روش برداشتن با جراحی الکتریکی حلقه ای ()LEEP
پاسخ به پرسشهای شما در مورد LEEP
اگر نتیجه کولپوسکوپی غیرطبیعی دریافت کردید ،ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی شما ممکن است به شما توصیه کند که یک عمل اکسیزیون جراحی
الکتریکی حلقه ای ،که معمولا  LEEPنامیده می شود ،انجام دهید.
 LEEPشامل برداشتن بافت غیر طبیعی از دهانه رحم با استفاده از یک حلقه سیم نازک است.
معمولا در عرض هشت هفته پس از تشخیص انجام می شود .بیش از  90درصد افراد برای برداشتن هر بافت غیر طبیعی تنها به یک  LEEPنیاز دارند.

خطرات داشتن  LEEPچیست؟
احتمال کمی خونریزی شدید یا عفونت بعد از  LEEPوجود دارد .لطفا ا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر فورا ا با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی
خود تماس بگیرید :افزایش درد لگن ،خونریزی شدید یا طولنی مدت ،تب یا ترشحات بدبوی واژن.
بر اساس مطالعات اخیر ،توانایی شما برای باردار شدن تحت تأثیر  LEEPقرار نمی گیرد .ممکن است کمی احتمال عوارض بارداری مانند سقط جنین و
زایمان قبل از ترم کامل را افزایش دهد .لطفا با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود صحبت کنید تا هر گونه نگرانی را برطرف کنید.
در موارد نادر LEEP ،ممکن است باعث باریک شدن دهانه رحم شود که به آن تنگی دهانه رحم نیز میگویند.

آیا در صورت بارداری انجام  LEEPبی خطر است؟
اگر باردار هستید ،لطفا ا به ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود اطالع دهید .در بسیاری از موارد LEEP ،را می توان پس از تولد نوزاد انجام داد.
در طول  LEEPچه اتفاقی می افتد؟
 .1یک متخصص با استفاده از یک میکروسکوپ مخصوص به نام کولپوسکوپ به دهانه رحم شما نگاه می کند.
 .2مقدار کمی سرکه یا ید روی دهانه رحم شما گذاشته می شود تا هر گونه ناهنجاری بیشتر نمایان شود.
 .3سپس از انجماد موضعی برای بی حس کردن دهانه رحم استفاده می شود .برخی از افراد وقتی انجماد انجام می شود ،احساس سوزش یا گرفتگی می
کنند .داروی انجماد ضربان قلب شما را کمی تندتر می کند ،اما خطرناک نیست و در عرض چند دقیقه از بین می رود.
 .4سپس از یک حلقه سیم نازک برای برداشتن بافت غیر طبیعی استفاده می شود .این روش معمول کمتر از پنج دقیقه طول می کشد.
 .5برای کاهش هر گونه خونریزی ،ممکن است یک خمیر قهوه ای روی دهانه رحم قرار گیرد .خمیر بعدا ا قهوه ای یا سیاه به نظر می رسد که طبیعی
است.
ویدئویی در مورد  LEEPرا در این لینک ببینیدwww.screeningbc.ca/cervix:

بعد از  LEEPچه اتفاقی می افتد؟
اکثر افراد بعد از  LEEPهیچ عوارضی ندارند .اگر قولنج گرفتید ،می توانید از داروهای مسکن مانند استامینوفن ساده (تیلنول) ( )®Tynenolیا ایبوپروفن
(ادویل) ( )® Advilبرای تسکین درد استفاده کنید .ممکن است برای چند هفته دچار گرفتگی عضالت ،خونریزی خفیف واژینال یا ترشحات آبکی واژن
شوید .به مدت سه هفته از استفاده از تامپون ،شنا کردن ،حمام کردن یا آمیزش جنسی خودداری کنید.
همچنین به مدت یک هفته از بلند کردن اجسام سنگین یا ورزش های سنگین خودداری کنید .ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی شما نتایج شما را در عرض
سه هفته پس از عمل با شما بررسی می کند .اگر از او چیزی نشنیده اید ،لطفا ا با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود تماس بگیرید .معمولا شش ماه پس از
 LEEPیک قرار مالقات بعدی توصیه می شود.

قرار مالقات بعدی شما
در طول قرار مالقات چه اتفاقی می افتد؟
معمولا شش ماه پس از  LEEPکولپوسکوپی بعدی انجام می شود .یک متخصص یک نمونه بافت کوچک (بیوپسی) می گیرد و آزمایشی را برای بررسی
 HPVانجام می دهد .تست  HPVشبیه تست پاپ است.
تست  HPVبرای تعیین اینکه آیا نیاز به پیگیری بیشتر است یا اینکه می توانید به غربالگری معمول (تست پاپ) که به ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی
اولیه خود باز میگردید ،استفاده می شود.
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اگر آزمایش های پیگیری غیر طبیعی باشد چه؟
اگر بیوپسی که در نوبت بعدی از شما گرفته شده است ،تغییرات سلولی
درجه بالیی از دهانه رحم را نشان دهد LEEP ،دوم لزم است .اگر
نتیجه آزمایش  HPVغیرطبیعی باشد اما نتیجه بیوپسی طبیعی باشد،
همچنان توسط کلینیک کولپوسکوپی تحت نظر خواهید بود.

اگر تست های پیگیری نرمال باشد چه؟
در صورتی که نمونه برداری و نتایج آزمایش  HPVطبیعی باشد ،در
معرض خطر بسیار کمی برای ناهنجاری های مکرر هستید .برای
غربالگری دهانه رحم (تست پاپ) باید به ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی
اولیه خود مراجعه کنید.

 LEEPوHPV
آیا  LEEPمی تواند از شر  HPVخالص شود؟
 LEEPممکن است سلول های حاوی ویروس پاپیلومای انسانی ( )HPVرا در دهانه رحم شما حذف کند .عالوه بر این ،عفونت های  HPVممکن است
توسط سیستم ایمنی بدن پاک شود .بعد از  LEEPاز نظر  HPVآزمایش خواهید شد.
افرادی که تست  HPVطبیعی بعد از  LEEPدارند ،در آینده نزدیک در معرض خطر بسیار کم تغییرات سلولی با درجه بال (نئوپالزی داخل اپیتلیال گردن
رحم درجه  2یا  )3هستند .افرادی که تست  HPVغیرطبیعی دارند در معرض خطر بیشتری برای تغییرات سلولی درجه بال هستند و نیاز به پیگیری
دقیقتر است.

آیا شریک زندگی پس از درمان می تواند به  HPVمبتال شود؟
در حالی که اکثر زوج ها انواع  HPVمشابه دارند ،ممکن است دوباره از طریق تماس جنسی آلوده شوند.
من برای بیماری دهانه رحم یا دستگاه تناسلی مرتبط با  HPVدرمان داشته ام ،اما آیا هنوز به واکسن  HPVنیاز دارم؟
بله ،حتی اگر قبالا بیماری های مرتبط با  HPVداشته اید ،واکسن  HPVهمچنان توصیه می شود .از شما در برابر انواع  HPVکه در معرض آنها قرار
گذشته لزوما ا از شما در  HPVنگرفته اید محافظت می کند و احتمال ابتال به بیماری های مرتبط با  HPVدر آینده را کاهش می دهد .عفونت هایHPV
برابر عفونت آینده محافظت نمی کند ،حتی اگر از همان نوع باشد.
با ما تماس بگیرید
BC Cancer Cervix Screening
801-686 West Broadway Vancouver, BC V5Z 1G1
تلفنPhone: 1-877-702-6566 :
پست الکترونیکEmail: screening@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.
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