
HPV – NATURAL HISTORY
& RE-ACTIVATION

ר כהן גיא"ד

מרכז רפואי רבין קמפוס בילינסון–אשפוז יום ויחידת צוואר הרחם 

מחוז דן–קופת חולים כללית 



Human papillomavirus

בני אדם–HPVהמאחסנים היחידים של 

אחרים בחיותפפילומהיש זני 



?מה אנחנו יודעים

 (67%)רוב ההדבקות חולפות בתוך שנה

91%חולפות תוך שנתיים

 לנאופלזיההדבקה ממושכת מעלה סיכון

 ולכן סרולוגיה אינה אמינה לשלילת הדבקה קודמתסרוקונברסיהנשים רבות לא עושות



אפידמיולוגיה



אפידמיולוגיה

 25ירידה דרמטית בשכיחות אחרי גיל

 ישנה עליה קלה בשכיחותHPVבנשים סביב מנופאוזה

חשיפה חדשה. פרטנרים חדשים": פיק השני"תיאוריית ה.



HPVשלילי!!!.......שלילי?

 תוצאתHPVשלילית אחרי תוצאה חיובית בעבר

פינוי? מה המשמעות ?False Negative?



קשורה בהיחלשות המערכת החיסונית" פיק השני"האם ייתכן שהופעת ה?



 מספר מחקרים ניסו לבדוק האם קייםHPVלטנטי בצוואר הרחם

אונקולוגיים, הוכח גם קשר לטיפולים ביולוגיים



אקטיבציה-אז יש רה

אקטיבציה או חשיפה חדשה-רה? מה יותר נפוץ ?

מה המשמעות שלה בכלל? אקטיבציה-ואם כבר רה?



2500נשים

 חודשים4-6בדיקה כל

 שנים10מעקב למשך

כולל סרולוגיה ועומס נגיפי



גם אצל נשים מבוגרות, הדבקה קשורה כמעט תמיד במגע מיני חדש

גם הדבקה חוזרת באותו זן וגם בזנים אחרים

עומס נגיפי זהה בהדבקה והדבקה חוזרת



1560נשים

סרולוגיה בכניסה

ראיון ,PCR חודשים4בכניסה וכל

JID 2013



חיובי PCR שלילי PCR
+סרולוגיה -סרולוגיה



Redetection of HPV16–בחיוביות-PCR

52%שנים3תוך 83%. וירוס חלף תוך שנה

PCR שנים 8תוך 18%, שנים3תוך 9%, אף אחת תוך שנה–חיובי חוזר

"שנים3תוך 88%-בשנה הראשונה ו75%–חוזר " פינוי

 ועברו יותר אירועי הדבקהפרסיסטנטיותאלו שהחלו חיוביות היו יותר

לא פיתחו –" חיוביות לסירוגין"הCIN2+



Redetection of HPV16–בשליליות-PCR

 (שנים5תוך 15%)נדבקות פחות –סרוקונברסיהנשים עם

!!!+CIN2לא פיתחו 

 (שנים5תוך 22.3%)נדבקות יותר –סרוקונברסיהנשים בלי

+CIN2פיתחו 

 דומההוירוספינוי

הדבקה חוזרת נמוכה

 אבל מספר קטן מדי למובהקות סטטיסטית, (שנים3.5תוך 100%)פינוי חוזר מצוין





Redetection of HPV16

אקטיבציה-אך עדיין יש עדויות לרה, הדבקה מחודשת נובעת בעיקר מפרטנרים חדשים

 לא ראוCIN2+זיכרון חיסוני. אחרי הדבקה חוזרת?



מכיוון שהדבקות ב-HPVהאם ייתכן שבדיקות חוזרות מרוחקות לא משקפות  , הן לרוב חולפות
?את המצב האמיתי

25הנשים היו חיוביות בבדיקה הראשונית. זוגות

PCRפריאנאלי, פי הטבעת, פה, ידיים, מאיברי המין



 (שנמצאה חיובית)שבועות לאחר הבדיקה הראשונית 8-ביקור ראשון

 שעות לאחר יחסי מין24–ביקור שני

יומיים התנזרות ואז ביקור שלישי

אחרי שבועיים ביקור רביעי

אחרי חודש ביקור חמישי

שבועות6-ביקורים ב5כ "סה



קבוצת הגבריםקבוצת הנשיםנושא נבדק

HPV 102/125105/125חיובי

חפיפה של זן אחד לפחות  
אצל בן הזוג

77/10277/105

חיוביות8שליליים 20חיוביים11שליליות 23+בן הזוג -בדיקה 



 שעות אחרי יחסים24–( 95%)ההתאמה הגבוהה ביותר

 50-60%לידיים של הפרטנר גניטליההתאמה לא רעה בין

 (כמעט ואין גילוי בפה, בכלל)אין בכלל התאמה לחלל הפה -בחיוביים

 זוג אחד בלבד–התאמה מלאה



 חדש52גבר אחד דיווח על פרטנרית חיצונית ואכן הופיע לו

54-ו62אחת דיווחה על פרטנר חיצוני ואכן הופיע לה אשה

לא נדבקו" נבגדים"בני הזוג ה



עוד מסקנות מעניינות:

 הביקור מיד לאחר יחסי המין ויומיים אחריו עם מספר הדבקות מרקיע שחקים

אך משקף גם את מצב בן הזוג, הסיכוי המירבי לגילוי הוא לאחר יחסי מין

 ירידה משמעותית ביותר בהדבקות( חודש)5לביקור 4בין ביקור

הנשים הדביקו הרבה יותר את הגברים מאשר להיפך!!!

האם התבנית היא בכלל כאוטית. שינויים מהירים בפרקי זמן קצרים?



לסיכום

אך לא מספיק, יודעים לא מעט

. אינה מובנת מספיקHPV-תבנית ההדבקה ב

כ לא נדע לקבוע האם מדובר  "בד. מסוכן פחותנ"ככה, לא במספרים גבוהים! אקטיבציה קורית-רה
אקטיבציה או הדבקה חדשה-רה

PCR קלירנסשהופך שלילי אינו אומר בוודאות

?האם נצטרך להיות זהירים יותר בייעוץ לנשים עם עדות לפינוי
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