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 :بزرگی غدد لنفاوی زیر بغل -5

آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است این موضوع است که 

بغل می تواند به دلیل ضایعات خوش بزرگی غدد لنفاوی زیر

التهاب ها و ضربه به ناحیه دست و یا پستان     خیم و حتی

باشد. بنابراین اگرچه این عالمت بیمار را به سمت بررسی 

های بیشتر هدایت می کند ولی باید دانست که این حالت از 

 .ابتدا نگران کننده نیست

 :تغییراندازه پستان -۶

بزرگی بیش از حد یک تومور و یا گاهی اوقات به علت 

التهاب قابل توجه دور تومورهای کوچکتر، پستان در یک 

 .شودطرف، بطور واضحی بزرگتر از طرف مقابل می

با وجود آنکه نمی توان از ایجاد سرطان پستان جلوگیری کرد 

ولی با تشخیص زودرس و به موقع آن، شانس بیشتری برای 

 .ی وجود دارددرمان موفقیت آمیز این بیمار

 

 

 

 

البته اندازه دو پستان در افراد سالم نیز کامالً مشابه نیست 

ولی بزرگی یک پستان نسبت به طرف دیگر که اخیراً 

ایجاد شده است، باید مورد توجه قرار گیرد و با انجام 

 .معاینه از عدم وجود توده و سالمت پستان مطمئن شد

خیم و نیز ضربه به پستان، ومورهای خوشگاهی هم ت

خونریزی و یا التهاب ناشی از تجمع شیر در پستان )بویژه 

های بزرگ، باعث های باردار و شیرده( و کیستدر خانم

شوند که با معاینه و استفاده از روش این عدم تقارن می

 . های تشخیصی، می توان نوع آنها را تعیین نمود
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چیست؟ سرطان سینهدلیل ابتال به   

ه سرطان پستان مهمترین عواملی که باعث افزایش خطر ابتال ب 

 : زمی شوند عبارتند ا

بتال به سرطان پستان، بخصوص در مادر، خواهر یا سابقه فامیلی ا

 دختر

 سابقه سرطان پستان در خود فرد

سال 35سن اولین زایمان بیشتر از   

 نازایی

 بلوغ زودرس

 یائسگی دیررس

 چاقی پس از یائسگی

 مصرف زیاد چربی حیوانی در رژیم غذایی

 سابقه تابش اشعه زیاد به قفسه سینه

 برخی از بیماریهای خوش خیم پستان

ه باید تاکید کرد که وجود یک یا تمام این شرایط در هر البت

فرد به معنای ابتالی قطعی وی به این بیماری نیست و این 

احتمال ابتال را افزایش می دهند "عوامل صرفا  

 

 چیست؟ سرطان سینهعالئم و نشانه های 

 :پستانتوده یا تومور -1

توده های مشکوک به سرطان در لمس به صورت سفت      

یا سخت، گاه غیرمتحرک و با چسبندگی به اطراف لمس می 

شوند. همان گونه که قبالً گفته شد، اغلب این توده ها منفرد 

و بدون درد هستند. باید توجه داشت که قضاوت در مورد 

بوده و  خوش خیم یا بدخیم بودن توده، بعهده پزشک معالج

 .پس از بررسی های دقیق مقدور خواهد بود

 :ترشح از نوک پستان -2

ترشحات پستان می توانند به رنگ های مختلف مشاهده  

شوند )سفید، قهوه ای، آبی، خاکستری، قرمز، سبز و یا بدون 

رنگ(. ترشح ناشی از سرطان پستان معموالً خون واضح و یا 

 .رنگ می باشد خونابه ای یا در برخی از موارد بی

ترشح خونی یا آبکی که خودبخودی بوده و از یک پستان و  

از یک مجرا خارج شود، یا همراه با غده ای در پستان باشد، 

حاالت خاصی از معاینه .شک به سرطان را افزایش می دهد

 .پستان دیده شود

  

 :تغییرات نوک پستان -4

 

 :تغییرات پوست پستان -۳

پوست  این تغییرات به صورت فرورفتگی و یا کشیدگی

فرورفتگی پوست پستان ممکن  .پستان بروز می کنند

است بطور ثابت و مشخص وجود داشته باشد و یا در 

حاالت خاصی از معاینه پستان دیده شود. کشیدگی 

قطعی دال بر  پوست، اگر چه عالمتی مهم است ولی یافته

سرطان نیست و گاهی به دنبال بیماری های خوش خیم 

 .ودپستان نیز دیده می ش

 :تغییرات نوک پستان -۴

در بعضی افراد فرورفتگی نوک پستان ممکن است بعد از 

شیردهی یا پس از دوران بلوغ ایجاد شود که معموالً به 

طور خود به خودی و یا با دستکاری خود فرد به حالت 

اول برمی گردد. در حالیکه در سرطان، این فرورفتگی 

تان ممکن است حالت ثابت دارد و با معاینه دقیق پس

 .وجود غده ای در زیر نوک و هاله پستان مشخص شود

قرمزی و خارش نوک پستان همراه با پوسته پوسته شدن 

و ترک خوردن آن، می تواند عالمت نوعی از سرطان 

 .پستان به نام پاژه باشد مگر اینکه خالف آن ثابت شود
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