
 19-الكوفیدماذا یحدث بعد أن تحصل على لقاح 
 

علم األحیاء الدقیقة  الرئیس المؤقت وبروفیسوربیث مور  بروفیسورالبالضبط؟  19-یحدثھ لقاح الكوفیدمالذي 
 راعك.عّما یحدث بعد أن تدخل الحقنة في ذصیل الكامل بالتفتتحدث  ،تشیجانیوالمناعة في طب م

 

  19-كوفیدلقاح ب دقیقة واحدة بعد التطعیم

 .لى بعض أسئلة الفحص، تدخل الحقنةاختر ذراًعا ولف كمك. بعد اإلجابة ع

 

"، وھو شبیھ بكتیّب تعلیمات صغیر تستعملھ mRNAھو "مرسال الـ رنا  العنصر األكثر أھمیة في اللقاح
اكتشف ". حیث SARS-CoV-2خالیاك إلنتاج البروتین سيء السمعة المعروف باسم "البروتین الشوكي 

" والتي ACE2العلماء أن فیروس كورونا یستعمل بروتینھ الشوكي لیلتصق بجزیئات تُسّمى "مستقبالت الـ 
 من دخول الخالیا. -أي فیروس كورونا  –تتواجد على سطح خالیاك كي یتمكن 

 

إلى رجمتھ قوم بتمن اللقاح وت mRNAمرسال الـ رنا قول مور: "بمجرد دخول الخلیة، تلتقط الریبوسومات ت
الشوكي بروتین الویتم إطالق  mRNAمرسال الـ رنا ". بعد ذلك، یتم تكسیر نسخ عدیدة من البروتین الشوكي

 المشكل حدیثًا من الخلیة.

 

 دقیقة 15بعد 

دقیقة تحت المراقبة، وھذا لضمان  15بعد أخذ اللقاح، یُطلب من معظم األشخاص الجلوس واالنتظار لمدة 
ردات فعل تحسسیة األشخاص الذین سبق وأن حصلت لدیھم . فعل تحسسیة نادرةعدم حصول أي ردات 

البثور والصدمات ردات الفعل المحتملة تنّوعت بین . دقیقة 30خطیرة في الماضي علیھم أن ینتظروا لمدة 
" لعالج ردات الفعل التحسسیة البسیطة Benadrylن طریق الـ "بندریل التحسسیة ویمكن عالجھا بسرعة ع

 " بالنسبة للصدمات التحسسیة.Epinephrineالـ "ابینیفرین  أو

 

 أیام 10ساعة إلى  12بعد 

 یحدث؟ فما الذي األولى، ربما تشعر ببعض التعب بعد الحقنة قد یكون ذراعك مؤلًما قلیالً أو

إلنتاج البروتین الشوكي،  mRNAمرسال الـ رنا ، فبعد أن تستعمل خالیاك جھازك المناعي یستعد للعمل
 تدخل على الخط خالیا مناعیة موّصلة تُعرف بالخالیا المتغّصنة.



تقوم الخالیا المتغّصنة بعمل دوریات مراقبة وبمجّرد أن تتالمس مع األجسام المضاّدة التي لم یسبق وأن رأتھا 
 التائیة والبائیة المناسبة وتقوم بتفعیلھا. تُطلق صفارة اإلنذار، ثم تسافر نحو العقد اللمفاویة، لتعثر على الخالیا

ینتج التعب والوجع عن مواد تسمى السیتوكینات والكیموكینات التي تساعد في توجیھ المزید من الخالیا 
 المناعیة إلى الموقع المصاب، مما یسبب االلتھاب.

ھو  تعبعور بالقلیل من الوالفیروس الفعلي. الش شوكيال یمكن لجھازك المناعي التمییز بین مجرد بروتین 
مجرد عالمة على عمل نظام المناعة لدیك. لكن إذا كنت ال تشعر بالتعب أو األلم، فال داعي للقلق. ال یشعر 

 الجمیع بھذه اآلثار.

 

 أسابیع 4إلى  3بعد 

خالل فترة أن یعطیا على جرعتین. المتوفرین في السوق  mRNAمرسال الـ رنا یتطلب كل من لقاحي 
خالیا بالزما جیدة وتصنع أجساًما مضادة لدیك ، نأمل أن تولد الخالیا البائیة بین الجرعتین ھذهاالنتظار 

جعلك مریًضا. لكن ھذه یمكن أن من دخول خالیاك و كوروناتمنع فیروس المحیّدة األجسام المضادة  .حیّدةم
جرعة الثانیة التي یمكن أن تساعد في تولید خالیا ومن ھنا تأتي الحاجة إلى ال تكون قصیرة العمر نسبیًا.

أبلغ العدید من األشخاص عن رد فعل أقوى بكثیر  .الشوكيبروتین لمناعیة طویلة العمر یمكنھا االستجابة ل
 للجرعة الثانیة، بما في ذلك الحمى والتعب وآالم العضالت.

، فستحصل على استجابة مناعیة أكثر قوة األولىأجساًما مضادة منذ الجرعة نظًرا ألن لدیك بالفعل حیث أنھ و
 وتدوم أطول.تقوم بتعزیز االستجابة المناعیة لتكون أكبر وأفضل وأسرع سفي المرة الثانیة. في الوقت نفسھ، 

 

 أسابیع 6بعد 

٪ في الوقایة من  95فعالة بنسبة  19الخاّصة بكوفید  mRNA مرسال الـ رنا  بشكل ملحوظ، كانت لقاحات
 في التجارب السریریة بعد أسبوعین من الجرعة الثانیة. 19كوفید 

داخل بة مناعیة لبروتینات متعددة في خارج والطبیعیة بالفیروس، قد یولد الجسم استجا في حالة اإلصابة
االلتصاق  من الشوكيبروتین الال تفید في أي شيء ألنھا ال تمنع  االستجابة المناعیة قدولكن تلك  -الفیروس 

من  أحد األسباب التي تجعل هفقط للبروتین الصحیح. ھذ فتشفّر mRNAلقاحات أما . ACE2 بجزيء
حتى لو نجوت من حیث أنك أن یحصلوا على اللقاح.  19كوفید بالفعل ب ذین أصیبواألشخاص الل الضروري

التي ال جیدة أو الكثیر من األجسام المضادة  حیّدةالعدوى، فأنت ال تعرف ما إذا كان لدیك أجسام مضادة م
 تجدي نفعًا.

 أما بالنسبة لمسألة متى یمكننا خلع األقنعة والتجمع مرة أخرى، فال یزال السؤال مطروًحا.

، فھذا یعني أن الفیروس ال یمكن أن یلتصق لشوكيبروتین المضاًدا لمحیًّدا نعلم أنك إذا صنعت جسًما مضاًدا 
، من غیر حیّدةاالستجابة الجیدة لألجسام المضادة الم بفضلعلى خالیا جسمك بسھولة.  ACE2بمستقبالت 



عدوى سریریة (أو حتى ملحوظة)، ولكن قد یظل من الممكن لھذا الشخص بالشخص الملقح  یُصابالمحتمل أن 
 أن یتنفس الفیروس الحي المعدي.

لى األشخاص الذین تم تلقیحھم، فإن التوقف إلى أن یتم الحصول على البیانات من الدراسات التي أجریت ع
 عن اتخاذ االحتیاطات یمثل مخاطرة كبیرة للغایة.

 

 

https://healthblog.uofmhealth.org/wellness-prevention/what-happens-after-you-
get-covid-19-vaccine? 
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