کولپوسکوپی
پاسخ به پرسشهای شما در مورد کولپوسکوپی
اگر اخیراً نتیجه غیرطبیعی تست پاپ داشته اید ،ممکن است ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی شما یک عمل کولپوسکوپی بعدی را توصیه کند.

کولپوسکوپی چیست؟
کولپوسکوپی روشی است که برای بررسی دهانه رحم و واژن استفاده می شود .یک متخصص از یک میکروسکوپ مخصوص به نام کولپوسکوپ برای
بررسی ناهنجاری ها استفاده می کند .در طول کولپوسکوپی ،متخصص ممکن است از هر ناحیه ای که غیرطبیعی به نظر می رسد ،بافت (بیوپسی) بگیرد.

بعد از کولپوسکوپی چه اتفاقی می افتد؟
ساعت متوقف شود .اگر از تامپون برای جلوگیری از 24-48در صورت انجام بیوپسی ممکن است مقداری لکه بینی وجود داشته باشد که باید در عرض
لکه بینی استفاده شده است ،اطمینان حاصل کنید که آن را سه ساعت پس از قرار دادن خارج کنید .اگر لکه بینی بیشتری داشتید ،می توان تامپون دیگری را
وارد کرد یا از یک پد استفاده کرد.

چه زمانی به نتایج کولپوسکوپی مان دست خواهیم یافت؟
هفته در دسترس خواهد بود و ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی شما آنها را با شما بررسی می کند و در مورد مراحل  4تا 2نتایج کولپوسکوپی شما ظرف
بعدی صحبت می کند .لطفا ً اگر ظرف چهار هفته از نتایج خبری نداشتید ،با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود تماس بگیرید.

در طول کولپوسکوپی من چه اتفاقی می افتد؟
 .1معاینه بسیار شبیه تست پاپ شروع می شود :یک متخصص از ابزاری به نام اسپکولوم استفاده می کند تا به آرامی دیواره های واژن شما را باز
کند تا دهانه رحم شما را بهتر ببیند.
 .2سرکه یا ید ممکن است به دهانه رحم شما اعمال شود تا هر گونه ناهنجاری بیشتر قابل مشاهده باشد.
 .3سپس متخصص بافت (بیوپسی) را از دهانه رحم شما برای آزمایشات تکمیلی می گیرد .این روش در  10-5دقیقه انجام می شود.
سرکه/ید ،ناهنجاری های دهانه رحم را بیشتر نمایان می کند.

اسپکولوم دید بهتری به دهانه رحم می دهد.

فورسپس بیوپسی دهانه رحم برای برداشتن بافت از دهانه رحم
استفاده می شود.

ویدئویی در مورد عمل کولپوسکوپی ببینید:
www.screeningbc.ca/cervix

درک نتایج کولپوسکوپی
پیگیری و مراحل بعدی با توجه به انواع تغییرات سلولی که کولپوسکوپی نشان می دهد تعیین می شود:
نتایج کولپوسکوپی من تغییرات سلولی با درجه پایین را نشان می دهد (نئوپالزی داخل اپیتلیال گردن رحم درجه 1یا .)CIN 1
باید االن چه کار کنم؟
تغییرات جزئی سلول مانند  CIN 1اغلب خود را اصالح می کنند .درمان برای  CIN 1معموالً مورد نیاز نیست .ارائه دهنده
مراقبت های بهداشتی شما نتایج کولپوسکوپی شما را توضیح می دهد و هر مرحله بعدی را به شما اطالع می دهد.

درجه-پایین (خفیف)
تغییرات جزئی سلولی
که اغلب خود را
اصالح می کنند.

نتایج کولپوسکوپی من تغییرات سلولی با درجه باال را نشان می دهد (نئوپالزی داخل اپیتلیال گردن رحم درجه  2یا
 ،3یا  )2، CIN 3 CINبعدش چکار کنم؟
ارائهدهنده مراقبتهای بهداشتی شما در مورد توصیهای برای روش برداشتن با جراحی الکتریکی حلقهای( ، )LEEPکه
میتواند در کلینیک کولپوسکوپی انجام شود ،بحث خواهد کرد .در صورت عدم درمان ،با گذشت زمان CIN 2،و CIN 3
ممکن است سرطانی شوند.
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درجه باال
تغییرات سلولی که پیش
سرطانی هستند و نیاز
به درمان دارند.

نتیجه غیرطبیعی تست پاپ به چه معناست؟
نتیجه غیرطبیعی غربالگری سرطان دهانه رحم (تست پاپ) به این معنی است که سلول هایی در دهانه رحم شما پیدا شده است که طبیعی به نظر نمی رسند.
نتایج غیر طبیعی شایع است و به این معنی نیست که شما سرطانی یا سلول های پیش سرطانی دارید .پیگیری برای تعیین نوع تغییرات سلولی در صورت
وجود توصیه می شود.

آیا عمل کولپوسکوپی دردناک است؟
خود کولپوسکوپی نباید دردناک باشد ،اما ممکن است ناراحت کننده باشد .اگر در طول عمل بیوپسی گرفته شود ،ممکن است احساس سوزش یا گرفتگی
داشته باشید.

خطرات انجام کولپوسکوپی چیست؟
خطر عوارض کولپوسکوپی کم است ،اما بیوپسی در موارد نادر می تواند باعث عفونت یا خونریزی شود.

با ما تماس بگیرید
BC Cancer Cervix Screening
801-686 West Broadway Vancouver, BC V5Z 1G1
تلفن1-877-702-6566 :
پست الکترونیکscreening@bccancer.bc.ca :
وبwww.screeningbc.ca/cervix :

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 و از استفاده و افشای غیرمجاز محافظت می شود .این اطالعات ممکن
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 برای پزشکان مراقبت های بهداشتی درگیر در ارائه مراقبت یا در صورت لزوم توسط
 V5Zبرادوی غربی ،وانکوور بریتیش کلمبیا )801 – 686 ،را می توان به مدیر عملیات ،غربالگری سرطان (آدرسBC Cancer :قانون فاش می شود .هرگونه سؤال در مورد جمع آوری اطالعات توسط بریتیش کلمبیا سرطان(
) ) ارسال کرد .این بروشور به زبان های دیگر از جمله پنجابی و چینی نیز موجود است .برای دسترسی به نسخه های ترجمه شده به  screening@bccancer.bc.caیا ایمیل ،www.screeningbc.ca :وب1G1 :
مراجعه کنیدwww.screeningbc.ca.

Version: September 2022

www.screeningbc.ca/cervix

