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درد پستان
درد ،زنگ خطر بسييريرا ز برريرا هي بوده و معروالً به عنو ن و كنش بدن نسيي ب به هر نونه برريرا در ن ر نره ه مش دييود
نيهش درد خود به عنو ن يك برريرا بيعث مر جعه بررير به پزديك مش ديود مي و قعرب ين سب كه در بسريرا ز مو رد درد تنهي
يك نشينه ز وجود خ الل در عرلكرد عضيء يي سلول هيا بدن مش بيدد به هر حيل آنچه الزم سب مورد توجه قر ر نررد ين سب
كه نيهش درد به خيطر تغررر ت ط رعش در بدن رخ مش دهد كه لز ميً نشيينه ا ز برريرا نرسب به عنو ن مايل بعضش خين هي ق
ز دييروع عيدت ميهرينه درير دردهييش مش دييوند كه خودبه خود و پس ز دييروع دوره ميهرينه به ود مش ييبد ين درد نرونه ا ز
مو ردا سب كه در ثر و كنش سلول هيا قسر ش ز بدن به هورمون هيا بدن يك زن يجيد مش دود و به عنو ن برريرا و يي ح ش
عالم ش ز يك برريرا تلقش نرش نردد
درد پسي ين يكش ز مهر رين ديكيييت بررير ن و ديييع رين علب مر جعه آنين به درمينگيه هيا پس ين سب كر ر زنش ر مش
تو ن ديد كه در دوره زندنش خود درد پسي ين ر تجربه نكرده بيديد بي توجه به ديروع بسيرير بيالا درد پس ين در خين هي ،د د ن
طالعيت در ين زمرنه بر ا خين هي الزم سيب درد پسي ين مركن سيب بيعث يجيد ريطر

و كيهش كر رب زندنش بسريرا ز

بينو ن دود ين موروع بيعث كيهش بيزده كيرا بر ا درصد قيب توجهش ز زنين جيمعه در عرصه هيا ج ريعش مش نردد ز طرهش
وجود ين درد بيعث خ الالت زييدا در مسييي جنسش هر د مش دود ين موروع در كنير هز يش رطر

نيدش ز برريرا حيل ش

ر پديد مش آورد كه ن رجه آن به صورت مس قر يي غرر مس قر بسريرا ز هر د جيمعه ر تحب تأثرر قر ر مش دهد

علل درد پستان
دييع رين علب درد پس ين در سنرن ق

ز ييئسگش ،و كنش نس ب به تغررر ت هورمونش سب ين حيلب بيعث بروز دردهيا دوره

ا در رت يط بي عيدت ميهرينه مش دود مركن سب هرر ه بي ين دردهي خ الالت و بش ن رش هيا قيعدنش نرز ديده دوند دردهيا
دوره ا غلب ق

ز دروع هردوره عيدت ميهرينه يجيد مش دوند و بي دروع خونريزا يي در و ي عيدت ميهرينه ،تخ رف مش ييبند

ين دردهي معروالً خ رف هس ند و بصورت درد و حسيسرب هرر ه بي سنگرنش پس ين حس مش دوند ،غلب نرره خيرجش پس ين هي ر
درنرر مش كنند و بي نذدب زمين به ود مش ييبند ددت ين دردهي ثيبب نرسب و در دوره هيا مخ لف ،م يوت سب و ح ش مركن
سب تي رند سيل د مه پرد كند هعيلرب هرزيكش مش تو ند بيعث تشديد درد دود درمين در مو ردا كه درد در هعيلرب هيا روزمره
خ الل يجيد كند ،نجيم مش دود آنچه هررب بسريرا در برن عل

يجيد درد پس ين د رد ،رطر

يي هسردنش نيدش ز ترس ز

سرطين پس ين سب ين حيالت در بسريرا مو رد بيعث دردهيا پس ين مش دود كه نيه مش تو ند بسرير دديد بيدد بنيبر ين بررير نش
كه ترس زييدا ز بروز سرطين پس ين د رند و مد م آنر به خود ييدآورا مش كنند ،برش ر در معرض درد پس ين قر ر مش نررند كه
ين مر بيعث تشديد نگر نش آنهي مش دود ز ين روسب كه در درمين درد پس ين مش تو ن ن ب كه برش ز  %57مو رد ر بدون د رو
و هقط بي طررنين بخشش به بررير مش تو ن تسكرن د د

نيهش توده هيا پس ينش و برريرا هيا پس ين(خوش خر و يي بد خر ) نرز مش تو نند بيعث درد پس ين دوند در مورد توده هيا
بدخر پس ين ،ذكر ين نك ه ررورا سب كه درد پس ين تنهي در  %5-01ز مو رد عالم ش ز بدخررش محسو مش دود كه غلب
ين مو رد ه دردهيا دوره ا پس ين ر ديم نرش دوند در حقرقب  5ن ر ز هر  011برريرا كه تنهي درد پس ين ر بدون هرچ
عالمب ديگرا د رند ،مركن سب برريرا بدخر پس ين د د ه بيدند ز ين روسب كه پزدكين بر ا برخش بررير ن كه معيينيت
عيدا در آنهي كيهش ن يدد ،قد ميت تشخرصش تكررلش ر بر ا تشخرص قطعش علب درد پس ين نجيم مش دهند
برخش د روهي ن رر هنوتريزين هي نرز مش تو نند بيعث يجيد دردهيا پس ينش دوند
ز سيير عل دردهيا پس ين مش تو ن به دردهيا بي منشأ قل ش و دردهيا بي منشأ عضالنش -س خو نش كه در پس ين حس مش دوند
ديره كرد ين دردهي دوره ا نرس ند و به ود برريرا ولره بيعث به ود آنهي مش دود
هرچنرن رربه هيا و رد دده به پس ين ،كرسب هيا پس ين و توده هيا خوش خر يي بدخر پس ين نرزمش تو نند بيعث يجيد
درد در پس ين دوند

در اغلب موارد درد پستان نه تنها نشانه اي از يك بيماري جدي و بدخيم نيست بلكه خودبه خود كاهش يافته و از
بين مي رود.

اقدامات تشخيصي در بررسي دردهاي پستان
هرين نونه كه ديره دد دييع رين علب مر جعه بينو ن به درمينگيه هيا پس ين ،درد پس ين سب بديهش سب هر هردا كه حسيس
درد در نيحره پس ين د رد ،الزم سب به پزدك مر جعه كند
پزدك پس ز معيينه بني به صالحديد خود مركن سب ز سيير بز رهيا تشخرصش س يده نرييد آنچه مسل سب ين سب كه
پزدك بييد ز ن ودن برريرا بدخر هرر ه بي درد پس ين طررنين حيص نرييد لذ ين طررنين ر نيهش بي معيينه ،نيهش بي سونونر هش
و نيهش بي وسيي تشخرصش ديگر به دسب مش آورد بنيبر ين ،توصيه به انجام سونوگرافي يا ماموگرافي دليلي بر مشكوك بودن
بيمار به سرطان نيست و ين كير صرهيً جهب حصول طررنين پزدك و بررير نجيم مش دود

درمان
بي توجه به ينكه دردهيا پس ين به دو دس ه دردهيا دوره ا و غرر دوره ا تقسر مش دوند ،درمين آن نرز تي حدودا مش تو ند
م يوت بيدد
آنچه در مورد درد هيا دوره ا پس ين حيئز هررب سب ،تن ر دوره هيا قيعدنش و ورعرب هورمونش بررير مش بيدد در صورتش
كه دري م ال به درد پس ين هس رد و دوره هيا عيدت ميهرينه دري ط رعش و من

سب ،رنينچه درد دديد ن يدد د رو تجويز نرش

دود ،ولش نر درير دردهيا دديد هس رد ،درمين هيا د رويش ز ق ر مسكن هيا معرولش ،آر م خش هي ،وي يمرن Eو د روهيا
هورمونش بني به صالحديد پزدك توصره مش دود ل ه مطيلعيت خرر مؤثر بودن وي يمرن  Eر در پرده ا ز بهيم هرو برده سب نك ه
حيئز هررب ينكه هر نونه درمين بر ا درد پس ين پس ز طررنين ز بدخر ن ودن علب درد صورت مش نررد ولذ تجويز هر نونه
د رويش بييد بي صالحديد پزدك بيدد
در مورد دردهيا غرر دوره هيا پس ين نر ره حصول طررنين ز بدخر ن ودن علب درد هررب برش را د رد ولش بي توجه به
ينكه ين نوع درد مش تو ند هرر هش برش را بي برريرا هيا خوش خر پس ين د د ه بيدد ،قد ميت تشخرصش برش را توصره مش
دوند رنينچه كرسب يي توده پس ين يي برريرا هييش بي منشأ غرر ز پس ين بيعث يجيد ين درد دده بيدند ،الزم سب كه درمين آن
برريرا به صورت خ صيصش صورت نررد
مي در بسريرا ز مو رد نرز علب مشخص بر ا بروز درد ييهب نرش دود رنينچه بررير ز ينكه برريرا سرطينش ند رد مطرئن دود،
در بسريرا ز مو رد درد وا به ود قيب مالح ه ا پرد مش كند رر كه ين نوع درد برش ز دردهيا دوره ا در ثر رطر

و

ترس ز سرطين بروز پرد مش كند
پرهرز ز مصرف د روهيا حيوا س روژن ،مصرف غذ هيا ك رر و كيهش مصرف قهوه و كيكيئو و ريا پررنگ ،عدم مصرف
سرگير و س يده ز ل يس زير منيسب ز مو ردا سب كه مش تو ن به بررير ن توصره كرد

اگر چه درد پستان در اغلب موارد نگران كننده نيست ،ولي الزم است بيمار مبتال به درد پستان توسط پزشك
معاينه شود.

توصيه هاي غذايي و دستورات الزم
 -0س يده ز كرسب در درد پس ين منعش ند رد ولش بييد ح ش لرقدور ز پودردن كرسب هييش كه بيعث هشير زييد بر نسج پس ين
مش دوند و يي كيمالً نشي د هس ند ،پرهرز كرد تنگش ين ل يس بييد به حدا بيدد كه هقط مينع ز تكين هيا ريهش عضو دود
 -2توصره مش دود غذ هيا زير كر ر مصرف دوند:
ريا پر رنگ ،قهوه ،كيكيئو ،دكالت ،آجر  ،سوسرس ،كيل يس ،خرير دور ،دويه جيت ،نوديبه نيزد ر ،پنرر و غذ ا پر رر

الزم

به ذكر سب كه در برخش بررسش هيا جديدتر تنهي كيهش مصرف رربش مؤثر دنيخ ه دده سب
 -3خوردن ميهش ،حد ق ه ه ا يك ير توصره مش دود

توده پستان
ز ديربيز توده هيا پس ينش به عنو ن يك عالمب مه نو ع برريرا هيا پس ين ،ع ز برريرا هيا خوش خر و سرطين پس ين
دنيخ ه دده بودند در م ون پزدكش كهن ،ز جرله م ون ير نش ،در مورد نو ع غده هيا پس ينش و مشخصيت آنهي به ت صر صح ب
دده سب در حيل حيرر نرز توده هيا پس ين ،ز مهر رين عالئ سرطين پس ين و نو ع برريرا هيا خوش خر پس ين هس ند
كشف يك توده در پس ين مش تو ند ز مهر رين ت يقيت يجيد كننده رطر

در زندنش يك خين بيدد بنيبر ين دنيخب نو ع

توده هيا پس ين و ميهرب آنهي و رگونگش برخورد بي آنهي ز هررب ويژه ا برخورد ر سب

