
.  والتوعیة بشأنھ) COVID-19(19-فیما یلي سرد للمصطلحات الرئیسیة المستخدمة لوصف لقاح كوفید

التعریف المصطلح 

نظام دفاع الجسم ضد العوامل الغازیة الغریبة، وخاصةً ووھرد فعل جھازك المناعي تجاه المواد الغریبة،یة تفاعالت الحساس
).عوامل العدوى(المیكروبات المسببة لألمراض 

فرط الحساسیة 
)التأق(

.ى ساعاتتفاعل حساسیة خطیر یھدد الحیاة، ونادًرا ما یحدث بعد تلقي اللقاح، ویبدأ عادةً في غضون دقائق إل

ألشخاص من جمیع یمكن ل. یتم تصمیم التجارب السریریة ومراجعتھا وإكمالھا بعنایة، وتحتاج إلى الموافقة علیھا قبل أن تبدأیة التجارب السریر
:مراحل من التجارب السریریة4توجد . األعمار المشاركة في التجارب السریریة، بما في ذلك األطفال

ار اختبار األدویة الجدیدة ألول مرة على مجموعة صغیرة من األشخاص لتحدید الجرعة اآلمنة واآلث: المرحلة األولى•
.الجانبیة

لى مجموعة العالجات الخاضعة لالختبار التي ثبت أنھا آمنة في المرحلة األولى، ولكنھا تحتاج اآلن إ: المرحلة الثانیة•
.أكبر من األشخاص لمراقبة أي آثار ضارة

ي تسبق تُجرى على أعداد أكبر من الفئات وفي مناطق ودول مختلفة، وغالبًا ما تكون الخطوة الت: المرحلة الثالثة•
.الموافقة على عالج جدید مباشرةً 

لى یتم إجراؤھا بعد موافقة الدولة إلجراء المزید من االختبارات على مجموعة واسعة من الفئات ع: المرحلة الرابعة•
.مدى فترة زمنیة أطول

دام تخویل باالستخ
في حاالت 

الطوارئ

تخویالً مؤقتًا إلنتاج لقاح أو دواء في حاالت الطوارئ، مثل ) EUA(یوفر التخویل باالستخدام في حاالت الطوارئ 
.تصریح االستخدام في حاالت الطوارئ) FDA(تُصدر إدارة الغذاء والدواء األمریكیة . الجائحة الحالیة

.مرٍض ما) محمیًا من(عملیة تصبح من خاللھا محصنًا ضد التحصین

لقاحات الحمض 
النووي الریبوزي

المرسال

من من العملیة التي تستخدمھا الخالیا لصنع البروتینات،) mRNA(تستفید لقاحات الحمض النووي الریبوزي المرسال 
، وھو الفیروس المسبب لمرض )SARS-CoV-2(2-كوف-أجل تحفیز االستجابة المناعیة وتكوین مناعة ضد سارس

للمرض في المقابل، تستخدم معظم اللقاحات نسًخا أو مكونات ضعیفة أو خاملة من المیكروبات المسببة. 19-كوفید
.لتحفیز االستجابة المناعیة للجسم، لتكوین األجسام المضادة

.إجراء الحصول على لقاح، وعادةً ما یكون ذلك على شكل حقنةتلقي اللقاح

مالیة یھیئ جسمك لمحاربة المرض بشكل أسرع وأكثر فعالیة عن طریق إنتاج األجسام المضادة، لذلك تقل احتاللقاح
.إصابتك بالمرض إذا تعرضت للجراثیم المسببة للمرض

coronavirus-sd.com/vaccine
:، یرجى زیارة19-كوفیديللمزید من المعلومات عن لقاح
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اعرف المصطلحات
19-لقاح كوفید
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