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 واللقاحاتاملناعة      

 م72/72/7702               

 

 املوجودةالخاليا والغدد واألعضاء والسوائل عدد من بجهاز مناعي مكون من  السليم يولد الطفل

ي تدخل الت( كتيرياالفيروسات والب) امليكروباتالجهاز املناعي بالتعرف على  ويقوم، الجسم داخل

 املضادةبروتيني يسمى باألجسام ثم يقوم بإفراز مركب ( antigensالجسم )تسمى مستضدات 

(antibody) .ملحاربتها 

جهاز املناعي ال يقوموس الحصبة( فاير مثال: ) معين بميكروبالطفل فيها  التي يصاباألولى  املرة بعد

 مصممة  مضادةجسام أبإنتاج 
ً
 الجهاز  الحال فإن بطبيعةولكن  ،امليكروبملحاربة هذا خصيصا

باب لعدة أس القضاء على هذا الفايروس بشكل كامل على ليس لديه القدرةجسم االنسان املناعي ل

نع تم بأعداد هائلة ليس لديه القدرة السريعة على انتاج االجسام املضادةمنها ان جسم االنسان 

ولكن يمكن للجهاز املناعي  امليكروب من التسبب في ظهور املرض لذلك قد يبقى الطفل مريضا لفترة،

ولو بعد  حتى ، مكنه من التغلب عليه سريعاي مما في حال اإلصابة به مجددا، امليكروبتذكر هذا 

صين تحنشأت فكرة من هذا املنطلق،  .بالتحصينهذا ما يسمى و  ،مدة طويلة تصل الى عدة سنوات

  .ظهرت اللقاحات ولهذاي ظهور املرض دون ان ندعها تتسبب ف امليكروباتمن األطفال 

ظهور  ال يتسبب فيكي  او خاملة مضَعفة يكون في صورة ولكن يحتوي اللقاح على امليكروب نفسه

 .نسانالجهاز املناعي لدى اإل تحفيز  قادرا علىيكون  يجب أن في نفس الوقت  و ،املرض

 

 :واللقاحات حقائق عن املناعة

لسنة اتتالش ى خالل  املناعةولكن هذه  مهاتهم،أمن  املناعةالوالدة يكتسب األطفال حديثي  -

 .من حياتهم األولى

يصابون باألمراض التي ال تستطيع أجسادهم تحملها مما  من األطفال كثير في السابق،  -

ولكن في الوقت الحالي   تسبب في وفاة كثير منهم قبل اكتشاف اللقاحات وتوفرها لهم.

السعال الديكي  مثل خطيرة مراضحدوث أباستطاعتها منع  لقاحاتالف ،اختلف األمر
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 اللقاحاتمن  ةضافيجرعات إ لىإزاد احتياجهم كلما كلما كبر األطفال و  والحصبة وغيرها

صابة ب لتقيهم
ً
 بمشيئة هللا. األمراض الوبائيةهذه من اإل

 من انتشارها. من األمراض الوبائية والحد املجتمعإن تطعيم الطفل يساهم في حماية  -

ملراكز ا ناتجة من اإلصابة باألمراض وزيارةالاألعباء االقتصادية  في تقليلاللقاحات تساهم  -

 .العالجالصحية لطلب 

 

 

 :املصدر 

https://www.cdc.gov/vaccines/parents/vaccine-decision/index.html 

https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/howvpd.htm  
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