
بيان معلومات عن اللقاح

)HPV(                     لقاح ضد فيروس الورم احلليمي البشري

ما حتتاج إلى معرفته
�هناك العديد من بيانات املعلومات اخلاصة بهذا اللقاح باللغة اإلسبانية وبلغات أخرى.
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جارداسيل®

الورم احلليمي )فيروس 
البشري(

ما هو فيروس الورم احلليمي البشري )HPV(؟  1
يعد فيروس الورم احلليمي البشري التناسلي هو أكثر الفيروسات 

املنقولة عن طريق اجلنس شيوًعا في الواليات املتحدة. ويصاب ما 
يزيد على نصف عدد الرجال والنساء النشطني جنسًيا بفيروس 

الورم احلليمي البشري في وقت ما في حياتهم.

ويوجد حوالي 20 مليون أمريكي مصاب بالفيروس حالًيا، ويصاب به 
حوالي 6 مليون شخص آخر سنويًا. وينتشر فيروس الورم احلليمي 

البشري عادةً من خالل االتصال اجلنسي. 

ال تسبب معظم التهابات فيروس الورم احلليمي البشري أي أعراض 
وتزول من تلقاء نفسها. ولكّن فيروس الورم احلليمي البشري قد 

يتسبب في سرطان عنق الرحم لدى النساء. ويعد سرطان عنق 
الرحم ثاني أسباب الوفاة من السرطان لدى النساء حول العالم. 

يصيب سرطان عنق الرحم حوالي 12000 امرأة سنويًا في الواليات 
املتحدة ويتوقع أن يودي بحياة حوالي 4000 امرأة منهن. 

قد يتسبب فيروس الورم احلليمي البشري أيًضا في أنواع أخرى 
أقل شيوًعا من السرطان، على غرار سرطان الرحم أو الفرج في 

السيدات، أو الشرج أو البلعوم )اجلزء اخللفي من احللق، مبا في ذلك 
قاعدة اللسان واللوزتني( عند النساء والرجال. وميكن أن يسبب الورم 
احلليمي البشري أيًضا ثآليل في األعضاء التناسلية وثآليل في احللق. 

ال يوجد عالج لفيروس الورم احلليمي البشري، ولكن ميكن معاجلة 
بعض من املشاكل التي يتسبب فيها.

احلصول على اللقاح؟2  لقاح الورم احلليمي البشري: ملاذا يجب 

اللقاح ضد فيروس الورم احلليمي البشري هو أحد لقاحني ميكن 
منحهما للوقاية من فيروس الورم احلليمي البشري. وميكن أن يعطى 

لكل من الذكور واإلناث. 

يستطيع هذا اللقاح أن يحمي من معظم حاالت سرطان عنق الرحم 
عند اإلناث في حال منحه قبل التعرض للفيروس. وعالوة على ذلك، 
ميكن أن مينع السرطان املهبلي والفرجي لدى اإلناث، وثآليل األعضاء 

التناسلية والسرطان الشرجي لدى كل من الذكور واإلناث.

ويتوقع أن مينح لقاح الورم احلليمي البشري حماية طويلة األمد. 
ولكن ال يحل اللقاح محل الفحص اخلاص بسرطان عنق الرحم. 

�يتعني على النساء االستمرار في إجراء فحوصات عنق الرحم
بشكل منتظم. 

احلليمي البشري ومتى؟3  َمن يجب أن يحصل على لقاح فيروس الورم 

يعطى لقاح الورم احلليمي البشري في سلسلة من 3 جرعات
اآلن  اجلرعة األولى   

من شهر إلى شهرين بعد اجلرعة األولى  اجلرعة الثانية   
بعد ستة شهور من اجلرعة األولى  اجلرعة الثالثة   

ال ينصح بإعطاء جرعات )منشطة( إضافية.

اللقاح الروتيني 
• ينصح بإعطاء لقاح الورم احلليمي البشري للبنات والصبيان في 	

�عمر 11 أو 12 سنة. وميكن إعطاؤه بدًءا من عمر 9 سنوات.

ملاذا يُنَصح بإعطاء اللقاح ضد فيروس الورم احلليمي البشري 
�في عمر 11 أو 12 سنة؟ 

إن عدوى فيروس الورم احلليمي البشري من السهل اكتسابها حتى 
مع شريك واحد في العالقات اجلنسية. لذلك من املهم احلصول 

على اللقاح ضد فيروس الورم احلليمي البشري قبل أي اتصال 
جنسي. كما أّن االستجابة إلى هذا اللقاح أفضل في هذا العمر 

مما هي في أعمار أكبر.

لقاح إحلاقي 
يُنَصح بهذا اللقاح لألشخاص أدناه الذين لم يكملوا سلسلة 

اجلرعات الثالث:

• اإلناث من سن 13 عاًما إلى 26 عاًما. 	

• الذكور من سن 13 إلى 21 عاًما.	

وميكن إعطاء هذا اللقاح للرجال من سن 22 إلى 26 عاًما إن لم 
يكونوا قد أكملوا سلسلة اجلرعات الثالث. 

وينصح بإعطائه للرجال في سن 26 عاًما الذين ميارسون اجلنس مع 
الرجال أو الذين يعانون من ضعف في جهاز املناعة بسبب اإلصابة 

�بفيروس نقص املناعة املكتسبة أو مرض آخر 
أو بسبب تناول أدوية معينة.

وميكن إعطاء اللقاح ضد فيروس الورم احلليمي البشري في نفس 
الوقت مع لقاحات أخرى.
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لقاح الورم احلليمي البشري أو عليهم االنتظار.4  يجب على بعض األشخاص عدم احلصول على 

• يجب أال يحصل على اللقاح أي شخص أصيب بردة فعل حساسية 	
مهدِّدة للحياة ألي من مكونات اللقاح ضد فيروس الورم احلليمي 
البشري أو جلرعة سابقة من لقاح فيروس الورم احلليمي البشري. 

أخبر طبيبك في حال كان يعاني الشخص الذي يحصل على اللقاح 
من حاالت حساسية شديدة، مبا في ذلك احلساسية للخميرة. 

• ال يُنَصح بإعطاء لقاح الورم احلليمي البشري للنساء احلوامل. 	
�ولكن حصول املرأة احلامل على لقاح فيروس الورم احلليمي
�البشري ال يعّد سبًبا لإلجهاض. وبإمكان النساء املرضعات

احلصول على اللقاح.

• ميكن أن يحصل على اللقاح األشخاص املرضى بدرجة قليلة 	
أثناء منح اللقاح ضد فيروس الورم احلليمي البشري. يجب على 

الذين يعانون من حالة مرضية متوسطة أو شديدة االنتظار حتى 
تتحسن حالتهم.

5  ما مخاطر هذا اللقاح؟
لقد مت استعمال لقاح الورم احلليمي البشري في الواليات املتحدة 

وجميع أنحاء العالم ملدة ست سنوات تقريًبا وكان آمنًا للغاية.

غير أن أي دواء ميكن أن يؤدي إلى مشكلة خطيرة مثل حساسية 
شديدة. ومخاطرة أن يؤدي أي لقاح إلى إصابة خطيرة أو إلى الوفاة 

هي مخاطرة ضئيلة للغاية. 

كما أن احلساسية التي تهدد احلياة التي تسببها اللقاحات نادرة 
جًدا. في حال حدثت هذه احلساسية، ستكون بعد دقائق قليلة أو 

بضع ساعات من إعطاء اللقاح.

واملعروف أن هناك مشاكل عديدة تتراوح من خفيفة إلى معتدلة 
حتدث مع اللقاح ضد فيروس الورم احلليمي البشري. وال تستمر هذه 

املشاكل لفترة طويلة بل تزول من تلقاء نفسها.

• �ردة فعل في موضع احلقن:	
 - ألم )حوالى 8 أشخاص من كل 10( 

- احمرار أو تورّم )حوالى شخص من كل 4(

• �حمى:	
 - خفيفة )37.7 درجة مئوية( )حوالى شخص من كل 10( 

- متوسطة )38.9 درجة مئوية( )حوالى شخص من كل 65( 

• �مشاكل أخرى:	
- صداع )حوالى شخص من كل 3(

• إغماء: من املمكن أن حتدث نوبات إغماء قصيرة وأعراض مصاحبة 	
)مثل حركات اهتزازية( بعد أي إجراء طبي مبا في ذلك إعطاء 

اللقاح. وميكن أن يساعد اجللوس أو االستلقاء على الفراش ملدة 15 
دقيقة بعد اللقاح على منع اإلغماء واإلصابات التي قد يسببها 

السقوط. أخبر طبيبك إذا كان املريض يشعر بالدوخة أو الدوار أو 
يشعر بتغيرات في الرؤية أو طنني في األذنني. على غرار اللقاحات 

كلها، سيتم االستمرار في مراقبة اللقاحات ضد فيروس الورم 
احلليمي البشري للكشف عن أي مشاكل غير اعتيادية أو شديدة.

6  ماذا إذا حدثت ردة فعل شديدة؟
عما يجب أن أبحث؟

• أي حالة غير طبيعية مثل حمى شديدة أو سلوك غير عادي. ميكن 	
أن تشمل عالمات ردة فعل احلساسية الشديدة صعوبة في التنفس 
أو بحة الصوت أو األزيز أو الشرى أو الشحوب أو الضعف أو سرعة 

دقات القلب أو الدوار.

ما الذي يتعني علي فعله؟
• اتصل بالطبيب أو انقل الشخص إلى الطبيب على الفور.	
• أخبر طبيبك عما حدث وتاريخه ووقته، وأيًضا عن وقت إعطاء 	

اللقاح.
• اطلب من طبيبك أو املمرض أو قسم الصحة التبليغ عن ردة 	

الفعل من خالل ملء استمارة نظام اإلبالغ عن األحداث العكسية 
للقاح. أو تستطيع ملء هذا التقرير عبر املوقع اإللكتروني لنظام 
 ،www.vaers.hhs.gov اإلبالغ عن األحداث العكسية للقاح

أو من خالل االتصال على الرقم 1-800-822-7967.

ال يقدم نظام اإلبالغ عن األحداث العكسية للقاح نصائح طبية.

7  البرنامج القومي للتعويض عن إصابات 
اللقاحات

البرنامج القومي للتعويض عن إصابات اللقاحات )VICP( هو 
برنامج قومي متّ إنشاؤه لتعويض األشخاص الذين رمبا قد أصيبوا 

بسبب بعض اللقاحات.

ويستطيع األشخاص الذين يعتقدون أنهم تعرضوا إلصابة بسبب 
اللقاح التعرف على البرنامج، وتقدمي مطالبة عن طريق االتصال 

بالرقم 2382-338-800-1 أو زيارة موقع البرنامج القومي 
)VICP( للتعويض عن إصابات اللقاحات�

.www.hrsa.gov/vaccinecompensationعلى

كيف ميكنني معرفة املزيد؟  8
• اسأل طبيبك.	
• اتصل بدائرة الصحة احمللية أو التابعة لواليتك.	
• 	:)CDC( اتصل مبراكز مراقبة األمراض والوقاية منها�

 -  اتصل على الرقم 1-800-232-4636
)CDC-INFO-800-1( أو

-  قم بزيارة موقع املراكز اإللكتروني على   
www.cdc.gov/vaccines


