فلج اطفال
بیماری فلج اطفال دراثر ویروس پولیومیلیت ایجاد شده وبا تااثیر روی لالول یاای ی اخا ساا لاخد ایجااد فلاج شا

ااد ماا

گردد.
بیماااری اولاایر بااار بخااور م ااس

تول ا  Michael Underwoodدرلااال  9871در ا گلسااناب ب ااورت اااتوا ا در ا اادا

یای تحنا ا کودکاب توصیف شد .اولیر طغیاب ثخت شده در اروپا در اوای قرب وزدیم رخ داد.
در لال  9191در آمریکا تعاداد ماوارد ابانه باج فلاج باج 19222ماورد رلاید .باا ورود واکسار یاای ماوثر میاباب باروز پولیاو باج
لریت کایش یافت و آخریر مورد ویروس و

اا پولیاو در آمریکاا در لاال  9181دیاده شاد و ری اج کجاا ی اا ا فلاج اطفاال

از لال  9177بج ت وید لازماب ی ا ا ب داشت رلید.
از 9117تا  1229تعداد موارد بیماری در لرالار ی ااب تاا بایش از %11کاایش یافات و کمنار از9222ماورد بیمااری تادیاد شاده
در لال 1229گبارش شد.
ویاروس پولیاو از یاجن ا نارو ویاروس یاا)(Enterovirusو از خاا واده پیکور اویریاده) (Picornaviridaeماا باشاد .ا نارو
ویروس یا از لاکجیر موقنا دلنگاه گاوارش ماا باشاجد وباج  PHالایدی ماااو یسانجد .لاج لارو تایا -P3،P2،1از ویاروس
پولیو مویود الت و بج دلی تفاوت یاای ا ادکا کاج از ظار ایمو ولاوژ ی بایر لاج لارو تایا
لرو تای

لاخد ایجااد ایمجاا باارزی ساخت باج لاایر لارو تایا

ویاود دارد ،ایمجاا ساخت باج یا

یاا ماا شاود .ویاروس پولیاو باج لاریت تولا

ارارت

،فرمالددید ،کلریر و اشعج فوق بجفش غیر فعال ما شود.
دوره فنج بیماری بیر  3-6روز طول ما ک د .پالا باج یفو ات پولیاو ویرولاا بسایار منغیار الات وبسانگا باج شادت
یهدم بالیجا دارد %19 .موارد آلودگا با ویروس پولیو بدوب یهمت بالیجا وغیر م س
تاریخا  % 4-7از یفو ت یای پولیو ب اورت یا

اور

ما باشد.

بیمااری غیار اخن اصاا بادوب یهدام باالیجا ویاا شاواید آزمای اگایا درگیاری

لیسنم ی اخا مرکابی یسانجد .ایار مو اج باالیجا تحات یجاواب پولیومیلیات باا نیجاج) ( Abortiveاا بارده ماا شاود کاج
ب خودی در کمنر از یا

یفناج اصا می اود .لاج لاجدر یماراه باا ایار فار از پولیومیلیات دیاده می اود کاج شاام یفو ات

دلنگاه تجفسا فوقا ا (گلودرد و تد )  ،م اکهت گوارشاا (ت او و الانفرا ،درد شاکم ،یخولات و ماوارد اادر الا ال ) ویهدام
م ابج آ فلوا با ما باشد .ایار لاجدر یاا از ا اوا یفو ات یاای ویرولاا دیگرکاج ایار یهدام را ایجااد ماا کججاد قابا افناراق
یسنجد.
در % 9-1موارد یفو ت یای پولیو ب ورت مججژیات آلاینی

غیار فلجاا (باا یهدام لافنا گاردب  ،پ ات ویاا پایاا ) معماون جاد

روز طول ک یده ولین بخور کام ب خود ما یابجد.
کمنر از  %9یفو ت یای پولیو مججر بج فلج ش ماا شاو د .یهدام فلاج معماون 9-1روز پان ازیهدام ماادماتا شارو شاده وباج
مدت  1-3روز پی رفت ما کجد .معمون پن از قخع تد یهدم فلجا دیگر ایجاد ما شود .

مر لج مادماتا بیمااری ( بس او

در کودکااب ) معماون دارای دو فااز ماا باشاد  ،باا یهدام ابنادایا خفیاف وپان از یا

دوره

 9-8روزه یهدم بی انر وشادید تار باروز ماا کجاد.یهدم و اا ج یاای ا اافج شاده دیگار شاام از دلات دادب رفلکان یاای
لخحا  ،درابندا افبایش رفلکن یای تا دوب یای یماا ودرد شدید یضه ا و الیالم در پایا وپ ت ما باشد.
بیماری با کایش رفلکن تا دوب یای یماا بج لمت فلاج شا پی ارفت ماا کجاد ولاین بارای جاد روز تاا جاد یفناج بادوب
تغییر باقا ما ما اد ومعماون فلاج غیار قریجاج الات .بی انر یضاهت پروگبیماال رادرگیار ماوده وتایضاهت دیسانال و بایش از
یمج لاق یا را گرفناار ماا کجاد .فلاج در طاا مر لاج تاد دار ایجااد می اود و بعاد از ایجااد تاد پی اروی ماا کجاد .بعادازایر
مر لج ب خودی سخا اص شده وبیماراب م کلا از ظر کایش ن وم کهت شجاخنا وادراکا دار د.

پی

گیری از فلج اطفال از طریق ایمر لازی :

تج ا راه موثر در پی گیری از پولیومیلیت  ،ایمر لازی الت  .ریایت کات ب داشنا در محدود کردب ا ن ار یفو ت در بیر کودکاب
خردلال  ،کم

کججده الت ولا برای کجنرل ا ناال یفو ت در تما لجیر  ،واکسیجالیوب روری الت.

یر دو واکسر ز ده خوراکا ( )OPVو ک نج تبریاا ( )IPVاثر اثخات شده ای در پی گیری از یفو ت با ویروس پولیومیلیت و ابنه بج
پولیومیلیت فلجا دار د.
پال لرما  IgGدر اثر  IPVالت ولا  OPVلخد پال ایمجا مساطا( )IgAبانتری در دلنگاه گوارش و لق می ود کج خود
لخد محدود لازی تکثیر ویروس و

ا در ایر وا ا شده و لذا ا ن ار ویروس و

ا از طریق مدفو در دریافت کججدگاب ، OPV

محدود می ود .
کودکا ا کج فا  IPVدریافت کرده ا د  ،یر جد در مااب ابنه بج پولیو م وب یسنجد ولا قادر بج دفع ویروس بوده و لذا ویروس بج
رخش خود ادامج میدید .
از لوی دیگر  IPV ،فاقد یوارض یا خا بوده و ایمر زایا آب تحت تاثیر آ نا بادی یای مادری قرار ما گیرد.

در ال ا ر  4 ،فرمونلیوب منفاوت برای  OPVویود دارد.
 OPVلج رفینا ( : )TOPVدر ال ا ر ایر واکسر در ایمر لازی یاری کودکاب مورد النفاده قرار ما گیرد .ایر واکسر ایمجا
بر یلیج یر لج لر وتی

 1 ، 9و  3ایجاد ما کجد .

واکسر ت

رفینا تی

 : )Mopv1 ( 9ایمجا بر یلیج لر و تی

 9ایجاد میکجد.

واکسر ت

رفینا تی

 : )Mopv3( 3ایمجا بر یلیج لر ودنی

 3ایجاد میکجد.

کنج  :لرو تی
رفینا تی

 1ویروس پولیو از لال  9111تاکجوب در ییچ اخج ای از ی اب شجالایا

ده الت  .لذا  ،یازی بج تولید واکسر ت

 1ویود دارد.

واکسر دو رفینا تی

 9و  : )Bopv ( 3یدینریر واکسر تولید شده الت کج اولیر بار در دلامخر  1221مورد النفاده قرار گرفت .

ایمجا بر یلیج یر دو لر و تی

 9و  3ایجاد ما کجد  .م ایده شده ایر واکسر بر یلیج یر ی

از دو لروتی

 9و  ، 3ایمجا بی نری در

ماایسج با واکسر لج رفینا ایجاد میکجد  (.مودار ذی را م ایده فرمادید)

دریافت  OPVلج رفینا و دو رفینا  ،بر طخق دلنورالعم یای ارلالا از مرکب مدیریت بیماری یای واگیر ا جا ما گیرد.

با تویج بج تو یحات فوق :
-

ایمر لازی روتیر کماکاب با واکسر خوراکا لج رفینا ا جا ما گیرد  .در پ ت ویال واکسر  TOPVدرج شده الت.

-

 9و  )Bopv ( 3از لال  1291تول مولسج لر لازی رازی ت یج و فا

واکسر دو رفینا تی

در یملیات ایمر لازی

تکمیلا مورد النفاده قرار ما گیرد .م س ات ایری ویال  ،کامه م ابج واکسر لج رفینا الت فا در پ ت ویال
واکسر  Bopv ،درج شده الت.
-

واکسر خوراکا ت

رفینا فا در صورت ک ف مورد قخعا پولیو در ک ور  ،النفاده خواید شد کج با تویج بج لر و تی

ویروس شجالایا شده  ،تی

 )Mopv1(9یا تی

 )Mopv3( 3بکار خواید رفت.

برگرفنج شده از کناب رایجمای ک وری
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