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واکسنپنتاواالن رابیشتربشناسیم
علیرضا اکرمی
کارشناس بیماریهای واگیر معاونت
بهداشتدانشکده علوم پزشکی اسفراین
مجتبی تقوایی احمدی
کارشناس بیماریهای واگیر معاونت
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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ایــم ـنســازی یکی از شناخته شــدهتــریــن و مؤثرترین
روشه ــای پیشگیری از بیماریهای دوران کودکی
اســت .در  30سال گذشته پس از آغــاز برنامه توسعه
ایمنسازی ( ،)EPIدستاوردهای مهمی جهت پیشگیری
و کنترل بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و ارتقای
سالمت کودکان در کشور حاصل شده است .در حال
حاضر همه کودکان کشور علیه بیماریهای دیفتری،
سیاه ســرفــه ،کـــزاز ،فلج اطــفــال ،ســرخــک ،سرخجه،
اوریــون ،سل ،هپاتیت  Bو هموفیلوس آنفلوانزا نوع B
واکسینه میشوند .بیماریهای ســرخــک ،سرخجه
مادرزادی ،کزاز نوزادی درمرحله حذف قرار دارند14 ،
سال است که کشور عاری از بیماری فلج اطفال است و
بیماریهای دیفتری ،سیاه سرفه و اوریون کنترل شده
اند .میزان حامالن مزمن هپاتیت  Bاز بیش از  3درصد
در سال  1370به کمتر از  2درصد کاهش یافته است.
کلیدیترین راهبرد بــرای دستیابی به دستاوردهای
مذکور ،پوشش باالی ایمنسازی جاری کودکان و سایر
گروههای هدف است که در سطوح شهرستانی و کشوری
بــاالی  95درصــد بــوده اســت .ادغــام واکسن پنجگانه
یا پنتاواالن در برنامه توسعه ایمنسازی ،سبب
ارتــقــای سالمت کــودکــان از طریق کاهش
میزان بروز پنومونی ومننژیتهای حاصل
از هموفیلوس آنفلوانزا نوع  Hib Bخواهد
شد.
واکسن پنجگانه سبب حفاظت کودک
علیه  5بیماری تهدیدکننده زندگی
یعنی دیفتری ،سیاه سرفه ،کزاز،
هــپــاتــیــت ب و هــمــوفــیــلــوس
آنفلوانزا نوع  Bمیشود .این
واکــســن از ابــتــدای
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آذرمــاه سال  1393وارد برنامه روتین واکسیناسیون
کشور شد .هر چند دیفتری ،کزاز و سیاه سرفه ()DTP
و هپاتیت ب قب ً
ال جزو برنامه جاری ایمنسازی کودکان
بــودهانــد ،ولــی واکسن هموفیلوس آنفلوانزای نــوع B
جزء جدید است .واکسن هموفیلوس آنفلوانزا ()Hib
از بیماریهای خطرناک و کشندهای است که به وسیله
هموفیلوس آنفلوانزا نوع  Bحاصل میشود ،مثل پنومونی،
مننژیت ،باکتریمی ،تورم اپیگلوت ،آرتریتسپتیک و
عفونت چرکی مفصل پیشگیری میکند.
واکسن هموفیلوس آنفلوانزا فقط از ابتال به بیماری که
توسط باکتری هموفیلوس آنفلوانزا نوع  Bایجاد میشود،
محافظت میکند .بدین معنی که بعد از ایمنسازی
(دریافت هموفیلوس آنفلوانزا) ،کودک ممکن است دچار
پنومونی ،مننژیت یا آنفلوانزای ناشی از سایر باکتریها
یا ویــروسهــا بشود .نوبت اول پنجگانه در  2ماهگی
دریافت میشود .دومین و سومین نوبت واکسن پنجگانه
به ترتیب در  4و 6ماهگی دریافت میشوند .تزریق
واکسن پنتاواالن بعد از  5سالگی توصیه نمیشود،
مگر در گروههای پرخطر و تزریق این واکسن به دلیل
جزء سیاه سرفه از  7سالگی به بعد ممنوع است .برای
هموفیوس آنفلوانزا دوز یــادآور در برنامه ایمنسازی
توصیه نشده اســت .ولی یــادآورهــای واکسن سه گانه
همانند قبل تجویز خواهند شد.
برخالف شباهت اسمی ایــن جــزء واکسن به بیماری
آنفلوانزا ،تأثیری بــر پیشگیری از آنفلوانزا ن ــدارد و
بایدبدانیم ،ایــن واکسن با واکسن آنفلوانزای فصلی
(ویروسی) کام ً
ال متفاوت است.
ماهیت واکــســن پــنــتــاواالن شــامــل توکسوئید کــزاز،
منبع:
دستورالعمل کشوری ایمنسازی

توکسوئید دیفتری ،باکتری کشته شده سیاه سرفه،
آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت ب و پروتئین کنژوگه با
پلیساکارید کپسول هموفیلوس آنفلوانزای تیپ  Bاست.
مقدار تجویز واکسن  0/5میلی لیتر است که به شکل
عضالنی تزریق میشود.
محل نگهداری واکسن پنتاواالن همانند ثالث در قسمت
میانی یخچال و در دمای  2تا  8درجه سانتیگراد است.
فواید واکسن پنتاواالن

کاهش دفعات تزریق ،کاهش عوارض ناشی از واکسن،
هزینه اثربخش بــودن ،افــزایــش پوشش ایمنسازی،
کاهش مصرف سرنگ
مراقبتهای بعد از تزریق واکسن پنتاواالن

1.1در صــورت ایجاد عــوارض موضعی( تــورم ،قرمزی)
در طی روز اول ،کمپرس سرد و از فــردای آن روز
کمپرس گرم در محل تزریق انجام دهید.
2.2در صورت ایجاد تب :الف .دو برابر وزن کودک به او
قطره استامینوفن بدهید .ب .پاشویه جهت کودک
انجام دهید .ج .محیط خانه را خنک نگهدارید.
3.3در صورت ادامه دارشدن تب بیش از  2روز یا تشنج
به مرکز بهداشت مراجعه کنید.
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