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بهورز
دکتر سيد محسن زهرايي

رييس اداره بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن مركز مديريت 
پزشکي آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  واگير  هاي  بيماري 

مقدمه
سالمت  ارتقای  برای  بهداشتی  مداخله های  مؤثرترین  از  یکی 
در  گسترده  اجرای  با  که  است  کودکان  واکسیناسیون  جامعـه، 
از میلیون هــا مورد مرگ و میر و  توانســته است  سطح جهان 
معــلولیت  در کودکان جهان پیشگیری کند. بیماري هاي شدید 
ناشي از هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b از علل مهم مرگ و معلولیت 
در کودکان زیر 5 سال هستند که به آســانی با واکسن، قابلیت 
پیشگیري دارند. واکسن پنجگانه یا »پنتاواالنت« از آبان ماه سال 
جاری به برنامــه واکسیناسیون کودکان کشـور اضافه شده است.

پنج واکسن در يک واکسن
تـازه هـاي ايمن سـازي در ايـران

آشنایی با واکسن پنج گانه »پنتاواالنت«
هموفيلوس آنفلوانزا نوعي باكتري كوچك )كوكو باسيل( است 
كه در رنگ آميزي آزمايشگاه به رنگ قرمز صورتي درمي آيد و 
لذا جزو باكتري هاي گرم منفي تقسيم بندي مي شود. اين باكتري 
با  ارتباطي  و  نمي شود  آنفلوانزا  ايجاد  سبب  اسمش،  برخالف 
بيماري آنفلوانزا كه توسط ويروس آنفلوانزا ايجاد مي شود، ندارد. 
اين باكتري داراي انواع كپسول دار و بدون كپسول است. گروه 
كپسول دار بر مبناي نوع كپسول به »سروتيپ« هاي كوچكتر از 
a تا f  تقسيم مي شود. 95درصد بيماری های جدی ايجاد شده 
توسط هموفيلوس آنفلوانزا مربوط به سروتيپ b آن می شود 
كه با عالمت اختصاري Hib  نمايش داده مي شود. 
هموفيلوس آنفلوانزای »سروتيپ  b«، عامل مهمي 
ناتوانی ها در كودكان به  در ايجاد مرگ و مير و 
خصوص در كودكان زير پنج سال در سطح جهان 
به  مرگ  مورد  400هزار  حداقل  ساالنه  و  است 
علت هموفيلوس »آنفلوانزای تيپ b « به ويژه در 

كشورهای فقير رخ می دهد. 
شايع ترين تظاهرات اين بيماری به صورت مننژيت، 
پنومونی، عفونت منتشرخوني، عفونت استخوان و 

مفاصل و التهاب گلو يا حنجره است. 
اين باكتري از طريق قطره هاي آلوده آب دهان، 
يا  كردن  صحبت  حين  در  گلو  و  بيني  ترشحات 

اهداف آموزشي 

اميـد است خوانندگان محتـرم پــس از 
مطالعـه مقاله:

1. هموفيلوس آنفلوانزا را بشناسند.
2. با بيماری های ناشی از هموفيلوس آنفلوانزا 

آشنا شوند.
به  ابتال  از  پيشگيری  را ه های  مهم ترین   .3
عفونت های ناشی از هموفيلوس آنفلوانزا را 

بيان کنند.
4. با واکسـن جدید پنج گانـه »پنتاواالنت«  

آشنا شــوند.
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به این موضوع امتیاز دهید ) 1 تا 100(

کد این موضوع 90213

  SMS  30007273010001

نحوه امتیازدهی:
امتیاز - شماره مقاله 
مثال: اگر امتیاز شما 
901 - باشد: 80   80

تماس نزديك انتقال می يابد. راه ورود آن به بدن از طريق دستگاه 
تنفس است. پس از ورود به بدن دوره نهفتگي كوتاه در حدود 2 تا 
4 روز دارد. درصدي از افرادي كه باكتري وارد بدن شان مي شود، 
دچار عفونت جدي ناشي از اين باكتري مي شوند و مهم ترين راه 

پيشگيري از اين بيماري واكسيناسيون كامل كودكان است.
 Hib در كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه، استفاده از واكسن
باعث كاهش قابل توجهی از موارد بيماری های ناشی از Hib شده 
است چون اغلب بيماری های جدی هموفيلوس آنفلوانزا به علت 
سروتايپ b  است، بيشتر فعاليت  ها در زمينه توليد واكسن با تمركز 
روی Hib انجام می شود. كپسول اين باكتری حاوی ماده اي به نام 
*PRP است كه نقش عمده ای در توانمندی باكتری برای مقابله با 

سيستم دفاعی ميزبان و بيماری زايی دارد. 
سياست هاي  از  جديد  هاي  واكسن  با  كودكان  واكسيناسيون 
دستيابي به اهداف توسعه هزاره يعني كاهش مرگ كودكان زير 
5 سال به دو سوم در سال 2015 نسبت به سال 2000 ميالدي 
  Hib است. در حال حاضر تقريبا تمامي كشورهاي جهان واكسن
را در برنامه واكسيناسيون جاري كودكان اضافه كرده اند. بر اساس 
برنامه ريزي انجام شده در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 
جمهوری اسالمی ايران، اين واكسن از آبان ماه سال جاري به برنامه 

واكسيناسيون كودكان كشورمان اضافه شده است. 
شـايع ترين فـرم اسـتفاده از واكسـن Hib در دنيـا، اسـتفاده از 
واكسـن تركيبـي اسـت. يعنـي اينكه چند واكسـن مختلـف را با 
همديگـر تركيـب كـرده و در قالـب يـك واكسـن در مي آورنـد. 
در ايـن حالـت تعـداد دفعـات تزريق و عـوارض ناشـي از تزريقات 
كاهـش  را  تزريـق  و  سـرنگ  هزينه هـاي  هم چنيـن  و  متعـدد 
مي دهند. شـايع ترين فرم تركيبي واكسـن Hib، واكسن پنجگانه 
يـا پنتاواالنـت* اسـت كـه حـاوي 5 واكسـن ديفتـــري، كـزاز،
سياه سرفه، »هپاتيت ب« و هموفيلوس آنفلوانزای تيپ b است. 

بنا به مصوبه كميته كشوري ايمن سازي، مقرر است كه اين واكسن 
در كشورمان در 3 نوبت در سنين 2، 4 و 6 ماهگي تزريق شود. در 
برخي كشورها يك نوبت يادآور نيز در سن باالي يك سال تزريق 
مي كنند ولي در حال حاضر كميته كشوري ايمن سازي، دوز يادآور 
باالي يكسالگي را توصيه نكرده است. بديهي است در اين روش 
واكسن »پنتاواالنت« جايگزين واكسن ثالث )DTP( در نوبت هاي 
2، 4 و 6 ماهگي خواهد شد ولي ساير نوبت هاي واكسن ثالث در 
18ماهگي و 6 سالگي در جاي خود باقي مي مانند. واكسن »هپاتيت 
ب« بدو تولد نيز ادامه يافته ولي »هپاتيت ب« در سنين 2 و 6 
ماهگي حذف مي شود. واكسن پنتاواالنت از نوع تمام مايع است و 
به دليل سهولت استفاده براي ورود به برنامه ايمن سازي كودكان در 
نظر گرفته شده است و نگهداري و تزريق آن همانند واكسن ثالث 
است. واكســن پنتاواالنت همانند واكسن هاي ثالث و »هپاتيت ب«

به سرما و يخ زدگي حساس بوده و بايد در درجه حرارت 2 الي 8 

درجه سانتی گراد نگهداری شود.
تزریق این واکسن به صورت عميق عضالني بوده و در صورتي 
که ویال 10 دوزي آن مورد استفاده قرار گيرد مي توان تا یك 
ماه بعد از اولين استفاده، مابقي دوزها را استفاده کرد، به شرطي 
که اصول نگهداری ویال هاي چند دوزي باز شده واکسن رعایت 

شده باشد.
اثربخشي واکسن هاي ترکيبي تفاوتي با واکسن هاي معمولي 
ندارد و انتظار مي رود تزریق 3 دوز واکسن پنتاواالنت سبب ایمني 
باالي 90 درصد در کودکان شود. واکسن  Hib  جزو ایمن ترین
واکسـن هـا محسـوب مـي شـود و در قالـب واکسـن پنـج گانه

یا احتياط در  نيز به همين شكل است. موارد منع مصرف و 
دریافت واکسن پنج گانه مشابه همان موارد منع و یا احتياط در 

دریافت واکسن ثالث است.
نقش بهـورزان و آنچـه که انتظار اسـت در ایـن زمینه 

انجـام دهند:
موفقيت هاي کالن به دست آمده در 30 سالي که از آغاز برنامه 
توسعه ایمن سازي )EPI(  در کشورمان گذشته است، مدیون تالش 
و زحمات عالمانه و صادقانه همكاران بهورز و سایر همكاراني بوده 
که در واحدهای بهداشتي درماني به امر واکسيناسيون گروه هاي 
هدف مشغول بوده اند. بهورزان از مهم ترین گروه هاي کارکنان 
بهداشتي هستند که براي تغيير در برنامه واکسيناسيون کودکان 
کشور و نحوه نگهداري و تجویز واکسن جدید، آموزش های الزم 
را دیده اند تا بتوانند همچون گذشته نقش فعال و تاثير گذار خود 

را ایفا کنند.

نتیجه گیري
نظر به برنامه ریزي انجام شده در وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشكي، واکسن همــوفيلوس آنفلوانزا در قالب یــك واکسن 
پنج ظرفيتي )پنتاواالنت( شــامل واکسن هاي دیفتري، کزاز، 
سياه سرفه، هپاتيت ب و هموفيلوس آنفلوانزای تيپ b در سنين 
2، 4 و 6 ماهگي به برنامه واکسيناسيون کودکان اضافه شده 
است و آگاهي کامل بهورزان عزیز در اجراي موفق این اقدام 

نقش کليدي دارد.

PRP*:Polyribosyl Ribitol Phosphate
Pentavalent : *پنتاواالنت

 

برنامه
بدو تولد

2 و 4 و 6 ماهگی

12 ماهگی
18 ماهگی
6 سالگی

واکسن
ب ث ژ ، هپاتیت ب ، فلج اطفال خوراکی

پنج گانه )سه گانه + هپاتیت ب + هموفیلوس آنفلوانزا(، 
فلج اطفال خوراکی

MMR
MMR، یادآور اول سه گانه، یادآور فلج اطفال خوراکی

یادآور دوم دوم سه گانه، یادآور فلج اطفال خوراکی


