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  ثالث واکسن ، عوارض واکسیناسیون،یمن سازي اواکسیناسیون، : کلیديه هايواژ       

                                                
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکردژي و آمارزیستی، گروه اپیدمیولو :نویسنده مسئول   

Email: mobasheri@skums.ac.ir 

  چکیده
که تضمین بررسی عوارض ناخواسته ایمن سازي یکی از برنامه هاي جدید در سیستم مراقبت سالمت است :مقدمه      

موجود در ایمن سازي  عوارض ناشی از واکسیناسیون یکی از دغدغه هاي .ائه شده استکننده کیفیت بیشتر خدمات ار
این مطالعه با هدف . است منجر به عدم مراجعه براي نوبت هاي بعدي واکسناسیون گردد کودکان می باشد که ممکن

 .ه است سال در شهرکرد انجام شد7تعیین میزان و نوع عوارض ناشی از واکسن ثالث در کودکان زیر 
سال که جهت تزریق  7نفر کودك زیر  360تحلیلی بوده که بر روي - این مطالعه از نوع توصیفی :مواد و روش ها     

 مراجعه 91 تا تابستان سال 90که از پاییز سال (واکسن ثالث به مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه هاي بهداشت شهرکرد
 و پایش قرار گرفتند لعه از زمان تزریق تا یک هفته پس از تزریق مورد کنترلافراد مورد مطا. انجام شده است) نموده اند

  . و با تکمیل پرسش نامه توسط والدین، مورد بررسی قرارگرفت
 درصد از عوارض به 5/95 درصد از کودکان دچار عارضه شدند که 8/80در این پژوهش  :یافته هاي پژوهش      

 درصد از علت عوارض مربوط به واکنش با واکسن و کمترین علت 3/90. د بودند درصد از عوارض شدی7/0شکل خفیف و
 درصد عوارضی شامل قرمزي، التهاب و درد در محل 2/40. ناشی از نحوه نگهداري واکسن بوده است)  درصد4/1(عارضه

 بیمارستان بستري  درصد از کودکان در1 درصد عوارض منجر به بهبودي کامل گردیده و تنها 99. تزریق  داشته اند
 .  شدند

باتوجه به نتایج این مطالعه، اگر چه افراد مورد بررسی دچار عوارض خفیف و گذرا شده اند و  : بحث و نتیجه گیري      
دهی به موقع، بدون نیاز به درمان دارویی به بهبودي کامل دست یافته اند، اما وجود یک برنامه هماهنگ براي گزارش 

 ارتقاء سطح آگاهی پرسنل و هم چنین والدین از اهمیت خاصی برخوردار است ات،ثبت دقیق اطالع
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  محمود مباشري و همکاران-...سال در  7بررسی عوارض ناشی از واکسن ثالث در کودکان زیر 
 

 ٢

  
 

                                                                                                                                             مقدمه
 به مفهوم پایش ،سازي عوارض ایمناز مراقبت       

 .به اعتبار آن کمک می کندکه سازي است  سالمت ایمن
کشور ما کودکان زیر  طبق برنامه و راهنماي ایمن سازي، در

 نوبت واکسن فلج 6یک نوبت واکسن بیماري سل، سال  7
ه  نوبت واکسن س5 نوبت هپاتیت ب، 3اطفال، 

سرخک، سرخجه، (نوبت 2 ،)سیاه سرفه دیفتري، کزاز،(گانه
توجه به کثرت نوبت هاي  دریافت می کنند که با) ریونوا

 نامطلوب پس از ایمن عوارض  وواکسیناسیون بروز پیامدها
  شاملعوارض قابل بروز). 1(،سازي امکان پذیر است

زمانی  هم اشتباه در مراحل ایمن سازي، ماهیت واکسن،
ها باشد و یا  ایمن سازي با ابتال به عفونت ها و سایر بیماري

به دلیل واکنش تزریق به دنبال اضطراب و تشویش حاصل 
 به صورت ناشناخته هایی البته گاهی واکنش. از درد رخ دهد

 اکثر واکنش. )2(، رخ می دهد نیزختهو در اثر عوامل ناشنا
 ایمن فیالکسی در افرادي که قبالًآناهاي  ها به جز واکنش

تا  4 قطره خوراکی فلج اطفال بعد از .اند اتفاق نمی افتدشده
 احتمال فلج ،زو در یک میلیون د4/0 روز از تزریق حدود 30

اساس نتایج مطالعه  بر .ناشی از ویروس واکسن را می دهد
صورت ه ها در واکسن کزاز عوارض ب  مدیریت بیماريمرکز

میزان با   روز بعد از تزریق28 تا 2التهاب شبکه عصبی بین 
 و در  استز دیده شدهودر یک میلیون د 10 تا 5بروز 

ساعت  3 مداوم بیش از  هاي جیغ زدن،واکسن سیاه سرفه
 80ز و تشنج بین و در یک میلیون د60000 تا 1000 بروز با

در بچه هاي دیده شده است که ز و در یک میلیون د570تا 
خصوص   دراي همطالع .)3(، ماه خطر آن کمتر است4زیر 

آن هاي موضعی  واکنش  وسازي عوارض ناخواسته ایمن
میزان مورد به ها  درد براي اغلب واکسنکه  ه شدنشان داد

یادآور  جز واکسن ثالث وه  ب،است  درصد10 حدود ،انتظار
 50 هاي موضعی آن ممکن است تا زان واکنشکزاز که می

 ،دو هفته پس از تزریق واکسنممکن است نیز برسد درصد 
این زخم ها صورت پاپول دیده شود که ه واکنش موضعی ب

جاي و پس از بهبودي از خود  دنیاب بعد از چند ماه بهبود می
هاي عمومی مثل تب در  واکنش .دنگذار  باقی میزخم

 تا 5در . )2(،برسددرصد  50 است به واکسن ثالث ممکن
اند افرادي که واکسن سرخک تزریق کرده  درصد 15

 .التهاب دیده می شود راش و ، تب چونییها واکنش
 مانند تورم غدد پاروتید در اثر واکسن اوریون، ییها واکنش

 1 حدود  درلنفاوي در اثر سرخجه درد مفاصل و تورم غدد
رد مفاصل ناشی از واکسن  و دمی شود بچه ها دیده درصد

 در). 2(،شده است دیده بزرگساالن درصد 15 در  نیزسرخجه

شایع ترین پیامدهاي  88 سال عوارض ایمن سازيگزارش 
دلیل تزریق به  که بودندها   عفونت، از واکسیناسیوننابجا

 C و B  هپاتیت وغیر استریل منجر به آبسه سپسیس
  )2(.ه استدیگرد
مرگ که با  2 ژاپن طی بررسی در 1975 در سال     

 سازي سیاه سرفه  ایمن، ارتباط نزدیکی داشتنداسیونواکسن
 نقش واکسن را رد  انجام شدهدر بررسیچه  اگر. متوقف شد

واکسیناسیون در چهار  دلیل افت بعدي پوششه اما ب .کردند
فوت بیمار به علت سیاه سرفه 113 تعداد آنسال بعد از 

 رقم زیادي را آمار سال هاي قبل با که در مقایسه کردند
 توجه به این نکته حائز اهمیت است). 2،4(،نشان می دهد

بروز عوارض جانبی همیشه به معناي اشتباه و سهل که 
 ورده داروئیآبا مصرف هرگونه فر در تزریق نیست و انگاري

 عوارض جانبی و واکنش ها ها ممکن است جمله واکسن از
 عوارض واکسیناسیون سه گانه  ايمطالعه در). 3(،رخ دهد

سال در چند مرکز بهداشتی درمانی  6در کودکان کمتر از 
از   درصد4/82 که مشخص شد 1378تهران در سال 

مبتال به عوارض  درصد 83 کودکان دچار عارضه عمومی و
و )  درصد73(شایع ترین عارضه عمومی تب. موضعی شدند

طوالنی   شدید و خواب آلودگی، بی اشتهایی، گریهبعد از آن
 63( شایع ترین عارضه موضعی درد محل تزریق واکسن.بود

  )5(. است بعد تورم اندام بودهو) درصد
توجه به این نکته که در شرایط فعلی عدم بررسی و      

 یابد،گزارش به موقع عوارض واکسیناسیون انعکاس نمی
گاهی وجود عارضه را . میزان واقعی عوارض نامشخص است

دانند که  ز عدم مهارت واکسیناتور در تزریق میناشی ا
انگیزه محقق از . گرددکارکنان می  ازمنجر به نارضایتی 

 رفع نواقص موجود و گزارش خطرات و انتخاب موضوع،
که این مطالعه می   ضمن این،مشکالت ذکر شده می باشد
چون بی اعتمادي به کارکنان  تواند در رفع چالش هائی هم

 موثر واقع شده و از نظر اقتصادي باعث سیستم سالمت و
کاهش بار مراجعات و هزینه هاي درمانی متحمل به خانوار 

 سطح ءنظر آموزشی در راستاي ارتقا سیستم گردد و از و
شناسایی عوارض  درك بهتر در آگاهی خانوارها و دانش و
  . خواهد بود موثراحتمالی 

   ها  مواد و روش
تحلیلی است که به -توصیفیاین مطالعه یک مطالعه      

 7 روي خانوارهایی که داراي کودك زیر روش مقطعی بر
 90-91 سال طی  در بودند)روز 29 ماه و 11    سال 6(سال

 که ينامه استاندارد طریق پرسش  ازداده ها. انجام شد
 بهداشت  و مشاوران حوزهروایی آن با کمک کارشناسان
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 تعیین ضریب آلفا  و پایایی آن بامورد تائید قرارگرفت
 معیار خروج .، جمع آوري گردیدهتایید شد درصد 80 کرونباخ

اساس   بر.بودندسال  7این پژوهش کودکان باالتر از  در
 کلیه کودکان ،آمار حیاتی مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد

 که با بودندنفر  14182  در زمان انجام پژوهشسال 7زیر 
 کوکران ده از فرمولتوجه به کثرت جمعیت هدف با استفا

این مطالعه ابتدا  در .تعیین گردیدنفر  360حجم نمونه 
تعداد کودکان هر   وگردیدقسمت تقسیم  10شهرکرد به 

 5 با تناسب تعداد کودکان گروه هدف و مرکز مشخص و
براي هر تعداد  ،گیرندنوبت واکسن ثالث می 5رده سنی که 
مونه گیري با ن  فواصل وبا مشخص کردن ومرکز تعیین 

پس از یک هفته از  سیستماتیک پرونده کودکان استخراج و
  با کمک والدین کودکاننامه تزریق واکسن ثالث پرسش

تحلیل داده ها توسط نرم  تجزیه وو در نهایت  گردیدتکمیل 
با استفاده از آمار  و انجام گردید SPSS vol.13 افزار

بین  سه مقای کاي اسکوئر تست وTهاي  آزمون توصیفی و
  .گرفتها صورت  گروه

   ي پژوهشها یافته
 سال و 6ماهگی تا  2عوارض در کودکان هدف از سن      
در . شدکه واکسن ثالث گرفته اند بررسی  روز 29 ماه و 11

کودکان دچار عارضه شده  درصد از 8/80این بررسی 
عوارض ایجاد شده جز  درصد 5/95که  )نفر 291(اند

 3/90. عوارض شدید بودنددچار  درصد 7 عوارض خفیف و
علت عوارض مربوط به واکنش به خود واکسن درصد از 

کمترین علت عارضه ناشی از نحوه نگهداري واکسن  بوده و
شایع  )1شماره جدول (. استبوده)  درصد4/1(با فراوانی

درد با  التهاب و،  قرمزي گزارش شدهترین عوارض
جدول (.شددر محل تزریق می با ) درصد2/40(فراوانی
عوارض منجر به بهبودي کامل شده اند  درصد 99 )2شماره 

ناتوانی و . در بیمارستان بستري شده انددرصد  1ا و تنه
میر ناشی از عوارض واکسن ثالث در این مطالعه  مرگ و

 در رخ داده استعوارض که  ی سنن بیشتری.صفر بوده است
 بوده بین سن کودکان و عوارض ناشی از سالگی 6سن 

 )P<0.05.(اکسیناسیون اختالف معناداري وجود داشتو
 دوز واکسن ثالث تزریق شده به 360در این مطالعه از       

 ساخت کشور هند ،دوز واکسن 228سال  7کودکان زیر 
دچار  کودکان دریافتی این واکسن از نفر 195بوده که 

دوز واکسن مصرفی ساخت کشور  132 و عارضه شدند
 دریافت کننده واکسن ان کودک ازنفر 96 کهاندونزي بوده 
مجموع عوارض ناشی از  این در بر بنا .شدنددچار عارضه 

 کودکان واکسینه شده درواکسن ثالث ساخت  کشور هند 
 سیاه سرفه برابر ، کزاز،علیه بیماري دیفتري برمورد مطالعه 

همین شاخص براي واکسن مذکور ساخت  ودرصد  1/54با 
 بین جنسیت .بوده است درصد 7/26بر با کشور اندونزي برا

  کاي اسکوئرعوارض واکسن با استفاده از آزمون آماري و
 معناداري بین  آماريو اختالفتحلیل صورت گرفت 

دیده داشتن عوارض واکسن   و کودکانجنسیت
 داراي نفر از کودکان مورد مطالعه P<0.34 (40.(نشد

ی شناسایی بیماري زمینه اي بوده اند که در طول بررس
ند و بیشترین فراوانی بیماري زمینه اي آنان مربوط به شد

ت اما ـوده اسـاوي بـین گئـغبار و پروت حساسیت به گرد و
خص شها نام نفر از کودکان وضعیت بیماري زمینه آن 2

 از نظر .نفر دیگر فاقد بیماري زمینه اي بوده اند 318. است
وط به ـمربد  درص3/90شترین فراوانی ـه بیـعلت عارض

مربوط به تکنیک بعد از آن  ن وـش به خود واکسـواکن
ر ـازي غیـاده سـآم تریل وـق غیر اسـیر تز،محل تزریق

سن ـداري واکـهـ نگتـایـو در نهسن ـیح واکـحـص
  )3  شمارهدولـج(.بود

  
 

  بروز عارضه میزان عوارض واکسن ثالث برحسب علت.1  شمارهجدول
علت عارضه                                  د                       میزان عوارض برحسب درص

واکنش به خود واکسن                                                             3/90
محل تزریق                         /تکنیک                                           1/4
تزریق غیر استریل                                                                       1/2
نگهداري واکسن                                                                          4/1
آماده سازي غیرصحیح واکسن                                                           1/2
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   میزان عوارض ناشی از واکسن ثالث برحسب نوع عارضه.2  شمارهجدول
میزان عوارض برحسب درصد                   نوع عارضه                            

 زمان  درد محل تزریق به طور هم التهاب و قرمزي،                                 2/40
 درد محل تزریق                                   23

 زمان  دست دادن اشتها به طور هم از قرمزي و التهاب، درد محل تزریق،                                  9/7
 زمان التهاب به طور هم قرمزي و                                  5/4
 محل تزریق      درجه همراه با درد 38تب باالي                                   7/2
 مورد به طور هم 4محل تزریق، بی اشتهایی هر  التهاب، درد  درجه، قرمزي و38 تب باالي                                  4/2

 زمان           
 استفراغ                                                                   4/2
 تورم  محل تزریق، برجستگی و التهاب، درد قرمزي و                                  7/1
 زمان دست دادن اشتها به طور هم تزریق، از محل درد                                  4/1

 درجه  38تب باالي                                   1
 سایر عوارض                                                             8/12

 
  

  هاي زمینه اي  میزان عوارض برحسب بیماري.3  شمارهجدول
  

 نوع بیماري زمینه اي  درصدعوارض   نوع بیماري زمینه اي      درصدعوارض   

 نرمی استخوان      1/5 افتادگی دریچه میترال  6/2
 ندررفتگی لگ 1/5       حساسیت پوستی و خشکی           6/2
 ین گاوي      ئحساسیت به پروت  8/12        )کیوي وخرمالو(حساسیت به میوه 6/2
 بیماري مادرزادي قلبی 1/5 حساسیت به سرما 1/5
    تاالسمی    6/2 مواد معطر      حساسیت به بوي مواد شیمیایی و 1/5
 غبار و گردحساسیت به  8/12 التهاب لوزه ها             6/2
 حساسیت به دارو      6/2 حساسیت به صابون      6/2
  تشنج            6/2 سوفل قلبی               6/2
 ادویه     /حساسیت به موادغذایی 6/2        ئیدکم کاري تیرو 6/2
  التهاب روده اي      6/2 فاویسم                 6/2
  گرفتگی بینی      6/2 سنگ کلیه             2/ 6
  گرفتگی حالب      6/2 نابینا، ناشنوا، مشکل مفصلی، عقب ماندگی ذهنی 1/5

  حساسیت به رب گوجه 6/2  
  

   و نتیجه گیريبحث
 بی که بروز عوارض واکسن ثالث درد و توجه به این با    

منجر به نگرانی هایی  کودکان به همراه دارد و قراري در
این مطالعه که با هدف تعیین  در. )6(،براي والدین می شود

فراوانی  تعیین شدت عوارض و میزان واقعی بروز عوارض و
هایی که مورد  واکسن .آن به تفکیک نوع عارضه انجام شد

 بودند اندونزي و هند کشور استفاده قرار گرفته بودند ساخت
 1/84همکاران نشان داده شد که در مطالعه آیت الهی و 

 افت کنندگان واکسن ثالث دچار عارضه شدنداز دریدرصد 
 8/26(تورم، ) درصد55(درد، ) درصد8/56(که به ترتیب تب

 2/11(بی اشتهایی، ) درصد4/11(گریه مداوم، )درصد
، ) درصد5/10(قرمزي، ) درصد11(کج خلقی، )درصد

  در مطالعه ما ). 7(،را نشان داده است)  درصد5/6(استفراغ

  
مربوط  صورت عوارض خفیف وه بیشترین شیوع عوارض ب

 درصد 3/90 .درد در محل تزریق بود التهاب و، به قرمزي
 درصد 99و بود  خود واکسن باعوارض مربوط به واکنش 
 میزان تب اي در مطالعه .ختم شدعوارض به بهبودي کامل 

گزارش  درصد 63 و درصد 9/46از واکسن ثالث به ترتیب  
ند، گریه هاي طوالنی در  در نیوزیلدیگرمطالعه  در). 8(،شد

 .)9(،مورد دیده شد 100000مورد از  3 پی واکسن ثالث در
 درصد 20-50 که ه شد نشان داددر عراق  ايدر مطالعه

 عوارض خفیف مانند التهاب و درد مکان ثالثهاي  واکسن
تزریق را دارند که در دفعات بعدي تزریق احتمال بروز 

 دوز عوارض 140000 در 1عوارض بیشتر بوده و در حدود 
تشنج و آنسفالوپاتی و  شدیدي از قبیل واکنش هاي آلرژي،
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در این مطالعه ارتباط . )10(،حتی مرگ نشان داده شده است
 و داشتن عوارض واکسن نکته دیگري بود استقالل جنسیت

که به این نتیجه دست یافتیم که بین جنسیت افراد و 
 عوارض واکسیناسیون اختالف معناداري وجود

فت،  صورت گر78مطالعه اي که در سال  )P<0.34.(ندارد
 درد محل تزریق، کج خلقی، بی اشتهایی ونشان داد که 

قرمزي  گریه مداوم در پسران و خواب آلودگی و استفراغ و
 در .)11(،ناحیه تزریق واکسن ثالث در دختران بیشتر بود

 6شترین عوارض در سن یاین بررسی متوجه شدیم که ب
 درد محل تزریق و ، التهاب،قرمزي اند و تفاق افتادهسالگی ا
است بوده  درصد 73 ایجاد شده زمان همصورت ه تب که ب

و در  درصد 50 در سمنان، در مقایسه با مطالعات مشابهو 
 درصد 47 ،85 بویراحمد نیز در سال استان کهگلویه و

تعداد بیشتري از کودکان دچار عارضه  ،)12(،گزارش شد
 نیز آمار عوارض ناشی  در تهراني مطالعه دیگردر .شده اند

 در .)5(،گزارش شده استدرصد  83 ،از تزریق واکسن ثالث
 و ايهاي زمینه مطالعه حاضر بیشترین فراوانی بیماري

ین ئشده مربوط به حساسیت به پروت درصد عوارض ایجاد
غبار به میزان مشابه با  و حساسیت به گرد  وگاوي

سایر مطالعات  بوده که این موضوع در) د درص8/12(فراوانی
 توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می  با.بررسی نشده است

  کمیته کشوري برنامه ایمن سازي  گزاران و  سیاستشود
  

  تامین واکسن ثالث از کشورهاي سازنده، در خصوصکشور
ند و در راستاي دمطالعات و تحقیقات وسیع تري به عمل آور

 دهی عوارض جهت کنترل و گزارشاجراي سیستم 
نوبت هاي  کودکان و پیشگیري از بروز عوارض در سایر

شناسایی کودکانی که دچار عارضه  بعدي واکسیناسیون،
کارکنان سیستم  هاي والدین و  سطح آگاهیءشده اند، ارتقا

عوارض  پیشگیري ازهاي مراقبت سالمت، تقویت سیستم 
ز عوارض تالش مشخص شدن علت دقیق برو ،سازي ایمن

    بیشتري صورت پذیرد
  وجود یک برنامه هماهنگ وحاصلاساس نتایج  بر    

 عوارض ثبت دقیق موقع وه دهی ب منسجم در امر گزارش
والدین از اهمیت  سطح آگاهی پرسنل وء ارتقادر جهت 

 گزاران  و سیاستبه چنین   هم.است خاصی برخوردار
تامین واکسن  وصسازي در خص کمیته کشوري برنامه ایمن

  .از کشورهاي سازنده یاري خوهد رساند
   سپاسگزاري

 1008طرح تحقیقاتی با شماره  این مقاله برگرفته از     
معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی می باشد 

تحقیقات و همکاران محترم حوزه معاونت  از که الزم است
ن مهندس آقایا  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد وفناوري

که در انجام نیما رئیسی و خانم کیمیا رئیسی ، فرهاد کریمی
  .تشکر گردد را یاري نموده اند تقدیر و  ماطرح
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Abstract 

Introduction: Examining unwanted compli-
cations of immunization is one of the new 
plans in healthcare system which guara-
ntees higher quality of the services in the 
immunization expanding plans. Vaccination 
related complications are among the conc-
erns in children immunization which may 
lead to not referring to the next vaccination 
times. This study was aimed to determine 
the rate of DTP vaccine-associated children 
in children less than seven years in Shah-
rekord. 
 
 Materials & Methods: This descriptive-
analytical study was conducted on 360 ch-
ildren under seven years old referring to 
health and treatment centers of Shahrekord 
city for Diphteria,Tetanus and  Pertusis 
(DTP) vaccination from the beginning of 
autumn 2010 to the end of summer 
2011. The children under study were con-
trolled and monitored from the time of 
injection to one week afterward and their 
complications were examined through a 
questionnaire filled out by their parents. 
 

Findings: In this study, 291(80.8%) of the  

children developed vaccination complica-
tions. 95.5% of the complications were 
mild and 0.7% of them were severe. In 
90.3% of cases, reason of the complications 
was related to the vaccination reaction and 
in the rest (1.4%), the reason came from the 
vaccine storing condition. 40.2% of the 
complications consisted of redness, infla-
mmation, and pain at the injection site. 99% 
of complications were  completely  recov-
ered and only 1% of the children were hos-
pitalized. 
 
Discussion & Conclusion: Although va-
ccinetion-associated complications are mai-
nly mild and transient and even the majority 
of them need no pharmacologic treatment, 
however   we do need a coordinated plan 
for timely reporting, precise registration of 
information, and promotion of personnel’s 
and parents’ knowledge. 
 
Keywords: Vaccination, immunization, va-
ccination-derived complications, DTP vacc-
ine 
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