
   
 
 

 شولإیفی شانشول أورك فاكس ومورك فاكس وكورالدی اللقاح
 شركة إیبیولوجیكس المحدودة (كوریا) سانوفي باستور شانثا بیوتكنیكس (الهند) / فابیوتك (فییت نام) ا (لیون، فرنسا)فالنیف الشركة الصانعة

لقاح ثنائي التكافؤ معطل النشاط (الزمرة  لقاح أحادي التكافؤ معطل النشاط الوصف
 )O139و  O1المصلیة 

لقاح ثنائي التكافؤ معطل النشاط (الزمرة المصلیة 
O1  وO139( 

لقاح ثنائي التكافؤ معطل النشاط (الزمرة المصلیة 
O1  وO139( 

(النمط  ضمة الكولیراخالیا كاملة مقتولة من بكتیریا  التركیب
المؤتلفة  Bاإلحیائي التقلیدي ونمط إل تور) ووحیدات 

 لذیقان الكولیرا.

ضمة الكولیرا خالیا كاملة مقتولة من بكتیریا 
 وضمة الكولیرا(النمط التقلیدي ونمط إل تور) 

O139. 

(النمط ضمة الكولیرا خالیا كاملة مقتولة من بكتیریا 
 وضمة الكولیرااإلحیائي التقلیدي ونمط إل تور) 

O139. 

ضمة الكولیرا خالیا كاملة مقتولة من بكتیریا 
وضمة (النمط اإلحیائي التقلیدي ونمط إل تور) 

 .O139 الكولیرا

العمر المقترح إعطاء 
 اللقاح فیه

 عام واحد فما فوق عام واحد فما فوق عام واحد فما فوق ن فما فوقعاما

 بالفم بالفم بالفم بالفم طریقة اإلعطاء

 بفاصل زمني أسبوعین أو أكثر جرعتان بفاصل زمني أسبوعین أو أكثر جرعتان بفاصل زمني أسبوعین أو أكثر جرعتان أو أكثر بفاصل زمني أسبوع واحد جرعتان الجرعات

 2مل (بالنسبة لألطفال من  75مادة وسیطة مذابة في  المحلول الوسیط
مل ماء (لمن تزید أعمارهم  150سنوات) أو  6إلى 
 سنوات) 6على 

 غیر مطلوب غیر مطلوب غیر مطلوب

 5إلى  2كل سنتین (كل ستة أشهر بالنسبة لألطفال من  الجرعة المنشطة
 سنوات)

 سنوات (هناك حاجة إلى مزید من البحوث) 3كل  إلى مزید من البحوث)سنوات (هناك حاجة  3كل  سنوات 3كل 

 )2015(كوریا  )2009الهند ( )2009/  1997فییت نام ( )1991دولي ( الترخیص

اختبارات منظمة 
الصحة العالمیة 

 للصالحیة المسبقة

 )2015نعم ( )2001(نعم  ال )2001نعم (

السعر في القطاع 
العام (للجرعة، 

 األمریكي) بالدوالر

 دوالر أمریكي 1.85 دوالر أمریكي 1.85 دوالر أمریكي 1.25 دوالرات أمریكیة 5

 مئویة درجات 8 – 2 مئویة درجات 8 – 2 مئویة درجات 8 – 2 مئویة درجات 8 – 2 درجة حرارة الحفظ

في كل منفصلتان  تانمل/ قارورة، جرع 3جرعة واحدة  التعبئة
 عبوة

وقارورة متعددة  ،قارورةمل/  1.5جرعة واحدة 
 جرعات في كل قارورة) 5الجرعات (

 مل/ قارورة 1.5جرعة واحدة  مل/ قارورة 1.5جرعة واحدة 

 

 مقارنة بین لقاحات الكولیرا الفمویة المصنَّعة حالیا
 

  وقفلن
 الكولیرا

 للوفیات ضع حدوو  عمل سویا لوقف سرایة المرضن 

 2016تحدیث تشرین الثاني/ نوفمبر 
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