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  اهمیت تشخیص و درمان سرطان سینه در بارداري عنوان: 

  نتريسهیال کال نویسندگان:
  شیما رحیمیان  نویسنده مسئول:

  معاونت درمان علوم پزشکی گلستان وابستگی سازمانی:  
    Shima_R54@Yahoo.Com ایمیل:  
 

: حاملگی همراه با سرطان پستان، به سرطان تشخیص داده شده در طی حاملگی یا یک سال بعد از زایمان مقدمه
و بعد از سرطان سرویکس دومین علت شایع سرطان  10000/1تا  3000/1گفته میشود. انسیدانس آن در بارداري 

  .است
 تعیین اهمیت تشخیص و درمان سرطان سینه در بارداري هدف:
 .مقاله در خصوص سرطان سینه، بارداري، تشخیص و درمان و پیش اگهی بود 30مطالعه حاضر مروري بر  روش:

تحت الشعاع تصمیم گیري هاي سخت است. پزشکان باید : درمان سرطان سینه در زنان جوان بحث و نتیجه گیري
معاینات کامل پستان را در اولین ویزیت بارداري در نظر داشته باشند و احتمال باالیی براي ابتال به سرطان سینه را 
درنظر بگیرند. در صورت شک به احتمال وجود سرطان سینه، جهت تشخیص بیوپسی الزمست و نباید تا بعد از زایمان 
به تاخیر افتد. همچنین انجام ماموگرافی در طول بارداري با میزان باالیی از منفی کاذب همراه است. برنامه ریزي 

شرط همراه باشدکه درمان باید فردي در نظر گرفته شود و در خصوص این بیماران  2مطلوب درمانی باید با این 
مزمان با بارداري تشخیص داده میشود، در سه ماهه اول اطالعات کافی وجود ندارد. در بیمارانی که سرطان سینه ه

جهت تصمیم گیري درمانی بهتر، سقط درمانی ترجیح داده میشود در غیر این صورت جراحی و کموتراپی پس از سه 
شرایط  ماهه اول موردي ندارد. اما در صورت نیاز به رادیوتراپی، باید تا بعد از زایمان به تعویق افتد. در اوایل بارداري،

مادر بر اثرات رادیوتراپی بر جنین ارجحیت دارد. اما در سه ماهه سوم، به دلیل ریسک زایمان زودرس ادامه بارداري 
ترجیح داشته و به دلیل اثرات شیمی درمانی بر جنین، باید درمان تا پس از زایمان باید به تاخیر افتد. اگر چه درمان 

  .فظ پستان به طور فزاینده اي مورد نظر استسنتی رادیکال ماستکتومی است درمان ح
 درمان - تشخیص -پیش آگهی - بارداري -سرطان پستان کلمات کلیدي:

 
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

