مقاله پژوهشي

ارمغان دانش ،مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
دوره  ،62شماره  ،3مرداد و شهريور(0011شماره پي در پي )002

بررسي شیوع پاپیلوما ويروس انساني با روش
Blot Hybridization Multiplex PCR & Reverse Dot

کلینیک فوق تخصصي شهید مفتح شهر ياسوج
0

پروين غفاری ،0رامین جاننثار ،6محمد ذوالعدل ،3راضیه قدمي

0گروه زنان و زايمان ،دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ،ياسوج ،ايران 6 ،گروه پاتولوژی ،دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ،ياسوج ،ايران 3 ،گروه روان
پرستاری ،دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ،ياسوج ،ايران 0 ،کمیته تحقیقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ،ياسوج ،ايران
تاريخ وصول0311/10/10 :

تاريخ پذيرش0011/16/01 :

چكیده
زمینه و هدف :پاپیلوما ويروس انساني شايع ترين بیماری منتقلهه از طريهت تمهاس جنسهي و ريسهک فهاکتور اصهلي ايجهاد ضهايعات
پیشبدخیم و بدخیم در سرويكس است .هدف از اين مطالعه تعیین و بررسي شیوع پاپیلوما ويروس انساني با روش

Multiplex PCR

 ، & Reverse Dot Blot Hybridizationدر زنان دارای پاپ اسمیر غیر طبیعي مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصهي شههید مفهتح در
شهر ياسوج بود.
روش پژوهش :اين مطالعه به صورت توصیفيه تحلیلي ميباشد که طي سالهای 0312هه  0310انجهام گرفهت .در مجمهوع  20نمونهه
سههیتولوژی سههرويكس غیرطبیعههي شههام  00نمونههه  1 ،ASC-USنمونههه  LSILو  0نمونههه  HSILجمههعآوری شههده و بهها روش
 Multiplex PCR & Reverse Dot Blot Hybridizationبررسي شد .دادههای جمعآوری شده با استفاده از آزمون کای مربهع ،تجزيهه و
تحلی شدند.
يافتهها :شیوع کلي پاپیلوما ويروس انساني  20/6(HPVدرصد) بود 80/8(32 .درصد) زن به تیپهای پرخطر پاپیلوما ويروس انساني
23/0(62 ،درصد) به تیپهای کمخطر و 0/1( 6درصد) به تیپهای نامشخص آلوده بودنهد .شهايعتهرين تیهپههای پرخطهر بهه ترتیه
03/1(HPV 39درصههد)30/0( HPV66 ،درصههد)62/8(HPV31 ،درصههد) و 00/2( HPV18درصههد) بههود HPV16 .فقهه در  6نمونههه
(0/1درصد) شناسايي شد.
نتیجهگیری :نتايج مطالعه حاضر شیوع بااليي از عفونت پاپیلوما ويروس در زنان دارای پاپ اسمیر غیرطبیعي را نشان داد .عالوه بر
اين ژنوتايپهای پرخطر متفاوتي از اين ويروس در مقايسه با پژوهشهای ديگر در ايران شناسايي شد .جهت بررسهي اپیهدمیولوژی
مولكولي و ژنوتايپهای پاپیلوما ويروس انساني ،نمونههای بیشتری با جغرافیای گسترده تر مورد نیاز است.
واژههای کلیدی :پاپیلوما ويروس انساني ،پاپ اسمیر  ،واکنش زنجیرهای پليمراز  ،هیبريداسیون دات بالت معكوس
*

نويسنده مسئول :پروين غفاری ،ياسوج ،دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ،گروه زنان و زايمان
Email: pari.ghaffari@gmail.com
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در زنان دارای پاپ اسمیر غیر طبیعي مراجعه کننده به

پروين غفاری و همكاران

باالترين شیوع  HPVدر سال های اولیه شهروع

مقدمه

عوام مهم مرگ و میر در زنان سراسر جهان اسهت و

بههه  001111مههورد سههرطان گههردن رحههم و تقريبهها

به عنوان تهديدی جدی برای سهالمت زنهان محسهو

 688111مورد مرگ شده انهد( 0و .)2بهاالترين میهزان

مي شود( .)0میزان ابتالء بهه سهرطان دهانهه رحهم در

شههیوع شههام 60درصههد در آفريقهها و 02درصههد در

کشورهای در حال توسعه ،به علهت بهه اجهرا گذاشهته

آمريكهای التههین و کارائیه تهها 1درصهد در آسههیا و 0

نشدن برنامهههای غربهالگری مه بر بهه تهدريج رو بهه

درصههد در آمريكههای شههمالي اسههت(1و  .)8سههرطان

افزايش است .از عوام مرتب با سرطان گهردن رحهم

سرويكس در بین ک سرطانهای زنان ايراني در رتبه

ميتوان بهه سهن ،نهژاد ،داشهتن چنهد شهريک جنسهي،

يازدهم قرار دارد ،با اين حال در استانههای خراسهان

مصرف طوالني مدت قرصهای ضد بارداری ،ضهع

شههمالي ،گلسههتان ،مازنههدران و کهگیلويههه و بويراحمههد

سیس هتم ايمنههي و آلههودگي بهها عوام ه عفههوني اشههاره

رتبه 8ه 0دارد ،در سال  682 ،6111زن ايراني به دلیه

کرد(.)6

سرطان پیشرفته سرويكس فوت شدند( 00و .)01
DNA

طبت پژوهشهای انجام شده در کشور ،میهزان

ويهروسههای انكهوژني را بها توسهعۀ بهدخیميهها در

شیوع نتايج پاپ اسمیر غیرطبیعي با میزان رشهد 0هه6

جمعیتانساني نشان ميدهد که از مهمترين و شهناخته

برابری نسبت به گذشته رو به افزايش است و درصهد

شدهتهرين آنهها آلهودگي بها پاپیلومهاويروسهها()HPV

بااليي از بیماران مبتال به سرطان سرويكس در کشور

است( .)3پاپیلوماويروس هها جهزء بزرگتهرين خهانواده

به  HPVآلوده هستند( ،)1از طرفي در مورد شیوع

ويههروسههها منتقلههه از راه جنسههي( )STDاسههت کههه

و تفاوتهای استاني توزيع ژنوتیپههای آن ،اطالعهات

اپيتلیوم سطحي پوست و مخاط را آلوده ميکنند(.)0

کافي در جمعیت ايران وجود ندارد .در همین راستا بها

گزارشهای متعدد ارتباط بین گروههي از

HPV

شههواهد علمههي نشههان دادهانههد کههه سههرطان

توجه به عدم آگاهي از شهیوع  HPVو توزيهع فراوانهي

سرويكس مي تواند در نتیجه عفونت طوالني مهدت بها

ژنوتیپ ههای مختله

آن در زنهان دارای پهاپ اسهمیر

ژنوتیپ های پرخطر از  HPVبهه وجهود آيهد .تها کنهون

غیرطبیعي در شهرستان بويراحمد ،بررسي فراواني و

از ايههن ويههروسههها

تعیین ژنوتیپ HPVبرای تشخیص بهه موقهع پیشهرفت

HPV

ضايعاتي که به سمت بدخیمي سوق داده مهيشهوند و

تناسلي مخاط آنوژنتیال را آلوده مي کنند که بر اساس

طراحي واکسن ههای متناسه بها جمعیهتههای مهورد

پتانسی ايجهاد بهدخیمي بهه ژنوتیهپههای کهمخطهر و

مطالعه بسیار مهم است .از آن جها کهه بها اسهتفاده از

پرخطههر دسههتهبنههدی مههيشههوندHPV .هههای  02و 08

روشهای سرولوژيک و کشت سلولي ،امكان تشخیص

تیپ های پرخطر غال در سهرطان سهرويكس در دنیها

ايهن ويههروس و انههواع آن وجههود نههدارد ،در تشههخیص

هستند(.)0

دقیههت ،قطعههي و زودهنگههام ايههن ويههروس ،روشه های

بههیش از  001ژنوتیههپ مختلهه

شناخته شدهاست که  01ژنوتیپ از آنها به عنوان
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سرطان دهانۀ رحم ،دومین بدخیمي شايع و از

فعالیت جنسي است .اين عفونتها در سال  6106منجر

شیوع پاپیلوما ويروس انساني در زنان دارای پاپ اسمیر غیر طبیعي

راسهههتا ايهههن مطالعهههه بههها ههههدف تعیهههین فراوانهههي

ميشود( .)06کیت ويروس پاپیلومای انساني دايرکهت

و ژنوتیهههپ ويهههروس پاپیلومهههای انسهههاني بههها روش

فلوو چیپ بر اساس تكثیر يک ناحیه ی محافظت شهده

 Multiplexبهها

پاپیلومههاويروسانسههاني و بههرای اسههتفاده

PCR & Reverse Dot Blot Hybridization

قابلیت شناسايي  32ژنوتیپ

HPV

صورت گرفت.

از ژن

L1

مستقیم از نمونه های بالیني و بدون نیاز بهه اسهتخراج
قبلههي  DNAبهینههه سههازی شههدهاسههت و حههاوی تمههام

روش بررسي
اين مطالعه به صورت توصیفي ه تحلیلي انجام

واکنش دهنده های الزم جهت واکهنش زنجیهره پلیمهراز
چندگانه و هیبريداسیون نمونهه بهالیني اسهت .مراحه

گرفهت ،در ايهن مطالعهه تعهداد  20نمونهه سهیتولوژی

انجام آزمهايش شهام دو مرحلهه واکهنش زنجیهرهای

سرويكس از زنان متأه دارای پاپ اسمیر تأيید شهده

پلیمراز و مرحلۀ هیبريداسیون نقطهه ای معكهوس بهه

غیرطبیعي ،از افراد مراجعه کننده به کلینیک شهید مفتح

شرح زير بود.

ياسوج بهه صهورت تمهام شهماری در فاصهلۀ زمهاني

در اين مرحلهه  0میكرولیتهر از سوسپانسهیون

آذرمههاه  0310تهها شهههريور  ،0312مههورد بررسههي

سههلولي اليههز شههده ی نمونههه سههیتولوژی بههه دسههت

قرار گرفت .زناني که دارای جهوا پهاپ اسهمیر قبلهي

آمده را به عنهوان الگهوی  DNAبها  00میكرولیتهر بهافر

 HSIL ،LSIL ،ASC-USبودنههد و تمايهه بههه شههرکت در

آمههههاده بههههرای واکههههنش

مطالعه داشهتند ،وارد مطالعهه شهدند و آنههايي کهه در

هات استار دی ان ای پلي مراز مهیكس اسهت ،مخلهوط

دوره قاعدگي ،حاملگي و هیسترکتومي شهده بودنهد و

کرده ،سپس تیو ها را در دستگاه ترموسهايكلر قهرار

هههمچنههین مقاربههت جنسههي طههي  60سههاعت قبهه از

داديم و عم  PCRبراساس جدول  0انجام شد .در اين

نمونه گیری داشهتند يها از داروههای واژينهال يها دوش

مرحلههه

هههای پاپیلومهها ويههروس در مجههاورت

واژينال طهي  08سهاعت قبه از نمونههگیهری اسهتفاده

پرايمرههای اختصاصهي قهرار گرفهت و باعه تكثیهر

کرده بودند ،از مطالعه خارج شدند .با کسه رضهايت

قطعاتي از ناحیۀ  L0ژنوم ويروس پاپیلوی انساني شد.

از بیماران ،نمونه برداری به وسیله پزشک متخصهص

پس از عم  ،PCRمحصوالت  PCRبا اسهتفاده

و کارشناسههان آزمايشههگاه از سههلولهههای اگههزو و

از دستگاه ترموسايكلر در دمای  10درجۀ سلسهیوس

اندوسهرويكس بیمههاران از طريهت سههیتوبرس نههايلوني

به مدت  01دقیقه دناتوره شهد ،سهپس محصهول

انجهههام شهههد .در ايهههن مطالعهههه از کیهههت تشخیصهههي

نشاندار شده با بیوتین با استفاده از دسهتگاه هیبهری

ويروس پاپیلومای انساني دايرکت فلوو چیپ محصول

اسپات  06ام تي و با کمک تراشههای مخصوص که از

کمپاني شهرکت مسهتر دياگنوسهتیكا و روش واکهنش

جنس غشهای نهايلوني بهوده و حهاوی پهرو ههای 32

زنجیههره پلیمههراز چندگانههه و هیبريداسههیون نقطههه ای

ژنوتیپ مختل

پاپیلوما ويروس هسهتند ،در مجهاورت

معكوس استفاده شد که طبت پژوهشهای قبلي روشي

معرفهای مخصهوص شهام محلهول هیبريداسهیون،

مجله ارمغان دانشه دوره 62ه شماره3ه مرداد و شهريور(0011شماره پي در پي)002
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PCR
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PCR
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مولكولي اهمیت ويژهای برخوردار هسهتنند .در همهین

سهههاده ،سهههريع ،بههها اختصاصهههیت بهههاال محسهههو

پروين غفاری و همكاران

محلههول بلوکههه کننههده ،محلههول اسههترپتاويدين آلكههالین

 00/1درصههد  22/0 ،درصههد ()2/1

فسفاتاز و بافرهای مخصوص قرار گرفته و بها ايجهاد

011درصد( )0/0بود .در تمام نمونهه ههای 011( HSIL

پیوند بین تهک رشهتهههای  DNAبها پهرو ههای مكمه

درصد نمونههای اين گروه) )0(HSIL ،شناسايي شد .هم

بعدی باع تشكی رسهوبي بهه رنهن بهنفش تیهره در
مح هیبريداسیون پرو های مخصوص بها محصهول
 PCRشد .سپس از تراشهها عكهس گرفتهه و بها کمهک
نرمافزارهیبری سافت آنالیز شد .الزم بهه ذکهر اسهت
است که تراشههههای کیهت در سهطح خهود عهالوه بهر

چنین بیشتر نمونههای بدون آلهودگي بهه  HPVاز نظهر
پاتولوژی در گروههای  )6( ASC_USو

LSIL

()3

بودند.

.

بر اساس گروه ههای سهني دسهتهبنهدی شهده،
 61نفههههر در گههههروه سههههني کمتههههر از  31سههههال،
 63نفههههر در گههههروه 00ههه ه30سههههال و  60نفههههر در

ژنوتیپهای مختل  ،نقاطي دارند که دارای کنترل کیفي

گهههههروه بیشهههههتر و مسهههههاوی  02سهههههال قهههههرار

از نوع کنترل مثبت ،کنترل منفي و کنترل داخلهي اسهت

گرفتند .فراواني نمونهه ههای آلهوده بهه  HPVدر گهروه

که تفسیر صحیح نتايج را تضمین ميکند.

 HSIL ،LSIL ، ASC-USسني کمتهر از  31سهال  20درصهد ،

دادههههای جمههعآوری شههده بهها اسههتفاده از
نههرمافههزار  SPSSو آزمههونهههای آمههاری کههای مربههع،
تجزيههه و تحلیهه شههدند .بههرای توصههی

دادهههها از

شاخص های مرکزی و پراکندگي و رسهم نمودارهها و
جداول توزيع فراواني استفاده شد.

گروه سني 00ه 30با  06/00درصد و گهروه بیشهتر از
 02سال  22/2درصد بود.
در ک  02ژنوتیپ مختل

آلوده به اين ويروس شناسهايي شهد کهه دو نمونهه از
نمونهها به وسیله پن  chipقاب تايپینن نبود .جدول 6
توزيع فراواني  00ژنوتیپ مختل

يافتهها

شناسهايي شهده در

اين پهژوهش را بهه تفكیهک نتیجهه پهاپ اسهمیر نشهان
در کهه  20نمونههه پههاپ اسههمیر غیرطبیعههي

جمههعآوری شههد کههه شههام  00نمونههه سههلول هههای
پوششي غیرطبیعي بها اهمیهت نامشهخص1 ) ASC-(US
نمونه ضهايعات غیرطبیعهي سنگفرشهي سهرويكس بها
درجه

 HPVدر نمونههههای

پهايین(LSIL.)،

و  0نمونهه ضهايعات غیرطبیعهي

سنگفرشي سرويكس بها درجهه بهاال ( HSIL).بودنهد .از

مي دهد .بها توجهه بهه تعهدد ژنوتیهپ در برخهي زنهان،
فراواني تیپ های پرخطهر و کهم خطهر در پهاپ اسهمیر
غیرطبیعهههي بهههه ترتیههه

 80/80درصهههد( )32/00و

23/0درصد( )62/00بود HPV6 .شايع ترين ژنوتیپ در
ک نمونههای آلهوده بهه  HPVبهود کهه جهز تیهپههای
کم خطهر اسهت و پهس از آن  2ژنوتیهپ ،30 ،22 ،31

مجموع  20نمونهه ،تعهداد  00مهورد(20/6درصهد) بهه
پاپیلوما ويروس مبتال بودنهد کهه فراوانهي نمونههههای

)1-High Grade Squamous Intraepithelial Lesion(HSIL
)2-Atypical Squamous Cell Undetermined Significance(ASC-US
)3-Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion(LSIL

آلوده به  HPVدر نمونهه سهیتولوژی)68/00( ASC-US
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بيحرکت شده پاپیلومای ويروس ،در يهک محهی سهه

LSIL.

و در

HSIL

شیوع پاپیلوما ويروس انساني در زنان دارای پاپ اسمیر غیر طبیعي

بح

 00 ،00 ،08بههه ترتیهه شههايعتههرين ژنوتیههپهههای

ژنوتیپهای پرخطر HPV39 ،با شناسايي در  08نمونهه

ويههروسههها منتقلههه از راه جنسههي( )STDاسههت کههه
اپهههيتلیهههوم سهههطحي پوسهههت و مخهههاط را آلهههوده

شايعترين ژنوتیپ پرخطر بهود HPV18 .در  2نمونهه و
HPV16

مي کنند(.)0شهواهد علمهي نشهان داده انهد کهه سهرطان

تنههها در  6نمونههه وجههود داشههت .هههر يههک از

سرويكس مي تواند در نتیجه عفونت طوالني مهدت بها

ژنوتیپهای پرخطر  06و  01و ژنوتیپههای کهمخطهر

ژنوتیپهای پرخطر از  HPVبه وجود آيهد( .)0ههدف از

 00و  81به طور مجزا در يهک نمونهه شناسهايي شهد.

اين مطالعه تعیین و بررسهي شهیوع پاپیلومها ويهروس

درصد فراواني نمونه های دارای آلودگي ههمزمهان بهه

انساني در زنان دارای پاپ اسمیر غیر طبیعي مراجعهه

چند ژنوتیپ  HPVدربین موارد مثبت 28/3 ،درصد بود

کننده به کلینیک فوق تخصصي شههید مفهتح بها روش

به تفكیک نتیجه پاپ اسمیر ،آلودگي همزمهان بهه چنهد

PCR & Reverse Dot Blot Hybridization

ژنوتیپ در نمونههای سیتولوژی  ASC_USبیشتر و در
نمونههای

HSIL

 Multiplexدر

شهرستان بويراحمد بود.

کمتر بود.

جدول  : 0برنامه دمايي دستگاه ترموسايكلر برای انجام واکنش PCR

زمان

دما

نام برنامه

تعداد سیك

تک رشته ای شدن اولیه

 0سیك

 3دقیقه

 10درجه سانتيگراد

 31بانیه

 10درجه سانتيگراد

 31بانیه

 06درجه سانتيگراد

 31بانیه

 06درجه سانتيگراد

سنتز DNA

 31بانیه

 10درجه سانتيگراد

تک رشتهای شدن کلي

 31بانیه

 21درجه سانتيگراد

 31بانیه

 06درجه سانتيگراد

 0دقیقه

 06درجه سانتيگراد

 61دقیقه

 8درجه سانتيگراد

تک رشتهای شدن کلي
اتصال آغازگر

 00سیك

اتصال آغازگر

 30سیك

سنتز DNA

تكمی

ا سیك

سنتز DNA

دمای نگه داری

جدول  :6توزيع فراواني ژنوتیپهای پاپیلوما ويروس انساني) (HPVبه تفكیک نتیجه پاپ اسمیر
ژنوتیپ HPV .

 ASCUSتعداد(درصد)

 LSILتعداد(درصد)

HSILتعداد(درصد)

HPV6

)00( 60

)02/2( 0

)06/80( 3

HPV39

)21/0( 00

-

)00/6( 0

HPV66

))68/00(( 8

)33/3( 6

)06/80( 3

HPV31

)36/00( 1

-

)68/00( 6

HPV18

)00/80( 0

-

)00/6( 0

HPV45

)00/68( 0

-

)68/00( 6
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شناسايي شده بودند که همگي پرخطر هسهتند .از بهین

پاپیلومههاويروسههها جههزء بزرگتههرين خههانواده

پروين غفاری و همكاران

توسعه از شیوع بهااليي برخهوردار اسهت .پهژوهشهها

مورد ه شاهدی صهادقي در شههر بنهدرعباس روی 06

نشان دادهاند که عفونت بها تیهپههای پرخطهر  ،HPVبهه

نمونهههه کارسهههینوم سهههرويكس و  06نمونهههه دارای

عنوان عام اصلي ايجاد نئوپالزی در اپهيتلیهال ناحیهه

هیسههتوپاتولوژی طبیعههي 31/0 ،درصههد بههود( .)61در

تناسلي شناسايي شهده اسهت( .)01در مطالعهه حاضهر،

مطالعه نیاکان در شهر تهران کهه تنهها شهیوع  HPVپهر

نمونه سهیتولوژی سهرويكس زنهان دارای پهاپ اسهمیر

خطردر  010نمونه بیوپسهي دارای ريسهک متوسه تها

غیرطبیعي به منظور بررسي حضهور عفونهت ويهروس

باال برای پیشرفت به سرطان سهرويكس بررسهي شهد،

پاپیلومههای انسههاني و ژنوتايههپ هههای ايههن ويههروس

60/0درصد بود( .)60در مطالعه مهران در شهر رشهت

و با روش Multiplex PCR & Reverse Dot Blot

با روش مولكولي 61درصد از زنهان دارای سهلولههای

جمعآوری

 Hybridizationمورد بررسي قرار گرفت که نشان دهنهده

غیرطبیعههي حههداق بههه يههک تیههپ پرخطههر  HPVآلههوده

میزان آلودگي  20/6درصدی با ويروس پاپیلوما انساني

بودند( .)66در مطالعه حمیدی فرد در شهر اههواز 03/3

بود .اين يافته با مطالعهه غفهاری در شههر تههران روی

درصد از  21نمونه سهرويكس بهه  HPVپهر خطرآلهوده

 030نمونه سهیتولوژی طبیعهي و غیرطبیعهي و مطالعهه

بودند( .)63همهان طهور کهه مشهاهده مهي کنیهد ،شهیوع

اسماعیلي در شهر تبريز در  033نمونهه بیوپسهي پهیش

ويروس در اين مطالعه بسیار شايعتر از پهژوهشههای

بدخیم و بدخیم سهرويكس کهه شهیوع کلهي  HPVرا بهه

ذکر شهده در شههرهای بنهدرعباس ،رشهت ،اههواز و و

 21درصد و  20درصد گزارش کردنهد ،مشهابه

مطالعه نیاکان در تهران است .از داليه اخهتالف نتهايج

است( 00و  ،)03در حالي که شیوع نمونههای آلوده بهه

مطالعه حاضر با پژوهشهای ذکر شده مي توان حجهم

 HPVدر مطالعه عالمهه( )00در شههر اصهفهان در 031

نمونه ،روشهای مورد مطالعه برای غربالگری ،مرحلهه

نمونه سیتولوژی غیرطبیعي  11/8درصهد ،در مطالعهه

تشخیص نمونه ،منطقه جغرافیهای و سهطح بهداشهت و

فرجاديان( )02در شهر شیراز در  010نمونه کارسینوم

فرهنن متفاوت نام بهرد .ههمچنهین مطالعهه فرجاديهان،

سههرويكس  80 /0درصههد ،در مطالعههه کیمیههايي( )00در

کیمیههايي و خرسههندی بههر روی نمونههههههای کانسههر

شهههر تهههران در  08نمونههه سههرطان سههرويكس 00/1

سرويكس انجام شده و میزان آلهودگي بهاالتر گهزارش

درصد و در مطالعهه مهروری خرسهندی ( )08در زنهان

شده ،در حالي کهه نمونههههای مهورد بررسهي مطالعهه

ايراني مبتال به سرطان سرويكس02 ،درصد بود کهه از

حاضر بیشتر  ASC_USبوده و شیوع آلهودگي بها

میزان شیوع کلي به دست آمهده در ايهن مطالعهه بهاالتر

به طبع کمتر بوده است و ميتوان اخهتالف در نتهايج را

اسهت .از طرفهي در پهژوهشهههای ديگهر ماننهد مطالعههه

به نوع نمونههای مورد بررسي ارتباط داد.

ترتی

HPV

خهههداکرمي و همكهههاران شهههیوع  HPVدر نمونههههههههای
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سههرطان دهانههه رحههم در کشههورهای در حههال

سیتولوژی غیرطبیعي 30/3درصد بود( .)01در مطالعهه

شیوع پاپیلوما ويروس انساني در زنان دارای پاپ اسمیر غیر طبیعي

پژوهشهای قبلي نشان دادهاند که عفونت

HPV

عالوه براين در مطالعه متاآنالیز گوان روی نمونههههای

با شروع فعالیت جنسي افزايش مي يابهد و بهه بهاالترين

سیتولوژی غیرطبیعهي تها سهرطان سهرويكس،

میزان در دوران نوجواني و اواي بزرگسالي ميرسد و

شههايعتههرين ژنوتیههپ گههزارش شههده بههود( .)60در اکثههر

سپس در دهه دوم تا سوم افت ميکند( .)60در حالي که

پژوهشهای انجهام شهده در شههرهای مختله

ايهران

بر اساس نتايج حاضر ،فراوانهي نمونههههای آلهوده بهه

شام مطالعه مرتضوی پاپیلوما ويهروس انسهاني نهوع

 HPVدر گروه سني زير  31سال و کمتر ،همچنین سهن

02با فراواني  03/1درصد شهايع تهرين ژنوتیهپ بهود و

 02و باالتر نسبت به گروه سني  30تا  00سهال بیشهتر

پاپیلوما ويهروس انسهاني نهوع  08و  33در مجمهوع در

است.

 00/2درصد از نمونه ها شناسهايي شهد( ،)1در مطالعهه
غفاری شیوع ژنوتیپهای پاپیلوما ويروس انساني نهوع

واکسنهای  HPVدر دنیا ،تعیین شیوع تیپهای مختله

 2 ، 08 ،02و  00به ترتیه  02درصهد 06/0 ،درصهد و

و خصوصا تیپهای پرخطر بسیار مههم اسهت .حهدودا

 8/0درصد بود(.)03

 01ژنوتیپ  HPVمخاط آنوژنتیال را آلوده ميکننهد کهه

در مطالعه کیمیايي در نمونههای مهورد مطالعهه

پاپیلوما ويروس انساني نوع 02و 08تیپ ههای پرخطهر

تنها دو ژنوتیپ  02و  08شناسايي شد و شیوع آنهها را

غال در سرطان سرويكس در دنیا هسهتند(.)60در ايهن

به ترتی  26درصهد و 00درصهد گهزارش کردنهد(.)00

 HPVدر  00نمونهههه

بیشتر پزوهشهايي که به آنها اشاره شد ،با استفاده از

سهههههههههیتولوژی غیرطبیعهههههههههي شناسهههههههههايي

روشهههايي بهها اسههاس  PCRو دارای قابلیههت شناسههايي

شههد کههه ژنوتیههپ کههمخطههر  2و ژنوتیههپهههای پرخطههر

ژنوتیهههپههههای  30 ،08 ،02و  33انهههواع نمونههههههههای

 02 ،00 ،00 ،08 ،30 ،22 ،31و  02به ترتی شايعتهرين

سههیتولوژی غیرطبیعههي و نمونههههههای بههافتي سههرطان

ژنوتیپهای شناسايي شده بودند.

سههرويكس را بررسههي کردنههد کههه در همگههي پاپیلومهها

مطالعهههه 02 ،ژنوتیهههپ مختلههه

در مطالعههه مههروری خرسههندیزاده پاپیلومهها

ويروس انساني نوع  02به عنهوان شهايعتهرين ژنوتیهپ

ويروس انساني نوع 02و 08و  30با شیوع  00درصهد،

گههزارش شههد .در حههالي کههه در ايههن مطالعههه پاپیلومهها

 00درصد و  2درصد به ترتی شايعتهرين ژنوتیهپهها

ويروس انساني نوع  ،02هشتمین ژنوتیپ پرخطهر بهود

در زنان ايرانهي مبهتال بهه سهرطان سهرويكس گهزارش

که تنها در  6نمونه از  00نمونه آلوده به  HPVشناسايي

شد( .)08در مطالعه متاآنالیز جلیه ونهد و همكهاران کهه

شد و به طور غیرمنتظره ای پاپیلومها ويهروس انسهاني

شهام نمونههههههای سههیتولوژی طبیعههي و غیرطبیعههي و

نههوع 31بهها شناسههايي در  03/1درصههد ،شههايع تههرين

سهرطان سهرويكس بهود ،بهه ترتیه ژنوتیهپهههای ،02

ژنوتیپ پرخطهر بهود .گرچهه شهیوع پاپیلومها ويهروس

 30 ،08،2،00و  33شههايعتههرين ژنوتیههپههها بودنههد(،)62

انساني نوع 02در اين مطالعه نسبت به آنچهه در دنیها و
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بهها توجههه بههه توجههه و تمرکههز گسههترده بههه

HPV16

پروين غفاری و همكاران

 6نمونه آلوده به پاپیلومها ويهروس انسهاني نهوع 02در

پاپیلوما ويروس انساني نوع 02يا ،00 ،08 ،30 ،22( 08

ايههن مطالعههه ،يكههي ضههايعات غیرطبیعههي سنگفرشههي

 )00شايع بودند و با مطالعه فرجاديان و مطالعه شهفقي

سرويكس با درجه پايین و ديگری ضايعات غیرطبیعهي

همخواني دارد که پاپیلوما ويهروس انسهاني نهوع  02و

سنگفرشي سرويكس با درجه باال بود که بها توجهه بهه

08ژنوتیپهای پر خطر شايع در جمعیت مهورد مطالعهه

تعداد کم ضايعات پیش بدخیم پیشهرفته و عهدم وجهود

نبودند( 68و .)02احتماال تشابه ايهن مطالعهه بها مطالعهه

نمونه سرطان سرويكس ،جهايي کهه پاپیلومها ويهروس

شههفقي بهها در نظههر گههرفتن نههوع نمونهههگیههری مشههابه

انساني نوع 02غال است ،توجیهپذير است .نكته جاله

(سیتولوژی) و عهدم وجهود نمونهه سهرطان در ههر دو

ايههن اسههت کههه فراوانههي ژنوتیههپ پرخطههر  31يعنههي

مطالعه توجیه شود .يكي ديگر از ژنوتیپهای شناسايي

شههايعتههرين ژنوتیههپ پرخطههر شناس هايي شههده در ايههن

شده در اين مطالعه ،پاپیلوما ويروس انساني نوع 08بها

مطالعهههه از  21/0درصهههد در سهههلولههههای پوششهههي

شههیوع 00/2درصههد اسههت کههه ايههن میههزان شههیوع بهها

غیرطبیعههي بهها اهمیههت نامشههخص ،بههه 00/6درصههد در

پزوهشهای حمیدی فرد ،غفاری و خرسندیزاده مشابه

ضايعات غیرطبیعي سنگفرشي سرويكس با درجهه بهاال

اسههت( 33و  .)08 ،63ژنوتیههپ ديگههر پاپیلومهها ويههروس

کاهش يافت .اين روند در مطالعه گوان()60در دنیها نیهز

انسههاني نههوع 33اسههت کههه در هههیز يههک از نمونهههههها

به چشم مي خورد کهه بها در نظهر گهرفتن تعهداد بهاالی

شناسايي نشد .اين در حالي است کهه تعهداد زيهادی از

نمونه های سلول های پوششهي غیرطبیعهي بها اهمیهت

پژوهشهای انجام شده در کشور نیز اين تیپ بررسهي

نامشهخص در ايهن مطالعهه ،شهايد دلیه ديگهری بهرای

نشده است و در چند مطالعه نیز شیوع پايیني بهرای آن

مغايرت با ساير پژوهشها باشد.

گزارش کردند ،به طوری که مرتضهوی 00/2درصهد و

بايد توجه داشهت کهه میهزان تنهوع ژنتیكهي در

اسماعیلي 0درصد گزارش کردنهد( 00و  .)1در مطالعهه

در تعیههین

حمیدی فرد شیوع تیپ کمخطر پاپیلوما ويروس انساني

ژنوتايپینههن ،اسههتفاده از مارکرهههای ژنتیكههي متفههاوت،

نوع  2را  60درصد و در مطالعه عالمه و غفاری شیوع

پرايمههردر روشهههای

آن را به همهراه پاپیلومها ويهروس انسهاني نهوع  00بهه

 HPVکه همه ژنوتیهپهها را بها حساسهیت مشهابه

ترتیههههه  01درصهههههد و  8/0درصهههههد گهههههزارش

تكثیر نمي کند ،تعداد مارکرهای ژنتیكي مورد استفاده و

کردنههد( 63و  .)03 ،00در حههالي کههه در ايههن مطالعههه

ژنوتايپ غال ويروس در نواحي و جمعیتهای مختل

پاپیلوما ويروس انساني نوع  2بها فراوانهي  20درصهد،

وابسته ميباشد.

شايعترين ژنوتیپ شناسايي شده بود.

نههواحي مختلهه  ،بههه روشهههای مختلهه

اسههتفاده از تههواليهههای مختل ه
PCR
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ايران گزارش شده متفاوت و کمتر است ،ولي از طرفهي

در ايههن مطالعههه تیههپهههای پرخطههری غیههر از

شیوع پاپیلوما ويروس انساني در زنان دارای پاپ اسمیر غیر طبیعي

نتايج حاضر نشان داد که در بین مهوارد مثبهت
آلوده به پاپیلوما ويروس درصد بااليي(28/3درصد) از

در کشور و ارايه برنامههای غربالگری مناس بهه کهار
گرفته شود.

چند ژنوتیپ  HPVآلوده هستند و جاله اسهت کهه ايهن

سرطان سرويكس در نمونههای مورد مطالعه بود و بها

يافتههه از سههلولهههای پوششههي غیرطبیعههي بهها اهمیههت

توجه به تعداد کم نمونه ،شیوع  HPVو ژنوتیپههای آن

نامشههخص تهها در ضههايعات غیرطبیعههي سنگفرشههي
سرويكس با درجه باال کهاهش مهييابهد کهه بها مطالعهه

در مطالعه حاضر را نميتوان به جمعیت عمومي تعمهیم
داد.

شههههفقي( ،)68کسههههت سههههاگو( ،)61دلگههههادو( )31و
هرهرو()30مشابه است .به نظهر مهيرسهد هنگهامي کهه
تغییرات پیش بدخیم پیشرفت ميکند ،يک تیهپ  HPVبهر
ساير تیپها غلبه ميکند( .)36البته هنوز مشخص نیست
که آيا آلودگي همزمهان بهه چنهد ژنوتیهپ  HPVريسهک
پیشرفت به سرطان سرويكس را افزايش ميدهد(.)30
با توجه با اين که در بیشتر پژوهشهای انجهام
شده در کشور ،روشهای به کار گرفته شده تنها قادر
به شناسايي ژنوتیپهای محدودی بودند و با توجهه بها
ايهن کههه در مطالعههه شههفقي( ،)68فرجاديههان( )02و ايههن
مطالعه تیهپ ههای پرخطهری غیهر از پاپیلومها ويهروس
انساني نوع  02يا ( 08ژنوتیپهای هدف واکسن) شايع
هستند؛ بنابراين لزوم به کارگیری روشهايي با توانايي
شناسايي ژنوتیپ های بیشتر و خصوصا ژنوتیهپههای
پرخطر که انهواع جمعیهت ها(جمعیهت عمهومي و سهالم،

نتیجهگیری
يافتههای مطالعهه حاضهر نشهان دهنهده شهیوع
بههاالی

HPV

در جمعیههت مههورد مطالعههه و هههمچنههین

ژنوتیپهای پرخطر متفاوتي نسبت به ساير پژوهشهها
در ايران و جهان بود؛ بنابراين الزم اسهت  HPVدر ايهن
منطقه مورد توجهه جهدی قهرار گرفتهه و پهژوهشههای
مشابه با حجم نمونه بیشهتر در سهاير شهرسهتانههای
اسههتان انجههام شههود تهها شههیوع دقیههت ايههن ويههروس و
ژنوتیپ های آن در استان مشخص شهود .ههمچنهین بها
توجه به شیوع بهاالی  HPVدر جمعیهت مهورد مطالعهه،
بايد راهكارهايي در جههت تشهخیص سهريع بیمهاران و
درمان آنها ،افهزايش آگهاهي ،ارتقها بهداشهت جنسهي و
راههای پیشگیری از انتقال در اين جمعیت ارايه شود.
تقدير و تشكر

زنهههان دارای سهههیتولوژی غیرطبیعهههي تههها سهههرطان

ايههن مقالههه برگرفتههه از پايانامههه دوره دکتههرای

سرويكس) و تمام شهرهای کشور را پوشش دهد را به

عمومي بها کهد اخهالق  IR.YUMS.REC.1396.27دانشهگاه

وضوح روشهن مهيسهازد ،تها تفهاوتههای جغرافیهايي

علوم پزشكي ياسوج ميباشد .نويسندگان اين مقالهه از

توزيع ژنوتیپها در کشور مشخص شود و دادههای به

کلیه بیماران شرکت کننده و کارکنان آزمايشگاه کهه در

دست آمده ،خصوصها در مهورد تیهپههای پرخطهر در

اين پژوهش همكاری صمیمانه داشتند کمهال تشهكر را

جهت ساخت واکسنهايي متناس با ژنوتیپهای غاله

دارد.
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زنان دارای سیتولوژی غیرطبیعي ،به طور همزمهان بهه

محدوديتهای ايهن مطالعهه عهدم وجهود نمونهه

پروين غفاری و همكاران
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Abstract:
Background & aim: Human papillomavirus is the most common sexually transmitted disease and the main risk
factor for malignant and malignant lesions in the cervix. The aim of the present study was to determine and
evaluate the prevalence of human papillomavirus in women with abnormal pap smear referred to Shahid Mofatteh
specialized clinic by Multiplex PCR & Reverse Dot Blot Hybridization in Yasuj, Iran.
Methods: The present descriptive-analytical study was conducted during the years 2015-2016. A total of 67
abnormal cervical cytology specimens including 51 ASC-US specimens, 9 LSIL specimens and 7 HSIL
specimens were collected and analyzed by Multiplex PCR & Reverse Dot Blot Hybridization. The collected data
were analyzed using chi-square test
Result: The overall prevalence of human papillomavirus (HPV) was 61.2%. 36 (87.8%) women were infected with
high-risk types of human papillomavirus, 26 (63.4%) with low-risk types and 2 (4.9%) with unknown types. The
most common high-risk types were HPV 39 (43.9%), HPV66 (31.7%), HPV31 (26.8%) and HPV18 (14.6%),
respectively. HPV16 was detected in only 2 samples (4.9%).
Conclusion: The results of the present study indicated a high prevalence of papillomavirus infection in women
with abnormal Pap smear. In addition, different high-risk genotypes of this virus were identified compared to other
studies in Iran. Further samples from wider geographical areas are needed to study the molecular epidemiology
and genotypes of human papillomavirus.
Keyword: Human Papillomavirus, High Risk Type, Abnormal Pap smear, PCR
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