
HPV TESTING
سیده راضیه هاشمی 

فلوشیپ انکولوژی زنان 

دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا 

بسم هللا الرحمن الرحیم



HPVاندیکاسیونهای انجام تست 

64تا 30در سن COTESTING: همراه با تست پاپ اسمیر برای غربالگری•

و کارآیی تقریبا COTESTINGموثرتر از غربالگری با سیتولوژی تنها و ارزانتر از )، غربالگری اولیه به تنهاییبرای •

(COTESTINGمشابه 

 UNITED STATES PREVENTIVE SERVICES TASK FORCEو ACOGو ASCCPمورد تایید •

ONCOLARITYتست کوباس و : سال و بیشتر25برای غربالگری زنان FDAتست مورد تایید • HPV

•REFLEX TESTING در پاپASC-US( سال هم 25برای سن زیرACCEPTABLE است وتکرار سیتولوژی تنها در این سن

(ارجح است

ساله 5ساله یا 3یک ساله یا فالوآپ یاSURVEILLANCEغیر طبیعی هر جا گفته شده که اسکرینمربوط به ASCCPدر گایدالین •

پایش با سیتولوژی تنها است و OBSERVATIONسال منظور از 25در سن زیر . هستHPV-BASEDمنظور استفاده از تستهای 

جایگزین سیتولوژی می شود HPV-BASEDسال شد تستهای 25همین که فرد باالی . انجام نمی شودHPVتست 



HPVاندیکاسیونهای انجام تست 

ساله منظور استفاده از 5ساله و سه ساله یا شش ماهه یا یک هرجا گفته شده فالوآپ CINفالوآپ بیماران بعد از درمان مربوط به ASCCPدر جداول •

است HPV-BASEDتستهای 

سال توصیه می شود25و سپس ساالنه تا سه سال و سپس سه ساالنه تا HPV-BASEDشش ماه بعد  تست HIGH GRADEبعد از درمان هیستولوژی یا سیتولوژی : مثال•

HPV-BASEDماه بعد تست OBSERVATION  :6را به جای کونیزاسیون مجدد انتخاب کرده ایم اقدام OBSERVATIONمثبت کونیزاسیون اگر ECCدر مارژین مثبت  یا •

(ECCجایگزین کولپو و ) 

و سپس هر سال تا ECCو CO-TESTINGماه تا سه سال با تست 6هر : وری هستنددرمان شده با کونیزاسیون که هیسترکتومی نشده اند و خواهان حفظ بارAISپایش در بیماران •

(HPV-BASEDسال فالوآپ منفی هر سه سال تست 5بعد از ) دو سال  یا تا زمان هیسترکتومی 

از واژن را HPVهنوز تست FDA)در این افراد بیشتر از سیتولوژی تنها است HPV-BASEDحساسیت تست : از واژن بعد از هیسترکتومیHPVتست •

(تایید نکرده است

واژن الزم است و پس از آن هر سه HPV-BASEDداشته سه سال متوالی هر سال تست HIGH GRADEدر کسی که سابقه سیتولوژی و هیستولوژی •

سال25سال تا 

در این سن در این بیماران باالست HPVتوصیه نمی شود چون شیوع HIVسالگی در نقص ایمنی و مبتالیان به 30قبل از HPVتست  •

هفته است24تا 12هر HPV-BASEDبا کولپوسکوپی و تست HSILپایش در بارداری هم در موارد •



؟ خطرناک استHPVآیا 

بله

:  بیماریهای مرتبط•

کانسرهای سرویکس، وولو و واژن، آنال، اوروفارنژآل، پنیس و اسکروتال•

CIN,VIN, VAIN, AIN, PIN: پرکانسرها•

•RPRRECURRENT RESPIRATORY PAPILLOMATOSIS

•BOWENS DISEASE : واژندر انگشتان دست و پا، کف دست و پا و مخاط

رکانسشانس%50بااپیدرمودیسپالزیا وروسیفرم•



؟ خطرناک استHPVآیا 



است؟HPVآیا برای تشخیص ژنیتال وارت نیاز به تست 

برای تشخیص یا درمان زگیل اندیکاسیون نداردHPVانجام تست •

:اندیکاسیون تست از نظر بالینی•

اسکرین کانسر سرویکس•

نوزتست بر روی نمونه بیوپسی کانسر اوروفارنکس برای بررسی مرحله و پروگ•



طی چه مدت منفی میشود؟HPVتست 

:HPVزمان متوسط کلیرانس •
ماه 9.4: در زنان•

ماه7.5: در مردان در ناحیه آنوژنیتال •

•HPVماه 18تا 6.5در مدت متوسط % 80تا 0متاآنالیز میزان دهانی میزان کلیرانس بسیار متفاوت در مطالعات گزارش شده است در یک

ماه گزارش شده است22تا 7در مدت % 83تا 1643و برای نوع HPVبرای 

هم در مردان وهم در زنان میزان کلیرانس کاهش می یابدHIVدر نقص ایمنی و درعفونت با •

یک سال16ونیم ماه و برای نوع 7متوسط : زمان کلیرانس در مردان هتروسکسوال•

:سال1میزان کلیرانس کلی در موارد جدید تشخیص داده شده بعد از •

•HIGH‐RISK HPV:61.2%

•LOW‐RISK HPV  :69.0%



HPV؟کم خطر اندیکاسیون چک کردن  دارد

در حال حاضر چک کردن انواع کم خطر توصیه نمی شود•



HPV؟مثبت در هر یک از زوجین آیا نیاز به استفاده از کاندوم دارد

بله

(یر باشندوقتی هر دو پارتنر با تایپ مشابه درگ) موثر باشد رفع بیماری شواهد نشان می دهد که استفاده از کاندوم می تواند در 

(عدم محافظت کامل)HPVکاهش ریسک عفونت : استفاده درست و مداوم از کاندوم

(شواهد محدود) شود HPVکاندوم مردانه ممکن است مانع ابتالی زنان به 

ت که این ز کاندوم استفاده شود اما باید به بیمار گفتوصیه می شود که در صورت ابتالی یکی از زوجین تا زمان رفع بیماری ا

محافظت کامل نیست

:که پارتنر آنها از کاندوم استفاده می کنند  CINزنان مبتال به 

(عدم استفاده% 35در مقابل % 53)میزان پسرفت ضایعه بیشتر 

(عدم استفاده از کاندوم% 4در مقابل % 23)پرخطر هم بیشتر است HPVمیزان کلیرانس 

HOGEWONING CJ ET AL



چیست؟ HPVعالئم عفونت 

اغلب بی عالمت استHPVعفونت •

ت اطراف مقعد و پوست سوپراپوبیک هستندزگیل عمدتا در ناحیه وولو، پنیس، کشاله ران، پرینه، پوست مقعد، پوس•

تکی یا متعدد•

، لبوله(در شافت پنیس)صاف صاف، برجسته، گل کلمی، رشته ای، قارچی، پایه دار، پالکی، شکل مغز، : شکل•

، بنفش، قهوه ای و هیپرپیگمانته(صورتی یا قرمز) سفید، رنگ پوست، اریتماتو : رنگ•

اغلب عالمت ندارد اما ممکن است خارش داشته باشد•

اندازه از یک میلیمتر تا چند سانتیمتر•

ادراری و د و عالیمی مانند اختالل در دفع، خونریزی در ادرار و ندرتا انسداد در کانال آنال و واژن و سرویکس و مجرای ادرار هم می توانند رشد کنن•

خونریزی بعد از نزدیکی بدهند

•BOWENS DISEASE :در انگشتان دست و پا، کف دست و پا و مخاط ژنیتال :IN SITU SCCپالک نازک اریتماتو و پوسته دار

،عفونت در زمان کودکی رخ می دهد8و 5احتمال بدخیمی، انواع % 50اپیدرمودیسپالزیا وروسیفرم با •

یو احساس گناه، نگرانی از باروری و کانسر و مشکالت سکسوال و ارتباطایزوله شدن اجتماعی، اضطراب و افسردگی، ترس: عالیم سایکولوژیک•



WART



BOWENS DISEASE



اپیدرمودیسپالزیا وروسیفرم



؟تست مثبت  مربوط به تماس چه مدت قبل است

؟؟؟

دمجدد عفونت قبلی باشممکن نیست چون ممکن است این عفونت جدید باشد یا در اثر فعال شدن HPVتعیین زمان آلوده شدن به •

ر احتمال دارد که ی را شروع کرده یا پارتنر جدید دارد بیشتوقتی تست فرد مثبت می شود اگر فرد  جوان هست و به تازگی فعالیت جنس•

عال شدن با شریک جنسی خود ارتباط دارد به احتمال زیاد فعفونت جدیدی کسب شده باشد اما وقتی فرد سن باالتر دارد و سالها است

عفونت نهفته قبلی رخ داده است



می شود؟آیا ویروس  واقعأ کلیر 

:وقتی بیماری که  سابقه تست مثبت دارد با تست منفی مراجعه می کند

ممکن است واقعا از بین رفته باشد•

دد خودش را هفته باشد و در تستهای بعدی مجواقعا پاک نشده باشد بلکه پایین تر از ترشلد تست باشد و در حالت نHPVممکن است •

سیستم فعال شدن مجدد می تواند به علت ضعیف شدن. نداردنشان دهد هر چند اثبات فعال شدن  بیماری قبلی از عفونت جدید امکان 

.ایمنی باشد

طوالنی برگردندحت نظر باشند و نباید به اسکرین با فواصلبیمارانی که گاهی تست منفی و گاهی تست مثبت دارند باید حتما دقیق ت•





در مردان؟ نمونه گیری از کجا؟HPVتست 

نمی خاصیتوصیه نمی شود چون تشخیص دادن آن فایده ای ندارد و درمان یا اقدام : اسکرینانجام تست در مردان به قصد •

توان توصیه کرد

شدن PERSISTENCEلزومی ندارد و ابتالی پارتنر نقشی در :هستندشریک جنسیشان مبتال انجام تست در مردانی که •

اد اختالف در بین آنها می شودعفونت در زنان ندارد و نتایج منفی یا غیر همخوان در مردان موجب ایج

هم اندیکاسیون ندارد چون نتیجه آن تاثیری بر درمان نداردزگیلهای آنوژنیتال انجام تست در مردان مبتال به •

برای شناسایی انواع : دارندRECURRENT RESPIRATORY PAPILLOMATOSIS (RRP)انجام تست در کسانی که •

AGGRESSIVE ترRPR با بیماری جدی تر همراه است11نوع (  بررسی انواع کم خطر)ممکن است ارزشمند باشد

مردان انجام شوددر HPVغربالگری کانسر های مرتبط با به منظور HPVدر حال حاضر توصیه نمی شود تست •

پنیس، گلنس، شافت)در مردان مولتی فوکال است در مطالعات اپیدمیولوژیک انجام شده نشان داده شده که عفونت ژنیتال •

(اسکروتوم، یورترا، آنال، سیمن و ادرار، شایعترین منطقه شافت پنیس



در مردان؟ نمونه گیری از کجا؟HPVتست 

:در کانسرهای مردانHPVشیوع •

•PENILE CANCER :40 % 16و شایعترین نوع

وجود ندارد و تست از ناحیه پنیس توصیه نمی شودPINپنیس یا HPVتستی برای اسکرین عفونت •

شایعترین در کانسر آنال و 16بعد از سرویکس، نوع HPV، دومین کانسر مرتبط با HPVمرتبط با % 93.  در کل شیوع باالیی ندارد: کانسرآنال•

AIN

د که شیوع کانسر آنال خیلی کمتر از کانسر سرویکس استعفونتهای ناحیه آنال  اغلب گذرا هستند و ممکن است به همین دلیل باش•

برابر بیشتر60مثبت HIVبا MSMبرابر بیشتر از افراد عادی است درMSM44در •

(سیتولوژی ابنورمال و درمان داشته باشیمMANAGMENTالبته در جایی که امکانات : )سیتولوژی آنال در این افراد توصیه می شود•

با سکس آنالHIVزنان و مردان مبتال به •

•MSM

HIGH-RESOLUTION ANOSCOPYدر صورت ابنورمال بودن سیتولوژی • (HRA)  ارزش سیتولوژی ابنورمال در پیشگویی

%95دیسپالزی حدود 

ناحیه آنال با توجه به شیوع باالی آن در این افراد توصیه نمی شودHPVتست  •



در مردان؟ نمونه گیری از کجا؟HPVتست 

:در کانسرهای مردانHPVشیوع •

از کانسرهای الرنکس %22.1از کانسرهای اوروفانرنژیال و %45.8از کانسرهای حفره دهان و % 24.2کانسرهای سروگردن •

16: شایعترین نوع. مرتبط هستندHPVبا 

شده و از کانسر سرویکس جلو زدهHPVدر آمریکا شایعترین کانسر مرتبط با •

اولیه نداریمتست استانداردی برای اسکرین و شناسایی کانسرهای سرو گردن در مراحل •

است و HPVا احتماال ابزار مناسبی برای شناسایی کانسرهای اوروفارنژیال مرتبط ب HPV-16 E6شناسایی سرولوژیک •

در حال مطالعه است

به رادیوتراپی خیلی HPVه به در کانسرهای سروگردن ارزش بالینی دارد چون این نوع کانسرهای وابستHPVشناسایی •

خوب پاسخ می دهند و بقای باالیی دارند و در فالوآپ هم ارزشمند است

اما توصیه نمی شود در و افزایش سقط ارتباط وجود دارد ARTدر مایع منی و کاهش احتمال بارداری طبیعی و  HPVبین حضور •

انجام شود HPVزوجهای نابارور تست 



وآنال الزم است ؟ چگونه ؟ توسط چه کسی؟  ORALتست 

وند و هیچ تستی با ستفاده نمی شیا و هلند در بالین استفاده می شوند اما در اغلب کشورها در بالین ااین تستها برای مقاصد تحقیقاتی و پایش و در برخی کشورها مثل استرال

برای این منظور و همچنین برای تستهای سرولوژی وجود ندارد FDAتاییدیه 

•ORAL

. نداردبرای کانسرهای اوروفارنکس جایگاهی اسکرینتست دهانی یا نمونه بزاق به عنوان تست •

ممکن است RPRتر AGGRESSIVEبرای شناسایی انواع : دارندRECURRENT RESPIRATORY PAPILLOMATOSIS (RRP)انجام تست در کسانی که •

با بیماری جدی تر همراه است11نوع :(بررسی انواع کم خطر)ارزشمند باشد 

اقبت از دهان و دندان توسط دندانپزشکان یا بهداشت کارهای دنداننمونه های دهانی معموال از دو طریق انجام می شود و در کلینیکهای مر•

سی سی و ارسال برای بررسی10غرغره نرمال سالین •

سیتوبراش از تونسیلها و کام نرم و قاعده زبان و پشت فارنکس•

:تست آنال •

مشخص نیستAINاز طریق سواب یا براش آنال برای بررسی کانسر آنال یا HPVنقش تست •

آنال برای بررسی افراد پرخطر از نظر کانسر آنال استفاده شودHPVتوصیه نمی شود تست •

سیتولوژی ابنورمال و MANAGMENTادر جایی که امکانات : )سیتولوژی آنال در افراد پرخطر توصیه می شود•

(درمان داشته باشیم



چه باید کرد؟PERSISTENT HPVدر صورت 

ماه مثبت باشد12دو تست پیاپی در مدت حداقل : PERSISTENTتعریف •

می شوند+CIN2اغلب مبتال به : پیامد•

سال 7تا 5داشتند در مدت PERSISTENT HPVتقریبا همه زنانی که : در بزرگترین مطالعه آینده نگردر اسکاندیناوی•

CIN2+داشتند و بسیاری از آنها در طی دوسال مبتال شدند

دارند ACTIVE SURVEILLANCEاین بیماران نیاز به •

برگرددل شود و نباید به اسکرین روتینبیمار تحت کولپوسکوپی باید قرار بگیرد و اگر هم نرمال بود پایش فعا•

:است و کولپوسکوپی هم نرمال استLOW-RISKدارد و پاپ اسمیر نرمال یا PERSISTENT HPVبیماری که •

 ACTIVEنفی بود باز توصیه می شود حتما کولپوسکوپی واژینال هم انجام شود و اگر باز هم م•

SURVEILLANCE شوند و باز گشت به اسکرین روتین توصیه نمی شود



چه باید کرد؟PERSISTENT HPVدر صورت 

History Current test

CIN 3+

risk% Recommended 

management

HPV

Result Cytology result

Immediate 

risk, %

5-year

risk, %

HPV-positive NILM HPV-positive NILM 4.1 7.2 Colposcopy

HPV-positive NILM HPV-positive ASC-US 5.4 9.5 Colposcopy

HPV-positive NILM HPV-positive LSIL 5.0 8.5 Colposcopy

HPV-positive NILM HPV-positive ASC-H 22 29 Colposcopy

HPV-positive NILM HPV-positive AGC 33 40 Colposcopy

HPV-positive NILM HPV-positive HSIL+ 44 50 Colposcopy/treatment



بتال اگر پاپ اسمیر طبیعی باشد، ممکن است شخص به اچ پی وی م

باشد؟

بله

آنها مثبت است سیتولوژی منفی داردHPVبیشتر افرادی که تست 

پرخطر داشتند سیتولوژی نرمال داشتندHPVزنانی که % 65: استرالیا

ای ضایعات دارند در معرض خطر کمتری برمثبت و سیتولوژی نرمال دارند نسبت به کسانی که سیتولوژی غیر طبیعیHPVبیمارانی که 

منفی در معرض خطر بیشتری برای پرکانسر هستندHPVپرکانسر هستند اما نسبت به افراد 




