
JYNNEOS إعطاء لقاح

JYNNEOS طريقتان إلعطاء لقاح

يمكن إعطاء لقاح JYNNEOS المضاد لفيروس mpox )كان يُشار إليه 

سابًقا بفيروس جدري القرود( بطريقتين: تحت الجلد أو داخل الجلد. 

يُستخدم اللقاح نفسه في كلٍّ من طريقتي التطعيم، ولكن تقل الجرعة 

المستخدمة في الحقن داخل الجلد )بمقدار خُمس جرعة الحقن تحت 

الجلد(. وبذلك قد يزداد عدد األشخاص الذين يمكنهم تلقي اللقاح عند 

إعطائه داخل الجلد. 

 •  في حالة الحقن تحت الجلد، يُحقن اللقاح في األنسجة 
 الدهنية تحت الجلد، وهي أعمق طبقة من طبقات الجلد. 

 وتُستخدم هذه الطريقة إلعطاء اللقاحات األخرى، بما في 

ذلك لقاحات جدري الماء والحصبة والنكاف والحصبة األلمانية 

)measles, mumps and rubella, MMR(. وعادًة ما يُحقن لقاح 
JYNNEOS تحت الجلد في أعىل الذراع.

•  في حالة الحقن داخل الجلد، يُحقن اللقاح في الطبقة الخارجية 
للجلد، وتُسمى أدمة الجلد. وتُوضع اإلبرة بزاوية منخفضة قريبة 

من الجلد، تتميز أدمة الجلد بوجود عدد أعىل من الخاليا المحفزة 

لالستجابة المناعية مقارنًة باألنسجة الدهنية تحت الجلد، ما يعني 

إمكانية الحصول عىل المستوى ذاته من الوقاية بجرعة أقل من 

اللقاح. وتجُدر اإلشارة إىل أنه عادًة ما يُلجأ إىل الحقن داخل الجلد 

إلجراء اختبار للتأكد من عدم اإلصابة بالُسل أو الحساسية.

األعراض الجانبية

قد يشعر من يتلقى لقاح JYNNEOS تحت الجلد وداخله بالتعب 

والصداع وآالم العضالت بعد تلقي اللقاح. وبشكل عام، قد تُسبب 

هاتان الطريقتان لتلقي اللقاح احمراًرا وتورًما وألًما وشعوًرا بالحكة في 

موضع الحقن، ومع ذلك تكون هذه التفاعالت التحسسية في العادة أشد حدة وتدوم لوقت أطول عند تلقي 

اللقاح داخل الجلد. أظهرت إحدى الدراسات أن جميع األشخاص تقريًبا الذين تلقوا اللقاح داخل الجلد قد 

أُصيبوا باحمرار وتوّرم شديدين )بحجم يزيد عىل بوصة تقريًبا(، ونحو ثُلث هذه المجموعة من األشخاص تعرضوا 

لدرجة خفيفة من االحمرار أو تغير لون الجلد في موضع الحقن دام لمدة تزيد عىل ستة أشهر أو أكثر. 



نظرًا للمخاوف المتعلقة باحتمالية تسبُّب الحقن داخل الجلد في حدوث الندبات المتضخمة 

)كلويد( )ندبات سميكة مرتفعة عن سطح الجلد قد تتخذ لونًا ورديًا أو أحمر أو نفس لون البشرة 
المحيطة أو أكثر اسمراًرا منه(، يُوصى بإعطاء لقاح JYNNEOS تحت الجلد لألشخاص المصابين 

بندبات متضخمة )كلويد(. تزداد احتمالية اإلصابة بالندبات المتضخمة )كلويد( لدى األشخاص 

ذوي البشرة األكثر ُسمرة )غنية بالصبغات الميالنينية(، خاصة األشخاص ذوي األصول السوداء 

أو الالتينية أو اآلسيوية، واألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 عاًما و30 عاًما. 

عند التفكير في اآلثار الجانبية لتلك اللقاحات، تجُدر اإلشارة إىل احتمال اإلصابة بندبات أو تغيرات دائمة في 

الجلد في حالة اإلصابة بفيروس جدري القرود.

ما مدى فعالية اللقاحات؟ 

ونظرًا ألن انتشار اإلصابة بفيروس mpox هو األول من نوعه من حيث حجم التفشي واتساع نطاقه عىل 

مستوى العالم، فال يتوفر لدينا بيانات فعلية حول مدى فعالية طريقتي حقن اللقاح في التصدي لموجة التفشي 

الحالية للفيروس. ومع ذلك، فبناًء عىل البيانات والمعلومات المتوفرة عن اللقاحات بصفة عامة، يعتقد الخبراء 

أن طريقتي تلقي اللقاح كلتيهما آمنتان وتوفران مستوى الوقاية ذاته.

 Centers for( في ضوء دراسة أُجريت عىل 524 شخًصا، اتخذت مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها

 )Food and Drug Administration, FDA( وإدارة الغذاء والدواء ،)Disease Control and Prevention, CDC
قراًرا بالتحّول إىل تلقي اللقاح داخل الجلد. وتوصلت الدراسة إىل أن الحقن تحت الجلد والحقن داخل الجلد 

زا إنتاج مستويات مماثلة من األجسام المضادة لدى األشخاص المشاركين في الدراسة.  للقاح JYNNEOS حفَّ

وتُعد مستويات األجسام المضادة أحد المؤشرات لتقييم فعالية اللقاحات. لالطالع عىل الدراسة، يرجى زيارة 

 .pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26143613

أُجريت مؤخرًا دراسة جديدة تضمنت إعطاء اللقاح ألكثر من 9500 شخص مصابين بفيروس mpox في موجة 

التفشي الحالية، وأظهرت هذه الدراسة أن طريقتي إعطاء اللقاح داخل الجلد وتحت الجلد قد توفران المستوى 

.dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7149a5 ذاته من الوقاية. لالطالع عىل الدراسة، يرجى زيارة

النقاط األساسية المهمة

 .mpox وسيلة مهمة للوقاية من اإلصابة بفيروس JYNNEOS لقاح  

   إن طريقتي تلقي اللقاح كلتيهما بالحقن تحت الجلد وداخل الجلد آمنتان وتوفران مستوى الوقاية ذاته.

  تكون أكثر ُعرضة لإلصابة باالحمرار والتوّرم في موضع الحقن في حالة تلقي اللقاح داخل الجلد، كما من 
المحتمل اإلصابة بتغير دائم في لون الجلد أو تنّدب عىل المدى الطويل في موضع الحقن، خاصًة لدى 

األشخاص من ذوي البشرة األكثر ُسمرة. 

.JYNNEOS للحصول عىل المزيد من المعلومات حول لقاح on.nyc.gov/JYNNEOS-faq-ar يرجى زيارة
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