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 متداول  های پرسش

 (JYNNEOS)واکسن آبله میمون جنیوس

 

 چیست؟  (JYNNEOS) واکسن آبله میمون جنیوس  .1

ه و سال 18برای پیشگیری از بیماری آبله میمون و آبله در افراد   ،(FDAمورد تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا )  دوزی  2 کسنوا ،جنیوس
 . است نیز  سال 18 زیر افراد  برای FDA طرف از( EUA) اضطراری  استفاده  مجوز دارای  واکسن این.  باشد  می بزرگتر

فرد مبتال به آبله میمون تزریق شود، به حفاظت فرد در برابر ابتال به بیماری آبله   قرار گرفتن در معرضاز  قبلاگر واکسن جنیوس  •
 .  کند میمون کمک می 

به   ممکن است، روز( 4ایده آل طی  )در حالت فرد مبتال به آبله میمون تزریق شودقرار گرفتن در معرض از  پساگر واکسن بالفاصله  •
 پیشگیری از بیماری یا کاهش شدت آن کمک کند.  

. این افراد باید برای آزمایش و مشاوره در مورد دریافت واکسن بسیار دیر است او، برای دارد عالئم آبله میمون راپیشاپیش توجه: اگر فردی  
 درمان به پزشک مراجعه کنند.  

  واکسینیا ویروس. است آبله  و میمون آبله های  ویروس خانواده از ویروسی که  شود واکسن جنیوس با استفاده از ویروس واکسینیا ساخته می
 . شوددر فرد واکسینه شده یا اطرافیان وی  میمونتضعیف می شود تا نتواند سبب واکسینیا، آبله، یا آبله 

  آبله از پیشگیری  برای  تواند می اما است گرفته قرار  تأیید  مورد  آبله به ابتال از پیشگیری برای  FDA توسط 2000ACAMواکسنی به نام 
 این شود، استفاده نمیدر ایاالت متحده برای پیشگیری از آبله میمون  2000ACAMاز در حال حاضر  که آنجا از. شود استفاده نیز میمون
 .  شوند می مربوط جنیوس واکسن به  فقط متداول های  پرسش

 

 شود؟  این واکسن چگونه تجویز می .2

 آن وجود دارد: استفاده  برای  مختلف روش دو. شود واکسن جنیوس به صورت تزریقی تجویز می

 جای زخم که سنی هر افراد و سال 18 از کمتر افراد برای  روش این. شود واکسن زیر پوست بازو تزریق می. یعنی تزریق زیر جلدی •
  مانند پوستی های  آسیب از پس تواند  یک جای زخم ضخیم و برجسته است که می زخم های کلوئیدی . رود ، بکار میارندکلوئیدی د

 . شود ایجاد جراحی یا شدن  سوراخ بریدگی،

  استفاده  بزرگتر و ساله 18 افراد اکثر برای  روش این. شود می تزریق پوست های  . یعنی واکسن بین الیهداخل جلدیتزریق  •
 ساعد روی : نمایند انتخاب  تزریق برای  را ناحیه 3 این از یکی توانند می  کنند، می دریافت را واکسن  طریق این از که  افرادی . شود می

 از تصاویری   توانید (، روی قسمت باالیی پشت در زیر تیغه شانه و روی دلتوئید )عضله شانه(. میآرنج و دست مچ بین بازو داخل)
 ند، مالحظه کنید.  کن  دریافت می شانهیا  قسمت باالی پشت، ساعد روی  از را واکسن که افرادی 

برجسته هستید یا  های با این حال، اگر نگران زخم شود.ساله و بزرگتر استفاده می  18در حال حاضر، روش داخل جلدی برای اکثر افراد 
دهنده واکسن ترجیح خود به ارائه توانید آن را دریافت کنید. حتماً صورت زیر جلدی دریافت کنید، می دهید واکسن را بهشدیداً ترجیح می

  را اطالع دهید.

 

 من به چند دوز نیاز دارم؟  .3

 دوز اولین دریافت از پس های  هفته و روزها طی فرد در محافظت.  شود هفته تزریق می 4واکسن جنیوس به صورت دو دوزی با فاصله حداقل 
در نظر گرفته می  واکسینه  کامأل شما زمان این در. گرفت  نخواهد شکل دوم دوز دریافت از پس هفته دو تا محافظت حداکثر اما شود می شروع
 .شوید

 
 مهم است که همچنان حتی پس از واکسینه شدن کامل به انجام سایر اقدامات برای کاهش خطر ابتال ادامه دهید.

 
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/images/interim-considerations/mpx-intradermal-step2.jpg?_=35329
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/images/interim-considerations/MPX_InjectionSites_2022_0199.jpg?_=67412
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/images/interim-considerations/MPX_InjectionSites_2022_0307.jpg?_=67416
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 میزان اثربخشی این واکسن چقدر است؟ .4

کسن تا چه حد از افراد در برابر ابتال به آبله میمون در طول شیوع فعلی  واما هنوز اطالعات کافی در شرایط واقعی در اختیار نداریم که بگوییم 
مورد ابتال در میان افرادی که یک دوز واکسن جنیوس را  1د که به ازای هر نشان دا CDCتوسط  مطالعه اخیر حال، این با . کند محافظت می
  که دهد می نشان آفریقا از تر  قدیمی های  داده. اند که این واکسن را دریافت نکرده وجود دارد  افرادی  میان در ابتال مورد 14 اند، دریافت کرده

 در حفاظت افراد در مقابل آبله میمون مؤثر است. % 85حداقل زمانی که قبل از مواجهه داده شود،  جنیوس واکسن

به این بیماری  ی فرد، ممکن است از ابتالودانجام ش فرد مبتال به آبله میمونقرار گرفتن در معرض روز پس از  4اگر واکسیناسیون در عرض 
با فرد مبتال واکسینه شود، احتمال کمتری وجود دارد که واکسن از  قرار گرفتن در معرض روز پس از 14تا   4جلوگیری کند. اگر فرد بین 

 . باشد تر اما اگر فرد به آبله میمون مبتال شود، عالئم آن ممکن است خفیف ،عفونت جلوگیری کند

 ست. نیاگر واکسن زمانی تزریق شود که فرد پیشاپیش عالئم آبله میمون دارد، کارآیی آن معلوم 

واکسن در طول شیوع فعلی هستیم، مهم است به انجام سایر اقدامات مطلوب از آنجا که هنوز در حال کسب اطالعات در مورد نحوه عملکرد 
 .  دامه دهیبرای کاهش خطر ابتال حتی پس از واکسینه شدن کامل اد

 

 چه کسانی باید واکسینه شوند؟ .5

و افرادی که ممکن است در حال حاضر یا در آینده در معرض قرار گرفته اند فرد مبتال به آبله میمون  معرضواکسیناسیون برای افرادی که در  
 .  شود خطر ابتال به آبله میمون باشند، توصیه می

 
 هستند:افراد زیر واجد شرایط دریافت واکسن 

 هر مرد یا فرد تراجنسیتی که با مردان یا افراد تراجنسیتی دیگر رابطه جنسی دارد ▪

 یا غذا سرپناه،  پول، ازای  در جنسی رابطه مانند)  ای  افراد با هر جنسیت یا گرایش جنسی که درگیر رابطه جنسی تجاری یا مبادله ▪
 یک رویداد عمومی بزرگ رابطه جنسی دارندزمان شرکت در  در یا هستند( نیازها یا کاالها سایر

 ایدزکنترل نشده یا پیشرفته ناشی از ویروس  به ویژه افراد مبتال به بیماری (، HIVایدز )ویروس بیماری افراد مبتال به  ▪

آبله میمون داشتند )از جمله مواردی که هنوز  ابتالی  یا جنسی با فرد مشکوک یا تأیید شده به پوست-به- افرادی که تماس پوست ▪
 (اند توسط اداره بهداشت عمومی مورد تأیید قرار نگرفته

 فوق های  شرکای جنسی افراد در هر یک از گروه ▪

 دارند  را فوق های  گروه از یک هر در حضور بینی افرادی که پیش ▪

 : از جملهاصی دارند، افرادی که مشاغل خ ▪

o  آزمایش  بالینی آزمایشگاه های تحقیقات یا  را در کار می کنند یا ویروس ارتوپوکس ارتوپوکسویروس های افرادی که با
   می کنند

o شامل این . کنند  مراقبت می نآبله میمو مشکوک یا تأیید شده به ابتالی   افراد از که  بهداشتی های  کارکنان مراکز مراقبت  
، من یک کارمند خدمات درمانی هستم را مالحظه زیر متداول پرسش. شود می  نیز محیطی خدمات پرسنل و پزشکان

 کنید. آیا باید واکسینه شوم؟ 

 
ممکن است افراد بیشتری در آینده واجد شرایط دریافت واکسن شوند. برای کسب آخرین اطالعات، 

htm.vaccine/monkeypox/gov.lacounty.ph  را مالحظه کنید 

 

 واکسن جنیوس چه عوارض جانبی دارد؟ .6

بروز عوارض جانبی در محل تزریق با واکسن زیر جلدی و داخل جلدی جنیوس یک امر عادی است. این عوارض عبارتند از قرمزی، تورم، درد، 
روزها تا چند هفته طول بکشد.   د ازتوان . برای برخی افراد، خارش و تورم میرایج تر استیا خارش. این عالئم با تزریق داخل جلدی /سفتی و

 .  دارد وجود تب بروز احتمال تاحدودی . باشد خستگی احساس یا لرز تهوع، حالت سردرد،  عضالنی، درد شامل تواند سایر عوارض جانبی می

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7140e3.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/vaccine.htm
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  حساسیتیاگر دچار عالئم واکنش شدید شود.  حساسیتیمانند هر دارویی، احتمال بسیار کمی وجود دارد که واکسن باعث واکنش شدید 

تماس بگیرید یا به نزدیکترین بیمارستان   911فوراً با )مانند کهیر، تورم صورت یا گلو، مشکل تنفس، ضربان سریع قلب یا سرگیجه( شدید، 

 سایر مسائل نگران کننده، با یک پزشک تماس بگیرید.. برای بروید

 

 کنم؟  دریافت ها واکسن سایر با همزمان  را واکسن توانم آیا می .7

 . شود نیز می 19-آنفوالنزا و کوویدهای  واکسن شامل این . شود تجویز ها واکسن سایر با همزمان یا بعد قبل، تواند بله. واکسن جنیوس می

هفته پس از دریافت واکسن  4تا  19-برای دریافت واکسن کوویددر نظر گیرید که  ساله هستید، ممکن است   39تا  12مذکر  فرد یک شما اگر 

 میوکاردیت  به ابتال خطر میزان است ممکن باشد،   کم ها . این بدان دلیل است که اگر فاصله زمانی بین دریافت واکسنصبر کنیدجنیوس 

قرار گرفته فرد مبتال در معرض حدودی افزایش یابد. اما اگر در معرض خطر باالی ابتال به آبله میمون هستید یا اخیراً  تا( قلب عضله التهاب)

 ، باید واکسن جنیوس خود را دریافت کنید. ایدرا دریافت کرده  19-، حتی اگر اخیراً دوز واکسن کوویداید

 

 اکسینه شوم؟ درمانی هستم. آیا باید و-من کارمند یک مرکز بهداشتی  .8

  پیروی  عفونت کنترل   مناسب های  نامه شیوه از که  صورتی در( HCWدرمانی )-میزان خطر انتقال آبله میمون برای کارکنان بهداشتی

 این با .  شود می نمونه آوری  جمع ایمن های  روش از استفاده و( PPE) فردی  حفاظت تجهیزات پوشیدن شامل این. است کم بسیار کنند،

 این. هستند  واکسن دریافت شرایط واجد کنند، مراقبت می میمونآبله ابتالی به یا مشکوک انی که از افراد مبتال درم-بهداشتی کارکنان حال،

  عنوان به) کنند می آوری  جمع میمون آبله به  مبتال افراد از را آزمایشگاهی های  نمونه احتمااًل که  شود درمانی نیز می-کارکنان بهداشتی شامل

 خطر معرض در افراد به  که کنند می کار  کلینیکی های  محیط یا جنسی بهداشت های  درمانی که در کلینیک-بهداشتی کارکنان مثال،

 (. نمایند می رسانی  خدمت

 شرایط واجد کنند، آبله میمون مراقبت نمیابتالی به یا مشکوک  مبتال  افراد از اما کنند  کارکنانی که فقط واکسن جنیوس را تزریق می

 .نیستند  میمون آبله واکسیناسیون

درمانی پس از در معرض قرار گرفتن های خاص  -ممکن است برای کارکنان بهداشتی( PEPپس از در معرض قرار گرفتن ) پیشگیری 

 . کنید  مالحظه را  CDC نمودار قرار گرفتن در معرض خطر باال و متوسط شغلی توصیه شود. 

 

 ؟ ینه شوم اگر عالئم آبله میمون داشته باشم، آیا باید واکس .9

دریافت کنید. در اسرع وقت در مورد عالئم خود با پزشک صحبت کنید. اگر پزشک  دارید، نباید واکسن آبله میمون عالئم آبله میمونخیر. اگر 

اداره بهداشت عمومی مراجعه نمایید. برای کسب اطالعات بیشتر، با مرکز تماس   کلینیک بهداشت جنسید به توانی یا بیمه درمانی ندارید، می

 ( تماس بگیرید.شب 8:30صبح تا  8:00روز هفته از ساعت  7) 1-833-540-0473اداره بهداشت عمومی به شماره تلفن 

 

 ؟ ینه شوم . آیا باید واکسبوده اممن قبالً به آبله میمون مبتال  .10

، از ابتالی مجدد به آن در امان هستید. شما »مصونیت طبیعی«  بوده ایدخیر. در حال حاضر براساس اطالعات موجود، اگر به آبله میمون مبتال 

انجام  لزومدارید. واکسیناسیون در این زمان توصیه نمی شود. با این حال، اگر دچار نقص ایمنی هستید، باید با پزشک خود در مورد 

 واکسیناسیون صحبت کنید. 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/infection-control-healthcare.html#anchor_1660143677200
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms/index.html
http://publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.pdf
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 د دوز دوم را دریافت کنم؟  بای ، آیام شواگر بعد از تزریق اولین دوز واکسن به آبله میمون مبتال  .11

در حال حاضر براساس اطالعات موجود، پس از ابتال به آبله میمون از ابتالی مجدد به آن در امان هستید. یعنی نیازی به دریافت دوز دوم  

 دوم صحبت کنید.  دریافت دوز لزومندارید. اگر دچار نقص ایمنی هستید )سیستم ایمنی ضعیفی دارید(، با پزشک خود در مورد 

 

   کنم؟ دریافت را میمون   آبله واکسن باید هنوز آیا باشم، شده واکسینه آبله برای پیش ها اگر سال .12

را دریافت کنند. این بدان دلیل است که   میمون  آبله واکسن باید همچنان اند، بله. افرادی که قبل از شیوع این بیماری برای آبله واکسینه شده

 واکسن آبله ممکن است با گذشت زمان کاهش یابد. میزان محافظت  

 

 کنم؟  دریافت را واکسن این توانم ایدز داشته باشم، آیا میویروس بیماری یا و/ تضعف شده اگر سیستم ایمنی .13

ناشی از ویروس   پیشرفته یا کنترل نشده  بیماری   مانند افراد مبتال به، زیرا افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند ،واکسینه شوید مهم است بله. 

ویروس بیماری در معرض خطر بیشتری برای ابتال به بیماری جدی قرار دارند. جنیوس در افراد مبتال به  ،در صورت ابتال به آبله میمونایدز، 

 در این خصوص مشاهده نشده است.   نامطلوب شدیدی یدز مورد مطالعه قرار گرفته است و هیچ واکنش ا

سیون با پاسخ ایمنی قوی کمتری مواجه شوید. یعنی  دارید، ممکن است پس از واکسینا تضعیف شده الزم به ذکر است که اگر سیستم ایمنی

 انجام سایر اقدامات برای جلوگیری از ابتال به آبله میمون بسیار مهم است.  

 

 این واکسن را دریافت کنم؟  اگر مبتال به اگزما هستم می توانمآیا  .14

شدیدی در این خصوص مشاهده   نامطلوب)اگزما( مورد مطالعه قرار گرفته است و هیچ واکنش  سرخی پوستبله، جنیوس در افراد مبتال به  

 در صورت ابتال به آبله میمون ممکن است با بیماری شدیدتری مواجه شوند.  عوارضنشده است. افراد مبتال به این 

 

 اگر باردار باشم یا احتمال بارداری داشته باشم، آیا باید واکسن دریافت کنم؟   .15

. این بدان دلیل نظر گیریددن را در ش واکسینه که شود ، اکیداً توصیه میقرار گرفته ایدفرد مبتال به آبله میمون  در معرضاگر باردار هستید و 

  زایمان. شود  منتقل نوزاد  به تولد از پس و حین در  نزدیک تماس طریق از یا جنین به بارداری  دوران در تواند است که ویروس آبله میمون می

.  اند همگی پس از ابتالی افراد به آبله میمون در دوران بارداری گزارش شده ،نوزاد در میمون  آبله عفونت و  زایی مرده جنین، سقط زودرس،

  بارداری  دوران در جنیوس واکسن خطرات مورد در اطالعات. نیست مشخص  فعلی شیوع طول در آن وقوع احتمال و مواردی  چنین تعداد

واکسینه شوید، پس از در معرض قرار گرفتن زودتر  هکنید. هر چالی دارید، با یک پزشک صحبت  ؤس واکسیناسیون مورد در اگر. است محدود

 .   است واکسن بهترعملکرد 

 

 کنم؟ دریافت را واکسن این توانم آیا در دوران شیردهی می .16

و در حال شیردهی هستید، باید واکسینه شوید. هنوز اطالعاتی در مورد اثرات جنیوس   قرار گرفته ایدفرد مبتال به آبله میمون  در معرضاگر 

در دسترس نیست. همچنین مشخص نیست که آیا واکسن جنیوس از   ،مادر شیر تولید میزان بر یا شوند  در نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می

 نوزاد به  را میمون آبله تواند  روسی نیست که تکثیر شود، واکسیناسیون نمیطریق شیر مادر منتقل می شود. اما از آنجا که واکسن حاوی وی 

 شما منتقل کند. 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox-Questions-and-Answers.aspx#ctl00_ctl49_g_5b0a5469_9e31_49de_b47b_2f0bd2c99e8b_csr14_tab
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox-Questions-and-Answers.aspx#ctl00_ctl49_g_5b0a5469_9e31_49de_b47b_2f0bd2c99e8b_csr14_tab
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 متداول  های پرسش

 (JYNNEOS)واکسن آبله میمون جنیوس

 

 اولین دوز من زیر جلدی )زیر پوست( بود. دوز دوم من چگونه تزریق خواهد شد؟ .17

شما پیشنهاد   به دوزی  دو سری  تکمیل برای ( پوست های  سال یا بیشتر سن دارید، دومین دوز به صورت داخل جلدی )بین الیه 18اگر 

های برجسته هستید یا اگر شدیداً ترجیح با این حال، اگر نگران زخم(. این واکسن چگونه تزریق می شود؟ را در باال مالحظه کنید) شود می

 کرد.صورت زیر جلدی تزریق توان دوز دوم را بهصورت می دهید دوز دوّم را از طریق روش زیر جلدی دریافت کنید، در این  می 

 

 وز دوم خود را به صورت زیر جلدی )زیر پوست( دریافت کنم؟ د توانم ساله شوم، آیا می 18اگر بعد از دریافت اولین دوز  .18

های اما اگر نگران زخم. شود می تزریق( پوست های  الیه بین) جلدی  داخل صورت به معمواًل واکسن شوید، ساله می 18هنگامی که  بله. 

زیرجلدی دریافت کنید. حتماً به  صورت توانید واکسن را بهدهید، میچنانچه در عوض، شدیداً روش زیر جلدی را ترجیح می برجسته هستید یا 

 .  ارائه دهنده واکسن ترجیح خود را اطالع دهید

 

 ؟ نیاز به رضایت والدینم دارمآیا برای دریافت واکسن  .19

دریافت واکسن اعالم  برای موافقت خود را  فرم این امضای  با  توانید سال باشید، می 17تا  12 سنین  در اماکن اداره بهداشت عمومی، اگر بین

فرم سال باشید، باید یک والد، سرپرست قانونی یا بزرگسال مسئول شما را همراهی کند. همچنین باید این  12  سن کنید. در این اماکن، اگر زیر

 یا سرپرست قانونی شما امضا شده است، به همراه داشته باشید.  الدرا که توسط و ترضای

 

 از کجا می توانم اطالعات بیشتری کسب کنم؟ .20

  | Monkeypox/gov.lacounty.ph(  DPH LAC)اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس آبله میمون صفحه تارنمای  •

 صفحه واکسن آبله میمون
 (FDA) ذا و داروغسازمان  سال( 18)برای واکسیناسیون داخل جلدی و افراد زیر  مراقبان و کنندگان دریافت رگب گزاره •

؛ بیانیه اطالعات واکسن )در مورد واکسن زیر جلدی برای  (CDCکز کنترل بیماری )امر )آنچه باید بدانید( -واکسن جنیوس •

 ( و باالتر سال 18افراد 

 CDC تارنمای واکسن آبله میمون  صفحه •

 (. CDPHوزارت بهداشت عمومی کالیفرنیا ) تارنمای واکسن آبله میمون  صفحه •

 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/docs/ConsentMinors12_17JYNNEOS.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/monkeypox/docs/JynneosICFChildren.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/monkeypox/docs/JynneosICFChildren.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/vaccine.htm
https://www.fda.gov/media/160773/download
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/smallpox-monkeypox.pdf
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/vaccines/index.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/vaccines/index.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox-Vaccines.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox-Vaccines.aspx

