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اين آزمايش، تغييرات پيش سرطاني احتمالي را درسلولهاي   

 . گردن رحم نشان مي دهد

اگر تغييرات پيش سرطاني در مراحل ابتدائي، كشف و درمان 

اگرتـا  .  نشود ممكن است به تغييرات سرطاني تبديل شـود      

كنون معاينه زنانه توسط پزشك يـا مامـا برايتـان صـورت        

تـر درك   گرفته باشد روش انجام ايـن آزمـايش را راحـت         

 . خواهيد كرد

پزشك هنگام معاينه زنانه با استفاده از وسـيله مخصوصـي     

آن كرده،    آوريجمع  را  رحم  ترشحات گردن  و  مخاط از مقداري

 . فرستدكند و به آزما يشگاه مياي پخش ميرا روي الم شيشه

 . كندانجام اين كار درد يا ناراحتي زيادي ايجاد نمي

در آزمايشگاه سلولهاي گردن رحم زير ميكروسكوپ بررسي 

اگرهنگام بررسي الم زير ميكروسكوپ ضـايعات      مي شوند،

برداري از بافت گردن رحـم الزم       سرطاني ديده شوند نمونه

همچنين ممكن است بسته به نظر پزشـك نيـاز بـه          .  است

 .تكرار آزمايش پاپ اسمير باشد

 اهميت ا نجام پاپ اسمير چيست؟ �

انجام اين آزمايش بهترين راه براي كـاهش مـرگ و ميـر         

ناشي از سرطان گردن رحم است و بطوركلي روش مؤثـري  

در ايـن   .  براي پيشگيري از سرطان گردن رحم مـي باشـد    

آزمايش تغييرات پيش سرطاني احتمالي در سلولهاي گردن 

درمان به موقع و مناسب اين تغييرات    .  رحم كشف مي شود

پيش سرطاني از بروزسـرطان در سـلولهاي گـردن رحـم          

 .درآينده جلوگيري خواهد كرد

 چه كساني بايد اين آزمايش را ا نجام دهند؟�

براي تمام زناني كه از لحاظ جنسي فعال هستند و بيـش از   

 .سال سن دارند 18

سال مي باشد  3تا 1ها فاصله هاي توصيه شده بين آزمايش

 .و بسته به نظر پزشك اين فاصله كم يا زياد مي شود

عمل (در افرادي كه رحم با جراحي از بدن خارج شده است   

بسته به نوع عمل جراحي و علت آن، پزشـك  )  هيستركتومي

 .درباره لزوم انجام پاپ اسمير تصميم مي گيرد


