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واگیردانشگاه علوم پزشکی اردبیل
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دکتر علی حسین پور
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اهداف آموزشی

مقدمه

انتظار می رود خواننـدگـان محتـرم پس ازمطالـعه:

عفونت باویروس  HPVیا پاپیلومای انسانی رابشناسند.

راههای انتقال عفونت ویروس اچ پی وی را بیانکنند.

چگونگی محافظت درمقابل این عفونت را شرح دهند.
انواع واکسنهای  HPVرا فهرستکنند.

راه هـای شنـاسـایـی و درمـان عفونت  HPVرا بدانند.
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اچ پی وی یا پاپیلومای انسانی ویروسی
است که از طریق تماس پوست با پوست
و روابـــط جنسی منتقل م ـیشــود .بیش
از  100نــوع  HPVوجــود دارد 60،نوع
زگیل معمولی در نواحی مختلف و 40نوع
تناسلی هستند که نوع تناسلی آن از طریق
تماس جنسی قابل انتقال است و میتواند
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بر انــدام تناسلی ،دهــان و گلو تاثیر بگذارد .به همین
ترتیب اچ پی وی از شایعترین بیماریهای جنسی است.
در برخی از مــوارد عفونت  HPVتناسلی ممکن است
باعث ایجاد مشکالت سالمتی شود .با این حال برخی از
انواع اچ پی وی میتوانند منجر به ایجاد زگیل تناسلی و
حتی سرطان دهانه رحم و در موارد نادرتر سرطان مقعد
و گلو شود.
از بین سرطانهای گردن رحم مرتبط با  HPVتقریب ًا
 70درصد توسط دو تایپ  HPV–16و  HPV–18ایجاد
میشوند .در زنانی که به  HPVآلوده هستند ،امکان دارد
کشیدن سیگار خطر سرطان گردن رحم را افزایش دهد.
عالیم بالینی مبتال به HPV

بیشتر مبتالیان به  HPVبیعالمت هستند و در صورت

سالم بودن سیستم ایمنی 90 ،درصد موارد هیچ عالمت
و نشانه خاصی را به همراه ندارند و این یعنی ممکن است
فرد آن را بدون اطالع به بدن شریک خود انتقال داده
باشد .تعدادی از انواع  HPVتناسلی عامل ایجاد زگیل
تناسلی و زگیل در گلو (پاپیلوماتوز تنفسی) میشوند و
تعدادی دیگر نیز سبب بروز سرطان دهانه رحم و سایر
سرطانهای تناسلی ،سر ،گردن و گلو میشوند.
بیماریهایی که در اثر عفونت با  HPVایجاد میشوند:
الف .زگیل تناسلی :به شکل تودههای کوچک مجزا یا
به هم متصل در نواحی تناسلی ایجاد میشود .زگیل
میتواند کوچک و بــزرگ ،برجسته ،مسطح یا شبیه
گل کلم باشد .تشخیص زگیل بالینی بوده و با مشاهده
میتوان آن را تشخیص داد .معمو ًال طی چند هفته تا
چند ماه پس از تماس جنسی فرد با شخص مبتال در فرد
رشد میکند .در صورت عدم درمان زگیل ،سه حالت
رخ میدهد یا خود به خود حذف میشود یا بدون تغییر
میماند یا اندازه یا تعداد آن افزایش مییابد.
ب .سرطان سرویکس 99/7 :درصــد مــوارد با HPV
همراهی دارد و معمو ًال تا مراحل پیشرفته ،بیماری بدون
عالمت است و همچنین متأسفانه در مراحل پیشرفته
بسیار سخت درمـــان م ـیشــود؛ لــذا مهمترین مسأله
در کنترل سرطان سرویکس ،غربالگری منظم همه

خانمهای واجد شرایط است .سرطان سرویکس دومین
سرطان شایع در میان زنان جهان است.
ج  .سایر سرطانها که با درصد کمتری با ویروس HPV
درارتباط هستند عبارتند از :سرطان مقعد ،سرطان واژن
و سرطان ناحیه حلقی دهانی( اوروفارنکس).
تشخیص آزمایشگاهی

پاپ اسمیر و آزمایشهای مولکولی از جمله واکنش
زنجیرهای پلیمراز ( )PCRدر حال حاضر پیشرفتهترین
و دقیقترین راه تشخیص ابتال به  HPVاست که برای
تشخیص انواع ژنوم  HPVبه کار میرود.
شناسایی HPV

انجام تست هایی نظیر پــاپ اسمیر به شناخت روند

تغییرات سلول های سرطانی کمک میکند .زنان باید در
سنین بین  21تا  29سال حداقل یکبار در سال و زنان
بین سنین 30تا  65سال هر پنج سال یکبار آزمایش
 DNAو پاپ اسمیر را برای شناسایی  HPVانجام دهند.
در صورتی که نتایج پاپ اسمیر غیر طبیعی باشد ،پزشک
آزمایش  HPVرا درخواست میکند .همچنین در صورتی
که ویروس از نوع سرطانزای آن باشد ،پزشک تغییرات
سرویکس یا گردن رحم را بررسی میکند .برای این امر
نیاز به انجام کولپوسکوپی خواهد بود .البته تغییرات
گردن رحم که منجر به سرطان میشود ،اغلب سالها به
طول میانجامد.
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کالمیدیا و هرپس سیمپلکس
*التهاب مزمن
*زایمانهای متعدد (سرطان دهانه رحم)
*مصرف قــرصهــای ضــد بـــارداری بــه مــدت طوالنی
سرطان مصرف قلیان (سرطان دهان یا گلو)
*برقراری رابطه جنسی مقعدی (سرطان مقعدی)
پیشگیری از HPV

واکسنهای HPV

سه نوع واکسن  HPVبه نام های گارداسیل ،سرواریکس
و گارداسیل  9در پیشگیری از آلوده شدن به  HPVمفید
هستند .جدیدترین مورد واکسن گارداسیل  9است که

برای محافظت در برابر سرطان گردن رحم و ضایعات پیش
سرطانی در گردن رحم در افراد سنین 9تا 26سال استفاده
می شود و برای افراد تا  45ساله هم تأیید شده است .همه
افراد زیر  15سال باید دو ُدز واکسن  HPVرا حداقل به
فاصله شش ماه از هم دریافت کنند .نوجوانان و جوانان
سنین  15تا  26سال (باالی  15سال) باید سه ُدز واکسن
 HPVرا دریافت کنند .برای دختران و پسران ،ایدهآل است
که قبل از تماس جنسی و قرار گرفتن در معرض ،HPV
واکسن را دریافت کنند .بهعالوه ،پاسخ به واکسن در سنین
جوانتر نسبت به سنین مسن تر بهتر است .چون واکسن
تنها میتواند از عفونت پیشگیری کند و قادر نیست عفونت
موجود را درمان کند ،بهتر است واکسیناسیون افراد پیش از
آغاز فعالیت جنسی آنها انجام شود.
روش های انتقال HPV

این ویــروس از طریق تماس پوست با پوست و تماس
جنسی محافظت نشده در صورت وجود سیستم ایمنی
ضعیف ایجاد می شود.
عواملی که ریسک ایجاد سرطان را در صورت ابتال به
این ویروس افزایش میدهد :
*سیستم ایمنی ضعیف
*ابتال به بیماریهای آمیزشی ( )STIمانند گونوره آ،
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ساده ترین راه برای جلوگیری از ابتال به اچ پی وی استفاده
از کاندوم و برقراری رابطه جنسی سالم است .عالوه بر این،
تزریق واکسن گارداسیل  9برای پیشگیری از زگیلهای
تناسلی و سرطانهای ناشی از این ویروس کاربرد دارد.
در ضمن پــاپ اسمیر رایـجتــریــن تست بــرای کمک به
ردیابی سرطان گــردن رحم اســت .با انجام پاپ اسمیر

میتوان سلولهای پیش سرطانی را پیدا و آنها را پیش از
تبدیلشدن به سلولهای سرطانی از بدن خارج کرد.
پیشگیری از زگیل های تناسلی :کاهش تعداد شرکای
جنسی و استفاده از روش محافظت شده
ویروس  HPVو حاملگی

به شکل خیلی نادر ،امکان انتقال ویروس  HPVاز مادر
بــاردار مبتال به نــوزاد خود حین زایمان واژینال وجود
دارد .در این موارد کودک می تواند مبتال به پاپیلوماتوز
تنفسی شودکه در واقع زگیل داخل گلو رشد میکند.
علل بروز HPV

عفونت  HPVتناسلی از طریق مقاربت جنسی ،رابطه
جنسی مقعدی و سایر تماسهای پوست به پوست در ناحیه
دستگاه تناسلی ایجاد میشود .برخی از عفونتهای HPV
کهمنجربهزخمهایدهانیاقسمتفوقانیدستگاهتنفسی
میشوند از طریق رابطه جنسی دهانی ایجاد میشوند.
عوارض HPV

شاملمهمترینسرطانهایناحیهتناسلیبویژهدهانهرحم
است .زخم های دهان و قسمت فوقانی دستگاه تنفسی از
جمله زبان ،لوزه ها ،کام نرم یا درون حنجره و بینی
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درمان HPV

برای درمان زگیل تناسلی میتوان از داروهای مناسب،
روش سوزاندن با جریان الکتریکی یا انجماد با نیتروژن
مایع استفاده کرد .همچنین سرطانهایی که از HPV
ایجاد میشوند با روشهــایــی مانند شیمی درمانی،
پرتودرمانی یا جراحی یا مجموعهای از آنهــا درمان
میشوند .در حال حاضر هیچ روش درمان طبیعی برای
درمان  HPVوجود ندارد .غربالگری روتین برای  HPVو
سرطان گردن رحم میتواند در شناسایی ،نظارت و درمان
مشکالت بهداشتی ناشی از عفونت  HPVکمک کند.
ابعاد روانشناختی HPV

ابتال به  HPVعالوه بر جنبه های طبی از نظر روانشناختی

نیز بر روی فرد مبتال و همسرش اثر می گذارد .همچنین
رابطه زناشویی و زندگی جنسی زوج تحت تاثیر قرار
می گیـرد .گـاه سبـب مشکالت عاطـفـی و خانوادگی و
کاهش اعتماد متقابل بین زوجین و طالق یا پیامدهای
منفی بر فرزندان می شود.
بدین جهت مشاوره این افــراد بسیار مهم است ،الزمه
مشاوره ،ارتباط موثر است ،برای ارتباط موثر همکاران
باید نگرش عاری از قضاوت داشته ،ابراز همدلی نمایند،
بحث رازداری را مطرح کنند و گوش دادن فعال اصول
کارشان باشد.به افراد باید بگوییم ابتال به  HPVبه این
مفهوم نیست که خــود فــرد یا همسرش حتم ًا روابــط
جنسی خارج از چارچوب خانواده داشته اند .الزم است
بدانند اکثر تیپ های ویروس بی خطر هستند .باید به

افراد بگوییم نحوه انتقال گاه بطور دقیق مشخص نیست
و نمی توان گفت کدامیک زودتر مبتال شده اند.
همکاران محترم بعنوان مشاور باید بکوشند تا تغییر رفتار
در فرد بتدریج روی دهد و مهمترین کار مشاور درک
افراد و القای حس آرامش به آنهاست.
نتیجه گیری

ویروس HPVدر مراحل اولیه عالیمی ندارد که بتوان آن
را تشخیص داد اما با غربالگری میتوان به آن پی برد.
از مهمترین عوامل خطر برای ایجاد سرطان دهانه
ناشی از  HPVمیتوان به این موارد اشاره کرد:
سنین پایین به هنگام اولین مقاربت ،وجود شرکای جنسی
متعدد ،تعداد مقاربت ،تعداد بارداریها و پیدایش اولین
بارداری در سنین پایین قبل از 18سالگی ،تماس جنسی
با مــردان با رفتار پرخطر جنسی ،مصرف قرصهای
ضد بارداری خوراکی ،کشیدن سیگار ،وضعیت اقتصادی
و اجتماعی پایین ،عدم رعایت بهداشت تناسلی ،مصرف
داروهای کاهنده سیستم ایمنی
نظر به اینکه در سرطان دهانه رحم تشخیص زودرس و
درمان بموقع بر کاهش میزان مرگ ومیر اثرات بسزایی
دارد ،پرهیز از رفتارهای پرخطر جنسی و رعایت نکات
بهداشت فردی و اجتماعی میتواند تأثیر قابل توجهی
در جلوگیری از ایجاد عفونت  HPVو متعاقب ًا ضایعات
پیش سرطانی و سرطانی داشته باشد.
غربالگری روتــیــن بــرای  HPVو ســرطــان گــردن رحم
نیز میتواند به شناسایی ،نظارت و درمــان مشکالت
بهداشتی ناشی از آن کمک کند.
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