
  

 
إلجراء اختبار طريقة مبتكرة  يطورسدرة للطب قسم األبحاث في 

  19-كوفيد
يقدم طريقة مبتكرة وسريعة في التصدي لنقص  ،مؤسسة قطر سدرة للطب، العضو في

  19-اإلمدادات العالمي في اختبارات كوفيد

 
إلجراء مؤسسة قطر، بتطوير طريقة مبتكرة  منعضو  ، سدرة للطبقام  - ، الدوحة، قطر2020أبريل  22

 لوازم االختبارالنقص العالمي في حالً مبتكراً لتفادي الطريقة الجديدة  تعتبر. 19-كوفيد فيروس اختبار
باستخدام مكونات اختبار  )RNA(الحمض النووي الريبي عينات مختلفة من  استخالصيمكنها إذ  ،التقليدية

  بديلة.

األفراد،  انتقال الفيروس إلى لفحص الالزمة نقص عالمي في المواد إلى 19-فيروس كوفيد  أدى تفشي
استخالص  الثانية، ،مسحة من الشخص الذي يتم اختباره الذي يتم عادًة على ثالث مراحل: األولى، أخذ

الحمض النووي الريبي  تحليلوالخطوة الثالثة،  ،ةمن عينة المسح )RNAكل الحمض النووري الريبي (
، )RT-PCRستخدم تفاعل سلسلة بوليميراز النسخ العكسي (ما يُ  وعادةً  .الفيروس رصد وجودالمستخرج ل

 .)DNAالحمض النووي المنقوص األكسجين ( مع RNA ـتقنية مخبرية تجمع النسخ العكسي لل وهذه
 

المطلوبة  اللوازمتوافر  كانالثالثة على نطاق واسع، لكن أحد أكبر التحديات  الخاصة بالمرحلة الكواشف حالياً تتوفر 
النقص في  يؤديقد الثانية (أي استخراج الحمض النووي الريبي الفيروسي من عينة مسحة الفرد).  للمرحلة

  عينات منهم.أخذ الذين تم  األفرادإلى فترات انتظار طويلة للحصول على نتائج  اللوازم
  

االستخراج محدودة،  لوازم، رئيس قسم علم األمراض في سدرة للطب: "عندما تكون باتريك تانغد. يقول
 يعطيالحمض النووي الريبي الفيروسي، مما قد  تراجعفإن التأخير في معالجة العينات يمكن أن يؤدي إلى 

حتَّم . وتعريض أشخاص آخرين للخطر إلى المجتمع األفراد المصابينإعادة  وهذا يعنينتائج سلبية خاطئة. 
بشكل عاجل عن بدائل فعالة  البحثجميع أنحاء العالم،  فيالقطاعات العلمية والطبية على  19-كوفيد

مستشفى أكاديمي، عملت الفرق ل تابع) CAP(لعلم األمراض معتمد  انطالقاً من موقعنا كمختبروآمنة. 
نقص المواد  بشأنالطبية والبحثية في سدرة للطب للتوصل إلى حلول بديلة لمواجهة التحديات العالمية 

  ".19-كوفيد اختبارات وتالفي تأخير إصدار نتائج
  

 حسن من مختبر األمراض المعدية  روبايتالدكتور محمد  فريقعلى مدى األسبوعين الماضيين، تعاون 
 الدكتور ستيفان لورينز من مختبر الجينوم السريريمع فريق قسم علم األمراض ل التابع (MID) لجزيئيةا

(CGL)  ستخراج الحمض النووي الريبي ال خاصة طريقة تفعيل وعلى تطوير  ،قسم األبحاثل التابع)RNA (
في  الروبوتية المعززةمن خالل البنية التحتية  .باستخدام مكونات اختبار بديلة المستشفى نفسهفي 

طوَّر الفريقان مع خبرة الفريق في استخراج الحمض النووي الريبي أحادي الخلية،  المترافقةسدرة للطب، 
 يحتاج إلىويتناسب مع حساسية الطرق السريرية القياسية المستخدمة في جميع أنحاء العالم،  حالً 

مختبر تم إنشاء اآللية بأكملها في  من هذا أنهاألهم . يستغرق فترة زمنية أقصر وأقل  تشخيصية كواشف
  يعني القدرة على بدء العمل فوراً.مما  كامل التجهيز،

، كمركز طبي أكاديميبحكم موقعه "، رئيس قسم األبحاث باإلنابة في سدرة للطب: د. خالد فخرو يقول
ما  نجاح نهجنا الداخليإن  السريرية.قيادة االبتكارات التي تدعم الرعاية على  ةمثالي بقدرةيتمتع سدرة للطب 
في البحوث الطبية الحيوية  استثمارهاقطر من خالل  أسست لها دولةالمرونة التي هو إال دليل على 



  

، حتى عندما يكون هناك نقص كورونا فيروس ختبارال إيجاد طرق بديلة فيقدرتنا  تأكيد على و ،المستدامة
  ".عالمحاد في سالسل التوريد التجارية حول ال

 في نقصاً  أيضاً ذات أهمية عالمية حيث تواجه الدول األخرى  سدرة للطبعد الطريقة الجديدة التي طورها تُ 
فريق  قام، هذا االبتكارالفائدة من مشاركة من أجل عليها التفكير في خيارات بديلة.  و االستخالص، لوازم

مؤسسات  بحيث تستفيد منه المفتوحترخيص الوصول  ضمن فئة البروتوكول المكتشف األبحاث بنشر
 الرعاية الصحية األخرى حول العالم.

تكون معقدة، السيما عندما يتعلق األمر  أن المخابر في تتم التي الطبية لالختبارات"يمكن  تانغ. د وتابع
وعلماء  أطباءمن  مؤلفمتعدد التخصصات  فريقٍ  تعاون. لقد تطلب األمر 19-كوفيد باألمراض المعدية مثل

ضمان حساسية  أيضاً بشكل موثوق ودقيق وفعال. أردنا  يعمل اختباروتقنيين ومهندسين لتصميم نظام 
 المؤهلةصحية الرعاية ال اتمنظم كافة أمام ةمتاح منهجيتنا. للفيروس أثر أصغرعن  يكشف بحيثاالختبار 
  في سدرة". بيئة مختبرية مماثلة لمختبراتنا وتمتلكإلى الكواشف البديلة  للوصول

  
 أنها وبما .الحاجة حسب أكثر أو يومياً اختبار  1600 إجراء ،الجديدة عالية اإلنتاجية االستخالصيمكن لطريقة 

قادرة على سد و كلفة أوفر اكواشف المستخدمة في أنظمة االستخراج التجاري الحالية، فإنهال تحتاجال 
  النقص الحالي في كواشف التشخيص المتاحة تجارياً.

  
والتي تعكس قيم العمل  علماؤنا،بالجهود التي بذلها  جداً قائالً: "نحن فخورون  وختم د. فخرو حديثه

 يعمل دون كلل أو مللالذي  ،الجماعي واالبتكار والشفافية المميزة لمجتمع البحوث الطبية الحيوية في قطر
هو دليل على الخبرات التقنية  خلياً،داتطوير مثل هذا االختبار  من زوايا مختلفة. إن هذه الجائحةلمعالجة 

إحساسنا بالمسؤولية كمجتمع بحثي البتكار حلول  أيضاً يعكس التي تملكها قطر، وليس هذا فحسب، بل 
  تعالج تحديات الرعاية الصحية العالمية في مثل هذه األوقات الحرجة". 

  
-ى كوفيدمرضل الرعاية الطبيةأو يقدم  وال يعالج، 19-الستقبال حاالت كوفيدليس مستشفى مخصص للطب سدرة 

  .16000، يرجى االتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة العامة في قطر: 19-كوفيد بخصوص لالستفسار .19
  

 -انتهى  -
 

  :مالحظات للمحرر
 

 1-  :ت. يمكن استخدام الكواشف في التفاعالفي المختبرمادة تستخدم إلجراء اختبار الكاشف 
 .للكشف عن المواد األخرى أو قياسها أو صنعها ةالكيميائي

 
  للطب سدرة نبذة عن مركز

يقدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر والعالم. وهو مركز طبي 
س من أجل خدمة الصالح العام.    خاص تأسَّ

والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات المتبعة في مجاالت التعليم يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية 
الطبي، وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية، والرعاية الصحية الفائقة للمريض وعائلته. وهذا المزيج الفريد يجعل 

فلسفته المتعلقة  مركز سدرة للطب أحد المؤسسات الصحية القليلة في العالم التي تتبنى مفهوم الطب الشخصي في
 بالعالج والرعاية.

 

  



  

يقدم مركز سدرة للطب خدمات رعاية صحية متخصصة وشاملة لألطفال واليافعين في قطر، إلى جانب الرعاية الصحية 
المتعلقة بطب النساء واألمومة. وتشمل تخصصات األطفال الفريدة في المركز أمراض القلب والجهاز العصبي والمسالك 

ي تعاني أجنتهن من مضاعفات ة الوجه والجمجمة، وغيرها. كما يقدم العالج والرعاية للنساء الحوامل الالئالبولية وجراح
  صحية.

يعد التطور والحداثة الفائقة التي يتميز بها المركز شهادة على ما تتمتع به دولة قطر من روح ريادية والتزام متواصل 
 بالتنمية البشرية واالجتماعية.

مات الرعاية الصحية في مركز سدرة للطب والتعرف على مساهمتنا في مجال الرعاية الصحية والتعليم للحصول على خد
  www.sidra.orgوالبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 


