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الدليل اإلرشادي

لقد كان العقد الُمنصرم فترة نشطة في مجال ُمكافحة مرض إلتهاب الفم والحافر أو ما ُيسمى الُحمى القالعية 
رائدة تتضمن  لُيقدم طريقة  القالعية  الُحمى  لُمكافحة  التدريجي  المسار  أُستحدث  التخلص منه. فقد  وجهود 
تتدرًجا في عملية ُمكافحة الُحمى القالعية للتعامل مع عوامل الخطورة وتستحق ما ُيدفع من أجلها في سبيل 
ُمكافحة المرض. لقد أسهم المسار التدريجي لُمكافحة الُحمى القالعية في نجاح االستراتيجية العالمية لُمكافحة 
مرض الُحمى القالعية التي تتبناها كل من الُمنظمتين العالميتين األغذية والزراعة (فاو) والُمنظمة  العالمية 
للصحة الحيوانية، حيث َمثل العمود الفقري في تطبيق نشاطاتها. وتواصل الُمنظمتان دعمهما لجعل ُمكافحة 
ُسبل  وتحسين  األمنة  والتجارة  الغذائي  األمن  على  آثاره  لتقليل  وذلك  للتطبيق،  قابالً  خياًرا  القالعية  الُحمى 

المعيشة ألصحاب الحيوانات.

ال يزال مرض الُحمى القالعية ُمتوطًنا في العديد من البلدان، وذلك في ُمعظم أنحاء قارة آسيا وإفريقيا والشرق 
األوسط. كما ُيمكن أن يكون لتفشي مرض الُحمى القالعية آثاًرا ُمدمرة على ُمربي الثروة الحيوانية، مع تأثيرات 

سلبية على أصول الثروة الحيوانية والدخل اإلنتاجي ووفرة الغذاء واالستهالك الُمتاحين.

ُيعد اللقاح ذو الجودة والتركيب المرغوب فيهما أحد األدوات الرئيسة التي أثبتت فعاليتها في إدارة المرض أو 
القضاء عليه بشكل أفضل عند تطبيقه بشكل صحيح في الحقل. من الضروري أن تكون المعلومات الحديثة 
عن ُسالالت الفيروس الُمنتشرة في أي موقع جغرافي معروفة، وذلك الختيار ُسالالت اللقاح الُمناسبة لتضمينها 

في اللقاح.

كثر من 90 في المائة من إجمالي نفقات السيطرة على مرض الُحمى  عادًة ما تمثل تكلفة اللقاح والتحصين أ
القالعية، لذلك فمن الضروري تخطيط وتقييم فعالية اللقاح والتحصين إلقناع صانعي القرار، بما في ذلك أهمهم 
– وهم ُمربي الثروة الحيوانية - لضمان استمرارية جهود التحصين بشكل صارم. تم تطوير اإلرشادات الواردة 
بهذا الدليل تحت اشراف ورعاية ُمنظمة األغذية والزراعة والُمنظمة  العالمية للصحة الحيوانية لتقديم المشورة 
بشأن المبادئ الرئيسة لُمراقبة لقاح الُحمى القالعية/ وعملية التحصين ضد المرض وأفضل الُممارسات إلجراء 
التحصين مع التركيز على كيفية تقييم وضمان نجاح برامج التحصين. يتم تقديم هذه المبادئ اإلرشادية من 
وجهة نظر الُخبراء لتحديد فعالية التحصين ضد فيروسات مرض الُحمى القالعية الُمنتشرة، والتي تؤثر بشكل 
ُمباشر على أنواع ُمتعددة من الحيوانات مشقوقة الحافر (الظلف)، والتي ُيمكن أن ُتعرقل بشكل غير ُمباشر 

التجارة المحلية والعالمية.

المحلية في مراحل ُمختلفة من  أو  الوطنية  التحصين  برامج  لتوجيه وتقييم  اإلرشادي  الدليل  تم تصميم هذا 
مسار التحكم التدريجي في ُحمى القالعية؛ وكذلك ُيمكن أن يكون ُمفيًدا بنفس القدر الستعادة حالة الخلو من 
مرض الُحمى القالعية عقب توغل فيروس الُحمى القالعية في البلدان التي كانت خالية سابًقا منه أو تلك التي 
بالُمنظمة   الخاص  اليابسة  لحيوانات  الحيوانية  الصحة  دليل  في  الوارد  النحو  على  التحصين،  سياسة  أوقفت 
العالمية للصحة الحيوانية. هذا وقد تم إبراز أهمية األداء الفعال للخدمات البيطرية لتنفيذ برامج ُمكافحة الُحمى 

القالعية، وخاصة ما يتعلق بعملية التحصين، في هذا الدليل االرشادي.

ال  وقد  المرض،  إدارة  في  واسعة  لديهم خلفية  يكون  فربما  الدليل،  الُقراء وُمستخدمي هذا  ُمعظم  إلى  بالنظر 
إلى توفير  الدليل  الُمساهمون في هذا  القالعية، لذا قد سعى  الُحمى  بالضرورة ُمتخصصين في مرض  يكونون 

التوازن بين الخلفية العلمية والمنهجية واألمثلة العملية.

وفي الختام، نود أن نشكر الُمحررين والمؤلفين على إنجاز هذا الدليل اإلرشادي والشكر موصول للُمراجعين من 
العديد من البلدان من ُمختلف قارات العالم، آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وأيًضا الشكر لُمنتجي اللقاحات، 
كز المرجعية التابعة  باإلضافة إلى نُخبة من الُمتخصصين الُمختارين في مرض الُحمى القالعية، بما في ذلك المرا

للُمنظمة العالمية لصحة الحيوان وُمنظمة الفاو، على ُمساهماتهم القّيمة في هذا الدليل.

  Dr Monique Éloit   Dr Juan Lubroth  
ُمدير عام- الُمنظمة  العالمية للصحة الحيوانية       ُمدير خدمات صحة الحيوان - الفاو   
OI E الُمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ُمنظمة األغذية والزراعة لألمم الُمتحدة (فاو)   
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الدليل اإلرشادي

منذ سنوات عديدة كانت تدابير ُمكافحة مرض الُحمى القالعية أو استئصاله ُتتخذ في عديد من المناطق 
وبدعم رسمي من قبل الُمنظمة  العالمية للصحة الحيوانية وفق نظام لالعتراف بالبرامج الوطنية للُمكافحة 
وحالة الدولة وذلك للتعامل مع مخاطر التجارة في حالة إعادة دخول مرض الُحمى القالعية. في عام 2012، 
تم إعالن االستراتيجية العالمية لُمكافحة مرض الُحمى القالعية من قبل كل من ُمنظمة األغذية والزراعة 
الُحمى  لُمكافحة  التدريجي  المسار  الحيوانية متضمنة  للصحة  العالمية  والُمنظمة   الفاو  المتحدة  لألمم 
القالعية الذي يوضح بطريقة ُمتدرجة آلية تنفيذ تدابير الُمكافحة . وفي هذه االثناء طورت الُمنظمة  العالمية 
نظام لتقييم الخدمات البيطرية في الدول، وذلك لُمساعدتها على ُمراقبة الموارد والبنية المطلوبة لتنفيذ 
برامجها. وُيعتبر التحصين ُمكون رئيس ألي برنامج يسعى للحد من آثار وأعباء المرض وُمحاصرة الفيروس 

ومنعه من التجول من أجل الوصول إلى حالة الخلو من مرض الُحمى القالعية والحفاظ على تلك الحالة.

العوامل المؤثرة على اختيار اللقاح األنسب والتنفيذ الناجح ألنظمة التحصين:

تنوع الفيروسات الُمستهدفة بالُمكافحة  . 1
كفاءة األداء وعدم ثبات فاعلية اللقاحات . 2
نطاق األنواع الحيوانية الحساسة للمرض ونظم رعايتها. 3
أهداف عملية التحصين. 4
المناعة ذات الطبيعة قصيرة المدى التي يستحثها اللقاح. 5
وتصميم وتنفيذ برامج التحصين.. 6

عالوة على ذلك فإن عملية التحصين لن تنجح ما لم ُتعززها إجراءات وتدابير ُمكافحة تكميلية. ولذلك 
فإن العملية بُرمتها بداية من اختيار اللقاح وإجراء التحصين يجب أن تخضع للُمراقبة والُمتابعة الُمستمرة 
لضمان تحقيق األهداف المرجوة منها، لُتسهم بالتالي في ُمكافحة ُمستديمة لمرض الُحمى القالعية. وقد 
العملي  واإلجراء  اللقاح  اختيار  وهي  المجال  هذا  في  والتوجيه  الُمساعدة  لتقديم  الوثيقة  هذه  ُخصصت 
للتحصين. ال يعتبر هذا الدليل إلزامياً ألن الظروف تتغير وتتبدل األمر الذي ُيفرض انتهاج أساليب ُمختلفة 
لُمكافحة المرض. يقدم هذا الدليل ُمراجعة للخيارات الُمتاحة النتقاء اللقاح وخطة التحصين ويقترح طريقة 
للحيوانات  الحامية  المناعية  توفير االستجابة  الُمرشح لالستعمال على  اللقاح  علمية الختبار مدى قدرة 
الُمحّصنة وكذلك اختبار مدى فعالية برنامج التحصين الُمطبق ميدانًيا على إحداث ُمستوى حماية مقبول 

في القطعان الحيوانية أو الُمجتمع  الحيواني ضد هذا المرض.
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لألمم  والزراعة  األغذية  ُمنظمة  بين  الُمشتركة  العمل  أعضاء مجموعة  بين  النقاش  الدليل  هذا  اثار  لقد 
الُمتحدة والُمنظمة  العالمية للصحة الحيوانية الُمختصة بالُحمى القالعية وكذلك أعضاء شبكة الُمختبرات 
المرجعية وخبراء الُحمى القالعية األخرين وهم تحديداً روسانا اليندي، بول بارنيت، وهيرناندو ديوقي، وهي 
جيون، وزيانغاتو ليو، وادواردو مارادي، وانطونيو منديز، وسامية متولي، وسوزان مونسترمان، وبراماديف 
باتنيك، وكلوديا بيريز، ولودوفيتش بلي، وزهانغ كيانغ. وقائمة الخبراء الالحقة بين الُمنظمتين والمؤلفة من 
بعض المؤلفين وكريس دي كليرك، وتيم دويل، وفايدرا ايبلي، وماري جوي جوردونسيلو، وكورنيليس فان 
ماننين، وموكغانيديموكوباسيتسو، وكيث سمبشن ولهم جميعاً جزيل الشكر على ُمساهماتهم القّيمة في 

إظهار هذا الدليل بهذه الصورة.

أصبح في اإلمكان ترجمة الوحدات والوثائق من نسختها اإلنجليزية األصلية وذلك من خالل التمويل الُمتاح 
الُمختبرات وصحة الحيوان، 2019-2017. شكر خاص  في إطار مشروع لورنس ليفرمور الوطني ألعمال 
الناصر ديهم، كلية الطب  الُمستشار، عمان، األردن؛ والدكتور عبد  الهوشة،  للدكتور ماجد هزاع عبدالقادر 
البيطري، جامعة طرابلس، طرابلس، ليبيا؛ والدكتور شاهين أحمد محمد بيومي، قسم علم األوبئة، الُمكتب 
في  الفاو  ُمستشاري  كبير  النجوم،  قاسم  خولة سالم  والدكتورة  القاهرة، مصر،  البيطرية،  للخدمات  العام 

الضفة الغربية وقطاع غزة، رام هللا، الُسلطة الفلسطينية.

نود أيًضا أن نُعرب عن تقديرنا للدكتور صالح الصفتي، أستاذ تربية ووراثة الدواجن، قسم إنتاج الدواجن، 
كلية الزراعة، جامعة عين شمس لتحريره وترجمته النهائية لهذا الُمنتج.
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الُمعدية  إن مرض الُحمى القالعية هو أحد أهم األمراض الفيروسية 
ويسببه  وبيئياً.  واجتماعياً  اقتصادياً  التدميرية  بقدرته  المعروف 
الُمتناهية  الفيروسات  عائلة  من  افتوفيروس  نوع  من  فيروس 
وهي  ُمتميزة  مصلية  أنواع  سبعة  الفيروس  هذا  يضم  الصغر.  في 
كبير  تباين  حالياً  وهناك   O,A,C,SAT1,SAT2,SAT3 and ASIA1
الُمكافحة   جهود  في  التقدم  ُمستوى  حيث  من  العالم  دول  بين 
واالستئصال لهذا المرض، بحيث تجد تارًة عدد من الدول تتمتع بحالة 
التام من المرض وتارًة أخرى دوالً تسير على المسار الصحيح  الخلو 
من  البدائية  المراحل  في  كثيرة  دوالً  تقبع  بينما  الخلو،  حالة  لتحقيق 
ُمصادقة  األخيرة  السنوات  وقد شهدت  المرض. هذا  الُمكافحة  ضد 
دولية على المسار التدريجي لمكافحة الُحمى القالعية (15،38) األمر 
الذي أعطى دفعة قوية لجهود الُمكافحة  ضد المرض في العديد من 
الدول واألقاليم. يتفق الجميع على أن التحصين هو أحد أهم األسلحة 
الدول  وستستفيد  وُمحاصرته،  المرض  لُمكافحة  الُمتوفرة  واألدوات 
التي أطلقت ُمبادرات ُمكافحة جديدة ضد المرض من هذا الدليل أيما 
الُمستندة  الُمكافحة   بُمعايرة برامج  فيما يتعلق  استفادة وخصوصاً 
إلى التحصين. تم استخدام طرق ُمختلفة للتحصين بناًء على الظروف 
التحصين  الشامل،  التحصين  المثال  المحلية، فعال سبيل  واألهداف 
أو  المعزولة  المناطق  أو  الحيوانية  الثروة  قطعان  يستهدف  الذي 
عن  الناجمة  للخطورة  ُعرضة  األكثر  المناطق  في  الحيوانات  تحصين 
تفشي  أماكن  ُمحيط  في  الدائري  أو  الحلقي  التحصين  الفيروس. 
العدوى، والتحصين في المناطق العازلة وفي محيط المناطق الخالية 
من المرض. وحيث أن كثير من العوامل تؤثر على فعالية التحصين 
ضد مرض الُحمى القالعية، بحيث قد تتباين بشكل كبير وأحياناً تكون 
لتحديد  ُمراقبة ُمستمرة  البد من  لهذا  بعيد،  إلى حد  أسوء حاالتها  في 

أوجه القصور وضمان ُمكافحة ُمستديمة ضد المرض. 

حمالت  فعالية  لُمراقبة  الالزمة  العناية  الدول  من  الكثير  تولي  ال 
التحصين ضد مرض الُحمى القالعية، وربما يحدث ذلك نتيجة عدم 
انتهاج  في  الشكوك  بسبب  أيضاً  ولكن  الموضوع،  هذا  أهمية  إدراك 
الُسبل الُمثلى لتضمينها في سياق االحتياجات واألهداف لهذه الدول. 
في سلسلة  الُمختلفة  الخطوات  ويشرح  لُيظهر  ُمخصص  الدليل  هذا 
تقييم أداء أنظمة وبرامج التحصين وُمساعدة الدول بهذا الخصوص. 
ُيمكن  أنه  إال  األبقار  في قطعان  للتحصين  الدليل موجه  هذا  أن  ومع 
األخرى  الُمجترات  على  الُمستخدمة  واألساليب  المبادئ  ُمطابقة 
والخنازير. وسيشار إلى هذا الدليل من االن فصاعًدا تحت عنوان دليل 

ُمراقبة ما بعد التحصين. 

واالستخدام  وبرامجها  التحصين  أنظمة  كفاءة  لرفع  جًدا  ُمهمة  ألنها 
األمثل للموارد المحدودة في تحقيق األهداف المأمولة. إن توضيح أثر 
برامج التحصين في التخفيف من أعباء المرض سُيساعد حتًما في تبرير 
الُمرافقة  الضعف  نقاط  إظهار  أن  للتحصين، في حين  العالية  التكلفة 

والتحسينات على  التعديالت  الفرصة إلجراء  ُيتيح  التحصين  لبرنامج 
والخاص  العام  القطاعين  كال  من  طائلة  مبالغ  ُتهدر  وقد  البرنامج. 
الحيوانية  الثروة  ُمربي  يجعل  مما  فعالة،  غير  تحصين  برامج  على 
في  حماسهم  يفقدون  المعنية  الجهات  وجميع  المصلحة  وأصحاب 
نجاح جهود مكافحة الُحمى القالعية. تشكل ُمراقبة ما بعد التحصين 
ومناعة القطعان الحيوانية عنصران بارزان من عناصر أنظمة الرصد في 
الدول التي شرعت في تطبيق تدابير ُمكافحة ُمستندة إلى التحصين 
المرحلتين  القالعية  الُحمى  لُمكافحة مرض  التدريجي  المسار  ضمن 
الثانية والثالثة. كما إنهما ُمتطلب للدول التي تسعى للحصول على 
ببرامج  الحيوانية  للصحة  العالمية  الُمنظمة   من  رسمي  اعتراف 
الُمكافحة  الوطنية أو حالة الخلو لكامل أراضيها أو ُمقاطعات ُمعينة 
المرحلة  على  ينطبق  وهذا  التحصين،  سياسة  انتهاج  استمرارية  مع 
الثالثة وما بعدها من المسار التدريجي لُمكافحة الُحمى القالعية. كما 
أن الُمراقبة  بعد التحصين ُتشجع على إنتاج واستخدام لقاحات ذات 

جودة عالية وربما تطوير اللقاحات الحالية.

لقد تم اعداد هذا الدليل من قبل فريق خبراء ُمختص ليكون الُمرشد 
ُمراقبة  ما بعد  العملي لكل من يستخدمه في كيفية قيادة عمليات 
حالة  أُنشئت  فقد  ذلك،  ومع  التحصين.  برامج  من  كجزء  التحصين 
العامة  المبادئ  تساعد  بحيث  والتطبيق  النظرية  بين  التوازن  من 
خاصة  لموائمة  ُمحددة  إجراءات  تبني  على  القارئ  هنا  الموصوفة 
بين الظروف السائدة محلًيا والتي ال ُيمكن وصفها جميعاً أو توقعها. 
البلدان  وُمتطلبات  احتياجات  تحديد  الخبراء  فريق  حاول  وقد  هذا 
بخصوص موضوع ُمراقبة ما بعد التحصين لُمختلف مراحل المسار 

التدريجي لُمكافحة الُحمى القالعية.  

يوضح الجدول رقم (1) لمحة عامة عن أهداف كل فصل والمعلومات 
التفصيلية التي ُيقدمها. ُيقدم الفصل األول موجز معلوماتي ُمهم عن 
وُتطلب  تلبيتها  يجب  التي  والمواصفات  القالعية  الُحمى  لقاحات 
لبرامج  الُمحتملة  األهداف  الثاني  الفصل  اللقاح. يصف  من ُمصّنعي 
التدريجي  للمسار  الُمختلفة  المراحل  من  مرحلة  لكل  التحصين 
للمبادئ واألساليب العامة  لُمكافحة الُحمى القالعية ثم ُيقدم وصفاً 
التغطية  نسبة  التحصين وحساب  اللقاح ومواعيد  لتوصيل وتسليم 
للتحصين. فيما يوضح الفصل الثالث طرًقا عملية لقياس االستجابات 
ُمستويات؛  عدة  على  اللقاح  شراء  وبعد  قبل  للتحصين  المناعية 
ُمستوى الحيوان الواحد، والقطيع، وقطعان الحيوانات بشكل ُمجمل. 
وتفسير  تقييم  في  الصعوبات  لمواجهة  منهجية  حلول  وصفت  كما 
االستجابات المناعية للتحصين في حال عدم توفر المعلومات الكافية 
ُمستوى  بين  االرتباط  عالقة  توثق  لم  حال  في  أو  اللقاح  جودة  عن 
الُمضادة.  األجسام  وتركيز  اللقاح  ُساللة  ضد  الُمستحدث  الحماية 
يجب أن يؤخذ بعين االعتبار إجراء ُمقارنة بين التقييم لمناعة قطعان 
والتي  الُمختلفة  التحصين  برامج  أهداف  مع  اإلجمالية  الحيوانات 
تتناسب مع كل مرحلة من مراحل التقدم نحو السيطرة على مرض 

الُحمى القالعية وهي كما يلي:

الحد من ظهور الحاالت السريرية لمرض الُحمى القالعية.• 
إنهاء تنقل أو تجول الفيروس بين الحيوانات.• 
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اإلبقاء على حالة الخلو من مرض الُحمى القالعية.• 
استرداد حالة الخلو من مرض الُحمى القالعية. • 

وهذا العنصر الجوهري في موضوع ُمراقبة ما بعد التحصين ُملخص 
في جدول رقم (2) وهناك المزيد من التفصيالت عن الطرق الرئيسة 
كبر في المالحق أرقام  الموصوفة في الفصول 2 و3 وموضحة بشكل أ
أثر  بُمراقبة  الُمتعلقة  الخيارات  باختصار  يدرس  الرابع  الفصل  و2.   1
المرض  تقليل حدوث  مثل  القالعية  الُحمى  ُمكافحة  التحصين على 
أو العدوى أو اثبات انعدام أو غياب المرض أو العدوى. وهذه النتائج 
كل  ودراسة  التحصين  غير  األخرى  الُمكافحة   تدابير  على  ستعتمد 
في مجال  ُمجمل  بشكل  الحاصل  التقدم  لتقييم  المطلوبة  الخطوات 

الُمكافحة  ضد الُحمى القالعية والتي تقع خارج نطاق هذا الدليل.

الُمراقبة   برنامج  ُيحددوا أهداف  أن  الدولة  القرار في  يجب على ُصناع 
النشاطات  لتنفيذ  الُمناسبة  الموارد  ُتخصص  ثم  التحصين  بعد  لما 
وتصميم  بإختيار  واإلحصائيين  األوبئة  أخصائيو  يقوم  الصلة.  ذات 
وتحليل  ُمسبقاً  للبرنامج  أُعدت  التي  لألهداف  الُمالئمة  الطرق 
الحكومية  غير  والُمنظمات  الميدان،  أطباء  يقوم  فيما  المعلومات. 

وعمال الصحة الحيوانية بجمع العينات الالزمة للتحليل المعلوماتي. 
المعلومات  بتقاسم  التشخيصية  بالُمختبرات  الُمختصين  ويقوم 
لما  الُمراقبة   في  الُمستعلمة  المصلية  الفحوصات  وكفاءة  أداء  عن 
في  وُيشاركون  التشخيصي  بالتحليل  يقوموا  وكذلك  التحصين  بعد 
تأويل النتائج المخبرية المصلية. ُتطلب المشورة اإلضافية بخصوص 
المرجعية  الُمختبرات  من  التحصين  بعد  لما  الُمراقبة   فحوصات 
التابعة للُمنظمة العالمية للصحة الحيوانية وُمنظمة األغذية والزراعة 

كز الُمتعاونة وفقاً لما يلي: لألمم المتحدة والمرا

 www.wrlfmd.org/ref_labs/ref_lab_reports/OIE-FAO  –
FMD Ref Lab Network Report 2013.pdf

.www.fao.org/ag/againfo/partners/en/ref_centres.htm  –

بعد اتخاذ قرار بتنفيذ برنامج التحصين.  –

عند التخطيط لبرنامج التحصين.  –

أثناء تنفيذ حمالت تحصين.  –

بعد التحصين لرصد وتقييم فعالية اللقاح.   –

كيف تختار اللقاح عن ماذا يتحدث؟
الُمناسب للشراء

كيف تختبر اللقاح قبل وبعد الشراء؟اعتبارات ُمهمة لنجاح برنامج التحصين 

كيف ُتقيم إحداث الُمستوى المناعي 
المطلوب عند القطعان الُمستهدفة بعد 

برنامج التحصين؟

قياس مدى فاعلية حملة 
التحصين في الحد من الحاالت 

المرضية و/أو تنقل الفيروس لنشر 
العدوى

الُمراقبة : وسائل 
التحقق لمؤشرات 
األداء والُمستهدف

وثائق الجودة لكل 
رقم تشغيلة بما فيها 
فترة الصالحية ومدة 

المناعة 
فاعلية اللقاح لكل 

تشغيلة
قيمة R لكل ُساللة 

لقاح
نقاوة اللقاح لكل 

تشغيلة

مقاييس درجة الحرارة الُمرافقة للقاح 
نماذج سجالت التحصين
دفاتر تسجيل التحصين 

ُمستوى اإلنجاز في ارساليات اللقاح وإعطاءه 
نسب الحيوانات الُمحّصنة في ُمختلف الفئات 

الُعمرية

ُمستوى الحماية بعد التحصين وُيحدد 
بنسبة الحيوانات/ الوحدات الوبائية 

التي تمتلك كميات كافية من األجسام 
الُمضادة الحامية 

األعداد السريرية للحيوانات من 
جراء تفشي مرض الُحمى القالعية 
ُمستوى تجول الفيروس (الحيوان، 

الوحدة الوبائية) من خالل 
المسوحات المصلية

نسبة الحيوانات الُمحّصنة التي 
لم تظهر عليها األعراض السريرية 

للُحمى القالعية في التفشي ُمقارنة 
مع الحيوانات غير الُمحّصنة

على فترات زمنية ُمحددة كما هو ُمراقبة ُمستمرة  لكل رقم تشغيلة التكرار
موضح في الفصل 3

ُمراقبة ُمستمرة لكل وحدة زمنية 
ولمدة زمنية ُممتدة 

قيمة R: مقياس مصلي لمدى توافق فيروس اللقاح وفيروس الحقل
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تقييم ُمحايد 3.3
لجودة اللقاح

قبل شراء اللقاح 
لتأكيد سالمة االختيار 

وُمعايرة الفحوصات 
المصلية

معلومات عن 
استجابة أجسام 

الُمضادة للبروتينات 
الهيكلية (التركيبية)
SP بعد التحصين 

مع الُجرعة الداعمة 
أو بدونها

ستقوم دولة بشراء 
لقاح لم يسبق 

وأن استخدم ولم 
يحصل على ضمان 
الجودة من الشركة 

الموردة 

على ُمستوى 
الحيوان الواحد 

أبقار ُتحصن على 
عمر 6 إلى 9 شهور 
خالية من األجسام 

الُمضادة للبروتينات 
NSP غير الهيكلية

12 عجل لكل رقم 
تشغيلة 

5 ُيحصنوا بُجرعة 
واحدة 

5 ُيحصنوا بجرعتين 
الثانية داعمة

2 شواهد ال ُتحصن 

األيام 0 و5 و 14 و 28 و 
56 يوم

اختبار األجسام الُمضادة 
 SP للبروتينات الهيكلية

استجابة التحصين األجسام 
الُمضادة للبروتينات غير 
الهيكلية NSP الستبعاد 

وجود اإلصابة قبل الدراسة 
وأثنائها 

تقييم االستجابة 3.4
المناعية بعد 

التحصين وفي 
ظروف الحقل

عند بداية حملة 
التحصين كنقطة 
انطالق لالستجابة 

المناعية 

كثر دقة  تقدير أ
لنسبة الحيوانات 

التي أنتجت تركيزات 
ُمحددة من األجسام 
الُمضادة للبروتينات 

الهيكلية بعد 
التحصين وخالل فترة 

المناعة 
تقدير نسبة 

الحيوانات التي 
أنتجت تركيزات 

ُمحددة من األجسام 
الُمضادة للبروتينات 

غير الهيكلية بعد 
التحصين

أثناء حملة 
التحصين لُمعايرة 
أو تدريج ُمستوى 

المناعة أو 
الحماية المأمولة 

بعد التحصين 
وكذلك فحص 

النوعية الختبارات 
البروتينات غير 

الهيكلية 

على ُمستوى 
الحيوان الواحد 

أبقار ُتحصن على 
عمر 6 إلى 12 شهور 

خالية من األجسام 
الُمضادة للبروتينات 

NSP غير الهيكلية
من وحدات وبائية 

ُمختلفة على أن 
ال يتجاوز عدد 

الحيوانات 5 من كل 
وحدة وبائية 

إدخال مقاييس 
لحساب حجم العينة: 
نسبة الحيوانات التي 
انتجت تركيز 85%: 

الخطأ المسموح 5%
ُمستوى الثقة 95%

55 حيوان 

اليوم صفر وهو يوم 
التحصين ثم يوم 28 وبعد 

ذلك يوم 56 وأخيراً يوم 168
فحص األجسام الُمضادة 

لكل من البروتينات الهيكلية 
(االستجابة للتحصين) 

والبروتينات غير الهيكلية 
(حتى نستبعد احتمال أن 
يكون اللقاح غير ُمنقى أو 

استبعاد احتمال وجود إصابة 
قبل أو أثناء إجراء الدراسة) 

تقييم ُمستوى 3.5
المناعة في 

القطعان الحيوانية 
بالُمجمل

عند أي نقطة زمنية 
لتقييم ُمستوى 
المناعة بسبب 

التحصين أو اإلصابة 
لدى الحيوانات

نسبة الحيوانات 
التي تمتلك ُمستوى 
مناعي كافي ناجم عن 

تحصين أو إصابة 

الطريقة لُمراقبة 
ُمستوى المناعة 
مع مرور الوقت 

وفق العالقة مع أثر 
برنامج التحصين 

ُيمكن تطبيق 
تصميمات هذه 

الدراسة على 
المراحل األربعة 

األولى من المسار 
التدريجي لُمكافحة 

الُحمى القالعية 

على ُمستوى 
الحيوان الواحد

بصرف النظر عن 
حالة التحصين 

(الحيوان ُمحصن 
أم ال)

مجموعات األعمار 
التصنيفية

من 0 إلى 6 شهور
من 6 إلى 12 شهر 

من 13 إلى 24 شهر 
24 شهًرا فما فوق

كمؤشر عام 10 
حيوانات لكل فئة 

ُعمرية للمجموعات 
الُمحددة لكل وحدة 
وبائية بمجموع 27 

وحدة وبائية 

في أي وقت 
السجالت 

تاريخ التحصين لكل حيوان 
فحص البروتينات الهيكلية 

وغير الهيكلية كما هو 
موضح أعاله

عند أي نقطة زمنية 
لتقييم ُمستوى 
المناعة بسبب 

التحصين أو اإلصابة 
لدى حيوانات الوحدة 

الوبائية

نسبة الوحدات 
الوبائية التي لم تتلق 
تحصين كافي أو التي 

ليس لديها مناعة 
كافية بعد اإلصابة 

على ُمستوى الوحدة 
الوبائية 

بصرف النظر عن 
حالة التحصين 

(الحيوان ُمحصن 
أم ال)

االختيار عشوائي 
للوحدات الوبائية 

اختيار األبقار عشوائًيا 
في الوحدة الوبائية 

ضمن ظروف الوحدة 
الوبائية 2 و3 

األعمار للمجموعات 
من 6 إلى 12 شهر

من 13 إلى 24 شهر

السجالت 
تاريخ التحصين لكل وحدة 

وبائية 
فحص البروتينات الهيكلية 

وغير الهيكلية كما هو 
موضح أعاله

األجسام الُمضادة للبروتينات الهيكلية هي أجسام ُمضادة ُينتجها جسم الحيوان ضد البروتينات الهيكلية الرئيسة في فيروس الُحمى القالعية وهي ُمختصة لكل نوع مصلي وتنتج بعد اإلصابة الطبيعية أو التحصين

األجسام الُمضادة للبروتينات غير الهيكلية هي أجسام ُمضادة ُينتجها جسم الحيوان ضد البروتينات غير الهيكلية وهي عامة لكل األنواع المصلية وغير حامية وتنتج بعد اإلصابة الطبيعية أو استخدام لقح غير 
منقى
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مرض  ضد  التحصين  بعد  ما  ُمراقبة   إلجراءات  الناجح  التنفيذ  إن 
الُحمى القالعية هي وسيلة ُمهمة جًدا لتقييم الُمكافحة  ضد المرض، 
وذلك من صميم عمل السلطة البيطرية الوطنية والخدمات البيطرية. 
وحسب دليل الصحة الحيوانية لحيوانات اليابسة الصادر عن الُمنظمة 
العالمية للصحة الحيوانية فإنها (الخدمات البيطرية) ُتعرّف كما يلي: 
البيطرية غير الحكومية  البيطرية الحكومية والُمنظمات  هي السلطة 
المعنية بتطبيق تدابير الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان واالشتراطات 

والتوصيات األخرى الواردة في دليل اليابسة للصحة الحيوانية.

وهذا التعريف يشمل مؤسسات وُمنظمات القطاعين العام والخاص، 
واألطباء البيطريين والُممرضين البيطريين الُمعتمدين رسمًيا من قبل 
السلطة البيطرية الحكومية للقيام بالمهام الموكولة إليهم. كما أنه من 
الجهة  تكون  بحيث  البيطرية  للسلطة  داعم  تشريع  وجود  الضروري 
المسؤولة وصاحبة االختصاص واالشراف على ضمان تطبيق التدابير 
الخاصة بالصحة الحيوانية والرفق بالحيوان وإصدار الشهادات الصحية 
دليل  في  الواردة  األخرى  والتوصيات  االشتراطات  وكافة  البيطرية 
العالمية للصحة  الُمنظمة   العضو في  الدولة  أنحاء  اليابسة في جميع 

الحيوانية.

إن جميع العمليات واإلجراءات الوارد ذكرها في هذا الدليل سيسهل 
عالية  وكفاءة  قوي  نفوذ  ذات  بيطرية  وجود سلطة  حال  في  تنفيذها 
بعد  ما  الُمراقبة   إجراءات  لتطبيق  وُمهيئة  ُممكنة  بيئة  توفر  بحيث 
التحصين بإشراف ُمباشر من السلطة البيطرية الحكومية أو تفويض 
قبل  من  الرسمي  االعتماد  على  حصولها  بعد  للتنفيذ  خاصة  جهة 

السلطة البيطرية الحكومية.

لقد أوجدت الُمنظمة  العالمية للصحة الحيوانية عدة أدوات وأنشطة 
برفع  الخاصة  االشتراطات  تلبية  على  األعضاء  الدول  لُمساعدة 
الخدمات  أداء  تقييم  مسار  ضمنها  ومن  البيطرية.  الخدمات  كفاءة 
فرص  وُيعالج  جوهرية  اختصاص  نقطة   47 ُيحدد  والذي  البيطرية 
التحسين والتطوير لكل نواحي الضعف في كل نقطة وكذلك مشاريع 
والهيئات  البيطري  التعليم  ومؤسسات  البيطرية  للُمختبرات  التوأمة 
التشريعية البيطرية ولمزيد من التفصيالت بهذا الخصوص إرجع إلى 

الُملحق رقم 3 عن مسار تقييم أداء الخدمات البيطرية.
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من الُممكن أن ُتدمج تشكيلة واسعة من الُسالالت والعترات التابعة 
لفيروس الُحمى القالعية مًعا عند إنتاج اللقاح وعليه فإنه يوجد تباين 
الجودة  حيث  من  للقاح  األمثل  االختيار  أن  اللقاحات.  جودة  في  كبير 
أي  لنجاح  أساسي  ُمتطلب  هو  الفيروس  ُسالالت  من  والُمحتوى 
برنامج تحصين وبدون اللقاح الُمناسب ستكون جميع الجهود األخرى 

للُمكافحة عقيمة.

ُمختلفة  أساليب  البلدان  ُمختلف  في  التنظيمية  الُسلطات  طورت 
في  تشترك  األنظمة  هذه  أن  من  وبالرغم  اللقاحات،  جودة  لضمان 
التشديد  مدى  في  تختلف  أنها  إال  اللقاح  جودة  وهو  النهائي  الهدف 
ُينتج  أن  يجب  النهائي.  الُمنتج  وفحص  اإلنتاج  عملية  على  والرقابة 
لُممارسات التصنيع الجيد. ولكن وبسبب أن ُممارسات  اللقاح وفقاً 
التصنيع الجيد غير ُمطبقة من قبل الُمصنعين في أنحاء واسعة من 
وكذلك  ُمرضية  تنظيمية  وتشريعات  بتعليمات  ُمدعمة  وغير  العالم 
الوطنية، وعليه فإنه في حال  هي ليست مطلوبة من قبل السلطات 
غياب أنظمة الُممارسات التصنيعية الجيدة الموثوق بها فإن تصنيع 
الشتراطات  وفقاً  يكون  أن  يجب  القالعية  الُحمى  لقاحات  وفحص 
الفصل 1.1.6 (مبادئ  الحيوانية  العالمية للصحة  الُمنظمة   ومعايير 
الُحمى  (لقاح   2.1.5 والفصل  البيطرية)  اللقاحات  تصنيع  وأسس 
لحيوانات  واللقاحات  التشخيصية  االختبارات  دليل  من  القالعية) 
للصحة  العالمية  الُمنظمة   عن  الصادر   44 اليابسة)  (دليل  اليابسة 

الحيوانية والمعايير الوطنية وثيقة الصلة مثل ُمتطلبات األدوية1.

إن اختيار ُسالالت اللقاح يجب أن يستند إلى المعرفة واإللمام بالمخاطر 
الناجمة عن التجارة بالحيوانات الحية وُمنتجاتها والمخاطر الناجمة عن 
الُسالالت الفيروسية التي تتنقل وتتجول في المنطقة، وفي حال عدم 
من  والتوجيه  الُنصح  طلب  ُيمكن  فإنه  محلًيا  السالالت  هذه  تحديد 
الُمختبرات المرجعية في المنطقة المعنية أو عالمًيا. إن المواظبة على 
محلًيا  الُمنتشرة  الفيروسات  ُسالالت  على  الُمحتوية  العينات  جمع 
المرجعية سُيقدم معلومات دقيقة وشاملة  الُمختبرات  الى  وإرسالها 

بهذا الخصوص.

تركيبة  حيث  من  األنسب  اللقاح  اختيار  تم  قد  أنه  افتراض  على 
هذا  هدف  إن  اللقاح.  جودة  ُمراقبة  يجب  فإنه  والعترات  الُسالالت 
ذو  القالعية  الُحمى  لقاح  الختيار  الُمرشد  الدليل  تقديم  هو  الفصل 

الجودة والنوعية العاليتين.

1     من المأمول أن المعايير الوطنية إلنتاج وفحص لقاحات الُحمى القالعية ربما ترتبط بقانون 
الدولة الُمصّنعة أو الدولة الراغبة في استخدام اللقاح، وفي حال لم تكن هذه المعايير ُمكافئة 
للصحة  العالمية  الُمنظمة   عن  الصادرة  والمعايير  االشتراطات  من  أعلى  أو  كبير  بشكل 
الحيوانية فإنه من الواجب إتباع معايير الُمنظمة  العالمية للصحة الحيوانية متى ما أمكن 

ذلك

ثم  القداد  أو  الهامستر  لصغار  الكلى  خاليا  في  الفيروس  كثار  إ يتم 
طريق  عن  الفيروسات  على  الُمحتوي  الُمعلق  المحلول  ُيصفى 
الترشيح والطرد المركزي أو التنبيذ إلزالة الشوائب. ثم يثبط الفيروس 
الُمصفى بعد التحريك ذو الرتبة األولى باستخدام مادة كيميائية مثل 
الفيروس  ُمستضد  تكثيف  ُيمكن  التثبيط  بعد  أمين.  االيثلين  ثنائي 
أو  الفائقة  التصفية  أو  الترسيب،  (االنتجين) بواسطة عدة طرق منها 
كالهما ولكن ُيمكن أن ُيشكل اللقاح بدون أي عمليات أخرى إضافية. 

وتتمخض عمليات التكثيف عن تنقية الُمستضد (االنتجين) بواسطة 
تقليص ُمحتوى البروتينات غير الهيكلية. إن استخدام اللقاح الُمنقى 
ُيحسن فرص التفريق بين الحيوانات الُمحّصنة والحيوانات الُمصابة. 
قد ُتسهم عمليات التكثيف والتنقية للُمستضد الفيروسي في خسارة 
كفاءة  على  اعتماًدا  ضبطها  يستدعي  الذي  األمر  للُمستضد  الكتلة 

اللقاح المطلوبة. 

مائية  لقاحات  إلى  الُمساعدة  المادة  نوع  حسب  اللقاحات  ُتصنف 
ُتصنع  فهي  القالعية  للُحمى  المائية  اللقاحات  أما  زيتية.  ولقاحات 
بإضافة هالم هيدروكسيد الصوديوم ومادة الصابونين كمادة ُمساعدة. 
في  ماء  االستحالب  فردي  نوعين  إلى  ُتقسم  الزيتية  اللقاحات  بينما 
الثاني مزدوج االستحالب ماء في زيت في ماء. وُتستخدم  زيت والنوع 
اللقاحات المائية في األبقار واألغنام والماعز والجاموس بينما ُتعتبر غير 
فعالة في الخنازير. وُتستخدم اللقاحات الزيتية في كل أنواع الحيوانات، 
فعلى سبيل المثال تستخدم اللقاحات الفردية االستحالب في أمريكا 
اللقاحات  ُتستخدم  بينما  األبقار،  لتحصين  دائم  بشكل  الجنوبية 

المزدوجة في قارة أسيا لتحصين الخنازير. 

والطرق  لألسس  وصفاً  تجد   (44)  2.1.5 الفصل  اليابسة  دليل  في 
إضافية  معلومات  ُقدمت  فيما  اللقاح  عترات  الختيار  الُمتوفرة 
المناعة  أن  وحيث   ،(34) وأخرون  باتون  مراجعة  بعد  الموضوع  عن 
ُسالالت  داخل  وحتى  حده  على  عترة  لكل  ُمختصة  هي  الُمتشكلة 
العترة الواحدة فإن المناعة التصالبية غير ُمكتملة، لذلك فإن الهدف 
كثر من عترة في نفس اللقاح إلحداث  هو اختيار لقاح يدمج ما بين أ
كثر من األخطار التي ُتحدثها ُعترات  المناعة الحامية ضد نوع واحد أو أ

الفيروس الُمتنقلة في الحقل.
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أن  كما  المخاطر  أنواع عديدة من  يوفر حماية ضد  المثالي  اللقاح  إن 
ُمستويات  إحداث  تم  وسواًء  كبير  العترات  بين  للُمستضد  التباين 
أم ال فإن ذلك يعتمد على ثالثة عوامل ُمستقلة  المناعة  حامية من 

ُمتنوعة:

كفاءة اللقاح أو فعاليته.  (i)

التوافق بين ُمستضد عترات اللقاح وُعترات الحقل.  (ii)

مواعيد التحصين (31).  (iii)
اللقاح ذو الكفاءة العالية ُيعطي حماية ضد  على سبيل المثال، فإن 
نطاق واسع من العترات الُمتشعبة ويعطي حماية طويلة نسبًيا بعد 
ُجرعة واحدة. وعلى النقيض من ذلك، فإن اللقاح ذو الكفاءة الُمتدنية 
سوف يحدث مناعة ضيقة النطاق للُمستضد وقصيرة األمد، وفي حال 
أعطيت الحيوانات ُجرعة داعمة بعد مرور شهر من الُجرعة األولى فإن 
وُيزيد طول  الُمستضد  الحماية ضد  نطاق  يوسع  أن  شأنه  من  ذلك 
أمد الحماية. وقد تختلف ضراوة التحدي باختالف قطاع اإلنتاج وكثافة 

الحيوانات الُمعرضة لإلصابة.

إن جودة اللقاح واالختيار األمثل لعترات اللقاح هي من األهمية بمكان 
في  األولى  الخطوة  إن  اللقاح.  على  تعتمد  التي  الُمكافحة   برامج  في 
إلى  وبالرجوع  التصنيع  شركة  ُتقدمها  أن  يجب  اللقاح  جودة  ضمان 
الخطوات  لذلك فان  الفصل رقم 2.1.5  الصلة مثل  التعليمات ذات 
الُمحددة في دليل اليابسة يجب أن ُتتبع في عملية اإلنتاج وسنوضحها 

تالًيا.

التعامل مع بذرة الفيروس  1.4.1.1

معروف  مصدر  من  تكون  وأن  جيًدا  الفيروس  بذرة  توصيف  يجب 
األغذية  ُمنظمة  لكل من  التابعة  المرجعية  الُمختبرات  مثل  وموثوق 
والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) والُمنظمة العالمية للصحة الحيوانية 
أو الُمختبرات المرجعية العالمية األخرى. ولذلك يجب أن تكون البذرة 
حال  وفي  فيها.  دخيلة  عناصر  وجود  عدم  ُيثبت  وأن  نقية  الرئيسة 
حدوث حالة طارئة ودخول أو ولوج عترة جديدة ولها توافق ضعيف 
مع العترات الموجودة أصال في اللقاح مع احتمالية عالية لالنتشار، هذا 
قد يعطي دليل على ضرورة تغيير ُسالالت اللقاح وذلك استناًدا إلى 
العترات الُممثلة لما هو موجود في الحقل، وُيمكن أن ُيرخص استعمال 
كتمال إجراءات الفحص بشرط ان ُتقيم المخاطر  هذا اللقاح رغم عدم ا

بدقة ومن هذه المخاطر تلوث الُمستضد الُمنتج من البذرة الرئيسة.

طريقة التصنيع  1.4.1.2

كثار الفيروس إلنتاج الُمستضد من الُمستنبتات  يجب توثيق عملية إ
تثبيط  عملية  فيها  بما  الطبقة،  وحيد  أو  النطاق  واسع  الُمعلق  ذات 
الفيروس، وتركيزه، وتنقيته والتعبئة النهائية بإضافة الُمساعد الزيتي 

أو المائي وممزوجة المواد الحافظة.

إن عملية التصنيع الكاملة تمر بعدة نقاط تحكم حرجة ُيمكن تناولها 
كما يلي:

عناصر التحكم أثناء عملية اإلنتاج  1.4.1.3

فترات  على  لها  الخطية  والدالة  التثبيط  عملية  ُمعدل  قياس  يجب 
الفيروس في خاليا حساسة وقياس  ُمنتظمة، وذلك عن طريق حقن 
العدوى باستمرار حتى تصل إلى تركيز أقل من ُجسيم واحد ُمعدي 

لكل 104 لتر من الُمستحضر السائل. 
يجب إجراء اختبار عدم االضرارية لكل رقم تشغيلة ُمنتجة للُمستضد 
عن طريق تمريرها داخل ُمستنبتات خلوية حساسة ذات طبقة واحدة 

لفحص إن كان هناك ُمتبقيات للفيروس الحي أم ال.

اختبار التشغيلة النهائي  1.4.1.4

في حالة غياب ما ُيمكن التحقق به بشأن ُممارسات التصنيع الجيدة 
GMP لكل تشغيلة من الُمنتج النهائي للقاح، فإنه يجب أن ُتفحص 

من قبل الشركة الُمصّنعة وفق المعايير التالية:

التعقيمأ. 

الُمثبط  الُمستضد  كمية  ُتفحص   :Sterility Test التعقيم  اختبار 
احتمالية  من  للتأكد  الُمصّنع،  النهائي  والُمنتج  الُمكثف  والُمستضد 

التلوث بالجراثيم.

اختبار التطابقب.   

فحص التطابق Identity Test: ُيجرى هذا الفحص إلظهار أن الُسالالت 
الفيروسية الُمنتقاة أصال إلدخالها في الُمنتج هي نفسها الموجودة في 

الُمنتج النهائي.

اختبار البروتين غير الهيكلي في الفيروس ج. 

فحص البروتينات غير الهيكلية: يجب إثبات مزاعم نقاوة اللقاح وعدم 
أجسام  الهيكلية عن طريق فحص عدم وجود  البروتينات غير  وجود 

ُمضادة لهذه البروتينات.

السالمةد. 

وتجربته  النهائي  الُمنتج  فحص  يجب   :Safety Test السالمة  اختبار 
على الحيوانات فيما إذا كان له آثار موضعية أو عامة بعد أسبوعين 
ملف  في  السالمة  تثبت  ُمعتمدة  معلومات  ُيقدم  لم  ما  الحقن  من 

التسجيل.

اختبار الفاعلية هـ. 

فحص الفاعلية Potency Test: إن المعيار الختبار الُمنتج النهائي من 
فيما  ذلك،  ومع  الحي.  بالفيروس  التحدي  اختبار  هو  الفعالية  حيث 
يتعلق باختبار الُدفعات الُمتتالية، ُيمكن استخدام االختبارات المصلية 
باإلنزيم  المرتبط  المناعي  االمتصاص  اختبار  مثل  المباشرة  غير 
المعروف باإلليزا أو اختبار ُمعادلة الفيروس لحساب النسبة المئوية 
المتوقعة من الحماية أو نظام تسجيل آخر، بشرط وجود ارتباط بين 

عيارية األمصال ونسبة الحماية.
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الُمتعلقة  االختبارات  قد حققت جميع  الُمصّنعة  الشركة  أن  افتراض  على 
ملف  إعداد  يجب  فإنه  ُمرٍض،  بشكل  اإلنتاج  عملية  الجودة خالل  بضمان 
لتسجيل اللقاح لدى الُسلطات الرقابية، ُمتضمًنا توثيق ِسمات الجودة التالية.

عملية التصنيع  1.4.2.1

إلى   1.4.1.1 البنود  في  الواردة  الخطوات  ُمستفيض عن  ُيقدم وصف 
.1.4.1.4

سالمة الحيوان الُمستهدف  1.4.2.2

جسم  على  اللقاح  من  تشغيلة  رقم  لكل  تجريبية  دفعه  اختبار  يتم 
وذلك  الحيوانات،  من  الُمستهدفة  األنواع  من  نوع  لكل  حي  حيوان 
وُجرعة  أولى  ُجرعة  بها على جرعتين؛  الموصى  الحقن  حسب طريقة 
داعمة. يجب أن يحتوي اللقاح التجريبي الحمولة القصوى المسموح 
بها وينبغي ان ُتعطى باعتبارها الدورة األولى من التحصين (ُجرعتان 
بينهما شهر). ثم ُتراقب الحيوانات الُمحّصنة لمده 14 يوًما تحسًبا ألي 

ردة فعل موضعية أو جهازية عامة.

الفاعلية  1.4.2.3

أن بعض  اللقاح، حيث  ُسالله من ُسالالت  فاعلية كل  إثبات  ينبغي 
فاعلية  اختبار  ُيمكن  غيرها.  من  للمناعة  إحداثًا  كثر  أ هي  الُسالالت 
مع  التحدي  اختبار  إجراء  طريق  عن  الُمحّصنة  الحيوانات  في  اللقاح 
الفيروسات المرجعية الحية للُحمى القالعية الموزعة من قبل الُمختبر 
المرجعي العالمي أو غيره من الُمختبرات المرجعية التابعة لُمنظمة 
للصحة  العالمية  والُمنظمة   (الفاو)  الُمتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية 

الحيوانية.

(الُجرعة   PD50 األبقار وهي  في  التحدي  اختبار  هناك طريقتان إلجراء 
الحامية بنسبة 50 في المائة) أو الحماية ضد العدوى العامة للقدم أو 

.(PGP اختبار) الظلف

1.4.2.4  اختبار النقاء لألجسام الُمضادة للبروتينات غير 
 Purity Test الهيكلية

اللقاح على جسم  اختبار دفعه تجريبية لكل رقم تشغيلة من  يجب 
الهيكلية  للبروتينات غير  الُمضادة  األجسام  حيوان حي إلثبات غياب 
NSPs، إذا اّدعت الشركة الُمصّنعة أنها ُتنتج لقاًحا ُمنقى. يجب على 
الشركة الُمصّنعة أن ُتبين في ملف التسجيل ُعمر الحيوان الُمفضل 

للُجرعة األولى ومواعيد الُجرعات الالحقة.

ُمدة المناعة   1.4.2.5

إثبات ذلك  يتم  أن  اللقاح وينبغي  المناعة على فاعلية  ُمدة   تعتمد 
عن طريق اختبار التحدي أو أي اختبار بديل وصف تحت البند 1.4.2.3 

(فاعلية)، على أن ُينفذ عند نهاية فتره الحماية التي يدعيها الُمصّنع.

االستقرارية أو الثبات  1.4.2.6

يجب على الشركة الُمصّنعة أن ُتقدم ما يؤكد ثبات اللقاح واستقراره، 
الصالحية وخصوصاً  فترة  المحافظة على خصائصه طوال  من حيث 
المثال،  التسجيل، وعلى سبيل  تقديم ملف  نهايتها، وذلك عند  عند 
تقدير. كما  أقل  الدنيا على  الفاعلية مصونة ضمن حدودها  تبقى  أن 
ويجب اإلشارة بوضوح إلى درجات الحرارة الُمفضلة للتخزين، وإعطاء 
تحذير إذا كانت جودة اللقاح ُيمكن أن تتأثر بالتجميد أو درجات الحرارة 

الُمحيطة.

الُمكافحة   خطة  من  جزء  هو  القالعية  الُحمى  ضد  التحصين  أن  بما 
التي تديرها الُسلطة الحكومية، كذلك اللقاح ُيرخص وينظم استعماله 
من قبل ذات الُسلطة المعنية. وعليه، فإنه ينبغي أن الحصول على 
وفًقا  اللقاح  وُتنتج  ُممتازة  بُسمعة  تتمتع  صانعة  شركة  من  اللقاح 
الُمنظمة   عن  الصادر  اليابسة  دليل  من   2.1.5 و   1.1.6 للفصول 
الشركات  من  ُيطلب  اللقاح  شراء  وقبل  الحيوانية.  للصحة  العالمية 
الُمصّنعة ملف المعلومات الخاص بُمنتجاتها ليسهل اختيار الشركة 

األفضل من حيث الُمنتج لبرنامج التحصين.

الحقلية  الخبرة  أو  الُمصّنعة  الشركات  ُتقدمها  التي  المعلومات  إن 
عن استعمال اللقاح تبقى تثير الشكوك عن مدى الُمالئمة النسبي 
الشركات  ادعاءات  ُمتاًحا فحص  االن أصبح  للقاح. ولكن  الُمطلق  أو 
الُمصّنعة حول فاعلية اللقاح من ِقبل جهات ُمحايدة. ويتم إجراء ذلك 
فحص  ثم  الُمستهدفة  الحيوانات  من  مجموعة  تحصين  طريق  عن 
المصلية  الفحوصات  باستخدام  الُمتشكلة  الحامية  المناعة  نسبة 
التحدي  إجراء فحص  الضرورة  أو عند   3.4 الجزء  أنظر  المباشرة  غير 
الفيروسي. في حالة الطلب الُمتكرر على اللقاح، ُيمكن الحصول على 
عينات مصلية من الحيوانات التي ُحصنت سابًقا في الحقل من اللقاح 

صاحب رقم التشغيلة السابقة للقاح مدار البحث.

قد يتطلب األمر في العديد من الحاالت شراء اللقاح من خالل العطاءات 
وخصوًصا إذا كانت الكميات كبيرة والتي تمول من الموازنة الحكومية 

أو من الجهة المانحة (4). 

يجب أن يتضمن إعالن العطاء (الُمناقصة) المعلومات التالية لتمكين 
الشركة الُمصّنعة من تقديم ملف عطاء ُمرٍض:

المعلومات الواجب تقديمها من قبل الجهة الطارحة للعطاءأ. 

ُسالالت الفيروس المطلوبة في اللقاح;– 

الحيوانات الُمستهدفة بالتحصين;– 

عدد الُجرعات المطلوبة;– 

حجم ُجرعة اللقاح وعدد الُجرعات لكل قارورة أو أمبول;– 

طبيعة المادة الُمساعدة الُمفضلة وتركيب اللقاح;– 
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ُمتطلبات خاصة بالصق التوسيم مثل الحجم واللغة والمحاذير.– 

المعلومات الواجب تقديمها من ِقبل الشركة الُمصّنعة للقاحب.   

ُمتطلبات عامة: 
أن عملية تصنيع اللقاح وكذلك فحص ضبط الجودة للتشغيلة – 

النهائية والُمنتج النهائي يجب أن ُتنفذ وفًقا لمعايير الُمنظمة  
دليل  من  و2.1.5   1.1.6 فصول  الحيوانية  للصحة  العالمية 

اليابسة 2014.

يجب أن ُيصّنع اللقاح في ُمنشآت ُمرخصة وتخضع الشتراطات – 
ُسلطة الرقابة الوطنية. 

ُمتطلبات ُمحددة:
نوع اللقاح: حدد الُسالالت والعترات إذا كان اللقاح ُمتعدد.– 

نوع الحيوانات الُمستهدفة: أن يكون اللقاح موثوق االستخدام في – 
الحيوانات الُمستهدفة.

الجودة: حدد عدد الُجرعات والُجرعات لكل عبوة.– 

موضع التحصين: تحدد مدخل إعطاء الُجرعة.– 

كان –  إذا  فيما  الُمساعدة  المادة  نوع  يحدد  الُمساعدة:  المادة 
ُمستحلب أحادي أو ُمستحلب مزدوج أو هيدروكسيد األلمنيوم 

أو صابونين.

الفاعلية: ُتحدد فاعلية اللقاح على PD50 وعادة هي 3 أضعاف – 
PD50 وُيحدد بداية تشكل المناعة وهي عادة أسبوعين وفترة 

الحماية عادة ستة أشهر.

أو –  النهائي  للُمنتج  اللقاح  اللقاح: فترة صالحية  ثبات واستقرار 
التشغيلة يجب أن توضح وعادة تكون 12 شهر على األقل.

األمصال المرجعية: ُيحدد فيما إذا كانت األمصال لُسالالت اللقاح – 
الخاصة  المصلية  للفحوص  الُمتماثل والتي تستخدم كمرجع 

بالُمراقبة  لما بعد التحصين ُمتاحة للجهة الطارحة للعطاء 

جدول بمواعيد التحصين: عادة يتطلب األمر ُجرعتين أساسيتين – 
لتأمين حماية لمدة 6 شهور . 

الوثائق  ارفاق  المطلوبة ثم بعد ذلك يتم  باللغة  العطاء  ُيسلم ملف 
المذكورة  القائمة  في  المطلوبة  واالثباتات  الالزمة  الثبوتية  واألوراق 
أعاله. وبطبيعة الحال أيًضا موعد وميناء التسليم والتوصيات الخاصة 

بظروف التخزين وتاريخ االنتهاء. 

يجب أن ُيسلّم اللقاح إلى الجهة الطالبة في المكان الُمحدد المتفق عليه  
الُمرسلة مزودة بأجهزة  اللقاح  الدولة كما يجب أن تكون حاويات  في 
ُمراقبة سلسلة التبريد. وقبل الموافقة على ارسال اللقاح يجب على 
بقائها  لضمان  باستمرار  التبريد  سلسلة  تراقب  أن  الُمستلمة  الجهة 

ضمن 8-2 درجة مئوية خالل فترة النقل للحفاظ على جودة اللقاح.

كل تشغيلة من اللقاح يجب أن ترفق بوثائق وُمستندات خاصة بها 
موقعة من خبير مؤهل وُمفوض ُيمثل الشركة الُمصّنعة ُمتضمًنا كل 

المعلومات الُمتعلقة بالُمنتج وفقاً للجزء 1.5.1 (ب) باإلضافة إلى:

رقم التشغيلة والتعريف; – 

تاريخ اإلنتاج;– 

أي تعليمات ُمحددة مثل يرجى رج اللقاح جيًدا قبل االستخدام;– 

ن –  Òتحذيرات الخطورة الُمتعلقة بالحقن الخاطئ للشخص الُمحص
.

كفاءة أو فاعلية اللقاح تختلف من لقاح آلخر بشكل كبير، وبالتالي – 
فإن السعر ليس فقط العامل األهم في عمليه تقديم العطاءات.

اللقاح –  للُمستضد بين  ُيمكن أن يكون هناك اختالفات ُمهمة 
وُسالالت الحقل، لذلك بادر بالحصول على المشورة الُمحايدة 

من الُمختبرات المرجعية بخصوص اختيار ُسالالت اللقاح.

إرسال عينات من حاالت التفشي األخيرة إلى الُمختبر المرجعي – 
لتوصيف الفيروس وتوافق اللقاح. 

شراء اللقاح من شركة ُمصّنعة ذات ُسمعة عالية مع التأكيد – 
على أن هناك نظام ُمحايد لُمراقبه الجودة.

افحص االستجابات المناعية الُمحدثة قبل وبعد الشراء (أنظر – 
الفصل 3).
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ُيستخدم التحصين ضد أي مرض ُمعدي على سبيل المثال الُحمى 
القالعية لعدة أغراض أنظر الجزء 2.2: 

ستظهر أ.  التي  الحيوانات  عدد  لتقليل  التحصين  استخدام  ُيمكن 
الخسائر  تقليل حجم  وبالتالي  العدوى  بعد  السريرية  األعراض  عليها 
إنتاج  وخسارة  الصغيرة،  المواليد  (نفوق  ومنها  للمرض  االقتصادية 
الحيوانات  قوة  وفقدان  للحيوانات،  البدني  النمو  وتراجع  الحليب، 

الُمستخدمة للجر في أفريقيا وغيرها) و/ أو؛

ُيمكن استخدامه للحد من سرعة تجول فيروس الُحمى القالعية ب. 
نسبة  تكون  أن  من  البد  الحالة  هذه  وفي  تدريجًيا،  تقدمه  إعاقة  أو 
الفيروس  انتقال  تسلسل  لمنع  ُيمكن  ما  أعلى  الُمحّصنة  الحيوانات 

في القطعان الُمستهدفة.

لذا، قد يستهدف التحصين قطاع إنتاجي ُمعين مثل األبقار أو الخنازير 
ُمنشآت  في  أو  غيرها  كثر من  أ المرض  كبير من  بشكل  ُتعاني  والتي 
وانتشاره، على سبيل  الفيروس  استدامة  تعزز  التي  التجارية  التربية 
بكثافة  لإلصابة  الُمعرّضة  الحيوانات  فيها  تتواجد  التي  تلك  المثال 
عالية أو تلك التي يتم فيها الُمتاجرة الدائمة بالحيوانات. وهنا يجب 
إجراء التحصين كجزء ال يتجزأ من سلسلة التدابير الشاملة للُمكافحة 
حركة  وضبط  عليها،  والسيطرة  التفشي  حاالت  كشف  والُمتضمنة 
الُحمى  مرض  ُمكافحة  ُتعتبر  الوبائي.  والرصد  وُمنتجاتها  الحيوانات 
السنوات  مدار  على  نجحت  ولكنها  األمد  طويلة  عملية  القالعية 
إرشادات  دليل  وضع  لقد  ُمختلفة.  وقارات  كثيرة  بلدان  في  الماضية 
يتضمن توالي مراحل التنفيذ لألساليب الُمختلفة في مسار الُمكافحة  

التدريجي لمرض الُحمى القالعية (15,38).

توالي  أنه  على   (2.3 القسم  (أنظر  التوصيل  نظام  تعريف  ُيمكن 
على  وتوزيعه  المركز  إلى  اللقاح  بتوصيل  بدًء  الُمتعاقبة  األحداث 
الفروع ُمروراً بصرفه وتسليمة للُمختصين في التحصين وأخيًرا حقنه 
والتوزيع حصول نسبة  التوصيل  نظام  أن يضمن  البد  الحيوانات.  في 

عالية من الحيوانات المؤهلة للتحصين على لقاح فعال. 

مواعيد؛ حقن  أنه  ويٌعرّف على   (2.4 القسم  (أنظر  التحصين  جدول 
وأعمارها،  الحيوانات  ألنواع  تبعاً  الُمعّززة  الثانية  والُجرعة  اللقاح، 
وبيان تاريخ التحصينات السابقة، ولمحة عن عوامل خطورة العدوى، 
الظروف  حسب  تختلف  العوامل  وهذه  أخرى،  وعوامل  والموسم 
السائدة ألنظمة التربية ونمط حدوث مرض الُحمى القالعية، باإلضافة 

إلى أهداف برنامج الُمكافحة  (16).

الحيوانات  نسبة  على  التحصين  تغطية  نسبة  ُمصطلح  وُيطلق 
المؤهلة أو الُمستحقة للتحصين والتي قد ُحّصنت فعلًيا (أنظر القسم 
2.5) وُيمكن رصدها وقياسها الستخدامها كمؤشر لمعرفة كفاءة نظام 

التوزيع والتوصيل. وتعتمد نسبة تغطية التحصين المطلوبة لُمكافحة 
يعتمد  والذي  الفيروس،  انتشار  ُمعدل  على  القالعية  الُحمى  مرض 
األخرى  الخطورة  وعوامل  ونقلها  الحيوانات  تربية  طريقة  على  بدوره 
الُمرتبطة بانتشار الفيروس غير المباشر. وُتستخدم المعلومات التي 
تجمع وتتعلق بتغطية التحصين ألغراض متنوعة منها: ُمراقبة كفاءة 
والدولية؛  والوطنية  المحلية،  الُمستويات  على  التحصين  خدمات 
وذلك لتوجيه ُمبادرات ُمكافحة المرض وتحديد أماكن ضعف األداء 
األهمية  وإعطائها  إضافية  موارد  تتطلب  قد  التي  التوصيل  نظام  في 
ُمرتفعة كان مؤشر  التحصين  الالزمة (7). وكلما كانت نسبة تغطية 
النظام يعمل بكفاءة. ولكي  أن  التوزيع ُمرضي ويدل على  أداء نظام 
نحسب نسبة تغطية التحصين، يجب أن ُتجمع كل البيانات الالزمة، 
من خالل تطبيق نظام تعقب نموذجي ُيمكن من تتبع دفعات اللقاح 
كز الفرعية في  المصروفة والموزعة من الُمستودعات المركزية إلى المرا

الُمحافظات ووصوالً إلى القائمين على عملية التحصين.

ومن الجوانب الهامة األخرى للتحصين الواجب ذكرها:

لُمربي أ.  تفويض  إصدار  بخصوص  الُمناسب  القرار  اتخاذ  ضرورة 
الثروة الحيوانية إلجراء برنامج التحصين أو أجزاء منه وفي حال تم إقرار 
التنفيذ  على  والُمراقبة  اإلشراف  آلية  سُتحدد  كيف  فعالً،  التفويض 

لضمان إتباع أفضل الُممارسات لعملية التحصين

للُمحافظة على ب.  الصحيحة  اإلجراءات  التحصين على  تدريب فريق 
التي ُحّصنت،  الحيوانات والقطعان  الحقن، وتسجيل  اللقاح وطريقة 
القطعان  بين  التنقل  عند  الحيوي  األمن  ومحاذير  احتياطات  وإتباع 

والقرى.

رئيسة  حاالت  أربع  تحديد  ُيمكن  التحصين،  برنامج  ألهداف  وفقاً 
موسعة تحت التصنيفات التالية (أ- د):

التحصين لتقليل حدوث اإلصابة السريرية بمرض الُحمى القالعية أ. 
المرض،  فيها  يتوطن  مناطق  أو  بلدان  الفئة  هذه  تحت  وتندرج   –
الناجمة عن  األعباء  التحصين هو تخفيف  لبرنامج  الرئيسي  والهدف 
أن  ُيمكن  القالعية.  الُحمى  مرض  لتفشي  السريرية  األعراض  ظهور 
تجد هذا السيناريو في البلدان الُمدرجة ضمن المرحلة الثانية من مسار 

الُمكافحة  التدريجي لمرض الُحمى القالعية.

التحصين للقضاء على تنقل أو تجول فيروس الُحمى القالعية – ب. 
وتندرج تحت هذه الفئة، الدولة أو المنطقة التي لم تحقق حالة الخلو 
من المرض بعد، ولكنها تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق هذه الحالة. 
وقد يصبح برنامج الُمكافحة  الرسمي لمرض الُحمى القالعية جديًرا 
استناًدا  الحيوان  لصحة  العالمية  الُمنظمة   من  واالقرار  بالُمصادقة 
التابع  اليابسة  حيوانات  صحة  دستور  من   8.5.48 الفصل  ألحكام 

(20-15) 

الدليل اإلرشادي
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 .  (45)(2014، اليابسة  (دستور  الحيوان  لصحة  العالمية  للُمنظمة 
الشامل  الُمكافحة   برنامج  مكونات  أحد  التحصين  يكون  أن  ويرجح 
الحيوانات  حركة  ضبط  مثل  إضافية  تدابير  على  يشتمل  قد  والذي 
الدول  في  عادة  السيناريو  هذا  يكون  قد  الحيوانات.  ابادة  سياسة  أو 
الُمدرجة ضمن المرحلة الثالثة من مسار الُمكافحة  التدريجي لمرض 

الُحمى القالعية

القالعية ج.  الُحمى  مرض  من  الخلو  حالة  على  لإلبقاء  التحصين 
الُحمى  مرض  من  خالية  أنها  بها  ُمعترف  المناطق  أو  الدول  هذه   –
القالعية باستخدام التحصين تماشًيا مع الفصول 8.5.3 أو 8.5.5 من 
دستور اليابسة حيث أُكمل القضاء التام على تجول أو تنقل فيروس 
التحصين  برامج  وُتنفذ  الحيوانية.  الثروة  قطعان  في  القالعية  الُحمى 
هنا لتقليص العواقب في حال حدوث اندالع للمرض خارجي المصدر. 
قد يكون هذا السيناريو عادة  فى  البلدان في المراحل 4 و 5 من مسار 

الُمكافحة  التدريجية لمرض الُحمى القالعية. 

التحصين الستعادة حالة الخلو من مرض الُحمى القالعية – هذا د. 
الوضع ينطبق على الدول التي كانت تتمتع بحالة الخلو من الُحمى 
القالعية باستخدام التحصين أو بدونه، وفجأة تعرضت الندالع مرض 
الُحمى القالعية وتحاول استعادة صفتها السابقة طبقاً لدليل دستور 
المناطق  أو  الدول  تندرج  التصنيف  اليابسة، فصل 8.5.9. تحت هذا 
التي أعلنت مؤخًرا عن تجدد اندالع المرض بعد غياب طويل وتعمل 
كإجراء  التحصين  برامج  ذ  Öُتنف ثانيًة.  الخلو  استعادة حالة  جاهدة على 
النتائج  نفس  وتحصيل  المرض،  من  الخلو  حالة  الستعادة  طارئ 
التفشي،  السيطرة سريًعا على حاالت  تمت  أذا  الفئة ب.  في  للبلدان 
هذا  طويلة.  لفترات  التحصين  إجراء  إلى  حاجة  هناك  تكون  ال  قد 
من  الخامسة  المرحلة  ضمن  الُمدرجة  الدول  على  ينطبق  السيناريو 
كملت  المسار التدريجى لُمكافحة مرض الُحمى القالعية أو تلك التي أ
مراحل المسار، بعد الُمصادقة على خلوها من الُحمى القالعية بدون 

استخدام التحصين.

العوامل  هي  التحصين  برنامج  ومدة  ونطاق  هدف  أن  الواضح  من 
عملية  إلجراء  الالزمة  الحيوانات  ومصدر  هدف  الحًقا  سُتحدد  التي 

التقييم لما بعد التحصين.

يجب أن يكون اللقاح ُمعبأ في قنينات، ويتم نقلة في حاويات تحتوي 
على مقياس لتنظيم درجة الحرارة. كما يجب أن تكون لغة النشرات 
الُمرفقة للعبوات بلغة الدولة الُمستلِمة للقاح. ويجب أن ُتعد وُتوقع 
الشركة  قبل  من  الُمنتج  تعبئة  ُيمكن  بحيث  العميل،  مع  بالتعاون 

الُمصّنعة وتدقيقها بالنسخة الرئيسية.

اإلدارية  واإلجراءات  المجهود  يشمل  الذي  النظام  ذلك؛  ومعنى 
أجل  من  تتظافر  والتي  والُمعدات  والوقود  النقل  وآليات  والميدانية 
للحيوانات. هناك نطاق ُمحدد  الحقن  لقاح فاعل عند لحظة  إيصال 
لدرجة الحرارة التي يبقى فيها اللقاح فاعالً وهو (8-2 درجة مئوية)، 
تلف  دون  يحول  واالمداد  التبريد  سلسلة  إلدارة  الفعال  النظام  إن 
اللقاحات في حال كانت درجات الحرارة الُمحيطة تتجاوز نطاق األمان 
من لحظة التصنيع حتى استخدامها.  لذا ينبغي االلتزام بإبقاء اللقاح 
ضمن نطاق األمان لدرجة الحرارة أثناء التخزين والنقل والُمعاملة أثناء 
االستخدام من وقت ُمغادرة ُمنشآت التصنيع إلى لحظة االستعمال. 
اللقاح  وإبقاء  الحرارة  درجة  بُمراقبة  االستمرار  الضروري  من  أنه  كما 
ضمن النطاق الموصى بها أثناء النقل. وُيمكن إتمام هذا اإلجراء عن 
من  الُمرفقة  الُمماثلة  األجهزة  أو  الُمراقبة   بطاقات  استخدام  طريق 
على  الُمحافظة  من  التحقق  بمكان  األهمية  ومن  الُمصّنعة.  الشركة 
التصنيع  االنتهاء من  لحظة  للقاح من  الُمالئمة  التخزين  حرارة  درجة 
التخزين  شروط  ُمراعاة  وعند  انقطاع.  أي  دون  التسليم  لحظة  إلى 
انتهاء  تاريخ  حتى  األقل  على  مقبولة  تكن  اللقاح  فاعلية  فإن  بدقة، 
الصالحية الُمحدد من ِقبل الشركة الُمصّنعة. وبالرغم مما ُذكر، فمن 
ألن  القصوى،  بالسرعة  الُمجّهز  اللقاح  استخدام  الجيدة،  الُممارسات 
جودة اللقاح ستتناقص تدريجًيا أثناء التخزين، حتى وإن كانت جميع 

شروط التخزين ُمطبقة. 

وُتحدد أهداف حملة التحصين أنواع الحيوانات الُمراد تحصينها وتتباين 
الُمعرّضة للعدوى في استدامة  الحيوانات  الُمختلفة من  األنواع  أدوار 
وانتشار المرض تبًعا لعدة عوامل منها؛ ُمعدل كثافة الحيوانات، ونوع 
التربية ونمط االختالط بين الحيوانات وأنماط الحركة (4) باالضافة إلى 
خصوصية العائل للُسالالت الُمنتشرة لفيروس مرض الُحمى القالعية.

تؤّمن لقاحات الُحمى القالعية مناعة قصيرة األجل نسبًيا، وتستخدم 
فترة قصيرة  العالية إلعطاء زخم قوي خالل  الفعالية  ذات  اللقاحات 
وذلك لتأمين الحماية العاجلة وفي هذه الحالة ال داعي إلعادة التحصين 
(ُجرعة واحدة قد تكفي). ولكن األمر سيكون ُمختلًفا في المناطق التي 
تقتضي  قد  لذا  القالعية  الُحمى  مرض  لحدوث  دائم  لخطر  تتعرض 
ُمرضية من  للحفاظ على ُمستويات  التحصين  تكرار  الوقائية  الحاجة 
الحماية المناعية، وعند وضع جدول التحصين ينبغي أن يأخذ بعين 
االعتبار عدة عوامل منها؛ الظروف الُمالئمة والُمساعدة (على سبيل 
ُمقارنة مع  الحظائر  المحصورة في  الحيوانات  المثال سهولة تحصين 
نقل  (مثل  الخطورة  عالية  الفترات  المرعى)،  في  السارحة  الحيوانات 
التحصين  من  الُمستمدة  المناعة  ومدة  اختالطها)،  أو  الحيوانات 
وديناميكية  اختالط  فإن  ُذكر  ما  كل  على  وعالوة   .(39) السابق 
الحيوانات الُمراد تحصينها ستؤثر على اختيار جدول التحصين األمثل 

من أجل الحفاظ على ُمستوى عاٍل من الحمايه بمرور الوقت (28).

الذي  الوقائي  المناعي  األمد  تحديد  الُمصّنعة  الشركة  على  ينبغي 
من  سواء  السابقة  المناعة  ووفرة  وتوافقه  اللقاح  بفاعلية  يتأثر  قد 
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الفاصله  الزمنية  بالمدة  الجزم  ُيمكن  ال  لذلك  أوالعدوى.  التحصين 
بين الُجرعة الُمعززة والُجرعة األولى، فقد تتراوح من 4 إلى 12 شهًرا. 
عاليين  واستبدال  إحالل  ُمعدل  هناك  التربية  أنظمة  من  العديد  في 
األجسام  تنتهي  وحالما  سنويًا  صغيره  بحيوانات  التربية  وتجديد 
الُمضادة الُمستمدة من األمهات فإنها تصبح عالية الحساسية لإلصابة 
األولى.  بالدرجة  ُمستهدفة  الحيوانات  هذه  تكون  وعليه  بالعدوى، 
األقل لضمان  بينهما شهر على  ُجرعتين يفصل  إعطاء  وهنا البد من 
برنامج تحصين أساسي ناجح. وُتعطي الُجرعة الثانية تعزيًزا واضًحا 
كبر من  الستجابة األجسام الُمضادة وتوسع نطاق الحماية ضد طيف أ

الُمْسَتَضّدات وتزيد األمد المناعي بعد ذلك (35).

وعادة ُتعطى الُجرعة التالية من التحصين بعد مرور قرابة ستة أشهر 
سنة،  إلى  لتصل  التالية  للحملة  الفاصلة  الفترات  تمديد  إمكانية  مع 
الُمحدق. وللتأكد من  الخطر  اللقاح وفداحة  ويتوقف هذا على جودة 
إلى  الرجوع  من  البد  الِعشار  الحيوانات  في  اللقاح  استخدام  سالمة 
الواردة  بالمعلومات  لالستفادة  الُمصّنعة  للشركة  التسجيل  ملف 
بهذا الخصوص. وبخصوص الحيوانات حديثة الوالدة ُيمكن تحصينها 
الُمضادة  األجسام  أن  إلى  االنتباه  من  البد  ولكن  أسبوعين  ُعمر  على 
الُمستمدة من حليب اللبأ الُممتص من ضرع األمهات الُمحّصنة ُيمكن 
تصل  لمدة  التحصين  الناجمة عن  النشطة  المناعة  مع  يتعارض  أن 
لذلك،   .(32 ،24) الخنازير  في  العجول وشهرين  في  أشهر  إلى خمسة 
بالنسبة للتحصين الوقائي في قطعان الحيوانات ذات السيرة المناعية 
أشهر  ثالثة  إلى  من شهرين  للمواليد  األولى  الُجرعة  تتأخر  قد  العالية 
العجول.   أشهر في حالة  إلى ستة  وأربعة  الخنازير  األقل في حالة  على 
وبالرغم من أن الُمستويات المناعية لألجسام الُمضادة الُمستمدة من 
األمهات تتباين بدرجة كبيرة حتى في القطعان الُمحّصنة، فإن بعض 
المواليد قد تستفيد من التحصين على ُعمرٍ مبكر. ومن خالل التجربة 
إلى  الوالدات  الُمكثفة قد يمتد فيها موسم  التربية  العملية فأن نُظم 
كثر من مرتين أو  ستة أشهر أو يزيد، وقد ُيصبح تجميع الحيوانات أ
ثالث مرات في السنة أمًرا في غاية الصعوبة. لذلك ُيفضل في هذه الحالة 
تحصين جميع األعمار وقائياً. وما ينطبق على هذه الحالة ُيمكن إجرائه 

في حاالت تحصين الطوارئ (11).  

في حالة وجود نمط موسمي معروف لمرض الُحمى القالعية، ينبغي 
الخطورة  فترة  من  أشهر  ثالثة  قبل  التحصين  حمالت  في  الشروع 
قبل  الجيدة  الُممارسات  من  التكميلي  التحصين  وُيعتبر  الشديدة. 
واختالطها  الحيوانات  تنقل  مثل  األخرى  الخطورة  عالية  التحركات 
وتكوين  التحصين  لحظة  بين  الزمنى  الفارق  االعتبار  بعين  آخذين 
الُمعززة. ويجب االنتظار مدة 10  الُجرعة  المناعة، وكذلك الحاجة إلى 
أيام على األقل بعد الُجرعة األولى و5 أيام بعد الُجرعة الُمعززة لتشكل 
في  يكون  ما  غالًبا  الُمجترات  فيه  ُتحصن  الذي  الوقت  وفي  المناعة. 
قطعان  مربو  ُيفوض  والخريف)  الربيع  (في  السنة  من  ثابتة  فترات 

الخنازير الكبيرة بإجراء عملية التحصين كونها شبه ُمستمرة. 

الُجرعة  المواعيد إلعطاء  أفضل  لتحديد  ُمبسطة  اختيار طريقة  يجب 
الحيوانات  تحصين  هو ضمان  الهدف  كان  إذا  مثالً  للتحصين.  األولى 
حال بلوغها الشهر الثالث من الُعمر وعدم تأخير التحصين إلى ما بعد 
كل  الحديثة  المواليد  تحصين  ينبغي  لذا  العمر،  من  السابع  الشهر 
أربعة أشهر (الفرق بين الحدين األعلى واألدنى للعمر المؤهل لتلقي 
اإلرشادي  الدليل  هذه  في  الواردة  األخرى  األمثلة  وفي  األولى).  الُجرعة 
أفترض أن الُجرعة األولى تعطى على ُعمر 6 شهور كحد أدنى والُجرعة 
الثانية على  12 شهًرا كحد أقصى (ثم ينتظم الجدول كل ستة أشهر) 

وهذا ينسجم مع نمط تكرار التحصين كل ستة أشهر.

غالًبا ما ُتعرف (تغطية التحصين) على أنها نسبة الحيوانات المؤهلة 
للتحصين والتي ُحقنت فعلًيا باللقاح، وُيمكن الحًقا استخدام األرقام 
وقد  اللقاح.  وتسليم  توصيل  نظام  ألداء  كمؤشر  الناتجة  والنسب 
المجموع  إلى  الُمحّصنة  الحيوانات  نسبة  وهو  أال  آخر  معنى  تحتمل 
تحديد  يجب  شيء  كل  وقبل  للعدوى.  الُمعرّضة  للحيوانات  الكلي 
والمقام  سُيستخدم  التعريفين  أي  على  واالتفاق  البداية  من  األمور 
الذي سيتم القسمة عليه. والفرق بين الحيوانات الُمستحقة للتحصين 
وحركة  التحصين  جدول  على  يعتمد  للحيوانات  الكلي  والمجموع 
بالغ  تأثير  الخارجية  العوامل  ولهذه  بالتحصين،  الُمستهدف  القطيع 
على فعالية برنامج التحصين ُمكمالً للعوامل الداخلية مثل ُمستوى 

المناعة الذي يمنحه اللقاح نفسه.

القالعية  الُحمى  فيروس  انتشار  لوقف  الالزمة  التغطية  نسبة  إن 
من  الُمتأثرة  الحاالت  عدد  ُمتوسط  على  تعتمد  القطيع  داخل 
الكلي  المجموع  في  الحالة  لتلك  الُمعدية  الفترة  خالل  واحدة  حالة 
إذا كان جزء  التكاثر األساسية).  الُمعرّضة للعدوى (نسبة  للحيوانات 
من الحيوانات لديها مناعة فإن ذلك يصد انتقال المرض اليها وعليه 
ستنخفض نسبة التكاثر النهائية وإذا انخفضت النسبة إلى الُمستوى 
الذي ُيعدي فيه الحيوان الُمصاب أقل من حيوان جديد في المتوسط 
فإن نسبة الحيوانات الُمتأثرة ستتجه إلى االنخفاض مع مرور الوقت 
الُمحّصن  النهاية إلى استئصال المرض. ويعتمد الجزء  مما يؤدي في 
التغطية  نسبة  على  الكافية  المناعة  على  والُمتحصل  الحيوانات  من 
والتأثير الوقائي للتحصين. مع األخذ فى االعتبار أن الحيوانات الُمصابة 
نسبة  بين  العالقة  أمثلة على  توجد  المرض.  مناعة ضد  لديها  سابًقا 
التغطية وصد انتشار الفيروس في الُملحق 1. ال ُيمكن ُمكافحة انتشار 
وجود  حالة  وفى  فقط،  التحصين  باستخدام  القطعان  بين  المرض 
حيوانات بكثافة عالية في مكان ما مع الحركة العشوائية وبدون تنظيم  
فإن ذلك ُيهىء ظروف ُمالئمة النتقال المرض بين القطعان الحيوانية 
بُمعدالت ُمرتفعة وهذا ُيبين مدى أهمية اقتران التحصين دائما مع 
بين  المرض  انتشار  ُفرص  من  ُتحد  التي  األخرى  الُمكافحة   تدابير 
العالية،  الجودة  ذات  اللقاحات  إستخدام  الضروري  فمن  الحيوانات، 
والقادرة على  الحقلية   الِعترات  ُمتوافقة مع  ِعترات  والُمحتوية على 

استثارة ُمستويات عالية من المناعة.

ولحساب تغطية التحصين فإن توافر البيانات الموثوق بها أمر في غاية 
األهمية، وفي هذا الصدد من الضروري تطبيق نظام معلومات ُمبسط 

ُيصمم لهذا الغرض.

وتستند عملية تقييم تغطية التحصين على أساس بطاقات التحصين 
ودفاتر التسجيل لدفعات وُجرعات اللقاح (الُملحق 1) والتي ينبغي 

كز التوزيع الفرعية.  توافرها في مرا

بعد  المؤهلة  الحيوانات  في  التحصين  تغطية  نسبة  حساب  ُيمكن 
الجولة األخيرة من التحصين من:

  (عدد الحيوانات الُمحّصنة / عدد الحيوانات الُمستحقة أو 
المؤهلة للتحصين) × 100

حيث إن ”عدد الحيوانات التي ُحّصنت ” هو البسط و“عدد الحيوانات 
الُمستحقة للتحصين“ هو المقام.
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إذا كان الهدف هو حساب تغطية التحصين للمجموع العام للحيوانات 
بعدد  سابًقا  الوارد  المقام  استبدال  فيجب  للعدوى،  الُمعرّضة 

الحيوانات اإلجمالي وبالتالي تصبح:

الُمعرّضة  الحيوانات  عدد   / الُمحّصنة  الحيوانات    (عدد 
للعدوى) × 100

تغطية  لحساب  المطلوبة  المعلومات  لتحصيل  طرق  عدة  هناك 
وتفصيلية  موثوقة  بيانات  تحصيل  أن  من  وبالرغم   .(7) التحصين 
الطرق  استخدام  أن  إال  الجهد  وبذل  االستثمار  من  كبير  قدر  يتطلب 
البسيطة قد ُيغني أحيانًا. ُتتيح البيانات الُمتعمقة مزيًدا من التقصي 
المثال  سبيل  فعلى  التحصين،  تغطية  في  الموجودة  الثغرات  عن 
بحسب  اإلدارية  أو  الجغرافية  للتقسيمات  التغطية  تقييم  سُيساعد 
على  تحصل  لم  التي  الحيوانات  تحديد  في  للحيوانات  الُعمرية  الفئة 

المناعة الكافية.

يجب أن يوضح المقام الحيوانات الُمستهدفة بدقة، (بمعنى؛ إما عدد 
الُمعرّضة  الحيوانات  إجمالي عدد  أو  للتحصين  الُمستحقة  الحيوانات 
للعدوى). فإذا كان تقدير المقام خاطئ ستكون نسبة تغطية التحصين 
وطنية  بيانات  قاعدة  تمتلك  التي  الدول  في  كذلك.  صحيحة  غير 
للحيوانات بحيث ُيرقم كل حيوان، لذلك يكون تحصيل البيانات أمًرا 
سهالً نسبًيا. وفي الدول التي ال يوجد فيها قواعد بيانات وطنية للترقيم 
قد ُيستعاض عنها بمعلومات التعداد العام للحيوانات. وفي حال عدم 
التعداد  بيانات  أو  بيانات  (قاعدة  السابقتين  الحالتين  من  أي  توفر 
العام)، البد من إجراء مسح لتقدير هذا العدد، وفي حال تعذرت جميع 
الُمستحقة  للحيوانات  الفعلي  العدد  ُيمكن حساب  السابقة،  الحلول 
وغير الُمستحقة للتحصين عند البدء بحملة التحصين، إال أنه البد من 
توفر بعض المعلومات األولية التقريبية ُمسبًقا لتحديد عدد الُجرعات 
كز الفرعية التي سوف ُتشارك في تنفيذ  التي سيتم توزيعها إلى المرا

برنامج التحصين.

(البسط)  فعليا  الُمحّصنة  الحيوانات  عدد  على  الحصول  ُيمكن  كما 
من ِعدة مصادر. وكثيًرا ما توصف عملية تغطية التحصين ضد مرض 
الُحمى القالعية بأنه عدد ُجرعات اللقاح التى وزعت (عدد الُجرعات 
التقديري  العدد  على  مقسوما  التحصين)  كز  مرا إلى  ُسلّمت  التي 
هذه  تنفيذ  سهولة  من  وبالرغم  التوزيعية).  (الطريقة  للحيوانات 
دقيقة  تقديرات  على  وللحصول  العيوب،  بعض  لها  أنها  إال  الطريقة 
فمن الضرورى أن يتم (1) ُتجمع البيانات الواردة من دفاتر التسجيل 
أعداد  تقدير   (2) بدقة،  اللقاح  وُجرعات  التشغيلة)  (أرقام  لدفعات 
المناطق  تحديد  يكون  قد  بدقة.  للتحصين  الُمستهدفة  الحيوانات 
الفرعية ذات التغطية الُمنخفضة غير ُممكن إذا لم تتوفر بيانات توزيع 
بالبيانات  دقة  وعدم  قصور  نواجه  وقد  المناطق.  تلك  في  اللقاحات 
والسجالت عندما ُتقدم وصف عام فقط للقرية أو للمزرعة أو للمنطقة 
تقديم معلومات إحصائية دقيقة  الحيوانات دون  فيها  ُحّصنت  التى 
حيوانات  جميع  ُتحّصن  ال  قد  ولكن  الُمحّصنة،  الحيوانات  عدد  عن 
كثر من جهة تقوم  الوحدة، وخصوًصا في الحيازات االسرية. إذا كانت أ
دمج  الضروري  فمن  والخاص)  الحكومي  (القطاعين  اللقاح  بتزويد 

المجموع من كال المصدرين في البسط.

هو  الوحيد  والفرق  التوزيعية،  الطريقة  مع  اإلدارية  الطريقة  تتطابق 
وليس  الحقل  في  للحيوانات  المحقونة  الُجرعات  سجالت  استخدام 
كز التحصين. ُيمكن أيًضا تسجيل  سجالت الُجرعات الموزعة على مرا
تاريخ التحصين لكل حيوان بحيث ُيمكننا من حساب نسبة الحيوانات 
التي  الُجرعات  عدد  أوحساب  ُمعينة  زمنية  فترة  خالل  الُمحّصنة 

تسجيل  قدرات  يتطلب  وهذا  حياتها.  فترة  طوال  الحيوانات  تتلقاها 
وإدارة ُمتقنه للبيانات.

وينبغى ُمراقبة نسبة تغطية التحصين والتحقق منها بانتظام وبشكل 
ُمستمر. ويرد في الُملحق (2) أمثلة تفصيلية لكيفية التسجيل والتحليل 
الدائم لبيانات التحصين. وينبغي ُمراجعة سير العمل واإلنجاز عموماً 
يتم  التي  المعلومات  مع  ذلك  وربط  سنويًا  واحدة  مرة  األقل  على 
تلك  سيما  وال  للحيوانات،  المناعية  الدراسات  من  عليها  الحصول 

الموجهة لدراسة المناعة في الحيوانات الُمحّصنة (أنظر القسم 3.5).

إذا أمكن، أبدء عملية التحصين على نطاق محدود وقم بإعداد – 
برنامج التحصين بناًء على نتائج التجربة الحقلية المحدودة في 

مناطق ُمعينة.

حدد أهداف وغايات واضحة.– 

حدد أنواع وأعداد الحيوانات الُمراد تحصينها.– 

قرر متى تبدأ حملة التحصين ومتى ُتعطي ُجرعة التعزيز.– 

قرر من سيقوم بإجراء التحصين وأسس نظام إشراف وُمتابعة – 
على أدائهم.

خصص موازنة كافية لشراء اللقاحات وإجراء حملة التحصين – 
وُمتطلبات ُمراقبة ما بعد التحصين.

خصص كميات كافية من اللقاح للوقاية وإمدادات للطوارئ.– 

كز توزيع وحافظ على سلسلة التبريد.–  أسس مرا

التغطية –  نسبة  لحساب  التحصينات  لتسجيل  نظام  أنشئ 
للتحصين..

تسمية فريق ُمختص لُمراقبة ما بعد التحصين.– 
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إن تقييم ُمستوى المناعة لدى الُمجتمع  الحيواني الُمستهدف بالوقاية 
ُمراقبة  جوهر  هو  التحصين،  طريق  عن  القالعية  الُحمى  مرض  من 
ورصد ما بعد التحصين، إذ إنه ُيعتبر مؤشر أساسي للكيفية التي تمت 
بها عملية التحصين وُمهم لمعرفة ما إذا تم الحصول على الوقاية ضد 
أوسع  حقلية  دراسات  تحليل  فان  ذلك،  ومع  ال.  أم  بالمرض  اإلصابة 
لمناعة القطيع تحتاج إلى فهم االستجابات المصلية التي ُيمكن توقعها 
من اللقاح الُمستخدم، إضافة إلى عالقة هذه االستجابات بالوقاية من 
المرض وانتقال الفيروس. كما أن تقييم االستجابة المناعية للتحصين 
الفصل يصف  فإن هذا  وعليه،  اللقاح.  ُمهمة الختيار  أيضا طريقة  هو 
وطرق  التحصين،  بعد  ما  األمصال  لُمراقبة  والتحليل  االختيار  أسس 
اللقاح  التحصين قبل وبعد شراء  بعد  ما  تقييم مناعة  (بروتوكوالت) 
واستخدامه على نطاق أوسع. لقد تم إدراج تلخيًصا للمسائل التي تم 

تناولها والنهج الموصى به لتقييم المناعة في جدول 2.

الُمضادة  القالعية تستحث استجابة األجسام  الُحمى  بما أن لقاحات 
 ،(Capsid) ضد البروتين الهيكلي الُمكون لغالف الفيروس أو قشرته
الحيوانات  على  للتعرف  المصلية  االختبارات  استخدام  باإلمكان  فانه 
الُمحّصنة في الُمجتمع  الحيواني الذي لم تتعرض فيه الحيوانات الي 
بين  عالقة  أيضا  يوجد  أنه  كما    .(Naive) سابق  تحصين  أو  إصابة 
وُيمكن  اللقاح،  ُيحدثها  التي  والوقاية  الُمضادة  األجسام  ُمستويات 
من  ُمعين  لُمستوى  الُمعادلة  الُمضادة  لألجسام  (عتبة)  حًدا  إنشاء 
تتباين  العتبة  الواحد (36). ومع ذلك، فان هذه  الحيوان  الحماية في 
بين اللقاحات واالختبارات المصلية وحسب الوقت الذي مضى على 
عملية التحصين (40). وُيمكن إنشائها للقاح واختبار مصلي ُمعينين، 
عن طريق ُمقارنة االستجابات المصلية التي أحدثها اللقاح مع الحماية 
فيروس  لتحدي  تعرضت  حيوانات  لدى  اللقاح  ذلك  أحدثها  التي 
لتقييم حماية  الكفاءة (36). ويوفر هذا عتبة مقبولة  حي في فحص 
الُمجتمع  الحيواني حتى وإن كانت قوة التحدي تحت الظروف الحقلية 

قد تختلف عن تلك لفحص الكفاءة.

وعيارية  الُمكتسبة  الحماية  بين  معروفة  ارتباطية  عالقة  غياب  في 
المصلية  االستجابة  استخدام  باإلمكان  زال  فما  الُمضادة،  األجسام 
الُمحددة للتحصين لإلعالم عن اختيار اللقاح وُمراقبة برنامج التحصين. 
المثال، ُيمكن عمل تقييم إجمالي للجودة للتأكد من أن  على سبيل 
الُمضادة،  إحداث استجابة لألجسام  قادر على  الفحص  اللقاح مجال 
البديلة من حيث  اللقاح  النسبية إلمدادات  القوة  ُمقارنة  ُيمكن  بينما 
ُيمكن  كما  تستحثها.  التي  الُمقارنة  الُمضادة  األجسام  ُمستويات 
التجارب  هذه  مثل  من  عليها  الحصول  تم  التي  األمصال  استخدام 
لُمعايرة اختبار ُمجتمع حيواني ُمحصن على نطاق أوسع، على سبيل 
المثال لُمراقبة أي نقص في ُمستويات األجسام الُمضادة التي قد تنتج 
عن الُمتغيرات في دفعات اللقاح أو عدم كفاية التبريد. وبالمثل، عند 

ُمراقبة مناعة الُمجتمع  الحيواني، حتى وإن كان االرتباط بين االختبار 
المصلي والحماية غير مؤكد، فإنه باإلمكان استخدام االختبار المصلي 
لُمقارنة االختالفات في المناعة بين ُمجتمعات الحيوانات الثانوية، على 
اإلقليمية في  الفعالية  لُمقارنة  أو  الحيوانات  لُعمر  المثال وفًقا  سبيل 

ايصال اللقاحات.

القالعية، فإنه يصعب تحديد عيارية  الُحمى  عمليا، وبالنسبة لمرض 
الحماية من األجسام الُمضادة ألنه سيتأثر بالعديد من الُمتغيرات (نوع 
اللقاح، ونوع وموثوقية االختبار الُمستخدم لقياس االستجابة المصلية، 

عترة الفيروس المطلوب الحماية ضدها، حجم التحدي .. إلخ). 

هناك ثالثة أساليب ُممكنة ألخذها بعين االعتبار: 

 عندما يتم معرفة كل من عيارية الحماية للقاح الُمحدد، وفيروس . 1
الُمحّصنة  الحيوانات  بفحص  يسمح  مما  واالختبار،  التحدي 

وتصنيفها كحيوانات محمية ضد المرض أم ال; 

 عندما ال ُيعرف عيارية الحماية بشكل دقيق ولكن ُيمكن تقديرها . 2
الحقل ومن  اللقاح وفي  الفيروس داخل  من خالل معرفة عترات 
الُمناسبة  العترات  تدرج  والتي  المصلية  االختبارات  أداء  خالل 

والشروط القياسية; 

نتائج . 3 بين  االرتباط  عالقة  حول  معلومات  وجود  عدم  حالة  في 
االختبارات المصلية والحماية، حيث تفسير االستجابة المصلية تقتصر 
على تحديد ما هي نسبة الحيوانات التي لديها استجابة أجسام ُمضادة 
ُمتسقة مع التحصين الناجح (أي تحقيق ُمستوى المناعة المرجوة).

لقاح  من  دفعة  كل  وفعالية  وسالمة  جودة  ضمان  يتم  أن  يجب 
الُحمى القالعية من قبل الشركة الُمصّنعة (كما هو موضح في الفصل 
فإن  ذلك،  اليابسة 2014). ومع  دليل حيوانات  الجزء C من   ،2.1.5
تقييم اللقاح، الُمستقل عن الشركة الُمصّنعة، ُيمكن أن يوفر تأكيًدا 
إضافًيا لجودة اللقاح وُمالءمة العترة. كما ُيمكن أن ُيشير إلى ُمستوى 
األجسام الُمضادة الُمتوقع العثور عليها في الحيوانات في وقت ُمحدد 
بعد التحصين بجدول زمني ولقاح ُمحددين وتقاس باستخدام اختبار 
استخدام  قبل  التقييم  هذا  يتم  أن  يجب  المثالي،  الوضع  في  ُمعين. 
اللقاح على مجال أوسع في الحقل، إن ُمقارنة اللقاحات من ُمنتجين 
الُمناسب  المصنع  اختيار  ُيساعد في  أن  ُيمكن  ُمختلفين  (ُمصنعين) 
وذلك  أدناه،   3.3 القسم  في  بسيطة  طريقة  إدراج  تم    .(22  ،21)

باستخدام عدد صغير من الحيوانات.

المصلية  االستجابات  دراسة  الُمفيد  من  فإنه  ذلك،  إلى  باإلضافة 
لمجموعة ُمحددة من الحيوانات التي تم تحصينها في هذا الحقل، وهو 
القيام به في الوقت نفسه أو مباشرة قبل استخدام نفس  أمر ُيمكن 
الدفعة (العجنة) من اللقاح على نطاق واسع. الطريقة الموضحة أدناه 
كبر من الحيوانات وبالتالي ُتعطي تقدير  في القسم 3.4 تتطلب عدًدا أ
كثر دقة عن استجابة الجسم الُمضاد للبروتين الهيكلي الذي ُيمكن  أ
توقعه من دفعة (عجنة) اللقاح الُمستخدمة. كما يوفر فرصة الختبار 

(36-21) 
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نقاوة اللقاح، عن طريق تقدير نسبة الحيوانات الُمحّصنة التي اعطت 
أجسام ُمضادة للبروتين غير الهيكلي ُيمكن الكشف عنها، وهذا أمر ال 
ُيمكن القيام به مع أعداد صغيره جًدا من الحيوانات. إن هذا من شأنه 
أن يوفر معلومات عن الخصوصية التي ُيمكن توقعها عند استخدام 
فحص الكشف عن البروتين غير الهيكلي لُمراقبة الحيوانات الُمحّصنة 
للحصول على دليل على اإلصابة. تم إدراج بعض االعتبارات واألساليب 

األولية للتقييم األولي لالستجابات المناعية للقاح في الشكل 1.

األجسام  استجابة  يستحث  استخدامه  الُمراد  اللقاح  أن  ثبوت  بعد 
الُمضادة على نحو كاٍف، وأنه قد تم تمييز طبيعته وُمدته الزمنية، وبعد 
اختيار منهجية ُمناسبة، فإنه يجب أن يتم ُمراقبة االستجابة للتحصين 
لدى الحيوانات الُمستهدفة لمعرفة ما إذا كانت الُمستويات الُمتوقعة 
من المناعة الُمكتسبة قد تم الحصول عليها بالفعل. هذا هو المكون 

وضعها  تم  التي  األهداف  إن  التحصين.  بعد  ما  لُمراقبة  الرئيسي 
ُمستوى  وعلى  الفردي  الُمستوى  على  الحيواني  الُمجتمع   لمناعة 
بعين  األخذ  مع  المطلوبة،  الحماية  درجة  تعكس  أن  يجب  القطيع 
العالية والمناطق  الحيوانية  الكثافة  المناطق ذات  االعتبار حقيقة أن 
بكثير  أعلى  ُمستويات  تتطلب  الُمنظمة   غير  الحيوانات  حركة  ذات 
من الحماية الناتجة عن اللقاح لوقف ظهور المرض بشكله السريري 
سابًقا  ذكر  وكما  ذلك،  على  عالوة  القالعية.  الُحمى  فيروس  وانتشار 
فإن الهيكل وديناميكية (تحركات) الُمجتمع  الحيواني الُمستهدف قد 

يؤثروا على الُمستوى المطلوب من المناعة. 

وُمراقبة  العينات  ألخذ  الُمختلفة  األساليب  من  عدد  أخذ  ُيمكن 
حيوانات وقطعان ُممثلة. إنه من الُممكن استخدام مسوحات المجازر 
للحصول على عينات دم لهذا التقييم، ولكن عادة ما ُيرغب باالختيار 

1

عند توفر دفعة (عجنة) من اللقاح للشراء

الوضع التوافقي (الوسطي)الوضع المثالي

أنشأت الشركة المصنعة عيار مصلي واقي للخطر المتماثل من خالل 
فحوصات الفعالية لدى أنواع الحيوانات المستهدفة.

قامت الشركة المصنعة بفحص دفعة (عجنة) اللقاح الحالية وذلك 
االستجابة  أن  من  والتحقق  المستهدفة  الحيوانات  أنواع  بتحصين 
األجسام  إنتاج  تحفيز  يتم  لم  وأنه  المطلوبة  الوقاية  تحقق  المصلية 

المضادة للبروتين غير البنائي.

األمصال المأخوذة من الحيوانات المحصنة تتقاطع -تستجيب جيداًا 
الحماية  العطاء  المحلية  التفشيات  من  المتوفرة  الفيروسات  مع 

المطلوبة األمر الذي يشير إلى تطابق جيد لللقاح.

تمد (توفر) الشركة المصنعة أمصال من أنواع الحيوانات المستهدفة 
لمعايرة  وذلك  لللقاح  الحالية  (العجنة)  الدفعة  باستخدام  المحصنة 
الفحص المصلي الذي يستخدم لتقييم المناعة الناتجة عن تحصين 

أنواع الحيوانات المستهدفة في الحقل.

مباشرة  بالتحصين  بإجراء  يقوموا  أن  اللقاح  مستخدمو  يستطيع 
إحصائية  لعينة  مصلية  فحوصات  وإجراء  المستهدفة  للحيوانات 
الحماية  احتمالية  مدى  وتقدير  المناعية  االستجابة  من  للتحقق 

المكتسبة.

يتم تقدير العيار المصلي الواقي من نتائج فحوصات الفعاليةاألخرى 
النمط  أو على األقل من نفس  الفيروسات من عترات مشابهه  على 

المصلي.

لدفعة  المصلية  االستجابة  يفحصوا  أن  اللقاح  مستخدمو  يستطيع 
 .3.3 القسم  في  موضح  هو  كما  التجربة  خالل  من  اللقاح  (عجنة) 
كبر  أ تجارب  إلى  يحتاج   NSP النباتي غير  للبروتين  االستجابة  فحص 

كما هو موضح باقسم 3.4.

نتائج  من  اللقاح)  (تطابق  المتبادل  التفاعل  احتمالية  تقدير  يتم 
الفحوصات مع الفيروسات األخرى يعتقد أنها ذات صلة بالفيروسات 

المسببة للتفشيات المحلية.
عيار  تعيين  آخرأو  لقاح  عن  البحث  يمكن  متبادل،  تفاعل  كان  إذا 

مصلي أعلى كعتبة للحماية.

بها  قام  التجارب  من  تجميعها  يتم  التي  األمصال  استخدام  يمكن 
مستخدم اللقاح (كما هو موضح بالقسم 3.3) لفحص المعايرة لتقييم 

المناعة الناتجة عن التحصين الحقلي ألنواع الحيوانات المستهدفة.

للحصول  مرجعي  مختبر  يستشير  أن  اللقاح  مستخدم  على  يجب 
على المساعدة وإجراء التجارب كما هو موضح في القسم 3.3 و3.4. 
قد تكون التقديرات حول الحماية المناعية المكتسبة لدي الحيوانات 

المحصنة أقل دقة.
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الُمنظم والُممنهج، حيث تم توضيح عدد من الطرق الُممكنة للقيام 
بذلك في القسم 3.5 أدناه.

الُمضادة الموجهة  إن االختبارات المصلية التي تكشف عن األجسام 
نحو بروتينات الفيروسات الهيكلية (فحوصات) ُتعتبر ُمناسبة لقياس 
استجابات األجسام الُمضادة الحامية الناجمة عن التحصين. وتشمل 
هذه الفحوصات فحص التعادل الفيروسي واختبار االليزا للطور المائي 
الُمغلق (44). يمتاز اختبار التعادل الفيروسي بإمكانية دمج عترات 
فيروسية ُمختلفة بسهولة، لجعل االختبار ُمتجانس سواء لعترة اللقاح 
او لعترة التحدي (جدول 3). بينما الختبار االليزا للطور المائي الُمغلق، 
كثر تعقيًدا، حيث  أ فإن طريقة دمج فيروسات اختبار ُمختلفة تكون 
أن االختبار يحتاج إلى كل من الُمستضد (االنتجين) الُمعد ضد عترة 
كثر من الفيروس، فضال عن ُمضاد مصلي ألرنب وخنزير غينيا ذو  أو أ
الفيروس  النسيلة ضد عترات  أو أجسام ُمضادة وحيدة  مناعة عالية 
المرحلة  االليزا  فحص  مثل  الحديثة  االختبارات  تقدم  قد  الُمختارة.  
الصلبة التنافسي (29، 9) وفحوصات االليزا األخرى التي تعتمد على 
تقدم  أن  الُممكن  من  والتي   (6) النسيلة  وحيدة  الُمضادة  األجسام 
امتيازات من حيث التكرار وتقاطع نوعي أوسع ولكنها قد تفتقر إلى 
من  الحماية.  ُمستوى  مع  الُمضادة  األجسام  ارتباط  إلظهار  البيانات 
إلى  يحتاج  الفيروس  تعادل  فحص  فان  االستخدام،  سهولة  ناحية 
شاق  الفحص  أن  كما  البيولوجي،  االحتواء  عالية  مرافق  في  يتم  أن 
أماكن  في  االليزا  فحوصات  توفير  ُيمكن  ُمدربين.  موظفين  ويتطلب 
ُمكثًفا  تدريًبا  تتطلب  وال  العينات  من  كبيرة  أعداد  لفحص  بسيطة 

إلمكانية استخدامها.

 3

اختبارات تدمج عترات 
فيروسية ُمختلفة

 A1 لقاح أو إصابة حقلية
لقاح أو إصابة 

A2 حقلية

A1 فيروس ُحمى قالعية++++

A2 فيروس ُحمى قالعية++++

 A3 فيروس ُحمى قالعية
(مثال)

+++

لذلك، يتطلب إنشاء طرق ُمعتمدة بشكل كامل وقابلة للتكرار جهًدا 
كبيًرا وذلك للتقييم المصلّي للقاحات، ال سيما إذا كان هناك عدد كبير 
الُمختلفة (جدول 4). ومع ذلك، فإن  اللقاحات والحقل  من ُسالالت 
البلدان التي شرعت في السيطرة على مرض الُحمى القالعية، والتي 
تتمتع بأقل من القدرة الُمثلى الختيار اللقاحات واختبارها والحصول 
مدى  على  محدوداً  دليالً  يقدمون  الذين  الموردين  من  لقاحات  على 
كانت  وان  مفيدة  مصلية  تقييمات  إجراء  تواصل  قد  اللقاح،  مالءمة 

أقل دقة. 

بين  لالرتباط  كمي  تحديد  تم  فقد  اللقاح،  عترات  لبعض  بالنسبة 
طريق  عن  الهيكلي  للبروتين  الُمضادة  األجسام  واستجابات  الحماية 
تحٍدي الحيوانات الُمحّصنة بالفيروس الحي وتجميع األمصال في وقت 
ُمعين بعد التحصين. تم تحديد ُمستويات األجسام الُمضادة المصلية 
أو  الفيروس  تعادل  اختبارات  بواسطة  الحماية  عندها  تحدث  التي 
االليزا (3 ، 30 ، 35 ، 41) مما ُيتيح استخدام االختبار المصلي بشكل 
روتيني لتحديد قوة اللقاح وُمستويات المناعة الحامية في ُمجتمعات 

الحيوانات الُمحّصنة.

 Barnett et al. (3) وزمالؤه  بارنيت  درس  لقد  المثال،  سبيل  على 
العالقة بين عيارية األجسام الُمضادة الُمقاسة عن طريق اختبار تعادل 

4

استخدام حيوانات كافية في الدراسات لتقييم االستجابات للقاح ووضع ُمستويات االختالف بين الحيوانات في االستجابة للتحصين 
حدية لتفسير النتائج المصلية.

االختالف في نتائج الفحوصات المصلية سواء في الُمختبر نفسه أو بين الُمختبرات 
الُمختلفة التي تقوم بنفس الفحوصات

قم بإعداد فحوصات معيارية عن طريق استخدام األمصال المرجعية والُمشاركة في 
برامج الفحوصات النوعية (الجودة) بين الُمختبرات

االختالف في نتائج الفحوصات المصلية العائدة إلى االختالفات في خصوصية الُمستضد 
(االنتجين) للفحوصات بناًء على عترات الفيروسات الُمحددة وكواشف فحص األجسام 

الُمضادة الُمستخدمة في الفحوصات (جدول 3)

اختر الكواشف الُمالئمة للقاحات أو العترات الحقلية ذات الصلة.
بدال من ذلك، استخدم األمصال المرجعية لعترات الفيروس ذات الصلة لُمعايرة 

الفحوصات

االختالف في الخصائص الُمستضدة لعترات فيروس مرض الُحمى القالعية بحيث 
أن المناعة الوقائية الُمستحثة من عترة اللقاح قد ال تكون كافية للحماية من الخطر 

(التحدي) الناتج من عترات حقلية ُمختلفة 

قم بقياس استجابة األجسام الُمضادة لكل من عترة (أو عترات) اللقاح والعترات نسبة 
إلى الحماية المرجوة عن طريق ضبط خصوصية الفحص للعترة أو قم بالتعويض عن 
االختالفات عن طريق استخدام األمصال المرجعية أو من خالل معلومات الفحوصات 

السابقة

االختالف في كمية األجسام الُمضادة المطلوبة للحماية من عترات ُمختلفة من فيروس 
الُحمى القالعية

قم بإنشاء حد للحماية من فحص الفعالية السابق
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الفيروس وُمستوى الحماية التي تم توفيرها بعد التحدي (التحفيز) 
لفيروس  أنماط مصلية   6 على  االختبار  إجراء  تم  القوة،  اختبارات  في 
الُحمى القالعية وفقا لدستور األدوية االوروبي. يلخص جدول 5 النتائج 
المرجعي  الُمختبر  في  االختبار  إجراء  عند  عليها  الحصول  تم  التي 
لألمم  والزراعة  األغذية  بُمنظمة  القالعية  الُحمى  لمرض  العالمي 

Asia 1 و O، A المتحدة باستخدام عترات لألنماط المصلية

5
 Barnett et al. 

(3)0

T50T50 (95% Cl)T95

O1.61.11.72.1

A1.41.31.62.1

Asia 11.70.42.02.3

األنماط 
المصلية ُمتحدة 

1.51.41.62.1

As a 95  في المائة CI: مقدار الثقة 95 في المائة.
T50: العيارية التي عندها تتمتع الحيوانات بالحماية باحتمالية قدرها 50 في المائة.
T95: العيارية التي عندها تتمتع الحيوانات بالحماية باحتمالية قدرها 95 في المائة.

 (PD50) الوقائية القطيع بجرعتة  المائة من  الثالثي 50 في  اللقاح  أن يحمي  ُمالحظة هامة: يجب 
باحتمالية ~ 75 في المائة (21)، وأن العيارية اللوغاريتمية التي ُتعادل العيارية التي عندها تتمتع 
أعاله  المذكورة  الثالثة  المصلية  المائة (T75) لألنماط  باحتمالية قدرها 75 في  بالحماية  الحيوانات 

هي 1.75.

ُمنحنيات   Maradei et al. (30) وزمالؤه  ماريدي  أنشأ  ثاني،  كمثال 
باستخدام  الهيكلي  للبروتين  الُمضادة  األجسام  عيارية  بين  لالرتباط 
اختبار اليزا للطور المائي الُمغلق و75 في المائة نسبة حماية ُمتوقعة 
لعترات اللقاح األربعة الُمستخدمة في األرجنتين. يعرض جدول 6 هذه 

البيانات

 
6

LPBE
 75

LPBE (Log 10)

A24 Cruzeiro1.9

A Argentina 20012.2

O1 Campos2.1

C3 Indaial2.2

إن االختبارات المصلية التي تكشف األجسام الُمضادة الموجهة نحو 
لقياس  ُمناسبة  (فحوصات)  للفيروسات  الهيكلية  غير  البروتينات 
التحصين،  وليس  الخصوص  وجه  على  للعدوى  المناعية  االستجابة 
بالبروتينات  ُمنخَفض  تلوث  ذات  نقية  لقاحات  استخدام  يتم  طالما 
الفيروس  تداول  عن  الكشف  في  التقييم  هذا  وُيفيد  الهيكلية.  غير 

اإلصابة  تأثير  أو  تداخل  القضاء على  وُيمكن  الُمحّصنة.  الحيوانات  في 
خالل ُمراقبة مناعة الحيوانات عن طريق استبعاد الحيوانات اإليجابية 
للبروتين الالبنائي. وحيث أن احتمالية إنتاج األجسام الُمضادة بسبب 
انتقاء  هو  األفضل  الخيار  فان  التحصين،  تكرار  مع  تزيد  التحصين 
الحيوانات اليافعة والتي تلقت ُجرعات قليلة من اللقاح ليتم مسحهما، 
بحًثا عن دليل على اإلصابة بين مجموعة الحيوانات الُمحّصنة. ُيمكن 
استحاثة  مدى  من  ُمستقل  بشكل  التحقق  اللقاح  لُمستخدمي 
الهيكلي،  غير  للبروتين  الُمضادة  لألجسام  تم شراؤها  التي  اللقاحات 
باللقاح  يتم تحصينها  التي  الحيوانات  قليلة من  أن نسبة  بما  ولكن، 
غير النقي سوف تستجيب مناعًيا بعد الُجرعة األولى من اللقاح، فإن 
مثل هذه الدراسات تتطلب عدًدا كبيًرا من الحيوانات و / أو اختبارات 

االستجابات لُجرعات ُمتعددة من التحصين (44).

الالزمة  المعلومات  بتوفير  للقاح  الُمصّنعة  الشركة  تقوم  ال  عندما 
لتقييم أن الُمنتج الُمقدم ُيلبي أو ال ُيلبي الُمتطلبات التي تم تلخيصها 
في الشكل 1 أعاله. فإنه يوصى بإجراء دراسة لتقييم األداء الُمتوقع من 
اللقاح في حيوانات ُممثله للُمجتمع الحيواني الُمستهدف، على أن يتم 
تنفيذ الدراسة قبل االنتهاء من شراء اللقاح. هو نهج بسيط وذو جدوى 
منها  عينات  وأخذ  وتحصينها  شرائها،  سيتم  التي  للحيوانات  مالية 
لقياس  المرجعي  الُمختبر  إلى  إرسالها  سيتم  التي  المصل  ولعينات 
أو  محلًيا  الدراسة  بإجراء  القرار  أخذ  ُيمكن  الُمضادة.  األجسام  عيارية 
المرافق والخبرة  ُمتاح من  بناًء على ما هو  في ُمختبر مرجعي وذلك 

والتمويل.

وُيمكن اتباع النظام (البروتوكول) التالي للقيام بمثل هذا التقييم:

األنواع – أبقار؛– 

الحالة – يجب أن تكون الحيوانات خالية من فيروس الُحمى – 
الُحمى  ضد  تحصينها  يتم  ولم  الُمضادة،  واألجسام  القالعية 

القالعية؛

العمر – ستة إلى تسعة أشهر؛ – 

الجنس – غير أساسي– 

العدد - خمسة من األبقار لكل دفعة (عجنة) من اللقاح يتم – 
تقييمه بدون ُجرعة ُمدعمه وخمسة أبقار إضافية للتقييم مع 
ُجرعة ُمدعمه؛ 2 من األبقار غير الُمحّصنة تستخدم كضوابط أو 

ُمقارنة في كل تجربة؛

طريقة التعريف – رقم أذن فردي؛– 

الُمراقبة  الصحية – يومًيا؛– 
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المسكن – يجب أن ُتحفظ األبقار في منطقة أو مكان تكون فيه – 
نسبة التعرض لمرض الُحمى القالعية ُمنخفضة وتحت ظروف 

أمن حيوي ُمناسبة؛

ظروف التغذية والشرب – أعالف قياسية لألبقار ومياه شرب – 
ُمتوفرة طوال الوق؛ 

للقاحات –  ُمستهدفة  حيوانات  أنواع   – الفحص  نظام  ُمبررات 
فيروسات مرض الُحمى القالعية.

تم  أو  بالعدوى  أصيبت  قد  كانت  أمهات  من  عجول  والدة  تم  إذا 
تحصينها، فمن الضروري االنتظار حتى يتم فقدان األجسام الُمضادة 
الوالدة،  بعد  أشهر  عادة خالل ستة  يحدث  وهذا  األم.  من  الُمكتسبة 
الُحمى  ضد  الُمضادة  األجسام  من  للتحقق  العجول  فحص  ويجب 
القالعية قبل البدء بدراسة التحصين. كما يجب أن يوضع الحيوانان 
الستخدامها  الُمحّصنة  الحيوانات  مع  الُمحصنين  غير  الضابطان 
كمراقب للتحقق من وجود عدوى فيروس الُحمى القالعية في المرافق 

خالل التجربة.

أساسية عن  أدناه معلومات  العينات  أخذ  (بروتوكول)  نظام  سيوفر 
ارتفاع وانخفاض ُمستويات األجسام الُمضادة ما بعد التحصين:

قبل التحصين – ُقم بأخذ عينات دم ُمتخثر (كامل) من كل – 
حيوان في أثنين من أنابيب سعة 10 مل وذلك للحصول على 

مصل الدم.

اليوم 0 – ُقم بتحصين مجموعات الحيوانات الُمعدة للتحصين – 
بُجرعة واحدة من اللقاح كما هو مذكور على ُملصق اللقاح.

يوم 5 بعد التحصين – ُقم بأخذ عينات دم ُمتخثر (كامل) من – 
كل حيوان في أثنين من أنابيب سعة 10 مل وذلك للحصول 

على مصل الدم.

يوم 14 بعد التحصين – ُقم بأخذ عينات دم ُمتخثر (كامل) من – 
كل حيوان في أثنين من أنابيب سعة 10 مل وذلك للحصول 

على مصل الدم.

يوم 281 بعد التحصين - ُقم بإعادة التحصين (ُجرعة ُمعززة) – 
لخمسة من األبقار من المجموعة التي تم تحصينها سابًقا بُجرعة 
واحدة من اللقاح كما هو مذكور على ُملصق اللقاح. ُقم بأخذ 
عينات دم ُمتخثر (كامل) من كل حيوان في أثنين من أنابيب 

سعة 10 مل وذلك للحصول على مصل الدم.

متخثر –  دم  عينات  بأخذ  قم   – األول  التحصين  بعد  اليوم 56 

 21 (عادة  التحصين  بعد   28 أو   21 اليوم  في  التحدي  يكون  قد  لقاح،  فعالية  فحوصات  1      في 
قامت  المرجعية  الُمختبرات  بعض  فإن  وبالتالي،  الزيتية).  للقاحات  و28  المائية  للقاحات 
 28-dpv 21 بدالً من مصل ال-dpv بُمعايرة فحوصاتهم لتقدير الحماية باستخدام مصل ال

ولذلك ينبغي االتفاق على التوقيت الدقيق من خالل التشاور الُمسبق.

(كامل) من كل حيوان في أثنين من أنابيب سعة 10 مل وذلك 
للحصول على مصل الدم.

اختياري - بعد ستة أشهر من التحصين- ُقم بأخذ عينات دم – 
ُمتخثر (كامل) من كل حيوان في أثنين من أنابيب سعة 10 مل 

وذلك للحصول على مصل الدم.

في –  الهيكلي  للبروتين  الُمضادة  األجسام  وجود  فحص  يجب 
أمصال الحيوانات الُمحّصنة لتقييم قوة المناعة الُمكتسبة. كما 
يجب فحص وجود األجسام الُمضادة للبروتين غير الهيكلي في 
أمصال جميع الحيوانات للتحقق من أن الحيوانات لم ُتصاب 

بمرض الُحمى القالعية أثناء التجربة.

غير –  البروتينات  عن  للكشف  ُمناسبة  تجارية  اختبارات  تتوفر 
 Life Technologies، Carlsbad ،المثال الهيكلية (على سبيل 
PrioCHECK FMDV NS California) مما ُيسهل االختبارات 

المحلية في البالد التي تقوم بالتجربة.

إذا كانت الدولة التي ُتجري التجربة الحيوانية قادرة على فحص – 
مثل  المصلي  للنمط  ُمخصصة  اختبارات  باستخدام  األمصال 
PrioCHECK، أو عن طريق اختبارات ُمخصصة للنمط المصلي 
وُمتوفرة من الُمختبر المرجعي LPBE ، SPCE أو VNT ، فينبغي 
أن يتم ُمعايرة األمصال ضد جميع األنماط المصلية الُمدرجة في 

اللقاح.

ينبغي أن ُتشمل األمصال المرجعية في ُمعايرة الفحص المحلي – 
(وُيفضل اعتماد العيار الذي ُيعادل حماية 50 في المائة في تجربة 
فعالية الحيوان). من الُممكن الحصول على مثل هذه األمصال 
من ُمختبر مرجعي أو، إن أمكن، ُيمكن أن ُتساعد األمصال التي 
يتم إطالقها من ِقبل الشركة الُمصّنعة للقاح أيًضا في ُمعايرة 

االختبار وتفسيره.

األمصال (خاصة تلك التي تم جمعها في األيام 0 و5 و14و228 – 
) ُيمكن أن يتم إرسالها إلى ُمختبر مرجعي ُمعتمد لفحصها ضد 

عترات اللقاح المعني والعترات الحقلية (الشكل 2).

يجب أن تكون نتيجة الفحص لألجسام الُمضادة ضد البروتين – 
غير الهيكلي سلبية قبل وبعد التحصين األول (وفي حال إعادة 

التحصين أيضا).

يجب أال ُيطور أي من الحيوانات الضابطة أجسام ُمضادة ضد – 
تم  إذا  الهيكلية  البروتينات  ضد  (أو  الهيكلية  غير  البروتينات 

فحصها لذلك).

2   انظر الهامش رقم  1 
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مثال على ذلك اذا تم إجراء فحص لعينات األمصال التي تم 
جمعها في اليوم الـ 21 و28 بعد التحصين في الُمختبر المرجعي 
الدولي للُحمى القالعية وتم ذلك من خالل فحوصات التعادل 
الفيروسي أو من خالل فحص إليزا الطور المائي الُمغلق، وكان 
ُمعدل عيارية األجسام الُمضادة في فحص التعادل الفيروسي 
بين 1.2 و 1.6 (على اللوغاريتم 10) ُمعدل العيارية في فحص 
 ،(17) اللوغاريتم 10)  (عند  أعلى من) 2.0  (أو  ُيساوي  اإلليزا 
االستجابة  من  كافي  مقدار  على  يدل  هذه  فان  التوالي،  على 
الوقائية. وُيمكن استخدام هذا الحد الحًقا عند إجراء ُمراقبة ما 

بعد التحصين بناًء على االليات الموضحة الحًقا هنا. 

تلقي األمصال من الشركة الُمصّنعة للقاح الناتج عن فحص الدفعة 
العجنة (أو إجراء التجربة وفقا للقسم 3.3)

إرسال األمصال التي تم تجميعها في اليوم 21 و28 بعد التحصين 
الى ُمختبر مرجعي

يقوم الُمختبر المرجعي بفحص األمصال لُمعادلة عترات الفيروس 
الُمتداول محلًيا

يقوم الُمختبر المرجعي بحساب التوقعات للوصول إلى 75 في المائة 
حماية، بناًء على مقدار الحد الفاصل (cut-off) وعدد األبقار في 

التجربة والتي استطاعت أن تصل إلى هذا الحد

يتم استخدام األمصال التي لديها عيارية من األجسام الُمضادة 
قريب من حد الحماية ككواشف مرجعية النشاء مقدار الحد الفاصل 

والذي سُيستخدم في فحص اإلليزا المصلي التجاري الُمتوفر

ُيستخدم فحص اإلليزا السابق في دراسات مناعة الحيوانات   
بشكل أوسع

3

تم إعطاء لقاح A إلى خمسة أبقار مع وجود بقرتين غير ُمحصنتين 
التحصين  بعد  اليوم 21  في  الدم  عينات مصل  تم جمع  كضابط. 
وتم فحصها من قبل الُمختبر المرجعي باستخدام فحصين تعادل 
مع  واآلخر   (A1) للقاح  ُمتجانس  فيروس  مع  واحد  الفيروس، 
المنطقة.  ُمنتشر في  بأنه  والمعروف   (A2) ُمتجانس فيروس غير 
الفيروس  اللقاح ضد  يوفرها  التي  الحماية  احتمالية  احتساب  تم 

الُمتجانس وغير الُمتجانس كما هو موضح أدناه.

  Barnett 1
et al. (2003) 

T50(CI 95 في المائة)T50 T95

A1.451.3261.562.567

T 50، العيار الذي تكون عنده الحيوانات محمية باحتمالية قدرها 50 في المائة
T95، العيار الذي عنده تكون الحيوانات محمية باحتمالية قدرها 95 في المائة

95 في المائة Cl، مساحة الثقة 

21 2
(A2) (A1) 

A1A2

11.811.34

21.510.90

31.201.04

41.341.20

51.812.11

3
A2 A1

P *

A1in 34 11.530.730.125

A2in 21 11.320.480.529

*قيمة P  > 0.05 ُتشير إلى أن احتمالية الحماية المتوقعة تكون أعلى بشكل مقبول إحصائيا من 
تلك الُمتوقعة لحماية 50 في المائة من الحيوانات.

ال ينبغي أن تحتوي األمصال التي تم جمعها بعد خمسة أيام من – 
التحصين األول على األجسام الُمضادة ضد البروتينات الهيكلية، 
كرة)، وهذا يعني أن  ألن هذا يدل على استجابة تذكرية (من الذا
الحيوانات التي تم تحصينها قد سبق أن أصيبت بالعدوى أو 

ُحّصنت.

يجب أن ُيشير فحص الُمختبر المرجعي إلى ما إذا كان اللقاح أثار – 
االستجابة التي من الُمرجح أن تعطي الحماية (أنظر شكل 3). 
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كما أن فحص االستجابة المحلي ُيعطي مؤشًرا عن أفضل ما – 
ُيمكن توقعه عند استخدام اللقاح على نحو أوسع في الحقل.

ُتمثل أعداد الحيوانات الُمستخدمة في المنهجية أعاله الحد األدنى الُمطلق، إال 
كثر. بديال  أنه ُيمكن زيادة حجم المجموعات للحصول على معلومات موثوقة أ

عن ذلك، ُيمكن إجراء تجربة حقلية صغيرة كما هو موصوف في القسم 3.4.

اللقاح من  ُيقترح استخدام طريقة التجربة الحقلية حالما يتم اختيار 
كبر  أجل الحصول على فهم أفضل حول كيفية مساره في مجموعات أ
التي  الشراء  قبل  ما  تجربة  في  الُمستخدمة  تلك  من  الحيوانات  من 
إلجراء  ُمتطلبات  هناك  يكن  لم  إذا  أعاله.   3.3 القسم  في  شرحها  تم 
ُمعايرة  (مثل  األهداف  بعض  إتمام  فُيمكن  الشراء،  قبل  ما  تجربة 
الحقلية.  التجربة  اللقاح باستخدام هذه  الفحص المصلي) بعد شراء 
وهذا النهج هو أحد الدراسات الزمنية (longitudinal) التي يتم فيها 

تحصين بعض الحيوانات وُمراقبتها لفترة زمنية.

تم اقتراح طريقة (بروتوكول) في هذا القسم (مع خلفية إحصائية تم 
توضيحها بالتفصيل في ُملحق 2)

األهداف الخاصة لمثل هذا التقييم هي األتي:

لتقديم تقدير صحيح عن نسبة الحيوانات التي سُتحافظ على – 
كبر من  عيارية األجسام الُمضادة للبروتين الهيكلي مساوية أو أ

الُمستوى الُمحدد سابًقا بعد 28 يوم من التحصين؛

لتقديم تقدير صحيح عن نسبة الحيوانات التي سُتحافظ على – 
كبر من  عيارية األجسام الُمضادة للبروتين الهيكلي مساوية أو أ
التحصين  اليوم 56 و 168 (بعد  الُمحدد سابًقا في  الُمستوى 

األول)؛

لتقديم تقدير صحيح لمجال وُمعدل استجابة األجسام الُمضادة – 
في اليوم 28، 56، و168 (بعد التحصين االول)؛

الُمضادة –  األجسام  إنتاج  ُيحفز  أن  اللقاح  استطاع  إذا  لمعرفة 
للبروتين غير الهيكلي أم ال.

الدراسات  هذه  استخدام  ُيمكن  الُمتوفرة  المعلومات  على  باالعتماد 
لتقييم الحماية الُمكتسبة كاالتي:

في البلدان التي ليس لديها معلومات عن العالقة بين الفحوصات – 
المصلية والحماية الُمكتسبة، فقد تساعد نتائج هذه التجارب 
(الُمعدل، التوزيع ومساحة الثقة 95 في المائة) في إنشاء قيم 
المصلية  المسوحات  في  الستخدامها  (القاطع)  الفاصل  للحد 

بشكل أوسع. 

الفاصل –  الحد  قيمة  إلنشاء  معلومات  لديها  التي  البلدان  في 
(القاطع) (مثالً ذات الحماية العالية وذات الحماية الُمنخفضة) 
فإن أهم النتائج هي نسبة الحيوانات في كل مجموعة من هاتين 
الثقة  ومساحة  التوزيع  الُمتوسط،  إلي  باإلضافة  المجموعتين. 
95 في المائة للعيارية سوف ُتساعد في إيجاد قيم الحد الفاصل 

(القاطع).

في البلدان التي أنشأت العالقة بين األعيرة والحماية، سُتمكن – 
التي  للحيوانات  الُمتوقعة  الحماية  النتائج من توقع ُمستوى 

تنتمي إلى المجموعات الُمحّصنة تحت الظروف الحقلية.

لحيوانات  مصدًرا  للتحصين  المناعية  لالستجابة  تقييم  أي  يتطلب 
سالبة مصليا لفيروس الُحمى القالعية ومكان إيواء أو مزرعة، والتي 
من  ُتقلل  ظروف  تحت  وُمراقبتهم  بالحيوانات  االحتفاظ  فيها  ُيمكن 
التي  البلدان  في  القالعية.  الُحمى  بفيروس  الحيوانات  إصابة  خطر 
القالعية (خطة مسار  الُحمى  الخطورة لإلصابة بمرض  عالية  ُتصنف 
الُمكافحة  التدريجية لمرض الُحمى القالعية الُمستوى 1 أو 2) و/أو 
إيجاد  الصعب  فإنه من  نطاق واسع،  التحصين على  ُيستخدم  حيث 
المناعة  الناتجة من  للفيروس  الُمضادة  األجسام  خالية من  حيوانات 
النشطة أو السالبة. في مثل هذه الحاالت، للتأكد من تقليل إحتمالية 
لوحدة  فُيمكن  الُمراقبة،  أثناء  القالعية  الُحمى  لفيروس  التعرض 
الوبائيات أن تختار الحيوانات التي لديها معرفة ُمسبقة عنها بأنها لم 

تتعرض أخر سنتين لفيروس الُحمى القالعية.

االستجابة  لتقييم  التالية  (البروتوكول)  الطريقة  استخدام  ُيمكن 
المناعية في الحيوانات الُمحّصنة تحت الظروف الحقلية:

ُمستوى أ.  تطور  أن  لها  الُمتوقع  الحيوانات  لنسبة  الُمقترحة   القيم 
ُمعين من األجسام الُمضادة في الفئة الُعمرية 12-6 شهر هي 85 

في المائة؛

 الخطأ المعياري المسموح به هو 10 في المائة.ب. 

 ُمستوى الثقة هو 95 في المائة.ج. 

بناًء على القيم السابقة، فإننا نحتاج إلى 49 حيوان إلجراء الدراسة. – 

ُيمكن زيادة حجم العينة إلى 55 حيوان من أجل التعويض في – 
حالة السحب والتعرض الُمسبق لفيروس الُحمى القالعية أو 

مشاكل في تحليل العينة الُمحتملة؛

بأنها –  ُتعرف  والتي  شهر   6-12 بُعمر  الحيوانات  اختيار  يجب 
خالية من األجسام الُمضادة لفيروس الُحمى القالعية (البروتين 
االختيار  طريق  عن  اللقاح)  لعترة  الهيكلي  والبروتين  الالبنائي 

العشوائي البسيط أو االختيار العشوائي الُمنظم؛

قم باختيار عدد كافي من الوحدات الوبائية لتنفيذ التجربة فيها – 
من أجل الحصول على عدد الحيوانات المطلوب. مثاليا، يجب 
جًدا  ضئيلة  فرصة  لديها  الُمختارة  الوبائية  الوحدات  تكون  أن 
بأن تكون قد تعرضت للعترة الحقلية من الفيروس (أي أنها لم 
تسجل إصابات بالُحمى القالعية في أخر سنتين) من أجل عدم 

تعارض أثر اللقاح مع االثر الناجم عن التعرض لإلصابة الحقلية.

يجب تعريف الحيوانات فرادى (بشكل فردي).– 
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قم بأخذ عينات الدم في اليوم 0 (تاريخ التحصين األول)، اليوم – 
28 (وقت التحصين الُمدعم)، 56 و 168.

قم بتحليل العينات من أجل:– 

 لتحديد عيارية األجسام الُمضادة للبروتين الهيكلي ضد - 
العثور  يتم  أن  يجب  (ال  الُمتجانس  التحصين  فيروس 
اليوم  الُحمى القالعية في  على أجسام ُمضادة لفيروس 
الُمضادة  األجسام  عيارية  بقياس  أيضا  وُينصح   .(0
للبروتين الهيكلي ضد العترات الحقلية من أجل قياس 

الحماية ضد الفيروس الُمتداول.

(يجب عدم وجود -  الهيكلي  غير  البروتين   لتحديد وجود 
على  الهيكلي  غير  للبروتين  الُمضادة  األجسام  من  أًي 

طول فترة التجربة الحقلية).

التابعة -  الثقة  (ومساحة  الحيوانات  نسبة  بحساب   قم 
(أو  ُمخصصة  ُمضادة  أجسام  عيارية  طورت  التي  لها) 
نسبة الحيوانات التي تطور عيارية من األجسام الُمضادة 
مساٍو لـِ أو أعلى من قيمة الحد الفاصل (القاطع) والذي 

ُيعتبر أنه كاٍف للحماية).

 ُقم بحساب ُمعدل عيارية األجسام الُمضادة الُمخصصة - 
على النقاط الزمنية الُمختلفة.

للبروتين  سالبة  الحيوانات  كانت  حال  في  فقط  ناجًحا  التقييم  يعتبر 
الهيكلي والبروتين الالبنائي في بداية التجربة. إذا تم الكشف عن وجود 
البروتين الالبنائي في أي مرحلة من مراحل التجربة فإن هذا يدل على 
اللقاح  أن  أو  القالعية  الُحمى  بمرض  لإلصابة  التعرض  إمكانية  إما 
الُمستخدم غير نقي يعتبر التقييم ناجًحا فقط في حال كانت الحيوانات 
تم  إذا  التجربة.  بداية  في  الالبنائي  والبروتين  الهيكلي  للبروتين  سالبة 
الكشف عن وجود البروتين الالبنائي في أي مرحلة من مراحل التجربة 
فإن هذا يدل على إما إمكانية التعرض لإلصابة بمرض الُحمى القالعية 

أو أن اللقاح الُمستخدم غير نقي.

نسبة   i) حول  معلومات  الحقلية  التجربة  هذه  مثل  نتائج  ُتقدم 
الحيوانات التي ستقوم بتطوير ُمستوى ُمعين من األجسام الُمضادة 
 iii) الُمدعمة،  الُجرعة  أثر  (ii لتقييم  التحصين،  بعد ُجرعة واحدة من 
حول مدة (وُمستوى) عيارية األجسام الُمضادة الُمخصصة على طول 
الُمدة الزمنية. عند اتحادها مع نسبة تغطية اللقاح (في حال توفرها) 
فإنه ُيمكن استخدام المعلومات الُمتوفرة من التجربة الحقلية لتقدير 
الُمضادة  األجسام  من  ُمعين  ُمستوى  لديها  التي  الحيوانات  نسبة 
أهداف  ُيغطي  التصور  هذا  الكلي.  الحيوانات  مجموع  ُمستوى  على 
الدراسات التي وضحت في القسم 3.5، مع أنه عادة ما ستكون الحالة 
المناعية لُمجتمع الحيوانات في الدول الموبوءة بمرض الُحمى القالعية 
هي أثر ُمتحد من برنامج التحصين الحالي أو السابق وتعرض سابق 
بدراسات  القيام  يتطلب  فإنه  ذلك،  إلى  باإلضافة  الحقلي.  للفيروس 
حقلية أشمل وأوسع للكشف عن االختالفات اإلقليمية في تطبيقات 

اللقاح والمناعة الُمستحثة.

من  ُمعين  ُمستوى  ضد  المصلي  العيار  تقييم  تحليل  ُيمكن  كما 
فاعلية  أنه  على  للحماية)  كافية  بأنها  (ُيفترض  الُمضادة  األجسام 
الفردية  الحيوانات  بأنها نسبة  الحالة  ُيعبر عنها في هذه  والتي  اللقاح 

الحامية  العيارية  من  أعلى  أو  تساوي  مناعية  استجابة  طورت  التي 
(الواقية).

يوجد دول قليلة والتي باستطاعتها أن تنشأ نقطة عيار مصلي فاصله 
(قاطعه) للفصل بين الحيوانات التي لديها حماية عالية أو ُمنخفضة 
(كما تم في دول أمريكا الجنوبية). مع ذلك، قد يكون لدى بعض الدول 
ُمستوى  حول  الُخبراء  من  أو  اللقاح  ُمصّنعي  من  ُمفيدة  معلومات 
الحاالت،  هذه  مثل  في  مقبوالً.  اعتباره  ُيمكن  الذي  الُمضادة  األجسام 
فإن التقييم الكمي لُمعدل عيارية األجسام الُمضادة (ومساحة الثقة 
95 في المائة الخاصة بها) ُيمكن أن ُيساعد في إنشاء قيم الحد الفاصل 

(القاطع).

إن مناعة الُمجتمع  الحيواني العامة هي نسبة الحيوانات التي لديها 
مناعة في الُمجتمع بأكمله،  والذي لديه قابلية لإلصابة بمرض الُحمى 
أجل  من  اسُتهدف  الذي  منه  الجزء  ذلك  األقل  على  أو  القالعية، 
ُمكافحة الُحمي القالعية. هذه هي وظيفة نسبة تغطية اللقاح ونسبة 
أخرى  تعكس مصادر  أنها  كما  للتحصين،  استجابت  التي  الحيوانات 
للمناعة، كاإلصابة، تحصين سابق أو أجسام ُمضادة من األم. في البلدان 
الُمشاركة في ُمكافحة الُحمى القالعية، حيث اإلصابات ما زالت شائعه، 
فُيمكن توقع ُمستويات كبيرة من مناعة ما بعد اإلصابة (غالبا 15-30 
األخيرة من  المراحل  الواقعة في  البلدان  بينما في  أعلى)،  أو  المائة  في 
القضاء على الُحمى القالعية، فإنه ليس من الُمحتمل أن تكون مناعة 

ما بعد اإلصابة ُعنصًرا ُمهًما من مناعة الُمجتمع  الحيواني.

لقد ُذكر سابًقا عندما تم تقديم نسبة تغطية اللقاح، كم أنه من الُمهم 
لمناعة  المصلية  الُمسوحات  وتحليل  تصميم  عند  واضًحا  يكون  أن 
الُمجتمع  الحيواني، سواء كان الهدف هو أخذ عينات من الحيوانات 
(شكل  الموضح  المثال  في  الحيوانات.  كامل  من  أو  فقط  الُمحّصنة 
4)، فإن الُمجتمع  الحيواني ُمكون من 30 بقرة. 24 رأس من األبقار 
الـ 24 رأس، 20 تم  للتحصين. من هؤالء  الذي كان مؤهًال  العدد  هو 
تحصينهم و4 لديهم أجسام ُمضادة كافية ضد مرض الُحمى القالعية 
إما  الُمضادة  (األبقار ُمحاطة بحدود خضراء). قد تكون هذه األجسام 
بسبب التحصين أو اإلصابة ومن الُممكن أن يتم التفريق بينهما إذا 
كان باإلمكان فحص كل من البروتين الهيكلي والبروتين الالبنائي، بما 
الهيكلي  للبروتين  الُمضادة  األجسام  يستحث  أن  يجب  التحصين  أن 
فقط، بينما اإلصابة سوف تستحث كل من األجسام الُمضادة للبروتين 
بعض  هو  التالي  الالبنائي.  للبروتين  الُمضادة  واألجسام  الهيكلي 
الحيواني  الُمجتمع   في  محمية  غير  أبقار  لوجود  الُمحتملة  األسباب 

الُمحّصن وهي

لم يتم تحصينها، رغم أنها مؤهله - لم تكن موجودة في المزرعة – 
عند إجراء حملة التحصين، برية جًدا بحيث ال ُيمكن إمساكها 
غير  الحيوانات  صاحب  األخيرة،  الحمل  مراحل  في  للتحصين، 

ُمتعاون؛



31

الدليل اإلرشادي

لم يتم تحصينها ألنها غير مؤهله (مثال تحت الحد األدنى من – 
الُعمر الالزم للتحصين)؛

تم تحصينها إال أنه ال يوجد استجابة مناعية - يعتمد على قوة – 
مسكوبه)  ُجرعة  ُمنخفضة،  (ُجرعة  التحصين  تنفيذ  اللقاح، 

صالحية اللقاح، التبريد.

الُمحصن  الحيواني  الُمجتمع   من  ُجزء  يكن  لم  الحيوان  أن  أسباب 
وتشمل:

عدم كفاية ُجرعات اللقاح الُمتوفرة؛– 

األبقار غير مؤهلة للتحصين، مثال صغيرة جدا؛ – 

تم إدخال األبقار حديًثا إلى القطيع من مصدر ال يتم فيه التحصين، – 
مثًال تم إستيرادها.

 Overall population immunity إن مناعة الُمجتمع الحيواني الكلية
األفضل  المؤشر  هي  الُمستهدف  الحيواني  الُمجتمع   لدى   (OPI)0

إلمكانية أن الفيروس قادر على االنتقال وإحداث المرض، بينما مناعة 
 Vaccinated population immunity الُمحصن  الحيواني  الُمجتمع  
مع  دمجها  وعند  للتحصين  لالستجابة  جيد  مقياس  هي   (VPI)0

البيانات الواردة عن نسبة تغطية اللقاح فإنها ُتعطي قياس عام عن 
جودة برنامج التحصين.

كما ُذكر سابًقا، فإن مناعة الُمجتمع  الحيواني الُمكتسبة في أي وقت 
خالل برنامج التحصين قد تتأثر بهيكلية وديناميكية ُمجتمع الحيوانات 
الُمستهدفة للتحصين نفسها، وفي حال كان التغير في الحيوانات بين 

4

حيوانات لديها مناعة (14)الحيوانات المحصنة (20)الحيوانات المؤهلة (24)المجموع الكلي (30)

نسبة تغطية اللقاح هي 20 من أصل 24 حيوان = 83 في المائة
مناعة الحيوانات الُمحّصنة هي 14 من أصل 20 حيوان = 70 في المائة

مناعة مجموعة الحيوانات بشكل عام (مناعة القطيع) هي 14 من أصل 30 حيوان = 47 في المائة
مضاًفا إليها تعقيدات المناعة من االصابة

العشيرة الُمحّصنة هي 20 من أصل 30 حيوان = 67 في المائة
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أن  ُيمكن  العامة  المناعة  ُمستوى  فان  عالي،  وأخرى  تحصين  حملة 
يتغير مع الوقت وُيخفض من المناعة العامة إلى ُمستوى ال تكون فيه 
فيروس  (دخول  الفيروس  انتقال  سلسلة  لقطع  كافية  المناعة  هذه 

مرض الُحمى القالعية).

أمًرا هاًما  ُيعد  الحيوانات  العام لمجموعة  المناعة  إن تقييم ُمستوى 
األجسام  من  ُمخصص  ُمستوى  لديها  التي  الحيوانات  نسبة  لتقييم 
الُمضادة وتوزيعهم أيضا. إن وجود تكتالت من الحيوانات الفردية التي 
لديها ُمستوى ُمنخفض من األجسام الُمضادة قد ُيسهل من دخول 
الفيروس وبقائه في الُمجتمع  الحيواني وقد ُيعطي مؤشًرا أيضا أنه في 
أنظمة زراعية ُمخصصة يتم تهيئة مواعيد ُمختلفة لتطبيق التحصين 
(كما في حالة مزارع الخنازير الكبيرة، حيث تجرى عملية التحصين على 
أساس شبه ُمستمر). إن تعريف مثل هذ التجمعات عالية الخطورة 
(مزارع، قرى، إلخ) قد ُيساعد في فهم وبائية المرض وتحسين برامج 

التحصين. 

يوجد هناك نهجين لتقييم الحالة المناعية في الُمجتمع الحيواني: 

 تقدير الحالة المناعية على الُمستوى الفردي للحيوان؛ أو. 1
قطيع . 2 (مثال  الوبائية  الوحدة  ُمستوى  على  المناعية  الحالة   تقدير 

أو قرية).

لكل نهج ُمتطلبات منهجية ُمختلفة، ولهذا، عادة، يتم تطبيق منهجية 
الحالة  بتقدير  يوصى  بالعموم،  كليهما.  وليس  األثنين  من  واحده 
في  التحصين  يكون  عندما  للحيوان  الفردي  الُمستوى  على  المناعية 
القالعية  الُحمى  ُمكافحة  خطة  في   3 أو   2 للمرحلة  الُمكافئة  البلدان 
ُيتوقع  زال  ما  القالعية  الُحمى  فيروس  يكون  (عندما  التدريجية 
الوحدة  ُمستوى  على  المناعية  الحالة  بتقدير  يوصى  بينما  تداوله)، 
ُمكافحة  خطة  ضمن  أعلى  ُمستوى  على  تقع  التي  البلد  في  الوبائية 
الُحمى القالعية التدريجية حيث يكون توقع تداول الفيروس ُمنخفض 
البلد في طور الحصول (أو حصلت فعًال) على الخلو الرسمي  وتكون 

من مرض الُحمى القالعية بوجود أو بعدم وجود التحصين.

بغض النظر عن النهج الذي تم إتباعه فان نوع الدراسة التي سُتجرى 
سيقع في فئة الدراسات المقطعية Cross- sectional، مع أخذ عينات 

من الحيوانات في نقطة زمنية ُمحددة.

في  عنها  وأمثلة  اإلحصائية  المنهجية  الخلفية  عن  تفاصيل  توفير  تم 
الُملحق 2.

ُمستوى  لديها  التي  الفردية  الحيوانات  نسبة  لتقدير  هو  الهدف  إن 
الفردي  الُمضادة (قسم 3.5.1) أو نسبة القطيع  ُمحدد من األجسام 
أو الوحدة الوبائية الفردية والتي تحوي نسبة الحيوانات الفردية التي 
مجموعة  أنها  ُتعتبر  لمجموعة  ُمعين  حد  من  أعلى  تكون  أن  ُيتوقع 

محمية (القسم 3.5.2).

نوع  على  الحيوانات  من  الفردية  العينات  جمع  توقيت  سيعتمد 
التحصين  حمالت  أن  افتراض  على  إليها.  نحتاج  التي  المعلومات 

ُتجرى كل ستة أشهر، وعليه، فبشكل عام يوجد هناك احتماالن: 

تقييم . 1 ُيتيح  الذي  (األمر  التحصين  وقت  في  العينات  أخذ   يتم 
المناعة  من  الُمتبقي  إلى  باإلضافة  بالتحصين  البدء  عند  المناعة 

نتيجة لحمالت التحصين السابقة)؛ و

 يتم أخذ العينات من الحيوانات على فترات زمنية بعد التحصين . 2
(عينات الدم من الحيوانات بعد شهر إلى ثالث أشهر من التحصين 

والتي سُتتيح تقدير المناعة في أعلى ُمستوى لها).

لتقييم  ُمختلفين  وقتين  في  الحيوانات  من  عينات  أخذ  ُيمكن  كما 
التغيرات في مناعة العشيرة الحيوانية. فمثال أخذ العينات في اليوم 0 
(وقت التحصين) ومره أخرى بعد شهر أو ثالث أشهر، حيث سيظهر 
ارتفاع كبير في مناعة المجموعة. ومن الضروري االنتباه أنه في حالة أخذ 
العينات مرتين، فإن هذا ال يعني بالضرورة أن يتم أخذ العينات من 

نفس الحيوانات في المرتين.

التقييم الذي تم  الُمقترح يختلف عن  التقييم  االنتباه أيضا أن  يجب 
استهداف  سيتم  الحالة  هذه  في  أنه  حيث   ،3.4 القسم  في  توضيحه 
العامة  المناعة  (لتقييم  التحصين  عن  النظر  بغض  حيوانات 
أقل  الحيوانات على عمر  أخذ عينات من  يتم  للمجموعة). نظريًا قد 
من 6 أشهر، ولكن عملًيا عادة ما تكون هناك فئتين ُعمريتين أو ثالث 
كبر  فئات ُعمرية قد يتم تقييمها، على عمر 12-6 شهر، 24-12 شهر وأ
من 24 شهر. إن تبرير إدماج حيوانات صغيرة في المسوحات يعتمد 
على الهدف من المسح وهل ُيراد أم ال الحصول على تقدير ُمستوى 
الُمكتسبة  بالمناعة  تتأثر  التي  (الواقية)  الحامية  الُمضادة  األجسام 
من األم ولتقييم الُعمر المثالي للتحصين األولي. عملًيا، إذا كان الهدف 
غير  الصغير  الُعمر  ذو  القطيع  في  المناعة  ُمستوى  تقدير  يتضمن 
استهدافها،  يجب  ُعمرية  فئات  أربعة  يوجد  فهنا  للتحصين،  المؤهل 
هل  الالحق.  القسم  في  توضيحها  فسيتم  الُمقترحة  العينة  حجم  أما 
المسح سيكون فقط للفئات الُعمرية المؤهلة للتحصين، فانه سيتم 
استقصاء الحيوانات بُعمر 6 أشهر أو أقل وتبقى حجم العينة كما هو 

للفئات الُعمرية الثالث األخرى.

ُيمكن استخدام الطرق التالية إلنشاء الحدود الالزمة لقبول القياسات 
المصلية للمناعة. وأنها تحقق أهداف ُمختلفة وتحتاج إلى معلومات 
سابقة. إحدى الطرق ُيمكن استخدامها لُمعظم االختبارات، وُتستكمل 
باختبارات بديله لألمصال التي تم جمعها. إن الهدف األسمى هو توفير 

حماية ضد التحدي الحقلي ويأتي النهج الثالث أقرب إلى قياس هذا:

 توضيح أن استخدام اللقاح في الحقل يأتي بنفس كفاءة استخدامه أ. 
تحصينها  تم  قد  الحيوانات  وأن  للرقابة  خاضعة  ظروف  ظل  في 
باللقاح بنجاح. لهذا النهج، ُقم باستخدام األمصال التي تم جمعها 
في  شرحها  تم  (كالتي  المضبوطة  الدراسات  من  التحصين  قبل 
هذه  الُمتوقعة.  للمناعة  قياسي  ُمستوى  لتوفير   (3.3.1 القسم 
األمصال يجب جمعها في نفس الوقت بعد التحصين كتلك التي 
عن  النظر  بغض  الحيواني.  الُمجتمع   مسح  في  استخدامها  تم 
وُمكونات  الُمستخدم  الهيكلي  للبروتين  الُمضادة  األجسام  فحص 
في  العيارية  نفس  على  للحصول  تكون  التوقعات  فان  العترات، 

الحقل، وتوفير التأكيد على فاعلية تطبيق اللقاح.

 توضيح أن التحصين قد استحث مناعة كافية لحماية الحيوانات ب. 
تم  للقاح.  الُمتجانسة  الفيروس  عترة  طريق  عن  التحدي  ضد 
اللقاح  الذي يستعمل فيروس  الهيكلي  البروتين  اختبار  استخدام 
الُمتجانس واستخدام الحد الُمحدد عن طريق اختبار قوة التجانس 
في  سابقة  خبرة  على  بناًء  أو  ُمعايره  أمصال  عن  ناتج  تقدير  أو 

االختبار.

ضد ج.  للحيوانات  كافية  مناعة  بإحداث  قام  التحصين  أن   وضيح 
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التحدي الناتج عن عترة الفيروس الُمتداولة في المنطقة وُيحتمل 
بتوظيف  الهيكلي  البروتين  اختبار  استخدام  خطره.  تكون  أن 
الحد  واستخدام  له)  ُمعادله  عتره  (أو  محلًيا  الُمتداول  الفيروس 
الُمحدد عن طريق إما اختبار فاعلية لعترة ُمختلفة أو تقدير ناتج 

عن أمصال ُمعايره أو بناًء على خبرة سابقة للفحص. 

لديها أ.  التي  الحيوانات  من  الُمتوقعة  للنسبة  الُمقترحة   القيم 
ُمستوى ُمحدد من األجسام الُمضادة في الفئات الُعمرية التالية: 

الُعمر 6-0 أشهر – النسبة الُمتوقعة 60 في المائة.– 

الُعمر 12-6 شهر – النسبة الُمتوقعة 70 في المائة.– 

الُعمر 24-12 شهر – النسبة الُمتوقعة 80 في المائة.– 

الُعمر  f- 24شهر  – النسبة الُمتوقعة 90 في المائة.– 

الخطأ المعياري المسموح به – 10 في المائة.ب. 

ُمستوى الثقة - 95 في المائة.ج. 

 بناًء على القيم أعاله، فإننا بحاجة إلى وحدات وبائية لكل فئة – 
ُعمرية كما هو ُمدرج أدناه:

 - 10 بجمع  ُقم  وبائية،  وحده   26  – أشهر   0-6  الُعمر 
عينات لكل وحدة وبائية (المجموع 260 عينة) 

 - 7 بجمع  ُقم  وبائية،  وحده   26  – شهر   6-12  الُعمر 
عينات لكل وحدة وبائية (المجموع 182 عينة)

 - 4 بجمع  ُقم  وبائية،  وحده   26  – شهر   12-24  الُعمر 
عينات لكل وحدة وبائية (المجموع 104 عينة)

 العمر f- 24شهر – 26 وحده وبائية، ُقم بجمع 2 عينات - 
لكل وحدة وبائية (المجموع 52 عينة)

ما مجموعه 598 عينة دم على األقل سيتم جمعها لهذه الدراسة – 
(والتي ستقلل إلى 338 في حال لم يتم أخذ عينات الفئة الُعمرية 
فئة  لكل  واحدة  وبائية  وحدة  زيادة  يتم  أن  يجب  أشهر)   0-6

ُعمرية وذلك للتعويض في حال االنسحاب.

اختيار الوحدات الوبائية يعتمد على اإلطار العام ألخذ العينات: – 

الوبائية وعدد -   يجب أن يتوفر قائمة صحيحة للوحدات 
(وتوزيعهم  الُمتوقعة في كل وحدة موجودة  الحيوانات 
اختيار  ُيمكن  ذلك  بعد  الُعمرية)،  الفئات  جميع  في 
األخذ  مع  للحجم  النسبة  إحتمالية  مع  الوبائية  الوحدة 

تختلف  قد  للحجم  النسبة  إحتمالية  بأن  االعتبار  بعين 
في كل فئة ُعمرية. إذا تم استخدام هذه الطريقة لالختيار 
التحليل  طريقة  استخدام  ُيمكن  فإنه  للوحدات،  األولي 

الموصوفة في الُملحق 2 (المثال II.a – الخيار رقم 1).

بعد -  الوبائية،  للوحدات  صحيحة  قائمة  يتوفر  أن   يجب 
ذلك ُيمكن اختيار الوحدات الوبائية عن طريق االختيار 
العشوائي البسيط. إذا تم استخدام هذه الطريقة لالختيار 
باستخدام  العينات  تحليل  ُيمكن  فإنه  للوحدات  األولي 
الطريقة الموصوفة في الُملحق 2 (المثال II.a – الخيار 

.(2

في كل وحدة وبائية ُمختارة ُيمكن اختيار الحيوانات من كل فئة – 
ُعمرية باستخدام طريقة االختيار العشوائي البسيط أو االختيار 

العشوائي الُمنظم.

إنشاؤها –  تم  التي  الطريقة  على  بناًء  الدم  عينات  بتجميع  قم 
(وقت التحصين و/ أو عند أي نقطة زمنية)

قم بتحليل العينات:– 

ُيمكن -  ُمستوى  لديها  التي  الحيوانات  نسبة   حدد 
الكشف عنه من البروتين الهيكلي ضد عترات الفيروس 
الهيكلي.  غير  للبروتين  الُمضادة  واألجسام  الُمتجانسة 
للبروتين  الُمضادة  األجسام  عيارية  بقياس  ُينصح  كما 
ضد  الحماية  لقياس  الحقلية  العترات  ضد  الهيكلي 

الفيروسات الُمتداولة.

حدد الوسط الحسابي للعيارات من األجسام الُمضادة للبروتين – 
الهيكلي.

الهيكلي –  للبروتين  الُمضادة  األجسام  ُمستوى  بحساب  ُقم 
ومساحة الثقة لكل فئة ُعمرية.:

 إذا تم اختيار الوحدات الوبائية تبعا للنسبة والحجم، ُقم - 
باستخدام الُمعادالت 13، 14، و15 (الُملحق 2)

االختيار -  باستخدام  الوبائية  الوحدات  اختيار  تم   إذا 
 14  ،16 الُمعادالت  باستخدام  ُقم  البسيط،  العشوائي 
على  بناًء  هي  الُمقترحة  الطريقة   .(2 (الُملحق  و17 
أشهر،   6 هو  للتحصين  مؤهل  عمر  أدني  أن  افتراض 
ُعمر  إن  أشهر.  ستة  كل  ستكون  التحصين  حملة  وأن 
ُيساهم  سوف  وأقل  أشهر   6 الحيوانات  مجموعة 
أيضا  تسمح  أن  وُيمكن  للمناعة  اإلجمالي  التقدير  في 
أن  وكيف  األم  من  الُمضادة  األجسام  وجود  بتقييم 
المناعة الُمكتسبة من األم تساهم في المناعة اإلجمالية 

للُمجتمع الحيواني.

إن حجم العينة الُمقترح قد تم تقييمه لنسب ُمحتمله ُمختلفة (من 
إجراء  يتم  عندما  أنه،  إفتراض  على  المائة).  في   90 إلى  المائة  في   60
الهيكلي  للبروتين  الموجبة  الحيوانات  التحصين االعتيادي فان نسبة 
الوحدات  عدد  أن  ُمالحظة  ُيفترض  كما  الُعمر.  مع  بإضطراد  ستزيد 
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األولية التي تم ُمعاينتها يجب أن تكون دائًما أعلى من 25 وحدة وبائية 
(المؤشرات)  بالُمعلمات  يتعلق  بما  اإلحصائية  النظرية  مع  لتتوافق 

الُمقدرة غير الُمنحازة (13).

الُملحق  في  الموصوفة  الطريقة  (بإتباع  تتغير  أن  األرقام  لهذه  ُيمكن 
كبر، فُيمكن بذلك  2). على سبيل المثال، إذا كانت الحاجة إلى دقه أ
تخفيض الخطأ المسموح به ليكون 5 في المائة.، والذي بدوره سيزيد 
من حجم العينات التي يجب أن يتم جمعها. أهم الُمعوقات ستكون 

الموارد الُمتاحة في البلدان التي ستقوم بتلك الُمسوحات.

الطريقة التي يتم بها اختيار الوحدات الوبائية (سواء باستخدام نسبة 
التي  الطريقة  في  تؤثر  سوف  البسيط)  العشوائية  العينة  أو  الحجم 
الخاصة  الثقة  الموجبة (ومساحة  الحيوانات  تقدير نسبة  فيها  سيتم 

كثر في هذا المجال). بها) (أنظر الُملحق 2 لتفاصيل أ

في البلدان التي يكون فيها الهدف الرئيسي وراء إجراء التحصين هو 
الُحمى القالعية السريري (الوضع  التقليل من نسبة اإلصابة بمرض 
الوبائي 1، عادة ُيقصد به المرحلة 2 من خطة ُمكافحة الُحمى القالعية 
التدريجية)، فإنه ال ُينصح باتباع هذا النهج، حيث أنه يتوقع بأن نسبة 
السابق  التعرض  نتيجة  مناعة  ُتظهر  سوف  الحيوانات  من  كبيرة 

لفيروس الُحمى القالعية الحقلي.

ومع ذلك فإنه باإلمكان أو يكون ُمفيد لتقييم المناعة على ُمستوى 
أساًسا  هو  المصل  إيجابية  تكون  بأن  التوقعات  أن  حيث  القطيع، 
ُمناسبة  الطريقة  اللقاح، وبهذا فإن هذه  (ولكن ليس ُمطلًقا) بسبب 
للبلدان تحت السيناريو B (ُمحتمل أن تكون في المرحلة 3 من خطة 
ُمكافحة الُحمى القالعية التدريجية أو حتى أعلى)، واضح أنها تهدف 

.Dو  C إلى القضاء على المرض، وأيضا في الدول تحت السيناريو

تحصينها  يتم  لم  التي  الوبائية  الوحدات  نسبة  تقدير  هو  الهدف  إن 
أن  إلى  ُتشير  والتي   ،(2 الُملحق  في   III.a المثال  (أنظر  جيد  بشكل 
الوحدة الوبائية ُيمكن تعريفها بأنها ”ُحّصنت بشكل جيد“ عندما يتم 
إيجاد نسبة معروفة من الحيوانات التي لديها ُمستوى ُمخصص من 

األجسام الُمضادة.

من  فإنه  وبائية،  وحدة  عينة  كل  في  العينة  حجم  تقدير  أجل  ومن 
الوحدة  فيه  ُتعتبر  الذي  الحد  من  أدنى  عتبة  نسبة  إنشاء  الضروري 

الوبائية محمية:

لم أ.  التي  الوبائية  الوحدات  من  الُمتوقعة  للنسب  الُمقترحة   القيم 
يتم تحصينها جيًدا – 20 في المائة؛

الخطأ المعياري المسموح به – 10 في المائة؛ب.   

مساحة الثقة – 95 في المائة؛ج. 

لم د.  الُمستهدفة إليجاد وحدة وبائية واحدة  الحد)  (أو  للعتبة   قيمة 
التي  الحيوانات  يتم تحصينها بشكل جيد هو عندما تكون نسبة 

لديها عيارية ُمخصصة من األجسام الُمضادة هو i) أقل من 60 في 
المائة. في الفئة الُعمرية 12-6 شهر وii) أقل من 70 في المائة بين 

الحيوانات في الفئة الُعمرية 24-12 شهر؛

الُمضادة  األجسام  لديه ُمستوى من  كتشاف 0 حيوان  ا هـ.  احتمالية 
من  فئة  كل  (في   0.05≤ ُمخصصة  عيارية  من  أعلى  أو  لـ  مساٍو 

الفئات الُعمرية األثنتين).

وحدات –   6 إلى  بحاجة  فإننا  أعاله،  الُمستهدفة  القيم  على  بناًء 
وبائية و3 حيوانات في الفئة الُعمرية 12-6 شهر و2 حيوان من 

الفئة الُعمرية 24-12 شهر في كل وحدة وبائية تم اختيارها.

ُقم بزيادة حجم العينة لتصبح 70 وحدة وبائية من أجل التعويض – 
عن الحيوانات التي قد تكون تعرضت ُمسبًقا للفيروس الحقلي 

أو مشاكل مع تحليل العينات.

ُقم باختيار الوحدات الوبائية حسب االختيار العشوائي البسيط.– 

في كل وحدة وبائية، ُقم باختيار الحيوانات إما باستخدام االختيار – 
العشوائي البسيط أو االختيار العشوائي الُمنظم.

ُقم بجمع عينات الدم بناًء على الطريقة التي تم إنشاؤها (وقت – 
التحصين و/أو في أي وقت).

ُقم بتحليل العينات من أجل:– 

ضد -  الهيكلي  للبروتين  الُمضادة  األجسام  عيار    تحديد 
أيضا  به  الموصى  ومن  الُمتجانسة.  اللقاح  عترات 
للبروتين  الُمضادة  األجسام  عيار  احتساب  يتم  أن 
ضد  الحماية  لقياس  الحقلية  العترات  ضد  الهيكلي 
الفيروسات الُمتداولة. حدد وجود البروتينات الالبنائية 
تظهر  التي  الوبائية  الوحدات  من  أي  باستبعاد  (ُقم 

الفحوصات وجود إحتمالية لإلصابة).

وبائية -  كوحدة  الواحدة  الوبائية  الوحدة  تصنيف   يتم 
إيجاد  يتم  لم  إذا  جيد  بشكل  التحصين  فيها  يتم  لم 
الثالث  من  أي  في  الهيكلي  للبروتين  موجبة  حيوانات 
عينات للفئة الُعمرية 12-6 شهر، أو العينتين في الفئة 

الُعمرية 24-12 شهر.

فيها -  يتم  لم  التي  الوبائية  الوحدات  نسبة   ُقم بحساب 
التحصين بشكل جيد ومساحة الثقة لها.

استخدم الُمعادالت 3 و4 (الموضحة في الُملحق 2).- 

إنه من الُمهم إعادة التأكيد على أن أخذ عينات الحيوانات هو مقصور 
فقط على الحيوانات المؤهلة للتحصين وتصنيف القطيع الواحد على 
أنه لم يتم التحصين فيه بشكل جيد سيكون بناًء على ما تم إيجاده في 
الفئات الُعمرية الُمختارة. وبناًء عليه، فإن هذا النهج ال يوفر معلومات 

حول الحماية العامة في القطعان.

بحسب ما تم تقديره في المثال أعاله فقد يتغير حجم العينة وُيعدل 
الذي  الُعمرية  الفئات  وباالعتماد على أي من  المحلية  للظروف  تبًعا 
اعتبر أنه أفضل مصادر للمعلومات. إن أهم الفوائد لهذا النهج هو أنه 
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يحتاج إلى عدد من العينات أقل بكثير من الطريقة التي تم شرحها في 
القسم 3.5.1، إضافة إلى ذلك، فإن التصميم والتحليل للدراسة قد تم 

تبسيطه بشكل كبير.

ُقم بأخذ دليل على كفاءة اللقاح وإذا كان باإلمكان أخذ أمصال ما – 
بعد التحصين من الشركة الُمصّنعة للقاح إضافة إلى قوة اللقاح 

و فحوصات تسريح الدفعة (العجنة).

ُقم بإنشاء عتبات مصلية مع األخذ بعين االعتبار أثر االختالفات – 
وفي  الفحوصات  تكرار  في  للحيوانات،  المناعية  االستجابة  في 

الخصائص الُمستضدة للقاح، وفيروسات الحقل والفحوصات.

ُقم بإجراء دراسة ما قبل الشراء للمناعة الُمستحثة في مجموعة – 
صغيرة من الحيوانات المحلية وبعد ذلك مجموعة من الحيوانات 

في الحقل عندما يتم تنفيذ عملية التحصين. 

ُقم بُمراقبة ُمستويات مناعة القطيع العامة وفي المنطقة لتحديد – 
ما إذا تم إجراء التحصين على النحو الجيد وإذا ما كان باإلمكان 

توقع الحماية. 
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ال توفر األدلة المصلية على المناعة، على النحو الموصوف في الفصل 
برنامج  أجله  من  نُفذ  الذي  الغرض  تحقيق  على  ُمباشًرا  دليًال   ،3
فمن  ولذلك  القالعية)،  الُحمى  مرض  على  السيطرة  (أي  التحصين 
الُمهم أيًضا رصد حدوث حاالت تفشي اإلصابة بمرض الُحمي القالعية 
القالعية  الُحمي  إلى أن مرض  بالنظر  العدوى. ومع ذلك، فإنه  أو  و/ 
يحدث بشكل ُمتقطع، فإنه في موجات العدوى ذات الفواصل الهادئة، 
ال ُيمكن اعتبار عدم تفشي األمراض ضمانًا لفعالية برنامج التحصين. 

ولذلك، يلزم ُمراقبة كل من المناعة وحاالت التفشي و/أو العدوى.

واحًدا،  التحصين  برنامج  يكون  أن  الُمرجح  من  الحاالت،  ُمعظم  في 
من  يكون  قد  وبالتالي  شامل،  برنامج  لعناصر  تدابير،  جمله  ضمن 

الصعب فصل أثر التحصين عن تدابير الُمكافحة  األخرى.

عاده ما تكون ضوابط الحركة والتدابير الحيوانية األخرى والقضاء على 
أو  انتشار  لمنع  االستجابة  آلية  من  جزًء  الُمصابة  الحيوانات  (إعدام) 
دخول الفيروس وحدوث فاشيات ثانويه (الشكل 5)، في حين ُيمكن 
استخدام التحصين كآلية لالستجابة (التحصين في حالة الطوارئ) أو 
كأداه وقائية للتخفيف من أثر المرض،  ينبغي أن تحدث التدخالت في 

المنطقة أو في نظام التربية الُمستهدف للتحصين.

للتأثير  نتيجة  سيكون  الُمكافحة   برنامج  فعالية  تقييم  فإن  ولذلك، 
الُمشترك للتحصين (إذا استخدم) والتدابير اإلضافية. 

التحصين ضد فيروس الحمى القالعية

الحجر البيطري أو إبادة الحيوانات 
المصابة

التحكم في حركة الحيوانات

األمن الحيوي والتطهير

5

نتيجة  ضد  للحيوان  اللقاح  حماية  لمدى  مقياس  هو  اللقاح  فعالية 
واستنساخ  المرض،  المثال  سبيل  على  فيها،  مرغوب  غير  ُمعينة 
الفيروسات، وطرح الفيروسات أو انتقال الفيروس، عند اختبارها تحت 
وتحدي  التحصين  ظروف  تم وصف  قد  أن  بحيث  ظروف مضبوطة 
العدوى بشكل جيد. ومن األمثلة على ذلك اختبار قوة اللقاح لألبقار 
والتحدي،  التحصين  نظام  يتبع  حيث  اليابسة،  دليل  في  الموصوف 
وتقاس النتيجة بتعميم الفيروس بعد التحصين في اللسان، مما يؤدي 
إلى ظهور حويصالت على األقدام (44). وُيعطي هذا التدبير داللة علي 

الجودة الذاتية للقاح.

وُيمكن أيًضا قياس فعالية اللقاحات، باإلضافة إلى الطريقة الموصوفة 
أعاله، في إطار الظروف الميدانية الخاضعة للرقابة أو التحكم من خالل 
التجارب العشوائية الخاضعة للتحكم. في مثل هذه الحالة، يتم التعبير 
المرض/ على  السيطرة  من  القدر  باعتبارها  اللقاحات  فعالية  عن 

العدوى في الُمجتمع  الحيواني الُمحصن ُمقارنه مع ُمجتمع الُمقارنة 
الذي تم إعطاؤه دواء وهمي.

هو  والذي  وتأثيره،  اللقاح  فعالية  بين  الخلط  يتم  األحيان  بعض  في 
برنامج  خالل  من  الحقل  في  الحيوانات  حماية  مدى  على  مؤشر 
التحصين (26). وتأثير اللقاحات هي مقياس للحماية الممنوحة ضد 
نتيجة ُمعينه غير مرغوب فيها، وهي عاده مرض أو عدوى، ُمستمده 
وغير  الُمحّصنة  الماشية  في  المرض  حدوث  ُمعدل  بين  ُمقارنه  من 
النوعية  على  فقط  يعتمد  ال  فهو   . الُمجتمع  نفس  داخل  الُمحّصنة 
األولية (الذاتية) للقاح، كما قدمتها الشركة المصّنعة، ولكن أيًضا على 
العوامل الخارجة عن البرنامج، مثل تأثير تخزين اللقاحات وتوزيعها، 
التحصين، وبشكل غير مباشر نسبة تغطية  اللقاح، وجدول  وتطابق 

اللقاح.

وقد يكون أحد األسباب التي تجعل فعالية اللقاح وتأثيره ُيستخدمان 
باستخدام  تقديرهما  ُيمكن  ألنه  بالتبادل  أحيانًا  صحيح  غير  بشكل 

نفس الُمعادلة:

VE = (RU –RV)/RU   (1 الُمعادلة)

الُمجتمع   في  حدوثه  ُمعدل  أو  المرض  حدوث  خطر  هو   RU حيث 
القطعان  في  المرض  حدوث  ُمعدل  هو   RVو الُمحصن،  غير  الحيواني 

الُمحّصنة.

اعتبارهما  ينبغي  فإنه  ُمترابطان،  المفهومين  أن  من  الرغم  على 
تقدير   (1) لتقديرهما:  الُمستخدم  النهج  في  يختلفان  ُمتميزين ألنهما 
فعالية اللقاح عن طريق التجارب العشوائية الخاضعة للتحكم؛ بينما 
في  أو  الميدانية  الرصد  دراسات  خالل  من  اللقاحات  تأثير  ُيقدر   (2)
بعض األحيان في التجارب الميدانية في ظل الظروف الحقلية العادية.

(44-37) 
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من أجل تجنب اللبس بين الفعالية والتأثير؛ يجب أن ُيشير االختصار 
VE (في هذه الوثيقة) إلى فعالية اللقاح، مع إعاده صياغة الُمعادلة (1) 

على النحو التالي:

VE = 1 – (RV/RU) (الُمعادلة 2)  

وُتعطي عادة كنسبة مئوية.

فان  التدريجي،  القالعية  الُحمي  لمرض  الُمكافحة   مسار  طول  على 
المرحلتين الثانية والثالثة هي تلك التي ُتطبق فيها تدابير الُمكافحة  
في  التحصين  يكون  أن  الُممكن  من  المرض/العدوى.  وجود  أثناء 
من  أنه  البلد  يجد  ال  (قد  الُمطبق  الوحيد  التدبير  هو  الثانية  المرحلة 
موازنة  في  يرغب  وقد  المرض  من  والخلو  التخلص  تحقيق  الُممكن 
التكلفة االقتصادية للمرض مع تكلفه التحصين)، بينما عند الدخول 
إلى المرحلة الثالثة، يكون قرار التحرك نحو الخلو من المرض قد اتخذ، 
على  القضاء  هو  واضح  بهدف  ُعنًفا  كثر  أ سياسة  فستعتمد  وعليه 

المرض.

عندما تكون البلدان في المرحلة الثانية أو الثالثة من مسار الُمكافحة  
لمرض الُحمي القالعية التدريجي (التي ال يزال من الُمتوقع أن تحدث 
فيها حاالت تفشي)، ينبغي قياس تأثير اللقاح لضمان أن يكون اللقاح 

الُمستخدم في الظروف الميدانية هو الذي يمنح الحماية الُمتوقعة.

ُيعد االستقصاء الشامل في حاالت التفشي التي تحدث في الحيوانات 
الُمحّصنة، حيث كان من الُمتوقع أن تكون محمية، جانًبا هاًما من جوانب 
رصد أداء التحصين. وينبغي النظر في النتائج في سياق برنامج الرصد 
األوسع الموصوف في الفصلين 2 و3، للبت فيما إذا كان اإلخفاق قد 
يكون له سبب ُمحدد ومحلي أو أن يكون جزًءا من ُمشكلة أوسع نطاقا 
مع برنامج التحصين. ويوصي باتباع أسلوب ُمنتظم من أجل التحقق 
من جميع الخطوات التي ُيحتمل أن تكون قد حدثت فيها المشاكل من 
النوعية األولية للقاح وُمالءمته، إلى تخزين اللقاحات والتسليم وعملية 
التحصين، والتغطية باللقاحات، والحصانة الُمستحدثة، طبيعة التحدي، 
العدوى، وفترة طويلة  الغالبة بسبب شدة وضراوة  والتي ربما كانت 

بعد التحصين أو تغيير في النمط الظاهري للُمستضد (الشكل 6).

االعتبارات  أحد  بالتحصين  الُمتعلقة  التفشي  حاالت  توقيت  ُيعتبر 
ويبين  تنمو.  ثم  لتتطور  طويًال  وقتا  تستغرق  المناعة  ألن  الرئيسة، 

6

حاالت التفشي في الحيوانات الُمحّصنة

دخول فيروس جديد لديه ُمطابقة 
اللقاح ُملوث بفيروس حيضعيفة مع عترات اللقاح الُمستخدم

عمل اختبار براءة للقاح بما تبقى 
انظر شكل 7من دفعة اللقاح

العوامل الُمساهمة 
عوامل الُمضيف: . 1

تلقت أ.  الصغيرة  (الحيوانات  التحصين  عند   العمر 
ُجرعة واحده للقاح) 

 الحالة الصحية (اإلجهاد وسوء التغذية والعدوى) ب. 
وقت التحصين األخيرج. 

مواصفات اللقاح:   .2
فعالية ُمنخفضة أ. 
غير ُمستقر ب. 
انتهاء مدة صالحية اللقاح ج. 

تطبيق اللقاح:   .3
جدول التحصين (انقضاء فترات التحصينات)أ. 
انخفاض نسبة تغطية التحصينب. 
خرق في الحفاظ على سلسله التبريدج. 

لتحليل  الُمستخدمة  المصلية  االختبارات   .4
ما بعد التحصين 

نوعية االختبار ُمنخفضة، إيجابيه كاذبةأ. 
سوء تفسير النتائج المعمليةب. 
موظفو الُمختبرات غير الُمدربينج. 

التحدي األعظم بسبب عدم وجود تدابير   .5
أخرى فعالة لُمكافحة مرض الُحمي القالعية

ارسل تقرير إلي الشركة الُمصّنعه 
في حالة تأكيد الثلوث

إجراء استقصاء حقلي وتأكيد 
ُمختبري

التأكد من أن وقت التحصين 
بالنسبة للتداول النشط للفيروس 

الحقلي

إخفاق برنامج التحصين مع 
وجود تداول نشط للفيروس
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الشكل (7) شجرة القرارات لهذا الجانب من التحقيق. ويرد في الُملحق 
سياق  في  الُمجمعة  البيانات  يستخدم  ُمحدد  منهجي  أسلوب   (4)
التحقيقات الُمتعلقة بحاالت التفشي، استناًدا إلى تجربة التحقيقات في 

حاالت التفشي بأثر رجعي في تركيا (27).

كما سبق ذكره، ووفًقا لحاله البلد أو المنطقة، ينبغي تصميم وتنفيذ 
برنامج ُمكافحة مرض الُحمي القالعية (ُيمكن أن يشمل التحصين) 

الُمستخدمة  الفئات  نفس  اآلن  وُتستخدم  البداية.  بهدف واضح منذ 
في الفصل 3 لتحديد القيم الُمستهدفة لتقييم المناعة بغرض تحديد 
األهداف االستراتيجية لبرنامج الُمكافحة. وتم تلخيص ذلك في جدول (7).

األداء  التي ُتستخدم بواسطتها مؤشرات  اإلدارة  الرصد هو عمليه  إن 
لتبين أن النتائج الُمتوقعة قد تحققت أثناء أو بعد برنامج التحصين. 
الوقائية  التدابير  لنجاح  مؤشرات  إلى  الرصد  نظام  تصميم  ويحتاج 

كثر من اإلجراءات التالية: الثانوية التي يتعين تحديدها من واحد أو أ

7

تطبيق حملة التحصين بعد 
وقت الحضانة من الفاشية 

(عندما كانت العالمات السريرية 
االولي موجودة بالفعل)

فيروس الُحمي القالعية موجود 
بالفعل في وقت حمله التحصين

الحاجة إلى التحقق 
في أي وحدة وبائية 

ثم تحصينها في وقت 
الحق وأنه لم يتم نقل 
أي فيروس للُحمي 

القالعية مما يؤدي إلى 
انتشار العدوى

تؤكد الحاجة إلى 
إجراءات تشغيليه 

موحده بشأن تدابير 
التحصين البيولوجي

حملة التحصين ضمن وقت 
الحضانة للفاشية (30-1 يوًما قبل 

تاريخ العالمات السريرية األولي)

هناك ارتباط زمني ُمباشر بين 
أنشطه التحصين وإدخال فيروس 
الحمي القالعية حيث فترة حضانة 

تتداخل مع تاريخ التحصين

الحاجة إلى التحقق 
في أي وحدة وبائية 
ثم تحصينها سابًقا 
إذا كان هناك اصابة 
سريرية واضحة أو 

أصبحت واضحة الحًقا

حملة التحصين قبل وقت 
كثر من  الحضانة من الفاشية (أ
30 يوما قبل تاريخ العالمات 

السريرية األولي)

هناك ارتباط زمني ُمباشر بين 
أنشطه التحصين وإدخال فيروس 
الُحمي القالعية مع ذلك ال يوجد 
أي تداخل بين فترة الحضانة و 

تاريخ التحصين

النتيجة

التفسير

االعتبارات

اإلجراءات

على ما يبدو، فإن التحصين لم 
يؤدي إلى حماية كافيه ضد عدوي 

الُحمى القالعية، والتي ينبغي 
معها المزيد من االستقصاء

الحاجة إلى التحقق 
من سالمه اللقاح – 
هل فيروس اللقاح 

ُمعطل بما فيه 
الكفاية؟

الحاجة إلى التحقق من خصائص 
اللقاح:

 الُمطابقة بين الفيروسات – 
وفيروسات  الميدانية 

اللقاحات 
 قوه اللقاح – 
فترة الصالحية – 
سلسله التبريد– 

إجراء دراسة فعالية اللقاح

هل الحيوانات الُمحّصنة لديها 
حماية أفضل ضد مرض الُحمي 

القالعية السريرية ُمقارنه مع 
الحيوانات غير الُمحّصنة؟
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المدى الُمتوقع لخفض نسبة المرض أو تداول الفيروس؛– 

ُمعدل حدوث المرض المقبول، والتي ُيعتبر البرنامج ناجًحا إذا – 
كان أدنى منها؛

غياب المرض أو تداول الفيروس.– 

عادة ما ُتتخذ القرارات بشأن مؤشرات األداء هذه بالتشاور مع أصحاب 
 . الُمكافحة  برامج  بدء  قبل  والخاص  العام  القطاعين  من  المصلحة 
هذه  تكون  أن  وينبغي  للتحقيق،  القابلة  النتائج  تحديد  الُمهم  ومن 

النتائج هي تلك التي ستكفل استمرار دعم أصحاب المصلحة.

كما هو موضح أعاله، ُيمكن أن يكون الهدف من حملة التحصين ضد 
السريرية  األمراض  من  للتقليل  أو  للحد  إما  القالعية  الُحمي  مرض 
الواضح  ومن  المرض.  الخلو من  استعاده  أو  للقضاء علي عدوى  أو 
نتيجة  االستراتيجية، هناك  األهداف  بالنسبة لكل هدف من هذه  إنه 

ُمحدده تحديًدا جيًدا ُيستهدف تحقيقها في البداية. 

7

4.44.5

أ
تقليل حاالت 

اإلصابة السريرية 
للُحمي القالعية

يحدث المرض (إما 
أن تكون حاالت أو 

تفشي المرض)
انخفاض حاالت عادة المرحلة 2ُمصابة

اإلصابة بالمرض

انخفاض حاالت اإلصابة 
بالمرض إلى ُمستويات 

مقبولة (يحددها أصحاب 
المصلحة)

ُيمكن استخدام 
ُمستوي مقبول من 

المرض عندما ال ُيعرف 
ُمستوي المرض قبل 

الُمكافحة 

ب
القضاء على 

تداول فيروس 
الُحمي القالعية

يحدث المرض (قد 
أو قد ال يكون اإلبالغ 
عن مرض) أو قد ال 

يحدث

انخفاض تداول عادة المرحلة 3ُمصابة
الفيروس

تداول فيروس الُحمي 
القالعية خفضت إلى 

الصفر أو أقل من 
الُمستوي المقبول 

(تعيين من قبل أصحاب 
المصلحة)

ُيمكن استخدام 
ُمستوي مقبول من 

التداول حيث ال ُيعرف 
ُمستوي التداول قبل 

التحكم

ج

االحتفاظ بحالة 
الحرية أو الخلو 

من المرض 
باستعمال 

التحصين

ال يحدث
أدله الغياب 

المقبولة من قبل 
الُمنظمة 

خالية من 
المرض 

باستعمال 
التحصين

عادة المرحلة 
4 و5

أدله كافيه لالحتفاظ 
بحالة الخلو من 
المرض، لم يتم 

الكشف عن تداول 
الفيروسات

يستوفي ُمتطلبات رمز 
اليابسة لالحتفاظ بالوضع

واألساس المنطقي 
وراء التحصين هو 
ان دخول المرض 

سيكون له تأثير أقل 
مما لو كانت خالية من 

المرض دون تحصين

د

استعادة الحرية 
من المرض بعد 

دخوله
(التحصين في 

حاالت الطوارئ)

حدث المرض
(الفاشيات الناتجة 

عن دخول الفيروس 
في بلد أو منطقه 

خالية من المرض)

تعليق حالة 
الخلو من 

المرض

ُيفترض أن 
البلد كان في 

المرحلة 4 أو 5

أدلة كافيه إلثبات 
غياب تداول 

الفيروس

ُيلبي ُمتطلبات رمز 
اليابسة (الشركاء 

التجاريين) الستعاده 
الوضع

تنفيذ  قبل  أساسيه  معلومات  وضع  أجل  ومن  الوضوح  لغرض 
و/أو  بالتنفيذ  يقومون  الذين  يقوم  أن  الُمهم  من  الُمكافحة،  برنامج 
الذين يرغبون في رصد البرنامج بتقييم ما إذا كانت النتائج الُمحددة في 

البداية تحققت. وتماشًيا مع المعايير الدولية، يستخدم

والعدوى  بالفيروس  اإلصابة  لحالة  تعاريف  التوجيهي  المبدأ  هذا 
والتداول التي تتفق مع قانون اليابسة، 2013 (االطارات 1 و2 و3). 

1
.8.6.1 OIE

الحالة هي حيوان ُمصاب بفيروس الُحمي القالعية 

2
.8.6.1 OIE

 تم عزل فيروس الُحمي القالعية وتحديده على هذا النحو من حيوان أو الُمنتجات . 1
الُمشتقة من هذا الحيوان؛ أو  

 تم التعرف على الُمستضد الفيروسي أو الحمض الريبو فيروسي (RNA) ُمحدد . 2
كثر من األنماط المصلية من فيروسات الُحمي القالعية في عينات من  لواحد أو أ
كثر من الحيوانات، ما إذا ُتظهر عالمات سريريه تتفق مع مرض الُحمي  واحد أو أ
أو إعطاء سبب  القالعية،  للُحمي  وبائًيا بتفشي مؤكد  ُمرتبطة  أو  ال،  أم  القالعية 

للشك في العالقة السابقة أو االتصال مع فيروس الُحمي القالعية؛ أو
 األجسام الُمضادة للبروتينات الهيكلية أو غير الهيكلية لفيروس الُحمي القالعية . 3

كثر من الحيوانات  التي ليست نتيجة للتحصين، تم التعرف عليها في واحد أو أ
وبائًيا  أو مرتبطة  القالعية،  الُحمي  تتفق مع مرض  ُتظهر عالمات سريريه  التي 

بحالة مؤكدة؟ 



43

الدليل اإلرشادي

3
8.6.42. OIE

من قانون اليابسة للُمنظمة، التداول يعني انتقال فيروس الُحمي القالعية كما 
يتضح من العالمات السريرية، واألدلة المصلية أو العزلة الفيروسية.

وُتحدد النتائج الُمتوقعة لبرامج الُمكافحة الُمدرجة تحت البند من (أ) 
كثر مما  إلى (د) من الجدول 4.1 في رمز اليابسة بُمصطلح واحد أو أ

يلي:

 تم خفض ُمعدل حدوث الُحمي القالعية أو نسبة العدوي لمرض . 1
الُحمي القالعية.

الُحمي . 2 لمرض  العدوي  نسبة  أو  القالعية  الُحمي  حدوث   ُمعدل 
القالعية أقل من القيمة الُمستهدفة الُمحددة.

الُحمي . 3 لمرض  العدوي  نسبة  أو  القالعية  الُحمي  حدوث   ُمعدل 
القالعية غائبة أو غير موجودة.

ُمكثًفا  استخداًما  الُمكافحة  برنامج  لرصد  العام  النهج  سُيستخدم 
للدراسات الُمتعلقة بالرصد الوبائي االستقصائي التي ال ينظر فيها في 
هذا الدليل التوجيهي. كيفية تصميم هذه الدراسات ُيمكن الحصول 

عليه في العديد من الكتب الدراسية في علم األوبئة.
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مرض  فيروس  انتشار  منع  بغرض  للقاح  الالزمة  التغطية  ستعتمد 
حالة  ُتنشئها  التي  الحاالت  عدد  على  القطيع  داخل  القالعية  الُحمى 
واحدة في الُمتوسط على مدار فترة العدوى، وذلك في ُمجتمع محلي 
غير ُمصاب بخالف ذلك (نسبة التكاثر األولية للفيروس، R0). تعتمد 
داخل  مًعا)  (الُمتواصلة  الُمتماسة  التكوينات  طبيعة  على   R0 قيم 
من  كبيرة  أعداًدا  هناك  يكون  عندما  األكبر  هي  وستكون  القطيع 
في  مًعا.  ُمنتظمة  اتصال  فرص  ولديها  الحساسية  الحيوانات شديدة 
أن  الُممكن  من  فإنه  الُمسكّنة،  األبقار  من  بالكامل  حساس  قطيع 
كبر بكثير من 10 (42). تنطبق اعتبارات ُمماثلة حول  تكون قيمة R0 أ
مرض  فيروس  عدوى  انتشار  ُمعدل  على  واالتصال  القرب  شبكات 
الُحمى القالعية  بين القطعان، ولكن االنتشار سيكون عادة أقل كفاءة، 
بداية  في  قطيع  إلى  قطيع  من   R0 تقديرات  انخفاض  إلى  يؤدي  مما 
تفشي المرض (القيم من 2 إلى 5 تم اإلبالغ عنها لتفشي المرض في 
المملكة الُمتحدة وبيرو [12 ، 18 ، 23]). ومع ذلك، فقد تم اإلبالغ عن 

قيم أعلى عندما كانت الظروف مواتية النتشار سريع للغاية (18).

في داخل القطعان، ُيشار عادة إلى نسبة تغطية تحصين تبلغ 80 في 
المائة كهدف للسيطرة على مرض الُحمى القالعية (4)، ويكون مقام 
الحساسة  الحيوانات  عدد  إجمالي  هو  الحالة،  هذه  في  التغطية،  كسر 
داخل القطعان (أي تلك الحيوانات المؤهلة وغير المؤهلة على السواء 
للتحصين). تجدر اإلشارة إلى  أن تغطية التحصين بنسبة 80 في المائة 
 ) RV يجب أن تقلل من نسبة تكاثر الفيروس في الحيوانات الُمحّصنة
قيمة RV هي نسبة التكاثر في الحيوانات الُمحّصنة) من 5 إلى أقل من 
1 وبالتالي توقف تجول فيروس مرض الُحمى القالعية الُمنتشر بين 
الحيوانات المحّصنة؛ كما يجب دائًما أن يكون من الواضح تماًما ما 

ُتشير إليه النسبة 80 في المائة.

مع ذلك، فإنه في كثير من الحاالت، ال يمنع التحصين انتقال العدوى 
 ، ذلك  لتحقيق  المائة  في  بنسبة 75  احتمال  افتراض  تم  وإذا  تماًما، 
فعندئذ، مع تغطية قدرها 80 في المائة، سيتم السيطرة على تفشي 
المرض فقط حيث تكون قيمة  R0 بالفعل أقل من 2.5 (جدول 1). 

على ُمستوى القطيع، يجب أن يكون من الُممكن تحصين نسبة عالية 
تحقيق  الصعب  ولكن سيكون من  المائة)،  في   80 <) القطعان  من 
بين  االتصال  تقليل  ذلك، سيتم  ومع  المائة.  في   100 قدرها  فعالية 
الوحدات (وبالتالي R0) عن طريق األمن الحيوي الفعال وهذا سوف 
ُيقلل من االعتماد على ُمستويات ال ُيمكن الحصول عليها من حماية 
ما  غالًبا  للقاح  الفعالة  الحماية  فإن  ذلك،  من  العكس  وعلى  اللقاح. 
الُمستوى  دون  الحيوي  األمن  كان  إذا  العدوى  انتقال  دون  تحول 

األمثل.

تجدر اإلشارة إلى أنه في حالة ُمراقبة التغطية اإلقليمية للقاح، ستكون 
هناك مناطق ذات تغطية عالية ومناطق ذات تغطية ُمنخفضة داخل 
يكون  حيث  أو  إليها  الوصول  يصُعب  التي  تلك  ربما  اإلقليم،  هذا 
الُمستوى  وبالتالي، على  لتحصين حيواناتهم.  أقل حماًسا  الُمزارعون 
انتقال  على  للسيطرة  كافية  التغطية  أن  يبدو  قد  الكُلي،  اإلقليمي 
العدوى، لكن الُجزر ذات التغطية الُمنخفضة داخل اإلقليم قد تسمح 

بوجود خزانات حاضنة للفيروس تعمل على استمرار انتشاره.

الحيوانات  جميع  ليس  أنه  اعتبارك  في  تضع  أن  أيًضا  الُمهم  من 
المناعية.  االستجابة  وقائي من  تطوير ُمستوى  الُمحّصنة تعمل على 
على سبيل المثال، إذا كانت تغطية اللقاح (f) = 0.9 ونسبة الحيوانات 
ذات الُمستوى الوقائي لألجسام الُمضادة الُمحددة (h) = 0.95، فإن 
النسبة اإلجمالية للحيوانات ذات الُمستوى الوقائي لألجسام الُمضادة 
الُمحددة ستكون = 0.90 × 0.95 = 0.855 أو 85.5 في المائة. عالوة 
من  بدالً  اإلصابة  عن  ناتًجا  المناعي  الفعل  رد  يكون  قد  ذلك،  على 
كثر من تلك التي يتم  التحصين أو قد يعكس جوالت تحصين سابقة أ
قياسها. في الحيوانات الصغيرة، قد تعكس المناعة أيًضا االمتصاص 
السلبي لألجسام الُمضادة من لبأ األم (السرسوب) أو ما ُيطلق عليه 

المناعة األمية.

الطرق  وبعض  التحصين  تغطية  إلى  اإلشارة  تمت  الثاني،  الفصل  في 
الُمستخدمة لتقديرها. بغض النظر عن الطريقة، يتطلب تقدير موثوق 
فيه لتغطية اللقاح، وأن تكون العشيرة الُمستهدفة للتحصين معروفة. 
هذه المعلومات، باإلضافة إلى كونها ضرورية عند تقدير نسبة العشيرة 
المشمولة ببرنامج التحصين، فإنها ضرورية أيًضا في مرحلة التخطيط 

الحتياجات اللقاح.

يتضمن تقدير تغطية اللقاح جمع البيانات وتقييم األنشطة، من أجل 
العمل  خطة  في  عليها  الُمتفق  األهداف  بين  الُمقارنة  عملية  تمكين 

انتقال العدوى في العشيرة وتغطية التحصين الالزمة لوقف انتشار  جدول 1. العالقة بين ُمعدل 
.(f × h = 1 – 1/R0) الفيروس

R0f
h ٪ 100

f

h ٪ 75

2.560%80%

475%100%

ُمستحيل*580%

ُمستحيل6.785%

ُمستحيل1090%

ُمستحيل2095%

* ُمستحيل استبعاد العدوى حتى مع تحصين العشيرة بالكامل
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مع ما تم تحقيقه بالفعل. ستشمل ُمراقبة برنامج التحصين عندئٍذ 
االستخدام السليم ألدوات التسجيل التي ُيمكن من خاللها استرجاع 

البيانات بسهولة في أي وقت خالل تنفيذ حملة التحصين.

على  التحصين  تغطية  وتقييم  لرصد  الُمقترح  المنهج  يعتمد 
من  اللقاح  موزعي  على  اللقاح  توزيع  يتم   (1) التالية:  االفتراضات 
خالل مركز توزيع محلي (أدنى سلسلة خالل عملية توزيع اللقاح من 
الُمستوى المركزي إلى الُمستوى الطرفي)؛ (2) عدم وجود هوية فردية 
للحيوانات؛ (3) أنها جزء من حملة تحصين ُمنظمة (ُيفترض أن يكون 
تكرارها كل ستة أشهر) ؛ (4) يتوقع جدول التحصين أن تتم زيارة كل 
مزرعة/ أسرة مرتين في كل حملة (الزيارة األولى هي تحصين جميع 
الحيوانات المؤهلة الموجودة، والثانية لحقن ُجرعة داعمة للحيوانات 
لذلك  استثناءات  هناك  تكون  قد  األولى).  للُجرعة  كُمتابعة  الصغيرة 

سيتم تسجيلها على بطاقة التحصين.

حول  الصلة  ذات  المعلومات  جميع  على  التحصين  بطاقة  تحتوي 
الحيوانات التي تنتمي إلى مالك واحد وتاريخ التحصين على ُمستوى 

القطيع.

مثال على بطاقة تحصين بسيطة في الشكل 1.

يتم تقسيم بطاقة التحصين، الُمقدمة كمثال، إلى ثالثة أقسام وسيتم 
القسم  ُيفترض ملء  ُمنفصلتين.  في خطوتين  بالكامل  البطاقة  ملء 
لجدول  ووفًقا  الحالية  الحملة  إطار  في  مرة  ألول  المالك  زيارة  عند   1

التحصين (في هذا المثال، ُيفترض أن يكون كل ستة أشهر).

الحيوانات  لحقن  الثانية  الزيارة  خالل   3 و   2 القسمين  كمال  إ يجب 
والتي من الُمفترض أن تتلقى ُجرعة ُمعززة (عادًة 30 يوًما بعد تلقي 
الرغم  التي على  الحيوانات  لتلك  اللقاح  إعطاء  أو  األولى) و/  الُجرعة 

من وجودها خالل الزيارة السابقة، فقد ُتركت دون تحصين.

ويتم  التوضيح  ذاتية  هي  االستمارة  لملء  الالزمة  البيانات  من  كثير 
التأكيد على أهمية اإلبالغ عن بيانات دقيقة.

ُيشير الحقل 1 إلى تاريخ الزيارة، والحقل 2 إلى االسم الكامل للُمشغل 
(القائم بعملية التحصين).

التحصين بشكل  ُيتيح تعريف حملة  أو رمز  إلى رقم  الحقل 3  ُيشير 
فريد (على سبيل المثال خريف -2014 أو 2014-1).

والتي  الزيارة  تاريخ  الموجودة في  الحيوانات  إلى عدد  الحقل 4  ُيشير 
تنتمي إلى فئات ُعمرية ُمحددة. ومن الُمهم أنه إذا كان لدى المالك 
حيوانات لم تكن موجودة فعلًيا في يوم الزيارة (على سبيل المثال تم 
إرسالها إلى المرعى ولهذا السبب ال يتم التمكن من تحصينها)، فيجب 

اإلشارة إليها أيًضا بين عدد الحيوانات الموجودة.

في  باللقاح.  بالفعل  ُحقنت  التي  الحيوانات  عدد  إلى   5 الحقل  ُيشير 
بطاقة التحصين الُمستخدمة كمثال، ليست الفئة الُعمرية التي تقل 
عن 6 أشهر (ستة أشهر أو أقل) ُتعد فئة مؤهلة للتحصين، وبالتالي 
الخاليا ال يجب تعبئتها.  أن  إلى  الُمقابلة، مما ُيشير  الخاليا  تم تظليل 
من الُمهم أن الحيوانات التي تقع في الفئة الُعمرية 12-6 شهًرا (ومن 
الُمفترض أنها قد أخذت ُجرعة ُمعززة بعد 30 يوم) أن يكون قد تم 
أيًضا األن اإلبالغ عنها في جدول 2 (تحت العمود الُمعنون بالحقل 12).

تترك  قد  تحصينها.  يتم  لم  التي  الحيوانات  إلى عدد   6 الحقل  ُيشير 
ستة  سن  (دون  مؤهلة  تكن  لم  ألنها  إما  تحصين  بدون  الحيوانات 
أشهر) أو لسبب آخر يجب اإلشارة إليه في الحقل 9. ومن الُمهم أيًضا 
أن يتم اإلبالغ عن الحيوانات التي ُتركت دون تحصين في الجدول 3 

(أسفل العمود الُمعنون بالحقل 15).

ُيشير الحقالن 7 و 8 إلى عدد الُدفعة الُمبلغ عنها على الزجاجة وتاريخ 
انتهاء صالحية اللقاح، على التوالي.

كثر) على الرغم  ُيشير الحقل 9 إلى أسباب عدم تحصين حيوان (أو أ
التي يصُعب كبح  أو تلك  أنه مؤهل. قد تكون حيوانات مريضة  من 

جماحها والتي ربما هربت من التحصين خالل الزيارة األولى.

ُيشير الحقل 10 إلى تاريخ الزيارة الثانية وُيشير الحقل 11 إلى االسم 
الكامل للُمشغل (القائم بالتحصين).

اللقاح  من  األولى  الُجرعة  تلقت  التي  الحيوانات  عدد  هو   12 الحقل 
خالل الزيارة األولى والتي من الُمفترض أن تتلقى ُجرعة ُمعززة خالل 
الزيارة الثانية. يجب أن يكون هذا الرقم هو نفس الرقم الُمشار إليه في 

الجدول 1 (الفئة الُعمرية 12-6 شهًرا، العدد الذي تم تحصينه).

الزيارة  يوم  (في  موجودة  تزال  ال  التي  الحيوانات  عدد  هو   13 الحقل 
الثانية)، من تلك الحيوانات التي كان من الُمفترض أن تتلقى ُجرعة 

ُمعززة.

تلك  من  تحصينها  تم  التي  للحيوانات  الفعلي  العدد  هو   14 الحقل 
الُمشار إليها في الحقل 13.

ُيشير الحقل 15 إلى عدد الحيوانات التي تم تركها بدون تحصين من 
هو  هنا  عنه  اإلبالغ  تم  الذي  العدد  يكون  أن  ويجب  السابقة،  الزيارة 

نفسه في الحقل 6.

ُيشير المقطع 16 إلى عدد الحيوانات (من تلك الُمشار إليها في الحقل 
15) التي ال تزال موجودة.

ُيشير الحقل 17 إلى عدد الحيوانات (من بين تلك الحيوانات التي لم 
يتم تحصينها) التي تم تحصينها خالل الزيارة الثانية.

يتم ترك الحقل 18 ألي ُمالحظات يعتقد القائم على عملية التحصين 
أنها ُمناسبة إلضافتها.

هناك حاجة إلى نسختين من بطاقة التحصين، مع ترك نسخة واحدة 
مع المالك وإرسال النسخة الثانية إلى مركز التوزيع المحلي. وسيتم 
أرشفة تلك البطاقات التي لم ُتكتمل بعد (نظًرا ألن الزيارة الثانية لم 
التعزيز سيتم  ُجرعات  إعطاء  وبُمجرد  ُمنفصلة،  ملفات  في  بعد)  تتم 

أرشفتها بالبطاقات الُمكتملة بالفعل.
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إذا كان من الُممكن أيًضا تخزين البيانات الموجودة في بطاقة التحصين 
إلى تبسيط عملية استرجاع  إلكترونية، فسيؤدي ذلك  في ورقة عمل 

البيانات وتحليلها إلى حد كبير.

إن النهج الُمقترح (وفًقا لالفتراضات الُمستخدمة) له عيبان رئيسيان: 
من  التي  الحيوانات  لتحديد  ما  طريقة  هناك  يكون  أن  يجب   (1)
القابلة  األطواق  تكون  أن  (ُيمكن  ُمعززة  ُجرعة  تتلقى  أن  الُمفترض 
إلعادة االستخدام خياًرا)؛ و (2) بين الزيارتين، قد يكون هناك مواليد 
جدد أو حيوانات جديدة تدخل إلى القطيع. يجب ملء بطاقة تحصين 
السابقة)  الزيارة  يتم حسابها خالل  لم  (التي  الحيوانات  لهذه  جديدة 

سواء تم تحصينها أم ال.

استخدام بطاقة التحصين للُمراقبة وأغراض التقييم

الحيوانات  من  مئوية  كنسبة  التحصين  تغطية  عن  التعبير  ُيمكن 
المؤهلة  الحيوانات  ُمقارنًة بإجمالي عدد  بالكامل  المؤهلة والُمحّصنة 
العشيرة  في  لإلصابة  الحساسة  الحيوانات  جميع  أو  للتحصين 
بناء  التحصين،  حملة  تنفيذ  خالل  وقت  أي  في  ُيمكن  الُمستهدفة. 
هذه  تقديم  ُيمكن  إحرازه.  تم  الذي  التقدم  لرصد  ُمناسبة  مؤشرات 
المؤشرات بسهولة، لكن ستعتمد موثوقيتها إلى حد كبير على جودة 

البيانات الُمسجلة على بطاقة التحصين. 

المعلومات  من  تنشأ  أن  ُيمكن  التي  للمؤشرات  أمثلة  يلي  فيما 
الُمسجلة من خالل بطاقات التحصين:

OVC أو التغطية الشاملة للتحصين في وقت ُمحدد منذ بداية الحملة 
(حسب األنواع) = عدد الحيوانات الُمحّصنة / العدد الُمقدرفي بداية 

الحملة1.

سيكون البسط في هذا المؤشر هو مجموع جميع الحقول 5 و 17 من 
بينما  التحصين،  بداية حملة  تم شغلها منذ  التي  التحصين  بطاقات 
سيكون المقام هو العدد اإلجمالي للحيوانات الُمقدرة في البداية. إذا تم 
تقدير هذا العدد على أنه العدد اإلجمالي للحيوانات المؤهلة، فسوف 
يقدم OVC معلومات حول التغطية لتلك الحيوانات التي ُيفترض أنه 
تم تحصينها، بدالً من ذلك، فإنه إذا كان مقام OVC هو العدد اإلجمالي 
تفسير  ُيمكن  عندئٍذ  الُمستهدفة،  العشيرة  في  الحساسة  للحيوانات 

OVC على أنها التغطية في العشيرة بأكملها

OCW أو تغطية التحصين داخل المزارع في أي وقت (حسب األنواع 
الحيوانات  عدد   / الُمحّصنة  الحيوانات  عدد   = الُعمرية)  والفئة 

الموجودة2.

البسط في هذا المؤشر هو مجموع جميع الحقول 5 و 17 والمقام هو 
مجموع الحقل 4.

ضروريًا  الحملة  بدء  قبل  تحصينها   سيتم  التي  للحيوانات  التقديري  العدد  1  ُيعد 
يعكس سوى  ال   OVC مقام كان  إذا  ما  إلى  اإلشارة  الُمهم  ومن  التخطيط  ألغراض 

الحيوانات المؤهلة للتحصين أو العشيرة بأكملها.
2   يشمل العدد الفعلي للحيوانات التي تم العثور عليها أيًضا تلك التي لم تكن في ُعمر 
مؤهل للتحصين. في نهاية الحملة، قد يختلف عدد الحيوانات المؤهلة وغير المؤهلة 
الموجودة فعلًيا عن العدد التقديري األولي وُيمكن استخدامه أيًضا للتخطيط للحملة 

التالية.

التغطية  ُيقدم  فسوف  الحملة،  نهاية  في  المؤشر  هذا  تقدير  تم  إذا 
الموجودة  الحيوانية  العشيرة  بكامل  يتعلق  فيما  للتحصين  الشاملة 

(والتي ُيمكن ُمقارنتها اآلن بالعدد الُمقدر).

ORD أو نسبة الحيوانات في الفئة الُعمرية من 6 إلى 12 شهًرا والتي 
تلقت ُجرعة ُمعززة من اللقاح. على العكس من ذلك، ORD-1 تقدر 
في  فشلت  التي  الحيوانات  (نسبة  التحصين  من  الُمتسربين  ُمعدل 

الحصول على ُجرعة ُمعززة).

شهًرا)   6-12 الُعمرية  للفئة  (فقط  كبسط  المؤشر  هذا  ُيستخدم 
لمجموع الحقل 14 وكمقام لمجموع الحقل 5.

ُيمكن ُمقارنة المؤشرات أعاله بالمؤشرات الُمستهدفة التي قد تكون 
وضعت في مرحلة التخطيط للعملية الميدانية.

كمثال: إذا كان الهدف هو إنهاء الحملة في غضون شهرين من بدايتها، 
فقد ُيشير OVC إلى ما إذا كان ُيمكن تحقيق هذا الهدف خالل الوقت 
التأكد من تحصين ما  الُمستهدف أم ال. وبالمثل، إذا كان الهدف هو 
 OCW ال يقل عن 80 في المائة من الحيوانات في كل مزرعة، ُيمكن لـ

تقديم معلومات حول ما إذا كان هذا الهدف قد تحقق أم ال.

ويرد أدناه جدول موجز للمؤشرات الُمختلفة ومعناها وتقييمها (أنظر 
جدول 3).

الصحيحة  اإلدارة  عن  توزيع محلي مسؤوالً  يكون كل مركز  أن  يجب 
للقاح الُمستلم. إلى جانب ضمان التخزين الُمناسب، ومن الُمفترض 
أن يكون مركز التوزيع المحلي هو المكان الذي سيتسلم فيه القائمون 
تتم  أن  يجب  الحقلية.  لعملياتهم  الالزمة  اللقاحات  كمية  بالتحصين 
الُمستخدمين  على  الموزعة  والكمية  الُمستلمة  اللقاح  كمية  إدارة 
النهائيين من خالل دفتر تسجيل يحتوي على أقسام للقاحات الواردة 
اللقاحات  من  ُمختلفة  مجموعة  كل  لدى  يكون  أن  يجب  والصادرة. 
الُمستلمة قسم فردي في دفتر التسجيل. يوضح جدول (2) مثاًال عن 

كيفية إعداد دفتر تسجيل الُدفعات والُجرعات.

سيحتوي قسم الوارد في دفتر التسجيل على المعلومات التالية (أنظر 
االستالم؛ (3)  تاريخ   (2) الُدفعة؛  تعريف  رقم / كود  جدول 2): (1) 

إجمالي عدد ُجرعات األبقار؛ و(4) تاريخ انتهاء الصالحية.

يتكون القسم السابق لدفتر التسجيل من صفوف ُمختلفة. يتم إنشاء 
صف جديد كلما تم إرسال لقاح إلى القائم بالتحصين إلعطاءه. يجب 

تسجيل البيانات التالية:

عدد الُجرعات الُمتاحة؛– 

اسم القائم بالتحصين؛– 

تاريخ الشحن؛– 
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إجمالي عدد ُجرعات األبقار الُمرسلة؛– 

إجمالي عدد ُجرعات األبقار التي تم استرجاعها وغير ُمستخدمة؛– 

تاريخ إعادة الُجرعات غير الُمستخدمة.– 

للطرح  نتيجة  الُمتاحة  الُجرعات  عدد  سيكون  جديد،  صف  كل  في 
السابق  الصف  من  الُمرسلة)]  (الُجرعات   - الُمتاحة)  [(الُجرعات 
الُجرعات  ”عدد  سيكون  إنشاؤه،  تم  الذي  األول  للصف  (بالنسبة 
في  إليها  الُمشار  األبقار“  ُجرعات  عدد  ”إجمالي  إلى  ُمساويًا  الُمتاحة“ 

القسم 1).

ُيمكن تنفيذ دفتر تسجيل الُدفعات والُجرعات من خالل ورقة عمل 
إلكترونية.

استخدام دفتر تسجيالت الُدفعات والُجرعات ألغراض 
الُمراقبة والتقييم

التحصين،  بطاقة  خالل  من  اللقاح  تغطية  تقدير  طريقة  على  قياًسا 
ُيمكن أيًضا تطوير المؤشرات باستخدام البيانات الُمتحصل عليها من 
دفتر تسجيالت الُدفعات والُجرعات لُمراقبة أداء نظام التوزيع والتقدم 

الُمحرز في حملة التحصين.

الُمسجلة  المعلومات  من  تطويرها  ُيمكن  التي  المؤشرات  يلي  فيما 
من خالل دفتر التسجيل:

على  القائمين  إلى  للشحن  كمي  الترا اإلجمالي  الُمعدل  أو    RCV
التحصين من بداية الحملة إلى نهايتها (لكل دفعة) = عدد الُجرعات 

الُمرسلة / عدد الُجرعات التي تم تحميلها في البداية.

RMV  أو ُمعدل الشحن الشهري (أو بعض الفترات الزمنية اآلخرى) 
إلى القائمين على التحصين (لكل دفعة) = عدد الُجرعات الُمرسلة في 

نهاية فترة الُمراقبة / عدد الُجرعات الُمتاحة في بداية فترة الُمراقبة.

كمي لفترة زمنية ُمحددة (لكل دفعة)  RUV  أو ُمعدل االستخدام الترا
= (عدد الُجرعات الُمرسلة في الفترة – عدد الُجرعات التي تم إرجاعها 

في الفترة) / عدد الُجرعات الُمرسلة في الفترة3.

ُيمكن ُمقارنة المؤشرات أعاله بالمؤشرات الُمستهدفة التي قد تكون 
وضعت في مرحلة التخطيط للعملية الميدانية.

الُجرعات  من  المائة  في   95 استخدام  هو  الهدف  كان  إذا  كمثال: 
الُمحملة، فقد تشير RUV إلى ما إذا كان هذا الهدف قد تحقق أم ال.

ُيلِخص الجدول رقم 3 استخدام بعض المؤشرات الموضحة أعاله وما 
قد ُتشير إليه فيما يتعلق بتنفيذ حملة التحصين.

 

.RUV - 1 = 3   ُيمكن أيًضا استخدام المؤشر لتقدير نسبة الهدر

– 1

عدد ُجرعات األبقارتاريخ االستالمرقم/كود الدفعة
تاريخ انتهاء 

الصالحية

– 2 

عدد الُجرعات 
الُمتاحة

اسم القائم 
بالتحصين

تاريخ الشحن
مجموع الُجرعات 

المودعة
مجموع الُجرعات 

الُمرتجعة
تاريخ عودة الُجرعات 

غير الُمستخدمة
ُمالحظات

1
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(%) OVC
التغطية الشاملة 

للتحصين في وقت 
ُمحدد منذ بداية الحملة

تشير OVC إلى ما إذا كانت سرعة حملة التحصين تسير وفًقا لما هو مقصود أم ال. على سبيل المثال، إذا كان الهدف هو إنهاء حملة التحصين في 
غضون شهرين، فقد يكون من الُمتوقع أن تكون التغطية الشاملة للتحصين OVC في شهر واحد حوالي 50 في المائة.

وفًقا للمقام الُمستخدم لتقدير OVC، ُيمكن الحصول على رؤى حول ما إذا كان يتم تحصين الحيوانات المؤهلة كما هو ُمخطط لها، أو حول تغطية 
اللقاح للُمجتمع الحيواني بأكمله.

قد يوفر الجمع بين التغطية الشاملة للتحصين OVC والدراسات مثل تلك الُمقترحة في القسم 3.4 رؤى حول الُمستوى الُمتوقع للمناعة على 
ُمستوى الُمجتمع  الحيواني.

القيم الُمنخفضة للتغطية الشاملة للتحصين OVC ال تشير بالضرورة إلى أن الحملة تسير ببطء. مقام المؤشر هو في الواقع عدد العشيرة التقديري في 
بداية الحملة، وإذا كان هذا الرقم ُمبالًغا فيه، فسوف يولد قيًما ُمنخفضة بشكل خاطئ للتغطية الشاملة للتحصين.

سيحدث العكس إذا كان عدد الحيوانات أقل من التقدير.

(%) OCW
تغطية التحصين داخل 
المزارع في أي وقت من 

األوقات

تعتمد هذه النسبة على بنية العشيرة الحيوانية التي سيتم تحصينها. إذا كانت نسبة كبيرة من الحيوانات غير مؤهلة للتحصين بسبب ُعمرها، 
فسيؤثر ذلك على قيمة OCW. قد تشير قيم OCW التي تبلغ حوالي 80 في المائة إلى أن العشيرة تم تنظيمها، بحيث يتم العثور على ما يقرب من 

20 في المائة من الحيوانات في الُمتوسط (في أي وقت من األوقات) لتكون في ُعمر غير مؤهل للتحصين.

إذا كانت القيم أقل من 70 في المائة باستمرار، فقد يحتاج جدول التحصين إلى ُمراجعة، وقد يتم تخفيض الُعمر الذي ُيمكن عنده تحصين الحيوانات 
أوالً.

ُيمكن ُمقارنة مقام OCW الُمقّدر في نهاية حملة التحصين بالعدد اإلجمالي للحيوانات الُمقدر قبل بدء الحملة لتقييم مدى كم تبُعد التقديرات عن ما 
تم العثور عليه بالفعل. الحظ أن مقام OCW في نهاية الحملة (عند زيارة جميع القطعان من الناحية النظرية) قد يوفر معلومات عن هيكل الُمجتمع  

الحيواني وُيمكن استخدامه للتخطيط للعدد المطلوب من الُجرعات للحملة القادمة.

(%) ORD
الُمعدل اإلجمالي 

للحيوانات التي تلقت 
لقاحات ُمعززة في أي 

وقت ُمحدد

ORD هي نسبة الحيوانات في الفئة الُعمرية من 6 إلى 12 شهًرا والتي تلقت ُجرعة التعزيز من اللقاح بشكل صحيح. مقام ORD هو جميع 
الحيوانات التي تلقت بالفعل ُجرعة واحدة على األقل، وبالتالي قد ُتشير القيم الُمنخفضة إلى أنه من الصعب العثور على الحيوانات التي ُعثر عليها 

خالل الزيارة األولى (وتحصينها) وذلك خالل الزيارة القادمة.

كمال النماذج للقائمين  قد تكون القيمة المعقولة لـ ORD  هي 90 في المائة، وتشير القيم التي تتجاوز 100 في المائة إلى وجود بعض الُمشكالت في إ
بالتحصين (ال ُيمكن أن يكون ORD أعلى من 100 في المائة).

سيكون ُمعدل الُمتسربين ORD-1 (أو ORD-100 في المائة إذا تم استخدام النسب المئوية).

(%) RCV
ُمعدل الشحن للقائمين 

بالتحصين

ُيشير RCV إلى النسبة المئوية للُجرعات الُمرسلة في نهاية حملة التحصين ُمقابل الُجرعات الُمحملة قبل بدء الحملة. كلما اقتربت هذه النسبة من 
100 في المائة، كان من األفضل تقدير الُجرعات الالزمة للحملة.

قد ُتشير القيم الُمنخفضة للـ RCV إلى تقدير غير صحيح للُجرعات الالزمة أو شحنة غير كافية للقائمين بالتحصين (على الرغم من أنه كان من 
الُمفترض أن تكون الحملة ُمنتهية).

(%) RMV
ُمعدل الشحنة الشهرية 

للقائمين بالتحصين

RMV يشبه RCV، مع أن االختالف الرئيسي هو أن RMV يتم تقديرها لفترات زمنية ُمحددة. وأنه مع وجود عدد ثابت من الُجرعات الُمرسلة في كل 
فترة، يجب أن تزيد RMV تدريجياً أثناء تنفيذ الحملة.

(%) RUV
كمي  الُمعدل الترا

لالستخدام

ُيشير RUV إلى ُمعدل استخدام اللقاح ألي فترة زمنية ُمحددة خالل الحملة. ُتشير قيم الـ RUV التي تقترب من 100 في المائة إلى أنه من بين اللقاح 
الذي تم تسليمه للقائمين بالتحصين، تم بالفعل إعطاء نسبة عالية منه للحيوانات.

ُيمكن استخدام RUV لتقدير النسبة المئوية للهدر (RUV - 1، أي نسبة الُجرعات التي تم إرجاعها بواسطة القائم بالتحصين والتي ال ُيمكن 
استخدامها). قد ُتشير النسبة المئوية الُمرتفعة من الهدر إلى أن عدد الُجرعات لكل زجاجة من اللقاح مرتفع للغاية ُمقارنة بمتوسط عدد الحيوانات 

التي يتم تحصينها داخل كل مزرعة / أسرة فردية، مما قد يمنع االستهالك الكامل للُجرعات داخل الزجاجة الواحدة.
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لإلحصاءات  العامة  الخلفية  توفير  هو  الُملحق  هذا  من  الغرض  إن 
خالل  والُمقترحة  الُمختلفة  الدراسة  لتصميمات  وفًقا  الُمستخدمة 
الُمقترحة بشكل جيد على  المنهجيات  تطبيق بعض  الوثيقة. سيتم 
المنهجيات  إلى تلك  الُمساواة ألغراض ُمختلفة، وسيتم اإلشارة  قدم 

عند االقتضاء.

تستخدم التوضيحات التالية أمثلة لسهولة الفهم.

في تصميم االستطالع أو المسح، هناك جانبان ُمهمان يجب أخذهما 
الُمستهدف  الُمجتمع   أفراد  لتحديد  االختيار  عملية   (1) االعتبار:  في 
الذين تم تضمينهم في العينة؛ و (2) عملية التقدير (ُمقّدر) لحساب 

إحصائيات العينة (2 ، 10 ، 25).

األفراد  اختيار  بها  يتم  التي  والطريقة  وثيًقا  ارتباًطا  الجانبان  يرتبط 
رين. Òستؤثر على طريقة حساب الُمقد

أو  العشيرة  كامل  إلى  تشير  (خاصية  المعيار  مفهوم  إلى  يؤدي  وهذا 
يتحقق من خالل  والذي  المعيار)،  (هذا  وتقدير  الحيواني)  الُمجتمع  

أخذ العينات.

بين أشياء  ُعرضه (من  دائًما  الحيواني  للُمجتمع  المعيار  تقدير  يكون 
أخرى) لخطأ عشوائي ال ُيمكن استبعاده تماًما، وأفضل ما ُيمكن فعله 
هو التحكم في الخطأ الذي ال مفر منه بإجراءات اختيار ُمناسبة وأحجام 

عينات ُمناسبة أيًضا.

هذا هو السبب في تقديم التقديرات بفاصل ثقة (خطأ معياري للقيمة 
الُمتوسطة)، والذي ُيعطي مؤشراً لنطاق القيم (عند ُمستوى احتمال 
ُمحدد) والتي من خاللها من الُمحتمل أن تكون القيمة الحقيقية (وغير 
القياسي  الخطأ  عرض  كان  كلما  تقع.  أن  ُيمكن  للمعيار  المعروفة) 

كثر دقة. أضيق كلما كان تقدير المعيار األساسي أ

يتأثر عرض الخطأ القياسي بشكل أساسي بما يلي: (1) حجم العينة 
؛ و(2) تصميم الدراسة.

هناك جانب إضافي يجب ُمراعاته كلما كان تصميم مسح العينات هو 
إجراء تقدير لنسبة  إذا كان يجب  المثال،  البداية. على سبيل  فرضية 

الضروري  فمن  الهيكلي،  البروتين  لغياب  اإليجابية  الحيوانات  (قل) 
تكون  أن  ما يجب  بشأن  مبدئي  إصدار حكم  العينة)  (لحساب حجم 
ُمثيرة  األحيان  بعض  في  النقطة  هذه  تعتبر  الُمحتملة.  النسبة  علية 
للجدل من قبل أولئك الذين ليسوا على دراية بتصميم االستطالعات، 
والتعليق الُمتكرر هو: ”لماذا ُيطلب مني أن أخمن إذا كان هذا ما أريد 

أن أعرفه؟“

األولية  الفرضية  هذه  اإلحصائية،  النظر  وجهة  من  أنه  هي  الُمشكلة 
ضرورية لتقدير حجم العينة.

العينات  مسح  لتصميم  الالزمة  ”الُمكونات“  ستكون  للتلخيص، 
وحساب حجم العينة كاألتي:

(اقرأ  ”المرض“  ُمستوى  هو  ما   - الُمتوقع  االنتشار  ُمعدل 
أخرى  مرة  هذا  يكون  قد  وجوده؟  المرء  يتوقع  الذي  االنتشار) 
ُمربكًا ألن الهدف هو قياس هذا االنتشار. ومع ذلك، ُيمكن للمرء 
ُمسبًقا  الموجودة  المعلومات  مصادر  أو  الدراسات  استخدام 
لتحديد هذا التقدير. يتعين على المرء أن يأخذ في االعتبار أن حجم 
العينة يزداد مع ارتفاع ُمعدل االنتشار الُمتوقع من 1 إلى 50 في 
المائة ثم ينخفض مرة أخرى مع انتشار ُمتوقع من 51 إلى 100 

في المائة.

 - االنتشار  ُمعدل  تقدير  عند  الخطأ  من  بهامش  السماح  يتم 
كبر (10 في المائة بدالً  عندما يكون هامش الخطأ المسموح به أ
من 5 في المائة)، تكون دقة الدراسة أقل، وبالتالي يتم تقليل حجم 
العينة المطلوب. بشكل عام، يتم تطبيق هامش خطأ بنسبة 5 في 
المائة على االنتشار الُمقدر بين 10 و 90 في المائة) و 2 في المائة 

بين 1 و 10 في المائة أو بين 90 و 100 في المائة.

ُمستويات الثقة - عادة، بالنسبة للدراسات التي تهدف إلى تقدير 
ُمعدل االنتشار، يتم أخذ ُمستوى ثقة بنسبة 95 في المائة، بينما 
غالًبا ما يتم الحصول على ُمستوى عاٍل من الثقة (99 في المائة) 

إلثبات عدم وجود المرض.
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SRS
الفصل 3 (القسم 3.4) ويتم شرح  النهج في  ويرد وصف لمثل هذا 

التفاصيل أدناه.

والتي  مرة  ألول  تحصينها  تم  التي  الحيوانات  نسبة  تقدير  الهدف: 
وقائية  تعتبر  والتي  الُمضادة  األجسام  من  ُمعين  ُمستوى  ستطور 

بسبب اللقاح.

و 12   6 بين  أعمارها  تتراوح  التي  الحيوانات  الُمستهدفة:  العشيرة 
شهًرا والتي سيتم حقنها بلقاح الُحمى القالعية، تلك التي لم تتعرض 

سابًقا للعدوى الطبيعية.

وحدة االهتمام: الحيوانات الفردية.

 SP استجابة قابلة للقياس: عيارية الجسم الُمضاد للبروتين الهيكلي
ضد أنواع الفيروسات الموجودة في اللقاح واألجسام الُمضادة للبروتين 
أو عتبة للحماية معروف، فإن  إذا كان هناك حد   .NSP الهيكلي غير 
أعلى   SP الهيكلي  للبروتين  ُمضاد  جسم  عيارية  بها  التي  الحيوانات 
الحيوانات  تلك  أما  كاٍف“،  ُتعتبر ”محمية بشكل  فإنها  الحد  من هذا 
ذات العيارية التي تقل عن هذا الحد فُتعتبر“غير محمية بشكل كاٍف“.

وقت أخذ العينات: يجب أخذ عينات من هذه الفئة الفرعية في وقت 
التحصين (t0) وبعد 28 و56 و168 يوًما (t1 ، t2 ، t3، على التوالي). 
والُمدة  اللقاح،  ُيسببها  التي  المناعية  االستجابة  بتقييم  هذا  يسمح 
أو  للفيروس  السابق  التعرض  لخصم  طريقة  ويوفر  الحملة،  خالل 

انتشار الفيروس أثناء التجربة الميدانية.

الهدف هو تقدير االستجابة  أن  بما  الُمترتبة عليها:  المنهجية واآلثار 
األجسام  بين  التمييز  الضروري  فمن  اللقاح،  حقن  بسبب  المناعية 
السابق  التعرض  بسبب  الُمضادة  واألجسام  اللقاح  بسبب  الُمضادة 
لفيروس الحقل. على افتراض أن اللقاح الُمستخدم ال ُيحفز األجسام 
الُمضادة للبروتينات غير الهيكلية NSP القابلة لالكتشاف، فإن اختبار 
يسمح  فترة  كل  في   NSP لـ  الُمضادة  لألجسام  أيًضا  المصل  عينات 
الُمضادة  واألجسام  التحصين  الُمضادة بسبب  األجسام  بين  بالتمييز 
المنطقة  في  الفيروس  انتشار  ُمعدل  يكون  عندما  العدوى.  بسبب 
ُمنخفًضا جًدا أو يساوي صفر، ُيمكن استخدام اختبارات NSP لإلشارة 
الحيوانات  في   NSP اختبارات  خصوصية  الواقع  (في   NSP نقاء  إلى 
كما  ُمختلفة،  زمنية  فترات  على  الحيوانات  عينات  ألخذ  نة).  Öالمحص
هو ُمقترح، فأنه يجب إعداد خطة أخذ العينات ُمقدًما ويجب تحديد 
تحمل  التي  تلك  المثال،  (على سبيل  فردي  بشكل  الحيوانات  تلك 

عالمة األذن).

إجراءات  حول  (التفاصيل   SRS تصميم  يتطلب  الدراسة:  تصميم 
الكتب  من  العديد  في  ُمتاحة   SRS تصميم  بموجب  األفراد  اختيار 
اإلحصائية األساسية ولن يتم تناولها هنا) أن تتوفر قائمة فردية من 
الحيوانات في الُمجتمع  الحيواني الُمستهدف. من هذه القائمة، فمن 

الُممكن بعد ذلك اختيار العدد المطلوب من األفراد بشكل عشوائي. ال 
تتوفر هذه القائمة عادًة ُمقدًما (خاصة في البلدان النامية)، وبالتالي قد 

.SRS يكون من الُمستحيل االلتزام الصارم بإجراءات

تتمثل الطريقة العملية للتغلب على هذه الُمشكلة في القيام باختيار 
التحصين (العدد  مبدئي من 10 إلى 15 وحدة وبائية قبل بدء حملة 
من 10 إلى 15 مؤّشر فقط وبصفة عامة يجب أن يكون عدد الوحدات 
الوبائية كافًيا للحصول على عدد الحيوانات المؤهلة والتي على األقل 

تكن ضعف حجم العينة الُمقدر).

ينبغي أن يستند اختيار الوحدات الوبائية إلى المعرفة بالحدوث السابق 
يتم  التي  الحيوانات  أن  (للتأكد من  القالعية  الُحمى  بمرض  لإلصابة 
أخذ عينات منها كانت أقل ُعرضة للتعرض لفيروس الحقل بالفعل). 
تعداد  إلنشاء  زيارتها  يجب  الوبائية،  الوحدات  اختيار  يتم  أن  بُمجرد 
التحصين  أهلية  لمعايير  ُمطابًقا  يكون  وأن  الحيوانات  جميع  لُعمر 
(مصدر العشيرة والتي سيتم منها اختيار األفراد). إذا كان ُيمكن تمييز 
الحيوانات بشكل ُمنفرد في وقت الزيارة، فإنه ُيمكن إنشاء قائمة من 
خاللها ُيمكن اختيار الحيوانات الحًقا إلجراء تصميم SRS (ُيمكن أيًضا 
تطبيق منهج ُمنتظم ألخذ العينات العشوائي). هذا النهج، من الناحية 

 SRS العملية، ُيمكن اعتباره وكيًال لتصميم

إحصائية  غير  اعتبارات  العينة  حجم  تقدير  يتضمن  العينة:  حجم 
العينات،  أُطر  توافر  اإلحصائية  غير  االعتبارات  وتشمل  وإحصائية. 
سيتم  اإلحصائية  االعتبارات  والمرافق.  العاملة  والقوى  والموارد، 

التعرض إليها كما هو موضح أدناه.

الُمعادلة  ستكون   ،SRS تصميم  باستخدام  العينة  حجم  لتقدير 
الُمستخدمة هي:

  1.962 p(1−p)
  = n

(الُمعادلة  1)   
e2     

على  الحكم  العينة  حجم  تقدير  يتطلب  الُمقدمة،  في  مذكور  هو  كما 
القابل  الُمضادة  األجسام  ُمستوى  ذات  للحيوانات  الُمحتملة  النسبة 
للكشف عنه، وما هو الخطأ المسموح به وما هو ُمستوى الثقة الذي 

يرغب الُمحقق في تحقيقه الستخالص النتائج.

وفًقا للمعايير الموضحة في القسم 3.4: (1) النسبة الُمتوقعة هي 85 
في المائة، كما هو موضح p في المعادلة (1) ؛ (2) الخطأ الُمطلق (الخطأ 
المسموح به أو الدقة المرغوبة ، الُمشار إليها بالرمز e في الُمعادلة (1) 
هو 10 في المائة (مما يعني أنه إذا كانت النسبة الُمتوقعة حًقا 85 في 
المائة، فمن الُمتوقع أن تتراوح التقديرات التي تم الحصول عليها بين 
75 في المائة و 95 في المائة و(3) أخيًرا ُمستوى الثقة الذي تم اختياره 
الُمحقق يريد أن يكون واثًقا بنسبة  المائة (مما يعني أن  هو 95 في 
95 في المائة من أن تقدير النسبة (ينبغي أن تكون 85 في المائة حًقا) 
القيمة 1.96 هي  المائة.  المائة و95 في  الواقع بين 75 في  ستقع في 
االنحراف المعياري العادي لُمستوى الثقة 95 في المائة (في حالة رغبة 
الباحث في الحصول على ُمستوى ثقة بنسبة 99 في المائة أو 90 في 

المائة، يجب استبدال القيمة 1.96 بـ 2.58 أو 1.64، على التوالي).

العينة على عدد ال حصر له من  الُمعادلة (1) لتقدير حجم  ُتستخدم 
العينات  المؤهل ألخذ  العشيرة  إجمالي عدد  كان  إذا  ولكن  العشيرة، 
العشيرة  العينة لعدد ُمحدد من  معروًفا، فُيمكن حينئٍذ ضبط حجم 

باستخدام:

2
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 N هو حجم العينة الُمقدر على عدد ال حصر له من العشيرة و n حيث
هو إجمالي عدد الحيوانات المؤهلة ألخذ العينات .

سيؤدي تطبيق المعادلة (1) للغرض الُمشار إليه في القسم 3.5.1 إلى:

العشيرة  من  محدود  لعدد  تصحيح  دون  العينة  حجم  حساب  تم 
الحيوانية.

ُيمكن للُمستخِدم تجربة قيم إدخال ُمختلفة وفًقا لفرضيات ُمتباينة 
حول االنتشار الُمحتمل.

ُيشير جدول (4) إلى العدد المطلوب من العينات (بموجب تصميم 
المائة  في   100 حساسية  بافتراض  الُمختلفة،  األحوال  في   (SRS

وخصوصية االختبارات التشخيصية الُمستخدمة.

النسبة الُمقدرة وفاصل الثقة: بُمجرد توفر نتائج االختبار من الُمختبر، 
ُيمكن تقدير ُمعدل االنتشار (وفاصل الثقة لها 95 في المائة). بموجب 
أجسام  عيارية  لها  التي  الحيوانات  نسبة  تقدير  ُيمكن   ،SRS تصميم
ُمضادة تساوي أو تزيد عن ُمستوى ُمعين لكل فترة من الفترات التي 

يتم النظر فيها وُتعطى بواسطة:

حيث a هي عدد الحيوانات التي بها عيارية أجسام ُمضادة تساوي أو 
تزيد عن القدر الُمحدد و n هو عدد الحيوانات في العينة (حجم العينة).

فاصل الثقة 95 في المائة CI للنسبة الُمقدرة هو:

95% CI = p ± 1.96 × SE    (الُمعادلة 4)  

الخطأ القياسي (SE) ُيعطى بواسطة

عن طريق استبدال SE في الُمعادلة 4 بالُمعادلة 5، يتم إعطاء 
فاصل ثقة 95 في المائة CI بواسطة:

ُتظهر  الُمحصنة  الحيوانات  من   49 أصل  من   43 أن  افتراض  على 
بعد   30 اليوم  في  الُمضادة  األجسام  من  كتشافه  ا ُيمكن  ُمستوى 

التحصين (a= 43 و n = 49) ، ثم:

4

(95) 52*90  322

95457

59052

9573

(90) 10290609

95865

59098

95139

(80) 20590174

95246

109044

9562

(60) 40590260

95369

109065

9593

50590271

95385

109068

9597

* الحظ أن، للحصول على 90 في المائة ُمستوى ثقة، فإن االنحراف المعياري هو 1.64

مع:

 

وفاصل الثقة 95 في المائة للنسبة الُمقدرة هو:

 95% CI  = 0.877± 1.96 × 0.047             

 ±  0.877 ستكون  الُمقدرة  للنسبة   (CI المائة  في   95) فإن  وبالتالي، 
0.092 مما يعني أن القيمة الحقيقية تتراوح بين 0.9703 (أو 97.03 

في المائة) و 0.7448 (أو 74.48 في المائة).

الُمحدودة.  للعشيرة  تصحيح  إجراء  يتم  ال   ،(6) أعاله  الُمعادلة  في 
ألخذ  المؤهلة  للحيوانات  اإلجمالي  العدد  عن  البيانات  توفر  حالة  في 

العينات، فإن فاصل الثقة 95 في المائة كان:

59

  1             (الُمعادلة  2)               
1/n +1/N                                                    

           a             (3 الُمعادلة)  
n                             

        (1−0.85) × 0.85 ×  1.962    = 49                 
0.12                

 SE (p) =     p (1-p)d           (5 الُمعادلة)  
n-1                

         0.877(1-0.877)  =0.047                   
49-1               

 95% CI  = p ± 1.96   p(1-p)d             (6 الُمعادلة)           
n-1                                        

  p =     43    =0.877 (87.7%)                            
49                                                             

   95% CI  =p ± 1.96   p(1-p)d                 (N-n)s    (7 الُمعادلة)     
n-1         N                             

2

ni =

n =

p =

 SE(p) =
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حيث N هو إجمالي عدد الحيوانات التي يتم تحصينها ومؤهلة ألخذ 
العينات.

الكمية (N-n) هي عامل التصحيح للعشيرة المحدودة
N              

في   87.7)  49 أصل  من   43 أن  الُمفترضة  للنتائج  وفًقا  التعليقات: 
المائة) من الحيوانات طورت استجابة للتحصين قابلة للقياس، ُيمكن 
للُمحقق بعد ذلك أن يستنتج: (1) الفرضية األولية الُمتمثلة في توقع 
للقياس  قابلة  استجابة  لتطوير  الزمة  الحيوانات  من  المائة  في   85
تختلف عن ما تم العثور عليه 87.7 في المائة في الواقع (على الرغم 
من أن فاصل الثقة 95 في المائة 87.7 في المائة ± 9.2 في المائة سوف 
تشمل االنتشار الُمتوقع من 85 في المائة)؛ (2) ُتمثل قيمة 87.7 في 
المائة أفضل تقدير للنقطة الُمتاحة (الفرضية األولية ضرورية لتقدير 
حجم العينة، ولكن بُمجرد توفر البيانات، ينبغي أن يستند التقدير إلى 
النتائج). في أي حال، ُيمكن استنتاج أن الفرضية األولية لم تكن بعيدة 

عن النتائج الفعلية.

ليست  العينة  حجم  لتقدير   (1) الُمعادلة  أن  الُمستخدم  ُيالحظ  قد 
سوى إعادة ترتيب للُمعادلة (5). في الواقع، فإن الخطأ المسموح به 

هو الخطأ المعياري للتقدير.

عملية  إجراء  عند  أيًضا  المنهجية  هذه  استخدام  ُيمكن  ُمالحظات: 
الرغم  على  العشوائية.  العينات  أخذ  منهجية  إلجراءات  وفًقا  االختيار 
ُيذكر  ال  تقديمه  تم  الذي  االنحياز  أن  إال  تماًما،  ليس صحيًحا  أنه  من 

بالنسبة لُمعظم األغراض العملية.

كثر تعقيًدا (أخذ  تقدير النسب المناعية باستخدام تصميم دراسة أ
عينات عشوائية من مرحلتين)

كتشافه من  الهدف: تقدير نسبة الحيوانات التي بها ”ُمستوى ُيمكن ا
األجسام الُمضادة“ في الُمجتمع الحيواني.

الحيز  في  الموجودة  الحيوانات  عدد  إجمالي  الُمستهدفة:  العشيرة 
عليها  تنطبق  والتي  التحصين،  برنامج  فيها  ُينفذ  والتي  المنطقة  أو 
إلى طبقات  الُمستهدفة  العشيرة  تقسيم  يجب  الدراسة.  استنتاجات 
إذا كانت غير ُمتجانسة، مع إمكانية وجود مجموعات فرعية ُمختلفة 
بشكل كبير مع ُمستويات ُمختلفة من االستجابات للتحصين الُمعطى، 
نظام  في  الُمتغيرة  العوامل  أو  الحيوانية  األنواع  تكوين  بسبب  إما 
التحصين (استراتيجية التحصين الُمختلفة، فرق التحصين، سالسل 
التبريد، دفعات اللقاح، وما إلى ذلك). وكلما زاد اليقين المطلوب، كان 
الُممارسة العملية، فمن  كبر. في  التقسيم الطبقي بدقة أ يجب إجراء 
الُمعتاد اعتبار كل نوع من األنواع الحيوانية عشيرة حيوانية ُمستهدفة 
كوحدة  عادة  الُمحافظات  أو  الُمقاطعات  استخدام  وُيمكن  ُمختلفة، 
للعشيرة، وليس البلد أو المنطقة بأكملها، من أجل اختبار االختالفات 

اإلقليمية في أداء التحصين. 

المجموعات  على  التطبيق  ثم  العينات  ألخذ  بها  الموصى  األرقام 
الفرعية من العشائر.

هي  العينات  ألخذ  المؤهلة  الحيوانات  أن  اعتبار  أيًضا  يجب  أخيًرا، 
الُمستهدف، والذي  الحيواني  الُمجتمع  التي تشمل  الحيوانات  جميع 
(الحيوانات  الُمحّصنة  وغير  الُمحّصنة  الحيوانات  من  كل  سيشمل 
الحيوانات  أو  التحصين،  حملة  أثناء  للتحصين  مؤهلة  تكن  لم  التي 
التي ُفقدت أثناء التحصين أو الحيوانات الُمدخلة حديًثا في العشيرة).

العينات  المؤهلة ألخذ  الفردية  الحيوانات  الُمجتمع الحيواني:  مصدر 
موجودة في وحدات أخذ العينات األولية (أنظر تصميم الدراسة أدناه) 

تم اختيارها ُمسبًقا للعينات.

وحدة االهتمام: الحيوانات الفردية

نتيجة االهتمام: ُمستوى األجسام الُمضادة القابلة للكشف عنها ضد 
مرض الُحمى القالعية.

الهيكلي  للبروتين  الُمضادة  األجسام  عيارية  للقياس:  قابلة  استجابة 
حد  هناك  كان  إذا  اللقاح.  في  الموجودة  الفيروسات  أنواع  ضد   SP
للحماية معروف، ُيمكن اعتبار الحيوانات التي بها عيارية من األجسام 
الُمضادة فوق هذا الحد ”حيوانات محمية بشكل كاٍف“ وُيمكن اعتبار 
غير  ”حيوانات  الحد  ذلك  من  األدنى  العيارية  ذات  الحيوانات  تلك 

محمية بشكل كاٍف“.

وقت أخذ العينات: عندما يتم تنفيذ برنامج التحصين بانتظام، ُيمكن 
ُمستوى  أدنى  أو  أعلى  فيه  يتوقع  الذي  الوقت  في  إما  المناعة  تقدير 
لها. وهو إما 30 يوًما بعد التحصين أو في اليوم الذي سيتم تحصين 
التحصين  تنفيذ  يتم  لم  إذا  التوالي.  على  أخرى،  مرة  فيه  الحيوانات 
ذو  أمًرا  التحصين  يوم  في  العينات  أخذ  عملية  تكون  ال  فقد  بانتظام، 

صلة.

ُمستوى  تقدير  هو  الهدف  أن  بما  عليها:  المترتبة  واآلثار  المنهجية 
بسبب  الُمضادة  األجسام  بين  التمييز  الُمفيد  فمن  الكلي،  المناعة 
السابق  التعرض  بسبب  تكونت  قد  التي  الُمضادة  واألجسام  اللقاح 
لفيروس الحقل. على افتراض أن اللقاح الُمستخدم ال ُيحفز األجسام 
الُمضادة القابل الكشف عنها للبروتين غير الهيكلي، فإن اختبار عينات 
أيًضا سُيميز   NSP الهيكلي غير  للبروتين  الُمضادة  لألجسام  المصل 
بين األجسام الُمضادة بسبب التحصين واألجسام الُمضادة الناتجة عن 
العدوى (مالحظة: ستكون نسبة الحيوانات التي تحتوي على أجسام 
ُمضادة لـ NSP الناجم عن التحصين ُمنخفضة في القطعان التي تلقت 
الُمنقاة).  اللقاحات غير  اللقاح، حتى مع  أو ُجرعتين فقط من  ُجرعة 
أو  جًدا  ُمنخفًضا  المنطقة  في  الفيروس  انتشار  ُمعدل  يكون  عندما 
يساوي الصفر، فقد ال تكون اختبارات األجسام الُمضادة للبروتين غير 

الهيكلي ضرورية.

عندما يتم تنفيذ برنامج التحصين بانتظام، هناك ارتباط ُمباشر بين 
(الفئوي)  الطبقي  التقسيم  ُينصح  لذلك،  والُعمر.  المناعة  ُمستوى 
سوف  الُعمر  حسب  الطبقي  التقسيم  إن  الُعمر.  حسب  للحيوانات 
ُيسهل تفسير نتائج االختبار. يجب اعتبار كل مجموعة من هذه الفئات 

الُعمرية الُمختلفة مجموعة عشائرية فرعية ُمختلفة.

إذا اقتصر تقدير ُمستوى المناعة على فئة ُعمرية ُمحددة واحدة فقط، 
ُيقترح أخذ عينات من الفئة الُعمرية من سنة إلى سنتين، والتي قد 
بالفعل عدة مرات  تم تحصينها  التي  الحيوانات  األرجح  تشمل على 
الُعمرية  الفئات  في  المناعة  ُمستويات  على  ثاقبة  نظرة  توفر  وقد 

2
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األصغر سًنا (من الُمرجح أن تكون أقل) والفئات الُعمرية األكبر سًنا 
(من الُمرجح أن تكون أعلى).

وبائية  لكل وحدة  ُمقدًما  المؤهلة  الحيوانات  توفر عدد  في حالة عدم 
(شائع في العديد من البلدان النامية)، فيجب جمع البيانات وقت أخذ 

العينات.

أو  العامة  العشيرة  مناعة  ُمستوى  تقييم  يشمل  العينات:  تصميم 
استقصاء  أو  مسح  تصميم  عام  بشكل  ُمحددة  فرعية  مجموعات 
ُمعقد. في هذه الحالة تحديًدا، من الُمحتمل أن يكون التصميم عبارة 
عن عينة عنقودية على مرحلتين، المرحلة األولى هي الوحدات الوبائية 
(وحدات أخذ العينات األولية PSUs) والحيوانات الفردية في المرحلة 
الثانية (وحدات أخذ العينات الثانوية SSU) والموجودة ضمن وحدات 
أخذ العينات األولية الُمختارة. يتمثل اإلجراء في تحديد عدد ُمعين من 
وحدات PSU أوالً، ثم، ضمن كٍل منها، تحديد عدد ُمعين من األفراد 
ُيقيد اختيار وحدات SSU على  الواضح أن هذا اإلجراء  (SSUs). من 

وحدات PSU الُمحددة فقط في المرحلة األولى.

ُيمكن اختيار وحدات أخذ العينات األولية PSU بطرق اختيار عشوائية 
ُمختلفة. ومع ذلك، يتم اختيار وحدات PSU بشكل عام إما عن طريق 
أخذ العينات مع احتمالية أن تتناسب مع الحجم أو بواسطة تصميم 
التقريبي  الوبائية والعدد  الوحدات  SRS. في حالة توفر قائمة بجميع 
ُمراقبة ما  التي سيتم فيها  المنطقة  للحيوانات لكل وحدة وبائية في 
 .PPS بعد التحصين، يوصى بأخذ عينات تتناسب مع حجم العشيرة
العينة ”ُمرجحة ذاتياً“ وال يلزم إجراء  تضمن عملية االختيار أن تكون 
أي تعديالت إضافية عند تقدير نسبة اإليجابيات وفاصل الثقة (ال يتم 
باستخدام  األولية  العينات  أخذ  وحدات  اختيار  إجراءات  ُمعالجة  هنا 
االحتمال الُمتناسب مع الحجم، والتي ُيمكن العثور عليها في العديد 
من الكتب اإلحصائية). من الُمهم بدالً من ذلك التفكير في أنه إذا تم 
اختيار وحدات أخذ العينات األولية باستخدام إجراء احتمالية التناسب 
مع الحجم PPS، فقد يختلف حجم العشيرة المرجعي لكل مجموعة 

من الفئات الُعمرية التي تم أخذها بعين االعتبار  في أخذ العينات.

في حالة توفر قائمة بجميع الوحدات الوبائية فقط، يتم اختيار وحدات 
.SRS أخذ العينات األولية بواسطة تصميم

ُيمكن اختيار وحدات أخذ العينات الثانوية SSUs إما عن طريق أخذ 
عينات عشوائية منهجية أو بتصميم SRS، حيثما كان ذلك ُممكًنا.

حاجة  هناك  الُمناسب،  العينة  حجم  حساب  أجل  من  العينة:  حجم 
إلى توازن بين الدقة والتكلفة (19). يعتمد حجم العينة (على سبيل 
المطلوبة  الدقة  على  األولى)  المنهجية  في  وصفه  تم  ما  مع  الُمقارنة 
واالنتشار  القياسي)،  الخطأ  أو  به  المسموح  الخطأ  (أو  للتقدير 
الُمتوقع للحدث، وُمستوى الثقة المطلوب. في هذا النوع الُمحدد من 
ال  كبيًرا،  عادًة  األولية  العينات  وحدات  عدد  يكون  حيث  االستقصاء، 

يكون حجم العشيرة ُمناسًبا.

 (1) للتغير:  مصدرين  هناك  أن  العينات  أخذ  من  مرحلتان  تعني 
التباين بين وحدات العينات األولية (المجموعات)؛ و(2) التباين داخل 

وحدات العينات األولية.

التصميم  تأثير  وهما:  إضافيين،  مفهومين  إدخال  إلى  حاجة  هناك 

وُمعامل االرتباط داخل المجموعة، من أجل فهم أفضل لآلثار الُمترتبة 
على تطبيق مثل هذه التصميمات الُمعقدة (5 ، 19).

لوحظ مع تصميم  الذي  التباين  بين  النسبة  (D) هو  التصميم  تأثير 
(مع  واحد   SRS التصميم  كان  لو  ُمتوقًعا  كان  الذي  والتباين  ُمعقد 
حجم عينة ُمعين n). يوفر تأثير التصميم مؤشًرا على عدد العينات 
أخذ  (مثل  ُمعقد  استقصائي  تصميم  بموجب  مطلوبة  كانت  التي 
عينات من مرحلتين إذا ما قورنت بتصميم SRS) من أجل الحصول 
على نفس الُمستوى من الدقة (أي نفس الخطأ القياسي). إذا كان، 
سوف  ُمعقد،  استقصائي  لتصميم  إذن،   ،D = 2 المثال  سبيل  على 
نحتاج إلى 2n من العينات للحصول على نفس الُمستوى من الدقة 
الذي كان ُمتوقًعا لو كان تصميم هو SRS. يتم التعبير عن ذلك على 

النحو التالي:

حيث S2 هو التباين تحت نوعين من تصميم الدراسة كما هو مبين 
في الُمعادلة 8.

ُيمكن حساب تأثير التصميم بدقة فقط في نهاية الدراسة. ومع ذلك، 
ُيمكن تقديرها بناًء على ُمتوسط عدد العينات التي تم جمعها في كل 
الوبائية وقيمة ُمعامل االرتباط داخل المجموعة  وحدة من الوحدات 

(rho)، في الواقع:

 D = 1 + (m – 1) rho        (الُمعادلة 9)  

   حيث m هو ُمتوسط عدد العينات التي تم جمعها في 
كل وحدة وبائية.

ُيحدد ُمعامل االرتباط داخل المجموعة (rho) مدى تشابه الوحدات 
العشائرية داخل المجموعات مع بعضها البعض. وهو يحسب ارتباط 
البيانات الُمجمعة من خالل ُمقارنة التباين بين المجموعات والتباين 

داخل المجموعات.

يتم التعبير عن ذلك على النحو التالي:

داخل  التباين  هو   S2
w و  المجموعات  بين  التباين  هو   S2

b حيث 
المجموعات. الحظ أنه ُيمكن تقدير rho بإعادة ترتيب الُمعادلة 9:

ُيمكن أن تتراوح قيمة rho بين 0 و 1 (على الرغم من أن القيم السالبة 
ُممكنة أيًضا). عندما يكون rho = 1 ، فإنه يتوافق مع الفصل الكامل 
المجموعة  تكون  التي  العناصر  جميع  المجموعة:  داخل  للُمتغير 

سيكون لها نفس القيمة تماًما.

فعندئذ  المجاميع،  بين  تماًما  عشوائي  بشكل  الُمتغير  توزيع  تم  إذا 
تساوي صفًرا.   rho أن  هو  التوقع   D = 1+ (n - 1)rho = 1 يكون 
إذا rho = 0 ثم 1 (بشكل ُمستقل عن قيمة n). هذا يعني أن تباين 

               S 2
cluster                                               

S 2
srs                                                

                                                                                                                                                   S 2
b                             (10 الُمعادلة)            

  S 2
b + S 2

w                                                      

                                                                                                                                                   D -1                            (11 الُمعادلة)            
m - 1                                                          

2

D= (الُمعادلة 8)

rho =

rho =
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تصميم نظام المجموعة سيكون ُمساويًا لتصميم SRS وال يلزم ضبط 
حجم العينة.

سيؤثر المعيار rho على حجم العينة داخل كل مجموعة، وبصفة عامة، 
مع قيم rho أقرب من 1، يتم تقليل حجم العينة داخل المجموعات 
على  للحصول  فقط  الحيوانات  من  قليل  عدد  الختبار  يكفي  (ألنه 
وحدات  عدد  زيادة  إلى  ذلك  سيؤدي  ولكن  المطلوبة)،  المعلومات 
بسبب  منها،  عينات  أخذ  التي سيتم  (المجموعات)  األولية  العينات 

زيادة التباين الكلي.

قيم rho القريبة من 1 نادرة والقيم ≤ 0.2 و> 0.2 و ≤ 0.4 و> 0.4 ُتعد 
عادًة مؤشًرا على درجات التجانس الُمنخفضة والُمتوسطة والعالية.

وتحليل  العينة  حجم  لحساب  ُمحددة  حاسوبية  برامج  عدة  تتوفر 
النتائج من عينات المجموعات على مرحلتين، ولكن هناك حاجة إلى 
ُمتاحة  غير  البرامج  هذه  تكون  ما  وغالًبا  الخبرة  من  ُمعين  ُمستوى 
لألطباء البيطريين الميدانيين، خاصة في البلدان النامية. عندما ال يكون 
التالي  اإلجراء  استخدام  ُيمكن  ُمحدد،  برنامج  استخدام  الُممكن  من 

لتقدير حجم العينة التقريبي لهذه االستطالعات الُمعقدة.

ألغراض التوضيح فقط، يتم عرض عملية تقدير حجم العينة في إجراء 
من خمس خطوات:

الخطوة (1) - تحديد العناصر التالية:

الُمستوى المطلوب من الثقة (عادةً 95 في المائة)؛– 

االنتشار الُمتوقع للحدث (p)؛– 

القياسي) –  الخطأ  أو  به  المسموح  الخطأ  (أو  المطلوبة  الدقة 
للتقدير (e)؛

 –.(m) عدد العينات التي سيتم جمعها في كل وحدة وبائية ُمختارة

 SSU الثانوية العينات  اإلجمالي لوحدات  العدد  تقدير   - الخطوة (2) 
(الحيوانات) الالزمة بافتراض تصميم SRS باستخدام الُمعادلة (1):

 ،(9) الُمعادلة  باستخدام  التصميم  تأثير  تقدير   -  (3) الخطوة 
(وبافتراض أن األفراد m في كل وحدة وبائية كان سيتم أخذ عينات 

منها):

 D = 1 + (m – 1) rho          

قد تكون قيم rho ُمتاحة من الدراسات السابقة أو محسوبة في دراسة 
تجريبية؛ إذا لم يكن ذلك ُممكًنا، ُيمكن استخدام قيم rho من أمراض 
أخرى ذات سلوك وبائي ُمشابه. أخيًرا، إذا لم يكن أي من هذه البدائل 
ُممكًنا، فيجب أن يتم تخمين rho. كما ذكرنا سابًقا، فإن القيم ≤ 0.2 
و> 0.2 و ≤ 0.4 و> 0.4 تدل على درجة تجانس ُمنخفضة وُمتوسطة 

وعالية على التوالي.

الخطوة (4) - ضبط حجم العينة لتأثيرات التجميع:

 nadjusted = n × D          

الثانوية SSU الالزمة  حيث nadjusted هو إجمالي عدد وحدات العينات 
بعد حساب أوجه التشابه بين الموضوعات الُمجمعة.

الخطوة (5) - تحديد عدد المجموعات التي يتعين أخذ عينات منها 
(C)

C = nadjusted /m          

وأخيًرا، تم الحصول على عدد وحدات العينات الثانوية SSU الالزمة 
على  العينات  أخذ  طريقة  خالل  من  الحدث  انتشار  مدى  لتقدير 
الدقة  ودرجة  المطلوب  الثقة  ُمستوى  على  الحصول  مع  مرحلتين، 

.SSU وعدد العينات لكل وحدة ثانوية

كما ذكر أعاله، تم تقديم هذا اإلجراء خطوة بخطوة ألغراض التوضيح 
فقط. أما في الُممارسة العملية، ُيمكن الحصول على النتيجة النهائية 

ُمباشرة من خالل تطبيق الُمعادلة التالية (5): 

حيث ُيمكن استبدال D بالُمعادلة 8:

عدد  يكون  أن  يجب   ،3.5.1 القسم  في  مذكور  هو  كما  أنه،  ُيذكر  بمثال،  الُمتابعة  قبل 
المجموعات التي سيتم اختيارها 25 على األقل.

II.a مثال

تقرر  فقد  تقييم.  إلى  تحتاج  األبقار  لدى  المناعية  الحالة  أن  لنفترض 
اختيار  يتم  حيث  مرحلتين،  على  عنقودية  عينات  ألخذ  إجراء  عمل 
األبقار  نسبة  لتقدير   PPS الحجم  مع  تتناسب  بعينات  المجموعات 
التي لديها ”ُمستوى ُمحدد من األجسام الُمضادة“ ضد مرض الُحمى 
الحالة،  في هذه  البرنامج.  تطبيق  فيها  يتم  التي  المنطقة  في  القالعية 
أشهر،   6–0) الُعمر  لطبقات حسب  الحيوانية  العشيرة  تقسيم  تقرر 
القسم  في  كما هو موضح  ،> 24 شهًرا)  12-6 شهًرا، 24-12 شهًرا 
الُمختلفة  الُعمرية  الفئات  اعتبار كل مجموعة من هذه  3.5.1. يجب 
تقدير  ُيقتصر  التوضيح،  ألغراض  ُمختلفة.  فرعية  عشائرية  مجموعة 
إلى 6   0 الُعمرية من  الفئة  الثقة على  واالنتشار وحدود  العينة  حجم 

أشهر.

عشر  جمع  هو  المعقول  العمل  عبء  أن  ُيعتقد  عملية،  ألسباب 
عينات لكل مجموعة. تم تحديد ُمعدل االنتشار الُمتوقع بنسبة 60 في 
المائة وتقدير ُمستوى ثقة قدره 95 في المائة ودقة 10 في المائة وهو 
تتراوح أعمارها  التي  الحيوانات  ُيفترض تحصين جميع  المطلوب. ال 
بين ستة أشهر وما دون ذلك، حيث قد تظل األجسام الُمضادة لألم 
ونتيجة  التغير.  شديد  المناعة  ُمستوى  يكون  قد  وبالتالي  موجودة، 
في  نسبًيا  ُمنخفًضا  التجانس  ُمستوى  يكون  أن  الُمتوقع  من  لذلك، 
الحالة المناعية لتلك الحيوانات. في حالة عدم وجود بيانات عن قيمة 
تكون  أن  الُمفترض  من  السابقة،  االستقصائية  الدراسات  من   rho

p (1− p)0 1.96                                      
e2                                              

 p × (1−p)0 × 1.962                             
  (الُمعادلة 13)

   
e2 × m                                                                

2

 p × (1−p) s × 1.962                   (12 الُمعادلة)          
e2 × m                                

× D

[1 + (m−1)rho]

n =

C =

C =
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تم تقدير فاصل الثقة 95 في المائة بالُمعادلة 4

 95% CI  =  p ±1.96 × SE               

حيث:

     
و c هي عدد المجموعات التي تم أخذ عينات منها.

II.b مثال

في هذا المثال، بعد ما سبق، تم أخذ عينات من 26 مجموعة، وكانت 
النتائج التي تم الحصول عليها هي تلك الُملخصة في جدول (5):

ُيمكن تقدير مدى االنتشار في العجول ”المحمية بشكل كاٍف“ من ُعمر 
6 إلى 12 شهًرا بواسطة الُمعادلة 14:

باستخدام PPS، فإنه ال  العينات  يتم جمع  أن  الُمفترض  أنه من  بما 
القياسي  الخطأ  ُيمكن حساب  إجراء تعديالت إضافية، ومن ثم  يلزم 

للتقدير بالُمعادلة 15:

تم عرض تفاصيل الحسابات في جدول (6).

سيكون  ثقة  فاصل  المائة  في   95 فإن  أعاله،  المذكورة  للنتائج  وفقا 
للحيوانات  الحقيقية  النسبة  فإن  لذلك،   .0.031  ×  1.96  ±  0.68

”المحمية بشكل كاٍف“ ستكون بين 0.62 و 0.74.

اختيار  يتم  عندما  الثقة  وفاصل  االنتشار  ُمعدل  تقدير   .2 الخيار 
أخذها  تم  الحيوانات  من  ُمحدد  عدد  (مع   SRS قبل من  مجموعات 

كعينات في كل وحدة أولية).

هذا هو الحال عندما تكون العينة غير ُمرجحة ذاتًيا، قبل الشروع في 
تقدير ُمعدل االنتشار وفترة ثقتها، يجب إجراء التعديالت الُمناسبة.

يتمثل عامل الترجيح لكل مجموعة في عدد الحيوانات المؤهلة التي 
تم أخذ العينات منها Mh مقسوًما على إجمالي عدد الحيوانات المؤهلة 

في عشيرة المصدر، ويتم التعبير عنها على النحو التالي:

   wh = Mh /∑Mh                           

ثم ُيمكن تقدير النسبة الموزونة بالُمعادلة:

  p = ∑wh.ph        (الُمعادلة 16)  
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القيمة 0.2 ُمناسبة.

والسؤال اآلن: ما هو عدد المجموعات التي يجب تضمينها في العينة؟

ُيقّدر عدد المجموعات التي يجب أخذ عينات منها بالُمعادلة 13:

عن طريق الُمعادلة بالقيم الُمقابلة:

يجب جمع 260 عينة من 26 وحدة وبائية. ستكون هناك حاجة لعشر 
عينات لكل وحدة لتقييم المناعة في الفئة الُعمرية ستة أشهر أو أقل.

في هذه الحالة، نظًرا ألن عدد المجموعات يساوي 26 (مع 10 عينات 
فردية يتم جمعها في كل مجموعة)، ال ُينتهك افتراض الحالة الطبيعية 

وتكون النتيجة مقبولة.

التي سيتم أخذ عينات منها أقل من 25،  المجموعات  إذا كان عدد 
عدد  على  الحفاظ  طريق  عن  حلها  يجب  كان   (12) الُمعادلة   فإن 
وقد   .(C = 25) ثابتة  منها  عينات  أخذ  سيتم  التي   m المجموعات 
استخدم هذا النهج لتقدير أحجام العينات عبر الفئات الُعمرية األربع 

الُمختلفة الُمشار إليها في القسم 3.5.1.

تقدير االنتشار وفاصل الثقة: يجب أن يأخذ تقدير االنتشار في االعتبار 
مجموعات  اختيار  تم  إذا  المجموعات.  لتحديد  الُمستخدم  اإلجراء 
الحجم وتم تحديد عدد ُمحدد من  التناسب مع  احتمالية  باستخدام 
الموضوعات في كل وحدة وبائية، فإن كل حيوان في العشيرة له  نفس 
طريق  عن  المجموعات  اختيار  تم  إذا  وبالمثل،  االختيار.  احتمالية 
تصميم SRS، وتم اختيار نسبة ثابتة من الحيوانات الموجودة في كل 
وحدة وبائية، فسيكون لكل حيوان من العشيرة نفس احتمال االختيار 

أيًضا.

إذا تم اختيار المجموعات عن طريق SRS وتم تحديد عدد ُمحدد من 
الموضوعات في كل وحدة وبائية، ولم تكن للحيوانات احتمال متساٍو 
الُمختلفة لالختيار، وذلك  االحتماالت  النظر في هذه  االختيار. يجب  في 

للحصول على تقدير النقطة الُمناسب.

المجموعات  اختيار  عند   (Cl) الثقة  وفاصل  االنتشار  تقدير   .1 الخيار 
باستخدام احتمالية التناسب مع الحجم (أو SRS مع نسبة ثابتة من 

الحيوانات في كل وحدات العينات األولية)

ُيمكن تقدير مدى انتشار الحدث من خالل:

حيث yh هو عدد الحيوانات ”المحمية حماية كافية“ في كل وحدة أولية 
عامة h (وحدة وبائية أو مجموعة) و mh هو عدد الحيوانات التي تم 

.(h) عامة PSU أخذ عينات منها في كل وحدة أولية

  ∑yh0              (14 الُمعادلة)                
∑mh                                                  

  1.962 × 0.6 × (1−0.6)                                            
0.12 × 10                                                         

p × (1−p) 0 × 1.962                                                      
e2 × m                                                                

 c      ∑yh
2

d-  - 2p ∑mh yh +p2 ∑mh
(الُمعادلة 15)      2

        ∑mh          [c(c-1)]                                    

 26a                      1252- (2x0.68x1760) +(0.682 x2600)   
=0.031

        260                           [26(26-1)]                                     

  ∑yh   
=

 176 
=

 
0.6769

 
≈

 
0,68

               

∑mh     260                                          

2

[1 + (m−1)rho]

[1 + (10−1) × 0.2] ≈ 26

C =

C =

SE =

SE =

p =

p =

=



الدليل اإلرشادي

64

 PSU  هي نسبة الحاالت اإليجابية في كل وحدة عينات أولية ph حيث
.h عامة

والُمرجح  الُمرجح  غير   p لتقدير  إجراؤه  تم  الذي  االعتبار  نفس  يظل 
أيًضا لتقدير الخطأ القياسي. سُيصبح تقدير الخطأ المعياري  صالًحا 
النتائج  وعدد  جمعها  تم  التي  للعينات  الُمرجح  العدد  باستخدام 

اإليجابية في كل مجموعة هو:

 n =) إجمالي حجم العينة في الجدولين 5، 6 هو) mhw = wh.n حيث
الموجودة في كل  اإليجابيات  yhw = ph.mhw ،,260 (و ph هي نسبة 

مجموعة، وتحديًدا yh/mh في جدول 5)

أخيًرا، تم تقدير فاصل الثقة 95 في المائة باستخدام الُمعادلة 17.

II.c مثال

يتم استخدام نفس البيانات كما هو ُمستخدم في المثال السابق. ومع 
طريق  عن  التجمعات  تحديد  يتم  أن  ُيفترض  الحالة،  هذه  في  ذلك، 
تصميم SRS بدالً من PPS (وبالتالي فإن العينة ليست ُمرجحة ذاتًيا). 
انتشار  مدى  تقدير  أجل  من  االستقصاء  نتائج  تقييم  يجب  لذلك، 
الحدث. ُيقّدر االنتشار الموزون بالُمعادلة 16. وترد تفاصيل الحساب 

في جدول (7).

5

Mhmhyh

180106

2212109

335104

41,000106

523108

6145107

7145106

8569106

9675108

1025105

1167107

1258104

1345108

1455106

1590105

1678109

17234108

1830105

19780109

20900108

211,200106

2235107

23187108

2426107

25812109

2627105

Total7,533260176
حيث: Mh هي عدد الحيوانات المؤهلة في كل مجموعة عامة h PSU، mh  عدد الحيوانات في العينة  

و yh عدد الحاالت اإليجابية

6

mhyhy2
hmhyhm2

h

11063660100

21098190100

31041640100

41063660100

51086480100

61074970100

71063660100

81063660100

91086480100

101052550100

111074970100

121041640100

131086480100

141063660100

151052550100

161098190100

171086480100

181052550100

191098190100

201086480100

211063660100

221074970100

231086480100

241074970100

251098190100

261052550100

Total2601761,2521,7602,600

     c      ∑yhw
2

d-  - 2p ∑mhw yhw +p2 ∑mhw
(الُمعادلة 17)   2

        ∑mhw             [c(c-1)]                                    

2

SE =
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ُمعدل االنتشار الموزون، 0.7286 (أو 72.86 في المائة) يختلف عن 
الفرق  فإن  ُمتشابه،  المجموعات  كان حجم  إذا  الُمرجح.  غير  التقدير 
قليالً.  فقط  يختلف  سوف  والُمرجحة  الُمرجحة  غير  التقديرات  بين 
عندما تكون التجمعات هي المزارع والقرى والحظائر الُمزدحمة وغير 

ذلك، يكون نطاق حجم المجموعة عادًة واسًعا للغاية.

يتم حساب الخطأ المعياري الُمرجح بالُمعادلة 17:

ترد تفاصيل الحساب لحل الُمعادلة 17 (باستخدام البيانات في جدول 
7) في جدول 8.

وفًقا للنتائج المذكورة أعاله، سيكون 95 في المائة حد ثقة هو 0.7286 
بها  التي  للحيوانات  الحقيقية  النسبة  فإن  لذلك،   .0.041 ×  1.96  ±
كتشافه من األجسام الُمضادة“ ستكون بين 0.648  ”ُمستوى ُيمكن ا

(أو 64.8 في المائة) و 0.809 (أو 80.9 في المائة).

الهدف: تقدير نسبة الوحدات الوبائية ”غير الُمحّصنة بشكل كاٍف“.

في  الموجودة  الوبائية  الوحدات  عدد  إجمالي  الُمستهدفة:  العشيرة 
الحيز أو المنطقة التي يتم فيها تطبيق برنامج التحصين.

وحدة االهتمام: الوحدة الوبائية (المزارع ، والقرى، والحظائر الُمزدحمة، 
والخزانات الغاطسة). 

وقت أخذ العينات: عندما يتم تنفيذ برنامج التحصين بانتظام، ُيمكن 
تقدير المناعة في الوقت إما أعلى أو أدنى ُمستوى ُمتوقع. هذا يحدث 
عادة بعد 28 يوًما من التحصين أو في اليوم الذي سيتم فيه تحصين 
الحيوانات مرة أخرى، على التوالي. يجب أخذ توقيت جمع العينات في 
(حد)  عتبة  ُمستوى  بناًء على  التحصين،  برنامج  أداء  لتقييم  االعتبار 
هذه  من  أعلى  أو  مساوية  تكون  أن  والُمفترض  الُمضادة  األجسام 

العتبة.

عدد  اختيار  يتم   ،NAVEU نسبة  لتقدير  المترتبة:  واآلثار  المنهجية 
حالة  تحديد  يتم  ثم  األولى)،  (المرحلة  الوبائية  الوحدات  ُمناسب من 
الوحدات الوبائية بناًء على النتائج التي تم الحصول عليها من العينات 
التي تم جمعها داخل كل الوحدات الوبائية الُمختارة (المرحلة الثانية). 

.NAVEU بناًء على ذلك، ُتقدر نسبة

الُعمر  حسب  الطبقي  التقسيم  بشأن  الُمقدمة  التوصيات  ُتطبق 
بالتقسيم  وُينصح  الحالة،  هذه  في  أيًضا  الثانية  للمنهجية  بالنسبة 

الطبقي حسب الُعمر.

نتيجة  الوبائية  الوحدات  مناعة  ُمستوى  تقدير  هو  الهدف  ألن  نظًرا 
للتحصين، فمن الضروري التمييز بين األجسام الُمضادة بسبب اللقاح 
على  الحقل.  لفيروس  السابق  التعرض  بسبب  الُمضادة  واألجسام 
للبروتينات  الُمضادة  األجسام  ُيحفز  ال  الُمستخدم  اللقاح  أن  افتراض 
غير الهيكلية القابلة الكشف عنها، فإن اختبار عينات المصل لألجسام 
األجسام  بتمييز  أيًضا  يسمح  الهيكلية  غير  للبروتينات  الُمضادة 
العدوى.  بسبب  الُمضادة  األجسام  عن  التحصين  بسبب  الُمضادة 
أو  جًدا  ُمنخفًضا  المنطقة  في  الفيروس  انتشار  ُمعدل  يكون  عندما 
يساوي الصفر، فقد ال يكون إجراء اختبار األجسام الُمضادة للبروتينات 

غير الهيكلية ضروريًا.

تصميم العينات الختيار الوحدات الوبائية: إذا توفرت قائمة موثوقة 
تصميم  بواسطة  الوبائية  الوحدات  اختيار  فُيمكن  الوبائية،  للوحدات 
التي  العشيرة  مصدر  هي  الُمختارة  الوبائية  الوحدات  ستكون   .SRS

سيتم منها أخذ العينات الفردية.

7

Mhmhyhph(wh)phwh

1801060.60.0110.0064

22121090.90.0280.0253

3351040.40.0050.0019

41,0001060.60.1330.0796

5231080.80.0030.0024

61451070.70.0190.0135

71451060.60.0190.0115

85691060.60.0760.0453

96751080.80.0900.0717

10251050.50.0030.0017

11671070.70.0090.0062

12581040.40.0080.0031

13451080.80.0060.0048

14551060.60.0070.0044

15901050.50.0120.0060

16781090.90.0100.0093

172341080.80.0310.0249

18301050.50.0040.0020

197801090.90.1040.0932

209001080.80.1190.0956

211,2001060.60.1590.0956

22351070.70.0050.0033

231871080.80.0250.0199

24261070.70.0030.0024

258121090.90.1080.0970

26271050.50.0040.0018

Total7,5332601760.7286

  26a                      3532- (2x0.73x4743) +(0.732 x6576)   =0.041

        260                           [26(26-1)]                                     

2

SE =
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تصميم العينات الختيار األفراد داخل كل وحدة وبائية: ُيمكن اختيار 
الحيوانات المؤهلة الفردية إما باستخدام تصميم SRS أو باستخدام 

عملية اختيار عشوائية منهجية.

ذكره،  سبق  كما  المطلوبة:  الوبائية  الوحدات  لتقدير  العينة  حجم 
اإلحصائية  غير  االعتبارات  من  كالً  العينة  حجم  تقدير  يتضمن 
مسألتين  اإلحصائية  االعتبارات  تتضمن  الحالة،  هذه  في  واإلحصائية. 

ُمختلفتين تحتاج إلى ُمعالجة.

الوبائية المطلوبة على الدقة المطلوبة للتقدير،  يعتمد عدد الوحدات 
ولتقدير حجم  المطلوب.  الثقة  وُمستوى  للحدث،  الُمتوقع  واالنتشار 

العينة باستخدام تصميم SRS، ينبغي استخدام الُمعادلة 1:

وكان  معروًفا  العينات  ألخذ  المؤهلة  العشيرة  عدد  إجمالي  كان  إذا 
كثر من إجمالي العشيرة، عندئٍذ  حجم العينة المحسوب هو ُعشر أو أ

ُيمكن ضبط حجم العينة بواسطة عامل تصحيح العشيرة الُمحدد.

حجم العينة لتقييم حالة كل وحدة من عينات الوحدات الوبائية: تتمثل 
للحيوانات  الُمتوقع  االنتشار  ُمعدل  هو  ما  تحديد  في  األولى  الخطوة 
ُيعتبر  ُمستوى  عن  يزيد  أو  يساوي  الُمضادة  األجسام  من  بُمستوى 
تعريف  بُمجرد  كاٍف.  بشكل  الوبائية  الوحدة  تحصين  تم  إذا  وقائًيا 
هذا الحد أو العتبة، يتم حساب حجم العينة بحيث ال يتجاوز احتمال 
كثر 5 في  أ أو  بها ُمستويات جسم ُمضاد  الحصول على أي حيوانات 

المائة (وهذا يعني أن ُمستوى الثقة سيكون 95 في المائة).

وبائية  وحدة  كل  داخل  العينة  حجم  تقدير  سيتم  الحالة،  هذه  في 
باستخدام الُمعادلة التالية

حيث:

a هو احتمال عدم العثور على حيوان واحد على األقل ذو عيار جسم 
ُمضاد ُيساوي أو يزيد عن ُمستوى ُمعين (a = 1 - ُمستوى الثقة)؛

ُمضاًدا  عياًرا  ُتظهر  أن  ُيفترض  التي  للحيوانات  الُمطلق  العدد  D هو 
الحصول  (تم  أنه موجود  وُيفترض  أعلى  أو  ُمعين  لُمستوى  ُمساويًا 

عليه بضرب االنتشار الُمتوقع في N) ؛ و

وحدات  أي  في  العينات  ألخذ  المؤهلة  الحيوانات  عدد  إجمالي  هو   N
وبائية.

عند أخذ العينات من عشيرة ال حصر لها، ُيمكن أيًضا استخدام الصيغة 
التقريبية التالية:

حيث:

عيار  ذو  األقل  على  واحد  حيوان  على  العثور  عدم  احتمال  هي   
جسم ُمضاد ُيساوي أو يزيد عن ُمستوى ُمعين في العينة (1 =  - 

ُمستوى الثقة)؛ و

جسم  عيار  بها  التي  للحيوانات  الُمتوقع  لالنتشار  األدنى  الحد  هو   p
ُمضاد ُيساوي أو يزيد عن ُمستوى ُمعين.

العثور  يتم  لم  إذا   NAVEU أنها الوبائية على  الوحدة  سيتم تصنيف 
على حيوانات بها عيار جسم ُمضاد ُيساوي أو فوق ُمستوى ُمعين.

الوحدات  جميع  حالة  تحديد  بُمجرد  الثقة:  وفاصل  االنتشار  تقدير 
في   95 الثقة  وفاصل   NAVEU انتشار  ُمعدل  تقدير  ُيمكن  الوبائية، 

المائة باستخدام الُمعادلتين 3 و 6 على التوالي.

8
mym22mhwyhw

12.861.728.182.944.91

27.286.5553.0042.9347.70

31.300.521.690.270.68

434.5820.751,195.78430.48717.47

50.780.620.610.390.49

64.943.4624.4011.9617.08

74.942.9624.408.7914.64

819.7611.86390.46140.56234.27

923.4018.72547.56350.44438.05

100.780.390.610.150.30

112.341.645.482.683.83

122.080.834.330.691.73

131.561.252.431.561.95

141.821.093.311.191.99

153.121.569.732.434.87

162.602.346.765.486.08

178.066.4564.9641.5851.97

181.040.521.080.270.54

1927.0424.34731.16592.24658.05

2030.9424.75957.28612.66765.83

2141.3424.801,709.00615.241,025.40

221.300.911.690.831.18

236.505.2042.2527.0433.80

240.780.550.610.300.43

2528.0825.27788.49638.67709.64

261.040.521.080.270.54

260.00190.006,576.003,532.004,743.00اإلجمالي

1.962p (1−p) 0                       
e2                                

 ( 1− ( )1/D )  [  N − D − 1 ]0

      (الُمعادلة 18)       
2           

        log (       (الُمعادلة 19)       0(
log (1–p)0      

2

n =

n =

n =
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التقدير والفاصل الزمني للثقة: بُمجرد تحديد حالة جميع الوحدات 
في  الثقة 95  وفاصل   NAVEUs انتشار ُمعدل  تقدير  ُيمكن  الوبائية، 

المائة.

التي  الوبائية  الوحدات  من  وحدة   259 أصل  من   72 أن  بافتراض 
هذه  في  أنه  يعني  (مما   NAVEU أنها على  تصنيفها  تم  اختبارها  تم 
الوحدات الوبائية الـ 72 سجلت االختبارات التشخيصية نتيجة سلبية 
في جميع الحيوانات التي تم أخذ العينات منها)، ثم يتم إعطاء نسبة 

NAVEU في الُمعادلة 3:

ويتم تقدير الخطأ المعياري لـ p باستخدام الُمعادلة 5:

و95 في المائة فاصل الثقة للنسبة الُمقدرة باستخدام الُمعادلة 6 هو:

 s95% CI = 0.28 ± 1.96 ×  0.028        

وبالتالي، فإن 95 في المائة فاصل ثقة للنسبة الُمقدرة سيكون 0.28 ± 
0.055 مما يعني أن القيمة الحقيقية هي (عند 95 في المائة فاصل 

ثقة) بين 0.335 (أو 33.5 في المائة) و0.225 (أو 22.5 في المائة).

التحصين بشكل منهجي، سيتم تحصين  برنامج  تطبيق  يتم  عندما 
كثر من األصغر سًنا،  الحيوانات األكبر سًنا في كثير من األحيان بُمعدل أ
كبر سًنا، كلما تمتع بُمستوى مناعة  وبالتالي فإنه كلما كان الحيوان أ
أعلى. لذلك، ُينصح بالتقسيم الطبقي للحيوانات حسب الُعمر. ُتعتبر 
كل من هذه الفئات الُعمرية الُمختلفة مجموعات فرعية ُمختلفة (أي 

إجراء مسح كامل في كل طبقة ُعمرية).
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III.a مثال

ثالث  قبل  القالعية  الُحمى  مرض  ضد  تحصين  برنامج  وضع  تم 
سنوات. تم تحصين األبقار التي يزيد ُعمرها عن ثالثة أشهر كل ستة 
أشهر. تم توزيع إجمالي عدد األبقار على 1000 وحدة وبائية. إن الهدف 
الوحدة  ُتعتبر  المثال،  هذا  في   .NAVEU نسبة تقدير  هو  المسح  من 
الوبائية NAVEU إذا كان ُمعدل انتشار الحيوانات التي لها عيار جسم 

ُمضاد ُيساوي أو يزيد عن ُمستوى ُمعين هو أقل من 70 في المائة.

أوالً، يتم حساب العدد الُمناسب من الوحدات الوبائية. على افتراض 
أن ُمعدل انتشار NAVEU الُمتوقع هو p = 0.35 (أو 35 في المائة، 
وهذا يعني أنه من الُمتوقع أن 65 في المائة من الوحدات الوبائية تم 
تحصينها ”بشكل كاٍف“)، ودقة ُمطلقة قدرها 0.05 (أو 5 في المائة) 

وُمستوى ثقة 95 في المائة ُمفضل، ثم (استخدام الُمعادلة 1):

كبر من 10  نظًرا ألن عدد الوحدات الوبائية الُمراد أخذ عينات منها هو أ
في المائة من إجمالي عدد الوحدات الوبائية (350/1000)، يتم تطبيق 

عامل تصحيح العشيرة الُمحدود (باستخدام الُمعادلة 2):

ثانياً، يتم حساب العدد الُمناسب للعينات لكل وحدة وبائية. بافتراض 
األجسام  عيارية  ذات  للحيوانات  الُمتوقع  لالنتشار  األدنى  الحد  أن 
المائة،  أو تزيد عن ُمستوى ُمعين هو 70 في  التي ُتساوي  الُمضادة 
حيوان   100 هناك  وأن  المائة،  في   95 هو  المطلوب  الثقة  وُمستوى 

مؤهل في هذه الوحدة الوبائية، يتم تطبيق الُمعادلة 18:

والتي  وبائية،  وحدة  كل  في  فردية  عينات  ثالث  جمع  يجب  وبالتالي، 
تحتوي على 100 حيوان مؤهل ألخذ العينات منه. ُيمكن إعداد جدول 
العدد  على  دالة  سحبها  سيتم  التي  العينات  عدد  فيه  يكون  ُمقدًما 

اإلجمالي للحيوانات المؤهلة الموجودة.

إذا كانت العينات الثالثة التي تم جمعها، لم يكن أي منها إيجابًيا، هذا 
يعني أن ُمعدل انتشار العينات اإليجابية (عند ُمستوى الثقة 95 في 
المائة) أقل من 70 في المائة. لذلك، يتم تصنيف الوحدة الوبائية على 

.NAVEU أنها

عند أخذ العينات من ُمجتمع حيواني ال حصر له، ُيمكن أيًضا استخدام 
الُمعادلة 19:

لهذا الغرض بالتحديد، ُيمكن استخدام الُمعادلة التقريبية حتى عندما 
تأتي العينات من ُمجتمع محدود. إن العدد اإلضافي من العينات التي 
تقريبية  صيغة  الستخدام  كنتيجة  وبائية  وحدة  لكل  جمعها  سيتم 

سيكون صغيًرا بشكل عام.

          1.962 (0.35) (0.65) 
≈ 350

0.052
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                        1                
 ≈ 259

1/350+1/1000                                

        72    
 ≈ 0.28 (28%)

       259

           ( 1−(0.05)1/70)[100−(70−1
)] =2.7≈ 3

 
         2

         log (0.05)      = 2.488 ≈ 3
        log(1−0.70)

     0.28 x0.72   
≈0.028 

        

       259-1                  

2

n =

n =

n =

n>

p =

SE(p)= =
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OIE PVS 
يدعم مسار أداء الخدمات البيطرية للُمنظمة العالمية للصحة الحيوانية 
التي  الرشيدة  والحوكمة  الجودة  معايير  لتحقيق  البيطرية  الخدمات 
العالمية  االستراتيجية  دعم  في  للنجاح  الحاسمة  العوامل  من  ُتعد 
الحيوانية  للصحة  العالمية  والُمنظمة  والزراعة  األغذية  لُمنظمتي 
التوجيهية  والمبادئ   (43) والقدم  الفم  مرض  بُمكافحة  الخاصة 

الُمرتبطة بُمراقبة ما بعد التحصين.

من  الوقاية  على  القائمة  الحيوان  صحة  لنظم  الرشيدة  اإلدارة  إن 
عن  اإلبالغ  في  والشفافية  المبكر  واالكتشاف  لها،  والتأهب  األمراض 
حدوث المرض، واالستجابة السريعة والتشريعات الُمناسبة ووسائل 
كات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، هي  إنفاذها، فضالً عن الشرا
مسؤولية جميع الحكومات. في الواقع الُمترابط اليوم، فإن حساسية 
اإلصابة الُمحتملة في أي مكان ُتشكل حساسية اإلصابة في كل مكان.

بمعايير  للوفاء  الوطنية  البيطرية  الخدمات  تعزيز قدرة  للُمساعدة في 
جودة الخدمات البيطرية المنصوص عليها في قانون اليابسة، تم تطوير 
مسار أداء الخدمات البيطرية لتقييم األداء وتوفير التحسين الُمستمر 

واستهداف االستثمارات لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.

ُيمكن تمثيل االستراتيجية بصريًا كما يلي:

ُيمكن الوصول إلى المعلومات اإلضافية الُمتعلقة بتطبيق طريقة أداء 
التالية  الموارد  من  القدرات  لبناء  التوأمة  وبرامج  البيطرية  الخدمات 

:www.oie.int على OIE على موقع الويب الخاص بـ

مسار أداء الخدمات البيطرية:– 

https://www.oie.int/en/support-to-oie-members/pvs-
pathway

تقييم أداء الخدمات البيطرية: – 

www.oie.int/en/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_
Members/pdf_A_Tool_Final_Edition_2013.pdf

تحليل الفجوة ألداء الخدمات البيطرية:– 

www.oie.int/en/support-to-oie-members/pvs-gap-
analysis/pvs-gap-analysis-tool/

التشريعات البيطرية:– 

https://www.oie.int/en/support-to-oie-members/
/veterinary-legislation

دليل التوأمة في التعليم البيطري:– 

https://www.oie.int/en/support-to-oie-members/
/veterinary-education

دليل التوأمة في الُمختبرات البيطرية:– 

www.oie.int/en/support-to-oie-members/laboratory-
twinning/

' '
 بناء القدرات واألنشطة

والمشروعات
والبرامج الُمحددة

التشريعات
البيطرية

كة شرا
تقييم أداءعامة/خاصة

الخدمات
البيطرية التعليم البيطري

الُمختبرات

بعثات ُمتابعة
 مسار أداء الخدمات

البيطرية

 أداء الخدمات
البيطرية

تحليل الفجوة
 بما يف ذلك األولويات

االستراتيجية
للخدمات البيطرية

تتعاون الُمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE مع الحكومات 
والجهات المانحة وأصحاب المصلحة اآلخرين
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الحقل  في  اللقاح  حققها  التي  الوقاية  إلى   (VE) اللقاح  فعالية  ُتشير 
ضمن برنامج التحصين. قد يختلف هذا عن كفاءة اللقاح، والتي ُتشير 

إلى الحماية تحت الظروف المثالية.

ُمراقبتها،  ُمتوقع ويجب  اللقاح بشكل غير  أن تختلف فعالية  ُيمكن 
ال سيما عندما تحدث حاالت تفشي داخل برنامج التحصين. بالنسبة 
تقييم  في  أساسية  خطوة  اللقاح  فعالية  تقييم  ُيعد  البشري،  للطب 

اللقاحات بعد ترخيصها.

في  تتحقق  التي  الحماية  عن  الحقل  في  اللقاحات  حماية  تختلف  قد 
الظروف المثالية بسبب قلة االلتزام بسلسلة التبريد وُمتطلبات الُعمر 
االفتراضي. باإلضافة إلى ذلك، قد يكون لدفعات ُمختلفة من اللقاحات 
الفردية  المناعية  ُقدرات (فعاليات) ُمختلفة، وستختلف االستجابات 

للتحصين.

عادة ما يتم حساب فعالية اللقاح من خالل ُمقارنة حدوث المرض أو 
العدوى في الحيوانات التي تم تحصينها مع حدوثها في الحيوانات غير 
باستخدام  الفيروس  من  ُمماثل  لُمستوى  تعرضت  والتي  الُمحّصنة 

الُمعادلة:

 VE = (RU –RV)/RU        (الُمعادلة 1)  

العشيرة غير  ُمعدل حدوثها في  أو  اإلصابة  يكون RU هو خطر  حيث 
الُمحّصنة، وRV هو ُمعدل اإلصابة في العشيرة الُمحّصنة.

ُيمكن إعادة صياغة الُمعادلة على النحو التالي:

  VE = 1 – RV/RU        (الُمعادلة 1)  

وُتعطى عادة كنسبة مئوية.

غالًبا ما يتم جمع البيانات الالزمة لحساب VE في الدراسات الحقلية 
.(27)

بسيط  لتصميم  تفصيلي  ويرد وصف  ُممكنة.  ُمختلفة  تصاميم  ِعدة 
واحد على أساس التحقيق في تفشي المرض كما يلي. تم إحالة الُقراء 

 ،  8) األخرى  التصميمات  تفاصيل  للحصول على  أخرى  إلى نصوص 
الخالية من  ، 33). إن العديد من الطرق غير ُممكنة في العشائر   27

األمراض، ألنها تتطلب حاالت مرضية.

الستة –  األشهر  خالل  تحصينها  تم  قرية  أو  كبيرة  مزرعة  نُحدد 
القالعية  الُحمى  مرض  تفشي  الحًقا  ولكنها شهدت  الماضية 
(ُيمكن تقييم العديد من القرى / المزارع الُمجاورة التي تأثرت 

بنفس الفاشية في نفس التحقيق).

يتم فحص فعالية اللقاح بُمجرد انتهاء الفاشية (قد تكون نهاية – 
حالة تفشي المرض كافية).

يجب أن يكون هناك سجالت جيدة للحيوانات التي تم تحصينها. – 
الحيازات الصغيرة قد تتذكر التفاصيل بشكل كاٍف.

التي طورت –  بالحيوانات  دراية  الُمزارعون على  يكون  أن  يجب 
مرض الُحمى القالعية.

الُحمى –  لمرض  للتعرض  حديث  تاريخ  هناك  يكون  أال  يجب 
القالعية قبل اندالع المرض (في السنوات الثالث السابقة).

التحصين اإلضافي الذي يتم إجراؤه أثناء حالة التفشي سُيعّقد – 
التحقيق.

يتم جمع تفاصيل إدارة القطعان الحيوانية المحلية والتحصين – 
وتاريخ الُحمى القالعية (جدول 9).
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الُحمى –  التي تعرضت لفيروس  المجموعات  يتم زيارة األسر/ 
اتصال  لديهم  أو  حاالت  لديهم  الذي  وهم  المعروف،  القالعية 
معروف مع حاالت. إذا لم يكن هناك وقت كاِف إلدراج جميع 
األسر/ المجموعات المؤهلة، فيجب اختيار عينة عشوائية. إذا 
تعذر ذلك، ُيمكن اختيار نسب ُمتساوية من األسر/ المجموعات 
بشكل منهجي من أقسام جغرافية ُمختلفة من قرية أو مزرعة 

كبيرة.

داخل األسر، يتم بعد ذلك جمع تفاصيل حول ما إذا كان الحيوان – 
قد تأثر بالُحمى القالعية وتفاصيل التحصين لكل حيوان. يتم 
أخذ عينات من دم الحيوانات (قد يشمل ذلك األبقار التي يبلغ 
عمرها 24 شهًرا فقط أو أقل). جميع األبقار تتلقى فحص عن 
الُحمى  مرض  عن  الناتجة  األضرار  عن  للكشف  الفم  طريق 
القالعية وذلك بفحص الحنك الصلب واللثة والشفاه واللسان 

(مقذوف)، إال إذا كان ذلك ُمستحيًال أو غير آمن.

من –  أيام  أربعة  حوالي  بعد  عادة  الفم  وبثور  حويصالت  تظهر 
اإلصابة، وإنها عادةً ما تلتئم في غضون عشرة أيام، تاركة ندبة 
تصبح أقل وضوًحا بمرور الوقت، على الرغم من أن البؤر التي 
توجد على اللسان قد تكون مرئية لعدة أسابيع (1). نظًرا ألن 
الفيروس  بتكاثر  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط  سريرية  عالمات  ظهور 

واالنتقال، فهذه نتيجة ذات صلة لتقييم حماية اللقاحات.

ُيمكن استبعاد األبقار التي تقل أعمارها عن ستة أشهر، ألنها قد – 
تكون ُمستمدة الحماية من األجسام الُمضادة الناتجة عن األم.

قد يستغرق التحقيق القائم عليه ثالثة موظفين ُمدَربين تقريًبا – 
ثمانية أيام مع وجود إمكانيات تداول رديئة يتطلب ذلك ما ال 
كثر  يقل عن عدد 250 من األبقار، وُيفضل أن يتم أخذ عينات أ

منها، على الرغم من أنه ينبغي إجراء حساب لحجم العينة.

9

تفاصيل عقد:
اسم الُمقاطعة، المنطقة، القرية واسم الُمزارع، نوع الرعي – 

(ال يوجد، خاص، شائع)، حجم القطيع، تاريخ أول وأخر حالة 
مرضية للُحمى القالعية

تفاصيل الحيوان:
رقم عالمة أذن الحيوان، الُعمر، الجنس، مجموعة المسكن، – 

النوع

الُمزارع، (ب) –  عنه  أبلغ  الذي   (I) القالعية:  الُحمى  مرض 
تمت رؤيته بالفحص، (ج) تم الكشف عنه مصلًيا

تفاصيل التحصين:
- تاريخ آخر تحصين، نوع ورقم لقاح مرض الُحمى القالعية – 

في  تلقيها  تم  التي  اللقاح  ُجرعات  وعدد  أخيًرا،  الُمسَتلم 
الُعمر، والوقت بين حالة التفشي واللقاح األخير، وتغطية 
التحصين  من  األخيرة  الجولة  في  الجماعية  اللقاحات 

(محسوبة من البيانات)

عدد  الحاالت/  (عدد  اإلصابة  حاالت  في  النظر  هو  تحليل  أبسط 
في  الحيوانات  تلقتها  التي  اللقاح  ُجرعات  لعدد  وفًقا  الحيوانات) 
من  القالعية  الُحمى  عن  اإلبالغ  تم  إذا  مريض،  حيوان  ُيعتبر  حياتها. 
قِبل الُمزارع أو الكشف عنه عند الفحص. ُيمكن تقييم حالة العدوى 
استخدام  تم  إذا  الهيكلي  غير  للبروتين  المصلي  التحليل  طريق  عن 

اللقاحات الُمنقاه.

ُيمكن تقييم فعالية الُجرعة األخيرة من اللقاح باستخدام الُمعادلة 1 أو 
2، وُيفضل إجراء تقدير ُمنفصل لألبقار التي تلقت أعداًدا ُمختلفة من 
ُجرعات اللقاح على مدى حياتها. عندما يتم إجراء التحصين بصرامة، 
الُممكن  من  يكون  ال  وقد  بالُعمر،  جًدا  ُمرتبًطا  التحصين  سيكون 
أبقار غير  اللقاح. في حالة وجود  تأثير  الوقائي للُعمر عن  التأثير  فصل 
باستخدام  التأثير  هذا  في  التحكم  ُيمكن  األعمار،  جميع  من  ُمحّصنة 
Mantel- “أساليب االنحدار ُمتعدد الُمتغيرات أو ُطرق ”مانتل هينزل
Haenszel. إذا لم يتم ذلك، فمن الُمرجح أن تكون فعالية اللقاح غير 
الُمعدلة ُمنحازة وُمضللة. وينبغي أيضا التحقق من العوامل الُمحيرة 
األخرى. ومع ذلك، ال يزال من الُممكن استخالص استنتاجات بشأن 
حماية اللقاح من خالل ُمراقبة اإلصابة في الحيوانات التي تم تحصينها 
والحكم على زيادتها بشكل غير مقبول، خاصة في تلك الحيوانات التي 

تم تحصينها مرات عديدة.

الطريقة غير ُمكلفة نسبًيا، وُيمكن إجراؤها بسرعة  هذه  القوة:  نقاط 
ومن الُمحتمل أن تحصل على نتيجة.

وسجالته،  للُمزارع  الرجوع  على  الطريقة  هذه  تعتمد  الضعف:  نقاط 
تكون  قد  ُمختلفة.  مصادر  من  بالتحقق  ذلك  أجل  من  يوصى  ولذا 
اللقاح،  لفشل  فردية  حاالت  فيها  التحقيق  تم  التي  التفشي  حاالت 
التحكم  حيوانات  تكون  ال  قد  للقاح.  النموذجي  األداء  تعكس  ال  وقد 

(الُمقارنة) غير الُمحّصنة موجودة دائًما.

Knight-Jones et al. (27) لمزيد من التفاصيل، أنظر
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ما  أو  والحافر  الفم  التهاب  مرض  ُمكافحة  في  نشطة  فترة  الُمنصرم  العقد  كان  لقد 
القالعية  الُحمى  لُمكافحة  التدريجي  المسار  أُسُتحدث  فقد  القالعية.  الُحمى  ُيسمى 
مع  للتعامل  القالعية  الُحمى  ُمكافحة  عملية  في  تتدرًجا  تتضمن  رائدة  طريقة  لُيقدم 
لقد  المرض.  هذا  ُمكافحة  سبيل  في  أجلها  من  ُيدفع  ما  وتستحق  الخطورة  عوامل 
العالمية  االستراتيجية  نجاح  في  القالعية  الُحمى  لُمكافحة  التدريجي  المسار  أسهم 
العالميتين األغذية  الُمنظمتين  تتبناها كل من  التي  القالعية  الُحمى  لُمكافحة مرض 
في  الفقري  العمود  َمثل  حيث  الحيوانية،  للصحة  العالمية  والُمنظمة  (فاو)  والزراعة 
كثر من 90٪  أ والتحصين  اللقاح  تكلفة  ُتمثل  ما  تطبيق استراتيجيتها (2012). عادًة 
من إجمالي نفقات السيطرة على مرض الُحمى القالعية، لذلك فمن الضروري تخطيط 
وتقييم فعالية اللقاح والتحصين إلقناع صانعي القرار، وذلك لضمان استمرارية تنفيذ 
كيفية  في  الخبرة  أهل  مشورة  االرشادي  الدليل  هذا  يوفر  صارم.   بشكل  التحصين 
ضمان نجاح برامج التحصين ضد مرض الُحمى القالعية. وقد تم تصميم هذا الدليل 
االرشادي لتوجيه وتقييم برامج التحصين الوطنية أو المحلية في مراحل ُمختلفة من 
مسار التحكم التدريجي في ُحمى القالعية، وكذلك ُيمكن أن يكون ذلك ُمفيًدا بنفس 
القدر الستعادة حالة الخلو من مرض الُحمى القالعية عقب توغل الفيروس في البلدان 
التي كانت خالية منه في وقت سابق، وذلك على النحو الوارد في دليل الصحة الحيوانية 
الدليل  بالُمنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وقد ركز هذا  اليابسة الخاص  لحيوانات 
االرشادي على أهمية امتالك المعلومات أوالً بأول والخاصة بانتشار ُسالالت الفيروس 
في مناطق بعينها، وإبراز أهمية األداء الفعال للخدمات البيطرية في تنفيذ برامج ُمكافحة 
يكون  قد  فربما  الدليل،  هذا  وُمستخدمي  الُقراء  ُمعظم  إلى  وبالنظر  القالعية.  الُحمى 
في  ُمتخصصين  بالضرورة  يكونون  ال  وقد  المرض،  هذا  إدارة  في  واسعة  خلفية  لديهم 
مرض الُحمى القالعية، لذا فقد سعى الُمساهمون في هذا الدليل االرشادي إلى توفير 

التوازن بين الخلفية العلمية والمنهجية واألمثلة العملية.
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