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اإلسراع في تطوير اللقاحات والعالجات ووسائل التشخيص 
  وبدء تطبيقها الُمرتقب استجابًة لمرض فيروس اإليبوال

  
  

  دورة المجلس التنفيذي االستثنائية بشأن طارئة اإليبوال
  
  
 العموميـــةعلــى أنهــا مـــن تحــديات الصــحة  يبــوالاإلمــرض فيـــروس إلــى فاشــية  ٢٠١٤قبــل عـــام لــم ُينظــر   -١

كانـت فـي مراحلهـا الفيـروس علـى دراسـات تجريبيـة وأعمـال تطـوير بشـأن البحـث العلمـي واقتصـر  .الهائلة الجسامة
رعــة أيــة حــرب ُيحتمــل شــنها بمقااللقاحــات داخــل الكيانــات العامــة المهتمــة فــي خطــوط الــدفاع األولــى فيمــا يخــص 

  أسلحة بيولوجية.ب
  
يــة ســارعت منظمــة الصــحة العالمطارئــة صــحية عموميــة تشــكل الفاشــية الراهنــة وعقــب اإلعــالن عــن أن   -٢

المنتجــات الطبيــة القائمــة والتجريبيــة  جــدوىقيــاس مــدى لجــان الخبــراء لمــن اجتماعــات عقــد سلســلة ) إلــى (المنظمــة
، مناقشـاتوبعـد أن توصـلت اللجـان إلـى نتـائج وأجـرت يبـوال. تهـا ونجاعتهـا ضـد اإلقـد تخضـع الختبـار مأمونيالتـي 

التجـــارب الســـريرية وتيـــرة تســـريع فـــي الصـــناعة والســـلطات التنظيميـــة دوائـــر مـــع الشـــركاء و بهمـــة منظمـــة شـــاركت ال
 المتضــررةالبلــدان مجّربــة فــي  نشــر منتجــات طبيــةى احتمــال لــعالجهــات التنظيميــة استحصــال موافقــات ومســارات 
  .بالمرض

  
ــد   -٣ . وخلــص فــي االجتمــاع ســبتمبرأيلــول/  ٥و ٤يــومي اغســطس و آب/  ١١بتكاريــان فــي اجتماعــان اوُعِق

المعنيون بالشؤون األخالقية والمتخصصـون بالشـؤون العلميـة إلـى أنـه سـيكون مقبـوًال تزويـد المرضـى  الخبراء األول
تائج واعدة أثبتت تحقيق نتدخالت غير مسجلة ثل في تنفيذ المصابين بمرض فيروس اإليبوال بعالجات محتملة تتم

، ولكنهــا لــم تخضــع بعــُد لتقيــيم مأمونيتهــا ونجاعتهــا مــن حيــث اســتعمالها علــى فــي المختبــر وفــي النمــاذج الحيوانيــة
اســـتعراض بغيـــة  الصـــناعةدوائـــر البلـــدان و مســـتوى البشـــر. أمـــا االجتمـــاع الثـــاني فقـــد جمـــع خبـــراء وممثلـــين عـــن 

الكامـل عالجـات الـدم فـي المشـاورات إلـى أنـه ينبغـي أن ُينظـر إلـى وخلـص . بـوالواللقاحات المحتملة لإلي العالجات
المبتكـــرة الخاصـــة بعـــالج األدويـــة وجـــرى النظـــر فـــي كـــل مـــن ذات أولويـــة. النـــاقهين علـــى أنهـــا مســـألة وأمصـــال دم 

، وُمِنحــــت أولويــــة مــــن حيــــث اض أخــــرىأمــــر والمعطــــاة لعـــالج لفيروســــات اإليبـــوال تحديــــدًا وتلــــك القائمــــة المضــــادة ل
 لقــاحوهمــا  – ان لالســتعمالالمرشــحان اللقاحــفقــد ُحــّدد ضــافة إلــى ذلــك، إخضــاعها لمزيــد مــن الدراســة والتقيــيم. وإ 

cAd3-ZEBOV المعاهــــد الوطنيــــة للصــــحة الكســــو ســــميث كاليــــن بالتعــــاون مــــع غركة الــــذي قامــــت بتحضــــيره شــــ
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ذي تولــت تحضــيره شــركة نيولينــك جينيتــيكس بالتعــاون مــع وزارة ، الــrVSV-ZEBOV ، واللقــاحالواليــات المتحــدة فــي
ــص الحقــًا ل(و الصــحة الكنديــة  علــى أنهمــا  –) بتحضــيره الواليــات المتحــدة األمريكيــةفــي لقاحــات لشــركة ميــرك ُرخِّ

  مزيد من الدراسات السريرية.لقاحان يلزم إخضاعهما ل
  
تطـــوير عـــن بيـــان حالـــة  ، فضـــالً ٢٠١٤ ســـبتمبرأيلـــول/ منـــذ ُمحـــرز اللتقـــدم وتبـــّين بإيجـــاز الفـــروع التاليـــة ا  -٤

  التجارب السريرية.ٕاجراء المنتجات و 
  
  الدمب عالجال
  
دمــائهم التــي ُتجمــع مــن الزمــا بأو عنــوان "اســتعمال دم النــاقهين الكامــل منظمــة وثيقــة توجيهيــة بالأصــدرت   -٥

فـي البلـدان أثناء انـدالع الفاشـيات"، لكـي تسترشـد بهـا يبوال: العالج التجريبي اإلمن مرض فيروس متعافين مرضى 
بقاء الرعاية الداعمة أمر حاسم إلكما قامت المنظمة في إطار تسليمها بأن مأمون. الدم واستعماله على نحو  جمع

وذلــك مرضــى، أولئــك الدويــة أساســية الزمــة لعــالج ســماء أأبقائمــة مؤقتــة علــى قيــد الحيــاة، بوضــع مرضــى اإليبــوال 
لتبــرع بشــأن امبــادئ توجيهيــة و  أجهــزة طبيــة أساســيةأســماء قائمــة بوٕالــى  إلــى المبــادئ التوجيهيــة القائمــةتناد باالســ

  الطبية.بالمواد 
  
ــ  -٦ ة التــي يتبــرع بهــا مرضــى متعــافون مــن الكاملــالنــاقهين  اءدمويجــري حاليــًا فــي ســيراليون إعطــاء العــالج ب

/ ولريــا فــي كــانون األيغينيــا وليبتجريــب فــي كــل مــن مرحلــة الين قهابالزمــا النــمــرض فيــروس اإليبــوال، فيمــا دخلــت 
  ديسمبر.

  
  باألدوية العالج

  
المعنــــي  العلمــــي والتقنــــيللفريــــق االستشــــاري  اً اجتماعــــتشــــرين الثــــاني/ نــــوفمبر  ١١عقــــدت المنظمــــة يــــوم   -٧

بروتوكــوالت التجــارب الســريرية الفريــق المــذكور اســتعرض لعــالج اإليبــوال الــذي ُأنِشــئ حــديثًا. و التجريبيــة بالتــدخالت 
للبحـث مـن أجـل  موجـودة مسـبقاً العـدد مـن األدويـة خضـع . و المشـتقة منـه منتجات الدم واألدويةالخاصة بوالبيانات 
الفيـروس فـي أنابيـب نجاعتهـا فـي مكافحـة  ألنهـا أثبتـت، يبـوالاإلعالج فيـروس طويعها الستعمالها ألغراض إعادة ت

 –أال وهمــا فــافيبيرافير وبرينســيدوفيفير  –مــن تلــك األدويــة اثنــين لــم يبــد ســوى دوائــين و المختبــر). داخــل االختبــار (
ة بعدوى فيروس اإليبوال، األمر الذي بّرر وجوب إخضـاعهما لمزيـد غير البشرية المصابًا كافيًا في المقدمات نشاط

/ ديسمبر، فيما ُيزمع ولكانون األشهر في أوائل بغينيا  اً سريريمرحلة تجريبه  من البحث. وقد دخل دواء فافيبيرافير
  ليبيريا.ب ٢٠١٥عام لدواء برينسيدوفيفير في مطلع تقييم سريري استهالل إجراء 

  
  اتـاللقاح

  
الستعمالهما  المرشحينعلى اللقاحين الرئيسيين من التجارب السريرية  ١بدأت في أيلول/ سبتمبر المرحلة   -٨

 سويســراو  مــاليو  كينيــاو  غــابونو  ألمانيــاو  كنــداكــل مــن فــي فــي عــالج المــرض، ويتواصــل إجــراء التجــارب عليهمــا 
 ٢٠١٤ديســـمبر قـــد صـــدرت أولـــى نتـــائج تلـــك التجـــارب فـــي كـــانون األول/ لمملكـــة المتحـــدة والواليـــات المتحـــدة، و وا

اللقــاحين كليهمــا مأمونــان ويحفــزان أن بــالنتــائج األوليــة وتفيــد . ٢٠١٥ينــاير كــانون الثــاني/ فــي وستتواصــل إتاحتهــا 
  البشر.بني متطوعين من لدى استجابات مناعية واعدة 
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منظمــة بشــأن لقاحــات فيــروس أجرتهــا المشــاورات اتفــق المشــاركون فــي ســبتمبر، شــهر أيلــول/ فــي أواخــر و   -٩
على اللقاحـات المضـادة للمـرض ألغـراض اإلسـراع فـي السريرية بشأن التجارب مسار تنظيمي على انتهاج  يبوالاإل

فـــي الخاصـــة بهـــذا الموضـــوع خارطـــة الطريـــق مـــرة أخـــرى وضـــعت تقيـــيم مـــدى مأمونيتهـــا واســـتمناعها ونجاعتهـــا. و 
والـذي ، األفريقي للجهـات التنظيميـة المعنيـة باللقاحـاتلمنتدى ا / نوفمبرتشرين الثانيشهر مطلع عقده في  اجتماع

 إجــراء استعراضــات أخالقيــة وتنظيميــة مشــتركةة علــى األخالقيــونظيرتهــا المعنيــة بالشــؤون لجهــات ااتفقــت فيــه تلــك 
وعقـدت البلـدان األفريقيـة. علـى اللقاحـات بالتجـارب السـريرية المرحلة الالحقة مـن إجـراء الموافقة على لتسريع وتيرة 

كــاميرون وغانــا ومــالي ونيجيريــا والســنغال الالســلطات الوطنيــة المعنيــة بالشــؤون األخالقيــة والتنظيميــة فــي كــل مــن 
مــن خــالل المــذكورة الموافقــة مــن أجــل تســريع عجلــة منظمــة الفــي كــانون األول/ ديســمبر  ١٦و ١٥اجتماعــًا يــومي 

لتجــارب مــن ا ٢لمرحلــة لالتفــاق بشــأن تطبيــق ا مــع مجموعــة شــركات غالســكو المحــدودةاســتعراض مشــترك إجــراء 
بعـض التعـديالت الطفيفـة علـى بلـدان المـذكورة إدخـال طلـب الخبـراء مـن ال. و cAd3-ZEBOVعلى اللقاح  السريرية

. ٢٠١٥/ ينـاير كـانون الثـانيبحلول مطلـع شـهر واتفقوا على إعطاء جواب نهائي  ،الدراسةالخاصة ب تبروتوكوالال
علــــى مــــن إجــــراء التجــــارب الســــريرية  ٢فــــي أواخــــر الشــــهر المــــذكور اســــتهالل المرحلــــة مــــن المتوقــــع عليــــه فــــإن و 

  .في البلدان الخمسة  ChAd3-ZEBOVاللقاح
  

إتاحـة رفيـع المسـتوى بشـأن  اجتماعـاً  أكتـوبرواستضافت المنظمة يـوم الثالـث والعشـرين مـن تشـرين األول/   -١٠
الكميـة الـالزم إتاحتهـا والتأكد مـن  ،كان الغرض من االجتماع معالجة األولويات وتمويلها. و يبوالاإلفيروس لقاحات 

لقـيح. ومناقشة الدراسات السريرية، وتحديـد مصـدر تمويـل اللقاحـات وبـرامج التت ومكان إتاحتها وزمانه، من اللقاحا
بإمكانيـة اإلسـراع فـي المخـاطر وااللتزامـات المرتبطـة وطـأة تخفيف وكان من المواضيع األخرى التي ُنوِقشت كيفية 

 خارطـة طريـقرسـم الصـناعة علـى دوائر لشركاء و منظمة واواتفقت الجديدة. اللقاحات التوزيع الماليين من جرعات 
 ،٢٠١٥النصــف األول مــن عـــام شـــمل التــي تالمتعلقــة بنجاعـــة اللقاحــات، و التجــارب مـــن  ٣المرحلــة نطــاق توّســع 

مرحلــة ن التجــارب مــ ٣لمرحلــة اخطــط وبلغــت . المــذكور العــام فــي الربــع الثالــث مــن هااحتمــال نشــر بــاالقتران مــع 
ليبيريـــا وســـيراليون وغينيـــا، وذلـــك كـــل مـــن فبرايـــر فـــي شـــباط/ أو  / ينـــايركـــانون الثـــاني فـــيجـــدًا وسُتســـتهل متقدمـــة 

المنضــبطة بالشــواهد وتلــك المؤلفــة مــن مراحــل عشــوائية : التصــاميم التصــاميم التجــارب الســريرية التاليــةالســتعانة ببا
كميـــات اللقاحـــات قـــد تكـــون  واتُِّفـــق علـــى أن، علـــى التـــوالي. تدريجيـــة وتصـــاميم تلقـــيح األفـــراد المحيطـــين بالمرضـــى

قد على أن ذلك ، و أن تثبت نجاعته ٣وذلك رهنًا بماهية اللقاح المرشح الذي من شأن المرحلة ، حدودة في البدايةم
وعـالوة فـي بـادئ األمـر.  تحديد األولويـات فيمـا يخـص فئـات السـكان التـي ينبغـي تلقيحهـاوجد حاجة مقترنة بشأن ي

 لبلـدان الثالثـة المتضـررةسـائدة تحديـدًا باالحالـة الخضـم فـي التلقـيح نظيم حمـالت ت فقد جرى التسليم بأنعلى ذلك، 
إلـى  لحاجـة الملحـةنظرًا لستية و يتحديات كبيرة، وخاصة ألسباب لوجبمرض فيروس اإليبوال هو تنظيم ينطوي على 

  المجتمعات المحلية.قدرات تعبئة 
  

ابع للمنظمة والمعني بالتمنيع بإنشاء فريق عامل من الخبراء وقام فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي الت  -١١
 علــى أســاس طــارئمــرض فيــروس اإليبــوال  مشــورة بشــأن التحصــين ضــد/ أكتــوبر إلســداء التشــرين األول ٢٤يــوم 

  من األمانة.وردت استجابة لطلبات وحسب اللزوم، وذلك 
  

صـل إلـى أجل اللقاحات والتمنيع بتقديم مبلغ يتعّهد التحالف العالمي من ديسمبر، كانون األول/  ١١في و   -١٢
فــي  هخطــر المعرضــة لالســكان فئــات وتحصــين مضــادة لمــرض اإليبــوال مليــون دوالر أمريكــي لشــراء لقاحــات  ٣٠٠

فـي اعتمـاد لـدعم البلـدان مليون دوالر أمريكي  ٩٠يصل إلى  مبلغ إضافيوقد ُيستخدم . بالمرض البلدان المتضررة
التحـالف و يبوال. بـاإلٕاعادة بناء النظم الصحية المـدمرة واسـتعادة خـدمات التحصـين فـي البلـدان المتضـررة و  اللقاحات
  ما في هذا المضمار. لقاح باستعمال منظمة التوصي حالما الشراء عمليات مستعد لبدء المذكور 
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جانـب واآلخـر مـن شـركة جونسـون آنـد جونسـون حضيره من جانـب يجري تأحدهما  –وثمة لقاحان آخران   -١٣
فيمــا يوجــد ، ٢٠١٥ / ينــايرلتجــارب الســريرية فــي كــانون الثــانييــدخال مرحلــة امــن المقــرر أن  -شــركة نوفافــاكس 

التقيـيم السـريري فــي المزيـد مـن اللقاحـات المرشــحة التـي يتواصـل المضــي قـدمًا فـي تطويرهــا صـوب إدخالهـا مرحلــة 
  وقت الحق من هذا العام.

  
  التشخيصوسائل 

  
بـالمختبر إلـى  يبـوالاإلفيـروس وسـائل تشـخيص الشركات المصنعة لُدِعيت في شهر تشرين األول/ أكتوبر   -١٤

، ورأت المنظمة الطوارئعرض منتجاتها على الوكاالت التابعة لألمم المتحدة لكي تجري تقييمًا لشرائها في حاالت 
  .مقبوالً كان  لتلك المنتجاتأول اختبار في منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر أن 

  
لتسـريع وتيـرة اسـتحداث وبـدء  مسـارات/ ديسـمبر كانون األول ١٢وُحدِّدت في اجتماع عقدته المنظمة يوم   -١٥

المصـــابين  تشـــخيص المرضـــىســـبل  لتحســـينالالزمـــة التشـــخيص الســـريع واآلمـــن والـــنظم المختبريـــة تطبيـــق وســـائل 
اك نوعـــان جـــاهزان مـــن وســـائل التشـــخيص الســـريع رتقـــب أن يكـــون هنـــمـــن المُ بمـــرض فيـــروس اإليبـــوال وعالجهـــم. و 

ســريع اختبــار  الواعــد للغايــة منهمــا هــوالنــوع و . ٢٠١٥لتجــارب الســريرية فــي الربــع األول مــن عــام إلخضــاعهما ل
تتبـع الحـاالت المرضـية، أكثر فعالية في ه عتقد أنيُ النووي، و تفاعل البوليميراز المتسلسل للحمض بواسطة ومتكامل 
 .قد يكون أقل موثوقية هولكنًا، أسهل استخدامُيعّد الذي ات ختبار المستضداهو فر اآلخأما النوع 
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