Καρκίνος μαστού: 4 ανησυχητικά σημάδια
εκτός από τους ψηλαφητούς όγκους

Πολλές γυναίκες που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού έχουν ένα κοινό
χαρακτηριστικό: εντοπίζουν κάποιον όγκο στο στήθος τους που δεν υπήρχε
πριν και αποδεικνύεται ότι είναι καρκίνος…
Ωστόσο, ένα ψηλαφητό ογκίδιο δεν είναι το μόνο σύμπτωμα του καρκίνου του
μαστού.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που παρουσιάστηκε πρόσφατα σε
συνέδριο του Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας για τον Καρκίνο στο Ηνωμένο
Βασίλειο, 1 στις 6 γυναίκες που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού
αναφέρουν πρώτα κάποιο σύμπτωμα που δεν είναι όγκος στο στήθος.
Επειδή οι περισσότερες γυναίκες δεν είναι ενημερωμένες για τα μη τυπικά
συμπτώματα, οι ερευνητές εικάζουν ότι αυτό μπορεί να καθυστερήσει τη
διάγνωση της ασθένειας.
Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσετε να ψηλαφίζετε το στήθος
σας, καθώς η ίδια μελέτη κατέληξε στη διαπίστωση ότι το 83% των γυναικών
με καρκίνο του μαστού, εντόπισαν κάποιο εξόγκωμα για το οποίο
απευθύνθηκαν στο γιατρό τους.
Οι ειδικοί συμβουλεύουν να ζητάτε ιατρική βοήθεια
παρατηρήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο στήθος σας.

αμέσως

μόλις

Δείτε τέσσερα συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται με τον καρκίνο του
μαστού αλλά δεν είναι κάποιο εξόγκωμα.
Ύποπτα σημάδια στο δέρμα
Αν παρατηρήσετε αλλαγές στο δέρμα του στήθους, όπως ένα «μπάλωμα» με
τραχιά επιφάνεια ή φολίδες και πιο σκληρό από το υπόλοιπο ή κάποιο
βαθούλωμα, συμβουλευτείτε γιατρό. Σε κάποιες μορφές καρκίνου του μαστού
οι αδένες του στήθους φράζουν με αποτέλεσμα να προκαλούνται αλλαγές στο
δέρμα που κάνουν το στήθος να μοιάζει ότι είναι καλυμμένο με φλούδα
πορτοκαλιού.
Πρήξιμο
Μερικές φορές ένα ογκίδιο που βρίσκεται κάτω από το δέρμα δεν γίνεται
αντιληπτό με την ψηλάφηση. Μπορεί όμως να αλλάξει το σχήμα ή το μέγεθος
του στήθους. Μπορεί επίσης να προκαλέσει πόνο, σύμπτωμα για το οποίο
παραπονιέται περίπου το 6% των γυναικών.

Αλλαγές στη θηλή
Ένα άλλο, λιγότερο συνηθισμένο σύμπτωμα του καρκίνου του μαστού είναι η
αντιστροφή της θηλής, δηλαδή η θηλή του στήθους γυρίζει προς τα μέσα.
Αυτό οφείλεται σε κάποια μάζα που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του στήθους
και αλλάζει το σχήμα του. Περίπου το 7% των γυναικών που διαγιγνώσκονται
με καρκίνο του μαστού, αναφέρουν ανωμαλίες στη θηλή.
Εκκρίσεις από τη θηλή
Οι εκκρίσεις από τις θηλές που δεν είναι μητρικό γάλα, τις περισσότερες
φορές δεν σχετίζονται με καρκίνο. Είναι όμως σημαντικό να δείτε αμέσως
γιατρό, ειδικά αν οι εκκρίσεις συμβαίνουν χωρίς να αγγίζετε ή να πιέζετε τις
θηλές σας, αν έχουν αίμα ή εντοπίζονται μόνο στον ένα μαστό.
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