
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة منوعة ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/34                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة منوعة الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/bh/342                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        
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من قلب الكفاح الدكتورة كیت برودریك تسعى الحتواء فیروس الكورونا عبر الحمض 
  :النووي

هاتفها،  تصفحتمن شاي اإلفطار، و  في وقت مبكر، وصبت كوباً ) عالمة وراثة جزیئیة(استیقظت الدكتورة كیت برودیریك
) BBC(بحثت في مقال صحفي قصیر لهیئة اإلذاعة البریطانیة ن طفلیها الصغیری استیقاظوفي لحظة هدوء وحیدة قبل 

كانت  ص،أشخافي الصین قد أودى بحیاة عدة مجهول الهویة  جدیداً  كیف أن مرضاً  ذلك المقال حیث أوضح
، خالل األسبوع المقبلولكن سرعان ما تحول هذا الفضول إلى قلق مع ظهور مئات الحاالت الجدیدة ،مذهولةبرودیریك

 ،Inovioشركةدعت برودریك لعقد اجتماع مع فریقها البحثي في وهكذا. وانتشر الذعر في جمیع أنحاء العالم بنفس السرعة
هذه .وحمى السا (MERS)لشرق األوسط التنفسیةسان دییغو معروفة بتطویر لقاحات متالزمة افي وهي شركة أدویة 

  ؟على ماذا، ولكن اتفقوا جمیعاً ، وقد العدوى الغامضة في الخارج كانت مثیرة للقلق

  ".هذا سباق مع الزمن واألمر یزداد خطورة "

على سطح طلق على الفیروس اسم كورونا نسبة للمسامیر التي تشبه التاج أمنذ ذلك الحین ,كان ذلك قبل شهر واحدلقد 
الفیروس،وأعلنت منظمة الصحة العالمیة بأن هذا المرض یشكل حالة طارئة وصعبة ویثیر حالة من القلق والخوف 

صبح وباًء یاآلن على وشك أن  ووه، ، عاصمة مقاطعة هوبىووهانحتى تفشى فی طویالً  وقتاً ما لبث بعدها . الدولیین
  .صشخ900وقتل ما ال یقل عن ،شخص في آسیا 40,500ب أكثر من اص، فقد أعالمیاً 

عندما تم إطالق الشفرة وذلك  ،من تكنولوجیا الحمض النووي برودیریك العمل على لقاح باستخدام نوع جدید نسبیاً تبدأوبهذا 
ائتالف ابتكارات مالیین دوالر من  9على منحة بحثیة بقیمة Inovioفریقها في نذاكحصأل.ینایر 9الوراثیة للفیروس في 

، وهي منظمة یدعمها بیل ومیلیندا ) Coalition for Epidemic Preparedness Innovations( وبئةالتأهب لأل
هذا سباق :"  ELLE.comلـموقع ) عاما 42(تقول برودیریك .غیتس تدعم تطویر لقاحات ضد األمراض المعدیة الناشئة

ى أتم الجاهزیة للقیام به إنه لشرف كبیر أن نكون مع الزمن،وٕانه خطیر للغایة وأي شيء یمكننا القیام به للمساعدة نحن عل
  ". قادرین على المساهمة في حل لموقف مثل هذا 

مثل تلك  - لكن األدویة التي تعتمد على الجینات ، و قلیدیة قد تستغرق سنوات لتصنیعهابرودیریك إن اللقاحات التكما قالت
فمثال كانت قادرة على تصمیم دواء الحمض .وبكمیات أكبر بكثیریتم تطویرها في أشهر قلیلة  -Inovioالتي یعمل علیها

نشر السلطات الصینیة للتسلسل الجیني الخاص بفیروس الكورونا عبر النووي في أقل من ثالث ساعات فقط بمجرد 
األغذیة  ى موافقة إدارةحصل علوعندما ت.ما قبل السریریة على الحیوانات اتبدأت برودریكفي اختبار أما األن .االنترنت
  .فسوف یمضي فریقها قدما في إجراء االختبارات السریریة على البشر، (FDA) روالعقاقی

 لموقع ، لكنه وجهInovioمن التعلیق بشكل محدد على (FDA) لم یتمكن متحدث باسم إدارة األغذیة والعقاقیر
ELLE.com  لدینا مهمة حیویة لحمایة وتعزیز الصحة العامة : "من مفوض إدارة األغذیة والعقاقیر ستیفن هانالبیان هذا

وتتعاون إدارة األغذیة والعقاقیر عن كثب مع الصحة العامة المحلیة والدولیة شركاء لتخفیف تأثیر فیروس كورونا الجدید 
من مجموعة واسعة من خبرات إدارة األغذیة إننا نعمل بنشاط على االستفادة . نالصی فيالذي ظهر في ووهان



 

وبدأنا في توظیف مجموعة كاملة من سلطات الصحة العامة لدینا لتسهیل تطویر وتوافر المنتجات الطبیة  (FDA)والعقاقیر
  ".االستقصائیة للمساعدة في معالجة هذا الوضع العاجل للصحة العامة

  ".هذا غیر مسبوق حقا"

اختبار اللقاح على األشخاص في Inovioیمكن لـ (FDA) إدارة الغذاء والدواء األمریكیة قول برودیریك إنھ بموافقةت
ھذا أمر غیر : "وتقول، تأمل أن تبدأ ھذه التجارب السریریة بحلول یونیو ، وھيفیروستعرضوا لإلصابةبالالصین الذین قد 

الحصول على التسلسل الجیني ألي فیروس أحیاناً قد تمر شھور وحتى سنوات قبل . منظور جدول زمني حقًا منمسبوق 
،وھذا یعني خسارة شھور )2002ئوي الذي ظھر في الصین عام الفیروس الشبیھ بااللتھاب الر(ومثال على ذلك السارس 

  ".وسنوات لتطویر اللقاح لذلك فإن الوصول إلى التسلسل الجیني بھذه السرعة أمر بالغ األھمیة

،فقد استغرق المبذولة لمكافحة فیروس الكورونا تعتبر أسرع استجابة في التاریخ الحدیث وفقا لقناة الجزیرة فإن الجهودو 
، وعندما انتشر وباء حمى زیكا على نطاق واسع 2002س في عام شهرًا للباحثین لتطویر لقاح لمرض السار  20األمر 

ر بعد تلقي تسلسل الفیروس لعالج ، استغرق األمر سبعة أشه2015والشمالیة في عام إلى أجزاء من أمریكا الجنوبیة 
، تعتقد برودیریك أنها تستطیع تطویر لقاح ضد فیروس كورونا في غضون بضعة أشهر فقطبینما. المرضى في عیادة

أدى لتحول سریع في حیاة العالمة برودیریك التي تبدأ صباحها الساعة الرابعة مع نصف ساعة من الیوغا  المرض وانتشار
وصل أوالدهما روري ذي السبع سنوات وایسال ذات للعائلة، وبعدها یر اإلفطا حضریُ ستیف  زوجهابینما ، ومع أدریین

وكالهما یتزاید  الوفیات،تتحقق من عدد الحاالت المؤكدة لفیروس كورونا ومعدالت اإلفطار  وبعد. للمدرسة األربع سنوات
  .وتجري مكالمات هاتفیة مع المستثمرین، ناقش استراتیجیة البحث مع فریقها، وتزور مختبراتهاثم ت.بثبات

 .Moderna Incمع جامعة كوینزالند وشركة   CEPIوهو Inovioالشریك الرئیسي لشركة من تعاون وأیضا حصل
 لقاح،مالیین دوالر لتطویر  9منحة تصل إلى Inovioمنحوا، و ةمریكي للحساسیة واألمراض المعدیوالمعهد الوطني األ

  .المبلغ لن یلبي حاجاتهم خالل فترة العثور على اللقاح وتطویره وأنهم بحاجة لتمویل إضافي أن هذابرودیریكولكن تقول

لكننا نأمل أن یوفر هذا  للنجاح،ال توجد ضمانات "في بیان  CEPIوقال الدكتور ریتشارد هاتشیت الرئیس التنفیذي لشركة 
عوامل طموحنا في هذه التقنیات هو إحضار  نإ .العمل خطوة مهمة وهامة إلى األمام في تطویر لقاح لهذا المرض

أقصر بكثیر  وقت وهو –أسبوًعا  16االختبارات السریریة في  إلخضاعها لمجموعة منمن تسلسل الجینات  ةجدید مرضیة
  ".مما نحن علیه اآلن

تقوم بغسل أوالدها  وبعدهاحضر لهم العشاء بعد انتهاء العمل تقوم برودریك بإعادة الطفلین روري وٕایسال إلى البیت وتُ و 
ال أریدهم أن یعانوا لمجرد ما یحدث في : "أن یناموا تعود إلى المكتب،وتقول بمجردو وتقرأ لهم قصص ما قبل النوم،

في اللیلة الماضیة كان علّي  ولكن،ي اللیلةأحصل على أكثر من ساعتین من النوم ف اللقاح لمندما كنا نصمم ،فعالعمل
  ".اتلذلك أنا أفضلالحصول على حوالي أربع ساع

لتطویر تدابیر طبیة  سباق البدایة لینطلقطلقة مسدس "، فإن إطالق التسلسل الجیني كان بمثابة Biocenturyوفًقا لـ 
شركة أخرى من شركات األدویة البیولوجیة ومنشآت البحث األكادیمي في كل من  12أن ما ال یقل عن ،بحیث"مضادة
  .Johnson & Johnsonالمتحدة قد أطلقت خطًطا لتطویر لقاحات بما في ذلك شركة األدویة الكبرى  الوالیاتو الصین 



 

 هوبكنز لألمن الصحيالدكتور أمیش أدالیا وهو طبیب األمراض المعدیة وكبیر الباحثین في مركز جون 
یقول ، بحیثلقاحات الفیروساتأن هناك الكثیر من العوائق لكبرى شركات األدویة للتورط في  إنتاج   ELLE.comأطلع
هذه الشركات ستتكلف كثیرا من الموارد وعلیها تحویل الموارد في المنتجات إلى مربحة للغایة لتطویر لقاحات "أدالیا 

مضادة، وفي تفشي األمراض المعدیة الناشئة ، ال نعرف حجم السوق ، وال نعرف عدد األشخاص الذین سوف یصابون ، 
تتحول تلك األسباب إلى درجة  اللقاح،قد یختفي بحلول الوقت الذي یتم فیه تطویر . الوقت سیستمرونحن ال نعرف كم من 

ألنها  وذلك ،تفشي األمراض المعدیةكبیرة من عدم الیقین بالنسبة لشركة قد ال ترغب في االستثمار في لقاحات ناشئة عن 
حیث أشار الدكتور إلى أن رد الصحافة سیكون قاسیا وخاصة عندما  ".سوق مختلفة عن سوق المنتجات الطبیة المعتادة

عندما صاغ السیناتور بیرنیساندرز مقاال نشرته صحیفة  2017تقوم شركة أدویة كبیرة بإنتاج لقاحات مثلما حدث في عام 
الجیش األمریكي بینما التي حصرت لقاح زیكا ب )Sanofi( نیویورك تایمز ینتقد فیه بشدة شركة األدویة الفرنسیة سانوفي

ظهار قدراتها في حالة تفشي إل"، لدیها حافز أكبر للعمل على اللقاحات Inovioإن الشركات األصغر مثل :"قائالأدالیا أكد 
لدفع تطویر اللقاحات كأولویة عالمیة رئیسیة هي أفضل نموذج لمحاربة األوبئة  CEPI كما یعتقد أن مهمة،و "ضالمر 

  .بعض الوقت المستجدة والناشئة في

لدیهم ":، كما یقول"ات األدویة الكبرى على المشاركةویمكننا أن نشجع المزید من شرك،  CEPI نأمل أن یتم توسیع نموذج"
بعض الخبرة التي ال یمتلكها أي شخص آخر ، ألنهم یصنعون اللقاحات بمقاییس وجودة عالیة جًدا ، ویمكنهم التوزیع من 

  ".حًقالدیهم خط أنابیب للقیام بذلك ویفعلون ذلك . التجارب السریریة على طول ذراع شخص ما

ي بأسره ویعمل من أجل التوصل إلى حل لمكافحة فیروس تعتقد برودیریك أنه من األهمیة بمكان أن یتحد المجتمع العلم
لكن األمر سیستغرق وقتًا  النهایة،فقد نصل إلى هناك في  بنا،إذا انفصلنا جمیًعا ونفعل الشيء الخاص : "وتقول.كورونا
 ".كان من المشجع حًقا أن نرى العلماء یشاركون المعلومات واألدوات في هذه المعركة بكثیر، ولقدأطول 


