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ویروس زگیل در انسان ( اچ – پی – وی)
بیماری
چیست؟

دیفتری – تیتانوس  -سیاه سرفه (دی-تی-پی-آ)

ویروس زگیل در انسان ( اچ – پی – وی) یک نوع ویروس متداول است که بر روی زن و مرد هردو دیفتری
دیفتری یک عفونت میکروبی سازی است که احتمال خطر جانی داشته و ایجاد مشکالت شدید تنفسی نموده
اثر میگذارد( .اچ – پی – وی) بشدت مسری است و  90فی صد مردم که رابطه جنسی دارند ،در
و باعث از کار افتادن قلب و صدمه به اعصاب میگردد.
طول زندگی بآن مبتال میشوند .بدن معموال بطور طبیعی این عفونت را دفع میکند و اکثرا انواع این
تیتانوس یک بیماری میکروبی بسیار خطرناک و کشنده است که بر روی سیستم اعصاب اثر میگذارد.
بیماری هیچ عالئمی وجود ندارد .اگرچه ،بعضی از انواع این بیماری ممکن است تولید زگیل اعضاء
افراد مبتال به تیتانوس از درد شدید عضالت ،تشنج و بسته شدن مجرای دهان رنج میبرند .این گرفتگی
تناسلی بنماید و بعضی ار انواع این ویروس ممکن است در بدن باقی مانده و پس از سالها تولید سرطان
عضالت ممکن است در تمام بدن اثر گزاشته باعث خفه شدن یا از کار افتادن قلب گردد .حتی با وسائل
دهانه رحم ،آلت تناسلی (مجرای تناسلی ،فرج زن ،آلت تناسلی مرد) ،مقعد و دهان و گلو نماید.
مدرن امروزه ازهر  50نفر که به تیتانوس مبتال میشوند یک نفر خواهد مرد.
سیاه سرفه بیماری عفونی بسیار شدید دستگاه تنفسی است که در اطفال خطر جانی دارد و از هر 125
کودک زیر  6ماه که به سیاه سرفه مبتال میشوند یک نفر از سینه پهلو یا صدمه مغزی ،میمیرد .نوجوانان و
بزرگساالن مبتال به سیاه سرفه ،عالئمی شبیه به سرماخوردگی دارند و ممکن است سرفه شدید تا سه ماه
ادامه داشته باشد.

بیماری چگونه
منتشر میشود؟

( اچ – پی – وی) از طریق تماس پوست آلت تناسلی با پوست آلت تناسلی شخص دیگر توسط کسی
که حامل ویروس است ،در طول رابطه جنسی منتقل میگردد ( .اچ – پی – وی) یک ویروس
میکروسکپی میباشد که قادر است از یک خراش کوچک روی پوست وارد بدن شود .از طریق خون
منتقل نمی شود .کاپوت حفاظت محدودی در مقابل ( اچ – پی – وی) ارائه میکند ،زیرا تمام قسمت
های پوست آلت تناسلی را نمی پوشاند.

میکروب دیفتری ،میتواند در دهان ،بینی ،گلو یا پوست افراد مبتال زندگی کند .افراد ممکن است با تنفس
در هوائی که فرد مبتال به دیفتری عطسه یا سرفه کرده مبتال شوند .افراد همچنین ممکن است از تماس
نزدیک با آب دهان ،بینی ،خلط گلو یا ترشحات پوستی مبتال شوند.
تیتانوس بوسیله میکروبی که در خاک و کود وجود دارد ایجاد میشود ،این میکرب میتواند از بریدگی
پوست به کوچکی نوک سوزن وارد بدن شود .از یک شخص به شخص دیگر سرایت نمیکند.
سیاه سرفه براحتی میتواند از طریق تنفس در هوائی که شخص مبتال عطسه یا سرفه کرده ،پخش گردد.
اگر معالجه نشود ،شخص مبتال حتی سه هفته بعد از بروز عالئم میتواند دیگران را به سیاه سرفه مبتال
کند.

ویروس زگیل در انسان ( اچ – پی – وی)
آیا واکسن
موثر و بی
خطر است؟

بله ،بیش از  270ملیون واکسن ( اچ – پی – وی) در تمام دنیا در ده سال گذشته با توصیه سازمان
صحت جهانی تزریق شده که بیخطر بوده و آسیبی نرسانده است .مصونیت در مقابل ( اچ – پی –
وی) در سنین خرد بیشترین اثر مثبت را دارد زیرا عکس العمل سیستم ایمنی قوی ترین است و اگر
قبل از شروع فعالیت جنسی تزریق شود بیشترین اثر را دارد .واکسن ( اچ – پی – وی)  85تا 100
فی صد در جلوگیری از نوع اصلی ( اچ – پی – وی) که باعث ایجاد سرطان و زگیل آلت تناسلی
میباشد ،موثر میباشد .کلیه خانم هائی که واکسن ( اچ – پی – وی) دریافت کرده اند باید بطور مرتب
گردنه دهانه رحمشان معاینه شود زیرا این واکسن تمام انواع ( اچ – پی – وی) را در بر نمی گیرد.

دیفتری – تیاتنوس -سیاه سرفه (دی-تی-پی-آ)
واکسن (دی-تی-پی-آ) در جلوگیری از ابتال به دیفتری و تیتنوس بسیار موثر است و در مورد سیاه سرفه 80
فی صد تاثیر دارد.
این واکسن کمکی ،نسبت به واکسنی که در کودکی زده شده ،بخصوص دیفتری و تیتانوس ،غلظت کمتری
دارد .واکسن کمکی بیخطر بوده بخوبی قابل تحمل است.

ملیون ها از این واکسن در سراسر جهان تزریق شده ،بی خطر بوده و بخوبی عمل میکند
این واکسین در دو دوز میباشد .بسیار مهم است که جوانان شما هردو واکسین ها را دریافت کنند که
کامال امن باشند.
اثرات جنبی ممکن
چیست و در اثر
پیش آمدن چه
میتوان کرد؟

اثرات جنبی مداول

اثرات جنبی رایج

درد/سرخی/خارش/برآمدگی کوچک در محلی که پیچکاری روی بازو انجام شده است.

تب خیلی کم (زیر  38درجه)

برای تسکین عالئم باال پارچه نم و خنک بر روی محل بگزارید.

برای تسکین ،پاراسیتمول بطریقی که بر روی قوطی دارو توصیه شده بخورید و مایعات بمقدار زیاد
بنوشید .اگر تب ادامه پیدا کرد به داکتر خانوادگی خود مراجعه کنید.

تب خفیف ،احساس ناخوشی کردن ،حالت تهوع ،سردرد.

اثرات جنبی خیلی کم رایج

برای بهتر شدن ،افرادی که این عالئم را دارند میتوانند پاراسیتمول بطریقی که روی قوطی دارو
نوشته شده بخورند و مایعات فراوان بنوشند .اگر تب ادامه پیدا کرد به دکتر خانوادگی مراجعه کنید.

التهاب عصب بازو (ورم کردن عصب بازو که باعث ضعف و بی حسی میگردد).

اثرات جنبی که کمتر رایج میباشد

اثرات جنبی بسیار کمیاب
امکان پیش آمدن عکس العمل شدید وجود دارد ،ولی خیلی بندرت دیده شده .برای مثال ورم صورت و
مشکالت تنفسی را میتوان نام برد .اما امکان اینکه واکسن باعث جراحت شدید یا فوت شود خیلی کم
است.

عکس العمل شدید امکان دارد ولی خیلی بندرت پیش می آید .برای مثال ورم صورت و مشکالت تنفسی را
میتوان نام برد .مانند هر دوای دیگری ،خیلی بعید است که واکسن باعث جراحت شدید یا مرگ شود.
اگر عکس العمل ها شدید یا مدوام هستند فورا کمک پزشکی گرفته و با شفاخانه محلی تماس بگیرید.

اگر عکس العملها شدید بوده و یا ادامه پیدا کنند ،به داکتر ،یا شفاخانه محلی تماس بگیرید.

تهییه شده توسط مدیریت کنترل بیماریهای مسری
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