
 ? ماستیت چیست
بیماری ها   آنها در گذشته مبتال بودید. این  به  یا  بیماری های عفونی زیادی را می شناسید  حتما شما 

باعث عفونت بخشی از بدن می شوند که مربوط به خودشان است. عفونت ها به مرور زمان بزرگ 

آشنا شوید؛ ما به شما پیشنهاد  ماستیت چیست تر و دردناک می شوند. اگر می خواهید با جواب سوال

 .می کنیم که ادامه این مقاله را از دست ندهید و با وب سایت ما تا انتهای این مقاله همراه باشید

  آشنا می شویم ؟ در این مطلب با چه مواردی

 بیماری ماستیت چیست؟  •
 عوامل و علت ابتال به بیماری ماستیت  •

 

 

 سونوگرافی غربالگری در تهران
 تماس با ما

بیمااااااری ماساااااتیت 

 چیست؟

نوع   از  بیماری  یک  ماستیت  بیماری 

وجود   به  بانوان  در  که  است  عفونی 

پستان   به عفونت  بیماری  این  آید.  می 

به   را  زیادی  درد  که  است  معروف 

باید   ماستیت  بیماری  دارد.  همراه 

هرچه زودتر درمان شود تا مشکالت  

وج به  را  نیاورددیگری   .ود 

می   سخت  خیلی  زمانی  بیماری  این 

نوزاد   به  شود که در دوران شیردهی 

مبتال   ماستیت  بیماری  به  اگر  باشد. 

بدهید   شیر  را  کودکتان  باید  و  هستید 

باید به شما بگوییم که این کار به یکی 

انجام   که  کارهایی  ترین  دردآور  از 

ی بیشتر به این بیماری عفونی مبتال می شود که  می دهید تبدیل خواهد شد. نکته مهم اینجاست که زنان
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کمتر   کنند خیلی  نمی  ابتال زنانی که شیردهی  بدهند و خطر  نوزاد خود شیر  به  باید  و  شیرده هستند 

مانند از راه هایی  اومدن فرزند  بدنیا  از  قبل  بهترین سونوگرافی  را که سونوگرافی غربالگری است. 

 . است انجام می دهید جنین

دهید اما اینبار نه برای غربالگری   اما برای بیماری ماستیت هم شاید الزم باشد که سونوگرافی انجام

 . بلکه بخاطر این بیماری

 

 دالیل ابتال به بیماری عفونی ماستیت ` •

 علت ابتال به بیماری ماستیت در زنان غیر شیرده  •
 چه چیزهایی عالئم عفونت پستان می باشد؟ •
 کالم آخر درباره با ماستیت چیست  •

عوامل و علت ابتال  

 به بیماری ماستیت

به  ابتال  دالیل 

عفونی  بیماری 

 ماستیت 
حاال که به سوال ماستیت چیست  

به  شما  و  شد  داده  جواب 

بیماری  این  با  کامل  صورت 

آشنا شدید؛ در این بخش از مقاله 

قرار است که به شما دالیل ابتال  

بگوییم را  بیماری  این   .به 

تواند   .1 می  که  دلیلی  اولین 

باعث شود تا زنان شیرده به این 

شوند؛   مبتال  عفونی  بیماری 

مض های  که باکتری  است  ری 

و  دارد  وجود  کودک  دهان  در 

وارد  خوردن  شیر  هنگام  در 

پستان مادر می شود. معموال در 

به  ماستیت  بیماری  شیرده  زنان 

این روش بیشتر منتقل می شود. 

در   اوقات  بیشتر  کودک  چون 

حال شیر خوردن از پستان مادر 
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باشد  .می 

نوعی سرطان است. این سرطان ممکن است که خطر ابتال به بیماری ماستیت   کارسینومای التهابی  .2

کند بیشتر   .را 

به   .3 مادر  بودن  مبتال  نیست؛  رایج  زیاد  که  شود  ماستیت  بیماری  باعث  تواند  می  که  سومی  دلیل 

یمنی بدن می باشد. پس اگر دیابت یا ایدز  بیماری های خاص مانند ایدز، دیابت و یا نقص در سیستم ا

باشد دارید  که  بیماری های خاصی  بیماری همین  این  دالیل  از  یکی  مبتال شاید  ماستیت  به  و   .دارید 

وقتی که به نوزاد به صورت کامل شیر نمی دهید نیز می تواند از دالیلی باشد که باعث ابتال به   .4

ل به نوزاد باعث می شود که مقداری شیر در درون مجراها  بیماری ماستیت باشد. چون شیر ندادن کام

دارد همراه  به  را  زیادی  درد  که  شود  تورم  و  التهاب  باعث  و  بماند  بیرون  به  شیر   .انتقال 

برخی از بانوان در نوک پستان خود دارای ترک های ریزی هستند. این ترک ها یک راه بسیار   .5

تری های مضر به داخل پستان است. شما باید حتما مراقب  ساده و راحت برای نفوذ میکروب ها و باک 

کنید مراقبت  آن  از  همیشه  و  نشود  شما  پستان  وارد  میکروبی  ریز  های  ترک  این  از  که   .باشید 

این موارد از مهم ترین دالیلی است که باعث ابتال به بیماری عفونی به نام ماستیت می شود که مربوط  

این بیماری ابتال هستید ببینید که کدام یک از عوامل باال را دارید تا از  به پستان در زنان است. اگر به  

 .علت ابتال خود به این بیماری عفونی باخبر شوید

 

 علت ابتال به بیماری ماستیت در زنان غیر شیرده 
یسششت و همینششین دالیششل ابششتال زنششان در بخششش هششای قبلششی شششما بششا دالیششل جششواب سششوال ماسششتیت چ

شششیرده بششه ایششن بیمششاری آشششنا شششدید. گششاهی اوقششات ممکششن اسششت کششه زنششان غیششر شششیرده نیششز بششه ایششن 

بیمششاری مبششتال شششوند امششا دالیششل بششاال شششامل ایششن دسششته از بششانوان نمششی شششود. در ادامششه بششا وب سششایت 

ایششن بیمششاری مبششتال شششوند  مششا همششراه باشششید تششا بششا دالیلششی کششه باعششث مششی شششود زنششان غیششر شششیرده بششه

 .آشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششنا شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششوید

https://en.wikipedia.org/wiki/Carcinoma


التهششاب مششزمن  در ایششن گششروه از بششانوان غیششر شششیرده کششه بششه ایششن بیمششاری دچششار مششی شششود؛ نشششانه آن

ل باشششد کششه چششه چیششزی اسششت کششه بششه زیششر آر ششول مت.ششل مششی شششوند. شششاید بششرای شششما سششوا مجششاری

 باعشششششششث ابشششششششتال ایشششششششن دسشششششششته از بشششششششانوان بشششششششه بیمشششششششاری ماسشششششششتیت مشششششششی باششششششششد؟

در جواب به این سوال مهشم بایشد بشه ششما بگشوییم کشه مهشم تشرین دلیلشی کشه باعشث مشی ششود تشا زنشانی 

 .کششه شششیردهی هششم نمششی کننششد بششه ایششن بیمششاری دچششار شششوند رو دادن تتییششر در هورمششون هششا اسششت

هشا تتییششر دچشار تتییششر مشی شششوند؛ سشلول هششای مشرده و بششاقی مانشده پوسششت چشون وقتششی کشه هورمششون 

در مجششاری کششه شششیر را بششه بیششرون منتقششل مششی کننششد انباشششته شششده و باعششث گرفتگششی و بسششته شششدن 

ایشن مجششاری مششی شششود. بششه همششین دلیششل اسششت کشه حتششی در زنششانی کششه شششیردهی انجششام نمششی دهنششد ایششن 

 .بدهد بیماری عفونی یعنی ماستیت می تواند رو

 

 چه چیزهایی عالئم عفونت پستان می باشد؟
درد پستان یکی از شایع ترین نشانه های عفونت پستان می باشد. وقتی که پستان عفونت می کند؛   •

است درد  همراه  به  التهاب  این  که  شود  می  التهاب  باعث  و  شده  بسته  آن   .مجاری 

قرمزی و داغ شدن پستان نیز یکی دیگر از عال م عفونت پستان می باشد. شاید تا االن توجه کرده   •

که   آنباشید  نیز  اوقات  برخی  است و  به همراه قرمزی  کند  می  درد  نقاطی که  می    بیشتر  داغ  نقطه 

 .شود. به همین دلیل قرمزی و داغ شدن پستان می تواند از عال م وجود عفونت در پستان باشد

 کالم آخر درباره با ماستیت چیست
ماس  سوال  جواب  با  است  شده  منتشر  ما  سایت  وب  از  که  مقاله  این  در  شدید. شما  آشنا  چیست  تیت 

همینین توانستید عال م ابتال به آن در زنان شیرده و غیر شیرده را بیاموزید و همینین با عال م وجود 

 عفونت در پستان آشنا شوید. از اینکه با وب سایت ما همراه بودید از شما کمال تشکر را داریم
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