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 مقدمه 

شوند. يك گروه بسيار مهم از اين ها هستند كه به اشكال مختلف ظاهر مياز بيماري ايهاي پستان دستهبيماري

تر از سرطان پستان نيست و دليل آن ها نگران كنندهباشد. هيچ سرطاني براي خانممي 1ها سرطان پستانبيماري

                                                                       نفر زن يك نفر را  8كه از هر ها در زنان است ترين بيماريشايع ترين ويكي از مهم كامال موجه است. اين بيماري

ترين علت مرگ سرطان پستان شايع شود.ها باعث مرگ و مير زنان ميمبتال كرده و متاسفانه بيش از ساير سرطان

 ترين سرطان در افراد است.سرطان پستان بعد از سرطان ريه شايع. باشدميسالگي  33تا 53زنان در محدوده سني 

سرطان ناشي از هاي از مرگ درصد۹۱ها را تشكيل داده و مسؤول هاي خانمسرطان درصد۳۳ن بدخيمي، اي

خطر ابتال به سرطان پستان در مردان نيز وجود دارد، اما ميزان شيوع و بروز بيماري به طور چشمگيري در باشد. مي

آمار و شواهد حاكي از افزايش مداوم شيوع به روز نيز در حال افزايش است.  زنان بيش از مردان است و متاسفانه روز

در آمريكا تعداد موارد جديد شناخته شده  8008طبق آمار سال  هستند. ۹۱۹۱سرطان پستان از اواسط دهة 

 230مورد در زنان و  20280مورد در مردان و تعداد موارد مرگ و مير  0990مورد در زنان و  088280بيماري 

در ايران  مورد در مردان بوده است. در كشور ايران نيز متاسفانه آمار بيماري سرطان پستان در حال افزايش است.

شود و متأسفانه تر )حداقل يك دهه زودتر از زنان در كشورهاي پيشرفته( ديده ميسرطان پستان در زنان جوان

هاي چشمگيري در هاي اخير پيشرفتخوشبختانه در سال با اين حالكنند. بيماران در مراحل پيشرفته مراجعه مي

تشخيص زودرس و درمان اين بيماري حاصل شده است، به طوري كه امروزه درصد قابل توجهي از زنان مبتال ، با 

  دهند.ها به راحتي به زندگي خود ادامه مياتخاذ تدابير درماني و مراقبتي الزم سال

كند، بيش از هر چيز به يابد يا ديگر مشكالت مربوط به پستان را تجربه مياي در سينه خود ميهر زني كه توده

خيم دارند. توده پستاني، هشت توده ماهيت خوش 9از هر  شدهشود، هرچند مشخص سرطان سينه مشكوک مي

طان پستان، آگاهي عمومي نسبت به اين شناسي سرهاي نادر پيرامون علترغم بسياري از تصورات و برداشتعلي

عارضه تهديد كننده سالمتي به نحو چشمگيري افزايش يافته است. در گذشته از گفتگو پيرامون اين مساله پرهيز 

بدل شده اغلب نادرست و غيرموثق بودند. اما امروزه در زمينه سرطان پستان آزادانه بحث و  و شد يا اطالعات ردمي

عموم قرار  رهاي گروهي در اختياغلب اوقات اطالعات مربوط به اين اختالل از طريق رسانهشود و اگفتگو مي

ها به شكل بارزي نسبت به افزايش آگاهي پيرامون سرطان سينه و شناسائي زودهنگام جا كه رسانهگيرد. از آنمي

شخصي پستان و به خصوص اند، عموم مردم از نقش مهمي كه معاينات باليني، معاينات آن توجه نشان داده

اند. پرستاران وظيفه كنند، آگاهي بيشتري يافتهماموگرافي روتين در تشخيص زودهنگام سرطان پستان ايفا مي

دارند به آموزش همگاني نسبت به سرطان و ضايعات پستاني بپردازند، در اصالح و رفع تصورات غلط بكوشند و در 

تان و نحوه تشخيص و درمان آنها اطالعات صحيح در اختيار عموم قرار هاي پسهاي طبيعي، بيماريزمينه پستان

                                                           
1 . Breast Cancer 
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ها دهند. اگر زنان جامعه از اهميت تشخيص و درمان زودهنگام ضايعات پستاني اطالع پيدا كنند، استفاده از مراقبت

 دهند.و خدمات پزشكي را به تاخير نينداخته و بيشتر به انجام ماموگرافي منظم تن مي

 سینهآناتومی و فیزیولوژی مروری بر 

غير شيرده به طور افتد. ميزان وزن پستانها صفت ثانويه جنسي بوده و باروري بدون آنها نيز اتفاق ميپستان

باشد. پارانشيماي پستان متشكل از مجاري، گرم مي 511تا  011گرم و در زمان شيردهي  251تا  151متوسط 

چربي ساخته شده است. ربع فوقاني پستان  تليال است. استروماي پستان از بافت فيبروز ولوبوالر و ساختارهاي اپي

 بيشتر غددي بوده و محل شايع بروز تومورها است. 

هرا خرود بره    ن بخرش ير ده مي شود و هرر كردام از ا  يبخش است كه اصطالحاً لوب نام 02تا  51ستان داراي پ 

هرا و  . لروب شروند ده مري ير وند كه لبرول نام شم  مييهاي كوچكتري تقسقسمت

ري يار كوچكي كره اصرطالحاً مجراري شر    يهاي بسپستان توسط لوله 2هايلوبول

، (B)هرا بوبافرت پسرتان از لر    باشرند. گر در ارتبراط مري  يكرد يشوند با ده ميينام

و بافرت لنفاتيرك    (F) عضرالت  همبند، ، بافت (E) ، بافت چربA, C))مجاري

هراي پسرتان ايجراد    تشكيل شده است. كانسر ممكن است در هر يرك از قسرمت  

هراي غيرطبيعري در   سرطان پستان رشد غيرقابل كنترل و تهاجمي سرلول  .شود

بافت پستان معموالٌ مجراها )مسيرهايي كه شير را به سمت نروک سرينه هردايت    

 (.1)تصرررروير غرررردد شيرسرررراز( اسررررت  هررررا ) كننررررد ( و لوبررررولمرررري

اي قرار گرفته و اطراف نوک پستان در چهارمين فضاي بين دنده

گمانته و گرد به نام آرئوال احاطه شده است. آن توسط قسمت پي

دهرد.  را در هر سني افزايش مي 3استروژن، پيگمانتاسيون آرئول

، غردد عررق   4تليوم آرئول داراي موهاي ظريف و غدد سباسهاپي

) غرددمونتگمري( نروک پسرتان را در طري      است. غدد سباسره 

 كند.شيردهي و بارداري نرم و بزرگ مي

خونرساني به بافت پستان، شريان پستاني دو منبع اصلي 

ها شبكه طرفي و شريان توراسيك طرفي هستند. اين شريان

هاي آن است. اعصاب پستان از دهند. الگوي وريدهاي اصلي پستان مانند شريانآناستوموز وسيعي را تشكيل مي

 .شودها تامين ميهاي قدامي و طرفي اعصاب چهارم و ششم بين دندهشاخه

                                                           
2 . Loubule 
3 . areole 
4 . Sebaceous gland 
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هاي لنفاتيك مانند مسير وريد است. مسيرهاي تخليه لنفاتيك و غدد لنفاوي در تشخيص و درمان سرطان مسير

  :ها وجود داردپستان به دليل تشخيص محل متاستاز مهم است. سه نوع درناژ لنفاتيك در پستان

 درناژ سطحي پوست -

 درناژ لنفاتيك آرئوالر از آرئول و نوک پستان -

 ز بافت غددي عميقدرناژ لنفاتيك غددي ا -

 11تا  9اغلب بين  ها در زنان، ترشح شير جهت تغذيه نوزاد است. تكامل پستانعملكرد فيزيولوژيك پستان

باشد. پروژستروژن سبب تكامل كشد. استروژن مسئول رشد پستان ميسال طول مي 5تا  0سالگي ايجاد شده و 

 شود.ها متوقف ميتوسط تخمدان  7پروژسترون و 6، توليد استروژن5شود. بعد از منوپوزلوبوالر مي

 

 8سرطان سینه

هاي غيرطبيعي به صورت غيرقابل كنترل در يك يا هر هاست كه در آن سلولسرطان پستان يكي از انواع سرطان

هاي اطراف را مورد تهاجم قرار داده و موجب تشكيل يك توده توانند بافتها ميكنند. اين سلولدو سينه رشد مي

ها و غدد لنفاوي اطراف توانند انتشار يافته و به بافتها ميشود. همچنين اين سلولشوند كه اغلب تومور ناميده مي

ها، كبد و غدد فوق كليه. ها، استخوانهاي شايع متاستاز عبارتند از ريهگسترش يابند كه به آن متاستاز گويند. محل

ها پس شود اما هيچ عضوي مستثني نيست. متاستاز ممكن است سالدرگيري مغز، طحال و هيپوفيز كمتر ديده مي

 سازد. سرطان پستان سينه چپ را بيش از سينه راست مبتال ميسال بعد(.  15از مهار ضايعه اوليه آشكار گردد) گاه 

 

 :علل و عوامل

هيچ نوع عامل  درصد از زنان مبتال به سرطان پستان01علت اصلي ابتال به سرطان پستان مشخص نيست و در

اند كه فرد را مستعد ابتال شناسايي شده خطرزائي شناخته نشده است، با اين حال فاكتورهايي به عنوان عوامل خطر

كنند. همچنين يك عامل خطر منفرد و خاص براي سرطان پستان وجود ندارد. تركيبي از عوامل به اين بيماري مي

                                                           
5 . Menopause 
6 . Estrogen  
7 . Progesterone 
8 . Breast Cancer  
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تواند خطر ايجاد سرطان پستان را افزايش دهد. توجه به اين عوامل يهورموني، ژنتيك و احتماالٌ عوامل محيطي م

 ترين اين عوامل عبارتند از :تواند به شناسايي سريع و به موقع زنان در معرض خطر كمك كند. مهممي

درصد از موارد سرطان پستان در  99ترين عامل خطر براي سرطان پستان است، تا جايي كه . جنس: واضح1

 دهد.ميزنان رخ 

. سن: افزايش سن با افزايش خطر ابتال به سرطان همراه است. اين امر در مورد سرطان پستان نيز صادق است 2

دهد. وقوع سرطان پستان در زنان آمريكائي باالي سال رخ مي 35تا جايي كه اغلب اين بيماري در زنان باالي 

 سال است. 35تا  31سال ده برابر بيشتر از زنان  15

عوامل فردي: زناني كه در يك سينه مبتال به سرطان پستان هستند، خطر ابتال سينه ديگر نيز در آنها بيشتر  .3 

  است.

ترين عوامل خطرزا در رابطه با سرطان پستان شدهمثبت: سابقه خانوادگي يكي از شناخته سابقه خانوادگي. 0

آنها به خصوص مادران و خواهران آنها وجود  جه يكبستگان دراست. زناني كه سابقه ابتال به سرطان پستان در 

 دارد، در معرض خطر بيشتري قرار دارند.

سالگي اولين نوزاد زنده  31اند و زناني كه بعد از سن : در زناني كه زايمان نكردهنولي پاريته )نداشتن زايمان( .5

 شود.اند، خطر سرطان پستان تقريبا دو برابر ميخود را به دنيا آورده

شوند، خطر ابتالء به سالگي يائسه مي 05: در زناني كه به طور طبيعي قبل از سن سالگي 55يائسگي بعد از  . 1

 شوند.سالگي يائسه مي 55سرطان پستان نصف زناني است كه بعد از سن 

  .(شيوع بيماري نسبت به كشورهاي آسيايي و آفريقايي بيشتر است جهان غربدر  اختالف جغرافيايي ). 0

 تحركي.  بي8

ها هاي دستگاه تناسلي يا ساير سرطان: زناني كه مبتال به يكي ازانواع سرطانهاسرطان. ابتالء به ساير 9

 باشند در معرض خطر بيشتري قرار دارند.مي

 .رژيم غذايي ) چربي و گوشت(. 11

 چاقي . 11

ترين عامل خطرزاي اره به عنوان قديميو سيگار: در مطالعات اپيدميولوژيك، مصرف الكل هموالكل . مصرف 12

رسد مصرف الكل به ميزان متوسط) يك يا دو مرتبه در روز( ابتال به سرطان سينه مطرح بوده است. به نظر مي

 دهد.به دليل تغيير در متابوليسم استروژن بيشتر خطر ابتال به سرطان پستان را افزايش مي

 خيم پستانهاي خوشبيماري . 13

 هاوسوير . 10

  سينهبه ويژه در ناحيه قفسه تابش اشعه يونيزان . 15
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هايي در پستان هستند كه زير ميكروسكوپ اشكال آنها با : برخي از زنان داراي سلولنوع بافت پستاني. 11

شوند. برخورداري از اين نوع ناميده مي هاي هايپرپالزيكسلولهاي طبيعي متفاوت است و تحت عنوان سلول

 تواند خطر ابتال به سرطان پستان را افزايش دهد.مي هاسلول

 باشند.و مضطرب در معرض خطر ابتال مي Aافراد داراي شخصيت   فرد: شخصيت. 10

و پروژسترون بعد از يائسگي، مصرف داروهاي ضدبارداري يا مصرف صرف استروژن تراپي: مهورمون . 18

 داروهاي هورموني به علل مختلف

: منارک زودهنگام و منوپوز دير هنگام (سالگي 12و زير  )شروع قاعدگي زودتر از موعد منارک زودرس. 19

گذاري در طول زندگي افزايش يابد و همين مساله هاي قاعدگي توام با تخمكشوند تا تعداد كل سيكلسبب مي

 دهد. درصد افزايش مي 51تا  31خطر ابتال به سرطان پستان را 

 در سنين باال حاملگي . 21

تواند متراكم يا به صورت بافت چربي باشد. زناني كه در ماموگرافي، دانسيته . دانسيته پستان: بافت سينه مي21

 تر باشد، در معرض خطر بيشتري قرار دارند.بافت پستان آنها متراكم

 . نژاد: خطر ابتال به سرطان سينه در نژادهاي سفيدپوست بيش از بقيه است.22

هاي ژني(خطر ابرتال بره سررطان پسرتان را افرزايش      هاي خاص )جهشغييرات ژني: تغييرات در برخي ژن. ت23

 . ,BRCA1BRCA2دهد. دو ژن كه نقش اساسي دارند عبارتند از : مي

 11دهد كه كاركردن در طول شب خطر نسبي سرطان سينه را تا . شغل: نتيجه چندين مطالعه نشان مي20

با كار  آيد خطر سرطان سينه با مدت زمان كاركردن در شب در ارتباط است.دهد. به نظر ميدرصد افزايش مي

يابد. اين كردن در شيفت شب خطر سرطان پستان به همان اندازه مصرف الكل و زايمان ديرهنگام افزايش مي

 تواند براي پرستاران داراي مفاهيم بارز فردي و گروهي باشد.مساله مي

 

 

 انواع سرطان پستان

          :سرطان غیر مهاجم 

هاي ترشح كننده شير باشد. در حقيقت اين مي تواند از منشا مجاري شيري يا لوبول« درجا»سرطان غير مهاجم يا 

ها محدود بوده و هنوز به بافت اطراف آنها گسترش كلمه به مفهوم آن است كه سرطان به مجاري شيري يا لوبول

http://www.cancer.gov/dictionary/db_alpha.aspx?expand=b#BRCA1
http://www.cancer.gov/dictionary/db_alpha.aspx?expand=b#BRCA2
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ارد، در بسياري از مواقع همانند يك سرطان واقعي، نيافته است و از آنجا كه هنوز تهاجم به بافت اطراف وجود ند

 خطرناک تلقي نمي شود.

 

( سرطان درجا از منشا لوبولیLCIS: ) 

ها منشأ مي گيرد سرطان غير مهاجم لوبولي ناميده مي شود. در اين بيماري، نوعي از سرطان غيرمهاجم كه از لوبول

به خارج از ديواره آنها انتشار پيدا نمي كند. اين نوع سرطان  شود، اماها شروع ميسرطاني شدن سلول ها از لوبول

اند كه اين بيماري به انواع مهاجم سرطان پستان تبديل نسبتاً كمياب است و بسياري از متخصصين بر اين عقيده

براي نمي شود. اما زناني كه داراي اين شكل از بيماري هستند در مقايسه با ساير بانوان در معرض خطر بيشتري 

ابتال به سرطان پستان دو طرفه هستند. در حقيقت اين بيماري طبق نظر بسياري از متخصصين، جزو بيماري هاي 

سرطاني محسوب نشده و تنها يك ضايعه پيش سرطاني مي باشد. بنابراين درمان اين بيماري مورد اختالف نظر 

پيگيري بيمار بدون اقدام شديد درماني، به  جدي است. در حالي كه برخي معتقدند برداشتن توده پستان و حتي

ها از تنهايي درماني قابل قبول بوده و كافيست، برخي ديگر درمان هاي شديدتري را توصيه مي كنند. اين توصيه

استفاده از داروها جهت پيشگيري تا برداشتن يك چهارم پستان، برداشتن يك پستان و حتي در برخي موارد كه 

تعددي دارد، برداشتن پستان به صورت دوطرفه متفاوت است. به طور خالصه آنچه اهميت بيمار عوامل خطر م

 زيادي دارد اين است كه بيماران مبتال به اين بيماري، در صورت درمان مناسب، طول عمر طبيعي خواهند داشت. 

 

  ( سرطان درجا از منشا مجاریDCIS: ) 

منشاء مي گيرند، سرطان غير مهاجم مجاري ناميده مي شوند. اين انواعي از سرطان غير مهاجم كه از مجاري 

بيماري نوع شايعي از تومورهاي مجاري شيري است كه به خارج از ديواره مجرا گسترش نمي يابد. به عقيده 

اين نوع از « با»بسياري از متخصصين، اين بيماري باعث مرگ در اغلب افراد مبتال نمي شود و بسياري از زنان 

 «!به علت آن»ان فوت مي كنند نه سرط

بر خالف نوع اولي، اين نوع از سرطان پستان در صورت عدم درمان در تعداد قابل توجهي از بيماران به سرطان 

مهاجم تبديل مي شود. نكته مهم اين است كه تشخيص بيماري در اين مرحله بسيار مشكل بوده و نياز به معاينات 

خش هاي بعدي مفصالً توضيح داده خواهند شد. هاي تشخيصي دارد كه در بدقيق، انجام ماموگرافي يا ساير روش

از مجموع موارد سرطان پستان را تشكيل مي داد ولي امروزه  %6حدود سي سال پيش، سرطان غير مهاجم مجرايي 

از بيماران با اين نوع از بيماري تشخيص داده مي شوند. درمان اين  %01در بسياري از كشورهاي پيشرفته بيش از 

 موالً جراحي با يا بدون پرتو درماني است.  نوع از بيماري مع
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هاي سرطاني به ساير نقاط بدن، به نكته مهم در اين دو نوع بيماري اين است كه با توجه به عدم گسترش سلول

 جز در موارد خاص، در قريب به اتفاق اين بيماران شيمي درماني لزومي پيدا نمي كند.

 

 های مهاجمسرطان 

هاي مجاري شيري منشاء ترين نوع سرطان پستان است كه از سلول منشاء مجاري شيري شايعسرطان مهاجم با 

گيرد و به خارج از مجاري، يعني بافت نگهدارنده اطراف آنها انتشار مي يابد. با گذشت زمان، ممكن است مي

دن منتشر شوند. اين نوع هاي سرطاني از طريق سيستم لنفاوي يا جريان خون به غدد لنفاوي يا ساير اعضاي بسلول

 از كل موارد سرطان پستان را شامل مي شود.  %51از بيماري تقريباً 

 هاي پستان كه شير را در مواقع مورد نياز توليد هاي پستاني از داخل لوبهاي مهاجم با منشاء لوبولسرطان 

خش هاي ديگر بدن انتشار يابند. مي كنند، شروع مي شوند و مانند نوع قبلي مي توانند توسط خون يا لنف به ب

 باشند.گيرند و جزو اين گروه ميهاي پستان منشاء ميها يا لوباز موارد سرطان پستان از لوبول %50حدود 

  

سرطان التهابی پستان 

اين بيماري نوع كميابي از سرطان پستان است كه باعث قرمزي، تورم و افزايش دماي پوست پستان مي شود. در 

هاي سرطاني در عروق لنفاوي پوست پستان جاي دارند و به جاي اينكه به صورت يك غده لتهابي سلولسرطان ا

كنند هاي سرطاني، مجاري لنفاوي را مسدود مييابند. سلولرشد كنند، به صورت همه جانبه در پستان گسترش مي

فت پستان، بدون ايجاد تورم مشخص هاي سرطاني در باشوند. در اين بيماري سلولو باعث تورم پوست پستان مي

تواند باعث افزايش تراكم يا توده قابل لمس منتشر مي شوند. نكته مهم اين است كه بروز اين نوع از سرطان مي

هاي قبلي بيمار شود و اين يافته بايد به عنوان يك يافته مشكوک در نظر گرفته پستاني در مقايسه با ماموگرافي

  بیماری شامل موارد زیر است: عالئم این نوع ازشود. 

تورم، خارش، كبودي يا افزايش ضخامت پوست پستان كه معموالً ناگهاني است و گاهي طي چند روز منجر به -

 تنگ شدن لباس زير در سمت مبتال مي شود. 

 آيد. تغيير رنگ صورتي، قرمز يا تيره قسمتي از پوست پستان كه گاهي به صورت پوست پرتقالي درمي-

 رورفتگي نوک پستان، ترشح يا تغيير در رنگ و قوام آنف-

 افزايش حرارت پوست پستان-
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توجه داشته باشيد كه عالئم اين بيماري در بسياري از موارد، شبيه عفونت يا التهاب پستان مي باشد كه به علل 

خيص قطعي نگران مختلف از جمله شيردهي يا ضربه ايجاد مي شوند. بنابراين قبل از مراجعه به پزشك و تش

 نباشيد. 

  

بیماری پاژه 

دهد. اين بيماري نوعي از سرطان پستان است كه با خارش و پوسته ريزي پيشرونده نوک پستان خود را نشان مي

هاي سرطاني هاي پوستي اشتباه مي شود. در اين وضعيت سلولدر بسياري از موارد اين بيماري با اگزما يا حساسيت

ني نيز يافت شوند و به صورت يك توده خود را نشان توانند در بافت پستادر پوست نوک پستان جاي دارند، ولي مي

دهند. اين بيماري معموالً همراه با يك سرطان غير مهاجم مي باشد و از نظر طبقه بندي جزء سرطان هاي غير 

 مهاجم قرار مي گيرد. 

 

 

   : عالئم و نشانه ها
توده غالبا در قسمت فوقاني و خارجي  در اغلب موارد اولين عالمت سرطان سينه، وجود يك توده در سينه است اين

)سمتي از سينه كه كنار بازو قرار مي گيرد( سينه مشاهده و لمس مي شود، معموال بدون درد است و ممكن اسرت  

 رشد آهسته يا سريعي داشته باشد. ساير عالئم سرطان سينه عبارتند از :

 

 توده یا تومور پستان:  -1

 صورت اتفاقي كشف ه ان مي باشد كه در اغلب موارد توسط خود بيمار بترين عالمت سرطان پست توده، شايع

مي شود و در بقيه موارد توسط پزشك در معاينه باليني مشخص مي شود. اين توده ممكن است دردناک باشد ولي 

ديده در اغلب موارد بدون درد است و از آنجا كه هم در بيماري هاي خوش خيم و هم در سرطان پستان مي تواند 

شود، بهتر است در صورت لمس هر توده در پستان، جهت بررسي آن به پزشك مراجعه نماييد. در بعضي موارد 

 صورت توده هاي متعدد بروز مي كند.ه سرطان پستان ب

هاي مشكوک به سرطان در لمس به صورت سفت يا سخت، گاه غيرمتحرک و با چسبندگي به اطراف لمس توده

كه قبالً گفته شد، اغلب اين توده ها منفرد و بدون درد هستند. بايد توجه داشت كه قضاوت در شوند. همان گونه مي

عهده پزشك معالج بوده و پس از بررسي هاي دقيق مقدور خواهد بود. ه مورد خوش خيم يا بدخيم بودن توده، ب

 ترين عالمت سرطان پستان، بروز يك توده منفرد و بدون درد در پستان است. شايع
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 ترشح از نوك پستان: -2

شود. با اينكه ترشحات نوک پستان ترشح از نوک پستان معموالً به دنبال بيماري هاي خوش خيم پستان ايجاد مي

معموالً همراه با سرطان پستان نيستند، ولي به علت احتمال وجود سرطان در برخي از موارد، بررسي دقيق آنها 

طور معمول ناشي از يك اختالل هورموني، مصرف ه ن و از چند مجرا بضروري است. وجود ترشح از هر دو پستا

هاي مختلف است. ترشحات پستان مي توانند به رنگ 9دارو، كيست پستاني يا بيماري خوش خيم فيبروكيستيك

 اي، آبي، خاكستري، قرمز، سبز و بدون رنگ(. ترشح ناشي از سرطان پستان معموالً خونقهوه مشاهده شوند )سفيد،

خودي بوده و از يك ه اي يا در برخي از موارد بي رنگ مي باشد. ترشح خوني يا آبكي كه خودبواضح يا خونابه

ترشحاتي  اي در پستان باشد، شك به سرطان را افزايش مي دهد. پستان و از يك مجرا خارج شود، يا همراه با غده

 كه شك به وجود سرطان را بر مي انگيزند: 

 يا آبكيترشحات خوني  -5

 خودي و بدون فشار خارج مي شونده ترشحاتي كه خودب -0

 ترشحاتي كه از يك پستان و از يك مجراي نوک پستان خارج مي شوند -3

 ترشحاتي كه همراه با توموري در پستان باشند  -4

  

 تغییرات پوست پستان:  -3

ه فرورفتگي پوست پستان ممكن است ب اين تغييرات به صورت فرورفتگي يا كشيدگي پوست پستان بروز مي كنند.

طور ثابت و مشخص وجود داشته باشد و در حاالت خاصي از معاينه پستان ديده شود. كشيدگي پوست، اگر چه 

قطعي دال بر سرطان نيست و گاهي به دنبال بيماري هاي خوش خيم پستان نيز ديده  عالمتي مهم است ولي يافته

 مي شود.

تومور سرطاني به قسمت زير پوست، باعث تغيير شكل پستان مي شود. تغيير شكل  در بعضي موارد، چسبندگي

هاله اطراف نوک پستان نيز مي تواند دليل بر وجود بافت سرطاني در زير آن قسمت باشد. تهاجم تومور سرطاني به 

پوست  پوست ممكن است باعث ايجاد زخم در پوست شود. همچنين ورم در پوست پستان و شبيه شدن آن به

 ي پيشرفت بيماري است. پرتقال نشانه

 

 

                                                           
9 . Fibrocystic breast 
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 تغییرات نوك پستان:  -4 

در بعضي افراد فرورفتگي نوک پستان ممكن است بعد از شيردهي يا پس از دوران بلوغ ايجاد شود كه معموالً به 

فرورفتگي حالت كه در سرطان، اين  طور خود به خودي يا با دستكاري خود فرد به حالت اول برمي گردد. در حالي

 ثابت دارد و با معاينه دقيق پستان ممكن است وجود غده اي در زير نوک و هاله پستان مشخص شود.

صورت ه نوعي از سرطان پستان نيز به نام بيماري پاژه وجود دارد كه در آن تغييرات پوستي نوک پستان ب 

اين بيماري شامل خارش، سوزش، قرمزي، سفتي شود. عالئم ضايعات اگزمايي )شبيه به حساسيت پوستي( ديده مي

تدريج و در صورت عدم درمان، بيماري به هاله اطراف نوک ه و پوسته پوسته شدن نوک پستان مي باشد كه ب

ها  هاي پوستي، مدت يابد. گاهي اين بيماران با تشخيص اشتباه اگزما و بيماريپستان و پوست نيز گسترش مي

عي قرار مي گيرند و همين مسئله درمان را به تأخير مي اندازد. بنابراين در هر بيماري تحت درمان با پمادهاي موض

كه عالئم پوستي نوک پستان مشاهده مي شود، بايد به فكر سرطان بود تا پس از نمونه برداري و قطعي شدن 

پوسته پوسته  قرمزي و خارش نوک پستان همراه با تشخيص، اقدامات درماني مناسب توسط پزشك انجام شود.

 شدن و ترک خوردن آن، مي تواند عالمت نوعي از سرطان پستان به نام پاژه باشد مگر اينكه خالف آن ثابت شود.

 

 بزرگی غدد لنفاوی زیر بغل:  -5 

هاي سرطاني توانايي پخش شدن از طريق خون و لنف و تهاجم به ساير نقاط همانگونه كه قبالً گفته شد، سلول 

ترين محل تهاجم سرطان هاي پستان به غدد لنفاوي زيربغل مي باشد. گاهي بزرگي غدد  . شايعبدن را دارند

اي واضح در پستان است ولي گاهي غده مشخصي لمس نمي شود. در اين موارد انجام لنفاوي، همراه با لمس غده

ك كننده است. آنچه از ماموگرافي براي تشخيص سرطان پستان به عنوان منشاء بزرگي غدد لنفاوي زيربغلي، كم

اهميت ويژه اي برخوردار است اين موضوع است كه بزرگي غدد لنفاوي زيربغل مي تواند به دليل ضايعات خوش 

خيم و حتي التهاب ها و ضربه به ناحيه دست يا پستان باشد. بنابراين اگرچه اين عالمت بيمار را به سمت بررسي 

 كه اين حالت از ابتدا نگران كننده نيست.  هاي بيشتر هدايت مي كند ولي بايد دانست

  

 تغییراندازه پستان: -6

تر، پستان در يك  گاهي اوقات به علت بزرگي بيش از حد يك تومور يا التهاب قابل توجه دور تومورهاي كوچك 

شود. البته اندازة دو پستان در افراد سالم نيز كامالً مشابه نيست تر از طرف مقابل مي طور واضحي بزرگه طرف، ب

ولي بزرگي يك پستان نسبت به طرف ديگر كه اخيراً ايجاد شده است، بايد مورد توجه قرار گيرد و با انجام معاينه از 

ز ضربه به پستان، خونريزي يا خيم و نيعدم وجود توده و سالمت پستان مطمئن شد. گاهي هم تومورهاي خوش
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هاي بزرگ، باعث اين عدم هاي باردار و شيرده( و كيستويژه در خانمه التهاب ناشي از تجمع شير در پستان )ب

 .كردشوند كه با معاينه و استفاده از روش هاي تشخيصي، مي توان نوع آنها را تعيين تقارن مي

  

 تهاجم به اعضای دیگر)متاستاز(: -7 

ه دهد كه ممكن است ب ندرتاً سرطان پستان بدون هيچ عالمتي در خود پستان، عالئمي در اعضاي ديگر نشان مي 

صورت درد استخواني در يك محل خاص، تنگي نفس به دنبال درگيري ريه، زردي و ساير عالئم ناشي از بزرگي 

ي مي توانند وجود بيماري را در پستان كبد و... باشد. در اين موارد معاينه دقيق بيمار و بررسي هاي تشخيص

 .كنندمشخص 

  

 

 پیشگیری

 طور قطعي جلوگيري كند وجود ندارد. ولي زنان ه در حال حاضر، مداخله ايي كه بتواند از بروز سرطان پستان ب

ابتال به زناني كه سابقه خانوادگي  ابتال به سرطان پستان را كاهش دهند. خطركاربردن مواردي ه مي توانند با ب

سرطان پستان را دارند، برداشتن پستان به منظور پيشگيري مورد توجه قرار مي گيرد. اين عمل منجر به كاهش 

همچنين در اين افراد برداشتن تخمدان به منظور پيشگيري و كاهش  شود،خطر ابتال به سرطان پستان مي  59٪

 سرطان تخمدان و پستان ممكن است مورد توجه قرار گيرد.

ابتال به سرطان پستان هستند ممكن است داروي شيميايي به منظور پيشگيري  خطراي زناني كه در باالترين بر

ييد شده أجهت كاهش خطر ابتال به سرطان پستان ت 11و رالوكسي فن 10استفاده شود. دو دارو به نام تاموكسي فن

هاي ه ناميده مي شود. تعديل كننده گيرند "هاي انتخابي استروژنه تعديل كننده گيرند"است. اين دارو به عنوان 

انتخابي استروژن، دارويي است كه گيرنده هاي استروژن را در بافت هاي خاص بلوک مي كند. تاموكسي فن در زنان 

ي زنان يائسه تأييد رادر حالي كه رالوكسي فن ب ،يائسه و همچنين زناني كه يائسه نشده اند قابل مصرف مي باشد

 شده است هركدام از اين داروها عوارض جانبي متفاوتي دارند كه در اين مورد بايد با پزشك مشورت كنيد. 

 

 

                                                           
10  - Tamoxifen 
11 . Raloxifene 
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 یا بیماریابی غربالگری

مجعیت زنان سامل، حتی قبل از  غربالگری به این معنی است که در

  ظاهر شودپستان  نوع عالئمی در آن که هر

آزمایشات و معاینه، تغییرات غیر طبیعی را کشف بتوان با اجنام 

های غربالگری کار گرفت. روشه و تصمیمات الزم را جهت درمان ب

 : عبارتند از

 معاینه توسط خود شخص  الف (

همه زنان از بيست سالگي به بعد بايد ماهي يك بار پستان خود را معاينه كنند. بهترين زمان معاينه پس از قاعدگي 

روز مانده به قاعدگي بعد. اين معاينه در زنان 02 گذاري است يعني بين پاک شدن از خونريزي تاتخمكو پيش از 

حداقل منفعت اين عمل، شناسايي توده هاي كوچكي است كه با  تواند در يك روز از هر ماه انجام گيرد.يائسه مي

ي پستاني توسط خود بيماران كشف هاتوده درصد ۵۶ند. بيش از هست اقدامات مخترصر جراحي قابل درمان

 باشد كه هر شخص براي معاينه بايستي به روش زير عمل كند: شوند. معاينه شامل مشاهده و لمس ميمي

  :مشاهده 

جلوي آينه بدون لباس بايستيد و در حاالت زير، پستان خود را در آن ببينيد و در صورت مشاهده هر تغيير 

 :جديدي به پزشك مراجعه كنيد

 ها را كنار بدن آويزان نگه داريد. دست -فال

  .ها را روي استخوان لگن محكم فشار دهيددست -ب

سينه را به جلو فشار ها را به سمت عقب بكشيد و قفسهها را به پشت سر برده در هم قفل كنيد و شانهدست -ج

 دهيد. 

 در تمام اين وضعيت ها نبايد تغييري بين دو پستان مشاهده شود. -د

 

 

 

 لمس: 

ها كوچك نيستند بالشي كوچك زير شانه طرف معاينره قررار   اگر پستان .ابتدا به پشت بخوابيد

اي تمرام  دهيد و دست همان سمت را زير سر قرار دهيد و با دست مقابل با يك حركرت دايرره  

پستان را )از انتهاي باالي پستان حدود استخوان ترقوه ترا انتهراي پراييني پسرتان حردود لبره       
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دهيرد  كه به قفسه سرينه فشرار مري    ها و از جناغ سينه تا تمام زير بغل( با سطح نرم انگشتان در حاليپاييني دنده

ر دهيد و از نظر وجرود ترشرح بررسري    نشانه به ماليمت فشا لمس كنيد. سپس نوک پستان را بين انگشت شست و

 كنيد. 

زيرا زماني كه پستان و انگشتان خيس و لغزنده  ،لمس پستان را انجام دهيدتوانيد ميزير دوش حمام نيز 

 شوند. هاي پستان بهتر لمس ميشود و بسياري از تودهمي مهستند اصطكاک ك

 ( معاینه توسط پزشك: ب

در صورت عدم مواجهه با عوامل خطرزا و در زنان بدون معاينه كامل پستان توسط پزشك، 

عالمت بين سن بيست تا سي و نه سالگي حداقل هر سه سال يكبار و از چهل سال به بعد 

حداقل سالي يك بار الزم است. همچنين بايد به خاطر داشت در صورت بروز هرگونه ضايعه و 

تأخير انداخت و در زنان پرخطر  توده مشكوک در پستان، معاينه توسط پزشك را نبايد به

 تر شروع شود. سالگي و گاهي سنين پايين 53معاينات ساالنه توسط پزشك از 

  ( ماموگرافی:ج 

شرود.  تصويربرداري از پستان به وسيله اشعه ايكس ماموگرافي ناميده مري 

اولين ماموگرافي در زنان بدون عالمت بايد در سن چهل سالگي و سرپس  

دار و در معررض عوامرل خطررزا    انجام شود. در زنان عالمت بار يك نهساال

زمان انجام اولين ماموگرافي و فواصل آن با نظر پزشك متخصرص تعيرين   

-89در زنان  BSEماموگرافي غربالي توام با معاينات فيزيكي و شود. مي

درصد مرگ و مير كلي ناشي از سرطان پستان را  85ساله، در حدود  20

 دهد. كاهش مي

هاي جديد جهت انجام غربالگري نموده اقدام به چاپ دستور العمل 8005نجمن سرطان آمريكا در ماه مه سال ا

كند تا با توجه به خطرات فردي موجود در خويش به غربالگري مناسرب  ها به زنان كمك مياست. اين دستورالعمل

 هاي تصرويربرداري تركيبري   يشتر و انجام روشهاي بهاي جديد آمده است كه غربالگرياقدام كنند. در دستورالعمل

 گردد.ها باالست مفيد واقع مي( براي زناني كه خطر سرطان پستان در آنMRI)اولتراسوند و 
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 تشخیص  

ها معموالٌ شايع بوده استفاده تركيبي از اين روش شود .استفاده ميهاي مختلفي از روشدر تشخيص سرطان پستان 

 ها عبارتند از : برخي ازاين روش شود.تر بيماري منجر ميو قطعيو به تشخيص زودتر 

ايكس ماموگرافي ناميده تصويربرداري از پستان به وسيله اشعه . ماموگرافی:1

معاينه راديوگرافيك پستان جزء مهمي از فرآيند غربالگري در زنان بدون . شودمي

اين پروسيجر در  گيرد. انجامعالمت است و بايد در تركيب با معاينه كامل باليني 

تواند در بخش راديوگرافي بيمارستان يا مركز كشد و ميدقيقه طول مي 21حدود 

شود: يك منظره مخصوص تصويربرداري انجام شود. از هر پستان دو منظره تهيه مي

راس به طرف قاعده و ها از هاي راديوگرافي، پستانجانبي. براي تهيه اين منظره -سرتاپا و يك منظره مورب مركزي

شوند. زنان ممكن است در اين شرايط كمي احساس ناراحتي و فشار كنند، زيرا اعمال از دو طرف فشار داده مي

باشد. ماموگرافي ممكن است يك تومور پستان را قبل از اين كه حداكثر فشار براي تهيه يك تصوير مناسب الزم مي

متر( تشخيص دهد. با اين حال هنوز ماموگرافي به تنهايي يك سانتي 1 )كوچكتر از از نظر باليني قابل لمس شود

 :روش كامل تشخيصي نيست چرا كه

 هاي سينه موثر نباشد و آنها را مشخص نكند )موارد منفي كاذب(.تواند در شناسايي برخي از انواع سرطانالف( مي

 رطان نيست )موارد مثبت كاذب(.ب( مواردي را به عنوان سرطان سينه شناسايي كند، در صورتي كه س

ها كه از رشد سريع سلولي برخوردار هستند، ماموگرافي ممكن است زماني به تشخيص ج( در برخي از انواع سرطان

 اند.هاي سرطاني به طور وسيع رشد كرده و به ساير نقاط منتشر شدهكمك كند كه سلول

هاي كيستيك هاي توپر است. تودهكيستيك از تودههاي دقت اين تكنيك در شناسايي توده . سونوگرافی :2

 باشند.معموال حاوي مايع مي

توان مقدار مي هاي داپلرشود. با سيگنالجريان خون در ضايعات بدخيم پستان زياد مي. سونوگرافی داپلر: 3

 جريان خون ضايعه و در نتيجه خوش خيمي يا بدخيمي آن را مشخص كرد.

اين حرارت در ضايعات بدخيم  يم غير اختصاصي سرطان پستان توليد حرارت است.يكي از عال . ترموگرافی:4

خيم و بدخيم تميز خوشيا تواند به درستي بين بيماري با اين حال ترموگرافي نمي ناشي از افزايش عروق است.

 .قايل شود
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دارد. در اين روش يك ماده شود كه ترشح از نوک سينه وجود از اين روش زماني استفاده مي . داكتوگرافی:5

 شود.حاجب به داخل يك يا چند مجراي شيري تزريق و سپس ماموگرافي انجام مي

6- MRI  :عضالني ناشي از  -هاي ديگر سيستم اسكلتياي و پاتولوژياين تكنيك در كشف متاستازهاي مهره

 سرطان پستان و متاستازهاي آن ارزش زيادي دارد.

در تشخيص  CEAو تومور ماركرها چون  CBC, ESR, LFTهاي از تست هی:های آزمایشگایافته -7

هاي پيشرفته كلسيمي )در سرطان، هايپرESRتواند شامل كم خوني، افزايش ها ميشود. يافتهبيماري استفاده مي

 ها باشد.پستان( و افزايش سطح آلكالن فسفاتاز در متاستاز به كبد يا استخوان

هاي موجود در سينه برداري از بافت سينه يا تودهنمونه به معنايبیوپسی:  -8

رود. اين روش ترين روش تشخيصي سرطان پستان به شمار مياست كه قطعي

 شود:توسط پزشكان متخصص و به اشكال مختلف زير انجام مي

اي از مايع داخل : پزشك با يك سوزن ظريف نمونه12الف( آسپيراسيون سوزني

 كند.را آسپيره و جهت بررسي به آزمايشگاه ارسال مي توده موجود در پستان

: پزشك با يك سوزن كلفت نمونه اي از بافت پستان را نمونه برداري و جهت بررسي به  13ب( بيوپسي سوزني

 كند.آزمايشگاه ارسال مي

را اي از بافت توده موجود در پستان يا منطقه درگير : پزشك به روش جراحي نمونه14ج( بيوپسي جراحي

برداري )روش انسزيوني( يا كل توده موجود را خارج )روش اكسزيوني( و جهت بررسي به آزمايشگاه ارسال نمونه

 كند.مي

: گاهي اوقات برخي نقاط مشكوک در پستان وجود دارد كه در ماموگرافي ديده  15د( بيوپسي زير گايد سونوگرافي

هاي تصويربرداري و كمك مواردي پزشك با استفاده از روششود. در چنين شود ، اما در معاينه لمس نميمي

كند كه به آن بيوپسي زير گايد سونوگرافي يا سي تي گرفتن از آنها اقدام به نمونه برداري از منطقه مشكوک مي

 گويند.اسكن مي

 

                                                           
12 . Fine-needle aspiration  
13 . Needle biopsy Core biopsyor 
14 . Surgical biopsy 
15 . CT-guided biopsy ultrasound-guided 

http://www.cancer.gov/dictionary/db_alpha.aspx?expand=f#Fine-needle aspiration
http://www.cancer.gov/dictionary/db_alpha.aspx?expand=c#Core biopsy
http://www.cancer.gov/dictionary/db_alpha.aspx?expand=u#ultrasound-guided biopsy
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 روش هایی برای كاهش احتمال ابتالء به سرطان سینه 

  : انيد از آنها براي كاهش احتمال ابتالء به سرطان سينه استفاده كنيدموارد زير روش هايي هستند كه شما مي تو

 احتمال دارد كه روش زندگي غيرفعال، احتمال ابتالء به سرطان سينه را افزايش دهد. انجمن ملي  - ورزش

دقيقه فعاليت فيزيكي انجام  80تا  23روز از هفته، به مدت  3سرطان آمريكا توصيه مي كند كه در حداقل 

  .دهيد

 برخي بررسي ها نشان داده است كه برنامه هاي غذايي  - داشتن برنامه غذایی سالم و وزن مناسب

 ست احتمال ابتالء به سرطان سينه را افزايش دهد، البته هنوز اين نتايج قطعي نشده اندا پرچرب، ممكن

ابتالء به برخي از سرطان ها ست خطر ا اما گفته شده كه يك برنامه غذايي سرشار از ميوه و سبزي، ممكن

  .از جمله سرطان سينه را كاهش دهد

 مصرف زياد الكل، با كاهش احتمال ابتالء به سرطان سينه ارتباط دارد  -محدود كردن مصرف الکل.  

 ست پزشك شما، تست هاي ماموگرافي و نيز آزمايش هاي منظمي را ا ممكن  -دادن آزمایش های منظم

سالگي؛ تا  20ه كند كه خودتان بتوانيد آنها را انجام دهيد، به ويژه پس از سن براي تشخيص سرطان توصي

  .بتوانيد عالئم اوليه سرطان سينه را رديابي كنيد

 اگر شما با پزشكتان همكاري كنيد، بهتر مي توانيد عوامل احتمال ابتالء به  - گفتگو با پزشك خودتان

 عمل آوريد. پزشك شما ه ت درستي از سالمتي خودتان بسرطان سينه را زير نظر داشته باشيد و مراقب

مي تواند راهنمائي هاي بيشتري در مورد مراقبت از سالمتي ارائه دهد و به شما كمك كند كه تصميم 

  .بگيريد چه چيزهايي براي شما بهتر هستند

 

 

  درمان

  جراحي .1

  پرتودرماني .2

  درمانيشيمي .3

  درمانيهورمون .0

  درمان بيولوژيك .5

http://www.ncii.ir/article.aspx?id=275#Surgery
http://www.ncii.ir/article.aspx?id=275#Radiation%20Therapy
http://www.ncii.ir/article.aspx?id=275#Chemotherapy
http://www.ncii.ir/article.aspx?id=275#Chemotherapy
http://www.ncii.ir/article.aspx?id=275#Chemotherapy
http://www.ncii.ir/article.aspx?id=275#Hormone%20Therapy
http://www.ncii.ir/article.aspx?id=275#Hormone%20Therapy
http://www.ncii.ir/article.aspx?id=275#Hormone%20Therapy
http://www.ncii.ir/article.aspx?id=275#Treatment%20Choices%20by%20Stage
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درمان در سرطان  شود.درماني شروع ميزماني كه بيماري سرطان پستان به طور قطعي شناسايي شد، برنامه 

برداري از بافت پستان دارد. گسترش بيماري و نتيجه نمونه و محل تومور، درجه پيشرفت وپستان بستگي به اندازه 

 در مجموع دو دسته هستند: هاي درماني روش

)براي خارج ساختن )به منظور خارج ساختن متاستازهاي منفرد( و راديوتراپي  : شامل جراحيهای موضعیروش

 باشد.متاستازهاي استخواني( مي

و مواد بيولوژيك است كه از طريق جريان  درمانيدرماني، هورمون: شامل استفاده از شيميهای سیستماتیكروش

برند. اغلب به دليل ماهيت چند كانوني هاي سرطاني را از بين ميشوند و سلولخون در سراسر بدن منتشر مي

 گيرد.پيشرفته مورد استفاده قرار ميبيماري 

كند. امروزه اكثرا از تركيب اين مي ها يا تركيبي از آنها را انتخابپزشك متناسب با وضع بيمار يكي از روش 

درماني و اعم از شيميتركيبي هاي در مورد انتخاب درمان شود.ها در درمان سرطان پستان استفاده ميروش

هاي درماني متفاوتي تعيين شده است. هاي مختلف بيماران رژيمهونظر وجود دارد. براي گردرماني اختالف هورمون

هورموني هاي گيرندههاي لنفاوي و وجود براي مثال خانمي كه در دوران يائسگي قرار داشته و از لحاظ درگيري گره

 شود. درماني توصيه مييا بدون شيمي ( با) آنتي استروژن، تجويز تاموكسيفنهانظر از ساير تومورمثبت است، صرف

ترين روش درماني مورد استفاده در سرطان پستان است كه به اشكال مختلف زير انجام : شايع جراحی الف(

 شود:مي

 : برداشتن كامل پستان با عضالت پكتورال زيرين و غدد لنفاوي آگزيالري است.16راديكال ماستكتومي .0

 راديكال ماستكتومي و ديسكسيون كامل غدد لنفاوي پستاني داخلي است. : شامل17راديكال ماستكتومي وسيع .2

: در اين روش راديكال ماستكتومي بدون برداشت عضله پكتوراليس ماژور 18راديكال ماستكتومي تعديل شده .3

يبايي شود و لذا نتايج بهتري از لحاظ عملكرد و زشود و پوست و غدد زيربغل نيز با آن وسعت برداشته نميانجام مي

ترين روش جراحي مورد استفاده در بيماران مبتال به سرطان پستان براي بيمار به همراه دارد. از اين رو امروزه شايع

 باشد.مي

شود و اين عمل شامل برداشتن تمام نسج پستان كه به طرف زير بازو كشيده مي :19ماستكتومي توتال يا ساده .0

 باشد.نوک پستان و هاله و پوست اطراف آن مي

                                                           
16 . Radical mastectomy  
17 . Extended Radical mastectomy  
18 . Modified Radical mastectomy 
19 . Total mastectomy    
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 شود.عالوه بر ماستكتومي نسبتاً وسيع غدد لنفاوي نيز برداشته مي: 20ماستكتومي كامالً وسيع   . 5

شود و جراحي محافظتي پستان نيز ناميده مي اين روش :21استكتومي پارشيال يا سگمنتال يا المپكتوميم  . 1

 هاي سرطاني است و نه پستان.ها و بافتشامل برداشتن توده

شود. توليد پرتو از پرانرژي براي كاهش اندازه تومور استفاده مي X ن روش از پرتوهاي اشعهيدر ا: ب( رادیوتراپی

طريق كاشت مواد توليدكننده پرتو داخل بدن و نزديك  يا از 22هاي خاص به صورت پرتوهاي خارجيطريق دستگاه

 گيرد.صورت مي 23زادنهاي سرطاني به صورت دروسلول

شود. اكثر هاي سرطاني استفاده ميسلول انهدامن روش از داروهاي خاصي به منظور يدر ا: درمانیج(: شیمی

خوراكي  واما فرم داخل عضالني  گيرندمورد استفاده قرار مي ديريق داخل ويصورت تزره داروهاي ضدسرطاني ب

ق آن دارو در نقاط يرا از طريد زيآك به حساب مييستميك نوع روش سيدرماني مييباشد. شز موجود مييآنها ن

 صورته ن روش درماني بيكشد. اشود و هر جا سلول سرطاني وجود داشته باشد آنها را ميمختلف بدن پخش مي

ك دوره استراحت داده شده و بالفاصله يك دوره درماني ين صورت كه بعد از يرد بديگاي مورد استفاده قرار ميدوره

 شود. بعد از آن دوره درماني بعدي شروع مي

هاي موردنياز براي رشد يعني هاي سرطاني به هورموناين روش مانع از دستيابي سلول د( هورمون درمانی:

ر يها منجر به رشد و تكثق آنها هورمونيي كه از طريرهاين روش در مسيدر ا. شودمي استروژن و پروژسترون

ها داروها عملكرد بعضي هورمونبرخي ق ين روش از طريشود. در اجاد مييشوند تداخل اهاي سرطاني ميسلول

ر تخمدان، يشوند نظها مين هورمونيد ايي كه سبب توليهاهاي جراحي، بافتق روشيا از طريشود مختل مي

توان به تاموكسيفن كنند كه از اين دسته ميهاي طبيعي را بلوک ميبرخي از اين داروها هورمون شوند.برداشته مي

استفاده از  شوند.كننده استروژن است. برخي داروها نيز مانع توليد هورمون استراديول مياشاره كرد كه يك بلوک

افرادي كه  ش خواهد داد.يز افزاير گذاشته و شانس ابتال به سرطان رحم را نيبدن تأثهاي بر تمامي سلولاين داروها 

در  و رندينه قرار گيد ساالنه توسط پزشك از نظر سالمت لگن مورد معايباكنند، استفاده مي درمانياز روش هورمون

  .نمايند به پزشك مراجعه هاي قاعدگي حتماًيزير از خونريزي از دستگاه تناسلي غيصورت وجود هرگونه خونر

 رود:درماني به كار ميمواردي كه هورمون

 بيماري مثبت از لحاظ گيرنده استروژن -الف

 متاستاز به غدد لنفاوي، پوست، استخوان -ب

                                                           
20 . Extended mastectomy  
21 breast-conserving surgery, lumpectomy, segmental mastectomy، partial y  
22 . External radiation 
23  .Internal radiation 

http://www.cancer.gov/dictionary/db_alpha.aspx?expand=b#breast-conserving surgery
http://www.cancer.gov/dictionary/db_alpha.aspx?expand=b#breast-conserving surgery
http://www.cancer.gov/dictionary/db_alpha.aspx?expand=l#lumpectomy
http://www.cancer.gov/dictionary/db_alpha.aspx?expand=s#segmental mastectomy
http://www.cancer.gov/dictionary/db_alpha.aspx?expand=p#partial mastectomy
http://www.cancer.gov/dictionary/db_alpha.aspx?expand=e#External radiation
http://www.cancer.gov/dictionary/db_alpha.aspx?expand=i#Internal radiation
http://www.cancer.gov/dictionary/db_alpha.aspx?expand=i#Internal radiation
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  درمانيشيميسال از پايان  2بيش از  نگذشت -ج

 درماني پيشرفت بيماري بعد از مصرف داروهاي رده اول و دوم شيمي -د

شود به ها ساخته ميشگاهيا در آزمايروش از موادي كه توسط بدن : در اين کییولوژیهای درمان بروش(  ه

درماني اين روش ايمني گريشود. نام دها استفاده مييماريهاي دفاعي بدن در برابر بسميت مكانيمنظور تقو

بادي دارويي از اين دسته است كه امروزه بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. اين دارو يك آنتي 24هرسپتينباشد. يم

شود. هرسپتين در افرادي كه تومور هاي سرطاني باند ميمنوكلونال است كه در آزمايشگاه توليد شده و با سلول

مانع  HEB2باشند موثر است. اين دارو با بلوک كردن  HEB2هاي ويژه به نام ها داراي تعداد زيادي پروتئينآن

 كند.هاي سرطاني شده يا رشد آنها را كند ميرشد سلول

 

بررسی اجمالی سرطان سینه 

در اياالت متحده آمريكا، سرطان پستان شايع ترين نوع سرطان )به جز سرطان پوست( و دومين علت مرگ در زنان 

مبتال مي گردند ولي اين نروع سررطان در مرردان      به سرطان پستان  ز همچنينمردان ني بعد از سرطان ريه است .

كره سرلول هراي     از تمام موارد سرطان پستان را به خود اختصاص مي دهد. زمراني  %۹و آماري كمتر از   نادر است

 ند شرو رشد غير قابل كنترل مي كنند منجر به ايجاد توده اي به نام تومرور مري    طبيعي در پستان شروع به تغيير و

در اين لحظه سرطان شروع مي شود. اين تومور مي تواند خوش خيم )غير سررطاني( يرا بردخيم )سررطاني، بره      كه 

 معني آن كه مي تواند به ساير قسمت هاي بدن گسترش يابد( باشد.

 

 اقدامات سازمان بهداشت جهانی علیه سرطان 

يز به نوبه خود اقدامات و تصميمات مهمي را در مسير مبارزه با سرطان اتخاذ ن WHO سازمان بهداشت جهاني

تا بتواند توجه كشورهاي مختلف را به اين مهم جلب كند. از ميان آنها مي توان به نام گذاري روزي به است كرده 

بهمن ماه به عنوان روز جهاني سرطان نامگذاري  03اشاره كرد. چهارم فوريه برابر با  "سرطانروز جهانی "عنوان 

شده است. سازمان بهداشت جهاني هر ساله شعاري را براي اين روز بر مي گزيند تا به توسعه تحقيقات، درمان يا 

ت كه شعاري بر مبناي مبارزه پيشگيري در رابطه با اين بيماري پرداخته شود. اين موضوع تا جايي حائز اهميت اس

با خرافات و باورهاي اشتباه در رابطه با سرطان انتخاب شد. بنا به گزارشات منتشر شده در سازمان جهاني بهداشت، 

                                                           
24 . Herceptin 
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الگوهاي غلط زندگي و تغذيه نامناسب، مصرف دائمي غذاهاي چرب، فست فود، مصرف الكل، استعمال دخانيات و 

آمار سرطان را در كشورهاي پيشرفته به نسبت ساير كشورها و حتي كشورهاي  ه آلودگي هوا از مواردي هستند ك

 در حال توسعه افزايش داده اند. 

 

نقشه جهانی میزان ابتال به سرطان سینه 

سرطان سينه، رشد بدخيم سلول هاي سرطاني در بافت پستان است. در بيماري سرطان، سلول ها به صورت كنترل 

سرطان سينه يكي از سرطان هاي شايع در بين زنان مي باشد، اما اين سرطان در بين  نشده اي رشد مي كنند.

 .مردان نيز ديده مي شود
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 میالدی  4102ترین سرطان های سال  مهم 

Lung & Bronchus 161.111 ریه و برونشیت 

Prostate 121.111 پروستات 

Breast 81.111 سینه 

Colorectal 41.111 روده بزرگ 

 

 
 231840    :2115در سال    موارد جديد سرطان برآورد

 ٪14.0   از همه موارد سرطان پستان جديد

 40،290  برآورد شده 2115در سال  مرگ و مير

 ٪6.8  مرگ ناشي از سرطان

 

 

 سال 5درصد زنده ماندن 

89.4%    2005-2011 

http://seer.cancer.gov/statfacts/html/ld/breast.html
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 آمار مرگ و میر ناشی از سرطان در آمریکا

جدید ابتالموارد  سال مرگ در آمریکاآمار  موارد جدید ابتال   

1975 105.1 - 31.4 

1976 102.0 - 31.8 

1977 100.8 - 32.5 

1978 100.6 - 31.7 

1979 102.1 - 31.2 

1980 102.3 - 31.7 

1981 106.4 - 31.9 

1982 106.5 - 32.2 

1983 111.1 - 32.1 

1984 116.0 - 32.9 

1985 124.3 - 33.0 

1986 126.9 - 32.9 

1987 134.5 - 32.7 

1988 131.3 - 33.2 

1989 127.2 - 33.2 

1990 131.9 - 33.1 

1991 133.9 - 32.7 

1992 132.1 130.0 31.6 

1993 129.2 127.2 31.4 

1994 131.0 128.8 30.9 

1995 132.7 130.9 30.6 

1996 133.7 132.1 29.5 

1997 138.0 136.1 28.2 

1998 141.4 139.0 27.5 

1999 141.5 138.5 26.6 

2000 136.6 134.2 26.6 

2001 138.8 135.8 26.0 

2002 135.8 132.8 25.6 

2003 127.0 124.1 25.3 

2004 128.1 124.8 24.5 

2005 126.6 124.4 24.1 

2006 126.3 122.8 23.6 

2007 128.2 126.0 23.0 

2008 128.3 126.1 22.6 

2009 130.7 127.6 22.2 

2010 126.8 123.3 21.9 

2011 130.0 126.6 21.5 

2012 129.6 125.9 21.3 
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 0589انتشارات سازمان نظام پرستاري
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