
السيدات املطعامت ضد 
فريوس الورم الحليمي 

"HPV" البرشي البرشي
االختيار األكرث نضًجا

الوقاية من األمراض املعدية واألورام لـ:

السيدات اليافعات )18-25 عاًما(  •

السيدات الاليت تلقني عالجات آلفات متصلة بفريوس الورم   •

الحليمي البرشي

"HIV" السيدات املصابات بفريوس العوز املناعي البرشي  •



ما هو فريوس الورم الحليمي البرشي؟

إنه عبارة عن مجموعة من الفريوسات واسعة االنتشار؛ يوجد منها أكرث من 

100 منطًا مصليًا، من بينها أكرث من 40 منط ُيكنهم أن يتسببوا يف عدوى للجهاز 

التناسيل األنثوي والذكري. عادًة  ما تكون العدوى الناتجة عن فريوس الورم 

الحليمي البرشي مؤقتة وغري مصحوبة بأعراض )أي أن الشخص لن يالحظ أي 

يشء( ويف أغلب الحاالت يحدث الشفاء تلقائيًا. ُيكن أن تتسبب بعض األمناط 

املصلية لفريوس الورم الحليمي البرشي يف اإلصابة بأورام لقمية بينام قد تؤدي 

أمناط مصلية أخرى، يرتفع خطر تكوينها لألورام، إىل حدوث تغريات خلوية يف 

األغشية املخاطية لعنق الرحم وفرج املرأة واملهبل وفتحة الرشج والقضيب 

والبلعوم الفموي والتي، إذا كانت مستمرة ومل يتم عالجها، ُيكن أن تتطور إىل 

أورام يف بعض الحاالت. قد متر الكثري من األعوام بني اإلصابة بالعدوى وتطور 

الورم.

ما هي فريوسات الورم الحليمي البرشي التي يرتفع خطر تكوينها 
لألورام وماذا تسبب؟

فريوسات الورم الحليمي البرشي من النوع 16 و18 هم من بني املسببات 

الرئيسية لألورام حيث يتسببون مبفردهم يف أكرث من 70% من أورام عنق 

الرحم. إذا وضعنا كذلك األمناط املصلية األخرى بعني االعتبار مثل النمط 

31 و33 و45 و52 و58، يصل إىل 90% من أورام عنق الرحم وحوايل %80 

من األورام األخرى املتصلة بفريوس الورم الحليمي البرشي. لقد كان رسطان 

عنق الرحم أول رسطان تعرتف به منظمة الصحة العاملية بارتباطه الكامل 

بالعدوى الفريوسية.

كيف ينتقل فريوس الورم الحليمي البرشي؟

ينتقل فريوس الورم الحليمي البرشي عرب االتصال الحميم بالجلد أو املخاط 

وخاصة عرب العالقات الجنسية، حتى العالقات غري املكتملة. وهو أكرث األمراض 

املعدية التي تنتقل عن طريق االنتقال الجنيس انتشارا. إن استخدام الواقي 

يحد من انتقال الفريوس لكن ال مينع انتقاله، حيث مُيكن أن يتواجد الفريوس 

يف أجزاء من الجلد ال يحميها الواقي.
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كيف يتم تشخيص وعالج العدوى بفريوس الورم الحليمي البرشي 
"HPV"؟

ال يوجد عالج محدد للعدوى. من أجل الوقاية أو التشخيص الفوري لتغريات 

خاليا عنق الرحم الناتجة عن فريوس الورم الحليمي البرشي، ينبغي القيام 

بشكل منتظم بإجراء الفحص الطبي عرب اختبار فريوس الورم الحليمي البرشي 

أو اختبار مسحة عنق الرحم.  بهذه الطريقة ميكن يف الوقت املناسب إدراك 

إذا ما كانت هناك تغريات مثرية للشك يف األغشية املخاطية لعنق الرحم. فيام 

يتعلق باملناطق األخرى )الفرج واملهبل وفتحة الرشج والقضيب والبلعوم 

الفموي( ال توجد برامج للفحص الطبي لهذه املناطق، ولذلك إذا كنت 

تعتقد أن هناك خطر اإلصابة بالعدوى يجب استشارة الطبيب املعالج أو 

أخصايئ موثوق به.

هل اللقاح آمن؟ كيف يتم صنعه؟

إن اللقاح آمًنا.  ال يحتوي اللقاح عىل فريوسات حية وبالتايل ال يتسبب يف 

اإلصابة بالعدوى، لكنه قادًرا عىل التسبب يف حدوث استجابة مناعية ضد 

الفريوس. وقد أظهرت العديد من الدراسات حتى اآلن، وأيًضا أنظمة مراقبة 

ما بعد التسويق التابعة لكافة الدول األوروبية والدول غري التابعة لالتحاد 

األورويب، أن اللقاح جيد التحمل. تم تطعيم ماليني األشخاص ضد فريوس الورم 

الحليمي البرشي ومل يتم اإلبالغ عن أي ردود فعل خطرية. ُيكن مالحظة 

حدوث أالم واحمرار يف منطقة الحقن وحمى وغثيان ودوار وصداع وآالم 

املفاصل.

هل اللقاح فعال؟

نعم، اللقاح فعال. ليس من الرضوري إجراء اختبار فريوس الورم الحليمي 

البرشي قبل تلقي التطعيم. أظهرت الدراسات الحديثة أن اللقاح يكن أن 

يقي من تكرار اإلصابة لدى السيدات الاليت قد تعرضن من قبل للفريوس وقد 

تطورت لديهن آفات محتملة الترسطن أو آفات رسطانية إذا تم تناوله يف 

خالل 21 شهرًا من العالج.



أين وكيف يتم إجراء التطعيم؟

يتم إجراء التطعيم بواسطة الطاقم الطبي التابع لعيادات التطعيم الخاصة 

بهيئة الوحدة الصحية املحلية. تشتمل الدورة عىل جرعتني حتى سن 15 

عاًما، بينام بعد هذا العمر تنطوي الدورة عىل ثالث جرعات. وهي عبارة عن 

حقن يف العضل عادًة ما تتم يف العضلة املثلثة )الجزء العلوي من الذراع(.

هل يحول التطعيم ضد فريوس الورم الحليمي البرشي دون اإلصابة 
بالعدوى؟

مينع اللقاح اإلصابة باألمناط املصلية لفريوس الورم الحليمي البرشي املوجودة 

يف اللقاح وبالتايل مينع أيًضا تكون تلك التغريات الخلوية التي مُيكن أن تؤدي 

إىل تكون األورام.

لكم من الوقت تستمر فعالية اللقاح؟

تشري الدراسات إىل استمرار تواجد األجسام املضادة لسنوات عديدة، ورمبا 

تستمر طوال الحياة. يف الواقع، من غري املقرر حتى اآلن إعادة تلقي التطعيم 

بعد الدورة األساسية.

من يُنصح بالتطعيم؟

يكمن هدف التطعيم يف الوقاية من العدوى وليس عالجها: بالتايل من املناسب 

تلقي التطعيم قبل االتصال املحتمل بالفريوس، أي قبل بداية العالقات 

الجنسية. إذا كانت الفتاة أو الفتى قد تعرضا بالفعل لألمناط املصلية للفريوس 

املوجودة يف اللقاح، تنخفض الفعالية.

أيضا فيام يتعلق باألشخاص البالغني ثبت أن اللقاح يحافظ عىل فعاليته بصورة 

جيدة، وإن كانت الفعالية تقل مع العمر نظرًا الرتفاع احتاملية أن يكونوا قد 

تعرضوا بالفعل لفريوسات الورم الحليمي البرشي املتعلقة بالنشاط الجنيس.

 "HPV" كام تظهر الدراسات الحديثة املتعلقة بفريوس الورم الحليمي البرشي

أن اللقاح له أهمية كبرية أيًضا بالنسبة للسيدات الاليت تعرضن للفريوس من 

قبل وأدى إىل إصابتهن بأورام رسطانية؛ يف الواقع لقد أظهر اللقاح مفعواًل 

وقائيًا ضد تكرار اإلصابة بالرسطانات لدى هؤالء النساء يف حال تم تناوله 

خالل 12 شهرًا من استئصال تلك األورام.



ما الذي تقدمه اإلدارة الصحية اإلقليمية للسيدات البالغات؟ 

يُعد اللقاح املستخدم حاليًا يف محافظة إميليا رومانيا "Emilia-Romagna" فعااًل 

ضد 9 أنواع من فريوس الورم الحليمي البرشي )األمناط املصلية رقم 6 و11 و16و

18و31 و33 و45 و52 و58( ويحمي من حوايل 90٪ من رسطانات عنق الرحم 

وحوايل 80٪ من األنواع األخرى من األورام املرتبطة بفريوس الورم الحليمي البرشي 

ويحمي بنسبة 100٪ من األورام اللقمية.

يتم تقديم التطعيم مجانًا:

حتى سن 26 لجميع الشابات الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس الورم   •

الحليمي البشري؛ بدًء من عام 2019، سوف تتلقى الفتيات البالغات 25 

عاًما دعوة من أجل التطعيم المجاني.

لكافة النساء، حتى عمر 65 عاًما، الالتي لديهن تاريخ عالجي ُمسجل   •

من آفات عنق الرحم ذات الدرجة المرتفعة )+CIN2( في الـ 12 شهًرا 

األخيرة.

لكافة السيدات املصابات بفريوس العوز املناعي البرشي "HIV"، عند   •

الطلب.

بالنسبة لجميع البالغني، ال يزال من املمكن إجراء التطعيم خارج نطاق 

العرض املجاين يف عيادات التطعيم التابعة لهيئة الوحدة الصحية املحلية، 

مع دفع سعر ُمخفض.

تقل التكلفة الواقعة عىل عاتق املستخدمني بشكل كبري عن تلك التي يتم 

تحملها يف القطاع الخاص وتساوي صايف تكلفة اللقاح بالنسبة لهيئة الوحدة 

الصحية املحلية، باإلضافة إىل تكلفة التطعيم تبًعا للتعريفة اإلقليمية.

للحصول عىل املزيد من املعلومات، يُرجى التوجه إىل خدمة النظافة الصحية 

والصحة العامة واالستشاريني أو إىل طبيبكم و/أو طبيب نساء موثوق به.

هل ميكن إجراء التطعيم أثناء الحمل؟

يجب عدم تطعيم السيدات الحوامل. إذا اكتشفت الفتاة أنها حامل بعد البدء 

يف دورة التطعيم يجب أن تنتظر حتى نهاية الحمل قبل إكامل دورة التطعيم.

إن الدراسات الرسيرية التي أجريت حتى اآلن مل تظهر مشكالت محددة 

بالنسبة للمرأة الحامل أو الجنني. لكن ال يزال يتم املزيد من التحقيقات.

هل ينبغي إجراء الفحص الطبي بعد تلقي التطعيم؟

نعم، حيث ميكننا الفحص الطبي باستخدام اختبار فريوس الورم الحليمي 

البرشي أو اختبار مسحة عنق الرحم من الكشف أيًضا عن التغريات الخلوية 

لعنق الرحم الناتجة عن األمناط املصلية األخرى لفريوس الورم الحليمي 

البرشي التي ال يحتوي عليها اللقاح.



اطلع عىل شهادة 
خاصتك  التطعيامت 

يف السجل الصحي 
اإللكرتوين 
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