
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :  درهاى کیست تخوذاى

اگز كیست كَچك یب هتَسط ثبضس ٍ ثبػث ایجبز زرز ٍ یب 

پشضك  ًیبس ثِ زرهبى ًسارًس فمط  ، ػالئن زیگز ًطَز

سًََگزافی لگي ّز چٌس هبُ یکجبر را  جْت ثزرسی اًساسُ 

سكیست تَغیِ هی ًوبی  

هی تَاًس زر َّرهًَی تَسط پشضك لزظ ّبی  تجَیش 

ٍ هفیس ثبضس،ٍ كَچك كززى كیست تٌظین چزذِ لبػسگی 

اس هسکي ّب جْت كبّص زرز استفبزُ هوکي است ّوچٌیي 

    .ضَز 

هوکي است پشضك ضوب  ، زر كیست ّبی ذًَزیشی زٌّسُ

جْت  ) ضوبرش سلَل ّبی ذًَی (زر ذَاست آسهبیص ذَى

  كٌتزل كن ذًَی را  زاضتِ ثبضس. 

سبًتیوتز ثبضس یب زرز ایجبز  01اگز یك كیست ثشرگتز اس 

كٌس، یب احسبس پزی زر ًبحیِ لگي یب سبیز ًطبًِ ّب را ثِ 

ّوزاُ زاضتِ ثبضس، پشضك جزاحی ثزای ثززاضتي آى را 

ِ هی كٌس. ثزذی اس كیست ّب را هی تَاى ثسٍى ذبرج تَغی

كززى كل تروساى ثیزٍى كطیس. اهب اگز كیست ثِ تروساى 

آسیت رسبًسُ ثبضس ٍ ّیچ ثبفت سبلوی ثبلی ًوبًسُ ثبضس، 

ال كِ ثِ طزیمِ جزاح توبم تروساى را ذبرج هی كٌس

ثبفت ثزای  ٍ اًجبم هی گزززجزاحی ثبس ضکن  یب پبراسکَپی

 .ثِ آسهبیطگبُ فزستبزُ هی ضَز ثزرسی ًَع كیست 

زر ایي رٍش ، جزاح اس طزیك ثزش   :الپبراسکَپی جزاحی 

 لَلِ ای كِ سز آى زٍرثیي زارز ضکن سطح  زر رٍی كَچکی

جزاحی ٍ ًوَزُ ٍ كیست را را زاذل ضکن  ٍ هجْش است

  .ذبرج هی ًوبیس 
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 تَصیِ ّای سبک سًذگی
  ، را كبّص زّیس ٍسى ذَززر غَرت اضبفِ ٍسى. 

 كٌیسپیبزُ رٍی زلیمِ  21سؼی كٌیس حتوبً رٍسی. 

 استزس را اس سًسگی ذَز زٍر كٌیس. 

  ٍ ،ِهػزف ًَضیسًی ّبی حبٍی كبفئیي هبًٌس چبی، ًَضبث

لَُْ را كبّص زّیس ٍ اس ًَضیسًی ّبی فبلس كبفئیي 

  .هػزف كٌیس

  تزجیحبً ؿذاّبی تبسُ هػزف كٌیس، ٍ اس هػزف ؿذاّبی

آهبزُ، فزآٍری ضسُ، كٌسزٍی، ًوك سَز ضسُ، ٍ زٍزی 

 اجتٌبة كٌیس 

  هػزف ًوك را كبّص زّیس ٍ ازٍیِ ّب یب چبضٌی ّبی

 .زیگز هبًٌس، سجشیجبت هؼطز ٍ آثلیوَ را جبیگشیي آى كٌیس

  سجَسسار استفبزُ كٌیسًبى سؼی كٌیس اس. 

  َّیج، ت، هیَُ ّب ،ٍ سجشیجبت حبٍی فیجز حجَثبهػزف

را زر سجشیجبت ثزگ سجش تیزُ  هػزفكبَّ، كلن، اسفٌبج 

 زاضتِ ثبضیس ؿذای اغلی، سبالز، ٍ هیبى ٍػسُ 

  رٍؿي سیتَى هبًٌس  رٍؿي ّبی سبلن ٍ اضجبع ًطسُاس 

 استفبزُ ًوبییس 

 اس لجٌیبت كن چزة استفبزُ كٌیس. 

 2  ثبر زر ّفتِ هبّی ثرَریس 3تب. 

  جبت، كیك ٍ كلَچِ  ضیزیٌیهػزف لٌس، ضکز، ٍ ضیزیٌی

  زّیس  را كبّصآثویَُ ّبی ضیزیي غٌؼتی 

  هَاز ؿذایی را ثِ جبی سزخ كززى ثب رٍؿي، كجبة پش یب آة

 .پش كززُ ٍ یب زر فز طجد كٌیس

 با آرسٍی بْبَدی ضوا 
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https://www.dorvana.com/public-articles/424-abnormal-uterine-bleeding-0104029/1317-%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%8C-%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-010402905


 

 گزاهی: با سالم خذهت ضوا هذدجَی

زر زاذل یب  كِ كیسِ ّبی پز اس هبیغ ثِ تروساى كیست 

 رضس هی كٌس گفتِ هی ضَز.  رٍی سطح تروساى

زر زٍ طزف رحن لزار زارز. آًْب ثِ اًساسُ اى ضوب تروسزٍ  

ثبزام ّستٌس. تروك ّب ًیش زر تروساى ّب رضس كززُ ٍ ثبلؾ 

طی سبل ّبی ثبرٍری  زر طی زٍرُ ّبی هبّیبًِهی ضًَس ٍ 

كیست تروساى زر طی تروك گذاری سهبًی  آساز هی ضًَس.

زر حبل رضس ثِ جبی ثلَؽ ٍ آساز  ایجبز هی ضَز كِ تروك

 .ضسى ثِ كیست تجسیل هی ضَز

 01/01سبًتی هتز تب  5/2اًساسُ كیست تروساى اس كوتز اس 

تروساى هی تَاًس تَزُ هتـیز است. ؿبلجب كیست ، سبًتی هتز

 5/31ّبی ثسیبر ثشرگی را تطکیل زّس كِ لطز آى ّب 

 سبًتی هتز یب ثیطتز ثبضس.

اًَاع هرتلفی زارزكِ یکی اس آًْب كیست  تروساى  كیست

ٍلتی ایجبز هی ضَز كِ زرٍى ایي كیست  ّوَراصیك است 

ثؼلت پبرگی كیست ٍ یب ًطت هَیزگ ّب( كیست ذًَزیشی )

هی ًیش  ثبػث ایجبز ذَى زر زاذل لگيٍگبّی اتفبق ثیبفتس، 

زر آى غَرت زر ًبحیِ ضکن زر طزفی كِ كیست  ضَز

 ٍجَز زارز، زرز ایجبز هی ضَز

كیست تروساى ّوَراصیك زر ذبًن ّبیی كِ ٌَّس ثِ 

 .  یبئسگی ًزسیسُ اًس رخ هی زّس

 

 عالیم کیست تخمدان چیست؟
ثیطتز كیست ّبی تروساًی ّزگش هطرع ًوی ضًَس ٍ ثسٍى 

ایٌکِ سًبى ثساًٌس كِ ثِ ایي كیست ّب هجتال ّستٌس ثزطزف 

 كیست زر آسهبیص لگٌی یبفت هی ضًَسًیش گبّی ٍهی ضًَس. 

 است.درد در ًاحیِ ضکن ٍ لگي  ػالئن كیست رایج تزیي

 زرز ثِ زالیل سیز ایجبز هی ضَز:

 پبرگی كیست 

 ٍ كطیسگی كیست رضس سزیغ 

 ذًَزیشی كیست 

  هٌجغ ذَى ثِ زٍرپیچیسگی كیست 

 

 

 کیست ّا هعوَال بز رٍی بارٍری خاًن تاثیز 

 ذًًوی گذار

 

 :   کیست تخوذاىدیگز عالئن 

 لکِ ثیٌی    

 پزیَزّبی ًبهٌظن  

 هَّبی سائس   

 زرزّبی ضسیس زٍرُ پزیَز  

   دردّای هبْن لگٌی  

 زرز زر ٌّگبم ًشزیکی جٌسی  

 استفزاؽ ،  حبلت تَْع  

 ذًَزیشی ؿیزهؼوَل  

 زرزپستبى  

 زرز زر هٌطمِ لگي  

 احسبس پزی زر ضکن 

  : تطخیص کیست تخوذاى

تطریع زازُ هی  سًََگزافیثیطتز كیست ّب ثِ ٍسیلِ 

كیست  ضًَس كِ ثْتزیي تکٌیك تػَیزثززاری ثزای ضٌبسبیی

ّن چٌیي هی تَاى ثب رٍش ّبی زیگز  است. ّبی تروساًی

 كیست راام آر آی  یب اسکيسی تی تػَیزثززاری هبًٌس 

  .كزز ٌبسبییض
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  دار  کیست
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