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 مطالب موجود در این دانشنامه

 

 مقدمه

 واکسن بوتولیسم

 واکسن آبله مرغان

 واکسن دیفتری

 واکسن هپاتیت آ 

 واکسن هپاتیت ب

سرخک واکسن  

 واکسن کزاز
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 مقدمه

 

 یسالمند یفشود. در تعر یشروع م یسالگ ۰۶یا۰۶است که از  یاز زندگ یدوره ا یسالمند

که فرد  یخاص یها یژگیبا و یمتوان یرا م یرا مشخص کرد، بلکه سالمند یتوان زمان خاص ینم

یمکند بشناس یم یداخود پ یاز زندگ یدر زمان  

شود.  یناخته مو... ش یاجتماع ی،فکر ی،جسم یها ییافت توانا یابا کاهش  یمعموال سالمند

 یدرصد از سلول ها۶۶ یدهد به عنوان مثال در سالمند یم یدر جسم رو ییراتتغ یناز ا یبرخ

و  ییشنوا ینایی،با ب یمیکه ارتباط مستق یعصب یرود،به خصوص نورون ها یم یلقشر مخ تحل

اطالعات، قضاوت  یاز مخ که مربوط به نظم بخش ییدر بخش ها یلتحل یندارند. ا یاعصاب حرکت

 یماریکند، ب یپمپاژ م یکمتر یرویکه قلب با ن ینافتد. به سبب ا یو تفکر است کمتر اتفاق م

و دستگاه گردش خون  یابد ی. حداکثر ضربان قلب کاهش میدآ یم یشپ یزن یو عروق یقلب یها

 یمارزودتر بشود سالمندان نسبت به جوانان  یهم باعث م یمنیدستگاه ا ضعفکند.  یکندتر کار م

یابندبهبود  یرترشوند و د  

دانند و  یم یو جسم ی، اجتماع ی، روان ی، درون ینسب یرا امر یریپ یبه طور کل یزن یعده ا

داشته  یکاف یتهم تحرک و جنب  و جوش و فعال یسالگ 08شخص ممکن است در یک یندگو یم

که در سن  یگریکه فرد د یبر آن غالب نباشد در حال یریچنان باشد که آثار  پ یمایشباشد و س

آغاز  یزمان یریاوصاف پ ینبا ا یدنما یریو پ یاحساس ضعف و سست الگیس 08تا  08  

 یدستگاه ها یرو سا ی، دستگاه عصب یتوان  عضالن یرنظ یانسان یقوا یتشود که فعال یم

هر فرد  یسموابسته به ارگان یریپ یعنیکند  یداپ یرکاهش چشم گ یماریخارج از علل ب  یاتیح

 است
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است و  یکدیگرمتفاوت از  یارسالخوردگان بس یاست که  وضع سالمت جسم یناما نکته مهم ا

که به سر زبان ها  یستن یشود همراه با آن گونه مشکالت یبرخالف آن غالب تصور م یریپ

 یبدا مانده و دل نازک و عجحافظه و ج یو افسرده  و ب یمارخسته و ب یرا مردم یرانافتاده و پ

گونه  ینا یچنان باشند  ول یراناز پ یتیآورند.  البته ممکن است اقل یم حساببه  یبو غر

از آنان  یگروه یوشد و حت یافراد سالمند م یدنباعث رنج یراننادرست در مورد پ یها یشهاند

دارند یباورها نادرست در مورد خود وام ینرا به قبول ا   

است  که با کاهش  یاز مراحل رشد انسان در زندگ یکی( یسالگ 50) بعد از  یریپ یا یسالخوردگ

دهد یمختلف بدن خود را نشان م یها یستمعملکرد س یجیتدر  

را  ییراتتغ ینهم ا ییغذا یو فرآورده ها یمیاییاشعه، مواد ش یک،ژنت ی،مختلف ارث عوامل

 یها یستمسن کاهش اعمال س یشافزا و ییراتتغ ینا یجهبه هرحال نت یشوند. ول یباعث م

 مختلف بدن است

یدآ یبوجود نم یکنواختو همزمان و بطور  یزانم یکدر همه افراد به  ییراتتغ این  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 pg. 5 

 

 

 

 

اي كه نتایج امیدواركننده شده است واكسن استنشاقي آزمایشي براي مقابله با سم بوتولیسم تولید

 داشته است

گیرد در مرحله آزمایشي براي این واكسن كه به صورت اسپري بیني مورد استفاده قرار مي

 محفاظت در برابر سم بوتولیسم، كاربرد مطلوب و امید بخشي داشته است

تواند در موارد نادر باعث بروز بیماري فلج شدید شوداین سم خطرناك مي  

اقع یك دیوار محافظ ثانویه در برابر تماس با محققان خاطرنشان كردند كه واكسن بوتولیسم در و

كندماده سمي بوتولینوم نوروتوكسین ایجاد مي  

 

این دیوار دفاعي در ابتدا در سلولهاي مبارزه كننده با بیماري در غشاهاي مخاطي بافت بیني 

ن شود كه اولین ناحیه در تماس با ماده سمي هستند و پس از آن از سلولهاي دفاعي بدایجاد مي

كنددر خون محافظت مي  

قرار داده  یماریهاییرا در زمره ب یسمآن ، بوتول یعانتشار سر ییو توانا ینتوکس یدرت کشندگق

شوند یمطرح م یوتروریسماست که در مقوله ب  

 

 

 

 فصل اول واکسن بوتولیسم
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قرار را دارند  یماریب ینکه ا یو در معرض افراد یدندار یدر برابر عفونت بافت یتگر شما مصونا

یدصحبت کن زوناد، با پزشک خود در مورد گرفتن واکسن یدار  

 

یریدروز در معرض واکسن قرار بگ 0تا  3در عرض  یدبا شما  

آن مطلع  یاز عوارض جانب یافت،قبل از در یداست که با ینواکسن ا یناز نکات مهم درباره ا یکی

 یافتکه قصد در یپزشکان به افراد ییه. توصیدها آماده کنبا آن یاروییرو یو خود را برا یدشو

انجام ندهند ینیسنگ یتفعال یچه یق،است که از دو روز قبل از تزر ینآن را دارند ا  

 ینگلش یماریب یروساست که توسط همان و یروسیو یماریب یکزونا،  یا ینگلش یماریب

مرغان دچار فرد به آبله یککه  ی. زمانشودیم یجادزوستر ا یسالوار یروسو یعنیمرغان آبله

و  ماندیم یباق یعصب یهادر سلول یبه طور مخف یروسو ینا یزن یپس از بهبود گردد،یم

 یموضع یماریب یککرده و  یدابروز پ کننده،یکعوامل تحر یسر یکعلت  هممکن است بعدها ب

یدنما یجادکوچک دردناک ا یهاشامل تاول  

دو روز پس از  یارا در روز  یقدرصد، درد در محل تزر 08به اتفاق مردم،  یبقر یتاکثر

از افراد، تورم  ی. در درصد کوچککنندیتورم را تجربه م یا یقرمز یزن یاریو بس یناسیونواکس

یابد( گسترش متریسانت 11)حدود  ینچا 0.0از  یشبه ب تواندیم یقرمز یا  

 ی،عالئم آنفوالنزا مانند درد عضالن یهشب یبا عالئم عموم یزواکسن ن ینبر درد بازو، ا عالوه

تسردرد، لرز، تهوع و تب همراه اس ی،خستگ  

 

زونافصل دوم واکسن   
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 یکه به اندازه کاف ی،از آن عوارض جانب یبینفر از هر شش نفر، احتمال تجربه ترک یک برای

ضد  یوجود دارد. استفاده از داروها شود،یشان مروزانه یتالاست و موجب اختالل در فع یدشد

است یطشرا ینکمک به ا یبرا یاقدام منطق یک ین،تسک یدرد برا  

 یشکه ب کنندیم یافترا در یدسن دارند دو دوز از واکسن جد یشترب یاسال و  08که  یافراد سالم

مؤثر است ینیاز النه گز یشگیریدرصد در پ 08از   

ممکن است دور  ینو ا یدکن یافتدر یقتزر یندوز دوم را دو تا شش ماه پس از اول یدبا شما

لزوماً نوع  یق،تزر ینواکنش به اول یرا به همراه داشته باشد. چگونگ یاز عوارض جانب یگرید

کندینم بینییشرا پ یواکنش به دوز بعد  
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 هاییماریانسان گاه دستخوش ب یاتیح یاز مجراها یکیعنوان انسان به یدستگاه تنفس

به مخاطره  یزرا ن یمارجان ب یسالمت یرازغ هایماریب یناز ا یکه بعض گرددیم یگوناگون

اندازدیم  

حاد  یماریب یکاست که  یفترید یماریب یپر مخاطره دستگاه تنفس هاییماریب یناز انواع ا یکی

شودیمحسوب م یدستگاه تنفس یاییباکتر  

 

معموال  شودیم یجادا یفتریاد یومباکتر ینهکور یخطرناک که به واسطه باکتر یمسر یماریب این

 یدر علم پزشک یادیمبارزه ز یهااست. تا به حال روش تریعکودکان و افراد سالمند شا یاندر م

 لکردن در مقاب یناسیونگذارده شده است که از جمله آنها واکس یانبن یفتریمقابله با د یبرا

است یفترید . 

 

آن مانند تورم در  یدتحت کنترل در آورد اما حاالت شد توانیرا م یفترید یماریب ینظر پزشک از

. یردتحت مداوا قرار گ یعاسر یدبا یو بلع و مشکالت مرتبط با غدد لنفاو یگلو و مشکالت تنفس

 یزن راندرمانگ یاهگ یشنهادهاینظر پزشک باشد، پتحت یدبا یفتریمبتال به د یمارب ینکهاز ا یجدا

توجه استقابل ینهزم یندر ا  

 

 

در سالمندان دیفتریفصل سوم واکسن   
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 یجبه تدر یمارینوع ب ینو ا شوندیمسدود م یتنفس یمجرا یفترینوع د ینحنجره: در ا یفترید

در  کندیسرفه م یاههمانند س یدشد ییهاو سرفه گیردیم یمارب یصدا کندیم یشرفتشده و پ یجادا

 یکاف یهوا یمارب یهکه به ر گرددیکرده و مشخص م یشرفتپ یساعت اختالالت تنفس ۴۲عرض 

باز  یراه تنفس یبا استفاده از تراکئوستوم یکه. در صورتشودیم یانوزهس یمارو ب شودینم دوار

خواهد مرد یاز حال رفته و در اثر خفگ یادز یبعد از تقال یمارنشود ب  

 

نقطه کوچک وجود دارد که  یکها و در ازلوزه یکی یفقط در رو یماریب یلوزه: در ابتدا دیفتری

باشدیبه زرد م یلمتما یدبه رنگ سف  

 

. آیدیم یدنکردن بهداشت پد یتاست که در اثر رعا ینوع پوست یفتریاز انواع د یگرد یکی البته

باشدیم یچشم یفترینوع د یماریب یناز انواع نادر ا  

 

یماریب عالیم  

یماریمعمول ب هاینشانه  

گرفته یدرد و صدا گلو  

در بلع دشواری  

دور گردن یشدن غدد لنفاو بزرگ  

هاگلو و لوزه یرو یخاکستر یمضخ غشاء  

یدنشدن نفس کش یعدر تنفس و سر مشکل  
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ینیب ترشحات  

 تب و لرز

یحال بی  

 

 یفترید یکه مردم برا یاست. و هنگام یفتریاز د یریجلوگ یراه برا ینبهتر یناسیونواکس

که شما و  یهنگام ینکند. بنابرا یافتشوند، کل اجتماع کمتر احتمال دارد که آن را در یم ینهواکس

یدکنند که سالم باش یشوند، به شما کمک م یم ینهخانواده تان واکس  
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آ محافظت یتهپات یروسآ شخص را در مقابل و یتواکسن هپات  

است یدهاداره بهداشت کانادا رس ییدواکسن به تأ ین. امیکند  

کند؟ یافتآ را در یتواکسن هپات یدبا یکس چه  

ماهه و بزرگتر ارائه 6آ در دو نوبت به کودکان  یتهپات واکسن  

. میشود  

شود یماه پس از نوبت اول داده م 6نوبت دوم دست کم   

یانآ در م یتهپات یوعاز ش یسال گذشته موارد فراوان 51 در  

از یلدل ینوجود داشته است، و به هم یس یدر ب یانبوم جوامع  

که در مناطق یانیآ به کودکان بوم یت،واکسن هپات 2152 ژانویهاول    

شود یکنند داده م یم یخارج از آن زندگ یاشده  حفاظت  

  ینبه ا یآلودگ یکه در معرض خطر باال یآ به کسان یتهپات اکسنو

شود، از جمله به یارائه م یگانهستند به را ویروس  

یخون یفراوردهها یامرتباْ خون  یادارند  یلیکه هموف یکسان  

یکنندم دریافت  

از لوازم یاکنند  یم یقتزر یقانون یرکه مواد مخدر غ یکسان  

یندنما یمشترک استفاده م یقتزر یا یدندود کش استنشاق،  

 فصل چهارم واکسن هپاتیت  آ
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دارند یمردان تماس جنس یگرکه با د یمردان  

یماریب یا یس یتهپات یاب  یتهپات یوی،که اچآ یکسان  

 مزمن کبد دارند؛

اند مغز استخوان داشته یوندکه پ یکسان  

خواهند داشت یاکبد داشته  یوندکه پ یکسان  

یانزندان  

یکآ تماس نزد یتهپات یروسکه با فرد مبتال به و یکسان  

کنند، یم یخانه زندگ یککه در  یمانند کسان – دارند  

 

کم خطرتر یارخطر هستند. واکسن زدن بس یب یارواکسنها بس ینا  

یدشو الآ مبت یتاست که به هپات ینا از  

احساس درد، یتواندواکسن م ینبدن به ا یاحتمال واکنشهای  

واکسن را شامل شود. سردرد، یقتزر یو ورم جا سرخی  

یندهد. ا یممکن است رو یزمعده ن یتب و نارحت کوفتگی،  

یابند یروز ادامه م 2تا  1بوده و به طور معمول  یفخف واکنشها  
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شود. افراد یم یافتآ در مدفوع افراد مبتال به آن  یتهپات یروسو  

توانند یم یندشو ینم یرا به درست یشانآ که دستها یتبه هپات مبتال  

دست با دهان یتماسها یرسا یاغذا  ی یهته یقرا از طر یروسو این  

تماس یقتواند از طر یم ینهمچن یماریب ینمنتقل کنند. ا یگراند به  

یرمشترک از لوازم مصرف مواد مخدر غ یاستفاده  یا جنسی،  

دمنتقل شو یپپ یامانند سرنگ  قانونی  

خوردن یاآب آلوده،  یدننوش یقتواند از طر یم ینآ همچن هپاتیت  

پز، مانند خرچنگ، صدف دو کفه، صدف یمن یاخام  صدفهای  

منتقل شود یزکه به فاضالب آلوده شده اند ن یاهصدف س یا چروک  

 

یلآن از قب یاز اجزا یکهر  یاآ  یتواکسن هپات یاگر به نوبت قبل  

با مراقبتگر ید،مرگبار داشته ا یتیتکس حساسال یا نئومایسین  

یدخود صحبت کن بهداشتی  

یفخف یماریهایب یگرد یا یسرماخوردگ یلکه به دل یستن نیازی  

مورد ینحال، اگر در ا ین. با ایاندازیدب یرواکسن را به تأخ دریافت  

.یدخود صحبت کن یبا مراقبتگر بهداشت ید،دار نگرانی  
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دراز مدت کبد یماریباعث ب یتواندب م یتهپات یروسو  

ب یتکه به هپات یسرطان کبد. کودکان یا یروزمثل س شود،  

عفونت مزمن در طول عمرشان% 08آلوده شوند به احتمال   

.خواهند داشت از راه یبه آسان یتوانداست و م یمسر یارب بس هپاتیت  

منتقل شود یرز های  

که به یمادر یقانتقال به کودک در زمان تولد از طر •  

 عفونت آلوده است

یغالم ناپاک مثل سوزن و تبا اق یخراش پوست •  

زخم یککه آلوده است و  یبا خون کس یمتماس مستق •  

یدگیو بر یدگیمثل خراش باز،  

فرد آلوده یکبا  یجنس یزشآم •  

ب به تمام نوزادان در بدو تولد داده یتواکسن هپات  

شود یریاز مادر آلوده به نوزادش جلوگ یماریتا از پخش ب میشود  

 

 

 فصل پنجم واکسن هپاتیت ب
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را دارد؛ و یماریوقت ها مادر ممکن است نداند که ب بعضی  

که در یاول از افراد آلوده ا یدر ماه ها یماریاز پخش ب •  

که ممکن یگریکسان د یا یکنندم یمنزل زندگ همان  

شود یریآلوده باشند جلوگ است  

بپیشگیری کرد یتاز ابتال به هپات یتوانگونه م   

 

۱- 

یناسیونبه انجام واکس یگراند یقتشو ینو همچن . یتواکسن هپات یافتبا در   

 

۴- 

یبه(حفاظت نشده )با افراد غر یجنس یاجتناب از تماسها  

 

 

۳- 

ب یتفرد آلوده به هپات یشخص یلعدم استفاده مشترک از وسا   

یرمسواک، ناخن گ یغ،تراش، ت یشحوله، ر  
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۲- 

مواد مخدر یقعدم استفاده مشترک از سوزن و سرنگ تزر  

 

۶- 

کردن در مراکز درمانى و بهداشتى و مراکز  یلاصول استر یتبهداشتى و رعا یناعمال قوان 

شوند یمارىب یتکه مى توانند موجب سرا یگرىد  
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که  یزیچ ینپوستش شده است، اول یرو یقرمز رنگ یعاتدچار تب و ضا کهیدر برخورد با فرد

 یکاز تماس نزد شودیم یگرفته است و ناخودآگاه سع“ سرخک”است که او  ینا رسدیبه ذهن م

است که  یبه شدت مسر یماریب یککه سرخک  دانندیهمه م یباً شود. تقر یبا او خوددار

هم دارد یعوارض خطرناک  

 یو مدت کوتاه یماریب یدر ابتدا یروسو یناست که ا یروسنوع و یکسرخک  یماریعامل ب

ساعت  ۳۲و تا  شودیم یدهخون و ادرار د ینی،در ترشحات حلق و ب یبعد از بروز بثورات جلد

ماندیفعال و زنده م یدر درجه حرارت معمول  

نداشته  یتنشده باشد و مصون ینهواکس یاست، اگر کس یرداریواگ یاربس یماریچون سرخک ب

وارد پس از تماس مبتال خواهد شددرصد م ۰۶باشد، در   

به  یاضدسرطان( دارند  یـ مصرف داروها یدزمثل ا یاکتساب یا ی)مادرزاد یمنینقص ا کهکسانی

کنندیباال کورتون مصرف م یزانو به م یمدت طوالن  

مادر در اثر تماس کمتر مبتال  بادییعلت وجود آنتماه به ۰ یرز یرخواراننظر سن، ش از

 یناسیونابتال داشته باشد. البته بعد از واکس یزاندر م یریجنس هم تأث رسدینظر مبه. شوندیم

در جوانان و  یدمیصورت اپبه یاند و گاهنشده ینهقبل از سن مدرسه که واکس یهاهم در بچه

شودیم یدهها دو سربازخانه یرستاندر دانشگاه، دب جواناننو  

 

 

سرخکفصل ششم واکسن   
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طور . بهشودیمنتقل م یماریو شروع ب یدر مرحله مقدمات یروسو یحاو یتنفس هوا یقاز طر

 یتلق یمسر یماریروز پس از آن ب ۲ـ۶تا  یروز قبل از بروز بثورات سرخک ۳ـ۶معمول از 

شودیم  
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 یدشد یخطرناک است که منجر به گرفتگ یاربس یاییباکتر هاییماریکزاز ازجمله ب یماریب

خواهد شد.  یمارمرگ فرد ب یتو در نها یعضالت، بروز مشکالت تنفس  

که از محل زخم وارد بدن شده و پس از  شودیم یافتدر خاک و کود  یماریب ینمولد ا یباکتر

.رسدیم یو مغز یها به مراکز نخاعبق عصیاز طر یباکتر یندر بدن، سم ا یرتکث  

 یماریب ینو ا شودیمحسوب م یآلودگ ینمنبع انتشار ا ینترگفت خاک مهم توانیم ینبنابرا 

 یدر حال توسعه و بلکه در کشورها یتنها در کشورهااست که نه هایییماریازجمله ب

کزاز  یماریمولد ب یخواهد شد که به باکتر یاز افراد یمیاز ن یشمنجر به مرگ ب یزن یافتهتوسعه

 تواندیاز سطح پوست بدن م یکوچک در هر قسمت یاراند و وجود هر گونه زخم بسآلوده شده

به داخل بدن باشد یماریمولد ب ینفوذ باکتر یبرا یراه  

 یآن در بزرگساالن هم ضرور یقاست که تزر یمهم یهاواکسن کزاز ازجمله واکسن ینبنابرا

ساله تکرار نکرده باشند، احتمال ابتال به  18دوره  یکواکسن را در  ینکه ا یو در افراداست 

خاک است، یماریب ینکزاز وجود دارد و از آنجا که عامل مولد ا یماریب  

هستند.  یماریب ینافراد در معرض ابتال به ا یگراز د یشهستند ب مندقهعال یکه به باغبان یافراد 

از  یشواکسن ب یقتزر ینآلوده در سطح بدن اگر از آخر یا یقزخم عم یکدر صورت وجود  یحت

شود.  یقدوز واکسن کزاز تزر یکسال گذشته باشد، الزم است  0  

که  ینخواهد شد و در افراد یماریب یندر برابر ا یتموجب مصون یزکزاز ن یماریابتال به ب یحت

به منظور عدم  یماه پس از بهبود یک شودیم یهتوص یزن شوندیخطرناک مبتال م یماریب ینبه ا

شود. یقدوز واکسن کزاز تزر یک یماری،بازگشت مجدد ب  

 فصل هفتم واکسن کزاز
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و واکسن کزاز  شودیاجرا م ینبالغ سازییمنتحت عنوان ا ییهابرنامه یادن یدر همه کشورها 

 18عمر افراد هر  یانبزرگساالن است که تا پا سازییمنا یبرنامه برا ینا یهاضرورت از یکی

تکرار شود. یدبا یکبارسال   

شدت  یماریاست. پس از آن ب یمارفرد ب خوابییو ب یکزاز احساس ناراحت یماریب یهاول یمعال 

شد.  واهدعضالت فک، زبان، سر و صورت و دست و پا خ دیدگییبو منجر به آس یافته  

و  یبا گرفتگ یتل انجامد که در نهاممکن است از چند روز تا چند هفته به طو یماریب یندوره ا

خواهد شد.  یمنته یماربه مرگ فرد ب یضعف عضالت تنفس  

و  یناسیونباشد انجام واکس یدهنرس یعصب یهابه سلول یماریمولد ب یکروبکه سم م یدر صورت

از  یناش یهاتوجه داشت که زخم یدموثر خواهد بود. با زازک یماریسرم ضدب یقمعالجه از طر

 ینحشرات و همچن یشمحل ن ی،پوست یقعم یهاها و زخمسوزن در داخل بدن، برش فرورفتن

 یآلوده به خاک ازجمله عوامل یهازخم یا یاز گلوله، سوختگ یآلوده مانند زخم ناش یهازخم

. دهندیکزاز قرار م فونتهستند که شما را در گروه پرخطر ابتال به ع  

بهتر است هر چه زودتر به پزشک مراجعه  یداسال گذشته واکسن کزاز نزده 18اگر در  ینبنابرا

یدواکسن اقدام کن ینا یقتزر یو برا  
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