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 الكزاز ضد المناعي الغلوبيولين
Tetanus Immune Globulin

ن المناعي ضد الكزاز؟  ما هو الغلوبيولي 

ن المناعي ) ة المدى TIgيوفر الغلوبيولي  ( حماية فورية وقصي 
ي تسبب الكزاز )تصلب الفك(. 

يا الت  يحتوي ضد البكتي 
ة من األجسام  ن المناعي ضد الكزاز عىل كميات كبي  الغلبيولي 

َّع به. األجسام  ي المتَير المضادة المأخوذة من الدم البشر
المضادة هي بروتينات يصنعها الجهاز المناعي للشخص لمحاربة 

وسات.  يا والفي   الجراثيم، مثل البكتي 

ن المناعي ض ي كندا الغلبيولي 
 د الكزاز. اعتمدت وزارة الصحة فن

ن المناعي ضد الكزاز آمن؟   هل الغلوبيولي 

ي  ن المناعي ضد الكزاز من الدم البشر  الغلوبيولي 
نعم. ُيحّضنَّ

المتَيَّع به بعد خضوعه لالختبارات للتأكد من سالمته. ُيفحص 
ن بالدم  وس بشأن جميع المتَيعي  وسات مثل في  تعرضهم للفي 

ية والتهاب الكبد. ُيف ا جميع الدم نقص المناعة البشر
ً
حص أيض

وسات منقولة بالدم قبل  المتَيع به بالنسبة لوجود في 
ن المناعي ضد الكزاز. إعداد  ي صنع الغلوبيولي 

استخدامها فن

ن المناعي ضد الكزاز يتضمن عدة خطوات كيميائية  الغلوبيولي 
وسات  يائية. تشمل هذه الخطوات تعطيل وإزالة الفي  ن وفي 

ي يمكن أن تسب
يا الت  ي والبكتي 

ب المرض. يخضع اإلعداد النهائ 
ن المناعي ضد الكزاز لمزيد من االختبارات للتأكد من  للغلبيولي 

وسات معدية معروفة. غي  أنه يوجد خطر ضئيل  عدم وجود في 
ا لنقل بعض العدوى المنقولة بالدم من خالل استخدام 

ً
جد

ن المناعي ضد الكزاز. منذ بدء فحص الدم واختباره،  الغلوبيولي 
وس نقص لم ت صدر تقارير عن عدوى منقولة بالدم مثل في 

ية أو التهاب الكبد  لدى  Cأو التهاب الكبد  Bالمناعة البشر
ن المناعي ضد الكزاز.   األشخاص الذين تلقوا الغلوبيولي 

ن المناعي ضد الكزاز؟ ي له الحصول عىل الغلوبيولي 
 من ينبغن

ن  ُيمكن أن يعطيك مقدم الرعاية الصحية المتابع لك الغلوبيولي 
 أقل من 

ر
 3المناعي ضد الكزاز إذا كان لديك جرح وقد تلقيت

جرعات من لقاح الكزاز أو إذا كان سجل تطعيمك غي  معروف. 
ن  ن المناعي ضد الكزاز لألشخاص المصابي  يوىص بالغلوبيولي 

 بأنواع االجروح التالية: 

 ( بة أو جرح ُمتسخ مثل الملوث باألوساخ، أو الَياز أو الي 

 اللعاب(
 جرح ثقب 

  )جرح رضوض )حرق أو قضمة صقيع أو سحق 

عىط 
ُ
ي من جهاز مناعي ضعيف، فقد ت

إذا كنت تعائن
ن المناعي ضد الكزاز حت  لو كنت قد تلقيت   3الغلوبيولي 

 جرعات أو أكير من لقاح الكزاز. 

 لقاح الكزاز عندما تحصل عىل 
ً
عىط أيضا

ُ
ُيمكن أن ت

ن المناعي ضد الكزاز لتوفي  حماية طويلة األجل  الغلوبيولي 
 HealthLinkBC Fileضده. لمزيد من المعلومات، انظر 

(Td) Vaccine and DiphtheriaTetanus  #18a . 

ن المناعي ضد الكزاز؟  ما هي فوائد الغلوبيولي 

ة  ن المناعي ضد الكزاز حماية فورية قصي  يؤمن الغلوبيولي 
األجل ضد المرض. ُيمكنه أن يمنع المرض أو أن ُيخفف من 

 ِشدته. 

ن المناعي  ي الغلوبيولي 
ما هي التفاعالت المحتملة بعد تلق 

 ضد الكزاز؟

ن ُيمك ي الغلوبيولي 
ن أن تشمل التفاعالت الشائعة بعد تلق 

ي مكان إعطاء التطعيم. 
 المناعي ضد الكزاز الحىم واأللم فن

ُيمكن أن ترتبط بعض الغلوبيوالت المناعية بخطر اإلصابة 
ي غضون 

ساعة من تلقيها، خاصة  24بالتخير )جلطات الدم( فن

ة. يزداد خطر اإلصابة  عىط كميات كبي 
ُ
 بالتخير لدى: عندما ت

  سنة فما فوق 45من بلغ 

 من لديه سجل من التجلط 

  من لديهم عوامل خطر التخير 

ن لألطفال دون سن  ي إعطاء آيبوبروفي 
أشهر قبل  6*ال ينبغن

 إىل مقدم الرعاية الصحية المتابع لك. 
ً
 التحدث أوال

لمزيد من المعلومات حول متالزمة راي، انظر 
HealthLinkBC File #84 Reye Syndrome .  

أو األيبوبروفين* ®( يمكن إعطاء األسيتامينوفين )مثل تايلينول
لتخفيف الحمى أو األلم. ال ينبغي إعطاء حمض ®( )مثل أدفيل

لمن هم دون سن الـ ®( )كاألسبرين ASAاألسيتيل ساليسيليك 

 لخطورة اإلصابة بمتالزمة راي. 18
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أو وحدة الصحة  files-bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlinkُيرَج زيارة  HealthLinkBCلمزيد من مواضيع 
ي منطقتك. للحصول عىل المشورة والمعلومات الصحية غي  الطارئة، ُيرَج زيارة 

  www.HealthLinkBC.caالعامة المحلية فن
ا( للصّم وضعاف السم 1-1-8

ً
جمة بأكير من 7-1-1ع، يرَج االتصال بالرقم )مجان  لغة عند الطلب.  130. تتوفر خدمة الي 

ي العيادة لمدة 
دقيقة بعد الحصول عىل  15من المهم البقاء فن

ي المليون،  1أي تطعيم ألنه يوجد احتمال نادر، أقل من 
فن

لحدوث تفاعل تحسسي يهدد الحياة ُيسىم الحساسية 
ي 
ى )أرتكاريا(، أو صعوبة فن الُمفرطة. قد يشمل ذلك حدوث شر

ن  ي الحنجرة أو اللسان أو الشفتي 
. إذا حدث التنفس، أو توّرم فن

هذا التفاعل، فإن مقدم الرعاية الصحية المتابع لك مستعد 
 ،) ن لعالجه. يتضمن العالج الطارئ إعطاء اإلبينفرين )األدرينالي 

والنقل بسيارة اإلسعاف إىل أقرب قسم للطوارئ. إذا ظهرت 
أو برقم  9-1-1األعراض بعد مغادرة العيادة، اتصل عىل الرقم 

 .  قسم الطوارئ المحىلي

لغ مقدم الرعاية الصحية الُمتابع لك بالتفاعالت ي بر
ُ
جب أن ت

ة أو غي  المتوقعة دائًما.   الخطي 

ن المناعي ضد الكزاز؟ ي الغلوبيولي 
ي له تلق 

 من ال ينبغن

 
َّ
ي تحد

ث إىل مقدم الرعاية الصحية المتابع لك إذا كنت تعائن

 :  مما يىلي

  إذا كنت قد تعرضت إىل تفاعل مهدد للحياة لجرعة سابقة
ن المناعي ضد  ن مناعي أو جزء من الغلبيولي  من أي غلوبيولي 

 الكزاز. 

  ن المناعي سىم نقص الغلوبولي 
ُ
إذا كانت لديك حالة ت

 المعزول أ

  إذا كان لديك سجل من التجلط أو عوامل خطر التخير 

  لقاًحا ضد الحصبة أو النكاف أو 
ر
إذا كنت قد تلقيت

 يوًما الماضية 14الحصبة األلمانية أو جدري الماء خالل الـ 

ي اللقاح بسبب اإلصابة بالزكام أو أمراض 
ال حاجة لتأخي  تلق 

بسيطة أخرى. ولكن إذا كانت لديك مخاوف تحدث إىل مقدم 
 الرعاية الصحية المتابع لك. 

 ما هو الكزاز؟

بة مرض الكزاز  ي الي 
يا غالًبا ما توجد فن يسبب نوع من البكتي 

يا  ا باسم تصلب الفك.  عندما تدخل البكتي 
ً
الذي ُيعرف أيض

الجلد من خالل قطع أو كشط أو جرح، فإنها تنتج سًما يمكن 
ي جميع أنحاء الجسم. ُيشكل 

ا مؤلًما للعضالت فن
َّ
د
ر
أن يسبب ش

ي حال تأثرت الع
ضالت التنفسية. ُيمكن هذا خطورة شديدة فن

أن تشمل األعراض األخرى للكزاز الصداع وصعوبة البلع 
والنوبات والحىم والتعرق وارتفاع ضغط الدم وشعة معدل 
بات القلب. تصل حاالت الوفاة إىل واحد من كل خمسة  ضن

ن بمرض الكزاز )التيتانوس(.   أشخاص مصابي 

 موافقة القارص الناضج

أو األوصياء أطفالهم حول الموافقة  ُينصح بأن يناقش األهاىلي 
عاًما، والذين  19عىل التطعيم. إال أن األطفال الذين لم يبلغوا 

يمكنهم فهم فوائد كل لقاح والتفاعالت المحتملة له وخطورة 

عدم أخذه، يمكنهم قانونًيا الموافقة عىل التطعيم أو رفضه. 
لمزيد من المعلومات حول موافقة القاض الناضج انظر 

HealthLinkBC File #119  ع، وموافقة القاض
ّ
قانون الرض

 الناضج والتطعيم. 

 لمزيد من المعلومات

 لمزيد من المعلومات حول التلقيحات، يمكنك زيارة
ي بريتش كولومبيا 

عىل  ImmunizeBCموقع التطعيم فن
https://immunizebc.ca

. 
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