
 
 

 .استدهانه رحم ی سلول ها و بررسی یشامل جمع آور ریتست پاپ اسم

شخ سرطان دهانه رحم با انجام آزما صیت سم شیزودهنگام  صت ب بیمارانبه  ریپاپ ا  یدرمان م یبرا یشتریفر

نشان دهد که ممکن است در دهانه رحم  یرا در سلول ها یراتییتواند تغ یم نیهمچن ریپاپ اسم شیدهد. آزما

در توقف قدم  نیاول ریپاپ اسم شیبا آزما یعیرطبیغ یسلولها نیزودهنگام ا صی. تشخکنند جادیسرطان ا ندهیآ

 .سرطان دهانه رحم است یاحتمال شرفتیپ

پاپ ممکن  شی، آزماسممال 30شممود. در زنان باالتر از  یلگن انجام م نهیمعموالً همراه با معا ریپاپ اسممم شیآزما

ست با آزما سان یلومایپاپ روسیو شیا شا کی -( HPV) یان س عیعفونت  سرطان دهانه  یکه م یجن تواند باعث 

 شود.  بی، ترکرحم شود

ساله  65تا  21زنان  یبرایک بار هر سه سال را  اسمیر پاپ انجام آزمایش کنند یم هی، پزشکان توصیطور کل به

 کنند. یم هیتوص

بار  کیهر پنج سال پاپ را  شیتوانند آزما یساله و باالتر م 30، زنان همراه باشد HPV شیروش با آزما نیا اگر

 . انجام دهند

ص اگر شد یعوامل خطر خا شته با سرطان دهانه رحم وجود دا شک بدون توجه به برای ابتال به  ست پز ، ممکن ا

 عوامل خطر عبارتند از: نیانجام دهد. ا فواصل زمانی کمتررا با  ریپاپ اسم شیآزما، سن

 لیاست لیات یگرفتن در معرض د قرار ( بسترولDESقبل از تولد ) 

 عفونت HIV 

 دیکواستروئیاستفاده مزمن از کورت ای یدرمان یمی، شاعضا وندیپ لیبدن به دل یمنیا ستمیس ضعف 

 دنیکش گاریس سابقه 

این شرایط عبارتند ، نیستپاپ  شیآزما ، دیگر نیازی به انجامدریبگ میپزشک تصمخاص ممکن است  طیدر شرا

 :از

 رحم کاملبرداشتن  یاز جراح پس: 

شد برومیمانند ف یسرطان ریغ یماریب کی یبرا یسترکتومیه اگر شده با ست بتوانرحم انجام   انجام ، ممکن ا

 .دررا متوقف ک ریپاپ اسم شیآزما



 
 

 انجام شممده،بودن دهانه رحم  یسممرطان ای یسممرطان شیپتغییرات  لیبه دلبرداشممتن رحم  یاگر عمل جراح اما

 کند. هیرا توص نیپاپ تست روت شیممکن است پزشک آزما

 سال: 65از  باالتر سن 

صورت شد یسرطان دهانه رحم منف یبرا سالگی، 65تا پیش از  یک خانم یقبل شاتیکه آزما یدر   یم، بوده با

 متوقف کنند. یسالگ 65 بعد ازمعمول را  شیپاپ آزما شیتوانند آزما

کاذب ممکن  یمنف جینتا افتیدراما  سرطان دهانه رحم است یغربالگر یبرا منیا یروش ریانجام تست پاپ اسم

 یسمملولها در صممورتی که، اسممت ینشممان دهنده عدم وجود ناهنجار شیکه آزما یمعن نیبه ا -رخ دهداسممت 

 .وجود دارند یعیرطبیغ

 کنند عبارتند از: جادیکاذب ا یمنف جهیتوانند نت یکه م ی. عواملستیاشتباه ن یکاذب به معنا یمنف جهینت

 ولهانامناسب سل جمع آوری 

 وجود دارد یعیرطبیسلول غ یکم تعداد 

 کند یرا پنهان م یعیطب ریغ یسلولها ،یالتهاب ایخون  یسلولها 

شرفت پ شد. و اگر  یسال طول م نیسرطان دهانه رحم چندی شخ یعیطب ریغ یسلولها شیآزما کیک  صیرا ت

 .وجود سلولهای غیر طبیعی را نشان خواهد داد ادیبه احتمال ز یبعد شی، آزماندهد

 :روری استض شیقبل از آزمارعایت نکات زیر ، ریاز موثر بودن تست پاپ اسم نانیاطم یبرا

 یاسممتفاده از هرگونه دارو ای واژینال، دوش به مدت دو روز از مقاربت ریاز انجام تسممت پاپ اسممم قبل 

پنهان  ایبرد  یم نیرا از ب یعیرطبیغ یکار سلول ها نیا رای، زشود یخوددار واژینال ژل ایکرم ، نالیواژ

 کند. یم

 شودانجام  ریپاپ اسم شیآزما نباید یدر دوران قاعدگ . 

 .دیروز خود را پشت سر بگذار تیبدون محدود توان یم ریاز تست پاپ اسم بعد

سته سمیرپاپ  شیبه نوع آزما ب شده از دهانه رحم ا سلول جمع  شک نمونه  ص عیکه ما یرا به ظرف، پز صو  یمخ

 .کند یمنتقل م یا شهیش دیاسال ای (عیبر ما یمبتن) نمونه ینگهدار یبرا



 
 

سکوپیم ریشوند و در ز یمنتقل م شگاهیآزما ها به نمونه س کرو را در  ییها یژگیتا و رندیگ یقرار م یمورد برر

 است. یسرطان شیپ ضایعه کی ایسلول ها نشان دهند که نشان دهنده سرطان 

 :جینتاتفسیر 

 یعاد جینتا 

سم شیآزما یدر ط اگر سلولها ریپاپ ا شد دهانه رحم یعیطب یفقط  شده با شف   جهیشود که نت ی، گفته مک

 .بود دنخواه ازین یگرید شیدرمان و آزما چیلگن به ه نهیو معا یبعد ری. تا زمان انجام تست پاپ اسماست یمنف

 یعاد ریغ جینتا 

 جهینتشود که  ی، گفته مکشف شده باشد یرمعمولیغ ای یعیرطبیغ یسلول ها ریپاپ اسم شیآزما یدر ط اگر

ست مثبت سلولها جهیمثبت بودن نت ی. معنستیسرطان دهانه رحم ن یمثبت به معنا جهی. نتا شف  یبه نوع  ک

 دارد. یبستگ شیشده در آزما

ش یسلولها - شخص ) تیاهم با رمعمولیغ یسنگفر ش یسلولها :(ASCUSنام سطح  یسنگفر نازک و م

شد م سالم ر سطح دهانه رحم  ستند و در  سم شی، آزما ASCUSکنند. در مورد  یه  یسلولها ریپاپ ا

شان م یعیرطبیغ یکم یسنگفرش سلول ها راتیی، اما تغدهد یرا ن را  یسرطان شیپ یبه وضوح وجود 

 دهد. ینشان نم

شما معیبر ما یمبتن شیبا آزما شک   یمانند برخ ییها روسیکند تا وجود و لیو تحل هیتواند نمونه را تجز ی، پز

 کند. یبررس راشوند  یسرطان م شرفتیرا که باعث پ (HPV) یانسان یلومایپاپ روسیاز انواع و

شد یها روسیو اگر شته با سلول هاپرخطر وجود ندا نگران کننده  شیآزما جهیشده در نت افتی یعیرطبیغ ی، 

 .ددار شتریب شیبه آزما ازین بیمار، نگران کننده یها روسی. در صورت وجود وستندین

جمع شده  یرود که سلول ها یمنظور به کار م نیاصطالح به ا نیا :یسنگفرش یالیتل یداخل اپ عهیضا -

 باشند. یسرطان شیممکن است پ ریاز پاپ اسم

شد کم خیلی راتییتغ اگر سابدان معناست که اندازه، با سلول ها  ری، شکل و  صله مشخصات  سرطان شدن فا با 

 دارد.



 
 

شته باوجود  ییدرجه باال راتییتغ اگر سرطان تبد یلیخ عهیضا نکهی، احتمال اشددا  شتری، بشود لیزودتر به 

 .است

 یکنند و رشد م یم دیمخاط تولدر دهانه رحم و رحم  یغده ا یسلولها: یمعمول ریغ یغده ا یسلولها -

سلول ها ست کم یمعمول ریغ یغده ا یکنند.  سند یعیرطبیغ یممکن ا شخص نبه نظر بر  ستی، اما م

 .ریخ ایهستند  یکه سرطان

 الزم است. یشتریب اتشیآنها آزما تیو اهم یعیطب ریغ یمنبع سلولها نییتع یبرا

 یجمع شده برا یمعناست که سلولها نیبد جهینت نیا :نومایآدنوکارس یسلولها ای یسنگفرش یسلولها -

سم س یبه نظر م یعیرطبیچنان غ ریپاپ ا سند که آ ست شناس بیر سرطان  باًیتقر یا پاتولوژی از وجود 

 دارد. نانیاطم

ش" سنگفر سلول  سرطان ها "یسرطان  سلولها یبه  صاف واژن  یبوجود آمده در   یدهانه رحم گفته م ایسطح 

سلول  نیچن افتنیشود. در صورت  یگفته م یغده ا یل هااز سلو یناش یبه سرطان ها "نومایآدنوکارس"شود. 

 کند. یم هیتوص بیماررا به  عیسر یابی، پزشک ارز ییها

سم اگر ست پاپ ا شد یعیرطبیغ ریت ستگاه با ستفاده از د شک با ا ست پز سکوپ، ممکن ا ش ،کولپو به نام  یرو

 دهد.می ، واژن و ولو انجام دهانه رحم یبافتها یبررس یرا برا یکولپوسکوپ

ست از  نیهمچن پزشک سی)ب ی، نمونه بافترسند یبه نظر م یعیرطبیکه غ ینواحممکن ا . سپس تهیه کند( یوپ

 شود. یارسال م شگاهیبه آزما یقطع صیو تشخ لیو تحل هیتجز ینمونه بافت برا

 

           http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                 
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