
Persian

رهنمودی برای فهم 
نتایج غربالگری آزمایش دهانۀ رحم تان



مقدمه



این کتابچه اطالعا�ت را برای کمک به درک به�ت شما از نتیجۀ 
غربالگری آزمایش دهانۀ رحم تان ارائه میدهد.

ن کنندۀ مراقبت بهداش�ت تان در مورد نتیجه و  تام�ی
گام های بعدی با شما صحبت خواهد کرد. 

، درد یا ترشح  ، مثل خونریزی غ�ی عادی واژ�ن اگر نشانه ها�ی
ن کننده  را تجربه کردید، مهم است که هر چه زودترتام�ی

مراقبت بهداش�ت تان را ببینید.



آزمایش دهانۀ رحم

آزمایش جدید غربالگری دهانۀ رحم مشابه آزمایش 
پپ )Pap( است. آزمایش جدید غربالگری دهانۀ 

رحم بر آخرین شواهد علمی و پزشیک بنا شده است 
و در تشخیص ویروس ها�ی که باعث ناهنجاری های 
دهانۀ رحم در مراحل اولیه می شوند مؤثر تر است. 

حاال به�ت می دانیم که �طان دهانۀ رحم چگونه 
ایجاد می شود. �طان دهانۀ رحم نادر است و 
ین ناهنجاری پیش  برای ویرویس که باعث بیش�ت
�طان می شود معموال 10 سال یا بیش�ت طول 
می کشد تا تبدیل به �طان دهانۀ رحم شود.  

ات برنامۀ میل آزمایش غربایل  انتظار می رود که تغی�ی
دهانۀ رحم پس از معر�ن آزمایش جدید غربایل 

دهانۀ رحم زنا�ن را که در معرض �طان دهانۀ رحم 
ند تا 30 درصد بیش�ت محافظت کند. قرار می گ�ی

غربالگری آزمایش دهانۀ رحم چه 
ی را تشخیص می دهد؟ ن چ�ی

ن عفونت متداول  آزمایش دهانۀ رحم بدنبال یاف�ت
ویروس انسا�ن پاپیلوما )HPV( در سلول های دهانۀ 

رحم شما می باشد.

HPV آنقدر متداول است که بسیاری 
 شان آنرا 

گ
از افراد در مقطعی از زند�

ند و هرگز متوجه نمی شوند زیرا  می گ�ی
معموال هیچ عالئمی ندارد.

HPV چیست؟
عفونت های HPV انواع زیادی دارد و بیش�ت آنها در 

طول یک تا دو سال بطور طبیعی توسط سیستم 
ن  دفاعی بدن بدون اینکه مشکیل بوجود آورند از ب�ی

می روند.

HPV یک عفونت خییل متداول است که در طول 
فعالیت جنیس از طریق تماس پوست آلت تناسیل 

به پوست پخش می شود. HPV  آنقدر متداول 
 شان 

گ
است که بسیاری از افراد در مقطعی از زند�

آنرا دارند و هرگز متوجه نمی شوند زیرا معموال 
هیچ عالئمی ندارد.

در مواردنادری، برخی از انواع عفونت های HPV که 
ات  توسط بدن دفع نشده اند می توانند باعث تغی�ی

غ�ی عادی سلول های دهانۀ رحم شوند.



نتیجه غربالگری آزمایش دهانۀ رحم

نتیجه آزمایش من چه نشان می دهد؟

ن کنندۀ مراقبت بهداش�ت تان در مورد نتایج  تام�ی
غربالگری آزمایش دهانۀ رحم تان با شما صحبت 

خواهد کرد.

نتایج احتمایل عبارتند از:

پنج سال دیگر دوباره غربالگری شوید  •

•  آزمایش HPV را تا 12 ماه دیگر تکرار کنید

به متخصص مراجعه کنید  •

•  نتیجه آزمایش غ�ی رضایتبخش است

پنج سال دیگر دوباره غربالگری شوید
نتیجه غربالگری شما اشاره بر این است که یک 

عفونت HPV ندارید.

برنامه �ا�ی غربالگری دهانۀ رحم دعوتنامه ای 
برایتان خواهد فرستاد تا پنج سال دیگر برای 

آزمایش دهانۀ رحم مراجعه کنید. آخرین شواهد 
علمی و پزشیک نشان می دهد که شما می توانید 
پنج سال دیگر با اطمینان برای ازمایش برگردید. 

آزمایش HPV را تا 12 ماه دیگر تکرار کنید
نتیجۀ آزمایش غربالتان نشان می دهد که شما به 

برریس بیش�ت نیاز ندارید ویل باید در 12 ماه آینده 
آن را تکرار کنید.

  HPV دلیل آن این است که شما یک عفونت  
دارید که احتماال در ظرف 12 ماه آینده توسط 

ن خواهد رفت. بدنتان از ب�ی

یک تکرار آزمایش در ظرف 12 ماه مشخص می کند 
ن رفته است و شما با اطمینان  که این عفونت از ب�ی

می توانید به غربالگری 5 ساله برگردید. 

درصورتیکه تکرار آزمایش نشان دهد که عفونت 
ن نرفته است، شما ممکن است نیاز به  HPV از ب�ی

برریس یک متخصص داشته باشید. این بدان مع�ن 
نیست که شما �طان گرفته اید. در حدود 10 تا 

15 سال طول می کشد تا �طان دهانۀ رحم پس 
از یک عفونت HPV ایجاد شود و �طان دهانۀ 

رحم یک پیامد نادر است.



به متخصص مراجعه کنید
نتایج غربالگری تان اشاره دارد که شما نوعی 

از عفونت HPV دارید که به برریس بیش�ت یک 
متخصص نیاز دارد یا آزمایش نشان داده است که 

ناهنجاریها�ئ دارید که مستلزم درمان است.

این بدان  مع�ن نیست که شما �طان گرفته اید. 
در حدود 10 تا 15 سال طول می کشد تا پس از 

یک عفونت HPV �طان دهانۀ رحم ایجاد شود و 
�طان دهانۀ رحم یک پیامد نادر است.

ی که “آزمایش کولپوسکو�پ  شما برای یک آزمایش پیگ�ی
(” نامیده می شود به یک متخصص  ن )مهبل ب�ی
ارجاع می شوید )برای اطالعات بیش�ت به بخش 

( چیست” مراجعه کنید(.  ن “کولپوسکو�پ )مهبل ب�ی

اگر شما نتیجۀ این آزمایش تان را دریافت کردید، 
ن کنندۀ مراقبت  خییل مهم است که دستورات تام�ی

بهداش�ت تان را دنبال کنید.

یک نتیجۀ آزمایش غ�ی رضایتبخش
نتیجۀ آزمایش غ�ی رضایتبخش به این مع�ن نیست که 
اشکایل وجود دارد. یک نتیجۀ غ�ی رضایتبخش به این 

مع�ن است که نمونۀ شما قابل خواندن نیست و مهم 
است که آزمایش تان را تا 6 هفته بعد تکرار کنید.

یک نتیجۀ آزمایش غ�ی رضایتبخش وق�ت اتفاق 
می افتد که نمونه شما توسط ازمایشگاه نمی تواند 
به خو�ب خوانده شود. دالیل زیادی برای اینکه این 

اتفاق بیفتد وجود دارد، مثال تعداد سلول ها�ی 
جمع آوری شده خییل کم بود.

 اگر ناهنجاریها زود تشخیص داده شوند معموال 
به آسا�ن و با موفقیت می توانند درمان شوند.             

ی برای ابتال به  اگر درمان نشوند شانس بیش�ت
�طان دهانۀ رحم وجود دارد.

ی �طان  هدف از غربالگری دهانۀ رحم پیشگ�ی
دهانۀ رحم است. اگر در مورد نتیجۀ آزمایش تان 

ن کننده مراقبت  مضطرب یا نگرانید با تام�ی
بهداش�ت تان صحبت کنید.

اگر ناهنجاریها زود تشخیص داده شوند معموال به آسا�ن و با موفقیت می توانند درمان 
ی برای ابتال به رسطان دهانۀ رحم وجود دارد. شوند. اگر درمان نشوند شانس بیش�ت



ی رسطان دهانۀ رحم است.              هدف از غربالگری دهانۀ رحم پیشگ�ی
ن کننده مراقبت  اگر در مورد نتیجۀ آزمایش تان مضطرب یا نگرانید با تام�ی

بهداش�ت تان صحبت کنید.



وق�ت به یک متخصص ارجاع می شوید چه اتفا�ت می افتد؟

ن کننده مراقبت  بسته به نتیجه تان، تام�ی
بهداش�ت تان ممکن است برای بررسیهای بیش�ت 

شما را به یک متخصص ارجاع دهد. اطالعات زیر 
بع�ن از راهکار ها و درمان ها را توضیح می دهد.

کولپوسکو�پ چیست؟

کولپوسکو�پ یک آزمایش دهانۀ رحم شماست.        
در طول این آزمایش، متخصص از دستگاهی به 
ن روی پایه  نام کولپوسکوپ که شبیه یک دورب�ی

است استفاده خواهد کرد که تصویر درشت شده 
ای از دهانۀ رحم شما را میدهد. کولپوسکو�ب 

توسط بک متخصص، معموال متخصص زنان، 
ن کنندۀ سالم�ت شما می تواند  انجام می شود. تام�ی
ید چه کیس را برای انجام  کمک کند تا تصمیم بگ�ی

کولپوسکو�پ ببینید. 

د؟ آزمایش کولپوسکو�پ چگونه صورت می گ�ی
وق�ت برای قرار مالقاتتان مراجعه می کنید، ایرادی 
ندارد که هر چند سؤایل که در مورد آزمایش دارید 

سید. اگر کمکتان می کند، از متخصص بخواهید  ب�پ
توضیح دهد در �ا� آزمایش چه میکنند.

برای انجام آزمایش کولپوسکو�پ از شما خواهند 
خواست تا روی یک تخت معاینه که پاهایتان 

در موقعی�ت مشابه با آزمایش غربالگری دهانۀ 
رحم حمایت می شود دراز بکشید. مثل آزمایش 

غربالگری دهانه رحم، متخصص یک آینۀ ط�ب به 
داخل مهبل شما وارد می کند. پس از آن متخصص 
مایع بخصویص روی دهانۀ رحم شما قرار میدهد 

تا قسمت های غ�ی عادی را متمایز کند.

متخصص از داخل کولپوسکوپ نگاه می کند تا با 
دقت دهانۀ رحم شما را معاینه کند. خود دستگاه 

کولپوسکوپ وارد بدن شما نمی شود.

معاینه در حدود 10 تا 15 دقیقه طول می کشد 
و بیش�ت افراد دردی را تجربه نمی کنند. ویل، شما 
ممکن است از وجود آینۀ ط�ب در داخل مهبل تان 

کمی احساس ناراح�ت بکنید.

سید که اگر در طول معاینه  از متخصص تان ب�پ
ی شود به چه مع�ن خواهد بود. ن متوجه چ�ی



نمونه برداری )بیوپیس( چیست؟

اگر در طول کولپوسکو�پ قسم�ت از دهانۀ رحم 
تان غ�ی عادی بنظر بیاید، ممکن است یک نمونه 

کوچک از بافت )یک بیوپیس( از قسمت غ�ی عادی 
دهانۀ رحم برداشته شود. این نمونه برای برریس به 

آزمایشگاه فرستاده خواهد شد.

نتیجۀ بیوپیس شما ممکن است تا دو هفته طول 
ن کننده مراقبت بهداش�ت تان  بکشد تا به تام�ی

ن کننده  برگردد. شما باید قراری برای دیدار با تام�ی
مراقبت بهداش�ت تان بگذارید تا در مورد نتایج و 

درمان )در صورت لزوم( صحبت کنید.

اگر بیوپیس داشتید، ممکن است برای مدت کوتاهی 
درد داشته باشید. برای 24 ساعت پس از بیوپیس 

ن کنید و به�ت این است که ییک  ن پره�ی از ورزش سنگ�ی
نش جنیس نداشته باشید. شما می توانید  دو روز آم�ی

ید، ویل از شنا، وان و جکوزی برای ییک  دوش بگ�ی
دو روز استفده نکنید.

این احتیاط ها شانس خونریزی و/ یا عفونت شما را 
کاهش می دهد. شما ممکن است تا چند ساعت بعد 
ترشح داشته باشید یا “لک” ببینید، از این جهت ایدۀ 
خو�ب است که یک نوار بهداش�ت نازک یا شورت آس�ت 

دار برای این دیدار با خودتان داشته باشید.

درمان برای موارد غ�ی طبیعی

اگر در طول کولپوسکو�پ موارد غ�ی عادی مشاهده 
ی ممکن است الزم باشد.                         شود، درمان بیش�ت

ن کننده مراقبت بهداش�ت تان در مورد  تام�ی
ین گزینه های درمان با توجه به وضعیت  مناسب�ت

فردی تان باشما صحبت خواهد کرد.

گزینه های درما�ن ممکن است شامل برش حلقه 
ر یا بیوپیس مخروطی باشد. بخش های  ن سیمی، ل�ی

زیر توضیحات کوتاهی در مورد هر یک از این 
گزینه های درما�ن ارائه می کند.

برش حلقه سیمی
در طول این عمل، سلول های غ�ی عادی توسط یک 

حلقه سیمی از دهانۀ رحم شما برداشته می شوند. این 
عمل در حدود 15 تا 30 دقیقه طول می کشد. بیش�ت 
خانم ها این عمل را با یک �ب حیس موضعی انجام 

می دهند، ویل بع�ن ها نیاز به بیهویسش کامل دارند. 
اگر بیهویسش کامل توصیه شود یا ترجیح داده شود، یک 
اقامت یک روزه در بیمارستان ممکن است الزم باشد. 

ر ن ل�ی
ری با استفاده از حرار�ت که از یک اشعه  ن درمان ل�ی
ری ایجاد می شود سلول های غ�ی عادی را بر  ن ل�ی

می دارد. این عمل در حدود 15 تا 30 دقیقه طول 
می کشد. بیش�ت خانم ها این عمل را با یک �ب حیس 

موضعی انجام می دهند، ویل بع�ن ها نیاز به 
بیهویسش کامل دارند. مثل عمل حلقه سیمی، اگر 

بیهویسش کامل توصیه شود یا ترجیح داده شود، یک 
اقامت یک روزه در بیمارستان ممکن است الزم باشد.

بیوپیس مخروطی
، یک مقطع مخروطی شکل از  در این عمل جز�ئ

دهانۀ رحم که محتوی سلول های غ�ی عادی است 
برداشته می شود. برای این عمل معموال بیهویسش 

کامل الزم است و اقامت یک روزه یا شبانه در 
ن ممکن است الزم باشد. بیمارستان برای بهبود ن�ی

این عمل وق�ت توصیه می شود که سلول های غ�ی 
عادی در کانال دهانۀ رحم زیادتر هستند و/ یا روی 

سلول های  لنفی تأث�ی می گذارند.

توجه: پس از هر نوع درمان برای موارد غ�ی عادی، 
شما نباید برای سه تا چهار هفته شنا کنید، از 

نش جنیس واژ�ن داشته  تامپون استفاده کنید یا آم�ی
باشید تا اینکه دهانۀ رحم بهبود یابد. برای هفت تا 

ن کنید چون این  ن باید پره�ی ده روز از ورزش سنگ�ی
ممکن است خطر خونریزی یا عفونت را زیاد کند.

خییل مهم است که دستورالعملهای 
ن کننده مراقبت بهداش�ت تان را  تام�ی

بکار ببندید.



پرسش های متداول

آیا درمان روی حامله شدن من اثر 
می گذارد؟

برخی از درمان ها مثل بیوپیس مخروطی یا برش 
حلقه سیمی ممکن است دهانۀ رحم را ضعیف 

کنند. با اینکه هنوز ممکن است شما حامله شوید، 
ممکن است الزم باشد یک بخیه به دهانۀ رحم زده 
ن را کاهش  شود تا آنرا محکم کند و خطر سقط جن�ی
ن کننده مراقبت بهداش�ت  دهد. مهم است که تام�ی
تان را در مورد هر درما�ن که در گذشته در رابطه با 

دهانۀ رحم داشته اید در جریان بگذارید.

من چطور HPV گرفتم؟
ویروس انسا�ن پاپیلوما )HPV( در هنگام عمل 

جنیس از طریق تماس پوست آلت تناسیل به پوست 
پخش می شود. شما می توانید بار اویل که عمل 

ید، و ح�ت از  جنیس دارید در معرض HPV قرار گ�ی
یک جنیس.  یک �ش

 HPV شان عفونت 
گ

بیش�ت افراد در مقطعی از زند�
ن  خواهند گرفت ویل بدن معموال ویروس را از ب�ی
می برد. ویروس آنقدر متداول است که می تواند 

بخش عادی فعال جنیس بودن در نظر گرفته شود.

 HPV کاندوم ممکن است مقداری محافظت از
را بوجود آورد، ویل کاندوم ها تمام پوست آلت 

تناسیل را نمی پوشانند. از عفونت HPV تا �طان 
دهانۀ رحم 10 تا 15 سال طول می کشد.

آیا زنان و مردان هم جنس باز، دو جنسه 
ها، تغیی�ی جنسی�ت ها و میان جنس ها 

ند؟ ن ویروس را می گ�ی )LGBTI( ن�ی
بیل، هر کیس که در تماس پوس�ت با آلت تناسیل 
با شخ� از هر جنسی�ت باشد می تواند عفونت 

د. HPV بگ�ی

نش  آیا اگر HPV داشته باشم باید از آم�ی
ن کنم؟ جنیس پره�ی

اگر آزمایش غربالگری دهانۀ رحم شما نشان 
نش  دهد که HPV دارید دلییل وجود ندارد که آم�ی

جنیس تان را متوقف کنید.

ویروس HPV خییل متداول است و هیچ راهی ندارد 
 شما این نوع ویروس را در 

گ
یک زند� که بفهمید �ش

دارد یا داشته است زیرا بدن در بیش�ت  حال حا�ن
د بدون اینکه  ن ب�ب مواقع قادر است ویروس را از ب�ی

ویروس مشکیل بوجود آورد.



یک     آیا اگر HPV دارم باید به �ش
زندگیم بگویم؟

از آنجا که ویروس می تواند برای مدت طوال�ن مخفی 
ن HPV لزوما به این مع�ن نیست که  باشد، داش�ت

یک زندگیتان به یکدیگر وفادار نبوده اید.     شما یا �ش
HPV می تواند برای مد�ت طوال�ن غ�ی فعال بماند. 

برای بیش�ت افراد غ�ی ممکن است بفهمند چه وقت یا 
از چه کیس عفونت HPV گرفته اند.

ن می تواند باعث زگیل آلت تناسیل و  HPV همچن�ی
، مجاری  �طان های دیگری مثل مقعدی، واژ�ن

دها�ن )حلق(، فرج و آل�ت شود. اگر HPV دارید، می 
یک زندگیتان در میان  توانید انتخاب کنید تا با �ش
یک زندگیتان در  بگذارید. تصمیم صحبت با �ش

مورد نتایج آزمایش دهانۀ رحمتان کامال باشما است.

اگر نگران این هستید که عفونت HPV تان را به 
یک زندگیتان منتقل کنید، برای راهنما�ی بیش�ت با  �ش

ن کننده مراقبت بهداش�ت تان صحبت کنید. تام�ی

HPV چگونه درمان می شود؟
درما�ن برای HPV وجود ندارد. در بیش�ت موارد 

سیستم دفاعی HPV را بطور طبیعی در طول زمان 
ون می کند و تأث�ی بجاماند�ن از خود با�ت  از بدن ب�ی
نمی گذارد. بیش�ت کسا�ن که HPV دارند هیچ عالئمی 

ندارند و هرگز متوجه نمی شوند که این عفونت را 
 HPV ات سلول دهانۀ رحم که بخاطر دارند. تغی�ی

د و از طریق آزمایش غربالگری دهانۀ  صورت می گ�ی
رحم شناخته می شود باید با آزمایش های دیگر 

ی شود و اگر الزم باشد درمان شود. پیگ�ی

 HPV زگیل های تناسیل که بخاطر بع�ن از انواع
ن کننده  بوجود آمده اند می توانند توسط تام�ی

مراقبت بهداش�ت تان درمان شوند.

م؟ آیا من دوباره می توانم عفونت HPV بگ�ی
انواع ویروس HPV وجود دارد. وق�ت به یک 

نوع HPV دچار می شوید، احتمال کمی دارد 
ید،  که دوباره با همان ویروس عفونت بگ�ی

چون بدن معموال به آن نوع ایمن می شود.                                           

فعال با�ت  ویل ویروس ممکن است در بدن شما غ�ی
بماند و سالیان بعد ممکن است دوباره فعال شود. 

بنابراین ح�ت درصورتیکه دیگر از نظرجنیس فعال 
یک جنیس دارید، باید به  نیستید، یا تنها یک �ش

غربالگری ادامه دهید. 

من واکسن HPV زده ام.                      
م؟ آیا هنوز می توانم عفونت HPV بگ�ی

بیل. ح�ت اگر واکسن HPV را زده باشید شما باید بطور 
منظم آزمایش دهانۀ رحم را انجام دهید. HPV انواع 
مختلفی دارد و واکسن HPV شما را در برابر تمام آنها 

محافظت نمی کند. شما ممکن است از طریق فعالیت 
جنیس پیش از زدن واکسن به HPV آلوده شده باشید. 
واکسن HPV شمارا در برابر عفونت های HPV که قبال 

داشته اید محافظت نمی کند.

آیا باید واکسن HPV را بزنم؟
ین کارکرد واکسن HPV وق�ت است که قبل از  به�ت
ن در معرض HPV زده شود، یع�ن پیش  قرار گرف�ت
از آنکه شما از نظر جنیس فعال شوید. اگر شما 
از قبل به HPV آلوده شده باشید، مزایای واکسن 

ممکن است کم�ت شود.

الیا واکسن HPV از طریق برنامۀ ایمن سازی  در اس�ت
مدارس به نوجوان ها داده می شود و برای استفادۀ 

در زنان 9 تا 45 و مردان 9 تا 26 تصویب شده 
ن کننده مراقبت بهداش�ت تان در مورد  است. با تام�ی

مزایای آن صحبت کنید. واکسن خارج از برنامۀ 
ن مایل شدۀ مدارس می تواند خریداری شود،  تام�ی

ن کننده مراقبت بهداش�ت تان ممکن است برای  تام�ی
د. در حال حا�ن  مشاوره هزینه اضا�ن از شما بگ�ی

سه نوبت از این واکسن توصیه می شود.

واکسن امن است و در برابر دو نوع HPV )نوع 
16 و 18( که باعث حدود 70 درصد �طان های 

ن برخی �طان های مقعدی،  دهانه رحم، و ن�ی
، فرجی و آل�ت می شود محافظت  ، دها�ن واژ�ن

 HPV ن در برابر دو نوع می کند. واکسن همچن�ی
غ�ی �طان زا که باعث تا 90 درصد زگیل های آلت 

تناسیل می شود مؤثر است. 



ی می توان بدست بیاورم؟ از کجا اطالعات بیش�ت

اگر انگلییس زبان اولتان نیست، و به کمک نیاز دارید لطفا با رسویس ترجمۀ کت�ب و شفاهی به شماره      
ید. هزینۀ آن معادل هزینۀ تلفن داخیل است. 50 14 13 تماس بگ�ی

برنامۀ رسارسی غربالگری دهانۀ رحم

ی بدست آورید و بفهمید که این برنامه در  اگر می خواهید دربارۀ غربالگری دهانۀ رحم اطالعات بیش�ت
الیا چگونه کار می کند، لطفا به وب سایت برنامۀ میل غربالگری دهانۀ رحم مراجعه کنید یا به شماره                 اس�ت

56 15 13 تلفن بزنید.

www.cancerscreening.gov.au/cervical

دف�ت ثبت میل غربالگری رسطان

اگر می خواهید جزئیات تماستان را به روز کنید و ببینید نوبت بعدی آزمایش دهانۀ رحم شما چه زما�ن است، 
لطفا به شماره 701 627 1800 زنگ بزنید.

الیا، ایال�ت و خطه ای است.  ک دولت های اس�ت برنامه میل غربالگری دهانۀ رحم یک برنامۀ مش�ت

HPV دف�ت میل ثبت واکسن

اگر می خواهید برریس کنید که آیا قبال واکسن HPV را زده اید، شامل اینکه چند نوبت زده اید،                      
لطفا به وب سایت دف�ت میل ثبت واکسن HPV مراجعه کنید یا به شماره 734 478 1800 زنگ بزنید.

www.hpvregister.org.au 


