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Abstract
Introduction: Contamination with high-risk human papillomavirus (HPV) is one of the
most important risk factors for developing cervix cancer. Since there is no possibility of
detecting the virus and its subtypes by using serological methods and cell culture, the
molecular methods such as multiplex PCR have particular importance in accurate, early
and definite diagnosis of this virus. So, in this research, our goal is to use a proprietary
multiplex PCR assay based on HPV-16 and HPV-18 of human papillomavirus for
molecular recognition of HPV and to evaluate its prevalence in cervix cancer patients.
Materials and Methods: In this experimental study, after collecting samples from
malignant cervical lesions of the 60 patients, the viral DNA was extracted and multiplex
PCR was done by specific primers of human papillomavirus in all samples. After the
analysis of multiplex PCR products by 1% agarose gel electrophoresis, specificity of the
test was also evaluated.
Results: Among 60 samples, 19 cases were confirmed to be positive for HPV
contamination and 41 cases were negative. Therefore the prevalence of HPV
contamination was reported 30% in this population.
Conclusions: This study showed that Multiplex PCR by specific primers for HPV-16 and
HPV-18 of human papilloma virus is a proper and accurate method for detection of this
virus and the results also confirm the previous reports of correlation between HPV and
cervical carcinoma in Iranian population.
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مقدمه :آلوده شدن با انواع پر خطر پاپیلوماویروس فاکتور مهمی در بروز سرطان دهانه رحم میباشد .از آن جا که با
استفاده از روشهای سرولوژیک و کشت سلولی ،امکان تشخیص این ویروس و انواع آن وجود ندارد ،روشهای مولکولی
از جمله  PCRچندگانه در تشخیص دقیق ،قطعی و زودهنگام این ویروس از اهمیت ویژهای برخوردار هستند .لذا
هدف از این پژوهش ،استفاده از یک سنجش  PCRچندگانه اختصاصی بر روی پاپیلوماویروس  16و  17انسانی ،جهت
تشخیص مولکولی پاپیلوماویروس و بررسی فراوانی آن در نمونههای بیماران میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ،پس از جمعآوری نمونه از ضایعات بدخیم دهانه رحم بیماران مختلفDNA ،
ویروسی  63نمونه بالینی استخراج شد و  PCRچندگانه با پرایمرهای اختصاصی ویروس پاپیلومای انسانی ،بر روی
نمونههای فوق انجام گرفت .پس از بررسی محصوالت  PCRچندگانه تولید شده بر روی ژل آگارز  1درصد ،اختصاصی
بودن این تست نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها :از میان  63نمونه بیمار 19 ،مورد از نظر آلودگی به ویروس پاپیلوماویروس مثبت و  91مورد منفی بودند که
حاکی از فراوانی وجود این ویروس در این جمعیت از بیماران دچار کانسر دهانه رحم (حدود  33درصد) گزارش
گردید.
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که روش  PCRچندگانه با پرایمرهای اختصاصی پاپیلوماویروس  16و  17روشی
مناسب و دقیق برای تشخیص ویروس پاپیلومای انسانی است و این یافتهها موید گزارشهای پیشین مبنی بر ارتباط
میان پاپیلوماویروس انسانی و سرطان دهانه رحم در بیماران ایرانی میباشد.

تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مقدمه

در این مطالعه که به روش تجربی انجام شد ،تعداد  63نمونه
بافتی مربوط به ضایعات بدخیم دهانه رحم بیماران مختلف از
آزمایشگاههای آسیب شناسی در سطح استان البرز جمع آوری
گردید .استخراج  DNAویروسی ،با استفاده از کیت تجاری
استخراج نوکلئیک اسید (اینترون ،کره) از  63نمونه بالینی،
انجام شد .نمونههای استخراج شده در طول موج  263نانومتر
بررسی شدند و میزان خلوص آنها بر اساس نسبت
 A260/A280مورد ارزیابی قرار گرفت .تست  PCRبا کیت
( Master mixشرکت  ،Takaraژاپن) انجام شد .دراین
تحقیق از پرایمرهای عمومی ( )MY09/MY1و پرایمرهای
اختصاصی ( HPV16و  )HPV 17جهت شناسایی ویروس
پاپیلومای انسانی استفاده شد و همچنین اندازه باندهای
محصوالت بر روی ژل الکتروفورز در جدول  1ذکر گردیده است
[ .]19جهت انجام  PCRچندگانه در حجم نهایی 27
میکرولیتر در لولههای اپندروف از مخلوط کردن 12/7
میکرولیتر مسترمیکس 3 ،میکرولیتر از  DNAبا غلظت 73
نانوگرم 13pmol ،ازپرایمر و آب مقطر استریل استفاده شد و
همچنین واکنش  PCRطبق برنامه زیر انجام گردید .واکنش
 PCRچندگانه برای شناسایی ژن  HPV 16و :HPV 17
واسرشت اولیه در دمای  97درجه سیلسیوس به مدت  7دقیقه،
سپس به دنبال آن  93چرخه دمایی که هر چرخه شامل 97
درجه سلسیوس به مدت  93ثانیه 77 ،درجه سلسیوس به
مدت  1دقیقه و  82درجه سلسیوس به مدت  2دقیقه که
هرکدام به ترتیب اختصاص به مراحل واسرشت ثانویه ،اتصال
پرایمر ،و گسترش اولیه بود .مرحله نهایی در  82درجه
سلسیوس به مدت  8دقیقه صورت گرفت .پس از انجام آزمایش
 PCRچندگانه محصوالت  ،PCRدر ژل آگارز  %1در بافر x1
 TBEبه مدت  63دقیقه با ولتاژ  93الکتروفورز شد و براساس
باندی که محصوالت  PCRچندگانه در دستگاه
 Geldocumentمشاهده شد ،مورد بررسی قرار گرفتند.

یافتهها
نتیجه تست اختصاصیت  PCRچندگانه با استفاده از
پرایمرهای عمومی ( )MY09/MY1و پرایمرهای اختصاصی
( HPV16و  )HPV 17جهت شناسایی ویروس پاپیلومای
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سرطان دهانه رحم دومین علت مرگ و میر در اثر سرطان در
بین زنان میباشد .میزان ابتال به سرطان دهانه رحم در
کشورهای درحال توسعه ،به علت به اجرا گذاشته نشدن
برنامههای غربالگری مؤثر ،بتدریج رو به افزایش میباشد [.]1
تقریباً از هر  7زن ،یک نفر مبتال به سرطان پستان و سرطان
دهانه رحم میباشد که در اغلب اوقات منجر به برداشتن کامل
بافت پستان و رحم ،شیمی درمانی ،پرتو درمانی و هورمون
درمانی میگردد .در کشورهای توسعه یافته یکی از علل اصلی
مرگ و میر زنان سرطان پستان و دهانه رحم است که در  73تا
 %73موارد علل اصلی آن ناشناخته است [ .]3 ,2با این وجود
عوامل مستعد کننده دیگری از قبیل داشتن شرکای جنسی
متعدد ،وجود نقص سیستم ایمنی ،مصرف قرصهای
ضدبارداری و سیگار در بروز سرطان دهانه رحم نقش دارند [,9
 .]7مهمترین و شناخته شده ترین علل محیطی ایجاد این
سرطان ،ویروس پاپیلومای انسانی ( )HPVمیباشد که در سال
 1983میالدی به عنوان عامل اصلی بروز سرطان دهانه رحم
معرفی گردید و مطالعات مختلف صورت گرفته در سراسر جهان
نشان دهنده ارتباط قوی میانویروس پاپیلومای انسانی و
تغییرات پیش سرطانی و سرطانی در سلولهای اپیتلیال
میباشند [ .]6ویروس پاپیلومای انسانی به عنوان یکی از علل
سرطانهای آنوژنیتال ،منجمله سرطان دهانه رحم شناخته
میشود [ .]9-8بیش از  133تیپ مختلف از ویروس پاپیلومای
انسانی با کمک روشهای مولکولی شناخته شده است .از میان
تیپهای مختلف  HPV16و  HPV 17حدود  %83درصد
سبب آلودگیهای مخاطی ،بخصوص در نواحی آنوژنیتال
میباشند [ .]11 ,13بر این اساس ضروری به نظر میرسد که
شایعترین تیپ ویروس پاپیلومای انسانی در هر جمعیت به
صورت جداگانه تعیین گردیده تا بتوان از آنها برای طراحی
یک برنامه غربال گری مؤثر ،مدیریت بیماری و در نهایت
واکسیناسیون جمعیت هدف برعلیه تیپهای ویروسی شایع ویا
به عنوان پروفیالکسی برای همه زنان استفاده کرد .از آن جا که
با استفاده از روشهای سرولوژیک و کشت سلولی ،امکان
تشخیص این ویروس و انواع آن وجود ندارد ،در تشخیص
دقیق ،قطعی و زودهنگام این ویروس ،روشهای مولکولی از
جمله  PCRاز اهمیت ویژهای برخوردار هستند [ .]12و
مطالعات مورفولوژیک نیز حتی با اعمال تکنیکهای نوین مانند
 Liquid-basedبه تنهایی حساسیت خیلی باالیی برای
تشخیص ندارند [ .]13لذا در این پژوهش ،از روش PCR
چندگانه به منظور تشخیص مولکولی ویروس پاپیلومای انسانی
در بیماران مبتال به سرطان گردن رحم صورت گرفت .باتوجه به
اینکه تیپهای  HPV16و  HPV 17پرخطر بوده و عامل

اصلی سرطان دهانه رحم میباشد ،به منظور تعیین به موقع و
درمان سریع این سرطان در این پژوهش به شناسایی مولکولی
پاپیلوما ویروس انسانی در نمونههای بافتی بیماران مبتال به
سرطان دهانه رحم به روش  Multiplex PCRپرداخته شد.
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جدول  :1پرایمرهای مورد استفاده در این مطالعه

16 HPV

18 HPV

Frequency
تصویر  :1نتایج  PCRچندگانه پاپیلوما ویروس انسانی ( HPV16و  )HPV 17در  63نمونه بافتی دهانه رحم

تصویر  :2بررسی محصول  PCRچندگانه پاپیلوما ویروس انسانی ( HPV16و  )HPV 17بر روی ژل  :M.%1مارکر :P ،کنترل مثبت
(پالسمید  HPV-16 = 217bpو  :N ،)HPV-18=100bpکنترل منفی ،چاهکهای  1و  7نمونههای مثبت  ،HPV 17چاهکهای
 2و  3و  7و  6و  8نمونههای مثبت  ،HPV 16چاهک  9نمونه منفی.
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Sequence
Product size: 450 bp
'5' CGTCCACAAGAGGGATACTGATC3
'5' GCACCAGGGATCATAACTAATGG3
Product size: 217 bp
'5' ACTACACTTTCGGGTGGCTTGG3
'5' CAGTATAAGCGCCAGTTTCATC3
Product size: 100 bp
'5' CTTTCGGGTGGCACTACATTGG3
'5' AAGCGCCAGCAGTATTTTCATC3

Primers
MY09/MY1

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.3.1.29

انسانی استفاده شد .براساس نتایج  PCRچندگانه ( 63نمونه)،
 19نمونه ( )%31/6از نظر وجود ویروس پاپیلومای انسانی مثبت
و  91نمونه ( )%67/9ویروس پاپیلومای انسانی منفی گزارش
شد .از  19نمونه ویروس پاپیلومای انسانی 11 ،نمونه از نظر

وجود  HPV 16و  7نمونه از نظر وجود  HPV 17مثبت
بودند (تصویر  .)1به عبارت دیگر میزان فراوانی عفونت ویروس
پاپیلومای انسانی در این جمعیت حدود  33درصد گزارش
گردید (تصویر .)2

معصومعلی نژاد و زینتی زاده
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بحث
] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.3.1.29
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سرطان دهانه رحم شایعترین نوع سرطان در کشورهای در
حال توسعه بشمار میرود .ساالنه بیش از  933333مورد
بدخیمی در جهان گزارش میگردد که تقریباً  %12سرطانهای
شایع در بین زنان را شامل میگردد [ .]17در مطالعه حاضر
بافتهای سرطانی دهانه رحم به منظور بررسی حضور عفونت
ویروس پاپیلومای انسانی جمع آوری و با روش  PCRچندگانه
( )M-PCRمورد بررسی قرار گرفته است که نشان دهنده
میزان آلودگی  33درصدی با ویروس پاپیلوما انسانی است.
میزان شیوع سالیانه کارسینوم مهاجم دهانه رحم در حدود
 18/3درصد در زنان برای تمام سنین و  28درصد در زنان برای
سنین باالی  23سالگی میباشد [ .]16دو مطالعهای که در
اسپانیا و کلمبیا انجام شده بود  DNAمربوط به  HPVرا در
حدود  %87از موارد بیمار تشخیص داده بودند [ .]19-18هم
چنین طی گزارش نیاکان و همکاران که در سومین کنگره
سراسری میکروبیولوژی ایران در دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی و درمانی همدان ارائه گردید ،میزان موارد
مثبت ژنوم ویروس پاپیلومای انسانی در ضایعات دهانه رحم
 %83گزارش شد که البته در آن مطالعه از روش هیبریداسیون
مولکولی استفاده شده بود [ .]23یافتههای مطالعهای نشان داد
زنانی که  12بار زایمان کرده بودند شیوع این سرطان  7برابر
بیشتر از زنانی بود که حداکثر سه بار زایمان داشتهاند .هم
چنین میزان شیوع آن در زنانی که بعد از  19سالگی
فعالیتهای جنسی را آغاز کرده بودند دو برابر کمتر از زنانی
بود که در زمان آغاز فعالیت جنسی کمتر از  17سال داشتند
[ .]22 ,21بر اساس مطالعات مورد شاهدی بسیاری که تاکنون
انجام گرفته عفونت با ویروس پاپیلومای انسانی بعنوان عامل
اصلی توسعه نئوپالزی و بدخیمی در اپی تلیال ناحیه تناسلی
شناسایی شده است و بویژه زمانی که عفونت پایدار با تیپهای
پرخطر این ویروس صورت گرفته باشد این مسئله بارزتر خواهد
بود [ .]23ضایعات دهانه رحم به فرم خفیف سرویسیت،
ضایعات اپی تلیالی به صورت خفیف ( LSIL: Low-Grade
 )Squamous Intraepithelial Lesionو شدید ( HSIL:
 )High-Grade Squamous Intraepithelial Lesionو
سرطان دهانه رحم ناشی از عفونت با ویروس پاپیلومای انسانی
میتواند وجود داشته باشد .این ضایعات بر طبق طبقه بندی
 Bethsedaبه صورت  CINI ،CINIIو  CINIIIیا CIS
طبقه بندی میشود .معمولترین تیپ ویروس پاپیلومای انسانی
انواع  6و  11هستند ،اما عفونت با تیپ  16و  17نیز معمول
میباشد [ .]26-29بیش از  %99از موارد سرطان رحم ،توسط
ویروس پاپیلومای انسانی روی میدهد .مطالعات اروپاییها
عمدتاً بر روی انواع  HPV 16و  HPV 17متمرکز شده [.]28

 Meshkatو همکاران در سال  2336پژوهشی در مورد
تشخیص ویروس پاپیلومای انسانی نوع  16و  17با روش
RFLP PCRدر نمونههای سرطان گردن رحم با پارافین
جاسازی شده انجام دادند .بیش از  233تیپ ویروس پاپیلومای
انسانیبراساس توالی  DNAژنومی شناخته شده است که 77
تیپ از ویروس پاپیلومای انسانی به خوبی مشخص و  123تیپ
دارای ژنوتیپ های جدید هستند [ Stamenkovic .]27و
همکاران در سال  2316توزیع ویروس پاپیلومای انسانی در
بافت سرطان گردن رحم را بررسی کردند .ژنوتیپویروس
پاپیلومای انسانی در  19تا  32نمونه مثبت مشخص شد6 .
ژنوتیپ پرخطر شامل  77/73/97/33/17/16وجود داشت که
در این میان  HPV 16شایعترین آنها بود .انواع دیگر (نوع
 )77 ،97 ،33 ،17در یک مورد پیدا شد ( .)%7/26در یک
نمونه بافت دو نوع  HPV16و  HPV 73مشخص شد [.]29
کیهانی و همکاران در سال  1377فراوانی عفونت ویروس
پاپیلومای انسانی در ضایعات بدخیم دهانه رحم به روش PCR
چندگانه را مورد بررسی قرار دادند 133 .نمونه از ضایعات پیش
سرطانی و سرطانی دهانه رحم انتخاب شدند .استخراج DNA
از بلوکهای پارافینی با روش استاندارد انجام گرفتPCR .
چندگانه با استفاده از دو جفت پرایمر صورت پذیرفت و
محصوالت  PCRبر روی ژل پلی آکریل آمید  %7برده شد .در
این جمعیت از میان  133بیمار مبتال به سرطان دهانه رحم83،
نفر از نظر عفونت  HPVمثبت و  28مورد منفی بودند.
یافتههای حاصل از این مطالعه ،گزارشهای پیشین مبنی بر
ارتباط میان ویروس پاپیلومای انسانیو سرطان دهانه رحم را
تقویت کرد [ .]33جبارپور بنیادی و همکاران در سال 1378
تحقیقی بر روی تعیین انواع انکوژن ویروس پاپیلومای انسانی به
روش  PCRچندگانه در ضایعات سرطانی دهانه رحم در
منطقه شمال غرب ایران انجام دادند .در این تحقیق نمونه
تثبیت شده در فرمالین و محصور در پارافین از نظر وجود
 DNAچهار تیپ شایع ویروس پاپیلومای انسانی (تیپهای
 )16،17،31،33با استفاده از دو سری  PCRاختصاصی مورد
آزمون قرار گرفتند .نتایج نشان داد که حضور عفونت همزمان با
برخی از انواع ویروس پاپیلومای انسانی و نیز شیوع نسبتاً
متفاوت برخی از انواع این ویروس در جمعیت مورد مطالعه،
میتواند راه گشای برنامه ریزیهای آینده جهت غربالگری و
مدیریت این بیماری مهم و در آیندهای نه چندان دور،
واکسیناسیون بر علیه تیپهای شایع باشد [ .]31در مطالعه
 Kanو همکارانش  73نمونه سرطان اندوسرویکس را با روش
 PCRبرای انواع  HPV16و  HPV 17و  HPV 33مورد
بررسی قرار دادند و ژنوم  HPV 17را دو نمونه سرطان رحم
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7.

8.

9.

10.

در اینجا الزم است از تمامی کارکنان و ریاست محترم موسسه
تحقیقات واکسن و سرم سازی کرج به خاطر مساعدتهایشان
تشکر و قدردانی نماییم.
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زنان استرالیایی مشاهده نمودند .از مجموع  73نمونه 29 ،مورد
( )%97برای ویروس پاپیلومای انسانی مثبت بودند [.]32
 Vidalو همکاران در سال  2311توزیع ژنوتیپ ویروس
پاپیلومای انسانی در داخل اپیتلیال و سرطان گردن رحم در
زنان تانزانیا را بررسی کردند .سیتولوژی دهانه رحم و تست
ویروس پاپیلومای انسانی در میان  217نفر از زنان تانزانیای
شمالی انجام گرفت که  %77از قبایل  Chagaو  %33از قبایل
دیگر بودند وسن متوسط آنها  99/8و  77/2به ترتیب بود.
ویروس پاپیلومای انسانی در  %68از  CINتشخیص داده شد و
 %73از ویروس پاپیلومای انسانی شناسایی شده ژنوتیپ های
 )hrHPV) high-risk HPVبودند .انواع پر خطر ویروس
پاپیلومای انسانی به عنوان عفونت در یک یا چند مورد در %87
از موارد  ICCیافت شد [ .]33مطالعات اپیدمیولوژیکی در 22
کشور نشان داد که  )high-risk HPV( hrHPVمیتواند در
 %99/8موارد مشخص سرطان دهانه رحم وجود داشته باشد.
hrHPVدر حدود  %93از ضایعات دهانه رحم در ایاالت
متحده آمریکا مثبت گزارش شد [ .]39نیاکان و همکاران در
سال  1389ویروس پاپیلومای انسانی در ضایعات سرطان دهانه
رحم با روش هیبریداسیون مولکولی را بررسی کردند .در این
تحقیق تنوع تیپهای ویروس پاپیلومای انسانی با استفاده از
روش هیبریداسیون مولکولی تعیین گردید .تکنیک ( ISH:
 )Insitu Hybridizationبا مواد و پروب های نشاندار شده
با بیوتین انجام گردید .این یافتهها نشان داد که مطالعات
مولکولی در شناسایی ژنوم ویروس پاپیلومای انسانی امکان پذیر
بوده و از سرطانهای دهانه رحم زنان ایرانی ویروس HPV 16
و  HPV 17جدا میگردد [ .]37در سرطان دهانه رحم به
علت در دسترس بودن بافت مربوطه ،اثرات پیش گیری،
تشخیص زودرس و درمان به موقع بر کاهش میزان مرگ و میر

مؤثر است [ .]36طی سالهای اخیر ،توجه مراکز علمی دنیا به
تولید واکسن ضد ویروس پاپیلومای انسانی افزایش یافته است
[ .]33با توجه به وفور نسبتاً باالی ویروس در بافتهای مبتال به
سرطان ،میتوان در آینده از واکسن ضد ویروس در جمعیت
پرخطر استفاده کرد .هم چنین انواعی از داروهای اینترفرون در
درمان ضایعات مرتبط با عفونت ویروس پاپیلومای انسانی
استفاده میشود [ .]33الزمه استفاده از این درمان ،تشخیص
وجود عفونت در بافتهای مبتالست؛ لذا به نظر میرسد که
انجام آزمایشهای مولکولی به همراه سایر بررسیها در ضایعات
پیش سرطانی و سرطانی دهانه رحم و حتی اسمیرهای
سرویکوواژینال (پاپ اسمیر) که مشکوک به عفونت ویروس
پاپیلومای انسانی هستند ،ضروری است .در مطالعه حاضر
 %31/6از بیماران مبتال به سرطان دهانه رحم ویروس
پاپیلومای انسانی مثبت بودند .از آنجائیکه این ویروس عالیم و
نشانهای ندارد و با توجه شیوع باالی آن در ایران ،تشخیص به
موقع و درمان سریع آن میتواند از تبدیل زخمهای پیش
سرطانی به سرطان پیشرفته جلوگیری نماید .روشهای
مولکولی مانند  PCRمیتواند روش سریع و مطمئن برای
تشخیص بیماری در مراحل اولیه بیماری باشد .امروزه برای
درمان سرطان دهانه رحم در اغلب اوقات برداشتن بافت رحم،
شیمی درمانی ،پرتودرمانی و هورمون درمانی استفاده میشود.
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