ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر
ﺗﻌرﯾف
ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﺑررﺳﯽ ﺳﯾﺗوﻟوژﯾﮏ ﺳروﯾﮑس در ﺟﮭت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻠوﻟﮭﺎی ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮕر اﺣﺗﻣﺎل
وﺟود ﺑدﺧﯾﻣﯽ ھﺎی ﺳروﯾﮑس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑررﺳﯽ ﺷﺎﯾﻊ در ﺟﮭت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ وﺟود ﺑد ﺧﯾﻣﯽ ﺳروﯾﮑس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﭘﺎپ اﺳﻣﯾری ﮐﮫ درﺳت ﺗﮭﯾﮫ ﺷود در %٩٨ﻣوارد در ﺗﺷﺧﯾص ﺳرطﺎن دھﺎﻧﮫ رﺣم ﻣوﺛر ﺧواھد ﺑود.
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی
ﺷﯾوع ﺳرطﺎن دھﺎﻧﮫ رﺣم درزﻧﺎن ﻏﯾر ﺳﻔﯾد ﭘوﺳت  ٢-٣ﺑراﺑر ﺑﯾﺷﺗر اﺳت  .ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﯾزان ﺷﯾوع
درزﻧﺎن ﯾﮭودی و اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎھده ﺷده اﺳت.
ﺣدود %١٣ازﮐل ﺳرطﺎﻧﮭﺎی ﻣﮭﺎﺟم زﻧﺎن دررﺣم اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ از اﯾﻧﮭﺎ ﺣدود %۴٠دارای ﻣﻧﺷﺄ
ﮔردن رﺣﻣﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﺑﻌداز ﺳرطﺎن ﭘﺳﺗﺎن،ﮐوﻟورﮐﺗﺎل،آﻧدوﻣﺗر،ﺗﺧﻣدان وﻟﻧﻔوم در ﻣرﺗﺑﮫ ھﻔﺗم ﻗرار دارد.
ﻧﻘﺎﯾص ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر
ﮐﺎر ﺑرد ﺷﯾوه ھﺎی ﻧﺎدرﺳت درﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر
وﺟود ﺳﻠوﻟﮭﺎی اﻟﺗﮭﺎﺑﯽ در ﻧﻣوﻧﮫ ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﻠوﻟﮭﺎی
ﺳرطﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل اﻓﺗراق ﻧﺑوده وﺗﻔﺳﯾر اﯾن ﺗﺳت را ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﮐﻧد).اﺷﺗﺑﺎه در ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗوﺳط
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه(
 vﻣﯾزان ﺟواب ﻣﻧﻔﯽ ﮐﺎذب ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﺣدود  %٢٠ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ ﮐﺎذب ﻣوردی اﺳت
ﮐﮫ ﻓرد دﭼﺎر ﺳرطﺎن ﯾﺎ دﭼﺎر ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﯾش ﺳرطﺎﻧﯽ اﺳت،وﻟﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ ﮔزارش ﻣﯽ ﺷود.
ﻋﻠل ﺟواب ﻣﻧﻔﯽ ﮐﺎذب
ﺳﮭل اﻧﮕﺎری درﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣوﻧﮫ
اﺷﺗﺑﺎه در ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﯾﺞ،از ﺳوی آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻠل ﻣرگ وﻣﯾر ﻧﺎﺷﯽ از ﺳرطﺎن دھﺎﻧﮫ رﺣم:
ﻋدم ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﻣﻧظم زﻧﺎن،در زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ھﺳﺗﻧد.
ﺗﮑﻧﯾﮏ ﻏﻠط ﺑرداﺷت ﻧﻣوﻧﮫ
اﺷﺗﺑﺎه در ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﯾﺞ ،از ﺳوی آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﺑﮕﯾرﻧد؟
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ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ وﮐﺎردان ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ -ﮐﺎردان و ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺑﮭداﺷت ﺧﺎﻧواده در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﮭﺎرت ﻻزم را
طﯽ دوران ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺳب ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد وﯾﺎ ﺑﺎ ﮔذراﻧدن دوره ﺑﺎز آﻣوزی اﯾن ﻣﮭﺎرت را ﮐﺳب ﻧﻣﺎﯾﻧد.
آﯾﺎ ﺑدون ﺗﺧت ژﻧﯾﮑوﻟوژی ﻣﯽ ﺗوان درﺗﯾم ﺳﯾﺎر ﻧﻣوﻧﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮐرد؟
وﺟود ﺗﺧت ژﻧﯾﮑوﻟوژی ﺑرای ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﺿروری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
آﯾﺎ ﺿروری اﺳت اﺳﭘﮑوﻟوم ﯾﺎ اﺳﭘﭼوﻻ اﺳﺗرﯾل ﺑﺎﺷد؟
اﺳﺗرﯾل ﺑودن اﺳﭘﮑوﻟوم ﺿروری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ اﺳﭘﭼوﻻ ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف وﺗﻣﯾز ﺑﺎﺷد.
ﺑﮭﺗرﯾن روش ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری وﻓﯾﮑس ﮐردن ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
ﺳر اﺳﭘﭼوﻻ ﺑﮫ اﻧدازه  ٣۶٠درﺟﮫ ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﯾﮑﻧواﺧت ودر ﯾﮏ ﺣرﮐت ﻣﻣﺗد روی ﺳروﯾﮑس ﭼرﺧﺎﻧده
ﺷود.ﺳﭘس اﺳﭘﭼوﻻﺑﮫ ﺻورت ﻣﺎﯾل روی ﻻم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣرﮐت ﻣﻼﯾم و ﯾﮑﻧواﺧت ﯾﮑﺑﺎر
ودر ﯾﮏ ﺟﮭت از ﯾﮏ ﺳر ﻻم ﺑﮫ ﺳر دﯾﮕر در ﻣﺳﯾر طوﻻﻧﯽ ﮐﺷﯾده ﺷود).ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﮐره ﻧرم را روی
ﻻم ﻣﯽ ﻣﺎﻟﯾد(.
ﺳﻘف زﻣﺎﻧﯽ از ﮔرﻓﺗن ﻧﻣوﻧﮫ ﺗﺎ درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﺦ ﭼﮫ ﻗدر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؟
در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺑﮭﺗر اﺳت %٩٠ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﺗﺎ ۵روز ﮐﺎری آﻣﺎده ﺷود اﯾن ﻣدت زﻣﺎن ﻧﺑﺎﯾد از
۶ھﻔﺗﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺷود.
ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﯾﮑﺳﺎﺗور ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
ﻧزدﯾﮏ ﺑودن اﺳﭘری ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟﺎری ﺷدن ﻣﺎﯾﻊ روی ﻻم وﺷﺳﺗﺷوی ﻧﻣوﻧﮫ وﭘرﺗﺎب ﺳﻠوﻟﮭﺎ ﻣﯽ
ﮔردد.ھﻣﭼﻧﯾن دور ﺑودن اﺳﭘری ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﺷﮏ ﺷدن ﻻم وﻋدم ﺛﺑوت ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯾﮕردد.ﺟﮭت ﻣﺧﻠوط
ﺷدن ﻣﺎﯾﻊ ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺎﯾد اﺳﭘری را ﭼﻧد ﺑﺎر ﺗﮑﺎن داد.
آﯾﺎ ﺗﺳت ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻗﺎﺑل اﻧﺟﺎم اﺳت؟
اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ اول ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻص زﻧﺎن ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
ﻧﮑﺎت ﻣﮭم در ارﺗﺑﺎ ط ﺑﺎ ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر
ﭘس از وﺟود ٣ﻧﻣوﻧﮫ ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﻧرﻣﺎل و در ﺻورت ﻋدم وﺟود رﯾﺳﮏ ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﺧطر ﺗﮑرار ﭘﺎپ
اﺳﻣﯾر ھر ﺳﮫ ﺳﺎل ﯾﮑﺑﺎر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﮑرار ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت.
در ﺻورت رﯾﺳﮏ ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﺧطر ﻣﺛل ﻋﻔوﻧت ﺑﺎ وﯾروس HIV ، HPVودﯾﺳﭘﻼزی moderate
ﺳروﯾﮑس و ﯾﺎ ﺷﮏ ﺑﮫ ﻧﺋو ﭘﻼزی ﺳروﯾﮑس و وﺟود رﻓﺗﺎرھﺎی ﭘر ﺧطر اﻧﺟﺎم ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﺗداوم ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر در زﻧﺎن ﺑﺎﻻی  ۶۵ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺣد اﻗل  ٣ﻧﻣوﻧﮫ ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﻧرﻣﺎل
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و در ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ١٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾز ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺳﯾﺗوﻟوژی ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﺗوﻗف ﮐرد.
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ﭘس از ھﯾﺳﺗرﮐﺗوﻣﯽ ﺗوﺗﺎل )ﺧروج ﮐﺎﻣل ﺳروﯾﮑس(ﺟﮭت ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﺧوش ﺧﯾم دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
ﻧﻣو ﻧﮫ ﮔﯾری ﺳﯾﺗو ﻟو ِژﯾﮏ واژن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺻورت اﻧﺟﺎم ھﯾﺳﺗرﮐﺗوﻣﯽ ﺑدﻧﺑﺎل ﮐﺎرﺳﯾﻧوم ﻣﮭﺎﺟم و
ﺑد ﺧﯾم ﺑﺎﯾد ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﻗﻠﮫ واژن ) (VAGINAL APEXﺗوﺳط ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ واژﯾﻧﺎل و اﻧﺟﺎم ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﺑررﺳﯽ
ﺷود.
ﺗوﺟﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺳت ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﺟﮭت اﺳﮑرﯾﻧﯾﻧﮓ ﮐﺎﻧﺳر آﻧدوﻣﺗر ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ دارد و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ
اﯾن ھدف ﺑﮑﺎر ﺑرده ﺷود.
ﻧﮑﺎت ﻣﮭم در ارﺗﺑﺎ ط ﺑﺎ ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﮑﺎت زﯾر ارزﺷﻣﻧد اﺳت:
اﻟف -در ﮐﻠﯾﮫ ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ ﭘس از ﻣزدوج ﺷدن ﻏرﺑﺎﻟﮕری آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود.ﺳﻧﯾن ﭘر ﺧطر ﺟﮭت ﻏر ﺑﺎﻟﮕری
ﺳﻧﯾن ﺑﯾن  ٢٠-۶۵ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳت اﻟﺑﺗﮫ ﺳﻧﯾن  ١٨ﺳﺎل و ﭘﺎﯾﯾن ﺗر در ﺻورت ﻣزدوج ﺷدن ﺣد اﮐﺛر ﺗﺎ ﺳﮫ
ﺳﺎل ﭘس از ازدواج ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺳرطﺎن ﺳروﯾﮑس ﺷروع ﻣﯽ ﺷود.
ب-اﻧﺟﺎم ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ اول ﺑﺎرداری ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت و در ﺻورت ﻟزوم ﺑﺎﯾد ﻧﻣو ﻧﮫ ﮔﯾری
ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻص زﻧﺎن اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
ج -ﺷراﯾط ﻧﻣو ﻧﮫ ﮔﯾری:
ﭘس از اﺗﻣﺎم ﻗﺎﻋدﮔﯽ ﺗﺎ ﺷروع ﻗﺎﻋدﮔﯽ ﺑﻌدی ﻣﯽ ﺗوان ﭘﺎپ ﮔرﻓت اﻣﺎ ﺑﮭﺗرﯾن زﻣﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﺣدود ٢ھﻔﺗﮫ ﭘس از اوﻟﯾن روز ﻗﺎﻋدﮔﯽ اﺳت )ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً روز (١۵ﻛﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﭘروﻟﯾﻔراﺗﯾو اﺳت.
ﺟﮭت ارﺳﺎل ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﺗوﻟوژی ﺑﺎﯾد ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐﺎﻣل ﺑﯾﻣﺎر و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری  ،ﺳنﺑﯾﻣﺎر ،وﺿﻌﯾت ﻗﺎﻋدﮔﯽ،ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳﯾﺗوﻟوژی ،درﻣﺎن ﻗﺑﻠﯽ ،ﻣﺣل ﺗﮭﯾﮫ اﺳﻣﯾر)واژﯾﻧﺎل ،ﺳروﯾﮑﺎل(High ،
 Riskﺑودن ﺑودن ﺑﯾﻣﺎر در ﺻورت وﺟود ﺣﺗﻣﺎ ً ذﮐر ﮔردد.
ارﺟﺢ اﺳت اﺑﺗدا اﮔزو ﺳروﯾﮑﺎل و ﺳﭘس اﻧدو ﺳروﯾﮑﺎل ﻧﻣو ﻧﮫ ﮔﯾری ﮔردد.وﺳﯾﻠﮫ ارﺟﺢ ﺟﮭت ﻧﻣو ﻧﮫ ﮔﯾری ﺳﯾﺗو ﺑراش اﺳت ،در ﺻورت ﻧﺑود ﺳﯾﺗو ﺑراش اﺳﺗﻔﺎده ازاﺳﭘﭼوﻻ ی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت  ،اﺳﭘﭼوﻻي ﭼوﺑﯽ ﺳﺑب ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗن ﻣواد اﺿﺎﻓﯽ روی ﻻم ﻣﯽ
ﺷود .در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از ﺳواپ ﭘﻧﺑﮫ ﺧﯾس ﮐردن آن ﺑﺎ ﻣﺣﻠول ﻧرﻣﺎل ﺳﺎﻟﯾن اﻟزاﻣﯽ اﺳت).اﯾن ﻛﺎر
ﺳﺑب ﺟذب ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣوﻧﮫ ﺧواھد ﺷد(
ﻧﮑﺎت ﻣﮭم در ارﺗﺑﺎ ط ﺑﺎ ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر
اﻧﺟﺎم ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﺑدﻧﺑﺎل زاﯾﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﺣد اﻗل ٨ھﻔﺗﮫ ﭘس از زاﯾﻣﺎن و ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗری
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر  un satisfactoryﺑﺎﺷد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد در ﻓﺎﺻﻠﮫ ۶ﻣﺎه ﺻورت ﻣﯽ
ﮔﯾرد.

٣
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در ﺧﺎﻧم ھﺎی ﻣﻧوﭘوز ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ((Absens of endoservicalﺑﺎﺷد .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﮑرارﻧﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.در ﺻورت ﺷﮏ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﭘﺎﺗوﻟوژﯾﮏ ﺗﮑرار ﺑﺎ ﺳﯾﺗو ﺑراش اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
در ﺧﺎﻧﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﺑﺎ ﺳﻠوﻟﮭﺎی ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ دارﻧد ،ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود
،اﮔر ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل ﺷواھد ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ دﯾده ﻧﺷد ،ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ھر ﺳﮫ ﺳﺎل اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﮭﺎی اراﺋﮫ دھﻧده ﮔزارش ﺑررﺳﯽ ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ،ﺑﺎﯾد ﻧظﺎرت و ﮐﻧﺗرل ﻻزم ﺟﮭت ﺧواﻧدن
ﺳﯾﺗوﻟوژی ﻻﻣﮭﺎ ﺗوﺳط ﭘﺎﺗوﻟوژﯾﺳت را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻋواﻣل ﻣﺳﺎﻋد ﮐﻧﻧده ﺳرطﺎن دھﺎﻧﮫ رﺣم ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﺳﻧﯾن ﭘﺎﯾﯾن ازدواج ﮐرده اﻧد.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻧد ﺑﺎر ازدواج ﮐرده اﻧد.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳراﻧﺷﺎن ﺧﺗﻧﮫ ﻧﺷده اﻧد.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺷرﯾﮏ ﺟﻧﺳﯽ دارﻧد.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳراﻧﺷﺎن ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺷرﯾﮏ ﺟﻧﺳﯽ دارﻧد.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳراﻧﺷﺎن ،ﻗﺑﻼً زن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳرطﺎن دھﺎﻧﮫ رﺣم داﺷﺗﮫ اﻧد.
ﻣﺻرف دﺧﺎﻧﯾﺎت
ﻣوﻟﺗﯽ ﭘرﯾﺗﯽ )ﺿﻌف ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ،ﺿرﺑﮫ زاﯾﻣﺎﻧﯽ ووﺿﻌﯾت ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺗﻐذﯾﮫ ای(
وﺿﻌﯾت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻓرد
ﻣﺻرف دﺧﺎﻧﯾﺎت)ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾت ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﮐﺎرﺳﯾﻧوژن اﺳت(
اﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﯾروسHPVﯾﺎ )HSVاﻓرادی ﮐﮫ HPVﻣﺛﺑت ھﺳﺗﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﻣﻧﻔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد در
ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﺎﻻی ﺳرطﺎن دھﺎﻧﮫ رﺣم ھﺳﺗﻧد(
ﺿﻌف ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ)ﭘﯾوﻧد ﮐﻠﯾﮫ و(...
اﺑﺗﻼی ھﻣﺳر ﺑﮫ ﺳرطﺎن آﻟت
در ﻣﻌرض دی اﺗﯾل ﺑﺳﺗرول ) (DESﻗرار ﮔرﻓﺗن در دوره ﺟﻧﯾﻧﯽ
اﺑﺗﻼی ﻣﮑرر ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎﯾﮭﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺗﯽ)اﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﯾروس ھرﭘس ﺳﯾﻣﭘﻠﮑس ﻧوع (٢
ﻣﺻرف ocpﺑﯾش از  ۵ﺳﺎل
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﻧﺋوﭘﻠﻼزی داﺧل اﭘﯾﺗﻠﯾﺎل
وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدي ﻓرد
۴
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ﻋﻼﺋم ﺧطر )ﻓرد ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧد(
ھر ﮔوﻧﮫ ﺧوﻧرﯾزی ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ
ھر ﮔوﻧﮫ ﺗرﺷﺢ ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ
درد ﺷدﯾد ﻟﮕﻧﯽ
ﮐﺎھش ﺷدﯾد وزن و ﺑﯽ اﺷﺗﮭﺎﯾﯽ
ﻋﻼﺋم ﺳرطﺎن دھﺎﻧﮫ رﺣم اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﻋﻼﺋم ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ
اﺷﺗﺑﺎه ﺷود.
راھﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾص ﺳرطﺎن دھﺎﻧﮫ رﺣم
ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر
ﮐورﺗﺎژ دھﺎﻧﮫ رﺣم
ﮐوﻟﭘوﺳﮑوﭘﯽ
ﺑﯾوﺑﺳﯽ
ﮐوﻟﭘوﺳﮑوﭘﯽ ،ﺑوﺳﯾﻠﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﮐوﻟﭘوﺳﮑوپ ﮐﮫ ﺳﻠوﻟﮭﺎ را ﺑزرگ ﻣﯽ ﮐﻧد اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﮐﮫ ﻓرد ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ﭘﺎپ اﺳﻣﯾرﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧد
ﻓرد ﻗﺎﻋده ﻧﺑﺎﺷد.
 ٢۴ﺳﺎﻋت ﻗﺑل ﻧزدﯾﮑﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
از  ٢۴ﺳﺎﻋت ﻗﺑل ،ﻟﮑﮫ ﺑﯾﻧﯽ و ﺧوﻧرﯾزی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
از  ۴٨ﺳﺎﻋت ﻗﺑل دوش ﯾﺎ ﺷﺳﺗﺷوی واژﯾﻧﺎل ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
از  ۴٨ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ،از ﮐرﻣﮭﺎی واژﯾﻧﺎل ﺟﮭت درﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد.
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻼﺋم ﺳرطﺎن دھﺎﻧﮫ رﺣم  :ﮔﺎھﯽ ﺑﯽ ﻋﻼﻣت اﺳت-ﺧوﻧرﯾزی ﺑﻌد از ﻣﻘﺎرﺑت-ﺧوﻧرﯾزی ﺑﻌد
از ﯾﺎﺋﺳﮕﯽ-ﻗﺎﻋدﮔﯽ ﻧﺎﻣرﺗب-ﺗرﺷﺢ ﺻورﺗﯽ – ﭼرﮐﯽ و ﺑد ﺑو
ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ :
اﺳﺗرﯾل ﺑودن ﺳﯾﺗو ﺑراش ﯾﺎ اﺳﭘﭼوﻻ اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت.
در ﺣﯾن ﻧﻣو ﻧﮫ ﮔﯾری ﺧﯾس ﮐردن اﺳﭘﭼوﻻ و ﺳواپ ﭘﻧﺑﮫ ﺑﺎ ﻧرﻣﺎل ﺳﺎﻟﯾن اﻟزاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻧﺣوه ﺻﺣﯾﺢ اﻧﺟﺎم ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر
۵
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ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر اطﻣﯾﻧﺎن دھﯾد ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ھﯾﭼﮕوﻧﮫ درد و ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻧدارد.
ﻗﺑل از ﮔرﻓﺗن ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ داﺧﻠﯽ ﻧﮑﻧﯾد.
از ﻧرم ﮐﻧﻧده ھﺎ ﺑرای ﮔذاﺷﺗن اﺳﭘﮑوﻟوم اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد).ﻣﯽ ﺗوان از آب ﯾﺎ ﻧرﻣﺎل ﺳﺎﻟﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود(.
ﺑﻌد از ﮔذاﺷﺗن اﺳﭘﮑوﻟوم ﻣﻧﺎﺳب و ﭘﯾدا ﮐردن دھﺎﻧﮫ رﺣم اﮔر ﺗرﺷﺢ زﯾﺎدی وﺟود دارد ﺑﺎ ﭘﻧﺑﮫ آن را
ﭘﺎک ﮐﻧﯾد.
اﻧﺗﮭﺎی ﺑﻠﻧد اﺳﭘﭼوﻻ ﯾﺎ ﺳواپ ﭘﻧﺑﮫ ای آﻏﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻧرﻣﺎل ﺳﺎﻟﯾن را داﺧل ﻗﺳﻣت داﺧﻠﯽ دھﺎﻧﮫ رﺣم
)آﻧدوﺳروﯾﮑس( ﻗرار داده وآن را داﺧل ﮐﺎﻧﺎل  ٣۶٠درﺟﮫ ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد.
ﺳﻠوﻟﮭﺎی ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ اﺳﭘﭼوﻻ ﯾﺎ ﺳواپ را در طرف ﻣﺷﺧص ﻻم ﺑﮑﺷﯾد.
ﺳﭘس اﻧﺗﮭﺎی ﮐوﺗﺎھﺗر اﺳﭘﭼوﻻ را در ﺳوراخ ﺧﺎرﺟﯽ دھﺎﻧﮫ رﺣم )اﮔزو ﺳروﯾﮑس( ﻗرار داده و ﺑﮫ
ﺣﺎﻟت ﺧراﺷﯾدن  ٣۶٠درﺟﮫ ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد.
ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ اﺳﭘﭼوﻻ را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل در ﻗﺳﻣت دﯾﮕر ﻻم ﺑﮑﺷﯾد) .ﺑﺎ ﯾد ﺗوﺟﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ
آﻧدو ﺳروﯾﮑس ﺑر روی ھم ﮐﺷﯾده ﻧﺷود(.
ﻓوراً ﻧﻣوﻧﮫ را ﺑﺎ اﻟﮑل ﯾﺎ اﺳﭘری ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧده )ﻓﯾﮑﺳﺎﺗور( ﮐﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ  ٢٢-٣٠ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗری ﻻم ﻧﮕﮫ
داﺷﺗﮫ ﺷده در زﻣﺎن ﮐﻣﺗر از  ۵ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾد.دو ﭘﺎف ﺟﮭت ﻓﯾﻛس ﻛردن ﻛﺎﻓﻲ اﺳت.
)از اﻟﮑل اﺗﯾﻠﯾﮏ %٩۵دو ﻗطره در دوﻗﺳﻣت ﻻم ﺑﭼﮑﺎﻧﯾد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺳطﺢ ﻻم را ﺑﭘوﺷﺎﻧد(.
ﺗوﺟﮫ
ﻧﻣوﻧﮫ اﺳﻣﯾر ﻧﺑﺎﯾد ﺧﯾﻠﯽ ﺿﺧﯾم و ﯾﺎ ﻧﺎزک ﺑﺎﺷد.
ﺗرﺷﺣﺎت واژن ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺳرطﺎن دھﺎﻧﮫ رﺣم ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت.
ﻗﺑل از ﺧراﺷﯾدن دھﺎﻧﮫ رﺣم ﺑﺎﯾد ﻧﻣوﻧﮫ آﻧدو ﺳروﯾﮑس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷﮏ ﺷدن ﻻم در ھوای آزاد ﺑﺎﯾد ﻧﻣوﻧﮫ ﻓوراً ﺛﺎﺑت )ﻓﯾﮑس(ﺷود.
در ﻣوارد زﯾر ﻧﻣوﻧﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺳﯾﺗوﻟوژﯾﺳت ﺑﯽ ارزش اﺳت
ﺧﺷﮏ ﺷدن ﻻم در ھوای آزاد.
ﻣﺧﻠوط ﺑودن ﺳﻠوﻟﮭﺎ ﺑﺎ ﻣواد ﻧرم ﮐﻧﻧده و ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده.
اﻧﺗﻘﺎل ﮐم ﺳﻠوﻟﮭﺎ از اﺳﭘﭼوﻻ ﯾﺎ ﺳواپ ﺑﮫ ﻻم.
ﮔرﻓﺗن ﻧﻣوﻧﮫ ﻧﺎدرﺳت )ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺿﺧﯾم ﯾﺎ ﻧﺎزک(
ﻧﻣوﻧﮫ ﺧون آﻟوده
۶
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ﻣواردی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر درﺳت ﻧﺑﺎﺷد
%۶٠ﻣوارد ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻣوﻧﮫ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳت).ﺳﻠوﻟﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ در روی ﻻم وﺟود ﻧدارد(.
%۴٠ﻣوارد ﻧﺎﺷﯽ از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﺎدرﺳت اﺳت).ﺳﻠوﻟﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﺑرروی ﻻم وﺟود دارد وﻟﯽ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
ﺳﯾﺗوﻟوژﯾﺳت ﻗﺎﺑل ﺑررﺳﯽ ﻧﯾﺳت(
در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﻧﯾز ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺎدرﺳت اﺳت).ﺳﻠوﻟﮭﺎی ﺳرطﺎﻧﯽ ﺗوﺳط ﺳﯾﺗوﻟوژﯾﺳت ﻏﯾر ﻣﺎھر
،ﺧوش ﺧﯾم ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود(.
وﺳﺎﯾل ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺟﮭت ﮔرﻓﺗن ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر
ﻻم ﺗﻣﯾز،اﺳﭘﮑوﻟوم ﺗﻣﯾز،اﺳﭘﭼوﻻ،ﺳواپ ﭘﻧﺑﮫ )در ﺻورت اﻣﮑﺎن(،اﺳﭘری ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧده ﯾﺎ اﻟﮑل ،ﻧرﻣﺎل
ﺳﺎﻟﯾن،دﺳﺗﮑش ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف و ﺑرﭼﺳب وﭘﻧﺑﮫ.
ﻗﺑل از ﮔرﻓﺗن ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻻم را آﻣﺎده ﮐرد.در ﯾﮑطرف ﻻم ﺑر روی ﯾﮏ ﺑر ﭼﺳب اﺳم و ﻣﺷﺧﺻﺎت
ﻓرد را ﻧوﺷﺗﮫ و در طرف دﯾﮕر آن را ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﻧﻣوﻧﮫ در ﻧظر ﮔرﻓت.
ﻧﺣوه ﺛﺑت و ﻗرار دادن ﻧﻣوﻧﮫ روی ﻻم
اﻧواع ﻓﯾﮑﺳﺎﺗورھﺎ
ﻣﺧﻠوط ﻧﺻف ﺑﮫ ﻧﺻف اﺗﯾل اﻟﮑل  %٩۵واﺗر
اﻟﮑل %٩۵ﺧﺎﻟص ﯾﺎرﻗﯾق ﺗر ﺗﺎ %٧۵
ﻣﺗﯾل اﻟﮑل ٧۵ﺗﺎ %٩۵
اﯾزوﭘروﭘﯾل اﻟﮑل  ٧۵ﺗﺎ %٩۵
روﺷﮭﺎی ﺑررﺳﯽ ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﻋﺑﺎرﺗﻧداز :ﮐوﻟﭘوﺳﮑوﭘﯽ -ﺑﯾوﭘﺳﯽ-ﮐورﺗﺎژاﻧدوﺳروﯾﮑﺎل-
ﮐوﻧﯾزاﺳﯾون
درﻣﺎﻧﮭﺎی ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘر ﮐﺎﻧﺳرﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﮐراﯾو ﺗراﭘﯽ-ﮐوﺗر-ﻟﯾزردرﻣﺎﻧﯽ - Leep-ﮐوﻧﯾزاﺳﯾون
ھﯾﺳﺗروﮐﺗوﻣﯽ ﺳﺎده -ﺟراﺣﯽ ودر ﻣراﺣل ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ)ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ(ﺑﮫ ﺑﻌد رادﯾوﺗراﭘﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر در زﻧﺎن  ۶۵ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر
اﮔر ﺣداﻗل ٣ﻧﻣوﻧﮫ ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﻧرﻣﺎل وﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و در ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ  ١٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾز
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺳﯾﺗوﻟوژی ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد را ﻣﯽ ﺗوان اﻧﺟﺎم ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر را ﻣﺗوﻗف
ﻧﻣود.
ﺳﻧﯾن ﭘر ﺧطر در ﻧظر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳرطﺎن دھﺎﻧﮫ رﺣم
 ٣۵-۵۵ﺳﺎﻟﮕﻲ را ﺳن ﭘر ﺧطر ﺟﮭت اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳرطﺎن دھﺎﻧﮫ رﺣم ذﻛر ﻛرده اﻧد.
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HIV -HPV
در ﺻورت ﺑروز رﯾﺳﮏ ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﻓوق ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود.
آﻧﺎﺗوﻣﯽ ﺳروﯾﮑس
ﺳروﯾﮑس ﺑﺧش اﻧﺗﮭﺎﯾﯽ وﺑﺎرﯾﮏ رﺣم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد،اﯾن ﺑﺧش ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺧروطﯽ ﻧﺎﻗص در ﻗﺳﻣت ﺳر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷدﮐﮫ ﻣﺳﯾرش ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن وﻋﻘب اﺳت.
ﻗﺳﻣت اﻋظم ﺳروﯾﮑس ﺑﺎﻓت ﻓﯾﺑروز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﻧدازه آن در زﻧﺎن ﻧوﻟﯽ ﭘﺎر ٢,۵,٣ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺳروﯾﮑس در ﻣﺟﺎورت ﺑﺧش ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ رﺣم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و واژن ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺎﯾل ﺑﮫ اطراف ﺳروﯾﮑس
ﻣﺗﺻل ﺷده اﺳت.
ﯾﮏ روزﻧﮫ ﮐوﭼﮏ ﻣﻌﻣوﻻً ﮔرد ﯾﺎ ﺷﮑﺎف ﻣﺎﻧﻧد در ﻣرﮐز ﺑرآﻣدﮔﯽ ﺳروﯾﮑس ﻗرار دارد و ﺳوراخ
ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.اﯾن ﺳوراخ ﻣﺣوطﮫ رﺣم را ﺑﮫ واژن ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﮐﺎﻧﺎل ﺳروﯾﮑس از ﺳوراخ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎ ﺳوراخ داﺧﻠﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.اﯾن ﮐﺎﻧﺎل دوﮐﯽ ﺷﮑل اﺳت و در
ﻋرﯾض ﺗرﯾن ﻗﺳﻣت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ٨ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر ﻋرض دارد.ﻧﺎﺣﯾﮫ ای از رﺣم ﮐﮫ ﺑﯾن ﺳوراخ داﺧﻠﯽ وﺟﺳم رﺣم
ﻗرار دارد اﯾﺳﻣوس ﯾﺎ ﺗﻧﮕﮫ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود.
ﻗﺳﻣت اﻋظم ﺳروﯾﮑس را ﺑﺎﻓت ﻓﯾﺑروز ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
ﺑﺎﻓت ﺷﻧﺎﺳﯽ
اﺳﺎﺳﺎ ً از دوﻧوع ﺑﺎﻓت ﭘوﺷﺷﯽ )اﭘﯾﺗﻠﯾوم(ﻣﺗﻔﺎوت
اﺳﮑواﻣوس)ﺳﻧﮕﻔرﺷﯽ(واﭘﯾﺗﻠﯾوم ﮐﺎﻟﻣﻧﺎر)اﺳﺗواﻧﮫ ای(

ﺗﺷﮑﯾل

ﺷده

اﺳت.اﭘﯾﺗﻠﯾوم

ﺑﺎﻓت اﺳﮑواﻣوس :اﯾن ﺑﺎﻓت ﺳطﺢ واژن واﮐﺗو ﺳروﯾﮑس را ﭘوﺷﺎﻧده اﺳت وﺑطور طﺑﯾﻌﯽ ۵ﺗﺎ  ١۵ﻻﯾﮫ
ﺳﻠول دارد.ﻣﺧﺎط اﮐﺗو ﺳروﯾﮑس وواژن در ﺣﺎﻟت طﺑﯾﻌﯽ ازﻧوع ﻏﯾر ﮐراﺗﯾﻧﯽ ﺑوده وﻻﯾﮫ ھﺎی داﻧﮫ دار
وﺷﺎﺧﯽ ﮐﮫ در ﭘوﺳت دﯾده ﻣﯽ ﺷود در اﯾن ﻣﺧﺎط ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت.
ﺑﺎﻓت ﮐﺎﻟﻣﻧﺎر:اﯾن ﺑﺎﻓت از ﯾﮏ ﻻﯾﮫ ﺳﻠول اﺳﺗواﻧﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﮐﮫ ﺣﺎوی ﺳﯾﺗوﭘﻼﺳم روﺷن ﺣﺎوی
ﻣوﺳﯾن ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت.ﮐﮫ ﺳطﺢ اﻧدوﺳروﯾﮑس را ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد.
ھﺳﺗﮫ اﯾن ﺳﻠوﻟﮭﺎ ﻣﺗراﮐم ﺑوده ودرﻗﺎﻋده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.ﺣد ﻓﺎﺻل ﺳﻠوﻟﮭﺎی اﺳﮑواﻣوس وﮐﺎﻟﻣﻧﺎر در
ﯾﮏ ﻣﺣل ﺛﺎﺑت ﻧﺑوده و ﺑﺎﺳن،ﺗﺎﺛﯾراﺳﺗروژن وﺳﺎﺑﻘﮫ ﺟراﺣﯽ وﯾﺎ ﺿرﺑﮫ ﺑﮫ ﺳروﯾﮑس ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ
ﮐﻧد.ﻣﺣل اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﯾن دوﺑﺎﻓت ﭘوﺷﺷﯽ )transitional zone(squamo_colmunar junction
ﻧﺎم دارد.اﯾن ﻣﺣل ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎ ﺷود.وﺑراﺛرآن اﭘﯾﺗﻠﯾوم ﺳﻧﮕﻔرﺷﯽ
ﺑرروی اﭘﯾﺗﻠﯾوم ﮐﺎﻟﻣﻧﺎر ﻗرار ﮔﯾردوﻣﺗﺎﭘﻼزی اﺳﮑوآﻣﮫ راﺑﺎﻋث ﮔردد.
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ﻣﺣل T-Zoneﻣﻣﮑن اﺳت درﻗﺳﻣت واژﯾﻧﺎل ﺳروﯾﮑس دراطراف ﺳوراخ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻻی آن در ﮐﺎﻧﺎل
ﺳروﯾﮑﺎل ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.ﻧﺑﺎﯾد ﻣوﻗﻌﯾت ﻗرارﮔﯾری آﻧرا ﻣﺳﺎوی ﺳوراخ ﺧﺎرﺟﯽ داﻧﺳت.از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣوارد ﻧﺋوﭘﻼزی ﺳروﯾﮑس ازT-Zoneﻣﻧﺷﺎ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت.
ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﯾزﯾوﻟوژﯾﮏ در ﻣوﮐوس اﻧدو ﺳروﯾﮑﺎل
ﺑﺎ ظﮭور ﮐوﻟﭘوﺳﮑوﭘﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻣده ﻣﯾﮑروﺳﮑوﭘﯾﮏ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﭘﺎﺗوﻟوژﯾﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷدﻧد
اﮐﻧون ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣوارد ﻓﯾزﯾوﻟوژﯾﮏ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ رﺷد ﻣوﮐوس ﺳروﯾﮑﺎل
ﺑﮫ ﺳوی ﺑﺧش آﻧﺎﺗوﻣﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﭘروﻻﭘس ﻣوﮐوس اﺳت.اﺻطﻼح ﻣﻌﻣول اﯾن ﺗﻐﯾﯾر
ﻓﯾزﯾوﻟوژﯾﮏ اروزﯾون ﺳروﯾﮑس ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﻠط اﺷﺎره ﺑﮫ از ﺑﯾن رﻓﺗن اﭘﯾﺗﻠﯾوم داﺷت  .ﻋﻧوان ﻣﻧﺎﺳب
اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ھم اﮐﻧون اﮐﺗروﭘﯾون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﯾﮏ رﺷد طﺑﯾﻌﯽ وﻓﯾزﯾوﻟوژﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط
ﺑﺎﺳن اوﻟﯾن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ وﺗﺣرﯾﮏ اﺳﺗروژن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .درطول ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﺎروری ﻏدد اﻧدوﺳروﯾﮑﺎل درﺳت
در زﯾر ﺳوراخ داﺧﻠﯽ ﻗرار دارﻧد وﺑﮫ طرف زﯾر ﺳوراخ ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد)ﺑﺧش
آﻧﺎﺗوﻣﯾﮑﯽ(ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻧﻣﺎی ﻣﻌروف ﺑﮫ اروزﯾون ﺳروﯾﮑس را ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد.ﺑﻌد از  ۴٠ﺳﺎﻟﮕﯽ در
اﺛر ﮐﺎھش ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺧﻣدان ﻣوﮐوس اﻧدوﺳروﯾﮑﺎل درﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود .ﺑﮫ طورﯾﮑﮫ دردوره ﯾﺎﺋﺳﮕﯽ
ﻏدد ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ،ﻣﻧطﻘﮫ اﺻﻠﯽ اﺳﮑواﻣوﮐﺎﮐﻣﻧﺎر در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺳوراخ آﻧﺎﺗوﻣﯾﮑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ در ﺑﺎﻻی آن ﻗرار
ﻣﯽ ﮔﯾرد.
آﺷﻧﺎﯾﻲ ﺑﺎ اﺻطﻼﺣﺎت ﻣﮭم
 (Cervical Intraepithelial neoplasia )CINﻧﺋوﭘﻼزي داﺧل اﭘﻲ ﺗﻠﯾﺎل ﺳروﯾﻛس
CINﺑﮫ CIN2،CIN1وCIN3ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻣﯽ ﺷود.
(Atipical Squamous cell of undetermind significance)Ascus
)ﺳﻠوﻟﮭﺎي ﺳﻧﮕﻔرﺷﻲ ﻏﯾر طﺑﯾﻌﻲ ﺑﺎ اھﻣﯾت ﻧﺎ ﻣﺷﺧص(
ﻧﻛﺗﮫ :در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ  ٣-۶ Ascusﻣﺎه ﺑﻌد ﭘﯾﮕﯾري اﻟزاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.
آﺷﻧﺎﯾﻲ ﺑﺎ ﭼﻧد اﺻطﻼح ﻣﮭم
: Unsatisfactoryﺑﮫ ﻣﻌﻧﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.
ﻧﻛﺗﮫ :در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣورد ارزﯾﺎﺑﻲ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣد اﻛﺛر ۶ﻣﺎه ﺻورت ﻣﻲ ﮔﯾرد.
: Absence of endo cervical cellﻓﺎﻗد ﺳﻠوﻟﮭﺎي اﻧدو ﺳروﯾﻛﺎل
اﯾن ﻣورد ﻣﻌﻣوﻻً در زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺳﮫ دﯾده ﻣﻲ ﺷود وﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻛرار ﻧدارد .وﻟﻲ در ﺻورت ﺷك ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل
ﭘﺎﺗوﻟوژﯾك ﺗﻛرار ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎ ﺳﯾﺗوﺑراش ﺻورت ﻣﻲ ﮔﯾرد.
)(Adequacyﮐﻔﺎﯾت ﻧﻣوﻧﮫ  :ﺳﮫ ﻓرم ﮐﻠﯽ وﺟود دارد:
:satisfactory -١ﻧﻣوﻧﮫ رﺿﺎﯾﺗﺑﺧش و ﯾﺎ ﻣورد ﻗﺑول
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ﺳﻠول ﮐﺎﻓﯽ)١٠-٢٠درﺻد(ﺳطﺢ ﻻم را ﻧﻣوﻧﮫ ﺣﺎوی ﺳﻠوﻟﮭﺎی اﺳﮑواﻣوس ﺑﭘوﺷﺎﻧد.
ﺣد اﻗل  ٢ﮐﻼﺳﺗره  ۵ﺳﻠوﻟﯽ ﺳﻠول اﻧدوﺳروﯾﮑﺎل وﯾﺎ ﻣوﮐوس ﺳروﯾﮑﺎل دﯾده ﺷود.
ﺧون ،ﻋﻔوﻧت،ﻣواد ﺧﺎرﺟﯽ ﺳطﺢ وﺳﯾﻌﯽ از ﻧﻣوﻧﮫ را ﻧﭘوﺷﺎﻧده ﺑﺎﺷد(%۵٠).ﺳﮫ ﻧﻣوﻧﮫ

Less than optimal: LTo
زﯾر ﺣد ﻣطﻠوب ،ﻧﻣوﻧﮫ ﻓﺎﻗد ﻛﻔﺎﯾت اﺳت ﻛﮫ ﻣﻲ ﺗواﻧد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﺎﻗص ﺑودن اطﻼﻋﺎت ﺑﺎﻟﯾﻧﻲ،
ﺧون،ﺿﺧﺎﻣت ﻧﻣوﻧﮫ و...ﺑﺎﺷد.ﯾﻌﻧﻲ  ۵٠-٧٠درﺻدﻧﻣوﻧﮫ از ﻣواد ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺛل ﺧون PMN،وﻣواد
ﺧﺎرﺟﻲ ﭘوﺷﯾده ﺷده اﺳت.
در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ LTOﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود؟
ﺗﻛرار ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرداري اﻟزاﻣﻲ ﻧﯾﺳت،ﻣﮕر ﺷك ﺑﮫ ﻋﺎﻣل ﭘﺎﺗوﻟوژﯾك داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
آﺷﻧﺎﯾﻲ ﺑﺎ ﭼﻧد اﺻطﻼح ﻣﮭم
Low grade squamous intra epithelial lesion : LSIL
ﺿﺎﯾﻌﺎت داﺧل اﭘﯾﺗﻠﯾﺎل ﺳﻧﮕﻔرﺷﯽ ﺑﺎ درﺟﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ،LSILﺑﺎﯾد ﻓرد ارﺟﺎع ﺷود
وﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﻣﺟدد اﻧﺟﺎم ﺷود.ھﻣﭼﻧﯾن آزﻣون  HPVدر ﺧواﺳت ﮔردد.در ﺻورت طﺑﯾﻌﯽ ﺑودن ﻣوارد
ﻓوق ﺗﮑرار ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری  ۴ﺗﺎ  ۶ﻣﺎه ﺑﻌد اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ و در ﺻورت ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﺑودن ﺟواب ،ﻧﻣوﻧﮫ
ﮔﯾری ﮐﻠﭘوﺳﮑوﭘﯽ و ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرداری اﻧﺟﺎم و ﺿﺎﯾﻌﮫ ﺧﺎرج ﮔردد و ﯾﺎ ﺟراح ﺑدون ﺧروج ﺿﺎﯾﻌﮫ ﺑﯾﻣﺎر
را ﺗﺣت ﭘﯾﮕﯾری ﺑﮕﯾرد  .در ھر دو ﺣﺎﻟت ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر ھر  ۶ﻣﺎه ﺗﮑرار ﮔردد.اﯾن ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺷﺎﻣل
CIN1وﺗﻐﯾﯾرات ﻧﺎﺷﯽ از HPVﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 )High grade squamous intra epithelial lesion:HSILﺿﺎﯾﻌﺎت داﺧل اﭘﯾﺗﻠﯾﺎل ﺳﻧﮕﻔرﺷﯽ ﺑﺎ درﺟﮫ ﺑﺎﻻ(

در ﺑرﺧورد ﺑﺎ اﯾن ﺿﺎﯾﻌﮫ ﺑﺎﯾد ﻓرد ارﺟﺎع ﮔرددوﺑﺎﯾد ﺑﯾوﺑﺳﯽ ﺑﺎ ھداﯾت ﮐوﻟﭘوﺳﮑوﭘﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود.اﮔر
 HSILﻣﻧﻔﯽ ﮔزارش ﺷود ﭘﺎپ اﺳﻣﯾر را ھر  ۴-۶ﻣﺎه ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت اﮔر ﺟواب
ﻣﺛﺑت ﺑود ﮐوﻧﯾزاﺳﯾون وج ﺑرداری اﻧﺟﺎم ﺷود اﮔر در ﮐﻧﺎره ھﺎی وج  HSILﻣﺷﺎھده ﺷد،ھﯾﺳﺗرﮐﺗوﻣﯽ
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد.اﯾن ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺷﺎﻣل CIN2وCIN3ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
درﻣﺎن :Ascus
روش ﻓﻌﻠﯽ ﺑرای درﻣﺎن Ascusﻣورد ﺗواﻓق ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑررﺳﯽ ﺳﯾﺗوﻟوژی روش ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﻏرﺑﺎﻟﮕری اﺳت.اﻣﺎ روش ﻣوﺛری
ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷود.زﯾرا ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل ازآن در  ۴٠درﺻدازﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺿﺎﯾﻌﮫ CINآﻧﮭﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ
ﮐوﻟﭘوﺳﮑوپ ﻣﺷﺧص ﺷده ﻣﻧﻔﯽ اﺳت.
ﺗﮑرار آزﻣون ﭘﺎپ ھر  ٣-۶ﻣﺎه-

اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ آﺳﮑوز ﯾﺎ ﻋﺎرﺿﮫ ﺷدﯾدﺗری ﺑﺎﺷدﺑﺎﯾداﻗدام ﺑﮫ ﺳروﯾﮑوﮔراﻓﯽ –آزﻣون ھرﭘس ﺷود.
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