
ВЪЗПАЛЕНИЕ НА ЯЙЧНИЦИТЕ

  

  

Причини за възпаление на яйчниците

  

Възпалението на яйчника може да настъпи по различни пътища: по кръвоносните
съдове, по лим фен път и от съседните органи.

  

Хематогенната инфекция е рядка. Много по-често възпалението на яйчниците става по
лимфен път, особено в послеродовия период и след аборти, както и след различни
манипулации в матката. Много често инфекцията прониква от тръбите, особено при
гонорея. Понякога възпалението на яйчника идва от процеси в коремната празнина,
напр. при апендицит.

  

Между възбудителите на инфекцията главно място заемат гонококите, стрептококите,
стафилококите.

  

Възпалението на яйчниците се придружава със силна хиперемия. То може да бъде
серозно, гнойно, хеморагичнои некротизиращо. Могат да се образуват и абсцеси в
яйчниците, особено когато инфекцията настъпи непосредствено след пукването на
фоликула.

  

Видове възпаление на яйчниците

  

Различава се: 

  

а) остро възпаление на яйчниците 
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б) хронично възпаление на яйчниците (oophoritis chronica). 

  

Когато има комбинация от възпаление на яйчника с възпаление на тръбата,. което е
най-често, говори се за възпаление на аднексите (adnexitis). Най-често се среща
възпалителен аднексен тумор. Особена форма представляват т. нар. тубоовариални
абсцеси, които се получават при сливане на гнойник на тръбата с гнойник на яйчника

  

Симптоми при възпаление на ячниците

  

Клиничната картина на острото възпаление на яйчника протича обикновено с явленията
на заболяването, което е причинило възпалението, напр. с явленията на пуерпералната
инфекция, на възходящата гонорея, на перфориралия апендицит и пр. Поради това е
трудно да се постави диагнозата на острото възпаление на яйчника.Лечението на
острото възпаление е еднакво с това на възпалението на тръбите или на другото
основно страдание.

  

За хроничното възпаление се говори, когато възпалението на яйчниците и околността
им премине в хроничен стадий. Яйчникът с хронично възпаление е увеличен и
затвърден. Неговата албугинея е задебелена, повърхността му често е неравна.
Получават се сраствания. Това състояние се придружава от болки. Неравната
повърхност се дължи на непукването на зреещите фолукули, които дегенерират
кистозно –дребнокистозна дегенерация на яйчника. Днес се смята, че в основата на
тази дребнокистозна дегенерация лежат често и хормонални процеси в смисъл на
яйчникова недостатъчност. Такава дегенерация се среща при липсата на каквито и да
било възпалителни изменения в яйчниците. 

  

Местните дразнения на половите органи, като напр. при прекъснат полов акт (coitus
interruptus), онанизъм, прекомерен полов живот и др., често водят до хиперемия на
яйчниците, която се изразява в уголемяването им и в чувството на болка. Тук обаче
всъщност не се касае за възпаление. 

  

Лечение на възпаление на яйчниците
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Лечението на хроничното възпаление на яйчниците се състои в мерки за подобряване
общото състояние на болната.
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