
ن معلومات واکس�ی
healthywa.wa.gov.au/immunisation برای معلومات بیش�ت مراجعه کنید به 

)HPV( ویروس پاپیلومای انسا�ن )dTpa( ی-تیتانوس-سیاه رسفه دیف�ت

 HPV یک ویروس عام است که افراد از هر جنس را متاثر یم سازد. بسیار ساری است و تا 
 خود به  مصاب یم 

گ
%90 از افرادی که از نظر جنیس فعال هستند در یک مقطیع از زند�

شوند HPV بدن معمواًل عفونت را به طور طبییع پاک یم کند و در اک�ث انواع HPV هیچ 
عالم�ت وجود ندارد.  با این حال، بع�ن از انواع HPV یم توانند باعث زخ های تناسیل شوند 
و بع�ن از انواع ویروس یم توانند در بدن با�ت بمانند و یط سال ها باعث رسطان دهانه رحم، 

نوایح تناسیل )مهبل، فرج، آلت تناسیل مردانه(، مقعد و دهان و گلو شوند.

 است که باعث مشکالت 
گ

یا�ی ساری و بالقوه تهدید کننده زند� ی یک عفونت باک�ت دیف�ت
شدید تنفیس، نارسا�ی قل�ب و آسیب عص�ب یم شود .

یا�ی شدید و در بیش�ت موارد کشنده است که بر سیستم عص�ب تأث�ی  تیتانوس یک مرض باک�ت
یم گذارد . افراد مبتال به تیتانوس از اسپاسم عضال�ن دردناک شدید، تشنج و قفل شدن فک 

 و 
گ

رنج یم برند . این اسپاسم ها ممکن است کل بدن را تحت تاث�ی قرار دهد و باعث خف�
نارسا�ی قل�ب شود . ح�ت با مراقبت های  جدی عرصی، از هر 50 نفری که به تیتانوس مبتال 

د . یم شوند، یک نفر یم م�ی

 نوزادان را تهدید کند .  
گ

سیاه رسفه یک مرض تنفیس بسیار عفو�ن است که یم تواند زند�
از هر 125 نوزاد زیر 6 ماه که به سیاه رسفه مبتال یم شوند،  یک نفر بر اثر التهاب شش یا 

 
گ

د . نوجوانان و بزرگساالن مبتال به سیاه رسفه عالییم شبیه رسماخورد� آسیب مغزی یم م�ی
خواهند داشت و ممکن است تا سه ماه رسفه شدید داشته باشند .

این مرض 
چیست؟

HPV از طریق تماس پوست تناسیل به پوست تناسیل در جریان فعالیت جنیس با فردی که 
ن دلیل یم  این ویروس را دارد منتقل یم شود. HPV یک ویروس میکروسکو�پ است، به هم�ی

تواند از شکاف های کوچک در پوست عبور کند. این ویروس از طریق خون پخش نیم شود. 
کاندوم ها محافظت محدودی در برابر HPV یم دهند، زیرا تمام پوست اندام تناسیل را نیم 

پوشانند. 

 کند . پس از رسفه یا 
گ

، گلو یا پوست افراد آلوده زند� ی یم تواند در دهان، بی�ن یای دیف�ت باک�ت
ی مبتال شوند .  یا به دیف�ت عطسه کردن فرد مبتال، ممکن است سایر افراد با تنفس کردن باک�ت
، گلو یا پوست فرد آلوده به  ن یم توانند از تماس نزدیک با ترشحات دهان، بی�ن افراد همچن�ی

ی مبتال شوند . دیف�ت

یا یم تواند  یا های موجود در خاک و کود به وجود یم آید این باک�ت تیتانوس توسط باک�ت
از طریق یک زخم به کوچ� یک  نوک سوزن وارد بدن شود. نیم تواند از یک شخص به 

شخص دیگر منتقل شود.

یا  سیاه رسفه به راح�ت پخش یم گردد، زما�ن که یک فرد آلوده رسفه یا عطسه یم کند، باک�ت
را به هوا منتقل یم سازد که سپس توسط سایر افراد نزدیک تنفس یم شود . در صورت عدم 

وع عالیم، دیگران را آلوده کند. تداوی، فرد مبتال به سیاه رسفه یم تواند تا سه هفته پس از رسش

این مرض 
چگونه 

ش یم  گس�ت
یابد؟

Dari

http://www.healthywa.wa.gov.au/immunisation


)HPV( ویروس پاپیلومای انسا�ن )dTpa( ی-تیتانوس-سیاه رسفه دیف�ت

ن HPV از سال 2007 در رسارس جهان تزریق شده   بیل، بیش از 350 میلیون دوز واکس�ی
ن توسط سازمان صیح جهان توصیه شده است و بیخطر و به خو�ب قابل  است، این واکس�ی

ن تر انجام شود بسیار موثر است زیرا  ن پای�ی تحمل است. واکسیناسیون HPV زما�ن که در سن�ی
وع فعالیت جنیس  پاسخ ایم�ن در این زمان قوی ترین است و زما�ن مؤثرتر است که قبل از رسش
ی از انواع اصیل عفونت HPV که  ن HPV  85 تا 100 فیصد در پیشگ�ی دریافت شود. واکس�ی

باعث رسطان و زخ های تناسیل یم شوند، موثر است.   همه زنان و افراد دارای دهانه رحم 
ن HPV را دریافت کرده اند، همچنان به معاینات منظم برای رسطان دهانه رحم  که واکس�ی

ن تمام انواع HPV را پوشش نیم دهد. ورت دارند، زیرا این واکس�ی �ن
ن محافظت  ن الملیل و کلینی� نشان یم دهد که یک دوز واکس�ی HPV جدیدترین شواهد ب�ی

عایل را ارائه یم دهد

ی از سیاه  ی و تیتانوس و حدود 80 فیصد در جلوگ�ی ی از دیف�ت ن dTpa در جلوگ�ی واکس�ی
رسفه موثر است.

ی و سیاه رسفه در مقایسه با  ن تقویت کننده دارای غلظت کم�ت از اجزای دیف�ت این واکس�ی
ن تقویت کننده مصئون و به خو�ب  ن تزریق شده در اوایل دوران طفولیت است. واکس�ی واکس�ی

قابل تحمل است. 

ن  آیا این واکس�ی
�ب خطر و موثر 

است؟

عوارض جان�ب عام

درد/ رسخ شدن/ تخریش/ یک کتلۀ کوچک در بازوی محل تزریق
ن یک پارچه خنک و مرطوب را روی ناحیه آسیب دیده بمانید. برای تسک�ی

عوارض جان�ب کم�ت رایج
، حالت تهوع، رسدرد.  ، احساس ناخو�ش ن تب پای�ی

، افراد مبتال یم توانند از پاراستامول طبق دستورالعمل روی لیبل استفاده کنند و  ن برای تسک�ی
مایعات اضا�ن بنوشند.  اگر تب ادامه یافت، به داک�ت فامییل خود مراجعه کنید.

عوارض جان�ب بسیار نادر

  صورت 
گ

عکس العمل های جدی ممکن است، اما نادر است بطور مثال یم توانیم به پندید�
ن باعث آسیب  یا مشکل در تنفس اشاره کنیم مانند هر دوای دیگر، احتمال اینکه واکس�ی

جدی یا مرگ شود، بسیار کم است.

اگر عکس العمل ها شدید یا مداوم هستند، فورا در صدد مراقبت های ط�ب شوید و با 
ید. شفاخانه محیل خود تماس بگ�ی

عوارض جان�ب عام
درجه حرارت مالیم زیر)°38سانتیگراد(

، پاراستامول را طبق دستورالعمل روی لیبل استفاده کنید و مایعات بیش�ت  ن برای تسک�ی
بنوشید. 

ا اگر تب ادامه یافت، به داک�ت فامییل خود مراجعه کنید.
درد/ رسخ شدن/ تخریش/ یک کتلۀ کوچک در بازوی محل تزریق

ن یک پارچه خنک و مرطوب را روی ناحیه آسیب دیده بمانید. برای تسک�ی

عوارض جان�ب بسیار نادر
نوریت بازو�ی )التهاب عصب بازو (که باعث ضعی�ن  یا �ب حیس یم شود

 صورت 
گ

عکس العمل های جدی ممکن است، اما نادر است. بطور مثال یم توانیم به پندید�
ن باعث آسیب  یا مشکل در تنفس اشاره کنیم. مانند هر دوای دیگر، احتمال اینکه واکس�ی

جدی یا مرگ شود، بسیار کم است.
اگر عکس العمل ها شدید یا مداوم هستند، فورا در صدد مراقبت های ط�ب شوید و با 

ید. شفاخانه محیل خود تماس بگ�ی

عوارض جان�ب 
احتمایل 

چیست و در 
صورت بروز 

چه کنیم؟

healthywa.wa.gov.au
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الیای غر�ب است، مگر اینکه خالف آن ذکر شده باشد. جدا از هرگونه معامله منصفانه برای اهداف مطالعه خصویص، تحقیق، نقد یا برر�، همانطور که طبق مفادات قانون حق چاپ 1968، اجازه یم  حق چاپ این مطالب متعلق به ایالت اس�ت
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