
 

 העובדות !  –פפילומה וירוס הנגד  החיסון 

 
 

   נגיף( הפפילומה האנושיHPV הינו מהווירוסים הנפוצים ביותר אליהם חשופים בני )
מהאוכלוסייה הבוגרת נחשפה לפחות  08% –כ גע מיני והנגיף עובר במהאדם. 

המקרים הנגיף נעלם מהגוף מבלי מ 08%ב .במהלך החיים  HPV –לאחד מזני ה 
 .HPVמהאוכלוסייה יתפתחו מחלות עקב נגיף ה 5-08%לגרום נזק אך ב

 זנים הנחשבים זני  01 -קיימים כ HPV  בסיכון מוגבר, היכולים לחולל מחלות טרום
 01וזן  00ה"אלימים" ביותר הינם זן  .אדם-סרטניות וגידולים סרטניים בבני

, סרטן הנרתיק סרטן צוואר הרחם בעולםמקרי מ 08-08%האחראיים ישירות ל 
) עריה ( .כמו כן זנים אלו גורמים לסרטן פה ולוע וסרטן פי הטבעת הן  פותהושפתי 

  הפין בגברים. בגברים וסרטןבנשים והן 

  זני HPV  ממקרי הקונדילומה )יבלת  00%גורמים ל 1,00בסיכון נמוך בעיקר זנים
 חרוטית ( גם בנשים וגם בגברים.

  נשים עם סרטן  008 –על פי נתוני משרד הבריאות, בישראל מאובחנות כל שנה כ
 ימותו עקב גילוי מאוחר של המחלה. צוואר הרחם, כמחציתן 

  ם,נשים עם מצב טרום סרטני של צוואר הרח 0888-0888 –כל שנה מאובחנות כ 
 גברים ונשים עם יבלות חרוטיות )קונדילומות( של דרכי המין.  08,888וכ   

  לא ניתן   –ככלל האמרה הנכונה ביותר כיום לגבי וירוס הפפילומה האנושי הינה "
 . למנוע חשיפה אך ניתן למנוע תחלואה"

 בנויה( חיים מסכנת או/ו חיים באיכות פוגעת) המשמעותית זו על בדגש, תחלואה מניעת
 :רבדים 0 – מ

. יותר והטובה החשובה נחשבת - בוירוס הדבקה מניעת – ראשונית מניעה .0
 . HPV – ה זני כנגד חיסון ידי על מושגת זו מניעה

 בנגיף מהדבקה הגנה ( %08חלקי  ) כ ןבאופ  רק מגן בקונדום שימוש HPV.  
 

 יבלות באיברי  של למניעה המפותחות הארצות ברוב מומלץ נגד פפילומה  החיסון
המין , נגעים טרום סרטניים של צוואר הרחם שפתי הנרתיק והנרתיק , ולאחרונה 

 ."ב החיסון למניעה של סרטן פה ולועאושר בארה
 
 .הדבקה לאחר ממארת מחלה התפתחות מניעת – שניונית מניעה .0

 בדיקות י"ע מבוצעת והיא, הראשונית המניעה את שמשלים חשוב מרכיבמהווה 
 שנים 0 ב פעם הרחם מצוואר הנלקחות( HPV בדיקת או פאפ בדיקת)  סריקה

 לכל  הנשים . שנה 05-15 גיל בין
 חיסוןו  01,00 זנים נגד,  CERVARIX ,חיסונים שני על מרובים מחקרים

1 GARDASIL גרמו שהם מראים  0880מ החל שפורסמו ,00,01,001, זנים נגד  
 של ירידה, וגברים בנשים  המין באיברי יבלות  של בהופעה 08%כ של לירידה

 מונע שהחיסון שמראה מחקר גם ויש, הרחם בצוואר סרטניות טרום במחלות 58%כ
  . הרחם בצוואר סרטן

 
שהינו   GARDASIL 9יסון  ניתן חלבנים ובנות החובה  כיום בבתי הספר במסגרת חיסוני

 00% וכ  הרחם צוואר סרטן ממקרי 08% -כ מונע והואזנים  0החיסון החדש יותר נגד 



 01,00,1,00זנים פעיל נגד   GARDASIL 0. חיסון ( קונדילומה) החרוטית היבלת ריקממ

, 00, 00זנים זנים אלימים נוספים  5כנגד עילות  חיסון קודם, בתוספת של יחיסון השנכללו ב

 ..הרחם צוואר סרטן ממקרי 08%כ לעוד הגורמים 50, 50, 15

וגברים נמנעים מחיסון מחששות לא ונשים  ,החיסונים מדאיגה הורים רבים בטיחות
 מוצדקים ולא מבוססים.

 ת לאוכלוסייה לא מחוסנת  ונשים מחוסנ תהשנים השוו אוכלוסיי מחקרים רבים לאורך 
 התחלואה בנשים מחוסנות. עליה במקרי לא נמצאהו

  אי  מחלות נוירולוגיות או יתר של הדם מחלות אוטו אימוניות, אירועי קרישיותנבדקו
 באוכלוסייהנמצאה עליה בשכיחותן  ולא – ספיקת שחלות או מחלות אחרות

 . הפפילומה לוירוסשקיבלה חיסון 

  מיליון מנות חיסון שהחיסון  088כל גופי הבריאות העולמיים קבעו לאחר מתן  כ
 בטוח מאד והתועלת ממנו  עולה בהרבה על תופעות הלוואי. 

 החיסון נחשב כיום בטוח ככל יתר חיסוני הילדות . 
 

 תכם ומניעת  מחלות חשוב : ולהגנה על בריא
 

  על שימוש  בקונדום .הקפדה 

  הוכח יעיל במניעת הדבקה שהחיסון המוצע כיום נגד וירוס הפפילומה קבלת
 , ומוגדר ברמת בטיחות גבוהה. HPV-והתפתחות מחלות הנגרמות מ

  לפני  התחלת קיום  נוער נותן יעילות מקסימלית של החיסוןמתן החיסון לבני
 . יחסי מין 

  במשרד הבריאות .  81חינם לבנות ובנים בבתי הספר, ועד גיל  ניתןהחיסון 

  מנגיף ( ומגן נגד הדבקה 54החיסון יעיל בכל גיל  ) מחקרים בוצעו עד גיל
  מיחסי מין עם בן זוג או בת זוג חדשה.הפפילומה 

  צריכה להקפיד על מעקב סדיר אצל רופא הנשים, גם )גם אם חוסנה( כל אישה
כאשר איננה סובלת מכל תסמין רפואי/גינקולוגי, ולבקש את ביצוע בדיקת 

 שנים, בגילאים המתאימים.  3 –הנהוגה בקופה שלה לפחות אחת ל  הסריקה 

 נגד חיסון בעבר שקיבלו גבר או אישה HPV  9 כעת לקבל יכולים GARDASIL  
 . פפילומה של זנים 4 מעוד עצמם על להגן    

 
 

 
 מוגש כשירות לציבור ע"י

 וועד החברה הישראלית לקולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר הרחם
 

 סחר-ד"ר אפרים סיגלר, פרופ' צבי ואקנין, ד"ר בינה כהן
 
 

 
 
 


