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معاينه حوصلی يا معاينۀ داخلي لگن خاصره يك طريق آموختن اين موضوع است که در داخل مهبرل و رحرم خرانم
از لحاظ صحی چه ميگذرد.
اجراي معاينه حوصلی كمك مينمايد تا بياموزيد که:
 آيا خانم حامله است ،و چند هفته خانم حامله بوده است.
 آيا خانم درمهبل يا رحم خود کدام انتانی دارد.
 آيا خانم سرطان عنق رحم ويا رحم دارد.
همچنرران تطبيررق وسرريلۀ داخررل رحمرري ) (IUDضرررورت برره اجررراي
معاينررۀ حوصررلي دارد (فصررل  10ديررده شررود) ويررا بررراي اسررتفاده از
آلۀ مكندۀ دستي ) (MVAضرورت بره اجرراي معاينرۀ داخلري اسرت
(فصل  11ديده شود).
آمررروختن و اجرررراي ايرررن معاينررره مشررركل نيسرررت ،بيشرررتر اشرررخاص
ميتوانند آنرا انجام دهند.
يک معاينرۀ متفراوت ديگرري وجرود دارد کره نشران ميدهرد آيرا عنرق
رحم در زمان والدت باز ميگردد يانه .اين فصل طررز اجرراي آن
معاينه را تشريح نميدارد .صفحۀ  112را مطالعه کنيد تا اجراي آنرا بياموزيد.
یاد داشت :در بعضی مناطق ،معاينه حوصلی فقط توسط داکتران قابل اجرا است – نه قابلره هرا.
اما از امتحان کردن آن نترسيد .با آموزش و تمرين قابله ها ميتوانند اين معاينه و ديگر مهارت ها
را بياموزند .قابله ايکره طررز اجرراي معاينره حوصرلي را بيراموزد خواهرد توانسرت برراي صرحتمند
ماندن خانم ها در تمام طول حيات شان كمك نمايد و نه تنها در زمان والدت.

معاینۀ حوصلي داراي  3جزء میباشد
 .0معاینه با دیدن یا مشاهده كه يك طريق ديدن عاليم انتان در خارج جهاز تناسرلی خرانم
ميباشد.
 .1معاینکککه بکککا سکککپکیولوم كررره يرررك طريرررق ديررردن داخرررل مهبرررل خرررانم و معاينررره
صحتمندي عنرق رحرم ميباشرد .برراي معاينره برا سرپكيولوم يرك
آلۀ بنام سپكيولوم استفاده ميگردد (صفحۀ  122ديده شود).
 .1معاینه با هردو دست يرك طريرق معاينرۀ صرحتمندي رحرم و تخمردان هراي خرانم ويرا معاينرۀ انردازۀ رحرم در
زمان حاملگي ميباشد .براي اجراي معاينه با هرردو دسرت ،رحرم را برا انگشرتان يرك دسرت كره داخرل مهبرل
خررانم ميباشررد و دسررت ديگررر كرره روي شرركم خررانم قرررار ميگيرررد در عررين زمرران رحررم را احسرراس مينمائيررد
(صفحۀ  124ديده شود).
همیشکککککککککککککککککککه بکککککککککککککککککککه اجکککککککککککککککککککراي هکککککککککککککککککککر  3جکککککککککککککککککککزء فکککککککککککککککککککوق ضکککککککککککککککککککرورت نمیباشکککککککککککککککککککد.
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قبل از انجام معاينه

چه وقت معاینۀ حوصلی اجرا شود
زماني معامعاينۀ حوصلی مفيد و مصوون است كه:
 خانم ميخواهد راجع به وضعيت صحی عنق رحم ،تخمدانها و رحرم خرود بدانرد .در صرورتيكه خرانم عاليرم
انتان يا سرطان را داشته باشد ،مسلما ً بايد اين معاينه را انجام دهيرد .مگرر ممكرن اسرت خرانم مصراب انتران
ويا سرطان رحم يا عنق رحم باشد در حاليكه هيچ عاليمري نداشرته باشرد .بنرا ًء در صرورت امكران خرانم هرا
بايد هر چند سال بعد معاينۀ حوصلي گردند ،حتي اگر هيچ عالمۀ از كدام مشكل صحي موجود نباشد.
 خانم حامله بوده و شما ميخواهيد بدانيد که سن حاملگی وی چند است.
 خانم ميخواهد که وسيلۀ داخل رحمی برايش تطبيق گردد ( فصل  10را ببينيد).
 خانم بعد از يك سقط يا سقط بنفسهي ( فصل  11ديده شود) مشكالت داشرته و ضررورت بره اسرتفاده از آلرۀ
مكندۀ دستي يا  MVAاحساس ميشود (فصل  11ديده شود).
اخطار! در حاالت زير انجام معاينه حوصلی مصوون نيست:
خررانم در حررال والدت اسررت .درينصررورت هرريچ لزومرری نرردارد کرره شررما معاينرره بررا ديرردن يررا

مشاهده ،معاينه با سپكيولوم ويا معاينه با هر دو دست را اجرا کنيد .اگرر ضررور اسرت کره
عنق رحم ديده شود كه آيا باز ميگردد ياخير ،صفحۀ  112را ببينيد.
 خريطرره مررايع امنيوتيررک (خريطررۀ آب) پرراره شررده اسررت .در صررورتيكه خررانم حاملرره اسررت و
خريطۀ آب رحم پاره شده باشد ،اين معاينه ميتواند سبب انتشار انتان بداخل رحم شود.
 خرررانم در مراحرررل اخيرررر حررراملگی قررررار داشرررته و خرررونريزي از مهبرررل دارد .در صرررورت
موجوديت خونريزي مهبلري در مراحرل اخيرر حراملگي ممكرن اسرت پالسرنتا پريويرا موجرود
باشد (صفحۀ  001ديده شود) .معاينره حوصرلي را اجررا نكنيرد – شرايد خرونريزي شرديد ترر
گردد.
 خانم در چند هفته اخير والدت کرده است.

مصوون ساختن معاینۀ حوصلي
معاينۀ حوصلي اكثراً مصوون است ،اما ممكن اسرت خطراتري داشرته باشرد .در زمران اجرراي معاينرۀ حوصرلي بايرد
متيقن باشيد كه هيچ ميكروبي را داخل مهبل خانم نميسازيد .در زمان اجراي معاينۀ حوصلي:
 هميشه دست هاي خود را قبل و بعد از معاينه خوب بشوئيد (صفحۀ  01را ببينيد).
 هميشه دستکش های بسيار پاک و معقم بپوشيد (صفحه  04ديده شود) .
 هميشه از وسايل معقم استفاده نمائيد.
اگر نتوانيد دست هاي خود را بشوئيد ويا دستکش معقم بپوشيد ،اجراي معاينۀ حوصلي مصوون نيست.
در صورتيكه معاينۀ حوصلي مصوون را انجام داده نتوانيد ويا اگرر خرانم نخواسرته باشرد كره معاينرۀ حوصرلي انجرام
دهيد ،ممكن طريقه هاي ديگري وجود داشته باشد كه بتوانيد در مورد صحت خانم معلومات حاصل نمائيد.
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قبل از انجام معاينه
برای مثال ،براي دريافت موجوديت انتان در رحم يك خانم ،با اين سوال شروع كنيد كه آيا خانم كردام عالمرۀ انتران
را دارد (صفحۀ  110ديده شود) و درجۀ حرارت بردن وي را انردازه كنيرد .همچنران ميتوانيرد فشرار دادن روي شركم
خانم در باالي استخوان عانره را نيرز امتحران كنيرد .در صرورتيكه خرانم يرك انتران رحرم داشرته باشرد ،اينكرار دردنراك
خواهد بود .اينها طريقه هاي مصروون دريافرت انتران ميباشرند زيررا برراي ايرن معاينرات مجبرور نيسرتيد كره انگشرتان
خود را داخل مهبل خانم سازيد.

قبل از معاینه
کمک كنید تا خانم راحت و به حالت رخاوت باشد
اگر خانم راحت ،بدون ترس و بحالت رخاوت باشد ،معاينۀ حوصلی آسانتر و راحت تر خواهد بود.
به خانم تشريح كنيد كه چه ميخواهيد انجام دهيد و چرا اينكار را انجام ميدهيد .به خانم خاطر نشان سرازيد كره نفرس
هاي عميق بگيرد و بدن خود را سست نگهدارد .بره آهسرتگي پريش برويرد و در صرورتيكه خرانم اذيرت شرود ،توقرف
نمائيد .درد ميتواند يك عالمۀ انتان بوده ويا اينرا نشان دهد كه شما بايد با ماليمت بيشتري عمل نمائيد.

ترس
بعضرري زنرران از معاين رۀ حوصررلي ترررس دارنررد ،ايررن زنرران يررا هرريچ وقررت
معاينررۀ حوصررلي نشررده باشررند ويررا در معاينررات حوصررلي سررابقه بسرريار درد
داشته اند .خانم هاييكه مورد سروء رفترار جنسري يرا فزيكري قررار گرفتره
باشند ،معاينۀ حوصلي يك زمان مشكلي برايشان خواهد بود .با جسرم ايرن
خانم ها در زمران و جائيكره نميخواسرتند تمراس صرورت گرفتره اسرت .از
همه زنان و بخصوص از زنانيكه مورد سوء رفتار قرار گرفته انرد ،قبرل
از تماس اجازه گرفته شود.

خيلی
خوب

هر وقت احساس ترس و
ناراحتی کرديد ،بمن
بگوئيد ،ما معاينه را
توقف خواهيم داد.

شرم (خجالت)
در هنگام معاينه حوصلی ،در واقع شما اعضای تناسرلی و مهبرل خرانم را
مورد معاينه قرار ميدهيد .تعداد زيادی از خانمها از اين قسمت های بردن
خررود خجالررت کشرريده و يررا شرررم مينماينررد .آنهررا شررايد نخواسررته باشررند کرره
درباره آن صحبت کرده ،به آن نظر انداخته ،ويا بديگران اجازه دهند که آنرا ببينند.
اين اعضاي بدن قسمت های مهم تشکيل دهنده هويت خرانم هرا ميباشرند .زمانيکره معاينره حوصرلی را اجررا ميکنيرد،
خانم را تشويق نمائيد که سوال کنرد ،و بررايش تشرريح نمائيرد کره ايرن قسرمت هراي بردن وی سرالم و نارمرل ميباشرند.
شايد شما نتوانيد احساس خجالت و شرم خانم را بر طرف کنيد ،اما حد اقل آنرا کاهش داده ميتوانيد.

پرسیدن تاریخچه از خانم
قبرل از شرروع معاينرره حوصرلی ،از خرانم سرروال نمائيرد کرره چره وقرت آخرررين خرونريزي مراهوار را داشررته ،آيرا خررانم
حامله است و آيا كدام عالمۀ انتان مهبل يا رحم را دارد .در فصل  2يكتعداد سواالت ديگرر نيرز پيشرنهاد شرده اسرت
تا از خانم در مورد تاريخچۀ صحي وي پرسيده شود.
همچنان برای خانم شرح داده شود که در جريان معاينه حوصلی چه خواهيد كرد و به تمرا سرواالت خرانم در مرورد
جواب بدهيد.
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فصل  :15معاينه حوصلی

معاینه حوصلی
قبل از شروع:
 مطمئن باشيد که محرميت تأمين شده است.
 تمام وسايل مورد ضرورت معاينه را آماده داشته باشيد.
سپكیولوم تعقیم شده

دستكش هاي پالستیكي
پاك یا تعقیم شده

منبع روشني

تكه هاي پاك براي پاك نمودن بعد
از معاینه

آئینه

براي تطبيق وسيلۀ داخرل رحمري ) (IUDويرا اجرراي اسرتفاده از آلرۀ مكنردۀ
دستي ) (MVAسپكيولوم و دستكش ها بايد حتمي تعقريم شرده باشرند .برراي
ديگر معاينه يك سپكيولوم بسيار پاك نيز درست است.
 از خانم بخواهيد کره قبرل از معاينره ادرار نمايرد .ايرن کرار معاينره
حوصلي براي برايش خيلي راحت تر خواهد ساخت.
 از وی بخواهيد که پطلون يرا تنبران خرود را کشريده و دامرن لبراس
خررود را بلنررد کنررد .اگررر خررانم بخواهررد كرره پاهررايش پوشرريده باشررد،
برايش يك روجائي يا دستمال پاك بدهيد.
 از خانم بخواهيد كه به پشرت دراز كشريده در حاليكره زانرو هرايش
بلند باشد و سرين وي در كنار ميز معاينه يا تخت قرار گيرد.
 دست هاي خود را با آب پاک و صابون بشوئيد .ناخن های شما بايد پاک و کوتاه باشند.
 دستکش هاي پالستيکی پاک را بدست خود نمائيد.

معاینه با دیدن (مشاهده)

بظر يا
كليتوريس
احليل

جلد ناحيره تناسرلی بايرد صرحتمند و صراف باشرد .آلرۀ تناسرلي بايرد پراك
باشد ،مگرر انردكي افررازات روشرن يرا سرفيد از مجرراي مهبرل نارمرل
است.

لب ها يا
شفتان

مجراي
مهبل

مقعد

اعضاي تناسلي صحتمند

هرگونه برجستگی ،تورم ،افرازات غير معمول ،زخم ها و ندبه هرا
را در ناحيه تناسلي مالحظه کنيد .بعضی اوقرات ميتوانيرد برجسرتگي
هائي را با دست احساس كنيد كه ديده نميشوند .برجستگي ها و زخرم
هرررا ميتواننرررد عاليرررم انتررران ويرررا جروحرررات باشرررند( .فصرررل  02برررراي
موجوديت زخم ها
آموزش در مورد انتانات تناسلي ديده شود).
روي آلۀ تناسلي
يك عالمه انتان
خواهد بود
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معاينه با سپکيولوم
معاینه با سپکیولوم )(Speculum
سرررپکيولوم يرررک وسررريلۀ بررررای ديررردن داخرررل مهبرررل
ميباشرررد .و معاينررره داخرررل مهبرررل اسرررت .سرررپکيولوم
ديوار های مهبل را باز نگره ميردارد .در صرورتيكه
در موقعيت درست قرار گيرد ،قادر خواهيد شرد كره
عنق رحرم را ببينيرد ،برراي تسرت انتران ويرا سررطان
مواد بگيريد ،وسيلۀ داخرل رحمري ) (IUDرا تطبيرق
نمائيد ويا رحم را تخليه كنيد.
يک سپکيولوم را بصرورت تمرينری چنرد مرتبره براز
و بسته کنيد تا با نحوه کار آن آشنا شده ،ودر هنگرام
معاينه حوصلی راحت باشيد.
بعض ری از قابلرره هررا قبررل از معاينرره برره خررانم اجررازه
ميدهنررد تررا برره سررپكيولوم نظررر انرردازد .اينكررار برره فهررم
خانم در مورد معاينه كمك ميكند.

سپكیولوم
نوك يا منقار

پيچ

جاي شصت
يك سپكيولوم به سايز
متوسط براي بيشتر
خانم ها خوب كار
ميدهد

دسته

(شما ضرورت به
استفاده از اين پيچ
نداريد

يك سپكيولوم كوچكتر ممكن است براي خانم هاي جوان
و آنهائيكه هيچگاه مقاربت جنسي نداشته اند ،خانم هاي
مسن كه در يائسگي قرار دارند ويا خانم هائيكه ختنه شده
باشند (صفحۀ  162ديده شود)  -بهتر خواهد بود .براي
يك خانم ايكه چندين طفل دارد يك سايز كالنتر بهتر كار
خواهد داد

 .0با تماس نمودن پاهاي خانم ،خواسرتن از وي
كرره نفررس بكشررد و بررا مهربرراني و آهسررته كررار
كرررردن بررره خرررانم كمرررك نمائيرررد ترررا
راحت و با رخاوت بماند .به خرانم
خاطرنشرررررران سررررررازيد كرررررره اگررررررر
سپكيولوم او را ناراحت ساخت بره
شمابگويد و در صورتيكه خانم اذيت ميشود توقف نمائيد.
 .1سپکيولوم را با آب گرم و پاک ويا با گرفتن آن در بين دسرت هراي دسرتكش پوشريدۀ
خود ،گرم نمائيد .
 .1از خانم بپرسيد كه آيا براي شروع معاينه آماده اسرت .زمانيكره خرانم آمراده باشرد ،برا
ماليمت لب هاي آلۀ تناسلي خانم را با يك دست باز نمائيد ترا مجرراي مهبرل را ديرده
بتوانيد .اطمينان حاصل كنيد كه در هنگام اجراي هر كاري به خانم تشريح مينمائيرد
كه چه انجام ميدهيد.
 .4سپكيولوم را با دست ديگر خود بگيريد .دسرتۀ آنررا همانطوريکررره سرررپکيولوم را داخرررل ميبريرررد ،آنررررا دور
بره يررك طرررف دور دهيررد ،و نروك يررا منقررار آنرررا در بدهيرد تررا دسرتۀ آن برره پرائين قرررار گيررد .بسرريار احتيرراط
حاليكرررره بسررررته اسررررت بررررداخل مهبررررل بلغزانيررررد .در كنيد تا جلد ويا موهاي خرانم را كرش نكنيرد .برا ماليمرت
صررورتيكه بررا ماليمررت رفتررار كنيررد ،نرروك سررپكيولوم تمررام سررپكيولوم را داخررل سررازيد .دسررتۀ سررپكيولوم بايررد
بررداخل مهبررل ميلغررزد برردون آنكرره باعررث اذيررت خررانم روي جلد خانم بين مهبل و مقعد قرار گيرد.
گردد.

377

یك كتاب براي قابله ها ()0202

فصل  :15معاينه حوصلی
یاد داشکت :اگرر خرانم روی بسرتر يرا يرك ميرز همروار قررار
داشرررته و دسرررتۀ سرررپکيولوم در پرررائين قابرررل تطرررابق نباشرررد،
ميتوانيد آنرا طوري داخل نمائيد كه دستۀ آن باال باشد.

 .0منقررار يررا لبرره هررای سررپکيولوم را بررا فشررار ماليررم روي ناحيرره ايكرره انگشررت شصررت قرررار ميگيرررد ،برراز نمائيررد.
زمانيكررررره عنرررررق رحرررررم را در برررررين دهانررررره
سررپکيولوم مشرراهده کرديررد ،پرريچ موجررود در
جرراي شصررت را بسررته نمائيررد تررا سررپکيولوم
باز بماند.
اگررر شررما سررپکيولوم را برراز نمرروده ايررد مگررر
عنرق رحررم را نمری بينيررد ،آنررا بسررته کرررده و
يررك انررردازه از مهبرررل خرررارج نمائيرررد .بعرررد برررا
تكررررار قررردم  4سرررپكيولوم را داخرررل كررررده و
امتحان نمائيد .عنق رحم ممکرن اسرت انردكي
عنق رحم
به يکطرف متمايل شده باشرد .البتره ايرن حالرت
(دريچۀ رحم)
نارمررل اسررت .بعضررا ً اگررر خررانم در حررال برراز
بودن سپکيولوم سرفه نمروده ويرا طروری زور
بزنيد که گويا مواد غايطه را دفع ميکند ،عنق
رحم با وضاحت بيشتري ديده خواهد شد.
عنق رحم اكثرا ٌ به اين
بزرگي ميباشد

 .6به طرف عنق رحم ببينيد – بايد شکل لشرم
و گالبی بوده ،ويا در صورتيكه خانم حامله باشد ،اندکی آبی رنگ خواهد بود.
برجستگي هاي كوچك هموار در عنق رحم اكثراً نارمل اند ،مگر زخم ها و زخ ها عاليم انتان ميباشند.
دقت كنيد كه آيا كدام افرازات يا خون از عنق رحم خارج ميگردد .افررازات رقيرق ،سرفيد يرا شرفاف اكثرراً نارمرل و
سالم اند .افرازات سبز ،زرد ،خاكستري ،مكدر ويا بويناك ميتواند عالمۀ انتان باشند.
 .2اگر خانم خواسته باشد که عنق رحم خرود را ببينرد ،ميتوانيرد يرک آئينره و چرراغ را
بگيريد تا كمك شود كه خرانم ببينرد .ايرن يرک چرانس خروبی بررای خرانم اسرت ترا در
مورد جسم خود معلومات بيشتري حاصل كند.
 .2با استفاده از تست با سركه يرا تسرت مخراط عنرق رحرم ) (Pap testعاليرم سررطان
عنق رحم را معاينه كنيد (صفحه  122ديده شود).
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 .2برای برداشتن سپکيولوم ،آنرا انردکی بطررف خرود کرش کنيرد ترا اينکره نروك آن از عنرق رحرم ترا انردازه ای
دور گررردد .پرريچ هررای جرراي شصررت را سسررت كنيررد و اجررازه دهيررد كرره بررا ماليمررت در حاليكرره سررپكيولوم را
بخرررارج از مهبرررل كرررش مينمائيرررد ،نررروك آن بسرررته گرررردد .زمانيكررره
سپكيولوم مكمل خارج ميگردد ،نوك آن بايد كامال بسته باشند.
 .05برای پاک کرردن افررازات ،يرک تکره يرا پارچرۀ پراک را در اختيرار
خانم قرارد دهيد.

مايع بليچ

 .00ازياد تان نرو د که سپکيولوم را بعد از استفاده ،پاک کنيد.

تست برای دریافت انتان یا سرطان
يك سبب مهم انجام معاينه با سپکيولوم ،تست صحتمندی عنق رحرم اسرت .عنرق رحرم ميتوانرد بخراطر موجوديرت
انتانات (فصل  02ديده شود) و همچنان بخاطر موجوديت سررطان تسرت گرردد .در بعضري منراطق ممكرن اسرت
مسوولين صحت عامه كيت هاي تست کالميديا ،گونوريا ،وديگرر امرراض مقراربتی را اختيرار شرما قررار داده و
در مورد تعداد دفعات تست خانم ها بخاطر انتانرات و سررطان بره شرما هردايت دهنرد .خرانم هرا ايكره تسرت نارمرل
داشته باشند ،ممكن است هر  1سال بعد ويا زمانيكه آنها را در جريران حراملگي مالقرات مينمائيرد ،ضررورت بره
تست داشته باشند .خانم هائيكه معاينات شان نارمل نباشد بايد به دفعات بيشتري تست گردند .خانم هائيكره عاليرم
مريضي را داشته باشند ،بايد دفعتا ً تست گردند.
برای تشخيص سرطان عنق رحم  1تست وجود دارد .ضرور نيست كه هردو نوع تست را انجرام دهيرد .همران
تست را انتخاب كنيد كه در منطقۀ شما ميتواند بسيار به آساني استفاده گردد.
یا

تست سرکه
اجراي تست با سرركه آسران اسرت ،گرران قيمرت
نيسرررت و برررراي اجرررراي آن ضررررورت بررره کررردام
البراتروار نداريررد ترا نتيجرره را بفهميرد .اگررر خررانم
سرررطان عنررق رحرم داشررته باشررد ،بسرريار احتمررال
دارد كه با تست سركه مشخص گردد.
مگررر تسررت بررا سررركه گفترره نميتوانررد كرره شرردت
سرررطان تررا چرره انرردازه اسررت و بعضرري اوقررات
مشكلي را سرطاني نشران ميدهرد كره در حقيقرت
سرطان نيست.

تست مخاط عنق رحم ()Pap Test
اين تست معلومات خيلی بيشتري را نسبت
به تست سركه ميدهد .اين تست ميتواند
بگويد كه مشكل موجود عنق رحم انتان است
يا سرطان .تست  Papممكن بتواند نوع انتان
را مشخص سازد و همچنان اينكه شدت
سرطان تا چه اندازه است.
اما اجراي تست  Papگران قيمت است و
براي فهميدن نتايج به موجوديت البراتوار
ضرورت است.

اگر نتيجه هريك از هر دوتست مثبت باشد ،خانم به زودي ممكنه به توجه طبی ضرورت دارد.
ميتوانيد اين تست ها را تقريبا هر وقرت انجرام دهيرد ،بشرمول زمانيكره خرانم خرونريزي مراهوار داشرته ويرا حاملره
باشد .در جريان خونريزي مراهوار بهتررين زمران اجرراي تسرت  Papنميباشرد ،زيررا موجوديرت خرون وضراحت
تست را كمتر ميسازد .مگر اجراي اين تست در زمان خونريزي ماهوار بهتر از آنست كه هيچ معاينره نگرردد.
در صورتيكه خانم خونريزي ماهوار داشته باشرد ،برا اسرتفاده از يرك فورسرپس طروالني برا پنبرۀ معقرم برا ماليمرت
خون روي عنق رحم پاك گرديده و بعد تست را اجرا كنيد.
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تست سرکه برای ویروس HPV
بسياري افراد بره يرک ويرروس قابرل انتقرال از طريرق مقاربرت جنسري مصراب ميباشرند كره بنرام
) Human Papilloma Virus (HPVيراد ميشرود .زنران ايرن ويرروس را بعرد از مقاربرت برا
مردانيکه به اين ميکروب آلوده انرد ،ميگيرنرد .بعضري انرواع  HPVسربب زخ هراي آلرۀ تناسرلي
ميگردند .انواع ديگر  HPVميتوانند سبب سررطان در عنرق رحرم گردنرد .بيشرتر زنران مصراب
ايرن ويرروس ) (HPVنرره زخ دارنرد و نرره ديگرر عاليرم قابررل ديرد از موجوديررت ويرروس  .بررراي
معلومات بيشتر در مورد  HPVصفحۀ  111ديده شرود .در صرورتيكه يرك خرانم يكري از انرواع
خطرناك ويروس  HPVرا براي مدت طوالني داشته باشد ،ميتواند سبب سرطان عنرق رحرم و
مرگ خانم گردد.
تست ويروس  HPVو برداشتن حجررات سررطاني از عنرق رحرم ميتوانرد سربب محافظرۀ حيرات
خانم گردد.
تست سركه ساده ترين طريرق معاينرۀ موجوديرت ويرروس  HPVنرزد يرك خرانم اسرت .يرك تسرت
سركۀ مثبت زخم هائي را در عنق رحم نمايان ميسرازد كره اكثرراً قابرل ديرد نميباشرند .ايرن زخرم
هاي ميتوانند توسط ويروس  ،HPVسرطان ويا ديگر انتانات مقاربتي بوجود آمده باشند.
.
.0
.1
.1

.4

يک سپکيولوم را داخل نموده و عنق رحم را ببينيد.
يررك پارچرره گرراز يررا تكررۀ معقررم را در يررك فورسررپس طويررل
معقم محكم بگيريد
گاز را داخل سركه سفيد شفاف مرطوب نمائيرد (هرنروع
سركه ميتواند كار بدهرد بشررطي كره مقردار اسريتيك اسريد
آن  %4تا  %0باشرد) و عنرق رحرم را برا گراز مرطروب
سازيد .گاز را خارج كنيد .سرکه نبايرد سربب اذيرت عنرق
رحم گردد ،اما امکان دارد کمی سوزش ايجاد كند.
برای  0دقيقه صبر کنيد .اگر خانم با  HPVآلروده باشرد،
اكثراً لکه های سفيد رنگی درعنق رحم نمايان ميشوند.

اگررر خررانم لكرره هرراي سررفيد داشررته باشررد ،بايررد دفعتررا در يررك مركررز
صحي مواظبت طبي بگيررد .ممكرن بره خرانم تسرت هرای بيشرتری
توصيه گردد ،يا همان قسمت های زخم منجمرد شرده ويرا برداشرته
شوند تا احيانا در آينده به طرف سرطان سير ننمايند.
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تست مخاط عنق رحم ) (Pap Testبرای تشخیص انتان و سرطان
برای انجرام دادن ايرن تسرت ،يرک قسرمت بسريار نرازک نسرج عنرق رحرم و جردا مهبرل ترراش شرده و روی يرک
شيشرره نررازک کرره بنررام سرراليد يرراد ميگررردد ،همرروار ميشررود .بررراي اجررراي تسررت  Papبايررد برره يررك البراترروار
دسترسي داشته باشريد .در البراتروار افرراد آمروزش ديرده ايرن نسرج روي سراليد را در زيرر ميكروسركوپ مري
بينند تا بدانند كه سالم است ياخير.
قبل از انجام تست ،وسايل ذيل را فراهم نمائيد:
ماده تثبيت کننده

ساليد

چوبك پنبه دار طوالني
) (SWABويا برس حجروي

سپتيوال يا كاردك

%20
%20

ايتايل الكول
ايتايل الكول

 .0سپکيولوم را داخل نمائيد.
 .1نهايت كاردك را که دونقطره برجسرته دارد روي
عنق رحم گذاشته و آنرا بوسيله انگشت شصرت و
اشاره ،يک دور کامل بدهيد.
همانطوريکه سپتيوال يرا كراردك را دور ميدهيرد ،يرک
طبقرره بسرريار نررازک نسررجی از عنررق رحررم بتراشررانيد.
اينکررار کررار نبايررد خررانم را افگررار سررازد ،امررا ممکررن
بعضرررري اوقررررات سرررربب نرررراراحتي گررررردد .مقرررردار كررررم
خونريزي از عنق رحم نارمل است
 .1كرراردك يررا سررپتيوال را در يررك نهايررت سرراليد پرراك
كنيد.
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 .4نهايت ديگر كاردك ) (Sptulaرا در قسمت تحتانی عنق
رحم ،که با جدار مهبل متصل ميشود ،قرار دهيد .توسط
كاردك با يك حركت جانبي با ماليمت آن محل را تراش
دهيد.
 .0كاردك را در قسمت وسط ساليد ،نزديك به نمونۀ اولي پاك
نمائيد.

 .6نهايت چوبك پنبه دار ) (Swabرا حدود  0سانتي متر داخل
دريچۀ عنق رحم سازيد .با ماليمت آنرا يك دور مكمل
بچرخانيد .اين ميتواند به خانم ناراحت كننده باشد ،مگر
خطرناك نيست.
 .2چوبك پنبه دار را در آن نهايت ساليد كه استفاده نشده است،
نزديك به نمونۀ دوم پاك كنيد.
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 .2تثبيت کننده را برروی ساليد بياندازيد.
انواع مختلف مواد تثبيت کننده موجود اند ،اما ارزان ترين آنهرا عبرارت از الکرول طبری (ايتايرل الکرل )%20
است.
مقررداری از الکررل را داخررل يررک ظرررف انداخترره و بررزودي بعررد از اينکرره نمونرره هررا روي
ساليد همروار شرد ،آنررا برين الكرول داخرل ظررف غوطره کنيرد .البتره اينکرار هرچره عراجلتر
صورت گيرد تا نمونره هرا در هروای آزاد خشرک نشروند .چنرد دقيقره سراليد را داخرل الکرل
بگذاريد و بعد آنرا در هواي آزاد بمانيد تا خشك گرردد .در صرورتيكه الكرول طبري نداشرته
باشيد ،مقداری از اسپری موی سر را برروی ساليد شيشه ای بپاشانيد.
اضافه نمودن يرک تثبيرت کننرده الزمري اسرت ،در غيرر
آن طبقۀ نازک نسجی از روی سطح ساليد جردا گرديرده و درنتيجره معاينره
شما دقيق نخواهد بود.
 .2ساليد را به يک البراتوار که توانرايی انجرام  Pap Testرا دارد،
ببريد (همه البراتوار ايرن كرار را كررده نميتواننرد) .در جريران يرك
هفته بعد از گرفتن نمونه بايد ساليد براي معاينه برده شود.

یاد داشت :برای خانم ياد آور شويد که مقدار كمی خرونريزی بعرد از نمونره گيرری در تسرت ،Pap
نارمل ميباشد.

سرطان عنق رحم

سررطان عنرق رحررم ميتوانرد كشررنده باشرد ،امررا اگرر در مراحرل ابترردائی ترداوي گررردد ،اكثرراً معالجرره شرده ميتوانررد .در
مراحل ابتدائي تداوي ساده است .يك نرس يا داکتر آموزش ديده درصرورتيكه وسرايل الزم را داشرته باشرند ميتواننرد
در مركز صحي قسمت هاي مرضي عنق رحم را برداشته يرا از برين ببرنرد .بعرد از برداشرتن قسرمت هراي مرضري
عنق رحم اكثراً خانم بهبود مي يابد .مگرصد ها هزار خانم هرسال از سبب همين سرطان فوت ميکنند.

چرا تعداد زیادی از زنان وفات میکنند ،در حالیکه این مریضی قابل وقایه و به آساني تداوي میشود؟

 جوامع فقير توانائي مالی تأمين مخارج تعليمی کارکنان صحی را ندارند ،تا ايشان تست هرای تشخيصری و
تداوی ويروس  HPVرا بياموزند كه يك سبب معمول سرطان هاي عنق رحم است.
 زنان باشرنده دهرات و منراطق دور افتراده کره وضرع مرالی خروبی ندارنرد ،شرايد نتواننرد بره مراکرز صرحی برا
مسافات دور بروند و از امکان تشخيص وتداوی برخوردار شوند.
 مردان و زنان نميدانند كه با محافظۀ شان از ويروس  HPVميتوانند از سرطان عنق رحم جلوگيري كننرد.
طور مثال ،پوشيدن كاندم (پوقانه) ميتواند زنان و مردان را از مصاب شدن بره ويرروس  HPVوقايره كنرد.
بعضی از زنان نمی توانند که خود را از ويروس  HPVوقايه کننرد ،زيررا آنهرا بره کانردم دسترسری ندارنرد.
عدۀ ديگری شايد مجبور به مقاربت جنسی يا مقاربت جنسي غير مصوون شده و نتوانند خود را محافظره
نمايند .بعضي زوج ها خوش ندارند كه كاندم يا پوش استفاده كنند.
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فصل  :15معاينه حوصلی
معاینه با هر دو دست ()Bimanual Exam
براي معاينۀ انتان يا نشو ونماي اضافي ويا براي فهميدن سن حاملگي  ،رحم را توسط معاينه برا هرردو دسرت حرس
نمائيد .براي احساس نمودن رحم ،به وسايل ذيل نياز داريد:
دستکش هاي
پالستيکی خيلی پاک
يا معقم

جيلي لشم كننده مثل ،K-Y Jelly
و يا آب پاک (از جيلي هاي
روغني يا جيلي هاي حاوي
مركبات نفتي استفاده نكنيد).

از خانم تقاضا کنيد که قبل از شروع معاينه ،ادرار نمايد.
 .0خرررانم را در حاليكررره يرررك بالشرررت زيرررر سررررش
باشد ،به پشت بخوابانيد .در زمران معاينره هرر
كرراري را كرره ميخواهيررد انجررام دهيررد ،قبررل از
اجراي آن بره خرانم تشرريح كنيرد كره ميخواهيرد
چره كنيرد ،بررايش خراطر نشران سرازيد كره بايرد
راحت و بحالت رخاوت باشد و در صرورتيكه
درد داشته باشد ،معاينه را توقف دهيد.
 .1زمانيكه خرانم آمراده شرد ،دسرتكش بپوشريد و از
جيلرري لشررم كننررده روي دو انگشررت اول دسررت
راست خود بريزيد (در صرورتيكه چرپ دسرت
باشرريد ،روي دو انگشررت اول دسررت چررپ خررود
جيلي را بريزيد).
از خانم بخواهيد كه يك نفس عميق بگيررد ترا بره رخراوت وي كمرك نمايرد .برا ماليمرت
لرب هررا (شرفتان) آلررۀ تناسررلي را برا دسرت چررپ خرود برراز نمائيررد .در حاليكره كررف دسررت
راست شما بطرف باال باشد ،دو انگشرت خرود را كره برا جيلري لشرم نمروده ايرد ترا آخرر
داخل مهبل خانم نمائيد.
 .1با نوك انگشتان عنق رحم را احساس كنيد.
عنق رحم بايد سخت ،مدور و لشم باشد .در حالت نارمل ،مانند نوک بينی سخت است .در ماه هراي آخرر حراملگی،
قوام آن نرمتر شده ومانند لب احساس ميگردد .هرگاه خانم بعد از يك سقط بنفسهي يا سقط معاينه گردد ،عنق رحرم
ممكن است باز باشد.
ممكن اسرت يرافتن عنرق رحرم مشركل باشرد .در صرورتيكه نتوانيرد عنرق رحرم را احسراس كنيرد ،از خرانم بخواهيرد كره
سرفه كند يا بطرف پائين زور بزند مانند زمان دفع مواد غايطه ،تا عنق رحم به تماس انگشتان شما بيايد .همچنران
در صورتيكه خانم هموار تر بخوابد ،به احساس نمودن عنق رحم كمك خواهد كرد.
متوجه باشيد که کليتورس (بظر زنانه) را تماس نکنيد ،زيرا حساس است ويا مقعد خانم را تمراس نكنيرد كره داراي
جراثيم است .اگر متوجه نباشيد ،ممکن است انگشت شصت شما اشتباها با کليتورس در تماس شود ،لذا بهترر اسرت
که آنرا به يک جانب نگهداريد.
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 .4موجوديت درد را در عنق بررسي کنيد.
هرکدام از انگشتان خود را به يكطرف عنق رحم قرار داده و آنرا از يكطرف به طرف ديگر حركت دهيرد .اينكرار
ممكن است به خانم احساس عجيبي بدهد اما نبايد دردناك باشد .در صورتيكه سربب اذيرت و درد شرود ،ممكرن اسرت
خانم يك انتان رحم (صفحۀ  110ديرده شرود) ويرا حراملگي نفيرري (صرفحۀ  001ديرده شرود) ،داشرته باشرد .هرردوي
ايررن حرراالت خطرنرراك انررد .در صررورتيكه
عنررق رحررم نرررم برروده و برره آسرراني حركررت
اگر شما ميتوانستيد داخل بدن
نمود ،خانم ممكن است حامله باشد.
خانم را ببينيد ،معاينه دو
 .0دسرررت چرررپ خرررود را روي شررركم
خررانم پررائين تررر از نرراف و برراالتر
از موهررراي ناحيررره تناسرررلي قررررار
دهيد.

دستی ممكن به اين شکل بنظر
ميرسيد.

 .6رحم را احساس کنيد.
دو انگشررتی را کرره در داخررل مهبررل
روي شكم با همان دست كه
قرررار دارنررد ،در تحررت عنررق رحررم
خارج از مهبل است فشار
قرررار دهيررد .بررا همررين دو انگشررت
عنررق رحررم و رحررم را برراال نمائيررد.
وارد نمائيد.
در عين زمان ،با دسرت چرپ خرود
قسمت پرائين شركم خرانم را بطررف
پائين فشار دهيد .كوشش نمائيد كه
رحرررررررم را در برررررررين دسرررررررت و دو
انگشررت خررود احسرراس نمائيررد .بررا
احسررراس حركرررت عنرررق رحرررم شرررما
رحم
خواهيررررد دانسررررت كرررره روي رحررررم
فشررار وارد ميكنيررد .در صررورتيكه
با دو انگشت خود
رررد،
ابترررردا رحررررم را احسرررراس نتوانير
عنق رحم
عنق رحم و رحم را
كوشش نمائيد تا دسرت خرود را در
باال ببريد.
همرررران اطررررراف روي شرررركم خررررانم
حركررت داده و در سرراحات مختلررف
فشار دهيد.
احساس نمودن رحم به تمرين نياز دارد .بخصوص زمانيكه عضالت شكم خانم قوي باشند ويا چربي شركم
خانم بسيار زياد باشد ،احساس نمودن رحم خانم مشكلتر خواهد بود.
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فصل  :15معاينه حوصلی
احساس نمودن اندازه و شکل رحم
.2
اكثراً رحرم سرخت ،صراف و بره انردازۀ يرك تخرم مررغ (برين  6الری 05
سانتی متر) احساس ميشود .در جريان حاملگی رشد كررده و بزرگترر
ميشود.
قسمت بااليی رحم در
هفته  00و 01حاملگی

هفته  11تا  12حاملگی
(کمی باالتر از استخوان عانه)
هفته  8تا  9حاملگی

هفته  2تا  0حاملگی

حامله نیست
 6تا  05سانتی متر
(به اندازه يک ليمو يا تخم مرغ)

رحم در داخل بدن

عنق رحم

اندازۀ واقعي رحم

براي اندازه گيري رحم بعد از  01هفته ،صفحۀ  015ديده شود.
ممكررن اسررت برجسررتگي هررا ويررا رش رد هررای اضررافی را احسرراس كنيررد .بعضرري از ايررن رشررد هرراي اضررافي خطرنرراك
نميباشند ،مگر ممكن سبب درد ،خونريزي شديد ماهوار ويرا خرونريزي برين دو عرادت مراهوار گردنرد .ايرن هرا بنرام
فبروئيد ها ( )Fibroidsياد ميشوند .تعداد ديگری ازين رشد های غير طبيعی ممكن اسرت سررطان رحرم باشرند .ترا
زمانيكه معاينات و تست هاي بيشتري اجرا نشود ،نميتوانيد بفهميد كه كدام رشرد هراي اضرافي سررطان ميباشرند .در
صورتيكه برجستگي يا رشد هاي اضافي در رحم احساس ميكنيد ،كمك طبي بگيريد.
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 .2احساس نمودن تخمدان ها
دريافت و احساس نمودن تخمدان ها ممكن بسيار مشكل باشد .به تمرين بسيار زيادي ضرورت دارد.
هر دو انگشت خود را كه داخل مهبرل اسرت بره يکطررف عنرق رحرم گذاشرته و تخمردان را بلنرد كنيرد .دسرت بيرونري
خود را به همان سمتي ببريرد كره انگشرتان شرما در داخرل قررار دارد و روي شركم برا انگشرتان دسرت بره پرائين فشرار
دهيد .زمانيكه به سختي فشار ميدهيد ،ميتوانيد لغزيدن تخمدان را بين انگشتان هردو دست احساس نمائيد.
بايررد بررا دسررت بيرونرري خررود برره سررختي روي شرركم
رحم
فشار دهيد و قبل از آنكه تخمردان را احسراس كنيرد،
نفير
از خانم بخواهيد كه يك نفس عميق گرفتره و خرارج
سررازد .در صررورتيكه خررانم درد داشررته باشررد ،فشررار
دادن را توقف دهيد.
تخمدان اكثراً به اين اندازه بزرگ است.

تخمدان

بعد از ختم معاينه يک تخمدان ،دست هاي خود را بطرف تخمدان ديگر غرض معاينه حركت دهيد.
اگر شما چيزي را بيشرتر از  1سرانتی مترر طرول و  1سرانتی مترر عررض احسراس نموديرد ويرا در صرورتيكه انجرام
معاينه موجب اذيت زياد خانم شود ،وی ممکرن يرک رشرد غيرر طبيعری در تخمردان داشرته ،يرا حراملگی نفيرري دارد
(حمل خارجی رحمی ،صفحه  001ديده شود) .کمک طبی بگيريد.
یاد داشکت :در هرمراه برزرگ شردن و كوچرك شردن تخمردان هرا نارمرل اسرت .اگرر در مرورد سربب
بزرگ شدن تخمدان مطمئن نباشيد ،بعد از  6هفته دوباره معاينه نموده و امتحان كنيد .ممكن اسرت
دوباره كوچك شده باشد.
 .2انگشتان خود را از مهبل بيرون بياوريد .شرفتان يرا لرب هراي
مهبل را باز نگهداريد و در همان حرال از خرانم بخواهيرد كره
سرررفه نمرروده ويررا بطرررف پررائين زور بزنررد مثليكرره در زمرران مثانه از مهبل
دفع مواد غايطه زور ميزند .مهبرل خرانم را مالحظره نمائيرد
خارج ميگردد.
كرره آيررا كرردام برجسررتگي پيرردا ميشررود يرراخير .در صررورتيكه
برجستگي پيدا شود ممكن است خرانم سرقوط رحرم ويرا مثانره
داشررته باشررد ويررا قسررمتي از روده هررا داخررل مهبررل برجسررتگي
پيدا ميكند .مشورۀ طبي بگيريد.

شفتان يا لب
هاي مهبل.

بعد از ختم معاينه با هردو دست ،براي خانم يک تکۀ يا کاغذ پاك
داده شود تا جيلی و افرازات را پاک کنرد .بررايش شررح داده شرود
که ممکن يك افرازات بيشتر(جيلی باقيمانده) يا اندكي خونريزی بعد از معاينه ،داشته باشد.
به خان بگوئيد كه دريافت هاي شما از معاينۀ حوصلي چه بوده است .يقيني سازيد كه به همه سواالت خرانم جرواب
داده ايد.
مثانۀ سقوطي
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