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زایمــان،  و  زنــان  متخصــص  و  جــراح   .1
فلوشــیپ انکولــوژی، دانشــیار دانشــگاه علــوم 

پزشــکی تهــران

دکتر ستاره اخوان 1

HPV واکسیناسیون

ــد.  ــر نمای ــان و مــردان ایجــاد بیمــاری و مــرگ و می ــد در زن ویــروس پاپیلومــای انســانی )HPV( مــی توان
ــان و  ــلی را در زن ــای تناس ــل ه ــال و زگی ــر آنوژنیت ــیدانس کانس ــمگیری انس ــور چش ــه ط ــن HPV ب واکس
ــروزه  ــد. ام ــی باش ــترس م ــا در دس ــام دنی ــوده و در تم ــر ب ــن موث ــن واکس ــد. ای ــی ده ــش م ــردان کاه م
اطاعــات واضــح و شــفافی وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد کــه واکســن در زنانــی کــه قبــا در معــرض 

ــر اســت. ــد، بیــش از 99درصــد موث ــه ان ــرار نگرفت ســویه خــاص موجــود در واکســن ق
ــان و زایمــان و ســایر شــاغلین در حیطــه مراقبــت از ســامت بایــد واکسیناســیون HPV  را  متخصصیــن زن
بــه بیمــاران واجــد شــرایط توصیــه نماینــد و فوایــد آن و بــی خطــری واکســن را تاکیــد کننــد. بــه عــاوه 
متخصصیــن زنــان و زایمــان ترفیــب شــوند کــه در صــورت امــکان، واکســن را در مطــب موجــود داشــته 

باشــند و تجویــز نماینــد.
ایــده آل آن اســت کــه واکســن HPV در ابتــدای نوجوانــی )adolescence( تزریــق شــود زیــرا واکسیناســیون 

در آن زمــان قبــل از قــرار گرفتــن در معــرض HPV و شــروع فعالیــت جنســی، بســیار موثــر اســت.
  HPV ــد تحــت واکسیناســیون ــت جنســی بای ــه فعالی ــدون توجــه ب ــا ۲6 ســالگی ب ــراد واکســینه نشــده ت اف
قــرار گیرنــد. در حــال حاضــر واکســن HPV بــرای زنــان و مــردان تــا ســن ۴۵ ســالگی در ایــاالت متحــده 
آمریــکا مجــوز تزریــق دارد. بــرای زنــان ۲7تــا ۴۵ ســاله کــه قبــًا واکســینه نشــده انــد، متخصصیــن زنــان 
و زایمــان و ســایر مراقبیــن ســامت بــا درنظــر گرفتــن خطــر عفونــت HPV جدیــد و اینکــه ممکــن اســت 
ــه از  ــه برگرفت ــد.. ایــن مقال ــد مشــاوره دهن ــرای انجــام واکسیناســیون بای واکســن فوایــدی داشــته باشــد، ب

ــه ACOG  شــماره 809 آگوســت۲0۲0 مــی باشــد. نظریــه کمیت
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توصیه ها و نتیجه گیری
 ACOG پیشنهادات و نتیجه گیری های زیر را دارد:

ــن  ــیون روتی ــیون و ACOG واکسیناس ــورتی ایمونیزاس ــه مش کمیت
HPV را بــرای دختــران و پســران در ســن 11 تــا 1۲ ســالگی ) امــا 

تجویــز آن از ســن 9 ســالگی امکانپذیــر اســت ( بــه عنــوان قســمتی 
از اصــول ایمونیزاســیون نوجوانــان، توصیــه مــی نمایــد.

بایــد  متخصصیــن زنــان و زایمــان و ســایر مراقبیــن ســامت 
واکسیناســیون HPV را بــه افــراد واجــد شــرایط قویــاً توصیــه کــرده 

ــد. ــد نماین ــری آن تاکی ــی خط ــامت و ب ــد و س و روی فوای
متخصصیــن زنــان و زایمــان بایــد دختــران  نوجــوان و زنــان جــوان 
را بررســی کــرده و در طــی دوره دوم Catch-up  )ســن 13 تــا ۲6 
ســالگی( تحــت واکسیناســیون قــرار دهنــد.  ایــن امــر بــدون توجــه 

بــه فعالیــت جنســی، قــرار گرفتــن در معــرض  HPV  یــا گرایشــات 
جنســی در افــرادی کــه در ســن هــدف 11 تــا 1۲ ســالگی تحــت 

ــرد. ــد، صــورت می گی ــرار نگرفته ان واکسیناســیون ق
بایــد  متخصصیــن زنــان و زایمــان و ســایر مراقبیــن ســامت 
واکسیناســیون  مــورد  در  را  بیمارانشــان  بالینــی  تصمیمــات  در 

دهنــد. آمــوزش   ، فرزندانشــان 
در زنــان ۲7 تــا ۴۵ ســاله کــه قبــًا واکســینه نشــده اند، متخصصیــن 
زنــان و زایمــان و ســایر مراقبیــن ســامت ممکــن اســت از تصمیــم 
ــتفاده  ــیون HPV اس ــورد واکسیناس ــترک در م ــی مش ــازی بالین س
کننــد و در بیمــاران خطــر آلودگــی بــا ســویه جدیــد HPV را  
لحــاظ نماینــد و اینکــه ممکــن اســت واکســن HPV فوایــدی 

داشــته باشــد.
ACOG واکسیناســیون مجــدد بــا واکســن HPV نه گانــه را در 

ــد،  ــت کرده ان ــه را دریاف ــن  HPV    چهارگان ــه واکس ــرادی ک اف
ــًا  ــاله کــه قب ــا ۴۵س ــراد ۲7 ت ــن شــامل اف ــد. ای ــه نمــی نمای توصی
کــه  )زمانــی  کرده انــد  دریافــت  را  واکسیناســیون  از  قســمتی 

نیــز می شــود. بوده انــد(  جوان تــر 
HPV متخصصیــن زنــان و زایمــان ترغیــب می گردنــد کــه واکســن

ــودن، در مطــب داشــته باشــند و  ــی ب را در صــورت امــکان و عمل

تجویــز نماینــد.
ــر  ــی اگ ــالگی، حت ــا ۲6 س ــان ت ــرای زن ــیون ب واکسیناس  •
می شــود.  توصیــه  باشــد،  داشــته  HPVمثبــت  تســت   بیمــار 
توصیــه  واکسیناســیون  از  قبــل   HPV DNA تســت   •

  . د نمی شــو
ــا  ــه نمی شــود. ب واکسیناســیون HPV در حاملگــی توصی  •
ــل از واکسیناســیون   ــن تســت حاملگــی قب ــن حــال، انجــام روتی ای

نمی شــود.  توصیــه  نیــز 
 HPV در زنــان ۲6 ســاله و یــا جوان تــر شــیرده، واکســن  •

انــد. نشــده  واکســینه  قبــًا  اگــر  داد،  بایــد  و  می تــوان  را 
•  در کــودکان بــا تاریخچــه¬ی تعــرض و تجاوز جنســی، 
واکســن HPV بایــد هرچــه زودتــر از ســن 9 ســالگی شــروع شــود. 

زمینه
 ویــروس پاپیلومــای انســانی ســبب ایجــاد بیمــاری و مــرگ و میر به 
صــورت چشــمگیر در زنــان و مــردان می شــود. عفونــت بــا ویروس 
ــال ) شــامل ســرویکس،  ــا کانســرهای آنوژنیت پاپیلومــای انســانی ب
ــال( و کانســرهای اوروفارنکــس ) شــامل  ــو، پنیــس و آن واژن، ول

ــوزه( می شــود. ــان و ل زب
) جــدول1 تعــداد مــوارد مرتبــط بــا  HPV و تعــداد تخمینــی مــوارد 

کانســر مرتبــط بــا HPV را در ســال نشــان می دهــد(
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ــا ایجــاد زگیــل هــای تناســلی نیــز مرتبــط  ویــروس پاپیلومــای انســانی ب

اســت. از بیــش از ۵0 ژنوتایــپ HPV ، مشــخص شــده کــه 13 ژنوتایــپ  

مــی تواننــد عامــل ایجــاد کانســر ســرویکس باشــند)1(.

ــاالت متحــده،  ــت غربالگــری کانســر ســرویکس در ای ــم موفقی علی رغ

ــه کانســر ســرویکس تشــخیص  ــا ب هــر ســال بیــش از 13 هــزار زن مبت

ــه علــت کانســر ســرویکس  داده می شــوند و حــدود ۴ هــزار نفــر هــم ب

ــد)۲(. ــوت می کنن ف

ــی و  ــری کاف ــه غربالگ ــی ک ــرویکس در زنان ــر س ــاری کانس ــب بیم اغل

مناســب نداشــته انــد دیــده مــی شــود. تقریبــاً 90 درصــد زگیــل تناســلی 

بــه علــت HPV ژنوتایــپ 6 و 11 ایجــاد می شــود)3(. کانســرهای مرتبــط 

بــا HPV در مــردان در ایــاالت متحــده آمریــکا در حــال افزایــش اســت 

و بــه مــوازات آن کانســرهای ولــو و آنــال مرتبــط بــا HPV در زنــان هــم 

رو بــه افزایــش اســت)۴(.

ــان و ۴9 درصــد  علــی رغــم فوایــد واکســن HPV ، فقــط ۵۴ درصــد زن

ــه شــده را  ــه شــده، همــه دوز هــای توصی ــردان در گــروه هــای توصی م

دریافــت کرده انــد)۵(.

بــر اســاس نظریــه مراکــز کنتــرل و پیشــگیری بیمــاری هــا،  اگــر مراقبیــن 

ســامت میــزان واکسیناســیون HPV را در افــراد واجــد شــرایط در گــروه 

ــن زده می شــود کــه از ۵3  ــد، تخمی ــه 80 درصــد افزایــش دهن هــدف ب

هــزار مــورد دیگــر کانســر ســرویکس در طــول زندگــی زنــان پیشــگیری 

شــود ) اگــر قبــل از 1۲ ســالگی دریافــت کننــد()6(.

ــزان واکسیناســیون  HPV افزایــش  ــه ازای هــر ســال کــه می ــه عــاوه ب ب

پیــدا نکنــد، تعــداد ۴۴00 زن بیشــتر از قبــل مبتــا بــه کانســر ســرویکس 

خواهنــد شــد. بــرای کســب اطاعــات بیشــتر و منابــع الزم بــرای تثبیــت 

ــایت  ــه س ــوان ب ــی  ت ــکا م ــک، در آمری ــیون در کلینی ــه ایمونیزاس برنام

خاصــی رجــوع کــرد.

واکسن پاپیلوما ویروس انسانی 

 HPV ســازمان غــذا و داروی آمریــکا، واکســن¬هایی را کــه از عفونــت

پیشــگیری می کنــد، تاییــد کــرده اســت. ایــن واکســن ها ۲ ، ۴ یــا 9 
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ــد. ــش می دهن ــپ HPV را پوش ــرو تای س

ــد  ــاله تایی ــا ۲6 س ــردان 9 ت ــان و م ــرای زن ــی ب ــنهای ۲ و ۴ ظرفیت  واکس

ــد  ــاله تایی ــا ۴۵ س ــردان 9 ت ــان و م ــرای زن ــی ب ــن 9 ظرفیت ــده و واکس ش

شــده اســت. واکســن 9 گانــه در آمریــکا در حــال حاضــر تنهــا واکســن 

ــت)7(.  ــود اس موج

پســران  و  دختــران  بــرای   ACOGو واکسیناســیون  مشــورتی  کمیتــه 

ــه  ــن HPV را توصی ــیون روتی ــاله، واکسیناس ــا 1۲ س ــدف 11 ت ــروه ه گ

ــرد( و  ــروع ک ــم ش ــالگی ه ــن 9 س ــوان آن را در س ــا می ت ــد.  )ام میکن

ایــن بــه عنــوان قســمتی از اصــول ایمونیزاســیون نوجوانــان بــرای کاهــش 

بــا  مرتبــط  تناســلی  انســیدانس کانســرهای آنوژنیتــال و زگیل هــای 

انجــام می شــود)8(.  HPV عفونــت 

ــروه  ــراد گ ــیاری از اف ــاالً از بس ــان احتم ــان زایم ــن زن ــه متخصصی اگرچ

ــا ایــن حــال هنــوز فرصــت  هــدف واکسیناســیون مراقبــت نمی¬کننــد، ب

فراهــم کــردن شــرایط بــرای مراجعیــن خــود در ســن 13 ســال و باالتــر را 

بــرای دریافــت Catch up و همچنیــن مشــاوره دادن بــه بیمارانشــان بــرای 

واکسیناســیون فرزندانشــان در زمانــی کــه در گــروه ســنی هــدف هســتند، 

را دارنــد.

ــر  ــان جوان¬ت ــوان و زن ــران نوج ــد دخت ــان بای ــان و زایم ــن زن متخصصی

ــد. ایــن امــر بایــد  را بررســی کــرده و در دوره  catch-up واکســینه نماین

بــدون توجــه بــه فعالیــت جنســی، قــرار گرفتــن در معــرض HPV از قبــل و 

گرایشــات جنســی صــورت پذیــرد. اگــر افــراد تحــت مراقبتشــان در ســن 

11 تــا 1۲ ســالگی واکســینه نشــده انــد. 

ــد  ــامت بای ــن س ــایر مراقبی ــان و س ــان و زایم ــن زن ــاوه متخصصی ــه ع ب

ــد و  ــوزش دهن ــیون آم ــورد واکسیناس ــری در م ــن را در تصمیم گی والدی

ایــن آمــوزش در زمینــه واکسیناســیون دختــران و پســران مراجعیــن شــان 

بایــد باشــد.

نهایتــاً بــرای بعضــی زنــان در ســنین ۲7 تــا ۴۵ ســالگی کــه قبــًا واکســینه 

انــد، متخصصیــن زنــان و زایمــان وســایر مراقبیــن ســامت  نشــده 

می تواننــد مشــاوره الزم را در مــورد واکســن HPV ارائــه دهنــد. بــا توجــه 

بــه اینکــه آنهــا در خطــر عفونــت بــا HPV جدیــد هســتند و اینکــه واکســن 

HPV ممکــن اســت فوایــدی داشــته باشــد.)7،9،10(.

ــاز  ــورد نی ــای م ــداد دوزه ــیون HPV، تع ــان واکسیناس زم

ــالگی( ــا 14 س ــان 9 ت ــودکان و نوجوان )درک

ســن هــدف بــرای واکسیناســیون HPV ، 11 تــا 1۲ ســالگی اســت. بــرای 

 HPV دختــران و پســرانی کــه ایمنــی کافــی دارنــد و اولیــن دوز واکســن

ــت  ــط دو دوز الزم اس ــد، فق ــرده ان ــت ک ــالگی دریاف را قبــل از 1۵ س

زیــرا پاســخ ایمنــی کــه در ایــن ســن ایجــاد آنتی بــادی می نمایــد 

ــر دریافــت  ــا باالت ــرادی کــه ســه دوز را در ســن 1۵ ســالگی ی معــادل اف

کرده انــد)11(.

زمــان دو دوز، صفــر  )baseline(  و 6 تــا 1۲ مــاه بعــد اســت. فاصلــه 6 مــاه 

بیــن دو دوز بــرای اطمینــان از تیتــر آنتــی بــادی و میــزان ایمنــی کافــی و 

تــداوم آن بســیار حیاتــی و کریتیــکال اســت. اگــر فاصلــه بیــن دو دوز از 

۵ مــاه کمتــر باشــد، یــک دوز ســوم نیــز پیشــنهاد مــی شــود)8(.  مطالعــات 

نشــان مــی دهنــد کــه دو دوز واکســن HPV کــه بــا فاصلــه 6 مــاه تجویــز 

شــود در افــراد 9 تــا 1۴ ســاله منجربــه افزایــش تیتــر آنتــی بــادی معــادل 

افــرادی مــی شــود کــه در ســن 1۵ تــا ۲6 ســالگی، ســه دوز را دریافــت 

 HPV ــاه واکســن ــا 1۲ م ــه 6 ت ــا فاصل ــط دو دوز ب ــن فق ــد. بنابرای کرده ان

الزم اســت، اگــر واکسیناســیون قبــل از 1۵ ســالگی در دختــران و پســران 

شــروع شــود)۵ و 8(.

 عــاوه بــر قابلیــت اســتفاده از دو دوز بــه جــای ســه دوز، واکسیناســیون 

زودتــر ارجــح اســت زیــرا واکســن HPV قبــل از قــرار گرفتــن در معــرض 

ــد کــه ۲0  ــی دهن ــا نشــان م ــر اســت. آماره ــروس، موثرت ــا وی ــت ب عفون

درصــد از افــراد در کاس نهــم و بیــش از ۵۵ درصــد از دانــش آمــوزان 

کاس دوازدهــم intercourse )مقاربــت جنســی( دارنــد)1۲و13(.

در ســوئد تاثیــر واکســن در جلوگیــری از زگیــل تناســلی در بیــن دختــران 

ــود. در در  ــد ب ــالگی 93 درص ــا 13 س ــن 10 ت ــن بی ــده در س ــینه ش واکس

ــا  ــا ۲۲ ســالگی و ۲3 ت حالــی کــه در افــراد واکســینه شــده در ســن ۲0 ت

ــه ترتیــب ۴8 و ۲1درصــد بــود)1۴(. ۲6 ســالگی ب

همــه ایــن یافتــه بــر اهمیــت واکسیناســیون در گــروه هــدف ) 11 تــا 1۲ 

ــت  ــروس در جمعی ــا وی ــوه ب ــه بالق ــروع مواجه ــل از ش ــه قب ــالگی( ک س

ــا  ــیون HPV  ب ــد. واکسیناس ــی نمای ــد م ــت تاکی ــان اس ــادی از نوجوان زی

شــروع زودتــر فعالیــت جنســی مرتبــط نبــوده )1۵و16( و همچنیــن 
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ــوده  ــراه نب ــز هم ــی نی ــای جنس ــایر عفونت ه ــیدانس س ــش انس ــا افزای ب

ــت)1۲(. اس

بالغین جوان )1۵ تا ۲۶ سالگی( 

در دختــران یــا پســرانی کــه دوز اول را در 1۵ ســالگی یــا دیرتــر دریافــت 

کرده انــد، ســه دوز مــورد نیــاز اســت و در مــاه صفــر )baseline( و یــک 

تــا دو مــاه بعــد از دوز اول و شــش مــاه بعــد از دوز اول داده می شــود)8(.

ــن های   ــری واکس ــد س ــر بای ــا جوان ت ــاله ی ــده ۲6 س ــینه نش ــان واکس زن

ــا  ــا HPV  ی ــی ب ــه قبل ــی، مواجه ــت جنس ــه فعالی ــه ب ــدون توج HPVرا ب

ــه  ــرادی ک ــن در اف ــد واکس ــد. هرچن ــت کنن ــی دریاف ــات جنس گرایش

ــن  ــا ای ــت. ب ــر اس ــر موث ــد کمت ــده ان ــروس HPV ش ــه وی ــوده ب ــًا آل قب

حــال انتظــار مــی رود کــه واکسیناســیون مقــداری موثــر واقــع شــود زیــرا 

ــروس هــای موجــود در واکســن از  ــه وی ــه گان ــواع ن ــا همــه ان مواجهــه ب

ــالگی  ــا ۲6س ــان ت ــرای زن ــیون ب ــت )17و18(.  واکسیناس ــد اس ــل، بعی قب

حتــی اگــر تســت HPV DNA آنهــا مثبــت باشــد، توصیــه می شــود. تســت  

HPV DNA قبــل از واکسیناســیون توصیــه نمی شــود.

 بالغین  )۲7 تا 4۵ ساله(

تجویــز واکســن در حــال حاضــر در ایــاالت متحــده آمریــکا بــرای زنــان 

ــن  ــز واکس ــد تجوی ــت. هرچن ــاز اس ــالگی مج ــن ۴۵ س ــا س ــردان ت و م

ــت  ــد از عفون ــی خطــر اســت و می توان ــا ۴۵ ســال ب ــراد ۲7 ت HPV در اف

جدیــد در زنانــی کــه در معــرض ســوش هــای موجــود در واکســن قــرار 

ــًا  ــان در ایــن طیــف ســنی قب ــد، پیشــگیری کنــد، بســیاری از زن گرفته ان

بــا ویــروس HPV مواجــه شــده اند. ســود کلــی ســامت عمومــی حاصــل 

ــروه  ــا گ ــه ب ــاله در مقایس ــا ۴۵ س ــان ۲7 ت ــیون HPV در زن از واکسیناس

هــدف، بــه طــور مشــخص کمتــر اســت)7(. 

ایــده آل آن اســت کــه واکســن HPVرا بایــد در ابتــدای نوجوانــی 

ــان  ــا HPV  در جری ــه ب ــل از مواجه ــرا قب ــز کــرد زی )adolescence( تجوی

فعالیــت جنســی، بســیار موثرتــر اســت. بــرای بعضــی زنــان ۲7 تــا ۴۵ ســاله 

کــه قبــًا واکســینه نشــده اند، متخصصیــن زنــان و زایمــان و ســایر مراقبیــن 

ســامت ممکــن اســت در تصمیم گیــری بالینــی بــرای واکسیناســیون بــه 

ــن اینکــه خطــر آلودگــی و  ــا در نظــر گرفت ــد ب ــراد مشــاوره دهن ــن اف ای

ــن  ــه واکس ــود و اینک ــم می ش ــد HPV  ک ــوش های جدی ــا س ــت ب عفون

ممکــن اســت فوایــدی داشــته باشــد.

زنــان ۲7 تــا ۴۵ ســاله ای کــه ممکــن اســت از واکسیناســیون بیشــتر ســود 

 HPV ببرنــد افــرادی هســتند کــه در معــرض خطــر آلودگــی بــا ویــروس

یــا مواجهــه بــا آن هســتند : زنــان جوان تــر زنانــی کــه روابــط جنســی بــا 

ــل  ــت هــای منتق ــراً STD ) عفون ــا کــه اخی ــد و آنه ــرد ندارن شــریک منف

شــونده از راه جنســی( در آنهــا تشــخیص داده شــده اســت. 

هنــگام مشــاوره بــا بیمــاران، کلینیســین بایــد توضیــح دهــد کــه زنــان ۲7 

تــا ۴۵ ســاله منــو گامــوس )دارای شــریک جنســی منفــرد( طوالنی مــدت 

در خطــر آلودگــی بــا عفونــتHPV  جدیــد نیســتند. واکسیناســیون 

ــود)7(. ــز نمی ش ــراد تجوی ــن اف ــرای ای ــن ب ــور روتی به ط

ــیون  ــه واکسیناس ــد ک ــه را بدانن ــن نکت ــد ای ــا بای ــین ه ــن کلینیس همچنی

catch-up بــرای HPV در همــه زنــان بــاالی ۲6 ســال توصیــه نمــی شــود و 

الزم نیســت بــا اغلــب بالغیــن ۲6 ســال در مــورد آن بحــث و گفتگو شــود. 

ACOG توصیــه نمی کنــد کــه هــر فــردی کــه واکســن HPVچهارگانــه را 

دریافــت کــرده بــا نــه گانــه هــم واکســینه  شــود و ایــن شــامل زنــان ۲7 تــا 

۴۵ ســاله ای می شــود کــه قبــًا قســمتی از واکسیناســیون خــود )نــه همــه( 

را زمانــی کــه جــوان تــر بــوده انــد، دریافــت کرده انــد.

بــه عــاوه داشــتن یــک شــریک جنســی جدیــد خطــر عفونــت بــا ســویه 

جدیــد HPVرا در هــر ســنی افزایــش مــی دهــد، بــا ایــن حــال بــا افزایــش 

ــه  ــکان اینک ــا HPV  ، ام ــه ب ــتر از مواجه ــان بیش ــت زم ــا گذش ــن و ب س

واکســن مفیــد باشــد، کمتــر اســت)7(.

ــن واکسیناســیون بــه صــورت  ــای واکس ــه طــور تیپیــک، توصیــه ه ب

روتیــن بــرای جمعیــت هــای خــاص در معــرض خطــر )تعریــف شــده بــا 

گــروه ســنی یــا شــرایط زمینــه ای خــاص( بعــد از درنظــر گرفتــن قیمــت 

واکســن، در دســترس بــودن آن و اثــر در ســامت عمومــی، ارزش پیــدا 

ــم در  ــی ک ــطح جهان ــت و در س ــران اس ــه گ ــه گان ــن ن ــد. واکس می کن

دســترس اســت. 

واکسیناســیون روتیــنHPV  بــرای همــه زنــان ۲7 تــا ۴۵ ســاله بــه نظــر مــی 

رســد تاثیــر کمــی در جنــگ کلــی بــرای پیشــگیری از کانسرســرویکس 

ــی  ــری بالین ــرد تصمیم گی ــرایط، رویک ــن ش ــن در ای ــد. بنابرای ــته باش داش
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توســط CDC و ACOG فراهــم مــی شــود. 

واکسیناسیون در جمعیت های خاص

 واکسیناســیون HPV در حاملگــی توصیــه نمی¬شــود، بــا ایــن حــال 

آزمایــش حاملگــی بــه طــور روتیــن قبــل از واکسیناســیون توصیــه نمــی 

شــود.

ــز  ــه تجوی ــم حامل ــه یــک خان ــه طــور ناخواســته ب ــی کــه واکســن ب زمان

شــده باشــد، اطاعــات موجــود حاکــی از بــی خطــر آن بــوده و می تــوان 

ــرا  ــت زی ــم اس ــود ک ــات موج ــد اطاع ــان داد هرچن ــار اطمین ــه بیم ب

ــود)19و۲1(. ــتفاده نمی ش ــی اس ــن در حاملگ ــور روتی ــه ط ــن ب واکس

بیمــاران و متخصصیــن زنــان زایمــان یــا ســایر مراقبیــن ســامت ترغیــب 

می شــوند کــه زنــان واکســینه شــده بــا واکســن 9گانــه در حوالــی شــروع 

ــد  ــه ســایت مخصــوص ، تولی ــا مراجعــه ب ــا طــی حاملگــی ب حاملگــی ی

کننــده واکســن را در جریــان قــرار دهنــد و register شوند.رجیستریشــن 

ــه بســته شــده  ــه و دوگان ــورد واکســن چهارگان ــا ثبــت حاملگــی در م ی

اســت. 

اگــر واکسیناســیون شــروع مــی شــود و بیمــار ســپس حاملــه مــی گــردد، 

کامــل کــردن آن بایــد تــا زمــان ختــم حاملگــی بــه تعویــق بیفتــد. شــروع 

مجــدد ضــروری نیســت. واکســن HPV  را می تــوان و حتــی بایــد 

ــینه  ــًا واکس ــه قب ــر ک ــا پایین ت ــالگی ی ــن ۲6 س ــیرده در س ــان ش ــه زن ب

ــا نوزادانشــان توســط  ــان شــیرده و ی ــون ســامت زن نشــده اند، داد. تاکن

ــاده و خطــری نشــان داده نشــده اســت)۲۲(. واکســنHPV  بخطــر نیفت

 وجــود هرگونــه ضعــف و ســرکوب سیســتم ایمنــی مشــابه آنچــه کــه در 

بیمــاران بــا آلودگــی بــه ویــروسHIV  تجربــه شــده اســت یــا در مــوارد 

پیونــد اعضــا، کنتــر اندیکاســیون واکسیناســیون تلقــی نمی شــود. بــا ایــن 

حــال پاســخ ایمنــی ممکــن اســت در مــواردی کــه سیســتم ایمنــی بــه هــر 

دلیلــی آســیب دیــده، کمتــر تحریــک و تقویــت شــود)۲3(.

ــه  ــی ســه دوز توصی ــا آســیب سیســتم ایمن ــردان ب ــان و م ــن در زن بنابرای

ــا  ــن آنه ــر س ــی اگ ــان و حت ــوان و نوجوان ــن ج ــی در بالغی ــود. حت می ش

زیــر 1۵ ســال باشــد. در کــودکان بــا تاریخچــه تعــرض و تجــاوز جنســی، 

واکســنHPV  بایــد هرچــه زودتــر کــه ممکــن اســت و در ســن 9 ســالگی 

شــروع شــود)8(.

ــیون  ــده( : واکسیناس ــت کنن ــای تقوی Boosters )یادآوره

ــا تکمیــل ســری واکســن  مجــدد و ی

طــول  محافظــت چقــدر  )یعنــی  ایمنــی  پاســخ  تــداوم  و  پایــداری 

ــال  ــردد و در ح ــی گ ــش م ــدت پای ــی م ــات طوالن ــد( در مطالع میکش

ــده( وجــود  ــت کنن ــادآور )تقوی ــرای واکســن ی حاضــر اندیکاســیونی ب

ــه  ــوم را ب ــا س ــه دوز دوم ی ــرادی ک ــن در اف ــری واکس ــدارد)۲۴(. س ن

ــد، الزم نیســت مجــدداً شــروع  ــر می زنن ــا تأخی ــد و ب ــه ان ــق انداخت تعوی

ــرار  ــورد توجــه ق ــم نیســت و م ــر مه ــان تأخی ــورد زم ــن م شــود و در ای

ــرد. ــی گی نم

ــا واکســن9گانه در افــرادی کــه قبــًا  ــه عــاوه واکسیناســیون مجــدد ب ب

واکســن چهارگانــه یــا دوگانــه را کامــل کرده انــد، یــک توصیــه روتیــن 

نیســت. واکســن هــای دوگانــه و چهارگانــه در پیشــگیری از بیماریهــای 

ــد )۲0و۲۵(. ــر بوده ان ــا HPV کامــًا موث مرتبــط ب

اگــر متخصصیــن زنــان و زایمــان یــا ســایر مراقبیــن ســامت در شــرایطی 

هســتند کــه نمــی  داننــد واکســن از نــوع موردنظــر کــه قبــًا تزریــق شــده 

ــذر از  ــور و گ ــه عب ــه مرحل ــرایطی ک ــا در ش ــه؟ ی ــا ن ــت ی ــود هس موج

ــواع  ــدام از ان ــر ک ــد، ه ــی باش ــد م ــوع جدی ــه ن ــی ب ــن قبل ــد واکس تولی

فرآورده هــای موجــود را ممکــن اســت بــرای ادامــه و یــا کامــل کــردن 

  18 , 16 HPVســری واکسیناســیون بــرای محافظــت علیــه ژنوتایــپ

تزریــق کننــد. نــه گانــه یــا چهارگانــه ممکــن اســت بــرای تکمیــل ســری 

ــرد)۲6(. ــرار گی ــردان هــم مــورد اســتفاده ق واکسیناســیون در م

بی خطری واکسن

 HPV  اطاعــات در مــورد بی خطــری و ســامت هــر ســه واکســن 

 Vaccine Adverse Events Reporting ــر اســاس ــان بخــش هســتند. ب اطمین

System )سیســتم گــزارش عــوارض جانبــی واکســن( بیــش از ۲70 

میلیــون دوز واکســن HPV در ســطح جهــان از ســال ۲006 توزیــع شــده 

ــی  ــر وجــود عــوارض و واکنــش هــای جانب ــی ب ــی مبن اســت و اطاعات

ــد)۲7(. ــن باش ــه واکس ــوط ب ــه مرب ــدارد ک ــود ن ــدید وج ش

واکســن های نــه گانــه و چهارگانــه پروفایــل ســامت مشــابه دارنــد، بــه 
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جــز اینکــه نــه گانــه ) 9 ظرفیتی(میــزان باالتــری از تــورم و قرمــزی محــل 

ــار در دوز  ــر ب ــزان در ه ــه دارد و می ــوع چهارگان ــه ن ــق را نســبت ب تزری

ــود)۲6(. ــتر می ش ــدی بیش بع

گزارشــات سیســتم گــزارش دهــی عــوارض جانبــی واکســن از دســامبر 

۲01۴ تــا دســامبر ۲017 مربــوط بــه عــوارض ناخواســته یــا دور از انتظــار  

رادر مــورد واکســن نــه گانــه نشــان نــداد)۲8(.

اطاعــات در دســترس موجــود نشــان می دهنــد کــه در مــورد افــرادی که 

بــا واکســن نــه گانــه پــس از واکسیناســیون بــا نــوع چهارگانــه دریافــت 

ــامتی آن  ــری و س ــی خط ــورد ب ــه در م ــه دغدغ ــچ گون ــد، هی ــرده ان ک

ــده  ــد کنن ــش تهدی ــک واکن ــه ی ــردی ک ــر ف ــدارد)۲9و30(. ه ــود ن وج

حیــات آلرژیــک بــه هــر جــزئ از واکســن HPV یــا بــه دوز قبلــی 

ــرد. ــدی را بگی ــد دوز بع ــت، نبای داش

و  عــوارض  بــر روی  مراقبیــن ســامت  و ســایر  زنــان  متخصصیــن 

ــا دوز  ــارچ هــا ی ــه ق ــرژی ب ــه فقــط آل ــرژی ن مشــکات حساســیتی و آل

قبلــی واکســن، بایــد تاکیــد کننــد. یــک فــرد بــا بیمــاری تــب متوســط تــا 

شــدید، قبــل از دوز بعــدی و بهبــود می یابــد. متخصصیــن زنــان و زایمــان 

و ســایر مراقبیــن ســامت بایــد بــا بیمــاران در مــورد ناراحتــی مختصــر در 

ــد عامــل دغدغــه و  ــی هــا نبای ــه ناراحت ــن گون ــق و اینکــه ای محــل تزری

نگرانــی باشــد، مشــاوره نماینــد. ســنکوپ و واکنش هــای محــل تزریــق 

شــایع مــی باشــند ولــی عــوارض جانبــی شــدید نــادر هســتند. نوجوانــان 

بایــد بــه مــدت حداقــل 1۵ دقیقــه پــس از واکسیناســیون بــه دلیــل خطــر 

غــش کــردن)Fainting(  تحــت نظــر باشــند.

 )Vaccine Efficacy(تاثیر واکسن

ــر موجــود در ســطح  ــای بســیار موث واکســن های HPVجــزو واکســن ه

ــوده و اطاعــات شــفافی نشــان دهنــده تاثیــر بیــش از 99 درصــد  ــا ب دنی

 ،HPV ــاص ــه خ ــه گون ــل از مواجه ــه قب ــتند ک ــی هس ــراد در زمان در اف

ــمگیری  ــور چش ــه ط ــن HPVب ــد)۲6(.  واکس ــت کرده ان ــن دریاف واکس

ــان و  انســیدانس کانســرهای آنوژنیتــال و زگیــل هــای تناســلی  را در زن

ــردان کاهــش مــی دهــد)31و3۲(.  م

ــرهای  ــیدانس کانس ــت انس ــن اس ــیون  HPV ممک ــاوه واکسیناس ــه ع ب

اوروفارنژیــال را کاهــش دهــد. در ایــاالت متحــده، شــیوع عفونــت هــای 

Vaccine-type )ســویه هــای موجــود در واکســن( در بیــن زنــان 1۴ تــا 19 

ســاله 71درصــد در بیــن ســال های ۲006 )زمانــی کــه واکســن چهارگانــه 

معرفــی شــد( و ۲01۴ کاهــش پیــدا کــرد)31(.  بــه عــاوه یــک کاهــش 

ــاالی  ــای تناســلی در کشــورهایی کــه پوشــش ب ــل ه مشــخص در زگی

واکســن HPV داشــته انــد، نیــز رخ داده اســت)33(.

ــه  ــه بیــش از 99 درصــد بیماری هــای وابســته ب ــر علی ــه ب ــه گان واکســن ن

ــای  ــرای بیماری ه ــد ب ــا 96,7درص ــویه های 6 و 11 و 16 و 18 ت HPV س

HPV ســویه هــای 31 و 33 و ۴۵ و ۵۲ و ۵8 محافظــت  بــه  وابســته 

می کنــد)۲6(. ایــن شــامل پیشــگیری از کانســر ســرویکس، واژن و 

ولــو و بیمــاری هــای آنــال ایجــاد شــده بــه وســیله ایــن انــواع HPV مــی 

.)prophylactive(باشــد

 واکســن HPV، یــک واکســن پیشــگیری کننــده ) prophylactive( اســت 

کــه بــرای پیشــگیری از بیمــاری بــه کار مــی رود. مطالعــات زیــادی در 

حــال حاضــر در حــال انجــام هســتند در مــورد اینکــه آیــا ممکــن اســت 

ــا  ــت؟ ام ــد اس ــم مفی ــه ه ــاری راجع ــگیری از بیم ــن در پیش ــن واکس ای

اطاعــات فعلــی اســتفاده از آن را بــه عنــوان واکســن درمانــی پشــتیبانی 

نمــی نمایــد)3۴(. 

آموزش بیمار و اثرات واکسیناسیون 

میــزان بــاالی واکسیناســیون HPVبــار بیماری هــای مرتبــط بــا  HPVرا در 

ایــاالت متحــده کاهــش می دهــد. میــزان واکسیناســیون در حــال حاضــر 

بــه طــور غیــر قابــل قبولــی پاییــن اســت. مطالعــات نشــان داده انــد توصیــه 

هــای پزشــکان تاثیــر زیــادی در پذیــرش واکســن HPV توســط بیمــاران 

و والدیــن بیمــاران داشــته اســت)3۵(.

متخصصیــن زنــان و زایمــان و ســایر مراقبیــن ســامت بایــد قویــاً  

ــد و روی  ــنهاد کنن ــرایط پیش ــد ش ــراد واج ــه اف ــیونHPV  را ب واکسیناس

ــان و  ــن زن ــاوه متخصصی ــه ع ــد. ب ــد نماین ــری آن تاکی ــد و بی خط فوای

زایمــان بایــد ترغیــب  شــوند کــه واکســن HPVرا در صورتــی کــه عملــی 

باشــددر مطــب نگهــداری و تجویــز کننــد. متخصصیــن زنــان و زایمــان 

ــوان 11 و  ــران نوج ــد دخت ــد و بای ــان دارن ــن می ــی در ای ــک رل اساس ی
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ــه  ــی ک ــان جوان ــن زن ــد و همچنی ــینه کنن ــی و واکس ــاله را ارزیاب 1۲ س

واکســینه نشــده انــد،  طــی دوره دوم یعنــی دوره  catch-up )ســنین13 تــا 

ــد. ــز مشــاوره و واکســینه نماین ۲6 ســالگی( نی

مراقبیــن ســامت بایــد در تصمیم ســازی بــرای زنانــی کــه قبــًا واکســینه 

نشــده انــد و در ســنین ۲7 تــا ۴۵ ســالگی قــرار دارنــد، دخالــت نمــوده و 

آنــان را بــرای فوایــد واکسیناســیون HPV بررســی نماینــد.
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Human papillomavirus )HPV( causes significant morbidity and mortality in women and 
men. The HPV vaccine significantly reduces the incidence of anogenital cancer and genital 
warts in women and in men. Human papillomavirus vaccines are among the most effective 
vaccines available worldwide, with unequivocal data demonstrating greater than %99 
efficacy when administered to women who have not been exposed to that particular type 
of HPV. Obstetrician-gynecologists and other health care professionals should strongly 
recommend HPV vaccination to eligible patients and stress the benefits and safety of the 
HPV vaccine. Further, obstetrician-gynecologists are encouraged to stock and administer 
HPV vaccines in their offices when feasible. Ideally, the HPV vaccine should be given in 
early adolescence because vaccination is most effective before exposure to HPV through 
sexual activity. Unvaccinated women age 26 years and younger should receive the HPV 
vaccine series regardless of sexual activity, prior exposure to HPV, or sexual orientation. 
The HPV vaccine is now licensed in the United States for women and men through age 45 
years. For some women aged 45-27 years who are previously unvaccinated, obstetrician-
gynecologists and other health care professionals may use shared clinical decision making 
regarding HPV vaccination, considering the patient›s risk for acquisition of a new HPV 
infection and whether the HPV vaccine may provide benefit

Human Papillomavirus Vaccination


