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بیماری های منتقله جنسي
STI(1( بیماری های انتقالی از تماس جنسی 2)STD( يابیمار ی های آمیزشی3)VD(   نامی کلی 
برای بیماريهای گوناگونی است که از طريق انواع روش های آمیزش جنسی )دهانی، مهبلی، مقعدی( 

انتقال می  يابند، شايان توجه است که برخی از اين بیماريها بطور غیر جنسی نیز منتقل می شوند.
 بسیاري از بیماريهاي مقاربتي بی عالمت و يا نشانه هاي ناچیزي دارند و در صورتیكه به موقع درمان 
نشوند، مشكالت بهداشتي حادي را برای فرد، خانواده و جامعه به وجود  می آورند. طبق آمارهاي 
موجود شیوع اين بیماريها در جهان رو به افزايش است که بسیاری از افراد به داليل مسائل  اجتماعي به 

پزشك نیز مراجعه نمي کنند.
زنان به داليل مختلف فیزيولوژيك و شرايط اجتماعي از هر لحاظ نسبت به بیماريهاي مقاربتي آسیب 
پذيرتر از مردانند ، که احتمال دارد  عوارضیاز قبیل بیماريهاي التهابي لگن، نازايي ، حاملگي خارج 

رحمي، سرطان دستگاه تناسلي و حاملگي ناموفق بوجود آورد.
با توجه به اين که در ايران کلینیك های تخصصی STD نداريم و افراد مبتال به اين بیماري ها به مراکز 
درمانی مراجعه نمی کنند، آمار دقیقی از میزان اين بیماري ها در دسترس نیست. هر چند که در 
کشور ما افراد رعايت مالحظات فرهنگي و اجتماعي  را در ابتال به اين بیماری ها می کنند، اما بهداشت 
باروري حقی همگانی است و بايد با آموزش هاي الزم در زمینه جنسي به جوانان از بروز اين بیماری ها يا 

بسیاری از عوارض ناخواسته فردی، بهداشتی و اجتماعی جلوگیريكرد.
ساالنه بیش از 400 میلیون نفر به يكي از بیماريهاي مقاربتي مبتال مي شوند، که چهار عفونت 
تريكومونا، کالمیديا،سیفلیس و سوزاک بیشتر ديده می شود البته در چند دهه اخیر  عفونت های 
ويروسی نیز بسیاررو به  گسترش است.بطور مثال روزانه در حدود 16 هزار نفر) ساالنه شش میلیون 
نفر( به ويروس نقص ايمنی )HIV( که عامل ايجادبیماری ايدز می باشد و چند صدهزار نفربه 

سوش ای سرطان زای  ويروس پاپیلوما)HPV( ويا تبخال تناسلیناشی از HSV مبتال مي شوند.

 بیما ری منتقله از راه جنسی:
الف( با واسطه انگل ها مانندتريكومونیازيس

ب(با واسطه باکتري ها از قبیل سوزاک،سیفلیس وکالمیديازيس
HSV ( ،زگیل  HBVو      HCV(تبخال تناسلي) ز قبیل هپاتیت ) ا  ج( با واسطه ويروس ها

)HIV(ايدز،)HPV(تناسلي

سوزاک
سوزاکشايع ترين بیماري آمیزشی است که عامل آن باکتری Neisseria gonorrhoeae که 

باکتری درون سلولی است می باشد .
عاليم بیماری در زنان شامل،تغییر ترشحاتواژن، اين تغییرات شامل افزايش ترشحات، تغییر رنگ 
به زرد يا متمايل به سبز و ايجاد بوی تند است.شايع ترين عالمت التهاب گردن رحم4مي باشد که با 
سوزش ادرارهمراه است در خانم هايی که به دنبال سوزاک درگیري گردن رحم ايجاد می شود، عاليمي 
1-  sexually transmitted infection
2-  sexually transmitted disease
3- venereal disease
4-  Cervicitis
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از قبیل خونريزي غیر طبیعی بین پريودها، سوزش ادرار،احساس تخلیه ادرار، دردهاي شكمی و درد 
هنگام مقاربت مشاهده مي شود.

عاليم بیماری در مردان شامل، دفع ترشحات سفید يا زردرنگبه همراه موکوساز آلت وسوزش ادرار يا 
ترشح از مقعد،التهاب پروستات و التهاب بیضه ها  که با درد شديد همراه است.

• البته درسوزاک حلقی)دهاني(به واسطه تماس جنسی دهانی5، عفونت های ناحیه حلق و دهان 	
ديده می شود.

• DGI( است که به دلیل گسترش 	 اختالل ديگر در سوزاک، عفونت گنوکوکی منتشر6)
عفونت،دردهاي عضالنی و مفصلی و راش هاي جلدي بروز می يابد.

انتقال
باکتری به راحتی از طريق مايع منی و ترشحات واژينال در زنان و مردان انتقال می يابد. بطور معمول 

سوزاک در مردان عالمت دار است اما در زن ها بدون عالمت مي باشد.
همچنین نوزادان درزايمان طبیعي هنگام عبور از کانال زايماني احتمال دارد که به سوزاک چشمی 
مبتال شوند اين نوزادان با کاهش وزن، زايمان پیش از موعد، مرده زايی و افزايش خطر خروج مايع 
آمنیوتیك مواجه اند.هر چند که احتمال اين نوع آلودگی در گذشته زيادبود، با انجام عمل سزارين در 

مادران آلوده، احتمال ابتالي نوزادن به سوزاک چشمی بسیار کاهش يافته است.

آزمایشهای تشخیص طبی برای بیماری سوزاک:
• روش رنگ آمیزی مستقیم نمونه و مشاهده باکتری است کهالبته بدلیل وجود ساير کوکسی های 	

گرم منفی در زنان حساسیت اين روش بسیار کم و در حد 50 تا 70 درصد است.
• روش سرولوژيكELISA روش تشخیص احتمالی برای نايسر يا می باشد، اما حساسیت و 	

اختصاصیت آن برابر روش مستقیم است. 
• جداسازی باکتری و کشت هنوز روش استاندارد طاليی است ولی بدلیل وجود گونه های سوکروز 	

منفی و غیر پاتوژن که فعالیت های بیوشیمیايی مشابه نايسريا گونوره آ دارند و زمان  بر بودن آن، 
در حال حاضر در آزمايشگاهها کمتر استفاده می شود.

• روش های مولكولی ابزاری قدرتمند برای تحقیقات و تشخیص آزمايشگاهی STDs بوده و 	
اهمیت زيادی در کنترل و پیشگیری دارند. پیدا شدن ژنوم باکتری در ترشحات با انجام آزمايش

PCR در بسیاری از مايعات بدن نشان دهنده آلودگی است.

سیفیلیس
عامل بیماري اسپیروکتی از جنس ترپونما  )ترپونما پالیدوم( استكهبه دو صورت جنسی )بیماری های 
آمیزشی( و غیرجنسی انتقال می يابد. اين بیماری در اثر تماس مستقیم با پوست فرد مبتال، همچنین 
از مادر به نوزاد و از طريق خون آلوده منتقل می شود. سیفلیس در صورت عدم درمان  سبب زمین گیر 

شدن يا مرگ افراد مي شود، عاليم و نشانه هاي بیماري  در مردان و زنان يكسان است. 

5 - Oral sex
6 -Disseminated Gonococcal Infection -
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روش انتقال:
آمیزش جنسی با فرد بیمار )آمیزش دهانی، مقعدی و واژني(، استفاده از سرنگ و سوزن مشترک، از 
مادر به نوزاد، و از طريق انتقال خون آلوده می باشد.سیفلیس مراحل متعددی دارد که مراحل اولیه و 

ثانويه آن بسیار عفونی و قابل انتقال است.
مرحله اولیه بیماری که شانكر نام دارد که بصورت يك يا چند جوش بدون درد در قسمتی که باکتری 
وارد بدن شده، ظاهر می شود.به طور متوسط اين پديده 21 روز بعد از ورود باکتری به بدن آشكار 
می شود و احتمال دارد فرد متوجه آن نشود.اين جوشها در هر قسمتی از بدن آشكار می شود و در زنان 
بسیار عفونی است.در زنان جوش هابطور عمده در دهانه واژن،مجرای ادرار و دهانه رحم بروز مي کنند 
و در مردان روی آلت،اطراف مقعد و دهان بوجودمی آيد. اندازه اين زخمها از سه میلي متر تا دوسانتی 

مترمتغیر است و بدون درد و سفت می باشند. 
شانكر بدون درمان درعرض 3 تا 6 هفته با به جا گذاشتن اسكار بهبود می يابد . بیماری در سه چهارم موارد 

بهبود می يابد ولي دريك چهارم موارد،6 هفته بعد از ظهور شانكر،بیماري واردمرحله دوم می شود.
يك هفته بعد از ظهور شانكر، تست های  VDRLوRPR مثبت می شوند . درصورتیكه اين تست ها 
مثبت باشند بايد با تست اختصاصی FTA.AB تائید  شوند . از دو آزمايش اول برای غربالگری و 
کنترل پاسخ به درمان استفاده می شود . اگر دو تست   VDRLوRPRمنفی باشد ولی شواهد بالینی 
سیفلیس را داشته باشیم باز همبايد از آزمايش تايیدیFTA استفاده کرد که عدم عفونت محرز شود. 

دربیماری که FTA آزمايش او مثبت باشد تا اخر عمر حتی بعد از درمان مثبت باقي خواهد ماند . 
مرحله ثانويه بیماري همراه باپديد آمدن راش هاي جلدي مي باشد. چنانچه عفونت بیماری در مرحله 

اولیه مداوا نشود، معموال 3 تا 6  هفته پس از ظاهر شدن جوشها مرحله ثانويه بیماری آغاز می شود
عاليم اين مرحله عبارت است از، جوشهای بدون خارش که سرتاسر بدن را می پوشاند، يجاد تورم زگیلمانند 
پهن درواژن زنان و اطراف مقعد در هر دو جنس.ايجاد عوارضی شبیه سرماخوردگی که احساس خستگی، 
بی اشتهايی و تورم غدد لنفاوی را به همراه دارد،ايجاد لكه های سفید بر روی زبان يا سقف دهان، ريزش مو به 

صورت لكه ای، شايعترين نوع ضايعات ماکولوپاپولر است که معموالً در کف دست و پا بروز می کند. 
ضايعات جلدی در مرحله دوم سیفلیس ، عفونی هستند .بنابراين در صورتی که نوع ضايعات را 
نمی دانید از لمس کردن آنها پرهیز شود .راش در صورت درمان نشدن پس از 2 تا 6 هفته خود به خود از 

بین می رود و بیماری وارد مرحله سوم می شود.

مرحله پنهان بیماری که سیفلیس پنهان نام دارد، به سیفلیس مداوا نشده گفته می شود. احتمال دارد 
هیچ گونه عاليم و نشانه های عفونت که با آزمايش خون تشخیص داده شود، ظاهر نگردد.در صورت 
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عدم درمان اين بیماری عوارضی" دير هنگام " ايجاد می کندطول مدت سیفلیس نهفته زودرس کمتر 
از يك سال و سیفلیس نهفته ديررس بیشتر از 4 سال می باشد .در اين زمان سیفلیس روی قلب و 

احتماال بر سامانه های عصبی تاثیر می گذارد کهعوارض آن مي تواند به صورت  برگشت ناپذير باشد.
در موارد نادری عوارض بیماری پس از سال ها ظاهر می شود که شامل عدم هماهنگی در حرکت 
عضله ها، فلج شدن، کوری پیش رونده، دمانس يا ساير تغییرات روانی، دردهای مبهم، تهوع مكرر، 

تومورهايی در پوست، استخوان، کبد و … باشد.
 عوارض همراه  بیماري:

ابتال به سیفیلیس خطر بروز ايدز را تا 5 برابر افزايش می دهد.خطر به دنیا آمدن نوزاد مرده يا مرگ نوزاد 
پس از تولد در مادران بارداری که سیفیلیس درمان نشده دارند، وجود دارد.درمان کافی مادر قبل از 
هفته شانزده حاملگی معموالً مانع عفونت جنین می شود .درمان بعد از هفته 1۸ احتمالپاسخ به درمان 
مادر را دارد ولی مانع ايجاد عوارض در جنین نمی شود . عاليم سه گانه هوچینسون يعنی دندان های 
هوچینسونی، کراتیت بینابینی، و کری عصب ۸، پاتوگنومونیك سیفلیس مادرزادی ديررس می باشد.

 تست هاي تشخیص سیفلیس:
در آزمايش هاي ايمونولوژيك سیفلیس،آنتي بادي هاي علیه ترپونما پالیدوم شناسايي مي شوند، دو 

گروه آنتي بادي وجود داردکه با آزمايش غربالیابتدا شناسايی می شوند.
گروه اول:آنتي بادي غیر تروپونمايي به نام راژين که با فسفولیپیدهاي موجود در بدن واکنش 
مي دهندو نسبتاً غیر اختصاصي هستند، اغلب اين آنتي باديها با VDRL يا RPRغیر تروپونمايي 

حساس شناسايی می شوند.
گروه دوم:آنتي بادي هاي علیه تروپونما پالیدوم هستند، کسی که آزمايش غربالگری او مثبت شده 
است برای اين آنتی بادی ها با آزمايشهای تايیدی مورد آزمايش قرار می گیرد.آزمايش آنتي بادي ضد 
ترپونما پالیدم، با جذب آنتی بادی های غیر ترپونمايی ) FTA – ABS(7 براي تايید عفونت انجام 
مي گیرد.اين آزمايش اختصاصی می باشد و مثبت شدن آن نشانه آلودگی يا برخورد قبلی با اسپیروکت 
است. آزمايش میكرو هماگلوتیناسیون)MHA-TP( هم موجود است که حساسیت قابل مقايسه 
با آزمايش FTA – ABSکه روش استاندارد طاليي مي باشددارد.اما در بسیاری از بیماری های 
عفونی يا خود ايمن نیز احتمال دارد که آزمايش های غربالگری مثبت شود و برای تايید عفونت بايد از 

آزمايش های تايیدی استفاده شود )جدول1(.
  شوندRPR و VDRL)جدول1( بیماریهایي که مي توانند موجب نتایج مثبت کاذب آزمایش هاي 

• ماالریا	
• لیپوسپیروز	
• جذام	
• منونوکلئوز	
• 	SLE
• لنفوگرانولوماونروم	
• پنوموني مایکوپالسمایي	

• تیفوس	
• تب خراش گربه	
• هپاتیت	
• پري آرتریت نودوزا	
• عفونت ویروسي یا باکتریایي حاد	
• واکنش افزایش حساسیت	
• واکسیناسیون اخیر	

7 Troponemapalidomantibody-Absorbance  - 
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پاسخ به درمان با تست تعقیبي RPR تعیین مي شوداگر فرد آلوده شده باشد بايد آزمايش هاي تعقیبي 
خون را در ماههاي 3 ،6،12 و 24 انجام دهد تا به دنبال درمان از برطرف شدن  عفونت اطمینان حاصل شود. 

مثبت شدن آزمايش خون که آنتي بادي هاي تولید شده توسط بدن را تشخیص مي دهد نشان 
مي دهد بیمار در حال حاضر يا در گذشته عفونت داشته است اگرچه يك تست منفي همیشه به اين 
معني  نیست که فرد سیفلیس ندارد.آنتي بادي ها تا 3 ماه بعد از در معرض قرار گرفتن اين باکتري 

ممكن است قابل تشخیص نباشد ولي تا سالها در بدن باقي مي مانند.

نکات مهم:
• اگر بیمار سريعاً پس از تلقیح و قبل از تولید آنتي بادي ها آزمايش شود، ممكن است نتايج 	

آزمايش به صورت کاذب منفي گردند.
• به دلیل اينكه در FTA آنتي بادي اختصاصي تروپونمايي جستجو مي شود، دقیق تر از آزمايش هاي 	

VDRL و RPR مي باشد،آزمايش FTA 4 تا 6 هفته  پس از تلقیح مثبت مي شود.
• معموالً در اولین مراجعه قبل از زايمان زنان باردار،براي غربالگري سیفیلیس از آزمايش 	

VDRL استفاده مي شود.

کالمیدیازیس
Chlamydia trachomatisباکتريگرم منفیداخل سلولی است. تكثیر زياد باکتری در داخل 
سلول سبب تشكیل  انكلوژن بادی  وانهدام سلول می شود.کالمیديا يكی از متداولترين عفونتهای 

باکتريايی آمیزشی به شمار می رودکه بايد بسرعت درمان شود.
در زنان عفونت دهانه رحم ديده مي شود و در هر دو جنس، مجرای ادرار، بخش انتهای روده بزرگ 
و چشم ها نیز درگیر می شوند.گاهی نیز عفونت به ديگر قسمتهای بدن شامل گلو، ريه و کبد نیز 
گسترش می يابد.. البته نشانه های اين بیماری در مردان بارزتر از زنان است. اين عفونت در ناباروري نیز 

احتمال دارد که دخالت داشته باشد.

روشهای انتقال عفونت:
• با توجه به قدرت زياد انتقال کالمیديا از راه آمیزش، تماس جنسی بافرد مبتال يكي از راههاي 	

شايع انتقال بیماري است.
• سرايت از مادر به کودک هنگام تولد )نوزادانی که از طريق کانال زايمان از مادر مبتال به دنیا می 	

آيند، به عوارض چشمی مبتال خواهند شد(
• گاهی عفونت از طريق انگشتان از ناحیه تناسلی به چشمها منتقل میشود.	

آزمایشهای طبی برای تشخیص عفونت
کالمیديا را مي توان با روش هاي مختلفي تشخیص داد به نظر مي رسد که کشت ترشح مشكوک با 
کشت سلولی دقیق ترين روش باشد، اما چند هفته طول مي کشد.امروزه شناسايي آنتي ژن کالمیديا با 
رنگ آمیزي آنتي بادي فلورسنت مستقیم الم،تكنیك ELISA و پروب هاي DNA ممكن شده است 
تكنیك هاي جديدتر نسبت به روش هاي کشت ارزان ترند و بیشتر در دسترس هستند ولي اختصاصي 
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بودن آنها کمتر مي باشد اما روش های مولكولی اختصاصی بودن قابل قبولی دارند. عفونت تهاجمي 
کالمیديا تراکوماتیس پاسخ ايمونوژنیك  تولید نمي کند و از اين روش ها بايد استفاده نمود.

روش های سرولوژيك با تشخیص آنتي بادي هاي ضد کالمیديا را مي توان با آزمايش های 
ايمونوفلورسانس غیر مستقیم و ELISA اندازه گیري کرد.درصورت وجود IgM اختصاصي، 

ياافزايش چهاربرابر تیتر IgGدر طی يك ماه عفونت محتمل خواهد بود.

 Genital herpes تبخال دستگاه تناسلی یا
ويروس تبخال  نوع يك و دو ياHerpes Simplex Virus )HSV(يا ويروس هرپس انسان نوع يك 
و دوHHV I- II  باعث ايجاد تبخال می شوند. هرچند پیشتر HSV-II را در بروز تبخال تناسلی مهم 
می دانستند اما امروزه هر دو اين ويروس ها در بروز آن مهم می باشند. امروزه به علت تغییر رفتار هاي 

جنسی  تمايز زيادي بین اين دو تايپ وجود ندارد

اکثر افراد در همان سال هاي اول زندگی از راه هاي مختلف با HSV مواجه شده اند، در نتیجه 
آنتی بادي ضد HSV در اکثر افراد وجود دارد. اين ويروس در پايانه هاي عصبی به صورت نهفته 2 سال 
باقی می ماند و درصورت فعال شدن با تكثیر در سلول ها سبب انهدام آن ها می شود و بعد از بهبودنیز 
بطور کامل ريشه کن نمی شود. بنابراين در شرايط ضعف سیستم ايمنی در نتیجه دارو ها، تغذيه نا 

مناسب يا استرس های مزمن به آسانی برگشت می نمايد.

روش انتقال:
از راه تماس جنسي، تماس پوستی و از طريق جفت از مادر به جنین است.

عاليم: عاليم عفونت 12-2 روز (به طور متوسط 4 روز( بعد ظاهر مي شود، که از يك Pupule ساده 
شروع شده به vesicle سپس puschol و بعد ulcer،  crustsو سپس بهبود می يابد. می شود. در 
دوره بعدي برگشت اين عوارض دوباره تكرار می شوند. نكته مهم اين است که بدانیم بیمار در مراحل 

اولیه و يا در مرحله عود بیمارياست.
• مهمترين عالمت، تاولهاي دردناک به صورت ضايعات قرمز رنگ در ناحیه تناسلي همراه با ترشح 	

و درد شديد است.معموالً قبل از ظاهر شدن اين عالئم ،فرد احساس گزگز و يا سوزش در ناحیه 
تناسلي ،پاها و يا ناحیه باسن مي کند.

• در زنها زخمها در ناحیه واژن بیشتر به صورت مخفي می باشد و حتي ممكن است برخي از آن ها 	
متوجه بیماري خود نشوند.

• ضايعات عود کننده: زخمها معموالً در عرض 3-2 هفته از بین مي روند ولي ويروس در بدن 	
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 oral sexبراي همیشه بطور نهفته باقي مي ماند و گاه گاه فعال می شود.در برخی موارد به علت
زخمها در کام نیز بروز می کنند، که بسیار دردناک اند.

تشخیص: 
آزمايش های تشخیصی جستجوی آنتی ژن هرپسی يا ژنوم با روش های مولكولی براي تشخیص 
عفونت هاي هرپسي اولیه حاد و بیماران داراي ضعف ايمني  و بیماری تب با منشاء نا مشخص انجام 
مي شود. در روش کشت سلولی و يا PCR، براي تشخیص HSV نمونه پیشابراه در آقايان و سرويكس 
در خانمها استفاده مي شود.هنوز هم کشت ، روش استاندارد تشخیص HSV  مي باشد ولی زمان بر 

بوده و احتیاج به فرد متخصص و اتاق کشت سلول دارد.
انجام آزمايش هاي سرولوژي از نظر آنتي بادي ها ی ضد HSV راه گشا نیست زيرا بیش از 95 درصد 
افراد با اين ويروس برخورد دارند و در سرمشان آنتی بادی اختصاصی ضد HSV خواهند داشت.  با 
آزمايش آنتي بادي نمي توان فعال بودن هرپس تناسلي راجعه را تشخیص داد و بايد از روشهای 
 FIA مولكولی، تشخیص آنتی ژن های هرپسی در بافت استفاده شود.آزمايش هاي آنتي ژن به روش
يا اگلوتیناسیون التكس انجام مي شوند وآزمايش هاي آنتي بادي با روش ايمنوفلورسانت ايمنواسي 

يا ELISA انجام مي گردند.
 Real Time برای يافتن ژنوم بیشتر استفاده می شود، حتی از روش هایPCR  امروزه آزمايش

PCR برای تعیین مقدار ويروس می توان استفاده کرد که تشخیص را قطعی تر می کند. 
)Human PapillomaVirus )HPV

 ويروس زگیل تناسلییا HPV ،ويروس تومورزاي کوچك،بدون پوشش وDNA دار دو رشته اي 
حلقوي است که در جنس پاپیلوما ويروس خانواده ويروسي پاپیلوما ويريده قرار مي گیرد.بیش از 100 
نوع متفاوت HPV شناسايي شده اند و تقريباً 50 نوع آنها موجب عفونت غشاهاي اپیتلیال مجراي 

آنوژنیتال زنان مي گردند.
HPV DNA وارد ژنوم سلول در سلو ل های ناحیه سرويكس مي شود و از طريق فعالسازي انكوژن ها 
و سرکوب پاسخ ايمني سلول میزبان تكثیر خود و هايپرپالزی را تسريع مي بخشد. برخی از انواع اين 
ويروس  باعث رشد زگیل در ناحیه تناسلی و بعضی هم در ديگر قسمتهای بدن مانند دستها می شوند.

فراورده های پروتئیني HPV از ترمیم DNA و مرگ برنامه ريزي شده سلول جلوگیري مي کنند که 
مي توانند به ناپايداري و رشد کنترل نشده سلول يا بدخیمی منجر شوند.

ممكن است دوره نهفتگي بین مواجهه اولیه با HPV و ايجاد سرطان سرويكس ماه ها يا سالها طول 
بكشد.گرچه امكان پیشروي سريع بیماري وجود دارد ولي میانگین زمان از عفونت اولیه تا تظاهر 
سرطان مهاجم سرويكس حدود 15 سال برآورد مي شود. اين ويروس ها براساس توانايي انكوژن بودن 
و القای تومورهاي وابسته به عفونتHPV،سويه هاي تناسلي HPV به دو گروه)کم خطرو پرخطر(

تقسیم مي شوند:
سويه هاي کم خطر )HPV 43،42،11،6و44( با زگیل هاي تناسلي کنديلوماتا و تغییرات کم 
سرويكس،نظیر ديسپالزي خفیف همرا هستند. ضايعات ناشي از عفونت HPV کم خطر به احتمال 
زياد دچار رگرسیون )regression( مي شوند و توانايي کمي براي پیشرفت دارند وبدون خطر يا 

داراي خطر پايین انكوژنیك هستند.
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سويه هاي پر خطر )HPV 5۸،56،52،51،45،39،35،33،31،1۸،16،59 و 6۸( با نئوپالزي 
اپیتلیالي همراه هستند که احتمال دارد به ايجاد ضايعات شديد و سرطان سرويكس پیشروي کنند.

ارتباط تصادفي واضحي بین عفونت HPV و سرطان سرويكس وجود دارد)خصوصاً،70 درصد 
سرطانهاي سرويكس با انواع 16،11،6و1۸ مرتبط مي باشند(در سراسر دنیا ،HPV تقريباًدر تمام 

موارد بدخیمي هاي سرويكس يافت شده است.

چگونگی سرایت عفونت:
عفونت از طريق تماس پوست با زخم منتقل می شوند. بنابراين با انجام آمیزش يا تماس اندام جنسی با 

فرد مبتال يا آلوده، امكان سرايت آن وجود دارد. 

عالیم و نشانه ها: 
پس از ابتال به ويروس بین يك تا سه ماه طول می کشد تا زگیلها در ناحیه تناسلی ظاهر شوند اين زگیلها 
معموالً همراه با خارش ولي بدون درد هستند.مشاهده زگیلها ممكن است دشوار باشد،در خانمها 

امكان دارد زگیلها درون واژن و گردن رحم نیز ايجاد شود. 
چنانچه زگیل بر روی دهانه رحم ايجاد شده باشد امكان دارد خونريزی خفیفی در فرد مبتال ايجاد کند  
و يا در موارد بسیار نادری، ترشحات مهبلی به رنگ غیر عادی داشته باشد،البته زگیل در همه افرادی که 

در معرض تماس با اين ويروس قرار می گیرند ايجاد نمی شود.

:HPV آزمایش تشخیصي
در حال حاضر ،آزمايش HPV به صورت روتین براي اکثر زنان، خصوصاً آنهايي که پاپ اسمیر غیر 

طبیعي دارند ،انجام مي شود.
اغلب،در صورت مشاهده نتايج پاپ اسمیر مشكوک نظیر “سلو لهاي اسكواموس آتیپیك داراي اهمیت 
ناشناخته”)atypical squamous cell of undetermined significance(" يا "ضايعه 
 low-grade squamous intraepithelial ( " داخل اپیتلیالي اسكواموس با درجه پايین
lesion( انجام آزمايش روتین HPV ضروري مي گردد.البته هدف تشخیص آلودگی با سو ش های پر 

خطر )High Risk( دخیل در ايجاد سرطان می باشد. 
رايج ترين آزمايش مورد استفاده DNA assay   است در اين آزمايش ،براي شناسايي 13 سويه 
بخصوص “پرخطر”HPV DNA  ،از پروب هاي اختصاصی و بالتینگ استفاده مي شود.در ديگر 

روش رايج از آزمايش HPV-DNA- PCR  در دو مرحله استفاده می شود .
 آزمايش اول HPV-PCRغربالگری برای همه سوش هابا استفاده از يك جفت پرايمر يونیورسال 
است.چنانچه اين آزمايش مثبت شد، آزمايشHPV-PCR برای همه سوش های پر خطر با استفاده 
از پرايمر های اختصاصی هر سوش خواهد بود. برای صرفه جويی و عدم تحمیل هزينه زياد بر بیمار و 

بدنه درمان کشور اين روش بهتر می باشد. البته بهتر است انواع پر خطر منطقه مان را بدانیم.
منابع متعددي نشان داده اند که بیش از 60 درصد زنان داراي پاپ اسمیر غیر طبیعي از نظر HPV پر 
خطر محسوب مي شوند.در صورت مثبت بودن آزمايش HPV ، بیمار بايد براي جستجو از نظر ضايعه 

سرويكس نظیر سرطان ،الزم است آزمون کولپوسكوپي را انجام دهد.
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عفونت HPV در زنان مسن شايع تر است واغلب به صورت خودبخودي ،خصوصاً در زنان جوانتر از 
30 سال،فروکش مي کند.در مقابل پیك عفونت مزمن پرخطر در زنان مسن تر از 30 سال رخ مي دهد.

در نتیجه بعضي از پزشكان توصیه مي کنند که آزمايشHPV براي زنان با سن 35-30 سال  به باال يا 
زنان جوان تر داري ضايعات داخل اپیتلیالي اسكواموس با گريد باال،انجام شود.

واکسیناسیون:
گارداسیل واکسني است که اززنان در برابر HPV16،11،6 و 1۸ محافظت مي کند مرکز کنترل و 
پیشگیري بیماري ها )CDC( گارداسیل را براي دختران 11 تا 12 ساله توصیه نموده است. همچنین 
واکسن براي دختران و زنان 26-13 ساله اي که تا کنون واکسن نزده اند يا تمام دوزهاي يادآور را کامل 
نكرده اند وصیه مي شود.گارداسیل به صورت يك دوره 3 تايي تزريق داخل عضالني تجويز مي گردد.

دوزه اي يادآور دوم و سوم ،2 ماه و 6 ماه پس از تزريق اول تجويز مي شوند. اما اهمیت و اثر اين واکسن 
در جلوگیری از سرطان های گردن رحم مشخص نشده است.

تریکومونیازیس
تريكومونیازيس )Trichomoniasis(  از عوامل شايع عفونتهاي واژن است و جزو بیماری های 
آمیزشی محسوب می شود که تك ياخته تاژکداری به نام تريكوموناس واژينالیس مسئول بروز آن 
است.اين انگل موجب عفونت مجراي تناسلي و ادراري در مردان و زنان مي شود.انگل داراي انتشار 
وسیعي در سراسر جهان مي باشد و هرچه سطح بهداشت پايین تر باشد،شیوع بیشتري دارد. در پاره اي 
نقاط تا 20درصد زنان و 10درصد مردان آلوده بوده اند. در سال 2010 تقريباً 152 میلیون نفر )2/2 
درصد از جمعیت کل دنیا( مبتال به تريكومونیازيس وجود داشته است.متاسفانه در حدود 10 تا 50 
درصد از زنان مبتال به عفونت هاي ناشي از تريكوموناس واژينالیس بدون عالمت بوده و اين درصد 
ممكن است در مردان باالتر باشد. اين انگل به عنوان فاکتور تسهیل کننده در انتقال ويروس نقص 
ايمني انساني )HIV(و ديگر عفونت هاي منتقل شونده جنسي عمل مي کند. پژوهشگران اخیرا به 

کشف روابطی بین تريكوموناس واژينالیس و ايجاد سرطان رحم دست يافته اند.

روشهاي انتقال
• ارتباط جنسی با افراد آلوده	
• استفاده از سرويس های بهداشتی عمومي ، حمامهاي عمومی و استخرهاي شنا	
• معاينات غیر بهداشتی لگني در زنان 	

عالئم و نشانه ها
• ترشح واژينال رقیق که غالباً کف آلود و زرد رنگ مايل به قهوه اي با بوی بد می باشد و بسیار 	

محرک است از نشانه های شايع اين بیماری است .ايجاد التهاب و قرمزي واژن ، ظهور نقاط 
خونريزي دهنده همانند دانه هاي توت فرنگي در مخاط واژن و سرويكس در هنگام معاينه ديده 
مي شود.قسمت تحتاني شكم درد ناک می شود . قسمت هايي از واژن نیز مي تواند متورم و درد 

ناک شود.اين عالئم معموال بالفاصله بعد از قاعدگي يا درحین حاملگي پیشرفت می کند
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تشخیص: 
بیمار بايد 4۸ ساعت قبل از آزمايش از داروهاي موضعي و عمومي استفاده نكرده باشد .انجام آزمايش 
بهتر است صبح قبل از ادرار کردن انجام شود.از روش های مهم براي تشخیص تريكوموناس واژينالیس 
تشخیص میكروسكوپي انگل از طريق تست الم مرطوب مي باشد که درصد اطمینان به اين روش 
تقريباً 60 درصد می باشد.استفاده از محیط هاي کشت اختصاصي انگل مانند دياموند درصد اطمینان 
را به ۸5 تا 95 درصد می رساند.براي تشخیص تريكوموناس واژينالیس در زير میكروسكوپ فلورسنت 
از رنگ آمیزي با آکريدين نارنجي که نوعی روش رنگ آمیزي غیر اختصاصي اسید نوکلئیك می باشد 

مي توان استفاده کرد . 
شايان توجه است که در صورت مثبت شدن، هر دو شريك جنسي زن و مرد بايد به طور همزمان از دارو 

استفاده کنند.  

B    )HBV ( هپاتیت ویروسي
رجوع شود به نشريه شماره 3 آزمايشگاه تخصصی نويد: 

احمدی ساناز، اصول آزمایشگاهی پیگیری و درمان هپاتیتB:نشریه شماره 3. بخش 
تشخیص مولکولی آزمایشگاه تخصصی نوید.آذرماه 1390

C)HCV (ویروس هپاتیت
رجوع شود به نشريه شماره 4 آزمايشگاه تخصصی نويد:

ثابت فائزه،HCV Guide line، نشریه شماره 4. بخش تشخیص مولکولی آزمایشگاه 
تخصصی نوید.ادیبهشت 1391
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