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مساعدات الّلقاح
Vaccine adjuvants 
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يف  املرخصة  القليلة  اللّقاح  مساِعدات  إن 

عىل  أساسا  تعتمد  والتي  اإلنسان  لقاحات 

املاء  يف  املستحلبة  والزيوت  األملنيوم  أمالح 

)Emulsions(، تم تطويرها بطريقة تجريبية، 

جزئيا  إال  تُستوعب  مل  عملها  فطريقة  ولذلك 

.)De Gregorio et al., 2009(

اآلليات  فهم  فإن  األخرية  السنوات  ويف 

 innate( الجزيئية لإلستجابة املناعية الفطرية

مام  ملحوظ  بشكل  تطور  قد   )immunity

املستقبالت  من  مجموعة  اكتشاف  إىل  أدى 

 TLRs, RLRs, NLRs )Akira et al., مثل: 

.)2006

أن  كام  الغازية،  الجراثيم  مع  متأقلمة  مناعية  استجابة  وإطالق  امليكروبات  رصد  اتجاه  يف  تطورت  املستقبالت  هذه 

اإلستجابة املناعية الفطرية املستثارة بواسطة هذه املستقبالت رضورية لتعزيز وتعديل املناعة النوعية ضد مستضداتها. 

كل هذه اإلكتشافات الجديدة جعلت من هذه املستقبالت تستعمل كهدف لتطوير جيل جديد من اللقاحات.

 TLR4 وهكذا متت دراسة عدد كبري من املستقبالت الخاصة باملناعة الفطرية من خالل بحوث رسيرية عند اإلنسان مثل

 TLR4 الخاص مبستقبل )agoniste( وكان من نتائج هذه البحوث أن الناهض .)& TLR9 )De Gregorio et al., 2009

حصل عىل الرتخيص إلستعامله كمساعد للقاح فريوس HPV باإلضافة إىل أمالح األملنيوم.

ومن بني تأثريات هذه املساعدات عند اإلنسان نجد تحسني نجاعة اللقاح ورفع تركيز مضادات األجسام املنتجة وكذلك 

استقطاب TCD4 والزيادة يف مدة الحامية والرفع من القابلية للوقاية ضد أنواع أخرى لنفس الجرثومة املستعملة يف 

اللقاح. كام مكنت هذه املساعدات من خفض نسبة الحقنات الرضورية للحصول نسبة واقية من مضادات األجسام.

ميكن القول أن هذه املساعدات الجديدة أبانت عن قدرة عالية لتحسني نجاعة اللقاحات املوجودة وتطوير لقاحات 

وقائية وعالجية أخرى. فلقد أكدت دراسات قبل رسيرية عند اإلنسان أن هذه املساعدات ميكن أن تكون معززة ومقوية 

إذا أضيفت إىل نفس اللقاح الكالسييك. وكمثال نجد أن املساعدAS01  عزز فعالية اللقاح ضد داء املالريا.

والبحوث اآلن مركزة عىل مدى سالمة استعامل هذه املساعدات الجديدة خاصة أنها تؤثر بشكل قوي عىل اإلستجابة 

املناعية الفطرية. ورغم كل هذا فإن مساعدات اللقاح الجديدة هاته تعترب أمال حقيقيا يف تطوير الجيل الجديد من 

 .اللقاحات

ملف خـــاص بالتلقيح
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