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 رحم دهانه اي كسيسرو سرطان از يريشگيپ برنامه يياجرا دستورالعمل

 يماريب يمعرف

 جاديا رحم دهانه يها سلول) نشده كنترل (كنترل قابل ريغ رشد جهينت در كه است زنانه تناسلي دستگاه سرطانهاي شايعترين از يكي رحم دهانه سرطان

 گاهي و مشكل درمان افتد، تأخير به آن تشخيص كه صورتي در اما است كامل درمان  و تشخيص قابل اوليه مراحل در راحتي به سرطان نيا. شود يم

 .بود خواهد ناموفق

 رحم گردن سرطان عيشا انواع

 نيا. دهد يم ليتشك را سرطان نوع نيا اشكال درصد 75 كه است رحم سرطان انواع نيتر عيشا از سرطان نيا: يسنگفرش اي يا بشره بافت سرطان -1

 يها بافت به تا كشد يم طول ها سال و ها ماه اغلب و دارد يا آهسته نسبتاً رشد و شود يم شروع رحم گردن يسطح هيال مفروش يها اختهي از سرطان

 .هستند ساله 60 تا 40 زنان سرطان، نوع نيا انيمبتال شتريب. كند تيسرا مجاور يها اندام

 يسالگ 40 تا 25 نيسن نيب معموالً و كند يم رشد رحم گردن يپوشش بافت ريز در معموالً رحم گردن سرطان نوع نيا: يمخاط مترشحه غدد سرطان -2

 .شود يم دهيد

 جهينت اغلب اند، شده يرسرطانيغ راتييتغ دچار آنها رحم گردن يها اختهي كه يزنان در. ستندين) يسرطان (ميبدخ رحم، گردن يها اختهي راتييتغ انواع همه

 و ينيبال اطالعات اما ست،ين سرطان عامل رحم گردن يسپالزيد. نديگو يم يسپالزيد آن به يشناس بيآس اصطالح در كه است آن تورم اي و عفونت

 .شود يم ظاهر يسالگ 35 تا 25 نيسن در اغلب راتييتغ نيا. كنند يم يتلق رحم گردن شدن يسرطان يبرا يمقدمات عامل را آن يآمار

 يماريب علت

 يانسان يلومايپاپ روسيو جمله آن از كه باشد داشته ارتباط يروسيو يها عفونت با كه دهند يم احتمال دانشمندان يول. است ناشناخته يماريب علت

)HPV (يها سلول به رحم گردن در را ها سلول از يبرخ جيبتدر ماند، يم يباق بدن در سال چند يبرا روسيو نيا كه يهنگام. برد نام توان يم را 

 شيب و. شود يم افتي ها انسان تمام يتناسل يها اندام ينواح در روسيو نيا. شوند يم تر مهاجم شروندهيپ طور به ها سلول نيا و كند يم  بدل يسرطان

 سرطان به ابتال موارد از درصد70 عامل روسيو نيا 18 و 16 انواع اما. شود يم رحم دهانه سرطان بروز موجب آن نوع 15 كه دارد وجود آن از نوع 100 از

 يعامل) immune suppressor (يمنيا سركوب يداروها مصرف و دزيا يماريب ياكتساب صورت به ژهيو به يمنيا ستميس ضعف .است رحم دهانه

 .است رحم دهانه سرطان به ابتال در كننده مستعد

  يماريب با مرتبط ياصل عوامل

 يانسان يلومايپاپ روسيو با يآلودگ-1

 يمنيا سركوب يداروها مصرف و) دزيا يماريب (ياكتساب صورت به ژهيو به يمنيا ستميس ضعف-2

 )يسالگ 16 از كمتر (نييپا نيسن در يجنس روابط شروع-3

 زوجات تعدد اي و متعدد يجنس يها كيشر داشتن-4

 دارد ارتباط مختلف افراد با كه يفرد با آميزش -5

  يمقاربت يهايماريب-6

 تبخال مثل يتناسل يها عفونت سابقه-7

 يحاملگ از يريجلوگ يها قرص از مدت يطوالن استفاده-8

  متعدد يها مانيزا داشتن اي و يسالگ 20 سن از قبل يباردار نياول-9

 اتيدخان استعمال-10

 جاتيسبز و وهيم كم مصرف و ياقتصاد و ياجتماع نامناسب تيوضع-11

  كيدفولياس و A ، C نيتاميو كمبود-12

  سرطان تظاهر سن

 سال 55 يباال زنان. دارد كنواختي يروند آن به ابتال احتمال يسالگ 55 تا 40 نيدرسن و نادر اريبس سال18 ريز و بلوغ نيسن در رحم گردن سرطان تظاهر

 يها سرطان درصد25 كه يطور به. باشند يماريب نيا هشداردهنده ميعال متوجه شتريب ديبا و دارند قرار رحم گردن سرطان به ابتال خطر درمعرض شتريب

 .دهد يم رخ سال 65 يباال زنان در آن از يناش مرگ درصد40 و رحم دهانه

 درمان

 .باشد يم سرطان نيا درمان يها روش از يدرمان يميش و يخارج و يداخل صورت به يپرتودرمان ،يجراح

 درمان دوره بر شاتيآزما ريتاث

 اند توانسه يغربالگر با يغرب يكشورها در. است درمان قابل كامال ،ييابتدا مراحل در صيتشخ صورت در كه است نيا در رحم دهانه سرطان تياهم

 خواهد كاهش ماريب عمر طول و ديرس خواهد شرفتهيپ مراحل به يماريب نشود انجام يدرست به يغربالگر اگر. برسانند حداقل به را يماريب نيا ريوم مرگ

 يعني ياورم علت به مارانيب نيا اكثراً و گذارد يم يفشار اثر يارراد يمجار يرو و كند يم شرفتيپ لگن در يموضع طور به تومور نيا چون. افتي
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 روده و مثانه يشدگ سوراخ شرفتهيپ مراحل در زين يگاه. يزيخونر مسئله تا دهند يم دست از را خود جان هيكل كاركرد در اختالل و خون اوره شيافزا

 .ديآ يم بوجود ادرار دفع در اختالل و شود يم جاديا

 رحم گردن سرطان يغربالگر يالگوها

 و قارچ ،يباكتر از يناش يعفونتها انواع يابيرد ،يسرطان و يسرطان شيپ يها اختهي شيدايپ صيتشخ جهت رحم، گردن سرطان يغربالگر يالگوها

 .است مهبل و رحم گردن ينواح در روسيو

 .شود يم تكرار كباري سال سه هر ، يمنف تست سه از پس و كباري يسال ، يجنس تيفعال شروع از پس: رياسم پاپ شيآزما

 8 ييبزرگنما كه است رحم گردن يكولپوسكوپ يبررس يبعد اقدام  رحم، گردن يها اختهي يناهنجار مشاهده و رياسم پاپ شيآزما مثبت جهينت از پس

 .كند يم ريامكانپذ را يها اختهي برابر 40تا

 آن نوع و رحم گردن سرطان صيتشخ يبرا روش نيتر مطمئن رايز است مهم اريبس شيآزما نيا. است تومور بافت نمونه از يكروسكوپيم يبررس :يوپسيب

 .ديآ يم حساب به

 رحم گردن يها اختهي شيآزما و مهبل رحم، جسم تخمدان، روده، راست مثانه، ينيبال يبررس با رحم گردن مهاجم اشكال): chiller test (لريش شيآزما

 .شود يم داده صيتشخ

 ،يآ آر ام اسكن، يت يس نه،يس قفسه يوگرافيراد ادرار، خون، شيآزما مانند يگريد يليتكم شاتيآزما رحم، گردن سرطان هياول صيتشخ از پس

 .شود يم گرفته كار به ها اندام گريد به سرطان گسترش دامنه يبررس يبرا حاجب ماده قيتزر قيطر از هيكل و لگنچه يسونوگراف

 ؟شود يم استفاده ها تست از كي دامك از شتريب امروزه

 و است يجراح عمل درمان،. باشد يم رحم دهانه به محدود تنها يماريب كه يهنگام هياول مراحل در كه باشد يم مرحله چهار يدارا رحم دهانه سرطان

% 10 ار كمتر ساله 5 عمر يبقا و است الزم زين يوتراپيراد درمان، جهت ، تر شرفتهيپ مراحل در كه يحال در باشد يم% 95 از شيب ماريب ساله 5 عمر يبقا

 كه يزنان آمار، طبق. دهد يم كاهش درصد90 يعني هزار، ده در 5 به هزار در 4 از را رحم دهانه سرطان از يناش مرگ احتمال انه،يسال رياسم پاپ. باشد يم

 .شوند يم رحم دهانه سرطان از يناش ريوم مرگ دچار گرانيد از كمتر درصد70 دهند يم انجام را شيآزما نيا سال هر

 رحم گردن سرطان از يريشگيپ يها راه

 از يكي ازدواج موقع نييپا سن رايز. است يجنس ارتباط نياول انداختن ريتاخ به رحم گردن سرطان هياول يريشگيپ راه بهترين ديشا :هياول يريشگيپ

 .است يماريب نيا خطر مهم عوامل

 :هيثانو يريشگيپ

 :شود يم انجام مختلف يها روش به تست نيا. باشد يم كسيسرو سرطان زودرس تشخيص تست ،رياسم پاپ

 conventional pap smear اي يسنت روش-

 liquid base روش-

- imager assisted pop testing 

 لوگل محلول يريبكارگ از پس اي و كياست دياس با ميمستق ديد-

 رياسم پاپ انجام يچگونگ

 نسبت شيآزما نيا نيهمچن. باشند يتهاجم ريغ و ساده كه هستند ارزشمند يموقع يغربالگر يها تست يكل طور به. است ساده اريبس رياسم پاپ شيآزما

 داخل را» اسپاچوال «نام به يخاص ليوسا كه است صورت نيا به شيآزما نحوه. ندارد هم يدرد تست نيا. است صرفه به مقرون اريبس يريشگيپ نهيهز به

 نيا آن از بعد. شوند كنده ها سلول رحم دهانه سوراخ دور تا دور از كه شود يم باعث كار نيا. دهند يم حركت درجه 360 را آن و گذارند يم رحم دهانه

 اي و يسرطان يها سلول سلول، هزار صدها انيم از تا شده دهيد متخصص ادراف توسط الم نمونه، گرفتن از بعد. شوند يم فرستاده شگاهيآزما به ها سلول

 .شود يم فرستاده ماريب اي پزشك يبرا شيآزما پاسخ و دهند صيتشخ را شده يسرطان درحال

 رياسم پاپ ضعف نقاط

 واقع در يشناس سلول متخصص. دارد ها سلول تمام از يچشم قيدق يبررس به اجياحت و است مشكل اريبس يشناس سلول يبررس :يانسان اشتباهات

 يموضوع طور به كردن استاندارد امكان لذا. كند گزارش اشتاه يول نديبب را ها آن كه نيا اي داده قرار غفلت مورد در را يعيرطبيغ يها سلول است ممكن

 .ندارد وجود يا منطقه يحت اي

 .دهند يم غلط جينتا حيرصحيغ اي بد يها نمونه :نمونه اشتباهات

 فواصل در ماما اي و پزشك نظر برطبق ديبا شيآزما نيا ش،يآزما جهينت در ابهام هرگونه وجود درصورت (پاپ يها آزمون نيب فواصل تيرعا عدم

 ها آزمون نيب فاصل حد در مهاجم و عيسر اريبس تواند يم ها سرطان يگاه.) گردد انجام كاملتر يصيتشخ شاتيآزما ازين صورت در و گردد تكرار كمتر

 .شود جاديا

 يحال در است درصد70 حدود آزمون تيحساس يعني باشد درصد 15-55 تواند يم مربوطه شگاهيآزما و انجام محل برحسب :كاذب يمنف موارد وجود

 .است شده گزارش درصد 5 تا آمارها در زين كاذب مثبت موارد كه
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 رياسم پاپ هيته در مهم نكات

 .باشد نداشته وجود يزيخونر و ينيب لكه و نگرفته صورت يكينزد شيآزما از قبل ساعت 24 .١

 .باشد نشده استفاده ناليواژ يها كرم از و نگرفته صورت واژن داخل يشستشو شيآزما از قبل ساعت 48 .٢

 . داد انجام را يبردار نمونه يقاعدگ كليس جدهميه تا دهم روز از توان يم و است يقاعدگ كليس اواسط در يبردار نمونه زمان نيبهتر .٣

 .باشد داشته متناسب ضخامت ديبا شده هيته رياسم .٤

 .باشد متريسانت25 حدود الم تا كننده ثابت فاصله حداقل .٥

 .گردد يخوددار هوا در كردن خشك و رياسم كردن ثابت در ريتاخ از .٦

 .شود نوشته ها الم يرو ماريب نام .٧

 .نرود كار به نهيمعا در لغزاننده نرم مواد .٨

 .دهد يم جواب كاذب يمنف درصد50 حدود يخلف كسيفورن از نمونه يآور جمع .٩
 

 يسن يها گروه در رياسم پاپ انجام فواصل

 پوشش تحت باشند پرخطر گروه در كه يصورت در تر جوان زنان و است نظر مد سال20 يباال زنان يابيماريب كس،يسرو سرطان از يريشگيپ برنامه در*

 .باشند يم يغربالگر يها برنامه

 .است يسالگ 45-35 آن انجام يبرا سن نيبهتر باشد داشته رياسم پاپ انجام امكان كباري فقط يخانم اگر*

 فرد ميبده احتمال كه يدرصورت. شوند نهيمعا مانيزا از پس هفته 8-12است بهتر و ندارند رياسم پاپ) screening (يابيراميب به ازين حامله يها خانم*

 .شود انجام نوبت همان در رياسم پاپ شود يم هييتوص كرد نخواهد مراجعه يريگيپ يبرا

 .شود يم هيتوص رياسم پاپ فونت،ع درمان از پس STD به مبتال مارانيب در*

 فواصل توانند يم) ينيجن دوران در ولربست لياست ليات يد معض در يريقرارگ و يمنيا نقص ،)CIN سابقه (خطر عامل يدارا گروه از ريغ به مارانيب*

 .دهند شيافزا سال 3 تا 2 به را يغربالگر

 ..داد ادامه را رياسم پاپ سال سه هر توان يم باشد يمنف سال 30 يباال خانم در DNA-HPV و رياسم پاپ بيترك اگر*
 

 :به شود يم هيتوص رياسم پاپ انجام خالصه طور به

 كند برقرار ارتباط يگريد ليدل هر به اي و كند يم مراجعه ... و فشارخون ابت،يد ليقب از يبهداشت مراكز به خدمات ريسا افتيدر ليبدل كه يخانم هر-1

 .رديگ قرار رياسم پاپ با يابيماريب يها برنامه پوشش تحت است بهتر

 .اند داشته قبل سال سه از شتريب اي سه در رياسم پاپ كي اي و اند نداشته رياسم پاپ قبالً كه ساله 20-65 نيب يها خانم تمام-2

 .است داشته abnormality اي و inadequate آنها رياسم پاپ كه ييها خانم-3

 دارند post coital bleeding اي و AUB كه ييها خانم-4

 .هستند يائسگي از پس نيسن در كه ييها خانم-5

 .هستند ... و يرعاديغ ترشحات مثل يعيرطبيغ عالئم يدارا كه ييها خانم-6

 .دارد يعيرطبيغ ينما آنها كسيسرو كه ييها خانم-7

 .است داشته رحم دهانه سرطان به مبتال همسر قبالً اي و دارد يجنس كيشر كي از شيب اي و است نشده ختنه همسرشان كه ييها خانم-8

 .دارند يجنس كيشر كي از شيب اي و اند كرده ازدواج بار نيچند كه ييها خانم-9

 .)ابدي يم شيافزا ابتال خطر باشد شتريب يمصرف گاريس تعداد چه هر (كنند يم مصرف اتيدخان كه ييها خانم-10

 .اند كرده ازدواج نييپا نيسن در كه ييها خانم-11

 رياسم پاپ هيته دستورالعمل

 هدهان اي كسيسرو يها يميبدخ وجود احتمال ييشناسا جهت در رياسم پاپ انجام يكولوژيژن ناتيمعا در عيشا يها يبررس از يكي ديدان يم كه همانگونه

 كاهش و كسيسرو يها يميبدخ زودرس ييشناسا در يمهم نقش تواند يم مناسب يزمان فواصل در حيصح وهيش به رياسم پاپ انجام. باشد يم رحم

 ستين كننده كمك تنها نه آن يرضروريغ تكرار و نادرست وهيش به  رياسم پاپ انجام گريد طرف از. باشد داشته يميبدخ نيا از يناش ريوم مرگ زانيم

 . دهند قرار كشور يدرمان يبهداشت ستميس و مارانيب دوش بر يفراوان يمال بار تواند يم بلكه

 يها يميبدخ وجود احتمال نشانگر كه يعيرطبيغ يها سلول ييشناسا جهت در كسيسرو كيتولوژيس يبررس از است عبارت رياسم پاپ :فيتعر

 .باشند يم كسيسرو

 نيسن يها خانم در البته( است سال 20-65 نيب نيسن يابيماريب جهت نظر مورد يسن گروه. شود يم آغاز يابيماريب همسردار، يها خانم هيكل در -

      .)شود يم شروع كسيسرو سرطان يغربالگر ازدواج از پس سال 3 تا حداكثر ازدواج درصورت تر نييپا اي سال18

 انجام كباري سال 3 هر را رياسم پاپ تكرار توان يم خطر يفاكتورها سكير وجود عدم درصورت و اعتماد قابل و نرمال رياس پاپ نمونه 3 وجود از پس-

 .باشد ينم رياسم پاپ انهيسال تكرار به يازين و داد
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 به شك اي و كسيسرو moderate يسپالزيد ،HPV(، HIV positive (لومايپاپ روسيو با عفونت مثل خطر يفاكتورها سكير وجود درصورت-

 .شود يم هيتوص انهيسال رياسم پاپ انجام پرخطر يرفتارها وجود و كسيسرو ينئوپالز

 خچهيتار در و باشند داشته اعتماد قابل و نرمال رياسم پاپ نمونه 3 حداقل كه يصورت در را باالتر و سال65 نيسن يها خانم در رياسم پاپ انجام تداوم-

 .نمود متوقف توان يم خاطر نانياطم با را باشند نداشته رياسم پاپ يعيرطبيغ يتولوژيس چگونهيه زين گذشته سال 10

. باشد ينم واژن كيتولوژيس يبررس انجام به يازين گريد م،يخ خوش يماريب كي جهت) كسيسرو كامل خروج (توتال يستركتوميه انجام از پس-

 پاپ انجام و ناليواژ نهيمعا توسط) Vaginal Apex (واژن قله انهيسال ديبا مهاجم كانسر اي insitu نوميكارس دنبال به يستركتوميه انجام درصورت

 .شود يبررس رياسم

 دستورالعمل در مندج و استاندارد طيشرا طبق ديبا كسيسرو يبررس است ماندهيباق آنها كسيسرو و داشته توتال ساب يستركتوميه كه ييها خانم در-

 .رديپذ صورت

 .شود برده كار به هدف نيا با دينبا و داشته يكم اريبس تيحساس آندومتر سرطان يغربالگر جهت رياسم پاپ تست شود توجه-

 .رديگ صورت يشتريب يزمان فاصله با حاًيترج و مانيزا از پس هفته 8-12 ديبا مانيزا دنبال به رياسم پاپ انجام-

 رياسم پاپ يريگ نمونه مجدد تكرار كه شود توجه. رديگ صورت ماه 6 فاصله در مجدد يابيارز باشد، unsatisfactory رياسم پاپ پاسخ كه يدرصورت-

 Absence of (كالياندوسرو سلول فاقد رياسم پاپ جواب كه يصورت در. رديپذ صورت يقبل رياسم انجام از هفته 8 از شتريب يزمان فاصله ديبا

endocervical cell (شود انجام اول يريگ نمونه از يزمان فاصله تيرعا با توبراشيس با تست تكرار باشد. 

 شك اي احتمال درصورت. باشد ينم رياسم پاپ تكرار به ازين است) Absence of endocervical cell(رياسم پاپ پاسخ كه منوپوز يها خانم در-

 .گردد يم هيتوص توبراشيس با شيآزما تكرار كيپاتولوژ مسائل وجود به

 با رياسم پاپ از يشواهد متوال سال5 در كه يزمان تا شود يم تكرار ساالنه رياسم پاپ دارند يعيرطبيغ يها سلول با رياسم پاپ سابقه كه ييها خانم در-

 .رديگ يم صورت كباري سال3 صورت به يبررس سپس و نشود مشاهده يعيرطبيغ يها سلول

 ...) و يجنس يشركا تعدد بودن، يگاريس (ابتال خطر عوامل فاقد و ندارد را كسالي فواصل در رياسم پاپ يمنف جهينت 3 حداقل سابقه كه يخانم مورد در-

 انجام فواصل و دفعات تعداد، باشد، يم پرخطر گروه در فرد كه يدرصورت و شود انجام رياسم پاپ سال 3 تا كباري يسال ديبا هستند، كسيسرو سرطان به

 .بود خواهد پزشك نظر اساس بر رياسم پاپ

 .باشند داشته را ستيپاتولوژ توسط ها الم يتولوژيس خواندن جهت الزم كنترل و نظارت ديبا ر،ياسم پاپ الم يبررس گزارش دهنده ارائه يها شگاهيآزما-

 نمونه هيته طيشرا

 نيآخر روز نياول از پس هفته 2 حدود نمونه هيته زمان نيبهتر اما كرد هيته را رياسم پاپ نمونه توان يم يبعد يقاعدگ شروع تا يقاعدگ اتمام از بعد-

 .باشد يم) كليس جدهميه تا دهم روز (يقاعدگ

 ،يعيرطبيغ يتولوژيس سابقه ،يقاعدگ كليس تيوضع مار،يب سن ،يريگ نمونه خيتار و ماريب كامل مشخصات بر عالوه ديبا يپاتولوژ به نمونه ارسال جهت-

 مطابق. (گردد ذكر حتماً وجود درصورت ماريب بودن high risk و) كاليسرو اي ناليواژ (رياسم هيته محل ...) و يوپسيب زر،يل و،يكرا مثل (يقبل يها درمان

 )Bethesda فرم

 و كالياكتوسرو ابتدا است ارجح. رديگ صورت كسيسرو كامل مشاهده با و يكولوژيژن تخت يرو ،يتوتوميدورسول تيعوض در يريگ نمونه ديبا حتماً-

 .شود يريگ نمونه كالياندوسرو سپس

 البته كه است) كسياكتوسرو يريگ نهونم جهت (spatula و) كسياندوسرو يريگ نمونه جهت ( cytobrushرياسم پاپ انجام جهت ارجح لهيوس-

 نوع به نسبت يكيپالست نوع اسپاچوال. نمود استفاده يريگ نمونه دو هر جهت موجود ياسپاچوالها از توان يم cytobrush نبودن موجود درصورت

 نمونه از قبل حتماً يا پنبه سواپ از استفاده درصورت و شود الم يرو در ياضاف مواد گذاشتن يباق باعث است ممكن يچوب نوع رايز باشد يم ارجح يچوب

 .باشد شده مرطوب نيسال نرمال با يريگ

 

 :شود انجام كشور در ريز طيشرا با رحم گردن سرطان زودرس صيتشخ منظور به رياسم پاپ كه است آن بر كشوري هاي سياست
 

 . هستند برنامه هدف گروه كرده، ازدواج كباري حداقل سال 20-65 زنان-1

 است يضرور و شود يم هيتوص است بوده يمنف كسالي فاصله به آنها اول رياسم پاپ 3 كه يزنان هيكل يبرا كباري سال3 هر حداقل رياسم پاپ انجام-2

  ... )و چهره به چهره آموزش پمفلت، ها، رسانه قيطر از (باشند مطلع آن از هدف گروه زنان

 جرااال الزم كماكان خدمت نيا تيفيك بهبود منظور به يدولت و يخصوص بخش در خدمت دهده ارائه پرسنل به رياسم پاپ انجام يعمل و يتئور آموزش-3

 .است

 پاپ انجام و رحم گردن سرطان زودرس صيتشخ درباره ديبا كند مراجعه بهداشت خانه اي يدرمان يبهداشت مركز به هدف گروه خانم كه يا بهانه هر به-4

 دهنده ارائه مراكز هيكل ستيل يستيبا درضمن ندينما افتيدر را رياسم پاپ خدمت وجه پرداخت با و شود داده الزم يها يآگاه پرخطر افراد يمعرف و رياسم

 .شود دهيرسان نيمراجع تيرو به هستند يدولت مراكز مجاورت در كه يخصوص بخش در خدمت

 ريغ (را نظر مورد خدمات مربوطه، نيمسئول ديصالحد به بنا اند بوده بكار مشغول شگاهيآزما در زين قبالً كه نيا به توجه با موجود يها ستيتوتكنولوژيس-5

 .داد خواهند ادامه خدمت نيا انجام به ستيپاتولوژ ميمستق نظر ريز كه نيا اي داد، خواهند انجام) رياسم پاپ


