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بد كزاز، السعال الدیكي (الشاھوق) وشلل األطفال والتھاب السحایا والتھاب الكلقاح ضد ال B 

 
 الدفتریا

. تقوم البكتیریا بإفراز السموم التي قد تھاجم القلب والكلى والنسیج العصبي. وھذا الدفتریاھي عدوى تصیب األنف والحنجرة وتسببھا بكتیریا 
، 1952في عام  اللقاح طرحبعد وفي النرویج.  دفتریا أوبئة كانت ھناكأثناء وبعد الحرب العالمیة الثانیة، في والمرض یمكن أن یكون قاتالً. 

تحدث في أجزاء من أوروبا  الدفتریااإلصابات بمرض  وال تزال. خارج البالدبعد تعرضھم للعدوى المرض بفقط قلیلة حاالت أصیبت 
 وأجزاء أخرى من العالم. 

 
  الكزاز

. ال ینتقل المرض من في الجلد جروحأیة بكتیریا ال تالمستحدث العدوى عندما  وقدفي التربة.  أن توجدبكتیریا یمكن  ھي عدوى تتسبب فیھا
العضالت وتقلصات مؤلمة. ھذا المرض ممیت للغایة.  یبسسبب توتالسموم التي تھاجم الجھاز العصبي  رازبإفبكتیریا تقوم الشخص آلخر. 

 .اكثر دفئً األ المناطقب مقارنةفي بلدان الشمال األوروبي  مرض یوجد بشكل نادروھو 
 

  السعال الدیكي (الشاھوق)
إلى  السعال الدیكيمن الممكن أن یؤدي نوبات حادة من السعال.  وتصاحبھاتصیب مسالك الھواء ا) أسبوعً  12-6( طویلة األمد عدوى يھ

ا على األطفال خطرً  قد یمثل ھذا المرضفي حاالت نادرة إلى الموت. قد یؤدي تلف الدماغ بسبب نقص األكسجین أثناء نوبات السعال، و
ھدد یا ما نادرً  ھ، ولكنقد یستمر لفترة طویلة ویصیر مزعًجاھذا المرض فا والبالغین، األطفال األكبر سنً في  أماالصغار، خاصة الرضع. 

  تقدیم اللقاح. أبدأن نالمرض قبل ب أصیبوامن السكان  ٪100 فقرابة –ا عد جدً الحیاة. ھذا المرض مُ 
 

  شلل األطفال
(السحایا)  ا في أغشیة المخیسبب التھابً  وقد. سھالإالجسم أو في آالم أو البرد ب شبیھة أعراض إلى ظھورعادة  یؤديھو مرض فیروسي 

، كان وباء شلل األطفال 1957قبل وصول اللقاح في عام و. نتیجة المرض حاالت من الوفیات تحدثوویمكن أن یؤدي إلى الشلل الدائم. 
التطعیم،  طرحبعد ولكن . نھمم ٪10 نحوتوفي ودائم. البالشلل  یصابونمئات من األطفال والمراھقین ال حیث كانفي النرویج  ینتشر سنویًا

ُ واألخرى.  البلدانالمرض تحت السیطرة في النرویج وعدد من  أصبح ھذا ال  ، ولكن2002أوروبا خالیة من شلل األطفال في عام  تعلنأ
یمكن أن ینقلوا وبالعدوى أثناء السفر،  أن یُصابوا في عدة بلدان في أفریقیا وآسیا. یمكن لألشخاص غیر المحصنین موجودًاالمرض  یزال

 اآلخرین بعد العودة الى الوطن.المحصنین األشخاص غیر  العدوى إلى
  

 bعدوى المستدیمة النزلیة النمط 
في  دون سن الخامسة(السحایا) في األطفال  أغشیة المخلتھاب الا السبب األكثر شیوعً تُعد ) b )Hib النمطكانت بكتیریا المستدمیة النزلیة 

التھابات خطیرة أخرى مثل االلتھاب الرئوي، والتھاب المفاصل  في أیًضا المستدمیة النزلیةوقد تتسبب ا. النرویج قبل أن یصبح اللقاح متاحً 
 ا في النرویج.المستدمیة النزلیة غیر موجودة تقریبً  أصبحت عدوى، 1952التطعیم في عام  طرحبعد ووالتھاب لسان المزمار. 

 
	Bالتھاب الكبد 

Bھو التھاب الكبد بسبب فیروس التھاب الكبد  تستطیع  . یتواجد الفیروس في الدم وسوائل الجسم التي یمكن أن تحتوي على دم. ال
عمال أبرة أو اختراق الجلد الصحیح. ینتشر االلتھاب عبر تعرض الغشاء المخاطي أو الجلد المجروح للفیروس، مثالً عبر است

دة. یلتقط الجنین المرض خالل الحمل أو الوال حقنة ملوثة، نقل الدم أو االلتھاب الجنسي. إذا كانت األم مریضة، یمكن أن  
 

عالج وقائي.  من األطفال المصابین بھذا المرض یصبح لدیھم التھاب مزمن ویصبحون حاملین للفیروس إذا لم یتلقوا %90فوق 
رض من الذین یلتقطون الم %5لقد تم تخفیض خطر أن یصبحوا حاملین مزمنین للمرض خالل مرحلة الطفولة وھو أقل من 

یاتھم كراشدین. بسبب ضعف جھاز المناعة، فإن األشخاص المصابین بمتالزمة داون لدیھم مستوى مرتفع من الخطر طوال ح
B بأن یصبحوا حاملین مزمنین إللتھاب الكبد إذا أصبح عندھم ألتھاب.   
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م أیضاً المصدر املین المزمنین ھعندما یصبح الشخص حامل مزمن لإللتھاب فقد یتعرض للتلیف الكبدي أو سرطان الكبد. إن الح
 . لذلك من المھم تقلیل عدد الحاملین الجدد ألقصى حد ممكن. Bالرئیسي اللتھاب الكبد 

 
Bأالطفال الذین یولدون من أمھات تحملن فیروس التھاب الكبد  أ خالل یجب أن یتبعوا نظام التلقیح الخاص بھم والذي یجب أن یبد 

م تعلم أنھا حاملة للفیروس، من المھم أن تبلّغ ممرضة الصحة العامة. من الوالدة. إذا كانت األ  24  
 
  

 
التھاب مكونات ضد الدفتیریا، والكزاز، والسعال الدیكي، وشلل األطفال، و -لقاح من ستة

 Bالسحایا، والتھاب الكبد 
وي لقاح السعال إن لقاح الدفتیریا والكزاز یعتمد على السموم التي تولدھا البكتیریا، لكن تمت إزالة األثر السام منھ. یحت

ن األنواع الدیكي على أجزاء منقاة من جرثومة السعال الدیكي. یحتوي لقاح شلل األطفال على فیروس شلل أطفال میت م
یریا (السكارید) إلنسان. یحتوي لقاح السحایا على جزء من كبسولة السكر والبكتالثالثة التي یمكن أن تتسبب بالمرض ل

. ال یوجد أیة مكونات حیة في Bعلى جزء من فیروس التھاب الكبد 	Bالمستعبدین من البروتینات. یحتوي لقاح التھاب الكبد 
 اللقاح.

ھاب الكبد بعد ثالثة جرعات من اللقاح كما ھو مشار في البرنامج، یحصل الطفل على وقایة دائمة من التھاب السحایا والت B .
 بالنسبة لألمراض األخرى، یطلب جرعات مقویة وتعطى ھذه الجرعات في عمر الدخول إلى المدرسة. 

 
: التأثیرات الجانبیة العادیة  

 
یوم خالل األیام األولى بعد أخذ  2-1عام، والنعاس، وانخفاض الشھیة أو عدم الشعور بالراحة لمدة اإلثارة والتھیج والقلق ال

أطفال أخذوا اللقاح. من الصعب في بعض الحاالت الجزم بأن ھذه األعراض ھي  10اللقاح وھذا یحصل لطفل واحد من 
 بسبب اللقاح أو لھا سبب آخر.

بعد التلقیح وقد یستمر لعدة أیام. إن  10من  1مكان الحقنة وھذا یحصل لطفل قد یحصل أیضاً إحمرار وتورم وألم في 
 حدوث تفاعالت رئیسیة مؤلمة ھو قلیل. 

 1ن أخذوا اللقاح في األیام القلیلة األولى بعد التلقیح. أقل م 10من  1قد ترتفع حرارة الجسم لمدة قصیرة عند أكثر من طفل 
ترتفع حرارتھم إلى  10من  39.5˚C. إلرتفاع آخر سبب ھنالك یكون قد ألنھ بالطبیب االتصال الحاالت ھذه في توجبی 

  .عالج یتطلب وھذا الحرارة
 

 		
 

	األطفال وشلل الدیكي السعال الكزاز، ،الدفتریا من الواقي المكونات رباعي اللقاح

مبكر، عادة في الصف  دراسةفي سن  تنشیطیةجرعة كوالكزاز والسعال الدیكي وشلل األطفال  الدفتریا یُعطُى لقاح مختلط واقي من
 .العاشرجدیدة في الصف  تنشیطیةإعطاء جرعة من ثم یتم مرور الوقت وب یقل مفعول الحمایة. الثاني

 

 


