
متخصصان  و  کارشناسان 
کمک  به  دارند،  عقیده 
و  موقع  به  واکسیناسیون 
غربالگری  آزمایش های 

می توان سرطان دهانه رحم را از بین برد. 
مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده که این نوع 
خطرناک ویروس یعنی سویه 16 و 18 در حدود 
90 درصد بیماران دارای سرطان دهانه رحم یافت 
می شود. برای درک بهتر از آنچه ویروس با بدن 

ما می کند، متن زیر را مطالعه کنید.

انسانی شایع ترین  پاپیلومای  یا   HPV ویروس
و  زنان  بیشتر  است.  انسان  در  مقاربتی  عفونت 
مردان فعال جنسی در طول زمان زندگی خود در 
معرض این ویروس قرار می گیرند. پاپیلوما ویروس، 
باعث ایجاد تغییرات ساختاری در سلول ها و تولید 
تومورهای غیرسرطانی پوستی می شود. به تومورهای 
غیرسرطانی پوست پاپیلوما گفته می شود و به همین 
علت این ویروس »پاپیلوما« نامگذاری شده است. 
ویروس های پاپیلومای انسانی شامل حدود ۱۵۰ 
ویروس مرتبط به هم هستند که به هر کدام یک 
تیپ گفته شده و به هر تیپ یک عدد نسبت داده 
می شود.بیشتر افرادی که به این ویروس آلوده هستند 
از این موضوع بی اطالع اند؛ زیرا در بدن آنها عالئم یا 
مشکالت بالینی ایجاد نمی شود و اغلب ظرف مدت 
2 سال به طور خودبه خود بهبود می یابند اما بعضی 
از عفونت های ویروس اچ پی وی پایدار می ماند و 
باعث ایجاد مشکالتی  مثل بروز  زگیل تناسلی و 

سرطان خواهد شد. 

نحوه بروز پاپیلوما ویروس انسانی 
زگیل تناسلی به صورت برجستگی های کوچک 
مجزا یا چند برجستگی متصل به هم در نواحی 
تناسلی ایجاد می شود. زگیل می تواند کوچک، بزرگ، 
برجسته، مسطح یا شبیه گل کلم باشد. معموال طی 
چند هفته تا چند ماه پس از تماس جنسی با فرد 
مبتال، در بدن شخص رشد می کند. در صورت عدم 
درمان زگیل، 3 حالت رخ می دهد؛ یا خود به خود 
حذف می شود یا بدون تغییر می ماند یا در اندازه و 

تعداد افزایش پیدا می کند. 

دوره نهفتگی)دوره کمون( ویروس 
چقدر است؟

دوره نهفتگی، فاصله زمانی بین تماس با ویروس و 
ظهور زگیل در ناحیه تناسلی فرد تعریف می شود. 

این زمان برای زگیل تناسلی بین 3 هفته تا 2 سال 
است؛ یعنی اگر فردی با شخصی که زگیل تناسلی 
دارد، تماس جنسی داشته باشد ممکن است تا 2 

سال بعد عالئمی از زگیل پیدا نکند. 

توضیحاتی کوتاه در مورد 
HPV ویروس

 بیشتر زنان و مردان فعال جنسی در بعضی از 
دوران زندگی خود به ویروس HPV مبتال می شوند. 

 ویروس HPV می تواند از طریق رابطه جنسی 
دهانی، واژن یا مقعد گسترش یابد. 

 ویروس HPV می تواند منجر به زگیل تناسلی 
و برخی از انواع سرطان شود. 

 بعضی اوقات، ویروس HPV می تواند هنگام 
تولد به نوزادی منتقل شود که باعث عفونت دستگاه 

تناسلی یا تنفسی می شود. 
ندارد   وجود   HPV برای  درمانی  هیچ   
اماواکسیناسیون های ایمن و موثر در سن ۱۱ تا ۱2 

سالگی وتا پیش از شروع رابطه جنسی توصیه می شود. 

برخی از عوامل خطرزا که باعث 
افزایش و تثبیت ویروس HPV می شود 

 داشتن بیش از یک شریک جنسی
 رابطه جنسی با کسی که چند شریک جنسی 

داشته است
 داشتن سیستم ایمنی ضعیف، به دلیل ویروس 

HIV یا بعد از پیوند عضو

 داشتن مناطق آسیب دیده پوست
 داشتن تماس شخصی با زگیل یا مناطقی که در 

معرض ویروس HPV قرار گرفته است.

HPV تشخیص ویروس
اگر زگیل یا ضایعات قابل مشاهده باشد، پزشک 
معموال می تواند  طی معاینه بالینی، HPV را تشخیص 
دهد. با این حال، ممکن است برای تایید وجود 

HPV آزمایشات اضافی الزم باشد. 

چه زمانی باید برای HPV تست بگیرم؟
 پاپ اسمیر آزمایشی است که سلول ها را از سطح 
دهانه رحم یا واژن جمع می شود و هر گونه ناهنجاری 
سلولی را که منجر به سرطان می شود، نشان می دهد. 
 استفاده از تست DNA برای انواع پر خطر 
HPV هم سفارش می شود و همراه با پاپ اسمیر 
برای خانم های 3۰ سال و باالتر توصیه می شود. 

 آزمایش HPNA نیز برای HPV وجود دارد 
و بدون نیاز به آزمایش همزمان پاپ اسمیر، از 2۵ 

سالگی، به تنهایی قابل استفاده است. 
 در بعضی مواقع نیز ممکن است  نمونه برداری  

از مناطق ناهنجار الزم باشد. 

چند نوع واکسن HPV وجود دارد؟
سه واکسن برای پیشگیری از HPV وجود دارد. 
همه واکسن هایHPV انواعی از این ویروس را 
که به طور شایع تری موجب سرطان سرویکس، 
ولو، واژن، مقعد و اوروفارنکس می شوند مورد 
هدف قرارمی دهند. واکسیناسیون در 3 دوز انجام 
می شود )دوز اول، 2-۱ ماه بعد از دوز اول، 6 ماه 

بعد از دوز اول(. دوز اضافه توصیه نشده است. 
واکسن Cervarix: این واکسن به دلیل پیشگیری از 
سرطان سرویکس فقط برای زنان توصیه شده است. 
واکسن برای دختران ۱2-۱۱ سال توصیه شده است 
ولی از 9 سالگی قابل استفاده است. دختران و زنانی 
که در سن ذکر شده واکسینه نشده اند می توانند در 

26-۱3 سالگی واکسن را دریافت کنند. 
واکسن Gardasil: این واکسن از بیشتر موارد 
سرطان سرویکس، سرطان واژن و ولو در زنان و از 
زگیل های تناسلی و سرطان مقعد در هر دو جنس 
پیشگیری می کند. واکسن برای دختران و پسران 
۱2-۱۱ سال توصیه شده است ولی از 9 سالگی 
قابل استفاده است. زنانی که در زمان گفته شده 3 
دوز از واکسن خود را دریافت نکرده اند می توانند 
در 26-۱3 سالگی و مردان 2۱-۱3 سالگی واکسینه 
شوند. البته برای مردان هم جنس باز یا مبتال به ایدز یا 
هر بیماری دیگر با نقص سیستم ایمنی واکسیناسیون 

تا 26 سالگی نیز بالمانع است. 
سرطان  از  واکسن  این   :9  Gardasil واکسن 
سرویکس، واژن و ولو در زنان، از سرطان پنیس 
در مردان و از زگیل های تناسلی، سرطان مقعد و 
سرطان حلق در هر دو جنس پیشگیری می کند. واکسن 
برای دختران و پسران ۱2-۱۱ سال توصیه شده است 

اما در سنین 26-9 سال نیز قابل استفاده است.
منبع: وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی

با واکسیناسیون می توان از سرطان دهانه رحم حاصل از اچ پی وی جلوگیری کرد

ویروس پاپیلومای انسانی را بشناسیم و از آن در امان بمانیم
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شماره هفتصدونودوچهار  هجده اردیبهشت هزار و چهارصد

 مهیا حسینی

آیا ابتال به ویروس اچ پی وی نگران کننده است؟
نه، این ویروس می تواند به آسانی منتقل شود پس هر 
کس با داشتن فعالیت جنسی ممکن است ویروس 
را درون بدن خود داشته باشد. این ویروس در بین 
جوانان، افراد دارای روابط جنسی بیشتر دیده می شود و در اغلب موارد 

سیستم ایمنی فرد خود باعث پاک شدن ویروس از بدن می شود. 

آیا داشتن ویروس اچ پی وی به معنای آن است که شریک جنسی 
من به من دروغ گفته؟

اچ پی وی بسیار شایع است و اگر شما رابطه جنسی دارید، همواره 
شریک  خطای  معنای  به  شما  ابتالی  هستید.  ابتال  معرض  در 

نیست.  جنسی شما 

گونه های خطرناک ویروس چگونه تشخیص داده می شوند؟
از طریق نمونه برداری از رحم یا زگیل های تناسلی و انجام آزمایش های 
یا غیرخطرناک ویروس در  انواع خطرناک  ژنتیکی می توان وجود 

بدن را تشخیص داد. 

اگر تست اچ پی وی شما مثبت شد، چه می شود؟ 
اگر تست اچ پی وی مثبت شد، پزشک باید به دنبال سویه های خطرناک 
ویروس در آزمایش پاپ اسمیر بگردد. اگر ویروس مدت طوالنی 
در بدن شما مانده باشد، ممکن است سلول ها تغییر شکل داده و 

در نهایت تبدیل به سلول های سرطانی شوند. 

آیا از راه های غیرجنسی هم ویروس منتقل می شود؟
سازمان جهانی بهداشت عقیده دارد یکی از دالیل ابتالی گسترده 
به ویروس اچ پی وی این است که این ویروس از راه های غیر از 
تماس جنسی مانند از راه پوست به پوست هم می تواند منتقل شود. 

آیا اچ پی وی از طریق توالت منتقل می شود؟
اچ پی وی از طریق توالت یا در آغوش کشیدن یا دست دادن منتقل 

نمی شود. 

آیا یک زوج وفادار هم ممکن است به اچ پی وی مبتال شوند؟
حتی اگر زوج های وفاداری هم باشید، باز هم احتمال ابتالی 

شما به ویروس وجود دارد. بسیاری از زنان سوءتفاهم خطرناکی 
درباره این ویروس دارند که طبق آخرین مطالعات مسوول تقریبا 

تمامی سرطان های رحم است. 

منظور از راه های غیرجنسی انتقال ویروس چیست؟
یا  نمی کنند  استفاده  مصرف  بار  یک  وسایل  از  که  آرایشگاه هایی 
مراکز اپیالسیون یا لیزردرمانی های غیراستاندارد که زیر نظر پزشک 
انجام نمی شود و همچنین وسایل مانیکور می توانند از عوامل انتقال 
ویروس باشند. بنابراین هر نوع وسیله ای که در این مراکز با پوست 
مشتری تماس پیدا می کنند، باید یک بار مصرف یا در دستگاه های 

مخصوص ضد عفونی شده باشند. 

آیا لباس های زیر خریداری شده هم می توانند عامل سرایت باشند؟
اگر آن لباس ها را قبال کس دیگری پوشیده باشد، احتمال آن وجود 
زیر  لباس های  از  استفاده  از  پیش  می شود  توصییه  بنابراین  دارد، 

خریداری شده، آنها را بشویید. 

چطور می توانم بفهمم از چه کسی ویروس را گرفته ام؟
روشی وجود ندارد که بتوان فهمید شریک جنسی شما اول حامل 
ویروس بوده یا شما ویروس را به او منتقل کرده اید. تست آزمایشگاهی 
برای جستجوی آنتی بادی هایی که اچ پی وی در بدن تولید می کند، 
متاسفانه نمی توان تشخیص داد عمر  به همین دلیل،  ندارد.  وجود 
ورود ویروس به بدن چقدر است و آیا فرد تازه به ویروس مبتال 

شده یا از یک عفونت قدیمی پاک شده است. 

آیا ابتال به اچ پی وی موجب شرمساری است؟ 
آمار  طبق  باشد.  شرمساری  موجب  نباید  بدن  در  ویروس  داشتن 
سازمان جهانی بهداشت، 8 نفر از هر ۱۰ نفر می توانند ویروس را 
در بدن خود داشته باشند. در اغلب موارد ویروس بدون هیچ عالمی 
از بدن پاک می شود. اگر دراین باره نگرانی دارید، با یک درمانگر 

ماهر قابل اعتماد نگرانی خود را درمیان بگذارید. 

عالئم ابتال به ویروس اچ پی وی در خانم ها چیست؟
با توجه به نوع ویروس که فرد به آن مبتال شده، عالئم متفاوتند. 
نوع خفیف آن ممکن است باعث ایجاد زگیل تناسلی روی واژن 

و درد و خارش شود و انواع خطرناک آن ممکن است طی زمان 
باعث ایجاد سرطان رحم در زنان شوند که دومین سرطان کشنده 

زنان بعد از سرطان پستان است. 

ویروس اچ پی وی در مردان به چه صورت است؟
در مردان زگیل تناسلی به طور معمول بر آلت تناسلی دیده می شود. 
با ظاهر زبر  یا برجسته و  زگیل ها ممکن است به صورت مسطح 
شبیه  یا  مانند  شاخه  است  ممکن  زگیل ها  این  کنند.  بروز  نرم  یا 

گل کلم باشند. 

سویه های خطرناک ویروس اچ پی وی کدامند؟
این ویروس هستند   انواع خطرناک  یا ۱8 اچ پی وی  سویه های ۱6 
اماابتال به آنها دلیل نمی شود که حتما مبتال به سرطان رحم می شوید، 
در  بی قوارگی  یا  تغییر شکل  نوع  هر  که  است  معنی  این  به  بلکه 
آزمایش پاپ اسمیر)آزمایش سلول های دهانه رحم( احتمال بیشتری 

دارد که تبدیل به سرطان شود. 

کدام ویتامین ها می توانند به مبارزه با ویروس کمک کنند؟
ارتباطی   )B9 )ویتامین  فولیک  اسید  و   B۱2 ویتامین  کمبود  بین 
اسید  و   B۱2 حاوی  مولتی ویتانمین های  از  استفاده  دارد.  وجود 
فولیک ممکن است به مبارزه بهتر بدن با ویروس و پاک کردن آن 

از بدن کمک کند. 

برای مبارزه با ویروس چه باید خورد؟
مطالعات نشان می دهند، غذاهای سرشار از اسید فولیک )از انواع 
ویتامین های ب محلول در آب( خطر سرطان رحم در زنان مبتال 

به ویروس اچ پی وی را کاهش می دهند. 
هرچند برخی انواع این ویروس عامل مهمی در ایجاد سرطان رحم 
هستند، عوامل دیگری مانند سابقه خانوادگی یا کشیدن سیگار هم 
می توانند موثر باشند. پس اگر نگرانید، با پزشک خود مشورت کنید. 

آیا صابون می تواند ویروس را از بین ببرد؟
آب و صابون نمی تواند ویروس را از بین ببرد  امابهتر است بالفاصله 
روی  از  احتمالی  ویروس  تا  بگیرید  دوش  جنسی  رابطه  از  بعد 

پوست پاک شود. 

چرا ابتال به ویروس اچ پی وی مشکل بزرگی نیست؟
اول از همه، آیا می دانید ۱۰۰ سویه متفاوت از ویروس اچ پی وی وجود 
دارد؟ بعضی از انواع آنها باعث ایجاد زگیل روی دست یا پاها می شود و 
برخی انواع دیگر باعث ایجاد زگیل روی نواحی تناسلی و دسته ای دیگر 
سبب ایجاد سلول های غیرطبیعی در ناحیه دهانه رحم می شوند که ممکن 
است به سرطان ختم شود. خبر خوب اینکه اغلب گونه های ویروس 

مشکل بزرگی ایجاد نمی کنند. 

آیا اچ پی وی بو دارد؟
تصور می شود، انواع خطرناک این ویروس عامل ایجاد تقریبا همه سرطان های 
رحم باشد. هر چند این سرطان در اوایل ابتال عالمتی ندارد  امابرخی 
نشانه ها ممکن است شامل افزایش ترشحات رحم، بی رنگ، آبکی، صورتی 

یا قهوه ای، خون آلود یا بدبو باشد. 

چگونه مردان از شر اچ پی وی خالص می شوند؟ 
اچ پی وی تا زمانی که عالئم آن ظاهر نشده باشد، درمانی در مردان ندارد. 
در عوض پزشکان مشکالت سالمتی حاصل از ویروس را درمان می کنند. 
با پیدا شدن زگیل های تناسلی، درمان های متنوعی قابل استفاده هستند و 

بیمار می تواند کرم های درمانی را در خانه استفاده کند. 

انواع خطرناک ویروس را چگونه باید معالجه کرد؟ 
یکی از روش ها کرایوتراپی است که در آن، سلول های پیش سرطانی را 
فریز و از بدن خارج می کنند. در روش دیگر به نام لیپ، سلول های پیش 

سرطانی را به کمک جریان برق از بین می برند. 

آیا می توانم با وجود ابتال به ویروس باردار شوم؟
هر نوع عفونت مقاربتی در صورت عدم درمان ممکن است به ناباروری 
منجر شود. هرچند اچ پی وی بر توان بارداری شما تاثیری ندارد. ممکن 
است شنیده باشید ویروس پاپیلومای انسانی ممکن است منجر به مشکالت 

باروری شود  امااین موضوع آنقدرها مهم نیست. 

اگر ویروس بیشتر از 2 سال در بدن بماند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اغلب موارد، اچ پی وی بدون هیچ مداخله درمانی طی چند ماه و 9۰درصد 
هم طی 2 سال از بدن پاک می شود. بخش کوچکی از ابتال به سویه های 
خاصی از ویروس، می توانند باقی بمانند و تبدیل به سرطان دهانه رحم شوند. 

بیشترین سن ابتال در زنان چه سنی است؟
در هر سنی زنان ممکن است به ویروس آلوده شوند  اماابتال در دهه 4۰ 

سالگی زنان بیشتر از مواقع دیگر است. 

چند سوال و جواب درباره ویروس پاپیلومای انسانی )اچ پی وی(
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