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 روششرح   ❖

رحم   عبارتي است كه از دو كلمه هيسترو به معني  هيستروسكوپي

، تشخيصي يروش به نام ديدن تشكيل شده است و اسكوپي و

 هاي زنان و نازايي كاربرد دارد.درماني است كه در بيماري

 .هيستروسكوپي يك وسيله مهم در بررسي ناباروري است

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 انواع هیستروسکوپی ❖

 تشخيصي  ✓

 درماني ✓
 

 شرایط انجام هیستروسکوپی ❖

هاي سرپايي يا توان در كلينيك هيستروسكوپي تشخيصي را مي ✓

 بيمارستان تحت شرايط بيهوشي عمومي يا موضعي انجام داد.

 انجام آن الزم خواهد بود.دقيقه وقت براي  30حدود  ✓

از اتمام قاعدگي بهترين زمان انجام هيستروسكوپي، بالفاصله بعد  ✓

)بعد از پاكي( يا نهايتًا يك هفته بعد از اتمام قاعدگي است. در اين 

زمان بهترين امكان براي پزشك جهت مشاهده درون رحم وجود 

 .دارد

 .زماني ممكن استانجام هيستروسكوپي در زنان يائسه، در هر  ✓

 دالیل انجام ❖

 از علل انجام اين روش مي توان به درمان موارد زير اشاره كرد:

 هاي داخل رحمميوم ✓

 ديواره داخل رحمي)توده بافتي(  پوليپ ✓

 .هاي مادرزادي ديواره رحمناهنجاري ✓

هاي هاي شديد دوران قاعدگي، قاعدگيخونريزي تشخيص علت  ✓

 بيني در فواصل بين قاعدگي  و لكهخونريزي  طوالني مدت،

 ارزيابي بيماران نابارور ✓

كه زن بيش از دو بار سقط جنين ميسقط مكرر هنگاتشخيص  ✓

 .متوالي داشته است

( كه ممكن است به علت هاي زخم )چسبندگيبرداشتن بافت  ✓

 .عفونت يا ناشي از عمل جراحي پيشين باشد

 تشخيص علل دردهاي لگني ✓

 جابه جا شدهدي آ.يو. (IUD) محلشناسايي  ✓

 عوارض ❖

ضعف و غش، احساس  يك الي دو روز، احساس ميدردهاي شك ✓

 تهوع )مربوط به داروهاي بيهوشي(، خشكي و درد گلو تا چند روز

 و رحم  ميهاي رحعفونت لوله  ✓

 رحم احتمال سوراخ شدن  ✓

شده براي باز كردن نادر ديگري كه مربوط به محلول مصرف   ارضهع  ✓

باشد ادم ريه، اختالل تنفسي، اختالالت هاي رحمي ميلوله 

و  هاي شديد آلرژيانعقادي، كاهش حرارت بدن و واكنش

اي نادر به دنبال استفاده از محلول مصرف شده عارضه حساسيتي

 هاي رحمي است.جهت بازكردن لوله 

 و خونريزي  هاي داخل شكميمصدمه به اندا ✓

 روش انجام هیستروسکوپی ❖

سپس اولين قدم در  گيردابتدا فرد در وضعيت مناسب قرار مي

سري از وسايل هيستروسكوپي باز كردن دهانه رحم به كمك يك

 . پس از باز شدن مجراي دهانه رحماستگشادكننده 

هيستروسكوپ را كه بصورت يك تلسكوپ نوراني است از دهانه 

دهند. سپس يك عبور داده و در قسمت تحتاني رحم قرار مي  رحم

مخصوص  اكسيد كربن را به كمك وسيله  گاز دي  مانند  مايع شفاف

را متسع   كنند. اين مايع يا گاز حفره رحمبه داخل رحم تزريق مي

 ، خون و ذرات اضافي را دور كرده و اين امكان را براي پزشك كرده

 آورد تا مستقيماً ساختمان داخلي رحم را مشاهده نمايد.فراهم مي

رحم ، پوشش داخلي پزشك بطور منظم پوشش داخل دهانه رحم

صل هاي رحمي يعني جايي كه به رحم متو سوراخ داخلي لوله 

كند. برخي از جراحان پس از اتمام ميشوند را بررسي مي
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 از خراشيدن قسمت داخلي حفره رحم  راهيستروسكوپي يك نمونه  

بررسي پاتولوژيكي به آزمايشگاه ارسال بدست آورده و آن را جهت  

 د.نكنمي
 

 تفاوت هیستروسکوپی تشخیصی و درمانی ❖

شده  توان بسياري از ضايعات كشفبا هيستروسكوپي درماني مي

هيستروسكوپي   جريان هيستروسكوپي تشخيصي را درمان كرد.در  

 زمان با الپاروسكوپي تشخيصي نيز قابل انجام است.هم درماني

هر دو نوع هيستروسكوپي مشابه است با اين تفاوت كه   انجام  روش

، نمونه برداري  هايها، گيرهقيچي مانند جراحي نياز مورد وسايل

 مختلف  هايگيره  و  عروق(  سوزاندن سر  وسايل)    وسايل الكتروكوتر

رحم كرد و  وارد كانال هيستروسكوپ جراحي طريق بايستي از را

 ها و ... را درمان كرد.ها و پوليپ، چسبندگيداخل رحميهاي  ميوم
 

 باشدسکوپی در موارد زیر قابل انجام نمیوهیستر ❖

 حاملگي ✓

 رحميعفونت   ✓

 بيماري التهاب لگن  ✓

 عفونت هاي ادراري   ✓

 سرطان شناخته شده رحمي ✓

 موارد منع بيهوشي ✓

 

 مزایای هیستروسکوپی  ❖

 زمان بستري در بيمارستان كاهش  ✓

 زمان الزم براي بهبودي كاهش ✓

 نياز به مصرف مسكن كاهش ✓

 )عمل برداشتن رحم(  از هيستركتومي جلوگيري ✓

 جراحي و عوارض آن كردن شكم براي انجام عمل از باز جلوگيري ✓

 

   فعالیت ❖

ساعت پس از جراحي هيستروسكوپي، به  48در روز جراحي و  ✓

 هيچ عنوان رانندگي نكنيد.

به مدت يك هفته از ورزش كردن و بلند كردن اجسام  ✓

 كيلوگرم اجتناب كنيد. ۱0تر از سنگين 

هاي فعاليت روز پس از عمل 2يا  3توانيد در عرض مي ✓

 عادي خود را از سر بگيريد. 

 رژیم غذایی و تغذیه  ❖

براي تسريع التيام بافت نرم و استخوان، رژيم غذايي پرپروتئين و  ✓

 پركالري استفاده كنيد.

 (ها و سبزيجاترژيم پرفيبر )ميوه جهت پيشگيري از يبوست از ✓

 حاوي سبوس و مايعات فراوان استفاده كنيد. 

هاي گازدار ساعت از نوشيدن نوشابه  48بهتر است به مدت  ✓

 خودداري كنيد.

ويتامين  حاوي تازه ايميوه آب و مركبات و سبزيجات صرف ✓

 كند. زخم كمك سريعتر بهبود بهتواند (، ميCث)

 

 پزشک مراجعه نمایید؟در چه شرایطی به   ❖

 جهت پي گيري درمان در زمان مشخص شده  ✓

 درجه سانتي گراد 38بيش از  تب ✓

 درد شديد شكمي ✓

 نورم شديد كل بد ✓

  ترشحات يا خونريزي شديد واژينال ✓

 دفع ادرار و تنگي نفس مشكل در ✓

 

 

 


