
 

 

 کوین یولوژیپاتوب شگاهیآزما

 نی. اخوردمی چیپ ،که آن را ثابت نگه داشتتته اند ییتخمدان به دور رباط ها رخ می دهد که یوقتتخمدان  یخوردگ چیپ

 را قطع کند. یخون در تخمدان و لوله رحم انیتواند جر یم شچیپ

کند. اگر  ینم افتیدر یتخمدان خون کاف رایشتتتود   یگریو عالئم د دیتواند باعث درد شتتتد یخوردن تخمدان م چیپ

 شود. یتواند منجر به مرگ بافت ی، مابدیادامه  یمدت طوالن یبرا رسانی خون تیمحدود

 گذارد.  یم ریتخمدان تأث کیتخمدان معموالً فقط در  چشیپ

 :عالئم

 شود. یعیرطبیغ یزیلگن و خونر دیتواند باعث درد شد یتخمدان م یخوردگ چیپ

 باشد: ریتواند شامل موارد   یتخمدان م یخوردگ چیپ عالئم

 یلگنتوده  وجود 

 تهوع حالت 

 لگن دیشد درد 

 استفراغ 

 تب 

 یعیرطبیغ یزیخونر 

شخ شد   زیتواند چالش برانگ یتخمدان م یخوردگ چیپ صیت شبعالئم آ رایبا سنگ کل هین  عفونت  ،تیسی، آپاندهیعالئم 

 موارد است. ری، ورم معده و روده و سایدستگاه ادرار

 تشخیص:

 .دیبه پزشک مراجعه کن دی، باتخمدان را دارد یخوردگ چیعالئم پ یفرد اگر

 استفاده کند: ری  یها شی، پزشک ممکن است ا  آ ماتخمدان یخوردگ چیپ صیتشخ یبرا

 نالیترانس واژ یسونوگراف  

 یشکم یسونوگراف 

 مانند  یربرداریتصو تکنیکهایCT  ایاسکن MRI. 

 کند. یریبدن را اندا ه گ دیسف یتواند تعداد گلبول ها یکه م  CBC ایکامل شمارش خون  شیآ ما

 کند. دییتخمدان را کامالً تأ یخوردگ چیتواند پ ی، نمتخمدان دنید یبرا یپزشک بدون انجام جراح، حال نیا با
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 علل پیچ خوردگی تخمدان:

 شوند. یتخمدان م یخوردگ چیدچار پ بیشتریسال به احتمال  40تا  20 نیافراد ب

 تخمدان را تجربه کنند. یخوردگ چیتوانند پ ی، میائسگیتا بعد ا   ی، ا  نو ادی،  نان در هر سنحال نیا با

موجود در  یجرم اضتتتاف ایتواند آن را جابجا کند. و ن  یدر تخمدان م گرید یتوده بافت ای ستتتتی، وجود کاوقات یگاه

 نگهدارنده شود. یآن در اطراف رباط هاتواند باعث چرخش  یتخمدان م

. رباط تخمدان کند یرباط تخمدان استتت که تخمدان را به رحم متصتتل م غیر معمول بلندی، عیا  علل شتتا گرید یکی

 کند. یتخمدان را محتمل م یخوردگ چیپ بلندتر

را تخمدان  یخوردگ چیتواند خطر پ یاست که م یگری، عامل دیتخمک گذار ی( مانند القاART) یکمک بارور روشهای

 دهد. شیافزا

سه ماهه اول  ست ک بارداری نیزدر  سم  رد  یها ستیممکن ا شند که باعث پوجود ج شته با  یخوردن تخمدان م چیدا

 شود.

شل  یم نیهمچن یباالتر هورمون در دوران باردار سطح شود یشدن بافت هاتواند باعث  که  یی، ا  جمله رباط هابدن 

 .تخمدان شود یخوردگ چیپ موجبممکن است د که این امر دارن یخود نگه م یتخمدان ها را در جا

 :درمان

کاهش درد و  یرا برا ییداروها یقبل ا  جراحممکن استتت  پزشتتکتخمدان استتت.  درمان پیچ خوردگیتنها راه  یجراح

 کند. زیتجوحالت تهوع 

سرع وقت  یپزشک معموالً انجام عمل جراح مدت  یخون را برا انیخوردن تخمدان جر چیکند. اگر پ یم هیتوصرا را در ا

 تخمدان را خارج کند. دیجراح با کیبرود و  نی، ممکن است بافت تخمدان ا  بمحدود کند یطوالن

ست در مورد مراقبت ها شک ممکن ا صیه هایی ، ا  عمل بعد یپز  را، دیشد یبدن تیفعال ای یا  و نه بردار زیانند پرهمتو

 ارائه دهد.

 دهد. نیرا تسک خود ی، درد و ناراحتنوفنیاستام ای بوپروفنیمانند ابدون نسخه  یتواند با استفاده ا  داروها یم فرد

 است: ری. عالئم عفونت شامل موارد  درا باید فورا به پزشک اطالع ده یگریعارضه دهر  ایعالئم عفونت  دیبافرد 

 تب 

 برش یو التهاب در محل ها یقرمز 
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 بد یبا بو ترشحات 

 شود یکه خوب نم ی خم 

 درد لگن شیافزا 
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