
حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

د. عالء عيد 

أهمية لقاح كورونا

نشـهد هـذه األيـام انخفاًضـا فـي أعـداد اإلصابـات 

فـي مصـر والعالـم، ومـن ثـّم يثـار التسـاؤل حـول 

أحـد  هـو  اللقـاح  إعطـاء  فـي  ـع  التوسُّ كان  إذا  مـا 

العوامـل المؤثـرة فـي ذلـك؟ وهنـا يمكـن القـول 

إن اللقـاح هـو اإلجـراء الوقائـي األهـم؛ حيـث يعـد 

بالعـدوى،  اإلصابـة  مـن  أمانًـا  أكثـر  التطعيـم 

المعركـة  فـي  مهمـة  أداة  اللقاحـات  ل  وتشـكِّ

أحـد  التطعيـم  ويمثِّـل  كوفيـد19-،  فيـروس  ضـد 

فمـن  بـه،  اإلصابـة  مـن  للحمايـة  السـبل  أفضـل 

خاللـه يتـم تدريـب الجهـاز المناعـي علـى التعـرُّف 

أجسـام  وتكويـن  المسـتهَدف،  الفيـروس  علـى 

مضـادة لمكافحتـه، دون اإلصابـة بالمـرض ذاتـه، 

مسـتعًدا  الجسـم  يكـون  التطعيـم،  ـي  تلقِّ وبعـد 

لـه الحًقـا، ومـن  تعـّرض  إذا  الفيـروس  لمكافحـة 

ثـّم الوقايـة مـن المـرض، وذلك بالتـوازي مع اتباع 

والوقائيـة. االحترازيـة  اإلجـراءات 

ونأمـل أن تصـل نسـبة الحاصليـن علـى التطعيـم 

مـن  للحـد  وذلـك  %60؛  ُيقـارب  مـا  إلـى  فـي مصـر 

انتشـار عـدوى الفيـروس، وتقليل عـدد اإلصابات، 

الحاجـة لدخـول المستشـفيات، وتقليـل  وتجنُّـب 

المناعـة  انتشـار  خـالل  مـن  الوفيـات،  أعـداد 

المجتمعيـة، كمـا يعـد اللقـاح عامـًلا ضروريًّـا فـي 

إجمالـي  وتحسـين  االقتصـادي،  التعافـي  تحقيـق 

والسكان الصحة  ــوزارة  بـ الوقائي  الطب  قطاع  رئيس   

كل  مسـؤولية  تظهـر  هنـا  ومـن  المحلـي،  الناتـج 

فـرد فـي بنـاء مجتمع صحـي، والمشـاركة الفعالة 

تصـل  أن  نأمـل  كذلـك  االقتصـادي،  النمـو  فـي 

يقـارب  مـا  إلـى  التطعيـم  علـى  الحاصليـن  نسـبة 

التحكـم  يتـم  بحيـث  العالـم،  مسـتوى  علـى   60%

الـدول،  بيـن  الفيـروس  انتقـال  علـى  والسـيطرة 

الجائحـة. بإنهـاء  المرتبـط  األمـل  وهـو 

فعاليـة وتأثيـر اللقاحـات الموجـودة فـي 
العالـم فـي مواجهـة فيـروس كورونـا

المضـادة  اللقاحـات  مـن  العديـد  حالًيـا  يوجـد 

لفيروس كورونا والخاضعة للتجارب اإلكلينيكية، 

موافقـة  علـى  حصلـت  لقاحـات  عـدة  وهنـاك 

منظمـة  مثـل:  الدوليـة،  الصحيـة  المنظمـات 

الغـذاء والـدواء  WHO، وهيئـة  العالميـة  الصحـة 

الحاصلـة  اللقاحـات  وتتمّثـل   ،FDA األمريكيـة 

فـي:  العالميـة  الصحـة  منظمـة  موافقـة  علـى 

ولقـاح سـبوتنيك  أكسـفورد،  اسـترازينيكا-  لقـاح 

اللقاحـات  أمـا  سـينوفارم،  ولقـاح  الروسـي،   V

والـدواء  الغـذاء  هيئـة  موافقـة  علـى  الحاصلـة 

فايزر-بيوإنتيـك،  لقـاح  فـي:  فتتمّثـل  األمريكيـة، 

آنـد  يانسن/جونسـون  ولقـاح  موديرنـا،  ولقـاح 

جونسـون. 

والحقيقـة أن كل اللقاحـات التـي يتـم توفيرها بعد 

أن تكـون مـّرت بكل مراحل الدراسـات اإلكلينيكية 
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وتجـدر  وفعالـة،  آمنـة  تكـون  للقـاح،  المختلفـة 

التـي  اللقاحـات  فاعليـة  نسـبة  أن  إلـى  اإلشـارة 

ذلـك  برغـم  لكـن  للغايـة،  متقاربـة  إعالنهـا  يتـم 

مـن المهـم التأكيـد علـى أنـه ال يوجـد لقـاح يحمـي 

تحمـي  فاللقاحـات  اإلصابـة،  مـن   100% بنسـبة 

غنـى  وال  الخطيـرة،  األعـراض  مـن  كبيـرة  بنسـبة 

ـي  تلقِّ مـع  الوقائيـة  اإلجـراءات  بـكل  االلتـزام  عـن 

اللقـاح.

اللقاحـات  تجـاه  الفعـل  ردود  وتعكـس  هـذا، 

لـدى كل فـرد،  المناعـة  الفريـدة لجهـاز  السـمات 

معانـاة  فـإن  وبالتالـي  االسـتجابة،  قـوة  وليـس 

التطعيـم  بعـد  جانبيـة  آثـار  مـن  األفـراد  بعـض 

-قـد ال يعانـي منهـا غيرهـم- تعكـس آليـات عمـل 

ممـا  أكثـر  نفسـه  للشـخص  المناعـي  الجهـاز 

اللقـاح.  فاعليـة  تعكـس 

لقاح أسترازينيكا

يعـد لقـاح أسـترازينيكا واحـًدا مـن أهـم اللقاحـات 

لسـعره  نظـًرا  وذلـك  السـاحة،  علـى  الموجـودة 

المعقول وسهولة تصنيعه ونقله وتخزينه، وقد 

أكـدت وكالـة الـدواء األوروبيـة أنـه ال توجـد عالقـة 

سـببية بيـن تجلطـات الـدم وبيـن اللقـاح، بعـد أن 

أن  أوضحـت  المتوافـرة،  للبيانـات  تحليـًلا  قدمـت 

لـدى  المحتملـة  المخاطـر  تفـوق  اللقـاح  فوائـد 

جميـع الفئـات العمريـة، وأوصـت باالسـتمرار فـي 

ي اللقاح، وقد اتفقت معها في الرأي منظمة  تلقِّ

الدوليـة  الجمعيـة  وكذلـك  العالميـة،  الصحـة 

مجموعـة  خرجـت  وقـد  الـدم،  تجلـط  ألمـراض 

كبيـرة مـن األطبـاء المتخصصيـن في هذا الشـأن 

بالتوصيـة نفسـها، مؤكديـن أن األعـداد التـي تـم 

اإلبـالغ عنهـا حتـى يومنـا هذا تتماشـى مـع األعداد 

الطبيعيـة التـي تظهـر فـي ظـل غيـاب وجـود لقـاح 

أصـًلا؛ فتجلطـات األوردة العميقة تحدث بمعدل 

واحـد فـي كل ألـف شـخص سـنويًّا، بـدون لقاحـات 

الجرعـات  مالييـن  توزيـع  تـم  وقـد  هـذا،  كورونـا، 

ولـم  اآلن،  حتـى  وإنجلتـرا  األوروبـي  االتحـاد  فـي 

ـن، وبالتالـي ال 
ِ
تتجـاوز اإلصابـات 30 حالـة كمـا ُأعل

يوجـد دليـل مؤكـد حتـى اآلن عـن وجـود عالقـة بيـن 

ن  وتكـوُّ غيـره،  أو  أسـترازينيكا  بلقـاح  التطعيـم 

الجلطـات؛ فالنسـب التـي تم تسـجيلها مشـابهة 

للنسـب الموجـودة بيـن السـكان بـل أقـل بغـض 

النظـر عـن أخـذ التطعيـم مـن عدمـه.

اللقاح في مصر

تسعى وزارة الصحة وتساندها جميع مؤسسات 

واردات  مصـادر  تنويـع  إلـى  المعنيـة،  الدولـة 

بهـدف  كورونـا؛  لفيـروس  المضـادة  اللقاحـات 

توفيـر احتياجـات مصـر مـن اللقاحـات، وذلـك علـى 

الرغـم مـن عدم كفايـة اإلنتاج العالمي من اللقاح، 

ومـن ثـّم تعتبـر الوزارة ومؤسسـات الدولة، وعلى 

رأسـها القيـادة السياسـية، أن تحقيـق هـذا األمـر 

فـي صميـم الحفـاظ علـى األمـن القومـي الصحـي، 

ولذلـك كانـت مصـر مـن أولـى الدول فـي المنطقة 

أيًضـا  بـدأت  اللقـاح، كمـا  التـي اسـتطاعت توفيـر 

في تصنيعه اآلن، وحتى اآلن قامت وزارة الصحة 

بتوفيـر لقاحـي سـينوفارم وأسـترازينيكا، كمـا تـم 

الروسـي،  سـبوتنيك  لقـاح  توفيـر   
ٍ
وجـار التعاقـد 

تصنيـع   
ٍ
وجـار جونسـون،  آنـد  جونسـن  ولقـاح 

ـا، مـن خالل الشـركة  وإنتـاج لقـاح سـينوفاك محليًّ

واللقاحـات  الحيويـة  للمسـتحضرات  القابضـة 

)فاكسـيرا(.

وهنـا تجـدر اإلشـارة إلـى دعـم وتوجيهـات القيـادة 

الصحـة  ووزارة  المصريـة  للحكومـة  السياسـية 

ذلـك  يمثِّـل  حيـث  اللقـاح،  بتصنيـع  يتعلـق  فيمـا 

كأهـم  مصـر  بمكانـة  تليـق  جـًدا  مهمـة  خطـوة 

والقـارة  المنطقـة  فـي  للقاحـات  مصنعـة  دولـة 

المصّنـع  الطعـم  وجـود  يعمـل  كمـا  اإلفريقيـة، 

يسـمح  اسـتراتيجي  مخـزون  تأميـن  علـى  ـا  محليًّ

بتغطيـة الفئـات المسـتهدفة، مما يرفع المناعة 

معـدالت  خفـض  علـى  ويسـاعد  المجتمعيـة، 

المسـاعدة  أخـرى  ناحيـة  والوفـاة، ومـن  اإلصابـة 

فـي تقديـم الدعـم لألشـقاء األفارقـة والعـرب فـي 

الوبـاء. هـذا  علـى  السـيطرة 



هـذا وقـد بلـغ عـدد المسـجلين ألخـذ اللقـاح فـي 

مصـر 7.385.141 شـخًصا، وعـدد مـن تلقـوا اللقـاح 

شـخًصا،   2.716.264 األولـى  الجرعـة  اآلن:  حتـى 

والجرعـة الثانيـة 444.253 شـخًصا، وفيمـا يتعلـق 

بمـا أثيـر مؤخـًرا حـول لقـاح أسـترازينيكا، وحـدوث 

بعـض األعـراض العنيفـة، تجـدر اإلشـارة إلـى أنـه 

لـم يتـم رصـد آثـار جانبيـة خطيـرة مـن اللقـاح فـي 

مصـر، ومـا تـم رصـده ينـدرج تحـت اآلثـار الجانبيـة 

البسـيطة التـي ال تُقـاَرن أبـًدا مـع الفائـدة الكبيـرة 

المرجـوة منـه، وهنـا البـد مـن التأكيـد أن اللقاحات 

فعالـة،  لقاحـات  هـي  الصحـة  وزارة  توفرهـا  التـي 

واآلثـار الجانبيـة بسـيطة، ويمكـن عالجهـا، وهـي 

ألـم  غيـر خطيـرة فـي حـال حدوثهـا، وتتمّثـل فـي: 

وأعـراض  الحقـن،  مـكان  فـي  تـورم  أو  احمـرار  أو 

وآالم  والصـداع،  واإلرهـاق،  الُحّمـى،  مثـل:  أخـرى 

ال  أعـراض  وكلهـا  والقـيء،  والغثيـان،  بالجسـم، 

اللقاحـات. مـن  المنتظـرة  بالفائـدة  تُقـاَرن 

اللقاح واإلجراءات االحترازية وآفاق 
المستقبل

خـالل الفتـرة الحاليـة ال غنـى عـن اتبـاع اإلجـراءات 

التطعيـم؛  ـي  تلقِّ بجانـب  واالحترازيـة  الوقائيـة 

حيـث ينبغـي أن يسـتمر األشـخاص الذيـن تلقـوا 

مثـل:  السـالمة،  احتياطـات  اتبـاع  فـي  التطعيـم 

الصحيـة  الممارسـات  واتبـاع  الكمامـات،  ارتـداء 

طريـق  عـن  العطـس،  أو  السـعال  حالـة  فـي 

تغطيـة األنـف والفـم بمنديـل، ووضعـه مباشـرة 

فـوًرا،  األيـدي  غسـل  ثـم  محكـم،  كيـس  داخـل 

علـى  والمواظبـة  اللصيقـة،  المخالطـة  وتجنـب 

اليديـن جيـًدا بفركهـا بمطهـر كحولـي، أو  نظافـة 

غسلها جيًدا بالماء والصابون، وتجنب مصافحة 

اآلخريـن، والعالقـات االجتماعيـة التـي نفقـد فيهـا 

التباعـد الجسـدي، فضـًلا عـن أهميـة عـدم الوجـود 

العيـن  وتجنـب مالمسـة  المغلقـة،  األماكـن  فـي 

بيـد غيـر نظيفـة. واألنـف والفـم 

وتجـدر اإلشـارة إلـى أنـه تجـرى فـي الوقـت الراهـن 

مـن  أكثـر  علـى  العالـم  أنحـاء  فـي مختلـف  بحـوث 

كوفيـد19-،  لفيـروس  مضـاًدا  مقترًحـا  عقـاًرا   150

ُمعظمهـا أدويـة موجـودة سـابًقا ويتـم تجربتهـا 

مـن  أنـواع  وهنـاك  الفيـروس،  لمكافحـة  حالًيـا 

العالجات للمرض التي يجري اختبارها على نطاق 

واسـع، منها األدوية المضادة للفيروسـات، التي 

تؤثـر بشـكل مباشـر علـى قـدرة فيـروس كورونـا 

المسـتجد علـى النمـو داخـل الجسـم، واألجسـام 

الحصـول عليهـا مـن بالزمـا  يتـم  التـي  المضـادة، 

دمـاء المتعافيـن، أو تُصّنـع في المختبرات، والتي 

الفيـروس. مهاجمـة  باسـتطاعتها 

الخطـر  مرحلـة  تجـاوز  إن  القـول  يمكـن  وإجمـاًلا 

تحدًيـا  يتطلـب  كوفيـد19-  بانتشـار  يتعلـق  فيمـا 

ـا كبيـًرا، ويسـتلزم ذلـك التوسـع  ـا واجتماعيًّ علميًّ

فـي حمـالت التطعيـم؛ إذ ال يمكـن للفيـروس أن 

 60% يقـارب  مـا  تحصيـن  تـّم  حـال  فـي  يتفشـى 

باسـم  المعـروف  المفهـوم  وهـو  السـكان،  مـن 

"مناعـة القطيـع"، فضـًلا عـن التشـديد في تطبيق 

جنـب  إلـى  جنًبـا  واالحترازيـة،  الوقائيـة  اإلجـراءات 

مـن  يحـد  أن  مـن شـأنه  فهـذا  اللقـاح،  ـي  تلقِّ مـع 

االنتشـار. علـى  الفيـروس  قـدرة 


