اللقاحات ووباء كورونا

أ .د .محمد عوض تاج الدين
مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة والوقاية
ورئيس الجمعية المصرية ألمراض الصدر والتدرن

المصلله و ح ن الدرد ألاألجسللام الم للادر للديروسا لما الل اي إيعاء الفاد الدرد اسللألة من الديروسا و ة الاسللألة اما من إيروسللا ميتة لو
تم معالجتها ألفري ة ال تؤدي الى المرضا ولكن تتمتع ألال درر للى تاشيف الجهاز الماالء لإلاسان؛ إلاتاج األجسام الم ادر للديروسا لي
لن الل اي (الداكسللينع لألارر لن معلي يحدزز ماالة اإلاسللان من جراميم ميتة لو معفلة نير اشللفة ال تؤدي الى المرضا سللواد لكان إيروسلليا
لم ألكتيرياا ولادر يُ اف لهةا المعلي ألعض المواد األخرىا اما للمسالدر إء ت وية الماالة لو للحداظ للى المعلي إء شكله المتاي لالستخدام.

تاريخ الحمالت التطعيمية عالميًا
يعود تاريخ اسلتخدام التفعيما

الى سلاوا فويلة سلاأل ةا وخصلوصلا ما يتعلي ألألداية اسلتخدام مسلتخرجا من «ألمرا الفالون الأل ري»؛

للوقاية من مرض الجدري الخفيرا والةي كان مات شرا إء العالما وإء ةا ال سياق تم زرع لجزاد من الجدري للتح صينا وزيادر الماالة إء
جسلللم اإلاسلللان ماة لكمر من للف سلللاةا وإء لام  1796اجح «ادوارد جيايس» إء اسلللتخدام مواد من الفالون الأل ري لتكوين ماالة

لللد

مرض الفالونا وللى مدى الـلل  200لام التالية استفاع العلماد واألفألاد تفوير ة االكتشاإا ألاستخدام الت ايا التكاولوجية المتسارلة؛
مما اتج لاه ال

اد للى مرض الجدري الخفير وال اته إء ةلك الوق .

وإء لام  1885اسللللتفاع العالم الدراسللللء «لويس ألاسللللتير» اكتشللللاف الل اي

للللد مرض ،خر خفيرا و و مرض داد الكل (Rabiesعا

وتوال األألحاث المت دمة إلاتاج ل احا إء سللأليه مواجهة األمراض الألكتيريةا إ للال لن لمراض لخرى خفيرر تس لألش ااتشللار ا إء وقوع
خسائر ألشرية واقتصادية وصحية كأليررا ممه :استخدام مواد

د السموما والل احا

د الألكتريا والتيتااوس والكوليرا والفالونا ولمراض

لخرى متتالية.
وماة ألداية ماتصلللللف ال رن العشلللللرينا شلللللهد العالم فدرر لالمية وتفورا ايجاأليا إء مجاه لألحاث الل احا ا واتج لن ةلك اكتشلللللاف وااتاج ل احا
ألمراض األفداه الماتشررا ممه :الح صألةا والتهاألا الغدر الاكاإيةا والح صألة األلماايةا وكان لهة الل احا تأمير ايجاألء كألير إء الحد من ل د ة
األمراض وتدالياتهاا وتتاألع التفورا مع اسلللتمرار الجهود الم لللاية للعلماد إء األألحاث العلمية؛ إلاتاج ل احا ألمراض لخرى تؤدي الى الوإار
لو اإللاقة لماليين من الألشللللللر كه لاما ممه المالريا التء ليس لها ل اي حتى اآلنا كما تسللللللتمر الجهود المكمشدة للألحث لن ل احا جديدر لكمر إاللية
ولكمر حماية لمرض السه (الدرنع؛ حيث تجرى ماة لدر ساوا لألحاث كميررا ألن الل اي الحالء (BGGع رنم لاه يسهم كميرا إء الحد من مخافر
األاواع الشديدر من المرضا لكاه ال يعفء ماالة من اإلصاألة أله.

الحمالت التطعيمية في مصر :تجارب ناجحة
ماة ساوا فويلةا لسهم التفعيما اإلجألارية لألفداه إء مصر إء حماية لجياه متعددر من مخافر حزمة من األمراض الخفيرر كالدإتيرياا
والحصألةا والسعاه الديكءا وكاا

التفعيما

الخاصة ألالحملة ال ومية المصرية لل

اد للى شله األفداه تُعد ألمماألة ملحمة ح ي ية؛ حيث

ألدل

حملة كأليرر ماظمة إء لام 2002ا وتم تجهيز سلسلة من سيارا

التألريد لحدظ الل ايا والفاد التفعيم الى كه مازه إء كه لاحاد

الجمهوريةا وةلك ألالتوازي مع الداد حملة تولية وتعريف ألالمرض ومخافر ا ول مية التفعيما مع تركيز الحمال إء ألعض ألؤر المرضا
وكاا

تعد حملة مماليةا وااتهى المرض إء مصر لام 2005ا ولللا ماظمة الصحة العالمية لام  2006خلو مصر من شله األفداه ألكه

مشكالته وتدالياته.
و ااك تجرألة لخرى ااجحةا و ء التفعيم ال ومء

د التها

الكألد ( B) - (HBV -عا الةي كان ماتشرا إء مصرا وةلك ألالتوازي مع

التهاألا الكألد األخرىا ولشهر ا االلتها الكألدي (Cعا والةي تسألش إء الاقة ووإار الكميرين؛ ألسأل التليف الكألدي لو لورام الكألد الخأليمةا
واتج لن التفعيما
االلتها

الروتياية والماظمة لهةا الديروس ااخداض ملحوظ إء اس

اإلصاألة أله ا مع العلم ألأاه ال يوجد حتى اآلن ل اي

الكألدي (ج C-عا ولكن استخدام الع اقير المعالجة والمؤمرر اتج لاه ااخداض كألير إء اس

مصر من االلتها

د

اإلصاألةا و و ما قاد ألدور الى خلو

الكألدي (جC-ع.

سباق مع الزمن لتطوير لقاح كورونا
كان لام  2020لاما نريألا للى الألشلللريةا شز كيان الألالد والعألادا ولجهد الدوه والشلللعو ؛ حيث لف زه إيروس كورواا المسلللتجد للى العالم
من أللدر وو ان ألالصينا وإء خاله لساأليع لللا ماظمة الصحة العالمية لن ةا الديروس وما ياتج لاه من للراض تادسية حادر وشديدر قد
ور صد حاال
لصألح جائحة لالميةا وامتد اإلصاألا أله الى كه لاحاد العالما ُ
وكاا

اإلصاألة والوإار إء كه دوه العالم مع استمرار الزيادا ا

األرقام مرلألة إء لوروألا ولمريكا وروسلللليا والألرازيه والهادا واظرا للوصللللوه الى مرحلة الةرور إء للداد اإلصللللاألا ا والتداليا

السلألية لالميا للى االقتصاد والسياحة والعمه والحيار االجتماليةا ألاإل اإة الى ال فاع الفألء والصحءا اتجه األفألاد والعلماد الى محاولة
تصايف درجا المرض وحدشته وألروتوكوال

العالج لكه مرحلة من مراحله وتدالياتها ولصألح التجمع إء مستشديا

الدحص والتشخيص

والعالج والعزه والرلايا المركزر التادسية ظا رر إء كه لاحاد العالم.
وااتشر اآلرادا اا و ااكا ألشأن احتمالية اكتشاف ل ار مؤمرا وكلها لدوية

د الديروسا استُخدم إء لالج لمراض إيروسية لخرى

ولألحاث مؤيدر لو ايجاألية ولخرى معار لللة لو سللللأليةا وحتى لحظة كتاألة ة الكلما لم يتم التوصللله الى دواد إيروسلللء يسلللتهدف إيروس
كورواا المسلللتجد .وقد لسلللهم

الموجة األولى من الوألادا واولية اإلصلللاألا وتاوع األلراضا والمظا ر اإلكليايكية والمعمليةا وصلللور األشلللعة

الم فعيةا والتعامه مع الحاال الحرجة المختلدةا إء الفاد األفألاد خألرر تراكمية كأليررا وللى الجاا اآلخر من الصلللللورر كان ااك تسلللللارع شلللللديد
واستادار للمء ألين المؤسسا العلميةا وشركا ااتاج الل احا احو توإير ل اي لاجه مؤمر وإعشاه و،من لهةا الديروس الجديد للى الألشرية.
وألدل األألحاث السللللريعةا وتم دمج المراحه الألحمية و ء مراحه معمليةا واجراد تجار للى حيوااا التجار ا مم للى الألشللللر إء مراحه مختلدة
من اإلصلللاألةا وإء ظه وجود للداد متزايدر من المتفولينا اسلللتهدإ

ة األألحاث إء الم ام األوه التأكد من لن الل اي إعشاه و،من للى المسلللتويا

المختلدةا وللى المدى ال ري والألعيدا مم تم اجراد دراسلللة اكليايكية سلللريرية ل لللمان إعالية الل اي إء تكوين لجسلللام م لللادر من ااحيةا ودرجة
واولية الحماية لو الوقاية الالزمة من الديروس ألاستخدام الل اي للتفعيم

د من ااحية لخرى.

سباق عالمي للقاحات
دخل الدوه ومؤسساتها العلمية والفألية والدوائية إء سألاق مع الزمن ألحميا ومعملياا إ ال لن اجراد التجار للى الحيوااا ا والتجار اإلكليايكية
للوصوه الى ل احا إاللة و،ماةا وتم استخدام الفرق الت ليدية إء تح ير الل احا ا لي ألاستخدام الديروسا الميتة وال ادرر للى دإع الجسم لتكوين لجسام
مااليةا ألياما استخدم الألعض اآلخر إيروسا معفلة المدعوه لي وم الجسم ألعد التل يح ألإاتاج لجسام م ادر.
ش
المرشللللللح لجامعة لكسللللللدورد مصللللللاوع من إيروس
وإء ةا اإلفارا تجدر اإلشللللللارر الى لن الل اي

للللللعيف يؤدي الى تزايد الألرد الشللللللائعا يُفلي لليه

«لدياوإيروس» لو «الديروس الغدي»ا معدشه ورامياا وتم تجرألته للى الشللمألاازيا و و يسللالد إء تكوين لجسللام ماالية

للد إيروس كورواا المسللتجد؛

حيث ت شم ا لللاإة المواد الورامية المميزر للى الألروتين التاجء السلللكري (Spike Glycoproteinعا و و الألروتين الةي يسلللتخدمه الديروس الختراق

ويكون األجسلللام الماالية
خاليا الجهاز التادسلللء لو الخاليا الألشلللرية األخرىا ومن خاله الل اي يتعرف الجسلللم للى ة الألروتياا ا ز

لللد إيروس كورواا

المستجد.
ش
المرش لح من قأله المعهد الوفاء للحسللاسللية واألمراض المعدية إء الواليا المتحدر وشللركة مودراا األمريكيةا إ د ت ل شمن ااتاجه اسللتخدام ت اية
لما الل اي
(encapsulated MRNAع ألوه مررا وقد تم تفوير ألعد ممااية لس لاأليع من الحصللوه للى التسلللسلله الجياء للديروس إء يااير 2020ا وتعتمد ت اية
الل اي للى تشدير التعليما لصاع ألروتين الديروس التاجء (Spikeع إء جزيد  RNAيمكن ح اه للمر ىا وألعد اجراد التجار اإلكليايكية السريرية
المختلدةا حصه ةا الل اي مع ل اي شركة إايزر األمريكية  -والةي لُاتج ألالت اية ادسها  -للى تصريح لاجه من مؤسسة الغةاد والدواد األمريكية FDAا
وألدل استخدامه إء الواليا المتحدر األمريكية ومجمولة لخرى من الدوها وةلك إ ال لن الل اي الةي لاتجته روسيا االتحادية.
ش
مرشح من معهد ألكين للتكاولوجيا الحيوية (كااسياو ألكينعا ويستخدم ةا الل اي الديروس الخاص ألازال الألرد (إيروسا ندديةعا
وإء الصين ااك ل اي
صللللللللللللمللللللم وراملللللليللللللا إلاللللللتللللللاج الللللللمللللللواد الللللللوراملللللليللللللة الللللللمللللللعللللللألللللللرر لللللللن الللللللألللللللروتلللللليللللللن الللللللتللللللاجللللللء السللللللللللللكللللللري
و ُم
ش
لديروس كوروااا و و الألروتين الةي ياتجه الديروس الختراق خاليا األاسجة الألشريةا و ااك لي ا ل احا صياية لخرى تستخدم الفرق الت ليديةا وكاا
اتائجها ايجاألية وقادرر للى تح يي استجاألة إعالة لاد تجرألتها للى الألشر.
وما زاه العالم ومليارا الألشلللللر حوله يتاألعون كه ما و جديد حوه التفعيما لو الل احا ا واتائجها واحتمالية تأمير اا وتدرس كه ما يُعلن لاها الالميا
إء ظه ال لي والخوف العالمء من الموجا الجديدرا والتفورا المعلاة للديروسا ولماكن ااتشللللار ا ومدى تأمير ا؛ لمال إء لن يسللللهم ةا الل اي إء الحد
من ااتشلللللار المرض لو الحد من م لللللالداته ومشلللللكالته .ورنم تزايد لدد الل احا المتاحة حتى اآلنا لالور للى للداد لخرى ماها إء الفريي للظهور
واإلتاحةا إإن مدر الحماية من المرض ما زال خا عة للمتاألعة والدراسة المستمررا ويمكن ت شأليه ةا الو ع ألالل احا المستخدمة للوقاية من اإلادلوازا
الموسمية التء تسألألها إيروسا اادلوازا «ل» و « »ا والتء تتغير كه لام ألاحتماه تغير الترتي الجياء للديروسا .
و ة التفعيما ال تعفء ماالة صللللألة لو كاملة ولكاها تحمء جزئيا من اإلصلللاألةا واأل م إإاها ت له اسللل اإلصلللاألة ألالم لللالدا خصلللوصلللا االلتهاألا
الرئويةا ولكن مع ظهور فدرا جياية جديدر ولاواع لخرى من ة الديروسللا ألس لأل التحورا الجيايةا إسللوف يحتاج األمر خاله األشللهر ال ادمة الى
ااتاج لاواع جديدر من ل احا إيروس كوروااا ألتركي جياء مختلف.

دروس ورسائل
إء

لود العرض السلاألي لتفور وسلألاق الل احا العالمءا يمكن ال وه ان األمصلاه والل احا لا ة الألشلرية من لدر لوألئة ولمراض إتاكة وقاتلة للى مدار

التاريخا وق

للى ألعض األمراض الخفيررا وتسهم األمصاه والل احا

ساويا إء اا اة حوالء من  3الى  5ماليين ااسانا لما األمراض التء لم يُكتشف

لها لمصللللاه لو ل احا لو ل اقير حتى اآلنا إما زال تسللللأل لددا نير قليه من اإللاقا والوإيا  .كةلك تجدر اإلشللللارر الى ل مية وجود ألاية تحتية واظام
مؤسسء وكوادر للمية ألشرية؛ لدلم قدرا الدولة إء ميدان الألحث العلمء واالألتكار ل مان تواإر الحد الالزم من األدوية واألمصاه والل احا والمستلزما
الفألية لاد الحاجةا خصوصا إء الظروف الفارئة واالستماائية.
وللى المسللتوى ال ومءا تظهر ل مية الألدد إورا إء تكليف إريي لمه من خألراد الف إء الجامعا المصللرية وقفاع الصللحة ومؤسللسللا الدولة المصللرية
ةا الصللللة؛ ألهدف و لللع ألراامج وفاء جديد ألألحاث الل احا واألمصلللاه وم لللادا السلللموما لرسلللم خفة وألراامج محدد المعالم وقاأله للتفأليي إء مجاه
الألحث العلمءا وتصايع المواد الالزمة للى المدى ال صير والمتوسف والفويها مع االستعااة ألالخألرا العالمية؛ لإلسهام إء ا ه التكاولوجيا الحديمة وتوفياها.
والسؤاه األخير :ه مصر قادرر للى ةلك؟ اإلجاألة :اعم مصر قادرر للى ةلكا وتملك الكوادر الألشرية والخألرا العلمية التء تؤ زلها للمشاركة إء السألاق
العالمء لتفوير ل اي كورواا.

