
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

بھ نام خداوند 
بخشنده مھربان

 

 :ع مو ضو
 کولپوسکوپی

واحد آموزش  واحد آموزش  
بیمارستان شهید رجاییبیمارستان شهید رجایی   

۱۳۹۵۱۳۹۵   

 

 ولپوسکوپی چه ریسک هاي دارد؟ک 

هیچ ریسک جدي در کولپوسکوپی که بصورت روتین 
بیشترین . در کلینیک انجام می شود، وجود ندارد

عوارض جانبی احتمالی ناراحتی ناشی از محلول هایی 
 pinchingهست که استفاده می شوند و کرامپ و 

ناشی از کورتاژ اندو سرویکال ) نیشگون گرفتن (
ECC  ((ار کمی یا بیوپسی هست که شاید باعث مقد

لکه بینی براي چند روز شود ولی خونریزي سنگین 
یا  Monselپزشک می تواند محلول . نادر است

  .برد  نیترات نقره را براي توقف هر نوع خونریزي بکار

  

  

  

  

  

  

 

 :بعد از کولپوسکوپی    

اگر شما از سرویکس نمونه برداري کرده اید، ممکن 
است بعد از کولونوسکوپی خونریزي واژینال داشته 

اگر پزشک برایتان از بانداژ مایع استفاده کرده . باشید
است، ممکن است ترشحات قهوه اي یا سیاهی شبیه 

بعد از این موضوع . به ته نشست قهوه داشته باشید
بیشتر خانم ها می توانند . چند روز حل می شود

بالفاصله بعد از آزمایش به محل کار بازگردند و 
بعضی از خانم ها . فعالیت هاي خود را از سر بگیرند

ممکن است درد کم یا دل پیچه داشته باشند که 
 .معموالً در یک تا دو ساعت از بین می رود

چیز را درون واژن تا یک هفته بعد از بیوپسی نباید 
و ) مثل کرم، محلول هاي شستشو، تامپون( قرار دهید

 .نباید رابطه جنسی داشته باشید

اگر نمونه برداري انجام داده اید از پزشک زمان آماده 
روز طول  14معموالً .( شدن نتیجه آن را سوال کنید

بیشتر اوقات تست هاي بیشتر و درمان به ) می کشد
 .داردنتیجه بیوپسی بستگی 

تا از زبان پزشک وضعیت خود را نشنیده اید، تصور 
بیشتر خانم ها باید . نکنید نتیجه بیوپسی خوب است

تکرار غربالگري ( ماه بعد تست هاي پیگیري  6تا 
یا / و (Pap Smear)سرطان سرویکس

  .انجام دهند) کولپوسکوپی



 
 :انجـــــام کولپوســـــکوپیبـــــراي  ی آمـــــادگ    

 
 به همراه داشتن نتیجه تست پاپ اسمیر 

به تعویق انداختن زمان کولپوسکوپی تا بعد از عـادت   
 ماهیانه

اجتناب از فعالیت جنسی و یـا وارد کـردن داروهـاي     
ساعت قبل  24به داخل واژن از اینتراواژینال و تامپون 

 از معاینه

مصرف ایبوبروفن یا استامینوفن یـک سـاعت قبـل از     
 کولپوسکوپی به منظور کاهش کرامپ

 داشتن پوشش آزاد و راحت در روز انجام معاینه 

 

پزشک  چه زمانی بعد از کولپوسکوپی باید به
 .مراجعه کنید

 

خیس شدن کامل یک پد ( شدید واژینال  خونریزي·  
 )بهداشتی بزرگ بعد از یک تا دو ساعت

 روز 7واژینال براي مدتی بیشتر از  يخونریز·  

به خاطر داشته باشید که / ترشحات بدبوي واژینال·  
ترشحات قهوه اي یا سیاه مشابه ته نشست قهوه براي 

 .روزهاي اول عادي است

با ایبو پروفن آرام نمی  دردهاي لگنی و دل پیچه که·  
 .شود و بهبود نمی یابد

یا  38  افزایش دماي بدن به بیشتر ازدرجۀ سانتی گراد·  
 درجه فارنهایت 100/4

  ؟گیرد معاینه کولپوسکوپی به چه منظور انجام می

 

کولپوسکوپی در موارد زیر مـورد اسـتفاده قـرار     .1
 :گیرد می

براي زنانی کـه یـک پـاپ اسـمیر غیـر طبیعـی        .2
پـاپ اســمیر، آزمایشـی سـاده جهــت    . انـد  داشـته 

غربالگري سـرطان گـردن رحـم در مراحـل اولیـه،      
هاي ناشـی از بـاکتري، قـارچ و     ردیابی انواع عفونت

ویروس در نواحی گردن رحم و مهبـل اسـت کـه از    
هـاي دهانـه رحـم و     طریق برداشتن نمونه از سـلول 

  .گیرد بررسی آن زیر میکروسکوپ، انجام می
هاي غربـالگري سـرویکس    تعداد تست زمانی که .3

این شـرایط ممکـن اسـت بـه دالیلـی      . کافی نباشد
همچون وجود مقدار زیادي خـون و یـا موکـوس در    

هاي غربالگري و یا  اطراف سرویکس حین انجام تست
 .ها حین انجام تست رخ دهد از بین رفتن سلول

 بررسی ابتال به ویروس پاپیلوماي انسانی .4

 تعیین دیسپالزي .5

سی دردها و مشکالت واژن یا سرویکس مانند برر .6
 هاي تناسلی زگیل

 

  

  ولپوسکوپی چیست؟ک   

  
کولپوسکوپی یک معاینه بینایی اختصاصی واژن ، 

اوقات لب هاي خارجی و نواحی ولو سرویکس و گاهی 
این تست وقتی انجام میشود که پاپ اسمیر . می باشد

تغییرات سلولی غیر طبیعی را نشان دهد واین کار به 
پزشک نیاز دارد تا از داخل کولپوسکوپ که روي یک 

  میله قرار گرفته است ، ببیند

کولپوسکوپ به پزشک کمک می کند تا با آن مشکالتی 
خیلی کوچک و ریزند که روي سرویکس و  را که اغلب

واژن هستند را چک کند که ممکن است با معاینه منظم 
  شوند Missedو مرتب 

دیده شود نمونه اي ) آتومالی(اگر چیز غیر طبیعی 
کوچک بافتی که بیوپسی نامیده میشود معموال انجام 

بیوپسی اطالعات مهمی به پزشک می دهد تا . می گیرد 
بیوپسی ها . الزم هست ، تصمیم گیري کنداگر درمانی 

  ممکن است باعث کرامپ خفیف شوند

  دقیقه انجام می گیرد 10-20تست کولپوسکوپی طی 

  


