
نحوه برخورد با بیوپسی غیر 
 طبیعی سرویکس

 سیده راضیه هاشمی 

 فلوشیپ انکولوژی زنان 

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا 

 بسم میحرلا نمحرلا هللا



سال که تحت کولپوسکوپی و بیوپسی  25خانمی با سن باالی : سوال
) است اما نوع آن مشخص نشده  HSILقرار گرفته و جواب آن 

 (را مشخص نکرده است CIN3یا  CIN2پاتولوژیست 

درمان ارجح است: گایدالین 

 می توانیم با پاتولوژیست صحبت کنیم تا نمونه راqualify  کند و بر اساس آن تصمیم بگیریم 

 

فالوآپ : 

6  ماه بعدHPV-based testing 

اگر نرمال بود ساالنه تا سه سال 

اگر نرمال بود بازگشت به اسکرین روتین 



clinical management of histologic HSIL 



سال و غیر باردار که تحت  25خانمی با سن باالی : سوال
 استHSIL (CIN2 )کولپوسکوپی و بیوپسی قرار گرفته و جواب آن 

گایدالین : 

 درمان توصیه می شود 

اگر نگرانی بیمار از اثرات درمان بر حاملگی آینده بیشتر از نگرانی او درباره کانسر باشد :Observation 

 

 موارد منعObservation: 

SCJ کامل دیده نشود 

حد فوقانی ضایعه دیده نشود 

 نتیجهECC CIN2+ باشد 

 روشObservation : ماه یک بار کولپوسکوپی و تست بر پایه  6هرHPV تا دو سال 

 اگر دو سال رویCIN2 توصیه به درمان: پابرجا ماند 

 اگر دو بررسی کمتر ازCIN2  و کمتر ازASC-H  بود بررسی بعدی یک سال دیگر و اگر سال بعد هم همین منوال بود فواصل
 بررسیها طوالنی تر شود

 



است و نگران HSIL (CIN2 )خانمی که تحت کولپوسکوپی و بیوپسی قرار گرفته و جواب آن : سوال
را انتخاب کرده است میزان پسرفت  Observationاثرات درمان بر حاملگی آینده است وگزینه 
 خودبخودی یا پیشرفت ضایعه چقدر است؟

 2016تا  1973نتایج متا آنالیز از سال Observation  درCIN2  : 

50 %پسرفت 

32 %پایدار 

18 % پیشرفت به سمتCIN3+ 

 (  60)سال بیشتر بود  30ماه اول درمان رخ دارد و میزان پسرفت در سن کمتر از  12اغلب پسرفتها در%
 و میزان پیشرفت با گذشت بیشتر زمان افزایش داشت

 مطالعه اخیرKPNC : ماه با کولپو و  48بیمار با فالوآپ متوسط  2417بررسیCotest  ماه 6هر 

50 % پسرفت بهCIN1 یا کمتر 

30 %درمان برای پایدار بودن بیماری یا پیشرفت 

20 %بازگشت به روتین اسکرین 

6 بیمار کانسر شدند که نیمی از آنها تاخیر در فاوآپ داشتند 



سال که تحت کولپوسکوپی و بیوپسی قرار  25خانمی با سن باالی : سوال
است وگزینه درمان را انتخاب کرده است HSIL (CIN2 )گرفته و جواب آن 

 ریسک لیبر پرمچور چقدر است؟

 بیمارانی کهCIN  دارند حتی بدون درمان ریسک پرمچور در آنها بیشتر از جمعیت عادی

 است

اکسیزیون ریسک پرترم را افزایش می دهد به خصوص وقتی عمق : نتیجه چند مطالعه
 اکسیزیون بیشتر باشد

عدم ارتباط بعد از : سایر مطالعاتadjust  کردن فاکتورهای مخدوش کننده 

Ablation :اثر بسیار کم یا بدون تاثیر بر عواقب بارداری 

Cochrane review :چون مطالعات کیفیت باالیی ندارند تفسیر باید با احتیاط باشد 



سال و غیر باردار که تحت کولپوسکوپی و  25خانمی با سن باالی 
 است HSIL (CIN3 )بیوپسی قرار گرفته و جواب آن 

گایدالین  : 

 درمان توصیه می شود 

 Observationقابل قبول نیست هیچ وقت 

 

 کدام نوع درمان در بیوپسیHSIL توصیه می شود؟ 

 Excisional ارجح است 

Ablation هم قابل قبول است 

 موارد منعAblation : سطح اکتوسرویکس باشد، % 75ضایعه داخل کانال، ضایعه بیشتر ازSCJ  یا قسمت فوقانی
درمان شده باشد، بیوپسی ناکافی  +CIN2با گرید نامشخص، قبال برای  CINیا  +ECC CIN2ضایعه قابل دیدن نباشد، 

 باشد، در ظاهر شک به کانسر باشد



سال و غیر باردار که تحت کولپوسکوپی و بیوپسی قرار  25خانمی با سن باالی 
 است توصیه شما انجام درمان است  HSILگرفته و جواب آن 

 چگونه است؟ Ablationو Excisionalمیزان عود در دو روش 

مطالعات کمی در این مورد انجام شده است 

میزان عود : 1متاآنالیزCIN ،12 ماه بعد: 

  درLEEP :26.6   % 

31:در کرایو% 

میزان عود : متاآنالیزCIN2,3: 

  درLEEP 5.3: و کرایو  % 

 درCKC:1.4% 

Cochrane review : هیچ تکنیک جراحی واضحا از نظر موربیدیته و میزان عود بر بقیه ارجح
 نیست

 از بین تکنیکهایAblation  لیزربا بقیه متفاوت است و اگر توسط فرد با تجربه انجام شود در
 درمان ضایعات بزرگ و ضایعاتی که به واژن گسترش دارد هم قابل استفاده است



Management of CIN 2 in patients whose concerns about 

the effects of treatment on a future pregnancy outweigh 

their concerns about cancer 



تحت کولپوسکوپی و بیوپسی قرار  HSILیا  ASC-Hخانمی با پاپ اسمیر 
 یا کمتر است چه اقدامی الزم است CIN1گرفته و جواب آن 

 :  گایدالین 

اگر تغییر کرد طبق تغییر عمل شود: مرور سیتولوژی، هیستولوژی و یافته های کولپوسکوپی 

با : اگر نتایج مرور مثل قبل بود HSIL  از تهاجمی ترASC-H برخورد کنید 

 پاپ اولیهHSIL است: 

 انجامExcision  یا 

 توصیه بهObservation  تست بر پایه +  کولپوسکوپییک سال بعد باHPV 

 شرایطObservation:SCJ  و حد فوقانی ضایعه دیده شود وECC  کمتر ازCIN2 باشد 

 پاپ اولیهASC-H است: 

 توصیه بهObservation  یک سال بعد با تست بر پایهHPV 

 عدم توصیه بهExcision 

 شرایطObservation :SCJ  و حد فوقانی ضایعه دیده شود وECC نرمال باشد 

 درObservation  اگر سال بعدHSIL  پابرجا بود یا دو سال ASC-H  پابرجا بود اندیسکاسیونExcision دارد 



تحت کولپوسکوپی و بیوپسی قرار گرفته و  HSILیا  ASC-Hخانمی با پاپ اسمیر 
 را انتخاب کرده است Observationیا کمتر است و گزینه  CIN1جواب آن 

 چقدر است؟ +CIN3شانس تبدیل به 

 پاپ اولیهHSIL 3.9:است% 

 پاپ اولیهASC-H 1.4: است% 

 

 با توجه به ریسک باالترCIN3+  درHSIL  فالوآپ درHSIL  شامل کولپوسکوپی هم

 هست

 مطالعات در مورد فالوآپ درHSIL  کم است و انتخاب این گزینه باید با نظر صاحب نظران
 باشد 

 در تمام کولپوسکوپیهایی که در سرویکس ضایعه ای نمی یابیم بررسی واژن و وولو
 هم از نظر ضایعات اینتراپیتلیال الزامی است



Management of histologic LSIL (CIN 1) preceded by 

HSIL cytology 



Management of histologic LSIL (CIN 1) 

preceded by ASC-H cytology 



سال و غیر باردار که تحت کولپوسکوپی و  25خانمی با با سن باالی 
به مدت حداقل دو LSIL (CIN1 )بیوپسی قرار گرفته و با هیستولوژی 

 سال مراجعه کرده است

گایدالین : 

Observation ارجح است 

هم : درمان قابل قبول استExcisional  و همAblation ( به شرط مشاهده کل ضایعه وSCJ) 

 

 ریسکCIN2+ در این افراد چقدر است؟ 

بیماربا دو سال  121: مطالعهCIN1  پابرجا تحتLEEP 87: قرار گرفتند %CIN1 13و %CIN2+ 

 25با توجه به ریسک کمتر از %Observation ارجح است 



 مراجعه کرده است AISسرویکس خانمی با بیوپسی
 ASCCPو  SGOتوصیه 

گایدالین : 

Diagnostic Excisional procedure  برای تمام بیماران انجام شود تا آدنوکارسینوم مهاجم رد شود حتی اگر قرار است

 هیسترکتومی انجام شود

نمونه اکسیزیون باید کامل باشد و قطعه قطعه نباشد تا مارژینها به خوبی بررسی شود 

CKC  ارجحیتی برLEEP ندارد  

 نمونه گیری به روش معمولLEEP  که ابتدا نمونه اکتوسرویکس برداشته شود و بعد اکسیزیون اندوسرویکس جداگانه

 برداشته شود قابل قبول نیست

 میلیمتر هم می توان رساند  20تا  18میلیمتر باشد و در افرادی که نگران باروری آینده نیستند به  10عمق نمونه باید حداقل
 (صرف نظر از پلن هیسترکتومی آینده) 



 Diagnostic Excisionalمراجعه کرده است  AISسرویکس خانمی با بیوپسی

procedure  انجام شده است و جواب نمونه همانAIS  است و بیمار خواهان حفظ
 باروری نیست

 

اگر مارژین منفی است و باروری مد نظر نیست هیسترکتومی ساده ارجح است 

 اگر مارژین مثبت است اکسیزیون مجدد تا رسیدن به مارژن منفی ارجح است حتی اگر هیسترکتومی مد نظر
 .باشد

 اگر مارژین مثبت است و اکسیزیون مجدد مقدور نیست هیسترکتومی ساده یا رادیکال هیسترکتومیModified 
 هر دو قابل قبول هستند

 ساالنه : فالوآپ HPV-based testing   سال 25تا سه سال و سپس هر سه سال تا حداقل 



 Diagnostic Excisionalمراجعه کرده است  AISسرویکس خانمی با بیوپسی

procedure  انجام شده است و جواب نمونه همانAIS  است و بیمار خواهان
 حفظ باروری است

 

 اگر مارژین منفی است و بیمار می تواند پیگیریها را انجام دهد حفظ باروری قابل قبول است 

اگر دستیابی به مارژین منفی پس از اکسیزیون حداکثری امکان پذیر نیست حفظ باروری توصیه نمی شود. 

 هر شش ماه : فالوآپcotesting+ ECC حداقل سه سال و سپس ساالنه تا حداقل دو سال یا تا زمان انجام  تا
 هیسترکتومی

 سال طبیعی است فواصل فالوآپ هر سه سال قابل قبول است و بعد از  5بیمارانی که همه تستهایشان در مدت
 تکمیل باروری هم می توان همین فالوآپ را ادامه داد

 بیمارانی که تستHPV هیستولوژی ابنورمال دارند پس از تکمیل باروری هیسترکتومی ارجح است/یا سیتولوژی 

 تستHPV طبق مطالعات بهترین تست پیشگویی کننده عود هست 

در موارد فالوآپ: 

  میزان عودAIS : کم: ، میزان کانسر مهاجم%10کمتر از 

وضعیت حاشیه ها و نمونه اندوسرویکس تعیین کننده مهم ریسک کانسر مهاجم در نمونه هیسترکتومی 



 هیسترکتومی توصیه می شود AISچرا در 

 به کرات در کانال اندو سرویکسAIS  وجود دارد و یافته های کولپوسکوپی اندکی وجود دارد و برداشتن عمق کافی
 از سرویکس ممکن است سخت باشد

AIS احتمال باالتری برای مولتی فوکال بودن دارد و بنابرین مارژین منفی به معنی برداشتن کل ضایعه نیست 

فقط بر اساس بیوپسی و بدون اکسیزیونال پروسیجر نمی توان کانسر مهاجم را رد کرد 

 افزایش شناساییCIN  موجب کاهش موارد کانسر مهاجمSCC  شده اما در موردAIS  این مساله ثابت شده
 نیست

 

 



Management of AIS 




