
رجل مصابون بسرطانات  9300امرأة و 17500فيروس الورم الحليمي البشري خطير جًدا! يوجد ما يقرب من 

حالة  4000حالة جديدة من سرطان الرحم و 12000بسبب فيروس الورم الحليمي البشري. كما يوجد ما يقرب من 

وفاة في أمريكا كل عام.
 

فيروس الورم الحليمي البشري هو عائلة شائعة من الفيروسات التي تتسبّب في عدوى جلدية أو األغشية المخاطية في 

الورم الحليمي البشري. تُصيب أنواع نوع مختلف من فيروس  100وهناك ما يزيد عن 1أجزاء مختلفة من الجسم.

على سبيل المثال, تتسبّب بعض أنواع  ي البشري مناطق مختلفة من الجسم.مختلفة من عدوى فيروس الورم الحليم

ثآليل في األجزاء التناسلية وقد ينتج عن األنواع األخرى تكون خاليا غير طبيعية في الرحم والفرج والشرج 

حيانًا تسبّب السرطان.والقضيب والفم والحلق, وأ
 

 

أكثر طرق اإلصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري انتشاًرا هو نتيجة االتصال الجنسي المهبلي أو الشرجي 

لإلصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.مع شخص مصاب؛ ومع ذلك, هذه ليست الطريقة الوحيدة 
 
كما يمكن  

اإلصابة بالعدوى من الجنس الفموي واالتصال الجلدي في األماكن المصابة بفيروس الورم الحليمي البشري. في 

% من المشاركين في الدراسة من اإلناث مصابون بفيروس الورم الحليمي البشري حتى 46تبين أن  1دراسة حديثة,

أي اتصال جنسي مهبلي. من المحتمل أن تكون مصابًا بفيروس الورم الحليمي البشري دون معرفة قبل ممارسة 

. ال يمكن لبشري إلى شخص آخر دون معرفة ذلكذلك, وبذلك يمكن ألحد األشخاص نشر فيروس الورم الحليمي ا

ليد أو حمامات السباحة أو اإلصابة بفيروس الورم الحليمي البشري من مقاعد الحمام أو العناق أو المصافحة با

 .الحمامات الساخنة أو مشاركة األطعمة أو األوعية أو عدم نظافتها

 فيروس 
 الورم الحليمي البشري

(HPV) 

دليل تطعيمات فترة 

المراهقة وما قبل 

المراهقة ضد فيروس 

الورم الحليمي البشري 

 للوالدين

 

 

 

 

 ؟HPV ما هو فيروس الورم الحليمي البشري

معظم النساء والرجال األمريكيين ممن يصبحون 

نشيطين جنسيًا في بعض األحيان سيصابون بنوع 

واحد على األقل من فيروس الورم الحليمي البشري 

في طوال مدة حياتهم.
 

 

يجب إعطاء التطعيمات ضد  الماذ

فيروس الورم الحليمي البشري عند 

 ؟سنةً   12-11سّن 

1 

2 

 فيروس الورم الحليمي البشري هو عدوى شائعة

حتى إن لم تنتقل عن طريق االتصال الجنسي. 

يمارس الفرد االتصال الجنسي ما زال من الممكن 

هم بفيروس الورم الحليمي البشريإصابت
 

 

3 

 ،(CDC) كز مكافحة األمراض والوقاية منهافيروس الورم الحليمي البشري منتشر على نطاق واسع! وفقًا لمرا

معظم الرجال والنساء الذين يمارسون النشاط الجنسي في أمريكا سيصابون بنوع واحد على األقل من فيروس الورم 

ويُضاف كل عام مليون أمريكي مصاب حاليًا بفيروس الورم الحليمي البشري،  79هناك الحليمي البشري في العمر. 

لة انتشاًرا في ورم الحليمي البشري أكثر األمراض المتنقيُعتبر فيروس ال ،ونتيجة لذلك. مليون مصاب آخرين 14نحو 

 .الواليات المتحدة

يُنتج اللقاح مناعة أفضل لمحاربة العدوى عند إعطائه 

 في أعمار صغيرة بالمقارنة مع أعمار كبيرة.

 

4 

تكون التطعيمات ضد فيروس الورم الحليمي البشري 

أكثر فعالية لمنع المرض والسرطان إذا تم إعطاء 

يُقدم الشخص على  الجرعات الثالثة كاملة قبل أن

 .االتصال الجنسي

5 
مازال من الممكن لألشخاص الذين اختاروا االتصال 

الجنسي مع شريك فراش واحد فقط طوال العمر 

كان اإلصابة بفيروس الورم الحليمي البشري إذا 

بالمرض.شريكهم هذا لديه شركاء سابقين مصابون 
 

 

 مدى انتشار فيروس الورم الحليمي البشري؟

 

 مدى خطورة فيروس الورم الحليمي البشري؟

 

6 
على  لقاحات فيروس الورم الحليمي البشريتم تجربة 

آالف األشخاص حول العالم وأثبت أنه ال يحتوي على 

 .جانبية آثار
 

 

7 
تقدم لقاحات فيروس الورم الحليمي حماية بنسبة 

ويحمي هذين % من مسببات السرطان؛ 100تقارب 

  .الثآليل التناسليةاللقاحين من 

كيف ينتشر فيروس الورم الحليمي 

 البشري؟



[Type text] 

 

"معظم األشخاص المصابون 

بفيروس الورم الحليمي البشري 

 ال يعرفون بذلك."

توجد معالجة لعدوى فيروس الورم الحليمي البشري. توجد فقط معالجات متوفرة للمشاكل الصحية الناتجة عن ال 

الرحم. في فيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن تتسبّب في الثآليل التناسلية والتغيرات في عنق الرحم وسرطان 

بعض الحاالت, يطرد الجسم الفيروس بطريقة طبيعية. في الحاالت التي ال يمكن فيها طرد الفيروس بطريقة طبيعية, 

،  في الغالب . غير معروف سبب طرد فيروس الورم الحليميرًضا لمضاعفات خطيرة مثل السرطانيكون الجسم مع

األشخاص الذين سيتطور السرطان أو المشاكل الصحية األخرى  ال توجد طريقة لمعرفة .لكن ذلك ليس في كل الحاالت

 لديهم.

% من السرطانات المرتبطة بفيروس الورم الحليمي تحدث بسبب أنواع من 75في الواليات المتحدة ما يقرب من 

فيروس الورم الحليمي البشري مرخصة من قبل إدارة الغذاء  اتلقاحفيروس الورم الحليمي الموجودة في اللقاح. 

( وموصى بها من مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها.FDAوالدواء األمريكية )
 

يُعطى لقاحي فيروس الورم 

من المهم الحصول على الجرعات الثالثة للحصول على أفضل  .الحليمي البشري في ثالث حقن خالل ستة أشهر

حماية.
 

 

 …لمزيد من المعلومات

 اتصل بموفر الرعاية الصحية الخاصة بك أو دائرة الصحة التابعة لمقاطعتك

 تشيغانيفي مالخدمات الصحية والبشرية ة ئردا
 aiinuwwvvv./tnatmhp.m.wwt//:ptth 

 

  يتشيغانمفي  الخدمات الصحية والبشريةة ئردا
aiinuwwvvv./tnatmhp.m.wwihhpwhnntpht 

 

 مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها

 vvv.ncn.m.wwwhnntpht 
 

 المركز التعليمي للقاح

 aiinuwwvvv.na.n.hc:wwhnntph 
 

  برنامج تطعيم األطفال

aiinuwwvvv.ncn.m.wwwhnntphtwn/.m/h/tww

lnwtpchd.ai/f 

 

 

 

 

 المراجع:

 /h/tnhp i.pm/htt .l natihi/tnthpt hpc o phn.f.mttit. rem 

sht.:/nh nwh/wthv. aiinuwwvvv.hn.m../mwr./hpt-

rhhfiawr:/hp-ehntff./hwt/:t-rem.  nnhtthc Aw.wPH.   

ihpih/t l./ Dtthhth i.pi/.f hpc e/hwhpit.p )iDi(. rem hpc 

ihpnh/ .aiinuwwvvv.ncn.m.wwanwwnhpnh/.ai/f. onchihc Pw//wPH. 

 nnhtthc swsewPH 

iDi. rem mhnntph-  :htit.pt hpc  ptvh/t. 

aiinuwwvvv.ncn.m.wwwhnntphtwwnc-whnwanwwwhn-lhet.ai/. onchihc 

8w6w14 . nnhtthc swsewPH   

iDi. ih/wtnhf ihpnh/ aihittitnt. 

aiinuwwvvv.ncn.m.wwnhpnh/wnh/wtnhfwtihittitntw. onchihc cw/wPA. 

 nnhtthc swsewPH 

 /h/tnhp ihpnh/ a.nthi . rem hpc ihpnh/. 

aiinuwwvvv.nhpnh/../mwnhpnh/wnhpnh/nh:thtw.iah/nh/ntp.mhptwtplh

nit.:thmhpitwanwwanw-hpc-nhpnh/-tpl.. onchihc /w/wPH.  nnhtthc 

4w6w15  

 Shew, ML, et al. High frequency of human papillomavirus 

detection in the vagina before first vaginal intercourse among 

females enrolled in a longitudinal cohort study. J Infect Dis. 2013 
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هل يمكن معالجة عدوى فيروس الورم الحليمي 

 البشري؟

ما هو لقاح فيروس الورم الحليمي 

 البشري؟

متى يحصل طفلي على لقاح فيروس الورم الحليمي 

 البشري؟

 هل التطعيمات آمنة

 وفّعالة؟
أظهرت التطعيمات فّعالية كبيرة في الحماية ضد أنواع فيروس الورم الحليمي البشري التي تسبّب السرطان, 

في الحقيقة, أظهرت نتائج الدراسة التي نُشرت مؤخًرا في صحيفة مع عدم وجود آثار جانبية أو آثار قليلة. 

, تقلصت حاالت اإلصابة 2006األمراض المعدية أن, في حين أنه تم إدخال اللقاح للمرة األولى في عام 

الذين  سنةً  19-14بالمائة بين المراهقات ممن تتراوح أعمارهم  56بفيروس الورم الحليمي البشري بنسبة 

 قاح.تلقوا الل

يجب أن تخضع كافة اللقاحات المستخدمة في الواليات المتحدة إلى سنوات ممتدة من اختبارات السالمة قبل 

ترخيصها من قبل إدارة الغذاء والدواء األمريكية.
 

يُطبق في الوقت الحالي مراقبة مستمرة للقاحات لسالمتها 

هذه األنظمة أحداثًا سلبية يُعرف بالفعل أن يتسبّب فيها وفّعاليتها من خالل ثالثة أنظمة مراقبة. يمكن أن تراقب 

 اللقاح باإلضافة إلى الكشف عن أحداث نادرة.

في الواليات المتحدة فيروس الورم الحليمي البشري مليون جرعة من جرعات لقاح  76وزعت ما يقرب من 

, لم 2007لواليات المتحدة في .  ومنذ أن أوصت به السلطات المعنية لالستخدام المعتاد في ا2006منذ عام 

يتم التعّرف على مخاوف خطيرة تتعلق بالسالمة.  تضمنت اآلثار الجانبية المعتدلة الشائعة آلم حيث تم إعطاء 

  الحقنة والحمى والصداع والغثيان.

تحدث إلى موفر الرعاية الصحية الخاص بك اليوم حول حماية طفلك ضد عدوى فيروس 

 ري!الورم الحليمي البش

يمات الروتينية بثالث جرعات من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري للفتيان والفتيات ممن تتراوح يوصى بالتطع

ويلحق الفتيات في . سنوات 9ويمكن إعطاء التطعيمات في سّن مبكرة عند  4,5, 2.سنةً   12و 11أعمارهم ما بين 

يتلقى إبنك أو إبنتك اللقاح في األعمار إذا لم و. بباقي أقرانهم سنةً  21-13عاًما والفتيات في سّن  26-13سّن 

  6, 5, 4.قد ال يزالون مؤهلين لتلقي الجرعاتف, الموصى بها

 
من المهم للفتيان ممن هم دون سّن المراهقة بأن , للحصول على أفضل نتيجة للقاح فيروس الورم الحليمي البشري

ومع ذلك من المحتمل إصابتهم بفيروس  6, 4 .يحصلوا على الجرعات الثالثة قبل البدء في ممارسة أي نشاط جنسي

حتى وإن لم يحدث , الورم الحليمي البشري في المرة األولى التي يمارسون فيها االتصال الجنسي مع شخٍص آخر

بالمراهقين مقارنة ما قبل المراهقة كما ينتج اللقاح مناعة أفضل لمحاربة العدوى عند إعطائه في أعمار . جماع

 .والشباب
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