
 

 

 درمان های جراحی و غیرجراحی جدید در سرطان پستان

 

 مقدمه 

است که در پستان  های کلینیک مجازی سالمتقسمت پنجم پادکست این مقاله حاصل پیاده سازی و بازنویسی 

 در خدمت جناب دکتر فرهاد موسی زاده، به عنوان یکی از  برترین 

 .  بوده ایمپی و جراح پستان در تهران ، متخصص های  جراحی عمومی و الپاراسکو

ها، های درمانی، انواع جراحیکه در این پادکست دکتر موسی زاده به بررسی درمان سرطان پستان انواع روش

 پردازند.شیمی درمانی، پرتو درمانی، هورمون تراپی و تارگت تراپی می

است. بخش عمده درمان سرطان سرطان پستان  امروزه بیشتر تمرکز بر درمان  )پستان( در مبحث سرطان سینه

، پرتودرمانی یا رادیوتراپی، درمانیراحی کموتراپی یا همان شیمیجراحی است که در کنار ج پستان،

کننده کمکدر درمان سرطان پستان جراح  برایتراپی هم ممکن است  پی و تارگتترادرمانی یا هورمونهورمون

 باشد. 



 

 

 

 

 خواهید خواند:آنچه در این مقاله 
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 سرطان پستان   درمان های روش

 کنیم:بندی میرا به دو دسته تقسیم )پستان( به طور کلی درمان کنسر سینه

 های جراحی درمان-1 

 تراپی  تناجودهای غیرجراحی یا ادرمانی-۲

 

 جراحی: درمان های-1

با علم امروز، بخش عمده درمان سرطان پستان جراحی  است. ممکن است در آینده اینگونه نباشد ولی در حال 

 نیاز به جراحی دارد.  های علم امروز سرطان سینهحاضر و بر اساس یافته



 

 

ستکتومی نیاز اهای مختلف جراحی ممکن است فرد نیاز به عمل وسیعی داشته باشد، یا اینکه به مدر مورد روش

 داشته باشد. که در پادکست بعدی در مورد آنها صحبت خواهم کرد.  

نه بیمار حفظ شود ستکتومی شود یا ممکن است که سیابه طور کلی در طی مراحل درمان بیمار ممکن است م

 پستان با حفظ بافت پستان انجام شود. سرطان یعنی جراحی Breast conserving surgeryیا 

دهند، روشهای انکوپالستی است. یعنی روشی که چند سال است که همکاران جراحی پستان  بیشتر انجام می

 کنیم ظاهر پستان بیمار را هم اصالح نماییم. عالوه بر درمان سرطان بیمار، تالش می

رد و هم  بیماران گی هایی است که هم از جانب جراحان بسیار مورد   استقبال قرار میانکوپالستی از جمله روش

بعد از شود. چون ی بشدت کم میمند به این کار هستند. با انکوپالستی بار منفی سرطان با یک عمل زیبایعالقه

به جراح  حس خوبی رضایت بیمار هم  شود. در نتیجه کند و ظاهر سینه بهتر میعمل بیمار احساس سبکی می

 کنند.ربه میدهد هم به بیماران عزیزی که این عمل را تجمی

 

 

 درمان های غیرجراحی:-2

کموتراپی یا شیمی  

 درمانی

از جمله روشهای غیر جراحی که 

در بسیاری از بیماران مبتال به 

که مورد  سرطان سینه نیاز است

 یااستفاده قرار گیرد، کموتراپی 

شیمی درمانی است.  که این روش 

ممکن است به دو صورت انجام 

 شود:

 گویند.کموتراپی می تجواندی انجام بشود که به آن ا.اول: بعد از جراح 



 

 

  دوم: قبل از عمل جراحی انجام شود و شاید به بیمار از جهت کاهش  استیج بیماری کمک کننده باشد.

عالوه بر این بافت  سینه حفظ میشود. اگر شیمی درمانی را قبل از عمل جراحی انجام بدهیم به آن  

 گویند. که کاربردهای خاص خودش را دارد.کمو تراپی می تجواندائون

متر باشد یا غدد لنفاوی گرفتار شده باشد، ترجیح پزشک این است که  زمانی که تومور بزرگتر از سه سانتی 

ای کموتراپی کنند و یا اینکه متخصص جراحی پستان انکولوژیست، بیماران را قبل از عمل جراحی چند دوره

فرستند. البته زمانی که بیمار کانسر پستانی داشته باشد کمو تراپی می نئوادجوانتبرای مشاوره برای  ،بیماران را

که متاستاز هم داشته باشد، عمل جراحی اقدام اول نیست. بلکه ابتدا فرد باید شیمی درمانی شده و اقدامات الزم 

 الح دانستند، عمل جراحی انجام شود. برای کنترل متاستاز انجام شود و زمانی که همکاران انکولوژی ص

 پرتودرمانی- 

ی مختلفی دارد و توسط روش دیگر درمان تکمیلی پرتو درمانی است یا رادیو تراپی. که این هم روشها

انجام شود. یعنی یا خارجی شود. ممکن است این پرتو درمانی به صورت اکسترنال انکولوژیست انجام میورادی

ماده رادیو  یا داخلی انجام شود و محل داده شده و یا ممکن است به صورت اینترنالاشعه ایکس از بیرون به 

 آن براکی تراپیتراپی باشد که اسم دیگر اشته شود و اینترنال رادیواکتیو داخل آن بافت کار گذ

(brachytherapy)  را است که البته هر کدام از اینها کاربرد خاص خودش را دارد که رادیوتراپیست بیماران

 کنند. راهنمایی می

در حقیقت  همان  ی تحقیقات هست. و  پروتون تراپیهایی هم هست که البته در مرحلهدر پرتو درمانی روش

ولهای سرطانی اثر گذاشته و بر سلولهای تراپی است. در این روش بدلیل وجود پروتون فقط به سلوتارگت رادی

ی سالم اثر احاطه کننده

 سو ندارد.

 

 آی او آر تی- 

Intraoperati

ve radiation 

therapy 

(IORT) 

روش دیگری هم وجود 

دارد  که ممکن است در 



 

 

اد شود بعضی مراکز انجام شود.  البته کاربرد این متد  محدود است و در مراحل اولیه سرطان ممکن است پیشنه

آی او آر »نکرده است. آن روش  تاییدهم آن را  FDAعلمی نیست. همینطور  و از طرفی مورد قبول تمام مجامع 

های ن  از اشعه ایکس استفاده شود و در روشآین عمل جراحی است.  ممکن است در یا رادیو تراپی در ح«  تی

جدیدتر از الکترون استفاده شود. در نهایت کاربردهای محدودی دارد و در مراحل تحقیقاتی است و هنوز هم 

مورد تأیید اکثر مراکز درمانی نیست. ولی  ممکن است کم و بیش بیماران نام ان را شنیده باشند و  از پزشکان 

 ند. سوال و نظرخواهی کن

 2یک انجام شود. اگر تومور بزرگتر از  استیجشود که در در مراکزی که این روش را انجام میدهند توصیه می

کاربرد ندارد و فقط عوارض وجه آی او آر تی سانتی متر باشد و یا غدد لنفاوی هم درگیر شده باشند به هیچ 

 کند. عمل جراحی را بیشتر می

 هورمون تراپی- 

تراپی است. در سطح سلولهای سرطانی یک سری گیرنده وجود دارد که ممکن  از روشهای دیگر درمانی هورمون

 است گیرنده استروژنی  یا پروژسترونی ،  گیرنده هرتو یا سایر گیرنده ها باشد .

مثبت دارند، یعنی گیرنده استروژن و پروژسترون مثبت دارند، اگر دارویی  PRو  ARه ای در افرادی که گیرند 

کند، که این روش درمان تجویز شود  که این گیرنده را مهار کند تا حدی از عود و انتشار بیماری جلوگیری می

تاموکسیفن و یا گویند.  ممکن است از قدیمی ترین نسل این داروها استفاده شود و به بیمار تراپی میرا هورمون

داروهای مشابه دیگری مثل لتروزول که اسم تجاری آن فمارا )در بازار ممکن است آروماسین باشد( و سایر 

.  قبال گفته میشد  برای افرادی که گیرنده مثبت دارند )یعنی ای  داروهایی که از این گروه هستند تجویز شود

شود رمون تراپی انجام شود. ولی درحال حاضر توصیه میسال باید هو 5آر پی آر مثبت هستند(  برای مدت 

های دیگر ادامه داشته باشد و گاهی که استیج باال بوده و یا  سا ل برای بیماران بعد از درمان 11تا  7برای

 ممکن است این داروها  توصیه شود.  تر طوالنی مدت استمتاستاتیک 

 

 تارگت تراپی 

وی آن تحقیق یک روشی که محققان اخیراً بر ر

کنند تارگت تراپی است. ممکن است تابحال این می

اسم را  کم و بیش  شنیده باشید. سلولهای سرطانی 

های اختصاصی در ممکن است یک سری پروتئین

https://drmoussazadeh.com/grading-and-staging-in-breast-cancer/
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آنها وجود داشته باشدکه  به ارسال سیگنال به سلولها برای رشد یا تکثیر کمک دیگر های غشا یا در  قسمت 

شوند و داروها روی ان ها  اثر گیری میتئین ها در تارگت تراپی به صورت اختصاصی ،هدفکنند،  این پرومی

 کنند که تکثیر سلولهای سرطانی مهار شود.می

از جمله مزایای تارگت تراپی این است که بر روی سلولهای سالم معموالً اثر سویی ندارند یا اثر کمتری نسبت به  

 داروهای دیگر دارند. 

 دیگر تارگت تراپی که البته در مراحل ابتدایی است مزایای زیر را دارد: به عبارت

 شودعث توقف رشد سلولهای سرطانی میبا 

 -کندخطر عود بیماری را کم می 

 -کند و از این باب اگر سرطانی متاستاز داده باشد، یک مقدار رشد را در کانون های متاستاز کنترل می

 داشته باشد.ممکن است کارایی خاص خودش را 

کند و با مهار آن جلوی رشد اشاره کنیم.که هرسپتین بر آن اثر می (HER2)«هرتو»به  توانیم برای مثال می

شود. افرادی که از نظر گیرنده هرتو مثبت هستند ممکن است از هرسپتین سود سلولهای سرطانی گرفته می

شود و هر سه هفته یکبار تزریق دوره برای بیماران  تجویز می 17ببرند و توسط  مدیکال انکولوژیست معموال 

د که از همان گروه هرسپتین نهم ممکن است وجود داشته باشگیرد. البته داروهای مشابه دیگری رت میصو

 د. ند موثر باشنتوانهستند می مثبتد و برای افرادی که هرتو ند باشنتوانمی

ر  ناز است که ممکن است با مهایک یروزینآنزیمی مثل تیک سری پروتئین های دیگری هستند که بعنوان مثال 

هستند که این  و سایر داروهاییاین آنزیم جلوی رشد سلولهای سرطانی گرفته شود. داروهای این گروه، لپاتینی 

 کنند. را مهار می یروزین کینازگیرنده ت

تواند برای افراد نوید بحث تارگت تراپی موضوع جدیدی است و کار بر روی آن در حال انجام شدن است و می 

 لولهای سالم آسیب نبینند باشد.بخش این مورد که س

یک سری هم تارگت تراپی وجود دارد که آن هم  همچنین درمراحل تحقیقاتی است.  در این روش بر قسمت 

کند و از این جهت به بیماران  کمک که دچار جهش و موتاسیون شده اثر کرده و آن را مهار می BRCAژن 

 کند.می

که البته در مراحل تحقیقاتی قرار دارد  و امید است  در آینده نتایج خوبی حاصل شود و برای مبتالیان سرطان  

 سینه با حداقل عوارض بیشترین محاسن و فایده را داشته باشد. 



 

 

 

 

 جمع بندی 

ماران باید موضوعی که در مورد درمان برست کنسر  بسیار مهم تلقی میشود این است که نوع درمان برای بی

انکولوژیست ها با هم تصمیم گیری شود و در  ومدیکال انکولوژیست ها و رادیتوسط جراحان پستان به همراه 

تواند مفید واقع شود مورد  مشورت یکدیگر قرار دهند و از درمان برای یک بیمار می شیوه ایاین مورد که چه 

 شتر سود ببرد. در نهایت تعیین شود  چه کاری انجام شود که بیمار بی

تر باشد شود  که هرچه مرحله بیماری توده سرطانی پستان  پایین بدلیل اهمیت زیاد  این مطلب تاکید می

تر است و قطعیت درمان بیشتری دارد. به همین دلیل اگر آگاهی الزم در مورد درمان برست کنسر  سبک

شود دهید. در مراحل اولیه سرطان تشخیص داده میسرطان سینه داشته باشید و به موقع کارهای الزم را انجام 

توانند کانون خانواده را گرم کنند و گرم نگه دارند و با حداقل عوارض و بهبودی نزدیک به و همه اشخاص می

کامل در کنار اعضای خانواده سالیان دراز عمر طبیعی خواهند داشت و به زندگی ادامه خواهند داد. اینها مشروط 

 که به موقع مراجعه  و درمان توسط متخصص مربوطه انجام شود.  به این است



 

 

به اطرافیان خود به ارتقا سطح  پستان سالمت مجازی کلینیک های پادکستبا اشتراک این مقاله و معرفی 

 آگاهی بانوان جامعه کمک کنیم.

 از منابع زیر دیدن نمایید وبالگ کلینیک پستان سایتبرای مطالعه بیشتر می توانید ضمن مطالعه مقاالت بخش 

https://breast-cancer-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13058-019-

1118-z 
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