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(1360متولد )ساله39خانم •

شدهیوند بوده ولی دهنده پیدا نپکاندید -مورد شناخته شده انمی فانکونی از کودکی•

مادر بیمار دردوران بارداری  در خرمشهر و در معرض بمباران شیمیایی قرار داشته •
است



به علت کانسر مری در گروه جراحی توراکس تحت عمل جراحی قرار 1392سال •
میگیرد

:اتولوژیپ•

• Mod diff SCC of esophagus,larg cell keratinizing, focal submucosal
invasion

• Surgical resection margins: free from tumor

نیازی به درمان ادجوانت نبوده•



.میدهد1391شرح حال از خارش ولو و واژن را از سال •

( POF)یایسگی زودرس( سالگی32)-1392سال •

تحت بیوپسی از ولو توسط متخصص پوست قرار میگیرد1396سال •

• Patho:

• Labia major skin biopsy:  Bowen”s disease, surgical margins are 
involved



؟بررسی و درمان خارش مزمن ولو چگونه است

کدام است؟HPVاپی تلیال مرتبط با ترمینولوژی استاندارد برای ضایعات اسکواموس اینترا



• Bowen disease/Bowenoid papulosis

• Mild/moderate/severe dysplasia-carcinoma insitu

• Intraepithelial neoplasia:  CIN/VIN/VaIN……

• LSIL/HSIL





• Central premises
• There is unified epithelial biology to HPV-related squamous neoplasia.
• -IN2 is like ASCUS: an indistinct poorly defined entity.
• Diagnostic variation can be improved by: 

• Limiting the number of tiers 
• The use of biologic markers



There is a unified HPV related biology: 





A 2-tiered nomenclature is recommended for non-invasive 
HPV-associated squamous proliferations of the LAT

• -IN refers to the generic intraepithelial neoplasia terminology, without specifying the 
location. 

• For a specific location, the appropriate complete term should be used. Thus for an –IN3 
lesion: cervix = CIN3, vagina = VaIN3, vulva = VIN3, anus = AIN3, perianus = PAIN3, and 
penis = PeIN3 

Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion (LSIL) 

High Grade Squamous Intraepithelial Lesion (HSIL) 

which may be further qualified with the appropriate –IN terminology



Bowen”sدرمان • disease؟؟



:بازخوانی•

• p16:pos, hpv:pos, ki67:increased up to surface epithelium,VINIII

؟هست IHCچه زمانی نیاز به انجام 



IHC (p16)

Don’t use for grading



؟یا ولوسکوپیکولپوسکوپی ایا بررسی سرویکس و واژن الزم است؟اسمیر یا •

؟VINIIIضایعات درمان 



:چپضایعه البیا ماژور راست و رزکسیون •

• Patho:high grade dysplasia(scc insitu)

• Superior,lateral,medial margin :free from tumor

11/96

؟بیمار چگونه باشدپیگیری ادامه درمان و 
توصیه میشود؟HPVتزریق واکسن



.اولین بار جهت بررسی ولو و واژن به انکولوژیست زنان ارجاع شد•

پاپ اسمیر نرمال داشته 92-91قبل از شناسایی بیماری ولو سال •

بودن واژن بسیار تنگ ،سرویکس بسیار کوچک، به علت تنگی شدید واژن و دردناک•
.معاینه، امکان کولپوسکوپی نبود

هت و توصیه شد یک ماه بعد ج.استروژن واژینال تجویز شد.پاپ اسمیر گرفته شد•
.کولپوسکوپی مراجعه کند

• P/S:endocervix : absent

• HSIL

4/97



.بیوپسی شد12،7،9سرویکس اتروفیک،نواحی استووایت ساعت:کولپوسکوپی•

•ECC انجام شد.

میباشد که به علت  VINدر معاینه در ناحیه کلیتوریس ضایعه ندولر با پوسته ریزی مشکوک به •
(رویزیت اساتید جراحی کانس.)اختالل پالکتی نمونه برداری به زمان دیگری موکول شد

• Pathology:

• Low grade CIN(7,9,12)

• ECC:NL

• the same:بازخوانی

اقدام الزم برای این پاتولوژی سرویکس در این بیمار 
که ضایعات ولو هم داشته چیست؟

24/6/97



ضایعه ولو رزکسیون •

(5،7،11شده،ساعت برداشته ضایعه 6),VIN 1,VIN 3:اتولوژی پ•

• Peripheral margins involved by lesion

• Perianal lesion:low grade SIL, margin:free

8/97

یگیری بیمار چگونه باشد؟پ
ایا برای ضایعه انال اقدام دیگری نیاز هست؟



:فالو اپ

3/98-P/S: unsatisfactory due to scant cellularity

تست میباشد؟-ایا نیاز به کولپوسکوپی و یا پاپ اسمیر یا کو



و ضایعه ولو رویت میشود که تحت رزکسیون 2سانتیمتری در ساعت 2حدود ضایعه •
:پاتولوژی.  مارژین های ان قرار میگیرد

• SCC insitu encompassing VINIII

• No obvious invasive component is identified

• Superior,inferior,right and left lateral margins:free

6/98



رار علت گرفتگی صدا به متخصص گوارش مراجعه کرده و تحت درمان انتی اسید قبه 
عه انفیلتراتیو قرار میگیرد که ضایاندوسکوپی توسط ایشان تحت پاسخ میگیرد به علت عدم 

.میشودبیوپسی دیده شده و هیپوفارنکس و وژتاتیو در 

Well diff squamous cell carcinoma:اتولوژیپ

7/98

ایا این بیماری ها پاتوژنز مشترکی دارند؟

با چه عالئمی به بیماری های وابسته به پاپیلوما ویروس مشکوک میشویم؟

ایا الزم بود در زمان تشخیص کانسر مری ، بررسی و غربالگری از نظر ژنیتالیا و حلق و حنجره انجام شود؟
درمان این بیمار؟ 

















شدید به علت عدم رضایت بیمار به جراحی و با توجه به انمی فانکونی به علت عوارض•
.شیمی درمانی طبق توموربورد کانسر جهت رادیوترابی ارجاع شدند

فالو اپ بیمار چگونه باشد؟



بعد از درمان 

30/7/98 30/7/99



9/98-P/S: NL,endocervical cells:absent

7/99:colposcopy:F/UP VINIII,CINI:

دارد که قرار است در  VIN،در البیا ماژور ضایعه ای مشکوک به 9استووایت در ساعت
.گروه جراحی کانسر برداشته شود

Patho,9oclock:low grade SIL,(Flat condyloma)

سال ایا فقط فالو اپ کافی است؟2با توجه به پایدار ماندن پاتولوژی سرویکس به مدت 



• anal lesion excision :

• early invasive scc superimposed on high grade intraepithelial 
lesion(anal EIN),peripheral margin involved with HSIL

• Margins re-excision:superior ,inferior ,medial margins involved with 
High grade SIL

ادامه درمان و جمع بندی؟

9/99


