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 کلینیک به کنندگان مراجعه سرویکس سواپ های نمونه درHPV   11 و 16 ،11 ،6 های ژنوتیپ فراوانی بررسی: طرح عنوان

 زنجان موسوی هللا آیت بیمارستان زنان

 خطر کم انواع. باشد می جنسی طریق از شونده منتقل بیماری ترین شایع( HPV) انسانی پاپیلومای ویروس با عفونت: مقدمه

. شوند می رحم گردن سرطان موارد% 09 از بیش باعث آن خطر پر انواع و آنوژنیتال زگیل موارد% 09 بروز باعث ویروس

 باال، درجه با دیسپالزیهای بروز باعث که بوده HPV خطر پر انواع به مداوم آلودگی از ناشی رحم گردن سرطانهای تمام تقریبا

-11 و وولو سرطانهای از% 09 تناسلی، آلت سرطانهای از% 09واژینال، سرطانهای از% 09 مقعد، سرطانهای از% 09

 .شوند می حلقی دهانی سرطانهای از% 01

 اسمیر پاپ انجام برای که سال 69 تا 11 سنین در زن 119 تعداد( Cross Sectional) مقطعی مطالعه این در: بررسي روش

 مطالعه به آگاهانه رضایت اخذ با و دسترس در روش به کردند، مراجعه موسوی هللا آیت بیمارستان زایمان و زنان کلینیک به

 با آن ژنوتیپ و ویروس حضور و تهیه بیمار سرویکس و واژن ترشحات از استریل سوآپهای از استفاده با ها نمونه. شدند  وارد

 .گردید تعیین و بررسی PCR روش از استفاده

 زن 11 که داد نشان ویروسی universal پرایمرهای کمک با مطالعه مورد زن 119 در HPV به ابتال شیوع بررسی: نتایج

 به غیره و 11 و 6و 11 و 16 های ژنوتیپ شیوع میان، این در. باشند می HPV به مبتال ،(مطالعه مورد افراد از% 0/6)

 باشد می%  1/01 ، 0/11 ، 0/11 ، 9 ، 0/11 ترتیب

 به آلودگی حضور عدم یا حضور تعیین در PCR روش از استفاده رفت، می انتظار که همانگونه: پیشنهادات و گیري نتیجه

 را نمونه در موجود ویروسی ژنوتیپهای/ژنوتیپ دقیق نوع توان می روش این به همچنین. دارد باالیی و کافی حساسیت ویروس

  انتظار حد از پایینتر نسبتا   زنجان زنان جمعیت در ویروس این شیوع که داد نشان مطالعه این نتایج اینکه جالب. نمود شناسایی

 تعیین هدف با و باالتر نمونه حجم و تعداد با مرکزی چند ای مطالعه که شود می توصیه دقیقتر بندی جمع یک برای هرچند. است

 .پذیرد صورت نیز ها ژنوتیپ سایر

 رحم گردن سرطان ،(PCR) پلیمراز ای زنجیره واکنشهای ،(HPV) انسانی پاپیلومای ویروس اسمیر، پاپ: كلیدي هاي واژه
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Background : Human Papillomavirus (HPV) infection is the most common sexually transmitted 

disease worldwide. While low-risk viral genotypes are responsible for about 90% of a anogenital 

warts, the high-risk genotypes cause cervical cancer in 70% of the cases. Almost all cases of cervical 

cancer are caused by continuous contamination with viral genotypes, leading to high grade 

dysplasia, 90% of rectal cancers, 70% of vaginal cancers, 50% of penile cancers, 40% of the vulvar 

cancers of and 12-72% of mouth cancers 



Methods: In this cross-sectional study, 210 women aged 18 to 60 years who referred to the  

gynecology  clinic in Mousavi Hospitil were selected using convenience  and entered this study upon 

signing an informed consent. Vaginal discharge samples obtained by sterile swabs were used for 

DNA extraction in which presence of HPV was assessed by PCR. HPV positive cases were then 

examined through a second PCR to determine presence of 6, 11, 16 and 18 HPV genotypes 

Results: Among 210 women who were recruited in this study, 11 women showed presence of 

HPV infection when HPV universal PCR was applied. This number was equal to the 6.4 percent of the 

studied women. Viral genotype analysis of the infected individuals indicated 21.4, 28.5, 28.5and 42.8 

percent prevalence for 6, 11, 16 and other viral genotypes respectively 

Conclusion : The study results suggest that PCR have high enough sensitivity to detect HPV viral 

genome in vaginal discharge of women, as expected. In addition, the exact viral genotype (s) was 

/were also determined by that method. Interestingly, the results showed that total prevalence of  

HPV in women in Zanjan was lower than expected. However, we recomended a larger multicenter 

study to be performed in zanjan before a reaching a robust canclusion.    
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