
 

 

  مروريمقاله  •

  درد پستان

   مقدمينيدکتر زهره ام

  يدهچک

 بوده کـه باعـثيائسگي دوران ي تا حوالي جوان يبتداازاها   خانمات عمده   ي از شکا  يکيدرد پستان   

ـ علت ماه  ه ب ي ول استق آن ناشناخته    ي علت دق  .شود ي م يبه مراکز درمان  بيماران  مراجعه مکرر    تي

 ازين اسـت کـه تفـاوت   ي نکته قابل توجه ا.دانند يل مي را دخي عوامل هورمون، و زمان وقوع آن درد

گر بهيعلل د ه که بيت دارند با زنانين درد شکاي که از اين زناني بي و روانيت هورمونينظر وضع

تعددم شده و يتقساي  ر دورهيو غاي  ن درد به دو نوع دورهي ا. وجود ندارد،کنند يپزشک مراجعه م

ـ    .سـازد  ي پزشک مشکل م   ي را برا  يريگ مي تصم ها درمان ي داروهـا  يعلـت اثـرات جـانب      ه امـروزه ب

 درمـان درد پسـتاني بـرا  ياهي گ ي داروها مطالعاتي برروي ) ن  يپتيوموکردانازول و بر   ( يصناع

  .ه استفتگرصورت

  .نيپتي بروموکر، دانازول، درمان،درد پستان: يديکلكلمات 

ــاره ٩دوره ( اداره هبداشت و درمان اجا/ جمله علمي ابن سينا  ،١، مشـ
 )٢٢، مسلسل ١٣٨٥سال 

ـ مارستان آ يب ،ي عموم يمتخصص جراح  .  ي هللا نبـو   ت ا ي

  )مؤلف مسؤول( دزفول

گــاه چهــارم ي پا، دزفــول، اســتان خوزســتان:آدرس مكاتبــه

  گاه چهارميپااي  مارستان منطقهي بيشکار
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 )22، مسلسل 1385، سال 1، شماره 9دوره (  اداره بهداشت و درمان نهاجا/ مجله علمي ابن سينا 

 ٢٧

  مقدمه

وع يبا ش  ع و ي شا يماريک ب ي به عنوان    يي به تنها  ،درد پستان 

ن درد يـ ا. شـود  ي شـناخته مـ  يماريک بيکمتر به عنوان عالمت     

توانـد   يم در موارد معدودي     ته و داشعلت عملكردي   ک  ي معموالً

 درد باعث مراجعه مکـرر      .]١[ م سرطان پستان باشد   ي از عال  يکي

ن مربوطـه   يمتخصص  پستان و  ي تخصص هاي درمانگاهماران به   يب

 پوشــش تحــتزنــان % ٧٧دو ســوم زنــان شــاغل و . شــود يمــ

انـد   ال قرار گرفتـه ؤم مورد س يطور مستق  هکه ب  ي هنگام ،يغربالگر

ف تـا   يـ در اکثر موارد شـدت درد از خف        .اند ان داشته  درد پست  قبالً

 کـه در    يعـ يرات طب ييـ  از تغ  يشده و به عنوان بخش     متوسط ذکر 

  .شود يرفته مي است پذيرابطه با دوره قاعدگ

پسـتان   کـه از درد      يزنان قات به وضوح نشان داده است     يتحق

گر بـه پزشـک     ي که به علل د    ي با زنان  يت دارند از نظر روان    يشکا

  ].٢[  ندارندي کرده اند تفاوتمراجعه

 ي و حـوال ي حـاملگ ،ي درد پستان در طول دوران جوان      معموالً

ها را در دوران     تواند خانم  ين م يو همچن  شود ي مشاهده م  يائسگي

  .قرار دهد ريثأانه تحت تيماهسيكل 

درد  :م کـرد يتوان بـه دو دسـته عمـده تقسـ          يدردپستان را م  

ــغ و درد (cyclic)اي  دوره دو در  .(non cyclic) يا ردورهيــ

مانده از   يک سوم باق  يدر  و  اي     از نوع دوره   ،سوم زنان درد پستان   

  .ستااي  ردورهينوع غ

  پستاناي  درد دوره

ائسـه  ير يـ زنـان غ  اي    ماران مبتال به درد دوره    يف ب يبنا به تعر  

 ي دهـه دوم زنـدگ     ،ن زمان شروع درد پستان    يتر   شايع وباشند   مي

ن يانگيـ دا کنـد امـا م     ي ادامه پ  يائسگي يوالتواند تا ح   ياست که م  

  .باشد ي سال م٣٥ حدود  ابتالسن

ش از  يتوجه ب : شامل ي دوران قاعدگ  ول در ط  يعيرات طب ييتغ

 ٧ تا   ٣  از ها  پستان ينيو سنگ ي   احساس پر  ،يناراحت احساس،  حد

زنـان اغلـب از حالـت تـوده دار          . باشد ي م يروز قبل از هر قاعدگ    

ن زمـان   يـ ش انـدازه پسـتان در ا      يو افـزا  ها   بودن دردناک پستان  

 دردناک و محدودکننده    بسيارتواند   يماي    درد دوره .  هستند يشاک

ن بــا ي همچنــبــوده، ي ارتباطــات جنســيحتــ وروزانــه ت يــفعال

طور معمول با شروع      به .ها همراه باشد   مشخص پستان  يتيندوالر

بـا شـروع      و افـزايش يافتـه   دت درد   شـ  يمه دوم دوره قاعـدگ    ين

 بـه صـورت      معموالً دن در ي ا .]٢[ کند يدا م ين پ ي تسک ،يزير خون

 شـد و   بـا  يت بـه لمـس مـ      يها و حساسـ     پستان ينياحساس سنگ 

 پستان يي و باالي دو طرفه و در ربع خارج    ،نهيقرصورت   بهمعموالً

  .]١[ گردد يعنوان م

 و ممکن است    بوده  مختلف متفاوت  يها کليشدت درد در س   

 از  يائسگيبا شروع   اي     درد دوره  .کنددا  ين سال ادامه پ   ي چند يبرا

 و  ي خوراک ي ضدباردار يها  ، قرص  ي حاملگ معموالً رود و  ين م يب

توانـد   ياد م ي ز يکيزيت ف ي فعال . ندارد يريثأر آن ت  ي س يمان رو يزا

 بلنـد   هنگـام در   خصـوص  هن حالت ب  يا ش درد شده و   يباعث افزا 

ده يـ دشـتر   ي مـدت از بازوهـا ب      يا استفاده طوالن  ي کردن اجسام و  

 يت زنـدگ  يـ في ک ي درد پسـتان رو    ير منف يثأ اغلب ت  .]٢[شود   يم

  .شود ي آن برآورد ميزان واقعيکمتر از م

   پستانيا ردورهيدرد غ

 ين سـن  يانگيـ  م .کنـد  ير مـ  يـ تـر را درگ    ن درد زنان مسـن    يا

جـدار قفسـه     توانـد از   ي درد مـ   .باشد ي سال م  ٤٥ان حدود   يمبتال

 درد  .رديـ  گ أ پسـتان منشـ    ا نسـوج خـارج از     ي نه، خود پستان و   يس

ن يا .شود ي مختلف احساس م   يها در زمان   است و  يمي دا معموالً

ا کشـش  ي به صورت احساس سوزش و  بوده ويدرد اغلب موضع 

  .شود يان ميب

از سـرطان پسـتان     ي   به ندرت عالمت   يدرد پستان از هر نوع    

ماران مبتال به سرطان پستان، درد پسـتان        يب% ٧فقط در    است و 

  .مت بوده استن عالياول

  ماراني بيابيارز

ق يـ  دق يکـ يزينـه ف  يخچه و معا  يبا گرفتن تار  بررسي بيماران   

اي   ن درد دوره  ين قدم در افتراق ب    يعنوان اول  ه ب يد ول وش يانجام م 

جـدول  ( استفاده از جدول ثبت روزانـه درد پسـتان           ،يا ردورهيو غ 

 ين روش بـرا   يمار بهتر يو پر کردن آن توسط خود ب      ) ٢و١شماره  
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 دکرت زهره اميين مقدم  درد پستان

 ٢٨

 خچـه شـامل   ي گـرفتن تار   .]٢[ دشـ اب ين دو نوع درد م    يک ا يتفک

عفونت  خچهيا ترشح نوک پستان، تاري درد، وجود توده يچگونگ

 داروهـا   استفاده از،وزن ،ييم غذايرات در رژيي، تغي قبليا تروما ي

  ].٣[باشد  ي ميخچه خانوادگيو گرفتن تار

 يهـا  شناسـي  آسـيب موارد صعب العالج درد پسـتان از نظـر          

 چـون   ييهـا  يمـار يد ب يـ ن مـوارد با   يدر ا .  شود يد بررس يگر با يد

تواننـد   يز کـه مـ    يپـوف يا آدنـوم ه   ي د و يروئي ت يکار ، کم يافسردگ

 ي بررسـ  يبـرا ]. ٣[  همراه با درد پستان باشند کنار گذاشته شـود        

نـه  يت اسـت معا   يـ  قابـل اهم   يني که از نظر بال    يوجود توده پستان  

 يلمـس نشـود بررسـ     اي    نه تـوده  يعادر م   اگر .ست ا  ي الزام ينيبال

م يـ  عال أنان داد که منش   يمار اطم يد به ب  ي نداشته و با   يشتر لزوم يب

ـ  يـ ن مرحلـه با   ي بعد از ا   .ستي ن ي عامل خطرناک  ي و ينيبال ر يثأد ت

 پسـتان  دي درد شـد   . کرد سيمار برر ي ب يت زندگ يفي ک يدرد را رو  

 فرزنـدان و روابـط      ي و نگهـدار   يدار  شـغل، خانـه    يتواند رو  يم

مـار تحـت درمـان قـرار        ي اگر قرار شد ب    .ر گذارد يثأمار ت ي ب يجنس

 ماه پر کند    ٢ حداقل   ي خواست جدول درد را برا     ويد از   يرد با يگ

 درد در هــر دوره يت درد و تعـداد روزهـا  يـ فيله کيوسـ  نيتـا بـد  

 . مشخص شوديقاعدگ

  يعلت شناس

ـ نزديـك   رغم ارتبـاط     يعل  ين درد پسـتان و دوره قاعـدگ       يب

 ي هورمـون  يهـا  يبررسـ ) يمه دوم قاعدگ  يشتر در ن  يوجود درد ب  (

ان بـه درد پسـتان نشـان        يـ  را در مبتال   يگونه تفاوت واضح   چيه

مانـده اسـت، هـر چنـد         ي ناشـناخته بـاق    ياند و علـت اصـل      نداده

 ن وجـود دارد   ير پروالکت يف ذخا يش خف ي از افزا  يگزارشات معدود 

 يررسـ ن ب يروتـروپ ي با هورمون آزاد کننـده ت      يکيکه با تست تحر   

 يعــيرطبي غيزنــان مبــتال بــه درد پســتان، پراکنــدگ. شــود يمــ

مثـل  اي    هيـ  نقـش عوامـل تغذ     ي چرب پالسما دارند ول    يدهاياس

ــافئ ــيک ــوژي در اتين و چرب  . درد پســتان نامشــخص اســت يول

ـ    يد چرب ضرور  ي چند اس  يعيرطبي غ يپراکندگ ر يثأ خاص، علت ت

 .ديـ انم هيـ روغن گل پامچال بر درد پستان را ممکـن اسـت توج           

تواند منجر بـه     ي م ييم غذا ي در رژ  ي چرب اساس  يدهايکمبود اس 

  .استاي  د دورهيکه مبتال به درد شددر بيماري  ثبت روزانه درد پستان جدول ‐١جدول 

 

  

  .مداوم با شدت متوسط استاي  ردورهي که دچار درد غيماري در بثبت روزانه درد پستان جدول ‐٢جدول 

 

  
 درد شديد 

درد متوسط 

 بدون درد

 

  
  . نمايش داده ميشودPپريود در هر ماه با حرف 
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 )22، مسلسل 1385، سال 1، شماره 9دوره (  اداره بهداشت و درمان نهاجا/ مجله علمي ابن سينا 

 ٢٩

 درد پستان شود    يجاد احتمال ي و ا  Eنيوب پروستا گالند  يد مع يتول

ــ].٤[ ــه درد دوره ياري بس ــتال ب ــان مب ــورم اي   از زن ــتان از ت پس

 هسـتند   ياکشـ  يل دوره قاعدگ  ئاها و نفخ شکم در فاز لوت       پستان

ـ   کـه در آن آب     يالعاتط در م  يول  ، شـده  يريـ گ  بـدن انـدازه    ي کل

ن يـ  ا .امده است يماران و گروه شاهد به دست ن      ين ب ين ا ي ب يتفاوت

 ها در درمان درد پستان مطابقت دارد       کيورتير د يثأافته با عدم ت   ي

]۲.[   

ت بافـت پسـتان بـه       يش حساسـ  ي افـزا  ،گـر ي د يهـا  يازتئور

ن يـ کننـده ا   انيـ  از مـدارک ب    يبعض. باشد ي م يکات هورمون يتحر

 يهـا  ندهرگي يدارااي    ماران با درد پستان دوره    ياست که ب  مطلب  

 به  يکات هورمون يشتر نسبت به تحر   ي ب حساسيت با   ي پستان يبافت

رات نسبت  يين تغ ي بنابرا .دنباش يد چرب م  يش نسبت اس  يعلت افزا 

 يهـا  ، مکمـل  ييم غـذا  يق رژ ياز طر (ان خون   يد چرب در جر   ياس

دهـد   تغييـر  پسـتان را     ر درد يتواند مسـ   يم) ي و دارو درمان   ييغذا

]٥.[   

 هايي پوشيدن لباس  که عادت به     يزنانبا وزن باال و     در زنان   

 لل ع].٦ [ه استشدگزارش بيشتر ز بزرگ دارند درد پستان يبا سا

  .ده استي ذکر گرد۳در جدول شماره اي  ردورهي غيدرد پستان
  اي پستان  تقسيم بندي درد غير دوره‐ ٣جدول 

  ينهبا منشا جدار قفسه س

  )سندرم تايتز ( اي حساس  دنده_ بطور مثال مفصل غضروفي ) ١

  التهاب غضروف و دنده ) ٢

  

  درد واقعي نسج پستان

  مناطق تحريکي در پستان)١

  کيست پستان) ٢

 سلوليت پستان ) ٣

  

  علل غير پستا ني

  استروژنهاي خارجي) ٧  اسپونديلوز مهره هاي گردني و پشتي) ١

 سندرم خروجي قفسه سينه ) ٨  رن هولمبيماري بو) ٢

  افسردگي) ٩  بيماريهاي ريوي) ٣

  هيپوتيروييدي) ١٠  سنگ کيسه صفرا ي عالمتدار) ٤

  آدنوم هيپوفيز) ١١  بيماري قلبي عروقي) ٥

  رفالکس گاسترو ازوفاژيال) ٦

  درمان

  يا درمان درد دوره

ــياند ــليکاس ــرايون اص ــان دردي ب ــت ي درم ــه در  اس ک

 يد زمـان  يـ  درمـان با   .جاد کند يمار اختالل ا  يروزمره ب  يها تيفعال

ت داشـته   ي مـاه از درد شـکا      ٦ يمار حداقل بـرا   يشروع شود که ب   

ـ  ي در هر دوره قاعدگ    يباشد و جدول درد و      روز درد را  ٧ش از   ي ب

ن جهت که سرطان علت     يمار از ا  ين به ب  دنان دا ي اطم .نشان دهد 

 تنهـا   ، درد يح در مـورد علـت هورمـون       يست و توض  يم ن يعالاين  

از يـ پسـتان ن  اي    ماران به درد دوره   يب% ٨٥ست که حدود     ا يدرمان

 نـرم و    لبـاس دن  يمثل پوش اي     زنان با اقدامات ساده    ي برخ .دارند

  .کنند يدا مي پيبا اندازه مناسب و کاهش وزن بهبود

، B6 نيتاميها، و  کيورتي د . در درمان ندارد   يک نقش يوتيب يآنت

. ندشبا ير م يثأت يب) يا موضع ي يراکچه به صورت خو   ( پروژسترون

 بـا   ،کننـد  ي مصرف م  ي ضدباردار يها ماران که قرص  ي ب يدر برخ 

 از  يريجلـوگ ي  کي مکـان  يها ها و استفاده از روش     ن قرص يقطع ا 

 يچ قرص ضـدباردار   ي اما ه  .افته است ي درد پستان بهبود     يباردار

.  درد پستان مشخص نشده است     يعنوان علت اختصاص   ه ب يخاص

 شـروع بـه اسـتفاده از درمـان          يائسـگ ي کـه قبـل از آغـاز         يزنان

نه و  يش درد سـ   يکننـد اغلـب دچـار افـزا        ي م ي هورمون ينيگزيجا

 کـاهش  م معموالًين عاليشوند که با ادامه درمان ا    ي م يتيندوالر

  ].٢ [ابدي يم

ـ      ي شامل توص  يم درمان يرژ  اشـباع   يه به کاهش مصـرف چرب

 يهـا  مکمـل  .دباشـ  يگار مـ  ي، شـکالت و سـ     يشده، قهـوه، چـا    

 ٤٠٠‐٨٠٠ مطالعات استفاده از     يدر بعض . باشند يد م ي مف ينيتاميو

 زان درد شـده اسـت     يـ  روزانه منجر به کاهش م     E نيتاميواحد و 

  .شود يه ميتوصنيز  ي گرم کردن موضع.]۷[

ــان دارو ــدرم ــتفاده از  يي ــوم اس ــي مرس ــه دارويک  ي از س

نه يدآمي اسـ  يروغن گل پامچال عصرانه که حاو     (د  ياس کينيلوگام

 يک دارو يـ (ن  يپتي، برومـوکر  )د اسـت  ياسـ  کينولئي گامال يضرور

و ) شـود  ين مـ  ي اثر که باعث مهار پروالکت     يک طوالن ينرژيدوپام

 کــه باعــث کــاهش عملکــرد يک آنــدروژن صــناعيــ(دانــازول 

ــدان ــ تخم ــا م ــود يه ــ) ش ــد يم ــ. باش ــانيثأت ــازول و ير درم  دان

 اگـر بـا     .ودش يماه مشخص م   ٣ در عرض    ن معموالً يپتيبروموکر

تـوان از دو     يحاصل نشد م  اي    جهين سه دارو نت   ي از ا  يکيمصرف  

ا يـ  دوم   يپاسخ به دارو  موارد   % ٣٠در   .گر استفاده کرد  ي د يدارو

 % ٨٠ تـا    ٧٠د  وت ش ي اگر پروتکل فوق رعا    .گردد يسوم حاصل م  
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 دکرت زهره اميين مقدم  درد پستان

 ٣٠

 در  ييـ  پاسخ به درمـان دارو     .کنند يدا م ي پ ملاك يماران بهبود يب

  .داده شده است نشان ٤جدول شماره 

 اي و غير دوره اي پاسخ به درمان دارويي در درد دوره ‐٤جدول 

  پاسخ مطلوب به درمان

   عوارض جانبي           اي درد غير دوره          اي  درد دوره                   

  %٣٠                       %٤٠                     %٧٩               دانازول

  %٤                         %٣٨                     %٥٨     لنيک اسيد گامو

 % ٣٥                       %٣٣                     %٥٤        بروموکريپتين

  

 ير از پروتکل فوق وجود دارد کـه طـ         ي غ ي متفاوت يها درمان

ن در تمـام  ي پروسـتاگالند .ده استي گردي بررسيمطالعات متعدد 

تحت مطالعه قرار گرفته است و      ) قيقرص، کرم، تزر  ( اشکال آن   

، فني تاموکس . آن وجود ندارد   ي بر سودمند  مبني يل قطع يچ دل يه

شـود،   ياستروژن که در درمان سرطان پستان استفاده م        يک آنت ي

در % ٧١(د بـوده اسـت      يـ  مف يثرؤطور م  هدر کاهش درد پستان ب    

آن استفاده از آن را محـدود        ياما اثرات جانب  ) دارونما% ٢٩مقابل  

سـت   ا ياهيب گ يک ترک ي عصاره درخت کاست     ].٨ [ساخته است 

 در  يروزانه باعث متعادل کردن سطوح هورمون      mg٤٠که با دوز    

اي    مطالعه ].٩ [گردد يف درد م  يو تخف اي    زنان با درد پستان دوره    

 بـه همـراه   )flaxseed(تخم کتـان  گرم  ٢٥ روزانه درباره مصرف 

ر آن بر درد پستان انجام شده که اثرات مثبـت       يثأو ت  ييم غذا يرژ

 باعـث   يدار يطور معن  ه و ب  شدهپس از دو ماه درمان مشاهده       آن  

ت يـ ن موفق يـ  ا ي بـرا  يل فرضـ  ي دل .ده است يم گرد ي عال يبهبود

 ياسـتروژن بـر رو     يک آنت يعنوان   ه تخم کتان در عمل ب     ييتوانا

  ].١٠ [ استيبافت پستان

 در مطالعـات    يديراسـتروئ يغ يلتهابضـدا  يستفاده از داروها  ا

 تـأثير مفيـد آن در     ر مورد توجه قرار گرفته اسـت و علـت آن            ياخ

 ي موضـع NSAID يرواي   مطالعه.باشد يدردها ممختلف  انواع  

 درد  ين داروها بر رو   ير ا يثأبر ت   مبنيج قابل توجه    يکننده نتا  انيب

 يقـ ي در تحق  ].١١ [ ناخواسته بوده است   يها  بدون واکنش  يپستان

 انجـام   ي درد پسـتان   ي بـر رو   يکلوفنـاک موضـع   يکه درباره اثر د   

بـا درد   % ٥٠و  اي    مـاران بـا درد دوره     يب% ٤٧گرفته است حـدود     

 مطالعـات   ].١٢ [انـد   کامل داشته  ي ماه بهبود  ٦بعد از   اي    ردورهيغ

 عـوارض    کـه معمـوالً    ياهيـ  گ ير به سمت استفاده از داروها     ياخ

ده يدار گرد   جهت رند، دا يناع ص ي نسبت به داروها   ي کمتر يجانب

  .است

  يا ردورهيدرمان درد غ

 و درد منتشـر     ينه، درد ارجـاع   ي جـدار قفسـه سـ      يدرد موضع 

مناسـب بـراي    درمان   .گر افتراق داد  يکديد از   ي پستان را با   يواقع

کننـده موضـعي و      حـس  با تزريق بي  . درد ارجاعي بايد انجام شود    

ــتروئيد ــml٢( اســ ــا  % ١وکائين د از ليــ ــراه بــ  mg٤٠همــ

بيمـاران بـا درد موضـعي و        % ٦٠تـا   ) ml١نيزولـون در     پرد متيل

از بين رفتن کامل درد با . شوند مي جدار قفسه سينه درمان مييدا

يـد  يأکننده موضعي، تعيين صـحيح محـل درد را ت          حس تزريق بي 

 سـاعت شـبانه روز      ٢٤کننـده در      حمايـت  لباسپوشيدن  . کند مي

درد منتشـر  . دهـد  سـکين مـي  پسـتان را ت اي  اغلب درد غيـردوره   

در صـورت عـدم     . شـود  درمان مي ها    مسكن واقعي پستان ابتدا با   

در . پستان استفاده کرد  اي    توان از داروهاي ضددرد دوره     پاسخ مي 

اسيد به دليل عـوارض جـانبي انـدک بايـد            نيکياين موارد گامول  

ي يـک منطقـه     ابرخـي بيمـاران دار    . اولين داروي انتخابي باشـد    

رد حسـاس در پسـتان هسـتند کـه بـه نـام منطقـه                موضعي منف 

 يهـا  کننـده  حس يب  تزريق  به شود و معموالً   تحريکي شناخته مي  

 گـزارش شـده اسـت کـه بـا           .دهـد  يد پاسخ م  ي و استروئ  يموضع

رفتـه   نيازبدرد  ماران  ي ب يمي از ، در ن  يکين منطقه تحر  يبرداشتن ا 

 زنان يخکند و بر ي درد پستان را بدتر م ي جراح يطور کل  ه ب .است

 بـه  .شـوند  يمـ اي    ردورهيـ  پستان دچار درد غ    يدر محل برش قبل   

بـراي  بـا جراحـي     حساس دردنـاک    ال برداشتن منطقه    ين دل يهم

  .شود ندرت توصيه مي ه ب،بردن درد ازبين
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Mastalgia 

Abstract 

Mastalgia is a main complaint in women that causes those to refer 
to clinics repeatedly, from their youth around premenopausal. 
Unfortunately, its exact reason is unknown, but someone believes 
that hormonal factors are involved duo to nature and time of 
occurring mastalgia. It’s noticeable that, there is no mental and 
hormonal differences between women that suffer from mastalgia 
and others that have another disease. 

Mastalgia is categorized into two parts: cyclic and non-cyclic, so 
with various treatments, the physicians cannot be fair in their 
decisions, and have lots of difficulties in this important matter. 
Today, use of herbal drugs is suggested by physicians, because of 
side effects of synthetic drugs, such as (danazol, bromocriptin and 
evening primrose oil), this kind of drugs are noticeable in recent 
studies. 

Keywords: Mastalgia, Treatment, Danazol, Bromocriptin Aminimoghadam Z, M.D. 
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