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 روسيو و ريپاپ اسم شيزنان از سرطان دهانه رحم، آزما يآگاه زانيم يبررس
  يانسان يلومايپاپ

  2يقلندر يمهد ،1يفتش دايو
 

   ايران، تنكابن، واحد تنكابن دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده پزشكي ،زنان و زايمان ارياستاد 1
  ايران ،تنكابن، تنكابنواحد  يدانشگاه آزاد اسالم كده پزشكي،دانش ،ي پزشكيدانشجو 2 

  چكيده
به عنوان يكي از عوامل  HPV)( هاي زنان است. ويروس پاپيلوماي انسانيسرطان ترينسرطان دهانه رحم يكي از شايع :سابقه و هدف

 .بررسي آگاهي زنان از اين مشكالت است ،هدف از انجام اين مطالعه كننده سرطان دهانه رحم شناخته شده است.اصلي ايجاد
واقع  انگاه زنان بيمارستان شهيد رجايي تنكابننفر از زنان مراجعه كننده به درم 426 ،در اين مطالعه توصيفي مقطعي :يسروش برر
 ها پرسشصورت در دسترس انجام شد. ابزار گردآوري داده گيري بهمورد بررسي قرار گرفتند. نمونه 1395مازندران در سال در استان 

 %95اي آماري  با ضريب اطمينان هو آزمون SPSS22افزار آماري ها پس از گردآوري با استفاده از نرمساخته بود. دادهنامه پژوهشگر
  . مورد استفاده قرار گرفتند، هاي جمع آوري شدهبراي تحليل داده

) داراي سطح آگاهي خوب درمورد %44نفر(186 ) از افراد مورد مطالعه تست پاپ اسمير را انجام داده بودند.% 34نفر( 141 :هايافته
 ،HPVي ضعيفي در مورد اين سرطان داشتند. در خصوص آگاهي از ويروس ) آگاه%30( نفر 129سرطان دهانه رحم بودند و فقط 

اما  ارتباط شت، داري وجود ندايرابطه معن HPVجامعه آماري از ميانگين ضعيفي برخوردار بود. بين سن و محل اقامت و آگاهي از 
 . )>05/0P(شت خاصي بين سطح تحصيالت، شغل و وضعيت تأهل با آگاهي از اين ويروس وجود دا

ميزان آگاهي زنان از تست پاپ اسمير و سرطان دهانه رحم وضعيت نسبتأ خوبي دارد و در اين مطالعه مشخص شد كه  :گيرينتيجه
برعكس است و آگاهي زنان در اين خصوص بسيار  وضعيت HPVاما در خصوص  ،انداز زنان تست پاپ اسمير را انجام داده  %40تقريبا 

 .رسدرساني و آموزش مناسب الزامي به نظر ميين دليل اطالعاندك و ناقص است، به هم

  .سرطان دهانه رحم، پاپ اسمير، ويروس پاپيلوماي انساني واژگان كليدي:
  

  1مقدمه
اي مهـاجم در زنـان در رحـم    هدرصد از كل سرطان 10تقريباً 

درصد آنها در گـردن رحـم بـه     30دهند كه در حدود روي مي
بـدخيمي شـايع    . سرطان سرويكس دومـين )1(آيند وجود مي

ترين سرطان ژنيكولوژيك در سراسر جهـان اسـت   زنان و شايع
 2012. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني در سال  )2(

                                                 
 ويـدا شـفتي   ،دانشـكده پزشـكي   ،آزاذ اسـالمي واحـد تنكـابن   دانشـگاه  تنكـابن  : نويسنده مسئولآدرس 

)email: Vshafti1@gmail.com  
  17/12/95: تاريخ دريافت مقاله
  28/3/96 :تاريخ پذيرش مقاله

زن به دليل سرطان سرويكس جان خود را از  270000تقريباً 
درصد آنها در كشورهاي با درآمـد   85دست دادند كه بيش از 

. ميزان شـيوع سـرطان دهانـه    )3(كم و متوسط رخ داده است 
. سـرطان  )4(مورد است  100000در هر  8تا  6رحم در ايران 

هـاي  و روشاسـت  پيشگيري هاي قابلگردن رحم جزء سرطان
 تشخيصي و درماني سرطان گردن رحم پيشرفته بسياري كرده

كه ميزان بقاي مبتاليـان بـه ايـن سـرطان در      طوريه ، باست
طور چشمگيري بهبوديافتـه اسـت. بـا    ل گذشته بهسا 40طي 

توجه به اينكه مرحله پيش سرطاني آن طوالني و ميزان بقـاي  
اسـت،   %100بيماران در صورت درمان در اين مرحلـه تقريبـاً   
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بنابراين غربالگري در تشخيص اوليـه ايـن بيمـاري از اهميـت     
. تشخيص زودرس و پيشگيري اوليه  )5(بااليي برخوردار است 

هـاي  زماني كه اولين تغييرات در اندازه، شكل و تعداد سـلول  در
آيد، سبب درمـان سـريع و بهبـود فـرد     گردن رحم به وجود مي

اكنون پيشگيري از اين سرطان با آزمون پاپ اسمير شود. هممي
ميـر ناشـي از سـرطان     و و ميزان كاهش مـرگ است پذير امكان
شـده   واسطه غربالگري با انجام اين آزمـون حاصـل  س بهسرويك
كه انجام اين آزمون اند هاي مختلف نشان داده. بررسي )6(است 

و مير ناشي از آن  طور مؤثر شيوع كارسينوم سرويكس و مرگبه
 .)8 ،7(دهد درصد كاهش مي 90را تا 

جنسي بـا  ت عفون ،يكي از عوامل خطر اصلي سرطان سرويكس
) اسـت. انـواع   HPVانواع خاصي از ويروس پاپيلوماي انسـاني ( 

هاي  درصد سرطان 93اين ويروس علت اصلي حدود  18و  16
فرصتي براي كـاهش   HPVواكسن .  )9 ،8(هستند سرويكس 

و  )10 ،2(انتقال هر دو نوع ويروس با خطـر بـاال    مالحظهقابل
تنها ميـزان بـروز و   كند و اين كار نهفراهم مي )5(يين خطر پا
بلكه بار مالي مـداخالت   ،ومير ناشي از سرطان سرويكس مرگ

. بـا توجـه بـه     )11(دهد تشخيصي و درماني را نيز كاهش مي
اهميــت تســت پــاپ اســمير در تشــخيص ســرطان و اهميــت 

موقع بـراي درمـان كامـل سـرطان دهانـه رحـم و       تشخيص به
عفونت بـا ويـروس پاپيلومـاي انسـاني، مطالعـه حاضـر جهـت        

اهي زنان از تست پاپ اسمير، سـرطان دهانـه   بررسي ميزان آگ
     .شدرحم و ويروس پاپيلوماي انساني طراحي 

  
  مواد و روشها

نگـر مقطعـي اسـت،    اين مطالعه كه از نوع توصيفي گذشتهدر 
ــان مراجعــه 426تعــداد  ــان نفــر از زن كننــده بــه درمانگــاه زن

بيمارستان شهيد رجايي شهرستان تنكابن مورد بررسـي قـرار   
بـراي   گيري از نوع متوالي در دسترس بود.د. روش نمونهگرفتن
اي و ميـداني  ها از دو روش كتابخانهآوري اطالعات و دادهجمع

نامـه محقـق سـاخته    در روش ميـداني از پرسـش  . استفاده شد
آگـاهي از پـاپ اسـمير،    بـود:  شامل سه قسمت كه  شداستفاده

ومـاي  شناخت سرطان دهانه رحم و آشـنايي بـا ويـروس پاپيل   
نامـه مورداسـتفاده شـامل دو قسـمت سـؤاالت      انساني. پرسش

تا  عمومي و اختصاصي بود. در بخش سؤاالت عمومي سعي شد
دهنـدگان  اطالعات كلي و جمعيت شناختي در رابطه با پاسـخ 

. در بخـش  بـود . اين بخش شـامل پـنج سـؤال    شودآوري جمع
 5 بـين  ايـن  شده بود كه ازسؤال مطرح  15 ،سؤاالت تخصصي

ــمير      ــاپ اس ــورد پ ــرد را در م ــنايي ف ــزان آش ــؤال اول مي س

كرد و سه سؤال مربوط به تعيين ميزان آگـاهي  گيري مياندازه
از سرطان دهانه رحم بود و هفت سؤال آخـر ميـزان شـناخت    

 سنجيد.فرد از ويروس پاپيلوماي انساني را مي

اعتبار محتواي پرسشنامه اين پژوهش توسط افـراد متخصـص   
نظـران،  و پس از انجام اصالحات موردنظر صاحب شدسنجيده 

از روش  ،منظور تعيين پايايي آزمـون مورد تأييد قرار گرفت. به
آلفاي كرونباخ استفاده شد. با توجه به اينكه ضريب آلفا بـيش  

شـده  پذيرش است و ميزان آلفاي كرونباخ محاسـبه قابل 7/0از 
تـوان  ميبود، صد در 83صورت كلي برابر با نامه بهبراي پرسش

. بودنامه از پايايي قابل قبولي برخوردار نتيجه گرفت كه پرسش
شـده بـراي هـر كـدام از متغيرهـا بـه       آلفاي كرونباخ محاسـبه 

  شده است.بيان 1در جدول تفكيك 
هـا، بـا اسـتفاده از    نامـه آمـده از پرسـش  دستهاي خام بهداده
ت. براي تحليل مورد بررسي آماري قرار گرف SPSS 22افزار نرم
ها از آمار توصيفي و آمار اسـتنباطي اسـتفاده شـد. ابتـدا     داده

آمده از طريق ارائه جـداول فراوانـي و   دستتوصيف اطالعات به
نمودارهاي مربوطه انجام شد و سـپس در جهـت ارتبـاط بـين     

ــون  ــي از آزم ــاي كيف ــاي متغيره ــطح  دو ك ــد س ــتفاده ش اس
   . شده استدر نظر گرفتهدرصد  5كمتر از ها داري آزمونمعني

  
 نامه به تفكيك هر متغيرپرسش پايايي. 1جدول 

 ضريب آلفا تعداد گويه (سؤال)  شاخص
  701/0  5  آگاهي از تست پاپ اسمير
  705/0  3  شناخت سرطان دهانه رحم

  752/0  7  آگاهي از ويروس پاپيلوماي انساني
  832/0  15  نامهكل پرسش

  
  هايافته

سني افراد مورد پرسـش قرارگرفتـه    معيار) (و انحرافميانگين 
شـان  . بيشترسـال) بـود   16-58(محدوده سـني   6/5±36/28
قـرار داشـتند   سـال   30تـا   21سـني   گـروه درصد) در  3/49(

 .)1(نمودار 

  آگاهي از تست پاپ اسمير: -1
، اسمير بر اسـاس متغيـر سـن   در خصوص آگاهي از تست پاپ

سال بيشـترين ميـزان    40درصد جامعه آماري باالي  6تقريباً 
داشتند. كمتـرين ميـزان   را آگاهي نسبت به تست پاپ اسمير 

. ارتبـاط  بـود سـال   20آگاهي از اين تست مربوط به گروه زير 
داري بين متغير سن و ميزان آگاهي از تست پاپ اسـمير  يمعن

  ).P>05/0شت (وجود دا
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  هشفراواني رده هاي مختلف سني شركت كننده در پژو. 1نمودار 

  
و ارتبـاط  بـود  ميزان آگاهي زنان متأهل از زنان مجرد بيشـتر  

داري بين وضعيت تأهل و ميـزان آگـاهي از تسـت پـاپ     يمعن
  ). P>05/0شت (اسمير وجود دا

ميـانگين اطـالع از تسـت پـاپ اسـمير در       ،در جمعيت شهري
بود گونه نكه در جامعه روستايي ايندرحاليبود، وضعيت خوب 
شـتند  افراد آگاهي ضعيفي از اين موضوع دا سومو بيش از يك

)001/0<P( .  
در گروه ليسانس و باالتر بيش از نيمـي  ، براي متغير تحصيالت

. همـين موضـوع   شـتند از افراد شناخت خوبي از پاپ اسمير دا
جز در خصوص به ،براي ساير طبقات تحصيلي نيز مشاهده شد

صـوص آگـاهي   سواد كه بيش از نيمي از آنها در اين خافراد بي
داري بـين ميـزان تحصـيالت و    يند. ارتباط معنـ شتضعيفي دا

  .)P>05/0( ميزان آگاهي از تست پاپ اسمير مشاهده شد
ميانگين ميزان آگاهي افـراد از تسـت    ،در خصوص افراد شاغل

. ميـانگين نمـره   شـت پاپ اسمير در وضعيت مطلـوبي قـرار دا  
دار نيـز در  انـه هاي بيكـار و خ ميزان آگاهي از پاپ اسمير گروه

داري بـر  ي. وضعيت شغلي تأثير معنبودوضعيت متوسط به باال 
  ). P>05/0( ميزان آگاهي از پاپ اسمير داشت

  :آگاهي از سرطان دهانه رحم -2
ميانگين نمرات جامعه آماري موردمطالعه در خصوص آشـنايي  

در سـطح متوسـط   و  با سرطان دهانه رحم در وضعيت مطلوب
  . بود

افراد جامعه و ميزان آگـاهي آنهـا از سـرطان دهانـه     بين سن  
ميــزان آگــاهي از ). P=107/0شــت (رحــم ارتبــاطي وجــود ندا

ساله و گروه باالي چهل  40تا  30سرطان دهانه رحم در زنان 
سـال   20درصد زنان زيـر   71آنكه حالبود، سال در حد خوب 

 44 ،ند. در مجمـوع شتآگاهي ضعيفي نسبت به اين سرطان دا
د از جامعـه آمـاري پـژوهش حاضـر اطالعـات خـوبي در       درص

درصــد شــناخت  26خصــوص ســرطان دهانــه رحــم داشــتند. 
درصــد اطالعــات ضــعيفي در خصــوص  30و حــدود  متوســط

  . داشتندسرطان دهانه رحم 
ند و شـت افراد متأهل شناخت مناسبي از سرطان دهانه رحم دا

 ،ندشـت تقريباً نيمي از اين افـراد شـناخت متوسـط بـه بـاال دا     
كه بيش از نيمي از افراد مجـرد در طيـف متوسـط بـه     درحالي

داري بـين وضـعيت تأهـل و    يند. ارتباط معنـ شتپايين قرار دا
  ).P>05/0شت (ميزان آگاهي از سرطان دهانه رحم وجود دا

ــ ــاط معن ــيالتدار يارتب ــين تحص ــغل)P=396/0( داري ب  ، ش
)58/0=P (ــكونت ــاهي ا ) P=09/0( و محــل س ــزان آگ ــا مي ز ب

  )2جدول ( شتنداسرطان دهانه رحم وجود 
  )HPVآگاهي از ويروس پاپيلوماي انساني ( -3

درصـد   1/87 شـود، مشـاهده مـي   3جـدول  گونه كه در همان
نظر شـناخت ويـروس    نفر) از 372جامعه آماري اين پژوهش (

  
 بر اساس متغيرهاي تحصيالت، شغل و محل سكونت سرطان دهانه رحم ميزان آگاهي از . 2جدول 

  جمع كل  ضعيف  متوسط  خوب  عالي  متغير/ وضعيت

ضع
و

لي
صي

 تح
يت

  

  108  21  27  57  3  ليسانس و باالتر
  36  9  9  15  3  ديپلمفوق

  204  60  45  90  9  ديپلم
  78  42  27  9  0  سوادبي

لي
شغ

ت 
ضعي

و
  

  3  0  0  3  0  بازنشسته
  48  6  9  30  3  شاغل
  303  96  75  120  12  دارخانه

  72  30  24  18  0  بيكار

نت
كو

س
  

  306  84  72  138  12  شهري
  120  48  36  33  3  روستايي
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HPV درصـد   90برند. نزديك به در وضعيت ضعيفي به سر مي
نـد. بـه   بود ن ويـروس را نشـنيده  از جامعه آماري حتي اسم اي

هـاي انتقـال   در مورد راه ،همين تعداد از جامعه پژوهش حاضر
  د.شتناطالعاتي ندا HPVويروس 

اي بين سن و تحصيالت با ميزان شـناخت ويـروس   هيچ رابطه
  .)P<05/0شت (پاپيلوما (در يك محدوده خاص) وجود ندا

  
 در نگاه كلي HPVويروس  از ميزان آگاهي .3جدول 

  درصدفرواني تجمعي درصد فراواني  فراواني  وضعيت
 3/87 3/87 372 ضعيف

 7/88 4/1 6 متوسط

 100 2/4 18 خوب

  100 426 جمع

  
داري بين متغير وضعيت شغلي و ميزان آگاهي از يارتباط معن

طـور  جز زنان بازنشسـته كـه بـه   . بهوجود داشت HPVويروس 
ـ   100  HPVا ويـروس  درصد نمره ضعيفي در بخش آشـنايي ب

دار نيـز داراي  درصد زنـان خانـه   94كسب نمودند،  نزديك به 
  .بودندشناخت ضعيفي از اين ويروس 

درصـد   90زنان متأهـل بـا    ،بعد از زنان مطلقه ،4بنابر جدول 
نفر) باالترين رتبه را در كسـب نمـره    300جامعه آماري خود (

داشتند. زنان مجـرد   HPVضعيف در خصوص شناخت ويروس 
ر داشتن شناخت عالي از اين ويروس از ساير طبقـات پيشـي   د

هرچند مقدار آنهايي كه شناخت عالي نسبت بـه ايـن    ،گرفتند
درصـد از   74حـدود  و  درصد بـود  16ويروس را داشتند، فقط 

داشتند. ارتباط  HPVاين دسته نيز شناخت ضعيفي از ويروس 
 داري بــين وضــعيت تأهــل و ميــزان شــناخت ويــروس يمعنــ

  ). P>05/0شت (اپيلوماي انساني وجود داپ
اي با بين محل زندگي، بر اساس شهري و روستايي، هيچ رابطه

. اغلب افراد مورد شتوجود ندا HPVميزان شناخت از ويروس 
پرسش قـرار در هـر دو جامعـه شـهري و روسـتايي اطالعـات       

   .داشتند HPVضعيفي در خصوص ويروس 

  بحث
ود نيمي از افراد جامعـه آمـاري در   در مطالعه حاضر تقريباً حد

سال قرار داشتند همچنين ميانگين نمـره   30تا  21رده سني 
ميزان آگاهي از تسـت پـاپ اسـمير جامعـه آمـاري در سـطح       

مطالعـه   درصد از جامعـه مـورد   33متوسط به باالبود؛ اما فقط 
مطالعه حاضـر نشـان    .سابقه انجام تست پاپ اسمير را داشتند

داري بين متغير سـن و ميـزان آگـاهي از    يمعنداد كه ارتباط 
-در مطالعه شتست پاپ اسمير وجود دارد. عنصري و همكاران

در خصوص تست پاپ اسمير انجـام دادنـد    1392اي كه سال 
سـال انتخـاب كردنـد     52تـا   18جامعه آماري خود را از زنان 

در مطالعه خود  1391در سال  ش. كشاورزيان و همكاران )١٠(
كننــده بــه مراكــز بـه هــدف آگــاهي و عملكــرد زنـان مراجعــه  

بهداشتي درماني شـهر هـريس جامعـه خـود را در بـين زنـان       
گرچـه ازنظـر محـدوده     ،انتخاب كردند سال به باال 15متأهل 

اما تفاوت آنها  ،سني اين مطالعه با پژوهش حاضر شباهت دارد
 ، به اين معنا كـه در جامعـه مـورد   استدر تأهل جامعه آماري 

 ،شـدند  مطالعه ما افراد از بين دو گروه متأهل و مجرد انتخـاب 
جامعـه آمـاري    شكه در مطالعه كشاورزيان و همكـاران درحالي

. مطالعه زارعي  )12(بود شده  ط از بين زنان متأهل انتخابفق
از حيث محدوده سني و تعداد جامعه آماري شباهت بيشـتري  

اما همچنان مطالعه زارعي نيز به بررسي  ،به مطالعه حاضر دارد
از ايـن حيـث مطالعـه     ؛پـردازد آگاهي زنان متأهل مـي وضعيت

اسـت  هاي پيشـين خـود   تر از مطالعهترين و جامعيشرو كاملپ
)13( . 

ما جامعه آمـاري روسـتايي نيـز مـدنظر قرارگرفتـه       در مطالعه
كه در مطالعات پيشين يا به ايـن جامعـه آمـاري    درحالي ،است

انـد  شـده توجهي نشده است يا اگر افراد از اين جامعـه انتخـاب  
  بندي صورت نگرفته است.وهگر

در مطالعه حاضر جامعه آماري از حيـث تحصـيالت بـه چهـار     
شدند و ميزان شناخت هـر دسـته از تسـت پـاپ     دسته تقسيم

اسمير و سرطان دهانه رحم و ويـروس پاپيلومـا مـورد تحليـل     

 HPVارتباط بين وضعيت تأهل و آگاهي جامعه آماري از . 4جدول 

  جمع كل  ضعيف  متوسط  خوب  عالي  فراواني/درصد گروه سني
  93  69  0  9  15  فراواني  مجرد

  100  74  0  10  16  درصد
  330  300  6  9  15  فراواني  متأهل

  100  90  2  3  5  درصد
  3  3  0  0  0  فراواني  مطلقه

  100  100  0  0  0  درصد
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درصد جامعه آماري اين مطالعه را افراد  80قرارگرفت. بيش از 
بودند. ه حداقل داراي مدرك ديپلم دادند ك باسواد تشكيل مي

درصد از جامعه را افراد با مدرك ليسـانس   25همچنين حدود 
بين وضـعيت   ،دادند. بر اساس نتايج مطالعهو باالتر تشكيل مي

تحصيلي و شناخت تست پـاپ اسـمير و همچنـين آگـاهي از     
كـه بـين سـطح    ، درحـالي شـت ارتباط وجـود دا  HPVويروس 

رطان دهانه رحم وجود رابطه تعريـف  تحصيالت و آشنايي با س
انجام داد  1380نشد. باقياني مقدم در مطالعه خود كه در سال 

تأثير ميزان تحصيالت بر شناخت پـاپ اسـمير را مـورد تأييـد     
  .)14( قرار داد

بندي جامعـه   اين مطالعه به دسته ،در خصوص وضعيت شغلي
دار، شـاغل و بازنشسـته    بيكـار، خانـه   آماري در چهـار دسـته  

وضعيت شغلي هـيچ تـأثيري    ،پرداخت. بر اساس نتايج حاصله
اي در خصـوص  امـا رابطـه  ، انجام تست پاپ اسمير نداشـت  در

همچنـين   .شـد موقعيت شغلي و آشنايي با پاپ اسمير مشاهده
در خصوص وضعيت شغلي و شناخت سرطان دهانه رحم رابطه 

هـايي بـين مطالعـات    مورد تأييد قرار نگرفت. هرچند شـباهت 
گذاري آشنايي با تسـت  پيشين و مطالعه حاضر به لحاظ ارزش

ندرت مطالعات پيشـين بـه تـأثير    اما به ،اپ اسمير وجود داردپ
شغل بر ميزان شناخت پاپ اسـمير و سـرطان دهانـه رحـم و     

  است.ويروس پاپيلوماي پرداخته 
 141مطالعـه (  درصد از افراد مورد 33تقريبا  ،در مطالعه حاضر

 ،ند. در ايـن ميـان  تنفر) سابقه انجام تست پاپ اسـمير را داشـ  
كه بـيش از   سال بود 40صد مربوط به زنان باالي بيشترين در

نـد،  بود بار تست فوق را انجـام داده درصد آنان حداقل يك 70
سـال ايـن تسـت را     20درصد از افراد زيـر   14اما فقط حدود 

درصد هيچ  42 ،انجام داده بودند. از جامعه آماري اين پژوهش
تند اطالعي در خصوص تست پاپ اسمير و نحوه انجام آن نداش

بـار  دانستند كه چند وقـت يـك   درصد از آنها نمي 34و تقريباً 
 درصـد افـراد شـركت    40بايد تست موردنظر را انجـام دهنـد.   

 31كننده آگاهي خوبي نسبت به تست پاپ اسمير داشـتند و  
درصد نيز در سطح ضعيفي ازنظر شناخت تسـت پـاپ اسـمير    

طـور  ي بهدرصد از جامعه آمار 5/3قرار داشتند. همچنين فقط 
دقيق از تست پاپ اسمير اطالع داشتند. در مطالعه عابـديان و  

درصـد از   14فقط  ،انجام گرفت 1388درمحمدي كه در سال 
دانستند كه آزمايش پاپ اسـمير مربـوط بـه سـرطان     افراد مي

هـاي ايـن قسـمت تـا حـدي در      يافتـه  .)15(سرويكس اسـت  
و همچنــين مجاهــد و  )10(مطالعــات عنصــري و همكــارانش 

درصـد   17 ،در مطالعه عنصري .)4(همكارانش تأييدشده است 
ند و فقـط  شـت جامعه آماري هيچ اطالعي از پـاپ اسـمير ندا  از 

ند كـه  شتدرصد از آنها اطالعات دقيقي در اين خصوص دا 2/6
هاي پژوهش حاضـر همخـواني   اين تا حد بسيار زيادي با يافته

  .)10(دارد 
دهد كـه آگـاهي جامعـه    نتايج برآمده از اين پژوهش نشان مي

عيت خـوبي اسـت.   موردمطالعه از سرطان دهانه رحـم در وضـ  
در مورد سـرطان دهانـه رحـم     ،درصد از اين جامعه 44حدود 

درصد از آنهـا ابـراز داشـتند كـه      26اطالعات خوبي داشتند و 
اطالعــات متوســطي در مــورد ســرطان دهانــه رحــم دارنــد و  

درصد از آنها در خصوص سرطان دهان رحم فاقد  30درنهايت 
در جامعــه اطالعــات يــا داراي اطالعــات ضــعيفي بودنــد.     

دهنـدگان در خصـوص   درصـد از پاسـخ   57موردمطالعه حدود 
عوامل خطر سرطان دهانه رحم آگاهي كافي داشتند. همچنين 

پيشـگيري بـودن يـا    درصد از آنها در خصوص قابـل  66حدود 
نبودن سرطان دهانه رحم اطالعات كافي داشتند. در خصـوص  

درصد  47درمان بودن يا نبودن سرطان دهانه رحم حدود قابل
در مطالعـه   شابراز اطالع كافي كردند. كشـاورزيان و همكـاران  

درصد افـراد در   38نشان دادند كه حدود  1391خود در سال 
اين مطالعه  و مورد سرطان دهانه رحم آگاهي مناسبي داشتند

يج . همچنـين نتـا   )12(تطابق مناسبي با پژوهش حاضـر دارد  
 33كـه  داد نشـان   2011مطالعه پـائولينو وآرروسـي در سـال    

درصد از افـراد از عوامـل خطـر سـرطان دهانـه رحـم آگـاهي        
درمان بودن يا نبودن درصد در مورد قابل 37داشتند همچنين 

اين مطالعـه نيـز نتـايج مطالعـه      .آن ابراز اطالعات كرده بودند
 . )16( كندحاضر را تأييد مي

روس پاپيلومـاي  آمده در خصوص آشـنايي بـا ويـ   دستنتايج به
) در اين پژوهش حكايت از آن دارد كه متأسفانه HPVانساني (

جامعه آماري اين پـژوهش شـناخت چنـداني نسـبت بـه ايـن       
درصد از افراد داراي  2/4فقط  ،ويروس نداشت. در اين پژوهش

 4/1) بودنـد و حـدود   HPVاطالعات خوبي نسبت به ويروس (
سط نسبت به ويروس درصد از جامعه آماري داراي شناخت متو

درصد از جامعـه آمـاري    87. نزديك به بودندپاپيلوماي انساني 
پژوهش حاضر اطالعات ضـعيفي نسـبت بـه ويـروس پاپيلومـا      

ــين  )HPVداشــتند. وضــعيت شــناخت ويــروس ( حتــي در ب
كـرده جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش مناسـب       هاي تحصيلاليه

حتـي نـام   درصد جامعه آماري موردنظر ما  87نيست. بيش از 
نـد و همـين تعـداد در خصـوص     بود را نشـنيده  HPVويروس 

درصـد   97ند. شتهيچ اطالعاتي ندا HPVپيشگيري بودن قابل
 اطالعي كردهاظهار بي HPVجامعه آماري در خصوص واكسن 

درصد از جامعه آمـاري در خصـوص اينكـه     3/87ند. تقريباً بود
ي كنـد هـيچ اطالعـ    اين ويـروس كـدام جـنس را مبـتال مـي     
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درصـد از جامعـه آمـاري در خصـوص      91ند. نزديك به شتندا
كنـد يـا نـه اطالعـاتي     اينكه اين ويـروس عالمتـي ايجـاد مـي    

درصد از جامعه آماري در خصوص عواقـب   90ند. حدود شتندا
درصـد آگـاهي    8ند و فقط شتهيچ اطالعاتي ندا HPVابتال به 

ود. در شداشتند كه ابتال به آن منجر به سرطان دهانه رحم مي
 56مشخص شد كـه   2010در سال  شمطالعه ايلتر و همكاران

درصد از جامعه آماري موردمطالعه حتي نام ويروس و واكسـن  
HPV ش. در مطالعه كياريي و همكاران )17(ند بود  را نشنيده 

را  HPVدرصد از جامعـه آمـاري نـام     18فقط  2011در سال 
در سال  شاي كه مجاهد و همكاران. مطالعه )18(شنيده بودند 

دهـد  در بين پرستاران زن ايراني انجام دادند نشان مـي  1392
شـده  نتخـاب رغم آنكه جامعه آماري از بـين افـرادي ا   كه علي

است كه قاعدتاً در خصوص بيمار و بيماري اطالعاتي بيشـتر از  
دور از انتظـار اسـت. از    HPVبقيه دارند اما باز ميزان شناخت 

درصـــد از  5/4بـــين جامعـــه آمـــاري ايـــن مطالعـــه فقـــط 

 HPVدانسـتند كـه واكسيناسـيون عليـه     دهنـدگان مـي  پاسخ
ي مطالعـات  تواند از سرطان سرويكس جلوگيري كند. بررسمي

 HPVدهد كه در خصوص آگاهي از واكسن ديگر نيز نشان مي
تواند اي در جوامع آماري مختلف وجود دارد كه ميضعف عمده

  . )4(داليل متعددي داشته باشد 
در اين پژوهش مشخص شد كه ميزان آگاهي جامعه آمـاري از  

 ،سمير از وضعيت مناسب و مطلوبي برخوردار اسـت تست پاپ ا
 آگاهي از سرطان دهانه رحم در حد متوسط و بـااليي اسـت،  و 

در خصوص ويروس پاپيلوماي انساني آگاهي چنـداني  اما افراد 
مهـاجم   سـرويكس ازجملـه سـرطان    كه سرطان ندارند. ازآنجا

ي و با توجه به اينكه واكسيناسيون پاپيلومااست شايع در زنان 
توانـد نقـش مهمـي در جلـوگيري از ابـتال بـه ايـن        انساني مي

آيـد.  حل مناسبي به نظر ميرساني راهسرطان ايفا كنند، اطالع
  شود.تر پيشنهاد ميمطالعه موردي با جامعه آماري گسترده
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