هقذهه :
سزعاى تیواری است وِ سلَلْای تذى را درگیز هی وٌذ  .در
حالت ًزهال سلَلْای تذى تِ عَر هٌظن رضذ هی وٌٌذ ٍ
تمسین هی ضًَذ ٍ تِ تذى اجاسُ رضذ ٍ تْثَد سزیغ سخن را
هی دٌّذ.گاّی تؼضی سلَلْا تِ عَر غیز ًزهال رضذ هی وٌٌذ
ٍ تطىیل یه غذُ یا تَدُ را هی دٌّذ  .تَهَرّا یا خَش خین
ّستٌذ یا تذخین  .تَهَرّای تذ خین هی تَاًٌذ تِ ًماط دیگز
تذى ًیش هٌتمل ضًَذ ٍ آى اًذاهْا را ًیش در گیز وٌٌذ.
دّاًِ رحن سَراخ تٌگی در پاییي تزیي لسوت رحن است وِ
تِ هْثل یا ٍاصى تاس هی ضَد وِ گاّی گزدى رحن ًیش ًاهیذُ
هی ضَد  .رحن ًیش جا یی است وِ جٌیي در آى رضذ هی وٌذ .
دّاًِ رحن وارّای سیادی را اًجام هی دّذ  .اٍل ایٌىِ تاػث
تَلیذ تزضحاتی هی ضًَذ وِ هْثل را هزعَب ٍ لیش هی وٌذ ٍ
هَوَسی را تَلیذ هی وٌذ وِ تِ حزوت اسپزم ٍ ٍرٍد آى تِ
رحن ٍ در ًتیجِ تارداری ووه هی وٌذ ّ .وچٌیي در صَرت
ایجاد حاهلگی هٌجز تِ حفظ وَدن در داخل رحن هی ضَد ٍ .
در ٌّگام سایواى ًیش تاس هی ضَد ٍ تاػث تَلذ وَدن هی ضَد.
سزعاى دّاًِ رحن یىی اس ضایؼتزیي سزعاًْای دستگاُ
تٌاسلی سًاًِ است وِ  80درصذ ایي ًَع سزعاى در سٌیي
 35-55سلگی اتفاق هی افتذ.
علل و عواهل :
سزعاى دّاًِ رحن تِ ٍسیلِ ًَع ی ػفًَت تِ ًام ٍیزٍس
پاپیلوا( ػاهل سگیل) ایجاد هی ضَد  .در اغلة هَارد سیستن
ایوٌی تذى ایي ٍیزٍس را ظزف  1-2سال هحذٍد هی وٌذ  .اها
در تؼضی اس سًاى ایي ػفًَت اداهِ هی یاتذ ٍ تاػث تغییز در
سلَلْای دّاًِ رحن هی ضَد ٍ تؼذ اس چٌذ سال هٌجز تِ
سزعاى دّاًِ رحن هی ضَد .سًاى در هؼزض خغز ضاهل:

 .اوثز
 ػذم اًجام تِ هَلغ ٍ هزتة تست پاج اسویز
هثتالیاى تِ ایي ًَع سزعاى در  5سال گذضتِ تست پاج
اسویز اًجام ًذادُ اًذ.

 خًَزیشی ًاهٌظن تیي سیىلْای لا عدگی تِ صَرت لىِ
تضح آغطتِ تِ خَى ،خًَز یشی خفیف ٍ ظَْر خَى
تیٌی ،ر
پس اس ادرار وزدى
 خًَزیشی تؼذ اس ًشدیىی ٍ درد در خالل همارتت
 درد لگٌی ٍ تزضح خًَی تذتَ
 واّص ٍسى ،ون خًَیٍ ،رم در اًذاهْا
 آتىی ضذى ٍ افشایص تزضحات ًاحیِ تٌاسلی
 خًَزیشی تٌاسلی تؼذ اس یائسگی
 عَالًی ضذى دٍرُ ّای لاػذگی تا خًَزیشی تیطتز

 داضتي همارتت تا هزدی وِ ختٌِ ًطذُ است

تشخیص :

 رٍاتظ جٌسی در سًاى در سٌیي پاییي
 سیگار وطیذى
 هصزف لزصْای ضذ تارداری یا استفادُ اس آ یَ دی
 اتتالی تستگاى درجِ یه تِ ای تیواری تاػث افشایص
احتوال اتتال در سایز افزاد خاًَادُ تِ هیشاى  2-3تزاتز هی
ضَد.
 داضتي چٌذیي ضزیه جٌسی
 سًاًی وِ ضَّزاًطاى چٌذیي ضزیه جٌسی دارًذ
 اتتالء تِ سایز تیواریْای همارتتی هاًٌذ تثخال
تٌاسلی

دستگاُ

 ضػف سیستن ایوٌی هثل تیواراًی وِ دارٍّای سزوَب
وٌٌذُ سیستن ایوٌی هصزف م ی وٌٌذ یا تِ ایذس هثتال
ّستٌذ
 پاییي تَدى سغح اجتواػی – التصادی
عالئن ونشانه ها :
تذخیوی دّاًِ رحن در هزاحل اتتذائی تذٍى ػالهت است ٍ
هؼوَالً در پاج اسویز وطف هی ضَد تِ ّویي دلیل است
ن پاج اسویز تزای ّوِ تزای خاًْا پس اس ضزٍع فؼالیت
ُ
جٌسی تَصیِ هی ضَد .
ری
ٍجَد ػالئن تالیٌی سیز در یه خاًن در سٌیي تارٍ
هی تَاًذ ّطذاری دال تز هزاحل پیطزفتِ سزعاى دّاًِ
رحن تاضذ.

هؼایٌِ لگي ٍ پاج اسویز تْتزیي راُ تطخیص ّستٌذ .
پاج اسویز یه تست غزتالگزی است وِ تغییزات سلَلی
در ًاحیِ دّاًِ رحن را سزیغ تطخیص هی دّذ  .ایي
آسهایص تِ تطخیص توَلغ ٍ در ًتیجِ درهاى هٌاسة ٍ
هَفمیت آهیش سزعاى دّاًِ رحن ووه هی وٌذ .
پاج اسویز یه تست سادُ ٍ سزیؼی است وِ  3سال تؼذ اس
ضزٍع همارتت جٌسی ولیِ خاًوْایی وِ همارتت جٌسی دارًذ
ٍ یا رحن آًْا تزداضتِ ًطذُ است تِ صَرت هزتة ّز سال
تایستی اًجام ضَد وِ لسوتی اس تزضحات دّاًِ رحن
(سلَلْای دّاًِ رحن ) تزداضتِ ضذُ ٍ رٍی یه اسالیذ ضیطِ
ای وطیذُ هی ضَد ٍ هَرد آسهایص لزار هی گیزد  .در صَرتی
وِ در سِ سال هتَالی ًتیجِ پاج اسویز عثیؼی تاضذ  ،تَالی
سهاًی اًجام پاج اسویز تِ ّز سِ سال یىثار تغییزهی یاتذ  .در
صَرتی وِ ًتیجِ پاج اسویز غیز عثیؼی تاضذ پشضه هوىي
است اس ٍسیلِ هخصَصی تِ اسن وَلپَسىَج تزای هؼایٌِ
دلیك تز دّاًِ رحن استفادُ وٌذ ( در صَرت لشٍم ًوًَِ
تزداری اًجام هی ضَد ).

نكات ههن در انجام آزهايش پاپ اسویر :
اًجام پاج اسویز ًثایذ حیي لاعدگی تاضذ .
تْتز است ایي تست در فاصلِ رٍسّای  12-18سیىل لا عدگی
اًجام ضَد.
حذالل  48ساػت لثل اس اًجام آسهایص پاج اسویز تیوار
ًثایستی اس پوادّای ٍاصیٌال استفادُ وزدُ تاضذ 48 .ساػت
لثل اس اًجام آسهایص تایستی اس ًشدیىی وزدى خَدداری ًوایذ.
هراحل سرطاى دهانه رحن:
هرحله اول :سزعاى فمظ هحذٍد تِ دّاًِ رحن است
هرحله دوم :رحن تِ لسوتْای تاالتز دّاًِ رحن یؼٌی خَد
رحن هٌتمل ضذُ است .اها اس ًاحیِ لگي خارج ًطذُ است.
هرحله سوم :سزعاى تِ لسوتْای پاییي تز دّاًِ رحن یؼٌی
دیَارُ لگي اًتمال هی یاتذ تٌاتزایي تاػث اًسذاد جزیاى ادرار
هی ضَد ٍ ػزٍق لٌفاٍی لگي را درگیز هی وٌذ.
هرحله چهارم :سزعاى تِ اًذاهْای دیگز داخل یا خار ج لگي
اًتمال یافتِ است ٍ هثاًِ ،وثذ ،همؼذ ٍ ریِ را درگیز هی وٌذ.
درهاى:
سزعاى رحن تِ ووه ػول جزاحی  ،پزتَ درهاًی  ،ضیوی
درهاًی ٍ یا تزویثی اس ایي سِ رٍش درهاى ضَد  .وِ تستگی
تِ هزحلِ سزعاى ،اًذاسُ ٍ هحل سزعاى ،سي ٍ ضزایظ ولی
تیوار دارد .در ػول جزاحی ول رحن تِ ّوزاُ دّاًِ رحن
تزداضتِ هی ضَد .بعد از عول:
 در صَرت تزٍس التْاب ،لزهشی ٍ تزضح اس تخیِ ّا تِ پشضه
هزاجؼِ ضَد.
 هوىي است تا هذتی تزضحات خًَی ٍجَد داضتِ تاضذ.

 اگز خًَزیشی تؼذ اس ایي سهاى هجذد ایجاد ضذ
هزاجؼِ ضَد.

بُ پشضه

4- Smeltzer,S. and Bar,.B. Brunner & Suddarth's
Text book of Medical Surgical Nursing. (2010).
12th ed. Lippincott Williams &Wilkins

 اس تلٌذ وزدى اجسام ٍ ،راًٌذگی ت ا سهاى دستَر پشضه
اجتٌاب وٌیذ.
 ػول جزاحی هاًغ اًجام فؼالیت جٌسی ًوی ضَد
هجذد آًزا اس پشضه خَد سؤال وٌیذ.

آمرکز آموزشز دآماشزانموزز

 .ضزٍع

سیار ضذیذ اس ٍاصى ،درد،
 تزضحات تذ تَی ٍاصى ،خًَزیشی ب
التْاب ٍ لزهشی در پا ٍ تاال رفتي درجِ حزارت تایذ گشارش دادُ
ضَد.
 اگز تخوذاًْا تزداضتِ ضَد دچار ػالین یائسگی خَاّیذ ضذ
وِ ضاهل لغغ لاػذگی ٍ تزٍس حالتْای گزگزفتگی هی تاضذ لذا
هی تایست تا دستَر پشضه اس دارٍّای َّرهًَی استفادُ وٌیذ.
 در صَرت خطىی ٍاصى یا هْثل هی تَاًیذ اس صل استفادُ
وٌیذ.
پیش آگهی :
شد،
در صَرتی وِ تطخیص تِ هَلغ صَرت گیزد ٍ درهاى آغاس ٍ
سزعاى تِ خَتی لاتل وٌتزل است اها در صَرت ػذم درهاى ،
سزعاى تِ ًَاحی اعزاف هثل غذد لٌفاٍی ٍ تافت ّای ًشدیه
تِ لگي هٌتطز هی ضَد.
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