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 فراوانی سرطان پستان

ســـرطان پســـتان شـــایع ترین ســـرطان در بیـــن زنـــان در 
دنیـــا اســـت. در ســـال 2018 بیـــش از دو میلیـــون و 88هـــزار 
ــا تشـــخیص داده  ــتان در دنیـ ــرطان پسـ ــد سـ ــورد جدیـ مـ
شـــده اســـت. ایـــن ســـرطان شـــایع ترین ســـرطان در 

ــت. ــعه اسـ ــال توسـ ــعه یافته و در حـ ــورهای توسـ کشـ

در ایــران هــم ســرطان پســتان  شــایع ترین ســرطان در 
بیــن زنــان اســت. بــر اســاس آخریــن آمــار وزارت بهداشــت، 
ســاالنه 13 هــزار نفــر در ایــران بــه ســرطان پســتان مبتــال 
می شــوند و 3500 بیمــار بــه علــت ســرطان پســتان جــان 

ــکل2(. ــد )ش ــت می دهن ــود را از دس خ

 احتمــال بــروز ســرطان پســتان در ســنین بــاالی 50 ســال 
بیشــتر اســت ولــی از ســن 30 ســالگی احتمــال ایجــاد 
ســرطان پســتان وجــود دارد. آمــار ســرطان پســتان در 
ایــران طــی 15 الــی 20 ســال آینــده تقریبــاً دو برابــر خواهــد 
شــد. بــر اســاس مطالعــه ای کــه انستیوکانســر ایــران 
منتشــر کــرده اســت، از هــر 30 نفــر خانــم یکــی از آن هــا تــا 
ســن 70 ســالگی بــه ســرطان پســتان مبتــال خواهنــد شــد.  

سرطان پستان

پستان  در قفسه صدری و روی عضالت قفسه صدری قرار 
گرفته است. این بافت در زنان به عنوان عضو اختصاصی 
تولید شیر شناخته می شود. این بخش از بدن  از 15 تا 20 
از واحدهای کوچک تری  لوب تشکیل شده است. هر لوب 
شیر  کننده  تولید  که  است  شده  درست  لوبول ها  بنام  
انتقال  به سمت نوک سینه  توسط مجاری  هستند. شیر 

پیدا می کند. 

پستان  سرطان  پستان  سلول های  حد  از  بیش  رشد  به 
می گویند. بیشتر سرطان های پستان از نوع مجاری شیری 

هستند و درصد کمتری از نوع  لوبوالر هستند )شکل1(.

 انواع ضایعات غیر طبیعی پستان

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

است: 

تهاجمی مجاری پستان: سرطان پستانی است        سرطان   
که از مجاری شروع می شود  اما به نقاط عمیق تر پستان 
نیز  بدن  و حتی می تواند در سایر نقاط  وارد می شود  هم 
این سرطان شایع ترین نوع سرطان پستان  منتشر شود. 

است و 80% سرطان ها از این نوع هستند. 

 سرطان تهاجمی لوبوالر: منشأ این نوع سرطان غده های 
تولید کنند شیر هستند ولی به تدریج به سایر قسمت های 
سرطان  این  می شوند.  منتشر  نیز  بدن  نقاط  و  پستان 

نسبت به نوع اول، چندان شایع نیست.

پیشگیری 
و درمان 

سرطان پستان

دکتر آذین نحوی جو
دکتر مجتبی وند رجب پور

دکتر کاظم زنده دل

 عالیم  مشکوک ابتال به سرطان پستان

معموال سرطان پستان باعالئم و نشانه هایی بروز می کند. 
شناخت این عالئم، به پیشگیری کمک می کند )شکل3(.

 وجود توده در پستان چه معنایی دارد

که  هستند  توده  به صورت  پستان  ضایعات  از  بسیاری 
خوش خیم  آن ها  اغلب  اما  باشند  هم  بدخیم  می توانند 
و  کیست  شامل  پستان  توده های  شایع ترین  هستند. 
فیبروکیستیک هستند. تغییرات فیبروکیستیک تغییرات 
غیر سرطانی پستان است که توده دردناک ایجاد  می کند و 
کیست ها توده های توخالی هستند که در آنها مایع جمع 

می شود.

 عوامل خطر

این  داشتن  با  فردی  که  نیست  معنا  بدین  خطر  عوامل 
احتمال  عوامل  این  بلکه  می گیرد،  سرطان  حتماً  عوامل، 
از  برخی  زنان  از  بسیاری  می برند.  باال  را  سرطان  به  ابتال 
این عوامل خطر را دارند اما مبتال به سرطان نمی شوند. 
دارید  را  پستان  سرطان  خطر  عوامل  می کنید  فکر  اگر 
می توانید با پزشکتان صحبت کنید که چگونه این عوامل 

خطر را کاهش دهید.

 عوامل خطر سرطان پستان

 ســن؛ بــا افزایــش ســن خطــر ابتــال بــه ســرطان پســتان 
ــد. اغلــب ســرطان های پســتان بعــد از 50  افزایــش می یاب

ــود. ــخیص داده می ش ــالگی تش س

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

احتمال ابتال در آن ها باالتر می رود.

 بارداری در سنین باالتر از سی سالگی  و باردار نشدن؛ هر 
چه سن بارداری باالتر باشد و یا فرد اصالً باردار نشود خطر 

ابتال به سرطان افزایش می یابد. 

قاعدگی  شروع  شبیه  سال؛   55 از  بعد  یائسگی  شروع   
در سنین پایین است که فرد در معرض ترشح بیشتری از 

هورمون ها قرار می گیرد  و خطر ابتال را افزایش می دهد.

 بی تحرکی؛ نداشتن تحرک فیزیکی باعث افزایش ابتال به 
سرطان پستان می شود.  14000
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 وزن ؛ افزایــش وزن و یــا چاقــی بعــد از یائســگی ازجملــه 
عوامــل خطــر ســرطان پســتان هســتند. 

استروژن  هورمون های  ترکیبی؛  هورمون های  مصرف   
شوند  مصرف  هم  با  سال   5 از  بیش  اگر  پروژسترون  و 

احتمال ابتال به سرطان پستان را افزایش می دهد.  

ضد  انواع  برخی  خوراکی؛  بارداری های  ضد  مصرف   
بارداری های خوراکی می توانند احتمال ابتال  را باال ببرند. 

 سابقه ابتال به سرطان پستان؛ زنانی که مبتال به سرطان 
باالتر  آن ها  دیگر  پستان  ابتال   احتمال  هستند،  پستان 

است. 

 سابقه ابتال به سایر بیماری های پستان؛ برخی بیماری های 
یا  و  آتیپیکال  هیپرپالزی  )مانند  پستان  سرطانی  غیر 
کارسینوم لوبوالر درجا( احتمال ابتال به سرطان پستان را 

باال می برد. 

یــا  و  خواهــر  مــادر،  کــه  زنانــی  خانوادگــی؛  ســابقه   
دخترشــان)اقوام درجــه اول( یــا چنــد نفــر از افــراد خانــواده 
)پــدری یــا مــادری( دچــار ســرطان پســتان باشــند و یــا اقوام 
درجــه اول مــردی کــه ســرطان پســتان داشــته باشــند، 

احتمــال ابتــال را بــاال می برنــد.

 BRCA2 و    BRCA1 مانند  ژن هایی  ژنتیکی؛  جهش های   
دچار جهش می شوند. زنانی که تغییرات ژنتیکی در این دو 

ژن را دارند بیشتر در معرض ابتال به سرطان هستند.

 سابقه درمان با رادیوتراپی؛ زنانی که درمان رادیوتراپی به 
قفسه صدری  قبل از 30 سالگی داشته اند.

- الکل؛ مصرف الکل از عوامل خطر ابتال به سرطان پستان 
است.

 دخانیات؛ استعمال دخانیات به هر صورت سیگار، قلیان 
به عنوان عامل خطر بروز این بیماری شناخته شده است. 

احتمال سرطان  مواد شیمیایی   برخی  مواد شیمیایی؛   -
پستان را باال می برد. 

 تنظیم خواب؛ مشخص شده است بی خوابی و  شیفت 
کاری شب نیز امکان ابتال را افزایش می دهند. 

 گام های کاهش خطر ابتال به سرطان پستان

مراجعه  و  هشیاری  با  برشمردیم،  که  خطرهایی  علیرغم 
زود هنگام  به پزشک و اقدامات پیشگیرانه می توان از بروز 
سرطان پستان جلوگیری و یا آن را در مراحل اولیه درمان 

کرد.
برخی از عوامل خطر را نمی توان تغییر داد مانند افزایش 
سن اما با تغییر شیوه زندگی می توان خطر ابتال را کاهش 

داد:

 وزن خود را کاهش دهید.

 فعالیت ورزشی  منظم )حداقل چهار ساعت در هفته( 
داشته باشید.

 خواب شبانه  منظم داشته باشید. 

 از مصرف الکل، سیگار و قلیان پرهیز کنید.
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مانند اشعه X، و سیتی اسکن اصرار نکنید.

 در صورتی که مجبور به استفاده از هورمون های زنانه هستید، حتما با پزشکان 
متخصص مشورت کنید.  

 از شیردهی به نوزاد تان بهره ببرید. 

 اگر سابقه فامیلی و یا جهش ژنی BRCA1  و BRCA2  دارید حتما با پزشکان و 
متخصصان مشورت کنید.

 از سن 35 سالگی اقدام به معاینه ساالنه پستان ها کنید و بعد از 50 سالگی 
حداقل دو سال یک بار ماموگرافی انجام بدهید. 

 تشخیص زودهنگام سرطان پستان

در  سرطان  کنترل  برنامه  مهم  ارکان  از  یکی  سرطان ها،  زودهنگام  تشخیص 
تمام کشورهاست که علیرغم اهمیت و منافع بسیار زیاد، چالش های فراوانی 
دارد. هدف از تشخیص زود هنگام، شناسایی بیماری در مراحل اولیه آن است. 
تشخیص  شود.  درمان  پیشرفته  مراحل  از  کم هزینه تر  و  مؤثرتر  آسان تر،  که 
معموالً  است.  به موقع  تشخیص  و  غربالگری  بخش  دو  شامل  زودهنگام 
غربالگری برای افراد بدون عالمت انجام می شود، درحالی که تشخیص به موقع 

و بدون تأخیر برای افراد با عالمت صورت می گیرد.

منظور از غربالگری سرطان پستان، کنترل بیماری قبل از بروز هر گونه عالئم و 
نشانه 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 
پزشک  به  و  آگاه شود  آن  از  غیرطبیعی  وجود هر گونه ضایعه  که در صورت 
آزمایی پستان ها )معاینه پستان ها توسط خود فرد( روش  مراجعه کند. خود 
مرگ  خطر  کاهش  باعث  و  نیست  پستان  سرطان  تشخیص  برای  دقیقی 
ناشی از سرطان پستان نمی شود. ولی  برای آگاهی از سرطان پستان در کنار 
سایر برنامه ها توصیه می شود. بنابراین هیچ گاه به این معاینه بسنده نکنید. 

مراجعه به پزشک و معاینه ساالنه توسط کادر پزشکی ضروری است. 

 معاینه بالینی 

معاینه بالینی پستان توسط پزشک یا پرستارآموزش دیده انجام می شود. این 
تا حدودی می تواند به تشخیص سرطان پستان کمک کند. توصیه  روش هم 
یا  به درمانگاه  برای معاینه  بار  یک  از سن 35 سالگی هر سال  زنان  می شود 

مطب پزشک مراجعه کنند. 

 ماموگرافی

ماموگرافی نوعی عکس برداری از پستان ها و بهترین روش تشخیص سرطان 
کمک  با  پستان  سرطان  غربالگری  انجام  است.  اولیه  مراحل  در  پستان 
ماموگرافی به صورت دوره ای باعث کاهش خطر مرگ و میر ناشی از سرطان 
پستان می شود.  تمام خانم ها بعد از 50 سالگی باید سالی یکبار و حداقل هر 
انجام بدهند. خانم هایی که جزو گروه های پر خطر  دو سال یک بار ماموگرافی 
هستند )مثل سابقه فامیلی سرطان پستان در بستگان در جه 1 و درجه 2( باید 

از سنین پایین تر ماموگرافی را شروع کنند. 

 سونوگرافی

البته  است.  پستان  غیرطبیعی  موارد  یافتن  برای  دیگری  روش  سونوگرافی، 
سونوگرافی  استفاده  بیشترین  نمی شود  استفاده  غربالگری  روش  به عنوان 
با ماموگرافی  است که ضایعات مشکوکی در معاینه کلینیکی  زمانی  پستان 

باشد.  

 MRI پستان

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

انجام نمی شود. 

ب ( تشخیص به موقع و بدون تأخیر 

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

سونوگرافی، ماموگرافی، MRI  روش های تصویربرداری هستند که برای بررسی 
ضایعات و  توده های پستانی مشکوک از آن ها استفاده می شود. 

توده هایی که مشکوک به بدخیمی باشند، باید از لحاظ سلولی و آسیب شناسی 
تحت بررسی قرار بگیرند. نمونه برداری با سوزن و یا برداشتن توده سرطانی با 
جراحی، روش هایی هستند که برای نمونه برداری انجام می شوند. نمونه برداری 

معموالً توسط جراح یا توسط فوق تخصص رادیولوژی انجام می شود.  

نوع  و  می پردازد  توده  سلولی  بررسی  به  آسیب شناسی)پاتولوژی(  متخصص 
نبود  یا  وجود  هم چنین  می کند،  مشخص  را  غیر سرطانی(  یا  )سرطانی  آن 
را  بدخیمی  )گرید(  درجه  نیز  و    HER2 و  پروژسترونی  و  استروژنی  گیرنده های 
مشخص می کند. این اطالعات نقش مهمی در تعیین برنامه درمانی بیماران 

دارند. 

گاهی برای بررسی میزان گسترش تومور، مرحله )Stage(  بیماری، نیاز است که 
تصویر برداری هایی نظیر سی تی اسکن، اسکن استخوان و MRI از نقاط مختلف 
بدن انجام  شود. این اقدامات مشخص می کند که توده چقدر بزرگ شده و چه 
از بافت پستان گسترش یافته و  اندام هایی را درگیر کرده است. اگر یک توده 
به سایر ارگان های بدن منتشر شده باشد، اصطالحاً به آن متاستاز می گویند. 
متاستاز می تواند به بافت های اطراف پستان )مثل غده های لنفاوی زیر بغل( 
و یا به اعضای دوردست )مثل ریه، استخوان، مغز و ...( متاستاز بدهد. در موارد 
معدودی پزشکان پت اسکن )PET Scan( در خواست می کنند که روشی جدید و 

بسیار گران قیمت در تعیین مکان های متاستاز است. 

 درمان های سرطان پستان

در  باشد،  پستان  بدخیمی  آن ها نشان دهنده  پاتولوژی  نتیجه  بیمارانی که  در 
مرحله اول با توجه به گزارش پاتولوژی، محل قرارگیری توده، میزان گسترش 
مشخص  او  درمانی  برنامه  و  بیمار  خواسته  سرطان،  نوع  بدن،  در  بدخیمی 

می شود )شکل 4(.

 جراحی 

بسته به اندازه توده و میزان گسترش آن از دو روش برای جراحی توده پستان 
به کار گرفته می شود. ممکن است فقط توده سرطانی را با جراحی بردارند که 
تا حد امکان شکل  با آن المپکتومی می گویند که در این روش سعی می شود 
پستان حفظ شود. ممکن است تمام بافت پستان را با جراحی بردارند که به آن 
ماستکتومی می گویند. معموالً در حین جراحی باید غدد لنفاوی ناحیه زیر بغل 

را هم با عمل جراحی بردارند. 

• بعد از جراحی ممکن است عوارضی برای بیماران ایجاد شود: ادم )تورم( اندام 
فوقانی در سمتی که جراحی شده است، لنف ادم )تورم غدد لنفاوی(، عفونت 
بافتی مرتبط با لنف ادم و تجمع مایع در محل جدا شدن پستان )سروما( از 
شایع ترین عوارض این جراحی است که قابل کنترل و درمان هستند، بیمار باید 

با پزشک خود در ارتباط با روش های درمانی آن ها مشورت کند.

 بازسازی پستان 

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

 هورمون درمانی 

یا  استروژن  هورمونی   گیرنده  که  بیمارانی  برای   •
پروژسترون در توده آن ها مثبت باشد، از روش های درمانی 
دارویی یا جراحی برای جلوگیری از تأثیر مثبت هورمون در 
معروف ترین  تاموکسیفن  می شود.  استفاده  تومور  رشد 
دارو از این دسته است. که معموالً  به مدت 5 تا 10 سال 
و  آروماتاز  مهارکننده  از  استفاده  می شود  تجویز  روزانه 
غیرفعال سازی موقت یا دائمی تخمدان از دیگر روش های 

هورمون درمانی به شمار می آیند.  

 شیمی درمانی  

• شیمی درمانی روشی دارویی 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.  

و  مو  ریزش  همچون  عوارضی  می تواند  شیمی درمانی   •
شیمی درمانی  عوارض  از  بسیاری  باشد.  داشته  ناباروری 
به دنبال  است  ممکن  بیماران  چون  هستند  برگشت پذیر 
برای  برنامه ای  نابارور شوند، در صورتی که  شیمی درمانی  
باردار شدن داشته باشند، باید با پزشک خود در این ارتباط 

مشورت کنند. 

 پرتودرمانی 

ارجاع  رادیوتراپی  مرکز  به  را  بیمار  درمان،  مراحل  در   •
می دهند. در این مراکز پزشکان با استفاده از دستگاه های 
اشعه  است  ایجاد شده  سرطان  که  محلی  به  پیشرفته 
می گویند.  رادیوتراپی  یا  پرتودرمانی  آن  به  که  می دهند 
بیماران و خانواده های آن ها به این اقدام اصطالحاً  »برق 
باال  انرژی  با  پرتوهایی  از  پرتودرمانی  در  می گویند.  دادن« 
برای متوقف کردن یا جلوگیری از رشد سلول های سرطانی 

پستان  سرطان  به  مبتال  بیماران  در  می شود،  استفاده 
انجام  شیمی درمانی  یا  جراحی  از  بعد  رادیوتراپی  معموالً 

می شود.

در  یا  جراحی  از  بعد  هفته  چهار  معموالً  پرتودرمانی   •
صورتی که بیمار تحت شیمی درمانی باشد چهار هفته بعد 

از شیمی درمانی آغاز می شود. 

مدت  به  هفته  در  روز  پنج  رادیوتراپی  معمول  به طور   •
است  ممکن  گاهی  می شود،  انجام  هفته  شش  تا  چهار 
انجام  روزانه  به صورت  و  باال سه هفته  با دوز  پرتودرمانی 
طول  به  دقیقه   30 تا   10 رادیوتراپی  جلسه  هر  شود. 
می انجامد که یک تا پنج دقیقه صرف تابش پرتو می شود.

• پرتو درمانی درد ندارد و همراه با احساس سوزش نیست.  

ولی ممکن است منجر به خستگی، خشک شدن، قرمزی 
ناحیه پرتو داده شده، التهاب و تاول محل پرتودرمانی، درد 
و تورم خفیف پستان شود، در برخی موارد فیبروز )سفتی 

پستان( و آسیب اعصاب اندام فوقانی را در پی داشته باشد 
و ممکن است لنف ادم بعد از پرتودرمانی تشدید شود.

)Target therapy( درمان هدفمند 

در  که  را  ویژه ای  پروتئین های  می کند،  سعی  درمان  این   •
تکثیر  و  به رشد  و منجر  سلول های سرطانی وجود دارند 
را شناسایی و مهار  افسارگسیخته سلول های، می شوند. 
در  که  است  دارویی  هرسپتین،  یا  تراستوزوماب  کنند. 

سرطان پستان گیرنده HER2  را مهار می کند. 

در    HER2 کـه سـطح  بیمارانـی  در  تنهـا  تراسـتوزوماب   •
آن هـا از سـطح مشـخصی باالتـر باشـد، مؤثـر اسـت و در 
دیگـر بیمـاران تنهـا اثـر آن افزایـش خطر ناشـی از عوارض 
ایـن نـوع  بـه  بـود. در بیشـتر بیمـاران نیـازی  دارو خواهـد 
درمـان نیسـت و فقـط بـر اسـاس جـواب آزمایــــش های 
اختصاصـــی ممکن اسـت در 20 الی 25 درصد بیماران این 

نـوع درمان هـا تجویـز شـود.  

ادامه از صفحه11

زادگاه تــــــان در  بــه    وقتــی شــما 
شـــاه محـــــــله می رویـــــــد، برخــورد 

هم والیتی ها با شما چطور است؟ 

همه با من خوب هستند و عالقه مند 
از  من  چون  ببینند.  را  من  هستند 
خانه  می روم  وقتی  هستم  همان ها 
پدری و می روم نزد فامیل از همان ها 
هستم و جدا از آن ها نیستم و تافته 
جدا بافته نیستم. با هم می خوریم و 
شوخی می کنیم و گفت وگو می کنیم 
محدودیت هایی  سنم  به خاطر  ولی 

دارم که قبول می کنم.
مراجعه  من  به  که  بیمارانی  به 
می کنند کمک می کنم و به اطبایی که 
می کنم.  معرفی شان  می شناسم 

پزشکان ما اکثرشان خوب هستند.

  یک جمله کوتاه و کلیدی برای مردم 
درباره سرطان بگویید؟ 

بیماری سـرطان ماننـد همه بیماری ها 
اسـت  درمـان  روش  و  علـت  دارای 
بیماری هـای دیگـر فرقـی  بـا  بنابرایـن 
از  حتـی  بیماری هـا  بعضـی   نـدارد. 
سـرطان خطرناک تر اسـت. به جای یک 
جمله، اجازه بدهید در سـه جمله کوتاه 
بگویـم: اول سـرطان جـزو بیماری های 
سـرطان  دوم  اسـت.  قابل پیشـگیری 
می توانـد زود تشـخیص داده شـود و 
اگر زود تشـخیص داده شـود، می توان 
از  خیلـی  سـوم  کـرد.  درمانـش 
روش هـای  بـا  امـروزه  سـرطان ها 
پیشـرفته درمـان می شـوند. بنابرایـن 

ترس نداشته باشند.
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