
    (Smallpox)   نکات مهم در مورد واکسن آبله
 

 
  ؟چيستVaccine  واآسن آبله
.  تهيه می شود(vaccinia)ايواکسين يکی از انواع واکسن های حاوی  ويروس زنده می باشد که از ويروسی به نام واآسن آبله

تزريق اين واکسن به . با ويروس آبله دارد بوده  که ارتباط نزديکی (pox) پاکسنوعويروس واکسينيا از خانواده  ويروسهای 
 که انسان نميتوانداين واکسن حاوی ويروس آبله نيست، بنابراين . انسان کمک می کند که در برابر بيماری آبله مصونيت پيدا کند

  . را به آبله دچار کند
  

   چه مدت می باشد؟ از واآسن آبلهیدوره مصونيت ناش
 سال يا بيشتر، باعث حفاظت 10سه تا پنج سال و حتی شايد به مدت ين دز واکسن آبله، به مدت تجربه گذشته نشان می دهد که اول

چنانچه .  طوالنی تر نيز خواهد شد حتی اگر شخص بعدًا دوباره واکسينه شود، مدت ايمنی.انسان در مقابل اين بيماری می شود
 مؤثر ز اشخاص واکسينه شده  درصد ا95ابر اين بيماری دربرتاريخ نشان می دهد، تزريق واکسن آبله برای ايجاد مصونيت در

  .واقع شده است
  

  آيا تزريق واکسن پس از تماس فرد با ويروس آبله، درپيشگيری از بيماری مؤثر است؟
 می تواند ازبروزعالئم بيماری جلوگيری کرده  يا به  روز اول تماس با ويروس3 عرضدر اکثر مردم، تزريق واکسن آبله در 

، تجويز گردد روز پس از تماس با ويروس 7 تا 4رتيكه واآسن آبله درصو. ازشدت اين بيماری بکاهد  قابل مالحظه ایطور
  .نرا تغيير دهدآيا شايد بتواند شدت  شده ی بيمارحفاظت فرد در برابر باعث ی تا حدودبازهم 

  
  کدامند؟موارد ممنوعيت مصرف واآسن آبله

، نبايد واکسن آبله دريافت کنند، يا با کسانی زندگی می کنند که شرايط زير را دارا می باشندستند افرادی که دارای شرايط زير ه
هر شخصی بايد با پزشک خويش در زمينه وضعيت سالمتيش مشورت  .مگر اينکه در تماس با ويروس آبله قرار گرفته باشند

  : شرايط ممنوعيت مصرف واکسن آبله عبارتند از.کند
    

، سرطان خون، AIDS)(يدزابيماری  ،)HIV-يدزابيماری  ويروس( اچ آی وی :بطور مثال (ضعيف شده ی ايمنسيستم �
، درمان با دز )درمان با اشعه( سرطانهای ديگر، شيمی درمانی برای سرطان، راديوتراپی ، lymphoma)(انفوميل

  و)اتوايميون (خود ايمنی الت حاداز اختال بعضی ، ديگر اختالالت سيستم ايمنی،(corticosteroid) ی کورتونباال
 )زم برای درمان بيماريهای خود ايمنیمصرف داروهای ال

، بيماری .)بيماری پوستی که مشخصه آن خارش و التهاب پوست می باشد( زما، التهاب پوستی اتوپيک اِگهرنوع سابقهِ  �
 (Darier’s desease)دارير

حاد، جوش زونا، التهابات پوستی تماسی،  د زخم، آبله مرغان،مثل سوختگيها، زخمها، زر( حالتهای فعال پوستی  �
 )تا رفع شرايط ذکر شده بايد صبر کرد ( ))psoriasis(، داء الصدف )هرپيز(تبخال

 اززمان واکسيناسيونيک ماه عرض  در آنهايا قصد باردارشدن  زنان بودنباردار �
  

،  مربوطهير قرار دارند نيز نبايد، بجز در صورت تماس با ويروسعالوه بر افراد دارای شرايط فوق، کسانی که در دسته های ز
  .واکسن آبله را دريافت دارند

  
برای اطالعات بيشتر .(افراد مبتال به بيماری قلبی يا افرادی که بنا به داليل خاص مستعد ابتال به بيماری قلبی هستند �

 مراجعه asp.heartproblems/vaccination/smallpox/agent/gov.cdc.bt.wwwلطفًا به پايگاه اينترنتی 
 .)فرماييد

 مادران شيرده �
 .)بايد تا پايان زمان مصرف دارو صبر کنند.(  استفاده می کنندچشمی steroid)(کسانی که از داروهای استروئيد �
 آن حساسيت دارند يا در گذشته واکنش شديدی نسبت به اين واکسن از ترکيبات به واکسن يا يکی از افرادی که نسبت �

 .خود نشان داده اند
 )بايد تا بهبود کامل صبرکنند(افراد با بيماری های سخت يا خفيف  �
  سال18افراد زير  �
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اشته اندد  حتمًا واکسن آبله را، بدون توجه به هرگونه وضعيت سالمتی،  بایاشخاصی که با ويروس آبله تماس مستقيم 
  .دريافت دارند

د

  
   آبله کدامند؟ واکسنعوارض جانبی احتمالی

که درواکسن آبله وجود دارد ممکن است سبب ايجاد واکنش های خفيفی مانند بثورات پوستی، تب، " واکسينيا" ويروس زنده 
 افراد ديگر می تواند سبب ايجاد  حتی يا وتزريق واکسن با ديگر اعضای بدنتماس محل . سردرد و بدن درد درشخص گردد

 اما اين خطر را می توان با پوشاندن محل تزريق واکسن و شستن دستها پس از هر بار تماس با اين محل تا .مشکالت جدی شود
  .، به حداقل رساند) حدود سه هفتهمعموًال(هنگام بهبود کامل آن

  
   بر اثر تزريق واکسن آبله چقدر می باشد؟ خطرناکرض احتمال ايجاد عوا

 واکنش های تهديد کننده جانی  نفر با52 تا 14درگذشته، از بين هر يک ميليون نفری که بر ضد آبله واکسينه می شدند، حدودًا  
راثرعوارض جانبی مرگ  نفر از هر يک ميليون نفر واکسينه شده، ممکن بود ب2 يا 1همچنين طبق آمار گذشته، . مواجه ميشدند

احتماًال خطر ايجاد عوارض جدی، در افرادی که تزريق واکسن آبله به آنها توصيه نمی . آور واکسن جان خود را از دست بدهند
  .شود، بيشتر می باشد

  
  واکسن آبله چگونه تزريق می شود؟

تزريق اين واکسن  توسط  .يق عادی نيستتزريق واکسن آبله توسط آمپول های معمولی زيرپوستی انجام نمی گيرد و يک تزر
بدين ترتيب که با اين سوزن دوشاخه که ابتدا در محلول واکسن فروبرده شده به يک . يک نوع سوزن دوشاخه انجام می گيرد

  عميقبا اينکه هاکردن اين سوراخ . با زدن چندين ضربه بر روی پوست سوراخهايی ايجاد می کنند قطره از محلول آغشته است،
اين زخم حاصل از تزريق بعدًا به تاول مبدل شده و نهايتًا جای آن به شکل . دنکنمي زخم سطحی بر روی پوست ايجاد ی ولندنيست

  .يک داغ برروی پوست باقی می ماند
  

  آيا تزريق واکسن آبله توصيه می شود؟
ن تنها به کسانی پيشنهاد می شود که در اين واکسن اکنو. در حال حاضر، تزريق واکسن آبله به عموم مردم توصيه نمی شود

  .د خواهند ش آبله يا شيوع اين بيماری، برای انجام وظيفه در اين رابطه فراخواندهبيماری ه ابتال بصورت وقوع موردی از
  

 کشور  در1977آخرين مورد طبيعی آبله در سال .  پايان گرفت1972واکسيناسيون همگانی بيماری آبله در اياالت متحده در سال 
 دو کشور  هایامروزه  ويروس واريوال که عامل ايجاد بيماری آبله است، بطور رسمی تنها در آزمايشگاه. سومالی اتفاق افتاد

جهان يعنی آمريکا و روسيه يافت می شود، با اينحال اين نگرانی وجود دارد که ممکن است از ويروس آبله بعنوان يک اسلحه 
به همين دليل دولتهای فدرال، ايالتی و محلی به منظور رعايت جوانب احتياط، خود را . فاده شودبرای حمالت بيوتروريستی است

  . برای مقابله آماده می سازند
  

   مراجعه www.vdh.state.va.us, www.cdc.gov/smallpox برای اطالعات بيشتر می توانيد به پايگاههای اينترنتی 
 2675-246-888  به شماره The CDC public response hotline)( " عموم سی دی سی بهپاسخ" مستقيم کرده يا با تلفن

نارسايی های تلفن با ماشين تايپ، برای افراد با (2646-874-866 ، يا )زبان اسپانيايی(2857-246-888 ، )زبان انگليسی(
  . تماس بگيريد) شنوايی
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