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هیسترکتومی عمل جراحی است که در آن رحم را بر می دارند



دلیل هیسترکتومی چیست ؟
به دالیل مختلف ممکن است اقدام به 
عمل هیسترکتومی )برداشت رحم( 

شود، مانند: 
1. فیبروم های رحمی

2. اندومتریوز
3. مشکالت بافت های نگهدارنده رحم 

)به عنوان مثال: افتادگی رحم(
4. خونریزی های غیرطبیعی رحم

5. سرطان
6. درد شدید لگنی

هیسترکتومی به چند 
صورت انجام می شود؟

1- هیسترکتومی کامل یا 
»توتال«: در این روش رحم 
و سرویکس به طور کامل 
برداشته می شود.

2- هیسترکتومی باالی 
سرویکس یا »ساب توتال« یا 
»پارشیل« نامیده می شود. 
در این روش بخش باالی رحم 
را برمی دارند، اما سرویکس 
در جای خود قرار دارد.
3- هیسترکتومی رادیکال: 
به هیسترکتومی با برداشتن 
 کامل رحم، سرویکس، 
لوله های فالوپ و تخمدان ها 



 هیسترکتومی به چند طریق 
انجام می شود ؟
هیسترکتومی به سه روش  انجام 
می شود که شامل :
1- هیسترکتومی واژینال
2- هیسترکتومی شکمی
3-  هیسترکتومی الپاراسکوپی

هیسترکتومی 
واژینال چگونه انجام 

می شود؟
در هیسترکتومی واژینال رحم از راه واژن برداشته 
می شــود. زمان بهبودی کوتاه تر از جراحی شــکمی 
اســت و ممکن اســت درد کمتری در طــول ریکاوری 
داشته باشد. هیسترکتومی واژینال ممکن است عوارض 

کمتری نســبت به انواع دیگر هیســترکتومی داشته 
باشــد. در این نوع هیسترکتومی، فرد مدت زمان 

کمتری در بیمارســتان می ماند و سریع تر 
بــه فعالیت های گذشــته خود 

برمی گــردد. 

هیسترکتومی 
شکمی چگونه انجام 

می شود؟
در هیســترکتومی شــکمی جــراح یک برش 

در پوســت و بافت روی شــکم ایجاد می کند که به 
رحم برسد. این روش ممکن است زمانی انتخاب شود 

که شــما یک تومور بزرگ یا ســرطان داشته باشید. 
زمان بهبودی هیســترکتومی شــکمی طوالنی تر 
از هیســترکتومی واژینــال و هیســترکتومی با 
الپاراسکوپی است و فرد مدت زمان بیشتری 

را بایــد در بیمارســتان بمانــد.

هیسترکتومی 
 الپاراسکوپی 

چگونه انجام می شود؟
در این روش از الپاراســکوپ اســتفاده 

می شود. الپاراســکوپ یک دوربین شکمی 
کوچک اســت که از یک بــرش کوچک 
در نــاف وارد شــکم می شــود و دید 

خوبــی را بــه جــراح می دهد.



در طول ریکاوری 
چه انتظاراتی باید داشت؟
شما باید به زودی بعد از عمل 
پیاده روی )راه رفتن( را شروع 
کنید. راه رفتن برای جلوگیری از
 ترمبوز وریدی )DVT( می باشد.

شما باید انتظار درد در روزهای اول بعد 
از عمل را داشته باشید و برای بهبود درد 
دارو می گیرید. شما برای چندین هفته 
ممکن است خونریزی و ترشح از واژن 
داشته باشید که می توانید از نوار بهداشتی 
استفاده کنید.
در 6 هفته اول بعد از عمل چیزی نباید 
داخل واژن قرار گیرد که  شامل: داشتن 
رابطه جنسی و تامپون است.

هیسترکتومی یک 
روش جراحی ایمن است، 

اما هیچ جراحی بدون عوارض 
نیست و هیسترکتومی می تواند 

عوارضی مانند موارد زیر را در پی داشته 
باشد:

1-  عفونت
2- خونریزی در طول عمل یا بعد از عمل

 3- آسیب به ارگان های نزدیک رحم 
مثل: حالب و روده ها

4- ترمبوز ورید
5-   مشکالت مربوط به بیهوشی



هیسترکتومی 



چه تغییرات فیزیکی ممکن اســت بعد از هیسترکتومی 
اتفاق بیافتد؟

بعد از هیســترکتومی قاعدگی قطع می شــود و در صورتی که 
تخمدان ها برداشته شده باشند، شما یائسه می شوید. تخمدان ها 
اســتروژن تولید می کنند و اســتروژن، هورمونی است که روی 
بدن تاثیر می گــذارد و اگر قبل از یائســگی تخمدان ها در طول 
هیسترکتومی برداشته شوند، شــما عالئم و نشانه های کاهش 

استروژن را خواهید داشت که شامل موارد زیر است:
1-    گر گرفتگی

2-    خشکی واژن
3-   مسائل خواب )دشواری در خواب رفتن(

4-   پوکی استخوان
زنانی کــه این عالئم را نشــان می دهند، می توانند با مشــورت 

پزشک معالج با مصرف استروژن درمان شوند.



تاثیرات احساسی که بعد از 
هیسترکتومی اتفاق می افتد 

چیست؟
نیمی از زنان به دلیل این که 

نمی  توانند بچه های بیشتری داشته 
باشند، احساس افسردگی می کنند. 

بعضی از خانم ها چون عالئمی که 
قباًل داشته اند )مانند: خونریزی 

و درد شدید( اکنون متوقف شده 
است، احساس راحتی می کنند.

چه تغییرات جنسی بعد از هیسترکتومی اتفاق می افتد؟

بعضی از خانم ها بعد از هیســترکتومی متوجه تغییر در روابط جنســی می شوند، زیرا رحم برداشته شده و 

کنتراکشن های رحمی که ممکن است در طول ارگاسم داشته باشند، اتفاق نمی افتد. بعضی از خانم ها بعد 

از هیسترکتومی لذت جنسی بیشتری دارند، زیرا نگرانی در مورد بچه دار شدن از بین می رود. 
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