
 
 

 HPV  واکسن

 یبرا این واکسن هاد. نکن یمایجاد محافظت  HPVدر برابر   Gardasil9، و Cervarix ،Gardasilواکسن  نوع سه

 .تلقیح میشود یسالگ 62سال و بزرگسالان تا سن  9 ریپسران و دختران ز

 

 HPV 2در مقابل  زین Gardasil9و  Gardasilکنند.  یمایجاد محافظت  61و  HPV 62در برابر  هر سه نوع واکسن

، 54، 11، 16 برخی از انواع پر خطر دیگر مانند  زین Gardasil9د. نشو یم تناسلی یها لیموثرند، که باعث زگ 66و 

 دهد. یپوشش مرا  41، 46

 و گلو هستند. ی، ولو، واژن، آلت تناسلآنوسدهانه رحم،  یشامل سرطان ها HPVمرتبط با  یها سرطان

حدود نوع ویروس باعث  9این کند که  یم ایجاد محافظت HPVکه در برابر نه نوع  واکسنی است Gardasil 9واکسن 

 لزگی موارد ٪ 99در مردان و  HPVمرتبط با  یدرصد از سرطان ها 99، دهانه رحم در زنان  یدرصد سرطان ها 99

 ی هستند.لتناس

Gardasil 9 نوع  9 در برابرHPV  شامل:که کنند ایجاد میمحافظت 

 مرتبط با  یسرطان ها تیدو نوع باعث اکثرکه این ، 61و  61 انواعHPV شوند یم. 

  91و  95، 59، 11، 16انواع HPV هستندمرتبط با سرطان دهانه رحم  که 

 نوع  دوHPV شوند. یم یتناسل یها لزگی ٪99( که باعث 66و  1)انواع  یسرطان ریغ 

 

 د؟نکن افتیرا در HPV ونیناسیواکس دیبا یانچه کس

 واکسن  دوزدو  دیساله با 65 ای 66 نوجوانان همهHPV  کنند.  افتیدرماه  65تا  1به فاصله را 

  واکسنتزریق HPV شود. یم هیتوص یسالگ 56 تامردان  برای و یسالگ 51سن  تازنان  یبرا 

 سه دوز دارند. تزریق به ازیکنند، ن یم افتیدر شتریب ای یسالگ 69دوز خود را در سن  نیکه اول ینوجوانان 

 سال را در برابر عفونت  69واکسن حداقل  نیمطالعات نشان داده اند که اHPV کند یم ایجاد محافظت. 

  پس از دوز اول و دو ماه شود. دوز دوم  یبه داخل بازو انجام م تریلی لیم 9.9 دوز 1به صورت  واکسن نیاتزریق

 یبهداشت یمتخصص مراقبت ها کیتوسط  قیشود. تزر یم تلقیحدوز  نیماه پس از اول 1دوز به مدت  نیسوم

 شود. یمشابه انجام م طیمح ای کینیکل کیدر 

 

 

 



 
 

 

 مکانیسم اثر واکسن:

 ینتآجهت تولید کنند، بدن را  یم ایجاد محافظت یروسیو یکه در برابر عفونت ها ییواکسن ها گریمانند د HPVواکسن 

ها متصل شده و مانع از آلوده شدن سلول ها  روسیبه و ،HPVدر مواجهه با این آنتی بادی ها کنند تا  یم کیتحر یباد

 د.نشو

سطح  ی( هستند که توسط اجزاVLPs- virus like particlesمانند ) روسیبر ذرات و یمبتن HPV یفعل یها واکسن

HPV شوند.  یم لیتشکVLP حاوی رایز ستند،ین یها عفون DNA روسیبه و هیشب اریحال، آنها بس نیبا ا. ستندین روسیو 

 ژنیکمنویها به شدت ا VLPکنند.  یم تیفعال ی نیزعیطب یها روسیو هیعل بر VLPضد  یها یباد یهستند، و آنت یعیطب

ن واکسکه شود  یباعث مامر  نیاموجب تولید تعداد زیادی آنتی بادی در بدن میشوند و که آنها  یمعن نیهستند، به ا

 موثر باشد. اریبس

 نیز کاربردی ندارد. HPV در درمانکند و  ینم ایمنی ایجاد یمنتقله از راه جنس یها یماریب در مقابل HPVواکسن 

 

 پاپ اسمیر را انجام دهند؟ شیآزما بایدشده  نهیزنان واکس ایآ

 ینسرطا شیپ راتییتغ صیتشخ یبرا یغربالگر نی. بنابرادکن یمحافظت نم HPVاز تمام انواع  HPVچون واکسن  بله،

 .است یشود ضرور لیبه سرطان تبد نکهیرحم قبل از ا یدر سلولها

 

 عوارض جانبی واکسیناسیون:

 یتوانند عوارض جانب ی، می دیگریمؤثر است. واکسن ها، مانند هر داروبسیار   HPVاز  یریدر جلوگ HPV واکسن

 افراد ی. بعضرا نشان نداده اند یعارضه جانب چیهرا دریافت کرده اند  HPVواکسن  کسانی کهاز  یاریداشته باشند. بس

 فیمعمولا خف یعوارض جانب نیرت عی. شادرد و زخم شدن بازودهند، مانند  یگزارش می را فیخف اریبس یعوارض جانب

 .هستند

 

 :HPVمتداول واکسن  یجانب اثرات

 ،تورم در بازو  ایو  ،یقرمز درد 

 تب 

 یاحساس خستگ ای سردرد 

 تهوع حالت 

 یمفصل ای یعضلان درد 



 
 

 

قوط از س یناش یها بیآس ضعف کردن واز  یریتواند به جلوگ یم ون،یناسیپس از واکس قهیدق 64 دنیدراز کش اینشستن 

 کمک کند.

ه رخ دهد. افراد مبتلا ب ونیناسی( ممکن است پس از واکسکیلاکتی)آناف دیشد کیآلرژ ینادر، واکنش ها اریموارد بس در

 کنند. افتیواکسن را در نیا دیواکسن نباانواع از  کیبه هر  دیشد یآلرژ
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