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چکيده

زمينه و هدف: اهميت یافته هاي حاصل از معاینه پرده بكارت در احقاق حق قربانيان جرائم جنس��ي از یک س��و و افرایش روز افزون این قبيل 
جرائم  از س��وي دیگر باعث توجه بيش از پيش مجامع پزش��كي و قضایي جهان به بكارگيري ابزارهاي تش��خيصي در این معاینه شده است. کما 
این که در چند دهه اخير به دنبال کاربرد کولپوسكوپ، معاینه قربانيان تجاوز جنسي دچار تحوالت گسترده اي شده است. مطالعه حاضر با هدف 

بررسي نقش و ضرورت کاربرد کولپوسكوپ در معاینه بكارت انجام شد. 
روش بررس��ي: در این مطالعه با اس��تفاده از یازده پایگاه اطالعاتي معتبر داخلي و خارجي از جمله ,springerlink, mdconsult  pubmed و … 

از سال 1980 تا 2015  مرور جامع انجام شد.
يافته ها: با توجه به نقش موثر تكنولوژي در تشخيص جزئي ترین آثار آزار جنسي و امكان مستند سازي آن ها نياز به بهره گيري از یک ابزار مفيد 
و در دسترس احساس مي شود، کولپوسكوپ با داشتن  قابليت هاي قابل توجهي چون بزرگ نمایي، اندازه گيري مستقيم پارامترهاي مهم، پخش 
هم زمان تصاویر در صفحه نمایش جهت مش��اوره و آموزش معاینه کنندگان نه تنها مورد توجه نظام س��المت کشورهاي توسعه یافته قرار گرفته 
اس��ت بلكه به دليل  افزایش دقت و س��هولت معاینه و آموزش و اجتناب از معاینات مكرر در مواردي که بنا به صالح دید محاکم قضایي نياز به 

اظهار نظر سایر کارشناسان مي باشد، موجبات رضایت مندي  بيشتر مراجعين و پزشكان را نيز، فراهم نموده است.
نتيجه گيري: با توجه به نقش معاینه دقيق بكارت در کش��ف آس��يب هاي ناحيه تناس��لي و وجود مستنداتي مبني بر نقش کولپوسكوپ در افزایش 
صحت معاینه و رضایت بيشتر پزشک و معاینه شونده، استفاده از این تكنولوژي  جهت آموزش معاینه کنندگان و موارد خاصي هم چون مشاوره، 

کمسيون هاي پزشكي و بررسي کودکان  قرباني سؤ استفاده جنسي توصيه مي گردد.
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مروری

مقدمه

امروزه تجاوز به عنف و خشونت هاي جنسي به یك مشكل عمده جهاني 
مبدل ش��ده اس��ت )1(. در این راستا بر اس��اس مطالعات سازمان ملل 
درص��د زنان گزارش ش��ده به عنوان قرباني تجاوز جنس��ي از 1/6% در 
آس��یا، 3/7% در اروپا و 5/4% در آمری��كاي التین تا  12/1% در آفریقا 

بوده است )2(. متاآنالیز نتایج 323 مطالعه دیگر از سراسر جهان شیوع 
سوء استفاده جنس��ي را  12/7% گزارش کرده است )3(. این در حالي 
اس��ت که بسیاري از این تجاوزات به دالیل فرهنگي، اجتماعي و قانوني 
متاسفانه هرگز گزارش نمي شوند )4(، به طوري که تنها 27%  از موارد 
تجاوزات جنسي ایاالت متحده به مراجع قضایي گزارش مي گردند )5(.

هر چند در زمینه آمار تجاوز در کشور ایران متاسفانه گزارش مستندي 
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تاکنون منتش��ر نش��ده است )1(. با این وجود بر اس��اس نتایج مطالعه 
توفیقي زواره علت 19/8% از 494 مورد معاینه بكارت در مرکز پزشكي 

واحد مرکز تهران تجاوزات جنسي گزارش شده است )6(. 
با توجه به افزایش روز افزون تجاوز به عنف به عنوان یكي از مش��كالت 
جدي س��المت و امنیت عمومي و عوارض جس��مي، رواني و اجتماعي 
بس��یار ش��دید و در مواردي غیر قابل جبران آن، امروزه بررسي ژنیتال 
و آنوس قربانیان تجاوز جنس��ي با حساس��یت بیشتري مورد توجه قرار 

گرفته است )7، 8،9،10(.
 در این راستا با توجه به نقش کولپوسكوپ در افزایش صحت و سهولت 
معاینه بكارت1 به عنوان یكي از مهم ترین معاینات پزش��كي در بررسي 
تجاوزات جنس��ي )11( اخیراً استفاده از آن در بررسي این قبیل جرائم 
به عنوان یك  استاندارد مطرح شده است )11،12( به طوري که امروزه 
در تمام مراکز بررس��ي تجاوزات جنسي آمریكا و نیمي از مراکز بررسي 
س��وء استفاده جنس��ي اروپا از کولپوس��كوپ در معاینه بكارت استفاده 

مي شود )13،11(. 
توفیقي زواره و حجازي نیز به دنبال چندین مطالعه در ارتباط با معاینه 
بكارت در مرکز پزش��كي قانوني تهران و شیراز بر اهتمام هر چه بیشتر 
س��ازمان هاي مربوطه درآموزش پزشكان و ماماها جهت افزایش دقت و 

اعتبار معاینه بكارت تاکید کرده اند )14،15(.
ب��ا توجه به صدم��ات غیر قابل جبران خطاهاي پزش��كي ب��ر قربانیان 
تجاوزات جنسي و خانواده هاي آن ها و نقش تكنولوژي در کارآمدي هر 
چه بیشتر پزشكي قانوني در اثبات جرائم جنسي از یك جهت و رسالت 
ارائه کنندگان خدمات بهداش��تي و درماني در ارتقاي کیفیت و به روز 
کردن خدمات تشخیصي و درماني از جهت دیگر، مطالعه مروري حاضر 
با هدف بررس��ي نقش کولپوس��كوپ در معاینه بكارت به عنوان یكي از 
مهم تری��ن معاینات پزش��كي در جهت اثبات وقوع تجاوزات جنس��ي و 

احقاق حق قربانیان تجاوز انجام شد. 

روش انجام پژوهش

در مطالع��ه حاضر با اس��تفاده از اینترنت مرور جام��ع مقاالت به زبان 
انگلیسي و فارسي انجام گردید. جهت جستجوي مقاالت به زبان فارسي  

از پایگاه هاي ایراني SID، IranMedex و Magiran استفاده شد.
 Proquest ,PubMed, جهت جس��تجوي مقاالت انگلیسي از پایگاه هاي
 Ovid, Sciencedirect, EBSCO,MD consult Cochrane Library,

Sciruse, Google Scholar, و س��ایت هاي س��ازمان جهاني بهداشت و 

صندوق جمعیت سازمان ملل و یونیسف استفاده شد.
مقاالت انگلیس��ي از سال 1980 لغایت 2015 و مقاالت فارسي از سال 
1370تا کنون بررسي شدند. در این بررسي مقاالت مروري و متا آنالیز 

در اولویت قرار گرفت. 

1  Virginity testing

استفاده از کولپوسكوپ در پزشكي قانوني   
دید روش��ن و بزرگ نمایي مناس��ب جهت بررسي دس��تگاه تناسلي زن 
ضروري است. کولپوسكوپ به عنوان یك میكروسكوپ دو چشمي مجهز 
به لنزهایي با بزرگ نمایي بین 7/5 تا 30 برابر مي تواند، این ش��رایط را 
بهتر از هر روش و وس��یله دیگري فراهم کند )16،9(. کولپوسكوپ در 
طي چند دهه گذشته به طور گسترده جهت بررسي ضایعات ولو، واژن 
و سرویكس مورد استفاده قرار گرفته است. )17( و استفاده  اخیر  این 
دس��تگاه جهت معاینه بكارت باعث بروز تحوالت قابل توجهي در زمینه 

بررسي تجاوزات جنسي شده است )9،18، 16(. 
 در ای��ن راس��تا کولپوس��كوپ ب��راي اولی��ن ب��ار در پزش��كي قانوني 
درس��ال1981 در برزیل براي بررس��ي موارد تجاوزات جنس��ي توسط 
تیكثیر2 مورد اس��تفاده قرار گرفت. در طي این مطالعه بررس��ي معاینه 
ناحیه آنو ژنیتال500 قرباني تجاوز جنس��ي بین 51- 4 س��ال با کمك 
کولپوسكوپ انجام شد. بر اساس یافته هاي این مطالعه کولپوسكوپ در 
11/8% موارد مش��كوک که با معاینات معمول3 قطعیت تجاوز در آن ها 

قابل تشخیص نبود به تشخیص نهایي کمك کرد )19(.
نتایج مطالعه دیگري از کالیفرنیاي آمریكا در س��ال 1996 نیز گزارش 
موارد مثبت با اس��تفاده از کولپوس��كوپ را 10% بیش��تر از روش هاي 

معمول اعالم نمود )20، 9(.
اگرچه اولین توصیف از کاربرد کولپوس��كوپ در معاینه بكارت توس��ط 
تكثیر انجام شد ولي بیشترین کارهاي ذکر شده مربوط به دو مطالعه اي 
است که توسط براون و اسالقتر در کالیفرنیاي آمریكا  انجام شده است. 
)21 ،22(  بر اس��اس نتایج اولین مطالعه آن ها، در ارتباط با اس��تفاده 
از کولپوس��كوپ در بررسي زنان قرباني تجاوز جنسي، در 87% قربانیان 
)131( جراحات قابل تش��خیصي با اس��تفاده از کولپوس��كوپ مشاهده 
شد. جراحات تیپیك ثبت ش��ده در این مطالعه پارگي، کبودي و تورم 
در س��اعات 3،6 و9 و فورش��ت خلفي بود. بر اس��اس نتایج این مطالعه 
محققین اس��تفاده از تكنولوژي کولپوس��كوپ را به عنوان راهي جهت  
اعتماد بیش��تر به یافته هاي طبیعي و غیر طبیعي معاینه بكارت  مورد 

تاکید قرار دادند )21(. )جدول شماره1(.
پنج س��ال بعد اس��القتر و همكارانش با استفاده از کولپوسكوپ مطالعه 
دیگري را جهت  مقایسه نوع و محل جراحات در روابط جنسي مبتني 
بر رضایت و تجاوزات جنس��ي در 311 زن قرباني تجاوز جنس��ي و 75 
زني که رابطه جنس��ي با رضایت داش��تند به عنوان گروه کنترل انجام 
دادن��د. آن ه��ا در 68% موارد )213 مورد  از 311 م��ورد( به یافته هاي 
مثبتي در بررس��ي آنوژنیتال قربانیان تجاوز جنسي در مقایسه با %11 
)8 مورد از 75 مورد( گروه کنترل که رابطه جنس��ي مبتني بر رضایت 
طرفین داش��ته اند، دست یافتند )22،26(. نتایج این مطالعه در ارتباط 
ب��ا الگوي جراحات ناش��ي از تجاوزات جنس��ي در70% قربانیان تجاوز، 
آس��یب فورش��ت خلفي، 53% آس��یب لبیا مینور، 29% آسیب هایمن، 
25% آس��یب فوس��ا ناویكوالر گزارش گردید که منطبق بر نتایج سایر 
2 Teixeira
3 Conventional  examination

كاربرد كولپوسکوپي در معاینه پرده بکارت



25

مجله پزشكي قانوني ایران / دوره 22، شماره  1،   بهار 95 

مطالعات در این زمینه بود.
علیرغ��م محدودیت ه��اي موجود در ای��ن مطالعه به دلیل مش��كالت 
متدولوژی��ك هم چون بررس��ي گ��روه کنترل در 24 س��اعت اول بعد 
اینترکورس در مقابل بررس��ي 69 م��ورد از 227 قرباني تجاوز در طي 
72 س��اعت یا بیشتر بعد از دخول4 و کور5 نبودن مطالعه به دلیل انجام 
معاینه و ارزیابي اطالعات توسط محققین یكسان، این مطالعه به عنوان 
اولین ارزیابي بزرگ در ارتباط با  اس��تفاده از کولپوسكوپ در تشخیص 

رابطه جنسي با رضایت در مقابل  تجاوز مطرح است )22،16(.
در س��ال 2004 آدام��ز و همكاران��ش نیز جهت بررس��ي مقایس��ه اي 
مورفولوژي هایمن در 27 دختر نوجواني که تجربه اینترکورس را داشتند 
با 58 نمونه مشابهي که تجربه دخول6 را نداشتند از کولپوسكوپ مجهز 
به دوربین دیجیتال اس��تفاده کرد. در ای��ن مطالعه یافته هاي حاصل از 
معاینه بكارت توسط یك دوربین 35 میلي متري تصویر برداري و ثبت 

شد. )جدول شماره2(
4 Penile penetration
5 Blind    
6 Penile-vaginal penetration

ویژگي عمده اي که این مطالعه در مقایس��ه با مطالعات مش��ابه داشت، 
کور بودن آن با تكیه بر تصاویر ثبت ش��ده توس��ط کولپوس��كوپ بود. 
به طوري که بررس��ي تصاویر گرفته ش��ده دراین  مطالعه  توس��ط دو 
متخصص که تجربه معاینه بیش از هزار قرباني تجاوز را داش��تند بدون 
اطالع از س��ابقه جنس��ي نمونه ها انجام گردید. بر اساس یافته هاي این 
مطالعه علیرغم تف��اوت معني دار وجود دندانه 7 و بریدگي طبیعي8 در 
 %48 ، P =.001( نمونه هایي ک��ه تجربه اینترکورس را ذکر کرده بودند
در مقابل 3%( بررس��ي مقایس��ه اي طول لبه خلفي هایمن9 در دو گروه 
تفاوت معني داري را نش��ان نداد )P =.11 ، 2/5 میلي متر در مقابل 3 

میلي متر( )13(.

مزایاي استفاده از کولپوسكوپ جهت معاینه بكارت 
اس��تفاده از کولپوسكوپ جهت معاینه بكارت با پخش هم زمان تصاویر 
ان��دام هدف در صفحه نمای��ش ضمن فراهم کردن امكان مش��اوره در 
7 Notches
8 complete clefts
9 Posterior hymenal rim

جدول1� مطالعات انجام شده در ارتباط با کاربرد کولپوسکوپ در معاينه بکارت

يافتهنمونه هاي مورد مطالعههدفزمانمحقق

Teixeira1981500 قرباني تجاوز 4-51 سالبررسي تجاوزات جنسي
11/8% از موارد مشكوک  كه توسط  معاينات  معمول   
قطعیت تجاوز در آن ها قابل تشخیص نبود كولپوسكوپ به 

تشخیص كمک كرد)19( .

  Slaughter 
87% قربانیان داراي جراحات قابل تشخیص توسط 131 زن بالغ قرباني تجاوزبررسي تجاوزات جنسي1992و همكاران

كولپوسكوپ بودند)21(.

  Slaughter 
1997و همكاران

مقايسه جراحات ژنیتال در 
تجاوزات جنسي و رابطه جنسي 

با رضايت

311 قرباني تجاوز و 75 نفر با تجربه 
رابطه جنسي با رضايت به عنوان 

گروه كنترل

68% يافته هاي مثبت در قربانیان تجاوز در مقايسه با %11 
يافته هاي مثبت در گروه كنترل )22(.

Adams
214 قرباني تجاوز با متوسط سن بررسي تجاوزات جنسي2001و همكاران

16/3 سال
شايع ترين يافته پارگي فورشت خلفي و فوسا بود 40%، پارگي 

هايمن شايع نبود)23( 

Vincent و 
2001همكاران

واكنش كودكان قرباني تجاوز 
جنسي به تصاوير بي وقفه ويدئو 

كولپوكوپ در حین ارزيابي
17/2% يافته هاي مثبت داشتند، 86/4% از امكان مشاهده 227 قرباني  تجاوز  كمتر از 18 سال

بي وقفه تصاوير معاينه ابراز رضايتمندي كردند)18( .

Adams
2004و همكاران

بررسي تفاوت شكل هايمن در 
دختراني كه تجربه اينتركورس 

دارند و ندارند
167 دختران 19-13 سال

دندانه و بريدگي1 طبیعي در دختراني كه سابقه اينتركورس 
را داشتند شايع تر بود 48% در مقابل 3% ولي طول لبه خلفي 

هايمن2 در دو گروه اختالف معنا داري نداشت )13(.

Lene و 
بررسي تجاوز جنسي در دختران 2010همكاران

58% يافته مثبت داشتند )38% دخترها و 20% پسرها( )24(.482 كودک قرباني تجاوز جنسيو پسران خردسال

Astrup و 
2011همكاران

بررسي مقايسه اي سه تكنیک 
بررسي چشمي،تولیدن بلوو 
كولپوسكوپ  در تشخیص 

جراحات ژنیتال

98 زن بالغ كه رابطه جنسي با 
رضايت داشتند

زمان متوسط براي ديدن جراحت3 با چشم غیر مسلح4 24 
ساعت، و 40 ساعت با كولپوسكوپ و 80 ساعت با تولوئیدن 

بلو5)25(. 

1 Hymenal notches and clefts        2 posterior hymenal rim        3  Lesions          4 Naked eye         5 Toluidine

مهري رباط جزي و همكاران
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ارتباط با یافته هاي معاینه به ویژه امروزه که تمایل به کار تیمي در این 
زمینه وجود دارد، باعث تس��هیل و افزایش کیفیت آموزش پزش��كان با 
بزرگ نمایي تصاویر و امكان به اشتراک گذاشتن  عكس ها و ویدئوهاي 

ثبت و ضبط شده با گروه آموزشي  مي گردد )16،26،9(. 
 از ویژگي ه��اي منحص��ر به فرد کاربرد کولپوس��كوپ در معاینه بكارت 
فراه��م کردن امكان اندازه گیري مس��تقیم پارامترهاي مهم و بررس��ي  
جراحات میكروس��كوپي آن��ال و ژنیت��ال مانند کب��ودي10 جراحت11، 
خراش��یدگي12 و پارگي13 مي باش��د. به ویژه در کودکان  قرباني که  به 
دلیل کوچك بودن دس��تگاه تناسلي تش��خیص برخي از این آسیب ها 

بدون دید مسلح غیر ممكن است )27،9 ، 16(.
فراهم بودن امكان مش��اهده بي وقفه تصاویر به دس��ت آمده از معاینه 
بكارت از طریق صفحه مانیتور توس��ط قرباني ضمن به حداقل رساندن 
نگراني و افزایش آگاهي وي از س��اختار دس��تگاه تناس��لي خود باعث 
افزایش همكاري قرباني در گزارش تجربه وي مي گردد )16،26، 18 (.

از س��وي دیگر با توجه به غی��ر منطقي بودن معاین��ات مكرر قربانیان 
تجاوز جنس��ي به دلیل اختالف نظر در تفس��یر یافته هاي بالیني، ثبت 
و ضبط ش��واهد پزشكي از طریق تصویر برداري در حین معاینه بكارت 
توسط کولپوسكوپ  این امكان را فراهم مي سازد که در صورت ضرورت 
اس��تفاده از نظر پزشك یا پزش��كان دیگر نیازي به معاینه مجدد نباشد 

.)9 ،27(

10 Bruising
11 Tears
12 Abrasions
13 Lacerations

 Cryomedics &Total recall تصوير 1 � دستگاه هاکي کولپوسکوپ 
Cryomedics MM6000; Cabot, Cryomedics Inc, Langhorne, Pa
Total Recall , a digital colposcopic system designed for viewing, documenting and managing colposcopy and sexual abuse 
patients

ج��دول 2 � يافته هاي طبيعي، غير اختصاصي و مش��کوک در 
معاينه بکارت )23(

يافته هاي مشكوکيافته هاي غیر اختصاصييافته هاي طبیعي

دندانه لبه خلفي هايمناريتم پرينهباندهاي پري يورترال

ديالتاسیون خفیف مجراي 
ابرزيون حادافزايش واسكوالريزيشنادار

پارگي3 حادچسبندگي2 لبیابرجسنگس هايمن1

فري ابیلیتي فورشت تگ هاي هايمن4
كبوديخلفي5

اسكار در فورشت خلفي ضخیم شدن هايمنلینا وستیبول6
بدون درگیري هايمن

دندانه ها و بريدگي هاي لبه 
تگ هاي پوستي خارج از فیشور آنالنیمه قدامي هايمن

خط وسط پرينه

افزايش پیگمانتاسیون 
پرينه

پهن شدن چین هاي 
پارگي هايمنآنال

تگ پوستي در خط وسط 
پارگي واژنديالتاسیون آنالپرينه

چین هاي طولي قابل 
نامنظم بودن مدخل آنوسروئت واژن 

1 Hymenal bumps  2 Labial  adhesion    3 Laceration  4 Hymenal tags
5 Friability  of the posterior fourchette     6 Linea vestibularis

كاربرد كولپوسکوپي در معاینه پرده بکارت
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کولپوس��كوپ هم چنین به تس��هیل نمونه گی��ري میكروبیولوژیكي با 
اس��تفاده از س��واپ از میان منفذ هایمن14 در یك دید نزدیك و تحت 

کنترل کمك مي کند )9(.
در کش��ورهاي توس��عه یافته کاربرد کولپوس��كوپ در معاینه بكارت با 
فراه��م کردن امكان اس��تفاده از تله مدیس��ین جهت غلب��ه بر موانع و 

14 Transhymenal

نابرابري در دسترسي به خدمات تخصصي باعث افزایش کیفیت ارزیابي 
و دقت تش��خیصي معاینات بكارت در مناطق روستایي شده است )28، 

.)30،10 ،29
به بیان دیگر کولپوس��كوپ با مهیا کردن امكان اس��تفاده از پزشكي از 
راه دور جهت معاینه بكارت از یك سو  باعث افزایش قابلیت معاینه در 
مورد صحت و کیفیت ارزیابي و کامل تر بودن ش��واهد پزشكي در غالب 
عكس و ویدئو مي گردد )31،29، 32( و از سوي دیگر با توجه به نقش 
اس��تفاده از تكنولوژي در افزایش اعتماد بیم��اران )10( منجر به جلب 
رضایت بیشتر  بیماران و  ارائه دهندگان خدمات مي شود )28،29،30(. 

معایب استفاده از کولپوسكوپ جهت معاینه بكارت 
علیرغم امتیارات منحصر به فرد و گسترش روزافزون کاربرد کولپوسكوپ 
جهت انجام معاینه بكارت گراني تكنیك با توجه به تجهیزات مورد نیاز، 
حمل و نقل نس��بتاً مش��كل کولپوسكوپ )9(، مش��كالتي که به دلیل 
تشخیص عالئم خیلي جزئي و غیر مهم  ایجاد مي گردد مسائل اخالقي 
و حقوقي مرتبط تصاویر ثبت ش��ده به عنوان ش��واهد پزشكي )23( و 
ع��دم ضرورت کاربرد آن از دیدگاه برخي متخصصین مواردي هس��تند 
که هم چنان در ارتباط با کاربرد کولپوسكوپ جهت معاینه بكارت مورد 

اختالف نظر مي باشند )9(.

تكنيک معاینه بكارت با کولپوسكوپ 
بس��ته به نوع کولپوس��كوپ این وس��یله یا بر روي تخت معاینه نصب 
مي ش��ود و ی��ا با نصب بر روي پایه به راحتي قاب��ل حرکت از محلي به 
محل دیگر اس��ت در صورتي که کولپوس��كوپ مجهز به بازوي متحرک 
و قابل چرخش باش��د بدون جا به جایي پایه قبل و بعد از اس��تفاده از 

کولپوسكوپ امكان معاینه بالیني اندام هدف وجود دارد )9(.
جه��ت افزایش می��زان همكاري بیمار در ابتدا الزم اس��ت در ارتباط با  
نحوه کار و کولپوسكوپ  به بیمار آموزش داده شود در مورد کودکان  بد 
نیس��ت قبل از معاینه به کودک اجازه داده شود با دوربین کولپوسكوپ 

بیرون را نگاه کند )9،18(.
درصورت نیاز به ثبت و ضبط تصاویر به عنوان ش��واهد پزش��كي توسط 
ویدئو کولپوس��كوپ الزم اس��ت که رضایت کتبي از قربانیان بالغ و در 
مورد کودکان از والدین آن ها کسب شود )9،27( البته در صورت امكان 
تصوی��ر برداري نیاز به یادآوري نیس��ت که ضب��ط ویدئویي تصاویر به 
مراتب پویاتر از عكس هاي گرفته ش��ده با دوربین هاي دیژیتال به ویژه 

جهت مشاوره مي باشد )27، 18(.
جهت انجام معاینه بكارت با اس��تفاده ازکولپوس��كوپ معاینه ش��ونده 
در فاصل��ه 25 س��انتي متري لبه تخ��ت معاینه در وضعی��ت خوابیده 
به پش��ت15 ی��ا در وضعیت لیتوتومي قرار مي گیرد. ب��ا توجه به این که 
اغلب کولپوس��كوپ ها داراي فاصله کانوني 30 س��انتي متري هس��تند 
)فاصل��ه کاري میان لنز و بافت ه��دف( بدون هیچ گونه نیازي به تماس 

15 Dorsa recumbent position

تصوير2� جهت معاينه بکارت توس��ط کولپوسکوپ نيازي به 
تماس کولپوسکوپ با بدن معاينه شونده نيست

تصوي��ر3� تصوير هايمن س��مي لون��ار با چين ه��اي طولي 
قاب��ل روئت واژن و اتس��اع خفيف پ��ري اورترال 

(Periuretral) ثبت شده توسط کولپوسکوپ

مهري رباط جزي و همكاران
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کولپوس��كوپ با بدن معاینه ش��ونده با توجه به بزرگ نمایي حاصل از 
کولپوس��كوپ پزش��ك تنها  با باز ک��ردن لبیا مینور16  ب��دون  نیاز به 
کشش17 لبیاها قادر به مشاهده هایمن با وضوح بسیار باال خواهد بود.

نتيجه گيري

تجاوز به عنف و خش��ونت جنس��ي همواره به عن��وان یكي از بدترین و 
تاس��ف بارترین جرایم  عمومي تلقي شده اس��ت )34(. با توجه به این 
که معاینه بكارت به عنوان یك معاینه تخصصي نقش تعیین کننده اي 
در اثب��ات وقوع آن ها و احقاق حق قربانیان تج��اوز دارد )14(. لذا این 
معاینه با حساس��یت ویژه اي مورد توجه نظام س��المت و سیستم هاي 
قضایي کشورهاي مختلف علیرغم میزان توسعه یافتگي آن ها قرار دارد 
به طوري که امروزه کش��ورهاي توسعه یافته با بهره گیري از تكنولوژي 
16 Labia minor separation
17 Traction

مدرن سعي در افزایش هرچه بیشتر  کیفیت و  اعتبار این معاینه دارند. 
هر چند کولپوسكوپ نمي تواند جایگزین حساسیت و دقت متخصصین 
حرف��ه اي در انجام معاینه بكارت ش��ود )12(. با ای��ن وجود نمي توان 
قابلیت ه��اي منحصر به فرد آن در زمینه ب��زرگ نمایي تصاویر، فراهم 
کردن امكان اندازه گیري مس��تقیم پارامتره��اي مهم، پخش هم زمان 
تصاوی��ر در صفح��ه نمایش جهت مش��اوره و آم��وزش، افزایش دقت و 
س��هولت معاینه، فراهم کردن امكان ثبت ش��واهد پزشكي و اجتناب از 
معاین��ات مكرر )16، 26 ، 9(، در مواردي ک��ه بنا به صالح دید محاکم 

قضایي نیاز به اظهار نظر سایر کارشناسان مي باشد، را نادیده گرفت. 
ح��ال با توجه به غیر قاب��ل اجتناب بودن خطاهاي انس��اني در معاینه 
بكارت و در نظر گرفتن این واقعیت که این خطاها مي تواند چه تاثیري 
بر سرنوش��ت زندگي آن ها داش��ته باش��د، انجام مطالعات پژوهش��ي و 
برنامه ریزي در ارتباط با اس��تفاده از کولپوسكوپ به ویژه جهت آموزش 
پزشكان و بررسي تجاوزات جنسي در کودکان شدیداً توصیه مي گردد. 
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Abstract

Background: The importance of hymen examination adjudicating the rights of sexual assault victims, and persistent 
increase in such crimes have drain attention of world’s medical and legal assemblies to use diagnostic equipments. 
Using of colposcope has also inflicted widespread changes in the examination of sexual assault victims. The present 
study was conducted with the purpose of studying the role and necessity of the use of colposcopy in virginity testing.  

Methods: In this study, a comprehensive review by using eleven local and foreign authentic databases, including 
Springerlink, Pubmed, Google scholar, Mdconsult and etc. was performed from 1980 to 2015. 

Findings: According to the role of technology in finding and documenting sexual assault trace evidences, use 
of suitable and accessible equipment is needed. Colposcope because of  remarkable features such as zoom, direct 
measurement of important parameters, simultaneously broadcast of images on screen for consulting of examiners and 
training, not only had been attracted the attention of the health system of developed countries, but also because of 
increasing accuracy and easing examination and training and avoiding repeated examinations, in cases where other 
experts are required to comment on according to the court’s discretion, provides more satisfaction for clients and 
physicians.

Conclusion: According to the role of exact hymen examination in exploring the injuries of genital area and being 
documentaries based on the role of colposcope in enhancing the accuracy of the examination and more satisfaction 
for physician and client, using this technology is recommended for training of examiners and for some special cases, 
such as counseling, medical commissions, and especially child victims of sexual abuse.
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