
 
 

Polio virus 

 ونیسنایو واکس شوندمحافظت  روسیاز هر سه نوع و دیوجود دارد. افراد با برای بیماری فلج اطفال روسیسه نوع و

ن ، واکسوجود دارد فلج اطفال یماریمحافظت در برابر ب یمحافظت است. دو واکسن براروش  نیفلج اطفال بهتر

 .شده یروسیو نو واکس خوراکی ویپول

 یکشت سلول به روش(، CSF) ینخاع یمغز عیما یاز گلو و مدفوع و گاه ییتوان در نمونه ها یرا م پولیو روسیو

 کرد. یی( شناساPCR) مرازیپل یا رهیواکنش زنج ه کمکب روسیو صیتشخ ایو 

 ویروس ازاغلب است.  یروسیعفونت و صیتشخ یروش برا نی، حساس ترویروس کشت هنگام روسیو یجداساز

 CSF ایخون  و نمونهاز سواب حنجره  تشخیص وجود ویروس ممکن است نی. همچنمیشودنمونه مدفوع جدا 

 .انجام گیرد

جمع  مشکوک به پلیومیلیت مارانیساعت جداگانه از ب 42در حداقل دو نمونه مدفوع باید  ،تشخیص ویروس یبرا

 نمونه گیری بهتر است از زمان شروع علائم بیماری هر چه سریعتر انجام شود. . شود یآور

واکسن  شبه  یگونه هااز  یوحش یسلول ها زیتما یبرا Real-time reverse transcription PCRاز روش 

("intratypic differentiation") .استفاده میشود 

 به کار میرود.آن  یکیمنبع ژنت نییو تع روسیو پیژنوت شناسایی یبرا یژنوم یتوالتعیین 

 کیتست سرولوژ

 اشیم.بیمار مشکوک ب واکسینه نشدن، به ویژه اگر به کاربرد داردیلیت مبیماری پولیو این روش برای تشخیص

 دیبا حداقل سه هفته بعد دیگرو نمونه  از بیمار گرفته شود یماریدوره ب لیدر اوا دینمونه سرم با کیبرای اینکار 

 .شودگرفته 

 CSF آنالیز

 411تا  01ها )از  تیاز لکوس زیادیتعداد  یمعمولا حاو CSFمعمول است.  ریغ CSFدر  روسیو ویلوپ صیتشخ

( تریل یگرم در دس یلیم 01تا  21)از  افزایش خفیف پروتئینها([ و  تی)عمدتا لنفوس مکعب متر یلیسلول در م

 .دمشاهده شون یعفون ریغ و یعفون یها یماریانواع ب درهستند و ممکن است  یاختصاص ریها غ افتهی نیاست. ا

 



 
 

 واکسن فلج اطفال

محافظت در برابر  یاز کشورها برا یاریدر بسکه حاوی ویروس زنده ضعیف شده است ( OPVواکسن فلج اطفال )

 OPVکه  یاست. افراد یضرور این بیماری یکن ساز شهیر یشود و تلاش برا یفلج اطفال استفاده م یماریب

که  یرا آلوده کنند، مخصوصا کسان گرانیتوانند د یم لیببرند و نیرا از ب روسیکنند ممکن است و یم افتیدر

را  دیتواند افراد جد یم OPV روسیو ،به خوبی انجام نمیشود ونیناسیواکس که یاند. در مناطق دهنش نهیواکس

( WPV) یوحش یها روسیو مانند و تغییر کردهواند در طول زمان ت یم OPV روسیآلوده کند. در موارد نادر، و

 شوند یم دهینام vaccine-derived polioviruses (VDPV) یها روسینام و اب دیجد یها روسیو نیشود. ا

 فلج اطفال شوند. یماریتوانند باعث ب یو م

 فعال شده ریغ یروسیواکسن و

 یحاو IPVکند.  یمایجاد محافظت  روسیبرابر هر سه نوع و( در IPVفعال شده ) ریغ یروسیو روسیو واکسن

 کنند.  یرا آلوده نم گرانیکنند، د یم افتیواکسن را در نیکه ا یافراد نیبنابرا ست،یزنده ن روسیو

بر اساس برنامه ایمن سازی همگانی کودکان مصوب کمیته کشوری ایمن سازی وزارت بهداشت ودرمان که از اول 

 به اجرا درآمد، واکسیناسیون در کشور ایران بر ضد فلج اطفال با استفاده از واکسن زنده خوراکی پولیو 0۱۳۱سال 
 .گیردصورت می

 اطفال برایبرنامه واکسیناسیون فلج اطفال 

سالگی به کودک خورانده  ۶ماهگی و  0۱ماهگی،  ۶ماهگی،  2ماهگی،  4واکسن خوراکی به ترتیب در بدو تولد، 

 .شودمی

برنامه تکمیلی ایمن کردن، واکسینه شدند.  0۶2کشور و در طی  4۳میلیون نفر در  211بیش از  411۳در سال 

 یافت پاکستان و افغانستان همسایه کشور دو و نیجریه شمال هندوستان، در حال حاضر این ویروس تنها در شمال

 .شودمی

 http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                    
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