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 تشخيص انواع سرطان پستان

 

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

شايع ستان كدامند؟  سرطان پ شدار دهنده  ستان در زنان وجود يك تودة بدون درد ترينه ترين و رايجعالئم ه سرطان پ عالمت 

ست، هر چند كه توده ستان ا سرطاني ميدر پ ضي از موارد  ستان يا هر تغيير تازه در هاي دردناك نيز  در بع شند. به ورم پ با

ستان، اگزوماي اي در زير بازو، قرمز شدن پوست پسفتي و تراكم آن نيز بايد توجه كرد. گاهي هم سرطان پستان بصورت غده

دهد و امروزه بيشتر از همه بصورت يك پديدة غير عادي در تصاوير ماموگرام نوك پستان يا ورم پوست پستان خود را نشان مي

 شود بي آنكه هيچ نشانة ظاهري و فيزيكي از آن وجود داشته باشد. ديده مي

ان در پستان شما دارد بايد به پزشك مراجعه كنيد. به محض آنكه شما متوجه عالمتي شديد كه داللت بر احتمال وجود سرط

شروع كنيد. اگر بيش از در ابتدا مي شيد پزشك از  35توانيد از پزشك خانوادگي يا پزشك متخصص زنان  شته با سن دا سال 

شود. ست كه يك ماموگرافي انجام دهيد. بعد از ماموگرافي حتي اگر هيچ چيز غير عادي در آن ديده ن و عالئم  شما خواهد خوا

هاي پستتتان مراجعه كنيد. در رتتورت عدم دستتترستتي به همچنان وجود داشتتته باشتتد، بايد به يك جرا  يا متخصتتص بيماري

صص دارند، مي ستان تخ سيد، مراجعه به يك جراحاني كه در بيماريهاي پ توانيد پيش يك جرا  عمومي برويد. از نام جرا  نتر

هاي پستان جراحان پزشكاني هستند كه بيشترين آموزش را براي تشخيص ناراحتيجرا  به معناي انجام عمل جراحي نيست. 

 اند، ولي اگر پاسخ جرا  اول شما را متقاعد نكرد، بهتر است كه به يك جرا  ديگر نيز مراجعه كنيد. ديده

 انواع روشهاي نمونه برداري 

ش سيار قوي، او يكي از رو شنهاد جرا  چه خواهد بود؟ به احتمال ب شنهاد خواهد كرد. چهار پي شما پي هاي نمونه برداري را به 

روش مختلف براي نمونه برداري وجود دارد كه بهتر است شما براي آنكه منظور پزشك را بهتر بفهميد با آنها آشنا شويد. اغلب 

خارج خواهد شد در حالي هاي پستان كند در هنگام نمونه برداري تنها قسمت كوچكي از بافتافتد كه بيمار تصور مياتفاق مي

ستان خارج مي كند. انتخاب روش نمونه برداري تا  حد زيادي به قابل لمس بودن غده پزشك با عمل بزرگتري تمام غده را از پ

 stercotactic fineهاي بستتتگي دارد. اگر يتتايعه تنها در تصتتوير ماموگرافي مشتتاهده شتتود نمونه برداري با يكي از روش

needle wire localization biosy , turn cut core biops , biopsy  سه روش، محل شد كه در هر  انجام خواهد 

يايعه را قبل از نمونه برداري از روي تصوير ماموگرام مشخص خواهند  كرد، اما اگر يايعه قابل لمس كردن باشد نمونه برداري 

ت و نيازي به ماموگرافي نخواهد بود. بعالوه ممكن رورت خواهد گرف core biopsyيا   fine-nedle aspirationبه روش 

استتت در هنگام نمونه برداري غده را برور كامل خارج كنند يا اينكه فقق قستتمتي از آن را بيرون بياورند. بيمار  بايد در مورد 

يا  fine-needle aspirationتر استتت با پزشتتك رتتحبت كند. گاهي روش نوع نمونه برداري و روشتتي كه براي او مناستتب

core biopsy  شك از طرز ستان، يا عدم اطالع پز سب بودن، بلكه به علت عدم وجود تجهيزات الزم در بيمار نه به علت نامنا

 شود. بنابراين الزم است كه بيمار از علت تصميم گيري پزشك آگاه باشد. استفاده آنها به بيمار پيشنهاد نمي

دهم روشي را كه تنها در ماموگرافي مشاهده شده به من مراجعه كند، من ترجيح مي اياگر زني با يك غدة قابل لمس يا يايعه

براي تشخيص انتخاب كنم كه كمترين آسيب را به او برساند. در اين رورت اگر يايعة او خوش خيم تشخيص داده شود فرو 

توان بعداً راههاي مختلف درمان را باشد ميرفتگي يا جاي زخم بزرگي روي سينة او باقي نخواهند ماند و اگر يايعة او سرطاني 

رورتي كه روش ييح و عمل جراحي الزم را انجام داده و در  اطالعات الزم  core – bipsyيا  fine- needleهاي براي او تو

 توان از بيوپسي باز استفاده كرد. را بدست ندهد مي

اي در ده يا دو مرحلة جدا از هم رتتتورت بگيرد. روش يك مرحلهتواند در يك، بينيد نمونه برداري و درمان ميهمانرور كه مي

سيار متداول بود. نامه شته ب سال گذ ست  ضاي بيمار ميبي ساندند و از او موافقت مياي را به ام رورت وجود ر گرفتند كه در 



ر بعضتتي از موارد انجام اي كه هنوز دستترطان، همزمان با عمل نمونه برداري، ماستتتكتومي را نيز انجام دهند. روش يك مرحله

 شود، بر يك تئوري قديمي متكي است. مي

شتود و بر استا  تئوري، وقتي در يك مويتع سترطاني عمل جراحي رتورت بگيرد ستلولهاي سترطاني در اطرار منتشتر مي

ده است كند البته هيچ دليل قاطعي تا بحال بدست نيامبرداشتن سريع پستان از پخش شدن سلولهاي سرطاني جلوگيري  مي

 اي در ازدياد طول عمر بيمار، يا معالجة او موثر است.كه نشان دهد روش يك مرحله

يعي انجام مياي، عمل نمونه برداري معموالً با بيدر روش دو مرحله سي مو شد ح شخيص داده  شود و بعد از آنكه بيماري ت

 ه و تصميم گيري كند.كند كه دربارة راههاي ممكن براي درمان مشاورشخص فررت آنرا پيدا مي

شود و بعد از آنكه بيماري تشخيص داده شد حسي مويعي انجام مياي، عمل نمونه برداري معموالً با بيحُسن روش دو مرحله

 كند كه دربارة راههاي ممكن براي درمان مشاوره تصميم گيري كند. شخص فررت آنرا پيدا مي

دهد. خبر مبتال شدن به سرطان سينه هر چند كه دور فررت فكر كردن مي اي در آن است كه به بيمارحُسن روش دو مرحله

سان را تكان مي دهد و زمان الزم است كه شخص خود را با شرايق آن وفق دهد و بر اسا  اطالعات كامل و از انتظار نباشد ان

كنم قبل از آنكه شتتخص از گمان نميخواهد انجام دهد تصتتميم گيري نمايد. من احتماالً يك ديدگاه تازه دربارة كاري كه مي

ييات از واقعيت ستي دربارة آن بگيرد. فر صميم در رل كند بتواند ت سرطان يقين حا شتن  صميمي كه يك دا رله دارند. ت ها فا

صور مي سرطان اتخاذ ميشخص ت صميمي  كه بعد از ابتال به  سرطان  خواهد گرفت در عمل با ت رروت ابتال به  كند كند در 

 ت. متفاوت اس

سرطان براي خانم صور ابتال به  شدن با آن فكر ميت ست كه به محض روبرو  سرطان در زندگي ها به قدري تر  آور ا كنند كه 

آنان جائي ندارد و به هر ترتيب بايد از دستتت آن خالش شتتده و به زندگي عادي خود برگردند، اما بعد از يكي دو روز تعقل و 

شاي شهاي درماني متعادلتفكر دربارة اين واقعيت تازه  شوند و رو تري را انتخاب كنند. بيمار بايد زندگي آينده و د از تر  رها 

باقي عمر خود را در كنار راهي كه براي درمان خويش انتخاب كرده ادامه دهد و آن عمر با چند روز فررتتتي كه براي تصتتميم 

 شود. تر نميشود هرگز كوتاهگيري به او داده مي

خواهد كه در اولين فررتتت ممكن تحت درمان قرار بگيرد و مدت ر انستتاني در رتتورت ابتال به ستترطان ميروشتتن استتت كه ه

شود نه تنها او را ماند، اما يكي دو هفته فررتي كه براي تصميم گيري به بيمار داده ميزيادي را براي شروع درمان منتظر نمي

شد بلكه به او كمك مينمي صمكند كه آگاهانهك سينة يك زن مهمترين ت شتن  ست كه يم ممكن را اتخاذ نمايد. بردا تر از آن ا

 بدون تصميم و خواستة خود او انجام شود. 

 چگونگي گزارش نمونه 

تواند بگويد كه غدة سرطاني است اي كه برور كامل خارج شده، مييك آسيب شنا  )پاتولوژيست( خوب، با نگاه كردن به غده

سرطاني  رورت  راحب تجربه فراوان در يا خير و در  سي را انتخاب كند كه  شنا سيب  بودن نوع آن را تعيين كند. جرا  بايد آ

ست كه بيمار دربارة آن با  ست، از اين جهت الزم ا شد. گزارش پاتولوژي اغلب گنگ و هرا  انگيز ا ستان با سرطان پ شخيص  ت

 پزشك خود بحث و گفتگو كند. 

سرطان سياري از  ستان )ب شيري آغاز مي( از م%86هاي پ شيري و بقيه از بافت%12شوند. تعداد كمي )جاري  هاي ( از غدد 

ستان را در ابتدا با توجه به محل پيدايش آن،  سرطان پ سان  شنا سيب   lobularيا  ductal carcinomaاطرار. بنابراين آ

carcinoma هاي مهاجم را ر. ستتترطانكنند كه ستتترطان از نوع مهاجم استتتت يا خينمايند. بعد تعيين مينامگذاري مي

infiltraling  cancer نامند كه منظور از آن رشد و نفوذ سرطان به بيرون از مجرا يا غدة شيري است كه سرطان در نيز مي

 invasive duclal/ lobular carcinoma(، به همين جهت سرطان مهاجم را با اررال  8-1آن ايجاد شده است )شكل 

 كنند. مشخص مي ductal/ infiltrating lobularيا 

شيري هر دو از غدهغده شيري و مجاري  شمار ميهاي  شكي با هاي بدن به  ررال  پز روند و چون مفهوم مربوط به غدد در ا

گردند. بعضتتي از نيز معرفي مي adeno- carcinomasشتتود، اين ستترطانها گاهي با عنوان بيان مي adenoاستتتفاده از واژة 

صور مي adenoمردم با ديدن كلمة  شده و ت شتباه  سرطان ميدچار ا شد، در حالي كه كنند كه منظور از آن نوع ديگري از  با



شان مي سرطان را ن سكونتش با نام اين واژه تنها طبقه بندي بزرگتري از  شهر محل  سي را به جاي  ست مانند آنكه ك دهد، در

 اش معرفي كنند. استان مربوطه

شكيل بافتدي ايجاد ميسرطان مهاجم مجاري واكنش زيا شي از ت سلولكند كه نا ست. از هاي زبر )فيبروزيس( در اطرار  ها

صورت مخفي و دزدانه پيش مياي سفت و محكم تبديل مياين رو به غده شيري ب رود و بي آنكه شود، اما سرطان مهاجم غده 

هاي اطرار انگشتتتتي به البه الي بافت واكنش زيادي در اطرار خود ايجاد كند ستتتلولهاي منفرد را بصتتتورت زوائد كوچك

شكل مي سا  كرد ) يخامت كوچك اح رورت يك  سفت، به  شايد بتوان به جاي يك تودة  سرطان را  ستد. اين  ( كه 8-2فر

شيري  سرطان غدد  ست.  به همين جهت پي بردن به وجود  سفت ني شخيص يك غدة  ساني ت ست به آ شخيص آن در زير د ت

ش شكلتر از ت سرطان براي جرا  نيز م ست. با اين حال بايد گفت كه هيچ كدام از اين دو نوع  شيري ا سرطان مجاري  خيص 

باشتتد فقق ستترطان غدد شتتيري مزيتي بر يكديگر ندارد و روند معالجه و بهبود هيچكدام از آنها بدتر يا بهتر از نوع ديگر نمي

ستان دارد.  شدن در هر دو پ شتري براي ايجاد  سبتاً بي سر15تمايل ن ستان ديگر بروز طان% از  شيري در پ هاي مهاجم مجاري 

 شود. % از موارد، در پستان ديگر نيز ديده مي20كنند در حالي كه سرطان غدد شيري با كمي افزايش ريسك، در مي

سرطان داخل مجاري  شد آنرا  سرطان از نوع مهاجم نبا يعي مجاري  intraductal carcinomaاگر  سرطان مو  ductalيا 

carcinoma in situ  شيري يعي غدد  سرطان مو سرطان غير مهاجم  lobutar carcinomaيا   non- invasiveو يا 

carcinoma صل نامند. اين ناممي ست كه من در ف سرطانها توييح داده 4ها بيان كننده همان چيزي ا ام. تحت عنوان پيش 

سرطان هر دو وجود دارند كه در متن سرطان و پيش  سرطان مهاجم مجاري  گاهي در يك توده،  شات پاتولوژي، با عنوان  گزار

 شود. با يمائم داخلي مجاري از آنها نام برده مي

ها وجود دارد كه ممكن استتت در گزارشتتات پاتولوژي مورد استتتفاده قرار گيرد. اغلب آنها نام هاي ديگري نيز براي ستترطاننام

شكل ظا ستند كه بنا به  سرطان مهاجم مجاري ه سلولديگري براي  ست انتخاب هري  سق پاتولوژي سكوپ، تو ها در زير ميكرو

سلول Tubular cancerشوند؛ از جمله مي شبيه لولهكه در آن  سرطاني  سرطان به ندرت هاي  ستند. اين  هاي كوچكي ه

 Medullaryدهد و قدرت تهاجمي كمي دارد. شتتود و تنها يك تا دو دررتتد از ستترطانهاي پستتتان را تشتتكيل ميديده مي

carcinoma سلولهاي مغز بوده و با قدرت تهاجمي كم يا زياد ديده مي ست به رنگ  سرطاني ا سلولهاي  شود. نوع ديگري از 

كند و از سرطانهاي مهاجم باشد كه مادة غليظي از خود ترشح ميمي Mucinous carcinomaنوع ديگر سلولهاي سرطاني 

هاي آن به شكل برجستگيهاي كوچك يا زوائد انگشتي كه سلول pappilary carcinomaرود و باالخره مجاري به شمار مي

 (. 8-1چسبند )جدول به هم مي

سعي مي سرطان پي برد  ست به نوع  سلولهاي قابليت تهاجم آنها را تعيينه كند. اين پيش بعد از اينكه پاتولوژي كند با مرالعة 

است كه بخواهند جنايتكاري را در ميان يك جمعيت شناسايي كنند. معموالً آيد و مانند آن بيني هميشه درست از آب در نمي

كسي كه ظاهري زشت، ژوليده و ناهنجار داشته باشد به مراتب بيشتر از شخصي كه كت و شلوار مرتبي پوشيده مورد سوء ظن 

 گيرد. حال آنكه اين تشخيص ممكن است كامالً اشتباه باشد. قرار مي

تر )كم تمايز يافته( ببيند تصور خواهد كرد كه قدرت تهاجمي سيب شناسي سلولهائي را با ظاهر غير عادياز همين رو، وقتي آ

ترند )خوب تمايز يافته( كمتر و هائي را كه در ظاهر به سلولهاي طبيعي شبيهآنها بيشتر است و در مقابل، قدرت تهاجمي سلول

سق( را داراي شخيص خواهد داد، اما  سلولهاي بين آن دو )داراي تمايز متو سق ت شه « كم تمايز يافته»تهاجمي متو بودن همي

كند. دانستن اين نكته مهم است كه در بيشتر سرطانهاي پستان نشانة بد بون نيست و ظاهر يك سلول رفتار آن را تعيين نمي

ست سرطان پ سياري از زنان مبتال به  ستند، در حالي كه ب سق ه شرايق سلولها داراي تمايز كم يا متو سالهاي زيادي را در  ان 

 برند. خوب به سر مي

هائي است كه همزمان در حال تقسيم شدن هستند. مويوع ديگر كه مورد توجه آسيب شناسان قرار دارد سرعت و تعداد سلول

سيم همزمان  شند و با تق سيار زياد با سيم آن ب سلولهاي در حال تق ست كه  سرطاني ا شترين قدرت تهاجم متعلق به  شد بي ر

سرطان سريع كنند. در  سلولسرطان را ت ست. تعداد هائي كه  شند قدرت تهاجمي كم ا شدن با سيم  هاي كمتري در  حال تق

شود. هستة كند برور غير مستقيم اندازه گيري ميهاي در حال تقسيم بوسيلة روشي كه تقسيم هسته را درجه بندي ميسلول

سلولي را  سيم  ست كه تق سلول ا شي از  شدهد. بنابراين درجه بندي مذكور ميانجام ميسلول بخ سلولي و تواند  سيم  دت تق



شده  سه، يا از يك تا چهار درجه بندي  سي كه از يك تا  سان معموالً از مقيا شنا سيب  شان دهد.  آ سته را ن يع غير عادي ه و

دهد )شكل سيم سلولي را نشان ميكنند. بيشترين عدد اين مقيا ، بيشترين حد و بدترين نوع تقبراي اين منظور استفاده مي

3-8 .) 

ست سلولپاتولوژي سرطاني مورد مرالعه قرار ميها در يمن داخل مجاري خون و مجاري لنفاتيك را براي مشاهده  دهند. هاي 

ويعيت هاي سرطاني در درون مجاري خون لنفاتيك نشانة نامند. وجود سلولاين پديده را تهاجم عروقي يا تهاجم لنفاتيك مي

شمارند. ها، در بعضي از موارد، تعداد مجاري خوني را كه با تومور مربوط شده است ميتري است. همچنين پاتولوژيستخررناك

شح ميتومورها ماده شد كنند كه باعث مياي تر شد كنند. اگر تعداد مجاري خون زياد با شكل بگيرند و ر شود مجاري خوني 

ست كه تومور به خوبي شانة آن ا شده ن ست. من در جريان كارهاي خود متوجه  شده و قدرت تهاجمي پيدا كرده ا ام كه تغذيه 

اي كه به نظرم خوش خيم آمده استتت، اگر خونريزي بيشتتتر از حد انتظار باشتتد، بايد آنرا عالمت هشتتدار در حين جراحي غده

سرطاني بودن غده تلقي كنم. يك عالمت بد ديگر وجود  شانگر ي necrosisدهنده براي  ست كه ن سرطاني مرده ا سلولهاي  ا 

 (. 8-4عدم توانائي مجاري خون در تغذيه سلولهاي سرطاني و رشد بيش از اندازه و سريع سرطان است )شكل 

همة اينها راههائي است كه با توسل به آنها بتوانيم بيشترين اطالعات را از ديدن سرطان بدست بياوريم. با اينحال هيچكدام از 

ضمين نميآنها رفت رد ت رد در  سرطاني را  سيار يك غدة  شته از برر ستكند. گذ سوج هاي فوق، پاتولوژي شية خارجي ن ها حا

شود كه ها وجود دارد يا خير. اين كار با تكنيكي انجام ميكنند تا بفهمند كه سرطان در آن قسمتخارج شده را نيز مرالعه مي

هاي ميكروسكوپي آنرا كنند و بعد از برش و تثبيت، المه را رنگ آميزي ميدقت زيادي ندارد. حاشية خارجي نسج جراحي شد

سلولتهيه مي سمتنمايند. اگر  سرطاني در مجاورت ق شد چنين تلقي ميهاي  شته با شده وجود دا شود كه هاي رنگ آميزي 

كز و دور از مرزهاي جراحي شده سرطان در خارج از مرز نسج جراحي شده نيز وجود دارد، اما اگر سلولهاي سرطاني فقق در مر

 (. 20-5شود )شكل باشند حاشية نسج خارج شده پاك تشخيص داده مي

شخص در گزارش پاتولوژي منعكس مي شية نام شية درگير يا حا شية پاك، حا ست كه حا گردد، اما اگر با توجه به اين مرالعه ا

شود، مرالعة آلودگي شده امكان پذير نخواهد بود.  غده در هنگام جراحي يكپارچه بيرون آورده ن سج جراحي  شية خارجي ن حا

سكوپ مي شده هزاران الم ميبعالوه در اين مرالعه تنها چند الم به عنوان نمونه زير ميكرو سوج خارج  توان تهيه كرد رود. از ن

ايم كه حد  عالمانه زده ها پاك است، فقق يككنيم كه حاشيهكه مرالعة همة آنها عمالً ممكن نيست. بنابراين وقتي ادعا مي

شد )به فصل نمي شيه DCISمبحث مربوط به  4تواند رد در رد قابل اطمينان با ها مراجعه كنيد(. هدر از اين بررسي و حا

 آن است كه مشخص كنيم چه مقدار سرطان ممكن است در پستان باقي مانده باشد. 

سي ستي هر كدام از اين برر شن ها به تجربه و مهارت پاتولودر ستگي دارد. رو شده ب سوج جراحي  ست و دقت او در مرالعة ن ژي

هاي متعدد را با دقت تمام تهيه است مشخصي كه تنها دو الم را بدون ررر وقت زياد مرالعه كند در مقايسه با فردي كه الم

ئن نباشيد و حتي اگر آورد. اگر شما از چگونگي مرالعه نسوج خارج شده مرمو بررسي كرده است، اطالعات كمتري بدست مي

ست كه الم شيد بهتر ا سپاريد  مرمئن هم با ست يا مركز پاتولوژي ديگر ب سي مجدد به يك پاتولوژي شده را براي برر هاي تهيه 

شود و يا در گزارش جديد مورد هاي مجدد تشخيص عوض ميبخواهيد كه نظر خود را دربارة آنها اعالم كنند. گاهي در بررسي

شده  شخيص داده  ييحات دقيقت گذارد. ديدن همة اين چيزها بر روش درمان تأثير مي گردد كه بر رويتري منعكس ميبا تو

ها واقعاً غير عادي هستتتند؟ آيا به روي الم هميشتته آستتان نيستتت. چون متكي به نظر و تجربيات فردي استتت. آيا اين ستتلول

 از شخص ديگري هم نظر خواهي كنيد.  اند؟ از اين رو بهتر است كه هميشههاي مجاور نفوذ كردهبافت

ها را ديده و روي آنها نظر بدهند، اما اگر در شهر شما فقق يك مركز خواهند كه الممعموالً آسيب شناسان از همكاران خود مي

با هاي شما را به يك مركز آسيب شناسي دانشگاهي كه متخصص آنجا توانيد درخواست كنيد كه المپاتولوژي وجود دارد، مي

موارد بيشتتماري از آستتيب شتتناستتي پستتتان ستتر و كار دارند بفرستتتند. خود شتتما بايد اين هماهنگي را بين بخش پاتولوژي 

شگاه و بيمارستاني  كه در آنجا عمل شده شود ايد به وجود بياوريد و دقت كنيد كه حتماً المبيمارستان دان هاي شما فرستاده 

ترين تنها گزارش پاتولوژي نيست. براي تصميم گيري دربارة روند معالجة شما دقيق چون آنچه كه آسيب شنا  دوم الزم دارد

 اطالعات ممكن بايد در دستر  باشد. 

 هاي بيولوژيكي شاخص



شتر مي سكوپ ديده نميهر روز ما بي سرطاني را كه در زير ميكرو سلولهاي  صات  شخ سته از م شيم تا آن د شوند، اما با كو

گردند شتتتناستتتائي كنيم. ما براي پيش بيني رفتار يك تومور از تعدادي ولي اندازه گيري و تعيين ميآزمايشتتتات پيچيده مولك

ها در دستر  ماست هنوز روشن نيست گيريم، ولي با وجود فهرست بزرگي كه از اين شاخصهاي بيولوژيكي كمك ميشاخص

شود اي دربارة سرطان كشف ميد. هر بار حقيقت تازهكه كداميك از آنها كمك بيشتري به برآورده شدن نيازهاي ما خواهد كر

شخصي آنرا آزمايش مي شده ميو  سرطاني كند تا بفهمد كه آيا آن پديده تازه كشف  شاخص خوبي براي رفتار يك غدة  تواند 

د بحث خواهيم گيرنهاي بيولوژيكي كه بيش از همه مورد استتتفاده قرار ميباشتتد يا خير. ما در اينجا دربارة تعدادي از شتتاخص

 كرد. 

شود تا روشن كند كه تر است و براي اين منظور انجام ميها، آزمايش استروژن رسپتور از همه معمولاز ميان اين گونه آزمايش

آيا غدة ستترطاني در مقابل هورمون استتتروژن حستتا  استتت يا خير. هورمون يك ماده شتتيميائي استتت كه توستتق يك غدة 

سله فعاليتشودمخصوش در خون ترشح مي سل ست و آن قدر در خون ؛ نقش آن تحريك و راه اندازي يك  هاي فيزيولوژيكي ا

سپتور مانند مي ست و ر شبيه ا شد. هورمون به يك كليد  سب مجهز با سپتور )گيرنده( منا سلولي برسد كه به يك ر گردد تا به 

استروژن به سلولي كه داراي رسپتور استروژن  شود. وقتي يك مولكولقفل سلولي است كه تنها با كليد مناسب خودش باز مي

گردد. هورمون به آورد كه بعدها سبب وقوع تغييرات سلولي ميچسباند و تركيبي به وجود مياست برسد خود را به رسپتور مي

د  و باشتتنها داراي رستتپتورهاي هورموني نميتواند كار خود را شتتروع كند. همة ستتلولمحض قرار گرفتن در داخل ستتلول مي

دهند چون در واقع قفلي را كه مناسب آن كليد باشد ندارند، هائي كه رسپتورهاي هورموني ندارند به هورمونها پاسخ نميسلول

شابه، يك هورمون نمي سلول، مثل و به دليل م شود. يك  ست جفت  سپتوري كه مخصوش هورمون هورمون ديگري ا تواند با ر

ه چند قفل يا رسپتورهاي هورمونهاي مختلف را داشته باشد. تعداد و نوع رسپتورهاي در آپارتمان يك شهر بزرگ ممكن است ك

يك سلول بنا به محيق هورموني و نوع خود سلول متفاوت است. براي مثال يك سلول سرطان پستان ممكن است دو رسپتور 

مقابل استروژن حسا  است )استروژن كنيم كه كدام سررطان در براي استروژن داشته باشد. با انجام آزمايش، ما مشخص مي

سپتور منفي( آزمايش ستروژن ر ستروژن ندارد )ا سبت به ا سيتي ن سا سرطان ح سپتور مثبت( و كدام  شابه در مورد ر هاي م

شود. نتايج حارل از آزمايشات استروژن رسپتور از دو جهت قابل بررسي است. در مجموع تومورهائي پروژسترون نيز انجام مي

هائي كه كنند و نسبت به سلولاستروژن حسا  هستند و رسپتور استروژن دارند با سرعت نسبتاً كمي رشد مي كه نسبت به

تر معموالً استروژن شوند. زنان يائسه بيشتر استروژن رسپتور مثبت و زنان جواناستروژن رسپتور منفي هستند بهتر معالجه مي

توان با انواع هورمون درماني معالجه كرد يا خير. دهد كه آيا سرطان را ميميرسپتور منفي هستند. بعالوه آزمايش به ما نشان 

 دهند. ها در مقابل هورمونها حسا  نباشند بندرت به معالجات هورموني پاسخ مياگر سلول

ه اگر سرطان كنيم كتر از چيزي است كه بايد باشد. ما اغلب تصور ميبرخورد ما با مويوع استروژن رسپتور گاهي بسيار ساده

كسي استروژن رسپتور مثبت باشد، استفاده از هورمون، رشد سرطان او را تسريع خواهد كرد و در رورتي كه استروژن رسپتور 

منفي باشد بر عكس خواهد شد. به همين جهت اغلب پزشكان متخصص زنان، در مورد افرادي كه قبالً سرطان پستان داشته و 

ستروژن مثبت حاال به دليل قاعدگي نامنظم  سا  آنكه سرطان او ا سگي نياز به درمان هورموني دارند به غلق بر ا يا عوارض يائ

كنند؛ يا كسي را كه به فكر باردار شدن باشد كنند و در رورت مثبت بودن هورمون تجويز نمييا منفي بوده تصميم گيري مي

يوع ار منع ميبه دليل افزايش مقدار هورمونها در طول دورة حاملگي، از اين ك شكان در هر دو حالت مو نمايد. بايد گفت كه پز

شتر از آنچه كه دانش كنوني ما الزم مي سپتور را بي ستروژن ر سپتورهاي هورموني هنوز برور داند بزرگ ميا كنند. طرز كار ر

هت، تصميماتي از اين گونه كند. به همين جدانيم كه چه چيزي آنها را فعال يا متوقف ميكامل براي ما روشن نيست و ما نمي

 كنند اتخاذ شود. بايد بيشتر بر اسا  شرايق فردي بيمار و شدت عواريي كه از يائسگي تحمل مي

شاخة ديگر از اندازه گيري ست. مبناي اين هائي كه ما انجام مييك  سرطاني ا سلولهاي  سيم  سرعت تق دهيم مربوط به تعيين 

كه سرعت تقسيم سلولها با خاريت تهاجمي سرطان نسبت مستقيم دارد. سرعت تقسيم اندازه گيري بر اين باور استوار است 

در يك ستتلول  DNAاستتت كه در آن مقدار و نوع  Flow cytometryكنيم. راه اول ستتلولي را ما از دو راه اندازه گيري مي

و اگر غير عادي باشتتتد آنها را   diploidدر ستتتلولهاي تومور عادي باشتتتد آنها را  DNAشتتتود. اگر مقدار اندازه گيري مي

aneuploid نامند. تومورهاي ميaneuploid دهند و در مقابل تومورهاي هفتاد دررد از كل سرطانهاي پستان را تشكيل مي



diploid  كه مقدارDNA  ست كه خررتر از نوع شند. همچنين ميمي aneuploidدر آنها عادي ا سلولهائي را با توان دررد 

نام دارد. اگر تعداد  S phase frantionشتتوند با اين روش اندازه گيري كرد. اين اندازه گيري ان تقستتيم ميكه به طور همزم

سلولهاي در حال تقسيم زياد باشد در مقايسه با زماني كه تنها چند سلول در حال تقسيم باشند تومور تمايل بيشتري به رفتار 

شد، دهند كه از درجه بندي هستة سلولها حارل ميالعاتي را به دست ميها عمالً همان اطتهاجمي خواهد داشت. اين شاخص

ترند و بدون آنكه به تشخيص آسيب شنا  و گزارش نظري او از ظاهر غير عادي با اين تفاوت كه اين آزمايشات قابل اطمينان

شند، با كامپيوتر اندازه گيري مي شته با ستگي دا هائي وجود ر آزمايش ديگر محدوديتشوند. در اين آزمايش نيز مثل هسلول ب

ست نمي node- positiveدارد. بيماران  صل بعد خواهيم از اين آزمايش اطالعات تازه زيادي به د آورند، اما همانرور كه در ف

ست كه غده شخيص بيماراني ا رلي آن براي ت ستفاده ا شار ديد، ا يوع، به علت انت هاي لنفاوي منفي دارند و علي رغم اين مو

 كروسكوپي سلولهاي سرطاني نيازمند درمانهاي بعدي خواهند بود. مي

يكي از ژنهاي مغلوب يا به  Her 2 neuباشتتتد. مي Her 2 neuاندازه گيري بعدي مربوط به افزايش بيش از اندازه انكوژن 

سرطان منجر مي ست كه به  ررال  انكوژني ا عات افزايش پيدا به جاي آنكه جهش كند به دف Her 2 neuشود )فصل دوم(. ا

آيد. مكانيسم افزايش ژن در كل روشن نشده كند. به اين معني كه بيشتر از يك جفت ژن در سلولهاي سرطاني به وجود ميمي

كرديم كه ازدياد بيش كند. در ابتدا ما گمان مياز سرطانهاي مهاجم افزايش پيدا مي 1/2در نزديك به  Her 2 neuاست، اما 

حتي در پيش  Her 2 neuنشانگر قدرت تهاجمي هر چه بيشتر سرطان است، اما معلوم شده است كه  Her 2 neuاز اندازه 

 يابد. سرطانها كه ارالً خاريت تهاجمي ندارند نيز افزايش مي

كند تا به ها كمك ميآنزيمي استتت كه به ستتلول Cathepsin Dباشتتد. مي Cathepsin Dمويتتوع ديگر مورد مرالعة ما 

در تواند عالمت ستتترطاني باشتتتد كه تمايل زياد به نفوذ مي  Cathepsin Dراه پيدا كنند. بنابراين مقدار زياد مجاري خوني

سرطان به  شان دهنده قدرت تهاجمي و درجة تمايل  شده كه ن مجاري خوني دارد. تا بحال توجه ما بر روي اطالعاتي متمركز 

ستفادة ديگري هم بر شد، اما اخيراً مورد ا شار با شاخصانت ست. به نظر مياي  شده ا ضي از هاي بيولوژيكي پيدا  سد كه بع ر

هاي بيولوژيكي بتوانند در انتخاب درمان مؤثرتر و پيش بيني نتيجة حارتتل از آن نيز به ما كمك كنند. مثالً با تحقيق شتتاخص

د داد. شواهدي وجود دارد شايد مشخص شود كه كدام بيمار به دوزهاي باالي شيمي درماني جواب خواه Her 2 neuبر روي 

شان مي سرطان كه همراه با افزايش بيش از اندازة كه ن سرطان Her 2 neuدهد مواردي از  سه با  ستند، در مقاي هائي كه ه

Her 2 neu دهند. در آنها افزايش پيدا نكرده است، بيشتر به شيمي درماني جواب مي 

هاي ي از آنها در فصل دوم اشاره شده است. ما اميدواريم وجود شاخصاند كه بعضهاي متعددي تا به حال شناخته شدهشاخص

شان  ست تا ن سرطان ياري كند. تحقيقاتي در جريان ا شد هر يك از موارد  بيولوژيكي در عين  حال، ما را در پيش بيني روند ر

شاخص بيولوژيكي است يا خير.  تر از اتكا به اطالعات حارل از يكها آيا درستدهد كه تلفيق اطالعات حارل از همة شاخص

كند. با اين حال پيش بيني روند رشد هر سرطان بيش از آنكه يك پيشرفت كامپيوتر رسيدن به اين پاسخ را براي ما آسان مي

سيار مهم و قابل هاي بيولوژيكي يا شاخصواقعيت باشد هنوز يك رؤياست، اما در آينده همين شاخص هاي جديدتر اطالعات ب

 ي را در اختيار ما قرار خواهند داد. اعتمادتر
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