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HPV genotype results
Frequency (%)HPV TYPING

44                                (1.8)HPV 16 as single infection

10                                (0.4)HPV 18 as single infection

0HPV16 & HPV18 as co-infections

166                               (6.8)other High Risk HPV (oHR) (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)

27                                 (1.1)oHR+16

4                                   (0.2)oHR+18

2                                   (0.1)oHR+16+18

253 of 2453                 (10.3)Sum*

2453                             (100)Total

*Sum of the HPV typing.



Prevalence of HPV according to cytology (Co-testing)

HPV

Positive 

N (%)

Negative

N (%)

N (%)PAP smear report

102              (13.5)651                 (86.5)753                    (95)Normal

13               (54.2)11                   (45.8)24                       (3.0)ASC-US    

10               (66.6)5                     (33.3)15                       (1.9)LSIL         

01                     (100)1                       (0.1)ASC-H        

000                         (0)HSIL          

125 (15.8)668                    (84.2)793                    (100)Total





BACKGROUND
  يا و مخزن عنوان به مردان که است ارزش با نظر اين از مردان در HPV شيوع اپيدميولوژی مطالعه اهميت •

Resorvoir زنان به آلودگی انتقال در مهمی نقش ،)باشند می عالمت بدون موارد اکثريت در و( جامعه در ويروس 
.دارند نقش

 مردان در هنوز باشد، می معتبری و مشخص های گايدالين دارای که ، زنان در HPV غربالگری خالف بر متاسفانه•
 لر و باشند می مردان ويروس اين اصلی مخزن حاليکه در( است نشده معرفی غربالگری برای مشخصی پروتکل

.)کنند می بازی جامعه در ويروس اين انتشار در مهمی

 پسران واکسيناسيون ضرورت از نمايی تواند می مردان در HPV شيوع درباره اپيدميولوژيک اطالعات آوری جمع•
.نمايد ترسيم برايمان جوان، مردان و

.دارد جامعه در بيماری انتقال کاهش در مهمی رل گروه اين واکسيناسيون و افراد اين غربالگری بنابراين•



METHODS
  و 2017 سالهای در که بود عالمتی بدون مرد 415 در ساله دو مطالعه يک مطالعه اين •

.بودند کرده مراجعه تهران نيلو آزمايشگاه به 2018

 هبيض و شفت گلنس، نواحی در پوست از قسمت سه و مجرا ترشحات از برداری نمونه •

  روش به HPV تست و گرفت قرار متانول حاوی پرزرواتيو محلول يک در و انجام

Cobas HPV )های روش جزو که FDA approved انجام برای HPV باشد می( 

.گرفت قرار بررسی مورد



RESULTS

.)%51.6( اند داشته قرار سال 40 الی 30 سنی گروه در مطالعه مورد مردان بيشترين•

:ترتيب به شيوع باالترين که اند بوده مثبت HPV بيماران درصد 20 حدود•

Other به مربوط -1 HR HPV 54.2 ميزان به%،

2-  HPV ،)%25.3 حدود( 16

   3- Multiple infection 16.8 حدود%  

HPV و -4     .داد می تشکيل را موارد %3.6 حدود 18



Age Distribuation



در مردان در مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف  HPVميزان شيوع 



DISCUSSION

 بر خالف زنان که با افزايش(در مردان ، با افزايش سن اختالف معنی داری ندارد  HPVميزان شيوع •

، )کاهش می يابد  HPVسن شيوع 

:را به رفتارهای جنسی مرتبط نماييم، می توان گفت  HPVبطور کلی اگر بخواهيم ميزان شيوع •

تنر جنسی به احتمال زياد با کاهش تعداد پار(در زنان با افزايش سن رفتارهای جنسی تغيير يافته  -       

،)روبرو می شويم

.در حاليکه در مردان اين حالت تغييری نشان نمی دهد -       



DISCUSSION





Materials and Methods

 گاهدانش زنان سرطانهای کلينيک به کننده مراجعه بيماران برروی نگر، گذشته ساله 5 مطالعه يک•

High ضايعه يک که حسين، امام بيمارستان در واقع بهشتی شهيد grade Intraepithelial

lesions )CIN CIN و  2 .گرديد انجام اند، داشته )3

 اربيم قبلی های غربالگری سابقه بيماران، دقيق سابقه و دموگرافيک اطالعات آوری جمع از بعد•

Cobas  تست يک که بيماری 261 فقط• HPV  متد تنها بعنوان FDA approved  جهت primary

screening شدند مطالعه وارد داشتند، رحم دهانه سرطان برای.



Result

• To assess the prevalence of HPV-16 among individuals, all patients who were

diagnosed with 16-HPV infection, regardless of whether or not they had other types

of HPV, were considered HPV-16 positive

• and the others were considered HPV-16 negative.

• Then, the frequency of positive and negative cases among people with

precancerous lesions was evaluated (odds ratio).



Result and discussion

HPV شيوع ميزان که دهد می نشان نتايج -• CIN( کانسريک پره ضايعات در 16 2 , .است %55.9 حدود)3

HPV  بعبارتی -• .دهد می افزايش ها ژنوتايپ ساير نسبت به برابر 2.67 را کانسريک پره ضايعات به ابتال شانس  16

HPV شيوع ميزان حاليکه در -• CIN( کانسريک پره ضايعات در 18 2 , odds ارزيابی با و است %8.1 حدود)3

ratio ندارد کانسريک پره ضايعات ريسک افزايش در نقشی هيچگونه که شد مشخص ، 0.9 معادل.

other شيوع ميزان -• HR HPV کانسريک پره ضايعات در )CIN 2 , odds ارزيابی با و است %38.3 حدود)3

ratio شدبا می کانسريک پره ضايعات ريسک افزايش برای فاکتور ريسک يک بعنوان که شد مشخص ، 1.7 معادل.



Result and Discussion

FDA های روش آنجائيکه از• approved ، بصورت را ها ژنوتايپ تفکيک توانايی HPV 16, HPV 18 and other

High Risk HPV دارند را.

other بنابراين• High Risk HPV يک و شود گرفته نظر در بايد واحد ژنوتايپ يک بصورت ها action برايشان يکسانی 

  .شود انجام

:است صورت بدين خالصه بطور سرويکس گريد های ضايعات در HPV شيوع باالترين بنابراين•

         - HPV 16

 - other High Risk HPV  

         - HPV 18



Result and Discussion

high ضايعه که بيمارانی از 56.3% -• grade ميان اين از که اند داشته نرمال غير اسمير پاپ يک داشتند سرويکس دهانه  

ASC-US و موارد %20.7 حدود HSIL دهد می تشکيل را موارد %12.3 حدود.

.بودند شده کولپوسکوپی کانديد مثبت HPV تست بخاطر فقط و اند داشته نرمال اسمير پاپ فوق بيماران %43.7 بعبارتی•

HPV از ای سابقه يک داشتند، CIN2 نوع از کانسريک پره ضايعات که کسانی %33.3 مطالعه اين در• .اند داشته مثبت 16

.باشد می %49.1 حدود CIN3 در ميزان اين •



Conclusion 

HPV مثل( ها تايپ از بعضی دهد می نشان مطالعه اين other و 16 high-risk HPV( دارند، سرويکس دهانه گريد های ضايعات در بيشتری شيوع

:با ها ويروس اين بيشتر ارتباط دهنده نشان که  -                      

بيماری ايجاد برای بيشتری پاتوژنيسيته - -                                                

.باشد می کانسريک پره ضايعات بيشتر بروز و - -                                                

other بيشتر فراوانی• high-risk HPV  با مقايسه در ها ژنوتايپ اين اهميت از ای نشانه HPV .باشد می ايران در  18

HPV هرچند• .است کرده حفظ را خودش اول رتبه ، کانسريک پره ضايعات در پاتوژنيسيته هم و تعداد نظر از هم ، هم هنوز  16



Conclusion 

other مطالعه اين مبنای بر حاضر، حال در• high-risk HPV در ای مالحظه قابل اهميت 

HPV به شبيه بايد action نظر از کنيم، می توصيه نتيجه در و دارند سرويکس ضايعات

.شود انجام فوق بيماران روی بيشتری مطالعات و شود برخورد  16

other شيوع بودن باال به توجه با• High risk HPV ، فرم ترين مناسب رسد می نظر به 

 قرار رایب تالش و باشد )گانه نه گارداسيل( گانه نه واالن پلی های واکسن ، ايران برای واکسن

.شود انجام کشوری، ملی واکسيناسيون سبد در واکسن اين گرفتن


