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 :ايمن سازياز طريق  پيشگيري از فلج اطفال

سعايت وكات بُذاضتي دس محذيدكشدن اوتطاس عفًوت دس . تىُا ساٌ مًثش دس پيطگيشي اص پًليًميليت ، ايمه ساصي است

 .كمك كىىذٌ است يلي بشاي كىتشل اوتمال عفًوت دس تمام سىيه ، ياكسيىاسيًن ضشيسي است، بيه كًدكان خشدسال 

اثش اثبات ضذٌ اي دس پيطگيشي اص عفًوت ( ، سالك  IPV)ي كطتٍ تضسيمي (  ، سابيه  OPV)صوذٌ خًساكي َشدي ياكسه 

 . با ييشيس پًليًميليت ي ابتال  بٍ پًليًميليت فلجي داسوذ

باالتشي دس دستگاٌ  ( IgA)سبب پاسخ ايمىي مخاطي   OPVاست  يلي   OPVباالتش اص  IPV دس اثش IgGپاسخ سشمي 

ضًد كٍ خًد سبب محذيد ساصي تكثيش ييشيس يحطي دس ايه وًاحي  ضذٌ ي لزا اوتطاس ييشيس  گًاسش ي حلك مي

دسيافت كشدٌ اوذ ، َشچىذ  IPV كًدكاوي كٍ  فمط. ضًد محذيد مي ،  OPVيحطي اص طشيك مذفًع دس دسيافت كىىذگان 

اص . دَذ  ادس بٍ دفع ييشيس بًدٌ ي لزا ييشيس بٍ چشخص خًد ادامٍ ميدس ممابل ابتال بٍ پًليً مصًن َستىذ يلي ل

 گيشد  فالذ عًاسض جاوبي  بًدٌ  ي ايمىي صايي آن  تحت تاثيش آوتي بادي َاي مادسي لشاس ومي IPV سًي ديگش ،

 .يجًد داسد OPVفشمًالسيًن متفايت بشاي  4دس حال حاضش،  

OPV  سٍ ظشفيتي(tOPV):   ايه . گيشد مًسد استفادٌ لشاس مي ه ياكسه دس ايمه ساصي جاسي كًدكاندس حال حاضشاي

 . كىذ ايجاد مي 3ي  2، 1ايمىي بش عليٍ َش سٍ سشيتيپ  ،ياكسه

 .كىذ ايجاد مي 1ايمىي بش عليٍ سشيتيپ  :(mOPV1) 1ياكسه تك ظشفيتي تيپ 

 .ىذك ايجاد مي 3ايمىي بش عليٍ سشيتيپ   :(mOPV 3) 3ياكسه تك ظشفيتي تيپ 

وياصي بٍ  ،لزا . اي اص جُان ضىاسايي وطذٌ است  تاكىًن دس َيچ ومطٍ 1111ييشيس پًليً اص سال  2سشيتيپ  :وكتٍ

 .يجًد وذاسد 2تًليذ ياكسه تك ظشفيتي تيپ 

مًسد  2001جذيذتشيه ياكسه تًليذ ضذٌ است كٍ ايليه باس دس دسامبش   : bOPV)) 3ي 1ياكسه دي ظشفيتي تيپ 

بش عليٍ َش يك اص دي  ايه ياكسهمطاَذٌ ضذٌ .كىذ  ايجاد مي 3ي  1ايمىي بش عليٍ َش دي سشيتيپ . استفادٌ لشاس گشفت

 (طاَذٌ فشماييذ ومًداس ريل سا م.)كىذ ظشفيتي ايجاد ميسٍ ياكسه  دس ممايسٍ با بيطتشي، ايمىي  3ي  1سشيتيپ 
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َاي ياگيش اوجام  َاي اسسالي اص مشكض مذيشيت بيماسي دي ظشفيتي ، بشطبك  دستًسالعمل ي سٍ ظشفيتي  OPVدسيافت 

 .گيشد مي

 : با تًجٍ بٍ  تًضيحات فًق  

دسج   tOPVدس پطت ييال ياكسه ، .ايمىساصي سيتيه كماكان باياكسه خًساكي سٍ ظشفيتي اوجام مي گيشد -

 .ضذٌ است

 فقط دروي سشم ساصي ساصي تُيٍ  تًسط مؤسسٍ 2012اص سال   bOPV)) 3ي  1ياكسه ديظشفيتي تيپ   -

مطخصات ظاَشي ييال ،كامال مطابٍ ياكسه سٍ  .گيشد ميمًسد استفادٌ لشاس   عمليات ايمن سازي تكميلي

 .دسج ضذٌ است   bOPV،  ياكسه ظشفيتي است  فمط دس پطت ييال

استفادٌ خًاَذ ضذ كٍ با  ،مًسد لطعي پًليً دس كطًس كطفياكسه خًساكي تك ظشفيتي فمط دس صًست   -

 .بكاس خًاَذ سفت(  mOPV 3) 3يا تيپ  (  mOPV1) 1،  تيپ  تًجٍ بٍ سشيتيپ ييشيس ضىاسايي ضذٌ

 

مشكض مذيشيت بيماسي َاي  -َاي لابل پيطگيشي با ياكسه اداسٌ بيماسي-دكتش سًسه محمًدي :گردآوري

 ياگيش


