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نتایج غیر طبیعی -غربالگری دهانه رحم   
 پاسخ به پرسشهای شما در مورد نتایج غیرطبیعی غربالگری دهانه رحم

 
 
 

سلول هایی در دهانه رحم شما پیدا شده است که طبیعی به نظر نمی  به این معنی است که( تست پاپ)نتیجه غیر طبیعی غربالگری دهانه رحم 

.رسند  

با این حال، هنگامی که سلول های غیر . به ندرت پیش می آید که زنی با نتایج غربالگری سرطان دهانه رحم غیرطبیعی به سرطان دهانه رحم مبتال شود

.ز باشدطبیعی یافت می شوند، ممکن است آزمایش های بیشتری مورد نیا  

اما در برخی موارد ممکن است به خودی خود به حالت عادی برنگردند و در . اغلب این سلول های غیر طبیعی خود به خود به حالت عادی برمی گردند

.عوض تبدیل به سلول های پیش سرطانی شوند که برای جلوگیری از پیشرفت سرطان باید برداشته شوند  

مهم است که در تمام قرارهای مالقات . آزمایشات یا درمان بیشتر را با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود در میان بگذاریدشما باید نتایج خود و نیاز به 

.بعدی شرکت کنید  

چه شما باید بدانیدآن  

 
 بعد از یک نتیجه غیر طبیعی غربالگری دهانه رحم چه اتفاقی می افتد؟

:بستگی دارد این به نوع تغییرات سلولی شما  

 تغییرات سلولی غیر معمولی متوسط تا شدید تغییرات سلولی غیر معمول خفیف

ماه تکرار خواهد  6ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی شما غربالگری را در 

 .کرد
تغییرات خفیف سلولی معموالً به خودی خود به حالت عادی باز می گردد، 

 .دیگری الزم استاما برای اطمینان از آزمایش غربالگری 
به همین دلیل است که از . سلول های دهانه رحم به آرامی تغییر می کنند

ماه قبل از آزمایش غربالگری دهانه رحم بعدی  6شما خواسته می شود تا

.خود صبر کنید  

ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی شما را برای کولپوسکوپی به متخصص 

به متخصص اجازه می دهد تا دهانه ارجاع می دهد، این آزمایشی است که 

 .رحم شما را دقیق تر ببیند
بعید است که سرطان داشته باشید، اما تغییرات سلولی متوسط و شدید کمتر 

.به خودی خود به حالت عادی باز می گردد و معموالً نیاز به درمان دارد  

 کولپوسکوپی چیست؟

تر استفاده نمایی دهانه رحم برای بررسی دقیقبرای بزرگ -کولپوسکوپ  -نمایی مخصوص ای است که در آن از یک ابزار بزرگکولپوسکوپی معاینه

.شودمی  

10-5این آزمایش حدود  .نیازی به بستری شدن در بیمارستان، انجماد یا داروی مسکن ندارد. دقیقه طول می کشد   

در این صورت، نمونه کوچکی از بافت . در دهانه رحم شما وجود داشته باشد که متخصص بخواهد با دقت بیشتری آن را بررسی کندممکن است ناحیه ای 

.نمونه برداری از دهانه رحم –دهانه رحم شما را می گیرند   

.بیشتر بیماران هنگام نمونه گیری فقط احساس نیشگون خفیفی می کنند  

 

 

 
نتایج غیر طبیعی شایع است و به این معنی نیست که شما 

.سرطان دارید  
 

 

آزمایش یا درمان مهم شرکت در تمام قرارهای بعدی برای 

.است  
  

اکثر بیماران مشکل دیگری . درمان ساده و بسیار موثر است

.نخواهند داشت   

 85سرطان دهانه رحم در صورت تشخیص زودهنگام 

.درصد قابل درمان است   

.نتایج غیر طبیعی شایع است و به این معنی نیست که شما سرطان یا سلول های پیش سرطانی دارید  
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فاقی می افتد؟بعد از کولپوسکوپی چه ات  

ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی شما در مورد نتایج بیوپسی شما با شما . آماده شد با شما تماس گرفته خواهد شد( نمونه برداری)زمانی که نتایج بیوپسی 

.صحبت می کند و به شما اطالع می دهد که آیا برای برداشتن سلول های غیر طبیعی به درمان نیاز دارید یا خیر  

.ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی شما بهترین درمان را برای شما توصیه می کند. چندین راه وجود دارد که می توان این کار را انجام داد  

.اکثر بیماران مشکل دیگری نخواهند داشت. درمان معموالً ساده و بسیار مؤثر است  

 

 چه چیزی باعث یک نتیجه غیر طبیعی می شود؟

با این حال، بیشتر نتایج غیرطبیعی توسط یک . یا تغییرات هورمونی می تواند باعث نتایج غیرطبیعی تست غربالگری دهانه رحم شود عفونت، التهاب

.ایجاد می شود (HPV)ویروس رایج به نام ویروس پاپیلومای انسانی  

 

HPV چیست؟ 
HPV .ویروسی است که معموال خود به خود بدون ایجاد مشکل از بین می رود   

انواع کم خطر با سرطان دهانه رحم مرتبط نیستند، اما ممکن است باعث زگیل . کم خطر و پرخطر -می توانند دهانه رحم را آلوده کنند HPVدو گروه از

 ممکن است منجر به سرطان دهانه رحم یا سلول های پیشHPVعفونت طوالنی مدت با یک نوع پرخطر. تناسلی و نتایج غیرطبیعی غربالگری شوند

.سرطانی شود  

HPV این شامل لمس صمیمی، رابطه جنسی دهانی، واژینال و مقعدی است. بسیار شایع است و به راحتی از طریق هر نوع تماس جنسی منتقل می شود.  

عرض دو سال از بین می معموالً سیستم ایمنی بدن ویروس را در . اغلب بدون اینکه بدانند -مبتال می شوند  HPVاکثر مردم در مقطعی از زندگی خود به

.به خودی خود از بین نمی رود و به مرور زمان باعث غیر طبیعی شدن سلول های دهانه رحم می شود HPVاما گاهی اوقات. برد  

 

 

 

 با ما تماس بگیرید

BC Cancer Cervix Screening 
801-686 West Broadway 
Vancouver, BC V5Z 1G1 

 
screening@bccancer.bc.ca : ونیکپست الکتر  

 www.screeningbc.ca/cervix :وب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

این اطالعات ممکن . شودو از استفاده و افشای غیرمجاز محافظت می اطالعات شخصی شما مطابق با قانون حفاظت از اطالعات شخصی و در صورت لزوم، قانون آزادی اطالعات و حفاظت از حریم خصوصی جمع آوری شده 
برای پزشکان مراقبت های بهداشتی درگیر در ارائه مراقبت یا در صورت لزوم توسط  است فقط همانطور که توسط آن قوانین ارائه شده است مورد استفاده قرار گیرد و افشا شود، و برای مدیریت تضمین کیفیت استفاده می شود و

 V5Z برادوی غربی، وانکوور بریتیش کلمبیا،686 -801:آدرس)را می توان به مدیر عملیات، غربالگری سرطان  (BC Cancer)ورد جمع آوری اطالعات توسط بریتیش کلمبیا سرطانهرگونه سؤال در م. قانون فاش می شود

1G1 ، وب: www.screeningbc.ca یا ایمیل: screening@bccancer.bc.ca(( ارسال کرد.  این بروشور به زبان های دیگر از جمله پنجابی و چینی نیز موجود است. برای دسترسی به نسخه های ترجمه شده 
.مراجعه کنید www.screeningbc.caبه  
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