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در تشخیص و درمان  ساخت و استفاده از اسپکولوم واژینال یکبار مصرف مجهز به نور مستقیم
  هاي زنان بیماري

  سردبیر محترم
ها  ها و روس بار توسط یونانی این وسیله اولین. گیرد معاینه حفرات بدن مورد استفاده قرار می براياي است که  اسپکولوم وسیله

رود و در  کار می م واژینال است که جهت مشاهده و بررسی واژن و دهانه رحم بهوآن اسپکولیک نوع . ساخته شده است
در امریکا  1836در سال  Marionsimsم واژینال توسط واولین اسپکول. هاي این ناحیه کاربرد دارد تشخیص و درمان بیماري

ر شده و بررسی بهتر واژن و دهانه رحم را جهت هاي واژن از یکدیگ این وسیله موجب فاصله گرفتن دیواره). 1(ساخته شد 
به این منظور . براي مشاهده حفره واژن توسط اسپکولوم نیاز به استفاده از نور است. سازد ها ممکن می تشخیص و درمان بیماري

از وسایل ساده  در مطالعه حاضر تصمیم گرفته شد که با استفاده. شود هاي موجود از نور غیرمستقیم استفاده می در اسپکولوم
. هاي مختلف واژن و دهانه رحم را مشاهده نمود منبع نور مستقیم در اسپکولوم قرار داده شود تا بتوان بهتر بخش ،الکتریکی

در . استفاده شد LEDو چراغ ) باطري(ئیچ معکوس، آئینه، منبع تغذیه وبراي ساخت دستگاه از اسپکولوم یکبار مصرف، میکروس
کند و پس  ئیچ عمل میوها میکروس دو زبانه آن از هم فاصله گرفته و با باز شدن آن ،ها به هم زدیک شدن دستهاین اسپکولوم با ن

پس از ساخت دستگاه، نمونه آزمایشی . شود روشن می LEDاز برقراري ارتباط با باتري از طریق سیستم کوچک ارتباطی، المپ 
هاي  نمودن اشکاالت اولیه، براي ارزیابی دقت و مقایسه دستگاه با نمونهبعد از برطرف . ابتدا بر روي نمونه ماکتی تست شد

کننده به مطب خصوصی و  نفر از بیماران مراجعه 50فاقد چراغ روشنایی، دو مدل اسپکولوم فاقد چراغ و با چراغ روشنایی در 
کیفیت . طور رایگان مورد استفاده قرار گرفت هب ،طور همزمان و با کسب اجازه از بیماران هدرمانگاه زنان بیمارستان امام رضا ب

نتایج این . نظرسنجی از آنان تعیین گردیداز نفر توسط متخصص و دستیار زنان و با استفاده  50دید و تشخیص ضایعات در هر 
نه رحم مشاهدات واژن و دها ،هاي غیرمستقیم و استفاده از نور مستقیم در این وسیله دلیل حذف المپ مطالعه نشان داد به

کیفیت نور . هاي فاقد نور مستقیم بود تر انجام گرفته و ضریب تشخیص ضایعات در این نمونه بهتر از اسپکولوم تر و سریع دقیق
چنین تابش هم. شد کننده حذف می دست و سر معاینه هبهتر و سایر عوامل مزاحم از جمله سای ،و دامنه دید در این مدل جدید

هاي واژن و دهانه رحم از علل  که بیماري با توجه به این. بیشتر و با کیفیت بهتر بود ،و دهانه رحم سقف واژن نور به دیواره،
شده  هاي شناخته شاسمیر که یکی از رو باشد و از طرفی انجام تست پاپ هاي زنان می ها به درمانگاه و کلینیک مهم مراجعه خانم

 )4(شود  ها در سنین باروري انجام می لیانه و یا هر دو سال یکبار در خانمسا )3و  2( باشد در غربالگري سرطان دهانه رحم می
تواند براي معاینه  همچنین این وسیله می. توان دقت تشخیص و درمان ضایعات را افزایش داد با استفاده از وسایل با دید بهتر می

  .وسیله بسیار مناسبی باشد ،زنان در روستاها و مناطق دوردست فاقد انرژي برق
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