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أمراض يمكن منعها باللقاحات

فيوسات الروتا Rotavirus
ر
عل المناعمة
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إسالم عبد الرؤوف المناعمة
الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطي

مقدمة
ً
الهضم خاصة عند األطفال دون سن الخامسة .تم الكشف عن
فيوس الروتا  Rotavirusمسبب شائع ألمراض الجهاز
ي
هذا الفيوس ألول مرة كمسبب لإلسهال عام 1973م عل يد الباحث بيشوب وزمالئه .وبحلول  ،1980اعت ري فيوس
الروتا ر
سم بذلكـ االسم
كأكي مسبب اللتهابات الجهاز
الهضم الحادة بي الرضع واألطفال يف الواليات المتحدة .وكان قد ي
ي
ر
ون عل شكل عجلة.
"الروتا
يعن العجلة؛ ألن الفيوس يظهر يف المجهر االلكي ي
(بالالتين)" ما ي
ي

ر
ون تبي شكله الدائري
صورة لفيوس الروتا تحت المجهر االلكي ي
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الفيوس حول العالم
انتشار ر
ينتش فيوس الروتا ويسبب المرض يف جميع أنحاء العالم .لكن معدل االنتشار لسالالت الفيوس تختلف باختالف
المنطقة الجغرافية ،وهناك سالالت غي داخلة يف تركيب اللقاح متواجدة يف بعض المناطق .يوجد فيوس الروتا المعدي
يف أمعاء وبراز االنسان المصاب .عل الرغم من أن الفيوس قد يصيب الثدييات األخرى إال أن احتمالية انتقال الفيوس
ً
الياز-للفم واالتصال المباش مع المصاب أو مالمسة األسطح
لإلنسان من الحيوانات ضعيفة جدا .ينتقل الفيوس من ر
بالياز.
الملوثة ر
ينتش الفيوس بشكل كبي خالل الخريف والشتاء يف المناطق معتدلة المناخ .بينما يف المناطق االستوائية غي مرتبط
ً
بموسم محدد فعليا .من الفئات المعرضة لخطر االصابة بالفيوس :األطفال يف الحضانات العامة أو يف المستشف،
ً
مقدم الرعاية ،أيضا األطفال والكبار المصابي بأمراض نقص المناعة.
ي
ينتش فيوس الروتا بسهولة بي الرضع واألطفال الصغار الذين يمكنهم نش فيوس الروتا ألفراد األشة واألشخاص
تعتي النظافة الجيدة مثل غسل اليدين والنظافة مهمة ،لكنها ليست كافية
الخرين الذين لديهم اتصال وثيق بهم .و ر
يعتي التطعيم ضد فيوس الروتا هو أفضل طريقة لحماية االطفال من اإلصابة بإسهال
للسيطرة عل انتشار المرض .لذلك ر
فيوس الروتا.
الكائن المسبب
ثنان السلسلة من عائلة  .Reoviridaeيتكون الفيوس من هيكل
فيوس الروتا ،يحتوي عل الحمض النووي  RNAي
يحتوي عل  11قطعة جينية من الحمض النووي الريبوزي مزدوج الشيط ” .“dsRNAالطبقة الخارجية تحتوي اثني
اليوتينات المهمة  VP7أو بروتي  ،Gو  VP4أو بروتي  .Pيساهم  VP4و VP7يف تحديد – -Serotypesالنوع
من ر
ً
المصل للفيوس وأيضا تحفي جهاز المناعة لتكوين األجسام المضادة .هناك العديد من السالالت التابعة لفيوس الروتا،
ي
ر
ر
الن يتم الحصول عليها من
والن تشكل  %90من العزالت ي
ه  G1,G2, G3, G4, G9ي
تتصدرها  5يف الواليات المتحدة ي
األطفال المصابي %50 .منها تتسبب بها ساللة .G1
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شكل يوضح تركيب فيوس الروتا

ً
ً
ً
يعد فيوس الروتا فيوسا مستقرا ،بإمكانه البقاء فعال يف البيئة ألسابيع تمتد ألشهر إذا لم يتم تطهي المكان .يسبب
ً
ر
الن تصيب الحيوان تختلف جينيا عن تلك
الفيوس األمراض للعديد من الثدييات مثل البقر والقرود .لكن السالالت ي
ً
ر
الن تصيب االنسان ونادرا ما تسبب بأمراض له.
ي
طرق االنتقال
يدخل الفيوس عن طريق الفم ،من خالل تناول شاب أو طعام ملوث بالفيوس ويتكاثر الفيوس يف الخاليا الطالئية
لألمعاء وخارجها .يف األشخاص ذوي المناعة السليمة ،التهابات الدم غي واردة الحدوث .لكن االلتهابات يف الجهاز
ر
الن ينتقل بها الفيوس
الهضم تؤدي لحدوث إسهال .يتخلص الجسم المصاب من الفيوس يف ر
ه الطريقة ي
الياز .هذه ي
ي
إىل البيئة ويمكن أن يصيب الخرين .ويزداد احتمال نقل العدوى لآلخرين ،سواء عند ظهور األعراض عليهم أو خالل األيام
ً
الثالثة األوىل بعد تعافيهم .يمكن لألشخاص المصابي بفيوس الروتا أيضا نقل العدوى لآلخرين قبل ظهور األعراض
ً
تعط مناعة طويلة
عليهم .األجسام المضادة لألنتيجنات  VP4و VP7مهمة لحماية الجسم .غالبا اإلصابة األوىل ال
ي
األمد ،من الممكن أن يصاب االنسان مرة أخرى بأي عمر وتكون أقل حدة.
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األعراض
ً
ر
فية حضانة فيوس الروتا من يوم اىل ثالثة أيام .وتختلف األعراض إعتمادا عل ما إذا كانت االصابة بالفيوس للمرة األوىل
مان ال يحتاج لعالج أو يسبب إسهال
أو مرة أخرى .وقد ال تظهر اية أعراض عل بعض المصابي ،وقد تتسبب بإسهال ي
ً
مسببا الجفاف مصاحب الحم والتقيؤ.
أكيها حدة وخطورة .حيث ر
تعد اإلصابة األوىل بعمر  3أشهر ر
أكي من ثلث األطفال المصابي تصل درجة الحرارة لديهم
الياز الناتج عن فيوس
أعل من  39درجة .تتالش أعراض الجهاز
الهضم خالل  7 -3أيام .األعراض الشيرية وخصائص ر
ي
مخيية
الروتا المسبب لإلسهال غي محدد ومشابه ألمراض تسببها جراثيم أخرى .لذا ،من الضوري عمل فحوصات ر
لتأكيد أن مرض اإلسهال سببه فيوس الروتا.
ر
المان من ثالثة إىل ثمانية أيام .وقد تشمل األعراض اإلضافية فقدان الشهية والجفاف
الفء واإلسهال
ي
يمكن أن يستمر ي
ر
والن يمكن أن تكون خطية بشكل خاص عل الرضع واألطفال الصغار .حيث تشمل أعراض
(فقدان سوائل الجسم)  ،ي
يل :قلة التبول ،جفاف الفم والحلق ،الشعور بالدوار عند الوقوف ،البكاء مع دموع قليلة أو معدومة ،النعاس
الجفاف ما ي
غي العادي.
مضاعفات محتملة
قد تحصل بعض المضاعفات منها :الجفاف الحاد نتيجة اإلسهال الشديد والتقيؤ ،اختالل توازن األمالح .الذين يعانون
ً
من نقص المناعة يكون المرض أشد لديهم وهناك خطورة لحدوث إشكاليات يف أعضاء أخرى بالجسم خصوصا الكل
والكبد.
التشخيص
وذلك بإجراء فحوصات  PCRللكشف عن الحمض النووي أو اختبارات مصلية للكشف عن المستضد (االنتجي) من
ً
أكي عن طريق تسلسل الحمض النووي ،ولكن عادة ما يتم إجراء هذه
الياز .يمكن تحديد السالالت بشكل ر
عينات ر
المختيات العاملة يف مجال المراقبة أو البحث.
االختبارات فقط بواسطة
ر
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ولوج شي ــع
فحص سي ر ي
العالج ومنع المضاعفات
ليس هناك عالج محدد ألمراض فيوس روتا .لكن يتم تقديم الرعاية الداعمة مثل تعويض السوائل واألمالح ،الراحة
وتخفيف الحم .المضادات الحيوية ال تفيد وال يوجد مضادات لفيوس الروتا.
ر
ً
الفء الشديد واإلسهال ،فقد يؤدي إىل الجفاف (فقدان سوائل الجسم) .أفضل
نظرا ألن مرض الروتا يمكن أن يسبب ي
ه شب الكثي من السوائل .يمكنك الحصول عل محاليل معالجة الجفاف عن طريق
طريقة للوقاية من الجفاف ي
الفم دون وصفة طبية؛ هذه ه ر
األكي فائدة للجفاف الخفيف .قد يتطلب الجفاف الشديد دخول المستشف للعالج
ي
ر
الن يتلقاها المرض مباشة من خالل عروقهم.
بالسوائل الوريدية ( )IVي
إحصائيات وأرقام
قدر مركز السيطرة عل األمراض أن يف الواليات المتحدة ما يقارب  2.7مليون حالة كل عام %95 ،هم أطفال دون الخمس
كاف لمنع العدوى.
يعن أن نظام الضف
ي
الصح وحده غي ي
سنوات .المعدل مشابه يف الدول المتقدمة والنامية ،ما ي
ً
سنويا ف الواليات المتحدة ر
وأكي من  500.000حالة وفاة من اإلسهال
فيوس الروتا مسؤول عن وفاة من  60 -20شخص
ي
العالم.
عل الصعيد
ي
الوقاية باللقاح
حواىل
(حواىل  9من  )10الذين يتلقون اللقاح من مرض فيوس الروتا الحاد .بينما يتم حماية
تتم حماية معظم األطفال
ي
ي
 7من كل  10أطفال من مرض الروتا مهما كانت شدته .تم ترخيص اللقاح لمنع األمراض المعوية الناتجة عن فيوس الروتا
ألول مرة يف أغسطس عام 1998م ،لكن تم سحبه يف  1999الرتباطه مع حدوث انغالف معوي intussusception

ً
ثان من اللقاح يف 2006م.
مسببا انسداد .وتم ترخيص جيل ي
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ج مضعف (موهن  .)Attenuatedلقاح روتاريكس
هناك نوعان من اللقاحات المتوفرة لفيوس الروتا وكالهما من نوع ي
ر
مشيكة من فيوس الروتا البشي) ولقاح روتاتك ( ® RotaTeqالمأخوذ من
( ®Rotarixالمشتق من ساللة واحدة
ً
فيوس الروتا البقري والبشي) ،وهما مجازان مسبقا من قبل منظمة الصحة العالمية ويتمي كل من اللقاحي بالفعالية
الكبية يف الوقاية من األمراض المعوية الشديدة .يتم إعطاء  ®RotaTeqعل ثالث جرعات يف عمر شهرين و  4أشهر و
 6أشهر ،يتم إعطاء  ®Rotarixعل جرعتي يف عمر شهرين و  4أشهر .يجب إعطاء الجرعة األوىل من أي من اللقاحي
قبل أن يبلغ الطفل  15أسبوع ًا من العمر .من األفضل أن ر
يتلف األطفال جميع جرعات لقاح الروتا قبل بلوغهم  8أشهر
من العمر .يتم إعطاء اللقاحي عن طريق وضع قطرات يف فم الطفل.
يمكن أن تكون فعالية اللقاح يف الدول ذات الدخل المنخفض أقل من يف المناطق الصناعية ،يف كل من اللقاحات
الفموية الحية األخرى ،ولكن ر
أكي يف أعداد المصابي
حن مع هذه الفعالية المنخفضة ،فقد حدث انخفاض ر
الرئيس.
بالتهابات األمعاء الشديدة وحاالت الوفاة؛ ويرجع ذلك إىل ارتفاع نسبة اإلصابة بمرض فيوس الروتا
ي
توصيات
توض منظمة الصحة العالمية بأنه يتعي إدراج لقاحات فيوس الروتا يف جميع برامج المناعة القومية واعتباره ذي
ي
الكيى األفريقية .وتستمر منظمة الصحة العالمية
أولوية خاصة يف بلدان جنوب شق وجنوب آسيا وجنوب الصحراء ر
يف التوصية بإعطاء الجرعة األوىل إما من لقاح روتاريكس™ أو لقاح روتاتك™ يف أقرب وقت ممكن بعد عمر  6أسابيع
ً
ر
لتلف الجرعة األخية من لقاح فيوس روتا هو  32أسبوعا.
مع تطعيم الدفتييا ،الكزاز والسعال
الديك .العمر األقىص ي
ي
ر
الن تصيب  6حاالت من كل  100,000طفل رضيع مطعم)،
وبغض النظر عن انخفاض مخاطر االنغالف المعوي ( ي
تعتي لقاحات فيوس الروتا الحالية آمنة ويتم تحملها بشكل جيد.
ر
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