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 النطاقي، زوستر) باستخدام لقاح الوحدة الفرعیة الخامل (معاد التركیب) الھربسبشأن التطعیم الوقائي ضد الحزام الناري (
 

بفعل فیروس فارسیال زوستر، وھو نفس الفیروس المسبب للجدیري (جدري الماء).  الحزام الناري (زوستر) ھو طفح جلدي مؤلم للغایة، ویظھر على مناطق محددة،
 شخص بھذا المرض، وھو عدد مرشح للزیادة. 300,000في ألمانیا یصاب سنویًا حوالي 

للمرة األولى في الحیاة إلى مرض  VZVال یظھر زوستر إال على من سبق لھم أن تعرضوا قدیًما لعدوى فیروس الجدیري. یؤدي االحتكاك بفیروس فارسیال زوستر 
امنةً في العقد جدیري یمكن أن یتطور في بعض الحاالت دون حتى أن یشعر بھ حامل المرض. عندما تتعافى المناطق المصابة بالجدیري، تبقى بعض الفیروسات ك

الموجودة في النخاع الشوكي والدماغ. ویمكنھا أن تستمر ھناك مدى الحیاة دون أن تتسبب في أعراض مرضیة. مع تقدم السن، تحدیًدا  (كتلة األعصاب) العصبیة
ھذه (أیًضا بفعل تعاطي بعض األدویة) یمكن أن تنشط الفیروسات من جدید. في األشخاص الذین یعانون من ضعف الجھاز المناعي عاًما، ومع  50بدایة من عمر 

في المنطقة المغذیة لألعصاب المصابة إلى األعراض النمطیة لمرض الحزام الناري زوستر: تحسسات غیر طبیعیة، واحمرار  VZVالحالة یؤدي تجدد نشاط عدوى 
صف الجسم أو نصف الوجھ. تعود الجلد، وظھور بثور في نطاق محدود، وآالم شدیدة في الغالب. في أغلب األحیان یصاب الرأس أو الوجھ، وعادةً ال یصاب إال ن

 تسمیة "الحزام الناري" إلى الخلل الذي یحدث لألعصاب التي تبدأ من العمود الفقري، وتحیط بالجذع على شكل (نصف) حزام.

، كأن ف الجھاز المناعيلضع )غیر ُمحصنین( معرضینال ینتقل الحزام الناري في حد ذاتھ من إنسان آلخر، ولكن قد ینقل بعض المرضى الفیروسات إلى أشخاص 
 لیس عبر السعال والعطس.تنتقل الفیروسات من األجداد إلى األحفاد، الذین یصابون على إثر ذلك بالجدیري. تنتقل العدوى فقط من خالل االحتكاك بمحتوى البثور، و

 
تتكون في البدایة بثور فوق الجلد، والتي تجف وتتقشر الحقًا. یمكن أن  یظھر الحزام الناري عادةً في األعمار المتقدمة نسبیًا. في النطاق المغذي لألعصاب المصابة

ضافیة في المناطق تستمر اآلالم في منطقة األعصاب المصابة لسنوات (ألم أعصاب ما بعد زوستر). بجانب المضاعفات المحتملة كالشلل أو العدوى البكتیریة اإل
نادرة التھابات في النخاع الشوكي أو في السحایا أو في الدماغ. إذا تعرضت أعصاب الوجھ لإلصابة، فقد تطرأ الجلدیة المصابة بزوستر، یمكن أن تظھر في حاالت 

حاالت یمكن أن التھابات على العین مع جزء من الشبكیة أو العصب البصري، أو قد تحدث اضطرابات في السمع أو في االتزان أو شلل لعضالت الوجھ. في بضع 
 اطق األعصاب المتاخمة، وقد یشمل الجسم كلھ في حاالت نادرة للغایة (زوستر متعمم).یمتد زوستر حتى من

لتطعیم ضد الحزام الناري صحیح أنھ توجد أدویة یمكن أن تسّرع التئام األعراض الجلدیة، لكن تظل اإلمكانات العالجیة محدودة مع آالم األعصاب المستمرة. یساعد ا
 ومن ظھور حاالت مرضیة طویلة األمد (ألم أعصاب ما بعد الھربس). على الوقایة من مرض زوستر نفسھ

 اللقاح

من التركیب الجیني  یعتمد إنتاج لقاح زوستر الخامل على تكنولوجیا الحمض النووي معاد التركیب. یحتوي اللقاح على بروتین خاص باالستجابة المناعیة، ُمصنع
مساعد. یُحقن اللقاح في العضل (حقن عضلي داخلي)، ویفضل أن یكون ذلك في العضد. یُسمح باستخدام اللقاح الخامل لمسبب العدوى، والذي یرتبط بعامل مناعي 

 عاًما فأكثر. 50للتطعیم ضد الحزام الناري لمن تبلغ أعمارھم 
ب ضد التیتانوس والدفتیریا والسعال الدیكي، على مناطق متفرقة ، والتطعیم المرك23یمكن تناول اللقاح بالتزامن مع لقاح اإلنفلونزا الكامن، ولقاح المكورة الرئویة 

 من الجسم (العضد األیمن واألیسر). حتى ذلك الحین ال توجد أي تجارب سابقة بشأن التعاطي المتزامن للقاح مع غیره من اللقاحات.
 

 من الذي یتعین تطعیمھ؟

 بالتطعیم) STIKO(توصي لجنة التلقیح الدائمة 
 عاًما فأكثر 60قیاسي لكافة من تبلغ أعمارھم كتطعیم  –
 عاًما فأكثر المعرضین للخطورة بدرجة كبیرة بسبب مرض أساسي، مثل: 50وأیًضا لمن تبلغ أعمارھم  –
 المرضى المصابین بقصور في الجھاز المناعي، سواٌء كان ذلك وراثیًا أم مكتسبًا أم بسبب تعاطي أدویة معینة –
 لبشریةعدوى نقص المناعة ا –
 التھاب المفاصل الروماتویدي أو الذئبة الحمراء الشاملة –
 أمراض األمعاء ذات االلتھابات المزمنة –
 أمراض الكلى المزمنة –
 أمراض الرئة: االنسداد الرئوي المزمن أو الربو –
 داء السكري. –

 
أسابیع تقریبًا من تناول الجرعة الثانیة.  4بعد  التلقیحأشھر على أقصى تقدیر. یفترض أن یسري مفعول  6تناول اللقاح مرتین، بینھما مدة ال تقل عن شھرین، أو بعد 

 في الوقت الراھن ال یمكن معرفة ما إذا كان من الضروري تناول جرعة إضافیة بعد عدة أعوام.
 

 

 تطعیمھ؟من ال یتعین 

، یتعین إرجاء التطعیم. كذلك ال یتعین تطعیم المصابین بالحساسیة تجاه أحد °)م 38,5في حالة المرض الحاد، الذي یتطلب عالًجا، والمصحوب بحمى (أكثر من 
 مكونات اللقاح. سیخبرك طبیبك عن االستثناءات في ھذا الشأن.

 عاًما). 50ت للقاح زوستر، لذلك یتعین تجنب التطعیم على سبیل االحتراز (یُسمح بالتطعیم فقط بدایةً من سن ال توجد تجارب سابقة بشأن تناول الحوامل أو المرضعا
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التطعیم في ألمر إعطاء ال یُنصح بتطعیم من تفشى فیھم مرض زوستر بالفعل. بالمثل یتعذر العالج بالتطعیم في حالة التھاب األعصاب بسبب زوستر. لكن قد یتطلب ا
 فترة زمنیة الحقة نسبیًا. یمكن لطبیبك تقدیم المشورة لك في ھذا الصدد.

 

 السلوك بعد التطعیم

أیام من التطعیم. بالنسبة لمن لدیھم میل لإلصابة بتفاعالت  3ال یحتاج الحاصل على التطعیم إلى رعایة خاصة، لكن یتعین تفادي التحمیل الجسدي غیر المعتاد خالل 
وضع االستلقاء عند الدمویة أو المعروف لدیھم الحساسیة الفوریة یتعین إخطار الطبیب بذلك قبل التطعیم. بسبب احتمال حدوث نوبات إغماء یتعین التطعیم في الدورة 
 اللزوم.

 
 التفاعالت العامة والموضعیة المحتملة بعد التطعیم

المستھدفة والوقایة المتحققة بذلك من المرض لدى متلقي التطعیم، تفاعالت شائعة للغایة في موضع بعد الحصول على التطعیمات یمكن أن تطرأ بجانب المناعة 
م في المائة من متلقي التطعیم)، مثل االحمرار المؤقت أو التورم المؤلم والتصلب والشعور بالسخونة. وھو ما یعتبر تفاعل طبیعي بین الجس 10≥ التطعیم (بنسبة 

في المائة) انتفاخات في العقد اللیمفاویة المجاورة. كما  1إلى  0,1في المائة تقریبًا)، وأحیانًا (من  10إلى  1رأ حكة في موضع التطعیم (من واللقاح. كذلك قد تط
أن تطرأ أعراض الحمى  تشیع بكثرة آالم العضالت والصداع واإلرھاق والقشعریرة والحمى وآالم األمعاء والمعدة (الغثیان والشعور بالقيء وآالم البطن). یمكن

. أحیانًا تظھر آالم في المفاصل. أحیانًا تحدث نوبات إغماء بعد التطعیم مباشرةً 23والقشعریرة بشكل أكبر، إذا تزامن تعاطي لقاح زوستر مع لقاح المكورة الرئویة 
بات في الرؤیة أو اإلحساس أو حركات ال إرادیة بشكل مؤقت خالل (أو حتى قبل التطعیم) كرد فعل نفسي على وخز اإلبرة، والتي یمكن أن تكون مصحوبةً باضطرا

 مرحلة التعافي (انظر أیًضا فقرة "السلوك بعد التطعیم").
 عاًدة ما تكون ردود الفعل المذكورة مؤقتة وتتالشى مجدًدا بسرعة ودون ترك آثار.

 ھل یحتمل حدوث مضاعفات للتطعیم؟

بعد إعطاء لقاح زوستر مضاعفات التطعیم ھي آثار تطعیم نادرة للغایة تتجاوز الحد الطبیعي لتفاعالت التطعیم وتؤثر بوضوح في الحالة الصحیة لمتلقي التطعیم. 
ا الطفح الجلدي أو الشریة. كما في كافة معاد التركیب، رصدنا بشكل نادر أعراض جلدیة بالتزامن مع التطعیم، باإلضافة إلى التفاعالت المرتبطة بالحساسیة، ومنھ

 تفاعالت حساسیة فوریة تصل إلى حد الصدمة في حاالت نادرة بعد إعطاء ھذا اللقاح. حدوثالتطعیمات األخرى، ال یُستبعد 
 

 استشارة طبیب التطعیم بشأن اآلثار الجانبیة المحتملة

 ھذا الموضوع. استكماًال لھذا المنشور یرتب لك طبیبك مقابلة للتوعیة بشأن
 دمتك لالستشارة أیًضا.إذا ظھرت أعراض بعد التطعیم تتجاوز التفاعالت العامة والموضعیة سالفة الذكر التي تتالشى سریعًا فسیكون طبیب التطعیم بالتأكید في خ

 یمكنك التواصل مع طبیب التطعیم:
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 إقرار عدم الممانعة
 

 (زوستر) باستخدام اللقاح الخاملإلجراء التطعیم الوقائي ضد الحزام الناري 
 (تتوفر أیًضا االستمارات مع نسخھا حتى یتسنى تسلیم متلقي التطعیم أو أولیاء أمورھم نسخة منھا بموجب قانون تنظیم حقوق المرضى.)

 

   اسم متلقي التطعیم  

     مولود بتاریخ  
 

 طبیبي/طبیبتي بشأن التطعیم في أثناء المقابلة.اطلعت على محتوى المنشور وحصلت على التوعیة الالزمة من 
 
 

 لیس لدى أسئلة أخرى. □
 

 أوافق على التطعیم الُمقترح ضد الحزام الناري باستخدام اللقاح الخامل.. □
 

 أرفض التطعیم. تم إخطاري باألضرار المحتملة لرفض ھذا التطعیم. □
 

      مالحظات:   

 

        المكان، التاریخ:   

 

          

 توقیع الطبیب/الطبیبة    توقیع متلقي التطعیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إخالء المسؤولیة
) من المنشور بموافقة منظمة الصلیب األخضر األلماني (جمعیة ُمسجلة) لصالح معھد روبرت كوخ. یعتبر النص األلماني 06/2018تمت ترجمة النسخة األصلیة (

 یل الحق على األصل األلماني.  ھو النص المرجعي؛ وال نتحمل المسؤولیة عن أیة أخطاء محتملة في الترجمة وكذلك عن تحدیث الترجمة الحالیة في حالة إدخال تعد
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 االسم
 

  التطعیم الوقائي
 ضد الحزام الناري

 باستخدام اللقاح الخامل –
 

 قبل إجراء التطعیم نرجو منك اإلجابة عن األسئلة التالیة باإلضافة إلى ما سبق:
 

 . ھل یتمتع متلقي التطعیم بصحة جیدة في الوقت الراھن؟1

 ال□   نعم□ 

 یعاني متلقي التطعیم من حساسیة معینة؟ھل  2.

 ال□   نعم□ 

 إذا كانت اإلجابة نعم، فما ھي ______________________________________________________     

 . ھل ظھرت على متلقي التطعیم بعد تطعیم سابق أعراض حساسیة أو حمى حادة أو غیر ذلك من التفاعالت غیر المعتادة؟3

 ال□   نعم□       

 تحدث إلى طبیب التطعیم، لمعرفة المزید عن التطعیم الوقائي ضد الحزام الناري!

 یُرجى إحضار دفتر التطعیمات معك لتحدید موعد التطعیم!

 

 


