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HUMAN PAPILLOMAVIRUS
Human papillomavirus (HPV) có liên quan đến 

các bệnh lý ung thư đường sinh dục (bao gồm cổ tử 
cung, âm đạo, âm hộ, dương vật, và hậu môn), ung 
thu hầu họng, và mụn cóc sinh dục. Có hơn 150 
genotypes HPV trong đó 13 genotypes được cho là 
gây nên ung thư cổ tử cung. Hầu hết các trường hợp 
ung thư cổ tử cung đều tìm thấy sự hiện diện của 
HPV genotypes 16 và 18. HPV genotypes 16 và 18 
hiện diện trong 66% các trường hợp ung thư cổ tử 
cung, HPV genotypes 31, 33, 45, 52, và 58 được tìm 
thấy trong 15% các trường hợp ung thư cổ tử cung 
(Saraiya và cs, 2015). Tỉ lệ HPV 16 và 18 được tìm 
thấy trong các trường hợp tân sinh trong biểu mô 
cổ tử cung 2+ (CIN) là 50-60%, còn lại 25% các 
trường hợp là do HPV genotypes 31, 33, 45, 52, và 
58 (Hariri và cs, 2015). Hơn 90% các trường hợp 
mụn cóc sinh dục là do HPV 6 và 11. Mặc dù có 
các chương trình tầm soát tế bào học, nhưng mỗi 
năm tại Hoa Kỳ số ca được chẩn đoán ung thư cổ tử 
cung mỗi năm lên đến 13.000 phụ nữ và gần 4.000 
trường hợp tử vong do ung thư cổ tử cung (American 
Cancer Society, 2017). Hầu hết các trường hợp này 
do không được khám tầm soát định kỳ. Bệnh lý ung 
thư liên quan đến HPV cũng có thể xảy ra ở nam 
giới. Trung bình mỗi năm, số trường hợp nam giới 
ung thư hậu môn sinh dục hoặc hầu họng là 15.793 
ca, trong đó 10.200 (65%) các trường hợp có liên 
quan đến HPV 16 hoặc 18 (Viens, 2016).

Tiêm ngừa HPV làm giảm đáng kể tỉ lệ ung thư 
hậu môn sinh dục và mụn cóc sinh dục. Tiêm ngừa 

HPV cũng có thể làm giảm tỉ lệ ung thư hầu họng 
cũng như khả năng lây truyền từ mẹ sang con. HPV 
ở trẻ sơ sinh có thể gây nên u nhú thanh quản[9]. 
Theo thống kê tại Hoa Kỳ, mặc dù tiêm ngừa vaccine 
HPV đem lại nhiều lợi ích, nhưng chỉ 41,9% phụ nữ 
và 28,1% nam giới trong độ tuổi khuyến cáo được 
tiêm ngừa đầy đủ (Reagan-Steiner và cs, 2016).

HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINES
Hiện tại, Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm 

Hoa Kỳ (FDA) đã công nhân 3 loại vaccine hiệu quả 
phòng ngừa nhiễm HPV, có thể dự phòng được 2, 4 
hoặc 9 chủng HPV. Vaccine HPV được khuyến cáo 
cho lứa tuổi thanh thiếu niên cả nam lẫn nữ trong 
độ tuổi 11-12 cho đến 26 tuổi. Các trường hợp tiêm 
ngừa liều đầu tiên trước 15 tuổi thì chỉ cần tiêm hai 
liều là đủ với khoảng cách giữa mũi tiêm đầu tiên 
và mũi tiêm thứ hai là 6-12 tháng. Nếu khoảng 
cách này dưới 5 tháng thì nên tiêm thêm liều thứ 3. 
Khoảng cách dài hơn 12 tháng không được khuyến 
cáo. Nếu đối tượng tiêm ngừa liều đầu tiên ở độ 
tuổi từ 15 trở lên, cần thiết tiêm đủ cả ba liều với 
khoảng cách là 0 (liều đầu), 1-2 tháng sau liều đầu, 
và 6 tháng sau liều đầu (Meites E và cs, 2016).Thời 
gian bảo vệ của vaccine HPV được theo dõi trong 
nhiều nghiên cứu, và hiện tại chưa có chỉ định cần 
tiêm nhắc lại sau khi tiêm đủ liệu trình.
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khuyến cáo tiêm ngừa HPV thường quy trong độ 
tuổi 11-12 tuổi (nhưng vẫn có thể tiêm ngừa lúc 9 
tuổi) như là một phần của chương trình tiêm chủng 
miễn dịch ở độ tuổi thanh thiếu niên với mục đích 
giảm tỉ lệ ung thư hậu môn sinh dục và mụn cóc sinh 
dục có liên quan đến HPV. Vaccine nhị giá (phòng 
ngừa 2 chủng HPV), tứ giá (phòng ngừa 4 chủng 
HPV) và cửu giá (phòng ngừa 9 chủng HPV) được 
sử dụng cho phụ nữ tuổi từ 9-26, vaccine tứ giá và 
cửu giá có thể sử dụng cho nam giới từ 9-26 tuổi. 
Gần đây, vaccine nhị giá đã không còn sử dụng tại 
thị trường Hoa Kỳ. Vaccine cửu giá có thể sẽ sớm 
thay thế vaccine tứ giá do có khả năng bảo vệ thêm 
được 5 chủng HPV có liên quan đến ung thư. 

Các đối tượng trong độ tuổi từ 9-14 được tiêm 
ngừa 2 liều vaccine HPV trong thời gian 6 tháng 
sẽ có hiệu giá kháng thể tương đương với những 
đối tượng tuổi 15-26 tiêm 3 liều vaccine. Do đó, 
đối tượng thanh thiếu niên được tiêm ngừa HPV 
vaccine trước 15 tuổi chỉ cần 2 liều vaccine HPV 
cách nhau 6-12 tháng (Meites E và cs, 2016). 
Khoảng cách 6 tháng giữa hai liều vaccine là giới 
hạn ngắn nhất để đảm bảo đủ hiệu giá kháng thể và 
thời gian bảo vệ. Nếu khoảng cách giữa 2 liều dưới 5 
tháng thì cần tiêm thêm liều thứ 3. Tiêm ngừa sớm 
dược khuyến cáo vì vaccines HPV đạt được hiệu 
quả bảo vệ cao nhất khi được sử dụng trước khi phơi 
nhiễm và nhiễm HPV, tức là trước khi bắt đầu lần 
quan hệ tình dục đầu tiên.

Tiêm ngừa HPV được khuyến cáo bất kể đối 
tượng đã có quan hệ tình dục hay chưa. Mặc dù 
hiệu quả bảo vệ có thể không được tối ưu nếu đã 
có nhiễm HPV trước đó, nhưng việc tiêm ngừa vẫn 
đem lại lợi ích vì việc phơi nhiễm với cả 9 chủng 
HPV rất hiếm (Paavonen và cs, 2009). Tiêm ngừa 
vaccine vẫn được khuyến cáo nếu bệnh nhân có xét 
nghiệm HPV DNA dương tính. Xét nghiệm HPV 
DNA không được khuyến cáo trước tiêm ngừa.

VACCINE PHÒNG NGỪA  
9 CHỦNG HPV
Vaccine phòng ngừa 9 chủng HPV (cửu giá) 

được FDA Hoa Kỳ cấp giấy phép từ tháng 12 năm 
2014. ACIP khuyến cáo lịch trình tiêm ngừa tương 
tự như vaccine tứ giá. Một nghiên cứu thực nghiệm 
lâm sàng pha III đã so sánh hiệu quả của HPV 
phòng ngừa 9 chủng HPV với HPV phòng ngừa 4 
chủng HPV trên 14.000 đối tượng phụ nữ trong độ 
tuổi từ 16-26, kết quả cho thấy HPV phòng ngừa 
9 chủng HPV bảo vệ hiệu quả và dự phòng khỏi 
CIN 2+, VIN 2 hoặc 3, ViIN 2 hoặc 3 do HPV các 
chủng 31, 33, 45, 52 và 58 gây nên (Bảng) (Petrosky 
và cs, 2015). Hiệu giá kháng thể chống lại các chủng 
HPV 6, 11, 16, và 18 không  giảm đi khi thêm vào 5 
chủng khác (Petrosky và cs, 2015).

Khi bệnh nhân đã hoàn thành liệu trình 3 mũi 
tiêm ngừa HPV nhị giá hoặc tứ giá, thì việc tiêm 
ngừa lại HPVcửu giá không được khuyến cáo.

TÍNH AN TOÀN
Tính an toàn của 3 loại vaccine đã được chứng 

minh. Dựa theo Hệ thống báo cáo các tác dụng phụ 
của vaccine, hơn 60 triệu liều HPV đã được sử dụng 
từ năm 2006 đến nay chưa ghi nhận tác dụng phụ 
nghiêm trọng hoặc phản ứng nghiêm trọng liên quan 
đến việc tiêm ngừa (Markowitz và cs, 2014). Tính an 
toàn của vaccine cửu giá và tứ giá khá tương tự, ngoại 
trừ việc vaccine HPV cửu giá có tỷ lệ bị sưng phồng 
mẩn đỏ tại vị trí tiêm cao hơn so với vaccine HPV tứ 
giá. Do đó, các bác sĩ lâm sàng cần tư vấn và trấn an 
bệnh nhân về một số tác dụng phụ sau tiêm ngừa. 
Những đối tượng từng có phản ứng dị ứng nghiêm 
trọng đe doạ tính mạng đối với bất cứ thành phần 
nào của vaccine HPV hoặc với mũi tiêm HPV trước 
đó, thì không nên tiêm ngừa HPV. Nếu đối tượng 
đang bị một bệnh lý nghiêm trọng, nên chờ đợi đến 
khi bệnh được cải thiện trước khi tiêm ngừa HPV.

Bảng 1. Hiệu quả của các loại vaccines.

Vaccine Chủng HPV Hiệu quả bảo vệ

Nhị giá 16 và 18 Bệnh lý HPV liên quan đến genotypes 16 và 18: 98,1%.

Tứ giá 6, 11, 16 và 18 Bệnh lý HPV liên quan đến genotypes 6, 11, 16 và 18: 100%.

Cửu-giá (9-valent) 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, và 58 Bệnh lý HPV liên quan đến genotypes 6,11, 16 và 18: trên 99%.
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MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT
Mặc dù tiêm ngừa HPV khi mang thai không 

được khuyến cáo, nhưng không cần xét nghiệm thai 
thường quy trước khi tiêm ngừa. Các bằng chứng 
hiện tại cho thấy không có tác hại ở các trường 
hợp phụ nữ tiêm ngừa HPV trong lúc đang mang 
thai (Garland và cs, 2009). Nếu đang trong liệu 
trình tiêm ngừa HPV mà người phụ nữ có thai, thì 
sẽ trì hoãn các mũi tiêm sau cho đến khi kết thúc 
thai kỳ. Phụ nữ cho con bú có thể tiêm bất cứ loại 
vaccine HPV nào bởi vì các vaccines bất hoạt như 
HPV không ảnh hưởng đến sự an toàn của việc cho 
con bú bằng sữa mẹ cũng như trẻ (Markowitz và cs, 
2014). Các đối tượng bị suy giảm miễn dịch như 
những bệnh nhân HIV, ghép tạng không phải là 
chống chỉ định tiêm ngừa HPV. Tuy nhiên, đáp ứng 
miễn dịch có thể ít hiệu quả hơn ở các đối tượng 
này. Liệu trình 3 mũi tiêm được khuyến cáo cho phụ 
nữ và đàn ông bị suy giảm miễn dịch.

KẾT LUẬN
Việc tiêm ngừa HPV giảm đáng kể tỷ lệ mắc 

ung thư sinh dục và mụn cóc sinh dục. Mặc dù tiêm 
ngừa HPV đem lại rất nhiều nhiều lợi ích nhưng tỷ 
lệ tiêm ngừa vẫn rất thấp. Cục quản lý Thực phẩm 
và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã công nhận ba loại 

vaccines có hiệu quả trong việc dự phòng lây nhiễm 
HPV. Ba loại này lần lượt có thể dự phòng 2,4 hoặc 
9 chủng HPV. Tính an toàn của cả ba loại vaccines 
đã được chứng minh. Các loại vaccines HPV được 
khuyến cáo cho thanh thiếu niên nam nữ có độ 
tuổi từ 11-12 tuổi, cho đến 26 tuổi. Các bác sĩ sản 
phụ khoa có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên 
truyền và phổ biến những lợi ích và tính an toàn của 
việc tiêm ngừa HPV vaccine đến với người dân.
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