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مبتال به  مارانیاز ب یدهد که برخ یمطالعات نشان م

 صرف نظر کنند یتوانند از جراح یسرطان پستان م

 

 یاست که پزشک ییتمام ابزارها یریبه کارگ ،نهیسرطان سمبارزه با  یمرسوم برا کردیرو

 دهد.  یمدرن ارائه م

و  یهورمون یدرمان هاو  ،یپرتو درمانها، داروبرداشتن تومور، همراه با  یبرا یجراح

 شود. یمهم در نظر گرفته م اریمرحله بس کیدر صورت لزوم،  یمونوتراپیا

 

ممکن است  یجراحکه  دهدیو نشان م بردیسوال م ریرا ز کردیرو نیا دیمطالعه جد کی

در مراحل  ینیبال ییکارآزما کیمطالعه،  نی. انباشد یضرور مارانیهمه ب یبرا شهیهم

 یکه با دقت انتخاب شده بودند و به طور قابل توجه یمارانیاز ب ینشان داد که گروه ه،یاول

 .صرف نظر کنند یاز جراح یتوانند به طور کل یمدادند،  یم خپاس یدرمان یمیشبه 



 

 نیدر ا هیدر مراحل اول یماریو ب نهیسال با دو نوع سرطان س 40 یباال ماریب 50

 ثبت نام کردند. ییکارآزما

 

انجام شد تا مشخص شود  یوپسیقرار گرفتند و پس از آن ب یدرمان یمیتحت ش مارانیب همه

 ماریب 31 افتندی. محققان درریخ ایبه درمان پاسخ داده است  یآنها به خوب یتومورها ایکه آ

چشم  یخوب پاسخ دادند و توانستند از عمل جراح یبه طور قابل توجه -درصد  60حدود  -

 کنند. یپوش

 Lancet Oncologyمطالعه که روز سه شنبه در  نیا یمحقق اصل )رر،یکو یدکتر هنر

 : ، گفت(منتشر شد

متوسط  یریگیدوره پ کیقرار گرفتند و پس از  یشرکت کنندگان تحت درمان پرتودرمان 

 بودند. یدو ساله و دو ماهه همچنان در حال بهبود

 : گفت او

 ."درمان حفظ پستان است ییپستان "شکل نها یسرطان تهاجم یبرا یحذف جراحکه 

 

 نهیحفظ س یهاروش یمانند عفونت شود و حت یمنجر به عوارض تواندیم نهیس یجراح

 ایاحساس کشش  ،یفرورفتگ ایزخم  یدهد، جا رییرا تغ نهیشکل س تواندیم یمانند المپکتوم

 .را به جا بگذارد داریپا یدرد عصب

در مرکز سرطان اندرسون دانشگاه تگزاس در  نهیس یجراح یاستاد انکولوژ رر،یدکتر کو

دهند  یم حیهستند که ترج یافراد شهیاست و هم عیشا اریبس نهیگفت: سرطان س وستون،یه

 نکنند. یجراح

 

 یاگر بقا یدهند حت یم حیرا ترج کالیراد یجراح مارانیاز ب یخاطرنشان کرد که برخ او

برداشتن  یبرا یروش جزئ کی یحت گرید یبرخ یکه برا یخود را بهبود نبخشد، در حال

 برود. شیاگر خوب پ یطاقت فرسا باشد، حت یتواند از نظر احساس یتومور م

 



 است: ییبه درمان سرطان به نام تنش زدا یکردیاز رو یکار بخش نیا

 ینوع فرع کی یبرا) پزشکی و درمان فرد محور (کردن درمان  یفرد یبرا یتالش 

 با درمان کمتر و مداخالت کمتر. کسانی جیبه نتا یابیدست ،یماریخاص از ب

 

صرف نظر کنند، اگر  یدرمانیمیشاز  توانندیم نهیاز زنان مبتال به سرطان س یبرخ

در  یگرید ینخواهد بود و داروها دیمف یدرمان یمیش نیمشخص کند که ا یژن یهاشیآزما

. مانندیدر امان م مدتیمدت و عوارض طوالنکوتاه یدسترس هستند و از عوارض جانب

کنند.  یچشم پوش یدرمان یمیتوانند از ش یم زین هیر رطانمبتال به س مارانیاز ب یبرخ

است، همانطور که  ییاز تنش زدا یبخش زین یماستکتوم یمحافظ پستان به جا یالمپکتوم

 ینیبال ییکارآزما کیصرف نظر کرد. در  یاز جراح یبه طور کل ییکارآزما نیدر ا

 یضرور شهیهم یدرمانتوپر ایاست که آ یدر حال بررس نیهمچن رریجداگانه، دکتر کو

 .ریخ ایاست 

 

 داردیرا برم یاست که مرحله بعد نیا کنمیم یکه من واقعاً در مورد مطالعه قدردان یزیچ

را که در درمان  ییهاشرفتیهمه پ میتوانی: چگونه مپرسدیسؤال جسورانه م کیو 

 لیو آن را به کاهش تعداد و انواع تبد میاتر سرطان به دست آوردهو خاص تریاختصاص

انجمن سرطان  ییاجرا ریکارن نادسن، مد« انجام دهد؟ دیبا ماریکه هر ب ی. از مداخالتمیکن

 گفت. کایآمر

مراقبت از  یبرا یمنطق یمالحظات بعد م،یرا کاهش ده یجراح میتوانیم ایآ نکهیا دنی"پرس

 است." ندهیسرطان در آ

بود، در  یرد شدن از جراح طیشرکت کرد و واجد شرا شیآزما نیپامال رومرو، که در ا

 یال.، به دکتر اندرسون سفر کرده بود تا مدت کوتاه ا،یبریا ویاز خانه خود در ن 2018سال 

کند.  افتینظر دوم را در اش،نهیاستخوان س یکیتوده کوچک در نزد کیپس از کشف 

 انگور بود. کیبه اندازه  ومثبت بود  HER2تومور او 

 

است.  2 یانسان یدرمیفاکتور رشد اپ یهاهرندیبا گ ییهاسلول یمثبت حاو HER2تومور )

 ییهاسلول یکه حاو یگانه منفسه یمثبت و تومورها HER2 یتومورها یفقط زنان دارا



 یدرمیهستند که به استروژن، پروژسترون و فاکتور رشد اپ ییهارندهیهستند که فاقد گ

 (گنجانده شده است. شیآزما در. دهندیپاسخ م 2 یانسان

 

 :دیآورد: دکتر پرس یم ادیبه  یساله، در مصاحبه ا 66رومرو،  خانم

 یمن تا حد مرگ از آن م»و من گفتم:  «؟یدار یچه احساس یدر مورد عمل جراح» 

کار  نیاز شر سرطان خالص شوم، تمام ا یمن گفتم: "اگر بتوانم بدون انجام جراح«. ترسم

 کنم." یرا م

 چاقو بروم." ریخواستم ز یانجام نداده بود، او گفت: "من نم یاو قبالً هرگز عمل جراح

دکتر به او گفت که تومور حدود  ،یدرمان یمیش قیچهار تزررومرو گفت که پس از  خانم

اجتناب کند. پس از دو  یتواند از جراح یکوچک شده است و اگر بخواهد مدرصد  85

 کامل شد. درمان گر،یجلسه درمان د

سالگرد  نیسوم راً یقرار گرفت و اخ یمونوتراپیو ا یپرتودرمانمان رومرو تحت در خانم

 ماند. یباق یماریاز ب یدرمان خود را جشن گرفت و عار لیتکم

 

بوده است،  زیآم تیتاکنون موفق یبدون جراحدرمان رسد  یکه به نظر م یحال در

 یشده بودند، و آنها برا یبود که به دقت غربالگر یاز زنان یفقط شامل تعداد کم ییکارآزما

 ماهه دنبال شدند. 26دوره متوسط  کی

 

از سرطان مورد مطالعه،  یانواع خاص یبرا ژهیقابل توجه است، به و یدوره زمان کی نیا

بزرگتر با  شیآزما کیحال، کارشناسان گفتند که  نیکنند. با ا یکه در چند سال اول عود م

است  یضرور یدر عملکرد پزشک راتییتغ ایالزم است تا مشخص شود آ سهیگروه مقا کی

 .ریخ ای

 

 Memorial Sloan Ketteringدر مرکز سرطان  نهیس یجراح سیمورو، رئ کایمون دکتر

 گفت:  ورک،یویدر ن

. ستین یوجه قطع چیبه ه»مطالعه کوچک است."  کی نیاست که ا نیبزرگ ا ری"تصو

 «نخواهد داد. رییوجه عمل را تغ چیبه ه نیا



 

 یجراح طیداشتند و واجد شرا یکوچک یتومورها ییکارآزما نیدر ا مارانیگفت که ب او

 نگهبان بودند. یاز غدد لنفاو یوپسیهمراه با ب نه،یمحافظ س یالمپکتوم

و بله،  د،یآن را انجام ده دیتوان یساعته است. "شما م کی ییسرپا یعمل جراح کی نیا»

در وهله  کنندیم یالمپکتومکه  یداشت." او افزود، اما زنان دیو درد خواه یناراحت یکم

 نبودند. یماستکتومبزرگ مانند  یهایجراح دیاول کاند

 

قرار  یوپسیبودند، تحت ب یگرفتن جراح دهیناد طیکه واجد شرا ییکارآزما نیدر ا مارانیب

که  یمعن نیبه ا شوند،یم دهینام کیآنها پاسخ کامل پاتولوژ ایگرفتند تا مشخص شود که آ

 یمیکه پاسخ کامل به ش یفقط کسانبافت وجود ندارد.  یهااز سرطان در نمونه یانشانه چیه

 بودند. یعمل جراح قیمجاز به تعو تندداش یدرمان

 

تا  60داده اند و  شیافزا ینرخ پاسخ را به طور قابل توجه افتهیبهبود  یدرمان یمیش عوامل

 یمثبت از جراح HER2 ای یپستان سه گانه منف یمبتال به تومورها مارانیدرصد از ب 80

از  ییخطاها توانندیم ریبا تصو شدهتیهدا یهایبرداراز نمونه یکنند. اما برخ یاجتناب م

انجام شوند تا به  رانهیسختگ یهاتحت پروتکل دیکنند و با جادیاکاذب  یج منفینتاجمله 

 .ابندیاز دقت دست  ییسطوح باال

 

 یبرا یبود، اما هشدار داد که جراح دوارکنندهیام دیجد شیآزما جیگفت که نتا رریکو دکتر

مهم است که  مارانیب یبرا»است. او گفت:  یهمچنان ضرور نهیسرطان س مارانیاکثر ب

 منتخب است. مارانیب یاز درمان برا یدیشروع نوع جد نیبدانند ا
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