
  واکسن چیست ؟
ها را دارد . این حالت  موجود زنده ، مانند بدن انسان به خودي خود نیروي مقاومت و غلبه یافتن بر میکروب

کند  می نامند. اما در برخی از موارد باید بدن را از خارج کمک کرد ، تا چنین مصونیتی را پیدا» مصونیت « را 
ید می آیند ، اگر انسان یکبار آن بیماري را بگیرد و خوب بشود . در بسیاري از بیماري هایی که از ویروس پد

دیگر در برابر آن مصونیت پیدا می کند . مثالً آبله ، سرخک و آبله مرغان از بیماري هایی هستند که اگر یک 
  رفت .بار انسان آنها را بگیرد ، براي همیشه از آنها مصونیت پیدا می کند . یعنی دیگر آنها را هرگز نخواهد گ

اما بیماري هاي دیگري مانند آنفوالنزا ممکن است چند بار به سراغ به سراغ انسان بیایند .پس براي رهایی از 
  چنگ انها می آیند و به طور مصنوعی در انسان مصونیت ایجاد می کنند .

فیفی از آن بدین طریق که ویروس ضعیف شده آن بیماري را به بدن تزریق کرده ، انسان را دچار یک حالت خ
بیماري می نمایند. ولی چون این بسیار ضعیف است، انسان به زودي بهبودي می یابد و پس از بهبودي کامل 

  براي یک مدت طوالنی در برابر آن مرض ، مصونیت می یابد .
  واکسن زدن یعنی تزریق ویروس ضعیف یک بیماري به بدن.

ف و بی آزار ساخته اند واکسن از پی تزریق در بدن واکسن داراي میکرب بیماري است که البته آنرا ضعی
  درست می کند که با ویروس بیماري وارد نبرد می شوند و آنها را خنثی میکنند .» پادزهر « انسان 

  چکونگی کشف واکسن اولیه

سالگی شیردوشی به او  19آزمایشگاه کشف نکرد. در  جنر واکسن خود را در پی کار طوالنی و طاقت فرسا در
نخواهد شد، چون قبالً به آبله گاوي مبتال شده بود. بعدها وقتی جنر پزشک شد  گفته بود که هرگز به آبله مبتال

آورد. اوتحقیق  فایده بودن تالشهایش براي درمان این بیماري پی برد، جمله آن شیردوش را به خاطربی و به
شوند. کنند، دچار آبله نمیپرستاري می ن به آبلهکرد و دریافت شیردوشان تقریباً هرگز، حتی وقتی از مبتالیا

کند، تا آنها را از ابتال به بیماري مرگبارتر آبله مصون سازد.  به نظرش رسید که آبله گاوي را به افراد تلقیح
بود. بدون اینکه زحمتی بکشد، دریافت که آبله گاوي باعث ایمنی در برابر آبله  این بخت یاري حقیقی

  .استفاده کند اي بود که توانست به ارزش این حقیقت پی ببرد و از آنشخیص او به اندازهقوه ت .شودمی
 

آبله به تحقیق پرداخت و دریافت که دو نوع  در زمینه عقاید روستاییان گالسترشر درباره 1775جنر در سال 
کرد که نوع موثر آبله گاوي کند. همچنین تعیین آبله پیشگیري می آبله گاوي وجود دارد و فقط یکی از آنها از

مقداري  اشمحافظتی دارد که در مرحله خاصی از بیماري منتقل شود. او براي آزمودن نظریه تنها وقتی اثر
و آن را به لندن برد و با  از مایع درون تاولهاي دست شیرفروشی را که به آبله گاوي مبتال بود بیرون کشید

بینی کرده بود پسرك به آبله دچار نشد. جنر از پیش و همانطور که جنر دقت مایع آبله را به پسرکی تلقیح کرد
معناي  را به کار برد» واریوله واکسینه« کوبی یا که به جایش لفظ مایهاستفاده نکرد، بل واکسیناسیون واژه



کوبی جنري آبله گاوي، تنها  است. تا حدود یک قرن بعد، مایه» تاولهاي ریز گاو « لغوي اصطالح التینی اخیر 
  .سازي علیه بیماري بودروش ایمن

  طرز ساختن واکسن چگونه است ؟
 نظر می کنند . سپس ویروس آنت حیوانی را عمداً دچار بیماري مورد واکسن را اینگونه میسازند : نخس

  بیماري را از بدن حیوان مزبور جدا می سازند .
دا می جمجدداً این ویروس را به حیوانی دیگر تزریق می کنند و پس از بیمار شدنش ، باز ویروس را از بدنش 

زریق تسانی سازند . آنقدر این عمل را تکرار می کنند تا به قدري ویروس ضعیف گردد که اگر آنرا به بدن ان
  کنند نه تنها او را بیمار نکند، بلکه برایش مصونیت هم پدید آورد .

  راه دیگر واکسن سازي این است که آن را از ویروسهاي مرده یا بی فعالیت به دست می آورند .
صلی با تزریق این نوع واکسن بدن مشغول ساختن پادزهر می شود و خود را آماده دفاع در برابر میکر وب ا

س را بی ی کند .براي بیماري خواب و آنفوالنزا از این روش استفاده می کنند . و باالخرهگاهی هم خود ویروم
رد بدن آنکه ضعیفش گردانند از راه پوست به بدن تزریق می نمایند . آنگاه چون ویروس از راه غیر طبیعی وا

  گردیده ، باز در آن ایجاد مصونیت میکند .

  سازيایمن

 با تجویز و یا تخفیف شکل طبیعی بیماري در فردي عفونت اقدامی که به منظور جلوگیري از بروز هرگونه

بادي، ایمنی تزریق عضالنی یا وریدي آنتی شود. باسازي گفته میمل آید ایمنبع ژنآنتی یا باديآنتی

بادي در بدن این نوع ایمنی کوتاه است و بستگی به نیمه عمر آنتی گردد. دوامغیرفعال یا انتقالی ایجاد می

  .باشدهفته می 4تا  3دارد و این مدت درحدود  فرد دریافت کننده

 باشد، دستگاهمیکرو ارگانیسم ضعیف شده ، کشته شده و یا اجزاء آن می شاملژن که درصورت تجویز آنتی

 حالت را کند. ایمنی بدست آمده دراینبادي تولید میدریافت کننده تحریک و بطور فعال آنتی ایمنی فرد

  .تر از نوع غیرفعال استایمنی فعال گویند. دوام این نوع ایمنی ، طوالنی

  زي فعالساواکسیناسیون یا ایمن

هاي  ابتالء به بیماري توان ازمهم و با ارزشی است که بوسیله آن با هزینه کم می واکسیناسیون اقدام بسیار

جهان، شیوع بسیاري از بیماریهاي خطرناك  عفونی جلوگیري کرد. با اجراي برنامه واکسیناسیون همگانی در



است بطوریکه اکنون شیوع بیماریهاي خطیري  بارزي پیدا کرده دربین شیرخواران، کودکان و بالغین کاهش

، کنترل و در بسیاري  با واکسیناسیون همگانی با موفقیت فلج اطفال و سرخک سیاه سرفه، ،کزاز دیفتري، چون

 که با واکسیناسیون همگانی و پیگیري آبله به حداقل میزان خود رسیده است ، یا بیماري از کشورها عمالً

  .استکن شده جهانی ریشه

  تاریخچه

شاید بیشتر افراد نام ادوارد جنر را شنیده و یا در کتاب هاي پزشکی نام آن را دیده باشند. وي با تلقیح مایع 

آبله گاوي به بدن پسر بچه اي بنام جیمز فیپس ، توانست از آبله انسانی جلوگیري نماید. جنر با مشاهده زنان 

انی مبتال نمی شوند. جنر از واژه واکسیناسیون استفاده نکرد بلکه شیردوش متوجه شد که این زنان به آبله انس

  لفظ مایه کوبی را بجاي آن بکار برد. 

بنام لوئی پاستور بزرگترین سهم را در شکل گیري علم واکسیناسیون و شناخت ایمنی بدن ایفا بعد از جنر فردي 

سازمان جهانی  1980ولید کند. در سال کرد. پاستور شیوه جنر را ادامه داد و توانست واکسن هاري را ت

  بهداشت ریشه کن شدن آبله را اعالم کرد. 

در جهان از سال  )EPI )Expanded program on immunizationبرنامه گسترش ایمن سازي 

با هدف ایجاد مصونیت فعال در کودکان گروه سنی زیر یکسال  1363آغاز شد. در کشور ما نیز در سال  1974

یماري هاي قابل پیشگیري با واکسن (دیفتري، کزاز، سیاه سرفه، سرخک، فلج اطفال و سل) آغاز شد در برابر ب

  نیز در برنامه گسترش ایمن سازي گنجانده شد. Bواکسیناسیون هپاتیت  1372و در سال 

 


