
ــف  ــواع مخت ــور ان ــدم حض ــا ع ــور و ی ــن روش حض در ای
پرخطــر )High Risk( و کــم خطــر )Low Risk( ویــروس 
ــد: ــه دریافتــی تعییــن و مشــخص مي گردن HPV در نمون

HPV High Risk )پرخطر(: 
16.18.26.31.33.35.39.45.51.52.53.56.58.59.66.
68.73.82
HPV Low Risk (کم خطر(:
6.11.44

بیش از 99 درصد می باشد.

3 روز پس از دریافت نمونه می باشد.
ایــن آزمایــش بــه صــورت دو بــار در هفتــه در آزمایشــگاه 

ــرد. پردیــس مشــهد انجــام مي گی

* مایع سرویکس در خانم ها
* ترشحات مجرا در آقایان

* زگیل تناسلي
* بافت پارفینه و غیر پارافینه

تشخیص مولکولی:

زمان جوابدهی:

حساسیت روش تشخیصی:

نمونه:

تســت پــاپ اســمیر یــک آزمایــش ســاده و بــدون درد 
ــا  ــادی داخــل ی ــه طــی آن ســلولهای غیرع اســت ک
ــت  ــوالً تس ــوند. معم ــایی می ش ــم شناس ــراف رح اط
ــته  ــم برداش ــه رح ــلولهای دهان ــمیر از س ــاپ اس پ
می شــود و زیــر میکروســکوپ بررســی می شــود 
ــم  ــه رح ــرطان دهان ــم و س ــه رح ــپالزی دهان دیس
ــن تســت  ــد ای ــان بای ــد. زن هــردو را مشــخص می کن
ــد. از  ــام دهن ــتند انج ــده نیس ــه قاع ــی ک را هنگام
ــد از  ــمیر بای ــاپ اس ــت پ ــش از تس ــاً 2 روز پی تقریب
ــه توســط پزشــک  ــز آن چ ــه ج ــل ب شستشــوی مهب
ــه  ــرا ک ــرد چ ــاب ک ــده اجتن ــه ش ــص توصی متخص
ممکــن اســت هــر ســلول غیرعــادی شســته یــا 
مخفــی شــود. آزمــون پــاپ اســمیر بــه تنهایــي بــراي 
ــاپ  ــه پ ــي ک ــت، هنگام ــي نیس ــخیص HPV کاف تش
ــه صــورت منظــم  ــا هــم و ب اســمیر و تســت HPV ب
انجــام شــوند تقریبــاً همیشــه میتــوان از بــروز 

ــرد. ــري ک ــم جلوگی ــه رح ــرطان دهان س

ــن  ــس مشــهد، تشــخیص و تعیی در آزمایشــگاه پردی
نــوع ایــن ویــروس بــه وســیله ي روشــی اختصاصــي 
 Real-Time PCR Taqman assay و  بــا حساســیت بــاال
 Real Time PCR StepOnePlus   بــه وســیله ي دســتگاه

ــرد. ــام مي گی ــي انج ــورت کیف بص



عفونــت بــا ویــروس HPV  مــی توانــد بــه دو نــوع عفونــت 
هایــی بــا ریســک کــم )علــت زگیــل تناســلی( و عفونــت 
ــای  ــلول ه ــالزی س ــت نئوپ ــاد )عل ــک زی ــا ریس ــی ب های
ــر(.  ــای دیگ ــرطان ه ــرویکس و س ــرطان س ــال، س اپیتلی

تقســیم شــود.

* داشــتن رابطــه جنســي در ســنین پائیــن )کمتــر از 18 
ســال(

* داشتن شرکاي جنسي متعدد
* ضعیف بودن سیستم ایمني بدن

* ابتال از قبل به عفونت هاي انتقال دهنده جنسي
* نقص سیستم ایمني بدن

* سیگار کشیدن

عوامل خطرساز بیماری:

ــت  ــان، تح ــم پنه ــت عالئ ــن اس ــت HPV ممک عفون
بالینــی و بالینــی داشــته باشــد. HPV ممکــن اســت 
ــن  ــزان پایی ــا می ــای ویروســی ب ــت ه ــق عفون از طری
ویــروس یــا عفونــت هــای ویروســی بــا میــزان بــاالی 
ــاق  ــی اتف ــرات بالین ــدون تظاه ــدن ب ــروس در ب وی
بیفتــد. کمتــر از 90درصــد افــراد در طــول زندگــی بــه 
ویــروس HPV آلــوده مــی شــوند. . اوج شــیوع عفونــت 
HPV در زنــان در ســنین 20ســالگی اتفــاق مــی افتــد

انــواع کــم خطــر : 6 و 11 موجــب 90 درصــد از زگیــل 
هــاي تناســلي مــي شــود. آلودگــی بــا انــواع پرخطــر 
ــه  ــرطان دهان ــه س ــال ب ــث ابت ــد باع HPV مي توانن

رحــم گردنــد.
ــت  ــروس HPV عل ــواع 16 .18 .31 .33 .35 از وی ان
ــه  ــرطان دهان ــوارد س ــام م ــد از تم ــا 90 درص 80 ت

ــد. ــمار مي رون ــه ش ــم ب رح

تشــخیص  بــا  مي توانــد  رحــم  دهانــه  ســرطان 
ــه  ــر ب ــت موث ــري HPV و مدیری ــگام، غربالگ زودهن

آســاني پیشــگیري و درمــان شــود.
ــاری  ــری بیم ــخیص و غربالگ ــهای تش ــی از روش یک

تســت پــاپ اســمیر می باشــد.

Cervical Cancer
ــم  ــه رح ــرطان دهان ــا س ــم ی ــردن رح ــرطان گ س
ــرطان در  ــایعترین س ــتان، ش ــرطان پس ــس از س پ
زنــان  بــه شــمار مي آیــد. در ســالهاي اخیــر، مــوارد 
گــزارش شــده آن بــه دلیــل برنامــه هــاي غربالگــري 
بــه روش تســت پــاپ اســمیر و نیــز واکسیناســیون 
ــت.   ــه اس ــش یافت ــادي کاه ــد زی ــا ح ــه آن ت علی
ــي  ــایعترین ویروس ــاني ش ــاي انس ــروس پاپیلوم وی
اســت کــه از طریــق جنســي منتقــل مي شــود. ایــن 
ویــروس از عوامــل اصلــي ایجــاد ســرطان دهانــه ي 
ــر  ــر ب ــرگ و می ــت م رحــم میباشــد و ســومین عل

ــر ســرطان در سراســر جهــان اســت.  اث
ویــروس هــای HPV  بیــش  از 100 نــوع ویــروس 
ــال را  ــای اپیتلی ــلول ه ــه س ــتند ک DNA دار هس

آلــوده مــی کننــد . عفونــت HPV تناســلی، معمــوال 
ــی از  ــر یک ــود. اگ ــی ش ــان م ــود درم ــه خ ــود ب خ
ــود،           ــدت ش ــی  م ــن و طوالن ــا مزم ــت ه ــن عفون ای
مــی توانــد در ســلول هــای گــردن رحــم تغییراتــی 
را ایجــاد کنــد و ایــن تغییــرات منجــر بــه ســرطانی 

ــردد.  ــه گ شــدن آن ناحی

غربالگری:


