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 اخیــرا ASCCPگایدالیــن ادارۀ تســتهای غربالگــری غیرطبیعی و 
ادارۀ مــوارد پیــش ســرطانی را بــر اســاس میــزان خطــر موجــود 
ارائــه کــرده اســت) Risk Based management (گایدالیــن جدید 
در واقــع گایدالیــن بــه روز رســانی شــده ASCCP درســال 2012 
اســت و شــامل  داده هــای حاصــل از 19 ســازمان از جملــه

ACOG بــرای مراقبــت از بیمــاران دارای نتایــج غیرطبیعــی تســت 

غربالگــری ســرطان ســرویکس ایجــاد شــده اســت.

ACOG ایــن گایدالیــن جدیــد را تأییــد کــرده و جایگزیــن 

بولتــن شــماره 140،” ادارۀ نتایــج غیرطبیعــی تســت غربالگــری 
ــد. ــش ســرطانی” می نمای ــوارد پی ســرطان ســرویکس و ادارۀ م

 
نکات کلیدی جدید

ــرای ادارۀ  ــن 2012 ب اگــر چــه بســیاری از توصیه هــای گایدالی
نتایــج پــاپ اســمیر تغییــری نکــرده اســت،موارد جدیــد مهمــی 

.)BOX 1( ــود دارد وج
ــر  ــای ب ــه الگوریتم ه ــن ASCCP 2012کــه ب  برخــاف گایدالی

ــر دارای  ــاع اخی ــن اجم ــد، گایدالی ــت می کن ــج تس ــه نتای پای
ــه  ــاز ب ــن نی ــرای تعیی ــر )risk-based( ب ــه خط ــر پای ــردی ب رویک
مراقبــت، کولپوســکوپی و یــا درمــان می باشــد. بــه عــاوه 
گایدالینهــای جدیــد، ســابقه غربالگــری بیمــار را در کنــار نتایج 
تســت اخیــر باهــم در نظــر می گیــرد تــا تصمیــم مناســب بالینــی 

گرفتــه شــود.
Box 1تغییرات اساسی از گایدالین قبلی ادارۀ پاپ اسمیر :
     1- توصیه ها بر پایه خطراست نه بر اساس نتایج تست.

*توصیــه بــه کولپوســکوپی ،درمــان یــا مراقبــت بــر پایــه خطــر 
ایجــاد CIN3در بیمــار و بــا در نظــر گرفتــن نتیجــه تســت اخیــر و 

ســابقه قبلــی بیمــار) شــامل ســابقه نامشــخص( انجــام می گــردد.    
ــه  ــر پای ــد ب ــرا انجــام شــده ان ــا نتیجــه مشــابه کــه اخی 2تســت ب
ــه دو صــورت مختلــف  ــد ب تســتهای انجــام شــده قبلــی می توان

ــود. اداره ش
     2-کولپوســکوپی را می تــوان بــرای بیمــاران خــاص در نظــر 

داشت.
ــاران  ــرای بیم ــه 1ســال ب ــه فاصل ــاCotest ب تکــرار تســتHPV ی

ــت  ــده عفون ــرح کنن ــه مط ــور ک ــری مین ــاالت غربالگ ــا اخت ب
ــا HPV و خطرانــدک بــرای CIN3هســتند) مثــا HPV مثبــت،  ب
ــا درجــه پاییــن پــس از یــک تســت  اختــاالت ســیتولوژیک ب
غربالگــری HPVمنفــی یــا یــک Cotest منفــی( توصیــه می شــود.

     3- توصیــه بــه درمــان ســریع) Expedited treatment (در 
مــوارد بیشــتری صــورت می گیــرد.

)به طورمثال، درمان بدون انجام کولپوسکوپی-بیوپسی(
     درمــان ســریع یــک گزینــه بــرای بیمــاران دارای ســیتولوژی 
مطــرح کننــده ضایعــات اســکوآموس بــا درجــه بدخیمــی 

ــاال)HSIL(در گایدالیــن 2012 بــود کــه در گایدالیــن جدیــد  ب
ــر تعریــف شــده اســت. بهت

ــان  ــر، درم ــا باالت ــال ی ــن 25 س ــا س ــه ب ــر حامل ــان غی ــرای زن ب
ســریع بــه معنــی درمــان بــدون انجــام کولپوســکوپی و بیوپســی 
کــه اثبــات کننــده ضایعــات +CIN 2 باشــد، مــی باشــد و زمانــی 
کــه خطــر فــوریCIN3 » %60 باشــد، ارجــح اســت و هنگامــی 

کــه ایــن خطــر بیــن %25 تــا %60 باشــد، قابــل قبــول اســت.
 درمــان ســریع بــرای بیمــاران غیــر حاملــه 25 ســاله و باالتــر بــا 
ســیتولوژی HSlLو تســت همزمــان مثبــت بــرای Hpvتایــپ 16، 
ارجــح اســت.)مثا ســیتولوژی HSIL، Hpv16مثبــت(  و هرگــز 
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یــا بــه نــدرت بــرای بیمــاران ســیتولوژی HSILوHPV16مثبــت بــدون 
ــوع HPV انجــام می شــود. ــه ن توجــه ب

*در بیمــاران کــه در مــورد اثــرات بالقــوه درمــان بــر عواقــب 
بــارداری نگرانــی دارند،تصمیــم گرفتــن بــرای انجــام درمــان ســریع 

ــی باشــد. ــه مشــورت گروه ــر پای ــد ب بای
ــرای  ــده )ablative(ب ــان محوکنن ــر درم ــیزیونال ب ــان اکس      4- درم

ــت. ــح اس ــکا ارج ــا CIN3( در آمری ــتیولوژی HSIL)CIN2 ی هس
اکسیزیون برای آدنوکارسینوم درجا )AIS(توصیه می شود.

     5- برای اداره CIN1، تحت نظر گرفتن بیمار ارجح است.
 Lower 6- گزارشــات هســیتوپاتولوژی بــر پایــه توصیه هــای     
ــزارش  ــرای گ Anogenital Squamous Terminolosy)LAST(/WHOب

هســیتولوژی HSILباید شــامل عبــارات توصیفی CIN2وCJN3باشــد.
HSIL)CIN2.(یا)HSIL)CIN3مثا

ــت  ــا HPVکــه نتیجــه مثب ــه ب ــام تســتهای غربالگــری اولی      7- تم
دارنــد بــدون توجــه بــه ژنوتیــپ آن، بایــد دارای تریــاژ بــا رفلکــس 

تســت همــان نمونــه آزمایشــگاهی باشــند.
)مثا رفکلس ستیولوژی (

*تســت اضافــه از همــان نمونــه آزمایشــگاهی توصیــه می شــود 
ــر انجــام کولپوســکوپی  ــت ب ــا ممکــن اســت دالل چــرا کــه یافته ه
داشــته باشــد.برای مثــال، مــواردی کــه از نظــر hpv-16مثبــت بــوده و 
دارای ســیتولوژی HSILهســتند بــرای درمــان ســریع در نظــر گرفتــه 

می شــوند.
*HPV16 و یــا HPV18 بیشــترین خطــر برای ایجاد CIN3  و ســرطان 
ــکوپی و  ــامل کولپوس ــتر ش ــی بیش ــن ارزیاب ــی را دارند.بنابرای مخف

بیوپســی الزم اســت، حتــی اگــر نتایــج ســیتولوژی منفــی باشــد.
*اگــر تســت HPV16 یــا HPV18 مثبــت باشــد و انجــام تســت 
ــه مقــدور نباشــد، بیمــار  ــر روی همــان نمون ــه ب آزمایشــگاهی اضاف

ــود. ــاع ش ــکوپی ارج ــت کولپوس ــتقیما جه ــد مس بای
     8- مراقبــت مســتمر بــا تســت HPV یــا COTESTبــه فواصــل هــر 
ــه در  ــا ادارۀ اولی ــان ی ــد از درم ــال، بع ــل 25س ــرای حداق ــال ب 3 س

هیســتولوژی HSIL، CIN2، CIN3 و AIS توصیــه می شــود.

مراقبــت مســتمر بــا فواصــل 3ســاله پــس از 25ســال بــرای بیمارانــی 
کــه امیــد بــه زندگــی بــاال داشــته و دارای توانایــی الزم بــرای انجــام 

غربالگــری هســتند قابــل قبــول اســت.
گایدالیــن 2012توصیــه بازگشــت بــه غربالگــری بــا فواصل 5 ســاله 
می کنــدو مشــخص نمی کنــد کــه چــه زمانــی غربالگــری متوقــف 

. د شو
براســاس شــواهد جدیــد، خطــر، حداقــل بــرای 25ســال بــاال باقــی 
ــان  ــدارد کــه نشــان بدهــد بیمــار درم ــد و مدرکــی وجــود ن می مان
شــده بــه ســطحی از ریســک بــاز می گــردد کــه بــا فواصــل 5ســاله 

غربالگــری شــود.
    9- مراقبــت بــا ســیتولوژی تنهــا در صورتــی قابــل قبــول اســت کــه 

انجــام تســت HPVیــا COTEST مقدور نباشــد.
ــش  ــوارد پی ــخیص م ــرای تش ــت HPVب ــه تس ــبت ب ــیتولوژی نس س
ســرطانی دقــت کمتــری دارد و اغلــب بیشــتر توصیــه می شــود.

ــه  ــاالنه توصی ــورت س ــه ص ــا cotest   ب ــت HPVی ــه تس ــی ک هنگام
ــرد. ــورت گی ــه ص ــل 6ماه ــد در فواص ــیتولوژی بای ــودانجام س میش

ــا فواصــل 3ســاله انجــام شــوند،  هنگامــی کــه HPV یــا COTEST  ب
ــود. ــام می ش ــاالنه انج ــورت س ــه ص ــیتولوژی ب س

     10- در صــورت اســتفاده از تســت HPV بــرای غربالگــری تنهــا 
بایــد از مــواردی اســتفاده نمــود کــه مــورد تأییــد FDA باشــد.

 HPV انــواع پرخطــر ، HPV توجــه در گایدالیــن منظــور از تســت(

می باشــد.(
ــه  ــی ک ــار در صورت ــیونهای اداره بیم ــام موارداندیکاس ــرای تم *ب
ــد  ــورد تأیی ــا تســت HPV DNAاســتفاده شــود و م HPV mRNA وی

ــد در  ــا بای ــد حتم ــی، نباش ــه تنهای ــه ب ــری اولی ــرای غربالگ FDAب

کنــار آن ســیتولوژی انجــام شــده و بــه صــورت COTEST صــورت 
می گیــرد.

 Risk-based framework خطــر  پایــه  بــر  عملکــردی  *قالــب 
را  عملکردبالینــی  بــرای  خطــر  آســتانه  جدیــد،  گایدالینهــای 
مشــخص میکننــد  و میــزان خطر بــرای ایجــادcin3،AIS ویــا CIN3را 
ــرای ترکیب هــای متفــاوت از نتایــج آزمایشــات تعییــن می کننــد. ب
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تخمیــن خطــرCIN3 برپایــه داده هــای مطالعــه کــه بــه صــورت 
و   kaiser permanente northern california بیمــاران  از  آینده نگــر 
معتبــر ســاختن ایــن داده هــا صــورت گرفت.تیم هایــی از متخصصین 

ــرد  ــد و عملک ــکیل ش ــاران تش ــامل وکای بیم ــی ش ــه و حت مربوط
ــر آســتانه ریســک مشــخص شــد)جدول1( ــرای ه ــی ب بالین

عــاوه بــر نتایــج تســت، خطــر CIN3 بــرای تعــدادی از ریســک 
فاکتورهــای شــخصی مثــل ســابقه غربالگــری ،ســن و نقــص 
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــن در نظ ــروه متخصصی ــط گ ــی توس ایمن

شناســایی  گایدالیــن،  بروزرســانی های  مهم تریــن  از  یکــی 
اهمیــت نتایــج تســت HPV قبلــی اســت.

نتایــج جدیــد غیرطبیعــی تســت غربالگــری پــس از یــک تســت 
 ،HPV ــد ــت جدی ــک عفون ــر ی ــته ب ــی HPVدر 5 ســال گذش منف

ــت دارد. ــدار، دالل ــت پای ــک عفون برخــاف ی

در ایــن بیمــاران نســبت بــه بیمارانــی کــه نتایــج تســت قبلــی آنهــا 
ــد و  ــف می باش ــا نص ــاد CIN3تقریب ــر ایج ــت خط ــوم اس ــا معل ن
ــدون  ــرارداد ب ــت ق ــت مراقب ــا را تح ــر آنه ــدون خط ــوان ب می ت

ــد. ــوری الزم باش ــکوپی ف ــه کولپوس اینک
ــی  ــابقه قبل ــر و س ــت اخی ــج تس ــاس نتای ــر اس ــک ب ــن ریس تضمی
بیمــار درجداولــی ســازمان دهــی شــده اســت.ابزار حمایتــی بــرای 
تصمیــم گرفتــه شــده، بــرای پزشــکان در دســترس اســت تــا میزان 
خطــرCIN3را بــرای هــر بیمــار بــر اســاس جــداول خطــر، تخمیــن 
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ــه  ــی مقایس ــه بالین ــرای مداخل ــتانه الزم ب ــا آس ــر ب ــد و آن خط بزنن
کــرده و قــدم درمانــی بعــدی بــرای بیمــار را مشــخص کننــد.

در الگــوی جدیــد اداره بیمــاران بــر اســاس میــزان خطــر، عــاوه بر 
اختصــاص کــردن بیشــتر اقــدام بالینــی بــرای هــر فــرد، شــرکت در 
ــول  ــرده و در ط ــان تر ک ــی را آس ــری و درمان ــای غربالگ برنامه ه
ــع آوری  ــد. جم ــد ش ــاری خواه ــیوع بیم ــر ش ــث تغیی ــان باع زم
داده هــای میــزان خطــر همــراه بــا روش هــای جدیــد آزمایشــگاهی 
ــاران  ــوآپ بیم ــه فال ــوط ب ــای مرب ــت و داده ه ــد داش ــه خواه ادام
مشــخص خواهــد شــد و می تــوان اداره بیمــاران را بــر اســاس 
ــزان  ــش می ــا افزای ــرای مثال،ب ــم کرد.ب ــته تنظی ــور پیوس ــه ط آن ب
میــزان CIN3 در جمعیــت  میــرود  انتظــار   HPV واکسیناســیون 
ــر  ــری تأثی ــت غربالگ ــاری تس ــر ارزش اخب ــه ب ــد ک ــش یاب کاه

می گــذارد.
ــا برخــی تســتهای غربالگــری ممکــن  در نتیجه،تخمیــن ریســک ب
اســت تغییریابــد. الگــوی جدیــد کــه بــر اســاس تخمیــن ریســک 
مــی باشــد، بــه گایدالینهــا اجــازه می دهــد کــه بــا خطــر تخمینــی 

اصــاح شــده و آســتانه عملکــرد بالینــی ثابــت تنطیــم شــوند.
نحوه انجام:

ــامل  6  ــوده و ش ــی ب ــار، طوالن ــد اداره بیم ــای جدی      گایدالینه
ــد(. ــع را ببینی ــمت مناب ــی است.)قس ــه تکمیل برگ

بــرای کمــک بــه پزشــکی کــه ایــن اطاعــات را هدایــت می کنــد 

و بــرای راحتــی اجــرا یــک ابــزار رایــگان اینترنتــی ایجــاد شــده و 
.)/http://app.asccp.org( در دســترس اســت

)موبایــل  هوشــمند  موبایــل  بــرای  اپلیکیشــن  یــک  همچنیــن 
اســت. دســترس  در   )ios و   Android

ــه کارگیــری ایــن ابزارهــا  ــا ب ــه روزرســانی گایدالینهــای آتــی ب ب
ــا مســتندات بالینــی ســریعا منتشــر خواهــد شــد. در همراهــی ب

در صورت هر سوالی با:
Clinical @acog.org تماس بگیرید.


