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 مقدمه
کننده به  در زنان مراجعه عياز مشکالت شا يکيدرد پستان 

درصد از  05تا  05که علت  ي[، به طور1است ] يمراکز درمان

[. 3،2] دهدد  يم ليپستان را تشک يها کينيموارد مراجعه به کل

سدا،،   15زن در مددت   2455 يبدر رو  عيمطالعه وس کيدر 

و  يرسد بده بر  ازيد بدوده کده ن   يپسدتان  تيشکا نيتر عيدرد شا

آن تدر  از   [. عدالوه بدر  4داشدته اسدت ]   يصياقدامات تشخ

 کده  ي[. در حال0مراجعات است ] نيعمده ا ليسرطان پستان دل

     Email: are20935@semums.ac.ir                                                          59121484600 تلفن:نويسنده مسئو،،  *

 24/12/1394 تاريخ پذيرش: 3/11/1394 تاريخ دريافت: 
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 نيدرصد از موارد سرطان پستان، درد تنها عالمت ا 0در  فقط

[. اغلب زنان در طو، عمر خدود بده درد   6،4] باشد يم يماريب

درصدد   05 تدا  60آن  وعيش که يطور هشوند ب يپستان دچار م

درد مبهم تدا درد   کيدرد از  ني[. شدت ا8،0ذکر شده است ]

موارد ممکن است درد آنقددر   ي[. در بعض4] است ريمتغ ديشد

 ريآنان تداث  يزندگ تيفيزنان و ک يها تيباشد که بر فعال ديشد

و  يجنسد  تيد گذاشته و باعد  اخدتال، در کدار، ورزش، فعال   

 [.9] آنان گردد يارتباطات اجتماع

 يا دوره ريدرد غ ،يا پستان به سه دسته درد دوره يدردها

 يشدوند. دردهدا   يمد  يبندد  طبقه يو درد با منشأ خارج پستان

 مدار يدرد ب کده  يطدور  همرتبط بوده ب يقاعدگ کليبا س يا دوره

کداهش   يو بدا شدروع قاعددگ    افتده ي شيافزا يقبل از قاعدگ

 کليبدون ارتبدا  بدا سد    ،يا دوره ريکه درد غ . حا، آنابدي يم

درد پسدتان نامشدخا اسدت      يولدوژ ي[. ات1] اسدت  يقاعدگ

چدر    يدهايبه هم خوردن تعداد، اسد   لياز قب يگرچه عوامل

آن  يشدناختي بدرا   و عوامدل روان  يعوامل هورمدون  ،يضرور

 [.0] مطرح شده است

و  قيد دق يابيد از موارد درد پستان، پس از ارز ياريبس در

اسدت و   يدرمدان کداف   يبرا ماريدادن به ب نانيرد سرطان، اطم

[. 15] وجدود دارد  گريد يها به درمان ازين يتنها در تعداد اندک

شدده اسدت    شنهاديپ يمختلف يها دردها روش نيدرمان ا يبرا

 ريد ز ا لبد  دنيمثدل پوشد   يدي دارو ريغ يها که شامل درمان

با محددود   ييغذا عادات رييبخش، تغ آرامش ناتيمناسب، تمر

 يدي دارو يهدا  و درمان ن،يچر  و کافئ يکردن مصرف غذاها

هدا، روغدن    نيتدام يو ،يديراستروئيضد التها  غ يمثل داروها

فدن و   يمثل دانازو،، تاموکسد  يهورمون يگل پامچا،، داروها

 يا[. مصددرف داروهدد4] باشددد يمدد نيدوپددام يهددا سددتيآگون

از  يوجود عوارض قابل توجه يمؤثر بوده، ول اريبس يهورمون

 يعداد  ريد غ يهدا  يزيو خدونر  يگرگرفتگد  سم،يرسوتيه ليقب

 ديشدد  يبدا دردهدا   مارانيها را محدود به ب مصرف آن ،يرحم

از موارد با قطع  يمياز ن شي[. به عالوه در ب11،4] نموده است

مطلدو    رمدان د بيترت ني[. به ا12] کند يعود م يماريدارو ب

 ي[ و جسدتجو بدرا  1] مشخا نشده اسدت  يآن هنوز به خوب

 [.12] چنان ادامه دارد عارضه هم و کم ديدرمان جد کي

باشد.  يم ها نيتاميمورد بح  مصرف و يها از درمان يکي

 نيتدام يو يبدوده، ولد   E نيتاميدر مورد و ياغلب مطالعات قبل

B6 يبدرا  ريد اخ يهدا  است که در سدا،  ييها نيتامياز و يکي 

از مطالعدات   ي[. در بعض4] درمان درد پستان مطرح شده است

مطرح  ماريببه  نانيبعد از دادن اطم هيآن را به عنوان درمان اول

 ييدارونما رياثر آن را صرفاً تأث گريد ي[. بعض14،13] اند کرده

 يهدا بدرا   يکند که بررس يذکر م يا مطالعه اي[ و 12] اند دانسته

وجود  تر شيبه مطالعات ب ازيو ن ستين يکاف يقطع يريگ جهينت

ارزان، در  يدي دارو B6 نيتدام يو کده  ني[. با توجه به ا10] دارد

وجود مطالعات متناقض  زي[ و ن16] استعارضه  دستر  و کم

 يمطالعه با هددف بررسد   نيآن بر درد پستان، ا ريمورد تأثدر 

 .و انجام شد ي، طراحبر درد پستان B6 نيتامياثر و

 

 هامواد و روش
دو سدو کدور    ينيبدال  ييکارآزمدا  کيمطالعه در قالب  نيا

اخالق  تهيکم هيدييبا تا ،1393تا  1395شده، از سا،  يتصادف

 سددمنان و بددا شددماره ثبددت    يدانشددگاه علددوم پزشددک  

IRCT2014011715162N3  مددورد  مدداراني. بديددانجددام گرد

 يکنندده بده درمانگداه جراحد     مراجعده  ائسهي ريمطالعه زنان غ

)ع( و کوثر شهرستان سدمنان، بدا    نيرالمومنيما يها مارستانيب

، پسدتان  عاتيدرد پستان بودند. به منظور رد انواع ضا تيشکا

 45 يبدا   نيسن يبرا نه،يمعاانجام  گرفتن شرح حا، و بعد از

 00و  60حددوداً   يژگد يو و تي)بدا حساسد   يسا، مداموگراف 

سا، در صورت لدزوم   45 ري( و زيميبدخ ايدرصد در تشخ

درصد در  60و  83حدوداً  يژگيو و تي)با حساس يسونوگراف

ورود بده   يارهدا يشدد. مع  ي( درخواسدت مد  يميبدخ ايتشخ

و  انددهيماه يمطالعدده، داشددتن درد پسددتان و وجددود قاعدددگ  

 يميخروج از مطالعه عبارت بودند از: وجدود بددخ   يارهايمع

پسدتان، سدابقه    يبا توده پستان، سابقه ترومدا  مارانيپستان، ب

موارد مشدکو  بده سدرطان پسدتان، وجدود       ،پستان يجراح
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وجددود  نه،يجدددار قفسدده سدد  يعضددالن ياسددکلت يدردهددا

 ،يبداردار  ،يوجدود اخدتال ت قاعددگ    ،يگردن يکولوپاتيراد

 يهورمون يداروها اي يضد باردار يمصرف داروها ،يردهيش

درد پستان در سه مداه   يو مصرف دارو برا  (HRT)نيگزيجا

 .رياخ

ورود به مطالعده را داشدت، در    طيشرا ماريب که يصورت در

 زم داده شدده و   حاتيمورد مطالعه و درمان مورد نظر توضد 

در مدورد   ماري. به بديگرد يآگاهانه از آنان اخذ م تيفرم رضا

 ندان يانجام شده، اطم يها يبررس لهيبه وس يميعدم وجود بدخ

 يبددددده روش تصدددددادف مدددددارانيشدددددد. ب يداده مددددد

 (Systematic randomization) از دو گدروه مدورد و    يکيدر

عدد فرم چارت درد روزانده   کيگرفتند. سپس  يشاهد قرار م

آن  ليتکم يقرار گرفته و چگونگ ماريب اريدر اخت [13] پستان 

بدا مشداهده    مدار يچارت ب نيشد. در ا يداده م حيتوض شيبرا

در هدر روز   اموجدود، مقددار درد خدود ر    يکد يگراف يراهنما

را وارد جددو،   يروز او، شدروع قاعددگ   زيد برآورد کرده و ن

 ليد مداه، مراجعده کدرده و پدس از تحو     کيد پس از  نمود. يم

 نيد گرفدت. در ا  ياو قرار مد  اريچارت، چارت ماه دوم در اخت

خدروج از   يارهدا ياز مع کيد مراجعه در صورت وجدود هدر   

از مطالعه خارج شده و  ماريو شرح حا،، ب ناتيمطالعه در معا

ماه  يگرفت. در انتها يمناسب انجام م يصياقدام تشخ ايدرمان 

 .شد يگرفته م ليتحو زيماه ن نيدوم، چارت ا

 يسداخت شدرکت داروسداز   ) B6 نيتاميگروه مورد، و در

و بدار در روز بده   د mg  155( با دوزرانيا -تهران نيراموفارم

صدورت قدرپ پدودر شدده در      ه[، که بد 10،16مدت دو ماه ]

 يشده بود و در گروه شاهد، دارونمدا کده حداو    ختهيکپسو، ر

گروه مورد بدود بده همدان     يمشابه دارو ييها شکر در کپسو،

را بدرآورد   مدار يکده ب  ي. پژوهشدگر ديد گرد يمد  زيتجو بيترت

نداشته و داروها توسط داروخانده   يکرد از نوع دارو اطالع يم

گرفدت.   يقرار م مارانيب اريدر اخت B و A يدارو نيتحت عناو

دوره درمدان   يکداهش درد در انتهدا   زانيد مطالعه م يدر انتها

 ديشد ردبا د يتعداد روزها نيچن مطالعه و هم ينسبت به ابتدا

  (Pain score)قرار گرفت. نمره درد سهيدر دو گروه مورد مقا

 کيد از صفر تا سه در نظر گرفته شد که صفر عدم وجود درد، 

 .داد يدو درد متوسط و سه حداکثر درد را نشان م ف،يدرد خف

توسددط  ياطالعددات، بانددک اطالعددات يآور از جمددع پددس

و اطالعدات وارد   هيد ته SPSS 22 (IBM SPSS Inc)افزار  نرم

در قالب جداو، و نمودار اسدتخراج   يفيتوص جي. نتاديآن گرد

پاسخ به درمان در دو گروه مورد و شداهد،   سهيشد. جهت مقا

 نيچند  کاهش درد در نسبت به شدروع مطالعده و هدم    نيانگيم

دو  نيد در طو، مدت دو مداه در ا  ديبا درد شد يروزها ادتعد

. جهدت  ديگرد سهيمقا T-test يگروه با استفاده از آزمون آمار

 زيشدت آن با درمان از آندال  نيچن کاهش درد و هم ريتطابق س

هدا   آزمدون  نيد ا ي. در تمدام ديد اسدتفاده گرد  يخط ونيرگرس

50/5=α قدرار آزمدون مدورد اسدتفاده      دار بدودن  يجهت معن 

 .گرفت

 

 نتايج
  ليد نفدر بده دل   80که وارد مطالعده شددند    يماريب 211از 

عدم مراجعه، حذف شددند.   ايفرم چارت درد و  يناکاف ليتکم

  02قرار گرفتندد )  ينفر در دو گروه مورد بررس 126 تيدر نها

کل  يسن نيانگينفر در گروه شاهد(. م 04نفر در گروه مورد و 

گروه شاهد   در يسن نيانگيسا، بود. م 86/34±05/8 مارانيب

سا،( اختالف  90/36±21/8( و مورد )سا، 36/8±30/30)

 نداشت.  يدار يمعن

 نيانگيد روز او، مطالعده، م  0در  ،2و  1 شکلبا توجه به 

در هر دو گروه مورد و شاهد،  ديدرد شد وعيش زينمره درد و ن

 يکاهش در روزها نيداشت. ا يو قابل توجه ريکاهش چشمگ

 1با توجه به جدو،  که يطور ه. بافتيادامه  يکندتر ريبعد با س

و در  01/1 اهدنمره درد در شروع درمان در گروه ش نيانگيم

و  00/5بده   بيبود که پس از درمان به ترت 60/1گروه مورد 

گونده کده در    همدان  نيچند  (. هم>51/5P) افتيکاهش  61/5

در شدروع درمدان،    ديدرد شد وعيشود ش يمشاهده م 2جدو، 

درصدد   34/23و در گروه مورد  درصد32/13در گروه شاهد 
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درصد  29/0و درصد  42/0به  بيبود که پس از درمان به ترت

 (. >51/5Pکرد ) دايپکاهش 

 شاهد و مورد ينمره درد در گروه ها نيانگيم .1شکل 

 

 گروه مورد و شاهد دو در ميانگين نمره دردمقايسه  -1جدو، 

 گروه                  

 نمره دردميانگين 
 P-value (B6)ويتامين  مورد شاهد

 0.05 < 1.67 1.51 در شروع درمان نمره دردميانگين 

 0.05 < 0.61 0.75 پس از درماننمره درد ميانگين 

 0.01 > 1.06 0.76 ميانگين نمره دردکاهش 

 

 گروه مورد و شاهد دو در شيوع درد شديد مقايسه -2جدو، 

 گروه                 

 شيوع درد
 % شاهد

)ويتامين  مورد

B6) 

P-

value 

 0.05 < %23.34 32/13 در شروع درمانشيوع درد شديد 

 0.05 < %5.29 42/0 پس از درمان دشيوع درد شدي

 0.01 > %18.05 95/0 شيوع درد شديد کاهش

 موردهاي شاهد و در گروه شديد )%( درد شيوع  . 2شکل 

 

گروه مورد و  دو در آناليز رگرسيون نمره درد و شيوع درد شديد . 3جدو، 

 شاهد

 گروه  

 آناليز رگرسيون
 شاهد

)ويتامين  مورد

B6) 

 نمرهآناليز رگرسيون خطي 

 درد

 - شيب

0.005 
- 0.009 

P-

value 
> 0.05 < 0.01 

آناليز رگرسيون خطي شيوع 

 درد شديد
 - شيب

0.073 
- 0.157 

 

ر شدروع  نمدره درد د  نيانگيدو گروه اختالف م سهيدر مقا

در  ديدرد شدد  وعياختالف شد  زيو ندرمان و بعد از خاتمه آن 

شروع درمدان و بعدد از خاتمده آن، در گدروه مدورد کداهش       
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)جددو،   ونيرگرسد  زي. در آنال(>51/5P) نشان داد يدار يمعن

 وعينمره درد و شد  نيانگيخط کاهش م بيش ي( جهت بررس3

 تدر  شيخط در هر دو حالت  در گروه مورد ب بيش د،يدرد شد

از  کددام  چيهد  دار شدده اسدت.   يگدروه معند   نيبوده و تنها در ا

 .نشدند ييمورد مطالعه دچار عارضه دارو مارانيب
 

 گيريبحث و نتيجه
درد پسدتان مدورد    بدر  B6 نيتدام يدر مطالعه حاضر اثر و

قرار گرفت. پاسخ به درمان با دو عامدل کداهش نمدره     يبررس

برآورد شد. مطالعه نشان داد که  ديدرد شد وعيدرد و کاهش ش

عوامل در درمان درد پسدتان   نيبا کاهش هر دو ا B6 نيتاميو

 مؤثر است. 

 نيتدر  از شدايع  يکد يکه ذکدر شدد درد پسدتان     گونه همان

 تيد فيمشکالت در زنان است که موجدب اضدطرا  و افدت ک   

موجدود   ييدارو يها [. مصرف درمان18] شود يآنان م يزندگ

ها از جملده   نيتاميعوارض قابل توجه، محدود است. و ليدل هب

دارندد. تعددادي از    يتدر  شيبد  تيد هستند کده مقبول  ييداروها

 در درمان دردهداي  Eو  B6 و B1ها از جمله ويتامين  ويتامين

 مدورد  تدر  شيب Eآنان ويتامين  نياند که از ب پستان به کار رفته

احتمدا، مدؤثر بدودن     هياستفاده قرار گرفته است. مطالعات اول

 دي،يهاي استروئ توليد هورمون رييتغ سميرا با مکان Eويتامين 

به عندوان   عملليپوپروتئين و  -کلسترو، يسرم عياصالح توز

آن را در  ريتدأث لعات بعدي مطا ياکسيدان مطرح کردند. ول آنتي

بسدياري   حا، نياند. با ا سؤا، برده ريدردهاي پستاني زکاهش 

بدراي درمدان درد پسدتان     E چنان از ويتدامين  از پزشکان هم

و  B1کنند. مطالعات اندکي در ارتبا  بدا ويتدامين    استفاده مي

B6 نياز ا نياستفاده روت يحا، حاضر برا راند که د انجام شده 

 [. 4] ستندين يها کاف ويتامين

 جيبر درد پستان مطالعات بدا نتدا   B6 نيتاميمورد اثر و در

از اثر  يآن را ناش ريتأث ي[. بعض19] همراه بوده است يمتناقض

از آن بده عندوان    يا [. در مطالعده 12] اند آن دانسته ييدارونما

در  گدر ي[. از طدرف د 25] تر مؤثر نام برده اسدت  کم يداروها

بعدد از دادن   هيد ولاز مطالعات آن را به عندوان درمدان ا   يبعض

آن را  يا [. در مطالعده 14،13] اندد  مطرح کرده ماريبه ب نانياطم

درد پسدتان، در کندار    يشدناخته شدده بدرا    يهدا  جزء درمان

روغدن گدل پامچدا،،     ،يديراسدتروئ يضد التهدا  غ  يداروها

 اسدت فن دانسدته    يمثل دانازو، و تاموکس يهورمون يداروها

درمدان درد   معمدو ً  ستانپ نيذکر شده که متخصص اي[. و 14]

 ايد و  B6 نيتدام يپستان را با ضد دردها، روغن گل پامچا،، و

 يرا برا يهورمون يداروها ريکنند و سا يفن شروع م يتاموکس

بدر   يا در مطالعده  نيچن [. هم21] برند يکار م هتر ب موارد مشکل

کده بده    يجراح عمدوم  206از  درصد13پستان،  يا درد دوره

را بده عندوان    B6 نيتدام يانتخا  شده بودندد، و  يطور تصادف

و  هيد اول يبخش نانيبعد از اطم يا درد دوره يبرا يدرمان انتخاب

 ليد تما ي دهنده مطالعه نشان نياند. ا درد مداوم ذکر نموده يبرا

بدا   ييهدا  از درمدان  هيد متخصصان پستان به استفاده اول تر شيب

 ريد نظ ييهدا  درمدان  کده  يتر بوده، بده طدور   کم يعوارض جانب

و  ديشد يبا دردها مارانيرا در مورد ب نيپتيو بروموکر ،دانازو

 [.13] کنند يم زيتجو دهيطو، کش

بدا درد   مدار يب 46 يمطالعده دو سدو کدور بدر رو     کي در

 گدرم  يلد يم 255) با دوز مشابه مطالعه ما B6 نيتاميو ،يا دوره

نظدر   ه[. بد 10] اثر بوده اسدت  يبا دارونما ب سهيدر روز( در مقا

 يکد يمطالعه بدا مطالعده مدا،     نيا يعدم همخوان ليرسد دل يم

 يا دوره ددر يمطالعه فقط رو که نيحجم نمونه کم بوده و دوم ا

 يبا درد پستان را بررسد  مارانيما همه ب که يانجام شده در حال

 نيو همکاران با اشداره بده همد    Smith RL. در مطالعه ميکرد

مطالعده،   نيکنند که با توجه به کوچک بودن ا يم ديمطالعه، تاک

 B6 نيتدام ياز و نياسدتفاده روتد   يدر حا، حاضر شواهد بدرا 

 مداران يو همکاران ب De Luca LA[. در مطالعه 4] ستين يکاف

از  يمخلدوط  يدر گروه ن،يريآسپگروه  کيدر  يا با درد دوره

و در گروه سدوم   tocopherol acetateو  B6 نيتاميو نو،،يرت

کداهش شددت درد    مداران يکردند. در همده ب  افتيدارونما در

 بدود  تدر  شيکاهش ب نيدر گروه دارونما ا يوجود داشت و حت

درد  يمطالعده مدا فقدط رو    بدر خدالف   زيد مطالعه ن ني[. ا22]
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و نده تنهدا    ها نيتامياز و يانجام شده و بعالوه مخلوط يا دوره

 ، به کار رفته است.B6 نيتاميو

و همکاران در مدورد اثدر    يکه توسط سلطان يا مطالعه در

پسدتان انجدام    يا دوره ريو غ يا دوره يبر دردها B6 نيتاميو

دارو بر هر دو ندوع درد پسدتان    نيمشخا شد که ا زيشده، ن

[. نکته ديگري کده  23] موثر است يا دوره يخصوپ دردها هب

تدأثير   رد،يد مطالعه مدد نظدر قدرار گ    نييج ادر ارزيابي نتا ديبا

شناختي در پاسخ به درمان است. بسدياري از   فاکتورهاي روان

هدا   به درد پستان، به شدت نگرانند که درد پسدتان آن  انيمبتال

بخشي در اين رابطه،  ي از سرطان پستان باشد و اطميناننشانه ا

ها را تا حد زيادي برطرف نموده و پاسخ به  تر  و نگراني آن

کننده در مطالعه، جدا از نوع  شرکتدرمان را در تمامي بيماران 

. در مندابع مختلدف، تدأثير    بدرد  وي مصرف شدده بدا  مدي   دار

 80تا  08بخشي در درمان بيماران مبتال به درد پستان  اطمينان

در شدروع   مدار يب 211[. از 24،11] درصد گزارش شده است

عددم   ايد عددم مراجعده و    ليد دل هبد  مدار يب 80مطالعه حاضر، 

عالوه با توجده بده    هحذف شدند. ب العهمناسب از مط يهمکار

روز او،  0در هر دو گروه مدورد و شداهد، در     2و  1نمودار 

شود. بعد  يدر درد پستان مشاهده م يمطالعه کاهش قابل توجه

رسد  ينظر م هکند است. ب اريروز او، روند کاهش درد بس 0از 

نيدز کداهش قابدل     ها در اين مطالعه و دليل اصلي ريزش نمونه

بخشي در  اطمينانروز او،، همين مسأله تأثير  0توجه درد در 

اثدر آن    2و  1بيماران باشد که با توجه به نمدودار   نيدرمان ا

 باشد.   يبارزتر از اثر دارو م اريبس

تواندد   يمد  B6 نيتاميمطالعه حاضر و يها افتهيتوجه به  با

اسدتفاده شدود.    کاهش درد پستان يبخشي برا در کنار اطمينان

 B6 نيتدام يخصوپ که در مطالعدات مختلدف ذکدر شدده و     هب

[ و با دوز 26،20،16] است منيارزان، در دستر  و ا ييدارو

[. در مطالعده مدا    20] نددارد  يا در روز عارضه گرم يليم 255

مشاهده نشد، که البته بدا   يا عارضه مارانياز ب کي چيدر ه ز،ين

 شده قابل انتظار بود. زيتجو نييتوجه به دوز پا

در درمان درد  B6 نيتاميمطالعه نشان داد که و نيکل ا در

 مداران يبده ب  هيد اول يبخشد  نانيپستان موثر است. در ضمن اطم

 .در کاهش درد پستان دارد ييبسزا ريتاث

 

 تشكر و قدردانی
دانشدگاه   يپزشک ينامه دانشجو انياز پا يبخش قيتحق نيا

علوم پزشکي استان سمنان بوده و با حمايت معاوندت محتدرم   

از واحدد   نيچند  و فناوري دانشگاه انجدام شدد. هدم    قاتيتحق

کوثر  يو درمان يپژوهش ،يمرکز آموزش يتوسعه تحقيقات بالين

 زم  تاستان سمنان بابت تامين تسهيال يدانشگاه علوم پزشک

 .شود يبراي انجام اين تحقيق تقدير و تشکر م
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Introduction: Mastalgia is a common but concerning problem for most women referring to medical 

centers. Vitamins are one of the medical treatments which are used in the treatment of mastalgia. The aim 

of this study was to evaluate the effect of vitamin B6 on mastalgia.  

Materials and Methods: In a randomized double blind clinical trial, patients with mastalgia, who 

referred to Amir-al-momenin and Kowsar Hospitals in Semnan, Iran, were divided in two study groups. 

Patients in the case group received vitamin B6 100mg BD for two months and patients in the control group 

took placebo in a similar route. The patients filled the daily breast pain charts and at the end of the trial, the 

mean pain score and the number of days with severe pain in the two groups were compared.  

Results: Patients (n=126) were evaluated. The mean pain score and the prevalence of severe pain 

decreased significantly in both groups. In the case group, the mean pain score and the prevalence of severe 

pain were decreased significantly from the beginning to the end of trial. In both groups, there was a 

significant reduction of breast pain in the first 5 days. This might be the effect of primary reassurance. No 

adverse effect of treatment was observed in any of the patients 

Conclusion: Vitamin B6 is effective on mastalgia as a safe drug. In addition, primary reassurance has a 

significant effect on the reduction of the breast pain. 
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