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⊥Abstract : 
Background: Cervical cancer is still one of the most common cancer among women in 
developing countries. Pap smear is effective screening test that can identify preinvasive 
neoplastic condition .  
Objective: This study was down because of comparison of pap smear alone and pap with 
acetic acid in diagnosis of cervical neoplasm.  
Methods: 1600 women who presented for gynecolgic examination in Buali and Imam 
Khomeini gynecologic centers , underwent cervical screening with pap smear and nake-eye 
examination of cervix after cervical acetic acid wash for 30 second . The patients were 
married and<45 years old, without pregnancy , history of CIN or cervical cancer and cryo  
therapy, cautery and cone biopsy. Papsmear was initially done for all patients then the cervix 
was washed with acetic acid 3% for 30 seconds . All cases with abnormal Papsmear and 
epithelium whitening of cervix underwent colposcopy and biopsy . Finally , the sensitivity and 
specificity, positive and negative predictive value of each test were determined. 
Findings: In our investigation 1600 patients were studied that 104 patients were done 
colposcopy and biopsy . Twenty – three patients had abnormal pap . Sixty patients had white 
epithelium that their pap smear were normal. Results of sixty biopsy were 13 cases of CIN and 
one case of invasive cancer and 46 cases had benign biopsy. 
Conclusion: Cervical wash with 3 percent acetic acid identified 23 percent of cervical 
neoplasm which showes that it can be used as an accompanied method but it can not be used 
instead of pap smear. 
Key words: Cervical Intraepihelial Neoplsia (CIN) , Acetic Acid, Papsmear 

 : چکیده  ⊥
راه های شناسایی زودرس آن     سرطان رحم هنوز در کشورهای در حال توسعه از سرطان های شایع زنان است و یکی از                  : زمیـنه   

 .انجام آزمایش غربال گری پاپ اسمیر است
 . مطالعه به منظور مقایسه پاپ اسمیر با اسیداستیک و بدون آن در تشخیص سرطان دهانه رحم انجام شد: هدف 

تان بوعلی و امام  خانم مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارس1600 تشخیصی بر روی –این مطالعه تجربی : مـواد و روش ها   
 ، سرطان ثابت شده دهانه      CIN سال بدون سابقه     45این افراد شامل خانم های متأهل غیر حاملۀ زیر          . خمینـی تهران انجام شد    

پس از انجام پاپ اسمیر برای تمام بیماران ،  دهانه رحم با اسیداستیک سه درصد برای سی                  . رحـم ، کـرابو ، کون و کوتر بودند           
تمـام مـواردی کـه پاپ اسمیر غیر طبیعی یا سفید شدن اپی تلیوم دهانه رحم داشتند ، کولپوسکوپی و       . اده شـد  ثانـیه شستشـو د    
سـپس بـر اسـاس یافـته هـای به دست آمده حساسیت ، ویژگی ، ارزش پیشگویی مثبت و منفی هر دو روش                         . بیوپسـی شـدند     
 .مشخص گردید 

از این . سمیر غیرطبیعی و سفید شدن اپی تلیوم کولپوسکوپی و بیوپسی شدند   نفر به علت پاپ ا     104 بیمار ،  1600از  : یافـته ها    
 60از این .  نفر سفید شدن اپی تلیوم داشتند که دارای پاپ اسمیر طبیعی بودند 60.  نفر پاپ اسمیر غیر طبیعی داشتند    23تعـداد   
 . ی خوش خیم دهانه رحم گزارش شد  مورد بیمار46 مورد سرطان مهاجم دهانه رحم و CIN ، 1 مورد انواع 13مورد 

 شد؛ بنابراین می تواند به عنوان یک        CIN درصد موارد    23 شستشـوی دهانـه رحم با اسیداستیک سبب کشف           :نتـیجه گـیری   
 . روش همراهی کمک کننده باشد ، ولی نمی تواند جایگزین پاپ اسمیر شود 

 استیک ، پاپ اسمیرنئوپالسم داخل اپی تلیالی دهانه رحم، اسید: کلید واژه ها 
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 :مقدمه  ⊥
   سـرطان دهانه رحم یکی از سرطان های شایع زنان به           

این عارضه  . خصـوص در کشـورهای جهـان سوم است          
اولین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در کشورهای در           

 سـال است که پاپ      50 بـیش از     )1(.حـال توسـعه اسـت       
اسـمیر به عنوان یک آزمون غربالگری پیش بدخیمی ها،          

و سرطان   ) CIN(ی تلیالی دهانه رحم     نئوپالسم داخل اپ  
 سـال به باال انجام می شود و         18مهـاجم در تمـام زنـان        

 ، جلوگــیری از CINنتــیجه ایــن آزمــون کشــف مــوارد 
 با  )1(. پیشرفت بیماری و کاهش میزان مرگ و میر است          

ایـن حـال با توجه به تعداد موارد منفی کاذب پاپ اسمیر             
 30 تا   15رحم که حدود    برای اپی تلیوم سنگفرشی دهانه      

 لزوم استفاده از یک روش همراهی ساده   )2(درصـد است،    
 احساس  CINو در دسـترس جهـت کشـف بیشتر موارد           

در یـک مطالعه مشخص شد که سفید شدن          . مـی شـود     
اپی تلیوم دهانه رحم پس از کاربرد اسید استیک می تواند           

 تحقیقی دیگر نشان    )3(.  کمـک کند     CINبـه شناسـایی     
ه اسـت که با استفاده از اسید استیک می توان تا حدود             داد
 )4(. درصد نئوپالسم دهانه رحم را کشف کرد30

   لـذا بـا توجـه به اهمیت موضوع این مطالعه به منظور             
مقایسه روش پاپ اسمیر به تنهایی و توأم با اسیداستیک          
در تشخیص نئوپالسم داخل اپی تلیالی دهانه رحم انجام         

 .شد
 
 :  روش ها مواد و ⊥

این مطالعه تجربی از نوع تشخیصی بود و طی سال های           
 خانم واجد شرایط ورود به      1600 بر روی    1377 و   1376

مطالعـه مـراجعۀ کنـنده به درمانگاه های زنان بیمارستان           
همه زنان  . بوعلـی و امـام خمینـی تهـران انجام گرفت            

 ، CIN ســال کــه ســابقه 45مــتأهل ، غــیر حاملــه زیــر 
هـاجم دهانـۀ  رحم ، کوتر ، کرایو یا کون قبلی   سـرطان م  

ابـتدا برای هر بیمار پاپ  . نداشـتند ، وارد مطالعـه شـدند       
 اسمیر با گرفتن یک نمونه از آندوسرویکس به وسیله 

 
سواپ و یک نمونه از اگزو سرویکس با اسپاچوالی چوبی 

نمونـه هـا سـریع روی الم کشـیده و با            . انجـام مـی شـد     
سپس دهانه رحم با    . کد گذاری می شدند   فیکساتور ثابت و    

 3یـک سـواپ پنـبه ای بزرگ که آغشته به اسید استیک          
. درصد بود برای مدت سی ثانیه در تماس قرار می گرفت          

 واتی مشاهده و    100پـس از آن دهانـه رحـم در زیر نور            
مـنطقۀ سـفید شـده بـه عنوان غیرطبیعی در نظر گرفته             

بیعی یا سفید شدن    کلیه بیمارانی که پاپ غیرط    . مـی شـد   
اپـی تلـیوم دهانـه رحم داشتند ، کولپوسکوپی و بیوپسی            

تفسـیر پـاپ اسـمیر و بیوپسی انجام شده توسط    .  شـدند   
همکـار یاتولوژیسـت شرکت کننده در طرح در مرکز امام       

سپس حساسیت ، ویژگی و ارزش  . خمینی صورت گرفت    
پیشـگویی مثبـت و منفـی پـاپ اسمیر به تنهایی توأم با               

 :سیداستیک و بر اساس تعاریف زیر تعیین شد ا
 : درمورد پاپ اسمیر 

وقتی که پاپ اسمیر غیرطبیعی     : موارد مثبت واقعی     -1
 .و بیوپسی نیز مثبت بود

وقتی که پاپ اسمیر غیرطبیعی :  مـوارد مثبت کاذب    -2
 .و بیوپسی منفی بود

بر اساس سفید شدن اپی تلیوم،      : موارد منفی واقعی     -3
 .وپسی منفی بودپاپ طبیعی و بی

بر اساس سفید شدن اپی تلیوم، پاپ       : منفـی کاذب     -4
 . طبیعی و بیوپسی مثبت بود

 :در مورد اسیداستیک 
وقتی که پاپ طبیعی و سفید شدن       : مثبـت واقعـی      -1

 .اپی تلیوم همراه با بیوپسی منفی بود 
وقتـی که پاپ طبیعی و سفید شدن       : مثبـت کـاذب      -2

 . بود اپی تلیوم همراه با بیوپسی منفی 
پـاپ غیر طبیعی، بدون سفید شدن       : منفـی واقعـی      -3

 . اپی تلیوم همراه با بیوپسی منفی بود
پـاپ غیرطبیعی،  بدون سفید شدن       : منفـی کـاذب      -4

 . اپی تلیوم همراه با بیوپسی مثبت بود 
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 :در مورد روش توأم اسیداستیک و پاپ اسمیر
وقتی پاپ غیر طبیعی ، بدون سفید       : مثبـت واقعـی      -1

 . تلیوم و نتیجه بیوپسی مثبت بود شدن اپی
وقتی پاپ غیر طبیعی ، بدون سفید       : مثبـت کـاذب      -2

 .شدن اپی تلیوم و نتیجه بیوپسی منفی بود
وقتـی پاپ طبیعی ، همراه با       : مـوارد منفـی واقعـی        -3

 . سفید شدن اپی تلیوم و نتیجه بیوپسی منفی بود 
وقتـی پاپ طبیعی ، همراه با       :  مـوارد منفـی کـاذب        -4

 .شدن اپی تلیوم و نتیجه بیوپسی مثبت بودسفید 
 
 : یافته ها  ⊥

 بیمار به علت پاپ     104 بـیمار مـورد مطالعه،       1600از     
غـیر طبیعـی یـا سـفید شـدن اپـی تلـیوم با اسیداستیک                

 مورد به 23از این تعداد . کولپوسـکوپی و بیوپسـی شدند    
 مـورد بـه علت سفید شدن        71علـت پـاپ غیرطبیعـی و        

 مورد با   23از  . ت کولپوسکوپی قرار گرفتند     اپـی تلیوم تح   
 نفر پاسخ بیوپسی را نیاورده بودند که        4پاپ غیر طبیعی ،     

 4 بـیمار باقی مانده برای       19از  . از مطالعـه خـارج شـدند        
 5 و   CIN مورد   10مـورد سـرطان مهـاجم دهانه رحم ،          

مــورد بــیماری خــوش خــیم دهانــه رحــم گــزارش شــد    
  ) . 1جدول شماره (

فراوانی موارد طبیعی و غیر طبیعی پاپ و  : 1ل جدو
 آسیب شناسی

 غیرطبیعی طبیعی جمع
   آسیب شناسی

 پاپ
 غیرطبیعی 12 2 14
 طبیعی 14 46 60
 جمع 26 48 74

 

 مـورد سـفید شدن اپی تلیوم با اسیداستیک مشاهده      71   
 مـورد به علت نیاوردن نتیجۀ     11شـد کـه از ایـن تعـداد          

 مورد باقی مانده،    60از  . العه خارج شدند    بیوپسی را  از مط    
مورد سرطان مهاجم دهانه رحم و      CIN   ، 1 مورد انواع    13
جدول ( مـورد  بـیماری خوش خیم دهانه رحم داشتند            46

 ).2شماره 

فراوانی موارد سفید شدن و نشدن : 2جدول 
 اپی تلیوم با روش اسیداستیک و آسیب شناسی 

 غیرطبیعی عیطبی جمع
   آسیب شناسی

 پاپ
 سفید شدن 14 46 60
 سفید نشدن 8 2 10
 جمع 22 48 70

 

ــمیر و       ــاپ اس ــیری روش پ ــه کارگ ــا ب ــه ب    در رابط
 مورد با   9 مـورد پـاپ غیرطبیعـی ،         19اسیداسـتیک ، از     

اسـتفاده از اسیداستیک سفید شدن اپی تلیوم وجود داشت          
  ).3جدول شماره ( مورد اپی تلیوم سفید نشد 10و 

اوانی طبیعی و غیرطبیعی به همراه فر: 3جدول 
 سفید شدن و نشدن اپی تلیوم با بیوپسی

 غیرطبیعی طبیعی جمع
   آسیب شناسی

 اسیداستیک+ پاپ
 سفیدنشدن+ غیرطبیعی 8 2 10
 سفید شدن+ طبیعی 14 46 60
 جمع 22 48 70

 

بـر اسـاس یافـته هـای فـوق حساسیت ، ویژگی ، ارزش               
ز روش هــا تعییــن پیشــگویی مثبــت و منفــی هــر یــک ا

 ).4جدول شماره (گردید
 

مقایسه حساسیت و ویژگی روش های مورد : 4جدول
 مطالعه

ارزش پیشگویی 
 منفی

ارزش پیشگویی 
 مثبت

  حساسیت ویژگی

 پاپ 46/0 95/0 85/0 76/0
 اسیداستیک 63/0 05/0 23/0 20/0
 اسید+پاپ 36/0 95/0 8/0 76/0

 
 : بحث و نتیجه گیری  ⊥

لعه نشان داد در مواردی که پاپ طبیعی بود،             ایـن مطا  
اضـافه کـردن اسـید و سفیدشدن اپی تلیوم موجب کشف            

در .  درصد شد    23بیشـتر نئوپالسم دهانه رحم به میزان        
 درصد  30حالـی کـه در مطالعـه اسالوسـون ایـن میزان             

 مورد پاپ   46 با احتساب    )4(. افـزایش را نشان داده است       
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ــا ســفید شــدن  ــیوم و بیوپســی طبیعــی همــراه ب  اپــی تل
 درصد می شود    76خـوش خیم ، موارد کاذب اسید استیک         

کـه ایـن میزان باال یکی از اشکاالت وارد به روش اسید             
با در نظر گرفتن دو مورد پاپ با        در ایـن مطالعـه      . اسـت   
CIN I  و CIN II   و بیوپسـی خـوش خیم ، موارد مثبت 
هانی بین در حالی که آمار ج   .  درصد خواهد بود     10کاذب  

ــا پــاپ )2(. درصــد اســت 5 تــا 2  در نیمــی از بــیماران ب
غیرطبیعـی سـفید شدن اپی تلیوم وجود داشت و در نیمی            
دیگـر سـفید شـدن اپـی تلیوم وجود نداشت و این بدین              
معناســت کــه در مــواردی کــه پــاپ غیرطبیعــی اســت  
 . سفیدشدن و نشدن اپی تلیوم اطالعات بیشتری نمی دهد

 درصد و سرطان    CIN 4/1ن شـیوع       در مجمـوع مـیزا    
 درصد بود ؛ در حالی که مراجع        3/0مهـاجم دهانـه رحم      

 این )5(. را سه درصد گزارش نموده اند      CINمـیزان شیوع    
نشـان مـی دهـد ، موارد غیرطبیعی پاپ کم گزارش شده             
اسـت کـه خـود می تواند ناشی از اشکال در نحوۀ گرفتن              

 . پاپ  یا تفسیر آسیب شناسی باشد 
 ارقـام بـه دست آمده در مورد حساسیت و ویژگی پاپ              

اسـمیر ، ارقـام واقعـی نیست چون برای به دست آوردن             
مـیزان حساسـیت و ویژگـی هـر آزمون باید موارد منفی             
کاذب هر مورد را داشت و در مطالعه حاضـر به دلیل این            

 بیمار کولپوسکوپی نشدند، امکان تعیین      1600کـه تمـام     
بر اساس تعاریف داده    . ود نداشت   مـیزان واقعـی آن وجـ      

شـده در مـواد و روش ها اگر بخواهیم برای موارد منفی             
  در 46/0کاذب  از اسید کمک بگیریم میزان حساسیت از 

 در مورد پاپ همراه با اسید       36/0مورد پاپ به تنهایی به      
مـی رسد و این بدان جهت است که نیمی از افراد با غیر              

در حالی که در    . وم نداشتند طبیعـی سـفید شـدن اپـی تلی        
 73 درصد به    42مطالعـه اسالوسـون میزان حساسیت از        

 مـیزان ویژگی در این      )4(. درصـد افـزایش یافـته اسـت         
 درصد رسید   95مطالعـه بـا به کارگیری این دو روش به           

  )4(.ولی در مطالعه اسالوسون ویژگی کاهش یافته بود
ک سه     در مجمـوع شستشـوی دهانـۀ رحم با اسیداستی         

درصد به عنوان یکی روش همراهی با پاپ اسمیر کمک          
 .کننده است ولی نمی تواند جایگزین پاپ اسمیر شود
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