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 لوس انجلوس  مقاطعة         
 وخطوط خالیا الجنین ۱۹- لقاحات الكوفید         

 
 

 

في بینما تنمو خطوط خالیا الجنین للجنین. فتأتي ھذه األخیرة من الجنین مباشرةً.  خطوط خالیا الجنین عن الخالیا واألنسجة تختلف 
على خالیا او األمیركیة  المتوفرة لالستخدام في الوالیات المتحدة ۱۹-ال تحتوي لقاحات الكوفیداألصلیة. األجنة المختبر من الخالیا 

 انسجة الجنین. 
 

 إنتاج بعض اللقاحات لعدّة أسباب: النماء و/او تستخدم خطوط خالیا الجنین 
بدًال من خالیا  فالفیروسات التي تصیب االنسان عادة ما تنمو بشكل أفضل في خالیا اإلنسان تحتاج الفیروسات الخالیا لتنمو.  .1

 الحیونات.  
 أنواع الخالیا األخرى. یمكن استخدام خطوط خالیا الجنین لمدة أطول من  .2
خطوط الخالیا من عقود بإستخدام درجات حرارة منخفضة، االمر الذي یسمح للعلماء یمكن االحتفاظ بخطوط خالیا الجنین في  .3

 طویلة. 
 

في  المستخدمة  ۱۹-لبعض لقاحات الكوفیدو/او االختبار و/او اإلنتاج عدیدة من التنمیة في مراحل استُخِدَمت خطوط خالیا الجنین 
 الوالیات المتحدة األمیركیة. 

في المختبر قبل اختبار ھذه اللقاحات على  خط خلیة الجنین الختبارات  استُخِدمَ  :فایزر ومودیرنا من  ۱۹- كوفیدلقاحات  •
 الناس. 

 لتنمیة وإنتاج واختبار اللقاح.   استُخِدَم خط خلیة الجنین  :۱۹-لقاح جونسون وجونسون لكوفید  •
 اللقاح. او إنتاج او اختبار : لم یتم استخدام خط خلیة الجنین للتنمیة ۱۹- لقاح نوفافكس لكوفید •

 
عملیتي . لم تكن ۱۹۸٥و  ۱۹۷۳ا في متم اجھاضھالجنینین الذین من في األصل  ۱۹-خطوط خالیا الجنین المستخدمة للقاحات الكوفیدتأتي 

 لخالیا األجنة لھذا الغرض.  او مصادر أخرى  . ولم تستخدم أي عملیات إجھاض اإلجھاض من اجل إنتاج اللقاحات
 

في  التي استخدمت ۱۹-تلقّي لقاحات الكوفیدمن المقبول أخالقیًا وأعلنت "انھ خطوط خالیا الجنین استخدام  الكنیسة الكاثولیكیةراجعت قد 
 ". خطوط الخالیا من األجنة التي تم إجھاضھاالبحث واإلنتاج مرحلة 

 
غیر مثیرة للجدل  فایزر ومودیرنا ونوفافكس الجمعیة المختصة بسیاسة األمور الحیاتیة، ان لقاحات ، شارلوت لوزیرمؤسسة وجدت قد 

 أخالقیًا. 
 

بإمكانھم  أخالقیات علم الحیاة. الخاص بك او شخص ذات خبرة في مسؤول دیني الى تثیر ھذه المسألة قلقك، فننصحك بالتحدث اذا كانت 
 حول تلقي اللقاح. مساعدتك باتخاذ قرار 
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