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نسبة  انخفاض  نحو  اآلن  املجتمعات  ُجل  تتطور 

األطفال وارتفاع نسبة الكهول، كام أن ارتفاع أمل 

انخفاض  مع  تزامن  العرشين  القرن  الحياة خالل 

املُْعدية،  األمراض  بسبب  األطفال  وفيات  نسبة 

وهذا مرتبط بربامج التمنيع واللقاحات، وأيضا مع 

انخفاض الوفيات عند املسنني الناتج عن العالجات 

 .)Rappuoli et al., 2010( الجديدة

تم  قد  اآلن  املوجودة  اللقاحات  جل  كانت  وإذا 

تطويرها لحامية األطفال فإن املجتمعات اليوم لها 

يشكل  التلقيح  ألن  ذلك  أخرى،  طبية  احتياجات 

اآلن وقاية أولية وأساسية يف عدة مراحل من حياة 

اإلنسان، مثل املراهقة والحمل والشيخوخة وكذا األشخاص املصابني باألمراض املزمنة.

إن شيخوخة جهاز املناعة البرشي تجعل كبريي السن أكرث عرضة للتعفنات وتجعلهم يف حاجة إىل تذكريات منتظمة 

)Rappels( للحفاظ عىل الحامية املكتسبة بالتلقيح. كام أن العدوى املستشفوية )nosocomials( ببكترييات مقاومة 

أصبحت أكرث انتشارا خاصة عند كبريي السن مام يزيد يف الحاجة إىل الوقاية منها عن طريق التلقيح.

ومن جهة أخرى فإن تلقيح النساء الحوامل ميكن أن يحميهن مع الجنني املولود خالل األشهر األوىل، كام تجدر اإلشارة 

إىل أن املواليد اليوم أقل حامية بواسطة مضادات األجسام التي تصلهم من األم عن طريق املشيمة، وذلك ألن األمهات 

أقل عرضة إىل التعفنات وبالتايل تُنتجن نسبة أقل من مضادات األجسام ضد امليكروبات كاإلنفلونزا واملكورات العقدية 

...CMVو VRS واملكورات السحائية و

 Demichelli( ولقد أظهرت بحوث حديثة نجاعة وسالمة تلقيح النساء الحوامل ضد الكزاز واإلنفلونزا والسعال الدييك

 )vivants atténués( وأظهرت بحوث أخرى عند نساء حوامل متطوعات أن اللقاحات الحية املوَهنة .)et al., 2013

كاللقاح ضد الحمرياء واألنفلونزا والحمى الصفراء ميكن استعاملها دون خطر عىل الجنني )Moro et al., 2011(. كام أن 

العديد من اللقاحات قيد اإلعداد لإلستعامل عند املرأة الحامل لوقاية املواليد من اإلصابات باملكورات العقدية نوع ب 

.)Healy, 2012( VRS و

اليوم إىل  الحاجة ملحة  التلقيح. وهكذا فإن  الوقاية منها عرب  أما املسافرون فإنهم معرضون بكرثة إىل تعفنات ميكن 

لقاحات مثل لقاح حمى الضنك )Dengue( والكولريا و املاالريا و Shigella و ETEC و حمى البارا تيفوئيد، وكلها تتوفر 

اآلن عىل لقاحات تحمي نسبيا ضدها.

والرئة  القلب  يف  املزمنة  واإلصابات  للمناعة  املضِعفة  واألمراض  الذاتية  املناعة  كأمراض  املزمنة  باألمراض  املصابني  إن 

تحتاج إىل لقاحات خاصة، مبْطَلة )Inactivés( أو لقاح الُوَحيْدات )sous-unitaires(، مدعمة مبساعدات لقاح قوية 

  .)Adjuvants(
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