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مقدمة:

الجراثيم  أفتك  من  تعد  )م.ر(  الرئوية  املكورات  فعال  هل 

باإلنسان؟ وهل توجد قابلية وراثية لإلصابة باألشكال الخطرية 

منه؟ وما نسبة الوقاية منه عرب التلقيح؟

هذا  يف  عنها  اإلجابة  سنحاول  التي  التساؤالت  بعض  هذه 

املقال.

تعد من  )م.ر(  الرئوية  المكورات  هل فعال 
أفتك الجراثيم باإلنسان؟

نعم، تعترب املكورات الرئوية من أخطر الجراثيم عىل اإلنسان 

أظهرت  فلقد  الستني.  سن  وبعد  الخامسة  سن  قبل  خاصة 

تسبب  )م.ر(  أن  )م.ص.ع(  العاملية  الصحة  منظمة  معطيات 

 WHO( أكرب عدد من وفيات األطفال دون الخامسة يف العامل

 )Mortality( الوفيات  نسبة  فإن  عامة  وبصفة   ،)،2005

 invasive pneumococcal( لـ)م.ر(  الغازية  بالعدوى 

)Bravo LC, 2009؛  املائة  يف  و30  بني 10  ترتاوح   )disease

Peabody E et al., 2005(، كام أن العدوى الغازية بـالـ )م.ر( 

يف أوروبا عند الرضيع تنترش بنسبة 44,4 لكل 100000 نسمة، 

مقابل 67 لكل 100000 نسمة يف جمهورية إفريقيا الجنوبية، 

 .)WHO, 2012( و797 لكل 100000 نسمة يف املوزمبيق

 )juvenile lethality( اليافعني ويف املغرب فإن نسبة إماتة 

بذات الرئة )Pneumonia( تقدر ب 3,9 يف املائة متخطية 

الصحة  )منظمة   )Meningitis( 2,5 السحايا  ذات  نسبة 

املغربية, 2015(. 

باألشكال  لإلصابة  وراثية  قابلية  توجد  هل 
الخطيرة من م.ر ؟

العدوى،  لهذه  الوراثية  القابلية  من  أنواع  عدة  هناك  فعال 

منها ما هو مشرتك مع عدة ميكروبات أخرى ومنها ما هو 

خاص بـ م.ر.

1. فيام يخص النوع األول من القابلية، أي تلك املشرتكة 

مع الجراثيم األخرى، هناك العديد من األمراض التي تصنف 

ضمن األنواع الكالسيكية )250 مرض وراثـي( لضعف املناعة 

األويل، والتي تصيب بصفة أحادية أو مشرتكة الخاليا األساسية 

للمناعة؛ أي اللمفاوياتTوB باإلضافة إىل البلعميات. ونكتفي 

هنا بثالثة أمراض كمثال عن هذه األنواع الكالسيكية:

�  Bruton( لـربوتون  الدم  يف  الغاماغلوبولني  إنعدام 

و  فقط  الذكور  تصيب  والتي   :)Agammaglobulinemia

 IgG, IgA, IgM,( األجسام  لكل ضادات  تام  بغياب  تتميز 

IgE(. وتبدأالتعفنات يف هذا املرض بعد سن ستة أشهر، أي 

وهكذا  األم.  عند  من  املأخوذة  األجسام  مضادات  نفاذ  بعد 

تتواىل التعفنات خاصة يف األذنني )أكرث من ست إصابات يف 

السنة( والرئة )أكرث من إصابتني يف السنة( وما يصاحبهام من 

آالم و حمى مرتفعة. ورسعان ما تحصل مضاعفات رئوية عىل 

شكل توسع للقصبات الهوائية قبل سن الرابعة يف حال تأخر 

العالج عرب حقن مضادات األجسام )حقنة أو إثنني يف الشهر 

)4800درهم للواحدة( مدى الحياة(. ويف 2016 كشف بحث 

مغاريب ألول عن الطفرات الجينية املسؤولة عن هذا املرض يف 

.)Zahra Aadam et al., 2016( املغرب العريب

الوراثـة  � ذو  الدم  يف  الغاماغلوبولني  انعدام 

 Autosomal recessive( الالجنسية  املتنحية 

يف  املرض  هذا  لندرة  خالفا   :)agammaglobulinemia

أوروبا فإن نسبته تبقى أعىل يف املغرب وذلك راجع للنسبة 

املرتفعة يف زواج األقارب. و يصيب هذا املرض الذكور واإلناث 

أما  والعالج،  األعراض  يف  بروتون  مرض  كبري  حد  إىل  ويشبه 

بن  مريم  نرشتها  فلقد  العريب  املغرب  يف  الوراثية  خصائصه 

 Meriem Ben Ali et al.,(. السنة  هاذه  ورشكاؤها  عيل 

.)2016

تعفنات  � وتبدأ   :)DICV( املتغري الشائع  املناعة  فقدان 

األذن والرئة يف هذا املرض خالل العشاريات الثانية أو الثالثة 

أو الرابعة، أي أنه نادرا ما يصيب األطفال قبل سن 14، كام 

يتميز هذا املرض بنسبة عالية من إصابات املناعة الذاتية و 
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العالج  لكن  وخبيثة.  حميدة  أورام  وظهور  متكررة  التهابات 

مبضادات األجسام غالبا ما يقي املرىض من املضاعفات وخاصة 

من توسع القصبات الهوائية.

2. أما يف النوع الثاين فإن القابلية الوراثية تخص املكورات 

من  محدودة  صغرية  مجموعة  ضمن  أو  وحدها  الرئوية 

من  الجديدة  األنواع  ضمن  تدخل  األمراض  هذه  الجراثيم، 

ضعف املناعة األويل، وميكن أن نقدم منها األمثلة التالية:

عجز IRAK-4 و Myd88: عند وجود طفرات يف هاتني  �

املورثتني تكون العالمات الريرية متطابقة وتتميز بالعدوى 

األوىل من  السنوات  )invasive infection( يف  بم.ر  الغازية 

عمر الطفل. وتجدر اإلشارة أن هذه العدوى ال تكون مصاحبة 

بحمى وال بالتهاب مرتفعني، كام أن اإلصابات تقل عند سن 

عىل  العالج  يقترص  وهنا  ذلك.  بعد  تختفي  وتكاد  العارشة 

الوقاية باملضادات الحيوية وكذا العالج املبكر للتعفنات.

�  :)Complement deficiency( التكملة  مناعة  ضعف 

م.ر  )Meningitis(ب  السحايا  إلتهابات  تكرث  املرض  هذا  يف 

أظهرت  ولقد   .Meningococcusالسحـائية واملكورات 

البحوث املغربية أن النقص ميس خاصة العواملC5 و C7 من 

مجموع عوامل التكملة.

ِخلقي  � غياب  هو   :)Asplenia( الطحال  انعدام  مرض 

ملضادات  املنتجة   B اللمفاويات  معقل  يعترب  الذي  للطحال 

بالعديد من  األجسام، مام ينتج عنه إصابات حادة ومتكررة 

البكترييات وخاصة م.ر. ويتم التشخيص عرب الفحص بالصدى.

يظهر التبيان رقم 1 الخطوات املوىص بها للكشف عن القابلية 

الوراثية للعدوى بعد إقصاء احتامل اإلصابة بفريوس السيدا.

ما نسبة الوقاية من م.ر عبر التلقيح؟

نظرا لخطورة جرثومة م.ر  فقد اجتهد اإلنسان يف اخرتاع لقاح 

 ®Pneumo23 ضدها، وكان من أول ما اخرتعه الباحثون، لقاح

نوع من  لـ 23   )Antigens( األجنة  يحتوي مضادات  والذي 

متوسطة  تعترب  اللقاح  هذا  يكسبها  التي  الحامية  لكن  م.ر. 

سن  قبل  الطفل  عند  منعدمة  تكون  وتكاد  البالغني  عند 

السنتني، والسبب يف قلة فعالية هذا اللقاح هو النوع السكري 

املستعملة  األجنة  ملضادات  املحض   )polysaccarides(

مخصص  يبقى  اآلن  بالصيدليات  املتواجد  اللقاح  وهذا  فيه، 

لألشخاص البالغني واملصابني باألمراض املزمنة كالسكري، قصور 

بعد  ع  م ص  به  تويص  اللقاح  هذا  و  والرئة.  القلب  الكىل، 

سن 65.

األولتني  السنتني  اللقاح، خاصة يف  فعالية هذا  ولتجاوز عدم 

توصل  فقد  م.ر(  ب  للوفيات  نسبة  أكرب  يالحظ  )حيث 

هجينة  أجنة  مضادات  من  مكون  جديد  لقاح  إىل  الباحثون 

)hybridantigens(، يتكون كل واحد منها من مضادات أجنة 

سلسالت  إليها  أضيفت  والتي  م.ر  إىل  أصال  تنتمي  سكرية 

اللمفاويات  تهييج  عىل  تعمل  م.ر(  إىل  تنتمي  )ال  بروتينية 

T التي تفعل بدورها اللمفاويات B إلنتاج مضادات أجسام 

نوعية ضد محددات م.ر. وقد أثبتت البحوث أن هذا اللقاح 

الرئوية  املكورات  بأنواع  اإلصابة  من  واألطفال  الرضع  يحمي 

املوجودة يف اللقاح.

ويوجد يف املغرب لقاحني من هذا الجيل الجديد:

الربنامج  � يف  حاليا  واملوجود   GSK ملختربات   ®Synflorix

الوطني للتمنيع حيث يتم تطعيم الطفل به يف الشهر الثاين 

اللقاح يحتوي عىل مضادات أجنة  والرابع والثاين عرش, هذا 

لعرشة أنواع من م.ر.

الطفل  � يكسب  والذي   Pfizer ملختربات   ®Prevenar13

مناعة ضد 13 نوع من م.ر.

 European( األوروبية   الطبية  الوكالة  أكدت  ولقد 

Medicines Agency( يف يوليوز 2015 عىل الفعالية املتقاربة 

 Synflorix لهذين اللقاحني وخاصة عندما أعلنت الوكالة أن

النوع 19A الذي ال  يحمي كذلك،وبطريقة غري مبارشة، ضد 

.Prevenar13 يوجد إال يف

دياوارا  إلدريسا   2015 سنة  نرش  مغربيا  بحثا  أن  كام 

املكورة  ضد  لقاح  من  الجديد  الجيل  أن  عىل  ورشكاؤه،أكد 

الرئوية املستعمل يف املغرب أدى إىل انخفاض نسبة اإلصابة 

 100000 لكل   34,6 من  الرئوية  للمكورة  الغازية  بالعدوى 

بعد 2011،  لكل 100000 شخص  قبل 2010،إىل 13,5  طفل 

البحث  شملهم  الذين  السنتني  دون  األطفال  عند  وذلك 

.)Idrissa D et al., 2015(

خالصة:

وهكذا يتضح من خالل هذا املقال أن هاته الجرثومة األكرث 

فتكا باإلنسان وخاصة األطفال، تصيب ذوي القابلية الوراثية 

بعدوى غازية وتسبب نسبة عالية من الوفيات عند األطفال 

املضادة  اللقاحات  من  الجديد  الجيل  اكتشاف  قبل  وذلك 

للمكورات الرئوية.
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تبيان: الخطوات املوىص باتباعها لتشخيص القابلية الوراثية لعدوى )م.ر(
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