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تنبيه :تجدر اإلشارة إلى أنه يجب على جميع مرضى ضمأ استشارة طبيبهم المختص قبل تلقي اللقاحات.

ما هو التلقيح ؟
التلقيح (أو التمنيع) هو إعطاء لقاح يحتوي عىل مكونات كائن معدي .تحث هذه املكونات جهاز املناعة عىل تكوين أجسام مضادة
و/أو خاليا تائية ضدها ،مام يوفر حامية ضد العدوى الالحقة بنفس الكائن (املناعة التكيفية) .تُنتج بعض اللقاحات باستخدام كائنات
دقيقة مقتولة (اللقاحات املعطلة) أو ُمضعفة (اللقاحات املوهنة) بحيث تشبه البكترييا أو الفريوس األصيل ولكنها ال تسبب املرض مبدئيا،
تُعرف اللقاحات املوهنة أيضً ا باسم اللقاحات الحية .ومن املهم االنتباه إىل أنه ال يجب إعطاء اللقاحات الحية املوهنة لغالبية مرىض
ضعف املناعة األول (ضأم) ألنها قد تسبب لهم العدوى( .مزيد من املعلومات حول التطعيامت هنا).
لطاملا كان التلقيح جز ًءا من الوقاية من العدوى الشديدة ليس فقط لعامة السكان ولكن أيضً ا ملرىض ضأم .ويحمي التلقيح الناس من
األمراض التي ميكن الوقاية منها والتي قد تكون خطرية ومهددة للحياة .كام أن اللقاح يساعد يف الحد من انتشار األمراض املعدية عند
تلقيح نسبة كبرية من السكان .يجمع هذا البيان أحدث املعلومات املتعلقة بربامج التلقيح الحالية ضد  ،SARS-CoV-2الفريوس املسبب
لكوفيد.19-
اللقاحات األولى أصبحت متاحة
يُعد لقاح كوفيد 19-أداة مهمة للمساعدة عىل وقف الوباء وقد أصبحت اللقاحات األوىل متاحة اآلن بشكل متزايد
( .)... Sinopharm ،Sputnik V ،AstraZenica/University of Oxford ،Moderna ،Pfizer/BioNTechهناك عدة أنواع من
اللقاحات قيد التطوير وتعمل كلها عىل تعليم أجهزتنا املناعية كيفية التعرف عىل الفريوس املسبب لكوفيد 19-ومكافحته .ميكن أن
تسبب هذه العملية آثا ًرا جانبية يف بعض األحيان لكنها تبقى خفيفة بشكل عام .لقد تم اختبار جميع لقاحات كوفيد 19-التي يتم

تطويرها بعناية يف مراحل التجارب الرسيرية ولن يتم الترصيح بها أو املوافقة عليها إال إذا كانت متنع إصابة متلقيها بكوفيد 19-ويتم
تحملها بشكل مقعول.
هناك العديد من أنواع اللقاحات ضد كوفيد :19-مثل لقاح الوحدات الربوتينية ولقاح النواقل الفريوسية (الغري تكاثرية) ولقاحات
الحمض النووي ( DNAأو  )RNAواللقاح املعطل ولقاح الناقل الفريويس (التكاثري) ولقاح الجسيامت الشبيهة بالفريوس ( Virus
 )Like Particleواللقاح الحي املوهن (مزيد من املعلومات هنا ).يوجد حال ًيا أكرث من  60لقا ًحا قيد التطوير يف مرحلة االختبارات
الرسيرية وما ال يقل عن  170لقا ًحا آخر يف مرحلة التجارب قبل الرسيرية.
تم منح اللقاحات التي تستعمل تقنيات جديدة قامئة عىل الحمض النووي الريبوزي املرسال (لقاحات  )mRNAوأنواع أخرى من
اللقاحات ترخيص تسويق مرشوط ( )CMAمن طرف وكالة األدوية األوروبية ( )EMAوترخيص استخدام الطوارئ من قبل إدارة الغذاء
والدواء ( )FDAيف الواليات املتحدة األمريكية والوكالة التنظيمية لألدوية ومنتجات الرعاية الصحية ( )MHRAيف اململكة املتحدة وأيضً ا
يف عدة دول أخرى .تلقى لقاح  mRNAاملسمى ® Comirnatyمن رشكة  Pfizer/BioNTechأيضً ا إذن استخدام الطوارئ ( )EULمن
منظمة الصحة العاملية ( ،)WHOمام يفتح الباب أمام البلدان لترسيع عمليات املوافقة التنظيمية الخاصة بها السترياد اللقاح وإعطائه.
التلقيح ضد ( SARS-CoV-2كوفيد )19-لمرضى ضمأ
يف الوقت الحال ،ال توجد بيانات مؤكدة كافية إلثبات فعالية التلقيح عىل املدى املتوسط واملدى الطويل وتحمله واآلثار الجانبية للقاحات
كوفيد 19-املعتمدة حديثًا عند عموم السكان ،مبا يف ذلك املرىض الذين يعانون من ضأم .ومع ذلك ،فإن التوصية العامة هي أنه يجب
تلقيح جميع املرىض الذين يعانون من ضأم (برشط أال تكون لقاحات فريوسية حية موهنة) ،خاصة أولئك الذين لديهم عوامل اختطار
( )risk factorsمعروفة لكوفيد .19-من املستحسن أن يتم أيضً ا تلقيح جهات االتصال الوثيقة بهم .يجب عىل جميع مرىض ضأم استشارة
طبيبهم الخبري قبل تلقي اللقاحات.
يجب أن تتم برمجة التلقيح أيضا عند املرىض الذين ال يستجيبون للقاح عرب انتاج األجسام املضادة القابلة للقياس (مثل املرىض الذين
يعانون من أعواز األجسام املضادة مبا يف ذلك نقص غاماغلوبولني الدم ( )hypogammaglobulinemiaالشديد أو فقد غاماغلوبولني
الدم ( ،))agammaglobulinemiaحيث ثبت أن اللقاحات تحفز أيضا املناعة الخلوية عرب خالياها اللمفاوية التائية ،والتي قد توفر
حامية جزئية ضد كوفيد .19-ينطبق هذا أيضً ا عىل املرىض الذين تلقوا عال ًجا ضد الخاليا اللمفاوية ( Bمثل .)rituximab
يجب أن تعطى أولية التلقيح للمرىض (مبا فيهم األطفال) الذين يعانون من أمراض ضأم معينة مثل :عوز )،AIRE (APS1/APECED
وعوز  NFkB1أو  NFkB2وكذلك األعواز التي تؤدي إىل تغريات يف مسارات االنرتفريون.

ال يزال املرىض الذين تأكدت إصابتهم بفريوس كوفيد 19-وتعافوا بحاجة إىل أخذ لقاح كوفيد .19-تشري الدالئل الحالية إىل أن اإلصابة
مرة أخرى غري شائعة يف غضون  90يو ًما بعد اإلصابة األولية وميكن تأجيل التلقيح حتى نهاية هذه الفرتة.
لتجنب اإلصابة املشرتكة بفريوس األنفلونزا مع كوفيد ،19-يوىص أيضً ا بتلقيح جميع مرىض ضأم ومخالطيهم املقربني ضد األنفلونزا
املوسمية (يرجى استشارة خبري ضأم الخاص بك لالختيار بني اللقاحات املعطلة أو اللقاحات الحية املوهنة).
جدول من جرعتين
تتطلب معظم لقاحات كوفيد 19-التي يتم تطويرها حال ًيا جرعتني ،بفوارق زمنية متفاوتة بينهام ( 21 : Pfizer-BioNTechيوم،
 28-42 : Modernaيوم 21 : Sputnik V ،يوم.)...
اآلثار الجانبية
من الطبيعي أن تظهر ردود فعل معينة بعد التلقيح .قد يحصل احمرار وتورم وأمل حول موقع الحقن و/أو أمل عضيل وحمى .عادة ما
تكون تفاعالت اللقاح هذه خفيفة وتستمر بضعة أيام فقط .حتى اآلن ،ناد ًرا ما تم اإلبالغ عن آثار جانبية خطرية.
المخاطر المرتبطة بلقاحات كوفيد 19-لفئات معينة من السكان (باستثناء الحساسية)
األطفال :مل يتم اختبار لقاحات  Pfizer-BioNTechو  Modernaو  AstraZenecaعىل األطفال .لذلك ،ال يُنصح بتلقيح األطفال الذين
تقل أعامرهم عن  16سنة بالنسبة للقاح  ،Pfizer-BioNtechوتحت سن  18عا ًما بالنسبة للقاح .Moderna
األفراد الذين يعانون من عوامل اختطار كوفيد( 19-أمراض الرئة املزمنة الحادة ،السكري ،السمنة (مؤرش كتلة الجسم  30كغ/م ،)2ارتفاع
ضغط الدم ،أمراض القلب واألوعية الدموية ،الشيخوخة) :حتى اآلن ،مل تظهر املرحلة  3/2من التجارب الرسيرية للقاحات  mRNAأي
آثار سلبية كبرية عند هذه املجموعة .ال يشمل هذا املواطنني الذين تقل أعامرهم عن  16عا ًما والذين تفوق أعامرهم  85سنة.
األشخاص الذين يعانون من ضعف املناعة :يف املرحلة  3/2من تجارب  ،Pfizer-BioNTechكان لدى حوال  ٪4من األشخاص الذين
تلقوا اللقاح تاريخ لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي (( )HIVليست بالرضورة مصحوبة بإضعاف املناعة) أو بأمراض خبيثة .البيانات
الخاصة بفعالية أو استمناع ( )immunogenicityأو سالمة اللقاح عند هذه املجموعة غري متاحة بعد .كام ال توجد بيانات متاحة عن
اللقاح عند مرىض ضأم .ال يوجد سبب لالعتقاد بأن نقص املناعة سيعزز حدوث آثار جانبية ،ولكن اإلشكال هو أن اللقاح قد يكون أقل
فعالية عند هؤالء األشخاص.
قد يتلقى األشخاص الذين يعانون من نقص أو كبت املناعة لقاحات  RNAيف حال مل تكن لديهم موانع للتلقيح .فوفقًا لتوصيات اللجنة
االستشارية ملراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCحول مامرسات التمنيع بالواليات املتحدة ( )U.S ،ACIPواللجنة املشرتكة

للتمنيع والتلقيح باململكة املتحدة ( ،)U.K ،JCVIيجب تقديم توضيح للمرىض حول فعالية وسالمة اللقاح الغري معروفة بعد لدى األفراد
الذين يعانون من نقص املناعة ،باإلضافة إىل إمكانية انخفاض االستجابات املناعية .وبالتال يوىص بشدة أن يستمر مرىض ضعف املناعة
يف التدابري الوقائية املضادة للعدوى بعد التلقيح لعدم اليقني من مستوى الحامية لدى هذه الفئة.
يف تجربة املرحلة الثالثة من لقاح /AstraZenecaجامعة أكسفورد ،املعتمد عىل فريوس شمبانزي غري تكاثري ،كان نقص املناعة معيا ًرا
لالستبعاد من املشاركة.
بالنسبة لتجربة لقاح  Janssenاملعتمد عىل الفريوس الغدي ( ،)Adenovirusمل يكن كبت املناعة معيا ًرا لالستبعاد ،ومن املتوقع ظهور
النتائج األوىل يف الربع األول من عام  .2021فيام يتعلق باللقاحات القامئة عىل الفريوس الغدي ،قد تكون هناك درجة معينة من االستجابة
املناعية ضد هذه الناقالت الفريوسية الغدية ،مام قد يعرقل االستجابات املناعية النوعية للتلقيح.
كلمة تحذيرية عامة :يجب تجنب التلقيح أثناء مظاهر املناعة الذاتية النشطة (مثل نقص خاليا الشديد باملناعة الذاتية ،التهاب كبيبات
الكىل ( ،)glomerulonephritisوالتهيج االلتهايب للجهاز العصبي املركزي  )...ألن هذا قد يؤدي إىل خطر تهييجها.
توصيات أخرى
نظ ًرا لنقص الدراسات عن األخذ املتزامن للقاح ،يوىص بتجنب إرشاك أي لقاح آخر يف غضون أسبوعني من جرعة لقاح كوفيد.19-
يُنصح باملتابعة املستمرة من أجل التزود باملزيد من البيانات حول فعالية اللقاح وسالمته عند مرىض ضأم.
ميكن لخرباء ضأم النظر يف االستخدام بدون ترصيح ( )off-label useللقاحات كوفيد غري الحية عند الفئات أقل من  18سنة واملعرضة
لخطر شديد كام هو مبني أعاله .سيحتاج هذا االستخدام خارج التصنيف إىل موافقة السلطات الوطنية ولجان األخالقيات املعنية.
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