
 التلقٌح                
 : مقـــدمة  

 وناجحة فً الوقاٌة من األمراض الخمجٌة" التمنٌع وسٌلة فعالة جدا •

انخفض معدل حدوث األمراض المعدٌة بشكل واضح كنتٌجة للتمنٌعات  •

 .  الروتٌنٌة فً مرحلة الطفولة

سٌتم " وقرٌبا" أدت برامج الصحة الوقائٌة الى القضاء على الجدري عالمٌا •

 التخلص من مرض شلل األطفال والكزاز

 انخفض معدل حدوث الحصبة والحصبة األلمانٌة •

اللقاحات التً تعطى بشكل روتٌنً لألطفال هً الدفترٌا والكزاز والسعال  •

الدٌكً وشلل األطفال والحصبة والنكاؾ والحصبة األلمانٌة ومحبات الدم 

وفً بعض الدول ٌعطى لقاح الحماق وحمات الروتا  Bالنزلٌة والتهاب الكبد 

 .لبعض المجموعات  Aكما ٌنصح بلقاح التهاب الكبد 



 : تعارٌف ومفاهٌم عامة

 

( ذٌفان معطل)  Toxoid –هو اعطاء أي لقاح أو ذوفان  :التلقٌح  •

 للوقاٌة من المرض 

هو عملٌة احداث المناعة بشكل اصطناعً وٌكون بأحد : التمنٌع•

 طرٌقٌن 

وهو حث للجهاز المناعً النتاج (:  تمنٌع فاعل) التلقٌح   -1     

 األضداد واستجابات مناعٌة خلوٌة تحمً من العامل الممرض

وهو ٌتم بإعطاء أضداد منتجة من منشأ (: تمنٌع منفعل) اعطاء األضداد -2

خارجً مثل الؽلوبولٌنات المناعٌة أو انتقال األضداد عبر المشٌمة الى 

 الجنٌن 



 العوامل الممنعة 

مستحضر من بروتٌنات أو عدٌدات سكرٌد أو حموض نووٌة من :  اللقاح•
العوامل الممرضة التً توجه الجهاز المناعً كوحدات مفردة أو كجزء من 

جزٌئات معقدة أو بواسطة عوامل حٌة مضعفة أو نواقل وذلك الحداث 
 .استجابات نوعٌة تخمد أو تدمر أو تكبت العامل الممرض 

هو ذٌفان جرثومً معدل بحٌث أصبح ؼٌر سام لكنه ٌحتفظ بالقدرة :  الذوفان•
 .على تحرٌض تشكل مضادات الذٌفان 

محلول ٌحتوي أضدادا مشتقة من الدم البشري أو دم :  الغلوبولٌن المناعً•
الحصان وٌتم الحصول علٌها بالتقطٌر التجزٌئً باالٌتانول البارد لتجمعات 

، " كبٌرة من البالزما وٌستخدم إما لصٌانة مناعة األشخاص المثبطٌن مناعٌا
 " .أو ورٌدٌا" أو التمنٌع المنفعل وٌعطى إما عضلٌا

هً أضداد مشتقة من مصل البشر أو الحٌوانات بعد :  أضداد الذٌفان•
التحرٌض بمستضدات نوعٌة ، وتستخدم أضداد الذٌفان للحصول على المناعة 

 .  المنفعلة 



  األجزاء األساسٌة للقاحات( 1) الجدول رقم  
 االستعمال واألمثلة   المحضر

حافظات ومثبتات 

 وصادات

 

 

 المساعدات

 

 سائل معلق 

 

تستطٌع هذه األجزاء األساسٌة أن تكبح أو تمنع النمو 

تستخدم مواد مثل الزنبقٌات . الجرثومً أو تثبت المستضد

قد تحدث تفاعالت تحسسٌة ألي من المواد . أو الصادات 

  .المضافة 

ٌســتخدم ملح األلمنٌوم فً بعض اللقاحات لٌعزز 

 (B) الذوفانات ، التهاب الكبد ) االســـــتجابة المناعٌة مثل 

 

ماء معقم أو سالٌن أو سوائل معقدة أكثرمستمدة من أوساط 

مثل ) الزرع أو الجهاز الحٌوانً الذي ٌنتج العامل فٌه 

مستضدات البٌض ، مقومات الزرع الخلوي ، البروتٌنات 

 (المصلٌة 



 :  طرق التمنٌع الفاعل   
 0عوامل انتاجٌة حٌة مضعفة •

 0(   Bمثل لقاح التهاب الكبد )عوامل معطلة أو مزالة السمٌة أو خالصاتها أو منتجات تأشبٌة نوعٌة •

ٌمكن استخدام كال الطرٌقتٌن فً العدٌد من األمراض مثل شلل األطفال والحمى      •
 التٌفٌة

اللقاحات الحٌة المضعفة تحدث استجابة مناعٌة ممرضة تشابه  االنتان الطبٌعً أكثر •
 من اللقاحات المٌتة

 :أنواع اللقاحات المٌتة أو المعطلة

مثل كل الخلٌة فً لقاحً ) لقاحات تحوي كامل أجزاء الكائنات الحٌة المعطلة  -1•
 ( Aالشاهوق والتهاب الكبد 

 (  مثل ذوفات الكزاز والدفترٌا ) لقاحات تحوي الذٌفانات الخارجٌة منزوعة السمٌة  -2•

 اللقاحات الالخلوٌة اللتهاب الكبد) لقاحات تحوي المستضدات البروتٌنٌة المنقاة  -3•
B  والشاهوق) 

 (  لقاح محفظة المكورات الرئوٌة ) لقاحات تحوي عدٌد السكرٌد  -4  •

مثال لقاحات ) لقاحات تحوي عدٌد السكرٌد المحفظً المقترن ببروتٌن حامل  -5•
Hib  المقترنة  ) 

 (  مثل لقاح االنفلونزا الفرعً )مكونات من الكائن الحً  -6•



        :   االستجابة المناعٌة  

 : محددات االستجابة المناعٌة – 1

 تتحدد طبٌعة وحجم االستجابة للقاحات أو الذٌفانات بعدة عوامل  

 الحالة الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للمستضد  -أ•

 طرٌقة االعطاء  -ب•

 درجة تقوٌض المستضد  -ج•

كالعمر والتؽذٌة والجنس واألضداد )عوامل تتعلق بالمضٌؾ  -د•

 " (  الموجودة سابقا

 عوامل تتعلق بالمستضد المعالج  -ه•

 . محددات الوراثٌة للمضٌؾ -و•

االختالفات المعتمدة على العمر فً االستجابات المناعٌة هً •

 اعتبارات هامة فً برنامج التمنٌع الروتٌنً فً الرضع واألطفال 



 :االستجابة المناعٌة لمستضدات اللقاح  - 2

أضداد األجزاء االساسٌة للقاح قد تكون من أي صنؾ من الؽلوبولٌنات     

 المناعٌة 

 األضداد الوقائٌة والهامة تتضمن 

مثل )األضداد التً تعطل المنتجات البروتٌنٌة السامة المنحلة للجراثٌم   -ا•

 (مضادات الذٌفان 

مثل ) األضداد التً تسهل عملٌة البلعمة والهضم داخل الخلوي للجراثٌم  -ب •

 ( الطاهٌات 

األضداد التً تتفاعل مع عناصر المتممة المصلٌة لتدمٌر الؽشاء  -ج•

 (  األضداد الحالة)الجرثومً وبالتالً انحالل الجرثوم 

 (  األضداد المعدلة ) األضداد التً تمنع التكاثر الفٌروسً الخمجً  -د•

األضداد التً تتفاعل مع السطح الجرثومً لمنع التصاقه بالسطوح  -ه•

 (.مضادات التصاق ) المخاطٌة 



العدٌد من العناصر البنٌوٌة للكائنات المجهرٌة والذٌفانات الخارجٌة  
 هً مستضدات

 أنواع المستضدات حسب تأثٌرها على الخالٌا اللمفاوٌة  

تتطلب التداخل بٌن (: التٌموس)  Tالمستضدات المعتمدة على  -1•
 لتولٌد استجابة مناعٌة  Tو  Bالخالٌا اللمفٌة 

وانتاج  Bتمهد لتكاثر الخالٌا : T المستضدات ؼٌر المعتمدة على -2•
 Tاضداد بدون مساعدة الخالٌا 

 ؼٌر المستضدات معظم فان T على المعتمدة المستضدات مع مقارنة 
 دون األطفال فً ضعٌفة مناعٌة استثارة ذات T على المعتمدة
 لقاح ) المنقاة السكرٌد عدٌدات على ٌنطبق وهذا العمر من السنتٌن

 حامل مع السكرٌد عدٌدات اقتران ولكن (والرئوٌات السحائٌات
 لدى ممنعة وتصبح للبروتٌن المستضدٌة الممٌزات ٌكسبها بروتٌنً
 ثم المقترنة النزلٌة الدم محبات لقاحات تطوٌر هوأساس وهذا الرضع
 C السحائٌات و الرئوٌات بعدها



 :   توصٌات التلقٌح 

 :اتخذت عدة عوامل بعٌن االعتبار فً توصٌات وبرامج التلقٌح      

 وبائٌات المرض  -1•

 السن المنتخب لالمراضٌة والوفٌات  -2•

 القدرة المولدة للمناعة واللقاح  -3•

 عوامل خطر حدوث تأثٌرات جانبٌة اللقاح  -4•

األعمار المناسبة لزٌارات العناٌة الصحٌة الروتٌنٌة المنصوح  -5 •

 بها 

ٌنصح بشكل عام بإعطاء اللقاحات لألطفال فً السن األصؽر الذي   

والذي " ٌكون فٌه عامل الخطر الهام للمرض واختالطاته موجودا

 ٌمكن توقع حدوث استجابة مناعٌة وقائٌة فٌه 



 لقاحات تعطى فً ظروف خاصة  

اشخاص لدٌهم عامل خطر زائد لالنتان أثناء رحلة الى دولة   -1•

 ( لقاح الحمى الصفراء) معٌنة 

لقاح الرئوٌات ) اشخاص لدٌهم عامل الخطر الزائد النتانات شدٌدة  •

 ( عند المصابٌن بفقرالدم المنجلً أو المستأصل طحالهم 

لقاح الكلب لالطفال ) اشخاص لدٌهم  تعرض الخاص  •

 (به " المعضوضٌن بحٌوان ٌحتمل أن ٌكون مصابا

لقاح الحماق ٌعطى لالطفال المصابٌن بالسرطانات واالبٌضاضات  •

والذٌن سٌخضعون للمعالجة بالستٌروئٌدات أو كابتات المناعة وذلك 

 .شهر 12بعد عمر 

 : فً األطفال والمراهقٌن" اللقاحات المستخدمة روتٌنٌا•



 فً سورٌابرنامج التلقٌح الوطنً 

 اللقاح  عمر الطفل  الزٌارة 

لقاح الشلل   +B (1)التهاب كبد + BCG خالل االسبوع االول  األولى

 جرعة صفر

شلل B(2+ )التهاب كبد + 1رباعً )الخماسً  بداٌة الشهر الثالث  الثانٌة

   1عضلً 

  2شلل عضلً +  2رباعً  بداٌة الشهر الرابع  الثالثة

 1شلل فموي +  3رباعً  بداٌة الشهر الخامس  الرابعة

+  حصبة + 2شلل فموي +  3 بالتهاب الكبد  بداٌة الشهر السابع  الخامسة 

 أجرعة فٌتامٌن 

 أجرعة فٌتامٌن + 3  شلل فموي+  MMR 1 بعمر السنة  السادسة 

 داعمة   رباعً وشلل فموي+  MMR 2 بعمر السنة والنصؾ  السابعة 

   السحاٌا+ شلل فموي  +  الطفلًالثنائً  الصؾ األول  الثامنة

   الكهلًالثنائً  الصؾ السادس  التاسعة 



 :ٌختلؾ هذا البرنامج حسب الدول   

فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والدول التطورة  ٌعطى لقاح الشلل •

مع لقاح " كما ٌعطى لقاح السعال الدٌكً الالخلوي مشركا, العضلً 

, الكزاز والدفترٌا و أضٌؾ لجدول التلقٌح لقاح الحماق بعمر سنة 

كما ٌنصح بإعطاء لقاح الروتا فٌروس كما أضٌؾ لقاح الرئوٌات 

.  المنضم لبرنامج التلقٌح فً بعض الدول مع جرعات اللقاح الرباعً

وٌنصح بعد السنة السابعة من العمر باستخدام ذوفانات الكزاز 

والحاوٌة على كمٌة أقل من ذوفان الدفترٌا  Tdوالدفترٌا المشتركة 

ٌنصح بإعطاء جرعات " من أجل التمنٌع األولً والمعزز وحالٌا

 .سنة  12 – 11سنة وبعمر  6 – 4بعمر  MMRداعمة من لقاح 



 : حاالت خاصة 

ٌمكن اعطاء معظم اللقاحات : اعطاء لقاحات متعددة فً وقت واحد •
وهذا هام بالنسبة . فً وقت واحد بدون نقص الفعالٌة واألمان

أو الممنعٌن بشكل ؼٌر كاؾ للتأكد من " لألطفال الؽٌر ممنعٌن مسبقا
توجد منتجات جدٌدة تحوي عدة " اتمام البرنامج الموصى به وحالٌا

 .لقاحات مشتركة بحقنة واحدة 

اعتبرت اللقاحات المصنوعة : القدرة التبادلٌة لمنتجات التلقٌح •
بطرق مختلفة لكن الموجهة ضد نفس الخمج بأنها ذات قدرة على 

واالستثناء الوحٌد لذلك هو لقاح الثالثً . التبادل فٌما بٌنها 
 .الالخلوي

بشكل عام ال ٌؤثر تجاوز الفترات الموصى بها بٌن : هفوات التمنٌع •
جرعات اللقاح بشكل معاكس على االستجابة المناعٌة وٌتم اكمال 
السلسلة التمنٌعٌة فً حال حدوث ذلك ، أما اعادة بدء السلسلة أو 

 .اعطاء جرعات اضافٌة فهو ؼٌر مستطب 



 : لقاحات ذات اســـتطبابات مختارة•

فً فصل " وٌعطى سنوٌا(: االنفلونزاأو الكرٌب ) لقاح النزلة الوافدة  -1   
أشهر أو أكبر والذٌن لدٌهم عامل خطر زائد لمرض  6الخرٌؾ لألطفال بعمر 

الربو واألمراض :  عوامل الخطر الكبرى هً. االنفلونزا الشدٌد أو اختالطاته
الرئوٌة المزمنة األخرى كالداء المعثكلً اللٌفً الكٌسً وأمراض القلب 

واالضطرابات  HIVالوالدٌة والخمج بحمة العوز المناعً المكتسب 
والمعالجات المثبطة للمناعة وفقر الدم المنجلً والمعالجة بالسالٌسٌالت ، كما 

ٌجب األخذ بعٌن االعتبار اجراء التمنٌع عند مرضى الداء السكري 
واالضطرابات االستقالبٌة األخرى والمرض الكلوي المزمن والمسافرٌن 

 .لبلدان أجنبٌة موبوءة 

وهناك  23هو لقاح عدٌد سكرٌد بتكافؤ : عدٌد سكرٌد المكورات الرئوٌة-2 
لقاح حدٌث بروتٌنً منضم وٌوصى باعطاءه لألطفال المصابٌن بفقر الدم 

المنجلً و ؼٌاب الطحال أو استئصاله والمتالزمة الكالئٌة والقصور الكلوي 
ٌعطى لقاح عدٌد . والخمج بحمة العوز المناعً المكتسب وزرع األعضاء 

السكرٌد لألطفال بعمر سنتٌن فما فوق أما اللقاح البروتٌنً المنضم فٌمكن 
سنوات  5 – 3اعطاؤه من عمر شهرٌن فما فوق وٌتوجب اعادة التلقٌح كل 

 .حسب الضرورة 



ٌعطى فً الوافدات أو فً حال :  عدٌد سكرٌد المكورة السحائٌة -3•

السفر الى المناطق الموبوءة وهو مشابه فً تركٌبه للقاح الرئوٌات 

ٌعطى لألطفال بعمر  Cحضر لقاح بروتٌنً للسحائٌات " وحدٌثا

 .شهرٌن فما بعد

والحمى التٌفٌة والحمى الصفراء والتهاب الدماغ  Aالتهاب الكبد  -4•

فً حال السفر الى المناطق الموبوءة وذلك ٌعتمد  وتعطى:  الٌابانً

 .على موقع وظروؾ السفر ومدة االقامة 

 وٌعطى بعد التعرض لحٌوان مصاب :  لقاح الكلب -5•



 : التأثٌرات الجانبٌة بعد اللقاح

 

 من الشدة فً تتراوح جانبٌة تأثٌرات مع تترافق أن الحدٌثة للقاحات ٌمكن •

 بشكل فعالة تكون أن منها ٌتوقع أن ٌمكن ال أنه كما .للحٌاة مهددة الى خفٌفة

 كامل

 . األشخاص بعض عند أرجٌة ارتكاسات اللقاح مكونات تسبب أن ٌمكن •

 المجهرٌة العضوٌات مكونات ، الحامٌة المستضدات المكونات هذه تتضمن•

 وبعض الصادات ، اللقاح تصنٌع خالل المنتجة الحٌوانٌة البروتٌنات ، األخرى

 أو موضعٌا االرتكاس ٌكون أن ٌمكن . كالجٌالتٌن والمثبتات الحافظة المواد

 عن الجهازٌة أو الموضعٌة االرتكاسات تنتج . الشرى أو التأق مثل جهازٌا

 المعقد عن ٌنجم وهذا الكلب أو الكزاز مثل اللقاحات لبعض المتكرر االعطاء

 .مستضد – ضد

 ولٌس اللقاح مع صدفة متزامن بشكل تترافق أن ٌمكن الجانبٌة التأثٌرات بعض•

   . اللقاح بسبب



 التحذٌرات ومضادات االستطباب

معرفة التحذٌرات ومضادات االستطباب هً أمور ضرورٌة •
 :ومهمة فً ممارسة التلقٌح 

تمٌز الحاالت التً ٌستطب فٌها اللقاح عندما تكون : التحذٌرات •
 .فائدته عند شخص تفوق خطورته وتأثٌراته الجانبٌة

 .تمٌز الحاالت التً الٌجب فٌها اعطاء اللقاح: مضاد االستطباب •

ٌمكن اعطاء لقاح النزلة الوافدة للحوامل فً الثلث الثانً أو •
الثالث للحمل خالل فصل االصابة بسبب المراضه الزائدة 

 .لالنفلونزا عند الحوامل

ٌمكن أن تسبب  اللقاحات عند بعض المتلقٌن ارتكاسات شدٌدة •
فً االعطاء " والتً ٌمكن أن  تكون مضادات استطباب أو تخدٌرا

 .التالً

 



   الجدول التالً ٌوضح التحذٌرات ومضادات االستطباب للقاحات المختلفة
 ) ٌمكن اعطاء اللقاح) لٌست مضاد استطباب    مضادات االستطباب والتحذٌرات المطلقة

 اللقاحات بشكل عام 

 مضادات االستطباب المطلقة  -

االرتكاس التأقً للقاح أو لجزء 

 أساسً منه 

المرض المتوسط أو الشدٌد مع أو 

 بدون ترفع حروري 

 متوسط أو خفٌف موضعً ارتكاس-

 اللقاح اعطاء بعد متوسطة أو خفٌفة حمى -  

 منخفضة حمى مع أو حمى بدون خفٌف مرض  -

  الدرجة

   "حالٌا الحٌوٌة المضادات اعطاء -

  المرض بعد النقاهة فترة -

   الخداج -

   خمجً لمرض الحدٌث التعرض -

   النموذجٌة مؤرجات أو للبنسلٌن تحسس قصة -

 لمتلقً المتماسات احدى أو األم عند الحمل -

  اللقاح

  المنزل فً ملقحٌن غٌر أشخاص وجود -



 لقاح الثالثً ولقاح الثالثً الالخلوي

 :   مضادات االستطباب -

حدوث اعتالل دماؼً خالل سبع أٌام 

 من إعطاء الجرعة السابقة

 :   التحذٌرات -

درجة مئوٌة  40.5  >ترفع حروي 

 ساعة من إعطاء اللقاح    48خالل 

حدوث وهط دورانً أوصدمة خالل 

 ساعة من  إعطاء اللقاح  48

ساعات    3<   بكاء متواصل شدٌد

 ساعة من إعطاء اللقاح  48خالل 

 6حدوث متالزمة ؼٌالن بارٌه خالل 

  . أسابٌع من اللقاح

   لٌست مضاد استطباب

درجة  40.5> حدوث ترفع حروري 

 مئوٌة

 وجود قصة عائلٌة لالختالجات 

وجود قصة عائلٌة لمتالزمة الموت 

 المفاجئ عند الرضٌع

وجود قصة عائلٌة لحدوث تأثٌر جانبً 

 بعد إعطاء اللقاح



 لقاح الشلل الفموي

   مضادات االستطباب -

أو التماس المنزلً مع  HIVإصابة ب

نقص مناعة . شخص مخموج به

 معروؾ أو معالجة بمثبطات المناعة 

 تماس منزلً مع شخص ناقص المناعة 

 :   التحذٌرات -

 الحمل 

   لٌست مضاد استطباب

 االرضاع الوالدي  -

 معالجة حالٌة بالمضادات الحٌوٌة  -

 إسهال خفٌؾ -

 لقاح الشلل العضلً 

 :مضادات االستطباب  -

ارتكاس تأقً للنٌوماٌسٌن أو بولً 

 Bمكسٌسن 

   :التحذٌرات  -

 الحمل 

   لٌست مضاد استطباب

 الٌوجد 



  MMRلقاح الحصبة والحصبة األلمانٌة والنكاؾ  

 : مضادات االستطباب -

 ارتكاس تأقً للنٌوماٌسٌن أو الجٌالتٌن 

 الحمل 

أورام صلبة ، أو )وجود نقص مناعة معروف 

دموٌة أو نقص مناعة خلقً أو معالجة 

بمثبطات المناعة طوٌلة األمد أو الخمج بحمة 

 العوز المناعً المكتسب مع تثبٌط مناعً 

 :التحذٌرات  -

حسب ( شهرا 11-3خالل ) االعطاء الحالً 

النوع والجرعة لمنتج دموي أومستحضر 

 غلوبولٌن مناعً 

 .نقص الصفٌحات 

  قصة فرفرٌة نقص الصفٌحات

   لٌست مضاد استطباب

 السل أو اٌجابٌة اختبار السلٌن 

 اجراء تفاعل سلٌن بنفس وقت أخذ اللقاح

 االرضاع الوالدي

"  الحمل عند األم أو إحدى المتماسات منزلٌا

وجود نقص مناعة عند أحد أفراد العائلة أو 

 أحد المتماسٌن 

الخمج بحمة العوز المناعً المكتسب بدون 

 وجود تثبٌط مناعً شدٌد

 تحسس من البٌض

   تفاعالت غٌر تأ قٌة من النٌوماٌسٌن



 الٌوجد Hibلقاح محبات الدم النزلٌة 

 لقاح التهاب الكبد البائً

   مضادات االستطباب -

 ارتكاس تأقً من خمٌرة الخبز الشائعة 

   الٌوجــد:  التحذٌرات-

   :لٌست مضاد استطباب

 الحمل -

 الحماق

 مضادات االستطباب -

 .ارتكاس تأقً للنٌوماٌسٌن أوالجٌالتٌن 

 .الحمل 

الخمج بحمة العوز المناعً المكتسب مع تثبٌط 

 مناعً شدٌد 

 .وجود نقص مناعة معروف 

 :  التحذٌرات  -

االعطاء الحالً لمنتج دمـــــوي أو مستحضر 

 .غلوبولٌن مناعً 

   قصة عائلٌة لنقص المناعة

 لٌست مضاد استطباب

 االرضاع الوالدي  -

وجود نقص مناعة عند أحد  --

 المتماسٌن منزلٌا بمتلقً اللقاح

الحمل عند االم او احد المتماسٌن  --

 منزلٌا بمتلقً اللقاح 



 : طــرق إعطــاء اللقــاحــــات–

شلل األطفال : وٌستخدم فٌه اللقاحات التالٌة : الطرٌق الفموي •

 .والحمى التٌفٌة العصوي

وٌستخدم فٌه لقاح الزلة الوافدة ولقاح التهاب الكبد : الطرٌق العضلً •

 .البائً ولقاح الثالثً 

الحصبة والحصبة : وٌستخد فٌه اللقاحات التالٌة : الطرٌق تحت الجلد•

االلمانٌة والنكاؾ والمكورات الرئوٌة والسحائٌة ولقاح المستدمٌة 

 0والهٌضة والحمى التٌفٌة bالنزلٌة 

 . كما فً لقاح السل : الطرٌق داخل األدمة •

هناك العدٌد من اللقاحات ٌمكن أن ٌعطى بالطرٌق العضلً أو تحت •

  bالجلد كما فً لقاح الثالثً والمستدمٌة النزلٌة



 اللقاح فً ظروؾ خاصة

 :نقص المناعة •

 "تختلؾ توصٌات اللقاح لألطفال مضعفً المناعة وتتنوع وفقا 

 درجة وسبب نقص المناعة –

 خطر التعرض للمرض –

 نموذج اللقاح –

 روتا ، MMR) الفٌروسٌة أو ( الفموي التٌفٌة) الجرثومٌة الحٌة اللقاحات •

 المناعة نقص حاالت معظم فً استطباب مضاد عام بشكل  (حماق فٌروس،

 لألطفال ٌعطٌان اللذٌن والحماق MMR لقاح باستثناء "سرٌرٌا الهامة

 الكبت ٌكن لم اذا  H I V المكتسب المناعً العوز بحمة المخموجٌن

 .”شدٌدا المناعً

 ٌعطٌان الهجوع طور فً حاد لمفاوي دم ابٌضاض مع والٌافعٌن األطفال•

 .خطٌة موافقة أخذ وبعد خاص بروتوكول حسب الحماق لقاح



ٌعتبر لقاح الشلل الفموي من اللقاحات التً ال تعطى فً حال التماس المنزلً •

مع شخص ضعٌؾ المناعة بسبب خطر التهاب سنجابٌة النخاع الشللً 

واألطفال الذٌن ٌعٌشون   H I Vب  المخموجوناألطفال . المترافق مع اللقاح 

فً منزل واحد مع مضعفً المناعة ٌجب أن ٌتلقوا كل الجرعات من لقاح 

الشلل العضلً فً جمٌع مراحل الجدول الزمنً للوقاٌة من التهاب سنجابٌة 

 .النخاع المرافق للقاح الفموي 

فً أعمار معٌنة للمتماسٌن  مستطبٌنلقاحً النزلة الوافدة والمكورات الرئوٌة •

 مع مثبطً المناعة لمنع انتشار المرض لهذه الفئة عالٌة الخطورة " منزلٌا

 H بخمجأوصت منظمة الصحة العالمٌة بإعطاء لقاح السل لألطفال المصابٌن •
I V  ؼٌر العرضٌٌن فً مناطق االنتشار الواسع للسل. 

ٌجب إعطاء اللقاحات الفٌروسٌة الحٌة بحذر لألطفال الذٌن ٌتلقون •

القشرٌة التً  الستٌروئٌداتالقشرٌة، وهذا ٌختلؾ حسب جرعة  الستٌروئٌدات

 .تعطى للطفل فالجرعات الصؽٌرة ال تمنع من إعطاء اللقاح 



 :الخـــــــداج 

االستجابة المناعٌة للقاح هً من وظائؾ الجسم بعد الوالدة     •

 وتتعلق بالوالدة أكثر من الحمل 

 .الخداج الٌزٌد التأثٌرات الجانبٌة للقاح     •

ٌلقحون بنفس " الرضع الخدج وأولئك ناقصً وزن الوالدة جدا    •

العمر ونفس الجدول الزمنً بالنسبة لألطفال بتمام الحمل وذوي 

الوزن الطبٌعً ، ماعدا لقاح التهاب الكبد الذي ٌؤجل حتى ٌصبح 

كػ أو ٌصبح عمره شهرٌن ، كما أن لقاح روتا  2وزن الولٌد 

فٌروس الفموي والشلل الفموي ٌؤجالن حتى ٌخرج المرٌض من 

 .  المستشفى وال تنقص جرعة أي من اللقاحات 



 : الوالدي االرضاع

على االستجابة المناعٌة عند الرضٌع  الوالدي االرضاع الٌؤثر    •

ألي من اللقاحات بما فٌها لقاح الشلل  استطبابوهو لٌس مضاد 

 .فٌرس  والروتاالفموي 

معظم اللقاحات الفٌروسٌة الحٌة ال تفرز فً الحلٌب ، وٌمكن     •

 .لألمهات المرضعات أن تتلقٌن اللقاحات بسالم 



 :الحماٌة المناعٌة بعد التعرض لخمج  
إن التمنٌع الفاعل أو المنفعل بعد مدة قصٌرة من التعرض لخمج ٌمكن أن ٌخنق  أو     •

 ٌمنع المرض فً بعض األخماج 

التمٌٌع الفاعل بعد التعرض للقاح الكلب بالمشاركة مع التمٌٌع المنفعل بالغلوبولٌن -1•
 .المناعً ضد الكلب ٌفٌد بشكل كبٌر فً منع المرض 

داء المنطقة ٌستطب بعد تعرض شخص مؤهب ناقص  –الغلوبٌن المناعً للحماق  -2•
المناعة للحماق  وعند ولٌد من أم أصٌبت بجدري الماء خالل خمسة أٌام قبل الوالدة أو 

 .خالل ٌومٌن بعدها 

ساعة أو الغلوبٌن  72بعد تعرض شخص مؤهب للحصبة فإن اللقاح المعطى خالل  -3•
 .أٌام ٌمكن أن ٌمنع أو ٌعدل االصابة  6المناعً النوعً المعطى خالل 

األخماج األخرى التً ٌعطى فٌها التمٌٌع المنفعل بعد التعرض هً الكزاز   -4      •
 .  والتهاب الكبد البائً والدفترٌا  

 : المناعة المنفعلة
ٌستطب إعطاء الغلوبٌن المناعً فً بعض الحاالت للحماٌة من أخماج نوعٌة ،       •

والغلوبٌن   IGاألشكال المختلفة للغلوبٌن المناعً تتضمن المستحضرات العضلٌــــة 
والغلوبٌنات المناعٌة مفرطة التمنٌع وهً إما  من مصل  IVIGالمناعً الورٌدي 

 .الحٌوانات أو من المصل االنسانً 


