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كورتاژ در كلمه يعني تراشيدن و خارج كردن قسمتي 

از بافت بدن به معني اتساع و بيرون آوردن جنين يا 

و بوسيله ساكشن و وسيله  بافت داخل رحم است

 جراحي بنام كورت انجام مي شود. 

 نوع مي باشد: درماني و تشخيصي  2كورتاژ 

  تاژ بعد از سقط جنين:كور

مهمترين عالئمي كه هنگام سقط ديده مي شود ، 

 خونريزي از رحم و درد است. 

در شروع سقط خونريزي اغلب اوقات بصورت لكه 

بيني آغاز مي شود و طول نمي كشد كه زيادتر مي 

شود و لخته هاي بزرگ نيز تشكيل مي گردد. علت 

خونريزي ، باقي ماندن تكه اي از جفت و يا قسمتي از 

جنين در داخل رحم است و تا زماني كه اين تكه ها 

خونريزي ادامه  خارج نشده اند ، رحم جمع نمي شود و

 مي يابد. 

  

 

 درد در ناحيه زير شكم : 

در موقع سقط جنين اكثر خانم ها از دردهاي خفيف زير 

شكم شكايت مي كنند و اين دردها اغلب متفاوت است 

و گاهي از اوقات قولنجي مي شود . علت اين دردها 

انقباض عضله رحم براي خارج ساختن خون و يا لخته 

داخل آن است و تا زماني كه رحم خالي نشده ، درد نيز 

 ادامه خواهد داشت. 

سقط جنين وقتي قريب الوقوع و حتمي است كه جنين 

مرده و دهانه رحم كاماًل باز و خونريزي شديد و غير قابل 

 كنترل باشد.  

 مي شود؟ چه عاملي باعث سقط جنين 

البته بسياري از سقط ها علت واضح و مشخصي ندارند ؛ ولي 

 : بطور خالصه علل عمده سقط 

  بنا به عقيده اكثر پزشكان جنيني كه از نطفه هاي

ضعيف و ناتوان پدر يا مادر به وجود مي آيد، دير يا 

 زود از بين مي رود و سقط مي شود. 

  گاهي نطفه سالم است ، ولي محيطي كه جنين در

داخل آن زندگي مي كند ، نامساعد است . محيط 

ونت هاي نامساعد براي پرورش و نمو عبارتند از : عف

هاي قبلي رحمي و تخمدان ها ، پوليپ يا فيبروم 

رحمي ، غده هاي رحمي ، نقايص و ناهنجاري 

مانند كج شدن رحم ، دستگاه تناسلي و توليد مثل 

 دو شاخه بودن رحم و گشاد شدن دهانه رحم 

 

  كم شدن هورمون هاي نگاهدارنده 

  ًاعمال جراحي روي رحم و دهانه آن مخصوصا

 كورتاژهاي متعدد 

  عفونت هاي مزمن سل ، سيفليس ، كم خوني

ها و همچنين اختالف گروه خوني بين پدر يا 

 مادر

  عوامل فرعي ديگر مانند عصبانيت ، شوك هاي

روحي شديد و باالخره كارهاي سنگين و 

 مقاربت جنسي زياد در بارداري هاي پرخطر 

 اژ تشخيصي چيست؟ كورت

ر خونريزي هاي داخلي رحمي كه بر اثر داشتن پوليپ د

 دوران يائسگي رخ مي دهد. 

كورتاژ تشخيصي ، خارج كردن محتويات رحم با بقاياي 

محتويات است و با هدف بررسي نمونه بدست آمده و 

 تشخيص ضايعه در رحم انجام مي شود. 

هيانه به مدت بعد از عادت ما در اين مورد خونريزي ها ،

روز مي باشد و يا بصورت لكه بيني يا بصورت  20

خونريزي زياد مشاهده مي شود كه بعد از انجام 

سونوگرافي و تشخيص توسط پزشك داده شده و 

مي گردد و سپس نمونه از مواد داخل  كورتاژ انجام 

رحمي جهت آزمايش پاتولوژي فرستاده شده و علت 

 د . اين خونريزي را مشخص مي نماي
 

 



  

 

  

در بعضي مواقع بعد از كورتاژ ديگر دچار خونريزي 

نشده اما ممكن است بعد از چند ماه يا چند سال 

دوباره دچار خونريزي شده و دوباره نياز به كورتاژ 

گر اين خونريزي تشخيص داده شود . در بعضي موارد ا

ها بعد از كورتاژ زياد ادامه داشته و جواب آزمايش 

 پاتولوژي پزشك تشخيص قطعي را مي دهد. 

 كورتاژ چگونه انجام مي شود؟ 

 
اين كار با بيهوشي است و پزشك دهانه رحم را 

امتحان مي كند تا ببيند به اندازه كافي باز است يا خير 

و معموالً دهانه رحم را با وسيله اي باز نگه داشته و به 

وسيله ساكشن يا كورت محتويات رحم را بيرون مي 

 آورد و به آزمايشگاه فرستاده مي شود.  

 

 

 

 مراقبت هاي پس از كورتاژ : 

 
بعضي خانم ها بعد از چند ساعت فعاليت هاي طبيعي 

خود را از سر مي گيرند و بعضي ديگر نياز به چند روز 

استراحت دارند . دردهاي كرامپي شكمي شايع هستند . 

ساعت طول نمي كشد . معموالً 24اما معموالً بيشتر از 

هفته كرامپ و خونريزي خفيف وجود دارد.  2چند روز تا 

هفته ) يا تا زماني كه  2، خانم ها تا  توصيه مي شود

 2خونريزي متوقف شود( نزديكي نداشته باشند ؛ معموالً 

هفته بعد پريود شورع مي شود و بهتر است تا آن  6تا 

زمان از نوار بهداشتي استفاده نشود . مشخص نيست كه 

 تخمك گذاري چه زماني به وضعيت نرمال بر مي گردد. 

د در اولين نزديكي از قرص يا بنابراين توصيه مي گرد

ساير روش هاي مطمئن جلوگيري از بارداري استفاده 

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محبوبه عاقل تهيه كننده : 

 منبع : برونر 
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   كورتاژ


