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ÖZET

SUMMARY

(Marmara Üniversitesi Kadýn Doðum
Polikliniðine Baþvuranlarýn Pap Smear
Konusundaki Bilgileri Ve Test Sonuçlarý)

(Test Results and Knowledge About Pap Smear Of
Whom Apply To Marmara University Obstetrics
And Gynecology Clinic)

Amaç: M.Ü. Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Doðum
Polikliniðine Aralýk-Ocak-Þubat döneminde baþvuran
kadýnlarýn Pap smear testi sonuçlarýnýn
deðerlendirilmesi ile bu testin uygulandýðý kadýnlarýn
test konusundaki bilgi ve tutumlarýný araþtýrmaktýr.

Objective: To assess the Pap smear test results of the
women who applied to Marmara University Obstetrics
and Gynecology clinic for December-February period
and knowledge and attitudes of whom tested.

G e r e ç v e Y ö n t e m : Ke s i t s e l t i p t e k i b u
çalýþmada,M.Ü. Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn
Doðum Polikliniðine Aralýk-Ocak-Þubat döneminde
baþvuran 571 kadýnýn Pap smear test sonuçlarý
deðerlendirildi ve test istenen 100 kadýna test ile
ilgili bilgi ve davranýþlarýný sorgulayan bir anket
uygulanmýþtýr.
Bulgular: Hastanemizin patoloji arþiv sonuçlarýna
göre, sözü edilen 571 kadýnýn;sadece 1inde(%0.1)
prekanseröz lezyon bulunmuþtur. Diðer sonuçlar,
atrofi, inflamasyon ve infeksiyon bulgularý þeklindedir.
Katýlýmcýlarýn yaþ ortalamasý 48.6±11.0 yýldýr. Yüzde
49u ev hanýmý, %61i lise ve üstü eðitim almýþ,
%83.7sinin aylýk gelir düzeyi 700YTL ve üzeridir.
Katýlanlar arasýnda iþlemin adýný bilenler ile amacýný
bilenler arasýndaki iliþki anlamlýdýr (p<0.05). Ýþlemin
adýný bilenler katýlýmcýlarýn %62.6sý iken, amacýný
bilenler %68.7sidir. Eðitim düzeyi yükseldikçe ve
kadýnýn çalýþma hayatý içinde olmasý ile testin
bilinmesi artmaktadýr (p<0.05).
Sonuç: Araþtýrmamýza katýlanlarýn çoðunun bu
testin adýný bildikleri,amacýný ise daha az oranda
bildikleri dikkate alýnarak Pap smear konusunda
verilen saðlýk eðitimi etkinleþtirilmelidir
Anahtar sözcükler: Pap smear, bilgi, saðlýk eðitimi,

Materials and Methods: In this cross-sectional study
test results of the 571 women who applied to Marmara
University Obstetrics and Gynecology clinic for
December-February period were analyzed and a
questionnaire that is about the smear test knowledge
and behavior toward obtaining it was applied.
Results: According to the results that were collected
from the pathology archive of our hospital only 1 (%0.2)
of the total 571 women has precancerous lesion. Other
results were listed as, atrophy, inflammation and
infection findings. Mean age of the participants was
48.6±11.0 years. Forty nine percentage of them were
house wives and 61% was graduated from high school
or higher, monthly income of 83.7% was ?700YTL.
Greater proportions knew the name of the test among
the women who knew the reason in ordering the test,
compared with those who were not (p=0.004). As
62.6% of the participants knew the name of the
procedure 68.7% knew the name. Knowledge about
the test is increased among the women who were highly
educated and working (p<0.05).
Conclusion: As it is recognized that most of the
participants know the name of this test but few know
the reason and the most prevalent decision making
behavior was the physicians request, health education
about Pap smear must be activated and the physicians
must recommend it in every opportunity.
Key words: Pap smear, knowledge, health education

GÝRÝÞ
Son yýllarda kanser tedavisinde önemli
geliþmeler kaydedilmesine karþýn, erken taný
halen önemini korumaktadýr. Serviks kanseri,
20 ile 80 yaþ arasýnda bütün kadýnlarda
görülebilir ve jinekolojik kanserler arasýnda
tüm dünyada ikinci, geliþmekte olan ülkelerde
ise ilk sýrada yer alýr. Erken teþhis edilemediði
durumda mortalitesi çok yüksektir (1). ABDde

kadýn kanserleri arasýnda en sýk rastlanan
grubun serviks kanseri olduðu bilinmekte
iken, bugün, smear testi yapýlarak prekanseröz
hücrelerin saptanabilmesi veya kanser
tanýsýnýn erken konulabilmesi sonucu
sekizinci sýraya gerilemiþ olduðu (2) ve erken
tanýyla mortalitede %34-80 arasýnda deðiþen
oranlarda azalma olduðu bildirilmiþtir (4,5).
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Pap smear testinin özellikle son 40 yýl içinde
bütün ülkelerde tarama programlarý içinde
yer almasý saðlanmýþtýr. Bu sayede klinik
olarak invazif servikal kanser insidansýnda
önemli derecede azalma kaydedilmiþtir.
Dünyanýn hiçbir yerinde aktif bir tarama
programý olmaksýzýn, servikal kanser insidansý
ve ölüm oraný azalmamýþtýr (1,5). Baþvuranýn,
tarama yaptýrmak konusunda vereceði kararýn
saðlýk çalýþanlarý tarafýndan etkilendiði
bilinmektedir (6).
AMAÇ
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BULGULAR
Ke s i t s e l v e t a n ý m l a y ý c ý t i p t e k i
araþtýrmamýza 100 kadýn katýlmýþtýr.
Katýlýmcýlarýmýzýn yaþ ortalamasý 48.46±11.01
(en az 25-en çok 70) yýldýr. Katýlýmcýlarýn
%3ü okur yazar deðil iken %58i lise ve üstü
eðitimi almýþtýr. Sosyal güvencesi olanlar,
katýlýmcýlarýn %95ini oluþturmaktadýr.
Katýlýmcýlarýmýzýn diðer sosyodemografik
bilgileri tablo-1de gösterilmiþtir.
Tablo-1:Sosyodemografik bilgiler

Kadýn saðlýðý açýsýndan çok önemli olan
servikal kanseri erken teþhis etmeye yarayan
Pap smear testinin ne ölçüde bilindiði ve
hangi sýklýkla uygulandýðý önemli bir halk
saðlýðý konusudur. Türkiyede toplum
düzeyinde Pap smear tarama programý mevcut
deðildir. Bu test ancak belli merkezlerde
hastanýn baþvurusu ile yapýlmaktadýr. M.Ü.
Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Doðum
Polikliniðine baþvuran tüm kadýnlara Pap
smear testi uygulanmaktadýr. Amacýmýz,
Aralýk 2004- Þubat 2005 tarihleri arasýnda
hastanemize baþvuran kadýnlarýn test
sonuçlarý, test konusundaki bilgileri,
farkýndalýklarý ve bunu etkileyen faktörleri
araþtýrmaktýr.
GEREÇ ve YÖNTEM
Literatür taramasýyla bu konuda daha
önce yapýlmýþ olan çalýþmalar incelendikten
sonra, Pap smear hakkýndaki yazýlý ve görsel
kaynaklar ile uzman doktor görüþleri ýþýðýnda
15 sorudan oluþan bir anket hazýrlanmýþtýr.
M.Ü.T.F Hastanesi Kadýn-Doðum polikliniðine
baþvuran ve Pap smear testi istenen tüm
kadýnlar araþtýrmanýn evrenini
oluþturmaktadýr.
Araþtýrmacýlar rasgele seçilmiþ günlerde
hastane polikliniklerine ait bekleme
salonunda hazýr bulunarak ayný gün Pap
smear istenmiþ olan tüm kadýnlara yukarýda
sözü edilen anketi yüz-yüze uygulamýþlardýr.
Elde edilen veriler SPSS data programýna
aktarýlarak, deðerlendirilmiþ, istatistiksel
analiz olarak tanýmlayýcý deðerlendirmeler
için sýklýk daðýlýmlarý ve ortalama±standart
sapma hesaplanmýþ, non-parametrik
deðiþkenler arasýndaki karþýlaþtýrmalar için
ki-kare testi yapýlmýþ, p<0.05 anlamlý kabul
edilmiþtir.

Sosyodemografik bilgiler

n

Medeni Durum

Meslek

Evli
Bekar
Diðer

% 70
%3
% 27

Ev hanýmý
Çalýþan

% 49
% 51

700ytl altý
700ytl ve üst

% 16
%87.7

Gelir Düzeyi

Sosyal Güvence
Emekli sandýðý
Diðer

% 75
% 25

Anketimize katýlanlarýn %62.6sý testin
sadece adýný, %68.7si sadece amacýný
bilmekte iken testin amacýný doðru bilenlerin
%27.9u halen adýný bilmemektedir (p=0.004)
(tablo-2). Testin hem adýný hem amacýný
bilenlerin oraný %49.5dir (n=49).
Tablo-2:Smear testinin adýnýn ve/veya amacýnýn
bilinmesi durumu

Katýlýmcýlarýmýzýn %48i smear testini ilk
defa yaptýrýrken, %32si yýllýk düzenli olarak
yaptýrmaktadýr.
Testi birden fazla yaptýranlarýn %61.9u ?45
yaþ grubundadýr (p=0.019) (þekil-1). Ýþlemin
adýný doðru bilenlerin %58.1ini ?45 yaþ
grubunda olan kadýnlar oluþturmasýna raðmen
bu iliþki istatistiksel olarak anlamlý deðildir.
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Þekil-1:Yaþ ile Pap smear testini birden fazla yaptýrmak
arasýndaki iliþki (p<0.019)
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Retrospektif olarak hastanemizde çalýþmanýn
devam ettiði 3 aylýk dönem içindeki tüm
sitopatoloji raporlarý arasýndan Pap-smear
raporlarý incelendiðinde, bu amaçla baþvuran
571 kadýnýn Pap-smear testi sonuçlarý içinde
prekanseröz lezyon sýklýðý %0.2 olarak
bulunmuþtur. Diðer sonuçlar þekil-3te
gösterilmiþtir.
Þekil-3:Pap smear sitoloji sonuçlarý

Katýlýmcýlarýmýza bu testi neden
yaptýrdýklarýný sorduðumuzda %73ü doktor
isteðiyle yaptýrdýklarýný söylemiþlerdir.
Testin adýný bilenlerin eðitim seviyelerine
baktýðýmýzda, bilenlerin %72.6sýnýn lise ve
üstü eðitim aldýðý görülmüþtür (þekil-2). Bu
iþlemin adýný bilenlerin %62.9unun çalýþan
veya hayatýnýn herhangi bir döneminde
çalýþmýþ olan kadýnlar oluþturmuþtur
(p=0.001). Çalýþan kadýnlarýn %78i bu
iþlemin amacýný da bilmektedir (p=0.044).
Þekil-2:Eðitim seviyesinin testi bilmeye etkisi (p=0.000)

Gelir düzeyi 1000 YTL ve üstünde
olanlarýn %85.4ü amacýný bilirken, gelir
düzeyi 700YTLnin altýna düþtüðünde amacýný
bilenlerin oraný %56.3e düþmektedir
(p=0.002). Ayný zamanda testin adýný
bilenlerin oraný da gelir düzeyi arttýkça
artmaktadýr (p=0.007).
Testin adýný bilmekle medeni hal, doðum
yapma ve doðum sayýsý, sosyal güvence,
þimdiye kadar yapýlmýþ olunan Pap smear
sayýsý, doðum kontrol yöntemi kullanma
deðiþkenleri arasýnda anlamlý bir iliþki
bulunmamýþtýr.
Testin amacýný bilme ile yaþ, eðitim,
medeni hal, doðum yapma ve doðum sayýsý,
sosyal güvence, Pap smear sayýsý ve sýklýðý,
doðum kontrol yöntemi kullanma deðiþkenleri
ile arasýnda anlamlý bir iliþki bulunmamýþtýr.

TARTIÞMA
Araþtýrmamýzda Pap smear testinin adýný
ve amacýný bilme sorgulandýðýnda kadýnlarýn
%62.6sý iþlemin adýný, %68.7si amacýný
bildiklerini belirttiler. Testin adýný bilen
toplam 62 kadýnýn 13ünün testin amacýný
bilmemesi, bu testin önemi konusunda
bilgilenmediklerini sadece kendilerinden
istenmiþ olduðu için yaptýrdýklarýný
düþündürmüþtür. Çalýþmamýza katýlan 18
kadýnýn kendilerinden Pap smear istenmiþ
olmasýna raðmen testin adýný ve amacýný
bilmemesi oldukça dikkat çekicidir. Yeni
Zelandada yapýlan bir araþtýrmada ise
kadýnlarýn %92sinin smear testini bildiði
gösterilmiþtir (6). Bu sonuç Türkiyede bilgi
durumunun halen düþük olduðunu Pap smear
testinin ve ne iþe yaradýðýnýn az bilindiðini
düþündürmektedir.
Araþtýrma grubunda katýlýmcýlarýn yaþý
arttýkça testi yaptýrma oraný artmaktadýr. Testi
birden fazla yaptýranlarýn %61.9u 45 yaþ ve
üzerindeki kadýnlardýr. Araþtýrmamýzda yaþla
testi bilme oranýnýn arttýðý ama bu iliþkinin
anlamlý olmadýðý görülmüþtür. Sonuçlarýmýzla
benzer olarak, Osmangazi Üniversitesinde
yapýlan bir araþtýrmada özellikle 35 yaþýndan
sonra Pap smear testini duyma ve yaptýrma
oranýnýn anlamlý bir þekilde arttýðý
bulunmuþtur (1). ABDde yapýlan bir
araþtýrmada ise, 40 yaþ üstü kadýnlarýn
%93ünün en az bir kere, %55inin de yýllýk
düzenli olarak bu testi yaptýrdýðý bulunmuþtur
(7). Tayvanda yapýlan bir araþtýrmada da yaþla
smear testini yaptýrma oranýnýn arttýðý, hiç
smear testi yaptýrmamýþ kadýnlarýn %30unun
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20 yaþýnýn altýnda, %18inin ise 40-49 yaþ
grubunda olduðu gösterilmiþtir (8).
Araþtýrmamýza katýlanlarýn testi neden
yaptýrdýklarýna baktýðýmýzda; %73ünün
doktor isteðiyle, sadece %10unun kontrol
amaçlý yaptýrdýðý bulunmuþtur. Yine Yeni
Zelandada yapýlan bir araþtýrmada ise
katýlýmcýlarýn %30.6sýnýn testi doktor
tavsiyesiyle yaptýrdýðý, %20.2sinin ise bu
testi rutin olarak yaptýrdýðý bulunmuþtur (6).
Bu bulgular bize kadýnlarýmýzýn bu testi
tarama testinden çok jinekolojik muayene
sýrasýnda doktorun önerdiði bir test olarak
kabul ettiklerini düþündürmektedir.
Araþtýrmaya katýlanlarýn eðitim seviyesi
arttýkça smear testinin adýný bilme oraný da
artmaktadýr. Tayvanda yapýlan araþtýrmada
da smear sayýsýnýn eðitim seviyesinin düþük
olmasý, iþsizlik, bekar olmak faktörlerinden
olumsuz etkilendiði bulunmuþtur (8). Bizim
araþtýrmamýzda medeni hal ve gelir düzeyiyle
smear yaptýrma sayýsý arasýnda anlamlý bir
iliþki bulunamamýþtýr.
Araþtýrmamýzda 571 olgunun patoloji
sonuçlarýna göre, % 61.6sýnda normal,
%6.1inde atrofi, %8.4ünde inflamasyon,
%4.6sýnda bakteri, %1.5inde candida,
%0.2sinde prekanseröz lezyon bulunmuþtur.
Prekanseröz lezyon insidansý, benzer
uluslararsý çalýþmalarýn sonuçlarýna göre
düþüktür (9). Ankara Zübeyde Haným
Doðumevinde yapýlan ve 3013 olgu içeren
bir araþtýrmada ise %50.6 enfeksiyon
(G.vaginalis,Candida,Trikomonas...), %21.6
inflamasyon, %1.7 atrofi, %0.2 prekanseröz
lezyona rastlanmýþtýr (10). Çalýþmamýzýn izlem
süresi 3 ay kadar kýsa bir süre olduðu için
prekanseröz lezyon sýklýðýnýn
genellenemeyeceði düþünülmüþtür. Ayrýca
atrofi sýklýðýnýn oldukça yüksek bulunmuþ
olmasý da çalýþmamýza katýlanlarýn yaþ
ortalamalarýnýn yüksek oluþu ile açýklanabilir.
Çalýþmanýn kýsýtlýlýklarý:
Örnek kitlemiz, yaþ daðýlýmý ve diðer
sosyodemografik veriler açýsýndan homojen
bir grup olduðundan farklý gruplara ait verilere
ulaþýlamadý ve bu farklýlýklarýn bilgi üzerine
olan etkisi deðerlendirilemedi. Anketimizde
katýlýmcýlarýn yanýtlamaktan ya da çalýþmaya
katýlmaktan kaçýnmasýna neden olabileceði
endiþesi ile çok eþlilikle ilgili soru sorulamadý.
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Çalýþma kýþ aylarý süresince devam ettiði için
mevsimsel deðiþikliklerle etkilenebilecek
sitolojik tanýlar ile ilgili veri sýnýrlý kaldý.
SONUÇ
Türkiyede toplum düzeyinde Pap smear
tarama programý mevcut deðildir. Ancak
hekimin isteði veya hastanýn kendi isteði
üzerine yapýlmaktadýr (11). Çalýþmamýzda,
testin bilinme oranýnýn literatüre göre daha
düþük bulunmuþ olmasý, kadýnlarýmýza bu
testi duyurmaya ve testin amacýný anlatmaya
yönelik programlar ve araþtýrmalarýn
yaygýnlaþtýrýlmasý gerektiðini göstermektedir.
Literatürde, kadýnlarýn saðlýk taramalarýna
katýlýmlarýný engelleyen unsurlar olarak, halka
yönelik saðlýk eðitimlerinin yetersiz olmasý,
saðlýk hizmet sunumunda iletiþim problemleri
yaþanmasý, sosyokültürel saðlýk inanýþlarý ve
kiþisel zorluklar sayýlmýþtýr (12). Bu nedenle
tarama ve hasta eðitimi için her türlü fýrsatýn
deðerlendirilmesi önerilmiþtir (12). Saðlýk
eðitiminde etkileþimli eðitim yöntemleri
kullanýldýðý takdirde, edinilmesi istenen
bilginin daha kalýcý olduðu ve sonuçta
kullanýcýlarýn saðlýk bilgisi düzeylerinde
geliþme olduðu gösterilmiþtir (13). Bunlara
d a y a n a r a k b i z l e r i n d e Pa p s m e a r
uygulamasýnýn toplumun her kesiminde
yaygýnlaþmasý için hem hizmeti sunanlara
hem de kadýnlara yönelik etkili eðitimlerin
yapýlmasýna destek vermemiz gereklidir
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