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چه مدت طول می کشد تا بهبود حاصل شود و چه 
 مراقبت هایی الزم است؟

عمل دیالتاسیون و کورتاژ مدت زیادي طول نمی کشد و 
بیمار می تواند بعد از چند ساعت به خانه برگردد. ممکن 

است به مدت یک تا روز براي انجام کارهاي روزمره به کمک 
نیاز داشته باشید. اگر بیهوشی عمومی انجام شده، گاهی 

کمی تهوع و استفراغ یا احساس خواب آلودگی و ضعف براي 
مدت کوتاهی او را آزار می دهد. دل پیچه هاي خفیف و خلط 

خونی یا کمی خون ریزي از گلو هم از عوارض بعد از این 
عمل است. بعد از دیالتاسیون و کورتاژ یک الیه دیگر در 

رحم رشد می کند. ممکن است قاعدگی در زمان مشخصی 
که همیشه اتفاق می افتاد، رخ ندهد و کمی عقب بیفتد. 

نکته دیگر اینکه به دلیل بازتر شدن دهانه رحم، باکتري ها 
می توانند به راحتی داخل رحم شوند و این باعث عفونت 

می شود. بهتر است در مورد شروع رابطه زناشویی یا استفاده 
از تامپون از پزشک خود سوال کنید. بعد از اتمام این عمل 
و بازگشت نتایج نمونه برداري از آزمایشگاه، پزشک در مورد 

 ادامه روند درمان با شما صحبت میکند.
 

  

 

 :عوارض کوتاه مدت کورتاژ

 :کورتاژ از ناشی رحمی عفونت. 1
 و رشد براي مناسب و استریل رحم و آلوده محیطی واژن 

 تواند می رحم داخل عفونت .است واژن هاي میکروب فعالیت
 نازایی به منجر و کرده سرایت خانم رحمی هاي لوله به

 خوب هاي بیمارستان در عمل این اگر البته .شود بعدي
 دهد، می رخ کمتري احتمال به اتفاق این شود انجام کشور

 کورتاژ از ناشی عفونت دست دور و محروم نقاط در اما
 .است تر شایع

 :رحم شدن پاره. 2
 اگر و شود می نازك بسیار بارداري دوران در رحم دیواره 

 صورت به و ماهر غیر و تجربه بی شخصی توسط کورتاژ
 دارد وجود رحم دیواره پارگی مالاحت شود، انجام تهاجمی

 .دارد دنبال به را شدیدي بسیار خونریزي خود، که

 :ها روده به آسیب. 3
 اگر و بزند آسیب ها روده به است ممکن کورتاژ ابزار گاهی

 ترمیم را آن توان می شود داده تشخیص اي روده پارگی این
 شکمی، داخل عفونت سبب صورت این غیر در .کرد

 .شود می نازایی و لگنی هاي آبسه

 :مدت دراز عوارض
 است عبارت که است مدت بلند عارضه تنها آشرمن سندرم

 سبب و است یکدیگر به رحم داخلی الیه  3تا2 چسبیدن از
 نهایت در و آینده در ماهانه خونریزي قطع یا کاهش سقط،
 .شود می قطعی نازایی

   

   

 



 
 ؟چیست کورتاژ و دیالتاسیون انجام تکنیک

  
بـاریکی    تر کند و براي این کار وسـیله  رحم را کمی باز دهانه

دهد تا چند سـاعت در آنجـا بـاقی     رحم قرار می داخل دهانه
کند و باعـث   رحم جذب می مایع را از دهانهاین وسیله . بماند

رحـم ورم کنـد و کمـی     شود سرویکس یـا همـان دهانـه    می
رحـم، تجـویز دارو    گشادتر شود، راه دیگر بـاز کـردن دهانـه   

ممکن است پزشک قبل از دیالتاسیون و کورتاژ بیمـار  . است
توانید در مورد نـوع بیهوشـی بـا پزشـک      می. را بیهوش کند

هاي معمـولی   بیمار با بیهوشی. ت کنیدگیري و صحب تصمیم
بیهوشـی از طریـق تزریـق    . شـود  در مدت عمل بیـدار نمـی  

شود امـا در   وسیله ماسک بیهوشی انجام می وریدي دارو یا به
شود و  حس می بیهوشی موضعی، اطراف سرویکس با دارو بی

طـی عمـل هـم بـه همـان      . بیمار در طول عمل بیدار اسـت 
معمولی زنانه روي تخـت معاینـه    هاي روشی که براي معاینه

. شـود  کشـد تـا داخـل واژن دیـده      گیـرد، دراز مـی   قرار مـی 
یــا » کــوتر«رحــم بــه آرامــی بــاز و نمونــه بــافتی بــا  دهانــه

شـود و آن را بـراي    از درون رحـم برداشـته مـی   » ساکشن«
 .فرستند هاي بیشتر به آزمایشگاه می  معاینه

 ؟شود می انجام عللی چه به کار این  
  

اسـت بـراي کشـف و شناسـایی      ممکندیالتاسیون و کورتاژ 
طـی ایـن عمـل    . ریزي غیرطبیعـی انجـام شـود    دالیل خون

ــه ــگاه زیــر      نمون ــم برداشــته و در آزمایش اي از بافــت رح
شـود آیـا سـلول     شود تـا مشـخص    میکروسکوپ بررسی می

این عمل همچنین وقتی خانمی . طبیعی وجود دارد یا نه غیر
در صـورتی کـه   شـود و   باشد هم انجام مـی  دچار سقط شده

باقیمانده محصـوالت بـارداري در رحـم باشـد، بـا کورتـاژ و       
این کار بسیار مهـم اسـت زیـرا    . شوند دیالتاسیون خارج می

  .ریزي شود ماندن بافت ممکن است باعث عفونت یا خون
  

  روشھای مختلف کورتاژ
 
 وارد را اســپکولوم پزشــک ســنتی، و ساکشــنی روش دو  در

 محلـول  یـک  با را مهبل و رحم دهانه سپس کند، می مهبل
 دلیـل  بـه  شما رحم دهانه .نماید می تمیز کننده عفونی ضد
 صورت این غیر در ولی شود، می گشاد بافت از مقداري دفع

 اتسـاع  را رحم دهانه باریک فلزي میله یک وسیله به پزشک
 بـی  یـک  و IV وسـیله  به پزشک موارد بیشتر در .دهد می

 .کند می حس بی را شما رحم دهانه موضعی، حسی
 تو لوله یک کردن وارد وسیله به پزشک ساکشنی، کورتاژ در

 رحـم  از را بافـت  مکـش  طریق به و شما رحم دهانه از خالی
 بـه  پزشـک  D&C سـنتی  روش در .سـازد  مـی  خارج شما

 را رحـم  دیـواره  کورت نام به قاشق شکل به ابزار یک وسیله
 مـی  طول به دقیقه 20 تا 15 حدود کورتاژ عمل .تراشد می

 .انجامد
  

ــاژک     ــا و ورتــــــــ   D&Cیــــــــ
 

تـر یـا    رحـم بـراي پهـن    به معنی بازکردن دهانـه » دیالتاسیون
به معنی تراشیدن یا برداشـتن   «کورتاژ »گشادتر کردن آن و

هاي بعـدي   اي از اندومتر یا بافت درونی رحم براي معاینه نمونه
براي درك بهتر، خوب است بدانیم رحم اندامی عضالنی . است

رحـم هـم    دهانـه . قـرار دارد  است که در قسمت تحتانی شـکم 
 2در سنین باروري، هر ماه میزان . شود نامیده می» سرویکس«

کند  تغییر می» پروژسترون«و » استروژن«هورمون زنانه به نام 
ایـن  . شـود  ریـزي قاعـدگی مـی    و این تغییر باعـث بـروز خـون   

هـا ترشـح و بـدن یـک خـانم را بـراي        ها در تخمـدان  هورمون
اســتروژن در دوره قاعــدگی و  . نــد کن بــارداري آمــاده مــی  

. شـوند  پروژسـترون در نیمـه دوم سـیکل قاعـدگی تولیـد مـی      
شود الیه داخلی رحم ضـخیم و هـر مـاه     پروژسترون باعث می

اگـر تخمـک   . شـود  یافته آمـاده   براي جایگزین شدن تخم لقاح
یابد و پیامی بـه رحـم    می  ها کاهش بارور نشود، میزان هورمون

ریزش الیه داخل رحـم  . داخلی آن فرو بریزدفرستد تا الیه  می
عمـل دیالتاسـیون و   . شـود  در هر ماه باعث عادت ماهیانه مـی 

کورتاژ معموال بدون مشکل انجام میشود و بهبود قاعدگی پس 
 از آن معموال به سرر مدت کوتاهی رخ میدهد

    

منفـی   RHدر صورتی که خـون شـما :تهکن  
  RHباشد نیاز به تزریق گلوبولین مصونیت
  RHدارید، مگر اینکه خون ھمسـر تـان نیـز

 .منفی باشد

 


