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 « های انواع سرطان سینهعالئم و نشانه» 

 

 عالئم و نشانه های سرطان سینه تهاجمی

 :های زیر همراه استان سینه تهاجمی با عالئم و نشانهسرط

 توده یا برآمدگی در سینه 

  ای احساس نشودسینه یا بخشی از آن حتی اگر تودهتورم همه 

 سینههای پوستی در تحریکات یا فرورفتگی 

 جمع شدن نوک سینه به سمت داخل 

 قرمز شدن نوک یا پوست سینه و یا پوسته پوسته شدن و ضخیم شدن آن 

 ترشحات نوک سینه 

 زیر بغل غدد لنفاوی تورم یا ایجاد توده در 
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 عالئم سرطان سینه مجرایی

نادری ممکن است فرد وجود کند. در موارد مت خاصی ایجاد نمیهیچ عال (DCIS) درجا (مجرایی)سرطان داکتال 

توده در سینه را احساس کند یا ترشح نوک سینه داشته باشد. با این حال بیشتر موارد ابتال به این نوع سرطان با 

 .شودماموگرافی تشخیص داده می

 

 عالئم سرطان لوبوالر

ع تشخیص نیست. این نو کند و با ماموگرافی هم قابل مشاهده وعالمتی ایجاد نمی (LCIS) سرطان لوبوالر درجا

ط با سینه، های غیر مرتبشود که پزشک به دالیل دیگری مثل بررسی تودهسرطان معموال در شرایطی کشف می

سکوپ به شکل غیر طبیعی های سینه زیر میکرومبتال باشد سلول LCIS دهد. اگر فرد بهبیوپسی سینه انجام می

 .شوندمشاهده می

 

 عالئم سرطان پستان التهابی

شود و به ندرت باعث ایجاد توده در سینه می (IBC) های سینه، سرطان سینه التهابیبرخالف سایر انواع سرطان

 :شودسینه التهابی شامل موارد زیر می ممکن است در ماموگرافی هم مشاهده نشود. عالئم سرطان

 دار شدن پوست سینهم و خارشقرمزی، تور 

  شدن سینهسوراخ سوراخ شدن یا پوست پرتقالی 

 احساس سنگینی، سوزش و یا درد در یک سینه 

 ها نسبت به دیگری که کامالً مشخص استتر شدن یکی از سینهبزرگ 

 فرو رفتن و جمع شدن نوک سینه به سمت داخل 

 عدم احساس توده هنگام خودآزمایی سینه 

 متورم شدن غدد لنفاوی زیر بغل یا نزدیک ترقوه 

 یک دوره آنتی بیوتیک برطرف نشدن عالئم بعد از مصرف 
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شود. عث ایجاد توده مشخصی در سینه نمیاب سینه، سرطان سینه التهابی معموالهای برخالف سایه سرطان

بنابراین، خودآزمایی سینه، معاینات بالینی سینه و حتی ماموگرافی نیز ممکن است این نوع سرطان را تشخیص 

گرافی نیز مشاهده نشود. اما تغییرات سطح سینه است در سونو ن التهابی سینه ممکنندهند. عالوه بر این سرطا

 .اندتند با چشم غیر مسلح قابل مشاهدهکه ناشی از سرطان سینه التهابی هس

تواند در بدن پیشرفت کند کنند و بیماری به سرعت میروز میمعموال عالئم سرطان سینه التهابی به آهستگی ب 

 باردار  هایی کهبه پزشک اطالع داده شود. در خانمر بافت یا ظاهر سینه باید فورا بنابراین هر نوع تغییر ناگهانی د

رطرف بیوتیک ب یـآنت مصرف با که تـاس سینه عفونت عالئم بـاغل درد و خارش تورم، قرمزی، ندـهست شیرده یا

ه باید شما را از نظر ابتال ب اید، پزشک حتماشوند. اما اگر باردار یا شیرده نیستید و این عالئم را تجربه کردهمی

 .سرطان سینه التهابی بررسی کند

 

 های سرطان سینه متاستاتیکنشانه

. دارد تگیبس است یافته گسترش آن در سرطان عالئم سرطان سینه متاستاتیک به مرحله آن و بخشی از بدن که

 .باشد نداشته عالمتی متاستاتیک سرطان است ممکن اوقات برخی

 ن ه یا سفت شدآسیب دیده باشد عالئم آن شامل درد و ترشح نوک سینه، احساس تود اگر قفسه سینه

 .باشدسینه یا زیر بغل می

  زان دلیل افزایش میدر صورت آسیب دیدگی استخوان ها درد، شکستگی، یبوست و یا کاهش هوشیاری به

 .کندکلسیم بروز می

 ه سینه یا مشکالت تنفسی، سرفه، درد قفس ستنگی نف اگر تومورها در ریه پخش شده باشند عالئمی مثل

 .شودو یا خستگی شدید ایجاد می

  در صورت درگیر شدن کبد عالئم آن شامل حالت تهوع، خستگی شدید، بزرگ شدن شکم، ورم دست و

 .پا، زردی و خارش پوست هستند

  دادن حافظه، تاری اگر تومورهای سرطان سینه به مغز یا نخاع برسند عالئمی مثل درد، گیجی، از دست

 .کنندی، تشنج و مشکالت حرکتی ایجاد میدید یا دوبینی، مشکالت گفتار
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 عالئم سرطان پاپیالری سینه

تواند پیشرفت آن را که در ظاهر ممکن سرطان پاپیالری وجود نداشته باشد اما یک ماموگرافی روتین میبا این

 :کنند موارد زیر رایج استنوع سرطان را تجربه میبط با این تشخیص بدهد. در افرادی که عالئم مرت

 ص داده ـی متر تشخیـسانت 3تا  2 ای به اندازهیالری اغلب به صورت کیست یا تودهرطان پاپـس :هتود

شود. این توده ممکن است هنگام انجام معاینات خودآزمایی سینه با لمس دست خود فرد احساس می

 .شود

 در ناحیه زیر نوک سینه تشکیل  درصد از سرطان های پاپیالری سینه ۵۰حدود :هترشحات نوک سین

 .کندن ترشحات خونی نوک سینه ایجاد میشوند. بنابراین این نوع سرطامی

 

 عالئم سرطان سینه سه گانه منفی

به های سینه متفاوت نیست اما چندین ویژگی منحصر نگانه منفی با انواع دیگر سرطاکه سرطان سینه سهبا این

 :فرد دارد که عبارتند از

 های استروژن، پروژسترون وهایی که گیرندهدر این شرایط تست :گیرنده وضعیت HER2  را تشخیص

های رایج که هورمون درمانی که یکی از روش له به این معنی استادهند منفی خواهند بود. این مسمی

های درمانی منفی موثر نیست. بنابراین گزینه برای درمان سرطان سینه است در درمان سرطان سه گانه

 .درمانی خواهند بودیمی درمانی، درمان هدفمند و پرتوسرطان سینه سه گانه منفی شامل ش

 های سینه، سرطان سینه سه گانه منفی تمایل بیشتری در مقایسه با سایر انواع سرطان :نتر بودتهاجمی

ش پیدا ـت چند سال از درمان کاهله بعد از گذشااین مسان دارد. خطر ـرش و عود پس از درمـبه گست

 .کندمی

 بازال که مجاری سینه را پوشش های های سرطان سه گانه منفی به سلولسلول: هانوع و درجه سلول

رند به این معنی دا نوع سرطان در درجات باالتری قرارهای این عالوه بر این، سلول دهند شبیه هستند.می

 .های طبیعی و سالم نیستندسلولکه شبیه به 
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 عالئم سرطان سینه در مردان

 :شودافتد و شامل موارد زیر میها اتفاق میچیزی است که در خانمعالئم سرطان سینه در مردان شبیه به همان 

 های سینه که معموالً بدون درد هستندتوده 

 ضخیم و سفت شدن بافت سینه 

 شدگیقرمزی و یا جمعنه مثل فرورفتگی، تغییرات نوک سی 

 ترشح مایعات از نوک سینه 

 

  

 99تهیه کننده: روابط عمومی موسسه خیریه نیکوکاران راز/ بهار                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


