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Background and Aims: Cervical cancer is the second most common cancer in women
worldwide. The presence of HPV has been implicated in more than 99% of cervical cancer
worldwide. Human papillomavirus is a heterogeneous virus, categorized to two groups of highrisk and low-risk genotyped according to the level of infection that leads to cervical cancer. HPV
screening is recommended for the further evaluation of abnormal pap test or during follow-up
after treating precancerous lesions. Genotyping of different high-risk HPV (hrHPV) types
obtained from smear tests has not yet gained widespread acceptance in clinical practice.
Genotyping of hrHPV could be helpful for the risk stratification of HPV-positive.
Materials and Methods: In this study 143 women residual samples were available for
HPV assays in Masoud laboratory in Tehran. After extracting DNA by kit, for genotyping
detection of human papillomavirus PCR amplification, Reverse dot blot hybridization methods
was used.
Results: Among these samples, 34.2% were HPV positive. In this research, the most
common genotype was HPV-18 from high risk HPV genotype and HPV-6 was the most
common from low risk genotype of HPV. The most Age category that has been detected positive
HPV from category 26-35 years.
Conclusions: The variety of HPV genotype detection in cervical cancer screening
increases the importance of epidemiological study controversially in world. Therefore for
characterizing genotype of HPV, Reverse dot blot hybridization can be of great help in this
regard.
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چکیده

اطالعات مقاله
تاریخچۀ مقاله
دریافت1397/04/21 :

زمینه و هدف :سرطان دهانۀ رحم ،دومین بدخیمی شایع در زنان سراسر جهان است .حضور ویروس پاپیلومای انسانی ()HPV
در بیش از 99درصد مبتالیان به سرطان دهانۀ رحم به چشم میخورد HPV .ویروسی ناهمگون است که براساس میزان عفونت و
ایجاد سرطان دهانۀ رحم به دو گروه کمخطر ( )Low riskو پرخطر ( )High riskطبقهبندی میشود .غربالگری  HPVبرای ارزیابی

پذیرش1397/08/13:

بیشتر پاپ اسمیرهای غیرطبیعی و موارد تحتدرمان پیشسرطانی توصیه میشود .تعیین ژنوتیپ متفاوت تیپهای پرخطر بهدست

انتشار آنالین1397/10/01 :

آمده از تستهای پاپ اسمیر هنوز موردپذیرش گسترده در فعالیت بالینی قرار نگرفته است .تعیین ژنوتیپ انواع پرخطر  HPVمیتواند

موضوع:

برای طبقهبندی میزان خطر در زنان با  HPVمثبت مفید باشد.

ویروسشناسی پزشکی
IJMM1397;12(5): 348-356

نویسندۀ مسئول:
سعید ذاکر بستانآباد
گروه زیستشناسی ،دانشکدۀ علوم
زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند،
تهران ،ایران

مواد و روش کار :در این مطالعه  143نفر از بیماران زن مراجعهکننده به آزمایشگاه مسعود تهران بررسی شدند .پس از استخراج
 DNAاز طریق کیت ،برای تعیین ژنوتایپ ویروس پاپیلومای انسانی از روشهای  PCR amplificationو reverse dot blot
 hybridizationاستفاده شده است.
یافتهها :از بین نمونههای اخذشده 34/2درصد  HPVمثبت بودند HPV-18 .شایعترین ژنوتایپ پرخطر و HPV- 6
شایعترین ژنوتایپ کمخطر در این مطالعه بودند و گروه سنی  26-35سال بیشترین درصد موارد  HPVمثبت را به خود اختصاص
دادند.
نتیجهگیری :تنوع ژنوتایپها در مناطق مختلف دنیا ،اهمیت بررسی اپیدمیولوژی منطقهای  HPVرا افزایش میدهد .لذا برای
تعیین ژنوتایپ  HPVاستفاده از روش مولکولی  Reverse dot blot hybridizationمیتواند کمک شایانی به این مسئله کند.

پست الکترونیک:
saeedzaker20@yahoo.com

کلمات کلیدی :ژنوتیپ ،سرطان دهانۀ رحم ،پاپیلومای ویروس انسانی ،هیبریداسیون
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلة میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
سرطان دهانۀ رحم دومین بدخیمی شایع و از عوامل مهم

جهانی آژانس بینالمللی سازمان تحقیقات سرطان )(IARC

مرگومیر در زنان سراسر جهان است ( .)1گزارشهای متعدد
ارتباط بین گروهی از  DNAویروسهای انکوژنی را با توسعۀ
بدخیمیها در جمعیت انسانی نشان میدهد که از جملۀ آنها
پاپیلومای ویروسهای انسانی ) (HPVاست ( .)2-5بیش از 100
تیپ مختلف از پاپیلومای ویروسهای انسانی یافت شده است که
حدود  40نوع آن توانایی آلودهکردن مجاری تناسلی را دارند (.)6
ویروس پاپیلومای انسانی براساس میزان بدخیمی و ایجاد سرطان
به دو گروه کمخطر ( )Low riskو پرخطر ( )High riskطبقهبندی
شدهاند .در آخرین طبقهبندی منتشرشده از سوی سازمان بهداشت

ژنوتیپهای نوع  58 ،56 ،52 ،51 ،45،39 ،35 ،31 ،18 ،16و 59
بهعنوان انواع پرخطر ،ارقام دیگر شامل ژنوتیپهای ،34 ،30 ،26
 97 ،85 ،82 ،73 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،53بهعنوان انواع احتماال
سرطانزا و ژنوتیپهای  6و  11که با ایجاد ضایعات خوشخیم
دستگاه تناسلی (زگیل تناسلی) شناخته شدهاند نیز بهعنوان انواع
کمخطر معرفی شده است ( .)7پیشرفت سرطان ،مستلزم بیان
ژنهای ویروسی ،ورود  DNAویروسی به درون کروموزومهای
میزبان و ایجاد تغییر در ژنها و محصوالت ژنی سلول میزبان است
( .)8این گروه از ویروسها برای همانندسازی ژنوم ،به DNA
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پلیمراز سلولهای میزبان نیاز دارند ( )9و از نقاط ورودی
ایجادشده از طریق خراشهای ظریف در الیههای سلول پوشاننده
برای رسیدن به الیۀ پایه اپیتلیوم یعنی مکان استقرار سلولهای
بنیادی و سلولهای پیشساز که قابلیت تکثیر دارند استفاده
میکنند ( .)6،8انکوپروتئینهای  E6و  E7در ویروسHPV
بازیگران اصلی در سرطانزایی هستند و پروتئینهای
سرکوبکنندۀ تومور را در سلولهای میزبان هدف قرار میدهند
( .)8در انواع  HPVپرخطر پروتئین  E6با یک یوبی کوئیتین
لیگاز ،کمپلکس تشکیل میدهد .این کمپلکس به  p53متصل شده
و در پی آن تجزیۀ  p53آغاز شده و موجب غیرفعالشدن آن
میشود ( p53 .)10،11بهعنوان یک فاکتور رونویسی عمل کرده و
بیان ژنهای دخیل در توقف چرخۀ سلولی و آپوپتوزیس را القا
میکند ( .)12در صورت فعالیتنکردن  ،E6پروتئین  p53افزایش
یافته و باعث القای آپوپتوزیس وابسته به  p53میشود و قبل از
تکثیر ویروس به ازبینرفتن سلول آلوده منجر میشود (.)13
پروتئین  E7نیز با غیرفعالکردن پروتئین رتینوبالستوما ( )Rbو دو
پروتئین مرتبط به پروتئین رتینوبالستوما یعنی  p106و p130
تأثیر انکوژنی خود را میگذارد ( .)14پروتئین رتینوبالستوما
سرکوبکنندۀ تومور است و نقش اصلی را در تنظیم چرخۀ سلولی
یوکاریوتی ایفا میکند ( .)15در شرایط عفونت به ویروس HPV
پرخطر ،پروتئین  E7با گسستن کمپلکس  Rb-E2Fموجب
رهاشدن  E2Fشده و درنتیجه سلول را خارج از زمان اصلی وارد
فاز  Sمیکند و این امر باعث اختالل در نظم چرخۀ سلولی
میشود ( .)16،17ویروس پاپیلومای انسانی حین عبور از الیۀ بازال
با الیههای سلولهای سطحی تکامل خود را کامل میکند که این
امر باعث باالرفتن بروز پروتئینهای  L1و  L2ویروس میشود که
در شناسایی آنها نقش مهمی دارد .انواع  HPVپرخطر ،در اپیتلیوم
گردن رحم ضایعاتی ایجاد میکند که شدت آن براساس میزان
جایگزینی سلولهای اپیتلیال سنگفرشی با سلولهای بازالوئید به
 CIN III ،CIN II ،CIN Iدرجهبندی میشود ( .)18آلودگی با انواع
پرخطر  HPVیک عامل ضروری و نه کافی در ایجاد سرطان گردن
رحم است ،لذا از سایر عوامل مرتبط با سرطان گردن رحم میتوان
به استعمال دخانیات ،سن ،تغذیه ،نژاد ،موقعیت جغرافیایی،
داشتن چند شریک جنسی ،مصرف طوالنیمدت قرصهای
ضدبارداری ،ضعف سیستم ایمنی و فاکتورهای مربوط به میزبان
اشاره کرد ( .)19،20بنا بر گزارشهای اعالمشده ،شیوع جهانی
عفونتهای  HPVدر سال  2012حدود  440میلیون نفر برآورد
شده است .این عفونتها فقط در سال  2012منجر به 510000

مورد سرطان گردن رحم و تقریبا  288000مورد مرگ شدهاند
( .)21همچنین با توجه به آمار منتشرشده از تشخیص پاپیلومای
ویروس انسانی در انواع بیماریها ،عفونت این ویروس در 99درصد
سرطان دهانۀ رحم97 ،درصد سرطان مقعد70 ،درصد سرطان
واژن47 ،درصد سرطان آلت تناسلی40 ،درصد سرطانهای
دستگاه گوارش47 ،درصد سرطان ارولوژی و 11درصد موارد
سرطان دهان مشاهده شده است ( .)22در اکثر نتایج اخذشده از
مطالعات محققان داخل و خارج کشور ،وفور ژنوتیپهای ،11 ،6
 16و  18بیشتر از ژنوتیپهای دیگر به چشم میخورد (،)23،24
لذا بررسی فراوانی و تعیین ژنوتیپ  HPVبهدلیل مشخصشدن
تیپهای کمخطر و پرخطر دارای ارزش تشخیصی و درمانی بوده و
میتوان با غربالگری و تشخیص بهموقع از پیشرفت ضایعاتی که به
سمت بدخیمی سوق داده میشوند ،جلوگیری کرد ( .)25،26بر
این اساس توصیه میشود زنانی که بین 30تا  65سال سن دارند،
آزمون غربالگری را هر  5سال انجام دهند .در این مطالعه با هدف
تعیین ژنوتیپ ویروس پاپیلومای انسانی و فراوانی آنها از روشهای
 PCR amplificationو Reverse dot blot hybridization
استفاده شده است.

مواد و روشها
در این مطالعه تعداد  143نفر مرتبط به ویروس پاپیلومای
انسانی از میان  1183نفر از افراد مراجعهکننده با عالئم ضایعات
مشکوک به آزمایشگاه مسعود تهران در فاصلۀ زمانی زمستان
 1395تا ابتدای پاییز  1396بررسی شدهاند .نمونهبرداری با کسب
رضایت از بیماران ،از سوی پزشک متخصص و کارشناسان
آزمایشگاه از بیوپسی و یا ترشحات واژن و دهانۀ رحم بیماران از
طریق سوآپ استریل (براش) صورت گرفت.
برای جداسازی  DNAپاپیلوماویروس انسانی از نمونهها،
طبق دستورالعمل کیت استخراج  DNAاز کمپانی
) (DNA-Technologyاقدام شد .در این روش  100میکرولیتر از
نمونه برای استخراج  DNAدر مجاورت محلول ،Lysis buffer
محلول رسوبدهنده ،محلول شستوشو و حلکننده قرار گرفت.
 DNAبهدستآمده را میتوان برای مدت یک ماه در دمای - 20
درجۀ سلسیوس و برای یک سال در دمای  -70درجۀ سلسیوس
نگهداری کرد.
در ادامه ،عمل ژنوتایپینگ  HPVبا استفاده از کیت HPV
 Direct Flow Chipمحصول کمپانی  Master Diagnosticaانجام
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 Master Mixاست ،مخلوط کرده و عمل  PCRبراساس جدول
شمارۀ  1انجام شد.
در این مرحله DNAهای استخراجشده در مجاورت
پرایمرهای اختصاصی قرار میگیرد که باعث تکثیر قطعاتی از
ناحیۀ  L1ژنوم ویروس پاپیلوی انسانی میشود .پس از عمل ،PCR
محصوالت  PCRبا استفاده از دستگاه ترموسایکلر در دمای 95

شد .این روش در دو مرحله انجام گرفت :مرحلۀ اول PCR

amplification؛ مرحلۀ دوم .Reverse dot blot Hybridization
PCR amplification
در این مرحله  4میکرولیتر از  DNAاستخراجشده را با 36
میکرولیتر معرف  PCRکه شامل Hot Start DNA Polymeraseو

درجۀ سلسیوس بهمدت  10دقیقه دناتوره شد.

جدول شمارۀ  .1برنامۀ عملیات PCR
زمان

دما

تعداد سیکل

 10دقیقه

 25درجۀ سلسیوس

1 Cycle

 3دقیقه

 94درجۀ سلسیوس

1 Cycle

 30ثانیه

 94درجۀ سلسیوس

 30ثانیه

 42درجۀ سلسیوس

 30ثانیه

 72درجۀ سلسیوس

 30ثانیه

 94درجۀ سلسیوس

 30ثانیه

 60درجۀ سلسیوس

 30ثانیه

 72درجۀ سلسیوس

 5دقیقه

 72درجۀ سلسیوس

در این مرحله محصول  PCRبا استفاده از دستگاه
 Hybrispotو با کمک تراشههای مخصوص که از جنس غشای
نایلونی بوده و حاوی پروبهای  36ژنوتیپ مختلف پاپیلوما ویروس
هستند ،در مجاورت معرفهای مخصوص شامل محلول
هیبریداسیون ،محلول بلوکهکننده ،محلول استرپتاویدین ـ آلکالین
فسفاتاز و بافرهای مخصوص قرار گرفته و با ایجاد پیوند بین
تکرشتههای  DNAبا پروبهای مخصوص پاپیلومای ویروس

15 Cycle

35 Cycle
1 Cycle

انسانی باعث تشکیل رسوب به رنگ بنفش تیره در موقعیت
هیبریداسیون پروبهای مخصوص با محصول  PCRمیشوند.
سپس از تراشهها عکس گرفته (شکل  )2و عکسها را با کمک
نرمافزار  Hybrisoftآنالیز و بررسی میکنند .گفتنی است که
تراشههای کیت در سطح خود عالوه بر ژنوتیپهای مختلف ،نقاطی
دارند که بهعنوان کنترل کیفیت ،صحیحبودن تفسیر نتایج را
تضمین میکنند (شکل .)1

B

52

16

71

42

58

33

B

69

6

53

18

72

43

59

35

B

70

11

56

26

89

44/55

66

39

C

71

40

58

31

84

54

68

45

U

72

44/55

59

33

B

61

73

51

16

89

54

66

35

C

62/81

82

52

18

84

61

68

39

U

67

6

53

26

62/81

73

45

42

69

11

56

31

67

82

51

43

70

40

B

شکل  .1ترتیب قرارگرفتن پروبهای ژنوتیپهای مختلف  HPVروی تراشۀ کیت .نقاط « »Bنشان میدهد که پروسۀ هیبریداسیون بهصورت صحیح انجام گرفته
است .نقاط « »Cبهعنوان کنترل  PCRهستند و نشان میدهند میزان  DNAالگو در نمونۀ کلینیکی بهاندازۀ کافی وجود دارد و تکثیر  DNAبهصورت مؤثر انجام
گرفته است .نقطۀ « »Uمحل قرارگرفتن پروب جهانی  HPVو بقیۀ نقاط توسط پروب ژنوتیپهای مختلف پوشیده شدهاند.
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شکل  .2تصویر نتایج  HPVمثبت با ژنوتیپهای  44،52،55،56،62و ( 81الف) و  HPVمنفی (ب) روی تراشۀ کیت .Reverse dot blot hybridization
در تصویر (ب) غیر از نقاط استاندارد نقطۀ مشخصشدۀ دیگری وجود ندارد .در حالی که در تصویر (الف) عالوه بر نقاط استاندارد ،نقاط هیبریداسیون ژنوتیپهایی که
بیمار به آنها آلوده است نیز با رنگ تیره مشخص شده است.

یافتهها
از بین  143نمونه زنان مشکوک به عفونت ویروس پاپیلومای
انسانی مراجعهکننده به این مرکز درمانی  49نفر (34/2درصد) به
این ویروس مبتال بودند .از این مبتالیان به عفونت پاپیلومای
ویروس انسانی ،تعداد  20نفر (41درصد) فقط ژنوتیپهای کمخطر
 81 ،62 ،61 ،54 ،55 ،44 ،43 ،42 ،40 ،11 ،6( Low Riskو
 16 ،)89نفر (32/5درصد) فقط ژنوتیپهای پرخطر High Risk
( 68 ،66 ،58 ،56 ،53 ،52 ،51 ،45 ،39 ،35 ،1 ،18 ،16و )73
داشتند و  13نفر (26/5درصد) مبتال به هر دو نوع ژنوتیپهای
کمخطر و پرخطر (عفونت توأم) بودهاند .توزیع سنی زنان مبتال به
ویروس پاپیلومای انسانی عبارت است از :تعداد  7نفر (14/3درصد)
در محدودۀ سنی  20-25سال؛  14نفر (28/5درصد) در محدودۀ
سنی  26-30سال؛  14نفر (28/5درصد) در محدودۀ سنی - 35
 31سال؛  7نفر (14/3درصد) در محدودۀ سنی  36-40سال؛ 4
نفر (8/2درصد) در محدودۀ سنی  41-45سال؛  2نفر (4/1درصد)
در محدودۀ سنی  46-50سال؛  1نفر (2/1درصد) در محدودۀ
سنی باالی  50سال.
پس از بررسی ژنوتیپهای  49نفر از زنان مبتال به ویروس
پاپیلومای انسانی ،با توجه به تعدد ژنوتیپ در برخی زنان ،تعداد
 57نمونۀ کمخطر ( )low-riskدر این افراد شناسایی شد که میزان
فراوانی آنها در جدول شمارۀ  2بهطور کامل شرح داده شده است.

همچنین فراوانی ژنوتیپهای پرخطر ) (high-riskدر این
افراد نیز به تعداد  36مورد شناسایی شد که میزان فراوانی آنها
بهطور کامل در جدول شمارۀ  3اعالم شده است.
با توجه به این موضوع که زنان مبتال به هر دو نوع ژنوتیپ
کمخطر و پرخطر بیشتر در معرض بدخیمشدن عفونت ویروس
پاپیلومای انسانی قرار خواهند گرفت ،فراوانی ژنوتیپ هرکدام از
انواع پرخطر و کمخطر اهمیت باالیی دارد .تعداد زنان مبتال به هر
دو نوع ژنوتیپ کمخطر و پرخطر  13نفر بوده است که میزان
فراوانی هرکدام از ژنوتیپها نسبت به نوع دیگر نیز بررسی شد
(جدول 4و.)5
با بررسی بهعملآمده ،درصد فراوانی ژنوتیپهای کمخطر در
زنان مبتال به عفونت همزمان نسبت به کل جمعیت زنان تحت
مطالعه ( 143نفر) عبارت است از2/64( HPV-42 :درصد)؛ HPV-
HPV-44
1/76( 62درصد)؛ /76( HPV-81درصد)1؛
(1/32درصد)؛ 1/32( HPV-55درصد)؛ 0/88( HPV-6درصد) و
مابقی ژنوتیپهای کمخطر؛ 0/44درصد.
و درصد فراوانی ژنوتیپهای پرخطر در زنان مبتال به عفونت
همزمان نسبت به کل جمعیت زنان تحت مطالعه ( 143نفر) به
شرح زیر است.
/45( HPV-18درصد،HPV-52 ،HPV-45 ،HPV-39 ،)2
 HPV-56و /23( HPV-73درصد )1و HPV- ،HPV-35 ،HPV-31
 53و  HPV-58هرکدام  0/6درصد.
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جدول  .2درصد فراوانی ژنوتیپهای کمخطر در زنان مبتالی تحتمطالعه .از لحاظ درصد فراوانی بین ژنوتیپهای کمخطر ،ژنوتیپهای  62 ،42و  81بعد از ژنوتیپ
 6در رتبههای بعدی قرار دارند.
جمع

ژنوتیپ

HPV
6

HPV
11

HPV
40

HPV
42

HPV
43

HPV
44

HPV
54

HPV
55

HPV
62

HPV
81

HPV
89

کل

تعداد

10

3

1

8

1

6

6

6

7

7

2

57

درصد

17/5

5/1

1/75

14/00

1/75

10/6

10/6

10/6

12/3

12/3

3/5

100

جدول  .3درصد فراوانی ژنوتیپهای پرخطر در زنان مبتالی تحتمطالعه .از لحاظ درصد فراوانی بین ژنوتیپهای پرخطر ،بهترتیب ژنوتیپهای  18و  56از فراوانی
بیشتری برخوردارند.
جمع

ژنوتیپ

HPV
16

HPV
18

HPV
31

HPV
35

HPV
39

HPV
45

HPV
51

HPV
52

HPV
53

HPV
56

HPV
58

HPV
66

HPV
68

HPV
73

کل

تعداد

1

6

2

2

3

3

1

3

2

5

2

2

1

3

36

درصد

2/7

16/5

5/5

5/5

8/5

8/5

2/7

8/5

5/5

13/9

5/5

5/5

2/7

8/5

100

جدول  .4فراوانی ژنوتیپهای کمخطر در زنانی که به ژنوتیپهای پرخطر نیز مبتال هستند .ژنوتیپ  42در زنانی که همزمان به هر دو نوع گروه ژنوتیپها آلوده
هستند از فراوانی بیشتری برخوردار است.
ژنوتیپ
تعداد

HPV
6
2

HPV
11
1

HPV
42
6

HPV
43
1

HPV
44
3

HPV
54
1

HPV
55
3

HPV
62
4

HPV
81
4

25

8

4

24

4

12

4

12

16

16

100

درصد

جمع کل

جدول  .5فراوانی ژنوتیپهای پرخطر در زنانی که به ژنوتیپهای کمخطر نیز مبتال هستند .باالبودن فروانی ژنوتیپ  18در زنانی که به هر دو نوع گروه
ژنوتیپها آلوده هستند ،اهمیت توجه به این ژنوتیپ را بیشتر میکند.
ژنوتیپ

HPV
18

HPV
31

HPV
35

HPV
39

HPV
45

HPV
52

HPV
53

HPV
56

HPV
58

HPV
73

جمع کل

تعداد

4

1

1

2

2

2

1

2

1

2

18

درصد

22/1

5/6

5/6

11/1

11/1

11/1

5/6

11/1

5/6

11/1

100

بحث و نتیجهگیری
بررسیها نشان میدهد ارتباط معناداری بین ابتال به عفونت
پایدار انواع پرخطر ویروس پاپیلومای انسانی و ایجاد سرطان گردن
رحم وجود دارد ( .)27ادغام ژنوم ویروس پاپیلومای انسانی در
ژنوم سلول میزبان نقطۀ مهمی در فرایند سرطان است که به بیان
پروتئینهای ویروسی و ایجاد تغییر در سلولهای طبیعی منجر
میشود ( .)28با توجه به اهمیت موضوع و با هدف تشخیص
دقیقتر ،سعی شده است از نمونههای ترشحات واژینال و بیوپسی
استفاده شود که نسبت به نمونههای دیگر حساسیت بیشتری در
تشخیص دارند .نمونههای ادرار و مایع منی حساسیت کمتری در
شناسایی و تشخیص زودهنگام پاپیلومای ویروس انسانی خواهند
داشت؛ بهویژه در مردان که بدون عالئم است .همچنین امکان

آلودگی در این نمونهها باال است .با توجه به نتایج بهدستآمده
ویروس پاپیلومای انسانی در 34/2درصد زنان تحت بررسی
شناخته شده است .بهطوری که در مطالعۀ  Jamshidiو همکاران
( )2017شیوع پاپیلومای ویروس انسانی بین زنان شهر تهران
38/75درصد و در مطالعۀ  Chalabianiو همکاران ( )2017با
بررسی شیوع پاپیلومای ویروس انسانی در جمعیت زنان نقاط
مختلف کشور 29/3درصد گزارش شده است ( .)23،29در این
مطالعه بیشترین گروه سنی زنان مبتال به عفونت پاپیلوما ویروس
انسانی بین  26-35سال است .همچنین اکثر زنانی که همزمان به
هر دو نوع ژنوتیپ کمخطر و پرخطر مبتال بودند نیز در بازۀ سنی
بین  26- 35سال هستند .در مطالعۀ  Taghizadehو همکاران
( )2017نیز بیشترین گروه سنی زنان مبتال بین  30-40سال
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اعالم شده است ( .)30در حالی که در بسیاری از کشورها بهطور
معمول بیشترین میزان شیوع این ویروس در گروههای سنی
پایینتر مشاهده میشود که این تفاوت با عواملی مانند سن شروع
فعالیت جنسی ،سن ازدواج ،میزان رفتار و فعالیت جنسی
غیرمعمول ،سطح فرهنگی ،شرایط اقتصادی خانواده ،مصرف
دخانیات و  ...توجیهپذیر است ( .)31بهعنوان مثال در گزارش
 Coserو همکاران ( ،)2015شیوع باالی عفونت پاپیلومای ویروس
انسانی و تداوم آن در زنان کمتر از  30سال در منطقهای از برزیل
که از فقر مالی نیز رنج میبردند مشاهده شده است (.)32
همچنین در نتایج ما نیز همانند بعضی مطالعات ،میزان عفونت با
افزایش سن بهتدریج کاهش یافته است ( .)33،34در این مطالعه
ژنوتیپهای کمخطر (،62 ،61 ،54 ،55 ،44 ،43 ،42 ،40 ،11 ،6
 81و  )89و پرخطر (،56 ،53 ،52 ،51 ،45 ،39 ،35 ،1 ،18 ،16
 68 ،66 ،58و  )73شناسایی شدهاند که در میان انواع کمخطر
میزان  HPV-6بیشتر از بقیه بوده که این نتیجه حاکی از فراوانی
این ژنوتیپ در شهر تهران است .در بسیاری از مطالعات
انجامگرفته در نقاط مختلف ایران و جهان این نتیجه به چشم
میخورد ( .)23،35،36در بررسی یافتهها مشاهده میشود که
ژنوتیپهای پرخطر HPV-18و  HPV-56بهترتیب بیشترین درصد
فراوانی را در جامعۀ زنان تحتمطالعه داشتند .در کشورهای دنیا
ژنوتیپهای پرخطر بیشتر  16و  18هستند که مورد اقتباس قرار
میگیرند و حتی در طراحی کیتها برای شناسایی ژنوتیپها و
تولید واکسن بیشتر این دو تیپ اهمیت دارند .در مطالعهای که
بین  7655زن در ایران انجام شد ،شیوع پاپیلومای ویروس انسانی
9/4درصد و  HPV-16و  HPV-18بهترتیب 2/03درصد و
1/7درصد برآورد شد ( .)37در مطالعات سایر پژوهشگران داخل
کشور نیز بهغیر از ژنوتیپهای  16و  18ژنوتیپهای ،53 ،52 ،39
 58گزارش شده است ( .)23،29،30با توجه به تنوع نمونههای
اخذشده از بیماران و به لحاظ اپیدمیولوژی شهر تهران ،نتایج این
مطالعه با دیگر نتایج محققان کمی تفاوت دارد که این خود حائز
اهمیت است .همچنین با توجه به نتایج مطالعات که بیشترین
ژنوتیپ پرخطر را  HPV-16اعالم میکردند میتوان گفت که در
سالهای اخیر میزان فراوانی  HPV-18نسبت به  HPV-16افزایش
پیدا کرده که این موضوع در گزارش  Abikو همکاران نیز ذکر
شده است ( .)35با بررسی ژنوتیپهای کمخطر و پرخطر بین

زنانی که همزمان به هر دو نوع کمخطر و پرخطر مبتال هستند،
فراوانی ژنوتیپهای  HPV-18در انواع پرخطر و HPV- ،HPV-42
 62و  HPV-81در انواع کمخطر نسبت به بقیۀ ژنوتیپها بیشتر
هستند که این نتیجه ،اهمیت ژنوتیپ  18را در مطالعات آتی
دوچندان خواهد کرد .در بررسی نتایج بهدستآمده 24نفر
(49درصد) از افراد به یک ژنوتیپ و 25نفر (51درصد) به بیش از
یک ژنوتیپ مبتال بودند .در گزارش  Chalabianiو همکاران نیز
بهترتیب  64/6و 35/4درصد اعالم شده است .همچنین
32/5درصد زنان مطالعهشده به انواع کمخطر و 41درصد به انواع
پرخطر و 26/5درصد به هردو نوع تیپ مبتال هستند که تنوع
ژنوتیپهای بهدستآمده در این افراد میتواند دلیل بر ابتال و
اشاعۀ ویروس پاپیلومای انسانی از طریق فعالیت جنسی و داشتن
شرکای جنسی متعدد باشد .لذا بررسی اجتماعی این موضوع
میتواند به سالمت اجتماع و تحکیم خانواده کمک شایانی کند.
این گزارش مانند مطالعات دیگر نشان میدهد که با تنوع
ژنوتیپها در مناطق مختلف دنیا ،اهمیت بررسی اپیدمیولوژی
منطقهای پاپیلومای ویروس انسانی افزایش مییابد؛ لذا باید
اینگونه پژوهشها در جمعیت بزرگتر و در مناطق مختلف کشور
صورت پذیرد .از نقاط قوت این مطالعه میتوان به تنوع در سن
بیماران ،تنوع نمونهها و استفاده از روش مولکولی Reverse Dot
 Blot Hybridizationبرای تعیین ژنوتیپ ویروس اشاره کرد .در
مطالعۀ  Zandiو همکاران اشاره شده است که برای تشخیص
پاپیلومای ویروس انسانی فقط روش پاپ اسمیر کافی نیست و باید
از روشهای  PCRو مولکولی سود برد ( .)38بنابراین استفاده از
روشهای مولکولی البته با توجه به هزینۀ باالی آن باعث تشخیص
و اقدامات پیشگیرانۀ دقیقتر برای جلوگیری از پیشروی تغییرات
سلولی اولیه بهسمت نئوپالزی سرویکس شده و میتوان در کنترل
و درمان ژنوتیپهای غالب ،قدمی مؤثر برداشت.

سپاسگزاری
از مدیریت و کارکنان آزمایشگاه مسعود تهران ،بهویژه
کارکنان بخش مولکولی که ما را در پیشرفت این پروژه یاری
کردند ،تشکر و قدردانی میشود.
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