


  سرطان پستان چیست؟
به رشـــد بیـــــش از حد و غیـــــرطبیعی 
سلول های پســـــتان، سرطــــان پستان 
می گوینـد. بیشـتر سـرطان های پسـتان 
از نـوع مجـاری شـیری هسـتند و درصـد 
)سـلول های  لوبـوالر  نـوع  از  کمتـری 

شیرسـاز( هسـتند )شـکل1(.
 انواع ضایعات غیر طبیعی پستان

خوشبختانه ضایعات غیر طبیعی پستان 
اغلب خوش خیم هستند. برخی از انواع 
پیش  بدخیمی  سمت  به  ضایعات  این 
می روند. شایع ترین بدخیمی های پستان 

به شرح زیر است: 
 ســرطان تهــــــاجمی مجــــاری پستان: 
مجـاری  از  کـه  اسـت  پسـتانی  سـرطان 
نقـاط  بـه  امـا  می شـود   شـروع  شـیری 
و  می شـود  وارد  هـم  پسـتان  عمیق تـر 
حتـی می توانـد در سـایر نقـاط بـدن نیـز 
ایـن سـرطان شـایع ترین  منتشـر شـود. 
 %80 و  اسـت  پسـتان  سـرطان  نـوع 

هسـتند.  نـوع  ایـن  از  سـرطان ها 

این  منشأ  لوبوالر:  تهاجمی  سرطان   
نوع سرطان سلول های تولیدکننده شیر 
ســــــایر  به  تدریج  بــــه  ولی  هستند 
نیز  بدن  نقاط  و  پستان  قسمت های 
منتشر می شوند. این سرطان نسبت به 

نوع اول، چندان شایع نیست.
 انواع ســـرطان پســـتان بر اساس 

گیرنده های هورمونی 
وقتـــی سرطان پســـــتان تشخیص داده 
می شود، پزشـــــکان آزمایشــــات مختلفی 
انجــــام می دهند تا نوع ســـرطان را از نظر 
آزمایش  سلولی مشخص کنند. در نتیجه 
وضعیت گیرنده های هورمونی )استروژن و 
پروژسترون( و همچنین عامل رشد اپیدرمی 
انسانی 2 یا HER2 مشخص می شود. اگر 
به  اصطالحاً  باشد  آزمایش منفی  هر سه 
می شود.  گفته  منفی  سه گانه  گیرنده  آن 
آزمایش ها  این  نتایج  اساس  بر  پزشکان 
در مورد نوع درمان و داوری شیمی درمانی 
تصمیم گیری  کند  دریافت  بیمار  باید  که 
می کنند. همچنین بر اساس نتایج آزمایش 
می توانند پیش آگهی درمان بیمار و نتیجه 
درمان ها را تخمین بزنند. مثالً  در بیمارانی 
است  منفی  آزمایش  سه  هر  نتیـــجه  که 
نتیــــجه درمان ضعیف تر است.  معموالً 
  HER2 نتیجه  که  بیمارانی  برای  همچنین 
آن ها مثبت است داروی تراستوزوماب ) یا 

هرسپتین( تجویز می شود. 
  آمار سرطان پستان

بین  در  سرطان  شایع ترین  پستان  سرطان 
از  بیش   2018 سال  در  است.  دنیا  در  زنان  شکل 1: سرطان پستان معموال از رشد غیر طبیعی و تهاجمی 

مجاری شیر و سلول های سازنده شیر ایجاد می شود.
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سرطان  جدید  مورد  88هزار  و  میلیون  دو 
است.  شده  داده  تشخیص  دنیا  در  پستان 
این سرطان شایع ترین سرطان در کشورهای 

توسعه یافته و در حال توسعه است.
شـایع ترین  پسـتان  سـرطان  هـم  ایـران  در 
اسـاس  بـر  اسـت.  زنـان  بیـن  در  سـرطان 
آخرین آمار وزارت بهداشـت، ساالنه 17000 نفر 
در ایران به سـرطان پسـتان مبتال می شـوند 
و 5000 بیمـار بـه علـت سـرطان پسـتان جان 

خـود را از دسـت می دهنـد )شـکل2(.
 آمار سرطان پستان در ایران طی 15 الی 20 
سال آینده تقریباً دو برابر خواهد شد و از هر 
به  70 سالگی  تا سن  نفر  یک  خانم  30 نفر 

سرطان پستان مبتال خواهند شد. 
بیشترین آمار سرطان پستان در ایران بین 

40 تا 50 سال است. 
 عالیم  مشکوک ابتال به سرطان پستان
معمـــوالً ســـرطان پستــــان با عالئـــــم 
این  شناخت  می کند.  بروز  نشانه هایی  و 
عالئم، به پیشگیری کمک می کند )شکل3(.

 وجود توده در پستان چه معنایی دارد
به صـورت  پسـتان  ضایعـات  از  بسـیاری 
تـوده هسـتند کـه می تواننـد بدخیـم هـم 
باشـند اما اغلب آن ها خوش خیم هسـتند. 
شـامل  پسـتان  توده هـای  شـایع ترین 
کیست و تغییرات فیبروکیستیک هستند.

 عوامل خطر سرطان پستان
 افزایش سن؛ با افزایش سن خطر ابتال 
به سرطان پستان افزایش می یابد. اغلب 
سالگی   50 از  بعد  پستان  سرطان های 

تشخیص داده می شوند.
زنانی  پایین؛  سنین  در  قاعدگی  شروع   
که قبل از 12 سالگی قاعده شده باشند، 
و  بوده اند  بیشتری  هورمون  معرض  در 

احتمال ابتال در آن ها باالتر می رود.
 بارداری در سنین باالتر از سی سالگی  و 
باالتر  بارداری  سن  چه  هر  نشدن؛  باردار 
باشد و یا فرد اصالً باردار نشود خطر ابتال 

به سرطان افزایش می یابد. 
 شروع یائسگی بعد از 55 سال؛ شبیه 
است  پایین  سنین  در  قاعدگی  شروع 
از  بیشتری  ترشح  معرض  در  فرد  که 
هورمون ها قرار می گیرد  و خطر ابتال را 

افزایش می دهد.
 کم تحرکی؛ نداشتن تحرک فیزیکی باعث 
افزایش ابتال به سرطان پستان می شود.   
یا چاقی  و  افزایش وزن  افزایش وزن؛   
خطر  عوامل  ازجمله  یائسگی  از  بعد 

سرطان پستان هستند. 
ترکیــــبی؛  شکل 2 : میزان ابتال و مرگ و میر ساالنه سرطان پستان در ایران مصـــــرف هورمــــــون های 

ابتال در سال:  17000 نفر

مرگ و میر در سال: 5000 نفر 1000 نفر
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اگر  پروژسترون  و  استروژن  هورمون های 
بیش از 5 سال با هم مصرف شوند احتمال 

ابتال به سرطان پستان را افزایش می دهد.  
برخی  بارداری؛  ضد  قرص های  مصرف   
می توانند  خوراکی  بارداری های  انواع ضد 

احتمال ابتال  را باال ببرند. 
 سابقه ابتال به سرطان پستان؛ زنانی که 
مبتال به سرطان پستان هستند، احتمال 

ابتالی پستان دیگر آن ها باالتر است. 
 سابقه ابتال به سایر بیماری های پستان؛ 
برخی بیمــــاری های خوشخیم پســــــتان  
غیرطبیعی  رشـــــد  یا  هــــیپرپالزی  مثل 
سلول های پســــتان و یا توده های بسیار 
کوچـــــک سرطانی )درجا( احتمال ابتال به 

سرطان پستان را افزایش می دهد. 
 سابقه خانوادگی؛ زنانی که مادر، خواهر 
چند  یا  اول(  )اقوام درجه  یا دخترشان  و 
نفر از افراد خانواده )پدری یا مادری( دچار 
درجه  اقوام  یا  و  باشند  پستان  سرطان 
داشته  پستان  سرطان  که  مردی  اول 

باشند، احتمال ابتال را باال می برند.
ژن هـــایی مانند   جهــــش های ژنتیکی؛ 
BRCA1 و BRCA2 دچار جهش می شوند. 
زنانی که تغییرات ژنتیکی در این دو ژن را دارند 

بیشتر در معرض ابتال به سرطان هستند.
 سابقــــه درمان با رادیـــوتراپی؛ زنانی که 
درمان رادیوتراپی به قفسه صدری  قبل از 

30 سالگی داشته اند.

شکل 3 : عــالئم و نشــــانه های ســـرطان پســــتان
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 الکل؛ مصرف الکل خطر ایجاد سرطان 
پستان را افزایش می دهند.

مصرف  شکل  به  دخانیات  دود  دخانیات؛   
حتی  و  فرد  خود  توسط  قلیان  و  سیگار 
مواجهه با دود سیگار و قلیان اطرافیان، خطر 

ایجاد سرطان پستان را افزایش می دهد.  
شیمیایی   مواد  برخی  شیمیایی؛  مواد   

احتمال سرطان پستان را باال می برد. 
مشخـــص شــــده است   تنظیم خواب؛ 
بی خـــوابی و  شیــــفت کاری شب نیز امکان 
ابتال به سرطان پستان را افزایش می دهند. 
 تشخیص زودهنگام سرطان پستان
تشـخیص زودهنـگام شـامل دو بخـش 
اسـت.  به موقـع  تشـخیص  و  غربالگـری 
بـدون  افـراد  بـرای  غربالگـری  معمـوالً 
انجـــــام می شـود، درحالـی کـه  عالمـت 
تشـخیص به موقـع و بـدون تأخیـر بـرای 

بـا عالمـت صـورت می گیـرد. افـراد 
منــــظور از غربالگری ســــرطان پستان، 
کنترل بیماری قبل از بروز هر گونه عالئم 
و نشــــانه است. همه زنان باید در مورد 

غربالگری سرطان پستان آگاه شوند. 
 روش های تشخیص زود هنگام

الف( غربالگری 
 آگاهی

آشنا بودن با شکل و بافت پستان توسط 
خود فرد، به فرد این کمک را می کند که در 
صورت وجود هر گونه ضایعه غیرطبیعی 
از آن آگاه شود و به پزشک مراجعه کند. 
خود آزمایی پستان ها )معاینه پستان ها 

برای  دقیقی  روش  فرد(  خود  توسط 
تشخیص سرطان پستان نیست و باعث 
سرطان  از  ناشی  مرگ  خطر  کاهش 
از  آگاهی  برای  پستان نمی شــــود. ولی  
برنامه ها   سایر  کنار  در  پستان  سرطان 

توصیه می شود. 
 معاینه بالینی 

یا  پزشک  توسط  پستان  بالینی  معاینه 
این  می شود.  انجام  آموزش دیده  پرستار 
روش هم تا حدودی می تواند به تشخـیص 
سرطان پسـتان کمک کند. توصیه می کنیم 
زنان بدون عالمت از سن 30 الی 69 سالگی 
هر ساالنه یا دو سال یک بار برای معاینه به 

درمانگاه یا مطب پزشک مراجعه کنند. 
 ماموگرافی

ماموگرافی نوعی عکس برداری از پستان ها 
و بهترین روش تشخیص سرطان پستان در 
مراحل اولیه است. انجام غربالگری سرطان 
به صورت  مامــــوگرافی  کمک  با  پستان 
دوره ای باعث کاهش خطر مرگ و میر ناشی 
از سرطان پستان می شود. تمام خانم ها از 
45 تا 69 سالگی باید سالی یکبار و حداقل 
انجام  مامــوگرافی  یک بار  سال  دو  هر 
گروه هــــای  جزو  که  خانـم هایی  بدهــند. 
فامیلی  )مثل سابقه  هستـــــند  پر خـــطر 
سرطان پســــتان در بستگان درجه 1 و درجه 
2( باید از سنین پایین تر و پس از مشورت با 

پزشک ماموگرافی را شروع کنند. 
 سونوگرافی

سونوگرافی، روش دیگری برای یافتن موارد 
غیرطبیعی پستان است. بیشترین استفاده 
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سونوگرافی پستان زمانی است که ضایعات 
مشکوکی در معاینه کلینیکی یا ماموگرافی باشد.  

 MRI پستان
معموالً MRI پستان همراه با ماموگرافی 
پرخطر  گروه های  در  که  بیمارانی   برای 
قرار می گیرند انجام می شود. از آنجا که 
غیر طبیعی  است  ممکن   MRI گزارش 
باشــــــد اما فرد  ســـرطان نداشته باشد، 
معمــوالً برای زنان با  احتــــمال متوسط 

ابتال انجام نمی شود. 
ب ( تشخیص به موقع و بدون تأخیر 

بیماری  عالئم  از  کدام  هر  صورتیکه  در 
سرطان پستان را مشاهده کردید بی درنگ 
در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنید. 

سونوگــــرافی و ماموگرافی، در صــــورت 
لزوم  روش های تصویربرداری هستند که 
برای بررسی ضایعات و  توده های پستانی 

مشکوک از آن ها استفاده می شود. 
بدخیمـی  بـه  مشــکوک  کـه  تـــوده هایی 
باشــــــند، بایـــــد از لحـــــــاظ سـلولی و 
آسیب شناسـی تحـت بررسـی قـرار بگیرند. 
برداشـتن  یـا  و  سـوزن  بـا  نمونه بـرداری 
روش هایـی  جراحـی،  بـا  تـوده  از  بخشـی 
انجـام  نمونه بـرداری  بـرای  کـه  هسـتند 
می شـوند. نمــونه برداری معمـوالً توسـط 
جـراح یـا توسـط فـوق تخصـص رادیولوژی 

می شـود.   انجـام 
گاهــی بــرای بررســی میــزان گســترش 
تومــور، مرحلــه )Stage( بیمــاری، نیــاز 
نظیــر  تصویربرداری هایــی  کــه  اســت 

و  اســتخوان  اســکن  سی تی اســکن، 
انجــام  بــدن  مختلــف  نقــاط  از   MRI
 شــود. ایــن اقدامــات مشــخص می کنــد 
چــه  و  بزرگ شــده  چقــدر  تــوده  کــه 
اندام هایــی را درگیــر کــرده اســت. اگــر 
یــک تــــــوده از بافــت پســتان گســترش 
یافتــه و بــه ســــــایر ارگان هــای بــدن 
ــه آن  ــاً ب ــد، اصطالح ــده باش ــر ش منتش
متاســتاز می گوینــد. ســرطان پســتان 
می توانــد بــه بافت هــای اطــراف پســتان 
)مثــل غده هــای لنفــاوی زیــر بغــل( و 
یــــــــا بــه اعضــای دوردســت )مثــل ریــه، 
ــد.  ــتاز بده ــز و ...( متاس ــتخوان، مغ اس
در مــوارد معــدودی پزشــکان پــت اســکن 
کــه  می کننــد  درخواســت   )PET Scan(
روشــی جدیــد و بســیار گــران قیمــت در 

تعییــن مکان هــای متاســتاز اســت. 
 درمان های سرطان پستان

آن هـا  پاتولـوژی  نتیجـه  کـه  بیمارانـی  در 
نشـان دهنده بدخیمـی پسـتان باشـد، در 
مرحلـه اول بـا توجه به گـزارش پاتولوژی، 
گسـترش  میـزان  تـوده،  قرارگیـری  محـل 
بدخیمـی در بـدن، نـوع سـرطان، خواسـته 
مشـخص  او  درمانـی  برنامـه  و  بیمـار 

می شـود.
 جراحی 

بسـته بـه انـدازه تـوده و میزان گسـترش 
آن از دو روش بـرای جراحـی توده پسـتان 
اسـتفاده مـی شـود. ممکـن اسـت فقـط 
بافـت  از  ای  حاشـیه  بـا  تـوده سـرطانی 
آن  بـه  کـه  بردارنـد  جراحـی  بـا  را  سـالم 
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المپکتومـی می گوینـد کـه در ایـن روش 
شـکل  امـکان  حـد  تـا  می شـود  سـعی 
پسـتان حفـظ شـود. ممکـن اسـت تمـام 
بافـت پسـتان را بـا جراحـی بردارنـد که به 
آن ماسـتکتومی می گوینـد. معمـوال در 
حیـن جراحی، غـدد لنفـاوی زیربغل تحت 
بررسـی قرار مـی گیرند تا در صـورت لزوم 

بـا عمـل جراحـی برداشـته شـوند. 
 بازسازی پستان 

بازســـــازی پستان نوعی روش جـــراحی 
است  پستان  به  بخشیدن  شکل  براي 
جراحی  عمل  هنگام  است  ممکن  که 
برداشتن پستان )ماستکتومی( یا پس از 
آن انجام شود. در حال حاضر روش های 
بازسازی  برای  رضایت بخش  و  جدید 

پستان در دسترس است. 
 هورمون درمانی 

هورمونی   گیرنده  که  بیمـــــــارانی  برای 
یا پروژسترون در توده آن ها  استــــروژن 
مثبت باشد، از روش های درمانی دارویی 
مثبت  تأثیر  از  جلوگیری  برای  جراحی  یا 
هورمون در رشد تومور استفاده می شود. 
تاموکســــیفن معروف ترین دارو از ایـــن 
دسته است. که معموالً  به مدت 5 تا 10 

سال روزانه تجویز می شود
 شیمی درمانی  

شیمی درمانی روشی دارویـی برای مقابله با 
رشد و تکثیر سلول های سرطانی است، این 
روش درمانی قبل از جراحی )نئوادجوانت( 
و بعد از جراحی  )ادجوانت( بسته به طرح 

درمان بیمار بکار گرفته می شود.  

همـچون  عوارضی  می تواند  شیـمی درمانی 
ریزش مو و ناباروری داشته باشـد. بسیاری از 

عوارض شیمی درمانی برگشت پذیر هستند 
 پرتودرمانی 

به  بیمار  پرتودرمانی،  به  نیاز  صورت  در 
این  در  شود.  می  ارجاع  رادیوتراپی  مرکز 
مراکز پزشـکان با استفاده از دستگاه های 
پیشرفته به محلی که سرطان ایجاد شده 
است اشعه می دهند که به آن پرتودرمانی 
یا رادیـوتراپی می گویــند. در بیماران مبتال 
به سرطان پستان معموالً رادیوتراپی بعد 
از جراحی یا شیمی درمانی انجام می شود.
بعد  هفته  چهار  معموالً  پرتودرمانی 
تحت  بیمار  صورتی که  در  یا  جراحی  از 
شیمی درمانی باشد چهار تا شش هفته 

بعد از شیمی درمانی آغاز می شود. 
)Target therapy( درمان هدفمند 

تراستوزوماب یا هرسپتین، دارویی است 
را    HER2 گیرنده  پستان  سرطان  در  که 

مهار می کند. 
تراستوزوماب تنها در بیمارانی که سطح 
HER2  در آن ها از سطح مشخصی باالتر 
بیماران  بیشتر  در  است.  مؤثر  باشد، 
نیازی به این نوع درمان نیست و فقط بر 
اساس جواب آزمایـــش های اختصاصــی 
ممکن است در 20 الی 25 درصد بیماران 

این نوع درمان ها تجویز شود.

»خیـــریه شــــمس از محققــین انستیتو کانســـر، خانم 
دکتــر آذین نحــــوی جو، آقای دکتر مجــــتبی  وند رجب پور 
و آقای دکتر کاظم زنده دل که این جزوه آموزشی را تهیه 

کردند قدردانی می کند.«
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با حمایت مالی 
از پویش ملی سرطان پستان 

در مبارزه با این بیماری 
سهیم شوید.


