
 اهمیت انجام پاپ اسمیر چیست؟
انجام این آزمایش بهترین راه براي کاهش مرگ و میر ناشی از سـرطـان                 
گردن رحم است و بطورکلی روش مؤثري براي پیشگیري از سرطان گـردن         
رحم می باشد. در این آزمایش تغییرات پیش سرطانی احتمالی در سلولهـاي              

پـیـش     گردن رحم کشف می شود. درمان به موقع و مناسب این تغـیـیـرات       
سرطانی از بروزسرطان در سلولهاي گردن رحم درآینده جلوگیري خـواهـد             

 کرد.
 

 چه کسانی باید این آزمایش را ا نجام دهند؟
سـال سـن        18براي تمام زنانی که از لحاظ جنسی فعال هستند و بیش از     

 دارند.
سال می باشد و بسته بـه نـظـر              3تا  1ها  فواصل توصیه شده بین آزمایش    

 پزشک این فاصله کم یا زیاد می شود.
در افرادي که رحم با جراحی از بدن خارج شده است (عمل هیسترکتـومـی)                
بسته به نوع عمل جراحی و علت آن، پزشک درباره لزوم انجام پاپ اسمـیـر        

 تصمیم می گیرد.
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 پاپ اسمیر چیست؟

این آزمایش، تغییرات پیش سرطانی احتمالی و سرطان را درسلولهاي گردن 
 رحم نشان می دهد. 

اگر تغییرات پیش سرطانی در مراحل ابتدائی، کشف و درمان نشود ممکـن             
است به تغییرات سرطانی تبدیل شود. اگرتا کنون معاینـه زنـان تـوسـط                  
پزشک یا ماما برایتان صورت گرفته باشد روش انجام ایـن آزمـایـش را                  

 تر درك خواهید کرد. راحت
پزشک هنگام معاینه، با استفاده از وسیله مخصوصی      

آن 
انجام این کار درد یا ناراحتی زیـادي ایـجـاد        

 کند. نمی
اگر  شوند،در آزمایشگاه سلول هاي گردن رحم زیر میکروسکوپ بررسی می

-هنگام بررسی الم زیر میکروسکوپ ضایعات سرطانی دیده شوند نمـونـه           
برداري از بافت گردن رحم الزم است. همچنین ممکن است بسته به نظـر               

 پزشک نیاز به تکرار آزمایش پاپ اسمیر باشد.
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