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حقائق أساسية
احلصبة
ال يزال مرض احلصبة حتى اآلن من األســباب الرئيســية لوفاة صغار األطفال ،وذلك على
الرغــم مــن توافر تطعيــم مأمون وعالي املردود للوقاية منها هــو تطعيم  MMRوالذي يقي
أيضاً من مرضني ليسا أقل خطورة من احلصبة كثيراً وهما احلصبة األملانية والنكاف.
هذا وتبلغ حاالت الوفيات في العالم جراء مرض احلصبة ومضاعفاته ما يقارب  150ألف
حالــة وفــاة في جميع أنحاء العالم -أي ما يناهــز  400حالة وفاة في اليوم أو  16حالة وفاة
في الساعة.
ممــا أ ّدى إلى
وقــد م ّكنــت جهــود التطعيم ضد احلصبــة من حتقيق مكاســب صحية كبرى ّ
انخفاض وفيات هذا املرض في جميع أنحاء العالم بنسبة  %75في الفترة بني عامي 2000
و.2013
وتؤكد منظمة الصحة العاملية أن التمنيع ضد احلصبة خالل الفترة  2013-2000قد منع
قدر عددها بنحو  15.6مليون وفــاة ،ليصبح بذلك لقاح احلصبة واحداً من
وقــوع وفيــات يُ ّ
أفضل اللقاحات املؤثرة في مجال الصحة العامة.
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احلصبة األملانية
أما مرض احلصبة األملانية فهو عدوى فيروسية عموما تصيب األطفال والشباب في أغلب
األحيان.
وقد تتســبب إصابة احلوامل بعدواها في قتل اجلنني أو إصابته بتشــوهات خلقية ،وهو ما
يُعرف باسم متالزمة احلصبة األملانية اخللقية (.)CRS
قــدر ســنويا عدد الرضع املصابني عند الوالدة مبتالزمــة احلصبة األملانية اخللقية بنحو
ويُ ّ
محــدد للحصبــة األملانية ولكنه
 100 000رضيــع فــي جميــع أنحاء العالــم.وال يوجد عالج
ّ
مرض ميكن الوقاية منه بالتطعيم.

النكاف
أمــا مــرض «النكاف» ،فهو التهاب فيروســي حاد ويتم شــفاؤه تلقائيا ،وهــو التهاب لواحدة
أو أكثــر مــن الغدد اللعابيــة ،وتقع الغدد اللعابية على جانبي اخلدين في املســافة بني األذن
والفك أو حتت الفكني.
ويعتبر مرض النكاف من أشــد األمراض الســارية خطراً على خصية الرجل واملسبب األول
للعقم.
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ومــن املعــروف أن اإلصابــة باملرض تراجعــت بعد فــرض التطعيم من قبــل منظمة الصحة
العاملية ،خاصة في الدول املتقدمة.
وفــى الســابق ،كانت اإلصابات تنتشــر بشــكل كبير؛ ولكــن بعد إدراج تطعيــم النكاف ضمن
جدول التطعيمات األساسية لألطفال تراجع معدل اإلصابة كثيراً.

لماذا  ...حمالت التطعيم؟ األسباب متعددة
يتســاءل الكثير من الناس ...نحن نطعم أبناءنا حســب تعليمات وزارة الصحة وفي املواعيد
احملددة لنا ...واحلمد لله فقد وصل مســتوى الوعي عند معظم الكويتيني إلى درجة كبيرة
ولــم نعــد نســمع الكثير مــن العبارات التي كنا نســمع عنها من قبل  ,والتــي كانت حتث على
التــواكل وعــدم االعتناء باجلانب الوقائي .ولهذا يتســاءل الكثير مــن الناس فلماذا احلملة
إذاً؟
٭ألنه حسب توصيات منظمة الصحة العاملية يجب إجراء حملة للتطعيم كل  5سنوات.
٭وألن النــاس قــد تصــوروا أن مرض احلصبة قــد أصبح في خبر كان ولكن لألســف ما
زالت هناك عشرات اآلالف من حاالت الوفيات بسبب احلصبة في جميع أنحاء العالم
بأن معظم تلك الوفيات طالت أطفاالً دون سن اخلامسة.
كل عام .علماً ّ
٭وألن التطعيــم ضد احلصبة قــد أدى إلى انخفاض وفيات هذا املرض في جميع أنحاء
العالم بنسبة .%74
٭ألنه يجب خفض معدالت مرض احلصبة إلى أقل من  3حاالت سنوياً.
٭ألنه لوحظ وجود تراكم للمعرضني للمرض ألسباب منها العمالة الوافدة املقيمة بدولة
الكويت من دول تنخفض فيها معدالت التطعيم وتزيد فيها معدالت املعرضني ونســب
اإلصابة باملرض.
٭وأخيــراً ألن دولــة الكويت تســعى إلى اســتعادة الســبق الــذي كانت تنفــرد به بني دول
املنطقة في مجال مكافحة األوبئة وباألخص مكافحة مرض احلصبة.
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ما هو تطعيم MMR؟
هــذا التطعيــم هو عبارة عن لقاح ضــد احلصبة والنكاف واحلصبــة األملان َّية ،ويُطلق عليه
اللقاح الثالثي الفيروســي .أمراض احلصبة واحلصبة األملان َّية والنكاف من األمراض التي
تنتــج عــن اإلصابة بفيروس ولذلك فهي تُعد من األمــراض املعدية واخلطيرة حيث أ ّنَها قد
تؤدي للموت ،ولذلك وجب إعطاء هذا اللقاح ملنع اإلصابة بها.
ومن أعراض احلصبة احلمى ،ظهور طفح جلدي ،تهيج العني ،سيالن األنف والسعال ،ومن
مضاعفاته إلتهاب الرئة وإلتهاب األذن وتلف الدماغ ومن ث َّم الوفاة.
وأعراض احلصبة األملان َّية حمى طفيفة وطفح جلدي باإلضافة إلى إلتهاب املفاصل.
وهذا اللقاح مهم جداً للسيدات أل َّن اإلصابة بعدوى فيروس احلصبة األملان َّية قد يؤدي إلى
اإلجهاض ،وكما أ ّنَ ُه قد يؤدي إلى تشوهات لدى اجلنني.

أما بالنسبة للنُكاف فإنه يتسبب بتورم في الغدد النكافية وحرارة شديدة وإلتهاب السحايا
وأيضاً يؤدي إلى فقدان السمع ،وقد يتسبب بالعقم عند الرجال.
واللقــاح الثالثي عبارة فيروســات حية املســببة لهذه األمراض يتــم إضعافها ومن ثُ َّم حقنها
باإلنســان ،وبالتالــي تنشــط اجلهــاز املناعــي في اجلســم حملاربة هــذه الفيروســات فينتج
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أجســاماً مضــادة لها ،وعنــد اإلصابة بهذه العدوى يقوم اجلســم بتمييزهــا والتعرف عليها
ومن ثُ َّم يقوم مبهاجمة هذه الفيروسات والقضاء عليها.

ويتم إعطاء هذا التطعيم لألطفال في دولة الكويت على جرعتني األولى عند عمر الســنة،
والثانيــة عنــد عمر الســنتني .ومن اجلدير بالذكر أ َّن األشــخاص الذين يعانون من مشــاكل
وضعف باملناعة ال يجب أن يعطوا هذا اللقاح وذلك أل َّن جهازهم املناعي ال يستطيع محاربة
هذه الفيروسات املوجودة به.
الرجاء اتباع نصائح وتعليمات الطبيب الوقائي مبركزكم الوقائي للمزيد من التفاصيل.

اسئلة وأجوبة تهمك
ما هي احلصبة؟ وكيف ميكن اإلصابة بها؟
هي مرض فيروسي شديد العدوى ميكن أن يسبب مضاعفات صحية خطيرة ،وينتقل عادة
عن طريق االتصال املباشر وعبر الهواء.

ماهي مضاعفات مرض احلصبة؟

معظــم الوفيــات الناجمة عــن احلصبة يكون ســببها املضاعفات املصاحبــة للمرض ،وهذه
املضاعفات هي أكثر شيوعا في األطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات أو البالغني
فوق عشرين سنة .ومن أخطر هذه املضاعفات الصحية اإلصابة بالعمى أو التهاب الدماغ
واإلســهال الشــديد واجلفــاف املصاحــب لــه والتهابــات األذن والتهابات اجلهاز التنفســي
احلــادة مثــل االلتهــاب الرئوي .ومــن أخطــر مضاعفات مــرض احلصبة اإلصابــة بالعمى
أو التهــاب الدماغ ،واإلســهال الشــديد واجلفــاف والتهابــات اجلهاز التنفســي احلادة مثل
االلتهاب الرئوي.

من هم األكثر عرضة خملاطر اإلصابة باحلصبة ومضاعفاتها؟

األطفــال الصغار غيــر املطعمني هم األكثر عرضة خلطر اإلصابــة باحلصبة ومضاعفاتها
مبا في ذلك الوفاة .والنساء احلوامل غير املطعمات .وأي شخص ممن لم يتم تطعيمهم أو
مت تطعيمهــم ولكنهــم لم يحصلوا على املناعة الكافية ،ولهذا تتم إضافة مثل هذه اجلرعات
التنشيطية لضمان مناعة أقوى..
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ما هي طرق انتقال عدوى احلصبة؟
ينتشر الفيروس عن طريق السعال والعطس واالتصال املباشر مع إفرازات األنف أو احللق
لألشــخاص املصابني ،ويظل الفيروس نشــطا ومعديا في الهواء أو على األســطح امللوثة به
ملــدة تصل إلى ســاعتني .وميكن أن تنتقل العدوى من الشــخص املصــاب قبل أربعة أيام من
ظهور الطفح اجللدي عليه إلى أربعة أيام بعد ظهور الطفح.

ما هي احلصبة األملانية وهل تختلف عن العادية؟

احلصبة األملانية مختلفة عن العادية ،فاألولى وإن كانت كما هو احلال في العادية من حيث
كونها عدوى فيروسية معدية ،غير أنها تُصنف كمرض معتدل عادة لدى األطفال .وأعراض
احلصبة األملانية أخف ومدتها أقصر من أعراض احلصبة العادية .وميكن لطبيب األطفال
أن يفــرق اكلينيكيــاً بني االثنــن ،غير أن احلصبة األملانية يكون مرضاً شــديد اخلطورة في
حال أصاب احلوامل وتترتب عليه عواقب خطيرة حيث قد يســبب موت اجلنني أو العيوب
اخللقية املعروفة باسم متالزمة احلصبة األملانية اخللقية (.)CRS
وينتقــل فيــروس احلصبــة األملانية عــن طريق الرذاذ املتطايــر في الهواء عندمــا يعطس أو
يسعل شخص مصاب.
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ما هي أعراض احلصبة األملانية؟
هــذا املــرض عادة يكون خفيف في األطفال ،وتظهــر أعراضه بارتفاع درجة احلرارة (عادة
مــا تكــون أقل من  39درجة مئوية) كما يظهر على الطفــل املصاب الطفح اجللدي والغثيان
والتهاب امللتحمة ،ويحدث الطفح اجللدي في  50إلى  %80من احلاالت ،وعادة ما يبدأ على
الوجه والرقبة قبل التقدم أســفل اجلســم ،ويستمر لفترة ما بني يوم وثالثة أيام كما يصاب
الطفــل بتــورم فــي الغدد الليمفاويــة خلف األذنني وفــي الرقبة ،وهذه هي امليزة الســريرية
األكثر متييزا لها عن احلصبة العادية.

ما هي متالزمة احلصبة األملانية اخللقية؟

حينما تصاب األم احلامل في وقت مبكر من احلمل باحلصبة األملانية فإن األطفال املواليد
قــد يصابــون مبتالزمــة احلصبــة األملانية اخللقيــة ( )CRSحيــث يعانون مــن عاهات في
قدراتهــم الســمعية وعيوب خلقية بالعينني والقلب ،باإلضافة إلــى بعض اإلعاقات األخرى
التي قد تالزمهم مدى احلياة كمرض التوحد وداء السكري واخللل بالغدة الدرقية.
لذلــك وزيــادة في احلــرص من وزارة الصحة بدولة الكويت على صحــة أبنائها ،يتم تطعيم
جرعة إضافية من لقاح  MMRللبنات في املدارس قبل سن اإلجناب.

ما هو اللقاح املضاد للحصبة األملانية؟

لقاح احلصبة األملانية يحتوي على ســالة حية ضعيفة من الفيروس ،ويتم اســتخدامه منذ
أكثــر مــن أربعني عاما ،حيــث إن جرعة واحدة تعطي أكثر من  %95من املناعة طويلة األمد،
وهي مماثلة لتلك التي تسببها العدوى الطبيعية بالفيروس.
ويتوفر اللقاح في دولة الكويت بصورة مدمجة مع مجموعة من اللقاحات األخرى ()MMR
وهو املستخدم في أغلب دول العالم.

هل توجد عالقة بني لقاح  MMRوإصابة األطفال ببعض األمراض مثل التوحد؟
إذ ًا ما هي اآلثار اجلانبية للقاح؟

ال توجد أي عالقة بني لقاح احلصبة واحلصبة األملانية والنكاف ( )MMRوإصابة األطفال
مبرض التوحد ،وال تعدو األخبار التي تربط بينهما عن كونها شائعات ال تستند ألي أساس
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علمــي كمــا أكدت ذلــك كل املنظمات الصحية الدولية ومنها منظمــة الصحة العاملية .هذا
وقد اقترحت دراسة أجراها الدكتور أندرو ويكفيلد في العام  1998احتمال وجود صلة بني
لقاح  MMRوحالتني طبيتني هما التوحد وداء األمعاء اإللتهابي .كانت هذه الدراســة غير
صحيحة و ّ
مت دحضها منذ ذلك احلني .فيما أثبتت العديد من الدراسات املستفيضة أنه ال
يوجد صلة بني تطعيم  MMRومرضي التوحد أو األمعاء اإللتهابي.
كمــا كلفــت منظمة الصحــة العاملية  WHOاللجنة االستشــارية العاملية لســامة اللقاحات
باستعراض وتقييم مستقل .وخلُص هذا االستعراض إلى أنه ليس هناك دليل على أن لقاح
 MMRيس ّبب التوحد أو اضطرابات التوحد.
اآلثار اجلانبية للقاح بعد التطعيم تكون معتدلة عموماً ،وميكن أن تشــمل أملاً واحمراراً في
موقع احلقن ،ويكون هناك ارتفاع بسيط في درجة حرارة اجلسم وآالم في العضالت.
وخــال حمــات التطعيــم الوطنية الشــاملة في معظــم دول العالم والتي اســتهدفت مئات
املاليني من األطفال واملراهقني والبالغني لم تسجل أي حالة آثار جانبية شديدة للتطعيم.

ما هو النكاف؟
هــو عدوى فيروســية ،يؤثر في املقام األول على الغــدد اللعابية ،وينتقل الفيروس عن طريق
االتصال املباشــر بالشــخص املصاب أو عن طريق رذاذ اجلهاز التنفســي العلوي للمصابني
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واملنتشــر بالهواء ،وعادة ما تظهر األعراض األولية خالل أســبوعني إلى ثالثة من العدوى،
وتشــمل الصــداع وآالمــا فــي العضــات وارتفاعــا طفيفا بدرجة حرارة اجلســم والشــعور

بالضيــق .وبعــد فترة وجيزة يظهر تــورم في إحدى الغدتني النكفيتــن أو فيهما معا .وعادة
مــا يتســبب الفيروس بأعراض خفيفة لدى األطفال ،ولكن فــي البالغني ميكن أن يؤدي إلى
مضاعفات خطيرة كالتهاب السحايا والتهاب اخلصية.
ال يوجد عالج محدد اللتهاب الغدة النكفية والطريقة الوحيدة للوقاية منه تتمثل باحلصول
على التطعيم املضاد له ،وهو اللقاح املدمج مع لقاح احلصبة واحلصبة األملانية.

ما هي موانع أخذ لقاح احلصبة واألملانية والنكاف ()MMR؟ وهل هذا اللقاح آمن؟

لقــاح ( )MMRآمــن جدا ،وبدأ اســتخدامه في دولــة الكويت ضمن التطعيمــات الطفولية
األساسية منذ التسعينيات من القرن املاضي ،وموانع أخذ هذا اللقاح محدودة جدا وتتمثل
باألشــخاص الذين ظهرت لديهم أعراض حساســية شديدة من اللقاح سابقا أو األشخاص
الذيــن يعانــون من ضعــف املناعة كاملصابــن بالســرطان أو الذين يتلقون عالجــات وأدوية
ُمثبِطة للجهاز املناعي وأيضاً النساء احلوامل.

هل ميكن إعطاء تطعيم  MMRمع أدوية وتطعيمات أخرى؟

ميكــن إعطاء  MMRمع باقي التطعيمات األساســية بدولــة الكويت وللمزيد من املعلومات
ميكنك استشارة طبيبك الوقائي

في حالة فقدان أو نسيان شهادة امليالد هل ميكنني تطعيم أبني أثناء احلملة؟

نعم من املمكن تطعيم من ليس لديه إثبات موثق رسمياً فجرعة احلملة هي جرعة إضافية
ميكن أخذها ملن تطعم من قبل أو لم يطعم.

هل ترهق اللقاحات املدمجة اجلهاز املناعي لطفلي؟

إن نظام طفلك املناعي أقوى مما تعتقدين ألنه يحميه من آالف أنواع البكتيريا ،والفطريات،
والطفيليات ،والفيروسات التي يتعرض لها كل يوم .في الواقع ،قد يكون طفلك بأمان حتى
إذا أخذ العديد من اللقاحات في وقت واحد .لذا ،سوف يتعامل جهازه املناعي بسهولة مع
لقاح  MMRواللقاحات املدمجة األخرى.
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هل يفضل أن يحصل طفلي على املناعة من اإلصابة باملرض؟

طبعــاً ألن اللقاحــات ليســت فقــط للحمايــة ضــد األمــراض نفســها ،ولكنهــا للوقايــة مــن
املضاعفات التي ميكن أن حتدث نتيجة املرض .ميكن أن تسبب احلصبة ،على سبيل املثال،
مضاعفات في  20إلى  30باملئة من األطفال الذين يصابون بها .وقد تكون احلصبة ســبباً
للوفــاة .أ ّمــا احلصبــة األملانيــة فقد تكون مدمرة للجنــن إذا أصيبت بها املــرأة احلامل في
مرحلة مبكرة من حملها.
كما تعتبر اللقاحات هامة حلماية األشــخاص اآلخرين الذين يكونون أكثر عرضة لإلصابة
باملضاعفــات .وهــي ها ّمة أيضاً حلماية طفلك من التقاط األمراض املزعجة التي ميكن أن
تس ّبب له ولك قدراً كبيراً من األلم واالنزعاج.

هل تعطي اللقاحات فع ًال مفعو ًال %100؟

ال يضمــن أي لقــاح احلصانــة  %100لــكل من قام بأخــذ التطعيم .ألســباب ال نعرفها ،يظل
بعــض األشــخاص الذين أخذوا التطعيم أو اللقــاح غير محصنني ويكونون عرضة لإلصابة
باملرض .كما يفقد بعض األشخاص حصانتهم أو مناعتهم ضد املرض مبرور الوقت إذا لم
يأخذوا اجلرعات الداعمة املوصى بها .لذا فإننا نوصي بأخذ جرعات احلملة حتى لو كان
طفلك مطعماً جرعتني أو ثالثة من قبل.
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