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 (hystrosalpingography)ّسیترٍسبلپیٌگَگرافی 

 

HSG  ثرای ثرسی ضىل ّبیabnormal  .رحن اًجبم هیطَد وِ ثبعث ًبزایی هیطَدMRI  ٍ

 سًََگرافی اهرٍزُ از رٍش ّبی غیر تْبجوی ّستٌذ وِ هَرد استفبدُ لرار هیگیرًذ.

ًطَد هوىي است چٌذ ًىتِ: ثررسی ّبی لجل از جبیگسیٌی لمبح هصٌَعی اگر ثب دلت اًجبم 

 للَزایی ثَجَد ثیبیذ.

از تىٌیه ّبی  HSGًىتِ: 

درهبًی ّن هحسَة هیطَد 

زیرا در ایي رٍش 

 fallopian tubesهیتَاًٌذ

(uterine tube)  ِلَل(

ّبی فبلَح یب لَل ّبی 

 تخوذاى( را ًیس ثبز وٌٌذ.

 

 :اهبدگی ثیوبر لجل از ّر چیسی هْن است

 ٍجَد هبدُ ی حبجت هیتَاًذ ایجبد عفًَت وٌذ. (menstruation)( در دٍراى لبعذگی -

رٍز ثعذ از  HSG ،01( ثبیذ از عذم ٍجَد جٌیي هطوئي ضذ ثِ ّویي دلیل ثْتریي زهبى ثرای -

  لبعذگی است.

 ( گبّی اٍلبت ًیبز است وِ روتَم از هذفَع خبلی ثبضذ پس ثبیذ هطوئي ضذ یب تٌفیِ ورد.-
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 ثبضذ زیرا فطبر زیبد ثبعث ادرار هیطَد. ( ثبیذ هثبًِ ّن خبلی-

 ( لجل از اًجبم ازهبیص ثبیذ ثیوبر را تَجیِ وٌین.-

 

 احتیبجبت تىٌیىی:

 ( دستگبُ یَرترٍگرافی ثرای لرار دادى ثیوبر در ٍضعیت لیتَتَهی-

 

 پبلس. 6فبز  3( ثْتریي دستگبُ ّب، دستگبُ ّبی ته فبز توبم هَج ٍ -

 دارٍ ٍجَد داضتِ ثبضذ. Troly( در اتبق ثبیذ -

ًىتِ: سیستن تٌبسلی خبًن ّب حسبس است ٍ اگر در اًجبم ازهبیص ًىبت را رعبیت ًىٌین هیتَاًذ 

 هٌجر ثِ عفًَت ضَد.

 

 اًجبم ازهبیص:

 هیطَد. shave( اثتذا ًبحیِ ی هَرد ًظر -

 ( ثیوبر در ٍضعیت لیتَتَهی لرار هیگیرد.-
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 (speculum)پىَلَم ( استفبدُ از ٍسیلِ ای ثِ ًبم اس-

وِ ًبحیِ ی ٍاشى را در دیذ ثْتر لرار هیذّذ. استفبدُ از 

ایي ٍسیلِ هوىي است دردًبن ثبضذ ثِ ّویي دلیل از شل 

 استریل لیذٍوبییي استفذُ هیىٌٌذ.

ًىتِ: لجل از ایي وبر ولیطِ ی سبدُ از ًبحیِ ی رحن 

 هیگیرین.

در اثی وِ ثرای اٍرٍگرافی ٍریذی تجَیس  تسریك هبدُ ی حبجت )هعوَال هَاد حبجت هحلَل( -

پس سی سی تسریك هیىٌین. ) 2تب  0سی سی تب ضىل رحن دیذُ ضَد ٍ ثعذ  0.1تب  0هیطَد( 

  .(سی سی تسریك هیىٌین 3.1تب  3ثرای دیذُ فبلَپیي تیَة 

 ًىتِ: ثعذ از اًجبم پرٍسیجر دیذى چٌذ لطرُ خَى لىِ ثیٌی ًیست ٍ هطىلی ًذارد.

 

 ثیوبر: تَضیحبت ثِ

 ( ثیوبر ثبیذ ثِ ضذت ًىبت استریل ٍ عفًَی را چه وٌذ؛ همبرثت تب چٌذ رٍز اًجبم ًطَد.-

 ( شل ّبی ضذ عفًَی استفبدُ وٌذ وِ حبٍی اًتی ثیَتیه است.-

 ( اگر لجبس زیر ثَی ثذی گرفت وِ لجال ًگرفتِ ثَد ثبیذ ثِ پسضه هراجعِ وٌذ.-

ی هیىرٍتي ثِ عٌَاى ضذعفًَی وٌٌذُ استفبدُ هیطَد  از هبدُ ًىتِ: ٍسبیل ثبیذ ضذعفًَی ضًَذ

 اگر ًجَد از ٍایتىس یب ولر استفبدُ هیىٌٌذ.

ًىتِ: لرظ داوسیسیلیي ثِ عٌَاى ضذعفًَی وٌٌذُ پیطٌْبد هیطَد ) از ضوب سَال هیطَد وِ ایب 

 لجبس زیرتَى ثَ هیذُ یب ًِ؟ اگر هثجت ثَد، لرظ را تجَیس هیىٌٌذ.( 
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سی سی ّن  01جر را ثخَاّین ثرای ثبز وردى فبلَپیي تیَة اًجبم دّین تب ًىتِ: اگر پرٍسی  

 تسریك هیىٌین.

ًطبى  تصَیر رٍثرٍ

دٌّذُ ی 

ّیذرٍسبلپٌىس است 

ثِ  وِ فبلَپیي تیَة ّب

هسذٍد  صَرت لریٌِ

ٍ ایي ثبعث  ضذُ اًذ

 ًبزایی فرد هیطَد.

 

 

 

 

 

 تصَیر ًرهبل
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 :(vaginography)ٍاشیٌَگرافی 

ثررسی اثٌَرهبلی ّبی هبدرزادی ٍ ثرسی فیستَل یب دیَرتیىَل ثِ ًَاحی اطراف ٍاشى وِ در ثرای 

 زًبى از هْن تریي هطىالت است. فیستَل ثِ روتَم یب رٍدُ یب هثبًِ ایجبد عفًَت هیىٌذ.

 است ( PA-oblique (LAO)) پَزیطي عىس زیر، 

 

 خط هَازی دیذُ هیطَد.  2هبدُ ی حبجت را ٍارد ٍاشى هیىٌٌذ اگر هطىلی ًذاضتِ ثبضذ ثِ صَرت 

 ٍ سًََ ًویتَاًٌذ اًجبم دٌّذ. CT ،MRایي تىٌیه را ًىتِ: 


