
 (HPV) انساني ويروس پاپيلوما واکسن

 به خود زندگي طول در هستند فعال جنسي نظر از که مرداني و زنان اکثر تقريبا ،باشد مي جنسي راه از منتقله عفونت ترين عشاي HPV عفونت
 عالئم بروز به منجر HPVويروس از ناشي هاي عفونت اکثر .باشد مي متفاوت  HSVو HIV ويروس با ويروس اين. شوند مي مبتال HPV ويروس

 عفونت. شود مي سرطاني پيش ضايعات يا تناسلي زگيل بروز موجب و بوده پايدار عفونت اين گاهي اما ،يابند مي بهبود خود به خود يا و شوند نمي
 زبان قاعده جمله از حلق پشت گلو، و دهان مقعد، پنيس، ولو، ،واژن سرويکس، سرطان به ابتال موجب تواند مي) انکوژن( پرخطر HPVانواع با پايدار

 و ١٦ نوع پرخطر هاي HPV ترين  شايع. دهد مي رخ HPV به ابتال از بعد ها دهه حتي يا ها  سال سرطان موارد اغلب در. شود) اوروفارنکس( ها لوزه و
 خطر کم انواع. شود مي حنجره هاي زگيل ندرتاً و تناسلي هاي زگيل به ابتال موجب) غيرانکوژن( خطر کم HPV انواع با پايدار عفونت. باشد مي ١٨

 ١١ و ٦ نوع خطر کم هاي HPV ترين شايع. شوند مي سرويکس در) Low grade( پايين درجه با تغييرات يا خيم خوش تغييرات موجب اغلب
 به ها آن ابتالء احتمال نتيجه در دارند ويروس اين با مقابله براي کمتري توانايي) ايدز/ HIVبه مبتال افراد( ايمني سيستم ضعف با افراد. باشد مي

  .باشد مي بيشتر HPV از ناشي هاي سرطان انواع و تناسلي هاي زگيل

 HPVباشد؟ مي شايع چقدر آن از ناشي بهداشتي مشکالت و  

 بهHPV  شيوع. شوند مي مبتالHPV  به ساليانه نيز نفر ميليون ١٤ تقريباً و هستند مبتالHPV به آمريکايي ميليون ٧٩ حدود حاضر حال در
. شوند مي مبتال خود زندگي طول در ويروس اين از نوع يک به حداقل هستند فعال جنسي نظر از که مرداني و زنان اغلب که است اي اندازه

 هاي واکسن معرفي و شناسايي از قبل. باشد مي سرطان انواع و تناسلي زگيل شامل ويروس اين از ناشي بهداشتي مشکالت شد ذکر که همانطور
HPV، از بيش ساليانه متحده اياالت در. شدند مي مبتال ويروس اين از ناشي تناسلي هاي زگيل به مرد و زن ٣٦٠٠٠٠ تا ٣٤٠٠٠٠ تقريباً ساليانه 

 و زن ١٧٦٠٠ ساليانه کلي طور به. شود مي ختم مرگ به آن از مورد ٤٤٠٠ که شوند مي مبتال HPV از ناشي سرويکس سرطان به زن ١١٠٠٠
 گرفت، صورت پزشکي آموزش و درمان ، بهداشت وزارت توسط که ايي مطالعه در .شوند مي مبتال HPV ويروس از ناشي هاي سرطان به مرد ٩٣٠٠
 سرطان بروز ميزان اما. است ترکيه مانند همسايه کشورهاي مشابه تقريباً عدد اين. شد زده تخمين% ٦ سال ٤٥-١٥ ايراني زنان آلودگي درصد

  .باشد مي کمتر ايران در موجود HPVهاي ويروس ژنتيک و زندگي سبک و عادات دليل به سرويکس

HPVاست؟ درمان قابل آن از ناشي بهداشتي مشکالت و  

 درمان و داده تشخيص پزشک توسط تناسلي هاي زگيل. است درمان قابل آن از ناشي بهداشتي مشکالت اما. ندارد وجود ويروس خود براي درماني
 در که سرطاني پيش ضايعات. شوند بزرگتر يا و بمانند اندازه همان به يا يابند بهبود خود به خود است ممکن نشوند درمان ها زگيل اگر شوند، مي

 درمان قابل شوند داده تشخيص زود چنانچه ويروس با مرتبط هاي سرطان بقيه. هستند درمان قابل نيز شوند مي شناسايي روتين هاي غربالگري
  .هستند

HPVشود؟ مي منتقل چگونه  

 HPVيابد مي انتقال مبتال فرد با جنسي رابطه طريق از. HPV که جايي آن از. باشد مي انتقال قابل ندارد اي نشانه يا عالمت مبتال فرد زمانيکه حتي 
  .باشد مي دشوار ابتال زمان تشخيص کند، پيدا بروز مبتال فرد با جنسي رابطه برقراري از بعد ها سال تواند مي HPV به ابتال عالئم

  داد؟ تشخيص را HPV به ابتال توان مي چگونه

 ويروس و سرطاني پيش ضايعات شناسايي با HPV غربالگري هاي تست. ندارد وجود حلق يا دهان در HPV صتشخي براي اي شده دتايي تست
HPV به مبتال افراد اغلب. کنند مي جلوگيري سرويکس سرطان وقوع ازHPV  هاي زگيل ظهور با برخي. ندارند اطالع ويروس اين به خود ابتالي از 

 ويروس به خود ابتال متوجه HPV با مرتبط هاي سرطان به ابتال از پس ديگر برخي و اسمير پاپ غيرطبيعي نتايج مشاهده با برخي تناسلي،
  .است يافته تغييرHPV  تست انجام به اسمير پاپ مرسوم روش از سرويکس سرطان غربالگري ،کشورها از بسياري در حاضر حال در. شوند مي

  گذارد؟ اثرمي بارداري بر HPV به ابتال

 سرطان براي روتين هاي غربالگري نتيجه در. شود دچار سرويکس سلولي تغييرات يا و تناسلي زگيل به است ممکنHPV  به مبتال و باردار فرد
  .يابد ادامه نيز بارداري دوران در بايستي سرويکس

  کرد؟ جلوگيري آن از ناشي بهداشتي مشکالت و HPV از توان مي چگونه



 در را مردان و زنان شده، توصيه سني هاي گروه درHPV  واکسن از دوز سه افتدري. هستند موثر و خطر بيHPV  هاي واکسن :واکسن افتدري
  .کند مي ايمن HPV به ابتال برابر

 سرويکس سرطان وقوع از سرطاني پيش ضايعات موقع به شناسايي با سال، ٦٥-٢١ زنان براي منظم غربالگري :سرويکس سرطان غربالگري
  .نمايد مي پيشگيري

 کاندوم با که آلوده نواحي طريق از ويروس اما دهد مي کاهش راHPV به ابتال شانس التکس هاي کاندوم از استفاده :التکس کاندوم از استفاده
  .کند نمي يجادا HPV انتقال برابر در کاملي حفاظت کاندوم نتيجه در. است انتقال قابل شوند نمي پوشانده

  .دهد مي کاهش را ابتال خطر ندارد ديگري جنسي شريک نيز او که فرد يک با فقط جنسي رابطه: همسري تک روابط

  دارد؟ اهميتHPV  عليه بر واکسيناسيون چرا

 سرطان، و تناسلي هاي زگيل به ابتال احتمال کاهش با واکسن دريافت .باشد مي بهداشتي شايع مشکالت از آن به ابتال تبعات و HPV هاي عفونت
 هاي هزينه نتيجه در شده) غيرطبيعي ضايعات پيگيري و بررسي براي( تهاجمي پروسيجرهاي و بيوپسي پزشکي، هاي مراقبت به نياز کاهش موجب
 ايجادHPV  برابر در را حفاظت نبيشتري سرويکس، سرطان غربالگري همراه به واکسيناسيون انجام. دهد مي کاهش را بيمار هاي نگراني و درماني

 احتمال نتيجه در دهد مي کاهش است داده قرار هدف مورد واکسن که را HPV انواع وعشي ، جامعه افراد از اي عمده بخش واکسيناسيون. کند مي
 دهه اوايل و نوجواني دوران در را افراد اغلب ويروس اين که جاآن از). گروهي ايمني پديده( يابد مي کاهش نيز اند نشده واکسينه که افرادي در ابتال
 که است مهم نکته اين به توجه. است ويروس با مواجهه از قبل واکسيناسيون انجام آن از پيشگيري راههاي از يکي کند، مي مبتال زندگي ٢٠

  .کند نمي درمان را ويروس از ناشي بهداشتي مشکالت يا و عفونت واکسن

  دارد؟ وجود HPV واکسن نوع چند

 ولو، سرويکس، سرطان موجب تري شايع طور به که را ويروس اين از انواعيHPV  هاي واکسن همه. دارد وجود HPV از پيشگيري براي واکسن سه
 از بعد ماه ٦ اول، دوز از بعد ماه ٢-١ اول، دوز(  شود مي انجام دوز ٣ در ونواکسيناسي .دهند قرارمي هدف مورد شوند مي اوروفارنکس و مقعد واژن،

  .است نشده توصيه اضافه دوز. )اول دوز

 سال ١٢- ١١ دختران براي واکسن. است شده توصيه زنان براي فقط سرويکس سرطان از پيشگيري دليل به واکسن اين :Cervarix واکسن
 سالگي ٢٦-١٣ در توانند مي اند نشده واکسينه شده ذکر سن در که زناني و دختران. باشد مي استفاده قابل سالگي ٩ از ولي است شده توصيه
  .نمايند دريافت را واکسن

 دو هر در مقعد سرطان و تناسلي هاي زگيل از و زنان در ولو و واژن سرطان سرويکس، سرطان موارد ازبيشتر واکسن اين :Gardasil واکسن
 زمان در که زناني. باشد مي استفاده قابل سالگي ٩ از ولي است شده توصيه سال ١٢-١١ پسران و دختران براي واکسن. کند مي پيشگيري جنس
 هم مردان براي البته. شوند واکسينه سالگي ٢١-١٣ مردان و سالگي ٢٦-١٣ در توانند مي اند نکرده دريافت را خود واکسن از دوز سه شده گفته

  .است بالمانع نيز سالگي ٢٦ تا واکسيناسيون ايمني سيستم نقص با ديگر بيماري هر يا ايدز به مبتال يا و باز جنس

 و مقعد سرطان تناسلي، هاي زگيل از و مردان در پنيس سرطان از زنان، در ولو و واژن سرويکس، سرطان از واکسن اين :Gardasil 9 واکسن
 قابل نيز سال ٢٦-٩ سنين در اما است شده توصيه سال ١٢-١١ پسران و دختران براي واکسن. کند مي پيشگيري جنس دو هر در حلق سرطان
  .باشد مي استفاده

  :Gardasil9  وCervarix،  Gardasil واکسن مشخصات جدول



  
  چيست؟ جنسي نظر از فعال زنان براي واکسن مزاياي

 اند داشته جنسي رابطه واکسيناسيون از قبل که زناني. شود انجامHPV  با مواجهه و جنسي فعاليت شروع از قبل بايد واکسيناسيون آل ايده طور به
  .شد خواهند ايمن واکسن دريافت با همچنان جوان زنان بيشتر اما. برد خواهند واکسن از کمتري سود ويروس، با قبلي مواجهه احتمال دليل به

  شوند؟ واکسينه توانند مي باردار زنان آيا

 اند شده واکسينه بارداري دوران در که زناني در HPV هاي واکسن که اند داده نشان مطالعات. شود نمي توصيه باردار زنان براي واکسيناسيون
 بارداري دوران اتمام تا را واکسن از دوزي هيچ نبايد بارداري زن هيچ. است نياز مورد زمينه اين در بيشتري تحقيقات اما کند نمي ايجاد مشکلي

 بر دليلي بارداري دوران در واکسن دريافت. شود واکسينه شدن باردار براي اقدام از قبل بايد دارد بارداري به تصميم فردي اگر. نمايد دريافت خود
 از بعد را واکسن تکميلي دوزهاي بايد شد خود بارداري متوجه واکسن از دوز يک از بيش يا يک دريافت از بعد فردي اگر اما نيست بارداري خاتمه
  .نمايد دريافت بارداري اتمام

  دهند؟ انجام را سرويکس سرطان غربالگري شدن واکسينه از قبل بايد زنان/ دختران آيا

 محافظتHPV  انواع تمام برابر در واکسني هيچ که جايي آن از اما. نيست واکسيناسيون انجام از قبل اسمير پاپ يا HPV تست انجام به نيازي
  .شود انجام منظم طور به بايد نيز واکسن از دوز سه دريافت از بعد سرويکس سرطان غربالگري کند، نمي ايجاد

  ماند؟ مي باقي مدت چه واکسن از حاصل ايمني

 را شواهدي شده، واکسينه افراد پيگيري سال ١٠ از بعد جديد مطالعات. است مدت طوالني واکسن از حاصل ايمني که ندا دهدا نشان تحقيقات
  .اند نيافته زمان طول در ايمني کاهش بر مبني

 شود؟ ايجادميHPV  برابر در ايمني هم باز نشود دريافت کامل طور به واکسن دوز سه هر چنانچه

 اهميت کامل طور به دوز سه هر دريافت نتيجه در کند مي ايجاد فرد در ايمني ميزان چه به واکسن از دوز دو يا يک دريافت نيست مشخص هنوز
  .دارد

  هستند؟ يمنا HPV هاي واکسن

 در HPV واکسن. است کرده ييدأت را ها واکسن اين بودن ايمن و ثرؤم ,CDC .باشند مي) FDA( دارو و غذا سازمان تاييد مورد موجود واکسن سه هر
 در درد شامل و خفيف واکسن از ناشي جانبي عوارض. است نکرده ايجاد ايمني نظر از مشکلي و گرفته قرار مطالعه مورد دنيا سراسر در فرد هزاران
 .شود مي بررسي FDA و CDC توسط همچنان واکسن ايمني. باشد مي تهوع و سرگيجه تب، تزريق، محل

 به واکسيناسيون از پس رفتن حال از. است شده گزارش واکسيناسيون از بعد بيفتد، اتفاق است ممکن درماني پروسيجر هر از بعد که رفتن حال از
 زمان در بايد بزرگساالن و نوجوانان شود، فرد در آسيب و افتادن به منجر است ممکن رفتن حال از که آنجايي از. است تر شايع نوجوانان در ويژه

  .بمانند موقعيت اين در نيز واکسيناسيون انجام از بعد دقيقه ١٥ تا و باشند نشسته يا کشيده دراز واکسيناسيون

 


