
 التطو�ر السر�ري ملخص : 2لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 

 ؟ إلیه نحتاجولم  (اللقاح المستجد) 2لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط  ما هو

على   ،من شلل األطفال في البلدان المتضررة والبلدان المعرضة للخطر للوقا�ةعمل تستالتي  ،الفمو�ةتحتوي لقاحات شلل األطفال 

المسبب ضد شلل األطفال  مناعة وقائیةالفیروس الموهن للقاح   حفزو�فیروس شلل األطفال الحي.  ضعفة) منم( موهنة سالالت

عن طر�ق البراز في  أساسا ) ذرفه(�تم إفرازه في األمعاء و تكاثر �اإلضافة إلى ذلك، ی .ألجسام المضادةه لتولیدللشلل من خالل 

اللقاح �حفز مناعة  الموجود في  فیروس الالظروف: حیث أن  المجتمعات مفید في معظم  واإلفراز في هذا التكاثرالمجتمعات المحلیة. 

 بین األفراد في المجتمع خالل�عد ذلك ینتقل �مكن أن و  أسابیع،لعدة  إفرازهاألمعاء) و�تم (الفیروس  اثرالغشاء المخاطي في موقع تك

 ضد فیروس شلل األطفال.مناعة "ثانو�ة" أو "سلبیة" یوفر  مما -هذه الفترة
 

  عنفي تر�یبتها الوراثیة  تختلفو ، أكثر ضراوةلقاح شلل األطفال الفموي لتصبح حور فیروسات ت، قد تةفي ظروف نادر إال انه 

المرض تماًما مثل فیروس شلل األطفال البري.  وألن فیروسات شلل األطفال هذه   ولكنها تسبب شكل فیروس شلل األطفال البري 

في المناطق التي ال تزال فیها مناعة السكان  و  2- 1. اتمن اللقاح ةشلل األطفال المشتق اتمن فیروس اللقاح، فإنها تسمى فیروس مشتقة

 المجتمع،بین األفراد داخل  فیها فیروسات شلل األطفال المشتقة من اللقاحاتضد فیروس شلل األطفال منخفضة، �مكن أن تنتشر 

هو  و ،  2 نمطمن ال لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤمن معدلة  صیغةهو  ، 2 المستجد من النمطلقاح شلل األطفال الفموي  3.اتمن اللقاح  ةالمشتق الدائرةاألطفال شلل  اتفیروس  و�طلق علیها حینها

اللقاح  �ما أن  . 2 نمطمن الالمشتقة من اللقاحات  دائرةفیروسات شلل األطفال اللفاشیات  ستجا�ةفي اال  حالیاً اللقاح الذي �ستعمل 

  المستهدفةعلى المواقع  التعدیالت �سبباالستقرار   في ، مع ز�ادة2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ�ه ا�ش المستجد

 
الدائر  یتم تعر�ف  1 اللقاحات  ةالمشتق  ةفیروسات شلل األطفال  أنها سالالت فیروسات من  الفموي  على  �أكثر من   لقاح شلل األطفال  متباعدة  تغیرات    10٪ (أو> =  1التي تكون 

المصدر:  .VP1 ة الكاملةالمقابلة في المنطقة الجینومی لقاح شلل األطفال الفموي  ) من ساللة2للنوع    نیو�لیوتید،تغیرات    6٪ (> =  0.6) أو متباعدة >  3و  1نیو�لیوتید، لألنماط  
األطفال.   شلل  الستئصال  العالمیة  من  الالمبادرة  المشتقة  األطفال  شلل  فیروسات  عن  واإلبالغ  الصحة   .العالمیة  للمبادرة التوجیهیةاإلرشادات   :اللقاحاتتصنیف  منظمة  جنیف: 

علیهتم    VDPVs_Aug2016_EN.pdf-of-Classification-and-content/uploads/2016/09/Reporting-http://polioeradication.org/wp(   العالمیة؛  االطالع 
 :المصدر .2النمط فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح من  أقل لتمكین الكشف المبكر عن فاشیات 2 مطالحظ أن عتبة الن .(2021ینایر  الثاني / �انون  3في 

 Lopalco PL. Wild and vaccine-derived poliovirus circulation, and implications for polio eradication. Epidemiol Infect. 2017 Feb;145(3):413-
419. doi: 10.1017/S0950268816002569. Epub 2016 Nov 21. PMID: 27866483.) 

یتعرض له قد هو حدث ضار نادر مرتبط �التطعیم ضد شلل األطفال الذي و  لشللاإلصا�ة �شلل األطفال المسبب ل وعن شلل األطفال المرتبط �اللقاح أ ذلك ملحوظة: �ختلف 2
  مع  حاد �شكلالجرعة األولى و�نخفض الحصول على أعلى �عد   اإلصا�ة �شلل األطفال المسبب للشلل�كون خطر  و أو المخالطین المقر�ین منه.   لقاح شلل األطفال الفموي متلقي 
 .Lopalco PL، 2017. المصدر:  اإلصا�ة �شلل األطفال المسبب للشلل حاالت  �عد الفیروس  سر�ان على األدلة من القلیل هناك.  الالحقة الجرعات إعطاء

بها  یوجد لها دلیل على انتقال العدوى  اللقاحات التيمن  ةشلل األطفال المشتق اتعزالت من فیروسعلى أنها  شلل األطفال الدائرة المشتقة من اللقاحات اتفیروس یتم تعر�ف 3
ن على ی) شخص 1: لدىذات الصلة وراثًیا والتي یتم عزلها  المشتقة من اللقاحات  فیروسات شلل األطفال عبارة عن هي التحدید،على وجه و المجتمع.   آخر داخلمن شخص إلى  

أو  ،البیئيالترصد وعینة واحدة أو أكثر من عینات واحد ) من فرد 2 )،(أي األسرال �عتبرون مخالطین مباشر�ن ، و الشلل الرخو الحاد حاالتمن �الضرورة  �عانون األقل (ال
إذا تم واحد )، أو من موقع المیاه  (ال یوجد تداخل في مناطق تجمیعللترصد البیئي  میز متجمیع إذا تم جمعها من أكثر من موقع  الترصد البیئي ) من عینتین أو أكثر من عینات3

 اإلرشادات التوجیهیةاللقاحات.  عن فیروسات شلل األطفال المشتقة من تصنیف واإلبالغ الأكثر من شهر�ن. المصدر: المبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال.  فارق  الجمع �
)and-content/uploads/2016/09/Reporting-http://polioeradication.org/wp- العالمیة؛جنیف: منظمة الصحة  للمبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال

VDPVs_Aug2016_EN.pdf-of-Classification 2021ن الثاني/ ینایر �انو  3، تم االطالع علیه في 

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/Reporting-and-Classification-of-VDPVs_Aug2016_EN.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/Reporting-and-Classification-of-VDPVs_Aug2016_EN.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/Reporting-and-Classification-of-VDPVs_Aug2016_EN.pdf


المسبب للشلل  شلل األطفال اإلصا�ة �من خطر المتزاید للقاح  الوراثياالستقرار  خفضأن � من المرجحو  .اللقاحجینوم ساللة  في

المشتقة من  دائرةفیروسات شلل األطفال ال�المرض الناجم عن اإلصا�ة احتمال   منأ�ضا وقد �قلل ، )VAPP�اللقاح (المرتبط 

لفوائد المرتبطة �استخدام لقاح شلل استمرار اامكانیة  وسوف �ضمن المناعیة التي یوفرها اللقاح. الحما�ة الحفاظ علىمع ، اللقاحات

  اللقاح المستجد�معنى أن  -اللقاح  في فیروسطفرة  تؤدي إلى مع تقلیل احتمال حدوث طفرات، السلبي) التمنیعاألطفال الفموي (أي 

 . 2 من النمط فیروسات شلل األطفال الدائرة المشتقة من اللقاحاتفاشیات  خطر استمرار �ساعد في تقلیل �مكن أن

 ؟اللقاح المستجدكیف تم تطو�ر 
أجروا دراسات لفهم سبق وأن  لخبراء الذینل�قیادة اتحاد  ،سنوات عشر منمنذ ما �قرب  للقاح المستجدبدأت أنشطة التطو�ر المبكر 

تصبح أكثر   أن اللقاح سالالت�  أدت الطفرات الوراثیة التي  و�ذلك لقاح شلل األطفال الفموي سالالت  وهینلت األساس الجز�ئي 

لقاح ل الخصائص األساسیة  التي حافظت على اللقاح المستجدسالالت  تصمیمهذه الرؤى لتم تسخیر وقد  4�عض الحاالت. في ضراوة

(أي   الوراثي ز�ادة استقراره  مع )الستمناع و ا ادضدستاالو  التوهین  خصائص (أي  2من النمط  شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ

 . توهین)لل اللقاح فقدان فیروس  خطر تقلیص 
) �عد تقییم شامل للمعلومات قبل c1للقاح المستجد، أو   1تم اختیار ساللة واحدة من اللقاح المستجد (�شار إلیها غالًبا �اسم المرشح 

لقاح لة �سال(مقارنة  على الجینوم رئیسیة تعدیالت الساللة المختارة خمسةوتحمل . المرشحةالسر�ر�ة والسر�ر�ة والتصنیعیة للقاحات 

من خالل عدد   2017التطو�ر السر�ري في عام  قبل بدءتم اختبار هذه التعدیالت  ).2من النمط  شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ

لحرارة لحساسیة  المقا�سات زراعة الخال�ا المستخدمة لتقدیر و  التمر�ر التسلسليمن األسالیب قبل السر�ر�ة (على سبیل المثال 

 المستجد التياللقاح  على ساللةمز�د من المعلومات عن التعدیالت مكن االطالع على  . و�)االختبار في نماذج الفئران المعدلة وراثیاو 

 5 .رجع، �مأدناه 1في الجدول   وقع علیها االختیار

لتولید ساللة   2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ . التعدیالت التي تم إجراؤها على جینوم فیروس1الجدول 

 EUL�االستخدام �موجب بروتو�ول  إذن للتطو�ر السر�ري الكامل وتقد�م طلب اختیارها اللقاح المستجد التي تم 

 
، جامعة �الیفورنیا ،  FIDEC، icddr   ،b ،PATH)(مكافحة األمراض المعد�ة في البلدان الناشئة   أنتو�رب،، جامعة PT Bio Farma�شمل شر�اء برنامج اللقاح المستجد:  4

المراكز األمر�كیة لمكافحة األمراض والوقا�ة منها، و�دارة الغذاء والدواء األمر�كیة ، والو�االت  و ، مراقبةسان فرانسیسكو ، المعهد الوطني البر�طاني للمعاییر البیولوجیة وال 
، روتاري ، المراكز األمر�كیة لمكافحة األمراض والوقا�ة منها ، الیونیسف ، مؤسسة بیل ومیلیندا  الشر�كة للمبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال (منظمة الصحة العالمیة 

 ).ن التحالف العالمي للقاحات والتحصییتس و غ
 

تتعلق التعدیالت  . 2017في التطویر السریري في عام  ما سیتم وصفھ بمزید من التفصیل في ھذه الوثیقة، دخل اثنان من اللقاحین المستجدین المرشحینك  5
في   EULبموجب بروتوكول  ، والذي تم اختیاره في النھایة لمزید من التطویر السریري وتقدیم طلب اللقاح1 المرشحالمستجد  الموضحة في ھذا الجدول باللقاح

لتقلیل المالءمة التكاثریة ، وربما لتحسین استقرار النمط الظاھري  (VP1-4) تم تصمیم تعدیالت صامتة غیر مشفرة تمت ھندستھا داخل الكابسید  ،  2المرشح 
، Yeh MT ،Bujaki E :المعروضة في ھذا الجدول، یرجى الرجوع إلى 1الموھن مع تقلیل االنتقال أیًضا. لمعرفة المزید حول التعدیالت على اللقاح المرشح 

Dolan PT  ،Smith M ،Wahid R  ،Konz J ،Weiner AJ  ،Bandyopadhyay AS ،Van Damme P  ،De Coster I ،Revets H  ،Macadam A   ،
Andino R.  .751-736): 5( 27مایو؛  13 2020ھندسة لقاح شلل األطفال الحي الموھن لمنع االرتداد إلى الطفرة. میكروب مضیف الخلیة.e8. دوى  :

10.1016   / j.chom.2020.04.003. Epub 2020 23 أبریل. PMID: 32330425  ؛ PMCID: PMC7566161.   لمزید من التفاصیل الكاملة حول
، Konopka-Anstadt JL ،Campagnoli R ،Vincent A  ،Shaw J ،Wei L  ،Wynn NT ،Smithee SE ،Bujaki E ، راجع 2التعدیالت على المرشح 

Te Yeh M ،Laassri M ،Zagorodnyaya T ،Weiner AJ   ،Chumakov K  ،Andino R  ،Macadam A  ،Kew O  ،Burns CC.    تطویر لقاح جدید
 :doi .5:26؛   20مارس  NPJ. 2020 لفیروس شلل األطفال الفموي في إطار الشوط األخیر الستئصال شلل األطفال باستخدام تحسین الكودون. لقاحات

10.1038/s41541-020-0176-7. PMID: 32218998; PMCID: PMC7083942. 
  



 األساس المنطقي العلمي  تعدیل 
 أعیدت للرنا حلقة جذعیةبنیة : 1

هیكلتها ومستقرة وراثًیا في المنطقة  
 �اسم  والمعروفة ،′5 غیر المشفرة

وتسمى  ، domVأو  V المجال
S15domV 

 2من النمط   لقاح شلل األطفال الفموي  هذا الموقع هو المحدد الرئیسي لتوهین
�النسبة و طفرات أخرى.  وغالًبا ما �كون �مثا�ة "حارس البوا�ة" الذي یؤدي إلى

، هناك طفرة  2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ لفیروس
تؤدي إلى ز�ادة تحمل درجة   481النو�لیوتید  دعن  (A-G) أ إلى زمحددة من 

 S15domVالحرارة وتجعل الفیروس أكثر فتًكا �األعصاب. تم تصمیم 
المستقر وراثًیا لتجنب فقدان التوهین من خالل طفرات أحاد�ة النقطة في المجال  

V. 
تم نقل وتعدیل (عنصر النسخ : 3و 2

  ،cre5)، المسمى cis-actالمتماثل 
 ' 5داخل المنطقة غیر المترجمة 

أعاله مع  والموهن المذ�ورة المعدل domVالمستجد اللقاح  لمنع استبدال 
domV  التر�یب واحد إلعادة خالل حدث آخر من من فیروس الموهن غیر.  

 
تم تقد�م بدیلین لألحماض  :5و 4

) في  K38Rو D53Nاألمینیة (
المعتمد على الحمض  الرنابولیمیراز 

 )3Dpolالنووي الر�بي الفیروسي ( 

عن طر�ق الحد من معدل الطفرات وتكرار  الحد من القدرة التكیفیة للفیروس
 إعادة التر�یب. 

 

 ؟2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤب ومقارنته المستجداللقاح الختبار  ما هو إطار البحث السر�ري المستخدم
 

لدى   للقاح المستجد الوراثي واالستقرار واالستمناع المأمونیةلتقییم لیس فقط  للقاح المستجدإطار التطو�ر السر�ري تم تصمیم 
 .2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤو  المستجداللقاح  بین تقییم مقارن لتقد�م أ�ضا ، ولكن مجموعات سكانیة مختلفة

و�لغ ذروته في مجموعات الدراسة التي تمثل �شكل وثیق  ، في مجموعات سكانیة مختلفة المستجد بتقییم اللقاحر العمل طاقام إ
شلل األطفال الفموي ولقاح شلل األطفال   تطعیم بلقاح سجل: األطفال والرضع الذین لدیهم اللقاح المستجدالمجموعة المستهدفة �

المستجد  اللقاح  مقارنةیتم ، اللقاح المستجد� 2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤفي التجارب التي تقارن و  .المعطل
  .مماثلة  دراسة میما�استخدام تص، المرخص  2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤالتي تلقت  �المجموعات المرجعیة

في الفترة   2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ مرجعیة �استعمالأجر�ت تجارب  المتزامنة،�دًال من التجارب و 
 لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤلمقارنة مستقبلیة مع اللقاح المستجد. تم القیام بذلك تحسبًا إلرشادات احتواء  2015-2016

لقاح شلل  مما قد �منع استخدام  الوطنیة، التمنیع�سبب سحب اللقاح من جداول  2016ستدخل حیز التنفیذ في عام  التي 2من النمط 
 6.التجارب السر�ر�ة في 2من النمط  األطفال الفموي أحادي التكافؤ

 
خطة   6انظر:   لقاح شلل األطفال الفموي ثالثي التكافؤ  لقاح شلل األطفال الفموي ثنائي التكافؤ "ستبدال، �عد "ا2016دخلت المبادئ التوجیهیة لالحتواء حیز التنفیذ في عام   6

فیروس شلل األطفال البري من نمط معین والوقف المتتا�ع  لاستئصاالعمل العالمیة لمنظمة الصحة العالمیة �شأن التقلیل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة �المرافق عقب 
   content/uploads/2017/08/GAPIII_2014_AR.pdf-https://polioeradication.org/wp. 2014. الفموي المضاد لفیروس شلل األطفال اللقاحالستعمال 

 

https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2017/08/GAPIII_2014_AR.pdf


للنظر وقد تم تحدید عدد المواضیع المدرجة في �ل دراسة من أجل فر�ق المقارنة لضمان قوة إحصائیة �افیة الستخالص استنتاجات 
المیزة الفر�دة للتجارب هي المتا�عة و .  2من النمط  أحادي التكافؤ  األطفال الفموي  لقاح شللمقارنة بـمعاییر عدم الدونیة  في استیفاء

على المدى الطو�ل. �اإلضافة إلى  المأمونیةأشهر تقر�ًبا �عد التطعیم لتقییم   6المكثفة وأخذ عینات البراز: تمت متا�عة الرضع لمدة 
.  الوراثيواالستقرار   فرازمما یتیح تقییًما مفصًال لإل مختلفة،دراسات  خالل مشاركعینة براز لكل   28و 14تم جمع ما بین  ذلك،

العینات ومستوى الدقة للدراسات من هذا النوع للمساعدة في إنشاء أقوى قاعدة أدلة ممكنة  جمعوتم تنفیذ هذا النطاق غیر المسبوق ل
 وضمان الثقة في استنتاجات الدراسات.

و�قدم الجدول أدناه لمحة عن أهم الجوانب المرتبطة �اإلطار السر�ري و�صف الدراسات اإلضافیة الجار�ة / القادمة التي لم تبدأ و /  

 .تكتمل �عدلم أو 

  للقاح المستجد السر�ري طو�ر الت إطارمن  محةل .2الجدول 

 اتلقاحال الثنین من الوراثيواالستقرار واإلفراز الفیروسي  واالستمناع المأمونیة :، بلجیكا1المرحلة  2017
  االحتواء تحت بلقاح شلل األطفال المعطلفقط  سبق تطعیمهمالبالغین الذین  لدىالمرشحة  ةالمستجد

 
2018 -
2019 

الثنین من اللقاحات  الوراثيواالستقرار  فراز الفیروسيواإل واالستمناع المأمونیةبلجیكا:  المرحلة الثانیة،
لقاح شلل األطفال  و  لقاح شلل األطفال المعطلمن  �كل سبق تطعیمهملدى البالغین الذین المستجدة المرشحة 

من  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ المجموعات المرجعیة التي سبق أن تلقت�المقارنة مع ، الفموي 
  ) لقاح شلل األطفال المعطل(مواضیع  وهمیین) أو ال األطفال الفموي بلقاح شلل  المطعمون األشخاص ( 2النمط 

2018 -
2019 

الثنین من اللقاحات  الوراثي الفیروسي واالستقرارفراز المأمونیة واالستمناع واإلالمرحلة الثانیة، بنما: 
لقاح شلل  و   األطفال المعطللقاح شلل  كل من � الذین سبق تطعیمهماألطفال والرضع المستجدة المرشحة لدى 

قاح شلل األطفال الفموي أحادي ل المرجعیة التي سبق أن تلقت مجموعاتال�المقارنة مع ، األطفال الفموي 
  2من النمط  التكافؤ

2020 -
2021 

الذین   لرضععند ا الذي تم اختیاره  المرشح للقاح المستجد الستمناعاو  المأمونیة بنغالد�ش: *المرحلة الثانیة، 
 لم �سبق تلقیحهم 

 
لقاح شلل   مع الذي تمت مناولته  المستجد المرشحلقاح ل االستمناعو  المأمونیة بنغالد�ش: *المرحلة الثانیة، 

 الرضع  التكافؤ عنداألطفال الفموي الثنائي 
المرشح الذي تم   المستجدللقاح  من دفعة إلى أخرى واالتساق  االستمناع ،المأمونیة غامبیا: *المرحلة الثالثة،  2021

 اختیاره 
 

 نجمیة في الجدول أعاله إلى أن الدراسة جار�ة أو لم تبدأ �عد. العالمة ال مالحظة: تشیر*

 

 ، �مرجع. 3و�رد ملخص نتائج �ل تجر�ة في الجدول جمیع الدراسات. لأدناه االستنتاجات الرئیسیة تجدون 



 

البالغین واألطفال الصغار  یتم تحمله �شكل جید من قبل اللقاح المستجدتشیر البیانات المستقاة من هذه الدراسات إلى أن : المأمونیة

 .المأمونیةتتعلق � التعرف من خالل البیانات المتاحة على أ�ة بواعث للقلقوالرضع. ولم یتم 

  المصلي،واستجا�ات االنقالب  المصلیة،یتم قیاس االستجا�ات المناعیة من خالل معدالت الحما�ة ): ستمناعالحما�ة المناعیة (اال

تم تحدید عدم الدونیة للحما�ة المصلیة لكل من الجرعات المنخفضة والجرعات العالیة  . وتحلیل مستو�ات األجسام المضادة المعادلة

شلل األطفال الفموي أحادي  لقاحو الت االنقالب المصلي بین اللقاح المستجد أي لم �كن هناك فرق �بیر في معد(  اللقاح المستجدمن 

أظهر اللقاح المستجد استجا�ات مناعیة قو�ة مع معدالت انقالب مصلي عالیة �انت  الدراسات،). في جمیع 2من النمط  التكافؤ

 . 2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤل مشابهة

الساللة الثانیة من ساللتي اللقاح المستجد المرشحتین �صعو�ة معیار عدم الدونیة لالستمناع (على  تجاوزت : مرشحال اختیار اللقاح

لمز�د  الدفع بها یتم ) لم 2فإن هذه الساللة المرشحة (المرشح  و�التالي، المنخفضة؛) عند الجرعة یةحما�ة المصلال الخصوص،وجه 

 . EULالمیة �موجب بروتو�ول من التطو�ر السر�ري وتقد�مها إلى منظمة الصحة الع

لقاح شلل األطفال الفموي أحادي  مقارنة ب للقاح المستجد الوراثيتشیر البیانات حتى اآلن إلى ز�ادة االستقرار االستقرار الوراثي: 

: نماذج الفئران المستمدة من  توهینلل استخدم الباحثون طر�قة شائعة لتقییم فقدان فیروس اللقاح االستقرار،لتقییم . 2من النمط  التكافؤ

العصبیة لفیروسات شلل األطفال (أي   طفرةلمنظمة الصحة العالمیة والتي ُتستخدم لتقییم ال قاح شلل األطفال الفموي إطالق لمقا�سة 

�استخدام نموذج الفئران   .المتضخم)اإلفراز داخل النخاع من فیروس  تطعیملقیاس معدالت الشلل في الفئران المعدلة وراثًیا �عد ال

 2 أحادي التكافؤ من النمط لقاح شلل األطفال الفموي ب�مكن مقارنة فیروسات اللقاح المعزولة من براز المشار�ین �عد التطعیم  هذا،

یتسبب فیروس اللقاح الذي یتم  ،2 أحادي التكافؤ من النمط الفموي لقاح شلل األطفال المشار�ین الذین یتلقون  عند. اللقاح المستجد أو

لمستجد الذي تم  ا لقاح الُ�ظهر مرشح  المقابل،أ�ام. في  7�عد حوالي  ان المخبر�ةر ئالف  عندإفرازه عادًة في ارتفاع معدالت الشلل 

�غض النظر عن عمر   الدراسات،  عبرمرتبًطا �عینات البراز التي تم جمعها  الفئران عندشلًال محدوًدا  ،1المرشح  ،اختیاره

 الرضع).� تتعلق إضافیة قادمة مع بیانات واألطفال،المشار�ین في الدراسة (البالغین 

ذروة اإلفراز  في لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ�ان معدل إفراز اللقاح المستجد مشابًها لمعدل إفراز   الرضع،: عند اإلفراز

نسبة المجموعات المرجعیة  اللقاح المستجد أقل من أفرزوا �انت نسبة الرضع الذین   ،4�حلول األسبوع (أول أسبوعین). ومع ذلك، 

 . أقصر �حتمل أنها إلى فترة إفراز مما �شیرالتكافؤ لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التي تلقت 

: ملخص النتائج لكل تجر�ةللقاح المستجدالرئیسیة تجارب ال -3الجدول   

 ملخص والنتائج الرئیسیةال تجر�ة ال
  اللقاح المستجد

األولى  المرحلة 
نتائج التجارب  بلجیكا 

الشاملة المنشورة في 
 The Lancetلة 

لقاح شلل   �استعمالفقط تطعیمهم  سبق ،�الًغاشخًصا  30، تم تطعیم 2017في عام تفاصیل الدراسة: 
 (CCID50 6^10) اللقاحین المستجدین المرشحینأحد  من  �جرعة عالیة ،األطفال المعطل

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31279-6/fulltext#seccestitle10
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بیانات إضافیة عن  
استجا�ات األجسام 
المضادة المعو�ة  

)IgA ( المنشورة في
مجلة األمراض 

 لسار�ة ا
 

سبق تطعیمهم بلقاح شلل  المرشحین �شكل جید بین البالغین الذین  اللقاحین المستجدینتحمل : تم المأمونیة
 خطیرة.  7ولم یتم اإلبالغ عن أي أحداث ضارة، معطلاألطفال ال
�انت هناك  التطعیم،یوًما من  28�عد . �ان �ال اللقاحین المستجدین المرشحین مستمنعین :االستمناع

معدالت عالیة للتحول المصلي في �لتا المجموعتین و�ان لدى جمیع المشار�ین عیار من األجسام المضادة  
المرشحین، لوحظ ارتفاع متواضع ولكن �مكن اللقاحین الواقیة من المصل. �اإلضافة إلى ذلك، �النسبة لكال 

�عد قیاس مباشر  IgAواألجسام المضادة اكتشافه في إجمالي األجسام المضادة الخاصة �شلل األطفال 
 لمعاییر األجسام المضادة في عینات براز المشار�ین.

الكشف عن فیروس اللقاح في براز جمیع األشخاص الخمسة عشر الذین تلقوا   تم): ذرفال( إفراز فیروسي
  23 �عدفي المتوسط اإلفراز  توقف . 2٪) من أولئك الذین تلقوا المرشح  87( 13براز  يفو  1المرشح 

 . 2المرشح  على إعطاءیوما  12و 1المرشح   على إعطاءیوما 
نماذج الفئران  العصبیة في  طفرةللكشف عن ال لمشار�یناظهر اختبار عینات براز أاالستقرار الوراثي:  

موقع المحدد األساسي لتوهین  وهي   ،ʹ5لمنطقة غیر المترجمة ا  مجالفي  طفرةعدم وجود دلیل على ز�ادة ال
 ). 481(النیو�لیوتید  2للقاح شلل األطفال الفموي من ساللة سابین من النمط 

  المستجداللقاح 
،  المرحلة الثانیة

مقارنة مع   بلجیكا،
مجموعات ال

التي سبق   المرجعیة
لقاح  لها أن تلقت 

شلل األطفال الفموي 
من  أحادي التكافؤ

خالل  2النمط 
  المرحلة الرا�عة

(جمیع مجموعات 
 البالغین) 

U34T النتائج المنشورة في
 The Lancetمجلة 

 
 

إما  ،لقاح شلل األطفال الفموي سبق أن تلقوا الذین  ،تم إعطاء البالغین ،19-2018في تفاصیل الدراسة: 
لكل من المجموعات    )n = 50اللقاحین المستجدین المرشحین (أحد من  تینیأو جرعتین عالواحدة  جرعة

  منعالتین  إما جرعتین فقط، لقاح شلل األطفال المعطلب سبق تطعیمهمأُعطیت البالغین الذین  األر�ع).
أو دواء  )، n=16( 2 المرشح اللقاح المستجدتین من یأو جرعتین عال)، n=17( 1المرشح  اللقاح المستجد

مقارنة نتائج  ، تمت2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤإلثبات عدم دونیة ). n=17وهمي (
لقاح  من  نجرعتین قیاسیتی  �جرعة أو 2016عام   فيتطعیمهم  تم�الغ شخص  100بـ مجموعات الدراسة 

اللقاح  دراسة التي تجرى علیها مجموعات ال. وعلى غرار  2من النمط  شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ
من لقاح   سبق تطعیمها �كلهذه  2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي ل المرجعیةمجموعات ال، فإن  المستجد

 .شلل األطفال المعطل ولقاح شلل األطفال الفموي 
ین  المستجد  واللقاحین  2من النمط  الفموي أحادي التكافؤلقاح شلل األطفال   مشار�ون ال تحملالمأمونیة: 
على أنها ذات  تم تحدیدها عملیات سحبخطیرة أو  ضارة�شكل جید، مع عدم وجود أحداث   المرشحین

 صلة �التطعیم.
  ینالمستجد یناللقاحمن لكل و�عد التطعیم �انت معدالت الحما�ة المصلیة عالیة عند خط األساس  :االستمناع
�انت  .2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤمقارنة بعدم الدونیة  اوأظهر المرشحین 

 
إلى المستشفى أو �ض تطلب دخول المر تؤدي إلى الوفاة؛ في أن تجرعة:  أيتسبب ناتج عن �أنه أي حدث طبي غیر مرغوب فیه  خطیرال  ضارمالحظه: یتم تعر�ف الحدث ال 7

كلمة  " لیس مرادفًا لشدیدأو عیب خلقي. إن مصطلح " ا تشوهحیاة؛ ینتج عنهالهدد أن ت؛ ة�بیر  إعاقة دائمة أوؤدي إلى عجز أو أن تفي المستشفیات؛  الحالیة فترة العالج تمدید 
كون ذا أهمیة طبیة طفیفة نسبیا (مثل الصداع الشدید). �قد  الحدث نفسه متوسط أو شدید)؛ إال أن خفیف،(شدة) حدث معین (كما هو الحال " لوصف شدید. یتم استخدام ""خطیر"

ر: منظمة الصحة العالمیة.  )، التي تستند إلى نتیجة المر�ض/الحدث أو معاییر العمل، هي �مثا�ة دلیل لتحدید التزامات اإلبالغ التنظیمیة. المصدت الشدة(ولیس خطورةإن ال
. 2012. للعمومالمنتجات الطبیة: نظام اإلبالغ مراقبة مأمونیة 

https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/ConsumerReporting.pdf   

https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa783/6046404?login=true
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa783/6046404?login=true
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa783/6046404?login=true
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa783/6046404?login=true
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa783/6046404?login=true
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa783/6046404?login=true
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa783/6046404?login=true
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32541-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32541-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32541-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32541-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32541-1/fulltext
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/ConsumerReporting.pdf


للقاح  سواء �النسبة  الملقحة،عیارات األجسام المضادة الواقیة من المصل متشابهة في جمیع المجموعات 
 . 2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤأو  المستجد

و�ال من   2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ تم إفراز :ذرف)الاإلفراز الفیروسي ( 
لقاح شلل  بالذین سبق تطعیمهم المرشحین في البراز �معدل مماثل بین المشار�ین ین المستجد یناللقاح

التي �حلول نها�ة فترة المتا�عة تقر�با عن اإلفراز  جمیع المشار�ین في الدراسةتوقف ، و األطفال الفموي 
المشار�ین الذین تلقوا فقط لقاح شلل األطفال لدى �ان أعلى أن اإلفراز لوحظ و  یوما. 28بلغت مدتها 

 لقاح شلل األطفال المعطل  �رجع ذلك إلى حقیقة أنو هو متوقع،  (كما األولى ، خاصة �عد الجرعة المعطل
وحجم  للقاح المفرز�ن �عد الجرعة الثانیة، �ان عدد  األولیة). معو�ةمناعة الال أو انعدام  یؤدي إلى القلیل

من أي من   واحدة الجرعة األولى، مما �شیر إلى أن جرعة تلقیهم �عد   حجما منه أقل يالفیروس اإلفراز
بلقاح شلل األطفال  تطعیمهم  سبققد أحدثت مناعة معو�ة لدى المتلقین الذین  اللقاحین المستجدین المرشحین

عینات   فيفیروس اللقاح ل�ظهر تسلسل  األولى، لمدراسة المرحلة  مع نتائج�ما یتفق االستقرار الوراثي:  .المعطل فقط
 یناللقاح أي ارتداد في موقع التوهین األولي المستقر وراثیًا (المجال الخامس) ألي من  ینبراز المشار�

 .ین المرشحینالمستجد
 

اللقاح المستجد  
  الثانیة، بنماالمرحلة 

(األطفال والرضع)، 
مجموعات مقارنة �ال
التي تلقت   المرجعیة

لقاح شلل األطفال 
الفموي أحادي  

 2التكافؤ من النمط 
خالل الفترة الرا�عة 
 (األطفال والرضع)

النتائج المنشورة في 
 The Lancetمجلة 

 
 

 نمرشحیال ینالمستجد یناللقاح، أجر�ت دراسات لمقارنة 2019-2018 خالل الفترةتفاصیل الدراسة: 
  التطعیم لكل من سجل �دلو األطفال والرضع.  لدى  2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤب

أحادي  لقاح شلل األطفال الفموي التي تلقت  المرجعیةمجموعات الو المستجد اللقاح  ات التي تلقتالمجموع
أو   الثالثي التكافؤ لقاح شلل األطفال الفموي بإما  �ان �امال شلل األطفال ضدأن التمنیع  2من النمط  التكافؤ

 .األطفال المعطللقاح شلل 
  یناللقاح  أحد تین منیسنوات جرعتین عال 5وطفل تتراوح أعمارهم بین سنة  101 تطعیم تم األطفال:
مجموعة  التلك المتعلقة �وقورنت النتائج التي أسفرت عنها هذه المجموعات ب .المرشحینین المستجد
 2016- 2015 سنة فيسنوات تم تطعیمهم  5و سنةتتراوح أعمارهم بین  طفال 50 من المكونة المرجعیة

 . 2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ�جرعتین قیاسیتین من 
�جرعة منخفضة واحدة أو جرعة عالیة   أسبوًعا  22إلى  18رضیًعا من عمر  574 تطعیمتم الرضع: 

  n = 50مجموعة فرعیة من هذه المجموعات (وتلقت �ل ؛ اللقاحین المستجدین المرشحینواحدة من أحد 
تمت  و   جرعة ثانیة. في المجموع)  200�إجمالي   عالیة،سواء �انت جرعة منخفضة أو  مجموعة،في �ل 

أسبوًعا تم  22و 18من الرضع الذین تتراوح أعمارهم بین  110مع مقارنة نتائج هذه المجموعات 
 تلقتو ، 2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ  منواحدة   �جرعة 2016-2015 في تطعیمهم

   .2من النمط  التكافؤلقاح شلل األطفال الفموي أحادي   من جرعة ثانیة)  n =50(منها مجموعة فرعیة 
اللقاحین المستجدین و�ل من  2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤتحمل  تمالمأمونیة: 
خطیرة    ضارةأي أحداث  سجیلالدراسة، ولم یتم ت المشار�ة في  مجموعاتال من قبل�شكل جید  المرشحین

 على أنها مرتبطة سببیا �التطعیم. 
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لجمیع  28استیفاء معیار عدم الدونیة المعتمد للحما�ة المصلیة عند الرضع في الیوم  تم: االستمناع
�استثناء  واحدة،�عد جرعة  المستجدالمرشحین الجدد للجرعات المنخفضة والجرعات العالیة من اللقاح  

�ل من الحما�ة المصلیة   �انت. �عد جرعة ثانیة من اللقاح، 1المستجد المرشح للقاح الجرعة المنخفضة 
 . اللقاحین المستجدین المرشحینمجموعات   فيمعدالت االنقالب المصلي عالیة �شكل موحد و 

أشارت البیانات األولیة نشر الدراسة، ولكن  حینتحلیل عینات البراز جار�ا  كان ): فراز الفیروسي (ذرفاإل
قاح شلل األطفال لفي الیوم السا�ع متشابهة �النسبة لفراز معدالت اإلالوقت الذي �انت فیه إلى أنه في  

للقاحین  فراز أقل �كثیر  اإل، �ان معدل ین المستجدین المرشحینللقاحوا  2من النمط التكافؤ  أحاديالفموي 
في   لدى الرضعواضًحا  ذلك �انو  ،التكافؤأحادي طفال الفموي لقاح شلل األمقارنًة ب المستجدین المرشحین
وسیتم نشر البیانات الكاملة  ونشرها؛ وثیقةكان تحلیل عینات البراز جار�ًا وقت تقد�م الاالستقرار الوراثي:  . الیوم الثامن والعشر�ن

 ذلك.  واالستقرار الوراثي وسیتم تحدیث هذا الجدول �عداإلفراز  لكل من�شكل منفصل 
 

 لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ �خصوص للقاح المستجدر السر�ري � التطو أثبتته التجارب التي أجر�ت في إطار ما الذي 

 ؟ 2من النمط 
األطفال  لقاح شلل مقارنة مع   للقاح المستجدالمعزز  االستقرار الجینيو  واالستمناعللمقارنة  ةالقابل المأمونیة�اإلضافة إلى إثبات 

لقاح شلل األطفال  أضافت هذه التجارب أ�ًضا أدلة مهمة إلى مجموعة البیانات التي ُتظهر أن ، 2من النمط  الفموي أحادي التكافؤ

جزء من   هي التي 2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤلإضافیة  دراساتوهناك . آمن وفعال  الفموي أحادي التكافؤ

 تعزز أ�ضاو  ،في تجارب المقارنةیتم استخدامها  ألنها لم الوثیقةولكن لم تناقش في هذه  ،للقاح المستجدالسر�ري  طو�رإطار الت

قامت  ومن األمثلة على ذلك دراسة أجر�ت في لیتوانیا  .استمناعهو   2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤمأمونیة 

وأثبتت قدرة  ،2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤب بلقاح شلل األطفال المعطل، للتطعیمتم تطعیمهم  ،أطفال �إخضاع

ضد فیروس شلل األطفال  ما�ة المصلیة  الح وتوفیر المناعة المعو�ة تحفیزعلى   2من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ

  8. 2 نمطمن ال

 والمز�د من المعلوماتالخطوات التالیة 
�مكنكم االطالع  �لى ذلك الحینو  للجمهور. استكمال الدراسات و/أو �لما أصبحت المعلومات متاحة حین ثیقةسیجري تحدیث هذه الو 

، �ما في ذلك جمیع المنشورات التي استعرضها األقران وتقر�ر تقییم اللقاح المستجدجمیع البحوث العلمیة والبیانات حول  على

على موقع المبادرة العالمیة الستئصال شلل  اللقاح المستجدز�ارة صفحة  ، یرجىEUL �موجب بروتو�ول اللقاح المستجدتوصیة 
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