عالئم میوم

مقدمه:

م تغییرات در یاعدگی

میوم توده خوش خیم است که از بافت عضله رحمم
منشا می گیرد .سایز م شکل و محل میومها ممکم
است بسیار متفاوت باشد .آنها ممکم اسمت داخمل
رحم یا روی سطح بیرونی رحم و یما داخمل دیمواره
رحم باشد .یک خمانم ممکم اسمت یمک میموم یما
چندی توده با سایزهای مختلف داشته باشمد .یمک
میوم می تواند مدت طوالنی کوچک بمایی مانمده و
ناگهان به سرعت رشد کند .و یا طی چند سما بمه
کندی رشد کند.میومها در زنان سنی  03تما 03
سا بسیار شایع می باشد اما ممکم اسمت در همر
سنی باشد .آنها همچنی در سنی جوان به سرعت
رشد می کند.

م دوره ها طوالنی تر یا شدیدتر یا به دفعات بیشمتر
م درد یاعدگی
م خونریزی واژینا در زمانهایی غیر از یاعدگی
م کم خونی ناشی از دفع خون زیاد
م درد
م درد شکم یا پشت کمر
م درد حی سکس
م احساس فشار
م اشکا در دفع ادرار یا تکرر ادراری
م یبوست م درد مقعد م یا اختال در حرکات روده
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میوم هما همچنمی ممکم اسمت همین نشمانه ای

آدرس سایت:

نداشته باشد و یا حی معاینه روتی لگنی شناخته

Asali.lums.ac.ir

یا طی بررسی مشکالت دیگر شناخته شود.
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داروها شامل:
م یرص ضد بماردرای کمه بمرای کنتمر خمونریزی
شدید و درد یاعدگی بکار می رود.
م  GNRHآگونیست که یاعدگی را متویف کرده و
باعث چروکیدگی میوم می شود آنها گاهی یبمل از
جراحممی بکممار مممی رود تمما خطممر خممونریزی را کممم
کند.اما ای داروها چون عوارض جمانبی دارد فقمط
برای دوره کوتاه کمتر از  6ماه مصرف می شود  .و
مدتی بعد از یطع ای دارو سایز میومدوباره به سایز
یبلی بر میگردد.
م  IUDحاوی پروژسترون م برای میومهمایی بکمار
می رود که محوطه داخل رحم را بهم نریخته باشد .
که میزان خونریزی و درد یاعدگی را کم می کند.
درمان جراحی
میومکتومی:
نوعی جراحی که فقط میوم را خارج ممی کنمد امما
رحم حفظ می شود .در زنانی که تمایمل بمه حفمظ
باروری دارند بکار ممی رود  .میموم بعمد از جراحمی
مادد رشد نممی کنمد امما ممکم اسمت در محمل
جدید میوم دیگری رشد کند.و در نتیامه جراحمی
دیگری نیاز شود.
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عوارض میوم

درمان
میومهایی که عالمتی ندارد یما کوچمک هسمتند یما
نزدیک س یائسگی هستند اغل نیازی بمه درممان
ندارند .عالئمی که نیاز به درمان دارند شامل:
م دوره های یاعدگی شدید یا دردناک که ایااد کم
خونی کند یا در فعالیت خانم اشکا ایااد کند.
م خونریزی بی دوره یاعدگی
م ویتی که مشکوک باشیم که توده میموم اسمت یما
نوع دیگری از تومور مانند توده تخمدان
م افزایش سریع در رشد میوم
م نازایی
م درد لگنی
درمان دارویی
داروها می تواند میزان خونریزی و درد یاعدگیناشی
از میوم را کاهش دهد .اما آنها نمی تواند رشد میوم
را متویف کند .و معموال دیرتر جراحمی انامام ممی
شود.
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میومهایی که با پایه به سطح خارجی رحم چسبیده
اند می تواند دور پایه خود چرخیده و درد و تهوع و
یا تم ایاماد کنمد .میومهمایی کمه بسمرعت رشمد
میکنند نیز می تواند درد زیاد تولید کننمد  .بسمیار
بندرت تغییرات سرطانی در میوم ایااد ممی شمود.
یک میوم بسیار بزرگ ممکم اسمت التهماک شمکم
ایامماد کنممد کممه حتممی معاینممه لگنممی را مشممکل
کند.همچنی میومها می تواند باعث نازایی شود اگر
چه علل دیگر شایعتر می باشد که با رد کردن علل
دیگر اگر میوم تنها عامل نازایی شناخته شود ،بعمد
از درمان آن خانم می تواند باردار شود
تشخیص میوم رحمی
اولی نشانه های میوم رحمی می تواند طی معاینمه
روتی لگنی شناخته شود .تعدادی از تتهمای دیگمر
شمممممممممممممممممممممممامل:
م سونو
م هیستروسکوپی
م هیستروسالپنگرگرافی
م سونو هیستروگرافی
م الپاروسکوپی
تستهای تصویربرداری مانند  MRIو CTSCAN
بندرت برای تشخیص میوم بکار می رود .تعدادی از
آنها برای بررسی سیر رشد میومها طی زممان بکمار
می رود.
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