه هستند؟

دهد. تركيب يا آرايش او به سووورطان پسوووتان را گزارش مي  هاي ژنتيكي مطالعه ژن در يك زن اسوووت كه ميزان احتمال ابتالآزمايش

(make upدقيق )   1دو ژنBRCA  2وBRCA ًشده     كامال صورت گيرد، احتمال     شناخته  ست. چنان ه تغييراتي در اين تركيب  ا

 كه كانسر پستان ايجاد شده است.   يابد اما اين بدين معني نيستابتال افزايش مي

شووووند وجود دارد. در اين درمانگاهها ماموگرافي و در صوووورت لزوم        درمانگاههاسي براي كسووواني كه خانوادگي دچار اين بيماري مي        

مقايسة اين ژنها با ژنهاي   اند مورد مطالعهگيرد. ابتدا بايد خون افرادي را كه در خانواده مبتال به كانسر بودهيك انجام ميآزمايشهاي ژنت

گيرد پزشووك يا مسوونولين شووود. به طور كلي اين آزمايشووات براي تعداد كمي از خانمها انجام مياند انجام مياي كه مبتال نبودهخانواده

 ا راهنمايي خواهد كرد.  درمانگاه شما ر

  

 كند؟آيا خوردن قرص ايجاد كانسر پستان مي

شده به اين نتيجه    ضي از تحقيقاتي كه اخيراً انجام  سيده   در بع ستند در         اند كه خوردنر ستروژن ه صهايي كه داراي مقادير زياد ا قر

نان جوانان افزايش دهد. اما تحقيقات ديگري با نتايج  احتمال ابتال به كانسوور پسووتان را در ز   تواند اندكيمي  سووال يا بيشووتر  8مدت 

 مورد اطمينان يافت.    توان در ايننمي  ديگري نيز انجام شده است بنابراين



صرف مي    صهايي م شكان معتقدند كه اين        امروزه اغلب خانمها قر ست. پز ستروژن ا ستروژن ندارد و يا حاوي مقدار كمي ا كنند كه يا ا

 رده و حتي ممكن است بدن را در مقابل سرطان تخمدان و ديوارة رحم محافظت كند.  قرصها مشكلي ايجاد نك

 تواند ايجاد كانسر پستان كند؟( ميHRTهورمون درماني )  آيا

دهد كه است ادة طوالني   اند. تعدادي از اين گزارشات نشان مي  تحقيقاتي كه پيرامون اين مسنله انجام شده به نتايج مت اوتي دست يافته   

دت از هورمون درماني ممكن اسوووت اندكي خطر ايجاد كانسووور را افزايش دهد. با اين حال تعدادي ديگر از تحقيقات به نتايجي كامالً  م

 اند.اند تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد و هنوز در اين امر به نتيجة قابل اطميناني نرسيدهمت اوت انجاميده

شنهاد مي آخرين نظريه ست اده مداوم از     10تا  5بعد از دهند كه ها پي سر افزايش      HRTسال ا ست اندكي احتمال ابتال به كان ممكن ا

 سبب ايجاد كانسر نخواهد بود.   است اده شود احتماالً HRTزمان كوتاهي از   يابد. چنان ه

سابقه        شما  ستان در خانوادة  سر پ ست     با اينحال چنان ه كان شته ا ست اده از   دا شك خود درميان    HRT بايد احتمال خطر ا را با پز

 گذاريد.  

صيلكرده           50چنان ه بيش از  ستاران تح شك خود يا پر ست از برنامة معاينة داسم پيروي كنيد. در اين مورد از پز سن داريد الزم ا سال 

 مشورت بخواهيد. 

HRT  كند. زماني كه براي اسووت اده يا  اسووتنوپورز )شووكنندگي اسووتخوان( جلوگيري مي فوايد زيادي دارد مثالً از بيماريهاي قلبي و يا

 گيريد، اين فواسد را هم در نظر داشته باشد.است اده از آن تصميم مي  عدم

 شود؟سبب ايجاد كانسر پستان مي  آيا حاملگي

شته با  خير. حاملگي در بعضي موارد مي  شد هر قدر يك زن در هنگام اولين حاملگي جوان  تواند اثر محافظت كننده در مقابل سرطان دا

 شود. تر باشد خطر سرطان كمتري مي

 يابد.تر باشد خطر كانسر افزايش مياز طرف ديگر هر قدر زمان پريود شدن يك زن طوالني

 تواند كانسر پستان ايجاد كند؟آيا آسيب ديدگي مي

شديد زن توده     –خير  ضربة  ست بعد از يك  ستان خود را لمس       اي رااما ممكن ا شتري پ ساس كند چون در اين مواقل او با دقت بي اح

 كند.  مي

 رژيم غذايي چه تأثيري دارد؟

توان گ ت كه  كند بيشتر گزارش شده است. با اين حال به سختي مي    سرطان پستان در كشورهايي كه رژيم غذايي پرچربي است اده مي    

سنله رژيم غذايي در زنها تا چه حد مؤثر   شنهاد مي    م سالم پي ست راهنمايان تغذية  سالمت عمومي بدن   ا دهد كه براي ح ظ و افزايش 

 ميزان است اده از روغن را كاهش دهيم.  

  

 نگراني و استرس چه تأثيري دارد؟ 

رابطه و  تواند مسبب ايجاد سرطان پستان شود در دست نيست در اين كه نگراني و استرس مي   در حال حاضر هيچ دليلي مبتني بر اين 

 نيز در رابطه با مصرف الكل تحقيقات بيشتري در جريان است. 

 توان از كانسر پستان جلوگيري كرد؟ آيا مي

سوال        سخي براي اين  ست تا پا سيعي در جريان ا ضر اطالع چنداني در اين مورد نداريم. اما تحقيقات و شي كه     در حال حا بيابيم. آزماي

ست اده از قرص را آزمايش مي      شود ناميده مي IBISشود  انجام مي شيميايي با ا شگيري  شات هزاران  كه نوعي پي كنند. در اين آزماي

سر جهان مورد مطالعه         40باالي   زن سرا ستان دارند از  سرطان پ سابقة خانوادگي مؤثري در  شان  قرار گرفته  سال كه  اند. به نيمي از اي

ستان      سرطان پ شده ) كه جهت درمان  ست اده مي  قرص تاموكسي ن داده  شان دارويي بدون اثر را جهت   از آن ا شود( و نيمي ديگر از اي

 كنند.  مقايسه مصرف مي

 اين آزمايشات روشن شود.   ممكن است سالها طول بكشد تا نتايج

 برنامةمعاينه پستان:  

برنامة داسمي و مرتب معاينه   سووال 50افتد. براي كاهش مرگ و مير در زنان باالي تر بيشووتر ات ام ميسوورطان پسووتان در زمان مسوون

سال است ممكن است از شما براي مراجعه به درمانگاههاي خاص دعوت به عمل        64تا  50پستان الزامي است. چنان ه سن شما بين      

شما به كمك     آيد. در اين درمانگاه ستان  شعة    از پ صوير برداري مي   Xا ني كه  شود)ماموگرام( انجام اين آزمايش و تكرار آن در زما ت

شما     تعيين مي سن  ست. چنان ه  ست مي   65باالي   شود براي تمامي خانمها الزامي ا اي را براي خود توانيد خودتان چنين برنامهسال ا

 داشته باشيد. )بدون دعوتنامه(



ست اده از ماموگرافي براي زنان زير   سي        50تاكنون امكان ا شود به اثبات نر شان  ست. سال كه بتواند مانل مرگ ومير اي با اينحال   ده ا

 تحقيقاتي در رابطه با خانمهايي كه سابقة بيماري سرطان پستان خانوادگي دارند در جريان است. 

سووال سوون داريد و يا نگران تغييراتي در پسووتان خود هسووتيد با پزشووك خود در ميان گذاريد.   65سووال يا باالي  50چنان ه شووما زير 

 اشته باشيد ممكن است در سنين پاسين تر اين آزمايش و يا آزمايشهاي ديگري الزم شود. چنان ه سابقة خانوادگي سرطان پستان د

 ماموگرافي 

تواند تغييرات پستان را بيش از آنكه خود شما    شود اين كار مي از بافت پستان گرفته مي  Xتصويري است كه توسط اشعة     « ماموگرام » 

 و يا پزشك متوجه شويد روشن سازد. 

پستان است اده نكنيد. است اده از اين مواد      ها، كرمها و يا پودر تالك بر روير است اين آزمايش را انجام دهيد از دسودرانت قرا  روزي كه

شود كه تمامي لباسهاي خود را در قسمت باال تنه از تن بيرون بياوريد  ممكن است در تصوير گرفته شده اثر بگذارند. از شما خواسته مي

 تر است كه دامن يا شلوار پوشيده باشيد.  و به اين دليل به

سخ خواهد داد. از آنجا كه اين آزمايش مي         سؤالهايتان را پا ضيح داده و  شما چگونگي كار خود را تو سنول ماموگرافي براي  تواند براي م

شيد.       سرد با سعي كنيد آرام و خون شد  ستان يك يا    شما م يد با شما   شود. براي اين كار عكس گرفته مي Bاز هر پ ستان    Bدر بين   پ

شود. اين عمل براي بعضي از خانمها كار راحتي نيست و يا شايد درد آور باشد. اما زمان آن كمتر از       قطعة پالستيكي محكم فشرده مي  

 يك دقيقه است.  

پزشك اطالع داده    كند كه خطر ناچيزي براي سالمت شماست. نتيجة ماموگرام به شما و     ماموگرام مقدار بسيار كمي اشعه است اده مي   

 شود تا به يك درمانگاه تخصصي مراجعه كنيد. غير عادي ديده شده باشد از شما خواسته مي  شود. چنان ه هر چيزمي

 درمانگاه تخصصي

شما به      سته شد به اين درمانگاه مراجعه كنيد به معناي ابتالي  سر نيست. اغلب توده    چنان ه از شما خوا يده  هايي كه د رماموگرام دكان

 اند.  به علت اشتباهات تكنيكي ايجاد شده  ها هستند و ياهاي خوش خيم مثل كيستشوند يا غدهمي

شتري روي     شات بي شما بايد به درمانگاه برويد تا آزماي شما را معاينه كرده و           بهرحال  ستانهاي  شك درمانگاه پ شود. پز شما انجام  بدن 

 طور ممكن است يك اسكن اولتراسوند )سونوگرافي( براي شما در خواست كند. كند. همين مي  اغلب تقاضاي تكرار ماموگرام

ساده   سونوگرافي:  شما بر مي        سونوگرافي آزمايش  ستان  صويري از پ صوتي ت ست اده از امواج  ست كه با ا سيار   اي ا دارد. اين آزمايش ب

 آزمايش هيچ دردي ندارد.   ها تشخيص دهد.هاي س ت را از كيستتواند تودهحساس است و مثالً به خوبي مي

 شود.  ممكن است شما پيش از اين هم سونوگرافي انجام داده باشيد. اين كار معموالً براي مشاهده جنين در طول دورة حاملگي انجام مي

سته مي     شما خوا سونوگرافي نياز به هيچ آمادگي قبلي ندارد. از  شويد و روي يك تخت يا نيمكت در  انجام  از بكشيد.   شود تا كمتر لخت 

 ها بالشي گذاشته شود تا پستان شما كامالً صاف روي سينة شما قرار گيرد. ممكن است زير يكي از شانه

به حركت در    شود. حسگر خاصي شبيه يك ميكروفون به روي پوست شماصوتي ژلي به روي پستان شما ماليده مي  براي هدايت امواج

 كنند.  كند. براي ديدن اين تصاوير نور اتام را بسيار كم ميآمده و تصاويري بر روي نمايشگر ايجاد مي

 دهد بپرسيد. توانيد از پزشك خود يا كسي كه سونوگرافي را انجام ميآيد ميچنان ه سؤالي براي شما پيش مي

 بيشتري دريافت خواهيد كرد.   اطالعات« سونوگرافي»مجموعه تحت عنوان   در كتاب ديگري از همين

 ري براي سيتولوژينمونه بردا

اين آزمايش ديگري است كه ممكن است انجام شود. به اين معنا كه با است اده از يك سوزن و سرنگ چند سلول را از تودة درون پستان  

 كنند. اين نمونه به آزمايشگاه سلول شناسي )سيتولژي( فرستاده شده تا زير ميكروسكپ مطالعه شود.  خارج مي

 توانيد از يكي از مسنولين درمانگاه بپرسيد. شويد مييا درست متوجه توضيحات پزشك نميچنان ه نگراني داريد  

بياييد. زمان    شود براي گرفتن جواب به درمانگاه جواب اين آزمايش ممكن است براي پزشك شما سال شود و يا از خود شما خواسته         

ممكن اسووت براي شووما خانواده و دوسووتانتان كمي نگران كننده باشوود بعضووي از خانمها با در ميان      انتظار تا تعيين نتيجة آزمايش 

آرامش بخش    تواند براي شما كنند. انجام اين كار مياحساس آرامش    يا پرستار و   با نزديكترين افراد يا پزشك   اين نگرانيها  گذاشتن 

شته باش    ضافي برايشان انجام شده است غدة خوش        باشد. از اين كار پرهيز نكنيد. به ياد دا دي كه دوسوم خانمهايي كه اين آزمايشات ا

 به سرطان مبتال نبودند.    خيم داشتند

 نمونه برداري از بافت )بيوپسي(

شتر بايد آزمايش بافت برداري     شها باز هم براي اطمينان بي شود. در اين آزمايش نمونه گاهي پس از اين آزماي ستان  انجام  اي از بافت پ

 شود.  برداشته شده و در زير ميكروسكپ مطالعه مي



شود. سپس قسمتي از بافت اصلي      هاي موضعي انجام مي در درمانگاهها به صورت سه پايي و به كمك بيحس كننده    يك روش بيوسپي 

آزمايش قرار گرفته ممكن است تا حدي احساس فشار و ناراحتي كند. در بعضي  فرستند. شخصي كه مورد را برداشته و به آزمايشگاه مي

سينه براي               سبرداري ا ز شهاي خوني و عك ستان بماند آزماي شب يا يك روز در بيمار ست بيمار براي يك  سپي ممكن ا شهاي بيو از رو

 شود.  ل انجام ميعمل با بيهوشي كام  شود در اين شرايط اغلباطمينان از سالمت عمومي شخص انجام مي

ساس نمي   گاهي با وجود اين كه هيچ توده ستان اح ست. در اين جور مواقل محل مورد نظر    اي در پ شود ماموگرام به نوعي غير طبيعي ا

دهند. پزشك  بيحسي موضعي مي  شود و براي جلوگيري از دردشود اين كار با عبور سيمي از پستان فرد انجام مي به دقت شناسايي مي  

 كند.مك ماموگرام سيم را به محل دقيق مورد نظر هدايت ميبه ك

محل    ماند تا جراحمي  باقي  شوووود و همانجابه اتام عمل در محل قرار داده مي  سووويم يا شوووب قبل از عمل يا صوووبح پيش از رفتن

شود به طور ي بافتي بيرون آورده ميكنند. وقتبافتي را كه بايد خارج كند تشخيص دهد. در انتهاي عمل سيم را از بدن خارج مي  دقيق

شود كه   اي جهت جمل كردن اين مايعات به بيمار وصل مي ريزد. در اين وضعيت لوله طبيعي مقداري خون ومايل نيز از محل بيرون مي

 روز بعد پيش از بازگشت به خانه از او جدا خواهد شد.  

Ductal carcinoma in situ   ياD.C. insitu  

به ندرت   DCISگويند. مي  DCISيا  D.C.insituتي كه به عنوان كانسوور در بدن ايجاد شووده و قابل تشووخيص اسووت. اولين تغييرا

شود چون به طور طبيعي توده     شخص  ست پيش از انجام ماموگرام م صورت دانه  DCISكند در ماموگرام اي ايجاد نميممكن ا هاي  به 

نيست به اين معنا كه سرطان به ساير نقاط پستان يا خارج از آن حمله نكرده      مهاجم  DCISشود.  س يد و كوچك كلسيم مشاهده مي   

 هاي مجاري پستان است. اما چنان ه درمان نشود ممكن است به مجاري ديگر هم سرايت كند.  است و منحصر به لوله

DCIS اين كه منطقه مورد نظر كامالً برداشته  توان در بيوسپي مشاهده كرده وبه طور كامل آن را از بين برد. ممكن است بعد از    را مي

شعة     در نقاط مختلك پستان مشاهده شود بهترين درمان      DCIS( داده شود. چنان ه  Xشد دستور راديوتراپي )درمان با انرژي باالي ا

 كامل پستان است.   آن درآوردن

شد فراموش نكنيد كه       شك هرچه با ستورات پز سر ا    DCISد ست و اعالم خطر كان شده و در     ست. مرحلة نخ در اينجا بيماري پيدا 

 بهترين حالت آن درمان خواهد شد.  

 افتد؟روم چه ات اقي ميوقتي به نزد پزشك مي

  

ستان يا وجود توده      ست با احساس تغييري در پ سته مي      اي درشما ممكن ا شود   آن به پزشك خانوادگي خود مراجعه كنيد.از شما خوا

 ثل ماموگرام، سونوگرافي، نمونه برداري و بيوپسي به بيمارستان محل خود مراجعه كنيد. براي انجام آزمايشهاي بيشتري م

شها اغلب در اولين روز انجام مي  شما را به              اين آزماي شما بايد  شك  شود.پز شخص  ست نتايج آنها هم همان روز اول م شود و ممكن ا

 مايشهاي بيشتري انجام داد.  متخصص معرفي كند. اگر كانسر پستان تشخيص داده شد بايد آز  پزشك

 شود؟چه اقداماتي در مورد من انجام مي

شما انجام مي   ساير نقاط بدن پراكنده        تعدادي آزمايش براي اطمينان از سالمتي عمومي  ست به  ستان ممكن ا سر پ شود. از آنجا كه كان

 شود.  شود، در اين آزمايشات اين مسنله هم بررسي مي

 آزمايشهاي خوني:

شووود. چنان ه اطالعات  هاي خون از شووما گرفته ميي سووالمتي عمومي شووما و اعضوواء خاص بدنتان مثل كبد و كليه نمونهبراي بررسوو

 خواهيد از پزشك يا پرستار بپرسيد.  بيشتري در اين زمينه مي

 اسكن استخوان:

شاهدة حالت طبيع          ستخوانهاي بدنتان يا براي م سي احتمالي درگيري ا شك براي برر ست پز سكن      ممكن ا ست ا ستخوانها درخوا ي ا

شوووند.ميزان اسووتخوان بدهد. پيش از اسووكن يك مادة ايزوتوح )محلول راديواكتيو( به يكي از سووياهرگهاي دسووت شووما تزريق مي    

شود چند ساعتي    رساند.سپس از شما خواسته مي    اي نميشود بسيار ناچيز است و به شما صدمه      اي كه وارد بدن شما مي راديواكتيويته

 ر بمانيد تا مادة ايزوتوح توسط خون شما در بدن عبور كرده و به استخوانها برسد.منتظ

شما مي    صله  سرگرم      در اين فا شابه آن  ست خود را با كتابي يا چيزي م توانيد به طور عادي به خورد و خوراك خود ادامه دهيد. بهتر ا

 راي استراحت يا تماشاي تلويزيون در اختيار شما قرار دهند.توانيد با افراد ديگر صحبت كنيد و حتي ممكن است جايي بكنيد. مي

 كشد.  دقيقه طول مي 30شود كه جلوي دوربين بخصوصي بايستيد يا دراز بكشيد. انجام اسكن حدود براي اسكن از شما خواسته مي

 دهد بپرسيد.  اسكن را انجام ميتوانيد علت انجام اسكن را متوجه شويد از پزشك، پرستار يا مسنول راديوگرافي كه چنان ه نمي



 سونوگرافي 

شود تا روي تخت  كند. از شما خواسته مي  سونوگرافي، با است اده از امواج صوتي تصويري از اعضاء داخلي بدن شما مثل كبد ايجاد مي       

يك ميكروفن   شوود. اين كار براي هدايت امواج صوداسوت گيرندة حسواس خاصوي شوبيه      دراز بكشويد و ژلي روي بدن شوما ريخته مي  

كشد و بدون   دقيقه طول مي 30تا  15شود. اين عمل  آيد و تصويري بر روي ص حة تلويزيون ايجاد مي  بدن شما به حركت در مي   روي

 درد است. 

جام  شود، چنان ه سواالتي در اين مورد داريد با پزشك، پرستار يا كسي كه سونوگرافي را ان       در انتهاي كار ژل از روي بدن شما پاك مي 

 دهد در ميان بگذاريد.  مي

  

 سيتي اسكن

گيرند.  هاي مختلك بدن شماست از يك كامپيوتر كمك مي  كه به شكل برشهايي از قسمت    xبراي تهية عكسهايي با اشعة     در اين روش

 ساعت در آنجا بمانيد.   5/1شود به قسمت اسكن مراجعه كنيد و بايد حدود از شما خواسته مي

اي از بدن انجام  كشد. زماني كه براي آمادگي نياز داريد بسته به اين اسكن در چه نقطه   اسكن دردي ندارد و حدود يك ساعت طول مي  

   بشود و مت اوت است. ممكن است از شما خواسته شود چند ساعت قبل از شروع اسكن چيزي نخوريد.

 ( MRIام. آر. آي )

شما گرفته مي      سمتهاي مختلك بدن  ست اده از مغناطيس عكسهايي از ق سيستم    در اين روش با ا اديويي  هاي كامپيوتري و امواج رشود. 

شود.معموالً انجام اين اسكن نيازي به آمادگي قبلي ندارد چنان ه الزم    راديواكتيويته است اده نمي   گيرند اما ازنيز مورد است اده قرار مي 

شم  ساعت     بود به  شما مجبوريد تا يك  سكن دردي ندارد اما  شد. ا روي ميزي بدون حركت دراز بكشيد. كه اين كار     ا قبالً گ ته خواهد 

 براي بعضي افراد كار ساده و راحتي نيست. زمان اسكن مت اوت است. 

اين دستگاه به نظر   يابد.كوتاه تغيير ميممكن است در آغاز صداي دستگاه اسكن زياد باشد اما بعداً صدا كاهش يافته و صداهايي نرم و      

 بعضي از مردم بسيار خ قان آور آمده است. اگر شما در اين مورد نگراني داريد با پزشك يا مسنول اسكن در ميان بگذاريد.  

  

 آزمايشهاي ديگر

شما مي    شك از  شهاي ديگري هم انجام دهيد چنان ه نمي گاهي پز شها چ خواهد آزماي شك يا   دانيد اين آزماي ه لزومي دارند لط اً از پز

ست نظير      سيد. در اين حين ممكن ا ستار خود بپر شنويد. اين assessmentو يا ارزيابي )  stagingپر عبارت از جمل آوري تمام   4 ( ب

 اطالعاتي است كه پزشك براي طراحي درمان شما نياز دارد.  

 شود؟چه درمانهايي براي من در نظر گرفته مي

ستند از راههاي ديگري          براي درمان ك شديد افراد ديگري كه به اين بيماري مبتال ه ست. چنان ه توجه  ستان راههاي مختل ي ا سر پ ان

شوند نگران شويد. درماني كه براي شما در نظر گرفته شده منحصراً مخصوص خود شماست. نخستين درمان با هدف برداشت درمان مي

 شماست كه ممكن است از طريق زير انجام شود. و نابودي تمامي سلولهاي كانسر در پستان 

 * عمل جراحي با برداشت قسمتي از پستان شما كه اغلب پس از آن يك دورة راديوتراپي خواهد داشت.  

 * برداشت تمامي پستان كه ممكن است پس از آن نيازي به راديوتراپي نباشد.  

ي را كه در پستان داريد كاهش دهد. اين روش نيز اغلب بعد از عمل جراحي يا   اشيمي درماني يا درمان دارويي كه بتواند اندازة توده   *

 شود.  قبل از راديوتراپي انجام مي

 توان يك توده را بدون عمل و تنها با دارو و راديوتراپي برطرف كرد.آيد كه مي* به ندرت حالتي پيش مي

 روش انجام درمان نيز مت اوت است.

 تحقيقات  

 شود تحقيقات وسيعي در جريان است. اي مؤثرتري جهت درمان سرطانها كه شامل سرطان پستان هم ميبراي يافتن راهه

 عمل جراحي

شت خود توده و بافت اطراف آن            شود اين روزها براي اغلب خانمها تنها بردا شته  شما در عمل بردا ستان  سمتي از پ ست تنها ق ممكن ا

شووود كه تمامي پسووتان را از بدن جدا كنند. هر نوع عملي كه براي شووما در نظر سووته ميكافيسووت. با اينحال از تعدادي از بيماران خوا

شما را نيز ح ظ كند. در بعضي موارد ممكن        گرفته شود پزشك جراح تالش مي   ستان  سلولهاي سرطاني زيبايي ظاهري پ كند با حذف 

 است پزشك نظر شما را نيز بپرسد.  



 برداشت موضعي: 

ست تنها توده ب  سر      ممكن ا شود. در اين حالت اغلب براي كاهش احتمال عود كان شته  ه همراه مقداري از بافتهاي طبيعي اطراف آن بردا

 شود.  يك دورة راديوتراپي براي شما در نظر گرفته مي

شته شود. اغلب بعد از اين عم              ل يك  برداشت قسمتي از پستان: با عملي كه كمي بزرگتر است ممكن است قسمتي از پستان شما بردا

 دورة راديوتراپي خواهيد داشت.

شته مي      ستان بردا ستان: وقتي تمامي پ شت كل پ ستان دست نخورده باقي مي     بردا ست به   شود، عضالت تقويت كنندة پ مانند و ممكن ا

 راديوتراپي نياز داشته باشيد.  

  

  

 افتد:بعد از عمل جراحي چه اتفاقي مي

كنيد  ونگي و ميزان درد در بيماران مختلك مت اوت است. چنان ه شما احساس درد مي   ممكن است بيمار احساس درد داشته باشد. چگ    

توانيد داروي ضد تهوع مصرف كنيد به    از پزشك يا پرستار بخواهيد برايتان مسكن بياورند. چنان ه بعد از بيهوشي حالت تهوع داريد مي    

 بخوريد و آب بياشاميد.  توانيد غذا محض اين كه حالت تهوع پس از بيهوشي تسكين يابد مي

شووود به طور طبيعي مقداري مايعات و خون نيز خارج خواهد شوود. ممكن اسووت به اين علت در زير زخم   هرگاه بافتي از بدن جدا مي

 حالتي از هماتوم )جمل شدن خون( يا سروم )تجمل مايل( ايجاد شود. 

صل مي    شما و سرنگ   شود و مي يك يا دو ظرف براي جمل آوري خون و مايل به  شده به كمك  و    تواند مايعي را كه در زير زخم ايجاد 

يك سوزن كوچك خارج كند كه اين كار اغلب بدون درد است. زخمي كه در اثر عمل ايجاد شده اين روزها اغلب به كمك موادي بخيه    

وند و بعد نيازي به كشيدن بخيه نيست. چنان ه بخية شما بايد كشيده شود اين كار اغلب بعد از ده       ش شود كه توسط بدن جذب مي  مي

 شود.  روز انجام مي

 روز در بيمارستان خواهيد ماند.   7ساعت تا  24بسته به چگونگي عملي كه روي شما انجام شده بين 

شود.  درست كندتر شود. در اين موارد فيزيوتراپي پيشنهاد مي بعداز عمل ممكن است احساس خشكي و س تي در شانه بكنيد و حركات

 ممكن است بي حسي محدودي در ناحية پستان، نوك پستان و زير بازوي شما نيز ايجاد شود. 

 شود.  ايجاد مي  ادم لن اوي: وضعيت حادي است كه به ندرت بعد از عمل جراحي پستان يا درمانهاي ديگر روي غدد لن اوي زير بغل

 رميم پستانت

 شود كه طرم مختل ي دارد. دراين روش شكل پستان دوباره ايجاد مي

 شود.  * كاشت كه در زير پوست و عضله محافظ سينه انجام مي

 هاي ديگري از بدن شمااي از قسمت* باكمك عضله

 * تركيبي از اين دو روش

ست تا حالت قرين       شما ستان خود  شكل و اندازة پ ستاني به  شتن   هدف ايجاد پ ست همزمان با بردا ة بدن را ح ظ كند. اين عمل ممكن ا

 پستان يا بعد از آن انجام شود. پزشك پيش از عمل جراحي در اين مورد با شما مشاوره خواهد كرد.

 توانيد از پستانهاي مصنوعي براي زير لباس است اده كنيد.  چنان ه مايل به ترميم پستان نباشيد مي

 راديوتراپي 

شعه          بيمار ممك  سلولهاي بدخيم از ا شتن  شيد. راديوتراپي براي ك شته با ست نياز به راديوتراپي دا ست اده مي  xن ا كند.  با انرژي زياد ا

شده       درمان مقطعي و منطقه شخص  سمتهايي از بدن كه م سلولها را در ق ست. بدين معني كه تنها  سلولهاي   اند از بين مياي ا برد. و به 

شود و ممكن است كه پيش يا بعد  انجام مي  Linear  acceleratorديوتراپي اغلب توسط دستگاهي به نام رساند. راديگر آسيبي نمي

ست اده قرار گيرد. البته داليل آن حتماً   از عمل توصيه شود. به ندرت پيش مي   آيد كه راديوتراپي به عنوان تنها درمان انجام شده مورد ا

 توسط پزشك توضيح داده خواهد شد.  

سرطاني از بين رفته و كمترين            سلولهاي  شويم كه تمامي  شده تا مطمنن  شما برنامه ريزي  صي براي  صا درمان راديوتراپي به طور اخت

ميزان آسيب به بافت طبيعي بدن وارد شده است محلي كه بايد مورد درمان قرار گيرد با دقت زيادي مشخص شده و به كمك جوهر و        

 شود.  شود. عالمتگذاري بر روي دستگاهي مشابه دستگاه راديوتراپي انجام ميعالمتگذاري مي يا خالكوبي بر روي پوست بدن

شده و تأسيد گرديد آغاز مي      سبه  شعة مورد نياز محا گردد. درمان در منطقه مرحلة درمان چند روزي پس از آن و بعد از اين كه ميزان ا

 گيرد. قوه صورت ميپستان و گاهي غدد لن اوي زير بغل و باالي استخوان تر



شود كه بدون هيچ حركتي دراز كشيده و دستهاي خود را باالي سر بگذاريد ممكن  شويد از شما خواسته مي   در زماني كه راديوتراپي مي

است بعد از عمل )حتي چنان ه ورزشهايي براي بهتر شدن حركت دست توسط فيزيوتراپيست به شما داده شده باشد( احساس س تي             

گيرد. چنان ه تحمل آن برايتان سوخت اسوت   راز كشويدن در شورايط الزم برايتان مشوكل باشود. اما اين كار زمان كوتاهي مي    كرده و د

 راديوتراپي اطالع دهيد.   مسنله را به پزشك يا مسنولين

سه پايي پنج روز در ه ته انجام مي    صورت  ست اما گاهي درمان يك   ه 5شود. دورة كامل درمان معموالً تا  درمان با راديوتراپي به   ته ا

 شود. پزشك چگونگي درمان را براي شما توضيح خواهد داد. در ميان و با زمان كوتاهتر )معموالً سه ه ته( انجام مي  روز

 اي هم مستقيماً در محلي كه توده بيش از اين بوده درمان كمكي انجام شود. بعد از اين درمان اوليه ممكن است چند ه ته

شوند آنها با توجه به دستوراتي كه منحصراً جهت    كنند راديوگرافي يا تكنولوژيست راديوتراپي ناميده مي ي كه شما را درمان مي كارمندان

دهد. غير  هاي( انجام شده شما را تحت درمان قرار ميشما دارند شما را با دقت به روي تخت خوابانيده و با توجه به عالمات )يا خالكوبي

ست و ايجاد            از زمان درمان ستيد كوتاه ا شعه ه شت و زماني كه زير ا شما تماس نخواهد دا ستگاه راديوتراپي با بدن  كمكي )تقويتي( د

 مانند.  كند و اغلب قسمتهاي سالم بافت از اشعه مصون ميدرد نمي

اديوتراپي و چه پس از آن پزشك و راديوگراف دستورات خاصي در رابطه با ح اظت از پوست )در محل درمان شده( چه در طي زمان ر      

خواهد داد. بعد از آن هر چند وقت يكبار الزم اسووت مورد معاينة پزشووك قرار گيريد. خواهشوومنديم چنان ه سووؤال يا مشووكلي داريد يا  

 فهميد پرسش خود را مطرح كنيد.چيزي را نمي

به فعاليتهاي طبيعي خود     –يا آثار اندكي     –اثر جانبي   آثار جاني در زمان انجام راديوتراپي: در زمان درمان زيادي از خانمها بدون هيچ          

 شوند.  دهند. كلية آثار جانبي موقتي هستند و برطرف ميادامه مي

ممكن است در طول راديوتراپي و يا فاصله بعد از آن احساس خستگي كنيد. حتماً استراحت كافي داشته باشيد. چنان ه بيرون از خانه          

 شود تا چند وقت كار پاره وقت بگيريد.يبه كار مشغوليد پيشنهاد م

 شود ولي چنان ه چنين ات اقي افتاد به پزشك، پرستار و يا راديوگراف خود اطالع دهيد.  به طور عادي حالت تهوع ايجاد نمي 

صورت مي   ريزش مو تنها در منطقه شعه قرار گرفته  شما نيز درگير بو اي كه تحت ا اند، موهاي زير دهگيرد. چنان ه غدد لن اوي زير بغل 

 شود. روند اما باعك ريزش موهاي سر نميبغل از بين مي

هر درماني كه براي كانسر انجام شود ممكن است ايجاد ناراحتي يا نگراني كند واين ممكن است كه درمورد راديوتراپي هم صادم باشد.        

راد ممكن است بتوانند به شكلي )عملي و يا احساسي( شما را       از بيان اين مطلب به پزشك راديوگراف يا پرستار خودداري نكنيد. اين اف  

 حمايت كنند.  

 آثار جانبي دراز مدت:

 شود، اما ممكن است در افراد بسيار كمي ديده شود. اينها عبارتند از:ايجاد نمي  آثاري معموالً  چنين

شوووند. اين تغيير ممكن اسووت ظاهر خوبي   (: مويرگهاي زير پوسووت ممكن اسووت نابودTelangiectasia* تغييرات ظاهري پوسووت )

 دهد.  خانمها روي مي %10كند اين تغييرات در كمتر از نداشته باشد. اما مشكلي ايجاد نمي

اي كوچك ممكن است تا اندازه   خانمها يا به عبارتي سه ن ر از هر ده ن ر پستان درمان شده    %30* كوچك و بدحالت شدن پستان: در   

 خانمها ممكن است اين تغييرات خيلي واضح و جدي باشد.   %10شده و يا س ت شود. در 

 افتد.  خانمها ات ام مي  %30* چندماه بعد از درمان ممكن است دردهايي در پستان احساس شده و پستان نرم شود. نرمي تقريباً در 

 كند.كشد و ورم ميپستان نرم شده تير مي %10دركمتراز 

خانمها )از هر ن ر بيست ن ر يك ن ر( قدرت حركت در منطقة شانه در سمتي كه عمل شده و يا راديوتراپي انجام شده   %5* در كمتر از 

 يابد.  است كاهش مي

 ي و مهم است.آنها جد %5خانمها ات ام بيافتد اما در كمتر از  %20نيز ممكن است در كمتر از  –ورم بازو  –* ادم لن اوي 

ها كه احتمال شكستگي آنها را زياد  تأثيرات نادر اما جدي تري ممكن است در ريه موجب تنگي ن س شود يا به استخوانهايي مانند دنده

سانند. اين نوع تأثيرات جانبي در بين         سيب بر ست به قلب آ سمت چپ بدن ا شاهده     %5تا  1كند و يا وقتي راديوتراپي در ق خانمها م

 ن ر( 5. )از هر صد ن ر يك تا شودمي

اي كه به شبكه عصبي گردن احتمال دارد سبب بي حسي، درد و ضعك در دست شود. اين ات ام در كمتر از يك ن ر در هزاران          صدمه 

 شود.  زن مشاهده مي

سانيكه بيش از يك آ      شاهده خواهند كرد و واقعاً تعداد ك صد كمي از خانمها اين تأثيرات دراز مدت را م شته    در سيب و تأثير جانبي دا

ست.   شند نادر ا ستگي دارد. چنان ه در        با ست ب سمتي از بدن كه مورد درمان راديوتراپي قرار گرفته ا احتمال اين ات ام به نوع عمل و ق

 اين مورد نگراني داريد با پزشك يا پرستار متخصص تماس بگيريد.  



  

  

 راههاي ديگر درمان راديوتراپي 

كنند. در اين جور موارد بيمار بايد به بيمارستان برود در   ز درآمدن غده، سيمهاي آغشته به راديواكتيو وارد پستان مي   گاهي اوقات بعد ا

كنند. در روزهاي پس از آن ميزان اشعة مورد نياز به قسمت خاصي از پستان داده      اتام عمل با بيهوشي كامل سيمها را وارد پستان مي   

شعه براي او ف   در اتام ان رادي مراقبت ميدر اين مدت بيمار   شود. مي ست براي ديگران  شود چون هر چند اين ا ايده دارد اما ممكن ا

ضيح                سخ داده و روش را كاماًل تو شما پا سواالت  ضروري بداند، به تمام  شما  شك اين روش راديوتراپي را براي  شد. چنان ه پز ضر با م

 خواهد داد.  

 درمان با دارو

كنيم. چنان ه بيماران ديگري را ديديد كه با داروي ديگري  شود. مجدداً تكرار مي درمان كانسر پستان است اده مي   داروهاي زيادي براي 

 شوند نگران نشويد درماني كه براي شما در نظر گرفته شده اختصاصاًًٌ مربوط به شماست.  درمان مي

شما مي   سد. اين دارو داروها به كمك جريان خون به تمام نقاط بدن  شد آنها را كند         مي  هار شته و يا ر سرطاني را ك سلولهاي  توانند 

 كنند.  كنند. داروها بر ضد تومورهاي جديد پستان و يا هر جاي ديگر بدن عمل مي

 اصطالحاتي كه ممكن است بشنويد: 

لهاي سورطاني اسوت كه    : كه به معناي دادن دارو بعد از دورة راديوتراپي و يا عمل جراحي اسوت. هدف كاهش سولو  Adjuvantدرمان 

 احتمال ظهور آنها در آينده موجود است.

ست. اين درمان پيش از عمل انجام مي      ستاني ا ست اده از دارو براي كاهش اندازة تودة پ ست    درمان ابتداسي: به معناي ا شود و ممكن ا

 عمل كوچكتري بعد از آن الزم باشد.  

 باشد.  ( ميcytotoxic drugsوهاي هورموني و شيميايي )شوند داردو گروه اصلي از داروهايي كه است اده مي

 درمان هورموني )غده درون زيز(

صي اثر مي       ضاء خا شده و بر روي عملكرد كار اع ستند كه در تمام بدن ايجاد  شد     هورمونهاي مواد طبيعي ه شتر خانمها ر گذارند. در بي

 شود. زنانه مثل استروژن ميكانسر پستان تأثير هورمونهاي طبيعي 

توان رشد سرطان را كند و يا متوقك كرد. يكي از معمول ترين داروهايي كه به اين منظور به    با جلوگيري از عمل هورمونهاي خاصي مي 

 تاموكسي ن است.   كار گرفته شده

ضي به كمك تزريق به بدن وارد مي    ضي از هورمونها از طريق خوراكي و بع سال    شوند. درمان بع با هورمون اغلب براي چند ماه يا چند 

ست بين     ست. اما ممكن ا سال ادامه يابد. طي اين مدت بايد به طور مرتب    5تا  Bادامه دارد. زمان دقيق آن در افراد مختلك مت اوت ا

 ( مت اوت است.  HRTتوسط پزشك معاينه شويد و تحت نظر باشيد. هورمون تراپي با روش جابه جايي هورمون )

 آيا عوارض جانبي هم دارد؟

اي بسته به نوع هورموني است كه براي   كند به هر حال، هر عارضه آيد اما ايجاد ناراحتي و نگراني نميعوارض جانبي معموالً به وجود مي

 شما در نظر گرفته شده است. 

  

 داروهاي سيتوتوكسيك 

سلولهاي بدخيم را تخريب مي    شيمي درماني(  صي     كند و اين داروها ) ستند. اين روش عوارض جانبي خا آنها قادر به تكثير و تجزيه ني

شد مي      ايجاد مي سرعت ر سالم بدن به  ستند چون بافتهاي  ضي   كنند و جاي آنها را ميكند. اما اين عوارض اغلب موقتي ه گيرند. در بع

 ميان خواهد گذاشت.  شوند. چنان ه چنين احتمالي باشد پزشك با شما در موارد اين عوارض ممكن است داسمي 

وجود دارد كه تأثيرات مسووتقيم و عوارض جانبي آنها با شووما در ميان    براي درمان سوورطان پسووتان داروهاي سوويتوكسوويك گوناگوني

 شود.  گذاشته مي

به كمك سوورنگ يا به روش تزريق آهسووته  اين داروها ممكن اسووت از طريق خوراكي يا تزريق وريدي به شووما داده شووود. تزريق يا   

(infusionانجام مي )    شود كه به بيمارستان برويد و گاهي هم به شكل سرپايي است. شيمي        شود. در بعضي موارد از شما خواسته مي

صله انجام مي   درماني به طور معمول شهاي خو     طي چند ه ته يا چند ماه و با فا شما بايد مرتب آزماي ن و كلي را شود. طي اين مدت 

 انجام دهيد تا ميزان پيشرفت مشخص شود. 

سط         شما ثابت بماند. دارو تو ست اده كنيد تا ميزان دارو در خون  ستند كه بايد به طور داسم طي چند ه ته و يا ماه ا داروهاي ديگري ه

سياهرگ           پمپ كوچكي كه به لوله ستقيم به داخل يكي از  شما قرار دارد و م سينة  ست روي  صل ا سمت قلب     اي مت صلي كه به  هاي ا



ص حه    رود ريخته ميمي ستان مي       32شود. ) شات و چك به بيمار شتر اوقات در خانه خواهيد بود و تنها براي آزماي شما بي رويد. اين ( 

 شود.  ناميده مي ambulatoryروش درمان شيمي درماني 

 آيا عوارض جانبي هم دارد؟

سته به نوع دارويي كه   شده تغيير مي  بله. اما اين عوارض ب شما تجويز  ست و هر كس    براي  سان نيز مت اوت ا كند. همين طور براي هر ان

شان مي  شما       عكس العمل مت اوتي به دارو ن شكالتي كه در زندگي عادي  ست و براي جلوگيري از م دهد. عوارض جانبي اغلب موقتي ا

 كنند داروهايي به شما داده خواهد شد.  ايجاد مي

شار مي        اغلب خانمها در طول ستگي يا ف ساس خ شيمي درماني اح صوص در روزهاي بعد از درمان وجود    مدت  ساس بخ كنند. اين اح

براي كارهاي روزانة خود   يابد. مراقب باشيد كه به هيچ وجه خود را خسته نكنيد.  دارد. با پيشرفت درمان احساس خستگي افزايش مي   

ستراحت كافي   ست تا مدتي نيمه وقت يا       از كمك ديگران بهره گيريد و خودتان ا شيد چنان ه كار بيرون از خانه داريد بهتر ا شته با دا

 پاره وقت كار كنيد.  

سلولهاي خوني را دارد اثر بگذارند. در آغاز درمان يكبار آزمايش         ستخوان كه وظي ه توليد  ست روي مغز ا سيتوكسيك ممكن ا داروهاي 

شووود. خود شووما پايين آمدن گلبولهاي خوني را احسوواس   لة درمان تكرار ميشووود و پس از آن به طور مرتب در فاصوو خون انجام مي

از خود را براي شووما    مراقبت  كنيد. چنان ه شوومارش گلبولي خون شووما طي زمان درمان كاهش يابد پزشووك يا پرسووتار چگونگينمي

 توضيح خواهد داد.  

شي        شته با شوب يا تهوع دا ست بعد از هر بار درمان احساس دل آ ست اده از همة انواع داروها ايجاد    ممكن ا د.اما اين احساس در هنگام ا

شما را از بين ببرند. پزشك و پرستار شما هم احتماالً راههاي      شود. قرصها و مواد تزريقي زيادي در دسترس هستند تا اين احساس     نمي

قسوومتي يا تمام موهاي بدن شووود. اين مورد  دانند. بعضووي از اين داروها ممكن اسووت سووبب ريزشزيادي براي مبارزه با اين حالت مي

توانيد  هميشه موقتي است و هنگامي كه درمان پايان يابد دوباره موهاي شما رشد خواهد كرد. چنان ه موهاي سر شما ريخته باشد مي        

 هاي متنوع است اده كنيد. از كاله گيس

 رمان براي شما توضيح خواهد داد. چنان ه درمان اختصاصي شما عوارض جانبي ديگري هم داشت در ابتداي د

 چه احساسي خواهم داشت؟

سر پستان براي اغلب خانمها ضايعه    ساني كامالً اي ناراحت كننده به شمار مي بيماري كان مشابه يكديگر نيستند اما      رود البته هيچ دو ان

شده      تعداد زيادي از خانمها مي ضطرب  صباني و م شوكه ع ناچار بايد در طول مدت درمان در زندگي خود  اند. تغييراتي كه بهگويند كه 

 بدهيد ممكن است بر عصبانيت شما بيافزايد.  

شما در هر روز تغيير مي     سات  شخيص و    احسا كند. احساس اين كه روزي خوب و عالي و يا روزي بد و خراب داريد حتي ماهها بعد از ت

 درمان سرطان شما امري طبيعي است. 

ممكن است در اثر درمان خسته شويد يا       شكالت فيزيكي و حركتي كه برايتان پيش آمده عادت كنيد و كشد به م چند ماهي طول مي

 يابد.  احساس رخوت و بدحالي كنيد. اين حاالت شما آرام آرام بهبود مي

ضي از خانمها مي  ست مي بع ساسل ك گويند اين طور مواقل اعتماد به ن س خود را از د لي زندگي و يا به علت  دهند. كه اين در رابطه با م

سي داريد با افراد نزديك به خود درميان بگذاريد خيلي از             سا شما چنين اح ست. اگر  شان ا ساس كمبود در جذابيت و زن بودن اي اح

سابق خود را ح ظ     ست آوردن دوبارة اعتماد به ن س و پذيرش اين كه آنها فرقي با پيش از درمان نكرده و همان ارزش  خانمها براي بد

 اند، اين عكس العملها طبيعي و عمومي است. اند از اين روش كمك گرفتهدهكر

توانيد از طريق شبكة اينترنت با سايتي جهاني كه    دانند. مياند م يد ميبسياري از خانمها صحبت با ديگراني را كه كانسر پستان داشته     

 ن است:كند تماس بگيريد. آدرس سايت ايچنين امكاني را براي شما فراهم مي

w.w.w breast cancer care. Org.uk   

 خورد؟آيا تغييرات ظاهري من به چشم مي

ممكن است نگران اين باشيد كه بعداز درمان و عمل تغييرات ظاهري شما ديده شود. بهتر است بدانيد كه احتمال اين كه مردم متوجه      

چنان ه پستان شما به طور كامل برداشته   با آنها در ميان گذاريد. اين مسنله بشوند بسيار كم است مگر اين كه خود شما اين موضوع را

ست اده كنيد. هنگامي كه لباس مي    شده مي  ستان مصنوعي ا شت. مي     توانيد از پ سابق را خواهيد دا ستان   پوشيد همان وضعيت  توانيد پ

دهد و در ضمن به پوست   خواهيد به شما مي مصنوعي موقت را قبل از رفتن از بيمارستان تهيه كنيد. پستان مصنوعي شكلي را كه مي      

 اندازد.  رساند و خوب شدن زخم را هم به تعويق نميآسيبي نمي

تا شش ه ته بعد از عمل جراحي گذاشت. اين پستان به اندازه، شكل و وزن پستان   5توان بين پستان مصنوعي سيليكون و داسمي را مي

 ن خود شما نيست. حتي از نظر رنگ پوست هم يكسان است. شود احساس كرد كه پستاقبلي شماست وحتي نمي



شما معرفي خواهند               ستان بند را هم به  شود. آنها بهترين نوع پ شما بايد داسمًا توسط پزشك يا پرستار بررسي  ستان مصنوعي داسمي  پ

 كرد. اغلب خانمها نياز به پستان بند مخصوص و خاصي ندارند.

سال مؤث    سه  شده به راحتي        عمل پروتز اغلب دو تا  شما تغييري ايجاد  شكل و فرم آن يا در وزن  ست. چنان ه بعد از اين مدت در  ر ا

 توانيد عمل را تكرار كنيد.  مي

توانيد در زير مايوهاي عادي خود ها گران هستند. مي مايويي كه بتوان در هنگام شنا از آن است اده كرد در دسترس هست اما اغلب اين    

 افظت از پروتز بدوزيد.  الية مخصوصي براي مح

 توانم به فعاليتهاي عادي خود ادامه دهم؟آيا مي

ساس مي بيماري و درمان آن اغلب برنامة عادي زندگي را برهم مي شده زنند. با اينحال چنان ه اح ايد هيچ دارايي ندارد كه  كنيد خواب 

احسوواس   ان و چند گاهي پس از آن بيشووتر از اوقات عادينتوانيد به كار يا فعاليتهاي عادي خود برگرديد. ممكن اسووت در طول درم

وت كاركنيد و يا از ميزان فعاليتهاي خود بكاهيد. در هنگام خريد يا كارهاي خانه و  توانيد به صورت پاره خستگي كنيد. در اين زمان مي 

خسته نكنيد و از اين كه استراحت كافي     دهد قبول كنيد. مراقب باشيد كه خود را زياد مت رقه چنان ه كسي پيشنهاد كمك به شما مي   

 ايد اطمينان يابيد.  كرده

 بدون اجازة پزشك رانندگي نكند.    اجسام سنگين را بلند نكند يا شود كه تا چند ه تهبعداز هر عمل غالباً به بيمار توصيه مي

رژيمي كه داريد نياز به مشورت داريد با متخصص شود. چنان ه در رابطه با اغلب اوقات در خورد خوراك شما هيچ محدوديتي ايجاد نمي

 مواد غذايي و رژيم تماس بگيريد.  

ست                 سوزد چنان ه الزم ا سريل ب شده و خيلي  شيد حساس  سبت به تابش خور شتر ن شما بي ست پوست  بعد از درمان تا مدتي ممكن ا

سايه بمانيد و از كاله و عينك آف      سعي كنيد در  شيد  شيد.       مدت طوالني در محيط باز با سبك و راحت بپو ست اده كنيد و لباس  تابي ا

 هم نين از كرمهاي ضد آفتاب قوي است اده كنيد.

 فعاليتهاي جنسي و باروري:  

سي خود ادامه مي    ضي از خانمها به روابط جن ساس مي   بع ضي از آنها اح شما از    كنند دهند، اما بع سي كمتري دارند. چنان ه  تمايل جن

 دستة اخير باشيد نگران نشويد چون اين امري غير طبيعي نيست. 

ست مي        شده ا شما ايجاد  شدن اعتماد به ن س و تغييراتي كه در بدن  سنله نيز طبيعي     كم  سي اثر بگذارد. اين م تواند روي رابطة جن

سرتان در اين رابطه بتوان       صحبت با هم شايد  ست.  ستار خود نيز در ميان بگذاريد.       ا شك و پر شما كمك كند. اين نگرانيها را با پز د به 

 شايد نياز به مشاوره و كمكهاي بيشتري داشته باشيد. اين قسمت يكي از قسمتهاي مهم درمان و بهبود شماست. 

ستان تحت تأثير هورمونهاي زنانه مي     سرهاي پ شد اغلب كان ست    ر شد. لذا ممكن ا شما بخواهد به جاي قرص جلوگيري از    با شك از  پز

بارداري از وساسل ديگر موجود است اده كنيد. در صورت تغيير ميزان هورمونهاي زنانه در دوران حاملگي ممكن است باردار شويد در اين      

سال بعد از پايان در        شورت بخواهيد بعضي از پزشكان عقيده دارند كه بايد تا يك يا دو  مان منتظر بمانيد و بعد حامله  مورد از پزشك م

سر پستان ممكن است تغييراتي در دورة قاعده      گي شما ايجاد كند ممكن است قاعدگي نامرتب شده يا متوقك شود و       شويد. درمان كان

 چنان ه زمان ياسسگي شما نزديك است ممكن است ديگر پريود نشويد.  

 يعي شما باشد ممكن است باعك گُرگرفتگي و خشكي واژن شود. تغييرات هورموني چه در رابطه با درمان و يا ياسسگي طب

 ديگر چه چيزهايي بايد بدانيم؟

تر شوودن درمان و  توانيد در سووريلبعد از عمل و راديوتراپي پسووتان و ناحية مربوط به آن به شووما گ ته خواهد شوود كه چه طور مي  

 پيشگيري از ضايعات جديد مؤثر باشيد.  

 هاي شما باشد. فيزيوتراح وظي ه دارد:تواند كمك خوبي براي بازيافت حركت طبيعي شانهان ورزش ميفيزيوتراپي: بعد از درم

 * حركت شما را ارزيابي كند.

 اي براي ورزش شما تعيين كند.* برنامه

 * براي كارهاي روزانة شما راهنمايي كند.

شت كه چند ه ته  ش احتماالً احتياج خواهيد دا شما اندك اندك افزايش مي اي ادامه دهيد. حركات  يابد. چنان ه اين نكته را در نظر انه 

 داشته باشيد احتمال اين كه مشكل ادامه داري برايتان بوجود بيايد از بين خواهد رفت.  

شوند. اين احتمال را مي        عمل جراحي و راديوتراپي زير بغل هر دو مي شما ب شانه  صل  شدن م ا س ت  م و  توان با ورزش داستوانند باعك 

 كند.  هاي الزم را در اين مورد ميمرتب كاهش داد. فيزيوتراپيست راهنمايي



شووود. بعد از اي از بدن ميگويند كه باعك ورم دسووتها يا ناحيهجمل شوودن مايعات در بافت زير پوسووت را ادم لن اوي مي ادم لنفاوي:

ست زخم بافت )  شكل بگيرد و   scarعمل يا راديوتراپي هم نين ممكن ا شود.    (  سمتي از بدن  موجب توقك لنك در رگهاي لن اوي ق

تواند ماهها يا سووالها بعد نيز ات ام بيافتد. تورم بازو بعد از عمل ممكن اسووت رد دهد كه به زودي از بين خواهد رفت به   ادم لن اوي مي

 گويند.اين حالت لن ودم نمي

 ر يك ن ر( مدتي طوالني بر جاي بماند.خانمها )يعني از هر بيست ن  %5حاد در كمتر از   ادم لن اوي

صدمه    ست به علت تزريق يا  ست  ادم لن اوي ممكن ا شود. احتمال ايجاد ادم   به بازو يا د ست ادة از  را مي  طرف درمان ايجاد  توان با ا

 كاهش داد براي مثال: –منتهي با دقت بسيار  –دست 

 دست خود را به شكل عادي به كار بيندازيد.  

 اي ناگهاني يا شام مثل بلند مثل بلند كردن اجسام يا هل دادن آنها از دست خود است اده نكنيد. * در حركته

ست اده كنيد. هر نوع آلودگي        ستكش ا سيدگي به باغ ه از د شيد و براي كارهايي مثل كارخانه و يا ر توان اي مي* مراقب پوست خود با

 آغازي براي تورم باشد.  

ستان انجام داده * نمونة خون براي آزمايش  ست طرف    را از طرفي كه عمل جراحي پ ايد نگيريد. هم نين تزريق داخل وريدي هم از د

 ديگر انجام دهيد

 * لباس تنگ نپوشيد و فشار خون هم در سمتي كه عمل شده نگيريد.

 تماس بگيريد.* سعي كنيد وزن خود را در محدودة طبيعي نگاه داريد. چنان ه مشكلي داريد با متخصص رژيم درماني 

 توان آن را بهبود بخشيده و تحت كنترل درآورد. در صورتي كه زود متوجه ادم شويد اغلب مي

چنان ه متوجه هر گونه برآمدگي و ورمي در دست طرفي كه عمل انجام شده يا تحت راديوتراپي بوده است شديد، فوراً با پزشك تماس       

 بگيريد.  

 ؟آيا بايد همواره مراقب پستانم باشم

هر ه ته حالت وشرايط پستان خود را كنترل كنيد به كوچكترين تغييراتي كه ممكن است به علت درمان شما باشد توجه كنيد.         –بله 

 بعضي از اين تغييرات ممكن است چند ه ته يا چند ماه بعد از معالجه روي دهد.  

 تغييراتي كه بايد به آنها توجه كنيد:

 جور س تي در پستان يا دست خود ديديد.* چنان ه برآمدگي، توده يا هر 

 * در صورت مشاهدة هر گونه چين خوردگي، فرورفتگي يا تغييرات مشابه.

 * هر تغييري كه در شكل و حالت پستان شما ايجاد شود.  

 * هر تغييري كه در ظاهر و چگونگي نوك پستان ايجاد شود.  

 * هر نوع ترشحي كه در نوك پستان مشاهده شود.

 * چنان ه متوجه كوچك شدن يا بزرگ شدن پستان خود شديد.  

 خورد.اي كه تنها در روي يكي از پستانها به چشم مي* هر جور رگ يا رگة تازه

 * هر نوع احساس درد ماندگار يا آزردگي جديد ايجاد شود.

 چنان ه در اين موارد شكي داريد حتماً با پزشك يا پرستار متخصص تماس بگيريد.

 هاي ديگري مراجعه كنيم؟بايد باز هم براي معاينهآيا 

خواهد كه با فواصل مناسب مراجعه كنيد. هرچه زمان بگذرد اين فواصل هم بيشتر      در طول مدت درمان و بعد از آن پزشك از شما مي  

 خواهد شد.  

باشوود تا پزشووك مطمنن شووود كه   در اين مدت چندين بار آزمايشووهاي خون و يا گرفتن عكسووهاي راديولوژي ممكن اسووت مورد نياز 

با پزشك تماس بگيريد. بسيار مهم    حتماً –مثالً دردهاي خاصي  –بيماري شما باز نگشته است. چنان ه در اين فواصل مشكلي داشتيد 

لي به  اسوووت كه هر تغيير غير عادي را مطرح كنيد و تا بازگشوووت به زندگي عادي تمام نگرانيهاي خود را برطرف نماسيد. چنان ه سوووؤا

 نظرتان ميرسد تا رسيدن به پزشك آن را يادداشت كنيد.  

 پايان
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