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 « دانستیدکه احتماال نمی عالئم خاص سرطان سینه »

 هخال بر روی سین : 

ترین عالئمی که سریعا جهت تشخیص سرطان سینه باید طبق آخرین تحقیقات انجام شده، یکی از مهم

 .باشدبه پزشک متخصص مراجعه شود؛ ظهور خال جدید بر روی سینه و تغییرات چشمگیر خال موجود می

 احساس خستگی مفرط:  

برند فی از خستگی شدید و مستمر رنج میرغم استراحت و خواب کابرخی مبتالیان به سرطان سینه علی

 .تواند یکی دیگر از عالئم مهم سرطان سینه باشدکه می

 درپی و گرفتگی صداهای طوالنی، پیسرفه:  

های ممتد، طوالنی و باشد، سرفه ها سرایت کردهیافته و به ریهدر شرایطی که سرطان سینه گسترش

های ابتالء به سرطان سینه باشند. این شرایط در بیش از توانند نشانهگرفتگی صدا رخ خواهد داد که می

 .کندنیمی از مبتالیان به سرطان سینه بروز می

 هادرار و عدم توانایی کنترل مثان نشت : 

ده باشد، سرایت کرده و آن را تحت تأثیر قرار دادر مواردی که سرطان سینه گسترش یافته و به مثانه 

دهد؛ بنابراین در هنگام سرفه کردن یا خندیدن رخ می(قطره ادرار کردن قطره )تکرر ادرار و نشت ادرار

تواند یکی از عالئم هشداردهنده سرطان سینه باشد که باید توسط پزشک عدم توانایی کنترل مثانه می

 .ینه قرار گیردشده و مورد معامتخصص بررسی
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 ناگهانی کمردرد:  

ه توج آید و در حالت عادیها به شمار میهای روزمره امروز کمردرد یکی از رایج ترین بیماریدر بیماری

ظاهر شود و این درد به ستون فقرات  شود ولی اگر در مواردی به شکلی ناگهانیای به این بیماری نمیویژه

 .رطان سینه باشدهای ابتال به سز نشانهنباید نادیده گرفت زیرا ممکن است افشار وارد کند، این عارضه را 

 

  در عالئمی که مطرح شد اگر درصدی به هریک از

های کردید الزماً باید با یکی از روشاین عالئم شک 

 :تشخیص زیر نسبت به بررسی عالئم اقدام کنید

 

o خودآزمایی پستان 

شود که به نیز نامیده می BSE باشد که به اختصارسرطان سینه میهای اولیه تشخیص شیکی از انواع رو

 .باشددن سرطان سینه در مراحل اولیه میهای پیدا کرترین روشعنوان یکی از اصلی

o معاینه بالینی پزشکی 

در این روش تشخیص که بعداز خودآزمایی پستان باید صورت گیرد پزشک متخصص به دنبال عالئم اولیه 

برای تشخیص ارجاع  (که در زیر بیان شده است)های دیگری درصورت احراز عالئم به روش سرطان سینه،

 .دهدمی

o ماموگرافی 

 خصوص به پزشکی، تصویربرداری علوم در که است پرتونگاری ای روشنگاری یا ماموگرافی گونهپستان

پستان نقش محوری  ن دارد. ماموگرافی در تشخیص سرطانفراوا کاربرد زنان در پستان سرطان تشخیص

 غیرقابل هایسرطان زودرس کشف برای ابزاری و پستان از ساده دارد. ماموگرافی یک عکس رادیوگرافی

 شناسایی شود، لمس قابلکه  آن از قبل سال ده را پستان سرطان تواندمی ماموگرافی. است پستان لمس

 .ماموگرافی انجام دهندبار یشتر باید هر دو سال یکب و ساله چهل زنان همه. کند
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o MRI  سینه 

 به نسبت روش، این. شودمی محسوب پستان سرطان غربالگری روش ترینایمن و بهترین پستان، آرآیام

 سرطان در موقع به تشخیص. دارد بنیادی ارجحیت یونیزان، اشعه از استفاده عدم دلیل به ماموگرافی

هایی که سابقه فامیلی سرطان پستان دارند باالست؛ زنو شانس ابتالء در  رددا حیاتی نقش پستان،

 .قرار بگیرند MRI هایی که شانس ابتالی باالیی دارند، باید تحت غربالگری پستان بابنابراین، همه زن

o سونوگرافی 

نگاری نیز نگاری و صوت، پژواکباشد. به این روش اکوگرافیهای تشخیص سرطان سینه میاز روش یکی

 غربالگری مزایا در مقابل مضرات ینا .استواج فراصوت پی ریزی شدهشود. این روش بر مبنای اممیگفته 

شخص نیست آیا اعالم کرد که م ۲۰۱۳ سال در کوکران یاریهم بنیاد .است برانگیزبحث پستان سرطان

 ۷۴تا  ۵۰کند زنان سازمان توصیه میاین . بیشتری مضرات یا دارد بیشتری مزایای ماموگرافی غربالگری

های بیوپسی نیز از بافت پستان نمونه برداری بار غربالگری را انجام دهند. از روشساله هر دو سال یک

 .دهندمی تشخیص را سرطان وجود عدم یا وجود تصویر پردازش هایروش کرده و با

 

 درجه بندی سرطان سینه

تواند وضعیت کند، کشف به موقع میای در مراحل اولیه ایجاد نمینشانهگرچه سرطان سینه به طور معمول هیچ 

یافته تغییر بدهد. در کشورهای توسعه یافته زنان برای جلوگیری  فرد مبتال به سرطان سینه را از قربانی به نجات

تشخیص زود  اعثجدی از ابتال به سرطان سینه آزمایشات ماهانه را در برنامه های پزشکی خود دارند این امر ب

 .کندحل درمان به راحتی امکان پذیر میهنگام شده و مرا

باشید، توصیه پزشکان بر این است که درجه اگر شما هم جز افرادی هستید که به دنبال پیشگیری با آزمایشات می

 .نوع و مقدار بیماری خود را شناخته و برحسب مقدار سرطان به دنبال درمان اقدام فرمایید

       برای درجه بندی مقدار شیوع سرطان سینه در هر فرد از حروف مخفف (AJCC) آمریکا کمیته مشترک سرطان

” TNM ” دارد به نوع سرطان سینه ستاندارد گذاری کرده است. دقت فرمایید که هر یک از حروف این استانا

حروف این استاندارد به صورت  کند.سرطان سینه را تعیین میمیزان گسترش نوع  4تا  0کند و عدد اشاره می

 :زیر معرفی شده است
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  :Tدهد که چه مقدار از بافت سینه درگیر سرطان شده استمخفف تومور است و نشان می. 

  :Nهای لنفاوی گسترش یافته است یا خیردهد که سرطان تا گرهمخفف گره است و نشان می. 

  :Mهای بدن گسترش یافته است یا خیرقسمت دهد که سرطان به سایرست و نشان میمخفف متاستاز ا. 

 

 

 نکته قابل تامل… 

توانید سریع از تغییرات و دآزمایی پستان را جدی بگیرید، میبانوان محترم به خاطر داشته باشید که اگر خو

 .تواند در درمان قطعی شما کمک شایانی کندسینه مطلع شوید؛ که همین امر می های سرطانظهور توده
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