
دکتر کاظم زنده دل سـخنران بعدی بود، با نیم نگاهی به تجربه ها و پژوهش های 
خارجی، سـخنان خود را بر مهار پذیر بودن اچ پی وی متمرکز کرد: 

در کشـورهای پیشـرفته افراد مبتال به سـرطان به دلیل پیشـگیری زود و به موقع 
بـه زندگـی بـاز مـی گردنـد و دوره درمـان شـان طوالنی نیسـت؛ اغلـب افـرادی که در 
ایـن کشـورها بـه سـرطان مبتـال مـی شـوند، سـالمتی شـان را بـه دسـت مـی آورند 
در حالیکـه در کشـورهای در حـال توسـعه و فقیـر، مـرگ و میـر بیمـاران ناشـی از 
سـرطان بیشـتر اسـت زیرا نبود امکانات درمانی و تشـخیص زودهنگام و به موقع، 

از کاسـتی هـای آشـکار این کشـورها به شـمار مـی رود.

قائم مقام مرکز تحقیقات سـرطان انیسـتیتو کانسر ایران با معرفی فعالیت های 
»کمیته  ملی کنترل سرطان« در ادامه افزود: در کمیته ملی کنترل سرطان چهار 
کار اساسـی و اصولـی بـرای مهـار سـرطان انجام می شـود. پیشـگیری، تشـخیص 
زودهنـگام، درمـان بیمـاران و حمایـت هـای مراقبتی و تسـکینی، چهـار جنبه مهم 
از ایـن برنامـه اسـت کـه محـور برنامـه ریـزی و فعالیـت اسـت. بایـد سـرطان هـای 
قابـل پیشـگیری را زودتـر شناسـایی کـرده و بـه طور جدی پیشـگیری به عمـل آید و 
سـرطان هایـی را کـه قابـل درمـان هسـتند ، درمـان کنیـم و از لحظـه ای کـه فرد به 
سـرطان مبتـال مـی شـود بـا مراقبـت هـا و اصـول درسـت از وی حمایت شـود و تا 

آخـر عمر کنار او باشـیم.

وی در خصـوص محـور فعالیـت هـای خیریـه شـمس گفـت: آمـوزش  عمومـی و 
بیمـاران جـزو اهـداف مهـم و موثر این مؤسسـه برای شـناخت و مهار سـرطان به 
شـمار مـی رود. ایـن همایش در راسـتای دسـتیابی به ایـن هدف و ماموریـت برگزار 
مـی شـود و انشـاء الله در سـایر زمینه ها نیـز همایش های دیگری برگـزار خواهیم 

کـرد تا شـناخت مـردم و بیمـاران از ایـن بیماری افزایـش یاید.  

ســرطان دهانــه رحــم کــه ناشــی از ویــروسHPV  اســت، بیمــاری ناشــناخته ای در 
میــان زنــان بــه شــمار مــی رود، امــا عامل آن شــناخته شــده اســت و تنها ســرطانی 
اســت کــه کامــال قابــل پیشــگیری بــه شــمار مــی رود. ســرطان دهانــه رحــم جــزو 
شــایع ترین ســرطان ها در زنــان اســت. بــا اینکــه میــزان بــروز این ســرطان در کشــور 
مــا پاییــن اســت، ســاالنه تقریبــا 1000 نفــر بــه آن مبتــال مــی شــوند. متاســفانه بــه 
دلیــل نبــود برنامــه منظــم و مــدون برای پیشــگیری این ســرطان، بیمــاران معموال 

در مراحــل پیشــرفته بیمــاری مراجعــه 
مــی کننــد کــه میرایــی آن باالســت. ایــن 
درحالیســت کــه بــا توجــه بــه وجــود 
روشــهای موثــر پیشــگیری مــی توانیــم 
بیــش از 70 درصــد ایــن بیمــاران را قبــل 
از ابتــال تشــخیص بدهیــم و پیشــگیری 
کنیــم. ســرطان دهانــه رحــم روش های 
کامــال شــناخته شــده ای  درمانگــری 
ــه  ــه ب ــن زمین ــبختانه در ای دارد و خوش
ــت  ــی دس ــی مهم ــرفت های علم پیش

یافته ایــم.

بــرای  بین المللــی  حرکتــی  امســال 
و  جوامــع  در  وی  پــی  اچ  شــناخت 
حمایت طلبــی بــرای مبــارزه بــا ایــن 
ــم  ــه رح ــرطان دهان ــز س ــت و نی عفون
شــکل گرفتــه و »روز جهانــی اچ پــی 
وی تعییــن  شــده اســت تــا برنامــه 
ــوص در  ــن خص ــی در ای ــای هماهنگ ه
ــود.  ــرا ش ــا اج ــف دنی ــورهای مختل کش
مؤسســه خیریــه شــمس همراســتا بــا 
ــخ  ــی و در پاس ــن الملل ــه بی ــن برنام ای
بــه نیــاز ملــی، اقــدام بــه برگــزاری ایــن 
ــم  در  ــت. امیدواری ــرده اس ــش ک همای
کنــار ســایر برنامه هــای مهــم و مثبتی 
درایــن  بهداشــت  وزارت  توســط  کــه 
ایــن  اســت،  داده  انجــام  خصــوص 
همایش بتواند در پیشــبرد و دســتبابی 
بــه اهــداف کنتــرل ســرطان دهانــه رحم 
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باالترین خطر برای زیر 20 ساله  ها

دکتر فرح فرزانه
متخصص زنان و فوق تخصص سرطان زنان

ویـــروس  رحـــم  دهانـــه  ســـرطان  عامـــل  مهم تریـــن 
ــا  ــمگیری بـ ــور چشـ ــه بطـ ــت کـ ــانی اسـ ــای انسـ پاپیلومـ
رفتارهـــای مناســـب زناشـــویی، بهداشـــتی و اجتماعـــی 

قابل پیشگیری است.

ـــی وی( عامـــل  ویـــروس پاپیلومـــای انســـانی )ویـــروس اچ پ
اصلـــی ســـرطان دهانـــه رحـــم، و یکـــی از عوامـــل مهـــم 
ســـرطان مقعـــد، مجـــرای ادراری- تناســـلی در آقایـــان  و 
حنجـــره در هـــر دوجنـــس اســـت. یکـــی از مهم تریـــن 
راه هـــای انتقـــال ایـــن ویـــروس و ایجـــاد ســـرطان رابطـــه 
جنســـی بـــا بیـــش از یـــک نفـــر اســـت. بـــرای مقابلـــه بـــا 
ـــر  ـــد تغیی ـــی از آن، بای ـــای ناش ـــرطان ه ـــروس و س ـــن وی ای

رفتار، آموزش و تزریق واکسن را جدی گرفت.

ـــانی  ـــای انس ـــروس پاپیلوم ـــاره وی ـــه، درب ـــرح فرزان ـــر ف دکت
یـــا اچ پـــی وی کـــه ســـالمت زنـــان را تهدیـــد مـــی کنـــد و 
عامـــل چنـــد ســـرطان اســـت، گفـــت: اچ پـــی وی یـــک 
ویـــروس شـــناخته شـــده اســـت. ایـــن ویـــروس  مخصـــوص 

انســــان اســـت. راه هـــای انتقـــال ایـــن ویـــروس 
طریـــق  از  معمـــوالً  و  اســـت  مختلـــف 
تمـــاس  پوســـت،  بـــا  پوســـت  تمـــاس 
ــا  ــت بـ ــاس پوسـ ــت، تمـ ــا پوسـ ــاط بـ مخـ
مخـــاط منتقـــل مـــی شـــود. در تمـــاس 

پوســـت یـــک نفـــر بـــا پوســـت 
بایـــد  حتمـــا  دیگـــر،  فـــرد 
وجـــود  پوســـتی  اصطـــکاک 

ــروس اچ  ــا ویـ ــد تـ ــته باشـ داشـ
بـــرای  پـــی وی منتقـــل شـــود. 

انتقـــال ایـــن ویـــروس نیـــاز بـــه 
رابطـــه جنســـی کامـــل نیســـت و 

عـــالوه بـــر آن، افـــرادی هـــم کـــه 
ـــدوم اســـتفاده  هنـــگام مقاربـــت از کان

حـــدی  تـــا  چـــه  اگـــر  کننـــد،  مـــی 
ــد در  ــی صـ ــد، ولـ ــی کنـ ــت مـ محافظـ
صـــد نمی توانـــد مانـــع انتقـــال ایـــن 
ـــن  ـــه ای ـــی ک ـــود. آنتی بیوتیک ـــروس ش وی

ویـــروس بـــا آن کشـــته شـــود، وجـــود 
بـــدن  در  ویـــروس  خـــود  امـــا  نـــدارد 

افـــرادی کـــه ســـطح ایمنـــی خوبـــی داشـــته 
ـــی  ـــوان(، ط ـــراد        ج ـــوص در اف ـــند )بخص باش

دو ســـال بـــه مـــرور محـــو میشـــود. ایـــن 
ویـــروس در بیـــن افـــراد زیـــر 20 ســـال شـــیوع 

ـــی رود  ـــن م ـــی زود از بی ـــبختانه خیل ـــی خوش ـــادی دارد ول زی
و بررســـی وجـــود اچ  پـــی  وی در بـــدن و مخـــاط در ســـنین 
ــه  ــروس بـ ــن ویـ ــم. ایـ ــه نمیکنیـ ــال را توصیـ ــر 25 سـ زیـ
و  اســـت  شـــایع  خیلـــی  می شـــود،  منتقـــل  راحتـــی 
ـــس از  ـــردن آن پ ـــن ب ـــرای از بی ـــی ب ـــوز روش ـــفانه هن متأس

ورود به بدن نداریم. 

ـــی  وی  ـــه اچ  پ ـــردی ک ـــر ف ـــت: ه ـــه گف ـــه در ادام ـــر فرزان دکت
مثبـــت باشـــد )یعنـــی ویـــروس وارد بدنـــش شـــده بـــود(، 
لزومـــا دچـــار ســـرطان  نمـــی شـــود ولـــی اگـــر اچ  پـــی  وی در 
بـــدن بمانـــد و مقـــاوم شـــود، ممکـــن اســـت بـــا احتمـــال 
ــگیری  ــای پیشـ ــود. راه هـ ــرطان شـ ــه سـ ــل بـ ــی تبدیـ کمـ
شـــناخته شـــده آن، مـــی توانـــد 95 درصـــد جامعـــه را 
ـــن اســـت کـــه  ـــد. نخســـتین راه پیشـــگیری آن ای مصـــون کن
ـــرای دختـــران، بعـــد از 16 ســـالگی باشـــد و  رابطـــه جنســـی ب
نـــه قبـــل از آن. دوم اینکـــه ارتبـــاط جنســـی منحصـــر بـــه 
ـــومی  ـــر س ـــه نف ـــض اینک ـــه مح ـــون ب ـــد چ ـــر« باش »دو نف
ســـومین  می شـــود.  فعـــال  ویـــروس  شـــود،  وارد 
ـــن  ـــدن ای ـــاوم ش ـــث مق ـــه باع ـــی ک عامل
ـــیگار و  ـــود، س ـــدن می ش ـــروس در ب وی
ـــا،  ـــی گزارش ه ـــت. در بعض ـــان اس قلی
ســـیگار و قلیـــان حتـــی تـــا 14 برابـــر 

ویروس را مقاوم تر می کنند.  

ــطح  ــر، سـ ــامل موثـ ــن عــــــ چهارمیـ
ایمنــــــــی بدن است. 

راه هـــای دکتــــر فرزانـــه  مـــورد  در 
ــگیری از  پیشــــــــــ
اچ پـــی وی افـــزود: 
راه اصـــــــــــــــــلی 
اولیـــه،  پیشـــگیری 
تغییـــر رفتـــار اســـت. 
بایـــد در ســـطح مـــدارس 
و دانشــــــــــــــگاه ها بـــه 
ـــوانان  ـــان و جــــ نوجوانـــــــ
داده  الزم  آموزش هــــــــــای 
ـــن آگاهی هـــای  ـــد. همچنی شــ
الزم بـــه والدیـــن داده شـــود. 
راه دوم، واکســـن اســـت. اگـــر 
فقـــط زنـــان یـــا فقـــط مـــردان 
ــر  ــروه دیگـ ــند، گـ ــن زده  باشـ واکسـ

هم از بیماری مصون  می مانند.
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