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دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

برداری گرفته  بهره  پروانه   HPVکه واکسن است  چند سالی 
جهان  ی  پیشرفته  کشورهای  بیشتر  در  واکسن  این   است. 
)بیشتر در کشورهای  آمریکای شمالی و اروپا ( رایج شده است. 
در کانادا، برای دانش آموزان رایگان است و در این کشور گرچه  
این واکسن، هنوز جزء واکسیناسیون اجباری سراسری  نیست، 
ولی در سراسر کشور انجام می شود)برخی استان ها از کالس 

ششم  و  در برخی از کالس هفتم انجام می شود(.
از  یکی  و  عفونی  های  بیماری  استاد  محرز  دکتر  خانم 
پزشکان برجسته ی کشور، در این باره می گوید: در همه جای 
و  اروپایی  کشورهای  تمام  می شود،  استفاده  واکسن  این  دنیا 
از این ویروس برای  آمریکایی این واکسن را برای جلوگیری 
افراد ۹ ساله به باال تجویز می کنند. این واکسن از سال ها پیش 
تولید شده است. او می افزاید: افرادی در فضای مجازی دکان 
منتشر  را  غیرعلمی  مطالبی  و  کرده اند  باز   HPVواکسن ضد 
می کنند، من در رشته عفونی تحصیل و کار کرده ام و همیشه 
است.  درمان  از  بهتر  پیشگیری  که  است  بوده  این   شعارم 
او هشدار داد: که ویروسHPV به شکل فوق العاده ای در ایران 
نیز  سرطان ها  انواع  با  ویروس  این  و  است  کرده  پیدا  شیوع 
های  بیماری  از  حمایت  انجمن  مقام  قائم  که  او  دارد.  ارتباط 
عفونی است، می گوید: ما از لحاظ واکسیناسیون از بسیاری از 
کشورهای همجوار فقیر هم عقب تر هستیم، بودجه برای یکسری 
از واکسن ها تخصیص داده نمی شود، واکسن HPV ضروری است 

و تاکید می کنم که باید از ۱۲سالگی به کودکان تزریق شود. 
براستی سخنان این استاد در این باره حجت است و برپایه 
ایمن  واکسن  با  که  افرادی  در  کانادا،  در   ها  گزارش  برخی 
نشده اند، 3نفر از چهار نفر می توانند به این ویروس آلوده باشند. 
گفتنی است که بسیاری از مردم، از آلودگی خود نا آگاهند. این 
بیماری که باعث زگیل و سرطان های دستگاه تناسلی، دهان، 

گردن و سر می شود، در بسیاری  از  آلوده شدگان، هیچ نشانه ای 
دیده نمی شود و  شاید پس از مدتی در بدن ناپیدا شود، ولی در 
گروهی از زنان و مردان به بیماری های بدخیم می انجامد. استاد 
دکتر محرز که رییس تحقیقات ایدز نیز هست، تاکید می کند:  این 
واکس کامال موثر است و برای مردان تا ۲۶ سال و برای زنان تا 

۴۰-3۵ سال حتما باید تزریق شود.
  سن شروع تزریق این واکسن در تمام دنیا ۹ سال است، اما 
ما اعالم کرده ایم این واکسن از ۱۲سالگی به افراد تزریق شود. این 
واکسن هیچ عارضه ای ندارد و کسی که می گوید عارضه دارد، 
هیچ مطالعه ای در این رابطه نداشته است. باید که فرد از سنین 
پایین در برابر این ویروس مصونیت پیدا کند. این ویروس به هیچ 
عنوان درمان قاطع ندارد، فقط زگیل های تناسلی ناشی از ابتال 
به این ویروس را با لیزر یا محلول های مخصوص می سوزانند. 
در بسیاری از مواقع هم این زگیل ها خودبخود از بین می رود و 

گاهی عود می کند و منتقل هم می شود. 
دکترمحرز تاکید کرد: این ویروس یکی از علل سرطان های دهانه 
رحم است، در آقایان هم ممکن است موجب سرطان شود. برای 
پیشگیری از این بیماری ها بهتر است؛ این واکسن تزریق شود. 
برخی می خواهند با طرح این مساله که این واکسن ها بی بند و باری 
را افزایش می دهد از واقعیت فرار کنند و باید بگویم این بیماری 
وجود دارد و واکسن هم دارد؛ پس بهتر است این واکسن استفاده 
شود تا هزینه انتقال این بیماری را جامعه ندهد. وقتی واکسن موثر 

بدون عارضه وجود دارد، چرا نباید تزریق شود؟ 
از  پیشگیری  های  راه  کند  می  یادآوری  پایان  در  نگارنده 
و  بیماری  ی  باره  در  آگاهی  داشتن  نخست   آلودگی،  این 
است.  واکسیانسیون  سپس  و  آن  از  پیشگیری   های  روش 
برای  ارزان  یا  و  رایگان  واکسن  به  دسترسی  باید  هم  دولت 

همه ی مردم  به ویژه دانش آموزان دبیرستانی فراهم کند.

هشدار نسبت به شیوع باالی ویروس HPV در ایران  
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