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 مقدمٍ:

-دس گلِ گزاس ٍ هادس ٍ ًیض تؼضاًّای تخنّای کطتِ لثل اص ضشٍع تَلیذ دس گلِاستفادُ اص ٍاکسي

ایوٌی تحشیک گیشد. ایي ّای گَضتی جْت تحشیک سیستن ایوٌی ّوَسال هَسد استفادُ لشاس هی

ّای هادس سثة گلِدس گشدد ٍ اص سَیی ًیض  هی ّاضذُ سثة هحافظت پشًذُ دس تشاتش تیواسی

گشدد. تا ایي ّای تَلیذی هیایوٌی اًتمال یافتِ تِ جَجِافضایص سطح ایوٌی هادسی ٍ یکٌَاختی 

تَدُ  ّااسیٍجَد تلمیح ًاهٌاسة ٍاکسي یکی اص هْوتشیي ػَاهل ضکست دس تشاتش پیطگیشی اص تیو

 دس تش داضتِ تاضذ. 1تَاًذ ػَالة تسیاس صیادی دس لالة ٍاکٌص پس اص ٍاکسیٌاسیَى ٍ هی

لثل اص تضسیك دس پشًذگاى اهشی هثشّي ٍ  تا تذى پشًذُ ّای کطتٍِاکسي کشدى دهاّنٍالغ  دس

اص یخچال  دٌّذ خاسج کشدى ٍاکسي ّا تٌْا کاسی کِ اًجام هیضذ. تسیاسی اص ٍاکسیٌاتَستا سایج هی

ای اص هطالؼات تاضذ. ایي همالِ خالصِی اتاق هیٍ لشاس دادى آى دس دهاضة لثل اص ٍاکسیٌاسیَى 

ّای ّای هختلف گشم کشدى ٍاکسيتاضذ کِ تاثیشات سٍشصَست گشفتِ دس اًذًٍضی هی تالیٌی

ّای پس دّذ کِ دس آى تِ تشسسی هحل تضسیك ػضالًی ٍ ٍاکٌصکطتِ لثل اص تضسیك سا ًطاى هی

 اص ٍاکسیٌاسیَى پشداختِ ضذُ است.
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 Post vaccination reaction=PVR 

 

ضؼف دس کیفیت 

ٍاکسیٌاسیَى 

داخل ػضالًی 

سثة ٍاکٌص پس 

اص ٍاکسیٌاسیَى 

ضذیذی دس پشًذُ 

گشددهی  

 25خبروامٍ ضمارٌ 

 فىی ضرکت سًاپارسگريٌ 

 96 مرداد-ضرکت سًاپارس



 

 

 

 

 ريش اوجام کار :

ّای داخل ّای کطتِ ٍ هحل تضسیك ٍاکسي ّای هختلف گشم کشدى ٍاکسيتِ هٌظَس اسصیاتی سٍش

ّفتگی  17ای سًگ دس سي گشٍُ اص پشًذگاى تخوگزاس تجاسی لَُْ 5، تالیٌیػضالًی دس ضشایط 

 .ٍاکسیٌِ ضذًذ ،ضذُ استیش ًطاى دادُ ّواًطَس کِ دس جذٍل ص

 آب گشمحوام  تضسیك*** ّا ٍاکسي تؼذاد پشًذگاى ّا گشٍُ

1 200 Coryza Combo 6 خیش ساى دس تضسیك ػضالًی* 

2 200 Coryza Combo 6 تلِ ساى دس تضسیك ػضالًی** 

3 200 Coryza Combo 6 ٌِخیش تضسیك ػضالًی سی 

4 200 Coryza Combo 6 ٌِتلِ تضسیك ػضالًی سی 

5 200 ND IB EDS K خیش دس ساى تضسیك ػضالًی 

 دادُ ضذساػت دس دهای اتاق لشاس  12هذت ِ یخچال خاسج ٍ ت* گشم ًطذُ: ٍاکسي اص 

 دسجِ ساًتی گشاد لشاس دادُ ضذ 35ساػت دس حوام آب  2** گشم ضذُ: ٍاکسي اص یخچال خاسج ضذُ ٍ تِ هذت 

 .صَست گشفت Socorexّای اص سشًگ تا استفادُ *** تضسیك

 

( کِ دس اتتذای ٍاکسیٌاسیَى تشای 20سَصى )گیج تا یک ًَع سشٍاکسیٌاسیَى تَسط یک گشٍُ  

 اًجام گشفت. ضذهیگشٍُ تؼَیض ّش 

 

جَجِ تِ اصای ّش گشٍُ تِ سٍش اًساًی  5پس اص ٍاکسیٌاسیَى،  15 ٍ 13، 11، 7، 3سٍصّای  دس

هیضاى  ،ػالٍُ تش ایي ًذ.ؼات پس اص ٍاکسیٌاسیَى هؼذٍم ضذجْت اسصیاتی تالی هاًذُ ٍاکسي یا ضای

 هصشف غزای سٍصاًِ ثثت ضذُ ٍ هَسد همایسِ لشاس گشفت.

 

ی ٍاکسیٌِ ّاپَلت

 ضذُ تا ٍاکسي

ND IB EDS K دس  

،5گشٍُ   

هصشف غزای 

کوتشی ًسثت تِ 

دسیافت  1گشٍُ 

ٍاکسي  کٌٌذُ
Coryza Combo 6 

ایي هَضَع . داضتٌذ

تی ضشس تَدى 

 ٍاکسي 

Coryza Combo 6 

دّذسا ًطاى هی  



 

 

 

 

 وتایج:

صشف ًظش اص  ،(2ٍ  1 )گشٍُ تضسیك گشدیذ ساىصهاًی کِ ٍاکسیٌاسیَى تِ صَست داخل ػضالًی دس 

کِ  5ًکتِ جالة ایٌکِ گشٍُ  .ّیچ تفاٍتی دس هصشف غزا دیذُ ًطذ ،پیص گشهایص ٍاکسي سٍش

ًطاى  1وتشی ًسثت تِ گشٍُ هیضاى هصشف غزای ک کشدُ تَدسا دسیافت  ND IB EDS Kٍاکسي 

 تاضذ.هی Coryza Combo 6ّای تَدى ٍاکسي ضشسکِ حاکی اص تی داد

ادُ اص سٍش فگشدد، دس صَست استتا ایي ٍجَد صهاًی کِ ٍاکسیٌاسیَى دس ػضلِ سیٌِ تضسیك هی

هیضاى هصشف غزا  ٍاکسي دس دهای اتاق(، ساػت لشاس دادى 12)گشم کشدى ٍاکسي استاًذاسد 

 گزاس تاضذ.تاثیش ّای هادس ٍ تخوگزاسگلِ تَاًذ دس ضشٍع تَلیذدسصذ( کِ هی 5/3کاّص یافتِ )

 هیضاى هصشف غزا تؼذ اص تضسیك دس ًوَداس صیش تصَست خالصِ ًطاى دادُ ضذُ است:

 هیاًگیي هصشف غزا

 سٍص پس اص ٍاکسیٌاسیَى 16 اص سٍص ٍاکسیٌاسیَى تا

 

 Coryza Combo 6/ گشم کشدى دس دهای اتاق/  ساى: تضسیك دس ػضلِ 1گشٍُ

 Coryza Combo 6/ گشم کشدى دس حوام آب گشم/  ساى: تضسیك دس ػضلِ 2گشٍُ

 Coryza Combo 6/ گشم کشدى دس دهای اتاق/  : تضسیك دس ػضلِ سی3ٌِگشٍُ

 Coryza Combo 6/ گشم کشدى دس حوام آب گشم/  : تضسیك دس ػضلِ سی4ٌِگشٍُ

  ND IB EDS K/گشم کشدى دس دهای اتاق/ ساى: تضسیك دس ػضلِ 5گشٍُ

 

کاّص هصشف داى 

ّای تِ دلیل ٍاکٌص

ضذیذ پس اص 

ٍاکسیٌاسیَى دس 

 تاضذ.ّا هیپَلت

ایي کاّص هصشف 

داى دس گشٍّی سخ 

داد کِ ٍاکسي دس 

دهای اتاق گشم ضذُ 

تَد دس حالی کِ دس 

کٌٌذُ گشٍُ هصشف

دس  ٍاکسي گشم ضذُ

حوام آب گشم 

چٌیي حالتی دیذُ 

 ًطذ



 

 

 

 

 

 هطخص گشدیذ کِ کاّص هصشف غزا دس ًتیجِدس تشسسی ضایؼات هاکشٍسکَپیک دس هحل تضسیك، 

ایجاد گشدیذ کِ ٍاکسي  ییّادس پَلت (Coryza Combo 6) ٍاکٌص پس اص ٍاکسیٌاسیَى تشیيلَی

 .)دس همایسِ تا ٍاکسي گشم ضذُ دس داخل حوام آب گشم( ّا دس دهای اتاق گشم ضذُ تَدآى هصشفی

 دّذ. سٍص پس اص ٍاکسیٌاسیَى سا ًطاى هی 15صیش ضایؼات دیذُ ضذُ  تصاٍیش

 

(، 2ٍ  1 تفاٍتی دس هیضاى هصشف غزا دیذُ ًطذ )گشٍُ ساىاگشچِ دس ٌّگام ٍاکسیٌاسیَى دس ػضلِ 

کٌٌذُ ٍاکسي گشم ضذُ دس ضایؼات هاکشسکَپیک دیذُ ضذُ دس هحل تضسیك دس گشٍُ دسیافتاها 

سٍص پس اص  13 ،ّا سا دس ایي ضایؼاتضذیذتش اص گشٍُ دیگش تَد. تصاٍیش صیش ایي یافتِ ،دهای اتاق

 دّذ. ٍاکسیٌاسیَى ًطاى هی

 

 

ًتایج هطلَب 

ٍاکسیٌاسیَى تا 

-استفادُ اص ٍاکسي

ّای کطتِ تحت 

تاثیش ػَاهل 

-هتؼذدی لشاس هی

گیشد کِ یکی اص 

تَاًذ ایي ػَاهل هی

گشهایص پیص

ًاصحیح ٍاکسي 

 تاضذ 



 

 

 

 

 

 گیشی: ًتیجِ

ّای کطتِ دس خاسج اص یخچال ٍ دهای اتاق تِ هذت یک ضة الذام سایج اگشچِ لشاس دادى ٍاکسي

ایي هطالؼات ًطاى داد  تا ایي ٍجَد تاضذ، ّا لثل اص تضسیك هی ي ٍاکسيدس جْت پیص گشهایص ای

هیضاى ضایؼات پس  ،ضَد لشاس دادُ هیدسجِ ساًتی گشاد( 35) صهاًی کِ ٍاکسي دس حوام آب گشم

، ایي سٍش تِ ًَػی سشیغ تش اص سٍش دیگش هضاف تش ایٌکِیاتذ. اص ٍاکسیٌاسیَى دس آى کاّص هی

 ساػت صهاى ًیاص داسد تا دس حوام آب گشم آهادُ تضسیك گشدد. 2تَدُ ٍ تٌْا ٍاکسي 

صَست گشفتِ است کِ هیاًگیي افضٍى تش ایي، الصم تِ رکش است کِ ایي هطالؼِ دس کطَس اًذًٍضی 

ّایی کِ هیاًگیي دها هکاىٍ دس  گشاد است. دس سایش کطَسّا دسجِ ساًتی 28دها دس طَل سال 

پیص گشهایص ٍاکسي تِ سٍش  صَستتش است احتوال خطش ضایؼات پس اص ٍاکسیٌاسیَى دس پاییي

 یاتذ. ًادسست افضایص هی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًتیجِ ایي 

هطالؼات ًطاى 

داد کِ گشم 

کشدى ٍاکسي 

کطتِ لثل اص 

تضسیك دس حوام 

آب گشم، هیضاى 

ٍاکٌص پس اص 

ٍاکسیٌاسیَى 

کوتشی سا دس 

همایسِ تا سٍش 

تِ ّوشاُ هؼوَل 

 خَاّذ داضت 
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