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گزارش

فوق تخصص روماتولو ِژی اطفال در گفتگو با آفتاب یزد پاسخ داد

تاخیر در تشخیص راشیتیسم کودکان
چه عوارضی دارد؟

آفتاب یزد – فاطمه مظفری :احتماال شما هم پس از شنیدن مشکل نرمی
اســتخوان در نوزادان به" بیماری راشیتیســم" رسیدهاید و به عنوان والدین،
نگرانیهای زیادی در این مورد برای نوزاد خود دارید .راشیتیسم یک بیماری
مربوط به رشد استخوانها است که اغلب در نوزادان دیده میشود اما ممکن
اســت بزرگســاالن را نیز درگیر کند .این بیماری با نام ریکتز هم شناخته
میشــود .این بیماری در صورت عدم پیشگیری و در صورت ابتال ،تاخیر در
انجام اقدامات درمانی میتواند کیفیت زندگی افراد را کاهش دهد لذا با توجه
بــه اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتررضا شــیاری ،فوق تخصص
روماتولو ِژی اطفال گفتگو کرده است .وی در اینباره میگوید :بیماری راشیتیسم
یا نرمی و ضعف اســتخوانها در کودکان معمــوال به دلیل کمبود طوالنی و
شــدید فرم فعال ویتامین  Dایجاد میگردد که این نرمی و ضعف در بالغین
اصطالحا استئوماالشی نامیده میشود .این فوق تخصص روماتولو ِژی اطفال
خاطرنشان کرد :ویتامین  Dیکی از انواع ویتامینهای محلول در چربی و عامل
اصلی در ساخت استخوانی مستحکم و قوی محسوب میگردد .کمبود در فرم
فعال ویتامین  Dباعث اختالل در تأمین غلظتهای مناسب کلسیم و فسفر
در استخوان و نهایتا نرمی استخوان میگردد .دکتر شیاری مطرح کرد :بدن
ما در برابر عدم تعادل کلسیم و فسفر خون بسیار حساس است وزمانی که بدن
با کمبود کلسیم و فسفر مواجه میگردد با جذب کلسیم و فسفر از استخوانها
و انتقــال آنها در خــون با این کمبود مقابله میکند که این امر باعث نرمی و
ضعفاستخوانهاگردیدهونهایتامنجربهتغییرشکلوناهنجاریاستخوانهای
بدن ،انحنا در اســتخوانهای بلند بدن و ایجاد اختالل در فرم ستون مهرهها
میگردد و گاها برخی از این ناهنجاریهای استخوانی نیازمند جراحی ترمیمی
نیزمیباشند.
وی توضیح داد :کمبود ویتامین Dماهها قبل از بروز عالئم بالینی نرمی استخوان
وجود دارد .در صورت بروزبیماری نرمی استخوان عالئم بالینی عبارتند از تغییر
فرم اسکلت بدن ،استخوانهای شکننده ،نقص در رشد ،مشکالت بهداشتی
دندان ،درد استخوانها و ضعف عضالت .این فوق تخصص روماتولو ِژی اطفال
ادامه داد :در صورت ابتال کودکان به بیماری نرمی استخوان ،تغییر فرم اسکلت
بدن شامل پاهای پرانتزی ،انحنای غیرطبیعی در مهره ها ،تغییر شکل لگن و
برآمدگی قفسه ،مشاهده میشود و این کودکان بیشتر از سایر کودکان مستعد
بهشکستگیاستخوانهستند.
وی بیان کرد:تأخیر در رشــد با انحنای رشد طولی قد و اندامها از نتایج نرمی
استخوان است و مشکالت بهداشتی دندان در این افراد شامل نقص در ساختمان
دندان ها ،افزایش پوسیدگی دندانها و تأخیر در فرمگیری دندانها میباشد.
دکتر شیاری افزود :درد استخوانها در کودکان مبتال به نرمی استخوان شامل
دردهای مبهم استخوانی به همراه دردهای موضعی بر روی استخوانهای ستون
مهره ،لگن و پاها میباشد وکاهش قدرت عضالنی که باعث اختالل در راه رفتن
میگردد ،در این کودکان مشاهده میشود.
این فوق تخصص روماتولو ِژی اطفال بیان کرد :ویتامین  Dمانند یک هورمون
باعث تنظیم سطوح فسفر و کلسیم در استخوانها میشود .بدن ما از دو طریق
ویتامین  Dرا جذب میکند که عبارتند از نور خورشید و مصرف مواد غذایی.
وی بیان کرد :پوست بدن ما نوعی ویتامین  Dتولید میکند که با قرار گرفتن
در معرض نور خورشید به فرم فعال ویتامین  Dیعنی  D3تبدیل میگردد .این
شایعترین راه دستیابی به ویتامین  Dدر نوجوانان و بالغین است و دیگر اینکه
دستگاه گوارش ویتامین  Dموجود در مواد غذایی و یا مکملهای غذایی مانند
مولتی ویتامین را جذب میکند .دکتر شــیاری اظهار داشت :در حال حاضر
کمبود ویتامین  Dدر رژیم غذایی ،شایعترین علت نرمی استخوان در کشور ما
محسوب میگردد که با افزایش مکملهای حاوی ویتامین  Dجبران میگردد.
این فوق تخصص روماتولو ِژی اطفال ادامه داد :اخیرا علل پزشکی نیز به مواردی
که میتواند موجب بروز نرمی اســتخوان شود ،اضافه شده است به طور مثال
متعاقب جراحیهای اختصاصی مانند برداشتن معده و یا بیماریهایی نظیر
سلیاک که در آن روده قادر به جذب ویتامینها از مواد غذایی نمیباشد .وی
میگوید :سایر علل نادرتر نرمی استخوان عبارت است ازهیپوفسفاتمی وابسته به
کروموزم( Xنرمی استخوان فامیلیال) که یک فرم ارثی نرمی استخوان بوده و به
علت ناتوانی کلیهها در باز جذب فسفر ایجاد میگردد وکمبود تماس با نور آفتاب
که در اکثر افرادی که از دریافت اشعه کافی نور خورشید به هر نحوی محرومند
مثال زندگی در طبقات زیرین ساختمانها که فاقد نور طبیعیاند و یا زندگی
در مناطق سردســیر به دلیل پوشــش زیاد و یا اســتفاده مکرر از کرمهای
ضدآفتاب.دکترشیاریدرپاسخبهاینپرسشکه"ریسکفاکتورهایایجادکننده
نرمی استخوان کدامند" ،بیان کرد :کودکان  6تا  24ماه بیشتر از هر رده سنی
دیگری در معرض خطر ابتال به نرمی استخوان قرار دارند زیرا این گروه سنی در
مرحله رشد سریع قرار داشته و همان گونه که عنوان گردید ویتامین  ،Dفسفر
و کلسیم نقش بسیار مهمی را در رشد ایفا میکنند .این متخصص اضافه کرد:
کودکان شیر مادر خوار که به جز شیر مادر سایر ترکیبات حاوی ویتامین D
را دریافت نمیکنند در معرض خطر نرمی استخوان قرار دارند .تماس با اشعه
نور خورشید در تولید مقادیر ضروری ویتامین  Dفعال بسیار مؤثر است ولی
آفتابسوختگیوسرطانهایپوست،کودکاندرمعرضنورشدیدآفتابراتهدید
میکند واستفاده مکرر از کرمهای ضد آفتاب باعث کاهش چشمگیری در جذب
ویتامین  Dدر کودکان میگردد .وی افزود :کودکانی که فسفر و کلسیم کافی را
از رژیم غذایی خود دریافت نمیکنند در معرض خطر ابتالی به نرمی استخوان
قرار دارند اما دسترســی به شیر و فرآوردههای لبنی دیگر نظیر بستنی و آب
میوه مانند آب پرتقال از ابتالی به آن میکاهد .دکتر شیاری در پاسخ به این
پرسش که " تشخیص بیماری نرمی استخوان بر چه اساسی است " ،خاطرنشان
کرد :پزشک معالج از طریق معاینه فیزیکی ،تستهای آزمایشگاهی ،یافتههای
رادیولوژیکی و اطالع از سابقه فامیلی قادر به تشخیص ارزیابی و درمان نرمی
استخوان کودکان دست مییابد.
این فوق تخصص روماتولو ِژی اطفال مطرح کرد :نرمی استخوان با تشخیص به
موقع قابل درمان است ولی در صورت عدم تشخیص و یا تأخیر در تشخیص
با یکسری عوارض شــدید و جدی همراه خواهد بود که عبارتند از تأخیر در
تکامل و مهارتهای حرکتی کودک ،تأخیر در رشد و نمو ،افزایش استعداد به
عفونتهای جدی ،بدشکلی و ناهنجاریهای استخوانی ،کوتاهی قد ناشی از
تأخیر و اختالل در رشد ،تشنج و خرابی دندان ها.وی در پایان گفت :هدف از
درمان نرمی استخوان اصالح اختالل زمینهای و جلوگیری از عوارض بیماری
است .جایگزینی مناسب ویتامین Dفعال ،فسفر و کلسیم معموال در عرض چند
هفته باعث بهبودی میگردد البته در صورتی که تشخیص به موقع صورت گیرد
و استفاده از مواد غذایی حاوی مقادیر مناسب فسفر و کلسیم مانند آب پرتقال،
ماهی ،فرآوردههای شــیری و مکملهای غذایی بسیار مناسب است .استفاده
منظم از نور آفتاب بسیار مؤثر است که بهترین آن نور متوسط آفتاب است.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

آفتاب یزد بررسی کرد

عالئم و درمان سندرم تخمدان پلی کیستیک

آفتاب یــزد -گروه زندگی :ســندرم تخمدان پلیکیســتیک
شایعترین اختالالت غدد درونریز در زنان و شایعترین علت نازایی
میباشد .پزشکان معتقد هستند که حدود  70درصد از نابارویها در
زنان مربوط به سندرم تخمدان پلی کیستیک است در حالی که اکثر
این خانمها از ابتال به این مشکل اطالعی ندارند .این سندرم میتواند
خطر ابتالی زنان به برخی از ســایر بیماریها و مشکالت را افزایش
دهد .سندرم تخمدان پلیکیستیک از جمله بیما ریهایی است که
قابل پیشــگیری نیست ،اما میتوان به چند روش آن را درمان کرد.
اگر این سندرم درمان نشود ،با برهم زدن تعادل هورمونی میتواند
تمام بــدن را تحت تأثیر خود قرار دهد و کیفیــت زندگی افراد را
کاهش دهد لــذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با
دکترسیمین ظفردوست ،جراح و متخصص زنان و زایمان ،فلوشیپ
ناباروری و نازایی گفتگو کرده است.
وی در اینباره میگوید :ســندرم تخمدان پلی کیستیک شرایطی
است که زنان را در سنین باروری تحت تاثیر قرار میدهد و باعث تغییر سطح
هورمونها میشود و در نتیجه باعث بروز مشکالت بسیاری خواهد شد.
دکتر ظفردوســت خاطرنشــان کرد :اکثــر زنان مبتال به ســندرم تخمدان
پلی کیســتیک بیش از حد هورمونهای جنســی مردانه در بدن آنها تولید
میشود که به آنها "هیپرآندروژنیسم " گفته میشود.
ایــن جراح ومتخصص زنان وزایمان افزود :داشــتن بیش از حد نیاز هورمون
مردانه معموالً منجر به رشــد بیش از حد موهای بدن (هیرسوتیســم) ،آکنه
و طاسی با الگوی مردانه در زنان میشود.
وی بیان کرد :هیپرآندروژنیسم و سطح غیرطبیعی سایر هورمونهای جنسی،
از آزاد شدن طبیعی تخمک از تخمدان (تخمک گذاری) و دورههای قاعدگی
منظم جلوگیری میکند و منجر به مشــکالتی در بارداری یا ناتوانی کامل در
بارداری میشود به طور مثال کســانی که باردار میشوند ممکن است خطر
عوارض و از دست دادن بارداری در آنها افزایش یابد.
دکتر ظفردوســت میگوید :به دلیــل قاعدگیهای نامنظــم و غیر مکرر و
اختالالت هورمونی ،در زنان مبتال به تخمدان پلی کیستیک ،احتمال ابتال به
سرطان در پوشش رحم در آنها بسیار است.
این جراح و متخصص زنان و زایمان مطرح کرد :به طور طبیعی ،فولیکولهای
تخمدان حاوی ســلولهای تخمک هســتند که در طی تخمکگذاری آزاد
میشــوند اما در افراد مبتال به ســندرم تخمدان پلی کیســتیک ،یک یا هر
دو تخمــدان میتواند حاوی تعدادی فولیکولهای کوچک و نابالغ باشــد که
میتوانند به عنوان کیست در سونوگرافی ظاهر شوند.
وی ابراز کرد :در سندرم تخمدان پلی کیستیک ،سطح غیر طبیعی هورمونها
از رشد و بلوغ فولیکولها برای آزادسازی تخمک جلوگیری میکند و در عوض،
این فولیکولهای نارس در تخمدان جمع میشــوند لذا افراد مبتال میتوانند
۱۲عدد یا بیشتر از این فولیکولها داشته باشند و تعداد این فولیکولها معموالً
با افزایش سن کاهش مییابد.
دکتر ظفردوســت توضیح داد :حدود نیمی از زنان مبتال به سندرم تخمدان
پلی کیستیک دارای اضافه وزن یا چاقی هستند و بیشتر در معرض خطر ابتال
به کبد چرب قرار دارند .عالوه بر این ،بسیاری از زنان مبتال به سندرم تخمدان
پلی کیستیک سطح انسولین باالیی دارند ،که آن هورمونی است که به کنترل
سطح قند خون کمک میکند.
این جــراح و متخصص زنان و زایمــان اظهار کرد :در  ۴۰ســالگی ،حدود
 ۱۰درصد از زنان دارای اضافه وزن مبتال به ســندرم تخمدان پلی کیستیک
به ســطح غیر طبیعی از افزایش قند خون (دیابت نوع  )2مبتال میشــوند و
تا  35درصد به پیش دیابت مبتال میشوند.
وی با بیان این نکته که " چاقی و افزایش سطح انسولین باعث افزایش تولید
آندروژن در سندرم تخمدان پلی کیستیک میشود " ،بیان کرد :زنان مبتال به
سندرم تخمدان پلی کیستیک در معرض خطر بیشتری برای ابتال به سندرم
متابولیک هســتند که گروهی ازآنها شــامل فشــار خون باال (فشار خون )،
افزایش چربی شکم ،سطح باالی چربیهای ناسالم و سطح پایین چربیهای
سالم در خون و سطح باالی قند خون میباشد.
دکتر ظفردوســت عنوان کرد :حدود  20درصد بزرگســاالن مبتال در هنگام
خواب مکــث در تنفس (آپنه خواب) دارند .زنان مبتال به ســندرم تخمدان
پلی کیستیک بیشتر از زنان در جمعیت عمومی دچار اختالالت خلقی مانند
افسردگی میشوند.
این جراح و متخصص زنان و زایمان متذکر شــد :بیماری ســندرم تخمدان
پلی کیســتیک شــایعترین علت ناباروری به دلیل عدم تخمکگذاری است.
شــیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک بسته به معیارهای مورد استفاده برای
تشــخیص ،از  ۴تا  ۲۱درصد است ،اما اغلب مطالعات نشان میدهد که  ۶تا
 ۱۰درصد زنان در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار میدهد.

|به طورکلی بیماری سندرم پلی کیستیک میتواند سیکل
قاعدگی را مختل کند و بارداری را دشــوارتر کند .مقادیر
باالی هورمونهای مردانه نیز منجر به عالئم ناخواسته مانند
رشــد مو در صورت و بدن میشــود .مداخالت در شیوه و
سبک زندگی اولین خط درمانی اســت که پزشکان برای
مبتالیان توصیه میکنند و اغلب به خوبی جواب میدهد
| به طور طبیعی ،فــولیکولهای تخمدان حـاوی سلولهای
تخمک هستند که در طی تخمکگذاری آزاد میشوند اما در
افراد مبتال به ســندرم تخمدان پلی کیستیک ،یک یا هر دو
تخمدان میتواند حاوی تعدادی فولیکولهای کوچک و نابالغ
باشد که میتوانند به عنوان کیست در سونوگرافی ظاهر شوند
| حدود نیمی از زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک
دارای اضافه وزن یا چاقی هســتند و بیشتر در معرض خطر
ابتال به کبد چرب قرار دارند
> دالیل سندرم تخمدان پلی کیستیک پیچیده است

وی در پاســخ به این پرســش که " علل بروزسندرم تخمدان پلی کیستیک
چیســت" ،میگوید :دالیل سندرم تخمدان پلی کیستیک پیچیده است .این
شرایط نتیجه ترکیبی از عوامل ژنتیکی ،بهداشتی و سبک زندگی و برخی از
عواملی که هنوز شناسایی نشده اند ،میباشد.
دکتر ظفردوســت ادامه داد :تغییرات متداول در چندین ژن با خطر ابتال به
سندرم تخمدان پلی کیستیک مرتبط است .به دلیل شایع بودن ،این تغییرات
میتواند در افراد مبتال به ســندرم تخمدان پلی کیستیک و یا افراد فاقد آن
وجود داشته باشد .ترکیبی از این تغییرات،به تعیین احتمال ابتال به بیماری
در یک زن کمک میکند.
ایــن جراح و متخصص زنــان و زایمان اضافه کرد :تصور میشــود ژنهایی
که در بســیاری از فرآیندهــای بدن نقش دارند در ایجاد ســندرم تخمدان
پلی کیســتیک نیز نقش داشته باشــند .عوامل اصلی احتماالً انواع ژنتیکی
هســتند که تولید آندروژن و سایر هورمونهای جنسی مثل هورمون لوتئین
ســاز ( )LHو هورمون ضد مولرین را افزایش میدهند که هر دو نقش اصلی
در تخمکگذاری دارند.
وی مطرح کرد :ســایر عوامل ژنتیکی که احتماالً در کاهش هورمون محرک
فولیکول نقش دارند ،به رشــد ضعیف فولیکولها در زنان مبتال به ســندرم
تخمدان پلی کیســتیک کمک میکند و یا ســایر ژنهای مرتبط با سندرم
تخمدان پلی کیســتیک در تولید انرژی ،پاسخ سیستم ایمنی بدن به آسیب
(التهاب) ،تولید و تنظیم انسولین و مسیرهای تولید چربی نقش دارند.
دکتر ظفردوست بیان کرد :عوامل ژنتیکی در ترکیب با عواملی چون سالمتی
و ســبک زندگی در خطر ابتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک در یک زن
تاثیر گذارهســتند و ریسک فاکتورها شــامل دیابت ،چاقی و سبک زندگی
غیرفعال (کم تحرک) است.
این متخصص تشــریح کرد :سندرم تخمدان پلی کیستیک الگوی مشخصی
از وراثت ندارد ،اگرچه در افراد مبتال ممکن اســت که یکی از اعضای نزدیک
خانواده نیز این شرایط را داشته باشد .تخمین زده میشود که  ۲۰تا  ۴۰درصد
زنان دارای تخمدان پلی کیستیک در مادر یا خواهرشان نیز وجود داشته باشد.
این افزایش خطر خانوادگی به علت عوامل ژنتیکی است اما سبک زندگی هر
یک از اعضا نیز تاثیرگذار است.
وی میگوید :سندرم تخمدان پلی کیستیک ،سیکل قاعدگی طبیعی را قطع
کرده و بارداری را دشــوارتر میکند لذا بیــن  ۷۰تا  ۸۰درصد زنان مبتال به

این بیماری دارای مشکالت باروری هستند .دکتر ظفردوست اضافه
کرد :ســندرم تخمدان پلی کیستیک همچنین میتواند خطر ابتال
به عوارض بارداری را افزایش دهد .احتمال زایمان زودرس در زنان
مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک دو برابر بیشتر از زنان دیگر
اســت و نیز این افراد در معرض خطر بیشتری برای سقط جنین،
فشــار خون باال و دیابت بارداری هستند .با این حال ،زنان مبتال به
سندرم تخمدان پلی کیســتیک میتوانند با استفاده از درمانهای
کمک باروری که تخمکگذاری را بهبود میبخشند ،باردار شوند.
این جراح و متخصص زنان و زایمان بیان کرد :کاهش وزن و کاهش
سطح قند خون میتواند احتمال داشــتن یک بارداری سالم را در
افراد مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک بهبود بخشد لذا نکات
مربوط به رژیم و ســبک زندگی برای درمان سندرم تخمدان پلی
کیستیک با تغییر ســبک زندگی مانند کاهش وزن ،رژیم غذایی و
ورزش آغاز میشود.
وی افزود :از دســت دادن تنها  ۵تا  ۱۰درصد از وزن بدن میتواند به تنظیم
چرخه قاعدگی و بهبود عالئم ســندرم تخمدان پلی کیســتیک کمک کند.
کاهش وزن همچنین میتواند باعث بهبود سطح کلسترول ،کاهش انسولین و
کاهش بیماریهای قلبی و دیابت شود بنابراین هر رژیم غذایی که به کاهش
وزن کمک کند میتواند باعث بهبود وضعیت فرد مبتال شود.
دکتر ظفردوست یادآور شــد :برخی از رژیمهای غذایی ممکن است مزایایی
نسبت به رژیمهای دیگر داشته باشند .مقایسه رژیمهای غذایی برای افراد مبتال
به سندرم تخمدان پلی کیستیک نشان میدهد که رژیمهای کم کربوهیدرات
برای کاهش وزن و همچنین برای کاهش ســطح انسولین موثر هستند .یک
رژیم غذایی با شــاخص گلیســمی پایین که بیشــترین کربوهیدراتها را از
میوه ها ،ســبزیجات و غالت کامل دریافت میکند ،بهتر از یک رژیم الغری
منظم به تنظیم سیکل قاعدگی کمک میکند.
این جراح و متخصص زنان و زایمان تصریح کرد :چندین مطالعه انجام شــده
توسط محققان نشان داده است که  ۳۰دقیقه ورزش با شدت متوسط حداقل
ســه روز در هفته میتواند به کاهش وزن در زنان مبتال به ســندرم تخمدان
پلی کیستیک کمک کند وکاهش وزن با ورزش باعث بهبود تخمکگذاری و
سطح انسولین میشود.
> طب سوزنی میتواند به بهبود سندرم تخمدان پلی کیستیک کمک کند

وی ادامه داد :ورزش میتواند مفیدتر باشد اگر با یک رژیم غذایی سالم همراه
شود .رژیم غذایی به عالوه ورزش به افراد مبتال کمک میکند تا بیش از پیش
وزن خود را کاهش دهید و همچنین خطر دیابت و بیماریهای قلبی را کاهش
میدهد و برخی شــواهد نیز نشان میدهد که طب سوزنی میتواند به بهبود
سندرم تخمدان پلی کیستیک کمک کند.
دکتر ظفردوســت عنوان کرد :مصــرف قرصهای جلوگیــری از بارداری و
داروهای دیگر میتوانند باعث تنظیم سیکل قاعدگی شده و برخی نشانههای
پلی کیستیک مثل موی زائد و آکنه را درمان کند.
این جراح و متخصص زنان و زایمان ادامه داد:کنترل مصرف روزانه اســتروژن
و پروژسترون میتواند تعادل هورمونی را برقرار کند ،تخمکگذاری را تنظیم
کند وعالئمی مانند رشــد موهای زائد را کاهش دهد و از ســرطان آندومتر
جلوگیری کند .این هورمونها به صورت قرص ،پچ یا حلقه واژینال وجود دارد.
وی توضیح داد :متفورمین دارویی اســت که برای درمان دیابت نوع  ۲استفاده
میشــود و میتواند با بهبود سطح انسولین ،سندرم تخمدان پلی کیستیک را
درمان کند.یک مطالعه نشــان داده که مصرف متفورمین هنگام رعایت رژیم
غذایــی و ورزش باعث کاهش وزن ،کاهش قند خون و بازیابی چرخه قاعدگی
طبیعی به صورت موثرتری خواهد شد .دکتر ظفردوست بیان کرد که کلومیفن
نیز داروی کمک باروریای است که به زنان دارای تخمدان پلی کیستیک جهت
بارداری کمک کند .اما با این حال ،خطر دوقلویی یا چند قلویی را افزایش میدهد.
این جراح و متخصص زنان و زایمان اضافه کرد:در صورت عدم موفقیت سایر
روشهای درمانی ،جراحی میتواند گزینهای برای بهبود باروری باشــد .کوتر
تخمدان نیز روشی است که سوراخهای کوچکی را در تخمدان با لیزر یا سوزن
گرم و نازک ایجاد میکند تا تخمکگذاری طبیعی را برگرداند.
وی خاطرنشان کرد :به طورکلی بیماری سندرم پلی کیستیک میتواند سیکل
قاعدگی را مختل کند و بارداری را دشــوارتر کند .مقادیر باالی هورمونهای
مردانه نیز منجر به عالئم ناخواســته مانند رشد مو در صورت و بدن میشود.
مداخالت در شیوه و سبک زندگی اولین خط درمانی است که پزشکان برای
مبتالیان توصیه میکنند و اغلب به خوبی جواب میدهد.
دکتــر ظفردوســت در پایان گفت :کاهــش وزن میتوانــد عالئم تخمدان
پلی کیستیک را درمان کرده و احتمال باردار شدن را بهبود بخشد .رژیمهای
غذایی و ورزشهای هوازی دو روش موثر برای کاهش وزن هستند .اگر تغییر
سبک زندگی موثر واقع نشد ،دارودرمانی انجام میشود .قرصهای جلوگیری
از بــارداری و متفورمین هم میتوانند چرخه قاعدگی طبیعی را بازیابند و نیز
عالئم  PCOSرا کاهش دهند.

