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معظم  تحمي  الروتينية  التمنيعية  الربامج 

املعدية،  األمراض  من  عدد  من  العامل  أطفال 

أن  كام  سنة.  كل  باملاليني  تفتك  كانت  التي 

لقاحات املسافرين مكنت من تجنب العديد 

من األمراض املعدية. ومع ذلك مل يتم تطوير 

األمراض  من  العديد  ضد  مقنعة  لقاحات 

املنترشة والتي تهدد حياة اإلنسان.

إن داء السيدا يصيب أكرث من 30 مليون إنسان يف العامل، واملالريا مع داء السل يقتالن تقريبا 3 ماليني إنسان كل سنة 

)WHO, 2010(. كام أن هناك العديد من األمراض املعدية التي ال يوجد لقاح ضدها: ذات الكبد س، حمى الضنك، 

 ،)Staphyllococcus aureus( املكورات العنقودية الذهبية ،)streptocoque B( واملكورات العقدية ب DRS, CMV

.)pseudomonas aeruginosa( والزائفة الزنجارية

مبستوى  تتميز  جراثيم  ضد  الحامية  يف  كبرية  فعالية  لها  كانت  العرشين  القرن  خالل  إنتاجها  تم  التي  اللقاحات  إن 

منخفض من التنوع عىل مستوى املستضدات، كام أن بعض اللقاحات نجحت يف الحامية ضد جراثيم لها مستوى التنوع 

إلصاق  تم  نوع عندما  ثم 13  أنواع  لقاحه عرب مراحل، سبعة  الذي حوى  الرئوية  املكورات  كاللقاح ضد  املستضادي؛ 

املستضدات السكرية بربوتينات )Duggan, 2010(. ومن الوضعيات األكرث تعقيدا نجد لقاح اإلنفلونزا حيث يجب إنتاج 

كل سنة لقاح يشتمل عىل عدة أنواع من مستضدات فريوس اإلنفلونزا. ولكن إىل اآلن مل يفلح الباحثون يف صنع لقاح 

ضد الجراثيم التي تتميز مبعدل عال من الطفرات كجراثيم HIV وHCV اللذان يستطيعان تجنب مضادات األجسام 

املناعية عن طريق تغيري مستضداتها.

كام أن تهييج اإلستجابة املناعية الخلوية عن طريق اللقاح مل يتم ضبطها إىل اآلن. وهكذا فإن اللقاحات التي تهييج 

املناعة الخلوية مل تعط إال نتائج محدودة كام هو الشأن بالنسبة للقاح داء السل. ولذلك فإن التحدي يف املستقبل هو 

تطوير جيل جديد من اللقاحات يعمل عىل استثارة املناعة الخلطية والخلوية يف نفس الوقت.

وعىل خالف العديد من التعفنات الطبيعية التي تُكسب اإلنسان مناعة قوية ضد إصابة جديدة بنفس الجرثوم فإنه مل 

يتم إىل حد اآلن تطوير لقاح ضد جراثيم ال تنتج العدوى بها أية حامية ضد إصابات مستقبلية؛ كاملالريا، RVS و البكترييا 

الزائفة، أو التي تؤدي إىل عدوى مستمر أو كامنة )Latente( ؛ كفريوس السيدا, HCV أو املكورات العنقودية الذهبية). 

والتحدي هنا هو إنتاج لقاح يكسب حامية تتجاوز اآلليات الطبيعية لإلستجابة املناعية.

وهكذا يجب عىل اللقاح الفعال أن يهيج املناعة الخلطية والخلوية املناسبة لكل نوع من الجراثيم. إن الجيل الجديد 

من اللقاحات يجب تطويره بناء عىل معرفة دقيقة آللية تطور العدوى بالجرثومة لدى اإلنسان، وإيجاد مناذج حيوانية 

مناسبة للدراسات األولية لهاته اللقاحات، وأيضا الحصول عىل فعالية ميدانية لها. واليوم يبقى الطلب ملحا عىل ثالثة 

   .لقاحات ضد السل واملالريا والسيدا

ملف خـــاص بالتلقيح
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