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«مامان! اتاق تاريكه... من مى ترسم!» خيلى از مادرها از شنيدن اين 
جمله و جمله هاى مشابه نگران مى شوند و سعى مى كنند به نحوى 

ترس كودك را از بين ببرند اما واقعيت اين است كه ترس تا زمانى 
كه به فوبيا تبديل نشده، نگران كننده نيست. شايد سوالى كه در اين 
زمينه مطرح شود، اين باشد كه از كجا بفهميم فرزندمان دچار ترس 

است يا فوبيا و چطور بايد آن را درمان كنيم؟... (صفحه 14)

ترس از كجا به بعد اسمش فوبياست؟

ما و ترس هايمان؛ ما و ترس هايمان؛ 
بچه ها  و فوبيابچه ها  و فوبيا

ايستاده بر قله تعالى
وقتى كه به دنيا آمد، غير از چند اهل دل، كسى 
خبرى از آينده او نداشت. نوزادى مثل همه 
بچه هايى كه در آن روزها متولد شده بودند. 
حتى مادر هم نمى دانست فرزندى كه در آغوش 
دارد، پس از قرن ها همچنان نامش بر سر زبان ها 
خواهد ماند و ميلياردها نفر دوستش خواهند 
داشت. محمد(ص) مثل ساير كودكان رشد كرد، 
بازى كرد و دوره هاى رشد خود را سپرى نمود. 
روز به روز توانمندى هايش آشكارتر شد. تجارت 
كرد. امين شد. در پيمان جوانمردان شهرش 
شركت كرد تا از محرومان حمايت كند. مانند 
سايرين به كار و اشتغال پرداخت و در تمام اين 
روزها، لحظه اى از ياد خدا و يكتاپرستى دور نشد. 
او هديه اى الهى براى يك خانواده و يك جامعه 
بزرگ بود كه مدت هاى زيادى ناشناس ماند تا 
دست عزت آفرين خداوند او را به تعالى رساند. 
نوزاد قريش، پيام آور مهربانى و پايه گذار زندگى 
موفق در همه زمان ها رسما به عنوان اسوه به 
جهانيان معرفى شد. امروزه ميليون ها نفر در دنيا 
نام او را بر كودكان خود مى گذارند و اين دلدادگى 
روزافزون است. هر كودك به عنوان امانتى از 
سوى خداوند با سرنوشتى به دست آوردنى در 
اختيار ما قرار مى گيرد كه فراهم سازى زمينه هاى 
رشد مناسب، اقدامى براى رسيدن او به قله هاى

 متعالى شدن است. رشد واقعى كودكان را 
از ياد نبريم .
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11شماره پانصد وپنجاه وسه  شنبه پنج دى نودوچهار

... و اما درمان

درمان دردهاى با منشاء خارج از پستان، ارجاع بيمار به پزشك مرتبط با نوع بيمارى براى 
درمان بيمارى زمينه اى است اما براى درمان دردهايى كه منشاء پستانى دارند بايد از نبود 
بيمارى هاى مهم و بدخيم مطمئن شويم. بعد از اطمينان از اينكه بيمارى بدخيم و مهمى وجود 

ندارد اين چند نكته را به بيماران گوشزد مى كنيم.

• اضطرابتان را كاهش دهيد: همان طور كه اشاره شد اضطراب باعث تشديد درد مى شود اگر 
بعد از بررسى ها مورد خطرناك و خاصى ديده نشد بايد به خانم اطمينان دهيم كه مشكلى وجود 
ندارد و نگرانى اش را برطرف كنيم. تقريبا بيش از دوسوم زنان كه درد شديدى ندارند بعد از 

اطمينان از نبود مشكل خاص بدون تجويز دارو بهبود مى يابند.

• به لباس زيرتان توجه كنيد: لباس زير يا سينه بند خانم ها بايد در اندازه مناسب انتخاب شود. 
كوچكى سينه بند باعث فشار آمدن روى بافت پستان و بزرگى آن باعث آويزان شدن پستان 

مى شود كه هر 2 عامل مهمى در ايجاد درد پستان هستند.

• در صورت لزوم از دارو استفاده كنيد: در اين موارد از مكمل هايى مانند ويتامين E بيشتر 
استفاده مى شود. البته هنوز صحت و سقم تاثير ويتامين E در سالمت و كاهش درد پستان جاى 
سوال دارد. داروهاى ضدالتهاب نيز كمك كننده هستند. در مواردى كه درد پستان به درمان هاى 
ساده و اوليه مقاوم باشد و بيمار بيش از اندازه اذيت  شود مى توان از هورمون ها استفاده كرد كه 

حتما بايد پزشك تجويز كند.

• شيوه زندگى تان را تغيير دهيد: توصيه هاى غذايى براى اين بيماران خيلى مهم است چون اثبات 
شده مصرف مواد خوراكى يا نوشيدنى حاوى كافئين مانند شكالت، قهوه و چاى پررنگ، مصرف 

غذاهاى پرادويه و چ
استعمال سيگار و...

مى شود. البته مطالعات
در كل بيمارى هاى پ
مصرف زياد چربى به
واقعا براى پستان مض
ماهى حداقل 2 بار
توصيه مى شود. 
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بيشتر دردهاى پستانى بى خطرند و با بررسى هاى 
كلينيكى و توصيه هاى ساده از بين مى روند و 

نگرانى و اضطراب بيمار هم خاتمه مى يابد 
اما چون تعداد خانم هايى كه از درد پستان 

شاكى اند كم نيست، الزم است اطالعات زنان در اين زمينه افزايش يابد. به هر حال درد 
يك عالمت هشدار است كه بايد جدى گرفته شود. گاهى همان دردهاى به ظاهر ساده و 
كم اهميت، ممكن است نشانه وجود توده اى بدخيم در پستان يا بيمارى زمينه اى باشد. 
بيشتر دردهاى پستان را مى توان در يكى از اين 3 گروه اصلى گنجاند؛ درد دوره اى، 

درد غيردوره اى و دردى كه ريشه  اش بيرون از پستان است.  

درمان لا

دردى را در پستان جدى بگيرند. وجود بيمارى بدخيم در پستان است. خانم ها بايد هر وجود توده هاى پستانى نيست ولى 7 تا 10 درصد موارد نشانه ماهيانه شدت يا ضعف پيدا كنند. نكته قابل توجه اينكه درد عالمت غالب غيردوره اى ايجاد مى كنند مى توانند با تغييرات هورمونى در طول عادت داروهاى هورمونى باشد. البته با وجود اينكه كيست هاى پستان دردهاى است كيست ها و توده هاى پستان، ضربه و مصرف برخى از داروها مانند يعنى دردهايى كه از چرخه ماهيانه تبعيت نمى كنند. علت درد ممكن 20 درصد دردهاى پستان غيردوره اى هستند. غيردوره اى دردهاى غيردوره اى
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دردهاى دوره اى
70 درصد دردهاى پستان دوره اى هستند. اين دردها در سنين قبل از يائسگى شيوع 

دارند. علت درد هم تغييرات هورمونى است كه در چرخه ماهيانه اتفاق مى افتد. درد معموال چند 
روز قبل از عادت ماهيانه آغاز و با شروع عادت ماهيانه به تدريج كمتر مى شود. خانم ها معموال در اين دو
احساس سنگينى در ناحيه پستان همراه با درد دارند. نكته مهم اين است كه درد پستان، باعث اضطراب مى
همان اضطراب و نگرانى باعث تشديد درد در دوره هاى بعدى عادت ماهيانه خواهد شد. شايع ترين علت دردها
پستان تغييرات فيبروكيستيك است. تغييرات فيبروكيستيك بيمارى محسوب نمى شوند. در اين تغييرات بافتى، كيس
متعددى در پستان وجود دارد كه نسوج سفت اطراف آن را در برگرفته اند و بيمار آن را به شكل توده هاى گره مانند، داخ
مى كند. اين وضعيت يك روند طبيعى محسوب مى شود ولى براى بررسى و تاييد به معاينه پزشك نياز دارد. تقريبا همه
دهه دوم دچار چنين تغييرات نسجى در پستان مى شوند. اغلب آنها هم دردهاى دوره اى دارند كه نزديك به عادت ماهيا
سونوگرافى بهترين روش تشخيصى براى اثبات فيبروكيستيك پستان است. درمان اين بيماران اطمينان دادن به آنها و رع
مناسب، خواب كافى و به موقع و پرهيز از استرس است. ضايعات فيبروكيستيك خوش خيم هستند و در آينده هم به سرطا
مگر در موارد خاص كه با شرايط ويژه اى همراه باشد كه تشخيص آن با پزشك معالج است. در واقع، فيبروكيستيك پست
طبيعى آن محسوب مى شود و هيچ خطرى براى زنان ندارد. اين توده ها هنگام لمس لغزان و مدور هستند. بعضى از آنه
ماهيانه از بين مى روند و بعضى ديگر هم با همان اندازه باقى مى مانند. علت دقيق وجود كيست هاى متعدد در بافت

درستى شناخته نشده ولى محققان نقش استروژن را در بروز اين كيست ها موثر مى دانند. كيست ها در نواحى فوقانى
پستان و زير بغل بيشتر ديده مى شوند. خانم هايى كه پستان هاى فيبروكيستيك دارند مى توانند بدون نگرانى باردار
باردارى تاثيرى در افزايش يا كاهش كيست ها ندارد. فيبروكيستيك درمان ندارد و بعد از يائسگى از بين مى
خانم هايى كه فيبروكيستيك دردناك دارند بهتر است از خوردن مواد كافئين دار و غذاهاى شور و چرب

خوددارى كنند. همه خانم ها به خصوص خانم هايى كه فيبروكيستيك دارند، بايد بافت پستان 
خود را بشناسند و هر ماه بعد از عادت ماهيانه آنها را معاينه و در صورت 

لمس توده جديد به پزشك مراجعه كنند.

بيشتر دردهاى پستان را مى توان در يكى از اين 3 گروه گنجاند؛ 
درد دوره اى،درد غيردوره اى و دردى كه ريشه  اش بيرون از پستان است

درد پستان نشانه چيست؟درد پستان نشانه چيست؟
 دكتر آتوسا مهدوى سعيدى

جراح پستان، عضو پژوهشكده 
بيمارى هاى پستان جهاد 

دانشگاهى تهران

درد پستان درد پستان 
نشانه چيست؟نشانه چيست؟
(1111)

كار بعد از كار بعد از 
يك عمر كاريك عمر كار
(1212)
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