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تقرير حمظور نشره، على أن يتم السماح بنشره اعتبارا من الساعة الثانية 
بالتوقيت الصيفي  2122ديسمرب  22اخلميس  من بعد ظهر يوم

 لشرق الواليات املتحدة 

 لالتصال: ناتاشا بينول
 6440-326-202-1+هاتف: 

 scipak@aaas.orgالربيد اإللكرتوين: 
 

 

 العوز المناعي البشري كنوع من الوقاية فيروس معالجة: 1122أهم الفتوحات العلمية لسنة 
 2122جتربة سريرية حتيي األحباث املتعلقة بفريوس العوز املناعي البشري تتصدر قائمة اجمللة ألهم التطورات العلمية لعام 

 
 
 الدراسة باسم عروفةوامل، HIVالعوز املناعي البشري  فريوسبالغة األمهية حول دراسة ب Science "م"العل ت جملةأشاد 

HPTN 052 ، 2122أهم الفتوحات العلمية لسنة باعتبارها . 
 يف 69بنسبة  احتماال أقلالعوز املناعي البشري يكونون  بفريوس املصابني األشخاص أن السريرية ةربالتج أثبتت هذهوقد 
 .(ARVs) 1هقريةالق للفريوسات املضادة العقاقري تناولوا إذا شركائهمإىل  الفريوس لنقل املئة

 عالج طريق عن مزدوجة فائدة وفرت للفريوس املضادة العقاقري كانت إذا ما حول األمد طويل جدال نتائجتُنهي هذه ال
 . يف الوقت نفسه العدوى انتقال معدالتوتقليل ، املنفردين الفريوس مرضى

ميكنها أن توفر كال من العالج والوقاية ة القهقري للفريوسات املضادة العقاقريضح اآلن أن تاويوافق الباحثون على أنه قد 
 عندما يتعلق األمر بفريوس العوز املناعي البشري.

 Science"العلم" ؛ فإن جملة  2122باعتبارها أهم الفتوحات العلمية لسنة  HPTN 052 االعرتاف بالتجربةإىل  وباإلضافة
مجعية علمية ال هتدف للربح، قد حّددت تسعة إجنازات علمية وهي  ،(AAAS)اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم وناشريها، 

 .ديسمرب من اجمللة 22، واليت ستُنشر يف عدد رائدة أخرى حتققت خالل العام املنصرم، ومجعتهما يف قائمة للعشرة الكبار
 

 تشابل يف كارولينا نورث جبامعة الطب كلية من كوهني مريونمن قبل  HPTN 052، بدأت الدراسة  2112 عام يف
 من heterosexual من األزواج املغايري اجلنس 2292 عن طريق إدراج ،الزمالء من دويل فريقمع  ،يناكارول نورث، هيل
. وزميبابوي ،فريقياأ وجنوب ،الوياوم ،وكينيا ،بوتسواناو ، املتحدة والواليات ،وتايالند ،واهلند ،الربازيل: خمتلفة دول تسع

 .العوز املناعي البشري  فريوس عدوىب مصابا اشريك نيكاملشار  من زوجني كل تضمنو 
 

 ،الفور علىفريوس العوز املناعي البشري ب املصابني لنصف القهقرية بإعطاء العقاقري املضادة للفريوسات الباحثونقام 
 -251 من أقلإىل  بالعدوى املصابني املشاركني من اآلخر النصف يف CD4وا حىت تصل مستويات اخلاليا املناعية وانتظر 
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 Antiretroviral drugs (ARVs) 
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 ، فهذا يدل على اإلصابة211 نع CD4 اليااخل عندما يقل عدّ . )معاجلتهم قبل -وخيم مناعي ضرر على يدلمما 
  .(اإليدزب
 

 مراقبة هيئة قررت، الدراسة إلهناء رمسيا املقرر املوعد من سنوات أربع قبلأي ، العام هذا من سابق وقت يفو ، ذلك وبعد
 وعندما. بالعدوى املصابني الدراسة يف املشاركني ميعجل ات القهقريةللفريوس املضادة العقاقريفورية بال وجوب املعاجلة مستقلة

العوز املناعي  فريوس انتقال معدالت على القهقرية الفريوسات بكر ضمضاداتامل للعالج اهلائلة التأثريات اللجنة أعضاءرأى 
ونتيجة لذلك، ظهرت نتائج الدراسة  يف عدد . ممكن وقت أقرب يف  HPTN 052 ةالتجرب نتائج بإعالن أوصواالبشري، 
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يف مقال أهم الفتوحات العلمية تجربة ال هذه عن كتب الذي، كوهني جون ،Science" م"العل جمللة صحفيال راسلامل وقال
 طرق ثالثةب عند اقرتاهنا لكن؛ الوباء هذا نهيتس اوحده معاجلة األشخاص أن[ HPTN 052 التجربة] ههذ عينت ال" :لسنةل

 الباحثني من العديديعتقد ، 2115 عام منذ ةالكبري  سريريةال دراساتال يف تهافعالي أثبتت احليوية الطبية لوقايةل أخرى رئيسية
 ."التدخالت من املالئمة زمةاحل باستخدام حمددة أماكن يف الوباء دحر املمكن من أنه اآلن

 
 احلجم أو، viral load الفريوسي لم  احلح  تقلل ات القهقريةللفريوس املضادة العقاقريب ةجلاملعا من املعروف سابقا أن كان

املتخصصني الباحثني  من العديد ذلك بناء عليه، فقد عّللو . املصاب الفرد يف، HIVالعوز املناعي البشري  لفريوس الفعلي
التجربة  قبل لكن. infectiousإعداء  أقل أيضا الـُمعاجلجني البد وأهنم األفراد بأن اإليدزالعوز املناعي البشري/  ريوسفيف 

HPTN 052  ، ّمستويات عكسي ال قد الفريوسي لم  احلح  وأن -ا حىت اآلنهتاثبم إتي مل النظرية هذه أن نو املتشكك ىعاد 
 .التناسلية فرازاتإلا يف الفريوس

 

 العدوى يقلل أن شأنه من الفرد يف الفريوس كمية تقليل أنغالبية الباحثني  توقعت" :كوهني جونهذا السياق، أضاف  ويف
 السياسات وواضعي ينواملناصر  ،الباحثنيعلى  النتائج ،تأثري مث ومن ،ةالوقاي حجم كان . بيد أن األمر املفاجئما حدإىل 

 ". اإليدزاملتعلقة بفريوس العوز املناعي البشري/ 
 

من العوز املناعي البشري  لفريوس املستمر العالج تشجع واليت، بالفعل بدأت ركةحل مهمة ازمخ النتائج هذه أضافت وقد
العوز املناعي البشري/  فريوسأوبئة  على من القضاء مكنتت اليت قدو ، احمللية اجملتمعات يف الفريوسية األمحال تقليلأجل 
 .الباحثون يقول كما،  سهال يكون لن املضي قدما يد أنب. البلدان بعض يف اإليدز
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 السريرية التجارباملستقاة من  األدلة هذه بتطبيق األمر يتعلق عندما ضخمة عقبات هناك": كوهني جون قالمن جانبه، و 
 الفور ىعل القهقرية الفريوسات مضاداتإىل  حيتاجون الذين ألشخاصا من املئة يف 52 حوايلف: سكانمن العلى مجهرة 

 ذلك من كثرواأل. نسمة مليون 2.9 ثلما مي هوو  - إليهاوصوال ال ميتلكون الراهن الوقت يف صحتهم من أجل احملافظة على
 سعرب تعلقها منأكثر  التحتية البنيةب ، واليت تتعلقاألمر هذا نطاق توسيع حماوالت رتضتع اليت العقبات أنواع مجيع هناك أن

 ."دويةاأل شراء
 
 يف املئة يف 211 من قرباليت ت افعاليته بسبب" مغرّية لقواعد اللعبة" جتربة  HPTN 052 يعتربون الباحثني بعض يزال ال

 وصانعي األطباء من العديد بالفعل دفعت نتائج الدراسة فقد، وبالفعل. العوز املناعي البشري  فريوس انتقال معدالت تقليل
باعتبارها   HPTN 052 دراسةال على الضوء Science" مجملة "العل سلطت، اهعمجي األسباب هلذهو . التحّركإىل  السياسات

 .2122 لسنة أهم الفتوحات العلمية
 

 
 : 2122 عامل األخرىتسعة ال الرائدة العلمية اإلجنازاتبأهم  Scienceجملة "العلم"  يف ما يلي قائمة

 
 ةاملركب عادت، مذهل بشكل الناجح تعافيها ، ومن مثيةكارثال شبه التقنية الصعوبات بعضاملرور ب بعد: هايابوسا بعثة

النمط ، من كبريصخري   كويكب سطح مناجمللوب  الغبار بكمية من رضاألإىل   Hayabusa هايابوسا يةاليابان الفضائية
، عاما 25 منذ الكوكبية يتم احلصول عليها من أحد األجرام مباشرة عينات ولأ الكويكيب الغبار هذا ميثل. و  S-type"ص" 
 باسم واملعروفة، شيوعا على األرض األكثر meteoritesاألحجار النيزكية لوبة من اجمل بيات الغبارحب حتليلأكد فيما 

 .بكثريحجما  أكرب ، واليت تتسم بكوهناهذه النمط "ص" كويكبات من ولدت ،ordinary chondrules الكوندريتات العادية
 

******* 

 ونيزال ال البشر أن الباحثون اكتشف، واملعاصرين القدماء للبشر اجلينية الشفرة دراسةعن طريق  :البشرية وصو األ فاشتكا 
  الدنيسوفانيني شعب مثل، ماءالقد البشر من املوروثة DNA variantsاألمناط املغايرة من الدنا  من الكثري حيمل

Denisovans فريقياأ يف األسالف جمهول زالي ال يذوال ،آسيا يف الغامض الذي عاش أفراده . 
كما ،  ةاملعاصر  املناعية أنظمتنا ليشكماء يرّجح أهنم سامهوا يف تالقد البشرأن  كيف العام هذا نشرت دراسة كشفتوقد  

أشباه البشر  أن أفريقيا جنوب يف اليت اكُتشفت  Australopithecus sediba األسرتالوپيثكس سديبا فرياتحل حتليلأظهر 
hominins وشبيهة بصفات نوع اإلنسان  بدائيةصفات ون ميتلككانوا  هؤالءامى القدHomo يف الوقت نفسه. 
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 لربوتني لبنية الرتكيبيةا ديدحتن م يونيابان نو باحثن متكّ ، حو ضبالغة الو  صيلاتفب :يالضوئ التخليق بروتين بنيةتشاف كا 
. كسجنيألاو  يدروجنيات اهلذر إىل  اءامل طرشل النباتات هتستخدم الذيو اختصارا،  PSII أو، الثاين الضوئي التخليق نظام

 يفو . هداخلاملوجودة ب لذراتل ات احملددةجتاهالا كشفتو  ،لربوتنيذا اهل احلفاز للبا الشمس وضوح واضحةال صورةالوتبنّي 
 -األرض سطح على للحياة اعنه غىن ال يتال ةاحلفاز  البنية هذهإىل  الوصول من العلماءّكن مت، البحث الذي بني أيدينا

 .النظيفة للطاقة قوي مصدر لتوصل إىلا مفتاح أيضامل حت قد هي بنيةو 
 

****** 

 

 ستقصاءال هاواي يف  Keck telescope كيك تلسكوب باستخدام كالفل علماءأثناء قيام بعض  :الفضاء في رك  ب   غاز
 ئيةكيمياعلى بنيتهما ال احافظت امأهن يبدو لتانالو  ،اهليدروجني غاز سحباثنتني من  اكتشاف، متكنوا من الكون أقاصي
 مثلما متاما، املعادن من متاما خيلو يكاد جنم على آخرون باحثونوقد تعّرف . الكبري االنفجار بعد سنة يمليار  ملدة ةاألصلي

 ا منجيوب أن ناالكتشافاهذان  بنّي ي. بكثري بعد تلك الفرتة لشكّ ت هلكن، كانت عليه الكونيف األوىل  نجوميُعتقد أن ال
 .الكوين العنف من دهور برغم مضي حبالتها البكر ةموجود تزال ال ةاملاد

 

****** 

 

 البشرية األمعاء تقطن اليت اجلراثيم من حيصى ال عدد يف البحث بتأث: microbiomesالبيومات المكروية  على التعرف
أو  ،Prevotellaالربيفوتيلة  أو، Bacteroides العصوانية: اهلضمي هجهاز  يف عصابةال تقود مهيمنة بكترييا لديه كال منا أن

 غذائي نظام على عيشيهذه  ةالبكتريي األنواع من اواحد أناملتابعة  دراسات وكشفت. Ruminococcus املكورة الكرشية
 النظام بني التفاعل توضيحى لع الدراسة وغريهاهذه  نتائجساعد ت. نبايتال اآلخر النظام الغذائي يفضل بينما، الربوتني عايل

 .واملرض التغذيةما يتعلق بكل من  يف وامليكروبات الغذائي
 

****** 

 

 الذراع يف حقنة RTS,S باسم املعروف املالريا لقاح على سريرية لتجربة األولية النتائج قدمت المالريا: واعد ضد لقاح
 25,111 على يزيد ما تتضمن اليت، اجلارية تجربةالوعملت . لمالريال ةداضامل اتلقاحبال وث املتعلقةبحالستخدامها يف ال

 ضد لقاح اكتشاف نبأ، ةرير امل ملاأل خيبة على تعودوا الذين، املالريا باحثي ةطمأنعلى ، أفريقية دول سبع من طفال
 .ممكنا   أمرا   يزال ال املالريا
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 الكواكب أنظمة يد منعدلل جيدة أول صور من احلصول على الفلك علماء متكن، 2122ام ع يف :ةغريبشمسية  نظم
وكالة الفضاء ل التابع  Kepler observatory كيبلرمرصد   ساعد، أوال. هناك للغاية جتري غريبة اأمور  أن واواكتشفت، البعيدة

. اليةاحل لنماذجا باستخدام اتفسريه ميكن ال بطرق الكواكب افيه تدور التعرف على منظومة جنمية على" ناسااألمريكية "
 ، وعشرةثنائي جنم حول يدور كوكبو  نادر، "ارجتاعي" مدار يف يقع اعمالق ياغاز جنما  الباحثون اكتشف، ذلك بعدو 

 .الشمسي نظامنا يف جودمو ا مما هو ئشيظواهر ال تشبه  هاكلو  -يةحبرّ  الفضاء يف وكأهنا تسبح تبدو كواكب
 

****** 

 

 لتحويل جزيئية مناخلو  كيميائية  زاتاحفّ ك تستخدم ّساميةم معادن هي Zeolites الزيوليتات  :سب الطلبح اتيتزيول
 يفو (. عددةهي جمرد أمثلة قليلة على استخداماهتا املتو ) الغسيل منظفات وإنتاج اهلواء ترشيحو ، املياه وتنقية، بنزينإىل  طالنف

 تسم بكوهنات اليت اجلديدة اتيتالزيول من جمموعة تصميم خالل منحبق  اإلبداعية قدراهتم نو الكيميائي أظهر ،2122عام 
 .الكبرية العضوية اجلزيئات ملعاجلة استعدادا ثركوأ ،وأرق، أرخص

 

****** 

 

 من، ماقسناال عن توقفت اليت تلك أو، senescent cells ةمج رح اهلج  ياالاخل إزالة أن التجارب شفتك :ةم  ر  ه  ال خالياالتصفية 
 وضعف (cataract: العني عدسة إعتامالساّد ) مثل، سنتقّدم يف البال ةقلعاملت عراضاأل ظهور تأخري هميكن الفئران أجسام

 قفصال يف ازمالئه من أطول دةمل شتع مل ةتسكعامل اخلاليا هذه من هاأجساد تطهري ليت متا الفئران أنوبرغم . العضالت
 قداخلاليا اهلجرحمجة  زالةإ أن يف أمل ارقةبب لباحثنيا ا زودمم، ضلأف إال أنه يبدو أهنا كانت تعيش بصحة ،عالج دوناليت ظلت 

 .الذهبية سنواتنا أيضا يطيل
 

# # # 

 
 الرابط التايل: على ، وذلكلسنةل املقاالت املتعلقة بأهم الفتوحات العلمية يتم توفريس
 

www.sciencemag.org/special/btoy2011/. 

 

 

# # # 

 Scienceهي أكرب مجعية علمية عاّمة يف العامل، وهي ناشر جمّلة "العلم"  (AAAS)إّن اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم 

)www.sciencemag.org( جملة "العلم لطّب الرتمجة" إىل  باإلضافة nslational MedicineScience Tra

)www.sciencetranslationalmedicine.org(  "وجملة "إشارات علمية Science Signaling

)www.sciencesignaling.org(. 

http://www.sciencemag.org/special/btoy2011/
http://www.sciencemag.org/
http://www.sciencetranslationalmedicine.org/
http://www.sciencesignaling.org/
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مجعية وأكادميية علمية، ختدم عشرة  262، وتنتسب إليها حنو 8181كية لتقدم العلوم يف عام تأّسست اجلمعية األمري 
أكرب قاعدة من االشرتاكات املدفوعة أليّة جمّلة علمية حمّكمة عاّمة يف العامل، إذ  Scienceماليني فرد. ومتتلك جملة "العلم" 

وهي منظمة ال هتدف ، )www.aaas.org(األمريكية لتقدم العلوم  يقّدر العدد اإلمجايل لقرّائها ضمليون قارئ. أن اجلمعية
للربح، مفتوحة للجميع وتُنجز مهّمتها املتمثلة يف "تقّدم العلوم وخدمة اجملتمع" من خالل املبادرات املتعلقة بالسياسات 

. للحصول على أحدث األخبار البحثية، ميكنكم التسجيل يف نشرة العلمية؛ والربامج الدولية؛ وتعليم العلوم؛ وغريها
EurekAlert! ، على املوقعwww.eurekalert.org وهو موقع الويب األول لألخبار العلمية، وهو خدمة مقدمة من ،

 اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم.

 
ميكن للصحفيني حتميل نسخا حمظور نشرها مؤقتا  من هذا التقرير من صفحة الويب  :ة فقطلوسائل اإلعالم اإلخباري

أو طلبها  www.eurekalert.org/jrnls/sciالتايل:  ، على املوقعScienceجمللة "العلم"  SciPakاخلاصة برزمة الصحافة 
  .scipak@aaas.orgأو الربيد اإللكرتوين:  1+-202-326-6440: التايل رب اهلاتفع SciPakمن فريق 
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