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الجیالتین في لقاح الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة 
)MMR( 

ر من ییتم تضمین جیالتین الخنازیر المعالج (محلل بالماء) في بعض اللقاحات كمثبِّت. ویتم تغییر ھذا النوع من الجیالتین المعالج إلى حد كب
الجیالتین مقبولة لدى األشخاص الذین یفضلون عدم تناول لحم خالل التنقیة والتعدیل. لذلك غالبًا ما تكون اللقاحات التي تحتوي على 

 الخنزیر.

  ما الجیالتین؟

 الجیالتین ھو مزیج من البروتینات التي تتشكل عندما یتحلل الكوالجین المستخرج من الدجاج والماشیة والخنازیر واألسماك بالماء. ویوجد
 یتم تصنیع الجیالتین المستخدم في األدویة وفقًا للوائح النظافة والسالمة الصارمة.الكوالجین في األوتار واألربطة والعظام والغضاریف. و

 معلومات حول الجیالتین في األدویة

یُستخدم الجیالتین في العدید من األدویة المختلفة في صورة أقراص وكبسوالت وبعض اللقاحات. أما اللقاح الوحید في برنامج التحصین 
تحقق  -. وبالنسبة للقاحات غیر المدرجة في برنامج تحصین األطفال MMRVaxproیحتوي على الجیالتین، فھو النرویجي للطفولة الذي 

 من المكونات الموجودة في معلومات المنتج.

 لماذا یُستخدم الجیالتین في اللقاحات؟

السالمة والفعالیة). وبالمقارنة مع الجیالتین الجیالتین المحلل بالماء ھو عامل تثبیت یحافظ على خواص اللقاح بمرور الوقت (من حیث 
 المستخدم في الغذاء، تتم تنقیة ھذا النوع من الجیالتین وتقسیمھ إلى جزیئات صغیرة تسمى الببتیدات.

 ما وجھة نظر العقیدة اإلسالمیة فیما یتعلق باللقاحات التي تحتوي على الجیالتین؟

عالم إسالمي لمناقشة استخدام الجیالتین في اللقاحات. وتأكدت  100) أكثر من WHO، جمعت منظمة الصحة العالمیة (2001في عام 
ازیر، نمنظمة الصحة العالمیة بدعم ھؤالء العلماء من أن ھذا النوع من الجیالتین المعالج تتم تنقیتھ وتعدیلھ إلى درجة أنھ فقد ارتباطھ بالخ

 متوفر على الرابط التالي: ومن ثم فھو مقبول لدى المسلمین. المزید من المعلومات

www.immunize.org/talking-about-vaccines/porcine.pdf 

 ) دون جیالتین؟MMRھل ھناك لقاح للحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة (

على  Priorix). ال یحتوي Priorixمتوفر ( MMRبسبب احتوائھ على الجیالتین، فھناك لقاح  MMRvaxproإذا اختار الفرد عدم قبول 
 الجیالتین. وھذا اللقاح مجاني ویمكن طلبھ من معھد الصحة العامة النرویجي.

ویوصي معھد الصحة العامة النرویجي بشدة بتناول األطفال لجمیع اللقاحات المقدمة في برنامج تحصین األطفال للوقایة من األمراض 
 عاًما تقریبًا). 11الصف السادس (في عمر  شھًرا وخالل 15في جرعتین، في عمر  MMRالخطیرة. ویتم تقدیم لقاح 

 اتصل بممرض الصحة العامة إذا كانت لدیك أي أسئلة.

  
  

 


