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 مالحظة حول هذه الوثيقة
شائعة بعض مصطلحات الكوليرا توضيح المساعدة على في  َمْسَردال ايتمثل الغرض من هذ    

ن على المعنى حيث لن يكون كل القراء موافقي مقصود منه أن يكون "عمال جاريا"،وال االستخدام.
الدقيق لكل مصطلح من المصطلحات الواردة فيه. وقد تكون هناك مصطلحات جرى إغفالها 

، أن مصطلحات مثل موطون، ووباء، َمْسَردوينبغي إضافتها. ومن الواضح، لدى إعداد هذا ال
إماتة الحاالت، وغيرها، لم يتم تعريفها دائما تعريفا واضحا، أو استخدامها بطرق موحدة.  معدَّلو 

غرض من هذا صعبا. وال قارنة استراتيجيات المكافحة أمرايجعل من م ،ح هذاو وضوغياب ال
المساعدة على  ،لإلجراءاتوبالنسبة  مساعدة على توضيح معنى المصطلحات.هو ال َمْسَردال

المالحظات، . وإلبداء بشكل حاسم  ة للمكافحة، و القضاء على الكوليرامعدَّليات وضع استراتيج
والتصحيحات، واإلضافات، يرجى االتصال بالمؤلفين على الموقع االلكتروني 

Info@Stopcholera.org. 
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إن ليرا، فلكوليرا وبرنامج التطعيم ضد الكو تقديم وصف للدى  :َمْسَردلماذا يستخدم هذا ال
شد يل مر مقترح كدل َمْسَردة قد يكون مفيدا. وهذا المعيَّنلمصطلحات  منسَّقاالستخدام الثابت وال

مع  قوهناك مرف .واللقاح المضاد لهاحول المصطلحات شائعة االستخدام بالنسبة لبرامج الكوليرا 
 لمعاني ومفاهيم الكثير من هذه المصطلحات. ، يقدم شرحا موسعاَمْسَردهذا ال

 
 اإلسهال الحاد

براز رخو أو مائي )غير دموي( ألكثر من ثالث  إخراجاإلسهال الحاد مرض يتميز ب (أ
ساعة، ويكون مصحوبا، بصفة عامة، بأعراض أخرى كالغثيان، أو  24مرات خالل 

 وهن.القئ، أو الحمى، أو تشنجات في البطن، أو تعب أو 

هال وبة إسر من نهاية نيتم اعتبار نوبة اإلسهال التي يبدأ تاريخها بعد ثالثة أيام أو أكث  (ب
إنها نوبة منفصلة. أما إذا بدأت النوبة بعد يومين من نهاية النوبة السابقة، فسابقة، 
 للنوبة السابقة. ااستمرار  تعدسوف 

 ف بداية النوبة اإلسهالية بأنها اليوم الذي يتم اإلبالغ فيه أنها بدأت.عرَّ ت    (ج

 تعريف عدوى الكوليرا وحالة الكوليرا
، من O139أو  O1مكن عزل ضمة الكوليرا خص مصابا بعدوى الكوليرا إذا أيكون الش (أ

 عينة البراز الخاصة به. وقد تظهر على الشخص أعراض أو ال تظهر.

إسهال مائي حاد، ويتم عزل  1تكون الحالة حالة كوليرا مؤكدة عندما يكون لدى مريض  (ب
من عينة البراز الخاصة به خالل فترة المرض. وقد يتراوح  O139أو  O1ضمة الكوليرا 

 مهدد للحياة.مع تجفاف  جدا ةوخيمحالة بين حالة بسيطة جدا وبين المرض 

وخيم. وهو مرض مهدد للحياة ويكون  تجفافالكوليرا الوخيمة هي مرض بالكوليرا مع  (ج
. والحمى ليست عرضا مرتبطا امرتبطا بخطر شديد للوفاة إذا لم يتم تقديم المعالجة فور 

                                                 

المريض هو شخص معتل الصحة. وعلى نحو مشابه، يشير المصطلح "حالة"، بشكل نمطي، إلى الشخص  (1)
وجه العموم، "حالة" وهو المريض. والشخص المصاب بعدوى دون ظهور أعراض عليه لن يتم اعتباره، على 

 لذلك ليس "مريضا".
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بعدوى أخرى متزامنة مع  االمريض مصابحدث إذا كان ا يمكن أن تبالكوليرا، لكنه
 اإلصابة بالكوليرا.

خل ئل دافرز فيها سا. وهي حالة ي  كوليرا جافة" إال في أحيان نادرةال تحدث الكوليرا كـ "  (د
يمر.  في األمعاء لعدة ساعات قبل أناألمعاء، لكنه اليكون قد مر بعد كبراز؛ بل يتراكم 

 لكنال، عند التماسه للرعاية في أول األمر، وبالتالي، قد ال يكون لدى المريض إسه
 .تجفافستكون لديه عالمات أخرى لل

ن االلت ،الزمرتان المصليتان النوعيتان لضمة الكوليرا يمثالن O139و  O1 تانالتسمي  (و
ية؛ بكتير ترتبطان بالكوليرا الوبائية. ويتم تحديد الزمرة المصلية من خالل جدار الخلية ال

جميع . و معيَّنمع مصل ضدي  صلية هو التراص  زمرة المبتأكيد الواالختبار الخاص 
من وجدت بضع سالالت  غير أنه؛ O1تسببها الزمرة المصلية  ،تقريبا ،حاالت الكوليرا

في شبه القارة الهندية، ومؤخرا في الصين. وكانت الزمرة  O139الزمرة المصلية 
وسرعان ما  ،الديشند وبنغفي اله 1992ل مرة في عام قد ظهرت ألو  O139المصلية 

ها ولم يتم عزل أنها انحسرت منذ ذلك الحين،انتشرت في بلدان أخرى في آسيا. لكن يبدو 
 من مرضى في أفريقيا.

عة لمزيد من المعلومات عن ميكروبيولوجيا الكوليرا، وزمراتها المصلية، وعامل الفو ل  ز(
 الخاص بها، انظر المرفق.

 الكوليرا منظمة الصحة العالمية لحاالت ريفاتع
في منطقة ال يكون معروفا أن المرض موجود فيها، فإن مريضا يبلغ من العمر خمس   (أ

موت بسبب إسهال مائي حاد، يعتبر حالة وخيم أو ي تجفاف، ويصاب بسنوات أو أكثر
 .2كوليرا

ر خمس سنوات أو أكثها وباء للكوليرا، فإن مريضا يبلغ من العمر في منطقة يكون في   (ب
 ويصاب بإسهال مائي حاد، مع أو بدون قئ، يعتبر حالة كوليرا.

من أي  O139أو  O1حالة الكوليرا "تتأكد بمرزعة" عندما يتم عزل ضمة الكوليرا    (ج
 مريض مصاب باإلسهال.

 

 
                                                 

السبب في استبعاد األطفال األصغر عمرا في هذا التعريف هو الحدوث المتكرر ألسباب أخرى لإلصابة  (2)
 إلسهاللباإلسهال الحاد لدى صغار األطفال. وبالنسبة لألطفال األكبر عمرا، والبالغين، فإن األسباب األخرى 

 ا بشكل كبير، وبالتالي، تكون هناك خصوصية عالية لتشخيص الكوليرا لدى األطفالالوخيم تكون أقل شيوع
 األكبر عمرا، ولدى البالغين.
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 مصطلحات أخرى تستخدم أحيانا عند تحديد حاالت الكوليرا

لكوليرا في وقت لم يكن ة لعليه أعراض نمطي، هي مريض تظهر هةتبمشالحالة ال  (أ
عينة براز إلجراء مزرعة  ا فيه أن هناك كوليرا موجودة في المنطقة، ولم تؤخذ منهمعروف

 تأكيد التشخيص. امكنكن مبالتالي لم يعليها، و 

ة للكوليرا مريض تظهر عليه أعراض نمطيلحالة المشتبهة، ، كاة، هي محتملالحالة ال   (ب
يد مختبري للسبب المرضي. والفارق بين الحالة المشتبهة والحالة ولكن بدون تأك

معروفة، وتتطابق  كتشف خالل اندالع فاشيةالمحتملة، هو أن الحالة المحتملة ت  
 مع الحاالت األخرى المؤكدة مختبريا. هاأعراض

حالة مؤكدة مختبريا، هي مريض لديه أعراض إسهال حاد، يتم عزل ضمة الكوليرا    (ج
O1 أو ،O139 خاصة به. من عينة براز 

المصطلح "إسهال مائي حاد"، يستخدم أحيانا من قبل بعض البلدان تجنبا الستخدام   (د
معياري للمرضى الذين  نه ليس هناك من تعريفمما يؤسف له، أمصطلح "الكوليرا". و 

والذي يتسق مع إما الحالة  ،ر، لكنه ينطوي على إسهال مائي حادياالمع يستوفون هذا
 الوضع الوبائي.بحسب محتملة، أو الحالة ال ،المشتبهة

د  الكوليرا ترصُّ

دي جرى  (أ الكوليرا، بوجه عام، بين المرضى الذين يلتمسون الرعاية في أحد المرافق  ترصُّ
الصحية، بسبب اإلصابة بإسهال مائي. وبالتالي، فإن الحاالت التي يتم اإلبالغ عنها 

تلك التي لديها إسهال بقدر كاف من الحدة، التي تؤدي إلى التماس الرعاية  ،عادةتكون 
 الطبية.

يحضرون إلى السلبي" يشير إلى البالغات الخاصة بالمرضى الذين  الترصُّدمصطلح "   (ب
 الكوليرا.ذكر أنه ينطبق عليهم تعريف حالة ي  لمركز العالجي و ا

ديتم تعريف مصطلح "  (ج بل مختلف الباحثين، وبالتالي، النشط" بطريقة مختلفة من ق الترصُّ
ديرا للفإن تقر  ديستخدم مصطلح " ترصُّ أن يحدد الطرق الفعلية التي النشط"، ينبغي  الترصُّ

د شيريكون قد تم استخدامها. فقد ي أنه تمت  إلى، الباحثينالنشط، بالنسبة لبعض  الترصُّ
يتسق مراجعة سجالت المرافق الصحية مراجعة دقيقة من أجل اكتشاف المرضى الذين 

مرضهم مع تعريف الحالة، بدال من التعويل على التقارير الروتينية. وبالنسبة لبعض 
دالباحثين اآلخرين، فإن  النشط هو نفسه "البحث عن الحاالت النشطة"، حيث  الترصُّ
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الميدانيون إلى المجتمع المحلي للبحث عن حاالت اإلسهال  الصحيونيخرج العاملون 
 في فئة سكانية محددة. وكثير من هذه الحاالت لم تكن لتأتي إلى المرفق الصحي.

ن من فإ ت الكوليرا بحسب الفئة العمرية؛ وبالتالي،معدَّالقد تختلف  .الفئات العمرية   (د
ل استخدامها عادة هي أقالتي يتم المهم تحديد المرضى بحسب العمر. والفئات العمرية 

عاما. وهناك مفهوم  14وأكثر من  عاما؛ 14-5من و أعوام؛  4-2من و ين؛ من عام
 خاطئ شائع مفاده أن األطفال الصغار جدا ال يصابون بالكوليرا. ولكن صغار األطفال

 ن لإلصابة.هم، في الواقع، معرضو 

 

 (1أم فاشية )أنظر أيضا المرفق  الكوليرا: َتَوطُّن، أم وباء،
سنوات من  3نة، إذا تم اكتشاف حاالت كوليرا خالل منطقة بها كوليرا متوط  يقال إن   (أ

أو بلد  ،عبارة عن إقليم، أو مقاطعة "المنطقة"وقد تكون  .3الخمس السابقة سنواتال بين
 ،موطونة بعينهابأكمله، بحسب الوضع الوبائي. وبالتالي، فقد تكون في بلد ما مناطق 

 في حين تكون مناطق أخرى من نفس البلد غير موطونة.

هناك ارتفاع مفاجئ في عدد حاالت  قد اندلعت إذا كانللكوليرا  4فاشيةيقال إن    (ب
الكوليرا المرتبطة بزمان ومكان محددين. ويمكن أن تكون الفاشية متوقعة أو غير 

وسمية على االرتفاع المتوقع طلق مصطلح ذروة أو زيادة ممتوقعة. ويمكن أن ي  
 أو قد يكون بها آالف الحاالت. ،للحاالت. وقد تكون في الفاشية بضع حاالت فقط

اد ن المعتحاالت الكوليرا أعلى بكثير م معدَّلللكوليرا قد وقع عندما يكون  يقال إن وباء    (ج
 للكوليرا كون هناك انتشار جديد، أو عندما يفي منطقة معروف أن الكوليرا تحدث فيها

 في منطقة لم تحدث فيها الكوليرا خالل السنوات الخمس السابقة.

 الكوليراسمية مو 
سمي. وقد تكون موطونة، بوجه عام، نمط مو  التي تندلع في مناطق ،يات الكوليراكون لفاشي    

سمية وماتزال األسباب الكامنة وراء مو ة في القطر. معيَّنللمواسم خصوصية تامة بالنسبة لمناطق 
                                                 

وبغض النظر عما إذا كان  يعتبر تعريفا مقبوال بوجه عام.سنوات  5سنوات من بين  3التعريف الخاص بـ  (3)
، فإنه يرتكز بصفة أساسية على مدى المالءمة، وليس على 6من  3أو من  5من  2هذا التعريف أفضل من 

ونة، الموط حقيقة علمية. ومن وجهة النظر الخاصة بوبائية الكوليرا، فقد يبدو منطقيا للغاية افتراض أن المنطقة
مر ال مستخر. ويعتقد الكثيرون أن ذلك يشير إلى أن بالمنطقة إما انتقهي منطقة تحدث فيها الكوليرا من وقت آل

 رج.من إنسان إلى إنسان، أو أن بها مستودعا بيئيا قادرا على اإلبقاء على العدوى بدون أي تدخل من الخا
ن يقترح بعض خبراء الكوليرا أن مصطلح "فاشية" ينبغي أال يستخدم عند اإلشارة إلى الكوليرا، حيث إ (4)

 بشكل جيد، ومع ذلك فمازال المصطلح قيد االستخدام. محددا التعريف الدقيق ليس
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الكوليرا تخضع للدراسة، غير أن البيانات التاريخية يمكن أن تكون مفيدة بصفة خاصة في تحديد 
اكتشاف الذروات الموسمية في  لذروات الموسمية أكثر احتماال. ويؤديمتى وأين يكون حدوث ا

لموسمية حديد هذه األنماط ابة، كما أن توقت مبكر إلى تسريع وتيرة االستجابة السريعة والمناس  
 جابات المالئمة.اق الفاشية باالستيسمح للوكاالت المعنية باستب

 ت الكوليرامعدَّال
دلكوليرا على وجود مستوى عال من ة لالحقيقي تمعدَّالال تحديد يتوقف (أ . ويفترض الترصُّ

فس الفئة السكانية المحددة، وأن أن كال من البسط والمقام يأتيان من نالمعدَّل لحساب 
سوف  ،من هذه الفئة السكانية ،المرضى المصابين بإسهال معتدل أو وخيمجميع 

ديلتمسون الرعاية في المرافق الصحية الخاضعة لل . ولتحديد ذلك، فإن جميع ترصُّ
سيكونون قادرين  ،غرافياو المرضى الذين يعيشون ضمن فئة سكانية محددة تحديدا ديم

كلما أصيبوا بإسهال معتدل أو وخيم.  ،ومستعدين للحضور للمعالجة في المرافق الصحية
وسيقوم المرفق الصحي بإجراء مزرعة برازية للكشف عن ضمة الكوليرا لجميع حاالت 

 غرافيا.و ديماإلسهال المائي )لجميع األعمار( من الفئة السكانية المحددة تحديدا 

دالكوليرا باستخدام بسط متأسس على أنشطة  معدَّلويتحقق أفضل تقدير ل  (ب  الترصُّ
السريري في المرافق الصحية التي تستخدم تعريفا موحدا للحاالت، وعلى القدرة على 

تعداد معقول لو إلى جانب تقدير جيد  ،الممث لة للحاالت البرازية إجراء مزرعة على العينة
لفئة السكانية الواقعة في نطاق نشاط المرفق الصحي. وقد يتعين تعديل المقام للفئة ا

بحسب نمط الرعاية الصحية المستخدم بالنسبة لألمراض اإلسهالية/ المسافة  السكانية
ة من المرضى المصابين بالكوليرا لن معيَّنهناك نسبة ستكون و إلى المرفق الصحي. 

تعالج في المرفق الصحي، وقد يتعين إجراء تعديالت لتسوية ذلك. كما قد يحتاج البسط 
 إصابتهم بالكوليرا بمزرعة برازية.تم توثيق يالذين أيضا إلى تعديل يتعلق بنسبة المرضى 

قد يتطلب جراء مجموعة متنوعة من العوامل، فوحيث يصاب صغار األطفال باإلسهال 
األمر عينات برازية إضافية من هذه الفئة العمرية لتحديد نسبة الحاالت العائدة إلى 

 اإلصابة بالكوليرا.

درا على أساس أنشطة التقريبي للكولي معدَّليمكن تقدير ال  (ج الروتيني للكوليرا  الترصُّ
في هذا  ،لمقامم لستخد. وسوف ي  عاريف منظمة الصحة العالمية للحاالتباستخدام ت

البيانات الحكومية )مثال: تعداد السكان( بالنسبة للمنطقة الواقعة في نطاق  ،الحساب
، معدَّلبالنسبة لهذا ال ينبغي أن تكون هناك محاذيرنشاط المرفق الصحي. غير أنه 

إحصاء  االقتصار على تتعلق بأوجه القصور التي قد تنطوي عليها البيانات. ومن شأن
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الحقيقي،  معدَّلاألطفال الذين تزيد أعمارهم على خمس سنوات، أن يقلل من مقدار ال
ت معدَّالكما أن إحصاء جميع حاالت "اإلسهال المائي الحاد"، سوف يرفع من مقدار ال

   حقيقية.ال

وذلك بالنسبة لمجموعات  ،المجموعاتب خاصالكوليرا  معدَّللحساب إجراء قد يتم   (د
نس، ت بحسب الفئة العمرية، أو نوع الجمعدَّالة. وعلى سبيل المثال، قد تحسب المعيَّن

من نفس  نمأخوذيأو المهنة، أو المنطقة الجغرافية. وينبغي أن يكون البسط والمقام 
اح الخاص بالمجموعات مفيدا عند استهداف حملة تطعيم باللق معدَّلال المجموعة. ويكون

تكون  ،ةمعيَّنمجموعات توفير اللقاح ل تتجه النية إلىحيث قد لمجموعة محددة، 
 ت فيها مرتفعة بشكل خاص.معدَّالال

 الوفيات الناجمة عن الكوليرا كسبب محدد معدَّلإماتة الحاالت و  معدَّل
عدد مقسوما على ال ،إماتة حاالت الكوليرا هو عدد مرضى الكوليرا الذين يتوفون معدَّل (أ

لوكاالت اإلجمالي لحاالت الكوليرا. وعند إجراء هذه العملية الحسابية، تقوم بعض ا
ي، عولجوا في المرفق الصحيكونون قد فقط بين المرضى الذين  الوفيات التي تقع بإدراج

إحصاء جميع وفيات الكوليرا )على األقل أولئك الذين وكاالت أخرى في حين تحاول 
بصرف النظر عما إذا كانت الوفاة قد حدثت في المرفق الصحي أو في  ،يعرفون عنهم(

يقة حسب دائما بطر ال ي   علنحاالت اإلماتة الم معدَّلالمجتمع المحلي. وبالتالي، فإن 
 متسقة.

وفون ، هو عدد مرضى الكوليرا الذين يتالوفيات الناجمة عن الكوليرا كسبب محدد معدَّل  (ب
ر اإلصابة. ويمكن أن سوما على عدد السكان المعرضين لخطمق ،في فئة سكانية محددة

يمكن أن إلى المرفق الصحي، ولكن غيرهم  هموصوليكون هؤالء المرضى قد ماتوا بعد 
 صحي.مجتمع المحلي دون أن يصلوا إلى أي مرفق في ال ايكونوا قد ماتو 

 التغطية باللقاححملة 
من سواء مقسوما على عدد المستحقين للتطعيم )قاح التغطية باللقاح هي عدد المتلقين لل    (أ

في بداية حملة  ،في المجتمعات المحلية المستهدفة ،(5العمربحسب  وأالناحية الطبية 
 .التطعيم

هي عدد المرضى المتلقين للقاح مقسوما على جميع األفراد  6المجتمع المحليتغطية    (ب
 التطعيم. برنامجالموجودين في المجتمع المحلي المستهدف في بداية 

                                                 

يفيشولول و بالنسبة لـلقاح شانش أو أكثر، شهرا 12 لتلقي التطعيم الفموي ضد الكوليرا هو سن المناسبال (5)   ، و ا 
 .ديوكورالبالنسبة للقاح  أو أكثر، شهرا   24
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ت التغطية من أجل توضيح معدَّالة عند حساب معيَّنتستخدم بعض المصطلحات ال   (ج
 لتمنيع الكامل:تلقت االمجموعات المختلفة التي قد تكون أو ال تكون قد 

قَّة  فئة سكانية غيرتشير عبارة      ألسباب تتعلق  ،من الناحية الطبية ،مستح 
لم يقدم لهن اللقاح خالل الحملة بسبب قرار منظمي إلى السيدات الالتي  ،بالحمل

 ، بوجه عام،تتحدد لقاح للحوامل. وكانت حاالت الحملض لتقديم الملة المعار الح
 بالقول شفاهة وليس من خالل اختبار البول.

قَّةفئة سكانية غير تشير عبارة      إلى األشخاص المصابين  ،ألسباب مرضية مستح 
الحضور إلى مركز التطعيم )أو في حالة مرضية  تمنعهم من بحالة مرضية شديدة

إذا كان اللقاح يوزع من بيت إلى  ،شديدة ال يقدرون بسببها على مغادرة الفراش
 بيت(.
وكانوا  ،مستحقين اإلى األشخاص الذين كانو  ،غير مشاركينتشير عبارة     

 موجودين في المجتمع المحلي وقت التطعيم، لكنهم لم يتلقوا أي جرعة.
إلى األشخاص الذين لم يبتلعوا الكمية  ،تشير عبارة متلقون لجرعات غير مكتملة    

بصقها أو ن أي جرعة من الجرعات المعطاة )بما في ذلك تلك التي تم الكاملة م
 يؤها بعد إعطاء الجرعة(.تق

إلى األشخاص الذين شربوا وابتلعوا الكمية  متلق لجرعة واحدةعبارة  تشير    
 الكاملة لجرعة واحدة على األقل من لقاح الكوليرا.

إلى األشخاص الذين شربوا وابتلعوا جرعتين  تشير عبارة متلق لجرعتين اثنتين    
 كاملتين )كامل الكمية( من لقاح الكوليرا.

 إحصاء الحاالت قبل وبعد التطعيم
ا إحصاء أعداد حاالت بقد يكون مرغو لقاح فموي للكوليرا، جاعة/ فعالية نعند تقييم    (أ

مختلفة، الكوليرا المكتشفة في أعقاب التطعيم. وحيث يمكن تعريف الحاالت بطرق 
(. وينبغي أن يكون 4،  3،  2المستخدمة أعاله )القسم  اريففيرجى الرجوع إلى التع

 من بين تلك الخيارات المذكورة أعاله. اتعريف الحالة مذكور 

 جاعة اللقاح وفعاليته وتأثيرهن
المرض  معدَّلهي االنخفاض في  ،نجاعة أي لقاح )تعرف أيضا بالنجاعة الوقائية( (أ

البيولوجي للقاح عندما يعطى لفئة سكانية تكون معرضة لخطر اإلصابة  نتيجة للتأثير
                                                                                                                                            

المجتمعية مهما عند تقدير دور حماية القطيع. وعلى النقيض من ذلك، قد تكون قد يكون حساب التغطية  (6)
 التغطية باللقاح أداة قياس أفضل لنجاح البرنامج في الوصول إلى المجموعة المستهدفة.
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بالكوليرا. ويقاس ذلك، بشكل نمطي، عن طريق إجراء تجربة سريرية مزدوجة التعمية 
 آخرونعشوائيا بشكل فردي، يتلقى فيها بعض األشخاص اللقاح بينما يتلقى مختارة 

 معدَّلعالجا غفال )أو منتج للقاح آخر غير وقائي(. وعلى سبيل المثال، إذا كان 
في المجموعة التي  معدَّل، وال1,000لكل  1الكوليرا في المجموعة التي تتلقى اللقاح 

–1)%، أو75، فيتم حساب النجاعة على أنها 1,000لكل  4تتلقى العالج الغفل كان 

(1/1000(/)4/1000))× 100%. 

بسبب برنامج للقاح يعطى لفئة  ت المرضمعدَّالأما فعالية اللقاح فهي االنخفاض في    (ب
سكانية تكون معرضة لإلصابة بالكوليرا. وبما أن الفعالية تشير إلى انخفاض بسبب 

تكون  د تختلف الفعالية عن النجاعة. فيمكن أناللقاح نفسه، فق برنامج، وليس بسببال
الفعالية أقل من النجاعة إذا كانت التغطية منخفضة، أو إذا كان مستوى التلوث البيئي 

كون أعلى، إذا كانت هناك شدة العدوى(. وعلى نحو بديل، قد تمرتفعا جدا )مثال: 
إلى أنه إذا كان هناك تمنيع ألكثر حماية كبيرة للقطيع. وتشير بعض النماذج الحاسوبية 

كون هناك انخفاض كبير في انتشار المرض. وتعد التجربة % من السكان، فسي50من 
درج فيها بعض المناطق الجغرافية في برنامج للقاح، بينما ال العشوائية العنقودية، التي ت  

تدرج مناطق أخرى مشابهة لها، تعد طريقة مثلى لتقدير مدى الفعالية. وتكون النسبة 
مدى الفعالية. وعلى ل تقديرهي الين، ت بين المجموعتمعدَّالالمئوية لالنخفاض في ال

ت المرض بين أولئك الذين معدَّالنحو بديل، يمكن تنفيذ برنامج للقاح، ويمكن تحديد 
ال يتلقونه، بعد تعديل المتغيرات الرئيسية األخرى التي تؤثر على  والذينيتلقون اللقاح، 

 والشواهد.المخاطر. وهذا النوع األخير من التقييم يستخدم طريقة الحاالت 

، فهو مصطلح أكثر عمومية، وهو يعكس انخفاض العبء ما برنامجوبالنسبة لتأثير  (ج
المرضي نتيجة لبرنامج متكامل لمكافحة الكوليرا يتضمن اللقاح إلى جانب تدخالت 

 التي تطرأ أن يشير التأثير أيضا إلى التحسنات )أو اآلثار السلبية(وقائية أخرى. ويمكن 
الكوليرا، مثل التغيرات في برامج المياه والصرف متعلقة بغير مؤشرات أخرى، على 

 ، أو حتى االقتصاد.للتمنيع  عالموسَّ نامج بر الالصحي، و 

 حماية القطيع )الحماية غير المباشرة( وتمنيع القطيع
حفزها. يوفر لقاح الكوليرا الفموي الحماية لمتلقيه بسبب االستجابات المناعية الوقائية التي ي    

وفضال عن هذه الحماية المباشرة، يمكن أن تزيد فعالية اللقاح عن طريق حماية القطيع )الحماية 
 غير المباشرة( إذا كانت نسبة كبيرة من السكان تتلقى اللقاح.
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، واحدة من مزايا لقاح الكوليرا الحماية غير المباشرة ألولئك الذين لم يخضعوا للتمنيع (أ
يمكن خضعوا للتمنيع،  قد جيرانهم بينما يكونلقون اللقاح الفموي. فاألشخاص الذين ال يت

الكوليرا لديهم منخفضا، ألنه من غير المحتمل أن يفرز األشخاص الذين  معدَّليكون  أن
تم تمنيعهم، ضمة الكوليرا إلى البيئة. وهذا يخفض مستوى التلوث البيئي في المنطقة، 

 الكوليرا، حتى بين أولئك الذين ال يتلقون اللقاح. معدَّلكما يخفض 

توفير حماية غير مباشرة ألولئك الذين ومن المزايا األخرى للقاح الفموي ضد الكوليرا    (ب
 حماية أكثر إذا كانفاألشخاص الذين يتلقون اللقاح قد تكون لديهم  .ال يتلقون اللقاح

الحماية المناعية يتناسب مع حجم  وذلك ألن مستوى أيضا للتمنيع، خضعواقد جيرانهم 
رعة اللقيحة اللقيحة. ويمكن حتى لشخص خاضع للتمنيع أن يصاب بالكوليرا إذا كانت ج

ذا انخفض مستوى التلوث بسبب ارتفاع نسبة  السكان الذين تلقوا اللقاح، مرتفعة جدا. وا 
 فإن أولئك الذين خضعوا للتمنيع سيكون لديهم حماية أعلى.

عن بين االثنتين ين، ويمكن إيضاح الفرق تا مترادفتع ومناعة القطيع ليسحماية القطي   (ج
لقاح شلل األطفال الفموي ولقاح الكوليرا الفموي. ففي لقاح شلل  فيطريق فحص التمنيع 

يكونون قد ل في براز األشخاص الذين سَ نْ ن الحي يَ األطفال الفموي يظل الفيروس الموهَّ 
وفي المناطق التي تفتقر إلى صرف  .أيام و/أو أسابيعلعدة وذلك خضعوا للتمنيع، 

االنتقال من عن طريق  ،اللقاحمكن أن ي بتلع الفيروس الموَّهن الموجود في صحي جيد، ي
 واتلقر اللقاح تمنيعا لألشخاص الذين ال يكونون قد البراز إلى الفم. وبالتالي يمكن أن يوف  

ون، عن غير قصد، اللقاح يستهلكالذين تنشأ لدى األشخاص اللقاح مباشرة. وعندما 
"بمناعة القطيع". وعلى النقيض من ذلك،  استجابة مناعية، فإن ذلك يشار إليه الحي،

تمنيع أشخاص آخرين تمنيعا مباشرا  هفإن اللقاح الفموي للكوليرا، لقاح مقتول وال يمكن
ث حماية القطيع عن طريق تمنيع ثانوي مماثل. وفي حالة اللقاح الفموي للكوليرا، تحد

 الناجم عن انخفاض إفراز ضمة الكوليرا إلى البيئة.بسبب التلوث البيئي المتناقص 

 الجرعة المنشطة
عطى بعد فاصل طويل )عادة ما يكون لعدة أشهر هي جرعة ت   ،الجرعة المنشطة للقاح ما    

 التمنيع األولي.لتنشيط االستجابة المناعية بعد تلقي  ،حتى سنوات(
زةمن المنظور المناعي، يقال إن استجابة    (أ قد حدثت إذا كان الجهاز المناعي  معزَّ

أو بقوة أكثر نتيجة للتطعيم األولي، بمعنى أن لجهاز المناعة  ،يستجيب بسرعة أكبر
ويستجيب بقوة لدى استثارته بمستضد مرة أخرى. واالستجابة المناعية مناعية ذاكرة 
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من لقاح المستدمية النزلية من  مقترنة جرعة منشطةقة مع مترافالقوية والسريعة جدا وال
زةالنمط ب، مثال الستجابة   حقيقية. معزَّ

ستخدم عادة لإلشارة، ، فإن مصطلح الجرعة المنشطة ي  وعلى نحو ما هو شائع   (ب
ببساطة، إلى جرعة متابعة للقاح، بعد مدة طويلة من تلقي التمنيع األولي. وقد تختلف 
هذه االستجابة المناعية بعد تلك المتابعة للتمنيع أو ال تختلف عن التمنيع األولي. فعلى 

استجابة  ز، ال تحف  ب مقترنة من لقاح المستدمية النزلية من النمطال سبيل المثال، جرعة 
زة تواصل تحيث ال توجد ذاكرة مناعية لهذا اللقاح المتعدد السكاريد. و  ،حقيقية معزَّ

ير استجابة يث ،المقتولةكاملة الخلية الكوليرا البحوث حول ما إذا كان لقاح فموي لل
زةمناعية  حقيقية، إذا تم إعطاء جرعة منه بعد مرور مدة طويلة بعد تلقي التمنيع  معزَّ
 .األولي

 الفعالية لقاء التكاليف ومقارنة المنافع بالتكاليف
ية من برنامج للقاحات بتحديد ما إذا كان اللقاح عالي يعب ر االقتصاديون عن المنافع المتأت    

 أو يمكن مقارنة منافعه بتكاليفه. ،المردود
فعالية برنامج للقاحات لقاء تكاليفه، من حيث التكلفة مقابل كل حالة  التعبير عنيمكن  (أ

وفاة أمكن تجنبها و/أو التكلفة مقابل كل أمكن تجنبها، والتكلفة مقابل كل حالة مرضية 
. وتتمثل المحددات العمر المصححة باحتساب مدة العجزمن سنوات أمكن تجبنها  سنة

ت وفيات الكوليرا، وتكلفة معدَّالت المرض، و معدَّالالرئيسية للفعالية لقاء التكاليف في 
فعالية لقاء التكاليف، إذا كان عبء ن الأن يحس   ما اللقاح. وبشكل واضح، يمكن للقاح

ذا كان  ،مرتفعا جدا المرض لمرض منخفضا جدا ا معدَّلاللقاح زهيدا جدا. فإذا كان وا 
دوالرات  5باهظة )مثال <  ( و/أو إذا كانت تكاليف اللقاح10,000لكل  1)مثال > 

 .أمريكية لكل جرعة(، فتكون فعالية اللقاح لقاء التكاليف منخفضة

عند النظر في مسألة الفعالية لقاء التكاليف، على المرء أن يأخذ في اعتباره تكلفة    (ب
لكوليرا، تكون هناك لالعبء المرضي بدون وجود اللقاح. ففي منطقة ذات عبء مرتفع 

إلى جانب التكاليف الشخصية التي يتحملها  ،بالنسبة للنظام الصحيرة يتكاليف كب
المرضى لمعالجة المرض. وعالوة على ذلك، عند وفاة مرضى الكوليرا، تكون هناك 

 تكاليف طويلة األمد بسبب فقدان اإلنتاجية مدى الحياة.

كنها تحسب هناك عالقة بين مقارنة المنافع بالتكاليف وبين الفعالية لقاء التكاليف، ل  (ج
ن تقييما مبالنظر إلى كل من التكاليف والمنافع من وجهة  مثل هذا التقييم الذي لالية. وا 

تم استثماره في البرنامج.  يكون قد يقارن التكاليف بالمنافع، قد يحدد التكلفة لكل دوالر
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فر وعلى سبيل المثال، إذا قررت الحكومة استثمار مليون دوالر لمكافحة الكوليرا، فقد تو 
ن تدخال مثل ذلك سوف يوفر مليوني دوالر  من التكاليف ذات الصلة بالمرض. وا 

 لقاء التكاليف. فعاالمجرد كونه التكاليف بشكل واضح، وليس 

 برنامج المكافحة المتكاملة للكوليرا
 ألي برنامج متكامل لمكافحة الكوليرا. منسَّقةهناك عدة عناصر وقائية وعالجية     
العناصر الوقائية اللقاح الفموي للكوليرا، وبرامج تحسين جودة المياه والصرف من أمثلة  (أ

دالصحي، والتوعية والتثقيف الصحي، و   .الترصُّ

ومن أمثلة العناصر العالجية، التدبير العالجي الممتاز والمتاح للحاالت، بما يشمل    (ب
والوالدة، والتوعية  مللحمرافق اإلمهاء الوريدي والفموي، والمضادات الحيوية؛ والزنك، وا

 والتثقيف الصحي.

ل العناصر بعضها بعضا بشكل متكامل ومتآزر. فعلى سبيل المثال، وينبغي أن تكم     (ج
ينبغي لفرق التطعيم تعزيز الرسالة الخاصة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، 

تاحة العالج عرضة من غيرها لإلصابة بهذا  أشدَّ مرضى الكوليرا  وتكون أسر .وا 
. خاصة بالمياه المأمونة هذه األسرالمرض، ولذلك، ينبغي أن تستهدف التدخالت ال

وعلى نحو مشابه، ينبغي للموظفين المسؤولين عن الرسالة الخاصة بالمياه والصرف 
من  الصحي والنظافة الصحية تعزيز قضية الحصول على العالج واللقاح، وغير ذلك

وسوف تحتاج طرق التكامل إلى تكييف ومواءمة لتالئم كل موقف وكل وضع،  .القضايا
 كما أن الدروس المستفادة من هذا التكامل سوف تحتاج إلى توثيق ونشر.

 مكافحة الكوليرا والقضاء عليها واستئصالها
 معدَّل) اجد الكوليرا إلى مستوى متدن  مصطلح المكافحة يعني خفض مخاطر وفيات     (أ

/  0.1)مثال  اجد الكوليرا إلى مستوى متدن   معدَّل%( وخفض 0.5الت يقل عن إماتة حا
عتمد على طية وربما ستاهذه األرقام، هي مجرد أرقام اعتب (. ومن الواضح أن1,000

ع فاشيات تشير السوابق فيه إلى اندال ،ما ابلد فإنفرادى المناطق. وعلى سبيل المثال، 
ت بنسبة معدَّالعندما تنخفض القد أ نجزت  مكافحة الكوليرا أنقد يعتبر سنوية للكوليرا، 

 الوضع قبل التدخل. عليه ما كانم ،90%

 ةت الكوليرا منخفضمعدَّاليستخدم مصطلح "القضاء على"، بوجه عام كي يعني أن    (ب
للصحة العمومية للسكان. وفي ظل وجود برنامج  اتهديد تشكل معها جدا لدرجة لم تعد

تتوطنها المرض ممكنا بالنسبة للعديد من البلدان، التي  هذا القضاء علىيكون متكامل، 
 ا حاليا. الكولير 
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ليعني أن المسبب المرضي لم يعد  ،بوجه عام ،"االستئصال" فإنه يستخدمأما مصطلح   (ج
ة في البيئة، الكائنالمياه  ستوطن ضمة الكوليرا عادة على وجه األرض. وحيث ت اموجود

 .راهنال في الوقت ما لدينا من معارفضوء  لها، فيفليس ممكنا استئصا
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 مرفق 
هذا المرفق عبارة عن تعليق يتم من خالله التوسع في شرح استخدام المصطلحات المدرجة     

 ،المستخدمة هنا اريفقصور التعوجه . وهو معد بحيث يقدم رؤية إضافية ألَمْسَردفي هذا ال
 ة.معيَّنمزيد من البحوث بشأن مفاهيم  للسير قدما صوب المطلوبةوالنقاط 

 
 الحاد المرفق أ. تعريف اإلسهال

براز رخو أو مائي )غير دموي( ألكثر من  خروجالتعريف الرسمي هو أنه مرض يتميز ب    
ة، بأعراض أخرى كالغثيان، أو ساعة، ويكون مصحوبا، بصفة عام 24ثالث مرات خالل 

أو وهن. غير أن هذا التعريف يتضمن العديد  البطن، أو تعبحمى، أو تشنجات في ، أو الالقيء
دذ أحد أن ينف   حاولإذا خطيرا للصحة. ف من األحداث التي تعتبر بسيطة وال تشكل تهديدا ا ترصُّ

ألمراض تمثل تهديدا أكبر للصحة، فقد يود تصنيف المرض بطريقة تحصر التعريف في تلك 
وقد يحصر المرض المعتدل أو الوخيم الحاالت في تلك األمراض التي تكون معتدلة أو وخيمة. 

، أو تلك التي جفافة من التمعيَّنالتي تلتمس الرعاية الطبية، أو تلك التي تصل فيها إلى درجة 
ساعة(، أو تلك النوبات التي  24في  مرات 5ز )مثال < تبر يحدث فيها عدد أكبر من مرات ال

نوبات  معدَّلثلة ذلك، الحصيلة المتمثلة في أن بانخفاض األنشطة اليومية. ومن أم ترتبط
غير أنه، عندما  %؛30، كانت نحو يماالمجموعات المسافرين إلى غواتدى لحاد لاإلسهال ا

 معدَّل بلغانخفاض األنشطة اليومية، ترافقة مع في تلك النوبات التي كانت مفقط صرت ح  
وكان األشخاص فيها قادرين على  ،ةكانت البقية عبارة عن حاالت خفيف%. و 10النوبات نحو 

 مواصلة أنشطتهم الطبيعية.
 الكوليرا حاالت اريفالمرفق ب. تع

ن تشير الحالة، على وجه العموم، إلى شخص لديه إسهال مائي حاد، بدال من شخص يمك    
ى بالكوليرا عديمة نسبة حاالت العدو  عنمنه. وهذا التمييز مهم عند القراءة  بكتيرياعزل ال

وخيمة. ومقدمو الرعاية الصحية، بوجه عام، لن يروا المعتدلة، أو الخفيفة، أو الاألعراض، أو 
% من حاالت 80بأن  األشخاص المصابين بعدوى عديمة األعراض، وبالتالي، فإن القول

الذي  باختصاصي الوبائيات وليس بالطبيب، هو أمر يتعلقأو عديمة األعراض، ة العدوى خفيف
ال يرى إال األشخاص المصابين بأعراض أكثر وخامة. وسيكون العدد الغالب من بين هؤالء 

 المرضى المعتلين، حاالت معتدلة أو وخيمة.
والتعريف المستخدم من قبل منظمة الصحة العالمية يدرك أن أغلب المرافق الصحية لن     

شخيص استنادا إلى العالمات واألعراض الت ، وسيضطر إلىيكون قادرا على تنفيذ مزارع برازية
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التي يهدف إلى إدراج الحاالت  ،هو عبارة عن حل وسط ية. وبالتالي، فإن تعريف المنظمةالسرير 
ح أن تكون حاالت كوليرا دون تلك الحاالت المرضية الناجمة عن مسببات مرضية أخرى. رجَّ ي  
أو فيروسات  بكتيرياباإلسهال بسبب  ونا ما يصابصحيح أن األطفال دون سن الخامسة كثير و 

يفوَّت الكثير  من شأنه أناستبعاد األمراض اإلسهالية الوخيمة لدى صغار األطفال، أخرى، لكن 
ت اإلصابة بالكوليرا، معدَّالاألطفال، بصفة عامة، أعلى الحقيقة أن لدى كوليرا. و الحاالت من 
 األخرى.ت اإلصابة باألمراض معدَّاللديهم أيضا أعلى  ولكن

 ؟، أم وباء، أم فاشيةالمرفق ج. الكوليرا: َتَوطُّن

مت لكوليرا. وقد قدَّ ة من امعيَّنغالبا لوصف أنماط  وفاشية ن، ووباء،طُّ وَ تَ تستخدم الكلمات     
توصيات بشأن استخدام اللقاح الفموي للكوليرا باستخدام  ، على نحو مهم،منظمة الصحة العالمية

وجه العموم، فإن هذه المصطلحات تشير إلى ما إذا كانت الحاالت وعلى  .هذه المصطلحات
كتشف بوتيرة منتظمة )توطن(، وما إذا كانت حاالت كثيرة تقع بشكل غير متوقع )وباء(، أو ما ت  

كبيرة  ان أعدادلكن أعدادها ازدادت فجأة حتى إ بشكل دقيق،إذا كانت الحاالت ليست متوقعة 
 )فاشية(. ضررونمن األشخاص أصبحوا يت

ت تكون أعلى من معدَّالأن اليعني مصطلح وباء فإن وبالنسبة لكثير من حاالت العدوى،     
ز أعداد الحاالت قد يكون هناك وباء لألنفلونزا، عندما تتجاو ، وعلى سبيل المثال .الحد الطبيعي

بشكل جيد  وهذا التعريف ال ينطبق .سنة اعتيادية في مكان ما على مدى األعداد التي ت شاهد
 من النادر معرفة العدد المتوسط لحاالت اإلصابة بها. إنحيث  ،على الكوليرا

. ومن أمثلة يتوطنها هذا المرض ،في بعض البلدان ،ومن الواضح أن هناك بعض المناطق    
ذلك، دكا في بنغالديش، حيث يعالج مرضى الكوليرا في كل شهر من شهور السنة، بيد أن 

تشرين  –وأيلول/سبتمبر ،مايوأيار/-سم األمطار )نيسان/أبريلموسمية قبل وبعد مو زيادات هناك 
ة من بنغالديش إال في الفتر  كتشف الحاالت في المقاطعات الجنوبية منأكتوبر(. وال ت  األول/
مارس إلى نيسان/أبريل، وليس في أي وقت آخر من السنة. وعلى النقيض من ذلك، ال آذار/

ة من تشرين األول/أكتوبر إلى تشرين طر إال في الفتر الجزء الشمالي من القكتشف الحاالت في ت  
 ،لكوليرالذروات ا ،لكنها منتظمة ،ظهر أنماطا متمايزةنوفمبر. وبالتالي، فإن هذا القطر ي  الثاني/

ت المرض من سنة إلى أخرى، معدَّاليمكن التنبؤ بها. وتختلف  هاسواء المستمرة أو السنوية، لكن
لكن األجزاء  ،. ومن الواضح أن دكا بها كوليرا متوطنةكبيرلكن النمط يظل ثابتا إلى حد 

حيث ال تكون القوية،  سميتهو األخرى من القطر هي أيضا موطونة بالمرض على الرغم من م
 هناك حاالت في معظم فترات السنة.
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يمكن أن  ،ها. وفي هذه البلدانيها أنماط أقل قابلية للتنبؤ بومعظم البلدان التي بها كوليرا، لد    
ف حاالت اإلصابة بالكوليرا من وقت آلخر، ولكن ليس كل عام و/أو ليس في كل مكان. تكتش

ومن غير الواضح ما إذا كان هذا النمط من تخطي السنوات يمثل صورة حقيقية للكوليرا في هذه 
دنظام  نأم إالمناطق،  خاللها الكثير من  قععند اندالع فاشية يفقط ف الحاالت يكتش الترصُّ
كتشف إال عندما تحدث في قطعة أو العرضية ال ت  . وقد يكون األمر أن الحاالت المتالحاالت

 مجموعات.
بسيطة وعملية، أ قترح مؤخرا أن المنطقة الموطونة هي  اريفوفي ضوء الحاجة إلى وجود تع    

السنوات بين المنطقة التي يتم التعرف فيها على حاالت كوليرا مؤكدة خالل ثالث سنوات من 
 لدان الواقعة جنوب الصحراءالبد يبدو أن جميع قوباستخدام هذا التعريف، ف .الخمس السابقة

لكوليرا. وقد تكون السلطات الوطنية، داخل القطر، قادرة بها مناطق موطونة با ، تقريبا،األفريقية
 ،القطر تكون موطونة بهذا المرض، بينما تكون مناطق أخرى داخل بعينهامناطق على تحديد 

غير موطونة. وبالتالي، فإن المعرفة المحلية تعد حاسمة عند تحديد  ،في نفس القطر
 استراتيجيات المكافحة.
 نطُّ وَ المرفق د. آليات التَ 

دإلى الحاالت التي تكتشف من خالل  ،ن وفاشيةطُّ وَ تَ  انتتشير الكلم     السريري في  الترصُّ
المرافق الصحية. وقد يظهر من اكتشاف هذه الحاالت السريرية، أن انتقال الكوليرا يحدث حصرا 

 إلى الشخص(. وهذا اإلدراك لطريقة -إلى البراز-وصول البراز إلى الفم )من الشخص ريقبط
ن أن ضمة الكوليرا يمك حيث إن ،وليس دائما، هو إدراك صحيح انتقال الكوليرا، في غالب األمر

[ ومن وقت آلخر، وألسباب 1ة في البيئة ألشهر أو حتى لسنوات. ]تعيش أيضا في المياه الكائن
غير مفهومة، يمكن للضمات البيئية أن تصيب البشر بالعدوى وتبدأ سلسلة االنتشار المتمثلة 

عرف دائما ما إذا ال ي   ،ةمعيَّن. ومع ذلك، وفي حاالت إلى الشخص-إلى البراز-من الشخص :في
يحدث من إذا كان االنتشار كانت الفاشيات تندلع بسبب نشوء ضمة الكوليرا من البيئة أو ما 

 في ،شار أحيانا إلى اإلعداء المباشر من البيئة باالنتشار البطئمنطقة جغرافية إلى أخرى. وي  
 [2االنتشار السريع. ]ب ،لمباشر من البراز إلى الفمحين يشار إلى اإلعداء ا

قد ا عتقد [ ف3ع فاشيات متتابعة في كينيا. ]ومن األمثلة التي توضح الفرق بين اآلليتين، اندال    
ن أشخاص مسافرين م يات كانت تمثل انتشار ساللة ضمة كوليريةالفاش تلكفي بادئ األمر، أن 

جزيئية إضافية،  ة تحليل السالالت، باستخدام واسمات. ولدى إعادواقعمق بين ثالثة على الطر 
كل منها نشأ اتضح أن هذه الفاشيات الثالث كانت تمثل، في الحقيقة، ثالث فاشيات موسمية، 

وعلى الرغم من أن الكوليرا يمكن أن  [3، مصدر مختلف(. ]من مصدر محلي )أو على األقل
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ناتجة تنشأ من عدوى مكتسبة بيئيا، خالل فاشية ما، فإن غالبية الحاالت تكون، في الحقيقة، 
وعلى الرغم من ذلك، فإن الفاشية يمكن أن تكون  سريع. انتشارعن وصول البراز إلى الفم، أو 

 من عدوى من البيئة. ، بالفغل،قد نشأت
قد تان: أ( أن ضمات الكوليرا مَ لضمات البيئية إلى أن المنطقة الموطونة لها س  ويشير دور ا    

ل االنتشار عن طريق في البيئة، و ب( أن سوء مرافق الصرف الصحي تسه   موطنالها وجدت 
من الحاالت األولية إلى الحاالت الثانوية. ويعد ساحل الخليج في  ،وصول البراز إلى الفم

في المياه القريبة من الشواطئ،  عيشمحتملة ألن ضمات الكوليرا ت َتَوطُّنطقة الواليات المتحدة من
غير أن مرافق الصرف الصحي الحديثة ال تسمح بحدوث االنتقال الثانوي. وعلى ذلك، فإن 

فإن المياه في بنغالديش بها كال  النقيض من ذلك،المنطقة، في الحقيقة، ليست موطونة. وعلى 
وكذلك مرافق الصرف الصحي السيئة التي تتيح االنتقال  ،البيئية المقيمةالضمات  ؛ينتاإلثن

كون قادرين، وبشكل أفضل، تشاف ضمة الكوليرا البيئية، فقد نالثانوي. ولدى رصد المناطق الك
عرضة لمخاطر اندالع  أشدَّ على تحديد تلك المناطق التي تكون موطونة بشكل حقيقي، وتكون 

 الفاشيات فيها.
 هـ. موسمية الكوليراالمرفق 

النمط الموسمي. ففي منطقة بحسب  ،تقريبا ،تها تختلف دائمامعدَّالحدثت الكوليرا، فإن  أينما    
كامل  ، ولكنها ال تكون بالضرورة كذلك داخلبيركسمية ألن تكون متسقة إلى حد ما، تميل المو 

 ، فإنفي جزء آخر؛ وبالتالي اضنخفا من القطر قد يكون موسمموسم الذروة في جزء القطر. ف
الموسمية في المناطق دون الوطنية. وتبدو البيانات التاريخية، أينما كانت ة عطبي تفهُّممن المهم 

ة قد تكون معيَّنغير أن هناك سمات  لمعرفة المواسم المرتفعة مستقبال.متاحة، أفضل مرشد 
تلفة لتفسير األسباب وراء مهمة أيضا، وقد أدى تحديد خصائصها إلى الخروج بنظريات مخ

الموسمية. ومن بين أكثر هذه النظريات شيوعا، تلك العوامل مثل درجة الحرارة، والتفاعل مع 
كون من الصعب وضع ، أن يله ؤسفالمتراجعة. ومما يالعوالق، والجدب، والفيضانات، والمناعة 

 وطونة.سمية الكوليرا يمكن أن ينطبق على جميع المناطق المتفسير موحد لمو 
في ذلك، درجة الحرارة. ومن بين المالمح التي يبدو فعال أنها عامل مسهم بشكل ثابت     

فموسم الكوليرا غالبا ما يحدث خالل تلك األوقات من السنة التي تكون درجة الحرارة فيها 
اد مرتفعة، على الرغم من أنه قد يكون هناك تأخر لعدة أسابيع بين ارتفاع درجة الحرارة وازدي

وقد ترتبط الكوليرا أيضا بالفيضانات الشديدة. ويبدو أن الفيضانات تشكل خطرا  .تمعدَّالال
ها تسهل تلوث مياه الشرب بالبراز. وبالرغم من أن اندالع الفاشيات الوخيمة قد حيث إنواضحا 

قبل  ، فإن الحاالت األولية كثيرا ما تحدثناجمة عن األمطاريكون مرتبطا بمواسم الفيضانات ال
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: ل حدوث الفاشية، عوامل أخرى )مثلموسم األمطار. ومن الممكن أن يعقب الموسم الذي يسته
جزء من انتشار الفاشية. وقد تكون الفيضانات، على أهميتها، مجرد  سه ل(، والتي تاتالفيضان

 الدورة الموسمية، حيث تؤدي فيها عاصفة من األحداث الكاملة إلى اندالع فاشية كبيرة.
الكوليرا أمر في غاية األهمية من أجل تحديد  موسميةاألسباب وراء  تفهُّموما من شك أن     

االستجابات المناسبة لمجابهة تهديد الكوليرا. فإذا كانت الكوليرا تظهر في منطقة ما خالل أوقات 
لالزمة خذة. ويمكن وضع الخطط اة من السنة، فيمكن استهداف تلك األوقات بالتدابير المتَّ معيَّن

دلإلعداد لمواجهة الفاشية، مثل تحسين أنشطة  جراء تدريب لتنشيط المعلومات لدى الترصُّ ، وا 
مأمونية المياه والصرف الصحي أهمية مع التأكيد على  ،لموظفين الطبيين، وتوعية الجمهورا

 االقتضاء.، والتجهيز المسبق باإلمدادات، والتطعيم، عند رتفاع نسبة المخاطرخالل فترة ا
خذة لمكافحة ومعرفة موسمية الكوليرا أمر مهم أيضا عند محاولة تقييم مختلف التدخالت المتَّ     

الفاشية، بينما تكون  مكافحة هي التي أدت إلىن التدخالت أبيانات ب صدروكثيرا ما ت الكوليرا.
سارها الطبيعي. وينبغي الحقيقة، أن موسم الكوليرا، ببساطة، قد انقضى، وأن الفاشية كانت تتبع م

يتعين على راسمي السياسات  ولكنلحد من مخاطر الكوليرا، لبذل ط ذلك من الجهود التي ت  أال يثب  
ة وتميل إلى االنحسار بعد الوصول إلى ذروتها، معيَّنأن يدركوا أن معظم الفاشيات تتبع أنماطا 

 وأن فاشية ما قد تبقى لعدة أشهر قبل أن تنحسر.
لرغم من إدراكنا أن الكوليرا تتبع فعال أنماطا موسمية، فإن على المرء أن يبقى منتبها وعلى ا    

إلى الفاشيات التي تكون طويلة األمد على غير المعتاد، مثل تلك الفاشية التي اندلعت في 
ومن غير [ 5،  4را على مدى فترة تزيد على العام.]ل انتشار الكولياصَ وَ زيمبابوي، حيث تَ 

، أم أن ويلة األمد سوف يحدث بوتيرة أكبرما إذا كان هذا النوع من نمط الفاشيات الطالواضح 
بالقدر الذي فريدة األوضاع االجتماعية التي كانت سائدة في زيمبابوي في ذلك الوقت كانت 

 ستكون نادرة.األمد جعلنا نعتقد أن مثل هذه الفاشيات الطويلة ي
 ت الكوليرامعدَّالالمرفق و. 

، معدَّلالكوليرا على تحديد تدابير المكافحة المناسبة الواجب اتخاذها. وال معدَّلاعد تقدير يس    
من حيث النظرية، عبارة عن عملية حسابية بسيطة يكون البسط فيها عدد حاالت الكوليرا والمقام 

هذه  ، أنه عند الممارسة العملية، فإنمما يؤسف لهعدد السكان المعرضين لخطر اإلصابة بها. و 
العملية الحسابية ال تكون بسيطة، حيث قد يكون عدد الحاالت غير معروف بشكل دقيق، وكذلك 

. وبالنسبة لمعظم التقديرات، فإن حالة اجيد االسكان المعرضون للخطر ال يكونون محددين تحديد
من  الكوليرا هي مريض لديه إسهال مائي حاد )وخيم(، وأن هذه الحاالت، عادة ما يتم إحصاؤها

 بين المرضى الذين يحضرون للمعالجة في المرفق الصحي.
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ت بدقة )معيار الذهب(، منطقة معدَّالومن أمثلة المناطق التي لديها القدرة على حساب ال    
الريفية في ماتالب في بنغالديش، التي يديرها المركز الدولي لبحوث األمراض اإلسهالية،  الترصُّد

. وفي هذا المثال، نجد 10,000لكل  50و  5ت الكوليرا بين معدَّال في بنغالديش. وهنا، تتراوح
من بين المرضى الذين يعيشون في هذه  التعرف عليهاتم يأن البسط هو عدد الحاالت التي 

نسمة، والذين يأتون إلى  220,000أن بها با ديموغرافيوالمحددة  ،المنطقة الخاضعة للدراسة
باإلسهال، ولي لبحوث األمراض اإلسهالية عندما يصابون المرفق الصحي التابع للمركز الد

البراز المأخوذة منهم.  عيناتق حاالتهم بمزرعة للكشف عن وجود ضمة الكوليرا في والذين توثَّ 
 الترصُّدوذلك في ضوء الجودة الرفيعة لنظام  ،والمجال الميداني في ماتالب فريد من نوعه

الذي يحتفظ بتعداد دقيق دائما، فضال عن المرافق الصحية المتاحة بسهولة ويسر،  ديموغرافيال
 ومختبر الميكروبيولوجي الرفيع الجودة، الذي بوسعه إجراء مزارع برازية لكل هؤالء المرضى.

، نعمليا بالنسبة لغالبية البلدا ات بالمعيار الذهبي ليس أمر معدَّالوبما أن الحصول على ال    
عدد السكان الواقعين في دائرة نشاط المرفق تقديرات لت الكوليرا على معدَّالأن تتأسس  فينبغي

بدون لكن غالبا  طبق عليهم تعريف حالة الكوليرا،إحصاء أعداد المرضى الذين ين معالصحي، 
ت أمرا مهما، فإن هناك أسبابا عدة معدَّالولوجي. وعلى حين يكون حساب هذه التأكيد بكتري
 ير دقيقة، ومن بينها ما يأتي:تجعلها غ

تى لو كانت وخيمة بما يكفي ح ،حاالت كوليراكالحاالت األقل وخامة قد ال يتم تمييزها  -1
 التماس الرعاية الطبية. لدرجة أنها استوجبت

قد ال يتم إحصاء الحاالت بسبب عدم حضور المرضى للمعالجة، أو لعدم قدرتهم على  -2
، أو قد ال آخرين  رعاية قد تلقوا المعالجة من قبل مقدمي الحضور. ويمكن أن يكونوا

تة  تضم بينها، وعلى نحو مهم، بعض يكونون قد تلقوا أي معالجة. وهذه الحاالت المفوَّ
 الوفيات.

 قد ال يتم إحصاء الحاالت المتفرقة إذا وقعت خارج نطاق الفاشية. -3

سبب لمسببات أمراض أخرى أن تد الحاالت، حيث يمكن اعدقد يكون هناك تقدير زائد أل -4
 أثناء اندالع الفاشية. ،كحاالت كوليراؤها ، ويتم إحصااإلصابة باإلسهال أيضا

، وذلك بدقة اقد ال يكون عدد السكان الواقعين في دائرة نشاط المرفق الصحي معروف -5
بسبب اختالف المسافات التي يقطعها المرضى من أجل تلقى المعالجة. فاألشخاص 

يعيشون بالقرب من المرفق الصحي، يكونون أكثر احتماال للحضور للمعالجة، أما الذين 
أولئك الذين يعيشون بعيدا، فقد ال يكونون قادرين على الوصول إلى المرفق الصحي، أو 

 الوصول إليه في الوقت المناسب.
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د ، كما قد تتغير أيضا أعداكوليرا معلنة قد يتغير تعريف الحالة أثناء وقوع فاشية -6
 المرضى الذين يمكنهم االستفادة من المعالجة المجانية خالل الفاشية المعلنة.

 تمعدَّالالمرفق ز. معالجة أوجه القصور في تقدير ال
بها الكثير من أوجه القصور عند نات التي يتم جمعها بشكل روتيني قد يشو بما أن البيا    

يمكن من خاللها توفير معلومات تكون  اطرقتجد ت، فينبغي للبلدان أن معدَّالمحاولة حساب ال
موثوقة بقدر كاف الستخدامها من قبل أصحاب القرار. وهناك حاجة إلى اختبار الطرق الوبائية/ 

تلك النظم، . ومن أمثلة كرة من أجل تحديد العبء المرضي للكوليرا بشكل أفضلتالمختبرية المب
حاالت فيها باستخدام الاكتشاف و  ،لوقوعل سابقاختيار مواقع خافرة يكون للكوليرا فيها تاريخ 

ت الكوليرا، وكذلك معدَّالل أن يؤدي ذلك إلى تحسين المعارف باختبارات التشخيص السريع. ويؤمَّ 
. )تضم مجموعة األدوات هذا المرضوعوامل الخطر المتعلقة ب الموسميةالمساعدة على تحديد 

وهو متاح على الموقع  هذه دليال خاصا باستعمال اختبار التشخيص السريع،
www.stopcholera.org)  

 الوفيات الناجمة عن الكوليرا كسبب محدد معدَّلإماتة الحاالت و  معدَّلالمرفق ح. 
لوفيات الكوليرا بين المرضى الذين يأتون إلى المرفق ا ت إماتة الحاالت تقدير معدَّالتوفر     

فإذا كانت المعالجة ذات جودة رفيعة، فينبغي أن يظل جميع مرضى الكوليرا الذين الصحي. 
أن ليس كل المرضى يظلون على قيد الحياة.  مما يؤسف لهيأتون للمعالجة، على قيد الحياة. و 

إلى المركز  حاالت الكوليرا التي تصل حية هذه الوفيات باستخدام عدد معدَّلويتم حساب 
للتعبير عن  معدَّلستخدم هذا ال. وبالتالي ي  ، وعدد المرضى الذين يتوفون كبسطالصحي كمقام

النسبة المئوية لحاالت الكوليرا التي تفارق الحياة بعد الوصول إلى مرفق المعالجة. ومع ذلك، قد 
. ومن بين مظاهر عدم معدَّلبها حساب هذا اليكون هناك عدم اتساق في الطريقة التي يتم 

 فارقوا الحياة:يكونون قد االتساق، ما إذا كان ينبغي، أو الينبغي، إدراج وفيات المرضى الذين 
 حضروا، رغم ذلك، إلى المرفق،لكنهم أ  قبل الوصول إلى المرفق،   (أ

 دقائق(. عند وصولهم إلى المرفق، أو بعد برهة قصيرة من وصولهم )مثال خالل خمس  (ب

 أو استعادي، كن وفاتهم تم اكتشافها من خالل مسح دون الحضور إلى المرفق الصحي، ل  (ج
د إجراء نشطة، أوخالل البحث عن حاالت   مجتمعي. ترصُّ

كثيرا هو را مهما على مدى جودة الرعاية الصحية، و إماتة الحاالت مؤش معدَّلويعد حساب     
هذه المعدَّالت،  ارير منظمة الصحة العالمية، ولكنفي التقارير الوطنية وتق يتم اإلبالغ عنهما 

اإلجراءات التي في إطار لوفاة ال يتم تصنيفها ا أن أسباببمعنى  ؛هابصفة عامة، ال يتم تفسير 
 إمكانية البقاء على قيد الحياة.من  ،وجهأفضل ن، على تحس  

http://www.stopcholera.org/
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ف فإن وفيات الكوليرا يمكن أن تصنَّ ة الطارئة، ممو من النظام الموضوع لحاالت األ واستقاء      
إذا تم توفير معالجة سريعة ومالئمة، فإن النتيجة "، فإنه "تأخرات". ووفقا لهذا النموذج 3 ضمن

تأخر تقديم رضية؛ وعلى ذلك، فإن أكثر مايؤثر بالسلب على النتائج هو ستكون عادة م  
( تؤخر اتخاذ قرار التماس 1على العوامل التي: )التي تجرى البحوث  المعالجة. ونحن نتثبت من

 [6( تؤخر تقديم الرعاية المناسبة. ]3( تؤخر الوصول إلى المرفق الصحي؛ )2الرعاية؛ )
أ( الوفيات التي  3: التأخر الثالث لمعرفة المزيد من سماتذج ويمكن توسيع نطاق هذا النمو 

ب( تلك الوفيات  3لمرفق الصحي، و تحدث خالل الساعة األولى الحرجة بعد الوصول إلى ا
 افتراض أنها تحدث بعد أن تكون حالة المريض قد استقرت.ث فيما بعد، بالتي تحد

ر تقديرا للوفيات ذات الصلة بالتأخإماتة الحاالت ينبغي أن يوفر  معدَّلومن الواضح أن     
المرفق الصحي. وبالتالي، الثالث، غير أنه لن يوفر تقديرا للوفيات التي تحدث قبل الوصول إلى 

ستكون هناك حاجة إلى طرق أخرى الكتشاف هذه الوفيات اإلضافية، التي غالبا ما تتجاوز 
يمكن التعبير عن العدد  ،[ ومن ثم7بكثير تلك الوفيات التي تحدث في المرفق الصحي. ]

كسبب محدد، بين  الوفيات الناجمة عن الكوليرا معدَّلاإلجمالي لوفيات الكوليرا بأفضل شكل، بـ 
أكانت جميع الوفيات ذات الصلة بالكوليرا، سواء هذا المعدَّل السكان. وينبغي أن يتضمن 

 البغ، في الن وفيات الكوليرا تحدثله، أ سفعولجت، أم لم تعالج، في مرفق صحي. ومما يؤ 
على ال يكون فيها سجالت للوفيات، يمكن من خاللها التعرف األعم من الحاالت، في مناطق 

ل أن يتم تطوير طرق أفضل الكتشاف وفيات الكوليرا التي تحدث في المجتمع المحلي، ولكن يؤمَّ 
 هذه الوفيات.

 المرفق ط. معلومات إضافية عن ميكروبيولوجيا ضمة الكوليرا
والزمرة  O1هناك الكثير من الزمرات المصلية األخرى لضمة الكوليرا إلى جانب الزمرة   (أ

O139 ،قد تسبب مرضا إسهاليا، فإن  بكتيرياوعلى الرغم من أن هذه ال. ومع ذلك
مرتبطة بمرض وبائي. والمصطلح المستخدم لهذه السالالت  ليستالعدوى الناجمة عنها 

" أي NAG. وكانت تعرف من قبل باسم "O139وغير  O1هو ضمة كوليرية غير 
ة(.مت)ضمات غير   راصَّ

، وهما النمط  O1ة للضمة الكوليرية هناك نمطان مصليان داخل الزمرة المصلي  (ب
هما عن طريق التراص مع التعرف علييمكن ابا، و المصلي أوغاوا والنمط المصلي إين

يتراص مع األمصال  ،هيكوجيما ،ي ثالثيَّنة. وهناك نمط مصلأمصال ضدية مع
ينابا. ويفيد النمط المصلي كواسمة للساللة الوبائيةكل من االضدية ل ، لنمطين أوغاوا وا 

 غير أن المرض السريري يكون هو نفسه بين اإلثنين.
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 ،أيضا بين نمطين حيويين، الساللة الكالسيكية O1ويمكن تقسيم الزمرة المصلية   (ج
(. وكانت الساللة الكالسيكية هي النمط الحيوي السائد حتى El Torوساللة إل تور )

 .هاتور محل حلت ساللة إلأواخر الستينات عندما 

نتج تفان الكوليرا. و ان يسمى ذيفة الكوليرية المسببة للمرض إنتاج ذيالضم تضمن آليةوت  (د
، بصفة عامة، الذيفان، لكن ليس كل السالالت تفعل O1سالالت الضمة الكوليرية 

 دة  فإن السالالت التي تأتي من البيئة غالبا ما ال تكون مول   ،ذلك. وفي حقيقة األمر
لكنها، بصفة  ،أخرى هي التي قد تنتج الذيفان ن، بل سالالت من أنماط مصليةللذيفا
 ال تفعل ذلك. ،عامة

أو  O1تحت الزمرة المصلية  ندرجساللة ت، بوصفها ساللة وبائية التعرف علىتم    (ه
O139 وتنتج أيضا ذيفان الكوليرا. ومع ذلك، يمكن للمرء أن يفترض، أثناء اندالع ،

 للذيفان.دة الفاشية، أن السالالت المعزولة مول  

وراثيا. تمييزا يمكن تمييز الذيفانات الناتجة من السالالت الكالسيكية وسالالت إل تور    (و
ومنذ تسعينات القرن الماضي أصبحت سالالت إل تور التي تفرز ذيفانا كالسيكيا، هي 

، يبدو أن هذه السالالت الطافرة ويطلق عليها سالالت هجين. وعموما ،السالالت السائدة
 ضا أكثر وخامة.سبب مر ت

متاحة ومتوافرة، واسمات جزيئية لسالالت الضمة الكوليرية. هناك طرق مختلفة    (ز
ي تحديد السالالت النوعية للضمة الكوليرية. وهي تختلف ففي  الستخدام الجزيئات

( PFGEنابض )المجال الفي الكهربي الهالمي  حيث تتراوح بين الَرَحالن ،نوعيتها
وهناك  بكتيري(،ووي الإلكمال الترتيب التسلسلي للحمض الن مفيدة)التي تعد طريقة بدء 

أصبح والتي (، MLVAالمتعدد المواضع )العددي تحليل المتغير  طريقة أخرى؛
استخدامها أكثر شيوعا، كطريقة أقل تكلفة إلجراء تقييم سريع للفوارق بين السالالت أثناء 

 عبر الزمان والمكان.اندالع الفاشيات، أو لمراقبة تطور السالالت 

 ت التغطية باللقاحمعدَّالالمرفق ي. 
ذة للحملة بتحديد الفئة عندما يتم تنفيذ حملة تطعيم بلقاح للكوليرا، تقوم الوكالة المنف       

بمعنى أن الحملة ستحاول  ى كل شخص في تلك الفئة المستهدفة؛وتحاول الوصول إل ،ةفَ المستهدَ 
%. ومن الواضح أن هذا ال يحدث مطلقا حيث يكون هناك 100تغطية بنسبة  معدَّلقق أن تح

 يكونون بعض الناس الذين ال يتلقون اللقاح بسبب رفضهم، أو ربما ألنهم يكونون مرضى، أو
جرعة واحدة فقط البعض قد يتلقى فغير متواجدين، وغير ذلك من األسباب. وفضال عن ذلك، 

ت التغطية بين الجرعة األولى معدَّاللك يكون هناك اختالف في وال يتلقى الجرعة الثانية، وبذ
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. وبغية تحسين حمالتها، تقوم الوكالة المعنية بتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى زيادة والجرعة الثانية
 نجاح هذه االستراتيجيات.التغطية هو المؤشر على  معدَّلت التغطية، ويكون معدَّال
مرتفعة من الفئة مئوية لحملة هو محاولة الوصول إلى نسبة وعلى حين يكون الهدف من ا    

ة فقط من مجموع السكان. وعلى سبيل المثال، قد معيَّنل الفئة المستهدفة نسبة فقد تمث   ،المستهدفة
أن هذه سنة. وبافتراض  15تقرر الحملة استهداف جميع النساء واألطفال بين عمر سنة واحدة و 

% 80% من السكان ككل، فإن تغطية الفئة السكانية المستهدفة بنسبة 60ة المستهدفة تمثل الفئ
التغطية الشامل، وليس  معدَّل% من إجمالي السكان قد تلقوا اللقاح. وسيكون 48يشير إلى أن 

 ا بالنسبة ألولئك الراغبين في تقييم التأثير الشامل لحملةتغطية الفئة المستهدفة، مهمَّ  معدَّل
 التطعيم باللقاح.

ت التغطية لرصد مدى فعالية الحملة في إطار الفئة المستهدفة معدَّالوهكذا، ينبغي حساب     
وكذلك لتقييم التأثير الشامل لحملة التطعيم باللقاح للسكان، إال أن تغطية واحدة لن تكون كافية 

 التغطية باللقاح. رسم معالمل
ت معدَّالت المرض، أم خفض معدَّالالمرفق ك. هدف برنامج التطعيم: خفض 

 الوفيات؟
مثل هذا ومن شأن  إلصابة بالكوليرا.أ عدَّ اللقاح الفموي للكوليرا لتوفير الحماية ضد حاالت ا    
عدد الوفيات الناجمة عن الكوليرا. ومع ذلك، قد يكون  تقليلإلى ، منطقيا، أن يؤدي خفضال

الة. وفيات الكوليرا بسبب فرص الحصول على المعالجة الفعَّ  معدَّلعلى  اضليهناك تأثير تف
فاألشخاص الذين يعيشون بالقرب من مركز معالجة الكوليرا، ينبغي أال يموتوا أبدا بسبب 

مت في الوقت المناسب( ستكون د  المعالجة )إذا ق  الكوليرا، بصرف النظر عن التطعيم، مادامت 
تح للناس فرصة الحصول على معالجة % لتوقي الوفاة. ومع ذلك، إذا لم ت  100ناجحة بنسبة 

دادات اللقاح محدودة، . وبالتالي، إذا كانت إمبمراحل كثر شيوعاسريعة، فإن الموت يكون أ
 ،تقديم اللقاح ألشخاص معرضين للخطر امجديلى المرء أن ينظر فيما إذا كان فيكون لزاما ع

الذين قد ال تتاح لهم فرصة الحصول على  ،وبخاصة أولئك الموجودين في مناطق نائية()
 المعالجة.

 المرفق ل. جرعات اللقاح المنشطة
دراسة ة. و البحوث المعدَّة على الجرعات المنشطة للقاح الفموي للكوليرا بحوث محدود  (أ

 Bا )ائص المناعية للوحدة الفرعية بيتتم تنفيذها عن الخصواحدة فقط هي التي 

subunitلمتطوعين سويديين بعد كورال و ( في أعقاب تلقي جرعة منشطة من لقاح دي
[ ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الدراسة 8عدة سنوات من تلقي الجرعة األولى. ]
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لة لألفراد الذين يعيشون في مناطق موطونة بالكوليرا، أو ما إذا كانت هناك استجابة ممث  
زة ريد الشحمي الموجودة في اللقاح. إال أنها تشير حقيقية للمستضدات عديدة السكا معزَّ
زةتحقيق استجابة  يةإمكانإلى   أشارتحقيقية مع اللقاح الفموي للكوليرا، كما  معزَّ

 ز باللقاح الفموي للكوليرا.حفَّ ت أن ذاكرة خاليا بيتا ت  التي أظهر الدراسات 

بإعطاء جرعة منشطة بعد  ،ديوكورالالنشرة المرفقة مع مجموعة لقاح وي نصح، في    (ب
سنتين لألشخاص الذين تزيد أعمارهم على ست سنوات، وبعد ستة أشهر، ألولئك الذين 

جرعة المقررة كما كانت في تتراوح أعمارهم بين سنتين وست سنوات، باستخدام نفس ال
شول، فإنها ال تحتوي مع لقاح شانشول ولقاح إيفي ةالتطعيم األصلي. أما النشرات المرفق

هات بالنسبة للجرعات المنشطة. وتتأسس توصية لقاح ديوكورال على بيانات يتوجعلى 
في بنغالديش، التي أظهرت تراجعا في توفير الحماية  1985مستمدة من تجربة عام 

. وقد األشخاص األكبر عمراى األطفال بعد ستة أشهر، وبعد ثالث سنوات، لدى لد
جرى على لقاح شانشول أن التمنيع باستخدام التركيبات قت الدراسات الحالية التي ت  وثَّ 

 لدى كل من األطفال والبالغين. ،قاح يوفر الحماية لمدة خمس سنواتالحالية لل  

ترتكز عليها التوصيات سمن الواضح أن الحاجة قائمة لمواصلة الدراسات البحثية التي    (ج
الخاصة بالجرعات المنشطة بالنسبة لكل من لقاحات ديوكورال، إيفيشول، وشانشول. 
وهناك تساؤالت تتعلق بعدد الجرعات والفواصل الزمنية المثلى بالنسبة للجرعات المطلوبة 

ث، وكيف الشخص الخاضع للبحعوامل بعمر ترتبط هذه اللمثل هذا المنشط، وكيف 
 يمكن إدماج هذه المعلومات في البرامج الوطنية.
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