
Koilocytes 

 HPVلودگی آارتباط سرطان دهانه رحم و 

و سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع در بانوان میی باشی    

و سرطان دهانه رحم تشییی    005555تقریبا  سالیانهدر دنیا 

در کشیور هیای در   .1 زن از این بیماری فوت می کنن  205555

حال توسعه تع اد مرگ و میر از ایین بیمیاری بیه  فید فقی ان      

در کشیور هیای توسیعه یاف یه      .اسدبسیار باال  بیماران آگاهی

مورد تشیی  داده میی شیود و تن یا     02555یانه بیش از لسا

به  فید  ی آ آگیاهی     نفر از این بیماری فوت می کنن  . 0055

یوع بیماری شم اسفانه  ،زنانپزشک  مراجعه به از بانوان و ترس

 بسیییاری از . در افییزایش داردو مییرگ میییر در زنییان ایرانییی  

و تغییر یاف ه دهانه رحیم  سفول های  تشیی  زود هنگاآ،موارد

قابیل  سرطان دهانه رحیم   سال ا قبل از تشکیل  درمان مناسب 

 سیرطان   کنن ه ایجاد  امل که م م ریناز آنجا . پیشگیری اسد

دهانیه  (  و (Squamous epithelial cellsمییاط   سنگفرشی 

می  Human Papiloma Viruses (HPV)خانواده بزرگو رحم 

، شناسایی زود هنگاآ آن ا می توانن  در بسیاری از میوارد  باشن 

وس وییر   الوه بر ایین  شود. ها  ه سرطانناین گومانع از ایجاد 

HPV  ممکین  ل های سنگفرشی ویزسفاراحل ان  ایی تممتن ا در

لیاا    هسی ن   م نیوع  ار یسی بهیا   HPV و آن دشوار کشدو هدوب

 می باش .یز اهمید از روش های نوین حااس فاده 

 همچنییین   Colposcopyبررسییی هییای بییالینی و  ،گاشیی هدر 

 مشیاه ه   و بررسی نمونه پاپ اسمیر ،

koilocytes  نمونییییه بیوپسیییییدر ،

تشیی  آلودگی به وییروس    ایراه

از . م اسییفانه وده انیی بیی HPVهییای 

 ییاز حس سات   و اتصا یات  لا     این روش ها   آنجایی که 

روش ها   ناوین    در جساصوو  محققتن  ،نده الرتوردار نبود

 این ویروس ه  می ل شند. له تا زیی زود هنگ م  تشختص جه  

اساصا ده از روش ها      " 1قطع ت هم نناد ویاروس   "تولتد ل  

ام  از آنو یی که آنصای لا د  لار     ،شده اس  سرولوژیک مهت  

تولتاد  پس از آلاودیی  م ه  11-11لتن  HPV  ه  علته ویروس 

 توصیهاین روش  ح د توسطلررسی آلودیی ه    ،می شود

 نمی شود. 

ویروس های  تشیی  اس ان اردآزمون های 

HPV با اس فاده از و  بوده مولکولیDNA  و

RNA  گردد.انجاآ می ویروس 

 :HPVآلودگی به  تشیی  نوین نواع روش هایا

سیفولی   گسی ره سه نوع روش مولکولی  ج د بررسی بافید و  

)پاپ اسمیر( موجود اسد. هر سه نوع آزمون بر اساس بررسیی   

 پایه ریزی ش ه ان  : نوکفوتی  ها 

 روش تقوید نش ه هیبری ی -الف

 (Southern transfer hybridization, (STH), dot 

blot hybridization (DB) and in situ hybridization 

(ISH) 
 روش تقوید ش ه هیبری ی -ب

(Signal amplified hybridization assays)  مانن  آزمون

 ((Capture Assayآن ی ژن  جاب

 in situو یا  PCRروش هیبری  آن ی ژن اخ صاصی توسط  -ج

hybridization (ISH) 

و  فقی ان تکیرار    DNA مق ار زییاد به  فد نیاز  به  ISHروش  

لیاا  ج ید تقویید     ،پایری روش مناسبی شناخ ه نش ه اسید 

(  (Hybridizationمناطق مش رک  ویروس ها و مرکیب سیازی  

ز روش حسیاس و تکیرار   می تیوان ا  ،قطعه اخ صاصی ویروس

برپاییه   HPVغربالگری و ژنوتایپینگ ویروس های پایر تففیقی 

PCR Amplification  وReverse dot blot Hybridization 

 اس فاده نمود. 

 آزمایشگاه امیر کبییر بیا داشی ن م یصصیین مجیرب     

و روش تشککککبی  سککککه ازککککت ه   ا     ، مولکککککول  ژنتیکککک 

 و کیککه یککه  تشبی کک    HybriSpot 24تکنولککوژ  

HPV Direct Flow Chip Kit   قه ر سه آشکهر زکه   و

 ر نمونککه یککه   ککه       HPVژنوتهیپینککو ویککهوی یککه    

 سلوک یه   هرافینه م  سهشد.و EPrep  ،زمیها

 HPVگونه های می فف ویروس 

  امل ایجاد سرطانHPVتناسفی ویروس های تمامی  نجا کهآاز 

 High risk, Low riskدو دس ه این ویروس ها به  نمی باشن  

 : تقسیم بن ی می شون 
High risk HPVs: 

 16, 18, 26,31,33,35,39.45,51,52,56, 58,66,68,73,82 

Low riskHPV: 

6,11,40,42,43,5455,61,62,67,69,70,71,72,81, 84 , 89 

 

                :  بارتن  از معمولی ایجاد کنن ه زگیل HPVگونه های 

0، 2، 0، 2۲، 20، 2۲، 00، 00، ۲0، 00، 0۲، 00، 0۷ 

 ۲0 ،۲5 ،0 ،2 ،0 گونه های ایجاد کنن ه زگیل کف پا:

می  HPV 00و  ۲ های  حنجره گونهسرطان کنن ه   یجاداامل و از 

 .باشن 

 می توانن  موجب سرطان ریه شیون   0۷ ،0۲ ،00، ۲گونه های  

 0۲گونه پرخطیر  .  امل سرطان سینوس  0۷و  0۲و گونه های 

تناسفی مردان  د، مری ، دهان و آل حمه چشم   امل سرطان مف

شناسایی و 

بررسی 

ژنوتایپویروس 

 HPVهای 



 امل ایجاد زگییل  در اطیراو واژن    00و  ۲ گونه های .می باش 

 Condylomataو مقع  آقاییان هسی ن  و بیه  نیوان     خانم ها 

acuminate   شناخ ه می شون  و قادر به ایجادRespiratory 

Papillomatosis   مکییرر و تومییور هییایBenign  در دهییان و

اکثر افراد از آلودگی خود مطفع نبوده و آلودگی  .می باشن حنجره 

 .را به شریک جنسی خود من قل می نماین 

 Society of Gynecologicانجمیین های  ادپیشیین

oncology 

سیال   20-2۲بانوان  سال یک بار برای 2هر  اسمیر پاپانجاآ  

غربیالگری سیرطان   آزمایش هیا ی  انجاآ  ،دارای روابط جنسی

این غربیالگری  بیارت   : سال به باال 05برای بانوان دهانه رحم 

در صیورت  . HPVهمیراه بیا آزمیون    پاپ اسمیر از انجاآ  اسد 

سیه سیال    ،غربیالگری توصیه میی شیود   ،نمونه هاطبیعی بودن 

چنانچیه   ودر صورت طبیعی بودن پیاپ اسیمیر    .گردد تکراربع 

میاه بعی    HPV ۲- 02 آزمیون  مثبد باش  HPV ن یجه آزمایش 

 .تکرار شود

    وسیرطان ای دهانیه رحیم     05 امل ایجاد % CDC2بر طبق آمار 

لید تناسیفی   آسرطان  05% و ولوار  ،های واژینال سرطان %05 

. همچنیین  6  نبیا شی  میی   HPV  0۷  -0۲ گونیه هیای    مردان

 سیرطان ای %  67-07مطالعات نشان داده ان  که  امل ایجیاد   

Oropharynx  ویروس ای بهممکن اسد آلودگی HPV  وبیوده 

ویروس های  طرراایب  ای  .اسد  0۲HPV گونه آن ا 05% امل  

اطاالل  وفعایلیاس سایول  و  ساب  E6 , E7 ))ٍ  تولیا  وو راروتنی 

 .م  شوا  سیو  هی  فویه و ایمیرا ش ن  فش   

  HPVافراد آلوده به  الیم بالینی

   (Intact immune system)ئدر صورت سالم بودن سیس م ایمن

 0-2فرد فاق   الیم خواه  بود و سیس م ایمنی اک سابی در طی 

 سال موجب نابودی ویروس می شود.

 زگییل  HPV ییروس هیا ی  وافیراد آلیوده بیه     %  ۲5در  تقریبا

بی یل   ت ددر ص  دیگر ویروس ها قابفیی  05و می شود مشاه ه 

 (Transformation) ول ای غیر طبیعیل های طبیعی به سفسفو

معموال میردان آلیوده بیه وییروس فاقی   ال یم        . را دارا هس ن 

 می شود.اه ه مشمعموال در  بانوان گی دهس ن  و نشانه های آلو

دارای آن ا مثبید اسید    HPV DNAح ود یک سوآ افرادی که 

 سی ولوژی غیر طبیعی هس ن .

یک قابفید تشیی  و ز آنجایی که روش های مرسوآ سی ولوژا

مولکولی  در کنار  روش های ن ارن  بکارگیرییا شروع درمان را 

ج د شناسیایی و غیر بیالگری سیفول       سی ولوژیک روش های

 , ASCUS, ASC-H, LSILهیای غییر طبیعیی سنگفرشیی ماننی       

HSIL الزآ اسد. 
1 Virus like particle  
2Center of disease control and prevention 
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