
 

 کیست تخمدان 

 بخش مامایی و زنان

 0011بازنگری:  بهار —واحد آموزش سالمت

بدهنکته مهمایناستکهافرادمبتالبهکیستتخمداا 

د  اینموضوعتوجهداشتهباشناکههافاصلیپزشد 

د ما آنها،برقرا ینظمد جریا قاعاگیاست.بنابرایدن

الزماستباپزش خودهمکا یمناسب اداشتهباشناو

هایتجویزی اطبقدستو پزش مصرفهاوقرصد ما 

 کننا.

  زیر نظر داشتن بیمار به صورت دقیق:

یدا د این وشاگرفردعالئمخاصیازخودنشا ناهاو

 اسونوگرافیتنهای کیستساده یکوچ وپرازمایع

د  تدا نشا دادهباشا،بیما بایابهدقتتحتنظرباشا

اوصو تهرگونهتغییری وش  وی هاید مانیدیگربر

ازبنابراینازبیما خواستهمی انجامشود. بدددا شودکه

بدا و کدرده گذشتماتزمانیدوبا هبهپزش مراجده

بدهدیگریتغییراناازهسونوگرافیلگنیداد  یکیدسدت

  دقتبر سیشود.

  دارو:

ضدا دا وهدای د این وشدا وهایهو مونیهمدودو 

یشودکهجلویتشکیلدوبا هبا دا یبرایفردتجویزمی

 کیستتخماا گرفتهشود.

عثایجادد دیاحسپربود جراحی ستبا :اگرکی

د لگنشود،یاعالئمآزا دهناهدیگریایجادکنا،ممکدن

استپزش مدالجخا جکرد کیست اتوصیهکنا.بدندا

کدل بهشرایطکیستهاممکناستبتوا باو برداشدتدن

حدای تدا تخماا کیست اخا جکرد؛امااگرکیدسدت

سدالدمدی تخماا  اتخریبکردهباشاکهتخماا بافت

 نااشتهباشا،جراحتمامتخماا  اخا جمیکنا.

 شود؟ عوارض کیست تخمدان به چه صورت نمایان می

هسدتدندا،کیست :پیچ خوردگی تخمدان هاییکهبز گ

تواناتوانناباعثپیخچخو دگیتخماا شونا.عالئممیمی

شاملشروعناگهانید دشایالگن،حالتتهوعواستفدرا 

تواناجریا خدو باشا.پیچخو دگیتخماا همونینمی

 هاکاهشدهایاآ  امتوقفکنا. ابهتخماا 

واینمو دمی :پارگی کیست شدایدا د د توانابداعدث

خدردرخونریزیداخلیشود.هرچهکیستبز گ ترباشا،

 پا گیآ بیشتراست.

 تاثیر سبک زندگی در بیماری کیست تخمدان

 :رژیم غذایی 

هایبافیبرباالمصرفکنیا.کهد غدذاهدایدیکربوهیا ات

بدرندجهاوغالتوماکا ونیسبوسهموو نا  جدو، دا ،

 شونا.وحبوباتیافتمی ایقهوه

غدذایدی بیما مبتالبهکیستتخماا بایاازمصرفمواد

هایسادههستنا،بهشاتاجتدندا کهحاویکربوهیا ات

هایصندتی،کی ،آبنبات،کنا.مثالمصرفنوشابه،آبمیوه

 بستنی،کلوچهوشیرینی اکمکنا.

ستهایتخمدداانددی،ورزش کنید:   د زنا مبتالبهکی

د فدالیت وزانهومهم افزایش تروموثرترازآ ،شدرکدت

ی برنامهو زشیمنظمبراید ما وپیشگیریازمقاومت

 انسولینبسیا ضرو یاست.

و۵ ویتنااستکهو زشبهشکلپیاده  وزد هدفدتده

  وزینیمساعتانجامشود.
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 کیست تخمدان چیست 

پدرهاییگفتهمیکیستبهکیسه شودکهد ونشا ازمایدع

 شاهاست.

گاهیاوقاتاینمایعخونییاچرکیاستکهشرایطبیما  ا

 کنا.ترمیترووخیماناکیخررناک

 هایتخماا نیزبههمینشکلهستنا.کیست

پدرد کیستتخماا کیسه هاییباغشایینازکازمایددات

هایپرازمایعد نهایتد تخماا قدرا شونا،اینکیسهمی

توانابهکدوچدکدیهایتخماا مییکیستگیرنا.اناازهمی

 نخودفرنگیویابهبز گیی پرتقالباشا.

تدخدمد کیست ایدجداد گدذا یهایتخماا اغلبد زما 

 شونا.می

خررهستناومکر اًهایتخماا کوچ وبیترکیستبیش

وجدودیقاعاگید سالد طیچرخه بده هایبا و یز 

 آینا.می

هایپرازمایعد هرسندیازطرفیامکا تشکیلاینکیسه

 وجوددا د.

یدا د اثرخونریزید کیستهایتخماانیکیستهمو اژی 

کیستخونیایجادمیشودکهبهآ کیستخونریزیدهنداه

 گوینا.نیزمی

د  اینکیستبهدنبالایجاداختاللد  وناتخم گذا ی

 شود.زنانیکهیائسهنیستنا،ایجادمی

د بیشترموا دکیستهایهمو اژی هیچعالئمیناا ناوبدا

 شونا.مداینههایلگنیوسونوگرافیتشخیصدادهمی

 

بداشدا، مدتدوسدط د صو تیکهاناازهاینکیستهاکوچ یا

 مدموالپزش صرفاآنها اتحتنظرقرا میاها.

آندهدا هدردوی کیستهامیتوانناد تخماا  است،چپویا

شدوندا، وجودداشتهباشنا.اگراینکیستهابههردلیلیپا ه

 کنا.مایعوخو داخلآنهابهداخللگنوشکمنفوذمی

خدیدمد صاموا دخدوش۵۵خوشبختانهکیستتخماا د 

 شود.استوبه احتیبادا وکنترلود ما می

بدرخدیمدموالًکیستتخماا عالمتیانشانه ایناا د،ولی

 شود.د زنا میاوقاتباعثایجادد دیاخونریزی

مترباشا،برایخدا جسانتی۵ترازاگرقرری کیستبیش

 کرد آ ازبا ممکناستبهعملجراحینیازباشا.

 عالئم کیست تخمدان شامل موارد زیر است:

 نفخشکمیاتو مد ناحیهشکمی 

 حرکات ودهد دناک 

 د دلگنقبلیابداازچرخهقاعاگی 

 مقا بتد دناک 

  د دد ناحیهشکم،کمریا ا 

 حساسیتسینه 

  تهوعواستفرا 

در صورت داشتن این عالئم هشدار سریعا مراجعه کنید: 

د دشایاد لگن،تب،ضدفیاسرگیجه،تنفسسریعوپی

یداتوانانشا د پی،اینعالئممی دهناهپا گیی کیسدت

 پیچخو دگیتخماا باشا.

 آیا کیست تخمدان هموراژیک نیاز به درمان دارد؟ 

اسدت مدمدکدن داشتنی کیستهمو اژی د تخماا 

 سازنباشا.مشکل

وقدتدی و د بیشترمواقعکیستهاهیوگونهعالئمیناا نا

مدو د دیاهمیشوناکهلگنوتخماا برایاهاافدیدگدر

 گیرنا.مداینهقرا می

یدا و کدوچد  اگراناازهکیستهمو اژی د تخدمداا 

دیدگدری متوسطباشاوباعثایجادهیوگونهد دیاعالئم

 نشود،بهتراستفقطاینکیستها اتحتنظرگرفت.

میزا خونریزیداخلشکمد اثرپا گیکیستد تصمیدم

 گیریجراحیاهمیتدا د.

بهطو یکهاگرخونریزیخفیفباشافقطتحتنظرگرفتده

 میشودوباسرمد مانیممکناستبهبودیابا.

دسدتدو  اینکا بااستفادهازسونوگرافیهایدو هایطبق

پزش انجامشودتااطمینا حاصلشودکهکیستتغییدر

مداه سایزنااشتهاست.د بیشترمواقعکیستپسازچنا

 بهصو تخودبهخودیازبینمیرود.

 درمان کیست تخمدان چیست؟ 

گیردد ما کیستتخماا طیفبسیا وسیدی اد برمی

بداشدا. وممکناستازفردیبهفرددیگرکامالمتدفداوت

بنابراینافرادیکهاینبیما ی ادا نانبایاخود اازنظدر

 د مانیبایکایگرمقایسهکننا.

هاچنیننشانهیکیستوهمبراساسسنفرد،نوعواناازه

 وشوعالئمیکهفردنشا می هدایدهاپزش مدددالدج

  کنا.د مانیمتفاوتی ااعمالمی
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