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 کیست تخمذان چیست؟

 

ای  ٍ گیطز هی سطزطوِ تروساى زض عجیؼی غیط کیست زٌسیي یب یک تطکیل اظ کِ است ثیوبضی تروساى کیست

 .ّستٌس ذین ذَش ٍ ( سطعبًی غیط ) تروساًی ّبی کیست کثطا .هی ثبضٌس هبیغ اظ پط کیست ّب،کیسِ ای

 :تخمذان کیست ایجاد علل

 کِ است فَلیکَالض کیست ، آىًَع تطیي عضبی. ًسضَ هی ایدبز هرتلفی زالیل ثِ تروساى ّبی کیست

 یک حبٍی کِ است عجیؼی هبیغ اظ پط  یکیسِ یک فَلیکَل .زضَ هی ًتیدِ فَلیکَل یک ضضس اظ

 ّفتِ اظ ثیي هی ضًٍس ٍ اغلت هَخت ۸ تب ۶ زض ذالل  زاضٍ ایي کیست ّب ذَزثِ ذَز یب ثب هصطف ثیطتط .تاس تروک

. ضًَس ضًَس الجتِ گبُ هَخت زضز ضکوی هی ثطٍظ هطکلی ًوی

 

 زاًطگبُ ػلَم پعضکی ٍ ذسهبت ثْساضتی زضهبًی تْطاى

   هسیطیت اهَض پطستبضی–هؼبًٍت زضهبى 

  آرشبیمارستان
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 :تخمذان هاي کیست مئعال

 ّستٌسثطعطف هجتال ّب کیست ایي ثِ ثساًٌس افطاز ایي کِ ثسٍى  ٍضًَس ًوی هطرص ّطگع ّب ثیطتطکیست

 .تاس ػالهت ضبیؼتطیي لگي یب ضکن زض زضز کٌس، هی ایدبز ػالین کیست یک کِ ٌّگبهی .زضَى هی

 ذَضزى پیر یب کیست زضٍى ثِ ذًَطیعی آى، اتسبع ٍ سطیغ ضضس کیست، پبضگی اثط زض تَاًس هی زضز

، احسبس پطی یب سٌگیٌیًفد ضکن ٍ یب تَضم، :  ضبهلػالینسبیط .ضَز ایدبز آى ذًَی هٌجغ اعطاف زض کیست

. زضزًبک،زضز زض کوط یب ضاى، تَْع ٍ استفطاؽ هقبضثتػبزت هبّیبًِ،لکِ ثیٌی،زضز لگي قجل ٍ یب زض عَل 

 :تخمذان کیست تشخیص

 ثطای تصَیطثطزاضی تکٌیک ثْتطیي کِ ضًَس هی زازُ تطریص سًََگطافی ٍسیلِ ثِ ّب کیست ثیطتط

 .است تروساًی ّبی کیست ضٌبسبیی

 ّبی سبذتوبى اظ تصبٍیطی ایدبز ثطای صَتی اهَاج اظ کِ است تصَیطثطزاضی ضٍش یک سًََگطافی

یب  اسکي تی سی هثل زیگط ّبی ضٍش ثب ضا ّب کیست تَاى هی ًیيذ ّن.کٌس هی استفبزُ ثسى زضٍى

 .ام آض آی تطریص زاز

 است؟ خطزناك کیستی چه

 ثب ّب کیست ایي .ًیستٌس عجیؼی غیط حقیقت زض کِ ثَز ذَاٌّس یػولکطز تروساًی کیستْبی ثیطتط

 زطذِ عی زض هؼوَالً ٍ زاضًس اضتجبط زّس، هی ضخ قبػسگی زضزطذِ کِ گصاضی تروک خطیبى

 .ضًَس هی ًبپسیس ذَز ثِ ذَز ثؼسی قبػسگی

  زاضایکیستزض هقبیسِ ثبضسس، هی ًظط ثِ هبیغ اظ پط سبزُ کیسِ یک ضجیِ سًََگطافی زض کِ کیستی

 ایي تطریص زض ًیع سًََگطافی ثٌبثطایي .است ذین ذَش ظیبز احتوبل ثِ آى، زاذل زض سرت ثبفت

 .زاضز ًقص ،ًِ یب است خسی تروساًی تَهَض کِ

  پس حتی تروساى ّبی کیست ثیطتط اگطزِ .است ًبزض سبل 40 اظ تط خَاى ظًبى زض تروساى سطعبى
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. زّستي ذین ذَش سبلگی 40 اظ

 کِ ثبیس اظ ایي ًظط هَضز ثطضسی  سبلِ ثیطتط زض ذغط کیست ّبی ثس ذین ٍ سطعبًی ّستٌس70 تب 50هؼوَالً ذبًن ّبی 

 .قطاض گیطًس

 :تخمذان کیست درمان

 درمان دارویی 

 جراحی 

 ثستگی سًََگطافی زض کیست ظبّط ٍ کیست اًساظُ ظى، سي ثِ تروساى ّبی کیست آل ایسُ زضهبى

 ایي ظیطا ضَز هی استفبزُ سًََگطافی اظ تروساى ّبی کیست ثطای زضهبًی ضٍش تؼییي هٌظَض  ثِ.زاضز

  .کٌس کوک است تطکیجی یب سبزُ کیست کِ ایي تطریص ثِ تَاًس هی ضٍش

 اهب ًساضز خبهس ثبفت ٍ ثَزُ هبیغ حبٍی فقظ ضَز هی زیسُ ذین ذَش ثیوبضیْبی زض کِ سبزُ کیست

 .زاضز ًیبظ خطاحی احتوبالً ٍ پبیص ثِ کِ زاضز خبهسی ثبفت تطکیجی کیست

 ثب ضا آى تَاى هی تَهَض،ثِ  ثَزى هطکَک یب ذَز ثِ ذَز ًطفتي ثیي اظ ،ضسیس زضز ایدبز زضصَضت

 .کطز ذبضج الپبضاسکَپی

زض صَضت ٍخَز زضز، هی تَاى اظ هسکي ّب ثب .زض ثیطتط هَاضز، زضهبى زاضٍیی هی تَاًس کیست ضا کبهالً اظ ثیي ثجطز

 .ثؼضی هٌبثغ، گطم ًگِ زاضتي هَضؼی ضا ًیع زض تسکیي زضز هَثط هی زاًٌس. زستَض پعضک ثطای کبّص زضز استفبزُ کطز

هؼوَالً ایي کبض زض هَضز کیست ّبی هطکَک ٍ یب . زض ثؼضی هَاضز ًیبظ است کِ کیست ثطزاضتِ ضَز یب ترلیِ گطزز

 .ثسیبض ثعضگ ٍ کیست ّبیی کِ ثِ زضهبى زاضٍیی پبسد ًوی زٌّس اًدبم هی ضَز

 مزاقبت ها ي بعذ اس عمل

 پس اظ ػول هست ظهبى ثستطی زض ثرص، ثب تَخِ ثِ ٍضؼیت ثیوبض ٍ ًظط پعضک هی ثبضس. 

 پس اظ ثطزاضتي پبًسوبى، هحل ػول ضا . یک ضٍظ ثؼس اظ تطذیص قبزض ثِ حوبم کطزى  ٍ ثطزاضتي پبًسوبى ّستیس 
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هحل ػول .ثب یک ضبهپَ هالین ٍ ذیلی آّستِ ضستِ ٍ سپس ثب سطَاض ٍ یب یک حَلِ لغیف ثِ آضاهی ذطک کٌیس

 .احتیبج ثِ ّیر ًَع هبزُ ضس ػفًَی ٍ پبًسوبى ًساضز

  ِزض صَضتیکِ اظ ثریِ غیط قبثل خصة استفبزُ ضسُ است ضٍظ ّفتن الی زّن پس اظ ػول، خْت کطیسى ثری

 .حتوبً ثِ زضهبًگبُ هطاخؼِ فطهبییس

  ضاُ ضفتي زض حس تحول ثِ ثطگطت حطکبت ضٍزُ کوک هی کٌس ٍ ًفد ٍ زضز ایدبز ضسُ پس اظ خطاحی ضا

 .کبّص هی زّس

 زض هَضز ضاًٌسگی ٍ ثبال ٍ پبییي آهسى اظ پلِ، اظ پعضک ذَز کست تکلیف ًوبییس. 

 اظ کبضّبی سٌگیي هٌعل ٍ ٍضظش ّبیی زَى ٍظًِ ظزى،زٍ ٍ پیبزُ ضٍی سٌگیي کِ . اضیبء سٌگیي ضا ثلٌس ًکٌیس

 .سجت تٌفس سرت هی ضَز ثپطّیعیس

  ثطای خلَگیطی .ایي حطکت اظ ػفًَت ضیِ خلَگیطی هی کٌس.  سبػت یکجبض ًفس ػویق ثکطیس2ثْتط است ّط

 .اظ ّطگًَِ احسبس ًبضاحتی زض ٌّگبم سطفِ ٍ تٌفس ػویق، هی تَاًیس یک ثبلص ثط ضٍی هحل ػول قطاض زّیس

 اظ ًعزیکی تب اذص اخبظُ  اظپعضک هؼبلح ٍ اًدبم هؼبیٌِ ثپطّیعیس. 

 ثطای کٌتطل زضز، عجق زستَض پعضک هؼبلح هسکي زضیبفت ًوبییس. 

 ٌّگبم سطفِ یب ػغسِ هحل ثطش خطاحی ضا ثب قطاض زازى یک ثبلص ثط ضٍی آى حوبیت کٌیس. 

 تغذیه پس اس عمل

  اظ ذَضزى غصاّبی ًفبخ زَى حجَثبت،پلَ ٍ ذَضش، هیَُ ذبم، سجعی ذبم ٍ آة هیَُ ّبی صٌبػی

 .ثپطّیعیس...ٍ

 ثْتط است هَاز غصایی غٌی اظ پطٍتئیي هثل گَضت،هبّی،.سؼی کٌیس غصاّبی سجک زض حدن کن هصطف کٌیس 



5 
 

 .پٌیط،ترن هطؽ ٍ سَیب استفبزُ ًوبییس

 هیبى ٍػسُ ّبی سبلن زض عَل ضٍظ زاضتِ ثبضیس. 

 آة ثِ هیعاى فطاٍاى هصطف کٌیس تب اظ یجَست خلَگیطی ًوبیس. 

 ثطای خلَگیطی اظ یجَست اظ ضٍغي ظیتَى، آلَ ٍ اًدیط ذطک ذیس کطزُ استفبزُ ًوبئیس. 

 :در صورت بروز عالئم زیر باید فوراً به بیمارستان مراجعه شود

 ٍقَع قطهعی یب تطضحبت زطکی اظ هحل خطاحی 

 زضز ضسیس ضکن 

 ذًَطیعی ٍاغیٌبل 

  (تت)  افعایص زضخِ حطاضت ثسى  

 اضکبل زض زفغ ازضاض. 

الظم ثِ شکط است کِ هبّیت کیست تروساى تکطاض ضًَسُ است ٍ هؼبیٌبت ٍ هطاخؼبت ثؼسی ثطای خلَگیطی  

 .اظ تطکیل هدسز کیست ضطٍضی است

 


