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المتمثلـــة فـــي إســـداء المشـــورة إلـــى الـــدول األعضـــاء بشـــأن مســـائل الصـــحة لصـــحة العالميـــة (المنظمـــة) وفقـــًا لواليتهـــا اُتصـــِدر منظمـــة 
والسياســة العامــة، سلســلة مــن ورقــات الموقــف الُمحّدثــة بانتظــام بشــأن اللقاحــات وتوليفاتهــا المضــادة لألمــراض التــي تــؤثر فــي الصــحة 

مج التمنيـــع علـــى نطـــاق واســـع؛ وتلّخـــص باســـتعمال اللقاحـــات فـــي بـــرا العموميـــة علـــى الصـــعيد الـــدولي. وُتعنـــى هـــذه الورقـــات أساســـاً 
إزاء اسـتعمال اللقاحـات فـي أنحـاء العـالم  اً المعلومات األساسية عن األمراض واللقاحات، وُتختَـتم بـالموقف الـذي تتخـذه المنظمـة حاليـ

  كافة.

راء وتخضـــــــع الورقـــــــات الســـــــتعراض خبـــــــراء خـــــــارجيين ومـــــــوظفين مـــــــن المنظمـــــــة، فيمـــــــا يتـــــــولى مراجعتهـــــــا وٕاقرارهـــــــا فريـــــــق الخبـــــــ
). وُتعـــّد ورقـــات الموقـــف /http://www.who.int/immunization/sage/enاالســـتراتيجي التـــابع للمنظمـــة والمعنـــي بـــالتمنيع ( االستشـــاري

لغــرض االســتفادة منهــا فــي المقــام األول مــن جانــب مســؤولي الصــحة العموميــة المحليــين ومــديري بــرامج التمنيــع، كمــا قــد تكــون  هــذه
وكاالت التمويل الدولية والشركات المنتجة للقاحـات وأوسـاط المجتمـع الطبـي ووسـائط اإلعـالم العلميـة وعامـة الورقات موضع اهتمام 

  الجمهور.

وتتضمن هذه الوثيقة أحدث التطورات الطارئة في مجال اللقاحات المضادة للمكورات السحائية من أجل توجيه إرشادات بشأن عملية 
لجداول التمنيع الزمنية الموضوعة على الصعيد الوطني. وتحل هذه الوثيقة محل ورقة الموقف  اً قاألخذ بتلك اللقاحات واستعمالها وف

  . Weekly Epidemiological Recordفي مجلة  ٢٠٠٢أكتوبر  /التي ُنشرت في تشرين األول

علقــة باســتعمال اللقاحــات المضــادة وقــد نــاقش فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي التــابع للمنظمــة والمعنــي بــالتمنيع التوصــيات المت
، ويمكـن االطـالع علـى مـا قُـدِّم مـن بّينـات فـي ذلـك االجتمـاع ٢٠١١أبريـل  للمكورات السحائية فـي اجتماعـه الـذي عقـده فـي نيسـان/

  .http://www.who.int/immunization/sage/previous/en/index.html بالرجوع إلى العنوان التالي:
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اردة في هذه الورقة إال عددًا محدودًا من المراجـع األساسـية؛ ويمكـن االطـالع علـى ملخصـات بهـذه المراجـع فـي وال تبّين الحواشي الو 
جــــــداول  اً . والــــــذي يتــــــيح أيضــــــhttp://www.who.int/immunization/documents/positionpapers/en/index.html: الــــــرابط المعنــــــون

  لتوصيات الرئيسية، كما تشير ورقة الموقف إلى الجداول المذكورة.تصنيف تقيِّم جودة البّينات العلمية التي تدعم ا
  مقدمة

  الوبائيات
حاِئيَّة ُيسّلم في معظم البلدان بأن ُة السِّ يَسِريَّ واإلنتـان الـدموي المفـاجئ، (المكورة السحائية) سبب رئيسـي لإلصـابة بالتهـاب السـحايا  النَّ

فــي  اً ومشـكلة كبيــرة مـن مشــاكل الصــحة العموميـة، غيــر أن بيانـات الترصــد المســتمدة مـن بلــدان كثيـرة فــي هــذا المضـمار، وخصوصــ
  آسيا، هي بيانات منقوصة أو معدومة، وال يوجد حاليًا أية تقديرات موثوقة عن العبء العالمي لهذا المرض.

ة بعدوى المكورات السحائية الغزوية كائنات تنتمي إلى واحدة من عديـدات السـكاريد المغلفـة للمجموعـة وتسبب معظم حاالت اإلصاب
ـــة إلـــى هـــذه المجموعـــات  Y.1أو المجموعـــة  W135أو  Xأو  Cأو  Bأو  Aالمصـــلية  ويمكـــن أن تســـبب المكـــورات الســـحائية المنتمي

بـاختالف الوقـت والموقـع الجغرافـي.  اً أمراضًا وفاشيات مرضية متوطنة على حد سواء، على أن مستوى انتشارها النسبي يختلف كثير 
يقـي الموبـوءة بـالمرض التـي ُينظـر إليهـا أهم عامل مسبب لمرض التهاب السحايا في منطقـة الحـزام األفر  Aوتعّد المجموعة المصلية 

مــن فاشــيات هــذا  اً فــي العــالم (انظــر أدنــاه)، بــرغم مــا يحــدث فيهــا أيضــ اً علــى أنهــا تســتأثر بــأعلى معــدالت اإلصــابة بــالمرض ســنوي
اإلصابة في اآلونة األخيرة. وفي أوروبا، يتراوح مستوى  X، وعن المجموعة W135و Cالمرض الناجمة عن المجموعتين المصليتين 

نســمة مــن الســكان، وتســبب معظــم هــذه الحــاالت ســالالت  ١٠٠ ٠٠٠حالــة لكــل  ١٤حالــة و ٠,٢بمــرض المكــورات الســحائية بــين 
، وباألخص في البلدان التي استحدثت اللقاحات المتقارنة المضادة للمكـورات السـحائية التـي تسـببها المجموعـة Bالمجموعة المصلية 

نيوزيلندا بوجود نمط مماثل لإلصابة بـالمرض. أمـا فـي األمـريكتين، فيتـراوح مسـتوى انتشـار المـرض بـين . وتفيد أستراليا و Cالمصلية 
نسمة من السكان. وفي الواليات المتحدة، تسبب معظم حاالت المرض المجموعات المصلية  ١٠٠ ٠٠٠حاالت لكل  ٤حالة و ٠,٣

B وC وY فيمـــا ينـــدر للغايـــة أن تســـببها المجموعـــة ،W135مريكـــا الالتينيـــة، ُتعـــزى غالبيـــة حـــاالت اإلصـــابة بـــالمرض إلـــى . وفـــي أ
. وتشير البيانات المحدودة إلى أن معظم حاالت المرض في آسيا مرّدهـا إلـى مكـورات سـحائية تنتمـي Cو Bالمجموعتين المصليتين 
  C.2أو  Aإلى المجموعة المصلية 

ي خيشــوم اإلنســان دون أن تظهــر أعراضــها، إلــى األفــراد المختلطــين التنفســي ســريان أنــواع النيســرية القابعــة عــادة فــ ذويســّهل الــرذا
٪ مــن البـالغين األصــحاء الـذين يحملــون فـي خياشــيمهم نيســرية ٣٥و ٪٤. وُأِفيــد بـأن ثمــة نسـبة تتــراوح بـين اً حميمـ اً بـالمريض اختالطــ

حاِئيَّةبا سحائية ُيحتمل أن تكون مكورات سحائية ممِرضة بعدوى اإلصابة ُة السِّ يَسِريَّ . وُرِئي بوجـه خـاص أن معـدالت النقـل مرتفعـة لنَّ
  3ت األفراد المتواجدة في أماكن ضيقة نسبيًا، مثل طلبة الجامعات والمجندين في الجيش.بين صفوف تجمعا

مـا تكـون مجـزأة مـن دون صـلة تربطهـا ببعضـها علـى مـا يبـدو أو تتخـذ  اً وبرغم أن حـاالت اإلصـابة بمـرض المكـورات السـحائية غالبـ
في بعض المناطق مقترنـة بأوبئـة متوطنـة ومـدمرة  اً دوري شكل حاالت تفٍش ضيقة النطاق، فإن حالة المرض المتوطنة هذه قد تحدث

يتعذر التنبؤ به. وهذا هو حال منطقة الحزام األفريقي الموبوءة بمرض التهاب السحايا، والتي تقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
الســكان. وخــالل موســم الجفــاف  مليــون نســمة مــن ٣٠٠ويقطنهــا نحــو  4وتمتــد مــن الســنغال فــي غــرب القــارة إلــى إثيوبيــا فــي شــرقها،

يونيو، تبلغ معـدالت اإلصـابة بمـرض المكـورات السـحائية ذروتهـا، وتصـل أحيانـا إلـى  ديسمبر إلى حزيران/ الممتد من كانون األول/
 ٢٠٠٠وفـــي عـــامي  ١٩٩٦نســـمة مـــن الســـكان، مثلمـــا حـــدث أثنـــاء انـــدالع األوبئـــة فـــي عـــام  ١٠٠ ٠٠٠ل حالـــة إصـــابة لكـــ ١٠٠٠

                                                            
1 Stephens D S. Biology and pathogenesis of the evolutionarily successful, obligate 

human bacterium Neisseria meningitidis. Vaccine, 2009, 27 (Suppl. 2):B71–77. 
2 Harrison L H. Global epidemiology of meningococcal disease. Vaccine, 2009, 

27 (Suppl. 2):B51–63. 
3 Background paper on meningococcal vaccines, WHO Strategic Advisory Group of 

Experts on Immunization, 2011. Geneva, World Health Organization, 2011 (http:// 

www.who.int/immunization/sage/1_mening_background_document_v5_3__ 

apr_2011.pdf, accessed November 2011). 
4 Molesworth A M et al. Where is the meningitis belt? Defining an area at risk of 

epidemic meningitis in Africa. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine 

and Hygiene, 2002, 96:242–249. 
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حالـة مشـتبٍه  ٥٣٤٣٨عـن حـدوث  اً أفريقيـ اً بلـد ١٥، أبلـغ المنظمـة ٢٠٠٧-٢٠٠٦وخالل موسم انتشـار الوبـاء فـي الفتـرة  5 .٢٠٠١و
وتوضـح حـاالت التفشـي التـي تعقـب موسـم الحـج إلـى بيـت اهللا  6 حالـة وفـاة مـن جـراء اإلصـابة بـه. ٣٨١٦فيهـا لإلصـابة بـالمرض و

، ١٩٨٧بمعــدالت عاليــة فــي ظــل ظــروف االزدحــام. ففــي عــام  النيســرية الســحائية ســريانحــدث بهــا يالحــرام الكيفيــة التــي يمكــن أن 
، W135بسبب المجموعة  ٢٠٠١، فيما اندلعت فاشية أخرى في عام Aاندلعت فاشية للمرض أثناء الحج سببتها المجموعة المصلية 

  5.يكا الالتينيةوُنِقلت هذه الفاشية الُممرضة في الحالة األخيرة إلى أصقاع متباعدة كالصين وأمر 
األمــراض الوبائيــة أكثــر مــا تصــيب األطفــال والمــراهقين، وتكــون معــدالت فتكهــا علــى أشــدها فيمــا بــين الرضــع الــذين تتــراوح  وتصــيب

شــهرًا، بينمــا قــد ترتفــع معــدالت اإلصــابة بوبــاء المكــورات الســحائية لــدى األطفــال األكبــر ســنًا والشــباب  ١٢أشــهر و ٣أعمــارهم بــين 
لإلصابة بمرض المكـورات السـحائية؛ ويقتـرن ارتفـاع معـدالت اإلصـابة بـه بـدخان التبـغ وانعـدام  البالغين. واالزدحام عامل خطر مهم

والســفر إلــى منــاطق يتوطنهــا المــرض. وحــاالت القصــور فــي مكونــات المــتمم الطرفيــة مــن العوامــل  األيــدزالطحــال والعــدوى بفيــروس 
  3الوراثية األخرى التي تساعد على اإلصابة بعدوى المرض.

لمنظمــة مــرض المكــورات الســحائية فــي منطقــة الحــزام األفريقــي الموبــوءة بالتهــاب الســحايا، علــى أنــه وبــاء متــوطن إذا زادت وتعــرف ا
. وتكون معـدالت اإلصـابة بعـدواه فـي البلـدان التـي اً نسمة من السكان سنوي ١٠٠ ٠٠٠حالة لكل  ١٠٠حاالت اإلصابة بعدواه على 

حـاالت، وتتـراوح بـين حـالتين  ١٠، علـى التـوالي، إذا كانـت حـاالت اإلصـابة بـه تزيـد علـى يتوطنها المرض عاليـة ومتوسـطة ومتدنيـة
. ويمكـن تعريـف فاشـية المـرض الممتـدة إلـى اً نسـمة مـن السـكان سـنوي ١٠٠ ٠٠٠حاالت، وتقل عن حالتين اثنتـين لكـل  ١٠اثنتين و

رة فـي عـدوى اإلصـابة بـالمكورات السـحائية الغزويـة فـي فئـة خارج نطاق منطقة الحزام الموبـوءة بالتهـاب السـحايا علـى أنهـا زيـادة كبيـ
   3محددة من السكان تفوق تلك المتوقعة بحسب الزمان والمكان.

  العوامل المسببة للمرض
 ١٢عبارة عن جرثومة سلبية الغرام مزدوجة التكـوُّر ال تسـبب اإلصـابة بـالمرض إال لإلنسـان، وهـي ُتصـنف ضـمن  السحائية النيسرية

) باالســـتناد إلـــى تركيبـــة الغـــالف المتعـــدد الســـكاريد. وثمـــة Zو Yو Xو W135و Lو Kو Iو Hو 29Eو Cو Bو Aصـــلية (مجموعـــة م
، (PorB) ٣أو  ٢)، وبروتينــات الغشـاء الخـارجي مـن الفئــة PorA( ١تصـنيف آخـر مبنـي علـى بروتينــات الغشـاء الخـارجي مـن الفئـة 

وتفيد التقارير بحدوث تبديل لألغلفة بين المجموعـات المصـلية فـي عـدة منـاطق  1عديد (قليل) السكاريد الشحمي، على التوالي. وبنية
جغرافية من خالل إعادة تركيب العامـل الُممـرض فـي الجسـم الحـي أثنـاء االشـتراك فـي نقلـه عبـر البلعـوم األنفـي، وبحـدوث مزيـد مـن 

   3ات مطاعمة أخرى.التطور والتكيف من خالل دمج الحمض النووي المستمد من عوامل ُممرضة وعاثي
وبــرغم أن ســالالت المكــورات تعــيش عــادًة فــي منطقــة البلعــوم األنفــي دون أن تســبب لهــا أذى، فقــد يحــدث انتقــال مــن مرحلــة حمــل 
المــرض دونمــا أعــراض إلــى مرحلــة اإلصــابة بمــرض غــزوي مــن جــراء عــدة عوامــل، منهــا االختالفــات فــي التكــوين الــوراثي لســالالت 

الممرضة وتركيبة غالف هـذه السـالالت. وقـد تكـون المعـزوالت مـن الحـامالت مغلفـة أو قـد ال تكـون كـذلك،  العوامل الممرضة وغير
 1بينما تكون معزوالت الدم والسائل الدماغي النخاعي مغلفة على الدوام.

 اإلمراض

التصــاق الكــائن بواســطة ســطح الشــعرة بالخاليــا الظهاريــة العموديــة غيــر المهدبــة فــي البلعــوم األنفــي هــو أول خطــوة لإلصــابة بمــرض 
المكــورات الســحائية. وتتكــاثر المكــورات الســحائية عقــب عمليــة االلتصــاق علــى ســطح الخاليــا البطانيــة وتشــكل مســتعمرات صــغيرة. 

ر السطوح المخاطية وتدخل إلى مجرى الدم وتسبب عدوى مجموعية. وبمجـرد وصـول المكـورات إلـى وبمقدور البكتيريا عندئٍذ أن تعب
هـذا العامـل الممـرض مـن مكـان إلـى آخـر عبـر حـاجز  اً مجرى الدم، فإن بإمكانها أن تتكاثر بسرعة بمعدالت عالية. وقـد ينتقـل أيضـ

لسـحائية فـي الـدم اسـتجابة قويـة لاللتهـاب تقتـرن بتفعيـل الشـالالت الدم السحائي ليصيب السحايا ويسبب التهابها. وتسبب المكورات ا
المتممة والمساعدة عل التخّثر. ومادة قليل السكاريد الشحمي المحفزة الرئيسية لالستجابة اللتهاب الخاليا هي مادة أساسية لإلصـابة 

)، والشـيموكينات، TNF-aو IL-6يد الشـحمي (مثـل بمرض المكورات السحائية. ويؤدي إفـراز السـيتوكينات المختلفـة بفعـل قليـل السـكار 
وأنــواع األكســجين التفاعليــة، وأكســيد النيتريــك، إلــى تلــف بطانــة األوعيــة الدمويــة وتســربه مــن األوعيــة الشــعرية، بــاالقتران مــع إمكانيــة 
                                                            
5 Al‐Tawfiq J A et al. Meningococcal disease: the organism, clinical presentation, and 

worldwide epidemiology. Journal of travel medicine, 2010, 17 (Suppl.): 3–8. 
6  SAGE meeting, 6–9 November 2007. Update on epidemiological situation and supply 

of meningococcal vaccine. Geneva, World Health Organization, 2007 (http:// 

www.who.int/immunization/sage/previous_november2007/en/, accessed November 

2011). 
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وتعطــل العديــد مــن أجهــزة الجســم. وتبــين أن ثمــة ارتبــاط بــين مســتويات إفــراز قليــل الســكاريد الشــحمي  اً نخــر األنســجة الطرفيــة الحقــ
وثبت أن تعدد أشكال الجينـات التـي ترمـز لـبعض مكونـات هـذه  1ومعدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابة بمرض المكورات السحائية،

  3المسارات يسهم في قابلية اإلصابة بالمرض وشدته ونتائجه.

  األعراض السريرية
أيــام بعــد اإلصــابة  ٤فــي غضــون فتــرة تتــراوح بــين يــوم واحــد و عــادة مــا تظهــر أعــراض اإلصــابة بمــرض المكــورات الســحائية الغــزوي

التهــاب  اً بعــدواه. وعــالوة علــى مــا يــنجم عــن اإلصــابة بــالمكورات الســحائية مــن التهــاب الســحايا واإلنتــان الــدموي، فإنهــا تســبب أحيانــ
لتهاب عضلة القلب والتهاب التامور والتهاب باطن المقلة. ومن بوادر وأعراض إصابة الرضـع وصـغار األطفـال بمـرض المفاصل وا

المكورات السحائية الغزوي الحمى والتغذية السيئة والتهيج والخمول والغثيان والتقيؤ واإلسهال ورهاب الضوء والتشـنجات، فيمـا تتمثـل 
الدم السـحائي فـي الطفـح النزفـي (الحبـري أو الفرفـري) الـذي ال يبـيض تحـت الضـغط. أمـا أعـراض األعراض المميزة لإلصابة بإنتان 

ير في الحالة النفسية، بينما تبـدو علـى الرضـع وء وتغالتهاب السحايا في األطفال األكبر سنًا والبالغين فهي تيبس الرقبة ورهاب الض
  التغذية والخمول. شائعة من قبيل الحمى وسوء اً عند إصابتهم بالمرض أعراض

أو اإلنتـان الـدموي بحيـاة المـريض. وحتـى فـي الحـاالت  وتودي معظم الحاالت التي ُيهمـل عالجهـا لإلصـابة بـالمكورات السـحائية و/
 ٢٤٪ فـي غضـون مـدة تتـراوح عـادة بـين ١٠تصـل إلـى مـنهم  نحـبهم، فإن نسبة من يقضون اً مناسب اً التي يتلقى فيها المرضى عالج

ـــّدر نســـبة الوفيـــات الناجمـــة عـــن المكـــورات الســـحائية التـــي تســـببها اظهـــور أعـــراض ســـاعة مـــن  ٤٨و ـــيهم. وتُق إلصـــابة بـــالمرض عل
٪، بــرغم مــا شــهدته بعــض ١٥و ٪١٠فــي منطقــة الحــزام األفريقــي الموبــوءة بالتهــاب الســحايا بمــا يتــراوح بــين  Aالمجموعــة المصــلية 

مــن النـــاجين مــن المكـــورات  اً ٪ تقريبـــ ٢٠و ٪١٠وثمـــة نســبة تتـــراوح بــين  7المواضــع مــن معـــدالت وفيــات أعلـــى مــن جـــراء المــرض.
الســـحائية مّمـــن يـــورثهم المـــرض عقابيـــل دائمـــة، كـــالتخلف العقلـــي أو اإلصـــابة بالصـــمم أو الصـــرع أو غيـــر ذلـــك مـــن االضـــطرابات 

   8 العصبية.

  المناعة المكتسبة طبيعياً 
أيــام  ١٠عبــر منطقــة البلعــوم األنفــي، وبعــد مضــي مــدة تتــراوح بــين أكثــر مــن  ئيةالنيســرية الســحاتنمــو أضــداد الجــراثيم اســتجابًة لنقــل 

يومــًا علــى مرحلــة تكــاثر المكــورات الســحائية التــي تتخــذ شــكل مســتعمرات فــي منطقــة البلعــوم األنفــي، يصــبح احتمــال اإلصــابة  ١٤و
النيسـرية علـى السـالالت التـي يحملهـا المـريض، وٕانمـا وال تقتصـر اسـتجابة األضـداد لنقـل  1للغاية. اً بمرض المكورات السحائية ضعيف

) وتقتــرن بتكــوين Cو Bو A يمكــن أن تمتــد أيضــًا إلــى ســالالت المكــورات الســحائية الغيرويــة الممرضــة (مــن المجموعــات المصــلية
بعـدها الكشـف  اً وقد تستمر هذه االسـتجابة لعـدة شـهور بعـد أن يصـبح متعـذر  9في مرحلة الحقة. IgAو IgMو IgGأضداد معينة مثل 

عــن الســالالت التــي كــان المــريض يحملهــا. علــى أن مــن غيــر الواضــح مــا إذا كــان نقــل المكــورات فــي البلعــوم األنفــي يــؤمن ذاكــرة 
مناعيــة. وعــالوة علــى ذلــك، بــرغم أن األضــداد المحــددة تــوفر حمايــة فــي العــادة، فــإن هــذه المناعــة ليســت مطلقــة؛ فــيمكن أن يصــيب 

  10 عيارات أضداد ُينظر إليها على أنها توفر حماية في العادة. اً لديهم مسبق المرض األشخاص الذين
 IgGويحصل الولدان على مناعة ضد اإلصابة بعدوى المكورات السـحائية المجموعيـة عـن طريـق النقـل الالفاعـل لألجسـام المضـادة 

عــدالت اإلصــابة بمــرض المكــورات الســحائية إلــى مــن األم إلــى الجنــين؛ وهــذا النقــل هــو دون المســتوى األمثــل لــدى الخــّدج. وتصــل م
ذروتهــا فــي مرحلــة الرضــاعة عنــدما تقــل عيــارات األضــداد المصــلية للجــراثيم، فيمــا يــرتبط انخفــاض معــدالت اإلصــابة بــه فــي مرحلــة 

  9البلوغ بزيادة عيارات هذه األضداد.
                                                            
7 Greenwood B et al. Mortality from meningococcal disease during an epidemic in 

the Gambia, West Africa. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and 

Hygiene, 1987, 81: 536–538. 
8 Ramakrishnan M et al. Sequelae due to bacterial meningitis among African children: 

a systematic literature review. BMC Medicine, 2009, 7:47. 
9 The immunological basis for immunization series: module 15 – meningococcal 

disease. Geneva, World Health Organization, 2010. (Available from http://whqlibdoc. 

who.int/publications/2010/9789241599849_eng.pdf) 
10 Greenwood B M et al. Factors influencing susceptibility to meningococcal disease 

during an epidemic in the Gambia, West Africa. The Journal of Infection, 1987, 

14:167–184. 
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  تشخيص المرض
 -السـحائية عـن سـوائل الجسـم المعقمـة عـادًة  النيسـرية الغـزوي فـي عـزلتتمثـل القاعـدة الذهبيـة لتشـخيص مـرض المكـورات السـحائية 

ألن المكــورات الســحائية يمكــن أن  اً كشــاطات اآلفــات الجلديــة. ونظــر  أو عــن –وهــي فــي األســاس الــدم أو الســائل الــدماغي النخــاعي 
لإلصـابة  اً سـريري اً تشخيصـ اً ال يؤكـد قطعـتندرج ضمن مكونات النبيت الطبيعي لمنطقة البلعوم األنفـي، فـإن عزلهـا عـن تلـك المنطقـة 

بمرض المكورات السحائية. وعند الشروع في العالج بالمضادات الحيوية عبر الوريد، فإن معدل عزل المكورات السحائية عن منبـت 
ســائل ٪، ويقــل كــذلك بســرعة االحتمــال المتعلــق بمســتوى الحصــول علــى نتيجــة إيجابيــة لل٥٪ إلــى أقــل مــن ٥٠الــدم يقــل مــن نســبة 

الدماغي النخاعي الخاضع للبحث بواسطة المنبت أو المجهر. ويمكن أن تكّمـل األسـاليب القائمـة علـى تفاعـل البـوليميراز المتسلسـل 
الســريع اإلجــراءات المختبريــة القياســية، ألن هــذه األســاليب أقــل تــأثرًا بــالعالج المســبق بالمضــادات الحيويــة، ويجــري اســتخدامها علــى 

  3ة.نحو مطرد الزياد
 النيسـرية السـحائيةواختبار أوكسـيداز والقـدرة علـى تخميـر كربوهيـدرات مختـارة مـن اإلجـراءات المعياريـة المطبقـة لتمييـز المـزروع مـن 

عــن أنــواع النيســرية ذات الصــلة. ويجــوز اللجــوء إلــى اختبــار تــراص الالتكــس فــي حــال كانــت إمكانيــات المختبــرات محــدودة وكــان 
وعلى الرغم من أن هذا االختبار أقل حساسية من تفاعل البوليميراز المتسلسـل، فإنـه يمتـاز بخصوصـية  .اً التشخيص السريع ضروري

سـتخدم اآلن أسـلوب تحديـد أنـواع التسلسـل متعـدد البـؤر ويُ  11 عالية وسهولة إجرائه من جانب فنيين متمرسـين فـي الشـؤون المختبريـة.
  12أثناء حاالت تفشيه وتوطنه.لتحديد األسالف الغزوية الرئيسية لمسببات المرض 

  العالج
ينبغي البدء في العالج التجريبـي للمـريض بالسيفوتاكسـيم أو السيفترياكسـون ريثمـا يجـري التأكـد مـن تشـخيص إصـابته بـالمرض. ومـا 

عـن ذلـك اسـتخدام  اً عن طريق الحقن في الوريد. ويمكن عوض Gإن يؤكد تشخيص اإلصابة، فإنه يمكن تغيير العالج إلى البنسلين 
سيفترياكسون طوال فترة أخذ العالج بالنظر إلى سهولة تحديد الجرعات وورود تقارير تفيد بانخفاض مسـتوى الحساسـية للبنسـلين فـي 
عدة بلدان. وُتستخدم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى جرعة واحدة من الكلورامفينيكول أو السيفترياكسون الطويل المفعول لمعالجة 

أمـــا فـــي بعـــض البلـــدان الناميـــة التـــي ترتفـــع فيهـــا معـــدالت مقاومـــة البنســـلين، كفييـــت نـــام، فـــإن إعطـــاء  13، 3اء المكـــورات الســـحايا.وبـــ
الكلورامفينيكول عن طريق الحقن العضلي هـو العـالج التقليـدي للنيسـرية السـحائية، علـى أن المقاومـة التـي اسـتجدت لهـذا الـدواء مـن 

  3الدواعي المثيرة للقلق.
الناجمــة عــن اإلصــابة باإلنتــان الــدموي والضــغط داخــل القحــف مــن حالــة اإلصــابة بالتهــاب الســحايا مشــاكل خاصــة  وتمثــل الصــدمة

تعترض سبيل إدارة مرض المكورات السحائية. وباإلضافة إلى أخذ المضادات الحيوية، يلزم اتخاذ تدابير بشأن العنايـة المركـزة. وقـد 
  13دئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية المتعلقة بتشخيص حاالت التهاب السحايا وٕادارتها.ُنشرت في اآلونة األخيرة مبا
بمــريض مصــاب بــالمكورات الســحائية الغزويــة لخطــر متزايــد لإلصــابة بمــرض ثــانوي. وتــؤدي  اً حميمــ اً ويتعــرض المختلطــون اختالطــ

ضـافية بـالمرض مـن خـالل القضـاء علـى عمليـة نقـل السـاللة في الحيلولة دون حدوث حاالت إصـابة إ الً فعا اً المضادات الحيوية دور 
سـاعة تعقـب ظهـور األعـراض الدالـة علـى اإلصـابة بـالمرض؛ بينمـا  ٧٢الغزوية. وتحدث معظم حاالت اإلصابة الثانوية خالل أول 

لطـين بـالمريض يومـًا. ومـن المخت ١٤و ١٠تنخفض مخاطر حاالت اإلصابة هذه إلى ما يقارب الصفر في غضون مدة تتـراوح بـين 
فــي  اً أفــراد األســرة، والقــائمون علــى رعايــة األطفــال، والمختلطــون باألطفــال الــذين هــم دون ســن الدراســة. ويجــوز أيضــ اً حميمــ اً اختالطــ

حاالت تفشي المرض في مناطق محدودة السكان إعطاء عالج وقائي للمعرضـين لالحتكـاك المباشـر ولفتـرة طويلـة بمـريض مصـاب 
سـاعة مـن تحديـد الحالـة الدالـة علـى  ٢٤ة. وينبغي من الناحيـة المثاليـة أن ُيشـرع فـي إعطـاء العـالج فـي غضـون بالمكورات السحائي

اإلصابة بالمرض، حيثما تبّين ذلك. ومن المضـادات الحيويـة الفعالـة لهـذا الغـرض الريفامبيسـين والسيبروفلوكساسـين والسيفترياكسـون 
  14 واألزيثرومايسين.

                                                            
11 Bronská E et al. Invasive meningococcal disease and latex agglutination test–is it 

still beneficial for diagnosis? Folia Microbiologica (Praha), 2005, 50:453–456. 
12 Jolley KA et al. Molecular typing of meningococci: recommendations for target 

choice and nomenclature. FEMS microbiology reviews, 2007, 3:89–96 
13 Managing meningitis epidemics in Africa. Geneva, World Health Organization, 2010 

(WHO/HSE/GAR/ERI/2010.4 ). (Also available at http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/ 

WHO_HSE_GAR_ERI_2010.4_eng.pdf). 
14 Zalmanovici Trestioreanu A et al. Antibiotics for preventing meningococcal infections. 

Cochrane Database Systemic Review, 2011, CD004785. 
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  للمكورات السحائية اللقاحات المضادة
البـروتين المتقارنـة. -ضـد اإلصـابة بـالمكورات السـحائية هـي لقاحـات عديـد السـكاريد ولقاحـات عديـد السـكاريد اً اللقاحات المتاحة حاليـ

وبرغم أن مستضدات عديد السكاريد المغلف والمنقى تحـدث اسـتجابات أضـداد واقيـة، فـإن اللقاحـات المتقارنـة أكثـر اسـتمناعًا وتـؤمن 
أيضـــًا ذاكـــرة مناعيـــة. وتتـــوفر لقاحـــات عديـــد الســـكاريد واللقاحـــات المتقارنـــة علـــى حـــد ســـواء ضـــد المكـــورات الســـحائية التـــي تســـببها 

  .Yو W135 و Cو A المجموعات المصلية
) مــن مــادة البــروتين (حويصــالت الغشــاء الخــارجي Bالمضــادة للمكــورات التــي تســببها المجموعــة المصــلية  ويتكــون قــوام اللقاحــات

المســتخرجة مــن ســالالت مختــارة لفاشــيات المــرض. وتكّلــل بالنجــاح اســتعمال اللقاحــات المضــادة للمكــورات التــي تســببها المجموعــة 
  لسالالت بعينها في بعض البلدان للحد من فاشيات المرض، على أنها غير متاحة على نطاق واسع. Bالمصلية 

  .Xالتي تسببها المجموعة المصلية  وال يوجد لقاح متاح ضد المكورات السحائية
. وُيوصـى سلسـيوسدرجـات  ٨و سلسـيوسوينبغي تخزين اللقاحات المضادة للمكورات السـحائية فـي درجـة حـرارة تتـراوح بـين درجتـين 

بإعطــاء معظــم لقاحــات عديــد الســكاريد المضــادة لمــرض المكــورات الســحائية عــن طريــق الحقــن تحــت الجلــد، بينمــا ُتعطــى اللقاحــات 
متقارنة المضادة للمرض عن طريق الحقن في أعماق العضل، وُيفضـل حقنهـا فـي العضـلة الداليـة (أو فـي الجـزء األمـامي الجـانبي ال

شـهرًا). ويجـب أال ُتعطـى اللقاحـات عـن طريـق الوريـد وأال ُتخلـط بلقاحـات أخـرى  ١٢من الفخذ العلوي في األفراد الذين هم دون سن 
، شــريطة اً إعطــاء اللقاحــات المضــادة للمكــورات الســحائية بــالتزامن مــع لقاحــات أخــرى فــي آن معــ اً مــفــي المحقنــة نفســها. ويمكــن عمو 

استخدام مواضع حقن مختلفة. وتبّين الجهات المصنعة في الكـراريس الموجـودة داخـل عبـوات اللقاحـات معلومـات مفصـلة عـن كيفيـة 
  إعطاء فرادى هذه اللقاحات.

وقد وضـعت المنظمـة مجموعـة مـن الشـروط المتعلقـة بالنوعيـة فيمـا يخـص إنتـاج ومراقبـة لقاحـات عديـد السـكاريد المضـادة للمكـورات 
  17   16,.ولقاحات البروتين المتقارنة C 15و Aالسحائية التي تسببها المجموعتان المصليتان 

ية، فقـــد تكـــون دراســـات مـــا قبـــل التـــرخيص عـــن فعاليـــة العـــالج ونظـــرًا لالنخفـــاض النســـبي لمعـــدل اإلصـــابة بمـــرض المكـــورات الســـحائ
السريري غير مجدية. ويستند ترخيص استعمال لقاحات عديد السكاريد ولقاحات البروتين المتقارنة إلـى بّينـات تثبـت حـدوث اسـتجابة 

امــل االرتبــاط المنــاعي المــؤمن )، بوصــفه عSBA( مناعيــة لــدى األفــراد الممّنعــين بواســطة اختبــار النشــاط المصــلي المبيــد للجــراثيم
للحمايــة. ولُــوِحظ فــي دراســة اســتباقية ُأجريــت علــى مجنــدين جــدد فــي الجــيش األميركــي أن هنــاك عالقــة ارتبــاط رصــينة بــين اإلصــابة 

أو تسـاوي هـذه  ٤:١والتـي تقـل نسـبتها عـن  MenCالمضـادة للمكـورات السـحائية  hSBAوعيارات  MenCبمرض المكورات السحائية 
ة (وهــو اختبــار نشــاط مصـلي مبيــد للجــراثيم يســتخدم متممــات بشـرية). وتبــّين أيضــًا فــي دراســات عـن أمصــال مــأخوذة مــن أفــراد النسـب

وأظهـرت  C. 18أو  Bأو  Aتـرتبط بالحمايـة السـريرية ضـد المـرض الـذي تسـببه المجموعـة المصـلية  hSBAغيـر ممنعـين أن عيـارات 
أن العيـارات المضـادة للمكـورات السـحائية التـي  Cالدراسات المناعيـة عـن اإلصـابة بعـدوى المـرض الناجمـة عـن المجموعـة المصـلية 

                                                            
15 Requirements for meningococcal polysaccharide vaccine (Amendment 1999). 

In: WHO Expert Committee on Biological Standardization. Fiftieth report. Geneva, 

World Health Organization, 2002, Annex 2 (WHO Technical Report Series, No. 904). 

(Available at http://www.who.int/biologicals/publications/trs/areas/vaccines/meningococcal/ 

WHO_TRS_904_Amendment1999_meningA2.pdf.) 
16 Recommendations for the production and control of group C meningococcal conjugate 

vaccines (Addendum 2003). In: WHO Expert Committee on Biological Standardization. 

Fifty‐third report. Geneva, World Health Organization, 2004, Annex 3 

(WHO Technical Report Series, No. 926). (Available at http://www.who.int/biologicals/ 

publications/trs/areas/vaccines/meningococcal/Annex%203%20(90‐94)TRS‐ 

926meningC2003.Pdf.) 
17 Recommendations to assure the quality, safety and efficacy of group A meningococcal 

conjugate vaccines (WHO/BS/06.2041). In: WHO Expert Committee on Biological 

Standardization. Geneva, World Health Organization, 2006 (http://www.who. 

int/biologicals/publications/trs/areas/vaccines/meningococcal/MenA%20Final%20 

BS204102.Nov.06.pdf, accessed November 2011). 
18 Goldschneider I et al. Human immunity to the meningococcus. I. The role of humoral 

antibodies. Journal of Experimental Medicine, 1969, 129:1307–1326. 
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أو تساوي هذه النسبة فـي اختبـار النشـاط المصـلي المبيـد للجـراثيم (الـذي يسـتخدم متممـات مـن األرانـب  ٨:١تزيد قيمتها على النسبة 
)rSBA(، نــات موثوقــة عــن الحمايــة ضــد المــرض الــذي تســببه المجموعــة المصــلية تــؤمن تكهC.19  أمــا العيــارت التــي هــي أكبــر مــن

أو مساوية لهذه النسبة في اختبار النشاط المصلي المبيد للجراثيم الذي يستخدم متممات بشرية أو هـي أكبـر مـن النسـبة  ٤:١النسبة 
بيــد للجــراثيم الــذي يســتخدم متممــات مــن األرانــب، فهــي عيــارات مقبولــة عمومــًا أو مســاوية لهــا فــي اختبــار النشــاط المصــلي الم ٨:١

بوصــفها مــن عوامــل االرتبــاط المنــاعي المؤمنــة للحمايــة أيضــًا ضــد اإلصــابة بــالمكورات الســحائية التــي تســببها مجموعــات مصــلية 
ــ 3أخــرى، مــن قبيــل المعــايير المتعلقــة بمــنح تــراخيص إعطــاء اللقاحــات. ى اآلن دراســات وافيــة فــي إطــار التجــارب ولكــن لــم ُتجــر حت

  .Y أو Wأو Aالسريرية عن عالقات ارتباط هذه العيارات بالحماية من مرض المكورات السحائية الذي تسببه المجموعة 
د فــي المملكــة المتحــدة عــن فشــل اللقاحــات المعطــاة فــي أعقــاب التمنيــع باللقاحــات المتقارنــة ضــ اً وتشــير الدراســات التــي ُأجريــت مــؤخر 

إلى أن وجود أضداد معينة باستمرار قد يكون عامـل ارتبـاط يـؤمن حمايـة طويلـة األجـل أنسـب مـن تـوفير  MenCالمكورات السحائية 
  20القدرة على توليد استجابة معززة عند التعرض للمستضد.

  لقاحات عديد السكاريد 
المضادة للمكورات السحائية مكّون من عديدات السكاريد المغلفـة والمنقّـاة بدرجـة حـرارة  من لقاحات عديد السكاريد اً قوام المسّوق دولي

مســتقرة والمجففــة بالتجميــد والمســتمدة مــن المكــورات الســحائية التــي تســببها المجموعــات المصــلية المعنيــة. وهــذه اللقاحــات متــوفرة فــي 
 ٥٠، وهـي تحتـوي علـى )Yو W135و Cو A) ورباعية التكـافؤ (W135و Cو A) وأخرى ثالثية التكافؤ (Cو Aأشكال ثنائية التكافؤ (

ميكروغرام من كل واحد من فرادى عديدات السكاريد، وال تحتوي على مواد مساعدة. وتنـتج جهـة مصـنعة واحـدة فقـط قنينـات متعـددة 
د المضـادة للمكـورات السـحائية الجرعات تحتوي على مادة حافظة هـي الثيوميرسـال. وُتعطـى جرعـة واحـدة مـن لقاحـات عديـد السـكاري

  لمن هم في سن سنتين أو أكثر، وُيعطى معظم اللقاحات عن طريق الحقن تحت الجلد.
رة للقاحات عديد السكاريد المضادة للمكورات السحائية خفيفة، ومن أكثرها شيوعًا الشعور باأللم لمدة وعادة ما تكون التفاعالت الضا

٪ من الملّقحين. وُأِفيد بحدوث حمى عابرة لدى نسبة ٥٦و ٪٤حقن اللقاح لدى نسبة تتراوح بين يوم واحد أو يومين واحمرار موضع 
٪ من الملّقحين الرّضع في العادة. وُيقّدر معدل تفاعالت التحسس المجموعية (كالشرى واللهث والطفح الجلدي) بأقل مـن ٥تقل عن 

ملقّــح. كمــا لُــوِحظ فــي حــاالت نــادرة  ١٠٠ ٠٠٠لكــل  ٠,١بمقــدار  جرعــة مــن اللقــاح، وجــرى توثيــق معــدل تَــَأق ١٠٠ ٠٠٠لكــل  ٠,١
وباســتثناء تفــاعالت التحســس الشــديدة  9حــدوث بعــض ردود الفعــل العصــبية (كالنوبــات االنفعاليــة، وفقــدان الحــس، وتشــوش الحــس).

ألٍي عنصــر مــن عناصــر هــذه اللقاحــات، ال توجــد أســباب تمنــع اســتعمالها، بمــا يشــمل تمنيــع الحوامــل واألفــراد الــذين  اً المــذكورة ســابق
  يعانون من العوز المناعي.

وفعالية هذه اللقاحـات علـى  Cو Aواستمناع لقاحات عديد السكاريد المضادة للمكورات السحائية التي تسببها المجموعتان المصليتان 
أن لقاحــات عديــد الســكاريد  21لدراســات االســتمناع وقــد أظهــرت المراجعــة التــي أجراهــا كــوكرين .اً ســريري أمــر راســخ تمامــالمســتوى ال

تويات تتـــراوح نســـبتها أثبتـــت فعاليتهـــا علـــى المـــدى القصـــير بمســـ Aالمضـــادة للمكـــورات الســـحائية التـــي تســـببها المجموعـــة المصـــلية 
مر سنتين أو أكثر ولدى البالغين على حد سواء. وبرغم أن لقاح عديد السكاريد من ٪ لدى األطفال الذين هم في ع١٠٠و٪ ٨٥  بين

أشـــهر، فــإن إحــداث اســتجابة مماثلـــة لهــا لــدى البـــالغين  ٣قــد يســـبب اســتجابة أضــداد لــدى الرضـــع فــي ســن  Aالمجموعــة المصــلية 
مســتوى اســتمناع ضــعيف بــين  Cصــلية المجموعــة الم ســنوات. وأظهــر مكــون ٥و ٤يمكــن أن يتحقــق إال فــي عمــر يتــراوح بــين  ال

فــي االســتجابة للجرعــات المتكــررة مــن لقــاح  شــهرًا، كمــا أبــدى الرضــع والبــالغون قصــوراً  ٢٤-١٨الملّقحــين مّمــن تقــل أعمــارهم عــن 
، Yو   W135، وخاصًة إذا تكررت الجرعات ألكثر من مرة واحـدة. أمـا لقاحـات عديـد السـكاريد للمجمـوعتين المصـليتين  Cالمجموعة

  9فإن استعمالها آمن ومستمنع فيما بين البالغين واألطفال الذين تزيد أعمارهم على سنتين.
فــي صــورة لقاحــات ثنائيــة أو  واحــدوعنــد إعطــاء لقاحــات عديــد الســكاريد مــن مجموعــات مصــلية مختلفــة للمكــورات الســحائية فــي آن 

  خص كل مجموعة على حدة.ثالثية أو رباعية التكافؤ، ُيحصل على استجابات مناعية مستقلة ت
                                                            
19 Borrow R et al. Meningococcal surrogates of protection–serum bactericidal antibody 

activity. Vaccine, 2005, 23:2222–2227. 
20 Auckland C. Clinical and immunologic risk factors for meningococcal C conjugate 

vaccine failure in the United Kingdom. The Journal of infectious diseases, 2006, 194:1745–1752. 
21 Patel M et al. Polysaccharide vaccines for preventing serogroup A meningococcal 

meningitis. Cochrane database of systematic reviews, 2005: CD001093. 
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وقــد ثبتــت فعاليــة الحمايــة العاليــة التــي تؤمنهــا لقاحــات عديــد الســكاريد المضــادة للمكــورات الســحائية فــي دراســات ُأجريــت عــن تمنيــع 
شـــرائح ســـكانية فـــي تجمعـــات مغلقـــة مـــن البـــالغين المعرضـــين لمخـــاطر كبيـــرة لإلصـــابة بـــالمرض، بمـــن فـــيهم المختلطـــون بالمصـــابين 

ولكنهـــا  24،كمـــا ُتســـتخدم هـــذه اللقاحـــات بنجـــاح فـــي مكافحـــة فاشـــيات المـــرض22, 23 خـــل المنـــزل والمجنـــدون فـــي الجـــيش.بـــالمرض دا
  26   25 , يذكر على نقل المكورات السحائية في البلعوم األنفي. تحدث على ما يبدو تأثيراً  ال

مســتويات األضــداد المحــددة والحمايــة الســريرية ســنوات، تــنخفض لــديهم  ٤وبعــد إعطــاء جرعــة واحــدة مــن اللقــاح لألطفــال دون ســن 
خــالل أول ســنتين إلــى ثــالث ســنوات، بينمــا يــؤمن إعطــاء جرعــة واحــدة مــن لقــاح عديــد الســكاريد مــن المجمــوعتين  اً ســريع اً انخفاضــ

 ٥و ٣مضـــي مـــدة تتـــراوح بـــين  وبعـــد 9ســـنوات. ٣لألطفـــال فـــي ســـن الدراســـة والبـــالغين حمايـــة ال تقـــل مـــدتها عـــن  Cو Aالمصـــليتين 
سنوات، يجوز إعطاء جرعة منشطة إلى األشخاص الذين ُينظر إليهم على أنهم معرضون باستمرار لخطـر اإلصـابة بـالمرض، بمـن 

  فيهم العاملون الصّحيون.
وأظهرت تجربة ُأجريت بأوغندا علـى متطـوعين غيـر محصـنين، فـي إطـار تقّصـي إمكانيـة اسـتعمال جرعـات مخفّضـة مـن اللقـاح فـي 

الجرعـة بالمقارنـة مـع جرعـة كاملـة بالنسـبة إلـى المجموعـات  ١/٥أن مستوى الوقاية ال يتدنى عند اسـتخدام  6اللقاحات،حاالت نقص 
  C. 27 ، ولكن ليس بالنسبة إلى المجموعةYو W135و  A المصلية

المضـادة للمكـورات السـحائية  السعودية وسوريا تستعمل لقاحـات عديـد السـكاريدالمملكة العربية وبرغم أن بعض البلدان مثل الصين و 
في برامجها الروتينية الخاصة بالتمنيع، فإن هذه اللقاحات عادة ما ُتستعمل فيما ُيشن من حمالت لمكافحة فاشيات المرض فيما بين 

الــذين صــفوف المســافرين المعرضــين لخطــر متزايــد لإلصــابة بــالمكورات الســحائية، بمــن فــيهم المســافرون إلــى الحــج، ولحمايــة األفــراد 
  يعانون من العوز المناعي.

  المتقارنة اللقاحات
) أو رباعيـة التكـافؤ Cو أ Aهـي لقاحـات أحاديـة التكـافؤ ( اً اللقاحات المتقارنة المضادة للمكورات السحائية المرخص باسـتعمالها حاليـ

)A وC و W135وY مـن النـوع  النزليـة للمسـتدمية)، وهي تشـمل أيضـًا توليفـة مـن اللقاحـات مكونـة مـن لقاحـات المضـادةB  وللنيسـرية
  .C (HibMenC)التي تسببها المجموعة المصلية  السحائية

، أو (CRM 197) ويتألف قـوام المتقـارن البروتينـي لهـذه اللقاحـات إمـا مـن ذوفـان الخنـاق، أو متحولـة غيـر سـامة مـن توكسـين الخنـاق
ـــص مـــن حينهـــا C، اســـُتعِملت فـــي المملكـــة المتحـــدة اللقاحـــات المتقارنـــة مـــن المجموعـــة المصـــلية ١٩٩٩التيتـــانوس. وفـــي عـــام  ، وُرخِّ

. وأدرج العديد مـن A) وتلك األحادية التكافؤ من المجموعة المصلية YوW135 و Cو A( باستعمال اللقاحات المتقارنة رباعية التكافؤ
  لمتقارنة في جداوله الروتينية الخاصة بالتمنيع.البلدان اللقاحات ا

وتمتاز جميع اللقاحات المضادة للمكورات السحائية بسـجل مأمونيـة ممتـاز، إذا لـم يخلّـف أيٌّ منهـا تبعـات سـلبية وخيمـة، سـواء أثنـاء 
فـي موضـع حقنهـا بالجسـم.  اً ألمـو  اً وتورمـ اً إجراء تجارب سريرية عليها أم في مرحلة ترصدها بعـد تسـويقها. وقـد يحـدث أخـذها احمـرار 

                                                            
23 Biselli R et al. Dramatic reduction of meningococcal meningitis among military 

recruits in Italy after introduction of specific vaccination. Vaccine, 1993, 11: 578–581. 
22 Greenwood BM et al. Prevention of secondary cases of meningococcal disease in 

household contacts by vaccination. British medical journal, 1978, 1:1317–1319. 
24 Rosenstein N et al. Efficacy of meningococcal vaccine and barriers to vaccination. 

JAMA: + the journal of the American Medical Association, 1998, 279:435–439. 
25 Dellicour S, Greenwood BM. Impact of meningococcal vaccination on pharyngeal 

carriage of meningococci. Tropical Medicine and International Health, 2007, 

12:1409–1421. 
26 Grading of scientific evidence – Table I (effect of meningococcal vaccines on mucosal 

carriage). Available at http://www.who.int/entity/immunization/meningococcal_ grad_carriage.pdf. 
27 Guerin P et al. Immunogenicity of fractional doses of tetravalent a/C/Y/W135 meningococcal 

polysaccharide vaccine: results from a randomized non‐inferiority 

controlled trial in Uganda. PLoS Neglected Tropical Diseases, 2008, 2: e342. 
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وعادة ما تبدأ هذه التفاعالت في أول يوم يعقب التمنيع وفي آخر يوم إلى ثالثـة أيـام تليـه. أمـا األعـراض األقـل شـيوعًا بـين األطفـال 
  ,28 3.فتشمل الحمى أو تعكر المزاج لفترة قصيرة

  )MenC اللقاحات المتقارنة( C اللقاحات المتقارنة أحادية التكافؤ من المجموعة المصلية
مــن  اً ميكروغرامــ ٢٥‚٠-١٢‚٥المتقارنــة مــع  Cميكروغرامــات مــن قليــل ســكاريد المجموعــة المصــلية  ١٠تحتــوي هــذه اللقاحــات علــى 

ـــرخص CRM-197العامـــل الناقـــل (ذوفـــان الخنـــاق أو  ، أو التيتـــانوس)؛ وال تحتـــوي التوليفـــات أحاديـــة الجرعـــة علـــى مـــواد حافظـــة. وُي
لألطفال الذين تزيد أعمارهم على شـهرين وللمـراهقين والبـالغين. وُيعطـى األطفـال الرضـع الـذين  MenC  اللقاحات المتقارنةباستعمال 

ملليلتـر لكـل جرعـة) يفصـل بينهمـا شـهرين علـى األقـل، وتليهمـا جرعـة منشـطة  ٠‚٥شهرًا جرعتين ( ١١تتراوح أعمارهم بين شهرين و
غير أن احتمال الحاجة إلـى إعطـاء جرعـة منشـطة لـم تتأكـد بعـد لألطفـال دون سـنة واحـدة مـن العمـر، ممـن 29 بعد حوالي عام واحد.

يتلقون عادًة جرعة واحدة فقـط. وقـد أظهـرت الدراسـات المناعيـة لـدى البـالغين والمـراهقين األصـحاء ارتفاعـًا كبيـرًا فـي عيـارات الوسـط 
 31األطفــال. كمــا تــوفر هــذه اللقاحــات مناعــة عاليــة للرضــع وصــغار MenC،30قــارن الهندســي بعــد شــهر واحــد مــن التمنيــع باللقــاح المت

بـالتزامن مـع لقاحـات الرضـع الروتينيـة وعنـد إعطائهـا  MenCوحدثت كذلك استجابات أضداد مماثلـة عنـد إعطـاء اللقاحـات المتقارنـة 
  32 وحدها.

٪ ٩٢) للمــراهقين و٩٩-٧٧ ٪ فاصــل الثقــة٩٥٪ (٩٧فــي إنكلتــرا كانــت  MenCومــع أن الفعاليــة قصــيرة المــدى للقاحــات المتقارنــة 
-٪٨لـة المـدى لهـذه اللقاحـات ألن تزال هناك تساؤالت بشأن مـدى الفعاليـة طويال 33) لألطفال الصغار،٩٨-٦٥ ٪ فاصل الثقة٩٥(

 عنــد عمــر rSBAفــي اختبــار  ٨:١ ≥ ٪ مــن األطفــال الــذين أكملــوا سلســلة ثالثيــة الجرعــات فــي مرحلــة الطفولــة قــد حققــوا عيــاراً ١٢
ســنوات مــن إعطــاء سلســلة اللقــاح  ٦بعــد مــرور  rSBAطفــًال، تــم اختبــار عيــارات  ٢٥٠وفــي تجربــة ســريرية شــارك فيهــا 34 ســنوات. ٤

 المتقارن األولي؛ وُوجد أن MenCسنوات من إعطاء سلسلة لقاح  ٦المتقارن، وتراوحت األعمار عند إعطاء الجرعة من شهرين إلى 
. إال أن الجرعة المنشطة كانت فعالـة للغايـة لهـذه ٨:١ ≥) من األطفال لديهم عيارات واقية ٣٠-٢٠ ٪ فاصل الثقة٩٥فقط (٪  ٢٥

إعطـــائهم  مـــن٪ مـــن المشـــاركين الـــذين خضـــعوا للفحـــص بعـــد ســـنة واحـــدة ٩٩,٦فـــي  ٨:١ ≥ rSBAاألتـــراب، وأســـفرت عـــن عيـــارات 
 35 الجرعة المنشطة.

                                                            
28 See No 30, 2011, pp 317–324. 

29 Borrow R et al. Immunogenicity of, and immunologic memory to, a reduced primary 

schedule of meningococcal C‐tetanus toxoid conjugate vaccine in infants in 

the United Kingdom. Infection and Immunity, 2003, 71:5549–5555. 
30 Goldblatt D et al. Natural and vaccine‐induced immunity and immunologic memory 

to Neisseria meningitidis serogroup C in young adults. Journal of Infectious Diseases, 

2002, 185: 397–400. 
31 Southern J et al. Immunogenicity of a reduced schedule of meningococcal group C 

conjugate vaccine given concomitantly with the Prevenar and Pediacel vaccines in 

healthy infants in the United Kingdom. Clinical and Vaccine Immunolology, 2009, 

16:194–199. 
32 Halperin S A et al. Simultaneous administration of meningococcal C conjugate vaccine 

and diphtheria‐tetanus‐acellular pertussis‐inactivated poliovirus‐Haemophilus 

influenzae type b conjugate vaccine in children: A randomized double‐blind study. 

Clinical and Investigative Medicine, 2002, 25:243–251. 
33 Ramsay M E et al. Efficacy of meningococcal serogroup C conjugate vaccine in 

teenagers and toddlers in England. Lancet, 2001, 357:195–196. 
34 Borrow R et al. Antibody persistence and immunological memory at age 4 years 

after meningococcal group C conjugate vaccination in children in the United 

Kingdom. Journal of Infectious Diseases, 2002, 186: 1353–1357. 
35 Perrett K P et al. Antibody persistence after serogroup C meningococcal conjugate 

immunization of United Kingdom primary‐school children in 1999–2000 and response 

to a booster: A phase 4 clinical trial. Clinical and Vaccine Immunology, 2010, 

50:1601–1610. 
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فـــي البلـــدان التـــي تطبـــق أنظمـــة الترصـــد الكافيـــة حـــدوث انخفـــاض كبيـــر فـــي مـــرض المكـــورات  وأظهـــرت عشـــر ســـنوات مـــن الخبـــرة
نكلتـــرا وويلـــز، أدت حمـــالت التمنيـــع الواســـعة إالمتقـــارن. وفـــي  MenCنتيجـــًة الســـتعمال لقـــاح  Cمـــن المجموعـــة المصـــلية  الســـحائية
 C المكــورات الســحائية مــن المجموعــة المصــلية التــي تالهــا التمنيــع الروتينــي للرضــع إلــى اســتمرار الســيطرة علــى مــرض النطــاق

) لـــم تكـــن طويلـــة األمـــد فـــي مـــن مّنعـــوا فـــي مرحلـــة الرضـــاعة أو أولـــى ٨:١ ≥ rSBAالـــرغم مـــن أن الحمايـــة المصـــلية (عيـــار  علـــى
ُيعـزى جزئيـًا إلـى تطـور الحمايـة الجماعيـة  –بـرغم تراجـع عيـارات األضـداد  –وهذا األثـر علـى الحـد مـن المـرض  36 الطفولة. سنوات

سـبانيا، حيـث لـم يمتـد أوقد ُلوِحظـت نتـائج مماثلـة فـي أسـتراليا وكنـدا وهولنـدا. ولكـن فـي 37 كنتيجة النخفاض النقل في البلعوم األنفي.
ســــنوات، انخفضــــت األدلــــة علــــى الحمايــــة  ٥لمنــــاطق لألفــــراد الــــذين تزيــــد أعمــــارهم علــــى برنــــامج التمنيــــع االســــتدراكي فــــي بعــــض ا

  38.الجماعية
المتقارنـــة ومأمونيتهـــا، ُيرجـــى الرجـــوع إلـــى الحواشـــي ذات  MenC الطـــالع علـــى تقيـــيم لألدلـــة العلميـــة التـــي تثبـــت فعاليـــة لقاحـــاتلو 

  ,40 39.الصلة

  )A )MenA المصليةاللقاح المتقارن أحادي التكافؤ للمجموعة 
، المعد أساسًا لغرض استعماله في منطقة الحزام األفريقـي الموبـوءة بالتهـاب MenAباستعمال اللقاح المتقارن  ٢٠١٠ُرخِّص في عام 

المتقــارن مــع  Aميكروغرامــات مــن عديــد الســكاريد مــن المجموعــة المصــلية  ١٠الســحايا. ويحتــوي هــذا اللقــاح المجفــف بالتجميــد علــى 
مــن ذوفــان الكــزاز مــع الشــب كمــادة مســاعدة والثيوميرســال كمــادة حافظــة. وقــد  اً ميكروغرامــ ٣٣ميكروغرامــات و ١٠راوح بــين كميــة تتــ

سنة. وتعمل الجرعـة األحاديـة منـه  ٢٩لتمنيع األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و MenAُرخِّص باستعمال اللقاح المتقارن 
والتـي تكـون أعلـى بشـكل  A استحثاث عيارات األضداد الوظيفية ضد المجموعة المصلية السـحائية الُموصى بحقنها في العضل على

غيـر أن الحاجـة المحتملـة إلـى جرعـة منشـطة لـم تثبـت بعـد.  42, 41المقابـل. ملحوظ ومستمر من تلك التي يسببها لقاح عديـد السـكاريد
بإعطــائهم اللقــاح  Aلقاحــًا ســحائيًا يحتــوي علــى عديــد الســكاريد مــن المجموعــة المصــلية  اً ويمكــن تمنيــع األشــخاص الــذين تلقــوًا ســابق

  المتقارن.
  

                                                            
36 Campbell H et al. Updated postlicensure surveillance of the meningococcal C conjugate 

vaccine in England and Wales: effectiveness, validation of serological correlates 

of protection, and modeling predictions of the duration of herd immunity. 

Clinical and Vaccine Immunology, 2010, 17:840–847. 
37 Trotter CL et al. Meningococcal vaccines and herd immunity: Lessons learned from 

serogroup C conjugate vaccination programs. Expert Review of Vaccines, 2009, 

8:851–861. 
38 Larrauri A et al. Impact and effective following its introduction in Spain. Vaccine, 2005, 23:4097–4100. 

ness of meningococcal C conjugate vaccine 

following its introduction in Spain. Vaccine, 2005, 23:4097–4100. 
39 Grading of scientific evidence – Table II a & b (efficacy of MenC conjugate vaccines). 

Available at http://www.who.int/entity/immunization/meningococcalC_grad_efficacy. 

pdf. 
40 Grading of scientific evidence – Table III a & b (safety of MenC conjugate vaccines) 

Available at http://www.who.int/entity/immunization/meningococcalC_grad_safety. 

pdf. 
41 Kshirsagar N et al. Safety, immunogenicity, and antibody persistence of a new 

meningococcal group A conjugate vaccine in healthy Indian adults. Vaccine, 2007, 

25 (Suppl. 1):A101–107. 
42 Sow S O et al. Immunogenicity and safety of a meningococcal a conjugate vaccine 

in Africans. New England Journal of Medicine, 2011, 364:2293–2304. 
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و ومـالي والنيجـر ويجـري التـدّرج فـي اسـتعماله ببلـدان صـالمتقارن في حمالت التمنيع الواسعة في بوركينا فا MenAوقد اسُتعمل لقاح 
 MenAاب السحايا. ولالطالع على تقييم لألدلـة العلميـة التـي تثبـت فعاليـة اللقـاح أخرى تقع في منطقة الحزام األفريقي الموبوءة بالته

   ,44 43.المتقارن ومأمونيته، ُيرجى الرجوع إلى الحواشي المعدة لهذا الغرض

   (HibMenC)والمستدمية النزلية MenC اللقاح المتقارن الجامع بين
التــي تســببها  النيســرية الســحائيةومستضــدات  Bُرخِّــص فــي اآلونــة األخيــرة باســتعمال لقــاح تــوليفي قوامــه المســتدمية النزليــة مــن النــوع 

التجـارب السـريرية أن اسـتعمال هـذا اللقـاح مـأمون ويـوفر حمايـة  اً المتقارنة مع ذوفان الكزاز. وقد أظهرت دومـ Cالمجموعة المصلية 
 ٣إلى تأمين حماية مستمرة، توصي الشركة المصنعة بأن السلسلة األوليـة التـي تتـألف مـن  اً ئات المستهدفة. وسعيعالية المستوى للف

شهور، هي سلسلة يجب أن تُتبع بإعطـاء جرعـة منشـطة عنـد عمـر يتـراوح  ٦شهور و ٤جرعات والتي ُتعطى عند األعمار شهرين و
  47 , 46, 45شهرًا. ١٥و ١٢بين 

  المتقارنة رباعية التكافؤ المضادة للمكورات السحائيةاللقاحات 
) يتكـون مـن لقـاح ذيفـان A ،C ،W135 ،Yباستعمال لقاح متقارن رباعي التكافؤ مضاد للمكـورات السـحائية ( ٢٠٠٥ُرخِّص في عام 

ة كجرعة واحدة فقط، لألفراد ). وُيرّخص باستعمال هذا اللقاح، الذي كان ُيعطى في البدايA ،C ،W135 ،Y-D( الخناق كبروتين ناقل
سـنة. كمـا ُرخِّـص بإعطـاء سلسـلة ثنائيـة الجرعـة مـن هـذا اللقـاح لألطفـال الـذين تتـراوح  ٥٥الذين تتراوح أعمارهم بـين سـنتين اثنتـين و

ميكروغـرام لكـل وحـدة مـن مجموعـات عديـد السـكاريد،  ٤علـى  A ،C ،W135 ،Yشـهرًا. ويحتـوي اللقـاح  ٢٣أشـهر و ٩أعمارهم بـين 
).  CRM-197 )A ،C ،W135،Y-CRMثــاٍن ربــاعي التكــافؤ مترافــق مــع  ، طُــرح لقــاح٢٠١٠المترافقــة فرديــًا مــع الناقــل. وفــي عــام 

سـنة، وباسـتعماله فـي منـاطق  ٥٥وُيرّخص في بعض البلدان باستعمال هذا اللقـاح لألفـراد الـذين تتـراوح أعمـارهم بـين سـنتين اثنتـين و
ميكروغرامــات مــن  ١٠ســنة مــن دون تحديــد حــد أقصــى للعمــر. ويحتــوي هــذا اللقــاح الثــاني علــى  ١١مــن ســن  اً أخــرى لألفــراد اعتبــار 

، المتقارنـة فرديـًا مـع الناقـل. وال ُتضـاف إلـى  Yو C  ،W135ميكروغرامات لكل مجموعة من عديدات السـكاريد ٥و Aعديد السكاريد 
  األحادية الجرعة). اللقاح مواد مساعدة أو أخرى حافظة (في توليفات اللقاح

وفي كندا والواليات المتحدة، ُينصح بإعطاء كل من هذه اللقاحات رباعية التكافؤ بشكل روتيني للمراهقين الذين تتـراوح أعمـارهم بـين 
رضة سنة، والمنحدرين من بعض الفئات المع ٥٥سنة، وللتمنيع االنتقائي لألفراد الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين اثنتين و ١٨و ١١

أو  األيـــدزلمخـــاطر كبيـــرة (كاألشـــخاص الـــذين يعـــانون مـــن انعـــدام الطحـــال أو قصـــور المتممـــات القاتـــل أو عـــدوى متقدمـــة بفيـــروس 
  ).النيسرية السحائيةالعاملين في المختبرات الذين يتعاملون مع 

لقــاح المتقــارن ربــاعي التكــافؤ عنــد جرعــة منشــطة مــن ال اً وتوصــي الواليــات المتحــدة بضــرورة إعطــاء جميــع المــراهقين الممنعــين ســابق
  .اً عام ١٦بلوغهم سن 

                                                            
43 Grading of scientific evidence – Table IV a & b (efficacy of MenA conjugate vaccine). 

Available at http://www.who.int/entity/immunization/meningococcalA_grad_efficacity. 

pdf. 
44 Grading of scientific evidence – Table V a & b (safety of MenA conjugate vaccine). 

Available at http://www.who.int/entity/immunization/meningococcalA_grad_ 

safety.pdf. 
45 Pace P et al. A new combination Haemophilus influenzae type B and Neisseria 

meningitidis serogroup C‐tetanus toxoid conjugate vaccine for primary immunization 

of infants. The Pediatric infectious disease journal, 2007, 26:1057–1059. 
46 Pace D et al. A novel combined Hib‐MenC‐TT glycoconjugate vaccine as a booster 

dose for toddlers: a Phase 3 open randomised controlled trial. Archives of disease 

in childhood, 2008, 93:963–970. 
47 Khatami A et al. Persistence of immunity following a booster dose of Haemophilus 

influenzae type b‐meningococcal serogroup C glycoconjugate vaccine: follow‐up of 

a randomized controlled trial. The Pediatric infectious disease journal, 2011, 

30:197–202. 
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أما بالنسبة لألفراد الذين يعانون من العوز المناعي، فإن الحاجة إلى جرعات منشـطة مـن اللقاحـات المتقارنـة رباعيـة التكـافؤ ومعـدل 
، بفتـرة فاصـلة  MenACW135،Y-Dاللقـاح بإعطاء جرعتين من  اً من الدراسات. وتوصي الواليات المتحدة حالي اً تكرارها يتطلبان مزيد

شــهرًا، ممــن يعــانون مــن ضــعف المناعــة أو المعرضــين  ٢٣أشــهر و ٩شــهور، لألطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين  ٣بينهمــا قــدرها 
ا بعـد لمخاطر كبيرة لإلصابة بعدوى المكورات السحائية. وُيوصى بإعطاء أولئك األطفال جرعة منشطة من هـذا اللقـاح أو مـا يعادلهـ

  48 سنوات. ٥ سنوات وبعد ذلك كل ٣
رباعيـة التكـافؤ  بلقاحـات عديـدات السـكاريد A  ،C  ،W135  ،Y-Dوأظهرت تجربة عشوائية خضعت للمراقبة لمقارنة اللقاح السـحائي 

يومـًا علـى  ٢٨عامًا في كل مجموعـة، أنـه بعـد انقضـاء  ١٨و ١١فردًا تتراوح أعمارهم بين  ٤٢٣المضادة للمكورات السحائية، على 
٪ لــدى الــذين مّنعــوا باللقــاحين ولــدى جميـــع  ٩٧ ≥ فــي ١٢٨ ≥  rSBAالهندســي فــي التمنيــع، تــم الوصــول إلــى عيــارات المتوســط 

مشـارك  ١٢٨٠سـنة ( ٥٥و ١٩ع. وُحِصل على نتـائج مماثلـة فـي دراسـة منـاظرة شـملت أفـرادًا تتـراوح أعمـارهم بـين المجموعات األرب
  49 مشارك في مجموعة لقاح عديد السكاريد). ١٠٩٨و A  ،C ،W135 ،YDفي مجموعة لقاح

 A  ،C ،W135 ،Y–CRMو A ،C ،W135 ،Y-Dالتكافؤ  وُأجريت كذلك مقارنة لمستوى مأمونية واستمناع اللقاحين المتقارنين رباعي
وُرِئــي أن كــال اللقــاحين يــوفران المناعــة ويمكــن تقبلهمــا بشــكل جيــد.  50ســنوات. ١٠فــي أطفــال تتــراوح أعمــارهم بــين ســنتين اثنتــين و

مــن  A  ،C ،W135،Y-Dعــن تلــك التــي يحــدثها اللقــاح A ،C ،W135 ،Y– CRMســتجابة للقــاح تقــل مــن الناحيــة اإلحصــائية اال الو 
  .Y، وC  ،W135 المجموعات كافة، ولكن تفوقت االستجابة من الناحية اإلحصائية على المجموعات

مــع اســتمناع أي  اً ســلبي الً ، ولقــاح التيفوئيــد أو لقاحــات الكــزاز والــدفتيريا تــدخY-Dو A ،C ،W135وال يتــدخل اإلعطــاء المتــزامن للقــاح 
بشــكل متــزامن مــع لقــاح الحصــبة  A  ،C ،W135،Y-CRMإعطــاء كمــا لــم يظهــر أي تــدخل مصــلي عنــد 49ة.اللقاحــات األخيــر  مــن

والحصــبة األلمانيــة والحمــاق والكــزاز والــدفتيريا المخفضــة والســعال الــديكي الــال خلــوي، أو مــع لقــاح فيــروس الــورم الحليمــي  والنكــاف
(وٕان لــم يكــن أقــل مــن مســتويات الوقايــة المفترضــة) فــي لقــاح المكــورات الرئويــة  علــى أنــه لــوحظ انخفــاض فــي االســتمناع 52 , 51البشــري

   A ،C ،W135 ،Y-D.52اللقاح  سباعي التكافؤ عند إعطائه مع
سـنوات  ٤و ٣٪ خـالل فتـرة  ٨٥و ٨٠وتشير التقديرات األخيـرة لفعاليـة أول لقـاح مـرخص ربـاعي التكـافؤ إلـى أن فعاليتـه تصـل إلـى 

   ,54 53بعد التمنيع به. 
                                                            
48 Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Licensure of a meningococcal 

conjugate vaccine for children aged 2 through 10 years and updated booster 

dose guidance for adolescents and other persons at increased risk for meningococcal 

disease. MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report, 2011, 60: 1018–1019. 
49 Bilukha OO et al. Prevention and control of meningococcal disease. Recommendations 

of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). CDC Surveillance 

Summaries: MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report, 2005, 

54:1–21. 
50 Halperin S et al. Comparison of the safety and immunogenicity of an investigational 

and a licensed quadrivalent meningococcal conjugate vaccine in children 

2–10 years of age. Vaccine, 2010, 28:7865‐78‐72. 
51 Arguedas A et al. Safety and immunogenicity of one dose of MenACWY‐CRM, an 

investigational quadrivalent meningococcal glycoconjugate vaccine, when administered 

to adolescents concomitantly or sequentially with Tdap and HPV vaccines. 

Vaccine, 2010, 28:3171–3179. 
52 Johnson DR. Menactra®. Infant Indication. ACIP Presentation Slides: June 2011 

Meeting. http://www.cdc.gov/vaccines/recs/acip/slides‐jun11.htm. 
53 Macneil J R. Early estimate of the effectiveness of quadrivalent meningococcal 

conjugate vaccine. The Pediatric infectious disease journal, 2011, 30:451–455. 
54 Grading of scientific evidence – Table VI a & b (efficacy of quadrivalent meningococcal 

conjugate vaccines). Available at http://www.who.int/entity/immunization/meningococcal_ 

grad_efficacy.pdf. 
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  )B Men) B لقاحات المجموعة المصلية
 B علـى تحـديات معينـة ألن عديـد السـكاريد Bالمجموعـة المصـلية  انطوى استحداث لقاحـات تـؤمن حمايـة واسـعة النطـاق ضـد مـرض

ُيحتمل أن تتفاعل عكسيًا مع مستضدات بشرية، كما أنها توفر مناعة ضـعيفة؛ وباإلضـافة إلـى ذلـك، فـإن األهـداف  األم يضم حواتم
التــي تعتمــد علــى  B متنوعــة للغايــة. وكانــت لقاحــات المجموعــة المصــلية Bالمحتملــة مــن مستضــدات المجموعــة المصــلية الســحائية 

فـي كوبـا  B) محددة قـد تـم تطويرهـا للسـيطرة علـى مـرض المجموعـة المصـلية من سالالت تفٍش (نسيلية حويصالت الغشاء الخارجي
هـــذه اللقاحـــات علـــى نطـــاق واســـع فـــي بلـــدان أمريكـــا الالتينيـــة، كمـــا اســـُتغلت ســـاللة الفاشـــية  اً ونيوزيلنـــدا والنـــرويج. واســـُتعِملت الحقـــ

  55 ، بفرنسا.النرويجية في مكافحة فاشية سببتها ساللة ذات صلة قريبة وراثيًا في نورماندي
وتــوفر لقاحــات حويصــالت الغشــاء الخــارجي مناعــة للفــرد، ولكنهــا تتطلــب إعطــاء جرعــات متعــددة منهــا، وخاصــة لألطفــال الرضــع، 
ويبدو أن الحماية التي تؤمنها ال تدوم إال لمدة قصيرة نسبيًا. وكان من شأن الجهود المبذولة إليجاد لقـاح بمستضـدات لقاحيـة جديـدة 

الـــرابط،  Hأن أثمـــرت عـــن تحديـــد عـــدة بروتينـــات غالفيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك عامـــل بـــروتين  Bمصـــلية للحمايـــة ضـــد مـــرض المجموعـــة ال
، ومستضد هيبارين النيسري الرابط. وألن البروتينات المستخدمة في هذه اللقاحات يمكن العثور عليهـا فـي جميـع Aالالصق النيسري 

والمجموعــات اإلضــافية األخــرى.  Bمــن المجموعــة المصــلية المجموعــات الســحائية، يمكــن لهــذه اللقاحــات تــوفير الحمايــة ضــد كــل 
وتخضع عدة لقاحات مرشحة تستهدف واحدًا أو أكثر مـن هـذه المستضـدات حاليـًا الختبـار فـي إطـار إجـراء لتجـارب سـريرية. وبـرغم 

رات الســحائية لــم يتضــح أن البيانــات األوليــة واعــدة، فــإن الــدور الــذي يمكــن لهــذه اللقاحــات أن تؤديــه فــي الســيطرة علــى مــرض المكــو 
  3بعد.

  تمنيع المسافرين
ينبغي للمسافرين الوافدين من مناطق منخفضة التـوطن لزيـارة بلـدان عاليـة التـوطن أو موبـوءة بمـرض المكـورات السـحائية أن ينظـروا 

ة إصــابة المســافرين فــي إمكانيــة تمنــيعهم ضــد المــرض. ويرتفــع فــي منطقــة الحــزام األفريقــي الموبــوءة بالتهــاب الســحايا مســتوى خطــور 
والمحتكين بالسكان المحليين لفترات طويلة بعدوى المرض إلى ذروته في موسم الجفاف. وبينت دراسة أن معدل اإلصابة لكـل شـهر 

إصابة لكل مليـون نسـمة، فـي حـين ُيقـّدر معـدل  ٠‚٤في مدة اإلقامة للمسافرين من البلدان الصناعية إلى البلدان النامية تُقدر بنسبة 
  56 حالة لكل مليون نسمة. ٢٠٠٠صابة المقابل بين صفوف حجاج بيت اهللا الحرام بنحو اإل

التكـافؤ  وعلى األشخاص الذين يسافرون إلى مكة المكرمة خالل موسـم الحـج والعمـرة أن يقـدموا شـهادة تثبـت تمنـيعهم باللقـاح ربـاعي
)A ،C ،W135 ،Y.57 ) المضاد للمكورات السحائية   

  ة المصلية استبدال المجموع
فـي كـل مـن سـالالت  ST11/ET37تقوم بتبديل أغلفة عديد السكاريد. وُحدِّد مثال الـنمط المصـلي  النيسرية السحائيةتبين أن الكائنات 

. وعــــالوة علــــى ذلــــك، ُكِشــــف عــــن مكــــورات ســــحائية مــــن مجمــــوعتين W135وســــالالت المجموعــــة المصــــلية  Bالمجموعــــة المصــــلية 
الفرعي الرحالني متطابقان في كندا وجمهوريـة التشـيك وشـمال  ، حيث النمط الفرعي المصلي والنمطCو Bمختلفتين هما،  مصليتين

غرب المحيط الهادئ، مما يثير احتمـال أن يكـون التبـادل الجينـي بـين السـالالت الوبائيـة والمتوطنـة أكثـر شـيوعًا ممـا كـان ُيعتقـد فـي 
 3السابق.

ة ال تكشــف عــن مــرض يــذكر نتيجــة لالســتبدال بعــد إدخــال اللقاحــات المضــادة للمكــورات وبــرغم هــذه المخــاوف، فــإن األدلــة الحاليــ
في المملكة المتحـدة فـي عـام  MenCالسحائية. ولم تتوصل الدراسات الموسعة عن النقل وعمليات الترصد في أعقاب استعمال لقاح 

، وهــي فتــرة زمنيــة ٢٠٠٥و ١٩٨٨واقعــة بــين األعــوام ، إلـى أي دليــل يثبــت حــدوث اســتبدال أغلفــة عديــد الســكاريد فـي الفتــرة ال١٩٩٩
                                                            
55 Caron F et al. From tailor‐made to ready‐to‐wear meningococcal B vaccines: longitudinal 

study of a clonal meningococcal B outbreak. Lancet Infectious Diseases, 

2011, 11:455–463. 
56 Koch S et al. Meningococcal disease in travelers: vaccination recommendations. 

Journal of Travel Medicine,1994,1:4–7. 

57 International travel and health. Chapter 6: vaccine‐preventable diseases and vaccines. 

Geneva, World Health Organization, 2011 (http://www.who.int/ith/chapters/ 

ith2011chap6.pdf, accessed November 2011). 
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وهـذه النتـائج مدعومـة بدراسـات أجريـت فـي  MenC. 58سـنوات بعـد التمنيـع الشـامل بلقاحـات  ٥تمتد من مرحلة ما قبل التمنيع ولمـدة 
ين، ولكـن مـع الـنمط الفرعـي تـبلدان أخرى، بما فيها إسبانيا وٕايطاليا، حيث ثبت أن السالالت شديدة الضراوة من المجموعتين المختلف

وأظهـرت دراسـة ُأجريــت فـي إسـبانيا لتقيــيم  59 الرحالنـي نفسـه، كانـت إمــا ضـئيلة بعـد التمنيــع، أو حـدثت حتـى بــدون التمنيـع الشـامل.
) أن ٢٠٠٨-٢٠٠٠المتقارن  MenC ، ولقاح١٩٩٧في عام  Cو Aاألثر المحتمل لحملتي تمنيع (بلقاح عديد السكاريد للمجموعتين 

ال، التنوع العام للجراثيم السحائية، والتي تُقاس بتكرار األنماط المصلية والمجمعات النسيلية، وأعداد األليالت، والمواقع متعددة األشك
  60 ومؤشر الترابط، ظلت ثابتة نسبيًا طوال فترة الدراسة.

  فعالية تكلفة التمنيع ضد مرض المكورات السحائية
ت ســت دول تقييمــات اقتصــادية ســابقة لمرحلــة اســتعمال لقاحــات المكــورات الســحائية (أســتراليا وكنــدا (كيبيــك) وهولنــدا والبرتغــال أجــر 

وسويسرا والمملكة المتحدة)، توصلت كلها إلى أن إعطاء جرعة واحدة من اللقاح في السـنة الثانيـة مـن العمـر أكثـر فعاليـة مـن حيـث 
كمــا أشــار نمـوذج انتقــال دينــاميكي إلــى أن االسـتراتيجية األكثــر فعاليــة مــن  61 يـع الرضــع ثالثــي الجرعــات.التكلفـة مقارنــًة بجــدول تمن

شـهرًا  ١٢جنيه إسترليني سـنويًا لكـل عـام مـن العمـر يـتم إنقـاذه) هـي التمنيـع الروتينـي لألطفـال بعـد بلـوغهم سـن  ٥٦٩حيث التكلفة (
عاما. كذلك فإن أخذ الحماية الجماعيـة بعـين  ١٨يع األطفال والمراهقين دون سن جنبا إلى جنب مع شن حملة تمنيع استدراكية لجم

  62 االعتبار يعمل على تحسين مردودية اللقاح.
 63على المراهقين واألطفال الصـغار والرضـع فـي الواليـات المتحـدة باسـتخدام نمـوذج ثابـت، A ،C  ،W135 ،Y-Dأما تقييم أثر اللقاح 

فقــد ًخلُــص إلـــى أن التطعــيم الروتينــي يقلـــل مــن عــبء المـــرض فــي األســراب المحصـــنة، ولكــن بمتوســط تكلفـــة مرتفعــة نســبيًا قـــدرها 
مليـون دوالر أمريكـي  ٥‚٠دوالر أمريكي) لكـل حالـة ُتمنـع، و ١ ٢٩٩ ٠٠٠ – دوالر أمريكي ٣٢٩ ٠٠٠دوالر أمريكي ( ٦٣٣ ٠٠٠

دوالر  ٢٤٩ ٠٠٠ –دوالر أمريكـي  ٦٩ ٠٠٠دوالر أمريكي ( ١٢١ ٠٠٠مليون دوالر أمريكي) لكل وفاة يتم تفاديها،  ١٠‚٩ -٢‚٤(
  أمريكي) لكل سنة من سنوات العمر يتم إنقاذها.

عاليـة مـن حيـث يستهدف البلدان التي ترتفع فيها نسبة األمراض السحائية المتوطنـة يكـون أكثـر ف اً كذلك فإن برنامجًا تمنيعيًا استدراكي
كما أن التمنيـع الروتينـي لطـالب السـنة  64التكلفة من آخر استدراكي ومن التمنيع الروتيني في كل الواليات المتحدة بثالثة أضعاف.

األولى الذين يعيشون في مساكن الطلبة الداخلية بالواليات المتحدة هو أكثر فعالية من حيث التكلفة من تمنيع جميـع الطـالب الجـدد 
  65 سجلين في الجامعات األميركية، بغض النظر عن السكن.الم

                                                            
58 Trotter CL et al No evidence for capsule replacement following mass immunisation 

with meningococcal serogroup C conjugate vaccines in England and Wales. Lancet 

Infectious Diseases, 2006, 6:616–617. 
59 Stefanelli P et al. First report of capsule replacement among electrophoretic type 37 

Neisseria meningitidis strains in Italy. Journal of Clinical Microbiology, 2003, 

41:5783–5786. 
60 Vicente D et al. Influence of 2 vaccination campaigns on genetic diversity of invasive 

Neisseria meningitidis isolates in Northern Spain (1997‐2008). PLoS One, 2009, 4: 

e8501. 
61 Welte R et al. The role of economic evaluation in vaccine decision making: focus on 

meningococcal group C conjugate vaccine. Pharmacoeconomics, 2005, 23:855– 

874. 
62 Trotter CL et al. Reassessing the cost‐effectiveness of meningococcal serogroup C 

conjugate (MCC) vaccines using a transmission dynamic model. Medical decision 

making, 2006, 26:38–47. 
63 Shepard C W et al. Cost‐effectiveness of conjugate meningococcal vaccination strategies 

in the United States. Pediatrics, 2005, 115:1220–1232. 
64 Ortega‐Sanchez IR et al. Economics of an adolescent meningococcal conjugate vaccination 

catch‐up campaign in the United States. Clinical Infectious Diseases, 2008, 

46:1–13. 
65 Scott R D et al.Vaccinating first‐year college students living in dormitories for meningococcal 

disease: an economic analysis. American Journal of Preventive Medicine, 2005, 23:98–105. 
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  ولكن لم تبّلغ حتى اآلن أية بلدان نامية عن إجراء دراسات فيها عن فعالية تكلفة اللقاح المضاد للمكورات السحائية.

  توصياتها /موقف المنظمة
 /حالــــة ١٠>توصــــي منظمــــة الصــــحة العالميــــة البلــــدان التــــي ترتفــــع فيهــــا معــــدالت التــــوطن بمــــرض المكــــورات الســــحائية الغــــزوي (

نسمة في العام) وتلك التي يتواتر تعرضها لألوبئة  ١٠٠ ٠٠٠حاالت/  ١٠-٢نسمة من السكان/ العام) أو المتوسطة ( ١٠٠ ٠٠٠
ضد المكورات السحائية. ويمكن في هذه البلدان إعطـاء اللقـاح مـن خـالل بـرامج التمنيـع  باعتماد برامج تمنيع مناسبة وواسعة النطاق

أثنــاء انــدالع الفاشــيات، أو مــن خــالل خــدمات التمنيــع الخاصــة. وينبغــي أن  الً الروتينيــة وأنشــطة التمنيــع التكميليــة، بوســائل منهــا مــث
بمـا هـو متـاح مـن مـوارد وطنيـة مخصصـة لمكافحـة األوبئـة والشـؤون  اً تختار البلدان وتنفـذ السياسـة األنسـب فـي مجـال المكافحـة رهنـ

  االجتماعية واالقتصادية.
نســـمة/عام)، فـــإن مـــن  ١٠٠ ٠٠٠أمـــا فـــي البلـــدان التـــي يتـــدنى فيهـــا مســـتوى اإلصـــابة بـــالمرض (إلـــى أقـــل مـــن حـــالتين اثنتـــين لكـــل 

اطر محددة، مثل األطفال والبالغين الشباب المقيمين في المستحسن إعطاء التمنيع المضاد للمكورات السحائية للفئات المعرضة لمخ
المجتمعـــات المغلقـــة، مثـــل المـــدارس الداخليـــة أو معســـكرات الجـــيش. كمـــا ينبغـــي تمنيـــع العـــاملين فـــي المختبـــرات المعرضـــين لخطـــر 

جموعــة (المجموعــات) لألوبئــة ضــد الم اً التعــرض لــداء المكــورات الســحائية. ويجــب أيضــًا تمنيــع المســافرين إلــى منــاطق تشــكل مرتعــ
المصــلية المنتشــرة. وباإلضــافة إلــى ذلــك، يجــب إعطــاء اللقــاح المضــاد للمكــورات الســحائية لجميــع األفــراد الــذين يعــانون مــن العــوز 
المنــاعي المكتســب، بمــن فــيهم الــذين يعــانون انعــدام الطحــال وقصــور فــي مكونــات المــتمم الطرفيــة وعــدوى اإلصــابة بعــدوى فيــروس 

  لة متقدمة.في مرح األيدز
(أو النمط المصلي  النيسرية السحائيةمن المجموعة (المجموعات) المصلية من  اً ويتوقف اختيار اللقاح في كل بلد على السائد محلي

  ).B الفرعي في حالة المجموعة المصلية
بسـبب قــدرتها علـى تــأمين حمايـة جماعيــة واسـتمناعها المتزايــد،  وُيفضـل اســتخدام اللقاحـات المتقارنــة علـى لقاحــات عديـدات الســكاريد

السيما لـدى األطفـال دون سـنتين مـن العمـر. وتمتـاز كـل مـن اللقاحـات المتقارنـة ولقاحـات عديـدات السـكاريد بكونهـا ناجعـة ومأمونـة 
  عند استخدامها في النساء الحوامل.

به هو التمنيع األولي الشامل لجميع األطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمـارهم وعند استخدام اللقاحات المتقارنة، فإن النهج الموصى 
سنة، ثم إدراج اللقاح فـي برنـامج التمنيـع الروتينـي فـي مرحلـة الطفولـة. ويمكـن إدراج الفئـات العمريـة األخـرى فـي  ١٨أشهر و ٩بين 

المتقارن  MenAيقي الموبوءة بالتهاب السحايا يستهدف لقاح حملة التمنيع الجماعي، بحسب بيانات الترصد: ففي منطقة الحزام األفر 
سـنة. وتتمثـل االسـتراتيجية البديلـة فـي اسـتخدام اللقاحـات المتقارنـة  ٢٩فئة السكان السائدة التي يتراوح عمر أفرادها بين سنة واحدة و

ريـة المعرضـة للخطـر بصـفة خاصـة، وفقـًا لمـا سنوات من خالل أنشطة التمنيع التكميلية للفئات العم ٥-٣للتمنيع الجماعي كل فترة 
  يمليه الترصد المستمر.
المتقــارن أحــادي التكــافؤ كجرعــة واحــدة بــالحقن العضــلي لألفــراد الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين ســنة واحــدة  MenAوينبغــي إعطــاء لقــاح 

  سنة، غير أن الحاجة المحتملة إلى جرعة منشطة لهذا اللقاح لم تثبت بعد. ٢٩و
شــهرًا أو  ١٢المتقــارن أحــادي التكــافؤ فُيوصــى بإعطائــه كجرعــة واحــدة بــالحقن العضــلي لألطفــال فــي ســن  MenCســبة للقــاح أمــا بالن

شــهرًا جرعتــان اثنتــان مــن  ١١أكثــر وللمــراهقين والبــالغين، فيمــا يجــب أن ُيعطــى األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين شــهرين اثنــين و
ين اثنـين علـى األقـل، وجرعـة منشـطة بعـد حـوالي سـنة. وفـي حالـة انقطـاع السلسـلة األوليـة، اللقاح، علـى أن تفصـل بينهمـا مـدة شـهر 

  ينبغي مواصلة التمنيع دون تكرار الجرعة السابقة.
 اً أوليـ اً وال ُيعرف بعد ما إذا كان سـيلزم إعطـاء جرعـات منشـطة لتـأمين حمايـة طويلـة األجـل لألشـخاص األصـحاء الـذين مّنعـوا تمنيعـ

  رًا أو أكثر.شه ١٢في سن 
) كجرعـة واحـدة بـالحقن العضـلي A ،C ،W135 ،Y-CRMو A،C ،W135  ،Y-Dوينبغـي إعطـاء اللقاحـات المتقارنـة رباعيـة التكـافؤ (

أشـهر  ٩لألطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـين  A،C ،W135  ،Y-Dلألفراد في سن سنتين اثنتين أو أكثر. كما ُيرّخص بإعطاء اللقـاح 
أشــهر. وٕاذا انقطعــت السلســلة  ٩أشــهر، ابتــداء مــن ســن  ٣شــهرًا، كسلســلة ثنائيــة الجرعــة، علــى أن تفصــل بــين الجــرعتين مــدة  ٢٣و

  األولية، ينبغي أن تستأنف دون تكرار التطعيم بالجرعة السابقة.
الفاشــيات فــي البلــدان التــي تحــول فيهــا محدوديــة المــوارد االقتصــادية أو قصــور ويمكــن اســتخدام لقاحــات عديــدات الســكاريد لمكافحــة 

، Cأو  Aكفايــة اإلمــدادات دون اســتعمال اللقاحــات المضــادة للمكــورات الســحائية. وفــي حالــة تفشــي المــرض مــن المجموعــة المصــلية 



  16

جماعيــة. ولكــن نظــرًا ألن نجاعــة لقاحــات عديــد للحمــالت ال C أو Aُينصــح باســتخدام لقــاح الســكاريد ثنــائي التكــافؤ مــن المجمــوعتين 
 MenC، اســتعمال لقــاح  Cالســكاريد فــي األطفــال دون ســنتين اثنتــين محــدودة، فإنــه ينبغــي فــي حالــة تأكيــد تفشــي المجموعــة المصــلية

، فـإن Aة المصـلية شهرًا. وبالمثل، في حاالت تفشـي المجموعـ ٢٤لحماية االطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين اثنين و المتقارن
  شهرًا. ٢٤و ١٢هو الخيار المفضل لحماية األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  MenAلقاح 

اسـتعمال لقاحـات عديـد السـكاريد ثالثيـة  Yأو  W135المجموعة المصـلية  وتستدعي مكافحة فاشيات المكورات السحائية الناجمة عن
  ). A ،C، W135 ،Yالتكافؤ ( ) أو رباعيA ،C ،W135( التكافؤ

وينبغــي إعطــاء لقاحــات عديــد الســكاريد المضــادة للمكــورات الســحائية لألفــراد فــي ســن ســنتين اثنتــين أو أكثــر كجرعــة واحــدة؛ ُتعطــى 
سـنوات بعـد  ٥-٣معظم لقاحات عديد السكاريد عن طريق الحقن تحت الجلد. ويمكن إعطاء جرعـة واحـدة منشـطة فـي غضـون مـدة 

  لمعرضين لخطر التعرض باستمرار لإلصابة بالمرض، بمن فيهم بعض العاملين الصحيين.الجرعة األولية لألشخاص ا
وثمة حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لتحديد وتيرة تكرار جرعات اللقاحات المضادة للمكورات السحائية لألفراد الذين يعانون مـن 

  العوز المناعي.
لجميع البلدان، فإن معرفة عبء مرض المكـورات السـحائية ضـرورية لالسـتفادة مـن المتـاح مـن اللقاحـات المناسـبة. وينبغـي  وبالنسبة

للبلدان التي تدرس استخدام اللقاحات المضادة للمكورات السـحائية تطـوير نظـم الترصـد لتوصـيف مـرض المكـورات السـحائية الوبـائي 
ي للحـــاالت الســـريرية، واالستقصـــاء الميـــداني للحـــاالت والفاشـــيات، والقـــدرات المختبريـــة لتأكيـــد لـــديها، بوســـائل منهـــا التعريـــف القياســـ

. وينبغـي للترصـد المسـتمر لمـرض المكـورات السـحائية الغـزوي أن يحـدد ضـرورة وتوقيـت تكـرار حمـالت النيسـرية السـحائية وتوصيف
  التمنيع الشامل.

الغزوي في جميع بلدان منطقة الحزام األفريقي الموبـوءة  Aرض المجموعة المصلية ويتعين استكمال الجهود الجاري بذلها لمكافحة م
بالتهاب السحايا. وتشدد المنظمة على أهميـة ضـمان ترصـد عـالي الجـودة فـي البلـدان التـي تُـدخل اللقـاح المتقـارن المضـاد للمكـورات 

ي والفوائــد غيــر المباشــرة المجنيــة مــن انخفــاض مســتوى ، بغيــة توثيــق تــأثيره علــى المــرض الغــزو Aالســحائية مــن المجموعــة المصــلية 
نقله. وينبغي أيضًا االستفادة من هذه الجهود فـي تعزيـز برنـامج التمنيـع الموسـع الروتينـي والبنيـة التحتيـة للتـيقظ الصـيدالني فـي هـذه 

  الدول.
.  B مـن البـروتين ضـد المجموعـة المصـلية وُيشّجع بشدة على إجراء مزيد من البحوث في مجال استحداث واختبار اللقاحات المكونة

هـــو مـــدعاة للقلـــق نظـــرًا لتفشـــي داء المكـــورات الســـحائية النـــاجم عـــن هـــذه  Xفعـــدم وجـــود لقـــاح مضـــاد للمجموعـــة المصـــلية الســـحائية 
  المجموعة المصلية في السنوات القليلة الماضية.

) والحماية ضد مرض المكـورات السـحائية rSBSفي  ٨:١ ≥ أو hSBAفي  ٤:١(>  SBAونظرا ألن العالقة المفترضة بين عيارات 
لم ُتوّثق بعُد كما ينبغي، فإنـه يلـزم إجـراء دراسـات دقيقـة عـن مسـتوى النجاعـة فـي  W135أو  Y أو Aالذي تسببه المجموعة المصلية 

  .Cلية المرحلة الرابعة إلثبات موثوقية هذه العالقة في مرحلة ما بعد اإلصابة بالمرض بسبب المجموعة المص

  

 ٢٠١١أغسطس  /آب -يناير  /كانون الثاني –التقرير الشهري حول حاالت داء التنينات 

  .Weekly Epidemiological Recordمتابعة لما ُيحرز من تقدم، ُيواَظب على نشر عدد الحاالت التي تُبّلغ بها المنظمة في المنشور 
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تاريخ آخر تقرير تم استالمه البلد

مجموع عدد 
حاالت داء 
التنينات 

المشتبه فيها 
 أ٢٠١١في 

مجموع عدد الحاالت   بعدد حاالت داء التنينات المبلغ عنها
المبلغ عنها في 
الشهر نفسه من عام

مجموع عدد القرى التي 
أبلغت عن حاالت في

 

شهر ظهور آخر حالة متوطنة 
  مبلغ عنها

 ٢٠١١   

كانون 
 /الثاني
 يناير

 /شباط
فبراير

 /آذار
 مارس

 /نيسان
 أبريل

 /أيار
 مايو

 /حزيران
 يونيو

 /تموز
 يوليو

 /آب
أغسطس

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١١٢٠١٠  

  البلدان الموطونة

٢٠١١أيلول/ سبتمبر  ١٦ إثيوبيا ٢٠١١حزيران/ يونيو  ١٠ ٥ ١٦ ٨ صفر صفر ١ ٤ ١ ٢ صفر صفر ٢١٩   

٢٠١١سبتمبر  /أيلول ١٩ غانا ٢٠١٠مايو  /أيار ٤ صفر ٨ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١٦٨   

٢٠١١أيلول/ سبتمبر  ١٧  مالي ٢٠١١آب/ أغسطس  ٢٢ ٤ ١٣ ٩ ٣ ٣ ٣ صفر صفر صفر صفر صفر ٢٥   

 ٢٠١١يونيو  /حزيران ٧٣٢ ٣٥٨ ١٣٩٦ ٧٩٥ – – ١٧٣ ٢٤٥ ١٧٤ ١٣٧ ٦٠ ٦ ٤٨ ٢٠١١سبتمبر  /أيلول ٣٠  جالسودان

٢٠١١أيلول/ سبتمبر  ٣٠ ججنوب السودان ٢٠١١آب/ أغسطس  – ٦٧ – ١٥١ ٤٩ ١٠٢ – – – – - - ١٠٥   

  اإلشهاد بلدان ما قبل

٢٠١١أيول/ سبتمبر  ١٦ بوركينا فاصو ٢٠٠٦تشرين الثاني/ نوفمبر  صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٢   

 ٢٠١١أغسطس  /آب ٨ ٧ ٧ ٨ ٤ ٢ صفر صفر ١ صفر ١ صفر ٣٩ ٢٠١١سبتمبر  /أيلول ١٩  دتشاد
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تموز/ يوليو ٢٢ كوت ديفوار ٢٠٠٦تموز/ يوليو  صفر صفر صفر صفرغير محدد صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١   

يناير  /كانون الثاني ١٣ كينيا
٢٠١١ 

غير  غير محدد
 محدد

غير 
 محدد

غير غير محددغير محدد
 محدد

غير 
 محدد

غير 
 محدد

 ١٩٩٤أكتوبر  /تشرين األول صفرغير محدد صفر صفرغير محدد

 ٢٠٠٨تشرين األول/ أكتوبر  ٣ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٨٢ ٢٠١١أيلول/ سبتمبر  ١٢ النيجر

٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٣٥ ٢٠١١سبتمبر  /أيلول ٢٩  نيجيريا

                

أكتوبر  /تشرين األول ٧ توجو
٢٠١١ 

 ٢٠٠٦يناير  /كانون األول صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٢٠

  ٧٧٩ ٤٤١ ١٤٤٠ ٩٧١ ٥٦ ١٠٧ ١٧٧ ٢٤٩ ١٧٦ ١٣٩ ٦١ ٦ ٧٤٤  اإلجمالي

 

  المصدر: وزارات الصحة

  معلومات حول حاالت داء التنينات (داء الدودة الغينية) المزعومة والتي تم الحصول عليها من أي مصدر (مخبرين).شائعات عن داء التنينات.   أ 
  .مجموع عدد حاالت داء التنينات يشمل كًال من الحاالت األصلية والواردة  ب 
  .بالنسبة للسودان يونيو المبلغ عنها /يناير إلى حزيران /بيانات الفترة من كانون الثاني  ج 
  .٢٠١٠ما قبل اإلشهاد في عام  ذكرت تشاد تفشي داء التنينات خالل مرحلة  د 
  .٢٠١١يوليو  /تموز ٩يونيو نشأت جميعها من واليات الجنوب التي شكلت دولة جديدة في  /يناير إلى حزيران /جميع الحاالت المبلغ عنها من قبل السودان للفترة من كانون الثاني  ه 
 ٣ ≥) حدث بعدها سريان للحاالت المؤكدة مختبريًا خالل ٢(و سنوات ٣لم يتم اإلبالغ عن أي حالة أصلية مؤكدة لداء التنينات لمدة > )١(حظة : تعتبر إعادة توطن قد ثبتت في بلد ما إذا مال

جتماع السنوي الخامس عشر لمجلس مديري البرامج الوطني الستئصال الدودة الغينية، الذي ُعقد في سنوات تقويمية متتالية. (تم تحديد هذه المعايير من قبل مجموعة فرعية من الخبراء خالل اال
  ).٢٠١١فبراير  /شباط ١٨-١٥أتالنتا، الواليات المتحدة، 
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 البلد
تاريخ آخر تقرير تم 

 استالمه

مجموع عدد 
حاالت داء 
التنينات 

المشتبه فيها 
أ٢٠١١في 

   بالمبلغ عنها عدد حاالت داء التنينات
مجموع عدد 

الحاالت المبلغ 
عنها في الشهر 
 نفسه من عام

مجموع عدد القرى التي
أبلغت عن حاالت في

 
شهر ظهور آخر حالة متوطنة مبلغ

  عنها

 أبريل /نيسان

٢٠١١   

كانون 
 /الثاني
  يناير

 /شباط
 فبراير

 /آذار
 مارس

 /نيسان
 أبريل

 /أيار
 مايو

 /حزيران
 يونيو

 /تموز
  يوليو

 /آب
  أغسطس

 /شباط٢٠١١٢٠١٠
 فبراير

 /آذار
 مارس

  البلدان الموطونة

٢٠١١حزيران/ يونيو  ١٠ ٥ ١٦ ٨ صفر صفر ١ ٤ ١ ٢ صفر  صفر ٢٠١١٢١٩أيلول/ سبتمبر  ١٦ إثيوبيا  

 ٢٠١٠مايو  /أيار ٤ صفر ٨ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٢٠١١١٦٨سبتمبر  /أيلول ١٩ غانا

٢٠١١آب/ أغسطس  ٢٢ ٤ ١٣ ٩ ٣ ٣ ٣ صفر صفر صفر صفر صفر ٢٠١١٢٥أيلول/ سبتمبر  ١٧  مالي  

 ٢٠١١يونيو  /حزيران ٧٣٢ ١٣٩٦٣٥٨ ٧٩٥ – – ١٧٣ ٢٤٥ ١٧٤ ١٣٧ ٦٠ ٦ ٢٠١١٤٨سبتمبر  /أيلول ٣٠ جالسودان

٢٠١١آب/ أغسطس  – ٦٧ – ١٥١ ٤٩ ١٠٢ – – – – - - ٢٠١١١٠٥أيلول/ سبتمبر  ٣٠ ججنوب السودان  

 بلدان ما قبل اإلشهاد

٢٠١١أيول/ سبتمبر  ١٦ بوركينا فاصو ٢٠٠٦تشرين الثاني/ نوفمبر  صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٢   

 ٢٠١١أغسطس  /آب ٨ ٧ ٧ ٨ ٤ ٢ صفر صفر ١ صفر ١ صفر ٢٠١١٣٩سبتمبر  /أيلول ١٩ دتشاد
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تموز/ يوليو ٢٢ كوت ديفوار ٢٠٠٦تموز/ يوليو  صفر صفر صفر صفرغير محدد صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١   

يناير  /كانون الثاني ١٣ كينيا
٢٠١١ 

غير غير محددغير محددغير محدد
 محدد

غير 
 محدد

غير 
 محدد

غير غير محدد
 محدد

 ١٩٩٤أكتوبر  /تشرين األول صفرغير محدد صفر صفرغير محدد

 ٢٠٠٨األول/ أكتوبر  تشرين ٣ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٢٠١١٨٢أيلول/ سبتمبر  ١٢ النيجر

 ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٢٠١١٣٥أيلول/ سبتمبر  ٢٩ نيجيريا

                

تشرين األول/ أكتوبر  ٧ توغو
٢٠١١ 

 ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون األول صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٢٠

  ٧٧٩ ١٤٤٠٤٤١ ٩٧١ ٥٦ ١٠٧ ١٧٧ ٢٤٩ ١٧٦ ١٣٩ ٦١ ٦ ٧٤٤  اإلجمالي

 

 ٢٠١١-٢٠٠٧في أنحاء العالم  عدد حاالت داء التنينات التي ُأبلغ عنها

  .٢٠١١ عام إلى داء التنينات التي ُأبلغ عنها في الشهر ذاته في يشير الجزء المظلل
  .د حاالت داء التنينات لتلك السنةتشير القيمة خارج الشريط إلى مجموع عد

٢٠٠٧ 

٢٠٠٨ 

٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 

٢٠١١  
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  العام
 

٩٥٨٥ 

٤٦١٩ 

٣١٩٠ 

١٧٩٧ 

٩٧١  


