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نگاه متخصص زنان و زایمان

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« باشید. 
کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

: آقای دکتر، لطفا در مورد زگیل تناسلی یا HPV توضیح بدهید. 
ویروس زگیل تناسلی یا HPV) Human Papillomavirus( شامل 
خانواده بزرگی از ویروس هاست که تاکنون 150 گونه آن شناسایی شده 
و به نظر می رسد که به 200 گونه  نیز برسد. هر دسته از ویروس ها عامل 
بروز ضایعات زگیل در قسمت های مختلف مانند پوست، مخاط دهان و 
ژنیتال هستند. این ویروس ها حاوی DNA هستند و گستردگی وسیعی 
بین انسان ها و حیوانات دارند. عمدتا باعث ضایعات زگیلی خوش خیم 
می شوند اما گروهی از آنها عامل ضایعات بدخیم هستند. یکی از علل مهم 
مراجعه بیماران به پزشک، ضایعات پوستی یا تناسلی است که بدشکلی 
و تبعات روانی به دنبال دارد. امروزه شیوع این ویروس در بالغان جوان 
که روابط جنسی متعدد و خارج از عرف دارند موجب نگرانی اجتماعی 
و بهداشتی کشورهای مختلف است. همچنین افراد دارای نقص سیستم 
ایمنی مانند مبتالیان به ایدز، پیوند عضو و... مستعد ابتال به عفونت پایدار 
هستند و بروز سرطان های پوست و سیستم تناسلی ناشی از این ویروس ها 
بسیار باالست. گونه های پرخطر این ویروس به ویژه انواع 16 و 18 به 
عنوان یکی از عوامل مهم بیماری های جدی مانند سرطان سرویکس زنان 
یا مقعد، ضایعات بدخیم پوستی یا مجاری تنفسی شناخته می شود. طیف 
وسیعی از این ویروس ها مانند 1،2،4 و... نیز صرفا باعث بروز ضایعات 
جلدی می شوند که خوش خیم هستند. مدت متوسط باقی ماندن عفونت 
زگیل ناشی از گونه با خطر باال در زنان 8 ماه است اما در 30درصد زنان تا 
1  سال و در 9درصد تا 2 سال ویروس باقی می ماند. هرچه عفونت زگیل 
تناسلی ناشی از گونه های پرخطر مدت بیشتری روی ناحیه تناسلی زنان 

بماند زمینه ساز بدخیمی های ناحیه تناسلی زنان خواهد بود.
: ویروس زگیل تناسلی چطور انتقال پیدا می کند؟

مهم ترین روش انتقال زگیل تناسلی رابطه جنسی است و استفاده از وسایل 
اپیالسیون آلوده و... نیز در موارد نادر می تواند عامل انتقال شود. مرطوب ماندن 
و لیچ افتادگی پوست نیز خطر ابتال به ویروس زگیل را افزایش می دهد. همچنین 

انتشار ویروس ناشی از زخمی شدن ضایعه روی پوست دیگر قسمت های 
بدن نیز مطرح است. عالوه بر ضایعه زگیل، وجود ویروس روی پوست نیز 
می تواند عامل انتقال باشد که در این مورد فرد حتی عالئم نیز ندارد. این مساله 

عامل عود بیماری نیز محسوب می شود.
: آیا امکان ابتالی کودکان هم به زگیل تناسلی وجود دارد؟

احتمال ابتال به زگیل های پوستی در کودکان سنین مدرسه حدود 30درصد 
است و معموال در مکان هایی مانند مهدکودک طی تماس پوستی انتقال می یابد. 
این زگیل های بی خطر طی 1 تا 2 سال خودبه خود برطرف می شوند. درواقع 
ابتال به هرگونه ویروس زگیل، ایمنی نسبی به این گونه ایجاد می کند اما ممکن 

است فرد بعدها به هرگونه دیگر ویروس مبتال شود. 
به طورکلی این مشکل در کودکان شایع نیست و اگر کودکی دچار زگیل تناسلی 
شود باید سوءاستفاده جنسی توسط پزشک و خانواده مورد توجه قرار بگیرد. 
البته گاهی زگیل دست مادر از طریق شستشوی کودک به ناحیه تناسلی او 
منتقل می شود. در موارد نادر نیز آلودگی نوزاد به ویروس زگیل تناسلی مادر 

طی زایمان پس از مدتی بروز می کند.
: تظاهر بالینی زگیل تناسلی چگونه است؟

زگیل تناسلی به شکل های مختلفی تظاهر پیدا می کند که شایع ترین حالت 
آن ضایعات برجسته، مجزا، همرنگ پوست تا قهوه ای رنگ با سطح صاف 
یا گاهی سطح سفید است که اغلب روی ناحیه تناسلی خارجی، پرینه 
یا اطراف مقعد به وجود می آیند اما گاهی به پوست کشاله ران یا پوست 
ناحیه مثانه نیز می رسند. از طرف دیگر زگیل های تناسلی ممکن است 
به ابتدای مجاری ادراری، ابتدای کانال مقعد یا داخل مخاط واژن نیز 
گسترش پیدا کنند. اندازه ضایعات معموال یک تا چند میلی متر است که 
گاهی به دلیل رشد زیاد حالت برجسته و پایه دار نیز پیدا می کنند. نکته 
مهم اینکه زگیل های مسطح ناحیه سرویکس اصال با چشم عادی دیده 
نمی شود و تشخیص دقیق نیاز به معاینه توسط متخصص زنان دارد. از 
آنجا که هر نوع ویروس تبخال ممکن است با ویروس های پرخطر همراه 

باشد، هر نوع زگیل که پررنگ، زخمی و با خونریزی همراه باشد یا از 
طریق درمان های معمول بهبود نیابد حتما نیاز به نمونه برداری و بررسی 
دقیق دارد. در یکی دیگر از تظاهرات بالینی زگیل تناسلی که »تومور 
بشکه« گفته می شود، ضایعه رشد زیاد دارد و شبیه یک توده گل کلمی 
بزرگ است. این ضایعه باعث تخریب موضعی می شود که در خیلی از 
مواقع نیاز به جراحی وسیع خواهد بود و علیرغم جراحی امکان عود و 

تبعات سنگین برای بیمار وجود دارد.
: روند درمان زگیل تناسلی چگونه است؟

هیچ درمان ضدویروسی اختصاصی برای عالج قطعی زگیل تناسلی وجود 
ندارد و اصول درمانی مبتنی بر تخریب ضایعه بالینی، توقف تکثیر ویروس 
و تحریک سیستم ایمنی بدن است. زگیل ها عمدتا خوش خیم هستند و باید 
روشی انتخاب شود که جوشگاه و تخریب بافتی برای بیمار به دنبال نداشته 
باشد.  گزینه های درمان شامل جراحی، کرایو، لیزر، پمادهای موضعی و... 
براساس معاینه بالینی، شکل ضایعات، گستردگی و ویژگی های فردی درمان 
توصیه می شود. امروزه روش هایی مانند لیزر که با ایجاد دود همراه است 
کاربرد ندارد زیرا قدرت انتقال ویروس به دیگران حتی از طریق دود نیز 
وجود دارد. البته بیمار باید بداند که درمان روند طوالنی دارد. توصیه بسیار 
مهم اینکه ضایعات نباید دستکاری شوند زیرا باعث انتشار ویروس به دیگر 
نواحی پوست می شوند. به همین دلیل از تیغ یا دیگر وسایل تیز برای تمیزکردن 
موهای  زائد این قسمت ها باید پرهیز کرد. همچنین بیمار باید همیشه نسبت 
به وضعیت ضایعات دقت کند و هرگونه تغییر در اندازه، تعداد و شکل را با 

پزشک معالج درمیان بگذارد.
: پس از درمان زگیل می توان از عدم ابتالی مجدد اطمینان داشت؟
ابتال به ویروس می تواند باعث ایمنی نسبی به این گونه شود. براساس مطالعات، 
تقریبا 60درصد بیماران مبتال مقدار پایین آنتی بادی را پس بهبود داشته اند اما 
غالبا با گذر زمان مقدار آنتی بادی کاهش می یابد. در واقع ابتال به ویروس 

نمی تواند ایمنی مادام العمر ایجاد کند.

HPV شایع ترین عفونت ناشی از تماس جنسی در دنیاست 
و آمار مربوط به آمریکا نشان می دهد حدود 75درصد 
بزرگساالنی که از نظر رابطه جنسی فعال هستند حداقل 
به یک نوع از این ویروس مبتال می شوند، بنابراین اولین 
و مهم ترین عامل انتقال ویروس، رابطه جنسی است. البته 
نقص سیستم ایمنی در تشدید بیماری، مقاومت به درمان، 
احتمال عود بیماری و زمینه بدخیمی نقش دارد. سیگار نیز 
تاحدی زمینه خطر را افزایش می دهد و در مورد آقایان نیز 
ختنه در کاهش خطر مؤثر است. احتمال انتقال ویروس از 
طریق اپیالسیون، استخر، سونا، سرویس بهداشتی عمومی 

و... بسیار نادر و زیر سوال است.
ویروس از طریق تماس با پوست یا مخاط آلوده طی 
رابطه جنسی منتقل می شود که حدود 3 هفته تا 8 ماه دوره 
نهفته دارد و سپس به شکل زگیل تظاهر می یابد. استفاده 
از کاندوم در پیشگیری از انتقال ویروس توصیه می شود. 

فعالیت ویروس در نواحی مختلف سیستم تناسلی
ویروس عامل زگیل می تواند سیستم تناسلی داخلی 
(داخل واژن و گردن رحم( یا خارجی خانم ها، آلت 
تناسلی مردان کشاله ران، اطراف مقعد و زیرشکم را 
درگیر کند. زگیل می تواند به صورت تک یا چندتایی 
و شکل های مختلف برجسته یا صاف و در رنگ های 
سفید تا قهوه ای حتی قرمز و بنفش ظاهر  شود. اندازه 
زگیل نیز از یک میلی متر تا چند سانتی متر متغیر است. 

زگیل تناسلی معموال بدون عالمت است، ولی گاهی 
ممکن است فرد احساس خارش داشته باشد. در موارد 
نادر زگیل های بزرگ در اطراف مقعد ممکن است مانع 
از اجابت مزاج شوند، یا در صورت قرار داشتن در مسیر 
مجاری ادراری، موجب خونریزی به خصوص حین 
رابطه زناشویی می شوند. در موارد نادر احتمال انسداد 

مجاری ادرار نیز وجود دارد. 
بیوپسی یا نمونه برداری برای تشخیص قطعی در مواردی 
که شک به تشخیص وجود دارد کمک کننده است. تقریبا 
در یک سوم موارد، زگیل ها خودبه خود حدود طی 4 ماه 
از بین می روند اما ممکن است در اندازه و تعداد افزایش 
یابند. به رغم برطرف شدن زگیل، ویروس در بدن باقی 
می ماند و می تواند عامل عود باشد. از همین رو، فرد بدون 

عالمت می تواند ناقل ویروس باشد. 

هر نوع ویروس HPV عامل سرطان گردن 
رحم نیست!

زگیل تناسلی غالبا ناشی از ویروس های 6 و 11 این 
گروه است که کم خطر هستند اما امکان همراهی دیگر 
ویروس های این گروه به خصوص ویروس های 16 و 
18 وجود دارد. این ویروس ها عامل سرطان گردن رحم 
و دیگر قسمت های سیستم تناسلی هستند. هنگام مشاهده 
زگیل تناسلی، بررسی انواع دیگر ویروس ها از این نظر 
اهمیت دارد. انجام پاپ اسمیر و غربالگری سرطان دهانه 

رحم نیز در مبتالیان به زگیل تناسلی مانند دیگر خانم ها 
باید توصیه  شود. 

وخامت زگیل در دوران بارداری
زگیل تناسلی به تنهایی معموال مشکل  خاصی ایجاد نمی کند 
و در بیشتر موارد استرس ناشی از ایجاد ضایعه یا مشکالتی 
مثل خارش درمان را ایجاب می کند. بسیاری از زگیل ها 
طی یک دوره درمان بهبود می یابند و اگر درمان طبی 
مؤثر نباشد، روش های دیگری مانند لیزر یا کرایو نیز 
کاربرد دارد. البته هدف از درمان های مختلف صرفا حذف 
ضایعه زگیلی است اما ویروس همچنان می تواند پا برجا 
به صورت نهفته باقی بماند. هیچ روش درمانی را نمی توان 
بهتر دانست و اگر ضایعه حداکثر طی 6 تا 12 هفته از 
بین نرفت، باید روش درمانی دیگری را انتخاب کرد. 

در دوران بارداری ممکن است رشد زگیل تسریع شود 
و اندازه تغییر کند که برای درمان از داروهای کم خطر 
استفاده می شود. البته در مورد زگیل های بزرگ گاهی 

جراحی نیز پیشنهاد می شود. 

واکسن HPV عامل ناباروری نیست
واکسن HPV امروزه برای تمام دختران و پسران توصیه 
می شود. بهترین سن برای تزریق واکسن از حدود 12-11 
سال  و تا 26 سالگی است، اما از 9 سالگی نیز می توان 
تجویز را شروع کرد. چند نوع واکسن در دنیا وجود دارد 

که مصونیت در برابر تعداد ویروس متفاوتی ایجاد می کنند. 
واکسن 4 ظرفیتی گارداسیل در برابر 4 گونه ویروس شامل 
انواع 6، 11، 16 و 18 مصونیت ایجاد می کند. واکسن نه 
ظرفیتی عالوه بر این چهار ویروس، 5 نوع پر خطر دیگر 
را نیز پوشش می دهد. واکسن دو ظرفیتی نیز تنها مصونیت 
در برابر ویروس 16 و 18 ایجاد می کند. معموال واکسن در 
3 دوز تزریق می شود اما برای سنین کمتر از 15 سال، دو 
نوبت نیز کافی است. در افرادی که سیستم ایمنی ضعیف 
دارند، سه دوز تجویز می شود و ایمنی خوبی به خصوص 
در برابر سرطان گردن رحم ایجاد می کند. واکسیناسیون 
در برابر زگیل تناسلی زمینه ساز عوارضی مانند ناباروری 
نخواهد بود و عارضه ای ندارد و ایمن است. تزریق واکسن 
طی بارداری توصیه نمی شود زیرا شواهد علمی ایمن بودن 

واکسن در بارداری هنوز کافی نیست. 

خانم مبتال به زگیل تناسلی می تواند زایمان 
طبیعی داشته  باشد

ابتالی مادر به زگیل تناسلی مشکلی برای جنین ایجاد 
نخواهد کرد. عبور نوزاد از کانال زایمان ممکن است 
اما این احتمال  موجب آلودگی او به ویروس  شود، 
کامال نادر است و مادر می تواند زایمان طبیعی داشته  
باشد. البته اگر زگیل ها خیلی بزرگ باشند و در مسیر 
کانال زایمان مانع ایجاد کنند، ممکن است پزشک عمل 

سزارین را الزم بداند.

زگیل تناسلی بیماری ناشی از آلودگی به ویروس آمیزشی پاپیلومای انسانی )HPV( است که 
امروزه به عنوان یکی از مهم ترین بیماری های شناخته می شود. گرچه ضایعات این بیماری با 
شکل و اندازه های مختلف در پی ابتال به بیماری ایجاد می شود،  گاهی فرد هیچ عالمت بالینی 
خاصی ندارد. احتمال سرایت ویروس بسیار زیاد است و روند درمان طوالنی و عودکننده ای 
دارد. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »خانم 30 ساله ای هستم که یک سال 
پیش دچار ضایعاتی در ناحیه تناسلی شدم. پزشک تشخیص زگیل تناسلی نوع 16 را داد. در این مدت درمان 
را کامال رعایت کردم. آیا امکان بارداری برای من وجود دارد؟ در ضمن همسرم هیچ نشانه ای از ضایعات 

زگیلی ندارد، آیا انجام آزمایش برای وی ضروری است؟ لطفا مرا راهنمایی بفرمایید.«

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوپنجاه وشش    هفت تیـر نودونه12

  دکتر حميد عمادی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

    دکتر بابک ساعدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص بيماری های عفونی

نگاه متخصص گوش و حلق و بينی

طی سال های اخیر عالوه بر زگیل های پوستی بی خطر، 
با نوع دیگری موسوم به زگیل تناسلی در اثر ابتال 
به ویروس HPV مواجه شده ایم. قدرت سرایت 
بیماری بسیار زیاد است و غالبا از طریق تماس مستقیم 
جنسی منتقل می شود چنانچه امروزه یکی از مهم ترین 
بیماری های مقاربتی در دنیاست. زگیل با درد، سوزش 
و ناراحتی همراه نیست و می تواند باعث بی اهمیت 
انگاشتن بیماری شود اما ارتباط بین گونه های پرخطر 
ویروس با بروز سرطان  دهانه رحم ضرورت توجه 

بیشتر نسبت به بیماری و تبعات آن را می طلبد. 

ضرورت تزریق واکسن برای همسر فرد 
آلوده به ویروس

خوشبختانه در حال حاضر واکسن این بیماری در 
بعضی  در  دارد.  کشورها وجود  دیگر  مانند  ایران 
کشورها واکسن چهارظرفیتی گارداسیل جزو برنامه 
واکسیناسیون اجباری برای تمام کودکان 9 تا 12 ساله 
است که به طور قابل مالحظه ای در کاهش آمار بیماری 
تاثیر دارد. واکسن در 3 دوز با فاصله صفر، 2 و 6 ماه 

به عضله بازو تزریق می شود.
متاسفانه با توجه به شیوع روابط جنسی خارج از 
چارچوب خانواده در دنیا، آمار ابتال به بیماری نیز 
افزایش پیدا کرده است. توصیه اکید در صورت ابتال 
به زگیل تناسلی این است که افراد حتما نسبت به 
واکسیناسیون همسر اقدام کنند و مساله را جدی بگیرند. 

تحریک سیستم ایمنی در روند درمان
ویروس زگیل تناسلی توسط سیستم ایمنی بدن شناسایی 
نمی شود و در نتیجه روند درمان باید طوری باشد که 
التهاب مصنوعی در موضع ایجاد شده و گلبول های 
سفید وارد عمل شوند. در گذشته ماده سوزاننده ای به  
نام »پودوفیلین« کاربرد داشت که تاول های بزرگ ایجاد 
می کرد تا از این طریق گلبول های سفید با ویروس 
مقابله کنند اما امروزه این روش به دلیل مشکالتی 
که برای بیمار ایجاد می کند کاربرد ندارد. استفاده از 
کوتر یا لیزر برای سوزاندن نیز مرسوم بود اما قدرت 
سرایت ویروس از طریق دود موجب شد تا درحال 
حاضر این روش کاربرد نداشته  باشد. یک روش  
مهم در حال حاضر، کرایوتراپی یا فریز کردن است 
زیرا جسم سرد نیز مانند داغی باعث ایجاد تاول و 
عملکرد سریع گلبول های سفید می شود. نوعی از پماد 
نیز کاربرد دارد که سیستم ایمنی را تحریک و التهاب 
مصنوعی ایجاد می کند. البته تاول و ناراحتی شدید 
نیست و فقط کمی قرمزی در موضع را به همراه دارد. 
پزشک با توجه به وضعیت بیماری، روش درمان را 
توصیه می کند اما اصل مهم در درمان این است که 
امکان عود مشکل با هر روشی وجود دارد. درواقع 
بیمار باید همیشه مراقب باشد و درمان و توصیه های 
پزشک را جدی بگیرد. قطعا پیشگیری از ابتال به زگیل 

تناسلی بسیار بهتر و مؤثرتر از درمان خواهد بود.

متاسفانه سرطان حفره دهان در کشور ما شیوع باالیی 
دارد و سیگار، الکل و کمبودهای غذایی مهم ترین 
عوامل بروز بیماری محسوب می شوند. عالوه بر این 
 HPV عوامل ژنتیک نیز بسیار اهمیت دارند. عفونت
می تواند یکی از ریزفاکتورهای ابتال به سرطان حلق 
و در موارد معدودتری سرطان حفره دهان باشد که 
یک عامل قابل پیشگیری است. تغییر الگوی رابطه 
جنسی با بروز این سرطان ها ارتباط دارد. در جوامعی 
مانند آمریکا که ابتال به این عفونت ها شیوع باالیی 
دارد ارتباط سرطان حلق حتی تا 70درصد مورد 
بحث است. حفره دهان شامل لب ها، زبان و کف 
دهان است و قسمت خلفی یعنی قاعده زبان، لوزه ها 
و کام نرم جزء حلق محسوب می شود که عفونت 

می تواند مشکل ساز شود.
تجویز واکسن برای پیشگیری از سرطان در این 
قسمت ها مؤثر خواهد بود. طبیعتا پیشگیری از ابتال 
به این ویروس مهم ترین اقدام مؤثر است زیرا با 
تغییر  نیز  سلولی  ژنتیک  بدن،  به  ویروس  ورود 
می کند که بروز سرطان نیز دور از انتظار نیست. 
درمان های موضعی نیز صرفا به بهبود ضایعات در 
دهان و حلق کمک می کند و نمی تواند در اصالح 

تغییر و جهش ژنتیک مؤثر باشد.

پیشگیریبسیاربهترو
مؤثرترازدرمانزگیل
تناسلیاست

تغییرژنتیکیناشیاز
ویروسHPVمیتواندعامل
سرطانحلقودهانشود


