
  

  نچه بايد در مورد سرطان سينه بدانيدآ
 

هر اندازه اين . دهد هاي غيرطبيعي در پستان رخ مي نوعي از سرطان است كه از بافت پستان آغازشده و به دليل رشد خارج از قاعده سلول  سرطان سينه
 .ميزان موفقيت آن بيشتر خواهد بودتر و  شده و اقدام به درمان شود، قاعدتا درمان آن آسان  بيماري زودتر تشخيص داده

اگرچه در آقايان نيز احتمال ابتالء به . باشد ها مي در ميان خانم ومير ترين و دومين عامل مرگ رايجتوان گفت امروزه، سرطان سينه  به جرأت مي
 .ها بيش از صد برابر است سرطان وجود دارد اما احتمال آن در خانم

البته تومورهاي ديگري . باشد ها سريع و زياد مي در هر دو نوع، رشد سلول. تومورهاي خوش خيم و تومورهاي بدخيم وجود داردتومور سينه به دو صورت 
 .شوند نيز تحت عنوان تومورهاي بينابين وجود دارند كه در ابتدا خوش خيم بوده و سپس تبديل به تومورهاي بدخيم مي

مهار  شود، اما در تومورهاي بدخيم روند ازدياد بدون وقفه ادامه يافته، قابل ها در مرحله مشخصي متوقف مي در تومورهاي خوش خيم، روند ازدياد سلول
ها اختالل ايجاد  ، در كار آن)متاستاز(يافته  هاي بدن گسترش شود كه در صورت عدم درمان به ساير قسمت نبوده و در واقع تبديل به سرطان سينه مي

 .تواند منجر به مرگ فرد شود ير ساختن اعضاي حياتي بدن ميكرده و در نهايت با درگ

ترين نوع سرطان سينه  سرطان از منشأ مجاري شير، شايع. افتد چهارم بخش بااليي و خارجي سينه اتفاق مي هاي سينه در يك حدوداً نيمي از سرطان
  .باشد مي

  سرطان سينهزودرس هاي تشخيص  راه

 سالگي 20بعد از معاينه سينه توسط خود فرد بصورت ماهيانه  -

 سالگي به بعد  30هر دوسال يك بار از پزشك ماما يا معاينه سينه توسط  -

  انجام ماموگرافي  -

 .  تشخيص قطعي سرطان سينه پس از نمونه برداري از بافت مشكوك و دريافت جواب پاتولوزي انجام خواهد شد

 :توان به موارد زير اشاره كرد سرطان سينه مي خطر بروزعوامل ترين  از مهم

 سابقه سرطان سينه در خود فرد -

 سابقه خانوادگي سرطان سينه -

 بلوغ زودرس -

  قاعدگي زودهنگام -

 سن باالي مادر در زمان اولين تولد  -

 نازايي -



 چاقي -

 رژيم غذايي با مصرف چربي زياد -

 مصرف الكل و دخانيات -

 اشعه يونيزانتابش  -

 سال 55يائسگي در سنين باالي  -

 مصرف داروهاي هورموني در دوران يائسگي -

 هاي خوش خيم پستان بيماري -

توانند احتمال ابتالء به اين بيماري را افزايش  باشند، اما مي البته الزم به ذكر است كه داليل فوق هرگز به معناي ابتالي قطعي به سرطان سينه نمي  -
 .دهند

 عالئم سرطان سينه

هاي سينه كه ممكن است مشكوك به سرطان باشند، حالتي سفت و گاهاً به صورت غيرمتحرك همراه با  توده ):تومور سينه(بروز توده در سينه 
 .باشد مي تشخيص خوش خيم يا بدخيم بودن توده به عهده پزشك متخصص. باشند چسبندگي به اطراف در هنگام لمس دارند و غالباً بدون درد مي

. باشد رنگ مي ترشح نوك سينه كه ناشي از سرطان سينه باشد عموماً به صورت خون يا خونابه و در برخي موارد بي: ترشح يا خونريزي از نوك سينه
 .يابد افزايش ميچنانچه ترشح خوني يا آبكي از يك سينه و از يك مجرا خارج شود يا توأم با غده در سينه باشد، احتمال ابتالء به سرطان سينه 

،  زخم هاي سفت، نامنظم و ثابت تغييرات اگزمايي پوست ،در صورت ابتالء به سرطان سينه ممكن است تغييراتي از قبيل : تغييرات پوست سينه
عي بر ابتالء به كه فرورفتگي پوست سينه عالمت مهمي است، اما دليل قط عليرغم اين. فرورفتگي يا كشيدگي پوست سينه بروز كندپوست پرتغالي ، 
  .هاي خوش خيم سينه ايجاد شده باشد باشد؛ زيرا ممكن است در اثر بيماري سرطان سينه نمي

در صورت ابتالء به سرطان سينه، فرورفتگي نوك سينه بروز كرده و اين فرورفتگي حالتي ثابت دارد و با معاينه دقيق سينه امكان : تغييرات نوك سينه
البته در برخي موارد فرورفتگي نوك سينه ممكن است بعد از شيردهي يا بعد از بلوغ ايجادشده . نوك و هاله سينه ملموس باشد اي در زير دارد وجود غده

 .گردد كاري ساده به حالت اوليه برمي باشد كه در اين صورت به خودي خود يا با دست

ها از  ست، اما چنانچه اختالف سايز دو سينه اخيراً ايجاد شده باشد بايد سينهدر حالت طبيعي معموالً سايز دو سينه كامل يكسان ني :تغيير سايز سينه
 .جهت وجود توده و سالمت مورد معاينه قرار گيرند

كننده نيست، زيرا ممكن است به دليل بروز التهاب، ضربه به دست يا پستان يا  بزرگي غدد لنفاوي زير بغل نگران :بزرگ شدن غدد لنفاوي زير بغل
 .خوش خيم باشد كه بايد توسط پزشك متخصص معاينه و بررسي شود ضايعات

  


