سرطان سینه
آناتومي پستان
پستان در واقع نوعي غده در بدن به شمار مي آيد .غدد پستاني بجز دوران بارداري و
شيردهي در يك مرحله غير فعال به سر مي برند .ساختار اصلي آنها بافت چربي و همينطور
بافت كششي (ارتجاعي) متشكل از رشته هاي االستيك مي باشد .هر پستان از  51-02بخش
به نام «لوب» تشكيل شده است كه در كنار هم قرار دارند .هر لوب بنوبه خود از لوبولهاي
كوچكتر و در نهايت هزاران لوبول ريز تشكيل يافته است كه در آنها شير توليد مي شود .در
بين اين اجزا شيارهايي به نام «مجرا» يا «داكت» وجود دارد كه به مركز نوك پستان در
ناحيه تيره پوست كه «آرئوال» نام دارد منتهي مي شود .فضاي باقيمانده ميان مجراها و
لوبولها را چربي پر مي كند .اندازه هر پستان به ميزان بافت چربي آن بستگي دارد.
عملکرد پستان
مهمترین نقش آنها در شیردهی است .فرایند ظهور و رشد سینه های زن در دوره
بلوغ جنسی رخ می دهد و این رشد توسط هورمونهای جنسی از جمله استروژن و
پروژسترون کنترل می شود .در حقیقت دو پستان یک انسان ،تقریبا هیچ وقت با
یکدیگر مشابه نیستند .در عین حال اندازه ها هم در افراد مختلف بسیار متفاوت
است.

سرطان پستان
سرطان پستان يكي از مهمترين وشايعترين بیماريها در زنان است و دانستن
اطالعات اساسي در اين زمینه براي هر زني اگرچه دچار اين بیماري نیز نباشد به
دلیل شايع بودن و مهمبودن بیماري الزم است .قابل ذكر است كه بیشتر تودههاي
پستان سرطاني نیستند و درمان سرطان پستان همیشه به برداشتن پستان
منتهي نميشود و در مراحل اولیه بیماري با درمانهاي جديد شانس بهبودي
واقعي وجود دارد .سرطان پستان شايعترين علت مرگ زنان در محدوده سني
53تا 33سالگي را تشكیل ميدهد .در هر سال يك تا دو مورد سرطان پستان در
هر 0111زن به طور جديد تشخیص داده ميشود.
رشد سرطان پستان در انسان اغلب با هورمونهای استروئیدی نظیر استروژن و
فاکتورهای رشد پپتیدی تنظیم میشود .سطح گیرندههای هورمونی در بافت
طبیعی پستان پايین است ولی در دوسوم موارد سرطان پستان سطح اين
گیرندهها باالتر میباشد.

عالئم بیماريهاي پستان:
شايعترين عالمت و شكايتهاي بيماري پستان كه يك زن را به مشاوره پزشكي ارجاع
ميدهد احساس توده درپستان ،ترشح با خونريزي ازنوك پستان و درد پستان ميباشد و در
صورت مشاهده اين عالئم وتغييرات بايد به پزشك مراجعه نمود اگر چه خيلي از اين موارد
سرطاني نخواهد بود.
عالئمي كه ممكن است درسرطان پستان ظاهرشوند:
•توده در پستان( شايعترين عالمت)
•تغيير در اندازه يا شكل پستان
•به داخل كشيده شدن يا برگشتن نوك پستانها
•قرمزي وجوش در اطراف نوك پستان
•خونريزي يا ترشح از نوك پستان
•كشيده شدن پوست پستان
•تورم و احساس توده در زير بغل
•وريدهايي واضح روي پستان
•زخم پوست پستان
•عالئم تومورهاي ثانوي در جاهاي ديگر
•تورم بازو
•درد
کشف اوليه و زودرس سرطان پستان:
توموري كه باسايز كوچك تشخیص داده ميشود بیشتر قابل درمان است و شانس
بقاي عمر را باال ميبرد .زنان بايد هرگونه عالئم جديد كه در پستانهايشان مشاهده
ميكنند در اسرع وقت به پزشك گزارش نمايند.
غربالگري :
غربالگري به اين معني است كه درجمعیت زنان سالم ،حتي قبل از آن كه هرنوع
عالئمي درپستان تظاهر كند بتوان با انجام آزمايشات و معاينه ،تغییرات غیر طبیعي
را كشف نمود و تصمیمات الزم را جهت درمان بكار گرفت .روشهاي غربالگري
عبارتند از :
- 0ماموگرافي ساالنه درزنان  01ساله ومسنتر

-2معاينه پستانها توسط زنان به صورت ماهیانه ازسن 21سالگي (بهترين زمان
معاينه پس از قاعدگي و پیش از تخمكگذاري است يعني بین پاك شدن از خونريزي
تا 00روز مانده به قاعدگي بعد)
-5معاينه بالیني پستان توسط پزشك در زنان  21تا 01ساله ،هرسه سال و در زنان
مسنتر از  01سال  ،هرسال
انواع روشهاي درمان:
درمانهاي متفاوتي براي سرطان پستان وجود دارد:
 جراحي یا برداشتن پستان(ماستکتومی):
-0ماستكتومي ساده يا كامل :اين عمل شامل برداشتن تمام نسج پستان كه به
طرف زير بازو كشیده ميشود و نوك پستان و هاله و پوست اطراف آن ميباشد.
-2ماستكتومي نسبتاً وسیع :عالوه بر بافت هاي پستان كه در جريان ماستكتومي
ساده برداشته ميشوند يكي از عضالت جدار قفسة سینه و قسمتهاي كوچك و
بزرگ عضالتي كه از زير بغل ميگذرند و از دندهها به سمت لبة شانه كشیده
ميشوند ،برداشته ميشوند.
-5ماستكتومي كامال ً وسیع :عالوه بر ماستكتومي نسبتاً وسیع غدد لنفاوي نیز
برداشته ميشود.
 پرتو درماني درمان كمكي (هورمون درماني -شیمي درماني): هورمون درمانی:
هورمون درماني براي درمان سرطاني که تومور آن داراي گیرنده هاي استروژن و
پروژسترون مثبت مي باشد در مراحل اولیه و پیشرفته تجويز مي شود  .اين نوع
تومور از اين هورمونها براي رشد استفاده مي کند .با مهار کردن اين هورمونها از
رشد تومور جلوگیري مي شود  .درصورتیکه تومورداراي گیرنده هاي استروژن و
پروژسترون مثبت باشد ،هورمون درماني تکمیلي به تنهايي يا بعد از شیمي
درماني تجويز مي شود.
.0تاموکسیفن :تاموکسیفن دارويي است که از ترکیب استروژن با سلولهاي
سرطاني پستان جلوگیري مي کندوهمجنین براي زنان قبل و بعد از يائسگي موثر
مي باشد .
.2مهارکننده آرماتاز ،دارويي براي کاهش مقدار استروژن در زنان يائسه مي باشد .
اين داروها عبارتندازexemestane(Aromasin) :و )Letrozole(Femaraو
)anastrozloe(Arimidex

مواردي كه هورمون درماني به كار ميرود:
-0بیماري مثبت از لحاظ گیرنده استروژن
-2بیش از  2سال از پايان درمان كمكي گذشته باشد.
-5انهدام تخمدان در زنان قبل از يائسگي با تاموكسیفن
• شيمي درماني :
از داروهاي ضد سرطان شیمي درماني به منظور پیدا كردن و از بین بردن
سلولهاي سرطاني در سرتاسر بدن استفاده مي شود .اين داروها اغلب پس از
جراحي سرطان در افراد پرخطر كه احتمال انتشار سلولهاي سرطاني به خارج از
پستان قبل و بعد از تشخیص تومور ميرود به كار برده ميشود .درمان بیشتر در
زنان قبل از يائسگي به كار ميرود بخصوص كسانيكه تومور مهاجم و يا غدد گرفتار
در زير بغل دارند.

