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ةیریرسلا ةساردلا جئاتن صخلم

-نودنفریبل ةفاضإك وبیسالبلا عم ةنراقم نودنفریبل ةفاضإك لیفندلیس ىلع ةسارد
.مدقتملا ببسلا لوھجم يوئرلا فیلتلا نم نوناعی نیذلا ىضرملا دنع

.صخلملا ةیاھن يف ةساردلل لماكلا ناونعلا رظنا

صخلملا اذھ لوح
:لجأ نم بتُك،ةیریرس ةسارد جئاتنل صخلم اذھ
و;عساولا روھمجلا·
.ةساردلا يف نیكراشُملا·

ةباتك تقو ىتح اھیلع لوصحلا مت يتلا تامولعملا ىلإ صخلملا اذھ دنتسی
.نآلا تامولعملا نم دیزملا فاشتكا مت امبر.دنتسملا اذھ

هذھ يوتحت.2020سطسغأ يف يھتنتسو2017ریانی يف ةساردلا تأدب
ةیلاعف ىدم صحف مت،ةساردلا نم لوألا ءزجلا يف.نیمسق ىلع ةساردلا

متو،ةیلاعفلا صحف اًضیأ ىمسی،دحاو ماع ةدمل نودنفریبل ةفاضإك لیفندلیس
فقوت،ةساردلا نم لوألا ءزجلا ةیاھن يف.ءاودلا نامأ ىدم صحف
11ةدمل نودینفریب لوانت يف اورمتسا مھنكللیفندلیس لوانت نع نوكراشملا

.)ةساردلا نم يناثلا ءزجلا(ىرخأ اًرھش
ىلع زكری يذلا،ةساردلا نم يناثلا ءزجلا ناك،صخلملا اذھ ةباتك تقو يف
،كلذ عم. ًارمتسم لازی ال،نودنفریبلا مادختساب دمألا لیوط جالعلا ةمالس
ةحاتم جئاتنلا نوكت يك،ةساردلا نملوألا ءزجلا جئاتن صخلملا اذھ مدقی
ةحاتم ةساردلا نم يناثلا ءزجلا جئاتن نوكتس.نكمم تقو عرسأ يف روھمجلل
.قحال تقو يف
بلطتی.ءاودلا دئاوفو رطاخم نع ءيش لك انربخت نأ ةدحاو ةساردل نكمی ال
ىلإ جاتحن ام لك ةفرعمل تاساردلا نم ریثكلا يف صاخشألا نم ریثكلا رمألا
.ءاودلا سفن عم ىرخألا تاساردلا نع ةساردلا هذھ جئاتن فلتخت دق.ھتفرعم

صخلملا اذھ ىلع ءانب تارارق ذاختا كل نسحتسملا ریغ نم ھنأ ينعی اذھو
صاخلا جالعلا نأشب تارارق يأ ذاختا لبق كبیبط ىلإ امئاد ثدحت-دیحولا
.كب

صخلملا اذھ نومضم

هذھلوح ةماع تامولعم.1
ةساردلا

؟ةساردلا هذھ يف كراش نم.2
؟ةساردلا لالخ ثدح اذام.3
؟ةساردلا جئاتن تناك اذام.4
؟ةیبناجلا ضارعألا تناك اذام.5
يف ةساردلا هذھ تدعاس فیك.6

؟عوضوملا ةسارد
تاحلطصم سوماق.7
نم دیزملل طیطخت كانھ لھ.8

؟تاساردلا
تامولعم دجا نأ نكمی نیأ.9

؟ىرخا
ةیرصبلا تامولعملا صخلم.10
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ةساردلا هذھ يف نیكراشملا ركشن نأ دون

نیباصملا صاخشألا نیب،ةساردلا راقع لوح ةمھم ةلئسأ نع ةباجإلا يف نیثحابلا ةساردلا هذھ يف نوكراشملا دعاس
طغض طرف نم نوناعی مھنأ ينعی امم-يوئرلا مدلا طغض طرف رطخل نیضرعملا ببسلا لوھجم مدقتملا يوئرلا فیلتلاب
.يوئرلا مدلا طغض طرفب ةباصإلا رطخل نیضرعم اوناك وأيوئرلا مدلا

ةساردلا هذھ لوح ةیساسأ تامولعم
:ةساردلا هذھ لوح·

لوھجم يوئرلا فیلتلاب نیباصملا دعاسی نأ نكمی لیفندلیس ناك اذإ ام صحفل ةساردل ةساردلا هذھ تیرجأ·
.يوئرلا مدلا طغض طرف رطخ يف نیدوجوملا)IPF(ببسلا

:IPFلوح·
·IPFنیتئرلا يف تابدن ببسی ردان يوئر ضرم وھ.
دعاست نأ نكمی اھنكل،IPFجلاعت ال ةیودألا هذھ.بینادیتنینو نودینفریب-IPFـب نیباصملا جالعل  نیءاود كانھ·

.نیتئرلا بدنت ءاطبإ ىلع
هذھ ىمست-نیتئرللمدلا دوزت يتلا ةیومدلا ةیعوألا يف مدلا طغض طرف نمIPFـب نیباصملا نم دیدعلا يناعی·

.يوئرلا مدلا طغض طرف ةرھاظلا
.IPFنم نوناعی نیذلا صاخشألل ھجالع وأ يوئرلا مدلا طغض طرف نم ةیاقولل ةدمتعم ةیودأ دجوت ال·

طغض عافترا ىمسی،مدلا طغض نم رخآ عون نم نوناعی نیذلا صاخشألا دعاسی لیفندلیس نأل ةساردلا هذھ تیرجأ·
.يوئرلا ينایرشلا مدلا

.ةلود13يف اكراشم177ةساردلا هذھ لمشت·
:ةساردلا هذھ يف مھلمش مت نیذلا نیكراشملا·

.مدقتمIPF-نم اوناع·
.يوئرلا مدلا طغض طرفب ةباصإلا رطخل نیضرعم اوناك وأ يوئرلا مدلا طغض طرف نم اوناع مھنأ وا·

.دحاوماع ةدمل نودنفریبو وبیسالب وأ نودنفریبو لیفندلیس نوكراشملا ىقلت·
ھنأ ينعی اذھ.يقیقح ءاود يأ ىلع يوتحی ال ھنكل،ةساردلا يف هرابتخا مت يذلا راقعلا لثم اًمامت  وبیسالبلا ودبی·

.مسجلا ىلع ءاودلاب طبترم  ریثأت ھل سیل
ىلإ وبیسالبلا ةفاضإب ةنراقم ةدئاف يأ رھظت مل نودینفریب ىلإ لیفندلیس ةفاضإ نأ يھ ةیسیئرلا ةجیتنلا تناك·

.نودینفریب
.مدقتملاIPFـب نیباصم نیكراشم ةلیلق تاسارد تلمش·

نوناعی نیذلا صاخشألا نیب ةقباسلا تاساردلاب ةنراقم ىوتسملا سفن يف ةساردلا هذھ يف نودینفریب ةمالس تناك·
.امدقت لقأIPFنم

.نودنفریبلالوانت نم نودیفتسی دق مدقتملاIPFنم نوناعی نیذلا صاخشألا نأ ةساردلا هذھ ترھظأو·
ضارعأ نم نودینفریب+لیفندلیس اولوانت نیذلا)نیكراشم88لصأ نم2(نیكراشملا نم٪2نم برقی ام ىناع·

لصأ نم4(نیكراشملا نم٪4وحنب ةنراقم،ةساردلا يف تاجالعلاب قلعتت اھنأ ةساردلا بیبط دقتعی ةریطخ ةیبناج
.نودینفریب+وبیسالبلا اولوانت نیذلا)نیكراشم89

يف يھتنیس.ةمالسلل ةیفاضإ ةعباتم يف رمتسی ةساردلا هذھ نم يناثلا ءزجلا لازی ال،صخلملا اذھ ةباتك تقو يف·
.2020سطسغأ رھش

.نكمم تقو عرسأ يف روھمجلل ةحاتم جئاتنلا نوكت يك،ةساردلا نم لوألا ءزجلا جئاتن صخلملا اذھ مدقی،كلذ عم·
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ةساردلا هذھ لوحةماع تامولعم.1

؟ثحبلا اذھ ىرجُی اذامل

يوئرلا فیلتلاب نیباصملا صاخشألل ادیفم نوكی نأ نكمی لیفندلیس ناك اذإ ام عساو قاطن ىلع ةسارد نوثحابلا دارأ
وأ يوئرلا مدلا طغض طرف نم نوناعی مھنأ ينعی امم-يوئرلا مدلا طغض طرفل رطخ يف مھ نیذلا)IPF(ببسلا لوھجم
.يوئرلا مدلا طرف ریوطتل رطخ يفاوناك

IPFرثكا ابعص سفنتلا حبصی تقولا رورم عمو-فیلتلا مساب فرعت ةلاح-ناتئرلا بدنتت ھب  ردان نیتئر ضرم وھ
.فورعم ریغIPFروھظل ببسلا.رثكاو
ءاطبإ ىلع دعاست نأ نكمی اھنكلIPFجلاعت ال ةیودألا هذھ.بینادیتنینو نودینفریب-IPFـب نیباصملا جالعل  نیءاود كانھ
.نیتئرلا يف فیلتلا
ةیعوألا يف مدلا طغض عافترا.تقولا رورم عم ىرخأ ةیحص لكاشم نمIPFـب نیباصملا صاخشألا نم ریثك يناعی
دنع روطتت دق ةیحص ةلكشم ىلع لاثم وھ-يوئرلا مدلا طغض طرف مساب ةفورعملاو-مدلاب نیتئرلا دوزت يتلا ةیومدلا
.بلقلاب ررضلا قحلت نأ نكمی ةریطخ ةلاح وھ يوئرلا مدلا طغض طرف.IPFنم نوناعی نیذلا صاخشألا

.IPFنم نوناعی نیذلا صاخشألل ھجالع وأ يوئرلا مدلا طغض طرف نم ةیاقولل ةدمتعم ةیودأ دجوت ال
مدلا طغض عافتراىمسی،مدلا طغض نم رخآ عون نم نوناعی نیذلا صاخشألا دعاسی لیفندلیس نأل ةساردلا هذھ تیرجأ
.يوئرلا ينایرشلا
،مدقتملاIPFنم نوناعی نیذلا صاخشألا دنع نودینیفریبب جالعلا لوح تامولعم ةساردلا هذھ تمدق،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

.امدقت لقاIPFـب نیباصم اصاخشأ رثكألا ىلع تلمشIPFـل نودینیفریبب جالعلا ىلع ةقباسلا تاساردلا نأل

؟ةساردلا ةیودأ تناك اذام

."نودینیفرب"ىلإ فاضی"لیفندلیس"ىمسی ءاود ىلع ةساردلا هذھ تزكر

.نودینیفرب ىلإ ةفاضإلاب'وبیسالبلا جالعلا عم نودنفریبل ةفاضإك لیفندلیسب جالعلا ةنراقم تمت دقو
.لیف- َن- َد-لِس-اذكھ لیفندلیس ةملكلا ظفل بجی·
.وب-يس-الب-اذكھوبیسالب ةملكلا ظفل بجی·
.نود- ِن- ِف-ریب-اذكھ  نودنفریب ةملكلا ظفل بجی·
مسجلا ىلع ریثأت يأ ھل نكی مل ھنأ ينعی اذھ.يقیقح ءاود يأ ىلع يوتحی ال ھنكل لیفندلیس لثم اًمامت ودبی وبیسالبلا·

.ءاودلاب طبترم
وأ دئاوفلا تابثإ نم اونكمتی ىتح نودنفریب+وبیسالبلا جالعلا عم نودنفریب+لیفندلیسب جالعلا نوثحابلا نراق·

.لیفندلیس نع عقاولا يف مجنت يتلا ةیبناجلا ضارعألا

؟اوفشتكی نأ نوثحابلا دارأ اذام

ةعیبط ةساردل نودنفریب+وبیسالبلا جالعلا عم نودنفریب+لیفندلیسب جالعلا ةنراقمل ةساردلا هذھ نوثحابلا ىرجأ·
.)"؟ةساردلا جئاتن تناك اذام"4مسقلا رظنا(لیفندلیس لمع

ضارعأ نم اوناع نیذلا نیكراشملا ددع صحف لالخ نم-نودنفریب+لیفندلیس جالعلا نامأ ىدم ةفرعم اودارأ امك·
.)"؟ةیبناجلا ضارعألا تناك اذام"5مسقلا رظنا(ةساردلا هذھ لالخ ةیبناج

:وھھیلع ةباجإلا نوثحابلا دارأ يذلا يسیئرلا لاؤسلا ناك
مھتلاح تمقافت نیذلا نیكراشملا ددع نم تللق،ةدحاو ةنس ىدم ىلع،نودنفریب جالعلا ىلإ لیفندلیس ةفاضإ لھ.1

؟)ضرملا روطت مساب ةفورعملا(

:اھیلع ةباجإلا نوثحابلا دارأ يتلا ىرخألا ةلئسألا نیب نم
ةنس ىدم ىلع نیكراشملا دنع نیتئرلا ةفیظو ةعیبطيف تارییغتلا نم تللق نودنفریب عم جالعلل لیفندلیس ةفاضإ لھ.2

؟ةدحاو
ىدم ىلع مھتایح ةدوج تنسح وأ مھضارعأ نم تللق نودنفریب جالعلا ىلإ لیفندلیس ةفاضإ نأ نوكراشملا رعش لھ.3

؟ةدحاو ةنس
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؟ةساردلا هذھ عون ناك اذام

نكلو-ةساردلا هذھ لبق صاخشألا نم ددع نیب هرابتخامت  نودنفریب نأ ينعی اذھو.'IIةلحرملا ةسارد يھ ةساردلا هذھ
يوئرلا مدلا عافترا طرف رطخل نیضرعملا ةمدقتملاIPFـب نیباصملا صاخشألا نیب ىلوألا ةساردلا تناك هذھ
طرفىمسی ضرمب نیباصملا نیغلابلا جالعل لیفندلیس ىلع ةقفاوملا متت.IPFـب نیباصملا نیغلابلا جالعل دمتعم نودنفریب

نوناعی نیذلا صاخشألا دنع هرابتخا قبسی مل لیفندلیسو نودنفریب نیب عمجلا نإف،كلذ عم.ينایرشلا يوئرلا مدلا طغض
يوئرلا مدلا طغض طرفل نوضرعملا مدقتملاIPFنم
يف نیكراشملا میسقت مت.IPFنم نوناعی نیذلا صاخشألل دیفم ھنأ تبث يذلا-نودنفریب ةساردلا هذھ يف عیمجلا لوانت
وبیسالبلا تلوانت دقف ىرخألا امأ،نودنفریب ىلإ ةفاضإلاب لیفندلیس تاعومجملا ىدحإ تلوانت.نیتعومجم ىلإ ةساردلا
نودنفریب جالعلا ىلإ لیفندلیس ةفاضإ ناك اذإ ام ةفرعم نم نوثحابلا نكمتی ىتح كلذب مایقلا مت.نودنفریب ىلإ ةفاضإلاب

.نودنفریب جالعلا نم ةعقوتملا ةیبناجلا ضارعألا وأ دئاوفلا ىلإ ةفاضإلاب ةیبناج ضارعأ وأ دئاوف يأ جتنت فوس
جاردإ متیس جالعلا يتعومجم نم ةعومجم يأ ىلإ لوح  رارقلا نأ ينعی اذھ."يئاوشع"لكشب ةساردلا هذھ تمت
.ةیندعم ةعطق يمر لثم-يئاوشع لكشب مت،نیكراشملا
نوكراشملا مھ نم اوفرعی نل نییثحبلا ءابطألاو ةساردلا يف نیكراشملا نأ ينعی اذھو."ةجودزم ةیمعتب"ةساردلا هذھ
وبیسالبلا نولوانتیس نیذلا نیكراشملا نم نمو لیفندلیس نولوانتیس نیذلا
نم نیكراشملا عقوت نم مجان ریغ ةیودألا نم ھنع غالبإلا متی ضرع يأ نأ نم دكأتلل"يفخم ركشب ثحبلا طیطخت"دعا

.نولوانتی اوناك يذلا ءاودلا وھ ام نوفرعی اوناك اذإءيش يأ ثودح

؟ةساردلا ءارجإ متی نیأو ىتم

نم لوألا ءزجلا يف.نیمسق ىلع ةساردلا هذھ يوتحت.2020سطسغأ يف يھتنتسو2017ریانی يف ةساردلا تأدب
ىدم صحف متو،ةیلاعفلا صحف اًضیأىمسی،دحاو ماع ةدمل نودنفریبل ةفاضإك لیفندلیس ةیلاعف ىدم صحف مت،ةساردلا
لوانت يف اورمتسا مھنكل لیفندلیس لوانت نع نوكراشملا فقوت،ةساردلا نم لوألا ءزجلا ةیاھن يف.ءاودلا نامأ
رابتخا ىلع زیكرتلا عم،ةساردلا نم يناثلا ءزجلا رمتسی.)ةساردلا نم يناثلا ءزجلا(ىرخأ اًرھش11ةدمل نودینفریب

.نودنفریب عم لجألا لیوطجالعلا ةمالس

ءزجلا جئاتن صخلملا اذھ مدقی،كلذ عم.ایراج لازی ال ةساردلا نم يناثلا ءزجلا ناك،صخلملا اذھ ةباتك تقو يف
ةساردلا نم يناثلا ءزجلا جئاتن نوكتس.نكمم تقو عرسأ يف روھمجلل ةحاتم جئاتنلا نوكت يك،ةساردلا نم لوألا
.قحال تقو يف ةحاتم
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هذھ اھیف ىرجت يتلا نادلبلا ةیلاتلا ةطیرخلا نیبت.ةفلتخم ةلود13يلاوح يف ایثحب ازكرم56يلاوح يف ةساردلا ىرجت
.ةساردلا

؟ةساردلا هذھيف كراشی نم.2
.مدقتمIPFـب نوباصملا نیغلابلا نم177كراش،ةساردلا هذھ يف

ایكیجلب
ادنك

ةیكیشتلا ةیروھمجلا
رصم
ایناملا
نانویلا
ایراغنھ
لیئارسإ
ایلاطیإ
ادنلوھ

ایقیرفأ بونج
اینابسإ
ایكرت

مھ اكراشم177لصا نم134
لاجرلا نم

مھ اكراشم177لصا نم43
ءاسنلا نم

اماع80ىلإ48:رامعألا لاجم

ءاسنلاب ةنراقم روكذلا نم نیكراشملل ةیوئملا ةبسنلا عافترا عقوتملا نم ناك
ءاسنلا نیب اھنم لاجرلا ىدل اعویش رثكأIPFنأل
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:اذا ةساردلا يف ةكراشملا صاخشألا عسوب ناك
.مدلا ىلإ نیجسكألا لقن ىلع ةئرلا ةردق رابتخا لالخ نم ھسایق مت دقو-مدقتمIPFـب نیباصم اوناك اذا·
ریوطتل رطخ يف اوناك وأ يوئرلامدلا طغض طرف مھیدل مھنأ ينعی امم-يوئرلا مدلا طغض طرفل رطخ يف اوناك·

.يوئرلا مدلا طغض طرف
.يوئرلا مدلا طغض طرف رطخ يف صخشلا ناك اذإ ام دیدحتل نیتقیرط ىدحإ مادختسا ءابطألل نكمی·

oةرواجملا ةیومدلا ةیعوألاو بلقلا صحفب ءابطألل حمسی ةیتوصلا قوف تاجوملاب حسملا نم عون-
.بلقلا وكیا مساب ةفورعملا

oلالخ نم ًةداع-صخشلا مسج يف ةیومدلا ةیعوألا ىلإ ةرطسق لاخدإب ھلالخ ءابطألا موقی ءارجإ
.ىنمیلا ةھجلا نم بلقلا ةرطسق مساب فورعم ءارجإ-بلقلا ىلإ ھب لصیو-عارذلا وأ ذخفلا

.ةساردلا ءدب لبق لقألا ىلع رھشأ ةثالث ةدمل نودنفریب اولوانت نیذلا صاخشألا·

:اذا ةبرجتلا يف اوكراشی نأ صاخشألا عسوبنكی مل
.IPFنع فلتخی ببسل يوئرلا مدلا طغض طرف مھیدل ناك·
.ىرخأ ةریطخ ةیحص لكاشم مھیدل تناك·
.ةنیعم ةیودأ اولوانت·

؟ةساردلا لالخثدح اذام.3
متیس نیتعومجملا نم يألةفدصلا قیرط نع ررقت امدنع-نیتعومجم نم ةدحاو يف نیكراشملا جاردإ مت ةساردلا لالخ
.بوساحلا ةطساوب-يئاوشع لكشب تاعومجملا رایتخا مت.مھجاردإ

:جالعلا اتعومجم تناك
.نودنفریب+)ةساردلا ءاود(لیفندلیس·
.نودنفریب+وبیسالب·

.دحاو ماع ةدمل ةصصخملا مھتاجالع نوكراشملا ىقلت

:نودنفریب+لیفندلیس ةعومجم يف نیكراشملا ىقلت
مت-رظنملا ةیحان نم وبیسالبلل اھباشم ءاودلا ادب ثیحب-ةلوسبك لخاد تعضو  غلم20ادحاو صرق-لیفندلیس·

.ایموی تارم ثالث،علبلا قیرط نع اھلوانت
.مویلا يف تارم ثالث،علبلا قیرط نع،غلم267نم تالوسبك ثالث وأ نیتلوسبك-نودنفریب·

:نودنفریب+وبیسالبلا ةعومجم يف نیكراشملا ىقلت
.ایموی تارم ثالث،علبلا قیرط نع،ةدحاو ةلوسبك-وبیسالبلا·
.مویلا يف تارم ثالث،علبلا قیرط نع،غلم267نم تالوسبك ثالث وأ نیتلوسبك-نودنفریب·
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)هاندأ رثكا حیضوت عم(ةساردلا ةطخ

.لكشلا ةساردلا ةطخ لوح تامولعملانم دیزم ىلع روثعلا نكمی.يلاتلا لكشلا يف ةساردلا ةطخ ضرع متی

:ىلع ةساردلا نم1ءزجلا لمتشا
.ةساردلا يف نیكراشملا رایتخا-يئاوشعلا عیزوتلا·
.ماع ةدمل نودنفریب+وبیسالبلا  وأ نودنفریب+لیفندلیس نوكراشملا لوانت-جالعلا·
اوماق مث-نودنفریب لوانت يف اورمتسا مھنكلو-وبیسالبلا/لیفندلیس لوانت نع نوكراشملا فقوت-ةمالسلا ةعباتم·

.عیباسأ4ةدمل ةعباتم تارایزب

:ةساردلا نم2ءزجلا لمشیس
ةساردلا يف مھتكراشم صاخشألا لصاو،ةساردلا نم لوألا ءزجلا نم ءاھتنالا دعب-ةمالسلل ىرخا ةعباتم·

. ًارھش11ةدمل ةیحصلا نیكراشملا ةلاح صحف ءابطألا لصاویس.نودنفریب لوانت يف اورمتساو

؟ةساردلا جئاتن تناك اذام.4

ةلاح-مھتلاح تءاس نیذلا نیكراشملا ددع لیلقت ىلإ نودنفریب مادختساب جالعلا ىلإ لیفندلیس ةفاضإ تدأ لھ:1لاؤسلا
؟دحاو ماع ىدم ىلع-ضرملا روطت مساب فرعت

ىلع-ضرملا روطت مساب فرعت ةلاح-جالع ةعومجم لك يف،مھتلاح تءاس نیذلا نیكراشملا ددع نوثحابلا صحف
.دحاو ماع ىدم
:هاندأ ةروكذملا نم،جالعلا ةنس لالخ ثادحأ ةدع وأ دحاو ثدح ھباج اذإ،ضرملا روطت ھباج دق صخشلا نأ ربتعی
.ةساردلا ةیادب عم ةنراقم ةساقم ةیمكب ضفخنا قئاقد6نوضغ يف اھوشمی نأ نكمی يتلا راتمألا ددع ناك اذإ·
.مھیتئرب قلعتت ةلكشم ببسب،قبسم طیطخت نود ىفشتسملا يف ةلیل ءاضق مھیلع ناك اذإ·
.اوفوت اذا·
.دحاو ماع دعب جالعلا تاعومجمنیبضرملا روطت نماوناع نیذلا نیكراشملا ةبسن يف طیسب فالتخا دجو اذا
نیب،هالعأ ةروكذملا ضرملا روطت ثادحأ اوربتخا نیذلا نیكراشملل ةیوئملا ةبسنلا يف،ةطیسب تافالتخا ىوس دجوت مل
ةظوحلم نوكت نأ نم رغصا تافالتخالا هذھ تناك.جالعلا تاعومجم

زرفلا

1مسقلا 2مسقلا

صخلملا اذھ حضوی
اذھ ىتح جئاتنلا
ةساردلا نم مسقلا

ةمالسلا ةعباتم ةمالسلل ىرخا ةعباتم

ىلع اولصح اصخش88
نودنفریب+لیفندلیس

ىلع اولصح اصخش89
نودنفریب+وبیسالبلا

دحاو ماعل جالعلا رمتسا
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ىدم ىلع نیكراشملا دنع نیتئرلا لمع ةدوج يف تارییغتلا نم تللق نودنفریب عم جالعلل لیفندلیس ةفاضإ لھ:2لاؤسلا
؟ةدحاو ةنس

ةفورعملا-ناكمإلا ردق ریبك سفن ذخأ دعبنوكراشملا هرفزی نأ نكمی ام رادقم سایقب نوثحابلا ماق،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
ةلاحلاو ةساردلا ةیادب يف ةلاحلا نیب،ةدھجملا ةیویحلا ةعسلا يف رییغتلا رابتخا نوثحابلا دارأ.ةدھجملا ةیویحلا ةردقلا مساب
.قرف دوجو نم ققحتلل  جالعلا يتعومجم اتلك يف تارییغتلا اونراق.دحاو ماع دعب
نكمملا نم نكی ملدحاو ماع دعب ةلاحلاو ةساردلا ةیادب يف ةلاحلا نیب جالعلا يتعومجم يفةدھجملاةیویحلا ةعسلاتمقافت
.رخآببسل وأ لیفندلیسلا نع اًجتان جالعلا يتعومجم نیب قرفلا ناك اذإ ام دیدحت

؟جالع ةعومجم لك يفضرملا روطت ثادحأ اوشیاع نیذلا نیكراشملا ةبسن يھ ام

نودینفریب+لیفندلیس

نودینفریب+وبیسالبلا

ماع دعبو ةساردلا ةیادب نیب ةدھجملا ةیویحلا ةعسلا لدعم يف رییغتلا
كلذ نم دحاو

يفطوبھ
نیتئرلا ءادأ

دحاو ماع دعب أوسأ لم145

+لیفندلیس
نودینفریب

+وبیسالبلا
نودینفریب

دحاو ماع دعب أوسأ لم93

لم-180

لم-150

لم-120

لم-90

لم-60

لم-30
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ددع نیمضت مت،كلذ عمو.IPFـب نیباصملا صاخشألا ىدل نیتئرلا فئاظو روھدت ئطبی نودنفریبلا نأ تبث نأ قبس
.تاساردلا هذھ يف مدقتملاIPFـب نیباصم نیكراشملا نم لیلق

.مدقتملاIPFنم نوناعی نیذلا صاخشألل اًضیأ اًدیفم نوكی دق نودنفریبلا نأ انھ ةدراولا ةساردلا جئاتن رھظت

مھتایح ةدوج نم تنسح وأ مھضارعأ نم تللق نودنفریب جالعلا ىلإ لیفندلیس ةفاضإ نأ نوكراشملا رعش لھ:3لاؤسلا
؟ةدحاو ةنس ىدم ىلع

بلط.ةیمویلا ةایحلا ىلع ضارعألا راثآ لیلقت يف ةدیفم نوكت نأ نكمی تاجالعلا ضعب نكلو،IPFـل جالع دجوی ال
صخشلا ةایح ةدوج.مھتایح ةیعونو سفنتلا قیض نع الأس نینایبتسا ىلع ةباجإلا ةساردلا يف نیكراشملانم نوثحابلا
.ةداعسلاو ةحصلا ثیح نم اھفیرعت متیو،ةیضرم وأ ةحیرم ھتایح اھیف نوكت يتلا ةجردلا يھ
.دحاو ماع دعب ةلاحلاو ةساردلا ةیادب يف ةلاحلا نیب جالعلا يتعومجم يف ةایحلا ةدوجو سفنتلا قیض ءاس·
.ةایحلا ةدوج ىلع وأ سفنتلا قیض ىلع ریثأت لیفندلیسل ناك اذإ ام ةفرعمل ةلیئض نیتعومجملا نیب تافالتخالا تناك·

ىرخألا جئاتنلا رئاس لوح تامولعم ىلع روثعلا كنكمی ةلحرملا هذھ يف ةساردلا نم ةیسیئرلا جئاتنلا طقف مسقلا اذھ مدقی
.)"؟تامولعملا نم دیزم ىلع روثعلا يننكمی نیأ"9مسقلا رظنا(صخلملا اذھ ةیاھن يف ةجردملا عقاوملا ىلع

؟ةیبناجلا ضارعألا تناك اذام.5
يتلا)عادصلا لثم(اھیف بوغرم ریغ ةیبط تالكشم يھ،)"ةیبناجلا لعفلا دودر"اًضیأ ىمست يتلا(ةیبناج ضارعأ
.ةساردلا ءانثأ ثدحت
.ةساردلا يف تاجالعلاب ةطبترم ةیبناجلا ضارعألا هذھ نأ دقتعی ةساردلا بیبط نأل صخلملا اذھ يف اھفصو مت·
.ةیبناجلا ضارعألا عیمج ةساردلاهذھ يف نیكراشملا عیمجل نكی مل·

.ةیلاتلا ماسقألا يف ةجردُم ةعئاشلاو ةدیدشلا ةیبناجلا ضارعألا

ةمیخو ةیبناج ضارعأ

.ةرمتسم لكاشم ببسی وأ ىفشتسملا يف اًجالع بلطتی وأ ةایحلل اًددھم ناك اذإ"اًدیدش"يبناجلا ضرعلا ربتعی

دق يذلاو،لقألا ىلع دحاو ریطخ يبناج ضرع نم)٪3(نیكراشم10لك نم1نم لقأ ىناع،ةساردلا هذھ لالخ
ضرع مھیدل ناك نودنفریب لیفندلیس اولوانت نیذلا نیكراشملا نم٪2نم برقی ام.ةساردلا ةیودأ دحأب اًطبترم نوكی

.نودنفریب+وبیسالبلا اولوانت نیذلا نیكراشملا نم٪4عم ةنراقم،دیدش يبناج

ناتنثا تثدح.ةساردلا تاجالعب ةطبترم تناك ةساردلا بیبط يأر يف يتلاو،ةریطخ ةیبناج ضارعأ ةتس نع غالبإلا مت
ضارعألا هذھ.نودنفریب+وبیسالبلا اولوانت نیكراشم دنع ةعبرأ تثدحو نودنفریب+لیفندلیسلا اولوانت نیكراشم دنع
.هاندأ لودجلا يف ةحضوم ةیبناجلا
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ةمیخولا ةیبناجلا راثألا
يف اھنع غالبإلا مت يتلا
ةساردلا هذھ

+لیفندلیس نولوانتی نیذلا نیكراشملا
نودنفریب

)لامجإلاب ةكراشم88(

+وبیسالب نولوانتی نیذلا نیكراشملا
نودنفریب

)لامجإلاب ةكراشم89(

%0دبكلا يف لكاشم
)88لصا نم0(

1%
)89لصا نم1(

%1بلقلا روصق
)88لصا نم1(

0%
)89لصا نم0(

%1سفن قیض
)88لصا نم1(

0%
)89لصا نم0(

IPF0%-يف مقافت
)88لصا نم0(

1%
)89لصا نم1(

%0فعض
)88لصا نم0(

1%
)89لصا نم1(

%0جالتخا
)88لصا نم0(

1%
)89لصا نم1(

:ةساردلايف نیكراشملا نم مسق يفوت
نودنفریب+لیفندلیسلا ةعومجم يف)%17(اكراشم88لصا نم15·
.نودنفریب+وبیسالبلا ةعومجم يف)%20(اكراشم89لصا نم18·

:ةساردلا ةیودأ دحأب ةطبترم نوكت دق ةیبناج راثآ ةجیتن مھضعب يفوت،اوفوت نیذلا نیكراشملا نیب نم
نودنفریب+لیفندلیسلاةعومجم يف)%1(اكراشم88لصا نم1·
.نودنفریب+وبیسالبلا ةعومجم يف)%1(اكراشم89لصا نم1·

بیبط دقتعی يتلا ةیبناجلا ضارعألا ببسب وبیسالبلا وأ لیفندلیسلا لوانت نع فقوتلا نیكراشملا ضعب ررق،ةساردلا ءانثأ
:ةساردلا تاجالعب ةطبترم اھنأ ةساردلا
نودنفریب+لیفندلیسلا ةعومجميف)%9(اكراشم88لصا نم8·
.نودنفریب+وبیسالبلا ةعومجم يف)%6(اكراشم89لصا نم5·

اعویش رثكألا ةیبناجلا ضارعألا

برقی ام.ةساردلا ةیودأ دحأب ةطبترم نوكت دق ةیبناج ضارعأ نم نیكراشملا عیمج نم٪34ىناع،ةساردلا هذھ لالخ
نم%34وحن عم ةنراقم،يبناج ضرع مھیدل ناك نودنفریب+لیفندلیساولوانت نیذلا نیكراشملا نم%35نم
.نودنفریب+وبیسالبلا اولوانت نیذلا نیكراشملا

نم عون يأ نم اوناع نیذلا ىضرملل ةیوئملا ةبسنلا يف،جالعلا يتعومجم نیب ةریغصلا تافالتخالا نم ددع كانھ ناك
نع اًجتان جالعلا يتعومجم نیب قرفلا ناك اذإ ام ةفرعمل اًدج ةریغصتناك تارییغتلا هذھ نكلو،ةیبناجلا ضارعألا
.رخآ ببس كانھ ناك اذإ وأ لیفندلسلا مادختساب جالعلا

نیب اًعویش رثكألا ةسمخلا ةیبناجلا ضارعألا هذھ تناك-يلاتلا ضرعلا يف اًعویش رثكألا ةیبناجلا  ضارعألا رھظت
.ةساردلا يف نیكراشملا
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ىرخأ ةیبناج ضارعأ

ةیاھن يف ةجردملا عقاوملا ىلع)دونبلا هذھ يف ةجردم ریغ(ىرخا ةیبناج ضارعأ لوح تامولعم ىلع روثعلا كنكمی
?)تامولعملا نم دیزم ىلع روثعلا يننكمی نیأ"9مسقلا رظنا-صخلملا اذھ

+وبیسالبلا
نودینفریب اكراشم89لصا نم

اكراشم88لصا نم
+لیفندلیس
نودینفریب

ةیھشلا نادقف

ةیھشلا نادقف

سفن قیض

سفن قیض

ضفخنم مد طغض

ضفخنم مد طغض

لاھسإ

لاھسإ

بعتلاب روعش

بعتلاب روعش

)3%(نیكراشم3

)%1(1كراشم

)%7(نیكراشم6

)%6(نیكراشم5

)8%(نیكراشم7

)3%(نیكراشم3

)3%(نیكراشم3

)7%(نیكراشم6

)7%(نیكراشم6

)6%(نیكراشم5
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؟عوضوملا ةسارد يف ةساردلا هذھ تدعاس فیك.6
نیكراشملا دنع نودینفریبلا ىلإ فاضملا لیفندلیسلا ةمالسو ةیلاعف لوح دیزملا ةفرعم ىلع نیثحابلا جئاتنلا هذھ تدعاس
وأ يوئرلا مدلا طغض طرف مھیدل ناك يأ-يوئرلا مدلا طغض طرفب ةباصإلا رطخل نیضرعملا مدقتملاIPFـب نیباصملا
يوئرلا مدلا طغض طرف ریوطت رطخل نیضرعم اوناك
:ةساردلا هذھ نم ةیساسألا جئاتنلا
نیكراشملا دنع نودنفریبلا ىلإ وبیسالبلا ةفاضإ عم ةنراقم،ةدئاف يأ نودنفریب جالعلا ىلإ لیفندلیسلا ةفاضإ رھظت مل·

.يوئرلا مدلا طغض طرف ریوطت رطخل نیضرعملا مدقتملاIPFـب نیباصملا
يتعومجم اتلك يف ةلثامم دحاو ماع ىدم ىلع ضرملا روطت اوھباج نیذلا نیكراشملل ةیوئملا ةبسنلا تناك·

.جالعلا
ةیادب يف ةلاحلا نیب جالعلا يعارذ الك يف  تءاس-ةدھجملا ةیویحلا ةعسلا مادختساب اھسایق مت-نیتئرلا ةفیظو·

مأاًیقیقح جالعلا تاعومجم نیب قرفلا ناك اذإ ام دیدحت نكمملا نم نكی مل.دحاو ماع دعب ةلاحلاو ةساردلا
.اًیضرع

اتلك يف،دحاو ماع دعب ةلاحلاو ةساردلا ةیادب يف ةلاحلا نیب ةایحلا ةدوج تءاسو سفنتلا قیض ءاس·
ىلع ریثأت لیفندلیسل ناك اذإ ام ةفرعمل ةلیئض نیتعومجملا نیب تافالتخالا تناك.نیتیجالعلا نیتعومجملا

.ةایحلا ةدوج ىلع وأ سفنتلا قیض
.نودنفریبلا+لیفندلیسلا اولوانت نیذلا مدقتملاIPFـب نیباصملا نیكراشملا دنع ةدیدج ةمالس فواخم دیدحت متی مل·
تصحف دقف،كلذ عم.IPFـب نیباصملا صاخشألا ىدل نیتئرلا فئاظو روھدت ئطبی نودنفریبلا نأ تبث نأ قبس·

.مدقتملاIPFـب نیباصملانیكراشملا  دنع نودنفریبلا ةمالسو ةیلاعف ةلیلق تاسارد
.IPFـب نیباصملا نیكراشملا ىدل نیتئرلا فئاظو روھدت ئطبی دق نودنفریب نأ ةساردلا هذھ رھظت·
يف تدھوش يتلا كلتل ةلثامم ةساردلا هذھ يف مدقتملاIPFـب نیباصملا نیكراشملا دنع نودنفریبلا ةمالس تناك·

.اًمدقت لقألاIPFـب نیباصملا نیكراشملا دنع ةقباسلا تاساردلا

نم ریثكلا يف صاخشألا نم ریثكلا رمألا بلطتی.ءاودلا دئاوفو رطاخم نع ءيش لك انربخت نأ ةدحاو ةساردل نكمی ال
.ءاودلا سفن عم ىرخألا تاساردلا نع ةساردلا هذھ جئاتن فلتخت دق.ھتفرعم ىلإ جاتحن ام لك ةفرعمل تاساردلا
لبق كبیبط ىلإ امئاد ثدحت-دیحولا صخلملا اذھ ىلع ءانب تارارق ذاختا كل نسحتسملا ریغ نم ھنأ ينعی اذھو·

.كب صاخلا جالعلا نأشب تارارق يأ ذاختا

تاحلطصم سوماق.7

مساب فرعت ةلاح-ناتئرلا بدنتت ھب  ردان يوئر ضرم)IPF(ببسلا لوھجم يوئرلا فیلتلا
رثكا ابعص سفنتلا حبصی تقولا رورم عمو-فیلتلا
رثكاو

نیتئرلا بدنتيوئرلا فیلتلا
نیتئرلا دمت يتلا ةیومدلا ةیعوألا يف مدلا طغض عافترايوئرلا مدلا طغض طرف

مدلاب
ةیعوألا يف مدلا طغض عافترا نم عون جالعل دمتعم ءاودلیفندلیس

مدلا طغض طرف ىمسُی،مدلاب نیتئرلا دمت يتلا ةیومدلا
.يوئرلا ينایرشلا

ال ھنكل،يقیقحلا ءاودلا لثم اًمامت ودبی دق وبیسالبلاوبیسالب
يقیقح ءاود يأ ىلع يوتحی

ببسلا لوھجم يوئرلا فیلتلا جالعل دمتعم ءاودنودینفریب
ضرملا مقافتی امدنعضرملا مدقت
دیج لكشب ناتئرلا لمعت ىدم ىلإنیتئرلا ةفیظو
ذخا نأ دعب صخشلا اھرفزی نأ نكمی يتلا ءاوھلا ةیمكةدھجملا ةیویحلا ةعس

.ناكمإلا ردق الیوط اسفن
IPFمدقتمIPFرثكا ائیس حبصاو تقولا عم روھدت

ةعومجمل يئاوشع لكشب ىضرملا جاردإ متی امدنع.يئاوشع لكشب متت يتلا ةساردلا
جالعلا

ةساردلا يف نوكراشملاو ةساردلا ءابطأفرعی الامدنعةجودزم ةیمعتب ةسارد
اھیف نیكراشملا جاردإ متیس يتلا ةیجالعلا ةعومجملا

ةحیرم ھتایح اھیف نوكت يتلا ةجردلا يھ درفلا ةایح ةدوجةایحلا ةدوج
ةداعسلاو ةحصلا تاحلطصمب اھفیرعتمتیو،ةیضرم وأ
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ءانثأ ثدحت يتلا اھیف بوغرملا ریغ ةیبطلا لكاشملاةیبناجلا ضارعألا
ةساردلا

ءانثأ ثدحت يتلا اھیف بوغرملا ریغ ةیبطلا لكاشملاةیبناج ضارعأ
ةساردلا

يف اًجالع بلطتی يذلا ةایحلل ددھم يبناج ضرعریطخ يبناج ضرع
ةرمتسم لكاشمببسی وأ ىفشتسملا

؟تاساردلا نم دیزملل طیطخت كانھ لھ.8
.IPFجالعل لیفندلیسلا ةساردل تاساردلا نم دیزمل طیطختلا متی مل،صخلملا اذھ ةباتك تقو يف

؟ىرخا تامولعم دجا نأ نكمی نیأ.9
:ةیلاتلا تنرتنإلا عقاوم يف  ةساردلا هذھ لوح ىرخا تامولعم دجت نأ كعسوب

· https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02951429
· https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2015-005131-40
· https://forpatients.roche.com/en/trials/respiratory-disorder/ipf/efficacy--safety--and-

tolerability-study-of-pirfenidone-in-combi.html

:وھ ةلصلا تاذ ةیملعلا ةلاقملل لماكلا ناونعلا نإف،ةساردلا هذھ جئاتن نع دیزملا ةفرعم يف بغرت تنك اذإ
“Efficacy and safety of sildenafil added to pirfenidone in patients with advanced
idiopathic pulmonary fibrosis and risk of pulmonary hypertension: a double-blind,
randomised, placebo-controlled, phase 2b trial.”

:)ىرخا رومأ ةلمج نیب نم(مھ يملعلا لاقملا يبتاك
Jürgen Behr, Steven D Nathan, Wim A Wuyts, Nesrin Mogulkoc Bishop,
Demosthenes E Bouros .

,DOIةلجملا يف دنتسملا رشن مت “Lancet Respiratory Medicine”,
DOI: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30356-8

؟ةساردلا هذھ صوصخب ةلئسأ يدل تناك اذإ لاصتالا يننكمی نمب

:دنتسملا اذھ ةءارق دعب ىرخا ةلئسأ كیدل تناك اذإ
:ةیلاتلا لاصتالا ةرامتسا ئبعو نیجلاعتملاب صاخلا تنرتنإلا عقوم ةرایزب می·

https://forpatients.roche.com/en/trials/respiratory-disorder/ipf/efficacy--safety--
and-tolerability-study-of-pirfenidone-in-combi.html

.ةیلحملا شور ةكرش بتاكم يف بودنم ىلإ ھجوت·

:جئاتنلا لوح ةلئسأ كیدلو ةساردلا هذھ يف تكراش دق تنك اذإ
.ةدایعلا يف  وأ ىفشتسملا يف ثحبلا قیرف وأ ثحبلا بیبط ىلإ ثدحت·

:كجالع لوح ةلئسأ كیدل تناك اذإ
.كجالع نع لوؤسملا بیبطلا ىلإ ثدحت·

؟ةساردلا هذھ لّومو مظن نم

.ارسیوسيف لزاب يف ةكرشلا رقم عقیو،ةدودحملا شور ال نامفوھ.ف ةكرش لبق نم ثحبلا اذھ  لیومتو میظنت مت

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02951429
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2015-005131-40
https://forpatients.roche.com/en/trials/respiratory-disorder/ipf/efficacy--safety--and-tolerability-study-of-pirfenidone-in-combi.html
https://forpatients.roche.com/en/trials/respiratory-disorder/ipf/efficacy--safety--and-tolerability-study-of-pirfenidone-in-combi.html
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30356-8
https://forpatients.roche.com/en/trials/respiratory-disorder/ipf/efficacy--safety--and-tolerability-study-of-pirfenidone-in-combi.html
https://forpatients.roche.com/en/trials/respiratory-disorder/ipf/efficacy--safety--and-tolerability-study-of-pirfenidone-in-combi.html
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ىرخألا فیرعتلا تامولعمو لماكلا ثحبلا ناونع

مییقتل،وبیسالبلل ةبقارم،ةیمعتلا ةجودزم،ةیئاوشع،زكارملا ةددعتمIIbةلحرملا ةسارد:وھ ةساردلا هذھل لماكلا ناونعلا
يوئرلا فّیلتلا ىضرم ىدل)pirfenidone(نودینفریب ىلإ ةفاضإلاب)sildenafil(لیفندلیس لّمحتو ةمالسو ةعاجن
3ةعومجملا نم يوئرلا مدلا طغض طرفو مدقتملا ببسلا لوھجم

.'SP-IPF'اضیأ ةساردلا ىمست

.MA29957:وھ ةساردلا لوكوتورب مقر·
.NCT02951429:وھ ةساردلا هذھClinicalTrials.govةیوھ ددحی يذلا·
.40-005131-2015:وھ ةساردلا هذھلEudraCTـلا مقر·



ما هي النتائج الرئيسية للدراسة؟

ما الذي قام الباحثون بقياسه في هذه الدراسة؟

من شارك في هذه الدراسة؟

. بحث مع سلدنفيل كإضافة لبيرفندون عند مرضى التليف الرئوي مجهول السبب المتقدم مع خطر ارتفاع ضغط الدم الرئوي

15%

فحوصات إضافية

خلفية

مركزا بحثيا  56

 13-في
بلدا 

العمر

لمدة عام واحد

عاما 48-80

شخصا 88
+ ل حصلوا على سيلدنفي

بيرفندون

هذا ملخص لنتائج بحث سريري 
السريرية تمت كتابته  في أغسطس 

لعامة الناس واألشخاص الذين  2020
.شاركوا في الدراسة

ال يمكن لدراسة واحدة أن تخبرنا كل 
.شيء عن مخاطر وفوائد الدواء

ر يتطلب األمر الكثير من الناس في الكثي
من الدراسات لمعرفة كل ما نحتاج إلى 

.معرفته

قد تختلف نتائج هذه الدراسة عن 
وهذا . الدراسات األخرى مع نفس الدواء

يعني أنه من غير المستحسن لك اتخاذ 
  -قرارات بناء على هذا الملخص الوحيد 
تحدث دائما إلى طبيبك قبل اتخاذ أي 

.قرارات بشأن العالج الخاص بك

أجريت هذه الدراسة لدراسة لفحص ما إذا كان 
لتليف سيلدنفيل يمكن أن يساعد المصابين با

الموجودين في ) IPF(الرئوي مجهول السبب 
.خطر الرتفاع ضغط الدم الرئوي

 هو مرض رئة نادر يتسبب في IPFالـ 
  -الذي يسمى التليف -تندب الرئتين

ويجعل التنفس صعبا

برفينيدون  -- IPFهناك عقاران لعالج  
، لكنها IPFهذه األدوية تعالج  .ونينتدنيف

نيمكن أن تساعد على إبطاء تليف الرئتي

ن فرط ضغط الدم الرئوي هو حالة خطيرة يمك
عتمدة ال توجد أدوية م. أن تلحق الضرر بالقلب

للوقاية من ارتفاع ضغط الدم الرئوي أو 
IPFعالجه في 

 IPFيعاني كثير من األشخاص المصابين بـ 
.من مشاكل صحية أخرى مع مرور الوقت
ي ارتفاع ضغط الدم في األوعية الدموية الت

رط المعروفة باسم ف  -تزود الدم إلى الرئتين
هو مثال على ذلك -ضغط الدم الرئوي 

وصف البحث

بيرفندون لمدة عام واحد عند المرضى المصابين بـ + بيرفندون مع الغفل البالسيبو + قارنت هذه الدراسة سيلدنفيل  IPF المتقدم  
مما يعني أنهم يعانون من فرط ضغط الدم الرئوي أو كانوا في خطر ارتفاع ضغط  -الذين كانوا في خطر الرتفاع ضغط الدم الرئوي

.لدراسة مدى عمل الدواء سيلدنفيل او إلى أي مدى آمن -الدم الرئوي 

المتقدم معرضون لخطر  IPFمن البالغين الذين يعانون من  177
اإلصابة بفرط ضغط الدم الرئوي

24%
نساء

رجال% 76

شخصا 89
 +حصلوا على بالسبو 

بيرفندون

تقدم المرض
يعتبر الشخص انه قد شهد تطور المرض إذا كان يعاني من واحد ، أو أكثر ، من األحداث 

:التالية

 إذا كان عدد األمتار التي
يمكن أن يمشوها في 

 دقائق انخفض 6غضون 
دهابالكمية التي تم تحدي

 إذا رقدوا في المستشفى
دون تخطيط لليلة في 

يهمالمستشفى بسبب رئت

اذا توفوا .سعة الحيوية المجهدة
وهذا يعني كمية الهواء التي يمكن أن 

إلمكانيتنفسونها بعد تنفس كبير قدر ا

س قام األشخاص بملء استبيانات لقيا 
) ضيق التنفس(شعورهم تجاه أعراضهم 

)ودة الحياةج(ورفاهيتهم العامة 

ي لم يكن هناك سوى فرق بسيط بين المجموعات ف
تطور النسبة المئوية لألشخاص الذين عانوا من 

كانت هذه االختالفات اصغر .  بعد عام واحدالمرض 
من أن تكون ملحوظة

يق في ضكانت التغيرات بين بداية الدراسة وبعد عام واحد 
كانت . متشابهة في كلتا المجموعتين التنفس وجودة الحياة

ن االختالفات بين المجموعتين ضئيلة لمعرفة ما إذا كا
اةلسيلدنفيل تأثير على ضيق التنفس أو جودة الحي
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70%

8988
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بيرفنيدون+ بالسيبو % 70
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مل أسوأ 93
بعد عام واحد

+ السيبو
بيرفنيدون

ين المجهدة في كلتا المجموعتين بساءت السعة الحيوية 
بدء الدراسة والحالة بعد عام واحد

ت لم يكن من الممكن معرفة ما إذا كان الفرق بين مجموعا
العالج سببه سيلدنفيل أو لسبب آخر
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6% 7%

7%3%

3%

ضغط دم منخفض

فقدان الشهية  ضيق نفس

إسهاالت

شعور بالتعب

2
أشخاص

88من اصل  أشخاص 8

4
أشخاص   

1 شخصا

قصور القلب  ضيق نفس   IPF مشاكل في الكبد
أسوأ

ضعف نوبات

9%

أين يمكن أن اجد معلومات اخرى؟

بيرفنيدون+ سيلدنفيل 
من األشخاص من أية أعراض جانبية%  35عانى 

بيرفنيدون+ بالسيبو 
٪  من األشخاص من أية أعراض جانبية 34عانى 

:األعراض الجانبية
، وهي " األعراض الجانبية"التي تسمى أيًضا 

)  مثل الصداع(مشكالت طبية غير مرغوب فيها 
األعراض الجانبية . التي تحدث أثناء الدراسة

الموصوفة في هذا الملخص هي األعراض الجانبية 
التي اعتقد طبيب البحث أنها مرتبطة بعالجات 

.البحث
:األعراض الجانبية األكثر شيوًعا بشكل عام جابهوا عرضا جانبيا وخيما

توفي نتيجة عرض جانبي

التوقف عن تناول سيلدنفيل بسبب عرض جانبي

:بوسعك أن تجد معلومات اخرى حول هذه الدراسة  في مواقع اإلنترنت التالية

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02951429

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-
search/search?query=2015-005131-40

https://forpatients.roche.com/en/trials/respiratory-
disorder/ipf/efficacy--safety--and-tolerability-study-of-
pirfenidone-in-combi.html

قالة إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن نتائج هذه الدراسة ، فإن العنوان الكامل للم
:  العلمية ذات الصلة هو

“Efficacy and safety of sildenafil added to pirfenidone in 
patients with advanced idiopathic pulmonary fibrosis and risk 

of pulmonary hypertensiona double-blind, randomised, 
placebo-controlled, phase 2b trial” .كاتبي المقال العلمي هم:

  Jürgen Behr, Steven D Nathan, Wim A Wuyts, Nesrin 
Mogulkoc Bishop, Demosthenes E Bouros and others . تم نشر

:  , Medicine Respiratory Lancet”IOD“ المستند في المجلة
8-30356)20(2600-2213S/10.1016org/doi.https:// .

:إذا كانت لديك أسئلة إضافية بعد قراءة هذا المستند

يم بزيارة موقع اإلنترنت الخاص بالمتعالجين وعبئ استمارة االتصال

https://forpatients.roche.com/en/trials/respiratory-
disorder/ipf/efficacy--safety--and-tolerability-study-of-
pirfenidone-in-combi.html

.توجه إلى المندوب في مكتب روش المحلي الخاص بك
إلى  إذا كنت قد شاركت في هذه الدراسة ولديك أسئلة حول النتائج ، فيرجى التحدث

.طبيب أو فريق بحث في المستشفى أو العيادة

:إذا كانت لديك أسئلة حول عالجك
.تحدث إلى الطبيب المسؤول عن عالجك

هل هناك خطط لدراسات اخرى؟
قار في وقت كتابة هذا الملخص، لم يتم التخطيط لمزيد من الدراسات لدراسة ع

.IPFفي  سيلدنفيل

هذه الدراسة؟ جيالمن الذي نظم ودفع 
ة، ال روش المحدود هوفمان. تم تنظيم هذا البحث والدفع حوله من قبل شركة ف

.ويقع مقر الشركة في بازل في سويسرا

8% 6%

1%7%

3%

ضغط دم منخفض

فقدان الشهية  ضيق نفس

إسهاالت

شعور بالتعب

:األعراض الجانبية األكثر شيوًعا بشكل عام جابهوا عرضا جانبيا وخيما

توفي نتيجة عرض جانبي

التوقف عن تناول البالسيبو بسبب عرض جانبي

89من اصل  أشخاص 5 6%

1 شخصا
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