
 تست سرطان دهانه رحم یا پاپ اسمیر چیست؟

 

آسهایغ پاپ اطویز بزای تؼخیؾ طزطاى دُاًَ رحن بَ کار هی رّد. طزطاى دُاًَ رحن قبل 
اس آهیشع خٌظی دیذٍ ًوی ػْد، لذا پاپ اطویز، آسهایؼی بظیار ضزّری بزای خاًن ُای 

 .دٌُذ هتاُل هی باػذ ّ بایذ ُز چٌذ ّقت یک بار ایي آسهایغ را اًدام

 

اس علل اطاطی طزطاى دُاًَ  (HPV) ّیزّص پاپیلْهای اًظاًی
رحن اطت. ایي ّیزّص اهزّسٍ بَ عٌْاى یک عاهل قطعی طزطاى 

 .ػٌاختَ ػذٍ اطت

  

اقتـادی بیؼتز  -طزطاى دُاًَ رحن در طبقات پاییي اختواعی 
 طیگار، (شع خٌظیدیذٍ هی ػْد. طایز علل هؤثز عبارتٌذ اس6 پاییي بْدى طي اسدّاج )آهی

 .کؼیذى، تعذد بارداری، طابقَ خاًْادگی، عفًْت ُا ّ ختٌَ ًؼذى هزداى

  

 آزمایش پاپ اسمیر چگونه انجام می شود؟

ػذ، طزطاى دُاًَ رحن آسهایغ پاپ اطویز در بیي هزدم ػٌاختَ  0591اس سهاًی كَ در طال 
بَ هیشاى قابل تْخِی در بیي سًاى كاُغ پیذا كزد. تظت پاپ اطویز ًاٌُداری ُای درّى 

 .رحوی را هؼخؾ كزدٍ ّ اس پیؼزفت طزطاى آى خلْگیزی هی كٌذ

 سًاى با هزاخعَ بَ پشػک هتخـؾ سًاى هی تْاًٌذ بَ راحتی آسهایغ پاپ اطویز را اًدام دٌُذ

با ّطیلَ هخـْؿی، ًوًَْ ای اس طلْل ُای دُاًَ رحن را بزهی دارد.  در ایي آسهایغ پشػک
ّطایل هختلفی بزای ًوًَْ بزداری ّخْد دارد. ایي ًوًَْ بزداری خیلی راحت ّ بذّى درد ّ 

  .بذّى بیِْػی در هطب ؿْرت هی گیزد

ًوًَْ طلْل ُای دُاًَ رحن با ّطیلَ چْبی یا پالطتیکی رّی الم ػیؼَ ای کؼیذٍ هی 
طپض بزای رًگ آهیشی ّ بزرطی هیکزّطکْپی بَ آسهایؼگاٍ ارطال هی گزدد ّ  .ْدػ

 .هتخـؾ پاتْلْژی آى را بزرطی هی کٌذ

  

 آزمایش پاپ اسمیر چه چیسهایی را نشان می دهد؟

در ایي بزرطی، تغییزات قبل اس بذخیوی طلْل ُا، عالئن عفًْت با ّیزّص پاپیلْها ّ تغییزات 
تَ دُاًَ رحن دیذٍ هی ػْد. عالٍّ بز آى عفًْت دُاًَ رحن ًیش خْد بذخیوی ّاضح ّ پیؼزف

 .را ًؼاى هی دُذ
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گاُی ًیش عالئن بذخیوی در طایز قظوت ُای دطتگاٍ تٌاطلی سًاى هثل رحن، ّاژى ّ لْلَ 
ُای رحوی ُن هؼخؾ هی ػْد. اها ایي آسهایغ رّع هٌاطبی بزای غزبالگزی ایي 

  .فاقی هوکي اطت ایي بیواری ُا را ًوایاى کٌذبذخیوی ُا ًیظت ّ فقط بَ طْر ات

عالٍّ بز ایي، با آسهایغ پاپ اطویز هی تْاى ّضعیت ُْرهًْی بذى را ُن در ػزایط خاؿی 
  .بزرطی کزد

  

 قبل از انجام آزمایش پاپ اسمیر چه مواردی را باید دانست؟

رحوی خیلی سیاد بِتز اطت آسهایغ پاپ اطویز در سهاى قاعذگی، یا سهاًی کَ تزػحات  -
در آًِا  خًْزیشی قاعذگیُظتٌذ ّ عفًْت خیلی ّاضحی ّخْد دارد، ؿْرت ًگیزد. سًاًی كَ 

بیؼتز اس حذ طبیعی اطت، بایذ بزًاهَ ریشی ؿحیح داػتَ باػٌذ ّ با هؼْرت پشػک، سهاى 
 .ای تظت را هؼخؾ ًوایٌذهٌاطب بز

 .طاعت ًشدیکی ؿْرت گزفتَ باػذ 84قبل اس آسهایغ پاپ اطویز، ًبایذ بَ هذت  -

 .اس پوادُای داخل ّاژى یک ُفتَ قبل اس ًوًَْ گیزی اطتفادٍ ًؼذٍ باػذ -

 .طاعت قبل اس اًدام آسهایغ، اس اطپزم کغ یا ُز گًَْ كزم ّ ژل اطتفادٍ ًکٌیذ 48 -

  

 اسمیر چند مدت یک بار باید انجام شود؟آزمایش پاپ 

 (اًدام ایي آسهایغ بزای کلیَ خاًن ُای هتاُل در طَ طال اّل اسدّاج )آهیشع خٌظی
 .طالی یکبار ّ بعذ در ؿْرتی کَ آسهایغ طبیعی باػذ، ُز طَ طال یکبار اًدام هی ػْد

ًاى تؼخیؾ هی البتَ گاُی اّقات با تْخَ بَ تغییزات خاؽ یا عفًْت ُا، پشػک هتخـؾ س
دُذ کَ ایي فْاؿل کوتز ػْد ّ پض اس درهاى ًیش با یک آسهایغ دیگز، ًتایح درهاى بزرطی هی 

 .ػْد

ػایذ بعضی اس سًاى اس ًظز هالی تْاًایی پزداخت ُشیٌَ ایي آسهایغ را ًذاػتَ باػٌذ، بٌابزایي 
ُای علْم پشػکی هزاكشی ّخْد دارًذ، اس خولَ هزاكش بِذاػتی درهاًی ّابظتَ بَ داًؼگاٍ 

 .کَ ایي آسهایغ را بذّى ُشیٌَ اًدام هی دٌُذ
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