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 Vaccines اللقاحات

ىي عبارة عؽ مدتحزخات طبية تحتؾي عمى نؾع او اكثخ مؽ السيكخوبات او الفايخوسات التي 
تؼ اخزاعيا لعؾامل فيديائية او كيسيائية لتربح ضعيفة او ميتة او تحتؾي عمى الدؼ السختدن . 

وتعظى المقاحات اما عؽ طخيق الفؼ او عؽ طخيق الحقؽ لحث الجياز السشاعي عمى انتاج 
ية متخررة لسشع تكاثخ وانتذار ىحا السيكخوبات وبالتالي مشع حجوث السخض عشجما دفاعات واق

يتعخض الذخص السظعؼ لسثل ىحه السيكخوبات التي تحاول غدو جدسو مدتكبال" ، فيشتج مؽ 
ىحه العسمية اجدام او خاليا مشاعية متخررة او احيانا" االثشيؽ معا" . ويجب ان ال يكؾن 

 لسدتعسمة القجرة عمى احجاث السخض . لمجخاثيؼ او سسؾميا ا
ويعخف المقاح ايزا" بانو عبارة عؽ مادة مكؾنة مؽ أجداء مؽ جخاثيؼ مخررة او عؽ طخيق 

اليشجسة الؾراثية و يعظي عؽ طخيق العزمة أو الفؼ. و اليجف مؽ المقاح إلى تعديد جياز 
ة عمى مقاومة الجخاثيؼ التي تؼ السشاعة، ومؽ ثؼ يعاد المقاح بجخعات مشذظة تقؾي السشاعة والقجر 

   التظعيؼ ضجىا إذا تعخض الجدؼ ليا.
 
 
 



                                  قس               
       

 
 

 التربية الصحية والبيئة قسم الحاسبات

 

  أنهاع اللقاحات
 ترشف المقاحات حدب السادة التي تحزخ مشيا الى انؾاع مختمفة ، مشيا :

 اللقاح الحي الطضعف  .1
ويكؾن محتؾيا" عمى اجدام ميكخوبات او فيخوسات حية زرعت او عؾممت تحت عخوف معيشة 

فقجت قجرتيا االمخاضية واحتفغت بقجرتيا عمى تكؾيؽ مشاعة فعالة وعادة ما يتؼ اضعافو بحيث 
بالحخارة او الدراعة الستكخرة والمقاح السدتعسل ىؾ الحي يحجد مقجار الجخعة التي يحتاج الييا اول 

 االمخ لتحجث وقاية كافية واىؼ المقاحات الحية السزعفة ىي :
ل لقاح شمل االطفال الفسي ، لقاح الشكاف ، لقاح الججري ، لقاح لقاحا فيخوسية مزعفة مث - أ

 الحربة االعتيادية ولقاح الحربة االلسانية .
 لقاحات جخثؾمية مزعفة مثل لقاح الدل . -ب
 لقاح الطيكروبات الطيتة  .2

يكؾن عبارة عؽ معمق مؽ السيكخوبات او الفايخوسات بكل جدسيا ولكؽ بعج قتميا تساما" بؾسائل 
كيسيائية او فيديائية كالحخارة واالشعة مع السحافغة عمى بشاء جدسيا واىؼ ىحه المقاحات 

 السدتعسمة ىي :
 لقاحات فيخوسية ميتة مثل لقاح شمل االطفال و لقاح داء الكمب .-أ

 لقاحات جخثؾمية ميتة مثل لقاح التيفؾئيج ولقاح الدعال الجيكي ولقاح الكؾليخا . -ب
 اجزاء معيظة من الطيكروباتلقاحات تدتخدم  .3

بجال" مؽ استخجام السيكخوبات نفديا تفرل االنتيجيشات اليامة في السيكخوبات وتدتعسل كعؾامل 
 مسشعة مثاليا لقاح التياب الدحايا ولقاح الديالن .

 الدطهم الطختزنة  .4
فتخيا والتي يحزخ المقاح مؽ الدسؾم الخارجية التي تفخزىا السيكخوبات مثل سسؾم الكداز والج

تعامل بسؾاد بحيث تفقج سسيتيا وتبقى قجرتيا في حث الجياز السشاعي النتاج اجدام مزادة قؾية 
وىحا المقاح يعظى مختيؽ ليكؾن مشاعة فعالة جخعة اولى ثؼ جخعة ثانية وقج تعقبيا جخعة معدزة 

 ومؽ أمثمتيا لقاح الخشاق ولقاح الكداز .
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ثابت ومقاوم لمحخارة العالية وسيل  DNAحيث ان الـ  DNAويسكؽ حاليا" ترشيع لقاح الـ 
 التخديؽ والشقل ويسكؽ تغييخ تتابعاتو في السختبخ في حالة تغيخ االستجابة السشاعية .

 
  الجرعة الطعززة

وىي الجخعة التحكيخية السشذظة وتسثل الجخعة الثانية بعج الجخعة االولية او التي تمييا حيث 
ذكل اسخع وتبقى لفتخة اطؾل في الجدؼ وىي تقؾم بتحكيخ الجياز تغيخ االجدام السزادة ب

 السشاعي إلنتاج ىحا الشؾع مؽ االجدام السزادة والتي انتجيا سابقا" .
 

 
 

 

  طرق اعظاء اللقاحات
 تعظى معغؼ المقاحات بالظخق التالية :

 الحقؽ تحت الجمج . - أ
 الحقؽ في العزمة . - ب
 عؽ طخيق الفؼ . - ج

 قميمة االستعسال بدبب مذكمة التكديخ االنديسي في السعجة  وىحه الظخيقة
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  أمثلة لبعض اللقاحات

 اللقاحات االجبارية :

 
 

 
 BCGلقاح  -1

حية مزعفة ويعظي عا ىحا المقاح  كخوباتيويحتؾي ىحا المقاح عمى م -التمكيح ضج التجرن: 
 السخض طيمة عسخه. االيدخ  اجباريا" ويعظي المقاح في الكتف 

 حية مزعفة ويعظي عادة في االسبؾع االول مؽ عسخ الؾليج وقج اصبح  کخوباتيم یعم
السخض طيمة المقاح في الكتف االيدخ وىؾ مؽ نؾع السشاعة السكتدبة الفعالة تحسيو مؽ  صمى
 عسخه.

 اللقاح الثالثي + شلل األطفال :  -2
لخشاق )سسؾم الخشاق الدعال الجيكي )جخاثيؼ ميتة( + تؾگديج ا عمى ح الثالثيالمقا يحتؾي 
الثاني تؾكديج الكداز )سسؾم الكداز +فؾرماليؽ( ويعظى بالعزمة في العزج . أما  ان(  ؽيفؾرمال

حية مخوضة ، يعظى المقاح عمى شكل قظخات في الفؼ  ؼيالقاح شمل األطفال فيحتؾي عمى جخاث
فل الذيخ الثالث مؽ . تعظي الجخعة االولى مؽ المقاح الثالثي + شمل االطفال عشجما يكسل الظ

 أسابيع .  8-6أسابيع. الجخعة الثالثة بعج  8-6الثانية بعج  خعةالعسخ . الج
التقؾية بعج سشة واحجة مؽ اعظاء الجخعة الثالثة فسثال" اذا اعظيت الجخعة الثالثة في شيخ  ثؼ

آذار فيجب أن تكؾن التقؾية األولى في شيخ آذار مؽ الدشة القادمة .أما التقؾية الثانية فتعظي 
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شتيؽ مؽ بعج سشتيؽ مؽ التقؾية األولى اي عشج الجخؾل الى الخوضة ، أما التقؾية الثالثة فبعج س
 التقؾية الثانية أي عشج الجخؾل إلى السجرسة االبتجائية. 

  -:اللقاحات االختيارية 
 :  التلقيح ضد الكزاز -1

يعظي ىحا المقاح لمحؾامل وذلػ لؾقاية الظفل الؾليج مؽ االصابة بالكداز الؾالدي . يعظى تؾكديج 
واحج أي الحامل في الذيخ الكداز الى الحامل في الذيخ الدابع وتعظى جخعة ثانية بعج شيخ 
الجشيؽ بؾاسظة السذيسة  لىالثامؽ وبيحه الجخعة تحرل األم عمى السشاعة ضج الكداز وتشتقل إ

وتحجث لجيو مشاعة مكتدبة بحيث لؾ تعخض الظفل لمسخض نتيجة تمؾث الحبل الدخي عشج اجخاء 
يحا السخض لؾ استسخت عسمية التؾليج باستعسات انات ممؾثة فتكؾن لجيو مشاعة وعجم االصابة ب

بعج مخور سشة عمى الجخعة الثانية وجخعة مشذظة  لواالم في اخح المقاح وذلػ بإعظائيا جخعة 
لسدتؾي السشاعة في االم بحيث تسكشيا مؽ  االستسخسشؾات طؾال حياتيا السخرية 5كل  أخخى 

 .االنتقال إلى الجشيؽ في كل مخة تربح حامل
  :الجدري  ضد اللقاح -2

 ويعاد عسخه، مؽ األولى الدشة الظفل اكسال عشج ويعظى مخوضة حية جخاثيؼ عمى المقاح يحتؾي 
 سشؾات وفي كل مخة يحجث فييا وباء. 5-3 كل التمكيح

  : الحصبة ضد التلقيح -3
يحتؾي المقاح عمى جخاثيؼ مزعفة ويعظى بعج اكسال الظفل التدعة اشيخ مؽ عسخه في العزمة 

  .الجمج او بعسق تحت
  :والظكاف والحصبة األلطانية الحصبة ضد اللقاح -4

 المقاح ويعتبخ . مجتسعو األمخاض ضج الذخص وتحسي الجمج تحت بحقشة واحجة بجخعة ويعظي
 الؾالدية القمب أمخاض ضج وقاية تعتبخ ألنيا االوالد مؽ اكثخ لمبشات ميسا األلسانية الحربة ضج
  .الجشيؽ تريب قج التي

  :  التيفهئيد الحطى مرض ضد التظعيم -5
 مخض ضج الذخص ويحسي الجمج تحت الحقؽ طخيق عؽ الدميؼ لمذخص يعظى اخخ لقاح احوى

 لؾجؾدىؼ في نتيجة بالسخض اصابتيؼ في خظخ ىشاك الحيؽ لالشخاص فقط يعظي وىؾ التيفؾئيج
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 الحخوب وقت او الفيزانات بعج يحجث ما وخاصة الشغافة فييا تتؾفخ ال سيئة معيذية عخوف
 والرجاع الحخارة درجات كارتفاع الجانبية األعخاض بعض المقاح ىحا ويدبب ، السعدكخات وفي
  . يؾميؽ مخور بعج تدول ولكشيا ئيج بالتف الخفيفة اإلصابة تذابيو وىي

  :الكهليرا ضد التظعيم -6
 يتؾطؽ لسشاطق بالدفخ او بالكؾليخا اإلصابة خظخ حجوث وعشج "سابقا بكثخة يدتعسل كان وىحا
 مؽ الؾقاية في فعاليتو عجم لثبؾت الحاضخ الؾقت في "نادرا اال يدتعسل ال ولكشو السخض فييا

  . الكؾليخا مخض
  : لقاح التهاب الكبد الهبائي -7

 3عجد الجخعات  , نؾع المقاح مرشؾع مؽ اليشجسة الؾراثية
شكل بثؾر تشتذخ  األعخاض الجانبية يسكؽ أن تحجث حسى و تحدذ مؽ المقاح يغيخ عمى مؽ

 .يؾم 11عمى الجدؼ بعج 
 8إلى  1التخديؽ )بيؽ  ,مكان الحقؽ في الجانب الخارجي مؽ أعمى الحراع األيدخ في العزل

 يقي ضج اإلصابة بالتياب الكبج الؾبائي الفيخوسي )ب( ( وىؾمسشؾع أن يجسج)درجات مئؾية و 

 ( :الطعدية األمراض: ) الخطجية األمراض
األمخاض التي تشتقل مؽ الذخص السخيض إلى الذخص الدميؼ بظخيقة مباشخة أو غيخ وفي تمػ 

البج مؽ وجؾد جخاثيؼ تشتقل مؽ  حجوثيا مباشخة وىحه األمخاض ال تتكؾن مؽ ذاتيا ولكؽ ألجل
 .السخيض إلى سؾاه 

 األمراض الهبائية : 
بسا كانت فيو. او ر  وىي عبارة عؽ أمخاض عيخت فجاه في مجتسع ما ولؼ تكؽ سابقا" مؾجؾده

 ت.ولكشيا اختف مؾجؾدة
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 و الخطج : 
مؽ الذخص السراب الى الذخص  وىؾ انتقال السيكخوبات او الظفيميات السدببة لؤلمخاض

 بظخيقة مباشخة أو غيخ مباشخة.   الدميؼ
 الحامل :

جخثؾمو مخض ما بجون عيؾر  وىؾ  الذخص الحامل لمسخض اي شخص يؾجج في جدسو
 عالمات مخضية لجيو ولكشو يسكؽ أن يشقل السخض إلى الذخص الدميؼ . 

 مدتهدعات الطرض : 
: يكؾن االندان مرابا" بالسخض وتغيخ عميو اعخاض السخض  السدتؾدع البذخي  - أ

فيشتقل لآلخخيؽ ، أو يكؾن حامج لمسخض وال تغيخ عميو أعخاض السخض مثل التياب 
 المؾزتيؽ. 

: ويذسل بعض الحيؾانات األليفة والقؾارض مرادر ميسة  السدتؾدع الحيؾاني   - ب
 ي األبقار وحسى السالظية . لمسخض كسا في حالة داء الكمب او التجرن الحي يؾجج ف

: مثل التخبة الخطبة غيخ الشغيفة وتحفظ الكائشات بقؾتيا السخضية  مدتؾدعات أخخى  -ج
 .لسجة طؾيمة مثل اإلسكارس ، األنكمدتؾما 

 

 األمراض االنتقائية :  
 الحسرية : مدبب السخض : نؾع مؽ الفايخوس يشتقل بؾاسظة اليؾاء.  .1
 نؾع مؽ العريات )عريات الدعال الجيكي (. -:الدعال الجيكي مدبب السخض  .1
 عريات الخشاق.  -الخشاق: مدبب السخض : .3
نؾع مؽ العريات التي ال تحتاج لؤلوكدجيؽ )بكتخيا  -مدبب السخض : -الكداز  .4

 الىؾائية(. 
 .فايخوس شمل األطفال -مدبب السخض : -شمل األطفال:  .5
 الشكاف : مدبب السخض : فايخوس.  .6
 الججري: مدبب السخض : فايخوس الججري. . 7
 کؾخ(.  اتيالتجرن الخئؾي : مدبب السخض: عريات الدل )عر .8
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 سببو نؾع مؽ السكؾرات الثشائية )البكتخيا(.  -الديالن: مدبب السخض : .9
 بكتخيا )مكؾرات سحائية(.  -الدحايا الجماغية : مدبب السخض :. 01 

 فايخوس -مدبب السخض :: االنفمؾندا .11
 بكتخيا مؽ نؾع السكؾرات السديحية -الحسى القخمدية : مدبب السخض : .0۱ 

 


