
 
 

ست که  یماریآنفلوانزا ب صورت ناگهانا شد یب سردرد ی، قرمزدیهمراه با تب  شم،  ضالت ی، کوفتگچ ، و درد در ع

  بروز میکند.اسهال و استفراغ 

 شود. یم هیتوص آنفلونزا ساالنه ونیناسیواکس ، انجامماه و باالتر 6افراد  هیکلبرای 

 مهم است. اریبس ،آنفوالنزا هستند یکه در معرض خطر ابتال به عوارض جد یافراد یبرا ژهیبه و ونیناسیواکس

سب برا سن آنفلودریافت  یزمان منا سال  زییپا یابتدانزا واک سرد  صل  شروع ف شد.و  شهریور تا  می با )از اوایل 

 اوایل مهر ماه(

 روسیوها در برابر عفونت با  یباد یآنت نیشود. امی جادیدر بدن ا یباد یآنت ونیناسیحدود دو هفته پس از واکس

 د.کنن یمایجاد ، محافظت شوند یساخت واکسن استفاده م یکه برا ییها

تزریق د. ننشو یدچار سرما خوردگ گریداشته باشد که د توقعنباید ند نکمی  قیواکسن آنفلوانزا را تزرکه  یدافرا

 شود. یفرد فقط دچار آنفلوانزا نم خوردگی نمیشود ومانع ابتالی فرد به سرماعنوان  چیه واکسن آنفلونزا به

 انواع واکسن آنفلونزا:

 واکسن تزریقی -1

 واکسن استنشاقی -2

استفاده از واکسن  عضله بازو تزریق میشود و به دو صورت سه و چهار ظرفیتی موجود است. یواکسن تزریقی رو

 بهداشت ممنوع شده است. یتوسط سازمان جهان 2017-2016در سال  یاستنشاق

سه  یآنفلوانزا یباشد. واکسن ها یدر دسترس م یتیو چهار ظرف یتیحال حاضر هر دو نوع واکسن سه ظرف در

ستاندارد یقیتزر یتیظرف شت داده م ،با دوز ا سن آنفلوانزا برا نیشوند. ا یدر تخم مرغ ک  یسن یگروه ها یواک

 شده اند. دییمختلف تا یسن یاستفاده در گروه ها یبرا یتیچهار ظرف ی. واکسن هااست دییمختلف مورد تا

 قرار دارند؟نزا آنفلو یدر معرض خطر عوارض جلد چه کسانی

 سال( 2کمتر از  ژهیسال ) به و 5کمتر از  کودکان 

 سال به باال 65 افراد 

 (مانیهفته بعد از زا 2باردار ) و زنان تا  زنان 



 
 

 یبه ساار م یدر مراکز مراقبت یکه مدت طوالن یکنند و افراد یم یکه در خانه سااانمندان زندگ یافراد 

 برند.

 آسم 

 مثل  یاختالالت عضالن ،یطیعصب مح ،ینخاع ،یشامل اختالالت مغز یو  تکامل عصب یعصب اختالالت

شد یتکامل ری(، تاخیذهن ی)عقب ماندگیذهن یکم توان ،یسکته مغز، صرع ،یفلج مغز سط تا   د،یمتو

 یطناب نخاع بیآس ای یعضالن یستروفید

 یمزمن تنفس یها یماریب  

 ونرعروق کر یها یماریقلب و ب یاحتقان یینارسا ،یقلب یمادرزاد یها یماریبمانند  یقلب یماریب 

 شکل یسلول داس یماریاز جمله ب یخون یها یماریب 

 توسیمل ابتیجمله د غدد درون ریز مانند یها یماریب 

 یویکل یها یماریب 

 یکبد یها یماریب 

 کیمتابون یها یماریب 

 افراد مبتال به مانند  مصاارد داروها ای یماریاز ب یناشاا یمنیا سااتمیساا ضااعفHIVایساارطان  ای دزی، ا 

 شوند یها درمان م دیکه به صورت مزمن با استروئ یافراد

 هستند نیمدت با آسپر یسال که تحت درمان طوالن 19جوان تر از  افراد 

 دیشد یمبتال به چاق افراد (BMI 40باالتر از ) 

 ه کسانی باید واکسن آنفلونزا را دریافت کنند؟چ

  سال 65 یباالافراد 

 (یزنان باردار )در هر سه ماهه باردار 

 انعالج و مزمنصعب مارانیب 

 یویر ای یقلب مارانیب 

 شدند هیکل وندیپ ای ارندد هیکل ییکه نارسا یافراد 

 مزمن دارند  تیکه برونش یافراد 

 شوندیم یدرمان یمیش کهیمبتال به سرطان و کسان مارانیب  

 مثبت یو یاچ آ مارانیب 



 
 

 دریافت کنند؟آنفوالنزا را  واکسن دینباه کسانی چ

 ماه است  6که سن آنها کمتر از  یکودکان 

 سن آنفوالنزا  یکننده زندگ دیو تهد دیشد یمبتال به آنرژ افراد سبت به واک شک این دهنده  لیهر ماده ت

 واکسن

 به تخم مرغ  حساسیت 

 انداخته شود. قیبه تعو نیز بهتر است تزریق واکسن عفونت حاد ایمبتال به تب  مارانیدر ب 

 :آنفلونزا عوارض واکسن

درد عضااالت، درد  ق،یسااردرد، تعر رینظ یاز افراد موجب عوارض جانب یواکساان هم ممکن اساات در برخ نیا

تا دو روز  کی یعوارض معموال ط نیشود که ا قیمحل تزر یختو ورم و س یسرخ ،یمفاصل، تب، ضعف، خستگ

 شود. یبدون درمان برطرد م

و خشونت  یمنتشره، گرفتگ یپوست عاتیراش ها و ضا، ریکه ،یاریدر رفتار و هوش رییمانند تب باال، تغ یعوارض

س شکالت تنف سخت یصدا و م ض یمانند  شدرتنفس،  ضعف  س ،یدگیبا رنگ پر یبدن دیبان قلب باال و  سا  تیح

، تورم اطراد چشم ها و نب یوخستگ یجیدارند، احساس گ تیکه به تخم مرغ حساس یدر افراد یو فور دیشد

عوارض از  ک،یالکتیشااوا اناف ،یطیاعصاااب مح یاز گرفتار یباره با عالئم فلج باال رونده ناشاا لنیها، سااندرم گ

 راجعه کرد.به پزشک م دیاست و بالفاصله بانزا ولواکسن انف یجد

 

           http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                           
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