
 
 

 کيستيک: سندروم تخمدان پلي

ترین علت نازایي ناشي از عدم ترین اختالل غدد در زنان و شایعشایعاین سندروم 

باشد. نامگذاري این سندرم به دليل وجود تخمدانهاي بزرگ گذاري ميتخمک

 محتوي تعداد زیادي کيست کوچک است.

ریزش  ، پرمویي، جوش،گىزنان مبتال به این بيماري عالئمي مانند اختالالت قاعد

مو و نازایي دارند. بيماران در معرض عوارض جدي مانند افزایش خطر سرطان 

باشند. هاي قلبي وعروقي و دیابت مين، افزایش فشار خون، بيماريپستاآندومتر و 

 باشد. شيوع چاقي در مبتالیان به این بيماري بيشتر از زنان سالم مي

اخته است. زنان مبتال ممکن علت دقيق سندرم تخمدان پلي کيستيک هنوز ناشن

وجود آمده در تخمک گذاري، براي باردار شدن با مشکل  است به دليل مشکالت به

مواجه شوند. تشخيص زود هنگام و شروع درمان مي تواند به پيشگيري از عوارض 

 ، بيماریهاي قلبي و سکته کمک کند.2طوالني مدت آن مثل دیابت نوع 

 تشخيص:

در هر تخمدان را نشان  تخمدان، وجود تعدادي کيست سونوگرافي افزایش حجم

 ميدهد.

، تستوسترون، انسولين، پروالکتين در این بيماري LHهاي افزایش سطح هورمون

 دیده ميشود.

 عالئم: 

عالئم سندرم تخمدان پلي کيستيک اغلب بالفاصله بعد از اولين دوره قاعدگي 

متفاوت است )هم از لحاظ شدت  شروع مي شود. عالئم آن از فردي به فرد دیگر



 
 

و هم از لحاظ نوع آن(. پزشک شما براي تشخيص به دنبال حداقل دو نشانه از 

 هاي زیر است: نشانه

هاي نامنظم: این امر یکي از شایعترین مشخصات این بيماري است.  قاعدگي •

روز بين دو قاعدگي یا کمتر از  35هاي نامنظم، فاصله بيش از  منظور از قاعدگي

ماه یا بيشتر و یا وقوع قاعدگي  4دوره قاعدگي در یک سال، عدم قاعدگي براي  8

 با تاخير که ممکن است همراه با خونریزي خيلي کم یا شدید باشد، است.

افزایش هورمونهاي مردانه: سطوح باالي هورمونهاي مردانه ميتواند سبب ایجاد  •

یجاد جوش در بزرگسالي عالئم ظاهري مثل رشد موهاي زاید در صورت و بدن، ا

 یا جوشهاي شدید در نوجواني و ریزش مو شود. 

کيست تخمدان: با کمک سونوگرافي ميتوان تخمدانهاي بزرگ حاوي تعداد  •

زیادي کيست کوچک را مشخص کرد. اما برخالف آنچه از نام آن پيداست، تنها با 

خيص قطعي وجود تخمدانهاي پر از کيست نميتوان تشخيص قطعي داد. براي تش

 هاي قاعدگي نامنظم یا عالئم ناشي از ميزان باالي این بيماري وجود دوره

 هورمونهاي مردانه نيز الزم است.

 کيستيک: عوارض سندروم تخمدان پلي

ناباروري: زنان مبتال ممکن است به دليل کمبود تخمک گذاري، در باردار شدن  •

 اري شایعترین دليل ناباروري در زنان است. این بيمبا مشکل مواجه شوند. 

 چاقي: در حدود نيمي از زنان مبتال چاق هستند. •

: بسياري از زنان مبتال دچار مقاومت به انسولين 2پيش دیابت یا دیابت نوع  •

هستند که این امر توانایي بدن براي استفاده از انسولين جهت تنظيم قند خون را 



 
 

ميتواند سبب باال رفتن قند خون و در نتيجه ابتال به مختل مي کند. این موضوع 

 گردد. نام دیگر پيش دیابت، اختالل در تحمل گلوکز است. 2دیابت نوع 

کيستيک ميتواند به کاهش ابتال  تشخيص و درمان زود هنگام سندرم تخمدان پلي

، فشار خون باال، بيماریهاي قلبي و 2به عوارض بلند مدت آن مثل دیابت نوع 

  ه کمک کند.سکت

 آزمايشهاي تشخيصي: 

براي تشخيص قطعي سندرم تخمدان پلي کيستيک وجود ندارد.  تست اختصاصي

 در طي روند تشخيص، پزشک شما بسياري از عوامل را در نظر مي گيرد:

هاي قاعدگي،  سابقه پزشکي: پزشکتان ممکن است سواالتي در مورد دوره •

 سد.تغييرات وزن و سایر عالئم شما بپر

 معاینه: پزشک ميتواند اطالعات کليدي را ثبت کند مثل قد، وزن و فشار خون.  •

آزمایش خون: به طور معمول پزشک در این مرحله آزمایشهاي مربوط به سنجش  •

بعضي از هورمونها، نظير هورمونهاي مردانه و سایر هورمونهاي جنسي را درخواست 

و تست گليسرید  یش کلسترول و ترينماید. آزمایشهاي دیگر خون شامل آزما مي

تحمل گلوکز است. در تست تحمل گلوکز ميزان قند خون در حالت ناشتا و بعد از 

 مصرف نوشيدني حاوي گلوکز بررسي ميگردد.

و ضخامت دیواره رحم را نشان سونوگرافي: سونوگرافي ميتواند ظاهر تخمدانها  •

 دهد.

  درمان:

کيستيک همراه با برطرف کردن نگرانيهاي فردي بيمار  تخمدان پلي درمان سندرم

 مثل نازایي، پرمویي، جوش و چاقي ميباشد.



 
 

براي درمان ناباروري، ابتدا داروهاي خوراکي براي بيمار تجویز ميشود تا به کمک 

گذاري تحریک کنند، در صوووورتيکه با این  این داروها تخمدانها را جهت تخمک

 نشد جراحي ميتواند در درمان موثر باشد. روش بارداري حاصل

 منبع:

 از کتاب ناباروري و روش هاي درمان موجود به زبان ساده

www.rasadmedlab.com     گروه علمي شبکه آزمایشگاهي رصد                 


