اللقاحات

د.راما محمد جديد
أ.د عصام أنجق
شعبة األمراض اإلنتانية _ مشفى األطفال الجامعي

أنواع اللقاحات

اللقاحات الحيّة المضعفة :





تشتق من الشكل البري ( ) wildللجراثيم أوالفيروسات المسببة للمرض
يتم اضعاف هذه الفيروسات أو الجراثيم في المخبر عن طريق الزرع المتكرر
يجب أن تتكاثر في جسم الشخص الملقح لكي تحدث االستجابة المناعية  ,ورغم ذلك
فهو ال يحدث المرض كما يحدثه الشكل البري

 االستجابة المناعية مطابقة لتلك الناجمة عن الخمج الطبيعي
 قد تسبب ارتكاسات شديدة أو مميتة بسبب تكاثر الفيروس غير المسيطر عليه  ،وهذا
يحدث فقط عند األشخاص مضعفي المناعة
 يمكن لفيروس اللقاح الحي أن يتحول الى شكله األصلي الممرض وهذا معروف فقط في
لقاح الشلل الفموي .



قد ال تتطور المناعة الفاعلة بسبب تداخل األضداد الجائلة في الدوران ( األضداد التي
تعطى للمريض أو األضداد المنتقلة عن طريق المشيمة )



سهلة العطب وتتأثر بالحرارة أوالضوء لذلك يجب التعامل معها بحذر

 اللقاحات الحيّة المضعفة المتوفرة هي :
✓ اللقاحات الفيروسية  :الحصبة والحصبة األلمانية والنكاف والحماق ،والحمى
الصفراء ،واالنفلونزا (داخل األنف ) ،الشلل الفموي  ،الروتا فيروس ،

✓ اللقاحات الجرثومية  :السل ولقاح الحمى التيفية الفموي .

اللقاحات المعطلة :
 تنتج عن طريق زرع الجرثوم أو الفيروس في أوساط الزرع ثم تعطيله عن طريق الحرارة أو المواد الكيماوية
 في حال اللقاحات المجزأة فانها تخضع لمعالجة أخرى لتنقية األجزاء المستخدمة في اللقاح فقط
 ليست لقاحات حية وبالتالي ال يمكن ان تتكاثر
 ال يمكن أن تسبب المرض الناتج عن الخمج حتى عند األشخاص المضعفين مناعيا
 ال تتأثر باالضداد الجائلة
 تحتاج دوما الى عدة جرعات
 تكون االستجابة المناعية في معظمها خلطية وتنتج مناعة خلوية قليلة
 تفشل في انتاج مناعة موضعية وهذا يجعلها غير قادرة على حماية المخاطيات ومنع االستعمار والخمج الموضعي
رغم قدرتها على الوقاية من الخمج الجهازي .
 تهبط عيارات األضداد مع الوقت لذلك تحتاج الى جرعات اضافية دورية

✓ تتضمن اللقاحات المعطلة المتوفرة :
✓ اللقاحات الفيروسية التي تحتوي كامل الفيروس  :االنفلونزا  ،الشلل  ،الكلب ،
التهاب الكبد A

✓ اللقاحات التي تحتوي كامل الجرثوم  :السعال الديكي  ،الكوليرا  ،الطاعون ،
الحمى التيفية
✓ اللقاحات المجزأة  :التهاب الكبد  ، Bاالنفلونزا  ،السعال الديكي الالخلوي

✓ الذوفانات  :الدفتريا والكزاز

لقاحات عديدة السكريد :








نمط فريد من لقاحات الوحدات الجزيئية المعطلة
كون المحفظة السطحية لبعض
يتكون من سلسلة طويلة من جزيئات السكر التي ت ُ ّ ِّ
الجراثيم
اللقاحات المتوفرة  :المكورات الرئوية  ،المكورات السحائية  ،السالمونيال التيفية ،
المستدميات النزلية في السابق .
االستجابة المناعية لعديد السكريد الصرف تعتمد على الخاليا البائية بشكل مستقل عن
الخاليا التائية لذلك ال تكون مولدة للمناعة بشكل ثابت تحت عمر السنتين
ال تؤدي الجرعات المتكررة الى تعزيز االستجابة
االضداد ذات فعالية وظيفية اقل من تلك الناتجة عن المستضدات البروتينية

اللقاحات المقترنة :



هي لقاحات عديدة سكريد مقترنة مع بروتين



تصبح االستجابة المناعية معتمدة على الخاليا التائية نتيجة االقتران



اللقاحات المتوفرة  :المستدميات النزلية النمط  ، bالرئويات  ،السحائيات

.

اللقاحات المأشوبة :



يتم انتاج مستضدات اللقاح عن طريق الهندسة الوراثية



اللقاحات المتوفرة  :لقاح التهاب الكبد  ، Bلقاح االنفلونزا.

مكونات اللقاح



المستضدات الفعالة



السائل المعلق



المواد الحافظة



المواد المساعدة

طرق اعطاء اللقاح



اللقاحات الفموية :

✓ ال يتداخل االرضاع الوالدي مع نجاح
لقاح الشلل الفموي
✓

الشلل الفموي  ،الحمى التيفية الفموي ،
الروتا  ،الكوليرا.



اللقاحات عن طريق الحقن :

✓

العضلي  :الرئويات المقترن أو عديد السكريد ،المستدميات المقترن ،السحائيات المقترن ،التيفية ،
الكزاز ،الدفتريا ،السعال الديكي  ،التهاب الكبد ، Bالتهاب الكبد  ، Aاالنفلونزا ،الكلب  ،الشلل عن
طريق الحقن

✓

تحت الجلد:الحصبة  ،الحصبة االلمانية ،
النكاف  ،الرئويات عديد السكريد  ،الشلل عن
طرق الحقن  ،الحماق  ،الحمى الصفراء ،
التهاب الدماغ الياباني ،السحائيات عديد
السكريد .

✓

ضمن االدمة:السل BCG

اهم اللقاحات المستخدمة

لقاح BCG


لقاح حي محضر من السالالت المضعفة للمتفطرات البقرية



يعطى عند الوالدة



يعطى في االدمة



يستخدم في اكثر من  100دولة



يقلل من حدوث الشكل المنتشر واالشكال المهددة للحياة  ،واالختالطات الخطيرة للسل عند االطفال والرضع



الفعالية :



➢

 %80للوقاية من السل الدخني والسل السحائي

➢

 %50تقريبا للوقاية من السل الرئوي

لدينا يعطى لجميع الرضع عند الوالدة ضمن الجدول الروتيني للقاحات

التاثيرات الجانبية :



غير شائعة %2-1 ،من متلقيي اللقاح



ارتكاس موضعي  :مثل خراج تحت الجلد  ،اعتالل عقد لمفاوي
موضعي



التهاب العظم  :اختالط نادر يصيب مشاش العظام الطويلة ،
يمكن ان يحدث بعد عدة سنوات من اعطاء اللقاح .



الشكل المنتشر القاتل  :نادر  2حالة لكل مليون شخص ملقح ،
بشكل رئيسي عند المضعفين مناعيا

مضادات االستطباب


الحروق وانتانات الجلد



العوز المناعي



الحمل

لقاح شلل األطفال :









اللقاح الحي المضعف :
يحوي االنماط المصلية الثالثة لفيروس الشلل
يحتوي كمية قليلة من الستربتومايسين والنيومايسين
يتم استنساخ الفيروسات المضعفة في مخاطية االمعاء والخاليا اللمفاوية والعقد اللمفاوية
التي تنزح االمعاء
يعطى بالطريق الفموي
تطرح فيروسات اللقاح في البراز لمدة تزيد عن ستة اسابيع
االطراح االعظمي خالل  2-1اسبوع من اللقاح
تتطور االضداد بنسبة اكثر من  %95بعد  3جرعات

اللقاح المعطل


يحتوي على جميع االنماط المصلية للفيروس



معطل بالفورم الدهيد



يحتوي على مادة  2فينوكسي ايثانول  ،وكميات قليلة من الستربتومايسين والنيومايسين
والبوليميكسن B



يعطى عضلي او تحت الجلد



تتطور االضداد الواقية بنسبة اكثر من  %99بعد  3جرعات

التأثيرات الجانبية


التأثيرات الجانبية الخطيرة المرافقة للقاح المعطل نادرة



قد تحدث ارتكاسات موضعية (الم واحمرار)



يمكن أن تحدث تظاهرات تحسسية الحتواء اللقاح على كميات زهيدة من
الستربتومايسين والنيومايسين والبوليميكسن  Bوذلك عند االشخاص الذين لديهم فرط
تحسس ألحد هذه المركبات



يترافق اللقاح الحي المضعف مع تأثير جانبي نادر هو التهاب سنجابية النخاع الشللي
المرافق للقاح بمعدل حالة واحدة لكل  3-2ماليين جرعة من اللقاح

مضادات االستطباب والتحذيرات :






االشخاص المضعفون مناعيا يجب ان يتلقوا اللقاح المعطل وليس الحي المضعف
عند وجود مخالط منزلي مضعف مناعيا ال يعطى الطفل اللقاح الحي المضعف ويعطى
اللقاح المعطل
فرط التحسس او التأق لجرعة سابقة من اللقاح او ألحد الصادات الداخلة في تركيب
اللقاح
ال يعطى اللقاح للمرأة الحامل
االرضاع الوالدي واالسهال الخفيف ليس مضاد استطباب للقاح المعطل أو الحي
المضعف .

السعال الديكي



اللقاح الالخلوي :
• يتألف من مكونات منقاة و معطلة للبورديتلة
الشاهوقية ويحتوي على ثالثة أو أكثر من
المكونات المستمنعة للبورديتلة الشاهوقية :
ذيفان السعال الديكي  ،PTالراصات الدموية
الخيطية ، FHAالبيرتاكتين  ،البروتينات
الخملية ( المسترصات )
• أكثر فعالية من اللقاح الخلوي
• التأثيرات الجانبية الجهازية واالرتكاسات
الموضعية أقل تواترا من تلك المرافقة للقاح
الخلوي

اللقاح الخلوي :
• يتألف من كامل الخلية لجرثومة البوديتيلة
الشاهوقية المعطلة بالفورمالين
• تم تطويره في منتصف الثالثينات
• تبلغ فعاليته  70الى  % 90بعد ثالث
جرعات .
• تستمر الوقاية الناجمة عنه لمدة 10-5
سنوات
• االرتكاسات الموضعية شائعة

التلقيح الروتيني:


نعطي سلسلة من  5جرعات من لقاح DTaPفي سن  15 ، 6 ، 4 ، 2إلى الشهر  ، 18و  4إلى 6
سنوات .ويمكن إعطاء الجرعة الرابعة في سن مبكرة من  12شهر ،شريطة أن يكون انقضى  6أشهر
على األقل منذ الجرعة الثالثة.



يخزن اللقاح بدرجة حرارة  8-2درجة



مكان و طريقة االعطاء  0,5 :مل عضلي



استطبابات التلقيح تحت عمر  7سنوات في حاالت خاصة :

.1

اذا حدث تأخير في اعطاء جرعة اللقاح  :تعطى الجرعة في أي وقت دون اضافة
جرعات اضافية

.2

االطفال الذين تلقوا جرعات اقل من الجرعات المطلوبة للسعال الديكي ولكن تلقوا
الجرعات الكاملة للدفتريا والكزاز  :يستطب اعطاء  DTaPالكمال جدول تلقيح السعال
الديكي

.3

العدد الكامل لجرعات الدفتريا والكزاز يجب ان ال تزيد عن  6جرعات قبل عمر السبع
سنوات

.4

بالرغم من أن الخمج بالبورتيديال الشاهوقية يعطي مناعة ،اال ان المدة غير معروفة،
لذلك يجب اعطاء الجرعات المناسبة للعمر من اللقاح لالشخاص الذين اصيبوا بالخمج .

التأثيرات الجانبية بعد لقاح DTaP
✓

التأثير الموضعي والحموي :
يمكن ان يحدث خالل ساعات من اعطاء اللقاح ويزول عفويا خالل 48
ساعة
يكون على شكل احمرار وتورم وايالم في موضع الحقن مع وسن
التأثيرات االقل تشمل االقياء نقص الشهية البكاء حمى خفيفة الى متوسطة
التورم الشامل لكامل الطرف يحدث عند  % 3-2بعد الجرعة الرابعة او
الخامسة وهو ليس مضاد استطباب للجرعات الالحقة.

✓

التأق :بعد اعطاء اللقاح الخلوي كان يقدر ب  2حالة لكل  100الف  ،معدل
الوقوع بعد اللقاح الالخلوي غير معروفة

▪
▪
▪
▪



االختالجات  :خالل  48ساعة من اعطاء اللقاح ونسبة الحدوث بعد العطاء اللقاح الخلوي حالة واحدة لكل  1750حالة
تلقيح  ،وهي اقل في اللقاح الالخلوي



نوب هبوط الضغط ونقص االستجابة  Hypotonic –hyporesponsive episode (HHE):وتسمى ايضا
نوب الوهط او الحالة المشابهة للصدمة تحدث بمعدل حالة لكل  1750حالة تلقيح باللقاح الخلوي وهي اقل من ذلك في
اللقاح الالخلوي



ترفع حروري 40,5 :او اكثر ،نسبتها اقل من  %0,1بعد اللقاح الالخلوي



البكاء المستمر  :تواتر حدوث البكاء لمدة  3ساعات أو أكثر خالل  48ساعة من تلقي اللقاح الالخلوي %0,2 ،أو أقل

مضادات االستطباب والتحذيرات :




مضادات االستطباب :
✓ االرتكاس األرجي الشديد مثل التأق  :لجرعة من لقاح  DTaPأو أحد مكونات اللقاح
() DT ,Td
✓ االعتالل الدماغي  ( :السبات  ،تدني مستوى الوعي  ،االختالجات المطولة ) الذي يحدث
خالل اسبوع من اعطاء جرعة سابقة للقاح
التحذيرات :
✓ متالزمة غيالن باريه  :خالل  6أسابيع من جرعة سابقة للقاح المحتوي على ذوفان الكزاز
✓ المرض المتوسط الى الشديد  :مع او بدون حرارة هو سبب لتأخير اي جرعة لقاح حتى
حدوث التحسن
✓ االضطراب العصبي المترقي وغير المستقر  :هو سبب لتأخير اللقاح حتى االستقرار

لقاح الكزاز



ذيفان الكزاز المعطل بالفورمالين



عدد جرعات اللقاح  5جرعات بدءا من عمر  6أسابيع كحد أدنى حتى  6سنوات ( ) 2،4،6،15-18
شهر وجرعة بعمر  6-4سنوات



مدة الوقاية  10سنوات

 الفعالية %100


يعطى مع ذوفان الدفتريا باالشكال التالية DT, Td, DTaP :

التاثيرات الجانبية والتحذيرات ومضادات االستطباب
 التاق الشديد
 متالزمة غيالن باريه
 التهاب العصب العضدي
 ارتفاع الحرارة
 االحمرار والتورم وااللم مكان الحقن
 تورم كامل الطرف وهو اشيع عند البالغين
مضادات االستطباب  :التأق
التحذيرات  :متالزمة غيالن باريه خالل  6اسابيع لجرعة سابقة

لقاح الدفتريا










ذيفان الدفتريا المعطل بالفورمالين
الفعالية حوالي  % 95بعد اكمال السلسلة األولية
مدة المناعة  10سنوات
عدد الجرعات في التلقيح الروتيني  5جرعات .
التحذيرات ومضادات االستطباب  :نفس الواردة في الكزاز والسعال الديكي الن
اللقاحات تكون متشاركة مع بعضها .
يخزن بحرارة  8-2درجة
يعطى عضليا
بعد االصابة بالدفتريا يجب اكمال سلسلة التلقيح خالل فترة النقاهة من المرض .

التهاب الكبد B


فعال جدا وآمن



يتم انتاجه عن طريق تقنية  DNAالمأشوب



اكمال سلسلة اللقاح يؤدي الى انتاج أكثر من  10ميلي وحدة  /مل من اضداد المستضد
السطحي عند معظم االشخاص  ،والتي تؤمن وقاية لفترة طويلة عند االسوياء مناعيا .



يعطى عضليا

 الفعالية %95-90


مدة الوقاية  :تستمر مناعة الذاكرة حوالي عقدين

التأثيرات الجانبية :


ألم مكان الحقن عند % 29-3



ترفع حروري أكثر من  37,7درجة مئوية عند %6-1



التأق غير شائع  1 :لكل  1,1مليون حالة لقاح



الجرعة المعززة  : Boosterتعطى لمرضى التحال وفي حاالت الداء الليفي الكيسي،
الداء الزالقي  ،امراض الكبد  ،مع اجراء مراقبة لعيارات أضداد المستضد السطحي؛
حيث تعطى الجرعة عندما تصبح اقل من  10ميلي وحدة  /مل

جدول لقاح التهاب الكبد  Bللرضع حسب حالة المستضد السطحي عند األم للرضع بوزن اكثر من 2000غ

حالة المستضد السطحي
عند األم

ايجابية

مستضد وحيد مع مشاركة لقاحات اخرى

لقاح وحيد المستضد
الجرعة

العمر

الجرعة

1

عند الوالدة ( 12ساعة أو أقل)

1

HBIG

عند الوالدة ( 12ساعة أو أقل)

2

 2-1شهر

3

 6أشهر

العمر
عند الوالدة ( 12ساعة أو أقل) ال يجب
استخدام اللقاحات المشاركة عند الوالدة

HBIG

عند الوالدة ( 12ساعة أو أقل)

2

 2شهر

3

 4شهر

4

 6شهر

حالة المستضد السطحي
عند األم

غيرمعروفة

سلبية

مستضد وحيد مع مشاركة لقاحات اخرى

لقاح وحيد المستضد

العمر

الجرعة

العمر

الجرعة

1

عند الوالدة ( 12ساعة أو أقل)

1

2

 2-1شهر

2

 2شهر

3

 6شهر

3

 4شهر

4

 6شهر

1

عند الوالدة ( 24ساعة أو أقل)

1

2

 2-1شهر

2

 2شهر

3

 18-6شهر

3

 4شهر

4

 6شهر

عند الوالدة ( 12ساعة أو أقل) ال يجب
استخدام اللقاحات المشاركة عند الوالدة

عند الوالدة ( 24ساعة أو أقل) ال يجب
استخدام اللقاحات المشاركة عند الوالدة

المستدميات النزلية :



لقاح مقترن



سلسلة اللقاح الروتينية البدئية تتألف من ثالث جرعات بعمر ( )2،4،6
شهر( اقل فاصل بين الجرعات  4اسابيع ) وجرعة معززة بعمر -12
 15شهر



الجرعة  0,5مل تعطى عضليا



الفعالية %100-%95

 ال يؤدي المرض الغازي دائما الى انتاج مستويات كافية من االضداد
لذلك يجب اعطاء اللقاح لهؤالء االطفال دون عمر السنتين

االستطبابات


كل االطفال يجب ان يتلقوا اللقاح بدءا من عمر  2شهر تقريبا



يمكن ان نبدا باكرا بعمر  6اسبوع



االطفال بعمر اقل من  5سنوات ولم يتلقوا اللقاح



االطفال األكبر من خمس سنوات مع عوامل خطورة :
➢

انعدام الطحال التشريحي او الوظيفي

➢

العوز المناعي خاصة عوز IgG2

➢ التثبط المناعي الدوائي او بسبب خمج HIV

 التاثيرات الجانبية :
✓ غير شائعة
✓ موضعية  :احمرار والم وتورم عند  %30-5تزول خالل  24-12ساعة
✓ ارتكاسات جهازية نادرة  :حمى وهياج

 مضادات االستطباب والتحذيرات :
✓ ارتكاس تاقي تالي لجرعة سابقة من اللقاح
✓ مرض متوسط الى شديد
✓ عمر اقل من  6اسابيع

الحصبة

اللقاح



لقاح حي مضعف



يعطى تحت الجلد



الفعالية )%98-90(%95



مدة المناعة  :مدى الحياة



نظام االعطاء  :جرعتين (اول جرعة بين  15-12شهر  ،ثاني جرعة بين 6-4
سنوات ويمكن ان تعطى في اي وقت بعد مرور  4اسابيع على الجرعة االولى .



يجب ان يعطى مع لقاح الحصبة االلمانية والنكاف MMR

استطبابات اللقاح



كل الرضع بعمر  12شهر فما فوق



المراهقون والبالغون المستعدون لالصابة وليس لديهم دليل على المناعة ( الطاقم الطبي
 ،طالب الجامعة  ،المسافرون الدوليون )

التاثيرات الجانبية للقاح MMR



الحمى  39,4أو أكثر عند %15-5من متلقيي اللقاح وتحدث عادة بين
اليوم  12-6بعد اعطاء اللقاح تستمر عادة لمدة يومين واحيانا  5يوم

 الطفح في %5من متلقيي اللقاح عادة بعد  10-7يوم من اللقاح


االختالجات الحرورية بعد  12-5يوم من اللقاح تحدث بمعدل حالة لكل
 4000-3000حالة لقاح



نقص الصفيحات العابر يحدث بمعدل حالة لكل 40000-22000



التهاب الدماغ واعتالل الدماغ أقل من حالة لكل مليون حالة لقاح
للحصبة

التحذيرات ومضادات االستطباب


قصة ارتكاس تأقي على النيومايسن



قصة ارتكاس تحسسي شديد الحد مكونات اللقاح



الحمل



التثبط المناعي



المرض المتوسط الى الشديد



نقل حديث لمنتجات الدم

 قصة سابقة او قصة عائلية من الدرجة االولى الختالج

لقاحات الحصبة والنكاف والتحسس للبيض


تنمو هذه اللقاحات على مزارع االرومات الليفية لجنين الدجاج



اظهرت الدراسات سالمة اعطاء اللقاح عند االطفال المتحسسين للبيض



يعطى اللقاح بدون اختبار جلدي للتحسس

لقاح النكاف
 لقاح حي مضعف
 تحت الجلد
 يعطى مع الحصبة والحصبة االلمانية
 الفعالية بعد اول جرعة حوالي  )%92-49(%78وبعد ثاني
جرعة )%95-66 (%88
 المناعة مدى الحياة إال ان بعض الدراسات تقترح ان فعالية اللقاح
يمكن ان تضعف مع الزمن بسبب ظهور حاالت نكاف بين عمري
24-15سنة

استطبابات اللقاح



كل الرضع بعمر  12شهر فما فوق



المراهقون والبالغون المستعدون لالصابة وليس لديهم دليل على المناعة

التأثيرات الجانبية :


نادرا  :التهاب الخصية  ،التهاب النكفة  ،الحمى منخفضة الدرجة ،االرتكاسات
التحسسية .



لم يتم تأكيد العالقة السببية بين اللقاح واالرتكاسات المتواقتة مع اعطائه مثل
(االختالجات الحرورية ،الصمم العصبي ،التهاب السحايا العقيم ،التهاب الدماغ ،
الحكة  ،الفرفريات )

التحذيرات ومضادات االستطباب


نفس الواردة في لقاح الحصبة

الحصبة األلمانية :

اللقاح :


فيروس حي مضعف (ساللة ) RA23\7



يعطى تحت الجلد

 الفعالية  %95:بعد اول جرعة


مدة المناعة  :مدى الحياة



عددالجرعات  :جرعة واحدة على االقل

استطبابات اللقاح


كل الرضع بعمر  12شهر فما فوق



المراهقون والبالغون المستعدون لالصابة وليس لديهم دليل على المناعة



النساء في سن االنجاب غير الحوامل

التحذيرات ومضادات االستطباب :

 نفس الواردة في لقاح الحصبة

التأثيرات الجانبية
 الحمى عند %15-5من متلقيي اللقاح وتحدث عادة بين اليوم  12-6بعد اعطاء اللقاح تستمر عادة لمدة يومين
واحيانا  5يوم
 الطفح في %5من متلقيي اللقاح عادة بعد  10-7يوم من اللقاح
 اعتالل عقد لمفاوية شائع غالبا
 االختالجات الحرورية بعد  12-5يوم من اللقاح تحدث بمعدل حالة لكل  4000-3000حالة لقاح
 األلم المفصلي عادة في المفاصل المحيطية الصغيرة عند حوالي  %0,5من االطفال متلقيي اللقاح ،اشيع عند
النساء بعد البلوغ كألم مفصلي عند حوالي  ،% 25او التهاب مفصل عند حوالي  ،%10عادة بعد  21-7يوم
من اللقاح،وهو عابر
 مذل أو ألم في نفس الطرف بشكل نادر
 تم تسجيل تظاهرات عصبية مركزية اال انه لم يتم تاكيد العالقة السببية بينها وبين لقاح الحصبة األلمانية
 باقي التاثيرات الجانبية تعود لمكونات لقاح MMRاالخرى

لقاح الروتا فيروس


يوجد نوعين من اللقاح



اللقاح خماسي التكافؤ الفموي الحي البقري البشري المعاد تشكيله، RV5
عام  ، 2006ثالث جرعات



اللقاح احادي التكافؤ البشري الحي المضعف  ،RV1عام ، 2008
جرعتين



خطر قليل لحدوث االنغالف كتأثير جانبي لهذين اللقاحين تقريبا حالة واحدة
لكل  20000الى  100000حالة تلقيح



يحدث الخطر خالل االسبوع االول بعد اعطاء احدى جرعات اللقاح



الفائدة من اللقاح في الوقاية من االنتان الشديد بالروتافيروس تفوق خطر
حدوث االنغالف

جدول اللقاح
RV5
3
 2،4،6اشهر من العمر
 6اسابيع من العمر

التوصية
عدد الجرعات في سلسلة اللقاح
العمر الموصى به لكل جرعة
العمر األصغر العطاء الجرعة
االولى
 14اسبوع و 6ايام من العمر
العمر االكبر العطاء اول
جرعة
الفاصل االصغر بين الجرعات
العمر االكبر آلخر جرعة

 4اسبوع
 8اشهر

RV1
2
 2،4اشهر من العمر
 6اسابيع من العمر
 14اسبوع و 6ايام من العمر
 4اسبوع
 8اشهر

مضادات االستطباب
 قصة تحسس شديد لجرعة سابقة من اللقاح
 قصة تحسس شديد على الالتكس بالنسبة للقاح احادي التكافؤ اما خماسي التكافؤ فهو خالي من الالتكس
 العوز المناعي الشديد المختلط SCID
 قصة سابقة النغالف امعاء
 في حال تلقي االم ألحد االدوية المعدلة لالستجابة المناعية خالل الحمل مثل مثبطات ، TNF-aمثبطات
 ،IL1,IL6,IL12,IL23يجب تاجيل اللقاح  12شهر وبالتالي ال يعطى اللقاح الن العمر األكبر للجرعة األولى هو
14اسبوع و 6يوم.
التحذيرات :
 اعواز المناعة االخرى (عدا ) SCID
 المرض المتوسط الى الشديد
 سوابق امراض معوية مزمنة
 الشوك المشقوق وانقالب المثانة بالنسبة ل RV1

مالحظات


يمكن تلقيح االطفال الرضع الموجودين مع مخالطين منزليين مضعفين مناعيا



المخالطين المنزليين المضعفين مناعيا بشدة يجب ان يتجنبوا التعامل مع حفاضات االطفال الملقحين
لمدة  4أسابيع بعد تلقي اللقاح

 يجب تلقيح الرضع المخالطين المنزليين للمرأة الحامل


يمكن ان يعطى اللقاح مع او قبل اوبعد نقل منتجات الدم ومن ضمها المشتقات الحاوية على االضداد



اطفال االرضاع الوالدي لهم نفس جدول اللقاح

 ال يوصى باعطاء جرعة اضافية من اللقاح في حال تم قلس او بصق او اقياء اثناء او بعد اعطاء
اللقاح


االطفال الذين اصيبوا بانتان معوي بالروتافيروس يجب ان يستكملوا سلسلة اللقاح

لقاح الحماق


لقاح حي مضعف ساللة Oka



يحتوي على الجيالتين وكميات قليلة من النيومايسين

 تم ترخيص اللقاح من قبل  FDAعام 1995


اللقاح رباعي التكافؤ (حصبة  ،حصبة المانية  ،نكاف  ،حماق )  MMRV ،عام 2005



يعطى تحت الجلد  0,5مل

 الفعالية %82بعد جرعة وحيدة الي شكل سريري للحماق100 ،و  %98لالشكال الشديدة
للحماق  ،تؤمن جرعتين من اللقاح %92وقاية من كل اشكال الحماق.


يعطى بجرعتين  ،اقل فاصل بين الجرعتين  3أشهر



يجب عدم اعطاء المضادات الفيروسية التي تؤثر على فيروس الحماق ( االسيكلوفير
،فاالسيكلوفير ،الفامسيكلوفير ) قبل يوم من اللقاح وبعد  21يوم من اللقاح

استطباب اللقاح:

 االطفال من عمر  12شهر حتى  12سنة  :جرعتين بفاصل  3أشهر


بعمر  13سنة وما فوق  :جرعتين بفاصل  28يوم على االقل

التأثيرات الجانبية :

 ارتكاس موضعي خفيف ( الم ،احمرار ،وتورم )عند %25-20
من متلقيي اللقاح


طفح موضع عند %3-%1



طفح معمم شبيه بالحماق عند  %5-%3غالبا  5-2افات يظهر
غالبا بعد  26-5يوم من إعطاء اللقاح .



ترفع حروري واختالج حروري وهي اكثر عند اعطاء اللقاح
الرباعي (حصبة  ،حصبة المانية  ،نكاف  ،حماق )

التحذيرات ومضادات االستطباب :


العوز المناعي الشديد



اعطاء الستيروئيدات بجرعة اكبر او تساوي 2مغ /كغ/يوم لمدة  14يوم او اكثر  ،عندها يؤجل اللقاح شهر

 ارتكاس تأقي ألحد مكونات اللقاح


الخباثات  :يؤجل اعطاء اللقاح  3اشهر بعد ايقاف المعالجة الشعاعية او الكيماوية ،واحيانا ستة اشهر



زرع الخاليا الجذعية  :بعد  24شهر من اجراء الزرع  ،الذين ليس لديهم مرض الطعم ضد المضيف



اعطاء  : IVIGيؤجل القاح لمدة  11-8شهر



مرضى  : HIVيعطى عند المرضى الالعرضيين بدون تثبط مناعي شديد ( نسبة  CD4+اكثر من %15بين عمر
 13-1سنة وتعداد  CD4اكثر من  200بعمر  14سنة وما فوق)



الحمل



المرض المتوسط الى الشديد



يفضل عدم اعطاء الساليسيالت لمدة  6اسابيع بعد اعطاء اللقاح



المخالط المنزلي المضعف مناعيا والمرأة الحامل ليس مضاد استطباب العطاء اللقاح عند الطفل .

لقاح التهاب الكبد A
✓

لقاح معطل  ،يعطى عضليا .

✓

يوجد نوعان من اللقاح هافريكس  Havrixو
فاكتا Vaqta

✓

الفعالية  %95 :بعد شهر من اول جرعة ،
 %99بعد شهر من ثاني جرعة

✓ مدة المناعة عند االطفال  15سنة على االقل
بعد جرعتين من اللقاح وقد تصل الى  20سنة

العمر

اللقاح

جرعة المستضد

حجم الجرعة
مل

عدد
الجرعات

الجدول

 12شهر حتى 18
سنة

هافريكس

720 ELU

 0,5مل

2

الجرعة البدئية ثم بعد  12-6شهر

 12شهر حتى 18
سنة

فاكتا

25 U

 0,5مل

2

الجرعة البدئية ثم بعد  18-6شهر

 19سنة وما فوق

هافريكس

1440ELU

 1مل

2

الجرعة البدئية ثم بعد  12-6شهر

 19سنة وما فوق

فاكتا

50 U

 1مل

2

الجرعة البدئية ثم بعد  18-6شهر

 18سنة وما فوق

توينريكس

720 ELU

 1مل

 3او 4

الجرعة البدئية ثم بعد  1شهر ثم 6
اشهر أو الجرعة البدئية ثم بعد
7يوم ثم بعد  30-21يوم ثم بعد
 12شهر

االستطبابات
 المسافرون الدوليون
 قصة تماس مع اطفال متبنيين قادمين من مناطق موبوءة
 تعاطي المخدرات عبر الحقن او غيره
 الجنس المثلي عند الرجال
 عيوب التخثر
 امراض الكبد المزمنة
 التعرض المهني

التأثيرات الجانبية


الم موضعي مكان الحقن ونادرا تورم



ال تاثيرات جانبية خطيرة

مضادات االستطباب :


فرط التحسس الي من مكونات اللقاح

لقاح االنفلونزا :
 سالالت الفيروس المستخدمة في اللقاح الفصلي قد تتغير سنويا


يستطب لقاح االنفلونزا تبعا لالكاديمية االمريكية لطب االطفال لكل االشخاص
بدءا من عمر  6اشهر



لقاح معطل يوجد بشكلين ثالثي A [H1N1], A[H3N2] ,and (IIV3
] )B[1 of 2 lineagesورباعي التكافؤ IIV4كال الساللتين من االنفلونزا B
و]A [H1N1], A[H3N2



يعطى عضلي عند االطفال



لقاح حي مضعف  LAIV4يعطى بين عمر  2سنة  49-سنة يعطى عبر االنف



الفعالية تتراوح بين  %95-50حسب تطابق السالالت في اللقاح مع السالالت
الموجودة في المجتمع



جدول التلقيح الروتيني :
.1

االطفال بعمر  6اشهر الى  8سنوات ولم يتلقوا اللقاح سابقا يتم اعطاء جرعتين
بفاصل  4اسابيع على االقل

.2

االطفال اكبر من عمر  9سنوات ولم يتلقوا اللقاح سابقا يتم اعطاء جرعة واحدة

.3

ثم يعطى سنويا قبل موسم االنفلونزا (شهر ايلول )



يعطى لكل االشخاص أكبر من عمر  6اشهر



يجب التركيز على بعض الفئات للتأكيد على تلقي اللقاح :
.i

الربو واالمراض الصدرية المزمنة مثل الداء الليفي الكيسي

.ii

االمراض القلبية الهامة من الناحية الهيموديناميكية

.iii

اضطرابات نقص المناعة او االدوية المثبطة للمناعة

.iv

مرضى فيروس العوز المناعي البشري HIV

.v

الداء المنجلي واعتالالت الخضاب االخرى

.vi

االمراض التي تتطلب معالجة مطولة باالسبرين مثل التهاب المفاصل الشبابي وداء كاوازاكي

.vii

القصور الكلوي المزمن

.viii

االمراض االستقالبية المزمنة ومن ضمنها الداء السكري

.ix

اي حالة يمكنها ان تعيق الوظيفة التنفسية او التعامل مع المفرزات او تزيد خطر االستنشاق مثل :
اضطرابات التطور العصبي  ،اذيات النخاع الشوكي  ،االختالجات  ،االضطرابات العصبية
العضلية

.x

الحمل

التحذيرات ومضادات االستطباب :



رغم ان اللقاح المعطل يتم انتاجه في البيض اال انه جيد التحمل اذا اعطي بالجرعة
المناسبة للعمر لالشخاص المتحسسين على البيض  ،حسب شدة التحسس على البيض
يقرر اعطاء اللقاح .

 ال معلومات تدعم اعطاء اللقاح الحي المضعف لالشخاص المتحسسين على البيض .


متالزمة غيالن باريه بعمر اكبر من  25سنة .

التأثيرات الجانبية :
اللقاح المعطل :


االلم واالحمرار والتورم مكان الحقن ويحدث خالل  24-6ساعة بعد اللقاح



الترفع الحروري عند  %35-%10وخاصة تحت عمر  2سنة



الغثيان  ،الوهن  ،الصداع  ،االلم العضلي  ،العرواءات وهي تأثيرات خفيفة



بعمر اكبر من  13سنة التأثيرات الموضعية تحدث عند %10

اللقاح الحي المضعف :

 الوزيز  ،الترفع الحروري

المكورات السحائية



صرح الستخدامها عند االطفال والبالغين في الواليات المتحدة لألنماط المصلية
نوعين من اللقاح ُم ّ
 A,C,W,Yوكالهما من النمط المقترن بالبروتين



نوعين من اللقاح بعمر  25- 10سنة ضد النمط المصلي  Bبتقنيتين مختلفتين



لقاح عديد السكريد تم ايقافه عام  2017في الواليات المتحدة



االنماط المصلية : A,C,W,Y
.i

( MenACWY-Dميناكترا  ، Menactraسانوفي باستور Sanofi
 ) Pasteurتستخدم من عمر  9اشهر حتى  55سنة  ،سلسلة اللقاح البدئية
جرعتين بفاصل  3أشهر بين عمر  9شهر الى  23شهر

.ii

( MenACWY-CRMمينفيو  ، Menveoنوفارتيس  ) Novartisتستخدم
من عمر  2شهر حتى  55سنة  ،سلسلة لقاح من اربع جرعات بعمر 2،4،6،12
شهر

.iii

كال النوعين يعطى عضليا  0,5مل

.iv

تعطى اول جرعة معززة بعد  3سنوات في حال تلقى الطفل سلسلة التلقيح البدئية قبل
عمر  7سنوات وبعد  5سنوات في حال تلقى الطفل سلسلة التلقيح البدئية بعد عمر 7
سنوات ثم كل  5سنوات في حال استمرار عوامل الخطورة

 النمط المصلي : B
.i

 : MenBFHbpيعطى بسلسلة لقاح اما
جرعتين ( 0و 6شهر) او ثالث جرعات (
 ، 2-0،1و 6شهر ) حسب عوامل الخطورة

.ii

 : Men B-4Cيعطى بسلسلة من
جرعتين(  1 ،0شهر)

.iii

عضلي

االستطبابات
 تلقيح روتيني ( رباعي التكافؤ ) عند اليفعان بعمر  12-11سنة مع جرعة داعمة بعمر  16سنة
 بعمر  18-13سنة تلقيح روتيني ( رباعي التكافؤ ) في حال لم يتلق اللقاح سابقا وعندها يعطى جرعة داعمة بعمر
 18-16سنة في حال تلقى اللقاح بعمر  15-13سنة
 يمكن ان يؤخذ بعين االعتبار التلقيح الروتيني للنمط المصلي  Bبين عمر ( 23-16سنة (

االستطبابات :
ال يستطب التلقيح الروتيني لالطفال بعمر  2شهر الى  10سنوات اال في االستطبابات التالية :
.i

نقص مستمر في المتممة

.ii

فقد طحال وظيفي او تشريحي

 .iiiانتان بفيروس عوز المناعة البشري
.iv

السفر او االقامة في بلد تكون فيه السحائيات مفرطة التوطن او وبائية

.v

خالل فاشية متعلقة باحد انماط الفيروس المصلية

 .viاالطفال بعمر اقل من  2سنة مع عوامل خطورة يجب ان نستخدم اللقاح المقترن من النوع
MenACWY-CRM

التأثيرات الجانبية :
بعد اللقاح رباعي التكافؤ :


احمرار وتورم والم مكان الحقن الموضعي



صداع  ،تعب  ،هياج

نفس االعراض بعد لقاح النمط المصلي  ، Bولكنها تكون اشيع وأشد


الغشي وهو اشيع عند البالغين المراهقين والبالغين الصغار  ،وهو ليس مضاد استطباب
للجرعات التالية .

التحذيرات





ال توجد دراسات واسعة لتقييم لقاح النمط  Bعند الحوامل
لذلك يجب تاخير اللقاح لما بعد الحمل اال في حال وجود عوامل خطورة
وكانت فائدة اللقاح اكثر من تاثيراته

الرئويات :





نوعين من اللقاح مصرح بهما عند األطفال :
اللقاح المقترن ذو التكافؤ ) PCV13( 13
( ) 4,6B,9V,14,18C,19F,23F,1,3,5,6A,7F,19A
اللقاح عديد السكريد ذو التكافؤ  ) PPSV 23 ( 23يعطى بعد عمر
السنتين

التلقيح الروتيني :
يستطب اللقاح المقترن  PCV13لكل الرضع واالطفال بين عمر
2شهر  59-شهر
سلسلة اللقاح للرضع في االعمار (  2,4,6,12-15شهر )

االستطبابات بين عمر  18-6سنة :


امراض القلب المزمنة



امراض الرئة المزمنة



الداء السكري



تسريب السائل الدماغي الشوكي



زرع الحلزون



الداء المنجلي واعتالالت الخضاب األخرى



انعدام الطحال المزمن أو المكتسب أو سوء وظيفة الطحال



االنتان بفيروس العوز المناعي البشري HIV



القصور الكلوي المزمن والمتالزمة النفروزية

 االمراض المترافقة مع المعالجة بمثبطات المناعة أو التشعيع مثل  :االورام الخبيثة  ،االبيضاضات ،
اللمفومات  ،زرع األعضاء


العوز المناعي الخلقي

التأثيرات الجانبية :


خفيفة الى متوسطة



ارتكاسات موضعية مكان الحقن احمرار  ،الم  ،تورم



هياج



نقص شهية




اضطراب في النوم
ارتفاع الحرارة يمكن أن يحدث بعد  2-1يوم وخاصة بعد اللقاح المقترن

 التعب ،الصداع  ،االلم العضلي المعمم  ،العرواءات

الحمى التيفية




يوجد نوعين من اللقاح مرخصين لالستخدام
.i

 : Ty21aلقاح حي مضعف  ،يعطى بالطريق الفموي بدءا من عمر 6
سنوات  ،عد الجرعات في سلسلة اللقاح  4 :جرعات  ،جرعة معززة
كل  5سنوات  ،كبسولة معوية كل ثاني يوم  ،العدد  4كبسوالت  ،يجب
ان تعطى كل كبسولة مع سوائل ال تتجاوز حرارتها  37قبل ساعة من
الطعام  ،يجب اكمال اللقاح قبل اسبوع من التعرض

.ii

 : ViCPSعديد سكريد  ،يعطى عضليا بدءا من عمر  2سنة  ،عدد
الجرعات في سلسلة اللقاح  1 :جرعة  ،جرعة معززة كل  2سنة ،
الجرعة  0،5 :مل عضلي  ،يجب ان تعطى قبل اسبوعين من التعرض

الفعالية لكال اللقاحين تتراوح بين %80-%50

االستطبابات


السفر الى مناطق يكون فيه خطورة للتعرض للسالمونيال التيفية  :الهند  ،جنوب وجنوب
شرق اسيا  ،امريكا الالتينية  ،الشرق االوسط  ،افريقيا  ،الجرعة :



التماس الصميم مع شخص حامل مؤكد للسالمونيال التيفية  :مثل المخالط المنزلي
المستمر



العاملين بالمخبر مع تعامل متكرر مع السالمونيال التيفية

التأثيرات الجانبية :
 اللقاح الفموي جيد التحمل  ،قد تحدث بعض التاثيرات الجانبية مثل الغثيان  ،االقياء ،اإلسهال  ،األلم
البطني ،الحمى ،الصداع  ،الطفح والحكة .
 التاثيرات الجانبية بعد اللقاح العضلي خفيفة وتتضمن  :الحرارة  ،الصداع  ،التعب  ،االلم العضلي ،
واالرتكاس الموضعي من مضض والم واحمرار ،وجسوء حوالي 1سم
التحذيرات ومضادات االستطباب :
 اللقاح العضلي :
➢ قصة فرط تحسس ألحد مكونات اللقاح
➢ ال معلومات متوفرة عن أمان اللقاح عند الحوامل
 اللقاح الفموي :
➢ المضعفون مناعيا  :ومن ضمنهم مرضى  ، HIVعيوب البلعمة  ،الداء الحبيبومي المزمن .
➢ امراض السبيل الهضمي
➢ تاخير اللقاح  24ساعة بعد اعطاء مضادات المالريا مثل الميفلوكين  ،البروغوانيل يجب تأخيره 10
ايام بعد اللقاح
➢ تجنب الصادات الحيوية لمدة  3يوم قبل الجرعة االولى و 7يوم بعد الجرعة الرابعة

THANK YOU FOR LISTENING

