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 اسپچوال یا سروکس براش؟ تست پاپ اسمير باروش سایتوبراش

 4، مولود مقدس 3وحيد سمناني  2، مجيد ميرمحمد خاني 1*صنم مرادان 

 مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم، بيمارستان اميرالمومنين، دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي، سمنان، ايران 1
 مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکي، سمنان، ايران 2
 نشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي، سمنان، ايراندا 3
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي، سمنان، ايران 4

: سرطان گردن رحم دومين سرطان شايع در ميان زنان سراسر جهان است و يکي از راه هاي تشخيص زود هنگام آن انجام تست غربالگري مقدمه و هدف 
ميزان بروز و هم مرگ و مير ناشي از سرطان گردن رحم را كاهش داده است . هدف از اين مطالعه بررسي مقايسه اي كيفيت  پاپ اسمير مي باشد كه هم

 اسپچوال و سروكس براش بود . -تهيه پاپ اسمير با دو روش سايتو براش
ركت داده شدند ، به طوري كه هر فرد با يکي از ابزارهاي در اين مطالعه كارآزمايي باليني كورسازي شده ش سال 65تا  21زن متاهل 100مواد و روش ها:

تحت نمونه  روز بعد همان فرد با روش ديگر 30اسپچوال تحت نمونه برداري پاپ اسمير قرار گرفت و بار دوم ،  -سروكس براش يا تركيب سايتو براش

(  method BETHESDA « )سيستم بتسدا » سپس نتايج براساس برداري قرار گرفت.سپس نمونه الم آماده شد و توسط يک پاتولوژيست بررسي شد و 
 تفسير شد .
همچنين اين تفاوت از نظر وجود  .(  (P=0.093دو روش از نظر كفايت نمونه سلولي در تعداد سلول هاي سنگفرشي تفاوت معنا داري نداشتنديافته ها : 

. اما تفاوت معني داري بين ميزان حضور سلول هاي اندوسرويکال وجود داشت . حضور  ( معنا دار نبود (p=1( و گزارش آتروفي (p=0.082 خون در نمونه

 (.(p=0.021 بود %65.9و در روش سروكس براش  %93.9 اسپچوال -سلول هاي اندوسرويکال در روش سايتوبراش
اي سنگفرشي و وجود خون در نمونه و آتروفي باهم اسپچوال از نظر كفايت سلولي در تعداد سلول ه -دو روش سروكس براش و سايتوبراش  نتيجه گيري:

 -اسپچوال بيشتر بود لذا استفاده از روش سايتو براش  -تفاوتي نداشتند ، ولي ميزان حضور سلول هاي اندوسرويکال در نمونه ها در رو ش سايتو براش 
 اسپچوال پيشنهاد مي شود.

 داپاپ اسمير، كفايت نمونه، گردن رحم، بتسكليدي :  كلمات
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