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سید علی بلىدی – کارشىاس ایمه سازی استان آذربایجان شرقی
بایرام میرزایی  -کارشىاس زوجیرٌ سرد استان آذربایجان شرقی
ياکسه بیماری فلج اطفال ( پًلیً)
تیواضی فلذ اعفال یک ػفًَت ٍیطٍؾی اؾت کِ اغلة اٍلات تا یک فلذ حاز ًاگْاًی تا زاهٌِ هتغیط اظ ػفًَت تا فلذ ٍ حتی هطگ ّوطاُ اؾت.
ػاهل آى ٍیطٍؾی اظ ظیط گًَِ آًتطٍٍیطٍؾْاؾت کِ هی تَاًس زؾتگاُ ػهثی هطکعی ضا زضگیط ؾاظز .گاّی تؼلت ترطیة ؾلَل ّای ػهثی
حطکتی زض قاخ لساهی ًراع  ،هَرة فلذ ػضالت گطزز .ایي تیواضی ػوستا زض کَزکاى زیسُ هی قَزٍ .یطٍؼ ّای ػاهل فلذ اعفال اظرٌؽ
آًتطٍٍیطٍؾْاؾت ٍ زاضای تیپ ّای ّ 3 ٍ 2 ، 1ؿتٌسّ .وِ ایي تیپ ّا هی تَاًٌس ؾثة فلذ قًَس .قایؼتطیي ػلت ّوِ گیطی  ،تیپ  1تَزُ
ٍ اظ اغلة هَاضز فلزی تیپ  1رسا قسُ اؾت زضحالی کِ تیپ ّای  2 ٍ 3تِ تطتیة تا قیَع کوتط تاػج ایزاز فلذ هی گطزز.
قَاّسی اظ تیواضی فلزی کِ لاتل اؾتٌاز تِ فلذ اعفال هی تاقس اظ گصقتِ ّای زٍض حثت قسُ اؾت .تیواضی تطای اٍلیي تاض تغَض هكرم
تَؾظ  Michael Underwoodزض ؾال  1789زض اًگلؿتاى تهَضت ًاتَاًی زض اًسام ّای تحتاًی کَزکاى تَنیف قس .اٍلیي عغیاى حثت
قسُ زض اضٍپا زض اٍایل لطى ًَظزّن ضخ زاز ٍ اٍلیي گعاضـ اظ عغیاى ّا زض ؾال  1843زض اهطیکا زازُ قس .عی لطى تؼس اظ آى ّوِ گیطی ّای
تیواضی اظ کكَضّای تَؾؼِ یافتِ زض ًیوکطُ قوالی زض فهَل تاتؿتاى ٍ پاییع گعا ضـ قس .تتسضیذ ایي ّوِ گیطی قست تیكتطی هی یافت ٍ
هتَؾظ ؾي افطاز هثتال تاالتط هی ضفت .تاال تَزى ؾي افطازی کِ تطای اٍلیي تاض تِ ٍیطٍؼ آلَزُ هی قسًس ؾثة افعایف قست تیواضی ٍ
ّوچٌیي تاال ضفتي هطگ ٍ هیط ًاقی اظ پَلیَ هیلیت قسُ تَز .زضؾال  1952زض اهطیکا تؼساز هَاضز اتتال تِ فلذ اعفال  21000هَضز ضؾیس .تا
ٍضٍز ٍاکؿي ّای هَحط تطػلیِ ٍیطٍؼ هیعاى تطٍظ تیواضی تِ ؾطػت کاّف یافت .ایي ٍاکؿي ّا ػثاضتٌس اظ :
ياکسه پًلیً يیريسی غیرفعال شدٌ (  :)IPV=Inactivated Polio Vaccineزض ؾال  1955تَؾظ زکتط رًَاؼ
ؾالک (  ) Dr.Jonas Salkؾاذتِ قس .
ياکسه پًلیً خًراکی زودٌ ضعیف شدٌ ( : ) OPV: Oral Polio Vaccineزضؾال  1961تَؾظ زکتط آلثطت ؾاتیي (

 ) Dr.Albert Sabinؾاذتِ قس .
خالصٍ ياکسه پًلیً تسریقی ( ) IPV
ایي ٍاکؿي زض ؾال  1955تَؾظ زکتط ؾالک (  ) Dr. Jonas Salkتَلیس قس تِ ّویي ػلت تِ آى ٍاکؿي ؾالک ًیع هی گَیٌس .ایي ٍاکؿي
قاهل ّطؾِ تیپ ( ٍ ) 3 ، 2 ، 1یطٍؼ فلذ اعفال هی تاقس کِ ٍیطٍؼ ّای ٍحكی تهَضت غیط فؼال ( کكتِ قسُ ) زض آهسُ اًس .اظ ایي ضٍ
ذغط تیواضی فلذ ًاقی اظ اؾتفازُ اظ ٍاکؿي ٍرَز ًساضزٍ .اکؿي  IPVتطذالف ٍاکؿي  OPVچَى زض زؾتگاُ گَاضـ تکخیط ًوی قَز ایوٌی
ضٍزُ ای تؿیاض پاییي تَلیس هی کٌس .ضوٌا ایي ٍاکؿي ًمف تؿیاض کوتطی زض لغغ اًتمال هسفَػی زّاًی ٍیطٍؼ زض همایؿِ تا  OPVزاضز.
تَلیس ایوٌی زّاًی آى تِ اًساظُ  OPVهی تاقس لصا زض لغغ اًتمال زّاى تِ زّاى ٍیطٍؼ تِ اًساظُ  OPVهَحط هی تاقس .پاؾد تَلیس ایوٌی تِ
تعضیك ػضالًی ٍاکؿي تؿتگی تِ تؼساز زٍظ تزَیع قسُ  ،ؾي تلمیح هتغیط هی تاقس ( زٍظ تیكتط  ،ؾي تاالتط ایوٌی تیكتط ) .تزَیع ؾِ زٍظ اظ
ایي ٍاکؿي پاؾد ایوٌی ًعزیک  % 100تِ ّطؾِ تیپ تَلیس هی کٌس .آًتی تازی تَلیس قسُ تَؾظ  IPVزضظهاى ػفًَت ( اتتال ) فطز تِ
ٍیطٍؼ اظ اًتكاض ٍیطٍؼ تِ زؾتگاُ ؾیؿتن هطکعی اػهاب پیكگیطی کطزُ ًتیزتا اظ ٍلَع فلذ رلَگیطی هی کٌس.
ٍاکؿي پَلیَ تعضیمی ( )IPVتِ زٍنَضت زض تاظاض ٍرَز زاضز ٍ – 1 :اکؿي  IPVذالم(ٍ – 2 ) Stand-aloneاکؿي  IPVزض تطکیة تا ؾایط
ٍاکؿي ّا  --هخل حالث ّ ،پاتیت ب یا ّوَفیلَؼ – کِ تهَضت چْاضگاًِ یا پٌذ گاًِ یا قف گاًِ تطکیة قسُ اًسٍ .اکؿي ّای تطکیثی زض
همایؿِ ٍاکؿي پَلیَ ذالم گطاًتط هی تاقٌسٍ .اکؿي تهَضت کاهال هایغ زض ٍیال ّای تک زٍظی  10 ٍ 5 ،زٍظی ٍرَز زاضزٍ .اکؿي تِ ؾطها ،

گطها حؿاؼ تَزُ ٍ تِ ّیچ ػٌَاى ًثایس ید تعًس .لصا زض ًگْساضی ٍ حول ٍ ًمل آى هی تایؿت زلت ظیاز ترطد زازّ .واًٌس ؾایط ٍاکؿي ّای
چٌس زٍظی زض نَضتیکِ زض یرچال زض زهای  2 – 8زضرِ ًگْساضی قَز تا  28ضٍظ لاتل اؾتفازُ هی تاقس.

ياکسه پًلیً خًراکی OPV
ٍاکؿي پَلیَ ذَضاکی زض ؾال  1961تَؾظ زکتط آلثطت ؾاتیي ؾاذتِ قس .ایي ٍاکؿي ( )OPVقاهل ؾَـ ّای ظًسُ ضؼیف قسُ ٍیطٍؼ
ّای فلذ اعفال هی تاقس کِ تِ آى ٍاکؿي ؾاتیي ًیع اعالق هی گطزز .زض حال حاضط ؾِ ًَع ٍاکؿي  OPVزض زؾتطؼ هی تاقس، tOPV - .
ٍ bOPV

 – mOPVزض تطًاهِ ٍاکؿیٌاؾیَى ضٍتیي ٍ تکویلی کكَضّای تا زضآهس کن ٍ هتَؾظ ٍاکؿي  tOPVتیكتطیي هَضز اؾتفازُ ضا

زاضز .آًچِ زض حال حاضط زض تطًاهِ ضٍتیي کكَضی ( ایطاى ) تؼٌَاى  OPVههغلح ٍ هَضز اؾتفازُ لطاض هی گیطز  tOPVهی تاقس.
ٍیطٍؼ ظًسُ ضؼیف قسُ ٍاکؿي زض هَکَؼ  ،ؾلَل ّای لٌفی ٍ غسز لٌفاٍی حفطُ زّاى ٍ لَلِ گَاضـ تکخیط هی یاتسٍ .یطٍؼ ٍاکؿي تا قف
ّفتِ تؼساظ ٍاکؿیٌاؾیَى اظ هسفَع قرم ٍاکؿیٌِ زفغ هی گطزز .حساکخط زفغ ٍیطٍؼ زض ّ 1- 2فتِ اٍل ترهَل تؼس اظ زضیافت اٍلیي زٍظ
اتفاق هی افتسٍ .یطٍؼ ٍاکؿي  OPVهی تَاًس اظ قرم گیطًسُ ٍاکؿي تِ افطاز زض تواؼ اًتمال یافتِ ٍ آلَزُ کٌس تِ ایي تطتیة آى قرم ًیع
زض هماتل تیواضی هحافظت هی قَز.
هغالؼات ًكاى هی زّس کِ زض کكَضّای تَؾؼِ یافتِ تزَیع ؾِ ٍاکؿي  tOPVهٌزط تِ ایزاز ایوٌی زائوی  % 95زض کَزکاى تطای ّط ؾِ
ؾَـ هی قَز .زض کكَضّای زض حال تَؾؼِ  ،ایوٌی تَلیس قسُ زض کَزکاى  % 70 ٍ % 90 ، % 73تتطتیة تطای ؾَـ ّای  3 ٍ 2 ، 1هی
تاقس .تِ ایي تطتیة زض ایي کكَضّا تطای افعایف ؾغح ایوٌی ٍ کؿة ایوٌی ضٍزُ هغلَب تایؿتی زٍظّای اضافی تزَیع گطزز  .یکی اظ ػَاضو
ًاذَاؾتِ پؽ اظ ایوي ؾاظی کِ اظ ّواى اتتسای تَلیس زض ایي ٍاکؿي هؿتتط تَز ػاضضِ ایزاز تیواضی فلذ اعفال ًاقی اظ ٍاکؿي هی تاقس .ایي
ػاضضِ تِ زٍ عطیك اتفاق هی افتس .
 - 1پًلیً میلیت فلجی واشی از ياکسه( :) VAPPیکی اظ ؾَـ ّای ظًسُ ضؼیف قسُ ٍاکؿي ؾاتیي ( ) OPVذَز ترَز تغییط یافتِ ٍ
تیواضی ظا هی قَز .زض ّط  2/4هیلیَى زٍظ ٍاکؿي  OPVتلمیح قسُ یک فطز گیطًسُ ٍاکؿي یا فطز زضتواؼ آى فلذ هی قَز .ترویي ظزُ هی
قَز ؾاالًِ حسٍزا  250 – 500هَضز زض زًیا هَضز تیواضی تطٍظ هی کٌس کِ حسٍز  % 40ایي هَاضز هطتَط تِ تیپ  2هی تاقس.
 - 2طغیان َای واشی از يیريس مشتق از ياکسه پًلیً ( :) cVDPVایي عغیاى ّای ًازض ظهاًی اتفاق هی افتس کِ یک ؾَـ OPV
ٌّگام پاؾاغ اظ قرهی تِ قرم زیگط  ،هَتاؾیَى یافتِ ٍ تِ حالت تیواضی ظایی تط گكت پیسا هی کٌس .تمطیثا  % 97عغیاى ّای اتفاق افتازُ
زض ؾال ّای اذیط ًاقی اظ تیپ  2هكتك اظ  OPVتَزُ اؾت .زض رطیاى گطزـ ٍیطٍؼ هكتك اظ ٍاکؿي (cVDPV=Ciculating Vaccine-
ٍ ، ) Drived Poliovirusیطٍؼ زض راهؼِ تغَض گؿتطزُ اظ فطزی تِ فطز زیگط هٌتمل قسُ ٍ زضیک فطز هٌزط تِ تیواضی هی قَز .تطذالف
 VAPPزض قرم گیطًسُ یا زض هَاضز تواؼ ًعزیک ًوی تاقس.

دالیل استفادٌ از :OPV
 OPVتسالیل شیل اٍلیي ٍاکؿي اًتراتی زض تطًاهِ ضیكِ کٌی پَلیَ تَزُ اؾت:
* اضظاى هی تاقس
* تزَیع آى آؾاى تَزُ ٍ ًیاظ تِ کاضکٌاى آهَظـ زیسُ ًساضز.
*ًِ تٌْا تَلیس ایوٌی ّوَضال ٍ پیكگیطی اظ ػفًَت ؾیؿتن اػهاب هطکع هی کٌس تلکِ تا تَلیس ایوٌی هراعی زّاًی ٍ ضٍزُ ای هَرة کاّف
همساض ٍیطٍؼ زفؼی قسُ زض ًْایت هٌزط تِ کاّف اًتمال هی گطزز.
* تِ افطاز زض تواؼ ًعزیک هٌتمل قسُ زض تسى آًْا تؼٌَاى ٍاکؿي ػول ٍ آًْا ضا ٍاکؿیٌِ کطزُ ( ٍاکؿیٌاؾیَى حاًَیِ ) یا تطای ؾیؿتن ایوٌی
آًْا تؼٌَاى یاز آٍض ػول هی کٌس.

مقایسٍ يیژگی َای  OPVي IPV
ٍاکؿي پَلیَ ذَضاکی ()OPV

ٍاکؿي پَلیَ غیط فؼال قسُ ( )IPV

تیپ ّای ٍیطٍؼ

* ؾِ ظطفیتی  - Trivalent (tOPV) - :تیپ ( ) 3 ، 2 ، 1
* زٍظطفیتی  - Bivalent (bOPV) :تیپ ( ) 3 ، 1
* تک ظطفیتی –Monovalent(mOPV) :تیپ –1تیپ–2تیپ 3

 - Trivalentتیپ ( ) 3 ، 2 ، 1

هحل تلمیح

ذَضاکی زّاًی

تعضیك ػضالًی ( زض تؼضی تطًس ّا ظیط رلسی )

تَلیس ایوٌی

* زض کكَضّای تَؾؼِ یافتِ تایک زٍظ ایوٌی حسٍز  % 50تِ ّط ؾِ
تیپ  ،ایوٌی تاالی  % 95تا ؾِ زٍظ تطای توام ػوط
* زض کكَضّای گطهؿیطی تراعط تَلیس ایوٌی کوتط تا ؾِ زٍظ ًیاظ
تِ زٍظّای اضافی ٍرَز زاضز .تؼساظ تلمیح ؾِ زٍظ  tOPVتَلیس
ایوٌی تِ تیپ ّا ٍیطٍؼ تهَضت ظیط هتغیط هی تاقس:
  % 73تِ تیپ  ( 1تا فانلِ ) % 36 - % 99  % 90تِ تیپ  ( 2تا فانلِ ) % 71 - % 100  % 70تِ تیپ  ( 3تا فانلِ ) % 40 - % 99* ػلت پاییي تَزى تَلیس ایوٌی تِ تیپ ّای  3 ٍ 1تساذل تیپ 2
ٍیطٍؼ ٍاکؿي هی تاقس.

* تَلیس ایوٌی زض کكَضّای نٌؼتی ٍ زض حال
تَؾؼِ هكاتِ هی تاقس.
 ؾِ ( )3زٍظ  :حسٍز  % 100ایوٌی تطای ّط ؾِتیپ
 زٍ ( )2زٍظ % 40 - % 93 :تطای ّط ؾِ تیپ ،ٍلی زض نَضت قطٍع ٍاکؿیٌاؾیَى تؼساظ
زٍهاّگی تِ  % 90افعایف هی یاتس
 یک ( )1زٍظ  % 19 - % 46 :تطػلیِ تیپ ، 1 % 32 - % 63تِ تیپ  % 28 - % 54 ٍ ، 2تط
ػلیِ تیپ ٍ 3یطٍؼ پَلیَ.

هحاؾي

* اضظاى
* تلمیح آؾاى
* تَلیس ایوٌی هغلَب زّاًی ٍ ضٍزُ ای
* تساذل اًتمال تِ افطاز زض تواؼ ٍ ًتیزتا ٍاکؿیٌاؾیَى حاًَیِ

* ذغطی زض ایزاز فلذ ًاقی اظ ٍاکؿي ًساضز
* کاضآئی تاال

* تاػج فلذ زض هَاضز ًازض هی قَز ( ) VAPP & cVDPVs

* تؿیاض گطاًتط اظ OPV
* ًیاظ تِ هْاضت زاقتِ زض هَاضزی کِ ًیاظ تاقس
افطاز زاٍعلة ًوی تَاًٌس تعضیك کٌٌس.
* تساذل اًتمال تِ افطاز زض تواؼ ًساضز ٍ تاػج
ٍاکؿیٌاؾیَى حاًَیِ ًوی قَز.

هؼایة

اظ ؾال  1353 ( 1974قوؿی )ٍاکؿي پَلیَ ذَضاکی تِ ػٌَاى لؿوتی اظ تطًاهِ گؿتطـ ایوي ؾاظی ( ) EPIتَؾظ ؾاظهاى تْساقت رْاًی
تَنیِ قس .تا اؾتفازُ ٍؾیغ اظ ٍاکؿي پَلیَ ذَضاکی تطٍظ تیواضی زض زًیا تكست ضٍ تِ کاّف گصاقت.
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ياکسه َای قابل دسترس فلج اطفال
وام ياکسه

محافظت در مقابل يیريس

تًضیح

tOPV
(تغَض کلی  OPVگفتِ هی قَز)

ّطؾِ تیپ ( ) 3 ، 2 ، 1

تراعط اضظاًی ٍ ؾَْلت تزَیع  ،تَلیس
ایوٌی ػالی ضٍزُ ای ٍ زّاًی تغَض
تاضیری زض کكَضّای تا زضآهس کن ٍ
هتَؾظ تیكتطیي هَضز اؾتفازُ زض
تطًاهِ ایوٌؿاظی ضٍتیي ٍ تکویلی زاقتِ
اؾت.

bOPV

تیپ ( ) 3 ، 1

mOPV3 -mOPV2 -mOPV1

تیپ ( - )1تیپ ( - )2تیپ ()3

ؾال  2005تطای اضتماء احطتركی OPV
زض کكَضّای افطیمایی ٍ آؾیایی هرعى
ٍیطؼ ٍحكی تیپ  3 ٍ 1تَؾظ کویتِ
 GPEIهؼطفی قس.

IPV

ّطؾِ تیپ ( ) 3 ، 2 ، 1

تراعط تَلیس ایوٌی تاال ٍ ؾالهتی ػالی
آى  ،زض حال حاضط زض کكَضّای تا
زضآهس تاال هَضز اؾتفازُ لطاض هی گیطز.
 SAGEتَنیِ هی کٌس لثل اظ تَلف
اؾتفازُ اظ تیپ ٍ 2اکؿي زض ؾال
 2016حس الل یک زٍظ زض تطًاهِ ضٍتیي
کكَض ّا ٍاضز قَز.

زضؾال  2009هزَظ ههطف گطفت

تَلیس ٍ اضتماء ٍاکؿي ّای پیكگیطی اظ فلذ اعفال یکی اظ زؾتاٍضزّای هْن پعقکی لطى تیؿتن هی تاقس ٍ تا تَلیس ٍ اضظقیاتی ٍاکؿي
زٍظطفیتی پَلیَ ذَضاکی زض ؾال  2009عطح ضیكِ کٌی فلذ اعفال اکٌَى تطای رلَگیطی اظ اًتمال ٍیطٍؼ فلذ اعفال زاضای قف ًَع ٍاکؿي
هی تاقس.

ادغام ياکسه پًلیً تسریقی در بروامٍ ياکسیىاسیًن کشًر
هزوغ رْاًی تْساقت زض ؾال ّ 1988سف ضیكِ کٌی تیواضی فلذ اعفال ضا اػالم کطز اظ آى ظهاى ضیكِ کٌی تیواضی فلذ اعفال یکی اظ هْن
تطیي اٍلَیت ّای تْساقت رْاًی هی تاقس .اتتکاض ضیكِ کٌی فلذ اعفال زض کاّف تؼساز تیواضی تؿیاض هَفمیت آهیع تَزُ اؾت تغَضیکِ اظ
حسٍز  350000هَضز زض ؾال  1367( 1988قوؿی ) تِ  341هَضز زضؾال  1392 ( 2013قوؿی ) کاّف یافت.

تطای تکویل ایي زؾتاٍضز تعضگ هزوغ رْاًی تْساقت ٍ کكَضّای ػضَ  ،تطًاهِ ًْایی ضیكِ کٌی فلذ اعفال ضا کِ تواهی رعئیات ضٍیکطز ٍ
رسٍل ظهاى تٌسی ؾفت ٍ ؾرت آى اػالم قسُ تَز زض هاُ هی ؾال  2013اهضا کطزًس .ایي عطح تا عطح ّای لثلی هتفاٍت هی تاقس تسلیل
آًکِ زض ایي عطح ًِ تٌْا تیواضی ًاقی اظ ٍیطٍؼ ٍحكی زضًظط گطفتِ قسُ اؾت تلکِ تیواضی ًاقی اظ ٍیطٍؼ ٍاکؿي ًیع هَضز تَرِ لطاض
گطفتِ اؾت .چْاض ّسف زض عطح هكرم قسُ اؾت ّ .سف زٍم عطح  ،ایوي ؾاظی ضا هَضز تَرِ لطاض زازُ ٍ ضاّکاضّای آى اضائِ قسُ اؾت.
عطح کلی ایي ّسف تمَیت تطًاهِ ایوي ؾاظی ٍ ،اضز کطزى حس الل یک زٍظ ٍاکؿي تعضیمی پَلیَ تِ تطًاهِ ایوي ؾاظی  ،تؼس اظ آى رایگعیٌی (
 ) b OPVتِ رای (  ) t OPVزض اٍایل  2016زض تواهی کكَضّایی کِ فمظ اظٍاکؿي  OPVاؾتفازُ هی کٌٌس ٍ زض ًْایت کٌاض گصاقتي ( b
 ) OPVزض  2019 – 2020هی تاقس..
عطح ،هطاحل حصف تلمیح  OPVزض زًیا تطای هماتلِ تا ذغط اؾتفازُ آى ضا تَنیِ هی کٌس .هطاحل حصف اتتسا تا ذاضد کطزى تیپ  2اظ OPV
قطٍع قسُ ٍ اؾتفازُ اظ ٍاکؿي زٍظطفیتی (  ) b OPVرایگعیي ٍاکؿي ؾِ (  ) t OPVظطفیتی هی گطزز .تطای کاّف ذغط ذاضد کطزى
تیپ  2اظ ٍاکؿي هخل اهکاى ظَْض تیواضی ًاقی اظ گطزـ ٍیطٍؼ هكتك اظ ٍاکؿي  ،کویتِ هكاٍضُ تطًاهِ ضیعی اؾتطاتػیک ضیكِ کٌی پَلیَ(
 ) SAGE=Strategic Advisory Group of Expert on imminizationتطای تواهی کكَضّایی کِ زض تطًاهِ ٍاکؿیٌاؾیَى ذَز
فمظ اظ  OPVاؾتفازُ هی کٌٌس تَنیِ ًوَز حسالل یک زٍظ ٍاکؿي پَلیَ تعضیمی تا پایاى  ( 2015زی هاُ  ) 1394یؼٌی لثل اظ رایگعیٌی (
 ) b OPVتِ رای (  ) t OPVتِ تطًاهِ ضٍتیي ٍاکؿیٌاؾیَى کكَض اضافِ کٌٌس.
کویتِ هكاٍضُ ای تطًاهِ ضیعی اؾتطاتػیک زض ضیكِ کٌی پَلیَ (  ) SAGEزض تطًاهِ ًْایی اضائِ قسُ ( ) 2013 – 2018تَنیِ ًوَز کِ
زضتواهی کكَضّا تیپ ٍ 2اکؿي زض آٍضیل  2016اظ تطًاهِ ایوي ؾاظی ذاضد قَز .کكَضّایی کِ زض آًْا فمظ اظ ٍ t OPV( OPVاکؿي ؾِ
ظطفیتی پَلیَ) زض تطًاهِ ایو ي ؾاظی کَزکاى اؾتفازُ هی کٌٌس ًیاظهٌس تغییط اظ ٍاکؿي ؾِ ظطفیتی (  ) t OPVتِ زٍ ظطفیتی ( ) bOPV
ّؿتٌس .تِ هٌظَض ک اّف ذغط ٍ تاهیي ایوٌی تطػلیِ ٍیطٍؼ پَلیَ تیپ  2هی تایؿت لثل اظ رایگعیٌی حسالل یک زٍظ ٍاکؿي تعضیمی پَلیَ
زض تطًاهِ کكَضی کَزکاى ذَز ٍاضز کٌٌس.

کویتِ (  ) SAGEتَنیِ هی کٌس :
 تطای تؿطیغ زض ضیكِ کٌی فلذ اعفال ٍ کاّف ذغط  ،تواهی کكَضّای آًسهیک ٍ زضهؼطو ذغط  IPV ،ضا تِ تطًاهِ ضٍتیي ذَز ٍاضز کٌٌس. کكَضّایی کِ یک زٍظ پَلیَ تعضیمی (  ) IPVتِ رسٍل تطًاهِ ضٍتیي ذَز ٍاضز هی کٌٌس ایي زٍظ اظ ؾي ّ 14فتگی تِ تؼس تایؿتی تزَیعقَز .ایي زٍظ ػالٍُ تط  3یا چْاض زٍظ  OPVهی تاقس کِ لثال زازُ قسُ اؾت.
 کكَض ّا اًؼغاف زض تغییط رسٍل ایوي ؾاظی ( هخال تلمیح ظٍزتط  ) IPVتطاؾاؼ قطایظ کكَضی ( هخال هؿتٌسات ٍرَز فلذ ًاقی اظ ٍیطٍؼٍاکؿي ) زاقتِ تاقٌس

تًجیٍ مراحل خارج کردن OPV
اظ ًَاهثط ؾال  2012تواهی کیؽ ّای فلذ اعفال ًاقی اظ ٍیطٍؼ ٍحكی گعاضـ قسُ هطتَط تِ تیپ ٍ 1یطٍؼ هی تاقس .اظ ؾال 1999
گطزـ ٍیطٍؼ ٍحكی تیپ  2گعاضـ ًكسُ اؾت .آذطیي هَضز تیواضی ًاقی اظ ٍیطٍؼ ٍحكی تیپ  3زض ًَاهیط ؾال  2012اتفاق افتاز.

 OPVتاظهاى لغغ اًتمال پَلیَ ٍاکؿي هٌاؾثی هی تاقس ٍ اؾتفازُ اظ  OPVتاػج کٌتطل تیواضی هٌتؿة تِ ٍیطٍؼ ٍحكی زض زًیا قسُ اؾت.
ایي اهط هٌزط تِ تاالتط ضفتي تؼسازهَاضز تیواضی ًاقی اظ ٍاکؿي "کِ اظ ّواى قطٍع اؾتفازُ اظ ٍاکؿي ٍرَز زاقت ٍ زض هماتل تؼساز تیكواض
تیواضی چكن پَقی هی قس" اظ تؼساز تیواضی ًاقی اظ ٍیطٍؼ ٍحكی قسُ اؾت .تغَضیکِ زض ًوَزاض ظیط هكاّسُ هی قَز اظ ؾال  2012تؼساز
تیواضی هٌتؿة تِ ٍاکؿي اظ تؼساز تیواضی هٌتؿة تِ ٍیطٍؼ ٍحكی تیكتط هی تاقس.

ومًدار مقایسٍ تعداد بیماری واشی از يیريس يحشی ي فلج واشی از يیريس ياکسه 3112 - 3102

اگط زًیا هی ذَاّس تؼس اظ ضیكِ کٌی تیواضی فلذ اعفال ػاضی اظ تیواضی تالی تواًس الظم اؾت ذغط ّط چٌس تؿیاض پاییي اؾتفازُ اظ OPV
حصف تکٌس .ضاّکاض ایي حصف ذغط تَلف اؾتفازُ اظ  OPVهی تاقس .تطای کَتاُ ًوَزى ذغط تیواضی فلذ اعفال هطتَط ٍ VAPP ( OPV
 ) cVDPVتطًاهِ ًْایی ضیكِ کٌی اضائِ قسُ  ،ذاضد کطزى ٍاکؿي ضا اظ تطًاهِ ضٍتیي ایوي ؾاظی زض زٍ هطحلِ اػالم کطزُ اؾت:
 – 1ذاضد کطزى تیپ زٍ اظ ارعا  OPVزض تواهی زًیا ٍ رایگعیٌی ٍاکؿي زٍظطفیتی (  ) bOPVتزای ٍاکؿي ؾِ ( ) t OPV
 - 2ذاضد کطزى  bOPVتغَض کل اظ تطًاهِ ایوي ؾاظی تؼس اظ گَاّی ضیكِ کٌی ٍیطٍؼ پَلیَ ٍحكی
هطاحل ذاضد کطزى  OPVتؿتگی تِ اپیسهیَلَغیکی ٍیطٍؼ ٍحكی ٍ هَاضز تیواضی هٌتؿة تِ ٍاکؿي زض زُ ؾال گصقتِ زاضز .فؼال ذاضد
کطزى تیپ  2اظ ارعا ٍاکؿي ػالالًِ اؾت تطای ایٌکِ :
* اظ آذطیي هَضز تیواضی گعا ضـ قسُ هطتَط تِ تیپ ٍ 2یطٍؼ زض ؾال  1999زض آلیگاض ٌّسٍؾتاى گطزـ تیپ ٍ 2یطٍؼ ٍحكی تغَض
عثیؼی هكاّسُ ًكسُ اؾت.
* اظ ؾال  2009حسٍز  % 97گطزـ ٍیطٍؼ هكتك اظ ٍاکؿي ( ) cVDPVsهطتَط تِ تیپ ٍ 2اکؿي تَزُ اؾت.
*  % 40تواهی تیواضی فلذ اعفال ًاقی اظ ٍاکؿي(  ) VAPPهطتَط تِ تیپ زٍ هی تاقس.
* ٍرَز رعء تیپ  2زض ٍاکؿي هَرة کاّف رَاب ایوٌی تِ تیپ ّای  3 ٍ 1هی قَز زض ًتیزِ لصا تطای ایٌکِ راهؼِ تِ آؾتاًِ ایوٌی
ػوَهی ( ایوٌی گلِ ای ) تطؾس تؼساز زٍظ تیكتطی اظ  tOPVتایس زازُ قَز زض نَضتیکِ تطای ضؾیسى تِ آى آؾتاًِ ایوٌی ػوَهی تؼساز زٍظ
کوتطی اظ  bOPVالظم اؾت.

وقش تلقیح یک ديز  IPVدر کىترل ي ریشٍ کىی پًلیً

ًمف اٍلیِ ٍاضز کطزى یک زٍظ  IPVتِ تطًاهِ ضٍتیي ایوي ؾاظی کاّف ذغطهطتَط تِ ذاضد کطزى  OPVاظ تطًاهِ تَزُ ٍ زض زضرِ زٍم
احتوال تطگكت ٍیطٍؼ پَلیَ هس ًظط هی تاقس .تا قطٍع هطحلِ ذاضد کطزى  OPVاظ تطًاهِ  ،تاػج ذَاّس قس کِ تتسضیذ تؼساز افطاز هؿتؼس
اتتال تِ تیپ  2پَلیَ ٍیطٍؼ زض راهؼِ افعایف یاتس زض ًتیزِ ایي اهط ؾِ ذغط انلی تطای روؼیت زاضز:
 – 1زض کَتاُ هست ذغط ظَْض فَضی cVDPV2
 – 2زض هیاى هست یا تلٌس هست تطگكت زٍتاضُ تیپٍ 2یطٍؼ ،تا احتوال ذاضد قسى اظ کاضذاًِ ؾاظًسُ  ،هطاکع تحمیمات  ،آظهایكگاُ ّای
تكریم یا تیَتطٍضیؿن .
 – 3اًتكاض اظ عطیك فطز زاضای ًمم ؾیؿتن ایوٌی کِ تغَض هعهي آلَزُ تِ  OPV2هی تاقس.
تطگكت ٍیطٍؼ پَلیَ یا ظَْض  cVDPV2تالمَُ تاػج تطٍظ عغیاى یا حتی اًتمال رْاًی تیواضی ذَاّس قس .تسیي تطتیة پیف تیٌی تطگكت
تیپ ٍ 2یطٍؼ ٍرَز زاضز .زض عی  2002 – 2003زض ٌّسٍؾتاى یک ؾَـ آظهایكگاّی تیپ ٍ 2یطٍؼ پَلیَ ٍحكی اظ آظهایكگاُ ذاضد ٍ تِ
راهؼِ ٍاضز قس .ذَقثرتاًِ عغیاى تِ فَضیت کٌتطل قس  .ایي عغیاى ظًگ ذغطی قس تِ ایٌکِ زض نَضت تَلف ٍاکؿیٌاؾیَى تط ػلیِ تیپ 2
کل (  ) % 100روؼیت هؿتؼس اتتال ذَاّس تَز.
تلمیح حسالل یک زٍظ ً IPVمف کلیسی زض پكتیثاًی ضیكِ کٌی پَلیَ زض زًیا زاضز .کویتِ  SAGEتَنیِ ًوَزُ کِ تواهی کكَضّایی کِ زض
آًْا  OPVاؾتفازُ هی قَز تا پایاى ؾال  2015هی تایؿت  IPVتِ تطًاهِ ایوي ؾاظی ذَز ٍاضز کٌٌسً .مف اٍلیِ ٍاضز کطزى  IPVزض تطًاهِ
ایوي ؾاظی زض ؾال  2015ایوي هاًسى راهؼِ زض تطاتط ٍیطٍؼ تیپ  2زض زٍضُ ظهاًی رایگعیٌی ٍاکؿي زٍظطفیتی (  ) bOPVتزای ٍاکؿي
ؾِ (  ) t OPVزض ؾال  2016هی تاقسّ .ن چٌیي ازغام  IPVزض تطًاهِ تِ لغغ اًتمال زض نَضت تطٍظ عغیاى کوک کطزُ ٍ ًْایتا هَرة
تؿطیغ ضیكِ کٌی تیواضی فلذ اعفال هی قَز.

کاَش خطر  :محافظت فردی با یک ديز IPV
قَاّس ًكاى هی زّس یک زٍظ ٍاکؿي  IPVفطز ضا زض هماتل تیواضی فلذ  ،ظهاًی کِ تا ٍیطٍؼ  cVDPV2یا ٍیطٍؼ ٍحكی تیپ  2پَلیَ (
 (WPV2هَارِ هی قَز هحافظت هی کٌسّ .ن چٌیي زض نَضتیکِ تؼساظ ذاضد کطزى تیپ  2اظ ٍاکؿي تا تطٍظ عغیاى تا تیپ  2هَارِ قَین
هَرة افعایف ایوٌی راهؼِ قسُ ٍ تطاحتی عغیاى تا  mOPV2کٌتطل هی قَز .چَى افطاز راهؼِ لثال تا زضیافت  IPVایوٌی ًؿثی زاضًس ٍ تا
زضیافت یک زٍظ  mOPV2ایوٌی تِ هطاتة تاالتط اظ آى هی قَز کِ اگط تٌْا یک زٍظ  mOPV2زضیافت هی کطزًسّ .وچٌیي پاؾد ایوٌی
َّهَضال ٍ ضٍزُ ای زض ایي افطاز تِ همساض هتٌاتْی تاالتط اظ افطازی اؾت کِ لثال  IPVزضیافت ًکطزُ اًس.

قطع اوتقال يیريس
اًتمال ٍیطٍؼ هی تَاًس زّاى تِ زّاى ( تیكتط زض کكَضّای نٌؼتی ) ٍ هسفَػی زّاًی ( تیكتط زض کكَضّای تا تطاکن روؼیت تاال ٍ تْساقت
پاییي ) اتفاق تیافتس IPV .تِ اًساظُ  OPVزض کاّف اًتمال زّاى تِ زّاى تط ػلیِ ٍیطٍؼ هَحط اؾتٍ .لی زض کاّف اًتمال هسفَػی زّاًی
ٍزفغ ٍیطٍؼ پَلیَ  OPV ،تؿیاض هَحطتط هی تاقس .تِ ّط حال ً IPVیع تاػج کاّف زٍضُ زفغ ٍیطٍؼ ٍ همساض آى اظ هسفَع هی قَز .تٌاتطایي
اًتظاض هی ضٍز ظهاًی کِ عغیاى ضٍی هی زّس ،زضیافت یک زٍظ لثلی  IPVزض کاّف اًتمال ٍیطٍؼ پَلیَ زض ظهاى عغیاى هَحط تاقس.
تغَض ذالنِ تزَیع یک زٍظ  IPVتاػج تَلیس ایوٌی زض ًؿثت تعضگی اظ روؼیت قسُ ٍ زضنَضت تطگكت ٍیطٍؼ پَلیَ  ،کٌتطل عغیاى ضا تا
 mOPVتؿْیل هی کٌس .تسلیل ایٌکِ ایوٌی تِ ٍرَز آهسُ زض راهؼِ ًعزیک تِ آؾتاًِ ایوٌی ػوَهی ( ) Herd Immunityهی تاقس اًتظاض
هی ضٍز عغیاى تؿطػت کٌتطل قَز
زٍ زلیل ػوسُ تطای اؾتفازُ اظ ٍاکؿي  OPVزض زًیا تا ظهاى لغغ اًتمال پَلیَ ٍرَز زاضز

ٍ – 1یطٍؼ ٍحكی پَلیَ ( ٌَّ ) WPVظ زض زٍ کكَض اًسهیک هی تاقس ( .پاکؿتاى ٍ افغاًؿتاى ) کِ هی تَاًٌس تؼٌَاى هرعى ػول کطزُ ٍ
ؾایط کكَض ّا ضا آلَزُ کٌٌس.
 – 2زض ؾال  2013هَاضز فلذ اعفال زض پٌذ کكَضی کِ لثال ػاضی اظ تیواضی تَزًس گعاضـ گطزیس ( ؾَهالی  ،کٌیا  ،اتیَپی  ،کاهطٍى ٍ ؾَضیِ
)
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