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 موجز

 
اجتماعهنننا   الم نينننة ببحنننوث فينننروس الجننن ر و )المنظمنننة( التاب نننة لمنظمنننة العنننحة ال المينننة االستشنننارية عقننن ل اللجننننة 

 ا  عا ينن ا  سنننوياست رامننا  االستشننارية للجنننة  جننرا  اوعننالو  علننم . 4102سننبتمبر أيلننول/  42و 42يننومي عشننر الخننامس 
فقن  ، مقترحنالو ُن م  منح بحنوث علنم منا ُأجنرم  منح و يح بمل  ُمرّخعاليح مستو عالفي الُمحتفظ بها فيروس المخزونال ل

كناح القعن  و ن  ة. نعنرمعلم م ى السننوال النثالث الم التي ُأجرميلبحوث الالست را  جميع الفرعة اللجنة ا تنمل 
بشنننأح تو ينننل تننن مير مخزوننننال فينننروس فننني التحمنننير للمنا شنننة المقبلنننة اإلسنننها   المت منننقاالسنننت را  ما  منننح ورا  

 .4102الج ر  التي سُت ق  أثنا  جم ية العحة ال المية الساب ة والستيح في أيار/ مايو 
 
المركنننزيح المت ننناونيح منننع بهنننا فننني الفينننروس الُمحنننتفظ جمنننع سنننالالل عملينننال تقنننارير عنننح بل اللجننننة االستشنننارية    وم وزُ 

مركننننز الحكننننومي لبحننننوث علنننن  الفيروسننننال   ال، و مننننافيروسننننال الجنننن ر ح ليمسننننتو عبوعننننفها المنظمننننة والمرخعننننيح 
فحننة اضمننرا  والو ايننة كننز مكامرا  نوفوسيبيرسنن  فنني االتحننا  الروسنني، و والتكنولوجيننا الحيويننة القننائ  فنني كولتسننوفو بنن  لي

 اضمريكية. الواليال المتح   في جورجياب أتالنتاالكائنة في  منها
 
عننن ا  اسننت مال فينننروس الجنن ر  الحننني فننني تاننوير بأحنن ث الم لومنننال عنننح  ل اللجنننة أيمنننا     وم وزُ  اختبنننارال مننا يلننني  وا 

 .الممنا   للفيروسنالوال الجنال  منلال واو لقاحنال الجن ر  و نمنومج حينواني واحن  و  تشخيص اإلعنابة بفينروس الجن ر 
 للفيروسنناليح مننح ال وامنل الممننا   حم رش ننيح مُ ل  وعننفا  ل نامم لعنننع المستحمنرال العنني النية  شننركتيحعنح  نّ   ممثلننوح و 

نجاعننة بيانننال عننح مق مننة شننملل الم لومننال الو  .()تيكوفيريمننال وبرينسنني وفوفيراننوير مرحلننة متق مننة مننح الت مننا فنني 
تننوفير بشننأح علننم نانناق واسننع. ويتواعننل ال مننل  امهتعننني علننم قنن ر  ا وعننح الم اسننتقرار ا ومنن ى مننومأمونيته ننامليح ال
. و ن   ممثنل شنركة أخنرى عليهمنا الجهنال التنظيمينةالمت لقنة باستحعنال موافقنة  متالبالالستيفا  البيانال يلز  مح  ما

نننص برتا حّمننن قنننا للمستحمنننرال العننني النية م لومنننال مح ثنننة عنننح ل فننني الننن ول اضعمنننا  فننني اسنننت مالا الشنننركة وُرخم
، منننع 4102يسننلن ا وليختنشننتايح والننننروي/ فنني  ب/ أ سنناس أي فنننوكننمل  ،  ولننة 45البننالع عننن   ا االتحننا  اضوروبنني 

 جميع البالغيح.اإلشار   لم نشااا التمني ي م  الج ر  ل ى 
 

حننّي مننح أجننل  جننرا  المزينن  مننح وُالننب مننح أعمننا  اللجنننة النظننر فيمننا  ما كانننل  نننا  حاجننة  لننم فيننروس الجنن ر  ال
البحوث اضساسنية لفائن   العنحة ال مومينة فيمنا يت لنق بوسنائل تشنخيص الجن ر . وكناح النرأ  الغالنب  اخنل اللجننة  نو 

 .وسائلتل  الأنا ال حاجة  نا  لالحتفاظ بفيروس الج ر  الحّي مح أجل استح اث المزي  مح 
 

ا كانل  نا  حاجة  لم فيروس الج ر  الحنّي منح أجنل  جنرا  المزين  منح مح أعما  اللجنة النظر فيما  مأيما   وُالب
اللقاحال الممنا   للجن ر . وكناح النرأ  الغالنب  اخنل اللجننة  نو خص البحوث اضساسية لفائ   العحة ال مومية فيما ي

تلن  المشنمولة  لالحتفناظ بفينروس الجن ر  الحنّي منح أجنل اسنتح اث لقاحنال أكثنر أماننا  من  الجن ر   ينر اعي أنا ال 
 بال راسال التي اعُتم ل بالف ل.

 
مح أعما  اللجنة النظر فيما  ما كانل  نا  حاجة  لم فيروس الج ر  الحنّي منح أجنل  جنرا  المزين  منح كمل  ب وُال

فيننروس الجنن ر . وكنناح الننرأ  الغالننب  اخننل ال وامننل الممننا   لب عننلالبحننوث اضساسننية لفائنن   العننحة ال موميننة فيمننا يت
 . واملتل  الستح اث حاجة  لم فيروس الج ر  الحّي مح أجل مواعلة اثمة نة  و أح اللج
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 مخزونننا   11بشننأح منهننا مراكننز مكافحننة اضمننرا  والو ايننة حتننم االكتمننالل التنني اتخننمتها سننت مال ل خاننو  لاالو نن  شننّكل
جمينع تخفني  ح التن ّرج فني محتملنة بشنأواحن   منح السنوابق ال فينروس الجن ر هنا لمنح مخزونات مخزوننا   241منح أعنل 

 وسيلة لتلبية الب جم ية العحة ال المية.، بوعف مل  في المستو عيحُمحتفظ بها موا  الفيروس الحي ال
 
مقننّرر عقنن  ا فننني المنا شنننال السنننتكوح لحعننيلتها عال ننة ب مشنناورال أخننرىبشننأح عقننن  اللجننننة االستشننارية جننرى تقينني  و 

  مشاورال علم النحو التاليو ي  يح،العحة ال المية الساب ة والست جم ية
 
 فني لنم االن قنا  فريق الخبرا  المستقليح االستشار  الم نني باسنت را  برننام/ بحنوث الجن ر    عم مج  ا  سيُ  -

 و رارتها. اللجنة االستشاريةوعيال تنظر في كي يل 4102/ نوفمبر تشريح الثاني
 
ا  بهننن ف اسنننت را  البيننننال الخاعنننة بلقاحنننال مشننناور  خبنننر  4102أيلنننول/ سنننبتمبر  41و 09ينننومي ُعقمننن ل  -

مشناور  اسنتنتاجاتها التلن  وسنتق    حجن  وتكنويح مخنزوح المنظمنة منح لقاحنال الجن ر .بشنأح الج ر  وا ترا  توعنيال 
 فنننيالنننم  سنننُي ق  اجتماعنننا كننني ي رسنننها فننني لار  االسنننتراتيجي الم نننني بنننالتمنيع فرينننق الخبنننرا  االستشنننوتوعنننياتها  لنننم 

 .4102نوفمبر  /الثاني تشريح
 
  تقريننر ق ّ يُ ، سنن4102أثنننا  جم يننة العننحة ال الميننة فنني أيننار/ مننايو التنني سننُت ق  لمنا شننة للتحمننير ضعمننال امواعننلة و 

فرينننق الخبنننرا  وتقرينننرا  لمنظمنننة والم نينننة ببحنننوث فينننروس الجننن ر لللجننننة االستشنننارية التاب نننة الخنننامس عشنننر  االجتمننناع
 فرينق الخبنرا  االستشنار  االسنتراتيجي الم نني بنالتمنيعو   برنام/ بحوث الج ر  المستقليح االستشار  الم ني باست را

الراب نة والثالثنيح ب ن  المائنة فني   ورتناأثننا  نظنر فيهنا لكني يمنظمنة لل التنابع لمجلنس التنفينم  لنم ااضماننة وكمل  تقرير 
   .4102/ يناير كانوح الثاني
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  تقرير األمانة -0
 
 42و 42ستشارية التاب ة لمنظمنة العنحة ال المينة والم نينة ببحنوث فينروس الجن ر  ينومي اجتم ل اللجنة اال 0-0

 زسايمونز.تبرئاسة اضستام غ. ل. سميث وكاح مقرر االجتماع السي   . في 4102أيلول/ سبتمبر 
 
السنننو  وافتننتا االجتمنناع النن كتور  . فوكننو ا وأفننا  بننأح االجتمنناع الخننامس عشننر للجنننة سننيجمع االسننت را   0-4

لمخزوننننال الفينننروس المحنننتفظ بهنننا فننني المسنننتو عيح، والبحنننوث المجنننرا  واال تراحنننال المق منننة، منننع النظنننر فننني 
جم يننة البحننوث الممننالع بهننا علننم منن ى السنننوال الننثالث المامننية، فيمننا يت لننق بالمنا شننة التنني سننُت ق  أثنننا  

ل تن مير مخزوننال فينروس الجن ر . بخعنوص تو ين 4102العحة ال المية السناب ة والسنتيح فني أينار/ منايو 
وباإلمافة  لم  نما فن ح فرينق الخبنرا  المسنتقليح االستشنار  الم نني باسنت را  برننام/ بحنوث الجن ر  سنُي ق  

مح أجل النظر في توعنيال اللجننة و راراتهنا. وسنيق    تقرينرا الهيئتنيح  4102مج  ا  في تشريح الثاني/ نوفمبر 
جلننس التنفيننم  أثنننا   ورتننا الراب ننة والثالثننيح ب نن  المائننة فنني كننانوح الثنناني/ يننناير وكننمل  تقريننر اضمانننة  لننم الم

مشننناور  خبنننرا  بهننن ف اسنننت را   4102أيلنننول/ سنننبتمبر  41و 09ينننومي  ُعقننن ل. وعنننالو  علنننم ملننن  4102
ع، البينننال الخاعننة بلقاحننال الجنن ر  وا تننرا  توعننيال لفريننق الخبننرا  االستشننار  االسننتراتيجي الم ننني بننالتمني

 وتنظر مشاور  الخبرا  في حج  وتكويح مخزوح المنظمة االحتيااي مح لقاحال الج ر .

و    ال كتور أ. كوستا تقريرا  عح عمنل اضماننة. و ن  تن  االنتهنا  منح  عن ا  تقنارير تحرينال السنالمة البيولوجينة  0-2
والوالينننال المتحننن    ، العنننا ر  عنننح مسننتو عي فينننروس الجننن ر  فننني كنننل مننح االتحنننا  الروسننني4104فنني عنننا  

اضمريكينننة، وسنننيجر  نشنننر ا  ريبننننا  فننني مو نننع المنظمننننة اإللكترونننني. كمنننا تمننننل عنننيا ة اختعاعنننال شننننبكة 
وكس، وكناح يجنر  عقنن  مشناورال مننع المكاتنب اإل ليمينة لمنظمننة العنحة ال الميننة بننمختبنرال فيروسنال اضورثو 

  بروتوكنننول لوسنننائل وموعننن  تننن مير شننن ف بشنننأح المختبنننرال المرشنننحة لالنمنننما   لنننم  نننم  الشنننبكة. وتننن   عننن ا
 الحم  النوو   نا المستنسخة لفيروس الج ر  التي كاح ُيحتفظ بها في جنوب أفريقيا. 

 
 أ د  المعلومات عن اقترا ات الب و  التي وافقت عليها المنظمة -3
 
مينننة المنبثقنننة عنننح اللجننننة لخننص الننن كتور ر.  ريلينننيح اال تراحنننال ال شنننر  التننني  ُننن مل  لنننم اللجننننة الفرعينننة ال ل 4-0

وت لقنل اال تراحنال فنني  (.1، وأوعننم بالموافقنة عليهنا )انظنر الملحننق أ4102و 4104االستشنارية فني عنامي 
م ظمهننا بال مننل بفيننروس الجنن ر  الحنني، ولكننح اثننننيح منهننا ت لننق بمسننائل مال عننلة بتوزيننع جينننال فينننروس 

 الج ر .
 
لم حححتبظ بهحححا فحححي المسحححتودعين أ حححد  المعلومحححات عحححن مرزونحححات فيحححروس الجحححدري ا -2

 القائمين في الواليات المت دة واالت اد الروسي
 
يف تقريرا  عح جمنع السنالالل والمنوا  المحنتفظ بهنا فني مسنتو ع فيروسنال الجن ر  القنائ  جي    اضستام أ. سير  2-0

بننننن  لي   فولتسنننننو فننننني مركنننننز فيكتنننننور الحكنننننومي لبحنننننوث علننننن  الفيروسنننننال والتكنولوجينننننا الحيوينننننة القنننننائ  فننننني كو 
عيننننة مسنننجلة. وتننن   عننن ا   292سننناللة و 041نوفوسيبيرسننن  فننني االتحنننا  الروسننني. واسنننتمر الجمنننع ليشنننمل 

-Indاسنت مال السناللة  4102 جرا ال التشغيل الموحن   وخانا الانوارئ. وشنملل البحنوث المجنرا  فني عنا  

3a بننال االعننناناعية، لفيننروس الجننن ر  مننح أجنننل تقينني  الخعنننائص الممننا   للفيروسنننال فنني مختلنننف المرك
                                     

 تر  في  ما الملحق مواجز مح كل ال رو  التوميحية.    1
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منح تن  تا ننيمه ، وحساسنية الفئنراح لل نن وى الفيروسنية. وجنرى التخاننيا ملألمعنال المننأخوم   حّين والمف نول الم
 .4102 الستمرار  م  البحوث في عا 

 
و ننن مل الننن كتور   .  امنننوح تقرينننرا  عنننح حالنننة جمنننع ال يننننال فننني مراكنننز الوالينننال المتحننن   لمكافحنننة اضمنننرا   2-4

، ولكنح تن  4102و 4104، جورجينا(. ولن  تجنرم  منافة أينة مجموعنال بمرينة بنيح عنامي أتالنتناهنا )والو اية من
فيروسننال الجنن ر   مرار  عن ا  وتخننزيح مخزونننال الكميننال الالزمنة لتلبيننة الالننب ال ننا   فنني فتنر  محنن    مننح 
يهنا بشنأح لقاحنال الجينل المنقا  الستة. وُتست مل الفيروسنال الحينة فني مشناريع البحنوث التني تمنل الموافقنة عل

عننن ا  نمنننومج لجننن ر  الفئنننراح، واض ننن اف وتح يننن  الممنننيف المحتمنننل النننم   الثالنننث اض نننل  حننن اثا  للتفاعنننل، وا 
عنن ا  المننوا  الالزمننة  لوسننائل التشننخيص. تسنته فا التنن خالل ال الجيننة، وتقينني  ال وامننل الممننا   للفيروسنال، وا 

منهننا  11وميننة  وح تكنناثر، واسننُت مل نمننح جمننع السلسننلة الجيحالننة اسننتب ا  للمننوا   022وشننملل  ننم  البحننوث 
 جمننالي عنن   عينننال الفيروسننال المخزنننة فنني المرفننق، علننم فنني  كمننال ال مننل، لننما ف نهننا تشننكل انخفامننا  فنني 

 1.خوم  منح  نم  ال يننال بقينل فني ب ن  الحنااللأالر   مح أح ش ف الحم  النوو   نا  ينر الم  ينة والمن
ُت نننا  راسنننة المنننوا    ومينننة. ولننننتننن ، اسنننت مال المنننوا  الم رشنننفة فيمنننا يت لنننق بالسلسنننلة الجيوتننن ، أو ربمنننا يكنننوح 

أيننة بينننال  اا ننة علننم أح  ننم  المننوا  تحتننو  علننم فعننائل فرعيننة  القشننور الفيروسننيةالفيروسننية الموجننو   فنني 
ل فينننروس ُعننننمف علنننم أننننا سننناللة منننح سنننالال لفينننروس الجننن ر . ولنننوحظ أيمنننا  أح أحننن  الم نننزوالل، والنننم 

 أح  م زوالل فيروس الو س. أناالج ر ، تبيح مح سلسلة الحم  النوو   نا، 
 
 أ د  المعلومات عن ارتبارات التشريص المرتبري -4
 
عرمل ال كتور   اموح أح ث الم لومال عح اسنت مال فينروس الجن ر  الحني فني تانوير اختبنارال تشنخيص  2-0

النننوو  أو نظنن  كشننف البننروتيح. وعلننم الننر   مننح أح مجموعننة اإلعننابة بفيننروس الجنن ر  بنننا   علننم الحمنن  
مقايسننة خاعننة بفيننروس الجنن ر  تح ينن ا  و ائمننة علننم تفاعننل البننوليميراز المتسلسننل، وتنن ار جو تهننا عننح اريننق 

، فنن ح تح ينن  4101شننبكة اسننتجابة المختبننرال التاب ننة للواليننال المتحنن  ، ثبننل أنهننا حساسننة ومحنن    فنني عننا  
المقايسننة ال الجينيننة فنني تو ي ننال الوس جنن ر  التب ننر اضورو  سننيوية ب نن  ملنن  ج ننل أحنن  سلسننلة سننالالل فيننر 

يخننص فيننروس الجنن ر  تح ينن ا ، لننما يجننر    خننال تحسننينال  مننافية. واسننُتكمل التحقننق مننح مقايسننتيح لتفاعننل 
تنظيمنني  البنوليميراز المتسلسننل وفنني الو ننل الف لنني لفيننروس الجن ر  تح ينن ا  فنني منعننتيح امننال تا باسننت را 

تننن   (E2)منننزيجيح رئيسنننييح مختلفنننيح. وبواسننناة مننن  وحيننن  النسنننيلة يخنننص فينننروس الجننن ر  تح يننن ا  واسننناة ب
تخنننص فينننروس الجننن ر  تح يننن ا ، ويجنننر  تحسنننيح حساسنننيتها. وباسنننتخ ا  تانننوير مقايسنننة اللتقننناا المستمننن  

ارح ثننننانو  جسننني  بواسنننناة متقننن 011 111تنننركيبتيح للفينننروس الحنننني تننن  تح ينننن  حساسنننية كشننننف تعنننل  لننننم 
عال تركيبال فيروسية ت رمل ضش ة  اما مح نفنس الفيروسنال نتنائ/ أكثنر تبايننا . ويجنر  تقيني  أم يار . و 

اضورا  الهجينينة  وأعين ل زراعنةكواشف  مافية تخنص الجن ر  تح ين ا ، وكنمل  وسنائل كشنف أكثنر حساسنية. 
تبنننيح أح اضمننن ا  مجننن  ا . وحتنننم ا ح  كمنننا تننن  استنسننناخها الفرعننني، 4111التمنينننع المنننأخوم  منننح بروتوكنننول 

 ت ننرف علننمالجنن ر  أكثننر كثيننرا  ممننا  تت ننرف علنم(، أو 0=  حالجنن ر  تح ينن ا  ) تت ننرف علننمالوحين   النسننيلة 
(. ولنن  يمكننح تمييننز م ننزوالل فيننروس جنن ر  البقننر وفيننروس جنن ر  4 = ح( أو جنن ر  القننر   )0=  حالننو س )

   النسننيلة فنني مقايسننة المستمنن  المننناعي للممتننز المننرتبا بنناإلنزي  اإلبننل بواسنناة أ  مننح  ننم  اضمنن ا  الوحينن
(ELISA) .وتننننن  فننننني ب ننننن  الحننننناالل تح يننننن  الهننننن ف  )تحليالل اللااخنننننة المناعينننننة(أو التحلنننننيالل الغربينننننة

منننور أسنننفر اتبننناع نهننن/ خننناص بالم لومنننال فير الفيروسننني. وباالشنننترا  منننع علمنننا  المختبنننر النننواني لنننورانس الي
 ينن  أ نن اف أمنن ا  وحينن   النسننيلة محنن    للجنن ر  بننيح البروتينننال السنناحية أو المغلفننة عننح البيولوجيننة فنني تح

                                     
 االع علم القائمة الكاملة للم زوالل الفيروسية والمخزونال الم نية.لال 4انظر الملحق     1
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 نن فا  محننتمال . و ننم  اض نن اف سننيت  اسننت مالها فنني  عنن ا  اضمنن ا  الوحينن   النسننيلة بواسنناة منظمننة  22تح ينن  
خينرا  فقن  أوجنزل ال منل الوحين   النسنيلة. وأشريكة خارجية مال خبر  في  نما الننه/ المتبنع فني  عن ا  اضمن ا  

الخنننناص بالكشننننف المعننننلي الخنننناص تح ينننن ا  بجنننن ر  القننننر   فنننني مقايسننننال المستمنننن ال المناعيننننة للممتننننزال 
كمستمنن ال. ووفننرل النتننائ/ حتننم ا ح  لننيال  علننم مفهننو   عنهننا ينن ال الم بننربالمرتباننة باإلنزيمننال، مننع البي

 النه/، والم  يمكح تكييفا فيما يت لق بالج ر .
 
   المعلومات عن النماذج ال يوانيةأ د -5
 
لل ن وى بفينروس الجن ر .  CAST/EiJ  مل ال كتور   اموح تقريرا  عح التق   المحرز في تقيني  نمنومج الفئنراح  2-0

 نترفينروح. وب نن  اإلعننابة بال ن وى  اخننل اضنننف بتركيننزال  –وت اني  ننم  الفئننراح اسنتجابة مختلفننة ل ننوز  امننا 
 نننننم  الفئنننننراح  أفنننننرزل (pfu) 012×2أو  (pfu) 012×2أو  (pfu) 012×2ال للوحننننن ال المكوننننننة للعنننننفيح

منح وزح  ٪02فيروس الج ر  القابل للنمو وظهرل عليها عالمال المر ، بما فني ملن  فقن اح منا يعنل  لنم 
الجسن   بنل الت ننافي. ومنع ملن  كنناح  ننا  تبننايح فني مقن ار فقنن اح النوزح والننم  تنأثر بسنح الفننأر، فنالفئراح التنني 

 5سننابيع ظهننرل عليهننا عالمننال وأعننرا  أ ننل مننح تلنن  التنني ظهننرل علننم الحيوانننال فنني سننح أ 9سننح فنني 
يومنا ، أ   40بالفيروس الحي كناح لن يها عينار مرتفنع منح اضمن ا  عنن   ُلقحلأسابيع. وجميع الحيوانال التي 

 .في نهاية ال راسة. واضعمال اضخرى المخاا لها ستبحث في ع وى الفئراح اضح ث سنا  
 
 أ د  المعلومات عن اللقا ات -6
 
، بتحنر  تحيين  عينارال اضجسنا  الممنا   Ind-3a نا  الن كتور ل. بوليتشنيف، بواسناة سناللة فينروس الجن ر   2-0

في أمعال المجموعال الثالث ممح ت  تا يمه  بلقا  مول ف ج ي  ي ام عح ارينق الفن  من  الجن ر ، و نو 
باسنت مالها حالينا  )لقنا  يحتنو  علنم الفينروس المقتنول ولقنا  يحتنو   ، أو بلقاحال منرخصRevax-BTاللقا  

الننميح لنن  يسننبق تا ننيمه  منن  الجنن ر  وتلقننوا اللقننا  علننم الفيننروس الحنني(. ومننمل المجموعننة اضولننم اضفننرا  
Revax-BT ومننمل المجموعننة الثانيننة اضفننرا  الننميح لنن  يسننبق تا ننيمه  وتلقننوا أول تا نني  باللقننا  المننرخص .

، ثننن  تلقنننوا تا يمنننا  تنشنننيايا  باللقنننا  المحتنننو  علنننم الفينننروس الحننني. أمنننا المقتنننولمحتنننو  علنننم الفينننروس بنننا ال
وأثنننا   ننم  ال راسننة تلقننوا التا نني  مجنن  ا  المجموعنة الثالثننة فمننمل اضفننرا  الننميح سننبق تا ننيمه  منن  الجنن ر ، 

ا   فنني معننل شننخص م ننيح باللقنا  المننرخص بننا المحتننو  علننم الفينروس الحنني. وعيننار حجنن  اضجسننا  الممن
لن  يختلنف كثينرا  عنح عينار حجن  اضجسنا   النو س)خمع للتا ي ، والم  ت   ياسا في اختبار التحيي  بفينروس 

المما   فني نفنس المعنل النم  تن   ياسنا فني اختبنار التحيين  بفينروس النو س. وحن ثل زينا   كبينر  فني ال ينار 
 .  4و 0مقارنة بالمجموعتيح  2را  المجموعة للج ر  في معل أف الهن سي لحج  اضجسا  المما  

 
و ننن   الننن كتور ف. أولسنننوح تقرينننرا  عنننح نتنننائ/ ال راسنننال الت اونينننة منننع الم هننن  النننواني لألمنننرا  الم  ينننة فننني  2-4

اليابناح وعلمننا  مننح  وائننر عننناعة اض وينة بشننأح التقينني  المسننتمر لنننظ  التا ني  فيمننا يت لننق بالجيننل الثالننث مننح 
ين  ل ن   محن و  ي، ومل  ض را  التحيي . و ورننل القن ر  علنم التحLC16m8وتح ي ا  اللقا  لقاحال الج ر ، 

اللقاحننال بنيح مختلنف سننالالل الجن ر  )مننح كلتنا المجمنوعتيح البيولننوجيتيح الرئيسنيتيح( ومختلننف  منح أمعنال
يسننتحث  LC16m8 . والتا نني  بلقننا ((01=  ح) LC16m8( مقابننل لقننا  2=  ح)  Dryvaxاللقاحننال )لقننا 

اسنننتجابة مناعينننة تحيي ينننة  زا  فينننروس الجننن ر  الحننني، علنننم النننر   منننح وجنننو  فنننروق فننني ال ينننارال الهن سنننية 
، ولنننن  يعننننل ملنننن   لننننم حنننن  ال اللننننة LC16m8ولقننننا   Dryvaxبننننيح معننننلي لقننننا   ٪21المتوسنننناة لنسننننبة 

عننن  اسننت مال  LC16m8اإلحعننائية. وُوجنن ل فننروق أيمننا  فنني ال بننارال الهن سننية المتوسنناة ضمعننال لقننا  
فني التحيين . و ن   الن كتور أولسنوح تقرينرا   4أو المجموعنة البيولوجينة الرئيسنية  0المجموعة البيولوجية الرئيسية 



 اللجنة االستشارية التاب ة لمنظمة العحة ال المية والم نية ببحوث فيروس الج ر ،
 4102أيلول/ سبتمبر  42و 42تقرير االجتماع الخامس عشر، جنيف، سويسرا، 

8 

والتنني تن  الوعنول بهنا  لننم المسنتوى اضمثنل وتبننيح وكس ال الينة المحتنوى بنعنح مقايسنة تحيين  فيروسننال اضورثو 
وكس مت ن   ، وتحتناج  لنم أحجنا  أ نل بنا فيما يت لق بفيروسنال أورثو أنها  ابلة للتكرار ومتينة. ويمكح است ماله

 مح اضمعال وتتس  باتساع ناا ها ال ينامي.
 
Imvanexل. ويغنننر بنننأح لقنننا   الننن كتور أفننا  2-2

Imvamune)المسننمم  ®
فننني الوالينننال المتحنن   اضمريكينننة( تننن   ®

فنني أيسنلن ا وليختنشننتايح والنننروي/ فنني  ب/  ولنة عمننوا  فنني االتحنا  اضوروبنني، و  45التنرخيص باسننت مالا فنني 
و ننن  تننن  تقننن ي  النننب ، منننع اإلشنننار   لنننم نشنننااا التمني ننني مننن  الجننن ر  لننن ى كنننل البنننالغيح. 4102أ سننناس 

. 4102فنني كننن ا، ومننح المتو ننع الحعننول علننم الموافقننة  بننل نهايننة عننا   4100مننايو  الموافقننة عليننا فنني أيننار/
عنننننريا باالسننننت مال  بينننننل الاننننوارئ يتنننننيا  عاننننا  اللقنننننا  لنننننب   وفنننني الوالينننننال المتحنننن   اضمريكينننننة يوجنننن  ت

المجموعال السكانية المنقوعة المناعة )أ  المعابوح بفينروس ال نوز المنناعي البشنر  والتهناب الجلن  المنتبنم 
وبمننننا يشننننمل النسننننا  واضافننننال(. وتنننن    راجننننا فنننني المخننننزوح االحتيننننااي الننننواني بعننننرف النظننننر عننننح السننننح 

البنننل  4102ملينننوح جرعنننة، وفننني نيسننناح/ أبرينننل  41ل المتحننن  ، وتننن  النننب أولننني ل ننن   االسنننتراتيجي للوالينننا
ماليننيح جرعننة أخننرى لت ننوي  المنتجننال التنني انتهننل عننالحيتها. وُأعانني اللقننا  ل نن    5الحكومننة اضمريكيننة 

شنننخص  وح أيننننة مخنننناوف تخننننص المأمونيننننة. وتتننننيا الموافقنننة فرعننننة فرينننن   لحمايننننة المننننواانيح  يننننر  1111
 ح لتلقي اللقاحال التنسخية.المرشحي

 
اللقننا  المحتننو  علننم الفيننروس ووعننف النن كتور و. يوكننوتي البحننوث المجننرا  حنن يثا  بشننأح الجيننل الثالننث مننح  2-2

 0912المرخص باسنت مالا فني اليابناح مننم عنا  ، LC16m8فيروس الو س ل والمما المو ح التنسخي الف ال 
رمنيع فني المامني، كمنا أعاني  91 111البل . و   أعاي لنحو ويخزح احتياايا  في الو ل الرا ح في مل  

بنالع فني الوالينال المتحن    وح أح تحن ث  ثنار منار   042فر  عسنكر  فني اليابناح و 5111م خرا  ضكثر مح 
، الم  ُأعاي ضشخاص سبق تمني ه  م  الج ر  )حتم  بنل عن   عقنو  ممنل(، LC16m8وخيمة. واللقا  

ف الة بعرف النظنر عنح عن   الجرعنال التني سنبق أح تلقو نا. وفني الفئنراح التني تن  استحث استجابة تنشياية 
، كاننل عينارال حجن  LC16m8وأعي  تا يمه  بلقا   خر منح الننوع  LC16m8تا يمها أوال  بلقا  مح النوع 

للنو س. اضجسا  المما   التحيي ية مقاربنة لتلن  التني فني الحيواننال التني تن  تا يمهنا بلقاحنال أخنرى ممنا   
فنني التا نني  الرئيسنني وأعين  تا يمهننا بلقننا  تقلينن   )مثننل  LC16m8وفني الحيوانننال التنني تنن  تا يمهنا باللقننا  

سنننتجابة المناعينننة كاننننل مشنننابهة ال( كاننننل ا فنننال الجل ينننة التنننزال ُتلحنننظ بحجننن  معنننغر ولكنننح اListerلقنننا  
قلينن   ممننا  للجنن ر . وب بننار  أخننرى فنن ح لالسننتجابة المناعيننة فنني الحيوانننال التنني تنن  تا يمهننا مننرتيح بلقننا  ت

لقنا  مالئن  للتخنزيح االحتينااي ض نرا  التأ نب لمواجهنة  جمنال الجن ر  المحتملنة، ومنح  LC16m8اللقا  
المتو ننع أح يف ننل مف ولننا عننن ما ُيسننت مل وحنن   أو فنني توليفننة مننع لقاحننال الجيلننيح اضول والثنناني. وتبلننع اا ننة 

 ح جرعة سنويا .مليو  51عنع اللقا  في الياباح 
 
 أ د  المعلومات عن العوامل والعالجات المضادة للبيروسات -7
 
مركننز اعنناناعي الختبننار ف اليتهننا الممننا    011عننر  النن كتور ل. بوليتشننيف ب يجنناز إلخمنناع أكثننر مننح  1-0

فننني  للفيروسنننال مننن  فيروسنننال اضورثوبنننوكس الب يلنننة لفينننروس الجننن ر . واختُبنننر مجننن  ا  ثالثنننوح مركبنننا  واعننن ا  
)يشنبا ب ن  الشني   NIOCH-268، وأظهر واح  منها، أال و نو lnd-3aساللة فيروس الج ر   المختبر م 

 ف الية عالية. (ST-246المركز 
 
ح تقرينرا  عنح فينروس الجن ر  الحني لتقيني  مف نول ممنا ال الفيروسنال من  الجن ر . و و    ال كتور ف. أولسن 1-4

مركنب مختلنف مراحنل  ور  حينا  الفينروس تمنل  راسنتها فني السنابق   و نا  مركبال مت     تف ل مف ولها في
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مننح   ار  اض ميننة واض ويننة ل ننالج سننرااح  بننا  يماتينيننب/  ليفننا  المثننبا إلنننزي  تايروسننيح كنناينيز )المننرخص
مركننب ؛ و عنح الخنروج المغلنف خننارج الخلينة النم  يحجنز الفينروسالن   النخناعي المنزمح وأورا  أخنرى خبيثننة(، 

 با مغلفننا  عننعننح أح يالفيننروس النامنن/ الننم  يحجننز  (ST-246، Arestvyrيريمننال )الننم  ُيسننمم أيمننا  تيكوفا
تنسن  النم  يحجنز )و و شكل مح أشكال سي وفوفير ممناف  لينا اضسنيل(؛  CMX001 مركب اخل الخلية؛ و 

سننن  المبكنننر يا بيروبورينننا تثنننبا التننالحمننن  الننننوو   ننننا لفينننروس الجننن ر ؛ كمنننا أح مستخلعنننال نبنننال ساراسننني
فينروس  بخعنوصلفيروس الج ر . وعر  ال كتور أولسوح أح ث الم لومال عنح التقن   المحنرز فني التقيني  

ومركننننب بروتيزوميننننب المثننننبا لمركبننننال بروتياسننننو   ؛CMX001 بواسنننناة مركننننبتثبننننيا المننننا يلنننني  لالجنننن ر  
مينن ينونيز، و ننو مجموعننة ؛ وبيروي وبيريفنني الجسنن  الننو س ع تنسنن  فيننروسنتكننوح معننا يمنننع)فالكننا  ( الننم  

ج يننن   منننح المركبنننال التننني تثنننبا الت بينننر الجينننني الفيروسننني المتوسنننا والالحنننق ل ننن   فيروسنننال أورثوبنننوكس. 
 مقارننةمنر  من  الجن ر   011أ ل ف الينة  CMX001للمركب IC50 التركيز المثباوشملل النتائ/ الرئيسية أح 

وأح مركنننننب ا أ نننننل منننننح المتو نننننع مننننن  الجننننن ر ، مركنننننب سننننني وفير، وأح م شنننننر مثبانننننال بروتياسنننننو  ف اليتنننننب
حجننز تكنناثر فيننروس الجنن ر  ب نن  تنسنن  الحمنن  النننوو   نننا للفيننروس عننن ما كنناح التركيننز بير وبيريمينن ينونيز 

ومركنننب  CMX001أ نننل منننح التركينننز النننم  يسنننتحث سنننمية الخالينننا. ولنننوحظ أح تانننوير مركنننب  IC50 المثنننبا
 تق ما  بكثير مح المركبال اضخرى المرشحة.تيكوفيريمال كت بيريح مما يح للج ر  أكثر 

 
فننني الخالينننا  فنننرقاللنننم ت ننن يل تح يننن ا  علتركينننز كيننننومي منننع ا نتنننائ/ تحلنننيالل. كين راتشنننو  جوبنننّيح الننن كتور  7-3

تشنننّكل و فينننروس جننن ر  القنننر  .  فينننروس الجننن ر  أوالتننني تعننن ر اسنننتجابال عقنننب اإلعنننابة ب ننن وى  الممنننيفة
 وال قننا ير  ميننة ار  اض )وافقننل وتاوير ننا ج ينن   الالمنن اوا  عالجننال اة تحمننير نشنن نن فا  أساسننيا  ض الكيننناز ال

(، ةالسننريريلأل نرا  عنن ا  اإل ين  مثنبا  خننر  044، وثمنة مننا يزين  علننم كينننازال مثبانالمثبانا  مننح  52علنم 
منح أجننل  وينة منح أ وال قننا ير  مينة ار  اض منا تقنّر   تاويننعفني الوالينال المتحن   الوانيننة العنحة م ا ن  ت ين  و 

ال كينناز الخاعنة ببياننال الشنبكة لوظنائف  تحليال  كين راتشو   فريق ال كتوروأجرى . است مالها ض را  أخرى
وج نهننفنني  اننار اتبنناع حليننل الم لومننال البيولوجيننة والتحقننق البيولننوجي فيننروس الجنن ر  مننح خننالل االسننت انة بت

فيننروس الجننن ر  اسننُت ممل فيهننا وأظهننرل  راسننال  .كينننازبشننأح لاخننة ويسننترح ومثباننال القلي يننة ومقايسننال ت
االسنننتجابال الممننننيفة  ننن الح كليهمننننا ي إلنسننناح أح الفيروسنننيحالكرينننال الوحينننن   لفننني فينننروس جننن ر  القننننر   و 

فيننروس جنن ر  القننر    نني مننح عنن وى  ل ما كانننممننا يثيننر تسننا ال  حننول مننا ، باريقننة مختلفننة لل نن وى الفيروسننية
 ار  المرّخعننة مننح   كيننازالثباننال مالكامننة ل  القنن ر لمسننتقبل  راسنة لُمزمنع فنني امننح او بن ائل الجنن ر  الحقيقينة. 

يحننتفظ بهننا  ض نن اف التننيبغيننة  بننراز ا فيننروس الجنن ر  وفيننروس جنن ر  القننر  مكافحننة علننم  وال قننا ير  ميننةاض
ناناق سنيع تو  لنم ل اعمنمنح اضوسني    أيمنا   نجناز مزين  . اسنت مالهااريقنة  ماح الفيروساح أو يختلفناح فني 

 .المميفةيا الفيروس أ  اف خالكينومي ليشمل ال  ي  مح  تحليل
 
ممننننا  الفيروسننننال مجننننال استحعننننال موافقننننة تنظيميننننة علننننم  .  روبنننني التقنننن   الُمحننننرز فنننني  النننن كتوربننننّيح و  7-0

/ نتننائ نن   ، و االسننتراتيجية للواليننال المتحنن  المخزونننال الوانيننة فنني  الممننا  ا  راجو  (ST-246) تيكوفيريمننال
، ACAM2000ُي انم فيهنا الممنا  تيكوفيريمنال لمقن مال  ينر بشنرية بنالتزامح منع اللقنا  مح  راسنة مستم   

 تحننن يالتحننن يا  مننح ال 04فننني أكثننر مننح نشننااا فننني مقارعننة سنننتة فيروسننال ج ريننة  لممننا حيننث أثبننل  نننما ا
يحظننم بمكانننة بننيح اض ويننة و جينن  التقّبننل ق الفنن   مننح و عننح اريننويبنن و أح النن وا  المننأخوم . المختلفننة ةحيوانيننال

 عانا  أح ُأجريل علم  نرو  معنابة ب ن وى فينروس جن ر  القنر   ل تجارب ثبتوأ ختبار.الالج ي   الخام ة ل
ال يفمني  عاا  نا ٪ فني حنيح 044 ين  الحينا  بنسنبة للقر   يفمني  لنم  بقائهنا علنم  المما  للفيروسال امل 

أثر االسننتجابة المناعيننة للقننا   ثننر  عاائننا بننالتزامح مننع لنن  تتننملنن . و  لننم  ACAM2000 لقننا  فيننروس الجنن ر 
معنن ة للقنا  عقن ا  حنل الشنركة الُمنم  5400عنا  وفني  .أيمنا   ٪044حقنق حماينة نسنبتها و ، لفيروسنالا مما 
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والتنني ؛ االسننتراتيجيةالمخزونننال الوانيننة ينن  الواليننال المتحنن   بو ز لت مليننار  والر أمريكنني 5.2 يمتننا  لننمتعننل  
.  ف ننة مننح أعننل النن ف ال اضوليننة التنني ُالمبننل والبننالع عنن   ا مليونننا  ف ننة 752 444حتننم ا ح ا ُورم ل منهنن
ظهننور فنني حالننة ض ننرا  الاننوارئ  ممننا  الفيروسننال تيكوفيريمننال مال اسننت ائمننة بشننأح وتوكننوالل وثمننة بر 

للواليننال  مننع السننلاال التنظيميننةالمعننن ة . و نن  عملننل الشننركة لقاحننال الجنن ر أحنن اث مننار  عقننب  عاننا  
ة عننح النجاعنن  تمننمح  راسننال موالننالخاعننة بالحيوانننال، المننا   بموجننب  عملنني  ننرار ومنن ل نهنن/ المتحنن   و 

 .بشرية  ير خر بشأح مق مال ونمومج حقح ج ر  اضرانب  اخل اض مة نمومج  سياق في
 
والُمسنت مل  للجن ر منا  المتقنارح الم CMX001ر لقنا  برينسني وفوفير تانويب يجناز تروسل وبّيح ال كتور ل.  7-2

ة الج يلنة، خمنس لفيروسنال الحمن  الننوو  المز وجناضسر الم  لحاالل استاباب أخرى. و ما اللقا  ناشا 
ل ن   سننوال ويتسن  بانابع مسنتقر  المقاومنة  ر  مان ة كبير  علم  بن ا   يا لو  ،الج ريةالفيروسال جميع ومنها 

 عاائننا فنني الحنناالل  يننر  لسننالمةمننح  جننرا  تقينني  شننامل  ، و نن  فُننرمغشننخص 244كثننر مننح ويجننر   عاننا   ض
مننننوابا المت لقننننة باض ويننننة الج ينننن   الخامنننن ة لل وفقننننا  اسننننت مال اللقننننا   5442منننننم عننننا  ويتواعننننل ة. السنننريري

سنببها يل نالج االلتهابنال التني ا  منيمر  502م لنة اض را  تتناول  في  راسة، و الاوارئلالختبار في حاالل 
ية فيروسنننال الهربسنننو ير نننا منننح ال JCفينننروس و  BKوالفيروسنننة الغّ انينننة وفينننروس  للخالينننا الفينننروس الممنننخ 

ْ نُس ُمت ر  منيحالة الكثير ، وفي   وال قنا ير  مينة ار  اض منا شنال منع أعنابل فنر ا  عسنكريا  ملقحنا . وب ن   جنرا   و 
اضننف الم ن و  الانرف  اخنل منومج نالج ر  اضرانب  اخنل اض منة و نمومج حقح بّيح أح ت  في الواليال المتح 

لقننا  وكنناح .  عننالج الجنن ر لقننا  برينسنني وفوفير ض ننرا  االسننتاباب فنني  اننويرسُيسننتخ ماح فنني ت فنني الفئننراح
 3عقب اإلعنابة بال ن وى منمح من   تراوحنل بنيح عن  ب   ال الج كليهما في النمومجيح ناج ا   برينسي وفوفير

النتننائ/ وبنننا   علننم . البقننا  علننم  ينن  الحيننا نننا  نني التنني حننّ  ل مسننألة علمننا  بننأح الجرعننة المننأخوم  م، أيننا  2و
ومسننننتقلب  CMX001 اللقننننا  تركيننننزاليكننننوح اسننننتخ ا  الننننالز  مننننح أح ُيتو ننننع  نمننننامج حيوانيننننةالمسننننتم   مننننح 

جرعنال يجنر  تقييمهنا ممكننا  فني عنالج الحناالل البشنرية بفسنفال ل نالج الجن ر  الثنائي والشا االنسي وفوفير 
تو ننع  تاحنة المستحمنر فني شنكل أ ننراص . ومنح المعنالج أمنرا  أخنرى ننرا  ض ةسنريريمنح الناحينة ال ا  حالين

 .تجار النااق العلم ا تعني سالمة حقق مح التة  ّباح تجاريوعبوال سائلة لأل را  ال
 
 المسائل التنظيمية -8
 
اتخننام فنني تيسننير مننح الناحيننة التنظيميننة ا ير وال قن  ميننة ار  اضالننم  أحرزتننا  التقنن   ببوريننو أفنا ل النن كتور  ل.  2-0

ا  منوجزا  تقرينر  الن كتور  . و ن ملالسنابقأح عق ل اللجننة اجتماعهنا منم وا  رار ا الج ر  الابية لمكافحة الت ابير 
 وال قننا ير  مينة ار  اض ختعناص التني تنن رج منمح ناناق االجنن ر  الابينة لمكافحنة التن ابير جمينع  حالنةعنح 

جننرل الموافقننة علننم مقايسننال الفيروسننة الج ريننة القائمننة علننم التشننخيص )كننل مننح علنن  االل فيمننا يت لننق بمجنن
ننص باسننت مال اللقننا   (، واللقاحننال )الحمنن  النننوو  لقننا  و  WetVax؛ بينمننا ال يننزال اللقننا  ACAM2000ُرخم
(، الختبنار ين  ا LC16m8 اللقنا ( و MVA)بالتجمين  المجفنف و السائل المجم  بشكليا  Ankaraالو س الم ّ ل 
نننص باسنننت مال  لوبنننوليح النننو س المنننناعي؛وال الجنننال ) الينننزال ممنننا  الفيروسنننال تيكوفيريمنننال  فننني حنننيح ُرخم

أنشننناة ت اونهنننا فننني ال نننا  وال قنننا ير   مينننة ار  اضو ننن  رّكنننزل  (. المتقنننارح  يننن  االختبنننار برينسننني وفوفيرولقنننا  
ا  عمننن جرا  نننا   ال راسنننال المقتنننر قنننال بشنننأح اإل ال  بت ليعلنننم المكافحنننة  نننم  تننن ابير المامننني منننع وامننن ي 

رائمنننن  ال  وائمي ننننةاض ويننننة و سننننالمة ل ممننننا   عننننح ال وامننننل ال ةحيوانيننننالنمننننامج الة المت لقننننة بنجاعننننوال راسننننال  الح 
بشننأح   لننم أح القنرارال التنظيمينةالن كتور  بورينو . وأشننارل ةمو نناللقاحنال الة تلن  المت لقنة بنجاعننللفيروسنال و 

ز  جين ا   تقن ما  علنم أح ، عن   اليقنيح ال لمنيارتباانا  متأعنال  بأوجنا ا الجن ر  تنرتبابية لمكافحة الت ابير ال ُأحنرم
 .بشأنها
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، التنني تسننت يح فنني المرحلننة الجنن ر بشننأح لننة اضوروبيننة لأل ويننة أنشنناة الوكار. رويننب ب يجنناز  النن كتوربننّيح و  2-5
 واالتفنناق علننم خاننةسننمية أ ويننة اضمننرا  النننا ر ، تو ، المشننور  ال لميننةالسننابقة لمنننا التننراخيص بننأ وال منهننا 

ولكننح نظننرا   لننم خلننو االتحننا  اضوروبنني فنني الو ننل الحننالي مننح حنناالل اإلعننابة  تحننر  تت لننق باننب اضافننال.
بالجن ر  فنن ح عالجنال منن اوا  الجن ر  أو لقاحننال مكافحتننا ال يمكنح أح ُتمنننا تسنمية أ ويننة أمنرا  نننا ر ، بينن  

جنن ر  البقننر. ب نن وى ال ننالج ل 5405مننايو حننل لممننا  الفيروسننال تيكوفيريمننال فنني أيننار/ ُمنم سننمية أح تلنن  الت
فنن ح  ننننا  خاننة  ائمننة لتحنننر  ( MVA حنني مننح أسنننر  لقاحننال لقنننا  و ننو) Imvanexأمننا بالنسننبة  لنننم لقننا  

ف ننال منن  عنن وى الجنن ر  منيننع التاللل تسننته ف حنناالل االسننتاباب التاليننة  افننااسننت مالا فنني مجننال اننب اض
البشنننر  ال نننوز المنننناعي بفينننروس المعنننابوح المرمنننم ح فنننيه  بمننن ،جمهنننر  اضافنننالضمنننرا  التننني تعنننيب او 
ل الل. ت أ تُّبمي ةال جل ية التهابأولئ  الميح ي انوح مح و  حتنم افنال م يننة عنح اضجمنع بياننال قامني بلاشنرا وُأجم

منحنل  لمفومنية اضوروبينة  نرارا  أعن رل ا 5403وفني تمنوز/ يولينو . يحيح و ل انن الع فاشنية جن ر  محتملنة
ض نننرا  تمنيننننع باالتحننننا  اضوروبننني فننني ظننننل ظنننروف اسننننتثنائية  Imvanex بموجبنننا ترخيعنننا  بتسننننويق لقنننا 

 لجنننة المنتجنننال الابيننة المخععننة لالسننتخ ا  البشنننر ب نن    ال  . وجنننا  ملنن  الجنن ر  منن بف اليننة البننالغيح 
 فوائن بّيننل أح  راسنال سنريرية خمنس منح تقيني   أساسنا  تخلعتا أ  س ي  اسالتاب ة للوكالة اضوروبية لأل وية بر 

يلنني   شننملل االنتهننا  مّمنناالتزامننال محنن    ا تننرح تننرخيص تسننويق اللقننا  بتفننوق مخنناار . و  Imvanex اللقننا 
أخنرى و ، Imvanexتلقنيا البنالغيح االتقنائي بلقنا  سالمة ت قب منا التراخيص عح لية  ير ت خّ  راسة رع ية 

ونجاعتنا فني أعقناب  Imvanex التلقيا االتقنائي باللقنا  سالمةت قب منا التراخيص عح لية ت خّ  ير ية رع 
منافة  لنم ملن عن وى الحاالل الن ائر  منح ظهور عو    بياننال يلنز  أح تُقنّ   عقنب مننا التنراخيص  الجن ر . وا 

 .ACAM2000تا باللقا  قارنمو تشغيالل اللقا  اتساق ح م ى سريرية ع
 
 ص الجدريشبكة تشري -9
 
ص منر  الجن ر  فنني فني  نشننا  شنبكة مختبنرال عالمينة لتشننخيالُمحنرز التقنن   ج. س. بيفّناريّتي  الن كتوربنّيح  2-0

ويجننر  علننم . ة فيهننامرشننحال المختبننر ال  راج م ننايير  الشننبكة وُحنن م ل اختعاعننالواتُّفمننق علننم . و ننل مبكننر
 فريننق عامننلُشننكمل و  بعنن   ا.اتباعهننا مقننّرر الومننع اإلجننرا ال  نن   وسنناق اختيننار تلنن  المختبننرال ويتواعننل 

للفيروسنننة تشنننخيص الجزيئننني بشنننأح  جنننرا ال الموحننن   اتبننناع أسننناليب لالتفننناق علنننم مخعنننص تقنننني مسنننتقل و 
، المتب ننةضسنناليب بشننأح االفريننق علننم مجموعننة مبننا ئ اتفننق  و نن  .فيننروس الجنن ر تح ينن  الجزيئنني لاللج ريننة و ا

بواسنناة الفيروسننال لمقايسننة التحقننق مننح ا، و فنني الو ننل الحقيقننيالمتسلسننل تفاعننل البننوليميراز اسننتخ ا  ومنهننا 
عنن ا   نن ف  تح ينن  و حعننرا ، سننريرية  عينننال مال ، واسننتنسنناح ب نن وا االتنني تعننيب اإل الج ريننة اضكثننر شننيوعا  

تح يننن   منننا بشنننأح يح )أوالتننناثنومنننع مخانننا مقايسنننة م لنننف منننح خانننوتيح ، و نسنننق مجموعنننة اض وال الالزمنننة
 تح ينن اضخننرى ، و فيننروس الجنن ر فيهننا  بمننا، نسنناح ب نن وا االتنني تعننيب اإل شننيوعا  الج ريننة اضكثننر الفيروسننال 

 جزيئينننة خنننالل فتنننر  السننننتيح الحالينننةالمقايسنننة مشنننروع اللُتومنننع العنننيغة النهائينننة (. وسب يننننافينننروس الجننن ر  
5403-5400. 

 
 مرزونات المنظمة من لقا ات الجدري  -01
 
كوستا تانّور مخنزوح المنظمنة منح لقنا  الجن ر  و نّ   أحن ث الم لومنال عنح حالتنا. فني است ر  ال كتور أ.  01-0

مليننوح جرعننة. وتشننمل الت هنن ال اللقاحننال المسننتخ مة خننالل حمننالل  24الو ننل الننرا ح،  نننا  ت هنن  بتقنن ي  
. وُيحت فظ في سويسنرا بمخنزوح المنظمنة المنا   البنالع Imvamuneو LC16m8و ACAM2000االستئعال، 

جرعنة  211 111ملينوح جرعنة منح اللقاحنال لالسنتخ ا  خنالل حملنة االستئعنال و  4.2مليوح جرعة ) 4.1
مليننننوح  بنننننر  مال شننننن بتيح. ولننننن ى بلننننن اح أخنننننرى  04(. ويشنننننمل مخنننننزوح المنظمنننننة ACAM2000مننننح لقنننننا  
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مي. ملينوح جرعنة علنم العن ي  ال نال 141و 211مخزوناتها الماتية، وربما كانل  ننا  مخزوننال تتنراو  بنيح 
مليننوح جرعننة سنننويا  ولننو أح اضمننر يتالننب  عننا    422وتبلننع الاا ننة اإلنتاجيننة لشننركال عنننع اللقاحننال نحننو 

تشنغيل ب ن  خانوا اإلنتناج. وخنالل مشناور  الخبنرا  التني ُعقن ل من خرا  منح أجنل اسنت را  البّيننال وا تننرا  
سلسنننلة منننح اضسنننئلة بشنننأح اللقنننا   توعنننيال لكننني ينظنننر فيهنننا فرينننق الخبنننرا  االستشنننار  االسنننتراتيجي، ُأثينننرل

اللقننا  الننم  ُيسننتخ   للو ايننة   ننو  نني المجموعننال التنني تتلقننا  ومنناالموعننم بننا فنني حالننة حنن وث فاشننية ومننا 
)لفائ   مجموعال مح  بيل مق مي المساع   اضولية أو المنوظفيح ال سنكرييح( وكينف ينبغني لجن ول التمنينع أح 

فنني عننورتا النهائيننة  بننل ان قننا  اجتمنناع فريننق الخبننرا  االستشننار   يكننوح. وسننوف ُيومننع تقريننر  ننم  المشنناور 
 .  4102االستراتيجي في تشريح الثاني/ نوفمبر 

 
 أ د  المعلومات عن عمليات التبتيش على السالمة البيولوجية لمستودعات فيروس الجدري -00
 
مة البيولوجيننننة المقننننرر  جرا  ننننا وعننننفل النننن كتور  ح. بريفيسنننناني االسننننت  ا ال ل مليننننال التفتننننيش علننننم السننننال 00-0

، جورجيننا، الواليننال المتحنن   أتالنتننالمسننتو عّي فيننروس الجنن ر  )فنني مراكننز مكافحننة اضمننرا  والو ايننة منهننا، 
سيبيرسنننن ، اضمريكينننة، والمركننننز الحكننننومي لبحننننوث الفيروسننننال والتكنولوجيننننا الحيويننننة، كولتسننننوفو، مناقننننة نوفو 

للمنظمنننة تقنننارير عملينننال  اإللكتروننننينشنننر  ريبنننا  علنننم المو نننع . وسنننوف تُ 4102 االتحنننا  الروسننني( فننني عنننا 
التفتننيش السننابقة. وتقننو  اضمانننة بومننع اللمسننال النهائيننة لترتيبننال تنن مير شنن ف  نننا فيننروس جنن ر  مستنسنن  

مل  تقيني  المخناار والتناري  )النم  اتُفنق م  تنا  علنم أح يكنوح كنانوح  في مخزونة في جنوب أفريقيا، بما كانل
( وتكننويح الفريننق الننم  سيشننه  الحنن ث وتحنن يث  جننرا  اإلشننها  المنعننوص عليننا فنني 4102 يسننمبر  اضول/

. وأمننافل أح خبنننر  0992تقريننر اجتمنناع اللجنننة المخععنننة الم نيننة ب نن وى فيننروس اضورثوبنننوكس فنني عننا  
يح المنظمة بشنأح استئعنال الجن ر  ومنا امنال ل بنا منح عمنل فني سنبيل استئعنال شنلل اضافنال كاننا مفين 

لمنظمنننة اض مينننة والزراعنننة لألمننن  المتحننن   والمكتنننب الننن ولي لألوبئنننة الحيوانينننة فننني أعقننناب استئعنننال اننناعوح 
 المواشي.

 
 المناقشة العامة -03
 

ننننص الننننرئيس الومننننع الحننننالي فيمننننا يت لننننق باسننننتح اث وسننننائل التشننننخيص واض ويننننة الممننننا   للفيروسننننال  04-0 لخ 
الجتمنناع  لننم تقنن ي  ت ليقننال بشننأح الحاجننة  لننم االحتفنناظ بفيننروس واللقاحننال ثنن   عننا جميننع المشنناركيح فنني ا

 ج ر  حّي مح أجل  جرا  المزي  مح البحوث لفائ   العحة ال مومية. 
 

 وسائل التشريص
 

الخالعة. علم الر   مح أح مجموعة مقايسنة خاعنة بفينروس الجن ر  تح ين ا  و ائمنة علنم تفاعنل البنوليميراز  04-4
تهننا عننح اريننق شننبكة اسننتجابة المختبننرال التاب ننة للواليننال المتحنن  ، ثبننل أنهننا حساسننة المتسلسننل، وتنن ار جو 

ملن  ج نل أحن  ، فن ح تح ين  متوالينة سنالالل فينروس جن ر  البقنر اضورو  سنيوية ب ن  4101ومح    فني عنا  
ي عنا  يخص فيروس الج ر  تح ي ا ، لما يجنر    خنال تحسنينال  منافية. وفني روسنيا فن تو ي ال المقايسة ال

، أسننننُتح ثل مجموعننننة مقايسننننة مت نننن    خاعننننة بفيروسننننّي الجنننن ر  واضورثوبننننوكس  ائمننننة علننننم تفاعننننل 4100
 البوليميراز المتسلسل، وُرخمص بهنا. وفني سنبيل تحقينق  نما الهن ف، تحقنق تقن   منهجني بشنأح اعتمنا  مقايسنة/

ال مننل علننم اسننتح اث نظنن   أ وال ج ينن  ، بمننا فنني ملنن   جننرا  منا شننال مننع السننلاال التنظيميننة. ويتواعننل
ح كانل  م  النظ  أ ل تاورا  في الو ل النرا ح منح الننظ  القائمنة علنم الحمن   كشف  ائمة علم البروتيح، وا 

 النوو  مح حيث  رجة حساسيتها. 
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 اضسئلة التالية خالل المنا شة التي أعقبل مل   ُأثيرلو   

 
و نننل يحتننناج اضمنننر  لنننم متوالينننال ج يننن    ُأفيننن  بنننأح منننا مننن ى تمثينننل المتوالينننال الم روفنننة لفينننروس الجننن ر  

المتواليننال الخمسنننيح تقريبنننا  المتاحننة حتنننم ا ح محفوظنننة ب رجننة عالينننة، وبنننالنظر  لننم أح االختبنننارال المتاحنننة 
تكتشنفها كلهنا، أو مننح المتو نع لهنا بم اونننة الحاسنوب أح تكتشنفها كلهننا، فقن  اعتُبنر مننح  ينر المنرج ا أح تكننوح 

  ر  أخرى  ير مح     المتوالية مختلفة بق ر يكفي ل    اكتشافها بواساة االختبارال القائمة.أ  فيروسال ج
 

 نل  ننا  منرور  لوجنو  اختبنار خناص بفينروس الجن ر  تح ين ا   وح  ينر  بن ال  منح اختبنار يكشنف فيروسنال 
ل خاعنة بفينروس الج ر  باإلمافة  لم بمع سالالل مح ج ر  البقنر  رأ  النب   أح وجنو  مجموعنة أ وا

ح يكننح  يننر مننرور . ف قننب أول اختبننار، ُتحنن    المتواليننة لتأكينن  أو  حنن   الجنن ر  تح ينن ا  أمننر مستعننوب وا 
 اكتشاف فيروس الج ر . 

 
 نننل منننح المننننرجا أح تتسننن  المقايسننننال القائمنننة علننننم البنننروتيح الجنننار  اسننننتح اثها بمنننا يكفنننني منننح الحساسننننية 

ائمنة علنم البنروتيح المسنتخ مة فني تشنخيص ُممرمنال أخنرى يشنوبها والنوعية  لوحظ أح ب   المقايسال الق
ارتفاع م  ل التفاعالل اإليجابية الكامبنة وانخفنا  الحساسنية والنوعينة. وربمنا يسناع  اسنتخ ا  مقايسنة سنري ة 
 ائمة علم البروتيح كاختبار تشخيعني أولني علنم تيسنير تحوينل ال ّيننال  لنم مختبنرال التأكين  إلجنرا  التقيني  

 النهائي. 
 

و   شملل الحج/ التي ُارحل مح أجل اإلبقنا  علنم الفينروس الحنّي الحاجنة  لنم اسنتخ اما منح أجنل منماح 
المستمنن ال تح ين ا ، واسنتخ ا   نننا  الجنو   واعتمنا  المقايسننال الج ين  ، واختبنارال التقنناا جسنيمال الفينروس/

 و .فيروس الج ر  الجينومي في تقيي  مختلف مقايسال الحم  النو 
 

وأما الحج/ التي ُارحل لم ارمة اإلبقا  عليا فشملل وجو  مقايسال مال سنمال محن    جين ا ، وعن   وجنو  
حاجنننة  لنننم  نتننناج مقايسنننال ج يننن   أفمنننل أ ا   خاعنننة بفينننروس الجننن ر  تح يننن ا ، وكنننوح شننن ف الننن نا  ابلنننة 

 للتخليق.
 

روس الجححدري ال ححي  مححن أجححل إجححران وُطلححم مححن أعضححان اللجنححة النظححر فيمححا إذا كانححت فنححا   اجححة إلححى فيحح
المزيد من الب و  األساسية لبائحدة الصح ة العموميحة فيمحا يتعلحا بوسحائل تشحريص الجحدريل وكحان الحرأي 
الغالم دارل اللجنة فو أنه ال  اجة فنا  لال تباظ ببيروس الجدري ال ي  محن أجحل اسحت دا  المزيحد محن 

 وسائل تشريص الجدريل 
 

 لقاح الجدري
 

نص باسنتخ ا  لقناحيح للجن ر  ال 04-2 خالعة. ح ث تق   ُي ت  با بشأح اسنتح اث لقاحنال أكثنر أماننا  للجن ر . وُرخم
(ACAM2000   و 4111في عا  اضمريكية  في الواليال المتحLC16 m8   منح 0912في اليابناح فني عنا )

مننافة  لننم ملنن ، خننالل ال ننا  المامنني ُعننرم  بتسننويق لقننا    ننائ  علننم سنناللة أنقننر  أجننل اضفننرا  اضعننحا . وا 
الم ّ لنننة فننني ظنننل ظنننروف اسنننتثنائية منننح المفومنننية اضوروبينننة منننح أجنننل التمنينننع النشنننا مننن  عننن وى ومنننر  
الج ر  لألشنخاص البنالغيح ثمانينة عشنر عامنا  منح ال منر أو أكثنر. و ن  عنار اضفنرا  المنقوعنو المناعنة ا ح 

 م  ليح للتا ي . 
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إلبقننا  علننم فيننروس الجنن ر  الحننّي وجننو  لقاحننال جينن   تنن  التننرخيص وتشننمل الحجنن/ التنني ُارحننل لم ارمننة ا

 لها. 
 

ومننح الحجنن/ التنني ُارحننل لإلبقننا  علننم فيننروس الجنن ر  الحننّي الحاجننة  لننم تقينني  نجاعننة اللقننا  فنني النمننامج 
الحيوانينننة الج يننن   الخاعنننة بالجننن ر  التنننني  ننن  ُتسنننتح ث أو الحاجنننة  لننننم مقايسنننال التحييننن . وأشنننير  لننننم أح 

سننال الم نينننة بتحيينن  الجننن ر  ال تشنننكل اضسنناس العتمنننا  لقنننا   ننائ  علنننم سننناللة أنقننر  الم ّ لنننة ض نننرا  ال را
عملية االست را  التنظيمي؛ ومع مل  فق  ُالبل  نم  ال راسنال خنالل االسنت را  التنظيمني باعتبار نا مهّمنة 

 ننائ  علننم سلسننلة أنقننر  الم ّ لننة فنني مننح الناحيننة ال لميننة. وأفننا ل   ار  اض ميننة واض ويننة بننأح التننرخيص للقننا  
المنننرخص باسنننتخ اما علنننم  ACAM2000الوالينننال المتحننن   سنننيتو ف علنننم  ثبنننال كوننننا بننننفس جنننو   اللقنننا  

اض ل. والبل   ار  اض مية واض وية  راسال  اعمنة  منافية، بمنا فني ملن  مقايسنال تحيين  الجن ر . ولنح يبن أ 
 ح التسجيل في ال راسة السريرية.، ب   االنتها  م4102 ما ال مل  بل عا  

 
وُطلححم مححن أعضححان اللجنححة النظححر فيمححا إذا كانححت فنححا   اجححة إلححى فيححروس الجححدري ال ححي  مححن أجححل إجححران 
المزيد من الب و  األساسية لبائدة الص ة العمومية فيما يتعلا باللقا ات المضحادة للجحدريل وكحان الحرأي 

ال تبحاظ ببيحروس الجحدري ال حي  محن أجحل اسحت دا  لقا حات الغالم دارل اللجنحة فحو أنحه ال  اجحة فنحا  ل
 أكثر أمانًا ضد الجدري غير تل  المشمولة بالدراسات التي اعُتمدت بالبعلل

 
 العوامل المضادة للبيروس

 
، أرسنننتفير( وبرينسننني وفوفير ST-246حننن ث تقننن   كبينننر فننني  نننما المجنننال. و ننن   انننع المرك بننناح تيكوفيريمنننال ) 04-2

(CMX001ال ،) لنننماح يتسنننماح بالنشننناا ويننن ثراح ب،لينننال مختلفنننة، شنننواا  انننويال  علنننم المسنننار التنظيمننني نحنننو
التعننريا باسننتخ امهما منن  الجنن ر . و نن  اختُبننر تيكوفيريمننال فنني ال  ينن  مننح النمننامج الحيوانيننة حيننث أثبننل 

النمننامج. و نن   ر ، فنني  ننم  جننبشننكل  ننااع أنننا يننوّفر الحمايننة مننح فيروسننال اضورثوبننوكس، بمننا فيهننا فيننروس ال
البنننل   ار  اض مينننة واض وينننة فننني الوالينننال المتحننن    راسنننال محننن و    منننافية بشنننأح نمنننومج جننن ر  اضراننننب 
ّي ونمومج اْن م اُ  الا ر فم ال  ْ وائمّي  اخل اضنف في الفئراح، ولكنها أفنا ل بأننا ال حاجنة  ننا  فني الو نل  اض   مم

اسننتخ ا  فينننروس الجنن ر  الحنني فيمننا يت لننق بهننميح المننرك بيح. وعلنننم الننرا ح  لننم  جننرا  المزينن  مننح اضعمننال ب
فقن  جنرى شنرا   منح أجنل المخنزوح النواني االسنتراتيجي للوالينال  ST-246الر   مح عن   التنرخيص للمرك نب 

ح تكح في مراحنل مبكنر  للغاينة منح التانوير، لمكافحنة  المتح  . و نا  سلسة مح المرك بال الُممكنة اضخرى، وا 
 لج ر  ابيا . ا

 
 وتشمل اضسئلة التي نو شل ما يلي 

 
 ننل ُي تبنننر ال منننل علنننم اسنننتح اث مرك بننال  منننافية منننروريا  بنننالنظر  لنننم المراحننل المتق منننة جننن ا  التننني بلغهنننا 

رأ  ب نن  أعمننا  اللجنننة أنننا ينبغنني،  لننم أح يتحقننق التعننريا  ؟CMX001و ST-246اسننتح اث المننركّبيح 
تفاظ بالفيروس الحني السنتخ اما فني حالنة عن   التعنريا للمنركبيح الرئيسنييح وظهنور للمركبيح الرئيسييح، االح

اسنتح اث مركبنال ج ين  . ورأى  خنروح أح عن   التعنريا للمنركبيح الرئيسنييح أمنر مسنتب    حاجة  لم تح ي /
 ج ا   لم  رجة تنتفي م ها الحاجة  لم فيروس حي.
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 ر  أمننرا  أساسننيا   احننت/ ب نن  اضعمننا  بننأح  ننما الغننر  ال  ننل ُي  نن  اسننتح اث نمننامج حيوانيننة  مننافية للجنن
ر االحتفنننناظ بفينننروس جنننن ر  حنننني. ففننني حنننناالل ع يننن  ،  نننن  يكننننوح منننح الممكننننح اسنننتخ ا  نمننننامج أخننننرى  ُيبنننرم

 لفيروسال اضورثوبوكس كب ائل. ورأى  خروح أح استح اث نمومج حيواني أفمل أمر مستعوب للغاية.
 

فيمححا إذا كانححت فنححا   اجححة إلححى فيححروس الجححدري ال ححي  مححن أجححل إجححران  وُطلححم مححن أعضححان اللجنححة النظححر
المزيد من الب و  األساسية لبائدة الص ة العموميحة فيمحا يتعلحا بمضحادات فيحروس الجحدريل وكحان الحرأي 
الغالححم دارححل اللجنححة فححو أن فنححا   اجححة إلححى فيححروس الجححدري ال ححي  مححن أجححل مواصححلة اسححت دا  عوامححل 

 ريلمضادة لبيروس الجد
 
 

 التدمير الجزئي لمرزونات فيروس الجدري
 

تثيننر ا را  التنني تنن عو  لننم االحتفنناظ بفيننروس الجنن ر  الحنني سنن اال  بشننأح كننّ  مخزونننال الفيننروس التنني يت ننّيح  04-2
 ل  و المجموعة بكاملهنا أ  ُنخبنة ممثملنة منح الم نزوالل  و ن  وافنق المركنزاح المت اونناح علنم  –االحتفاظ بها 

ملنن . ولننوحظ أح خفنن  عنن   الم ننزوالل فنني أحنن  المسننتو عال حنن ث بالف ننل خننالل ال ننا  المامنني، منا شننة 
مخزونننا   241مخزونننا مننح أعننل  11حيننث اسننتخ مل مراكننز مكافحننة اضمننرا  والو ايننة منهننا حتننم االكتمننال 

اضساسنية لفيروس الج ر  خالل عملية م تم   لتح ي  المتوالينال تمخمنل عنح االحتفناظ بالم لومنال الجينينة 
المت لقننة بننالم زوالل التنني جننرى تنن مير ا. والننب الننرئيس مننح ممثلنني المركننزيح المت نناونيح النظننر فنني االحتفنناظ 
فقنا بمجموعنة فرعيننة ممثملنة مناسنبة مننح فيروسنال الجن ر  الحّيننة القائمنة وتن مير السننالالل اضخنرى، ربمنا ب نن  

 لجينومي في المستقبل.استخراج الحم  النوو  إلمكانية استخ اما في التحليل ا
 

 مال ظات رتامية
 
و ننارب علننم االكتمننال. و نن  أكنن ل اللجنننة  0999حقننق برنننام/ بحننوث الجنن ر  الُم تمنن  تقنن ما  كبيننرا  منننم عننا   04-2

علننم التقنن   ال لمنني االسننتثنائي الننم  تحقننق خننالل ال قنن  المامنني وأثنننل علننم عمننل ال لمننا  الم نيننيح. ونننا ش 
يح المسننننائل المثيننننر  لال تمننننا  مننننح الناحيننننة ال لميننننة والابيننننة وتلنننن  المننننرورية اضعمننننا  عنننن وبة التمييننننز بنننن
 الحتياجال العحة ال مومية.

 
واتفق أعما  اللجنة،  لم حنّ  ب ين ، علنم عن   وجنو  حاجنة لالحتفناظ بفينروس الجن ر  الحني منح أجنل  جنرا  

للقاحنال، بين  أنهن  وجن وا منرور  المزي  مح البحنوث لفائن   العنحة ال مومينة فيمنا يت لنق بوسنائل التشنخيص وا
بمزينن  مننح ال مننل بشننأح ممننا ال الفيروسننال. وُي  ننّ   عاالمننااللالحتفنناظ بفيروسننال الجنن ر  الحيننة مننح أجننل 
مخزونننا  لفيننروس الجنن ر  خنننالل  241مخزوننننا مننح أعننل  11تنن مير مراكننز مكافحننة اضمننرا  والو ايننة منهننا 

منوا  الفيروسنية الحينة الُمحنتفظ بهنا فني المسنتو عيح تن ريجيا  عملية بحوث م تم   سابقة  ممكننة  لخفن  كافنة ال
كوسيلة لتلبية الب جم ية العنحة ال المينة منع حماينة السنكاح فني الو نل نفسنا منح خنالل مواعنلة اسنتح اث 

 عوامل مما   لفيروس الج ر . 
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 Annex 1 المل ا
 ملرص العروض

 
 3103/3102مقدمحة إلحى منظمحة الصح ة العالميحة أ د  المعلومحات عحن االقترا حات المتعلقحة بحالب و  ال

 والموصى باعتمادفا
 

كلننو  بيفنناريتي، انننوني -كالريسننا  اماسنننو،  رانننل ماكفننا ح، أننن رياس نيتشننا، جنناح  أعضححان اللجنححة البرعيححة العلميححة
 روبنسوح، لي رواح، أويوالي تومور ، روبرل  ريلييح )المنسق(

 
 تعراض()تاريخ االس 3103كانون األول/ ديسمبر  5
 

  مشروع من مركز فوكس شيز للسرطان، فيالدلبيا، الواليات المت دة األمريكية 
 الب جيح مستنس  مح فيروس الج ر  )فيروس الج ر  بروتيح رابا لإلنترفيروح مح النوع اضول(

 
  مشروع من المركز ال كومي لب و  البيروسات والتكنولوجيا ال يوية، نوفوزيبيرس ، االت اد الروسي 

 تقيي  النشاا المحّي  للقا  أمعال ال   باستخ ا  فيروس الج ر  الحيّ 
 

 )تاريخ االستعراض( 3102شباط/ فبراير  00
 

  ،الواليات المت دة األمريكية أتالنتامشاريع من مراكز مكاف ة األمراض والوقاية منها ، 
نمومجننا  حيوانيننا  مناسننبا  للجنن ر   CAST/Eijاسننتخ ا  فيننروس الجنن ر  لتح ينن  مننا  ما كانننل الفئننراح مننح النننوع 

 البشر 
اسننتخ ا  فيننروس الجنن ر  لالحتفنناظ بمننوا   يننر م  يننة مشننتقة مننح الجنن ر  وتج ينن  ا مننح أجننل  عنن  اسننتح اث 

 وسائل التشخيص
اسنننتخ ا  فينننروس الجننن ر  السنننتح اث مقايسنننال تشخيعنننية وكشنننفية مسنننتن    لنننم البنننروتيح منننح أجنننل فينننروس 

 الج ر  تح ي ا  
 س الج ر  لتقيي  مكافحة مما ال الفيروسال للج ر استخ ا  فيرو 

اسننتخ ا  فينننروس الجننن ر  الحننني لننن ع  اسنننتح اث لقنننا  أ ننل  حننن اثا  للتفاعنننل  التقيننني  المسنننتمر للقاحنننال الجينننل 
 لالثالثل

 استخ ا  فيروس الج ر  في كينوميال النظ  مح أجل تح ي  الُمميف الُمسته ف مح الت خالل ال الجية
 

 )تاريخ االستعراض( 3102 آذار/ مارس 35
 

  مشروع من المركز ال كومي لب و  البيروسات والتكنولوجيا ال يوية، نوفوزيبيرس ، االت اد الروسي 
 اكتشاف مما ال فيروسال ج ي   ل الج الج ر  والو اية منا
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 )تاريخ االستعراض( 3102تموز/ يوليو  21
 

  ،الواليات المت دة األمريكيةتالنتاأمشروع من مراكز مكاف ة األمراض والوقاية منها ، 
التحقننق منننح  زالننة الحمننن  النننوو  الفيروسننني مننح التفننناعالل البروتينيننة المختبرينننة بنظننا  اإلزاحنننة السننريع فننني 

 ال الج بالبنزوناز
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المركحز  تقرير عن مجموعة فيروسات الجدري في مستودع المركز المتعحاون محع المنظمحة فحي
 تكنولوجيا ال يوية، كولتسوفو، نوفوزيبيرس ، االت اد الروسيال كومي لب و  البيروسات وال

 
 األستاذ ألكسندر نل سرغييف

 المركز الحكومي لبحوث الفيروسال والتكنولوجيا الحيوية، كولتسوفو، نوفوزيبيرس ، االتحا  الروسي
 

لميننة لتشننخيص فيننروس يمتثنل تنظنني  مجموعننة فيروسننال الجنن ر  الروسننية فنني المركنز المت نناوح مننع منظمننة العننحة ال ا
ومسننتو ع سننالالل و نننا فيننروس الجنن ر  فنني المركننز الحكننومي لبحننوث الفيروسننال والتكنولوجيننا الحيويننة،  اضورثوبننوكس

جنرا  التجنارب بشننأح  نم  الفيروسننال، للمتالبنال الوانيننة وال ولينة وتوعنيال اللجنننة ال المينة التاب ننة لمنظمنة العننحة  وا 
نننّ ل الت ليمنننا ل المنظممنننة للبحنننوث، وكنننمل  كافنننة  جنننرا ال العنننيانة والمكافحنننة، علنننم أسننناس الوثنننائق ال المينننة. و ننن  ُأعم

المننمكور  أعننال . وُومنن ل خاننا لتنن ابير مكافحننة اضوبئننة والتعنن   للحننوا ث. وُأنشننئل أفر ننة اننوارئ يجننر  تف يلهننا فنني 
 حاالل الحوا ث والاوارئ. 

 
لة يرجننع أعنننلها  لننم أوروبننا و سنننيا وأفريقيننا وأمريكنننا سنننال 041وفنني الو ننل النننرا ح، تشننمل مجموعنننة فيروسننال الجنن ر  

 الجنوبية وشرق المتوسا. 
 

 وابقا  ل ملية تفتيش جرل ض را  الجر ، تتممح المجموعة الروسية لفيروسال الج ر  ما يلي 
 

     ساللة؛ 041مزارع مجففة بالتجمي  ومجّم 
 01.عّينة أولية ُعزلل مح مرمم بشرييح في المامي 

 
 .292   اإلجمالي للوح ال المخزونة المسجلة ويبلع ال 

 
فني خالينا فينرو ثن  اسنُتخ مل لتقيني  الخعنائص الممنا    Ind-3a، اسُتزرعل سناللة فينروس الجن ر  4102وفي عا  

للفيروسال لمرك بنال مخل قنة كيميائينا ، فني زراعنة خلوينة؛ والنشناا المحّين  ضمعنال ُمسنتم   منح أفنرا  جنرى تمنني ه ، فني 
 ة خلوية؛ وم ى حساسية الفئراح لفيروس الج ر .زراع

 
 مح أجل ما يلي  4102-4102ومح المقرر  جرا  بحوث باستخ ا  فيروس الج ر  الحي في الفتر  

 
 اكتشاف مركبال ج ي   مخل قة كيميائيا  مما   للفيروسال ل الج الج ر  والو اية منا؛ 
 مستم   مح أشخاص جرى تمني ه  م  الج ر ؛تقيي  النشاا المحّي  لفيروس الج ر  لألمعال ال 
 . استح اث نمامج حيوانية ل راسة نجاعة المنتجال ال الجية والو ائية المما   للج ر 
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تقرير عن مجموعة فيروسات الجدري في المركز المتعاون مع منظمة الص ة العالميحة بشح ن 
ي حححةالجحححدري وسحححائر  ، أتالنتحححافحححي مراكحححز مكاف حححة األمحححراض والوقايحححة منهحححا،  الَبيُروَسحححات الُجَدرة

 جورجيا، الواليات المت دة األمريكية
 

فيكتوريححا أولسححون، بححول فادسححون، آشححلي كونححداس، زارححاري ريححد، زارححاري بححرادن، سححكوت سححمي ، كريسححتين 
 ونفيوز، فوي جاو، جيسون غاو، كمبرلي ويلكينز، يو لي، إينغر ديم

 
 ، جورجيا، الواليال المتح   اضمريكيةأتالنتا، مراكز مكافحة اضمرا  والو اية منها، الُج  رمي ةبرنام/ الفيروسال 

، جورجيننا، يحننتفظ أتالنتننافنني  الُج  رمي ننةمننازال المركننز المت نناوح مننع منظمننة العننحة ال الميننة )المنظمننة( بشننأح الفيروسننال 
نن  تيح مننح سننالالل فيروسننال الجنن ر . و البيننة  ننم  الفيروسننال  نني عّينننال سننريرية بواحن   مننح مجمننوعتيح  وليتننيح موح 

استُب  ل أعال  مح بني  يحتنو  علنم ممنع وُحن م ل خعائعنها خنالل السننوال اضخينر  منح تكثينف حملنة استئعنال 
ن   احتيااينة لن  يمسسن ن تيح منفعنلتيح،  حن ا ما مجمم ها أحن  تقريبنا . و ن  الج ر . وُيحتفظ بمجموعة الفيروسال في مجمم

ُأنشننئل  واعننن  بياننننال مأمونننة، تسنننتجيب لتوعنننيال المنظمنننة وكننمل  للمتالبنننال الخاعنننة ب وامننل مختنننار  فننني الوالينننال 
المتحنن  ، مننح أجننل ت قننب اسننتخ ا  فيننروس الجنن ر . وتُقنن     لننم المنظمننة تقننارير سنننوية عننح حالننة  نناتيح المجمننوعتيح. 

نن4102و 4104وفيمننا بننيح عننامي  مجموعننال ج ينن   مننح فيروسننال الجنن ر   لننم المخننزوح. و نن  جننرى  ةف أينن، لنن  ُتم 
 IND64_vel4 عننننن ا  وتخنننننزيح مجموعنننننال عنننننالحة لالسنننننتخ ا  منننننح سنننننل سنننننالالل  منقّنننننا  لفينننننروس الجننننن ر  ) ننننني 

ت ايننل  سننامة مننح كننل منهننا  (. وجننرىJAP51_hprو BRZ66_39و SOM77_aliو SLN68_258و BSH74_solو
 امها فني الفنرز اسنتنا ا   لنم من  أحنا   النسنيلة منح أجنل وسنائل التشنخيص المسنتن    لنم بالتش يع بأش ة  اما السنتخ

البروتيح. ورّكزل أنشاة البحوث الم تم   مح المنظمة التي استخ مل فينروس الجن ر  أو منتجنال منح  راسنال سنابقة 
المسنتم   منح  راسنال حيوانينة  استخ مل فيروس الج ر  مح المخزوح خالل السنة اضخير  علنم  كمنال تحلينل ال ّيننال

أجرينننل منننح  بنننل، وتحلينننل زراعنننة اضنسنننجة لمرك بنننال واعننن   للتحنننر  عنننح اضنشننناة الممنننا   لفينننروس الجننن ر ، وتقيننني  
استجابة الكينو  الُمميف لفيروس الج ر  بحثا  عح أ  اف عالجية ممكننة، واالرتقنا  بالمقايسنال التشخيعنية المسنتن   

وى اضمثل، وتقيي  اضمعنال المسنتم   منح نظن  التمنينع لتقيني  النجاعنة اسنتنا ا   لنم تحّين  فينروس  لم البروتيح  لم المست
 الج ر .

 
 و   اسُتخ   فيروس الج ر  ل ع  بحوث بشأح البروتوكوالل الم تم   التالية 

 
لقاحنننال الجينننل اسننتخ ا  فينننروس الجننن ر  الحننني لننن ع  اسنننتح اث لقنننا  أ ننل  حننن اثا  للتفاعنننل، التقيننني  المسنننتمر ل -0

 "لالثالث
 (V69-1 ،V68-258سالالل  )سليماح،  اربر،  2حالة استب ا  مح  05 -

 CASTEiJاستخ ا  فيروس الج ر  الحي  -4
 (2/1/02 نينة مح أنسجة ناجمة عح التشريا الختبار ا ) 21استب ا   -

  ف مح الت خالل ال الجيةاستخ ا  فيروس الج ر  في كينوميال النظ  مح أجل تح ي  الُمميف الُمسته -2
 حالة استب ا  واح   مح ساللة واح   ) اربر( -

 استخ ا  فيروس الج ر  الحي لتقيي  عوامل مما   للفيروسال -2
ل، باتلر(V66-39 ،SOM ،v68-258 سالالل )سليماح،  اربر، 2حالة استب ا  مح  42 -  ، ستيلوم

http://applications.emro.who.int/UMD-Joomla/Search%20Engine/Forms/AdvancedSearch.aspx?Text=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8E%D9%8A%D8%B1%D9%8F%D9%88%D8%B3%D9%8E%D8%A9%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8F%D8%AF%D9%8E%D8%B1%D9%90%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9&SearchLanguage=d1841d4f-cda5-49eb-b2e3-bb1560e2d295
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يننة مشننتقة مننح الجنن ر  وتج ينن  ا مننح أجننل  عنن  اسننتح اث اسننتخ ا  فيننروس الجنن ر  لالحتفنناظ بمننوا   يننر م   -2
 وسائل التشخيص

 وسائل التشخيص المستن    لم ال نا 
 ساللة 022حالة استب ا  مح  022 -

 وسائل التشخيص المستن    لم البروتيح 
 (v66-39 ،SOM  ،v68-258، 1042سالالل )سليماح،  اربر، الهن   2حالة استب ا  مح  40 -

 
حالننة اسننتب ا  مننح  022ئمننة مننوا  الجنن ر  الفيروسننية المسننتخ مة لتح ينن  السلسننلة الجينوميننة  وح تكنناثر   ا -0الجنن ول 
 منها إلكمال ال مل )مابوعة بالبنا الثقيل في الخاليا الزر ا (. 11ساللة، اسُتخ    022

 
080 285 BEL Calc Iran 9883 LEF Ramjan V67-96 V69-341 V72-I-38 

V74-I-

108 
WIY 

086 32/62 Bombay CAM Islambibi LEV ROB V67-I-20 V69-6 
V72-I-

394 
V74-I-14 

Yamamoto 

E36 

1/61 340 Br 10 Djib JON LUK Rub V67-I-51 V69-I-418 
V72-I-

412 

V74-I-

142 
YOU 

12/61 389 Br13 DUN JOS MAM Sajeda V68-104 
V70-1-

245 
V72-I-71 

V74-I-

205 
 

126 5008 Br15 Eth 11 K 5/67 Misba Sharma V68-197 V70-I-112 V72-I-74 V74-I-65  

141 6/63 Br18 Eth 23 K1628 MUZ Subra V68-207 V70-I-60 V72-I-80 V74-I-91  

17/61 8/61 Br23 Eth 9 
Kali 

Muthu 

New 

Delhi 
SUG V68-231 V71-I-213 V73-I-08 

V75-I-

109 
 

180 Abid Br3 Eth24 KAS NJO TIN v68-254 V72-I-005 
V73-I-

140 

V75-I-

148 
 

186 Ashiq Br5 Farid KHA NOO Ugan8 V68-43 V72-I-148 
V73-I-

157 
V75-I-27  

2/63 Aslam Br7 Hart KIB Nur V66-22 V68-8 V72-I-211 
V73-I-

178 
V75-I-38  

22/62 BAN Br8 IMR Kim ODO V66-23 V69-101 V72-I-245 
V73-I-

275 
WAT  

25/62 BED BRM Iran 9874 KOM PLU V66-48 V69-220 V72-I-35 V73-I-42 WIN  

            

 ال مل إلكمالساللة اسُتخ مل  07   

 ساللة لها  وارير  مافية 56   

 
، أثبتننل  راسننة رائنن   لألحمننا  النوويننة المسننتخرجة مننح مننوا   شننر  ُجننر  يننن مل وفيننروس ُمسننتول  فنني 4104وفنني عننا  

س  مكانينننة جمنننع م لومنننال ُي تننن  بهنننا عنننح السلسنننلة الجينومينننة لفينننرو  4100بننني  مخنننزوح فننني المسنننتو ع خنننالل عنننا  
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الجننن ر ، وملننن  باسنننتخ ا  تح يننن   يلوميننننا للسلسنننلة  وح تكننناثر الفينننروس منننح ب ننن   نننم  المنننوا  المحفوظنننة. ومنننح بنننيح 
مسننتخرجال نوويننة وتولينن  سلسننلة مفينن  . وجننرى أيمننا  تجميننع  2مخزونننال محفوظننة، جننرى الت امننل بنجننا  مننع  عشننر 

اضخننننرى لمزينننن  مننننح التقينننني  فنننني  سننننب ةسلسننننلة للفيننننروس مننننح ب نننن  عّينننننال  شننننور الجننننرو . وخمنننن ل المخزونننننال ال
ز  منننا  لننم انخفننا  ال يننار فنني ، وكانننل التغايننة التننزال عننن  حننّ  ا اض نننم؛ و نن  يكننوح ملنن  راج ننا  فنني جنن4102 عننا 
المننوا  المحفوظننة )ضنهننا سننريرية  لننم حننّ  ب ينن ، وليسننل مننوا  بحثيننة( أو  نن  يكننوح راج ننا   لننم الت امننل مننع ال ّينننال.   ننم 

ثل مكتبنننال  ننننا بتح يننن   يلوميننننا للسلسنننلة باسنننتخ ا  ، 4102وفننني عنننا   حممنننا  نووينننا  مسنننتخرجا   022منننح  41اسنننُتح م
نننقائميُّ المشنننيمائيفيروسنننال محفوظنننة مسنننتول   )فننني بننني ( فننني  منننح شننناُ  السم خرجال الحمننن  . و ننن  اسنننُتم ل مسنننتالغم

فيننننروس الجنننن ر  لالحتفنننناظ بمننننوا  النننننوو ،  وح تكنننناثر  مننننافي، فنننني  اننننار البروتوكننننول الم تمنننن  الم نننننوح لاسننننتخ ا  
. وتشننير البيانننال اضوليننة  لننم م  يننة مشننتقة مننح الجنن ر  وتج ينن  ا مننح أجننل  عنن  اسننتح اث وسننائل التشننخيصل  يننر
عننول علنننم تغايننة جينومينننة أكثننر اكتمننناال  وت ريننف التننننّوع ثمننة حاجنننة  لننم تنقنننيا المنهجيننال الحالينننة مننح أجنننل الح أح

 الجيني علم نحو أفمل. 
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 استردام فيروس الجدري ال ي لدعم است دا  وسائل التشريص
 

بيكحر، آشححلي كونححداس، جونحاثون ترنححر، سححوبيان سل -إينغحر ديمححون، فيكتوريحا أولسححون، إيرينححا غيحتس، لححورا فيححوز
 بانايانامبالي

 
 ، جورجيا، الواليال المتح   اضمريكيةأتالنتا، مراكز مكافحة اضمرا  والو اية منها، الُج  رمي ةل برنام/ الفيروسا

 
 .4102و و عالا حتم كانوح اضول/  يسمبر  4102ُج م   ما البروتوكول  خر مرّ  في  مار/ مارس 

 
 لننم البنروتيح بأ ميننة حاسننمة بالنسننبة تتسن  القنن ر  علننم التحقننق منح وسننائل التشننخيص المسننتن    لنم الحمنن  والمسننتن   

للكشننف المبكنننر عننح الجننن ر  والت ننرف علينننا فنني حالنننة و ننوع حننن ث  ر ننابي بيولنننوجي ينن     لنننم عو تننا  لنننم الظهنننور. 
وسنوف تنن ثر عوا ننب الحنناالل السننلبية الكامبنة أو الحنناالل اإليجابيننة الكامبننة ب رجننة كبينر  علننم نظامنننا ال ننالمي للعننحة 

ا منننح جهنننو  التعننن  . ومنننع اسنننتح اث وسنننائل ج يننن   واست رامنننها منننح جاننننب   ار  اض مينننة ال مومينننة وعلنننم منننا نبملننن
( المسنتن    لنم 4111-0991واض وية في الواليال المتح  ، ل  ت   وسائل التشنخيص لالق يمنةل )التني ترجنع  لنم الفتنر  

، تننخف  اضورثوبنوكسس الحم  النوو  تحظنم بالن ع  منح جاننب ب ن  الشنركال. ومنع تنوافر سلسنلة  منافية لفينرو 
. وُيمكننح زيننا   القنن ر  اضورثوبننوكسالخعوعننية التشخيعننية لننب   تو ي ننال الحمنن  النننوو  بالنسننبة ضنننواع فيننروس 

التشخيعنية باسننتخ ا  وسنائل التشننخيص المسنتن    لننم البنروتيح، سننوا  بالكشنف عننح جسنيمال الفيننروس أو القن ر  علننم 
واع. ومننح المهنّ  االحتفناظ بمخزونننال منح  ننا الجنن ر  وأمن ا  الجن ر  فنني كشنف اسنتجابة معنلية خاعننة تح ين ا  بناضن

منننح أجننننل  اضورثوبنننوكسالمركنننز المت ننناوح منننع منظمنننة العنننحة ال المينننة الم ننننني بال ننن وى بالجننن ر  وسنننائر فيروسنننال 
اسنتح اث وسننائل التشنخيص فنني المسنتقبل والتحقننق منهنا. وستسننتمر الحاجننة  لنم فيننروس الجن ر  الحنني منح أجننل تقينني  

 المقايسال التي تكشف الجسيمال الفيروسية، مثل المقايسال الملتقاة لألم ا . 
 

 وسائل التشريص المستندة إلى الدنا
 

قنننر تفاعليننة متعنننالبة مننع تو ينننع خنناص بالجننن ر  تح ينن ا  سنننبق ، أظهننرل عنننّ   سننالالل منننح جنن ر  الب4101فنني عنننا  
. وجنننرى تقيننني  سالسنننل فريننن   لتو ينننع فينننروس الجننن ر  وتح يننن  خعائعنننها منننح حينننث تح يننن  ا (VRL1)التحقنننق مننننا 

وحساسنيتها لفينروس الجنن ر . واسنُتخ   فني تقينني  الحساسنية حمنن  ننوو  لفينروس جنن ر   ينر م ن   مننح مسنتو ع النن نا. 
لجننة االسنت را  التقنني التاب نة لشنبكة التعن   المختبرينة فني الوالينال المتحن   وا  ار  اض مينة واض ويننة، وبالت ناوح منع 

مننّرل  ننم  المقايسننال بننثالث مراحننل مننح االسننت را  وبلغننل المراحننل النهائيننة مننح التحقننق باسننتخ ا   راسننال مت نن    
ل مليننة وأعربننل عننح  عمهننا لهننا ك مليننة   يقننة للتحقننق مننح المراكننز لقابليننة التكننرار. واست رمننل   ار  اض ميننة واض ويننة ا

اسنننتخ ا   نننم  المقايسنننال الج يننن   فننني شنننبكة التعننن   المختبرينننة. وفننني المراحنننل النهائينننة منننح االسنننت را  المختبنننر  
الخارجي المت    المراكز، سنوف ت منل شنبكة التعن   المختبرينة منع مراكنز مكافحنة اضمنرا  والو اينة منهنا علنم تقيني  

زوج  واعنن (  211المقايسننال باسننتخ ا  شنن ف ُمسننته فة  يننر متجنناور  محتويننة علننم البالزمينن  )يقننل كننل منهننا عننح   ننم 
 مح الحم  النوو  لفيروس الج ر . 

 
 وسائل التشريص المستندة إلى البروتين

 
ا  ، تسنننتمر ال راسننننال بشنننأح تح يننن  خعنننائص مننن  وحينننن  النسنننيلة ومقايسنننال التقننناا اضمنننن 4100مننننم أواخنننر عنننا  

الفيروسننية وتاننوير معننفوفال البننروتيح ال  يقننة والوسننائل الج ينن   لمقايسننال التحّينن  الفيروسنني ال اليننة اإلنتاجيننة القابلننة 
عنننا   ا  للتابينننق علنننم فينننروس الجننن ر . وخنننالل السننننة المامنننية، ترّكنننز ال منننل علنننم توحيننن  المستحمنننرال الفيروسنننية، و 
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هنة بالم لوماتينة البيولوجينة لتعنمي  االستنسا  الفرعي لألورا  الهجينينة الواعن   ال خاعنة بالجن ر  تح ين ا ، والنهنوج الموج 
مننن  وحيننن  النسنننيلة خننناص بالجننن ر  تح يننن ا . وحتنننم ا ح، باسنننتخ ا  نهنننوج م يارينننة لتوليننن  اضورا  الهجينينننة، تننن  تح يننن  

. وباسنننتخ ا  نهنننوج أمنن ا  وحيننن   النسنننيلة تتسنن  باسنننتبانة فينننروس الجننن ر  علننم نحنننو أفمنننل أو خننناص بنننوع تح يننن ا   2
وسنيلة مرشنحة  منافية خاعنة بالجن ر  تح ين ا  سنيجر  اختبار نا  22مسنتن    لنم الم لوماتينة، تن  تح ين  منا يعنل  لنم 

باستخ ا  نه/ ج ي  لتولي  اضورا  الهجينية. وسوف تستخ   المراحل المقبلة مح  نما ال منل مستحمنرال مشن   ة بأشن ة 
، منننح أجنننل اسنننتح اث مقايسنننال والتحقنننق منننح اضورثوبنننوكسمل  سنننائر فيروسنننال  امنننا وحّينننة منننح فينننروس الجننن ر ، وكننن

حساسنيتها وتح ينن  ا باسننتخ ا   ننم  الكواشننف. و نن  حنن   ل اختبننارال أوليننة مجموعننة مننح البيبتينن ال التنني تُبشننر بالنجننا  
 كوسيلة لت ريف استجابة معلية تشخيعية خاعة بج ر  القر   تح ي ا . 
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 ات جديدة لعالج الجدري والوقاية منهلاكتشاف مضادات فيروس
 من جرى تطعيمهم باستردام فيروس الجدري ال ي  تقييم النشاط الم ي د ألمصال دم

 
لل أل بوليشححيف، األجهححزة الرئاسححيةل أل سححيرغييف، أل سل كابححانوف، ألل أل سححيرغييف، أول فل بيححانكوف، سل أل 

يا، نل يل بورموتوف، لل نل شيشحكينا، أل مل أغحافونوف، أل بودنيف، دل أول غورباتشوفسكايا، أل سل زامديانسكا
 نل سيرغييف

 
 المركز الحكومي لبحوث الفيروسال والتكنولوجيا الحيوية، كولتسوفو، نوفوزيبيرس ، االتحا  الروسي

 
 4102-4104مننازال اكتشنناف ممننا ال فيروسننال ج ينن   ل ننالج الجنن ر  والو ايننة منننا يتسنن  باض ميننة. وخننالل الفتننر  

مرك نننب  مخل نننق كيميائينننا  ج يننن   منننح  011اختبنننر المركنننز الحكنننومي لبحنننوث الفيروسنننال والتكنولوجينننا الحيوينننة أكثنننر منننح 
ب يلننة )فينننروس الننو س وفينننروس جنن ر  البقنننر  أورثوبننوكسفنني فيروسنننال  Samaraومننح السلسنننلة  NIOCHالسلسننلة 
أكبننر ممننا   للفيروسننال إلخمنناعها لمزينن  مننح ان نن ا  الاننرف(. وجننرى اختيننار ثالثننيح مركبننا  أظهننرل  ثننارا   وفيننروس

، ُ رمسننل مختبريننا   ثننار  ننم  المركبننال الكيميائيننة الممننا   للفيروسننال فنني مكافحننة سنناللة 4102ال راسننال. وفنني عننا  
 .Ind-3aفيروس الج ر  

 
رينننا ، نشنننااا  عالينننا  مننن  فينننروس الجننن ر  مختب ،NIOCH-268وأظهننر أحننن  المركبنننال الج يننن   التننني جنننرى بحثهنننا، و ننو 

 وبالتالي    يكوح  وا   واع ا  لمكافحة فيروسال اضورثوبوكس. 
 

، جننرل بحننوث لتقينني  مسننتوى اضمنن ا  الممننا   للجنن ر  )عننح اريننق التحّينن  باسننتخ ا  سنناللة فيننروس 4102وفنني عننا  
ى وأفنننرا  جنننر  Revax-BTفننني تجنننارب مختبرينننة( فننني أمعنننال أفنننرا  جنننرى تا نننيمه  باللقنننا  الج يننن   Ind-3aالجننن ر  

تمننني ه  باللقاحننال المننرخص بهننا حاليننا  فنني روسننيا للو ايننة مننح الجنن ر  باسننتخ ا  اللقاحننال. و نن  شننملل  ننم  ال راسننة 
 فر ا .  21استخ ا  أمعال مح 

 
وكاننل مسننتويال عينارال اضمنن ا  فنني أمعنال اضفننرا  النميح جننرى تا ننيمه  ُمقاسنة بالتحّينن  بفينروس الجنن ر  وبفيننروس 

(  ير مختلفة  لم  رجة ُي ت  بها ب مها عح ب  . وكاننل  ننا  زينا   ُي تن  بهنا فني المتوسنا L-IVPالو س )الساللة 
الهن سي ل يارال اضم ا  المما   للج ر  في أمعنال اضفنرا  النميح ُأعين  تا نيمه  مقارننة بمنح لن  يجنر تا نيمه  منح 

  بل. 
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نموذجًا  يوانيًا مناسبًا  CAST/EiJاستردام فيروس الجدري ال ي لت ديد ما إذا كانت البئران 
 للجدري البشري

 
روميححرو، نيشححي باتححل، كريسححتينا فتسححون، جوفانححا سححالتزر، سححكوت سححمي ، بححول -إينغححر ديمححون، ناديححة غححاالردو

 فدسون، دارين كارول، فيكتوريا أولسون
 

 الواليال المتح   اضمريكية ، جورجيا،أتالنتا، مراكز مكافحة اضمرا  والو اية منها، الُج  رمي ةبرنام/ الفيروسال 
 

اسُتح ث ع   مح النمامج الحيوانية ضمنرا  فيروسنال اضورثوبنوكس المجموعينة منح أجنل تقيني  لقاحنال ووسنائل عنالج 
متنوعننة أكثننر أمانننا  بشننأح الجنن ر . وتاريخيننا ، انعننبل الجهننو  البحثيننة المختبريننة علننم اختبننار عننّ   أنننواع حيوانيننة مننح 

ا بفيننروس الجنن ر ، ولكننح الثنن ييال اضخننرى  نني حتننم ا ح الحيوانننال  يننر البشننرية الوحينن   التنني حيننث  مكانيننة  عننابته
ظهرل عليها أعنرا  المنر . بين  أح  حن اث المنر  فني الثن ييال يقتمني جرعنة عن وى أكبنر كثينرا  منح تلن  الالزمنة 

كتشنناف نظنا  نمننومج حنن يث فيريننوح مننح فينروس الجنن ر (. ويمكنح أح ينن    ا 901×0 لنم  501×0لل ن وى الابي يننة )
 أكثر سماحة لحيواح عغير  لم تيسير استح اث لقاحال ووسائل عالج الج ر  مح الجيل التالي اضكثر أمانا . 

 
وعموما ، علم نحو مشابا لحالة فيروس الج ر ، منح ال سنير نسنبيا  نقنل ال ن وى بمنر  ين     لنم ظهنور أعنرا   لنم 

باسنتخ ا  فينروس جن ر  القنر  . و ن  حن   ل  راسنة جنرل من خرا  لمجموعنة كبينر  منح سالالل الفئراح ال اخلية االسنتيال  
لننننن يها اسنننننت  ا  كبينننننر لل ننننن وى بفينننننروس جننننن ر  القنننننر    CAST/EiJسنننننالالل الفئنننننراح ال اخلينننننة االسنننننتيال  أح سننننناللة 

(Americo, J. L., B. Moss, P.L. Earl, 2010. Identification of Wild-Derived Inbred Mouse Strains 

Highly Susceptible to Monkeypox Virus Infection for Use as Small Animal Models. J. Virol. 

شنن ي   الت ننر   CAST/EiJ(. وتننوحي بيانننال  يننر منشننور  مننح المختبننر نفسننا بننأح فئننراح السنناللة 8172-80:(16)84
التنني تنتمنني  ليهننا فيروسننال الجنن ر  وجنن ر  لمجموعننة متنوعننة مننح فيروسننال اضرثوبننوكس )جنننس الفيروسننال الج ريننة 

القر   علم السنوا ( بجرعنال مسنبمبة لل ن وى تقنل عنح تلن  المشنا    فني سنالالل أخنرى منح الفئنراح ال اخلينة االسنتيال . 
مسننتم   مننح مجموعنننال  اخليننة االسنننتيال   –وتثيننر الفائنن   الُممكننننة لنمننومج  ننوار  ملقحنننة باسننتخ ا  فيننروس الجننن ر  

 –م  نن ر مننح التغّيننر النن اخلي مننع زيننا   تننوافر الكواشننف المناعيننة المحنن     وسننهولة الت امننل مننع الحيوانننال متسننمة بننأ ن
 ا تماما  كبيرا  بتح ي  ما  ما كاح ل يها است  ا  لإلعابة بالمر . 

 
ال أسننابيع مننح مختبننر  9و 5تتننراو  أعمار ننا بننيح  CAST/EiJ، ُحعننل علننم أنثننم فئننراح مننح السنناللة 4104وفنني عننا  

جاكسوح )بار  ناربور، منيح(. وجنرى ومنع الفئنراح فني مجموعنال منح حينوانيح أو ثالثنة حيواننال فني كنل  فنص منزّو  
. وجنرل خنالل التجربنة الممارسنال الم يارينة لتربينة الفئنراح وفقنا  للمبنا ئ (BSL 4)بالتهوينة فني مختبنر االحتنوا  ال نالي 

 عنة فني م سسنال واسنتخ امها التاب نة لمراكنز مكافحنة اضمنرا  والو اينة التوجيهية للجنة الم نينة برعاينة الحيواننال المو 
منهننا. وباإلمننافة  لننم ا نننا  الفئننراح، أعايننل لجمينننع الحيوانننال أا مننة لمينننم  لرعنن  منن ى نهمهنننا، وكننمل  شننبا  منننح 

 البالستي  و ير مل  مح موا  الت عي . 
 

ننةفئننراح مننح  اخننل اضنننف. وُخفمفننل ال 2وجننرى تلقننيا مجموعننال مننح  ميكرولتننرال فنني كننل  2ميكرولتننرال ) 01 لننم  ل قيح 
ر ْنخم قّنا  بوسنا   سنكروز منح فينروس الجن ر  لتحمنير ( في محلول ملحي م رو  بالفوسنفال باسنتخ ا  سناللة  ناربر منم 

ننننننننة  201×2، أو201×2، أو201×2، أو201×2، أو401×2جرعنننننننال فيروسنننننننية مختلفنننننننة ) 2 منننننننح الوحننننننن ال المكوم
ثل ال ن وى عننوريا  فني ثالثننة فئننراح باسنتخ ا  الحجنن  المكناف  مننح الفينروس  المشنن  ع بأشنن ة  201×2للعنفيحال(. وُأحنن م

ثل بهما ال  وى عوريا  بنالمخفمف. وجنرى تسنجيل المشنا  ال اليومينة السنتهال  الحيواننال  اما،  مافة  لم فأريح أُ  ح م

http://applications.emro.who.int/UMD-Joomla/Search%20Engine/Forms/AdvancedSearch.aspx?Text=%D9%84%D9%8E%D9%82%D9%8A%D8%AD%D9%8E%D8%A9&SearchLanguage=d1841d4f-cda5-49eb-b2e3-bb1560e2d295
http://applications.emro.who.int/UMD-Joomla/Search%20Engine/Forms/AdvancedSearch.aspx?Text=%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%92%D8%AE%D9%90%D8%B1&SearchLanguage=d1841d4f-cda5-49eb-b2e3-bb1560e2d295
http://applications.emro.who.int/UMD-Joomla/Search%20Engine/Forms/AdvancedSearch.aspx?Text=%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%92%D8%AE%D9%90%D8%B1&SearchLanguage=d1841d4f-cda5-49eb-b2e3-bb1560e2d295
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منننح الا نننا  ومسننننتوى نشنننااها ووزنهنننا وأ  افننننا ومظهر نننا ال نننا . واسننننُتخ مل الم نننايير السنننريرية لتقينننني  م نننايير  تننننل 
اإليزوفلنننوراح بتركينننز يتننننراو   المرحمنننة. وُأجرينننل علنننم الحيواننننال ثننننالث منننرال أسنننبوعيا  و ننني خامننن ة للتخنننن ير بغننناز

نننص جلننن  ا بالكامنننل. وب ننن   ٪2و 2 بنننيح يومنننا  منننح  40مسنننحال فموينننة وعينينننة وشنننرجية و يسنننل  رجنننال حرارتهنننا وُفحم
ال ن وى ُ تلننل الحيواننال رحمننة بهنا تمهينن ا  لتشنريحها. وظهننرل علنم الحيوانننال ال المنال السننريرية للمنر  )و مننة أنفيننة 

ا )تننن  ور المظهنننر وتقلنننص النشننناا(. وكاننننل ال المنننال واضعنننرا  أشننن  عمقنننا  لننن ى وفموينننة وفقننن اح النننوزح( وأعرامننن
كاننل جمينع  40الحيوانال التي تلقل لقائا فيروسية أعلنم. ولن  ينفنق أ  منح الحيواننال نتيجنة للمنر ، وبحلنول الينو  

ُلقحننل بجرعننة  نن ر ا  ، حنن ث انقننالب سننيرولوجي لجميننع الحيوانننال التنني40الحيوانننال تبنن و جينن   سننريريا . وفنني اليننو  
نننننة للعنننفيحال منننح الفيننننروس الحننني؛ بينمنننا لننن  يحنننن ث انقنننالب سنننيرولوجي لجميننننع  201 أو أكثنننر منننح الوحننن ال المكوم

نننة للعنفيحال. وكانننل اإلفنرازال الفمويننة للحيواننال التنني  011الحيواننال التنني ُلقحنل بجرعننة  ن ر ا  مننح الوحن ال المكوم
، ُوجن ل بّيننة علنم االنتشنار المجمنوعي 40توينة علنم الفينروس. وفني الينو  ُأعايل لها جرعنال أكبنر منح الفينروس مح

للفيروس، النم  اكُتشنف بواسناة تفاعنل البنوليميراز المتسلسنل، وملن  فني النسني/ المبيمني ضحن  الحيواننال التني ُلقحنل 
نة للعفيحال مح فيروس الج ر  مح ساللة  اربر. 201بجرعة   ر ا   مح الوح ال المكوم

 
أسننابيع، و ني علننم مننا يبنن و أكثننر حساسننية  2و 2، تتننراو  أعمار ننا بننيح EiJلق ننا فئننراح أعننغر سنننا  منح سنناللة وسنوف تُ 
الجنننن ر  مننننح سنننناللة  نننناربر فنننني  بننننأعرا  والننننوخي  الننننناج  عننننح فيننننروس اضورثوبننننوكس، بفيننننروس بالمعننننحو للمننننر  
لفئننة ال مريننة أكثننر اسننت  ا ا  لإلعننابة مننح أجننل تح ينن  مننا  ما كانننل الحيوانننال فنني  ننم  ا 4102الثنناني/ نننوفمبر  تشننريح

 بالمر .
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 استردام فيروس الجدري ال ي لتقييم عوامل مضادة للبيروس من  ي  مكاف تها للجدري
 

 فيكتوريا أولسون، بول فدسون، آشلي كونداس، زراري ريد، سكوت سمي ، إينغر ديمون
 

 ، جورجيا، الواليال المتح   اضمريكيةأتالنتااية منها، ، مراكز مكافحة اضمرا  والو الُج  رمي ةبرنام/ الفيروسال 
 

 مت اوناح خارجياح  مافياح  جوح كونور؛ ران ل النيير.
 

 .4102و و عالا حتم كانوح اضول/  يسمبر  4102ُج م   ما البروتوكول  خر مرّ  في  مار/ مارس 
 

جن ر  فني انقنام حينا  النناس  ما منا عنا  الجن ر   لنم يتمثل اله ف اضساسي منح التأ نب لإلر ناب البيولنوجي المنرتبا بال
بالنسننبة لجهننو  التعنن    الظهننور علننم نحننو مننا. وبالتننالي فنن ح ومننع اسننتراتيجيال لمكافحننة الفيروسننال  نن  يكننوح مهّمننا  

للفاشننيال وكننمل  م الجننة المننر . وُيقتننر ، ابقننا  لوجهننال النظننر الرا نننة، أح ثمننة حاجننة  لننم التننرخيص لمننرك بيح اثنننيح 
تاحتهما لالسنتخ ا . و ن  ُأحنرز تقن   كبينر فني سنبيل اسنتح اث م ما يح للفيروسال، تكوح لهما  ليتا عمل منفعلتاح، وا 

مرك بيح. وأنتجل حكومة الواليال المتح   أح  المركبيح، و نو متنا  لالسنتخ ا  منح خنالل بروتوكنول  وائني بحثني ج ين  
 . وتواعنل اللجننة االستشنارية  عن  تقيني  المركبنال الج ين   بنالنظر عبر المخزوح النواني االسنتراتيجي للوالينال المتحن 

 لننم جوانننب عنن   اليقننيح ل مليننة تاننوير اض ويننة. ورّكننز  ننما المشننروع تح ينن ا  علننم تقينني  النجاعننة، أو  ليننة ال مننل، فنني 
يروسننية أو ال مليننال مكافحنة فيننروس الجن ر . و نننا  ا ح ا تمننا  كبينر بالمركبننال التني تسننته ف تح ينن ا  البروتيننال الف

ننْيف الفيروسننية أو الوظننائف الخلويننة الالزمننة للفيننروس ولكنهننا  يننر أساسننية لل البشننر . وتتالننب الخاننوال الحاسننمة ُممم
أو فني نمنومج   ر  الحني فني المختبنر و/لتقيي  وسنائل ال نالج  نم  تح ين  خعنائص نشنااها من  ال ن وى بفينروس الجن

 حيواح حّي.
 

 Identification of a Pyridopyrimidinone Inhibitor of Orthopoxviruses from ]و   ح   ل مقالة ل وفر و ير  

 a Diversity-Oriented Synthesis Library. J Virol. 2012 Mar;86 (5):2632-40 منن خرا  المرك ننب ]
CMLDBU6128 بتركينز مثنبما  نن ر   بما لتكناثر فيروسنال النو س وجنن ر  البقنر وجن ر  القنر  . ويبنن و أح المركنب  كمثن

. و نننما الُج  رمي نننةلتنننر مننن  فينننروس النننو سم يثنننبما بنننوليميراز الرننننا الم تمننن  علنننم الننن نا للفيروسنننال  ميكرومنننول/ 2حنننوالي 
 نو مشنتر   لنم حن  ب ين  بنيح فيروسنال النو س وجن ر  البقنر و  الُج  رمي نةالبوليميراز مكو ح أساسي لل  ين  منح الفيروسنال 

 نننا يسننته ف البننوليميراز الفيروسنني، ف CMLDBU6128وجنن ر  القننر   والجنن ر  البشننر . وعلننم الننر   مننح أح المرك ننب 
المتوسنننا  ْنتمسنننا ، حينننث تُبنننّيح المقايسنننال المختبرينننة أننننا يثنننبما مباشنننر   تركينننب الرننننا لالُنوْكلمُيوتيننن لل ُممنننا م ي منننل ك ال

والمتأخر. و نما ُيثبنل أح  لينة عمنل  نما الن وا  تختلنف عنهنا فني سنائر المركبنال الفيروسنية الممنا   للجن ر . و ن  يفين  
   للمناعة. ةُم   مل  ح بروتينال الفيروسال الج رية العالجيا   لم حّ  ب ي  بتثبياا تكوي ْنتمسا ا لالمثبم 
 

وسنوف يقنن م  ال ننر  منوجزا  ضحنن ث الم لومننال عننح تقيني  مركبننال البيري وبيريمينن ينوح المثبماننة منح حيننث نشننااها منن  
موينننا  )المشنننتق المتنننا  ف CMX-001فينننروس الجننن ر ، وال منننل بشنننأح تح يننن  نعنننف التركينننز الفّ نننال اض عنننم للمركنننب 

للسننني وفوفير( مننن  سننننالالل منننح فيننننروس الجننن ر  متسننننمة بتغيينننرال ترميننننز متنوعنننة و يننننر مترا فنننة فنننني  ننن ف النننن وا  
 الفيروسي، أال و و بوليميراز ال نا. 

 
  

http://applications.emro.who.int/UMD-Joomla/Search%20Engine/Forms/AdvancedSearch.aspx?Text=%D9%85%D9%8F%D8%B6%D9%90%D9%8A%D9%92%D9%81%D9%8C%20%D8%9B%20%D8%AB%D9%8E%D9%88%D9%90%D9%8A%D9%91%20%5b%D8%AC:%D8%A3%D9%8E%D8%AB%D9%92%D9%88%D9%90%D9%8A%D8%A7%D8%A1%5d&SearchLanguage=d1841d4f-cda5-49eb-b2e3-bb1560e2d295
http://applications.emro.who.int/UMD-Joomla/Search%20Engine/Forms/AdvancedSearch.aspx?Text=%D9%85%D9%8F%D8%B6%D8%A7%D9%87%D9%90%D8%A6&SearchLanguage=d1841d4f-cda5-49eb-b2e3-bb1560e2d295
http://applications.emro.who.int/UMD-Joomla/Search%20Engine/Forms/AdvancedSearch.aspx?Text=%D9%86%D9%8F%D9%88%D9%83%D9%92%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8F%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%AF&SearchLanguage=d1841d4f-cda5-49eb-b2e3-bb1560e2d295
http://applications.emro.who.int/UMD-Joomla/Search%20Engine/Forms/AdvancedSearch.aspx?Text=%D8%A7%D9%86%D9%92%D8%AA%D9%90%D8%B3%D8%A7%D8%AE&SearchLanguage=d1841d4f-cda5-49eb-b2e3-bb1560e2d295
http://applications.emro.who.int/UMD-Joomla/Search%20Engine/Forms/AdvancedSearch.aspx?Text=%D8%A7%D9%86%D9%92%D8%AA%D9%90%D8%B3%D8%A7%D8%AE&SearchLanguage=d1841d4f-cda5-49eb-b2e3-bb1560e2d295
http://applications.emro.who.int/UMD-Joomla/Search%20Engine/Forms/AdvancedSearch.aspx?Text=%D9%85%D9%8F%D8%B9%D9%8E%D8%AF%D9%91%D9%90%D9%84%D9%8C%20%D9%85%D9%8E%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%90%D9%8A%D9%91&SearchLanguage=d1841d4f-cda5-49eb-b2e3-bb1560e2d295
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غحراض لت ديحد أفحداف المضحيف ألدراسحة الكينومحات نظحم  ال حي فحياستعمال فيروس الجدري 
 لتدرل العالجيا
 

نغححححححر زاكححححححاري ريححححححد، و سححححححكوت سححححححمي ، كونححححححداس، و  شححححححليوآ، بححححححول فدسححححححنو فيكتوريححححححا أولسححححححن،   دامححححححنوا 
 

 الواليال المتح   اضمريكيةجورجيا،  ،أتالنتاضمرا  والو اية منها، مكافحة ا، مراكز برنام/ الفيروسة الج رية
 

 ةيالوانالعحة ، م ا   جارلينعبيتر و  فيكتوريا جنسح،كين راتشو ، و    جايسوحالخارجيوح ا خروحح و المت اون
 

 .5403 يسمبر كانوح اضول/ حتم  ويسر  مف ولا، 5403مارس  خر مر  في  مار/ البروتوكول  ما ُح مث 
 

مننر  الجنن ر  ستئعننال اعننح  0224فنني عننا  عننالح أنشنناة التلقننيا الروتيننني منن  فيننروس الننو س عقننب اإلتو ننف ب نن  
  مننر  ننو ال امننل المسننّبب ل، و لجنن ر فيننروس اخاننر اإلعننابة بكبيننر مننح سننكاح ال ننال  عرمننة ل ظننّل جننز  ،ال ننال فنني 

بانننن الع  حننن ى فاشنننيال  علنننم نحننو متزايننن  السنننكاح الم رمنننيح للخانننر زا  احتمنننال تننأثر  مخننناوف، لنننما ُأثمينننرل الجنن ر 
ثمة زيا   مار   أيما  في حاالل اإلعنابة بفينروس جن ر  القنر   النم  تربانا عنلة وعالو  علم مل  فيروس الج ر . 

الوخيمننة المترتبننة علننم اال تعننا ية و عننحية ال وا ننب الفنن ح  و كننمالج ريننة كونننا أحنن  أفرا  ننا. الفيروسننة ا ةوثيقننة بفعننيل
القهقريننة،  للفيروسننالالمسننتج   لل ننالج باض ويننة الممننا   أ ميننة االسننتراتيجيال بننرز ت ةالج رينناننن الع فاشننية الفيروسننة 

  ن ل اسنتجابةأح ي فينروس الجن ر ايع بموجبهنا يسنتا لينال الجزيئينة التني عنح م لومنال ولكح ال يوج   ال القليل منح ال
التنني ترباهنا عنلة وثيقنة بب مننها  ةالج رينالفيروسنة قن  ثبننل أح أننواع ف   علنم ملن وزيننا . أو ين مر ا المناعينةالممنيف 
يبنن يها المننناعي التنني الت نن يل اختالفننال فنني بروتينننال ، وثمننة سننتجابال الخليننة الممننيفةختلننف فنني ت نن يلها التالننب   
المسننتج     ينن  أ نن اف الممننيفينعننب علننم تح ننما المشننروع لننما فنن ح تركيننز .   ر  القننر   وفيننروس الجنن ر جننفيننروس 
والخاعننة ب شننارال الممننيف  التنني يسننته فها فيننروس الجنن ر الشننبكال لتنن خل ال الجنني مننح خننالل توعننيف الالزمننة ل
 .الوظيفية

 
ُب عح  ال بم نزل كينناز بفمنل أحن اث الفسنفر  بواسناة اليف الممنسنتجابال لكثير منح امار  الزيا   لتنظي  اتق ير وُي ر 

، أ  الممننيفكينننازال لحالننة تف يننل شنناملة اللننما فنن ح ال راسننال . فسننيرالنسنن  أو التالاارئننة علننم عمليننة التغيننرال عننح 
  أثننناُتغّيننر التنني فننرا ى الكينننازال أو الخاعننة ب شننارال الممننيف الوظيفيننة يننة لتح ينن  الشننبكال وظيفتننوفر  ليننة الكينننو ، 
مننح فيننروس الجنن ر  يمنننع  نن  باض ويننة ال  ينن  مننح ال راسننال أح اسننته اف ال مليننال الخلويننة  أثبننلال نن وى. و اإلعننابة ب

لتح يننن  أ ننن اف الكينومنننال الشنننامل تحلينننل ب نننما المقتنننر  البحثننني ت يح يسنننو . التكننناثر ويتنننيا المجنننال أمنننا  الو اينننة مننننا
تح ينن  و نن  يفسننا . فيننروس الجنن ر  وامننل  مننرا  الجزيئيننة ل عننح ا ليننالمحّ ثننة وتقنن ي  م لومننال  ال الجيننةالممننيف 
اض مينة واض ويننة  ار    حالينا  لمننا تخّلعنا ل را ض نمختلنف التاوينع المجننال أمنا    المسنتج ال الجينة الممنيف أ ن اف 

   سننتكوح زيننا. و ةالج ريننالفيروسننة الج عنن وى وفنني عنن ،أخننرىفنني الواليننال المتحنن   مننح أ ويننة الزمننة لحنناالل اسننتاباب 
ة الج ريننسننائر حناالل ال ن وى بالفيروسنة تح ين  ل أيمنا  حاسنمة  يننافينروس الجن ر  بيئنة الخالة التني ي نّ ل بهننا يفينالكفهن  

الفيروسننة منر  لتوعنيف النمنامج الحيوانينة تحسنيح فني المكتسنبة . وستسناع  الم لومنال أفمنل نظنا  بن يلالتني تن مح 
مننر  النمننومجي ل يننر البشننرية المقنن مال ت زيننز نظننا  وخاعننة  – الجنن ر بتاننور مننر  وعال تهننا المجمننوعي الج ريننة 
 .، أو ت  يل ما  النظا الج ر 

 
 فنرقاللنم ت ن يل تح ين ا  عالتركينز للكينومنال فني ظنل  نتنائ/ تحليالتنناب يجاز م لومال مح ثة عنح  ما ال ر  وسيور  

. وسننوف فيننروس جنن ر  القننر   أوفيننروس الجنن ر  التنني تعنن ر اسننتجابال عقننب اإلعننابة ب نن وى  الممننيفةفنني الخاليننا 
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المحننن    الفسنننفر  أحننن اث   ينننيحتيشنننمل ، بمنننا تحلينننل الم لومنننال البيولوجينننةمنننح  ننن رال متزايننن   علنننم لننن ينا منننا  نننننا ش
مننافة  لننم ملنن  الجنن ر . و    عننح بيانننال كينننو  فيننروس فيننروس جنن ر  القننر تمّيننز بيانننال كينننو   التنني نننا ننا ش تحليلسننا 

بياننننال مجموعنننال منننح  الممننيف الوظيفينننةخالينننا الخاعنننة ب شنننارال ينننة المت لقنننة بالشننبكة المسننتمر للم لومنننال البيولوج
 اللاخنننعننح تحقننق بيولوجيننة أوليننة )ا  لمنننا لنن ينا مننح بيانننال وعننفسنننور  فنني نهايننة المانناف . و  فيننروس الجنن ر كينننو  

 في الفيروسيح كليهما. (ويسترح ومثباال الكيناز
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: اسححتمرار تقيححيم أقححل إ ححداثًا للتبححاعالتلقححاح وير ًا لتطححفيححروس الجححدري ال ححي دعمححاسححتعمال 
 لقا ات الجيل الثال 

 
كريسححتين و زاكحاري ريحد، ، وآشححلي كونحداس، و بحول فدسحنو زاكحاري بحرادين، و سححمي ، كحيل سحكوت و فيكتوريحا أولسحن، 

نو ديبيدسن، وويتني فيوز،   ر دامنغا 

 الواليال المتح   اضمريكيةجورجيا،  ،أتالنتاضمرا  والو اية منها، مكافحة ابرنام/ الفيروسة الج رية، مراكز 
 

  يتشيرو كوريح  الخارجيوح ا خروحح و المت اون
 

 .5403 يسمبر كانوح اضول/ حتم  ويسر  مف ولا، 5403مارس  خر مر  في  مار/ البروتوكول ُح مث  ما 
 

بّينننل . و نن  نجاعننة لقننا  الجنن ر أح منن ى بشننبالم لومننال بنن يال  زاخننرا   تنن بيرا  ر فنني المختبننالجنن ر  فيننروس اليننزال تحيينن  
تحييننن   ننن  الأح عينننارال نقانننة نهاينننة و س فينننروس النننمشنننتقة منننح لقاحنننال  أمعننناال  التننني اسنننت ملنا فيهنننا سنننابقة ال نا راسنننات
 (.المماثننل الهنن ف – و سمغنناير مقابننل فيننروس الننالهنن ف ال -بننيح الفيروسننال المسننته فة )فيننروس الجنن ر  فيمننا  تختلننف

ُيسنت مل اختبنار . و ةالج رينتكنويح مستمن ال الفيروسنة افيفنة فني رّ   م  االختالفنال  لنم التبايننال الومح المرجا أح تُ 
نقانة النهاينة وعنفا ، بنامنجةالفينروس التحيين  أشنكال م لنعلم  يقيس   ر  اضمعال المناعية تحيي  تقليل اللويحال، ا

ليننة خالمغلّننف بفيننروس شننكل التحيينن   ملننمننح اضفننرا  ع الملقحننيح نن ر  أمعننال علننم أح اللقاحننال. نجاعننة اضوليننة لتقينني  
 ليننة خارجيننةخالمغلّننف بفيننروس شننكل ال، ضح نجاعننة اللقننا  نن  ال ُيسننتغنم عنهننا فنني تقينني  مننح أشننكال الفيننروس  خارجيننة

، جننني. جنننيح فنننايرول سنننميث و خنننروح فننني نهاينننة الماننناف  عوامنننل اإلمنننرا  الخاعنننة بنننالمر  هنن  لنشنننر الفينننروس و م
5445 ،23  5202-30 ]. 

 
لقنننا   مننح  بيننل، ةمو نننال اللقاحنننمننح العلنننم اسننتخ ا  سننالالل بشنن    تركيننزعلننم الج يننن   اللقاحننال التاننوير اناننوى و 

لن  تخمنع أبن ا  لالجينل الثالنثل المنتمينة  لنم  م  اللقاحال ، بي  أح LC16m8 اللقا ( و MVA) Ankaraالو س الم ّ ل 
اينة تلن  ستئعال المر  ضح م ظمهنا ُانومر منع ا تنراب نهحملة اشح  أثنا م  الج ر  الختبار مباشر بشأح نجاعتها 

المغلّننف فيننروس الو  MVاللقننا   تحيينن م لنن نن ر  اضمعننال عتقينني  بفمننل  وسننُي م ح تنن بير بشننأح نجاعننة اللقاحننالالحقبننة. 
لحيننواح أو ، والتنني  ني أمعننال تولّنن  بف نل مننا ُيجنرى علننم اأشننكال فيننروس الجن ر بوعنفهما شننكليح منح لينة خارجيننة خب

بوعننفا الجنن ر  ويكتسنني تحيينن  فيننروس . اإلنسنناح مننح تجننارب فيمننا يخننص لقاحننال الجنن ر  التنني تحنن ث تفنناعالل أ ننل
تنن بير تقلينن   لتكليننل  لاتخنناملتسننت عي تقينني  اللقاحننال التنني ال أ ميننة  ّيمننة بالنسننبة  لنم اللقننا  م شنرا  علننم منن ى نجاعننة 

  .اللقا  بالنجا
 

العنناعة الم نينيح بشن وح ت ناوح منع الحكومنة اليابانينة وال لمنا  النتنائ/ ومنال مح ثنة عنح م لما ال نر  وسوف يقّ    ن
لقننن رال مقارننننة وسنننُتجرى تح يننن ا  . MVفينننروس الجننن ر  منننح أجنننل تحييننن  لقنننا   Lc16m8نظننن  التا ننني  باللقنننا   لتقيننني 

فينننروس الجننن ر (، و س  زا  النننالج رينننة )فينننروس بنننيح مختلنننف الفيروسنننال تحييننن  أمعنننال الملّقحنننيح منننح اضفنننرا  علنننم ال
رننة مقا Dryvaxلقنا  اللقاحنال )مختلنف (، و يح كليهمنااالبتن ائيالتفنرعيح )التني تمثنل المختلفة فيروس الج ر   سالاللو 

توحين  يتيا سنو . علنم  نتاجينةأمقايسنة تحيين  ت ظني  االسنتفا   منح فني  كبينرا   تقن ما  و ن  أحرزننا أيمنا  (. LC16m8بلقا  
عنن   أ ننل اسنتخ ا  المخففنة فنني  اننار عنن   أكبننر منح اضمعننال  ننم  المجنال أمننا  اختبنار س الجنن ر  تحيينن  فينرو مقايسنة 

علنم  MVA أمعنال الملقحنيح فني المسنتقبل منح اضفنرا  بلقنا  فني تقيني   ن ر   المقايسة مفي   ممح ال ينال. و   تكوح  
 الجهال التنظيمية.عليا مح  موافقة ستحعالنقاة النهاية الثانوية الوعف مل  حيي  فيروس الج ر ، بت
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 والموافقة عليه ونشره  Arestvyr (ST-246)التقدم الُم رز في تطوير الدوان 
 

 دينيس ئيل فروبي
 

( للمستحمنرال العني النية، كورفناليس، أوريغنوح، الوالينال المتحن   SIGA Technologiesم سسنة سنيغا تكنولنوجيز )
 اضمريكية

 
قهقريننة لم الجننة الجنن ر  و ننو فنني  خننر مراحننل تاننوير  للفيروسننال الوا  ممننا  عبننار  عننح   ننو  Arestvyrمستحمننر 

للمرمنم المعننابيح وك امنل و نائي ، المننر أعنرا  النميح يبن وح للمرمنم ُي اننم ك امنل عالجني ض نرا  اسنت مالا 
ة مسنننالالمرتسنننمال الخاعنننة بلقاحنننال الجننن ر  لتحسنننيح ض نننرا   عاائنننا بنننالتزامح منننع ، و ب ننن وا  وال يبننن وح أعرامنننا

كننويح أشننكال الفيننروس المغلفننة بخاليننا خارجيننة فنني تمننح مثباننال الخننروج التنني تمنننع  Arestvyris وي ننّ   وا  .المرمننم
ال، ومنهنا الفئنراح والسنناجب الت نر  فني عن   كبينر منح أننواع الحيوانننجاعنة فائقنة عقنب أثبنل ، و ن  الج ريةالفيروسة 

التنني ت رمننل لاائفننة واسنن ة مننح مختلننف الفيروسننال الج ريننة شننرية البالبريننة وكننالب المننروج واضرانننب والمقنن مال  يننر 
وتفيننن  الجننن ر . و   جننن ر  القنننر وان ننن ا  الانننرف و جننن ر  اضراننننب و جننن ر  البقنننر هنننا النننو س و المسنننببة لألمنننرا ، بمنننا في

  مسنتويال ح ارينق الفنقّبل علم ما يب و،  م تنوفر جرعنة واحن   مننا يومينا  عنجي  التال راسال السريرية بأح ال وا   مح و 
ُأجرمينننل علننم الحيواننننال. وعقننب  جنننرا  فننني  راسننال هنننا وا يننة ثبننل أنفنني الننن   تبلننع أو تفنننوق المسننتويال التننني ت ننر  

ننن  اريننق ومتكنننرر  مننع السنننلاال التنظيمينننة منا شننال رعنننينة  موافقنننة علنننم ممكنننح  نجننناز  بشننأح استحعنننال وامنننا و ُرسم
 ا   وشننركاتواظننب م سسننة سننيغا ، و المننر أعننرا  يبنن وح الننميح للمرمننم عالجنني ُي اننم  ننما النن وا  ك امننل اسننت مال 
 .نفيم  م  الخاةعلم الممي   ما  في ت وحاالتحا ي

 
ل عليا مح ب لم  واستنا ا   ا تننا  م سسنة سنيغا عقن ا  بشنأح يانال حتم ا ح ف ح حكومة الواليال المتح   منحنل ما ُحعم
وعملنل . ة للوالينال المتحن  االسنتراتيجية الوانينمخزوننال منح المقنّرر  منافتها  لنم ال Arestvyr ف ة منح  وا  مليوني 

 ف نة عنالج، و ني تتو نع  000 000 أكثنر منح فني المخزوننال المنمكور حتنم ا ح أو عنل ال ق  و الم سسة علم تنفيم 
المزينن  مننح تركيبننال  تاننويربشننأح يتواعننل ال مننل و . 4002بحلننول الربننع الثالننث مننح عننا    الالبيننة اضوليننة  كمننال  ننم

 است مالا لحاالل استاباب أخرى.موافقة علم وبشأح استحعال ، Arestvyrوا  ال 
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 غير التنس ري IMVANEX (IMVAMUNE) لقاح الجدريوافا على األدوية األوروبية توكالة 
 

 فيغنر شتالالرس 
 

 نمر اال (، Bavarian Nordicشركة بافارياح نور ي  )
 

البننالغيح ض ننرا  تمنيننع عمننو  السننكاح  IMVANEX (MVA-BN)لقننا  ترخيعننا  بتسننويق منحننل المفومننية اضوروبيننة 
مننح المعننابيح ب ننن وى ) الننميح ي ننانوح مننح منن ف جهنناز المناعننةاضشننخاص ، بمننح فننيه  الجنن ر مننر   منن بف اليننة 

ويشننمل التننرخيص جميننع النن ول (. ةت أ تُّبمّيننالالجلنن   اللتهابننمّمننح ُتشننّخص  عننابته  باأو فيننروس ال ننوز المننناعي البشننر  
يسنننننلن ا أ، و ننننني وبلننننن اح المناقنننننة اال تعنننننا ية اضوروبينننننة ولنننننة  42البنننننالع عننننن   ا عمنننننا  فننننني االتحنننننا  اضوروبننننني اض

 وليختنشتايح والنروي/.
 

عننالي  حنني ننو عبننار  عننح لقننا   فنني الواليننال المتحنن   اضمريكيننة( IMVAMUNEالم ننروف باسنن  ) IMVANEXولقننا  
 ن  . و لمقارعنة الجن ر  ماتناا  فني حن   ائمنُانومر بوعنفا لقاحنا  ا البشنرية، و في الخالينالو س ال يتناس  ساللة التو يح مح 

لن يه  منح فئنال م رمنة للخانر شنخص  0000مننه  ، شنخص خمن وا لالختبنار 0000أكثر مح اختُبمر اللقا  علم 
بشنننر  المعنننابيح ب ننن وى فينننروس ال نننوز المنننناعي ال مرمنننممنننح اللقاحنننال الجننن ر  التقلي ينننة، أ  مواننننع اسنننت مال تجنننا  

والبنننالع  IMVANEXبشنننأح لقنننا  المكتملنننة أو الجارينننة وثبنننل منننح التجنننارب السنننريرية . ةت أ تُّبمّينننالالجلننن   اللتهابنننوب ننن وى ا
التنني ت نناني مننح السننكاح  ئننالففنني فنني اضفننرا  اضعننحا ، وكننمل  تجربننة أح مرتسنن  مأمونيننة اللقننا  مننوال  01عنن   ا 

 ي.المناعالجهاز  م ف وظيفة
 

الوانيننة فنني الواليننال المتحنن  ، االسننتراتيجية مخزونننال المنتجننال الابيننة مننح ا  جننز  IMVAMUNEلقننا  ويشننّكل حاليننا  ال
 حكومنةزا ل  4004فني عنا  و . أنشناتها بشنأح التأ نب فني IMVANEXوتواظب أيما  بل اح أخرى علنم تنفينم اللقنا  

اارئنننة  نننوع فننني حالنننة و و الانننوارئ. أثننننا  حننناالل  IMVAMUNEم  لنننة ضخنننم اللقنننا  السنننكاح الالوالينننال المتحننن   فئنننال 
فئنناته  جمينع بلحماينة اضفنرا   IMVAMUNEرخص باسنت مال اللقنا  للحكومنة ا ح أح تنيجنوز لجن ر  لعنحية عمومينة 

اضافننال ح فننيه  ، بمننةت أ تُّبمّيننالالجلنن   اللتهابننوى فيننروس ال ننوز المننناعي البشننر  أو ب نن وى ا نن  مريننة مننح المعننابيح بال
 مح المعابيح بهم  الحاالل.والحوامل والمرم ال 

 
فرعننة فرينن   مننح نوعهننا لتحنن يث خاننا التأ ننب علننم نانناق واسننع  IMVANEXوتتننيا الموافقننة علننم اسننت مال اللقننا  

. وُي ننزى ملنن   لننم جميننع اضفننرا  فنني مجتم اتنننابتلقننيا سننما يال التنسننخية اللقاحننال ضح المخننزوح الحننالي مننح الحاليننة، 
 ،التنسنخيةاللقاحنال فئنال سنكانية م يننة ال ُينظنر  ليهنا علنم أنهنا مرشنحة ضخنم منح ٪ 40و٪ 0وجو  نسبة تتراو  بنيح 

وأولئننن  المعننننابيح  الننننميح ي نننانوح مننننح مننن ف الجهننناز المننننناعياضشنننخاص تشنننمل تلننن  الفئننننال، منننمح مننننا تشنننمل، و 
اضفننرا  المسننتجيبيح و مننح ول القنن ر  علننم تلقننيا الخننا اضالموافقننة علننم اللقننا  فنني  أيمننا  وتنن ثر . ةت أ تُّبمّيننالالجلنن   اللتهابننبا

وتسنبب بنمل   بم ن الل عالينةجانبينة خاينر   ا   ثنار التنسنخية تخلّنف اللقاحنال ضح ، منا وب ن  حن ث و نوع ال سكرييح  بل 
 المجنية. الفوائ المتكب   مقابل تكاليف كبيرا  بالنسبة  لم ال كل تح يا  تشاالمتثال و ت ني مستويال 
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  الثال من الجيل LC16m8لقاح الجدري متعلقة بسات الالدرامعلومات م دثة عن آرر 
 يوكوتي فيرويوكي

 
 ، كوماموتو، الياباحال الجية المت لقة بالكيماويال واضمعالبحوث الم ه  

 
المننو ح والقننا ر علننم التناسنن  منن  فيننروس الننو س عننح اريننق  LC16m8ليسننتر لقننا  مننح سنناللة السننب ينال فنني ُاننومر 

اضرانب، وأثبل اللقا  أنا ناجع منح حينث فوعتنا ال عنبية المت نينة والحماينة التني لكلم اضولية يا خالالفي  مرار  سلسليا  
 أكثننرو ع يرمن 10 000  لنم منا يقننرب منح LC16m8لقنا  يتواعنل حتنم ا ح  عاننا  فني النمنامج الحيوانيننة. و ي منهنا 
نل  لنم  ة. واسنتنا ا  وخيمنلبية  ثنار سن ةأينأح يترتنب علينا  وح منح أفرا  القوال المسنلحة شخص مح  2000مح  منا ُحعم

نص باسنت مالا فني عنا   LC16m8لقنا   مرحلنة تانويرأثنا  بيانال سريرية عليا مح  ، علنم أننا اليابناحب 0100فقن  ُرخم
با وننة اضخينر  حينال  ال نال وتب ين ا  لمنا ُأبن م  منح مخناوف فني . 0101عنا  فني الجن ر  لقنيا من  التُأو مف فيها الحقنا  

تعنننننيع لقننننا  اسننننُت نمف فنننني اليابنننناح ، ةالبيولوجينننن يننننةاإلر ابك امننننل لشننننح الهجمننننال اسننننتخ ا  فيننننروس الجنننن ر   مكانيننننة 
LC16m8   لجن ر خانر اإلعنابة بامنر  واحن    لنم السنكاح الم رمنيح ل حاليا  وُي ام  ،4000منم عا  ا تخزينويجر 
فنني الو ننل نفسننا تلقننيا  ننم  الفئننال مجننّ  ا   أيمننا  وُيستحسننح القننوال المسننلحة فنني اليابنناح، مننح  بيننل أفننرا  ، بشننكل كبيننر

التني تنانو  لقنيا فني الحناالل  عنا   التعملينال  راسنال بحثينة عنح ة. وب ن  مراعاتننا للومنع النرا ح أجريننا  وريبعفة 
 .LC16m8 أخم لقا  علم
 

أخننموا لقاحنننا   أحسننبق مّمننح  LC16m8تأكنن ل لننن ى أفننرا  ُأعاننوا لقننا  اسننتجابة م ننزز  ف الننة ثمننة وأظهننرل النتننائ/ أح 
منافة  لنم ملن  أشنارل البياننال التني . و الجن ر واح ا  أو أكثر مح لقاحنال  نل عليهنا منح ا   أحينة  لنم  راسنال حيوانُحعم

 كمننا أظهننر ،لقننا  الجنن ر  التقلينن  تعننيب الماّ مننيح بمننا  ا فننال الجل يننة التنني  البننا  يخفّننف مننح حنن    LC16m8لقننا  
تثبننل أح  عاننا  الحيوانننال عننح بيانننال علننم  أيمننا  و نن  حعننلنا اللقاحننال التقلي يننة. ر  لتننأثيمنناثال  ا  مم ننزز  ا  تننأثير اللقننا  

 التقلي ية. السالالل اللقاحت ا ل استجابة استجابة مناعية يستحث  LC16m8 جرعة م زز  مح لقا 
 
 ال الجن ر  جمنلعن  التأ نب يعنلا للتخنزيح منح أجنل  LC16m8 لقنا  حالقائنل   االسنتنتاجكّلهنا  ع   م  البياننال وت

لقاحنال الجيلنيح بناال تراح منع وكنمل  ُيحن ث أثنرا  ف ناال  عنن  اسنت مالا لوحن   أح منا تو ع المحتملة، فهو لقا  يمكح أح يُ 
 اضول والثاني.
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و االت  لجدريالمتقارن لعالج ا ((CMX001معلومات م دثة عن تطوير لقاح برينسيدوفوفير 
 استطبام أررى

 
 لورانس سيل تروست

 
  ور ا ، كاروالينا الشمالية، الواليال المتح   اضمريكية (،Chimerixة تشيمريكس )م سس

 
الج يلنننة، ومنهنننا  حمننن  ننننوو  منننز وجمال فيروسنننال مثنننبا  نننو  مكنننّوح منننح عننن    نننو  CMX001لقنننا  برينسننني وفوفير 
سني وفير ينسني وفوفير بلقنا  قنا  بر لوعنن  مقارننة  ر.ينالجن ر  الكبالممنخ  للخالينا وفينروس  فينروسالفيروسة الغّ انية وال

(Vistide المأخوم )  ا  يولوجينب  تنوافر  مالا المحّسننة و سنهولة اسنتف ح سمال برينسي وفوفير الرئيسية  ني عح اريق الوري 
لقنا  برينسني وفوفير أننا  أثبنل فقن  لنم ملن ع  ت ناظ   وتنا وتن ني مسنتوى سنميتا للكليتنيح. وزينا عنح ارينق الفن  و ضخم  

 .خار مئيل فيما يخص كبرى التفاعالل بيح اض ويةة موال و مقاوممو مرتس  
 
ته  بسنبب تهن   حيناتأمرا  فنر  يخمن وح لالختبنار وكثينر مننه  معنابوح بن 100ويتواعل  عاا  اللقنا  ضكثنر منح  

كلنو  أو مرمنم ي نانوح منح  عنور وُأجريل أيما  بحوث علم اللقنا  فني . الج يلة حم  نوو  مز وجمال فيروسال 
لو ايننة مننح الفيننروس تهننا الثالثننة عننح امرحلفنني  راسننة أافننال جننّ  عننغار لنن  تتجنناوز أعمننار   شننهرا  واحنن ا . وثمننة و كبنن   

 أيمننا   عاا  ننا قتننر  جرعننال يُ  حاليننا  منقوعنني المناعننة ُأجريننل لهنن  عمليننال زرع تسننّجل الممننخ  للخاليننا فنني مرمننم 
 ي نمامج حيوانية. ف، و ي جرعال تت رج في ف اليتها ب   است مالها ل الج الج ر 

 
نمننومج الجنن ر  اضرانننب  اخننل اض مننة و ال قننا ير فنني الواليننال المتحنن   علننم أح نمننومج حقننح  ميننة و  ار  اض و نن  وافقننل 

لقننا  برينسنني وفوفير ض ننرا   تاننوير لنن ع  مننا نمومجنناح حيوانينناح مقبننوالح  اضنننف فنني الفئننراحالم نن و  الاننرف  اخننل 
نمنومج جن ر  اضراننب م ّمنا  عنح نجاعتنا فني  فني  راسنةل من خرا  ف الينة اللقنا  وتجلّ  لج ر .االستاباب الالز  ل الج ا

 عنن فيها أح فوائ   حعائية كبير  ُجنيل بشأح البقا  علم  ي  الحينا  فني  انار مقنرريح عالجينيح اثننيح مختلفنيح ظ وحم لُ و 
 .  المر   وى عقب ظهور اضعرا  السريرية لإلعابة بال الج استهالل 

 
أبلغننننل  يئننننة البحننننث والتاننننوير السننننامييح للشنننن وح الابيننننة البيولوجيننننة م سسننننة  4002لنعننننف اضول مننننح عننننا  اوفنننني 

 تانويرمواعنلة الممني  ن ما  فني ( ل0 الخينارالجنز  الخناص بخيار لتوفير أمنوال  منافية )أنها ت تز  اتباع بتشيمريكس 
لنمننامج الحيوانيننة التننابع لهيئننة البحننث والتاننوير أعمننال برنننام/  عنن ا  ابنن ع  مننح و ل ننالج الجنن ر . لقننا  برينسنني وفوفير 

عنح  راسنال بن جرا   4002السامييح للش وح الابية البيولوجينة ستشنرع م سسنة تشنيمريكس فني الربنع اضخينر منح عنا  
ال راسننال تلنن  وسننت ع  بان نن ا  الاننرف. جن ر  اضرانننب و النمننومجيح الخاعننيح بفنني حرائن  لقننا  برينسنني وفوفير ال وائيننة 

فنني  ُيتننا  لقننا  برينسنني وفوفير. ومننح المتو ننع أح ةالمحوريننعننح نجاعننة اللقننا   راسننال ال الالزمننة إلجننرا  الجرعنن اختيننار
وتبننّيح أح تجننار  الناناق العلننم ا تعنني سننالمة التحقنق مننح ة،  م جننرى تجارينشنكل أ ننراص وعبنوال سننائلة لأل ننرا  ال

المسنننتم   علنننم لجننن ر  والبياننننال لحينننواني النمنننومج الوعنننن  النظنننر بنننالتزامح فننني سننننوال.  ننن   مسنننتقر لالننن وا  مو انننابع 
عنالج فن ح ملن  ي ين  احتمنال نجاعتنا فني  اإلنسناح نية فيما يخص نجاعة لقا  برينسني وفوفير فني لفيروسال المأساس ا
 الج ر .

 
امننا يجننر   بر وعقنن   (1U01-A1057233-01)الم ا نن  الوانينة للعننحة  نن متها منحننة بالنن ع  فنني شنكل  نما ال مننل ُزوم  

 .(HHSO100201100013C)مع  يئة البحث والتاوير السامييح للش وح الابية البيولوجية 
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التقححدم الُم ححرز مححن جانححم إدارة األغذيححة والعقححاقير فححي الواليححات المت ححدة بشحح ن تيسححير اترححاذ 
 والموافقة عليها لجدريتدابير طبية لمكاف ة ا

 
 لوسيانا بوريو

 
 ، الواليال المتح   اضمريكيةواليال المتح  ال  ار  اض مية وال قا ير في 

 
مننا بالمنتجننال الابيننة وف اليتهننا ومأمونيتهننا، مسنن ولة عننح مننماح سننالمة الواليننال المتحنن     ار  اض ميننة وال قننا ير فنني 

اتخننام تلنن  مسنناع   فنني ت زيننز أيمننا  اإل ار  المننمكور  علننم الت مننل و . لمكافحننة الننر    منهننا ابيننةتنن ابير يشننمل اتخننام 
اارئنة عنن  و نوع فني الو نل المناسنب  تاحنة تلن  التن ابير تسنهيل وكنمل   –1استحعال موافقتهنا عليهناه ف ب –الت ابير 

 عحية عمومية.
 

اختبننارال ، بمننا فنني ملنن  اض ويننة واللقاحننال و لجنن ر عمليننة اتخننام تنن ابير ابيننة لمكافحنة ا  الواليننال المتحنن كومننة وت ين  ح
اللجنننة االستشننارية الم نينننة  اجتمننناعمنننم ان قننا  لتنظيميننة الناحينننة ا   المحننرز مننح ننما ال نننر  التقنن ويبننرز . التشننخيص

 .5405 ببحوث فيروس الج ر  في عا 
 
سنتخ ا  فني االخيص اأو تنر فيما يخص منثال   عن ار الموافقنال  مية وال قا ير )ا ليال التنظيمية التي تنتهجها   ار  اضو 

 ننني  لينننال مبنينننة علنننم أثننننا  انننوارئ العنننحة ال مومينننة المكافحنننة الابينننة  ّكح منننح  تاحنننة تننن ابيرلنننتمل( حننناالل الانننوارئ
 ر  تحنن يال تنظيميننة الجننوتاننر  التنن ابير الابيننة لمكافحننة  .علميننةبّينننال ة فنني ختقينني  المخنناار/ الفوائنن  الراسننعمليننال 
حقيقنة يهنا بسنبب الحعنول علليعن ب اال لمية التي تستن   ليهنا القنرارال التنظيمينة ضح البّينال  وم ق  مح نوعها فري   
  ير متوفر .كما ينبغي ضح النمامج الحيوانية التي تمثل الج ر   ير موجو  في ال ال  و  مر  الج ر  حالقائلة  

 
أوجهننا  علميننة أخنننرى بشننأح ان ننن ا  الجننن ر  وتجّسنن  أوجننا عننن   اليقننيح التنظيميننة فيمنننا يتعننل بالتننن ابير الابيننة لمكافحننة 

عن   اليقنيح نوعهنا منح أوجنا موعنة فرين   منح اللقاحنال مج قنا ير و لتشنخيص والاح  مح جوانب االيقيح، فيما يار  كل و 
 –توثينننق عنننرى عملهنننا منننع وامننن ي التننن ابير الابينننة لمكافحنننة الجننن ر    مينننة وال قنننا ير ار  اضواعنننل  وت . نننم  ال لمننني
تمهينن  السننبل التنظيميننة و المننمكور   عمليننة اتخننام التنن ابيرتوجيننا بغيننة  –ال التفاعليننة مثننل االست رامننمننح  ليننال  بفمننل

اللجنننة االستشننارية الم نيننة ببحننوث فيننروس الجنن ر  فنني  اجتمنناعمنننم ان قننا  . و ال مليننة والمناسننبة بشننأح الموافقننة عليهننا
اإل ال  بت ليقننال علننم الابيننة المكافحننة تنن ابير أنشنناة ت اونهننا مننع وامنن ي ترّكننز وال قننا ير   ميننة ار  اضا  و  5405 عننا 

رائمنن  اض ويننة و سننالمة ا  لعمنن جرا  ننا   سننال المقتننر ال رابشننأح   ةحيوانيننالنمننامج الة المت لقننة بنجاعننوال راسننال  ال وائيننةالح 
ز تقنن   ملمننوس حننرم و نن  أُ  .ةحوريننماللقاحننال الة نجاعننممننا   للفيروسننال و ل ويننة اعننح اضالالزمننة إلجننرا   راسننال أخننرى 

 .ج ر الفحة يتواعل الممي   ما  في ومع الت ابير الابية لمكاو 
  

                                     
 212بموجب القسميح ل أو الترخيص أو التخليص مح جانب   ار  اض مية وال قا ير الموافقةيشير معالا لالموافقةل  لم ل    1
مح  انوح  220القس  أو  ل التجميلومستحمرامح القانوح االتحا   الخاص باض مية وال قا ير  202 القس  ) (، أو 201و

 .ةالخ مة العحية ال مومي
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 لجدريأنشطة الوكالة األوروبية لألدوية بش ن ا
 

 روبين رويم
 

  الوكالة اضوروبية لأل وية، لن ح، المملكة المتح 
 

منح مومينة وعنحة الحينواح مسن ولة عنح حماينة العنحة ال و  تحا  اضوروبي ي وكالة تاب ة لال اضوروبية لأل ويةالوكالة 
لقاحنال توجيهنال بشنأح تانوير تمن   منمكر الوكالة  نشرلو   ية. يها مح الناحية ال لملواإلشراف عاض وية خالل تقيي  

مننننافة  لننننم ملنننن  و  .(CPMP/1100/02و س )فيننننروس الننننممننننا   للجنننن ر  تسننننتن   لننننم  متاحننننة وثيقننننة توجيهيننننة ثمننننة ا 
(CPMP/4048/01 عح )(منر  الجن ر هنا بمنا في)والو اية منهنا المنتجال الابية ل الج ال وامل البيولوجية  مال است. 

سنمية مشنور  ال لمينة وتال ين  التانوير، مثنل التني  ني لمنتجال   أثنا  المرحلة السابقة لمنا تراخيص اع ي وتُتا  أ وال 
تحنر  شن وح ( وخانا العنا ر  عنح المفومنية اضوروبينة) 020/4000علم أساس الالئحة ر   أ وية اضمرا  النا ر  

/ 0104و 0100الالئحتننناح المر متنننناح اضافنننال )الخننناص بموجنننب التشنننريع التننني  ننني شنننرا  لزامنننني بانننب اضافنننال 
 .()العا رتاح عح المفومية أضوروبية( 4001

 
عننالج عنن وى جنن ر  البقننر،  ل وا  مننر  نننا ر مننح أجننتسننمية  ُمنننما ممننا  الفيروسننال تيكوفيريمننال 4004وفنني عننا  

 وح ال تبننة االتحننا  اضوروبنني، و ننو  فننيشننخص  00 000لكننل شننخص  0.000ح عننقننل ضح م نن ل اإلعننابة ب نن وا  ي
ومننح المت ننمر منننا تسننمية  وا  مننر  (. شننخص 00 000أشننخاص لكننل  0)المحنن    لتسننمية أ ويننة اضمننرا  النننا ر  

  اخل االتحا  اضوروبي.حاالل اإلعابة بالج ر  م  ومة ح ضلج ر ، المما   للقاحال ال الجال أو نا ر لل
 

االسننتاباب  سننته فتضافننال  ائمننة لتحننر  اسننت مالا فنني مجننال اننب اخاننة  نننا   فنن ح Imvanex قننا لوبالنسننبة  لننم 
المعننابوح المرمننم ح فننيه  بمنن ،جمهننر  اضافننالاضمننرا  التنني تعننيب ف ننال منن  عنن وى الجنن ر  و منيننع التاللالتننالي  
 اسننتقرا م الننب حنناالل وعننالو  علنن ت أ تُّبمي ننةل.ال جل يننة التهابننأولئنن  الننميح ي ننانوح مننح البشننر  و ال ننوز المننناعي بفيننروس 

ننل ال ضافنننالعلننم جمهننر  انتننائ/ ال راسننة المتاحننة  حتننم يحننيح و نننل افننال عننح اضجمننع بياننننال قامنني بلاشننرا فقنن  ُأجم
ل لميننة التاب ننة للوكالننة لجنننة اأمننا فيمننا يت لننق بمنننا تننراخيص تسننويق اللقننا  اضوليننة فنن ح ال. اننن الع فاشننية جنن ر  محتملننة

 ،را  علمينننةتننزّو  المفومنننية اضوروبيننة بننن لمنتجنننال الابيننة المخععنننة لالسننتخ ا  البشنننر باوالم نيننة  اضوروبيننة لأل وينننة
أعن رل اللجننة  نرارا   يجابينا  بشنأح تنرخيص  4002تمنوز/ يولينو  20في و وعف مل   ح ى المها  التي تنه  بها. ب

ل لمينننة الم نينننة لجننننة االفننني ظنننل ظنننروف اسنننتثنائية اسنننتنا ا   لنننم رأ  سننن ي  أ لنننل بنننا أ لبينننة  Imvanex قنننا لتسنننويق 
تمنينع  لفيمنا يخنص االسنتاباب الم ننوح  4002ايو منأينار/  20ينو  لمنتجال الابية المخععة لالستخ ا  البشنر  با

 الج ر ل. م بف الية البالغيح 
 

 4002 /041 منح الالئحنة ر ن  (2) 02في ظل ظنروف اسنتثنائية )المنا   اللقا  ترخيص لتسويق وُيقع  باستحعال 
نجاعنة م لومنال شناملة عنح الرا ننة تقن ي  ال لمينة لم نارف لحالنة ا وفقنا  ا ال يمكنح أن ر  عح المفومية اضوروبية(العا )

عنا   تقيني  اضمنر النم  يبنّرر  خمناع التنرخيص المالنوب إل،  مالا ابي ينا  في ظل ظنروف اسنتالمنت/ الابي ومأمونيتا 
 متالبال م ينة.علم أساس   ار   سنو 

 
تفننوق  Imvanex لقنا  أح فوائنن  لنم  لمنتجنال الابيننة المخععنة لالسننتخ ا  البشنر ل لميننة الم نينة باالجننة ال خلعنلو 

أح  ال راسنالثبتنل المناعنة. وأ  خنريح منقوعنيأعنحا  و  ا  أفنرا ة شنملل في أعقناب تقيني  خمنس  راسنال رئيسنيمخاار  
ي  انار التلقنيا اضولني أو كجرعنة  عاائنا فن عنن  MVA-BNاسنتجابة مناعينة من  في اسنتحثاث  ف ال Imvanexلقا  

نجاعتنا  ياننال شناملة عنحا  لن  تُنتا بسنريرياللقنا  ة ت ّمر  جرا  تجنارب عنح نجاعنحالة و الانتشار م ّزز . ولكح نظرا   لم 
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 بنأح لمنتجنال الابينة المخععنة لالسنتخ ا  البشنر ل لمينة الم نينة بالجننة ا، وعلينا أوعنل الفي و ل التقيي ومأمونيتا 
عننح منن ى  بيانننالبشننأح جمننع الننب و ُنن م  ظننروف اسننتثنائية. ظننل االتحننا  اضوروبنني فنني  اخننل  Imvanex قننا ُي تمنن  ل

الحننناالل النن ائر  منننح ظهننور م نناو     ينننر الت خليننة فنني حنننالاالسنننتبا ية والرعنن ية فننني  راسننال اضتننراب  نجاعننة اللقننا 
مافة  لم مل  مننا التنراخيص، منح بنيح  راسنال أخنرى، سُتجرى  راسال بيح عفوف اضافال عقب  ع وى الج ر . وا 

 عح مأمونية اللقا  ونجاعتا في  م  الفئة مح السكاح.بيانال ق ي  ج ر  محتملة لتان الع فاشية  في و ل
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 لجدريشبكة مرتبرات البيروسة الجدرية التابعة لمنظمة الص ة العالمية والمعنية بتشريص ا
 في وقت مبكر

 كلود بيب اريت ي-جان
 

 (، ماسا نو، سويسراInterlifescienceراليفساينس )شركة  نت
 

 شبكة المرتبرات
 

ننّ ل بالت نناوح منننع أمانننة مكافحننة  5405فنني عننا   اختعاعننال وم نننايير لالم نونننة وثيقننة ة الالتاب ننة للمنظمنننالجنن ر  ُأعم
 مهنا  المتو نعبومنو  ال نم  الوثيقنة وتبنّيح ل. فني و نل مبكنر لجن ر منظمنة العنحة ال المينة لتشنخيص اتبرال شبكة مخ

اسننتيفا  ا.   التنني يمكننح الجننو م ننايير م ننايير التقنيننة و الو أح ينننه  بهننا أحنن  المختبننرال المرشننحة ل مننوية تلنن  الشننبكة 
الوثيقنة أرسنلل أماننة مكافحنة الجن ر  التاب نة للمنظمنة  ،رشحا  مناسنبا  مالمختبرال التي ُيرّجا أح تكوح تح ي  وس يا   لم 
 ، والتزال ال ملية جارية علم     وساق.لمنظمةالتاب ة ل ليمية  لم المكاتب اإلالممكور  

 
 التشريص الجزيئيمنهجيات 

 
 ، وكنننمل ةج رينننلفيروسنننة الالجزيئننني لم يارينننة بشنننأح التشنننخيص  تنننرا  منهجينننة ال مخعنننصتقنننني مسنننتقل و فرينننق ُشنننكمل 

منظمنننة المنننع يح المت ننناونيح كنننز ر الموتنننألف  نننوا  الفرينننق المنننمكور منننح ممثلنننيح عنننح . تح يننن  الجزيئننني لفينننروس الجننن ر ال
البرازينننل وجننننوب و  والهنننن  ألمانيننناخبنننرا  منننح الو اينننة منننح اضمنننرا  ومكافحتهنننا ومركنننز مكافحنننة نوا نننل المنننر ( و  مركنننز)

 مكافحة الج ر  التاب ة للمنظمة.أفريقيا وأمانة 
 

  المخعصالتقني المستقل و الفريق وفيما يلي المسائل التي اتفق عليها 
 
 .حعرا   عينال سريريةقايسة المقّرر ا تراحها تتناول الم -0
بننناال تراح منننع  الو نننل الف لنننيفننني تفاعنننل البنننوليميراز المتسلسنننل اسنننتخ ا  المتب نننة  لنننم منهجينننة ال وف ترتكنننزسننن -5

 (.TaqMan)مسابير أخرى  ائمة علم مسابير تاكماح تهجيح أو است مال مسابير 
التنني تعننيب  الج ريننة اضكثننر شننيوعا  الفيروسننال بواسناة ( الالمقايسننلمقايسننة )اأ ا  ينبغني التحقننق مننح عننحة  -3

 .الالمختبر ال امليح في خبرا  المستقل مح ، ومل  باالست انة بفريق نساح ب  وا اإلا
 (.وما  لم مل ، مثباة، ، الحم  النوو  البشر ، سلبيةالمناسبة ) يجابيةموابا التحك  توفير  جبي -0
ال التعننيع. ومننح ممارسننجين   ل، فني ظننل ظنروف النتحك مننوابا هنا ، بمننا فيةمقايسنالبن  منح  عنن ا  كواشنف ال -2

مننح  ف ننال كننل  ف ننة وينبغنني أح تخمننع للرعنن  جننو   . مجموعننال اض وال أح يكننوح خيننارا  مثاليننا  شننأح نسننق 
 .المقايسال نتاج 

  الب  أح يستن  مخاا المقايسة  لم ما يلي -6
التنني تعننيب  الج ريننة اضكثننر شننيوعا    تح ينن  الفيروسننال المجننال أمنناتننيا ت( ألننف خاننو الخاننو  أولننم ) -أ

 ،فيروس الج ر ها ، بما فينساح ب  وا اإلا
 .(المت رجة المقايسال)ب ينا تح ي  فيروس الج ر  تمّكح مح ( با  خاو الثانية )او  خ -ب
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 . يجابيةأو يجب علم أية حال أح ي ّك  المركزاح المت اوناح مع المنظمة أية نتائ/ مشكو  فيها  -7
أمنننا المقايسنننال المت لقنننة  .ألنننف خانننو تنفينننم ال( ت تبنننر مناسنننبة ل5440) أولسنننح و خنننروح تهانشنننر ثمنننة أسننناليب  -2

 .قا  بالخاو  با  فستتُنا ش الح
 
 .في  ما المممار خيارالاست را  الُمتا  مح العلم  حاليا  وي كف الفريق  -2
 

رسنننا  التشنننخيص الجزيئننني و لمقتنننر   عنننيغة النهائينننة  ومنننع ال5400-5403برننننام/ عمنننل الفتنننر   مقنننّرر اإلجنننرا ال الا 
 تابيقها.
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 Annex 2          3المل ا 

 جدول األعمال
 

 االجتماع الخامس عشر للجنة االستشارية التاب ة للمنظمة والم نية ببحوث فيروس الج ر 
 4102أيلول/ سبتمبر  42-42

 
  اعة المجلس التنفيم ، المقر الرئيسي للمنظمة

 نيف، سويسراج
 

 3102أيلول/ سبتمبر  34
 

  . فوكو ا، الم ير ال ا  المساع  ل ائر  اضمح العحي والبيئة 9.02 – 9.11
 

 انتخاب الرئيس
 

 تقارير عن فيروس الجدري 
 

 أ. كوستا –أمانة المنظمة  –تقرير اضمانة  9.21 – 9.02
 

بحوث المق مننننننة  لننننننم المنظمننننننة أحنننننن ث الم لومننننننال عننننننح اال تراحننننننال الخاعننننننة بننننننال 9.22 – 9.21
 ر.  ريلييح –والموعم باعتما  ا  4104/4102

 
تقريننر عننح مجموعننة فيننروس الجنن ر  فنني مسننتو ع المركننز المت نناوح مننع المنظمننة فنني  9.22 – 9.22

المركننز الحكننومي لبحنننوث الفيروسننال والتكنولوجيننا الحيوينننة، كولتسننوفو، نوفنننوزيبريز ، 
 أ. سير ييف –االتحا  الروسي 

 
تقرينر عننح مجموعنة فيننروس الجن ر  فنني المركنز المت نناوح منع المنظمننة بشنأح الجنن ر   01.12 – 9.22

ننننال الُج  رمي ننننةوسننننائر  ، أتالنتننننافنننني مراكننننز مكافحننننة اضمننننرا  والو ايننننة منهننننا،  الف يُروس 
 موح .  ي –جورجيا، الواليال المتح   اضمريكية 

 
 3102-3103أ د  المعلومات عن ب و  فيروس الجدري 

 
  .  يموح –استخ ا  فيروس الج ر  الحي ل ع  تاوير وسائل التشخيص  01.22 – 01.12

 
 استرا ة  00.11 – 01.22

 
اكتشنننناف ممننننا ال فيروسننننال ج ينننن   ل ننننالج الجنننن ر  والو ايننننة منننننا/ تقينننني  النشنننناا  00.21 – 00.11

http://applications.emro.who.int/UMD-Joomla/Search%20Engine/Forms/AdvancedSearch.aspx?Text=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8E%D9%8A%D8%B1%D9%8F%D9%88%D8%B3%D9%8E%D8%A9%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8F%D8%AF%D9%8E%D8%B1%D9%90%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9&SearchLanguage=d1841d4f-cda5-49eb-b2e3-bb1560e2d295
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 ل. بوليشيف –معال ال   باستخ ا  فيروس الج ر  الحي التحيي   للقاحال أ
 

 CAST/Eijاسننتخ ا  فيننروس الجنن ر  الحنني لتح ينن  مننا  ما كانننل الفئننراح مننح السنناللة  04.11 – 00.21
    يموح – نمومجا  حيوانيا  مناسبا  للج ر  البشر 

 
ال مننح حيننث مكافحتهننا اسننتخ ا  فيننروس الجنن ر  الحنني لتقينني  عوامننل ممننا   للفيروسنن 04.21 – 04.11

 ف. أولسوح –للج ر  
 

 غدان 02.11 – 04.21
 

اسننننتخ ا  فيننننروس الجنننن ر  الحنننني فنننني كينوميننننال النننننظ  مننننح أجننننل تح ينننن  الُممننننيف  02.41 – 02.11
  . كن راشو  –الُمسته ف مح الت خالل ال الجية 

 
للتفاعنننل  التقيننني   اسنننتخ ا  فينننروس الجننن ر  الحننني لننن ع  اسنننتح اث لقنننا  أ نننل  حننن اثا   02.21 – 02.41

 ف. أولسوح –المستمر للقاحال الجيل الثالث 
 

  . روبي – ونشر  Arestvyr® (ST-246) اللقا  التق   المحرز في سبيل اعتما  00.00 – 02.20
 

 ®IMVANEXوكالننننة اض ويننننة اضوروبينننننة ت تمنننن  لقنننننا  الجنننن ر   ينننننر المستنسنننن   00.40 – 00.00

(IMVAMUNE®) – ل. و نر 
 

 استرا ة  00.00 – 00.40
 

منن خرا  بشننأح لقننا  الجنن ر  مننح الجيننل الثالننث  الُمحننرز أحنن ث الم لومننال عننح النتننائ/  01.00 – 00.00
LC16m8 –  .  يوكوتي 

 
منح أجنل الجنن ر   Brincidofovir (CMX001) اللقنا  أحن ث الم لومنال عنح تانوير 01.20 – 01.00

 ل. تروسل –واست ماالل أخرى 
 

حرز مح   ار  اض مينة واض وينة فني الوالينال المتحن   بشنأح تيسنير اسنتح اث لتق   المُ ا 01.00 – 01.20
 ل. بوريو –ت ابير ابية مما   للج ر  واعتما  ا 

 
 ر. روبّ  –أنشاة وكالة اض وية اضوروبية بشأح الج ر   00.00 – 01.00

 
منننح أجنننل وسنننائل التشنننخيص شنننبكة مختبنننرال فينننروس اضورثوبنننوكس التاب نننة للمنظمنننة  00.20 – 00.00

 ج. س. بيفاريتي –المبكر للج ر  
 

 منا شة عامة 02.20 – 00.20
 

  د  اجتماعي 01.20 – 02.20
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 5102أيلول/ سبتمبر  52
 

 أ. كوستا –أمانة المنظمة  –لقاحال المنظمة المما   للج ر   1.40 – 1.00
 

 4002و 4004مسنتو عال فينروس الجن ر  زيارال التفتنيش علنم اضمنح البيولنوجي ل 1.00 – 1.40
 ح. بريفيساني –
 

ع ا  مسّو   تقرير االجتماع 00.20 – 1.00  منا شة عامة وا 
 

 استرا ة 00.00 – 00.20
 

ع ا  مسّو   تقرير االجتماع )متاب ة( 04.20 – 00.20  منا شة عامة وا 
 

 غدان 02.20 – 04.20
 

ع ا  مسّو   00.00 – 02.20  تقرير االجتماع )متاب ة( منا شة عامة وا 
 

 استرا ة 00.20 – 00.00
 

 منا شة ختامية وومع مسّو   التقرير في عيغتها النهائية 01.20 – 00.20
 
 

 ارتتام اجتماع اللجنة االستشارية المعنية بب و  فيروس الجدري 
 

  



 اللجنة االستشارية التاب ة لمنظمة العحة ال المية والم نية ببحوث فيروس الج ر ،
 4102أيلول/ سبتمبر  42و 42تقرير االجتماع الخامس عشر، جنيف، سويسرا، 

43 

  Annex 3          2المل ا 
 قائمة المشاركين

 
الستشارية التاب ة للمنظمة والم نية ببحوث فيروس الج ر  االجتماع الخامس عشر للجنة ا
 4102أيلول/ سبتمبر  42-42

 
  اعة المجلس التنفيم ، المقر الرئيسي للمنظمة

 جنيف، سويسرا
 

 أعضان اللجنة االستشارية
 

 رئيس وكالة الت اوح بشأح العحة ال ولية، م ينة كوماموتو، الياباح *،الدكتور إيساو أريتا
 

 ، اضخعائي ال لمي، م ه  الوراثيال والبيولوجيا الجزيئية والخلوية،  يلكيرش سي كس، فرنساروبير دريليين الدكتور
 

 سبانياأ، م ير   ار  البيولوجيا الخلوية والجزيئية، المركز الواني للتكنولوجيا الحيوية، م ري ، األستاذ ماريانو إستبان
 

ح الابيننيح ونائننب المنن ير،  يئننة البحننث والتاننوير المتقنن ميح فنني المجننال ، كبيننر المسنن وليالححدكتور ريتشححارد جل فاتشححت
 الابي الحيو ، واشناح ال اعمة، الواليال المتح   اضمريكية 

 
، م ير مكتب التأ ب والتع   فني مجنال العنحة ال مومينة، مراكنز مكافحنة اضمنرا  والو اينة الدكتور على شان ران

 لمتح   اضمريكية ، جورجيا، الواليال اأتالنتامنها، 
 

، كبينر المستشناريح ال لميننيح، مكتنب مسناع  النوزير لشن وح التأ نب والتعن  ، وزار  العننحة الحدكتور جحورج ول كحورش
 والخ مال البشرية، واشناح ال اعمة، الواليال المتح   اضمريكية 

 
، جورجينا، الوالينال المتحن   أتالنتنا، أسنتام الانب الو نائي الفخنر ، كلينة الانب، جام نة  يمنور ، األستاذ جل مايكل لين

 اضمريكية
 

كبينر اختعاعني الفيروسنال، رئنيس  سن  بحنوث اللقاحنال، الم هن  النواني للعنحة والبيئنة،  *،لحويتجس وليمالدكتور 
 بيلتهوفح،  ولن ا

 
 م ير م ه  الفيرولوجيا الواني، بوح، الهن  *،الدكتور أريلش ميشرا

 
جمهورينة  ير  سن  البحنوث واإلنتناج، الم هن  النواني للعنحة ال مومينة، برازافينل، من *،فيبيحين مومبحولي-الدكتور جحان

 الكونغو
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، رئنننيس شنن بة الفيروسننال الشننن ي   اإلمننرا ، مركنننز اضمننح البيولننوجي، م هننن  روبننرل كنننو ، الححدكتور أنحححدرياس نتشححه
 ألمانيا ،برليح
 

 شفم سيريراج، جام ة ما ي ول، بانكو ، تايلن ،  س  الممكروبيولوجيا، كلية اب مستاألستاذ بياليبان بوتافاتانا
 

، اختعاعنني فيروسننال استشننار ، النننظ  اإليكولوجيننة المسننت امة لمنظمننة الكومنولننث الححدكتور أنتححوني جححون روبنسححون
 للبحوث ال لمية والعناعية، ميشيال و، نيو ساوث ويلز، أستراليا

 
م ننني باننوارئ اضمننرا  الفيروسننية، م هنن  مكافحننة اضمننرا  ، اضسننتام، مركننز التكنولوجيننا الحيويننة الالححدكتور لححي روان

 ، العيحبيغيحالفيروسية والو اية منها، المركز العيني لمكافحة اضمرا  والو اية منها، 
 

، المنننن ير ال ننننا ، م سسننننة البحننننوث الحكوميننننة االتحا يننننة، المركننننز الحكننننومي للفيرولوجيننننا األسححححتاذ ألكسححححندر سححححيرغييف
الهيئننننة الحكوميننننة للترعنننن  بشننننأح حمايننننة حقننننوق المسننننتهل  والرفننننا  البشننننر ، كولتسننننوفو، مناقننننة والتكنولوجيننننا الحيويننننة، 

 نوفوزيبريز ، االتحا  الروسي
 

، رئننيس االتحنا  النن ولي لجم ينال الممكروبيولوجيننا؛ زميننل البحنث الرئيسنني فني م سسننة ولكننو  األسحتاذ جيبححري لل سححمي 
 مبري ج، المملكة المتح   ئيس  س  الباثولوجيا، جام ة كمبري ج، كر تراسل؛ 

 
وحنن   بحننوث اضمننرا  الحيوانيننة المعنن ر، كليننة علننو  العننحة، جام ننة بريتوريننا، جنننوب  *،األسححتاذ روبححرت سححوانيبول

 أفريقيا
 

 ، م ير الم ه  الواني للبحوث الابية الحيوية، كنشاسا، جمهورية الكونغو ال يمقراايةاألستاذ مويمبي تامبوم
 

 ، اختعاعي الفيروسال اإل ليمي لإل لي  اضفريقي التابع للمنظمة، والية أويو، نيجيرياريالدكتور أويوالي تومو 
 

 ، رئيس مختبر الفيرولوجيا السريرية، م ه  باستير في م ينة تونس، م ينة تونس، تونسالدكتورة فندا تريكي
 

 نتابور ، تايلن م ير مكتب الوبائيال، وزار  العحة ال مومية، نو  *،الدكتور كوموان أونغشوسا 
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 مستشارو اللجنة
 

، أستام البحوث، مركز سيفيرو أوكوا للتكنولوجينا الحيوينة الجزيئينة، مجم نع كنانتوبالنكو، م رين ، الدكتور أنطونيو ألكامي
 سبانيا أ
 

 رئيس راباة ما ارشترا لرعاية ال لو ، بوح، الهن  *،الدكتور كاليان بانرجي
 

 المملكة المتح    ،م ه  ال لو  والتكنولوجيا، الكلية الملكية، لن ح *،بيغينزفل الدكتور بيتر دل 
 

، مساع   المفو  الم ني بسياسة مكافحنة اإلر ناب،   ار  اض مينة واض وينة، سنيلفر سنبرنع، الدكتورة لوسيانا لل بوريو
 ميريالن ، الواليال المتح   اضمريكية 

 
الجام نة االتحا ينة فني رينو    جنانيرو، وسنال، م هن  الفيزينا  الحيوينة، ، رئيسنة مختبنر الفير الدكتورة كالريسا داماسحو

 البرازيلريو    جانيرو، 
 

، رئنننيس شننن بة الفيروسنننال الج رينننة و ا  الكلنننب، مراكنننز مكافحنننة اضمنننرا  والو اينننة منهنننا، الحححدكتور إينغحححر  ل ديمحححون
 ، جورجيا، الواليال المتح   اضمريكيةأتالنتا

 
 سن  الفيرولوجينا، م هن  البحنوث الابينة الخاعنة بناضمرا  الم  ينة التنابع لجنيش الوالينال  *،الحدكتور أرثحر جحي غحوف

 المتح  ، فورل  تري ، ميريالن ، الواليال المتح   اضمريكية 
 

، منن ير الم هنن  الننواني للحساسننية ومرافننق البحننوث المتكاملننة، م ا نن  العننحة الوانيننة، بيثسنن ا، الححدكتور بيتححر جححارلن 
 لواليال المتح   اضمريكية ميريالن ، ا

 
، أتالنتنننارئنننيس فرينننق الفيروسنننال الج رينننة باإلنابنننة، مراكنننز مكافحنننة اضمنننرا  والو اينننة منهنننا،  *،الحححدكتور كيبحححين كحححريم

 جورجيا، الواليال المتح   اضمريكية
 

الوانينننة،  الباحنننث ال لمننني الرئيسننني، مرافنننق البحنننوث المتكاملنننة، م ا ننن  العنننحة الحححدكتور كينيححح  جيحححزون كندراشحححو ،
 فري ري ، ميريالن ، الواليال المتح   اضمريكية 

 
،  سننن  الوراثيننال الجزيئينننة والمكروبيولوجيننا، كليننة الانننب، جام ننة فلوريننن ا،  ينزفيننل، فلوريننن ا، الححدكتور غرانحححت ماكبححادن
 الواليال المتح   اضمريكية 

 
 تابع للقوال المسلحة اضلمانية، ميون ، ألمانياكروبيولوجيا الم، م ه  الBSL-3، رئيس المختبر األستاذ فرمان ماير

 
مختبننر اضمننرا  الفيروسننية، الم هنن  الننواني للحساسننية واضمننرا  الم  يننة، م ا نن  العننحة  *،الححدكتور برنححارد مححوس

 الوانية، بيثس ا، ميريالن ، الواليال المتح   اضمريكية 
 

ة الفيروسنال الج رينة و ا  الكلنب، مراكنز مكافحنة اضمنرا  كروبيولوجيا، شن بفي الم، باحثة الدكتورة فيكتوريا أولسون
 ، جورجيا، الواليال المتح   اضمريكيةأتالنتاوالو اية منها، 
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 ، علو  تفاعل الحيا ، ماسانيو، سويسراكلود بيباريتي-الدكتور جان
 

 بية، لن ح، المملكة المتح  ، رئيس فريق اإلنتاج، أماح اض وية ونجاعتها، وكالة اض وية اضورو الدكتور روبن روم  
 

 ، الم ه  الواني لألمرا  الم  ية، اوكيو، الياباح0، م ير  س  الفيرولوجيا الدكتور ماسايوكي سايجو
 

 سنن  البحننوث الجينوميننة، المركننز الحكننومي للفيرولوجيننا والتكنولوجيننا الحيويننة،  س، رئننياألسححتاذ سححيرغي نل شححيلكونوف
 اية حقوق المستهل  والرفا  البشر ، كولتسوفو، مناقة نوفوزيبريز ، االتحا  الروسيالهيئة الحكومية للترع  بشأح حم

 
 زبور ، المملكة المتح  ل،  س  ال لو  الابية الحيوية، مختبر ال لو  والتكنولوجيا ال فاعية، ساالدكتور دافيد أواليتو

 
 

 المدعوون  ضمقدمو العرو 
 

للتكنولوجينننال، كورفننناليس، أوريغنننوح، الوالينننال  SIGAل لمينننيح، شنننركة ، كبينننر المسننن وليح االحححدكتور دنحححيس إل فروبحححي
 المتح   اضمريكية 

 
،  ور نننا ، كاروليننننا Chimerix، المننن ير التنفينننم  لشننن وح السنننمّية والحرائننن  ال وائينننة، شنننركة الحححدكتور لحححورانس تروسحححت

 الشمالية، الواليال المتح   اضمريكية 
 

 ، شولفور  شتان ، ال انمر Bavarian Nordic A/Sيق الابي، شركة ، م ير التسو الدكتور الرس سل فيغنر
 

 ال الجية، كوماموتو، الياباح-المعلية-، الش وح التنظيمية، م ه  البحوث الكيميائيةالدكتور فيرويوكي يوكوتي
 
 

 المراقبون
 

المركنننز الحكنننومي  رئنننيس  سننن  مجموعنننة الكائننننال المجهرينننة، م هننن  البحنننوث االتحنننا  ، الحححدكتور ليونيحححد بوليشحححيف،
للفيرولوجينننا والتكنولوجيننننا الحيويننننة، الهيئننننة الحكوميننننة للترعنننن  بشنننأح حمايننننة حقننننوق المسننننتهل  والرفننننا  البشننننر ، مناقننننة 

 نوفوزيبريز ، االتحا  الروسي
 

 نائب الم ير ال ا ، الم ه  الواني لألمرا  الم  ية، اوكيو، الياباح *الدكتور إيشيرو كوراني،
 

رئننننيس  سننن  ال ال ننننال ال وليننننة، م هنننن  البحنننوث االتحننننا  ، المركننننز الحكننننومي للفيرولوجيننننا  ابنكو،السححححيد فالديميححححر ريحححح
والتكنولوجينننا الحيوينننة، الهيئنننة الحكومينننة للترعننن  بشنننأح حماينننة حقنننوق المسنننتهل  والرفنننا  البشنننر ، مناقنننة نوفنننوزيبريز ، 

 االتحا  الروسي
 

ي بال ننن اوى الناجمنننة عنننح فينننروس الجننن ر  وفيروسنننال كبينننر البننناحثيح، المختبنننر الم نننن *الحححدكتور أرتمحححي سحححيرغييف،
اضورثوبننوكس اضخننرى، م هنن  البحننوث االتحننا  ، المركننز الحكننومي للفيرولوجيننا والتكنولوجيننا الحيويننة، الهيئننة الحكوميننة 

 للترع  بشأح حماية حقوق المستهل  والرفا  البشر ، مناقة نوفوزيبريز ، االتحا  الروسي
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م كرسني الفيرولوجينا، منن ير  سن  ال لنو  البياريننة، م هن  اضمنرا  الم  يننة والحيوانينة المنشننأ، أسننتااألسحتاذ غححرد شحوتر، 

 ماكسيميلياح ميون ، ميون ، ألمانيا-جام ة لو فيع
 
 

 منظمة الص ة العالمية 
 

 المكاتم اإلقليمية 
 

 مكتب اإل ليمي ضفريقيا اإلنمار بح وث اضوبئة والجوائا واالستجابة لمقتمياتها، ال الدكتور زابولون يوتي،
 

   *ممثل مح المكتب اإل ليمي لألمريكتيح
 

   *ممثل مح المكتب اإل ليمي لشرق المتوسا
 

 ممثل المكتب اإل ليمي ضوروبا ، CDS Labnet Co-coordinator الدكتور يوجين غافريلين
 

 ممثل مح المكتب اإل ليمي لجنوب شرق  سيا* 
 

 لمحيا الها ئ*ممثل مح المكتب اإل ليمي لغرب ا
 

 المقر الرئيسي
 

 ، الم ير ال ا  المساع  ل ائر  اضمح العحي والبيئةالدكتور كيجي فوكودا
 

 الم ير ال ا  المساع  ل ائر  االبتكار والم لومال والبّينال والبحوث *،بول كيني-الدكتورة ماري
 

 مرا  الجائحة والوبائية  ار  اض/  ائر  اضمح العحي والبيئة، م ير  الدكتورة سيلبي برايند
 

  ار  التمنيننع واللقاحننال والمستحمننرال   ار  عننحة اضسننر  والمننرأ  والافننل/ منن ير  *،بيلححي-الححدكتور جححان مححاري أوكححوو
 البيولوجية

 دااأل اك فةرررر ا دائررراأل ا اررري االرررة/ واارةئررررا  دااأل ا ارررااا اا  ئةرررر وااور ئةرررر، المنسنننق، الحححدكتور ولحححيم بيريحححرا

 ةرا اااا ااور ئ

 
   ار  النظ  العحية واالبتكار/   ار  اض وية والمنتجال العحية اضساسية ،المنسق *الدكتور دافيد وود،

 
 /   ار  الم ير ال ا  المساع  ائر  اضمح العحي والبيئة، المستشار الدكتورة كاثي رو ، 

 
كاتننب الخامنن ة إل ار  المنن ير ال ننا / مكتننب مكتننب المنن ير ال ننا / الم ،كبيننر  المسنن وليح القننانونييح *،السححيدة آن مححازور
 المستشار القانوني
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شننن وح القننن رال والتأ نننب واالسنننتجابة    ار /   اضمنننح العنننحي والبيئنننة  ار  ،رئيسنننة فرينننقالحححدكتورة نيكوليتحححا بريبيسحححاني، 

 الع ي  ال المي/   ار   ع  تنمية الق رال الالزمة لتنفيم اللوائا العحية ال ولية علم
 

 دااأل اك فةررر ا  دااأل ا اررااا اا  ئةررر وااور ئةرررا   اضمنح العننحي والبيئننة  ار  ،، رئننيس فريننقرنححدرو كوسححتاالسححيد ألي

 ا اااا ااور ئةر
 

 دااأل اك فةررر ا  دااأل ا اررااا اا  ئةررر وااور ئةرررا   اضمننح العننحي والبيئننة  ار  ،، رئننيس فريننقالححدكتور بييححر فححورمنتي

 ا اااا ااور ئةر
 

 دااأل اك فةرررر ا  دااأل ا ارررااا اا  ئةرررر وااور ئةررررا   اضمنننح العنننحي والبيئنننة  ار  ،، مستشنننار وتالحححدكتورة أيحححزيس بلححح

 ا اااا ااور ئةر

 

 دااأل ا  هرر أل ااائ ةررةر مكتننب المنن ير ال ننا / المكاتننب الخامنن ة إل ار  المنن ير ال ننا /  الددتور د تيديددت سيرمودد،ي   م 

 ، )اااقّاا(وااعالق ت ااخ ا ةر
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 .ل  يتمكح مح الحمور   *


