
 

 

 ترشحات پستان در بانوان

حتی بانوان مجرد هم گاهی دچار ، بلکه نیست بارداری و پس از زایمان زمانتنها محدود به  بانوان در پستان ترشحات انواع

. در برخی موارد که این ترشحات در طوالنی دارد شوند، دلیل این مشکل بستگی به مسائل مختلفیچنینی می مشکالت این

با شناخت درست انواع ترشحات پستان در  هستند.و مشکالت درونی جدی ها از بیماری نشان باشند،مدت وجود داشته 

های جدی جلوگیری کرد، در این مقاله سعی داریم توان از بروز بیماریبانوان، بررسی دالیل و مراجعه به موقع به پزشک می

 ارائه دهیم.اطالعات جامعی در این باره به شما های زیر با پاسخ به پرسش

 ترشحات پستان چیست؟ 

 شود و این ترشحات چه انواعی دارند؟چه دالیلی منجر به ایجاد ترشحات می  

 انواع ترشحات پستان طبیعی چگونه هستند؟ 

 ونه هستند؟ترشحات غیر معمول در سینه بانوان چگ 

 های تشخیص انواع ترشحات پستان چیست؟روش 

 های درمان ترشحات پستان در بانوان چیست؟راه حل 

 ترشحات پستان چیست؟

 

، کندتراوش  بیرونبه ها مایعی که از پستان آن مدلهر هستند،  یا بارداریدر دوران شیردهی  بانوانبه غیر از مواردی که 

ها نگران وجود ها با مشاهده آناین ترشحات در بسیاری از بانوان وجود دارند. اما برخی از خانم .شودمیپستان نامیده  ترشح

  شوند.هایی چون سرطان سینه میبیماری

 شوند.میخارج  و سینهیا هر د ،از یک صورت خود به خودیه ها و گاهی بنوک سینه برفشار اعمال این ترشحات گاهی با 

 01ها در هر سینه به بیشتر از این خوشهتعداد  است.ها های حاوی ترشحات در نوک سینهوجود خوشه نیز دلیل اصلی آن

بیرون از آن ها خانمشیر که  استمجرائی همان ، دنشومیمنتقل  به بیرون جاکه ترشحات پستانی از آن مجرائی رسد.عدد می



 

 

شیری، سبز . رنگ این ترشحات رودمی های بیشتر باالترو حاملگی افزایش سنمیزان و دفعات ترشح از نوک پستان با  .آیدمی

با بررسی این ترشحات و مراجعه به موقع به پزشک  است.نامحسوس  یبدون بو یا دارای بوای و زرد یا خونی، رنگ، قهوه

درصد زنان این ترشحات نشان از  59حال در  با این .سرطان جلوگیری کرد علی الخصوصها توان از بروز خیلی از بیماریمی

 .بنابراین نیازی نیست نگران باشید نیست. بدخیمهای بیماری

 این ترشحات چه انواعی دارند؟ و  شودمیچه دالیلی منجر به ایجاد ترشحات 

 

 

در ادامه به دالیل مختلف ایجاد این  .دهنده است آزارامری ناخوشایند و باشد،  دلیل و هر شکلی که ترشحات پستان به هر

 ایم.ترشحات اشاره کرده

  بارداری 

 های کلیوی شدید.یدیالیز و بیمار 

 التهابات و تحریکات موضعی 

  وجود کیست و فیبروم در رحم 

 های پستانیکیست 

 شیردهی 



 

 

 هاتوده در سینه وجود 

  استفاده و حساسیت به داروهای ضدبارداری 

 اختالالت در دوران قاعدگی 

 سابقه یبوست پستان در زنان شیرده 

 عفونت یا سرطان سینه 

 ضربه به قفسه سینه 

 جراحی  های عمل 

 های پروتز و جراحی پالستیکمانند عملها تغییر در سینه 

 مصرف داروهای محرک 

 .مصرف الکل و مواد مخدر 

 کنند. این داروها عبارتند از؛شتر میهمچنین مصرف برخی از داروها احتمال ایجاد ترشحات را بی

  داروهای خاص ضد التهاب و ضد افسردگی 

 پرومتازین 

 هاهیستامین 

  داروهای کنترل فشار خون 

  های هورمونی رایج مانند قرصLD 

 داروهایی مانند دیازپام 

های شیردهی موجود در هیپوفیز یا کم اختالل در هورمون. دنهای دیگری نیز داشته باشتواند علتالبته این ترشحات می

  علت دیگری برای وجود این ترشحات است.کاری تیروئید 

 انواع ترشحات پستان طبیعی چگونه هستند؟

و معموال  نیستنداین ترشحات نشانه بیماری  .و در تمام بانوان وجود دارند هستندطبیعی ترشحات پستان  انواع بعضی از

در  .شودمیخروج مایعات پس از استحمام باعث  به خصوص هافشردن نوک سینهها در بیشتر خانم .خطری ایجاد نمیکنند

گی این ترشحات طبیعی در بیشترین شود. نزدیک به دوران یائسمیتر صورت استفاده از داروهای خاص بروز این مسئله عادی

 شدید هورمونی در این دوران است.  تحوالتمقدار خود خواهند بود که علت آن 

ترشحات  .توان به ترشحات شیری دوران بارداری یا ترشحات رنگی پستان اشاره کردمیاز دیگر ترشحات طبیعی پستانی 

هورمون پروالکتین در این  باال رفتن میزانعلت آن  .افتندمی اتفاقبارداری به طور ناگهانی و بدون علت  دورانشیری در 

 شود. میپستان شیردهی باعث این هورمون پس از زایمان ت، اس دوران



 

 

این ترشحات  .استعموما گشادی مجاری سینه ها علت آن هستند.ترشحات رنگی پستان از دیگر ترشحات طبیعی بدن 

رنگ  هاباشند. آن همراه تورمبا خارش، درد یا است  ممکن . همچنینشوندمیدر صورت فشار ایجاد  و هستند چسبناک نیز

ترشحات  ها. به همین دلیل به آنشوندمیهای خاکستری، قهوه ای، زرد، سفید، آبی و سبز دیده به رنگو  ندارند مشخصی

 نیستند. یبیماری خطرناک ی این مدل از ترشحات نیز نشانه گویند.نیز میرنگی 

 ترشحات غیر معمول در سینه بانوان چگونه هستند؟

 

 دهیم.ها توضیح میها باشند که در ادامه درمورد آنها و عفونتای از وجود برخی بیمارینشانه توانندبرخی از ترشحات می

ترشحات چرکی از نوک  ،در زمان ایجاد عفونت .شوندمیهای پستانی گاهی دچار عفونتهستند،  دوران شیردهی زنانی که در

ها همچنین شوند. این عفونتمتوقف میاغلب با مصرف آنتی بیوتیک  . این مورد از انواع ترشحات پستانآیدمیبیرون ها سینه

دار بودن این مشکل و در صورت ادامه ها باید تخلیه شوند.عالوه بر ترشح ممکن است آبسه نیز کنند. در این صورت آبسه

 وجود تورم و درد باید به احتمال وجود غدد سرطانی شک کرد.

اگر تنها و  هستند این ترشحات کامال شفاف .سرطان ترشحات بی رنگ و آبکی هستند از دیگر ترشحات نشان دهنده احتمال

رنگ و صورتی کمالبته نوع دیگری از ترشحات نیز وجود دارد که  .رودمیاحتمال سرطان باالتر شوند،  از یک سینه خارج

نباید با ترشحات بی رنگ اشتباه و  هستندهای قرمز گلبول ها. آنشوندمیمعموال از هر دو پستان خارج  و هستند رقیق

  . ترشحات صورتی رنگ خطری ندارند.گرفته شوند

 این ترشحات که بیشترین احتمال وجود سرطان سینه را است.ترین نوع ترشحات سینه در بانوان ترشحات خونی پرریسک

تر انجام ها و معاینات به صورت دقیقآزمایش . اگر سن بیمار باال باشد، حتما بایدحتما باید توسط پزشک بررسی شونددارند، 

علت تغییرات هورمونی و تغییر در عروق ه ب ممکن استبارداری یا دوران شیردهی  یدورهاواخر شود. البته ترشحات خونی در 

 اگر بعد از شیردهی قطع نشد حتما باید به پزشک مراجعه کرد. باشد.ها سینه



 

 

باشند. در میسونوگرافی، ماموگرافی، بررسی سوابق بیماری، دارویی و... از روش های تشخیص و بررسی علت این ترشحات 

 موارد خاص تر پزشک اقدام به نمونه برداری هم خواهد کرد. 

 های تشخیص انواع ترشحات پستان چیست؟روش

 

ظاهر ترشحات  .کمک میکند ظاهر این ترشحات است اولین عالمت که در تشخیص بیماری ناشی از ترشحات به پزشک

 های زیر باشد.تواند به شکلمی

 کم یا زیاد 

 شفاف 

 دارای غلظت باالمانند و  شیر 

  سفید رنگ 

 و عفونیدار چرک 

  همراه با بو 

 چسبنده و  غلیظ 

 پنیر مانند  

 شود. میغلظت بیشتر این ترشحات گاهی منجر به مسدود شدن مجرای شیردهی نیز 

مثال رنگ شیری در ترشحات  .ها استتفاوت در رنگ آندارد،  که در تشخیص دلیل ترشحات پستان نقش یعالمت دیگر

یا  انسداد مجرای شیردهی نشان از ایقهوه است. یا به عنوان مثالی دیگر رنگ نشان از مشکالت هورمونی در شیردهی



 

 

دهنده فیبروم و نشان  است. رنگ سبز ترشحات همنشانی از عفونت  نیز زرد رنگ است. ترشحات های فیبروم رحمیبیماری

 . استکیست 

د، دو طرفه بودن این نباشمیبودن ترشحات پستان از دیگر عالئم کمک کننده به تشخیص بیماری  سویه یا دو سویهیک 

آیند شوند یا با فشار بیرون میخود ترشح می خود بههمچنین اینکه مایعات تواند دلیل بیماری تیروئید نیز باشد. میترشحات 

 نیز اهمیت دارد.

تواند میترشح پستان به همراه تب  .استبا همراه با عالئم دیگر و یا رخ دادن این مشکل به تنهایی  ،از دیگر عالئم ترشحات

تواند عالمت بارداری یا باال یم به علت عفونت پستان باشد. ترشحات پستان با قطع دوران قاعدگی و خونریزی ماهانه بانوان

تواند نشانه میها هایی در سینه ههمراهی این ترشحات با تودهمچنین  .های خاص در بدن باشدهورمون از بودن بعضی

 سرطان سینه باشد، این ترشحات گاهی با درد نیز همراه است. 

ماموگرافی  رود.تر میآزمایشات برای تشخیص دقیقدریافت شرح حال بیمار و بررسی عالئم ترشحات، پزشک به سراغ بعد از 

های تشخیص بیماری سایر روشهای ترشحی زیر میکروسکوپ و سونوگرافی، بررسی مشکالت تیروئیدی بیمار و بررسی سلول

 . است

 های درمان ترشحات پستان در بانوان چیست؟راه حل

 



 

 

اولین راه  . به همین دلیلدارد هورمونی هاینارساییخیم یا خوش امراضبیشترین انواع ترشحات پستان در بانوان نشان از 

سرطانی  هاییا با وجود غدهد، نباش اگر ترشحات خونیاما  .استتغییر در رژیم غذایی  دارو یاتجویز ها حل برای درمان آن

نخستین قدم در درمان انواع ترشحات پستان در بانوان بررسی عالئم موجود  .دنهای جدی تر دارنیاز به درماند، نباش همراه

سابقه پزشکی و مصرف  ها توضیح دادیم.قبلی در مورد آن . عالئمی که به صورت کامل در قسمتاستدر این ترشحات 

  داروهای مختلف و به خصوص داروهای هورمونی در تعیین روش درمان موثر است.

های اعصاب سیستم یتهای نخاعی و بیماری زونا در قفسه سینه باعث فعالضایعات نخاعی گردن، فلج کهالزم به ذکر است 

. ضایعات مغزی علی الخصوص ضایعات در هیپوتاالموس یا اطراف شود. بنابراین سینه ترشح داردها میموجود در نوک سینه

 شوند که ممکن است، در تشخیص پزشک اختالل ایجاد کنند. میهیپوفیز نیز گاها باعث ایجاد ترشحاتی 

برداشتن مجراها و نسوج مبتال راه حل شوند، میهای خوش خیم یا بدخیم که باعث ایجاد ترشحات در صورت مشاهده توده

هایی مانند ، تجویز داروباشددر شرایطی که دلیل به وجود آمدن ترشحات پستان در بانوان، امراض هورمونی  است.به توده 

 تواند مفید واقع شود. بروموکریپتین یا تنظیم تیروئید می

، از آخرین هستنددرمانی در موارد حاد و پرتونگاری میگزینه های درمان ترشحات سینه در بانوان که شامل جراحی، شی

  شوند.محسوب میمراحل درمانی 

 ایم.ح دادههای درمانی انواع ترشحات پستان توضیدر ادامه در مورد روش

 های مشکوکدرمان ترشحات خونی همراه با توده

بررسی توده با شود. تر انجام میهای مختلف همراه باشند، معاینات دقیقها و تودهدر صورتی که ترشحات با وجود کیست

صورتی که وجود در  .وده اثبات شد باید آن را برداشتدرصورتی که وجود ت .شودمیانجام سونوگرافی و ماموگرافی مشخص 

درمانی یا استفاده از داروهای سرطان رفت. راهکارهای درمان سرطان مانند شیمی سرطان سینه اثبات شود نیز باید به سراغ

 ها در بدن دارد.این موضوع بستگی به میزان پیشرفت توده

های که برای وجود یا عدم وجود سلولهای آزمایشگاهی باید به این نکته نیز توجه داشت که همیشه و در تمام موارد بررسی

نتایج در بعضی از بیماران با شرایط خاص این  . همچنینسرطانی نیست وجود گیرد، نشان دهندهمیبدخیم سرطانی صورت 

سال یا زنانی که  91دلیل بر عدم وجود غده سرطانی نیست، منفی بودن در زنان باالی ؛ اما میتواند منفی باشدآزمایش 

و ضایعاتی که باعث منفی شدن ها از جمله جراحی .شودمیبیشتر دیده  ،اندلل مختلفی در سینه خود داشتهجراحی با ع

 است.های قلب باز شود، جراحیمیجواب بررسی آزمایشگاهی وجود توده 

 خطرهای قطع ترشحات بیروش

اختالالت  نشان از وجودشوند، مییا قبل از قاعدگی ایجاد  شوندمی حکه از بیش از یک مجرا ترش ایطرفه ترشحات دو 

مثل تصادف، یا مصرف داروهای هورمونی و ها به دلیل آسیب فیزیکی به سینه، امکان دارداین ترشحات  .خطر دارندبی

با تجویز دارو، قطع توان اند، میوابسته به دلیلی که منجر به ایجاد این نوع از ترشحات سینه شده .دناختالالت هورمونی باش



 

 

در نهایت بیشتر انواع ترشحات در پستان بانوان عموما نیازی  ها شد.ی آنها مانع از ایجاد دوبارهداروهای قبلی یا سایر روش

توان تا زمان کاهش ترشحات، به میبه درمان دارویی یا جراحی ندارند و با درمان های خانگی نظیر استفاده از کیسه آب گرم 

 .ود به خودی این مشکل و تسکین دردهای ناشی از این ترشحات کمک کرددرمان خ

 بندیجمع

به طور کلی بهترین روش برای پیشگیری از ایجاد ترشحات خونی و تومورهای بدخیم معاینه منظم است. برای معاینه نیازی 

ها را معاینه کنید و در توسط پزشک سینهتوانید با توجه به راهکارهای ارائه شده نیست هر ماه به پزشک مراجعه کنید. می

 . و مراجعات را به صورت سالیانه انجام دهید صورت مورد مشکوک به پزشک مراجعه کنید

زاده مشورت کنید. ایشان فوق تخصص پستان هستند توانید با دکتر موسیدر صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در این زمینه می

توانید از طریق دارند. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می های پستاندرمان انواع بیماری وو تجربه زیادی در زمینه تشخیص 

 با ایشان در ارتباط باشید. و یا بخش تماس با پزشک سایت پیج اینستاگرام

 برای مطالعه مطالب تکمیلی می توانید از سایت های زیر دیدن فرمایید:

myoclinic 

webmd 

healthline 

  

https://www.mayoclinic.org/symptoms/nipple-discharge/basics/definition/sym-20050946
https://www.mayoclinic.org/symptoms/nipple-discharge/basics/definition/sym-20050946
https://www.webmd.com/women/guide/breast-nipple-discharge#1
https://www.webmd.com/women/guide/breast-nipple-discharge#1
https://www.healthline.com/health/womens-health/nipple-discharge
https://www.healthline.com/health/womens-health/nipple-discharge

