
نوتغنتنه ءادو  تاحاقللا 
لاسرملا يزوبيرلا  يوونلا  ضمحلا  له  انوروك –  سوريف  تاحاقل  نع  نوتغنتنه  ىضرم  تالئاع  نم  ريثكلا  لءاستت 

.نوتغنتنه ءادو  تاحاقللا  نامأ  لوح  نيوانعلا  مهأ  فاشكتسا  يف   HDBuzz دعاست فواخملا ! ريثي  ( mRNA)

 2021 رَاذآ 21 ، / سرام  

Dr Rachel و Dr Jeff Carroll ملقب

Harding
طابش 25، / رياربف يف  لصألا  يف  روشنم 

2021 Guiscardo Urso ةمجرت  Professor Ed Wild ريرحت

لكش ىلع  قفألا  يف  حولي  لمألا  نأ  الإ  ملاعلا ، ءاحنأ  لك  يف  تالئاعلا  ىلع  اهرثأ  كرتت   19- ديفوك ةحئاج  لازت  ال 
ىضرم تالئاع  ىلع  انوروك  سوريف  رثؤي  فيك  نكل  .يسايق  ٍتقو  يف  اهريوطت  مت  ةديدج  ةيروث  تاحاقل 

ىضرم ىقلتي  نأ  بجي  لهو  ًمهقلق ؟ اعابت  قوسلا  لخدت  يتلا  تاحاقللا  نم  ايأ  حرط  ريثي  نأ  بجي  لهو  نوتغنتنه ،
! ديكأتلاب معن  يه : ةرصتخملا  ةباجإلا  نكل  يلي ، اميف  ًاعم  كلذ  فشكتسن  فوس  حاقللا ؟ نوتغنتنه  ءاد 

ةيدعملا ضارمألاو  نوتغنتنه  ءاد 
يذلا يفاضإلا  طغضلاو  .نوتغنتنه  ءاد  ىضرم  تالئاعل  ةقاش  ةيلمع  ةيمويلا  ةايحلا  ماهم  زاجنإ  حبصي  نأ  نكمي 
تاقالغإلا راركتو  ةلزعلا ، نم  نوناعي  ام  ًابلاغ  نوتغنتنه  ءاد  ىضرم  نأ  امك  .ةبوعص  رمألا  داز  انوروك  سوريف  هضرف 

عم لماعتلل  ةمظتنملا  ةيحصلا  ةياعرلا  ىلع  لوصحلا  حبصأ  امك  .مهيدل  ةدحولاو  ةلزعلا  رعاشم  مقافي  ةضورفملا 
روعشلا ريثت  تايفشتسملاو  ءابطألا  بتاكم  نأ  ثيح  ةبوعص ، رثكأ  رخآلا  وه  نوتغنتنه  ءادب  ةطبترملا  تالكشملا 

.فوخلاو ديدهتلاب 
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19- ديفوك دض  دارفألا  ميعطت  يف  هغارف  تاقوأ  دلياو  دإ  روسيفوربلا  يضقي 

تاحاقللا نم  ددع  ريوطت  نم  ةيدعملا  ضارمألا  ءاملع  نكمت  ةلهذملا ، تازاجنإلا  نم  ةلسلس  يفو  رخآ ، ٍبناج  نم 
تاحاقللا نم  ديدعلا  مامأ  انسفنأ  دجن  ماع 2021 ، ةيادب  عمو  .يسايق  ٍتقو  يف  انوروك  سوريف  دض  ةيلاعفلا  ةيلاع 

.ريوطتلا ديق  ىرخألا  تاحاقللا  نم  ديدعلاو  ةيميظنتلا ، تاهجلا  ةقفاوم  ىلع  تزاح  يتلا 

نيذلا مهئابحأ  ةحص  ىلع  رثؤي  نأ  هنأش  نم  ام  لك  لايح  قلقلاب  نوتغنتنه  ىضرم  تالئاع  رعشت  نأ  يعيبطلا  نم 
ىضرم نم  مهئابحأ  عيجشت  مهيلع  ناك  اذإ  اميف  حجرألا  ىلع  نولءاستي  مهف  كلذل  .نوتغنتنه  ءاد  نم  نوناعي 

ءاد عمتجم  دارفأ  نيب   HDBuzz اهتسمل يتلا  فواخملا  ضعب  يلي  اميف  فشكن  حاقللا ؟ يقلت  ىلع  نوتغنتنه 
لك نأ  يوقلا  انيأر  ىقبي  ةرصتخملا ، ةباجإلا  ةفرعمب  بغرت  تنك  نإ  نكل  هتاحاقلو ، انوروك  سوريف  لوح  نوتغنتنه 

.نوتغنتنه ءاد  ىضرم  كلذ  يف  امب  هاقلتي ، نأ  بجي  حاقللا ، يقلتل  لهؤم  صخش 

(mRNA  ) لاسرملا يزوبيرلا  يوونلا  ضمحلا  ريثي  له 
؟ فواخملا

نم اهعيبو  اهرابتخا  متي  يتلا  ةديدجلا  تاحاقللا  نم  ديدعلا  نأ  وه  نوتغنتنه  عمتجم  اهنع  برعأ  يتلا  فواخملا  دحأ 
وأ  ) لاسرملا يزوبيرلا  يوونلا  ضمحلا  ىمست  ةديدج  ةينقت  ىلع  دمتعت  انريدومو  كتنويبو  رزياف  ةكرش  لبق 

براجت قايس  يف  لاسرملا  يزوبيرلا  يوونلا  ضمحلا  نع   HDBuzz يف ثدحتن  ام  ًاريثك  (. mRNA ًاراصتخا
يتلاو (، ASOs  ) ةرفشلا تاسكاعم  دياتويلكوينوجيلوأ  تابكرم  مدختست  يتلا  كلت  لثم  نيتغنتنه ، نيتورب  ضفخ 

يف لاسرملا  يزوبيرلا  يوونلا  ضمحلا  نم  ًانيعم  ًاعون  ةيودألا  هذه  رمدتو  فدهتست  انه . انه و  ًاريثك  اهنع  انثدحت 
. نيتغنتنه نيتورب  عينصت  ةيفيكب  ايالخلا  ربخت  يتلا  يهو  انايالخ – 
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هذه تناكو  نوتغنتنه ، ءاد  جالع  ةلواحمل  لاسرملا  يزوبيرلا  يوونلا  ضمحلا  فدهتست   ASOs ةيودأ تناك  اذإ 
ضمحلا دعي  .ال  انقلق ؟ كلذ  ريثي  نأ  بجي  لهف  اهيف ، لاسرملا  يزوبيرلا  يوونلا  ضمحلا  ىلع  يوتحت  تاحاقللا 

 - فالآلا تارشع  ىلع  ًايفرح  اهنم  لك  يوتحيو  ًاعويش ، انايالخ  تانوكم  عاونأ  رثكأ  دحأ  لاسرملا  يزوبيرلا  يوونلا 
يوونلا ضمحلا  دجاوتي  امك  .لاسرملا  يزوبيرلا  يوونلا  ضمحلا  نم  ةفلتخم  عاونأ  نم  فالآلا -  تائم  نكي  مل  نإ 
نامأب لاسرملا  يزوبيرلا  يوونلا  ضمحلا  لوانتن  نحن  اذل  ًابيرقت ، ةيحلا  تانئاكلا  عيمج  يف  لاسرملا  يزوبيرلا 

تاحاقل يف  دوجوم  وه  امم  ريثكب  ىلعأ  تايوتسمبو  ىرخأ ، ةمعطأو  تاورضخلاو  هكاوفلا  نم  تقولا  لاوط 
.لاسرملا يزوبيرلا  يوونلا  ضمحلا 

ضفخ ةيودأ  نإف  لاسرملا ، يزوبيرلا  يوونلا  ضمحلا  عاونأ  نم  ةمخض  ةبتكم  ىلع  يوتحت  انايالخ  نأ  انضرتفا  نإ 
.هقيزمتو فرلا  ىلع  نم  دحاو  باتك  ذخأو  ةبتكملا  ىلإ  للستلاب  هبشأ  يه  اهحاجن  يف  لمأن  يتلا  نوتغنتنه  نيتورب 
لاخدإب ةسلخ  موقن  اننأك  لاسرملا  يزوبيرلا  يوونلا  ضمحلا  ةينقت  ىلع  دمتعت  يتلا  ةديدجلا  تاحاقللا  عم  امنيب 

.فرلا ىلع  ءودهب  هعضوو  انوروك -  سوريف  ىلع  فرعتلا  ةيفيك  انايالخ  ّملعي  باتك  مسجلا –  ىلإ  ًامامت  ديدج  ٍباتك 

ةديدجلا تاحاقللا  مييقت  ةعيرسلا  براجتلل  نكمي  فيك 
؟ حيحصلا لكشلاب 

لثم ةقدب  اهرابتخا  متي  مل  هنأ  كلذ  ينعي  الأ  ةريبك ، ةعرسب  اهرابتخا  مت  تاحاقللا  هذه  نأ  ةقيقح  نع  اذام  نكلو 
سوريف تاحاقلل  يلوألا  ريوطتلا  نوكي  امبر  .حوضو  لكب  وه ال  كلذ  ىلع  باوجلا  ظحلا ، نسحل  ىرخألا ؟ ةيودألا 

ىلع لمعلا  نم  مخض  ٍساسأ  ىلع  ًامئاق  ناك  عقاولا  يف  كلذ  نأ  الإ  لعفلاب ، ةريبك  ةعرسب  ثدح  دق  انوروك 
عيمج يف  ءاملعلا  لبق  نم  ةليوط  ٍتاونس  ىدم  ىلع  اهدادعإ  مت  يتلا  لاسرملا  يزوبيرلا  يوونلا  ضمحلا  تاحاقل 

اهدعب اوعاطتساو  ىرخأ  ضارمأل  لاسرملا  يزوبيرلا  يوونلا  ضمحلا  تاحاقل  عنص  دوهج  نمض  ملاعلا  ءاحنأ 
.هروهظ دعب  ءابولا  ةحفاكم  يف  ةدعاسملل  اهريوطتب  اوماق  يتلا  ةينقتلا  مادختسا 

اهتددح ةياغلل  ةمراص  نامأ  ريياعم  بكاوت  اهنأ  تبثو  ةديدش ، ةيانعب  ةرفوتملا  تاحاقللا  لك  رابتخا  مت  امك 
ةيبوروألا ةيودألا  ةلاكوو  ( FDA  ) ءاودلاو ءاذغلا  ةرادإ  لثم  ءاودلا ، ةمالسب  ةينعملا  ةلقتسملا  ةيملاعلا  تاسسؤملا 

(. EMA)

يف تناك  ةيلمعلا  عيرستل  اهنم  صلختلا  مت  يتلا  تاوطخلا  نأ  الإ  داتعملا ، نم  عرسأ  ثدح  كلذ  نأ  ىلع  قفتن 
فارطألا فلتخم  تلمع  حاقل ، ريفوتل  ةحلملا  ةجاحلا  لظ  يفو  .ةيملع  تسيلو  ةينيتور  تاءارجإ  درجم  ساسألا 

يتلا ةيرادإلا  تاقوعملا  نم  تصلختو  بثك  نع  ًاعم  اهمييقتو  اهرابتخاو  تاحاقللا  عنص  يف  ةكراشملاو  ةلعافلا 
.ةديدجلا ةيودألا  دامتعا  ئطبت  ام  ًابلاغ 

ةيدعملا ضارمألاو  نوتغنتنه  ءاد  عقاو 
نأ نكميو  ىضرملا ، تالئاع  نم  مامتهالاو  ةياعرلا  نم  ريثكلا  بلطتت  يتلا  ضارمألا  نم  نوتغنتنه  ءاد  ربتعي 
ديزملا ةياعرلا  مدقم  وأ  نوتغنتنه  ءادب  باصم  صخشل   19- ديفوك ىودع  عم  لماعتلل  ةيفاضإلا  تاديقعتلا  فيضت 

نوتغنتنه ءاد  نم  نوناعي  نيذلا  صاخشألا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .اهنوهجاوي  دق  يتلا  ةيمويلا  تابوعصلا  نم 
ردق ةباصإلا  بنجت  لضفألا  نم  نأ  دكؤملا  نم  ىقبي  نكل  ديفوكب ، ةباصإلل  ربكأ  رطخل  ماع  ٍلكشب  نيضرعمريغ 

.ناكمإلا
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ءزج عنصل  تاميلعت  انماسجأ  ( mRNA  ) لاسرملا يزوبيرلا  يوونلا  ضمحلا  ىلع  ةمئاقلا   19- ديفوك تاحاقل  يطعت 
نيتورب يعانملا  انزاهج  هجاوي  نيحو  . 19- ديفوك سوريف  حطس  ىلع  دوجوملا  ةلبنسلا  نيتورب  نم  راض  ريغ 

نوكنس ، 19- ديفوكب انتباصإ  لاح  يف  هنأ  ينعي  اذه  .نيتوربلا  اذه  دض  ةيعانم  ةباجتسا  انماسجأ  روطتس  ةلبنسلا ،
.هتبراحم ىلع  نيرداق 

نأ الإ  ىرخألا ، تائفلا  نم  أوسأ  نوتغنتنه  ءاد  ىضرم  ىلع  ديفوك  ريثأت  ناك  اذإ  امع  ًادج  ليلقلا  فرعن  انلز  ام 
ىلع ىتح  ةريطخ  راثآ  هل  نوكت  نأ  نكمي  ديفوك  سوريف  نأ  ترهظأ  ناكسلا  نم  ربكألا  حئارشلاب  ةصاخلا  تانايبلا 

ةقلعتملا تاهيجوتلا  عابتاب  ضرملا  اذه  راشتنا  فقول  اندهج  ىراصق  لذبن  نأ  مهملا  نم  كلذل  .ءاحصألا  صاخشألا 
تامامك ءادتراو  يعامتجالا ، دعابتلا  دعاوق  عابتاو  انيديأ ، لسغو  ناكمإلا ، ردق  لزنملا  يف  ءاقبلاب  ةماعلا  ةحصلاب 

.ءابولا اذه  ىلع  ماع  رورم  دعب  نآلا  اهب  ةديج  ةفرعم  ىلع  ًاعيمج  انحبصأ  يتلاو  هجولا – 

تاحاقللا نيب  نم  ديفوك  تاحاقل  نأ  تبث  دقف  .ديفوك  ىودع  فاقيإ  دوهج  يف  مهم  رخآ  ًالماع  تاحاقللا  دعت  امك 
دجوت ال  تالاحلا ! ضعب  يف  نع 90 % ديزت  ةيلاعف  ةبسنب  اذه  انموي  ىتح  اهعنص  نم  ءاملعلا  نكمت  يتلا  ةيلاعف  رثكألا 

ىلع هرابتخا  مت  يذلا  حاقللا ، يقلت  بنجت  مهيلع  يغبني  ديدحتلا  هجو  ىلع  نوتغنتنه  ىضرم  نأ  ىلإ  ريشت  تانايب 
ةيكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  لثم  لود  يف  ناكسلا  نم  ةريبك  حئارشل  هؤاطعإ  متو  دارفألا  نم  ًادج  عساو  قاطن 

صقن نم  نوناعي  نيذلا  صاخشألا  لثمت  نآلا  ىتح  تاحاقللا  يقلت  نعاهداعتبإب  حصُني  يتلا  تاعومجملا   ، .ليئارسإو
مظعم عنمي  ام  دجوي  هنأ ال  ينعي  يذلاو  .تاحاقللا  تانوكم  نم  ةيساسح  مهيدل  نوكت  نيذلا  كئلوأو  ةعانملا 

.تاحاقللا يقلت  نم  نوتغنتنه  ءاد  نم  نوناعي  نيذلا  صاخشألا 

؟ ءابطالا لوقي  اذام 
.ديفوك تاحاقل  لوح  مهئارآ  ةفرعمل  نوتغنتنه  ءاد  يف  ءاربخلا  ءابطألا  ضعب  عم  انثدحت 

نم لقأ  دعب  تاحاقل  عنص  حيتت  ةجردل  ةيبطلا  مولعلا  هيف  تمدقت  رصع  يف  شيعن  اننأل  ةياغلل  نوظوظحم  نحن  “
عمتجم نأ  ىرأ  نأ  يندعسيو  نوتغنتنه ،  ءادل  فيدراك  زكرم  يف  يئالمزو  انأ  حاقللا  تيقلت  .ةحئاج  روهظ  نم  ماع 

ةصاخ ًادج ، ةئيس  راثآ  هل   19- ديفوك نأ  كش  .حاقللا ال  يقلت  ةصرفب  ىظحي  نآلا  حبصأ  انيدل  يلحملا  نوتغنتنه 
حاقللا يقلت  نأ  حضاولا  نم  تاب  كلذل  صاخشألا ، ضعب  ىدل  غامدلا  ىلع  هريثأت  نع  هفرعن  انحبصأ  ام  ىلإ  رظنلاب 

.PhD FRCP رسور نآ  ةذاتسألا   - .” 19- ديفوكب ةباصإلا  نم  ًانامأ  رثكأ 

دقل .نآلا  ىلإ  هب  يقتلت  مل  ودع  ةميزه  ىلع  ةردقلا  ةقراخ -  ةوق  ىلع  لوصحلاب  هبشأ  وه  حاقللا  يقلت  نإ  “
داليملا ديع  ةيشع  ذنم  يغارف  تقو  ّلج  يضقأ  انأو  اكينيزارتسأ ، حاقلل  ةيريرسلا  ةبرجتلا  يف  ةكراشملل  تعوطت 

، همدع نم  حاقللا  ىلع  لوصحلا  تسيل  كينيع  بصن  اهعضت  نأ  بجي  يتلا  تارايخلا  نإ  .ندنل  ناكس  ميعطت  يف 
ةنمآ تاحاقللا  نإ  ً.ايلاح  نوتغنتنه  عمتجم  هجاوي  ديدهت  ربكأ  ّلكشي  يذلاو  ديفوكب ، ةباصإلاوأ  حاقللا  يقلت  لب 

ىلع نآلا  كلذ  ناك  ًءاوس  نوتغنتنه ، ءاد  نم  نوناعي  نيذلا  صاخشألل  ةصاخ  رطاخم ، يأ  لكشت  الو  ةياغلل  ةلاعفو 
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ءاد ةلئاع  دارفأ  لك  ةمالسو  ةحص  ةيامحل  انعسو  يف  ام  لك  لذب  ىلإ  ةجاحب  نحن  .لبقتسملا  يف  وأ  ريصقلا  ىدملا 
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.MB BChir FRCP PhD

نعو ءابولا  نع  ديزملا  فشتكن  موي ، لك  يف  .نوتغنتنه  ءاد  ىلع   19- ديفوك ريثأت  نع  مهتالئاعو  ىضرملا  لءاستي  “
اممو .هلهجن  امم  ريثكلا  كانه  لباقملا ، يفو  هفرعن ، امم  ريثكلا  كانه  .ىودعلا  نم  ةياقولل  ةروطملا  تاحاقللا 

ةلاح يف  كلذ  يف  امب  ةروطخ  رثكأ  هلعجت  لماوع  كانهف  ً.اتيمم  حبصي  نأ  نكمملا  نم   19- ديفوك نأ  هملعن 
ىلع أوسأ  ىودعلا  رثأ  نوكي  نأ  حجرملا  نمو  ً.اقبسم  ىرخأ  ةيحص  لكاشم  نم  نوناعي  نيذلاو  ًانس  ربكألا  ىضرملا 

ءابطألا مظعم  نأ  الإ  كلذ ، لوح  ةلصفم  تانايب  نآلا  ىلإ  كلمن  ال  . 19- ديفوكب مهتباصإ  لاح  يف  نوتغنتنه  ىضرم 
ياضرم لك  عجشأ  كلذلو  .ىودعلا  بنجتل  مهعسو  يف  ام  لك  لعف  مهيلع  يغبني  نوتغنتنه  ىضرم  نأ  ىلع  نوقفتي 

ةطبترملا رطاخملا  ضعب  كانه  لاحلا  ةعيبطب  .ةصرفلا  مهل  حمست  نأ  روف  ةدمتعملا  تاحاقللا  يقلت  ىلع 
نوتغنتنه ءاد  ةيودأ  لوانت  نأ  ىلإ  ريشي  ام  كانه  سيلو  .ىودعلاب  ةباصإلاب  ةنراقم  ةليئض  ىقبت  اهنأ  الإ  تاحاقللاب ،
ةيبيرجتلا ةيودألا  نم  ًايأ  نأ  ىلإ  ريشي  ام  دجوي  امك ال  .هتلاح  ءوس  نم  ديزي  وأ  ىودعلل  ةضرع  رثكأ  صخشلا  لعجي 

ةلاح ءوس  نم  ديزتس  ضرملا ، مدقت  لدعم  ءاطبإ  وأ  ضارعألا  نيسحتل  امإ  نوتغنتنه  ءاد  جالعل  اهرابتخا  متي  يتلا 
صرحا راصتخاب ، عفانملاو ، رطاخملا  ةنراقم  لالخ  نمو  . 19- ديفوكب مهتباصإ  رطخ  نم  ديزت  وأ  نوتغنتنه  ىضرم 

.MD FRCPC نامتوج ، كرام   - ” .نكمم ٍتقو  عرسأ  يف  حاقللا  يقلت  ىلع 

ىلع اهرابتخا  مدع  نم  مغرلا  ىلعو  ةلاعفو ، ةنمآ  اهنإ  .غماد  ةدمتعملا  ديفوك  تاحاقل  ءارو  فقي  يذلا  ملعلا  نإ  “"
يف رظنلا  ىلع  نوتغنتنه  ءاد  تالئاع  نم  صاخشألا  عجشأ  تلز  ام  يننأ  الإ  نوتغنتنه ، ىضرم  ىلع  ديدحتلا  هجو 

.MD غنس ، روتكف  روسيفوربلا   - ” .ةصرفلا مهل  تحيتأ  نإ  حاقللا  يقلت 

ةصالخلا
.ءابولا اذه  ةبراحمل  ىوقألا  انتصرف  ّلكشتو  ةلاعفو  ةنمآ  ديفوك  تاحاقل  نأ  ديدش  حوضوب  ملعلا  رهُظي 

رظنأ انب ، ةصاخلا  حاصفإلا  ةسايس  لوح  تامولعملا  نم  ديزمل  .حلاصملا  ... يف  براضت  يأ  نع  بّاتكلا  حّرصي  ال 
ةرركتملا ةلئسألا 

سوماقلا
" ةلاسرلا  " تائيزج ّلكشت  يتلا  يوونلا  ضمحلل  ةلثامملا  ةيئايميكلا  ةداملا  يزوبيرلا  يوونلا  ضمحلا 

.تانيتوربلا عينصت  دنع  تانيجلا ، نم  ةلماع  خسنك  ايالخلا  اهمدختست  يتلا 
ىلع ةقفاوملا  نع  ةلوؤسملا  ةدحتملا  تايالولا  يف  ةيموكحلا  ةيميظنتلا  ةطلسلا  ءاودلاو  ءاذغلا  ةرادإ 

ةديدجلا ةيودألا 
.نوتغنتنه نيج  هجتني  يذلا  نيتوربلا  نيتغنتنه  نيتورب 
مأ ال ًاحجان  جالعلا  ناك  اذإ  ام  سايقم  ةيلاعفلا 

ًاصيصخ ةممصملا  يوونلا  ضمحلا  تائيزج  مادختسا  هيف  متي  تانيجلا  تاكسإ  تاجالع  نم  عون   ASOs
نيجلا لمع  فاقيإل 
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