
 هوالشافی

 سرطان التهابی پستان

 دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.  ین مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا

 تألیف و برگردان از: دکتر ثمینه میرحیدری

درصد از کل  4ن سرطان حدود کند. ایسرطان التهابی پستان یکی از انواع سرطان پستان است که پوست را هم درگیر می

توان قرمز شدن پوست و ورم کلی شود، از عالیم بالینی این سرطان میهای تشخیص داده شده پستان را در آمریکا شامل میسرطان

 پستان درگیر را ذکر کرد. بعضی از مواقع ممکن است یک توده نیز در پستان لمس شود.

 عالیم هشداردهنده سرطان التهابی پستان

 پوست پستان ممکن است قرمز شود و مانند پوست پرتقال منفذدار به نظر برسد.-

 شود.اندازه پستان در زمان کوتاهی تغییر کرده و بزرگ می-

 نوک پستان ممکن است از داخل برگردد و یا صاف شود. احتمال وجود ترشح نیز هست.-

 برد.ه هیچ کرم و پمادی خارش را از بین نمیشود به طوری کدار میناحیه پستان در طول زمان بسیار خارش-

 شود.یافتن یک توده بزرگ در پستان به طور ناگهانی ظاهر می-

 ممکن است در پستان درد احساس شود.-

 غدد لنفاوی زیر بغل و یا باالی ترقوه ممکن است ورم کنند.-

 تر باشد.پستان در لمس گرم-

 شود.تر از سابق میتر و سفتپستان سخت-

 رود.کبودی روی پستان از بین نمی-



خیم )غیرسرطانی( پستان نیز دیده شود، ولی اگر این عالیم را داشتید، حتماً با های خوشعالیم باال ممکن است در بیماری

شوند، ممکن است پزشک برای های عفونی پستان دیده میپزشک خود مشورت کنید. از آنجایی که خیلی از این عالیم در بیماری

 برداری )بیوپسی( را از پزشک خود بکنید.بیوتیک شروع کند. اگر عالیم ادامه پیدا کرد، حتماً درخواست نمونهما درمان آنتیش

 بیوتیک را شروع نکنید.برداری پوست انجام نشده است، دور دوم یا سوم آنتیهرگز اگر نمونه

کی از پوست پستان است. این نمونه سپس برای پیدا کردن برداری )بیوپسی( پوست شامل برداشتن نمونه و قسمت کوچنمونه

 کند.سلول سرطانی بررسی می

تر است های پستان خشنمطالعات مختلف روی سرطان التهابی پستان نشان داده است که این سرطان نسبت به سایر سرطان

شود درمانی شروع میند، درمان معموالً با شیمیککند. از آنجایی که این سرطان پستان پوست را نیز درگیر میو تندتر پیشرفت می

شوند و های سرطانی در پوست کشته میگیرد. به این ترتیب نخست سلولو بعد از آن جراحی برای برداشتن توده پستان انجام می

 یابد.احتمال پیشرفت آنها به استخوان قفسه سینه کاهش می

 درمانی و برداشتن پستان )ماستکتومی(شيمی

شود. ماستکتومی ماه( عمل جراحی برداشتن پستان همراه با غدد لنفاوی زیر بغل انجام می 6-8درمانی )معموالً از شیمیپس 

درمانی و برای کاهش خطر عود بیماری و کنترل موضعی بیماری مهم و الزم است. بعد از عمل جراحی، معموالً بیمار تحت شیمی

 ود کمتر شود.گیرد تا احتمال عپرتودرمانی قرار می

 هایی درباره سرطان التهابی پستانواقعيت

دهد. نداشتن توده در پستان به معنی نداشتن سرطان نیست. سرطان التهابی خیلی به ندرت خود را با توده پستان نشان می

شود که پستان و احتماالً یکند، و معموالً هنگامی تشخیص داده مآید و رشد میاین سرطان در امتداد دیوراه قفسه سینه به وجود می

 ها را درگیر کرده است.سایر اندام

اید که طبیعی گزارش شده، ولی پوست پستان شما تغییر کرده است، به ماموگرافی اعتماد نکنید. اگر به تازگی ماموگرافی داشته

، مگر اینکه سرطان التهابی تمام اندام را کنندبرداری همیشه سرطان التهابی پستان را پیدا نمیسونوگرافی، ماموگرافی و حتی نمونه



تر دکتر خود را تر شده و نوک آن تغییر کرده است، هرچه سریعدرگیر کرده باشد. اگر تغییری در ظاهر پوست پیدا شده، پستان گرم

 ببینید.

شوند. که در مبتال می توجه: مرد بودن دلیلی برای مبتال نشدن به سرطان پستان نیست. هم زنان و هم مردان به سرطان پوست

های خود مطلع باشند درصد احتمال تشخیص سرطان التهابی وجود دارد. مردان نیز باید مانند زنان از وضعیت پستان 1-4این میان 

 و در صورت مشاهده تغییرات به پزشک خود مراجعه کنید.

دارتر شده است، ممکن است علت تر و خارشهای شما ورم کرده، گرماگر حامله هستید و در طول چند هفته گذشته پستان

تواند ایجاد شود. سرطان التهابی خیلی سریع ای از زندگی میهمه آنها حاملگی باشد، اما یادتان باشد سرطان پستان در هر دوره

 های خود در هر دوره از زندگی را جدی بگیرید و به پزشک مراجعه کنید.کند. هر تغییری در پستانحمله می
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