
 پاپ اسویر)غربالگری سرطاى دهانه رحن(

ّذف اغلی از اًدام ایي آزهایص تدسس تغییرات سلَلی پیص سرطاًی، سرطاًی ٍ تطخیع سرطاى دّاًِ رحن 

هی درهراحل اٍلیِ است. ترخی ػفًَتْای هیکرٍتی، قارچی ٍ ٍیرٍسی رحن ًیس در ایي آزهایص تطخیع دادُ 

 ضًَذ.

رٍش هؼوَل ترای گرفتي ًوًَِ، ًوًَِ ترداری از سلَلْای پَضطی دّاًِ رحن تا استفادُ از اسپاچَالی چَتی یا 

 ترس هخػَظ است.

( خْت اًدام تست پاج اسویراستفادُ هیکٌٌذ. تِ ایي غَرت کِ سر Liquid Based-LBCاهرٍزُ از رٍش )

ُ ی خاظ اًذاختِ هی ضَد ٍ سپس ایي ظرف ترای تْیِ الم اسپاچَال یا ترس در ظرف حاٍی هحلَل ًگْذارًذ

ب استفادُ از رٍش خاغی آهادُ ٍ اسویر تْیِ هی  LBCآزهایطگاُ ارسال هی گردد. ًوًَِ ٍ رًگ آهیسی تِ 

ضَد. اسویر تِ رٍش پاج رًگ آهیسی ٍ تَسط سیتَتکٌَلَشیست یا پاتَلَشیست در زیر هیکرٍسکَج تررسی 

 هی ضَد.

رٍسکَپی ػالٍُ تر تغییرات سلَلی، ٍخَد ػفًَتْای هیکرٍتی ، قارچی ٍ ٍیرٍسی ًیس هَرد تَخِ در تررسی هیک

 قرار هیگیرًذ.

)ٍیرٍس پاپیلَم اًساًی ٍػاهل ػفًَت هقارتتی ًسثتا ضایغ( تا افسایص خطر ایداد سرطاى  HPVترخی سَضْای 

، آزهایص  HPVػفًَت تا ٍیرٍس  دّاًِ رحن ّوراٌّذ. درغَرت هطکَک یا هثثت تَدى پاج اسویر از ًظر

PCR  ترای تطخیعHPV DNA .اًدام هیطَد 

 چه زهانی آزهایش پاپ انجام شود؟

 تؼذاد دفؼات آزهایص ترحسة سي ٍ ضرایط ػوَهی افراد فرق هی کٌذ.

 سالگی ّر سِ سال یک تار اًدام ضَد. 56تا 12تَغیِ هیطَد پاج اسویر از سي 

 ّوراُ تست پاج اًدام ضَد.  HPV-DNAسال یکثار آزهایص  6سالگی تَغیِ هیطَد کِ ّر  56تا 03تیي  سي 

 هَارد زیر اًدام پاج اسویر تِ دفؼات تیطتری تَغیِ هیطَد:در 



 (HIVفرد هثتال تِ ایذز) -2

 افراد تا ضؼف سیستن ایوٌی -1

( هػرف diethylstilbestrol) در افرادیکِ هادرضاى در دٍراى تارداری دی اتیل استیل تسترٍل -0

 اًذ. کردُ

 CIN (Cervical intraepithelial neoplasm)افراد تا ساتقِ  -4

 در غَرت تاردار ضذى -6

 ترٍز خًَریسی غیر طثیؼی ، درد، زخن ، ترضح ٍ خارش -5

 تفسیر نتایج آزهایش

 .هٌفی ضذى ًتیدِ تِ هؼٌی طثیؼی تَدى سلَلْا ٍ ػذم ٍخَد ػفًَت است 

  ( ًاهطلَبundesirable .تِ هؼٌی ػذم کفایت ٍ ًاهٌاسة تَدى ًوًَِ است :) 

 ( خَش خینbenignغیر سرطاًی : ) 

 .تغییرات غیر طثیؼی در سلَل ّا کِ ػلت آى هؼلَم ًیست 

 ( آسکَسAscus ٍخَد سلَلْای آتیپیک تا درخِ اّویت ًاهؼلَم در سلَلْای سطحی قسوت : )

 ( exocervixخارخی دّاًِ رحن ) 

 ( آگکَسAgcus ٍخَد سلَلْای آتیپیک تا درخِ اّویت ًاهؼلَم : ) در سلَلْای سطحی قسوت

 ( endocervixداخلی دّاًِ رحن ) 

  در غَرت گسارشASCUS  هؼوَال آزهایصDNA  ترای تطخیع ػفًَت تاHPV .اًدام هیطَد 

 ( تغییرات سلَلی خفیفlow grade اغلة تِ دلیل ػفًَت تا : )HPV  

  ( تغییرات سلَلی ضذیذHigh grade.هوکي است تِ سرطاى هٌدر ضَد : ) 

  ( سرطاى سلَلْای سٌگفرضی یا اسکَآهَزSCC( یا ادًَ کارسیٌَم )ADC) 

ًتیدِ غیر طثیؼی آزهایص پاج اسویر در یک ًَتت، قطؼا تِ هؼٌی ٍخَد تذخیوی ًیست، زیرا سلَلْای پَضطی 

ّستٌذ ٍ اغلة هوکي است تغییرات سلَلی تذٍى درهاى خاغی از تیي  دّاًِ رحن تِ طَر هرتة در حال ترهین

 هاُ تکرار هیطَد تا تغییرات سلَلی ارزیاتی ضَد. 5تا  1ترًٍذ. هؼوَال آزهایص تِ فاغلِ 

 



 علل عوده افسایش خطر ابتال به سرطاى دهانه رحن :

دّاًِ رحن است. ترای تطخیع ضایؼتریي ػاهل هستؼذ کٌٌذُ ترای اتتال تِ سرطاى  HPVػفًَت تا ٍیرٍس 

آزهایص هَلکَلی خْت تطخیع شًَم ٍیرٍس اًدام هیطَد. ترای پیطگیری از ػفًَت هی تَاى ٍاکسي زد. 

اًدام هیطَد کِ تْتر است هاُ از اٍلیي ٍاکسیٌاسیَى(  5هاُ  ٍ 1 -هاُ ) غفر 5ٍاکسیٌاسیَى در سِ ًَتت ٍ طی 

 قثل از ضرٍع فؼالیت خٌسی اًدام ضَد.

ج در سي پاییي، کطیذى سیگار ، هػرف در اتیل استیل تسترٍل ، اتتال تِ ػفًَتْای هقارتتی هثل ّرپس ٍ ازدٍا

HIV .داضتي پارتٌرّای هتؼذد خٌسی از دیگر ػَاهل افسایص خطر اتتال تِ سرطاى دّاًِ رحن ّستٌذ ٍ 

هی کطذ تا از ًاحیِ اٍلیِ فراتر سرطاى دّاًِ رحن ، تیواری پیطرًٍذُ، ٍلی تاسرػت تسیار کن است ٍ سالْا طَل 

ترٍد. تِ ّویي دلیل است کِ تا هؼایٌات هٌظن ٍاًدام آزهایص پاج اسویر هی تَاى آى را در هراحل پیص سرطاًی 

 تطخیع دادُ ٍ تِ طَر کاهل درهاى ًوَد.

 تکرار آزهایش

هیطَد پس از اٍلیي تکرار آزهایطات غرتالگری از کطَری تِ کطَر دیگر هتفاٍت است، ٍلی هؼوَال تَغیِ 

سال   56یکثار تا سي  ّر سِ سالآهیسش خٌسی ، غرتالگری پاج اسویر اًدام ضَد ٍ تؼذ از آى تطَر هٌظن ، 

 پاج اًدام ضذُ ٍ تؼذ از آى در غَرت هٌفی تَدى ًتایح تستْای قثلی ، ًیازی تِ غرتالگری ًیست.تست 

هی ) ترداضتي رحن( ضذُ اًذ ، پاج اسویر ضرٍرتی ًذارد. در خاًوْایی کِ تِ دلیل غیر از کارسیٌَها ، ّیسترکتَ

 سال اکثر تغییرات ترهیگردد در ًتیدِ تاز ّن ضرٍرتی ًذارد. 13در خاًوْای زیر 

سال ، خَد تِ خَد در ػرؼ دٍ سال تِ حالت اٍل تر  13در خاًوْای زیر  HPV% از ػفًَتْای 03تقریثا 

 هیگردد.

 شرایط آزهایش

چرخِ قاػذگی است.  26آزهایص ، فاز پرٍلیفراتیَ از چرخِ قاػذگی یؼٌی حذٍد رٍز تْتریي زهاى اًدام 

ساػت قثل از دٍش ٍاشیٌال استفادُ ًکردُ  44هراخؼِ کٌٌذُ تایذ از یک ّفتِ پیص از کرم یا پواد ٍاشیٌال ٍ از 



ویر هؼایٌِ ٍاشیٌال ساػت قثل آهیسش خٌسی ًذاضتِ تاضذ ٍ پیص از آزهایص پاج اس 44تا  14تاضذ ٍ ّوچٌیي از 

 ًطذُ تاضذ.

 

 افراد در هعرض خطر ابتال به سرطاى دهانه رحن

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داضتي ضریکْای 

 خٌسی هتؼذد

تاال تَدى تؼذاد 

 زایواًْا

تَدى سي در پاییي 

 اٍلیي تارداری

ٍ  Aکوثَد ٍیتاهیي 

C اسیذ فَلیک ٍ 

داضتي ضریک خٌسی کِ خَد 

دارای ضرکای خٌسی هتؼذد 

 تاضذ

اتتال تِ ػفًَت پاپیلَها 

 تٌاسلی( )زگیلHPVاًساًی

 

 استؼوال دخاًیات
هػرف کن 

 سثسیدات ٍ هیَُ 

ٍضؼیت اختواػی ٍ 

 اقتػادی ًاهٌاسة

پاییي تَدى سي در 

          اٍلیي هقارتت

 سال(25 ) کوتر از
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