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ور طهای شما به طور معمول چهکه سینهعالئم سرطان سینه از یک فرد به فرد دیگری متفاوت است. دانستن این

 .باید به نظر برسد ممکن است به شما کمک کند عالئم سرطان سینه را تشخیص دهید

ی که چیزی غیرعادکند؟ ممکن است مبتال به سرطان سینه باشید بدون اینمی سرطان پستان چه احساسی ایجاد

شده در بافت پستان، یک توده در پستان )معموال بدون درد، اما نه ی ضخیمرا تجربه کنید. اما اگر یک ناحیه

 .کنیدمراجعه  ی زیر بغل پیدا کنید، حتما به پزشکشده در ناحیهی لنفاوی بزرگهمیشه( یا یک گره

 سرطان سینه چه شکلی دارد؟

تان مشاهده کنید. این احتمال وجود دارد که قسمتی از پوست ممکن است تغییر شکل یا اندازه را در پستان

 .های کوچک باشد یا از نوک پستان مایع نشت کندپستان دارای چال و گودی

تر از آنی باشد که شود، ممکن است کوچک ای ایجادرسی ندارد. حتی اگر تودههای زودسرطان سینه اغلب نشانه

 .اش کنید. به همین دلیل غربالگری سرطان پستان، معموال با استفاده از ماموگرافی، بسیار مهم استاحساس

 عالئم سرطان سینه که ممکن است برخی از زنان و مردان تجربه کنند عبارتند از

ر پستان یا زیر بغل، همراه با درد یا بدون درد می تواند از ی جدید دتوده: ی جدید در پستان یا زیر بغلتوده- ۱

ها سرطان سینه ی تودهها اغلب سخت هستند اما ممکن است نرم باشند. )همهعالئم سرطان سینه باشد. توده

خیم و پر از مایع باشد، اما باید های خوشها ممکن است تغییرات غیر سرطانی یا کیستنیستند. بعضی از توده

 .ط پزشک حتما بررسی شوندتوس

تان تغییر در اندازه یا شکل پستان یکی دیگر از عالئم سرطان سینه است. حواس :تغییر در اندازه یا شکل پستان- ۲

 شدگی، به ویژه در یک پستان باشیدبه تورم، ضخیم شدن یا جمع

یکی از عالئم سرطان سینه است. گود افتادگی، فرورفتگی، یا قرمزی : گود افتادگی، فرورفتگی، یا قرمزی- ۳

 .پوست پستان ممکن است ظاهری مانند پوست یک پرتقال پیدا کند



ر مهم عالئم سرطان سینه که بسیا پوست انداختن، پوسته پوسته شدن پوست سینه یکی دیگر از :پوست انداختن – ۴

 .و قابل توجه است

 .عالئم سرطان سینه است وک پستان یکی دیگر ازقرمز، ضخیم، یا پوسته پوسته شدن ن :قرمزی نوک پستان – ۵

 .عالئم سرطان سینه باشد ی سینه، نوک پستان یا زیر بغل هم می تواند ازدرد در ناحیه: درد سینه – ۶

ه تان به نوک پستان باشد کنوک پستان فرورفته هم از عالئم سرطان سینه است. حواس :فرورفتگی نوک سینه- ۷

 .چرخیده باشد یا صاف شده باشدممکن است به سمت داخل 

خروج ترشح از نوک پستان هم از دیگر عالئم سرطان سینه است. ممکن است این ترشح  :خروج ترشح از سینه – ۸

 شفاف یا همراه با خون باشد

تواند نشانه ای از سرطان التهابی پستان باشد که نوعی نادر و تهاجمی از این می: قرمزی یا گرمای غیرمعمول – ۹

 .این بیماری است

ند از ای باشتوانند نشانههای لنفی متورم زیر بازو یا اطراف استخوان ترقوه، که میگره ره های لنفاوی متورمگ – ۱۰

 استکه سرطان سینه گسترش یافتهاین

 پیشگیری از سرطان سینه

سرطان سینه جلوگیری کنید، تواند به شما بگوید که چکونه از رخ دادن در حالی که هیچ فردی به طور قطعی نمی

دهد اعمال برخی تغییرات در سبک زندگی خطر ابتال به سرطان سینه را در شما شواهدی وجود دارد که نشان می

 :آوردپایین می

 .تری بنوشید، خطر ابتال به سرطان پستان نیز در شما باالتر است. هرچه الکل بیشالکل مصرف نکنید –

 .دهد. داشتن اضافه وزن یا چاقی خطر سرطان سینه را افزایش میدتان باشتان به وزنحواس –

کنند در مقایسه با زنانی که فعالیت بدنی احتمال بروز سرطان در زنانی که به طور مرتب ورزش می ورزش کنید. –

 .تر استندارند، بسیار کم

شان شیر ینه در زنانی که به نوزادان. خطر ابتال به سرطان ستان را با شیر خودتان تغذیه کنیدسعی کنید کودک –

 .تر استدهند، کمدهند نسبت به مادرانی که به فرزندشان شیر نمیمی

کنندگان هورمون درمانی در معرض خطر باالی ابتال به سرطان . مصرفمیزان مصرف هورمون را کاهش بدهید –

تان در مورد مصرف کنید، با پزشکف میها را برای از بین بردن عالئم یائسگی مصرسینه هستند. اگر هورمون

 .ترین مدت روی شما تاثیرگذار است، صحبت کنیدترین دوزی که برای کوتاهکم
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