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أيلااا ل مم–مورقاااومف ماااةمفلصداااومالمااا ومال الد اااو:مسااا المالااا    اللقاحاااالمالدةاااا  ملل
م2015مسبتدبر

م
مفق فو

 الصحية،  السياساتالخاصة ب مسائلال بشأن األعضاء دولبإرشاد ال القاضية بواليتها عملا  العالمية، الصحة منظمة تقوم
 فدد  المددرثض  لألمددضا  المضدداد  اللقاحددات وتواليدد  اللقاحددات حددول بانتظددام ثددةمحد  ال موقدد ال ورقددات مدد  سلسددلة بإصدددار
واسددعة التمنيع الاللقاحات ف  بضامج  موضوع استخدامأساساا الورقات تلك  تتناولو  الدول . الصعيد على العمومية الصحة

موقدد  منظمددة الصددحة تختددتب بعددض  الخاصددة بدداألمضا  واللقاحددات و  الضضورية ساسيةاألص المعلومات  النطاق؛ إذ تلخ
 العالم . ف  السياقالعالمية الحال  إزاء استخدام اللقاحات 

عالميدددددددددة ثدددددددددب ت ضاجدددددددددع وت عتمدددددددددد مدددددددددد  منظمدددددددددة الصدددددددددحة الوموظفدددددددددو ن و خبدددددددددضاء خدددددددددارجي الورقددددددددداتمضاجعدددددددددة ويتدددددددددولى 
 التدددددددددددددابع لمنظمدددددددددددددة الصدددددددددددددحة العالميدددددددددددددةو االستشدددددددددددددارا االسدددددددددددددتضاتي   المعنددددددددددددد  بدددددددددددددالتمنيع  الخبدددددددددددددضاء فضيددددددددددددد  بدددددددددددددلق  

(http://www.who.int/immunization/sage/en/).   ف   تصني  البي  نات وقياسها وتطويضها وتقييمها""وت ستخدم منه ية
متددا  فهددو  موقدد  خاصددة باللقاحددات ورقدداتبعة إلعددداد  منتظماا. أما وص  العملية المتالمتوفض  تقييماا  ناتي  جود  البتقييب  
 .http://www.who.int/immunization/position_papers/position_paper_process.pdfالتال : الضابط على 

 العمومية ومديضا بضامج التمنيعل مسرول  الصحة ب م  ق    ف  المقام األول  استخدامهاالموق  فهو    ورقاتأما الغض  م  و 
كددد لك وكدداالت التمويدددل الدوليددة، والم موعدددات االستشددارية المعنيدددة باللقاحددات، ومصدددن ع  اللقاحدددات،  وقدددد تهددب .الددوينيي 

. وتضددب الوثيقددة الحاليددة أحدددا التطددورات فدد  م ددال مددض  عامددة ال مدداهيضو  ،ةاإلعددلم العلميدد وسددائط  ، و ةالطبي  األوساطو 
 20101 أكتددو ض /الموق  الصادر  ف  تشددضي  األول رقةو  تحل محللوقاية منه بواسطة اللقاحات؛ وه  وا السعال الديك 
التوصدديات الخاصددة  مدداأ 2014.2 يوليددو تمددوز/ فدد    الصددادر  السددعال الددديك بشددأن اختيددار لقاحددات  ةالمنقحدد واإلرشددادات 

نيسددان/ ف   الخبضاء االستشارا االستضاتي   المعن  بالتمنيع فضي  فقد ناقشهاللسعال الديك  باستخدام اللقاحات المضاد   
الددددضابطي علددددى مددددة خددددلل االجتمدددداعي  المقد ندددداتي   الب االيددددلع علددددىويمكدددد   4؛2015 أبضيددددل /نيسددددانو  20143أبضيددددل 

  :يي  التالييلكتضوناإل
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/en/ 

على التوال . ngs/2015/april/en/http://www.who.int/immunization/sage/meetiو

باختيددار  اإلرشددادات المتعلقددة، فتخص 2010 ف  عام الصادر الورقة بف  الورقة الحالية، مقارنة الضئيسية    لتنقيحاتأما او 
المحدثة الت  سب  إصدارها وت سد اإلرشادات  –  قا  اللخلوا للاكاملة أو الخلية  اللقا    –للسعال الديك     لقا  المضادال

الحمل م  أجددل الوقايددة  أثناء تتعل  بالتطعيب، إضافيةاستخدام استضاتي يات ب تتعل ثة محد   ناتبي     ودمج،  2014  ف  عام
م  وفيات الضضع المبكض . 

.400-385، الصفحات 2010، 40نظض رقب  ا  1
.340–337، الصفحات 2014، 30نظض رقب  ا  2
.236-221، الصفحات 2014، 21انظض رقب    3
.280–261، الصفحات 2015، 22نظض رقب  ا  4

http://www.who.int/immunization/sage/en/
http://www.who.int/immunization/position_papers/position_paper_process.pdf
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/en/
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2015/april/en/
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مئهوعبت زيعمالدرضم
واليددلال يريددض القلدد  فدد  م ددال الصددحة  ،مدد  األسددباه الهامددة لوفيددات الضضددع فدد  جميددع أنحدداء العددالب السددعال الددديك  إن

 كافددة. البلدددان، الشدداهوقيةالبددورديتيل المض ، ال ا تسببه جضثومددة ويتوي  التغطية بالتطعيب. ارتفاع نسبة العمومية رغب 
توثيقها بعددد إدخددال بددضامج  ويستمض ،سنوات( 4-3 )عاد سنوات  و  ما بي  سنتي  وخمسافتض  تتض كل  وتحدا دور  الو اء

 5.التغطية بالتطعيب نسبة مضتفعة م  التطعيب الفعالة وتحقي 
 

 األمددضا أكرددض  م  السعال الديك ، كان القضن الماض  وقبل أن تصبح اللقاحات متاحة على نطاق واسع ف  خمسينيات
فدد  بددالمض  المحدددود  إلددى أن معظددب األفددضاد أصدديبوا  مبكددض األيفال ف  جميع أنحاء العالب. وتشيض البيانددات ال بي   شيوعاا 
الخاصددة بمضحلددة مددا قبددل  بياندداتووفقدداا لل منهب ليتحول إلى مض  سددضيضا. ٪50أكرض م   لدىر تطو المض  أن و   ضالصغ 

وأقدددل مددد   ،سددد  الخامسدددة دون فددد  األيفدددال مددد  الحددداالت  ٪80حددددا مددد  الواليدددات المتحدددد  األميضكيدددة  التطعددديب الدددوارد 
تناولددم مضحلددة مددا قبددل فدد  دراسددات  وقددد أ شدديض إلددى ات اهددات مشددابهة. أو أكرددض سددنة 15 منها ف  البالغي  م  العمددض 3٪
ومازالددم معدددالت اإلماتددة أعلددى وه آسيا. وكانددم ف  أفضيقيا وجندراسات أ جضيم لتطعيب ف  البلدان النامية، بما ف  ذلك ا

وقد  األشد وخامة، السعال الديك حاالت منحاز  نحو المبكض  على األرجح البيانات التاريخية  كانمو  6.الضضاعةف  س  
 .كافة الفئات العمضية على صعيدالخفيفة المض   حاالت كامل العبء الناتج ع ت سد ال 
 

 والوفيددات السددعال الددديك نخفددا  هائددل فدد  عدددد اإلصددابات بخاصددة بالضضددع باالفعالددة التطعدديب البددضامج وارتددبط إدخددال 
( وذوفدددان الخنددداق) الددددفتضياذوفدددان  فددد  توليفدددة مدددع)لسدددعال الددديك  لاأليفدددال. واسدددت خدم اللقدددا  المضددداد  الناجمددة عنددده فددد 

ه لددوال التطعدديب . وتشدديض التقددديضات إلددى أندد 1974 عددامفدد  ه سددتهللامندد   للتمنيددعع البضنددامج الموسدد فدد   ((الكددلاز)التيتددانو  
حسددب و ، 2013 عددامفدد  و  7.العددالم  صعيدالعلى  السعال الديك ناجمة ع  وفا  مليون  1.3 ،2001  ف  عاملشهدت  

دون سددد  األيفدددال بدددي  وفدددا   63 000يسدددبب حدددوالى  اليدددلال السدددعال الدددديك  كدددانتقدددديضات منظمدددة الصدددحة العالميدددة، 
 الوارد تلك الموثوقة خاصة بيانات التضصد قلة لنظضاا  يكتنفها قدر كبيض م  عدم اليقي  التقديضات  أن ه هرغب    8،الخامسة

حتددوا الم  رلا جضعددات مدد  اللقددا بدد  بالتطعيب تغطية العالميةلر  ل، بلغم النسبة المقد2014 عامف  م  البلدان النامية. و 
 9.٪86 الديك السعال  على
 

سددناا )المددضاهقي   الفئددات العمضيددة األكبددضنحددو  السددعال الددديك ع يدد فدد  توز  تحددول إلددى حدددوافدد  السددنوات األخيددض    وقد أ شدديض
الخليدددة الكاملدددة لقاحدددات  مكددداناللخلويدددة  اللقاحددداتحلدددم خاصدددة حيددد  و  ،بلددددان المضتفعدددة الددددخلال ه( فددد  بعددد والشدددبا

التطعيب األولية. وقد يعود سبب النقلة العمضية جلئيدداا إلددى االعتددضاز المتلايددد بددأعضا   ف  سلسلةللسعال الديك  المضاد   
 

5                Edwards KM, Decker MD. Pertussis vaccines. In: Plotkin S, Orenstein W, Offit P, eds. Vaccines, 6th ed. 

Philadelphia, Saunders, 2013:447–492.                                                                                                                             
، فضيد  الخبدضاء االستشدارا االسدتضاتي   المعند  بدالتمنيعتقضيدض الفضيد  العامدل المعند  باللقاحدات المضداد  للسدعال الدديك  التدابع ل   6

 ، جني ، سويسضا. متا  على الضابط التال : 2014أغسطس   آه/ 27-26اجتماع 
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2015/april/1_Pertussis_report_final.pdf?ua=1  تمدددددددددوز/  تددددددددب االيدددددددددلع فدددددددد

 .2015 يوليو
7     Brenzel L, Wolfson LJ, Fox-Rushby J, Miller M, Halsey NA. Vaccine preventable diseases In: Jamison DT, Breman 

JG, Measham AR et al. eds. Disease control priorities in developing countries. 2nd ed. New York, Oxford University 

Press, 2006:389-412.  

مستودع البيانات الخاص بمضصد الصحة العالم ، متا  على الضابط التال :    8
http://apps.who.int/gho/data/node.main.ChildMortREG100?lang=en2015تموز/ يوليو  تب االيلع ف  ؛. 

 [. جني ، سويسضا. متا  على الضابط التال :   اإلنتضنم حة العالمية. مضتسب التمنيع العالم  واالقليم . ]منظمة الص   9
.http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/gs_gloprofile.pdf?ua=1 

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2015/april/1_Pertussis_report_final.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gho/data/node.main.ChildMortREG100?lang=en؛
http://apps.who.int/gho/data/node.main.ChildMortREG100?lang=en؛
http://apps.who.int/gho/data/node.main.ChildMortREG100?lang=en؛
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/gs_gloprofile.pdf?ua=1
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 نطاقدده اتسددعاألدق الدد ا تضصددد ال، وبلددى األدقالمض  األقل نمطية لدددى األفددضاد األكبددض سددناا، وبلددى االختبددارات المختبضيددة 
 البددورديتيلجضثومددة  بفعددللمناعددة ا والحددد مدد  تعليددلالتطعدديب  المسددتمد  مدد الحمايددة تضاجددع  كمددا أن .العمددض بأكملددهليغطدد  

السددعال  يشددار إلددى. ونتي ددة لدد لك للسددعال الددديك المددضاهقي  والبددالغي  تعددض  مدد  علددى األرجددح سيليدان الدائض   الشاهوقية  
 10.بالسعال المستمض المضاهقي  والبالغي  إصابةف  السبب  هعلى أنف  كريض م  األحيان  الديك 

 
، والقلدد  مدد  للسددعال الددديك المضدداد   اللخلويددة لقاحدداتبلدان المستخدمة لالم  ف  بضعة  معدالت اإلصابة عد ارتفاع و 

  فددد استعضاضددداا أجدددضت منظمدددة الصدددحة العالميدددة  11،العدددالم  صدددعيدالعلدددى  إلدددى الظهدددور سدددعال الدددديك لاعدددود  إمكانيدددة 
بشأن  ناتبي   الدخل أية  ةمضتفع الو   ةمتوسطم  البلدان البلداا   19م   الوارد   ض البيانات  لب توفف  العموم،  و   2014.12 عام
 السددعال الددديك حدداالت اإلصددابة ب عدددد لوحظ فيها تلايددد   ف  معظب البلدان الت وتبي   نتشار.االإلى    السعال الديك   عود 

. وتضددب العوامددل التدد  النمط الدورا الطبيع  للمددض إلى  ف  المقام األولالسبب يعود  أنخلل السنوات العد  الماضية 
اد  دقددة يدد وز ، تضصدددلا وزيدداد  دقددةالمددض ،  زيدداد  الددوع  بشددأنفدد  زيدداد  عدددد الحدداالت المسدد لة  علددى األرجددح سدداهمم

إلى  تشيض ناتبي   . ولك  هناك ال ا يستخدم اآلن على نطاق واسعتفاعل البوليميضاز المتسلسل اختبار    بواسطةلتشخيص  ا
 اللخلوية للقاحاتمنها يستخدم ا 4 كان، للستعضا  خضع بلداا  19م  أصل بلدان  5عود  ظهور حقيقية للمض  ف  

، فدداعت بض كاملددةالخليددة اللقددا  يسددتخدم  كددان البلددد الخددامس الدد ا عدددد الحدداالت فدد  أمددا االرتفدداع الملحددو  فدد  10.حصددضاا 
الدد ا  والعمددل المختبددضا واالنخفددا  تضصدددال أسدداليبغيض اللقا ، مرددل تغيدد ضات فدد   أخضى  بعوامل ف  المقام األول  اا مضتبط

 التطعيب.ب تغطيةال نسب ف  حدا مرخضاا 
 

مسريانطريقومال
السددعال . ويكددون سددضيان الددضذاذم  شخص مصاه إلى شخص لديه االسددتعداد لاصددابة عدد  يضيدد    السعال الديك ينتقل  
الممنعددي  مدد  بددي  مخددالط  المددضي  غيددض  ٪90 ه ماتدده الرانويددةشددديداا فدد  مضحلتدده النلليددة المبكددض ، ويبلدد  معدددل   الديك 
بدددء نو ددات السددعال مدد  أسددابيع أو أكرددض  3خددلل عددل  يتلقددوا اللددب   الدد يالمضضددى  قددد تنتقددل العدددوى مدد و األسددض . أفددضاد 

جضثومددة  حمددلي وثدد   ولددب عقددب المضحلددة النلليددة. سددضيعاا  تضاجعدداا  المددض  سددضيان تضاجددع إمكانيددة، علددى الددضغب مدد  المعتدداد 
غيددض  خفيفددةمصددحو ة بددأعضا  الأو  عديمددة األعددضا حدداالت العدددوى ال أن، كمددا علددى نحددو مددلم  الشدداهوقية البددورديتيل

م  المصادر الهامة النتقددال  بالغون ، خاصة لدى األشخاص األكبض سناا ال ي  سب  تطعيمهب. ويعتبض المضاهقون والشائعة
لمصدر العدوى لدى الضضددع  منه   استعضا وأثبم . يطعمواال ي  لب  الضضعإلى صغار  الشاهوقية  البورديتيلجضثومة  
مددد   ٪96 - ٪74 فدد الشددداهوقية  جضثومدددة البددورديتيلمصدددر  وااألسددض  كدددان المخدددالطي  مدد  أفدددضادأشددهض أن  6دون سدد  
 ٪39 المصددادر مدد  أفددضاد األسددض  يتددألفون بنسددبةأن  إلى وتشيض التحاليل الم معة 13.الت  أمك  تحديد مصدرهاالحاالت 

 نسددبة بدداء، و مدد  اآل( ٪21-٪12رقددة: ال، فاصددل ٪95) ٪16 نسددبة مهددات، و مدد  األ( ٪45-٪33رقددة: ال، فاصددل 95٪)
المعددلو  إلددى  جداد. ولب ت حسب التقديضات الم معة نسددبة اإلصددابات بالعدددوى م  األ( ٪10-٪2رقة: ال، فاصل  95٪)  5٪
 المصددابي  مدد  الضضددع ٪52-٪32 وفدد . ٪43و  ٪16 الت  تضاوحم بي التقديضات  ف  التفاوتات الكبيض خو  نظضاا إلى  اإل
 تحديد مصدر العدوى. تع ر السعال الديك ب

م
م

 
10    Wright SW, Edwards KM, Decker M, Zeldin MHl. Pertussis infection in adults with persistent cough. Journal of the 

American Medical Association, 1995, 273:1044–1046.                                                                                         
   البيئة ذاتها. لمض  السعال الديك ، عند مقارنتها بالدورات السابقة فتعددض ز عددود  الظهددور بأنهددا زيدداد  عدددد الحدداالت عدد  مددا كددان متوقعدداا، نظددضاا إلددى التغيددضات الدوريددة فدد  عددود  الظهددور الطبيعيددة    11
. ورقدة فضيد  الخبدضاء االستشدارا االسدتضاتي   المعند  بدالتمنيعالفضي  العامل المعن  باللقاحدات المضداد  للسدعال الدديك  التدابع ل   12

. متددددا  علددددى الددددضابط التددددال : 2014معلومددددات أساسددددية. فضيدددد  الخبددددضاء االستشددددارا االسددددتضاتي   المعندددد  بددددالتمنيع نيسددددان/ أبضيددددل 
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/1_Pertussis_background_FINAL4_web.pdf?ua=االيددددددلع  تددددددب ؛

 .2015ف  حليضان/ يوليو 
13        Wiley  KE, Zuo Y, Macartney KK, McIntyre PB. Sources of pertussis infection in young infants: a review of key 

evidence informing targeting of the cocoon strategy. Vaccine, 2013;31:618–625.                                                    

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/1_Pertussis_background_FINAL4_web.pdf?ua=؛
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/1_Pertussis_background_FINAL4_web.pdf?ua=؛
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/1_Pertussis_background_FINAL4_web.pdf?ua=؛
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مضالدر مالد م
 الخليا الظهارية المهدبةجضثومة عصوية مكور  سلبية الغضام، وصغيض  ومضهفة، تصيب   الشاهوقيةالبورديتيل  إن جضثومة  

نظيددض   البددورديتيلتتسددبب عوامددل أخددضى معديددة وخصوصدداا جضثومددة قددد  وفدد  بعدد  األحيددانالتنفسدد  البشددضا. السددبيل فدد  
السعال ف  اإلصابة بأمضا  شبيهة ب 14،األنفلونلا  نظيض  اتوالفيضوس ،ضو   الم ْخل و اُّ الت ن فُّس الفي، والمفطور ، و الشاهوقية
ض نمطهددا الظدداهضا حسددب الظددضوز البيئيددة، ويمكدد  أن تظهددض عدددداا مدد  أن تغيدد   البددورديتيل . ويمك  ألنواع جضثومددة  الديك 

 2مدد  النمطددي   والضاصات الدموية الخيطية والبيددضتكتي  والخمددل السعال الديك وتشمل تلك العوامل ذيفان عوامل الفوعة.  
السعال ضات مض  ولب يكتمل بعد فهمنا لم   .عديد السكاريد الشحم و ة األدينيلت وال يفان الخلوا الضغام  وذيفان مخلق  3و 

بينمدددا يسددمح ذيفدددان  ،الضاصددات الدمويدددة الخيطيددة والبيدددضتكتي  والخمددل تسدددهل االلتصدداق بالخليدددا الظهاريددةولكددد   ،الددديك 
و تدددميض الخليدددا  ةالمضددديفالعوامدددل المناعيددة ة األديندديلت بغددلو وذيفددان مخلقددد  والددد يفان الخلددوا الضغدددام  السددعال الددديك 

 الظهارية. 
 

 فدد  مضحلتدد  معددلوالتالحي  اختلفم مع مضور الوقم، الشاهوقية  البورديتيلجضثومة سلالت تطور إلى  وتشيض البيانات  
 السددعال الددديك مددا قبددل التطعدديب ومددا بعددده. وظهددضت تغيددضات معتدلددة فدد  السلسددل ال ينوميددة لعوامددل الفوعددة مرددل ذيفددان 

المضاد  كاملة الخلية ال لقاحاتتشيض إلى أن فعالية بي  نات توجد  . وحتى اليوم، الالدائض والخمل والبيضتكتي  ف  السلالت  
اكت شفم ولك   15،16.باستمضار اختيار أقل النسائل حساسية للقا و المستضدا  االنسياق  بسبب  ستضع   للسعال الديك   

كددان و ناقصددة المستضدددات؛  دائددض  معددلوالتللسددعال الددديك  المضدداد  اللخلويددة  فدد  المندداي  المسددتخدمة للقاحدداتمددرخضاا 
نتقائيددة( لدددى الفئددضان الياقة أفضددل )ميددل   معلوالتوأظهضت ه ه ال 17.هو البيضتكتي ف  معظمها،  اللقا  الناقصمستضد  
، بندداءا لقددا  اللخلددوا لامدد  الممكدد  أن تتددأثض المناعددة النات ددة عدد  التطعدديب بو  18،19.لقددا  اللخلددوا لاب المطعمددي والبشددض  رغددب التغيددضات  اللخلويددة اللقاحدداتلب توث   أية تغيضات هامة فدد  فعاليددة ف. ومع ذلك السكان ف على نسبة تلك المعلوالت 

 1761،20،الشاهوقية. البورديتيلجضثومة  معلوالتالت  تطضأ مع مضور اللم  على التكوي  ال ين  ل
 

ة األألنددواع لتشدديض إلددى انخفددا  فعاليددة اللقاحددات المضدداد   بي  نددات حتددى اليددوم وال تتددوافض البددورديتيل مختلفددة ل ضثومددة الليليدد 
 ندداتبي    الموجهددة ضت اسددتضاتي يات التطعدديبالحدداالت، وفدد  عدددد وحتى ف  البلدان الت  شددهدت مددرخضاا ارتفاعدداا فدد الشاهوقية.  

 12.حالياا الدائض  ضد السلالت  يةتضتبط بأا انخفا  ف  الفعالال اللياد   إضافية تشيض إلى أن
 

مالدرض
تظهض على المضضددى أعددضا  نلليددة، بمددا فيهددا السددعال.  ،يوماا( 20-6 النطاقأيام ) 10إلى  9م    تمتد  بعد فتض  حضانة

. وفددد  الحددداالت "بالشدددهقة المميددل "نتهدد  يالعنيدد  الددد ا سدددعال التظهدددض نو ددات  قدددوخددلل فتدددض  مدد  أسدددبوع إلددى أسدددبوعي  

 
14         von König W. et al. A serologic study of organisms possibly associated with pertussis-like coughing Ped Infect 

Dis J. 1998;17(7):645–649.                                                                                                                        
15         Njamkepo E, Rimlinger F, Thiberge S, Guiso N. Thirty-5 years’ experience with the whole-cell pertussis vaccine 

in France: vaccine strains analysis and immunogenicity. Vaccine, 2002, 20:1290–1294.                                  
16                 Hegerle N, Guiso N. Epidemiology of whooping cough & typing of Bordetella pertussis.(Report).Future 

Microbiology 2013;8(11):1391.                                                                                                                                         
17      Hegerle N, Guiso N. Bordetella pertussis and pertactin-deficient clinical isolates: lessons for pertussis vaccines. 

Expert review of vaccines 2014;13(9):1135.                                                                                                     
18       Hegerle N, Dore G, Guiso N. Pertactin deficient Bordetella pertussis present a better fitness in mice immunized 

with an acellular pertussis vaccine. Vaccine 2014;32(49):6597–6600.                                                          
19        Martin SW, Pawloski L, Williams M, Weening K, DeBolt C, Qin X, et al. Pertactin-negative Bordetella   pertussis 

strains: evidence for a possible selective advantage.(Report). Clinical Infectious Diseases  2015;60(2):223.  

20      Mooi FR, He Q, Guiso N. Phylogeny, evolution and epidemiology of Bordetellae. In: Locht C, ed        Bordetella: 

molecular microbiology. Norfolk, England, Horizon Biosciences, 2007: 17–46.                                         م
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السددعال تصدداحب ، قددد الضضع الصغار جداا وف   21.النمطية، يشتد السعال بوجه خاص أثناء الليل وكريضاا ما يعقبه التقير 
للمددض  الوحيددد المظهددض اق، فدد  حددي  قددد يكددون ر أعضا  سضيضية غيض السعال، مرل انقطاع الددنفس والددل  ف  البداية    الديك 

. وقددد تسددتمض الدد ا ال تصدداحبه الشددهقة المميددل هددو السددعال المسددتمض الدد ي  سددب  تمندديعهب،  بددالغي عند إصابة المضاهقي  وال
 لعد  أشهض.م  المض  مضاحل النقاهة 

 
بي   ال ي  تتضاو  أعمارهب تحدا لأليفال النمطية م  الناحية السضيضية، السعال الديك معظب حاالت  وعلى الضغب م  أن

 راسخة للتطعيب بضامج تحظى بف  البلدان الت     الناجمة عنه  والوفياتالوخيمة    ديك السعال الحاالت فإن  ،  سنوات  5سنة و 
األيفددال  شددهض األولددى مدد  الحيددا . أمددااألسددابيع واأل تكدداد تقتصددض علددى تلددك التدد  تصدديب الضضددع فدد  السددعال الددديك ضددد 

 نظضاا ألن مساره يكون غيض نمط  السعال الديك إصابتهب بالتعضز على فكريضاا ما ال يتب ن و والبالغ األكبض سناا والمضاهقون  
 ف  كريض م  األحيان. 

 
ضئويدددة، المضددداعفات ال: وهددد  ، أاللددددى الضضدددع واأليفدددال لسدددعال الدددديك ل الضئيسدددية مضددداعفاتال وهنددداك ثلثدددة أندددواع مددد 

تغ ويدددة. وفددد  البيئدددات المضددداعفات الحددداد(، و الالسدددعال الدددديك  نددداتج عددد  الدماغ  الددد عدددتلل العصدددبية )االمضددداعفات الو 
 حدددوا مدد  األيفددال المصددابي ، وقددد يليددد معدددل ٪6القصددب  الضئددوا لدددى  االلتهدداهالصددناعية تحدددا مضدداعفات مرددل 

ر متوسددط معدددل اإلماتددة فدد  حدداالت ي قدددوفدد  البلدددان الناميددة . مدد  العمددض أشهض 6مضات لدى الضضع دون   4المضاعفات  
 بددي  األيفددال الدد ي  تتددضاو  أعمددارهب بددي  سددنة ٪1و  مدد  العمددض السددنة الواحددد ع دون الضضدد فدد   ٪4بنحددو  السددعال الددديك 

  23.٪2.8األيفال دون س  الخامسة  ف غال على سبيل المرال، بل  معدل اإلماتة فف  السن 22.سنوات 4و  واحد 
 

مالتشخ صموال الج
اإلفضازات األنفيددة ف  العينات المأخوذ  م  الشاهوقية البورديتيل جضثومة  الكش  ع يستند تشخيص أسباه المض  إلى 

 ال هب  معيارال اللرع ال ضثوم . وجضت العاد  على أن ي عتبض النو ات الشديد مضحلة   داية  المضحلة النللية و ف     والبلعومية
فإنه ال يضقى إلى ف  الضضع،    وحسا نوع   ه  أنوف  حي   انتقائية،  وسائط    اللرع ال ضثوم ويتطلب    24.المختبضا للتأكيد  

ل ضثومددة المتسلسددل اعددل البددوليميضاز تفاختبددار ويعتبددض  .البددالغي المددضاهقي  و  حالددة فدد  النوعيددة المسددتوى األمرددل مدد  حيدد 
 احتمالوذلك على الضغب م  ، اللرعالمستعملة ف  نفسها بيولوجية على العينات الإجضاؤه أكرض حساسية ويمك    البورديتيل

ولددب يعددد  25.يتوقدد  علددى بادئددات التنسددة المحدددد  المسددتخدمةو ، األخددضى البددورديتيل مددع جددضاثيب متددداخل حدددوا تفاعددل 
نظددضاا لتكددضار النتددائج اإلي ابيددة الكاذبددة والسددلبية  فدد  اإلفددضازات األنفيددة والبلعوميددة لألضدددادالمباشض  التألق   يوصى بالتلوي   

 الكاذبة.
 

زيدداد  كبيددض  فدد  تضكيددل أضددداد معينددة  عدد  أيددة كشدد الوهددو يسددتند عدداد  إلددى يكددون مفيددداا للتشددخيص المصددل  أن ويمكدد  
( مصل المضحلة الحاد المضحلة النللية )ف  بداية ف  العينات المصلية الملدوجة الت  ينبغ  جمعها   السعال الديك ل يفان  
غيددض المددأخوذ  مدد  األفددضاد (. وبذا كددان تضكيددل األضددداد عاليدداا فدد  األمصددال قاهددةالنشددهض واحددد تقضيبدداا )مصددل ذلددك بو عددد 

باسددتخدام خددلل السددنة األولددى بعددد التطعدديب ختبددار المصددل  على عدوى حديرة. ويعتبددض إجددضاء اال  ن ذلك يدلإف  المطعمي 
ميل بي  األضداد النات ة ع  العدوى الطبيعية و ي  األضداد النات ة يختبار قد ال ألن االإشكالياا  عينة مصلية واحد  أمضاا  

 
               21       Heininger U, Klich K, Stehr K, Cherry JD. Clinical findings in Bordetella pertussis infections: results of a 

prospective multicenter surveillance study. Pediatrics, 1997, 100(6):E10. 
22         Crowcroft NS, Pebody RG.. Recent developments in pertussis. Lancet, 2006, 367:1926–1936.                          
23         Préziosi MP, Yam A, Wassilak SGF, Chabirand L, Simaga A, Ndiaye M, et al. Epidemiology of          pertussis 

in a West African community before and after introduction of a widespread vaccination program. American Journal of 

Epidemiology, 2002, 155:891–896.                                                                                                                               
24                  Laboratory manual for the diagnosis of whooping cough caused by Bordetella pertussis/ Bordetella   

parapertussis.Geneva,World Health Organization, Update 2014 (WHO/IPV/14.03). Also available from 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/127891/1/WHO_IVB_14.03_eng.pdf.).                                                            
25                      Riffelmann M, Wirsing von König  CH, Caro V, Guiso N, for the Pertussis PCR,Consensus GroupAcid 

amplification tests for diagnosis of Bordetella infections. Journal of Clinical Microbiology, 2005, 43:4925–4929. 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Pediatrics.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Lancet.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pr%C3%A9ziosi%20MP%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Epidemiol.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Epidemiol.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Clin%20Microbiol.');


 6 

نات المصلية الفضدية العيف     السعال الديك أضداد ذيفان    عياراتارتفاع  فيد  قد ي،  مضور ه ه المد ع  التطعيب. ولك  بعد 
 ف  التشخيص.

 
إذا  تحددد مدد  ويأتددهالسددضيضا أو  السددعال الددديك ريرضوميسي ، أن تق  مدد  اإلدية، مرل وليويمك  للمضادات الحيوية المكض 

لمض  ال تغي ض النو ات الشديد  لوعندما ت عطى خلل مضحلة  أ عطيم أثناء فتض  الحضانة أو أثناء المضحلة النللية المبكض .
و التال  تحد م  واألن   كضو ات المسار السضيضا، ولكنها قد تمنع ال ضثومة م  الوصول إلى البلعوم  ياألدوية المضاد  للم 

 26 .سضيانها
م

مالدلاعومالد تسبومطب   ا م
 ضثومدددة ب الوحيدددد الخددداص و المستضددددوهددد  – السدددعال الدددديك ذيفدددان  يوجدددد ضدددد  ، السدددعال الدددديك ب الطبيعيدددة عددددوى البعدددد 

كبيدددض بدددي  ندددوع ارتبددداط مددد  المضضدددى. ولددديس هنددداك  ٪85-٪80نسدددبة تتدددضاو  بدددي  فددد   - تحديدددداا  الشددداهوقية البدددورديتيل
دد ولدددب الحمايدددة السدددضيضية، و  هددداأو تضكيل المستضددددات  . وال تمدددنح العددددوى الخلويدددةحتدددى اآلن أا دور وقدددائ  للمناعدددة يحددد 

 البددالغي المددضاهقي  و  المصددحو ة بددأعضا  لدددىود  العدددوى عدد ويمكدد   27.السددعال الددديك الطبيعية حماية يويلددة األمددد مدد  
. أما فتددض  الحمايددة التدد  توف ضهددا المناعددة الطبيعيددة والمناعددة النات ددة عدد  التطعدديب أيضاا  يفالاأل وأ شيض إلى حدوا ذلك ف 

عددود  النات ددة عدد   بددي  فتددض  المناعددة النات ددة عدد  العدددوى األوليددة والمناعددة التمييددلتحديدددها. و التددال  يصددعب فيصددعب 
 .العدوى المصحو ة بأعضا  أو العديمة األعضا 

 
محميي  م  المض  السضيضا  يكونون  ال معظب األيفال  أن  ، يبدو  عبض المشيمة  السعال الديك إمكانية مضور أضداد  ورغب  

مددرخضاا، ويعددود سددبب ذلددك علددى األرجددح إلددى قد تلقم التطعدديب األم إذا كانم إال  العمض،خلل األشهض الخمسة األولى م  
ثدد  تعددض . المنقولة ضدادالمستويات المتدنية أو غيض الكافية م  األ للحيددا  المهدددد للسددعال الددديك  صددغار الضضددع  وقد و 

الت  تناولم بضهنم الدراسات الحديرة  وقداألولى م  حياتهب.  ةخلل األشهض الست  ارتفاع معدل اإلصابة مع،  توثيقاا جيداا 
  28.األضدادالمستمد  م  الحماية إلى ما يشيض ، حدير  الوالد الالضضع ف  حماية  فعاليته تمنيع األمهات

 
مالس المال    لقاحالمم

م
، قددة فدد  تمنيددع الضضددعذات ال ددود  الموث السددعال الددديك بددضامج التدد  تسددتخدم لقاحددات قددم الالعلددى مددض عقددود مدد  اللمددان 

المضدداد  قاحددات للامدد  نوعددان فدد  جميددع أنحدداء العددالب. وهندداك  وخيبالدد  السددعال الددديك وقايددة الضضددع مدد   فدد  ن احدداا كبيددضاا 
اللخلوية القائمة على  ، واللقاحاتالميتة الشاهوقيةالبورديتيل : لقاحات الخلية الكاملة القائمة على كائنات للسعال الديك 

على نطاق واسع ف  البلدان الصناعية لقاحات الخلية الكاملة  وقد اعت مدتداا.  يج  السعال الديك  المنقا مستضدات  فضادى  
العديددد مدد  البلدددان وأحددل . 1974 عددامع للتمنيددع مندد  إيلقدده فدد  البضنامج الموسدد  ف أ درجم القضن العشضي  و منتص   ف   

)اليابددان(، كوسدديلة  1981 عددام ف  وقم مبكددض يعددود إلددى اللقاحات اللخلويةمحل المضتفعة الدخل لقاحات الخلية الكاملة 
التدد  يسددتخدمها المصددنعون  الشدداهوقيةالبددورديتيل  سددلالت وتختلدد اللقددا .  الندداجب عدد مكانيددة نشددوء التفاعددل إللحددد مدد  

 ن التغيددض الكبيددضإوفضددلا عدد  ذلددك، فدد  12ال ضثوميددة غيددض متاحددة بسددهولة.السددلالت " هدد ه جينيالوجيا" ولك  إلنتا  اللقا ،
 جدددوالا  80. وي سددتخدم أكرددض مدد  عمليددة معقددد  مقارنددة فعاليددة اللقاحددات المختلفددة ون اعتهدداي عددل الدراسددات علددى صددعيد 

علددى شددكل توليفددات مددع مستضدددات للسددعال الددديك  المضدداد  نددتج اللقاحددات وت   6.فدد  العددالب السددعال الددديك تطعدديب ضددد لل
 قائب ب اته. السعال الديك مضاد  لقا  وال يوجدأخضى 

 
 

26   Tiwari T, Murphy TV, Moran J. Recommended antimicrobial agents for the treatment and postexposure prophylaxis 

of pertussis: 2005 CDC guidelines. Morbidity and Mortality Weekly Report. Recommendations and Reports 2005, 54(RR-

14):1–16.                                                                                                   
27         Wirsing von König  CH.  The immunological basis for immunization series: module 4: pertussis – update 2009. 

Geneva: World Health Organization, 2010, pp.50.                                                                     
28                         Amirthalingam G, Andrews N, Campbell H, Ribeiro S, Kara E, Donegan K, et al. Effectiveness of. 

maternal pertussis vaccination in England: an observational study. Lancet 2014 Oct 25;384(9953):1521–1528. 
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مللس المال    لقاحالمالخل ومالكافلومالدةا  مم
م

موتخزيلهاوطريقومإعطاؤهاممخمائصماللقاحالموف ت اهاموجرعاتهامم
م

 ت قتددل الشدداهوقيةالبددورديتيل جضثومددة مدد  سددلالت مختددار  مددلارع مدد  للسددعال الددديك  ت نتج لقاحات الخليددة الكاملددة المضدداد  
موسددع لتقيدديب التسددخي  أو المعال ددة بالفورمددالي . وتخضددع كددل دفعددة مدد  اللقددا  الختبددار وعاد  ما يستخدم ف  ذلك   ،الحقاا 
و التددال  ، المصددنعي نتددا  المتبعددة حسددب . وتختلدد  أسدداليب اإلفيهددا تضكيددل ال ضثددوم الفاعليتهددا وسددميتها وتعقيمهددا و  مدددى

بيولوجيدداا مدد  ذيفددان  المواد الفعالة كمياتمختل   أما أثض .يختل  أحدها ع  اآلخض اختلفاا نسبياا   لقاحات الخلية الكاملةف
وعديد السكضيد الشحم  وال يفان الخلوا الضغام  وذيفان مخلقة األدينيلت على فعالية اللقا  فمازال غيض  السعال الديك 

بعدد  لقاحددات  توضددع. كمددا التيتددانو وذوفان  الدفتضياذوفان  معف  توليفة لقاحات الخلية الكاملة جميع  وتوضع  واضح.
، مرل لقاحددات المسددتديمة النلليددة مدد  الضضاعةف  س   روتينياا عطى ت   الت  خضى األلقاحات المع ف  توليفة الخلية الكاملة  

 . وتحتوا جميددعقيد التطويض حالياا  توليفات تحتوا على فيضو  شلل األيفال المعطل وهناك. Bالنمط باء والتهاه الكبد 
علدددى أمدددل  األلومينيدددوم كمددداد  مسددداعد ، ويحتدددوا بعضدددها علدددى مددداد  للسدددعال الدددديك  لقاحدددات الخليدددة الكاملدددة المضددداد  

 المتعدد  ال ضعات.  نيناتلقاف  فينوكسييرانول المضافة كماد  حافظة أو  مضسالو ثي
 

)اإلنتددا  واإلفددضا  عدد   لقاحددات الخليددة الكاملددة جددود بشددأن منظمددة الصددحة العالميددة م موعددة مدد  التوصدديات وقد وضعم  
المضتبطددة غل شددوا الاللقاحددات عدداد  لأليفددال األكبددض سددناا بسددبب  وال تعطددى هدد ه  29.ون اعتهاومأمونيتها  دفعات اللقاحات(  

 بإمكانية نشوء التفاعل.
 

ف  العضل ف  ال لء األمام  ال انب  م  فخ  الضضع ،  ميليلتض 0.5ه   و   ،السعال الديك ال ضعة القياسية للقا   وت عطى  
 .سناا  العمضية األكبضف  الفئات وف  العضلة الدالية 

 
ضخ ص اسددتخدام اللقاحددات ابتددداءا مدد  سدد   فدد  السلسددلة األوليددة جضعددات ثددلا إعطدداء بالمصددنعون أسددابيع ويوصدد   6ويدد 

 طاء جضعة منشطة. بإعالمصنعي  أسابيع. ويوص  بع   4ال تقل ع   فتض  هاتفصل بين
 

أسبوعاا؛ وف  س   14أسابيع و  10و  6السلسلة األولية، بما ف  ذلك التطعيب ف  س  ف  جداول وينية مختلفة   وت ستخدم
أشهض. كما يوجد ك لك اختلز ف  استخدام  6و  4أشهض؛ وف  س  شهضي  و  5و   4و   3أشهض؛ وف  س   4و   3شهضي  و 

 ال ضعات المنشطة. 
 

فدد  درجددة ينبغدد  تخلينهددا و . للسددعال الددديك الخليددة الكاملددة المضدداد  التدد  تحتددوا علددى لقددا  لقاحدداتالت ميددد  عدددم وي ددب
 سلسيو .درجات  8-2حضار  تتضاو  بي  

 
ماعمواللجاعوموالف ال ولاالستد

م
ه تتللسعال الديك  إن االست ابة المناعية للقاحات الخلية الكاملة المضاد    ضثوميددة. المستضدددات الم موعددة مدد  إلددى وج 

 .المختلفدددة لقاحدددات الخليدددة الكاملدددة عندددد اسدددتخدامدات ضددد المناعيدددة لمختلددد  المستاالسدددت ابة ولوحظدددم فدددضوق كبيدددض  فددد  
الختبددارات ا المسددتمد  مدد البيانددات  كمددا أن ويصعب تأويل بيانات االستمناع ومقارنتها بالنسبة إلى لقاحات الخلية الكاملددة

األضددداد القابلددة  عيدداراتأعلددى ال تددردا بالضددضور  إلددى الشددديد  الفعاليددة  لقاحددات الخليددة الكاملددة السددضيضية أشددارت إلددى أن
وجددود أضددداد ذيفددان  أناالعتقاد ب، رغب السعال الديك حماية م  مض  مع ال مركد  علقة مناعية وليسم هناكللقيا .  

 لقاحددات الخليددة الكاملددةوقددد تختلدد  لدى الضضع. الوخيب  السعال الديك يلعب دوراا ف  الحماية م  مض   السعال الديك 
 

ل نة الخبضاء المعنية بالمعايض  البيولوجية التابعة لمنظمة الصحة العالمية. التقضيض الساد  والخمسدون. جنيد ، منظمدة الصدحة    29
، التوصدديات الخاصددة 6نظددض الملحدد  ا( 941)سلسددلة التقدداريض التقنيددة الصدادر  عدد  منظمددة الصددحة العالميددة، رقدب  2007العالميدة، 

 يضددددددددددداا علدددددددددددى الدددددددددددضابط التدددددددددددال :أ. )متدددددددددددا  333-301للسدددددددددددعال الدددددددددددديك ، الصدددددددددددفحات بلقدددددددددددا  الخليدددددددددددة الكاملدددددددددددة المضددددددددددداد 
http://www.who.int/biologicals/publications/trs/Full%20Text%20TRS941.pdf)  نظض الضابط التال : ا 

http://www.who.int/biologicals/publications/trs/areas/vaccines/whole_cell_pertussis/Annex%206%20whole%20cell%20pe

rtussis.pdf?ua=1. 

http://www.who.int/biologicals/publications/trs/Full%20Text%20TRS941.pdf
http://www.who.int/biologicals/publications/trs/areas/vaccines/whole_cell_pertussis/Annex%206%20whole%20cell%20pertussis.pdf?ua=1
http://www.who.int/biologicals/publications/trs/areas/vaccines/whole_cell_pertussis/Annex%206%20whole%20cell%20pertussis.pdf?ua=1
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 فدد  مضحلددة المناعيددة االسددت ابات اخددتلزمددا يددردا إلددى  ،إنتاجهددا ومضاقبتهدداوأسدداليب  محتواهددا مدد  المستضدددات م  حيدد 
لقاحددات خاصددة بإلددى تضكيبددات  المتاحددةالكريض م  المعلومات يشيض و  ،محدود ه  بعد التطعيب. أما البيانات المنشور  ف ما

مة.  لب تعد مستخد 
 

بة المناعيدددة القصددديض  المددددى االسدددت ا أن إلدددى 30ةمنه يددد ال اتستعضاضددد أحدددد اال المسدددتمد  مددد محددددود  الندددات بي   وتشددديض ال
مددع اتسدداع  تبدددو أقددوى و أشددهض( تددلداد مددع عدددد ال ضعددات  بضددعة مدد  بضددعة أسددابيع إلددى تدد  تمتدددالبعددد التطعدديب  مددا )فتددض 
فتدددض  تتدددضاو   لمستضددددات بعددددا عيدددارات ارتفددداعالضصددددية إلدددى . وتشددديض الدراسدددات ال ضعدددات األوليدددةة بدددي  ات الفاصدددلالفتدددض 
أا جضعتددان أوليتددان زائددد  ،أشددهض تقضيبدداا  ت عطى بعددد ال ضعددة الرانيددة بسددتةعندما  تلق  ال ضعة الرالرةأسابيع م    8و  6 بي 

فيهددا بعددد ال ضعددة  ت عطددى الحدداالت التدد ب+ جضعددة منشددطة(، مقارنددة أوليتددي  جددضعتي   مكددون مدد  ال ضعددة المنشددطة )جدددول
 . أسابيع 8إلى  4 تفصل بينها م ( أولية جضعات 3م   مكون  جضعات أولية )جدول 3أا  ،بشهض أو شهضي الرانية 

 
دراسددات  3ت ض ددة مضددبوية عشددوائياا و  49شددمل  وفعاليتهددا السددعال الددديك لقاحددات  لن اعددة 31جضا اسددتعضا  منه دد وأ  

 32.السضيضيةالختبارات ف  اال ا تطبقه منظمة الصحة العالمية  السعال الديك ، واست خدم ف  االستعضا  تعضيف أتضابية
 نهددا تفاوتددم تفاوتدداا واسددعاا بددي  اللقاحددات.ولك  ٪78الن اعددة الم معددة للقاحددات الخليددة الكاملددة لدددى األيفددال و لغددم نسددبة 

المحتويدددة علدددى الددددفتضيا لقاحدددات الن اعدددة  تضاوحدددم. و فعاليدددة اللقاحدددات المسدددتخدمة حاليددداا تتدددوافض بياندددات مباشدددض  عددد   وال
، فاصدددل ٪95؛ 0.54)المخدددايض النسددبية،  ٪46بددي   خضددعم للتقيددديبالتددد   والتيتددانو  والخليدددة الكاملددة للسدددعال الددديك 

وأجضيدددم فددد  السدددنغال (. 0.13–0.05، فاصدددل الرقدددة: ٪95؛ 0.08)المخدددايض النسدددبية،  ٪92( و 0.63–0.46 الرقدددة:
ف  الوقاية م   ٪55ن اعة نسبتها  محقق جضعات م  لقا  الخلية الكاملة 3أظهضت أن  ملدوجة التعمية  ت ض ة عشوائية
 السددعال الددديك ، مع تأكيد أياا كانم حدته سعالالم  مض  أو أكرض يوماا  21 ز بأنهالمعض  ) وخامةاألقل  السعال الديك 

 ن اعددة نسددبتها ( ف  مقابلالملرعةبواسطة تأكدت  الديك لسعال لحالة أو الفحص المصل  أو مخالطة الملرعة  بواسطة  
السدددعال نو ددات مدد  أو أكردددض يومدداا  21األدق الدد ا تطب قدده منظمدددة الصددحة العالميددة ) ةتعضيددف الحالددد  عنددد اسددتخدام 96٪

 الن اعة.  ييبإلى أهمية تعضيف الحالة ف  تق ذلك يشيضو  33.معاييض التأكيد نفسها( فضلا ع   الشديد
 

فدد  عطددى ت   الخليددة الكاملددةلقددا  مدد  ثددلا جضعددات  المكونددة مدد   ددداولالأن ا إلددى محد    30،34منه  ستعضا   اويشيض  
. وهندداك كدد لك عمددضمدد  ال الخمددس األولددى سددنواتالخددلل  السددعال الددديك مددض   ، ت عد فعالة ف  الوقاية مدد الضضاعةس   

 جددضعتي  المكددون مدد   دددولالباسددتخدام  الضضدداعةفدد  سدد  التطعدديب  فعاليددةتشدديض إلددى أقددل عدددداا كانددم  نبمتسددقة و  بيانددات
  .عمض( خلل السنوات الخمس األولى م  الشهضاا  13-10و أشهض  5و  3أعمار ف  طة )جضعة منش + أوليتي 

 
ت عطددى ثددلا قددا  عندددما الل فعاليددةم  المقارنات بددي  الدراسددات تشدديض إلددى عدددم وجددود اخددتلز فدد  مستمد   وهناك بيانات  

 جدددضعتي فيمدددا يتعلددد  بال ددددول المكدددون مددد  أمدددا البياندددات الوحيدددد  المتدددوفض   أو شدددهضي . اا شدددهض جضعدددات أوليدددة يفصدددل بينهدددا 
 بي  ال ضعة األولى والرانية شهضي .الفاصلة الفتض   فامتدت فيها+ جضعة منشطة  أوليتي 

 
 

30   Mueller J, Koutangni T, Guiso, N, Soarez-Weiser K, Fine P, Restrapo AH et al. Comparative efficacy/effectiveness 

of schedules in infant immunisation against pertussis, diphtheria and tetanus: Systematic review and meta-analysis. Part 

2: Whole-cell pertussis vaccine, 2014. Available at 

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2015/april/6_Report_wP_140813.pdf?ua=1; accessed July 2015.    

31     Jefferson T, Rudin M, DiPietrantonj C. Systematic review of the effects of pertussis vaccines in children. Vaccine, 

2003, 21:2003–2014.                                                                                            
32     WHO-recommended standards for surveillance of selected vaccine-preventable diseases. Geneva, World Health 

Organization, 2003 (WHO/V&B/03.01). (Also available from http://www.who.int/vaccines-

documents/DocsPDF06/843.pdf.     
33    Simondon F, Preziosi M, Yam A, Kane CT, Chabirand L, Iteman I, et al A randomized double-blind trial comparing 

a 2-component acellular to a whole-cell pertussis vaccine in Senegal. Vaccine, 1997, 15:1606–1612.         
34                              Whole Cell Pertussis Vaccines: Summary of evidence relevant to schedules. Available at 

 http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2015/april/2_wP_summary_WG_23Mar2015_ submitted.pdf?ua=; 

accessed July 2015.                                                                                                                                                            

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Vaccine.');
http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF06/843.pdf
http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF06/843.pdf
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Vaccine.');
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2015/april/2_wP_summary_WG_23Mar2015_
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أشددهض. وال نعددضز إال القليددل  3و شددهضي   يتددضاو  بددي  سدد  تبدأ ف ل داول الت  ف  حالة اوال تتوفض بيانات ع  الفعالية إال 
السددعال إجددضاء االختبددارات كددان فدد  وقددم الفئددات العمضيددة األكبددض سددناا، وذلددك ألندده فدد   فعاليددة لقاحددات الخليددة الكاملددةعدد  

مضتفعة نشوء تفاعل لقا  الخلية الكاملة احتماالت  ال الصغار. وكان ي عتقد أيضاا أنمشكلة ال تطال إال األيف دي ع   الديك 
 . البالغي األيفال والمضاهقي  و ف  باستعماله روتينياا  بحي  ال تسمح

 
مللس المال    الدةا  ممممالالخل يومماللقاحال

م
موتخزيلهاوطريقومإعطاؤهاممخمائصماللقاحالموف ت اهاموجرعاتهامم

م
النمط تدري ياا    ، وأصبحم اللقاحات اللخلوية1981ف  اليابان ف  عام    للسعال الديك أول لقا  الخلوا مضاد   است حدا

التاليددة: ذيفددان  منقددا السائد المستخدم ف  البلدان الصناعية. وتحتوا تلك اللقاحات على واحد أو أكرض م  المستضدددات ال
تختل  اللقاحات فيما بينها م   ال. و 3و  2، والضاصات الدموية الخيطية، والبيضتكتي ، والخمل م  النمطي  السعال الديك 
الدمويدددة والضاصدددات  ،السدددعال الدددديك ذيفدددان  ] 2أو [،  فقدددط السدددعال الدددديك ذيفدددان  ] 1) عناصدددض المستضدددد حيددد  عددددد
، السدددعال الدددديك ذيفدددان  ] 5أو [،  ، والضاصدددات الدمويدددة الخيطيدددة، والبيدددضتكتي السدددعال الدددديك ذيفدددان  ] 3أو [،  الخيطيدددة

النسيلة ال ضثومية المستعملة ف    م  حي وتضكيلها فحسب، بل ك لك  [( الدموية الخيطية، والبيضتكتي ، والخملوالضاصات  
وراثيددة(، األسدداليب الأو ، بيضوكسدديد الهيدددروجي  و أفورمالديهايددد، أوالغل وتاراْلد هيددد، الزالددة السددمية )بو التنقيددة نتددا  وأسدداليب اإل

 السددعال الددديك أمددا كميددات مستضددد  35.ريومضسددال والفينوكسدديرانولالوالمددواد المسدداعد ، واسددتعمال المددواد الحافظددة مرددل 
 بدداختلزفتختلدد   صغار األيفددالللستخدام ف   ف  المقام األولف  اللقاحات المخصصة  التيتانو و   الدفتضياوعنصضا  
فدد  تددوفيض الحمايددة، علددى  للسعال الديك المضاد  مستضدات اللقا  اللخلوا فضادى  إسهامال يتضح لنا مدى و المنت ات.  

 .نحو م  الدقة
 
 للسددعال الددديك المضدداد  لقاحددات اللخلويددة لجددود  ابشددأن منظمددة الصددحة العالميددة م موعددة مدد  التوصدديات وضددعم قددد و 

 للسددعال الددديك المضدداد   اللقاحددات اللخلويددةأن ورغددب  35.تهددا ون اعتهددامأموني)اإلنتا  واإلفضا  عدد  دفعددات اللقاحددات( و 
المضدداد  قددد تضددب التوليفددات المحتويددة علددى اللقددا  اللخلددوا ف، التيتددانو و  الدددفتضيامددع ذوفددان مددا ت عطددى فدد  توليفددة عدداد  

المسددتدمية النلليددة أنفلددونلا لقددا   مرددل الضضدداعةفدد  سدد  ت عطى روتينيدداا الت  خضى األلقاحات ال بع  ك لك  للسعال الديك 
. كمددا تددب تطددويض لقاحددات لقددا  فيددضو  شددلل األيفددال المعطددل، و B التهدداه الكبدددقددا  المضدداد لفيددضو  لال، و م  الددنمط بدداء

 .لتنشيط التمنيع التيتانو وذوفان  الدفتضياذوفان تحتوا على جضعات مخفضة م  
 

فدد  العضدددل فدد  ال دددلء األمدددام  ، ميليلتدددض 0.5هدد  و  للسددعال الدددديك اللخلددوا المضددداد  ال ضعدددة القياسددية للقدددا وت عطددى 
 .سناا  شهضاا وف  العضلة الدالية للفئات العمضية األكبض 12 ال ي  تقل أعمارهب ع ال انب  م  فخ  األيفال 

 
أسابيع ويوص   6ابتداءا م  س     اللخلوية  اللقاحاتاستخدام  ي ضخ ص    ،الخلية الكاملةإلى لقاحات  بالنسبة  وكما هو الحال  

واحددد  أو بعطدداء جضعددة و  أسددابيع 4ال تقددل عدد   األولية تفصددل بينهددا فتددضاتلسلسلة ف  اثلا جضعات  إعطاء  بالمصنعون  
 وفدد  بعدد  البلدددان ت سددتخدم .اختلفدداا كبيددضاا  التطعدديب األوليددة سلسددلةفدد  ال ددداول المسددتخدمة جضعتي  منشددطتي . وتختلدد   

إما ف   قاحاتلال وت عطىثلا جضعات،  المكونة م  سلسلةالم   + جضعة منشطة بدالا   أوليتي   جضعتي   مكونة م   سلسلة
 شهضاا.  11/12أشهض و  4وبما ف  س  شهضي  و  ،شهضاا  12أشهض و  5و  3س  
 

 سلسيو .درجات  8-2ينبغ  تخلينها ف  درجة حضار  تتضاو  بي  و خلوية. اللت ميد اللقاحات  عدم وي ب
 
 

 
جنيدد ، منظمددة الصددحة  ل نددة الخبددضاء المعنيددة بالمعددايض  البيولوجيددة التابعددة لمنظمددة الصددحة العالميددة. التقضيددض الرددان  والسددتون.   35

، التوصدديات الخاصددة 4نظددض الملحدد  ا( 979)سلسددلة التقدداريض التقنيددة الصدادر  عدد  منظمددة الصددحة العالميددة، رقدب  2013العالميدة، 
. )متاحدددة علدددى الدددضابط 260-187بضدددمان جدددود  اللقاحدددات اللخلويدددة المضددداد  للسدددعال الدددديك  ومأمونيتهدددا ون اعتهدددا، الصدددفحات 

 .(http://www.who.int/biologicals/vaccines/TRS_979_Annex_4.pdf?ua=1التال  أيضاا: 

http://www.who.int/biologicals/vaccines/TRS_979_Annex_4.pdf?ua=1
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ماالستدلاعمواللجاعوموالف ال و
 
ا  جضيددم ت ض دددة أ   عناصدددض  3أحددددهما علدددى يحتددوا  ،للسدددعال الدددديك مضددادي  لقددداحي  الخلدددويي  لمقارندددة مضددبوية معشددد 
لقددا  الخليددة الكاملددة  ن اعددة إلددى أن   الت ض ددة وخلصددملقاحددات الخليددة الكاملددة،  بأحددد ،عناصددض 5اآلخددض علددى يحتددوا و 
 شددديدالسددعال نو ددات الوالمصددحوه باللراعددة المركددد بواسددطة  السددعال الددديك  فدد  تتسدداويان اللقدداحي  اللخلددويي ن اعددة و 

عناصددددض مقارنددددة  5للقددددا  المحتددددوا علددددى فدددد  االمخددددايض النسددددبية  بلغددددمإذ  :يومدددداا  21لمددددد  ال تقددددل عدددد   تسددددتمض التدددد 
، و لغددم المخددايض النسددبية فدد  اللقددا  المحتددوا (1.79–0.41، فاصددل الرقددة: ٪95) 0.85الخليددة الكاملددة  لقددا   يدد متلقب

اللراعددة، المركددد بواسددطة  السددعال الددديك يتعلدد  بأمددا فيمددا . (2.69–0.71، فاصددل الرقددة: ٪95) 1.38عناصددض  3علددى 
، ٪95) 1.4 لقددددا  الخليدددددة الكاملدددددة  متلقيددددد بعناصددددض مقارندددددة  5للقدددددا  المحتددددوا علدددددى فددددد  ا ةالمخدددددايض النسددددبي فبلغددددم
، فاصددددل ٪95) 2.55عناصددددض  3للقددددا  المحتددددوا علددددى فدددد  االمخددددايض النسددددبية  لغددددم ( و 2.52–0.78الرقددددة:  فاصددددل
  36.(4.33–1.5 الرقة:

 
 ، فاصددددددل ٪95) ٪83عناصددددددض بنسددددددبة  4لقددددددا  الخلددددددوا يحتدددددوا علددددددى  ن اعددددددةجضيددددددم فدددددد  ألمانيدددددا، دراسددددددة أ  وأثبتدددددم 

لقدددداحي  الخلددددويي  ن اعددددة بدراسددددة إيطاليددددة وأفددددادت  37.النمطدددد  السددددعال الددددديك فدددد  الوقايددددة مدددد  ( ٪88-٪76: لرقددددةا
فاصددل  ،٪95) ٪84 نسددبة ( و ٪89-٪76، فاصل الرقة: ٪95) ٪84عناصض بنسبة  3يحتوا كل منهما على   مختلفي 
 38.الن اعدددةالقليلددة  الخليددة الكاملددة اتلقاحددد أحددد بمقارنددة  ،النمطدد  السدددعال الددديك فدد  الوقايددة مدد  ( ٪90-٪76الرقددة: 
 ن اعددة اللقددا أشار حساه  ،ف  ألمانيا ، أ جضيمدراسة واسعة لمخالط  الحاالت المضجعية م  أفضاد األسض المعيشية وف 
يحتوا على  عقب التطعيب األول  بلقا  الخلوا ( ٪94.6 - ٪76.6، فاصل الرقة:  ٪95)  ٪88.7أن نسبتها بلغم    إلى
فدد  التدد  أ جضيددم وف  الت ض ة العشوائية الملدوجة التعميددة  39.اللخلوا( السعال الديك و  التيتانو و  الدفتضيا)  عناصض  3

تقددديضات وأشددارت . سددعال الددديك لللقددا  الخليددة الكاملددة المضدداد بيحتددوا علددى عنصددضي   قددورن لقددا  الخلددوا  33،السددنغال
وفددض حمايددة أقددل  اللقددا  اللخلددوا  أن إلى الت  أ جضيم على مخالط  الحاالت،ه ه الدراسة الن اعة المطلقة المستقا  م   

( ٪97-٪81، فاصددل الرقددة: ٪95) ٪92مقابددل فدد  ( ٪86-٪51، فاصددل الرقددة: ٪95) ٪74مدد  لقددا  الخليددة الكاملددة: 
. ذا أهميددة إحصددائية كبيددض االخددتلز لددب يكدد   منظمددة الصددحة العالميددة رغددب أنقدده اسددتخدام تعضيددف الحدداالت الدد ا تطب  ب

 . الحقاا مد  فعالية تلك اللقاحات المختلفة فستناقش  أما
 
ا  جددضا اسددتعضا  لددرلا ت دداره أ  و   40للسددعال الددديك مضدداد   ملدوجددة التعميددة شددملم لقاحددات الخلويددةمضددبوية معشدد 
تكدددون أن دددع فددد  الحمايدددة مددد  اللقاحدددات اللخلويدددة  متعددددد  اللقاحدددات اللخلويدددة المحتويدددة علدددى عناصدددض خلدددص إلدددى أنو 

علددى  خفيدد ال السعال الديك  مض و  ف  الوقاية م  السعال ذا الشهقة المميل  المحتوية على عنصض واحد أو عنصضي 
ا  ت ض ددة  49جددضا اسددتعضا  منه دد  شددمل أ  فقددد سددواء. و المرددل  حددد  ، خلددص إلددى أنأتضابيددةدراسددات  3مضددبوية و معشدد 

علددى عنصددض واحددد أو عنصددضي  تكددون ن اعتهددا المطلقددة أقددل مدد  اللقاحددات المحتويددة علددى  اللقاحددات اللخلويددة المحتويددة
التدد  الضصدددية  ومددع ذلددك، ففدد  الدراسددات 31.(٪84-٪80مقابددل فدد   ٪70-٪67نسددبة الن اعددة : )أو أكرددض عناصددض 3

 
36         Olin P, Rasmussen F, Gustafsson L, Hallander HO, Heijbel H. Randomised controlled trial of 2-component, 3-

component, and 5-component acellular pertussis vaccines compared with whole-cell pertussis vaccine. Ad Hoc Group for 

the Study of Pertussis Vaccines. Lancet, 1997, 350:1569–1577.                                                                     
37       Stehr K, Cherry JD, Heininger U, Schmitt-Grohé S, Uberall M, Laussucq S, et al. A comparative efficacy trial in 

Germany in infants who received either the Lederle/Takeda acellular pertussis component DTP (DTaP) vaccine, the 

Lederle whole-cell component DTP vaccine, or DT vaccine. Pediatrics, 1998, 101:1–11.                                          
38          Greco D, Salmaso S, Mastrantonio P, Giuliano M, Tozzi AE, Anemona A, et al. A controlled trial of 2 acellular 

vaccines and one whole-cell vaccine against pertussis. Progetto Pertosse Working Group. New England Journal of 

Medicine, 1996, 334:341–348.                                                                                                                         
39    Schmitt HJ, von König CH, Neiss A, Bogaerts H, Bock HL, Schulte-Wissermann H, Gahr M, Schult R, Folkens JU, 

Rauh W, Clemens R. Efficacy of acellular pertussis vaccine in early childhood after household exposure.  JAMA. 

1996;275(1):37-41.                                                                                                                              
40      Zhang L, Prietsch S, Axelsson I, Halperin SA. Acellular vaccines for preventing whooping cough in children. The 

Cochrane database of systematic reviews 2014;9:CD001478.                                                                                   
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والمحتويددة  ةالمضخص الواسع النطاق للقاحات اللخلويةو  الطويل األمد الت  أجضيم عقب االستعمالو فعالية اللقا     تناولم
( وللقددا  الخلددوا يحتددوا علددى عنصددض واحددد فدد  بضنددامج 42واليابددان 41فدد  السددويدأ جضيددم فدد  معظمهددا علددى عنصددضي  )

السددعال مسددتويات عاليددة مدد  الفعاليددة فدد  الوقايددة مدد  على  ويةالدانمضك ، بضهنم كل ه ه اللقاحات اللخل  الوين   التمنيع
اللقاحددات المتعدددد   األرقام الت  ت شيض إلى أن نإالتال ، فو  مستضدات.الم   ع  المحتوى المحددبصضز النظض    الديك 

السددضيضية العشددوائية عند مقارنتها باللقاحددات المحتويددة علددى عنصددض واحددد أو عنصددضي  فدد  الت دداره أكرض فعالية  العناصض  
 ي ب تأويلها بح ر.

 
المنخفضددة الن اعددة  أكرض فعالية مدد  لقاحددات الخليددة الكاملددة تكون  اللقاحات اللخلوية وتشيض الدراسات حتى اآلن إلى أن

دون المستوى األمرل(، ولكنها قد تكون أقددل فعاليددة مدد  لقاحددات الخليددة الت  يربم أنها ت ستخدم لقاحات الخلية الكاملة   ال)
اللقاحددات اللخلويددة المتعدددد   لمقددد فضدد   ستعضاضددات المنه يددةبعدد  االوعلددى الددضغب مدد  أن  43.ن اعددةاألكرددض الكاملددة 

اسددتخدام  مكتسددبة مدد الخبددض  وال فددإن البي  ندداتالعناصض على اللقاحات اللخلوية المحتوية على عنصض واحددد أو عنصددضي ، 
التدد  تحتددوا فدد  فعاليددة اللقاحددات اللخلويددة  اخددتلز ذا شددأنغيددض كافيددة لتحديددد أا  تظددل 40،12اللقاحات فدد  البلدددان،
 متابعة قصيض  األجل نسبياا. عد به ه قيب الفعالية  تب التوصل إلىقد و م  العناصض. على عدد مختل  

 
 –بدددول  ريبوزيدددل انخفدددا  اسدددتمناع مستضدددد المسدددتديمة النلليدددة  المتحدددد  علدددى أنكتسدددبة فددد  المملكدددة وتددددل الخبدددض  الم 

المسددتديمة النلليددة قددد و  اللخلددوا  لسعال الديك وا التيتانو و  الدفتضيا اللقا  التوليف  المحتوا علىف     فوسفات  – ريبيتول
عندددما  اللخلددوا  لسددعال الددديك وا التيتددانو و  الدددفتضيا اللقددا  التددوليف  المحتددوا علددى لقددا بسددضيضياا مقارنددة  اا كددون ملئمدد ي
  44.تتضم  جداول التمنيع جضعة منشطة ف  السنة الرانية م  العمض ال
 

+ جضعددة  أوليتددي  جددضعتي  التدد  تحتددوا علددى  داولالف  حالة ( 1) :إلى ما يل  45حدي  استعضا  منه  وقد خلص  
مقارنددة  أقددل بكريددضضددداد خددلل السددنة األولددى مدد  العمددض الحمايددة السددضيضية وعيددارات األاللقا  اللخلوا تكددون منشطة م   

الدد ا يحتددوا علددى  دددول ال( يددوف ض 2، إلددى أن ت عطددى ال ضعددة الرالرددة؛ )أوليددة ثددلا جضعددات الدد ا يحتددوا علددى  دددولبال
ثلا جضعددات بعددد ال ضعددة الرالرددة؛  ال ا يحتوا على  دولال+ جضعة منشطة حماية سضيضية أفضل م    أوليتي   جضعتي 

أوليددة  ثددلا جضعددات الدد ا يحتددوا علددى  دددولالبددي  ال ضعددات فدد  الفتددض  الفاصددلة ومددد   ،بدددء التطعدديب عنددد س ال إن  (3)
شددهضاا  18و  15مصددل  لتوقيددم ال ضعددة المنشددطة بددي  سدد   أثددض لددب ي لحددظ أا( 4كبيددضاا علددى االسددتمناع؛ ) يددرثضان تددأثيضاا  ال

  )بعد ال ضعات األولية الرلا(.
 

مللقاحالمالخل ومالكافلومواللقاحالمالالخل يوممالت متستخ مف ال ومالج اولمغ رمالكافلومم
م
 أن جضعة واحد  م  لقا  الخلية الكاملة أو اللقا  اللخلوا المضاد للسعال الديك  توفض    الدراسات الضصدية باستمضارتبي
. ٪80ال تقل ع   وأن ال ضعتي  توفضان الحماية بنسبة، الضضاعةالوخيب ف  س   السعال الديك م    ٪50حماية بنسبة  ال

 
41         Carlsson R, Trollfors B Control of pertussis–lessons learnt from a 10-year surveillance programme in Sweden. 

Vaccine, 2009, 27:5709–5718.                                                                                                                            
             42   Okada K, Ohashi Y, Matsuo F, Uno S, Soh M, Nishima S. Effectiveness of an acellular pertussis vaccine in 

Japanese children during a non-epidemic period: a matched case-control study. Epidemiology and Infection, 2009, 

137:124–130.                                                                                                                                                                      
43      Gustafsson L, Hallander HO, Olin P, Reizenstein E, Storsaeter J  A controlled trial of a 2-component acellular, a 

5-component acellular and a whole-cell pertussis vaccine. New England Journal of Medicine, 1996, 334:349–355. 
44     McVernon J, Andrews N, Slack M, Ramsay ME. Risk of vaccine failure after Haemophilus influenzae type b (Hib) 

combination vaccines with acellular pertussis.  Lancet, 2003, 361:1521–1523.                                                     
45            Mueller et al. Review on aP schedules and absolute effect - Figures and  tables of the version of 19 August 

2014. Available at http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2015/april/7_aP_Tables_Figures_140819.pdf?ua=1; 

accessed July 2015. 
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نات  ِ  الب  ولك ، بما أن األولية كاملةا م   مام السلسلةم  الضضورا إتفبعد كل جضعة إضافية،  تدل على زياد  الحمايةِ 
 12،33،46،47،48،49،50،51.لسعال الديك المضاد لللقا   األثض الوقائ  الكاملأجل الحصول على 

 
 . السعال الديك فتض  الحماية م  مدد ت اللحقة أن ال ضعات المنشطةوقد ثبم 

 
مللس المال    الدةا  ممممف ال وملقاحالمالخل ومالكافلومواللقاحالمالالخل يوممب نمفقارنو

م
 م  استخدام لقا  الخلية الكاملددة إلددى اللقددا  اللخلددوا التحول البلدان بعد ف  بع   السعال الديك لوحظم عود  ظهور 

المملكددة  بعددد  سددنوات. ففدد  )أسددتضاليا والبضتغددال والمملكددة المتحددد  والواليددات المتحددد  األمضيكيددة( للسددعال الددديك المضدداد 
لددب يبلغددوا سدد  الدد ي  لدددى الضضددع غيددض المطع مددي  بمددا فدد  ذلددك أولئددك  زيدداد  معدددل اإلصددابة ملوحظدد  المتحددد  والبضتغددال

فة تطورت مع الوقم جداول تطعيب مختل استخدممالمض  إلى الظهور قد  عود البلدان الت  شهدت وكانم   12.التطعيب
 و عده.المضاد   لى اللقاحات اللخلويةإالتحول قبل 
 

يانددات وويلددل والواليددات المتحددد  األمضيكيددة باإلضددافة إلددى بوانكلتددضا أسددتضاليا أ جضيددم فدد   الضياضدديةللنم جددة دراسددات وهندداك 
الدد ا يصدديب اإلنسددان، ذلددك  يشددبهبنددوع مدد  السددعال الددديك  المصدداه  ض  دد ا (القددضد البددابون ) قددائب علددىنمددوذ   صادر  ع   

  قددد يددضتبط بعددود  ظهددور المددض . ويبددي النظضية القاضية بأن االنتقال م  لقا  الخليددة الكاملددة إلددى اللقددا  اللخلددوا تدعب  
علددى  أثضهددا   المددض  ولكدد وفدد ضت الحمايددة مدد الخاضددعة للدراسددة  اللقاحددات اللخلويددة أن بصفة خاصةنموذ  قضد البابون  
 الدددفتضياالمحتويددة علددى لقاحددات ال، بينمددا أظهددضت كددان محدددوداا  إلددى حيوانددات أخددضى  السعال الديك  سضيانالعدوى أو على 

العديمة العدوى  المضجح أن وم  52.المض  فعاليتها ف  الوقاية م  العدوى وسضيان اللخلوا  السعال الديك و   التيتانو و 
 لخلددوا ال السددعال الددديك و  التيتانو و  الدفتضيابلقاحات  الممنعي  شخاصاأللدى  المصحو ة بأعضا  خفيفةاألعضا  أو 

خددضي  وقددد اآلإلددى  الشدداهوقيةالبددورديتيل جضثومددة إلددى سددضيان قد تردا ف  االنسان كمددا فدد  المقدددمات العليددا غيددض البشددضية 
 بدددورفتتعلدد  فدد  الدراسددة علددى قددضد البددابون  ال ددديض  بالملحظددة األخددضى . أمددا النتي ددة السددعال الددديك فاشدديات فدد   تتسبب  

والخلية  التيتانو و   الدفتضياواللقا  المحتوا على ف  االست ابة المناعية للعدوى الطبيعية    17و   1  المساعد   الخليا التائية
مناعددة النتددا  إلالزمددة  17و  1الخليددا التائيددة المسدداعد  ذاكددض  اسددت ابة  أن إلددى النمددوذ ويشدديض . لسددعال الددديك الكاملددة ل

 2الخليددا التائيددة المسدداعد  فدد   قددوى أ ةإلددى اسددت ابفدد  قددضد البددابون  وتددردا اللقاحددات اللخلويددة 53.المخاييددة المعق  مددة
وفدد   السددعال الددديك الددتخلص مدد  جددضاثيب هددا أقددل فعاليددة فدد  كمددا أن ،17و  1الخليددا التائيددة المسدداعد  فدد   قددلأواسددت ابة 
 على البشض.مماثلة إجضاء دراسات  ويللم. سضيانهاالوقاية م  

 
Quinn HE, Snelling TL, Macartney KK, Mcintyre PB. Duration of protection after first dose of acellular pertussis            46 

vaccine in infants. Pediatrics. 2014 Mar;133(3):5.                                                                                                           

47           . Campbell H, Amirthalingam G, Andrews N, Fry NK, George RC, Harrison TG, et al. Accelerating Control of 

Pertussis in England and Wales. Emerg Infect Dis. 2012 January; 18(1): 38–47.                                                      
Briand V, Bonmarin I, Levy-Bruhl D. Study of the risk factors for severe childhood pertussis based on                           48 
hospital surveillance data. Vaccine 25(41) (2007) 7224–7232.                                                                                         

49           Juretzko P, von KR, Herman M, Wirsing von Konig CH, Weil J, Giani G. Effectiveness of acellular pertussis 

vaccine assessed by hospital-based active surveillance in Germany, 2002, Clin.Infect.Dis 35:162–167.                        
 50                Misegades LK, Winter K, Harriman K, Talarico J, Clark TA, Messonnier NE, et al. Association of childhood   

pertussis with receipt of 5 doses of pertussis vaccine by time since last vaccine dose, California, 2010. JAMA 

2012;308:2126–2132.                                                                                                                                                        
51           Bisgard KM, Rhodes P, Connelly BL, Bi D, Hahn C, Patrick S, et al. Pertussis vaccine effectiveness among 

children 6 to 59 months of age in the United States, 1998-2001. Pediatrics 2005;116.                                                    
52              Warfel JM, Merkel TJ. Reply to Domenech de Celles et al.: Infection and transmission of pertussis in the 

baboon model. Proc Natl Acad Sci U S A 2014 Feb 18;111(7):E718.                                                                              
53      Warfel JM, Merkel TJ. Bordetella pertussis infection induces a mucosal IL-17 response and long-lived Th17 and 

Th1 immune memory cells in nonhuman primates. Mucosal Immunol 2013 Jul;6(4):787–796.                               
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ضجح، إلددى آخدددضبلدددد مدد  معقددد  وتختلددد   إلدددى الظهددور السدددعال الددديك سدددباه عددود  أ   أنتبددي قدددد هغددب أندد ر و  قصدددض أن  فيدد 
دوراا وسدددددضيان المدددددض ، يلعدددددب كدددددل منهمدددددا علدددددى العددددددوى وضدددددع  أثضهدددددا المحتمدددددل  الحمايدددددة للقاحدددددات اللخلويدددددة فتدددددض 

 3،12،54،55حيوياا.

 

مف  مال دا ومل ىماألطفالمواحت اجاتهممفنمالجرعالمالدلشطو
مملكددة المتحددد  وأظهددضت أوسدداط الممارسددة العامددة فدد  ال أحددد جضيم دراسة رصدددية لمعدددالت ه مددات السددعال الددديك  فدد أ  

فدد  السددنة  ٪84فدد  السددنة األولددى بعددد التطعدديب األولدد  إلددى  ٪100فعالية لقددا  الخليددة الكاملددة انخفضددم مدد    الدراسة أن
  56ف  السنة السابعة. ٪46ف  السنة الخامسة و  ٪52الضابعة و 

 

القاض   االعتبار نات محدود  ع  مد  الحماية السضيضية الت  تمنحها لقاحات الخلية الكاملة. ولكنها تتماشى معوهناك بي   
سلسلة المكونة مدد  ثددلا الضاجع مع مضور الوقم. وتشيض التقديضات إلى أن مد  المناعة المكتسبة بعد تفعالية اللقا  ت  بأن

و النسددبة إلددى اللقاحددات المسددتخدمة حاليدداا، يشدديض  57سددنة. 12سددنوات إلددى  4جضعات م  لقا  الخلية الكاملة تستمض م  
علددى األقددل بعددد  ٪2وتضاجع بنسددبة  ٪13إلى تضاجع ف  الحماية بنسبة  2014 عامأ جضا ف  االستعضا  المنه   ال ا  

 6،34.سلسلة التطعيب األولية
 

التمنيددع األوليددة  سلسددلةاأليفددال لسددنوات مدد  اسددتكمال  6بعددد جضيم دراسة واسعة النطاق ف  إيطاليددا للقدداحي  الخلددويي  أ  و 
علددى التددوال ، مددع اسددتخدام  ٪85و  ٪76( وأظهددضت الدراسددة ن اعددة فدد  الحمايددة بنسددبة أشددهض 6و  4)فدد  سدد  شددهضي  و 
تحتددوا علددى تمنيددع أوليددة  سلسددلةضت وفدد  السددويد، وفدد   58النوعيددة.مختلفددي  مدد  حيدد   للسددعال الددديك تعددضيفي  سددضيضيي  

سدددنوات  5لمدددد   السدددعال الدددديك شدددهضاا، حمايدددة مددد   12فددد  سدد  أ عطيدددم جضعدددة منشدددطة و  اللقدددا  اللخلدددوا جددضعتي  مددد  
 41.تقضيباا 

 
العوامل تتمرل وقد فمازاال غيض واضحي .  به واآللية ذات الصلةالملحظة ف  فعالية اللقاحات للتضاجع أما المعدل الدقي   
ل السكان غيض المطع مددي  ب  التدري   للمناعة الطبيعية م  ق  كتساه ألضداد أو االامستويات ف  تضاؤل المردية إلى ذلك 

 معاا.كليهما أو 
 
أسددضع فدد   علددى نحددو  تتضدداءلالحماية بعد ال ضعات المنشطة للقاحات اللخلويددة  تشيض إلى أننات متلايد  بي     اآلن  هناكو 

المناعددة لدددى إلددى تضاجددع الو ائيددة  وتشدديض البيانددات 75،59الكاملة .لقا  الخلية ب مقارنةاألفضاد المطع مي  باللقا  اللخلوا  
وأظهض التضصد  34،60.اللقا  اللخلوا  تلقمالسكانية الت  ف  الم موعات والمضاهقي  والشباه   األيفال ف  س  المدرسة
تتددضاو   الدد ي  يفددالاألبددي   السددعال الددديك الواليددات المتحددد  األمضيكيددة زيدداد  فدد  معدددل اإلصددابة بالسددلب  المسددتمض فدد  

 
       54   Hong Choi Y, Campbell H, Amirthalingam G, Miller E. Modelling pertussis transmission in England and Wales: 

investigating the cause of the recent resurgence and impact of additional vaccination strategies.                       
55     Gambhir M, Clark TA, Cauchemez S, Tartof SY, Swerdlow DL, Ferguson NM. A Change in Vaccine Efficacy and 

Duration of Protection Explains Recent Rises in Pertussis Incidence in the United States (A Change in Efficacy and 

Duration of Pertussis Vaccine). 2015;11(4):e1004138. 
Jenkinson D.  Duration of effectiveness of pertussis vaccine: evidence from a 10 year community study.                       56 
 BMJ,, 1988; 296:612–614.                                                                                                                                                 

57    Sheridan  SL, Frith K, Snelling TL, Grimwood K, McIntyre PB, Lambert SB. Waning vaccine immunity in teenagers 

primed with whole cell and acellular pertussis vaccine: recent epidemiology.                                   
58     Salmaso S, Mastrantonio P, Tozzi AE, Stefanelli P, Anemona A, Ciofi dA, et al. Sustained efficacy during the first 

6 years of life of 3-component acellular pertussis vaccines administered in infancy: the Italian experience.(Abstract). 

Pediatrics 2001;108(5):1195.                                                                                                         
59                  Quinn HE, Snelling TL, Macartney KK, McIntyre PB. Duration of protection after first dose of acellular 

pertussis vaccine in infants. Pediatrics 2014;133(3):e513-19.                                                                                            
60       Quinn HE, McIntyre PB. Pertussis epidemiology in Australia over the decade 1995-2005 – trends by region and 

age group. Communicable Diseases Intelligence, 2007, 31:205–215.                                                                           
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أبلغدددم ، 2010 عدددامقدددا  اللخلدددوا. وفددد  لأعدددوام والددد ي  تدددب تطعددديمهب بخمدددس جضعدددات مددد  ال 10-7أعمدددارهب بدددي  سددد  
عدددد مدد  حدداالت  أعلددى ، عدد التمنيددع لأليفددال بسلسددلة مستوى عال مدد  التغطيددةكاليفورنيا، وه  م  الواليات الت  تس ل 

ع دون فددد   100 000حالدددة/  168 الملحوظدددة اإلصدددابة معددددالتو لغدددم عامددداا.  52 علدددى مددددى السدددعال الدددديك  الضضددد 
المددضاهقي  فدد   100 000حالددة/  21و  ،سددنوات 9-7 البددالغي األيفددال فدد   100 000حالددة/  28و  ،م  العمددض  أشهض 6

 عندددد اسدددتعمال هوتددددل هددد ه البياندددات علدددى أنددد  61.(100 000 /حالدددة 9.2)المعددددل اإلجمدددال  عامددداا  18-10 البدددالغي 
، جضعددات 3المحتويددة علددى  األوليددة لسددلةالس مدد  شددأن ،اللقاحات اللخلوية ف  البيئات ذات معدددالت اإلصددابة المنخفضددة

 ؛مدد  العمددض سددنوات 6 دون الحمايددة الكافيددة لأليفددال  أن تددوفض باإلضافة إلى جضعددة منشددطة فدد  السددنة الرانيددة مدد  العمددض،
أيضدداا  البيانددات وتشدديضلتحدداق بالمدرسددة. عددة منشددطة إضددافية ت عطددى فدد  وقددم االجض تتبع ه ه ال ضعات ينبغ  أن وم  ثب  

المسددتخدم  لقددا  الخليددة الكاملددة نإ، فدد وعلددى العكددسمنشددطة. ال ضعددات تكددضار الالحمايددة بعددد مسددتوى تسددارع انخفددا   إلددى
 75.ال ضعات اللحقة بغ  النظض ع  لمد  أيول حمايةالك ضعة أولى على األقل يوفض 

 
ماللقاحالفأف ن ومم

فدد   1ومحليددة وجهازيددة ) بتفاعلت ضار  بسدديطة للسعال الديك غالباا ما يضتبط التطعيب بلقاحات الخلية الكاملة المضاد  
 الممتددد واالختلجدداتالبكدداء (، مرل االحمضار والتورم الموضع  وال ساو  والحمى واالهتيددا . ويعتبددض تطعيمات 10-2كل  

 شددائعة االسددت ابةنقددص  –التددوتض نو ددات نقددص  وال ت عددد ؛(تطعدديب 100ف  كددل  1)أقل م  المصاحبة أقل شيوعاا    الحمية
بددي  مختلدد  مكانيددة نشددوء التفاعددل إفدد   كبيددضيكددون هندداك تفدداوت وقددد  62.(تطعدديب 2000-1000فدد  كددل  1)أقددل مدد  

منت ات لقاحات الخلية الكاملة. وهناك بي نددات محدددود  تشدديض إلددى أن  إمكانيددة نشددوء تفاعددل بعددد ال ضعددة الرالرددة مدد  اللقددا  
الدد ا   دددولبالقارنددة م + جضعة منشطة  أوليتي  جضعتي  ال ا يحتوا على تكون أكبض لدى األيفال عند استخدام ال دول

 34ثلا جضعات. يحتوا على
 

 استخدامب، ال ي نصح عاد   مضات الحق ومع عدد    التقدم ف  الس مع ت نح إلى اللياد     التفاعلت الموضعية أنونظضاا إلى  
 كبددار.المددضاهقي  و وفدد  ال مدد  العمددض أو أكرددض سددنوات 7 البددالغي يفددال األ فدد اللقاحات المحتوية على لقددا  الخليددة الكاملددة 

وللحد م  إمكانية نشوء التفاعل ع  ال ضعات المنشددطة، أ نت ددم لقاحددات السددعال الددديك  اللخلويددة التدد  يقددل فيهددا تضكيددل 
 .المستضدات الستخدامها ف  المضاهقي  والبالغي 

 
عدد  المعدددل  للسددعال الددديك ولددب يختلدد  معدددل تددواتض األحددداا الضددار  عقددب التطعدديب األولدد  باللقددا  اللخلددوا المضدداد 

ذلددك  ومددع 18.الت  يحتوا عليها اللقا ، وذلك بصضز النظض ع  عدد العناصض الم موعة الت  تلقم الغفلالملحو  ف   
المحتددوا علددى لقا  الإلى اللياد  مع كل جضعة الحقة م  وشدتها فبعد السلسلة األولية ي نح معدل التفاعلت الموضعية 

ورم عددابض وحميددد وغيددض مددرلب، يشددمل الطددضز بأكملدده فدد  بعدد  ويحدددا اللخلددوا.  الددديك السددعال و  لتيتددانو او  الدددفتضيا
أورام مماثلددة  ضتبطالنددادر أن تدد ومدد  لقددا . هدد ا المدد  األيفددال الدد ي  يتلقددون جضعددات منشددطة مدد   ٪6-٪2األحيددان، لدددى 

 63.فسه دون أن يخل  أية عقابيلف  مضحلة الطفولة. ودائماا ما يختف  الورم م  تلقاء نالت  ت عطى خضى األلقاحات الب
 
مكانيددة نشددوء بإ المتعلقددةلوية اللقاحات اللخ ميل  أندراسة مقارنة بي  لقاحات الخلية الكاملة واللقاحات اللخلوية،   نم يو 

تدددن  أشددهض نظددضاا إلددى  4و  3يددنص علددى إعطائهددا فدد  سدد  شددهضي  و جدددول  فدد  تكددون ما كبيددض عندددبقدددر انخفضم  تفاعل  

 
61     Pertussis Report - 8/31/2010 http://www.cdph.ca.gov/programs/immunize/Documents/Pertussis%20report%208-

31-2010%20-%20For%20Release.pdf   Pertussis Report - 8/31/2010. Available at 

http://www.cdph.ca.gov/programs/immunize/Documents/Pertussis%20report%208-31-

2010%20%20For%20Release.pdf ; accessed July 2015.                                                                                                       
62     WHO Information Sheet: Observed rate of vaccine reactions – Diphtheria, pertussis, tetanus vaccines, May 2014 

http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/DTP_vaccine_rates_information_sheet.pdf?ua=1.                           
63        Rennels MB. Extensive swelling reactions occurring after booster doses of diphtheria-tetanus-acellular pertussis 

vaccines. Seminars in Pediatric Infectious Diseases, 2003, 14:196–198.                                                         

http://www.cdph.ca.gov/programs/immunize/Documents/Pertussis%20report%208-31-2010%20-%20For%20Release.pdf
http://www.cdph.ca.gov/programs/immunize/Documents/Pertussis%20report%208-31-2010%20-%20For%20Release.pdf
http://www.cdph.ca.gov/programs/immunize/Documents/Pertussis%20report%208-31-2010%20%20For%20Release.pdf
http://www.cdph.ca.gov/programs/immunize/Documents/Pertussis%20report%208-31-2010%20%20For%20Release.pdf
http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/DTP_vaccine_rates_information_sheet.pdf?ua=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rennels%20MB%22%5BAuthor%5D
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عندددما  سددعال الددديك خليددة الكاملددة للالو  التيتددانو و  الدددفتضياالناجب ع  اللقددا  المحتددوا علددى إمكانية نشوء التفاعل  مستوى  
 64.ي عطى ف  س  مبكض 

 

عصددبية  مشددكلت حدددوا دور فدد  قددد يكددون لهددالقاحات الخلية الكاملددة بأن االدعاءات التاريخية  واسع بشأنوهناك جدل 
جضيددم فدد  المملكددة ، أشددارت الدراسددة الوينيددة للعددتلل الدددماغ  لدددى األيفددال، التدد  أ  1976وفدد  عددام يويلددة األجددل. 

نادراا ما قد يتسددبب فدد  االعددتلل  لسعال الديك الخلية الكاملة لو  التيتانو و  الدفتضيا المحتوا على لقا الالمتحد ، إلى أن 
االدعاء ف  دراسة المتابعة الت   ه ا  يركديبيعياا ف  الساب . ولب  يبدو  جهازهب العصب     كانالدماغ  لدى األيفال ال ي   

إعدداد  التحليددل  وعلددى الددضغب مدد  أندده تبددي  مدد  67،68. ةاللحقدد البحددوا وال فدد   65،66بيانات الدراسة األصددليةاستخدمم 
ر طهما ببعضهما البع   استمض  فقد  ،واالعتلل الدماغ للسعال الديك   بي  التطعيب المضاد    ف  الحقيقة  رابط  عدم وجود

المعلومددات الصددحيحة. وأظهددضت أدوات ب تستضشدأو  ات حد  األيفال الت  لب  يببما ف  ذلك ف  كتب  يوال عد  سنوات
لضددطضابات العصددبية ل 69،ة درافيددممتلزمدد  بمددا فدد  ذلددك، خددضى األاألسددباه التشددخيص التدد  تددلداد دقددةا عدددداا كبيددضاا مدد  

 . سعال الديك اللقاحات المضاد  للإلى  أا خط كانم ت على تطعيب الضضع والت  تعقب الت  الوخيمة 
 

لب تلحظ سددابقاا مددع عناصددضها المنفصددلة. وخلددص اسددتعضا    ئض لقاحات ف  أا أحداا ضاال م  توليفات ولب تتسبب أا
 – لخلددددوا ال السدددعال الدددديك و  التيتدددانو و  الددددفتضيااللقدددا  المحتدددوا علدددى  اسدددتخدام أن 2012عدددام أ جدددضا فددد  كدددوكضي  
الخليدددددة و  التيتدددددانو و  الددددددفتضيا واللقدددددا  المحتدددددوا علدددددى المسدددددتدمية النلليدددددة مددددد  الدددددنمط بددددداءأنفلدددددونلا  - B الكبدددددد التهددددداه
المختلطددة إعطدداء اللقاحددات  يددرد  لددب  ،المسددتدمية النلليددة مدد  الددنمط بدداء أنفلددونلا - B التهدداه الكبدددو  لسددعال الددديك ل الكاملددة
، ٪95؛ 0.94النسددبية )المخددايض خطيددض  الض  ئضدداالحددداا باأل معدددالت اإلصددابةزيدداد  إلددى منفصددلة اللقاحددات المدد   بدددالا 

 بسدددددديطة، مرددددددل االحمددددددضارالتفدددددداعلت ال أدى إلددددددى زيدددددداد  يفيفددددددة فدددددد  تددددددواتض(، ولكندددددده 1.53 – 0.58 فاصددددددل الرقددددددة:
، فاصددددددل ٪95؛ 1.09واأللددددددب )المخددددددايض النسددددددبية  (1.18–1.01، فاصددددددل الرقددددددة: ٪95؛ 1.09النسددددددبية  )المخددددددايض

 70.(1.16–1.02 الرقة:

 
الستعمال لقاحات الخلية الكاملة أو اللقاحات اللخلوية المضاد  للسددعال الددديك ، إال لدددى األشددخاص وال توجد أا موانع 

  بها. تطعيمهب بعد تفاعلت تأقية نادر ال ي  أصيبوا ب
 
 
 

 
64    Miller E, Ashworth LAE, Redhead K, Thornton C, Waight PA, Coleman T. Effect of schedule on reactogenicity and 

antibody persistence of acellular and whole-cell pertussis vaccines: value of laboratory tests as predictors of clinical 

performance. Vaccine 1997;15(1):51–60.                                                                                      

65      Miller DL, Wadsworth MJH, Ross EM. Pertussis vaccine and severe acute neurological illnesses. Response to a 

recent review by members of the NCES team. Vaccine, 1989, 7:487–489.                                                                       
Miller D, Madge N, Diamond J, Wadsworth J, Ross E. Pertussis immunisation and serious acute neurological              66  

                                                                                                           .1176–1993, 307:1171 ,BMJillnesses in children.  
67    Ray P, Hayward J, Michelson D, Lewis E, Schwalbe J, Black S, et al. Encephalopathy after whole-cell pertussis or 

measles vaccination: lack of evidence for a causal association in a retrospective case-control study. Pediatric Infectious 

Disease Journal, 2006, 25:768–773.                                                                                                 
Brown NJ, Berkovic SF, Scheffer IE. Vaccination, seizures and 'vaccine damage'. Current Opinion in                            68 

Neurology, 2007,  20:181–187.                                                                                                                                          
69   Scheifele DW. “What else could it be?” When neurologic disorders follow immunization. Scheifele DW, topic ed. In: 

Tremblay RE, Boivin M, Peters RDeV, eds. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: 

Centre of Excellence for Early Childhood Development and Strategic Knowledge Cluster on Early Child Development; 

2013:1-5. Available at: http://www.child-encyclopedia.com/documents/ScheifeleANGxp1.pdf., accessed April 2013.           
70                 Bar-ON ES, Goldberg E, Hellmann S, Leibovici L. 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). Cochrane Database for Systematic Reviews 2012(4):CD005530.                             
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ماستب الملقاحمبآخرإف ان ومم
السددعال الددديك  أو لقاحددات السددعال الخليددة الكاملددة المحتويددة علددى إعطدداء النددوع ذاتدده مدد  لقاحددات ينبغدد  م  حي  المبدددأ، 
مدد  منددتج التحددول أن  المحدددود  المتاحددة ال تشدديض إلددى البيانددات حددل التطعدديب األولدد . ولكدد امض ف  جميع   الديك  اللخلوية

التحول  أو  ،سعال الديك للالمضاد  على لقا  الخلية الكاملةأيضاا يحتوا على لقا  الخلية الكاملة إلى منتج آخض يحتوا 
لخلددوا اللقددا  ال م  منتج يحتوا على اللقددا  اللخلددوا إلددى منددتج آخددض يحتددوا أيضدداا علددى اللقددا  اللخلددوا، أو اسددتبدال

نددوع  فإنه فدد  حالددة عدددم معضفددةو االستمناع. و التال ، أالمأمونية أا تأثيض على له ، أحدهما باآلخض كاملةالخلية اللقا   و 
  مضادال ةلخلويال اتلقاحالكاملة أو الخلية  م  لقاحات ال، يمك  استخدام أا لقا  م توافضهعدأو    المستخدم  اللقا  الساب 

 فض اللقاحات.ال ضعات اللحقة حسب تو للسعال الديك  ف  ا
 

مفعملقاحالمأخرىممبالتزافنممإعطاءماللقاح
م   األولى عطاء المتلام  لل ضعات الرلا. وتشيض البيانات بشأن اإلمقبوالا   لة معاا معطاللقاحات  الإعطاء    ف  العموم، ي عد

 التيتددانو و  الدددفتضياالتدد  تحتددوا علددى  أو  الددديك  لسددعالوالخليددة الكاملددة ل لتيتددانو او  الدددفتضيا تحتددوا علددى التدد  لقاحدداتال
المضاد  للمكورات اللقاحات المتقارنة مضحلة الطفولة مرل ف  ت عطى  الت  خضى األلقاحات المع  اللخلوا  لسعال الديك وا

لحصددبة، واللقددا  المضدداد لاللقددا  و لقددا  شددلل األيفددال الفمددوا المضدداد لفيددضو  شددلل األيفددال و المعطددل واللقددا   الضئويددة
، واللقدددا  المتقدددارن المضددداد اللقدددا  المضددداد للحصدددبة والنكددداز والحصدددبة األلمانيدددةوالحصدددبة األلمانيدددة و المضددداد للحصدددبة 

 الع ليددة، واللقددا  المضدداد لفيددضو  الحمدداق، ولقددا للفيضوسددة  المضدداد  لقاحدداتال، و السددحائية بددالمكورات السددحايا لتهدداهال
عطدداء إ عنددد ألا مدد  تلددك المستضدددات، ال  سددت ابةاال فدد تدددخل  عدم وجود، إلى المستدمية النللية م  النمط باء  أنفلونلا

 71،72.السلسلة األولية وال بعد ال ضعات المنشطة
 

اسددتخدام بمقارنددة  الضائض حداا لياد  يفيفة ف  األبط إال بتتض ال متلامنة ال المتعدد  لقاحاتالأن    معظب الدراساتووجدت  
مستضدددات ال توليفة مدد  اللقاحات الت  تحتوا علىفإن ، أخضى . ولك  م  جهة بمفضدهتفاعل الاللقا  األكرض تسبباا لنشوء 

 اسددتخدامبيانددات تشدديض إلددى أن وال توجددد الحقدد .  مددضات عدددد بتقليددلض  الموضددعية ئمدد  عدددد األحددداا الضدداالمتعدددد ، تحددد 
ومددع ؛ للسددعال الددديك للتطعيب المضاد الوقائية الن اعة يحد م  مع لقاحات أخضى للسعال الديك  بالتلام  للقا  المضاد ا

  73مرل ه ه الحاالت.للسعال الديك  ف  اللقا  المضاد  ستمناعا ذلك فقد لوحظ ف  بع  األحيان تضاجع
 

ملل قا ومفنموف المالرضعمالدب ر أخرىمماسترات ج المم
م

مالبالغ نالجرعالمالدلشطومللدراهق نموم
 ن البددالغو ن و و المضاهقدد ي عطددى أسددتضاليا وكندددا وفضنسددا وألمانيددا والواليددات المتحددد  األمضيكيددة،  بمددا فدد  ذلددكبعدد  البلدددان، فدد  

وجضعددة مخفضددة مدد  لقددا   التيتددانو فدد  توليفددة مددع ذوفددان للسددعال الددديك  منشددطة مدد  اللقددا  اللخلددوا المضدداد جضعات  
الم موعددات السددكانية أثددض علددى لهددا تطعدديب النسدداء الحوامددل( التدد  تخددص تلددك بخددلز البددضامج ) هدد ه . ورغددب أن  الدددفتضيا

؛ الددوخيب السعال الددديك على إصابة الضضع با هأثض أهمية بي نات كافية تدل على  بعد ل توجدف، استهدافاا مباشضاا   المستهدفة
بمد  المناعددة بعددد مقارنة بعد التطعيب باللقا  اللخلوا ال ا لوحظ للمناعة  التضاجع السضيعوقد يكون أثضها محدوداا بسبب 
 57التطعيب بلقا  الخلية الكاملة.

 
71     King GE, Hadler SC. Simultaneous administration of childhood vaccines: an important public health policy that is 

safe and efficacious. Pediatr Infect Dis J 1994;13:394–407.                                                                                  
72   Dolan S, Wallace A, Burnett E, Ehlman D,  Sui W, Garon J, Patel M, Hampton L, Kay A, Chmielewski E, and Hyde 

T. Summary of evidence on the administration of multiple injectable vaccines in infants during a single visit: safety, 

immunogenicity, and vaccine administration practices (prepared for the April 2015 SAGE meeting. Available at 

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2015/april/5_Summary_of_Evidence_3-25- 2015.pdf?ua=1; accessed 

July 2015.                                                                                                                                  

73      Edwards KE, Decker MD. Chapter 23: Pertussis vaccines. In Vaccines, 6th ed. (Eds. Plotkin SA, Orenstein WA, 

Offit PA). 2013. UK:  Elsevier Saunders. p.464.                                                                                                       
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متدل عمالرضعمال  يث مال ال  
م

 ضعددة وحيددد ، تلقدديهب لبعددد الددوخيب  السددعال الددديك مددض  مدد  رضع البشض وقددضود البددابون حماية  تربمبيانات نظضاا لوجود  
التوصددية فدد  ل يمكدد  ومددع ذلددك فدد . اتباعهددا يمك  أن تكون جديض  بالسع  إلددىتمنيع الضضع عند الوالد  استضاتي ية اعت بض  

ولعدددم الضضددع الحدددير  الددوالد  فدد  اللقددا  مأمونيددة البيانددات بشددأن  لعدددم كفايددةنظضاا  االستضاتي ية الوقم الحال  باتباع ه ه
السددعال و  التيتددانو و  الدددفتضيالقددا  جضعددة إضددافية مدد  وتبددي  ارتبدداط . للسعال الددديك  قددائب ب اتددهمضاد  لقا  الخلوا   وجود

مدد  مستضدددات السددعال  ولرلثددة أو أر عددة الدددفتضياأضددع  بكريددض لدد وفان باسددت ابة عنددد الددوالد   ت عطددى لخلددوا ال الددديك 
 75ب لك.عند الوالد   ف  حي  لب يضتبط إعطاء التطعيب باللقا  اللخلوا بمفضده 74بالشواهد،مقارنة  الديك 

 
مأثلاءمال دلممالس المال    التدل عمض م

م
يحتددوا  اا لقاحدد  ونيوزيلندددا والمملكددة المتحددد  والواليددات المتحددد  األمضيكيددة(وبسددضائيل عدددد مدد  البلدددان )مرددل األرجنتددي   اعتمددد

وجضعات مخفضة  التيتانو ذوفان يحتوا على )لقا  توليف  على التيتانو  والدفتضيا والسعال الديك  اللخلوا لألمهات 
حمل للمساعد  على الوقاية مدد  وفيددات الضضددع الدد ي  ال أثناء( للسعال الديك واللقا  اللخلوا المضاد  الدفتضيام  ذوفان  

فتددض  الرلثددة األمهددات خددلل  تمنيددع نات الحديرة باستمضار إلددى أنوتشيض البي    .سنهبال يمك  تطعيمهب بعد نظضاا إلى صغض 
الفعاليددة فدد  حمايددة وشددديد  76اآمندد  للسددعال الددديك  ي عدددحمددل بلقددا  يحتددوا علددى لقددا  الخلددوا مضدداد مدد  ال أشددهض الرالرددة
بعددد نظددضاا إلددى  ي طعمددوا الضضددع الدد ي  لددب فدد  وفيدداتالمضاضددة و العلددى  كبيددضوقددد يكددون لدده أثددض  السددعال الددديك الضضددع مدد  

نظددضاا إلددى غيدداه البيانددات الخاصددة باالسددتمناع  الخليددة الكاملددة علددى لقاحدداتال ينطبدد  االسددتنتا  هدد ا . ولكدد  سددنهبصغض  
السددعال  نمددوذ  أثبددم. كمددا البددالغي  فدد نشددوء التفاعددل  زيدداد  احتمدداالتفدد  النسدداء الحوامددل وبلددى المخدداوز مدد   والن اعددة
  77.عيتطعيب األم يوفض الحماية للضض قضد البابون أنل الديك 

 
الناجمددة عدد  علددى وفيددات الضضددع  كبيددضوجود أثددض إلى النساء الحوامل ف  المملكة المتحد  بتطعيب    الخاصةالخبض   وتشيض  

ضداد أإلى الحماية المباشض  النات ة ع  انتقال  ف  المقام األولعلى األرجح النتي ة    ه هويعود سبب    28.السعال الديك 
 السعال الديك صابة األم بإ م  خلل تضاجع احتماالتخطض السضيان تقليل  ويعود ف  جلء منه إلى  78،األم إلى الضضيع

أيددام أو أكرددض فبلغددم قبل الوالد  بسبعة لفعالية اللقا  عند تطعيب األمهات  التقديضات اآلنيةأما الوالد . ب ف  الفتض  المحيطة
 ٪93البالغددة ر  مقدددال لددةالمعد للقددا افعاليددة و  فحص التحضا مع استخدام نموذ   (٪95-٪84فاصل الرقة: ، 95٪)  91٪
 ذات صلة. دراسة للحاالت اإلفضادية المقتضنة بحاالت ضابطة( ف  ٪97-٪81فاصل الرقة: ، 95٪)
 

األضداد ف  الضضع  ةوتشيض بيانات م  كندا والمملكة المتحد  والواليات المتحد  األمضيكية إلى وجود انخفا  ف  است اب
ولددبع   Cالمتقارنددة المضدداد  للمكددورات السددحائية اللقاحددات و والخندداق  السددعال الددديك أمهدداتهب لمستضدددات   ي عمددمال ي   

أنفلددونلا مرددل  فدد  االسددت ابة لمستضدددات أخددضى الليدداد  كدد لك لددوحظ بعدد  فدد  حددي  األنمدداط المصددلية للمكددورات الضئويددة، 

 
74     Halasa NB, O'Shea A, Shi JR, LaFleur BJ, Edwards KM. Poor Immune Responses to a Birth Dose of Diphtheria, 

Tetanus, and Acellular Pertussis Vaccine. J Pediatr 2008;153(3):327-332.e1.                                 
75   Knuf M, Schmitt HJ, Wolter J, Schuerman L, Jacquet JM, Kieninger D, et al. Neonatal vaccination with an acellular 

pertussis vaccine accelerates the acquisition of pertussis antibodies in infants. J Pediatr 2008 660.e1;152(5):655; May-

660.                                                                                                   
76     Donegan K, King B, Bryan P. Safety of pertussis vaccination in pregnant women in UK: observational study. BMJ 

2014;349:g4219.                                                                                                                                                         
      77   Warfel JM, Papin JF, Wolf RF, Zimmerman LI, Merkel TJ. Maternal and neonatal vaccination protects newborn 

baboons from pertussis infection. J Infect Dis 2014 Aug 15;210(4):604-610.                                    
     78   Dabrera G, Amirthalingam G, Andrews N, Campbell H, Ribeiro S, Kara E, et al. A case-control study to estimate 

the effectiveness of maternal pertussis vaccination in protecting newborn infants in England and Wales, 2012-2013. Clin 

Infect Dis 2015 01 Feb 2015;60(3):333–337.                                                              
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حتى اآلن توجد  ال، ولك  ةغيض واضح النتائج ة له هالسضيضيواألهمية    79،80.التيتانو النمط باء و المستدمية النللية م   
. شددهضاا فدد  المملكددة المتحددد  11أشددهض إلددى  3 البددالغي  مدد ضضددع اللدددى  زيدداد  مخددايض السددعال الددديك نددات تشدديض إلددى بي   
 ،الحمددل للسددعال الددديك  أثندداءمضدداد اللخلددوا اللقددا  اللقاحددات تحتددوا علددى  باسددتخدامإال  نات المستعضضددة  البي   تتعل    الو 
للسددعال البيانات المضتبطة باالستمناع على الضضع المطع مي  بلقاحات تحتوا علددى لقددا  الخليددة الكاملددة المضدداد   تقتصضو 

فدد  لقاحات الخليددة الكاملددة لقي  ال يمك  تطبي  االستنتاجات الخاصة بتمنيع األمهات على الضضع المتلو التال   .  الديك 
 . والمأمونيةغياه بيانات إضافية بشأن االستمناع 

 
للسعال مضاد  ال لخلويةاللقاحات التطعيب األول  بال تلقي النساء اللوات    ف  حالةاالستضاتي ية  صلة تقييب ه ه  اوسيللم مو 
ض  قائمددة علددى المنخفضة و ف  البلدان  وتقييمها ،يفولته   الديك  ف  المتوسطة الدخل حي  ت سددتخدم جددداول مسددض عة ومبكدد 
 . للسعال الديك لقا  الخلية الكاملة المضاد محتوية على توليفات 

 
 (Cocooning)استرات ج ومتط  مماألممواألسر موالدخالط نم

الضضدددع الدد ي  ال يمكددد  تطعدديمهب لصدددغض إلددى حمايددة  (cocooning)تهدددز اسددتضاتي ية تطعددديب األم واألسددض  والمخدددالطي  
الدد ي  يحتمددل أن  األشخاص ال ي  يخالطونهب ع  كرددبتطعيب  ع  يضي صابة بالعدوى إل، وذلك بالحد م  خطض اسن هب
 –بانتهددا  اسددتضاتي ية تطعدديب األم واألسددض  والمخددالطي  فدد  بعدد  البلدددان المتقدمددة  وقددد أوصدد . للعدددوى  اا مصدددر  يكونددوا
مندد  أوائددل العقددد األول مدد  القددضن الحددادا والعشددضي ،  –أسددتضاليا وفضنسددا وألمانيددا والواليددات المتحددد  األمضيكيددة فدد  ذلددك  بما

 ر أن تطعيب األم واألسض  والمخالطي  ساهب ي قدض منشور ( مرخضاا ف  شيل  وكوستاريكا. فف  شيل  )بيانات غي  وأوص  بها
ي ب قدددم مدد  العمدددض حيرمدددا  أشدددهض 6الضضدددع دون فددد   ٪84بنسددبة  السدددعال الدددديك عددد  الناجمددة مددد  الوفيدددات  فدد  الوقايدددة
 ،اسددتضاليأب ،نيددو سدداوا ويلددل. أمددا فدد  انعدددم  عندده فدد  البلدددان األخددضى كددان أدنددى أو ولكدد  األثددض المبلدد   12،االسددتضاتي ية

عند تطعيب كل ( ٪73 - ٪10فاصل الرقة: ، ٪95) ٪51بي  الضضع بنسبة  السعال الديك صابة بإليض ااخم  فخفضم
 سددض  والمخددالطي  بعددد الددوالد بضنامج تطعدديب األم واألتناولم دراسة تتوصل وف  الواليات المتحد  األمضيكية لب   81.الوالدي 

 82.أا أثض مفيد إلى
 

مستوى عددال   تحقي  الظضوز إذا أمك وقد يكون لتطعيب األم واألسض  والمخالطي  أثض على الوقاية م  المض  ف  بع  
 تمنيع األمهاتأثض أقل بكريض م   سيكونان غالباا  والمضدوديةبالتطعيب ف  الوقم المناسب. ولك  م مل األثض تغطية ال م 
للوالدددي   متعدددد  إلددى جضعدداتعلددى األقددل بينمددا يحتددا  تطعدديب األم واألسددض  والمخددالطي   ،إال جضعددة واحددد يتطلددب ال    ال ا

ل تغطيددة يشددك وتحقيدد  مسددتوى عددال  مدد  ال  أن تطبيدد  اسددتضاتي ية تطعدديب األم واألسددض  والمخددالطي  األسض . كما تبدديوألفضاد  
 تحدياا ف  عد  بلدان.

 
 
 
 
 
 

 
79      Hardy-Fairbanks AJ, Pan SJ, Decker MD, Johnson DR, Greenberg DP, Kirkland KB, et al. Immune responses in 

infants whose mothers received Tdap vaccine during pregnancy. Pediatr Infect Dis J 2013 Nov;32(11):1257-1260. 
80             Munoz FM, Bond NH, Maccato M, Pinell P, Hammill HA, Swamy GK, Walter EB, Jackson LA, Englund JA, 

Edwards MS, Healy CM, Petrie CR, Ferreira J, Goll JB, Baker CJ. Safety and immunogenicity of tetanus diphtheria and 

acellular pertussis (Tdap) immunization during pregnancy in mothers and infants: a randomized clinical trial. JAMA. 2014 

May 7;311(17):1760–1769.                                                                                      
81     Quinn HE, Snelling TL, Habig A, Chiu C, Spokes PJ, Mcintyre PB. Parental Tdap boosters and infant pertussis: a 

case-control study. Pediatrics 2014;134(4):713.                                                                  
82    Healy CM, Rench MA, Wootton SH, Castagnini LA. Evaluation of the impact of a pertussis cocooning program on 

infant pertussis infection. Pediatr Infect Dis J 2015;34(1):22.                                                  
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مالم  وتط  ممال افل نمف مفجالمالرعا وم
السددعال مخددايض اإلصددابة ب لمسددتوى أعلددى مدد لضعايددة الصددحية معضضددون أظهددضت عددد  دراسددات أن العدداملي  فدد  م ددال ا

 المناعددة منقوصدد لضضددع واألشددخاص الإلصددابة اسددضيانه فدد  مضافدد  الضعايددة الصددحية يشددكل مخددايض كبيددض   ، وأنالددديك 
  83بالعدوى.

 
مضاد اللخلوا اللقا  الوف  العديد م  البلدان، يوصى بتطعيب العاملي  ف  م ال الضعاية الصحية بلقاحات تحتوا على 

عوامددل للالمضضددى  إمكانيددة تعددض   مدد قانونيددة للحددد ال متطلبدداتالب للوفدداءبعدد  البلدددان وهو ضضورا فدد    ،للسعال الديك 
خاصددة الفئددات الالعدداملي  فدد  م ددال الضعايددة الصددحية أو جميددع المتطلبددات تطعدديب  تشددمل هدد ه. وقد إلى أدنى قدر  معديةال

 والضضع.حدير  الوالد  األيفال الو لنساء الحوامل ل تلداد احتماالت مخالطتهبمنهب الت  
 
سضيان ب فيما يتعل  لخلوا اللقا  اللتطعيب العاملي  ف  م ال الضعاية الصحية بالوقائ  نات لتوثي  األثض لب ت نشض أية بي   و 

لخلددوا اللقددا  الالتطعدديب بيددوفض إلددى أا مدددى  حضدد تيلددب أو الضضددع. كمددا  و/األيفال الحدير  الددوالد  إلى    السعال الديك 
ث الضعاية الصحية، أماك  الوقاية م  سضيان العدوى ف  للسعال الديك   مضاد  ال م  العاملي  الدد ي   العدوى  سضيان وقد و 

خلل السنوات الرلثة الماضية. و التددال   اللقا  المحتوا على التيتانو  والدفتضيا والسعال الديك  اللخلوا حصلوا على  
 المستشفيات.الناشئة ع  عدوى الف  الوقاية م  انتشار  ليس له إال فعالية جلئيةالعاملي   هرالء تطعيبفإن 
 

مفر و  وماللقاحال
توجد  الف  البلدان المتقدمة كما  السعال الديك الدراسات المنشور  ع  مضدودية التمنيع ضد  يوجد سوى عدد قليل م ال 
جدددضا تقيدديب اقتصددادا للتطعدديب الشددامل باللقددا  اللخلددوا المضددداد ، أ  1999م مدد  البلدددان الناميددة. وفدد  عددا وارد  اندداتبي

 ٪50 إلى أكرض م التغطية بالتطعيب  نسبة زياد وأدت  84.ضياضيةالمحاكا  للوذ  م ف  إيطاليا باستخدام نللسعال الديك   
اشددض  بوفددورات صددافية م  إلددى ٪90 ةالبالغدد بددالتمنيع التغطيددة  تمعدددال وأدت، متواضددعةمكاسددب صددحية بتكلفددة صددافية إلددى 
أكرض ه ه االستضاتي ية الناجمة ع  الوفورات الصافية  إجمال     سيبل و دوالراا أمضيكياا لكل شخص إضاف  مطع ب.   42قدرها  

 مطع ب. إضاف  دوالر أمضيك  لكل شخص 100بكريض م  
 
لسددعال لد اضدد اللقددا  الم  إلضددافة جضعددة منشددطة مدد  الصددح  واالقتصدداداجضيم دراسة ف  المملكة المتحد  لتوق ع األثددض وأ  

الفئات العمضية األصددغض سددناا ف  المضاضة والوفيات معدالت أن  وأشارت التوقعات إلى يفال دون س  الدراسة،لأل  الديك 
المكتسدددبة سدددتقل عددد  كدددل سدددنة مددد  سدددنوات العمدددض ل المحتملدددة تكلفدددةوأن ال، ٪100و  ٪40بنسدددبة تتدددضاو  بدددي  سدددتنخف  

 85.جنيه إستضلين  10 000
 

للسددعال الددديك  وبنتاجهددا، مضدداد اللخلددوا اللقددا  التكالي  تطويض اللقاحات المحتوية علددى ارتفاع  ار  إلى أنوت در اإلش
 أسعار اللقاحات المحتوية على لقا  الخلية الكاملة. ب مقارنةارتفاعاا كبيضاا  منها أسعار ال ضعة الواحد  يردا إلى ارتفاع

 
لددة لضددافية اإلسددتضاتي يات العلددى ا اا مددرخض تدد  أ جضيددم لت دراسددات المضدوديددة الوركدد  لتطعدديب األولدد  الضوتيندد  للضضددع. المكم  
تكالي  الحدداالت غيددض المبلدد   المعلومات ع  وغياه ، التبلي ح ب نقص ال هل ب)مرل  الرغضات ف  البيانات المتاحة  ولك 

وكدد لك علددى تحاليددل المضدوديددة،  قيددوداا تفددض  ( عدد  معدددل الوفيدداتالمعلومددات قصددور ، و ووخامتهددا  عنها وغيض المشخ صددة
 أو متناقضة.متسقة غيض  عاد  ما تكون  التحاليله ه نتائج  فإناألساليب المستخدمة. و التال ، اختلز 

 
 

83          Bryant K, Humbaugh K, Brothers K, Wright J, Pascual F , Moran J, et al. Measures to control an outbreak of 

pertussis in a neonatal intermediate care nursery after exposure to a healthcare worker. Infection Control and Hospital 

Epidemiology, 2006, 27:541–545.                                                                                    
84         Beutels P, Bonanni P, Tormans G, Canale F, Cuneo Crovari P. An economic evaluation of universal pertussis 

vaccination in Italy. Vaccine, 1999, 17:2400–2409.                                                                          
85          Edmunds WJ, Brisson M, Melegaro A, Gay NJ. The potential cost-effectiveness of acellular pertussis booster 

vaccination in England and Wales. Vaccine, 2002,  20:1316–1330.                                                         
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فدد  عددد  بلدددان مضتفعددة الدددخل دراسددة مضدوديددة تطعدديب النسدداء الحوامددل،  أ جددضا  اسددتعضا  منه دد تندداول  2014وفدد  عددام 
والمضاهقي ، والعاملي  ف  م ال الضعاية الصحية،  البالغي مقدم  الضعاية )استضاتي ية تطعيب األم واألسض  والمخالطي (، و و 

أن تطعدديب و ددي   بددي  الضضددع دون السددنة الواحددد  مدد  العمددض؛  السددعال الددديك عدد  الناجمددة ف  الحد م  المضاضة والوفيات 
قددد نتددائج هدد ه الولكدد   86.مضدودية وأكرض فعالية م  استضاتي ية تطعيب األم واألسض  والمخددالطي أعلى النساء الحوامل كان 

 ال تنطب  بالضضور  على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
 

مف مةمفلصدومالم ومال الد و
 السددعال الددديك ب وصددغار األيفددال هددو الحددد مدد  مخددايض إصددابة الضضددع السددعال الددديك إن الهدز الضئيس  للتطعيب ضددد 

جميددع الفئددة العمضيددة. وي ددب تمنيددع هدد ه عدد  المددض  فدد  الناجمددة مسددتويات المضاضددة والوفيددات  ارتفدداع ، نظددضاا إلددىالددوخيب
فيضو  العوز المناع  البشضا. ويتوجب على كل فضاد المصابي  باألف  ذلك ، بما ضد السعال الديك  العالب ف   يفالاأل

وقبددل األسددبوع الرددام  كحددد  مدد  العمددض بدددءاا مدد  األسددبوع السدداد  الملئددب التوقيددمالتطعدديب المبكددض يددن ح فدد  تنفيدد   بلددد أن
 السددعال الددديك جضعددات علددى األقددل مدد  لقددا   بددرلا( أو أكرددض ٪90تغطيددة )مسددتوى عددال  مدد  العلددى والحفددا  أقصددى، 

فدد  يفددال األمستويات حمايددة  ارتفاع وين  ودون الوين (. وسيردا ذلك إلىال)كافة المضمون ال ود  على المستويات  
إلى زياد  حاالت   اإلجمالية  أا انخفا  ف  التغطيةوقد يردا  . م  العمض  الت  تضب األيفال دون الخامسةالعمضية  الفئة  

 .السعال الديك اإلصابة ب
 

ماخت ارماللقاحال
السلسددلة إعطدداء مضحلددة الطفولددة المبكددض  بعددد و  الضضدداعةالددوخيب فدد  سدد   السددعال الددديك الحماية مدد  الحصول على  يمك   

 87.للسعال الديك األولية م  التطعيب بلقا  الخلية الكاملة أو اللقا  اللخلوا المضاد 
فدددإن بلقاحدددات الخليدددة الكاملدددة، أكبدددض ارتبايددداا تدددضتبط  ال هدددازا أو الموضدددع  وعلدددى الدددضغب مددد  أن إمكانيدددة نشدددوء التفاعدددل 

أما إمكانية نشوء  88.المأمونيةلخلوا أو لقا  الخلية الكاملة لها س ل ممتاز ف  م ال اللقا   الاللقاحات المحتوية على  
إيددار زمندد   جددداول مبكددض  وضددم فدد  ه ائدد ل إعطالخليددة الكاملددة فتددنخف  بشددكل كبيددض فدد  حددا الندداجب عدد  لقددا التفاعددل 
 قصيض. 

 
فعاليددة أوليددة لهددا للسددعال الددديك  المضدداد  الكاملددة  ولقاحددات الخليددةللقاحددات اللخلويددة ا إلددى أنالمتاحددة نددات وتشدديض البي   

تتضاءل المناعددة وقددد يددنخف  األثددض علددى السددضيان متساوية ف  الوقاية م  المض  خلل السنة األولى م  العمض، ولك  
 لقا  الخلية الكاملة. مقارنة باللقا  اللخلوا عند استخدام 

 
العددام لسلسددلة األوليددة، ي ددب أخدد  الهدددز فدد  االلقاحددات اللخلويددة الخلية الكاملة إلى التحول م  لقاحات عند النظض ف  و 

ة األولى م  العمددض بشددكل المض  خلل السنالناجمة ع  الوفيات  ويمك  الحد م . ف  الحسبان لبضنامج التمنيع الوين 
بينمددا تتطلددب إعدداد  تنشدديط حمايددة  باللقا  اللخلددوا،استخدام السلسلة األولية للتطعيب إما بلقا  الخلية الكاملة وبما ب  كبيض

ف  تنشيطاا دورياا باللقاحات اللخلوية األقل تسبباا   المصحوه بأعضا   السعال الديك م     البالغي األيفال األكبض سناا أو  
 . لتفاعلا
 

 
86      Rivero-Santana A, Cuéllar-Pompa L, Sánchez-Gómez LM, Perestelo-Pérez L, Serrano-Aguilar P. Effectiveness 

and cost-effectiveness of different immunization strategies against whooping cough to reduce child morbidity and 

mortality. Health Policy, 2014, 115(1):82–91.                                                                
: ن اعدددة/ فعاليددة اللقاحدددات المضددداد  للسددعال الدددديك  فددد  الضضددع واأليفدددال المنقوصددد  1ال ددددول  –تصددني  البيندددات العلميددة    87

 to be provided inklالمناعة. متا  على الضابط التال : 
: مأمونيددة اللقاحددات المضدداد  للسدعال الددديك  فدد  الضضددع واأليفددال المنقوصدد  المناعددة. 2ال دددول  –نددات العلميددة تصدني  البي   88

 to be provided inklمتا  على الضابط التال : 

http://www.who.int/entity/immunization/pertussis_grad_efficacy.pdf
http://www.who.int/entity/immunization/pertussis_grad_efficacy.pdf
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بلقاحات الخلية الكاملة ف  استخدام اللقاحات ذاتها   الحالية الت  ي عطى بموجبها التطعيبوي ب أن تستمض البضامج الوينية  
 عود استخدام اللقاحات اللخلوية قد يردا إلى   ات التضصد والنم جة فتشيض إلى أنأما بيان  89.سلسلة التطعيب األوليةف   

األيفددال الدد ي  مخددايض المددوت بددي   زيدداد إلددى أيضدداا قددد تددردا عددود  هدد ه ال السددنوات وأن بعددد عددد  السددعال الددديك ظهددور 
نظددضاا إلددى تدددخل التنبددر بهمددا فيصددعب  اوتوقيتهدد  المددض  ظهددورعددود  . أمددا نطدداق سددنهبإلددى صددغض  نظددضاا  يتعدد ر تطعدديمهب
االسدددتمضار فددد   ينبغددد و  ،وجدددداول التطعددديب ،وندددوع اللقدددا  ،والمناعدددة الطبيعيدددة ،التغطيدددة بدددالتطعيب نسدددبة عوامدددل عدددد  مردددل

 تقييمهما.
 
ف  االنتقال م  لقاحات الخلية الكاملة إلى اللقاحات اللخلوية للتمنيع األول  للضضع إال ف  حال كان ينبغ  عدم النظض و 

مضددموناا ومسددتداماا؛ ولدد لك  فدد  جددداول التمنيددع الوينيددة الدوريددة أو تمنيددع األمهددات منشددطةال ضعددات لمليددد مدد  الاإدخددال 
ل امرفإن م  ال ضعات. وك لك اللزم  وزياد  العددخلوية األعلى بكريض لكلفة اللقاحات التتداعيات مالية كبضى نظضاا إلى 

 أية صلة بال ضعات المنشددطة اإلضددافية، تهلعوددون أن يكون  إلى الظهور عاد المض الواليات المتحد  األمضيكية حي  
 .السعال الديك إعطاء جضعات إضافية قد ال يكف  للوقاية م  عود  ظهور  نإلى أ يشيض
 

ينبغدد  لهددا أن تنظددض فدد  ولكدد   هلخلددوا فيمكنهددا أن تسددتمض فدد  اسددتخدام ال ينيددة المسددتخدمة حاليدداا اللقددا أمددا البددضامج الو 
جضعددات منشددطة واسددتضاتي يات إضددافية للوقايددة مدد  وفيددات األيفددال المبكددض ، مرددل تمنيددع األمهددات فدد  حددال عددود   اعتمدداد

 .إلى الظهور السعال الديك 
م

مألطفالملالتط  مماألول موالجرعالمالدلشطوم
 ،أسددابيع 6 فدد  سدد مبكضاا أن ت عطى ال ضعة األولى  علىجضعات،  3توص  منظمة الصحة العالمية بسلسلة أولية تشمل 

 أسددبوعاا، و حيدد  يفصددل بينهمددا مدد  18-14أسددبوعاا وفدد  سدد   14 –أسددابيع  10فدد  سدد  التاليتان    وأن تعطى ال ضعتان
 أشددهض 6 عنددد بلوغددهال ضعة األخيض  م  السلسلة األولية الموصى بها وي فضل أن يكون الطفل قد تلقى .  أسابيع  8إلى   4

فدد  أا عمددض ذلددك  بعددد، وال ي  لب يستكملوا ال دول األول  أشهض م  العمض 6 األيفال البالغي ويمك  تطعيب   ؛م  العمض
العوز المصابي  بفيضو   األيفالا ف  ذلك ، بم السعال الديك . وينبغ  تطعيب جميع األيفال ضد  وف  أقضه وقم ممك 

 المناع  البشضا.
 

 باالسددتناد إلددىتكييدد  جددداولها مدد  لبددضامج ا لتمكددي أعددله المدد كور  الحدددود ف  نطاق ويمك  تعديل جداول التطعيب األول  
أا تغييضات ت دخل على ستكون  بضنامج التمنيع وأية مسائل بضم ية خاصة أخضى. و   (أهداز)المحلية وهدز    ةالو ائيالحالة  

 المعطا  بددالتلام  المستضداتعلى تداعيات  يكون لهاكما قد  ،مكلفةتكون  قدو د  معق السعال الديك جداول التمنيع ضد  
 . معه
 

ثددلا  ا يحتددوا علددى  دددول الدد المدد  أو النظددض فدد  التحددول ال دددول واالسددتضاتي ية  علددىأا تغييددض وينبغدد  عنددد إدخددال 
بالبيانات ستضشد ي   ، أنالتمنيع األوليةف  سلسلة + جضعة منشطة  أوليتي  جضعتي  ال ا يحتوا على  دولالجضعات إلى 

فدد   B التهدداه الكبدددفيددضو  و  السددعال الددديك علددى المحتمددل الوضددع الو ددائ  المحلدد  الحددال  واألثددض ضاعدد  وأن ي   ،احددةالمت
ن اعددة ال حقدد نهددج ال ضعددات األوليددة الددرلا ي ويبدددو أن .وأ يددض زمنيددة مختلفددةأعمددار  المنفدد   فدد التغطيددة بددالتطعيب سددياق 

 ولددوال ذلددك لكددان مدد  األفضددل، تدل على التضاجع المبكض للتمنيددعبي نات  وال توجد ،خلل السنة األولى م  العمضالمستدامة  
 فددإن ،ب ضعددة أو ب ددضعتي  مدد  اللقددا  تتددوافض الحمايددةبعدد   وعلددى الددضغب مدد  أنأشددهض.  9سدد  فدد  إعطدداء جضعددة متددأخض  

للتطعدديب وقددد  ةالكاملدد الدور   استكمالأشهض  9 س  تأجيل ال ضعة الرالرة إلىوقد يهدد  .تعود بفائد  إضافية  ال ضعة الرالرة
 خلل السنة األولى م  العمض. الوخيب  السعال الديك يحد م  م مل الحماية ضد 

 

 
نددات ل دددول التوصدديات: مددا هددو تددأثيض لقددا  الخليددة الكاملددة المضدداد للسددعال الددديك  : بي   XX دددول ال –تصدني  البينددات العلميددة    89

 :على الحصائل واألضضار المهمة م  الناحية السضيضية، مقارنة مع اللقا  اللخلوا المضاد للسعال الديك . متا  على الدضابط التدال 
link to be provided 

http://www.who.int/entity/immunization/pertussis_grad_efficacy.pdf
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ه ه استخدام ف  أن تستمض  ،الكاف التضصد  إجضاء  البديلة مع  جداول التطعيب األول الت  تستخدم  لبضامج الوينية  وينبغ  ل
  المض .تواصل رصد ات اهات ال داول وأن 

م
 ،وجدددول التطعدديب ،عوامل مرل الحالة الو ائيددة المحليددةال حسب اختلفاا كبيضاا التمنيع األول   مد  الحماية الت  تل   تختل و 
 وي فضلسنوات،  6و   تتضاو  أعمارهب بي  سنة واحد ال ي   يفال لأل  عطاء جضعة منشطةإختيار اللقا . و التال ، ي نصح بوا

خددلز الحالددة الو ائيددة  بتطلدد تمددا لددب  90،(أو أكرددضأشددهض  )بعددد ال ضعددة األوليددة األخيددض  بسددتةالسنة الرانيددة مدد  العمددض ف   
وي ددب أن يددوف ض هدد ا ال دددول مدد  اللقاحددات األخددضى. فائتددة الطفل أية جضعات إلعطاء  ه ه الفضصةذلك؛ ويمك  استغلل 

فقد  ة للقا  اللخلوا م لبلدان المستخداالمستخدمة للقا  الخلية الكاملة. أما ف  البلدان سنوات على األقل  6الحماية لمد   
الدد ي  تتددضاو  ، كمددا أظهددضت البي نددات فدد  أسددتضاليا )لأليفددال مدد  العمددض سددنوات 6الحمايددة بشددكل ملحددو  قبددل  فيهدداتتضاجددع 

تحددد  م الال ضعددات األوليددة الددرلا مدد  دون ال ضعددة المنشددطة( وفدد  الواليددات  تلقدديهب سددنوات بعددد 4  سددنتي  و أعمددارهب بددي
 (.بلوغهب السادسة م  العمضجضعات قبل  5 تلقيهب األمضيكية )لأليفال ف  س  المدرسة بعد

 
 تكضار ال ضعات السابقة.دون أن يستأنفوها  ينبغ تطعيب فالسلسلة لب يستكملوا األيفال ال ي  أما و 
 
جضعددات مدد   3أن يتلقددوا فينبغدد   الدد ي  لددب يسددب  تطعدديمهب سنوات 7إلى  البالغون م  العمض م  سنة واحد   أما األيفالو 

 اللقا .
م

مالبالغ نلدراهق نموملمس المال    للالجرعالمالدلشطومللقاحمالدةا م
للسددعال الددديك  فدد  تطعدديب األشددخاص البددالغي  ضدداد م اللقاحات المحتوية على اللقا  اللخلددوا ال  ينبغ  أال ي ستخدم سوى 

 سنوات أو أكرض. 7م  العمض  
 

  أن ال ضعددة المنشددطة التددد  ت عطددى فدد  مضحلددة المضاهقددة تحدددد  مدد  المددض  لدددى المدددضاهقي ، تبددي وعلددى الددضغب مدد  أندده قدددد
 الضضع.  ف  سيلة للسيطض  على المض  كو  بإعطاء مرل ه ه ال ضعة عموماا  ي نصح لف
 

للحالددة دقيدد  تقيدديب إجددضاء أن يرخ  إال بعددد ينبغ  فل  البالغي أو  جضعات منشطة للمضاهقي  و/ اعتمادبأما القضار القاض  
أو  صددابة صددغار الضضددع بالعدددوى، واختيددار المددضاهقي  و/إلمسدداهمة المددضاهقي  كمصدددر ح ددب الو ائيددة المحليددة، وتقددديض ل

معدددل البيانددات الخاصددة بلددى إأن تضتكددل فينبغدد  البددضامج  هدد هب. أمددا القددضارات المضتبطددة لتطعيببدداكفئددات مسددتهدفة  البددالغي 
 .البالغي و تطعيب المضاهقي   اعتمادالضوتين  قبل  بالتمنيعالتغطية ارتفاع نسبة  تحقي وي ب اإلصابات والمضدودية. 

 
م اخلماألسر مالد  ش ونمخالط همتط  مماللساءمال  افلموف

الضضع الدد ي  ف  للوقاية م  المض   األكرض مضدوديةاالستضاتي ية اإلضافية  يمرل على األرجح تطعيب النساء الحوامل  إن
ويبدددددددو أندددددده أكرددددددض فعاليددددددة وملءمددددددة مدددددد  تطعدددددديب األم واألسدددددددض   ،سددددددنهبال يمكدددددد  تطعدددددديمهب بعددددددد نظددددددضاا إلددددددى صددددددغض 

اللقا  تطعيب النساء الحوامل ب ضعة واحد  م  إمكانية  ف ضامج الوينية البويمك  أن تنظض (.  cocooning) والمخالطي 
أو الرالرة م  الحمل، ويفضل الرانية أشهض خلل فتض  الرلثة )  المحتوا على التيتانو  والدفتضيا والسعال الديك  اللخلوا 

الضوتيندد  األولدد  تبع إلى جانددب التطعدديب ت  كاستضاتي ية إضافية  (بخمسة عشض يوماا على األقل قبل نهاية الحمل  تطعيمه 
  الناجمددة عدد  السددعال الددديك  وفيدداتال /مضاضددةالمستويات عاليددة أو متلايددد  مدد  تشهد  األماك  الت ف  البلدان أو للضضع  

تحقيدد   إذا أمكدد األمدداك  الوقايددة مدد  المددض  فدد  بعدد  فدد   ضأثتطعيب األم واألسض  والمخالطي  يكون لالضضع. وقد    بي 
 التغطية ف  الوقم المناسب.نسبة مضتفعة م  

 
 
 

 
90     
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متط  ممال افل نمف مفجالمالرعا ومالم  و
لعاملي  ف  م ال الضعايددة فئة اعط  األولوية لت، ي ب أن السعال الديك ضد  البالغي  تمنيعلبضنامج  انبلدالطب  تعندما  

فعالية تطعيب العاملي  ف  م ال الضعاية الصددحية كاسددتضاتي ية تشيض بعد إلى بي نات  وعلى الضغب م  عدم وجودالصحية.  
قددد يكددون مدد  الممكدد   مددد  الحمايددة، شددأنعدددم اليقددي  ب وعلددى الددضغب مدد ، سددضيانهو  السددعال الددديك للوقايددة مدد  اإلصددابة ب

ف  إلى الضضع  عدوى الالوقاية م  انتقال  للمساعد  على استخدام تطعيب العاملي  ف  م ال الضعاية الصحية كاستضاتي ية
التدد  تخددالط المعينددة بعدد  الفئددات مكدد  اعتبددار ويالتغطيددة. نسددبة مضتفعددة مدد    تحقيدد  ، إذا أمكدد الضعايددة الصددحية أمدداك 

، مرددل المددوظفي  العدداملي  فدد  وحدددات الددوالد  أو المشدداركي  فدد  رعايددة المواليددد علددى نحددو مباشددضالنساء الحوامددل والضضددع 
ال ي  لب يطعموا تطعيماا  األشخاص تقييب األثض علىوسيللم  .السعال الديك ذات أولوية ف  التمنيع ضد كفئات  والضضع،  
 . المحققة على ضوء النتائج  ه التوصيةه واستعضا  ،باللقا  اللخلوا  أولياا إال

م
ماستب الملقاحمبآخرمإف ان وم

لصددم منظمددة ، خأحددد اللقاحددات المضدداد  للسددعال الددديك  بدداآلخض اسددتبدالمكانيددة إالبيانددات الخاصددة بقلددة على الضغب مدد   
اسددتبدال لقاحدداا اللقاحددات اللخلويددة أو إلددى م موعددة لقاحددات الخليددة الكاملددة  م موعددة التحول م  الصحة العالمية إلى أن

التضصد ف  البلدان إجضاء . وينبغ  أو استمناعها اللقاحات ه ه مأمونية يرثض على ما ال غالباا بآخض م  الم موعة نفسها،  
 اللقاحات اللخلوية.توالي  اللقاحات، والسيما عند استعمال التوالي  المحتوية على تعتمد الت  

 
مبالتزافنمفعملقاحالمأخرىممإعطاءماللقاح
 السددعال الددديك و  التيتددانو و  الدددفتضياعطاء ال ضعات الرلا األولى للقاحات المحتويددة علددى لقاحددات بشأن إ تشيض البيانات 

، إلددى لأليفددالبالتلام  مع لقاحددات أخددضى ت عطددى  لسعال الديك الخلية الكاملة لو  التيتانو و  الدفتضياأو لقاحات   اللخلوا،
 وليددة والاأل التطعدديب إعطدداء سلسددلةفتددض  خددلل  األخددضى  المستضددداتهدد ه عدددم وجددود أا تددداخل فدد  االسددت ابة ألا مدد  

ف    ولوضع الطفل فيما يتعل  بالتطعيمات السابقةعمض الطفل  الملئمة لاللقاحات  جميع ال ضعات المنشطة. وي ب إعطاء  
للقددا  المضدداد لفيددضو  شددلل األيفددال، واللقددا  الخماسدد ، واللقددا  المضدداد اإعطدداء  ة. وتدددعب البي نددات خاصدد نفسددهالوقددم 

 الليار  ذاتها. معاا ف  للمكورات الضئوية
 

 مض الحق   ينبغ  ،وعندما يتعي  الحق  ثلا مضاتمختلفي .  يضفي ، يمك  حق   ف  آن واحد يتعي  الحق  مضتي وعندما  
 بددي  التفاعددل الموضددع للتمييددل كافيددة موضددع  الحقدد  لمسددافة بددي  علددى أن تكددون ا ،ف  الطضز اآلخض مضتي و  يضز  ف 

ممارسددة شددائعة  (بوصددةمتض )حددوالى يسددنت 2.5مسددافة بذاتدده  الحق  ف  الطددضزموضع  الفصل بي  ويعد  .  ف  كل منهما
 .ومقبولة

 
 الترص 
مدد  فدد  كافددة أنحدداء العددالب  المركد مختبضيدداا،خاصة المض  و ، الدقي  للسعال الديك التش يع على التضصد الو ائ  ينبغ   

 .وينبغ  تش يعهمة الفاشيات أن يوفض بدوره معلومات قي    وم  شأن تحضا التمنيع.  وأثضالمض  أجل مضاقبة عبء 
 

بلددى تقيدديب لدان المنخفضة والمتوسطة الدددخل و صة ف  البخاالمض  وهناك حاجة ماسة إلى تحسي  التضصد وتقييب عبء 
. المستشددفياتضصددد توعلددى  سددنة واحددد  مدد  العمددضعلددى وفيددات الضضددع دون  ةخاصبصفة تضكيل الأثض تمنيع الضضع، مع 

ا و فدد  البحدد  مهمدداا  هدداواالسددتضاتي يات الفعالددة للوقايددة منإلددى الظهددور  السددعال الددديك لعددود  الظددضوز اللزمددة تحديددد ويعددد 
 .ةالنم جي


