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 العالم." ملك  ألنه اإلنسولي    يملك أحد  "ل  : Banting بانتينج قال

، اكتشاف عىل المئوية  الذكرى العام هذا  يشهد  ن   ألن  المئوية بهذه  T1International  جمعية تحتفل  ول   مايو.  17 من   بدًءا  اإلنسولي 

ن     الناس ماليي 
ن  عىل الحصول  يمكنهم   ل  العالم  أنحاء جميع فن    تكلفته.   تحّمل أو  اإلنسولي 

ن  فن ن  اكتشاف من  الغرض كان  حي    أن  اإلنسولي 

 األدوية.  صناعة  قطاع  لجشع الح   النموذج أصبح ولكنه للكافة،  منحة  يكون

 

   الحملة  أهداف

، اكتشاف عىل مائة  لمرور  حولك  من وع   عزز  ● ن ط اإلنسولي 
ّ
  األدوية  صناعة قطاع وجشع   الباهظة، تكاليفه عىل   الضوء وسل

 ارتفاعها.  عىل أسعاره إلبقاء الخطرة وحيلها 

ف ●
ّ
هم  السكري  مرضن  من   حولك من   ثق ، تاري    خ حول  وغي  ن  الناس.  يفعله أن يمكن  وما  تحّمله،  عىل القدرة وعدم اإلنسولي 

   بما  ،T1International  لجمعية التابعة والعالمية  حليةالم  المنارصة شبكة  مع المشاركة شّجع ●
   المشاركة ذلك  فن

  مبادرات  فن

.  أسعار  بخفض  للمطالبة  الحملة  ن  اإلنسولي 

ن   البوصلة توجيه إعادة  يمكنهم  الذين والمنارصين المحلية  المناطق  من  مزيد   عن وابحث   تأثي    وسيلة ابتكر  ○ كي 
  للير

 أهدافهم.  بلوغ  عىل 

ن  تكلفة  حول  العقبات واجهوا   الذين العالم أنحاء  جميع من المنارصين  قصص تبادل ●   وكذلك عليهم،  ذلك وأثر   اإلنسولي 

   الخاصة جهودهم 
   مستدام تغيي   إلحداث المنارصة فن

   المحلية.  مجتمعاتهم  فن

ن  الصلة حدد  ● ن  أسعار   أزمة بي   الحال   19-كوفيد  ووضع اإلنسولي 

 

 

 



 

 

 

 

 اإلنسولي    قصة

ينيات قبل ين، القرن من العشر   مستوى عىل  به يمرض  من لكل  الموت عقوبة معناه السكري مرض تشخيص كان  العشر

باع  الرئيس   العالج وكان العالم. 
ِّ
 منه.  مفر  ل  ما   وقوع وتجنب  الوقت إلطالة الجسم تجوي    ع   برامج ات

  
  فصل كرةف  عىل بناء   العمل Banting Frederick بانتينج فريدريك  اسمه كندي  وعالم  طبيب بدأ  ، 1920 عام وفن

ن     وعمل واستخالصه.  اإلنسولي 
ات  فن     أستاذ  وهو   - McLeod J.R.R ماكليود  ج.ر.ر.  مختير

    الفسيولوجيا  علم فن
  جامعة فن

   Best Charles بيست تشارلز  الطب طالب يساعده وكان تورنتو. 
ن  اختبار  فن    وعمل الكالب.  عىل اإلنسولي 

  جيمس الكيميائ 

ن  لتنقية وبيست بانتينج  مع Collip James  كوليب .  عىل  اإلكلينيكية للتجارب وتصفيته اإلنسولي   البشر

  
اع براءات  عىل  وكوليب وبيست بانتينج حصل  ،1923 يناير  23 فن .   األمريكية الخير ن اع براءة منهم  كل  وباع لإلنسولي    الخير

ة األقوال ومن واحد.  دولر  بقيمة تورنتو  لجامعة ن  يملك  أحد  "ل  لبانتينج:   الشهي    رغبته كانت  إذ  العالم." ملك نهأل  اإلنسولي 

ن  توفي    يحتاجه.   من لكل اإلنسولي 

كة وُمنحت     الحق . Co and Lilly Eli كو"  أند  ليىل   "إيىل   األدوية  تصنيع  شر
ن  تصنيع  فن ة  بكميات إنتاجه بغرض اإلنسولي    كبي 

ه  ، لكتشاف المدهش السبق  هذا  من الرغم وعىل  واسع.  نطاق  عىل وتوفي  ن   يحتاجه، من لكل  لمنحه يهمكتشف  ونية اإلنسولي 

كة قامت كتان  ليىل    إيىل   شر كات كبار   من أخريان وشر ن  تصنيع شر     وهما  -  اإلنسولي 
Novo   نورديسك ونوفو   Sanofi سانوفن

Nordisk  - السبب كانت  األرباح لتوليد  ماكينة إل  بتحويله   
   فن

  عام بحلولو  عام.  كل  األرباح  من الدولرات مليارات جنن

ن اإلنسو  أصبح ، 1923    مبيًعا  المنتجات أعىل لي 
كة  تاري    خ فن ، إيىل   شر كة.  إيرادات نصف من أكي   األرباح بلغت حيث  ليىل   الشر

   األسعار  استمرت  نعلم،  وكما 
.  ذلك  منذ  الصارخ  ارتفاعها  فن ن  الحي 

  للكافة  تقديمها  المقصود  المنحة أصبحت وهكذا 
 
  وحرم . العالم مستوى عىل المرضن  أمام جائرة  بصورة األسعار  لرفع أداة

ن  األدوية صناعة قطاع جشع ن  الناس  ماليي  .  المحتاجي  ن   األرواح، من له  حص   ل  عدد  فقد  إل  يؤدي الجشع وهذا  لإلنسولي 

ن  يجعل بأن بانتينج  حلم ووأد   . للكافة  منحة اإلنسولي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

:  السياق ي
 الزمن 

ت إدوارد  السي   أشار  : 1910   من يعانون السكري مرضن  أن إل Schafer-Sharpey Albert Edward Sir شيفر -شارئر    ألير

    عنص  نقص
    فقط واحد  كيميائ 

، سماه  ما  وهو   البنكرياس، فن ن ا  اإلنسولي 
ً
 ومعناها  "إينسول" الالتينية الكلمة من  اشتقاق

 "الجزيرة" 

 

    األول تجربتهم   وماكليود  وبيست بانتينج  بدأ  : 1921 مايو  17
ن  استخالص محاولة فن     اإلنسولي 

 تورنتو  فن

 

ن  استخالص : 1921 يوليو   27  مرة  ألول  بنجاح  اإلنسولي 

 

   : 1922 يناير   11
عمل البداية فن

ُ
ن  است     اإلنسولي 

 تومسن ليونارد  حصل  حينما   السكري،  مرض من األول بالنوع   مريض  عالج فن

Thompson Leonard إ حقنة عىل . ن  نسولي 

 

، مستخلص بتنقية كوليب  جيمس  قام بعدما  : 1922 يناير   23 ن ن  من حقن عدة عىل تومسن ليونارد  حصل  اإلنسولي    اإلنسولي 

 فعل رد  حدوث دون

 

اع  براءة عىل للحصول السع   عدم عىل فيها  يوافقون مذكرة وكوليب وبيست بانتينج كتب  : 1922 يناير   25  تعاون أو  اخير

 تجاري

 

اع براءة عىل وبيست وكوليب بانتينج  من كل  حصل : 1923 يناير   23 ن  أمريكية اخير   ،لستخالصه تورنتو  وطريقة لإلنسولي 

اءة ةقيم وكانت    ا دولرً  الير
ً
   ا واحد

 

، لكتشاف نوبل جائزة   وماكليود  بانتينج  نال  : 1923 أكتوبر  ن  وكوليب  بيست مع  اقتسماها  وقد  اإلنسولي 

 

كة بدأت : 1923 ، اإل  إنتاج ليىل    إيىل   شر ن    مبيًعا   األكي   المنتج أصبح ما  وشعان نسولي 
كة، تاري    خ فن   األرباح بلغت  حيث الشر

كة عوائد  نصف   من أكي    الشر

 

ن  هومولج من قارورة  كل  تكلفة : 1999 كة )من إنسولي  ( إيىل   شر    دولر   21 ليىل 
 األمريكية  المتحدة الوليات فن

 

ن  هومولج تكلفة : 2019 ، دولر  332 إنسولي      مما  أمريك 
   زيادة  يعنن

 % 1000  من أكي   السعر  فن

 

شيد   يضطرون أنهم العالم مستوى عىل الناس  يذكر  : 2020 ن   استعمالهم لير  تكلفته  ارتفاع بسبب لإلنسولي 


