صفحة الحقائق

لقاح املك ّورات السحائية ()Meningococcal B
ما هو لقاح املك ّورات السحائية ( Bالذي يُعرف باسمه املخترص )MenB

مرض املك ّورات السحائية هو مرض غري شائع إال أنه مرض خطري تسببه جرثومة الن ْيسريية السحائية
( .)Neisseria meningitidisهناك ما ال يقل عن  13منطاً من جرثومة الن ْيسريية السحائية (،)N. meningitidis
التي ت ُعرف باسم "املجموعات املصلية ( .")serogroupتس ّبب املجموعات املصلية  Aو  Bو  Cمعظم أمراض املك ّورات
السحائية ،رغم أن نسبة من الحاالت الناجمة عن املجموعات املصلية  Wو Xو  Yيف ازدياد .ميكن للقاحات املك ّورات
السحائية من املجموعة املصلية ( B )MenBأن تقي من اإلصابة مبرض املك ّورات السحائية التي تسببه املجموعة املصلية .B

ملا ينبغي عليكم املبادرة يف تلقيح أنفسكم

• ميوت تقريباً واحدا ً من كل  10أشخاص مصابني مبرض املك ّورات السحائية.
• ومن الذين ينجون منه ،فسيعاين  10إىل  20شخصاً من بني  100شخصاً تقريباً من إعاقات مثل ضعف السمع أو فقدان
األطراف أو تلف يف الدماغ أو الكىل أو مشاكل يف الجهاز العصبي أو ندوب شديدة جراء زراعة الجلد.
• حتى األص ّحاء يصابون مبرض املك ّورات السحائية؛ إال أن بعض األشخاص أكرث عرضة من غريهم لإلصابة بهذا املرض .ملزيد من
املعلومات عن من يكون أكرث عرضة لإلصابة بهذا املرض ،يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوين .healthoregon.org/mening

ما الفرق بني اللقاحات ضد  MenBواللقاحات الروتينية ضد املك ّورات السحائية

• ال يحمي اللقاح  MenBضد املجموعات املصلية  Aو  Cو  Wو .Y
• ميكن أن تحمي لقاحات املك ّورات السحائية الروتينية ضد املجموعات املصلية  Aو  Cو  Wو .Y
• يف أوريغون ،يشمل اللقاح املوىص تلقيحه لطالب الجامعات املجموعات املصلية  Aو  Cو  Wو .Y
• ال تفرتضوا أن اللقاح ضد التهاب السحايا الروتيني الذي لقحتم به أنفسكم سابقاً سيحميكم يف حال أوىص مسؤولو
تفش بالقرب منكم.
الصحة بلقاح  MenBعند وجود حاالت إصابة أو ّ

اللقاحات ضد املك ّورات السحائية من املجموعة املصلية ( B)MenB

هناك لقاحان ضد  ®MenB - Bexseroو  -®Trumenbaمرخصان يف الواليات املتحدة.
يوىص بهذين اللقاحني لألشخاص الذين يف سن العارشة أو أكرث والذين يكونوا أكرث عرضة ملخاطر اإلصابة بعدوى املك ّورات
السحائية من املجموعة املصلية  .Bتتضمن هذه الفئات البرشية التايل:
تفش مرض املك ّورات السحائية من املجموعة املصلية B
• األشخاص الذين يكونوا عرضة لخطر اإلصابة جراء ّ
كل من يعاين من تلف يف الطحال أو تم استئصال طحالهم
• ّ
كل من يعاين من حالة من الجهاز املناعي تس ّمى "نقص مستديم يف عنرص من الجهاز املتمم
• ّ
( ")persistent complement component deficiency

كل من يتناول دوا ًء بإسم ( eculizumabالذي يعرف أيضاً باسم ) ®Soliris
• ّ
• علامء األحياء الدقيقة الذين يعملون بانتظام يف فصل سالالت جرثومةالنيْسريية السحائية ()Neisseria meningitidis
سيتطلّب من مق ّدم الرعاية الصحية تقييم مدى مستوى تع ّرضكم لخطر اإلصابة وحاجتكم للقاح .تكون لقاحات MenB
متاحة عموماً بوصفة طبية من الطبيب.
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لقاحي  MenBأخذ أكرث من جرعة واحدة للحصول عىل الحامية الكاملة.
كل من
يقتيض ّ
ّ
• يقتيض  Bexseroأخذ جرعتني تُعطى بفارق  30يوماً عىل األقل بني الجرعة واألخرى.
تفش املرض :ينبغي أن ت ُعطى الجرعة الثانية
• يقتيض  Trumenbaأخذ ثالث جرعات يف وضع ّ
بعد  30يوماً من الجرعة األوىل .ينبغي أن تُعطى الجرعة الثالثة بعد ستة أشهر من الجرعة األوىل.

لقاحي MenB
ينبغي عىل بعض األشخاص عدم الحصول عىل
ّ

يتول إعطاء اللقاح إذا كان ال ينبغي عىل الحصول عىل لقاح  .MenBوألجل الحصول عىل النصيحة
سيساعدكم الشخص الذي ّ
الصحيحة ،عليكم أن تخربوا الشخص املسؤول عن إعطاء التلقيح إذا كان لديكم حساسية شديدة أو مهددة للحياة أو إذا ِ
كنت حامالً.
إذا كنتم تعانون من مرض خفيف ،كالرشح ،فلرمبا ميكنكم أن تتلقحوا اليوم .إذا كنتم تعانون من مرض متوسط أو شديد،
فلرمبا ينبغي عليكم االنتظار حتى تتعاىف حالتكم .ميكن للطبيب أن ينصحكم فيام يخص هذا الشأن.

تفاعالت محتملة جراء التلقيح باللقاح

ميكن أن يسبب أي دواء ،مبا فيه اللقاح ،احتامل اإلصابة بتفاعالت .وعادة ما تكون خفيفة وتتالىش من تلقاء ذاتها .من
املحتمل التع ّرض لتفاعالت خطرية وتحدث عادة يف غضون بضعة ساعات بعد التلقيح .التفاعالت من التلقيح نادرة  -مرة
واحدة تقريباً يف مليون جرعة.
لقد عاين أكرث من نصف امللقحني بلقاح املك ّورات السحائية من املجموعة املصلية  Bمن تفاعالت خفيفة بعد تلقحيهم .ميكن
أن تدوم هذه التفاعالت لفرتة تصل إىل سبعة أيام وتتضمن:
• أمل يف العضالت أو املفاصل
• أمل أو احمرار أو تو ّرم يف مكان إعطاء الحقنة
• ح ّمى أو قشعريرة
• تعب أو إرهاق
• غثيان أو إسهال
• صداع
إذا كنتم تظنون أنكم تعانون من تفاعل شديد من الحساسية أو أية حالة طارئة أخرى ،فعليكم االتصال بـ  9-1-1أو الذهاب
إىل أقرب مستشفى منكم .وإالّ عليكم االتصال بالعيادة .يتم مراقبة سالمة اللقاح .ملزيد من املعلومات ،تفضّ لوا بزيارة املوقع
اإللكرتوين www.cdc.gov/vaccinesafety

تفش املرض
التوصيات من املسؤولني الصحيني يف حاالت ّ

التفش ،مبا فيها من ينبغي عليهم أن يتلقحوا،
تفش املرض ،قد يقدم مسؤولو الصحة توصيات معنية بذلك ّ
خالل حاالت ّ
وماركة اللقاح املستخدم وإذا ما يتم رفع رشط الحصول عىل وصفة طبية ملجموعات برشية معينة قد تكون عرضة ملخاطر
اإلصابة بالعدوى.
يركّز املسؤولون قراراتهم عىل عدة عوامل .أه ّمها:
تفش معني
• ماذا تقوله العلوم عن من يكون أكرث عرضة ملخاطر اإلصابة يف ّ
• كم عدد الجرعات التي ميكن أن يوفرها املص ّنعني وغريهم من الرشكاء الصحيني
التفش مثل الوضع املكاين والتوقيت واحتامل تقيّد األشخاص بالتلقيح.
• الظروف التي أ ّدت إىل ّ

PUBLIC HEALTH DIVISION
Acute and Communicable Disease Prevention
971-673-1111

healthoregon.org/mening

يمكنكم الحصول على هذه الوثيقة بلغات أخرى ،أو مطبوعة بخط كبير ،أو
مطبوعة على طريقة برايل او حسب التنسيق المفضل لديكم .اتصلوا بـ
( Acute and Communicable Disease Preventionالوقاية
من األمراض الحادة والسارية) على رقم الهاتف  9 71-673-1111أو إرسال
بريد إلكتروني إلى العنوان التالي .ohd.acdp@state.or.us :نستقبل جميع
المكالمات الهاتفية المعمولة بواسطة خدمات االتصال المكتوب ()relay calls
أو يمكنكم االتصال بالرقم .711
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