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 آندومتریوز چیست؟

 

ِ  پَضص  داخلی  رحن   ِ  در آى  ببفت  هطبب در ًقبطی  غیزهعوَل  در  (آًذٍهتز)آًذٍهتزیَس عببرت  است  اس اختاللی  ک

ُ  لگٌی ایي  ببفت  هوکي  است  رٍی  سطح  تخوذاى. قسوت  پبییٌی  ضکن  ظبّز ضَد ُ   ؛ پطت  رحن  ٍ در حفز ؛ رٍی  دیَار

ِ  ٍجَد آیذ  .رٍدُ؛ ٍ ًذرتبً در ًقبطی  دٍرتز ب

 .ایي ببفت ببعث چسبٌذگی، خًَزیشی ٍ ایجبد عالئن هی ضَد ٍ گبّی کیست ّبی تخوذاًی ایجبد هی کٌذ

 عالئم آندومتریوز چیست؟

ٍلی بسیبری اس سًبى در قسوت پبییي ضکن احسبس درد دارًذ کِ . بعضی اس سًبى دارای آًذٍهتزیَس، ّیچ عالهتی ًذارًذ

 :هوکي است خصَصیبت سیز را داضتِ ببضذ

 قبل ٍ یب در طَل پزیَدّبی هبّبًِ ببضذ. 

 داًطگبُ علَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستبری–هعبًٍت درهبى 

  آرشبیمارستان
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 بیي پزیَدّبی هبّبًِ ببضذ. 

 در طَل یب بعذ اس ًشدیکی جٌسی ببضذ. 

 (هخصَصب در ٌّگبم پزیَدّبی هبّبًِ)در ٌّگبم ادرار کزدى یب بب حزکبت رٍدُ ببضذ 

:سایر عالئم آندومتریوز شامل  

 اضکبل در ببردار ضذى 

 بشرگ ضذى تخوذاى ّب کِ پشضک در ٌّگبم هعبیٌِ هتَجِ هی ضَد .

توبهی ایي عالئن هی تَاًذ در ضزایطی بِ غیز اس آًذٍهتزیَس ًیش رخ دّذ، ٍلی اگز ضوب ایي عالئن را داریذ بب پشضک  یب 

 .پزستبر در هیبى بگذاریذ

 آیا هیچ آزمایشی برای آندومتریوز وجود دارد؟

تٌْب راّی کِ پشضک ضوب هی تَاًذ اس ٍجَد .ًِ، ٍلی بب تَجِ بِ عالئن ٍ هعبیٌبت هی تَاى بِ ٍجَد بیوبری ضک کزد

.بیوبری هطوئي ضَد اًجبم جزاحی ٍ دیذى ببفت رحن خبرج اس رحن است  

 آندومتریوز چگونه درمان می شود؟

راُ درهبى ضوب بستگی بِ ضذت عالئن دارد ٍ ایٌکِ آیب ضوب هی خَاّیذ . آًذٍهتزیَس اس چٌذ راُ هی تَاًذ درهبى ضَد

 : ایي دارٍّب ضبهل هَارد سیز ّستٌذ. ببردار ضَیذ یب ًِ؟ پشضکبى هی تَاًٌذ اس دارٍّب ّن بزای درهبى ضوب استفبدُ کٌٌذ

 دارٍّبیی ّستٌذ کِ هی تَاًٌذ درد ًبضی اس آًذٍهتزیَس را کن کٌٌذ ٍلی بیوبری را : (هسکي)دارٍّبی ضذ درد

 .درهبى ًوی کٌٌذ

 ایي قزظ ّب هی تَاًٌذ درد را کن کٌٌذ ٍلی بزای خبًن ّبیی کِ در حبل حبضز قصذ : قزظ ّبی ضذ ببرداری

 .ببردار ضذى دارًذ استفبدُ ًوی ضَد
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 ایي دارٍ ّب حذاکثز تب یکسبل استفبدُ هی ضًَذ ٍ بزای : َّرهَى ّبیی کِ پزیَد ّبی هبّبًِ را هتَقف هی کٌٌذ

 .خبًن ّبیی کِ در حبل حبضز توبیل بِ ببرداری دارًذ استفبدُ ًوی ضَد

 :اًَاع رٍش ّبی جزاحی بِ ضزح سیز هی ببضذ.رٍش ّبی درهبى دیگز بیوبری جزاحی است

: الپبرٍسکَپی 

در ایي رٍش بب چٌذ بزش کَچک، دٍربیي ٍ ٍسبیل بِ داخل ضکن فزستبدُ هی ضَد ٍ  چسبٌذگی ّب ببس هی ضَد ٍ  

هعوَالً بعذ اس جزاحی الپبرٍسکَپی بزای کٌتزل عَد بیوبری در بیوبری کِ . ببفت ّبی دچبر هطکل بزداضتِ هی ضَد

 .در حبل حبضز قصذ ببرداری ًذارد اس دارٍ استفبدُ هی ضَد

 :در آٍردى رحن 

در هَارد ضذیذ بیوبری کِ بیوبر توبیلی بِ ببرداری ًذارد درهبى قطعی درآٍردى رحن ّوزاُ بب تخوذاى ّب ٍ یب درآٍردى 

 .ایي کبر را هی تَاى بب الپبرٍسکَپی یب عول جزاحی ببس اًجبم داد.رحن بِ تٌْبیی است


