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 سندرم تحريك بيش از حد تخمدان
سندرم تحريك بيش از حد تخمدان يكي از عوارض طبي درمان ناباروري است كه به دنبال استفاده از داروهاي تحريك كننده تخمك گذاري 

   در سيكل هاي آي وي اف و كمتر در سيكل هاي آي يو آي ديده مي شود. 

ود.مدان و ايجاد عوارض ثانويه مي شدر اين عارضه تعداد زيادي كيست در تخمدان بوجود مي آيد كه باعث بزرگ شدن تخ  

 ويژگي مهم اين سندرم، تجمع مايع در حفره شكم است و بيمار دچار كاهش حجم خون مي گردد.

 عالئم

وع، بيمار اغلب از ورم شكمي، تهوع و استفراغ، اسهال، احساس سنگيني و افزايش وزن شكايت دارد.نخفيف:در اين -1  
گرم در روز،افزايش اندازه دور شكم، اسهال، استفراغ، كاهش مقدار ادرار و تيرگي آن و  800ش از شديد:عالئم شامل اضافه وزن بي-2

خشكي پوست و مو،احساس پري در شكم(ايجاد آسيت)، تنگي نفس، سرفه، درد سينه، درد لگني، نفخ شكم، تغليظ خون و ورم 
 باالي مچ پا ديده مي شود.

بيعي مي شوند و درد وجود دارد. سطح استروژن و پروژسترون خون باال مي رود كه در فرم خفيف تخمدان ها بزرگتر از حد ط
 ممكن است سيستم گوارشي را مختل كرده، منجر به ورم و نفخ شكمي شود.

در فرم شديد سطح اين هورمون ها بيشتر باال مي رود و منجر به تجمع مايعات در شكم و بافت هاي بدن و ورم شديد شكم (آسيت) 
د و تخمدان ها به طور افراطي بزرگ مي شوند .مي شو  

هفته بهبود مي يابند.اما اگر حاملگي نيز اتفاق افتاده باشد، عالئم شديدتر و طوالني تر مي شوند .به  2تا1عالئم عمومي بدن در 
شود و دو تا سه  همين دليل در سيكل هاي آي وي اف در صورت برخورد با اين عارضه انتقال جنين كنسل و جنين ها فيريز مي

 ماه بعد بيمار جهت انتقال جنين آماده مي شود.
 

 فاكتورهاي مستعد كننده:
فاكتور هاي مستعد كننده مثل جوان بودن، افزايش تعداد فوليكول هاي تخمداني تحريك شده، تنبلي تخمدان يا تخمدان پلي 

 كيستيك.
 نكات مورد توجه:

 مقاربت ممنوع مي باشد.
يك ليتر در روز بايد مورد توجه قرار گيرد. مصرف مايعات حداقل  

 در صورت افزايش وزن بيش از يك كيلوگرم يا كاهش حجم ادرار سريعا به پزشك خود مراجعه نماييد.
وجود ورم، درد، سنگيني شكم، تنگي نفس، درد قفسه سينه، تهوع و استفراغ، افزايش وزن، كاهش ميزان دفع ادرار از عالئم هشدار 

كه در صورت برخورد با آنها بايد به پزشك مراجعه نماييد.و خطر است   
 معاينه لگن ممنوع است، زيرا تخمدان هاي بزرگ شده بسيار شكننده هستند.
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 درمان
 

در فرم خفيف : كاهش فعاليت، كنترل وزن روزانه، نوشيدن مايعات، كنترل ميزان ادرار،عدم بلند كردن اشياء سنگين و ورزش هاي 
ت كافي و با نظر و دستور پزشك مي توان از داروهاي مسكن و ضد تهوع استفاده نمود.كششي، استراح  

در فرم شديد: نياز به مراقبت پرستاري است.بستري در بيمارستان، كنترل عالئم حياتي،نظارت بر تعادل مايعات و الكتروليت ها، 
دازه گيري روزانه وزن و دور شكم، اندازه گيري مايعات ورودي و تزريق وريدي مايعات(از محلول رينگر الكتات نبايد استفاده شود)، ان

دفع شده، انجام آزمايشات خوني و سونوگرافي،و در صورت لزوم مصرف داروي ضد استفراغ و ضد درد و با صالحديد پزشك كشيدن 
 مايعات اضافه از راه شكم يا حفره دور ريه و  تزريق آلبومين.
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