
 ی وی  قادر است در سلول های دهانهویروس  اچ پ

 مطلوبی  ایجاد کند رحم تغییرات نا

 چیست؟ HPV )) اچ پی وی

 051از  متشکل     (HPV1) اچ پی وی یا  خانواده ویروس زگیل انسانی

 اچ پی وی شایع ترین بیماری مسری .   استمختلف ویروس  ژنوتایپ 

تقریبا تمام  افرادی که  دارای ارتباط جنسی هستند در طی . جنسی است 

به یکی از گونه های این ویروس آلوده می   زندگی خود حد اقل یک بار

 01سیستم ایمنی با ویروس مبارزه کرده و آن را معدوم می کند  اماشوند 

به خودی خود توسط سیستم ایمنی نابود می درصد آلودگی های اچ پی وی 

 در بدن باقی و سالمتی فرد را به خطر می اندازد. درصد آنها  01شوند و تنها 

 

 ویآلودگی به ویروس اچ پی 

اچ  ویروسدر مرحله از زندگی خود به  ،تمامی افردی که ارتباط جنسی دارند 

. آلودگی به ویروس اچ پی وی شایع ترین عفونت آلوده شده اند پی وی

و  نیستندمطلع از آلودگی خود  افراد   ثر مواردکدر ا است و متاسفانهمقاربتی 

آلودگی به این ویروس  آلودگی را به شریک جنسی خود منتقل می کنند.

ند چدر آن واحد به یک فرد ممکن  ممکن است سالها بدون عالمت باشد.

در صورتی که شریک جنسی شما به ویروس آلوده گونه از ویروس آلوده باشد 

 باشد شما نیز به ویروس آلوده هستید.

 

 نشانه های آلودگی به ویروس اچ پی 

ویروس باعث ایجاد های  ونهبعضی از گ

 همه کوچک می شوند امازگیل و یا جوش 

افرادی که به اچ پی وی آلوده شده اند 

. بعضی از گونه های ویروس زائده پوستی  دارای زگیل و یا جوش نیستند

 د.شونمیسلو لی و یا سرطان موجب تغییرات  ایجاد نمی کنند اما

مختلف  های به شکل  ویروس ی ایجاد شده توسط بعضی گونه هایها  زائده 

و یا بصورت صاف و بزرگ شوند  آنها ممکن است  ، مشاهده می شوند

گل به شکل  زوائدی  ممکن استویروس ها  بعضی از. نمایان گردند مسطح 

به ی . زوائد ایجاد شده ممکن است بدون هیچ مداخله ای ایجاد کنندکلم 

خودی خود از بین بروند . بعضی از زوائد ممکن است در شرایطی موجب 

 .ایجاد عوارض جانبی مانند تورم و التهاب پوستی شوند

می توانند از آلودگی  HPV غربالگریپاپ اسمیر و  آزمایش انجام بابانوان 

 .خود  به ویروس مطلع شوند

 

 

 

 

 

 

 

 : انتقال ویروس اچ پی وی

انجام  و دهانی جنسی پوستی ،تقال این ویروس توسط تماس جنسیان 

الزم .  شودمی 

  به ذکر است که

بواسطه ویروس 

انجام اپیالسیون 

و یا شنا کردن در 

 انتقال نمی یابد.اسنخر 

 

 درمان اچ پی وی

در اکثر موارد  .درمانی برای این عفونت موجود نیستحال حاضر هیچ در 

عفونت اچ پی وی  . نیست مطلعآلودگی خود از  نیز  حتی خود فرد مبتال

 به اشکال مختلف نمایان شود. شدن در بدن  در صورت طوالنیممکن است 

جراحی ممکن است  ،زائده در صورت حضور  اما بر طبق تصمیم پزشک

 .سوزاندن پیشنهاد شودو یا  (ن،کرایو ) یخ زد

 اچ پی وی و سرطانویروس 

مورد به خودی خود توسط  0  ،اچ پی وی مورد آلودگی به ویروس 01از هر 
ما بعضی از گونه های ویروس توانایی ا. سیستم ایمنی فرد پاکسازی می شود 

دارا هستند. تبدیل سلول تبدیل سلول های طبیعی به سلول های سرطانی را 
طول سال   05-55 معموالدر افراد سالم های طبیعی به سلول های سرطانی 

تا  5و در افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیفی هستند این تمایز  می کشد
 سال خواهد بود.  01

  

 انواع سرطان های مرتبط با آلودگی به ویروس اچ پی وی

دهانه رحم عفونت به ویروس اچ پی وی مهمترین عامل در ایجاد سرطان   

های  فرد را به سرطان ممکن است  ویروس اچ پی وی  آلودگی بهمی باشد. 

مبتال کند.  لت تناسلی مردانه آ مهبل، مقعد،، واژن دیگری مانند سرطان

با  سرطان های حلق نیز بواسطه عفونت   01مطالعات نشان داده اند که %

چ پی وی قادرند ویروس ا گونه از 5. ویروس اچ پی وی ایجاد می شوند 

ایجاد تومور دستگاه تنفسی و مناطق ارتباطی دهان و بینی با ریه شوند.  باعث

نطقه تولید صدا این ویروس ها ممکن است در منطقه الرینکس و یا م

بیشترین مشکل را ایجاد کنند

 



 3تهران ، چهار راه يافت آباد ، ابتدای بلوارمعلم ، پالك 

 66604653نمابر:   66604651،     66611846تلفن : 

 در دهانه رحم ویروس اچ پی وی حضور 

 
به  زن 501111در کشور های در حال توسعه بیش از  5105در سال 

گی به ویروس اچ پی وی دآلو بواسطهسرطان دهانه رحم  دلیل ابتال به
 دادند.جان خود را از دست 

غییر سلول تقادر به  ویروس اچ پی ویبعضی از گونه های  نجا که آاز 

و بررسی  پاپ اسمیر آزمایشانجام   هستند دهانه رحمطبیعی  های 

اچ  آزمایش انجامالزامی است.  سلول های در حال تغییر و یا تغییر یافته

در کشور امریکا . ی شودمتوصیه  اکیدا  پاپ  آزمایش کناردر  وی پی

انجام آزمون پاپ همراه با بررسی ویروس اچ پی وی به تمامی بانوان 

 سال به باال توصیه می شود. 01

 
 پی وی چانواع ویروس اتقسیم بندی 

 

و پر ر خطکم ژنوتایپ  پی وی به دو دسته  ویروس های خانواده اچ
 .خطر تقسیم می شوند

  از:پر خطر اچ پی وی عبارتند ویروس های ژنوتایپ 
01، 01،51،00،00،05 ،00،50،55،50،51،50 

 15و  00،45، 11، 11 
 

یروس های اچ پی وی کم خطر تایپ ووژن
 10، 1،00،41،45،40،44،55 عبارتند از :

 10و 15،10،10،01،00،05،10،14
 

 ویروس اچ پی وی تشخیص 
 

جهت شناسایی ژنوتایپ ی ولمولکبررسی پاتولوژی و انجام آزمون های 
 .شودانجام می  اچ پی وی  ویروس مختلف  های

 

بهره گیری از با امیر کبیر  آزمایشگاه پاتوبیولوژی

 توانایی مولکولی ینصالزم و متخصتجهیزات 

 درا داریی انواع ژنوتایپ اچ پی وی ساشنا 

 اچ پی وی  به ویروس  جلوگیری از آلودگی
  

راهکاری جهت جلوگیری از آلودگی به ویروس اچ پی وی متاسفانه 
وجود ندارد و استفاده از کاندوم تا حدودی و نه کامال مانع از انتقال 

 ویروس می تواند از راه پوست نیز انتقال یابد. .ویروس می شود 
چشم پوشی از الودگی به این ویروس  سرایت تنها راه جلوگیری از 
 ارتباط جنسی است.

 

واکسیناسیون نوجوانان و جوانان بر علیه ویروس اچ پی 

 وی 
سال در  0-51نوع واکسن برای نوجوانان و جوانان بین 5در حال حاضر 

. واکسیناسیون نوجوانان بدون خطر می باشد و جوان  استبازار موجود 

زگیل های همچنین پر خطر و 01و 01ژتوتایپ های را در مقابل 

هر دو نوع واکسن در صورتی که فرد تا به تناسلی محافظت می کند. 

لذا توصیه می شود  حال با ویروس مواجه نشده است موثر خواهد بود

 که واکسیناسیون قبل از اولین تجربه جنسی انجام گردد.

 ( واکسیناسیون دختران و پسران  (WHOسازمان بهداشت جهانی

 الزامی جهت ممانعت از انتقال ویروس های پر خطرساله را  0 -00 

 می داند.  

 جایگزین ،واکسیناسیونکه  است بدانیمالزم 

 غربالگری ویروس اچ پی وی آزمایش های

 .شودنمی  
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 اچ پی وی


