
خواهد كرد. فشارخون، نمايه توده بدني و دور كمر شما          

اندازه گيري مي شود . از آنجا كه بايد از لحاظ افزايش             

موها در بدن معاينه شويد ، بهتر است  از چند روز                 

 مانده به ويزيت، از اصالح موهاي زائد خودداري كنيد.

معاينه لگني: طي اين معاينه پزشك بررسي مي          

كند  كه آيا تخمدان هاي شما به علت وجود              

 كيست هاي متعدد بزرگ و متورم شده اند يا نه؟

 آزمايش خون جهت اندازه گيري سطح اندوژن

  سونوگرافي لگن

د ر  سونوگرافي وضعيت تخمدان ها از لحاظ وجود               

كيست و يافته هاي مرتبط ديگر و همچنين ديواره رحم 

و پوشش داخلي  آن از نظر وجود تغييرات احتمالي              

 بررسي مي شود.

 چگونه اين سندرم درمان مي شود؟

از آنجا كه درمان قطعي براي اين بيماري وجود ندارد،            

 هدف درمان جلوگيري از بروز عوارض آن است.

كمك به    اساس درمان عبارت است از: بهبود عالئم ،          

 باردارشدن 

)در صورت تمايل(و كاهش احتمال ابتال به بيماري هاي قلبي          

 و ديابت.

همچنين درمان در جهت كاهش موهاي زائد و منظم شدن             

عادت ماهيانه نيز انجام مي شود. بسياري از زنان براي رسيدن         

 به اين هدف، به استفاده  از چندين روش درماني نياز دارند.

برخي از درمان هاي رايج اين سندروم به شرح عبارتند          

 از:

 تغييرات سبك زندگي:

بسياري از زنان مبتال به اين سندروم ، داراي اضافه وزن و يا               

چاق هستند . شما مي توانيد با تغذيه سالم و ورزش كردن و              

در نهايت رسيدن به وزن طبيعي به روند درماني خود كمك             

 كنيد.

استفاده از قرص هاي خوراكي ضدبارداري طبق دستور              -

 پزشك

 كنترل ديابت-

 منبع : برونر سودارث
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 سندرم تخمدان پلي كيستيك چيست؟   

سندرم تخمدان پلي كيستيك يك بيماري است كه             

مي تواند بر دوره قاعدگي، توانايي، باروري،قلب و عروق          

تاثير بگذارد. زنان مبتال معمواًل ، با قطع يا نامنظمي              

قاعدگي مواجهه هستند و تعداد زيادي كيست كوچك         

 در تخمدان ها دارند.

 ميزان شيوع اين بيماري چقدر است؟

نفر خانم در سن باروري يك نفر مبتال به اين  02-02از 

سالگي   00بيماري است. اين بيماري مي تواند از سن           

در دختران بروز كند. عامل ايجاد كنند اين سندروم             

هنوز ناشناخته است . متخصصان معتقدند كه عوامل           

متعددي از جمله ژنتيك در بروز بيماري            مي                     

 سالگي در دختران بروز كند. 00تواند از سن 

مشدلدل    اكثر زنان مبتال مادر و يا خواهر مبتال دارندد.     

 زمينه اي اصلي در سندروم  تخمدان پلي كيستيدك ،   

به انسولين است كه منجر بده بدروز        مقاومت  احتماالً

اختالالت هورموني مي شود. در زنان مبتال ، تخمدان ها   

آندروژن بيشتري توليد مي كنند اندروژن ها  هدورمدون   

هاي مردانه هستند كه به مقدار اندكي دز زنان تدولديدد    

 مي شود ،

افزايش اين هورمون ها رشد و آزاد شدن تخمك ها را در            

دوره تخمك گذاري مختل مي كند. ميزان باالي اندروژن         

همچنين باعث بروز جوش، بيش از حد موهاي زائد و              

 افزايش وزن  مي شود. 

 عالئم اين سندروم چيست؟

عالئم سندرم در هر فرد با فرد ديگر متفاوت است .                 

عالئمي كه در بيشتر بيماران  مشاهده مي شوند عبارتند          

 از:

 نازايي به علت عدم تخمك گذاري.-

در حقيقت اين سندرم شايع ترين علت نازايي در زنان           -

 است.

 كاهش، فقدان و يا نامنظمي قاعدگي.-

 افزايش رشد موها در صورت، سينه، شلم و كمر.-

 وجود كيست هاي متعدد در تخمدان ها.-

 جوش، پوست چرب و شوره سر.-

 افزايش وزن و چاقي به خصوص در ناحيه مياني بدن.-

 

 

 چرا زنان مبتال مشكل قاعدگي و باروري دارند؟

در زنان مبتال تخمدان ها همه هورمون هاي الزم براي            

رشد كامل تخمك را توليد نمي كنند . بنابراين تخمك            

گذاري اتفاق نمي افتد و هورمون پرژستون توليد نمي            

شود . همچنين تخمدان ها هورمون هاي مردانه توليد            

مي كنند كه آن ها نيز مانع تخمك گذاري                                              

 مي شوند.

آيا روند سندرم تخمدان پلي كيستيك  در زمان يائسگي          

تغيير          مي كند؟ با توجه به اين كه سندروم                         

چندين ساختار بدن را درگير      مي كند. بنابراين                   

تعدادي از عالئم آن علي رغم تغييرات هورمون ها    و                

تخمدان ها در زمان يائسگي باقي مي مانند.. به عنوان             

مثال ريزش مو به شلل مردانه و نازك شدن موها پس از            

يائسگي تشديد مي يابد . همچنين احتمال بروز به               

عوارض سندرم مانندحمالت قلبي ، سلته مغزي و ديابت         

 افزايش سن بيشتر مي شود.

 چگونه اين سندرم تشخيص داده ميشود؟

براي تشخيص اين سندرم مراحل زير طي خواهيد         

 كرد:


