
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

بھ نام خداوند 
بخشنده مھربان

 

 بیماریهاي غدد :موضوع
 بارتولن

 

واحد آموزش  بیمارستان شهید واحد آموزش  بیمارستان شهید 
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   وصیھ ھایی برای کاھش عود پس از جراحیت
 

 بهداشت جنسی خورد را رعایت کنید.   
     آنتـی بیوتیــک هـاي تجــویز شـده را بطــور کامــل

 .کنیداستفاده 
 از نشستن در تشت آبگرم بهره ببرید. 
    مایعات فراوان ، مواد تغذیه اي حـاوي ویتـامین ث

 .مانند مرکبات و توت فرنگی استفاده کنید
   عفونتهاي زنانه تان را جدي گرفته و سریع درمـان

 .کنید
    همیشه از لباس زیر نخی و گشاد اسـتفاده کـرده و

  . هر روز لباس زیر خود را عوض کنید
 ت و شوي ناحیه تناسـلی همیشـه از جلـو بـه     شس

 عقب باشد تا میکروبهاي مقعد به جلو راه نیابند
  

  

  
 

 :الیم آبسھ بارتولنع
سریع دارد   معموالً یک طرفه است و پیشرفت   بارتولن آبسه

و به صورت یک توده ي   روز تشکیل شده و  3تا  2ظرف . 
تورم بر   بسیار دردناك و حساس و اغلب همراه با قرمزي 

معموال خانمهاي مبتال به آبسه بارتولن . روي آن در می آید 
    .راه رفته و تحمل نزدیکی را ندارند از شدت درد به سختی 

گاهی عالیم عمومی مثل تب و بی حالی نیز ممکن است در 
  .دیده شود  آبسه بارتولن همراهی با

  :رمان آبسھ بارتولند
آبسه   در صورتی که اقدام سریع جهت درمان صورت نگیرد ،

روز معموال خودبخود سر باز میکند و  5-3در عرض  بارتولن
  .بیرون راه پیدا میکند  مایع چرکی به

درمان آبسه ، بسته به شرح حال فرد و نظر پزشک ، می 
در هر صورت حتی در صورت درمان ، .تواند متفاوت باشد 

   . آبسه ي بارتولن میزان عود باالیی دارد 

  تخلیھ جراحی
هاي عفونی و یا بسیار بزرگ نیاز ممکن است براي تخلیه کیست 

تخلیه ي کیست می تواند با . به جراحی وجود داشته باشد
در این . استفاده از بی حسی موضعی و یا آرامبخش انجام شود

روش، پزشک یک برش کوچک در کیست ایجاد می کند و اجازه 
می دهد تا ترشحات آن تخلیه گردد و سپس در داخل برش یک 

کاتتر تا شش هفته . قرار می دهد) کاتتر(چک لوله پالستیکی کو
در محل باقی می ماند تا از بسته شدن منفذ جلوگیري کند و 

اگر . درمان با آنتی بیوتیکها.اجازه دهد تا تخلیه کامل صورت گیرد
کیست عفونی باشد و یا اگر تست ها نشان دهد که شما دچار 

ست آنتی عفونت منتقله از راه جنسی هستید، پزشکتان ممکن ا
 . بیوتیک را تجویز کند



 

 : درمان کیست بارتولن

، می توان درمان انتظاري   کیست بارتولن بسته به اندازه ي
است ،  کیست بارتولن کوچک  در مواردي که. را پیش گرفت

می توان با تجویز آنتی بیوتیکی ، از عفونی شدن آن 
گاهی کیست بارتولن به قدري بزرگ می . جلوگیري کرد

گاهی با سوزن و . تخلیه آن می شویمشود که مجبور به 
در هر صورت ، کیست بارتولن یک مساله ي . گاهی با برش

   .عود کننده است

  

 :عالیم عفونت بارتولن
درد شدید ابتداي واژن که معموال یک طرفه است 

در این افراد . است   شایعترین عالمت عفونت بارتولن  ،
معاینه  گاهی. نزدیکی کردن بسیار دشوار و دردناك است

کننده خروج مایع چرکی را از غده بارتولن اندکی بزرگ شده 
   . ، می بیند

 :درمان عفونت بارتولن
، قبل از تشکیل آبسه درمان با  عفونت بارتولن در موارد

نشستن در . آنتی بیوتیک هاي وسیع طیف شروع می شود 
   . بار به مدت ده دقیقه توصیه می شود 3-2آب گرم روزي 

 

  کیست بارتولن چیست

  

مسدود شدن دهانه غدد بارتلون به دالیل عمدي یا سهوي 
شد و در نهایت فرد  باعث تجمع ترشحات درون آن خواهد

درد و التهاب از اولین و .با کیست بارتلون همراه خواهد بود 
شایع ترن عالئم این بیماري است ، معموال تورم یک رفه در 
واژن نیز احساس می شود ، فرد مبتال احساس می کند که 

در مان کیست .لب هاي آلت تناسلی اش بزرگ تر شده است
ک موجب می شود تا از عفونی ن با تجویز انتی بیوتی.بارتل

شدن آن جلوگیري به عمل آید ،در صورتی که این کیست 
بسیار بزرگ باشد نیاز به تخلیه آن داریم و البته این کار با 

  . برش یا سوزن انجام می شود

 : عالیم کیست بارتولن
محتـواي   دد بـارتولن این موارد ، چون ترشحات خود غدر 

عفونت خاصی در کار نیسـت و  کیست را تشکیل می دهند، 
فقط ورم احساس . بنابراین ، عالیم درد و التهاب وجود ندارد

معمـوال یکطرفـه اسـت و مـی     ) ورم (این کیسـت  . می شود
بسیاري از خانمهـاي  . تواند در اندازه هاي مختلف ایجاد شود

اظهار میکنند که یکـی از   یکطرفه ي بارتولن دچار کیست
   .زرگ شده است لبهاي بزرگ تناسلی شان ب

  

  غدد بارتولن
  

بسیار کوچک هستند و ممکن است اندازه ي یـک  غدد بارتولن 
 2نخود باشند ، این کیسـت هـا کـه در ابتـداي واژن بصـورت      

و در برخـی مـوارد نیـز در     طرفه چپ و راست قرار می گیرند 
 . پایین واژن دیده می شوند

واژن قرار می گیرند ، ایـن   5و  7غدد بارتلون در مکان ساعت 
اژن را ماننـد یـک سـاعت    به این معناست که اگـر دهانـه ي و  

 5و سـاعت   7فرض کنید خواهید دید که در قسـمت سـاعت   
 . غدد بارتلون ایجاد شده اند

این غدد در زمان رابطه ي جنسی مایعی لـزج و بسـیار نـرم را    
تولید می کنند ، این ترشح باعث مـی شـود تـا واژن مرطـوب     

 .شود و در حین نزدیکی مشکل خشکی واژن دیده نشود
ون بسار حساس هسـتند و ممکـن اسـت کـه در اثـر      غدد بارتل

 .دبرخی موارد دچار بیماري شون

 بیماریھای غده بارتولن 
  بارتولنیت(عفونت غده بارتولن( 
 آبسھ بارتولن 
 کیست بارتولن 

 


