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 :موضوع 

Hystro Salpingo Graphy  

H . S . G  

 

 :ردآورنده گ

 سميرا طالبوند 

 كاردان راديولوژي

 98ماه  آذر

 مقدمه 

نازايي  كه در  هايي  كي از آزمون ي

جام آن  نين ان كرر ج هاي م سقط  و 

يكسررري ضرررورد دارد و در وا رر  

جود  عاتي و ين اطال ها ا كه تن دارد 

آزمون مي تواند پاسخگوي آن باشد 

مثل باز بودن لوله هاي فالوپ يا 

يق  حل د  يين م ها و تع سداد آن ان

اين آزمون جهت . انسداد، اسپاسم 

ها  يپ  حم ، پول خاطي ر يت م ، كيف

ديورتيكرروه هررا ، وضررعيت وا عرري 

ير  هاي ز شخيص مايوم حم ، ت فره ر ح

مي  جام  حم ان سبندگي ر خاطي وچ م

در مرروارد ديگررري مثررل . د گيررر

فيبررروم ، كيسررت تخمرردان ، سررل 

دستگاه ژنيتاه وعملكرد لوله هاي 

مي  ستفاده  رار  مورد ا فالوپ 

مررواد حرراجبي ماننررد . گيرررد 

گرافين و اورو سالپيكس  ساينو   ،

در اين آزمون به كار % 67گرافين 

 . مي رود 

 

 

 

 «  H.S. Gزمان مناسب جهت انجام » 

ون بايررد بررراي انجررام ايررن آزمرر

جه  رار  مورد تو ير  هاي ز فاكتور

 :گيرد 

سيون  -1 يد : اووال مون با ين آز ا

 بل از موعد اووالسيون انجام شود 

يعنرري حررد اكثررر دو روز  بررل از 

 . تخمك گذاري 

2- H.S.G  بايررد بعررد از ترررميم

آندومتر يعني بعد از پايان كامل 

لوگيري از  براي ج نه  عادد ماها

خل  به دا جب  ماده حا عروق ورود 

بهترررين زمرران بررراي  8 -12روز 

شد  مي با مون  جام آز يت . ان رعا

ضرورد  مون  ين آز گر در ا سائل دي م

بررراي مثرراه اگررر بيمررار . دارد 

باردار باشد ممكن است باعث سقط 

 . جنين گردد 

به  -3 بتال  ستان م مورد بيمار در 

جدار  صورتيكه  سالپيكس در  يدرو  ه

لوله نازك شده باشد موجب پارگي 

 .ي گرددلوله م

هنگامي كه ورود ماده حاجب در  -4

يده  ،عروق  سكوپي د صفحه فلور در 

شود بايد از ادامه تزريق خوداري 

مل  عدم تح ثل  ضي م چون عوار كرد 

 . دارو دارد 



ستفاده در »  ياز ا مورد ن سايل  و

H.S.G  » 

عالوه بر ست استريل در اين آزمون 

 : مورد نياز است  وسايل زير

سپيكولوم  -1 ناه ا سه : واژي در 

يه ،  نازايي اول چك در  ندازه كو ا

مان  يك زاي كه  فردي  سط در  متو

داشته وبزرگتر براي فردي كه چند 

 . زايمان داشته 

فور  -2 سلوم  يا ول لوم  يا كو تن

پنسي كه دهانه رحم را نگه : سپس 

 . مي دارد ودر دو اندازه است 

مخروط فلزي كه به سر : كانوال  -3

نگ مخصوص تزريق متصل شده است سر 

  . 

 . سرنگ مخصوص تزريق  -4

 

 

 « H.S.Gآمادگي بيمار در » 

اين آزمون با آمادگي  بلي انجام 

هاي  مان روز ترين ز سب  شده ومنا

 . يك سيكل پريودي است  8 -12

 : آمادگي شامل 

س -1 ني ا سهل روغ بل م تفاده شب  

 . شود 

سرراعت  بررل از آزمررون  5 -7   -2

 . اشتا باشد بيمار ن

 CXR lat  SKULLراديرو گرافري  -3

 . انجام شود 

 . تخليه مثانه  بل از آزمون  -4

كاهش  -5 ظور  جان به من ترس و هي

بيمار و جلوگيري از اسپاسم لوله 

هرراي رحمرري از داروهررايي مثررل 

واليوم و آرام بخش نيم ساعت  بل 

 . از آزمون استفاده شود 

 «  H.S.Gتكنيك راديو گرافي » 

افي رگوبيمار در انتهاي ميز رادي

ته  لوژي  رار گرف ضعيت ژنيكو در و

با  خارجي واژن  هاي  سمت  سپس  

مواد ضد عفوني كننده شستشو داده 

سب وارد  سپيكولوم منا عد ا شود ب

سرويكس  شاهده  پس از م شده  واژن 

پس  شده ،  ته  ياكولوم گرف سط تن تو

با  يق  صوص تزر ستگاه مخ از آن د

سررب در  رررار دادن كررانوالي منا

نه  يري ، در دها هوا گ ستگاه و  د

تزريق در سه . رحم  رار مي گيرد 

نوبررت انجررام مرري گيرررد و بررراي 

جلوگيري از اسپاسم بين هر تزريق 

. ثانيرره فاصررله بايررد باشررد  33

يق يزان  تزر به م لي  1-2اوه  مي

ليتر ماده حاجب جهت بررسي كاناه 

سرررويكاه ، جرردار مخرراطي رحررم و 

اي كه تمام تزريق دوم به اندازه 

كويته رحم از ماده حاجب پر شود 

كه  ندازه اي  به ا سوم  يق  و تزر

ماده حاجب در انتهاي لوله فالوپ 

پس . به داخل پريتوئن ريخته شود 

ستگاه  خروج د عد  15از  قه ب د ي

شود  مي  جام  تره ان يوگرافي كن راد

كه در كليشه پخش شدگي ماده حاجب 

 . در پريتوئن مشاهده ميشود 

 

 


