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موارد احتیاط این واکسن چیست؟

ــه    ــرادی ک ــرف در اف ــرای مص ــن های HPV ب ــیت: واکس حساس

بعــد از دوز قبلــی واکســن، یــا بــه یــک جــز از واکســن، واکنــش 

حساســیت شــدید داشــته اند، توصیــه نمــی شــود.

ــه نمــی شــود.    ــارداری توصی ــارداری: واکســن های HPV در ب  ب

ــود،  ــاردار ش ــیون ب ــروع دوره واکسیناس ــس از ش ــردی پ ــر ف اگ

ــه  ــارداری ب ــان دوره ب ــا پای ــد ت ــم 3 دوز بای ــده رژی ــی مان باق

ــد.  ــر بیفت تأخی

تب شدید: افراد با تب شدید نباید واکسینه شوند.  

سیســتم ایمنــی ضعیــف: واکسیناســیون HPV بــی خطــر اســت   

ــد  ــت می کنن ــه واکســن دریاف ــه HIV ک ــا ب ــراد مبت ــرای اف و ب

مشــکلی ایجــاد نمــی کنــد و توصیــه مــی شــود. بــا ایــن حــال، 

پاســخ ایمنــی و اثــر واکســن ممکــن اســت در ایــن افــراد کمتــر 
از افــراد بــدون نقــص ایمنــی باشــد.5-6

درمان سـرطان دهانه رحم شـامل عمل جراحی، شـیمی درمانی و رادیو تراپی (پرتو درمانی) 

می شود.

واکسیناســیون HPV از ســایر انــواع ســرطان ایجــاد شــده توســط ایــن ویــروس نیــز 

پیشــگیری می کنــد در حالــی کــه تســت های غربالگــری تنهــا بــرای ســرطان دهانــه 

رحــم انجــام می شــود.

بهتریــن ســن تزریــق در دختــران 9 تــا 13 ســاله اســت. همچنیــن توصیــه می شــود 

همــه ی افــراد، تــا 26 ســالگی واکســینه شــوند.

افــراد 26 تــا 45 ســال کــه واکســینه نشــده انــد، بــا مشــورت پزشــک، دوره 

واکسیناســیون خــود را آغــاز کننــد.

زمان بندی تزریق واکسن به چه صورت است؟

ترکیبات موجود در هر دوز )۰/۵ میلی لیتر(:

2۰ میکروگرمپروتئین L1 ویروس پاپیلومای انسانی نوع 16

2۰ میکروگرمپروتئین L1 ویروس پاپیلومای انسانی نوع 1۸ 

اثربخشــی: طبــق نتایــج مطالعــه بالینــی انجــام شــده بــرای مقایســه پاپیلــوگارد® 
و برنــد مــورد تاییــد ســازمان غــذا و دارو امریــکا، ایــن دو دارو اثربخشــی مشــابهی 

دارنــد.

ایمنــی: مطالعــات ایمنــی در مــورد واکســن HPV در هــزاران زن در سراســر جهــان 
قبــل از صــدور مجــوز انجــام شــده اســت. نتایــج مطالعــات در ایــران نیــز نشــان داد 

كــه واكســن پاپیلــوگارد®، پروفایــل ایمنــی مناســبی دارد.

شــرایط نگهــداری: پاپیلــوگارد® بایــد در یخچــال (دمــای ۸ - 2 درجــه ســانتی گــراد) 
نگهــداری و از یــخ زدگــی محافظــت شــود. 

برای محافظت از تابش نور در جعبه نگهداری شود.

پیشگیری از سرطان با واکسن پاپیلوگارد®:
ویــروس پاپیلومــای انســانی (HPV) یــک ویــروس شــایع اســت 

ــه پوســت منتقــل  ــه آســانی از طریــق تمــاس پوســت ب کــه ب

می شــود. 

گونه هــای پرخطــر ایــن ویــروس در صــورت عــدم درمــان، عامل 

ایجادکننــده ســرطان دهانــه رحــم، ســرطان مقعد، ســرطان های 

ســر و گــردن (خصوصا دهــان و حلــق) و... می باشــند. 

ــا  ــایع در خانم ه ــرطان ش ــومین س ــم س ــه رح ــرطان دهان س

ــزار  ــداد 57۰ ه ــال 2۰1۸ تع ــان داده در س ــا نش ــت. آماره اس

خانــم بــا ســرطان دهانــه رحــم تشــخیص داده شــده و منجــر 

ــر شــده اســت. ــزار نف ــوت 311 ه ــه ف ب

HPV عامــل اصلــی ســرطان دهانــه رحــم اســت و گونه هــای 16 

و 1۸ آن عامــل 7۰% از مــوارد ســرطان دهانــه رحــم مــی باشــد.

بهترین راه پیشــگیری، واکسیناســیون HPV در ســنین پایین، عدم 

مصــرف دخانیــات، داشــتن رابطه جنســی امــن و ســالم و معاینات 

منظــم و دوره ای و انجــام آزمایشــات پاپ اســمیر اســت. 1-2-3-4 

قبل از 1۵ سالگی

بعد از 1۵ سالگی
3 دوز

ماه نخست2 دوز

ماه نخست

6 ماه بعد از 
اولین تزریق

1  ماه بعد از 
اولین تزریق

6 ماه بعد از 
اولین تزریق

پیشـگیری از سـرطان بهتـر از درمـان است.

حداقل %80
ــا  ــود ب ــی خ ــول زندگ در ط

HPV، مواجهــه مــی شــوند

افـراد جامعه

95-100%
پیشــگیری از ابتــا بــه گونه های 16 

ــانی ــای انس ــروس پاپیلوم و 18 وی

پاپیلوگارد® یک سرنگ از پیش پر شده حاوی 
سـوسپانسیون، آماده برای تزریق عضانی است.


