
 

 دردهای پستانی

 دردهای پستان :

 صَرت سیز دیذُ هی ضَد: 3درد پستبى هجوَػِ ای ًبراحت کٌٌذُ اس ػالین کِ ثِ 

  دردّبی دٍرُ ای 

  غیزدٍرُ ای 

 خبرج پستبًی دستِ ثٌذی  

 دردهای دوره ای:

ثِ دردّبی گفتِ هیطَد کِ درسهبًْبی خبصی اس سیکل قبػذگی احسبس هی گزدد .ٍثبتطذیذ ػالئن 

دردٍرُ قجل اس قبػذگی درارتجبط است .کِ درهزحلِ لَتئبل سیکل قبػذگی اغبس هی ضًَذ ٍثب احتقبى ، 

رٍس 7درصذ سًبى ثیص اس 11درد ، سَسش ،سٌگیٌی ٍحسبسیت دٍعزفِ پستبًی ّوزاُ  ّستٌذ .ٍدر

 عَل هی کطذ.

توبم ػالین هزثَط  3/2دردّبی دٍرُ ای ثیطتز در دِّ سَم ٍچْبرم سًذگی دیذُ هی ضَد .ٍهسئَل 

  ثِ درد پستبى هحسَة هیطَد.

 مراحل قاعدگی:

رٍس است  14ذگی کِ ثِ عَر هتَسظ هزحلِ لَتئبل : هذت سپزی ضذُ اس تخوک گذاری تبضزٍع قبػ

 هزحلِ لَتئبل هی گَیٌذ .را 

هزحلِ فَلیکَالر: فیذثک َّرهًَی سجت پیطجزد تکبهل یک فَلیکَل غبلت هٌفزد هیطَد، کِ ثبیذ 

 11ٍسظ سیکل ثبلغ ٍثزای تخوکگذاری اهبدُ ضَد.هذت هتَسظ هزحلِ فَلیکَلی دراًسبى حذٍد در

 رٍس است ٍهتغیز ثَدى ایي هذت هسئَل اکثز تفبٍتْب درعَل هذت سیکل است . 14تب

 دردهای غیر دوره ای:



هستقل اس سیکلْبی قبػذگی رخ هیذّذ ٍثِ صَرت درد گٌگ ٍسَسضی تَصیف هیطَد.ایي ًَع 

هوکي است هتٌبٍة یبپبیذارثبضذ.هؼوَال یکغزفِ است ٍثیطتز دردِّ ّبی چْبرم ٍپٌجن رخ  دردّب

  هی دّذ .ٍهؼوَال درهبى اى دضَارتز اس درهبى دردّبی دٍرُ ای هی ثبضذ .

 دردهای خارج پستانی :

ثِ صَرت درد ٍاقغ درپستبى احسبس هیگزدد.اهب ایي دردثب ًَاحی خبرج پستبًی ارتجبط دارد 

ضالًی دیَارُ قفسِ سیٌِ، ػالین غضزٍفْبی دًذُ ای، ّزپس سٍستز، رادیکَلَپبتیْب)ثیوبری یب .دردػ

اختالل ریطِ ّبی ػصجی( ٍضکستگی دًذُ ، تؼذادی اس ػلل ضبیؼتز درد خبرج پستبًی هحسَة هی 

 گزدد .

قفسِ ( ، یکی اس تظبّزات درد دیَارُ Tietzeٍغضزٍف اى( ) سٌذرم  کَستَکٌذریت) التْبة دًذُ

  سیٌِ است کِ ثِ عَر ضبیغ ثِ صَرت درد پستبى تفسیز هیطَد.

 درمان دردهای پستانی:

درد پستبى یکی اس ػالین غیزهحتول ثذخیوی است ٍپس اس ایٌکِ ثِ ػلت دردکبًًَی پستبى احتوبل 

ثذخیوی ثب هؼبیٌِ ثبلیٌی پستبى ٍتصَیزثزداری اسپستبى )هتٌبست ثبسي( رد ضذ ، هْوتزیي درهبى 

 عویٌبى خبعز دادى ثِ ثیوبر است .ا

 درمانهای مورد استفاده عبارتند از :

  درهبًْبی عجی: هبًٌذ دارٍّبی ثی حسی ، دیَرتیکْب ، دارٍّبی تٌظین کٌٌذُ َّرهًَی هبًٌذ

 ثزٍهَکزیپتیي ٍتبهَکسیفي ، داًبسٍل  حوبیتْبی هکبًیکی : ثب سیٌِ ثٌذ دارای اًذاسُ هٌبست 

 هصزف چزثی ٍّوچٌیي کبّص هتیل گشاًتیٌْبی هَجَد درکبفئیي ، چبی  اکسیشیَى هَضؼی ٍکبّص

  ٍضکالت

 . هتَقف کزدى درهبى َّرهًَی هوکي است در ثزخی سًبى هَثز ثبضذ 

  58ّفتِ تب 21درثؼضی تحقیقْب هطبّذُ ضذُ کِ حوبیتْبی هکبًیکی ثب سیٌِ ثٌذّبی ٍرسضی ثِ هذت 

درصذ کبّص  85استفبدُ اس دارٍیی هبًٌذ داًبسٍل تبدرصذ دردّبی پستبًی راکبّص دادُ است ٍلی 

 دادُ است .ٍػَد ػالین پس اس پبیبى درهبى هجذدا دیذُ ضذُ است .

 .استفبدُ اس پکْبی گزم یبسزد ٍهبسبص هالین پستبى هوکي است درثزخی اس افزاد ػالین را کبّص دّذ 

  فزاٍردُ ّبی صلNSAIDای تسکیي درد هَرد استفبدُ قزار اغلت ثز ) هفٌبهیک اسیذ ، ثزٍفي ٍ... (ّب

 هیگیزًذ . 



  درهبًْبی غیز َّرهًَی : هبًٌذ هحذٍدیتْبی غذایی) رصین کن چزثی ( ، ٍیتبهیٌْب ٍهَاد هکول هبًي

رٍغي گل پبهچبل ) داضتي اسیذ چزة ضزٍری( ٍکبّص هصزف هتیل گشاًتیٌْب درچبی ٍجَددارد . ثِ 

 د استفبدُ قزار گزفتِ اًذ .ػٌَاى درهبًْبی احتوبلی دردّبی پستبى هَر

 

 


