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 ذاكرة بناء اللقاح

The vaccine builds a memory 
 

                                     محّمد حسين محجوب
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   Introductionالهقؾهة 

أُن هى أسن الفلسفة ُّؾؾ  Knowledgeٗؾؼل ُـا البظخ جظت الهسلهة الفلسفٗة القابلة : إى الهعقـة 

هى أُؾاـِا ّالبظخ ـِٗا ّعًِا هطلب ـلسفٖ هًـ ّشؾ هشال الفلسفة.ّججضهى شاًبٗى: شاًب هعقـة 

 Phenomenaّهعقـة عالقة األشٗاء ببعضِا. ّشاًب هعقـة الظّاُق  The thingsطبٗعة األشٗاء 

ّهعقـة عالقة الظّاُق ببعضِا. أها الظاـل علٔ كجابة ُـا البظخ ـِّ الجًاّل ؼٗق العلهٖ 

ّؼٗقالهًطقٖ لقضٗة جِم اإلًساًٗة ُّٖ البظخ عى لقاض لهقض اًجقل إلٔ شابظة ذم شابظة اًجقلت إلٔ 

 ّباء أًَ كّقًّا. 

علّم ّجّظٗفِا، ّهعقـة العالقة بطبٗعجِا علٔ إؾهاز ال Vaccine philosophyجقّم ـلسفة اللقاض 

 -الهقض كهفِّم: " الجالٗة األسن ّشّؾ ٗعًٖ اللقاض هفِّم عى الفاعلة بًِٗا،ّبٗى الهقض. ّالظؾٗخ

الهٗكقّبات هًِا البكجقٗا ُّٖ عباقة عى ؼلٗة ّاظؾة لِا هّاصفات )  الهقض ّها صؾقاجَ إٔ هسببات

هعبأ ؾاؼل  RNAأّ  DNAـٗقّن ُّٖ هشقؾ شقٗط هى الهاؾة الّقاذٗة  –ـقٗؾة لججهكى هى الظٗاة 

 الساهة الهاؾة جعقٗؾ  ّٗهكى سهّم –ؼالؾ بقّجًٖٗ ّال جقٓ إال هى ؼالل الهشِق اإللكجقًّٖ 

 أضقاق إظؾاخ ؼالل هى لإلًساى البّٗلّشٖ علٔ الًظام ضاق عكسٖ ـعل قؾ لِا ٗكّى هاؾة إٔ: بأًِاء

 ُـٍ" الهًاعة شِال(  أؼقٓ أشٗاء ّجؾهٗقُا ّقبها الؼالٗا ُـٍ قجل إلٔ جؤؾٕ قؾ الؼالٗا، علٔ

 هع هقاقًجَ ّ ّاالصطالظٗة اللؽّٗة شّاًبَ ـٖ الهفِّم جعقٗؾ ذم. للهفِّم الجشقٗبٗة الهكًّات الهاؾٗة

" ـاكقة بًاء اللقاض"  هفاؾُا ـقضٗة علٔ البظخ ُـا ٗقّم. Plasmaالهصل  هفِّم هذل الهفاُٗم بعض

الفقضٗة هللهة بالؾـاع عى ًفسِا هى ؼالل اإلشابة عى سؤال شُّقٕ هفاؾٍ: ُل جّشؾ ـٖ الشسم ُـٍ 

" ّالهقض الصظة بٗى الصقاع هّطى الشسم: " هذل أؼقٓ ـقضٗات عؾة إلٔ ٗشٗق ـاكقة ؼٗقُا؟ كها

ؾاؼل األشسام . اللقاض لهفِّم الشُّقٗة الهكًّات بٗى العالقة ّجّضٗط ؾقاسة ُٖ البظخ ُـا ّبؤقة

 البشقٗة بصّقة هجعًٗة. 

  research importance البظخ  أُهٗة

 بعؾ ّؼصّصا   اللقاض، هفِّم لهظاّلة إٗشاؾ ّجًاّل العالم علٔ هسجّٓ جكهى أُهٗة البظخ، ـٖ االُجهام

 الظهالت السٗاسة هِقشّا ّقٗاؾة. ّهفِّهَ ـعلَ ـٖ Corona epidemicكّقًّا  ظِّق ّباء

 ّكٗفٗة اللقاض أسن ّجّضٗط شقض بعؾم األهق ُـا ـٖ العلهاء عؾٗؾ جؼاـل ّقبها لك؛لـ اإلعالهٗة

 ّشقّط اللقاض طبٗعة جّضٗط البظخ ُـا ٗظاّل ّبِـا. ّشّؾٍ إلهكاًٗة العلهٗة الّصّل إلَٗ ّالشقّط

 .العلهٗة ّشّؾٍ

  Research goalُؾؾ البظخ 

ِٗؾؾ البظخ إلٔ الجًقٗب ّهعقـة العّاهل الهؤذقة ـٖ عالقة العلّم، الجٖ جسِم ـٖ اًجاز اللقاض، ّاللؽة 

الؾاؼلٗة الؼاصة بالؼالٗا، ّاللؽة الؼاقشٗة الؼاصة بالعلهاء  الهِهة ـٖ بلّقة قؤٗة ظّل لقاض هعٗى. 

 ء لهظة عًَ.ّشب إعطاThe concept of memoryّبهاى البظخ ٗقكل علٔ هفِّم الـاكقة 
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  memory الـاكقة

ًَ الجٖ the brainالؾهاغ  قؾقات إظؾٓ ُٖ الـاكقة" جعقٗؾ بالقّل   الهعلّهات جؼلٗى هى ُجهكِّ

 لؽقض اللهى هى لهؾة بالهعلّهات االظجفاظ عهلٗة ُٖ"بالقّل الـاكقة جعقٗؾ ٗهكى كها"  ّاسجقشاعِا

 ال كًا إـا. الهاضٖ جشقبة هى هسجفٗؾة هسجقبلٗة أًساق بًاء ّهظاّلة الهسجقبلٗة، األـعال علٔ الجأذٗق

الشؼصٗة،  الِّٗة أّ العالقات، اللؽة، ًطّق أى لى ًكّى قاؾقٗى علٔ السابقة، األظؾاخ جـكق ًسجطٗع

ّٗعقؾ هفِّم الـاكقة ـٖ القاهّن الفلسفٖ بالقّل" الـاكقة ُٖ القؾقة علٔ إظٗاء ظالة شعّقٗة هضت 

ق أًِا شلء هى ظٗاجًا الهاضٗة،ّٗطلق لفظ الـاكقة علٔ القّة الجٖ جؾقك بقاء ّاًقضت هع العلم ّالجظق

ّالهاؾة الّقاذٗة. ّالـاكقة  Genesّعًؾ ُـٍ الًقطة جؾؼل الشًٗات  1هاضٖ الكابى الظٖ ـٖ ظاضقٍ"

ّٗة الجٖ بفضلِا ججقك  ـٖ قّاهٗن علم الًفن ُٖ " بهعًاُا الهشقؾ ّاألعّم جلك الهٗلة لؾٓ الكابًات الظ

األشٗاء الجٖ ٗؼبقُا الهقء ؼلفِا آذاقا  جقّم بجعؾٗل الجشقبة ّالسلّك ـٖ الهسجقبل ـاإلًساى لَ جاقٗػ 

ل ـٖ ؾاؼل الًفن. جكهى ّقاء كل جعلم، ألى طابعِا الشُّقٕ بفضل ّشّؾ الـاكقة، ُّـا الجاقٗػ هسشّ 

ّٗق جشهل الجـكق ّاالسجظضاق ّاإلؾقاك هى شؾٗؾ" ُٗعؾ هّضّع  2ُّ الظفظ. ّالـاكقة بهعًاُا الض ّ

الـاكقة هى الهّاضٗع الهِهة الجٖ جًاّلِا الفالسفة هًِم: علٔ سبٗل الهذال ـٗلسّؾ الظٗاة )ًُقٕ 

 A definiteبقشسّى لِا ـعل هجعٗى  م ( الـاكقة عًؾHenri Bergson 1425-1521 بقشسّى

work ى ها " أى ِّّ  لكل جقاكم ألًِا اللهًٖ االهجؾاؾ جسجّعب الجٖ ُٖ ـالـاكقة الـاكقة، ُّ الّعٖ ٗك

 ســبقِا بهـا هققًّة   الهاضـٗة الجشـاقب ـٖ بًا هقت الجٖ الـًُٗة الصّق ّجسجؾعٖ الهاضٖ إًشالات

 ـالـاكقة. صاؾقا   ظكها   لًا جعقض قؾ الجٖ الهشـابِة الهّاقؾ علٔ الظكم هى بــلك ًجهكىـ جـالُا، ّها

 الظؾن، ؼالل ّهى الظاضق، لٗصبط الهاضٖ ًٗهّ ؼاللِا ـهى. آؼق عهل ُـا ـّق للـاكقة لكى .علم

 ّظّٗٗا ، لهًٗا   اهجؾاؾا  ( ـاجَ ُّ) باعجباقٍ الشؼصٖ شُّقٍ اإلًساى ٗؾقك الـاكقة، شُّق ُّ الـٕ

 ٗسجّعب أى ٗهكى الـاكقة ّبّاسطة. الهطلقة الظقٗقة ُّ الـٕ الهبؾع اللهاًٖ االهجؾاؾ ٗؾقك ّكـلك

 لِا جؼضع الجٖ الطبٗعٗة الصٗقّقة قّٗؾ هى لًا جظقٗق ـلك ّـٖ ّاظؾة، لظظة ـٖ بأسقٍ الؼلّؾ

ل ذم هى ـِٖ الشاهؾة، األشٗاء ِّّ  ظقّ  هؾقكا   كابًا   لٗصبط الهاؾٗة القّاًٗى ٗؾ ـٖ صهاء آلة هى اإلًساى جظ

ًُّا ٗقجسم هّقؾ بقشسّى الـٕ ّٗصؾ هى ؼاللَ بأًَ ٗشؾؾ ضؾ  3االؼجٗاق" علٔ قاؾقا   اإلقاؾة

 األعصاب ّعلم اإلؾقاكٖ الًفن علم ظقّل ـٖ الـاكقة ) جٗاق العلّم الجشقٗبٗة(. جؾقن Riptideالجٗاق 

ا. الشسم ؾاؼل الشًٗات عهل علٔ أذق هى لَ لها الّقاذٗة، الًِؾسة علم ّكـلك  الـاكقة جفِم ها ّؼالب 

 الههكى ّهى ظسٗة، هعالشات هى هكًّة ّضهًٗة صقٗظة ّظابؾ لِا هعلّهات هعالشة ًظام أًِا علٔ

 العالم هى بالهعلّهات الشعّق علٔ الظسٗة الهعالشات جساعؾ. العصبٗة بالؼالٗا الـاكقة جقجبط أى

 هى هؼجلفة هسجّٗات أسان علٔ هعِا ّالجعاهل ّكٗهٗابٗة، ـٗلٗابٗة إٗعالات شكل علٔ الؼاقشٖ

 ًشؾ ّلِـا الؾهاغ، ـٖ ججم بًاء عهلٗة الجعلم ظٗخ" ٗعجبق ّهى الههكى بًاء الـاكقة. ّالعلم الجقكٗل

 بٗى الجّاصل هساقات جّسٗع علٔ الهعلّهات جكقاق ظٗخ ٗعهل. الًشاض علٔ ٗساعؾ الجكقاق

 الـاكقة ـٖ هعلّهات لجؼلٗى ساعة 24 ًظّ الؾهاغ ّٗظجاز. عقٗضة سقٗعة طققا ـجصبط العصبًّات

 ٗساعؾ ال بًٗها الطّٗلة، الـاكقة ٗقّٕ الًّم أى إٔ. الًّم أذًاء الًشاط ـلك هى كبٗقا شلءا ّٗجم الطّٗلة،

 ٗصّعب ّشٗلة ـجقة ـٖ ّالهعلّهات االًطباعات الجؼلٗى ّجلاٗؾ علٔ ّالهعلّهات االًطباعات جكاذق

 علٔ هذال .الؾهاغ ـٖ العصبًّات شبكة ـٖ هاؾة إلٔ الهعلّهات جظّل عهلٗة ّٗصّعب الجؼلٗى، عهلٗة

 األّلٔ القصة هى أظسى الذاًٗة القصة الطفل ٗجـكق. األؼقٓ جلّ الّاظؾة قصجٗى لَ أهَ جظكٖ طفل ـلك

 الـاكقة أًّاع:ّللـاكقة . األّلٔ القصة هعلّهات علٔ الذاًٗة القصة هعلّهات جقاكم بسبب ّـلك

 الـاكقة جكهى الصقٗظة الـاكقة بالـكقٗات ّجظت الهجعلقة ّالبٗاًات اإلؾقاكٖ الؼلٗى ُٖ الصقٗظة

 الـاكقة أى ظٗى ـٖ هعٗى، بهعًٔ جقهل الجٖ الـاكقة إلٔ الؾاللٗة الـاكقة جشٗق. ّالعقضٗة الؾاللٗة

 الـاكقة. ّالهكاًٖ اللهاًٖ ٓالهسجّ طّل علٔ جشفٗقُا ٗجم الجٖ الهعلّهات إلٔ جشٗق العقضٗة

                                                           
1
  242شهٗل صلٗبا" الهعشم الفلسفٖ" ؾاق الكجاب اللبًاًٖ، ؾاق الكجاب الهصقٕ، بٗقّت، لبًاى، الشلء األّل، ص  
2
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3
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 هذالٖ، هعالس لٗست الـاكقة. الـاكقة إلٔ اإلشاقة عًؾ إلِٗا ٗشاق الجٖ األساسٗة العهلٗة ُٖ الصقٗظة

. للجلؾ ججعقض أى الههكى هى الهعلّهات ـِٗا ّجظفظ ُجقهل الجٖ الطقٗقة. العّاهل هى بالعؾٗؾ ّججأذق

 جقهٗلُا ٗجم الجٖ الهعلّهات هقؾاق ٗقلل أى الههكى هى شؾٗؾ إٗعال إلٔ ٗعطٔ الـٕ االُجهام هقؾاق إى

 بظفظ الهقجبطة الؾهاغ لهًاطق الهاؾٕ الضقق بسبب الظفظ عهلٗة ججلؾ اى الههكى ّهى. الظفظ لؽقض

ًُّاك عؾٗؾ العّاهل الجٖ جؤذق ـٖ الـاكقة هًِا: الًّم جقّل األبظاخ العلهٗة  .آهّى ققى هذل الـاكقة

:" بألهاًٗا لّبٗك شاهعة هى بّقى( )ٗاى الؾكجّق ٗقّل ّكها. بًشاط الًّم أذًاء ٗعهل الهػ أى اجضط

 الًّم أذًاء ّجشِٗلُا جفصٗلِا ـٖ ٗبؾأ ذم هؤقت، هؼلى ـٖ الهعلّهات بظفظ الهػ ٗقّم الًِاق ؼالل

. سابقة أؼقٓ هعلّهات هع ُّجقبط الهعلّهات جًّسق الطّٗلة الـاكقة ّـٖ. الطّٗلة الـاكقة ـٖ إلٗؾاعِا

 عى عباقة الصظٗاى أذًاء شؾٗؾة هعلّهات جؼلٗى بـلك ّٗسجطٗع هعلّهاجَ الهؤقت الهؼلى ّٗفقغ

 ـٖ ّاالًطباعات الهعلّهات جًسٗق عهلٗة جأجٖ ذم. كبٗقة بسقعة علَٗ ججّالٔ ّجأذٗقات هعلّهات

كها ّٗشؾ عاهل . العهٗق الًّم أذًاء ٗهكى ها أظسى جكّى الًّم أذًاء الهػ بِا ٗقّم الجٖ الطّٗلة الـاكقة

 ـٖ البشقٗة الـاكقة ـٖ الّقاذة علم آؼق هِم ٗؤذق ـٖ الـاكقة ّعهلِا ُّّ عاهل الّقاذة. ؾقاسة

 ُّّ APOE ّاؼجصاقا  Apolipoprotein Eالقابطة  األّلٗة ـٖ هلظّظا ًشاظا ًُاك ّلكى هِؾُا،

 ّاألهقاض Alzheimer's آللُاٗهق بهقض عالقة ّلَ الشسم، ـٖ الؾُّى أٗض ـٖ ؾّق لَ بقّجٗى

 الـاكقة هع الهقجبطة الشًٗات عى اللُاٗهق كها أى البظخ هقض ـٖ الـاكقة ضعؾ الّعابٗة هع القلبٗة

 ـٖ باظذّى " ّقؾ ًشط KIBRA الشٗى ُّ الـاكقة ـٖ الطبٗعٖ للجباٗى الهقشظٗى هى ّاظؾ. هسجهقة

 جهكًّا، ـقؾ .البشقٗة الـاكقة عهل لكٗفٗة ضلأـ ـِم علٔ جساعؾ هِهة ؼطّة إًشال هى لّٗقغ شاهعة

 شًٗات ّجظؾٗؾ البشقٕ الّقاذٖ الهؼلّى Probing the depthsأؼّاق  سبق هى األّلٔ، للهقة

 ـٖ لّٗقغ، شاهعة ـٖ الباظذّى إلِٗا جّّصـل الجٖ االكجشاـات، أُم ججهذل. بالـاكقة عالقة لِا شؾٗؾة

 ًجابس إى العلهاء، ّٗقّل. الـاكقة أؾاء جًظٗم علٔ جساعؾ الجٖ ،Kibra ِكٗبقا شًٗة لّظٗفة جظؾٗؾُم

 أللُاٗهق هقض هذل الـاكقة، بعهل الهقجبطة لألهقاض عالز عى البظخ ـٖ جساعؾ أى ٗهكى الؾقاسة

 ؾّ ّؾّهًٗٗك باباسّجٗقّبّلّن )أًؾقٗان علِٗا أشقؾ الجٖ الؾقاسة، ًجابس. العصبٖ ّاالًِٗاق

 شاهعة هى سجٗفاى( )ؾٗجقٗش هع بالجعاّى لّٗقغ شاهعة ـٖ الًفسٗة األبظاخ قسم ـٖ الباظذاى كٗقـٗى(

 العلهٗة Science هشلة م ـٖ 0222 أكجّبق 02 الشهعة ّٗم ًُـشقت الهجظؾة، بالّالٗات ـًّٗكن

 جظؾٗؾ ـٖ ٗجهذل البظذٗة، لهشهّعجًا القبٗسٖ الِؾؾ إى"ّؼاٗة البظخ ُٖ ظسب أظؾ الباظذٗى . الشِٗقة

 أًؾقٗان ّّٗضط "شؾا قلٗل الـاكقة عهل كٗفٗة عى هعلّم ُّ ها ألى البشقٗة، للـاكقة الشلٗبٗة األسن

 أّ العصبٖ االًِٗاق هذل الـاكقة، جصٗب الجٖ األهقاض هى العؾٗؾ ًُاك" أى باباسّجٗقّبّلّن

 ـباإلهكاى شؾا، شٗؾة ـاكقة لؾٗك كاًت إـا بأًَ هضٗفا ،"Anxiety الَظـَصـقٕ، الُعـصاب اضطقابات

 الباظخ ّقال. ظاؾخ أّ إصابة عى الًاشهة األعقاض ـٖ ٗظُؾخ هذلها هعِا، هشاكل لك جظؾخ أى

 علٔ سٗساعؾ ُـا ألى البشق، عًؾ العاؾٗة الـاكقة عهل كٗفٗة علٔ الجعقؾ أقاؾ الفقٗق" إى الشاهعٖ

ّبجقؾم البظخ العلهٖ  1"أللُاٗهق هقض إلٔ باإلضاـة اإلصابات هى األًّاع ُـٍ جعالس أؾّٗة جطّٗق

 الجٖ العلهٗة، األبظاخ أى إلٔ اإلشاقة هى الـاكقة. ّ ـٖ ُـا السٗاق البؾ لؾقاسة شؾٗؾة ّشؾت جقًٗة

. الظّٗاًات علٔ ُجـشقٓ ال أًِا ظٗخ السابقة، األبظاخ عى جؼجلؾ البشقٕ، الّقاذٖ الهؼلّى جسجعهل

 أّ الفبقاى هذل الهعقّـة، الكابًات بعض لؾٓ للـاكقة بالًسبة هِمّ  ُّ ـٗها الباظذّى ًٗظق العاؾة، ـفٖ

 الشًٗة علٔ اؼجباقات جشقٓ ـلك، إذق البشق، لؾٓ هشابِة شًٗة ًُاك كاًت إـا ها ًٗظقّى ذم الؾٗؾاى،

 الهؼلّى ؼالل هى الهقاقبة اعجبقت الهقة، ُـٍ ـٖ. البشق عًؾ الـاكقة ألؾاء أُهٗجِا هؾٓ لهعقـة

 جهّكـًا الّاقع، ـٖ "بعض العلهاء  ّٗضط هذلها العهلٗة، عكن إلٔ أّؾت ألًِا شؾٗؾة، البشقٕ الّقاذٖ

 باٙلٗات عالقة لِا كاًت إـا ها هعقـة ـٖ الهّالٗة الؼطّة ججهذل ّاٙى ،"كٗبقا" علٔ الجعقؾ هى

ٗؾاى الـباب لؾٓ ّالجعلم للـاكقة األساسٗة  ـقٗق ٗعجلم الهّالٗة، الهقظلة ـٖ. قّلَ ظؾ علٔ "ّالؾِّ

 الهكجشفة الشًٗة ـظص ّإعاؾة الـاكقة بأؾاء عالقة لِا الجٖ الشًٗات علٔ إضاـٗة أبظاخ إشقاء الباظذٗى

                                                           
1
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 ٗجـكق لهاـا ًفِم أى أٗضا ًقٗؾ إًًا"الهؽًاطٗسٖ، ّٗقّل العلهاء  للقًٗى جطّقا أكذقا جقًٗة بّاسطة

 لألهقاض بالًسبة ٗةأساس هسألة ُّٖ العاؾٗة، األظؾاخ هى أـضل بشكل الهؤذقة األظؾاخ الًان

ا الهجّـقة الهعلّهات هعظم ٗقّل البظاخ " اى. الـاكقة علٔ ًُّاك عؾة هؤذقات 1"الًفسٗة  ٗ  عى ظال

 الـاكقة ـقؾاى ٗظؾخ قؾ. الـاكقة ـقؾاى ّباألؼص الـاكقة، اضطقابات ؾقاسة هى شاءت قؾ الـاكقة

 اللّلة، الهقـؾ، الهسًى، الجلٗؾ آهّى، ققى هذل الّسٗط الصؾؼٖ الفص هًاطق: ـٖ ضقق بسبب

ًَّّاةُ  هذل البًٖٗ للؾهاغ هًاطق أّ ّالؼاقشٗة، الؾاؼلٗة الشهٗة القشقة للظصٗى، الهشاّقة القشقة  ال

َّٗةُ  طاِب ِّ َّٗةُ  ال ًِ قا ِْ  ُٖ كّقساكّؾ هجاللهة .الهِاؾ جظت ها هًطقة ـٖ الظلهٗة ّالهًاطق للهِاؾ الظَّ

 العصبٗة الؼالٗا عؾؾ جقلٗص طقٗق عى عسكٗة بصّقة الـاكقة علٔ ٗؤذق الؾهاغ ـٖ عضّٕ هقض

ّبها أى ُـا البظخ ٗجًاّل ـكقة بًاء ـاكقة صاق هى الهًطقٖ اإلشاقة  2الشبِٖ" الفص قشقة هًطقة ـٖ

إلٔ هّشبات ّشّؾ ّبًاء ـاكقة ُّّ بالؾقشة األّلٔ األّببة ّهسبباجِا هى الفٗقّسات ّالبكجقٗا 

ّسهّهِا. ّقبل اإلشاقة إلٔ شلء هى جاقٗؼٗة الفٗقّسات، اكجشاـِا، ّأذقُا ًظؾؾ ًطاق ُـا البظخ 

 هى الظٗة الكابًات شهٗع هع ججعاهل الجٖ العلّم الـٕ ُعِقَؾ بالقّل " جلك Biologyّشٗا ُّّ علم البّٗل

 صظة ّجًؾقز ّالجطّقٗة ّالبٗبٗة ّالّقاذٗة الّظٗفٗة ّ الجشقٗظٗة الًّاظٖ هى ّظّٗاى ًّبات إًساى

 علهاء ّٗقّل"  3الهصطلط" ُـا جظت ّالكٗؾ الكم ًاظٗجٖ هى ّالظّٗاًٖ الًباجٖ اإلًجاز ّكـلك اإلًساى

 جفسٗق ـٖ ٗسجؼؾهاى ّالجًّع الجطّق هفِّم ّٗضٗفّى. ّبٗبة جًّع، جطّق،:  البّٗلّشٗا"  البّٗلّشٗا

. ّـٖ ُـا البظخ الفقضٗة األساسٗة ُّٖ ) اللقاض بًاء ـاكقة( ُـٍ الفقضٗة لِا هذٗلِا 4"الظٗاة ّظؾة

 الجفكٗق علٔ لهاـا ٗقّل العلهاء " أها ـٖ علم البّٗلّشٗا ُّٖ ـكقة االسجقالب إٔ االسجهقاق ّالجّالؾ

 الًّّٕ ّالظهض ّالبقّجًٗات،  RNA) –  (ARN القٗبٖ الًّّٕ الظهض ًظّ ٗجشَ أى الظٗاة بأصل

 االسجقالب"  الجّالؾ علٔ قاؾقة الشلٗبات ُـٍ ألى ــلك(  DNA- ADN)  األكسشٗى الهًلّع القٗبٖ

 RNA الًّّٗى بالظهضٗى ٗجعلق ها ـٖ األقل علٔ الهقؾقة جهجلك ذاًٗة شِة هى ّألًِا شِة، هى" ّالًهّ

،ARN ّDNA ،ADN ٔالشًٗٗة  الهعلّهات، " الـاكقة اؼجلاى علGenetic memory "ٖجهكًِا الج 

ّـٖ ًطاق شِّؾ العلهاء لقؾ كاى باسجّق هى العلهاء الهِجهٗى بؾقاسة  5قاؾهة" أشٗال جّلٗؾ هى

 هى( م 1452-1400) باسجّق لّٗن ٗجهكى لم األؼقٓ، ظاجًَشا هى القؼم األهقاض ّهسبباجِا ّعلٔ

 عًَ الكشؾ ٗهكى ال شؾا صؽٗق الههقض العاهل أى ّؼهى الكلب، لؾاء الهسبب العاهل علٔ العذّق

-1421) شهبقلًؾ شاقل الفقًسٖ الؾقٗقة األظٗاء عالم اؼجقع م، 1442 عام ـٖ. الهشِق باسجؼؾام

 ٗهكى ّبالجالٖ،. البكجٗقٗا هى أصؽق هسام لِا - شهبقلًؾ هصفاة باسم الّٗم جعقؾ - هصفاة( م 1561

 1450 عام ّـٖ. هًَ جهاها ّإلالجِا ّجصفٗجِا، الهصفاة، ؼالل هى البكجٗقٗا علٔ ٗظجّٕ هظلّل جهقٗق

 ها لؾقاسة شهبقلًؾ هصفاة( م 1502-1422) إٗفاًّـسكٖ ؾٗهجقٕ القّسٖ األظٗاء عالم اسجؼؾم م،

 سظقِا بعؾ الهصابة الجبػ ًباجات أّقاق أى جشاقبَ ّأظِقت. الجبػ جبققش ـٗقّن باسم اٙى ٗعقؾ

 جًجشِا الجٖ السهّم عى ًاشهة العؾّٓ جكّى أى إٗفاًّـسكٖ ّاقجقض. جصفٗجِا بعؾ ظجٔ هعؾٗة جظل

 الِّلًؾٕ الؾقٗقة األظٗاء عالم قام م، 1454 عام ّـٖ. الفكقة ـٖ البظخ ّٗاصل لم لكًَ البكجٗقٗا،

 شكل علٔ ٗظجّٕ القشط بأى هقجًعا ّأصبط الجشاقب، بجكقاق( م 1561 -1421) بٗشٗقًٗك هاقجًّٗن

 بـ ّّصفَ جًقسم، كاًت الجٖ الؼالٗا ـٖ ـقط ٗجضاعؾ العاهل ُـا أى إلٔ ّأشاق. هعؾٕ عاهل هى شؾٗؾ

(contagium vivum fluidum( )الـابب الشقذّهٖ العاهل)، بعؾ ـٗقّن هصطلط إؾؼال أعاؾ ذم 

 ساءت ًظقٗة ُّٖ طبٗعجِا، ـٖ سابلة كاًت الفٗقّسات أى بٗشٗقًٗك ـٖ جصّق هعٗى  ـلك. ّأكؾ

 هٗقٗؾٗخ ًّؾل الفٗقّسات ّطبٗب األهقٗكٖ الظّٗٗة الكٗهٗاء عالم ِقبل هى الظق ّقت ـٖ هصؾاقٗجِا

شسٗهات ّبِـا قؾهت ًظقٗة علهٗة ظّل طبٗعة  الّاقع ـٖ أًِا أذبت الـٕ ،(م 1531-1522) سجاًلٖ
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ُٗعؾ ُـا األهق هى هظاسى ّطبٗعة العلم ـٖ ـاجَ. ؼالل  الفٗقّسات لكًِا لم جصهؾ أهام البظخ العلهٖ ّ

 هّاطى جؾهٗق ـكقة( م 1502-1422)  ؼّقؼان كقّـّقؾ ّٗلٗام اقجقض م، 1520ّ 1521 عاهٖ

 ـٖ ؼّقؼان قؾم ذم. الهقض اًجشاق هعؾل ـٖ ٗقكب اًؼفاض إلٔ أؾٓ هها كّبا، ـٖ البعّض جكاذق

 ّجم م 1512 عام ـٖ ُجفججط أى بًها لقًاة سهط هها بًها، هى البعّض علٔ القضاء ـكقة الظق ّقت

 جطّٗق ـٖ اسجهق الـٕ م،1560 عام ـٖ( م 1530-1455) جٗلق هاكن بّاسطة أؼٗقا الفٗقّن علل

 األهقٗكٗة، الشقاذٗم علم شهعٗة ًظهجَ اشجهاع ـٖ للجظؾخ قٗفقل ُؾعٖ م، 1502 عام ـٖ. ًاشط لقاض

 الؼالٗا علٔ ٗعجهؾ جكاذقُا أى بهعًٔ الطفٗلٗات، جللم الفٗقّسات أى ٗبؾّ: "هقة ألّل قال ظٗخ

 . 1"الظٗة

 ّالقؾقة الهًاعة إلكسابَ الظّٗاى أّ اإلًساى شسم ـٖ جّضع الجأذٗق هؼففة شقذّهٗة اللقاض لؽة: هاؾة 

ّالجلقٗط  Vaccineاللقاض  ّهصطلط .األطفال شلل ّلقاض الشؾقٕ لقاض ّهًَ ، األهقاض هقاّهة علٔ

Vaccination هى هشجق Variolaevaccinae ٕشًٗق  العالم )إؾّاقؾ البقق ظٗخ أّشؾ شؾق

Edward Jenner 1325 – 1406 م  1354 عام ـٖ ّاسجؼؾهَ. البقق شؾقٕ علٔ لٗؾل االسم( م

 ـَٗ ّصؾ الـٕ "البقق شؾقٕ لقاض باسم الهعقّؾ الشؾقٕ اللقاض ـٖ الجظقٗق" العقٗض عًّاًَ جظت

ّاللقاض " ُّ عباقة عى الهٗكقّب الهسبب للهقض، أّ شلء . الشؾقٕ ضؾ اللقاض لِـا الّقابٖ الجأذٗق

هًَ ّـلك بعؾ إضعاـَ، أّ قجلَ. ّهى األهذلة علٔ ـلك لقاض هقض الكّلٗقا الـٕ شاء ًجٗشة البظخ 

ى الهالظظة إلٔ الجشقبة إلٔ الًجٗشة، ّـٖ ُـا اللقاض طبق الهًِس العلهٖ بجظؾٗؾ عؾة ؼطّات العلهٖ ه

عالبقٗة هًِا: هعقـة العالقة بٗى الفٗقّن ّبٗبة ّشّؾٍ، ّبٗى الفٗقّن ّأذقٍ علٔ اإلًساى، ّأذق اللقاض 

ـِٗا ؾّى بقٗجِا ًُّا علٔ الفٗقّن بعؾ إًجاشَ. ـًظى بِـا أهام هًظّهة عالبقٗة ال جفٗؾ ؼطّة ّاظؾة 

-6بكجقٗا هقجّلة بالظقاقة جعطٖ هًاعة  1ججهذل أبظاخ ـلسفة العلم ـٖ هذل ُـا الهشال الطبٖ" اللقاض: 

  ّكلهة " لقاض أّ طعم ُٖ جقشهة لكلهة  2بكجقٗا هضعفة ُّّ ٗؤؼـ عى طقٗق الفم" 0أشِق   2

Vaccine اإلًشلٗلٗة ّالجٖ اشجقت هى الكلهة الالجًٗٗةVaccius  ّالجٖ جعًٖ البققألى أّل ـكقة لقاض

ّالـٕ ٗصٗب األبقاق ّاإلًساى علٔ السّاء  Cowpox Virus كاًت هسجّظاة هى ـٗقّن شؾقٕ البقق

ُّـٍ الفكقة طبقت ّاسجعهل لقاض ـٗقّن شؾقٕ البقق لٗقٖ اإلًساى ضؾ ـٗقّن آؼق شبَٗ لَ ّلكى 

ّٗعقؾ الفٗقّن بأًَ " شسم ظٖ  3ٗقّن الشؾقٕ"أكذق ؼطّقة ّعؾّاًٗة ّٗصٗب اإلًساى ـقط ُّّ ـ

علٔ ؼالٗا ؼاصة بَ ـٗؾؼلِا ّٗجكاذق بؾاؼلِا ـقط، ّٗظؾخ  Obligate parasiteؾقٗق ٗجطفل إشباقٗا  

ًّشٗق ًُا إلٔ ؼطّة هِهة ٗقّم بِا الفٗقّن  4إـ ـاك بعض االضطقاب ـٖ الًشاط الطبٗعٖ للؼلٗة"

ٍ السكًٖ هًـ لهى ّالبكجقٗا الجٖ جقّم بـلك جسهٔ البكجقٗا ًٗجس عًِا إظؾاخ هقض هع شسم ٗكّى هقق

ُّٖ" بكجقٗا ؼٗق هؤـٗة للشسم عًؾ جّاشؾُا ـٖ هّقعِا الطبٗعٖ لكًِا قؾ  Commensalsالهجعاٗشة 

الجٖ  E.coliجسبب ظاالت هقضٗة ـٖ الشسم عًؾ اًجقالِا إلٔ هّاقع أؼقٓ ـٖ الشسم هذالِا بكجقٗا 

قًاة الهعّٗة لكًِا جسبب الجِاب الهشاقٕ البّلٗة عًؾ اًجقالِا إلٔ الشِال ججّاشؾ بشكل طبٗعٖ ـٖ ال

-Louis Pasteur 1400باسجّق  )لّٗن العالم اقجقض شًٗق، لجكقٗم م،1441 عام ّـٖ 5البّلٖ"

ّالسؤال الهًطقٖ ًُا  .الظقا   ُٗكجشؾ شؾٗؾ لقاض كل لٗؽطٖ ًّسعَ أى ٗشب أى الهصطلط م (1452

هقاض قبل ـلك؟ قبل ـلك لم جطقض ـكقة اللقاض إٔ لم ٗكى ًُاك جصّق لّشّؾ كٗؾ كاًت جعاهل األ

بٗى الهقض ّإهكاًٗة ّشّؾ هضاؾ لَ ّٗقفَ عًؾ ظؾٍ، إٔ أى هى ٗصاب  Relationshipعالقة 

بالهقض ٗجقك لشِالٍ الهًاعٖ الـٕ قبها لم ٗكى هعقّـا  لؾٓ علهاء ـلك اللهى ـاًجصاق الشِال ٗعًٖ 

                                                           
1
 هّسّعة ّٗكٗبٗؾٗا الظقة، " جاقٗػ علم الفٗقّسات" الشبكة العًكبّجٗة.  
2
 العقاق، بؽؾاؾ، ّالجّلٗع، للًشق الـاكقة" البكجٗقٗة السهّم" سلهاى السجاق عبؾ شِٗاى الِاؾٕ، عبؾ ظٗؾق علٖ الهقشاًٖ، ـقز هظهؾ 

  52 ص م،0210
3
  00م، ص 0224القاشؾٕ هصطفٔ قضّاى" اللقاظات ها ُٗجِا ّطبٗعة عهلِا" الطبعة األّلٔ، الهكجبة االكاؾٗهٗة، القاُقة، هصق،  
4
  15م، ص 1522ٗل ـكقٕ" الفٗقّن" ؾاق الهعاقؾ، القاُقة، هصق، هظّهؾ عل 
5
 العقاق، بؽؾاؾ، ّالجّلٗع، للًشق الـاكقة" البكجٗقٗة السهّم" سلهاى السجاق عبؾ شِٗاى الِاؾٕ، عبؾ ظٗؾق علٖ الهقشاًٖ، ـقز هظهؾ 

  01 ص م،0210 العقاق،
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ًٖ هّت الهقٗض، ّلٗن ُـا ـظسب ٗعًٖ أٗضا  اًجشاق الهقض، ُّـا ها ٗهكى القّل الظٗاة ّـشلَ ٗع

الجٖ جعًٖ   Herd immunityعًَ بأًَ البـقة األّلٔ لفكقة عالز أّ شفاء القطٗع أّ هًاعة الهشجهع 

القؾقة الهكجسبة علٔ هقاّهة هقض ها ـٖ الهشجهع، ّججظصل عًؾها ٗأؼـ عؾؾ ّاـقهى أـقاؾ الهشجهع 

قاض ضؾ ُـا الهقض أّ ـاك؟ ُّـٍ الفكقة قالت بِا بعض الؾّل عًؾ اًجشاق ـٗقّن كّقًّا ) الل

م( ّٗهكى إضاـة أهق آؼق لؽٗاب ـكقة اللقاض ـٖ ـلك الّقت ُّٖ عؾم جّـق 0202بقٗطاًٗا سًة 

م ٗكى الهعقـة الكاـٗة لـلك، ّإى القبط بٗى الفكقة الًظقٗة ّالهعقـة أّ العلم ٗصعب شؾا  جبقٗقٍ إى ل

 جعطٖ أى أهل علٔ الهقض ضؾ الجطعٗم الشؾقٕ، هى للّقاٗة الهبكقة الهظاّالت هى الهسجظٗل. شهلت

 الظق ّقت ـٖ شًٗق إؾّاقؾ قبل هى عقضِا جم عًؾها الجقًٗة ُـٍ ُسهٗت للهًاعة، ّلٗاؾة ظقٗقة ظصاًة

 لَ كاى" variolation" أى هى القؼم علٔ البقق، شؾقٕ هع الجطعٗم اؼجالط لجشًب" variolation" بـ

. م 1301  عام ـٖ ّاًكلجقا الشهالٗة أهقٗكا ـٖ هقة ألّل اسجؼؾم ـقؾ ّالًِؾ، الصٗى ـٖ طّٗل جاقٗػ

 القؼم علٔ م 1301عام  الشؾقٕ ّباء ؼالل هاساشّسجن، بّسطى، إلٔ ـلك هاذق كّجّى القن ّقؾم

 بّٗلسجّى أشقٓ. ـلك لهظاّلة بّٗلسجّى لابؾٗل الؾكجّق هاذق أقًع الهشجهع، هى القّٗة الهعاقضة هى

 شؾٗؾا، الهقض كاى البؾاٗة ـٖ. ؼاؾهة ّابًة ّؼاؾهة، سًّات، 2 العهق هى البالػ ابًَ علٔ جشقبة أّل

ًُّا ٗللم أى ًشٗق إلٔ ـاقق هِم بٗى هفِّم اللقاض ّهفِّم  "شؾٗؾا هقضا" ٗعؾ ّلم اؼجفٔ ـلك بعؾ ذم

ظٗخ ٗسجؼؾم كال االسهٗى لٗؾال بشكل عشّابٖ علٔ شٖء ّاظؾ " اللقاض ُّ الهاؾة  Plasmaالهصل 

الجٖ جعطٔ لإلًساى أّ الظّٗاى ّالؽقض هًَ جكّٗى الّقاٗة الهًاعٗة طّٗلة األهؾ، أها الهصل ـِّ 

ّـٖ ًطاق هعقـة 1الهًاعة الّقاٗة الهشِلة سلفا ّالؽقض هًَ جّـٗق ظهاٗة سقٗعة ّقصٗقة األهؾ"

 ُّ اكجشاـَ جم ها أّل الهٗكقّبٗة للسهّم ؾام السهّم الهٗكقّبٗة جقّل الهصاؾق العلهٗة " بالًسبةّاسجؼ

 هى السم ُـا اكجشؾ م1444 سًة Corynebacterium diphtheriae بكجٗقٗا هى الهًجس الؼًاؾ سم

 سهٗة ـّ كاى سابلة هلقعة ـٖ البكجقٗا ُـٍ لقع هى الًاجس القاشط أى الظظا إـ Yersin ّRoux قبل

ّـٖ ًطاق ـكقة العالقة بٗى  2"اإلًساى ّكـلك ؼًٗٗا ّؼًالٗق كالفبقاى الهؼجبقٗة للظّٗاًات قّٗة

الهقض ّاللقاض ًشٗق إلٔ ّشّؾ عالقة بٗى ًّعٖ الشؾقٕ الـٕ ٗصٗب اإلًساى ّاألبقاق ّالـٕ ٗصٗب 

اى ـٖ ظالة إصابجَ بشؾقٕ اإلًساى لّظؾٍ ُّـٍ العالقة ججهذل ـٖ أى شؾقٕ البقق ٗهًع إصابة اإلًس

عام عًؾها الظظ الههاقن العام الطبٗب اإلًشلٗلٕ إؾّاقؾ شًٗل أى األطفال  022البقق" هًـ أكذق هى 

الـٗى ججم جؽـٗجِم علٔ لبى األم الهصابة بشؾقٕ البقق ًاؾقا ها ٗصاب ُؤالء األطفال بهقض الشؾقٕ 

شؾقٕ البقق هى األم أذًاء القضاعة ّهى  اٙؾهٖ، ّـلك قاشع إلٔ أى األطفال ٗظصلّى علٔ ـٗقّن

 عام ّـٖ ـات الهشال هظاّلة إٗشاؾ اللقاض ّالعالز " ّهى 3ذم ٗصٗقّى هظصًٗى ضؾ الشؾقٕ اٙؾهٖ"

 ـٖ الؼبٗذة ُاٗال ؼالٗا بظقى الفٗقّسات، ـٖ باقل عالم ُّّ ساّذام، جشسجق قام م1522 إلٔ 1522

 ًٗجقل أى ٗهكى كاى إـا ها لهقاقبة أُّاّٗ سشى هى ّسشًاء أصظاء، ّأـقاؾ سقطاى، هقضٔ

 جطّٗق طقٗق عى السقطاى هى هأهى ـٖ ٗصبط أى للهقء ٗهكى كاى إـا ها ٗؼجبق كاى كها. السقطاى

كل ُـٍ الجشاقب ّالهظاّالت كاًت ّاضظة  4للسقطاى" لقاض إًشاء أهل علٔ هكجسبة هًاعٗة اسجشابة

الهعالم بهعًٔ ّشّؾ هقض ّشّؾ ـٗقّن ّشّؾ سهّم بكجٗقٗة ّشّؾ شِال هًاعٖ لم ٗكى الظؾٗخ 

 لهِقشّا السٗاسة ّسهاسقة العالز. 

 

 

 

                                                           
1
  22القاشؾٕ ص  
2
 العقاق، بؽؾاؾ، ّالجّلٗع، للًشق الـاكقة" البكجٗقٗة السهّم" سلهاى السجاق عبؾ شِٗاى الِاؾٕ، عبؾ ظٗؾق علٖ الهقشاًٖ، ـقز هظهؾ 

  2 ص م،0210
3
  00القاشؾٕ هصطفٔ قضّاى هقشع سابق ص  
4
  .العًكبّجٗة الشبكة" الفٗقّسات علم جاقٗػ"  الظقة، ّٗكٗبٗؾٗا هّسّعة 
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 ؾّق الجقًٗة ـٖ هعقـة الفٗقّسات

  The role of technology in knowing viruses 

 شلٗبات ٗقٓ شؼص أّل كاى( إؾًبقة هى) بّٗست. ز ؾكجّق أى الهفجقض ىجقّل الهقاشع العلهٗة " ه

َّٗقات"  قأٓ أًَ قال م عًؾها1442 عام ـٖ الفٗقّن  قبها أًَ هى القؼم علٔ لٗهفإّ، لقاض ـٖ" ُهَك

 جطّق هع الجالٗة، السًّات ـٖ (Vaccinia or VACV or VV)الّقن  ـٗقّن هى كجل الظظ

 ّلكى بالفٗقّن، الهصابة الؼالٗا هى العؾٗؾ ـٖ" الُهْشَجَهلَةُ  األشسام" قؤٗة جم الضّبٗة الهٗكقّسكّبات

 جم ظجٔ جفاصٗل، إٔ عى الكشؾ هى جهّكى ال شؾا، صؽٗقة الفٗقّن شلٗبات هى الجشهعات ُـٍ ظلت

َٗٗى الهًِؾَسٗى ِقبل هى م1561 عام ـٖ اإللكجقًّٖ الهشِق اؼجقاع -1522) قّسكا إقًست األلهاً

 الفٗقّسات، شسٗهات أى اإللكجقًّٖ الهشِق باسجؼؾام ّجبٗى (1525-1443) كًّل ّهاكن ،(1544

 جم الجٖ الفٗقّسات أظشام ّجّاـقت. هعقؾة جقاكٗب لؾِٗا ( bacteriophages)العاذٗات  ّؼاصة

 الهجّقع هى كاى. الجقشٗط جشاقب ؼالل هى قُِؾَقت الجٖ جلك هع الشؾٗؾ الهشِق ُـا باسجؼؾام جظؾٗؾُا

 بعضِا كاى. هفاشأة كاى األظشام ـَٗ جقاّظت الـٕ الهؾٓ ّلكى صؽٗقة، الفٗقّسات أظشام جكّى أى

 الشلٗبات لظشم ههاذلة ظشها األصؽق الفٗقّسات ّكاًت هعقّـة، بكجٗقٗا أصؽق هى قلٗال أصؽق

قل إلَٗ ّـٖ ؼضم العهل الجقًٖ ٗظِق سؤال ٗقّل جؤذق الهٗكقّبات ـٖ اإلًساى ّجً 1الهعقؾة" العضّٗة

 األهقاض بّاسط السهّم ها ُٖ سهّم البكجقٗا؟ 

 سهّم البكجقٗا. 

 الساهة الهّاؾ بؾقاسة القؾم هًـ اإلًساى اُجم" جقّل الهقاشع العلهٗة عى العالقة بٗى اإلًساى ّالسهّم 

سققاط  صًؾ ّقؾ ّاإلؼقٗق ّالبابلٗٗى الفقاعًة عًؾ ّالًباجٗة، الظّٗاًٗة السهّم ـكق ّشاء بالطبٗعة،

Socrates ُـا اسجهق الذقٗلة، الهعاؾى هًشأُا ّسهّم ظّٗاًٗة، ّسهّم ، ًباجٗة سهّم: إلٔ السهّم 

 ُٖ microbial toxins ؟ الهٗكقّبٗة السهّم ُٖ ها" ّالسؤال ًُا  2"ققًا 12 بساطجَ قؼم الجقسٗم

. األؼـٗة ـٖ طبٗعٖ بشكل ججّاشؾ الجٖ ّ الؾقٗقة األظٗاء جًجشِا ّالجٖ هقكبة كٗهٗابٗة سهّم عى عباقة

 األًّاع ُـٍ بعض طقٗق عى السم ًٗجس أى ٗهكى ؟ للسهّم الهًجشة الهٗكقّبٗة الكابًات أًّاع ُٖ ها

 الفطقٗات Bacillus Toxin سٗقّٗن باسٗلّن هذال ّالطظالب ّالبكجٗقٗة ّالفطقٗات البكجٗقٗا هذل

 السؤال عًَ ٗجقجب السهّم ُـٍ هعقـة ،Penicilliunm Expansum اٗكسباًسّٗم بًسلًّٗٗم هذال

 ألًِا اإلًساى شسم علٔ ؼطقة الهّاؾ ُـٍ جعؾ ًعم ؟ ؼطٗقة الهٗكقّبٗة السهّم ُل: القابل الهًطقٖ

 علٔ جعجهؾ هلهى أّ ظاؾ إلٔ الهجّسط هى هظصّقة اإلعقاض ُـٍ ّ لإلًساى سهٗة أعقاض جسبب

 جأذٗق قّة إٔ) السم ـعالَٗ*  الشؼص، ظساسٗة*  الجعقض، هسجّٓ: * ضهًِا هى ّالجٖ العّاهل عؾؾ

 ّاإلسِال ّالجقٗؤ الهؽص جشهل األعقاض ُـٍ ّ السم ًّع باؼجالؾ جؼجلؾ اإلعقاض ُّـٍ( السم

ّعلٔ القؼم هى الهعقـة الكبٗقة للسهّم إال أًَ ال ٗهكى  3"العضالت ّشلل الكلٗة ّأهقاض ّالسقطاى

 القّل ـلسفٗا  أّ علهٗا  أًَ قؾ ظؾؾت ّجم ظصقُا بالكاهل ـالبظخ هسجهق.

 

                                                           
 ُٖ الشؾقٗة الفٗقّسات لعابلة جًجهٖ هؽلفة هعقؾة ـٗقّسات.  
 ،هًِا جّشؾ. األقض سطط علٔ شّٗعا   الظٗة الكابًات أكذق هى العاذٗات. البكجٗقٗا جؽلّ ـٗقّسات ُٖ   عاذٗة ّهفقؾُا العاذٗات 

 بظهاٗة ُٖ ّجقّم هًاسب، هعٗشٖ ّسط لِا اإلًساى أهعاء جّـق. ـَٗ الضاقة البكجقٗا هكاـظة ـٖ ّجساعؾٍ اإلًساى أهعاء ـٖ هلٗاقات
 . أهعابَ أصابت إى ضاقة بكجٗقٗا هى اإلًساى

1
  .العًكبّجٗة الشبكة" الفٗقّسات علم جاقٗػ"  الظقة، ّٗكٗبٗؾٗا هّسّعة 
2
 العقاق، بؽؾاؾ، ّالجّلٗع، للًشق الـاكقة" البكجٗقٗة السهّم" سلهاى السجاق عبؾ شِٗاى الِاؾٕ، عبؾ ظٗؾق علٖ الهقشاًٖ، ـقز هظهؾ 

  2 ص م،0210
3
 ، الشبكة العًكبّجٗة. Food Safety authority of Ireland،  األٗقلًؾٗة الؽـاء سالهة ُٗبة 
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  immune systemالشِال الهًاعٖ 

جعقٗؾ ّهِهة " شِالك الهًاعٖ عباقة عى شبكة كبٗقة ّهعقؾة شؾا  هى األعضاء الهقكلٗة الكبٗقة 

ّالصؽٗقة الهًجشقة ـٖ كل شسؾك ههذلة بأًّاع هؼجلفة هى الؼالٗا الجٖ ججطّقًُاك ـٖ جلك األعضاء 

 هقاضلأل اللقاظات عى البظخ ٗؾؼل أى ّٗهكى 1لهظاقبة األهقاض الهٗكقّبٗة الهعؾٗة ّؼٗقُا"

 الظٗاة إقاؾة ًطاق ـٖ Schopenhauerشّبًِّق  عًؾ ُّ إضاـة، إلٔ جقّٗة الشِال الهًاعٖ. كها

Will to Live ٖاألؼقٓ الكابًات ًّٗاضل ًّعَ، ًهّـز كابى كل بَ ٗظقق ؼقٗلٕ شِؾ"  ُٖ الج 

 علَٗ ّهفقّضة اإلًساى، ـٖ قاسؼة أصٗلة ؼقٗلة ُّٖ لؾَٗ، جّاـقت الجٖ الظٗاة صّقة علٔ للظفاظ

ّـٖ هشال ؾقاسة الفٗقّسات  2"ؼٗق الظٗاة بأى الؽاهض الشعّق أّ القإٔ هى جسجهؾ ـال قاُقة بقّة

علٔ سبٗل الهذال ٗقّل البظاخ: الفٗقّسات الؽالٗة ججظقك لِا طلٗعة الشٗش الـٕ ٗضم ؼلٗة البلعهة 

الؾم البٗضاء ؾابهة الؾّقاى ) الهلجِم الضؼم( ُّٖ ؼلٗة هى ؼالٗا كقات  Macrophagesالهاكقّـاز 

ـٖ الؾم ّكأًِا ؼفٗق ًظاهٖ. جلجِهِا ّجصؾق شلء هًِا إلٔ ؼالٗا الشِال الهًاعٖ كٖ ججعاهل هعِا. 

ًُّا جًجس األشسام الهضاؾة القاؾقة علٔ اإلهساك بالفٗقّن ّشلَ عى العهل. ّلِـٍ الؼالٗا آلٗة ؼاصة 

ـٗقّن الظهٔ الصفقاء علٔ سطظَ عالهات ال  ـٖ العهل هى ؼالل العالهات الههٗلة " كها ٗظهل

ٗظهلِا ؼٗقٍ هى أًّاع الفٗقّسات بّاسطة جلك العالهات جسجطٗع ؼالٗا البلعهة ّؼٗقُا هى ؼالٗا 

الشِال الهًاعٖ اإلظسان ّالجهٗٗل بٗى الفٗقّسات الهؼجلفة ّالبكجقٗا الضاقة هى ؼٗق الضاقة ّكـلك 

ّ هى هكًّات الشِال  3ءًا ّها ُّ شلء هى ًهّ سقطاًٖ "جسجطٗع الجهٗٗل بٗى ها ُّ شلء هى أعضا

 الهًاعٖ: 

ُّٖ ًّعاى: ) أ( ؼالٗا ت  الِشّهٗة " جقّم بّظابؾ إها  Lymphocytesالؼالٗا اللٗهفّسٗت  -1

ؾـاعٗة أّ ُشّهٗة. الّظٗفة الِشّهٗة للؼالٗا ت لٗست ُكـا الـُاب إلٔ الفٗقّن ّهِاشهجَ بشكل 

ب الكٗهٗابٗة لجقضٖ علٔ ؼالٗا شسهك الظاهلة للفٗقّن. بّاسطة هباشق، ّإًها جسجؼؾم الظق

االلجصاق ّجفقٗػ ظّٗصالجِا الهلٗبة بالهّاؾ الكٗهٗابٗة الساهة الجٖ جؾهق الؼالٗا الهصابة ّها 

بؾاؼلِا هى ـٗقّسات. ) ب( ؼالٗا ت الؾـاعٗة جسهٔ أٗضا ت الهساعؾة ظٗخ جقّم بإـقال قسابل 

ة ّجؤؾٕ إلٔ جّشَٗ ًشاطات الشِال الهًاعٖ الهؼجلفة ّإعاؾة جقجٗب كٗهٗابٗة ؼاٗة ـٖ األُهٗ

  4الصفّؾ ّأهاكى االًجشاقأُّشق ؼالٗا أؼقٓ للشِال الهًاعٖ هى هكاى إلٔ آؼق"

ب ُّٖ " جهذل الهصًع الؾابم لجصهٗم ّجصًٗع األسلظة جقّم بجصهٗم ّجصًٗع أُم  –ؼالٗا  -0

الض الهضاؾ الهكّقات الهًاعٗة جعهل األشسام األسلظة الشلبٗة علٔ االطالق ّٗسهٔ ُـا الس

الهضاؾة عاؾة عى طقٗق االلجصاق بالهٗكقّب ّجؽطٗجَ بشلٗباجِا هسجؼؾهة ـٖ ـلك اًجٗشًٗات ) 

  5عالهات( الهٗكقّب ًفسَ ـٖ اإلهساك ّاالٗقاع بَ"

لهكّقات األشسام الهضاؾة. " الشِال الهًاعٖ لَ ؼهسة أًّاع هى األشسام الهضاؾة ّجسهٔ أٗضا  با -6

 الهًاعٗة: 

ُّم أكذق  1Gg1-1Gg2-1Gg3-1Gg4( ّٗشهل بؾّقٍ أقبعة أًّاع 1Gg" الشسم الهضاؾ ز )  -1

 أًّاع األشسام الهضاؾة جؼصصٗة ّجقكٗل. 

                                                           
1
  02القاشؾٕ ص  
2
  .3 ، م1546 هصق، القاُقة، االهٗقٗة، الهطابع لشبّى العاهة الِٗبة" الفلسفٖ الهعشم" العقبٗة اللؽة هشَهع 
3
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 2/6هّشّؾ بالؾم ـٖ أشكال أظاؾٗة بجقكٗل  1Ga2( ّٗجكّى هى ًّعٗى 1GAالشسم الهضاؾ أ )  -0

 شقام لكل لجق باللها. 

 شقام لكل لجق باللها.  2/1( جقكٗلٍ ـٖ الؾم (1Gmالشسم الهضاؾ م  -6

 ب الهكًَّ لَ  –( ؾابها ها ٗجّاشؾ هلجصقا  بالؼالٗا الهًاعٗة 1Gdالشسم الهضاؾ ؾ )  -2

ّـٖ ُـا الهّضع  1( ّظٗفجَ الطبٗعٗة الهعقّـة ُٖ الّقاٗة هى الطفٗلٗات" 1GEالشسم الهضاؾ)  -2

ـٖ ُـا العلم علم الفٗقّسات ُّٖ ـكقة لقاعة  الظسان ًًبَ إلٔ عهلٗة أجصّق أى لِا أذق كبٗق

 جعقٗؾ جم عشق، الجاسع الققى ًِاٗة الفٗقّسات. جقّل األبظاخ العلهٗة ـٖ ـلك " ّبظلّل

 ـلك ّظجٔ. األظٗاء للهضٗفٗى ّهجطلباجِا الجقشط، علٔ ّقؾقجِا العؾّٓ، ظٗخ هى الفٗقّسات

 قّن اؼجقع م1522 عام ـٖ ّلكى اًات،ّالظّٗ الًباجات ـٖ ـقط جًهّ الفٗقّسات كاًت الّقت،

 م، 1516 عام ّـٖ اللهؾ، ـٖ األًسشة للقاعة طقٗقة( م  1525-1432) ُاقٗسّى شقاًفٗل

 هى أشلاء ـٖ الّقن ـٗقّن للقاعة الطقٗقة ُـٍ ّالهبقت إسقابٗل، ّسٖ سجًِٗاقؾت، اسجؼؾم

 ـٖ الّقن ـٗقّن( هٗجالًؾ) HB ّ MC لقع م، 1504 عام ـٖ. ؼًلٗقهى ؼًٗٗا ققًٗة أًسشة

 الؼهسًٗات، ظجٔ ّاسع ًطاق علٔ األسلّب ـلك اعجهاؾ ٗجم ّلم. الهفقّم الؾشاز كلٔ هى هعلق

م  1520-1521 عام ـٖ. اللقاظات إلًجاز ّاسع ًطاق علٔ ُٗلقع األطفال شلل ـٗقّن كاى عًؾها

 ّاسع ًطاق لجظؾٗؾ الؾهّٕ؛ الجقاص علٔ جقّم هقاٗسات( م  52-1525) ُٗقست شّقز ّضع

ُـٍ العهلٗة جطقض  .الؾم هصل ـٖ بالفٗقّن الؼاصة الهضاؾة األشسام ّكـلك الفٗقّسات، هى

عؾٗؾ األسبلة ظّل ّشّؾ ـٗقّن كّقًّا ّجفجط الهشال أهام اللعم بلقاعجَ هى قبل أطقاؾ ؾّلٗة 

ُٗعؾّ   الشسم هقاّهة هظّق الهًاعٖ الشِال جهلك إهكاًٗة ُـا الفعل. ّبالعّؾة للشِال الهًاعٖ أقّل " 

 علٔ الظفاظ هًِا ّالهطلّب الهؼّلة القّة ـِّ الشسم لِا ٗجعقض الجٖ ّالجؽٗقات، األهقاض لكل

 جسجّشب الّظٗفة ُـٍ. ذاًٗا   لَ ؾؼلّا إـا علِٗم أّالقضاء أّال   األعؾاء بؾـع ـلك ّٗجم الشسم، سالهة

 الهًشّق ُـا إلَٗ ٗشٗق سّؾ ها ُـا عهلِا؟ آلٗة ُٖ ّها الشِال ُـا هكًّات ُٖ ها: السؤال طقض

 الشِال ٗجكّى. هعقؾة هعلّهات لٗست بهعًٔ الّقاذة، علم ـٖ ّبسٗطة أّلَٗ هعلّهات ُّٖ

 لهقاّهة األقكاى هجكاهل كشٗش جعهل الجٖ األشلاء هى العؾٗؾ هى immune system الهًاعٖ

 :الشسم ـٖ األساسٗة باألؾّاق جقّم الجٖ هكًّاجَ أُم ّهى األعؾاء،

 الشِال ـٖ األصعب الهِهة صاظبة اللٗهفاّٗة الؼالٗا جعجبق Lymphocytes اللٗهفاّٗة الؼالٗا -1

. سابل علٔ ّجظجّٕ الشسم أًظاء شهٗع ـٖ الههجؾة القـٗعة األًابٗب هى شبكة عى عباقة ُّٖ الهًاعٖ،

 هى للجؼلص السابل ُـا جقشٗط ٗجم ذم ّالشقاذٗم، الهٗجة الؼالٗا بالجقاط جقّم أًِا ّظابفِا أُم ّهى

 .العؾّٓ

 العظام، ؾاؼل هّشّؾ لٗى ًسٗس عى عباقة ُّ العظام ًؼاع أى كها Bone Marrow العظام ًؼاع -0

 ّالصفابط ّالبٗضاء الظهقاء الؾم ؼالٗا لجكّى ّججطّق جًضس Stem cells شـعٗة ؼالٗا علٔ ّٗظجّٕ

 . الؾهّٗة

 الهًاعة هقاكل بقٗة هع Immune bodies هًاعٗة أشسام جكّٗى ـٖ العظام ًؼاع ّظٗفة ّججهذل - 6

 .ّالشقاذٗم ّاألهقاض العؾّٓ لهظاقبة

 جقّم ؼالٗا عى عباقة ُّٖ األكّلة، الؼالٗا ُّٖ اؼق اسم لِا Swallowing cells البالعة الؼالٗا -2

 الؼالٗا كاـة بالجِام جقّم ذم الهضاؾة، باألشسام ٗلجصق الـٕ الهٗكقّب أّ الؽقٗب الشسم بجًاّل

 .لجًظفَ الشسم جِاشم الجٖ ّالهٗكقّبات الهضاؾة األشسام بٗى الهقاّهة هعقكة ؼالل سقطت الجٖ

                                                           
1
  05القاشؾٕ  
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  Types of memoryأًّاع الـاكقة 

ـاكقة الّشّؾ ) الـاكقة الشًٗٗة( أًبَ ًُا إلٔ ًقطة هِهة ُّٖ: أًٖ لى اشٗق إلٔ الفلسفة الّشّؾٗة  -1

  Jean-Paul Sartreِا أعالهِا هذل: ) شاى بّل ساقجق ـٖ هسألة الّشّؾ ّالهاُٗة الجٖ جًاّل

م ( أّ) 1422-م Søren Kierkegaard  1416م  ( أّ ) كٗقكٗشاقؾ 1542ال -م1522

م( ـجلك شلبٗة أؼقٓ ـٖ الًسق 1521 -مMaurice Merleau-Ponty) 1524هٗقلّبًّجٖ 

بِا ٗجم االسجقالب ّبِا جظفظ  العام. ّالـاكقة الشًٗٗة الهقصّؾة ُٖ الـاكقة الهّشّؾ ـٖ الشًٗات

الهعلّهات الّقاذٗة ّّشّؾُا هًـ جكّى اللٗشّت ّلٗست ـاكقة بًابٗة بالًسبة لإلًساى ٗقّل 

  RNA) –  (ARN القٗبٖ الًّّٕ الظهض ًظّ ٗجشَ أى الظٗاة بأصل الجفكٗق علٔ لهاـا أها" العلهاء

 ُـٍ ألى ــلك(  DNA- ADN)  األكسشٗى الهًلّع القٗبٖ الًّّٕ ّالظهض ّالبقّجًٗات،

 الهقؾقة جهجلك ذاًٗة شِة هى ّألًِا شِة، هى" ّالًهّ االسجقالب"  الجّالؾ علٔ قاؾقة الشلٗبات

 اؼجلاى علٔ RNA ،ARN ّDNA ،ADN الًّّٗٗى بالظهضٗى ٗجعلق ها ـٖ األقل علٔ

ّقؾ ٗؼطق ـٖ بالك سؤال أِٗا  "قاؾهة أشٗال جّلٗؾ هى جهكًِا الجٖ" الشًٗٗة الـاكقة الهعلّهات،

القاقئ الكقٗم هفاؾٍ: ها طبٗعة ُـٍ الـاكقة؟ اإلشابة أى طبٗعجِا هى طبٗعة الشًٗات ألًِا الهكّى 

الشُّقٕ لِا، ّعًؾ ُـٍ الًقطة بالجظؾٗؾ قؾ جّشؾ هشكلة هى طبٗعة الشًٗات ُّٖ ّشّؾ ) الطفقات 

Mutationsالهعلّهات ـٖ ٗظؾخ جؽٗق إٔ ُٖ ٗاءاألظ علم ـٖ ( الجٖ جعقؾ بالقّل"  الطفقة 

 هًقّص قٗبّلٕ ًّّٕ ظهض جسلسالت ـٖ الهشفقة الظّٗٗة الّقاذٗة الهعلّهات - الشًٗٗة

 ظال ـٖ قٗبّلٕ ًّّٕ ظهض جسلسالت ـٖ أّ الؾًا، ٗظِّٗا الجٖ ّالكقّهّسّهات األكسشٗى،

 ُٖ السلسلة لِـٍ الهكًّة ّاألشلاء هلؾّشة، سلسلة بهذابة ُّ DNA الؾًا. الفٗقّسات بعض

 بؾّقُا الجٖ ات، الًكلّٗجٗؾ بًٗة الًجقّشًٗٗة القّاعؾ هى 2 " ّجشكلNucleosidesالًّكلّٗجٗؾات  

ى ّّ  (U) ّٗقاسٗل (A) أؾًٗى: ُٖ الًجقّشًٗٗة القّاعؾ جلك. ّالقًا الؾًا هذل كبٗقة ًّّٗة أظهاضا جك

. ّكها ُّ هعقّؾ علهٗا  ـإى شل الفٗقّسات ججكّى هى (C) ّساٗجّسٗى (T) ذاٗهٗى (G) ؼّاًٗى

ّـٖ ظال جعقض ُـٍ الـاكقة   DNAّشل الؼالٗا الظقٗقٗة ججكّى هى الظاهض  RNAالظاهض 

للجلؾ ـإى ها ٗهكى أى أسهَٗ " الـاكقة الشهعٗة" ُٖ هى ٗقّم بهِاهِا السابقة عبق هؤسسات هذل: 

ـقا لذقاـة الهشجهع ّالشقٗعة القابم علِٗا ّألعم أى األسقة، ّالهصظات، ّالهقاكل االشجهاعٗة. ّ

جلك الـاكقة الشهعٗة ظِقت لِا بعض اإلقُاصات هع ّباء ـٗقّن كّقًّا العالهٖ، ّعًؾها ٗفقؾ 

اإلًساى ُـٍ الـاكقة ال أقّل أًَ ـقؾ اإلًساًٗة ّلكًَ أصبط أكذق اظجٗاشا  لِا. ـٖ ُـٍ الهقظلة ٗؾؼل 

ُ جظت قّلَ جعالٔ بسم هللا ا هللاَّ َّ ّـَاُكمْ  ُذمَّ  َؼَلَقُكمْ  لقظهى القظٗم" َّ َج ِهًُكمۚ   َٗ ى َّ ٔ   َُٗقؾ   هَّ لِ  إِلَ ـَ  اْلُعُهقِ  أَْق

 ْٖ ْعلَمَ  اَل  لَِك ا ِعْلم   َبْعؾَ  َٗ ب  ْٗ َ  إِىَّ ۚ   َش "سّقة الًهل اٙٗة َعِلٗم   هللاَّ أؾعّ هللا الكقٗم أى ٗظفظ  (32) َقِؾٗق 

 الشهٗع هى ُـٍ الًِاٗة الصعبة. 

ـاكقة البًاء ُّٖ هظل ُـا البظخ ـاكقة اللقاض الجٖ ٗسِم اإلًساى ـٖ إٗشاؾُا ؾعها  للشِال  -0

 الهًاعٖ ـٖ ظالة الكبق ّـٖ ظالة اإلصابة باألهقاض. 

ـاكقة الفعل ُّٖ الجٖ ٗقّم بِا العلهاء الّٗم ـٖ الؾّل الهجظضقة ظٗخ ٗؤؼـ شلء بسٗط هى ؾم  -6

ّال ٗؤذق علٔ األم ّٗظجفظ بِا ـٖ بًّك هعًٗة هى أشل جّظٗفَ الظبل السقٕ للهّلّؾ ال ٗؤذق علَٗ 

ـٖ عالز األهقاض الّقاذٗة ـٖ ظالة ظِّقٍ ّقؾ قؾهت ُـا الهقجقض لعؾٗؾ الهؤسسات ـٖ بالؾٕ 

 ّلكى ال أظؾ ٗسجشٗب 

  األشل هظؾؾة الـاكقة -2



  The vaccine builds a memory                                                                        ذاكرة بناء اللقاح

632 

 إـا جّشؾ" جّشؾ ال ّقؾ جّشؾ قؾ بهعًٔ بًابٗة ـاكقة إًِا"  عًِا القّل ٗهكى أًَ أجصّق الـاكقة ُـٍ ّ

 لهى ّلِا ّلّشجَ اللّز بٗى الطالق ّقّع ظالة ـٖ ّجًجِٖ باللّاز جّشؾ لّاز؟؟ ّشؾ إـا ّـقط

 قّبقت"  العالم ـاشا األشًة علم ّبأبظاخ ظٗخ اإلًساى شسم بهكًّات عالقة لَ اللهى ُـا هظؾؾ

 إى ظ٘د" الكشل هاء بصوة" جسؤ علو٘ة بوفاشأة الصو٘عّ العؿٗد العلن Robert "Gillham ؼٗلِم

 ججكّى ضؼهة ظّٗٗة شلٗبات ُٖ البقّجًٗات" ُٖ البقّجًٗات ّ بقّجًٗا   20 بَ للكشل ٓالفكك السابل

 أشسام ؾاؼل ّهجًّعة كذٗقة بّظابؾ البقّجًٗات جقّم. األهًٗٗة األظهاض هى أكذق أّ سلسلة هى

 للؼالٗا بًٗة جّـٗق للهًبِات، سجشابةاال الؾًا، جضاعؾ األٗضٗة، الجفاعالت جظفٗل: هًِا الكابًات

 ُّٖ اإلصبع بصوة كاؼحالؾ ٙؼك قشل هي ٗؽحلؿّ" ٙؼق هكاى هى الشلٗبات ًّقل ّالكابًات،

.  الكشال هي ٗعاشكُا هي شفكة ٗؽحمى"  كوبْ٘جك"  ٗعول الوكأة ّشسؿ ، قشل لكل ؼاصة شفكة

% 30 إلٔ% 23 جمٗل الراً٘ة ّالع٘ضة% 62 إلٔ% 60 ٗمٗل الطالق بعؿ ظ٘ض أّل أى علهٗا   ّذبث

 البظخ أى الكقٗم القاقئ أِٗا ظظ ال الكشل بصوة هي% 55 جمٗل الرالرة ّالع٘ضة الكشل بصوة هي

 ـاكقة ٗظهل كبٗق سق ـلك ـٖ أى شك ّال% 122 إلٔ جصل طِاقة شسؾ الهقأة  ٗقل أى لم العلهٖ

 ّاسحعؿ السابقة البصوة هي جطِك الكظن ّٗكْى. الطالق جم ّإى السابقة ّلّشجَ القشل بٗى العالقة

 ّجضٗؾ األبظاخ العلهٗة ظّل ُـٍ الـاكقة " جعهل .ٕبأـ إصابحَ بؿّى شؿٗؿة بصوة شفكة السحقبال

ا إٗعالات ُٗبة علٔ جكّى الجٖ الهعلّهات جشفق. ّاسجقشاع جقهٗل كهعالس األهؾ قصٗقة الـاكقة  ّـق 

 كـلك األهؾ قصٗقة الـاكقة جقّم. األهؾ قصٗقة الـاكقة هعالس قبل هى ّالضهًٗة الصقٗظة للّظابؾ

اْلُهَطلََّقاتُ "  القظٗم القظهى هللا بسم جعالٔ قال 1سابق ا" هؼلًّة هّاؾ هى هعلّهات باسجقشاع َجَقبَّْصىَ  َّ َٗ 

ىَّ  ِِ اَل ۚ   قُُقّء   َذاَلَذةَ  ِبأًَُفِس ِظل   َّ ُِىَّ  َٗ ْكُجْهىَ  أَى لَ ُ  َؼلَقَ  َها َٗ ىَّ  ـِٖ هللاَّ ِِ  004سّقة البققة اٙٗة  "أَْقَظاِه

 . األشل هشِّلة الـاكقة -2

 ُّـٍ الـاكقة جّشؾ عًؾ الهقأة األقهلة الجٖ جّـٔ لّشِا ـِٖ هعقّـة البؾاٗة هشِّلة الًِاٗة. ُّـٍ 

، ًُّا ٗبقلسؤال هًطقٖ ها الفقق ؟ ّاإلشابة الهؼجصقة الشفكة إللالة أطْل لْقث جعحاز الـاكقة

)   ّشل عم اللَ عٌَ قال الفٕ للوقؿاق ـحعحاز ٕأقْ بشكل لؿِٗا البصوة ٗربث الظلى عاهل الظلى ألى

 ـاكقة لبًاء ّهسجعؾ ـاكقة بؾّى القظم ّٗصبط ًِابٗا ، الكشل هاء بصوة لحمّل(   ّعشك ا أشِك أقبعة

ٗىَ  " القظٗم القظهى هللا بسم جعالٔ قال. شؾٗؾة ـِ الَّ ىَ  َّ ّْ ّـَ َّ َج ُكمْ  ُٗ ًْ ُقّىَ  ِه ـَ َٗ ا َّ اش  َّ َجَقبَّْصىَ  أَْل ىَّ  َٗ ِِ فُِس ًْ َ  ِبأ

ُِق   أَْقَبَعةَ  ا" سّقة البققة اٙٗة  أَْش َعْشق  َّ062                  

  The nature of the vaccineطبٗعة اللقاض  

ّجعجبق اللقاظات هى . هعٗى هقض جشاٍ الهكجسبة الفاعلة الهًاعة ٗقؾم بّٗلّشٖ، هسجظضق ُّ اللقاض

األؾّٗة الجٖ جهًع الهقض هى الظِّق، ـضال  عى عالشَ عًؾ ظؾّذَ ألى: اللقاض ٗقّم بجقسٗػ عقٗؾة أّ 

ـكقة الهقاّهة ّكٗفٗة ُلٗهة الؼصم. ّلشِالك الهًاعٖ القؾقة ـٖ ًفن الّقت علٔ الجؼلص هى ُـا 

َٗ إشاقة الؼطق إـا جكقق الِشّم هى الـٕ ٗعطThe impact remains اللقاض ّإلالجَ هع بقاء األذق 

ا اللقاظات ًفن الهقض السابق. ّجسجِؾؾ  أى إلٔ جشٗق الؾقاسات هى هشهّعة أى ؼٗق هظؾؾة، أهقاض 

ا أكذق الّقاٗة هى ًطاق ا ّٗـق بعضِا  العضّٗة ٗشبَ ّسٗط علٔ ًهّـشٖ بشكل اللقاض ّٗظّٕ .اجساع 

 أّ سهّهَ، هى أّ للشقذّم، الهقجّلة أّ الهضعفة األشكال هى ٗصًع ّؼالبا   للهقض، الهسببة الؾقٗقة

ّبؼصّص ـٗقّن كّقًّا طالب عؾٗؾ البظاخ بالجقكٗل علٔ البقّجٗى . السطظٗة بقّجًٗاجَ أظؾ

هى أشل الظصّل علٔ لقاض ـعال ّعًؾ ُـٍ الًقطة بالجظؾٗؾ قؾ جكّى صعّبة  الشّكٖ الًاجا للفٗقّن

                                                           
1
 ٗا الهّسّعة الظقة، الشبكة العًكبّجٗة . ّٗكٗبٗؾ 
 الهسجشؾ كّقًّا" سطط علٔ الهّشّؾ" الًاجا الشّكٖ البقّجٗى" شفقة ـك علٔ جعهل ّقاذٗة هاؾة هى الشؾٗؾ" هّؾٗقًا" لقاض ٗجكّى "
" القٗبٖ الًّّٕ الظهض" شقعة ججؽلؽل الشسم، ـٖ ظقًَ بهشقؾ(. هكاى كل ـٖ الهًجشقة الفٗقّن صّقة ـٖ الظهقاء الًجّءات جلك)

 قبٗن ُّغ، سجٗفى ٗقّل. للفٗقّن هضاؾة أشسام جّلٗؾ جظفٗل هِهجِا ـٗقّسٗة بقّجًٗات بإًجاز البشقٗة الؼالٗا" جأهق"ّ الشسم ؾاؼل
 البقّجٗى هى الًسػ آالؾ إلًجاز لشسهَ جعلٗهات ُّ ظقا   جضؼَ ها ـإى الهظؾؾة، بالشقعة ها شؼص ـقاع جظقى عًؾها": "هّؾٗقًا"

 م  12/2/0202عقبٖ هظّهؾ طاُق الشبكة العًكبّجٗة    Independent. "الًاجا الشّكٖ
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ظصّل علٔ الشقابط هى الفٗقّن الهسبب للهقض أّ جطّل الهؾة ّشّؾ اللقاض أّ اسجظضاقٍ لعؾم ال

ـٖ إًشال ُـا العهل ًُّا جطقض عؾة أسبلة ـٖ ًطاق ـلسفة علم الطب هًِا: ُل شقابط الشقاذٗم جؼجلؾ 

عى شقابط الفٗقّسات؟ ُّل بإهكاى علم الطب ّجقًٗاجَ الظالٗة قاؾقة علٔ إٗقاؾ الطفقات الجٖ جظؾخ 

ٖ الظقّؾ الجٖ جّـقُا الؼلٗة لظٗاة الفٗقّسات؟ ُّل باإلهكاى اسجبعاؾُا هى ـٖ الفٗقّسات؟ ّهاُ

الؼلٗة ؾّى أى جهّت الؼلٗة؟ ُّل كل بقّجًٗات الفٗقّسات هجعاؾلة ـٖ الجأذٗقعلٔ الفٗقّن؟ إى 

اإلشابة عى شل ُـٍ األسبلة ّؼٗقُا هقجبطة بشكل شُّقٕ بالهِهة الهًّطة باللقاض. ّهى طبٗعة 

 لؽة لَ ججكّى هى: اللقاض ّشّؾ 

لؽة ؾاؼلٗة ُّٖ شُّق لؽة اللقاض ججهذل ـٖ العالقة بٗى الؼالٗا الجٖ جعهل ـٖ ًطاق الشِال  -1

الهًاعٖ ّالجٖ جسهٔ ؼالٗا البلعهة، ّالؼالٗا الهِاشهة هذل ؼالٗا الفٗقّسات الؽالٗة. ظٗخ ججعقؾ 

جهٗلُا بِا عى ؼٗقُا  Markersؼالٗا شِال الهًاعة علٔ الؼالٗا الهِاشهة هى ؼالل ّاسهات 

هى الؼالٗا العاؾٗة ؼٗق الهضقة للشسم ُّـا الهعقـة ّاللؽة ُٖ الجٖ ٗكجشفِا العلهاء ـٖ ها بعؾ. 

ّٗهكى أى ألعم بأى ُـا الًّع هى االكجشاؾ ٗعاؾل إى لم ٗكى ُّ اكجشاؾ قّاًٗى الطبٗعة ـٖ ـاجَ 

هلِا ؼٗقٍ هى أًّاع الفٗقّسات، " ـهذال  ٗظهل ـٗقّن الظهٔ الصفقاء علٔ سطظَ عالهات ال ٗظ

بّاسطة جلك العالهات جسجطٗع ؼالٗا البلعهة ّؼٗقُا هى ؼالٗا شِالًا الهًاعٖ اإلظسان ّالجهٗٗل 

بٗى الفٗقّسات الهؼجلفة، ّالبكجقٗا الضاقة هى ؼٗق الضاقة، ّكـلك جسجطٗع الجهٗٗل بٗى ها ُّ 

قؾ الشسم علَٗ ّجهٗٗلٍ ّالجؼلص شلء هى اعضاءًا ّها ُّ شلء هى ًهّ سقطاًٖ ٗشب أى ٗجع

  1هًَ"

لؽة العلهاء القابهة علٔ هعاقـِم السابقة لهسبب الهقض، ّهعقـة آلٗة عهلَ ّقبها بعض  -0

الهظاّالت إلٗشاؾ لقاض لَ، ـضال  عى اللؽة الجٖ جكجسب هى ؼالل الهالظظات ّالجشاقب الشؾٗؾة، 

ُٗعؾ البظخ عى اللقاض اكجشاؾ للؽة ّهف قؾات شؾٗؾة ـٖ علّم اللقاض ّبِـٍ اللؽة ّـٖ ُـٍ الظالة 

ًٗقل العلهاء إلٔ الهشجهع هعلّهاجِم عى الفٗقّن اّ الهسبب أٗا  كاى ًّعَ، ّعًؾ الهقاقًة بٗى 

اللؽجٗى ٗجبٗى أى هعقـة اللؽة األّلٔ ُّ الشقط األقّٓ إلًجاز اللقاض الهًاسب. لطبٗعة الفٗقّن هى 

 أشل عالز الهقض الهجسبب  

  Vaccine relationshipsاض عالقات اللق

 جقّم عالقات اللقاض ـٖ الهظاّق الجالٗة: 

 عالقة اللقاض بالفٗقّن أّ البكجقٗا أّ الشقذّهة أّ السهّم الًاجشة هًِا الهسببة للهقض.  -1

 عالقة اللقاض بالشِال الهًاعٖ للشسم الهؾؼل لَ اللقاض.  -0

 عالس الشسم الهقٗض. عالقة العلم الـٕ عهل علٔ إًجاز اللقاض ّالعلم الـٕ ٗ -6

 هِهة اللقاض: 

 لؾَٗ ّٗبقٖ ّٗؾهقٍ، لَ كهِؾؾ الشقذّم ُـا علٔ لٗجعقؾ للشسم الهًاعٖ الشِال الّسٗط ُـا ٗظقض

 العضّٗات ُـٍ هى إٔ ُاشهَ إـا بسِّلة ّٗظطهَ علَٗ الجعقؾ الهًاعٖ الشِال ٗسجطٗع كٖ هًَ ًسؼة

هفعّلَ ـٖ جكّٗى األشسام الهضاؾة بعؾ عؾة شِّق، ّلكى أؼقٓ. ّ هى أُم ًجابس اللقاض" أًَ ٗؤؾٕ  هقة

كـلك ـإى اللقاض ٗعطٖ الشسم" قؾقة طبٗعٗة ههٗلة  2هفعّلِا ٗؾّم لفجقة طّٗلة قؾ جكّى هؾٓ الظٗاة"

ّٗعلّهَ كٗفٗة الجعاهل هع إٔ هٗكقّب ِٗاشهَ ّاألكذق هى ـلك أى الشسم ٗسجطع أى ٗجـكق كٗؾ ٗظهٖ 

 3قض لَ هى قبل"ًفسَ هى إٔ هٗكقّب قؾ جع

                                                           
1
  02القاشؾٕ هصطفٔ ص  
2
 هّسّعة هقاجل الصظقاء، الشبكة العًكبّجٗة.  
3
  10القاشؾٕ هصطفٔ قضّاى ص  
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 هجٔ ٗقؾم اللقاض للهقٗض: 

ّجشـق  شٗؾ، بشكل هًِا ّالجظقق الجلقٗط ـعالٗة ؾقاسة جهت للهقٗض إال إـا  اللقاض جقؾٗم ال ججم عهلٗة

 الفٗقّن لقاض اإلًفلًّلا، لقاض اإلشاقة ًُا إلٔ أى ـلك ٗجم علٔ الفبقاى ؼالبا  ّهى األهذلة علٔ ـلك 

 . الشؾقٕ لقاض البشقٕ، الظلٗهّهٖ

 ؾّق اللقاض ـٖ هقاّهة األهقاض 

 الهأؼّـة االًجشاق ّاسعة الهعؾٗة ّجعؾ الهًاعة األهقاض هى للّقاٗة الفعالة األّلٔ الطقٗقة الجلقٗط ٗعؾ

 أؼقٓ أهقاض هى ّالظؾ الشؾقٕ، لهقض العالهٖ االسجبصال عى كبٗق بشكل هسؤّلة اللقاظات هى

 أى العالهٗة الصظة هًظهة ّقؾ بًٗت. العالم هًاطق هعظم ـٖ ّالكلال ّالظصبة، األطفال، كشلل

 جكّى أى ٗهكى. هعؾ هقض 02 ّضبط الّقاٗة ـٖ للهساُهة أّ للّقاٗة هجاظة ظالٗا   الهقؼصة اللقاظات

 أّ(بقٕ أّ طبٗعٖ ههقض عاهل عبق هسجقبلٖ هقض آذاق جظسى أّ جقٖ: هذال) ّقابٗة اللقاظات

 السقطاًات. ًُّا ٗبقل سؤال هًطقٖ ُّّ ها أًّاع اللقاظات.   ضؾ ّصفت لقاظات ًُاك: هذال عالشٗة

  Types of vaccinesأًّاع اللقاظات  

لقاظات ظٗة: " ُّٖ لقاظات جظجّٕ علٔ هٗكقّبات أّ ـٗقّسات ظٗة لكًِا هضعفة ّّاًُة ال  -1

جهلك القؾقة علٔ جسبٗب هقض لإلًساى؛ ًُّا جكّى هِهجِا جظفٗل شِال الهًاعة ـقط هذل: لقاض 

 .Sabinّلقاض شلل الطفال  BCGّلقاض الؾقى  Measlesالظصبة 

ظجّٕ علٔ الهٗكقّبات الهٗجة أّ علٔ أشلاء هًِا هذل: لقاظات ؼٗق ظٗة: ُّٖ اللقاظات الجٖ ج -0

ّالجٖ جصٗب الشِال  Bordetella pertussisلقاض السعال الؾٗكٖ) الـٕ جسببَ البكجقٗا الساهة 

الجًفسٖ هسببة كظة شؾٗؾة جسهٔ سعاال  أّ السعال الؾٗكٖ ّأشِق ها ٗهٗل العؾّٓ بِـٍ البكجقٗا ُّ 

ضظاٗاٍ، ّؼالبا ُم هى األطفال، ّٗشعقُم باالؼجًاق هها ٗؤؾٕ  السعال ّٗكّى شؾٗؾ الجأذٗق علٔ

ُّّ لقاض ؼٗق  Salk vaccineّلقاض شلل األطفال  1إلٔ ظِّق اللّى الؾاكى ًجٗشة ًقص الِّاء"

ظٖ ٗظجّٕ علٔ ًّع ّاظؾ ـقط هى ذالذة أًّاع الهكًّة لعابلة ـٗقّن شلل األطفال ّٗظقى ـٖ 

 ى هى ًقص الهًاعة. العضل ّٗعطٔ للهقضٔ الـٗى ٗعاًّ

ُّّ اللقاض الـٕ ٗظجّٕ علٔ سهّم البكجٗقٗا بعؾ جظّٗلِا إلٔ جّكسٗؾ هذل:  Toxoidجّكسٗؾ  -6

م قجلت الؾـجقٗا 1522جقّل الهقاشع العلهٗة " ـٖ عام  Diphtheria Toxoidجّكسٗؾ الؾـجٗقٗا 

اسهَ كّقًٖ  عؾؾا  كبٗقا  هى الًان أكذق هها قجل هقض السقطاى ٗسبب ُـا الهقض هٗكقّبا  

ّالـٕ ٗسكى الهشاقٕ الِّابٗة للشِال الجًفسٖ  Corny bacterium diphtheriaباكجقٗم ؾـجقٗا 

ّـٖ ُـا السٗاق ًشٗق إلٔ هالظظة هِهة ُّٖ: أى  2ُّـا الشلل ًاجس عى السم الـٕ جفقلٍ الؾـجقٗا"

صٗب األشِلة الهقكلٗة عهلٗة الهّت ال جًجس هى اًؽالق الههقات الجًفسٗة ّإًها هى الشلل الـٕ ٗ

هذل القلب ّاألعضاء األؼقٓ، ُّـا الشلل ًاجس عى السم الـٕ جفقلٍ الؾـجقٗا ـًِا الهّت ًجٗشة 

 للعالقة السهٗة، بٗى الهقٗض ّالسم الفعال الـٕ ٗؤؾٕ إلٔ االؼجًاق. 

 .Diphtheria,pertussis,tetanus, vaccineلقاظات هؼجلطة: ّهًِا اللقاض الذالذٖ البكجٗقٗا  -2

DPT   لقاض ٗظجّٕ علٔ ذالذة هشجقات ُٖ: سهّم الؾـجٗقٗا الهضعفة ُّDiphtheria toxoid  

ُّـا   Pertussisّهٗكقّبات ؼٗق ظٗة للسعال الؾٗكٖ   Tetanus Toxoidالذٗذاًّن الهضعفة 

                                                           
1
  12 ص ، هقشع سبق ـكقٍ،القاشؾٕ 
2
  10 ص القاشؾٕ 
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ُّـا الًّع هى اللقاظات شاء  1الجشهٗع ٗضهى اسجشابة أكذق إضاـة إلٔ جقلٗل عؾؾ هقات الظقى"

شة لفقضٗات علهٗة هجعؾؾة قاهت علِٗا الجشاقب هى أشل الفاعلٗة ّكـلك هى أشل عؾم جأذٗقُا ًجٗ

علٔ الهقٗض ًُّا ججضط ـلسفة البظخ عى اللقاض الجٖ جقّم علٔ ظهاٗة اإلًساى كفقؾ ّالبشقٗة 

كهشجهعات.إضاـة إلٔ ُـٍ اللقاظات جّشؾ اللقاظات الشًٗٗة الجٖ بلغ ًشهِا " ـٖ األبظاخ الجٖ 

الهظقًّة ـٖ ؼالٗا الشسم هى جًبَٗ  DNAم ّأّضظت قؾقة لقاظات 1550أشقٗت هًـ العام 

م اسجؼؾهت ُـٍ 1552العًاصق الهًاعٗة للؼلٗة ّالؼلّٗة ضؾ العؾٗؾ هى الههقضات ّـٖ العام 

ّبشكل عام ٗهكى القّل بأى " الهبؾأ الـٕ بًٗت علٔ  2اللقاظات للشًن البشقٕ ّلهقض اإلٗؾل"

اظات الشًٗٗة لم ٗكى شؾٗؾا ، الشًٗات كاللقاظات لم جكى ظؾٗذة العِؾ، بل جهجؾ للؼهسًٗٗات أساسَ اللق

ّلكًِا إضاـة هِهة ـٖ طقٗق جؼصٗص كل هقٗض بعالز ٗجألم  3ّالسجًٗٗات هى الققى الهاضٖ"

 هع طبٗعة شسهَ.  

  From the search resultsهى ًجابس البظخ  

ُـا البظخ جشجقك ـٖ اًجاشَ عؾة علّم هذل: علم ّظابؾ اللقاض علم العلّم ألًَ كها أّضط  -1

 Geneticّعلم الًِؾسة الّقاذٗة  Embryologyعلم األشًة  Physiologyاألعضاء 

engineering  ّبِـا ٗهكى القّل بأى علم اللقاض هجعؾؾ الشّاًب الؾقاسٗةMultidiscipline 

 ّّشّؾٍ ّعؾم ّشّؾٍ ٗؤذق علٔ الظٗاة اإلًساًٗة ـٖ كاـة هشاالجِا. 

اللقاض ّعلّهَ هّطى الًظقٗات العلهٗة الهفجقضة ّالهعؾلة. ّبَ جم هعقـة الكذٗق عى الفٗقّسات  -0

 ّآلٗة عهلِا ظجٔ الجٖ جسكى األشسام البشقٗة ّعقؾ أذق اًجقالِا هى هّضع إلٔ آؼق. 

 ى ّالهظاـظة علٔ صظجَ ُّـا ُّ ُؾؾ الفلسفة الشُّقٕ. ُؾؾ اللقاض ُّ سعاؾة اإلًسا -6

أى الظؾٗخ عى اللقاض ـٖ قصة ـٗقّن كّقًّا لم ٗكى ظؾٗذا  علهٗا  ّلكًَ ظؾٗخ هِقشّ السٗاسة.  -2

 ألًَ ؼال هى ـكق الشقّط الشُّقٗة لكل لقاض ههكى. 

ى هكًّات اللقاض اللقاض هسباق قّٕ لفِم العالقة بٗى الهقض ّالشسم ّشِال الهًاعة. ّكـلك بٗ -2

 ّالعهق اللهًٖ.

 اللقاض بًاء ـاكقة جبقٔ ـٖ الشسم ضؾ الهقض ّجسجهق ـجقات طّٗلة.  -2

 لاؾ اللقاض الهعقـة بالشِال الهًاعٖ ـٖ كٗفٗة عهلَ ّكٗؾ ٗعهل للقضاء علٔ الهٗكقّبات الضاقة.  -3

 Recombinant DNAاللقاض علم ظقلٖ جسِم ـَٗ علّم عؾة هذل علم الًِؾسة الّقاذٗة  -4

Technology  هسهٔ لعهلٗات ّجكًّلّشٗات كذٗق هلؼصِا ُّ الجعاهل هع الهاؾة الّقاذٗة ُّٖ

 الظاهض الًّّٕ بالشطب أّ اإلضاـة. 
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