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 سرطان پستان و انواع آن

 

 

  

 

 شوند. ریو تکث مینظم، تقسیرل و بـقابل کنترـیغورت ـبه ص دهندیکان مـها امولها به سلجهش

 شتریکه در ب کنندیم دیتول یسلول یعیطب ریغ یهاو دائما نسخه دهندیخود ادامه م ریبه تکث هاسلول

 . شودیم لیآن تومور تشک جهیموارد در نت

. معموال سرطان در غدد سازنده شودیم جادیپستان ا یهااست که در سلول یپستان، سرطان سرطان

ل وومس ری. در پستان غدد ششوندیم لیها تشکدر پستان (هاداکت) ریش یمجار ای (هالوبول) ریش

 یهادر بافت تواندیبه نوک پستان هستند. سرطان م ریول انتقال شومس ریش یو مجار ریش دیتول

 .شوندیشناخته م ( stromal) شود که به عنوان بافت استرومال جادیا زیپستان ن یو چرب بروزیف

به گره توانندیو م کنندیسالم پستان م یهاشروع به تهاجم به بافت یکنترل نشده سرطان یهاسلول

به  یسرطان یهاهستند که سلول یاصل ریمس یلنفاو یهاکنند. گره دایبغل گسترش پ ریز یلنفاو یها

 .شوندیبدن منتقل م گرید یهاها به بخشکمک آن

 

 انواع سرطان پستان

انواع  نیتراست. متداول یکننده برنامه درمان نیینوع سرطان پستان وجود دارد. نوع سرطان تع چند

 :پستان عبارتند از یاهسرطان



 

2 
 

 

مهاجم  است. در  ریکه سرطان غ یریش یمجار یدرجا نومی: کارسداکتال ای یمجار یدرجا نومیکارس

 رییپوشانند، تغیرا م ریش یمجار یکه سطح داخل ییهاسلول د،یسرطان مبتال هست نیکه به ا یصورت

 یهاافتسرطان به ب نیا یهاسلول ،یسرطان یهااند. بر خالف سلولشده یاند و اکنون سرطانافتهی

 .کنندیحمله نم رامونیپ

 ریش دیتول یهااست که در غده یلوبوالر سرطان یدرجا نومی: کارسیاغده ایلوبوالر  یدرجا نومیکارس

 .کندیحمله نم رامونیپ یهااما به بافت کندیدر پستان رشد م

نوع سرطان پستان است و از  نیترعیشا رییش یمهاجم مجار نومی: کارسیمهاجم مجار نومیکارس

که سرطان به بافت نی. همکندیمجاور حمله م یهاسپس به بافت ،در پستان شروع شده ریش یمجار

 .ابدییگسترش م زیمجاور ن یهاها و اندامکند، به سمت بافت دایگسترش پ ریش یخارج از مجار یها

. در شودیدر پستان شروع م ریابتدا در غدد ش یامهاجم غده نومی: کارسیمهاجم غده ا نومیکارس

به اندام نیاز ا شیداده شود، پ صیتشخ یامهاجم غده نومیکه سرطان پستان به عنوان کارس یصورت

 .است افتهیمجاور گسترش  یهاها و بافت

 :هستند عبارتند از عیتر شاسرطان پستان که کم گرید انواع

ها تداول سرطان پستان است که در آن سلولمپستان  نوع نا ی: سرطان التهابالتهابی پستان سرطان

سرطان  نی. اگر چه در اشودینم هیتخل یپستان به درست نیبنابرا کنندیرا مسدود م یلنفاو یهاگره

و  طورممکن است ق ی. پستان سرطانشودیگرم م اریتومور، پستان متورم، قرمز و بس جادیا یبه جا

ل درصد ک کیاز  شتریب یتنها کم تیوضع نی. ا(مانند پوست پرتقال)سوراخ سوراخ به نظر برسد 

 .شودیپستان را شامل م یهاسرطان

 را داشته ریهر سه مشخصه ز دیسرطان، تومور با نیا صیتشخ ی: برایپستان سه گانه منف سرطان

 :باشد

 .استروژن باشد یهارندهیفاقد گ دیتومور با –

 .پروژسترون باشد یهارندهیفاقد گ دیتومور با –
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است  ینیپروتئ HER2 در سطح خود داشته باشد. هرسپتین یگرید HER2 یهانیپروتئ دیتومور نبا –

 .کندیم تیکه رشد سرطان پستان را تقو

 نی. در اشودیگفته م یرا داشته باشد، به آن سرطان پستان سه گانه منف اریسه مع نیا یتومور اگر

سرطان است. درمان سرطان پستان سه  گریاز انواع د ترعیبه رشد و گسترش سر لینوع سرطان تما

 .ستندیمورد موثر ن نیمرسوم سرطان پستان در ا یهادشوار است چون درمان یگانه منف

و پوست و  کندیاما رشد م شودیشروع م ریش ینوع سرطان در مجار نی: اپاژه نوک پستان یماریب

 گریپاژه ممکن است همراه با انواع د یماری. بدهدیقرار م ریتحت تاث زیهاله اطراف نوک پستان را ن

 .فتدیاتفاق ب یمهاجم مجار نومیکارس ای یمجار یدرجا نومیسرطان مانند کارس

 .کندیبند پستان رشد منادر است و در بافت هم ارینوع سرطان پستان بس نی: ا لودسیف تومور

نام  وسارکومیآنژ کندیپستان رشد م یلنفاو یهارگ ای یخون یهاکه در رگ ی: سرطان وسارکومیآنژ

 . دارد

 روابط عمومی موسسه خیریه نیکوکاران راز                                                                       

 


