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مقـــــاالت

1. مقدمة

من  واحدة   )pneumocoque( الرئوية  املكورة  تزال  ال 

كبير   وسببا  شيوعا،  األكثر  البشرية  األمراض  مسببات 

للمراضة والوفيات في جميع أنحاء العالم. و  على الرغم 

أعلى معدل النتشار مرض  لديهم  الصغار  األطفال  أن  من 

السن  كبار  فإن  املتقدمة،  البلدان  في  الرئوية  املكورات 

وضعيفي املناعة هم الذين يكونون عرضة للموت في أغلب 

األحيان نتيجة هذه االلتهابات ]1[.

من   %36 من  أكثر  الرئوية  املكورة  التعفنات  متثل 

 pneumonie aigüe( احلاد  اجملتمع  الرئوي  االلتهاب 

جترثم  نسبة  وتتراوح  البالغني.  لدى   )communautaire
مجموع  من   %25 و   20 بني  ما   )bactériémie( الدم 

عند   %60 إلى  تصل  لكن  الرئوية،  املكورات  التعفنات 

املرضى املسنني. و حتدث أكثر من نصف هذه اإلصابات عند 

معدل  يبلغ  حيث   .]2[ بتلقيحهم  ينصح  الذين  البالغني 

الوفيات من 5 إلى 7%، وتصل إلى 40% ألولئك الذين تزيد 

أعمارهم عن 65 سنة.

الوقاية  في  الرئوية  املكورة  ضد  التلقيح  أهمية  تتجلى   
من التعفنات املنتشرة املميتة من تعفنات الرئة، السحايا 

إصابة  األكثر  الفئات  بعض  عند  و  األطفال  عند  األذن  و 

 65 من  أكثر  املناعة،  ضعف  املزمنة،  )األمراض  الكبار  من 

سنة( خصوصا مع تزايد  مشكل مقاومة املكورات الرئوية 

للمضادات احليوية.

2. اللقاح ضد المكورات الرئوية 
يوجد أكثر من 90 نوعا من محفظي املكورات الرئوية ]3[، األمر 

الذي يدفع املصنعني لتطوير لقاحات حتمي ضد مجموعة فرعية 

.)sérotypes( من األمناط املصلية )sous-groupe(
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مت وضع أول لقاح مكون من 14 منط في السوق في أواخر السبعينيات. وبعد 
ذلك مت استبداله باللقاح احلالي، 23 منط )Pneumo23(، الذي يحتوي على 
منط   23 من   )polyosides capsulaires( الكبسولي  السكاريد  عديد 
مصلي للمكورات الرئوية املسببة حلوالي 90% من أمراض املكورات الرئوية 

.)infections pneumococciques invasives( اجلائحة

 le vaccin anti-pneumococcique( املتقارن  املكورات  لقاح  وهناك 
 antigène( السكاريد  مستضد  فيه  يقترن  الذي   ،)conjugué
 son( استمناعه  لتحسني  بالبروتني   )poly-saccharidique
immunogénicité(، و كان يشمل 7 أمناط )Prevenar( قبل 10 سنوات 
لكن أظهرت دراسات جديدة ظهور أمناط مصلية لقاحية غير مألوفة قبل 
احليوية لهذه  انخفاض إضافي في االستجابة للمضادات  اللقاح مع  إدخال 
األمناط املصلية ]4[، مما أدى إلى ابتكار لقاح يغطي منذ 2010 ثالثة عشرة  
بااللتهابات  األحيان  أغلب  في  املرتبطة   ،)Prevenar13( مصليا  منطا 

اجلائحة خصوصا عند األطفال دون سن اخلامسة ]3[. 

3. دواعي التلقيح
 ]5[ االمريكية  والتوصيات   2011 لعام  الفرنسي  التلقيح  جلدول  وفقا 

ينصح بتلقيح:

األفراد أكثر من 65 سنة   •
 Immunocompétant(  : املرضى املؤهلني مناعيا مع مراضة مصاحبة  •

 )avec comorbidité
االعتالالت القلبية املزمنة )Pathlogie cardiaque chronique( )ما   •
  ) insuffisance cardiaque( مثل قصور القلب  )عدا ارتفاع ضغط الدم

 )Insuffisance coronarienne( قصور الشريان التاجي  •
املزمن،  الرئوي  االنسداد  ومرض  الرئة  )نُفاخ  التنفسي  القصور   •
 Insuffisance respiratoire, emphysème) وغيرها(  والربو، 
 bronchopneumopathie chronique obstructive, asthme,

)autre
االعتالالت الكبدية املزمنة )Hépathopaties chroniques( مبا فيها   •

)la cirrhose( تليف الكبد

)Insuffisance rénale chronique( القصورالكلوي املزمن  •
 )Pathologie neurologique( ألمراض العصبية  •

)Brèche ostéoméningée( خرق العظم و السحايا  •
   )Diabète sucré( داء السكري  •

)Implant cochléo-vestibulaire( زرع قوقعي دهليزي  •
)Immunodépression( نقص املناعة  •

 Asplénie organique( انعدام الطحال  العضوي أو الوظيفي الطحال  •
 )splénectomie( استئصال الطحال ،)ou fonctionnelle

 drépanocytose( اللواقح  متماثل  املنجلي  الدم  فقر  مرض   •
 )homozygote

)autres hémoglobinopathies( واعتالالت خضاب الدم األخرى  •
)Immunodépression congénitale( نقص املناعة اخِللقي  •

)Immunodépression acquise( نقص املناعة املكتسب  •
)Cancer généralisé( السرطان املعمم  •

 )Hémopathies malignes( األورام الدموية اخلبيثة  •
،)maladie de Hodgkin( داء هودجكن  •

،  )lymphome( اللمفوما  •
 )leucémie( سرطان الدم  •

   )myélome( الورم النقيي  •
 Hypogammaglobulinémie( املكتسبة  الدم  غاماغلوبولني  نقص   •

)acquise
  )Syndrome néphrotique( املتالزمة الكالئية  •

 )Infection VIH( فيروس نقص املناعة البشرية  •
)Transplantation d’organe solide( زرع األعضاء الصلبة  •

)Greffe moelle( زرع النخاع العظمي  •
 )Traitement immunosuppresseur( بعض األدوية املثبطة للمناعة  •
والعالج   ،corticothérapie )الكورتكوسترويدات  الكامنة  األمراض  أو 

 )radiothérapie والعالج اإلشعاعي chimiothérapie الكيميائي

عوامل اخلطر األخرى :

مزمن  كبدي  اعتالل  مع   )alcoolisme( الكحول  على  اإلدمان   •
 )hépatopathie chronique(

)Tabagisme( التدخني  •
التهاب رئوي أو التهاب رئوي للمكورات الرئوية اجلائح  •

)Vie en institution( احلياة املؤسسية  •

فعالية التلقيح
للمكورات  اجلائحة  االلتهابات  ضد  لللقاح  وقائيا  تأثيرا  الدراسات  جل  تبني 
 .)méningite( السحايا  والتهاب  الدم  بكتيرية  ضد  وخاصة  الرئوية، 
75% عند  و  الناس  عند عموم  وتشكل فاعلية هذا التلقيح حوالي %53 
املرضى املسنني ]1،6[. و بينت أقدم التجارب العشوائية أن هناك انخفاضا 
كبيرا في نسبة حدوث االلتهاب الرئوي عند األشخاص امللقحني، مع فعالية 
لقاح  أن  إلى  لألتراب  جديدة  دراسة  نتائج  تشير  و   .]3[ %78 تصل حوالي 

عديد السكاريد قد يقلل من شدة االلتهاب الرئوي ]7[.

كما تشير النتائج التي مت احلصول عليها عموما عند األطفال املستفيدين من 
لقاح املكورات الرئوية املتقارن سباعي التكافؤ )Prevenar( إلى كفائته العالية. 
االلتهابات  حاالت  في   %90 بأكثر من  انخفاضا  الفعالية  وقد أظهرت جتارب 
اجلائحة املرتبطة باألمناط املصلية للقاح عند األطفال ]8[ وانخفاضا ب%69 
]9[. وأخيرا،  في حدوث االلتهابات الرئوية اجلائحة عند األطفال دون السنتني 
أظهرت دراسة أخرى أن التلقيح أدى إلى انخفاض بنسبة 22% في االلتهابات 

السريرية الرئوية املشخصة إشعاعيا عند األطفال دون السنتني ]10[. 

الرئوية  االلتهابات  حدوث  نسبة  انخفضت   ،2003 و   2000 عامي  بني  و 
 %28 و  عاما،   39-30 بني  العمرية  الفئة  عند   %32 بنسبة  اجلائحة 

لألشخاص أكبر من 50 عاما ]11[. 

تلقيح  حالة   85000 تهم   )CAPITA( اآلن  جارية  كبيرة  دراسة  هناك  و 
نتائجها  ستظهر  سنة،   65 عن  عمرهم  يزيد  جيدة  صحة  في  ألشخاص 

األولية في غضون السنة املقبلة 2014.

مينح  األخير  هذا  أن  يظهر  واملتقارن  السكاريد  عديد  اللقاحني  بني  باملقارنة 
فعالية مناعية أكبر خصوصا عند ضعيفي املناعة، مما أدى بالوكالة األوربية 
للدواء وإدارة الدواء والغذاء األمريكية إلى التوصية باستعماله عند البالغني 

أكثر من 50 سنة.

التلقيح ضد المكورات الرئوية
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مدة الحماية 
 تعتمد االستجابة املناعية للقاحات املتقارنة على اخلاليا T ولذلك ميكن توقع 
السكاريد  لقاحات عديد  أطول من  وإعطاء حماية  املناعية  الذاكرة  تفعيل 
]12[. في املمارسة العملية، املعطيات ليست كافية لدينا للحصول على 
معطيات بخصوص مدة احلماية التي يوفرها لقاح املكورات الرئوية املتقارن.

أثبتت العديد من الدراسات انخفاضا في تركيز األجسام املضادة، الذي ميكن 
أن يبدأ في غضون ثالث إلى خمس سنوات بعد التلقيح ]13[. مما يشير إلى 
وجود انخفاض في مدى حماية اللقاح ضد االلتهابات اجلائحة، والذي يتناقص 
من 75% في سنة التلقيح األولى إلى 33% بعد ست سنوات من التلقيح 
عند الفئة العمرية أكبر من 65 عاما ]14[. وتؤدي هذه النتائج إلى اقتراح 
إعادة التلقيح كل خمس سنوات، وخاصة عند املرضى كبار السن أو أولئك 

املعرضني خلطر اإلصابة ]15[.

غياب  في  مطروحة  التلقيح  إعادة  مسألة  تبقى  املتقارن،  للقاح  بالنسبة 
دراسة مقارنة خاصة عند األفراد في صحة جيدة.

كيفية االستعمال
ينصح باللقاح املتقارن )Prevenar13( عند الرضع في سن شهرين بثالث 
 12 سن  بني  وتذكير  أشهر(  وأربعة  أشهر  ثالثة  شهرين،  سن  )في  جرعات 
السكاريد  عديد  بلقاح  إما  فينصح  البالغني  عند  أما   ]16[ شهرا.  و15 

)Pneumo23( أو باللقاح املتقارن.

وميكن أن يستعمل مع باقي اللقاحات في يوم واحد ولكن في موضع مختلف 
مبا فيه لقاح األنفلونزا الذي له دواعي استعمال كثيرة تلتقي مع تلك التي 

للقاح املكورات الرئوية.

خالصة 
تشير النتائج إلى فعالية كبيرة لهذه اللقاحات، ويظهر أن اللقاح املتقارن 

أصبح هو املستعمل عند األطفال ويأخذ مكانا أكبر وأكبر عند البالغني.

للقاحات  مماثلة  حماية  توفر  أن  احلديثة،  البروتينية  للقاحات  ميكن  وأخيرا، 
النمط  النظر عن  الرئوية بغض  املكورات  املتقارنة مع احلماية ضد مجموع 
ضد  التلقيح  في  الواعدة  الطرق  إحدى  اللقاحات  هذه  وتشكل  املصلي، 

املكورات الرئوية.
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