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التلقيح ضد المكورات العنقودية الذهبية
Vaccin contre le Staphylococcus aureus

شيامء بولهان1، أسامء هداجي2
1. ماسرت البحث يف املناعة والتعفن واإللتهاب، جامعة محمد السادس للصحة، الدار البيضاء

2. مخترب للبحث العلمي يف املناعة الرسيرية، اإللتهاب، األرجية، كلية الطب والصيدلة، جامعة الحسن الثاين، الدار البيضاء

ضد  للقاح  الرسيرية  البحوث  آخر  نتائُج  كانت 

 Staphylococcus( الذهبية  العنقودية  املكورات 

األولية  النتائج  رغم  لآلمال،  مخيبة   )aureus

املشجعة عند الحيوان.

الذهبية  العنقودية  املكورات  ضد  لقاح  أول 

مستضدات  مثانية  من  مكونا  كان  اإلنسان  عند 

من  أنواع  خمسة  غالف  من  مأخوذة  سكرية، 

إلصاق  تم  اللقاح  هذا  يف  العنقودية.  املكورات 

مع  السكريات  املستضدات  هذه   )Conjugate(

للبكترييا   )Exotoxin( خارجي  ذيفان  بروتني 

موسعة  دراسة  لكن   .)Pseudomonas( الزائفة 

من املرحلة الرسيرية الثالثة )phase III( مل تؤكد 

.)Jansen et al., 2016( فعالية هذا اللقاح عند املرىض الذين يخضعون لتصفية الدم

كام استعمل مؤخرا لقاح مكون أساسا من مستضدات ثابتة للمكورات العنقودية الذهبية )IsdB(، أظهر قوة مستمنعة 

 Moustafa et al.,( عند البالغني يف صحة جيدة وكذلك عند املرىض الذين يخضعون لتصفية الدم )Immunogenic(

2012(. كام أن مضادات األجسام املنتجة من طرف عند هذين الفئتني وصلت إىل نسبة عالية بعد السنة األوىل من هذا 

اللقاح. لكن بحوث دراسة الفعالية من املرحلة الرسيرية )Phase IIb & phase III( عند املرىض الذين سيخضعون 

.)Fowler et al., 2013( لجراحة القلب مل تكن مقنعة، إذ أنها مل تخفض من نسبة التعفنات باملكورات بعد العملية

ويبدو أن املناعة ضد املكورات العنقودية الذهبية مل تُستَوعب جيدا إىل حد اآلن. فلقد بائت بالفشل الدراسات التي 

حاولت حامية املرىض بالتمنيع السلبي )Immunisation passive( باستعامل مضادات أجسام محقونة وريديا، مام أكد 

.)Th17 )Proctor, 2012 املساعدة T أن الوقاية ضد هذه الجرثومة تحتاج إىل مناعة خلوية، خاصة إستجابة الخاليا

وهكذا فإن البحوث الجارية اآلن تركز عىل لقاحات من الجيل الجديد قادرة عىل إهاجة )Stimuler( املناعة الخلطية 

  .والخلوية ضد املكورات العنقودية الذهبية
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