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راهنمای  ESMOبرای بیماران
اطالعات بیمار بر پایه دستورالعمل های کارآزما� ن
بالی� ESMO
ی

این راهنما ب رای کمک به شما  ,دوستان  ،خانواده و م راقبت دهندگان شما در درک ت
به� رسطان پستان و درمان آن آماده شده است
ت
اطالعا� در رابطه با رسطان پستان در مرحله اولیه و ش
پی�فته  ،از جمله دالیل ابتال به این بیماری و نحوه تشخیص آن ،
که شامل
راهنما� های به روز در مورد انواع روش های ن
درما� که ممکن است در ت
جان� احتمایل درمان می باشد.
عوارض
هرگونه
و
باشد
س
دس�
ی
ب
اطالعات پزشیک ش�ح داده شده در این راهنما ب راساس دستورالعمل های ن
بالی�  ESMOدر مورد رسطان پستان است  ،که ب رای کمک
به پزشکان در تشخیص و مدیریت رسطان پستان در م راحل اولیه و ش
پی�فته تدوین شده است .کلیه دستورالعمل های مربوط به
ن
آزما� ن
بالی�  ESMOتوسط متخصصان برجسته و با استفاده از شواهد به دست آمده از آخرین آزمایشات بالی�  ،تحقیقات و نظر
کار ی
متخصصان تهیه و برریس می شود.

اطالعات موجود در این راهنما نمی تواند به عنوان جایگزین توصیه های پزشک شما در نظر گرفته شود .پزشک ,سوابق پزشیک شما
ن
را به طور کامل می داند و شما را در زمینه ت
اهنما� می کند.
به�ین روش درما� ر ی
کلمات مشخص شده با رنگ متفاوت در قسمت واژگان انتهای راهنما تعریف شده است.
این راهنما توسط تیم زیر تدوین و بازنگری شد :
نمایندگان :(ESMO) European Society for Medical Oncology
;Elżbieta Senkus-Konefka; Fatima Cardoso; Jean-Yves Douillard; Claire Bramley; Francesca Longo
و Svetlana Jezdic

نماینده : (Europa Donna) ESMO Patient Advocates Working Group
Tanja Spanic

نماینده : (EONS) European Oncology Nursing Society

 Anita Marguliesو Deborah Fenlon

ت
م�جم :
نیلوفر شتابان
اد� :
وی راستار علمی و ب
ت
دک� محمد اسالمی جویباری
ین
بالغ�
فوق تخصص خون و رسطان
این ترجمه توسط دار ت
ال�جمه رسمی تایید شده است.
ت
ت
ت
ت
ن
ن
م� ی ن
جم� ،رصفا ترجمه فاریس را ارائه کرده و در نوش� م� انگلییس دخال� نداشته اند
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راهنمای  ESMOبرای بیماران
رسطان پستان  :خالصه ای از اطالعات مهم
رسطان پستان چیست؟
شیوع رسطان پستان چقدر است؟
علل رسطان پستان چیست؟
چگونه رسطان پستان تشخیص داده می شود؟
چگونه رسطان پستان من تشخیص داده می شود؟
گزینه های ن
درما� رسطان پستان چگونه مشخص خواهد شد؟
گزینه های ن
درما� برای رسطان پستان یغ� تهاجمی ()Stage 0
(معموال بدخیمی در موضع یا  DCISنامیده می شود ) چیست؟
گزینه های درمان برای رسطان پستان تهاجمی اولیه ) (Stage I-IIAچیست؟
گزینه های ن
درما� برای رسطان پستان ش
پی�فته موضعی (مرحله  )III-IIBچیست؟
گزینه های درمان برای رسطان پستان متاستاتیک (مرحله  )IVچیست؟
جمعیت خاص
آزما� ن
بالی�
کار ی
مداخالت تکمیل کننده
جان� احتمایل درمان چیست؟
عوارض ب
پس از اتمام دوره درمان من  ,چه ق
اتفا� می افتد؟
ت
حمای�
گروه های
منابع
واژگان

رسطان پستان

رسطان پستان  :خالصه ای از اطالعات مهم
مقدمه ای از سرطان پستان

غ� طبیعی سلول های پستان ش
نا� می شود تا یک توده یا تومور ایجاد شود.
تکث� ی
• رسطان پستان از رشد و ی
ین
غ� تهاجمی است (مرحله  ، )0که مجاری یا لوبول های پستان احاطه شده و به بافت سالم
اول� مرحله رسطان پستان  ,ی
•
ت
ز
پستان (که به آن کارسینوما  In Situین� گفته می شود) گس�ش نمی یابد .رسطان پستان تهاجمی ف راتر از مجراها یا لوبول ها
در بافت سالم پستان یا خارج از پستان به غدد لنفاوی یا اندام های دورتر ت
گس�ش پیدا می کند (مرحله .)I-IV

نا� از رسطان در زنان است و ت
ت
م� ش
بیش� در زنان یائسه باالتر از  50سال رخ می دهد.
•رسطان پستان
شایع�ین علت مرگ و ی
همچن� در مردان ی ز
ین
ن� مشاهده می شود اما بسیار نادر است و تقریبا  1٪از موارد رسطان پستان را تشکیل می
رسطان پستان
دهد.

تشخیص سرطان پستان
تغی� نوک پستان  ،ترشح از نوک پستان و
تغی� در پستان ها از جمله وجود توده  ،ی
•شایع ترین نشانه های رسطان پستان ی
تغی� در پوست پستان است.
ی
ف
ف
ز
ش
ف�ییک  ،ماموگرا� و سونوگرا� �وع می شود .در برخی موارد  ،تصویربرداری
•تحقیقات اولیه ب رای رسطان پستان با معاینه ی
یاف� تومور  ،قبل از هرگونه برنامه ن
ن� انجام خواهد شد .در صورت ت ن
با رزونانس مغناطییس پستان ) (MRIی ز
درما�  ،نمونه
برداری ب رای تشخیص رسطان انجام می شود.

گزینه های درمان برای سرطان پستان

گ
درمان رسطان پستان به ی ز
م�ان ش
پی�فت رسطان (مرحله  )IV-0و نوع آن بست� دارد.
•
ن
ن
ن
درما� و درمان هدفمند در معالجه رسطان پستان استفاده می شود.
از ج راحی ،
درما�  ،هورمون
پرتودرما�  ،شیمی
•

درگ�ی غدد لنفاوی و احتمال ت
گس�ش خارج از پستان و غدد لنفاوی به سایر نقاط
•رسطان پستان با توجه به اندازه تومور  ،ی
بدن و با توجه به سیستم TNM (  =Tتومور ،N = غدد لنفاوی ،M = متاستاز) مرحله بندی می شود.این اطالعات ب رای
کمک به تصمیم یگ�ی در رابطه با ت
به�ین درمان استفاده می شود.
ن� به ی ن
وجود بیومارکرها از جمله یگ�نده های هورمون و یگ�نده ای به نام  HER2ی ز
تعی� نوع درمان ارائه شده کمک می کند.
•

مرحله اولیه سرطان پستان غیر تهاجمی آزمایش بیولوژیکی تومور
•بیماران مرحله  0بیماری معموال ً تومور را با جراحی نگهدارنده پستان یا ماستکتومی خارج می کنند ..بعد از جراحی
ن
پرتودرما� انجام می شود اما معموال ً بعد از ماستکتومی الزم نیست .ت
گ�نده
نگهدارنده پستان,
بیش� بیماران با رسطان ی
ن
ن
ن
ت
اس�وژن ) (ERمثبت پس از ج راحی و پرتودرما� تحت هورمون درما� ق رار می یگ�ند .هورمون درما� ب رای کاهش خطر عود
ن
جلوگ�ی از بروز رسطان های جدید در پستان دیگر و قسمت های باقیمانده پستان پس از
همچن�
و
رسطان)
به
(بازگشت
ی
ی
ج راحی انجام می شود.
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مرحله اولیه رسطان پستان تهاجمی
درگ�  ,درمان می شوند .جراحی
•بیماران مرحله  IIA , lمعموال ً با عمل ج راحی ب رای خارج کردن تومور و هرگونه غدد لنفاوی ی
ن
نگهدارنده پستان همیشه با روش ن
پرتودرما� هم راه است .ت
بیش� بیماران بسته به نوع رسطان  ،درمان ادجوانت با یک یا
درما�
ترکی� از درمان های سیستمیک دریافت می کنند.
ب
ت
بزرگ�ی دارند  ،ممکن است قبل از عمل  ,ب رای کوچک کردن تومور  ,افزایش
آنها� که تومورهای
•برخی بیماران  ،به ویژه ی
احتمال موفقیت ج راحی برداشت تومور یا کاهش وسعت ج راحی (که می تواند به نتیجه ی ت
به�ی دست پیدا کند) درمان
نئوادجوانت سیستمیک (شیمی ن
درما� یا هورمون ن
درما� قبل از ج راحی) دریافت کنند.
ن
درما� استاندارد در رسطان پستان در م راحل اولیه معموال ً حاوی ت
ین
ین
ووبیس� یا
•رژیم های شیمی
اپ�
آن�
اسایکل� ها (مثل ی
ین
دوکسوروبیس�) و  /یا تاکسان ها (مثل  ،پاکلیتاکسل یا دوستاکسل)  ،به صورت متوایل می باشد.
گ
ن
درما� دریافت می کنند .در دوره پیش از یائس� زنان معموال ً تاموکسیفن
•بیماران مبتال به بیماری  ERمثبت  ،هورمون
ت
ن
گنادوتروپ�) داده می
تنها� یا در ترکیب با داروهای مهارکننده تولید اس�وژن (به نام آنالوگ های هورمون آزاد کننده
ی
به ی
شود .داروهای رسکوب کننده عملکرد تخمدان ممکن است با مهار کننده های آروماتاز ی ز
ن� مورد استفاده ق رار یگ�د .در زنان

تنها� یا متوایل استفاده می شود.
یائسه  ،از مهارکننده های آروماتاز یا تاموکسیفن  ،به ی
ن
ین
درما� دریافت می
همچن� شیمی
•بیماران مبتال به رسطان پستان  HER2مثبت معموال ً داروی ضد  HER2تراستوزوماب و
ین
همچن� در موارد  HER2مثبت در برخی از بیماران  ،می توان از ترکیب پرتوزوماب با نراتینیب که یک عامل ضد
کنند.
 HER2جدید بوده استفاده کرد.

پی�فته و متاستاتیک (که به آن رسطان پستان ش
رسطان پستان موضعی ش
پی�فته گفته می شود)

ث
اک� بیمار نا� که رسطان پستان آنها به عنوان مرحله  III-IIBطبقه بندی شده  ،قبل از انجام عمل ج راحی  ،درمان
•
ن
ترکی� از شیمی درما�  ،هورمون
نیوادجوانت دریافت می کنند .بسته به نوع رسطان پستان  ،این می تواند شامل یک یا ب
ن
ن
درما�  ،ت
پرتودرما� باشد.
آن�  HER2ت ر پا� و
بیماران مبتال به رسطان پستان مرحله  IVمعموال ً با ج راحی درمان نمی شوند  ،اما ممکن است در ض
بع� موارد مورد بحث ق رار یگ�د.
•

ت
پی�فته معموال ً با هورمون ن
بیماری  ERمثبت ش
فولوس�انت
درما� با استفاده از مهارکننده های آروماتاز  ،تاموکسیفن یا
•
درمان می شود .در ض
ین
سیکل� کیناز 6/4
بع� موارد  ،این داروها با درمان های هدفمندی از جمله مهارکننده های وابسته به
ین
راپامایس� ()mTOR
( ribociclib ,palbociclib( )CDK4 / 6و  )abemaciclibیا مهارکننده های هدف مکانییک
( )everolimusهم راه می باشد تا بهبودی حاصل شود.

ن
ن
درما� با
درما� پاسخ ندادند  ،معموال ً از شیمی
•ب رای تومورهای  ERمنفی و تومورهای  ERمثبت که به هورمون
ض
ت
ن
ین
ین
ین
اسایکل� ی ز
ن�
وینورلب� یا
کپسیتاب� ،
اریبول� استفاده می شود .ممکن است در بع� از بیماران از یک تاکسان یا آن�
ی
استفاده شود.
ن
ش
•بیماری  HER2مثبت پی�فته معموال ً با تراستوزوماب و پرتوزوماب در ترکیب با شیمی درما� (دوستاکسل  ،پاکلیتاکسل
ین
ین
ین
امتانس� ) ، (T-DM1تراستوزوماب به
کپسیتاب�) درمان می شود .درمان های بعدی شامل تراستوزوماب
وینورلب� یا
،
ن
ن
کپسیتاب� یا تراستوزوماب در ترکیب با سایر عوامل شیمی درما� است.
هم راه الپاتینیب  ،الپاتینیب در ترکیب با
ی

ن
یز
تأث�ی بر بقا ندارد  ,بناب راین به ندرت
بواس�وماب را می توان با شیمی
درما� ترکیب کرد  ،اما فواید کمی داشته که هیچ ی
•
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رسطان پستان
مورد استفاده ق رار می یگ�د .االپاریب و تاالزوپاریب درمان های هدفمند جدیدی هستند که ممکن است ب رای درمان رسطان
پی�فته ث
پی�فته پستان مرتبط با  BRCAن
(یع� رسطان پستان ش
ش
ار�) استفاده شود.

پیگ�ی رسطان پستان در مراحل اولیه پس از درمان
ی

•معموال ً هر  3-4ماه تا  2سال اول بعد از اتمام درمان  ،هر  6-8ماه  3تا  5سال بعد از آن و در نهایت سایل یکبار  ،به پزشک
معالج خود م راجعه کنید.
ف
ف
ن
ز
•ب رای برخی بیماران ساالنه ماموگرا� و برخی دیگر ین�  MRIیا سونوگرا� منظم در نظر گرفته خواهد شد .بیمارا� که تحت
ن
جان� درمان خواهند داشت.
هورمون درما� ق رار می یگ�ند ب
ارزیا� های منظم ب رای نظارت بر عوارض ب
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رسطان پستان چیست؟
ن
ش� را به نوک سینه
ها� که ی
رسطان پستان رسطا� است که در بافت های پستان ایجاد می شود که معموال ً در مج راها (لوله ی
ن
همچن� مردان دیده شده  ،اگرچه رسطان پستان مردان نادر است.
ش�) است .در زنان و
ی
منتقل می کنند) یا لوبول ها (غدد تولید ی

(دیواره قفسه سینه)
(دنده)
(ماهیچه های دیواره قفسه سینه)
(لوبول ها)
(آرئوال)
(نوک پستان)
(مجرا)
چر�)
(بافت ب
(پوست)
آناتومی پستان زنان

انواع مختلف سرطان پستان چیست ؟
غ� تهاجمی و تهاجمی طبقه بدی شود :
رسطان پستان می تواند به دو گروه ی

غ� تهاجمی (در موضع)
رسطان پستان ی

بدخیمی در موضع مجاری ) (DCISیک ضایعه پیش از بدخیمی است  -هنوز رسطان در نظر گرفته نمی شود  ،اما می تواند
ن
ش
رسطا� در مجاری پستان ق رار
پی�فت کند و به شکل تهاجمی از رسطان پستان تبدیل شود .در این نوع از رسطان  ,سلول های
دارند اما در بافت سالم پستان پخش نشده اند.

نئوپالزی لوبوالر (که قبال کارسینوما در موضع نامیده می شد)  ,به ن
تغی� تا� در سلول های لوبول ها ایجاد شود  ,می
زما� که ی
گویند که نشان می دهد احتمال ابتال به رسطان پستان در آینده افزایش یافته است .در واقع نمی توان آن را رسطان پستان نامید
و اگرچه زنان مبتال به نئوپالزی لوبوالر معاینه منظم دارند  ،اما ت
بیش� آنها به رسطان پستان مبتال نمی شوند.

رسطان پستان تهاجمی

ن
رسطا� است که در خارج از مجاری (رسطان مج رای پستان تهاجمی) یا لوبول ها (رسطان پستان لوبوالر
رسطان پستان تهاجمی ,
ت
تهاجمی) ت
گس�ش یافته باشد .این ها را می توان بیش� با بافت شنایس آنها طبقه بندی کرد .به عنوان مثال  ،تومورهای توبوالر ،
مخاطی  ،مدوالری و پاپیلری زیرمجموعه های نادر رسطان پستان هستند.
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ین
همچن� با توجه به ش
پی�فت این بیماری طبقه بندی می شود :
رسطان پستان

رسطان پستان در مراحل اولیه

(همچن� با نام مرحله  0-llAرسطان پستان شناخته شده است) ت
ین
گس�ش
اگر تومور در خارج از پستان یا غدد لنفاوی آگزیالری
پیدا کند  ,به عنوان رسطان پستان در م راحل اولیه توصیف می شود .این رسطان ها معموال ً قابل عمل کردن هستند و ب رای از یب�ن
بردن رسطان ,درمان اولیه آنها اغلب ج راحی است  ،اگرچه بسیاری از بیماران درمان نیوادجوانت سیستمیک قبل از عمل دارند.

رسطان پستان ش
پی�فته موضعی

اگر رسطان از پستان به بافت مجاور یا غدد لنفاوی ت
گس�ش یابد ،رسطان پستان ش
پی�فته موضعی است (مرحله  .)III-IIBدر
ن
ت
ث
پی�فته موضعی با روش های درما� سیستمیک آغاز می شود  .بسته به ی ز
اک� بیماران  ،درمان رسطان پستان ش
م�ان گس�ش
رسطان  ،تومورهای در موضع ش
غ�قابل ج راحی باشند (در این حالت اگر تومور پس از درمان
پی�فته ممکن است قابل ج راحی یا ی
سیستمیک کوچک شود ،ممکن است عمل ج راحی انجام شود).

رسطان پستان متاستاتیک
رسطان پستان هنگامی متاستاتیک نامیده می شود که به سایر قسمت های بدن مانند استخوان ها  ،کبد یا ریه ها (که به آن
ن� گفته می شود) ت
مرحله  IVی ز
تومورها� که به مناطق دورتر تهاجم پیدا کرده باشند را متاستاز می نامند.
گس�ش یافته باشد .
ی
رسطان پستان متاستاتیک به طور کامل عالج پذیر نبوده اما قابل درمان است.

رسطان پستان ش
پی�فته

غ� قابل ج راحی در موضع ش
رسطان پستان ش
پی�فته و رسطان
پی�فته اصطالحی است که ب رای توصیف هر دو رسطان پستان ی
پستان متاستاتیک به کار می رود.

گ�نده هورمون و بیان ژن HER2
زیر مجموعه ها بر اساس وضعیت ی

ت
رشد برخی از تومورها توسط هورمون های ت
,گ�نده
اس�وژن و
پروژس�ون تحریک می شود .این مهم است که بدانیم آیا تومور ی
•
ن
ت
ت
باال� از یگ�نده های هورمو� با
اس�وژن ) (ERیا ی
گ�نده پروژس�ون ) (PgRمثبت است یا منفی  ،زی را تومورهای دارای سطح ی
داروهای کاهش دهنده هورمون در تومور قابل درمان هستند.
ین
تومورها� که
همچن� یگ�نده ای است که در رشد سلول ها دخیل است و در حدود  20٪از رسطان های پستان وجود دارد.
HER2
ی

باال� از  HER2دارند می توانند با داروهای ضد  HER2درمان شوند.
سطح ی

تومورهای که  PgR ، ERو سطح باالی  HER2ندارند به عنوان تومورهای منفی سه گانه توصیف می شوند.
ن
هورمو� و  HER2به چند زیر مجموعه طبقه بندی کرد  :لومینال  Aمانند
تومورها را می توان بر اساس وضعیت یگ�نده های
( ERو  PgRمثبت  ،تومورهای منفی  ، )HER2لومینال  Bمانند (  ERو  /یا  PgRمثبت  ،تومورهای مثبت یا منفی ، )HER2
بیان بیش از حد R( HER2 Eو  PgRمنفی  ،تومورهای مثبت  )HER2و بازال مانند (تومورهای سه گانه منفی).
اطالعات ت
تأث� این زیر مجموعه ها در معالجه رسطان پستان در بخش "درمان من چگونه ی ن
تعی� می شود؟ "
بیش� در مورد ی
توضیح داده خواهد شد.
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عالئم سرطان پستان چیست ؟
عالئم رسطان پستان شامل :
•توده ای در پستان
تغی� اندازه یا شکل پستان
• ی
تغی� شکل پوست یا ضخیم شدن بافت پستان
• ی
•نوک سینه معکوس
•راش بر روی نوک پستان
•ترشح از نوک پستان
•تورم یا توده در زیر بغل
درد یا نار ت
ن
اح� در پستان که از یب� نمی رود
•
•قرمزی پوست
•ضخیم شدن پوست
اگر هر یک از این عالئم را تجربه کردید  ،باید به پزشک م راجعه کنید .با این حال  ،به یاد داشته باشید که این عالئم ممکن است به دلیل
ش�ایط دیگری هم ایجاد شود.
عالئم خایص ممکن است وجود متاستاز را نشان دهد به عنوان
ن
استخوا� پستان یا
مثال  ،توده یا تورم در زیر بغل  ،در ناحیه
ناحیه استخوان ترقوه ممکن است عالمت متاستاز غدد لنفاوی
گ
باشد .درد استخوان یا شکست� آن با �ض به مخترص ممکن است
نشان دهنده متاستاز استخوان باشد و متاستاز ریه ممکن
است باعث عالئم عفونت مداوم قفسه سینه  ،رسفه مداوم و
گ
تن� نفس شود .مهم است که از این عالئم نگ ران نشوید زی را
آنها لزوم اً به معنای متاستاز نیستند .با این حال  ،شما باید
در مورد هرگونه نگ ر نا� با پزشک خود صحبت کنید.

تغی� در سینه شما باید به پزشک اطالع داده شود زیرا
هرگونه ی
ممکن است نشانه ای از رسطان پستان باشد
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شیوع رسطان پستان چقدر است؟
رسطان پستان ت
بیش� در زنان باالی  50سال دیده می شود  ،اما
ز
ممکن است در زنان جوان ین� رخ دهد

م� ش
نا� از رسطان در زنان است که تقریب اً  1.7میلیون مورد در سال تشخیص داده می شود و
رسطان پستان عامل اصیل مرگ و ی
بیش از نیم میلیون مرگ را در هر سال منجر می شود ) .(Ferlay et al. 2013در کشورهای توسعه یافته  ،از هر  8زن  1نفر آن ها
گ
در طول زند� خود به رسطان پستان مبتال می شوند .در اروپا  ،هر  2دقیقه یک تشخیص رسطان پستان و هر  6دقیقه یک مرگ
ث
ت
ش
درگ� می کند  ،اک� بیماران در هنگام تشخیص بیش
نا� از رسطان پستان وجود دارد .رسطان پستان بیش� خانم های مسن را ی
گ
از  50سال دارند  ،اگرچه از هر  5نفر حدود  1نفر آن ها رسطان سینه قبل از  50سال� تشخیص داده می شوند .رسطان پستان
در آقایان نادر است و حدود  %1از موارد رسطان پستان را تشکیل می دهد.
غر� و ایاالت متحده و ت
م�ان بروز رسطان پستان زنان در مناطق مختلف متفاوت است  ،ت
بیش�ین ی ز
یز
کم�ین
م�ان بروز در اروپای ب
م�ان باال بودن شیوع رسطان پستان در کشورهای توسعه یافته ت
م�ان در آفریقا و آسیا است .ی ز
یز
بیش� بوده و نشان دهنده وجود
عوامل خطر ت
بیش� رسطان پستان در این کشورها است ) .(Torre et al. 2016با این حال  ،شیوع رسطان پستان در کشورهای در حال
ث
ز
ش
غر� در
کشورهای
اک�
در
پستان
رسطان
از
نا�
م�
و
مرگ
،
باالتر
شیوع
ان
م�
غم
عل�
است.
افزایش
حال
در
توسعه به رسعت
ی
ی
ی
ب
اخ� به دلیل ش
پی�فت در درمان و تشخیص زودرس کاهش یافته  ،اما در کشورهای در حال توسعه بطور قابل توجهی
سال های ی
افزایش یافته است .در کشورهای توسعه یافته  ،در حدود  10-15%از بیماران به هنگام تشخیص در مرحله ش
پی�فته بیماری
هستند  ،در حایل که در کشورهای در حال توسعه این ی ز
م�ان  40-90%است ).(Balogun and Formenti 2015

مرگ و یم� ش
غر� به دلیل
نا� از رسطان پستان در کشورهای ب
تشخیص زودهنگام و شی�فت در درمان کاهش یافته است
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ن
تخمی� از موارد جدید رسطان پستان را برای  100000نفر از جمعیت هر منطقه که در سال 2012
این نقشه تعداد

(آخرین آمار موجود) تشخیص داده شده  ,نشان می دهد ).(Ferlay et al. 2013
ش�ق آسیا

شمال امریکا

27.0

ش�ق و مرکز اروپا

غرب اروپا

47.7

91.1

جنوب ش�ق آسیا

شمال اروپا

34.8

89.4

91.6

جنوب اروپا

مرکز اروپا

74.5

32.8

مالنزی

41.0

جنوب و مرکز اسیا
کارائیب

28.2

46.1

ت
اس�الیا /نیوزلند

85.8
غرب اسیا

42.8
ش�ق افریقا
میکرونزی/پیل نزی

30.4

68.9
43.2
11

38.6

52.1

مرکز افریقا

26.8
جنوب افریقا

38.9
شمال افریقا

غرب افریقا

جنوب

رسطان پستان

علل رسطان پستان چیست؟
علت دقیق رسطان پستان ناشناخته است  ،اما چندین عامل خطر ب رای ابتال به این بیماری مشخص شده است .یادآوری این
داش� یک عامل خطر  ،احتمال ابتال به رسطان را افزایش می دهد اما به این ن
نکته حائز اهمیت است که ت ن
مع� نیست که قطع اً
ت
ت
ن
به رسطان مبتال خواهید شد .البته نداش� ح� یک عامل خطر هم به معنای آن نیست که شما به طور قطع به رسطان مبتال
نخواهید شد.

برخی از عوامل خطر مهم
•جنسیت زن
باال ت ن
رف� سن
•
گ
گ
•آماد� ژنتییک (سابقه خانواد� جهش در
ژن های خاص)
گرف� در معرض ت
ق رار ت ن
اس�وژن ها
•

گرف� در معرض اشعه ی ز
ق رار ت ن
یون�ان
•
داش� فرزند کم�ت
تن
•
های�پالزی آتیپیک
•سابقه پ
ق
چا�
•
•الکل

بیش� این عوامل در مورد هر ن
عوامل خطر مختلفی در ابتال به رسطان پستان وجود دارد  ,اگرچه ت
ز� که مبتال به این بیماری باشد صدق نمی کند.

گ
سابقه خانواد� یک زن در زمینه رسطان پستان یک عامل مهم
است که خطر ابتال به این بیماری را ی ن
تعی� می کند
گ
سابقه خانواد� نقش مهمی در ابتال رسطان یا عدم ابتال به
رسطان پستان دارد .ن
زنا� که دارای خویشاوند درجه یک (والدین
 ،خواهر و ب رادر یا فرزند) مبتال به رسطان پستان می باشند ،
گ
دو ب رابر زنان فاقد سابقه خانواد�  ،در معرض ابتال به رسطان
گ
پستان هستند .اگر قبل از یائس� این بستگان مبتال به رسطان
سینه تشخیص داده شود  ،این خطر  3ب رابر افزایش می یابد
ن
ت
هورمو� در رسطان پستان
مشارک� در رابطه با عوامل
(گروه
.)2001
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جهش BRCA

گ
ث
خانواد� ش
نا� از جهش  BRCA1یا  BRCA2هستند
حداک�  ٪25موارد رسطان پستان
حدود  ٪5از رسطان های پستان و
گ
) .(Skol et al. 2016یک زن که دارای جهش  BRCA1است  ،در طول زند�  ٪95-65احتمال ابتال به رسطان پستان دارد و بیش از ٪90
از رسطان های پستان و تخمدان ث
ار� به دلیل جهش در  BRCA1یا  BRCA2تصور می شود ).(Paluch-Shimon et al. 2016
گ
پزشک ب راساس سابقه خانواد� و پیشینه قومی بیمار  ،او را
ب رای آزمایش جهش  BRCA1و  BRCA2ارجاع می دهد .اگر
مشخص شود که ییک از این دو ژن دارای جهش هستند  ،به او
ها� ب رای کاهش
مشاوره داده می شود که در طی آن انتخاب ی
خطر ابتال به رسطان پستان  ،مانند ماستکتومی دو طرفه
تن
(برداش� تخمدان ها و
پیشگ�انه و  /یا سالپینگوئوفورکتومی
ی
لوله های فالوپ) وجود دارد که مورد بحث ق رار خواهد گرفت
).(Paluch-Shimon et al. 2016

ن
زنا� که جهش  BRCA1 / 2آنها مثبت است  ،با دقت مورد
برریس قرار می یگ�ند و برای آنها اقدامات کاهش خطر را ارائه
می دهند
گ
ب رای زنان با جهش  BRCAکه تصمیم به ج راحی کاهش خطر ندارند  ،از سن  25سال�( اگر زودتر 10 ,سال قبل از جوان ترین
تشخیص رسطان پستان در خانواده) باید هر  6-12ماه آزمایشات ن
بالی� ،هر  12ماه تصویربرداری با رزونانس مغناطییس ()MRI
گ
ف
ماموگرا� ارائه شود ).(Paluch-Shimon et al. 2016
و از  30سال� هر  12ماه
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چگونه رسطان پستان تشخیص داده می شود؟
رسطان پستان معموال ً با آزمایشات ن
بالی�  ،تصویربرداری و نمونه برداری تشخیص داده می شود.

آزمایشات بالینی
پزشک پستان ها و غدد لنفاوی شما را معاینه می کند .وی
گ
ین
همچن� از شما درمورد هرگونه سابقه خانواد� رسطان پستان
گ
همچن�ن
و اینکه آیا یائس� شدید یا نه  ،سؤال خواهد کرد.
ی
ممکن است ب رای انجام آزمایشات رایج خون از شما نمونه
بگ�د .اگر شیک وجود داشته باشد که شما ممکن است
خون ی
تومور پستان داشته باشید  ،ممکن است ب رای شما انجام
بگ�د.
تصویربرداری را در نظر ی

تصویربرداری

ف
ف
تکنیک های تصویربرداری مورد استفاده ب رای ن
زنا� که مشکوک به رسطان پستان هستند شامل ماموگرا�  ،سونوگرا� و  /یا MRI
است:
ف
ف
پای�ن
•ماموگرا�  :ماموگرا� نوعی اشعه ایکس با دوز ی
است که ب رای تشخیص رسطان های اولیه پستان به کار
می رود .هر یک از پستان های شما روی دستگاه اشعه
ایکس ق رار می یگ�د و ی ن
ب� دو صفحه ش
ف�ده می شود تا
ف
تصویری شفاف ایجاد کند .اگر غربالگری ماموگرا� مورد
مشکویک در بافت پستان نشان دهد  ،پزشک شما برریس
های ت
بیش�ی انجام خواهد داد.
ف
ف
سونوگرا� از امواج ت
صو� با فرکانس باال ب رای
سونوگرا�:
•
ایجاد تصویری از بدن شما استفاده می کند .در برریس های
ف
سونوگرا� به پزشک
مربوط به رسطان پستان  ،یک دستگاه
اجازه می دهد تا پستان ها و غدد لنفاوی موجود در زیر
ف
سونوگرا� می تواند نشان دهد
بغل شما را معاینه کند.
که آیا توده جامد بوده یا کیست پر از مایعات است.
•اسکن  MRI :MRIاز میدان های مغناطییس و امواج
ادیو� ب رای تولید تصاویر دقیق از قسمت های داخیل
ر ی
بدن استفاده می کند .ن
اسک�  MRIمعموال ً یک لوله بزرگ
بوده که حاوی ن
آه�باهای قدرتمند است .شما در ی ن
ح�
اسکن  ،درون لوله دراز می کشید  ،که  15ایل  90دقیقه
زمان می برد .اگرچه اینها به عنوان ش
بخ� از برریس های
معمول مورد استفاده ق رار نمی یگ�ند  ،ممکن است از
اسکن  MRIدر ش�ایط خایص استفاده شود  ،به عنوان
گ
مثال در بیمار نا� که سابقه خانواد� رسطان پستان  ،جهش
های  ، BRCAایمپلنت پستان  ،رسطان های لوبوالر دارند  ،البته در صورت وجود شک به تومورهای متعدد  ،یا ب� نتیجه
ین
بودن سایر تکنیک های تصویربرداری ی ز
همچن� ب رای
ن� از این روش استفاده می شود )]MRI .(Cardoso et al.2018 [in press
برریس اینکه آیا تومور به درمان پاسخ داده  ،و ب رای برنامه ریزی ت
بیش� درمان استفاده می شود.
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نمونه برداری
ت
اطالعا� در مورد نوع رسطان پستان
نمونه برداری تومور
موجود به پزشک می دهد و به برنامه ریزی درمان کمک می کند

ن
درما�  ،نمونه برداری از تومور گرفته می شود
هنگامی که فردی مشکوک به رسطان پستان است  ،قبل از برنامه ریزی
ف
ض
)] .(Cardoso et al. 2018 [in pressنمونه برداری با سوزن و  ،معموال ً با استفاده از سونوگرا� (یا بع� اوقات ،اگر تومور در
ف
ف
ماموگرا� یا  )MRIانجام می شود تا اطمینان حاصل شود که نمونه برداری از
سونوگرا� قابل مشاهده نباشد با استفاده از
ناحیه صحیح در پستان گرفته شده است .نمونه برداری اطالعات مهمی در مورد نوع رسطان پستان در اختیار پزشکان ق رار می
تن
برداش� تمامی تومور در
دهد .همزمان با نمونه برداری  ،ممکن است یک مارکر در تومور ق رار داده شود تا به ج راحان ب رای
مرحله بعد کمک کند.
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چگونه رسطان پستان من تشخیص داده می شود؟
پس از تشخیص رسطان پستان  ،شما تحت مراقبت تیمی از
متخصصان رسطان پستان قرار خواهید گرفت

درمان شما به چندین عامل که شامل ی ز
م�ان ش
پی�فت رسطان ،
ارزیا� ریسک است
نوع رسطان (به بخش زیر م راجعه کنید) و ب
گ
بست� دارد  .ت
به�ین نوع درمان در یک مرکز تخصیص انجام
,
می شود که تعداد زیادی از بیماران مبتال به رسطان پستان را
تحت م راقبت ق رار می دهد .تیمی که شما را تحت درمان ق رار
می دهد به طور معمول شامل یک ج راح  ،رادیوت راپیست ،
مدیکال انکولوژیست  ،رادیولوژیست و پاتولوژیست است.
همچن� باید یک پرستار متخصص در ت
ین
دس�س باشد تا شما را
اهنما� کند.
در هر مرحله از تشخیص و درمان ر
ی

مرحله بندی
برای پزشک شما مهم است که از مرحله رسطان مطلع باشد تا
ن
بتواند ت
درما� را ی ن
تعی� کند
به�ین روش

گس�ش یافته  ,به کار می رود .مرحله بندی ن
مرحله بندی رسطان ب رای توصیف اندازه  ,موقعیت و اینکه آیا از محل ش�وع ت
بالی�
ف
ماموگرا� اولیه شما  ،اسکن های دیگری ی ز
شامل معاینه ی ز
ن� ممکن است مورد
ف�ییک  ،آزمایش خون و تصویربرداری است .عالوه بر
ف
ف
نیاز باشد  ،از جمله اسکن توموگرا� کامپیوتری ( )CTاز قفسه سینه  ،سونوگرا�  CT ،اسکن یا  MRIاز شکم و اسکن استخوان.
ف
ت
ین
ارزیا� کل بدن استفاده شود.
همچن� ممکن است از اسکن توموگرا� انتشار پوزی�ون ( )PETب رای ب
• CTاسکن :نوعی از تکنیک اشعه ایکس است که به پزشکان اجازه می دهد اندام های داخیل شما را در سطح مقطع
مشاهده کنند.
ادیو� ب رای تولید تصاویر دقیق از درون بدن شما استفاده می کند.
•اسکن  MRI :MRIاز میدان های مغناطییس و امواج ر ی
•اسکن استخوان :این آزمایش با تزریق مقدار کمی از ماده رادیواکتیو به داخل ورید می باشد  ،و به پزشکان اجازه می دهد
غ� طبیعی باعث افزایش رادیواکتیویته
غ� طبیعی استخوان را در کل بدن شما مشاهده کنند  ،زی را استخوان ی
نواحی ی
ت
بیش� از استخوان سالم می شود.
شناسا� مناطقی از رسطان که ممکن
•اسکن  PET :PETاز یک ماده رادیواکتیو تزریق شده به ورید استفاده می کند و می تواند به
ی
است یک اسکن  MRIیا  CTمشخص نکند  ،کمک کند .امروزه ت
بیش� اسکن های  PETبه هم راه  CTاسکن انجام می شود.
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مرحله بندی ج راحی ب راساس آزمایش ت
باف� که در ی ن
ح� عمل ج راحی برداشت شده  ,می باشد.
تعی� اندازه و ت
مرحله بندی رسطان ب رای ی ن
گس�ش تومور با استفاده از دنباله ای از حروف و اعداد توصیف می شود .ب رای رسطان
ن
پای� تر باشد پیش
پستان  ،پنج مرحله وجود دارد که با شماره های رومی  0تا  IVمشخص شده اند .بطور کیل هرچه مرحله ی
آگهی ت
به� می شود .سیستم مرحله بندی  TNMدر نظر دارد :
گ
•بزر� رسطان یا اندازه تومور )(T
•انتشار رسطان به غدد لنفاوی )(N

ت
گس�ش بیماری به سایر مناطق یا متاستاز )(M
•

نمونه برداری غدد لنفاوی

ن
سوز� دقیق از
آسپ�اسیون
نمونه برداری غدد لنفاوی بخش مهمی از مرحله بندی رسطان پستان است .قبل از ش�وع درمان  ،ی
درگ�ی غدد لنفاوی ،
ارزیا� ی
غدد لنفاوی مشکوک انجام می شود تا وجود متاستاز در غدد لنفاوی را تأیید یا رد کند  .ب رای ب
معموال ً ف رایندی به نام نمونه برداری غدد لنفاوی نگهبان انجام می شود )] (Cardoso et al. 2018 [in pressکه در آن غدد لنفاوی
ن
ن
رسطا� از تومور ت
نگهبان ی ن
شناسا�  ،حذف و
رسطا�
گس�ش می یابد) ب رای حضور سلول های
(اول� غدد لنفاوی که سلول های
ی
برریس می شوند.
سیستم گروه بندی مرحله ای ب رای رسطان پستان در جدول زیر توضیح داده شده است )] .(Cardoso et al. 2018 [in pressاین ممکن
است پیچیده به نظر برسد اما پزشک شما قادر خواهد بود تا ب رای شما توضیح دهد کدام قسمت از این جدول با رسطان شما ارتباط
دارد.
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مرحله  . 0تومور غیر تهاجمی محدود به پستان ()TisN0M0
مرحله  . lتومور كوچك و محدود به بافت پستان بوده و یا با شواهدی از سرطان در غدد لنفاوی نزدیك به پستان است
IA

•اندازه تومور ،از  20میلی متر بزرگتر نیست و محدود به پستان است )(T1N0M0

IB

•هیچ شواهدی از تومور اولیه ) (T0وجود ندارد یا اندازه تومور از  20میلی متر بزرگتر نیست ) ،(T1اما میکرومتاستازها
(بزرگتر از  2میلی متر نیست) در سطح  I/IIغدد لنفاوی آگزیالری همان طرف وجود دارند ،غدد لنفاوی متحرک هستند )(N1mi
و هیچ متاستاز ناحیه دورتری وجود ندارد )(M0

مرحله  . IIتومور در پستان یا در غدد لنفاوی نزدیک به آن یا هردو وجود دارد
IIA

م� ت
هیچ شواهدی از تومور اولیه ) (T0وجود ندارد یا اندازه تومور از  20مییل ت
بزرگ� نیست ) ،(T1متاستازها در
•
سطح  I/IIغدد لنفاوی آگزیالری همان طرف وجود دارند ،غدد لنفاوی متحرک هستند ) (N1و هیچ متاستاز ناحیه
دورتری وجود ندارد )(M0
م� ت
بزرگ� بوده اما از  50مییل ت
م� ت
تومور از  20مییل ت
بزرگ� نیست ) (T2و محدود به پستان است )(N0؛ هیچ متاستاز
•
ناحیه دورتری وجود ندارد )(M0

IIB

م� ت
بزرگ� بوده اما از  50مییل ت
م� ت
تومور از  20مییل ت
بزرگ� نیست ) (T2متاستازها در سطح  I/IIغدد لنفاوی آگزیالری
•
همان طرف وجود دارند ،غدد لنفاوی متحرک هستند ) (N1و هیچ متاستاز ناحیه دورتری وجود ندارد )(M0
ت
ت
•اندازه تومور از  50مییل م� بزرگ� بوده ) (T3و محدود به پستان است ) ،(N0هیچ متاستاز ناحیه دورتری وجود ندارد
)(M0

مرحله  . IIIتومور از پستان به غدد لنفاوی نزدیک پستان  ،به پوست پستان یا به دیواره قفسه سینه پخش می شود
IIIA

م� ت
هیچ شواهدی از تومور اولیه ) (T0وجود ندارد یا اندازه تومور از  20مییل ت
بزرگ� نیست ) ،(T1تومور از  20مییل
•
م� ت
بزرگ� نیست )، (T2اندازه تومور از  50مییل ت
م� ت
بزرگ� بوده اما از  50مییل ت
م� ت
ت
بزرگ� بوده ) ،(T3متاستازها
در سطح  I/IIغدد لنفاوی آگزیالری همان طرف وجود دارند ،غدد لنفاوی ثابت یا درهم یگ� کرده اند ) ،(N2و هیچ
متاستاز ناحیه دورتری وجود ندارد )(M0
م� ت
اندازه تومور از  50مییل ت
بزرگ� بوده ) ،(T3متاستازها در سطح  I/IIغدد لنفاوی آگزیالری همان طرف وجود دارند،
•
غدد لنفاوی متحرک هستند ) (N1و هیچ متاستاز ناحیه دورتری وجود ندارد )(M0

IIIB

تومور (به هر اندازه) به دیواره قفسه سینه و/یا پوست ) (T4ت
درگ� نمی شوند ) (N0یا
گس�ش می یابد .غدد لنفاوی ی
•
متاستازها در سطح  I/IIدر همان طرف غدد لنفاوی آگزیالری وجود دارند ) (N1و غدد لنفاوی ثابت یا در هم یگ� کرده
اند ) ،(N2هیچ متاستاز ناحیه دورتری وجود ندارد )(M0

IIIC

•تومور با هر اندازه (هر نوع ،)Tمتاستازها در سطح  lllغدد لنفاوی آگزیالری همان طرف وجود دارند ،در غدد لنفاوی
داخیل همان طرف پستان هم راه با شواهد ن
درگ�ی در سطح  l/llغدد لنفاوی آگزیالری همان طرف ،یا در غدد
بالی� ی
لنفاوی سوپ راکالویکوالر همان طرف )  N2یا  ،(N3هیچ متاستاز ناحیه دورتری وجود ندارد )(M0

مرحله  . IVتومور به سایر قسمت های بدن پخش می شود ( هر  Tهر )M1 ,N
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عوامل دیگر
درمان رسطان پستان عوامل مختلفی را در بر می یگ�د .برخی از این عوامل را می توان با نمونه برداری مشخص کرد  ،اما سایر
تن
برداش� تومور مشخص می شود.
موارد تنها پس از عمل ج راحی

هیستولوژی
ها� ازپستان  ,رسطان ایجاد شده (کارسینوم مج ر یا� یا لوبوالر) و آیا
هیستولوژی رسطان پستان به ما می گوید که در چه بافت ی
ین
همچن� می تواند برخی از انواع نادر رسطان پستان را نشان دهد  ,از جمله موارد
غ� تهاجمی .هیستولوژی
تهاجمی است یا ی
زیر:
•رسطان پستان توبوالر معموال ً كوچك است و از ساختارهای لوله ای به نام "توبول" تشکیل شده است .این تومورها معموال ً
پای� دارند  ،به این ن
درجه ی ن
مع� که سلول های آنها شبیه سلول های طبیعی و سالم هستند و تمایل به رشد آهسته دارند.
ن
ن
موس� (ماده اصیل مخاط) شناور
غ�طبیعی تشکیل شده اند که در مخز� از
ی
•تومورهای پستان مخاطی از سلول های ی
خو� به درمان پاسخ می دهند.
هستند .این تومورها معموال ً به ب
•تومورهای پستان مدوالری توده های نرم و بدون استخوان هستند که تمایل به رشد آهسته دارند و معموال ً در خارج از
پستان پخش نمی شوند.
گ
•تومورهای پستان پاپیالری از برآمد� های کوچک و انگشت مانند تشکیل شده اند .این تومورها معموال ً از نظر درجه
متوسط هستند  ،به این ن
مع� که سلول های آنها مانند سلول های معمویل به نظر نمی رسند و از سلول های طبیعی کمی
رسیع تر رشد کرده و تقسیم می شوند.

درجه
درجه بر این اساس است که سلول های توموری به نسبت سلول های طبیعی پستان چقدر متفاوت به نظر می رسند و رسعت
رشد آنها چقدر است .درجه یک مقدار ی ن
ب� یک و سه خواهد بود و نشان دهنده تهاجم سلول های توموری است .هرچه درجه
باالتر باشد  ،تومور مهاجم تر است.

وضعیت ی
گ�نده هورمون و بیان ژن HER2

ت
ت
پروژس�ون هورمون های جنیس هستند که به طور طبیعی در خانم ها وجود دارند .رشد برخی از تومورهای پستان
اس�وژن و
گ
ت
ت
ت
به در دس�س بودن اس�وژن و  /یا پروژس�ون بست� دارد .این نوع تومور از تعداد زیادی یگ�نده ( ERیا  )PgRبرخوردار است
که هورمون ها به منظور تحریک رشد تومور به آن متصل می شوند .تومورهای با بیان  ERرا تومورهای  ERمثبت می نامند و
اس�وژن ب رای تومور  ،به طور معمول با مسدود کردن  ERیا محدود کردن سطح ت
ذخ�ه ت
اس�وژن در خون قابل درمان
با کاهش ی
هستند.
تکث� و ترمیم سلول نقش
یگ�نده های  HER2بر روی سطح تمامی سلول ها بیان شده و در فرآیندهای طبیعی رشد سلول  ،ی
غ� طبیعی زیادی در سطح سلول های تومور دارند و از این رو تومورهای
دارند .حدود  %20از رسطان های پستان  HER2،ی
مثبت  HER2نامیده می شوند .این تومورها رشد رسیع تری دارند و احتماال ً در مقایسه با رسطان های پستان  HER2منفی
ت
غ�
گس�ش می یابند .رسطان پستان  HER2مثبت با
داروها� که یگ�نده های  HER2را مسدود می کنند قابل درمان است تا رشد ی
ی
قابل ت
کن�ل تومور را متوقف کنند.
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ن
هورمو� و وضعیت  HER2تومور عوامل اصیل در ی ن
تعی�
یگ�نده
ن
ت
به�ین روش درما� هستند

وضعیت یگ�نده هورمون و بیان  HER2با استفاده از ش
رو�
ارزیا� می شود  ،که در آن بافت
به نام ایمونوهیستوشیمی ب
شیمیا� رنگ ی ز
آم�ی می شود تا نشان
رسطان پستان با مواد
ی
ن
ن
هورمو� یا یگ�نده های
رسطا� یگ�نده های
دهد سلول های
هی�یداسیون در موضع نامیده
 HER2دارند .روش دیگری که ب
می شود و می تواند ب رای متمرکز کردن ژن های خاص استفاده
شود  ،به پزشکان امکان برریس وجود نسخه های ف
اضا� از ژن
ن
رسطا� پستان را می دهد .بیان یگ�نده
 HER2در سلول های
ن
ن
هورمو� و  HER2می تواند یب� قسمت های مختلف
های
تومور متفاوت باشد  ،بناب راین نمونه برداری منفی  HER2و
یگ�نده هورمون منفی معموال ً روی بافت توموری که با عمل ج راحی برداشته شده  ،آزمایش می شوند )].(Cardoso et al. 2018 [in press

تکث�
مارکر های ی

سایر بیومارکرها ی ز
ن� ممکن است در نمونه بیوپیس  /ج راحی
ن
ارزیا� شود .به عنوان مثال  Ki-67 ،پروتئی� است
تومور ب
که هنگام تقسیم در سلول ها دیده شده (به عنوان مثال در
رسطان) ویل در هنگام ت
اس�احت یافت نمی شود .بناب راین  ،اگر
 Ki-67در تعداد زیادی از سلول ها حضور داشته باشد  ،نشان
می دهد که تومور به رسعت در حال رشد است.
پروفایل های بیان ژن  ،که مجموعه های متمایز از ژن های
بیان شده توسط تومور را نشان می دهد  ،ممکن است ب رای
دادن اطالعات ت
بیش� و طبقه بندی بیماران با عنوان "پرخطر"
یا "کم خطر" استفاده شود .با این حال  ،استفاده از آنها به
گ
منابع متفاوت بست� است.
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زیرگروه های رسطان پستان
تومورهای پستان را می توان با استفاده از نتایج حاصل از آزمایش های بیومارکر که در باال توضیح داده شده گروه بندی کرد .این
ین
همچن� و به تشخیص پزشکان کمک
گروه بندی ها که در جدول زیر خالصه شده است  ،می تواند نشانه ای از پیش آگهی بوده و
ن
بگ�ند )].(Cardoso et al. 2018 [in press
کند تا ب رای هر نوع رسطان پستان چه روش های
درما� در نظر ی
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ویژگی

زیرگروه

تعریفجایگزین

لومینال A

لومینال A

• ERمثبت
• HER2منفی
 Ki67ی ن
پای�
•
• PgRباال
•اثر مولکویل کم خطر (در صورت وجود)

لومینال B

لومینال B
( HER2منفی)

• ERمثبت
• HER2منفی
یا  Ki67باال یا  PgRی ن
پای�
•
•اثر مولکویل پر خطر (در صورت وجود)

لومینال B
( HER2مثبت)

• ERمثبت
• HER2مثبت
•هر Ki67
•هر PgR

بیانگر HER2

 HER2مثبت (لومینال منفی)

• HER2مثبت
•عدم وجود  ERو PgR

بازال

سه گانه منفی (مجرا)

• HER2منفی
• ERو  PgRمنفی

رسطان پستان

ن
درما� رسطان پستان چگونه مشخص خواهد شد؟
گزینه های
ین
همچن� سن و سالمت
درمان شما به اندازه  ،محل و تعداد تومورها  ,پاتولوژی تومور (زیر گروه  ،درجه و وجود بیومارکر ها) و
گ
ن
درما� به شما گفته شده و ترجیح شما در اولویت ق رار می یگ�د.
عمومی شما بست� دارد .انتخاب و ادغام روش های
ت
ت
بگ�ید .درمان در یک تیم چند رشته ای و تخصیص بر خالف
مهم�ین
انتخاب محل درمان شما ییک از
تصمیما� است که باید ی
گ
ن
درما� شما باید پس از گفتگو در یک
معالجه توسط یک پزشک  ,باعث افزایش بقا و کیفیت زند� می شود . .تمام تصمیمات
ت
درگ� م راقبت شما هستند  ,گرفته شده و
جلسه چند رشته ای که متخصصان مختلف  ،پرستاران و سایر متخصصان
بهداش� ی
ن
ت
درما� ب رای شما در نظر گرفته شود.
به�ین روش

جراحی
دو نوع ج راحی ب رای رسطان پستان وجود دارد  ,جراحی
نگهدارنده پستان که در آن تیم ج راحی تومور را برمی دارد اما
سعی می کند تا حد ممکن پستان را حفظ کند یا ماستکتومی
که در آن کل پستان برداشته می شود .اگر غدد لنفاوی زیر بغل
شما در آزمایشات تصویربرداری رسطان پاک باشند  ،باید ش
رو�
گ�ی غدد لنفاوی نگهبان انجام شود .این روش
به نام نمونه ی
ت
شناسا� کرده و آن را مورد
ا
ر
(نگهبان)
لنفاوی
مهم�ین غدد
ی
ن
برریس ق رار می دهد .اگر هیچ رسطا� تشخیص داده نشود ،
غدد لنفاوی دیگری برداشته نمی شوند  ،اما اگر رسطان در غدد
لنفاوی یافت شود  ،ممکن است غددی ت
بیش�ی برداشته شوند
ن
( برش آگزیالری نامیده می شود) .معموال ً به بیمارا� که تحت
التها� پستان برخوردار
رسطان
از
که
مواردی
در
مگر
،
شود
ائه
ر
ا
پستان
تأخ�
ماستکتومی ق رار می یگ�ند  ،باید بازسازی فوری یا با ی
ب
باشند.

پرتودرمانی

ن
ن
پرتودرما� نوعی ن
درما� است که در آن از اشعه ی ز
رسطا� آسیب می رساند و باعث
یون�ان استفاده می شود و به  DNAسلول های
ن
ب� ت
ن
ن
از ی ن
همچن� ممکن است بعد از
رف� آن ها می شود .پرتودرما� معموال ً بعد از جراحی نگهدارنده پستان انجام می شود و
ی
ن
ن
ز
ش
همچن� ممکن است به بیماران مبتال به بیماری در موضع پی�فته ارائه شود که پس از
ماستکتومی ین� انجام شود .پرتودرما�
ی
غ�قابل ج راحی هستند .ممکن است ب رای برخی از بیماران مبتال به بیماری متاستاتیک ب رای درمان عالئم تومور
درمان سیستمیک ی
گ
اولیه یا متاستازهای دورتر و بهبود کیفیت زند� در نظر گرفته شود.
ن
ن
پرتودرما� کل پستان ) (WBRTانجام می شود .در بیمار نا� که در
پرتودرما� بعد از جراحی نگهدارنده پستان معموال ً به عنوان
پرتودرما� تقویت شود  -این یک دوز ف
ن
اضا� و
معرض خطر عود مجدد هستند و قب ال ً تحت  WBRTق رار گرفته اند  ،ممکن است
ن
پرتودرما� است که به طور خاص به ناحیه ای که تومور از آن برداشته شده  ،هدایت می شود .این کار ممکن است به
ضعیف تر از
ن
پرتودرما� خارجی یا با استفاده از ب رایک ت ر پا� انجام شود  ،که در آن یک منبع تابش ب رای مدت کوتاهی در
طور مشابه با  WBRTبا
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ن
پرتودرما� داخیل متمرکز بر لبه کوچیک از بافت اط راف محل عمل  ,انجام شود.
بافت پستان ق رار می یگ�د تا

ن
بیمار نا� که در معرض خطر عود ت
پرتودرما�  ,از ش
رو� به نام تابش شتاب یافته
کم�ی هستند  ،می توانند به جای یک دوره کوتاه
ن
ت
ش
بخ� از پستان ) (APBIاستفاده کنند )] .(Cardoso et al. 2018 [in pressاین روش درما� کوتاه� از  WBRTاست و در معرض تابش
ن
ت
ن
جان� طوال� مدت را کاهش
ق رار گرف� بافت سالم پستان و سایر اندام ها در قفسه سینه (مانند قلب  ،ریه ها) و خطر عوارض ب
می دهد.
ن
بع� از بيماران يز
ن� بعلت وجود عوام لي كه خطر بازگشت به رسطان را افزايش مي دهد  ،بعد از ماستكتومي نياز به
پرتودرما�
ضي
ن
پرتودرما� بعد از جراحی نگهدارنده پستان انجام می شود.
دارند .این کار به طور مشابه با

درمان سیستمیک
بگ�ید.
بسته به نوع و مرحله رسطان شما چندین نوع درمان سیستمیک وجود دارد که ممکن است با آن تحت درمان ق رار ی

شیمی درمانی

ن
ن
ب� می برد و ب رای درمان ت
رسطا� را از ی ن
بیش� رسطان های سینه سه گانه منفی  HER2 ،مثبت و لومینال
درما� سلول های
شیمی
ن
 Bمانند استفاده می شود .شیمی درما� معموال ً هر  3-1هفته به صورت تزریق داخل وریدی انجام می شود .پس از اتمام
ن
ن
درما� خورایک يز
بع� از بيماران ممكن است شيمي
ن� ارائه شود.
شيمي
ي
ي
درما� وريدي استاندارد  ،به ضي

ن
درما�
هورمون

درمان های غدد درون ریز با هدف کاهش اث رات ت
ت
مهم�ین نوع درمان
اس�وژن در رسطان های پستان  ERمثبت است .این
ز
سیستمیک ب رای تومورهای  ERمثبت است که به آن تومورهای وابسته به هورمون ین� گفته می شود .تعدادی از انواع هورمون
ن
درما� وجود دارد که به صورت خورایک یا به صورت تزریق تجویز می شوند:
تنظیم کننده های انتخا� یگ�نده ت
اس�وژن ) ER (SERMsرا بر روی سلول های پستان مسدود می کنند تا از اتصال
ب
•
ت
جلوگ�ی شود .تاموکسیفن نوعی  SERMاست.
اس�وژن به یگ�نده ها
ی
ت
تنظیم کننده های انتخا� یگ�نده ت
فولوس�انت  ،به ش
رو� مشابه با  SERMها کار می کنند  ،اما
اس�وژن ) ، (SERDsمانند
ب
•
تعداد  ERرا کاهش می دهند.
ین
گنادوتروپ� یا ج راحی  ,ممکن است ب رای زنان در دوره پیش
•رسکوب عملکرد تخمدان توسط آنالوگ های هورمون آزاد کننده
گ
م�ان رساندن ت
یائس� ارائه شود تا ی ز
اس�وژن از تخمدان ها به تومور کاهش یابد.
از

مهار کننده های آروماتاز تولید ت
غ� از تخمدان ها را کاهش می دهد و فقط در زنان یائسه
اس�وژن در بافت ها و اندام های ی
•
گ
یائس� زنان رسکوب شود (سطح ت
اس�وژن به طور مصنوعی
تائ�گذار است  ،مگر اینکه عملکرد تخمدان ها در دوره پیش از
ی
ت
ین
آناس�وزول  ،تل�وزول و اگزمستان همه مهار کننده های آروماتاز هستند.
پای� می آید).

23

رسطان پستان

درمان هدفمند
ن
مس�های پیام ن
رسطا� می شود را
رسا� خایص که باعث تحریک رشد سلول های
درمان های هدفمند
داروها� هستند که ی
ی
ش
مسدود می کنند .تعدادی از درمان های هدفمند که در معالجه رسطان پستان استفاده می شوند به �ح زیر است:
عوامل ضد  HER2بر روی یگ�نده  HER2عمل می کنند تا پیام ن
تکث� سلویل را در رسطان های
رسا� را مسدود کرده و ی
•
ن
امتانس� ) (TDM-1همه داروهای
پستان  HER2مثبت کاهش دهند .تراستوزوماب  ,الپاتینیب  ،پرتازوماب و تراستوزوماب
ی
ضد  HER2هستند که در حال حا�ض استفاده می شوند .نراتینیب یک عامل ضد  HER2جدید است که ممکن است ب رای
درمان بیماری  HER2مثبت ی ز
ن� استفاده شود.
ن
تکث� سلویل در تومورها را کاهش می دهند .پالبوسیکلیب ,
مهار کننده های کینازهای وابسته به
ی
سیکل�  )CDK4 / 6( 4/6ی
•

ریبوسیکلیب  ,ابماسیکلیب مهارکننده های  CDK4 / 6ای هستند که در درمان رسطان پستان استفاده می شوند.
ین
تکث� سلول های توموری تحریک شده
مهار کننده های هدف مکانییک
راپامایس� ) ، (mTORمانند اورولیموس ،رشد و ی

•

توسط پیام رسانینگ  mTORرا کاهش می دهند.

ن
رسطا� دشوار می
•مهار کننده های پیل  ADPریبوز پلیمراز ) ، (PARPترمیم  DNAهای آسیب دیده را ب رای سلول های
ن
رسطا� شود .اوالپاریب و تاالزوپاریب مهار کننده های جدید  PARPهستند که
کنند و این می تواند باعث مرگ سلول های
ممکن است ب رای معالجه برخی بیماران با جهش  BRCAاستفاده شوند.
مهار کننده های فاکتور رشد اندوتلیال ق
بواس�وماب ،تومورها را از تحریک رشد رگهای ن
یز
خو� درون
عرو� ) (VEGFمانند
•
تومور متوقف می کنند  ،در نتیجه آنها را نسبت به ی ژ
اکس�ن و مواد مغذی مورد نیاز ب رای ادامه رشد گرسنه نگه می دارند.

سایر درمان ها
ن
استخوا� ب رای درمان باید از داروهای ترمیم کننده استخوان مثل بیس فسفونات یا دنوزوماب در ترکیب
بیماران با متاستازهای
گ
ین
ویتام�  Dاستفاه کنند .این عوامل باعث تقویت استخوان  ،کاهش درد استخوان و خطر شکست� می
با مکمل های کلسیم و
شوند .از بیس فسفونات در درمان بعد از عمل رسطان پستان در م راحل اولیه ی ز
ن� استفاده می شود  ،زی را ممکن است خطر عود
را کاهش دهد.
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گزینه های ن
غ� تهاجمی ()Stage 0
درما� برای رسطان پستان ی
(معموال بدخیمی در موضع یا  DCISنامیده می شود) چیست ؟
جراحی

تن
غ� تهاجمی بودن آن است .تیم
غ� تهاجمی ،
برداش� تومور و تأیید عدم ی
هدف از ج راحی رسطان پستان در م راحل اولیه ی
ن
جلوگ�ی کند.
ج راحی اطمینان حاصل می کنند که رسطان تا مشخص سالم بافت پوست از یب� رفته تا از بازگشت آن
ی
غ� تهاجمی ممکن است با ماستکتومی یا جراحی
رسطان پستان ی
نگهدارنده پستان درمان شود )].(Cardoso et al. 2018 [in press
ها� که تحت عمل ماستکتومی ق رار می یگ�ند
ب رای خانم ی
،ترمیم فوری پستان باید در نظر گرفته شود  ،مگر اینکه ب رای
انجام ندادن آن دلیل ن
بالی� وجود داشته باشد .ترمیم پستان
تن
توانا�
می تواند
پذیرف� از دست دادن آن را آسان تر کند و بر ی
تأث� نمی گذارد.
پزشکان در تشخیص عود رسطان ی

تن
برداش�
درمان اولیه برای رسطان پستان یغ� تهاجمی
تومور است

پرتودرمانی
پس از جراحی نگهدارنده پستان  ،معموال ً شما  WBRTدریافت می کنید تا خطر عود رسطان کاهش پیدا کند  .اگر شما یک
ن
برداش� موفقیت ی ز
تن
پرتودرما� نخواهید داشت
غ� تهاجمی را پشت رس گذاشته اید  ،دیگر نیازی به
ماستکتومی با
آم� رسطان ی
)].(Cardoso et al. 2018 [in press

درمان سیستمیک
اگر رسطان شما  ERمثبت است و شما جراحی نگهدارنده پستان انجام داده اید  ،معموال ً با تاموکسیفن یا یک مهارکننده
آروماتاز تحت درمان ق رار می یگ�ید تا خطر عود کاهش پیدا کند .اگر رسطان شما از نظر  ERمثبت بوده  ,ماستکتومی داشتید و
با توجه به نظر پزشک در ایجاد تومور های جدید جزو گروه پرخطر بودید  ،با تاموکسیفن یک مهارکننده آروماتاز تحت درمان
ق رار خواهید گرفت )].(Cardoso et al. 2018 [in press
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گزینه های درمان برای رسطان پستان تهاجمی اولیه )(Stage I-IIA

چیست؟

جراحی و پرتودرمانی

تن
برداش� تومور با جراحی نگهدارنده پستان یا ماستکتومی است .بعد از جراحی
هدف از ج راحی رسطان پستان تهاجمی اولیه ،
ن
ث
پرتودرما� دریافت خواهید کرد زی را احتمال عود رسطان را کاهش می دهد .اک� بیماران  WBRTدریافت
نگهدارنده پستان  ،معموال ً
می کنند  ،اما برخی از بیمار نا� که ت
کم� در معرض عود ق رار دارند  ،ممکن است  APBIدریافت کنند )].(Cardoso et al. 2018 [in press
ن
ن
اگر شما ماستکتومی داشته اید  ،در صورت ت ن
رسطا� در غدد لنفاوی آگزیالری یا احتمال باالی عود ,
یاف� سلول های
پرتودرما�
یز
ن� دریافت می کنید.

درمان سیستمیک ادجوانت

تن
برداش� تومور  ،بسیاری از بیماران مبتال به رسطان پستان تهاجمی اولیه  ،درمان سیستمیک ادجوانت
پس از عمل ج راحی ب رای
را دریافت می کنند .پزشک شما هورمون یگ�نده  ،وضعیت  HER2و  Ki67تومور  ،خط رات و فواید احتمایل ب رای شما و
ترجیحات شخیص شما را در رابطه با این تصمیم در نظر می یگ�د .درمان ادجوانت معموال ً ی ن
ب�  2تا  6هفته بعد از عمل ش�وع
ن
درما� استفاده شود.
می شود و ممکن است از چندین نوع

ت
بیش� بیماران مبتال به مراحل اولیه رسطان پستان تهاجمی بعد
از عمل جراحی درمان سیستمیک دریافت می کنند

درمان سیستمیک نئوادجوانت

سان� ت
بزرگ� دارند (قطر بیش از  2ت
ت
م�) یا
آنها� که تومورهای
برخی از بیماران مبتال به رسطان پستان تهاجمی اولیه  ،به ویژه ی
درگ� دارند  ،ممکن است ب رای کوچک کردن تومور به منظور افزایش احتمال موفقیت در ج راحی با حاشیه مشخص
غدد لنفاوی ی
گس�ده که ممکن است منجر به نتیجه ت
یا به منظور کاهش ج راحی های ت
زیبا� یا عملکردی شود  ,از درمان سیستمیک
به� ی
نئوادجوانت استفاده می کنند  .تمام درمان های ادجوانت که در زیر خالصه شده است ی ز
ن� ممکن است به عنوان درمان
نئوادجوانت استفاده شود.
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ن
درما�
هورمون
به تمام بیماران مبتال به رسطان پستان  ERمثبت  ،هورمون
ن
درما� ارائه می شود )] .(Cardoso et al. 2018 [in pressدر زنان
گ
قبل از دوره یائس�  ،رسطان پستان در م راحل اولیه  ERمثبت
معموال ً ب رای  5تا  10سال با تاموکسیفن درمان می شود .اگر
بیمار در  5سال اول درمان تاموکسیفن یائسه شود ،آن ممکن
تغی� یابد .رسکوب عملکرد
است به یک مهارکننده آروماتاز ی
ین
گنادوتروپ� یا
تخمدان با آنالوگ های هورمون آزادکننده
برداش� تخمدان ی ز
تن
ن� ممکن است در ترکیب با تاموکسیفن یا
گ
یک مهار کننده آروماتاز به بیماران قبل از دوره یائس� ارائه
شود.
در زنان یائسه  ،رسطان پستان در م راحل اولیه  ERمثبت ممکن است با مهار کننده های آروماتاز یا تاموکسیفن درمان شود.
مهارکننده های آروماتاز ممکن است بالفاصله  ,یا بعد از  2تا  3سال از درمان تاموکسیفن  ,یا به عنوان یک درمان ادجوانت
تمدید شده بعد از  5سال از درمان تاموکسیفن استفاده شود.

ن
درما�
شیمی

ن
درما� مورد استفاده در رسطان پستان
رژیم های شیمی
شیمیا� به نام های
در م راحل اولیه معموال ً حاوی مواد
ی
ت
ین
ین
ین
دوکسوروبیس�)
روبیس� یا
آن�
اسیکل� ها (به عنوان مثال پا�
و  /یا تاکسان ها (به عنوان مثال پاکلیتاکسل یا دوستاکسل)
هستند که به طور متوایل ب رای  12تا  24هفته استفاده می
شوند )] ، (Cardoso et al. 2018 [in pressاگرچه در ض
بع� از
ترکی� از سیکلوفسفامید  ،متوترکسات
بیماران ممکن است ب
و -5فلوروراسیل ) (CMFمورد استفاده ق رار یگ�د .برنامه
های دوز ش
ف�ده به جای برنامه استاندارد هر  3هفته  ,هر  2هفته داده می شود) ممکن است در بیمار نا� که تومورهای بسیار
ن
ت
ن
اسایکل� (به عنوان مثال دوستاکسل و سیکلوفسفامید) در بیمارا� که ب رای
غ� آن�
ی
تکث�کننده دارند استفاده شود .رژیم های ی
ی
ن
درمان ت
درما� در ث
ین
اک�یت تومورهای سه گانه
اسایکل� مناسب نیستند یا به جای آن می توانند مورد استفاده ق رار یگ�ند .شیمی
آن�
منفی HER2 ,مثبت و  HER2منفی لومینال پرخطر انجام می شود.
درمان ضد HER2

رسطان پستان  HER2مثبت معموال ً با داروهای ضد  HER2تراستوزوماب از طریق تزریق داخل وریدی یا تزریق زیر جلدی و
ن
ین
درما� انجام می شود )]. (Cardoso et al. 2018 [in pressاستفاده از تراستوزوماب در بیماران مبتال به رسطان HER2
همچن� شیمی

ن
ن
درما� نئوادجوانت ب رای تومور های ت
بزرگ� از قطر
مثبت به دنبال عمل ج راحی  ،در ترکیب با شیمی
درما� ادجوانت و شیمی
سان� ت
 2ت
م� تایید شده است ) . (Herceptin SPC, 2017مدت زمان مطلوب از درمان تراستوزوماب  1سال در نظر گرفته می شود.
ت
ت
ن
اسایکل� ها تجویز نمی شود (ب رای جزئیات بیش� به بخش
قل� معموال ً همزمان با آن�
ی
تراستوزوماب به دلیل خطر عوارض ب
جان� احتمایل درمان چیست؟" م راجعه کنید)  ،اما می توان بصورت متوایل ارائه شود .تاکسان ها را می توان همزمان با
"عوارض ب
بع� از
شود.
می
تجویز
پرتوزوماب
و
تراستوزوماب
از
ترکی�
،
باالتر
ریسک
با
ان
ر
بیما
از
برخی
در
کرد.
استفاده
تراستوزوماب
ب
ضي
بيماران ممكن است پس از اتمام تراستوزوماب  ،يك سال درمان با ضد  HER2نراتينیب ارائه شود.
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برریس اجمایل درمان
ترکی� از درمان های سیستمییک که شما دریافت می کنید به
انواع درمان های موجود ممکن است گیج کننده به نظر برسد  ،اما ب
گ
تن
برداش� آنها توسط
ها� از تومور و  /یا غدد لنفاوی بعد از
عوامل اشاره شده بست� دارد مثل  :یافته های نمونه برداری یا نمونه ی
ن
عمل ج راحی .شکل زیر یک نمای کیل از انواع گزینه های درما� توصیه شده ب رای هر زیر گروه بیماری را ارائه می دهد:
رسطان پستان
تهاجمی اولیه
درمان نئوادجوانت
جراحی -/+
ادیوترا�
ر
پ
درمان ادجوانت

سه گانه منفی

ن
درما�
شیمی

 ERمثبت

 HER2مثبت

 ERمنفی

 ERمثبت

پر خطر

کم خطر

درمان ضد
ن
درما�
 +HER2شیمی

درمان ضد  +HER2شیمی
درما�  +هورمون ن
ن
درما�

ن
درما� +
شیمی
ن
هورمون
درما�

ن
درما�
هورمون

فلوچارت رویکردهای درمان سیستمیک در مراحل اولیه رسطان پستان تهاجمی را نشان می دهد.
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ن
درما� برای رسطان پستان ش
پی�فته موضعی
گزینه های
(مرحله  )III-IIBچیست؟
ت
ترکی� از درمان سیستمیک  ،ج راحی و
در بیش� موارد  ،ب
ن
پرتودرما� ب رای رسطان پستان ش
پی�فته موضعی استفاده می
شود.

درمان سیستمیک
درمان نئوادجوانت برای بیماری در موضع پیشرفته

درمان اولیه ب رای رسطان پستان ش
پی�فته موضعی به صورت
درمان سیستمیک نئوادجوانت است  ،که معموال ً ب رای کوچک
کردن تومور و باال بردن احتمال ج راحی موفقیت ی ز
آم� برداشت
تومور با حاشیه مشخص استفاده می شود .به طور کیل  ،درمان سیستمیک مورد استفاده رسطان پستان در م راحل اولیه  ,ب رای
پی�فته موضعی ی ز
ن� استفاده می شود  ،اگرچه در بیماری در موضع ش
رسطان پستان ش
پی�فته  ،معموال ً ابتدا درمان سیستمیک
ن
انجام می شود  ،بیماران به پرتودرما� هم احتیاج پیدا می کنند و در کل  ،درمان تهاجمی تر است.
جدول زیر یک نمای کیل از درمان های نئوادجوانت ارائه می دهد که ممکن است در انواع مختلف رسطان پستان ش
پی�فته
غ� قابل ج راحی در نظر گرفته شود ).(Cardoso et al. 2018
موضعی ی
درماننئوادجوانت

انواع سرطان پستان پیشرفته موضعی

ن
درما� یا ت
ین
اسایکل� و تاکسان بر پایه
هورمون
ان�
ن
شیمی
درما�

سرطان پستان  ERمثبت

ن
ت
ین
درما� به طور متوایل با
اسایکل� بر پایه شیمی
ان�
تاکسان و درمان ضد HER2

سرطان پستان  HER2مثبت

ن
ت
ین
اسایکل� و تاکسان بر پایه شیمی
درما�
ان�

سرطان پستان سه گانه منفی

ن
بیماران با رسطان پستان ش
پرتودرما� را به عنوان یک درمان نئوادجوانت دریافت کنند .به دنبال
پی�فته موضعی ممکن است
ت
ز
درمان سیستمیک نئوادجوانت موثر  ،ج راحی برداشت تومور ین� اغلب امکان پذیر است .در بیش� موارد  ،عمل ج راحی
برداش� غدد لنفاوی آگزیالری است  ،اما جراحی نگهدارنده پستان ممکن است در ض
تن
بع� از بیماران
مستلزم ماستکتومی و
امکان پذیر باشد ).(Cardoso et al. 2018

رسطان پستان ش
پی�فته موضعی معموال با درمان سیستمیک
درمان می شود  ,پس از آن عمل جراحی برداشت تومور امکان
پذیر می شود

29

رسطان پستان

گزینه های درمان برای رسطان پستان متاستاتیک (مرحله )IV

چیست؟

ارزیا� مجدد بیان بیومارکر ها (مانند
اگر شما مبتال به رسطان پستان متاستاتیک هستید  ،اغلب به منظور تایید بافت شنایس و ب
یگ�نده های هورمون و  ،)HER2نمونه برداری جدید انجام می شود.
گ
ن
ث
هدف از درمان سیستمیک ب رای بیماری های ش
حداک� رساندن کیفیت زند� است .این کار به
طوال� شدن عمر و به
پی�فته ،
ن
ث
طور مؤثر با روش های درمان هدفمند (از جمله هورمون درما�) به دست می آید  ،که معموال ً در اک� بیماران به عنوان درمان
ن
پرتودرما� (به عنوان مثال ب رای کاهش
اصیل مورد استفاده ق رار می یگ�د .عالوه بر درمان های سیستمیک  ،بیماران ممکن است
ن
استخوا�  ،ب رای متاستازهای مغزی و کاهش خونریزی ش
نا� از تومورها در بافت نرم)
درد استخوان مرتبط با متاستازهای
ت
ن
یا عمل ج راحی (به عنوان مثال ب رای کاهش فشار تومور بر روی ستون فق رات یا برداش� متاستازهای مغزی) انجام دهند.
ن
ن
پرتودرما� ت
ین
اس�یوتاکتیک ،
درما� نوین مانند
همچن� ممکن است ب رای بیماران مبتال به متاستازهای کبد یا ریه روش های
ن
رادیوآمبولیسم و قطع رادیوفرکوانیس وجود داشته باشد  ،اما این روش های درما� ممكن است ب رای همه بیماران مناسب نباشد
و فواید آنها هنوز ثابت نشده است.
گ
ها� که معموال ً مرتبط
داروهای ترمیم کننده استخوان مانند بیس فسفونات ها و دنوزوماب می توانند به کاهش بروز شکست� ی
ن
استخوا� بوده و با درد هم راه است کمک کند.
با مجاورت متاستازهای

شیمی درمانی برای بیماری های پیشرفته

ن
ن
درما�
درما� یک درمان استاندارد ب رای رسطان پستان سه گانه منفی  ,بیماران  ERمثبت و  HER2منفی که به هورمون
شیمی
ن
پاسخ ندادند ,می باشد .گاهی اوقات  ،بیماران با  ERمثبت ممکن است به علت تهاجمی بودن رسطان به شیمی درما� نیاز داشته
ن
درما� معموال ً ب رای بیماری متاستاتیک به طور متوایل در نظر گرفته شده اما در صورت ش
پی�فت رسیع رسطان ،
باشند .شیمی
ن
ن
ن
اریبول� درمان می شوند .ممکن است
وینورلب� یا
کپسیتاب� ،
ترکی� انجام شود .بیماران معموال ً با
ی
ی
ی
ممکن است به صورت ب
دوباره از تاکسان ها یا ت
ین
اسایکل� ها ب رای بیمار نا� که قبال درمان نئوادجوانت یا ادجوانت دریافت کردند  ,در صورتیکه که
آن�
پزشک آنها را حداقل به مدت  1سال به عنوان "بدون بیماری" در نظر گرفته شده باشد ,استفاده شود .چندین گزینه شیمی درما�ن
ن
دیگر ی ز
درما� حاوی پالتینوم
ن� وجود دارد که پزشک ممکن است در مورد آنها با شما صحبت کند ) .(Cardoso et al. 2018شیمی
پالت� ممکن است در اف راد مبتال به بیماری سه گانه منفی که قب ال ً با آن�ت
ین
کاربوپالت� یا سیس ی ن
ین
اسایکل� ها درمان شده ین�ز
مانند
مورد استفاده ق رار یگ�د.

هورمون درمانی برای بیماری پیشرفته

ب رای بیماری ش
پی�فته  ERمثبت و  HER2منفی ،تقریبا
ن
همیشه هورمون درما� درنظر گرفته می شود :یک مهار کننده
ت
فولوس�انت ).(Cardoso et al. 2018
آروماتاز  ،تاموکسیفن یا
در بیمار نا� که یائسه نشدند ،رسکوب عملکرد تخمدان یا
ن
تن
درما�
برداش� (ج راحی خارج کردن)  ,در ترکیب با هورمون
توصیه می شود.
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در صورت وجود  ،هورمون ن
درما� معموال ً در ترکیب با درمان های هدفمند مانند پالبوسیکلیب  ،ریبوسیکلیب  ،ابماسیکلیب
اس�ادیول (نوعی ت
ت
ت
یا اورولیموس ب رای نتیجه ت
ها� ب رای درمان های بعدی
گزینه
وژن)
اس�
و
استات
ول
مژس�
است.
اه
ر
هم
به�
ی
ن
شيمي
درما� به عنوان درمان خط
و
HER2
ضد
درمان
با
معمول
بطور
متاستاتیک
مثبت
HER2
هستند .بيماران  ERمثبت ،
ي
ن
درما� هم راه با درمان ضد  HER2را بعنوان درمان نگهداري پس از
اول  ,تحت درمان ق رار مي يگ�ند  ،سپس ممكن است هورمون
پایان شيمي ن
درما� دريافت كنند.
ي
ن
ن
درما�  ،یا در طی  12ماه پس از اتمام آن  ،عود (یا
هورمو� اصطالحی است که بیمار در هنگام انجام هورمون
مقاومت
ن
ن
ش
پی�فت بیماری متاستاتیک) را تجربه می کند ) .(Cardoso et al. 2018بیمارا� که عالئم مقاومت هورمو� نشان می دهند  ،معموال ً
ن
ن
تغی� می دهند.
درمان خود را به یک روش متفاوت هورمون درما� یا به شیمی درما� ی

درمان ضد  HER2برای بیماری پیشرفته

پی�فته  HER2مثبت احتماال ً تراستوزوماب و پرتوزوماب در ترکیب با شیمی ن
درمان خط اول ب رای بیماری ش
درما� است (معموال ً
دوستاکسل یا پاکلیتاکسل) ) .(Cardoso et al. 2018درمان خط دوم در این بیماران به طور معمول  T-DM1است .برخی بیماران ممکن
ن
ت
ین
ترکی� از
است
همچن� درمان خط دوم با تراستوزوماب در ترکیب با الپاتینیب دریافت کنند .رده های درما� بیش� ممکن است ب
ن
ن
کپسیتاب� باشد.
ترکی� از الپاتینب و
ی
تراستوزوماب با سایر داروهای شیمی درما� یا ب

رسطان پستان ش
پی�فته قابل درمان نیست اما می تواند با یک
انتخاب درست از گزینه های درمان بهبود بیابد

سایر درمان های هدفمند

مهارکننده های ( CDK4 / 6پالبوسیکلیب  ،ریبوسیکلیب و ابماسیکلیب) گزینه ای ب رای درمان رسطان سینه ش
پی�فته  ERمثبت
ت
فولوس�انت است ).(Ibrance SPC, 2017; Kisqali SPC,2017; Cardoso et al. 2018
در ترکیب با یک مهار کننده آروماتاز یا

ن
ت
درما� ب رای برخی از بیماران یائسه با رسطان
فولوس�انت یک گزینه
ترکی� از اگزمستان  ،تاموکسیفن یا
اورولیموس به هم راه ب
ت
غ� اس�وئیدی ش
پستان ش
پی�فت کرده است
پی�فته  ERمثبت است که پس از درمان با یک مهار کننده آروماتاز ی
).(Cardoso et al. 2018
جایگزی� ب رای شیمی ن
ن
درما� در بیماران
عوامل جدید اوالپاریب و تاالزوپاریب مهار کننده های  PARPهستند که ممکن است به عنوان
دارای جهش  BRCA1 / 2استفاده شود.
یز
ین
کپسیتاب� در اروپا ب رای درمان خط اول رسطان پستان متاستاتیک تأیید شده است
بواس�وماب به هم راه پاکلیتاکسل یا
ن
ن
�ض
ن
روت� در حال حا در دستورالعمل های درما� اروپا توصیه نمی
) .(Avastin SPC, 2017با این حال  ،این روش درما� ب رای استفاده ی
شود زی را فقط ب رای برخی از بیماران به ی ز
م�ان متوسط مفید است ).(Cardoso et al. 2018

31

رسطان پستان

بررسی اجمالی درمان
انواع درمان های موجود ممکن است گیج کننده به نظر برسد  ،اما پزشک یا پرستار متخصص شما با توجه به گزینه های موجود
اهنما� می کند .شکل زیر یک نمای کیل از انواع درمان توصیه شده ب رای هر زیر گروه بیماری را نشان می دهد:
 ,شما را ر
ی

درمان سیستمیک برای رسطان
پستان ش
پی�فته

جهش BRCA1/2

سه گانه منفی

 HER2مثبت

درمان بر اساس
زیرگروه یا
اوالپاریب

ن
درما�
شیمی

تراستوزوماب +
پرتوزوماب +
ن
درما�
شیمی

 ERمثبت ,
 HER2منفی

 ERمثبت ,
 HER2منفی

پیش از
گ
یائس�

گ
یائس�

الپاتینیب +
ین
کپسیتاب�

تراستوزوماب +
ن
درما�
شیمی

تراستوزوماب +
الپاتینیب

ن
تن
هورمون
برداش� تخمدان
درما� رسکوب/
ن
درما�
 +هورمون

T-DM1

ن
هورمو�
مقاومت

ن
شیمی
درما�

ن
درما�  +ضد
هورمون
HER2

فلوچارت رویکردهای درمان سیستمیک در م راحل ش
پی�فته رسطان پستان را نشان می دهد.
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جمعیت خاص
بیماران با جهش BRCA

با توجه به افزایش خطر ابتال به رسطان پستان  ،ممکن است به زنان دارای جهش  BRCA1یا  BRCA2ماستکتومی دوطرفه
پیشگ�انه با ترمیم و بازسازی  ,و سالپینگواوفورکتومی دو طرفه پیشنهاد شود .پس از ماستکتومی دو طرفه  ،خطر ابتال به
ی
رسطان پستان در این بیماران  90تا  95%کاهش می یابد ) .(Cardoso et al. 2018به طور کیل  ،رسطان های اولیه پستان مرتبط با
ن� با توجه به نیاز ن
 BRCAبه روش مشابهی با سایر رسطان های پستان درمان می شوند و درمان های ادجوانت ی ز
بالی� باید انجام
ین
کربوپالت� ب رای بیماری سه گانه منفی ش
پی�فته
غ� ، BRCA
شود ) .(Paluch-Shimon et al. 2016مانند رسطان پستان سه گانه منفی ی
مرتبط با  BRCAتوصیه می شود ) .(Cardoso et al. 2018در تومورهای سه گانه منفی و مرتبط با  BRCAیا  ERمثبت که به درمان
ن
ن
درما� باشد.
های غدد درون ریز مقاوم هستند  ،ممکن است اوالپاریب یا تاالزوپاریب
جایگزی� ب رای شیمی

رسطان پستان و بارداری
هیچ منعی ب رای باردار شدن بعد از رسطان پستان وجود ندارد.
با این وجود چندین نکته مهم باید در نظر گرفته شود ،به
ن
طوال�
خصوص در رابطه با رسطان پستان  ERمثبت  ،به دلیل
ن
درما� .پیش از اقدام ب رای بارداری
بودن مدت زمان هورمون
ن
ش�دهی
باید هورمون
درما� متوقف شده و پس از زایمان و ی
از رس گرفته شود .اگر می خواهید باردار شوید  ،لطف اً تمام
موارد را با دقت با پزشک خود در میان بگذارید.
درمان رسطان پستان که در دوران بارداری اتفاق می افتد
وضعیت بسیار دشواری است که باید توسط یک تیم باتجربه
مدیریت شود .در ث
اک� موارد  ،نیازی به خاتمه دادن به بارداری
نیست ن
ن
جن� نیست) .خاتمه دادن به بارداری پیش آگهی مادر را بهبود نمی بخشد .با این حال  ،این یک
(یع� نیازی به سقط ی
گ
ش
تصمیم حساس است که باید پس از آگاهی از همه گزینه های موجود توسط زن و �یک زند� وی گرفته شود .بسته به سه
ماهه بارداری که بیمار در آن ق رار دارد  ،چندین نوع درمان در دوران بارداری امکان پذیر است ) .(Peccatori et al. 2013ج راحی معموال ً
ن
ن
درما� بر پایه ت
ین
درما� در سه ماهه دوم و سوم ب� خطر است .شیمی
در هر سه ماهه ب� خطر است .شیمی
آن�
اسایکل� معموال ً
ن
ن
ز
ین
درما� در دوران بارداری است و ممکن است از تاکسان ها ین� استفاده شود .هورمون درما� و ضد  HER2را می
اول� انتخاب
ن
ت
توان فقط پس از به دنیا آمدن نوزاد انجام داد .پرتودرما� معموال ً تا زمان تولد نوزاد به تعویق می افتد .مهم�ین عامل ب رای
جلوگ�ی از زایمان زودرس است.
نوزاد
ی

زنان جوان

گ
گ
در بیماران جوان پیش از دوران یائس�  ،درمان رسطان پستان می تواند باروری را کاهش دهد و می تواند یائس� زودرس یا
ت
ت
اطالعا�
موق� ایجاد کند .قبل از ش�وع درمان  ،پزشک شما درمورد همه مسائل مربوط به باروری با شما صحبت خواهد کرد و
در مورد همه ی گزینه های مناسب ب رای حفظ باروری در ت
دس�س شما خواهد گذاشت ).(Peccatori et al. 2013, Cardoso et al. 2018
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از آنجا که برخی از مدل های درمان رسطان می تواند ب رای ی ن
جن� م �ض باشد  ،به خصوص در سه ماهه اول  ،شما باید از بارداری
گ
در طول درمان رسطان پستان خودداری کنید .درک این نکته مهم است که توقف قاعد� به این معنا نیست که شما یائسه
پیشگ�ی از بارداری را انجام دهید.
هستید  ،بناب راین باید اقدامات
ی

تأث� بگذارد
درمان رسطان پستان می تواند بر باروری زنان جوان ی
 ،اما اقدامات حفظ باروری در ت
دس�س است

زنان مسن
ن
پزشکان به هنگام تصمیم یگ�ی در مورد ت
درما�  ،استفاده از سن بیولوژییک شما را به سن تقویمی ترجیح می
به�ین روش
مع� است که اگر شما یک بیمار سالخورده و سالم هستید  ،احتماال ً با دوزهای کامل دارو  ،درمان های یکسا�ن
دهند  -این بدان ن
جوان� دریافت خواهید کرد ) . (Cardoso et al. 2018اگر ضعیف هستید  ،ممکن است الزم باشد روش های درما�ن
ت
با بیماران
استانداردی تنظیم شود تا فوائد و خط رات درمان ب رای شما به تعادل برسد.

مردان
تقریب اً همه موارد رسطان پستان در مردان از نظر یگ�نده های
ن
هورمون ب رای ت
هورمو� مثبت
اس�وژن و آندروژن  ,یگ�نده
است .بناب راین  ،اگر به شما گفته شود مبتال به رسطان سینه
سه گانه منفی یا  HER2مثبت هستید  ،باید نظر پاتولوژی
ن
پرتودرما� مشابه
دوم را بخواهید .رویکردها به ج راحی و
مواردی است که در رسطان سینه زنان مورد استفاده ق رار می
یگ�د .اگرچه ماستکتومی ت
بیش� از عمل جراحی نگه دارنده
ین
همچن� برخی
پستان شایع می باشد  ،اما امکان پذیر است ،
از اشکال ماستکتومی با تهاجم ت
کم� مانند ماستکتومی
تن
تن
برداش� پوست ،
(برداش� بافت سینه بدون
نوک پستان
نوک پستان یا آرئوال) وجود دارد .تاموکسیفن یک هورمون
ن
ن
درما� با تاموکسیفن
درما� ادجوانت استاندارد است ) .(Cardoso et al. 2018در مورد رسطان پستان متاستاتیک مردان  ،هورمون
ین
تن
برداش� بیضه
گنادوتروپ� یا ج راحی
استاندارد است  ،اما یک مهار کننده آروماتاز در ترکیب با آنالوگ های هورمون آزاد کننده
ها ب رای کاهش سطح آندروژن (ارکیدکتومی) ی ز
ن� ممکن است در نظر گرفته شود ) .(Cardoso et al. 2018توصیه های فعیل ب رای
ن
درما� و درمان ضد  HER2همانند رسطان پستان در زنان است
شیمی
).(Cardoso et al. 2018
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کارآزما� ن
بالی�
ی
ت
پزشک ممکن است از شما سؤال کند که آیا مایل هستید در یک کارآزما� ن
تحقیقا� است که
بالی� ش�کت کنید .این یک مطالعه
ی
به منظور انجام کار با بیماران انجام شده است ): (ClinicalTrials.gov 2017
•آزمایش درمان جدید
تغی� شیوه ای که در اختیار آنها ق رار می یگ�د دهید تا آنها را موثرتر کند یا
•برریس ترکیبات جدید درمان های موجود  ،یا ی
جان� را کاهش دهد
عوارض ب
ت
ش
•مقایسه اثربخ� داروهای مورد استفاده در کن�ل عالئم
گ
•اطالع از چگون� عملکرد درمان رسطان
کارآزما� ن
بالی� به بهبود دانش در مورد رسطان و توسعه درمان های جدید کمک می کند و ش�کت در آن می تواند م زایای بسیاری
ی
ت
داشته باشد .در طول مطالعه و بعد از مطالعه شما تحت م راقبت ق رار خواهید گرفت و درمان جدید ممکن است م زایای بیش�ی از
روش های ن
درما� موجود داشته باشد .توجه به این نکته مهم است که  ،برخی از درمان های جدید به اندازه درمان های موجود خوب
�ض
ت
نیستند و یا عوار دارند که از مزایای آن بیش� است ).(ClinicalTrials.gov 2017

کارآزما� های ن
بالی� به بهبود دانش در مورد بیماری ها و
ی
توسعه درمان های جدید کمک می کند  -ش�کت در آن می تواند
مزایای بسیاری داشته باشد
شما حق دارید بدون هیچ عواق� ب رای کیفیت درمان خود ش�کت در یک کارآزما� ن
بالی� را بپذیرید یا آن را رد کنید .اگر پزشک از
ی
ب
شما در رابطه با ش�کت در یک کارآزما� ن
ت
بالی� سؤال نکند و شما بخواهید در مورد این گزینه اطالعات بیش�ی کسب کنید  ،می
ی
اخ�ا انجام شده است ).(ClinicalTrials.gov 2017
آزما� ب رای نوع رسطان شما ی
توانید از پزشک خود پب�سید که آیا کار ی
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مداخالت تکمیل کننده
ث
حداک� رساندن کیفیت
پیشگ�ی از عوارض بیماری و درمان و
در کل دوره بیماری  ،درمان های ضد رسطان باید با مداخالت با هدف
ی
گ
گ
تسک� دهنده  ،م راقبت های بقا و م راقبت های م راحل ن
ت
ین
پایا� زند� تکمیل گردد که
حمای�  ،م راقبت های
زند� مانند م راقبت های
گ
باید با هماهن� یک تیم چند رشته ای انجام شود ).(Jordan et al. 2018

ت
حمای�
مراقبت های

ن
ت
درما� است.
جان�
م راقبت های حمای� شامل مدیریت عالئم رسطان و عوارض ب

ین
تسک� دهنده
مراقبت های

ن
تسکی� اصطالحی است که ب رای توصیف مداخالت م راقبت در تنظیم بیماری ش
پی�فته از جمله مدیریت عالئم و
م راقبت
گ
ن
ن
پشتیبا� از مقابله با پیش آگهی  ،تصمیم یگ�ی های دشوار و آماده سازی ب رای م راقبت های م راحل پایا� زند� به کار می رود.

مراقبت های بقا
ش
توانبخ� است.
حمایت از بیمار نا� که از رسطان جان سالم به در می برند شامل حمایت اجتماعی  ،آموزش در مورد این بیماری و
گ
ت
سالم� در زند� شخیص  ،حرفه ای و اجتماعی کمک
برنامه های م راقبت از بازماندگان می تواند به بیماران در بهبود وضعیت
کند .ب رای کسب اطالعات ت
بیش� و مشاوره در مورد بقا  ،به راهنمای بیمار  ESMOدر رابطه با بقا م راجعه کنید )(ESMO 2017

)(https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/survivorship

گ
مراقبت های مراحل ن
پایا� زند�

گ
م راقبت های م راحل ن
غ�قابل درمان اولیه بر روی راحت تر کردن ش�ایط بیمار و ف راهم
پایا� زند� ب رای بیماران مبتال به رسطان ی
آوردن آسایش ف
ن
ن
تسکی� ب رای تحریک ناخودآگاه
کا� از لحاظ عالئم جسمی و روا� تمرکز می کند  ،به عنوان مثال آرام بخش های
گ
تسک� دهد ) .(Cherny 2014بحث در مورد م راقبت م راحل پایا�ن
ین
غ�قابل تحمل  ،تن� نفس  ،هذیان یا تشنج را
می تواند درد ی
گ
زند� می تواند بسیار نگ ران کننده باشد  ،اما حمایت در این دوره همواره باید در ت
دس�س بیماران و خانواده های آنها باشد.
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جان� احتمایل درمان چیست؟
عوارض ب
ن
جان� درمان
مانند هر روش درما�  ،شما ممکن است عوارض ب
جان� ب رای هر
ضد رسطان داشته باشید .رایج ترین عوارض ب
نوع درمان  ،هم راه با برخی اطالعات در مورد نحوه مدیریت
آنها در زیر به صورت خالصه ارائه شده است .ممکن است
غ� از مواردی که در اینجا مورد بحث ق رار
جان� ی
عوارض ب
گرفته است را تجربه کنید .مهم است که با پزشک یا پرستار
جان� احتمایل که شما
متخصص خود در مورد هرگونه عوارض ب
را نگ ران کرده صحبت کنید.
جان� هرگونه درمان رسطان
پزشکان با افزایش شدت  ،عوارض ب
را با انتساب هر "درجه" در مقیاس  1تا  4طبقه بندی می کنند.
جان� درجه یک خفیف  ،درجه  2متوسط  ،درجه  3شدید و درجه  4بسیار شدید در نظر گرفته می شود .با این وجود
عوارض ب
ن
جان� در نظر گرفته می شود
اثر
کدام
اینکه
به
بسته
خاص
جان�
اثر
یک
به
درجه
تعی�
ای
ر
ب
استفاده
مورد
دقیق
 ،معیارهای
ی
ب
ب
جان� قبل از شدید شدن آن است  ،بناب راین همیشه باید هر چه
عارضه
هرگونه
رفع
و
شناسا�
همیشه
هدف
است.
متفاوت
ی
ب
رسیع تر عالئم نگ ران کننده را به پزشک یا پرستار متخصص خود گزارش دهید.

مهم است که با پزشک یا پرستار متخصص خود در مورد
جان� مربوط به درمان که باعث نگر نا� شما می
هرگونه عوارض ب
شود صحبت کنید
گ
خست� در بیمار نا� که تحت درمان رسطان ق رار می یگ�ند بسیار رایج است و می تواند ش
نا� از رسطان یا خود درمان باشد .پزشک
گ
ف
تأث� خست� از جمله خواب کا�  ،غذا خوردن سالم و فعال
یا پرستار متخصص شما می تواند ر
اهکارها� ب رای محدود کردن ی
ی
ماندن در اختیار شما ق رار دهد ).(Cancer.Net 2016

37

رسطان پستان

جراحی

تن
برداش� غدد لنفاوی در بیماران مبتال به رسطان
جان� نسبت اً متداول پس از ج راحی
لنفادم در ناحیه بازو و پستان یک عارضه ب
تن
برداش� غدد لنفاوی آگزیالری به این بیماری مبتال شده ،اما در بیماران بعد از نمونه
پستان است .تا  %25از بیماران پس از
ت
برداری غدد لنفاوی نگهبان ت
تأث� ق رار می دهد )] .(Cardoso et al. 2018 [in pressشما
تحت
ا
ر
آنها
%10
از
کم�
و
شود
می
کم� دیده
ی
می توانید از چند طریق خطر ابتال به لنفادم را کاهش دهید :
•ب رای کاهش فشار بر روی سیستم لنفاوی خود  ,وزنتان را مناسب و ایده آل نگه دارید.
•بطور معمول  ،از بازوی سمت ج راحی شده ب رای تسهیل تخلیه لنفاوی استفاده کرده و مرتب اً ورزش کنید.
جلوگ�ی از عفونت از پوست خود م راقبت کنید.
•ب رای
ی
گ
جلوگ�ی از ترک خورد� پوست ،آن ناحیه را مرطوب کنید.
ب رایی
گ
جلوگ�ی از آفتاب سوخت� از ضد آفتاب ها استفاده کنید.
ب رایی
ح�ات  ،از ش
جلوگ�ی از نیش ش
ح�ه کش ها استفاده کنید.
ب رای
ی
-

به هنگام پ ز
آش�ی از دستکش پارچه ای استفاده کنید.
ن
باغبا� از دستکش های محافظ استفاده کنید.
به هنگام
-

در صورت مشاهده هرگونه عالئم تورم یا عفونت  ،در ارسع وقت به پزشک یا پرستار متخصص خود اطالع دهید.
به دنبال عمل ج راحی  ،ممکن است بازو و شانه شما در ف
طر� که تحت عمل ج راحی ق رار گرفته تا چندین هفته دچار ت
سس� و درد
ت
شود .پرستار متخصص یا ی ز
ف�یوت راپیست شما می تواند تمرینات سبیک ارائه دهد تا به شما کمک کند به وضعیت حرک� قبل از
عمل ج راحی خود برگردید.

پرتودرمانی

گ
ن
پرتودرما� وجود دارد  ،از جمله خست� و سوزش پوست  ،درد و تورم در پستان تحت درمان .عالئم
جان� رایجی ب رای
عوارض ب
خود را به پزشک اطالع دهید زی را ممکن است بتواند به شما کمک کند ,به عنوان مثال  ،کرم یا پانسمان می تواند به سوزش
همچن� باید حداقل یک سال پس از درمان  ،از ق رار ت ن
ین
گرف� در معرض اشعه آفتاب خودداری کنید .از آنجا
پوست کمک کند.
ن
ز
قل� و
که پرتودرما� ب رای رسطان پستان ین� منجر به تابش به قلب و ریه ها می شود  ،ممکن است خطر ابتال به بیماری های ب
ن
رسطان ریه (خصوص اً در اف رادی که سیگاری هستند) را در بیماران تحت پرتودرما� کمی باال بب�د ) .(Henson et al. 2013با این حال ،
ن
پرتودرما� مدرن این خطر را به حداقل می رساند.
تکنیک های

شیمی درمانی

ف
ن
جان� ذکر شده در
جان� شیمی درما� بسته به داروها و دوزهای مرص� متفاوت است  -ممکن است برخی از عوارض ب
عوارض ب
ن
ت
زیر را تجربه کنید اما بعید به نظر می رسد که همه آنها را دریافت کنید .بیمار ن
متفاو�
که
ا�
درما�
ترکی� از داروهای شیمی
ب
ن
درما�  ،عوارض جان� ت
بیش�ی را تجربه می کنند .مناطق اصیل
دارو� شیمی
دریافت می کنند  ،نسبت به اف رادی با رژیم تک ی
ب
ن
درما� ق رار دارد  ،مناطقی است که سلول های جدید به رسعت ساخته و جایگزین می شوند ن
(یع� مغز
بدن که تحت شیمی
استخوان  ،فولیکول های مو  ،دستگاه گوارش و پوشش دهان شما) .کاهش ی ز
م�ان نوتروفیل های شما (نوعی گلبول سفید) می
ف
ن
تصاد� داروی شیمی
نوتروپ� شود  ،که می تواند بدن شما را مستعد ابتال به عفونت ها کند .برخی اوقات نشت
تواند منجر به
ن
ت
(اکس�اوازیشن) رخ می دهد و ممکن است باعث تاول یا زخم شود .این اث رات ممکن است با
درما� از ورید به بافت های اط راف
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راهنمای  ESMOبرای بیماران
همچن� مایعات گرم ب رای کاهش درد پوست ث
مبت� بر ت
هیستام� ها و پمادهای ن
استفاده از ت
ین
ین
خن� شود .برخی
اس�وئید  ،و
آن�
ن
تأث� بگذارند  -اگر نگ ران این موضوع هستید  ،قبل از ش�وع درمان با پزشک خود
باروری
بر
توانند
می
از داروهای
درما�
شیمی
ی
ن
درما� دریافت می کنند آزار دهنده
صحبت کنید .حالت تهوع و استف راغ بسیار شایع است و ممکن است ب رای بیمار نا� که شیمی
جلوگ�ی از این عالئم استفاده کند
باشد  ،اما پزشک شما قادر خواهد بود از روش های مختلفی ب رای مدیریت و
ی
گ
ن
زند� قابل ت
درما� ت
) .(Roila et al. 2016ت
کن�ل است -
تغی� در شیوه
یا
داروها
موق� است و با استفاده از
بیش� عوارض شیمی
ی
پزشک یا پرستار به شما کمک می کند تا آنها را مدیریت کنید ).(Macmillan 2016
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود
•اث رات آن بر دستگاه گوارش (تهوع  ،استف راغ  ،اسهال  ،درد شکم) و
زخم ن
اشتها�) یا
دها� ممکن است منجر به از دست دادن اشتها ب(�
ی
ت
(سس�) شود .پزشک شما قادر خواهد بود به شما در
احساس ضعف
جان� کمک کند .اسهال ممکن است
ی
پیشگ�ی یا مدیریت این عوارض ب
یک عارضه جان� ت
موق� و خفیف باشد  ،اما اگر شدید شد  ،پزشک
ب
ممکن است بتواند داروی ضد اسهال را تجویز کند.
پیشگ�ی و درمان زخم ن
دها� می توانید بهداشت دهان و دندان
•ب رای
ی
را با استفاده از دهانشویه ت
خم�دندان مالیم حفظ کنید.
اس�وئیدی و ی
دارو� ت
اس�وئیدی ب رای درمان زخم ها استفاده
می توان از ی
خم� دندان ی
کرد .در مورد زخم ن
دها� شدیدتر (درجه  2و باالتر)  ،پزشک شما
ممکن است توصیه کند که دوز درمان را کاهش دهید یا درمان را به
تأخ� بیندازید تا زخم ن
دها� رفع شود  ،اما در ت
بیش� موارد  ،عالئم
ی
خفیف خواهد بود و پس از پایان درمان  ،از ی ن
ب� خواهید رفت.
جلوگ�ی و درمان سندرم کف دست -پا  ،می توانید با ق رار دادن
•ب رای
ی
دست و پا در آب رسد (حمام یا شنا) آنها را خنک نگه دارید  ،از گرمای
جلوگ�ی کرده و آنها را بدون محدود کردن (بدون
بیش از حد  /آب داغ
ی
جوراب  ،دستکش یا کفش که تنگ باشد) نگه دارید .ممکن است در
صورت بروز سندرم شدید کف دست -پا  ،تنظیم برنامه ن
درما� شما
عوض شود اما در ت
بیش� موارد  ،عالئم خفیف و قابل درمان با کرم ها
و پمادها خواهد بود و پس از پایان درمان  ،از ی ن
ب� می رود.

•دردشکم
اشتها�
ب�
ی
• ت
سس�
•
•اسهال
گ
•خست�
•سندرم کف دست-پا
•حالت تهوع
زخم ن
دها�
•
•استف راغ

نوتروپ�  ،کم ن
ن
خو� یا کاهش پالکت در
•به منظور تشخیص هرگونه
طول درمان تعداد سلول های خون شما به طور مکرر تحت ت
کن�ل ق رار
می یگ�د .ممکن است پزشک شما درمانتان را مطابق با نتایج آزمایش
گ
پیشگ�ی از عفونت به شما توصیه
تنظیم کند و در مورد چگون�
ی
خواهد کرد.
پیشگ�ی یا مدیریت حالت
•پزشک شما قادر خواهد بود به شما در
ی
تهوع  ،استف راغ یا یبوست کمک کند.
ت
•شما باید قبل و در طول درمان آزمایشا� انجام دهید تا عملکرد کلیه
و کبد برریس شود .از شما خواسته می شود مایعات زیادی بنوشید تا
جلوگ�ی شود.
از آسیب دیدن کلیه ها
ی

کم ن
خو�
•
•یبوست
گ
•خست�
•مسمومیت کبدی
•افزایش خطر عفونت
•حالت تهوع
ن
نوتروپ�
•
•مسمومیت کلیوی
•کاهش پالکت
•استف راغ
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عوارض امکان پذیر

داروی شیمی درمانی
Capecitabine

ین
(کپسیتاب�)

)(Xeloda SPC, 2017

Carboplatin

ین
(کربوپالت�)

)(Macmillan 2015

رسطان پستان
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود

عوارض امکان پذیر

نوتروپ�  ،کم ن
ن
خو� یا کاهش پالکت
•به منظور تشخیص هرگونه
در طول درمان تعداد سلول های خون شما به طور مکرر تحت ت
کن�ل
ق رار می یگ�د .ممکن است پزشک شما درمانتان را مطابق با نتایج
گ
پیشگ�ی از عفونت به شما
آزمایش تنظیم کند و در مورد چگون�
ی
توصیه خواهد کرد.
تغی�
•اث رات آن بر دستگاه گوارش (حالت تهوع  ،استف راغ  ،اسهال  ،ی
چشا� ) ممکن است منجر به از دست دادن اشتها ب(�
احساس ی
پیشگ�ی یا
اشتها�) شود .پزشک شما قادر خواهد بود به شما در
ی
ی
جان� کمک کند.
مدیریت این عوارض ب
ت
نوروپا� محیطی (سوزن سوزن شدن یا ب� حیس در دست و پا)
•عالئم
را به پزشک خود گزارش دهید  ،که به شما در مدیریت این عارضه
کمک می کند.
گ
ت
قبل و ی ن
آزمایشا� خواهید داشت تا چگون� عملکرد کلیه
ح� درمان
•
هایتان برریس شود .از شما خواسته می شود با نوشیدن مایعات زیاد
جلوگ�ی کنید.
از آسیب کلیه ها
ی
شنوا� یا احساس وزوز گوش ،
در
تغی�
هرگونه
مشاهده
•در صورت
ی
ی
شنوا� معموال ً ت
موق� هستند
تغی�ات
به پزشک خود اطالع دهید .ی
ی
اما گاها می توانند دائمی باشند.

کم ن
خو�
•
اشتها�
•ب�
ی
تغی� در عملکرد کلیه
• ی
•کاهش باروری
•اسهال
گ
•خست�
•افزایش خطر عفونت
•افزایش خطر
ترومبوزیس
•حالت تهوع /استفراغ
ن
نوتروپ�
•
ت
نوروپا�محیطی
•
چشا�
• ی
تغی� احساس ی
•کاهشپالکت
تغی� در
•وزوز گوش /ی
شنوا�
ی

ن
نوتروپ� در طول درمان تعداد
•به منظور تشخیص هرگونه
سلول های خون شما به طور مکرر تحت ت
کن�ل ق رار می یگ�د.
ممکن است پزشک شما درمانتان را مطابق با نتایج آزمایش
گ
پیشگ�ی از عفونت به شما
تنظیم کند و در مورد چگون�
ی
توصیه خواهد کرد .در صورت بروز تب حتما به پزشک خود
ت
عالم� از عفونت باشد.
اطالع دهید زی را ممکن است
گ
ت
قبل و ی ن
آزمایشا� خواهید داشت تا چگون� عملکرد
ح� درمان
•
کلیه هایتان برریس شود .از شما خواسته می شود با نوشیدن
جلوگ�ی کنید.
مایعات زیاد از آسیب کلیه ها
ی
جلوگ�ی و مدیریت حالت
•پزشک قادر خواهد بود در راستای
ی
تهوع و استف راغ به شما کمک کند.
•ریزش مو ب رای بسیاری از بیماران می تواند آزار دهنده باشد.
گ
ت
اطالعا� در مورد چگون� کنار آمدن با این عارضه
پزشک شما
در اختیارتان می گذارد .برخی از بیمارستان ها می توانند ب رای
کاهش ریزش مو کاله یخ ف راهم کنند.

•ریزش مو
•تب
•حالت تهوع
ن
نوتروپ�
•
•مسمومیت کلیوی و
مجاری ادراری
•استف راغ

داروی شیمی درمانی
Cisplatin

(سیس ی ن
پالت�)

)(Macmillan, 2016

Cyclophosphamide

(سیکلوفسفامید)

(Cyclophosphamide
)SPC, 2017
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راهنمای  ESMOبرای بیماران
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود
نوتروپ�  ،کم ن
ن
خو� یا کاهش پالکت
•به منظور تشخیص هرگونه
در طول درمان تعداد سلول های خون شما به طور مکرر تحت
ت
کن�ل قرار می یگ�د .ممکن است پزشک شما درمانتان را مطابق با
گ
پیشگ�ی از عفونت
نتایج آزمایش تنظیم کند و در مورد چگون�
ی
به شما توصیه خواهد کرد.
ت
نوروپا� محیطی را به پزشک خود گزارش دهید  ،که در
•عالئم
مدیریت این عارضه به شما کمک کند.
•اثرات آن بر دستگاه گوارش (حالت تهوع  ،استفراغ  ،اسهال) و زخم
ن
اشتها�) یا
دها� ممکن است منجر به از دست دادن اشتها ب(�
ی
ت
(سس�) شود .پزشک شما قادر خواهد بود به شما
احساس ضعف
جان� کمک کند.
در
ی
پیشگ�ی یا مدیریت این عوارض ب
ت
پوس� یا احتباس مایعات یا
تغی� در ناخن  ،واکنش
•اگر هرگونه ی
ورم (ادم) احساس کردید به پزشک خود اطالع دهید  -آنها به شما
جان� کمک خواهند کرد.
در مدیریت این عوارض ب
•ریزش مو برای بسیاری از بیماران می تواند آزار دهنده باشد.
گ
ت
اطالعا� در مورد چگون� کنار آمدن با این عارضه در
پزشک شما
اختیارتان می گذارد .برخی از بیمارستان ها می توانند برای کاهش
ریزش مو کاله یخ فراهم کنند.
گ
ت
پوس� در محل تزریق مشاهده
تغی�ات
•اگر هرگونه سوخت� یا ی
کردید به پزشک خود بگویید  ,آنها در مدیریت این عوارض تصمیم
ت
اکس�اوازیشن باعث آسیب بسیار
یگ�ی خواهند کرد .بسیاری از
کمی می شوند  ،اما ممکن است شما نیاز به درمان با پادزهر داشته
کم�س کنید
باشید  .برای چند روز آن مناطق را پ
).(Perez Fidalgo et al. 2012

•ریزش مو
کم ن
خو�
•
اشتها�
ب�
ی
•سس�ت
•
•اسهال
•آسیب بافت مرتبط با
ت
اکس�اوازیشن
باال ت ن
رف� عفونت
•
•اختالالت ناخن
•حالت تهوع
ن
نوتروپ�
•
•ادم
ت
نوروپا� محیطی
•
واکنش ت
پوس�
•زخم دها�ن
•
•کاهشپالکت
•استف راغ

ن
نوتروپ� یا کاهش پالکت تعداد سلول
•به منظور تشخیص هرگونه
های خون شما به طور مکرر تحت ت
کن�ل قرار می یگ�د .ممکن است
پزشک شما درمانتان را مطابق با نتایج آزمایش تنظیم کند و در
گ
پیشگ�ی از عفونت به شما توصیه خواهد کرد.
مورد چگون�
ی
جلوگ�ی و درمان سندرم کف دست -پا  ،می توانید با قرار
•برای
ی
دادن دست و پا در آب رسد (حمام یا شنا) آنها را خنک نگه دارید ،
جلوگ�ی کرده و آنها را بدون محدود
از گرمای بیش از حد  /آب داغ
ی
کردن (بدون جوراب  ،دستکش یا کفش که تنگ باشد) نگه دارید.
ممکن است در صورت بروز سندرم شدید کف دست -پا  ،تنظیم
ن
درما� شما عوض شود اما در ت
بیش� موارد  ،عالئم خفیف و
برنامه
قابل درمان با کرم ها و پمادها خواهد بود و پس از پایان درمان ،
از ی ن
ب� می رود.
پیشگ�ی و درمان زخم ن
دها� می توانید بهداشت دهان و
•برای
ی
دندان را با استفاده از دهانشویه ت
خم�دندان مالیم
اس�وئیدی و ی
دارو� ت
اس�وئیدی برای درمان
حفظ کنید .می توان از ی
خم� دندان ی
زخم ها استفاده کرد .در مورد زخم ن
دها� شدیدتر (درجه  2و
باالتر)  ،پزشک شما ممکن است توصیه کند که دوز درمان را کاهش
تأخ� بیندازید تا زخم ن
دها� رفع شود  ،اما در
دهید یا درمان را به ی
ت
بیش� موارد  ،عالئم خفیف خواهد بود و پس از پایان درمان  ،از
ین
ب� خواهید رفت.

•سندرم کف دست-پا
ن
نوتروپ�
•زخم ن
دها�
•
•کاهشپالکت
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عوارض امکان پذیر

داروی شیمی درمانی
Docetaxel

(دوستاکسل)
)(Taxotere SPC, 2005

Pegylated liposomal
Doxorubicin

ین
(دوکسوروبیس�
لیپوزومیپگیالته)

)(Caelyx SPC, 2016

رسطان پستان
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود
به منظور تشخیص هرگونه کم ن
ن
ن
نوتروپ� یا کاهش
لوکوپ� ,
خو� ,
•
پالکت در طول درمان تعداد سلول های خون شما به طور مکرر تحت
ت
کن�ل ق رار می یگ�د .ممکن است پزشک شما درمانتان را مطابق با نتایج
گ
پیشگ�ی از عفونت به شما
آزمایش تنظیم کند و در مورد چگون�
ی
توصیه خواهد کرد .در صورت بروز تب حتما به پزشک خود اطالع
ت
عالم� از عفونت باشد.
دهید زی را ممکن است
ن
غ�
قل� شما قبل و در طول درمان با
ی
داکسوروبیس� ی
•عملکرد ب
ت
قل� به حداقل برسد.
لیپوزومی کن�ل خواهد شد تا خطر اختالل ب
جلوگ�ی و درمان سندرم کف دست -پا  ،می توانید با ق رار دادن
•ب رای
ی
دست و پا در آب رسد (حمام یا شنا) آنها را خنک نگه دارید  ،از گرمای
جلوگ�ی کرده و آنها را بدون محدود کردن (بدون
بیش از حد  /آب داغ
ی
جوراب  ،دستکش یا کفش که تنگ باشد) نگه دارید .ممکن است در
صورت بروز سندرم شدید کف دست -پا  ،تنظیم برنامه ن
درما� شما
عوض شود اما در ت
بیش� موارد  ،عالئم خفیف و قابل درمان با کرم ها
و پمادها خواهد بود و پس از پایان درمان  ،از ی ن
ب� می رود.
•اث رات آن بر دستگاه گوارش (حالت تهوع  ،استف راغ  ،اسهال) و زخم
ن
اشتها�) یا احساس
دها� ممکن است منجر به از دست دادن اشتها ب(�
ی
ت
(سس�
پیشگ�ی
در
شما
به
بود
خواهد
قادر
شما
پزشک
شود.
)
ضعف
ی
جان� کمک کند.
یا مدیریت این عوارض ب
پیشگ�ی و درمان زخم ن
دها� /موکوزیت می توانید بهداشت
•ب رای
ی
دهان و دندان را با استفاده از دهانشویه ت
خم�دندان
اس�وئیدی و ی
دارو� ت
اس�وئیدی ب رای درمان
مالیم حفظ کنید .می توان از ی
خم� دندان ی
زخم ها استفاده کرد .در مورد زخم ن
دها� شدیدتر (درجه  2و باالتر)
 ،پزشک شما ممکن است توصیه کند که دوز درمان را کاهش دهید یا
تأخ� بیندازید تا زخم ن
دها� رفع شود  ،اما در ت
بیش� موارد
درمان را به ی
 ،عالئم خفیف خواهد بود و پس از پایان درمان  ،از ی ن
ب� خواهید رفت.
•ریزش مو ب رای بسیاری از بیماران می تواند آزار دهنده باشد .پزشک
گ
ت
اطالعا� در مورد چگون� کنار آمدن با این عارضه در اختیارتان می
شما
گذارد .برخی از بیمارستان ها می توانند ب رای کاهش ریزش مو کاله یخ
ف راهم کنند.
گ
تغی�ات ت
پوس� در محل تزریق مشاهده کردید
یا
سوخت�
•اگر هرگونه
ی
به پزشک خود بگویید  ,آنها در مدیریت این عوارض تصمیم یگ�ی
خواهند کرد .ت
اکس�اوازیشن ها می توانند باعث نکروز شوند و ممکن
است شما نیاز به درمان آسیب های ت
باف� داشته باشید
).(Perez Fidalgo et al. 2012

عوارض امکان پذیر
غ�
•آنزیم های کبدی ی
طبیعی
•ریزش مو
کم ن
خو�
•
اشتها�
ب�
ی
•سس�ت
•
قل�
•اثرات ب
•لرز
•اسهال
•آسیب بافت مرتبط با
ت
اکس�اوازیشن
•تب
•سندرم کف دست-پا
•افزایش عفونت
•افزایش وزن
ن
لوکوپ�
•
•موکوزیت
•حالت تهوع
ن
نوتروپ�
•زخم ن
دها�
•
•کاهشپالکت
•استفراغ

داروی شیمی درمانی
Non-liposomal
doxorubicin

ین
غ�
(دوکسوروبیس� ی
لیپوزومی)

)(Doxorubicin SPC, 2016
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راهنمای  ESMOبرای بیماران
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود
به منظور تشخیص هرگونه کم ن
ن
ن
نوتروپ� یا کاهش
لوکوپ� ,
خو� ,
•
پالکت در طول درمان تعداد سلول های خون شما به طور مکرر
ت
تحت کن�ل ق رار می یگ�د .ممکن است پزشک شما درمانتان را مطابق
گ
پیشگ�ی از عفونت
با نتایج آزمایش تنظیم کند و در مورد چگون�
ی
به شما توصیه خواهد کرد .در صورت بروز تب حتما به پزشک خود
ت
عالم� از عفونت باشد.
اطالع دهید زی را ممکن است
ن
غ�
قل� شما قبل و در طول درمان با
ی
داکسوروبیس� ی
•عملکرد ب
ت
قل� به حداقل برسد.
لیپوزومی کن�ل خواهد شد تا خطر اختالل ب
جلوگ�ی و درمان سندرم کف دست -پا  ،می توانید با ق رار
•ب رای
ی
دادن دست و پا در آب رسد (حمام یا شنا) آنها را خنک نگه دارید ،
جلوگ�ی کرده و آنها را بدون محدود
از گرمای بیش از حد  /آب داغ
ی
کردن (بدون جوراب  ،دستکش یا کفش که تنگ باشد) نگه دارید.
ممکن است در صورت بروز سندرم شدید کف دست -پا  ،تنظیم
برنامه ن
درما� شما عوض شود اما در ت
بیش� موارد  ،عالئم خفیف و
قابل درمان با کرم ها و پمادها خواهد بود و پس از پایان درمان  ،از
ین
ب� می رود.
•اث رات آن بر دستگاه گوارش (حالت تهوع  ،استف راغ  ،اسهال  )،و
زخم ن
اشتها�) یا
دها� ممکن است منجر به از دست دادن اشتها ب(�
ی
ت
(سس�) شود .پزشک شما قادر خواهد بود به شما در
احساس ضعف
جان� کمک کند.
ی
پیشگ�ی یا مدیریت این عوارض ب
پیشگ�ی و درمان زخم ن
دها� /موکوزیت می توانید بهداشت
•ب رای
ی
دهان و دندان را با استفاده از دهانشویه ت
خم�دندان
اس�وئیدی و ی
دارو� ت
اس�وئیدی ب رای
مالیم حفظ کنید .می توان از ی
خم� دندان ی
درمان زخم ها استفاده کرد .در مورد زخم ن
دها� شدیدتر (درجه  2و
باالتر)  ،پزشک شما ممکن است توصیه کند که دوز درمان را کاهش
تأخ� بیندازید تا زخم ن
دها� رفع شود  ،اما در
دهید یا درمان را به ی
ت
بیش� موارد  ،عالئم خفیف خواهد بود و پس از پایان درمان  ،از یب�ن
خواهید رفت.
•ریزش مو ب رای بسیاری از بیماران می تواند آزار دهنده باشد .پزشک
گ
ت
اطالعا� در مورد چگون� کنار آمدن با این عارضه در اختیارتان
شما
می گذارد .برخی از بیمارستان ها می توانند ب رای کاهش ریزش مو
کاله یخ ف راهم کنند.
گ
تغی�ات ت
پوس� در محل تزریق مشاهده
•اگر هرگونه سوخت� یا ی
کردید به پزشک خود بگویید  ,آنها در مدیریت این عوارض تصمیم
ت
اکس�اوازیشن ها می توانند باعث نکروز شوند و
یگ�ی خواهند کرد.
ممکن است شما نیاز به درمان آسیب های ت
باف� داشته باشید
).(Perez Fidalgo et al. 2012
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عوارض امکان پذیر
غ�
•آنزیم های کبدی ی
طبیعی
•ریزش مو
کم ن
خو�
•
اشتها�
ب�
ی
•سس�ت
•
قل�
•اثرات ب
•لرز
•اسهال
•آسیب بافت مرتبط با
ت
اکس�اوازیشن
•تب
•سندرم کف دست-پا
باال ت ن
رف� عفونت
•
•افزایش وزن
ن
لوکوپ�
•
•موکوزیت
•حالت تهوع
ن
نوتروپ�
•زخم ن
دها�
•
•کاهش پالکت
•استفراغ

داروی شیمی درمانی
Epirubicin

ین
وبیس�)
(اپ�
ی

(Epirubici hydrochloriden
) SPC , 2017

رسطان پستان
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود

عوارض امکان پذیر

به منظور تشخیص هرگونه کم ن
ن
نوتروپ� در طول درمان
خو� یا
•
تعداد سلول های خون شما به طور مکرر تحت ت
کن�ل قرار می
یگ�د .ممکن است پزشک شما درمانتان را مطابق با نتایج آزمایش
گ
پیشگ�ی از عفونت به شما توصیه
تنظیم کند و در مورد چگون�
ی
خواهد کرد .در صورت بروز تب حتما به پزشک خود اطالع دهید
ت
عالم� از عفونت باشد.
زیرا ممکن است
ت
نوروپا� محیطی را به پزشک خود گ زارش دهید  ،تا در مدیریت
•عالئم
این عارضه به شما کمک کند.
•اث رات آن بر دستگاه گوارش (حالت تهوع  ،استف راغ  ،اسهال  ،یبوست)
اشتها�) شود .پزشک
ممکن است منجر به از دست دادن اشتها ب(�
ی
پیشگ�ی یا مدیریت این عوارض
شما قادر خواهد بود به شما در
ی
جان� کمک کند.
ب
گ
•در صورت تجربه رسفه مداوم به پزشک خود اطالع دهید .تن� نفس
ین
مشکل ساز را می توان با مخدر ها یا ن ز
ودیازپ� ها درمان کرد و در
ب�
ض
بع� موارد از ت
اس�وئیدها استفاده می شود ).(Kloke and Cherry 2015

•ریزش مو
کم ن
خو�
•
اشتها�
•ب�
ی
•آرترالژی/میالژی
•درد پشت و درد شدید
•یبوست
•رسفه
•اسهال
گ
•تن�نفس
گ
•خست�
•تب
•رسدرد
•حالت تهوع
ن
نوتروپ�
•
ت
نوروپا�محیطی
•
•استفراغ

لوکوپ� ,کم ن
ن
خو� یا کاهش پالکت در
•به منظور تشخیص هرگونه
طول درمان تعداد سلول های خون شما به طور مکرر تحت ت
کن�ل ق رار
می یگ�د .ممکن است پزشک شما درمانتان را مطابق با نتایج آزمایش
گ
پیشگ�ی از عفونت به شما توصیه
تنظیم کند و در مورد چگون�
ی
خواهد کرد.
گ
•در صورت تجربه رسفه مداوم به پزشک خود اطالع دهید .تن� نفس
ین
مشکل ساز را می توان با مخدر ها یا ن ز
ودیازپ� ها درمان کرد و در
ب�
ض
بع� موارد از ت
اس�وئیدها استفاده می شود ).(Kloke and Cherry 2015
با این حال  ،این معموال ً خفیف است و به رسعت بدون درمان می گذرد.
گ
در صورت تجربه واکنش ت
پوس�  ,عالئم رسماخورد� مانند یا احتباس /
•
تورم مایع (ادم) مداوم به پزشک خود اطالع دهید .آنها می توانند به
جان� کمک کنند.
شما در مدیریت این عوارض ب
عملکرد کلیه و کبدی شما قبل  ،ی ن
ح� و بعد از درمان از نزدیک مورد
•
برریس ق رار خواهد گرفت.
•ریزش مو ب رای بسیاری از بیماران می تواند آزار دهنده باشد .پزشک
گ
ت
اطالعا� در مورد چگون� کنار آمدن با این عارضه در اختیارتان می
شما
گذارد .برخی از بیمارستان ها می توانند ب رای کاهش ریزش مو کاله یخ
ف راهم کنند.

•ریزش مو
کم ن
خو�
• گ
•تن�نفس
گ
•عالئم رسماخورد� مانند
•افزایش آنزیم های کبدی
ن
لکوپ�
•
•حالت تهوع
•ادم
•جوش
•اثراتکلیوی
•کاهشپالکت
•استفراغ

•ریزش مو ب رای بسیاری از بیماران می تواند آزار دهنده باشد .پزشک
گ
ت
اطالعا� در مورد چگون� کنار آمدن با این عارضه در اختیارتان می
شما
گذارد .برخی از بیمارستان ها می توانند ب رای کاهش ریزش مو کاله یخ
ف راهم کنند.
•در صورت تجربه آرترالژی  ,میالژی  ,رسدرد یا درد به پزشک خود اطالع
جان� به شما کمک کند.
دهید تا در مدیریت این عوارض ب

داروی شیمی درمانی
Eribulin

ین
(اروبول�)

)(Halaven SPC, 2017

Gemcitabine

ین
(جمسیتاب�)

)(Gemcitabine SPC, 2017
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راهنمای  ESMOبرای بیماران
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود
ن
لوکوپ� یا کاهش پالکت در طول درمان
•به منظور تشخیص هرگونه
تعداد سلول های خون شما به طور مکرر تحت ت
کن�ل ق رار می یگ�د.
ممکن است پزشک شما درمانتان را مطابق با نتایج آزمایش تنظیم کند
گ
پیشگ�ی از عفونت به شما توصیه خواهد کرد.
و در مورد چگون�
ی
در صورت بروز تب حتما به پزشک خود اطالع دهید زی را ممکن است
ت
عالم� از عفونت باشد.
ن
•اث رات آن بر دستگاه گوارش (حالت تهوع  ،استف راغ ،زخم دها�) ممکن
اشتها�) شود .پزشک شما قادر
است منجر به از دست دادن اشتها ب(�
ی
جان� کمک
خواهد بود به شما در
ی
پیشگ�ی یا مدیریت این عوارض ب
کند.
عملکرد کلیه شما قبل  ،ی ن
ح� و بعد از درمان از نزدیک مورد برریس ق رار
•
خواهد گرفت.

•درد شکم
•واکنش های آلرژیک
اشتها�
•ب�
ی
•تب
باال ت ن
رف� عفونت
•
ن
لکوپ�
•
•حالت تهوع
تاث�ات کلیوی
ی
•زخم ن
دها�
•
•کاهشپالکت
•استفراغ

لوکوپ�  ,کم ن
ن
ن
خو� یا کاهش
نوتروپ� ,
•به منظور تشخیص هرگونه
پالکت در طول درمان تعداد سلول های خون شما به طور مکرر تحت
ت
کن�ل ق رار می یگ�د .ممکن است پزشک شما درمانتان را مطابق با نتایج
گ
پیشگ�ی از عفونت به شما
آزمایش تنظیم کند و در مورد چگون�
ی
توصیه خواهد کرد.
•هر گونه اثر آن بر دستگاه گوارش (حالت تهوع  ،استف راغ  ،اسهال) را به
پیشگ�ی یا مدیریت این عوارض
پزشک خود گ زارش دهید تا به شما در
ی
جان� کمک کنند.
ب
ت
نوروپا� محیطی را به پزشک خود گ زارش دهید تا به
•هرگونه عالمت
جان� کمک کند.
شما در مدیریت عوارض ب
پیشگ�ی و درمان زخم ن
دها� /موکوزیت می توانید بهداشت
•ب رای
ی
دهان و دندان را با استفاده از دهانشویه ت
خم�دندان
اس�وئیدی و ی
دارو� ت
اس�وئیدی ب رای درمان
مالیم حفظ کنید .می توان از ی
خم� دندان ی
زخم ها استفاده کرد .در مورد زخم ن
دها� شدیدتر (درجه  2و باالتر)
 ،پزشک شما ممکن است توصیه کند که دوز درمان را کاهش دهید یا
تأخ� بیندازید تا زخم ن
دها� رفع شود  ،اما در ت
بیش� موارد
درمان را به ی
 ،عالئم خفیف خواهد بود و پس از پایان درمان  ،از ی ن
ب� خواهید رفت.
تغی�ات ناخن  ,آرترالژی یا میالژی به پزشک خود
•در صورت تجربه ی
جان� به شما کمک کند.
اطالع دهید تا در مدیریت این عوارض ب
•ریزش مو ب رای بسیاری از بیماران می تواند آزار دهنده باشد .پزشک
گ
ت
اطالعا� در مورد چگون� کنار آمدن با این عارضه در اختیارتان می
شما
گذارد .برخی از بیمارستان ها می توانند ب رای کاهش ریزش مو کاله یخ
ف راهم کنند.

•ریزش مو
کم ن
خو�
•
•آرترالژی
•خونریزی
•اسهال
•واکنش حساسیت زا
شدید
باال ت ن
رف� عفونت
•
ن
لکوپ�
•
فشار خون ی ن
پای�
•
•موکوزیت
•میالژی
•اختالالت ناخن
•حالت تهوع
ن
نوتروپ�
•
ت
نوروپا�محیطی
•
•کاهشپالکت
•استفراغ
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عوارض امکان پذیر

داروی شیمی درمانی
Methotrexate

(متوترکسات)

)(Methotrexate SPC, 2017

Paclitaxel

(پاکلیتاکسل)

)(Paclitaxel SPC, 2017

رسطان پستان
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود
لوکوپ�  ,کم ن
ن
ن
خو� یا کاهش
نوتروپ� ,
•به منظور تشخیص هرگونه
پالکت در طول درمان تعداد سلول های خون شما به طور مکرر تحت
ت
کن�ل ق رار می یگ�د .ممکن است پزشک شما درمانتان را مطابق با نتایج
گ
پیشگ�ی از عفونت به شما
آزمایش تنظیم کند و در مورد چگون�
ی
توصیه خواهد کرد .در صورت بروز تب حتما به پزشک خود اطالع
ت
عالم� از عفونت باشد.
دهید زی را ممکن است
•اث رات آن بر دستگاه گوارش (حالت تهوع  ،استف راغ  ،اسهال  ,درد شکم
 ,یبوست ) و زخم ن
دها� ممکن است منجر به از دست دادن اشتها ب(�
پیشگ�ی یا
اشتها�) شود .پزشک شما قادر خواهد بود به شما در
ی
ی
جان� کمک کند.
مدیریت این عوارض ب
•هرگونه عالمت اختالالت نورولوژیک را به پزشک خود گ زارش دهید تا
جان� کمک کند.
به شما در مدیریت عوارض ب
گ
تغی�ات ت
پوس� در محل تزریق مشاهده کردید
•اگر هرگونه سوخت� یا ی
به پزشک خود بگویید  ,آنها در مدیریت این عوارض تصمیم یگ�ی
خواهند کرد.
•ریزش مو ب رای بسیاری از بیماران می تواند آزار دهنده باشد .پزشک
گ
ت
اطالعا� در مورد چگون� کنار آمدن با این عارضه در اختیارتان می
شما
گذارد .برخی از بیمارستان ها می توانند ب رای کاهش ریزش مو کاله یخ
ف راهم کنند.
گ
تغی�ات ت
پوس� در محل تزریق مشاهده کردید
•اگر هرگونه سوخت� یا ی
به پزشک خود بگویید  ,آنها در مدیریت این عوارض تصمیم یگ�ی
خواهند کرد .بسیاری از ت
اکس�اوازیشن باعث آسیب بسیار کمی می
شوند  ،اما ممکن است شما نیاز به درمان با پادزهر داشته باشید  .ب رای
کم�س کنید ).(Perez Fidalgo et al. 2012
چند روز آن مناطق را پ

عوارض امکان پذیر
•درد شکم
•ریزش مو
کم ن
خو�
•
اشتها�
•ب�
ی
•یبوست
•اسهال
•آسیب بافت مرتبط با
ت
اکس�اوازیشن
گ
•خست�
•تب
ش
گوار�
•اختالالت
باال ت ن
رف� عفونت
•
ن
لکوپ�
•
•حالت تهوع
•اختالالت نورولوژیک
ن
نوتروپ�
•
ت
پوس�
•واکنش های
زخم ن
دها�
•
•کاهش پالکت
•استفراغ

داروی شیمی درمانی
Vinorelbin

ین
(وینورلب�)

)(Navelbine SPC, 2017
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راهنمای  ESMOبرای بیماران
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود
لوکوپ�  ,کم ن
ن
ن
خو�  ,کاهش
نوتروپ� ,
•به منظور تشخیص هرگونه
ن
سایتوپ� در طول درمان تعداد سلول های خون شما
پالکت یا پان
به طور مکرر تحت ت
کن�ل ق رار می یگ�د .ممکن است پزشک شما
گ
درمانتان را مطابق با نتایج آزمایش تنظیم کند و در مورد چگون�
پیشگ�ی از عفونت به شما توصیه خواهد کرد .در صورت بروز تب
ی
ت
عالم� از عفونت
حتما به پزشک خود اطالع دهید زی را ممکن است
باشد.
•اث رات آن بر دستگاه گوارش (حالت تهوع  ،استف راغ  ،اسهال) ممکن
اشتها�) شود .پزشک شما قادر
است منجر به از دست دادن اشتها ب(�
ی
جان� کمک
خواهد بود به شما در
ی
پیشگ�ی یا مدیریت این عوارض ب
کند.
جلوگ�ی و درمان سندرم کف دست -پا  ،می توانید با ق رار دادن
•ب رای
ی
دست و پا در آب رسد (حمام یا شنا) آنها را خنک نگه دارید  ،از گرمای
جلوگ�ی کرده و آنها را بدون محدود کردن (بدون
بیش از حد  /آب داغ
ی
جوراب  ،دستکش یا کفش که تنگ باشد) نگه دارید .ممکن است در
صورت بروز سندرم شدید کف دست -پا  ،تنظیم برنامه ن
درما� شما
عوض شود اما در ت
بیش� موارد  ،عالئم خفیف و قابل درمان با کرم
ها و پمادها خواهد بود و پس از پایان درمان  ،از ی ن
ب� می رود.
پیشگ�ی و درمان زخم ن
دها� /موکوزیت می توانید بهداشت
•ب رای
ی
دهان و دندان را با استفاده از دهانشویه ت
خم�دندان
اس�وئیدی و ی
دارو� ت
اس�وئیدی ب رای
مالیم حفظ کنید .می توان از ی
خم� دندان ی
درمان زخم ها استفاده کرد .در مورد زخم ن
دها� شدیدتر (درجه  2و
باالتر)  ،پزشک شما ممکن است توصیه کند که دوز درمان را کاهش
تأخ� بیندازید تا زخم ن
دها� رفع شود  ،اما در
دهید یا درمان را به ی
ت
بیش� موارد  ،عالئم خفیف خواهد بود و پس از پایان درمان  ،از ی ن
ب�
خواهید رفت.
•ریزش مو ب رای بسیاری از بیماران می تواند آزار دهنده باشد .پزشک
گ
ت
اطالعا� در مورد چگون� کنار آمدن با این عارضه در اختیارتان می
شما
گذارد .برخی از بیمارستان ها می توانند ب رای کاهش ریزش مو کاله یخ
ف راهم کنند.

عوارض امکان پذیر
•آگ رانولوسیتوز
•ریزش مو
کم ن
خو�
•
اشتها�
•ب�
ی
•برونکواسپاسم
قل�
• ی
تاث�ات ب
•کاهش عملکرد مغز
استخوان
تأخ� در بهبود زخم
• ی
•اسهال
•اسید اوریک بیش از
اندازه
گ
•خست�
•سندرک کف دست – پا
باال ت ن
رف� عفونت
•
ن
لکوپ�
•
•موکوزیت
•حالت تهوع
ن
نوتروپ�
•
خونریزی ن
بی�
•
ن
سایتوپ�
•پان
•کاهشپالکت
•استفراغ
ت
سس�
•

ن
درما� هر فرد که در درمان رسطان پستان استفاده می شود.
جان� مهم مرتبط با داروهای شیمی
عوارض ب
دارو� ( )SPCرا می توان در این آدرس مشاهده کرد http://www.ema.europa.eu/ema/ :
جدیدترین اطالعات ی
.
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داروی شیمی درمانی
5-fluorouracil

(-5فلوروراسیل)

)(Fluorouracil SPC, 2017

رسطان پستان

هورمون درمانی

گ
عوارض جان� شایع در بیماران تحت درمان با غدد درون ریز غالب اً با کاهش عملکرد ت
اس�وژن (مث ال ً گرگرفت�  ،افزایش تعریق)
ب
ن
جان�
عارضه
هرگونه
مشاهده
صورت
در
پیشگ�ی یا مدیریت می باشد.
درما� قابل
مرتبط است .بسیاری از عوارض هورمون
ی
ب
ن
درما�  ،در ارسع وقت به پزشک یا پرستار خود بگویید .رسکوب عملکرد تخمدان می تواند باعث
به هنگام استفاده از هورمون
گ
گ
عالئم یائس� مانند گرگرفت�  ،افزایش تعریق  ،خشیک واژن و از دست دادن میل جنیس شود .پزشک یا پرستار متخصص شما
می تواند در مدیریت این عالئم به شما کمک کند.
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود
•اگر در معرض ابتال به پویک استخوان هستید که با افزایش سن خطر
ن
معد� استخوانهایتان را در ابتدای درمان
آن باال می رود  ،تراکم مواد
و در فواصل منظم از آن آزمایش خواهید کرد .به شما توصیه می
ویتام�  D3ف
ین
كا� مرصف كنید و ممكن است برای
شود كلسیم و
ن
ن
رف� ت
ب� ت ن
جلوگ�ی از از ی ن
درما� انجام
معد� استخوان ،
بیش� مواد
ی
شود.
های� ت
ین
استات� و
داروها� بنام
کلس�ولمی درجه  2و  3ممکن است با
• پ
ی
ین
همچن� ممکن است پزشک شما نیاز به وقفه یا
فی�ات درمان شود.
ب
کاهش دوز درمان رسطان شما داشته باشد.
پوس�  ,آرترالژی یا ت
ت
سف� مفصل
•در صورت تجربه هرگونه واکنش
به پزشک خود اطالع دهید .آنها می توانند به شما در مدیریت این
جان� کمک کنند.
عوارض ب
گ
•پزشک شما ممکن است در مدیریت گرگرفت�  ،رسدرد  ،افزایش
تعریق و حالت تهوع به شما کمک کند.
گ
•مهم است که اگر از افرسد� رنج می برید به پزشک خود بگویید
 .آنها اطمینان حاصل می کنند که شما کمک های الزم را دریافت
خواهید کرد.
خوا�  ,رسگیجه یا درد به پزشک خود اطالع دهید.
•در صورت تجربه ب� ب
جان� کمک کنند.
آنها می توانند به شما در مدیریت این عوارض ب
گ
•پزشک شما ممکن است در مدیریت گرگرفت�  ،رسدرد  ،افزایش
تعریق و حالت تهوع به شما کمک کند.

عوارض امکان پذیر
ت
آرترالژی/سف� مفصل
• ت
سس�
•
•رسدرد
گ
•گرگرفت�
های� ت
کلس�ولمی
• پ
•افزایش تعریق
•حالت تهوع
•پویکاستخوان
•جوش

•درد شکم
گ
•افرسد�
•رسگیجه
گ
•خست�
•رسدرد
گ
•گرگرفت�
•افزایش آنزیم های کبدی
•افزایش تعریق
خوا�
•ب� ب
ن
ت
عضال� و
اسکل�
•درد
مفاصل
ن
لکوپ�
•
•حالت تهوع
•درد

درمان
Anastrozole

ت
(آناس�وزول)

)(Arimidex SPC, 2014

Exemestane

(اگزمستان)

)(Aromasin SPC, 2015
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راهنمای  ESMOبرای بیماران
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود
ت
پوس�  ,حساسیت شدید یا درد
•در صورت تجربه هرگونه واکنش
ن
ت
عضال� و مفاصل به پزشک خود اطالع دهید .آنها می توانند
اسکل�
جان� کمک کنند.
به شما در مدیریت این عوارض ب
گ
•پزشک شما ممکن است در مدیریت گرگرفت�  ،رسدرد  ،افزایش
تعریق و حالت تهوع به شما کمک کند.

ت
سس�
•
گ
•گرگرفت�
•واکنش های حساسیت
زا شدید
•افزایش آنزیم های کبدی
•افزایش تعریق
•واکنش های محل تزریق
ن
ت
عضال� و
اسکل�
•درد
مفاصل
•حالت تهوع
•جوش

ت
پوس� به پزشک خود اطالع
•در صورت تجربه هرگونه واکنش های
جان� کمک
عوارض
این
دهید .آنها می توانند به شما در مدیریت
ب
کنند.
گ
•پزشک شما ممکن است در مدیریت گرگرفت�  ،خشیک واژن و افزایش
تعریق به شما کمک کند.

•آکنه
•بزرگ شدن سینه
•کاهش میل جنیس
گ
•گرگرفت�
•افزایش تعریق
•واکنش های محل تزریق
•خشیک واژن

•اگر در معرض ابتال به پویک استخوان هستید که با افزایش سن خطر
ن
معد� استخوانهایتان را در ابتدای درمان و
آن باال می رود  ،ت راکم مواد
در فواصل منظم از آن آزمایش خواهید کرد .به شما توصیه می شود
ویتام�  D3ف
ین
جلوگ�ی از
كا� مرصف كنید و ممكن است ب رای
كلسیم و
ی
ن
ن
رف� ت
ب� ت ن
از ی ن
بیش� مواد معد� استخوان  ،درما� انجام شود.
ت
ن
استات� و
داروها� بنام
های�کلس�ولمی درجه  2و  3ممکن است با
• پ
ی
ی
ین
همچن� ممکن است پزشک شما نیاز به وقفه یا
فی�ات درمان شود.
ب
کاهش دوز درمان رسطان شما داشته باشد.
پوس�  ,آرترالژی یا ت
در صورت تجربه هرگونه واکنش ت
سف� مفصل به
•
پزشک خود اطالع دهید .آنها می توانند به شما در مدیریت این عوارض
جان� کمک کنند.
ب
گ
•پزشک شما ممکن است در مدیریت گرگرفت�  ،رسدرد  ،افزایش تعریق
و حالت تهوع به شما کمک کند.

ت
آرترالژی/سف� مفصل
• ت
سس�
•
•رسدرد
گ
•گرگرفت�
های� ت
کلس�ولمی
• پ
•افزایش تعریق
•حالت تهوع
•پویکاستخوان
•جوش

•پزشک شما برای برریس عالئم دیابت  ,سندرم کوشینگ و
نارسا�
ی
آدرنال شمارا تحت ت
های�گلیسمی معموال ً با
کن�ل قرار می یگ�د .پ
داروهای ضد ت
دیاب� درمان می شود.
•در صورت تجربه رسفه مداوم به پزشک خود اطالع دهید .آنها می
گ
جان� کمک کنند .تن� نفس
توانند به شما در مدیریت این عوارض ب
ن
داروها� بنام مواد اپیوید یا ن ز
ودیازپ� ها
ب�
مشکل ساز را می توان با
ی
ی
درمان کرد و در ض
بع� موارد از ت
اس�وئیدها استفاده می شود
).(Kloke and Cherny 2015
پزشک شما برای برریس عالئم ترومبوز شمارا تحت ت
کن�ل قرار می
•
یگ�د.
گ
•پزشک شما ممکن است در مدیریت گرگرفت� به شما کمک کند.

نارسا� آدرنال
ی
•
•یبوست
•سندرمکوشینگ
•دیابت ملیتوس
گ
•نفستن�
گ
•گرگرفت�
های�گلیسمی
• پ
•افزایش فشار خون
•افزایش اشتها
•افزایش وزن
•آمبویل ریه
•ترومبوفلبیت

ادامه در صفحه بعد
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عوارض امکان پذیر

درمان
Fulvestrant

ت
(فولوس�انت)

)(Faslodex SPC, 2017

 Gonadotropinreleasing
hormone
analogues

(آنالوگ های هورمون
ین
گنادوتروپ�)
آزاد کننده

)(e.g. goserelin
)(Zoladex SPC, 2017
Letrozole

ت
(ل�وزول)

)(Femara SPC, 2015

Megestrol acetate

ت
(مژس�ولاستات)

)(Megace SPC, 2015

رسطان پستان
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود
در صورت تجربه هرگونه واکنش ت
پوس� یا احتباس  /تعریق مایعات به
•
پزشک خود اطالع دهید .آنها می توانند به شما در مدیریت این عوارض
جان� کمک کنند.
ب
پزشک شما ب رای برریس عالئم ترومبوز شمارا تحت ت
کن�ل ق رار می یگ�د.
•
بینا� باید به پزشک گزارش
•خونریزی/ترشحات واژینال و اختالالت ی
داده شود.
گ
•پزشک شما ممکن است در مدیریت گرگرفت�  ،افزایش تعریق و حالت
تهوع به شما کمک کند.

عوارض امکان پذیر
ت
آندوم�
•ضخیم شدن
گ
•خست�
•احتباس مایعات
گ
•گرگرفت�
•افزایش تعریق
•حالت تهوع
بثورات ت
پوس�
•
•عوارض ترومبوآمبویل
•خونریزی/ترشحات واژینال
بینا�
•اختالالت ی

درمان
Tamoxifen

(تاموکسیفن)

)(Tamoxifen SPC, 2017

ن
دارو� ( )SPCرا می توان در این آدرس مشاهده کرد :
جان� مهم با هورمون درما� در معالجه رسطان پستان مرتبط است .جدیدترین اطالعات ی
عوارض ب
http://www.ema.europa.eu/ema/
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راهنمای  ESMOبرای بیماران
درمان های ضد HER2

تأث� تا� بر دستگاه گوارش (مث ال ً اسهال
جان� شایع دیده شده در بیماران تحت درمان با برخی از داروهای ضد  ، HER2ی
عوارض ب
گ
ین
همچن� ممکن است عوارض
 ،استف راغ  ،حالت تهوع) و سایر عوارض عمومی مانند خست� و واکنش های حساسیت زا است.
ن
ن
درما� با
جلوگ�ی از درمان همزمان با رژیم های شیمی
قل� وجود داشته باشد  ،اگرچه با
ی
جان� پنها� جدی مانند اختالالت ب
ب
ت
ن
جان� ش
نا� از
عوارض
از
بسیاری
.
(Florido
et
al.
)2017
یابد
می
کاهش
بسیار
ات
ر
خط
این
،
ها
مانند
،
قل�
اسایکل�
آن�
ی
ب
سمیت ب
جان� استفاده از داروی ضد  HER2شدید  ،در
درمان های ضد  HER2را می توان
ی
جلوگ�ی یا مدیریت کرد .اگر متوجه عوارض ب
ارسع وقت به پزشک یا پرستار خود بگویید.
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود

•اثرات آن بر دستگاه گوارش (حالت تهوع  ،استفراغ  ،اسهال ,زخم
ن
دها�) ممکن است منجر به از دست دادن اشتها
پیشگ�ی
اشتها�) شود .پزشک شما قادر خواهد بود به شما در
ب(�
ی
ی
جان� کمک کند.
یا مدیریت این عوارض ب
پیشگ�ی و درمان زخم ن
دها� می توانید بهداشت دهان و
برای
ی
•

دندان را با استفاده از دهانشویه ت
خم�دندان مالیم
اس�وئیدی و ی
دارو� ت
اس�وئیدی برای درمان
خم� دندان
حفظ کنید .می توان از ی
زخم ها استفاده کرد .در مورد زخم ی ن
دها� شدیدتر (درجه  2و
باالتر)  ،پزشک شما ممکن است توصیه کند که دوز درمان را کاهش
تأخ� بیندازید تا زخم ن
دها� رفع شود  ،اما در
دهید یا درمان را به ی
ت
بیش� موارد  ،عالئم خفیف خواهد بود و پس از پایان درمان  ،از ی ن
ب�
خواهید رفت.
گ
•در صورت تجربه رسفه مداوم به پزشک خود اطالع دهید .تن�
داروها� بنام مواد اپیوید یا
نفس مشکل ساز را می توان با
ی
ودیازپ� ها درمان کرد و در ض
بع� موارد از ت
ین
نز
اس�وئیدها استفاده
ب�
می شود ).(Kloke and Cherny 2015
•عملکرد کبد و قلب شما در طول درمان از نزدیک مورد برریس قرار
خواهد گرفت.
•در صورت تجربه هرگونه آرترالژی یا درد به پزشک خود اطالع دهید.
جان� کمک کنند.
آنها می توانند به شما در مدیریت این عوارض ب
پوس�  ،عالئم ن
ت
ین
بی� و ب�
همچن� می توانند در مورد واکنش های
ها� به شما بکنند.
خوا� توصیه
ی
ب
گ
•پزشک شما ممکن است بتواند در مدیریت گرگرفت� و رسدرد به شما
کمک کند.

ادامه در صفحه بعد
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عوارض امکان پذیر
اشتها�
•ب�
ی
•آرترالژی
قل�
•اث رات ب
•رسفه
•اسهال
گ
•تن� نفس
گ
•خست�
•رسدرد
•مسمومیت کبدی
گ
•گر گرفت�
خوا�
•ب� ب
•حالت تهوع
خونریزی ن
بی�
•
•درد
جوش
•زخم ن
دها�
•
•استف راغ

درمان *
Lapatinib

(الپاتینیب)

)(Tyverb SPC, 2017

رسطان پستان
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود

عوارض امکان پذیر

•اث رات آن بر دستگاه گوارش (حالت تهوع  ،استف راغ  ،اسهال,درد/تورم
شک م ,سوزش رس دل و زخم ن
دها�) ممکن است منجر به از دست
اشتها�) شود .پزشک شما قادر خواهد بود به شما در
دادن اشتها ب(�
ی
جان� کمک کند.
ی
پیشگ�ی یا مدیریت این عوارض ب
پیشگ�ی و درمان زخم ن
دها� می توانید بهداشت دهان و دندان
•ب رای
ی
را با استفاده از دهانشویه ت
خم�دندان مالیم حفظ کنید.
اس�وئیدی و ی
دارو� ت
اس�وئیدی ب رای درمان زخم ها استفاده
می توان از ی
خم� دندان ی
کرد .در مورد زخم ن
دها� شدیدتر (درجه  2و باالتر)  ،پزشک شما ممکن
تأخ�
است توصیه کند که دوز درمان را کاهش دهید یا درمان را به ی
بیندازید تا زخم ن
دها� رفع شود  ،اما در ت
بیش� موارد  ،عالئم خفیف
خواهد بود و پس از پایان درمان  ،از ی ن
ب� خواهید رفت.

•درد شکم
•تورم شکم
اشتها�
•ب�
ی
•اسهال
•خشیک پوست
•سوزش رس دل
گ
•خست�
•افزایش آنزیم های کبدی
ن
عضال�
•اسپاسم
•اختالالت ناخن
•حالت تهوع
جوش
•زخم ن
دها�
•
•عفونت مجاری ادراری
•استف راغ
•کاهش وزن

•اثرات آن بر دستگاه گوارش (حالت تهوع  ،استفراغ  ،اسهال  ,زخم
ن
چشا� ) ممکن است منجر
دها� ,یبوست ,سوزش رس دل  ,اختالل
ی
اشتها�) شود .پزشک شما قادر خواهد
(
اشتها
دادن
دست
به از
�
ی
ب
جان� کمک کند.
بود به شما در
ی
پیشگ�ی یا مدیریت این عوارض ب

کم ن
خو�
•
اشتها�
•ب�
ی
•آرترالژی
•رسفه
چشا�
اختالل ی
•
گ
•خست�
•تب
ش
گوار�
•اث رات
•رسدرد
•واکنش حساسیت زا
•واکنش تزریق
خوا�
•ب� ب
•موکوزیت /التهاب
موکوسال
•میالژی
•اختالل ناخن
•نازوفارنژیت
•ادم
•درد
•جوش
•عفونت دستگاه تنفیس
ن
فوقا�

•عملکرد کبد شما قبل و بعد و در طول درمان از نزدیک مورد برریس
ق رار خواهد گرفت.
ن
در صورت تجربه واکنش ت
عضال� به پزشک اطالع
پوس� یا اسپاسم
•
ین
همچن�
جان� کمک کند.
دهید تا به شما در مدیریت این عوارض ب
پیشگ�ی از عفونت و کاهش وزن توصیه
پزشک شما می تواند در مورد
ی
ها� به شما بکند.
ی

پیشگ�ی و درمان زخم ن
دها� /موکوزیت می توانید بهداشت
•برای
ی
ت
خم�دندان
و
وئیدی
اس�
دهانشویه
دهان و دندان را با استفاده از
ی
دارو� ت
اس�وئیدی برای
مالیم حفظ کنید .می توان از ی
خم� دندان ی
درمان زخم ها استفاده کرد .در مورد زخم ن
دها� شدیدتر (درجه  2و
باالتر)  ،پزشک شما ممکن است توصیه کند که دوز درمان را کاهش
تأخ� بیندازید تا زخم ن
دها� رفع شود  ،اما در
دهید یا درمان را به ی
ت
بیش� موارد  ،عالئم خفیف خواهد بود و پس از پایان درمان  ،از یب�ن
خواهید رفت.
ت
پوس�,
خوا� ,میالژی ,آرترالژی  ,درد ,واکنش های
•در صورت تجربه ب� ب
التهاب یا احتباس  /تورم مایعات به پزشک اطالع دهید تا به شما در
جان� کمک کند.
مدیریت این عوارض ب

درمان *
Neratinib

(ن راتینیب)

)(Nerlynx PI, 2017

Pertuzumab

(پرتوزوماب)

)(Perjeta SPC, 2017
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راهنمای  ESMOبرای بیماران
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود
•اث رات آن بر دستگاه گوارش (حالت تهوع  ،استف راغ  ،اسهال  ,یبوست ,
زخم ن
ت
(سس�) شود .پزشک
دها�) ممکن است منجر به احساس ضعف
جان�
شما قادر خواهد بود به شما در
ی
پیشگ�ی یا مدیریت این عوارض ب
کمک کند.
گ
•در صورت تجربه مشکالت تنفیس به پزشک اطالع دهید .تن� نفس
ین
داروها� بنام مواد اپیویید یا ن ز
ودیازپ� ها
ب�
مشکل ساز را می توان با
ی
درمان کرد و در ض
بع� موارد از ت
اس�وئیدها استفاده می شود
).(Kloke and Cherny 2015
پیشگ�ی و درمان زخم ن
دها� می توانید بهداشت دهان و دندان را
ب رای
ی
•با استفاده از دهانشویه ت
خم�دندان مالیم حفظ کنید .می
و
وئیدی
اس�
ی
دارو� ت
اس�وئیدی ب رای درمان زخم ها استفاده کرد.
توان از ی
خم� دندان ی
در مورد زخم ن
دها� شدیدتر (درجه  2و باالتر)  ،پزشک شما ممکن است
تأخ� بیندازید تا
توصیه کند که دوز درمان را کاهش دهید یا درمان را به ی
زخم ن
دها� رفع شود  ،اما در ت
بیش� موارد  ،عالئم خفیف خواهد بود و
پس از پایان درمان  ،از ی ن
ب� خواهید رفت.
ت
نوروپا� محیطی را به پزشک خود گ زارش دهید  ،که در
•هرگونه عالئم
مدیریت این عارضه به شما کمک کند.
خوا� به پزشک اطالع دهید
•در صورت تجربه آرترالژی ,میالژی  ,درد یا ب� ب
جان� کمک کند.
تا به شما در مدیریت این عوارض ب

ادامه در صفحه بعد
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عوارض امکان پذیر
•درد شکم
کم ن
خو�
•
•آرترالژی
سس�ت
•
•خونریزی
•لرز
•یبوست
•اسهال
•خشیک دهان
گ
•تن� نفس
گ
•خست�
•تب
•رسدرد
•افزایش آنزیم های کبدی
خوا�
•ب� ب
پتاسیم ی ن
پای�
•
ن
ت
عضال�
اسکل�
•درد
•میالژی
•حالت تهوع
خونریزی ن
بی�
•
ت
نوروپا�محیطی
•
جوش
•زخم دها�ن
•
•کاهش پالکت
•عفونت مجاری ادراری
•استفراغ

درمان *
T-DM1
)(Kadcyla SPC, 2013

رسطان پستان
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود
ارزیا� شده
قل� شما قبل از ش�وع درمان با تراستوزوماب ب
•عملکرد ب
ت
قل� شما
و در طول درمان هر  4 , 3ماه کن�ل می شود .اگر عملکرد ب
بگ�د که درمان
تأث� ق رار یگ�د  ،ممکن است پزشک تصمیم ی
تحت ی
تراستوزوماب را کاهش داده یا متوقف کند یا داروی دیگری ب رای درمان
قل� شما تجویز کند ).(Curigliano et al. 2012
عارضه ب
•اث رات آن بر دستگاه گوارش (حالت تهوع  ،استف راغ  ،اسهال  ,یبوست
 ,سوزش رس دل  ,ورم لب  ,درد شکم  ,زخم ن
چشا�)
دها�  ,اختالل
ی
اشتها�) شود .پزشک
ممکن است منجر به از دست دادن اشتها ب(�
ی
جان�
شما قادر خواهد بود به شما در
ی
پیشگ�ی یا مدیریت این عوارض ب
کمک کند.
گ
•در صورت تجربه مشکالت تنفیس به پزشک اطالع دهید .تن� نفس
ین
داروها� بنام مواد اپیویید یا ن ز
ودیازپ� ها
ب�
مشکل ساز را می توان با
ی
درمان کرد و در ض
بع� موارد از ت
اس�وئیدها استفاده می شود
).(Kloke and Cherny 2015
اگر شما از به پار ت ز
خوا� رنج می برید حتما
اس�ی  ،لرزش  ،رسگیجه یا ب� ب
•
به پزشک خود اطالع دهید.
•در صورت تجربه آرترالژی ,میالژی یا درد به پزشک اطالع دهید تا به
ین
همچن� می توانند
جان� کمک کند .آنها
شما در مدیریت این عوارض ب
پوس�  ،مشکالت چشم و عالئم ن
در مورد واکنش های ت
ها�
بی� توصیه ی
به شما بکنند.

عوارض امکان پذیر
اشتها�
•ب�
ی
•آرترالژی
قل�
•اختالالت ب
•کونژکتیویت
•رسگیجه
ش
گوار�
•اث رات
•رسدرد
گ
•گرگرفت�
خوا�
•ب� ب
•میالژی
•نازوفارنژیت
بی� یا ن
خونریزی ن
بی� پر
•
از مخاط
ت
ز
•پاراس�ی
جوش و سایر اث رات ت
پوس�
•
گ
•اث رات تنفیس از جمله تن�
نفس
•لرزش
•اشک ریزش
•کاهش وزن

درمان *
Trastuzumab

(ت راستوزوماب)

)(Herceptin SPC, 2017

جان� مهم مرتبط با داروهای ضد  HER2که در درمان رسطان پستان استفاده می شود.
عوارض ب
دارو� ) (SPCرا می توان در این آدرس مشاهده کرد http://www.ema.europa.eu/ema :
تازه ترین .جدیدترین اطالعات ی
* برخی از داروهای ذکر شده در این جدول ممکن است در کشور شما در دسترس نباشند .لطف اً ب رای جزئیات بیشتر
با پزشک خود مشورت کنید.
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راهنمای  ESMOبرای بیماران

سایر درمان های هدفمند
جان� سایر درمان های
جان� متداول گزارش شده در بیماران تحت درمان با سایر درمان های هدفمند عموم اً با عوارض ب
عوارض ب
پیشگ�ی یا درمان هستند .در صورت مشاهده هرگونه عارضه
قابل
جان�
عوارض
این
از
بسیاری
است.
مشابه
باال
در
ذکر شده
ی
ب
جان� از درمان  ،باید در ارسع وقت به پزشک یا پرستار خود اطالع دهید.
ب
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود
لکوپ�  ,کم ن
ن
ن
خو� یا کاهش
نوتروپ� ،
•به منظور تشخیص هرگونه
پالکت در طول درمان تعداد سلول های خون شما به طور مکرر تحت
ت
کن�ل قرار می یگ�د .ممکن است پزشک شما درمانتان را مطابق با
گ
پیشگ�ی از عفونت به
نتایج آزمایش تنظیم کند و در مورد چگون�
ی
شما توصیه خواهد کرد.
•اثرات آن بر دستگاه گوارش (اسهال  ،حالت تهوع  ،استفراغ  ،درد
اشتها�) شود.
شکم ) ممکن است منجر به از دست دادن اشتها ب(�
ی
پیشگ�ی یا مدیریت این
پزشک شما قادر خواهد بود به شما در
ی
جان� کمک کند.
عوارض ب
گ
جان� مثل رسدرد و خست� را به پزشک خود گزارش
•هرگونه عارضه ب
دهید تا در مدیریت آن به شما کمک کند.

•درد شکم
کم ن
خو�
•
اشتها�
•ب�
ی
•اسهال
گ
•خست�
•رسدرد
باال ت ن
رف� عفونت
•
ن
لکوپ�
•
•حالت تهوع
ن
نوتروپ�
•
•کاهشپالکت
•استفراغ

ت
نوروپا� محیطی را به پزشک خود گزارش دهید تا در
•هرگونه نشانه
مدیریت آن به شما کمک کند.
هرگونه معالجه تا ن
زما� که زخم ها به طور رضایت بخش التیام نیابند
•
تاخ� می افتد.
 ،به ی
فشار خون شما در طول درمان تحت ت
كن�ل خواهد بود و هرگونه
•
فشارخون باال بطور دقیق مديريت مي شود.
عملکرد کلیه شما در طول درمان تحت ت
کن�ل خواهد بود.
•
اث رات آن بر دستگاه گوارش (زخم ن
دها� ,یبوست  ,اسهال  ،حالت تهوع
•
 ،استف راغ) ممکن است منجر به از دست دادن اشتها
پیشگ�ی یا
اشتها�) شود .پزشک شما قادر خواهد بود به شما در
ب(�
ی
ی
جان� کمک کند.
مدیریت این عوارض ب
گ
•در صورت تجربه مشکالت تنفیس به پزشک اطالع دهید .تن� نفس
ین
مشکل ساز را می توان با مخدر ها یا ن ز
ودیازپ� ها درمان کرد و در
ب�
ض
بع� موارد از ت
اس�وئیدها استفاده می شود ).(Kloke and Cherny 2015
ت
•در صورت بروز هرگونه واکنش پوس� به پزشک اطالع دهید ( مثل
تغی� رنگ) .آنها می توانند در مدیریت این
جوش  ,خشیک پوست ,ی
عوارض به شما کمک کنند.
بینا�  ،دیس آرتری  ،آرترالژی یا
جان� دیگر از جمله ی
تغی� در ی
•عوارض ب
رسدرد را به پزشک خود گزارش دهید  ،تا به شما در مدیریت این عوارض
جان� کمک کند.
ب

اشتها�
•ب�
ی
•آرترالژی
•اختالالت خونریزی
•یبوست
•اسهال
•دی سآرتری
چشا�
اختالل ی
• گ
•تن� نفس
گ
•خست�
•رسدرد
•فشار خون باال
ن
لکوپ�
•
•حالت تهوع
نوتروپ�ن
•
ت
نوروپا�محیطی
•
•پروتئینوری
•رینیت
واکنش های ت
پوس�
•زخم ن
دها�
•
•کاهش پالکت
•عوارض ترمیم زخم
•استف راغ
•اشک ریزش
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عوارض امکان پذیر

درمان *
Abemaciclib

(ابماسیکلیب)

)(Verzenio PI, 2017

Bevacizumab

یز
(بواس�وماب)

)(Avastin SPC, 2017

رسطان پستان
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود

عوارض امکان پذیر

به منظور تشخیص هرگونه کم ن
خو� در طول درمان تعداد سلول
•
های خون شما به طور مکرر تحت ت
کن�ل قرار می یگ�د .ممکن است
پزشک شما درمانتان را مطابق با نتایج آزمایش تنظیم کند و در مورد
گ
پیشگ�ی از عفونت به شما توصیه خواهد کرد.
چگون�
ی
ن
•اثرات آن بر دستگاه گوارش (حالت تهوع  ,اسهال  ،زخم دها�) و
اشتها�)
چشا� ممکن است منجر به از دست دادن اشتها ب(�
اختالل
ی
ی
پیشگ�ی یا مدیریت این
شود .پزشک شما قادر خواهد بود به شما در
ی
جان� کمک کند.
عوارض ب
پیشگ�ی و درمان زخم ن
دها� می توانید بهداشت دهان و دندان
•برای
ی
را با استفاده از دهانشویه ت
خم�دندان مالیم حفظ
اس�وئیدی و ی
دارو� ت
اس�وئیدی برای درمان زخم ها
کنید .می توان از ی
خم� دندان ی
استفاده کرد .در مورد زخم ن
دها� شدیدتر (درجه  2و باالتر)  ،پزشک
شما ممکن است توصیه کند که دوز درمان را کاهش دهید یا درمان
تأخ� بیندازید تا زخم ن
دها� رفع شود  ،اما در ت
بیش� موارد ،
را به ی
ن
عالئم خفیف خواهد بود و پس از پایان درمان  ،از یب� خواهید رفت.
گ
•در صورت تجربه مشکالت تنفیس به پزشک اطالع دهید .تن� نفس
ین
مشکل ساز را می توان با مخدر ها یا ن ز
ودیازپ� ها درمان کرد و در
ب�
ض
بع� موارد از ت
اس�وئیدها استفاده می شود
ن
عفو� ریه ها
غ�
) .(Kloke and Cherny 2015اگر به التهاب ی
(پنومونیت) درجه  2مبتال باشید  ،ممکن است پزشک درمان شما
را متوقف کند یا دوز اورولیموس را کاهش دهد .اگر از بیماری
ن
غ�
عفو� درجه  3یا باالتر رنج می برید  ،احتماال ً
پنومونیت ی
اورولیموس متوقف می شود.
چر� خون شما ت
های�گلیسمی
کن�ل می شود .پ
•در طول درمان قند و ب
درجه  1و  2معموال ً با داروهای ضد ت
دیاب� درمان می شود.
های� ت
ین
استات� و
کلس�ولمی درجه  2و  3ممکن است با داروهای بنام
پ
ین
همچن� ممکن است پزشک شما نیاز به مکث ،
فی�ات درمان شود.
ب
کاهش یا توقف تجویز اورولیموس داشته باشد.
پوس�  ,خونریزی ن
ت
بی�
•در صورت تجربه هرگونه رسدرد ,واکنش های
یا احتباس  /تورم مایعات به پزشک اطالع دهید تا در مدیریت این
جان� به شما کمک کند.
عوارض ب

کم ن
خو�
•
اشتها�
•ب�
ی
•رسفه
•اسهال
چشا�
اختالل ی
• گ
•تن�نفس
گ
•خست�
•رسدرد
های� ت
کلس�ولمی
• پ
های�گلیسمی
• پ
•عفونت
•حالت تهوع
خونریزی ن
بی�
•
•ادم
•پنومونیت
•خارش
جوش
•زخم ن
دها�
•
•کاهش وزن

•اث رات آن بر دستگاه گوارش (حالت تهوع  ,اسهال  ،استف راغ  ,یبوست ,
گ
تن� نفس  ,زخم ن
چشا� ممکن است منجر به از دست
دها�) و اختالل
ی
اشتها�) شود .پزشک شما قادر خواهد بود به شما در
دادن اشتها ب(�
ی
جان� کمک کند.
ی
پیشگ�ی یا مدیریت این عوارض ب
پیشگ�ی و درمان زخم ن
دها� می توانید بهداشت دهان و دندان را
•ب رای
ی
با استفاده از دهانشویه ت
خم�دندان مالیم حفظ کنید .می
اس�وئیدی و ی
دارو� ت
اس�وئیدی ب رای درمان زخم ها استفاده کرد.
توان از ی
خم� دندان ی
در مورد زخم ن
دها� شدیدتر (درجه  2و باالتر)  ،پزشک شما ممکن است
تأخ� بیندازید تا
توصیه کند که دوز درمان را کاهش دهید یا درمان را به ی
زخم ن
دها� رفع شود  ،اما در ت
بیش� موارد  ،عالئم خفیف خواهد بود و
پس از پایان درمان  ،از ی ن
ب� خواهید رفت.
•در صورت تجربه آرترالژی  ,میالژی یا رسدرد به پزشک اطالع دهید تا شما
جان� کمک کند.
را در مدیریت این عوارض ب

کم ن
خو�
•
اشتها�
•ب�
ی
•آرترالژی
•یبوست
•اسهال
چشا�
اختالل ی
• گ
•تن�نفس
گ
•خست�
•رسدرد
•میالژی
•نازوفارنژیت
•حالت تهوع
زخم ن
دها�
•
•عفونت لوله های تنفیس
فوقا�ن
•استف راغ

درمان *
Everolimus

(اورولیموس)

)(Afinitor SPC, 2017

Olaparib

(اوالپاریب)

)(Lynparza PI,2017

ادامه در صفحه بعد
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چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود

نوتروپ�  ,کم ن
ن
خو� یا کاهش پالکت
•به منظور تشخیص هرگونه
در طول درمان تعداد سلول های خون شما به طور مکرر تحت ت
کن�ل
ق رار می یگ�د .ممکن است پزشک شما درمانتان را مطابق با نتایج
گ
پیشگ�ی از عفونت به شما
آزمایش تنظیم کند و در مورد چگون�
ی
توصیه خواهد کرد.

اث رات آن بر دستگاه گوارش (زخم ن
دها�  ,اسهال ,حالت تهوع ,
•
چشا� ممکن است منجر به از دست دادن اشتها
استف راغ) و اختالل
ی
پیشگ�ی یا
اشتها�) شود .پزشک شما قادر خواهد بود به شما در
ب(�
ی
ی
جان� کمک کند.
مدیریت این عوارض ب
پیشگ�ی و درمان زخم ن
دها� می توانید بهداشت دهان و دندان
•ب رای
ی
را با استفاده از دهانشویه ت
خم�دندان مالیم حفظ کنید.
اس�وئیدی و ی
دارو� ت
اس�وئیدی ب رای درمان زخم ها استفاده
می توان از ی
خم� دندان ی
کرد .در مورد زخم ن
دها� شدیدتر (درجه  2و باالتر)  ،پزشک شما
ممکن است توصیه کند که دوز درمان را کاهش دهید یا درمان را به
تأخ� بیندازید تا زخم ن
دها� رفع شود  ،اما در ت
بیش� موارد  ،عالئم
ی
خفیف خواهد بود و پس از پایان درمان  ،از ی ن
ب� خواهید رفت.
در صورت بروز هرگونه واکنش ت
پوس� به پزشک اطالع دهید .آنها می
•
توانند در مدیریت این عوارض به شما کمک کنند.

•ریزش مو ب رای بسیاری از بیماران می تواند آزار دهنده باشد .پزشک شما
گ
ت
اطالعا� در مورد چگون� کنار آمدن با این عارضه در اختیارتان می گذارد.

ادامه در صفحه بعد
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عوارض امکان پذیر
•ریزش مو
کم ن
خو�
•
اشتها�
•ب�
ی
•اسهال
گ
•خست�
•حالت تهوع
ن
نوتروپ�
•
جوش
•زخم دها�ن
•
•کاهشپالکت
•استف راغ

درمان *
Palbociclib

(پالبوسیکلیب)

)(Ibrance SPC, 2017

رسطان پستان
چگونه ممکن است عوارض جانبی مدیریت شود

به منظور تشخیص هرگونه کم ن
ن
ن
لنفوپ� در
نوتروپ� یا
خو� ,
•
طول درمان تعداد سلول های خون شما به طور مکرر تحت ت
کن�ل
قرار می یگ�د .ممکن است پزشک شما درمانتان را مطابق با نتایج
گ
پیشگ�ی از عفونت به شما
آزمایش تنظیم کند و در مورد چگون�
ی
توصیه خواهد کرد .هرگونه تب که نشانه عفونت باشد را به پزشک
خود اطالع دهید.
ارزیا� می شود.
قل� شما قبل از ش�وع درمان ب
•عملکرد ب

اثرات آن بر دستگاه گوارش (زخم ن
دها�  ,درد شکم ,اسهال ,
•
یبوست  ,حالت تهوع  ,استفراغ) ممکن است منجر به از دست دادن
ت
اشتها�) یا ضعف (سس�) شود .پزشک شما قادر خواهد
اشتها ب(�
ی
جان� کمک کند.
بود به شما در
ی
پیشگ�ی یا مدیریت این عوارض ب
پیشگ�ی و درمان زخم ن
دها� می توانید بهداشت دهان و دندان
•ب رای
ی
را با استفاده از دهانشویه ت
خم�دندان مالیم حفظ کنید.
اس�وئیدی و ی
دارو� ت
اس�وئیدی ب رای درمان زخم ها استفاده
می توان از ی
خم� دندان ی
کرد .در مورد زخم ن
دها� شدیدتر (درجه  2و باالتر)  ،پزشک شما
ممکن است توصیه کند که دوز درمان را کاهش دهید یا درمان را به
تأخ� بیندازید تا زخم ن
دها� رفع شود  ،اما در ت
بیش� موارد  ،عالئم
ی
خفیف خواهد بود و پس از پایان درمان  ،از ی ن
ب� خواهید رفت.
گ

خوا�  ,رسدرد  ,واکنش های
•در صورت تجربه هرگونه تن� نفس  ,ب� ب
ت
پوس� یا احتباس/تورم مایعات به پزشک خود اطالع دهید .تا در
مدیریت این عوارض به شما کمک کند.
پزشک شما مرتب اً سطح آنزیم کبدی شما را ت
کن�ل می کند و در صورت
•نگ ر نا� ممکن است آزمایش های ف
اضا� عملکرد کبد را انجام دهد.

عوارض امکان پذیر
•درد شکم
غ�طبیعی کبد
•عملکرد ی
•ریزش مو
کم ن
خو�
•
اشتها�
ب�
ی
•سس�ت
•
•درد پشت
قل�
• ی
تاث�ات ب
•یبوست
•اسهال
گ
•تن� نفس
گ
•خست�
•تب
•رسدرد
خوا�
•ب� ب
ن
لنفوپ�
•
•حالت تهوع
ن
نوتروپ�
•
•ادم
•خارش
جوش
•زخم ن
دها�
•
•استف راغ

درمان *
Ribociclib

(ریبوسیکلیب)

)(Kisqali SPC, 2017

•ریزش مو برای بسیاری از بیماران می تواند آزار دهنده باشد .پزشک
گ
ت
اطالعا� در مورد چگون� کنار آمدن با این عارضه در اختیارتان
شما
می گذارد.

به منظور تشخیص هرگونه کم ن
ن
نوتروپ�  ,کاهش پالکت
خو� ,
•

ن
لنفوپ� در طول درمان تعداد سلول های خون شما به طور مکرر
یا
تحت ت
کن�ل قرار می یگ�د .ممکن است پزشک شما درمانتان را مطابق
گ
پیشگ�ی از عفونت
با نتایج آزمایش تنظیم کند و در مورد چگون�
ی
به شما توصیه خواهد کرد.
•اثرات آن بر دستگاه گوارش (حالت تهوع  ,اسهال ,استفراغ ,یبوست)
اشتها�) شود .پزشک
ممکن است منجر به از دست دادن اشتها ب(�
ی
پیشگ�ی یا مدیریت این عوارض
شما قادر خواهد بود به شما در
ی
جان� کمک کند.
ب
گ
•در صورت تجربه رسفه مداوم به پزشک اطالع دهید .تن� نفس
ین
مشکل ساز را می توان با مخدر ها یا ن ز
ودیازپ� ها درمان کرد و در
ب�
ض
بع� موارد از ت
اس�وئیدها استفاده می شود
).(Kloke and Cherny 2015
•ریزش مو برای بسیاری از بیماران می تواند آزار دهنده باشد .پزشک
گ
ت
اطالعا� در مورد چگون� کنار آمدن با این عارضه در اختیارتان
شما
می گذارد.

•ریزش مو
کم ن
خو�
•
اشتها�
•ب�
ی
•درد پشت
•یبوست
•اسهال
گ
•تن� نفس
گ
•خست�
ن
لنفوپ�
•
•حالت تهوع
نوتروپ�ن
•
•کاهش پالکت
•استف راغ

Talazoparib

(تاالزوپاریب)

دارو� ) (SPCرا می توان در این آدرس مشاهده
جان� مهم با درمان های هدفمند در معالجه رسطان پستان مرتبط است .جدیدترین اطالعات ی
عوارض ب
کرد http://www.ema.europa.eu/ema :
* برخی از داروهای ذکر شده در این جدول ممکن است در کشور شما در دسترس نباشند .لطف اً ب رای جزئیات
بیشتر با پزشک خود مشورت کنید.
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سایر درمان ها

ت
جان� شامل عالئم آنفوالنزا  ،مسمومیت کلیوی و سطح کلسیم
درمان حمای� با بیس فسفونات می تواند منجر به عوارض ب
ن
ین
ین
استخوا�) در فک شود.
همچن� می تواند گاهی اوقات منجر به نکروز استخوان (مرگ بافت های
پای� شود .بیس فسفونات
اگرچه این بسیار نادر بوده  ،مهم است که مرتب اً با دقت دندان های خود را ی ز
تم� کرده و هرگونه مشکالت مربوط به دهان را
دندان�شک خود گزارش دهید .درمان با دنوزوماب می تواند منجر به نکروز استخوان فک  ,سطح کلسیم ی ن
پز
پای� و
به پزشک و
ت
پز
دندان�شیک برنامه ریزی شده آگاه
پوس� شود .بسیار مهم است که از قبل پزشک یا پرستارتان را از هرگونه درمان
عفونت های
کنید  ،زی را درمان با بیس فسفونات ها و دنوزوماب باید به طور موقت متوقف شوند.
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پس از اتمام دوره درمان من  ،چه اتفا ق� می افتد ؟
جلسات پیگیری

پیگ�ی خود  ,درباره نگرانیتان
شما می توانید در جلسات ی
صحبت کنید

پیگ�ی را تنظیم می
بعد از اتمام درمان  ،پزشک شما جلسات ی
کند .به طور معمول  ،هر  2تا  4ماه در  2سال اول  ،هر  6تا 8
ماه از سال  3تا  5و سایل یک بار پس از آن خواهد بود
)] .(Cardoso et al. 2018 [in pressدر طی این جلسات  ،پزشک
سوابق پزشیک شما را با شما مرور می کند  ،هرگونه عوارض
جان� مربوط به درمان را یادداشت می کند و معاینه ن
بالی� را
ب
ف
ین
ماموگرا� خواهید داشت
همچن� هر سال
انجام می دهد.
ف
و برخی از بیماران ی ز
سونوگرا� منظم دارند .اگر از
ن�  MRIیا
مهارکننده های آروماتاز استفاده می کنید  ،ت راکم استخوان
خود را مرتبا اندازه یگ�ی کنید .ب راساس نتایج شما  ،پزشک به
پیگ�ی م راجعه کنید.
شما اطالع می دهد که چند بار ب رای جلسات ی

در صورت نیاز به درمان بیشتر چه کاری انجام دهم؟

گ
بست� به ی ز
م�ان عود و معالجه (های) قبیل شما دارد.
بازگشت رسطان را عود می نامند .معالجه ای که به شما ارائه می شود
هنگامی که تومور به عنوان عود در پستان یا غدد لنفاوی اط راف ظاهر می شود  ،ممکن است عمل ج راحی دیگری انجام شود که
ن
پرتودرما� و  /یا درمان سیستمیک هم توصیه می شود .تومورهای عود کننده در اندام های دورتر به عنوان رسطان
به دنبال آن
های متاستاتیک در نظر گرفته می شوند و معموال ً شما می توانید درمان سیستمیک دیگری ی ز
ن� داشته باشید  -این ممکن است
شامل داروهای مختلفی که شما هنگام تشخیص اولیه با آنها درمان شده اید  ،باشد  ،اگرچه برخی از بیماران ممکن است دوباره
ن
طوال� عاری از رسطان پستان بوده باشند.
همان درمان را دریافت کنند  ،خصوص اً اگر ب رای مدت
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مراقب سالمتی خود باشید

گ
بعد از معالجه رسطان پستان  ،ممکن است احساس خست�
ت
احساسا� شده باشید .به بدن خود فرصت دهید
زیادی کرده و
اس�احت ف
مطم� شوید که ت
ئن
کا� دارید  ،اما اگر
تا بهبود یابد و
احساس بدی ندارید هیچ دلییل ب رای محدود کردن فعالیت ها
وجود ندارد .مهم است که از خود م راقبت کنید و از حمایت
گ
رسگ�ی زند� عادی خود  ،از جمله فعالیت های
الزم ب رای از ی
گ
خانواد� و کار یا وظایف حرفه ای  ،برخوردار شوید.
غذا� سالم و فعال بودن می تواند به بهبود سالمت
رژیم ی
 ،تناسب اندام و روحیه شما کمک کند .ورزش و حفظ وزن
بدن در یک محدوده سالم ممکن است خطر عود شما را
کاهش دهد )] .(Cardoso et al. 2018 [in pressمهم است که به آرامی  ،با پیاده روی مالیم  ،ش�وع به فعالیت کنید و به محض اینکه
به�ی پیدا کردید  ،فعالیت خود را ت
احساس ت
بیش� کنید.

گ
تن
غذا� سالم
داش� یک سبک زند� سالم از طریق یک رژیم ی
ت
و ورزش منظم به شما در حفظ سالم� کمک می کند و ممکن
است خطر عود را کاهش دهد
تاثیرات بلند مدت

ن
ن
طوال� مدت را تجربه
جان�
بعد از اتمام درمان رسطان پستان  ،بسته به نوع درما� که دریافت کرده اید  ،ممکن است عوارض ب
ن
ن
قل� و رسطان ریه را افزایش دهد و شیمی درما� می تواند باعث
کنید  -به عنوان مثال پرتودرما� می تواند خطر بیماری ب
ت
نوروپا� محیطی شود .این اث رات بلند مدت قابل مدیریت است بناب راین مهم است که در مورد هرگونه عالئم پایدار یا جدید به
پزشک یا پرستار متخصص خود بگویید.
گ
توجه کنید ،معالجه رسطان پستان می تواند باعث بروز یائس� زودرس هم راه با تمام عالئمی
گ
تغی� سطح هورمون هاست از جمله  :گرگرفت�  ،افزایش تعریق  ،خشیک واژن
شود که هم راه با ی
What does
?survivorship mean
گ
ین
ب� ت ن
و از ی ن
همچن� می تواند در پویک استخوان نقش داشته باشد .اگر
رف� میل جنیس .یائس�
گ
ن
Let us explain
در مورد یائس� زود هنگام نگ را� دارید  ،باید با پزشک یا پرستار متخصص خود صحبت کنید.
it to you.
ن
ن
درما� به طور معمول پس از رسطان پستان توصیه نمی شود  ،زی را تصور می
جایگزی� هورمون
Survivorship

شود این امر احتمال بازگشت رسطان را افزایش می دهد.
گ
گ
ب رای کسب اطالعات ت
بیش� و مشاوره در مورد چگون� بازگشت مجدد به زند� عادی پس از درمان
رسطان  ،به راهنمای بیمار  ESMOدر بقا م راجعه کنید ).(ESMO 2017
)(https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/survivorship
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حمایت احساسی

در یگ� بودن با احساساتتان به هنگام تشخیص رسطان و ی ن
ح�
درمان آن امر بسیار طبیعی است .اگر احساس اضط راب یا
گ
افرسد� می کنید  ،با پزشک یا پرستار خود صحبت کنید  -آنها
می توانند شما را به یک مشاور یا روانشناس متخصص که
تجربه برخورد با مشکالت عاطفی اف راد مبتال به رسطان را دارند
ین
همچن� ممکن است به عضویت در یک گروه
 ،ارجاع دهند.
ن
پشتیبا� شمار را تشویق کند تا بتوانید با اف راد دیگری صحبت
کنید که با چه ش
رو� این دوران را پشت رس گذاشتند.
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ت
�حمای
گروه های
گروه های مشاوره بیماران مبتال به رسطان پستان به بیماران
گ
�و خانواده هایشان کمک می کنند تا با رسطان پستان زند
 میل یا ی ن،  آنها می توانند محیل.کنند
ب� الملیل باشند و ب رای
اطمینان از م راقبت و آموزش مناسب و به موقع بیماران تالش
ها� را در اختیار شما
 این گروه ها می توانند راهکار ی.می کنند
ق رار دهند که به درک ت
به� شما از بیماری کمک کرده و به شما
ت
آموزش دهند که چگونه با بیماری خود کنار بیایید تا با به�ین
گ
.و باالترین کیفیت زند� کنید
www.abcglobalalliance.org : ABC Global Alliance•
http://advancedbc.org : Advanced BC•
www.abcdbreastcancersupport.org : Advanced Breast Cancer Diagnosis•
www.breastcanceralliance.org : Breast Cancer Alliance•
www.breastcancercare.org.uk :Breast Cancer Care•
www.bcna.org.au : Breast Cancer Network Australia•
www.europadonna.org : EUROPA DONNA•
http://malebreastcoalition.org : Male Breast Cancer Coalition•
www.mcbn.org : Metastatic Breast Cancer Network•
www.metavivor.org : Metavivor•
www.breastcancerdeadline2020.org/homepage.html : National Breast Cancer Coalition•
ww5.komen.org : Susan G. Komen Breast Cancer Foundation•
www.ulaccam.org/index.php : Unión Latinoamericana Contra al Cáncer de la Mujer•
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رسطان پستان
واژگان
-5فلوروراسیل
ن
درما� است که به صورت تزریق داخل
نوعی داروی شیمی
وریدی در بازو یا قفسه سینه شما انجام می شود.
ابماسیکلیب
یک نوع جدید از درمان هدفمند که  CDK4 / 6را برای کاهش
تکث� سلول های تومور مهار می کند.
ی
تابش شتاب یافته ش
بخ� از پستان ()APBI
ن
پرتودرما� متمرکز بر حاشیه کمی از بافت اطراف محل
تن
برداش� تومور پستان
ادجوانت (درمان)
درمان ف
اضا� که پس از درمان اولیه برای کاهش احتمال بازگشت
ن
پرتودرما� و  /یا درمان
رسطان انجام می شود .معموال ً به
سیستمیک بعد از جراحی اشاره می شود.
نارسا� آدرنال
ی
اختالیل که در آن غده آدرنال به اندازه ف
کا� هورمون های خاص را
تولید نمی کند.
آگرانولوسیتوز
کاهش شدید گلبول های سفید  ،معموال ً نوتروفیل ها
آلوپیس
ریزش مو
آنمی (کم ن
خو�)
ت
ین
ین
(پروتئ�
هموگلوب�
وضعی� که با کمبود گلبول های قرمز یا
ژ
اکس�ن را در بدن حمل می کند)
موجود در گلبول های قرمز که ی
مشخص می شود.
ت
آناس�وزول
نوعی مهارکننده آروماتاز
آندروژن
ن
هورمو� که به باال ت ن
رف� و حفظ صفات مردانه کمک می کند.
اشتها�)
آنورکیس ب(�
ی
کم شدن یا از دست دادن اشتها
ت
ین
اسایکل�
آن�
ن
ین
ین
ووبیس� و
اپ�
نوعی شیمی
دوکسوروبیس�
درما� که شامل ی
است.
مهارکننده آروماتاز
ن
درما� که از تشکیل ت
جلوگ�ی می
اس�وژن
نوعی از هورمون
ی
کند.

آرترالژی
درد مفاصل
ت
(سس�)
آستنیا
تن
نداش� انرژی
غ�طبیعی یا
ضعف
احساس
ی
غدد لنفاوی آگزیالری
غدد لنفاوی زیر بغل
یز
بواس�وماب
نوعی درمان هدفمند که برای درمان برخی رسطان ها از جمله
پی�فته استفاده می شود .ت
رسطان پستان ش
آن� بادی مونوکلونایل
است که فاکتور رشد اندوتلیال ق
عرو� ( )VEGFرا هدف قرار داده
ن
ن
جلوگ�ی می کند  ،بنابراین
رسطا�
خونرسا� به سلول های
و از
ی
به کاهش رسعت رشد تومور کمک می کند.
بیومارکر ها
مولکول های بیولوژییک موجود در بافت ها  ،خون یا سایر
مایعات بدن که نشانه وضعیت یا بیماری هستند یا وضعیت
یک بیماری را توصیف می کنند.
نمونه برداری
یک روش پزشیک که در آن یک نمونه کوچک از سلول یا بافت
برای برریس تحت میکروسکوپ برداشته می شود.
بیس فسفونات
جلوگ�ی یا کند شدن پویک استخوان کمک می
داروها� که به
ی
ی
ن
استخوا�
کنند و از بروز شکسته شدن استخوان و سایر مشکالت
ین
ش
همچن� در
جلوگ�ی می کنند و
نا� از متاستاز استخوان
ی
درمان کمیک (ادجوانت) استفاده می شود.
مغز استخوان
یک بافت اسفنجی که در داخل برخی از استخوان ها یافت می
شود (مثل استخوان لگن و ران) و حاوی سلول های بنیادی است ,
ها� که می توانند به گلبولهای قرمز  ،گلبول های سفید یا
سلول ی
پالکت ها تبدیل شوند.
BRCA1

ن
باال�
ژ� که در صورت جهش (درست کار نکردن) با خطر بسیار ی
از رسطان پستان و تخمدان همراه است.

BRCA2

ن
باال�
ژ� که در صورت جهش (درست کار نکردن) با خطر بسیار ی
از رسطان پستان و تخمدان همراه است.
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راهنمای  ESMOبرای بیماران
واژگان
جراحی نگهدارنده پستان
برداش� تومور و بافت اطراف پستان و در ی ن
تن
ع� حال
جراحی برای
داش� بخش ت
نگه ت ن
بیش�ی از پستان
برونکواسپاسم
هوا� را در ریه ها می
ها� که ی
مس�های ی
سفت شدن ماهیچه ی
پوشانند.
ین
کپسیتاب�
ن
درما� که به صورت تزریق انجام می شود.
نوعی داروی شیمی
ین
کربوپالت�
ن
درما� که به صورت تزریق داخل وریدی در
نوعی داروی شیمی
بازو یا قفسه سینه شما انجام می شود.
ن
درما�
شیمی

داروها� به سلول های
نوعی درمان رسطان که با استفاده از
ی
ن
رسطا� آسیب رسانده و آنها را از ی ن
ب� می برد  ،به طوری که دیگر
تکث� و ت
گس�ش نباشند.
به
قادر
ی
سن تقویمی
سن بر اساس گذر زمان واقعی
سیس ی ن
پالت�
ن
درما� است که به صورت تزریق داخل
نوعی داروی شیمی
وریدی در بازو یا قفسه سینه شما انجام می شود.
کارآزما� ن
بالی�
ی
ن
درما� را با روش های دیگر
مطالعه ای که اثرات یک روش
مقایسه می کند.
CMF

ن
(ترکی� از سیکلوفسفامید  ،متوترکسات
درما�
نوعی شیمی
ب
و  - 5فلوروراسیل) که به صورت تزریق داخل وریدی در بازو
یا قفسه سینه شما تزریق شده یا گاها به صورت خورایک تجویز
می شود.
کلد کپ
کاله خنک کننده پوست رس  ،قبل  ،ی ن
ح� و بعد از درمان برای
کاهش اثرات درمان بر روی فولیکول های مو
بیماری همراه
بیماری ها یا اختالالت دیگری که در یک بیمار به صورت همزمان
وجود دارد.
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ف
اسکن توموگرا� کامپیوتری )(CT
اسکن با استفاده از اشعه ایکس و کامپیوتر برای ایجاد تصاویر
دقیق از قسمت داخیل بدن شما
کونژکتیویت
التهاب ملتحمه چشم
ت
کن�اسپتیو
جلوگ�ی از بارداری  ،به عنوان مثال قرص های
برای
ای
مداخله
ی
پیشگ�ی از بارداری
ی
سندرم کوشینگ
ت
یز
کورت�ول بیش از حد (هورمون ساخته شده توسط
وضعی� که
غده فوق کلیوی) در بدن وجود دارد .عالئم آن شامل صورت گرد
گ
ن
عضال�  ،فشار خون
 ،دست و پا الغر  ،خست� شدید و ضعف
ت
باال  ،قند خون باال  ،عالئم قطعه ای بنفش یا صور� بر روی
پوست و افزایش وزن است.
ین
سیکل� )CDK4 / 6( 6/4
کینازهای وابسته به
تکث� سلویل هستند.
ها� که محرک ی
آنزیم ی

سیکلوفسفامید
ن
درما� که به صورت داخل وریدی در بازو
نوعی داروی شیمی
یا قفسه سینه شما تزریق شده یا گاها به صورت خورایک تجویز
می شود.
دنوزوماب
جلوگ�ی از شکسته شدن
دارو� که برای درمان پویک استخوان ,
ی
ی
ن
ن
استخوا� ش
استخوا�
نا� از متاستازهای
آن و سایر مشکالت
استفاده می شود.
دوستاکسل
ن
درما� که به صورت داخل وریدی در بازو یا
نوعی داروی شیمی
قفسه سینه شما تزریق می شود.
ین
دوکسوروبیس�
ن
درما� که به صورت داخل وریدی در بازو یا
نوعی داروی شیمی
قفسه سینه شما تزریق می شود.
مجرا ها (پستان)
ش� را به نوک پستان می رسانند.
ها� که ی
لوله ی
دیس آرتری
مطل� را حذف کردن،
بیان دشوار یا نامشخص حرف ها (مثل
ب
صدای تودماغی  ،صدای گرفته یا بسیار بلند یا بسیار آرام)

رسطان پستان
واژگان
چشا�
اختالل
ی
چشا�
تغی� در حس
ی
ی
دیس پپیس (سوزش رس دل)
اصطالح پزشیک برای سوء هاضمه
گ
دیس پنه (تن� نفس)
کوتاه شدن تنفس
ن
درما�
هورمون

ذخ�ه هورمون ها
نوعی از درمان ضد رسطان که باعث کاهش ی
برای رسطان های پستان وابسته به هورمون می شود.
ن
هورمو�
مقاومت
ن
درما� مقاومت نشان می
هنگامی که یک تومور به هورمون
دهد.

ین
ووبیس�
اپ�
ی
ن
درما� که به صورت داخل وریدی در بازو یا
نوعی داروی شیمی
قفسه سینه شما تزریق می شود.
ین
اریبول�
ن
درما� که به صورت داخل وریدی در بازو یا
نوعی داروی شیمی
قفسه سینه شما تزریق می شود.
اورولیموس
نوعی از درمان هدفمند که برای درمان رسطان پستان ش
پی�فته
تکث� سلول های
استفاده می شود و با مهار  mTORرشد و ی
تومور را کاهش می دهد.
اگزمستان
نوعی مهارکننده آروماتاز
ت
اکس�اوازیشن
نشت مایعات  ,مانند داروی ضد رسطان  ,از رگ ن
خو� یا لوله به
بافت اطراف آن
گ
خست� )(FATIGUE
گ
خست� بیش از حد
خط اول (درمان)
درمان اولیه که به بیمار داده می شود
ت
فولوس�انت
ن
ت
نوعی از هورمون درما� که یگ�نده های اس�وژن را مسدود کرده
و تعداد آنها را کاهش می دهد

دستگاه گوارش
غذا� به داخل و خروج
ها� که مسئول ورود مواد ی
دستگاه اندام ی
غذا� برای حفظ سالمت بدن هستند
آن از بدن و استفاده از مواد ی
که شامل مری  ،معده و روده ها می شود
ین
جمسیتاب�
ن
درما� که به صورت داخل وریدی در بازو یا
نوعی داروی شیمی
قفسه سینه شما تزریق می شود.
ژن
ها� از  DNAهستند که وظیفه ساخت مواد مورد
ژن ها قسمت ی
نیاز برای عملکرد بدن را دارند
ین
گنادوتروپ�
آنالوگ های هورمون آزاد کننده
ن
درما� که مانع از تولید هورمون های جنیس بیضه ها و تخمدان
ها می شود .در خانم ها ،باعث توقف تولید ت
اس�وژن و
ت
پروژس�ون از تخمدان ها می شوند.
درجه ()GRADE
درجه رسطان بر این پایه است که سلول های تومور در زیر
میکروسکوپ چه اندازه با سلول های طبیعی تفاوت داشته و
رسعت رشد آنها چقدر است .درجه یک مقدار ی ن
ب� یک تا سه
خواهد بود و نشان دهنده تهاجم سلول های تومور است که
هرچه درجه باالتر باشد  ،تومور تهاجمی تر است
فولیکول مو
یک کیسه کوچک در پوست که مو از آن رشد می کند
سندرم کف دست – پا
ت
وضعی� که با درد  ،تورم  ،ب� حیس  ،سوزن سوزن شدن  ،سوزش
و تشکیل تاول ها یا قرمزی دست یا پا مشخص می شود .گاهی
جان� از داروهای ضد رسطان خاص
اوقات به عنوان یک عارضه ب
ایجاد می شود
کبدی ()HEPATIC
مرتبط با کبد
HER2

ین
پروتئ� دخیل در رشد سلول  ،که در برخی از انواع سلول های
ن
رسطا� از جمله پستان یافت می شود

های� ت
کلس�ولمی
پ
م�ان ت
افزایش ی ز
کلس�ول در خون
های�گلیسمی
پ
افزایش ی ز
م�ان گلوکز (قند) در خون
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واژگان
ایمونوهیستوشیمی
یک آزمایش آزمایشگاهی که از ت
آن� بادی ها برای آزمایش برخی
مارکرها در نمونه بافت استفاده می کند.
هی�یداسیون در موضع
ب
شناسا� و متمرکز کردن ژن های
یک روش آزمایشگاهی برای
ی
خاص در نمونه های بافت
داخل وریدی
استفاده به صورت تزریق در ورید
تهاجمی (رسطان پستان)
ن
رسطا� که به خارج از مجراها یا لوبول ها پخش شود.
تابش ی ز
یون�اسیون
الک�ومغناطییس که انرژی ف
هر نوع ذره یا موج ت
کا� برای
یون�اسیون یا حذف ت
یز
الک�ون ها از اتم را به همراه داشته باشد
( مثل .)X-ray
ت
ایپسیل�ال
قرار گرفته روی همان سمت بدن
KI67

ن
پروتئی� که هنگام تقسیم در سلول ها وجود داشته اما هنگام
ت
اس�احت وجود ندارد.
الپاتینیب

یک نوع درمان هدفمند که برای درمان رسطان پستان HER2

مثبت مورد استفاده قرار می یگ�د

تل�وزول
نوعی مهارکننده آروماتاز
ن
لکوپ�
کاهش تعداد لکوسیت ها (نوعی گلبول سفید) در خون  ،که افراد
را در معرض خطر عفونت قرار می دهد.
لوبول ها (پستان)
ش�
غدد تولید کننده ی
غدد لنفاوی
ساختارهای کوچک در رسارس سیستم لنفاوی که به عنوان ت
فیل�
ن
رسطا� یا ت
باک�ی ها کار می کنند.
مواد م �ض مانند سلول های
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لنفادم
تورم ش
نا� از ایجاد مایعات لنفاوی در بافت های بدن .این
ممکن است در اثر آسیب به سیستم لنفاوی به دلیل جراحی یا
ن
پرتودرما� به غدد لنفاوی زیر بازو و محیط اطراف باشد.
ن
لنفوپ�
غ� طبیعی لنفوسیت ها (نوعی گلبول سفید) در خون ،
سطح ی
که افراد را در معرض خطر عفونت قرار می دهد.
اسکن تصویربرداری رزونانس مغناطییس ()MRI
ادیو�
نوعی اسکن که از میدان های مغناطییس قوی و امواج ر ی
برای تولید تصاویر با جزئیات از قسمت داخیل بدن استفاده
می کند.
درمان نگهدارنده
ن
ن
درما� با هدف ت
کن�ل
درما� که پس از دوره های اولیه شیمی
رسطان انجام می شود.
ف
ماموگرا�

اشعه ایکس از پستان که می تواند رسطان های پستان اولیه را
تشخیص دهد.

حاشیه
لبه یا مرز ت
باف� که در جراحی رسطان برداشته می شود .حاشیه
ن
رسطا� در لبه بافت یافت نمی شود ،
هنگامی که هیچ سلول
منفی یا ی ز
تم� توصیف می شود و نشان می دهد که همه رسطان
ن
از ی ن
رسطا� در لبه بافت
ب� رفته است .هنگامی که سلول های
درگ� است  ،نشان می دهد
یافت می شوند  ،حاشیه آن مثبت یا ی
که همه رسطان برداشته نشده است.
ماستکتومی
تن
برداش� یک پستان
جراحی برای
ین
راپامایس� ()MTOR
هدف مکانییک
ین
درگ� در تقسیم سلویل و بقا  ،که ممکن است در برخی
پروتئ� ی
ن
رسطا� نسبت به سلول های طبیعی فعال
از انواع سلول های
تر باشد.
ت
مژس�ول استات
ن
درما� که اثرات ت
اس�وژن را کاهش می دهد.
نوعی از هورمون
گ
یائس�
گ
ن
یائس� زما� است که یک زن پریود نمی شود و دیگر قادر به
بارداری طبیعی نمی باشد .

رسطان پستان
واژگان

گ
قاعد�
این ی ز
ن� به عنوان یک دوره یا ماهانه شناخته می شود و ترشح
منظم (معموال ً ماهانه) خون و بافت از پوشش داخیل رحم از
طریق واژن است.
متاستاز
ن
رسطا� که از تومور اولیه منشا گرفته و در قسمت
تومورهای
دیگری از بدن رشد می کند.
متوترکسات
ن
درما� که به صورت داخل وریدی در بازو
نوعی داروی شیمی
یا قفسه سینه شما تزریق شده یا به صورت خورایک تجویز می
شود.
موکوزیت
غشا� که دستگاه گوارش را در بر می یگ�د.
التهاب و زخم ی
جهش
تغی� دائمی در توایل  DNAکه یک ژن را تشکیل می دهد
یک ی
به گونه ای که این توایل با آنچه در ث
اک� افراد وجود دارد متفاوت
ین
تغی� می دهد.
است و عملکرد
پروتئ� مربوط را ی
میالژی
ن
عضال�
درد
نازوفارنژیت
تورم و التهاب راه های ن
بی� و پشت گلو
نئوادجوانت (درمان)
قبل از ش�وع درمان اصیل (معموال ً عمل جراحی) به عنوان ی ن
اول�
ها�
قدم برای کوچک کردن تومور انجام می شود .نمونه ی
ن
ن
پرتودرما� و
درما� ،
از درمان نئوادجوانت شامل شیمی
ن
درما� است.
هورمون
نراتینیب

یک نوع جدید از درمان هدفمند برای رسطان پستان HER2

مثبت است.

ن
نوتروپ�
غ�طبیعی ی ن
پای� نوتروفیل ها در خون  ،که خطر عفونت
سطح ی
را افزایش می دهد.
نوتروفیل
نوعی گلبول سفید که نقش مهمی در مبارزه با عفونت دارد.
غ� تهاجمی (رسطان پستان)
ی
ن
رسطا� که به بافت سالم پستان رسایت نکرده است.

پرستار متخصص
یک پرستار متخصص در مراقبت از بیماران با ش�ایط خاص(مثل
رسطان)
ق
چا�
ت
سالم� را
چر� که ممکن است
تجمع ی
غ� طبیعی یا بیش از حد ب
مختل کند.
ادم
ایجاد مایعات در بدن که باعث تورم بافت های آسیب دیده
می شود.
ت
اس�وژن
ن
هورمو� که به رشد و حفظ خصوصیات جنیس زنانه کمک می
کند.
گ�نده ت
اس�وژن  ERمثبت
ی
پروتئ� یگ�نده داشته و ت
ین
اس�وژن را به هم
ها� که
سلول ی
ن
رسطا�  ERت
مثب� که برای رشد به
متصل می کنند .سلول های
ت
اس�وژن نیاز دارند.
اوالپاریب
نوع جدید از درمان هدفمند که  PARPرا مهار می کند.
ارکیکتومی
تن
برداش� یک یا هر دو بیضه
جراحی برای
استئونکروزیس
قطع جریان خون به بافت استخوان  ،که باعث نکروز استخوان
می شود.
پویک استخوان
کاهش ی ز
م�ان و ضخامت بافت استخوان  ،که باعث ضعیف شدن
تن
شکس� راحت تر آن ها می شود.
استخوان ها و
رسکوب عملکرد تخمدان
ن
م�ان ت
درما� که ی ز
اس�وژن ساخته شده تخمدان ها را متوقف کرده
یا کاهش می دهد.
پاکلیتاکسل
ن
درما� که به صورت داخل وریدی در بازو یا
نوعی داروی شیمی
قفسه سینه شما تزریق می شود.
پالبوسیکلیب
نوعی درمان هدفمند است که برای درمان رسطان پستان
ش
تکث�
پی�فته استفاده می شود .این  CDK4 / 6را برای کاهش ی
سلول های تومور مهار می کند.
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واژگان
ن
سایتوپ�
پان
سطح ی ن
پای� گلبول های قرمز  ،گلبول های سفید و پالکت ها
در خون
تز
پاراس�یا
احساس لرزش  ،سوزن شدن یا ب� حیس معموال ً در بازوها  ،پاها ،
دست ها  ,ران و ساق پا
ت
نوروپا� محیطی
آسیب به اعصاب در اندام های بدن .عالئم ممکن است شامل
درد  ،حساسیت  ،ب� حیس یا ضعف در دست  ،پا باشد.
پرتوزوماب

نوعی درمان هدفمند که برای درمان رسطان پستان HER2

مثبت مورد استفاده قرار می یگ�د.

پیل  ADPریبوز پلیمراز ()PARP
درگ� در بسیاری از عملکرد های سلول  ،از جمله ترمیم
آنزیم ی
آسیب DNA
ف
ت
توموگرا� ش
پوزی�ون ()PET
ن�

ردیا� کننده رادیواکتیو استفاده می
تصویربرداری که از رنگ با ب
کند  ،و به داخل رگ در بازوی شما تزریق می شود.

پالتینوم
فلزی که جزء مهم برخی از داروهای ضد رسطان مانند
ین
کاربوپالت� است.
پنومونیت
التهاب ریه ها
ت
پروژس�ون
گ
ن
هورمو� که در چرخه قاعد� و بارداری نقش دارد.
ت
پروژس�ون ()PgR
گ�نده
ی
ت
ن
پروژس�ون متصل می شود.
پروتئی� که به
یک یگ�نده
پیش آگهی
نتیجه احتمایل یک وضعیت پزشیک
پروتئینوری
ین
پروتئ� در ادرار؛ ممکن است نشان دهنده
غ� طبیعی
سطح ی
اختالل در عملکرد کلیه باشد.
پروریتوس
خارش شدید پوست
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رادیو امبولیسم
ن
پرتودرما� داخیل که برای درمان متاستازهای کبدی مورد
نوعی
استفاده قرار می یگ�د .دانه های ریز حاوی ماده رادیواکتیو در رگ
اصیل ن
خو� که خون را به کبد منتقل می کنند تزریق می شود.
ن
دانه ها در تومور و رگ های خو� نزدیک تومور جمع می شوند
ن
و عروق ن
رسطا� از
خو� مورد نیاز برای رشد تومور و سلول های
ین
ب� می برند.
از ی ن
ب� بردن با رادیوفرکانس
ادیو� از طریق ت
ش
الک�ودها برای گرم کردن
رو� که طی آن امواج ر ی
ن
و از ی ن
رسطا� حرکت می کنند.
ب� بردن سلول های
ن
پرتودرما�
ن
درما� که شامل استفاده از پرتوهای پر انرژی است که معموال ً
برای معالجه رسطان استفاده می شود.

کلیوی )(RENAL

مربوط به کلیه

رزکشن
تن
برداش� بافت
جراحی برای
رینیتیس
التهاب الیه داخل ن
بی�
ریبوسیکلیب
نوعی از درمان هدفمند است که برای درمان رسطان پستان
ش
تکث� سلول های
پی�فته استفاده می شود که با مهار  CDK4 / 6ی
تومور را کاهش می دهد.
سالپنگو اوفورکتومی
تن
برداش� تخمدان ها و لوله های فالوپ
جراحی برای
به صورت متوایل
ن
درما� که ییک پس از دیگری انجام می شود.
ن
پرتودرما� STEREOTACTIC
ن
یز
تجه�ات ویژه ای برای قرار دادن
پرتودرما� خارجی که از
نوعی

بیمار و انتقال دقیق اشعه به تومور استفاده می شود.
ن
دها�
زخم
التهاب فضای داخل دهان

زیر جلدی
زیر پوست

رسطان پستان
واژگان
سیستمیک (درمان)
ن
رسطا� را
داروها� که در بدن پخش می شوند تا سلول های
ی
ن
درما� ،
در هر کجا که هستند درمان کنند .آنها شامل شیمی
ن
هورمون درما� و درمان هدفمند می شوند.
تاالزوپاریب
نوع جدیدی از درمان هدفمند که  PARPرا مهار می کند.
تاموکسیفن
ن
درما� که اثرات ت
اس�وژن در پستان را مسدود
نوعی از هورمون
می کند.
درمان هدفمند
ن
رسطا� دستور
ها� که به سلول های
نوع جدیدتر از دارو که پیام ی
توانا� آنها برای به دست
رشد می دهند را مسدود کرده یا در ی
آوردن مواد مغذی الزمه رشد مداخله می کنند.
تاکسان
ن
درما� که شامل پاکلیتاکسل و داکسیتاکسل
گروهی از شیمی
می شود.
کاهش پالکت
کمبود پالکت در خون است که باعث خونریزی در بافت ها ،
کبودی و کند شدن روند لخته شدن خون پس از آسیب می شود.
ترومبوفلبیت
تشکیل لخته خون که منجر به التهاب رگ می شود

تومور
غ� طبیعی .تومورها ممکن است
یک توده یا رشد سلول های ی
ن
ن
(رسطا�) باشند .در این
رسطا�) یا بدخیم
(غ�
خوش خیم ی
ن
رسطا� اطالق می شود  ،مگر
راهنما  ،اصطالح "تومور" به رشد
اینکه در موارد دیگری بیان شده باشد.
ف
اسکن ت
(سونوگرا�)
اول�اسوند
نوعی اسکن پزشیک که امواج ت
صو� توسط یک کامپیوتر به
تصاویر تبدیل می شوند.

فاکتور رشد اندوتلیال واسکوالر ()VEGF
ین
پروتئ� تولید شده توسط سلول ها که باعث تحریک رشد رگ
های ن
خو� جدید می شود.
ین
وینورلب�
ن
درما� که به صورت داخل وریدی در بازو
نوعی داروی شیمی
یا قفسه سینه شما تزریق شده یا به صورت خورایک تجویز می
شود.
ن
پرتودرما� تمام پستان ()WBRT
ن
پرتودرما� به کل پستان
X-RAY

پرتو� که می تواند از بدن عبور
تصویربرداری  ،با استفاده از ی
کند  ،و به پزشک شما اجازه می دهد تصاویری از داخل بدن
شما را ببیند.

ترومبوز
تشکیل لخته خون در رگ ن
خو� که منجر به انسداد جریان خون
می شود
تینیتوس
شنیدن یک صدا (مانند زنگ  ،ناله یا وزوز) در صورت عدم وجود
صدای خارجی
تراستوزوماب

یک نوع درمان هدفمند که برای درمان رسطان پستان HER2

مثبت مورد استفاده قرار می یگ�د.

ین
امتانس� ()T-DM1
تراستوزوماب
ن
درما� به نام
ترکی� از تراستوزوماب و یک داروی شیمی
ب
ین
امتانس�
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ن
درما�
این راهنما ب رای کمک به شما  ،دوستان و خانواده شما تهیه شده است تا ماهیت رسطان پستان و روش های
به� بشناسید .اطالعات پزشیک ش�ح داده شده در این سند ب راساس دستورالعمل های ن
موجود را ت
بالی� عملكرد
 )ESMO( European Society for Medical Oncologyبه منظور مدیریت رسطان پستان در م راحل اولیه و
ش
پی�فته است .توصیه می کنیم که در مورد آزمایشات و انواع درمان های موجود در کشورتان ب رای نوع و مرحله
رسطان پستان خود از پزشک مربوطه سوال کنید.
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ن
درما� موجود کمک کنیم.
ما می توانیم به شما در درک رسطان پستان و گزینه های

راهنماهای  ESMOبرای بیماران برای کمک به آنها  ،بستگان و مراقبت دهندگان
به�ین گزینه های ن
ارزیا� ت
درما�
آنها در درک ماهیت انواع مختلف رسطان و ب
موجود طراحی شده است .اطالعات پزشیک ش�ح داده شده در راهنما برای بیماران
براساس دستورالعمل های ن
اهنما� انکولوژیست
بالی�  ESMOاست که برای ر ی
پیگ�ی و درمان انواع مختلف رسطان طراحی شده است.
ها در تشخیص  ،ی
برای اطالعات ت
بیش� به سایت مراجعه کنید www.esmo.org

