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 ياکسیىاسیًن علیٍ آبلٍ میمًوی 
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 فًق تخصص عفًوی اطفال 

بیمارستان کًدکان امیرکال -داوشگاٌ علًم پسشکی بابل  





 :خطرات  ي مىفعت ياکسه آبلٍ در مقایسٍ با ابتال بٍ بیماری آبلٍ میمًن

آتلِ تیواری اس ًاضی خطزات اًذ، گزفتِ قزار هیوَى آتلِ هؼزض در کِ افزادی اکثز تزای  
   .است هیوَى آتلِ ٍاکسي یا آتلِ ٍاکسي اس ًاضی خطزات اس تیطتز هیوَى

 

ًِظز اس کِ هزکشی آفزیقای در هیوَى آتلِ هطالؼات ٍ است جذی تیواری یک هیوَى آتل  
  آفزیقای در هیز ٍ هزگ هیشاى کِ دادُ ًطاى ّستٌذ ضؼیف تْذاضتی ٍ پشضکی اهکاًات
  هیوَى آتلِ تِ اتتال خطز .است تَدُ غزتی آفزیقای تزای %3/6 هقاتل در ٍ %10/6 هزکشی
  .تَد ًطذُ ٍاکسیٌِ افزاد اس کوتز تزاتز 5/2  تَدًذ کزدُ دریافت آتلِ ٍاکسي کِ ی درافزاد

   .(10000 ّز در 4/05 هقاتل در 0/78)

 

سي تا آفزیقا غزب در هیوَى آتلِ تِ هثتال افزاد هیز ٍ هزگ هؼذٍد هَارد ،2017 سال اس  
  کطَرّای در هیز ٍ هزگ هَرد ّیچ .است تَدُ هزتثط ًطذُ درهاى HIV ػفًَت یا پاییي

   .است ًطذُ گشارش آًذهیک غیز



 :قبلی علیٍ آبلٍ ياکسیىاسیًن 

در درغذ 85 حذٍد آتلِ ػلیِ ٍاکسیٌاسیَى کِ داد ًطاى ای هطاّذُ هطالؼِ چٌذیي  
  تِ هٌجز است هوکي آتلِ قثلی ٍاکسیٌاسیَى تٌاتزایي، .است هَثز هیوَى آتلِ اس پیطگیزی

  غَرت تِ هؼوَالً آتلِ ػلیِ قثلی ٍاکسیٌاسیَى تز هثٌی ضَاّذی .ضَد خفیف تزی تیواری
 .ضَد هی دیذُ تاسٍ رٍی اسکار

 

 ًیستٌذ ػوَم دستزس در دیگز آتلِ (اٍل ًسل) اغلی ٍاکسي ّای حاضز، حال در. 
 ٍ هزگ ٍ ضذت افشایص.است ضذُ هتَقف 1980 دِّ در جْاى سزاسز در آتلِ ٍاکسیٌاسیَى

  دادى دست اس کٌٌذُ هٌؼکس است هوکي 1980 دِّ اس پس هتَلذیي سٌی گزٍُ در هیز
 .تاضذ آتلِ ٍاکسي دریافت ػذم اثز در هیوَى آتلِ تزاتز در هحافظتی هتقاتل ایوٌی



 BCG ي آبلٍ ياکسه اسکار بیه تفايت

هتَلذ سهاى ایي اس پس فزدی اگز .ًطذ تَسیغ 1980 دِّ اس پس آتلِ ٍاکسي کِ آًجایی اس 

  .است BCG اسکار احتواالً اٍ ٍاکسي اسکار تاضذ، ضذُ

 

ِاسکار تاضذ، هتفاٍت تَاًذ هی اسکار اًَاع اگزچ BCG ًاست گزد کوی ٍ تزجستِ هؼوَال.  

 .است دار دًذاًِ ّای لثِ تا گزد، کوی .است پَست سیز یا فزٍرفتِ هؼوَالً آتلِ اسکار





:ياکسه َای آبلٍ  

 نسل سوم

 
(1JYNNEOS 

  کِ است سًذُ ٍیزٍسی ٍاکسي2)

 ضَد ًوی تکثیز

 هَاجِْ، اس قثل پیطگیزی جْت3)

  ACAM2000 جایگشیي

 .است ضذُ

     ٍ HIV تِ آلَدُ افزاد در4)

  آتَپیک درهاتیت کِ افزادی

  .است ضذُ آسهایص دارًذ

 

 نسل دوم

 
(1ACAM2000 

کطت سلَلی تافتی تکثیز در 2)

هی ضًَذ ٍ تا استفادُ اس ضیَُ ّای 

ساخت خَب ٍ هذرى تَلیذ 

 هی ضًَذ

کوتزی تزای آلَدگی تِ هَارد خطز 3)

 .ًاخَاستِ ّستٌذ

ٍیزٍس ٍاکسیٌیا تا قاتلیت حاٍی 4)

تکثیز ّستٌذ کِ خطز تزٍس ػَارض 

 .جاًثی را تِ ّوزاُ دارد

 نسل اول
 

  استفادُ هَرد کٌی ریطِ طَل در1)
   گزفتٌذ قزار

  لٌف اس ٍ تکثیز گَسالِ پَست در2)
 .ضذًذ جذاساسی گَسالِ

  در حاضز حال در ّا ٍاکسي ایي3)
 .ًیستٌذ دستزس



وسل ايل آبلٍياکسه َای   
 

استفادُ هَرد  کٌی ریطِ طَل در  
  تکثیز گَسالِ پَست در گزفتٌذ قزار

  .ضذًذ جذاساسی گَسالِ لٌف اس ٍ
  در حاضز حال در ّا ٍاکسي ایي

 .ًیستٌذ دستزس
 
 پیطزفت آتلِ، کٌی ریطِ سهاى اس 

  فٌاٍری در تَجْی قاتل ّای
 .است ضذُ حاغل ٍاکسي



وسل ديمياکسه َای   

هذرى ٍ خَب ساخت ضیَُ ّای اس استفادُ تا ٍ هی ضًَذ تکثیز تافتی سلَلی کطت در 
 هَارد تِ آلَدگی تزای کوتزی خطز هؼزض در آًْا تزتیة، ایي تِ .هی ضًَذ تَلیذ

 ٍاکسیٌیا ٍیزٍس حاٍی دٍم ٍ اٍل ًسل ٍاکسي دٍ ّز حال، ایي تا .ّستٌذ ًاخَاستِ
 .دارد ّوزاُ تِ را جاًثی ػَارض تزٍس خطز کِ ّستٌذ تکثیز قاتلیت تا

 
 آتلِ دٍم ًسل ٍاکسي هتحذُ، ایاالت در ACAM2000 غذا ساسهاى تَسط ٍ 

   .ضَد استفادُ آتلِ اضطزاری هَاقغ در تا گزفتِ هجَس (FDA) دارٍ
 
تا ٍاکسیٌاسیَى ACAM2000 تا ٍ هی ضًَذ تکثیز تافتی سلَلی کطت در تزای 

 .هی ضًَذ تَلیذ هذرى ٍ خَب ساخت ضیَُ ّای اس استفادُ



وسل سًمياکسه َای   

Jynneos (ػٌَاى تِ ّوچٌیي Imvamune  یا Imvanex ِضَد هی ضٌاخت) 
 تکثیز کِ است سًذُ ٍیزٍسی ٍاکسي یک ٍاکسي ایي .است آتلِ سَم ًسل ٍاکسي

 افزاد یا تذى ّای قسوت سایز تِ سزایت تزای خطزی ّیچ ًتیجِ در ٍ ضَد ًوی
   .ًذارد ٍجَد دیگز

 

تِ آلَدُ افزاد در HIV ٍ است ضذُ آسهایص دارًذ آتَپیک درهاتیت کِ افزادی در.  

 

ٍجَد، ایي تا ّستٌذ تَسؼِ حال در ٌَّس سَم ًسل ّای ٍاکسي Imvamune 
 هتحذُ ایاالت تزای ٍ است کزدُ تکویل را هتؼذدی تالیٌی ٍ تالیٌی پیص هطالؼات
 قزار استفادُ هَرد (EUA) اضطزاری استفادُ هجَس تحت تا است ضذُ خزیذاری

 .گیزد
 



وسل سًمياکسه َای   

ٍُتِ ایي، تز ػال IMVAMUNE (تجاری ًام تا IMVANEX) ضزایط تحت 
 ضذُ اػطا آتلِ تزاتز در ساسی ایوي تزای ارٍپا اتحادیِ در تاساریاتی هجَس استثٌایی

 / خطز ًسثت یافتِ، تْثَد ایوٌی ّای پزٍفایل تا سَم ًسل ّای ٍاکسي تَسؼِ .است
 هیوًَی آتلِ اس جلَگیزی تزای ٍاکٌَى دّذ هی تغییز تَجْی قاتل طَر تِ را فایذُ

 .دارد استفادُ اهکاى

 

حاضز حال در ACAM2000 ٍ JYNNEOS ، ٍایاالت در هجَسدار ٍاکسي د 
ِ ّای هطَرتی کویتِ ،2021 ًَاهثز 3 در .ّستٌذ آتلِ اس جلَگیزی تزای هتحذُ  رٍی

 JYNNEOS ٍاکسي تِ هَاجِْ، اس قثل پیطگیزی ،جْت (ACIP) ایوي ساسی
 خطز هؼزض در کِ خاغی افزاد تزای ACAM2000 تزای جایگشیٌی ػٌَاى تِ

 .داد رأی ّستٌذ، ارتَپکس ٍیزٍس ّای تا هَاجِْ



آبلٍمًجًد ياکسه َای   



ياکسهريش َای تجًیس   

 ACAM2000 ِاس پیطگیزی تزای ٍیزٍسی سًذُ ٍاکسي یک ػٌَاى ت 
  تا ٍ ضَد هی تجَیش تاالتز ٍ سال 18 تشرگساالى در هیوَى آتلِ ٍ آتلِ تیواری
 آهیش، هَفقیت تلقیح یک اس پس .ضَد هی تلقیح پَست تِ پَست سطح خزاش

   .ضَد هی ایجاد ٍاکسیٌاسیَى هحل در ضایؼِ یک
 
سایز تِ تَاًذ هی کٌذ هی رضذ تلقیح ضایؼِ ایي هحل در کِ ٍیزٍسی   

  تا کِ افزادی .کٌذ سزایت دیگز افزاد تِ حتی یا تذى ّای قسوت
ACAM2000 تزای را احتیاطی اقذاهات تایذ کٌٌذ هی دریافت ٍاکسي  

 ضذُ ٍاکسیٌِ رٍس 28 طی در ٍ دٌّذ اًجام ٍاکسي ٍیزٍس اًتطار اس جلَگیزی
 .ضًَذ هی گزفتِ ًظز در

 



 ريش َای تجًیس ياکسه

JYNNEOS  یا IMVAMUNE کِ است سًذُ ٍیزٍسی ٍاکسي یک  
 هیوَى آتلِ ٍ آتلِ تیواری اس پیطگیزی تزای FDA هجَس ٍ ضَد ًوی تکثیز

 سیز تشریق دٍ غَرت تِ ٍاکسي ایي .دارد را تاالتز ٍ سال 18 تشرگساالى در
 در ای هطاّذُ قاتل ػالهت ّیچ .ضَد هی اًجام ّفتِ چْار فاغلِ تِ جلذی
 سایز تِ سزایت تزای خطزی ّیچ ًتیجِ در ٍ ًذارد ٍجَد ٍاکسیٌاسیَى هحل

   .ًذارد ٍجَد دیگز افزاد یا تذى ّای قسوت

 

کِ افزادیJYNNEOS  دٍس دریافت اس پس ّفتِ 2 تا کٌٌذ هی دریافت  
 غیزقاتل ٍ سًذُ ٍاکسي یک .ضًَذ ًوی گزفتِ ًظز در ٍاکسیٌِ ٍاکسي، دٍم

 .دارًذ قزار هیوَى آتلِ یا آتلِ ػفًَت تاالی خطز هؼزض در کِ کِ است تکثیز



:عًارض ياکسه  

تة :هاًٌذ جشئی ّای ٍاکٌص فقط کٌٌذ، هی دریافت را هیوَى آتلِ یا آتلِ ٍاکسي کِ افزادی اکثز  
  .دارًذ ٍاکسي تشریق هحل در خارش ٍ قزهشی ٍ غذد تَرم خستگی، خفیف،

 
 ضاهل سیستویک ػَارض ایي .دارًذ ًیش تزی جذی خطزات ّا ٍاکسي ایي: 

 هی هزگ تِ هٌجز هؼوَالً کِ ٍاکسي ٍیزٍس ًطذُ کٌتزل تکثیز) پیطزًٍذُ ٍاکسیٌیای ٍاکسیٌاتَم، اگشها
   .ضَد هی کطٌذُ ٍاکسیٌیا ٍ ٍاکسي ٍیزٍس تواسی اًتقال ،(ضَد

 
 دارًذ آتَپیک درهاتیت یا  ایوٌی سیستن جذی هطکالت کِ افزادی: 

   .تاضذ ضذیذ تَاًذ هی ACAM2000 اس ًاضی ػَارض 
 
IMVAMUNE تِ آلَدُ افزاد در HIV ٍ ضذُ آسهایص دارًذ آتَپیک درهاتیت کِ افزادی در 

 .است
 
 کارآیی ٍ تَدى ایوي ضذُ هٌتطز تالیٌی کارآسهایی ضص IMVAMUNE ّا جوؼیت ایي در را 

          .اًذ دادُ ًطاى



 چٍ افرادی ياکسه بسوىذ؟

پخص راحتی تِ هیوَى آتلِ ایٌکِ تذلیل حاضز حال در تْذاضت جْاًی ساسهاى ًظز طثق  

 .ًذارد ٍجَد جاهؼِ اًثَُ ٍاکسیٌاسیَى تِ ًیاسی ضَد ًوی



  Pre Exposure Prophylaxis))پیشگیری قبل از مًاجٍُ 

 :جلًگیری ازابتال بٍ آبلٍ میمًویبرای 

ِّای هطَرتی کویت ِ   هوکي ضغل ضاى کِ افزادی هی کٌذ تَغیِ (ACIP) ایوي ساسی رٍی

  تا گیزد، قزار هیوَى ّا آتلِ هاًٌذ ارتَپاکس، ٍیزٍس ّای هؼزض در است

ACAM2000 یا JYNNEOS ٌٍِیزٍس تا هَاجِْ غَرت در تا ضًَذ ٍاکسی  

  (PrEP) هَاجِْ اس قثل پزٍفیالکسی ػٌَاى تِ ایي .ضَد هحافظت آًْا اس ارتَپاکس

   .ضَد هی ضٌاختِ



:افرادی کٍ بایذ پیشگیری قبل از مًاجٍُ دریافت کىىذ  

 اس دٌّذ، هی اًجام ّا ٍیزٍس ارتَپاکس تطخیع تزای را آسهایطاتی کِ تالیٌی آسهایطگاُ پزسٌل1)
 ٍیزٍس ارتَپاکس تطخیع تزای (PCR) پلیوزاس ای سًجیزُ ٍاکٌص ّای رٍش اس کِ افزادی جولِ

 .کٌٌذ هی استفادُ هیوَى آتلِ ٍیزٍس جولِ اس ّا،
 

  ٍیزٍس ّای تِ آلَدُ یا هثتال حیَاًات یا کطت ّا تا هستقیواً کِ تحقیقاتی آسهایطگاُ کارکٌاى2)
  قاتلیت تا ٍاکسیٌیا ٍیزٍس هیوَى، آتلِ ٍیزٍس جولِ اس هی کٌٌذ، آلَدُ را اًساى ّا کِ ارتَپاکس

ِ ّای اس هطتق ًَتزکیة ٍاکسیٌیا ٍیزٍس ّای یا تکثیز  کار تکثیز، قاتلیت تا ٍاکسیٌیا ٍیزٍس سَی
 .هی کٌٌذ

 
 ػوَهی تْذاضت هقاهات تَسط کِ ػوَهی سالهت ٍ تْذاضتی ّای هزاقثت  تین اػضای اس تزخی3)

 .اًذ ضذُ تؼییي تیواری کٌتزل جْت آهادگی اّذاف تزای
 

 ّای هزاقثت پزسٌل کٌٌذ، دریافت را آى تَاًٌذ هی PrEP دریافت تِ توایل غَرت در کِ افزادی4)
  هزاقثت هیوَى آتلِ تِ هثتال تیواراى اس یا کٌٌذ هی تجَیش را ACAM2000 کِ ّستٌذ تْذاضتی
 .کزد خَاٌّذ



:افرادی کٍ بایذ پیشگیری قبل از مًاجٍُ دریافت کىىذ  

ُ ّایی ٍ هتحذُ ایاالت در پشضکاى اکثز تِ حاضز، حال در1)  ارتَپاکس صًزیک آسهایص کِ آسهایطگا

 تَغیِ ًوی دٌّذ، اًجام هیوًَی آتلِ جولِ اس ٍیزٍس ّا، ارتَپاکس تطخیع تزای را ٍیزٍس

 .کٌٌذ دریافت PrEP کِ ًوی ضَد

 

ُ ّا 2)  ٍ خطزات تا کٌٌذ هطَرت آسهایطگاُ سیستی ایوٌی سزپزستاى ٍ هذیزاى تا تایذ آسهایطگا

   .کٌٌذ ضٌاسایی هی دٌّذ اًجام کِ کاری ًَع تِ تستِ را احتیاطی اقذاهات

 

  تَغیِ ّای رٍش اس تایذ ّا آسهایطگاُ ٍ پشضکاى کٌٌذ، هی دریافت PrEP آیا ایٌکِ اس ًظز غزف3)

 .ّستٌذ هْن ػفًَت ّزگًَِ اس جلَگیزی تزای ایٌْا .کٌٌذ استفادُ ػفًَت کٌتزل ضذُ
 



افرادی کٍ بایذ ياکسیىاسیًن آبلٍ را در شرایط غیر 
:کىىذاضطراری دریافت   

تا ٍاکسیٌاسیَى سهاى، ایي در ACAM2000 ًظاهی پزسٌل تزای ٍ 

  تَغیِ کٌٌذ هی کار ارتَپاکس خاظ ّای ٍیزٍس تا کِ ّایی آسهایطگاُ

   .ضَد هی

 



دریافت ياکسه پس از قرار گرفته در معرض  
 يیريس آبلٍ میمًن

است تْتز کٌذ، دریافت را ٍاکسي سٍدتز تواس هؼزض در فزد یک چِ ّز.  

CDC  ِدر گزفتي قزار تاریخ اس رٍس 4 ظزف ٍاکسي کِ کٌذ هی تَغی  

   .ضَد تشریق تیواری ضزٍع اس جلَگیزی هٌظَر تِ هؼزض

 

ٍاکسیٌاسیَى ضَد، تشریق تواس تاریخ اس پس رٍس 14 تا 4 تیي ٍاکسي اگز 

 جلَگیزی تیواری اس است هوکي اها دّذ، کاّص را تیواری ػالئن است هوکي

 .ًکٌذ



 ياکسیىاسیًن مجذد پس از قرار گرفته در معرض

 دریافت را آتلِ ٍاکسي گذضتِ سال 3 طی در ٍ اًذ گزفتِ قزار هیوَى آتلِ ٍیزٍس هؼزض در کِ افزادی1)
 آتلِ ٍیزٍس تزاتز در هحافظت در کٌذ، دریافت را ٍاکسي فزد سٍدتز ّزچِ .ضًَذ ٍاکسیٌِ تایذ اًذ، ًکزدُ

   .تَد خَاّذ هَثزتز هیوَى
 

 هاًٌذ خطزًاک تز ٍیزٍس ّای ارتَپاکس هؼزض در ضغلی گزفتي قزار هستوز خطز هؼزض در کِ افزادی2)
 تؼذ سال 2 ّز را JYNNEOS تقَیت کٌٌذُ دٍسّای تایذ ّستٌذ، هیوَى آتلِ ٍیزٍس یا ٍاریَال ٍیزٍس

 .کٌٌذ دریافت JYNNEOS اٍلیِ سزی اس
 

 هاًٌذ تکثیز قاتل ٍیزٍس ّای ارتَپاکس هؼزض در ضغلی گزفتي قزار هستوز خطز هؼزض در کِ افزادی3)
  کٌٌذُ تقَیت دٍسّای یکثار سال 10 ّز حذاقل تایذ ّستٌذ، گاٍی آتلِ ٍیزٍس یا ٍاکسیٌیا ٍیزٍس

JYNNEOS کٌٌذ دریافت. 
 

  اٍلیِ ٍاکسي ٍ ّستٌذ ارتَپکس ٍیزٍس ّای هؼزض در ضغلی گزفتي قزار هستوز خطز هؼزض در کِ افزادی4)
ACAM2000 تقَیت کٌٌذُ دٍس تایذ ،کزدُ اًذ دریافت JYNNEOS ػٌَاى را ِ   دٍس جایگشیي ت

 .کٌٌذ دریافت ACAM2000 تقَیت کٌٌذُ
 



 

 با تشکر 

 از 

 توجه شما


