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 29گایدالین 

Management   سال 25بیماران جوانتر از 

•Management   اولیه بعد از یک تست اسکرینینگ ابنرمال 

 

  سال با تست اسکرینینگ لوگرید  25بیماران جوانان تر از (LSIL  ، 

ASC – US HPV positive    ،ASC – US   بدونHPV   )

، یک و دو سال بعد از نتیجه ی تست اولیه تکرار سیتولوژی تنها 

  . توصیه می شود  ابنرمال

 







سال 25اندیکاسیون کولپوسکوپی زیر   

.I   ،  کولپوسکوپیاگر سیتولوژی های گرید در هر مرحله دیده شد 
 .  توصیه می شود 

.II سیتولوژیHigh grade    : HSIL   ،ASC – H   ،AGC   ،

AIS  

.III اگر سیتولوژیlow grade   در دو ویزیت فالوآپ پابرجا بماند

 .   کولپوسکوپی توصیه می شود



  
Management   سال 25بیماران جوانتر از 

Management   اولیه بعد از یک تست
 اسکرینینگ ابنرمال 

  
 

 اگرreflex HPV testing   برایASC – US   انجام شده و نتیجه

 منفی است ،

 سال توصیه می شود 3تکرار سیتولوژی در . 

 بر اسکرینینگ روتین سیتولوژی منفی متوالی ،  برگشت به  2بعد از

 .  توصیه می شود حسب سن 

 اگر کولپوسکوپی انجام شده و نتایج کمتر ازCIN2   است تکرار

  . توصیه می شود سیتولوژی در یک سال 



  

Management   سال 25بیماران جوانتر از 

Management   اولیه بعد از یک تست اسکرینینگ ابنرمال 

سال می باشند ، بنابراین انتظار داریم  25دختران واکسینه شده در سنین زیر •

کاهش را نشان به علت ایمنی فردی و گروهی ،   +CIN3در سطح جمعیتی 
 .  دهد 

  HPVکه Low grade   (ASC – US   ،LSIL   )در سیتولوژی های •

را نشان می دهند ، احتمال پس رفت و ریسک پایین  18و  16های غیر 

 . پیشرفت به کانسر را دارند 



سال با سیتولوژی  25در بیماران جوانتر از  کولپوسکوپیASC – H  

 .  توصیه می شود  HSILیا 

 

 توصیه نمی شود بدون تایید هیستولوژیک درمان فوری .  

 

Management   سال 25بیماران جوانتر از 

Management    سیتولوژیASC – H  وHSIL   سال  25در بیماران جوانتر از 



 

Management   سال 25بیماران جوانتر از 

Management    سیتولوژیASC – H  وHSIL   سال  25در بیماران جوانتر از 

 
 هرچند پره واالنس کلیCIN3 +   پایین است ، سیتولوژیASC – 

H    نسبت بهASC – US    سال ، با  25حتی در بیماران جوانتر از

 .همراه می باشد   +CIN3ریسک باالتر 

 الزم است برای بررسی سرویکس  کولپوسکوپیبنابراین . 

 در این گروه سنی به علت بهبود درمان فوری بدون تایید هیستولوژیک 

الزم نیست و احتمال آسیب درمان ،   +CIN2باالی   



Management   سال 25بیماران جوانتر از 

Management   هیستولوژی کمتر ازCIN2   با سیتولوژیASC – H   وHSIL 

 سال 25در بیماران جوانتر از  

  
 

 

  سال با سیتولوژی قبلی  25در بیماران جوان تر ازASC – H   یا

HSIL    و کولپو بیوپسیCIN1  یا کمتر تا زمانی کهSCJ   و باالی

باشد و   CIN2کمتر از  ECSضایعه به طور کامل دیده شود و 

بررسی مجدد هیستولوژی ، سیتولوژی تغییر نکرده باشد 

observation    توصیه می شود  وDEP   توصیه نمی شود 



Management   سال 25بیماران جوانتر از 

Management   هیستولوژی کمتر ازCIN2   با سیتولوژیASC – H   و
HSIL   سال 25در بیماران جوانتر از 

 

 در سیتولوژیHSIL   ،Observation   با کولپوسکوپی و سیتولوژی

 .  توصیه میشود در یک و دو سال 

 در سیتولوژیASC – H   توصیه می ، سیتولوژی در یک و دو سال
یا باالتر باشد ،   ASC – USو در صورتی که سیتولوژی  شود 

 .  کولپوسکوپی توصیه می شود 

 



Management   سال 25بیماران جوانتر از 

Management   هیستولوژی کمتر ازCIN2   با سیتولوژیASC – H   وHSIL 

 سال 25در بیماران جوانتر از  

 

 پابرجایی سیتولوژی ابنرمالhigh grade   (HSIL   ،ASC – H  

غیر از ) توصیه می شود    H HSIL DEPبرای دو سال بدون ( 
  . (  حامله 

 در بیمارانی کهSCJ   ، یا باالی ضایعه به طور کامل دیده نمی شود

DEP   توصیه می شود .  

 



Management   سال 25بیماران جوانتر از 

Management H HSIL   سال  25در بیماران کمتر از 

H HSIL  :CIN2   یاCIN3  

 

 سال با  25در بیماران جوانتر ازH HSIL  CIN3 درمان توصیه می
  . غیر قابل قبول است   Observationو شود 

 سال با  25در بیماران جوانتر ازH HSIL CIN2  ،observation 
 ارجح است و درمان قابل قبول است 





Management   سال 25بیماران جوانتر از 

Management H HSIL   سال  25در بیماران کمتر از 

  

 

 سال با  25در بیماران جوانتر ازH HSIL   ، نامشخص
Observation    یا درمان قابل قبول است  . 

Observation   ماه  6شامل کولپوسکوپی و سیتولوژی در فواصل

 .  است 

 اگر در حینsurve H HSIL   تمام سیتولوژی ها کمتر از ،ASC – 

H   و هیستولوژی کمتر ازCIN2   ماه بود ،  12و  6درsurve  

 .   یک سال بعد باید باشدبعدی بعد از دومین بررسی ، 

 



Management   سال 25بیماران جوانتر از 

Management H HSIL   سال  25در بیماران کمتر از 

 

 گرCIN2   یاH HSIL   درمان توصیه می سال پابرجا بماند ،  2نامشخص برای
 .  شود 

 در صورتی کهSCJ   یا ضایعه به طور کامل دیده نشودExc Treat  توصیه می
 .  شود 



Manage  بیماران در بارداری 

  
 

 در اداره نتایج اسکرینینگ ابنرمال در بارداری ، همانCATsurve  

 .  و کولپوسکوپی برای بیماران غیر باردار استفاده می شود 

 در بارداریECC  بیوپسی آندومتر و درمان بدون بیوپسی غیر قابل ،
 .  قبول است  

 فقط در صورتی که بر اساس سیتولوژی ،کولپوسکوپی یا هیستولوژی

توصیه می یا تکرار بیوپسی ،   DEPوجود دارد،   کانسرشک به 
 .  شود

 



Manage بیماران در بارداری    

 

 اگر در اولین کولپو در بارداریH HSIL   (CIN2,3   ) تشخیص

–سیتولوژی تشخیصی ) با کولپوسکوپی و تست    Surveداده شد ، 

HPV   ارجح است هفته  24تا  12هر ( بر حسب سن . 

 قابل قبول است اما به تاخیر انداختن کولپوسکوپی به زمان پست پارتوم
  . 

 تکرار بیوپسی یا بزرگ شدن ضایعه ،  تهاجمدر  صورت شک به
 .  توصیه می شود 
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Manage بیماران در بارداری 
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 .  بارداری توصیه نمی شود  در   H HSIL  ( CIN2 ,3 )درمان •

 

در بارداری تشخیص داده شود ارجاع بیمار به   AISدر صورتی که  •

 ارجح است انکولوژیست زنان



  Manage بیماران در بارداری    

 

 
 هفته بعد از زایمان توصیه می  4کولپوسکوپی در دوران پست پارتوم

 .  شود 

 در بیمارانH HSIL ( CIN2 ,3 )    در بارداری ، در صورتی که

یا قدامات کامل  ETPضایعه در کولپو پست پارتوم نیز یافت شد 
 .  تشخیصی ، توصیه می شود 

 بررسی کامل تشخیصی توصیه می در غیاب ضایعه در کولپوسکوپی
 .درمان فوری توصیه نمی شود و شود 



Manage بیماران در بارداری    

 

 متفاوت به نظر نمی رسد در بارداری ، میزان پیشرفت به طرف کانسر
  . 

 ریسک پره کانسر در بیماران باردار افزایش ندارد  . 

 تغییرات فیزیولوژیک و پر خونی سرویکس در بارداری ، می تواند بر

تشخیص پره کانسر و کانسر تاثیرگذار باشد و امکان تشخیص کانسر از 

لذا انجام کولپوسکوپی در بارداری تغییرات بارداری مشکل است ، 
 .  توسط فرد باتجربه ارجح است 



Manage بیماران در بارداری    

 

 به نظر نمی رسد ریسک وrate   پیشرفت ضایعه پره کانسر به

 .  کانسر در بارداری تغییر کند 

 ، به نظر می رسد کولپوسکوپی بیوپسی در بیماران حاملهsafe 
 .  باشد 

 اجازه می دهد برای ابنرمالیتی های مینور در   2019گایدالین

یا کولپوسکوپی کمتر از   HPV test negativeزنانی که سابقه 

CIN2   کولپوسکوپی  به تاخیر بیفتد داشته اند ، . 



Manage بیماران در بارداری    

 

 زنانی که به کولپوسکوپی   2019بنابراین با گایدالین های

به علت ) دارند   +CIN3ارجاع می شوند ریسک باالتر 

 (   HPVفقدان اسکرینینگ قبلی یا پابرجایی عفونت 

 مطالعات در بارداری محدود بوده وShared decision – 

making   در اداره بیماری ، حیاتی می باشد . 



Manage بیماران در ایمونوساپرس    

 

 سیتولوژیتمام نتایج برای در هر سنی در بیماران ایمونوساپرس 

HPV Positive ASC – US   ، ارجاع به کولپوسکوپی یا باالتر
 .  توصیه می شود 

 اگرHPV testing   با سیتولوژیASC – US   انجام نشده باشد

ماه توصیه می شود و در سیتولوژی  12تا  6تکرار سیتولوژی در 

ASC – US   کولپوسکوپی ارجاع می شود و باالتر به. 



Manage  بیماران در ایمونوساپرس 

  

 
 در تکرار سیتولوژی با نتیجهASC – US  و باالتر یا اگرHPV 

 .  ، ارجاع به کولپوسکوپی توصیه می شود مثبت باشد 

 در تمام سیتولوژی هایLSIL   یا بدتر فارغ از نتیجه یHPV   ،

 .  ارجاع به کولپوسکوپی توصیه می شود 



Manage بیماران بعد از هیسترکتومی    

 

 بعد از تشخیص هیستولوژی یا سیتولوژیHigh grade   بیماران ،

ممکن است به دلیل مرتبط یا غیر مرتبط با ابنرمالیتی سرویکس 

 .هیسترکتومی شوند 

 اگر هیسترکتومی برای درمان انجام شده ، بیماران برای ورود به

surve    دراز مدت باید سهHPV bt   سالیانه متوالی داشته باشند  . 

 



Manage بیماران بعد از هیسترکتومی    

 

Long – term surve   بعد از درمانH HSIL   یاAIS   شامل

HPV bt  این امر فارغ از . سال می باشد  25سال برای  3در فواصل

  surveانجام هیسترکتومی برای درمان یا هر زمان دیگر در دوران 

 .  می باشد 

  در بیمارانی که هیسترکتومی شده اند ولی سابقه تشخیص قبلی

CIN2+   سال اخیر ندارند و یا دوره  25درsurve  25  ساله را تمام

 .  اسکرینینگ به طور کلی توصیه نمی شود کرده اند ، 
 



Manage بیماران بعد از هیسترکتومی    

 

 در بیمارانی  که برای درمانH HSIL    ، هیسترکتومی شده اند

 .  افزایش می یابد    VaINریسک 

HPV testing   در نمونه های واژن توسطFDA  ، تایید نشده است

 H در پست هیسترکتومی برای   HPV bt هرچند که حساسیت 

HSIL   باالتر از سیتولوژی تنها است  . 

 در بیمارانی که به دالیل خوش خیم هیسترکتومی شده اند در صورت

 12انجام اسکرینینگ ، سیتولوژی یا هیستولوژی لوگرید مشاهده شد ،  

فورا   High gradeماه بعد پیگیری شوند و درصورت ابنرمالیتی 

 .  کولپوسکوپی واژینال ارجاع شوند برای 

 



Manage  سال با سابقه  65بیماران بعد از
 ابنرمالیتی های قبلی 

  

  سال  65اگر بیماران باالیHPV test   ،co testing   یا

تا  25مطابق گایدالین های   managementسیتولوژی شوند 

 . سال توصیه می شود  65

 در موردSurve   تا زمان سالمت بیمار امکان ادامه تست ها

 .  غیر قابل قبول است   surveمتوقف کردن  وجود دارد و 

 ، عدم ادامه  در بیماران با محدودیت حیاتsurve    توصیه می
 . شود 

 




