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يعد رسطان عنق الرحم ثاين الرطانات التي تصيب املرأة 

يف املغرب حيث يتم تشخيص 2258 حالة جديدة كل سنة، 

يتوىف منها 1076 امرأة ]1[.و يف العامل يتم كشف أكرث من 

السنة،  يف  الرحم  عنق  من رسطان  جديدة  حالة   530.000

الورم  فريوس  ويعد   .]2[ امرأة   270.000 وفاة  إىل  وتؤدي 

 )HPV: Human papilloma virus( البرشي  الحليمي 

السبب الوحيد لرطان عنق الرحم، كام يتسبب يف الثآليل 

 )vulve( الفرج  ورسطان   )verrues génitales( التناسلية 

.]anus(]1( والرشج )vagin( واملهبل

النساء ذوات  العثور عىل HPV عند  أما فيام يخص نسبة 

 cytologie( النتيجة الطبيعية للفحص الخلوي لعنق الرحم

شامل  يف  أجريت  التي  البحوث  أظهرت  فقد   )normale

إفريقيا والرشق األوسط النتائج اآلتية ]1[:

املغرب: ما بني %15,8 يف الرباط ]3[ و%42,5 يف فاس ]1[، 

وكان متوسط السن يرتاوح بني 40 و 42 سنة.

تونس: نسبة %12 عند نساء متوسط أعامرهن 35 سنة  �

.]4[

يف السعودية: %28,6 متوسط أعامرهن 37 سنة ]5[. �

اللقاح  � وسالمة  فعالية  إبراز  املقال  هذا  يف  سنحاول 

املضاد لفريوس الورم الحليمي البرشي HPV لتفادي اإلصابة 

بهذه الرطانات الفتاكة.

1. أنواع اللقاحات ضد فيروس سرطان عنق 
الرحم.

يوجد يف املغرب لقاحان ضد رسطان عنق الرحم:

الفريوس  � هذا  من  فقط  نوعني  ضد  لقاح   :®Cervarix

وحسب   .GSK رشكة  تسوقه  الذي   )HPV16, HPV18(

رخصة التسويق )AMM( فإن هذا اللقاح مسموح به فقط 

الوقاية من رسطان  التاسعة ويستعمل يف  بعد سن  للنساء 

الرحم  عنق  لترطن  السابقة  اآلفات  ومن  الرحم  عنق 

)Lésions précancéreuses( واملهبل والفرج.

الورم  � فريوس  من  أنواع  أربعة  ضد  لقاح   :®Gardasil

الحليمي )HPV: 16، 18، 11 و 6( والذي تسوقه مختربات 

اللقاح  هذا  )AMM(أن  التسويق  رخصة  وتوضح   .MSD

خصائص  بثالث  يتميز   )vaccin quadrivalent( الرباعي 

أساسية ]6[:

ͳ ͳ من للحامية  التاسعة  سن  بعد  اإلناث  عند  االستعامل 

وهي  لترطنه،  السابقة  واآلفات  الرحم  عنق  رسطان 

، ®Cervarixخصائص مشرتكة مع لقاح

ͳ ͳ من والحامية  الرشج  رسطان  ضد  اإلضافية  الحامية 

.)condylomes( الثآليل

ͳ ͳ الرشج رسطان  من  للحامية  الذكور  عند  االستعامل 

واآلفات السابقة لترطنه.

تسويق  يف  رشعت   MSD مختربات أن  إىل  اإلشارة  وميكن 

يف  وقريبا  دول  عدة  يف   HPV من  أنواع  تسعة  ضد  لقاح 

املغرب.

الورم  فيروس  ضد  اللقاحات  فعالية   .2
الحليمي.

يتميز هذين اللقاحني بفعالية عالية وذلك من خالل إنتاج 

 )Anticorps neutralisants( دة  املحيّ االجسام  مضادات 

.HPVلفريوس

اللقاح املضاد ألربعة  نتوفر عىل معطيات جديدة عن  كام 

أنواع من هذا الفريوس ]6[:

ͳ ͳ تصل فعاليته ضد العدوى بهذا الفريوس إىل %90 وأيضا

واملهبل  والفرج  الرحم  عنق  لترطن  السابقة  اآلفات  ضد 

والرشج، وكذلك ضد الثآليل التناسلية.

ͳ ͳ من نساء  عند  أظهرت  امليدانية  البحوث  أن  كام 

اسكندنافيا تم تلقيحهن ضد الفريوس منذ عرش سنوات، إن 

 )Anticorps neutralisants( املحيدة  األجسام  مضادات 

تبقى يف مستويات عالية يف الدم، كام أنهن مل يصنب خالل 

هذه املدة ال بعدوى HPV وال بأدىن إصابة نسيجية، مام 

يدل عىل فعالية رسيرية عالية لهذا اللقاح.

كيف نتجنب 2258 حالة 
مغربية جديدة من سرطان 

عنق الرحم كل سنة
أحمد عزيز بوصفيحة1، عبد الرحمن الرامي2، هند وعري3

مخترب البحث يف املناعة الريرية و اإللتهاب و األرجي LICIA. جامعة الحسن الثاين، كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء

املناعة الريرية مستشفى األطفال عبد  املناعة الريرية واإللتهاب واألرجية LICIA واملسؤول عن وحدة  البحث يف  1. مدير مخترب 

الرحيم هارويش باملركز الصحي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء.

 LICIA 2. باحث يف مجال القابلية الوراثية للعدوى وعضو يف مخترب البحث

3. فريق اإلستقالب و املناعة، مخترب البيولوجيا و الصحة، كلية العلوم بن امسيك، جامعة الحسن الثاين. الدار البيضاء.

ترجمة : الدكتورة غزالن السليامين

األستاذ أحمد عزيز بوصفيحة

مـــقــــــــاالت
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3. سالمة استعمال اللقاح الرباعي.

يتميز اللقاح الرباعي ضد فريوس HPV بسالمة عالية، حيث 

الجانبية ال تتجاوز %0.1 وجلها  طفيفة  أن نسبة األعراض 

اللقاح  هذا  استعامل  سالمة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر   .]7[

وتحّمله من طرف مستعمليه تخضعان ملراقبة مستمرة من 

والوكالة  األمريكية   FDA وخاصة  دولية،  مؤسسات  طرف 

العاملية  الصحة  منظمة  وأيضا   )EMA( للدواء  األوربية 

هذا  منافع  أن  عىل  أكدت  املؤسسات  هذه  وكل   ،)OMS(

اللقاح جد مرتفعة مقارنة مع أعراضه الجانبية.

ولهذا فإن أكرث من 60 دولة وضعت اللقاح الذي يحمي ضد 

أربعة أنواع من HPV يف برامجها الوطنية للتمنيع، من بينها 

دول إفريقية وعربية. كام أن مراقَبة استعامل هذا التلقيح يف 

ل  هاته الدول أكدت جميعها عىل فعالية رسيرة مرتفعة وتحمُّ

د للقاح. وتجدر اإلشارة إىل أن هذه الفعالية ظهرت كذلك  جيّ

الذين مل يتم تلقيحهم ضد HPV مام يؤكد  عند األشخاص 

عىل وجود حامية جامعية وكذلك عىل فعالية محتملة ضد 

أنواع من HPV ال توجد يف اللقاح..
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المكورات الرئوية: القابلية الوراثية والتلقيح

جدول 1:

العمر)سنوات(
اإلناث الذكور نوع اللقاح

FDA Approvals EMA Approvals

9 – 25)7( > 9)10( ضد رسطان عنق الرحم، الفرج، املهبل ال يوصف للذكور Cervarix®

9 – 26)8( > 9)11( ضد رسطان عنق الرحم، الفرج، املهبل، الرشج، الثآليل التناسلية رسطان الرشج، الثآليل التناسلية Gardasil®

9 – 26)9( > 9)12( ضد رسطان عنق الرحم، الفرج، املهبل، الرشج، الثآليل التناسلية رسطان الرشج، الثآليل التناسلية Gardasil9®

HPV جدول 2: التقدم املعريف يف لقاحات ضد فريوس

2015 2006

رسطانات جنسية أخرى متعلقة بفريوس VPH، الثآليل --
التناسلية، اآلفات السابقة للترطن

الذكور واإلناث--

رسطان عنق الرحم واآلفات السابقة لترطنه--
اإلناث--

األمراض والساكنة املستهدفان

Target disease & population

حامية قوية من فريوس )VPH( أكرث من 55 سنة-- قبل بدء النشاط الجنيس )املراهقني(-- Target ages - األعامر املستهدفة

حامية عابرة ضد 9 أنواع من الفريوس--
حامية " واسعة"--

حامية تقترص فقط ضد أنواع الفريوس املوجودة يف --
اللقاح )HPV 16 et 18  Cervarix*( لكن يف لقاح  
) HPV 16  et 18 et  6 et 11( تشمل Gardasil*

حامية " محدودة "

Protection - الحامية

سعر مخفض x  جرعتني-- 120 يورو x  جرعة x  3 جرعات-- Costs - التكلفة

مزيد من االنخفاض يف االحتياجات للفحص--
انخفاض رسيع يف رسطان عنق الرحم والرطانات األخرى --

VPH املرتبطة بفريوس

نسبة فحص مخفضة--
عىل األقل 3/2 من العقود للحامية من رسطان عنق --

الرحم

الفحص وتأثري الرطان

Screening & cancer impact


