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يعد اللقاح ضد داء السل املستعمل حاليا يف 

اللقاحات  أوىل  من  للتمنيع  الوطني  الربنامج 

حيث تم إنتاجه سنة 1927 من طرف كامليت 

BCG: Bacille of Calmette-( وغريان 

مليار   4 عند  إستعامله  تم  وقد   ،)Guerin

شخص حتى اآلن.

داء  جرثومة  تتسبب  الوبائية  الناحية  ومن 

 )mycobacterium tubercolosis( السل 

فيام يقارب 9 مليون حالة مرضية جديدة ويف 

 Lawn &( السنة وفاة 1.7 مليون شخص يف 

.)Zumla, 2012

الجرثومة تقل  املناعة ضد هذه  الرضع، لكن  السل عند  الوخيمة من داء  األنواع  لقاح BCG فعالية ضد  ولقد أظهر 

تدريجيا مع الوقت، كام أن التذكري )rappel( بواسطة لقاح BCG ال يقويها.

السيطرة عىل مرض السل يحتاج إىل مناعة خلوية من نوع T, وبناء عىل هذا يجري حاليا دراسة 12 لقاح مرشح ال تزال 

يف مرحلة التجارب الرسيرية للوقاية من داء السل النشط، وميكن ترتيب هذه اللقاحات املرشحة إىل نوعني:

لقاحات حية ومعدلة وراثيا لرفع فعالية وسالمة هذا اللقاح. والهدف هو استبدال لقاح BCG الكالسييك.

 )antigens( تنتج مستضدات للقاح أو فريوسات معدلة وراثيا يك  إما عىل بروتينات معززة  محاوالت متنوعة تعتمد 

جرثومة داء السل. ويف كلتا الحالتني يهدف إىل تقوية اإلستجابة املناعية للقاح BCG الكالسييك.

ومن بني هذه املجموعة، اللقاح األكرث تطورا اآلن هو الذي يعتمد عىل فريوس حامل ملستضدات داء السل. وهو اآلن يف 

.)Phase IIb( املرحلة الثانية من دراسة الفعالية

وعىل كل حال فإن هذا الجيل الجديد من اللقاحات ضد داء السل الزالت مل تستجب للتوقعات.

الجيل املقبل من اللقاحات يجب أن يكون ذا فعالية أكرب، وهذا ممكن إذا استعملنا الوسائل والتقنيات الجديدة لتطوير 

  .اللقاحات وخاصة التي تعتمد عىل الهندسة الوراثية املطورة لجرثومة داء السل أو الفريوسات الحاملة ملستضداتها

ملف خـــاص بالتلقيح
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