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 اداره سالمت ميانساالن

 سرطان سرويکس  يا  دهانه رحم پيشگيري ازبرنامه دستورالعمل اجرايي 

 معرفی بیماری

سرطان گردن رحم يا سرطان دهانه رحم نوعي بيماري است که در آن رشد بافت سرطاني بدخيم از ناحيه گردن رحم نشأت 

 شود . تراريختگي آن مياي تکثير و منجر به  گيرد و به طور نامنظم و فزاينده مي

 ترين اشكال سرطان گردن رحم شايع

درصد اشکال ۵۷  ترين انواع سرطان گردن رحم است که حدود  اين سرطان از شايع ”سنگفرشي“يا ” اي بافت بشره“.سرطان 1

نسبتا  شود و رشد هاي مفروش اليه سطحي گردن رحم شروع مي دهد. اين سرطان از ياخته اين نوع سرطان را تشکيل مي

هاي مجاور سرايت کند. بيشتر مبتاليان اين نوع سرطان،  کشد تا به بافتهاي اندام اي دارد و اغلب ماهها و سالها طول مي آهسته

تا ۰۴  زنان   ساله هستند.۰۴  

الً کند و معمو . سرطان غدد مترشحه مخاطي. اين نوع سرطان گردن رحم معموالً در زير بافت پوششي گردن رحم رشد مي2  

تا 2۷  بين سنين   شود سالگي ديده مي۰۴  

هاي گردن رحم آنها دچار تغييرات غير  هاي گردن رحم، بدخيم )سرطاني( نيستند. در زناني که ياخته همه انواع تغييرات ياخته

ديسپالزي  گويند. مي“ ديسپالزي“اند، اغلب نتيجه عفونت و يا تورم آن است که در اصطالح آسيب شناسي به آن  سرطاني شده

گردن رحم عامل سرطان نيست، اما اطالعات باليني و آماري آن را عامل مقدماتي براي سرطاني شدن گردن رحم تلقي 

تا 2۷  کنند. اين تغييرات اغلب در سنين  مي  شود.  سالگي ظاهر مي۵۷  

 علت بیماری

  داشته باشد که از آن جمله  ارتباط  ويروسي  هاي دهند که با عفونت . ولي دانشمندان احتمال مي است  علت بيماري ناشناخته

ماند، به تدريج  توان نام برد. هنگامي که اين ويروس براي چند سال در بدن باقي مي ( را ميHPV)  انساني  پاپيلوماي  ويروس

شوند. اين  تر مي جمها به طور پيشرونده مها کند و اين سلول هاي سرطاني بدل مي ها را در گردن رحم به سلول برخي از سلول

نوع آن موجب بروز  1۷نوع از آن وجود دارد که  1۴۴شود و بيش از  ها يافت مي هاي تناسلي تمام انسان ويروس در نواحي اندام

 درصد از موارد ابتال به سرطان دهانه رحم است. ۵۴اين ويروس عامل  11و  1۰شود. اما انواع  سرطان دهانه رحم مي

 immunoويژه به صورت اکتسابي بيماري ايدز و مصرف داروهاي سرکوب ايمني )ضعف سيستم ايمني به 

suppressor .عاملي مستعد کننده در ابتال به سرطان دهانه رحم است ) 

 



 :عوامل اصلی مرتبط با بیماری

 پاپيلوماي انساني “آلودگي با ويروس  .1

 داروهاي سرکوب ايمني  ضعف سيستم ايمني به ويژه به صورت اکتسابي )بيماري ايدز( و مصرف .2

 سالگي(،  1۰شروع روابط جنسي در سنين پايين )کمتر از  .۵

 هاي جنسي متعدد، و  يا تعدد زوجات داشتن شريك .۰

 نزديکي با فردي که با افراد مختلف ارتباط دارد .۷

 بيماريهاي مقاربتي .۰

 هاي تناسلي مثل تبخال سابقه عفونت .۵

 ملگيهاي جلوگيري از حا استفاده طوالني مدت از قرص .1

 هاي متعدد سالگي و يا داشتن زايمان 2۴اولين بارداري قبل از سن  .9

 استعمال دخانيات،  .1۴

 وضعيت نامناسب اجتماعي و اقتصادي و مصرف کم ميوه و سبزيجات .11

 و اسيد فوليك cو aکمبود ويتامين  .12

 سن تظاهر سرطان

تا ۰۴   سال بسيار نادر و در سنين11  تظاهر سرطان گردن رحم در سنين بلوغ و زير  سالگي، احتمال ابتال به آن روندي ۷۷  

سال بيشتر در معرض خطر ابتالء به سرطان گردن رحم قرار دارند و بايد بيشتر متوجه عاليم ۷۷  يکنواخت دارد. زنان باالي 

ن باالي درصد مرگ ناشي از آن در زنا ۰۴درصد سرطان هاي دهانه رحم و  2۷هشداردهنده اين بيماري باشند . به طوري که 

 سال رخ مي دهد . ۰۷

 درمان

 باشد. هاي درمان اين سرطان مي جراحي، پرتودرماني به صورت داخلي و خارجي و شيمي درماني از روش

 تاثیر آزمايشات و دوره درمان 

بي اهميت سرطان دهانه رحم در اين است که در صورت تشخيص در مراحل ابتدايي، کامالً قابل درمان است. در کشورهاي غر

اند مرگ ومير اين بيماري را به حداقل برسانند. اگر غربالگري به درستي انجام نشود بيماري به مراحل  با غربالگري توانسته

کند و روي  پيشرفته خواهد رسيد و طول عمر بيمار کاهش خواهد يافت. چون اين تومور به طور موضعي در لگن پيشرفت مي

اکثرا اين بيماران به علت اورمي يعني افزايش اوره خون و اختالل در کارکرد کليه جان  گذارد و مجاري ادراري اثر فشاري مي

شود و اختالل  دهند تا مسئله خونريزي. گاهي نيز در مراحل پيشرفته سوراخ شدگي مثانه و روده ايجاد مي خود را از دست مي

 آيد. در دفع ادرار بوجود مي

 الگوهای غربالگری سرطان گردن رحم



هاي پيش سرطاني و سرطاني، رديابي انواع عفونتهاي  ي غربالگري سرطان گردن رحم، جهت تشخيص پيدايش ياختهالگو

 ناشي از باکتري، قارچ و ويروس در نواحي گردن رحم و مهبل است.

 شود. يتست منفي، هر سه سال يك بار تکرار م سهپس از شروع فعاليت جنسي، سالي يك بار و پس از  آزمايش پاپ اسمير: 

گردن  کولپوسکوپيهاي گردن رحم، اقدام بعدي بررسي  پس از نتيجه مثبت آزمايش پاپ اسمير و مشاهده ناهنجاري ياخته

تا 1  رحم است که بزرگنمايي   کند. برابر ياخته را امکانپذير مي۰۴  

ترين روش براي تشخيص  مطمئنبررسي ميکروسکوپي از نمونه بافت تومور است. اين آزمايش بسيار مهم است زيرا  بيوپسي:

 آيد. سرطان گردن رحم و نوع آن به حساب مي

(: اشکال مهاجم گردن رحم با بررسي باليني مثانه، راست روده، تخمدان، جسم رحم، مهبل Schiller test) شيلر  آزمايش

 شود. هاي گردن رحم تشخيص داده مي و آزمايش ياخته

مايشات تکميلي ديگري مانند آزمايش خون، ادرار، راديوگرافي قفسه سينه، سي پس از تشخيص اوليه سرطان گردن رحم، آز

براي بررسي دامنه  تي اسکن، کت اسکن، ام آر آي، سونوگرافي مهبل، راديوگرافي لگنچه و کليه از طريق تزريق ماده حاجب

 شود. گسترش سرطان به ديگر اندامها بکار گرفته مي

 شود؟ ها استفاده می امروزه بیشتر از كدامیك از تست

سرطان دهانه رحم داراي چهار مرحله مي باشد که در مراحل اوليه هنگامي که بيماري تنها محدود به دهانه رحم مي باشد 

% مي باشد در حاليکه در مراحل پيشرفته تر، جهت درمان، 9۷ساله بيمار بيش از  ۷درمان عمل جراحي است و بقاي عمر 

% مي باشد. پاپ اسمير ساليانه، احتمال مرگ ناشي از سرطان دهانه 1۴ساله کمتر از  ۷و بقاي عمر راديوتراپي نيز الزم است 

درصد کاهش مي دهد. طبق آمار، زناني که هر سال اين آزمايش را انجام مي  9۴در ده هزار، يعني  ۷در هزار به  ۰رحم را از 

 شوند. ن دهانه رحم ميدرصد کمتر از ديگران دچار مرگ و مير ناشي از سرطا ۵۴دهند 

 راه های پیشگیری از سرطان گردن رحم

پيشگيري اوليه :شايد تنها راه براي پيشگيري اوليه سرطان گردن رحم به تاخير انداختن اولين ارتباط جنسي است . زيرا سن 

 پايين موقع ازدواج يکي ازعوامل مهم خطر اين بيماري است.

 پيشگيري ثانويه :

 غربالگري سرطان سرويکس مي باشد.اين تست به روشهاي مختلف انجام ميشود: پاپ اسمير تست  .1

 روش سنتي يا  Pap smear    conventional 

  روش liquid base 

 Imager assisted pop testing 

 ديد مستقيم با اسيد استيك ويا پس از بکارگيري محلول لوگل .2

 HPVواکسن  .۵

 چگونگی انجام پاپ اسمیر



بسيار ساده است. به طور کلي تستهاي غربالگري موقعي ارزشمند هستند که ساده و غير تهاجمي باشند.  آزمايش پاپ اسمير

همچنين اين آزمايش نسبت به هزينه پيشگيري بسيار مقرون به صرفه است. اين تست دردي هم ندارد. نحوه آزمايش به اين 

دهند. اين کار  درجه حرکت مي ۵۰۴گذارند و آن را م ميرا داخل دهانه رح« اسپاچوال»صورت است که وسايل خاصي به نام 

شوند. بعد  شود که از دور تا دور سوراخ دهانه رحم سلولها کنده شوند. بعد از آن اين سلولها به آزمايشگاه فرستاده مي باعث مي

ا در حال سرطاني شدن را از گرفتن نمونه، الم توسط افراد متخصص ديده شده تا از ميان صدهزار سلول، سلولهاي سرطاني و ي

 شود. تشخيص دهند و پاسخ آزمايش براي پزشك يا بيمار فرستاده مي

             

  نكات مهم در تهیه پاپ اسمیر

 2۰ يني و خونريزي وجود نداشته باشد.ساعت قبل از آزمايش نزديکي صورت نگرفته و لکه ب 

 ۰1 .ساعت قبل از آزمايش شستشوي داخل واژن صورت نگرفته و از کرمهاي واژينال استفاده نشده باشد 

 توان از روز دهم تا بيست و سوم قاعدگي نمونه برداري را  بهترين زمان نمونه برداري در اواسط سيکل قاعدگي است، و مي

 انجام داد . 

 همچنين:

 ر تهيه شده بايد ضخامت متناسب داشته باشد اسمي .1

 سانتي متر باشد.  2۷حداقل فاصله ثابت کننده تا الم حدود  .2

 از تاخير در ثابت کردن اسمير و خشك کردن در هوا خودداري گردد. .۵

 نام بيمار روي الم ها نوشته شود. .۰

 مواد نرم لغزاننده در معاينه به کار نرود. .۷

 درصد منفي کاذب جواب مي دهد. ۷۴لفي حدود جمع آوري نمونه از فورنيکس خ .۰

  نقاط ضعف پاپ اسمیر

 :بررسي سلول شناسي بسيار مشکل است و احتياج به بررسي دقيق چشمي از تمام سلول ها دارد.  اشتباهات انساني

ند ولي متخصص سلول شناسي در واقع ممکن است سلول هاي غيرطبيعي را مورد غفلت قرار داده يا اين که آن ها را ببي

 اشتباه گزارش کند. لذا امکان استاندارد کردن به طور موضوعي يا حتي منطقه اي وجود ندارد.

 نمونه هاي بد يا غير صحيح نتايج غلط مي دهند.اشتباهات نمونه : 

 کليه زنان ازدواج کرده بايد تا سه سال متوالي پاپ اسمير را انجام بدهند و در  عدم پوشش همگاني جمعيت هدف(

 ت طبيعي بودن نتيجه آزمايشات، آزمايش هر سه سال يکبار تکرار گردد(.صور

 اين آزمايش بايد بر طبق  )در صورت وجود هرگونه ابهام در نتيجه آزمايش، عدم رعايت فواصل بين آزمون هاي پاپ



نظر پزشك و يا ماما در فواصل کمتر تکرار گردد و در صورت نياز آزمايشات تشخيصي کاملتر انجام گردد(. گاهي سرطان ها 

 مي تواند بسيار سريع و مهاجم در حد فاصل بين آزمون ها ايجاد شود.

 درصد باشد . يعني حساسيت  1۷-۷۷تواند : برحسب محل انجام و آزمايشگاه مربوطه مي وجود موارد منفي کاذب

 درصد گزارش شده است. ۷درصد است. در حالي که موارد مثبت کاذب نيز در آمارها تا  ۵۴آزمون حدود 

 

 فواصل انجام پاپ اسمیر در گروه های سنی 

  در صورتيکه در گروه و زنان جوان تر مد نظر است  سال  2۴بيماريابي زنان باالي پيشگيري از سرطان سرويکس، در برنامه

 باشند. تحت پوشش برنامه هاي غربالگري مي پر خطر باشند 

 نجام پاپ اسمير داشته باشد بهترين سن سالگي  ۰۷-۵۷ براي انجام آن اگر خانمي فقط يکبار امکان ا

 .است

  ساله مناسب است ۷سال بيماريابي با فواصل  ۷۴در زنان باالي. 

  براي خانمهاي مبتال بهHIV  ها مشابه بقيه گروه ها استتوصيه. 

 خانمهاي حامله نياز به   ( بيماريابيScreeningپاپ اسمير ندارند )  هفته پس از زايمان معاينه شوند.  12و بهتر است

 همان نوبت انجام شود. پاپ اسميردرنخواهد کرد توصيه ميشود در صورتيکه احتمال بدهيم فرد براي پيگيري مراجعه 

 ه در بيماران مبتال بSTD .پس از درمان عفونت ،پاپ اسمير توصيه مي شود، 

  بيماران به غير از گروه داراي عامل خطر )سابقهCIN نقص ايمني و قرارگيري در معرض دي اتيل استيل بسترول در ،

 سال افزايش دهند.  ۵تا  2دوران جنيني( مي توانند فواصل غربالگري را به 

  اگر ترکيب پاپ اسمير وDNA - HPV سال منفي باشد مي توان هر سه سال پاپ اسمير را ادامه  ۵۴خانم باالي  در

 داد. 

 :شود به  انجام پاپ اسمیر توصیه میبطور خالصه 

ر ه کند و يا به هر خانمي که بدليل دريافت ساير خدمات به مراکز بهداشتي از قبيل ديابت ،فشارخون و ... مراجعه مي .1

 .قرار گيردبيماريابي با پاپ اسمير تحت پوشش برنامه هاي  ر است بهتدليل ديگري ارتباط برقرار کند 

ساله که قبالً پاپ اسمير نداشته اند و يا يك پاپ اسمير در سه يا بيشتر از سه سال قبل داشته  ۰۷-2۴تمام خانمهاي    .2

 اند.

 داشته است.  abnormalityو يا  inadequateخانمهايي که پاپ اسمير آنها   .۵

 ند.دار post coital bleedingو يا    AUB خانمهايي که .۰



 دستورالعمل تهیه پاپ اسمیر

هاي شايع در معاينات ژنيکولوژي انجام پاپ اسمير در جهت شناسايي احتمال  همانگونه که مي دانيد يکي از بررسي

وجود بدخيمي هاي سرويکس يا دهانه رحم مي باشد. انجام پاپ اسمير به شيوه صحيح در فواصل زماني مناسب مي 

ي داشته تواند نقش مهمي در شناسائي زودرس بدخيمي هاي سرويکس و کاهش ميزان مرگ ومير ناشي از اين بدخيم

باشد . از طرف ديگر انجام پاپ اسمير به شيوه نادرست و تکرار غير ضروري آن نه تنها کمك کننده نيست بلکه مي تواند 

در ماني کشور قرار دهند . با توجه به اين موارد دستور العمل ذيل –بار مالي فراواني بر دوش بيماران و سيستم بهداشتي 

ر ارسال مي شود . خواهشمند است در ابالغ و اجراي صحيح آن در مراکز درماني تحت بعنوان راهنماي انجام پاپ اسمي

 پوشش آن دانشگاه اهتمام وافر بعمل آيد  .

تعريف :پاپ اسمير عبارت است از بررسي سيتولوژيك سرويکس در جهت شناسايي سلولهاي غير طبيعي که نشانگر 

 احتمال وجود بدخيمي هاي سرويکس مي باشند . 

نمونه پاپ اسمير نرمال و قابل اعتماد و در صورت عدم وجود ريسك فاکتورهاي خطر مي توان تکرار ۵س از وجود پ-1

 سال يکبار انجام داد و نيازي به تکرار ساليانه پاپ اسمير نمي باشد .۵پاپ اسمير را هر 

، ديسپالزي  hiv positive،  (hpv)در صورت وجود ريسك فاکتور هاي خطر مثل عفونت با ويروس پاپيلوما -2

moderate  سرويکس و يا شك به نئوپالزي سرويکس و وجود رفتار هاي پر خطر انجام پاپ اسمير ساليانه توصيه

 مي شود .

نمونه پاپ اسمير نرمال و قابل ۵سالگي و باالتر را در صورتي که حداقل ۰۷تداوم انجام پاپ اسمير در خانم هاي سنين -۵

سال گذشته نيز هيچگونه سيتولوژي غير طبيعي پاپ اسمير نداشته باشند را با 1۴در تاريخچه  اعتماد داشته باشند و

 اطمينان خاطر مي توان متوقف نمود . 

ديگر نيازي به انجام بررسي  ، پس از انجام هيسترکتومي توتال )خروج کامل سرويکس (جهت يك بيماري خوش خيم-۰

يا کانسر مهاجم بايد ساليانه قله   Insituم هيسترکتومي بدنبال کارسينومسيتولوژيك واژن نمي باشد. در صورت انجا

 ( توسط معاينه واژينال و انجام پاپ اسمير بررسي شود.Vaginal Apex)  واژن

در خانم هايي که هيسترکتومي ساب توتال داشته و سرويکس آنها باقيمانده است. بررسي سرويکس بايد طبق شرايط  -۷

 رج در دستورالعمل صورت پذيرد .استاندارد و مند

آندومتر حساسيت بسيار کمي داشته و نبايد با اين هدف بکار  طانرس غربالگريتوجه شود تست پاپ اسمير جهت -۰

 برده شود .

 هستند. پس از يائسگيدر سنين   خانمهايي که .۷

 هستند مثل ترشحات غيرعادي و...عالئم غير طبيعي داراي   خانمهايي که .۰

  . خانمهايي که سرويکس آنها  نماي غير طبيعي دارد .۵

 



 توجه به نکات زير مي تواند ارزشمند باشد:-۵

سال  ۵۷-۷۰ت غربالگري سنين بين الف :در کليه خانمها پس از مزدوج شدن غربالگري آغاز مي شود. سنين پر خطر جه

سال پس از ازدواج غربالگري ۵سال يا پايين تر در صورت مزدوج شدن حداکثر تا 11است )البته در خانمهاي سنين 

 سرطان سرويکس شروع مي شود(.

و ب:انجام پاپ اسمير در سه ماهه اول دوران حاملگي بالمانع است و در صورت لزوم صرفا توسط پزشك متخصص زنان 

 زايمان نمونه گيري بايد انجام شود .

 شرايط تهيه نمونه : : ج

بعد از اتمام قاعدگي تا شروع قاعدگي بعدي مي توان نمونه پاپ اسمير را تهيه کرد اما بهترين زمان تهيه نمونه حدود دو  -

 هفته پس از اولين روز آخرين قاعدگي )روز دهم تا هجدهم سيکل (مي باشد .

،وضعيت سيکل  سن بيمار  به پاتولوژي بايد عالوه بر مشخصات کامل بيمار و تاريخ نمونه گيري ،جهت ارسال نمونه  -

بيوپسي، ...(محل تهيه اسمير )واژينال يا  درمانهاي قبلي )مثل کرايو، ليزر گ، سابقه سيتولوژي غير طبيعي ، قاعدگي ،

 (Bethesda)مطابق فرم  بودن بيمار در صورت وجود حتما ذکر گردد.  high riskسرويکال (و 

روي تخت ژنيکولوژي و با مشاهده کامل سرويکس صورت گيرد  حتما بايد نمونه گيري در وضعيت دورسوليتوتومي ، -

 .ارجح است ابتدا اکتوسرويکال و سپس اندوسرويکال نمونه گيري شود .

) جهت نمونه spatula)جهت نمونه گيري اندوسرويکس(و   cytobrushوسيله ارجح جهت انجام پاپ اسمير  -

مي توان از اسپاچوال هاي موجود جهت   cytobrushگيري اکتوسرويکس (است که البته در صورت موجود نبودن 

هردو نمونه گيري استفاده نمود . اسپاچوال نوع پالستيکي نسبت به نوع چوبي ارجح مي باشد زيرا نوع چوبي ممکن است 

شود و در صورت استفاده از سواپ پنبه اي حتما قبل از نمونه گيري با نرمال  باعث باقي گذاشتن مواد اضافي در روي الم

 سالين مرطوب شده باشد .

 هفته پس از زايمان و ترجيحا با فاصله زماني بيشتري صورت گيرد.1انجام پاپ اسمير به دنبال زايمان بايد حداقل -1

ماه صورت گيرد . توجه شود  ۰بي مجدد در فاصله ارزيا  باشد،Unsatisfactory در صورتيکه پاسخ پاپ اسمير  -9

هفته از انجام اسمير قبلي صورت پذيرد. در  1که تکرار مجدد نمونه گيري پاپ اسمير بايد فاصله زماني بيشتر از 

( باشد تکرار  Absence of Endocervical Cell صورتيکه جواب پاپ اسمير فاقد سلول اندوسرويکال )

 عايت فاصله زماني از نمونه گيري اول انجام شود .تست با سيتوبراش با ر

( است نياز به تکرار پاپ Absence of Endocervical Cellدر خانم هاي منوپوز که پاسخ پاپ اسمير )ََ -1۴

 اسمير نمي باشد .در صورت احتمال يا شك به وجود مسائل پاتولوژيك تکرارآزمايش با سيتوبراش توصيه مي گردد.

يي که سابقه پاپ اسمير با سلول هاي غير طبيعي دارند پاپ اسمير ساالنه تکرار مي شود تا زماني که در در خانم ها-11

سال يکبار صورت  ۵سال متوالي شواهدي از پاپ اسمير با سلولهاي غير طبيعي مشاهده نشود و سپس بررسي بصورت  ۷

 مي گيرد.



بايد نظارت و کنترل الزم جهت خواندن سيتولوژي المها  ير ،آزمايشگاههاي ارائه دهنده گزارش بررسي الم پاپ اسم-12

 توسط پاتولوژيست را داشته باشند .

 انجام شود :سياست اداره کل بر آن است که پاپ اسمير به منظور تشخيص زودرس سرطان گردن با شرايط زير در کشور 

 . سال حداقل يکبار ازدواج کرده ، گروه هدف برنامه هستند  2۴-۰۷زنان -1

پاپ اسمير اول آنها به فاصله يكك سكال منفكي بكوده      ۵سال يکبار براي کليه زناني که  ۵انجام پاپ اسمير حداقل هر  -2

 است توصيه مي شود و ضروري است زنان گروه هدف از آن مطلع باشند .) از طريق رسانه ها و پمفلت .....( 

ه دهنده خدمت در بخش خصوصي و دولتي بكه منظكور بهبكود    آموزش تئوري و عملي انجام پاپ اسمير به پرسنل ارائ -۵

 کيفيت اين خدمت کماکان الزم االجرا است. 

به هر بهانه اي که خانم گروه هدف به مرکز بهداشتي درماني يا خانكه بهداشكت مراجعكه کنكد بايكد دربكاره تشكخيص         -۰

با پرداخت وجه خكدمت  اي الزم داده شود و زودرس سرطان گردن رحم وانجام پاپ اسمير و معرفي افراد پرخطر آگاهي ه

ليست کليه مراکز ارائه دهنده خدمت در بخكش خصوصكي کكه در مجكاورت     پاپ اسمير را دريافت نمايند درضمن بايستي 

 مراکز دولتي هستند به رويت مراجعين رسانيده شود. 

ول بکار بوده اند بنابه صالحديد مسئولين سيتوتکنولوژيست هاي موجود با توجه به اين که قبال نيز در آزمايشگاه مشغ -۷

مربوطه خدمات مورد نظر را )غير پاپ اسمير ( انجام خواهند داد، يا اينکه زير نظكر مسكتقيم پاتولوژيسكت بكه انجكام ايكن       

 خدمت ادامه خواهند داد .

 

 


