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كولپوسكوپي چيست؟
كولپوســكوپي راهي اســت براي ديدن دهانه رحم، از 
طريق وســيله اي با بزرگنمايي كه »كولپوســكوپ« 
ناميده مي شــود. نور به داخل واژن تابيده مي شود و 
با بزرگنمايي دســتگاه، بافت بهتــر و بزرگ تر ديده 
مي شــود، اين روش براي تشــخيص مشــكالت 
دهانــه ی رحم كه نياز به بررســی بهتر و دقيق تر 

دارند، استفاده می شود.

چرا كولپوسكوپي بايد انجام شود؟
كولپوســكوپي براي مواردي كه پاپ اسمير، 
ســلول هاي غيرنرمــال را در ســرويكس 
نشــان مي دهد يا برای تشــخيص دقيق تر 
مشــكالتی ماننــد؛ زخم دهانــه  رحم به  
كار مــی رود. همچنيــن در مــواردی 
ماننــد: زگيل تناســلی، پوليپ، التهاب 
ســرويكس و خونريزی پس از نزديكی 
نيز از كولپوسكوپی استفاده می شود. 
در بعضي از موارد ممكن اســت نياز 
به انجام كولپوســكوپي بيش از يك 

بار باشد.

انجام  چگونه  كولپوسكوپي 
می شود؟

پاپ اسمير  مانند؛  كولپوسكوپي 
در مطب پزشك انجام مي شود. 
بهتريــن زمــان بــراي انجام 
كولپوســكوپي در زماني به 

غيــر از زمان پريودي مي باشــد، كه در اين شــرايط تصوير 
بهتري از دهانه رحم نشــان داده مي شود. 24 تا 48 ساعت 

قبل از انجام تست نبايد موارد زير را انجام دهيد:
 1. دوش واژينال

 2. استفاده از تامپون
 3. درمان هاي واژينالي

 4. نزديكي
شــما بايد به پشــت خوابيده، پاها باال و بــه جايي تكيه 
داشته باشد. اســپكولوم براي نگه داشــتن ديواره واژن  
قرار مي گيرد. مقدار كمي محلول به وســيله پنبه داخل 
دهانه رحم وارد مي شود، ممكن است شما كمي احساس 

سوزش پيدا كنيد.

چه زماني بيوپسي در كولپوسكوپي الزم مي شود؟
اگر در طول كولپوسكوپي، مناطق غير نرمال ديده شود، 
بيوپسي الزم مي شود. در طول بيوپسي تكه هايی از بافت 
مشكوک از دهانه رحم با وســيله اي مخصوص برداشته 

مي شود.

مراقبت های پس از كولپوسكوپی چيست؟
اگر شما كولپوسكوپي بدون بيوپسي را انجام داده باشيد، 
نياز به اقدام خاصي نيســت و شــما مي توانيد به فعاليت 

روزانه خود ادامه دهيد. 
اگر شما كولپوســكوپي همراه با بيوپسي داشته باشيد، 
ممكن است تا ســه روز احساس سوزش، كمي خونريزي 
واژينال و ترشــح تيره در طول روز داشته باشيد. ممكن 
اســت براي كاهش يا قطع خونريزي نياز به درمان داشته 

باشيد.



  تب و لرز   درد شديد پايين شكم   ترشحات غليظ    خونريزي

  نزديكي    استفاده از تامپون   دوش واژينال

نکته 1: براي بهتر شدن دهانه رحم تا مدتي موارد زير را    انجام ندهيد:

نکته 2: در صورت مشاهده عالئم زير به پزشك معالج خود مراجعه نمائيد:
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