
  PERSIAN [FARSI]
 

Page 1 of 2 

 )کلينيک های سينه(سرويس جلوگيری و کنترل سل 
 

 )باسيل کالمت ژرين(واکسن ب ث ژ 
VACCINATION) Guerin-Bacillus Calmette(BCG  

 
 اطالعات برای بيماران

Information for Patients 
  
 ل درس. ميباشد) Mycobacterium tuberculosisبه نام (يک بيماری است که باعث آن ِيک باکتری  (TB) سل

سل شش، هنگامی که در اثر سرفه، . شش ها رايج ترين شکل آن است ولی اين بيماری ميتواند در هر نقطه بدن ظاهر شود
کسانی که تماس نزديک . عطسه يا آواز خواندن ريز قطره ها  در هوا پخش شود از شخصی به شخص ديگر منتقل ميشود

بيشتر کسانی که اين عفونت را دارند هيچ . ه و دچار عفونت گردنددارند ممکن است اين قطرات کوچک را استنشاق کرد
کسانی که در . عالئمی ندارند ولی تعداد کمی از افراد، اغلب چندين سال بعد از عفونت اوليه، دچار بيماری سل ميشوند

 :خطر عفونت هستند عبارتند از

 يشتر نقاط آسيا و آفريقاکسانی که به کشورهايی سفر ميکنند که سل در آن رايج است، مثل ب ♦
 کارکنان خدمات بهداشتی و مراقبين گروه هايی که خطر سل برايشان زياد است ♦
 .اعضای نزديک خانواده مسلولين ♦

  
  واکسن ب ث ژ واکسنی است که با ميکرب زنده ساخته شده و تا حدی در مقابل سل مصونيت واکسن ب ث ژ چيست؟

سل قرار بگيريد واکسن ب ث ژ از عفونت جلوگيری نمی کند، ) ميکرب(تری در صورتيکه در معرض باک. ايجاد ميکند
ولی باعث ميشود که به احتمال خيلی بيشتر، بجای يک بيماری سراسری که خطر مرگ دارد دچار يک عفونت ماليم در 

ن است فقط واکسن ب ث ژ ممک.  هفته طول ميکشد12 تا 6ايجاد مصونيت در اثر واکسن ب ث ژ . يک نقطه بدن بشويد
 درصد مصونيت در مقابل سل به وجود بياورد و در بعضی افراد، تاثير واکسن در طول زمان، بعضی وقتها در 60 تا 50

  . سال از بين ميرود15 تا 5ظرف 
  

 واکسن ب ث ژ ممکن است از بروز انواع شديد بيماری سل، مثل سل در .بيش از همه برای کودکان مفيد است
  .نفع آن برای بزرگساالن کمتر واضح است. ر کودکان جلوگيری کندد) TBمننژيت (مغز 

  
  )Mantouxآزمايش (شما قبل از واکسيناسيون به يک آزمايش پوستی برای ميکرب سل 

[Tuberculin Skin Test (Mantoux test)]  تا معلوم شود که در اثر عفونت قبلی سل نياز خواهيد داشت 
کسانی که نتيجه آزمايش پوستی آنها مثبت است نفعی از .  آزمايش در شما مثبت است يا نهيا بعد از واکسيناسيون نتيجه

  .واکسن نمی برند و ممکن است واکنش شديدی در محل واکسيناسيون ظاهر شود
  

اغلب باعث ميشود نتيجه آزمايش های پوستی برای ميکرب سل در  يکی از مضرات واکسن ب ث ژ اين است که
اين به اين معنی است که ممکن است ما نتوانيم بفهميم که واکنش بخاطر عفونت سل بوده است يا بخاطر . آينده مثبت باشد
  .واکسن ب ث ژ

  
 به کسانی که سيستم دفاعی شان ضعيف است يا در حال .کسانی هستند که واکسن ب ث ژ نبايد به آنها زده شود

 واکسنی زده اند که با ميکرب زنده ساخته شده است، مثل واکسن حاضر بيمار هستند، مثًال آبله مرغان دارند، يا اخيرًا
افراد قبل از ب ث ارزيابی ميشوند و الزم خواهد بود که قبل . سرخک، ممکن است توصيه شود که واکسن ب ث ژ نزنند

  .از واکسيناسيون رضايتنامه ای را امضا کنند
 

 کسانی که به خارج سفر ميکنند و الزم است .دب ث ژ و ساير واکسن هائی که با ميکرب زنده ساخته ميشون
 همه واکسنهای ميکرب زنده را در يک روز بزنند، )الف: بايد ياکه قبل از سفر بيشتر از يک واکسن ميکرب زنده بزنند، 

اين برای اين است که  فرصت کافی به .  هفته بين ب ث ژ و ساير واکسنهای ميکرب زنده صبر کنند4 حد اقل )بيا 
بعضی ديگر از واکسنهای ميکرب زنده عبارتند از .  دفاعی بدن داده شود تا بتواند مصونيت الزم را به وجود بياوردسيستم

ب ث ژ و فلج اطفال خوراکی را ميشود در فاصله مدت . (MMR)تيفوئيد دهانی، تب زرد، و اريون، سرخک، سرخجه 
  . هفته داد4
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 مثل هر واکسن ديگر ممکن است عوارض جانبی وجود داشته باشد و اين آيا واکسن ب ث ژ عوارض جانبی دارد؟
اين .بعضی اوقات محل واکسن ممکن است ورم کرده و قرمز و دردناک شود. عوارض در اشخاص مختلف فرق ميکند
مان داشته غده های گلو و زير بغل نيز ممکن است ورم کنند و گهگاهی نياز به در. حالت معموًال بدون درمان بهتر ميشود

اين معموًال برای کسانی پيش . خيلی به ندرت ممکن است پيش بيايد که واکسن باعث عفونت گسترده ب ث ژ بشود. باشند
 مثبت هستند، کمبود تغذيه دارند يا از بيماری شديدی رنج HIVمی آيد که مصونيتشان کم است از جمله کسانی که از نظر 

  .به مرگ شده استدر موارد نادری اين منجر . می برند
  

 مهم است که از عالئم بيماری سل فعال از آنجا که ب ث ژ ريسک دچار شدن به سل را کامًال از بين نمی برد
. ، خلط سينه خون آلود، تب، عرق شبانه، کم شدن بی دليل وزن و خستگی)بيشتر از دو هفته(آگاه باشيد، مثًال سرفه مداوم 

ن است ظاهر شوند، ولی اگر آنها را داشته باشيد بايد با کلينيک سينه يا دکتر خانوادگی اين عالئم به داليل گوناکونی ممک
  .خود مشورت کرده و عکس سينه بگيريد

  
 از واکسيناسيون يک جوش نوک تيز کوچک قرمز رنگ در ظرف يک تا سه  بعدبعد از واکسن ب ث ژ چه ميشود؟

التيام اين . سد شده و در اکثر مردم منجر به يک زخم کوچک ميشوداين جوش نوک تيز اغلب نرم و فا. هفته ظاهر ميشود
  .زخم ممکن است تا سه ماه طول بکشد و معموٌال جای آن باقی ميماند

  
 :از محل واکسن به طريق زير مواظبت کنيد

 از کرم و .نگه داريد تميز و خشک بگذاريد که محل واکسن بطور طبيعی التيام پيدا کند و آن را ♦
 تفاده نکنيدپماد اس

اگر الزم شد يک گاز استرليزه، بدون فشار  روی آن بگذاريد ولی باند چسب دار، تنسو پالست، پنبه و پارچه  ♦
 نگذاريدمستقيمًا روی محل واکسن 

 از ضرب خوردن و خراشيده شدن محل واکسن اجتناب کنيد ♦

 .هيدمی توانيد به همه فعاليت های عادی مثل دوش گرفتن، شنا و ورزش ادامه د ♦
 
 

 يا دچار عوارض جانبی شديداگر نگرانی داشتيد
  :، شماره)کلينيک سينه(سرويس جلوگيری و کنترل سل  لطفًا تلفن کنيد

 
 
 


