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 گفتار پیش  

امروزه پیشگیری از ابتال به عفونت ها با واکسیناسیون امری شناخته شده 

ثرترین مداخالت بهداشتی برای ارتقاء سالمت ؤواکسیناسیون یکی از ماست. 

جهان سراسر در  نفرمیلیون  5/2از مرگ بیش از  ساالنه باشد و جامعه می

 98% یش ازبا پوشش ب واکسیناسیون در ایران انجام .جلوگیری مـی نماید

 کنی و کنترل بیماری های بزرگی در زمینه ریشه موفقیتجمعیت مورد نظر، 

 .ه استبه دست آوردپیشگیری  های قابل

 بیماری های عفونیابتال به  احتمالمبتال به نقایص سیستم ایمنی،  افراددر 

در  و بسیاری از این عفونت ها قابل پیشگیری با واکسن هستند. است یشترب

از اهمیت ویژه ای  دقیق و محتاطانه واکسیناسیون برنامه ریزیاین افراد 

حفظ و تداوم این پاسخ  و ها سیستم ایمنی به واکسن. پاسخ است برخوردار

 . زیادی دارد اهمیت در این بیماران 

شیمی درمانی آماده  های رژیم علتهای بنیادی خونساز، به پیوند سلول 

 برایداروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی  تجویزو  سازی قبل از پیوند

بیماران را دچار  سیستم ایمنی ، *پیشگیری از بروز بیماری پیوند علیه میزبان

ت و ابتال به عفون نقص عمده می کند و آن ها را در معرض افزایش احتمال

 .دهد عوارض ناشی از آن قرار می

                                                           

* Graft versus Host Disease (GvHD) 
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که یک روش پیشگیری مقرون به صرفه و کم تهاجمی است  واکسیناسیون

پیوند پس از دهد. بمی احتمال بروز برخی از بیماری های عفونی را کاهش 

اثربخشی و  به واکسن هاپاسخ سیستم ایمنی  ، ی بنیادی خونسازسلول ها

پس از ، صرفنظر از سابقه واکسیناسیون .خواهد بود اسیون کاهش یافتهواکسین

غیر ایمن   هادر برابر تمامی عفونت بیماران خونساز،  سلول های بنیادیپیوند 

، لذا انجام واکسیناسیون برای بسیاری از عفونت های شوند می در نظر  گرفته

 .قابل پیشگیری با واکسن ضرورت دارد

پیوند سلول های  انجام واکسیناسیون بیماران نیازمند به COVID-19در پاندمی 

نیز مسئله ای جدید است که زمان مناسب تلقیح آن، قبل و  خونساز بنیادی

 بعد از پیوند، به خوبی تبیین نگردیده است.

دی، دستورالعمل پیوند سلول های بنیا دربا توجه به اهمیت واکسیناسیون 

مکانات و بر اساس ا 1هقرار گرفت ارزیابیو  بررسیبین المللی مورد  های معتبر

ده است. امید ارائه گردی توصیه های مفیدی، موجود در نظام سالمت کشور

 آن داریم که مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 دکتر سید اسداله موسوی
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 هانگهداری آن اختصاری و شرایط الیمها، عآشنایی با انواع واکسن .1

  ی زنده ضعیف شده و واکسن های به دو گروه واکسن هاعمدتا واکسن ها

 :سیم می شوندزنده )غیر فعال( تق غیر

واکسن های باکتریایی شامل واکسن های حاوی باکتری زنده ضعیف شده 

 د)مانن شده )مانند سیاه سرفه(، توکسوئید)مانند ب ث ژ(، باکتری کشته 

واکسن های پلی ساکاریدی )مانند پنوموکوک پلی کزاز( و  دیفتری و

 ساکاریدی و مننگوکوک پلی ساکاریدی( هستند.

انند واکسن ی شامل ویروس زنده ضعیف شده )مواکسن های ویروس

تب زرد(، واکسن ، واکسن خوراکی فلج اطفال و *اوریون-سرخجه-سرخک

هاری( و واکسن ویروس کامل غیرفعال )مانند واکسن تزریقی فلج اطفال و 

 واکسن هپاتیت ب وواکسن بخشی از آنتی ژن سطحی ویروس )مانند 

  ( هستند.فصلی آنفلوانزا

  واکسن های پنج گانه، سه گانه، دو گانه، کزاز، هپاتیت ب، هموفیلوس

بل یخ زدگی تغییر تیپ ب، پنوموکوک و فلج اطفال تزریقی در مقا آنفلوانزا

 .خودداری شود اًاین صورت باید از مصرف آن ها جد درو  ماهیت می دهند

  حسـاس  و حرارت در مقابـل نـور اوریون-سرخجه-سرخکواکسـن

دقیقـه در معـرض نـور خورشـید  30ز است و بایـد از قـرار گرفتـن بیـش ا

فلوئورسـنت )نئـون( محافظـت شـود. و نور

                                                           

* Measles-Mumps-Rubella (MMR) 
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 یکشور یساز منیا برنامه یها واکسن. 1-1 جدول

شرایط  و مدت زمان 
 نگهداری 

عالمت 
 اختصاری

 ماهیت واکسن نام انگلیسی واکسن
نام 

 واکسن
 بیماری

 درجه سانتيگراد 2-8
 )طبقه مياني يا پاييني يخچال(

 تاريخ انقضاء تا

Pentavalent 

(DTP, 

HepB, 

Hib) 

Diphtheria, Tetanus, 

Pertussis,  

Hepatitis B, 

Haemophilus 

influenzae type b 

 ،ديفتریيد ئتوکسو
 ،توکسوئيد کزاز

 ،باکتری کشته شده سياه سرفه
  ب، هپاتيتآنتي ژن سطحي ويروس 

ين کونژوگه با پلي ساکاريد ئپروت
 هموفيلوس آنفوالنزا تيپ بکپسول 

 پنج گانه
 )پنتاواالن(

 ،دیفتری
 ،کزاز

 ،سیاه سرفه
 ،هپاتیت ب

 هموفیلوس
 تیپ بآنفوالنزا 

 درجه سانتيگراد 2-8
 )طبقه مياني يا پاييني يخچال(

 تاريخ انقضاء تا
DTP 

Diphtheria, Tetanus, 

Whole cell  Pertussis 

واحد  15توکسوئيد ديفتری )
 ،فلوکوالن(

 ،توکسوئيد کزاز
 باکتری کشته شده سياه سرفه

 سه گانه 
 )ثالث(

 ،دیفتری
 ،کزاز

 سیاه سرفه

 درجه سانتيگراد 2-8
 )طبقه مياني يا پاييني يخچال(

 تا تاريخ انقضاء

DT 
,Diphtheria 

Tetanus 

واحد  15توکسوئيد ديفتری )
 کزاز ئيدتوکسو، فلوکوالن(

 دوگانه 
 ،دیفتری خردساالن

 کزاز
Td 

,Reduced diphtheria  

Tetanus 

واحد  2) ديفتریتوکسوئيد 
 کزاز ئيدتوکسو، فلوکوالن(

دوگانه 
 بزرگساالن

 درجه سانتيگراد 2-8
 )طبقه مياني يا پاييني يخچال(

 تا تاريخ انقضاء
TT Tetanus توکسوئيد  توکسوئيد کزاز

 کزاز کزاز
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شرایط  و مدت زمان 
 نگهداری 

عالمت 
 اختصاری

 ماهیت واکسن نام انگلیسی واکسن
نام 

 واکسن
 بیماری

 درجه سانتيگراد 2-8
 )طبقه فوقاني يخچال(

 تا تاريخ انقضاء
IPV 

Inactivated Polio 

Vaccine 
 ويروس غيرفعال

فلج اطفال 
 تزريقي

 فلج اطفال

 درجه سانتيگراد 2-8
 مياني يا پاييني يخچال( )طبقه

 تا تاريخ انقضاء
Hib 

Haemophilus 

influenzae type b 

ن کونژوگه با پلي ساکاريد ئيپروت
 کپسول باکتری

هموفيلوس 
آنفوالنزا 

 ب تيپ

هموفیلوس 
 آنفوالنزا تیپ ب

 درجه سانتيگراد 2-8
 )طبقه مياني يا پاييني يخچال(

 تا تاريخ انقضاء
HepB Hepatitis B  هپاتیت ب هپاتيت ب ژن سطحي ويروسآنتي 

 درجه سانتيگراد 2-8
 )طبقه فوقاني يخچال(

 ساعت پس از باز شدن 6حداکثر 
MMR 

Measles, Mumps, 

Rubella 

، ويروس زنده ضعيف شده سرخک
 اوريون، سرخجه

  -سرخک
  -سرخجه
 اوريون

، سرخک
 اوریون، سرخجه

 
 

 



 

 
6 

 خاص یها گروه یها واکسن. 2-1جدول

 عالمت اختصاری شرایط  و مدت زمان نگهداری 
نام انگلیسی 

 واکسن
 بیماری نام واکسن ماهیت واکسن

 درجه سانتيگراد 2-8
 )طبقه مياني يا پاييني يخچال(

 تا تاريخ انقضاء

PCV13 

Pneumococcal 

Conjugate 

Vaccine 

13-Valent 

 ين کونژوگه با ئپروت
پلي ساکاريد کپسول 

 باکتری

 پنوموکوک
 کونژوگه 

عفونت  ظرفيتي 1۳
 پنوموکوکی

PPSV23 

Pneumococcal 

Polysaccharide 

Vaccine 

23-Valent 

پلي ساکاريد کپسول 
 باکتری

 پنوموکوک 
 پلي ساکاريدی 

 ظرفيتي 2۳

 درجه سانتيگراد 2-8
 )طبقه مياني يا پاييني يخچال(

 ساعت پس از باز شدن 6حداکثر 
 

 

MCV4 

Meningococcal 

ACYW-135 

Conjugate 

Vaccine 

 ين کونژوگه با ئپروت
پلي ساکاريد کپسول 

 باکتری

مننگوکوک 
 کونژوگه

عفونت 
 مننگوکوکی

4MPSV  

Meningococcal 

ACYW-135 

Polysaccharide 

Vaccine 

پلي ساکاريد کپسول 
 باکتری

 مننگوکوک 
 پلي ساکاريدی
 چهار ظرفيتي

 درجه سانتيگراد 2-8
 يخچال()طبقه مياني يا پاييني 
 تا تاريخ انقضاء

IIV 
Inactivated 

Influenza Vaccine 

ين های سطحي ئپروت
 فصلي آنفلوانزا ويروس

 آنفلوانزا
 فصلی
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 سلول های بنیادی خونساز پیوند پس ازواکسن های ممنوع  .2

و نیز  (وبا ،سالمونال تیفی ،ژ-ث-)بتجویز واکسن های زنده باکتریایی 

د و واکسن ، تب زر*فلج اطفال خوراکیواکسن های ویروسی زنده شامل 

و  زوستر و واکسن روتاویروسواریسال ، واکسن ویروسی زنده آنفلوانزا

در این بیماران ممنوع  واکسن های حاوی وکتور ویروسی با قابلیت تکثیر

 2است.

 روش تلقیح واکسن ها .3

 
واکسن ها به روش تزریق داخل عضالنی تجویز می شوند، که در بیماران اکثر 

هزار در لیتر(،  50پالکت )شمارش پالکت کمتر از  تعداد دچار کمبود شدید

استفاده از این روش می تواند با بروز عوارضی همراه باشد، لذا در این بیماران 

                                                           
* Oral poliovirus vaccine (OPV) 
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توصیه می شود که واکسن های فلج اطفال تزریقی و پنوموکوک کنژوگه به 

فصلی به صورت داخل جلدی  زیرجلدی و واکسن ویروس آنفلوانزاصورت 

  د.نتزریق گرد

 30پالکت بیمار حداقل تعداد در صورتی که  با این حال، متخصصین معتقدند

گاژ  23سوزن شماره  دارایز سرنگ هزار در لیتر باشد، می توان با استفاده ا

عضالنی تزریق نمود و پس از تزریق، داخل کمتر، واکسن را به صورت یا 

 3تحت فشار  قرار گیرد. دقیقه 2به مدت  قمحل تزری الزم است

 واکسن ها حی. نحوه تلق1-3جدول 

 سن نوع تزریق
طول 

 سوزن

 شماره

سوزن 
(Gauge) 

 محل تزریق

 داخل عضالنی
Intramuscular 

(IM) 

 خارجي ران -قدامي cm 26-27 1.5 يک ماهگيزير 

 خارجي ران -قدامي cm 23 2.5 سالگيدو يک ماهگي تا 

 دلتوئيد cm 23 2.5 باالی دو سالگي

 زیر جلدی
Subcutaneous 

(SC) 

 خارجي ران -قدامي cm 23 2.5 زير يک سالگي

 دلتوئيد cm 23 2.5 باالی يک سالگي

 داخل جلدی
Intradermal 

(ID) 

 دلتوئيد cm 26-27 1 همه سنين
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 واکسن ها تلقیحمقدار  .4

واکسن مورد استفاده در بیمارانی که تحت پیوند  مقدار تجویزدر اکثر موارد، 

 مشابه سایر افراد جامعه است. ،سلول های بنیادی خونساز قرار گرفته اند

 واکسن ها حی.  مقدار تلق1-4جدول 

 در هر نوبتمقدار تلقیح  روش تلقیح نام واکسن

 ميلي ليتر 5/0 داخل عضالني )پنتاواالن( گانه پنج

اوریون  -سرخجه-سرخک
(MMR) 

 ميلي ليتر 5/0 زيرجلدی

 (DTPسه گانه )

 (DT)و  (Td)دوگانه 

 توکسوئید کزاز

 ميلي ليتر 5/0 داخل عضالني

 هموفیلوس آنفوالنزا 
 (Hibب ) تیپ

 ميلي ليتر 5/0 داخل عضالني

 داخل عضالني (HepBهپاتیت ب )
 سالگي 10 ≥ميلي ليتر در سن  5/0
 سالگي 20تا 10ميلي ليتر در سن  1
 *سالگي 20 ≤ميلي ليتر در سن  2

 (IPVفلج اطفال تزریقی )
 داخل عضالني/

 ميلي ليتر 5/0 زيرجلدی

 (IIVآنفلوانزا فصلی )
 داخل عضالني/

 زيرجلدی
سالگي،  ۳ماهگي تا  6ميلي ليتر در  25/0

 سالگي ۳ميلي ليتر در باالی  5/0

 پنوموکوک

کنژوگه 
(PCV13) 

داخل عضالني/ 
 ميلي ليتر 5/0 داخل جلدی

 ساکاريدی پلي
(PPSV23) ميلي ليتر 5/0 زيرجلدی 

 مننگوکوک

کنژوگه 
(MCV4) ميلي ليتر 5/0 داخل عضالني 

 پلي ساکاريدی
(MPSV4) ميلي ليتر 5/0 زيرجلدی 

                                                           
چک شود و اگر تیتر آنتی بادی  Hbsپس از پیوند سلول های بنیادی خونساز، باید تیتر آنتی بادی   *

تکرار شود که در نوجوانان و بالغین توصیه باشد، سه نوبت واکسن  mIU/ml 10 در بیمار کمتر از 
 تزریق شود. (mcg 40)باال دوز می شود با 
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 واکسن هاتلقیح  بندیزمان  .5

 واکسن ها حی.  حداقل سن تلق1-5جدول 

 حداقل سن تلقیح واکسن نام واکسن

 بدو تولد هپاتیت ب

، دوگانه، سه گانه، پنج گانه، فلج اطفال تزریقی

 ،  هموفیلوس آنفلوانزا تیپ ب

 (PCV13) پنوموکوک کنژوگه

 هفته پس از تولد 6

 تولدماه پس از  2 (MCV4 – CRP/ Menveo )ه مننگوکوک کنژوگ

 ماه پس از تولد 6 آنفلوانزا فصلی

 ماه پس از تولد 12 (MMR)اوریون -سرخجه-سرخک

 ، (PPSV23) پلی ساکاریدی پنوموکوک

 (MPSV4) مننگوکوک پلی ساکاریدی
 پس از تولد ماه12

 

 از  پساز پیوند اتولوگ و شش ماه  پسماه  چهار واکسیناسیون حداقل

 آغاز می شود. خونسازسلول های بنیادی  پیوند آلوژن

 مانند  در صورت ابتالی بیمار به عوارض پس از پیوندGvHD  و ادامه درمان

ایمنی، پاسخ دهی سیستم ایمنی به برخی از  های سرکوب کننده سیستم

 .اکاریدی کاهش یافته خواهد بودواکسن های پلی س به ویژهواکسن ها 

از پیوند، همچنان  پسدر زمان شروع واکسیناسیون در بیمارانی که  بنابراین

و یا  هستند های سرکوب کننده سیستم ایمنیتحت درمان نگه دارنده با دارو

بر اساس فلوسیتومتری خون در صورتی که د، می باشن مزمن GvHDدچار 

 تعداد وcells/µl 20 حداقل  CD20 Tیا  CD19 Tلنفوسیت های تعداد محیطی، 
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واکسیناسیون قابل انجام  باشد، cells/µl 200حداقل   CD4  T لنفوسیت های

 است.

  دوزدر صورتی که بیمار تحت درمان با کورتیکو استروئید )پردنیزون با 

از پیوند قرار دارد و  پس( به عنوان بخشی از رژیم درمانی mg/kg 0.5بیشتر از 

ایمنی به صورت همزمان  سرکوب کننده سیستمیا تحت درمان با سه داروی 

د، برای دستیابی به پاسخ ایمنی قابل قبول در برابر واکسن، الزم است می باش

روئید )پردنیزون با کورتیکواست مقدار تجویزکه واکسیناسیون تا زمان کاهش 

از حداکثر دو داروی سرکوب کننده ( و یا استفاده mg/kg/day 0.5کمتر از  دوز

 های ادامه درمانبا تاخیر انداخته شود. در هر صورت،  به ،ایمنی سیستم

نباید  مزمن فعال، GvHDحتی در بیماران دچار  ،ایمنی سرکوب کننده سیستم

 . انداختواکسیناسیون را بیشتر از سه ماه از زمان توصیه شده به تاخیر 

 برای مدت زمان کمتر  *باال دوزبا  های استروئیدیبه دنبال دریافت دارو

ویروسی زنده توصیه  های در تجویز واکسن از دو هفته، حداقل دو هفته تاخیر

تجویز از دو هفته،  برای مدت بیش هادارو این می شود و در صورت  مصرف

. در تجویز انجام خواهد گردید یک ماه تاخیربا  ویروسی زنده های واکسن

 دوز، فیزیولوژیک دوزمصرف  ،ی )پوستی یا تنفسی(، تزریق موضعیموضع

تجویز واکسن های  درخیر أنیازی به ت ،کم یا متوسط استروئیدهای سیستمیک

 .نخواهد بودضعیف شده  زنده ویروسی

                                                           

 10معادل آن در کـودکان بـا وزن کمتر از  ای زونیپردن mg/kg/day 2 از شتریب دوزبا  *

 10از  شتریمعادل آن در افراد بـا وزن ب ای زونیپردن mg/day 20 از شتریب دوزبا  لوگرم،یک

 لوگرمیک
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  عبارتند  واکسن های حاوی ویروس زندهشرایط الزم برای شروع تلقیح

 از: 

  خونساز گذشته باشد یادیبن یسلول ها وندیماه از پ24حداقل. 

  یها تیتعداد لنفوس ،یطیخون مح یتومتریفلوسبر اساس T CD4 

  .باشد cells /µl 200حداقل 

 از یشواهد GvHD  زمن وجود نداشته باشدم. 

 گذشته  یمنیا ستمیسسرکوب کننده  یماه از قطع داروها 3از  شیب

 باشد.

 داروی ریتوکسی ماب (Rituximab)به نسبت اسخ دهی سیستم ایمنی را ، پ

کزاز و آنفلوانزا، کاهش می دهد.  یواکسن ها نسبت بهها، خصوصا  واکسن

 6دریافت کرده اند، واکسیناسیون باید حداقل ریتوکسی ماب در بیمارانی که 

 دریافت دارو به تاخیر انداخته شود.  نوبتماه از آخرین 
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 واکسن ها حیتلق نی. حداقل فاصله ب2-5جدول 

 ماه 1 سه گانه واکسنحداقل فاصله بین نوبت های اصلی 

 ماه 1 فلج اطفال واکسنحداقل فاصله بین نوبت های اصلی 

 ماه MMR 1 واکسنحداقل فاصله بین نوبت های اصلی 

 ماه 1 هموفیلوس آنفلوانزا تیپ ب واکسنحداقل فاصله بین نوبت های اصلی 

 ماه 1 نوبت اول و دوم واکسن پنتاواالن حداقل فاصله بین

 ماه 4 واکسن پنتاواالن نوبت اول و سومحداقل فاصله بین 

 ماه 1 حداقل فاصله بین نوبت اول و دوم واکسن هپاتیت ب

 ماه 2 هپاتیت ب واکسن له بین نوبت دوم و سومحداقل فاص

 ماه 4 هپاتیت ب واکسن نوبت اول و سوم بینحداقل فاصله 

 

 

 

   ی با واکسن ها یخون یفرآورده ها افتیدر یفاصله زمانحداقل . 3-5جدول 

 زنده یروسیو                  

 وردهآنوع فر حداقل فاصله زمانی 

 (HIGگاماگلوبولين داخل عضالني ) ماه 3

 (IVIGگاماگلوبولين داخل وريدی ) ماه 8

 (Packed RBCمز متراکم )رگلبول ق ماه 5

 (FFP)پالسمای تازه منجمد  پالکت و ماه 6 فرآورده های خوني

 (Whole Bloodخون کامل ) ماه 7
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 خونساز یادیبن یسلول ها وندیواکسن پس از پ حیتلق ی.  زمان بند4-5جدول 

 سلول های بنیادی خونساز زمان بندی تلقیح پس از پیوند نام واکسن

 پنج گانه/ 
 سه گانه/ 

 دوگانه

  آلوژنپس از پيوند ماه  12اتولوگ و  پيوند ماه پس از 6 تلقيحشروع 
  ماه 2با فاصله  نوبتسه 
  دوگانه بزرگساالن نوبت يادآور(Td)  نوبت سال پس از آخرين  5هر 

فلج اطفال 
 تزریقی

  آلوژنپس از پيوند ماه  12اتولوگ و  پيوند ماه پس از 6 تلقيحشروع 
  ماه 2سه نوبت با فاصله 

هموفیلوس 
    آنفلوانزا 
 تیپ ب

  آلوژنپس از پيوند ماه  12اتولوگ و  پيوند ماه پس از 6 تلقيحشروع 
  ماه 2با فاصله  نوبتسه 

 آلوژنپس از پيوند ماه  12و  اتولوگ پيوند ماه پس از 6 تلقيحشروع   هپاتیت ب
  اول نوبتماه از  6سوم با فاصله  نوبتو از هم ماه  2اول با فاصله  نوبتدو 

-سرخک
-سرخجه
 اوریون

  آلوژن/اتولوگ ماه پس از پيوند 24 تلقيحشروع 
 سال  9اول در کودکان کمتر از  نوبتاز  ماه 2دوم با فاصله  نوبت 

 آنفلوانزا

  ل در صورت شروع فصآلوژن، /اتولوگ ماه پس از پيوند 4از  تلقيحشروع
 آنفلوانزاشيوع 

  ساله که برای اولين بار واکسن آنفلوانزا دريافت مي  9ماهه تا  6در کودکان
 تکرار مي گردد. واکسن دوم نوبتهفته  4کنند  با فاصله 

 پنوموکوک

  آلوژن/اتولوگ ماه پس از پيوند 6 واکسن پنوموکوک کنژوگه تلقيحشروع 
  واکسن کنژوگه  نوبتسه(PCV13)  ماه 2با فاصله 
  پلي ساکاريدیواکسن  نوبتيک (PPSV23) 6  نوبتماه پس از آخرين 

 ماه پس از پيوند 12و حداقل (PCV13) ه واکسن کنژوگ
  مبتال به، پلي ساکاريدیدر بيماراني که در زمان دريافت واکسن GvHD 

هستند،  تحت درمان با داروهای سرکوب کننده سيستم ايمنيويا  بوده مزمن
 نوبت، مي توان سيستم ايمني به اين واکسن به علت احتمال پاسخ ناکافي

 را هم از نوع واکسن کنژوگه تزريق نمود. واکسن چهارم
  سوم يا چهارم تيتر آنتي بادی را چک کرد. نوبتمي توان از يک ماه پس از 
  سال تزريق مي گردد 5هر نوبت يادآور واکسن پنوموکوک پلي ساکاريدی ،

 ی چک شود و تيتر آن ناکافي باشد.سال آنتي باد ۳يا  2مگر آنکه پس از 

 مننگوکوک
 چهارظرفيتي کنژوگه واکسن تلقيح شروع (Menveo-MCV4  )6 در  ماه(

 پيوند از )در آلوژن( پس ماه 12 و اتولوگ(
 کنژوگه چهارظرفيتي واکسن نوبت دو (Menveo-MCV4 )ماه 2 فاصله با 
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  مشخصات واکسن ها .6

 

 /دوگانهواکسن پنج گانه/سه گانه  

 اجزای آن  کهواکسن است  پنج ای ازمجموعه)پنتاواالن(  واکسن پنج گانه

 :ازعبارتند 

باکتری ، ریتوکسوئید دیفت

 ،سرفه سیاه غیرفعال شده

آنتی ژن سطحی ، کزاز توکسوئید

ویروس هپاتیت ب و پلی 

ساکارید کپسول باکتری 

 ب. تیپهموفیلوس آنفوالنزا 

  از پیوند اتولوگ  پسماه  6از  دوگانهواکسن های پنج گانه/سه گانه/تلقیح

 آغاز می شود. سلول های بنیادی خونساز از پیوند آلوژن پسماه  12و 

  ماهگی  60ماهگی تزریق می شود و پس از  59واکسن پنتاواالن حداکثر تا

 ماه( 11سال و  6) سالگی 6پس از پایان  واکسن سه گانه تجویز می شود.

 4تزریق می شود. )Td(واکسن دوگانه بزرگساالن 

 /ماه تلقیح می شود. 2 با فاصله سه نوبت دوگانهواکسن پنج گانه/سه گانه  

 سال  5دوگانه، هر واکسن پنج گانه/سه گانه/ نوبتاز آخرین )سومین(  پس

 تزریق می شود. (Td)واکسن دوگانه بزرگساالن 
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  بـه شـکل عضالنـی  بایـد حتمـا دوگانهگانه/ سه/پنـج گانـههای واکسـن

ها ق زیـر جلـدی و یا داخـل جلدی آند، زیـرا تزریـنو عمیـق تزریـق گـرد

بافتـی و می توانـد موجب تحریـک موضعی، تشـکیل گرانولـوم، نکروز 

 .بروز آبسـه اسـتریل گردد

 در کودکانی که سابقه سرفه،  تجویز واکسن های ترکیبی حاوی واکسن سیاه

قبلی این  نوبت روز پس از دریافت 7 شیاری طیوکاهش سطح ه کما و

واکسن ها را ذکر می کنند )در صورتی که علت مشخص دیگری برای آن 

خردساالن  دوگانه های واکسن ،یافت نشود(، ممنوع است. در این کودکان

(DT)، جایگزین طبق برنامه کشوری  تیپ ب آنفلوانزات ب و هموفیلوس هپاتی

جایگزین  (DT)واکسن پنـج گانـه می شوند و واکسن دوگانه خردساالن 

در صورت ایجاد عالئمی مانند تب باالی می گردد.  (DTPواکسن سه گانـه )

، ساعت که قابل آرام کردن نباشد 3گریه مداوم بیش از ، سانتیگراد درجه 40

 48، طی (Hypotonic-hyporesponsive episodes) کالپس هیپوتونیک واکنشو 

 پسساعت اول  72بروز تشنج طی  نیز ساعت اول پس از تزریق واکسن و

، تجویز واکسن های ترکیبی حاوی سیاه سرفه بالمانع است از تزریق واکسن

انجام گیرد. الزم به ذکر  ولی الزم است اقدامات حمایتی و درمانی مناسب

 نمی باشند. ها واکسننوع حمالت ریسه منعی برای تزریق این که  است

 

 

 

 



 

 
17 

  واکسن فلج اطفال تزریقی 

 تزریقی واکسـن فلـج اطفـال (IPV)، فلج  ویروس غیرفعال شـده حاوی

 اسـت. اطفال

 

 

 

 

 

 

  ان تحت درمان اولیـه سیسـتم ایمنـی، کـودک مبتال به نقایصدرکـودکان

تحت درمان با   کودکان سیستم ایمنی، با داروهـای سرکوب کننده

پردنیزون یا معادل  mg/kg/day 2بیشتر از دوز ) باال دوزبا  کورتیکوسـتروئیدها

بیشتر دوز کیلوگرم،  10بـا وزن کمتر از  روز در کـودکان 14آن برای حداقل  

روز در افراد بـا وزن  14 پردنیزون یا معادل آن برای حداقل  mg/day 20از 

 )رادیوتراپی( کـودکان تحـت درمـان بـا اشـعه ( و یـاکیلوگرم 10بیشتر از 

از واکسـن فلـج ، اسـتفاده سـرطان ها می، لنفـوم و سـایرکلو به و مبتالیان

واکسـن تزریقی فلـج ممنـوع بـوده و بـه جای آن  (OPV) خوراکی اطفال

 شود. میتجویز( IPV) تزریقی اطفـال

  از پیوند پسماه  12از پیوند اتولوگ و  پسماه  6تلقیح این واکسن از 

 آغاز می شود. سلول های بنیادی خونساز آلوژن
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  ماه تلقیح می  2 با فاصلهو سه نوبت در تزریقی واکسـن فلـج اطفـال

 د. گرد

  در این واکسـن بایستی بـه صورت داخل عضالنـی تزریـق گـردد، ولی

هزار در  50پالکت )شمارش پالکت کمتر از  تعداد کمبود شدید بابیماران 

 لیتر(، می توان واکسن فلج اطفال تزریقی را به صورت زیرجلدی تزریق نمود.

 قبلی  نوبتسابقه واکنش آلرژیک شدید به دنبال دریافت  با افراددرIPV  و

 IPVیا پس از مصرف استرپتومایسین، پلی میکسین و نئومایسین )واکسن 

ممنوع این واکسن  تجویزحاوی مقادیر مختصری از این سه دارو است(، 

 . است

 )اسهال، عفونت های خفیف دستگاه تنفسی فوقانی )با یا بدون تب ،

اکنش های موضعی خفیف تا متوسط مصرف کنونی آنتی بیوتیک ها و سابقه و

نمی  IPV واکسن محل تزریق نوبت قبلی واکسن، ممنوعیتی برای تجویز در

 .باشند

  اکتسابی سیستم ایمنی )بیمارانی که تحت در صورت حضور فردی با نقص

پیوند سلول های بنیادی خونساز قرار گرفته اند( در خانواده، تلقیح واکسن 

فلج اطفال خوراکی به سایر کودکان خانواده که در منزل مشترک سکونت 

 (IPVفال تزریقی )واکسن فلج اطباید از  در آنان نیزدارند، ممنوع است و

 نابجای واکسن خوراکی فلج اطفال، رعایت لقیحصورت تدر  استفاده شود.

جمله تعویض پوشک  اجتناب از تماس نزدیک )ازبهداشت دست ها و 

حداقل  به مدت( ی که واکسن خوراکی فلج اطفال دریافت کرده استکودک

 هفته توصیه می شود. 8
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 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا تیپ ب 

  پلی سـاکارید بخشی از با  شده کنژوگه یپروتئین حامل واکسن حاویاین

ب اسـت و در برنامـه ایمن سازی  تیپ آنفلوانزاکپسـول هموفیلـوس 

 60در کودکان با سن کمتر از  ه )پنتاواالن(کشوری در قالب واکسن پنج گان

)از جمله بیماران  و نیز به صورت تک ظرفیتی در بیماران پرخطر ماهگی

 اولیهص دریافت کننده پیوند سلول های بنیادی خونساز، مبتالیان به نقای

ای ماران تحت شیمی درمانی و دریافت کنندگان داروهی، بیسیستم ایمن

 تزریق می شود. ی(کننده سیستم ایمن سرکوب

 

 
 

  این واکسن فقط از بیماری های ناشی از تیپ ب باکتری هموفیلوس

آنفلوانزا پیشگیری می کند و تاثیری در پیشگیری از بیماری های ناشی از 

 سایر تیپ های این باکتری ندارد.

  6از در قالب واکسن پنج گانه یا بصورت تک ظرفیتی، تلقیح این واکسن 

سلول های بنیادی  آلوژن پیونداز پسماه  12از پیوند اتولوگ و  پسماه 

  خونساز آغاز می شود.
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 ماه تلقیح  2با فاصله حداقل  واکسن هموفیلوس آنفلوانزا تیپ ب سه نوبت

 می شود. 

 .این واکسـن بایستی بـه صورت داخل عضالنـی تزریـق گـردد 

  ا هم زمان و یـا با هر فاصلـه زمانی ب را می توان به صورتواکسـن این

 .تلقیح نمودهای زنـده و غیر فعـال واکسـن  سایر

 واکنش های  ،هموفیلـوس آنفلوانـزا تیـپ ب به دنبال تزریق واکسن

د. نخودبخود بهبود می یاب کهل گرمی، قرمزی و تورم محتمل است موضعی مث

تزریــق ایــن واکســن در افرادی که سابقه واکنش حساســیتی شــدید 

از دریافــت  نوبت قبلــی واکســن داشــته انــد،  پسآنافیالکســی( مانند )

 ممنــوع اســت.
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 واکسن هپاتیت ب 

  یک واکسن نوترکیــب حاوی آنتــی ژن ســطحی هپاتیت ب واکسن

در برنامـه ایمـن سـازی ر س هپاتیــت ب اســت و در حال حاضویــرو

در قالـب واکسـن پنج گانـه )پنتاواالن( در کودکان با سن کمتر از کشـوری 

در بیماران پرخطر )از جمله بیماران ماهگی و نیز به صورت تک ظرفیتی  60

 اولیهدریافت کننده پیوند سلول های بنیادی خونساز، مبتالیان به نقایص 

سیستم ایمنی، بیماران تحت شیمی درمانی و دریافت کنندگان داروهای 

 سرکوب کننده سیستم ایمنی( تزریق می شود.

  از پیوند  سپماه  12از پیوند اتولوگ و  پسماه  6تلقیح این واکسن از

  سلول های بنیادی خونساز آغاز می شود. آلوژن

 اول و  نوبتبین واکسن هپاتیت ب تلقیح می گردد و فاصله  سه نوبت

 باشد. ماه می 6تا  4آن  اول و سومنوبت ماه و بین  2 واکسن دوم

  از جمله اد مبتال به نقایص سیستم ایمنی، واکسن در افرمیزان تزریق

 mcg 10 پیونـــد سلول های بنیادی خونساز،بیمـــاران دریافـــت کننـــده 

 20در سن   mcg 40سالگی و  20تا 10در سن  mcg 20 سالگی، 10 ≥در سن 

 5.است و باالتر سالگی

  نوبتاز آخرین  پسماه  2 ،نقایص سیستم ایمنی مبتال بهدر بیماران 

آنتی بادی ر شود و در صورتی که تیتمی چک  Hbs ی بادیآنتتیترواکسن، 

 می این واکسن )سه نوبت( تکرار دوره کامل تلقیح باشد، mIU/ml 10 کمتر از

 6.استفاده می گردد )mcg 40( برابر دومیزان تزریق واکسن ترجیحا  ود شو

  بایستی بـه صورت داخل عضالنـی تزریـق گـرددواکسن هپاتیت ب. 
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  با در بیماران این واکسنتلقیح HBs Ag مثبت بالمانع است. 

 مانند  واکسن هپاتیت ب در افراد با سـابقه واکنش حساسـیتی شـدید(

 ممنوع اسـت. ،واکسن قبلی نوبتآنافیالکسـی( پـس از دریافـت 

 

 

 نوترکیب نحوه تولید واکسن هپاتیت ب 
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 اوریون-رخجهس-سرخک واکسن (MMR) 

  سرخک، سرخجه و این واکسن حاوی ویروس های زنده ضعیف شده

 بایستی بـه صورت زیرجلدی تزریـق گـردد. MMRواکسـن  اوریون است.

 پیوند از پیوند اتولوگ و نیز  پسماه  24 ،یک نوبت ن درتلقیح این واکس

   می شود. انجام سلول های بنیادی خونساز آلوژن

  سالگی، نوبت دوم واکسن  9در کودکان با سن کمتر ازMMR  نیز با فاصله

 ماه از نوبت اول تزریق می گردد. 2

  واکسنتلقیح  جهتشرایط الزم MMR  سال از  2داقل ح :( 5-1-2)قانون

 1سلول های بنیادی خونساز گذشته باشد وحداقل  زمان پیوند اتولوگ/آلوژن

 سال از زمان قطع داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی سپری شده باشد و

 و پالسما گذشته باشد. IVIGماه از آخرین نوبت دریافت  5حداقل 

  آخرین نوبت دریافت داروی  باماه  6زمان تلقیح این واکسن بایستی حداقل

 فاصله داشته باشد. (Rituximab) ریتوکسی ماب

 با توجـه بـه فقدان اجـزای تخم مـرغ در فرآینـد تولید واکسـن MMR ،

بـا درنظرگرفتـن احتیاطات الزم مـی ، به تخم مرغ بـا سـابقه آلـرژی افراد

پس از  سابقه ابتال به مننژیت آسپتیک توانند این واکسـن را دریافت نمایند. 

، اما در نیست واکسن دومتزریق نوبت  نعی جهت، مMMR اول واکسن نوبت

نوبت  دریافتاز پسآنافیالکسی(  ندافراد با سابقه واکنش حساسیتی شدید )مان

 آن ممنوع است. یبعدنوبت ، تجویز اول

 در افـراد مبتـال بـه سـل(TB) الزم اسـت قبـل از تزریـق واکسـن  ،فعـال

MMR .درمان سـل شـروع شـود ، 
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  ویروس آنفلوانزاواکسن 

  .حاوی ویروس آن که  فرم تزریقیواکسن آنفلوانزا انواع مختلفی دارد

به صورت ، بر اساس آخرین سوش های غالب شناخته شده است و کشته شده

 . ، در ایران موجود استسالیانه تهیه می شود

 

 
 

 سلول های بنیادی  اتولوگ و نیز پیوند آلوژن از پیوند پسماه  6حداقل  از

، می توان این واکسن را به آنفلوانزاشیوع در صورت شروع فصل  ،خونساز

تلقیح این  ،در صورت بروز اپیدمی در جامعه صورت سالیانه تزریق نمود.

 7.از پیوند نیز امکان پذیر خواهد بود پسماه  4واکسن حتی از 
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  هفته از نوبت  4با فاصله  واکسن آنفلوانزا دوم در موارد ذیل تلقیح نوبت

 توصیه می شود: اول

  ساله که برای اولین بار واکسن آنفلوانزا دریافت  9ماهه تا  6کودکان

اولین سال  ساله درصورتی که در 9ماهه تا  6کودکان ) کنند.می 

کرده دریافت واکسن آنفلوانزا، فقط یک نوبت واکسن دریافت 

 هفته 4ت به فاصله دو نوب بعد، باشند، توصیه می شود در سال

 (دریافت نمایند.

  بیماران مبتال بهGvHD .شدید 

  6، زودتر از درجامعهاپیدمی ویروس آنفلوانزا بیمارانی که به علت 

  ماه پس از پیوند، واکسن آنفلوانزا دریافت کرده اند.

 با  ،واکسن ویروس آنفلوانزا فصلی به صورت عضالنی قابل تجویز است

پالکت کمتر  شمارش) پالکتتعداد کمبود شدید این حال در بیماران مبتال به 

  هزار در لیتر( می توان آن را به صورت داخل جلدی تزریق نمود. 50از 

 نوبت  درشـدید )مانند آنافیالکسی(  درصـورت وجـود سـابقه حساسـیت

هر یک از اجزای واکسـن حساسیت به واکسـن ویروس آنفلوانزا یا  قبلی

ی بعد، دریافـت نوبـت هـای حساسـیت شـدید بـه تخـم مـرغ املشـ

 واکسـن ممنوع اسـت.

 نهفته پس از دریافت واکس 6ی اره طــورت ابتال بــه سندرم گیلن بدر ص 

 رد.باید با احتیاط صورت گی واکسن یبعدای ، تزریق نوبت هآنفلوانزا

  از قطع درمان های  پسماه  6این واکسن باید به صورت سالیانه، حداقل تا

 ایمنی و در صورت امکان مادام العمر تلقیح گردد. کننده سیستم سرکوب
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 موکوکوواکسن پن 

 سلول های بنیادی  پیوند اتولوگ/آلوژنپس از موکوکی،وعفونت مهاجم پن

محتمل و مشکل آفرین  ،مزمن GvHDدر صورت وجود  به ویژه خونساز،

 8است.

 به دو صورت واکسن کنژوگه پنوموکوک  واکسن(PCV13)  و واکسن پلی

واکسن های کنژوگه پنوموکوک  موجود است.در کشور  (PPSV23)ساکاریدی 

ی بیماران ، اما درتحت پوشش قرار می دهند علیرغم اینکه سویه های کمتری را

ونساز قرار گرفته اند، سلول های بنیادی خ که تحت پیوند اتولوگ/آلوژن

مناسب تری همراه ایمنی  با پاسخنسبت به واکسن های پلی ساکاریدی 

 9.خواهند بود

 سلول  آلوژناز پیوند اتولوگ/ پسماه  6وک از تلقیح واکسن کنژوگه پنوموک

 های بنیادی خونساز آغاز می شود.

  پنوموکوک واکسن کنژوگه نوبتسه (PCV13با فاصله ) تلقیح می  ماه 2

 د.گرد

 پنوموکوک پلی ساکاریدی واکسن  نوبت یک  (PPSV23 )6  از  پسماه

از پیوند سلول  پسماه  12و حداقل  (PCV13) کنژوگهواکسن  سوم نوبت

 تلقیح می گردد. های بنیادی خونساز

  مبتال ، پنوموکوک پلی ساکاریدیدر بیمارانی که در زمان دریافت واکسن

 ایمنی تحت درمان با داروهای سرکوب کننده سیستمیا بوده و  مزمن GvHD به

، می توان به واکسن پلی ساکاریدی هستند، به علت احتمال پاسخ ناکافی

 10.نمود را جایگزین آنکنژوگه  موکوکوپن واکسننوبت چهارم 
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  تیتر آنتی بادی را چک می توان  سوم یا چهارم نوبتاز  پساز یک ماه

 د.نمو

 سال تزریق می گردد 5هر  پلی ساکاریدی نوبت یادآور واکسن پنوموکوک، 

ناکافی  آنتی بادیسال آنتی بادی چک شود و تیتر  3یا  2از  پسمگر آنکه 

  باشد.

  با  ،عضالنی قابل تجویز استداخل به صورت  پنوموکوک کنژوگهواکسن

پالکت کمتر  شمارش) پالکتتعداد کمبود شدید این حال در بیماران مبتال به 

  هزار در لیتر( می توان آن را به صورت داخل جلدی تزریق نمود. 50از 

  قابل تجویز است زیرجلدی به صورت پنوموکوک پلی ساکاریدیواکسن. 
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 واکسن مننگوکوک 

  واکسن مننگوکوک به دو صورت پلی ساکاریدی و کنژوگه و در ترکیب

( و چهار ظرفیتی )علیه Cو  Aهای تک ظرفیتی، دو ظرفیتی )علیه گروه های 

 موجود است. ( Y ،C،Aو W-135گروه های 

  ،گی و سال 2سـن  از مننگوکوک اکاریدیواکسن پلی سدر جمعیت عادی

باید از سال  2ایمن سازی کودکان کمتر از قابل استفاده است و برای  باالتر

 د. نموتفاده اس مننگوکوک واکسـن کنژوگه

  ـــن ـــروع تلقیح واکس  کنژوگــه چهــارظرفیتی مننگوکوکزمــان ش

 (Menveo-MCV4)  از پیوند آلوژن پسماه  12از پیوند اتولوگ و  پسماه  6از 

 سلول های بنیادی خونساز است.

 زیـر جلـدی وبصورت تزریق ، مننگوکوک واکسـن پلـی سـاکاریدی 

تلقیح می داخل عضالنـی به صورت تزریق  مننگوکوک واکسـن کنژوگه

)در بیماران پس از پیوند سلول های بنیادی خونساز فقط واکسن  گردند

 کنژوگه مننگوکوک قابل تجویز است(.

  واکسن کنژوگه نوبتدو ( چهارظرفیتی مننگوکوکMenveo-MCV4 ) با

  11تلقیح می شود. ماه 2 فاصله

   واکسـن تلقیح  قبلی نوبت درحساسـیت شـدید  وجود سابقهدر صورت

 ممنوع اسـت.واکسن  این یبعد نوبت مننگوکـوک، دریافت
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  واکسنSARS-CoV-2 

با هدف کنترل (  COVID-19 )عامل ایجاد SARS-CoV-2 واکسن های •

 پاندمی، به سرعت در حال تولید، بررسی و عرضه به جامعه هستند.

 

 
 

 

 



 

 
30 

 های متفاوتی تولید شده اند. واکسن های موجود بر اساس تکنولوژی •

 ویروسی واکسن های حاوی حامل  (Vector) با یا بدون  بدون ضرر

از :  SARS-CoV-2برای انتقال ماده ژنتیکی  (Replication)قابلیت تکثیر 

 AstraZeneca شرکت های سازنده این نوع واکسن می توان به 

 اشاره نمود.    Gamaleya (Sputnik V)و

 واکسن های حاوی ماده ژنتیکی RNA  یاDNA  از شرکت های  :

و Moderna/ NIAID سازنده این نوع واکسن می توان به 

BioNTech/Pfizer    .اشاره نمود  

  ویروس زنده ضعیف واکسن های حاوی ویروس غیر فعال شده یا

 ،Sinopharm از شرکت های سازنده این نوع واکسن می توان به  شده:

Bharat Biotech    ،COVIran Barekat   نمود.اشاره  

  واکسن های حاوی پروتئین ویروس یا نانوپارتیکل های مشابه

از شرکت های سازنده این نوع واکسن می  :پروتئین های ویروسی

  اشاره نمود. Sanofi/ GSK ، Novavax     ،Razi Cov Pars توان به 

در بیماران مبتال به نقایص سیستم ایمنی و بیمارانی که تحت پیوند سلول  •

خونساز قرار گرفته اند، تجویز واکسن های حاوی ویروس  های بنیادی

زنده ضعیف شده یا حاوی وکتورهای ویروسی دارای قابلیت 

 رپلیکاسیون ممنوع است.

حاوی حامل ویروسی و ماده با توجه به این که تا کنون واکسن های  •

در بیماران پیوندی استفاده نشده اند، میزان پاسخ ایمنی ایجاد  ژنتیکی

و نیز میزان عوارض احتمالی ناشی از آن ها واکسن  این شده نسبت به



 

 
31 

در مجموع، واکسن های حاوی  ها، به طور قطعی قابل پیش بینی نیست.

، SARS-CoV-2آنتی ژن پروتئینی، واکسن های حاوی ویروس کشته شده 

غیر قابل تکثیر در این گروه از  حامل ویروسیاوی و واکسن های ح

 بیماران ارجح هستند.

در صورتی که میزان انتقال ویروس در جامعه باال باشد، واکسن را میتوان  •

در صورتی که میزان انتقال  حداقل سه ماه بعد از پیوند تلقیح نمود.

ویروس در سطح جامعه کنترل شده باشد، توصیه می شود واکسن، 

 ماه بعد از پیوند تلقیح گردد. 6 حداقل

فاصله بین تلقیح دوز اول و دوم در انواع مختلف واکسن متفاوت است  •

 روز است. 21و حداقل فاصله زمانی توصیه شده 

به دنبال واکسیناسیون  COVID-19طول مدت ایجاد ایمنی در برابر ابتال به  •

ال ضروری نامشخص است، بنابراین تلقیح دوز یادآور در آینده احتما

 خواهد بود.

نسبت به سایر واکسن ها در برنامه  SARS-CoV-2واکسیناسیون  •

واکسیناسیون، در اولویت است. توصیه می شود، بین آخرین دوز واکسن 

SARS-CoV-2  14و واکسن آنفلوانزا یا واکسن های پنوموکوکی حداقل 

 روز فاصله باشد. 28روز و با سایر واکسن ها حداقل 

این که در شرایط زیر احتمال ایجاد پاسخ ایمنی مناسب در  با توجه به •

برابر واکسن کاهش یافته است، توصیه می شود واکسیناسیون در این 

 بیماران به تاخیر انداخته شود:

 GvHD  حاد شدید(Grade 3-4) کنترل نشده 
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  ماه گذشته 6سابقه دریافت داروی ریتوکسی ماب در 

  سابقه دریافت دارویATG  یاAlemtuzumab  ماه گذشته 3در 

  بیمارانی که پس از پیوند، تحت درمان نگه دارنده با داروهای مهارگر

تیروزین کیناز مانند ایماتینیب یا داروهای ایمونومدوالتور مانند 

 لنالیدومید هستند.

 ( با بیمارانی که تحت درمان با کورتیکواستروئید با دوز باال هستند

معادل  ای زونیپردن mg/day 20 از شتریب ای mg/kg/day 2 از شتریدوز ب

 (آن

سال تاکنون مطالعه ای مبنی بر اثربخشی  16در کودکان با سن کمتر از  •

در دسترس قرار نگرفته  SARS-CoV-2و بی خطر بودن واکسیناسیون 

 است.

توصیه می شود افراد بالغی که با بیمار پیوندی در تماس نزدیک قرار  •

 قرار گیرند. SARS-CoV-2دارند تحت واکسیناسیون 
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 رفعالیغ یساز منیا .7

ایمن سازی غیرفعال، تزریق پادتن )آنتی بادی( اختصاصی علیه یک عامل 

بیماری زا به فردی است که به دالیلی مستعد ابتال به آن بیماری شده است. 

به عنوان مثال، در مواردی که فرد قبال علیه یک بیماری واکسینه نشده باشد 

ه باشد، و فرد در مبتال کوتاو یا فاصله واکسیناسیون تا زمان تماس با فرد 

با فرد آلوده به عامل بیماریزا قرار بگیرد، سرم  )Close contact( *تماس نزدیک

حاوی پادتن ) آنتی بادی( اختصاصی با هدف پیشگیری از بیماری به فرد 

در برخی موارد نیز از ایمن سازی غیرفعال برای خنثی  12تزریق می شود.

  دیفتری و کزاز، استفاده می شود. سازی سموم )توکسین ها( مانند بوتولیسم،

 خونساز ماه گذشته تحت پیوند سلول های بنیادی 24 طی دری که انبیمار 

ایمنی  ی که تحت درمان های سرکوب کننده سیستمان، بیمارندقرار گرفته ا

 تماس نزدیکمزمن، در صورتی که در  GvHDمبتال به  انبیمار نیزد و نقرار دار

روز از تماس  10د، بایستی ظرف نفرد مبتال به آبله مرغان یا زونا قرار بگیر با

VZIG/ IVIG توصیه شده  مقدار تجویز) ندندریافت کIVIG 400 mg/kg  می

 13.باشد(

 صرفنظر انی که تحت پیوند سلول های بنیادی خونساز قرار گرفته اندبیمار ،

فرد مبتال به  نزدیک باتماس در صورتی که در  ،واکسیناسیون از وضعیت

  .دندریافت کن IVIG د، بایستینبیماری سرخک قرار بگیر

                                                           

 کیدر  یشود: زندگ یاطالق م طیشرا نی( به اClose Contact) تماس نزدیکمفهوم  *

 .مارستانیتخته مشترک در ب 4تا  2اتاق  کیشدن در  یمنزل مشترک، بستر



 

 
34 

 سلول های بنیادی  از پیوند اتولوگ/آلوژن پسل اگر فردی در طی سال او

خونساز، هرگونه زخم مستعد به کزاز داشته باشد، صرف نظر از وضعیت 

در اکثر  نماید.( نیز دریافت TIG-تتابولینواکسیناسیون، باید سرم ضد کزاز )

واحد تتابولین کفایت می کند ولی در موارد تاخیر درمان و یا  250موارد، 

 واحد تتابولین تجویز کرد. 500خطر باالی کزاز، می توان 
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 افراد خانواده ونیناسیواکس .8

  تجویز واکسنMMR  اما توصیه می گردد در  ،بالمانع استبه افراد خانواده

یا تب گردید، از  پوستی دنبال دریافت واکسن دچار راش صورتی که فرد به

قرار گرفته است  سلول های بنیادی خونسازپیوند  ی که تحتتماس با بیمار

 اجتناب نماید.

  توصیه می شود حداقل تا یک سال پس از پیوند سلول های بنیادی خونساز

 6کمتر از  ه به جز شیرخواراندر همه افراد خانواد و در فصل شیوع آنفلوانزا،

 واکسن آنفلوانزا فصلی تلقیح گردد. ،ماه

  در صورت حضور فردی با نقص اکتسابی سیستم ایمنی )بیمارانی که تحت

پیوند سلول های بنیادی خونساز قرار گرفته اند( در خانواده، تلقیح واکسن 

فلج اطفال خوراکی به سایر کودکان خانواده که در منزل مشترک سکونت 

(  IPVدر آنان نیز باید از واکسن فلج اطفال تزریقی ) است ودارند، ممنوع 

احتمال  ،استفاده شود. در صورت تلقیح نابجای واکسن خوراکی فلج اطفال

هفته وجود دارد و بنابراین رعایت بهداشت دست ها و  12انتقال ویروس تا 

اجتناب از تماس نزدیک )از جمله تعویض پوشک کودک واکسینه توسط فرد 

 هفته توصیه می شود. 8مبتال به نقص ایمنی( برای حداقل 
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 *هیاول یمنیا صیمبتال به نقا مارانیب ونیناسیواکس .9

 هیاول یمنیا صیمبتال به نقا مارانیدر ب (PID)، سال  کیاز  ونیناسیواکس

 .گردد یخونساز آغاز م یادیبن یسلول ها وندیپس از پ

 وندیسال پس از پ کیغالبا به مدت  هیاول یمنیا صیمبتال به نقا مارانیب 

. ندینما یم افتیدر (IVIG ) یدیور نیخونساز، گاماگلوبول یادیبن یسلول ها

در  ونیناسیواکسن ها الزم است شروع واکس یاثربخش شیجهت افزا نیبنابرا

 .باشد IVIG نوبت نیآخر افتیحداقل سه ماه پس از در مارانیب نیا

 ماه گذشته سابقه عفونت نداشته باشد و البته در  6در  ماریکه ب یصورت در

  IVIG توان یم باشد، نییپا یروسیو یتنفس یعفونت ها وعیکه ش ییفصل ها

 .قطع نمودرا  

 نوبت  نیآخر افتیشدن سه ماه از در یپس از سپرIVIG در صورت ،

 شروع نمود را ونیناسیتوان واکس یم ریز یاهایتریوجود همزمان همه کرا

 :(6-10و  5-10)طبق جداول 

 Trough IgG > 600 mg/dL on standard IVIG dosing AND  

 Detectable serum IgA > 6 mg/dL AND  

 Donor B cell count > 200 per microliter AND  

 Donor CD4 T cell count > 200 per microliter 

  یها یباد یآنت تریتوان ت یم ن هانوبت اول واکس افتیازدر پسسه ماه 

که  یشده در نوبت اول را چک نمود.  در صورت حیتلق یمرتبط با واکسن ها

 .مجددا آغاز گردد IVIG زیها قابل قبول نباشد الزم است تجو یباد یآنت تریت

                                                           
* Primary immune deficiency (PID) 
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 واکسن حیتلق  MMR  قابل انجام است که یدر صورت مارانیباین در: 

 خونسازگذشته باشد یادیبن یسلول ها وندیحداقل دو سال از پ. 

 یمنیا ستمیسرکوب کننده س یسال از قطع داروها کی حداقل 

 شده باشد. یسپر

  حداقل پنج ماه از زمان قطعIVIG  گذشته باشد.  

 کشته شده قابل قبول باشد. یمرتبط با واکسن ها یها یباد یآنت تریت 
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 ونیناسیجداول واکس  .10
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 سالگی  5 کمتر ازدر سن  بیمارنواکسیناسیون  . 1-10 جدول 

  خونساز سلولهای بنیادی اتولوگ از پیوند پس                        

26
 

س از پيوند
ماه پ

 

24
 

س از پيوند
ماه پ

 

16
 

س از پيوند
ماه پ

 

14
 

س از پيوند
ماه پ

 

12
 

س از پيوند
ماه پ

 

10
 

س از پيوند
ماه پ

 

8 
س از پيوند

ماه پ
 

6 
س از پيوند

ماه پ
  

 زمان تزریق
 
 
 

 واکسننام 

 تزریقی آنفلوانزا فصلی        
 (IIV) 

 کنژوگهپنوموکوک         
(PCV13) 

 پلی ساکاریدی پنوموکوک         

(PPSV23) 

ظرفیتی  4مننگوکوک         

((Menveo-MCV4 

 پنج گانه         

 (پنتاواالن)
 فلج اطفال تزریقی        

(IPV) 

 ن اوریو-سرخجه-سرخک        

(MMR) 
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 و باالترسالگی  5 در سنبیماران واکسیناسیون  . 2-10 جدول 

  خونساز سلولهای بنیادی اتولوگ از پیوند پس                        

26
 

س از پيوند
ماه پ

 

24
 

س از پيوند
ماه پ

 

16
 

س از پيوند
ماه پ

 

14
 

س از پيوند
ماه پ

 

12
 

س از پيوند
ماه پ

 

10
 

س از پيوند
ماه پ

 

8 
س از پيوند

ماه پ
 

6 
س از پيوند

ماه پ
  

 زمان تزریق
 

 
 نام واکسن

 فصلی آنفلوانزا سالگی 9 >        

(IIV)          ≥ 9 سالگی 
 کنژوگهپنوموکوک         

(PCV13) 

  پلی ساکاریدیپنوموکوک         
(PPSV23) 

 ظرفیتی 4مننگوکوک         

((Menveo-MCV4 
  (DTPسه گانه )        

 سالگی  7 <در 
  (Td)دوگانه بزرگساالن         

 سالگی  7 ≤در 
        

 (HepB) هپاتیت ب

 هموفیلوس آنفلوانزا تیپ ب        
(Hib) 

        
 (IPV) فلج اطفال تزریقی 

سرخک سرخجه  سالگی 9 >        

 سالگی 9 ≤         (MMR)اوریون 
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 سالگی  5 کمتر ازدر سن ان بیمارواکسیناسیون  . 3-10 جدول 

 خونساز سلولهای بنیادی آلوژن از پیوند پس                        

26
 

س از پيوند
ماه پ

 

24
 

س از پيوند
ماه پ

 

16
 

س از پيوند
ماه پ

 

14
 

س از پيوند
ماه پ

 

12
 

س از پيوند
ماه پ

 

10
 

س از پيوند
ماه پ

 

8 
س از پيوند

ماه پ
 

6 
س از پيوند

ماه پ
  

 زمان تزریق

 

 

 نام واکسن

        
 فصلی آنفلوانزا

(IIV) 

        
   کنژوگهپنوموکوک 

(PCV13) 

        

 پنوموکوک 

  پلی ساکاریدی
(PPSV23) 

        
 ظرفیتی 4مننگوکوک 

 ((Menveo-MCV4 

        
 پنج گانه 

 )پنتاواالن(

        
 فلج اطفال تزریقی 

(IPV) 

        
-هجسرخ-سرخک

 (MMR)ن اوریو
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 و باالترسالگی  5 در سن افرادواکسیناسیون  . 4-10 جدول 

 خونساز سلولهای بنیادی آلوژن پیونداز  پس                       

26
 

س از پيوند
ماه پ

 

24
 

س از پيوند
ماه پ

 

16
 

س از پيوند
ماه پ

 

14
 

س از پيوند
ماه پ

 

12
 

س از پيوند
ماه پ

 

10
 

س از پيوند
ماه پ

 

8 
س از پيوند

ماه پ
 

6 
س از پيوند

ماه پ
  

 زمان تزریق
 
 

 نام واکسن

        < 9 
 آنفلوانزا سالگی

 9 ≤         (IIV)فصلی
 سالگی

 کنژوگهپنوموکوک         
(PCV13) 

 پنوموکوک         
 (PPSV23)   پلی ساکاریدی

ظرفیتی  4مننگوکوک         
((Menveo-MCV4 

  (DTP) سه گانه        
 سالگی  7 >در 

  (Td)دوگانه بزرگساالن         
 سالگی 7 ≤در  

 ب هپاتیت        
 (HepB) 

 هموفیلوس آنفلوانزا         
 (Hib) تیپ ب

 فلج اطفال تزریقی        
  (IPV) 

        < 9 
-سرخک سالگی

-سرخجه
 (MMR)ن اوریو

        ≥ 9 
 سالگی
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 نقص سیستم ایمنی اولیه مبتال به واکسیناسیون کودکان . 5-10 جدول  

 خونساز سلولهای بنیادی پیونداز  پسسالگی  5 کمتر ازدر سن                   

 قیتزر زمان

 

 

 

 نام واکسن 
ت اول

نوب
 

2 
ت اول

ماه بعد از نوب
 

4 
ت اول

ماه بعد از نوب
 

10
 

ت اول
ماه بعد از نوب

 

24
 

ت اول
ماه بعد از نوب

 

26
 

ت اول
ماه بعد از نوب

 

 فصلی آنفلوانزا
(IIV) 

      

 پنوموکوک کنژوگه
(PCV13) 

      

 پنوموکوک 

 ساکاریدیپلی 
(PPSV23) 

      

 پنج گانه 

 (پنتاواالن)

      

 فلج اطفال تزریقی
  (IPV) 

      

-سرخجه-سرخک

 (MMR)ن اوریو
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 به نقص سیستم ایمنی اولیهمبتال  افرادواکسیناسیون  . 6-10 جدول  

 خونساز سلولهای بنیادی پیونداز  پس و باالتر سالگی 5در سن                   

 زمان تزریق

 

 

 

 نام واکسن

ت اول
نوب

 

2 
ت اول

ماه بعد از نوب
 

4 
ت اول

ماه بعد از نوب
 

10
 

ت اول
ماه بعد از نوب

 

24
 

ت اول
ماه بعد از نوب

 

26
 

ت اول
ماه بعد از نوب

 

 آنفلوانزا

 فصلی

(IIV) 

< 9 

 سالگی

      

≥ 9 

 سالگی

      

 پنوموکوک کنژوگه
(PCV13) 

      

 پنوموکوک 

 (PPSV23) ساکاریدیپلی 

      

  (DTP) سه گانه

 سالگی  7 >در 

      

 (Td) دوگانه بزرگساالن

 سالگی 7 ≤در  

      

 هپاتیت ب
 (HepB) 

      

هموفیلوس آنفلوانزا تیپ 
 (Hib) ب

      

  فلج اطفال تزریقی
(IPV) 

      

-سرخک

-سرخجه

ن اوریو
(MMR) 

< 9 

 سالگی

      

≥ 9 

 سالگی
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