التوجيهات الوطنية بإجماع اﻵراء بشأن لقاح كوفيد 19-في حالة زرع اﻷعضاء
مقدمة
تقدم هذه الوثيقة توجيهات الخبراء بإجماع اﻵراء التي يمكن لمنظمات التبرع باﻷعضاء في المقاطعات والبرامج اﻹقليمية
لزرع اﻷعضاء والتبرع بها ﻻستخدامها لتوجيه عملية إعطاء لقاح كوفيد 19-إلى المستفيدين من زراعة اﻷعضاء في ظل
الجائحة التي نمر بها .ومن المسلم به أن كل منظمة وبرنامج ودائرة اختصاص ستضﻊ سياساتها الخاصة.
ظرا لتطور الوضﻊ بسرعة ،ورغبة في المضي قد ًما ،سيتم عقد مؤتمرات عن بُعد بصفة منتظمة مﻊ الخبراء الوطنيين
ن ً
لمناقشة هذه التوجيهات بإجماع اﻵراء وتحديثها .وستواصل هذه المناقشات – واﻻتفاق الجماعي نفسه – تلقي التوصيات من
جانب الجمعية الكندية لزراعة اﻷعضاء ،واللجان اﻻستشارية لمنظمة  ،Canadian Blood Servicesووزارة الصحة
الكندية ،والوكالة الكندية للصحة العامة ،ومنظمة الصحة العالمية ،ووكاﻻت المقاطعات ،والشركاء الدوليين )بما فيهم المملكة
المتحدة وأسبانيا(.
جرى آخر تحديث لهذه الوثيقة بتاريخ  23يناير/كانون الثاني  2021وسيستمر التحديث حال توفر أدلة ومعلومات جديدة.
ماذا نعرف عن كوفيد 19-والمستفيدين من زراعة اﻷعضاء؟
كوفيد 19-هو مرض يحدث بسبب فيروس سارس-كوف ،2-وهو في اﻷساس فيروس تنفسي ،ولكن يمكنه التسبب في إصابة
العديد من أجهزة الجسم بالمرض .وقد أصيب العديد من المستفيدين من زراعة اﻷعضاء بفيروس كوفيد19-وتراوحت
أعراضه بين الحالة المرضية المتوسطة والحاجة إلى دخول وحدة العناية المركزة ،ووصوﻻً إلى الوفاة .وﻻ يتضح ما إذا كان
مرض كوفيد 19-يتفاقم بفعل مثبطات المناعة؛ ولكن عانى الكثير من المستفيدين من زراعة اﻷعضاء كذلك من حاﻻت
مشتركة ،مثل التقدم في العمر ،وأمراض الكلى المزمنة ،والسكري ،وأمراض القلب /الرئة التي زادت من خطر تعرضهم
لمرض كوفيد 19-الشديد .ويبدو أن المرضى المستفيدين من زراعة الرئة معرضون بشكل خاص لزيادة الخطر الخاص
بمعاناة حالة مرضية متفاقمة.
ما وضع لقاحات كوفيد 19-في كندا؟
هناك العديد من التركيبات الخاصة بلقاح كوفيد 19-تمر بمراحل تطوير و/أو اعتماد مختلفة .وقد اعتمدت وزارة الصحة
الكندية لقاحين )لقاح فايزر/بيونتك ولقاح موديرنا( لﻼستخدام .ويتألف كﻼ اللقاحين من الحمض النووي الريبي المرسال
 mRNAفي صورة جسيم نانوي دهني ويتطلبا شروط تخزين خاصة .وشارك نحو  70ألف شخص إجماﻻً في المرحلة 3
من تجارب هذين اللقاحين المراقبة بالعﻼج الوهمي .ويتمتﻊ لقاح فايزر بفعالية  %95في اﻷشخاص المؤهلين مناعيًا
ومخصص لﻼستخدام مﻊ اﻷشخاص بعمر  16سنة وأكبر .بينما يتمتﻊ لقاح موديرنا بفعالية بلغت  %94.1ومخصص
لﻼستخدام مﻊ اﻷشخاص بعمر  18وأكبر .ويتم إعطاء كﻼ اللقاحين على جرعتين .وهناك لقاحات أخرى ،بما فيها لقاح الناقل
الفيروسي الغدي أسترازينيكا-أكسفورد ) 62إلى  %90فعالية في مرحلة  3من التجربة( ولقاح جونسون آند جونسون ،ﻻ
تزال تخضﻊ للدراسة وقد يتم اعتمادها في كندا في المستقبل.
ما اﻵثار الجانبية للقاح كوفيد19-؟
قد تظهر اﻵثار الجانبية الموضعية والعضوية بعد تلقي اللقاح .وتتضمن اﻷلم والتورم واﻻلتهاب الجلدي في موضﻊ الحقن .في
حين تتضمن اﻷعراض العضوية الشائعة نسبيًا الحمى واﻷلم العضلي والصداع .وفي تجربة لقاح فايزر ،كان ظهور
اﻷعراض العضوية أكثر شيوعًا في المجموعات العمرية اﻷصغر سنًا وبعد تلقي جرعة اللقاح الثانية .وبالمثل ،في تجربة لقاح
موديرنا ،ظهرت الكثير من اﻵثار العضوية بعد تلقي الجرعة الثانية .وتشبه اﻷعراض العضوية تلك الخاصة بمرض كوفيد-
 ، 19لذلك يجب إخبار المرضى متلقي اللقاح بشأن احتمالية ظهور هذه اﻷعراض خﻼل اﻷيام القليلة اﻷولى بعد تلقي كل
جرعة لقاح.
ما المعلومات المتاحة حول لقاح كوفيد 19-في حالة المستفيدين من زراعة اﻷعضاء؟
في الوقت الراهن ،ﻻ تتوفر معلومات بشأن الفعالية أو اﻻستمناع أو السﻼمة ﻷي لقاح من لقاحات كوفيد 19-فيما يتعلق
بالمرضى المستفيدين من زراعة اﻷعضاء .لم يتم إشراك المستفيدين من زراعة اﻷعضاء في المرحلة  3من دراسات اللقاح.
ولكن مﻊ ترخيص اللقاح في العديد من البلدان ،من المتوقﻊ الحصول على المزيد من المعلومات.
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هل يمكن للمستفيدين من زراعة اﻷعضاء تلقي لقاح كوفيد19-؟
يرى الخبراء ،رغم الحاجة إلى المزيد المعلومات ،أنه يمكن للمستفيدين من زراعة اﻷعضاء تلقي اللقاح )راجﻊ أدناه( .حيث
يعتقد الخبراء أنه اعتمادًا على آلية عمل لقاح الحمض النووي الريبي المرسال ،ﻻ يوجد سبب يدعو إلى اﻻشتباه بأن اﻵثار
الجانبية ستختلف عن التي تصيب عامة اﻷفراد .واستنادًا إلى رأي الخبراء ،فإن الفوائد المحتملة للقاح ستفوق على اﻷرجح
المخاطر النظرية .يؤدي الحمض النووي الريبي المرسال إلى استجابة مناعية محددة للقاح ومن غير المحتمل تكوين المناعة
المتباينة أو الرفض بعد تلقي اللقاح استنادًا إلى آلية اللقاح وخبرة العمل الكبيرة في اللقاحات اﻷخرى مﻊ اﻷشخاص المستفيدين
من زراعة اﻷعضاء .ولتحقيق أقصى فعالية للقاح ،يتم اقتراح ما يلي:











يتم إعطاء اللقاح قبل الزرع ،كلما أمكن ،على أن تكون الجرعة النهائية قبل أسبوع إلى أسبوعين على اﻷقل من
زرع اﻷعضاء
انتظارا لتلقي اللقاح
ﻻ يلزم تأجيل عمليات زراعة اﻷعضاء
ً
شهرا على اﻷقل بعد الزرع لتقديم اللقاح ،بغض النظر عن
انتظر
الزرع،
بالنسبة إلى المرضى بعد عمليات
ً
العﻼج التحريضي
يجب بصورة مثالية ،إعطاء الجرعتين كاملتين) ،لقاح فايزر أو موديرنا( في الوقت الموصى به .إذا خضع
المريض لعملية الزرع بين الجرعة اﻷولى والثانية ،فقم بإعطاء الجرعة الثانية بعد مرور شهر على عملية
الزرع .وﻻ يوصى بإعطاء جرعات إضافية.
في حالة المرضى الخاضعين لمعالجة فعالة بسبب الرفض الحاد ،يمكن تأجيل اللقاح لمدة شهر.
تجنب إعطاء اللقاح لمدة  3شهور على اﻷقل بعد تناول عقار ريتوكسيماب للحصول على فعالية أفضل
إذا كان المريض قد أصيب مسبقًا بمرض كوفيد ،19-فانتظر  90يو ًما بعد التشخيص واختفاء اﻷعراض قبل
إعطاء لقاح كوفيد.19-
حيث إنه ﻻ توجد دراسات ﻹعطاء لقاح متزامن مع اللقاح ،فتجنب إعطاء لقاحات أخرى خﻼل أسبوعين من تلقي
جرعة لقاح كوفيد.19-
يجب عدم إعطاء اللقاح للمرضى الذين عانوا رد فعل تأقي )مفرط الحساسية( ﻷي مكون معروف من مكونات
اللقاح )أي غليكول بولي إ ِيثيلين(
حيث إنه من المتوقع أن تكون الفعالية أقل مقارنة بعامة اﻷفراد ،يوصى بشدة بأن يتابع المريض اتخاذ تدابير
مكافحة التعرض للعدوى .باﻹضافة إلى ذلك ،يجب أن يتلقى المتواجدون في المنزل المخالطون للمستفيد من
زراعة اﻷعضاء اللقاح عندما يتاح ذلك.

متى سيكون اللقاح متا ًحا للمستفيدين من زراعة اﻷعضاء؟
في كندا ،المجموعات ذات اﻷولوية هم حاليًا المقيمون /العاملون في دور الرعاية طويلة المدى ،والعاملون في مجال الرعاية
أخيرا توفير اللقاح إلى عامة
الصحية ،واﻷمم اﻷوائل .وعندم ا تتوفر كمية كافية من اللقاح ،سيتم تحديد فئات أخرى ،وسيتم
ً
اﻷفراد .وبالتالي ،قد ننتظر حتى شهر مارس/آذار أو أبريل/نيسان  2021عندما يتوفر اللقاح للمرضى المستفيدين من زراعة
اﻷعضاء .ولكن ،من الممكن أن يُمنح المستفيدون من زراعة اﻷعضاء اﻷولوية في بعض المقاطعات ،ولكن ذلك غير مؤكد
حاليًا .وقد يتم اعتماد المزيد من الل قاحات في المستقبل وقد يتوفر لنا كذلك معلومات إضافية حول توصيفات اﻵثار الجانبية.
وندرك أيضًا أن المرضى المستفيدين من زراعة اﻷعضاء قد يكونوا ضمن العاملين /المقيمين في دور الرعاية طويلة المدى
و/أو ضمن العاملين في مجال الرعاية الصحية .ولذلك ،سيتوفر اللقاح لتلك المجموعات في أقرب وقت.
ماذا بشأن المرضى اﻷطفال المستفيدين من زراعة اﻷعضاء؟
اللقاح غير معتمد حاليًا لﻸطفال أقل من  16عا ًما من العمر ،ولكن بمجرد اعتماده ،نتوقﻊ صدور توصيات مشابهة لتسري
على المرضى اﻷطفال المستفيدين من زراعة اﻷعضاء .وتجري حاليًا الدراسات على اﻷعمار  12وأكبر.
ما هي التوصيات الوطنية والدولية؟
صرحت كل من اللجنة اﻻستشارية لممارسات التحصين ) (ACIPالتابعة لمراكز مكافحة اﻷمراض اﻷمريكية واللجنة
المشتركة للتطعيم والتحصين ) (JCVIبالمملكة المتحدة بإمكانية إعطاء اللقاح إلى اﻷشخاص منقوصي المناعة عندما يصبح
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متوفرا .وذكرت اللجنة المشتركة المرضى المستفيدين من زراعة اﻷعضاء باعتبارهم ضمن الفئات الضعيفة ذات اﻷولوية.
ً
كما أوصت كل من الجمعية اﻷمريكية لزراعة اﻷعضاء ) (ASTوالجمعية الدولية لزراعة القلب والرئة ) (ISHLTبإعطاء
لقاح كوفيد 19-إلى المرضى المستفيدين من زراعة اﻷعضاء عندما يتوفر .ولم تعارض وزارة الصحة الكندية وﻻ إدارة
اﻷغذية والعقاقير إعطاء اللقاح إلى منقوص ي المناعة ،إﻻ أنهما ذكرا عدم وجود معلومات حول الفعالية واﻵثار الجانبية بشأن
تلك الفئة.
وقامت اللجنة اﻻستشارية الوطنية للتحصين في كندا بتحديث توصياتها وصرحت بإمكانية إعطاء اللقاح إلى المرضى
منقصوي المناعة بعد دراسة الخطر مقابل الفوائد وإخبار اﻷفراد بشأن اﻻفتقار إلى المعلومات حول الفعالية والسﻼمة .وقد
تكون الفعالية أقل في حالة تثبيط المناعة ويجب على المرضى منقوصي المناعة متابعة اتخاذ تدابير مكافحة التعرض للعدوى
لتجنب اﻹصابة بمرض كوفيد.19-
الملخص
نظرا إلى أن) :أ( كوفيد قد يتسبب في حدوث أمراض خطيرة لدى المستفيدين من زراعة اﻷعضاء ،و)ب( غالبًا ما يعاني
ً
المستفيدون من زراعة اﻷعضاء من حاﻻت مرضية مصاحبة ،و)ج( آلية عمل اللقاح محددة ،و)د( زارعة اﻷعضاء ليست
مانعًا ﻻستخدام لقاح كوفيد وفقًا لوزارة الصحة الكندية ،فإننا نوصي بإمكانية إعطاء اللقاح إلى المرضى قبل عمليات الزراعة
متوفرا لهم .واستنادًا إلى رأي الخبراء ،نوصي بأن الفوائد المحتملة للقاح تفوق أي شواغل أو مخاطر
وبعدها عندما يكون
ً
نظرية بشأن اﻻستمناع .وبسبب حدة مرض كوفيد لدى تلك الفئة ،نوصي كذلك بمنح أولوية إعطاء اللقاح إلى المرضى
المستفيدين من زراعة اﻷعضاء .ويجب توعية المرضى المستفيدين من زراعة اﻷعضاء بشأن اﻻفتقار إلى المعلومات الكافية
حول السﻼمة والفعالية وتشجيعهم على اﻹبﻼغ عن أي آثار جانبية.
إخﻼء المسؤولية
ليس المقصود من التوجيهات ال ُمقدمة أن تستبدل القرارات اﻹكلينيكية .فالمجال يشهد كذلك عمليات تطور سريعة ،ولذلك من
المحتمل أن تتغير التوجيهات بمرور الوقت .يجب اتخاذ أي قرارات إكلينيكية وفقًا ﻷحدث المعلومات المتاحة.
إقرار
قام مركز زراعة اﻷعضاء  Ajmera Transplant Centerالتابﻊ لشبكة مستشفيات  UHNبإصدار هذه التوجيهات
وأقرتها الجمعية الكندية لزراعة اﻷعضاء.
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