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دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سالمت

راهنمای تجوزی
پنم
واکسن وکوک

تحت نظارت فنی:
گروه استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت
دفتر ارزیابی فن آوری ،استانداردسازی و تعرفه سالمت
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تنظیم و تدوین :
با همکاری مرکز مدیریت بیماری های واگیر -اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن
دکتر سوسن محمودی -متخصص بیماری های کودکان و نوزادان
دکتر شعله ابراهیم پور ،متخصص فارماکوتراپی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

تحت نظارت فنی:
گروه استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت
دفتر ارزیابی فن آوری ،استانداردسازی و تعرفه سالمت
دکتر مهدی یوسفی ،دکتر مریم خیری ،دکتر پریا بهاروند

2

بسمه تعالی
راهنمای تجویز
افراد صاحب
نام واکسن

کنترا

صالحیت

محل تجویز

اندیکاسیون

جهت تجویز
واکسن های

متخصصین

-سابقه

پنوموکوک موجود در

داخلی و کلیه

آنافیالکسی

به

ایران:

فوق تخصص

واکسن

و

-1واکسن کنژوگه 10

های آن

محتویات آن

ظرفیتی

( PCV10/

) Synflorix
-2

1

متخصصین
عفونی

واکسن کنژوگه

بزرگساالن

13ظرفیتی ( PCV13/

متخصصین

)Prevenar 13

2

کودکان و

 -3واکسن پنوموکوک

فوق تخصص

پلی ساکاریدی 23

های آن

ظرفیتی
(PPSV23/Pneumo
)vax

3

واکسیناسیون

تجویز واکسندربارداری
وشیردهی:
ACIPتاکنون
توصیه اى مبنى
بر

اندیکاسیون ،دوز و تواتر انجام و شرایط تجویز

تجویز
PCV13در

دوران باردارى
منتشر

نکرده

است.

ایمنى

تجویز واکسن

در کودکان و افراد زیر  19سال:

مراکزخدمات جامع
سالمت و

پایگاههای

شهری

#واکسن : PCV13


بر اساس دستورالعمل های معتبر جهانی ،واکسیناسیون علیه پنموکوک در سنین زیر  2سال به عنوان واکسیناسیون روتین توصیه می شود.

تحت

طبق توصیه  CDCآمریکا ،تجویز  4دوز از واکسن در سنین زیر دوسال به ترتیب در ماه هاى  6، 4، 2و  12-15پس از تولد (یا حداقل به

پوشش مرکز بهداشت

فاصله هشت هفته از دوز سوم) صورت می گیرد ولی طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت و برنامه ایمنی زایی بسیاری از کشورها با توجه به

صرفا مرتبط با برنامه

شرایط اپیدمیولوژی خود  3 ،دوز در نظر گرفته می شود که یا هر سه دوز در سن زیر یک سال است یا دو دوز در سن زیر یک سال و یک

ملی واکسیناسیون و

دوز در سن  12-15ماهگی تجویز می گردد.

ایمنی سازی کشور می
باشد ،لذا در مورد
تزریق واکسن های
پنوموکوک ،تزریق باید
در مراکز مورد تایید
پزشک معالج (مطب،
درمانگاه  ،بیمارستان)
صورت پذیرد.

#تجویز  PCV13در افراد با سنین 7ماه و بیشترکه پیشتر این واکسن را دریافت نکرده اند :


نوزادان  7-11ماه :تجویز  3دوز ،دو دوز اول به فاصله  4هفته و تجویز دوز سوم در ماه  12-15پس از تولد و با حداقل فاصله  8هفته از
دوز اول توصیه مى شود.



کودکان در سنین  12-23ماه :تجویز دو دوز با حداقل فاصله هشت هفته توصیه مى شود



کودکان سالم در سنین  24-59ماه ،تجویز تک دوز واکسن توصیه مى شود.



کودکان در سنین  24-71ماه در صورت وجود یک سرى شرایط بالینى خاص* تجویز دو دوز از واکسن با حداقل فاصله زمانى هشت هفته
توصیه مى شود.

1

Synflorix®, a 10-valent polysaccharide conjugate vaccine (serotypes 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, and 23F) supplied as a 0.5 ml single-dose suspension in
prefilled syringes.
2
Prevenar 13®, a 13-valent conjugate vaccine (serotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F and 23F) supplied as a 0.5 ml single-dose suspension in
prefilled syringes.
3
Pneumovax® 23, a 23-valent vaccine (serotypes 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 2F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, and 33F) supplied
as clear sterile solution in 0.5 ml vial and single-dose prefilled syringes
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PPSV23طى
3ماه

اول

باردارى

مورد

بررسى

قرار

نگرفته است .از
سوى

دیگر

#واکسن : PPSV23


در کودکان و نوجوانان در سنین  2سال و بیشتر ،تجویز یک دوز از  PPSV23در صورت وجود یک سرى شرایط بالینى خاص* پس از
تکمیل برنامه واکسیناسیون  PCV13توصیه مى شود ،حداقل فاصله زمانى بین آخرین دوز  PCV13و  PPSV23هشت هفته است.

*شرایط بالینی خاص شامل موارد ذیل است:

تاکنون عارضه

برداشت طحال یا شرایطى که درآن طحال فاقد عملکرد است مانند آنمى داسى شکل یا سایر اختالالت هموگلوبینوپاتى ،بیمارى هاى مزمن

اى در نوزادان

قلبى و ریوى ،نشت مایع مغزى -نخاعى ،دیابت و کاشت مجراى حلزونى،HIV ،نارسایى مزمن کلیوى و سندرم نفروتیک ،بیمارى هایى که

متولد شده از

منجر به استفاده از داروهاى ایمنوساپرسیو و رادیوتراپى مى شود ( مانند لنفوم ها ،لوسمى ها ،نئوپالسم ها ،بیمارى هوچکین یا پیوند اعضاء)

که

مادرانى
واکسن

PPSV23را طى
دوران باردارى
دریافت
اند،

کرده

و بیمارى هاى مادرزادى نقص ایمنى

افراد  19سال تا کمتر از  65سال:
#واکسن : PPSV23
*شرایط بالینى خاصى که موجب ایجاد ضرورت در تجویز  PPSV23در افراد  19سال تا کمتر از  65سال مى شود به شرح ذیل خواهد بود:

گزارش

برداشت طحال یا شرایطى که درآن طحال فاقد عملکرد است (آنمى داسى شکل یا سایر اختالالت هموگلوبینوپاتى) ،نشت مایع مغزىنخاعی،

است.

کاشت مجراى حلزونى،HIV ،نارسایى مزمن کلیوى و سندرم نفروتیک ،بیمارى هاى مادرزادى نقص ایمنى بیمارى هاى مزمن قلبى و ریوى،

تجویز هیچ کدام

بیمارى هاى کبدى مزمن ،دیابت و مصرف کنندگان سیگار و الکل بیمارى هایى که منجر به استفاده از داروهاى ایمنوساپرسیو و رادیوتراپى مى

از واکسن هاى

شود ( مانند لنفوم ها ،لوسمى ها ،نئوپالسم ها ،بیمارى هوچکین یا پیوند اعضاء ،بیماران التهابی مزمن که تحت درمان با ایمنوساپرسیو هستند

نشده

در

غیرفعال

دوران شیردهى
تهدیدى

براى

(اختالالت روماتولوژیک و بیماری های التهابی روده مانند کرون و کولیت اولسراتیو))
#واکسن : PCV13

ایمنى مادر و

*تجویز واکسن  PCV13در افراد  19سال تا کمتر از  65سال در شرایط مدیکال خاصى به شرح ذیل صورت مى گیرد و تجویز آن براى همه

نوزاد محسوب

افراد ضرورى نیست :

نخواهد شد.

برداشت طحال یا شرایطى که درآن طحال فاقد عملکرد است (آنمى داسى شکل یا سایر اختالالت هموگلوبینوپاتى) ،نشت مایع مغزىنخاعی،
کاشت مجراى حلزونى،HIV ،نارسایى مزمن کلیوى و سندرم نفروتیک ،بیمارى هایى که منجر به استفاده از داروهاى ایمنوساپرسیو و رادیوتراپى
مى شود ( مانند لنفوم ها ،لوسمى ها ،نئوپالسم ها ،بیمارى هوچکین یا پیوند اعضاء ،بیماران التهابی مزمن که تحت درمان با ایمنوساپرسیو هستند
(اختالالت روماتولوژیک و بیماری های التهابی روده مانند کرون و کولیت اولسراتیو)) ،بیمارى هاى مادرزادى نقص ایمنى
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در صورت نیاز تجویز  ،تجویز واکسن  PCV13در سن  19و زیر  65سال به شرح ذیل صورت مى گیرد:

درصورتى که فرد قبالً واکسیناسیون پنوموکوک را دریافت نکرده است و یا سابقه واکسیناسیون فرد نامشخص باشد ،تجویز یک دوز PCV13
وسپس به فاصله حداقل هشت هفته تجویز  PPSV23توصیه مى شود.



درصورتى که فرد قبالً واکسن  PPSV23را دریافت کرده است ،تجویز واکسن  PCV13حداقل به فاصله زمانى یک سال توصیه مى شود .
درصورتى که فرد قبالً واکسن  PCV13را دریافت کرده است ،نیازى به واکسیناسیون مجدد  PCV13نداشته و فقط تجویز  PPSV23به فاصله
حداقل هشت هفته از تجویز  PCV13توصیه مى شود

افراد باالی  65سال:


در افرادى که سابقه واکسیناسیون با پنوموکوک در آنها منفى است ،تجویز یک دوز  PCV13و در ادامه به فاصله یک سال تجویزPPSV23
توصیه مى شود .در افرادى که قبالً واکسن  PPSV23رادر سن کمتر از  65سال دریافت کرده اند ،تجویز یک دوز واکسن  PCV13حداقل
به فاصله یک سال از تجویز  PPSV23توصیه مى شود و سپس واکسیناسیون مجدد با  PPSV23حداقل به فاصله  5سال از تجویز اول و
حداقل فاصله زمانى یک سال از تجویز  PCV13توصیه مى شود.



در افرادى که قبالً واکسن  PPSV23رادر سن  65سال و بیشتر دریافت کرده اند ،تجویز یک دوز واکسن  PCV13حداقل به فاصله یک
سال از تجویز  PPSV23توصیه مى شود و واکسیناسیون مجدد  PPSV23ضرورتى ندارد.

واکسیناسیون مجدد:
#واکسن : PCV13


واکسیناسیون مجدد با  PCV13در بالغین توصیه نمى شود.

#واکسن : PPSV23


واکسیناسیون مجدد در سنین  19تا کمتر از  65سال در شرایط بالینى زیر براى  5), PPSV23سال پس از تجویز دوز اول( توصیه مى
شود:

در بیماران مبتال به آنمى داسى شکل یا سایر اختالالت هموگلوبینوپاتى (فاصله زمانى توصیه شده در آنمى داسى شکل  3-5سال است)،
افرادى که اسپلنکتومى شده اند و یا طحال آنها فاقد عملکرد است.بیمارى هاى نقص ایمنى مادرزادى یا اکتسابی , HIV ،لنفوم  ،لوسمى  ،نئوپالسم،
بیمارى هوچکین ،مولتیپل میلوما که تحت درمان شیمی درمانی یا رادیوتراپی هستند ،افراد مبتال بیماری های التهابی مزمن که تحت درمان با
داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی هستند (مانند بیماران روماتولوژیک ،بیماری های التهابی روده مانند کرون و کولیت اولسراتیو و  ، )....پیوند
اعضاء  ،نارسایى کلیوى و سندرم نفروتیک
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در خصوص تعداد دفعات تکرار تجویز واکسن  PPSV23بین منابع مختلف توافق نظر وجود ندارد .طبق توصیه  ACIPتکرار تجویز واکسن
، PPSV23در سنین  19تا  ً 65سال ،صرفا یک بار و به فاصله  5سال از تجویز اولیه صورت مى گیرد و در سنین 65سال و باالتر نیز صرفا
یک بار و به فاصله  5سال از تزریق قبلى توصیه شده است.

توضیحات:
-1واکسن کنژوگه  10ظرفیتی ) : (PCV10/ Synflorix


در کودکان سالم و فاقد بیماری زمینه ای از سن  6هفتگی تا  5سالگی تجویز می شود.



اثربخشی این واکسن برعلیه بیماری های تهاجمی ناشی از پنوموکوک در کودکان تا  5سالگی % 90-65است.



کمیته کشوری ایمن سازی در مورد واکسن فوق مصوبه ای ندارد و در راهنمای کشوری ایمن سازی نیز درج نشده است.



در حال حاضر هیچ شواهدی از اثربخشی و بی عارضه بودن این واکسن در افراد باالی  5سال وجود ندارد و همچنین شواهد محدودی از اثربخشی و بی عارضه بودن آن در
کودکان با شرایط پرخطر و دارای بیماری زمینه ای وجود دارد .



کتب مرجع نیز توصیه ای برای تجویز واکسن  10ظرفیتی در گروه های پرخطر و دارای بیماری زمینه ای ندارند .

-2واکسن کنژوگه  13ظرفیتی ):(PCV13/ Prevenar 13


از  6هفتگی به بعد و از جمله درسالمندان باالی  65سال قابل تجویز است.



اثر بخشی این واکسن بر علیه بیماری های تهاجمی ناشی از پنوموکوک در کودکان  % 92-70و در سالمندان  % 75است.

براساس توصیه سازمان جهانی بهداشت در کشورهایی که بیماری ناشی از سروتیپ های A 19و  C 6بارز باشد  ،تجویز واکسن  13ظرفیتی در مقایسه با  10ظرفیتی دارای ارزش
افزوده است .طبق مطالعات انجام شده در ایران شیوع عفونت های تهاجمی ناشی از سروتیپ های A 19و  6به ترتیب  %20-7و  %14-4است.


تجویز واکسن پنوموکوک کنژوگه  13ظرفیتی در کودکان زیر  5سال ایرانی بسیار هزینه اثربخش است.



تاکنون مطالعه کشوری هزینه اثربخشی برای واکسن پنوموکوک کنژوگه  10ظرفیتی و پلی ساکاریدی  23ظرفیتی انجام نشده است .

-3واکسن پنوموکوک پلی ساکاریدی  23ظرفیتی): (PPSV23/Pneumovax
از سن  24ماهگی به بعد و از جمله در سالمندان باالی  65سال قابل تزریق است .اثربخشی این واکسن بر علیه بیماری های تهاجمی ناشی از پنوموکوک حدود  % 60-70است.
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. سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست ویرایش صورت پذیرد3 تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابالغ به مدت
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