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یک واکسن مؤثر علیه پنج بیماري خطرناك کودکان: واکسن پنتاواالن 

پس از تامین آب آشامیدنی سالم ، . بدون تردید ، واکسیناسیون  نقشی شگرف در سالمت جامعه ایفا کرده است
میر کودکان و افزایش رشد جمعیت را داشته واکسیناسیون بیشترین  تاثیر در کاهش مرگ و میر به ویژه مرگ و 

در . هاي دوران کودکی است پیشگیري از بیماريهايثرترین روشؤایمنسازي یکی از شناخته شده ترین وم. است
هاي ، دستاوردهاي مهمی در  پیشگیري و کنترل بیماري(EPI)سال گذشته پس از آغاز برنامه توسعه ایمن سازي 30

در حال حاضر کلیه کودکان کشور . کشورمان حاصل شده است کسن و ارتقاي سالمت کودکانقابل پیشگیري با وا
اوریون واکسینهوسرخک ، سرخجه،دیفتري، سیاه سرفه، کزاز،فلج اطفال، Bهپاتیت،سل هاي علیه بیماري

سال است که کشور عاري از 14درمرحله حذف قرار دارند، و سرخجه مادرزاديهاي سرخکبیماري. می شوند
میزان . شده اندهاي دیفتري، سیاه سرفه و اوریون کنترلو بیمارياطفال است،  کزاز نوزادي حذف شدهبیماري فلج 

کلیدي ترین . درصد کاهش یافته است2به کمتر از 1370درصد در سال 3از بیش از Bحاملین مزمن هپاتیت شیوع 
هاي هدف است که در براي دستیابی به دستاوردهاي مذکور، پوشش باالي ایمن سازي  کودکان و سایر گروهراهبرد

.درصد بوده است95سطوح شهرستانی و کشوري باالي 

واکسن سال جاريآذر ماه از بدنبال تصویب کمیته کشوري ایمن سازي و حمایت هاي وزیر محترم بهداشت،
بیماري هاي ناشی از هموفیلوس آنفلوانزا (کودکان دردیگرعفونی مهمپیشگیري از یک بیماريضروري براي

(Hibهموفیلوس آنفلوانزا سروتیپ .به برنامه قبلی ایمن سازي اضافه شده است) bسروتیپ  b( عامل مهمی در
سبب سطح جهان است و ساالنه ایجاد مرگ و میر و ناتوانی ها در کودکان به خصوص در کودکان زیر پنج سال در 

ترین تظاهرات این شایع.می شود) در کشور هاي فقیرویژهه ب(سال  5مورد مرگ کودکان زیر 400000حداقل 
کودکانی که بعد از ابتال به بیماري زنده .هستندآرتریت و اپی گلوتیت، سپتی سمی، پنومونیمننژیت، ، بیماري

.یا  آسیب هاي مغزي  شوند یی ناشنوادائمی،فلجممکن است دچار،می مانند

بیماري دیگر تهدید کننده زندگی یعنی دیفتري ، سیاه 4همراه با واکسن هاي bواکسن هموفیلوس آنفلوانزا سروتیپ 
از بیش از این واکسن. دوشبه کودکان تجویز می) پنج گانه (ن و به صورت واکسن پنتاواالBو هپاتیت سرفه، کزاز

.کند می پیشگیريbسروتیپ درصد مننژیت هموفیلوس90یک سوم موارد پنومونی و

کاهش عوارض ناشی از تزریق،کاهش درد و ناراحتی شیرخوار،کاهش دفعات تزریقسبب تزریق واکسن پنتاواالن
ایمن سازي کودکان کشور به صورت ذیل در حال حاضربدین ترتیب،.می شودهم چنین سهولت برنامه ریزي و

:می شودانجام 
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برنامه جاري ایمن سازي کودکان کشور-1جدول 

نوع واکسن سن
، فلج اطفال خوراکیBب ث ژ ، هپاتیت  بدو تولد

، ) bهموفیلوس آنفلوانزاسروتیپ + Bهپاتیت + سیاه سرفه + کزاز+دیفتري(پنتاواالن 
فلج اطفال خوراکی

ماهگی2

، ) bهموفیلوس آنفلوانزاسروتیپ + Bهپاتیت + سیاه سرفه + کزاز+دیفتري(پنتاواالن 
فلج اطفال خوراکی

ماهگی4

، ) bهموفیلوس آنفلوانزاسروتیپ + Bهپاتیت + سیاه سرفه + کزاز+دیفتري(پنتاواالن 
فلج اطفال خوراکی

ماهگی6

MMR ماهگی12
، یادآوراول فلج اطفال خوراکی ، ) سیاه سرفه + کزاز+دیفتري(یادآوراول سه گانه

MMR
ماهگی18

یادآور دوم سه گانه،  یادآور دوم فلج اطفال خوراکی سالگی6

یادآور واکسن سه گانه نوبت هاي بدو تولد وهم چنین ، دریافت Bبا توجه به برنامه مذکور، دریافت واکسن هپاتیت 
)DTP ( برنامه واکسیناسیون شیرخواران نارس و یا .سالگی همانند برنامه سابق ادامه خواهد یافت 6ماهگی و 18در

در یک Bنیازي به دریافت نوبت اضافه واکسن هپاتیت دیگرمانند سایر شیرخواران بوده وبا وزن کم هنگام تولد ،
.ماهگی نمی باشد

ماهگی شروع2در ایران از سن همان گونه که قبال ذکر شد،هفتگی است و6پنتاواالنحداقل سن تزریق واکسن
. توصیه نمی شود) مگر در گروه هاي پرخطر و خاص (تر ساله و بزرگ5در کودکان تزریق این واکسن. می شود

ریق آن در است ، تز)Whole Cell(هم چنین بدلیل آنکه جزء سیاه سرفه واکسن از نوع تمام سلولی کشته شده 
.تر اکیدا ممنوعیت داردساله و بزرگ7کودکان 
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:)Lapsed Immunization(واکسیناسیون کودکان با مراجعه تاخیري 

نوبت . در اولین مراجعه پنتاواالن تزریق می شود: داشته باشدماه 12کمتر از درصورتی  که کودك در هنگام مراجعه 
چهار ماه پس از (دوم پنتاواالن یک ماه پس از اولین مراجعه و نوبت سوم پنتاواالن سه ماه پس از دومین مراجعه 

.تزریق می شود) اولین مراجعه 

دریافت یک نوبت واکسن ماهگی به بعد12سن ازماه داشته باشد ،59تا 12درصورتی که کودك در هنگام مراجعه 
یک ماه .در اولین مراجعه پنتاواالن تزریق می شودبراي ایمنی زایی کافی است  لذاbسروتیپ هموفیلوس آنفلوانزا

سه ماه پس از دومین مراجعه تزریق شده و مجدداBو هپاتیت )ثالث (سه گانه واکسن هايپس از اولین مراجعه
.دنتزریق می شوBو هپاتیت سه گانهواکسن هاي) از اولین مراجعه چهار ماه پس (

ویال . در ویال هاي تک دزي و ده دزي استومایعاز نوع تمام واکسن ارائه شده در کشور، :نحوه واکسیناسیون
شرایط نگذشتن تاریخ انقضاء، نگهداري در شرایط زنجیره سرما در کلیه مراحل و رعایت دزي را به شرط 10هاي 

است که باید در لیتردز واکسن نیم میلیهر. دادمی توان تا یک ماه پس از باز کردن، مورد استفاده قراراستریل
با سرنگ ) در حد فاصل یک سوم فوقانی و یک سوم میانی ران ( قسمت قدامی خارجی ران سمت چپ

AD)Auto Disable(الزم است قبل از تزریق، ویال واکسن کامال تکان . زریق گرددو بصورت  عمیق داخل عضالنی ت
سرنگ و سرسوزن استفاده شده و سایر ضایعات باید طبق دستورالعمل تزریقات ایمن داخل سیفتی باکس . داده شود

و بنابراین باید در درجه واکسنی حساس به یخ زدگی استBسه گانه و هپاتیت مانندواکسن پنج گانه. انداخته شوند
. درجه سانتی گراد در یخچال، کلد باکس و واکسن کریر نگه داري و حمل شود2-8حرارت 

خودداري شود چون ممکن است سبب تحریک موضعی،باید اکیداپنتاواالنواکسنو داخل جلديزیر جلدياز تزریق
راي تزریق واکسن در کودکان مبتال به هموفیلی و سایر ب.نکروز بافتی و بروز آبسه استریل شودتشکیل گرانولوم،

:اقدامات زیر توصیه می شوداختالالت خونریزي دهنده،

نازك تریا 23شماره (استفاده از سوزن نازك(

 داده می شود والزم است از  مالش موضع اجتناب شودفشار مداوممحل تزریق براي حداقل دو دقیقه .

 ساعت 24، تزریق واکسن طی هموفیلی شدیدبیماران مبتال به درفاکتورهاي انعقاديدر صورت استفاده از
.انجام می شوداز دریافت فاکتور

 ضروري استبه همراهان بیمار از نظر احتمال بروز هماتوم در محل تزریقهشدار.
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 ضد التهاب هاي غیر از مصرف آسپرین و بایدشود وتوصیه میرفع درد یا تب کودك استامینوفنبراي
.طر بروز خونریزي اجتناب شوداستروئیدي مانند بروفن یا ناپروکسن به دلیل خ

خفیف بوده و همانند واکسن سه گانه ممکن است  قرمزي ، تورم ، درد محل تزریق عمدتا:عوارض واکسن پنتاواالن
براي . رونداین عالئم معموالً  همان روز دریافت واکسن بروز می کنند و یک تا سه روز بعد از بین می. و تب رخ دهد

ربوط به جزء سیاه سرفه نادر و عمدتا م،عوارض شدید.مانند واکسن سه گانه اقدام می شودتسکین این عالیم 
. واکسن است

، بعد از دریافت واکسن پنج گانه بسیار نادر استوخیمواگرچه واکنش شدید:منوعیت مصرف واکسن پنتاواالن م
شده باشد، نباید دز بعدي آنافیالکتیکهاي قبلی دچار واکنش ولی همانند واکسن سه گانه، چنانچه یک کودك در نوبت

در مواردیکه کودك بدلیل بروز عوارض منتسب به جزء سیاه سرفه، منع دریافت دزهاي بعدي واکسن . را دریافت کند
به bسروتیپ و هموفیلوس آنفلوانزا B، هپاتیت )DT(نوبت هاي بعدي با واکسن هاي توام خردسال،را داردمذکور 

از (اولیه یا ثانویه ودکان مبتال  به نقص سیستم ایمنیک.تزریق می شوندزمانیت جداگانه و با همان توالی صور
.واکسن پنتاواالن را دریافت نمایند،توانند مانند سایر کودکانمی)  HIV/AIDSجمله 

:تهیه 

اداره - مرکز مدیریت بیماري هاي واگیر-معاونت بهداشت-وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی-
دکتر سوسن محمودي-قابل پیشگیري با واکسنبیماري هاي


