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آندومتريوز چيست؟   
 آندومتريوز چيست؟

آندومتريوز بيماري است كه زنان را تحت تاثير قرار مي دهد و باعث درد در قسمت پاييني شكم شده و ممكن است از باردار شدن جلوگيري 
ايجاد عالئم مي  دهد كه بافت رحم در خارج از رحم شروع به رشد كند. اين بافت باعث چسبندگي، خونريزي وكند.آندومتريوز زماني رخ مي 

 شود و گاهي كيست هاي تخمداني ايجاد مي كند.

 عالئم آندومتريوز چيست؟

رند كه ممكن است خصوصيات زير را بعضي از زنان با آندومتريوز هيچ عالمتي ندارند. ولي بسياري از زنان در قسمت پايين شكم احساس درد دا
 داشته باشد:

ماهانه باشد. قبل و يا در طول پريودهاي-1  

بين پريودهاي ماهانه باشد.-2  

اشد.در طول يا بعد از نزديكي جنسي ب-3  

ر هنگام ادرار كردن يا با حركات روده باشد(مخصوصا در هنگام پريودهاي ماهانه)د-4  

 

 

 ساير عالئم آندومتريوز شامل:

 اشكال در باردار شدن

 بزرگ شدن تخمدان ها كه پزشك در هنگام معاينه متوجه مي شود.

زشك  يا پرستار در ميان بگذاريد.تمامي اين عالئم مي تواند در شرايطي به غير از آندومتريوز نيز رخ دهد ولي اگر شما اين عالئم را داريد با پ  

 آيا هيچ آزمايشي براي آندومتريوز وجود دارد؟
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، ولي با توجه به عالئم و معاينات مي توان به وجود بيماري شك كرد.نه  

 تنها راهي كه پزشك شما مي تواند از وجود بيماري مطمئن شود انجام جراحي و ديدن بافت رحم خارج از رحم است.

  درد ناشي ازآندومتريوز چگونه درمان مي شود؟

پزشكان آندومتريوز از چند راه مي تواند درمان شود. راه درمان شما بستگي به شدت عالئم دارد و اينكه آيا شما مي خواهيد باردار شويد يا نه؟ 
ستفاده كنند. اين داروها شامل موارد زير هستند: مي توانند از داروها هم براي درمان شما ا  

ن نمي كنند.ه مي توانند درد ناشي از آندومتريوز را كم كنند ولي بيماري را درماداروهاي ضد درد(مسكن): داروهايي هستند ك  

قرص هاي ضد بارداري: اين قرص ها مي توانند درد را كم كنند ولي براي خانم هايي كه در حال حاضر قصد باردار شدن دارند استفاده نمي 
 شود.

 

 

اين دارو ها حداكثر تا يكسال استفاده مي شوند و براي خانم هايي كه در حال حاضر  هورمون هايي كه پريود هاي ماهانه را متوقف مي كنند:
 تمايل به بارداري دارند استفاده نمي شود.

 روش هاي درمان ديگر بيماري جراحي است.انواع روش هاي جراحي به شرح زير است؟

 الپاروسكوپي

فرستاده مي شود و  چسبندگي ها باز مي شود و بافت هاي دچار مشكل در اين روش با چند برش كوچك، دوربين و وسايل به داخل شكم 
اده برداشته مي شود. معموال بعد از جراحي الپاروسكوپي براي كنترل عود بيماري در بيماري كه در حال حاضر قصد بارداري ندارد از دارو استف

 مي شود.

                                                                 

 در آوردن رحم
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در موارد شديد بيماري كه بيمار تمايلي به بارداري ندارد درمان قطعي درآوردن رحم همراه با تخمدان ها و يا درآوردن رحم به تنهايي 
 است.اين كار را مي توان با الپاروسكوپي يا عمل جراحي باز انجام داد.

 منبع:

Up to date 

ندومتريوز شده اند.مددجوياني كه دچار آ گروه هدف:  

 


