
 چگونگی فرآیند نمونه برداری از رحم 
رحم از جمله اعضای اصلی و مهم بدن هر زن محسوب می شود یکیی از را  هیای خیی سال تی م  

 .میییییییییییییییییی باشییییییییییییییییید نمونیییییییییییییییییه بیییییییییییییییییرداری از رحیییییییییییییییییم رحیییییییییییییییییم

این روش به این صورت ات  که یک قطعه کوچک از بافی  ننیدوم ر را بیر میی دارنید کیه در واقی  

 .پوشیییییییییییییییییک داملیییییییییییییییییی رحیییییییییییییییییم را خییییییییییییییییییکس  میییییییییییییییییی دهییییییییییییییییید

این نمونه با نیان دادن خغسسرات تلولی همرا  ات ، این خغسسرات میی خوانید بیه دلسی  بافی  هیای  سیر 

 .طبسعیییییییییییییی ییییییییییییییا خغسسیییییییییییییرات تیییییییییییییط  هورمیییییییییییییون ای یییییییییییییاد شیییییییییییییود

رف ن نمونه کوچیک از ایین بافی  برمیی میوارد مانوید عاونی  هیای رحمیی را بیه یک م  صال با گ

 .راح ییییییی خییییییی سال مییییییی دهیییییید

نظمیییی در  الب یییه تیییوزش ادرار، بیییی 

قاعییدگی، دد دردهییای شییدید شییکمی و 

مارج شدن خرشحات بدبو و زرد رنی  

هییای عاونیی  رحییم اتیی  کییه  از نیییانه

م  صییال تییونوگرافی  ربییال ری در 

ه میوبی کمیک و این زمسوه می خوانید بی

 .درمییییییییییییییییییییییان کویییییییییییییییییییییید

خی سال تیرطان رحیم بیا روش نمونیه 

برداری ان ام می گسرد که پس از نمونه 

نن پزشک نمونه را به نزمایی ا  جهی  

 .بررتیییییییییییی میییییییییییی فرتییییییییییی د

نمونییه  در ادامییه بییا انییواه روش هییای

، مطیرات و چ یون ی  برداری از رحم

  .ان ام ننها بسی ر نشوا مواهسد شد

چه   با  مطلب  این  در 

  مواردی نشوا می شویم ؟

 روش های نمونه برداری از رحم •
 چرا نمونه برداری ان ام مس سرد؟ •
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 سونوگرافی غربالگری در تهران

 خماس باشسد برای درموات  وق  م قات و نوب  دهی با ما در  
Whatsapp 

 خماس با ما

روش هااااای نمونااااه 

 برداری از رحم

قب  از ان ام بسوپسی به ر اتی  بیا ایین 

 .ش نشیییییییییییییییوا شیییییییییییییییویددو رو

 بسوپسیییییییییییییییی نت سراتیییییییییییییییسون

در این روش که شباه  زیادی به خس  

پییاا اتییمسر دارد، فییرد بییه پییی  روی 

خ   دراز می کید، زانو ها را خا کرد  

و پاها را از هم فاصله می دهد. پزشک 

به نرامی با ات ااد  از ات کولوم و لولیه 

مکک برمی از تلود های پوشک رحم 

د و نمونییه را بییه دامیی  لولییه مییی کییی

 .بیییییییرداری ان یییییییام میییییییی شیییییییود

این روش فقط چود دقسقه زمان میی بیرد 

و چویییدان دردی را حیییس نمیییی کووییید. 

بررتییی نهییایی در نزمایییی ا  و خوتییط 

 .نتییییسب شییییواس ان ییییام مییییی گسییییرد

 روش دوم هسس روتیییییییکوپی اتییییییی 

ی شود که این روش همانطور که از نامک پسدات  با ات ااد  از خلسکوپی به نام هسس روتکوا ان ام م

 .از نن بیییییییرای نمونیییییییه بیییییییرداری و بررتیییییییی درون رحیییییییم اتییییییی ااد  میییییییی شیییییییود

 .حییدود د  دقسقییه طییود مییی کییید و پییس از نمونییه بییرداری فییرد بییه راح ییی بییه مانییه بییاز مییی گییردد

در این روش با ات ااد  از ات کولوم هسس روتکوا را وارد رحم می کوود. رحیم معایویه شید  و نمونیه 

 .زماییییییییییییییی ا  میییییییییییییی فرتییییییییییییی ودبرداشییییییییییییی ه میییییییییییییی شیییییییییییییود و بیییییییییییییه ن

برای خسکسن درد هو ام نمونه برداری می خوان از مسکن هیا کمیک گرفی . میون رییزی نسیز ممکین 

 .ات  ها  خا د  روز طود بکید که در صورت شدید بودن باید به پزشک مراجعه کرد

 

https://web.whatsapp.com/send?phone=989123238597&text=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20
https://drdaliry.com/contact/


 نمونه برداری از رحم ؛ زمان مناسب  •
 چگونگی آماده شدن برای نمونه برداری  •
 و معایب نمونه برداری از رحم خطرات •
 نتایج نمونه برداری  •
 چگونگی عمل بیوپسی اندومتر •
 سخن پایانی  •

 چرا نمونه برداری انجام میگیرد؟ 
 صورت گسرد  نمونه برداری از رحم به دالی  زیر پزشک خی سال می دهد که الزم ات 

 برای خی سال ناهو اری های رحم  ·

 برای اطمسوان از ت م   ·

  ربال ری ترطان نندوم ر ·

 چ ون ی جواب دادن بدن به هورمون درمانی  ·

 مونریزی  سر طبسعی  ·

 مونریزی پس از یائس ی  ·

به ر ات  بدانسم که در صورت یائس ی زودرس، برای خی سال به ر و میاهد  فضای ل ن، کسس   

موب و ماسد ات . و حسن نن این ات   تونوگرافی  ربال ری ظمی قاعدگی مراجعه بهخ مدان، بی ن

 .که برای خمام دم ران و زنان قاب  ان ام می باشد و محدودی ی ندارد

 چه کسانی الزم ات  نمونه برداری ان ام دهود؟ 

اگر در نزمایک پاا اتمسر تلود های پسک ترطانی وجود داش ه باشد به ر ات  این نزمایک ان ام  

 :در عادت ماهسانه مود میک ت زیر را داش ه باشدشود، همچوسن در صورخی که بسمار 

پریودی ناموظم، پریودی تو سن و طوالنی، مونریزی بعد از یائس ی، پریود نیدن، مونریزی پس از  

 موردن داروهای ترطانی و پوشک ض سم رحم 

درمان  الب ه باید بدانسم که بسوپسی این ع ئم را درمان نمی کود اما به پزشک جه  خی سال بسماری و 

 .کمک شایانی می کود
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 نمونه برداری از رحم ؛ زمان مناسب

بارداری، داش ن ، عاون   ترطان دهانه رحم به ر ات  در این زمان ها نمونه برداری ان ام نیود؛ 

رحم  دهانه  بودن  کوچک  مون،  ل  ه  در  شدن  م     واژن،  یا  رحم  دهانه   زیاد 

تونوگرافی  . تونوگرافی نسز می خواند مسلی اوقات از بسساری میک ت بزرگ رحمی پسی سری کود

به موبی عم  می کود. اما باید بدانسم که این یک روش خی سصی ات  و درمان    ربال ری در خهران

 .را با مود همرا  ندارد

 اده شدن برای نمونه برداری چگونگی آم

 .برای “نمونه برداری از رحم” نسز الزم نمادگی هایی داش ه باشسم

 .قب  از ان ام بسوپسی باید از باردار نبودن مود اطمسوان داش ه باشسد ·

 .اگر نساز بود و در صورت خی سال پزشک ممکن ات  الزم باشد تسک  های قاعدگی را ثب  کوسد ·

 .ی دارید با میورت پزشک قب  از نمونه برداری مسکن مصرف نمایسداگر خحم  درد کم ·

 .در صورت مصرف داروهای ماصی ح ما به پزشک اط ه دهسد ·

 .اگر قب  از بسوپسی نرامب ک مصرف کردید از رانودگی مودداری نمایسد ·

 .ام  د مونریزی مود را به پزشک ب ویسد ·

 .دهسد در صورت داش ن نلرژی به داروها اط ه  ·

 خطرات و معایب نمونه برداری از رحم

این روش نسز مانود هر روشی عوارض و مطرات مود را دارد مانود مونریزی شدید، درد شدید شکم  

و زیر شکم، خب و لرز، خرشحات واژن با بوی بد و  سر طبسعی که در صورت داش ن ننها ح ما با 

ب سرید خماس   .پزشک 

ات  طبسعی  درد  و  مونریزی  کمی  مقدار  باشسد  داش ه  یاد   .به 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B1%D8%AD%D9%85
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نادری موارد  شود  در  توراخ  رحم  ی  دیوار   روش  ان ام  حسن  ات    .ممکن 

شهر  در   م  صال تونوگرافی  ربال ری و م  صال تونوگرافی  ربال ری در خهران بسساری از

 .های دی ر در برمی از این زمسن ها کمک می گسرند

 

 نتایج نمونه برداری 

بسی رین زمان نساز برای جواب نزمایک معموال دو ها ه ات . در صورخی می خوان جواب نزمایک را 

ن تلولی میاهد  شود ح یی موب دانس  که هسچ تلود  سر طبسعی و ترطانی پسدا نیود. و اگر ترطا

 .میییییییییییوش میییییییییییسم ن س یییییییییییه  سیییییییییییر طبسعیییییییییییی اعییییییییییی م میییییییییییی شیییییییییییود

، تیرطان عاون  رحم به دلس  مونریزی ان ام شد  باشد معموال عل  نن به نمونه برداری از رحم اگر

 .ننییییدوم ری، پولسییییر یییییا فسبییییروم، عییییدم خعییییادد هورمییییونی و میییییک ت خسروئسیییید بییییازمس ردد

ت  برای اط عات بسیی ر نسیاز باید بدانسم که بسوپسی نندوم ر یک روش کام  قطعی نسس  و ممکن ا

 .به ان ام نزماییات و کارهای دی ری باشد

 چگونگی عمل بیوپسی اندومتر
 .با پوشسدن لباس م صوص فرد روی خ   دراز می کید و ییک معایویه تیری  ل ین ان یام میی شیود

 .در ایییییییییییین مسیییییییییییان واژن و دهانیییییییییییه رحیییییییییییم نسیییییییییییز ضیییییییییییدعاونی مسییییییییییییود

یک گسر  برای ثاب  ن ه داش ن دهانه رحم روی نن می زنود که همیسن ممکین اتی  باعید درد شیود. 

 تییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی س

یک لوله نازک را از دهانه رحم وارد کرد  و برای خهسه نمونه بیاف ی نن را عقیب و جلیو حرکی  میی 

 .دهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید

 .د  دقسقیییییییییییییه اتییییییییییییی زمیییییییییییییان الزم بیییییییییییییرای ایییییییییییییین کیییییییییییییار حیییییییییییییدود 
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https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9135-urinary-tract-infections


نمونه باف  را برای رتاندن خا نزمایی ا  در یک مای  قرار می دهود. ممکن ات  پس از نن کمی لکه 

 .بسویییییییییی ییییییییییا میییییییییونریزی جزئیییییییییی اخایییییییییا  بسا ییییییییید کیییییییییه عیییییییییادی اتییییییییی 

 .درد و گرف  یییی عضییی نی نسیییز دارد کیییه بیییا مییییورت پزشیییک مسیییکن مصیییرف میییی شیییود

رابطیه جوسیی اج ویاب کوسید و از خیام ون اتی ااد  بس ه به خی سال پزشک ممکن ات  خا چود روز از  

 .نمایسد

 

 سخن پایانی 
نمونه برداری از رحم برای اطمسوان از ت م  رحم کار بسسار موبی ات  اما می خوان قب  از ان  

داد ان ام  تونوگرافی  و  اتمسر  پاا   .خس  

می   و وضعس  ت م  رحم محسوب  بسماری  خی سال  های  از روش  یکی  خوها  تونوگرافی  و  شود 

نن جوسس   خی سال  و  جوسن  برای ت م   نسس .  بارداری  زمان  جوسن برای  را  به رین تونوگرافی 

شوید م حم   کم ری  ات رس  بارداری  زمان  در  خا  کوسد   .ان  اب 

 .الزم ات  بدانسد پزشک جه  نمونه برداری رحمی را یک فرد با خ ربه و دانک باال ان  اب نمایسد

 .ت م ی شما مهم ر از هر چسزی ات  پس به ت م  مود اهمس  دهسد

 

https://drdaliry.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86/

