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 (MMRV) مرغان و آبله واکسن سرخک، اوریون، سرخجه
Measles, Mumps, Rubella and Varicella (MMRV) Vaccine

 

 فرزند خود را ایمن نگاه دارید.
 موقع بزنید.ها را بههمه واکسن

ها، فرزند شما در تمام طول موقع زدن همه واکسنبا به

 ها محافظت خواهد شد.عمر در مقابل بسیاری از بیماری

 

 ۵۰ دیگر در ایمن سازی )واکسیناسیون( بیش از هر اقدام بهداشتی

 ها را حفظ کرده است.سال اخیر در کانادا جان انسان

 چیست؟ MMRV واکسن

مرغان  ، سرخجه و آبلهعلیه سرخک، اوریون MMRVواکسن 

های  ی ضعیف ویروس واکسن حاوی گونهاین کند.  محافظت می

باشد که موجب  می زونا-مرغان ، سرخجه و آبلهسرخک، اوریون

رسیده کانادا  سازمان بهداشتتأیید  بهشوند. این واکسن  بیماری نمی

 .است

 

به صورت رایگان به عنوان بخشی از فرایند  MMRVواکسن 

شود. برای تعیین وقت  فرزند شما ارائه می معمول سازی ایمنی

 خود تماس بگیرید. یبهداشت مراقبتگرمالقات با 

 را دریافت کند؟ MMRVچه کسی باید واکسن 

سن به کودکان  نوبت 1در از آغاز چهار سالگی  MMRVواکسن 

بیشتر این کودکان در زمان تولد یا پس از شود.  داده میکودکستانی 

مرغان را جداگانه دریافت  و آبله MMRآن یک نوبت واکسنهای 

سرخک، اوریون، در برابر  MMRV واکسن این نوبتاند.  کرده

از فرزندتان محافظت بیشتری به عمل  مرغانسرخجه و آبله 

همچنین ممکن است در دو نوبت در در  MMRVآورد. واکسن  می

کودکانی داده شود که قبل از آن در برابر سالگی به  12سالگی و  4

 اند. سازی نشده ها ایمن این بیماری

 چیست؟ MMRVمزایای واکسن 

بهترین روش برای محافظت در برابر سرخک،  MMRVواکسن 

حاد و گاهی هایی  است، که بیماری مرغان ، سرخجه و آبلهاوریون

به  ،کنید سازی می هنگامی که فرزندتان را ایمن ر هستند.مرگبا

 .شود میحفاظت از دیگران نیز کمک 

 های احتمالی پس از دریافت واکسن چیست؟ واکنش

تر از ابتال به  ندریافت واکسن بسیار ایم ها بسیار ایمن هستند. واکسن

 است. مرغان یا آبله سرخجه سرخک، اوریون،

 

 درد احساس تواند می MMRVنسبت به واکسن احتمالی های  واکنش

شود. تب را شامل ، سرخ شدن و تورم در محل تزریق واکسن خفیف

، جوشی شبیه به سرخک ، وها یا گردن گونه تورم غددخفیف، 

پس از دریافت واکسن  هفته 2تا  1ممکن است مرغان  سرخجه یا آبله

مرغان دارد ممکن است  به ندرت کسی که جوشی شبیه آبله رخ بدهد.

برای پیشگیری  ویروس ناشی از واکسن را به دیگران سرایت دهد.

بایست روی جوش پوشانده شود  میاز گسترش ویروس به دیگران، 

 .آن زخم بسته شود تا زمانی که خشک شده و روی

 

های شدیدتری رخ بدهد، از جمله  ن است واکنشدر موارد نادر ممک

های خونی که به جلوگیری از خونریزی کمک  افت موقت سلول

نفر(، و آنسفالیت، یک نوع  30000نفر در هر  1کنند )حدود  می

میلیون(. احتمال ابتال به آنسفالیت در اثر  1در  1تورم مغزی )حدود 

است که بسیار بیشتر از میزان  1000در  1سرخک حدود  بیماری

های شدید در  خطر این واکنش باشد. ناشی از استفاده از واکسن می

رود  اند، اما انتظار می به اثبات نرسیده MMRVاثر دریافت واکسن 

 از باشد. MMRکه این گونه واکنشها شبیه خطرهای ناشی واکسن 

 

 

 

 

 

ماه نباید بدون مشورت قبلی با مراقبتگر  6* به کودکان زیر 

 بهداشتی ایبوپروفن داده شود.

 

-لینک بیبرای آگاهی بیشتر درباره سندروم رای، در وبسایت هلث

  File #84HealthLinkBC سی به این پرونده مراجعه کنید:

 .ایسندروم ر
 

دقیقه در  15به مدت  پس از دریافت هر نوع واکسنمهّم است که 

د زیرا احتمال  بسیار نادری وجود دارد که از هر یک یدرمانگاه بمان

به نام آنافیالکسیس نشان دهد که  میلیون نفر، یک نفر حساسیتی

تواند مرگبار باشد. این حساسیت ممکن است به شکل کهیر،  می

دشواری تنفّسی،  یا ورم  گلو، زبان یا لب بروز کند. اگر این اتّفاق 

روی دهد، مراقبتگر بهداشتی شما آمادگی درمان آن را خواهد 

رین داشت. برای درمان اورژانسی این عوارض، به کودک اپینف

ترین مرکز  )آدرنالین( بدهید  و او را با آمبوالنس به نزدیک

اورژانس انتقال دهید.  اگر این عوارض پس از ترک درمانگاه روی 

 یا اورژانس محلّی زنگ بزنید. 1-1-9دهند، به 

 

ی بدن به واکسن را مهم است که هر گونه واکنش جدی یا غیرمنتظره

 ید.به مراقبتگر بهداشتی خود گزارش کن

 را دریافت کند؟ MMRVچه کسی نباید واکسن 

مراقبتگر بهداشتی خود  ، بافرزندتان با موارد زیر مواجه شداگر 

 صحبت کنید:

تسکین تب یا درد می توان از استامینوفن )مانند  برای
( استفاده کرد. به ®( یا ایبوپروفن* )مانند اَدویل®تایلِنول

( داد ®آسپیرینمانند سال نباید آ.اس.آ ) 18افراد زیر 
 زیرا خطر بروز سندروم رای وجود دارد.

 

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile84-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile84-fa.pdf


، یا واحد بهداشت همگانی محل www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیرای دیگر پروندهب
دیدن کنید یا با  lthLinkBC.cawww.Heaهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت  زندگی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به  7-1-1شنوایان، با  )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم  8-1-1شماره 
 .گرددزبان ارائه می 130بیش از 

 

 مرغان یا آبله سرخجه سرخک، اوریون، به نوبت قبلی واکسن  ،

ومایسین از جمله ژالتین یا نی یا هر یک از اجزای این واکسن

 ؛حساسیت مرگباری داشته است

 ایمنی او در اثر بیماری یا درمان پزشکی تضعیف شده  سیستم

 است؛

  ترکیبات خونی دریافت کردهماه گذشته خون یا سایر  ۱۲در  

 است؛

 هنگام دریافت نوبت قبلی واکسن MMR یا MMRV ، دچار

های خونی که به جلوگیری از  سلولپالکتهای خون، افت 

کسن و دلیل دیگری جز وا، شده است کنند خونریزی کمک می

 زدن برای آن یافت نشده است؛

 مبتال به بیماری سل فعال و درمان نشده است؛ یا 

  است.باردار 

 

نیازی نیست که به دلیل سرماخوردگی یا دیگر بیماریهای خفیف 

دریافت واکسن را به تأخیر بیاندازید. با این حال، اگر در این مورد 

 کنید.نگرانی دارید، با مراقبتگر بهداشتی خود صحبت 

 ستند؟هایی ه چه بیماری مرغان ، سرخجه و آبلهسرخک، اوریون

ویروسی  یهای بیماری مرغان ، سرخجه و آبلهسرخک، اوریون

های آنها به آسانی و زمانی که شخص مبتال سرفه یا  هستند. ویروس

شوند. ممکن است شما با تنفس  کند از طریق هوا منتشر می عطسه می

ها مبتال  هوای آلوده به ویروس یا تماس با سطح آلوده به این بیماری

ها همچنین ممکن است از طریق تماس با بزاق  این ویروسشوید. 

از طریق مصرف مشترک غذا، نوشیدنی مثالً  ر منتقل شوند،فرد بیما

تواند از طریق تماس  آبله مرغان می یا از طریق بوسیدن.یا سیگار 

 با ترشحات ناشی از جوشها نیز به دیگران سرایت پیدا کند.

 

، جوش، عالئم شبیه سرماخوردگی و قرمزی و موجب تب سرخک

هم حساس شوند. این  شود که ممکن است به نور ها می تورم چشم

الریه( شود.  ها )ذات بیماری ممکن است منجر به عفونت گوش و شش

دهد  نفر رخ می 1000 هر به ازایتن  1 عوارض شدیدتر که در 

شود. این امر ممکن است  شامل آنسفالیت، نوعی تورم مغزی، می

منجر به حمله، ناشنوایی یا آسیب مغزی دائمی بشود. حدود یک نفر 

نفر مبتال به سرخک ممکن است در اثر عوارض آن  3000در هر 

 فوت کند.

 

ای  ، سردرد، و تورم غدد بزاقی و گونهموجب تبتواند  می اوریون

نفر از هر  1باشد. حدود  شود. عوارض شدیدتر شامل آنسفالیت می

شود که نوعی  نفر مبتال به اوریون مبتال به مننژیت اوریون می 20

تواند موجب  باشد. اوریون هم می مغز میی روی  عفونت در الیه

فرد  20000در  1ناشنوایی موقت شود. ناشنوایی دائمی در کمتر از 

نفر مردان و پسران نوجوان دچار  4از  1دهد. حدود  مبتال رخ می

 شوند. می  تورم دردناک بیضه

 

تواند  میشود،  ، که به نام سرخک آلمانی هم شناخته میسرخجه

موجب عوارض شدید و نواقص هنگام تولد در کودک به دنیا نیامده 

شود، مواردی شامل ناشنوایی، مشکالت چشمی، نواقص قلبی، آسیب 

کبدی، و آسیب مغزی. به این مسئله سندروم سرخجه مادرزادی 

دهد  نوزادی رخ می 10نوزاد از هر  9گویند. این حالت در حدود  می

ماه اول بارداری خود آلوده به ویروس سرخجه  3 که مادران آنها در

 زایی شود. سقط یا مردهتواند موجب  شده باشند. سرخجه همچنین می

 

 زونا-نوعی عفونت است که در اثر ویروس واریسال آبله مرغان

شود. این آلودگی در نوزادان، نوجوانان، بزرگساالن، زنان ایجاد می

-ای هستند مینی تضعیف شدهباردار و کسانی که دارای سیستم ایم

 تواند حاد باشد. 

 

پهلو )عفونت ریه(، آنسفالیت عوارض آبله مرغان عبارتند از سینه

تواند های باکتریایی پوست. التهاب مغز می)التهاب مغز(، و آلودگی

تن از هر  1به تشنج، ناشنوایی و آسیب مغزی بیانجامد. حدود 

-شوند از این بیماری مینفری که مبتال به آبله مرغان می 3,000

 میرد.

 

تواند به تولد نوزاد ناقص بیانجامد. به  آلودگی در اوایل بارداری می

 congenitalمرغان ) این وضعیت سندرم مادرزادی )ارثی( آبله

varicella syndrome  به اختصارCVSاگر چه  شود. ( گفته می

ما کودکان مبتال ممکن است در زمان تولد این عارضه نادر است، ا

وزن باشند، جای بریدگی یا ترک خوردگی بر پوستشان باشد  وزن کم

 هایی در دست و پا، چشمها یا مغز باشند.  یا دارای دشواری

 زایی شود. تواند موجب سقط یا مرده همچنین میمرغان  آبله

 

که این امر به  ،شوند سی به ندرت مشاهده می ها در بی این بیماری

 سازی منظم برای کودکان است. های ایمنی دلیل برنامه

 رضایت خردسال بالغ

شود که والدین یا سرپرستان در مورد رضایت برای توصیه می

 19سازی با فرزندانشان صحبت کنند. آن دسته از کودکان زیر ایمن

های سال که توانایی درک مزایای هر یک از واکسنها و واکنش

-لی نسبت به آنها را دارند و از خطرهای ناشی از عدم ایمناحتما

سازی رضایت توانند به طور قانونی برای ایمنسازی آگاهند، می

دهند یا از دریافت آن خودداری نمایند. برای آگاهی بیشتر در باره ی 

رضایت خردسال بالغ، این پرونده ی آگاهی رسانی را ببینید: 

HealthLinkBC File #119  قانون کودکان،  رضایت خردسال

 .بالغ و ایمن سازی

 برای آگاهی بیشتر

ی سرخک، اوریون سرخجه و آبله  در باره برای آگاهی بیشتر

 ببینید: راسی  بی لینک هلثرسانی  های آگاهی ، این پروندهمرغان

 HealthLinkBC File #14a   ،واکسن سرخک، اوریون
  (MMR)سرخجه

 HealthLinkBC File #14b  سرخک 

 HealthLinkBC File #14c  اوریون 

 BC File #14d HealthLink سرخجه 

 HealthLinkBC File #44a  هایی در باره آبله مرغان واقعیت 

 HealthLinkBC File #44b  واکسن آبله مرغان 

 

 ImmunizeBCسازی، از وبسایت برای آگاهی بیشتر در باره ایمن
 ./https://immunizebc.caدیدن کنید: 
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