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 3102يوليو  تموز/ –من النمط "ب"  المستدمية النزليةورقة موقف بشأن لقاحات 
 مقدمة

 
تتولى منظمة الصحة العالمية، وفقًا للوالية المسندة إليها والمتمثلة في تووفير اإلرشواد للودول األعضواء بشوأن مسوائل السياسوة 
الصووحية، إصوودار سلسوولة موون أورا  الموقووف المحدمثووة بانتظووام عوون اللقاحووات، وتوليدووات اللقاحووات المضووادة ل موورا  التووي 

الوودوليو وتركووز اوورا األورا  بالدرجووة األولووى علووى اسووتفدام اللقاحووات فووي إطووار توورثر فووي الصووحة العموميووة علووى الصووعيد 
بووراما التمنيووو الواسووعة النطووا ج واووي توووجز المعلومووات العامووة األساسووية حووول األموورا  واللقاحووات المعنيووة، وتفلوو  إلووى 

   طرح الموقف الراان لمنظمة الصحة العالمية بشأن استفدام اللقاحات في السيا  العالميو
 

ويتووولى مراجعووة اوورا األورا  فبووراء موون دافوول المنظمووة وفارجهووا، كمووا تفضووو لمراجعووة وموافقووة فريوو  الفبووراء االستشوواري 
وُيسووووتفدم أسوووولوب تصوووونيف  و(http://www.who.int/immunization/sage/en) (SAGE)االسووووتراتيجي المعنووووي بووووالتمنيو 
عوووداداا وتقييمهوووا  ويمكووون االطووو و علوووى وصووووف لبيِّنوووات المتاحوووةو جوووودة افوووي التقووودير المنوووتظم ل (GRADE)التوصووويات واا

للعمليووووووووووووووووووات المتبعووووووووووووووووووة فووووووووووووووووووي إعووووووووووووووووووداد وثووووووووووووووووووائ  الموقووووووووووووووووووف المعنيووووووووووووووووووة باللقاحووووووووووووووووووات فووووووووووووووووووي الوووووووووووووووووورابط التووووووووووووووووووالي: 
http://www.who.int/immunization/position_papers/position_paper_process.pdf 

 
أنهوا  التمنيوو علوى الصوعيد القطوري، إال وارا األورا  موجهوة فوي المقوام األول إلوى مسورولي الصوحة العموميوة ومودراء بوراما

ائل اإلعووو م يمكووون أن تكوووون مديووودة أيضوووًا لوكووواالت التمويووول الدوليوووة، وشوووركات صوووناعة اللقاحوووات، واألوسووواط الطبيوووة، ووسووو
 العلمية، والجمهور العامو

 
منظمووة صووادرة عوون موقووف  ورقووةمحوول  موون الوونمط "ب" المسووتدمية النزليووةلقاحووات عوون وتحوول ورقووة الموقووف المحدثووة اوورا 

فريوو  الفبووراء االستشوواري االسووتراتيجي المعنووي وكووان  والتطووورات األفيوورة فووي الميوودانجموول وتُ  ،7116الصووحة العالميووة عووام 
آفوور موورة فووي اجتماعوو   المسووتدمية النزليووة موون الوونمط "ب"لقاحووات  التوصوويات المتعلقووة باسووتفدام نوواقم مسووألة قوودبووالتمنيو 

 ويمكووون االطووو و علوووى البينوووات التوووي ُعرضوووت فوووي رلووول االجتمووواو فوووي الووورابط التوووالي: و7102أبريووول  المنعقووود فوووي نيسوووان/
http://www.who.int/immunization/sage/previous/en/index.htmlو 
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 معلومات عامة
   الخصائص الوبائية

 
كوووان اووورا ة النزليوووة فوووي البلووودان رات المووووارد الشوووحيحة، يلمسوووتدمالمضووواد ل ، وقبووول االسوووتفدام الواسوووو للقووواح7111فوووي عوووام 

تتوراوح أعموارام بوين شوهر واحود مليون حالة مون اإلصوابات الفطيورة فوي صودوف األطدوال الورين  02و4المر  مسرواًل عن 
 – 732 111وفوووواة )نطووووا  الشوووول:  220 111و (مليووووون حالووووة 7و02 – 22و2نطووووا  الشوووول: ) وتسووووعة وفمسووووين شووووهراً 

 دولووة عضوووًا عون اسووتفدام لقوواح المسوتدمية النزليووة فووي جوداول التمنيووو الوطنيووةو 67وفوي رلوول الوقووت أبل وت  1(و772 111
، وأشوووارت التقووديرات إلووى أن المووور  قوود بوودأت باسوووتعمال اوورا اللقوواحعضووووًا  دولووة 026كانوووت انووال  7114وبحلووول عووام 

 – 026 111نطوا  الشول: ) حالة وفاة في صدوف األطدال دون الشوهر السوتين مون العمور 712 111المركور تسبب في 
 2(و740 111
 

للبلعوووم األندووي البشووري حيوون يمكوون أن تسووري موون انووال إلووى فووي ال شوواء المفوواطي النوودي  بكتريووا المسووتدمية النزليووة وُتحموول
الوورين يووأوون المسووتدمية صوواب نسووبة ضووئيلة فحسووب موون وتُ  اإلفوورازات البلعوميووة األنديووةوُقطيوورات األشووفا  ارفوورين عبوور 

ين للكووائن موون الناشوورين المهمووالنزليووة بموور  سووريري، علووى أن أولئوول الوورين يحملووون المسووتدمية فووي البلعوووم األندووي ُيعتبوورون 
وفقوًا للعمور، والموقوو الج رافوي، واالكتظواظ، والعوامول االقتصوادية االجتماعيوة،  ويتباين انتشار النقل البلعومي األندوي الحيو

موون األطدووال األصووحاء قبوول سوون  ٪7و ٪2نسووبة تتووراوح بووين  انووال كانووت وفووي فتوورة مووا قبوول التطعوويم والت طيووة باللقاحوواتو
تقودم العمورو بعديمي األعرا  للمستدمية النزلية موو انفدوا  معودالت االنتشوار  الحاملينة من المدرسة في البلدان المتقدم

التووي ُأجريووت فووي صوودوف المجموعووات السووكانية  يوور المطعممووة فووي البلوودان ارسوويوية أن معوودالت النقوول بووين  لدراسوواتاوتبووين 
فووي تووايوان واونوو، كونوو،،  ٪2و0–٪6و1، مثوول داً دون سوون الفامسووة تتدوواوت تداوتووًا واسووعًا موون معوودالت منفدضووة جوواألطدووال 

 3وتايلندفي الهند و  ٪4–٪6إلى 
 

االسووتعمار فوومن بمقوودور الكووائن الحووي التسووبب اوور باسووتعمار البلعوووم األندوويو وبعوود  وموور  المسووتدمية النزليووة ىوتبوودأ عوودو 
بالتهواب  بموا يوردي إلوى اإلصوابة( إما من ف ل  زو مجرى الدم مو انتشار ثانوي فوي مواقوو أفورى 0بالمر  بطريقتين: )

السحايا، وااللتهاب الرئوي، وأمرا  فطيرة أفرى مثل التهاب المداصول اإلنتواني، والتهواب العظوم والنقوي، والتهواب التوأمور، 
( موون فوو ل 7ج أو )(ال ووزويوالتهوواب الهللوول، والتهوواب الر ووامى )والتووي ُيشووار إليهووا جماعيووًا باسووم موور  المسووتدمية النزليووة 

تشار المعدي إلى الجيوب المجاورة ل نوف أو اإلرن الوسوطى بموا يوردي إلوى اإلصوابة بالتهواب الجيووب أو التهواب األرن االن
 الوسطىو

 
وفي المجموعات السوكانية  يور المطعموة فومن المسوتدمية النزليوة تعتبور السوبب الطوا ي لتصوابة بالتهواب السوحاب البكتيوري 

الثووواني عشووور مووون العمووورو وقووود ُأفيووود عووون وجوووود صووولة بوووين تزايووود أفطوووار أمووورا    يووور الوبوووائي لووودى األطدوووال دون الشوووهر

                                     
1 Watt JP et al. Burden of disease caused by Haemophilus influenzae type b in child- ren younger than 5 years: global  estimates. The  Lancet, 

2009, 374:(9693) 903–911.                                                                                                                                                                         

2 Estimated Hib and pneumococcal deaths for children under 5 years of age. Geneva, World health Organization, 2008. Available at  

http://www.who.int/immunization_ monitoring/burden/Pneumo_hib_estimates/en/; accessed September 2013.                                                  

3 Chandran A, Watt JP, Santosham M. Haemophilus influenzae vaccines. In: Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA, eds. Vaccines, 6th ed.  

Philadelphia, PA, Saunders-Else- vier,2013, pp. 560–621.                                                                                                                            

http://www.who.int/immunization_
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البيئوي بموا فوي رلول  نالمستدمية النزلية وعوامل بيئية، مثل اكتظاظ المنازل الشديد، ورداءة التهوية األسرية، والتعور  للودفا
  5، 4وتلون اواء األماكن الم لقة

 
مووون الحووواالت تقوووو فوووي صووودوف  ٪01تصووويب أي فئوووة عمريوووة فووومن أكثووور مووون وموووو أن أمووورا  المسوووتدمية النزليوووة يمكووون أن 

موون الحوواالت فووي صوودوف  ٪70األطدووال دون سوون الفامسووةو وبالنسووبة اللتهوواب السووحايا النوواجم عوون المسووتدمية النزليووة فوومن 
و علوى ( تتعلو  بالرضوو دون الشوهر الثواني عشور مون العمور٪67-٪77: ٪07األطدال دون سن الفامسة )فتورة ثقوة بنسوبة 

أن اوورا النسووبة تتبوواين بووين األقوواليم وسووياقات الوفيوواتو فدووي األقوواليم رات المعوودالت المنفدضووة للوفيووات وأوروبووا فوومن نسووبة 
بيد أنو  فوي سوياقات الوفيوات المرتدعوة فوي أفريقيوا  و٪36–٪22الحاالت بين الرضو دون الشهر الثاني عشر من العمر اي 

: ٪07)فتورة ثقوة بنسوبة  ٪71و وفوي حوين أن ٪46و ٪64وح في المناط  األفرى بوين ج وتترا٪41وآسيا فمن النسبة تقارب 
( موون حوواالت التهوواب السووحايا الناجمووة عوون المسووتدمية النزليووة والمبلفوو، عنهووا تحوودن فووي فئووة الرضووو دون الشووهر 72٪-04٪

مووون  ٪02–٪0أوروبوووا فووومن و وفوووي أقووواليم معووودالت الوفيوووات المنفدضوووة و السوووادن مووون العمووور، فووومن اووورا يتبووواين بووودورا أيضووواً 
الحوواالت تحوودن بووين األطدووال دون الشووهر السووادن موون العموور، فووي حووين أن نسووبة الحوواالت فووي فئووة العموور اوورا تتووراوح بووين 

 7، 6وفي المناط  األفرى ٪36إلى  71٪
 

األرجووإ إلووى وتقوول نسووبة اإلصووابة بووأمرا  المسووتدمية النزليووة نسووبيًا فووي الشووهرين األولووين موون العموور، واووو مووا يرجووو علووى 
ويبدي األطدال األصوحاء قوبً  ممون تقول أعموارام عون  اية التي توفراا األضداد األمومية المكتسبة عن طري  المشيمةومالح
شوهرًا اسوتجابة مناعيوة قويوة عنود اإلصوابة بمور  المسوتدمية النزليوةو وعلوى اورا فومن عوبء المور  األعظوم فوي معظوم  73

األطدووال بووين الشووهر الرابووو والشووهر الثووامن عشوور موون العموورو علووى أن سوون عووبء المجموعووات السووكانية يظهوور فووي صوودوف 
الوورين قوود  األيوودزوثمووة اسووتثناء للوونمط العووام يظهوور لوودى األطدووال المصووابين بعوودوى فيوورون  8يتدوواوت تداوتووًا شاسووعًاو الوورروة

 ٪77مووار نسووبة تقوورب موون كانووت أع فووي جنوووب أفريقيوواوفووي دراسووة  9يصووابون بموور  المسووتدمية النزليووة فووي أعمووار أكبوورو
والمعووانين موون االلتهوواب الرئوووي النوواجم عوون تجوورثم الوودم تقوول عوون السوونتينو  األيوودز( موون األطدووال المصووابين بديوورون 7/00)

 10ولوحظت أنماط مماثلة في التهاب السحايا الري يرجو إلى المستدمية النزليةو
 

اووم عرضوووة لفطووور اإلصووابة بمووور  المسووتدمية النزليوووة ال وووزوي  األيووودزوبصووورة إجماليوووة فوومن األطدوووال المصوووابين بديوورون 
بهم عووودوى فيووورون يمووون أولئووول األطدوووال الووورين تصووو (6و07 – 2و7: ٪07مووورة )فتووورة ثقوووة بنسوووبة  0و7بمعووودل يزيووود بمقووودار 

                                     
4   Wenger J. Epidemiology of Haemophilus Influenzae type b disease and impact of Haemophilus influenzae type b vaccines in the United 

States and Canada. The Pediatric Infectious Disease Journal, 1998, 17: S132–S136.                                                                                     

5   Tarr PI, Peter G. Demographic factors in the epidemiology of Haemophilus influen- zae meningitis in young children. The Journal of 

Pediatrics, 1978, 92: 884–888.                                                                                                                                                                                     

6    Global literature review of Haemophilus influenzae type b and Streptococcus pneu- moniae invasive disease among children less than 5 

years of age 1980-2005. Geneva, World Health Organization, 2009. Available from                                                                                                  

 http://whqlibdoc.who.int/ hq/2009/WHO_IVB_09.02_eng.pdf; accessed September 2013.                                                                                      . 

7   Haemophilus influenzae type b (Hib) meningitis in the pre-vaccine era: a global review of incidence, age distributions, and case-fatality rates. 

Geneva, World Health Organization, 2002. Available from http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/ WHO_V&B_02.18.pdf; accessed September 2013.   

8     Briere E et al. Age at Hib disease, and the implications for different schedules, No- vember 2012. Available at 

http://www.who.int/entity/immunization/sage/mee- tings/2012/november/Hib_sanderson.pdf ; accessed September 2013.                                      

9    Mangtani P et al. Haemophilus influenzae type b disease in HIV-infected children: A review of the disease epidemiology and effectiveness 

of Hib conjugate vaccines. Vaccine, 2010, 28:1677–1683                                                                                                                                         . 

   10   Madhi SA et al. Reduced effectiveness of Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine in children with a high prevalence of human 

immunodeficiency virus type 1 infection. Pediatric Infectious Diseases Journal, 2002, 21(4):315–321.                                                                     

http://whqlibdoc.who.int/
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/
http://www.who.int/entity/immunization/sage/mee-
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م النواتا أكثر تعرضًا لتصوابة بااللتهواب الرئووي النواجم عون تجورثم الود األيدزأن األطدال المصابين بديرون  ماك 01اإليدزو
عوون المسووتدمية النزليووة موون تعرضووهم لتصووابة بالتهوواب السووحايا النوواتا عوون المسووتدمية النزليووةو وبالمقارنووة مووو األطدووال  يوور 

فوومن فطوور اإلصووابة بالتهوواب السووحايا النوواجم عوون المسووتدمية النزليووة اووو أعلووى بقليوول منوو  لوودى  األيوودزالمصووابين بديوورون 
( ٪20) 7/2 ير أن الشدة تزداد مو العقابيل العصبية في النواجين والتوي شووادت فوي  ،األيدز األطدال المصابين بديرون 

( موون األطدووال  يوور المصووابين بهوورا الديوورونو كمووا أن ٪22) 2/21بالمقارنووة مووو  األيوودزموون األطدووال المصووابين بديوورون 
أيضووًا أكثوور عرضووة ل لتهوواب الرئوووي مووو التهوواب السووحايا النوواجم المسووتدمية النزليووة اووم  األيوودزاألطدووال المصووابين بديوورون 

   0المتزامن والعداوى المحلية مثل التهاب األرن الوسطى، أو التهاب الُفشاء، أو التهاب الجيوبو
 

 أثر التطعيم
 

بدأ استفدام اللقاحات المتقارنة المضوادة للمسوتدمية النزليوة منور أوائول عقود التسوعينات، وُيعتبور التطعويم بهورا اللقاحوات تودفً  
وصل عدد البلدان التي أدرجوت اللقاحوات الموركورة  7102مارن  وبحلول آرار/ فعااًل لل اية من تدف ت الصحة العموميةو

موون  ٪40موون الوودول األعضوواء فووي منظمووة الصووحة العالميووة والتووي تضووم نسووبة  ٪07بلوودًا ) 043ضوومن بووراما تمنيعهووا إلووى 
ة المضادة للمستدمية النزليوة إلوى انفدوا  اائول فوي معودالت اإلصوابة (و وأدى استفدام اللقاحات المتقارن7107مواليد عام 
فووي البلوودان التووي أدرجووت اوورا اللقاحووات ضوومن بووراما  ٪01صوولت نسووبت  إلووى أكثوور موون ال ووزوي و  المسووتدمية النزليووةبموور  

  12، 11والتمنيو الوطنية
 

بمقادير كبيرة فوي المجموعوات السوكانية التوي حقو  فيهوا التمنيوو إزاء  األنديللبلعوم  المستدمية النزليةكما تم فد  استعمار 
اوورا الموور  ت طيووة واسووعة، واووو مووا يرجووو فووي جانووب منوو  إلووى الحمايووة القطيعيووة الناجمووة عوون اسووتفدام اللقاحووات المتقارنووة 

 13وللمستدمية النزليةالمضادة 

  العامل الممِرض

وو Haemophilus influenzaeإن بكتيريووا  ، وكلتووا ُممحدظووة و يوور ممحدظووة سوو التفووي  تظهوورورة سوولبية ال وورام اووي ُعص 
وتووردي السوو الت  يوور الممحدظووة بصووورة شووائعة إلووى اإلصووابة بووأمرا  مثوول  اوواتين الدئتووين يمكوون أن تتسووبب فووي العوودوىو

لعوداوى الثانويوة من البلعوم األندي، فوي حوين أن ا يالتهاب األرن الوسطى والتهاب الجيوب، ورلل من ف ل االنتشار المعد
 ل زو مجرى الدم تنجم في العادة عن الس الت الممحدظةو

 
للمحدظة العديدة الس كاريدو وتم تحديد سوتة أنمواط مصولية اوي األنمواط وُتصنف الس الت الممحدظة وفقًا للتركيب الكيميائي 

مووون مجمووووو المووور  ال وووزوي  ٪07"أ" و"ب" و"ج" و"د" و"ه" و"و"و ومووون اووورا األنمووواط فووومن الووونمط "ب" مسووورول عووون نحوووو 

                                     
11            Watt JP, Chen S, Santosham M. Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine: review of observational data on long term vaccine 

impact to inform recommendations for vaccine schedules, Geneva, World Health Organization, 2012. Available from                                           

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2012/november/5_Review_observational_data_ong_terml_vaccine_impact_recommendations_

vaccine_schedules_Watt_J_et_al_2012.pdf; accessed September 2013. 

12 Morris SK, Moss WJ, Halsey N. Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine use and effectiveness. The Lancet Infectious Diseases, 

2010, 8: 435–443                                                                                                                                                                                                        . 

13  Jackson C et al. Effectiveness of Haemophilus influenzae Type b Vaccines Administered According to Various Schedules: Systematic 

Review and Meta-Analysis of Observational Data, Pediatric Infectious Disease Journal, post-acceptance, July 2013, online PDF version only: 

http://journals.lww.com/pidj/Abstract/publishahead/ Effectiveness_of_Haemophilus_influenzae_Type_b.98281.aspx                                               

http://journals.lww.com/pidj/Abstract/publishahead/
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و وبمقودور األنمواط المصولية األفورى والسو الت  يور الممحدظوة أن تتسوبب Haemophilus influenzaeالناجم عن بكتريوا 
 14في التهاب األرن الوسطى لدى األطدال وفي المر  عند كبار السن والمجموعات السكانية المنقوصة المناعةو

 
، واورا اوو العامول الرئيسووي (PRP)متكوررة موون الريبوزيول وفوسودات الريبيتوول  مون بلمورات ليوةالمسوتدمية النز وتتوألف محدظوة 

المرتبط بدوعة الكائن الحيو ويتيإ ايكل المحدظة للفلية البكتيريوة  وزو البللعموة ومون ثوم تيسوير االنتشوار عبور مجورى الودمج 
د اوام فوي إمورا  المور  ال وزوي PRPواكرا فمن محدظة  و ويورتبط الضود النووعي للمحدظوة بالحمايوة مون اوي عامول محوده

ُتحووودن اسوووتجابة أضوووداد  يووور  PRPالمووور و وعلوووى شووواكلة عديووودات الُسوووكاريد األفووورى المشوووتقة مووون البكتريوووا فووومن محدظوووة 
معتمدة على الف يا التائيةو ويعجز األطدال عن إبداء استجابات قويوة إزاء األضوداد عديودات السوكاريد الصوافية قبول الشوهر 

 03ال زويو المستدمية النزليةامن عشر من العمر، ومن ثم فمن ارا يجعلهم معرضين بشدة لمر  الث
 

 المرض
 

موون عووداوى  ٪67 – ٪71يظهوور موور  المسووتدمية النزليووة ال ووزوي فووي  الووب األحيووان علووى شووكل التهوواب السووحايا )نحووو 
وكورلل علوى شوكل  رئووي نواجم عون تجورثم الودم،مر  المستدمية النزلية ال زوي(، ولكن  قد يظهر أيضوًا علوى شوكل التهواب 

 والتهاب العظم والنقي، والتهاب التأمورو ، والتهاب المداصل اإلنتاني،والتهاب الهللل، والتهاب الر امى لدم،اتجرثم 
 

وتشومل االلتهواب الرئووي  وفي العادة ُتعتبر األمرا  الناجمة عن االنتشار المباشر من البلعوم األندي على أنها  ير  زويوة
والتهووواب الملتحمووةو وتتووراوح الدتوورة الداصوولة بوووين  يوور النوواجم عوون تجوورثم الووودم، والتهوواب األرن الوسووطى، والتهوواب الجيوووب، 

 اإلصابة بعدوى المستدمية النزلية وظهور األعرا  بين يومين إلى عشرة أيامو
 

اعتمووادًا والتهوواب السووحايا النوواجم عوون عواموول ممرهضووة بكتيريووة أفوورى وال يمكوون التمييووز بووين التهوواب سووحايا المسووتدمية النزليووة 
و وتتمثوول أكثوور األعوورا  شوويوعًا فووي البوودء الدحوو  السووريري وحووداج ويمكوون أن يتدوواوت التجلووي السووريري تداوتووًا واسووعاً علووى 

التهواب  ع مواتأو  لمتحوولالتالية: تيبن العن ، والووعي ا ع مات، وواحدة أو أكثر من الالحاد للحمى، والصداو، والنوبات
واألعورا  قود تكوون  ع مواتوفوي الرضوو الورين تقول أعموارام عون سوتة أشوهر فومن ال السحايا األفرى )مثل راواب الضووء(و

موون األطدووال  ٪7انتدوواا اليووافواو وحتووى مووو توووفير العوو ج الطبووي الكووافي فوومن ولكنهووا تتضوومن فووي  الووب األحيووان  نوعيووة ال
عقابيول مون النواجين مون  ٪31و ٪71 وتعواني نسوبة تتوراوح بوين ،المصابين بالتهاب سحايا المستدمية النزليوة يقضوون نحوبهم

عاقات التعلمو وفيمة ت ودو أعلوى بكثيور  وحينموا تكوون المووارد محودودة فومن معودالت الوفيوات 15بما فيها العمى، والصمم، واا
 16 ،6و٪61و ٪71وتتراوح بين 

 
النووواجم عووون المسوووتدمية النزليوووة عووون االلتهووواب الرئووووي الوووري تسوووبب  البكتيريوووات األفووورىو وتشووومل   يتميوووز االلتهووواب الرئوووويوال

تجوووووف فووووي جوووودار الصوووودر ، و نلدلوووون فووووي الدقيقووووة الواحوووودة( 31األعوووورا  السووووعال، والحمووووى، والتووووندن السووووريو )أكثوووور موووون 
 17األسدلو

                                     
14  Immunological basis for immunization series-module 9: Haemophilus influenzae type b. Geneva, World Health Organization, 2009. 

Available from http://whqlibdoc.                                                                                                                                                                                    

15 Edmond K et al. Global and regional risk of disabling sequelae from bacterial meningitis: a systematic review and meta-analysis. Lancet 

Infectious Diseases, 2010,  10(5):317–328.                                                                                                                                                                 

16 de Jonge RC et al. Predicting sequelae and death after bacterial meningitis in child- hood: a systematic review of prognostic studies. BMC 

Infectious Disease, 2010, 10:232. Available at http://www.biomedcentral.com/1471-2334/10/232; accessed September 2013.                                

17              
Pocket Book of Hospital Care for Children. Geneva, World Health Organization, 2013. Available at 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/ child_hospital_care/en/; accessed September 2013.                   

http://whqlibdoc/
http://www.biomedcentral.com/1471-2334/10/232%3B
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/
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انسوداد تندسوي حوادو وكوان اورا الحاد في انتداا والتهاب الر امى واألنسجة المحيطة وقود يوردي إلوى  الر امىويتمثل التهاب 
حقبوة موا قبول اللقاحوواتج النووو مون مور  المسوتدمية النزليووة شوائعًا فوي األطدوال األكبور سوونًا فوي أمريكوا الشومالية وأوروبوا فووي 

و وتشومل األعورا  المسوتدمية النزليوة األطدوال األصو ر سوناً  يوتم اإلبو ع عنو  مون البلودان الناميوة حيون يصويب مور وقلما 
 تهاب الحل ، وصعوبة البلو، والصريروالحمى المرتدعة، وال

 التشخيص

تشوفي  األسوباب مون فو ل: في حال االشوتباا سوريريًا باإلصوابة بالتهواب سوحايا المسوتدمية النزليوة فومن بالمسوتطاو تحقيو  
 البوووليميراز تداعوولافتبووار افتبووار توورا  ال تكوون اإليجووابي أو و ج (CSF)النفوواعي عووزل المسووتدمية النزليووة موون السووائل 

يوودل علووى بلطفووة  وورام بمووا  والعثووور علووى سووائل نفوواعي قيحوويللمسووتدمية النزليووة موون السووائل النفوواعيج  (PCR) المتسلسوول
عبور  إثبوات العودوى فوي مواقوو أفورى و وربموا يمكونتربية المستدمية النزلية في مزارو دمويةسلبية ال رامج أو  وجود ُعصورات

ائل أو نسوويا الجسوم المصووابو علووى أن البرانوة علووى وجوود المسووتدمية النزليووة أو المكونوات النوعيووة للمسوتدمية النزليووة فووي سو
 العينواتر قوبً  علوى بالمضوادات الحيويوة الوري ُيندموتربية المستدمية النزلية تتطلب ظروفًا فاصة للنقل والنموج ويمكن للع ج 

 18أن يضر بعزل الكائن الحيو البكتريولوجية
 

وتعتبر المزارو الدموية وسيلة دقيقوة لتحديود العامول البكتيوري كسوبب  ومن الصعب تحديد األسباب البكتيرية ل لتهاب الرئويو
طة فحسووب موون الحجووا المعروضووة أعوو ا فوومن المووزارو الدمويووة إيجابيووة فووي نسووبة بسوويل لتهوواب الرئويووة، إال أنوو  فووي ضوووء 
الُرشووافات الرئويووة ، بمووا فووي رلوول الحوواالت الناجمووة عوون المسووتدمية النزليووةو كمووا أن مووزارو حوواالت االلتهوواب الرئوووي البكتيووري

وبالتوالي فومن عوبء االلتهواب الرئووي النواجم عون المسوتدمية  ر بسوبب قدرتو  ال زويوةودقيقة أيضوًا إال أن اورا اإلجوراء قلموا ُيندمو
   ر ح  قدراوالنزلية ال يقدم 

 العالج
 

ويعتمووود  ُيعووالا موور  المسوووتدمية النزليووة بالمضوووادات الحيويووة المناسوووبة، والعوو ج األعراضوووي، والمعالجووة الداعموووة للعقابيوولو
لمقاومووة المضووادات الحيويووةو وتشووكل اوورا المقاومووة افتيووار المعالجووة علووى تجلووي موور  المسووتدمية النزليووة واألنموواط المحليووة 

 0027مقاوموة للمضوادات الحيويوة بوين عوامي  للمستدمية النزليةمستدردات وقد أشارت التقارير ألول مرة إلى  وتحديًا متزايداً 
و وقود انتشورت ٪21و ٪71 مبيسولين حاليوًا بوين نسوبة المسوتدردات المقاوموة ل وتتوراوح، في أوروبا وأمريكوا الشومالية 0023و

مة  ارن في كل مناط  العالمو الس الت الُمقاوه
 
يزال بالمسووتطاو معالجوووة فمنوو  مووابووُنظم مفتلدووة تبعووًا للوفامووة السووريريةو وفووي معظووم السووياقات فيعووالا  االلتهوواب الرئووويا أموو

 موون  يوور ناقصووي المناعووة الوورين تتووراوح أعمووارام بووين شووهرين وتسووعة وفمسووين شووهرًا والمصووابين بااللتهوواب الرئوووي األطدووال
وبالنسووبة ل طدوال فووي اوورا الدئوة العمريووة المصووابين بالتهواب رئوووي وفوويم لل ايوة، فيوصووى بمعطووائهم  باألموكسيسولين الدمووويو

( األيوودزموون ناقصووي المناعووة )مثوول أولئوول المصووابين بديوورون بووالحقنو وينب ووي أن يتلقووى األطدووال األمبيسوويلين الجنتاميسووين و 
كعوو ج الفووط الثوواني  السدترياكسووونئووويو ويمكوون اسووتفدام النظووام األفيوور، ب وو  النظوور عوون الوفامووة المقوودمرة ل لتهوواب الر 

 02ل طدال المصابين بااللتهاب الرئوي الوفيم في حال فشل ع ج الفط األولو
 

                                     
18 Bacterial meningitis (including Haemophilus influenzae type b (Hib), Neisseria me- ningitidis and Streptococcus pneumoniae. Geneva, World Health 

Organization, 1999. Available from http://www.who.int/immunization_monitoring/diseases/me- ningitis_surveillance/en/; accessed September 2013.       

http://www.who.int/immunization_monitoring/diseases/me-
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مركبووات يووزال موون المناسووب اسووتفدام األمبيسوولين و فووي معظووم الحوواالت ف بووالحقنو و  التهوواب السووحاياوموون الواجووب معالجووة 
را موا كانوت انوال  19كسويم(واتو ، وسيدالسدترياكسوون من الجيل الثالون ) السيدالوسبورين نقو  تأكسوا الودم علوى  ع مواتواا

 02فينب ي إعطاء األكسجينو
 

وينب ي معالجة الطدول الوري تظهور عليو  أعورا  اورا المور  فوورًا بالمضوادات  حالة طوارئ طبيةو التهاب الر امىويعتبر 
 بدعم المجاري التندسيةوالحيوية و 

 
 اللقاحات

 
والمووت زم مووو احتووواء مصوولهم  أدت م حظووة انفدووا  اإلصووابة بموور  المسووتدمية النزليووة بووين األطدووال األكبوور سوونًا والكبووار

، إلوى تطووير لقواح PRP محدظوةُعديدات السكاريد الممحدظة للمستدمية النزليوة، أي للجراثيم موجهة نحو  مبيدة أضدادعلى 
 PRP لمحدظووةثبووت أن اوورا اللقوواح المضوواد  0022محدظووة للوونمط "ب" وحووداو وفووي عووام يسووتند إلووى عديوودات السووكاريد الم

إال أن  تبين أن   ير ناجو في األطدال الورين يقول عمورام  ولمستدمية النزلية يوفر الحماية في األطدال األكبر سنًا في فنلندال
ال واموووا ضوووعف اسوووتمناو أضوووداد رضوووو وصووو ار األطدووولوانوووال سووومتان مناعيتوووان تحووود مووون اسوووتفدام  ل 20شوووهراو 04عووون 

 محدظوة استحدان راكرة مناعيةو وأدت الجهود المبرولوة للت لوب علوى قيوودعديدات السكاريد عند ص ار األطدال والدشل في 
PRP محدظةباستفدام صلة تساامية )اقتران( لو PRP إلوى تطووير لقاحوات  مو أضداد بروتينية معتمدة علوى الف يوا التائيوة

د مناعوة تولِّومعتمودة علوى الف يوا التائيوة الاسوتجابة مناعيوة للف يوا البائيوة  حودن اللقواحيُ  حامولأنجوو وعنود االقتوران ببوروتين 
   21راكرة مناعيةوأطول أجً  و 

 
 التركيبات الحالية

 
حووات متقارنووة، ولكنهوا تفتلووف موون حيوون باسوتفدامها حاليووًا ضوود مور  المسووتدمية النزليووة اوي لقا الموورف إن كول اللقاحووات 

البووروتين الحاموول، وطريقووة االقتووران الكيميووائي، وحجووم عديوودات السووكاريد، ومادتهووا المسوواعدة، ممووا يمنحهووا فصووائ  مناعيووة 
 المضادة للمستدمية النزلية واوي: ُروفوان المرفصةأربعة أنماط حاملة اسُتفدمت في اللقاحات  وانال 03مفتلدة إلى حد ماو

ومركوب  ؛CRM 197 (PRP-CRM197)، ومت اير  ير سمي لريدان الفنوا  (PRP-T)، وروفان الكزاز (PRP-D)الُفنا  
 PRP-D لقوواح وقوود تبووين أن و(PRP-OMP)موون الوونمط "ب"  Neisseria meningitidisلل شوواء الفووارجي لبكتريووا بروتينووي 

 لدى األطدال دون الشهر الثامن عشر من العمر بالمقارنة مو المتقارنات األفرى، وتم سحب  من األسوا و أقل استمناعاً 
 

)أحوووادي  فوووي طائدوووة متنوعوووة مووون التركيبوووات: لقووواح متقوووارن سوووائل مضووواد للمسوووتدمية النزليوووة المسوووتدمية النزليوووةويتووووافر لقووواح 
أو اللقوواح  و/ (DTP)التكووافر(ج ولقوواح متقووارن سووائل مضوواد للمسووتدمية النزليووة بووالتراف  مووو لقوواح الفنووا  والكووزاز والشووااو  

ولقواح متقوارن المكوورات السوحائيةج المضاد ل لتهاب الكبد "ب"ج ولقواح متقوارن مضواد للمسوتدمية النزليوة بوالتراف  موو أضوداد 
ل سوتفدام  للمسوتدمية النزليوةولقواح متقوارن مجدود مضواد  موو مفدِّوف ملحوي )أحوادي التكوافر( ليوةللمسوتدمية النز مجدد مضواد 
بوووالتراف  موووو أضوووداد أفووورى، مثووول لقووواح شووولل األطدوووال المعطووول أو لقووواح التهووواب  DTPالسوووائل، أو لقووواح  DTPموووو لقووواح 

 "ب"و الكبد
                                     

 ال يديد الجنتاميسين في ع ج التهاب السحايا بالنظر إلى أن  ال يعبر الحائل الدموي الدما يو    19
20  Peltola H. Haemophilus influenzae type b disease and vaccination in Europe: les- sons learned. Pediatric Infectious Diseases Journal, 

1998, 17:S126–S132.                                                                                                                                                                                                  

           

21  WHO Expert Committee on biological standardization (Annex 1). Geneva, World Health Organization, 2000, WHO Technical report series 

897. Available from http:// whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_897.pdf; accessed September 2013                                                                           . 
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مئويوةو وال يجووز تجميود  4و  7فوي درجوة حورارة تتوراوح بوين   المستدمية النزليوةوينب ي تفزين كل اللقاحات المحتوية على 
ولكون بوالنظر إلوى  اللقاح السائل المضاد للمستدمية النزلية على اإلط  و ويمكن تجميد اللقاح المجدد حتى إعادة استنشوائ و

يوصوى أيضوًا بتفوزين  ، والوري ال يمكون تجميودا،DTPأن أكثر السووائل شويوعًا فوي إعوادة االستنشواء اوو سوائل يحتووي لقواح 
مئويووووةو وتتبووواين توصوووويات جهوووات التصوووونيو وفقووووًا  4و  7المجدوووود فوووي درجووووة حووورارة تتووووراوح بوووين   المسووووتدمية النزليوووةلقووواح 

 ا المدرجة ل ط و على التداصيل المحددةوللتركيباتج ومن الواجب العودة إلى معلومات المنتل 
 

 هات التصنيعتدابير إعطاء اللقاحات وجداولها الموصى بها من ج
 

فووي  ، أو فووي العضوولة الدماليووةالدفوور القسووم األمووامي الجووانبي موون عضوولية فوويكحقنووة  لمسووتدمية النزليووةاللقوواح المتقووارن لُيعطووى 
 ملو 7و1وتبل، الجرعة القياسية  والجانب الفارجي من أعلى الرراو في األطدال األكبر سناً 

 
أوليووة مرلدووة موون جوورعتين إلووى ثوو ن جرعووات مووو  المسووتدمية النزليووة كسلسوولةطووى لقوواح ُيع التصوونيوووفقووًا لمواصوودات جهووات 

وينب وي أال تقول الدتورة الداصولة بوين الجرعوات  إعطاء الجرعة األولى في أبكر وقت ممكون بعود األسوبوو السوادن مون العمورو
 أسابيوو ويتعين استكمال السلسلة األولية بحلول الشهر السادن من العمرو 3عن 
 

 4وجرعتووان أوليتووان بدتوورة فاصوولة قوودراا  ج(3p+0) جرعووات أوليووة دون جرعووة معووززة 2حاليووًا:  جووداول المسووتفدمةالوتتضوومن 
 و(3p+1) جرعات أولية باإلضافة إلى جرعة معززة 2و ج(2p+1)أسابيو تعقبهما جرعة معززة 

 
شهرًا، مو ت ايرات وفقوًا للتركيبواتو  04و 07ووفقًا لمعظم مواصدات جهات التصنيو فمن  يمكن إعطاء الجرعة المعززة بين 

 وتوصي بع  جهات التصنيو بمعطاء جرعة معززة في سن الفامسةو
 

ت إعطوواء اللقاحووات فووي وقوووتشووير جهووات التصوونيو إلووى أن بالمسووتطاو إعطوواء لقوواح المسووتدمية النزليووة بصووورة آمنووة وناجعووة 
بوووالتزامن موووو إعطووواء  و وفوووي حوووال إعطووواء اووورا اللقووواح كحقنوووة مندصووولةاالروتينيوووة المدرجوووة فوووي بوووراما التمنيوووو الوطنيوووة راتهووو

موا لوم  القنينوة أو المحقنوة موو أي لقواح آفوراللقاحات األفرى فمن الواجب أن ُيعطى في موقو مفتلفو وال يجوز مزجو  فوي 
 فصيصًا ل ستفدام بهرا الطريقةو ب  والترفي يكن قد تم تصنيع  

 
 والفاعلية االستمناع والنجاعة

 
أن المسوووتوى الووو زم لضووومان  IgGمووون صووونف  RPR محدظوووة سوووات المتعلقوووة باإلنسوووان والحيووووان بشوووأن أضووودادحوووددت الدرا

أمووا الدراسووات الميدانيووة فتحوودد  وموول ميكرو وورام/ 07و1يبلوو،  موون موور  المسووتدمية النزليووة ال ووزوي الحمايووة القصوويرة األجوول
باعتباراا المستوى ال زم لضومان الحمايوة  مل بعد شهر واحد من استكمال سلسلة التطعيم األولية ميكرو رام/ 0عتبة قدراا 

حون الوراكرة المناعيوة قود وموو أن المشواادات ال حقوة تشوير إلوى أن 03الطويلة األجل من مور  المسوتدمية النزليوة ال وزويو
تزال الوكوواالت التنظيميووة تسووتفدم اوورا العتبووات فووي التقيوويم فمووا 22لواسووم األكثوور أاميووة فووي الحمايووة الطويلووة األجوول،يكووون ا

واألنماط األسوية، ورل ابوة األضوداد، والنشواط الووظيدي  األنواو الدرعيةتركيب السريري للقاح، إلى جانب بيانات إضافية عن 
   70موالنشاط المصلي القاتل للجراثيبما في رلل 

 

                                     
22 Eskola J et al. Combined vaccination of Haemophilus influenzae type b conjugate and diphtheria-tetanus-pertussis containing acellular 

pertussis. The Lancet, 1999, 354 (9195): 2063–2068.                                                                                                                                                 
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وقود تبوين أن  مرتسومات مناعيوة متداوتوة، تبعوًا للبوروتين الحامولو المتقارنة المضادة للمستدمية النزلية المتاحة حاليواً وللقاحات 
تبتووووووووين المحووووووووددتين البووووووووال تين فووووووووو  مسووووووووتوى الع PRP محدظووووووووة أضووووووووداد يسووووووووتحن مسووووووووتويات موووووووون PRP-OMP لقوووووووواح
فوي نسوبة أكبور مون األطدوال بعود جرعوة واحودة بالمقارنوة موو اللقاحوات المتقارنوة  مول ميكرو ورام/ 0ومول أ ميكرو رام/ 07و1

فوي المجموعوات السوكانية التوي ترتدوو  PRP-OMP لقواح السوبب فقود اسوُتفدم ولهورا 03وللمسوتدمية النزليوةاألفورى المضوادة 
 مسوتويات عاليوة مون أضوداديستثيران PRP-CRM197 و PRP-T لقاحيفيها معدالت المر  ري البداية المبكرةو على أن 

وتسووتحن كوول اللقاحووات المتقارنووة المضووادة للمسووتدمية النزليووة  23جرعوواتو 2بعوود سلسوولة أوليووة مرلدووة موون  PRP محدظووة
 PRP-OMPلقوواح اسوتجابة قويووة عنوود إعطائهوا كجرعووة معووززة فوي السوونة الثانيووة مون العموور، ولووو أن االسوتجابة المعووززة بعوود 

 03وPRP-CRM197و PRP-Tلقاحي  حالةبالمقارنة مو االستجابة في  تبدو موانة
 

المشوتركة المضوادة أو  على فوار  فوي االسوتجابة المناعيوة للقاحوات المتقارنوة األحاديوة التكوافرولين انال من بيِّنات قاطعة 
بووالتراف  مووو  للمسووتدمية النزليووةاللقوواح المتقووارن المضوواد إعطوواء بيوود أن انووال بعوو  البيِّنووات علوى أن  24للمسوتدمية النزليووةو

ُيحودن اسوتجابة أضوداد أدنوى مموا يحصول عنود إعطواء اورا اللقواح بوالتراف  موو لقواح  (DTaP-Hib)الشوااو  ال فلووي لقاح 
 للمسوووتدمية النزليوووةأو عنووود إعطووواء لقووواح الشوووااو  ال فلووووي واللقووواح المتقوووارن  (DTwP-Hib)ري الف يوووا الكاملوووة الشوووااو  

 عن بعضهماوبصورة مندصلة 
 

 المبلو، عنهوا المسوتدمية النزليوةبوأمرا  إلوى انفدوا  حواد فوي حواالت اإلصوابة  المستدمية النزليةوأدى البدء باستفدام لقاح 
 00ب   النظر عن مستويات تنميتها ووضعها االقتصاديو في بلدان استفدام 

 
إزاء  للمسووتدمية النزليوووةللقاحووات المضووادة  السووريريةوالدراسووات الرصوودية للداعليووة  وأظهوورت االفتبووارات المضووبطة العشوووائية

التهوواب السووحايا، وااللتهوواب الرئوووي، واألشووكال األفوورى موون موور  المسووتدمية النزليووة ال ووزوي أن اوورا اللقاحووات توووفر حمايووة 
 26، 25، 02فعالة من تلل األمرا و

 
األندوي فوي أعقواب البودء باسوتفدام اللقاحوات  للبلعووم المسوتدمية النزليوةكما لوحظت انفداضات حادة فوي مسوتويات اسوتعمار 

أكبور كثيورًا مموا يمكون أن ُيعوزى  فوي حواالت اإلصوابة بوالمر و وأدى رلل إلى انفدا  للمستدمية النزليةالمتقارنة المضادة 
 76اللقاح، واو ما يشير إلى أن االستفدام الواسو للقاح أسدر عن إحدان حماية قطيعيةو مباشرة إلى تأثيرات

 
 لتطعيمجداول ا

 
جرعوات علوى األقول لتحقيو  مسوتوى عوال مون النجاعوة والداعليوة للقواحو  2تشوير البينوات المتاحوة إلوى أن الحاجوة تودعو إلوى 

ن يجووورعت وأ ج(3p+1)ززة أو موووو جرعوووة معووو (3p+0)جرعوووات أوليوووة دون جرعوووة معوووززة  2 شوووكلعلوووى ويمكووون إعطووواء رلووول 
 و(2p+1)جرعة معززة مو ن يأوليت
 

                                     
23 Watt J, Levine O, Santosham M. Global reduction of Hib disease: what are the next steps? Proceedings of the meeting, Scotsdale, Arizona, 

September 22-25, 2002. The Journal of Pediatrics, 2003,143: S163–S187.                                                                                                                

24 Bar-On ES et al. Combined DTP-HBV-HIB vaccine versus separately administered DTP-HBV and HIB vaccines for primary prevention of 

diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B and Haemophilus influenzae b (Hib) (Review). Cochrane Database sys- tematic reviews, 2012.              

25 Grading of scientific evidence –Table 1: Clinical effectiveness of Hib vaccine against Hib invasive disease. Available at 

http://www.who.int/immunization/position_pa- pers/Hib_effectiveness.pdf                                                                                                                   

26 Low et al. Comparing Haemophilus influenzae type b Conjugate Vaccine Schedules: A Systematic Review and Meta-Analysis of Vaccine 

Trials, Pediatric Infectious Disease Journal: post-acceptance, June 2013, online PDF version only:                                                                        

http://jour-nals.lww.com/pidj/Abstract/publishahead/Comparing_Haemophilus_influenzae_ type_b_Conjugate.98295.aspx           

http://www.who.int/immunization/position_pa-
http://jour-/
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رات الجرعوات للبيانات الرصدية وكرلل ل فتبارات المضوبطة العشووائية أن الجوداول  المنتظمةوكشدت عمليات االستعرا  
موول بنسووب أعلووى  ميكرو وورام/ 0فووو  مقوودار  PRP محدظووة تسووتحن أضووداد األوليووة المرلدووة موون جوورعتين أو ثوو ن جرعووات

 27، 76، 02، 00أوليةوث ن جرعات جدول مرلف من لدى المتلقين من استفدام 
 

وجودول جورعتين أوليتووين  (3p+1)جرعوات أوليوة موو جرعوة معوززة  2ل و وكشوف افتبواران مضوبطان عشووائيان قارنوا بوين جود
 28الجدولين يحدثان استجابات مناعية متماثلةو أن ك  (2p+1)مو جرعة معززة 

 
 (3p+0)جرعووات أوليوة دون جرعوة معووززة  2موو جودول  (3p+1)جرعووات أوليوة موو جرعووة معوززة  2وأظهورت مقارنوة جودول 

، 00و3p+0يحدن اسوتجابات فوو  عتبوة محوددة أكبور مموا يحدثو  جودول  3p+1في افتبارين مضبطين عشوائيين أن جدول 
02 ،76، 29 
 

فوومن اسووتعمال  للمسووتدمية النزليووةسوونوات موون اسووتفدام اللقاحووات المتقارنووة المضووادة  7وتشووير البيانووات المتاحووة إلووى أنوو  بعوود 
قود أسودر عون حودون انفدووا  متواصول فوي اإلصوابة بالتهواب السوحايا فووي صودوف صو ار األطدوال فوي عوودد  3p+0جودول 

أفاد تقييم حدين من أربعة بلدان في أمريكوا الجنوبيوة إلوى أن معودالت اإلصوابة بالتهواب السوحايا النواجم من البلدان الناميةو و 
كانووت متماثلووة فووي البلوودان التووي اسووُتفدمت فيهووا  ،موون البوودء باسووتفدام اللقوواحسوونوات  01-6بعوود و  ،عوون المسووتديمة النزفيووة

 00التي لم ُتستفدم فيهاو وتللالمعززة  اتالجرع
 

 العمر عند التطعيم
 

ولداعليووة اللقاحوواتو وأظهوورت دراسووة ُأجريووت فووي صوودوف األطدووال  مناونوود التطعوويم مهمووًا بالنسووبة ل سووتربمووا يكووون العموور ع
وتشوير البيانوات المستفلصوة مون  30زادت مو زيادة العمورو المعززة PRP-T لقاح البريطانيين أن االستجابة المناعية لجرعة

لمسووتدمية النزليووة إزاء موور  ا دراسووات أترابيووة أن البوودء بووالتطعيم فووي عموور أكبوور ربمووا يووردي إلووى فاعليووة أعلووى للقاحووات 6
بوودء ورروة اإلصووابة بووالمر  والووري يمكوون أن يتدوواوت بووين العموور عنوود ولكوون موون الواجووب موازنووة رلوول مووو  72، 02ال ووزوي،

علوووى الحاجوووة إلوووى التطعووويم األولوووي المبكووور فوووي السوووياقات رات  السوووكانيةو وتووودل البينوووات القطريوووة المفصوصوووة المجموعوووات
 31في سن ص يرةو للمستدمية النزليةالسمات الوبائية المواتية للسراية العالية 

 
 مدة الحماية

 
 للمسوتدمية النزليوةعلى الر م مون أن انوال بعو  البينوات علوى انفدوا  موو مضوي الوقوت فوي نسوبة متلقوي اللقواح المضواد 

علووى أن اوورا االنفدووا   أضووداد أعلووى موون العتبووات المحووددة، فوومن انووال بينووات محوودودة فحسووب ن مسووتوياتالوورين يمتلكووو 
                                     

27 Grading of scientific evidence –Table 2: Hib vaccination schedules: 3 primary doses versus 2 primary doses plus one booster dose. 

Available at http://www.who.int/ immunization/position_papers/Hib_schedule_3p0_vs_2p0.pdf                                                                             

28 Grading of scientific evidence –Table 3: Hib vaccination schedules: 3 primary doses plus one booster dose versus 2 primary doses plus 

one booster dose. Avai- lable at http://www.who.int/immunization/position_papers/Hib_schedule_3p0_ vs_2p1.pdf                                             

29 Grading of scientific evidence –Table 4: Hib vaccination schedules: 3 primary doses plus one booster versus 3 primary doses only. 

Available at http://www.who.int/im- munization/position_papers/Hib_schedule_3p1_vs_2p1.pdf                                                                            

  30 Southern J et al. Immunogenicity of a fourth dose of Haemophilus influenzae type b Hib conjugate vaccine and antibody persistence in 

young children from the United Kingdom who were primed with acellular or whole cell pertussis component-contai- ning Hib combinations. 

Clinical Vaccine Immunology, 2007, 14 (10): 1328–1333.                                                                                                                                           

 31 Galil K SR. Reemergence of invasive Haemophilus influenzae type b disease in a well-vaccinated population in remote Alaska. Journal of 

infectious Disease, 1999, 179:101–106.                                                                                                                                                                       

http://www.who.int/
http://www.who.int/immunization/position_papers/Hib_schedule_3p0_
http://www.who.int/im-
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بجوودول مرلووف موون ثوو ن  يوورتبط بزيووادة فووي اإلصووابة بووالمر  السووريريو وبعوود النجوواح فووي ضووبط موور  المسووتدمية النزليووة
لكوون اوورا المسووتويات أقوول كثيوورًا موون و جرعووات أوليووة، فوومن بضووعة بلوودان أفووادت عوون زيووادات صوو يرة فووي حوواالت اإلصووابة، 

حووواالت عوووودة المووور  إلوووى الظهوووور اووورا علوووى أن  32، 00اللقاحووواتو لفوووي حقبوووة موووا قبووو المسوووتويات التوووي كانوووت ملحوظوووة
على نحو ما لوحظ في المملكة المتحدة حين تم اإلبو ع عون ظهوور  تحدن إال بعد سنوات عديدة من استفدام اللقاحات، ال

تتطلوووب اسوووتفدام جرعوووة  افحوووة الناجحوووة لهووورا الموور ، واوووو مووواموور  المسوووتدمية النزليوووة ال وووزوي مجوووددًا بعوود عقووود مووون المك
  33معززةو

 
بالسومات و موا يمكون أن يتوأثر وال تتوافر حاليًا معلومات كافية لتحديد موا إرا كانوت انوال حاجوة أم ال إلوى جرعوة معوززة، واو

مكانيوة التعزيوز الطبيعوي، إلوى جانوب عوامول أفورىو و  المشوتركة،الوبائية المحلية، واللقاحات  يركود عودم اليقوين اورا الحاجوة واا
 إلى مواصلة الترصد الرفيو الجودة ألمرا  المستدمية النزليةو

 الفترة الفاصلة بين الجرعات
 

لم تكشف عمليات االستعرا  المنتظمة عن أية فوار  متسقة أو مهموة سوريريًا مون حيون االسوتمناو أو الحصوائل المرضوية 
( الداصوولة بووين الجرعووات الووث ن لجووداول أسووابيو 4أسووابيو( والدتوورات الطويلووة )مثوول  3بووين اسووتفدام الدتوورات القصوويرة )مثوول 

أسوابيو كانوت الدتورة الداصولة الوحيودة  4شارة إلى أن فتورة فاصولة ال تقول عون على أن من المهم اإل الجرعات الث ن األوليةو
 و1+2 يم جدوليالمستفدمة في الجرعات األولية في الدراسات التي تولت تق

 
 مجموعات المخاطر الخاصة

 
يسوتديدوا مون تلقوي  يمكون أن األيودزتشير البينات المحدودة )ومن جنوب أفريقيوا أساسوًا( إلوى أن األطدوال المصوابين بديورون 

 0لديروسات القهقريةول باألدوية المضادةوعن الع ج  جرعة معززة ب   النظر عن عدد الجرعات األولية
 

يتعرضووون لفطوور  األيوودزوتوودل البينووات األفيوورة علووى أن األفووراد المعووانين موون كبووت المناعووة ألسووباب  يوور اإلصووابة بديوورون 
كافيوووة تشوووير إلوووى فطووور كبيووور فوووي  يووور ال نمطيوووةو وثموووة بينوووات  Haemophilus influenzaببكتيريوووا أكبووور مووون العووودوى 

اإلصابة بوأمرا  المسوتدمية النزليوة، ولورلل فلوين انوال مون سوبب يودعو إلوى تورويا الجرعوة المعوززة فوي صودوف مثول اورا 
 35، 34المجموعات السكانيةو

 
 األحداث الضارة

 
اللقاحات المضادة للمستدمية النزلية، موو معانواة نسوبة تتوراوح بوين من الشائو حدون تداع ت في مواضو الحقن بعد إعطاء 

سواعةو ولوم تتبواين المعودالت تبعوًا  73من متلقي اللقاح من األلم والمض  في موضو الحقن فوي  ضوون  ٪77إلى  71٪
                                     

32  Von Gottberg A. Invasive disease due to Haemophilus influenzae serotype b ten years after routine, South Africa, 2003-2009. Vaccine, 

2012, 30(3): 565-571.                                                                                                                                                                                                                              

  33 Ladhani S et al. Long-Term Immunological Follow-Up of Children with Haemophilus influenzae serotype b vaccine failure in the United 

Kingdom. Clinical Infectious Diseases, 2009, 49:372–380.                                                                                                                                          

34 Hawdon et al. Antibody against Haemophilus influenzae protein D in patients with chronic conditions causing secondary 

immunodeficiency. Vaccine, 2012, 30(7):1235–1238.                                                                                                                                                 

 35 Samuelson et al. Characterization of Haemophilus influenzae isolates from the res- piratory tract of patients with primary antibody 

deficiencies: evidence for persistent colonizations. Scandinavian Journal of Infectious Disease, 1995,27(4):303–313.                                             
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مون  ٪7صواب نسوبة وتُ  36لموضو الحقنو وفي العادة تكوون اورا التدواع ت فديدوة وعوابرة وتفتدوي تلقائيوًا فو ل ث ثوة أيوامو
 37متلقي اللقاح بالحمىو

 
ومن  ير الشائو وقوو أحدان ضارة فطيرة بعد إعطاء اللقاح المضاد للمستدمية النزلية، سواء ُأعطي كلقواح أحوادي التكوافر 

ر موون أو بووالتراف  مووو أضووداد أفوورى، ممووا يجعلوو  موون بووين أكثوور اللقاحووات المتاحووة حاليووًا اتسووامًا بالمأمونيووةو وفووي دراسووة ألكثوو
رضوويو لووم تكوون انووال فوووار  بووين نوووو ووتيوورة األحوودان الضووارة الوفيمووة الواقعووة فووي صوودوف متلقووي اللقوواح المتقووارن  3111

 38المضاد للمستدمية النزلية من جهة ومتلقي اللقاح الُ دلو
 

حلووة التسوووي  عوون فتبووارات السووريرية قبوول التوورفي  باللقوواحو وكشووف الترصوود بعوود مر ولووم تشوور التقووارير إلووى التووأ  فوو ل اال
بضعة حاالت محتملة فحسبج ومن المتعورر اسوتف   أيوة اسوتنتاجات قاطعوة مون البيانوات المتاحوة بشوأن الع قوة السوببية 

 39وبين لقاح المستدمية النزلية والتأ 
 

 المردودية
 

 40وبلوداً  03فوي  النزليوةللمسوتدمية ورقة تناولت مردودية استفدام اللقاحات المضوادة  02حدد استعرا  لدراسات المردودية 
بالمكاسووب المحققووة  للمسووتدمية النزليووةواسووُتعملت طوور  مفتلدووة لتقيوويم الدوائوود، مثوول مقارنووة التكلدووة السوونوية للتطعوويم المضوواد 

، مموا يجعوول موون (QALY)بسونوات العموور الصوحية المضووافة مقارنووة التكوواليف  نتيجوة فدوو  معودالت اإلصووابة بوالمر ، أو
يحقوو   للمسووتدمية النزليووةالمتعوورر إجووراء المقارنووات بووين البلوودانو علووى أن معظووم الدراسووات فلصووت إلووى أن التطعوويم المضوواد 

قيموووة جيووودة مقابووول الموووال المندووو و وتبوووين لتقريووورين اثنوووين فحسوووب أن اللقووواح المضووواد للمسوووتدمية النزليوووة ال يتسوووم بالمردوديوووة، 
التووي  (DALY)قووديرات أعلووى بكثيوور للتكلدووة مقابوول سوونوات العموور الضووائعة بسووبب العجووز ورد توالووري أ أحووداما موون موسووكو

)واووو مووا يرجووو إلووى ارتدوواو تكلدووة اللقوواح وانفدووا  معوودالت اإلصووابة بالمسووتدمية النزليووة(، وارفوور موون كوريووا  أمكوون تداديهووا
 الجنوبيةو

 
تدمية النزليوة انفداضوًا كبيورًا حيون دفول المزيود مون جهوات ومنر نشور اورا األورا  انفدضوت أسوعار اللقاحوات المضوادة للمسو

تلول األسوعار المفدضوة، باإلضوافة إلوى وفلو  تحليول إقليموي لمردوديوة اورا اللقاحوات والمسوتند إلوى  التصنيو إلى األسووا و
التهوواب السووحايا فووي السووياقات رات الوودفل  بعقابيوولالبينووات الجديوودة عوون الدقوود الكبيوور فووي القوودرة اإلنتاجيووة بسووبب اإلصووابة 

                                     
 36 Fritzell BPS. Efficacy and safety of a Haemophilus type b capsular polysaccharide- tetanus protein conjugate. Journal of Pediatrics, 

1992,121:355–362.                                                                                                                                                                                                                                                        

 37 Valdheim CM et al. Safety evaluation of PRP-D Haemophilus influenzae type b conjugate in children immunized at 18 months of age and 

older: Follow-up study of 30 000 children. Pediatric Infectious Disease Journal, 1990, 9:555–561.                                                                            

38 US Centers for Disease Control and Prevention. Haemophilus b conjugate vaccines for prevention of Haemophilus influenzae type b 

disease among infants and child- ren. Recommendations of the advisory committee on immunization practices (ACIP).combined diptheria, 

tetanus. Morbidity  and  Mortality  Weekly  report, 40 (RR1): 1–7.                                                                                                                              

39 Information sheet on observed rate of vaccine ractions. Geneva, World Health Orga- nization (Department of Global Vaccine Safety, 

Immunization, Vaccines and Biolo- gicals), 2012. Available at                                                                                                                                     

http://www.who.int/entity/vaccine_safety/initiative/tools/HiB_Vaccine_rates_information_sheet.pdf; accessed September 2013.   

40 Griffiths UK. Economic evaluations of Haemophilus influenzae type b vaccine: systematic review of the literature. Expert Reviews 

Pharmacoeconomic Outcomes Research,    2009, 9(4):333–346.                                                                                                                                

http://www.who.int/entity/vaccine_safety/initiative/
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تمتو بالمردودية أو المردوديوة العاليوة فوي كول البلودان رات الودفل  إلى أن اللقاحات المضادة للمستدمية النزلية 41المنفد ،
 42المنفد  أو المتوسطو

 
 موقف منظمة الصحة العالمية

 
 المضوادة للمسوتدمية النزليوة ومأمونيتهوا فومن منظموة الصوحة العالميوة توصوي بمدراجهوا المتقارنوة بالنظر إلى نجاعوة اللقاحوات

يوزداد أاميوة يوموًا واوو  المستدمية النزليوةفي كل براما تمنيو الرضوو ويظل التطعيم الوسيلة األشد فعالية للوقاية من مر  
 بعد يوم نظرًا لتزايد المقاومة للمضادات الحيويةو

 
ستفدام اللقاحات المضادة للمستدمية النزلية جزءًا من استراتيجية شاملة لمكافحوة االلتهواب الرئووي بموا فوي وينب ي أن يكون ا

أشووهر، و سوول األيوودي بالصووابون، وتحسووين إموودادات الميوواا والصوورف الصووحي،  6رلوول الرضوواعة الطبيعيووة الحصوورية لموودة 
 43ى مستوى المراف  المجتمعية والصحيةووالحد من التلون الهوائي األسري، والنهو  بمدارة الحاالت عل

 
جرعوات أوليوة دون جرعوة  2التاليوة إزاء المسوتدمية النزليوة:  وتوصي المنظمة بوأن باإلمكوان اسوتفدام أي مون جوداول التمنيوو

 و(3p+1)جرعات أولية باإلضافة إلى جرعة معززة  2و ج(2p+1)وجرعتان أوليتان تعقبهما جرعة معززة  ج(3p+0)معززة 
 

جرعوات  2رروتهوا بوين صو ار األطدوال، فومن إعطواء  "ب"وفي البلدان التي تبل، فيها اإلصابة بالمستدمية النزليوة مون الونمط 
 من اللقاح في بداية العمر يمكن أن يعود بدائدة أكبرو

 
و حيون تتعورر مثل السياقات التي تصل فيها معدالت المراضة والوفاة إلى رروتها فوي وقوت متوأفر، أوفي بع  السياقات )

د يكوون مون قوانفداضوات المعودالت بشوكل كامول بعود االسوتفدام الروتينوي للقواح المضواد للمسوتدمية النزليوة(،  المحافظة على
  و3p+1أو 2p+1مديد إعطاء جرعة معززة بعد جدول ال
 

وشوكل اللقواح )لقواح  الظوروف الوبائيوة المحليوة، ويتعين تحديود العمور عنود الجرعوة األولوى وعودد الجرعوات األوليوة بعود دراسوة
وكيوف ينوودرج  متقوارن أحوادي التكوافر مضواد للمسوتدمية النزليوة أو لقواح متقوارن للمسوتدمية النزليوة بوالتراف  موو أضوداد أفورى(

ي صودوف فو أكثور موا يقووالفطيور يقوو  الروتينيو وبالنظر إلى أن مر  المستدمية النزليوة للتمنيورلل ضمن الجدول الكلي 
السوادن  األسوبوواعتبوارًا مون  ينب وي أن تبودأ عمليوة التمنيووالشوهر الثوامن عشور مون العمور، فومن األطدال بين الشهر الرابوو و 

 من العمر، أو في أقرب وقت ممكن بعد رللو
 

أسووابيو علووى  4جرعووات أوليووة، و 2أسووابيو علووى األقوول فووي حووال إعطوواء  3الداصوولة بووين الجرعووات  الدتوورةأن تكووون  ويتعووين
أشوووهر علوووى األقووول مووون  6إعطاراوووا بعووود  ينب ووويفمنووو   الجرعوووة المعوووززة اسوووتفداماألقووول عنووود إعطووواء جووورعتين أوليتوووينو وعنووود 

 استكمال السلسلة األوليةو

                                     
41 Griffiths UK et al. Costs of meningitis sequelae in children in Dakar, Senegal. Pedia- tric Infectious Disease Journal, 2012, 31(11):e189–195. 

                                                                                                                                                                                                                            

 42 Griffiths UK, (2013). Cost-Effectiveness of Haemophilus influenzae Type b Conju- gate Vaccine in Low- and Middle-Income Countries: 

Regional Analysis and Assess- ment of Major Determinants. Journal of Pediatrics, 2013, 163(1 Suppl):S50–S59.e9.                                                

 43 Ending Preventable Child Deaths From Pneumonia and Diarrhoea by 2025: The inte- grated Global Action Plan for Pneumonia and 

Diarrhoea. Geneva, World Health Organization/The United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2013. Available at                                                  

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/news_events/news/2013/gappd_ launch/en/; accessed September 2013.       

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/news_events/news/2013/gappd_


14 

 طدووال الوورين وبالنسووبة لناف الجوودول دون تكوورار الجرعووة السووابقةو مسووار التطعوويم فوومن موون الواجووب اسووتئوفووي حووال انقطوواو 
تلقوي  جودول التطعويم )مثولفمنو  ينب وي أن يسوتكملوا شهرًا،  07، ولكن عمرام يقل عن يبدأون بتلقي التطعيم في وقت متأفر

شوهرًا  07د عمورا عون وعند إعطواء جرعوة أولوى لطدول يزيوجرعات أولية أو جرعتين أوليتين باإلضافة إلى جرعة معززة(و  2
 يوصى بمعطاء جرعة واحدة فحسبو وال يحتاج األطدال األصحاء للقاح المضاد للمستدمية النزلية بعد سن الفامسةو

ل شوفا  المصوابين بحساسويات معروفوة إزاء أي مون مكونوات  اللقواح المتقوارن المضواد للمسوتدمية النزليوة إعطاءوال يجوز 
 معروفة أفرىوموانو ت أو احتياطامن اللقاحو ولين انال 

 
ومن المهم إرساء وصون ترصد عالي الجودة لمر  المستدمية النزلية، ب ية رصد أثر وبائية المور  وتحوالتهوا علوى مودى 

لتمنيو فحسووب بوول عليوو  أن يشوومل أيضووًا فئووات عمريووة وينب ووي أال يكتدووي الترصوود بت طيووة الدئووة العمريووة المسووتهدفة بووا الووزمنو
 أثر التطعيم على األنماط العمرية للمر  وتحديد الحاجة إلى جرعة معززة وتوقيتهاوأكبر ب ية توثي  

 
زيووادات المر  بعوود عوودة سوونوات موون البوودء بمعطوواء اللقاحووات، إال أن اوورا البوووالحظووت بعوو  البلوودان زيووادات فووي اإلصووابة 

بعوود البوودء بمعطوواء اللقاحوواتو  النزليووةكانووت ضووئيلة بالمقارنووة مووو االنفداضووات اإلجماليووة فووي معوودالت اإلصووابة بالمسووتدمية 
دراج توثي  للعمور، ووضوو التطعويم  ويتعين التحقي  في الزيادات لمسوتدمية النزليوة، المضواد لفي ارا المعدالت على الدور واا

 األفراد المصابينولدى لقاح المستدمية النزلية، وحالة مر  المستدمية النزلية األفيرة لجرعة المنر  يالوقت المنقضو 
 

 كيفية الحصول على السجل الوبائي األسبوعي

يرجوووى اسوووتفدام المتصووودإ ل تصوووال بصووودحات السوووجل الوبوووائي لمنظموووة الصوووحة العالميوووة:  اإللكترونووويالموقوووو  (0)
 ./http://www.who.int/werاألسبوعي على العنوان التالي: 

تووووفر جووودول محتويوووات السوووجل الوبوووائي األسوووبوعي، إلوووى جانوووب نشووورات  اإللكترونووويانوووال فدموووة اشوووترال بالبريووود  (3)
إرسووووووال رسووووووالة إلووووووى العنوووووووان التووووووالي:  قصوووووويرة أفوووووورى عوووووون األوبئووووووةو ول شووووووترال فووووووي اوووووورا الفدمووووووة يرجووووووى

listserv@who.int أن يحتوووي موتن الرسووالة فحسووب علووى العبووارة التاليووة: و وينب وي توورل حقوول الموضوووو فاليووًا و
subscribe wer-rehو وسيتم إرسال دعوة لتأكيد الطلب ردًا على تلل الرسالةو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/wer/
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 ة لمنظمة الصحة العالمية المعنية باألمراض الساريةاإللكترونيالمواقع 

 
 /http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en إندلونزا الطيور

 /http://www.who.int/buruli/en حةسرطان المتدطرة المقرم 
 /http://www.who.int/child_adolescent_health/en وتنميتهاصحة األطدال والمرااقين 

 /http://www.who.int/cholera/en الكوليرا
 /http://www.who.int/csr/delibepidemics/ informationresources/en المتعمد للعوامل البيولوجية والكيميائية االستفدام

 /DengueNet http://apps.who.int/globalatlas)) حمى الضنل
 /http://www.who.int/csr/en ترصد األوبئة والجائحات والتصدي لها

 /http://www.who.int/infectious-disease-news اإلزالة براما االستئصال/
 http://www.filariasis.org داء الدي ريات

 /http://gamapserver.who.int/mapLibrary نظم المعلومات الج رافية
 /http://apps.who.int/globalatlas األطلن العالمي ل مرا  السارية

 /http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en الشبكة العالمية لتنرار بحدون الداشيات ومواجهتها

 http://www.who.int/topics/en المواضيو الصحية

 /http://www.who.int/csr/disease/influenza/en اإلندلونزا
 FluNet)) http://who.int/flunetا شبكة اإلندلونز

 /http://www.who.int/ihr/en اللوائإ الصحية الدولية
 /http://www.who.int/ith/en السدر الدولي والصحي

 /http://www.who.int/topics/intestinal_diseases_parasitic/en الطديليةاألمرا  المعوية 
 http://www.who.int/leishmaniasis/en شمانياتيداء الل
 http://www.who.int/lep/en الجرام

 /http://www.who.int/lymphatic_filariasis/en الليمداوي داء الدي ريات
 http://www.who.int/malaria/en الم ريا

 /http://www.who.int/neglected_diseases/en األمرا  المدارية المهملة
 http://www.who.int/csr/don/en عن فاشيات األمرا أفبار 

 http://www.polioeradication.org/casecount.asp شلل األطدال
 http://www.who.int/rabies/en (RABNET) شبكة داء الكللب

 /http://www.who.int/infectious-disease-report تقرير عن األمرا  السارية
 http://www.who.int/gfn/en الشبكة العالمية للعداوى المنقولة باأل رية 

 http://www.who.int/csr/disease/smallpox/en الجدري
 /http://www.who.int/schistosomiasis/en البلهارسيا

 /http://www.who.int/tdr بحون األمرا  المدارية
 http://www.who.int/tb/en and/et http://www.stoptb.org السل

 /http://www.who.int/immunization/en البيولوجيةوالمستحضرات التمنيو، واللقاحات، 
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 /http://www.who.int/wer السجل الوبائي األسبوعي

في ليون  منظمة الصحة العالمية القائممكتب 
لتأاب ل وبئة ومواجهتها على الصعيد ل

 الوطني

http://www.who.int/ihr/lyon/en/index.html 

 http://www.who.int/whopes/en (WHOPES) تقييم مبيدات الهوامل المنظمة مفطط

المتوسوطي للحود مركز منظمة الصحة العالميوة 
 من درجة التأثر، تونن

http://wmc.who.int/ 

 /http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en الحمى الصدراء

 3102 يوليو تموز/ –يناير  التقرير الشهري عن حاالت اإلصابة بداء التنينات، كانون الثاني/

إلى منظمة  البراما الوطنية الستئصال ارا الداء ترسل، ب ية رصد التقدم المحرز على طري  استئصال داء التنينات
شاملة بالحاالت، وقائمة شاملة بالقرى التي ظهرت  مرشرات الترصد على مستوى األقسام اإلدارية، وقائمة الصحة العالمية
 و ويرد أدناا موجز بالمعلومات المستفلصة من ارا التقاريروفيها الحاالت
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 أ تاريخ تلقي التقرير البلد

عدد مجموو 
 ب الشائعات

بشأن الحاالت 
 بهاالمشتب  

التنينات  لداء
 7102عام 

 لداءعدد الحاالت الجديدة 
 ج7102التنينات عام 

 مجموو الحاالت
المبل، عنها في 

من  اراته األشهر
 عام
7107 

 القرىمجموو عدد 
 التي أبل ت عن
 حاالت في

الشهر الري ظهرت في  
الحالة المحلية األفيرة 

 المبل، عنها

كانون    
 الثاني/
 يناير

/شباط
 فبراير

 /آرار
 مارن

 /نيسان
 أبريل

أيار/ 
 مايو

حزيران/ 
 يونيو

تموز/ 
  7102 7107  المجموو يوليو

 البلدان الموطونة

 7102تموز/ يوليو  2 2 2 2 7 0 0 2 صدر صدر صدر 272 7102أيلول/ سبتمبر  02 تشاد
 7102حزيران/ يونيو  7 3 7 6 صدر 0 3 0 صدر صدر صدر 204 7102آب/ أ سطن  72 إثيوبيا
 7102أيار/ مايو  2 2 3 3 صدر صدر 3 صدر صدر صدر صدر 06 7102أيلول/ سبتمبر  01 مالي

 7102تموز/ يوليو  731 62 374 42 02 00 73 77 3 7 صدر 727 7102أيلول/ سبتمبر  3 جنوب السودان
 بلدان المرحلة السابقة لإلشهاد

 7116تموز/ يوليو  صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر 62 7102آب/ أ سطن  21 كوت ديدوار
 7101أيار/ مايو  صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر 770 7102آب/ أ سطن  76  انا

 0003 تشرين األول/ أكتوبر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر 7102آب/ أ سطن  72 كينيا
0003 

 

 

 

 

 

 

 

 7114تشرين األول/ أكتوبر  صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر 04 7102آب/ أ سطن  0 النيجر
7114 تشرين الثاني/ نوفمبر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر 000 7102آب/ أ سطن  21 نيجيريا  
 7102حزيران/ يونيو  صدر 0 صدر 0 صدر د0 صدر صدر صدر صدر صدر 072 7102 أيلول/ سبتمبر 77 السودان
  347 47 464 011 01 33 22 32 4 3 صفر 3102  المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والمصدر: وزارات الصحة
 ويوم الث ثين من الشهر ال ح  يحل موعد تقديم كل تقرير شهري    أ
 وشائعات لداء التنيناتو معلومات عن حالة مزعومة لداء التنينات )داء الدودة ال ينية( الواردة من أي مصدر )المفبرون(     ب

 لحاالت داء التنينات المحلية والوافدة على حد سواءو العدد اإلجمالي ج   
 في السرايةور في السودانو ويجري التحقي  مراكز مكافحة األمرا  والوقاية منها في الواليات المتحدة األمريكية( عن عينة الدودة من حالة مشتب  بها في إقليم دارفمن مركز متعاون مو منظمة الصحة العالمية )في  استنادًا إلى تقرير مفبرى د   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR لم يرد أي تقريرو = 
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 3102-3112غ عنها في العالم، عدد حاالت داء التنينات المبل  

 

 

 

 

 

 

 

سنة
ال

 

ُتشووير القيمووة فووارج الحقوول إلووى العوودد اإلجمووالي لحوواالت 
 ، عنها في رلل العاموداء التنينات المبلف 

يشوووير الجوووزء المظلووول والووورقم المووودرج دافووول الحقووول إلوووى 
، عنهووووووا فووووووي تلوووووول الدتوووووورة حوووووواالت داء التنينووووووات المبلفوووووو

 .2013مقارنة مو عدد الحاالت المبل، عنها عام بال


