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  كيست هموراژيك
 HOC (Hemorrhagic شود كه به آنهاي تخمداني كيست هموراژيك يا كيست خوني ايجاد ميريزي در كيستدر اثر خون

Ovarian Cyst) شود. گذاري در زناني كه يائسه نيستند، ايجاد ميتخمكگويند. اين كيست به دنبال ايجاد اختالل در روند نيز مي
شوند. در صورتيكه هاي لگني و سونوگرافي تشخيص داده ميهاي هموراژيك هيچ عالئمي ندارند و با معاينهدر بيشتر موارد كيست

توانند در تخمدان ها ميدهد. كيستها را تحت نظر قرار ميها كوچك يا متوسط باشد، معموال پزشك صرفا آناندازه اين كيست
ها به داخل لگن و ها به هر دليلي پاره شوند، مايع و خون داخل آنها وجود داشته باشند.اگر اين كيستراست، چپ و يا هردوي آن

  .كندشكم نفوذ مي

  آيا نياز به درمان دارد؟

گونه عالئمي ندارند و وقتي ها هيچكيستساز نباشد. در بيشتر مواقع داشتن يك كيست هموراژيك در تخمدان ممكن است مشكل
گيرند. اگر اندازه كيست هموراژيك در تخمدان كوچك و يا شوند كه لگن و تخمدان براي اهداف ديگر مورد معاينه قرار ميديده مي

زان خونريزي مي.ها را تحت نظر گرفتگونه درد يا عالئم ديگري نشود، بهتر است فقط اين كيستمتوسط باشد و باعث ايجاد هيچ
داخل شكم در اثر پارگي كيست در تصميم گيري جراحي اهميت دارد. به طوريكه اگر خونريزي خفيف باشد فقط تحت نظر گرفته 

شود تا اي طبق دستور پزشك انجام هاي دورهاين كار با استفاده از سونوگرافي مي شود و با سرم درماني ممكن است بهبود يابد.
صورت خود به خودي از بين ه كيست تغيير سايز نداشته است. در بيشتر مواقع كيست پس از چند ماه بهاطمينان حاصل شود ك

  .رودمي

  درمان كيست تخمدان چيست؟

اگر كيست هموراژيك باعث ايجاد درد يا حس پر بودن در لگن شود، يا عالئم آزاردهنده ديگري ايجاد كند، ممكن است پزشك معالج 
 كل برداشتن بدون بتوان است ممكن) …خوردگي، پارگي يا ها (وجود پيچتوصيه كند. بنا به شرايط كيستخارج كردن كيست را 

 تمام جراح باشد، نداشته سالمي بافت تخمدان كه باشد كرده تخريب را تخمدان حدي تا كيست اگر اما كرد؛ خارج را كيست تخمدان
  .كندمي خارج را تخمدان

  گذارد؟تخمدان بر باروري تأثير ميآيا كيست هموراژيك در 

تأثير منفي در باروري ندارند. حتي اگر در شرايط وخيم الزم باشد كه يك تخمدان  از نوع هموراژيك طور كلي، كيست هاي تخمدانبه
گذارند، يتوان بارور شد، به شرطي كه فرد درگير مشكالت ديگري كه بر زايايي تأثير مبرداشته شود، باوجود يك تخمدان هم مي

  معموال كيست هاي نوع آندومتريوما( كيست شكالتي) باعث ناباروري مي شود.نباشد. 

  توانيم از كيست هاي تخمداني جلوگيري كنيم؟چگونه مي

   .ها وجود نداشته استاي براي جلوگيري از بروز كيست هموراژيك در تخمدان و ديگر كيستتاكنون روش به اثبات رسيده

  ما ساخته است؟ كاري از دستچه
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طور منظم با استفاده از روش سونوگرافي به در صورت سابقه كيست تخمدان طبق نظر پزشك شودتوصيه مي
ها به وجود آيد هاي خود را تحت كنترل داشته باشيد. در اين صورت اگر تغيير كوچكي در رحم و تخمدانرحم و تخمدان

هاي سيكلنظم ها، به تغيير در تر جلوگيري كرد. در كنار اين تستهاي وخيمز بيماريها را تشخيص داد و از بروسرعت آنتوان بهمي
  .اندماهيانه دقت نماييد، ممكن است عالئمي در اين دوران بروز كند كه براي شما سابقه نداشته

  عالئم هشدار

درد در زمان دفع مدفوع وجود داشته باشند.  در لگن، درد در زمان برقراري رابطه جنسي و يا نفخدرد در شكم يا لگن ، حس پري يا 
  . در صورتي كه اين تغييرات را مشاهده نموديد به پزشك معالج مراجعه نماييد


