
 

 COVID-19 ـل يجالع لمع طخ لوأ يف نيتكمرفيإلا جاردإ

 نم بيبط جرخت .Gustavo Aguirre Chang همادختساب تايفولا لدعم يف ريبك ضافخنا نع غالبإلا مت

UNMSM ، 2020 ويام 2 .وريب ، اميل .ةينهملا ةحصلاو ةرادإلا يف ايلعلا تاساردلا جمارب عم.

 صخلم

 ىلع ةجلاعملا تالاحلا نع ريرقت لمع متي امك .COVID-19 يف Ivermectin مادختسا نأشب ةدوجوملا ةلدألا ةعجارم متت

.يلحملا ىوتسملا

 ةساردلا هذه لمشتو ، ملاعلا لوح ىفشتسم 169 نم نيكراشم ىلع Antiviral Research ةيرود يف اًرخؤم ترشُن ةسارد تلصح

 لدعم نأ ىلإ ةساردلا جئاتن ريشتو ، 704 ةلباقملا طباوضلاو 704 :نيتكمرفيإلاب اوجلوع نيذلا ىضرملا نم اًريبك اًددع

 Ivermectin اومدختسي مل نيذلا ىضرملاب ةنراقم لقأ تارم 6.1 ناك Ivermectin اومدختسا نيذلا ىضرملا يف تالاحلا ةتامإ

 .(p <0.0001 ، ٪8.5 لباقم 1.4)

 .ج ةئرلا ضارمأ يئاصخأ دافأ ، ناكينيمودلا ةيروهمج يف ، هبناج نم

 ناك تالاحلا ةتامإ لدعم نإف ، نآلا ىتح ةقثوملا تالاحلا نم ديدعلا دوجو مدع نم مغرلا ىلع ، يلحملا ىوتسملا ىلع ، لثملابو

 نوضغ يف ىمحلا ءافشو ضرملا يف نسحت كانه نيتكمرفيإلاب اهجالع مت يتلا تالاحلا نم ٪ 100 يف هنأ اًضيأ ظحولو ٪ 0

 .جالعلا ءدب نم ةعاس 48

 متي نيذلا ىضرملا ةبرجت ىلع ًءانب هدادعإ متي ، جالعلل ةباجتسالاو ةروطخلا ةجردل اًقفو ديدج يجالع ططخم ميدقت متي

 .اًيلحم مهجالع

 دوجو مدعل اًرظن هنأ جاتنتسالا ءاطعإ متيو ، نيتكمرفيإلا مادختسا نم ةدئافلا رطاخمل مييقت ءارجإ متي ، ريخألا ءزجلا يف

 .COVID-19 ـل يجالع لمع طخ لوأ يف اهجاردإ ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ نسحتسملا نمف ، همادختسا يف اًيلمع رطخ يأ

 .دالبلا ءاحنأ عيمج يف ةيحصلا تاسسؤملاب ديوزتلل يساسأ لكشب تايصوتلا ميدقت متي ، اًريخأو

 ةلدألا رشن يرورضلا نم ، يلاحلا COVID-19 ةحئاج ةهجاوم يف

 ، موي لك اهميدقت متي يتلا ةيريرسلا براجتلاو ةيملعلا

 .ةيجالعلا انططخو انططخ ثيدحت بجي ، كلذ ىلع ًءانبو

 COVID-19 ـل ةيجالعلا ةطخلا

-COVID عم تالاحلا يف ةثجلا حيرشت جئاتن

 ةيشغألاو (DAD) يخنسلا رشتنملا ررضلا نأ 19 رهظأ

 نم امهالكو ، ةيئاوهلا تالصيوحلا يف ثدحت ةينيلايهلا

 ، (سراس) داحلا يوئرلا باهتلالا ةمزالتمل ةزيمملا جئاتنلا

 ، ريبكلاو يئزجلا رثختلا نم ىلعأ ةجرد تابثإ اًضيأ مت نكلو

 يف دجو امب ةنراقم ، ةيوئرلا ةيومدلا تاطلجلا كلذ يف امب

 دقو .Cov-1 سراسلا عم تالاحلل يضرملا حيرشتلا تاسارد

 ةيضرملا ةيجولويزيفلا لحارملل لضفأ مهفب اذه انل حمس

.سراسلا ىودعل

 .(1 لودجلا) ةيسيئر لمع طوطخ 3 عم ةيجالع ةطخ عضو ، 2

 COVID-19 ـل ةيجالعلا ةطخلا .1 لودجلا

 ةيجالعلا ةطخلا لمع طوطخ

 يسوريفلا لادبتسالاو ليمحتلا نم دحلا (1 يسوريفلا لادبتسالاو ليمحتلا نم دحلا (1

 و طيبثتلا طرف للق (2 و طيبثتلا طرف للق (2

 .قانخلا

 .تاديسلاو ةيتاذلا ةعانملا للق (3 .تاديسلاو ةيتاذلا ةعانملا للق (3

 لمحلا ليلقت ىلإ COVID19 ـل لوألا يجالعلا لمعلا طخ فدهي

 ىلع اًدج اًمهم ركبملا جالعلا نوكي ثيح ، راركتلاو يسوريفلا

 .ةفلتخم ةيجالع لئادب نآلا ىتح ليلدلا ركذي .ىوتسملا اذه

 ماهلا رثألل اًرظن ، Ivermectin عم لماعتنس ، دنتسملا اذه يف

 ىلإ ةجاحلاو كتفلا لدعم ليلقت يف هيلع لوصحلا ردقُي يذلا

.(MV) ةيكيناكيملا ةيوهتلا
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نيتكمرفيألا مادختسا ةمالسو ةيفلخ

 ةحصلا ةمظنم هربتعت تايليفطلل داضم وه نيتكمرفيإلا

 نم ريقاقعلاو ةيذغألا ةرادإ لبِق نم اًدمتعم اًيساسأ ًءاود ةيملاعلا نم ريقاقعلاو ةيذغألا ةرادإ لبِق نم اًدمتعم اًيساسأ ًءاود ةيملاعلا

 يف رشبلا يف عساو قاطن ىلع مدختسيو ، ةدحتملا تايالولا

 ءاطعإ مت ، 2008 ماع ىتح .اًماع 40 نم برقي امل ملاعلا ءاحنأ عيمج

 يف صخش نويلم 68 نم رثكأل صرق نويلم 2000 نم برقي ام

 ءاد ىلع ءاضقلا مت ثيح ، نميلاو ةينيتاللا اكيرمأو ايقيرفأ

 2009 ماع يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم هتربتعاو بنذلا ةيبالك

 وهف كلذل .دئادشلا ةهجاوم يف .ةيرشبلل راصتنا ةباثمب

 سيل وهو ، رشبلا يف مادختسالل عساو قاطن ىلع فورعم ءاود

 ، ةلوهسب حاتم وهو ، عارتخالا تاءارب نم اًيلاخو ، اًيبيرجت ًءاود

 200 ةداتعملا ةعرجلاب لمحتلا ديج وهو ، ةيلاع ةمالسو

 يأ نع غالبإلا متي ملو ، نزولا نم مارغوليك لكل .مارغوركيم

 فعاضت تاعرجب ىطعت امدنع ىتح ، ةلص تاذ ةيبناج راثآ

 هيدل ءاودلا اذه f اهنأ انيدل ، راصتخاب .(1،2،3) ةداتعملا تاعرجلا هيدل ءاودلا اذه f اهنأ انيدل ، راصتخاب .(1،2،3) ةداتعملا تاعرجلا

 نع غالبإلا متي ملو ، همادختسا يف لعفلاب ةيلاع ةربخ

 نكميو ، اهؤارجإ متي يتلا تاجالعلا نم نييالملا يف ةيمسلا

 ةيداعلا تاعرجلا نم ريثكب ىلعأ تاعرجلا دنع ىتح نامأب هؤاطعإ

(1-6). 

 نيتكيمريفلل داضملا طاشنلا

 عساو طاشن نيتكمرفيإلل نأ تاساردلا نم ديدعلا رهظت

 ريثأت هل ربتخملا يف هنأ دجو دقو ، تاسوريفلل داضم قاطنلا

 ، ةروشنملا تاساردلل اًقفو .HIV1 (8) و (7،8) كنضلا ىمح دض

 ، لثامتملا ريغ IMPα / β1 لصف Ivermectin لصفي نأ نكمي

 .(8) يسوريفلا نيتوربلا لامحأل يوونلا لقنلا نع لوؤسملا

 ةرودل يرورض ةيسوريفلا تانيتوربلل يوونلا لقنلا

 تاسوريفلل ةداضملا ةباجتسالا طيبثتو رثاكتلا

 نوكي دق يوونلا لقنلا ةيلمع ىلع لمعلا نإف اذل ، ةفيضملا

.RNA (8،10،11 ) تاسوريف دض اًلاعف اًيجالع اًجهن

 عم COV-2 سراسلل يسوريفلا لادبتسالا نم دحلا

نيتكيمريفيالا

 لبق نم COVID-19 ىلع Ivermectin ريثأت نع ةسارد لوأ داق

 (BDI) يويحلا بطلا فاشتكا دهعم نم فاتسجاو يلياك

 لا

 ةحاتم ةساردلا هذه .(12) ايلارتسأ ، نروبلم يف شانوم ةعماج

 .Antiviral Research ةلجم يف تنرتنإلا ربع 2020 ليربأ 3 نم

 يوونلا ضمحلا نأ دِجُو .ايالخلا عرازم يف ربتخملا يف تيرجأ دقو

 ةعاس 24 دعب ٪93 ةبسنب ضفخني يسوريفلا يبيرلا

 نم رالوم يلم 5 نم ةدحاو ةعرجب ةعاس 48 دعب ٪99.8 ةبسنبو

 اذهو .CoV-2 - سراسلاب ةباصإلا نم نيتعاس دعب نيتكمرفيإ

 يجاتلا يبيرلا يوونلا ضمحلا يف فعض 5000 اًبيرقت لداعي

 مت .ىرخأ تاضيفخت يأ ظحالي مل ةعاس 72 يف .ةعاس 48 يف

فورظلا هذه تحت م 2 ~ نيتكمرفيإلاب جالعلل IC50 ديدحت

 مت تازيكرت يأ يف ةيمس يأ ظحالي مل هنأ نوفلؤملا دافأ

 قاطن ىلع همادختسا نكمي هنأ نوركذيو نيفلؤملا .اهمييقت قاطن ىلع همادختسا نكمي هنأ نوركذيو نيفلؤملا .اهمييقت

 Ivermectin دامتعا مت ثيح نيرثأتملا ناكسلا جالعل عساو

 .يرشبلا مادختسالل FDA لبق نم لعفلاب

 نيتكمرفيإلا مادختسال ىلوألا ةروشنملا ةساردلا نمضتت

 ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تالاح COVID-19 704 يف

 COVID-19 ىضرم يف Ivermectin مادختسا نع ةروشنم ةسارد لوأ

 مت ، COVID-19" (14 ، 15) ضرم يف Ivermectin ةدئاف" :ناونعب

 ةلجملا عقوم يف 2020 ليربأ 19 ذنم تنرتنإلا ربع اهريفوت

 ةيلود ةبقارم ةسارد هذه .Antiviral Research ةفورعملا ةيلودلا

 نع اًيلبقتسم اهعمج مت تانايب مدختست زكارملا ةددعتم

 31 و رياني 1 نيب COVID-19 ـب مهصيخشت مت نيذلا ىضرملا

، سرام

2020. 

 تالاكولا ةددعتمو ةددحم ريغ ةيلود تانايب ةدعاق انمدختسا

 ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ تابلطتم يبلت ةيحصلا ةياعرلا جئاتنل

 يف ىضرملا عم ىضرملا قباطتي .اهعمجت يتلا تانايبلل

 مت يذلا COVID-19 ـب مهصيخشت مت نيذلا ىفشتسملا

.PCR ربتخم رابتخا لالخ نم هديكأت

 ، ملاعلا لوح ىفشتسم 169 نم نيكراشم ىلع لوصحلا لالخ نم

 نم نوناعي نيذلا ىضرملا نم اًريبك اًددع ةساردلا تنمضت

COVID-19 704 مكحتلا رصانعو 704 :نيتكمرفيإلاب اوجلوع نيذلا 

 اوناك ٪64.1 ، نيتكمرفيإلاب اوجلوع نيذلا 704 نم .مهل ةلباقملا

، ايسآ نم ٪8.7 ، ابوروأ نم ٪17.0 ، ةيلامشلا اكيرمأ تايفشتسم نم

 نم ٪0.1 و ةيبونجلا اكيرمأ نم ٪5.0 ، ايقيرفإ نم 5.1٪

طباوض 704 ىلع لوصحلل .ايلارتسأ

 .نيتكمرفيإلاب اوجلاعي مل ىفشتسملا يف ًاضيرم 68230

 ضارمألاو قرعلا وأ قرعلاو سنجلاو رمعلا ةقباطمل نارقإلا مت

رمعلا طسوتم ناك .(SOFA) ضرملا ةدش ةجردو ةبحاصملا

 .(ةنس 17 -/+) ةنس 53.7

 / مارغوركيم 150 نيتكمرفيإلا اوقلت نيذلا ىضرملا ددع طسوتم ناك

 .ةدحاو ةعرج يف غك

 كئلوأ يف ةلاحلا ةتامإ لدعم نأ ىلإ ةساردلا جئاتن ريشت

 يف ىضرملا يف ظوحلم لكشب لقأ ناك MV اوبلط نيذلا

 ةلاحلا ةتامإ لدعم ناكو (٪21.3 لباقم 7.3٪) Ivermectin ةعومجم

 ص ، ٪8.5 .لباقم Ivermectin (1.4 عم ةعومجملا يف لقأ ماعلا ص ، ٪8.5 .لباقم Ivermectin (1.4 عم ةعومجملا يف لقأ ماعلا

<0.0001). 

 ةتامإ لدعم نم دحلا ثيح نم ادج ةمهم ىلوألا ةساردلا هذه جئاتن ةتامإ لدعم نم دحلا ثيح نم ادج ةمهم ىلوألا ةساردلا هذه جئاتن

 مل نيذلا ىضرملاب ةنراقم ةرم 6.1 لقأ اذه ناك ، ةلاحلا

 ثيح نم اذهو ، (٪8.5 لباقم 1.4) نيتكمرفيإلا اومدختسي

 كئلوأل طقف تالاحلا ةتامإ لدعم ليلحت يف .ماعلا كتفلا

 ٪ 7.3) ةرم 2.9 ةلاحلا ةتامإ لدعم ضفخنا ، MV نوجاتحي نيذلا

نم مغرلا ىلع ، اًضيأ مهم رمأ وهو ، (٪ 21.3 لباقم
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 هنأ اًضيأ رابتعالا يف عضوي نأ بجي .ضرملا نم ةمدقتم ةلحرم

 / مارجوركيم 150 ةعرج طسوتمب جئاتنلا هذه ىلع لوصحلا مت

.مجك / مارجوركيم 200 ةداتعملا ةعرجلا نم لقأ وهو ، مجك

 نم نيتكمرفيإب اهتجلاعم تمت COVID-19 عم ةلاح 247 ريرقت

ناكينيمودلا .كيشتلا ةيروهمج يف يجولويب بيبط لبق

 ينوج ، ناكينيمودلا ةيروهمج يف ةئرلا ضارمأ يصاصتخا ىرجأ

 برقي ام هيدل يذلا ، اتالب وتريوب ةنيدم نم نلباشت زيرافات

 عم تالباقم ، 2020 ليربأ 18 ذنم ، ةينهملا ةربخلا نم اًماع 30 نم

 جالعل Ivermectin حاجنب مدختسي ناك هنأ ديفت مالعإلا لئاسو

 جالعلا نأ حضوأو .COVID-19 (15،16) نم نوناعي نيذلا ىضرملا

 نم غلم 12) صارقألا نم غلم 6 2 ءاطعإ نم نوكتي هب موقي يذلا

Ivermectin) مويلا يف ةعرج لداعي اذهو) نيموي ةدمل مويلا يف 

 كئلوأ يفو .(مارغوليك لكل مارغوركيم 200 ىلإ 150 نيب حوارتت

 يه اهيطعت يتلا ةعرجلا نإف ، اًمارغوليك 80 نم رثكأ مهيدل نيذلا

 ةعرج لداعي اذهو) نيموي ةدمل اًيموي (مجم 18) مجم 6 نم صارقأ 3

.(16) (وليك لكل مارجوركيم 225 ىلإ 150 نيب حوارتت مويلا يف

 ضرملا لحارم نم ىطعملا نيتكمرفيإلا نأ ىلإ بيبطلا ريشي

 لبق تالاحلا مظعم يف ، اًدج ةديج جئاتنلاو ةياغلل لاعف ىلوألا

 يتلا تالاحلا ىتح هنأ اضيأ قلعو .ضارعأ نودب تناك ةعاس 24

 لكشب تباجتسا ةئرلا ةباصإ نم ٪ 50 نم رثكأ ىلع يوطنت

 .تافعاضم نم نيجلاعملا ىضرملا نم يأ يناعي مل .جالعلل ديج

 تايفو لدعم ىلع لصحت فوس كلذل ، ةتيمم ةلاح يأ رهظت مل

 يه اًعويش رثكألا تناكو ، ةليئض ةيبناجلا راثآلا تناك .٪ 0

.ايالخ دحاو ضيرم ىدل ناكو ، ةدعملا جاعزناو نايثغلا

 نيتكمرفيإلاب نوجلاعي اًضيرم 247 نأ ىلإ بيبطلا ريشي

 .ةيباجيإ جئاتن اوققح مهلكو ، (17) 2020 ليربأ 28 نم اًرابتعا

 ةلاح 100 نم رثكأ تقلت ، ةلاح 247 اهددع غلابلا تالاحلا نيب نم

 يف تقلت ةيقبتملا تالاحلا يفو ، نيتكمرفيإلا نم طقف

 تفقوت اهنأ ىلإ ريشي امم ، نيكورولك يسكورديه ةيادبلا

 بابسأ دحأ اًضيأ اذه ناكو ةنيدملا يف ءاودلا اذه دافنتسا ذنم

 تامولعم ءاصقتسا ايلاح نورجي مهنإ .نيتكمرفيا ـب ءدبلا

 يأ دعي مل ، ةجلاعملا تالاحلا ةعباتم يف .يعجر رثأب ةساردل

.ةيحص اهنأ ودبيو اًدقعم اهنم

 ةيومنتلا تاساردلا

 تاساردلل تانايب ةدعاق وه Clinicaltrials.gov (18) عقوم

 نيتكمرفيإ لمشت تاسارد 4 كانه 04.30.20 ىتح .ةيريرسلا

 ةيمعتلا ةجودزم ةبرجت يه ىلوألا .ىضرملا دينجت لمأ ىلع

 ، نيتكمرفيإ عم نيوكورولك يسكورديه نيب عمجتس

 ، نيتكمرفيإ عم ديماسكوزاتين ناعمجيس ثلاثلاو يناثلاو

 دض ةيودألا فلتخم رابتخا 36 ةيعقاو ةسارد وه عبارلاو

COVID-19.

 ةيلاعف مييقتل ةسارد ءارجإل ثحب لوكوتورب عضو مت ، يلحملا ىوتسملا ىلع

 ىضرملا يف لوألا طخلا جالعك نيكورولك يسكورديه دض نيتكمرفيإلا ةمالسو

 Edgardo ىفشتسم يف ىرجتس ةساردلا نأ ركذي .COVID-19 ىودع نم نوناعي نيذلا

Rebagliati Martins de EsSalud متيس يتلا تاعرجلاب قلعتي اميف .(19) ينطولا 

 نم ةدحاو ةعرج نوربتعي ، ةفيفخلا تالاحلل ةبسنلاب ، ةساردلا هذه يف اهمادختسا

 نم 2 ةلدتعملا تاعرجللو ، ةغراف ةدعم ىلع نزولا نم مارغوليك لكل مارغوركيم 300

 ، ىرخأ ةيحان نم .ةعاس 24 لك ةغراف ةدعم ىلع نزولا نم مارغوليك لكل مارغوركيم 300

 نوثحابلا" رابخأ ، نيتنجرألا يف يمالعإ ذفنمل ينورتكلإلا عقوملا ىلع رشُن

 متيس يتلا ةساردلا هاوتحم رهظي ، COVID 19" (20) جالعل ةيودألا ضعبل نوجوري

 ، اهططخم يف .ءابطألا نم ةعومجم لبق نم نيتنجرألا يف ىفشتسم يف اهؤارجإ

 مارغوليك لكل مارغوركيم 400 وأ مجم 24 ةددحملا ةعرجلا نوكت ، ةلدتعملا تالاحلل

 بجي ، ةديدشلا تالاحلل ةبسنلاب .ةدحاو ةعرج يف ، مفلا قيرط نع اهلوانت متي

 تالاحلل وليك لكل مارغوركيم 200 ةعرج ىقبت .يدعم يفنأ بوبنأ ربع .غلم 24 ءاطعإ

 رادصإ ىلع لمعت ةيويحلا ايجولونكتلل MedinCell ةكرش تناك ، اًريخأو .ةفيفخلا

 هنأ ىلإ نوريشي .لبق نم ايرالملا دض همادختسال Ivermectin نم دمألا ليوط نقح

 نم .اهيف بوغرم ريغ ةليلق تاريثأت هبو ةليوط ةرتفل مدختسي ، فورعم ءاود

 .CoV-2 (21) سراسلا دض ةلمتحملا اهتيلاعف نم ققحتلا نآلا ةكرشلا ةحلصم

 ، مفلا قيرط نع ىطعت مارغوليك لكل مارغوركيم 400 وأ غلم 24 يه ةددحملا ةعرجلا

 يفنأ بوبنأ ربع .غلم 24 ءاطعإ بجي ، ةديدشلا تالاحلل ةبسنلاب .ةدحاو ةعرج يف

 ةكرش تناك ، اًريخأو .ةفيفخلا تالاحلل وليك لكل مارغوركيم 200 ةعرج ىقبت .يدعم

MedinCell نم دمألا ليوط نقح رادصإ ىلع لمعت ةيويحلا ايجولونكتلل Ivermectin 

 ةرتفل مدختسي فورعم ءاود هنأ ىلإ نوريشيو .لبق نم ايرالملا دض همادختسال

 نم ققحتلا نآلا ةكرشلا ةحلصم نم .اهيف بوغرم ريغ ةليلق راثآبو ةليوط

 400 وأ غلم 24 يه ةددحملا ةعرجلا .CoV-2 (21) سراسلا دض ةلمتحملا اهتيلاعف

 تالاحلل ةبسنلاب .ةدحاو ةعرج يف ، مفلا قيرط نع ىطعت مارغوليك لكل مارغوركيم

 مارغوركيم 200 ةعرج ىقبت .يدعم يفنأ بوبنأ ربع .غلم 24 ءاطعإ بجي ، ةديدشلا

 ةيويحلا ايجولونكتلل MedinCell ةكرش تناك ، اًريخأو .ةفيفخلا تالاحلل وليك لكل

 .لبق نم ايرالملا دض همادختسال Ivermectin نم دمألا ليوط نقح رادصإ ىلع لمعت

 بوغرم ريغ ةليلق راثآبو ةليوط ةرتفل مدختسي فورعم ءاود هنأ ىلإ نوريشيو

.CoV-2 (21) سراسلا دض ةلمتحملا اهتيلاعف نم ققحتلا نآلا ةكرشلا ةحلصم نم .اهيف بوغرم ريغ ةليلق راثآبو ةليوط ةرتفل مدختسي فورعم ءاود هنأ ىلإ نوريشيو .لبق نم ايرالملا دض اهمادختسال Ivermectin نم دمألا ةليوط نقحلل ةلباق ةخسن ىلع ةيويحلا ايجولونكتلل MedinCell ةكرش لمعت .CoV-2 (21) سراسلا دض ةلمتحملا اهتيلاعف نم ققحتلا نآلا ةكرشلا ةحلصم نم .اهيف بوغرم ريغ ةليلق تاريثأت هبو ةليوط ةرتفل مدختسي ، فورعم ءاود هنأ ىلإ نوريشي .لبق نم ايرالملا دض مادختسالل Ivermectin نم دمألا ليوط نقحلل لباق رادصإ ىلع ةيويحلا ايجولونكتلل MedinCell ةكرش لمعت .CoV-2 (21) سراسلا دض ةلمتحملا اهتيلاعف نم ققحتلا نآلا ةكرشلا ةحلصم نم .اهيف

 نيتكمرفيإلا جالعل لوأ ططخم دادعإ

 يف يدرف لكشب ءابطألا ضعب أدب ، اميل ةنيدم يف ، اًيلحم

 تاساردلا ىلع ًءانب .2020 ليربأ فصتنم نم نيتكمرفيإ جالع

 83 ةيقرت نم ءابطألا نم ةعومجم تجرخت ، ةروكذملا براجتلاو

 رثكأ اهيدل اهلكو ، UNMSM نم ودنانرف ناس نم بطلا ةيلكل

 مادختسا ةمالس عجارن ، ةينهملا ةربخلا نم اًماع 27 نم

Ivermectin. راثآ نع غالبإلا متي مل هنأ ىلع قافتالا مت 

 نع غالبإلا مت .ةفيفخو ةردان راثآلا هذه نأو ةريبك ةيبلس

 ةيؤرلا حوضو مدع ، نايثغ ، ةخود ، ملأ وأ ةدعملا يف بارطضا دوجو

 ططخم لوأ ريضحت كلذ دعب مت .ةيهشلا ضافخناو لاهسإ ،

.(2 لودجلا رظنا) COVID-19 جالعل نيتكمرفيإل

 ةيجالعلا ةطخلا فصي عسوأ لودج يف ططخملا اذه نيمضت مت

 لخاد اهرشن مت يتلاو ، COVID-19 ـل ةلمتحملا تاجالعلاو

 .ةعومجملا جراخ كلذكو ، UNMSM نم بطلا يجيرخ ةعومجم

 ربكأ ةمالسبو اهجالع مت يتلا تالاحلاب ةربخلا ىلإ اًدانتسا

 ، ةيجالعلا ةطخلا لودج ثيدحت مت ، Ivermectin مادختسا يف

يف هتكراشم مت يذلاو



.وريب .UNMSM نم يبط جرخت غناشت يريغأ وفاتسوج روتكد غناشت يريغأ وفاتسوج روتكد

4 

Teresada جالع ةطخ نيمضت متي انه ، ءابطألا نم ديدعلا عم 

Ivermectin. تايفشتسملا نم ديدعلا أدب ، نآلا ىتح MINSA و 

EsSalud يف ةيحصلا تاسسؤملاو ةصاخلا تايفشتسملاو 

 مادختسا ، ةيدرفلا مهتسرامم يف ءابطألا كلذكو ، دالبلا

Ivermectin دض ةيجالعلا تاءارجإلا نم لوألا رطسلا يف 

COVID-19.

 ـل نيتكريفيإلا نم جرختسملا لوألا جالعلا ططخم .2 لودجلا

COVID-19 

 (20-22-04 يف رادصإلا)

 :ضرع COVID-19 ـل نيتكمرفيإلا

 .لم / غلم 6 ةجاجز

 .وليك لكل ةرطق 1 :ةماعلا ةعرجلا .وليك لكل ةرطق 1 :ةماعلا ةعرجلا

 .نيموي ةدمل مويلا يف ةدحاو ةرم

 .غلم 6 صارقأ :ضرع

.نيموي ةدمل ايموي .صرق 2 :رابكلا ةعرج

 .بيوبت تامالع 3 ءاطعإ بجي :مجك 110 ىلإ 80 نيب اهنزو ناك اذإ

 × اًيموي .ةبح 4 طعأ :مجك 110 نم رثكأ اهنزو ناك اذإ .نيموي × اًيموي

 لضفألا نم ، (هريثأت نم للقي) رئاصعلا عم هذخأت ال .نيموي

 ىلع هذخ ، ماعطلا عم هذخأت ال .ءاملا نم بوك لوانت مث هدرفمب هلوانت

.(دعبو لبق) ماعطلا نم نيتعاس لقألا

 نايثغلا وأ يوعملا جاعزنالا وأ ةدعملا باهتلا نم خيرات دوجو ةلاح يف

 ةمسقملا ةعرجلا طعأ ، ربكأ لكشب مفلا لمحت مدع نم ام ببسل وأ

 يف) ةيبناجلا راثآلا ليلقتل اذهو ، تاعاس 3 قرافب نيأزج ىلع

 يف .اهببست نأ نكمي يتلا (يمضهلا زاهجلا نايحألا نم ريثك

 ىلعأ يسوريفلا لمحلا نوكي ثيح ، ةجرحلاو ةديدشلا تالاحلا

 ، ةيناثلا ةعرجلا دعب اًبيرقت نسحت ثودح مدع ةلاح يف ، اًرمتسمو

 ضارعأ كانه نوكت ال ىتح ةيفاضإ ةيموي تاعرج ءاطعإب ىصوي

 ريوصتلا ، سفنتلا قيض لثم ، ةئرلا ضارمأل ةحضاو تامالعو

.ةيضرملا ةيتوصلا قوف تاجوملا وأ يعاعشلا

 6 تاجاجز يف اًرفوت رثكألا يميدقتلا ضرعلا نوكي ، اندلب يف

 1 لداعت ةرطق 30 نأ ىلإ ضرعلا اذه يف راشي .لم / مارجيللم

 رتليللم 1 و ةطقن 20 نيب ؤفاكتلا عم قرف وهو ، رتليللم

.تارطق يف ىطعت ىرخأ ةيودأ عم ةداع هعم لماعتلا متي

 غلم 6 يواست ةرطق 30 و ، مارغوركيم 200 ىلع ةرطق لك يوتحت

 ىتح ، ةحضاو تالداعملا هذهل نوكي نأ مهملا نم .نيتكمرفيا نم

.ططخملا يف حضوم وه امم ىلعأ وأ لقأ تاعرج يطعت ال

 امل اًقفو هنأ نم مغرلا ىلع هنأ رابتعالا يف هذخأ بجي رخآ عضو كانه

 ، عومجملا يف ةطقن 150 جتني نأ بجي هنإف ، ةجاجزلا ىلع حضوم وه

  .ةطقن 150 ىلإ 130 نم دئاعلا حوارتي عقاولا يف

 رثكأ نزي ضيرملا ناك اذإ ، ةطقن 150 نم رثكأ ءاطعإ مدع لالخ نم

 ةعرجلا لامكإل ًايفاك نوكي نلف ، ةدحاو ةجاجز عم ، مجك 74 نم

 رطخ لماوع نودب ةلدتعم وأ ةفيفخ ةلاح تناك اذإ نكلو ، ةيناثلا

 ىلوألا ةعرجلا عم هنأ اًدج لمتحملا نم ، تاوم ريغ اهروطت نكي ملو

 لقأ ةيناثلا ةعرجلا نوكت دق كلذل ، اًريبك نيسحتلا نوكيس

.(ةجاجزلا نم ىقبت ام يأ) ىلوألا ةعرجلا نم تارطقلا ددع يف

 ليلقتل لاقتربلا ريصع ديدحت مت هنأ فرعت نأ مهملا نم

 كلذل .(22) مفلا قيرط نع نيتكمرفيإلل يجولويبلا رفاوتلا

 هذه نأل ىرخأ رامث نم وأ لاقتربلا ريصع عم هؤاطعإ بجي ال ،

 نيتكمرفيإلا تالقان ضعبل ةطبثم تانوكم ىلع يوتحت

 لوانت مدعب ةلئاعلاو ضيرملا هيجوت بجي .اهريثأت نم للقتو

 تاداضم وأ لوماتيسارابلا) تاباهتلالا تاداضم وأ ىمحلا تاداضم

 يفخت ةيودألا هذه نأ ثيح ، (ةيديئوريتسلا ريغ باهتلالا

 ةباجتسالل ديج مييقتب حمست الو ضرملا روطت ةيفيك

 ، تاروتيبرابلا عم ةيئاودلا تالعافتلا .جالعلل

 تايبدألا يف ةروكذم مويدوصلا تاوربلاف ، تانيبيزايدوزنبلا

 طاشن تاززعم عم طابترالاب ىصوي ال هنأ ىلإ ةريشم ، ةيبطلا

GABA. امزالبلا يف نيتكمرفيإلا زيكرت نم لوحكلا ديزي.

 نيتكمرفيإلا جالع تالاح فينصت

 ةلاحلا فينصت ًالوأ بجي ، Ivermectin جالع تاعرج ىلإ ةراشإلل

تامولعملا هذه عم .اهدوجو مدع وأ رطخلا لماوع دوجوو اهتدشل اًقفو

 .جالعلا

 ةيفيك ررقت ، جالعلل ةباجتسالل اقفو ، قحال تقو يف

 متي فينصت لوأ ةدشلا بسح فينصتلا .هيف رارمتسالا

 ةيلاتلا عاونألا عم لماعتن ةيلمع ةقيرطبو ، ةلاحلا ةدش بسح

:ةدش رثكألا ىلإ لقألا نم اًءدب ، تالاحلا نم

 سيلو ادج ةفيفخ ضارعأ عم وأ) ضارعأ نودب (أ سيلو ادج ةفيفخ ضارعأ عم وأ) ضارعأ نودب (أ

 .(يسفنتلا زاهجلا

 .لدتعم (ب

 .لدتعم (ج

 .ةديدش (د

 .ةجرح (ـه

 ريغو ةفيفخ ضارعأ وأ ضارعأب ةبوحصملا ريغ تالاحلا

 الو ، نيتكمرفيإلاب جالعلا يعدتست ال ةياغلل ةيسفنت

 رفوت مدع بنجتل .رطخ لماوع رهظت ال يتلا ةفيفخلا تالاحلا

 ةلدتعملا تالاحلل همادختسا زجح بجي ، كلذ نكمأ املك ، ءاودلا

 ءيشلا نإف ، ةلدتعم ةلاحلا نأ ديدحتل .ةجرحلاو ةديدشلاو

 تامالع وأ ضارعأ وأ سفنتلا قيض رهظت ال اهنأ تابثإ وه مهملا

.ةئرلا طروت

 وأ سفنتلا قيض نم لعفلاب يناعت يتلا ةلدتعملا تالاحلا

 يشملاو ملالسلا قلست دنع) دهجب نكلو ، سفنتلا قيض

 ام ةداع يتلاو ، سفنتلا لدعم يف ةدايز اهيدلو ، (مامحتسالاو

 ىودع دوجو نوكي ، ةديدشلا تالاحلا يف .22 نم ربكأ نوكت

 تباث سفنتلا قيض ، يئانث يوئر فعض عم ةداح ةيسفنت

 دنع ، ليلق دهجب ةطشنألا ذيفنت دنع ثدحي وأ اًبيرقت

 تالضعلا قاهرإل ةيريرس تامالع رهظت دق .ةيذغتلا وأ ثدحتلا

 ، (دشلا) ةدعاسملا تالضعلا مادختساو ، فنألا ةفرفر لثم

.نطبلاو ردصلا نيب نزاوتلا مدعو
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 ةيانعلا ةدحو ةياعرل نولهأتي نيذلا ىضرملا يه ةجرحلا تالاحلا

 لمحلا ىلع روثعلا مت .(MV) ةيكيناكيملا ةيوهتلا عم ةزكرملا

 تناك امم ةرم 60 ربكأ نوكتل ةديدشلا تالاحلا يف يسوريفلا

 رظنلا فرصب ةديدشلا تالاحلا .ةفيفخلا تالاحلا يف هيلع

 نم صلختلل لوطأ ةرتف اهل ، يلاعلا يسوريفلا لمحلا نع

 امه ةيسيئرلا رطخلا لماوع نم نانثا :رطخلا لماوع .سوريفلا

 اًعويش ةبحاصملا ضارمألا رثكأو .يركذلا سنجلاو ةخوخيشلا

 ةنمسلاو ، يركسلاو ، ينايرشلا مدلا طغض عافترا يه اًراركتو

 ، ةيغامدلا ةيومدلا ةيعوألا ضارمأو ، يجاتلا نايرشلا ضارمأو ،

 ، ةيومدلا تاطلجلا ضارمأو ، ةنمزملا ةئرلا ضارمأو ، وبرلاو

.اهريغو ، يولكلا لشفلاو ، ةريخألا ىربكلا ةحارجلاو

 يسوريفلا ليمحتلا ىوتسم ريدقتو جالعلل ةباجتسالا

 ةباجتسالا مييقت بجي ، جالعلا ءدبل يلاتلا مويلا يف

 تناك اذإ ام ديدحت متي ، كلذل اًقفوو ، نيتكمرفيإلاب جالعلل

 ةعرج ةفاضإ تمت اذإ وأ ةيرورض ةيفاضإلا تاعرجلا

 نيرابيهلا يئيزجلا نزولا ضافخنا وأ ، تاديوريتسوكيتروكلا

 ًءانب .ىرخألا ةيودألا وأ ةيويحلا تاداضملا ، (LMWH) .اهتدايز وأ

 لمحلا ريدقت ءرملل نكمي ، جالعلل ةباجتسالا ىلع

 عمو ةعاس 12 نوضغ يف ةباجتسالا ميدقت مت اذإ .يسوريفلا

 ناك يسوريفلا لمحلا نأ ردقملا نمف ، ضارعألا عيمج لح

.اًضفخنم

وريب يف نيتكمرفيا عم لماعت COVID-19 عم تالاح ريرقت

 انئابطأ ةعومجم اهتجلاع يتلا تالاحلل ةبسنلاب امأ

 ، UNMSM ل ةعباتلا ودنانرف ناس بطلا ةيلك نم نيجرختملا

 تالاحلا نم 7 فصو مت ، هاندأ .ةلاح 36 نآلا ىتح كانهف

 :ةجلاعملا

 رمعلا نم غلبي لجر .غناشت يريغأ وفاتسوغ .د ريرقت : 1 ةلاحلا رمعلا نم غلبي لجر .غناشت يريغأ وفاتسوغ .د ريرقت : 1 ةلاحلا

 يف سوماغنأ ىفشتسم نم برقلاب شيعيو ، اًماع 86

 39 و 38 نيب حوارتت مايأ 8 ةدمل ىمح عم ، اميل ، سيرولفاريم

 يركسلا ضرم ىلع ةرطيسلل عضاخ صيخشت عم ، ةيوئم ةجرد

 .دهجلا لذب دنع سفنتلا قيض مدقي مل .مدلا طغض عافتراو

 لوماتيسارابلا لوانت عم مايألا كلت يف لزنملا يف ثكم

 ريشأو .مجك 74 نزي .مويلا يف تارم 3 ىلإ 2 نم ةرغرغلاو ىمحلل

.جالعلل ةباجتسالا يفخت ال ىتح ىمحلا تاداضم قيلعت ىلإ

 يف ةطقن 70 نم ىلوأ ةعرج ذخأ ، ضارعألا روهظ نم نماثلا مويلا يف

 6 ىلإ مجم 4 نم .Dexamethasone 1 بيوبتلا ةمالعو ًءاسم 4 ةعاسلا

 دعي مل ، ًءاسم 7:30 ةعاسلا يف .قرعت ، ًءاسم 7 ةعاسلا يف .ًءاسم

 11 ةعاسلا يف .قحال تقو يف ىرخأ ةرم اهضرعي ملو ، ىمحلا نم يناعي

.ىرخأ ةرم قرعت مويلا سفن نم ًءاسم

 9 ةعاسلا يف .ىمح نودبو جاعزنا نود نم ظقيتسا يلاتلا مويلا يف

 .ةجاجزلا نم ىقبت ام وهو تارطق 64 طقف ، ةيناثلا ةعرجلا تذخأ ، اًحابص

 لعفلاب رعش هنإ ًالئاق ، ًايفتاه لصتا ، ًاحابص 11:30 ةعاسلا يف

.ضارعألا نع غلبي مل ، يلاتلا مويلا يف ةرطيسلا يف .ءافشلاب

 لماوع عم ةفيفخ ةلاح (أ :يلاتلا وحنلا ىلع ضيرملا اذه فنصي

 ةلومح / (ةعاس 3.5) جالعلل اًدج ةعيرس ةباجتسا عم (ب و رطخلا

ةرغرغلا .ةضفخنم ةيسوريف

 لمحلا ليلقت ىلع مويلا يف تارم ثالث اهب مايقلا دعاس

 ليلقت يف ةنكمم اًدج ةعيرسلا ةباجتسالا لعج امم ، يسوريفلا

 .ماعلا جاعزنالاو ىمحلا

 62 رمعلا نم غلبت ةأرما .يدراليف يونرب جروج .د ريرقت : 2 ةلاحلا 62 رمعلا نم غلبت ةأرما .يدراليف يونرب جروج .د ريرقت : 2 ةلاحلا

 يذلا عادصلاو قلحلا باهتلا عم مايأ 3 عم ، Ca و HT جالع عم ، اًماع

 ضارعألا دادزت ، ثلاثلا مويلا يف .يناثلا مويلا نم اًديدش حبصي

 دنعو دهجلا لذب دنع سفنتلا قيضو يلضع ملأو ، لاعسلاو

 دنع سفنتلا قيض عم بيبطلا اهل عمتسي) مالكلا ةفاضإ

 ببسب ناك هنأ موهفملا نم ، ىمحلا نع غلبي مل .(اهعم لصاوتلا

 أدبا .مجك 65 نزي .ديدشلا عادصلل لوماتيسارابلا .مارغ 1 لوانت

 ًءاسم 4 ةعاسلا دنع ثلاثلا مويلا يف Ivermectin نم ىلوألا ةعرجلا

 ةعرجلا ذخ ، اًحابص 9 ةعاسلا يف ، يلاتلا مويلا يف .(ةطقن 60)

 .نيموي ةدمل .نوزاثيماسكيد نم غلم 4 فضأو (ةطقن 55) ةيناثلا

 ةعرجلا لوانت نم نيموي دعب .يجيردتلا يريرسلا نسحتلا مدقي

 نع طقف غالبإلا مت ، (ضارعألا ةيادب نم سداسلا مويلا) ةيناثلا

 يف .سفنتلا يف قيض كانه دعي ملو ، يلضع ملأو فيفخ عادص

 1 نم سايقم ىلع 8 ـل ةيهافرلاب روعش نع غلبأ ، عباسلا مويلا

.10 ىلإ

 ضيرملا فنصيو ، يريغأ وفاتسوج روتكدلا عم ةلاحلا مييقت متي

 دنع سفنتلا قيض ببسب) ةلدتعملا ةلاحلا (أ :يلاتلا وحنلا ىلع

 7 يف يلامجإو نيموي يف ٪ 70 ةباجتسا عم (ب و رطخلا لماوع عم (ثدحتلا

 .ةيسوريفلا طسوتم لمح / مايأ

 نيترام ةروتكدلاو وريفير رابينارأ ثور ةروتكدلا ريرقت : 3 ةلاحلا نيترام ةروتكدلاو وريفير رابينارأ ثور ةروتكدلا ريرقت : 3 ةلاحلا

 .سيير سوتناس

 عضاخلا يركسلا ضرمب باصم رمعلا نم نيتسلا يف لجر

 مدعب فيفط روعش وهو ، اينوفأ عم ضرملا أدب .ةرطيسلل

 ءاملاب رغرغ دقل .فيفط يفنأ ناقتحاو ، موعلبلا يف ةحارلا

 داضم هل فصو ثيح ةيلديص ىلإ بهذو ، حلملاو نوميللاب

 يف .توصلا يف ةحب نم يناعي دعي مل هنأل هعم نسحت يويح

 رهظلا مالآ راهظإ يف أدب ، ضارعألا روهظ دعب سداسلا مويلا

 عساتلا مويلا نم .اًماع اًجاعزنا ترهظأو اًيجيردت تدتشا يتلا

 ةبسنلاب داتعم ريغ) ًاليل قرعتلا رهظي ، ضارعألا روهظ دعب

 مل امدنع .مايألا كلت يف ةرارحلا ةجرد سايق متي ملو ، (هل

 يف ةدايعلا ىلإ بهذ ، اًحابص رشع ثلاثلا مويلا يف ، نسحتي

SJL ، ديدش قيضب روعش هيدل ناك ةدايعلا هلوخد دنع هنأ ركذو 

 ءاج يذلاو ، COVID-19 ـل عيرسلا رابتخالا هوطعأ ، سفنتلا يف

يذلا يف ةئرلل يعطقم ريوصت اورجأ ، اًيباجيإ

 ريرقت

 ازنولفنألا لباقم COVID-19 يطمنلا ريغ يوئرلا باهتلالا صيخشت

 لوماتيسارابو مايأ 5 ةدمل 500mgs نم نيسيمورثيزأ ىلإ نوريشي ،

 بعتلاب رعش لزنملا يف .اًديج ناك نيجسكألا عبشت نأ هنوربخيو ،

 نيطبإلا عم ىمحلا نم يناعي ناك رشع ثلاثلا مويلا كلذ ةليل يف ،

 حابصلا يف هئاود لوانتي مل) 130 زوكولجلا ، ةيوئم ةجرد 38.5

 Martin روتكدلا ىلإ ةلاحلا Araníbar روتكدلا مدقي .(عافدنالا ببسب

Santos مويلا يف ، مجك 78 نزت .نيتكمرفيإلاب جالعلا ءدب ررقتو 

 ، ةطقن 78 نم ىلوألا ةعرجلا ذخأت ، ًءاسم 2 ةعاسلا يف رشع عبارلا

 اهفصو ىلإ ةفاضإلاب ، كلذ دعب وأ نيتعاس لبق ماعط نودب

 عم رارمتسالاو VO .غلم 4 نوزاثيماسكيد نم نيتعرجب

.نيسيمورثيزأ
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 جاعزإ نود نمو ، ىمحلا نم يناعت دعت مل ، مويلا سفن نم ًءاسم ةنماثلا ةعاسلا يف

 وأ لاعسلا رهظت مل ًءاسم ةرشاعلا ةعاسلا يلاوح يف يفتاه لاصتا يف ، اًبيرقت

 .سفنتلا قيض

 ناك مايأ ةدع دعب هنأ ركذ ، (رشع سماخلا مويلا) يلاتلا مويلا يف

 مل ، اًحابص ةسماخلا ةعاسلا ىتح اًرهظ 12 ةعاسلا نم رارمتساب ماني

 هتفرغ فيظنتل ظقيتساو ، لاعسلا وأ ىمحلا نم يناعي دعي

 ، مامحتسالل نذإلا بلطو ، بعتلاب رعشي ملو ، ًاليلق اهبيترتو

 نم ةيناثلا ةعرجلا لوانت ، اًحابص 11.00 ةعاسلا يف .ديج روعش هنإ

Ivermectin جالعلا ءاهنإل.

 :هنأ ىلع فنصم ضيرملا اذه نأ انيدل ، ةعجارم

 (ب و رطخلا لماوع عم (سفنتلا قيض ميدقتل) ةلدتعم ةلاح (أ

 لدتعم ىلإ فيفخ / (تاعاس 6) جالعلل ةباجتسالا عيرسلا عم لدتعم ىلإ فيفخ / (تاعاس 6) جالعلل ةباجتسالا عيرسلا عم

 ضفخ ىلع اهب ماق يتلا ةرغرغلا هدعاس .يسوريفلا لمحلا

 يف ةنكمم ةعيرسلا ةباجتسالا لعج امم ، يسوريفلا هلمح

.ىرخألا ضارعألاو ىمحلا نم دحلا

 نم غلبت ةأرما وديسلاس اسوزراز ودنانرف ةروتكدلا تدافأ : 4 ةلاحلا نم غلبت ةأرما وديسلاس اسوزراز ودنانرف ةروتكدلا تدافأ : 4 ةلاحلا

 أدبتو ، فيفخلا تابصقلا عسوتب اهصيخشت مت ، اًماع 70 رمعلا

 ملأو سفنتلا قيض نم مايأ 6 دعب ، ماعلا جاعزنالاو ىمحلاب ضارعألا

 ، ليللا يف ةرارحلا ةجرد عافتراو ردصلا يف

 يفو ، ةطقن 80 و ىلوألا ةعرجلا لوانت ، ضارعألا روهظ نم نماثلا مويلا يف

 اهيلإ لوصولا مت يتلا) ةطقن 65 نم ةيناثلا ةعرجلا لوانت يلاتلا مويلا

 سفنتلا قيضو ، ىمحلا تضفخنا ، ةيناثلا ةعرجلا لوانت دعب .(ةجاجزلا نم

.نسحتب رعشي هنأ لوقي .نسحت هنكل ، رمتسي

 جاعزنالا ضعبو ةيوئم ةجرد 38 ةرارحلا ةجرد نوكت ، رشاعلا مويلا يف

 .ماعلا

 اهفينصت متيو ، يريغأ وفاتسوج روتكدلا عم ةلاحلا مييقت متي

 و رطخلا لماوع عم ةديدشلا ىلإ ةطسوتملا ةلاحلا (أ :يلاتلا وحنلا ىلع

 .ةرباثمو ةيلاع ةيسوريف ةلومح / نيموي يف ٪ 70 ةباجتسا عم (ب

.Ivermectin نم نيتيفاضإ نيتعرج ىلإ راشي

 رمعلا نم غلابلا لجرلا أدبي .ساخور اتاباز ليغيم .د ريرقت : 5 ةلاحلا رمعلا نم غلابلا لجرلا أدبي .ساخور اتاباز ليغيم .د ريرقت : 5 ةلاحلا

 ىلإ 38 نيب ىمحلا نم مايأ 5 عم ، مجك 86 :نزولا ، ةنمسلا عم ، اًماع 60

 قيض ميدقت يف ، قلحلا باهتلاو لاعسلا عم ، ةيوئم ةجرد 39

وه .اًيجيردت دادزي يذلا سماخلا مويلا يف سفنتلا

 لا ىلإ ىدأ

 تاذ COVID-19 عم هلوبق متي ثيح ، ينطو ىفشتسم ئراوط

 هؤاطعإ متي ، لشفلا داحلا يسفنتلا صيخشتلاو ةئرلا

 نم تارطق 80 نم ىلوألا ةعرجلا ذخأي ، لوبقلا دنع .نيجسكألا

Ivermectin. للست رهظي يعطقم ريوصت ءارجإ مت ، تاعاس 7 يف 

 نم ليلحت هيدل .يباجيإلا PCR رابتخا ديكأت مت .يئانث يوئر

04.24.20 = Dimer D 1.12 ، DHL: 521 ، PCR: 362 ، HB: 11.8 ، PLAQ:

349 ، LEUC: 17،020 (EOS: 0٪ ، LIF: 10٪ ، ABAST. 0٪). 

 :D-dimer 0.62، DHL: 482، PCR = 04.28.20 نمو

186 ، HB: 11.8 ، PLAQ: 413 ، LEUC: 9850 (ABAST. 0٪). نيتيريف. 

1.650 ، FA: 114 ، GCTP: 373 ، CPK: 95 هلوخدل يلاتلا مويلا يف 

 ةعرجلا ىقلتي (ضارعألا روهظ ذنم سداسلا مويلا) ىفشتسملا

 نم ىقبت ام) ةطقن 70 نم نوكتت يتلا حابصلا يف ةيناثلا

 نم ريبك لكشب للقي ، اًيجيردت اًيريرس اًنسحت مدقي .(ةجاجزلا

نيجسكألا بلطتي دعي ملو سفنتلا قيض

 ةيادب نم 10 و 9 نيمويلا يف نكلو .ءدبلا نم نيموي دعب

 يف ضافخنا عم سفنتلا قيض نم تاقلح مدق ، ضارعألا

 تارملا ىدحإ يفو ، ٪ 94 ىلإ 92 نيب ام ىلإ نيجسكألا عبشت

.٪ 84 ىلإ دهجلا لوصو دعب

 مت دقو ، يريغأ وفاتسوغ روتكدلا عم ةلاحلا مييقت مت

 عم (ب و رطخلا لماوع عم ةديدش ةلاح (أ :اهنأ ىلع اهفينصت

 لمحلا عافترا / مايأ 9 يف ٪ 75 و نيموي يف ٪ 70 ةباجتسا

 نم نيموي دعب لوألا يف نسحت عم ، ةرباثملاو يسوريفلا

 .ضارعألا لح نودب نكلو ، نيتكمرفيإلا نم نيتعرج لوانت

 لمحلا ءاهنإل Ivermectin نم نيتيفاضإ نيتعرج ىلإ راشي

 ةثلاثلا تاعرجلا ىلإ راشي .موعزملا رمتسملا يسوريفلا

 ةيصوتلا عم ، غك / مارغوركيم 300 اذهو ، تارطق 129 نم ةعبارلاو

 ، يريرس نسحت كانه ، ةعبارلا ةعرجلا دعب .نيأزج يف هلوانتب

.ديج لكشب ضيرملا رهظيو ٪94 و ٪92 نيب O2 عبشت حوارتيو

 ، اًماع 83 رمعلا نم غلبي لجر .انريس يوي ليونام .د ريرقت : 6 ةلاحلا ، اًماع 83 رمعلا نم غلبي لجر .انريس يوي ليونام .د ريرقت : 6 ةلاحلا

 مت يذلا يحارجلا جالعلا عم اتاتسوربلا يدغ مرول صيخشت عم

 لاعسلاو ىمحلا ضرع ىلإ ريشي .ئراوطلا ةلاح لبق نم هليجأت

 ثلاثلا مويلا يف صاخ بيبط ىلإ بهذ .مايأ 7 ةدمل ماعلا قيضلاو

 اًءوس دادزي ، مايأ 3 × نيلسنبلا هل فصوو ضارعألا روهظ نم

 بهذ عباسلا مويلا يف .سداسلا مويلا نم سفنتلا قيض فاضيو

 هوربخأو ، (اهيف شيعي يتلا ةقطنملا) سيف يد ىفشتسم ىلإ

 ىلإ باهذلا هيلع بجي ، ةياغلل ةئيسلا هتلاح ببسب هنأ

 ىلإ هذخأ مدع اوراتخا مهنأ ةرسألا ديفت ، ينطولا ىفشتسملا

 ، يوي روتكدلا عم ةرسألا دارفأ دحأ لصاوتي .ينطولا ىفشتسملا

 كلذل ، اًمارغوليك 70 نزي .نيتكمرفيإلاب ءدبلا ىلإ ريشي يذلا

 ضيرملا نم رارقب .ةرطق 70 هل ةحونمملا تاعرجلا عيمج تناك

 ىلوألا ةعرجلا ذخ .لزنملا يف جالعلا ءارجإ ةلواحم نوراتخي ، مهبراقأو

 يف ةيناثلا ةعرجلا ذخأ متي .ًءاسم 9 ةعاسلا عباسلا مويلا يف

 ةيادب نم نماثلا مويلا) اًحابص 10 ةعاسلا يف يلاتلا مويلا

 قيضو ىمحلا فقوتت رهظلا دعب ام ةرتف يفو ، (ضارعألا

.سفنتلا

 ةينيس ةعشأ ءارجإ مت ، عساتلا مويلا يف ، يلاتلا مويلا يف

 ٪ 35 يلاوح ةكراشم عم اًيئانث اًيوئر اًللست رهظت ، ردصلا ىلع

.ةئرلا لوقح نم

 متو ، يريغأ وفاتسوغ روتكدلا عم ةلاحلا ةعجارم تمت

 لماوع عم ةجرحلا ىلإ ةريطخلا ةلاحلا (أ :اهنأ ىلع اهفينصت

 / مايأ 4 يف ٪ 80 و نيموي يف ٪ 70 ةباجتسا عم (ب و رطخلا

 جالعلل باجتسا يذلا و ، ةرمتسمو ةيلاع ةيسوريف ةلومح

 ظافحلا متي نكلو ، ىمحلا نم يناعي دعي مل ، نيتكمرفيإلاب

 ريوصتلا نم حضتي امك ةئرلا ءوسو سفنتلا قيض ىلع

 نكلو ، لزنملا ةرادإ يف رارمتسالا ةرسألا بلطت .يعاعشلا

 يلزنملا ءافشتسالا ةقيرط تحت نوكي نأ بجي هنأ حرش متي

 ةيبطلا طباوضلا نم ديزملا عم نيجسكألا ريفوت عم يأ ،

 بلطتيسو يوئرلا صقانتلا نم دحلا نأ ىلإ صلخو .ةرركتملا

 ةفاضإلاب ، لقألا ىلع نيتيفاضإ نيتعرج يسوريفلا لمحلا

 ، رشع يداحلا مويلا يف .نيسيمورثيزألاو تاديوكيتروكلا ىلإ

 نم يناعت لازت ال تناك ، ةعبارلا ةعرجلل يلاتلا مويلا يف

.لاهسإلا نم ليلقلا نع اوغلبأ دقو سفنتلا قيض
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 يبطلا نيجسكألا عمو ، نيجسكأ نودب ٪92 ىلإ 90 نيب ام

 ، Enoxaparin نم ىلوألا ةلوبمألا قيبطت متي .٪98 ىلإ عفتري

 ةعرجلا ذخ .ةرغرغلاو PO نوزينديرب نم غلم 50 ةعرجب رمتساو

 300) 70 نم ًالدب ةرطق 100 ىلإ راشي ، Ivermectin نم ةسماخلا

 نع غالبإلل ، نيأزج يف هلوانت ىلإ راشيو ، (غك / مارغوركيم

 .ةراضلا راثآلا ليلقتو راهنلا لالخ لاهسإلاب كتباصإ

 مهنم بلطيو ، لزنملا يف نوشيعي صاخشأ 8 نأ نوركذيو

 ةعشألاب مكحتلا .ةيلزنملا تائيبلا ريهطتو ةيوهت

 عبشت نسحي ةسماخلا ةعرجلا دعب .راظتنا يف ةينيسلا

.٪94-93 ىلإ نيجسكألا

 ءاطعإ اهيف بلطُي يتلا ةديحولا ةلاحلا يه نآلا ىتح ، ةلاحلا هذه

 يقلت مدع دنع هيلإ لصو يذلا ضرملا ةدش نم مهفُي ، تاعرج 5

 ينطو ىفشتسم ىلإ باهذلل هيلإ ةراشإلا مت يذلاو ددحم جالع

 يقب نكلو ، ىمحلا تفقوت ، ةيناثلا ةعرجلا دعب .هلوبق متيل

 نم مايألا نم ديزملا بلطتي هنأ ضرتفملا نم .سفنتلا قيض

Ivermectin انظحال اننأو يلاعلا يسوريفلا لمحلا ليلقتل 

.ةجرحلاو ةديدشلا تالاحلا يف ىرخأ مايأ ةدعل اًرارمتسا

 .ارديفاس وليتساك .أ ودراودإ .د ريرقت : 7 ةلاحلا .ارديفاس وليتساك .أ ودراودإ .د ريرقت : 7 ةلاحلا

 مدع عم ليربأ 13 يف ضرملا اًماع 58 رمعلا نم غلبي ضيرم أدب

 .ةريبكلا لصافملا نم بلاغلا يف مسجلا مالآو ، ةماعلا ةحارلا

 ، ةيوئم ةجرد 39.6 ىلإ 38.4 نم ممق يف ىمحلا فاضت :يناثلا مويلا

 جالعلا ىطعيو ، لزعلا أدبيو ، ثلاثلا مويلا يف لاهسإلا فاضيو

 تمت :4 مويلا .بلطلا بسح بيطرتو ايموي .مارغ 4 لوماتيسارابلاب

.نايثغلا ةفاضإ

 ىمحلا ، ءيقلا 2 ، قرزلاب طبترم لاهسإلا :سماخلا مويلا

فاجلا لاعسلا فاضي .اراركت رثكأ حبصت

 FR: 30-32 عم رجف .رجفلا دنع ردصلا يف ئجافم ملأ :سداسلا مويلا

 HNERM ىلإ هلقن متي ، ٪ 92 ةبسنب عبشتلاو ةقيقدلا يف ةرود

 ةيطغتلا أدبت .يلعافت ريغ جرخي يذلاو ، عيرس رابتخا ءارجإ متي ثيح

 جالعب لزنملا ىلإ كنولسريو د / غلم 500 نيسيمورثيزأ مادختساب

.نييجراخلا ىضرملا

 رارمتسا عم ، ةيناثلا نيسيمورثيزأ ةعرج لوانت :7 مويلا

 طيسب دهجب سفنتلا ةبوعص نم ديزي ، لوماتيسارابلا

.ىرسيلا ةدعاقلا ىلع ةقطقطلا رهظت .(نانسألا فيظنت)

 ربكأ سفنتلا قيض ، ةثلاثلا نيسيمورثيزأ ةعرج :نماثلا مويلا

 ةفاضإ متت ، O2 (SatO2): 89٪ عبشت ، يرجلا فاضي .ةحارلا ىتح

 ؛ لاجملا حسفت ةمومحملا ممقلا .ىنميلا ةدعاقلا ىلع تاققشتلا

 ىفشتسملا ىلإ هلقن مت .(ناتصرف) ءيقلاو لاهسإلا رمتسي

 لقتنا مث ، ةيباجيإ (PCR) يئيزجلا رابتخالا ةجيتن تناكو ، ينطولا

 جالعلا أدبي .يوئرلا باهتلالا صيخشت عم ةئراطلا ةظحالملا ىلإ

.CBN ةطساوب fiO2: 40٪ قفدتلا ضفخنملا نيجسكألاب

 ةرطق 90 نيتكمرفيإ نم ةصاخ ةردابمب ةرسألا يطعت :9 مويلا

 اهذخأ ىلإ ةراشإلا عم ضيرملا بيج يف ةيناثلا ةجاجزلا ىقبت)

 ئراوطلا ةبقارم يف .(اهعابتا متي ال نكلو ، ةعاس 24 دعب

، نيكورولك يسكورديه نوأدبي

 عم رمتسم ، نيرابسكونإ

 FiO2 100٪ ىلإ يروتنف ررميو نيسيمورثيزأ

 / PaO2 :ينايرشلا يخنسلا نيجسكألا تاجردت :AGA :رشاعلا مويلا

FiO2 (PaFiO2): 308 ، SatO2 95٪ عانق عم Venturi يف Fio 100٪. 

 جئاتن يقلت مت .CELIM يف ةيناثلا ةيولوألا ىلإ لقتنا

 ترهظأو .Lymphopenia 645 ، 1993 يف LDH: 680 ، Ferritin :ربتخملا

.CORADS 6 ةيعطقملا ةعشألا

 ةيناثلا ةعرجلا ةرسألا كحنمت ليللا يف :(ليربأ 26) 13 مويلا

 لداعت ةدحاو ةجاجزل لماكلا ىوتحملا كحنمت يهف ، Ivermectin نم

 ، 211 ىلإ يفابلا طوقس :رشع عبارلا مويلا .(ةطقن 150) مجم 30

 SatO2 :15 مويلا .قطنلا أدبي ، لوديريبولاه عم ريدختلا ررقت

 لوانت لمحت يف أدبيو ، تارتل CBN 5 ىلإ بهذي ، MV عم 100٪

.PaFiO2 ةدايز AGA رهظي .ماعطلا

 ةعبرأب CBN ىلإ لقتنا ، Sat02: 97٪ عم ، قطنلا يف رمتسا :16 مويلا

 CBN ضفخنم :17 مويلا .سفنتلا قيض نودب ثدحتلا أدباو ، تارتل

 نود مامحلا ىلإ باهذلا كنكمي ، ةحار ةلاح يف ٪ Sat02: 98 عم :رتل 1 ىلإ

.كماعط لك لكأت ، اًيداع لكأت ، عبشت

 ـل عيرسلا رابتخالا .ةياغلل ةيتاوم ةيربخم طباوض :18 موي

COVID هنع جتني IgM و يباجيإ IgG.

 .هيفاعتو ينطولا ىفشتسملا نم هجورخ :رشع عساتلا مويلا

 بطلا يجيرخ نم انقيرف اهجلاع يتلا تالاحلا نع رظنلا فرصب

 رتلاو بلقلا بيبط لاق ، (23) ةيعاذإ ةلباقم يف ، UNMSM نم

 ةباجتسا عم ، نيتكمرفيإلاب اًضيرم 12 جلاع هنأ وجيفورجوم

 ىقلت ةتيمم تالاح يأ نع غلبي ملو تالاحلا عيمج يف ةيباجيإ

 نأو "اًديفم نكي مل هنأ ضيرم يأ غلبي مل" هنأ ركذو .جالعلا

 يقلت دعب هنأ بيبطلا دافأ .اًدج نمآ نيتكمرفيإلا مادختسا

 اكلام ليج روتكدلا مهجلاع ىضرم 3 نم لاصتالا

 ءابطألا نأ اًضيأ ركذو .ةصاخلا هتبرجت أدب ، نيتكمرفيإلاب

 ىضرم جالع يف اًضيأ اوحجن افيلوأو وجراماك وينوطنأ

 نيروكذملا ءابطألا لبق نم نيجلاعملا افيضم .نيتكمرفيإلا

 اًيلحم ةجلاعملا تالاحلا ةعجارمب .اضيرم 46 نوفيضي ،

نآلا ىتح انيلع ، نيتكمرفيإلاب

 ةدحو ىلإ نوجاتحي نيذلا ىضرملل ةيوئملا ةبسنلا تناك

 ددع ، ًايئاصحإ .٪0 ةيكيناكيملا ةيوهتلا وأ / و ةزكرملا ةيانعلا

 مادختسا نأ حضاولا نم نكلو ، ليلق نيجلاعملا ىضرملا

 .كتفلا لدعم يف ًادج ريبك ضافخنا ىلإ يدؤي نيتكمرفيإلا

 يف ءاودلا يف اًيجيردت اًصقن ظحول هنأ اًضيأ ركذن نأ بجي

 عم ثودحلا يف رمتسي نأ عقوتملا نم يذلاو ، تايلديصلا

.همادختسال ةيباجيإلا جئاتنلا نع فشكلا
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 3 لودجلا

 نيتكمرفيإلا مادختسا نم ةدافتسالا لباقم مييقتلا رطاخم

 نآلا ىتح اهنع غلبملا تالاحلا ةفاضإ

 ، زكارملا ةددعتم ةسارد نم 704) ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةلاح 1000 جالع مت

 .(وريب يف لقألا ىلع ةلاح 82 و ناكينيمودلا ةيروهمج يف 247

 نيعبرألا تاونسلا يف عساو قاطن ىلع مدختسي ءاود وه امك

 متي ملو ، ةريبك ةيمس تالاح نع غالبإلا نود ، ةيضاملا

 اًنامأ يطعي امم ، ةفيفط ةيبناج راثآ نع الإ غالبإلا

 نأ نكمي يتلا ةيلاعلا ةدشلا ىلإ رظنلابو ، مادختسالل

 ، 19- .ضرملا اهب روطتي

 كلذل اعبت عم

 هعبتتسي يذلا ةلاحلل عفترملا ةتامإلا لدعمو VM تابلطتم

 ـل ةيجالعلا ةطخلا يف Ivermectin جاردإ رربم ، فقوملا اذه

COVID-19. 

 IVERMECTIN جالعل ديدج ططخم ريوطت

 جالع ططخم ريضحت متي ، ةجَلاعُملا تالاحلا ةبرجت ىلع ًءانب

 .ديدج نيتكمرفيإ

 جالعلل ةباجتسالا تظحول ، ةطسوتملاو ةفيفخلا تالاحلا يف

 .مارغوليك لكل مارغوركيم 200 داتعم ةعرج طسوتمب

 ، ىلوألا ةعرجلا دعب تاعاس 8 نوضغ يف ، ةفيفخلا تالاحلا يف

 قيضو ، ةماعلا ةحارلا مدعو ، ىمحلا يف ضافخنا أدبي نأ بجي

 .هلوانت لبق COVID-19 اهمدق ضارعأ يأ هتاذ دح يفو ، سفنتلا

 لمحلا نأ ردقي ، تالاحلا هذه يف .جالعلا نم ىلوألا ةعرجلا

 ليلقت يف دعاسي هنأ ةظحالم عم ، اًضفخنم ناك يسوريفلا

.لمحلا

 .ضرملا نم لوألا عوبسألا لالخ حلملاب ةيسوريفلا ةرغرغلا

 ىمحلا ضافخنا ضفخني ، ةداحلاو ةلدتعملا تالاحلا يف

 .ةعاس 48 ىلإ 12 لالخ سفنتلا قيضو ماعلا جاعزنالاو

 نم نيتعرج لوانت دعب طقف ةيئزج ةباجتسالا تناك اذإ

 يف .اًعفترم يسوريفلا لمحلا نوكيسف ، نيتكمرفيإلا

 ىلإ 65 نيب حوارتي اًنسحت نأ ظحول ، ةجرحلاو ةديدشلا تالاحلا

 نم نوكي تالاحلا ضعب يفو ، ةعاس 48 نوضغ يف ثدحي ٪ 85

.مايألا نم ديزمل تاعرجلا نم ديزملا ءاطعإ يرورضلا

 ةروطخلا ةجردل اًقفو ديدجلا يجالعلا ططخملا 3 لودجلا ضرعي

 .جالعلل ةباجتسالاو

 ربكألا لودجلل ثيدحت رخآ يف ديدجلا ططخملا اذه نيمضت مت

 ـل ةلمتحملا تاجالعلاو ةيجالعلا ةطخلا فصو هيف مت يذلا

COVID-19 ةقيثولا هذهب قفرمك اهقافرإ مت يتلاو.

 VM تابلطتمو تايفولا لدعم ىلع ريثأت

 ، اًيلحم نيتكمرفيإلاب اهجالع مت يتلا تالاحلا ةبرجت نم

 رثكألا ىلع ، نيتكمرفيإلا نم ىلوألا ةعرجلا ىلع لصح يذلاو

 ءيش يأ مدقتي مل ، ىفشتسملا لوخد نم يناثلا مويلا يف

 ريثأت هل نوكيس هنأ ىلإ ريشي اذهو ، تام وأ MV بلط ىلإ

 جمد ةقيقح MV تابلطتمو كتفلا لدعم نم دحلا ىلع ريبك

 ةطسوتملاو ةلدتعملا تالاحلا عيمج يف Ivermectin مادختسا

 اهميدقت مت يتلا تالاحلا يف .ديدش ضرم ىلإ روطتت نأ لبق

 نم ةقيرطلا سفنب ، ةجرحو ةديدش تالاح اهنأ ىلع لعفلاب

ةراشإلا ىلإ ءوجللا يرورضلا
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 لمحلا نيب ةرشابم ةقالع كانه نأ ظحول ثيح ، نيتكمرفيإ

 نوكي نأ اًدج لمتحملا نم كلذل ، ضرملا ةدشو يسوريفلا

 ريثأت ، ضرملا نم ةمدقتملا تالاحلا هذه يف ، نيتكمرفيإلل

 . كتفلا لدعم ىلع ريبك

 ةصالخلا

 نمف ، Ivermectin مادختسا يف اًيلمع رطخ يأ دوجو مدعل اًرظن

 طخ لوأ يف هنيمضت ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ نسحتسملا

 .رثاكتلاو يسوريفلا لمحلا ليلقتل ، COVID-19 ـل يجالع لمع

 تايصوت

•  ديروت نامضل ةيتسجوللا تايلمعلا هيجوتل

 امب ، دالبلا يف ةيحصلا تاسسؤملا يف نيتكمرفيإلا

 ، ةياعرلا نم لوألا ىوتسملا يف ةدوجوملا كلت كلذ يف

 لماوعب ةفيفخلا تالاحلا يف جالعلا ءدب ليهست فدهب

 ، ةديدشلا ضارعألا ءدب نيذلا كئلوأو لدتعملا ، رطخلا

 يتلا ةجرحلاو ةديدشلا تالاحلا ىلإ مدقتت نأ لبقو

 .ىفشتسملا ىلإ تالاحإلا بلطتت

•  ىلع Ivermectin نم لضفأ عيزوتو ديروت ىلع لوصحلل

 يتلا تايرتشملا لمشت نأ لضفي ، ينطولا ىوتسملا

 نم لقأ اهنزو نأل ، ةيحوللا ةزهجألا يف ضرعلا اهؤارجإ متيس

 كلت لثم ةشه داوم تسيلو اهلقن لهسيو ، تاجاجزلا

 .رارجلا يف ةدوجوملا

•  تاسسؤملاو تاكرشلا عم قيسنتلاب ىصوي

 ةيطغتل مزاللا ضرعلا ةيرارمتسا نامضل ةينالديصلا

 .ءاودلا اذه ىلع ةلودلا بلط

 عجارملا

(1) M Navarro ، (1)يجهنم :نيتكمرفيإلا نم ةيلاع ةعرج ةمالس .نورخآو M Navarro ، يجهنم :نيتكمرفيإلا نم ةيلاع ةعرج ةمالس .نورخآو
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