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ستترطان دردن ل    یلیطب ریغ یغربامگر جیو دلمان نرا یابیعطالع عز علز یبرع ASCCP  یدستترالعمل ج   

 به شرح زیر عست:منرشر 

 یغربامگر شیو آزما یفلل یغربامگر شیآزما جیتاعن با عسرفاده عز نرا یعز آن عست که م ی اک  ی   یدعده ها

سیب جیو نرا یقبل ض ن دل نظر درفرن یاپ سن و  یشخص یفاکرالها،  ضلیتمانن   ، خطر ی نیع سر یس و

 زد.  نیتخ  لعسرطان دهانه ل    شرعیط پیش سرطانی وعبرال به 

لع  (ری)پاپ عس  یغربامگر شیب ست آم ه عز آزما یلیرطبیغ جینرا یریگیدلباله نحاه کنررل و پ نی الیدا نیع

ستتته (، ASCCP)  ایآمر یپاتاماژ  الیو ستتترو یعنج ن کامپاستتت اپ نی الیداعین ده . طبق  یم حیتاضتتت

 یلامایپاپ روسیو هیعوم یغربامگر لع دل نظر درفره عست که عبالتن  عز:دهانه ل    یغربامگرمه  دل  یعسررعتژ

 . به تنهایی  سیسرو یراماژی، و سدهانه ل   یراماژیس ه رعه با HPV شی، آزما (HPV) یعنسان

شان م ،یلیطب ریغ جهینر آنهای غربامگر یها شیکه آزما یزنان س  یبیترک شیده ، عنجام آزما یلع ن  ریپاپ ع

غربامگتتتری عفتتترعد بیتتتن  عین تست برعیملروف عست.  co-testکه به نام  شاد یم هیتاص HPV شیو آزما

 .ستال تاصیته شت ه عستت 65-30ستنین 

و دل  یدل ه بن  ،یسرطان یو تل عد سلال ها امیتل یعپ یریبر عساس وسلت دلد کیراماژیس شیآزما جینرا

 شاد: یدزعلش م ریز یدروه ها ریز

Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance = ASC-US 

Low-grade Squamous Intraepithelial Lesions = LSIL (CIN 1) 

Atypical Squamous Cells, cannot exclude High-grade SIL = ASC-H 

High-grade Squamous Intraepithelial Lesions = HSIL (CIN2 & 3) 

 خاد عسرفاده کنن .   العنیب تیریم  یبرع   عول ما اد دل عین دای  الین قیتاعنن  عز طر یپزش ان م

شان م  الیخطر ب یابیعلز یش ج چگانگ نیع ساعبق بی الده .  یلع ن ، خطر با تا ه به نرایج آزمایش فللی و 

CIN 3+ س ش  شرریب ای ٪4خطر  نیشاد. عدر ع یم یبرل ست و دلمان ی، کامپاس اپبا ش ه ع . فالی تاصیه 

 درفره شاد. تحت نظر سال بی ال بای  به م ت پنج باش ، ٪4عدر خطر ک رر عز 
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 HSIL (High-grade squamous intraepithelial lesion)نحوه پیگیری 

ماعلدی دل فالی بای  عنجام شتتتاد. دلمان  ،HSIL (CIN 3) نریجه آزمایشدعلعی بالدعل  ریغ  العنیب هیدل کل

س یر شاد HSIL که نریجه آزمایش پاپ ع  هیتاص یکامپاس اپ ایو   الی، عنجام برش ماپ عم رروسر دزعلش 

 شاد.  یم
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 با  لاًیسر  هیزنان یبرعLEEP صرف نظر عز نر یریگیپ ش ه عن ،  س اپ HPV جهین ص یکامپا  یم هیتا

 شاد.

  دل صالت دزعلشHSIL بای   یصیتشخ ینامناسب باش ،  رع  ین انه دل کامپاس اپعن عزه ، چنانچه

 .مناسب نیست بالدعل یخان  هاعنجام شاد. عمبره عین لوش برعی 

 :رن ید یدل دو دروه قرعل م یبه طال کل  العنیمناسب باد، ب ین انه دل کامپاس اپ تیچنانچه کفا

 شاد. یدعده م صیتشخ CIN1  عکثر  ایو  ین انه منف -1

 شاد. یدزعلش م CIN2,3 ایو  CIN2 ،CIN3ن انه به صالت  -2

 عنجام شاد:  ینبا زیردل ماعلد  یصیتشخ ی رع 

 عنجام نش ه عست یکه کامپاس اپ یماعلد 

 یسراماژیکه دل ه یماعلد CIN2,3 دعده نش ه عست صیتشخ 

 سیکه دل  یماعلد سرو برل شخص  یدل ه بن  CINو  CIN2 ،CIN3 ،CIN2,3  سیعن و ش ه، م ن

 ش ه عست.

 :HSIL ایو  ASC-Hدنبال ه ب ای لهیب ون ضا CIN 1 نحاه م یریت و دلمان زنان مبرال به
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با عناعع  CIN 1 لاتیضتتا شتترری. عدرچه بدزعلش می شتتاد CIN 1، به صتتالت HPV عز نظر بافت شتتناستتی

سرن ، وم HPV کیعن اژن سبت به  CIN 1ش ه که دل   هید یه رعه ه  یک رر اعیش CIN 3 ،HPV-16ن

شابه با ماعلد  CIN 1ماعلد  یریگیدعلد. پ ست  LSIL ایو  ASC-USم ست که ت آنها ه  مثبت باده و  HPVع

 .ستین عیشا CIN 2به س ت  ی الیب شرفتیدزعلش نش ه عست. پ CIN یسراماژیه دل

سیدل ب  هیزنان انینهفره دل م CIN 3 سکیل س اپ یاپ ش ه، به ل CIN 1آنها  یکامپا  هیعوم سکیدزعلش 

س ش ه دل  سرگ یراماژیدزعلش  شخ پس عزدعلد. عدر  یب ش ،  LSIL ،CIN1 ای ASC-US صیت ش ه با دزعلش 

 نیع AGCو  HSIL ،ASC-Hماعلد  صیک رر عستتت، عما دل صتتالت تشتتخ CIN3به  CIN1 جیشتتانس تب 

 ع ر ال باالتر خاعه  باد.

 کرد: یریگیپ زیرمطابق ماعلد   یلع با HSIL ایو  ASC-Hدنبال ه ب لهیب ون ضا ای CIN1 جینرا
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 تاعن با عنجام یباده باشتت ، م یمنف  الیو ن انه آن وستترو یکاف یکامپاستت اپ نهیکه ملا یدل صتتالت 

 پس عز ن انه دیری عول، بی ال لع پیگیری کرد. تا دو سال Co-Test آزمایش

 صالت شخیص  CIN2که + یدل  ش ، م دعدهت ش ه با شخ ین مرول مج د  ایو  یصیتاعن لوش برش ت

 .کرد هیلع تاص کیو کامپاس اپ کیسراماژیه ک،یراماژیس یها افرهیت ام 

  ست عنجام صالت دلخاع ست ظرف  یو منف Co-Testدل  ص 3ش ن هردو، عنجام مج د ت  هیسال تا

 دردد. یم

 شاد. یم هیتاص یش ن ، ت رعل کامپاس اپ یلیرطبیدودانه غ یعز تست ها کیکه هر  یدل صالت 

  صالت دزعلش سسال 25زیر دل زنان  CIN1دل  ، ت رعل LSIL ای ASC-US یراماژی، ب نبال دزعلش 

 شاد. ین  هیتاص HPVبا عنجام تست  یریگیشاد. پ یم هیماهه تاص 12دل فاعصج  یراماژیس

  دل صالت دزعلشASC-US شاد. بل   یم هیتاص یماهه، کامپاس اپ 24 یریگی، دل هنگام پاالترب ای

 دردد. یم هیتاص نیلوت یغربامگر ،یمراعم یمنف جهینر 2عز کسب 

  دل صتتالت دزعلشCIN1  یراماژی، ب نبال دزعلش ستتستتال 25ک رر عز دل زنان ASC-H ای HSIL ،

ماهه  6)هر دو( دل فاعصتج  یراماژیو ست یماه، با عسترفاده عز کامپاست اپ 24مرعقبت ب  ت   عکثر 

 .دردد یم هیتاص
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 یراماژیستت پای عل بادن نریجه ایدل ه باال  یکامپاستت اپ لهیضتتا صیدل صتتالت تشتتخ HSIL  ب  ت

ب ان ، لوش برش  ی+ باقCIN2 صیب ون تشتتخ HSILدردد. چنانچه  یم هیتاصتت یاپستتیب  ستتال،ی

 دردد. یم هیتاص یصیتشخ

 الیآن وستترو یدل ن انه بردعل ایباد  یناکاف یعدر کامپاستت اپ  CIN2 ،CIN3 ،CIN2,3  ایو CIN 

 شاد. یم هیتاص یصیلوش برش تشخ  ،ینش ه مشخص درد یدل ه بن 

 دلمان  ،یقبل یراماژیصرف نظر عز سCIN1  شاد. ین  هیسامه تاص 21-24دل زنان 

  صالت دزعلش ص یریگیدل زنان بالدعل، پ CIN1دل  یزنان برع نیشاد. دلمان ع یم هیب ون دلمان تا

CIN1 قبال عست. رقابجیغ 

  دل صتتتالت دزعلشCIN2 ،CIN3  وCIN2,3 ،نیب زیت ا  هیو اد با CIN2  وCIN3  حاظ عز م

ک رر عز  CIN3به س ت کانسر دل زنان مبرال به  یشرویعاد و پ زعنیمش ج عست، عما م کیسراماژیه

CIN2 باشتت .  یمCIN2 یخاص به عناعن آستترانه دلمان مالد تاعفق   ل طیبه  ز شتترع  ایدل آمر 

 وعقع ش ه عست.

سرانه نبا نیع سن  یقطل CIN3دل مالد زنان مبرال به   یآ صرف نظر عز   یبالول تیعه  ایو مشخص 

و اد دعلد.  یسرطان تها   یبرع یقبل نهیزم شیعفرعد پ نیدل ع رعیز رد،یم نظر قرعل د ن هیآنها دل آ

تا زمان  یریگیپ هتست دودانه آنها دل ت ام دول جیکه نرا یعاد دل زنان سکیل، CIN2+بل  عز دلمان 

ستتال عول بل  عز  2عز تستتت دودانه دل  یمنف جهینر 2باده، کامالً باالستتت. بل  عز کستتب  ی ال منف

سال  3صالت هر  نیشاد، که دل ع یم ریپاپ عس  یمنف جهینر یزنان دعلع هیشب سکیل نیدلمان، ع

 عنجام شاد. ینظالت ناتیملا  یبا

 عست و   سیکانسر سرو ییشناسا یدل دولعن بالدعل یعز غربامگر ه فCIN3 و  یبالدعل یبرع یخطر

 ه رعه عست. نیو سقط  ن یزیخانر جادیع ییباال سکیبا ل یکن . دلمان دل بالدعل ین  جادیمادل ع

 صیتشخ ع م CIN 2+ که  یزنان یدل کامپاس اپHSIL لد  یآنها دزعلش ش ه، به ملن یراماژیدل س

زنان مبرال به  نیعستتت. بنابرع  ینهفره بل نامیکالستت نحالیباشتت ، با ع ین  +CIN 2 لاتیو اد ضتتا

HSIL یم کیبا فاصتتله نزد یها یریگیپ ازمن یعنجام نشتت ه ن شتتانیبرع عیستتر یصتتیکه لوش تشتتخ 

 باشن .
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ص ی العنیلع دل ب CIN 2 تیریم  زیر تصوووو    دلمان بر لعه الهای  ریتأث آنها عز یها یکن  که نگرعن یم فیتا

سرطان ب یعز نگرعن ن هیآ یبالدعل ست.  شرریدل مالد  ، تحت سال 25 اعن تر عز دل زنان  HSIL تیریم دل ع

 .ستقابج قبال عنظر قرعل درفرن، 

 

 

 LISL نحوه پیگیری

ش یسلامها الیتل یدعخج عپ نیبا دل ه پائ لاتیضایا   LSILنحاه پیگیری زنانی که به  ش سرن ، یپا  مبرال ه

 مثبت عست، HPVو  ASC-USمشابه زنان مبرال به 

 لاتی+ دعلد. ضاCIN 3 یبرع یشرریب سکیسامه ل 21-24دل زنان مسن تر نسبت به زنان  اعن  LSILبلالوه 

LSIL  به ش ت با عفانتHPV م تباطعل(  مثبت ش ن  زعنیدعلنHPV  77دل آنها   ود%  .)عست 

  دل ماعلدLSIL  که تستHPV  ایعنجام ن عده عن  و HPV یبه عنجام کامپاس اپ هیمثبت هسرن ، تاص 

 شاد. یم
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 یا  عدر تستت دودانهCo-Test  نشتان دهن ه ماعلدLSIL  وHPV باد، بهرر عستت ت رعل تستت  یمنف

 قابج قبال عست. زین یکامپاس اپ عنجامشاد،  هیسال بل  تاص کیدودانه دل 

  یراماژیس جهیسال نر کیعدر بل  عز ASC-US (باد و  ای )ایباالتر HPV س اپ ش ، کامپا  یمثبت 

 دردد. یم هیتاص

 شاد و عدر بل  عز سه سال هر  یم هیش ، ت رعل تست دودانه سه سال بل  تاص یهر دو منف جهیعدر نر

 دردد. یم هیتاص نیلوت یش ن ، بردشت به غربامگر یسه تست منف

  صالت دزعلش سال دل  25زنان زیر دلLSILشاد. یم هیماه تاص 12دل فاعصج  راماژییس یریگی، پ 

  ماه  12چنانچه بل  عزASC-H  ایو HSIL (  کامپاستت اپ یراماژیستت یلنیدزعلش شتت ،) یب تر شتت 

 دردد. یم هیتاص

  ماه عدر  24بل  عزASC-US  دردد. یدلخاعست م یدزعلش ش ، کامپاس اپ یمالد ب تر ایو 

 شاد یم هیتاص نیلوت یباد، بردشت به غربامگر یمنف یراماژیس جهینر یعدر دل دو سال مراعم. 

  دل صالت دزعلشLSIL شاد. یدعده م حیتر  یدل زنان بالدعل، عنجام کامپاس اپ 

 نبای  عنجام شاددل زنان بالدعل   سیکالتاژ عن وسرو. 

 بالدعل عست. ریغ یمانن  خان ها یریگیپ سال بالدعل، 25ک رر عز  دل زنان بالدعل 

 قابج قبال عست.  انیهفره بل  عز زع 6تا  یکامپاس اپ قیتلا 

 دزعلش  دل زنان یائستته باLSIL  که تستتتHPV  عنجام ن عده عن ، دلخاعستتت تستتتHPV ت رعل  ای، و

 د.شا یم هیتاص یماه بل  به ه رعه کامپاس اپ 12تا 6 یراماژیس

  عدرHPV شاد. یم هیماه بل  تاص 12 یراماژیش ، ت رعل س یمنف 

  عدرHPV  به صالت  یراماژیدزعلش ت رعل س ایمثبت ش  وASC-US  به عنجام  هیباالتر باد، تاص ایو

 شاد. یم یکامپاس اپ

 شاد یم هیتاص نیلوت یبردشت به غربامگر یش ن دو تست مراعم یدل صالت منف 
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 ASC-US یریگیپ نحوه

 یباده وم کیراماژیعخرالل ستت نیلرریشتتا ASC-US اینامشتتخص  تیبا عه  یلیرطبیغ یپاشتتشتت یستتلامها

 ASC-USن علن . ماعلد  HPVبه  یتا دو سام ماعلد آن لبط کی رعیک  عست، ز الی+ دل آن بسCIN 3 سکیل

عز  شتترریب عبربر دو+ دل آنها CIN 3عبرال به  ستتکیمثبت دزعلش شتت ه، ل 18 ای 16 پیمثبت و ژناتا HPVکه 

 مثبت ش ه عن . HPVپرخطر  یدروه ها ریعست که دل آنها سا ASC-USماعلد 

  دل صالت عم ان عنجام تستHPV بهرر عست تست ،HPV عنجام شاد.  

  صالت عنجام صرف نظر عز ناع ژناتا HPV، عدر HPVدل  ش  ) س اپپیمثبت  صیه ی( عنجام کامپا  تا

 شاد. یم

 هیماعلد  HPV رعل هسرن  ت یمنف Co-Test  شاد. یم هیتاص آین هسال  3دل 

  دل صتتالت ع م عم ان عنجام تستتتHPV،  جهیشتتاد. عدر نر یم هیستتال بل  تاصتت کیت رعل تستتت 

 جهینر  هیشاد. دل صالت یم هیتاص یبه باال باد کامپاس اپ ASC-USسال بل ،  کیدل  یراماژیس

 دردد. یم هیتاص یغربامگر نیباد بازدشت به برنامه لوت یمنف

  دل ماعلدHPV و  یمنفASC-US  یبرع یباالتر ستتکیآن ه ل جیستتال به باال، ب م 60مثبت دل زنان 

 .اب یعدعمه  یدعلن ، بهرر عست که غربامگر  سیسرطان سرو جادیع

 صیدل صالت ع م تشخ CIN عنجام  ،یدل کامپاس اپCo-Test  شاد. دل  یم هیماه بل  تاص 12دل

ست  ASC-USبادن  یصالت منف شت به لوش غربامگرHPVو ت   الیسن ب یبر مبنا نیلوت ی، برد

 شاد. یم هیتاص

  شاه ه صالت م س 25ک رر عز دل زنان  ASC-USدل  صرفاً عنجام  صج  یراماژیسال،  ماهه  12دل فاع

عنجام  HPV  العنیدروه عز ب نیع یقابج قبال عست. عدر برع زین HPVتستشاد، عما عنجام  یم هیتاص

 شاد. یبردشت دعده م یغربامگر نیبه برنامه لوت  الیش ، ب یمنف جهیو نر

  یبصالت منف یراماژیماه  اعب س 12عدر بل  عز، ASC-US  ایو LSIL یراماژیباد، مج دعً ت رعل س، 

(، HSILو  ASC-H، AGCبه باال باد )مثج  ASC-H جهیعدر نر یشتتتاد. وم یم هیماه بل  تاصتتت 12

 شاد. یم هیتاص یکامپاس اپ
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  نیبه برنامه لوت  الیباد، ب یماه( منف 24بل  عز  یلنیماه دوم ) 12ت رعل تستتتت بل  عز  جهینرعدر 

 دردد یبرم یغربامگر

 به صالت  جهیعدر نرASC-H عنجام شاد. یکامپاس اپ  یبه باال باد با 

  صالت دزعلش س تیمثج   ل  یسال به باال، با 65زنان  یبرع ASC-USدل  یو غربامگر ینرمال برل

 دلمالد آنها عدعمه دعده شاد. نیلوت

 زنان عدر  نیع یبرعASC-US  باHPV کیدل نظر درفره شتتاد و  یلیرطبیغ  یه رعه باشتت ، با یمنف 

 تنها عنجام دردد. یراماژیس ایسال بل  تست دودانه و 

 دزعلش   هیدلصالتASC-US شان . یریگیپ ربالدعلیمثج زنان غ  یبا  ،یزنان بالدعل ب ست آ یبرع 

 قابج قبال عست. زین  انیهفره بل  عز زع 6تا  یکامپاس اپ قیتلا 

 ستیمجاز ن یدل بالدعل زین  سیکالتاژ عن وسرو. 

 دزعلش  دلصالتASC-US شان . ی دیه انن  ع ام زنان  امله، لس  یبا ائسه،یزنان  یبرع 

 AGC جینتا یریگینحوه پ

  دل صالت دزعلشAGC  ایو AISجهی، صرف نظر عز نر HPV کیپیآت یعز ماعلد و اد سلامها ری)به غ 

 دردد.  هیتاص  سیعن وسرو هیعز نا  یبه ه رعه ن انه بردعل یکامپاس اپ  ی( باالیآن ومرر

 که بر  یزنان  اعنرر ایستتتال به باال و  35دل زنان   یعز آن ومرر به ه رعه کامپاستتت اپ ین انه بردعل

شاعه  بام ساس  ص ینئاپاپالز یبرع ییباال سکیل ینیع شاعه   نیدردد. ع یم هیدل آن ومرر دعلن ، تا

ضل نالیوعژ یها یزیعبالتن  عز: خانر شخص و و  یکه منجر به ع م تخ ک دذعل ییها تیبا علت نام

 شاد. یمزمن م

 عز آن ومرر باده  یمح ود به ن انه بردعل هیعوم یابیعلز ال،یآن ومرر کیپیآت یدل صالت دزعلش سلامها

 افتین انه ها  نیدل ع کیمالد پاتاماژ چیخاعه  باد. عدر ه  سیعز آن وستترو یلبا ن انه بردع تیو عما

 شاد. یم هیتاص ینش ، کامپاس اپ

  دل صالت دزعلشAGC س ریغ  هیدل زنان ص یراماژیعز   صی+ ه  تشخCIN2ن علن   و  یمش ج خا

 آنها دلخاعست شاد. یبرع زیتست دودانه ن کیماه  24و  12 یدل بازه زمان  یبا ،دعده نش ه

 شاد. یم هیسامه تاص 3ش ، بازدشت به ت رعل تست دودانه دل فاعصج  یمنف جهیعدر هر دو نر 
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 دلخاعست شاد. یکامپاس اپ  یعز آنها با کیبادن هر یلیرطبیدل صالت غ 

 هیدل صتتتالت دزعلش عومAGC   ایوعضتتتح و AISیتها   ی الیب ی، چنانچه دل هنگام کامپاستتت اپ 

شخ سرفاده عز لوش ها صیت ش ، ع شخ ی رع  یدعد ن سام  مان ن  یم هیتاص یصیت شرط  شاد )به 

 (.ی رع  یبرش ها یآن، ط یها هیو  اش لهیضا

 صالت ن اد، عمبره کالتاژ  یریگیپ ربالدعلیزن غ کیآنها لع مانن    یدل زنان بالدعل، با AGCدزعلش  دل

  انیهفره بل  عز زع 6به   یو با ستتتیج قبال نزمان قاب نیآن ومرر دل ع یاپستتیب ایو   سیآن وستترو

 ماکال دردد.

  زنان ع ج شاد. ریذکر ش ه دل مالد سا یها هیبه تاص  یباسال،  25دل زنان زیر 

 سهیریمالد زنان غ دل سلامها ائ  الیآن ومرر یسلامها  ،یخاش خ الیآن ومرر یب ون عالمت، و اد 

دل   یخاش خ الیآن ومرر یو اد سلامها  هیعست. دل  ام تیب ون عه  تیاسیسریه ایعسررومال و 

 که ی العنیدل ب  یدالن والل خاش خ یآن ومرر دعلد. دزعلش ستتتلامها یابیبه علز ازین ائستتتهیزنان 

 ن علد. شرریب یبه برلس ازیش ه عن ، ن یسررکرامیه

 ASC-H جینتا یریگینحوه پ

 تست  جهیصرف نظر عز نرHPV عل اع دعده شان . یکامپاس اپ یفاق برع  العنیب 

 صالت ش ، مCIN2که  یدل  ش ه با شخص ن شخ ی+ م مرول مج د ت ام  ایو  یصیتاعن لوش برش ت

 نهیکه ملا ین اد. دل صتتالت هیلع تاصتت کیو کامپاستت اپ کیستتراماژیه ک،یراماژیستت یها افرهی

س اپ سرو یکاف یکامپا صرفاً م یمنف  الیو ن انه آن و ش ،  ست  یباده با دل  دودانهتاعن با عنجام ت

 ن اد. یریگیلع پ  الی، ب24و  12 یماهها

 هیسال تاص 3ش ن هردو، عنجام مج د تست ظرف  یدل صالت دلخاعست عنجام تست دودانه و منف 

 دردد. یم

 به غ یلیرطبیدودانه غ یعز تست ها کیکه هر  یدل صالت(  عز ماعلد  ریش نHSIL و )مثبت ش ن  ای

HPVشاد. یم هیتاص یامپاس اپ، ت رعل ک 

  دل صتتالت دزعلشHSIL ماه عنجام شتت ه، لوش  24و  12دودانه که بل  عز  یعز تستتت ها کیدل هر

 شاد. یم هیتاص یصیبرش تشخ
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  دل صتتالت دزعلشCIN1  یراماژیب نبال دزعلش ستت ستتال 25ک رر عز دل زنان ASC-US ای LSIL ،

 شاد. ین  هیتاص HPVبا عنجام تست  یریگیشاد. پ یم هیماهه تاص 12دل فاعصج  یراماژیت رعل س

  دل صالت دزعلشASC-US شاد. بل   یم هیتاص یماهه، کامپاس اپ 24 یریگیب تر، دل هنگام پ ای

 دردد. یم هیتاص نیلوت یغربامگر ،یمراعم یمنف جهینر دوعز 

  دل صتتالت دزعلشCIN1  یراماژی، ب نبال دزعلش ستتستتال 25ک رر عز دل زنان ASC-H ای HSIL ،

ماهه  6)هر دو( دل فاعصتج  یراماژیو ست یماه، با عسترفاده عز کامپاست اپ 24مرعقبت ب  ت   عکثر 

 .دردد یم هیتاص

 یراماژیس پای علی نریجه ایدل ه باال  یکامپاس اپ لهیضا صیدل صالت تشخ HSIL  سال،یب  ت  

سیب ص یاپ شخ HSILدردد. چنانچه  یم هیتا شخ ب ان ، ی+ باقCIN2 صیب ون ت  یصیلوش برش ت

 دردد. یم هیتاص

 الیآن وستترو یدل ن انه بردعل ایباد  یناکاف یعدر کامپاستت اپ  CIN2 ،CIN3 ،CIN2,3  ایو CIN 

 شاد. یم هیتاص یصیلوش برش تشخ  ،ینش ه مشخص درد یدل ه بن 

 دلمان  ،یقبل یراماژیصرف نظر عز سCIN1  شاد. ین  هیسامه تاص 21-24دل زنان 

 صالتد ص یریگیدل زنان بالدعل، پ CIN1دزعلش  ل  یزنان برع نیشاد. دلمان ع یم هیب ون دلمان تا

CIN1 قبال عست. رقابجیغ 
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