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 (؟HPVالبشري) الحليمي الورم فيروس عدوى  هي ما
، غالًبا الجهاز التناسليوتصيب  الفيروسات الشائعة جًدا في جميع أنحاء العالمعدوى تسببها مجموعة من هي 

يمي البشري ليس لديهم ظم املصابين بفيروس الورم الحلمعويكون  خالل التالمس الجلدي تنتقل هذه العدوى من

أمراًضا مثل فيروس أن تسبب الهذا ن لبعض أنواع يمك لكنو . اإطالقأو مشكالت صحية  أو أعراض أي عالمات

سنة فأكثر، وسيلة فعالة ملنع اإلصابة  21فحص النساء من عمر لذلك  الثآليل التناسلية، أو سرطان عنق الرحم.

 بسرطان عنق الرحم. 

 ؟أنواع فيروس الورم الحليمي البشري ماهي 

 ( حوالي 11و 6يسبب النوعان ،)الرحم.% من الثآليل التناسلية، إال أنهم ال يسببان سرطان عنق  90 

 ( على أنهم األكثر خطورة حيث يسببان 18و 16يصنفان النوعان )من حاالت سرطان عنق الرحم.  %70 

 ( من األنواع الخطرة للغاية، فهي تسبب حوالي 58، و52، 45، 33، 31تصنف األنواع )من حاالت  %19

 اإلصابة بسرطان عنق الرحم. 

 ( من األنواع 59و 56و 51و 39و 35تصنف األنواع ) ولكنها أقل شيوعا إذ تسبب سرطان عنق 
ً
الخطيرة ايضا

 الرحم. 

 ؟الفئات املعرضة لخطر اإلصابة بهذا الفيروسمن هي 

 كال من االناث والذكور معرضين لخطر اإلصابة عند مالمسة الثآليل لشخص مصاب وضعف املناعة.

 ؟طرق انتقال الفيروسماهي 

 ( تحدث عدوى فيروس الورم الحليمي البشريHPV بسبب دخول الفيروس إلى الجسم ويكون دخوله عادة )

عبر جرح أو خدش في الجلد، وينتقل الفيروس بشكل رئيس ي في األعضاء التناسلية عبر االتصال الجنس ي او 

 ملس الجلد في منطقة األعضاء التناسلية للشخص املصاب.

 تنتقل العدوى من الشخص املصاب حتى وإن لم تظهر عليه أعراض اإلصابة 

 .وال ينتقل عن طريق ملس األسطح مثل مقعد الحمام 

 البشري؟كيف يمكن الوقاية من فيروس الورم الحليمي 

  سنة، ومن املمكن  12و  11يفضل البدء بأخذ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري لدى املراهقين في أعمار

 سنة. 45وحتى عمر  سنوات 9أخذ اللقاح عند عمر 
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 سنوات مع إجراء فحص  3سنة، يتم فحص عنق الرحم سنة كل  29و 21ارهن بين للنساء االتي تتراوح أعم

 لخاليا عنق الرحم.

  سنوات مع اختبار وجود  5سنة، يتم فحص عنق الرحم سنة كل  65و 30للنساء االتي تتراوح اعمارهن بين

  .فيروس الورم الحليمي البشري 

 اللقاح؟لقاح فيروس الورم الحليمي البشري ومن يحصل على 

من أنواع فيروس الورم الحليمي البشري املسببة لبعض أنواع السرطان  %90من  -بإذن هللا –هذا اللقاح  يقي

 مثل:

 .سرطان عنق الرحم والحوض لدى النساء 

 .سرطان األعضاء الذكرية لدى الرجال 

 .سرطان املستقيم لدى الرجال والنساء 

بها بشكل روتيني للمراهقين حيث يمكن أخذ  املوص ىاللقاحات  منيعتبر لقاح فيروس الورم الحليمي البشري 

 اللقاح عن طريق العضل لكال الجنسين في مختلف مراحل العمر.

 اللقاح بتلقي لها املسموح غير الفئات

  أسابيع 6األطفال أقل من سن 

 الشخص الذي يعاني من حساسية من اللقاح او أحد مكوناته 

  مرضا خفيفا او تظهر عليه عالمات املرض كارتفاع في درجة الحرارة، فيجب إذا كان الطفل أو الشخص يعاني

 االنتظار حتى الشفاء الكامل لكي يحصل على اللقاح

 األعراض الجانبية املصاحبة ألخذ اللقاح

لكل لقاح يتم اخذه بعض األعراض الجانبية البسيطة عادة ما تكون هذه األعراض خفيفة وتزول لوحدها حيث 

 األعراض بعد تلقي حقنة اللقاح وتستمر مدة يومين أو ثالث أيام، تشمل هذه األعراض:تظهر هذه 

 احمرار او تورم في موضع الحقنة 

 حرارة 

  بالصداع والشعور الدوخة 

إضافة الى ذلك، فمن املمكن حدوث أعراض جانبية خطيرة نتيجة اخذ اللقاح، ولكن عادة ما تكون هذه املشكالت 

 منها: ،دوثنادرة وغير شائعة الح
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 ظهور عالمات الحساسية الحادة:

 تورم في الوجه والحلق. 

 صعوبة في التنفس. 

 تسارع نبضات القلب. 

 )الدوار )الدوخة( والوهن )التعب. 

 

 

في حال حدوث أعراض الحساسية الحادة، يجب االتصال على اإلسعاف أو أخذ املريض بشكل فوري ألقرب 

حال ظهور أي أعراض جانبية، يتم إبالغ الهيئة العامة للغذاء والدواء في . وكذلك مستشفى ألخذ العالج املناسب

 ، أو النظام االلكتروني لرصد األعراض الجانبية )تيقظ(19999عن طريق مركز االتصال املوحد 

https://ade.sfda.gov.sa/ 

 

 

 من خالل الرابط ادناه اللقاحات املتعلقة بسالمةملزيد من املعلومات وللحصول على ا 
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