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كلمة ترحيب من
رئيس قسم األبحاث
لقــد كانــت ســنة  ٢٠٢١مليئــة بالتحديــات علی أصعــدة متعددة :فلم
وخيم الشــك على
ـاف العالــم بعــد مــن تبعــات الوباء العالميّ ،
يتعـ َ
مســتقبل الوبــاء ،ومــا ترتــب علــى ذلك من األعبــاء الثقيلة الواقعة
علــى مؤسســات الرعايــة الصحيــة ،باإلضافة إلى حالــة القلق والحذر
التــي اكتنفــت جميــع أفــراد المجتمــع مما جعل التكيف مع أســلوب
مرهقا للغاية .لكن من المفارقات التي شهدناها
ً
أمرا
الحياة الجديد ً
أنه وعلى الرغم من تباعد المسافات واآلراء ،فإن البشرية لم تتحد
عدو مشترك .ولم نكن نعلم أن
من قبل بهذا الشكل في مواجهة
ٍ
محنة هذا الوباء العالمي ،مهما وضعت من تحديات ،ستكون منحة
خفيــة لمجــال العلــوم الصحية واألبحــاث الحيوية ...ومع تركيز العالم
على البيولوجيا وانصباب اهتمامه على الصحة العامة فقد أصبحت
مصطلحــات مثــل عــدد التكاثر األساســي ( ،)R0وتفاعــل البوليمريز
المتسلســل اللحظــي ( ،)RT-PCRوقيمــة عتبــة الدورة (،)Ct value
والحمض النووي الريبي ( ،)RNAوغيرها ،جزءا من الحوار العام بعد
أن كانــت مــن قبــل مقتصرة علــى فئة محدودة من ذوي االختصاص
والعلوم!  ...واســتحوذ الفضول المعرفي والرغبة في التســاؤل
علــى انتبــاه الجمهــور الذي أصبح على متابعة مســتمرة لمجريات
الدراسات العلمية ونتائجها.
وبصفتنــا كمركــز طبــي أكاديمــي وطني ،حقق فرع ســدرة لألبحاث
إنجــازات مهمــة خــال فتــرة الوبــاء .فمن جهة ،طور مختبــر الجينوم
طرقا مبتكرة الستخالص واكتشاف الحمض النووي
ً
األساسي لدينا
الفيروســي ،مكنتنا من تجاوز أزمة النقص العالمي في سالســل
التوريد لمواد االختبار .ومن جهة أخرى ،انضم علماؤنا إلى اتحادات
عالميــة وفــرق بحثية مرموقة لدراســة انتشــار وتنــوع كوفيد ١٩-لدى
البالغين واألطفال ،مما ُ
أثرا على الرعاية
خلص إلى اكتشافات تركت ً
الســريرية فــي جميــع أنحــاء العالم .ومع بدء طــرح اللقاحات ،طورت
مبتكرا يكتشف مستضدات جميع أنواع
فحصا
وحدة التنميط الظاهري
ً
ً
وبعيدا عن مشــروعات كوفيد ،١٩-حظي
ـرية.
ـ
البش
فيروســات كورونا
ً
فــرع األبحــاث بعــام ملــيء بالنجاحــات .فقد التحــق أكثر من  ٦٠٠٠من
المرضى وأسرهم بالدراسات البحثية .كما نشر أطباء سدرة وعلماؤها
قرابــة  ٣٠٠ورقــة علميــة؛ وكانــت  ٪٨٥من هذه االبحاث منشــورة
فــي أفضــل  ٪١٥مــن الدوريات العلميــة العالمية .وعلى رأس هذه
االنجازات ،فإن سدرة للطب حصل على  ١٢منحة بحثية تقدر ب ٧.٣
ماليين ريال قطري ،مما ُيظهر أهمية الدور الرائد الذي تلعبه المراكز
الطبية األكاديمية في نمو البحث العلمي في دولة قطر.
وعلى صعيد المساهمة في االقتصاد المعرفي ،واصل سدرة
للطب تنمية المتدربين في مجاالت الطب واألبحاث الحيوية ،حيث
تقريبا من الباحثين على تعيين أكاديمي في مؤسسات
حظي ٪٦٠
ً
جزءا من
والطالب
المتدربين
ـن
ـ
م
ا
فرد
٥٢
ـح
ـ
وأصب
ـة،
ـ
وعالمي
محليــة
ً
ً
أســرة ســدرة للبحوث في عام  .٢٠٢١واســتضاف مركز االبحاث ما
يقارب  ٢٠من طالب الماجستير والدكتوراه في مختبراته لدعم نمو
المواهب الصاعدة وتطويرها لقيادة هذا المجال في المستقبل.
وأخيرا ،فقد استضاف سدرة للطب ندوته السنوية (الطب الدقيق
ً
وعلم الجينوم الوظيفي) في نســخته الســابعة هذا العام بشــكل
افتراضي ُمظهرين التزامنا بالتعليم واالســتدامة وبناء مؤسســة
بحثية في قطر تربطها روابط قوية مع المجتمع العلمي العالمي.
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وابتكارا
إنتاجا
وفــي الختــام ،فقــد كان عــام  ٢٠٢١أحد أكثر األعــوام
ً
ً
بالنسبة لمركز األبحاث في سدرة للطب .ونحن ندين بخالص االمتنان
لفــرق باحثينــا الذيــن يعملــون بجــد ومثابرة ،والذيــن تصدوا للوباء
وعملوا بشكل دؤوب على مدار الساعة لضمان الحفاظ على جذوة
دورا
االكتشاف واالبتكار ،ولمختلف الزمالء السريريين الذين لعبوا ً
أساسـ ًـيا فــي تطوير الدراســات وترجمــة النتائــج لمصلحة المرضى،
ولجميــع األســر والمرضــى الذيــن وضعوا ثقتهم في ســدرة للطب
لتقديــم أجــود رعايــة قائمة على الطــب األكاديمي واألبحاث.
واكتشافات
ٍ
قصصا ملهمة
نتمنى أن تجدوا بين صفحات هذا التقرير
ً
رائدة ونقطة انطالق الى مستقبل مشرق بإذن الله.
الدكتور خالد فخرو
رئيس قسم األبحاث

هيكل القيادة

خالد فخرو

رئيس قسم األبحاث

رشيد العلي

الرئيس التنفيذي
لمرافق البحث الرئيسية
وقسم الصحة الرقمية

ماكس رينو

مدير
عمليات البحث والخدمات

داميان شوسابل

الرئيس التنفيذي
لقسم الطب التحويلي

التقرير السنوي
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رسالة واستراتيجية البحوث

2021
رؤيتنا

مهمتنا

استراتيجيتنا

عام من التفكير المتمعن
والتعاون واالكتشاف
سريريا،
تأسيس برنامج قوي لألبحاث الطبية الحيوية موجه
ً
وتطوير مورد وطني للمعلومات الجينومية يحسن الصحة
داخل قطر والمنطقة.

تقديم برنامج للطب الدقيق على مستوى المستشفى
والقائــم علــى فلســفة أن تقنيــات البحــث واالبتكار يجب
دورا بارزً ا في رحلة كل مريض في سدرة للطب.
أن تلعب ً

•البحوث المتمحورة حول المرضى
•أساليب التشخيص المتقدمة
•العالج المخصص
ً
وتفاعل
وثيقا وثقة
ً
تتطلب هذه الركائز االستراتيجية تعاونً ا
بيــن المرضــى والمتدربين واألطباء والباحثين في ســدرة
وقطر وحول العالم لتقديم الرعاية داخل ســدرة.
ً
أساسيا في تميز
عامل
باختصار ،إن هذا المسعى سيكون
ً
ســدرة للطب ،وجعله في مكانة اســتثنائية عن أقرانه على
المســتوى المحلي واإلقليمي والدولي ،ويصنف ســدرة
للطــب كمركــز طبي أكاديمــي فريد يخدم المرضى داخل
قطر وخارجها.

قيمنا
الثقة

االبتكار

سدرة

الكفاءة
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الرعاية

عمل الفريق

الشفافية

مجلس البحوث الداخلية
كجزء من مسؤوليات مجلس البحوث الداخلية ،تقوم
اللجنــة بمراجعــة الجــدارة العلمية واالتســاق لجميع
التجارب السريرية المقدمة من قبل كل من الباحثين
والباحثين اإلكلينيكيين وستقوم باستمرار بالمراجعة
النقدية للمشاريع البحثية الحالية وتقييم تأثيرها.
تأســيس مــورد وطنــي للمعلومــات الجينومية لســكان قطر
من أجل المزيد من األبحاث التي تعمل على تحسين الصحة
في قطر والمنطقة حيث أصبح سدرة اآلن أساس التسلسل
علــى المســتوى الوطنــي ،حيث يقوم باختبارات التسلســل
والمعلوماتية الحيوية على نطاق واســع ،وبشــكل أساســي
لصالــح برنامــج قطــر جينــوم ومن أجل المرضى داخل ســدرة.
والهدف اآلن هو وضع خطة إلنشاء برنامج قوي لألبحاث
ـريريا ،ذي أهميــة وطنية كبيرة،
الطبيــة الحيويــة موجــه سـ ً
ولذلك ،فمن واجب مجلس البحوث الداخلية تعزيز تكامل
البحوث الســريرية وجعل ســدرة أحد أفضل مؤسســات
البحــوث الســريرية في العالم.
تجتمــع اللجنــة بانتظــام ،وتهــدف إلى تطويــر خارطة طريق
أبحــاث الطــب التحويلــي (الطــب الدقيق) ،والوصول إلى
الحد األقصى من التكامل فيما يتعلق باألبحاث السريرية،
وتبسيط المشاريع البحثية من أجل االتساق االستراتيجي،
واالنتفاع من التمويل وأثره.
مع تقدم عام  ،٢٠٢١أنشأ مجلس البحوث الداخلية عناصر
مراجعة المشروع التي يمكن من خاللها مراجعة مشروعات
البحث الحالية بشكل نقدي وتقييم تأثيرها .تغطي عناصر
المراجعة ما يلي:
•تقييم االتساق مع استراتيجية البحث لدى سدرة للطب
•اإلنجازات/النتائج
•تقييم أثر البحوث أو العالج على صحة األفراد والسكان.

رئيس مجلس اإلدارة

خالد أ .فخرو

رئيس قسم األبحاث
نائب رئيس مجلس اإلدارة

إبراهيم جناحي

رئيس قسم
طب الرئة لألطفال
العضو

داميان شوسابيل

الرئيس التنفيذي
قسم الطب التحويلي
العضو

ديفيد بيدونييتي

مدير
قسم علم المناعة البشرية
العضو

خالد حسين

رئيس قسم
طب الغدد الصماء
العضو

سهيلة الخضر

مديرة
قسم صحة األم والطفل
العضو

كولين باول

الطبيب المعالج
قسم الطوارئ

التقرير السنوي
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سدرة للطب:
لمحة سريعة حول أبحاثنا

 ٣٦جنسية

في سدرة للبحوث
الجزائر
الواليات المتحدة
أستراليا
أذربيجان
البحرين
بلجيكا
المملكة المتحدة
كندا
الصين
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هولندا
مصر
الفلبين
فرنسا
ألمانيا
الهند
إيران
العراق
إيطاليا

األردن
لبنان
مقدونيا
المغرب
نيوزيالندا
سلطنة ُعمان
باكستان
فلسطين
البرتغال

قطر
المملكة العربية السعودية
الصومال
أسبانيا
السودان
سوريا
تايالند
تونس
اليمن

٢٠٧

%18
التقطير

إجمالي عدد الموظفين

136
22

فريق
عمليات البحث

5

71
56

ً
باحثا في
المؤسسات األساسية

فريق إدارة المكتب

80

44

ً
باحثا
ً
ممول بالمنح

ً
باحثا في الطب التحويلي

مشاركة وتثقيف
الجمهور والمجتمع

٪٦٩,٥

مــن فريــق الباحثين
بســدرة للطــب حضروا مؤتمرات
وحلقات علمية وندوات دولية ومحلية

٪٦٠

من كبار الفريق
أكثر من
ُعينوا كأعضاء هيئة تدريس داخل
قطر وحول العالم

١٠٣

عروض شفهية أجريت
في جميع أنحاء العالم
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التعاون
١٠٤

إجمالي التعاون

75

التعاون الدولي

الدول التي لدينا تعاون دولي معها:
أستراليا
البرازيل
كندا
فرنسا
اليونان
إيطاليا

األردن
لبنان
أسبانيا
تركيا
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية

محليا
تعاونً ا
ً

المؤسسات المحلية
التي نتعاون معها:

٢٩

مؤسسة حمد الطبية
جامعة حمد بن خليفة
جامعة قطر
جامعة تكساس إي أند أم في قطر
هيئة متاحف قطر
كلية طب وايل كورنيل-قطر
مختبر مكافحة المنشطات قطر
المركز الطبي البيطري للخيول
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المنشورات
أكثر من ٣٠٠

122

٪٨٥

21

ورقة من فرع البحوث
شهرا
نُ شرت خالل آخر ١٢
ً

ورقة علمية محكمة تابعة
لسدرة نُ شرت عام ٢٠٢١

من المنشورات موجودة في أفضل
عالمبا
 ٪١٥من المجالت المعروفة
ً

متوسط مؤشر إتش لباحث
فرع األبحاث للعام ٢٠٢١

٪٤٧

٦.٩

من الدراسات البحثية بها
رئيس سريري/باحث مشارك

عامل متوسط التأثير لمنشورات
فرع األبحاث عام ٢٠٢١

١٠٤

22

ً
مقال في أفضل  ٪٢من
المجالت على مستوى العالم

عروض في أفضل  ٪١٥من
المجالت على مستوى العالم

منشورات سدرة للطب ٢٠٢١–٢٠٢٠
 16عدد المنشورات

متوسط معامل التأثير 100
75

12

50

8

25

4

0

 ٢٠٢٠الربع  ٢٠٢٠ 1الربع  ٢٠٢٠ ٢الربع  ٢٠٢٠ 3الربع  ٢٠٢1 4الربع  ٢٠٢1 1الربع  ٢٠٢1 ٢الربع  ٢٠٢1 3الربع 4

0

عنوان الفئة
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السريري

إجمالي سدرة

معامل تأثير البحث

معامل التأثير السريري
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الجوائز واإلنجازات
نشر كل من الدكتور نيكو مار (قائد فريق
الدراسة) والدكتور توصيف خان (المؤلف
األول) بنجاح دراسة حول األجسام المضادة
في حال العدوى بفيروس كورونا في مجلة
.JCI Insight

حصــل كل مــن أبرامي ســاتابن ودانية
كيزاكايــل والدكتورة كيــارا كونيو على
المركــز األول في دورة  BRIOالخامســة
(أفضل صورة تمثل النتائج) عن صورتهم
التي بعنوان «.»A Cell Bouquet

وفــي عــام  ٢٠٢١صــوت مجتمع علوم النانــو لمقالة
الدكتور ديفيد بيدونييتي والدكتورة لورا فوسكو
بعنــوان «Toward Nanotechnology-Enabled
»Approaches against the COVID-19 Pandemic
كأفضــل مقالــة فــي مجلــة  ACS Nanoللعام .٢٠٢٠
وقــد حصلــت المقالــة علــى  ١٥,٩٨٣صوتً ا من أصل
 ٣٥,٨٧٨صوتً ا.
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قصة متوجة بالنجاح

يدرس فريق األبحاث في سدرة
للطــب إمكانيــات الطب الدقيق
في عالج الربو الحاد عند األطفال
شيوعا
الربو هو أحد أكثر أمراض الطفولة
ً
في العالم .وقد يكون لنوبة الربو الحادة
التي تتطلب الذهاب إلى المستشــفى
تأثير كبير على الطفل وأســرته .يســتجيب
بعض األطفال أفضل من غيرهم لعالجات
حاليا .ومن
الربو الحاد القياسية المتوفرة ً
الممكن أن تشرح دراسة جارية في سدرة
للطب سبب حدوث ذلك ،وبالتالي نتمكن
من تطبيق العالج الشخصي للربو من خالل
فحص الخلفية الجينية والخلوية للربو الحاد
عند كل طفل على حدة.
في سدرة للطب ،ضم كل من األستاذ
كوليــن باول الطبيــب المعالج األول،
والدكتــور نيكــوالس فان بانهويس
رئيس مختبر تنظيم المناعة ،قواهم إلى
قوى الخبرة التخصصية والتقنية السريرية
والبحثية من أجل دراسة العالقة بين الخلفية
الجينية للشخص واستجابته للعالج بأدوية
الربو التي تستخدم أثناء النوبة الحادة.
تعــد اإلدارة الدقيقــة والفعالــة للربو عند
األطفــال أمـ ًـرا له أهميــة خاصة حيث أقرت
الدراســات حول العالم أن الربو هو الســبب
الرئيسي وراء التغيب المستمر عن المدرسة
وعــدم القــدرة على المشــاركة في الرياضة
والتماريــن الرياضيــة مثــل األطفال اآلخرين
كمــا أن لــه تأثيـ ًـرا علــى النوم وجودة حياة
الطفل وأســرته.
«مــن خالل دراســة الخلفيــة الجينية لنوبات
الربــو الحــادة ،قــد نتمكن مــن تصنيف الربو
الحــاد بدقــة أكبــر وتطبيق العالج الفردي من
خالل الطب الدقيق» ،كما قال الدكتور باول.

«يوجد العديد من الدراسات التي تفحص
الخلفية الجينية عند األطفال الذين يعانون
من الربو المزمن وكيفية استجابتهم للعالج،
لكــن الدراســات أقل فيمــا يخص النوبات
الحــادة ،لــذا فإن هذا هــو الموضوع الجديد
المثير الذي نخطو نحو اكتشافه» ،كما أضاف
الدكتور فان بانهويس .سيكون أحد جوانب
أيضا استكشاف جينات
المشروع الجاري ً
الربو للسكان القطريين بصورة خاصة.
يطور الفريق مصفوفة من الجينات ويسجل
استجابات المرضى ألدوية الربو الشائعة
ـاء علــى العالج المقــدم لألطفال في
بنـ ً
قسم الطوارئ .ونتيجة لذلك ،قد يتم إعطاء
المرضــى مــن األطفال داخل ســدرة للطب
الذين يعانون من الربو الحاد في المستقبل
بناء على التركيب الجيني
دوائيا
نظاما
خاصا ً
ً
ً
ً
الفردي ،وهو مثال رائع على الطب الدقيق.
وهــذا األمــر لن يؤدي إلى االنســيابية في
عالجا
إدارة المرضى فقط من خالل منحهم
ً
أيضا
ـخصيا بشــكل أكبر ،ولكنه ســيقلل ً
شـ
ً
قلق اآلباء الذين في بعض األحيان يجدون
شيوعا غير فعالة
أن حتى أدوية الربو األكثر
ً
مع أطفالهم.
يجعل التعاون الوثيق بين الخبرة التخصصية
في األبحاث السريرية في قسم الطوارئ
ومختبرات الجينوم في سدرة الدراسة
شــاملة وبالتالــي يمهــد الطريق نحو
الوصول إلى طرق عالجية جديدة للربو
الحاد عند األطفال في جميع أنحاء العالم.

كتبته أريشا لودي
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األقسام العلمية
الطب التحويلي
يعد قسم الطب التحويلي عامل تمكين رئيسي
الستراتيجية سدرة لألبحاث ،والتي ستؤدي إلى اعتبار
ســدرة للطــب مركــز طبي أكاديمــي عالمي ووجهة
للمرضى الذين يسعون للحصول على أفضل رعاية
متاحة في المنطقة .وسيركز قسم الطب التحويلي على
تطوير وتنفيذ مناهج الطب الدقيق .قسم الطب التحويلي
مقسم إلى ثالثة أقسام تندرج تحتها جميع مجموعات البحث.
ونتيجة اللتزام ســدرة باالبتكار في مجال الطب الدقيق ،تشــارك
مجموعات البحث في سدرة في أنشطة بحثية تستفيد من كم كبير
من التقنيات التوصيفية في سياق البحث المتمحور حول المرضى.

الطب
التحويلي

علم المناعة
البشرية

صحة األم
والطفل

علم الوراثة
البشري

الرئيس التنفيذي

الدكتور داميان
شوسابيل
حصل الدكتور داميان شوسابيل على
الدكتوراه من جامعة بروكسل عام .١٩٩٩
وبصفتــه خبيـ ًـرا في علــم المناعة ،فقد
اكتسب الدكتور داميان خبرة في مجاالت
علــم الجينــوم والمعلوماتيــة الحيوية
باستخدام أدوات توصيفية لنسخ الجينوم
الكامل كزميل ما بعد الدكتوراه في المعهد
الوطني للحساسية واألمراض المعدية/
المعهد الوطني للصحة يدرس تفاعالت
المســتضيف ومســبب المرض .وقبل
انضمامه إلى سدرة ،طور الدكتور شوسابيل
برنامجا حول علم الجينوم والمعلوماتية
ً
الحيوية في معهد بايلور ألبحاث المناعة
في داالس ،تكســاس (.)٢٠١٠–٢٠٠٤
رئيسا لقسم
وكان الدكتور شوسابيل
ً
علم المناعة الجهازية في معهد أبحاث
بينارويا في سياتل واشنطن ()٢٠١٤–٢٠١٠
حيــث قاد الدراســات التــي تبحث في
«إعــادة برمجة الجينــوم» التي تحدث
داخــل دماء المرضــى المصابين بأمراض
معديــة وأمــراض المناعــة الذاتية وكذلك
كاســتجابة للتطعيم.

أقسام البحوث
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علم المناعة البشرية
يمكن أن يتسبب عدم انتظام الجهاز المناعي في حدوث أو ترجيح
حدوث مجموعة واسعة من األمراض التي تصيب اإلنسان والتي
بدءا من األمراض المناعية التقليدية
تنتشر بين النساء واألطفال ً
(مثل الربو وأمراض المناعة الذاتية ونقص المناعة) إلى الحاالت
المرضية متعددة العوامل مثل السرطان والعدوى واالضطرابات
العصبية بما في ذلك التوحد والحمل المعقد والوالدة المبكرة.
تزداد إتاحة األساليب العالجية التي تهدف إلى إعادة برمجة الجهاز
المناعي بشكل متواصل ،وتتزايد معها الحاجة إلى تخصيص خيارات
عالجية والتنبؤ باالستجابة وإدارة األحداث الضارة و/أو توقعها .ومن
خالل دراسة الجهاز المناعي ،يمكننا تحسين فعالية التطعيم أو كبح
المناعة الذاتية أو عكس الحاالت المرضية مثل السرطان والعدوى.
ينقسم القسم إلى فرعين ،هما( :أ) قسم الحساسية وااللتهابات
واألمــراض المعديــة؛ والــذي يركز على األمــراض المعدية والخلل
الخلقي اللمناعة والربو والحساســية والحمل المعقد ،و(ب) قســم
مناعة السرطان والعالج المناعي؛ والذي يركز على السرطانات عند
النساء واألطفال .تتمثل مهمة القسم في تطوير مناهج تشخيصية
واستراتيجيات عالجية جديدة لتعزيز وإدراك مفهوم الطب الدقيق من
أجل عالج المرضى المصابين بأمراض تسببها االختالالت المناعية أو
تساهم في اإلصابة بها .وسيكون القسم بمثابة منارة لتدريب الجيل
الجديد من علماء الطب التحويلي ممن يمتلكون المعرفة بالجانب
األساسي والسريري لعلم المناعة البشرية.
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الرئيس التنفيذي

الدكتور داميان شوسابيل

الدكتــور ديفيد بيدونييتي الطبيب البشــري
الحاصــل على درجــة الدكتوراة ومدير برنامج
السرطان في فرع األبحاث في سدرة للطب
ـاعدا في جامعة حمد
ويعمل أسـ ً
ـتاذا مسـ ً
بن خليفة في الدوحة ،قطر .انضم الدكتور
بيدونييتــي إلــى ســدرة للطب عام .٢٠١٤
وتلقى درجة دراسة الطب والدكتوراه في
طب األورام وطب أمراض الدم السريري
والتجريبي في جامعة جنوة ،إيطاليا.
من  ٢٠١٣إلى  ،٢٠١٤عمل كمدير في مركز
الرعايــة المتميــزة التحاد جمعيــات المناعة
الســريرية في المركز الســريري لمعهد
الصحــة الوطنيــة .الدكتــور بيدونييتي هو
عضو في جمعية العالج المناعي للسرطان
وفريق العمل المعني باالستجابة المناعية
للسرطان واللجنة التوجيهية لمراكز الرعاية
المتميزة التحاد جمعيات المناعة السريرية.
وهو محرر قسم البيئة الميكروية للسرطان
في دورية Journal of Translational
( Medicine (Springer Natureوعضو
هيئة تحرير دورية Scientific Reports
( )Nature Researchودورية
(.Cancer Treatment Reviews (Elsevier

لمحة عن البرنامج
فهم دور تأثيرات األم على وراثة الحساسية
يعد كل من الربو وأمراض الحساسية من المشكالت
الصحية ذات األهمية المتزايدة بالنسبة لألطفال الذين
يعيشــون فــي قطــر وتزيد معــدالت المرض بصورة
ســريعة .ويحدث كل من الربو وأمراض الحساســية
عندمــا يتفاعــل جهــاز المناعــة في الجســم عن طريق
الخطأ مع العوامل البيئية الشائعة مثل حبوب اللقاح
أو فراء الحيوانات األليفة ،وال تزال األسباب الدقيقة
التــي تجعــل الجهــاز المناعي يتفاعل بهــذه الطريقة
مع بعض الناس فقط دون البعض اآلخر غير واضحة.
عامــل الخطــر الرئيســي لوراثة الربو والحساســية هو
التاريــخ العائلــي للمــرض ممــا يرجح وجود رابط وراثي،
وبينما حددت دراسات واسعة النطاق لتحليل الجينوم
أكثــر مــن مائتــي جين ذي عالقة ،ال يزال التشــخيص
الجينــي النهائــي بعيـ ًـدا .ومن المثيــر لالهتمام أن
فرصة وراثة الربو أو الحساسية تضاعف ست مرات
عندما تعاني أم الطفل من الربو مقارنة بما إذا كان
األب هــو مــن يعاني من الربو.
فــي  ٢٠٢١تشــرفنا بالحصــول على منحــة من برنامج
األولويات الوطنية للبحث العلمي للصندوق القطري
لرعاية البحث العلمي ،للنظر في عوامل النمو والعوامل
التخلقيــة المرتبطــة باإلصابــة الوراثيــة بالربو .من أجل
تحديد العوامل المتعلقة باألم التي قد تكون مرتبطة

بزيادة خطر اإلصابة بأمراض الحساسية أثناء الطفولة
المبكرة بشكل أكثر دقة.
بخصــوص هــذه الدراســة ،نعمل بالتعــاون الوثيق مع
فريقــي الرعايــة الحــادة والخدمات الطبية للنســاء في
حاليا النســاء الحوامــل المصابات
ســدرة للطــب ،وندعو
ً
وأيضا أولئك الالتي ال تعانين من الربو لالنضمام
ً
بالربو
إلــى الدراســة .ويســمح لنا ذلك بمقارنــة النتائج بين
كال المجموعتيــن ،ونهــدف إلــى إدخــال  ٢٠٠امرأة في
المجمل لهذه الدراسة .بعد الوالدة ،سيتابع فريق البحث
نمــو أطفــال النســاء الملحقات بالدراســة .لتتبع ظهور
حاالت الحساسية ولدراسة كل من االستجابات الخلوية
المسؤولة عن الوقاية من المرض وتلك التي تسبب
اإلصابة بااللتهاب.
يتمثــل هدفنــا العام في اكتســاب فهــم أفضل للدور
الــذي تلعبــه جميــع عوامــل الخطر الرئيســية المرتبطة
باإلصابــة بأمــراض الحساســية بما في ذلك المؤثرات
الجينية والتخلقية والبيئية خالل النمو المبكر في الحياة
للجهاز المناعي للطفل .من أجل العمل لتحقيق الهدف
النهائي المتمثل في التصميم المنطقي الستراتيجيات
مخصصــة للوقايــة من أمراض الحساســية ،مــع إمكانية
تنفيذهــا أثناء نمــو الجنين.

أقسام البحوث
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قسم صحة األم والطفل
تؤثر صحة المرأة عند الحمل وخالله على سالمة طفلها .يهدف
قسم صحة األم والطفل بسدرة إلى تحسين صحة المرأة والطفل
من خالل تطبيق أحدث األبحاث السريرية وأبحاث الطب التحويلي.
يركــز هــذا القســم علــى فئتين من الفئات الســبع ذات األولوية
الموضحة في االستراتيجية الوطنية للصحة في قطر .يهدف قسم
صحة األم والطفل ،بالتعاون مع عيادات أمراض النساء والتوليد ،إلى
عالج مشكالت الصحة الرئيسية التي تواجه النساء الالتي يحاولن أن
يصبحن حوامل والنساء الحوامل وأجنتهن في مرحلة النمو والرضع
واألطفال حتى عمر عامين .الهدف من القسم هو استخدام نهج
بيولوجيا األنظمة من خالل الجمع بين أدوات األوميكس المختلفة
(الميتاجينوميــات ،الميتاترنســكربيتوميات ،البروتينــات الوراثيــة،
الميتابولوميات ،إلخ ).واألدوات غير المتعلقة باألوميكس مثل تقييم
النظــام الغذائــي ونمــط الحيــاة من أجــل تحقيق رؤية تكامليــة للصحة
وتحديد العالمات المرتبطة بالمرض .يركز قسم صحة األم والطفل
على المجاالت اآلتية :صحة ما قبل الحمل؛ صحة ما قبل الوالدة:
التمتــع بصحــة جيــدة أثنــاء الحمــل يؤدي إلى إنجــاب أطفال أصحاء؛
التعــرف علــى مؤشــرات حيوية جديــدة للتنبــؤ بمضاعفات الحمل؛
الصحــة النفســية لألمهــات؛ الحالــة المناعية لــأم وتأثيرها على
صحــة الطفــل ونمــوه؛ صحة الطفــل الرضيع :أول  ١٠٠٠يوم.
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مدير القسم العلمي

الدكتورة سهيلة الخضر

الدكتورة الخضر هي مديرة قسم صحة األم
والطفــل فــي فرع األبحاث بســدرة للطب،
قطر منذ يوليو  ٢٠١٩وباحثة مساعدة منذ
يناير  .٢٠١٥الدكتورة الخضر هي المسؤولة
عن مختبر اكتشاف الميكروبيوم والمؤشرات
الحيوية .حصلت الدكتورة الخضر على درجة
الماجيســتير والدكتــوراه فــي طب األحياء
الدقيقة وطب المناعة من جامعة لويفيل،
كنتاكــي ،الواليات المتحــدة األمريكية
( .)٢٠٠٨ –٢٠٠٥وقبل انضمامها إلى سدرة،
عملــت الدكتــورة الخضر فــي وحدة أنظمة
التأشــير ،مختبــر بيولوجيــا األنظمــة بالمعهد
الوطني للحساســية واألمــراض المعدية،
المعاهد الوطنية للصحة بميريالند ،الواليات
المتحدة األمريكية .الدكتورة الخضر أستاذة
مساعدة في كلية علوم الصحة والحياة في
جامعة حمد بن خليفة وأستاذة مساعدة في
قسم العلوم الطبية الحيوية ،كلية العلوم
الصحية في جامعة قطر.

أبرز نقاط البرنامج
دراستان جديدتان تم إطالقهما بنجاح
مؤخرا دراســتين
أطلق قســم صحة األم والطفل
ً
جديدتيــن تتنــاوالن محــاور التركيز الرئيســية للبرنامج:
دراســتا «أمومــة» و«التغذية الدقيقة فــي تقنيات
المســاعدة علــى اإلنجاب» ،وكالهمــا ثمرة التعاون
الناجــح بيــن فريــق بحث قســم صحة األم والطفل
وخدمات المرأة في سدرة للطب .يوضح اسم الدراسة
ضمنيا الهدف من الدراسة الذي يتمثل في
«أمومة»
ً
دراسة العوامل المؤثرة على نتائج الحمل ومحددات
الفترة المبكرة من الحياة وتأثيرها على الطفل الرضيع
وصحة األطفال والمراهقين في الشعب القطري.
سنراقب النساء الحوامل كل ثالثة أشهر من الحمل
حتى الوالدة وحتى عام واحد بعد الوالدة .باستخدام
العينات البيولوجية التي تم جمعها من كل أم ورضيعها،
نحن نهدف إلى تحديد اآلليات الجزيئية لمضاعفات
الحمل والتعرف على المؤشرات الحيوية التي يمكن
أن تساعد على التنبؤ بنتائج الحمل وقد تمهد الطريق
أيضا في تأثير
للقيام بتدخالت مخصصة .وسنبحث ً
األم والعوامــل الوراثيــة واالجتماعية والبيئية ونمط
الحياة على صحة الرضيع وكيفية تأثير محددات الطفولة
المبكرة على نتائج صحة الرضع واألطفال والمراهقين.
هــذه الدراســة هــي مثال رائع علــى المجهود متعدد
التخصصات بما في ذلك فريق البحث وقسم خدمات
المرأة وأقسام الطب النفسي في سدرة للطب.
وفقــا لتقرير نشــرته منظمــة الصحة العالمية في ،٢٠١٠
ً
انخفضت معدالت الخصوبة بشكل كبير في دول الخليج

الستة كلها فيما بين العامين  ١٩٨٠و .٢٠٠٥في قطر،
انخفضــت معــدالت الخصوبــة لكل امرأة من  ٦.١أطفال
عاما الماضية .تم بالفعل
إلى أقل من طفلين خالل الـً ٥٠
تحديــد دورالعوامــل البيئية مثــل النظام الغذائي ونمط
الحياة والميكروبيوم على فترة ما قبل الحمل .رغم ذلك،
ال تــزال هنــاك فجــوة معرفيــة في فهم اآلليــات الجزيئية
المتحكمــة فــي التفاعــل بين النظــام الغذائي واأليض
المتعلق بالجريب وتأثيرها على نتائج تقنيات المساعدة
علــى اإلنجــاب .قمنا بتخطيط دراســة رصدية تســمى
«التغذية الدقيقة في تقنيات المساعدة على اإلنجاب».
ســيلتحق بالدراســة نســاء من وحدة طب اإلنجاب بهدف
استكشــاف االرتبــاط بين الحالــة التغذوية للمرأة ودمها
والعالمــة الجزيئيــة الجريبيــة لديها باإلضافة إلى تركيب
الميكروبيوتا لألمعاء والمهبل ونتائج تقنيات المساعدة
علــى اإلنجــاب .ســنقوم بإلحاق الســيدات قبل بدء أي
تدخل في عملية الخصوبة ،وسنقوم بجمع المعلومات
عــن الحالــة التغذويــة والعادات الغذائيــة والتاريخ الطبي
جنبا إلى جنب مع جمع مجموعة من العينات لتطبيقات
ً
أيضا بمتابعة السيدات
األوميكس المتعددة .وسنقوم ً
خــال إجــراءات الخصوبــة وجمع المعلومات بشــأن نتائج
تقنيات المساعدة على اإلنجاب .يمكن أن يفتح لنا فهم
كيفية تأثير الحالة التغذوية والنظام الغذائي للمرأة على
جديدا لتحســين فعالية
ـارا
ً
وظيفــة الجريبــات لديهــا مسـ ً
إجراءات تقنيات المساعدة على اإلنجاب .هذه الدراسة
هي نتيجة للتعاون الناجح بين فريق قسم صحة األم
والطفل في سدرة للطب ووحدة طب اإلنجاب.

Diet effect on the Follicular Cells Metabolism: toward Personalized Nutrition in Assisted Reproductive Technologies
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علم الوراثة البشري
يضم قســم علم الجينات البشــرية في فرع األبحاث بســدرة للطب
ً
أبحاثــا أساســية وخاصــة بالطــب التحويلي متعــددة التخصصات في
مجاالت واسعة من علم الجينات وعلم الجينات الجزيئي وعلم الجينوم
والمعلوماتية الحيوية ،بهدف تمكين المؤسسة من تحقيق مهمتها
فــي تقديــم رعايــة ثالثية ذات مســتوى عالمي للنســاء واألطفال.
تتمثل االستراتيجية العامة للقسم في االستفادة من أحدث التقنيات
بالتعاون مع الخبراء العالميين والمحليين لقيادة الطب الدقيق لعالج
مجموعــة واســعة مــن االضطرابــات الجينية التي تصيب الشــعب
القطري وشعوب منطقة الشرق األوسط بنطاقها األوسع .وتتمثل
مهمة قسم علم الجينات البشرية في سدرة للطب في تطبيق
الخبرات متعددة التخصصات لزيادة فهمنا لكيفية تأثير االختالفات
الجينيــة البشــرية علــى الصحــة واإلصابة باألمراض في النســاء
واألطفال .والهدف النهائي للمهمة هو المساعدة على تقديم
رعاية بأفضل جودة ممكنة للمرضى المصابين باضطرابات جينية
وجينومية ،تتراوح بين التشخيص الدقيق وتحديد المخاطر وتوفير
أحدث العالجات .وتتمثل مساهمة القسم األساسية في تمكين
وصول المرضى ألحدث األبحاث التي لم تُ طبق بعد في العيادة،
مع الوعد بتسليط الضوء على أسباب أمراضهم ومنحهم األمل
في الحصول على خيارات عالج جديدة.
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مدير القسم العلمي

الدكتور خالد فخرو

الدكتور خالد فخرو هو رئيس قسم األبحاث
ومديــر برنامــج الطب الدقيق في ســدرة
للطب ،أكبر مستشفى رعاية ثالثية للمرأة
والطفــل فــي قطر .يقــود الدكتور فخرو
مختبــر الطــب الجينومي الــذي يركز على
إحضــار التقنيــات الجينوميــة الجديدة من
المختبر إلى جانب سرير المريض وبالقرب
منــه .علــى مدى العقــد الماضي ،قامت
مجموعته بتحديد تسلسل آالف الجينومات
من المرضى والمتطوعين من جميع أنحاء
الشــرق األوســط ،فقاد جهود اكتشاف
جينات لمجموعة واسعة من االضطرابات
النادرة ،باإلضافة إلى دراســات بارزة عن
تركيبة السكان واالختالف التركيبي للجينوم
ودور األخالقيات اإلســامية في أبحاث
الجينــوم .وباإلضافــة إلى األبحاث ومهام
المستشــفى ،يشــغل الدكتور فخرو عدة
مناصب قيادية في منظومة الطب الحيوي
المتنامية في قطر ،بما في ذلك منصب
عضــو مجلــس إدارة معهــد قطر للطب
الدقيــق وعضــو هيئة تدريس مســاعد
فــي كل مــن كلية وايــل كورنيل للطب
وجامعــة حمد بــن خليفة.

لمحة عن البرنامج
تكشف دراسة علم الجينوم لقطر عن أسرار تشكيل مستقبل الرعاية الصحية للماليين
كشف باحثو سدرة للطب عن خريطة عالية الدقة للتركيب
الجيني للشعوب العربية وشعوب الشرق األوسط ،مما
وأنماطا
قــدم رؤى جديــدة للتاريخ البشــري فــي المنطقة
ً
متعلقة باألسالف يمكن أن تساعد في تفسير السمات
البشرية ومخاطر اإلصابة باألمراض في المنطقة.
تكشف الدراسة القطرية الحالية—المنشورة في الدورية
العلميــة الرائدة —Nature Communicationsعن أن
دورا
الشــعوب القديمة في شــبه الجزيرة العربية لعبت ً
مركزيــا فــي قصة الهجرة البشــرية المبكرة من إفريقيا
ً
أكثر مما كان ُيتصور في الســابق.
قام فريق دولي بقيادة الدكتور يونس مكراب والدكتور خالد
فخرو من سدرة للطب ،وبالتعاون مع برنامج قطر جينوم،
بتطوير أول تحليل واسع النطاق لجينات الشعوب العربية
وشعوب الشرق األوسط .وتم فحص الحمض النووي ألكثر
من  ٦٠٠٠شخص يعيشون في قطر ومقارنة جينوماتهم
مع تلك من الشعوب األخرى التي تعيش في جميع أنحاء
العالم اليوم ،وكذلك الحمض النووي لإلنسان القديم.
إن فهــم جينــات هــذه الفئــات التي تحمل ســمات غير
معروفــة يكســر حاجــزً ا أمام الطب الدقيــق المصمم
للتعامــل مــع مخاطر األمراض الفريدة لألشــخاص
ذوي األصول من الشــرق األوســط.

كشــفت الدراســة عن رؤى تاريخية واجتماعية رئيســية
جديدة حول الشــعوب العربية :حدث انقســام ســكاني
عــن األفارقــة األوائــل منذ مــا يقرب من  ٩٠٠٠٠عام،
تبعــه انقســام آخــر فيمــا بين  ٤٢٠٠٠–٣٠عام مضى
مما أدى إلى ظهور أســاف الشــعوب العربية
والشعوب األوروبية وشعوب جنوب آسيا الموجودة
في عصرنا الحديث .يدعم هذا مالحظة أن الحمض
النووي لإلنســان البدائي أكثر ندرة في الشــعوب
العربيــة مقارنــة بالشــعوب التــي اختلطت فيما
بعد بالبشــر القدماء.
وجــدت الدراســة معدالت مرتفعة جـ ًـدا من الزيجوت
المتماثل ،وهو من المحتمل أن يكون نتيجة للطبيعة
القبليــة للثقافــات العربيــة ،مما يشــير إلى مالءمة
هذه الشعوب الكتشاف جينات جديدة لخطر اإلصابة
باألمراض والتعطيل الطبيعي للجينات في البشر.
وقالت األستاذة أسماء آل ثاني من برنامج قطر جينوم:
«بصفتنــا منتجيــن ألكبــر مجموعــة بيانــات جينومية في
المنطقة ،فإننا نحمل مسؤولية تمثيل الجزء الخاص بنا
من العالم ،بصفتنا برنامج قطر جينوم ،وسد العديد من
الفجوات المعرفية الحالية المتعلقة بجينوميات شعوب
الشرق األوسط .وهذا البحث هو مثال رائع على الدور
الذي نلعبه».
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المرافق الرئيسية
مرافق
البحث الرئيسية
تدعم مرافق البحث الرئيسية مهمة سدرة لتقديم
خدمــات الطــب الدقيــق من خالل التشــخيص الدقيق
والعالجات الدقيقة مما يفتح المجال إلمكانية االستفادة
مــن المعرفــة الجديــدة من خالل عالجــات وتقنيات الطب
التحويلي التي تهدف إلى تعزيز رعاية المرضى وسالمتهم
عبر التجارب السريرية عالية الجودة التي يتم اإلشراف عليها بعناية.

الدكتور رشيد العلي

مرافق البحث
الرئيسية

قسم الصحة
الرقمية

خدمات الجينوم
المتكاملة

وحدة التنميط
الظاهري العميق

وحدة العالج
الخلوي المتقدم

تركز فلسفة األقسام الرئيسية على  ٤أفكار أساسية مهيمنة:
1 .التكامل :النقاش الوظيفي المتبادل بين األقسام الرئيسية.
2 .لتقديــم الدعــم للبرنامــج االســتراتيجي :تدور جميع أنشــطة
األقسام األساسية حول الطب الدقيق ،بداية من أحدث تحاليل
التنميط الجيني (خدمات الجينوم المتكاملة) والتنميط الظاهري
العميق إلى إنشاء السجالت والمستودعات الحيوية للمرضى
(قســم المعلوماتيــة الحيويــة) وتقديم العالجــات المتقدمة
(وحدة العالج الخلوي المتقدم) ،في كل من البيئة التجريبية
و/أو السريرية المحددة.
3 .االعتمادات/الشهادات :سيتم تطوير الخدمات في كل قسم
وفقا لمعاييردولية قوية مما يضمن الوصول إلى
ً
رئيسي
نتائج/منتجــات بأعلــى جــودة مــن أجل منفعة مرضى ســدرة.
ســيؤدي الحصــول على االعتمادات/الشــهادات إلى االرتقاء
بســمعة ســدرة وزيادة وجوده في الســوق إلى جانب زيادة
إمكاناته التســويقية.
4 .التسويق :سيتم الترويج للخدمات عالية الجودة ذات المرجعية
التسويقية الدولية على نحو مناسب لكل من العمالء الداخليين
والخارجيين ،مما يؤدي إلى زيادة اإليرادات النهائية.
يمكن أن يمثل برنامج البحث السريري القوي عالي الجودة مع
الخدمات المتكاملة والتفسير السريري االستباقي وسيلة تميز
كبيرة لسدرة للطب في قطر.
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الرئيس التنفيذي

حصل الدكتور رشيد العلي على الدكتوراه
في علوم الكمبيوتر من جامعة كارديف – ويلز،
المملكة المتحدة في عام  ،٢٠٠٥وحصل على
الماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة
جورج واشنطن – واشنطن ،مقاطعة كولومبيا،
الواليــات المتحــدة األمريكية عام .١٩٩٧
وفي عام  ،١٩٩٢تخرج الدكتور رشيد العلي
بدرجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر
(مع مرتبة الشرف) من جامعة المحيط الهادئ
– كاليفورنيــا ،الواليــات المتحــدة األمريكية.
كان الدكتور رشيد العلي زميل أبحاث في مجال
المعلوماتية السريرية في قسم المعلوماتية
السريرية ،أطباء كلية الطب بجامعة هارفارد
بمركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي – كلية
طب هارفارد ،بوســطن الواليــات المتحدة
األمريكية ،في عام .٢٠١٢
الدكتــور رشــيد العلي الرئيــس التنفيذي
للمرافــق الرئيســية ومدير قســم الصحة
الرقميــة .تتكــون مرافق البحث الرئيســية،
مــن  ٤مرافــق رئيســية :التنميط الظاهري
العميق ،العالج الخلوي المتقدم ،خدمات
الجينــوم المتكاملــة ،والصحــة الرقمية.
تتمثل الخبرة البحثية للدكتور رشيد العلي
في األنظمة الموزعة والحوسبة الشبكية
والمعلوماتية السريرية.

قسم الصحة الرقمية
أدت التطورات التكنولوجية وتخفيض تكلفة األجهزة الطبية الحيوية
أفكارا
إلى إتاحة كمية كبيرة من البيانات المتباينة التي يمكن أن توفر
ً
وتساعد في تقدم الطب الدقيق .لمساعدة الباحثين في استكشاف
البيانــات واإلجابــة علــى األســئلة البحثية ،من الضــروري وجود بنية
أساسية حاسوبية وفريق متعدد التخصصات يتمتع بالمهارة للتعامل
مع مشكالت البيانات.

مدير المرافق الرئيسية

الدكتور رشيد العلي

يهدف قسم العلوم الصحية الرقمية في سدرة للبحوث إلى إنشاء
منظومة رقمية لدعم جميع الجوانب الحاسوبية (الحوسبة والتخزين
وتطويــر البرامــج وإداراة البيانات والتحليــل) الضرورية لتقدم الطب
الدقيق داخل سدرة وخارجه .وهذا القسم ضروري لسد فجوة تبادل
البيانات بين قسمي البحوث والمستشفى.
تتمثل مهمة قسم الصحة الرقمية في تقديم خدمات المعلوماتية
الطبية الحيوية بجودة عالية لجميع المشروعات البحثية من خالل توفير
خدمــات المعلوماتيــة الطبيــة والحوســبة والبنية األساســية للتخزين
ومســاعدة الباحثيــن وعلمــاء الطب باألدوات/البرامج ومســاعدتهم
فــي إدارة البيانات.
إن قســم الصحــة الرقميــة يمثــل أكثر من مجرد كونه مسـ ً
ـؤول
عــن حفــظ البيانــات ،فنحــن بارعون في إتاحة البيانــات المفيدة
ليتم اســتخدامها.

أقسام البحوث
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أبرز النقاط الرئيسية
المستودع الحيوي لسدرة للبحوث
منصة المستودع الحيوي هي مشروع يجمع ما بين عدة
تخصصات بين العديد من األقســام الرئيســية من أجل
إنشــاء مســتودع للبيانات الحيوية لحفظ بقايا العينات
من مرضى سدرة وعينات اإلجراءات الروتينية والعينات
المطلوبــة للبحــث مــن أجل اســتخدامها في األبحاث
المستقبلية حسب الحاجة.

النظام التعريفي لألبحاث
يمثل عدم وجود طريقة موحدة لتعريف هوية
عائقــا كبيـ ًـرا يواجه بيئة
ً
المشــاركين الملتحقيــن
البحوث في سدرة .ورغم أنه يمكن تعريف هوية
غالبــا ما تقيد
كل مشــارك فــي المستشــفىً ،
متطلبات االمتثال لمعايير المعلومات الصحية
المحميــة بيئــة البحــوث عــن الوصول إلى هذه
عرفــة للهوية.
الم ّ
المعلومــات ُ
يتم تقييد تخزين رقم السجل الطبي أو وجود
تطبيق خاص بإدخال رقم السجل الطبي المتاح
بشكل عام في بيئة البحوث .رغم ذلك ،ال يمنع
هذا الباحث الفردي الحاصل على اعتماد مجلس
المراجعــة المؤسســية مــن الوصول إلى رقم
السجل الطبي وتخزينه كجزء من أنشطته البحثية.
سيخلق النظام التعريفي لألبحاث طريقة إلنشاء
معــرف مجــزأ لكل مشــارك ،مما ســيضمن التفرد
والتوحيد في إنشاء المعرفات .يمكن الرجوع إلى
الحقا للتحقق مما إذا كان المشارك
ً
هذه المعرفات
ملتحقا بالفعل بأي دراسة في وقت سابق.
ً
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ســيقوم قســم الصحــة الرقمية بتطويــر المنصات
المطلوبة للمساعدة في طريقة تمكين الباحثين من
الوصــول إلى مــوارد المســتودعات الحيوية لألبحاث
المســتقبلية ،لتوحيــد نظــام جمع العينــات والبيانات
وتخزينها ومعالجتها ولتوفير قاعدة بيانات تتيح البحث
من أجل تمكين الرعاية الصحية الدقيقة.

تحليل المتغير التفاعلي
تســمح تطبيقــات الحواســيب المكتبية المســتقلة
للباحثيــن بالوصــول إلى بياناتهــم المخزنة على نظام
الحوسبة عالي األداء مباشرة من حواسيبهم المكتبية،
مما يلغي الحاجة إلى إعدادات إضافية أو دعم إضافي.
تحليــل المتغيــر التفاعلــي الــذي يســهل تصفية بيانات
متغير الجينوم الكامل وتحليلها وتفسيرها .تسمح هذه
األداة التفاعليــة بتحديــد الجينــات المتأثــرة بالمتغيرات
الضارة التي تتفرد بها ساللة األسرة أو عينات دراسات
الحاالت والشواهد أو العينات المتفرقة.
بعض خصائص تحليل المتغير التفاعلي هي:
•السماح بتحميل ملفات وعينات
 VCFمع البيانات السريرية
•فهرسة عالية األداء وقابلة للتحجيم
لـ VCFوgVCF
•معادلة  VCFوتحليل التفسير
•السريري للتعليق التوضيحي الخاص
بالمتغير للعينات والمجموعات

وحدة التنميط الظاهري العميق
يهدف سدرة للطب إلى تقديم خدمات طبية مخصصة لمرضى
قطر وغيرهمُ .يكمل القياس والتحليل المنهجي للسمات الكيفية
والكميــة للمرضى ،المعروف باســم علــم األنماط الظاهرية ،نهج
الطــب المخصــص الــذي بدأه النُ هج الجينوميــة .توفر وحدة التنميط
الظاهــري العميــق منصــة تجريبية متعددة األوجــه مخصصة لتحديد
األنمــاط الظاهريــة الخلويــة والجزيئيــة والوظيفية التي تتمم عمل
التحليل النمكي الجينومي والترنسكربيتومي والسريري للمرضى.
واستنادا إلى دراسة التفاعالت األيضية وعلم الدهنيات والتحليل
ً
الكيميائي للعناصر والبروتيوميات كثيرة األبعاد والفحص المجهري
فائق الدقة وقياس التدفق الخلوي كثير األبعاد ،تنتج وحدة التنميط
أنماطــا ظاهريــة خلويــة وجزيئية للمرضى تتســم بالدقة
الظاهــري
ً
والمنهجية والجودة العالية ،وتتيح الوصول إلى علم حقيقي لألنماط
الظاهرية في قطر .يهدف قسم وحدة التنميط الظاهري إلى توفير
مجموعات االختبارات التشخيصية والبحثية المقترحة في سدرة وفي
قطر بعمق وعلى نطاق واسع .تتمثل مهمة قسم وحدة التنميط
الظاهــري فــي توفيــر أطــر العمل التقنيــة والفكريــة لتنفيذ الركيزة
الثانية ألجندة الطب المخصص لبحوث سدرة للطب« :إنشاء برنامج
تشخيصي متقدم».
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الدكتور جان-شارل جريفيل
حصــل جان-شــارل جريفيــل على الدكتوراه
في طب المناعة من جامعة إيكس مرسيليا
 .٢وشغل العديد من المناصب في معاهد
الواليات المتحدة األمريكية الوطنية للصحة
حتــى انضمامــه لســدرة في  .٢٠١٥وقام
بدور ريادي في تطوير استنبات األعضاء
البشرية لدراسة أسباب اإلصابة بفيروس
نقص المناعة البشرية وفيروسات الهربس
البشرية وفيروس الحصبة باإلضافة إلى
تفاعالتها .قام الدكتور جريفيل بتطوير طرق
قيــاس التدفــق الخلــوي لتحديد خصائص
االستجابات الخلوية الخاصة بمستضد محدد
وكذلك الحويصالت الصغيرة والفيروسات.
حاز الدكتور جريفل على وسام االستحقاق
من المعاهد الوطنية للصحة سنة .٢٠٠٦
ـورا راجعها األقران.
وقــد ألف  ٩٨منشـ ً
ويتولــى فــي الوقــت الحالي إدارة وحدة
التنميط الظاهري العميق في سدرة للطب.
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خدمات الجينوم المتكاملة
تقــدم المرافــق الرئيســية لمختبــر الجينوم الســريري واألوميكس
والمجموعــة المعنيــة ببيانــات الجينوم ودراســات أســماك الزرد عدة
خدمات للباحثين في جميع أنحاء قطر وتشمل هذه الخدمات خدمات
الجينوم وعلم األحياء الجزيئي والنظم المعلوماتية .تهدف المرافق
إلــى تقديــم خدمــات وبيانــات ذات جودة عاليــة ( )١من خالل ضمان
االلتــزام باإلجــراءات القياســية المتحقــق مــن صحتها )٢( ،عن طريق
ضمــان ســامة العينــات وإمكانيــة تتبعها ( )٣في الوقت المناســب
مــع ( )٤التواصــل الممتــاز خالل مدة إجراء المشــروع .يســمح المزيج
الفريــد بيــن خدمــات المختبــرات والتحاليــل لخدمات الجينــوم المتكاملة
بتنفيــذ مشــروعات علميــة معقــدة بداية مــن الفحص األولي لعدد
كبيــر مــن الفئــات إلــى متابعة عمليــات التحقق من الصحة باســتخدام
اختبارات مستهدفة لتحليل البيانات والمتابعة التجريبية في األنظمة
النموذجيــة .يتــم تحســين الحاصــل الروتيني لخدمات التسلســل ذي
اإلنتاجيــة المتوســطة والعاليــة من خالل أســاليب تحليــل الجينوم
وترنسكربيتوم من الجيل الثالث ومرفق سمكة الزرد لدراسة الجينوم
الوظيفي على أحدث مستوى .وبخالف الخدمات الروتينية ،تتمتع
ودائما ما يكونون
جميع المجموعات بالخبرة في تطوير األساليب
ً
متحمسين للعمل مع عمالئنا لتنفيذ النهج الجديدة والمبتكرة في
علم الجينوم في البحوث والرعاية الصحية.
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الدكتور ستيفان لورينز
تخرج الدكتور لورينز في الكيمياء الحيوية
بجامعــة اليبــزغ ،حيــث درس دور كينازات
المســتقبالت المقترنــة بالبروتين ج في
تنظيــم نشــاط المســتقبالت المقترنة
بالبروتين ج .ثم التحق بمختبر األستاذ رالف
باشكه في اليبزغ للحصول على الدكتوراه،
حيث درس البروتينات الرابطة للكالسيوم
ودورها في أورام الغدة الدرقية الحميدة.
وفــي عام  ،٢٠١٨انضم لســدرة للطب
والبحــوث بصفتــه مدير خدمــات الجينوم
المتكاملة ،حيث يستخدم خلفيته لتمكين
حلول تسلسل موفرة للتكلفة وسريعة
وقوية ،وبالتالي دعم المبادرات المهمة
مثل معهد قطر للطب الدقيق ،وكذلك
تمكين استخدام تقنيات التسلسل الحديثة
في بيئة سريرية للتشخيص والطب الدقيق.
في هذا المنصب ،يشرف الدكتور لورينز
على أنشطة خدمات الجينوم واألوميكس
باإلضافة إلى قسم المعلوماتية الحيوية
التطبيقية ومرافق دراسة أسماك الزرد
ويطور منصات جديدة للمستودعات
البيولوجية واسعة النطاق.

أبرز األخبار الرئيسية
أبرز أخبار مختبر الجينوم السريري والمجموعة العلمية المعنية ببيانات الجينوم
لقــد شــكلت جائحــة كوفيد ١٩-العالميــة تحديات كبيرة
للجميــع ،لكنهــا أثــرت بشــكل كبير علــى مجالي الرعاية
الصحية والسياحة .يشكل التطور المستمر للفيروس
تهديدا للتغلب على التدابير المضادة المنفذة ويتطلب
ً
مراقبــة الشــعوب ليــس فقط ً
بحثــا عن وجود فيروس
أيضا عن المتغيرات المختلفة المتداولة.
كورونا ،ولكن ً
لدعم الجهود الوطنية والعمل بتعاون وثيق مع الزمالء
مــن المختبــر الجزيئــي لألمــراض المعدية ،قام فريق
مختبــر الجينــوم الســريري بســحب أكثــر من  ٣٥٠٠٠عينة
إيجابية لكوفيد ١٩-تم جمعها من المجتمع والمسافرين
والقيــام بالتنميــط الجينــي لهــا .مكن هــذا المجهود من
إجراء تعديل سريع ومدروس للسياسات على المستوى
الوطني .وفي الفترة األخيرة ،نشر فريق مختبر الجينوم
السريري أساليب إلجراء تسلسل جينومي كامل لفيروس
 ،SARS-CoV2مما يسمح باكتشاف مجموعة أوسع من
المتغيــرات التــي يصعب اكتشــافها من خالل أســاليب
اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل التقليدية مثل متغير
األوميكرون الجديد .B1.1.529
لقد تطور تسلســل الجينوم والترنســكربيتوم البشــري
الكامــل إلــى أداة ال يمكــن االســتغناء عنهــا في األبحاث
والتشخيص السريري لالضطرابات والسرطانات الوراثية
النادرة غير المشخصة .وحتى وقت قريب ،كان إجراء هذه
مكلفــا جـ ًـدا .مع وجود أحــدث نموذج ألنظمة
ً
األســاليب
 ،6000 Illumina Novaseqيمكــن اآلن إجــراء تسلســل
الجينوم البشري الكامل وتحليله بـ ٢٣٠٠ريال قطري في أقل
من يوم واحد .تُ ستكمل تقنية التسلسل هذه بنهج جديدة
إلنشاء مكتبة تسلسل عالية الجودة باستخدام الروبوتيات
مؤخرا
المبتكرة ذات اإلنتاجية العالية مثل النموذج المحدث
ً
مــن  Hamilton NGS Starو،sptlabtech Mosquito
حجما .يسمح هذا
مما يسمح بمعالجة أدق لعينات أقل
ً
بتقليل السعر بشكل أكبر ومتطلبات المواد المستخدمة
أيضا ويضع األساس الستخدام الطب الدقيق الجينومي
ً
على نطاق واسع.
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مرفق قسم األوميكس
التقدم السريع لتقنيات الجينوم
تدير الدكتورة سارة تومي مرفق قسم األوميكس .وقد
أدى التقدم السريع لتقنيات الجينوم على مدى العقود
الماضية إلى اتباع نهج تشخيصي وعالجي فردي ،مما
يسمح بتنفيذ عملية الطب الدقيق .يعمل مرفق قسم
األوميكس بشكل وثيق مع الفريق السريري للتغلب على
التحديات التي نواجهها عند العمل على عينات األنسجة
األرشيفية ،مثل العينات المحفوظة عن طريق التثبيت
بالفورمالين والتضمين داخل البارافين .تعطينا العينات

المثبتة بالفورمالين والمضمنة داخل البارافين فكرة جيدة
عــن تطــور المــرض والتنبــؤ به .ومع ذلك ،فــإن تقييمها
النســيجي يفتقــر إلــى القابلية للتكاثر بســبب التفســير
الشــخصي الذي يقدمه أخصائيو األنســجة .تســاعدنا
التقنيات الجزيئية المطبقة في مرفق قسم األوميكس
في التغلب على هذا التفســير االفتراضي لألنســجة،
مــن خــال توفير طرق موثوقــة وصلبة للعد الرقمي
للجزيئــات المفــردة المعزولة من العينات األرشــيفية.

مرفق دراسات سمكة الزرد
مرفق سمكة الزرد للجينوم الوظيفي ،البحث عن إجابات
تدير الدكتورة سحر دعاس مرفق دراسات سمكة الزرد.
يلعب مرفق دراســات ســمكة الزرد في ســدرة للطب
مهما في تطوير نماذج أسماك الزرد ذات الصلة
دورا
ً
ً
الســريرية باالضطرابــات الوراثية البشــرية واألمراض
المرتبطة بها .وقد طور المرفق منصة مجهزة بأحدث
المعــدات لدراســة تأثيــر التباين الجينــي على الخاليا
واألنســجة واألعضــاء وكافة نطاقــات الكائن الحي.
يتيــح المرفــق الوصــول إلى نموذج ســمكة الزرد
وأساليبه وأدواته من أجل استخدام أقصى إمكانات
النموذج .سمكة الزرد (دانيو ريريو) سمكة استوائية
صغيرة (طولها  ٥–٣سم) تعيش في المياه العذبة،
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نموذجا
وتوفر إمكانية تسريع الدراسات الجينية .وتعد
ً
فقاريــا ممتازً ا الكتشــاف األمراض الوراثية البشــرية.
ً
وقــد مكنت شــفافية جنين أســماك الــزرد أثناء التطور
الباحثيــن مــن تتبــع تنظيــم التعبيــر الجيني في الوقت
الحقيقــي لــدى الحيوانــات الحية .تظهــر المقارنة مع
الجينــوم البشــري أن مــا يقرب من  ٪٧٠مــن الجينات
البشــرية تشــترك في تماثل متسلســل واحد على
األقــل مــع أســماك الزرد .من بين الجينات البشــرية
لقاعدة بيانات الوراثة المندلية البشرية عبر اإلنترنت،
يمكــن أن يكــون هنــاك تماثل متسلســل في ()٪٨٢
مــن هــذه الجينات مع أســماك الزرد.

أبرز أخبار مرفق دراسات سمكة الزرد
يربط نموذج السمك التغاير الجيني باالعتالل العصبي الحركي الوراثي
الشاهد

نموذج جين  vwa1في سمكة الزرد

نموذجا لفقدان وظيفة فريد من نوعه
أنشأ فريق المرفق
ً
بسبب طفرة في الجين  VWA1تم العثور عليها في ١٧
ـردا مــن  ١٥أســرة بالتعاون مع علمــاء المملكة المتحدة.
فـ ً
أظهــر نمــوذج طفرة أســماك الــزرد في الجين VWA1
انخفاضا في النمو المحوري العصبي للخاليا العصبية
ً
الحركية ،وفي تكوين التشابك العصبي في العضالت
الهيكلية ،وأظهر حركات تشبه أعراض المرضى .وقد نشر
ً
كامل:
هــذا العمــل فــي مجلة  ،BRAINولقــراءة المقال
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC8263055/pdf/awaa420.pdf

يحل نموذج السمكة حالة طفل يعاني من التشوهات القحفية الوجهية المعقدة
الشاهد

نموذج مريض سمكة الزرد

بالتعــاون مــع فريــق الدكتور فخرو وقســم الجراحة
نموذجا من أسماك
التجميلية ،ابتكر فريق المرفق
ً
الزرد لمريض يبلغ من العمر  ٧أعوام حضر إلى سدرة
للطــب يعانــي مــن تعظم الدروز الباكر وتشــوه مالمح
الوجه وتشــوهات العين واإلعاقة الذهنية وتأخر النمو.
وقــد أظهر نموذج أســماك الــزرد الذي يعبر عن الطفرة
متقدما لما يشبه
ظاهريا
نمطا
الجينية الفريدة للمريض
ً
ً
ً
صغــر الــرأس وتشــوهها .وقد ُقدم هذا العمل للنشــر.

أقسام البحوث
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وحدة العالج الخلوي المتقدم
تُ عزز وحدة العالج الخلوي المتقدم برنامج الطب الدقيق في سدرة
للطب بشقه العالجي .ومهمة وحدة العالج الخلوي ورؤيتها هي
تكميــل المســار المثالــي للمريــض من التشــخيص المتقدم إلى
العــاج الشــخصي من خالل:
•دعم برنامج زراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم الذي يمثل
تقدما
حجر الزاوية لمعظم أساليب العالج األخرى األكثر
ً
بالخاليا والجينات.
•إتاحة الطب التجديدي والعالج الخلوي والعالج الجيني
للمرضى داخل قطر والمنطقة.
•توفير اإلدارة والتنسيق للتجارب السريرية.
ـارا
يســتلزم تقديــم العــاج بالخاليــا ومنتجات العالج الجيني مسـ ً
بدءا من البحث والتطوير والبحث السريري
معقدا
ً
ومفصال للغاية ً
ً
ً
ووصول إلى الجدولة واإلنتاج ،ويتم كل ذلك في المختبرات البحثية

والسريرية المتوافقة مع المتطلبات والمعايير التنظيمية الوطنية
والبريطانية واألمريكية واألوروبية.

ً
حديثا داخل وحدة
يســعى مكتب التجارب الســريرية ،المؤســس
جاهدا لتمكين التجارب السريرية التي ترعاها
العالج الخلوي المتقدم،
ً
شركات األدوية والشركات األكاديمية ،بفوائد تتراوح من كونها قيمة
استراتيجية—تعزز صورة المستشفى إلى كونها وجهة للرعاية األكثر
تقدما—وإلى تقديم الجودة عالية القيمة—وتحسين صحة المجتمع
ً
ً
المحلي—ووصول في النهاية إلى القيمة المالية—وجذب مرضى
جدد ومنع مغادرة المرضى الحاليين إلى أماكن أخرى.

30

سدرة للطب مركز األبحاث | التقرير السنوي ٢٠٢١

مدير المرافق الرئيسية

الدكتورة كيارا كونيو
انضمــت الدكتــورة كونيو إلى ســدرة عام
 ،٢٠١٤حيــث غطــت مناصــب مديرة وحدة
العالج الخلوي المتقدم والطبيبة المعالجة
في طب األورام وطب أمراض الدم عند
األطفال .ولدى الدكتورة كونيو خبرة مدتها
عاما وهي حاصلة على شهادة المجلس
ً ٢٠
فــي طــب األطفال وطب األورام وطب
أمراض الدم عند األطفال من جامعة بافيا
(إيطاليا) ،وماجستير في طب أمراض الدم
عند األطفال من جامعة «ال سابينزا» ،روما
(إيطاليا) .وفي سدرة ،عملت الدكتورة كونيو
علــى تطوير وحــدة العالج الخلوي المتقدم،
بمــا فــي ذلك وحــدة العالج الخلوي لتوصيل
المنتجــات الخلوية لألنســجة ،والعالج الخلوي
والجيني ،ومكتب التجارب الســريرية.

أبرز النقاط الرئيسية
يطور سدرة للطب قطرات للعين لعالج مرض نادر للغاية
أنتجت جهود الفريق متعدد التخصصات في سدرة للطب
أول قطرات بالزما للعين داخل البالد ،وعالجت طفلة قطرية
مصابة بحالة «يصاب بها طفل واحد في المليون».

وقالــت والــدة الطفلــة« :لقــد مر علينــا وقت لم تكن
ابنتــي تســتطيع فتــح عينيهــا فيه؛ وكنــت خائفة من
أن تفقــد بصرها».

فــي أوائــل عام  ،٢٠٢٠تواصلت مع ســدرة للطب،
عضــو مؤسســة قطر ،أســرة طفلة قطريــة تبلغ من
جدا يســمى
العمر  ١٠أشــهر تعاني من مرض نادر ً
نقص البالزمينوجين ،والذي كان يتسبب في امتالء
عيني الطفلة بالزيادات الخشبية.

ويتألف الفريق الذي يعمل على إنتاج قطرات العين
من أعضاء من مختلف أقسام سدرة للطب بما في
ذلك أقسام أمراض الدم لألطفال وطب العيون
وبنك أمراض الدم ووحدة العالج الخلوي المتقدم.

وكان األطباء في سدرة للطب ،المستشفى الوحيد في
قطــر الــذي يوفــر الطب الدقيــق للمرضى من األطفال،
متأكديــن مــن إمكانيــة تقديــم الطب الدقيــق العالج لهذه
الحالــة .وقالــت الدكتــورة كيارا كونيــو مديرة وحدة العالج
الخلوي المتقدم في سدرة للطب« :عندما تم التواصل
معنا بشأن هذه الحالة ،كنا واثقين منذ البداية أن لدينا
الخبرة التخصصية الكافية للقيام بذلك».
«كانت المشكلة الوحيدة أن العالج—قطرات البالزما—
لم يتم إنتاجه من قبل في أي مكان داخل قطر ،وليس
فقــط داخــل ســدرة للطب .لذلك ،أدركنــا أن الموافقات
نظرا ألن
التنظيميــة ستســتغرق بعــض الوقــت ،ولكن
ً
قويــا لتطوير قطــرات العين داخل
أساســا
لدينــا بالفعــل
ً
ً
جمعنــا كل خبراتنا لمســاعدة هذه
المستشــفى ،فقــد ّ
المريضــة الصغيرة».

في شــهر مايو  ،٢٠٢١تلقت األســرة قطرات العين
محليــا مــن أجــل طفلتهم .وقــال الدكتور أيمن
المنتجــة
ً
صالــح ،رئيــس قســم طب األورام وطب أمراض الدم
جهدا
عنــد األطفــال داخل ســدرة للطب« :لقــد كان هذا
ً
مشــتركًا فــي الحقيقــة ،ليــس فقط بين الفــرق المختلفة
أيضا شاركت به ،ونحن
داخل سدرة للطب ولكن األسرة ً
ممتنــون للوالديــن علــى ثقتهــم بنا وإتاحــة الفرصة لنا
إلنتاج قطرات العين هذه .فهذا ليس المشروع األول
من نوعه داخل ســدرة للطب فحســب ،بل األول من
أيضا».
نوعه فــي قطر ً
وقالــت والــدة الطفلة« :إن وجود مستشــفى من
الطراز األولى مثل سدرة للطب ممن يخبروننا بأنهم
سيصنعون الدواء ويخزنونه ويضمنون وجود إمدادات
كافية ،كل هذا يشعرني بأننا سوف نستطيع النوم مرة
أخــرى بارتيــاح ،وأن الوقــت والطاقة ســيعودان إلينا من
جديد من أجل القيام بأشياء أخرى في الحياة».
علــى الرغــم مــن العقبات التنظيميــة والتأخيرات ذات
ـرورا ألنهم
العالقــة بســبب كوفيــد ،كان الفريق مسـ ً
تمكنــوا فــي النهايــة مــن تقديم العالج إلــى الطفلة.

أقسام البحوث
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عمليات البحث والخدمات
مهمتنا توفير نهج «الحصول على جميع الخدمات في مكان واحد»
وخدمــة إداريــة تتجــه نحــو الحلــول من أجل الباحثيــن واألطباء .ونحن
نساعد في تأسيس ممارسات مختبرية جيدة وعمليات ذكية ومناسبة
للغرض ومعايير عالية من أجل إدارة األبحاث بطريقة متوافقة.
وظائفنا اإلدارية الرئيسية هي كما يلي:
•مكتــب إدارة المشــروعات الــذي يعمــل كمخزن مركزي
وخدمة تيســر إجراء الدراســات البحثية.
•مكتــب المختبــرات والســامة الحيويــة الذي يضمن أن
ظروف العمل في المختبرات جيدة وأن الممارسات آمنة.
•مكتب المنح الذي يدير الجوائز الخارجية والتنافسية.
•مكتــب التجــارة الــذي يتعامل مع الميزانيــات والتقارير
الماليــة والمســائل المتعلقة بالمشــتريات.
•مكتــب النتائــج والتقاريــر الذي يراقــب عمليات اإلبالغ
االســتراتيجي واالتصاالت والوصول.
•مكتــب اإلدارة واالمتثــال الذي يجــري جميع األبحاث
ويضمــن االمتثــال للوائــح والمعايير ذات الصلة.
•مكتب تعاقدات األبحاث الذي يدير عمليات التعاون
واالتفاقيات البحثية األخرى.
كمجموعة ،نحن نعد الواجهة الرئيسية والميسرين بين
العلمــاء واألطــراف الداخلية/الخارجيــة ،كما نقــود عملية
التســويق لخدمــات البحث.
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ماكس رينو

يقود ماكس رينو مرفق عمليات البحث
والخدمات .ولدى السيد رينو خلفية في
الهندســة ولديه خبرة واســعة في إدارة
المشــروعات/البرامج والبحــث والتطوير
وتطوير المنتجات الجديدة وإدارة العمليات
وتطوير األعمال والتسويق التكنولوجي.
عمــل الدكتــور رينو في أوروبا والشــرق
ِ
األقصى والشرق األوسط في مجاالت
اإلتصــاالت والتصنيــع والفضاء/الدفاع
والفورمــوال ١واألبحاث الطبيــة الحيوية.
حاليا لنيــل درجة الدكتوراه
وهــو مرشــح
ً
في اإلدارة.

أبرز األخبار الرئيسية
تأخذ عمليات البحث منحنى االبتكار ونقل التكنولوجيا
عــادةً مــا يتــم تكليف مكتــب نقل التكنولوجيــا بتحديد
االختراعات وملكيتها الفكرية وحمايتها والتسويق لها.
يمكــن أن تأخــذ الملكيــة الفكرية شــكل براءات اختراع
أو عالمــات تجاريــة أو أســرار تجارية .يعــد وجود مكتب
أمرا بالغ األهمية من أجل تقديم
قــوي لنقــل التكنولوجيــا ً
الدعم الكافي للمخترعين والكشف عن االختراعات بشكل
متناغم وتحقيق الفوائد .في أوائل عام  ،٢٠٢١حدد فريق
عمليــات البحــث بالتعــاون مــع اإلدارة القانونية الثغرات
الموجــودة وكيفيــة تقديــم الدعم الفعــال للمخترعين.

المثــال مــن خــال ترخيــص التكنولوجيا ،والتفرع).
وهــذا مفيــد للغايــة ليس فقط لســدرة للطب ولكن
وفقا للسياسة المؤسسية
ً
أيضا للمخترع ،الذي يحق له
ً
الحصــول علــى جــزء كبير من أي عائــدات .ولكي يحدث
ذلــك ،يجــب تحديــد الشــركاء التجارييــن المحتملين (على
سبيل المثال شركات األدوية الكبرى ومزودي االختبارات
التشــخيصية والموزعين) وإشــراكهم .ويتطلع قســم
داخليا
عمليــات البحــث اآلن إلــى تطوير هــذه القدرات
ً
وخارجيا من خالل شــراكات اســتراتيجية.
ً

وحدد قسم عمليات البحث عملية وأسس شراكة مع
مكتب نقل التكنولوجيا المتخصص في مؤسسة قطر
(المعــروف باســم التطويــر الصناعي ونقــل المعرفة).
وكجــزء مــن هذه العالقة ،يسـ ّـهل التطويــر الصناعي
ونقل المعرفة داخل مؤسسة قطر اآلن الفحص النشط
وعملية الكشف عن االختراعات ،وطلب تقييمات براءات
االختراع/براءات التسويق ،والسعي إلى حماية الملكية
الفكرية (المؤقتة والكاملة) .وعالوة على ذلك ،سيدعم
التطوير الصناعي ونقل المعرفة داخل مؤسسة قطر
عمليات البحث واحتياجات موظفي سدرة للطب إلى
التدريب والتعليم بشأن أهمية اإلفصاحات العامة
ومخاطرها ومعايير براءات االختراع والمزيد.

يمكــن أن تكــون وتيــرة االبتكار متصاعدة بشــدة،
خصوصا في مجال الطب الحيوي ،لكن األفكار التي
ً
تدور في ذهن المخترع فحسب دون حماية مناسبة
محــدودة الفائــدة .يجــب التعبير عنهــا وتطبيقها في
الممارسة العملية قبل فوات األوان .يمكنك التواصل
مــع  ResearchContracts@sidra.orgللمزيد من
المعلومات ولمساعدتك فيما يتعلق باختراعك الجديد.

من النتائج المهمة للغاية للحصول على الملكية الفكرية
وإدارتها أن االختراعات الواعدة يمكن أن يمكن تطويرها
للوصول إلى إمكانية االستغالل التجاري (على سبيل

أقسام البحوث
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الباحثون الرئيسيون

الدكتورة أميرة عقيل

الدكتورة أناليزا تيرانجير

من مرض السكري

قسم صحة األم والطفل

الطب الدقيق في الوقاية

الدكتورة عقيل باحثة رئيسية في علم
الوراثة البشرية/برنامج الطب الدقيق،
ورائدة مجموعة الجينوميات التحويلية
لفريق أبحاث مرض السكري في قسم
أبحاث ســدرة للطــب .حصلت الدكتورة
عقيل على الماجستير في علم المناعة
الجزيئــي ،وحصلــت على شــهادة تخرج
في التعلم والتدريس (التعليم العالي)،
الدكتوراه في علم الوراثة الجزيئي من
جامعة نيو ساوث ويلز ،أستراليا .حصلت
الدكتــورة عقيــل على درجة الماجســتير
فــي إدارة األعمــال التنفيذية الدولية
مــن المدرســة العليــا للتجارة واألعمال
فــي باريس ،وكان موضــوع تخصصها
«اإلدارة المبتكــرة والقيــادة الريادية».
وعملــت الدكتــورة عقيل باحثة رئيســية
ومشــاركة فــي طلبات المنــح البحثية
التنافسية الوطنية والدولية لدعم أبحاثها
الخاصة بمرض السكري .وخالل مسيرتها
المهنيــة ،كانــت الدكتــورة عقيل من
المرشحين النهائيين للفوز بجائزة مخترع
العام وقدمت طلب براءة اختراع أسترالي
مؤقت مشروط أمام لجنة اختراعات نيو
ســاوث ويلز ،أســتراليا .جعلت مهارات
الدكتــورة عقيــل العلميــة والتنظيمية
والتواصلية والقيادية وخبرتها اإلدارية
في مجال البحث السريري منها الشخص
المناســب لتأســيس وقيادة سلسلة
 CUDOSالعلمية والتعليمية المعترف
ً
ً
ودوليا.
محليا
بها
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مختبر التغذية الدقيقة –

حصلــت الدكتــورة تيرانجيــرا على درجة
الماجستير في العلوم الحيوية مع مرتبة
الشــرف عام  ٢٠٠٠من جامعة ســيينا،
إيطاليــا ،وحصلــت علــى الدكتوراه في
الطــب الجزيئــي عــام  ٢٠٠٧من جامعة
ميالنو ،إيطاليا ،وحصلت على دبلومة
الدراســات العليا مع مرتبة الشــرف
في علوم التغذية من جامعة ميالنو
بإيطاليــا عام  .٢٠١٥شــغلت الدكتورة
تيرانجيرا منصب االستشارية في علم
الوراثة في مستشفى سان رافاييل،
ميالنو ،إيطاليا ( )٢٠١٢–٢٠١٠وشغلت
منصــب زميلــة أبحاث فــي التغذية
في مستشفى سان باولو ،ميالنو،
إيطاليا ( .)٢٠١٤–٢٠١٣ولدى الدكتورة
أيضا خبرة تعليمية واسعة
تيرانجيرا ً
كأســتاذة مســاعدة في طب الكلى
( )٢٠١٠–٢٠٠٧وفــي علــوم تكنولوجيا
التغذية المتخصصة ( )٢٠١٣–٢٠١٠في
جامعة ميالنو ،إيطاليا؛ وعملت محاضرة
فــي دورة دكتــوراه في الطــب الجزيئي
( )٢٠١١–٢٠٠٩في جامعة ميالنو إيطاليا.
حاليا منصب
تشغل الدكتورة تيرانجيرا ً
أستاذة مساعدة ،منذ عام  ،٢٠١٥في
كلية العلوم الصحية والحيوية بجامعة
حمد بن خليفة ،قطر ،وأستاذة مساعدة
منذ عام  ،٢٠١٨في كلية العلوم الصحية
بجامعة قطر ،قطر.

الدكتورة برنيس لو
مختبر تنظيم المناعة

الدكتورة برنيس لو هي الباحثة الرئيسية
فــي برنامــج الطب الدقيق في ســدرة
للطب وأستاذة مساعدة في جامعة حمد
بن خليفة (الدوحة ،قطر) .وقد ساهمت
في اكتشاف اضطرابات المناعة الذاتية
جزيئيا.
الموروثة وتشخيصها وفهمها
ً
وقد أدت برنيس تدريبها بعد الدكتوراه
تحت قيادة الدكتور مايكل ليناردو في
مختبر طب المناعة في معاهد الصحة
الوطنيــة في الواليــات المتحدة.
وقد تدربت في مجال بيولوجيا الخلية
والبيولوجيا الجزيئية والنُ هج الجينومية
للتشخيص الجيني .وخالل فترة زمالتها،
ساعدت في اكتشاف وفهم مسببات
مرضين جديدين متعلقين بخلل التنظيم
المناعي .وحصلت على الدكتوراه في
بيولوجيا الخلية من جامعة ديوك تحت
إشراف الدكتور جو راي رايت ،حيث بدأ
اهتمامها بجهاز المناعة والدور الحاسم
للتحمل المناعي وتنظيمه.

الدكتورة كريستينا ماكالي

الدكتور نيكوالس
فان بانهويس

الدكتورة كريستينا ماكالي هي الباحثة
الرئيسية في مختبر العالج البيولوجي
المناعي ،قسم الطب التحويلي ،فرع
األبحاث ،سدرة للطب .وتشمل خبرتها
التخصصية مجاالت طب المناعة وطب
مناعــة األورام والعــاج المناعي .وقد
حصلــت علــى درجــة الدكتوراه في علم
الوراثــة التطبيقيــة مــن جامعة ميالنو
بإيطاليا .أجرت الدكتورة كريستينا برامج
أبحــاث مــا بعد الدكتوراه فــي المعهد
القومي ألبحاث السرطان في ميالنو،
إيطاليا ،وبعد ذلك عملت كزميلة زائرة
فــي فرع الجراحــة ،المعهد الوطني
للســرطان ،معاهد الصحــة الوطنية،
بيثيسدا ،وحصلت على درجة دراسة
الطب ،الواليات المتحدة األمريكية.
وفي أكتوبر عام  ٢٠١٣ساهمت في
تطويــر مختبــر شــبكة العالج الحيوي
لألورام في إيطاليا/مستشفى جامعة
سيينا بإيطاليا المخصص لدراسات علم
األورام المناعــي والمراقبــة المناعية
للمرضــى الذيــن يخضعون للعالج
المناعــي .وقد انضمــت في أكتوبر
عام  ٢٠١٥إلى قســم األبحاث في
ســدرة للطب .وتعمل محررة قســم
بيولوجيا السرطان التحويلي لـJTM
وقسم االستجابة المناعية للتطورات
في Cancer Biology-Metastasis
(إلسيفيير للنشر).

أكمــل الدكتور فــان بانهويس درجة
البكالوريــوس فــي الكيميــاء الحيوية
والبيولوجيا الجزيئية وبيولوجيا الخلية
والبيولوجيــا التطوريــة في جامعة
فيكتوريــا (نيوزيلنــدا) .وبعد ذلك،
أكمل برنامج مرتبة الشرف في العلوم
الحيوية الجزيئية في جامعة فيكتوريا.
وكان ذلك قبل أن يحصل على منحة
 RexوBetty Coker Post Graduate
للدراسات العليا إلجراء دراسات الدكتوراه
فــي معهــد ماالغان لألبحــاث الطبية
(نيوزيلندا) حيث درس دور  IL4وSTAT6
في مناعة الحماية واالستجابات المناعية
( )Tالمســاعدة ( .)٢ثــم حصــل بعد ذلك
علــى جائــزة مؤسســة نيوزيلندا عن
أبحاث العلوم والتكنولوجيا أثناء زمالة
ما بعد الدكتوراه ،وعمل كزميل زائر في
المعاهــد الوطنيــة للصحة (بيثيســدا،
الواليات المتحدة األمريكية) في مختبر
علم المناعة مع الدكتور رونالد جيرمان.
ً
ً
باحثا فــي مختبر
زميل
وبالتالــي ُع ّيــن
بيولوجيا األنظمة في المعهد الوطني
للحساسية واألمراض المعدية ،المعهد
الوطني للصحة .وهو يقود مختبر تنظيم
المناعة في سدرة للطب منذ عام .٢٠١٥

مختبر العالج البيولوجي المناعي

مختبر تنظيم المناعة

الدكتور لويس ر سرايفا

مختبر األيض العصبي
والجينوم الوظيفي

حصل الدكتور ساريفا على ليسانسياتورا
(بكالوريــوس  +ماجســتير) في علم
األحيــاء من جامعة إيفــورا (البرتغال).
ً
زميل
وبعد ذلك ،أصبح الدكتور ساريفا
في كلية الدراسات العليا الدولية في
علم الوراثة وعلم الجينوم الوظيفي
بجامعة كولونيا (ألمانيا) ،حيث حصل
على درجة الدكتوراه في علم الوراثة
(بامتياز مع مرتبة الشرف) .وبعد فترة
وجيزة أمضاها كعالم زائر في كلية الطب
بجامعة هارفارد في بوسطن (الواليات
ً
باحثا بعد
المتحــدة األميركيــة) ،عمــل
الدكتوراه في مختبر ليندا باك (الحائزة
علــى جائــزة نوبل فــي علم وظائف
األعضاء والطب  )٢٠٠٤في مركز فريد
هاتشينسون ألبحاث السرطان في
سياتل (الواليات المتحدة األميركية).
ً
زميل في برنامج زمالة
وعندما أصبح
ما بعد الدكتوراه انتقل إلى كامبريدج
(المملكة المتحدة) ،حيث واصل تدريبه
لما بعد الدكتوراه في معهد المعلوماتية
الحيويــة األوروبــي ومعهد ويلكوم
ســانجر .ومنذ أكتوبر  ،٢٠١٥يشــغل
الدكتور ساريفا منصب باحث رئيسي
ومدير برنامج التمثيل الغذائي والسكري
في فرع األبحاث في سدرة للطب.
هذا إلى جانب منصبه كعضو هيئة
تدريس مســاعد فــي مركز مونيل
للحــواس الكيميائيــة (فيالدلفيا،
الواليات المتحدة األميركية) وفي
جامعة حمد بن خليفة (الدوحة ،قطر).

الباحثون الرئيسيون
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الدكتور محمد حريص
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الدكتور نيكو مار

مختبر التصوير الجزيئي واالستقالبي

مختبر الوراثة المناعية

حصــل الدكتــور حريص على درجة
البكالوريــوس في علــوم الحياة وكان
تخصصــه الرئيســي فــي الكيمياء ،ثم
الحقا على درجة الماجستير في
ً
حصل
الكيمياء الحيوية .وحصل الدكتور حريص
علــى درجة الدكتوراه فــي التصوير
الطبي الحيوي من معهد سانجاي غاندي
للدراسات العليا للعلوم الطبية ،لكناو،
الهند في عام  .٢٠٠٧وبعد ذلك ،حصل
على زمالة ما بعد الدكتوراه من قسم
األشعة في كلية بيرلمان للطب بجامعة
بنسلفانيا ،فيالدلفيا ،الواليات المتحدة
األميركية ثم شغل منصب عالم أبحاث
في نفس القسم .خالل فترة عمله في
جامعة بنسلفانيا ،طور العديد من طرق
التصوير بالرنين المغناطيسي لتصوير
المســتقلبات في الجســم الحي مع
تطبيقات محتملة على مرض السرطان
واضطرابــات القلــب واألوعية الدموية
واألمراض العصبية واألمراض التنكسية
العصبيــة .وكان أول مــن طــور طريقة
التصوير بالرنين المغناطيسي لتصوير
الطاقــة الخلوية من خالل اســتهداف
حركية اســتعادة الكرياتين باســتخدام
تقنيــة نقــل التشــبع الكيميائــي بالرنين
مغناطيسي .انضم الدكتور حريص إلى
قسم األبحاث في سدرة للطب كباحث
أستاذا
ً
وعين
رئيسي في أكتوبر ُ .٢٠١٣
مساعدا في جامعة قطر.
ً

الدكتــور نيكــو مار هو باحث رئيســي
يقود مختبر الوراثة المناعية في قسم
األمــراض المعدية ،وهــو عضو هيئة
تدريــس مســاعد بكليــة علوم الصحة
والحيــاة بجامعــة حمد بــن خليفة .وقد
حصل الدكتور نيكو على درجة الدكتوراه
من جامعة يوليوس مكسيميليان في
فورتســبورغ ،ألمانيا ،للدراســات في
مجــال علــم األحياء الدقيقــة والمناعة.
وركزت أطروحته وأبحاثه المبكرة لما بعد
الدكتوراه في جامعة كولومبيا البريطانية
في فانكوفر ،كندا ،على التفاعالت بين
العوامــل الممرضــة للمضيف وآليات
التهــرب المناعــي لبورديتيال الســعال
الديكــي؛ العامل المســبب لمرض
السعال الديكي .أكمل الدكتور مار بعد
ذلك زمالة ما بعد الدكتوراه الثانية في
ً
باحثا
صحــة الجهــاز التنفســي ،وعمل
مشـ ً
ـاركا في معهد أبحاث مستشــفى
كولومبيــا البريطانيــة لألطفــال في
فانكوفر والمركز الكندي للقاحات الكائن
في مركز  IWKالصحي في هاليفاكس،
حيث قام بالبحث في الدفاعات المناعية
البشرية في وقت مبكر من الحياة ضد
االلتهابات الفيروســية الشــائعة .وقد
انضم إلى سدرة للطب كباحث مستقل
عام .٢٠١٥
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في األمراض المعدية

الدكتورة سارة ديوال

وحدة العالج الخلوي المتقدم

الدكتورة ديوال عالمة سريرية حاصلة
على شهادة البورد في أمراض الدم
واألورام من جامعة سان رافاييل فيتا
ســالوتي ،ميالنــو ،إيطاليا ،وتحمل
دكتوراه في أمراض الدم التجريبية من
جامعة ميالنو بيكوكا ،إيطاليا (تدريب
في معهد تيليثون للعالج الجيني).
الدكتورة ديوال عالمة سريرية حاصلة
على شهادة البورد في أمراض الدم
واألورام من جامعة سان رافاييل فيتا
ســالوتي ،ميالنــو ،إيطاليا ،وتحمل
دكتوراه في أمراض الدم التجريبية من
جامعة ميالنو بيكوكا ،إيطاليا (تدريب
فــي معهــد تيليثون للعــاج الجيني).
تابعــت تدريبها الســريري في وحدة
زراعة نخاع العظم في مستشفى سان
رافاييل ،وعملت لمدة خمس سنوات
كطبيبة في قسم أمراض الدم وزراعة
نخاع العظام في المستشفى العام في
بولزانو بإيطاليا ،حيث تتابع في الغالب
مرضــى الــزرع الخيفي للخاليــا الجذعية
المكونة للدم .وقد انضمت إلى سدرة
للطــب فــي عــام  ،٢٠١٤كمديرة برنامج
زرع نخاع العظام في قسم الطب/أبحاث
الطب التحويلي ،وهي تشغل منصب
باحــث رئيســي منــذ يونيو  ٢٠١٧في
وحــدة العالج الخلــوي المتقدم.

الدكتور فوتر هندركس

الدكتور يونس مكراب

الدكتور فـوتـر هندركس هو باحث في
طب المناعة وااللتهاب في قسم طب
المناعة البشرية وعضو في مجموعة
عمل طب السرطان الدقيق في سدرة
للطــب .وهو الباحث الرئيســي في
مختبــر األوميكس لســرطان األطفال
ولديه خبرة في أبحاث الخاليا الجذعية
وأبحاث السرطان في جامعات بروكسل
(جامعة بروكسل الحرة) ولوفان (جامعة
لوفان الكاثوليكية) ونورويتش (جامعة
إيست أنغليا) .حيث حصل على درجة
الماجستير في العلوم الطبية الحيوية
( )٢٠٠٤وماجستير المعلوماتية الحيوية
( )٢٠٠٥ودكتــوراه في العلــوم الطبية
على التوالي في ( .)٢٠١٢وفي سدرة،
يركــز هندركــس منــذ عام  ٢٠١٤على
البيئة الدقيقة المناعية للورم وتوظيف
األدوات المعلوماتيــة الحيويــة لتحليــل
بيانات التعبير الجيني من الورم لتحديد
اآلثــار المتعلقــة بالمناعــة والمحددات
األخرى للنمط الظاهري المناعي ونقل
النتائــج إلــى بيئــة المختبر الرطب .وكان
مشاركًا في منحة برنامج إطار العمل ٦
وبرنامج إطار العمل  ٧لالتحاد األوروبي
وهو حائز على جائزة برنامج خبرة األبحاث
للعلمــاء الشــباب للصنــدوق القطري
لرعاية البحث العلمي في عام .٢٠١٥
ومنذ عام  ،٢٠١٩يقود هندركس جهود
مركز أبحاث سدرة للطب في إنشاء
مستودع بيولوجي لمرضى السرطان
من األطفال.

الدكتور يونس مكراب هو باحث رئيسي
ورئيــس مختبــر الجينوميات الســكانية
والطبية بسدرة للطب .وفي سنة ٢٠١٥
غــادر شــركة إيالي ليلــي لينضم إلى
فريــق العمــل في ســدرة للطب ليقود
الجهــود البحثيــة الحاســوبية في مجال
الجينوميات بوحدة علم الوراثة العصبية
بهــدف تحديد/إقرار المســتهدفات
الدوائية وتصنيف المرضى المصابين
باضطرابات نفسية وعصبية من بينها
الفصام والتصلب الجانبي الضموري
وداء باركنسون ،ويتعاون بشكل وثيق
مع ائتالف الجينوميات النفسية .حصل
الدكتــور يونــس مكراب على درجة
الدكتوراه في المعلوماتية الحيوية من
مختبــر األســتاذ توم بلونديــل بجامعة
كامبريدج ،المملكة المتحدة (،)٢٠٠٧
ثم حصل على زمالة ما بعد الدكتوراه
من مختبر األســتاذ مارك سانســوم
بجامعــة أكســفورد ( .)٢٠١٠بعد ذلك
انتقل إلى مجال األدوية ،فبدأ بشركة
 Lonza Biologicsالتــي تعمــل في
مجال هندسة المستحضرات الصيدالنية
الحيوية عن طريق المحاكاة الحاسوبية،
ثم فيما بعد شركة إيالي ليلي .وعند
انضمــام الدكتور مكراب إلى ســدرة
للطب ساعد في تأسيس برامج بحثية
فــي مجــال الوراثة الطبية والســكانية،
هو عضو مؤسس الئتالف قطر جينوم
أيضا في رئاسة
للبحوث .وقد شارك ً
مؤتمــرات دوليــة بما فــي ذلك مؤتمر
الجينــوم الوظيفي لســدرة ومؤتمر
أمــراض القلــب واألوعية الدموية
والسكري والسمنة والسكتة الدماغية.
حاليــا مناصــب أكاديمية في
ويشــغل
ً
كليــة وايــل كورنيــل للطب في قطر
وجامعــة حمد بــن خليفة.

مختبر األوميكس للسرطان

مختبر الجينوم الطبي والسكاني

الباحثون الرئيسيون
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قصة متوجة بالنجاح

األطباء السريريون في مركز
سدرة للطب يثورون على التقنيات
التقليديــة لتحديــد مراحل الســرطان
عندما أوقفت جائحة كوفيد ١٩-إمكانية وصول
تقليديا
ســدرة إلى الموارد التي تســتخدم
ً
لتحديد مرحلة السرطان لدى بعض المرضى،
تحول األطباء السريريون في المستشفى
بشــكل حاســم إلى تقنية أكثر ســهولة في
الوصــول إليهــا ولكنها غيــر تقليدية .لم يكن
ناجحا فحســب ،بل أظهرت دراســة
البديل
ً
مؤخرا حوله بقيادة الدكتور عطاء
نُ شــرت
ً
الرحمن معاذ ،طبيب معالج أول في سدرة
للطــب والدكتــور مهدي جيكيدل ،رئيس
قسم الطب النووي والتصوير الجزيئي في
ســدرة للطب ،فوائد اســتخدامه كوســيلة
رئيســية لتحديد مراحل الســرطان.
عادةً  ،يستخدم الفحص بميتا أيودوبنزيل
جوانيدين لتحديد مرحلة السرطان للمرضى
المصابين بالورم األرومي العصبي ،وهو
تحديدا
ورم صلب في الجهاز العصبي ينشأ
ً
فــي خاليــا العــرف العصبي لدى األطفال
ـيوعا في
وهو ثاني أكثر ســرطان أطفال شـ ً
العالم .رغم ذلك ،يتم الحصول على األدوية
المشــعة إلجــراء الفحص بميتــا أيودوبنزيل
جوانيديــن مــن مورديــن تجاريين كبار في
تحديا أثناء ذروة جائحة
أوروبا .وشكل هذا
ً
كوفيد ١٩-في قطر خالل عام  ٢٠٢٠عندما
أيضا
أوقفت القيود على الرحالت الجوية ً
توريد العامل الكاشف.
عندما احتاج ثالثة مرضى مصابين بالورم
األرومي العصبي في سدرة للطب إلى
أن يتــم تحديــد مرحلة الســرطان لديهم،
حصل الدكتور معاذ والدكتور جيكيدل على
كاشــف مشع يســمى الجاليوم-دوتاتيت
من مؤسسة حمد الطبية لتلبية االحتياجات
السريرية لهؤالء المرضى على وجه السرعة.
تُ ستخدم فحوصات الجاليوم-دوتاتيت لتحديد
مراحل أورام الغدد الصماء العصبية وتوجد
تقارير قليلة تثبت فعاليتها في تحديد مرحلة
غالبا في حالة
الورم األرومي العصبيً ،
انتكاس السرطان.
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وقال الدكتور معاذ «إن ســدرة للطب هو
مؤسسة تتطلع إلى المستقبل ،فإذا حضر
أحد المرضى في وضع مثل اإلغالق الشامل
لمكافحة كوفيد ،١٩-فنحن لسنا على استعداد
لتجاوز خطوات مهمة ونفكر في الحصول
على تقنيات حديثة واستخدامها».
رغــم أن الفحوصات باســتخدام ميتا
أيودوبنزيل جوانيدين كانت هي المعيار
الذهبــي لتحديــد مراحل الســرطان خالل
عاما الماضية ،يتساءل الدكتور معاذ
الـً ٤٠
والدكتور جيكيدل عما إذا كانت هذه هي
الطريقــة األوليــة الوحيــدة لتحديد مرحلة
الســرطان ومــا إذا كان يمكــن أن تكون
عمليا.
مــادة الجاليــوم -دوتاتيت بديـ ًـا
ً
الفحوصات باستخدام مادة الجاليوم -دوتاتيت
واعدة ليس لتحديد مرحلة السرطان فحسب،
أيضا لعالج السرطان في الطب الدقيق.
بل ً
ً
أول وقبل كل شيء ،يمكن أن تعطي نتائجها

التفصيلية صورة أوضح عن مستوى الرعاية
الفردية والمستهدفة التي يحتاجها المريض،
وفقا للدكتور معاذ .وعلى مستوى آخر ،فإن
ً
أيضا في مجال طب التشخيص
لديها إمكانية ً
للعالج ،وهو مجال في الطب النووي يجمع
بين العناصر التشخيصية والعالجية ،بحسب
ما قاله الدكتور جيكيدل.

يتعاون الدكتور جيكيدل مع الدكتور عثمان
بوهالي ،مدير حوسبة األبحاث في جامعة
تكساس إي أند أم في قطر والدكتور يونس
مكــراب ،رئيس مشــارك فــي برنامج أبحاث
الجينوميــات الســكانية في ســدرة للطب،
الستكشاف تقنيات التصوير المتقدمة مثل
الراديوميات وتطبيقات الذكاء االصطناعي
فــي التصوير المقطعــي باالنبعاث
البوزيتروني التي يمكنها تعزيز القيمة
المضافة للفحوصات مثل الجاليوم-دوتاتيت.
كتبته أريشا لودي

التعليم
وبناء
القدرات
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بناء القدرات داخل سدرة للبحوث
يعــد التواصــل والتعليــم في ســدرة للبحوث أمرين
بالغي األهمية ،حيث يستضيف القسم العديد من
المتدربيــن والمتطوعيــن والباحثيــن الزائرين/العلمــاء
محليا
القادمين من مختلف الجامعات والمؤسسات
ً
ومن جميع أنحاء العالم.
تعليميا يتماشى مع ركيزة التعليم،
يعتز سدرة للبحوث بكونه كيانً ا
ً
وهي إحدى الركائز الثالثة التي تشكل مهمة مؤسسة سدرة للطب
المتمثلة في توفير رعاية المرضى واألبحاث الطبية الحيوية .يشجع
التدريب في سدرة الشباب على التركيز على مسارهم المهني في
العلوم والطب والصحة العامة .من خالل التدرب على أيدي مختلف
المتخصصين والخبراء يتم تزويد المتدرب بخبرة عملية ال تقدر بثمن
ويطور ويحسن المهارات ويكون لديه إمكانية الوصول إلى منصة
للتواصل مع متخصصين آخرين في هذا المجال.

52

األطباء غير المقيمين والمتطوعون
الملتحقون في عام ٢٠٢١

6

طلبة حاملون للدكتوراه
من جامعة حمد بن خليفة

27

طالب من جامعات محلية بما في
ذلك جامعة حمد بن خليفة وجامعة
قطر وجامعة نورثويسترن في قطر
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٦

العلماء الزائرين:

الدكتور أحمد العاطر – الدكتورة برنيس لو
الدكتورة آنا كلوديا – الدكتور لويس ساريفا
الدكتورة أليس توردو – الدكتورة كريستينا ماكالي
الدكتورة مارسيا بالدوني – الدكتورة سارة تومي
الدكتور فاروق – الدكتور خالد فخرو
الدكتورة خديجة عادل – الدكتورة كيارا كونيو

سلسلة قادة العلوم
في سدرة للبحوث

العلم مســعى عالمي للمســاعدة في تســريع
المشاريع البحثية وإعطاء الحياة ألفكار واختراقات
جزءا ال
علميــة جديــدة .تمثــل النقاشــات التعليمية ً
يتجزأ من مساعدة الباحثين على تحديد اهتماماتهم
وتطوير مهاراتهم بشكل أكبر.
تعزز سلسة األبحاث الرئيسية لسدرة للطب الدعم والنمو والتطور
بين الباحثين وهي مصدر مباشر للتعليم لعلماء المستقبل الذين
يتدربون في سدرة للبحوث .سلسلة سدرة للبحوث هي منصة
تساعد على تعزيز التعاون وسد الفجوة بين البحث والممارسة.

كبيرا
عددا
استضافت السلسلة هذا العام
ً
ً
من المتحدثين المحليين والدوليين:
المتحدثون الدوليون:

الدكتور جنيد كشير

أستاذ مساعد بعلم األجنة السريري
جامعة الفيصل ،المملكة العربية السعودية

الدكتورة إلفيرا فيردوتشي
طب األطفال
جامعة ميالنو ،إيطاليا

الدكتورة جيون سارة شوي

رئيسة قسم
التكنولوجيا في شركة  ،R&D G+FLAS Life Sciencesكوريا

الدكتورة فبيهة فضل

أستاذة مساعدة في طب األطفال
جامعة روتشستر ،الواليات المتحدة األمريكية

الدكتور مانوج كومار

قسم التصوير العصبي واألشعة التداخلية
المعهد الوطني للصحة النفسية وعلوم األعصاب،
بنغالور ،الهند

الدكتور ماتيو أفيال

أستاذ مساعد في علم الجينات
جامعة تلسا ،الواليات المتحدة األمريكية

الدكتور ساقيب أ الخاني

أستاذ مساعد
جامعة ييل ،كلية الطب ،الواليات المتحدة األمريكية

الدكتور سوراب جها

أستاذ مساعد
جامعة بنسلفانيا ،الواليات المتحدة األمريكية

التعليم وبناء القدرات
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المتحدثون المحليون من المؤسسات في جميع أنحاء قطر:

العلماء الموظفون بالمؤسسات:

الدكتورة جوليا رايشلت

الدكتورة أندريا جونون
الدكتورة الكسندرا مار
الدكتور ماتيو جراند
الدكتورة شانا جيكوب
الدكتور ميرتكسيل إسبينو جارتش
الدكتورة رفاح ماكح
الدكتور كريستوفي رينود

عالمة أبحاث أكاديمية أولى
وباحثة رئيسية معهد البحوث التطبيقية
مؤسسة حمد الطبية

الدكتور عصام عبد العليم
أستاذ مساعد
جامعة حمد بن خليفة

الدكتور خالد حسين

رئيس قسم طب الغدد الصماء
سدرة للطب

الدكتورة سوسن أحمد

أخصائية طب نفسي
سدرة للطب

الدكتور دونالد لوف

رئيس قسم طب األمراض الوراثية
سدرة للطب
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 ٥٩محادثة
في ٢٠٢١
الباحثون الرئيسيون:

الدكتور نيكو مار
الدكتور نيكوالس فان بانهويس
الدكتور فـوتـر هندركس
الدكتورة برنيس لو
الدكتور لويس ميغيل رودريغيز ساريفا
الدكتورة سارة تومي
الدكتور ستيفان لورينز

شهادات الطالب

أسماء سعيد

أميرة كحيل

طبيبة غير مقيمة مع أميرة عقيل

طبيبة غير مقيمة مع أناليزا تيرانجيرا

قادنــي شــغفي بالمعرفــة إلــى البحث عن فرصة
لاللتحاق ببرنامج األطباء غير المقيمين في قسم
البحث المتقدم في سدرة للطب .وبعد أن أكملت
تعليمي الجامعي من جامعة موناش أستراليا ،في
ماليزيا ،كنت مبهورة بقدرة سدرة للطب على دمج
«الطب الدقيق» في رعاية المرضى.

ُمنحت فرصة االنضمام إلى برنامج األطباء غير
المقيمين في سدرة للطب من خالل المشرفين
علي في جامعة قطر بينما كنت أدرس للحصول
ّ
على درجة الماجستير في العلوم .كنت مهتمة
تحديدا بأبحاث الدكتورة أناليزا تيرانجيرا حيث كانت
ً
تركز على تأثير جينوم التغذية وميكروبيوم األمعاء
على مختلف االضطرابات .وخالل هذين العامين
كنــت أعمــل بســدرة كمتدربة بحثيــة إلكمال بحث
أطروحتي ،واكتســبت خبرة واســعة فــي مختلف
اإلجراءات التجريبية والحاســوبية ،التي أشــرف
عليها بشــكل أساســي الدكتور آرون الكشــمانان.
لقد كان أعضاء فريق قسم جينوم التغذية متاحين
دائما وداعمين لي وقدموا لي كل الدعم إلكمال
ً
أيضا
أطروحتي وإثراء تجربتي البحثية .وأتيحت لي ً
الفرصة لعرض مشروعي في مختلف المؤتمرات
المحليــة والدوليــة .طــور التدريب الــذي تلقيته في
ســدرة مــن كتابتــي األكاديمية ممــا أدى إلى قيامي
بنشــر منشــورات بصفتي مؤلفة رئيســية ومؤلفة
مشاركة .حسن كل هذا تجربتي مع الجوانب المختلفة
للبحــث .وأخيـ ًـرا ،نصيحتــي للمتدربين المســتقبليين
هي محاولة االستفادة إلى اقصى درجة من الوقت
الذي سيقضونه في سدرة من حيث العمل العلمي
وتكوين الصداقات الجيدة.

انضممت إلى برنامج «الطب الدقيق في الوقاية
من داء السكري» للدكتورة أميرة عقيل حيث تمكنت
قيمة فــي تقنيات
مــن تعلــم واكتســاب خبــرة عملية ّ
الجينــوم المســتخدمة .وكخريجــة حديثــة ،فإن هذا
التدريــب العملــي لتطويــر المهارات مهــم للغاية.
وقد شاركت في إجراءات المختبر الرطب وأتيحت لي
فرصــة متكافئــة للتدريــب في أبحــاث المختبر الجاف.
لقــد كانــت مجموعة متجانســة من الفــرص للباحثين
المبتدئين الشــباب.
وانتهــى بــي األمــر بفرصة أفضل حيــث تمكنت من
العمــل فــي مشــروع فريد وتعلم شــيء جديد ومثير
لالهتمــام فــي مجــال أبحاث المختبر الجاف .ســأحمل
انفتاحا للمشــاركة
هــذه المعرفــة معي وســأكون أكثر
ً
في المزيد من مشاريع المختبرات الجافة ولن أقصر
نفسي على مجال بحث واحد فقط.
وأوصي الخريجين الجدد اآلخرين وأشجعهم على
أيضــا فــي برنامج تدريــب األطباء غير
المشــاركة ً
المقيمين في سدرة للطب .إنها فرصة رائعة للتعلم
من الباحثين األوائل ذوي المهارات العالية واكتساب
الخبــرة العمليــة وإتقــان األســاليب الفريدة الجديدة،
إلى جانب البداية المبكرة للباحثين الشباب ليكونوا
جزءا من المجتمع العلمي.
ً
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أريشا لودي

متدربة ببرنامج غير المقيمين
تعمل تحت إشراف نور فيصل
بصفتي مراسلة طموحة مختصة باألخبار العلمية
والصحية ،أتاح لي التدريب ببرنامج غير المقيمين
في سدرة للطب فرصة متعمقة للتفوق في هذا
المجــال وتطويــر مهــارات التعامل مــع اآلخرين .لقد
عملت في بيئة مليئة بالتحديات في وجود مشرفين
داعميــن وثقــوا في قدراتي وزودوني باإلرشــادات.
وســهل لــي مخطط برنامــج غير المقيميــن التعلم
وحــس االنضباط ،وأكســبني القدرة علــى التفكير
في عملي وتحســينه.
وبدعم من المصادر الكثيرة التي تسهل لي فهم
المصطلحات ،وكذلك المشرفين الذين قدموا لي
مالحظات شاملة ،تمكنت من تقرير كيفية تقديم
اعتمادا على ثقافة القارئ المستهدف،
المعلومات
ً
وبالتالــي أســتطيع ضمان الوصول إلــى المحتوى
ومشــاركته .والجــزء األكثــر متعة أثنــاء رحلتي كان
التحدث إلى العلماء والباحثين العباقرة في سدرة
للطب الذين كانوا شغوفين بشكل ملهم بمشاركة
العمل المبتكر الذي يقومون به.
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إيمان وحيدي عبد السالم

طالبة دكتوراه تحت إشراف سهيلة الخضر
يسعدني إنجاز مشروع الدكتوراه في سدرة للطب؛
فجميــع المرافــق مجهزة بشــكل جيد وســاعدتني
في إنجاز عملي .والمكان مريح للغاية ،ويمكنني
الوصــول بســهولة إلى العلمــاء األذكياء الذين
يســعدون بتقديم المســاعدة .لقــد عملت في
جامعــة قطــر في مشــروع يعــد تكملة لمجال
اهتمامــي باســتخدام مناهــج متقدمة.
وكانت الدكتورة سهيلة الخضر الباحثة الرئيسية
المسؤولة عني ،وهي متعاونة ومنظمة للغاية؛
ودودا
وساعدتني في إنجاز عملي .وكان الفريق
ً
للغايــة ومســتعدين للمســاعدة في أي وقت.
ستساعدني الخبرة التي اكتسبتها خالل فترة تدريب
األطباء غير المقيمين في الحصول على وضع
وظيفي جيد في مهنتي المستقبلية.
ُ
وأ ّ
رشــح ســدرة للطب بشــدة لينضم إليها العلماء
المبتدئون وطالب الدراسات العليا إلجراء أبحاثهم.

محمد كحيالن

شيخة الصايغ

طالب دكتوراه تحت إشراف خالد فخرو

طالبة دكتوراه تحت إشراف أميرة عقيل

بدأت في سبتمبر  ،٢٠١٨عندما التحقت ببرنامج
الدكتوراه في «العلوم البيولوجية والعلوم الطبية
الحيوية» في جامعة حمد بن خليفة .وسعيت للعثور
على موجه لإلشراف على رحلتي األكاديمية ،وقد
أتاح لي حضور مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في
الرعاية الصحية في نوفمبر  ٢٠١٨اكتشاف العمل
الرائع الذي يقوم به الدكتور خالد فخرو وفريقه.
وعلى الفور وفي نفس يوم المؤتمر ،اتصلت
بالدكتور خالد وطلبت منه استكشاف المختبر
والمشاريع العديدة التي يعملون عليها.

لطالما سمعت الكثير عن فرع أبحاث سدرة للطب
دائما إلى أن تواتيني الفرصة ألصبح
وكنت أتطلع
ً
جزءا من هذه المؤسسة الرائعة .بعد انتهائي من
ً
درجة الماجستير ،تقدمت على الفور لالنضمام
إلــى مركز أبحاث ســدرة للحصــول على فرصة
لتحســين مهاراتــي البحثيــة ومعرفتــي في مجال
األبحــاث الطبية.

ومــع تمتعــي بخلفية فــي الكيمياء الحيوية والعلوم
األساســية ،قررت تغيير وجهتي واستكشــاف عالم
المعلوماتيــة الحيويــة بعــد أن تعرفت علــى تحليل
«البيانــات الضخمــة» الــذي قام بــه فريق الدكتور
خالد وآخرون في مركز أبحاث سدرة .وقد ساعدتني
بيئة العمل التعاونية والمهنية والودودة في اتخاذ
قرار واضح.
يركز مشــروع الدكتوراه الخاص بي على اكتشــاف
طفرات الساللة الجرثومية البشرية الموجودة في
األطفال دونً ا عن والديهم ،ولذلك يطلق عليها اسم
الطفرات الجديدة ،والتي تتسبب في عدد كبير من
األمراض الشديدة.

لقد شاركت في مشروعين أثناء تدربي في مختبر
حقا ،حيث ألهمتني
مثيرا ً
الدكتورة أميرة ،وكان األمر
ً
مقابلة أشخاص جدد من الموهوبين والعلماء ذوي
الخبــرة أن أكــون طموحــة في كل شــيء .وأهم ما
يميز تجربتي هو أنني عملت على استخراج الحمض
النووي والحمض النووي الريبي واستخراج البروتين،
باإلضافة إلى تفاعل البوليمراز المتسلسل بالزمن
الحقيقي .لقد اكتسبت معرفة قيمة في هذه الفترة
الزمنيــة وشــعرت برغبــة قوية فــي معرفة المزيد.
فسدرة يوفر أفضل المعدات واألجهزة للعمل في
المشاريع داخل قطر .أنا محظوظة ألن الدكتورة أميرة
دربتنــي ،فهــي من أكثر األشــخاص الذيــن قابلتهم
أيضا.
ذكاء فــي مجــال العلــوم كمــا أنها داعمــة للغاية ً
ً
كل االحترام لها ولكل فريق سدرة.

ولكوني أدرس في واحدة من والمؤسسات سريعة
التطــور علــى مســتوى قطر والعالم ،فإن ذلك يعزز
مسيرتي المهنية المستقبلية ويفتح أمامي اآلفاق
ويتيح لي المزيد من الفرص في طريقي العلمي.
وأنا على يقين أن سدرة للطب هو المكان المناسب
للطالب المبتدئين الذين يرغبون في اكتساب خبرة
ممتازة في تخصصات متعددة في مجال األبحاث.

التعليم وبناء القدرات

47

فجر المرزوقي
وسـارة المرزوقي

الخريجون المساعدون للعام ٢٠٢١

في غضون أسابيع قليلة من انضمامنا إلى فرع
أبحاث سدرة للطب بصفتنا خريجتين مساعدتين؛
تمكنا من لعب دور فاعل في المشروعات الجارية
تحت إشراف الدكتورة سهيلة الخضر .وتم تشجيعنا
علــى المشــاركة فــي المنتديــات العلمية مثل
يــوم األبحــاث ونــدوة الطب الدقيق وعلــم الجينوم
الوظيفــي .فــي البدايــة ،ترددنــا ألن التجربة كانت
تماما ،لكننا دفعنا أنفسنا للخروج من منطقتنا
جديدة
ً
اآلمنة وقررنا اقتناص الفرص الرائعة المتاحة لنا.
فاألبحاث ال تقتصر فقط على ما يتم إجراؤه في
المختبرات .وقد شاركنا من خالل الحضور واكتساب
مؤخرا داخل سدرة وحول
المعرفة واإللمام بما يجري
ً
العالــم .واقــد افتخرنــا بلحظة تقديــم ملصق حول
العمــل الــذي أنجزنــاه في هذه الفتــرة القصيرة من
الزمــن .فــي ســدرة ،ومن خــال تجربتنا حتى اآلن،
نحــن علــى يقيــن بأن األفضل لــم يأت بعد .ولم
تكن تجربتنا لتتحقق بهذا الشكل بدون دعم الباحث
وتوج التدريب الذي لتقيناه بشكل
الرئيسي والزمالءّ .
كبير من خالل خبرتنا السابقة في المختبر ،مما جعل
انتقالنا أكثر سالسة .ونصيحتنا للخريجين المساعدين
المســتقبليين هــي أن يحصلــوا علــى خبــرة معملية
كافية أثناء دراستهم الجامعية ،وأن يطرحوا األسئلة
دائما للقفز من منطقتهم اآلمنة.
ويتحدوا أنفسهم
ً
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فقدان حاسة الشم بصفته
أهم ما يدل على كوفيد١٩-
سدرة للطب هو أحد المراكز الطبية األكاديمية
الرائدة التي شــاركت في الجهود العالمية
لعالج فقدان حاسة الشم والتذوق المرتبطين
بكوفيــد .١٩-الدكتور لويس ر .ســرايفا
الباحث الرئيســي في ســدرة للطب ،هو
عضــو رائــد في االتحــاد العالمي ألبحاث
مؤخرا إلى فريق
الحسية الكيميائية ،وانضم
ً
الريادة .يجري االتحاد العالمي ألبحاث الحسية
الكيميائيــة دراســات علمية في جميع أنحاء
العالــم مــن أجل تقييــم وجود عالقة محتملة
بين أمراض الجهاز التنفســي (على ســبيل
المثال كوفيد ١٩-أو األنفلونزا أو نزالت البرد
الشائعة) وتأثيرها على حاسة الشم والتذوق.
«كان أحد أهدافنا هو معرفة ما إذا كان
بإمكاننــا المســاعدة فــي توقع ظهور
كوفيــد ١٩-مــن خالل ربط فقدان حاســة
الشــم بظهور العــدوى .وقال الدكتور
ســاريفا إن النتائج ســترفع وعي الناس
ليعزلــوا أنفســهم لتجنب انتشــار الفيروس
إذا كانوا يعانون من هذه المجموعة من
األعراض ،وسيسعون إلى إجراء فحوصات
فورا.
طبية متخصصة والحصول على العالج ً
وقد جمعت دراسته إجابات من جميع أنحاء
المجراة عبر
العالــم عبر اســتطالعات الــرأي ُ
اإلنترنــت والتــي تُ رجمــت إلى  ٣٥لغة ،من
بينها اللغة العربية .معظم الدراسات البحثية
المنشــورة المتعلقــة بكوفيــد ١٩-تُ جرى في
أوروبا وأمريكا الشمالية وتهمل مناطق أخرى
مثل منطقة الخليج .ويؤدي إدراج مشاركين
ناطقيــن باللغــة العربية إلــى المزيد من
التنــوع والموثوقية.
تعــد قطــر واحدة من الــدول الرائدة التي
تســتثمر بشــكل ضخم في المشــروعات
البحثيــة المتعلقــة بكوفيــد ١٩-بالتعــاون مع
المؤسسات الوطنية خالل الجائحة .وبتعيين
رائدا لالتحاد العالمي
الدكتور سرايفا
مؤخرا ً
ً

ألبحــاث الحســية الكيميائية ،تميز ســدرة
للطب عن غيره من المؤسسات اإلقليمية
والوطنية ،وظهر هذا التميز من خالل معالجة
واحدة من أكثر األزمات الصحية الملحة في
جميع أنحاء العالم.
«إن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وشــعوبهم غيــر ُم َم َثليــن بشــكل كبير في
الدراسات العلمية .ولتجنب حدوث ذلك في
دراســات االتحاد العالمي ألبحاث الحســية
الكيميائيــة ،تأكدنــا مــن إتاحــة االســتبيان
باللغة العربية ،بحيث يمكن نشره في قطر
ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
في النهاية ،فإن هذا البحث يساهم في
الوقاية من اإلصابة بكوفيد ١٩-ليس فقط
في قطر أو منطقة الشرق األوسط وشمال
أيضا في جميع أنحاء العالم.
إفريقيا ،ولكن ً
نحــن نعيــش فــي عصر أصبح فيه الســفر
الجوي أكثر سهولة من أي وقت مضى—
جميعــا متصلــون ببعضنا البعض».
فنحــن
ً
كمــا أضاف الدكتور ســاريفا.
أســفر هــذا البحــث عن اختبار ODoR-19
الذي يعد أداة مهمة للفحص الذاتي يمكن
للمجتمع الطبي تطبيقها في بيئة سريرية،
ويمكن لعامة الناس استخدامها في المنزل
للمساعدة في منع انتشار كوفيد.١٩-
تنظر المساهمة البحثية للدكتور ساريفا
إلى جائحة كوفيد ١٩-من منظور عالمي
حيــث ترتبــط األعراض بالخلفيــات الجينية
الفرديــة باإلضافــة إلى العوامــل البيئية.
بصفتــه المؤسســة القطريــة الرائدة في
مجــال الطــب الدقيق ،يأمل ســدرة للطب
في التعاون مع منظمات عالمية أخرى مثل
االتحاد العالمي ألبحاث الحسية الكيميائية
الكتشاف المزيد فيما يتعلق بكوفيد.١٩-
كتبه جيون سيو
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التحقق من وجود أحد المتغيرات المسببة
للمرض لجين بروتون التيروزين كيناز في
حالة انعدام غاما غلوبولين في الدم المرتبط
بالكروموسوم X
بصفته أحد المراكز الطبية األكاديمية الرائدة في
قطر ،يعمل سدرة للطب على تعزيز التكامل الوثيق
بين األطباء والباحثين في الدراسات الجارية المتعلقة
بالطب الدقيق .وقد سار هذا البحث على ذات النهج.
قام الدكتور مهدي عادلي ،رئيس قسم الحساسية
والمناعة لدى األطفال ،بالتعرف بذكاء على مريض لديه
متغير بروتون التيروزين كيناز غير مؤكد الخطورة وتعاون
مع الدكتورة برنيس لو وفريقها من الباحثين إلجراء
مزيد من الفحوصات لتحديد التأثير الوظيفي للمتغير.
«يوفر سدرة للطب البيئة المثلى للطب الدقيق
من خالل الجمع بين الفرق السريرية من خبراء دراسة
النمــط الظاهــري ،والباحثيــن الذيــن بإمكانهم إجراء
التجارب الالزمة .يدعم سدرة للطب األطباء والباحثين
معا إليجــاد أفضل الطرق
ويشــجعهم علــى العمــل ً
لمســاعدة األطفــال» ،كما ذكــر الدكتور عادلي.
يعــد انعــدام غامــا غلوبولين في الــدم المرتبط
بالكروموسوم  ،Xأحد أمراض نقص المناعة الوراثية
النــادرة التــي تســببها الطفــرات الجينية لبروتون
التيروزين كيناز وهي تحد من قدرة الشخص الطبيعية
على محاربة العدوى .وفي حين أن معظم المصابين
أيضا
هم من الذكور ،إال أن المرض يمكن أن يؤثر ً
على عدد قليل من اإلناث.
عادةً ما تكون صحة األطفال المصابين بانعدام غاما
غلوبولين في الدم المرتبط بالكروموسوم  Xجيدة
خالل أول شهر أو شهرين ألن أجسامهم محمية
بواسطة األجسام المضادة المكتسبة من أمهاتهم
قبل الوالدة .ال يستطيع األطفال المصابون بانعدام
غاما غلوبولين في الدم المرتبط بالكروموسوم X
تطوير أجسام مضادة لحمايتهم ضد العدوى البكتيرية
والفيروسية .تحدث معظم حاالت العدوى المرتبطة
بانعدام غاما غلوبولين في الدم المرتبط بالكروموسوم
 Xفي األذن الوسطى والجيوب األنفية والرئتين.
أكدت دراسة بحثية ممولة بالكامل من قبل سدرة
للطب شملت الدكتور عادلي والدكتورة لو وفريقها
ارتباطــا بيــن متغيــر معين من جين بروتون
أن هنــاك
ً
التيروزيــن كينــاز وانعــدام غاما غلوبولين في الدم
المرتبط بالكروموسوم  ،Xونتج عن ذلك مقال نُ شر
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مؤخرا بعنوان «X-Linked Agammaglobulinemia
ً
Case with TH Domain Missense Mutation
 .»in Bruton Tyrosine Kinaseبلغ المريض الذي
يعالجه الدكتور عادلي  ٣أعوام وكان لدى المريض تاريخ
مــن عــدوى بكتيريا الزائفة (نــوع من الجراثيم) عندما
عامــا واحـ ًـدا ولديه طفرة في جين بروتون
كان عمــره ً
التيروزين كيناز .وقد انتقل إليه الجين من خالل والدته،
وصنف المتغير الموجود
مما يشير إلى أنها حاملة لهُ .
لــدى المريــض فــي األصل على أنه «غير مؤكد
الخطــورة» ممــا يعني أن البيانــات الجينية وحدها لم
تكــن كافيــة لتقرير أن المتغير مســبب لمرض .قرر
الباحثــون إجراء قياس التدفق الخلوي باســتخدام
الصبغــة ليتمكنــوا من تحديــد التعبير عن بروتين
التيروزين كيناز .أظهرت النتيجة أن المريض يعاني
من نقص في بروتون التيروزين كيناز وأن األم لديها
طبيعيا عن بروتون
تعبيرا
بعض الخاليا التي أظهرت
ً
ً
التيروزين كيناز وبعض الخاليا األخرى ذات تعبير ناقص
ً
دليل
مثــل ابنهــا .وقد قدمت هــذه النتائج مجتعة
ـببا لمرض.
وظيفيــا علــى أن المتغير كان مسـ ً
ً
ومن الضروري معرفة الدليل الوظيفي لتحديد درجة
مسبب المرض للمتغير ذي األهمية المرضية المؤكدة.
ً
ومستقبل ،سيساعد توضيح درجة مسبب المرض
للمتغير األطفال المرضى الذين يحملون نفس المتغير
للحصول على العالج المناسب والسريع.
وقالت الدكتورة لو« :إن الحصول على تشخيص
دقيق أو حاسم يتيح للمريض أن يتلقى على الفور
العالج المناسب لمرض معين ويجنبه التعرض ألي
مضاعفات أسوأ».
أمراض نقص المناعة األولية ليست نادرة لدى األطفال
فــي قطــر حيــث يقدر معدل انتشــارها بـ ٤.٧مريض
عاما و١.١
بين كل  ١٠٠,٠٠٠طفل تقل أعمارهم عن ً ١٤
عاما في
بين كل  ١٠٠,٠٠٠طفل تقل أعمارهم عن ً ١٩
آسيا .تشير دراسة علمية نُ شرت في عام  ٢٠١٣إلى أن
مريضا يعانون من نقص األجسام
ً
 ٪٢٣.٧من بين ١٣١
المضادة ،مما يجعله أكثر أنواع أمراض نقص المناعة
شيوعا في قطر .ومن هنا ،فإن سدرة للطب
األولية
ً
هي واحدة من المؤسسات الوطنية القليلة التي تقف
في المقدمة من أجل التوعية بهذه األمراض.

قصة متوجة بالنجاح

ً
أبحاثا متطورة
يجري أطباء سدرة للطب
باستخدام الموارد الداخلية

بدايـ ًـة مــن كونهم أول مــن درس علم األوبئة
الجزيئي لمجموعة من البكتيريا شديدة المقاومة
ً
ووصول إلى دراسة تأثير إغالق
في منطقة الخليج
المــدارس خــال كوفيد ١٩-على انتشــار اإلنفلونزا،
يتعاون األطباء والباحثون في سدرة للطب لتحقيق
تقدمــات فــي البحــث حول قضايــا الصحة العامة،
فقط باستخدام الموارد التي توفرها المؤسسة.
تحدد أســاليب التشــخيص الجديــدة التي تمت
دراستها وجود العدوى في غضون ساعة ،مقارنة
بالطــرق التقليديــة التــي تســتغرق يومين أو ثالثة،
أيضا ما إذا كان مســبب المرض
كما تكتشــف ً
مقاومــا للمضــادات الحيوية أم ال.
ً
قال الدكتور أندرز لوبيز ،الطبيب المعالج األول
فــي طــب األحياء الدقيقة« :تتمثل رؤية ســدرة
للطــب فــي أن تكــون منارة للمعرفــة»« .نحن هنا
أيضا من أجل
ليــس فقــط مــن أجل قطر ولكــن ً
منحا من صندوق
المنطقة بأكملها» .تلقى األطباء ً
األبحــاث الداخليــة في ســدرة للطب واعتمدوا
فقط على استخدام الموارد والفريق والمرضى
الموجوديــن داخل ســدرة فقط.
في عام  ،٢٠١٨قدمت سدرة للطب منحة صندوق
األبحاث الداخلية للدكتور لوبيز لدراسة إنزيمات بيتا
الكتامازات واسعة النطاق ،وهي إنزيمات موجودة
فــي بعــض ســاالت البكتيريا وتجعــل عالجها أكثر
صعوبة .في قطر ومنطقة الخليج العربي ،تشكل
كبيرا للســكان
تهديدا
آليــات مقاومــة هــذه البكتيريا
ً
ً
وال يمكن القضاء عليها بالمضادات الحيوية الشائعة
التــي توصــف .وعلــى الرغم من أن الدراســة ركزت
علــى األطفــال القطرييــن ،إال أن نتائجهــا يمكن أن
تطبــق على األشــخاص فــي دول مجلس التعاون
الخليجــي األخرى بســبب الخصائــص الديموغرافية
وفقا
ً
المماثلــة وانتشــار العــدوى هنا بشــكل مرتفع،
للدكتور لوبيز.
بعد تفشي فيروس كوفيد ،١٩-مكنت منحة أخرى
مــن صنــدوق البحــوث الداخلية الدكتــور لوبيز من
دراســة كيــف أن إغالق المــدارس بهدف الحد من
أيضــا من انتقــال اإلنفلونزا أ ,كان
الفيــروس قلــل ً
الدكتــور لوبيــز وفريقــه أول مــن أصــدر مثــل هذا

التقرير على مستوى العالم .عالوة على ذلك،
الحقا دول أخرى
ً
فقــد وثقــت هــذه الظاهرة
أثناء الوباء.
تؤكد آليات التشــخيص التي طورتها دراســات
الدكتــور لوبيــز علــى أهمية تطبيــق الطب الدقيق
لمعرفــة التعامــل المناســب مع التركيــب الجيني
الخاص بالمرضى .وقد ســاعدت مرافق قســم
األبحاث بشكل خاص في هذه العملية .في حالة
عــدوى مجــرى الــدم التي تهدد الحيــاة مثل اإلنتان،
فإن تقنيات التشــخيص الســريع التي يتم دراســتها
وتطبيقهــا يمكــن أن تنقــذ حيــاة المريض من خالل
الطب الدقيق عن طريق وصف أفضل مضاد حيوي
ممكــن في الوقت المناســب.
وإلــى جانــب التمويل والمــوارد الداخليين،
فــإن مجموعــة المرضى في ســدرة للطب
كبيرة ومتنوعة ،مما يؤدي إلى نتائج موثوقة.
قال الدكتور لوبيز« :إن تنوع السكان الوافدين
في قطر يسمح لنا بتبني ودراسة العديد من
المتغيــرات المحتملة».
تتيح مشاركة مرضى مركز سدرة للطب لألطباء
فهم سماتهم بشكل أفضل ،وبالتالي تُ عزز تجربة
المرضى هنا .قال الدكتور محمد ربيط حسن ،عالم
األحياء الدقيقة الجزيئية السريرية في سدرة ومؤلف
مشارك في أبحاث الدكتور لوبيز« :يعطيك هذا
[البحث] معلومات أفضل عن السكان المرضى،
وهذا مهم إلدارة حاالتهم».
ويواصل الدكتور لوبيز العمل مع األطباء والباحثين
اآلخرين بموارد داخلية بنسبة  ٪١٠٠إلجراء أبحاث
رائدة حول الصحة العامة في المنطقة ،وخاصة
ما يتعلق بصحة النساء واألطفال.

كتبته أريشا لودي
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المنح
والتعاون
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المنح والتعاون
حصلنا على  ١٢منحة من الصندوق القطري لرعاية
البحث العلمي وصناديق خارجية أخرى في األشهر
الثمانية عشر الماضية
بمجموع يساوي  ٧.٣مليون ريال قطري
شهرا األخيرة
تفاصيل طلبات المنح خالل الـ ١٨
ً
طلبات المنح ٢٠٢٠
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برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي
()NPRP-13S

24

6

برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي
()NPRP-14S

برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي
()NPRP-13C

2

0

 – NPRPجائزة Blue Skies Research Award
()BSRA

3

برنامج الطريق نحو الطب الدقيق
()PPM04

12

2

برنامج الطريق نحو الطب الدقيق
()PPM05

8

سيتم اإلعالن عنها

برنامج أبحاث الخيول

1

سيتم اإلعالن عنها

برنامج االستجابة السريعة كوفيد ١٩-الدورة ٢

1

0

جائزة Graduate Sponsorship Research
()GSRA8

4

1

جائزة Graduate Sponsorship Research
()GSRA8+

2

1

منحة أبحاث ما بعد الدكتوراه ()PDRA7

3

2

جائزة Early Career Researcher
()ECRA3

1

0

برنامج الخبرة البحثية لطلبة المدارس
()HSREP3

1

1

برنامج رعاية المؤتمرات وورش العمل
()CWSP20

1

1

برنامج رعاية المؤتمرات وورش العمل
()CWSP21

2

سيتم اإلعالن عنها

برنامج تبادل الخبرات وتنقل الباحثين
()REMP3

2

1

المنح العالمية لصحة األمعاء

1

سيتم اإلعالن عنها

منح CONquer canCER Now

1

سيتم اإلعالن عنها

منح Gilead Research Scholars
in Liver Disease

1

سيتم اإلعالن عنها

منح Phizer Quality Improvement

1

سيتم اإلعالن عنها

منحة Reimagine Biomedical Research
for a Healthier Future

1

سيتم اإلعالن عنها

منحة – SOLVE-RD
Solving the Unsolved Rare Diseases

1

1

منحة Amryt IIS Award

1

1
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طلبات المنح ٢٠٢٠

المقدمة
ُ

الممنوحة

7

سيتم اإلعالن عنها
سيتم اإلعالن عنها

أســماء الســليطي ،أخصائية أبحاث في
مختبــر العــاج البيولوجــي المناعي ،حصلت
مؤخرا على درجة الماجستير من جامعة قطر
ً
في ماجستير العلوم الطبية البيولوجية.

ريــم أحمد مجاهد حســنة ،أخصائية
أبحــاث في مختبر األيــض العصبي
مؤخرا
والجينــوم الوظيفــي ،حصلت
ً
علــى درجة الماجســتير مــن جامعة حمد
بن خليفة في ماجستير العلوم البيولوجية
والطبية الحيوية.

علياء علوي القربي ،أخصائية أبحاث في
مؤخرا على
مختبر الطب الجينومي ،حصلت
ً
درجة الماجستير من جامعة حمد بن خليفة
في ماجستير العلوم البيولوجية والعلوم
الطبية الحيوية.

خالد جابر اللخن من مختبر تنظيم المناعة
حصــل مؤخـ ًـرا على درجة الماجســتير من
جامعــة ألبانــي في البيولوجيــا الجزيئية
والخلويــة والتطوريــة والعصبية.

المنح والتعاون
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أفضل عشرة منشورات أصلية

Germline genetic
contribution to the
immune landscape
of cancer

٤

الكتاب

Fasting-mimicking diet
is safe and reshapes
metabolism and
antitumor immunity
in cancer patients

٣

المجلة

NATURE MEDICINE

المجلة

CELL

IMMUNITY

Development of a fixed
module repertoire
for the analysis and
interpretation of blood
transcriptome data
الكتاب

،داراوان رينتشاي
، ماتيو جراند،محمد توفيق
بصير الدين سيد أحمد
، محمد الفقي،كبير
،ديفيد بيدونييتي
داميان شوسابيل

١

 أندريا جينون،تنوير حبيب
 محبوبة،توصيف خان
، فاطمة العلي،رحمان
 نيكو مار،منار عطا

المجلة

CANCER DISCOVERY

Humans with inherited
T cell CD28 deficiency
are susceptible to skin
papillomaviruses but
are otherwise healthy
الكتاب

 محبوبة،توصيف خان
، فاطمة العلي،رحمان
نيكو مار

،داراوان رينتشاي
ديفيد بيدونييتي

المجلة

٢

الكتاب

الكتاب

،فـوتـر هندركس
،جيسيكا روالندز
،يونس مكراب
،نجيب سيد
ديفيد بيدونييتي

Inherited PD-1
deficiency underlies
tuberculosis and
autoimmunity in a child

٨

Biallelic variants
in SLC38A3 encoding
a glutamine transporter cause epileptic
encephalopathy
الكتاب

،الجازي المراغي
خالد فخرو
المجلة

BRAIN

٧

2D MXenes
with antiviral and
immunomodulatory
properties: a pilot study
against SARS-CoV-2

٦

الكتاب

،لورا فوسكو
،شارل جريفيل-جان
ديفيد بيدونييتي
المجلة

NANO TODAY

المجلة

X-linked recessive
TLR7 deficiency
in ~1% of men under
60 years old with lifethreatening COVID-19

٥

الكتاب

، منار عطا،نيكو مار
،فاطمة العلي
توصيف خان
المجلة

SCIENCE
IMMUNOLOGY

NATURE
COMMUNICATIONS
Inherited human c-Rel
deficiency disrupts
myeloid and lymphoid
immunity to multiple
infectious agents
الكتاب

 لويس،تنوير حبيب
، إيمان أ موسى، سرايفا.ر
 نيكو مار،أندريا جينون
المجلة

JOURNAL OF CLINICAL
INVESTIGATION

١٠

Thousands of Qatari
genomes inform human
migration history and
improve imputation
of Arab haplotypes

٩

الكتاب

اتحاد أبحاث برنامج قطر
، إلباي ألييف،جينوم
 ستيفان،سارة تومي
، واي لو،لورينز
، رمزي تيماني،نجيب سيد
 طارق،طارق أبو صقرى
، توشر باثاري،أبو زيد
 رشيد،شفيق بوالت
، سهيلة الخضر،العلي
 خالد أ،زافيير إستيفيل
، يونس مكراب،فخرو
،جيثيش ف بوتين
زهرة تاتاري
المجلة

NATURE
COMMUNICATIONS
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منشورات سدرة للطب على أغلفة المجالت

الدكتورة برنيس لو

الدكتورة بيرنيس وفريقها على غالف
مجلة Cellular and Molecular
Gastroenterology and Hepatology
من أجل دراستهم حول نقص بروتين AGR2
البشري الذي يتسبب في ضعف الحاجز
المخاطي ومرض التهاب األمعاء عند األطفال.

الدكتور نافانيث أكريشنان
كريشنامورثي

الدكتور نافانيث أكريشنان كريشنامورثي
والدكتور خالد فخرو على غالف مجلة
 IUBMB Lifeدراستهم حول تحديد
«النقاط الباردة» لطفرات البروتياز
األساسي لـSARSCoV2#

الدكتور نيكو مار

الدكتور نيكو مار وفريقه على غالف مجلة
 JCI Insightمن أجل إجرائهم لتحليل شامل
الستجابات األجسام المضادة لفيروسات
كورونا البشرية األربعة المتوطنة عند
األطفال والبالغين.

المنح والتعاون
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قصة متوجة بالنجاح

أول قاعدة بيانات لداء السكري في قطر
هناك  ١.١مليون طفل ومراهق يعانون من مرض
وفقا لإلصدار
ً
الســكري المزمــن من النــوع األول،
التاســع من أطلس مرض الســكري الذي يصدره
االتحاد الدولي للســكري.
داء الســكري هو اضطراب ال ينتج الجســم فيه ما
يكفي من األنسولين أو ال يستجيب بشكل طبيعي
لألنسولين ،مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر
في الدم (الجلوكوز) ،ويصنف داء السكري إلى أنواع
بناء على أســباب المرض .تشــمل األنواع
مختلفة ً
المختلفة؛ داء السكري من النوع األول ،وداء السكري
من النوع الثاني ،وداء السكري عند األطفال حديثي
الوالدة ،وسكري الشبان الناضجين ،وأشكال متالزمة
داء السكري وبعض أشكال داء السكري غير المصنفة.
تعد منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا واحدة
من أكثر المناطق التي تضم حاالت إصابة بداء السكري
في مرحلة الطفولة على مستوى العالم .ويقدر عدد
األطفــال المصابيــن بداء الســكري من النوع األول
بـــ  ٦٠.٧٠٠وتُ شـ ّـخص  ١٠.٢٠٠حالــة جديدة كل عام.
معظم دراســات داء الســكري في منطقة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيا بما في ذلك قطر ،هي
فقط تقارير استعادية ودراسات للحاالت ،أما بالنسبة
لعدد الدراســات المســتقبلية والدراســات القائمة
علــى االســتبيانات فهــو قليل جـ ًـدا وال توجد بيانات
كافيــة حــول علم األوبئــة واآلليات الجينيــة والجزيئية
واحدا من أكبر
لالضطــراب .تعتبــر قطــر داء الســكري
ً
مشــكالتها الصحيــة التي تتســبب فيهــا التغيرات
فــي نمط الحياة والعــادات الغذائية.
وبالنسبة لجمع بيانات األطفال والمراهقين المصابين
بداء السكري والتي تتعلق بعلم األوبئة واآلليات
الجينية والجزيئية ،نجح فريق البحث السريري للدكتور
خالد حســين في ســدرة للطب في تجميع وتحليل
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البيانات في تقرير يموله الصندوق القطري لرعاية
البحث العلمي بعنوان« :علم األوبئة والمشهد الجيني
وتصنيف داء السكري عند األطفال في دولة قطر».
وشملت الدراسة جميع مرض السكري الذين تتراوح
عامــا في الفترة .٢٠٢٠–٢٠١٨
أعمارهــم بيــن ً ١٨–٠
سدرة للطب هو المركز الوحيد لسكري األطفال في
دولة قطر ،ومن ثم يحال جميع األطفال المصابين
بداء السكري إلى هناك ،مما يسمح بتضمين جميع
األطفال المصابين بداء السكري في هذه الدراسة.
ً
مصابا بداء
طفل
وتظهر نتائج الدراسة أن هناك ١.٣٢٥
ً
السكري في قطر .ومن بين المرضى األطفال ،كان داء
شيوعا بين األطفال
السكري من النوع األول هو األكثر
ً
بنسبة  .٪٨٣أما بالنسبة إلثنية األطفال المصابين بداء
السكري ،فقد سجل السكان القطريون أعلى نسبة
إصابة بنسبة .٪٥١,٥٩
المجمعة مساهمة كبيرة في الطب
تُ عد البيانات ُ
الدقيق ،حيث يمتلك األطباء والباحثون بيانات دقيقة
حول مرضى السكري في قطر تسمح لهم بتطبيق
العالجات الحالية والمستقبلية لجميع أنواع سكري
ونظرا ألن سدرة للطب مركز طبي
األطفال المختلفة.
ً
أكاديمي ،فإن التعاون بين األطباء والباحثين يفتح
األبواب لمزيد من الدراسات التي تساعد على تطوير
استراتيجيات إلدارة األنواع المختلفة لداء السكري.
تهدف الرعاية الطبية التي تُ قدم للمرضى إلى
شفائهم بشكل تام .ومع ذلك ،يحرص األطباء في
أيضا على عدم تقليل جودة حياة المرضى
سدرة للطب ً
أثناء العالج .تســمح الدراســات الجارية التي تتناســب
مع احتياجات المرضى بالتحسن المستمر في رعاية
المرضى في الوقت الحالي وفي المستقبل.
كتبه جيون سيو

األحداث/
األحداث
المهمة
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األحداث/األحداث المهمة
فيلم قناة الجزيرة العربية «كتاب الحياة» حول سدرة للطب
ودور شريكنا في مؤسسة قطر في تطوير برنامج الطب
الدقيق في قطر
ماذا لو تمكنا من قراءة جسم اإلنسان بدقة أكبر؟ ماذا لو كنا قادرين
على إعداد أنفسنا للتصدي لألوبئة الجديدة؟ ماذا لو كنا قادرين على
توفير عالجات من أجل رعاية صحية توفر على أطفالنا وآبائنا وعائالتنا
وأصدقائنا قطع مسافات طويلة ً
بحثا عن حلول لمشاكلهم الصحية؟
وفــي محاولــة لإلجابــة عن هذه األســئلة ،تعاونت مؤسســة قطر
مــع قنــاة الجزيــرة إلنتــاج فيلــم وثائقي حول الطــب الدقيق بعنوان
كتــاب الحياة—الطــب الدقيق ،والذي يســتعرض جهود مؤسســة
قطــر واســتثماراتها فــي هــذا المجال الذي ُيقال أنه مســتقبل
الرعايــة الصحية.
نهجــا لعالج األمراض التــي تتأثر بالفروق
ويعــد الطــب الدقيــق ً
الفرديــة بيــن األشــخاص علــى الجينات والبيئة ونمــط الحياة .لماذا
يستجيب بعض األشخاص لبعض األدوية بشكل مختلف عن غيرهم،
أو لماذا يمرض بعض األشخاص بشدة على إثر اإلصابة بفيروس
 SARS-CoV-2بينما ال تظهر أعراض على البعض اآلخر—يسعى
الطب الدقيق إلى اإلجابة عن كل هذه األسئلة ،وبالتالي يتمكن
من التشخيص الصحيح وتوفير العالج الفعال.
بناء على
«الطب الدقيق هو تقديم الرعاية الطبية ألي شخص ً
تركيبته الجينية .يجب توفير خيارات العالج المختلفة—سواء كانت
وقائية—بناء على التركيب الجيني للشخص.
تشخيصية أو عالجية أو
ً
قــال الدكتــور ســعيد إســماعيل مدير برنامج قطــر جينوم ،وعضو
مؤسسة قطر للبحث والتطوير واالبتكار ،إن وقت «العالج الواحد
الذي يناسب الجميع» سيصبح من الماضي.
وعلى الرغم من التقدم العلمي الكبير في مجال الطب ،ال تزال
هناك مجاالت إشكالية غير معروفة تحير األطباء .ومثال على ذلك
الطفلة شيرين .في عمر خمسة أشهر فقط ،مرضت شيرين بعدوى
الصــدر الشــديدةُ .
وأعطيــت مجموعــة من األدويــة ،بما في ذلك
المضادات الحيوية وتم تزويدها باألكسجين وحتى المهدئات لكن
جسدها الصغير لم يكن يستجيب ألي من تلك العالجات .واستمرت
حالتها في التدهور حتى وصلت إلى مرحلة لم تستطع فيها التنفس
بمفردها واضطرت إلى أن توضع على جهاز التنفس الصناعي.
وبينما كانت الطفلة تكافح من أجل حياتهاُ ،أحيلت إلى سدرة للطب
عضو مؤسسة قطر .وأجرى األطباء هنا بعض الفحوصات ومنها
بعض الفحوصات الجينية واكتشف أن الطفلة تعاني من خلل في
كافيا لألطباء ليقدموا لها
جين معين يؤثر على مناعتها .وكان هذا
ً
العالج الدقيق الذي يناسب حالتها.
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وبدأت الطفلة شيرين رحلة العالج منذ ذلك الحين.
تعد تقنية الجينوم من أبرز التقنيات التي تساعد في رسالة الطب
الدقيــق ،كمــا ذكــر الدكتــور خالــد فخرو ،القائم بأعمال رئيس قســم
األبحــاث فــي ســدرة للطــب ومدير برنامج الطــب الدقيق في مركز
الرعاية الصحية« .ما يميز الطب الدقيق عن الطب التقليدي هو توافر
التقنيــات المناســبة لتشــخيص المــرض على المســتوى الجزيئي».
ال يساهم الطب الدقيق في عالج األمراض فحسب ،فقد لعب
حيويــا فــي استكشــاف مدى خطــورة جائحة كوفيد١٩-
دورا
ً
ً
أيضــا ً
وســاهم في الحد من انتشــارها.
وقــال الدكتــور حمــدي مبارك ،مدير الشــراكات العلميــة والصناعية
لبرنامج قطر جينوم« :يعد كوفيد ١٩-اآلن ذا أهمية قصوى في بحثنا
العلمــي فــي برنامــج قطــر جينــوم ،حيث ندعم جهــود الدولة في الحد
من انتشار هذا الفيروس من خالل إجراء األبحاث وتطوير االبتكارات
لفهم كيفية تفسير الجينوم البشري لمخاطر اإلصابة بالعدوى ومدى
قابلية اإلصابة بكوفيد.»١٩-
ويخطو علم الجينوم وتطبيقاته في مجال الطب الدقيق خطوات
كبيــرة تحقــق التقــدم فــي قطر .تم وصف الطــب الدقيق كأحد
جانبا حاسـ ًـما في تشــكيل
األولويات الوطنية—وســيكون
ً
مســتقبل البشرية.

يقود سدرة للطب الدراسات البحثية بالتعاون مع معهد قطر
لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة وجامعة كاليفورنيا
سان فرانسيسكو ،ليمثل ذلك خطوة مهمة نحو مناهج العالج
الشخصي المناعي للسرطان

قاد كل من سدرة للطب ومعهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة
حمد بن خليفة ،عضو مؤسسة قطر ،دراسة بحثية بالتعاون مع جامعة
كاليفورنيــا ســان فرانسيســكو تمثــل خطــوة مهمة نحــو مناهج العالج
الشــخصي المناعي للســرطان.
وقد وجد الفريق الدولي من خبراء علم المناعة المختصين بالسرطان،
وخبراء الحوسبة ،واختصاصيي طب األورام ،وعلماء األحياء ،وعلماء
الوراثــة—أن المناعــة المقاومــة للســرطان الموجودة بالفعــل تعتمد
بشــكل كبيــر علــى الخلفيــة الجينيــة للمريض .ولذلــك ،يمكن لبعض
متفردا عن اآلخر
المتغيــرات الجينيــة التــي تجعــل كل شــخص منــا
ً
أيضا على الطريقة التي يحارب بها الجهاز المناعي األورام.
أن تؤثر ً
لقد غير العالج المناعي ،الذي هو نهج عالجي يعتمد على تعزيز جهاز
المناعة ،طرق عالج السرطان ،ولكن مع ذلك تستجيب األقلية فقط
من المرضى للعالج.
تجيب الدراسة البحثية الرائدة ،التي نُ شرت في مجلة Immunity
( ،)CellPressإحدى أفضل المجالت العلمية في جميع أنحاء العالم،
تجيب عن ســؤال حاســم واجه العلماء على مدار الســنوات العشــر
الماضية .هذا هو السبب في أن بعض المرضى لديهم مناعة ذاتية،
لكن جزئية ،ضد الســرطان تجعلهم أكثر اســتجابة للعالج المناعي وما
إذا كانــت هــذه االســتجابة ناتجــة عن االختالف الجينــي في الحمض
النــووي للمرضى.

قــاد الدكتــور ديفيــد بيدونييتي ،مدير قســم أبحاث الســرطان في
سدرة للطب واألستاذ المساعد في كلية العلوم الصحية والحيوية
بجامعــة حمــد بــن خليفــة ،والدكتور إيالد زيف ،أســتاذ الطب في
جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ،فريق األبحاث بصفتهما
مؤلفين مشاركين .كان كل من الدكتور محمد سعد من معهد قطر
لبحــوث الحوســبة والدكتــورة روزاليــن صيامان من جامعــة كاليفورنيا
في سان فرانسيسكو المؤلفين المشاركين األولين ،خبراء الحوسبة
الرائدين ،إلى جانب أعضاء فريق آخرين من سدرة للطب بما في ذلك
الدكتــورة فـوتـــر هندركــس وجيســيكا روالندز والدكتــور يونس مكراب
أيضــا تضمين النهــج التحليلي الجينومــي المناعي
ونجيــب ســيد .تــم ً
المســتخدم في الدراســة من أجل تشــريح طريقة تفاعل الورم مع
المضيف كجزء من أحد مشاريع برنامج األبحاث ذي األولوية الوطنية
التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.
يحمــل البحــث المشــترك الجديــد فــي طياته إمكانات كبيــرة لتحقيق
المزيد من اإلنجازات .ســتحدد الدراســات المســتقبلية ما إذا كانت
«درجة المناعة الوراثية» المركبة يمكنها الكشف عن المرضى الذين
من المرجح أن يستفيدوا من عالجات مناعية معينة ،من أجل اتباع
نهج العالج الشخصي بالفعل.
يقول الدكتور ديفيد بيدونييتي« :التحدي التالي هو ترجمة النتائج
إلى ممارسة إكلينيكية لتطوير مناهج عالجات مناعية شخصية تراعي
البصمــات الجينيــة للمرضــى .ونحــن اآلن نصنف مرضى ســرطان
األطفال على أساس وراثي ومناعي للتوسع في العالج المناعي
لهذه الفئة من المرضى».
وتعليقا على الطريقة التي أبرزت بها الدراسة دور التحليل الحاسوبي
ً
في معالجة األمراض الرئيسية ،قال الدكتور محمد سعد« :لقد قمنا
مختلفا
ً
نوعا
بتحليل مجموعة من حوالي  ٩٠٠٠مريض يعانون من ً ٣٠
ونظرا ألن كمية البيانات ونوعها سيزيدان بسرعة كبيرة
من السرطان.
ً
بسبب التقدم التكنولوجي ،فستكون هناك حاجة إلى أساليب التعلم
اآللــي والــذكاء االصطناعــي لفهمها والســتخراج المعلومات ذات
الصلة الســريرية».
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طور فريق البحث بقيادة الدكتورة سهيلة الخضر أول تكوين
ميكروبيومي للعاب السكان القطريين ،وهو برنامج رائع آخر
يدعم برنامج الطب الوقائي الشخصي لدينا

دائمــا مــا يفعلــه اللعاب من أجلنــا .فباإلضافة إلى
نحــن ال نقــدر
ً
مســاعدتنا علــى هضــم طعامنــا ،يحمــل اللعاب معلومــات عن الحالة
الفسيولوجية للجسم .وهذا يعني أن مراقبة الوقت الفعلي لبيانات
اللعــاب يمكــن أن توفــر تطبيقــات إكلينيكيــة مفيدة تترجــم البيانات
للكشف عن األمراض المختلفة.

اآلن نجحت مجموعة الدكتورة الخضر في إصدار تقرير عن أول تكوين
ميكروبيــوم للعــاب علــى اإلطــاق في قطر باســتخدام بيانات من
 ١٠٠٠فرد مشارك في برنامج قطر جينوم« .إذا لم توجد بيانات تمثل
العرب ،فإن المسؤولية األولى لملء هذه الفجوة تقع على عاتقنا
كعلماء عرب».

يمكن تحقيق نقلة نحو الطب الشخصي أو الطب الدقيق من خالل
التقدم في أدوات التشخيص .وواحدة من هذه األدوات هي أدوات
تشــخيص اللعاب .إن اســتخدام اللعاب لتحديد وقياس المؤشــرات
الحيويــة يتيــح التشــخيص الفــردي الفريــد الخاص بــكل مريض للمرض
وبالتالي التنبؤ بمرضه وعالجه.

وللتقدم في مجال أدوات تشخيص اللعاب ،فمن الضروري إنشاء
قاعدة بيانات شــاملة للمؤشــرات الحيوية التي تشــير إلى وجود
اضطراب في اللعاب .وبمجرد إنشاء قاعدة البيانات بالكامل ،يمكن
رئيسيا
دورا
ً
أن تلعب التغييرات في مستويات المؤشرات الحيوية ً
في الحفاظ على الصحة والكشف المبكر عن األمراض.

«اللعــاب بمثابــة مــرآة لصحة الجســم» ،كما ذكرت الدكتورة ســهيلة
الخضــر ،مديــرة برنامــج صحة األم والطفل في قســم أبحاث ســدرة
للطب في مؤسســة قطر ،ويعد ســدرة للطب مستشــفى للنســاء
واألطفــال يرتكــز علــى الطــب الدقيق ورعايــة المرضى والقيام
باألبحــاث والتعليــم الطبي.

استُ خدمت سوائل الجسم مثل الدم والبول في التشخيص لعقود
أسبابا تجعل العلماء يتجهون اآلن إلى اللعاب
من الزمن ،ولكن هناك
ً
أيضا« .يعد اللعاب أكثر أدوات التشخيص مثالية» .كما ذكرت الدكتورة
ً
الخضر« :فهو غير مكلف وال يستلزم الجراحة ويسهل التعامل معه.
مناسبا
خيارا
إزعاجا للمريض مما يجعله
واألهم من ذلك أنه األقل
ً
ً
ً
أكثر من سوائل الجسم األخرى.

يتكــون اللعــاب مــن الحمــض النووي الريبــي والحمض النووي
والبروتينات والكهارل والمستقلبات والميكروبات .ويمكن أن يشير
حدوث تفاوت في أي من هذه المكونات إلى حدوث تغيير في صحة
الفرد .ال يختلف ميكروبيوم اللعاب من مرض آلخر فحسب ،بل إنه
جزئيا إلى االختالفات في
بناء على العرق .ويرجع ذلك
يتغير ً
ً
أيضا ً
العوامل الوراثية والنظام الغذائي والعوامل البيئية.
لم تُ درس درجة تباين بيوم اللعاب على مستوى السكان بتوسع،
والدراسات القليلة الموجودة ال تأخذ السكان العرب أو السكان
القطريين في االعتبار.
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ونظـ ًـرا لســرعتها وفعاليتهــا مــن حيــث التكلفة ،يمكن ألســاليب
التشخيص القائمة على اللعاب أن تسمح بفحص مجموعة كاملة
مــن الســكان ً
بحثــا عــن مــرض معين في الوقت المناســب .تتمتع
جنبا إلى جنب مع أدوات
المؤشرات الحيوية المصادق عليها للعاب ً
الفحص القوية بإمكانية إتاحة حدود مبتكرة جديدة للطب الشخصي
في مجال الرعاية الصحية .في المستقبل ،قد تمهد اختبارات فحص
اللعاب الطريق لتشخيص أمراض متعددة داخل العيادة ،مما يسمح
بمراقبة الصحة في الوقت الفعلي ،األمر الذي يؤدي إلى اتباع طب
وقائي شخصي.

االستراتيجيات الجينومية
الرائدة للتنبؤ بالمضاعفات
الصحية الناتجة عن داء
السكري من النوع الثاني

«لــو كنــا اكتشــفنا المــرض في وقــت مبكر ،كنا ســنتمكن من منع
مثل هذه العواقب الوخيمة» .لطالما اضطر المرضى إلى سماع
ـرارا .غيــر أن الباحثين واألطباء في ســدرة للطب
هــذا التعليــق مـ ً
معا
يســاعدون علــى القيــام بذلــك األمر
تحديدا .فهــم يعملون ً
ً
ـارا في قطر وهو
لتجنــب العواقــب الوخيمــة ألكثــر األمراض انتشـ ً
مرض السكري.
أصبح نموذج التنبؤ الذي يدعى «درجات الخطورة متعددة الجينات»
ـائعا فــي جميــع أنحاء العالم لتقييــم مخاطر العديد من األمراض
شـ ً
المعقــدة مــن خالل تسلســل الجينــوم الكامل .قالت الدكتورة أميرة
عقيل ،الباحثة الرئيســية الرائدة في هذا المشــروع البحثي ورائدة
الجينوميات التحويلية لداء السكري في سدرة للطب ،إن هذا النهج
يســتخدم ألول مــرة مــن أجل تقييــم مخاطر المضاعفــات الصحية
الشــديدة؛ مثل أمراض القلب واألوعية الدموية والفشــل الكلوي
لــدى المرضــى القطرييــن المصابين بداء الســكري من النوع الثاني.
يمول الدراســة الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وشــركاء
محليــون آخــرون وبالتعــاون مع كلية وايــل كورنيل للطب في قطر
وجامعــة مونتريــال ومركز علم الجينوم والسياســات في جامعة
ماكجيــل في كندا.

أصبح تشكيل نموذج درجات الخطورة متعددة الجينات لهذه الدراسة
ممكنً ا من خالل تسلسل الجينوم عبر عقد الحوسبة عالية األداء
وفقا للدكتور إخــاق أحمد ،خبير
ً
الموجــودة فــي ســدرة للطــب،
المعلوماتية الحيوية للمشروع في قسم األبحاث في سدرة للطب.
ووفقا للدكتور طاهري ،يمكن أن تكون المضاعفات الصحية الخطيرة
ً
هي أكثر مضاعفات داء السكري تكلفة .فعلى سبيل المثال يمكن أن
يكلف غسيل الكلى بسبب الفشل الكلوي حوالي  ٣٠٠٠٠دوالر في
السنة« .وإذا طبقنا ذلك على حوالي  ٪٢٠من السكان ،فاألمر مكلف
للغاية» كما أضاف الدكتور طاهري.
من خالل مناهج جديدة وتقنيات متقدمة ،يعمل الباحثون في سدرة
انتشارا في قطر
للطب على معالجة النتائج الخطيرة لألمراض األكثر
ً
داخــل مرافقهــم .يمكــن أن تقلــل هــذه الصــورة المبتكرة من الطب
الدقيق العبء الواقع على المستشفيات في جميع أنحاء البالد مثل
سدرة للطب في السنوات القادمة.
كتبته أريشا لودي

قالت الدكتورة عقيل« :إن الريادة في مثل هذه الدراسات لها ميزة
كبيرة ،مثل فتح الباب الذي يضرب به المثل لمزيد من االستكشافات
رائدا في
من هذا النوع» ،وأضافت أن هذا سيجعل من سدرة للطب ً
التنبؤ الجيني لمضاعفات داء السكري من النوع الثاني.
جديدا نظـ ًـرا لكيفية اكتشــافه للمرضى
ويعــد نمــوذج التنبــؤ هــذا
ً
المعرضين لمخاطر عالية ،ممن سيستفيدون من التدخالت المبكرة
وفقا للدكتورة عقيل.
ً
في وقت أسرع بكثير من األساليب التقليدية،
بســبب درجــة الخطــورة متعــددة الجينات ونظـ ًـرا للخظورة التي
يتعرض لها أي فرد ،ســتعزز الدراســة بشــكل كبير عملية عالج
وخصوصا الوقاية
مرضــى الســكري مــن خالل الطب الدقيــق،
ً
الدقيقــة ،داخــل ســدرة للطب .قال الدكتور شــهراد طاهري،
أســتاذ الطــب فــي جامعة وايــل كورنيل قطر والباحــث إكلينيكي
فــي الدراســة« ،إذا حــددت درجة المخاطر األفراد الذين ســيتطور
لديهم داء الســكري ومضاعفاته بســرعة ،فإن ذلك ســيتيح التدخل
المبكــر للحــد من شــدة المضاعفات».
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بؤرا خالية من الطفرات
حدد الباحثون في سدرة للطب ً
في فيروس كورونا المستجد  ،SARS-CoV2مما يمهد
الطريق أمام ابتكار لقاح مستقبلي يتمكن من
التصدي للسالالت المتحورة من الفيروس
ُيعــد نشــوء الطفــرات في فيروس كورونا المســتجد SARS-CoV2
مشكلة حيث يمكن أن تؤدي إلى مقاومة األدوية أو اللقاحات .على
الرغم من احتمالية أن يكون ألغلب الطفرات تأثير ضار على وظيفة
الفيروس ،فبعضها سيعطي ميزةً كبيرةً للفيروس ،مما سيساعده
على التفشــي واالنتشــار بســرعة أكبر .يعاني الكثير من األشــخاص
المصابين بكوفيد ١٩-من أعراض مثل العطس ،الذي يمكن أن يؤدي
إلى انتشار الفيروس على نطاق أوسع.
في كوفيد ،١٩-يتعرض فيروس  SARS-CoV2لطفرة حوالي مرتين
تقريبا.
في الشــهر ،وهو نصف معدل فيروس األنفلونزا الشــائع
ً
علــى الرغــم من المســتوى المنخفض لنشــاط الطفرات ،يســتمر
توثيق عشرات اآلالف منها ،فبعض منها يؤدي إلى «سالالت»
ـارا أكثر شراســة،
أو «ســاالت متحورة» تنتشــر بين البشــر انتشـ ً
ويترتــب عليهــا دخول المستشــفيات.
طور الدكتور نافيت كريشنامورثي ،عالم الكيمياء الحيوية الجزئية
إلى جانب الدكتور خالد فخرو ،رئيس قسم األبحاث في سدرة للطب،
نمــاذج مــن الطفرات فــي البروتين األساســي لفيروس كوفيد.١٩-
جزءا من برنامج الطب الدقيق التابع لسدرة للطب،
ويعد المشروع ً
ُ
والذي يهدف إلى مناقشة األسئلة المتعلقة ببؤر (مواقع) فيروس
كوفيــد ١٩-التــي ال تتحــور ومــا إذا كان هناك إمكانيــة لتحديدها
واســتخدامها لالسترشــاد بهــا في ابتــكار اللقاح.
قال دكتور نافانيث كريشنامورثي ،عالم الكيمياء الحيوية الجزيئية في
أساسيا أن نتناول المبحث المتعلق بالمواقع
أمرا
ً
سدرة للطب« :كان ً
الخالية من الطفرات ،إذ تشير النظرية الجينية إلى أن هذه المواقع
تكــون فــي الغالــب محفوظــة بســبب الطفرات التــي يمكن أن يكون
لها أثر سلبي كبير على الفيروس نفسه ،أي أنها بحاجة إلى أن تكون
جيدا».
محفوظة لضمان قيام الفيروس بوظيفته ً
ومن جانبه قال الدكتور خالد فخرو رئيس قسم األبحاث في سدرة
ضررا بطريقتين ،الطريقة األولى،
للطب« :تمثل الطفرات الجديدة
ً
ـررا وأكثر فعالية في غــزو مضيفه
قــد يصبــح الفيروس أشــد ضـ ً
واالنتشار ،مثل السالالت المتحورة المتفشية في المملكة المتحدة
وجنوب أفريقيا .والطريقة الثانية ،قد يغير الفيروس شكل الموقع
الذي تعرفه المضادات الحيوية ،وبالتالي يتمكن الفيروس من مراوغة
االســتجابة المناعيــة البشــرية ومواصلــة االنتشــار حتى بين األفراد
الذيــن تلقوا اللقاح.
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أمضى الدكتور كريشنامورثي والدكتور فخرو أشهر عدة في تحليل
أكثر من  ١٩٠٠٠طفرة منتشرة حول العالم في بروتين SARS-CoV2
الفيروســي الرئيســي (البروتيــاز) مــن أجل تحديــد «المواقع الباردة»
للطفرات .ونجحا في اكتشاف خريطة «للبؤر الباردة» للطفرات وخلصا
إلى أن هذه البؤر مثالية الستهداف فيروس كورونا .ونشرت النتائج
التي توصال إليها في المجلة الرئيسية لدورية the international
 union of biochemistry and molecular biologyوقد ُسلط
ً
كامل عليها في غالف عدد إبريل .٢٠٢١
الضوء عليها
وواصــل دكتــور كريشــنامورثي حديثــه« :إنه نهج مســتقبلي ألننا
وجدنا أنماط موضعية محفوظة (بين عائلة فيروس كورونا) بالقرب
مــن البــؤر الخاليــة من الطفرات ،والتي يمكن اســتهدافها بفعالية
اآلن وفي المستقبل عند ظهور فيروسات مشابهة .يوفر اكتشاف
هذه البؤر الباردة وقائمتها المختصرة وجهة نظر جديدة الستهداف
 SARS-CoV2أثنــاء تجنــب مقاومــة األدوية على أســاس الطفرات.
ً
سبل جديدةً
وحددت الدراسة المواقع المستهدفة المثلى وفتحت
البتكار مضادات الفيروسات الخالية من الطفرات .وكما يستمد هذا
أيضا في توقيته ،إذ
العمل المهم أهميته من قيمته فهو مهم ً
تطلق الدول الكبرى حول العالم لقاحات وعقاقير وتجربها أو تعمل
في مرحلة الموافقة على العوامل المضادة لفيروس كوفيد.»١٩-
واختتم الدكتور فخرو الحديث« :إن عملية مواجهة كوفيد ١٩-تتطور
ـتمرا .ولتخطــي هــذا التحدي العالمي فــي مجال الرعاية
ـورا مسـ ً
تطـ ً
الصحيــة فــي مثــل هــذه األوقــات العصيبة ،علينــا أن نفهم اآللية
الدفاعية الفيروسية لمثل هذه الطفرات وأن توسع نتائجنا من هذا
الفهم وتتحاذى مع طموح سدرة للطب في تقديم الطب الدقيق».

ســيقوم قســم أبحاث سدرة
للطــب عضو مؤسســة قطر
بالمساعدة في تطوير عالجات
لسرطانات األطفال
الطب الدقيق هو نهج عالجي جديد من مناهج الرعاية الصحية يقدم
رئيسيا في
دورا
ً
رعاية شخصية لكل مريض ،ومن المقرر أن يلعب ً
مستقبل الرعاية الصحية ،ال سيما فيما يتعلق باألمراض المعقدة
ويعد إنشــاء المســتودع الحيوي لقســم ســرطان
مثل الســرطانُ .
األطفــال فــي ســدرة للطــب لتطوير عالجــات مخصصة لمرضى
ســرطان األطفــال خطــوة كبيرة نحــو تحقيق هذا الهدف.
من خالل توفير عالج يتناسب مع حالة كل طفل ،سينتقل تركيزنا من
تقديم عالج يتناسب مع الفئة التي يصنف بها الطفل ،إلى تقديم
عالج فردي للسرطان يتناسب مع حالة الطفل الخاصة بطريقة دقيقة
أيضا عدم تعرض أي طفل لقدر أكبر من
للغاية .وسيضمن هذا النهج ً
الالزم من العالج الكيميائي أو العالج اإلشعاعي ،وبالتالي تقليل أي
آثار جانبية وسمية.

يوضح الدكتور هندركس أن فكرة إنشاء مستودع حيوي لسرطان
األطفــال خطــرت قبــل ثالثة أعوام عندمــا اعترف البرنامج الوطني
للســرطان في قطر بســدرة للطب باعتباره المركز الوحيد ألورام
األطفــال في البالد.
وحيث إنه يتم تحويل حاالت سرطان األطفال من جميع أنحاء
البالد إلى سدرة للطب ،كان اإلجماع العام داخل المجتمع الطبي
أن هذه فرصة عظيمة إلنشاء عدد من المشروعات البحثية التي
تركز بشكل خاص على سرطانات األطفال ،ال سيما أنها تهدف
إلــى المزيــد مــن تطوير الطب الشــخصي لعالج األطفال
المصابيــن بالســرطان في قطر.

ويوضح الدكتور ويليام ميفسد ،الطبيب المعالج بقسم طب
األمراض التشريحي بمؤسسة قطر للطب ،أن بعض الدراسات
أظهــرت أن بعــض عوامــل العــاج الكيميائي يمكــن أن تؤثر على
وظائــف القلــب« .مــن خالل توفير العالج المناســب ،نحن نســعى
إلى الحد بشكل صارم من تعرض الطفل للمزيد من جرعات األدوية
ونســتهدف إعطــاءه الجرعــة المناســبة فقط ،ألننــا ال نريد عالجه
فحسب ،بل بأقل تأثير سلبي على جودة حياته» .ومن أجل توفير
مثل هذا العالج الصحي المناسب لكل حالة ،تبدأ األبحاث في
المستودع الحيوي.

كان االفتقار إلى بنك حيوي محلي لسرطان األطفال أحد أكبر
العقبات التي تحول دون إجراء األبحاث المناسبة حول سرطانات
األطفال؛ ومن المهم أن نشــير إلى أن ســدرة للطب اســتطاع
تغيير ذلك من خالل إنشاء مستودع حيوي لسرطان األطفال.

قال الدكتور فـوتـر هندركس ،الباحث الرئيسي في مختبر أوميكس
لســرطان األطفال في ســدرة للطب« :إن المســتودع الحيوي هو
مــكان يتــم فيــه جمــع العينات الحيويــة ومعالجتهــا وتخزينها من أجل
دعم البحــث العلمي».

يوفــر المســتودع الحيوي لســرطان األطفــال فرصة لفهم
أفضــل لســرطان األطفــال خاصة بين ســكان العالم العربي،
وبالتالــي ســد الفجــوة بين البحث الســريري والرعايــة الفعالة
لمرضى الســرطان.

استثمارا في
وستكون جميع العينات التي تدخل المستودع الحيوي
ً
رعاية أفضل لمرضى سرطان األطفال .سيسمح تحليل أنسجة الورم
لــدى المريضــة للباحثيــن بفهــم كيفيــة عمل ســرطانات األطفال من
الناحية البيولوجية بشكل أفضل ،بما في ذلك أسباب استجابة بعض
أنواع السرطان أو عدم استجابتها لدواء معين ،أو أسباب نمو بعض
األورام بمعدل أسرع من غيرها وأسباب شفاء البعض اآلخر.
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سدرة للطب في قطر:
واحة للعلوم في الشرق األوسط

عاما ،كان لســمو الشــيخة مــوزا بنت ناصر رؤية:
منــذ أكثــر مــن ً ٢٥
تحويل قطر من مجرد دولة صحراوية غنية بالنفط والغاز الطبيعي إلى
واحــة للمعرفــة .تحققــت هذه الرؤية في عام  ١٩٩٥من خالل إنشــاء
سريعا إلى
مؤسسة قطر للتعليم والعلوم وتنمية المجتمع .وصلنا
ً
عام  ،٢٠٢١وتفتخر اليوم العاصمة القطرية ،الدوحة ،بوجود مجتمع
فكري حيوي ترعاه مؤسسة قطر ،حافل بالجامعات ذات المستوى
العالمــي ومراكــز األبحــاث الطبية الحيوية ومستشــفى للنســاء
واألطفال وأكثر من ذلك ،وكلها على مقربة من بعضها البعض.
وأوضح خالد فخرو الحاصل على درجة الدكتوراه ورئيس قسم األبحاث
في سدرة للطب« :من حيث الخبرة السريرية ،لدينا مجموعة من أبرز
معرفيا
واقتصادا
مجتمعا
الخبراء في مختلف التخصصات .مما يخلق
ً
ً
ً
يحققان االستدامة في الطب األكاديمي في المنطقة».
ســدرة للطــب ،الــذي يقــع المجمع الخاص به في قلــب المدينة
أيضا من بنات أفكار تلك الرؤية األولية
التعليمية في الدوحة ،هو ً
لمؤسسة قطر .أرادت سمو الشيخة موزا بنت ناصر بناء مستشفى
للنســاء واألطفــال مصممــة علــى غرار المراكز الرائــدة حول العالم.
تم بناء سدرة للطب برؤية تركز على علم الجينوم والطب الدقيق
في عالج أمراض سرطان األطفال واألمراض النادرة ،وهو اآلن
أكبر مستشفى للرعاية الثالثية لألطفال والشباب في الدولة.
ً
طويل في وقت قصير ،وبالنسبة
شوطا
وقال فخرو« :لقد قطعنا
ً
ألولئك المهتمين باكتشاف الجينات وإجراء األبحاث الطبية الحيوية
في نطاق الشــرق األوســط ودراســة المرضى من هذا الجزء من
العالــم ،فــإن ســدرة للطب هو المكان المناســب لهم».
ركائز البحث الثالث
تم بناء سدرة للطب من الصفر لتحقيق التكامل بين الجوانب
الســريرية والتعليميــة والبحثيــة الموجــودة في المراكــز الطبية
األكاديمية الرائدة .تقوم استراتيجيته البحثية على ثالث ركائز:
المســتودعات الحيويــة للمرضــى والتشــخيصات المتقدمة
والعالجــات المخصصة.
عندمــا تتــم إحالــة طفــل مريض بالســرطان إلى ســدرة للطب ،يتم
تحليل عينة الخزعة الخاصة به بصورة مستفيضة عبر منصات جينومية
وبروتومية مختلفة ،مع تخزين المتبقي من العينة بأمان للفحص في
المستقبل .وقال ديفيد بيدونييتي ،طبيب بشري حاصل على درجة
الدكتوراه ومدير برنامج أبحاث السرطان« :كوننا المركز الوحيد بشكل
أساســي الــذي يعالــج ســرطان األطفال في الدولة يعنــي أننا لدينا
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بيانات دقيقة .لقد قمنا بتوحيد بيانات الجينوم والبيانات التشريحية
والبيانات المرضية جميعها في شكل إلكتروني».
وبالنسبة لألطفال المصابين باألمراض الشرسة—الذين يعانون
من انتكاس األورام أو مقاومتها للعالج—استطرد الدكتور بيدونييتي
«لدينا خط بحث سريري سريع نستخدم فيه تسلسل الجينوم الكامل
وتسلســل اإلكســوم الكامل وتسلســل الحمض النووي الريبوزي
والميثيلوميــات إلمكانيــة اكتشــاف التغيــرات المســتهدفة»« .يمكن
ً
مؤهل لتلقي
استخدام هذه المعلومات لتحديد إذا ما كان المريض
دواء مناسب موجود بالفعل».
حالة في صلب الموضوع
وأوضحت برنيس لو ،الحاصة على درجة الدكتوراه والباحثة الرئيسية
التــي تــدرس عــدم التنظيــم المناعي في األطفــال« :نحن ال نجري
تسلسل جينوم المريض ونحدد الطفرات فحسب ،نحن نريد دراسة
وظائف الجينات بحيث نعرف ما يمكننا فعله للمريض».
عندما لم تتم مساعدة شقيقين مصابين بمرض المناعة الذاتية
الشديد باستخدام العالجات التقليدية المثبطة للمناعة ،تم إجراء
تسلسل الجينوم لهما ووجدنا أن لديهما طفرات في جين .LRBA
حدد عمل الدكتورة لو جين  LRBAكعامل منظم لجزيء مهم مثبط
للمناعة ،البروتين المرتبط بالخاليا اللمفاوية التائية السامة ،)١( ٤
وتبين في المختبر أن أباتاسيبت—محاك للبروتين المرتبط بالخاليا
اللمفاويــة التائيــة الســامة —٤يعــوض عن جيــن  LRBAالمعيب.
قامــت الدكتــورة أمــل حســن ،طبيبة معالجة أولى في قســم
الحساسية والمناعة لدى األطفال ،بعالج المرضى بنظام عالج
مخصــص باســتخدام أباتاســيبت ،ممــا نتــج عنه تحســن كبير في
حاالتهم السريرية ،بما في ذلك تقليل االلتهاب واإلصابة بأعراض
معوية أقل وزيادة الوزن بشكل كبير.
تقول لو« :من خالل الدمج بين البيانات السريرية والجزيئية ،يمكننا
مساعدة األطباء السريريين في اتخاذ القرار بشأن العالج المناسب.
ويعنــي التكامــل الوثيــق بيــن الجانب الســريري والجانــب البحثي أنه
يمكنــك االنتقــال مــن األســئلة الســريرية المهمة إلــى المخابر ثم
العــودة إلى حيــز التنفيذ».
صلة القرابة
مهما في برنامــج الجينوم
تعاونيــا
دورا
ً
ً
يلعــب ســدرة للطــب ً
الوطني لدولة قطر ،الذي يقوده كيان آخر تابع لمؤسسة قطر،

وهو برنامج قطر جينوم .يقدم برنامج قطر جينوم خدمات التسلسل
للمواطنيين القطريين والمقيمين لفترة طويلة (الذين تم الحصول
على موافقتهم من خالل معاهد الطب الحيوي الشريكة) لتمكين
الدراسات البحثية في الرعاية الصحية الدقيقة للسكان .يوجد مختبر
الجينوم المرجعي الوطني والبنية األساسية للمعلوماتية الحيوية
التي تدعم هذه الرؤية الطموحة في سدرة للطب.
أيضا للمرضى اآلخرين من األطفال
خدمات سدرة للطب متاحة ً
ً
قائل« :عندما تنظــر إلى ضخامة
فــي المنطقــة .وأوضــح فخــرو
منطقة الشرق األوسط الكبير وشمال أفريقيا ،تجد أن لدينا هنا
الكثيــر مــن التنــوع الــذي ال يتــم تمثيله بالقــدر الكافي في قواعد
البيانات العالمية» .يحاول سدرة للطب معالجة ذلك من خالل إجراء
تسلسل الجينوم وإجراء واستضافة التجارب السريرية ومشاركة
البيانات .واستطرد الدكتور فخرو« :نحن نقوم بالعمل في سياق
أيضا شعوبنا والمغتربين لدينا وبقية العالم
محلي ،ولكننا نخدم ً
خالل قيامنا بذلك».
أيضا صلة قرابة مرتفعة—تاريخ جيني مشترك—في الشعوب
هناك ً
العربيــة ،ممــا قــد يؤيــد تراكم عيــوب الجين الوحيــد متماثل الزيجوت
المتنحي (وجود نســختين من األليل المتنحي الفريد نفســه) التي
يمكــن أن تــؤدي إلــى اضطرابات نــادرة وموهنة في كثير من األحيان.
فرصا الكتشــاف جينات جديدة ،حيث تســمح صلة القرابة
يخلق هذا
ً
بالتعرف بسهولة على هذه الطفرات .ويقول فخرو« :في عديد من
الحاالت ،يؤدي اكتشاف هذه الجينات إلى إلقاء الضوء على مسارات
بيولوجية جديدة يمكن استهدافها بالعقاقير أو الجزيئات الصغيرة».
السرطان والجهاز المناعي
السرطان هو السبب الرئيسي لحاالت الوفاة من األطفال الناتجة عن
المرض .ال يهتم سدرة للطب بطريقة تطور الورم فحسب ،بل يهتم
أيضا بطريقة تفاعل جهاز المناعة مع خاليا الورم .يقول بيدونييتي:
ً
جدا عن دور الجهاز المناعي في السيطرة
«نحن ال تعلم سوى القليل ً
علــى الــورم أو تعزيــز نمــوه لدى األطفال .أحدث العــاج المناعي
للســرطان ثــورة فــي عــاج األورام لدى البالغيــن .لكنه ال يزال في
مراحلــه األولــى فيمــا يتعلق بأورام األطفال».

فــي بحــث نُ شــر في فبرايــر  ٢٠٢١في دورية  ،Immunityأثبت
بيدونييتي وفريق دولي ومعهما إيالد زيف ،أن المناعة المضادة
للسرطان الموجودة بالفعل تعتمد بشكل كبير على الخلفية الجينية
للمريض ( .)٢وقال بيدونييتي «لقد قمنا بتحليل العالقة بين ١١
مليون متغير للخط اإلنتاشي للحمض النووي للمرضى في برنامج
أطلس جينوم السرطان وشدة االستجابة المناعية تجاه الورم٪٢٥ .
تقريبا من المعلمات المناعية التي تم تقييمها ،بما في ذلك تلك
ً
المرتبطة باالستجابة للعالج المناعي ،كانت تتأثر بجينات الشخص
المضيف .قد يؤدي هذا الفهم وتحديد الجينات المسببة المحتملة
إلى عالجات مناعية مخصصة بصورة أكبر».
متاحون للعمل
يمر سدرة للطب بنقطة انعطاف .فستتمتع وحدة العالج الخلوي
قريبا بوجود منشأة بمستوى ممارسات
المتقدم لدى سدرة للطب
ً
التصنيع الجيدة ،مما يمكنها من تصنيع العالجات الخلوية والجينية
أيضا خطة أولــى مهمة نحو
للمرضــى .كمــا يشــير فخــرو إلــى أنها ً
تطوير عقاقير تجربيبة جديدة ومنتجات بيولوجية وعالجات متقدمة
مــن أجــل تصنيــع أدويــة جديدة لألمراض التي تصيب الشــعب
ً
قائل« :يمكن لشركة
القطري .باإلضافة إلى ذلك ،يستطرد فخرو
أو مؤسســة إدارة تجاربهــا الســريرية بالكامــل هنــا فــي إطار محلي
بأقصى درجة».
يرحب سدرة للطب بالتعاون ،وعلى وجه التحديد مع الصناعة ،ويبحث
عن أعضاء هيئة تدريس وباحثي ما بعد دكتوراه استثنائيين .وعلى حد
تعبير فخرو« :يوجد هنا مركز طبي أكاديمي يقع في الشرق األوسط
يحتوي على أنماط ظاهرية وأنماط جينية من الشرق األوسط .ولدينا
أطباء استثنائيون وتقنيات حديثة وإجراءات عمل قياسية وأطباء
مقيمين خبراء في العديد من المجاالت متعددة التخصصات وكل
دائما مجال لمزيد
ذلك تحت المظلة األوسع لمؤسسة قطر .وهناك
ً
خاصة في المجال المتنامي للطب الدقيق».
ً
من االبتكار والتقدم،
المراجع
.)2015( 440–436 ,B. Lo et al., Science349 .١
.)2021( 386–367 ,R. W. Sayaman et al., Immunity54 .٢
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زيارة السفارة اإليطالية لسدرة للطب:
يوم البحوث اإليطالي

احتفلنــا فــي  ١٥أبريــل بيــوم البحــوث اإليطالي بالتعاون مع الســفارة
اإليطاليــة فــي الدوحــة لتعزيــز التميز فــي القطاعــات العلمية .االبتكار
والتنافــس والبحــث فــي التقنيــات التــي تلبي احتياجــات المواطنين.
كانــت الحملــة تهــدف إلــى تعزيــز العدد المتزايد مــن مبادرات التعاون
والمشــاريع التــي تســهم فــي توطيــد العالقات العلميــة بين قطر
وإيطاليــا ،ويشــارك فريــق أبحاث ســدرة للطب ،الــذي يضم أكثر من
 ٣٥جنســية مختلفــة ،بفاعليــة فــي مجــاالت الطــب الدقيق ،بداية من
أســاليب التشــخيص المحســنة لألمــراض الجينيــة النادرة إلى أبحاث
الســرطان والعالجــات الجديــدة ،بهــدف تعزيز االســتجابات المناعية
للمرضــى مــن خــال نهج مبتكرة في الطــب المخصص.
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جامعة كارنيجي ميلون في قطر
– يوم المسيرة المهنية

شارك سدرة للطب في يوم المسيرة المهنية للخدمات المهنية
بجامعــة كارنيجــي ميلــون فــي قطر ،لمنح طالبهــا فرصة فريدة
للتواصــل مــع مؤسســات رائــدة في الخدمــات المهنية وااللتقاء
بهــا .ويكــرس مكتــب التطويــر الوظيفي جهــوده لتوصيل الطالب
المستعدين بشكل جيد ذوي المعرفة المتحمسين بأصحاب العمل
المحتمليــن .مكتــب التطويــر الوظيفــي هــو بمثابة جســر للطالب
المنتقليــن إلــى العالــم المهنــي ،يضمــن تمتعهــم بمهارات مكان
العمــل التــي تكمــل التعليــم ذا المســتوى األول المتلقى في
جامعــة كارنيجــي ميلــون .يتيــح مكتب التطويــر الوظيفي قنوات
االتصال بحيث يرى أصحاب العمل جودة خريجي جامعة كارنيجي
ميلون ،ويكتسب الطالب خبرة في العالم الحقيقي.

األحداث/األحداث المهمة
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مؤتمر الطب الدقيق وعلم الجينوم
الوظيفي لعام  ٢٠٢١لسدرة للطب

استضاف سدرة للطب اإلصدار السادس لمؤتمرنا الرئيسي حول
الطب الدقيق هذا العام .تمت استضافته في قطر ،ولكن تم بثه
في جميع أنحاء العالم وحضره أكثر من  ٥٠٠مشارك من جميع أنحاء
العالم .رأس المؤتمر مجموعة من أبرز الخبراء المتخصصين وقادة
المؤسســات فــي قطــر .اختتــم المؤتمر بالحديث حــول حالة الطب
الدقيق في قطر والتطلع إلى اآلمال في المستقبل .وألقى كلمة
االفتتــاح الدكتــور خالــد فخرو رئيس قســم األبحــاث والدكتورة أميرة
عقيــل والدكتــور يونــس مكراب ،رئيســا لجنة تنظيــم المؤتمر.
بحث المؤتمر الذي استمر ثالثة أيام في فهم أعمق لموضوعات
الطب الجينومي والرعاية الصحية الدقيقة في صحة األم والطفل
باإلضافة إلى التطورات في العالجات المبتكرة التي يقدمها
مجموعــة مــن العلمــاء واألطباء البارزيــن ،جميعهم قادة
فــي تخصصهم.
يقوم الطب الدقيق على البيانات والمعرفة ،وهو أداة جديدة مهمة
في مكافحة االضطرابات التي تصيب األطفال .يدعم برنامج الطب
الدقيق لسدرة للطب البحث الجينومي المبتكر لطب األطفال الذي
سينتج عنه خيارات عالجية منقذة لألرواح.
ً
جذريا لتسخير من الكميات الهائلة من البيانات
تحول
يشهد الطب
ً
التي يتم الحصول عليها عن المرضى وجينوماتهم في جميع أنحاء
العالم .مع األخذ في االعتبار الهدف المتمثل في المساعدة في
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تحفيز مثل هذا المسعى في المنطقة العربية والشرق األوسط،
في مؤتمر الطب الدقيق وعلم الجينوم الوظيفي لعام  ٢٠٢١هذا،
اجتمــع بعــض أفضــل الخبــراء والرواد فــي العالم للحديث عــن كيفية
تمكين موارد البيانات من الطب الجينومي ،وتأثير اتحادات التسلسل
الكبيــرة باإلضافــة إلــى أحدث التطــورات فيما يتعلــق بمدى تأثير
الجينــوم والفينــوم على الرعايــة الصحية.
كانت إحدى الرسائل الرئيسية هي أنه لتحسين نتائج الخصوبة،
مــن الضــروري فهــم جينــات قبل الزرع ،وأن الطــب الدقيق يبدأ
في وقت مبكر أثناء وجود الجنين داخل الرحم .وشارك متحدثون
اســتثنائيون آراءهــم وأمثلــة علــى التطبيق التحويلي والســريري
للطــب الدقيــق على أنــواع متعددة من األمراض.
اشــتمل مؤتمــر الطــب الدقيــق وعلم الجينــوم الوظيفي لعام ٢٠٢١
هــذا علــى برنامــج مثيــر تضمن مشــاركة متحدثين اســتثنائيين دوليين
ومــن المنطقــة علــى حد ســواء .ســدرة للطب هو نمــوذج رائد للطب
الدقيــق فــي المنطقــة ،وستســاعد المعرفــة العلمية المكتســبة من
خــال المؤتمــر علــى توحيــد الجهــود لتحقيق هذا الهدف.
أيضــا رؤســاء مؤتمر الطــب الدقيق وعلم الجينــوم الوظيفي
شــكر ً
شــركاء المؤتمر—جامعــة حمــد بن خليفة ومؤسســة حمــد الطبية
والبنــك الحيــوي لقطــر والجمعيــة القطريــة للســرطان وبرنامج قطر
جينــوم وجامعــة قطــر وكلية وايل كورنيــل للطب-قطر.

يوم بحوث سدرة للطب

تم عقد يوم البحوث يوم السبت الموافق  ٢٠نوفمبر ،من الساعة
ـاء وحضــره مــا يزيد عن  ١٠٠موظف
٨
صباحــا إلــى الســاعة  ٥مسـ ً
ً
انضمــوا إلــى االجتمــاع في قاعــة مؤتمرات مبنى المستشــفى
والغرفــة االحتياطيــة وعبــر البث المباشــر .بدأ الدكتــور خالد فخرو،
رئيــس قســم األبحــاث ،وقائــع االجتماع بخطاب ترحيبــي حار ،تلته
أحاديــث ومحاضــرات مهمــة من مديري قســم األبحاث الســريريين
والباحثين السريريين والباحثين الرئيسيين وحتى المتدربين الصغار.
أيضــا دعــوة متحدثين دوليين رئيســيين إلى الحدث بما في
وتمــت ً
ذلك الدكتورة نانسي كوكس والدكتور مصطفى خوخة من الواليات
المتحــدة .الدكتــورة نانســي كوكــس هي مديرة معهــد فاندربيلت
لعلم الجينات وقســم الطب الجيني وهي أســتاذة ميري فيليبس
إدمونــد جــراي فــي علم الوراثة .الدكتــورة كوكس هي أخصائية علم
جينات بشــرية كمية ولديها برنامج بحث طويل األمد في الكشــف
عن المكون الجيني لألمراض البشــرية الشــائعة وتحديد خصائصه.
يركــز بحثهــا الحالــي علــى التكامل الجينومي واســع النطاق مع بيانات
«األوميكــس» وبيانات الســجالت الطبيــة اإللكترونية للبنك الحيوي
األخــرى .المتحــدث الرئيســي اآلخــر هو الدكتــور مصطفى خوخة،
وهــو أســتاذ طــب األطفــال والجينات في كلية طــب جامعة ييل.
أكمــل تدريــب طــب األطفال ورعاية حاالت األطفــال الحرجة في
جامعة واشــنطن وجامعة كاليفورنيا في ســان فرانسيســكو.
تشــمل اهتماماته البحثية اكتشــاف الجينات المرشــحة في المرضى
المصابيــن بعيــوب خلقيــة وحــاالت مرضية حرجة أخــرى .كانت هناك
أيضا مســابقة ملصقات العروض التقديمية أثناء الحدث ،وشــهدت
ً
اشــتراكات مــن الباحثيــن الســريريين في مختلف األقســام والعلماء
األوائــل والشــباب .وكان التنافــس بيــن  ٨٠ملصق عــرض تقديمي

فــي المجمــل وتــم اختيار الفائزين في فئــات مختلفة .وتألفت لجنة
التحكيــم مــن المتحدثين الدوليين والمديرين الســريريين .وتضمن
الفائزون من الباحثين السريريين طارق واني وسانوج كي .إم .علي
وســمير جوبتا وســناء شــراري وزينب صديق وشــبير موسى .وفاز
مــن فئــة العلمــاء األوائل ســاروجا كوتيجار باكيا ورزيمي إم .رزالي
وجيســيكا روالندز وســلمى معاشــا .وكان الفائزون من العلماء
الشــباب أحمد الشــيابي وشيماء شــريف وإيمان وحيدي ومحمد
توفيــق ومنــى عبــدي ومحمــد الصباغ .جميــع ملصقات العروض
التقديميــة التــي ُعرضــت في الحدث تشــير بقوة إلى كفاءة وإبداع
حقا يفكرون خــارج اإلطار وألجل ختام
باحثــي ســدرة للطــب؛ فهــم ً
البرنامــج ،قــام الدكتــور فخــرو والدكتورة كوكــس والدكتور خوخة
بتســليم الجوائــز ألفضــل ملصــق عرض تقديمــي باإلضافة إلى
الجوائــز المهــداة إلــى الموظفين األفاضل والمتفانيين في قســم
بحوث ســدرة الطب الذين رشــحهم مديريهم التنفيذيين وزمالئهم.
كانــت فئــات الجوائــز هي ( Core Exceptional Serviceالخدمة
االســتثنائية األساســية) و( Core Innovationاالبتكار األساســي)
و( Core Excellenceالتميز األساسي) وResearch Coordinators
( Excellenceتميــز منســقي األبحــاث) وAdmin-Extreme
( Dedicationالتفاني الشديد لإلداريين) وAdmin-“Protector
«( ”of the Realmرعاة المجال» لإلداريين) وAdmin-”Mountain
«( ”Moverصنــاع المعجــزات» لإلداريين) وOutstanding RS
(أخصائــي األبحــاث المتميــز) وResearch Specialist Extreme
( Dedicationالتفاني الشديد ألخصائيي األبحاث) وOutstanding
( Senior Scientistالعلماء األوائل البارزون) وSenior Scientist
( Extreme Dedicationالتفانــي الشــديد للعلمــاء األوائل).
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قصة متوجة بالنجاح

مراقبة تطور مرض األمعاء
االلتهابي للتنبؤ بخطر
اإلصابة بالسرطان
تشــير التقديــرات إلــى أن أكثــر من  ٦.٨ماليين
شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون مع مرض
األمعاء االلتهابي ،وهو التهاب أو تورم في القناة
الهضميــة ناتــج عــن عوامل جينيــة وبيئية .أصبح
ـارا في فئة
مــرض األمعــاء االلتهابــي أكثر انتشـ ً
األطفــال فــي قطــر كما يظهر االتجــاه العام .بين
العاميــن  ١٩٩٠و ،٢٠١٧كانــت هناك زيادة بنســبة
تبلغ  ٪٨٥.١في المرضى المصابين بمرض األمعاء
االلتهابــي فــي جميــع أنحاء العالم.
يستقبل الدكتور مأمون العواد ،رئيس قسم
أمراض الجهاز الهضمي لألطفال ومدير قسم
عددا أكبر من
اضطــراب األمعــاء االلتهابــي،
ً
المرضــى األطفــال المصابيــن بأعراض مرض
ووفقا له ،يوجد ١٧٢
ً
األمعاء االلتهابي كل عام.
مريضــا مــن األطفال و ٢٤٠٠مريــض بالغ يعانون
ً
مــن مــرض األمعاء االلتهابي فــي قطر .أصبح
ـيوعا بين ســكان
مــرض األمعــاء االلتهابي أكثر شـ ً
قطر بسبب الهجرة والتغيرات في النظام الغذائي
والبيئــة .فــي عــام  ،٢٠٢٠كان هنــاك ما يقرب من
مريضــا جديـ ًـدا مــن األطفــال المصابين بمرض
ً
٣٦
بالغا تم
مريضــا ً
ً
األمعــاء االلتهابــي ونحــو ٤٨
تشــخيص إصابتهــم بمرض األمعــاء االلتهابي
في ســدرة للطب.
إن حاالت اإلصابة بمرض األمعاء االلتهابي تزداد
سنويا ويقوم أولياء أمور المرضى من األطفال
ً
بزيارة سدرة للطب للحصول على المساعدة .لذلك
أكاديميا
طبيا
يستثمر سدرة للطب ،بصفته مركزً ا
ً
ً
رائدا في قطر ،في مشاريع بحثية تتطلب تعاونً ا
ً
وثيقا بين الباحثين واألطباء السريريين لتوفير
ً
الحلول الطبية المخصصة لكل مريض.
قال الدكتور العواد« :إن العالج المخصص لمرض
األمعــاء االلتهابــي أمر في غايــة األهمية ألنه
يتعين على األطباء البحث عن أدلة عن نوع العالج
األفضــل لــكل مريض مصــاب بمرض معين.
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ستســمح األســاليب المختلفة للطب الدقيق لألطباء
الســريريين بوصف الدواء المناســب للشــخص
المناسب منذ البداية ً
بدل من تجربة أدوية مختلفة
قبــل الوصــول إلى الدواء المناســب الذي يتالءم
مــع حالــة المريض المحددة».
تواصــل الدكتــور العواد مع الدكتورة كريســتينا
ماكالي ،الباحثة الرئيسية في مختبر العالج المناعي
والبيولوجي ،للتعاون معه في دراسة تطور مرض
األمعاء االلتهابي لتتبع تقدمه نحو التحول إلى ورم
خبيث وخطر اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم.
جنبا إلى
يعمل فريق طبي وبحثي من سدرة للطب ً
جنــب مــع مبــادرات التعاون من أحد المراكــز الطبية
الوطنيــة الرائــدة علــى تطوير دراســة تهدف إلى
تحديــد الخصائــص الجينوميــة والجزيئيــة والمناعية
للمرضى بشكل عميق وشامل لتحديد العالمات
التي يمكن أن تتنبأ بتطور المرض وتسجيل عدم
التجانس الفيزيولوجي المرضي للمرضى وتصنيف
مجموعات المرض الفرعية.
وأوضحت الدكتورة ماكالي« :إن الهدف النهائي هو
وضع برنامج للطب الدقيق من أجل مراقبة المرضى
للتنبــؤ بتطــور المــرض نحو درجات شــديدة والتنبؤ
بخطــر اإلصابة بســرطان القولون والمســتقيم».
ال يزال المزيد من البحث في تطور مرض األمعاء
مستمرا للتنبؤ بخطر اإلصابة بالسرطان.
االلتهابي
ً
يتم إجراء تكامل البيانات من منصات األوميكس
حاليا في فريق الدكتورة
المتعددة الخاضعة للبحث ً
ماكالي ،الكتشاف الرؤى الجزيئية العامة في
المرضى المصابين بمرض األمعاء االلتهابي
وفقا للنتائج الحالية ،سيتاح للمرضى
ً
وتطور المرض.
المصابين بمرض األمعاء االلتهابي في الوقت
الحالي وفي المستقبل في سدرة للطب إمكانية
الوصول إلى العالج المخصص بناء على حاالتهم
على الفور دون تأخير في تحديد العالمات التي
تتنبأ بتطور المرض.

قصة متوجة بالنجاح

يستخدم سدرة للطب العالج
بالفن والمتاحف لتحسين الصحة
النفسية للمراهقين
األدوية وفحوصات الجسم واإلجراءات المكثفة هي
عالجات شائعة وضرورية في بيئة المستشفى .رغم
ً
شامل لرعاية المرضى—
نهجا
ذلك ،يتبع سدرة للطب ً
هــذه المــرة من خــال العالج بالفن والمتاحف.
بالتعاون مع كلية وايل كورنيل للطب في قطر ومتحف
قطر الوطني ،يشارك سدرة للطب في دراسة يمولها
الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لالستفادة
من ممارسات العالج بالفن الحالية .تعمل ميشيل
ديكسون ،معالجة بالفن في سدرة للطب ،كباحثة
رئيسية مشاركة مع الدكتورة فنزا لطيف ،مديرة
برنامج زمالة الطب النفسي لألطفال والمراهقين
المعتمد من مجلس االعتماد للتعليم الطبي العالي
الدولي لتسهيل جلسات العالج بالفن عبر اإلنترنت
لهذا المشروع .ستشمل جلسات الرعاية الصحية عن
بعد هذه مرضى سدرة للطب الذين تتراوح أعمارهم
عاما المشخصة إصابتهم بالقلق واالكتئاب.
بين ً ١٧–١٤
خالل األربعة أعوام الماضية ،كانت السيدة ديكسون
تعقد جلسات العالج بالفن في غرف المرضى وغرفة
االنتظــار مــع المرضى من األطفــال والمراهقين
فــي ســدرة للطب .وتســتخدم خلفيتهــا في تقديم
االستشارات لدعم األطفال في استخدام المواد الفنية
من منظور عالجي .وال يؤدي هذا إلى تعزيز إبداعهم
فحسب ،بل يشجعهم على الحديث عن مشاعرهم.
وقالت الســيدة ديكســون «يمكن أن يكون دخول
تجربة مأساوية بالنسبة لألطفال ويجعلها
ً
المستشفى
العالج بالفن طبيعية ويحولها إلى مساحة ال تمثل
أيضا من اإلحساس
تهديدا» .ينبع تأثير العالج بالفن ً
ً
بالسيطرة الذي يمكن للمرضى الصغار استعادته
من خالله .تقوم السيدة ديكسون بعرض العديد من
المواد الفنية عليهم لالختيار من بينها ،وكل منها يخدم
مختلفا للمريض.
ً
غرضا
ً
يمكــن أن يكــون النحــت بالطين والســايم ،على
مفيدا للتواصل مع أجسادهم وتجربة
سبيل المثال،
ً
االنضباط الشــعوري ،وممارســة أنشــطة التنفس.

يسمح تجميع الملصقات والرسم بالشعور بمزيد
مــن التحكــم ،ويمكــن أن يســمح صنع الرموز في
األعمال الفنية لألشخاص بالتفكير في حياتهم من
منظور آخر .باإلضافة إلى ذلك ،إذا كان أحد االطفال
ومنطويــا يمكنه االســتماع إلى الموســيقى
هادئً ــا
ً
والحصول على مزيد من المساحة بينما يعمل على
تمامــا كمــا يتم تخصيــص العالجات من خالل
فنــه.
ً
أيضا تصميــم العالج بالفن
الطــب الدقيــق ،يمكــن ً
وفقــا الحتياجــات المريض وشــخصيته من خالل
ً
إجــراء التقييمات غير الرســمية.
سيمكن المشروع البحثي للعالج بالفن سدرة للطب
من االستفادة من ممارسات العالج بالفن الحالية.
سيكون اإلطار الجماعي لجلسات الرعاية الصحية عن
مفيدا بشكل خاص في سياق كوفيد ،١٩-حيث لم
بعد
ً
يحظ المراهقون بنمط الحياة نفسه بسبب قيود التباعد
االجتماعي وإغالق المدارس .لقد شهد المستشفى
بالفعل فوائد العالج بالفن ،ضمن سياق الرعاية
الصحية عن بعد ،في تشجيع التواصل مع اآلخرين.
مع إتاحة متحف قطر الوطني إلمكانية الوصول
إلى األرشيفات والتحف الفنية الخاصة به ،سيتعلم
أيضا بشأن ثقافة قطر المحلية وتاريخها
المشاركون ً
وقصصها .واستطردت السيدة ديكسون :سيوفر هذا
ً
شمول وفريدة من نوعها
لسدرة للطب قاعدة أدلة أكثر
جيدا في العالج بالفن.
بشأن الموارد التي تعمل ً
قــال الدكتــور آالن ويبر ،األســتاذ فــي كلية وايل
كورنيل للطب-قطر ،والباحث الرئيسي المسؤول عن
حاليا دراسات تجريبية قوية للعالج
الدراسة« :ال توجد ً
بالفن في منطقة الخليج ،ولم ُينتج سوى عدد قليل
ً
أبحاثا بشــأن الرعايــة الصحية
مــن الــدول في العالم
عن ُبعد في العالج بالفن ودور المتاحف الفنية في
تحسين عوامل الصحة .لذا ،فإن قطر وسدرة للطب
سيصبحان رائدين دوليين في هذا المجال».
كتبته أريشا لودي
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“

فقــد كان عــام  ٢٠٢١في نهاية
إنتاجا
المطاف أحد أكثر األعوام
ً
وابتكارا بالنســبة لفرع البحوث.
ً
ونحــن نديــن بخالص االمتنان
لفريــق باحثينا الذيــن يعملون
بجــد ...ولمختلــف المعاونين
الســريريين ...ولجميع األســر
والمرضى الذين وثقوا بسدرة
للطــب لتقديــم أعلى جودة
رعايــة قائمــة على األبحاث.
الدكتور خالد فخرو
رئيس قسم األبحاث

”
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قام بتجميع المحتوى وتحريره نور فيصل
ومريم خان ورومانا تاج محمد
قسم العمليات والخدمات البحثية لسدرة للطب
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