
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادرهاى سٌذرم تحزیک تیش اس حذ تخوذاى ّ

 

 سٙسرْ تحریه تیش از حس ترٕساٖ ٞا ٔؼٕٛال تٝ طٛر ذٛز 

ترٛز طی یه یا زٚ ٞفتٝ ترطرف ٔی شٛز، ِٚی اٌر تارزار 

سٙسرْ ذفیف ٔؼٕٛال  .تاشیس، وٕی تیشتر طَٛ ٔی وشس

 . ذٛزترٛز تٟثٛز ٔی یاتس

 درهاى در سٌذرم هتَسط :

 ٚتزٛیس زارٚٞای ضس تٟٛع ٚ ٔسىٗ یا ٞر ز 

 سٌٛ٘ٛرافی ٚ تٛسط پسشهٔىرر ٔؼایٙات تس٘ی 

 ٜترای وٕر زٚر ٌیری ا٘سازٜ ٚ ٚزٖ رٚزا٘ٝ ٌیری ا٘ساز 

 شسیس تغییرات تررسی

 ٜٔیساٖ زفغ )حثت شٕا زر وُ رٚز  ازرار ٔیساٖ ٌیری ا٘ساز

  ازرار تٛسط تیٕار(

 تؼازَ ػسْ آب، وٕثٛز وٙترَ ترای ذٖٛ آزٔایش 

 ٔشىالت سایر ٚ اِىترِٚیتی

 ٔایؼات ٔٙاسة ٔصرف 

ٚارز ورزٖ پسشه تا تٛسط  آب اضافی شکن وشیسٖ -

  )با بی حسی(  سٛزٖ تٝ زاذُ شىٓ

 ٖٚاریس( ترای وٕه تٝ  رٛراب) تّٙس ساق رٛراب پٛشیس

 رٌّٛیری از ِرتٝ شسٖ ذٖٛ

 :سٌذرم شذیذدرهاى در 

  زر سٙسرْ شسیس تحریه تیش از حس ترٕساٖ ٞا، تایستی

زر تیٕارستاٖ تستری شٛیس تا تحت ٘ظر پسشه ٚ زرٔاٖ 

ٚ زارٚٞای  ٞای ذاص لرار تٍیریس، ٔخُ تسریك ٔایؼات 

ٚ پیشٍیری از ایزاز شسٜ رٟت واٞش ػالئٓ  ٚریسیزاذُ 

 ...ٚ... ایزاز ِرتٝ زر پاٞا 
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 تغییر زر شیٜٛ ز٘سٌی ٚ زرٔاٖ ٞای ذاٍ٘ی
 

اٌر سٙسرْ تحریه تیش از حس ترٕساٖ زاریس، احتٕاال ٔی 

فؼاِیت ٞای رٚزا٘ٝ ذٛز را ازأٝ زٞیس. تٛصیٝ ٞای تٛا٘یس 

پسشىی وٝ ٔؼٕٛال زر ایٗ زٔیٙٝ تزٛیس ٔی شٛز شأُ 

 :ٔٛارز زیر است

     زرز تٟثٛز ترای استأیٙٛفٗ ٔا٘ٙس ٔسىٗ زارٚٞای از 

پرفٗ یا ٘اپرٚوسٗ ایثٛ ٔصرف از أا. وٙیس استفازٜ شىٕی

ال٘ٝ  زر . زیرا ایٗ زارٚٞا ٔی تٛا٘ٙساجتٌاب کٌیذسسیٓ 

 .وٙٙس ایزاز تساذُ،  دار ًطفِ ٌسیٙی ترٕه

   رٙسی راتطٝ ترلراری از  در زمان بروز ایه بیماری 

ػج پارٜ تا ٚ تاشس زرز٘ان است ٕٔىٗ زیرا. وٙیس ارتٙاب

 .شسٖ ویست ترٕساٖ شٛز

     ٞای فؼاِیت از ٚ تاشیس زاشتٝ سثه تس٘ی فؼاِیت 

 .وٙیس ارتٙاب شسیس

     ٖرا تاٖ شىٓ زٚر رٚز ٞر ٚ وٙیس ٚزٖ رٚز ٞر را ذٛزتا 

 پسشه تٝ را ٞا آٖ غیرٔؼَٕٛ افسایش ٚ وٙیس ٌیری ا٘سازٜ

 .زٞیس اطالع

     ذٛز پسشه تا شس تستر شٕا ٞای ٘شا٘ٝ ٚ ػالئٓ اٌر 

 .تٍیریس تٕاس

  4102،ترٚ٘ر سٛزارث 4102ٚیّیأس ٔٙاتغ : 

 تِ اهیذ تْثَدی شوا
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، تٝ ٚرْ ٚ زرز ٘احیٝ ٞا ترٕساٖ حس از تیش تحریه سٙسرْ

تسریك زارٚٞای ٞٛرٔٛ٘ی زرٔاٖ وٙٙسٜ ترٕساٖ تٝ زِیُ  

ٔی ٌٛیٙس. ایٗ تیٕاری  (ِماح ذارد رحٓ یا آی ٚی اف)٘ازایی

  .ایزاز ٔی شٛز ترٕساٖ ٞازر رشس ترٕهتٝ زِیُ تحریه ٚ  

ٌاٞی ٞٓ ایٗ سٙسرْ ذٛزترٛز رخ ٔی زٞس ٚ رتطی تٝ  

.زرٔاٖ ٘ازایی ٘سارز   

ًشاًِ ّای سٌذرم تحزیک تیش اس حذ تخوذاى ّا اغلة 

طی دُ رٍس تعذ اس تشریق دارٍّای هحزک تخوک گذاری 

شزٍع هی شَد.عالئن ایي سٌذرم اس خفیف تا شذیذ 

ٍ یا تْثَد هی  شذُ هتغیز ّستٌذ کِ تِ تذریج تذتز

 .یاتٌذ

  :عالئن سٌذرم خفیف تا هتَسط

  ٚ ٔی آیسزرز ذفیف تا ٔتٛسط شىٕی وٝ ٔی رٚز 

  ٘فد شىٓ یا افسایش ا٘سازٜ زٚر وٕر 

  اسٟاَ ،  استفراؽ  ، حاِت تٟٛع 

 ٞ ٖااحساس زرز ٚ ٘اراحتی زر ٘احیٝ ترٕسا  

  :عالئن سٌذرم شذیذ

 ٖویٌّٛرْ زر یه  2-3ٔخاَ تٝ ػٙٛاٖ  ،افسایش سریغ ٚز

 رٚز یا تیشتر  3ویٌّٛرْ زر  5/4 ٚ یا  رٚز

  زرز شسیس شىٕی 

  ْٚتٟٛع ٚ استفراؽ شسیس ٚ ٔسا 

 ازرار تیرٜ رً٘  ٚ  واٞش زفغ ازرار 

  تٍٙی ٘فس 

  ٓسفتی یا تسرٌی شى 

 ٝسرٌیز 
 

  علل اتتال تِ سٌذرم تحزیک تیش اس حذ تخوذاى
 

ترٕساٖ تٝ طٛر وأُ وشف ٘شسٜ  تحریهػّت سٙسرْ 

  ٌٙازٚترٚپیٗ) رٖٔٛٞٛاست. ٌرچٝ ٚرٛز سطح تاالیی از 

، ٞٛرٔٛ٘ی وٝ ٔؼٕٛال زر زٚراٖ تارزاری تِٛیس  (رفتی ا٘ساٖ

تاشس. ري ٞای ٔی شٛز، زر تسٖ ٔی تٛا٘س یىی از ػُّ آٖ 

ٚاوٙش  ایٗ ٞٛرٖٔٛ ذٛ٘ی ترٕساٖ تٝ طٛر غیر طثیؼی تٝ

٘شاٖ ٔی زٞٙس ٚ شرٚع تٝ ٘شت ٔایغ ٔی وٙٙس. ایٗ ٔایغ 

ترٕساٖ ٞا را تحریه ٔی وٙس ٚ ٌاٞی اٚلات ٔمسار زیازی از 

 آٖ تٝ شىٓ ٔٙتمُ ٔی شٛز

 عَاهل خطز : 

 ٞای تسري  ترٕساٖ) ویستیه  زر ترٕساٖ ٞای پّی

باعث  وٝ  زیازی ویست وٛچه ٔحتٛی تؼساز

خووریسی وامىظم قاعذگی، رشذ موهای زائذ و ظاهر 

 ( غیرعادی تخمذان در سوووگرافی می شود

  ساَ   01ز٘اٖ رٛاٖ زیر 

  ٖافراز وٓ ٚز 
  مقادیر باالی هورمون استرژن در بذن قبل از تسریق

 گىادوتروپیه جفتی اوسان هورمون
  

 

  عَارض سٌذرم تحزیک تیش اس تخوذاى ّا

   ٝٙتزٕغ ٔایؼات زر شىٓ ٚ ٌاٞی اٚلات زر لفسٝ سی 

    ٚ ٓاذتالَ ٚ ػسْ تؼازَ أالح تسٖ ٔخُ سسیٓ، پتاسی

 غیرٜ 

   ِرتٝ شسٖ ذٖٛ زر ري ٞای تسري ٚ ٔؼٕٛال زر پاٞا 

   ٝ٘ارسایی وّی 

   ٖپیچ ذٛرزٌی یه ترٕسا 

   پارٜ شسٖ ویست زر یه ترٕساٖ وٝ ٔٙزر تٝ ذٛ٘ریسی

 ذطر٘ان ٔی شٛز

  ٔشىالت تٙفسی 

 :تحزیک تخوذاى سٌذرم تشخیص 

: پسشه ٞر ٌٛ٘ٝ  هعایٌِ تذًی تیوار تَسط پششک -1

افسایش ٚزٖ، افسایش ا٘سازٜ زٚر وٕر ٚ زرز شىٕی را زر 

  حثت ٔی وٙس.شٕا تررسی ورزٜ ٚ 

: اٌر زچار سٙسرْ تحریه تیش از  سًََگزافی -3

ترٕساٖ ٞا تاشیس، سٌٛ٘ٛرافی ٘شاٖ ٔی زٞس وٝ ترٕساٖ 

 ٞای شٕا تسري تر از حس طثیؼی شسٜ ا٘س ٚ ویست ٞای

س.طی زرٔاٖ ٘ازایی تا زارٚٞا، ٜ ٔی شٛ٘زیستسري پر از ٔایؼی 

پسشه تٝ طٛر ٔٙظٓ ترٕساٖ ٞای شٕا را تا سٌٛ٘ٛرافی از 

..                   طریك ٚاشٖ تررسی ٔی وٙس  

پسشه تٛسط ٘تایذ ترذی آزٔایشات  خَى: آسهایش-2

ذٖٛ ٔی تٛا٘س غّظت ذٖٛ شٕا را تررسی وٙس ٚ ایٙىٝ آیا 

است  ػّٕىرز وّیٝ ٞای شٕا زر احر ایٗ سٙسرْ آسیة زیسٜ

 ؟ یا وه
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