
 لحماية طفلك مدى الحياة نًا أمالطريقة األآثر
 

 ثالثي موحد ضد لقاح() ح ن ح( إم إم آر ـ اللقاحوالحصبة األلمانية و ) النكفيةالتهاب الغدة (هذه بعض الحقائق عن أمراض الحصبة والنكاف 
 :-)أمراض الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية

 
 وفي ذلك .1988في بريطانيا عام ) م الثالثي الموحد ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانيةالتطعي() ح ن ح(بدأ برنامج الـ إم إم آر  

 الثالثي الموحد ضد الحصبة اللقاح ()ح ن ح ( الـ إم إم آرلقاحالوقت آان يتم تطعيم األطفال في الواليات المتحدة األمريكية باستخدام 
 . بدون أي مشاآل في السالمة عاما15منذ أآثر من ) والنكاف والحصبة األلمانية

 . دولة100فيما يزيد عن  )ح ن ح( الـ إم إم آر لقاح مليون جرعة من 500فقد تم استهالك أآثر من . .العالموفي جميع أنحاء  
ا رقم في تحقيق السالمة اللقاح الرقم القياسي الذي حققه يعتبر: ")ح ن ح( الـ إم إم آر للقاح وقالت منضمة الصحة العالمية عن 

 " يحتذي بهنموذجيا
 . طفال16 طفال بمرض الحصبة وتوفي منهم 86ر000 في بالمملكة المتحدة أصيب نحو اللقاحفي العام السابق لتقديم  
   . 1992لم يتوفى أي طفل بسبب الحصبة الحادة في المملكة المتحدة منذ ) ح ن ح(  الـ إم إم آر لقاحبسبب  
 .مرض االلتهاب السحائي الفيروسي عند األطفاللحدوث  السبب الشائع هو آان مرض الحصبة اللقاحقبل تقديم  و 
 .األطفال مرض الحصبة عند محو بل و القضاء علىعلى حافة نحن اآلن) ح ن ح( الـ إم إم آر لقاحبسبب  
 .استمر مرض الحصبة األلمانية في التسبب في أمراض مخيفة لبعض األجنة) ح ن ح( الـ إم إم آر لقاحقبل ظهور  
 .محو مرض الحصبة األلمانية نهائياالقضاء على ونحن اآلن نقترب من ) ح ن ح( الـ إم إم آر لقاحبسبب  
 . فردية ضد أمراض الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية في المملكة المتحدةلقاحاتعطاء إللم يوجد قط أي برنامج  

 
 هل هذا صحيح؟. توحد بمرض اليرتبط) حح ن ( الـ إم إم آرلقاح دائما ما نسمع بأن 

 
 :الحقائق) المنشور(وسوف تقدم إليكم هذه الوريقة . .آال 

 
وبين مرض )  الثالثي الموحد ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانيةاللقاح() ح ن ح( الـ إم إم آر لقاحلماذا يتم الربط بين .. إذا

 التوحد؟
 

 12ومرض التوحد عندما قام بعض العلماء بنشر ورقة عن ) ح ن ح(إم آر  الـ إم لقاحبدأ التخمين بوجود عالقة بين  1998في عام  
 وبوضوح أنه ال يثبت وجود عالقة قد قررواوبالرغم من أن العلماء . طفال مريضا بالتوحد والذين يعانون أيضا من مشكالت باألمعاء

 . هناك عالقة بينهما انطباعا بأناية الناتجة قد أعطتإال أن الدع) ح ن ح( الـ إم إم آر لقاحد و بين مرض التوح
في ازدياد لسنوات عدة مما جعل ) حاالت متعلقة بمرض التوحد ( ألتوحدي الطيفوآان عدد األطفال الذين تم تشخيصهم باضطرابات  

 .)ح ن ح ( الـ إم إم آرلقاحبعض األشخاص يتخذون من هذا دليال على أن هذا االزدياد بسبب 
 بعض األطفال من لهم، ولكناطفأال الذين يعانون من مرض التوحد مبكرا أن هناك شيئا مختلفا في  آباء األطفالعديد منيدرك  

ويسمى هذا النوع من مرض التوحد بمرض التوحد االرتدادي وآان .  مرض التوحد في سن أآبرأعراضالمحتمل أن تظهر عليهم 
با ما ظهرت أعراض مرض التوحد االرتدادي في ذات الوقت وغال. )ح ن ح ( الـ إم إم آرلقاحمعروفا منذ وقت طويل قبل ظهور 

 .، لذلك فمن الواضح أن اآلباء قد قلقوا من وجود عالقة بين الحدثين)ح ن ح ( الـ إم إم آرلقاحالذي أعطيت فيه أول جرعة من 
 

 آيف يمكننا القول إذا آان هناك عالقة؟  
 

 أآثر شيوعا بين ياالرتدادومرض التوحد فإنه من األولى أن يكون مرض التوحد  )ح ن ح( الـ إم إم آر لقاحإذا آان هناك عالقة بين  
 .ولكن هذا لم يحدث. األطفال المطعمون عن غيرهم من األطفال الغير مطعمين

ي  فاللقاح هو المسبب لمرض التوحد آلن البد من وجود زيادة مفاجئة في الحاالت وقت تقديم )ح ن ح (الـ إم إم آرلقاح إذا آان  
 وفي ).حح ن  ( الـ إم إم آرلقاحوهذا لم يحدث، وأيضا يكون من المتوقع انخفاض في حاالت مرض التوحد إذا تم سحب . بريطانيا
 لقاح  فردي لمرض الحصبة ولقاح واستخدموا بدال منه )ح ن ح (ـ إم إم آرلقاح اللم يحدث ذلك عندما توقفوا عن استخدام . .اليابان

 .ة األلمانيةفردي آخر لمرض الحصب
 ومرض التوحد تضمن المئات من آالف األطفال في )ح ن ح ( الـ إم إم آرلقاحتم إجراء بحث شامل حول احتمال وجود عالقة بين  

 . أية عالقة بينهمايثبت وجود األمريكية والمملكة المتحدة ولم ة والسويد وفنلندة والواليات المتحدالدنمرك
 ومرض )ح ن ح ( الـ إم إم آرلقاحنه ال توجد عالقة بين  فيها منظمة الصحة العالمية على ألعالم بماقد اتفق خبراء من جميع أنحاء ا 

 .التوحد
 

 
 



 ؟)ح ن ح ( إم إم آر الـلقاحر ظهو زيادة مفاجئة في مرض التوحد بعد حدثتهل 
 

 الـ إم إم آر لقاحولن يكون الحال هكذا إذا آان ) ح ن ح(  الـ إم إم آرلقاح تقديم زيادة مفاجئة في مرض التوحد بأي دولة بعد ةوجد أيلم ت. .ال
 .هو المسبب لمرض التوحد) ح ن ح(

 
 ما هو السبب الحقيقي المرجح لمرض التوحد؟. .إذا     

 
وال ) ةجيني(عالقة وراثية وجود عدة أسباب، وأقوى دليل حتى يومنا هذا يشير إلى ل نتيجة ألتوحدي الطيف تاضطرابامن المحتمل أن تكون 

 اتاللقاحب أو )ح ن ح ( الثالثي الموحد الـ إم إم آرلقاحيوجد أي اختالف بالنسبة للطفل الذي يعاني من مرض التوحد سواء تم التطعيم بال
وأظهرت جميع األبحاث الحديثة .  على اإلطالقلقاحاتالحصبة األلمانية أو حتى بدون والنكاف ومرض الحصبة كل من أ لة المنفصلةالفردي

هو المسبب لمرض التوحد، ويستمر العمل الآتشاف األسباب الحقيقية المسببة ) ح ن ح(الـ إم إم آر لقاح عدم وجود أي دليل على أن 
 .للمرض

 
  فردية؟بلقاحاتلماذا ال يطعم طفلي 

 
 الحصبة والنكاف والحصبة ضأمرا لحماية طفلك من نًاقة األآثر أميهو الطر) ح ن ح( الـ إم إم آر لقاح أن لدالئلأظهرت جميع اقد  

 .األلمانية
سوف يكون . .لذا. تم تطعيمه ضدها بعد ضد األمراض التي لم يًامحصن يكون  فإن الطفل لنتطعيماتفي الوقت الذي يفصل بين الثالث  

 محصنينألطفال الغير وأيضا فإن ا. لى االعتالل واحتمال الوفاةكاف والحصبة األلمانية مما يؤدي إ والنالحصبةهناك زيادة في أمراض 
 . لى غيرها أآثر خطورة على األطفال والنساء الحوامليمكن أن يمروا من هذه األمراض إ

 . فردية قد تعرض األطفال للخطرلقاحاتاالختيار مهم، ولكن خدمة الصحة القومية لن تترك مجاال الختيار  
 .تحصينذلك سوف يترك بعض األطفال بدون ول) ة ثانيةجرعة أولية وجرع( حقن  على إنهاء مقرر من ستةليس آل فرد قادرًا 
وال توجد .  نفع يرجى منها أي منفصلة ألنها قد تعرض األطفال لمخاطر وبدونلقاحاتوتنصح منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام  

 . منفصلةحاتبلقاأي دولة أخرى في العالم قد تنصح بتطعيم األطفال ضد أمراض الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية 
 

 مرة واحدة؟  مجتمعة بالتطعيم بثالثة فيروسات فوق طاقته طفلي بولكن ماذا عن تحميل جهاز المناعة الخاص 
 
فال على التعايش مع العشرات من فإن جهاز مناعة األطفال يحميهم من الجراثيم التي تحيط بهم وبدون هذه الحماية لن يقدر األط. .الوالدةمنذ    

الستجابة ويستطيع الطفل ا. ريا والفيروسات التي تغطي جلودهم وأنوفهم وحلوقهم وأمعائهم، وتستمر هذه الحماية طوال حياة الطفل البكتيمئات
  إم إم آر الـلقاحأن يتعايش مع لذلك فإن الجهاز المناعي للطفل يستطيع وبسهولة .  في أي وقت واحدلقاح 10ر000لى حوالي بأمان وفعالية إ

 .)ح ن ح(
 

 الحصبة
 

 ما هي الحصبة؟
 

 وطفح جلدي ويكون )حمى (نتيجة فيروس معدي جدا، وتقريبا آل فرد يصاب به يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة  الحصبةمرضيحدث 
دى الراشدين  يستمر المرض لوربما. ويجب على األطفال البقاء في األسرة لمدة خمسة أيام تقريبا ويبعدون عن المدارس لمدة عشرة أيام. ًامجهد

 طفال، وهذه المضاعفات هي التهاب 15وال يمكن تحديد من الذي سيصاب بالحصبة، فإن مضاعفات الحصبة تصيب واحد من آل . لمدة أطول
 . بالدماغ وقد تؤدي الحصبة إلى الوفاة في الحاالت األآثر خطورةوتلف) تورم بالدماغ(بالصدر ونوبات والتهاب بالدماغ 

 
 ـــــر؟ آيف تنتشـــــــ

 
وألنها معدية .  أن تنشر فيروس الحصبة في منطقة واسعةةوتستطيع آحة أو عاطس. الحصبة هي واحدة من أآثر األمراض المعدية المعروفة

 . فإن طفلك سوف يصاب بها إذا لم يكن محصنًاجدًا
 
 
 
 
 
 



  )النكفيةالتهاب الغدد  (النكــــــــــــاف
 

 ما هو مرض النكاف؟
 

وصداع وتورم مؤلم بالغدد بالوجه والرقبة والفك وربما يؤدي إلى ) حمى( فيروس يسبب ارتفاع في درجة الحرارة لنكاف نتيجةيحدث مرض ا
، ونادرا ما يسبب تورم مؤلم بالخصيتين لدى )بالدماغ(والتهاب بالمخ ) التهاب الغشاء المبطن للدماغ(صمم دائم والتهاب سحائي فيروسي 
 .يستمر مرض النكاف حوالي من سبعة إلى عشرة أيامالذآور وبالمبيضين لدى اإلناث، و

 
 آيف ينتشــــــر؟ 

 
 .األنفلونزاينشر مرض النكاف بنفس الطريقة التي ينتشر بها مرض الحصبة فهو مرض معدي مثل مرض 

 
 األمراض

 
 الحصبة األلمانية

 
 ما هي الحصبة األلمانية ؟

 
سبب طفح جلدي داآن وي. قد ال يالحظة لألطفال عادة ما يكون طفيفا لدرجة أنه الحصبة األلمانية هي مرض يحدث بسبب فيروس، وبالنسب
ومرض الحصبة األلمانية من األمراض الخطيرة على األجنة فهو قادر على تدمير . اللون في مساحات صغيرة وتورم بالغدد والتهاب بالحلق

صابة بمرض الحصبة األلمانية في الثالث أشهر األولى من الحمل وتسبب اإل.  على الرؤية والسمع آما يسبب تلف بالقلب والدماغالقدرة
فإن . .الحاالتوفي العديد من ) سي آر إس(وتسمى هذه الحالة بمرض الحصبة األلمانية الخلقية .  لألجنة لكل تسعة من بين عشر حاالتأضرارًا

 .اء أطفالهنالنساء الحوامل يلتقطن مرض الحصبة األلمانية إما من صديقاتهن أو من أصدق
 

 آيف ينتشـــر؟
 

 .فهو مرض معدي مثل مرض األنفلونزا. ينتشر مرض الحصبة األلمانية بنفس الطريقة التي ينتشر بها آل من مرض الحصبة ومرض النكاف
 

 ؟)ح ن ح( إم إم آر  الـلقاحهو ما 
 

 ونظرًا. ألمراض الحصبة والنكاف والحصبة األلمانيةمسببة المن الفيروسات الحية ) ضعيفة (نسخ واهيةعلى ) ح ن ح( الـ إم إم آر لقاحيحتوي 
 .لى اآلخرينإ غير قادرين على نقل العدوى  حديثًالقاحلفإن األشخاص الذين تم تطعيمهم با)  واهنًاجعله ضعيفًا(ألنه قد تم تضعيف الفيروس 

 
 ؟  اللقاحآيف ومتى يعطى 

 
ويعطى للطفل مبكرا بعد مرور العام األول على مولده عندما تتالشى المناعة .  الذراع في العضل إما في الفخذ أو في أعلىاللقاحيتم حقن 

 .ويعطى مرة أخرى عندما يبلغ الطفل عمر من الثالثة وحتى الخامسة. الطبيعية التي اآتسبها الطفل من أمه
 

 ؟ )ح ن ح( إم إم آر  الـلقاحفعالية ما مدى 
 
، آما 1988محو الثالث أمراض منذ تقديمه ألول مرة في عام الية وهو المسئول عن القضاء على بل وية عذو فعال) ح ن ح(الـ إم إم آر لقاح  إن
 .تضح من الرسوم البيانيةي
 

 ؟للقاحما هي اآلثار الجانبية 
 

 -: في اآلثار الجانبية التاليـــةتتسببن في أوقات مختلفة وربما  الموجودة باللقاحتنشط الفيروسات الثالث
 

يحدث هذا لحوالي واحد من آل ) (حمى(تطعيم بحوالي من ستة إلى عشرة أيام ربما يصاب بعض األطفال بارتفاع في درجة الحرارة بعد ال
 يبدأ عمل الجزء عندماوالبعض اآلخر ربما يعاني من ظهور طفح جلدي يشبه الذي يحدث بسبب الحصبة ويعزفون عن الطعام ) عشرة أطفال

 .الموجود باللقاح الخاص بمرض الحصبة



فإن . .ذلكومع )" بسبب الحمى (حرارية تم تطعيمهم قد تحدث نوبة لألطفال بسبب الحمى ويسمى هذا تشنجات طفال 1000حوالي واحد من آل 
 . لحدوث النوبة أآثرلم يتم تطعيم الطفل وأصيب بالحصبة فهو عرضة بخمسة أضعاف

 
 

 : فردا100ر000عدد الحاالت لكل 
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 :عدد الحاالت بين النساء الحوامل
 صفر
200 
400 
600 
800 

1000 
1200 
1400 
1600 
1970 ،78 ،81 ،84 ،87 ،90 ،93 ،96 ،98 ،2003 

 2003، 97، 94، 91، 88، 85، 82 ،79 ،76 ،73، 70في ) ح ن ح( الـ إم إم آر لقاحتم تقديم 
 

 )باآلالف(عدد الحاالت المدونة 
 صفر
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 

 
 )1988(للمرة األولى عام ) ح ن ح( الـ إم إم آر لقاحأدخل 
1950 ،60 ،70 ،80 ،90 ،2000 

 )1968( الحصبة للمرة األولى في لقاحوأدخل 
 2003، 2000، 1967في ) ح ن ح( الـ إم إم آر لقاحوقدم 

 
 عمل يبدأ عندمابعد حوالي ثالثة أسابيع من تطعيمهم ) حمى وتورم بالغدد( ما يعاني األطفال من أعراض تشبه أعراض مرض النكاف ونادرًا

 .باللقاح  الموجودالجزء الخاص بمرض النكاف
 ما يحدث لألطفال طفح جلدي عبارة عن آدمات صغيرة مثل البقع بعد ستة أسابيع من التطعيم، وعادة ما يكون ذلك بسبب الجزء  جدًاونادرًا

فإذا رأيت بقعا مثل هذه اذهب بطفلك إلى الطبيب لفحصه وسوف يخبرك الطبيب . الموجود باللقاحلحصبة األلمانية الخاص إما بالحصبة أو با
 .عن آيفية التعامل مع مثل هذه المشكلة وحماية طفلك في المستقبل

وهناك دليل ). ح ن ح(الـ إم إم آر لقاح بعد التطعيم ب) التهاب بالمخ(لى التهاب بالدماغ إ في المليون تتطور لديهم الحالة  واحدأقل من طفل
فإذا أصيب الطفل بمرض الحصبة فإن فرصة اإلصابة بالتهاب . .ذلكومع .  هو المسبب لهذا االلتهاب الدماغياللقاحضعيف جدا على أن 

 5000 وواحد من 200الدماغ تكون بين واحد من 
 
 



  -):ح ن ح( إم إم آر  الـلقاحمن حالة األطفال بعد التأثر بأول جرعة 
 

 1000واحد في الـ ، 200واحد من بين : تشنجات
 5000 من إلى واحد 200بين واحد في : التهاب سحائي
 .أقل من واحد في المليون: التهاب بالدماغ

 ).حصبة (6000، واحد من الدم تجلط 22ر300 واحد من ،)حصبة ألمانية (3000واحد في 
 بالمخ مما يؤدي إلى الوفاة تلفسبب ضاعفات المتأخرة لمرض الحصبة والذي يأحد الم (8000واحد في : التهاب شامل بالدماغ حاد نوعا

 ).بالنسبة لألطفال تحت سن الثانية من العمر(
 ).حسب العمر (5000 إلى واحد في 2500واحد في : وفيات

 
 لقاحسببها الحاالت مقارنة بين التي سببتها األمراض وبين التي 

 
 ي من حمى؟آيف أعرف أن طفلي يعان

 
وإذا أحسست بسخونة .  درجة مئوية37ر5والحمى هي ارتفاع في درجة الحرارة أعلى من .  يعانوا من حمى بعد التطعيمربماقلة من األطفال 

، )الترمومتر( ويمكنك قياس درجة حرارته بميزان الحرارة . يكون محموماذه االحمرار أو التورد عندئيفي وجه طفلك عند مالمسته ويبدو عل
 .إن الحمى شائعة بين األطفال وعادة ما تكون طفيفة ولكنه من الهام معرفة ما يجب فعله إذا ما أصيب طفلك بالحمى

 
 آيف يمكنني معالجة الحمى؟

 
 :حافظي على بقاء طفلك باردا عن طريق

 .وبات باردة بكثرة عدة طبقات من المالبس أو مغطى بعدد من البطاطين مع إعطائة مشريالتأآد من أن طفلك ال يرتد •
 . أو إيبوبروفين سائلأعطه باراسيتامول •
جرعة ثانية  إلى إعطائه ة والمناسبة لعمره، وربما تحتاجالجرعة الصحيح الزجاجة بعناية وأعط طفلك التعليمات المذآورة على أاقر •

 .بعد أربع أو ست ساعات
 . عاما16ال يعطى أسبرين مطلقا لألطفال تحت سن الـ  •

 
 08454647:  خدمة الصحة القومية مباشرة على تليفون رقمأولقا على طفلك عندئذ اتبع حدسك وتحدث مع طبيبك إذا آنت قو

 
 :إذا آان طفلكاتصل بالطبيب في الحال 

 . درجة مئوية أو أعلى أو يعاني من نوبة39درجة حرارته  •
 . الطوارئ بأقرب مستشفىوإذا آانت عيادة طبيبك مغلقة ولم تستطع االتصال بالطبيب اذهب به إلى قسم •

 
  أسباب لعدم تطعيم طفلي؟ يوجدهل 

 
فيمكنك تحديد موعد آخر في أي ) ح ن ح(الـ إم إم آر لقاح وإذا فاتك موعد لتطعيم طفلك ب. الذين ال يمكن تطعيمهميوجد قلة قليلة من األطفال 

 .وقت
 

 الحساسية ومشكالت أخرى
 

ق مع صعوبات طفح جلدي بالوجه والجسم وتورم بالفم والحل) (حساسية ضد البض(بيض وحتى الطفل الذي لديه رد فعل تحسسي ضد ال
، وفي هذه الحالة أخبر طبيبك أو الممرضة الممارسة لكي يقوموا بالترتيبات )ح ن ح(الـ إم إم آر لقاح   بهتطعيمكن يم) بالتنفس وصدمة

 .الخاصة لتطعيم طفلك
 عالج يخضع إلىألنه (أو إذا تم قمع جهاز مناعة طفلك ) ح ن ح( الـ إم إم آر لقاحعة سابقة من وإذا ما أصيب طفلك برد فعل تحسسي بعد جر
 .فيجب على الطبيب أو الممرضة الممارسة استشارة األخصائي المسئول عن صحة الطفل) خاص بحالة خطرة مثل االستزراع أو السرطان

 
 من أين يمكنني الحصول على معلومات إضافية؟

 
 للحصول على معلومات مفصلة عن  uk.nhs.immunisation.www و موقع     uk.nhs.mmrthefacts.wwwع زوروا موق

 ).ح ن ح( ال إم إم آر بلقاحالتطعيم 



ك أو الزائر الصحي أو الممرضة الممارسة أو ممرضة المنطقة أو االتصال تليفونيا بخدمة الصحة  يمكنك التحدث مع طبيبباإلضافة إلى أنه
  0845 46 47: القومية مباشرة على رقم

 08701555455: وللحصول على معلومات التطعيم بخدمة الصحة القومية بقسم اإلعالم الصحي يمكن االتصال على رقم
  com.uk.prolog@doh: بريد إليكتروني

 . مساءا من يوم االثنين إلى يوم الجمعة6 صباحا حتى 8 لصعوبة السمع من 08700102870:  لمستخدمي مينيكوم
 

هاوس التصميم لرد ) * بي إ إل (2003ك مارس 150ب  1  34158* تم الطبع في بريطانيا العظمى  * 2004حقوق النشر محفوظة لكراون 
 .التصوير لهيلين مارسدن* الن 


