




HSG   و لوله های رحمی و بطور کلی درون رحم را ( چسبندگی،شکل و وجود یا عدم وجود توده)حفره ی رحم وضعیت
 .بررسی می کند و هیچ گونه اطالعاتی از بیرون رحم به ما نمی دهد

 
 ،برای مشاهده و بررسی اطالعات بیرون رحمMRI  باشندو سونوگرافی می توانند کمک کننده. 

 
هر خانم بطور نرمال در هر ماه یک فولیکول آزاد می کند. 

 
 فولیکول وجود دارد، پس تعداد آنها در هر تخمدان محدود است 300 – 400مجموعاً در هر خانم. 

 
فولیکول ها تا زمانی که شروع به رشد نکرده اند قابل مشاهده نیستند. 

 
 در هر تخمدان معموالً یک فولیکول به نامGraaf Folicole  25-15بالغ می شود که قطر آن حدود mm است. 

 
در روز چهاردهم تحت تأثیر افزایش مقدار هورمون . از روز اولِ تولید،فولیکول شروع به رشد می کندLH یک فولیکول ،

 .از تخمدان آزاد می شود
 

 آزاد شده هیچ گونه حرکتی ندارد( تخمک)فولیکول. 
 

اسپرمِ وارد شده حرکت کرده و با رسیدن به تخمک لقاح انجام داده و ایجاد رویان می کند. 
 

اولین اسپرمی که به تخمک می رسد اجازه ی باروری را به سایر اسپرم ها نمی دهد. 
 

رویانِ ایجاد شده حرکت می کند و در حفره ی شکم جایگذاری می شود. 
 

40 % مرگ و میر خانم ها به دلیل حاملگی خارج رحم(EP )است. 



 درHSG  آنقدر ماده ی حاجب تزریق می کنیم تا ماده به  درون حفره ی صفاق نشت(Spill )کند. 
 

در سونوگرافی لوله های رحمی را نمی بینیم مگر اینکه عفونت داشته  باشند. 
 

 درHSG هم تنها ماده ی حاجبِ رد شده از لوله های رحمی را می بینیم. 
 

HSG  موارد کاربرد درمانی دارد% 30 -% 40در. 
 

 میوم(Myoma ) یا فیبروم(Fibroid ) شکل دیده می شوند 4های رحمی به: 
 

1 .Intramural : داخل عضله؛ درHSG دیده نمی شود. 
2 .Submucosal : از دیواره خارج شده و به داخل رحم برجسته شده است؛ درHSG  به صورت نقص

 .پر شدگی در دیواره  ی رحم دیده می شود
3 .Subserosal :زیر الیه ی بیرونی رحم. 
4 .Pedunculated : که می تواند داخل و یا خارج از حفره ی رحم دارای پایه  ی کوچکِ وصل شده به

 .رحم باشد
 



باروری باید سالمت اندام های تولیدمثل مورد خیر أتبرای بررسی علت 
برای معموالً یکی از روشهای تشخیصی که .ارزیابی قرار بگیرند

در ویزیت آزمایشها بررسی رحم و لوله های رحمی همراه با سایر 
به نام هیستروسالپنگوگرافی آزمونی اولیه بیمار درخواست میشود 

.یا همان عکس رنگی رحم است  
داخلی رحم ولوله های رحمی مطلع وضعیت این تست پزشک از با 

میشود و با توجه به نتایج حاصل از تست درمورد نحوه درمان 
.تصمیم میگیرد  

هیستروسالپنگوگرافی یا عکس رنگی رحم روشی است که با استفاده 
رحمی انجام  از مواد کنتراست جهت بررسی رحم ولوله های 

.میگیرد  



این آزمون در ارزیابی علل ناباروری بسیار مهم است زیرا درصورت انسداد لوله های رحمی 
.شانس حاملگی بشدت کاهش می یابد  

 
 حدود 25 تا 50% ازعلل ناباروری زنان  را اختالالت لوله ای به خود اختصاص می دهد.

وقتی که رحم و لوله های رحمی با مواد حاجب پر میشوند رادیولوژیست کامالً قادر به 
 رویت و ارزیابی وضعیت 

.ناتومیک و عملکرد رحم خواهد شدآ  
قابل اعتماد-هیستروسالپنگوگرافی روشی ارزان قیمت  

.و کم خطر است و براحتی برای بیمار قابل تحمل میباشد-در دسترس-ساده-  
   

عمده ترین علت چسبندگی لوله ها عفونت داخل لگن است.)قاعدگی منظم و یا خونریزی 
 های شدید یا خفیف بسته بودن یا نبودن لوله ها را تایید یا رد نمی کند.(

 
 

 .هم عفونت داخل لگنی است( EP)ترین علت حاملگی خارج رحم  شایع
 

 .شود های لگنی می باعث عفونت HSGموارد % 5 -% 7در 



های رحمی را نشان میدهد و عالوه بر و لوله رحم آناتومی روش این 
.داردنیز کاربرد تشخیصی اثرات درمانی   

بطوریکه گزارش شده است در 30% تا 40% موارد ناباروری پس از 
تزریق ماده حاجب و ورود کاتتر بداخل لوله ها و در نتیجه آن باز 

شدن لوله ها تا 6 ماه بعد حاملگی رخ میدهد و این یکی از مهمترین 
 مزایا و اثرات درمانی هیستروسالپنگوگرافی است.

را آب یک مطالعه راندمایز کنترل ترایال که ماده کنتراست روغنی و 
درهیستروسالپنگوگرافی در بیماران نابارور باهم مقایسه میکند 

در طول % 17آبی و با محلول % 33میزان حاملگی با محلول روغنی 
.ماه سیکل تخمک گذاری پس از هیستروسالپنگوگرافی است 9  



بکار میروند شامل یک تخت آزمون برای این معموالً تجهیزاتی که 
یک تیوب اشعه ایکس و یک مونیتور شبیه تلویزیون -رادیوگرافی

.قرار میگیردآن یا نزدیک محل آزمون است که در اتاق   

مشاهده کرد که این زمون آزمان میتوان تصاویر را بصورت واقعی در 
روش فلوروسکوپی نامیده میشود و همچنین میتوان از 

(  استویزان که باالی تخت رادیوگرافی آ)تشدیدکننده تصویر
.استفاده کرد که اشعه ایکس را به تصویر ویدئویی تبدیل میکند  



خانم ها باید همیشه احتمال هرگونه بارداریشان را به پزشک متخصص 
بنابراین برای اطمینان از عدم بارداری .یا تکنولوژیست اطالع دهند

فرد بهترین زمان انجام هیستروسالپنگوگرافی پس از اتمام 
روز پس ازشروع قاعدگی و روزهای  6تا  2خونریزی یعنی تقریبا 

 10تا  6قبل از تخمک گذاری است لذا زمان مناسب فاصله روزهای 
.سیکل قاعدگی توصیه شده است  

درضمن دیالتاسون ساختمانهای وریدی اطراف رحم در دوران 
.قاعدگی احتمال اینتراوازیشن ماده حاجب را بیشتر میکند  



نیازی به بیهوشی ندارد و بخوبی معموالً بیمار ساده بوده و مادگی آ
و امن آرام البته بهتر است محیط کامال .برای بیمار قابل تحمل است

شرح داده شود تا از کامالً بوده و روش کار برای بیمار و محفوظ 
این امتحان بصورت سرپایی . ترس و اضطراب وی کاسته شود

صورت میگیرد به این ترتیب که بیمار بروی تخت میخوابد و 
زانوهای خود را خم میکند و پاهایش توسط یکسری تسمه به سمت 

.باال نگه داشته میشود  

از بیمار خواسته میشود به منظور تخلیه آزمون معموال قبل از انجام 
روده ها از مسهل یا تنقیه استفاده کند تا رحم و لوله های رحمی  

.مثانه نیز باید تخلیه گردد.شوندقابل مشاهده بخوبی   



ای   وسیله)اسپکولومبر روی تخت میخوابد سپس بیمار بصورت لیتوتومی 
داخل واژن قرار میگیرد پس از  (مخصوص جهت معاینه داخلی زنان

شستشوی سرویکس و واژن با بتادین کانوال یا کاتتر داخل سرویکس  
میلی لیتر ماده  5-3از طریق این کاتترها حدود .جایگذاری میشود

و با فشار کم بداخل رحم و لوله های رحمی تزریق  آرامی کنتراست زا به 
  4تا 3پس از تزریق بصورت روتین .میشود

.گرفته میشودتحت فلوروسکوپی تصویر    
 

سانت باالتر از   5سانتیمتر حدود  24*30مرکز گیرنده تصویر با اندازه 
 .شوند تهیه می APها در نمای  تمام کلیشه.سمفیز پوبیس قرار داده میشود

 
 .گیریم می( برای تشخیص،تکنیک و آمادگی)ی آمادگی  یک کلیشه HSGقبل از انجام 



تصویر در اوایل پرشدگی رحم و جهت بررسی نقص پرشدگی تهیه اولین -
رحم پرشدگی میشود که البته بهترین زمان ارزیابی شکل رحم در حالت 

.است  
 

دوم در زمان اتساع بیشتر رحم صورت میگیرد یعنی زمانیکه لوله  تصویر -
.ها پرازماده حاجب شده و اسپیالز داخل پریتوئن قابل تشخیص است  

 
بهترین زمان برای بررسی  .)سوم جهت بررسی لوله ها میباشدتصویر -

(.انسداد یا عدم انسداد لوله ها  
 

چهارم تصویر دقیقه پس از خارج کردن اسپوکولوم از سرویکس 30حدودا -
جهت بررسی چسبندگی فضای پریتوئن  آخر این تصویر .تهیه میشود 

.است  



در برخی موارد اگر با ناهنجاری مشخصی برخورد کردیم از بیمار 
دقیقه استراحت کند سپس از وی تصاویر  30حدوداً میخواهیم 

ممکن است سرنخ هایی در خیری أتاین تصاویر .تهیه کنیمخیری أت
جهت وضعیت پزشکی بیمار ارائه دهد که تصاویر اولیه گرفته شده 

.با ماده حاجب توانایی نمایش این موارد را نداشته باشد  

عدم معموال یک تصویر دیگر جهت بررسی و اطمینان از وجود یا 
.گرفته میشودآزمون اسکار در اطراف تخمدانها روز پس از وجود   



 30قابل ذکر است که انجام آزمون هیستروسالپنگوگرافی معموال -
.دقیقه به طول می انجامد  

 

این مواد بسرعت از .مواد حاجب در دمای معمولی اتاق تزریق میشود-
لوله های تخمدان عبور کرده و ماده حاجب نشت کرده در صفاق  

.طی دوساعت یا کمتر از طریق سیتم ادراری دفع میشود  
 

تصاویر ممکن است فقط شامل نمای اِی پیِ تهیه شده پس از تزریق -
در صورت نیاز تهیه (نیمرخ-محوری-مایل)سایر نماها.هر دوز باشد 

.میشوند  



های رحمی را پر کند یعنی لوله بطور طبیعی ماده حاجب باید رحم و 
زمانیکه لوله ها و رحم هیچگونه انسداد و مشکلی ندارند ماده 

حاجب پس از تزریق رحم و لوله ها را بطور یکنواخت پر میکند ولی 
در صورت بروز انسداد در لوله ها ماده نمیتواند فضا را بطور کامل پر 

.نماید  
در یک هیستروسالپنگوگرام طبیعی حفره رحم شکل یک مثلث 

از آنجا ماده حاجب .سفیدرنگ در زمینه سیاه فیلم مشاهده میشود
به  داخل لوله های رحمی رفته و بصورت دو خط طویل سفیدرنگ 

درمواردی که ماده حاجب از لوله باز .دردو طرف رحم نمایان میشود
به داخل رحم میریزد شکل پخش شدن دود در هوا را به خود 

.میگیرد  



حاضر باشد و در پروسیجر رادیولوژیست بهتر است که حین انجام 
به تفسیر و تشخیص بپردازد تا اینکه به تفسیر آزمون ضمن انجام 

زیرا تصور .تصاویر نهایی گرفته شده توسط تکنولوژیست اکتفا کند
کاویته رحم و لوله  –تصاویر سه بعدی از ارگان های اندوسرویکال 

برای تفسیر بهتر است که دستگاه .دوبعدی بسیار مشکل است
ژنیتال را به سه ناحیه تقسیم بندی کرد و هر قسمت را از نظر 

ماده حاجب نامنظمی و تجمع -پرشدگینقص -محدوده-شکل-سایز
بسیاری از متخصصین زنان و زایمان .باشد. مورد بررسی قرار داد

.شخصاً خودشان آزمون هیستروسالپنگوگرافی را انجام میدهند  



ها حین خانم کاتتر و تزریق ماده حاجب رحم، جایگذاری انقباضات بدلیل 
وجود انسداد و گرفتگی  در موارد احساس درد میکنند که آزمون انجام 

بهتر است  لذا .می یابددر لوله های رحمی این درد به مراتب افزایش 
مسکن  داروهای حدودا یک تا دو ساعت قبل از انجام عکس رنگی رحم از 

.استفاده شود  
 

که دهانه رحم خیلی تنگ یا خیلی گشاد است پزشک با اشکاالتی  مواقعی 
برای  .تزریق ماده حاجب مواجه میشودو هنگام ضمن تصویر برداری 

میخواهند یک ساعت  جلوگیری از کرامپهای مربوط به این کار از بیمار 
اساس  براین .شودقبل از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی استفاده 

.هنگام فلوروسکوپی حاضر باشدکه متخصص زنان در توصیه میشود   
 

کنیم و یک روز  تزریق می IMساعت قبل از انجام آزمون، هیوسین به صورت  نیم
 .قبل از انجام آزمون، آنتی بیوتیک ممکن است تجویز و مصرف شود



ناباروریارزیابی روتین -   
 

رحمی و فیبروئید های های توده :شامل)ناهنجاری های مادرزادی رحم-
(نارسا و چسبندگی های داخل رحمی سرویکس -رحمی   

 
جنینسقط های مکرر -  
 

مشکوکخونریزیهای غیر طبیعی و -  
 

:رویت اثرات ناشی از جراحی های لوله ای که شامل موارد زیر است-  
انسداد لوله های فالوپ ناشی از زخم و عفونت.1  
بستن لوله های رحمی.2  
بسته شدن لوله های فالوپ ناشی از روش های عقیم سازی.3  
دوباره باز کردن لوله های فالوپ بدنبال روش عقیم سازی.4  



(عفونت های حاد لگن که درمان نشده اند)بیماریهای حاد لگن-  
 

  -خونریزی های بسیار شدید رحمی )لکه بینی مشکلی ایجاد نمی کند(
 

حاجبنسبت به ماده لرژی مخصوصاً و آهر نوع حساسیت -  
 

پس در بیمار عفونت فعال دارد انجام شود زمانی که این روش نباید -
ابتال به هرگونه عفونت مزمن لگنی و حتی بیماریهای مسری صورت 

جنسی و مربوط به دستگاه تناسلی درمان نشده فرد باید به پزشک  
(جهت جلوگیری از بدتر شدن عارضه)یا تکنسین اطالع دهد  



 
شک به حاملگی-  

 
همچنین ضروری است بیمار مصرف هرگونه داروی خاص یا آلرژی  -

نسبت به ماده حاجب را با پزشک مربوطه درمیان بگذارد )به عنوان  
مثال بیماری آسم و همچنین حساسیت به پنی سیلین موجب حساسیت 

 به مِگلومین می شوند.(.
 

بادی سرمی کالمیدیا آنتی نکته دیگر این است که در بیمارانی که  -
مثبت بوده و یا سابقه قبلی بیماری التهابی لگنی دارند استراتژی 

میلی گرم داکسی سایکلین دوبار  100احتمالی پروفیالکتیک مصرف 
.استروز  5در روز از دو روز قبل از عکسبرداری بمدت   



 دردهای خفیف و گذرا-
 

موقتیو لکه بینی های خونریزی -  
 

(واکنش هاستاز این تهوع و گیجی مثالی )واکنش های وازووگال-  
 

بیوتیک  آنتییک آزمون بعضی از پزشکان قبل و بعد از )عفونت لگنی-
لگنی عفونت %(5% )3تا  1بعلت اینکه تقریبا احتمال کنند  میتجویز 

بیوتیک نوعی آنتی وجود دارد و استفاده از آزمون پس از انجام 
.(پیشگیری از عفونت احتمالی است  

.مهمترین عارضه انتقال عفونت از رحم به لگن استدرواقع   
 

رحمسوراخ شدن -  



اینتراوازیشن عروق و غدد لنفاوی به ماده حاجب-  
 

اصوالً هر آزمون رادیولوژی  )عوارض مربوط به دریافت اشعه ایکس-
(همواره یک خطر جزئی ابتال به ناهنجاری های ژنتیکی دارد  

 
شایان ذکر است که تشعشع موثر دریافتی آزمون  -

میلی سیورت است که برابر با همان 1هیستروسالپنگوگرافی حدوداً 
ماه از طرق  4مقدار تشعشعی است که یک شخص معمولی در حدود 

.معمولی و مختلف دریافت میکند  
درصورت بروز تب و لرز و خونریزی های مداوم و بسیار شدید و -

افزایش شدت درد بصورت غیرطبیعی مراجعه به پزشک متخصص 
.الزامی است  

 



هیستروسالپنگوگرافی مربوط به اِشکال بیشترین و شایعترین - 
گوشه  )اختالالت لوله ای است بطوریکه اگر لوله ها در ناحیه ابتدایی 

و درنتیجه شده وارد لوله ها نمیتواند مسدود شده باشد ماده ( رحم
اگر انتهای فیمبریایی لوله بسته باشد .کردآنها رامشاهده نمیتوان 

.شده و متورم میگرددپر از ماده لوله   
 

میوم و -در برخی موارد ضایعات داخلی حفره مثل پولیپها-
را میتوان در هیستروسالپنگوگرافی بصورت یک چسبندگی دیواره 
.مشاهده کردپرشدگی فاصله یا نقص در   

 
فقط داخل رحم و لوله های فالوپ را نشان میدهد پس زمون آاین -

دیواره های رحم و ساختارهای دیگر لگنی -ناهنجاریهای تخمدانی
.ممکن است با سونوگرافی یا ام ار ای نشان داده شود  



لوله بسته یک .دارددرمورد تشخیص باز یا بسته بودن لوله ها کاربرد فقط -
هیچ کارایی ندارد ولی نمیتوان گفت لوله ای که باز است نیز دارای چه 

نها بودن لوله نشان بر عملکرد خوب و درست آباز .میباشدعملکردی 
.نیست  

 
هیچ اطالعاتی درمورد اینکه چرا لوله ها بسته هیستروسالپنگوگرافی -

شده اند در اختیار پزشک قرار نمیدهد با این وجود دربرخی موارد 
میتوان عالئم دیگر مثل وجود توده های مشخص و سل در ناحیه شکم را 

.در حین الپاراسکوپی مشاهده کرد  
 

و وجود اطالعات زیادی را درباره ساختار خارجی لوله ها زمون آاین -
درمواقعی که ماده .چسبندگیهای دور لوله در اختیار پزشک قرار نمیدهد

خارج شده از لوله بصورت توده های کوچک تجمع پیدا میکند بایستی به 
تایید آنرا وجود چسبندگی در اطراف لوله ها مشکوک شد ولی نمیتوان 

. کرد  





درضمن حساسیت و ویژگی هیستروسالپنگوگرافی برحسب نوع 
هرچند هیستروسالپنگوگرافی .های موردنظر متفاوت استنورمالی آ

حساسیت  %(95)% 100تا % 85در تشخیص پاتولوژی های لوله ای 
% 75تنها رحمی  دارد ولی برای چسبندگی های داخل 

.استحساس %(70)  

داخل  حساسیت هیستروسالپنگوگرافی در تشخیص نقایص پرشدگی 
بطور قابل اعتمادی تواند  نمیمیباشد و % 50کم و حدود رحم 

در بیمارانی که  .را از لیومیوم های ساب موکوز افتراق دهدپولیپها 
قرار بگیرند هیستروسالپنگوگرافی اف -وی-آیقرار بود در سیکل 

.منفی کاذب داشت%37در مقایسه هیستروسکپی بعدی   



هم میتواند نتایج هیستروسالپنگوگرافی دیگر تست ها همانند -
است گوشه رحم دچار انقباض و ممکن .بدهدبدست نادرستی را 

گرفتگی عضالنی شده و ماده رنگی نتواند بداخل لوله ها وارد شود 
بصورت لوله مسدود شده تفسیر اشتباهاً درچنین مواقعی نتیجه 

انتهای فیمبریای درصورتیکه .بازهستندمیشود درحالیکه لوله ها 
.لوله بسته باشد تحت عنوان هیدروسالپنکس نامگذرای میشود  

طرف دیگر ممکن است تزریق ماده رنگی  با فشار زیاد باعث پارگی  از 
کوچک در دیواره هیدروسالپنکس شود زیرا در برخی موارد دیواره 

هیدروسالپنکس بسیار نازک است و ماده رنگی وارد شکم شده 
میشود که لوله ها ی رحمی باز است ولی واقعیت این است وتصور 

.که لوله ها بسته میباشند  



مشکالت ناباروری ممکن است از عللی باشد که قابل ارزیابی با -
تعدا کم اسپرم و یا : هیستروسالپنکوگرافی نباشند ، مانند 

یا ناتوانائیهای یک تخمک بارورشده در  اسپرمهای غیر طبیعی
.کاشته شدن در داخل رحم   



http://daneshju-club.com/index.php











