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د. خــالــد فخــرو
رئيس قسم األبحاث

كلمة ترحيبية
من رئيس قسم األبحاث

لقــد كان عــام 2020 عاًمــا حافــًا بالصعــاب والتحديــات مــن نــواٍح كثيــرة، ففيــه وقــع وبــاء عالمــي بشــكل مفاجــئ واســتتبع هــذا إنهــاك مرافــق 
ــا إلــى تحملهــا وانعكســت بدورهــا علــى محــاوالت التكيــف مــع  ــا جميًع الرعايــة الصحيــة عــاوة علــى المخــاوف والصعوبــات التــي اضطررن
ــل هــذا  ــل مث ــم يشــهد مــن قب ــخ البشــرية ل ــد االجتماعــي، إال أن تاري ــادة التباع ــم زي ــك، رغ ــاء. ومــع ذل ــدة فــي ظــل هــذا الوب ــاة الجدي الحي
االصطفــاف والتقــارب لمواجهــة عــدو مشــترك. لــم تكــن لدينــا معلومــات كثيــرة حــول هــذا الوبــاء العالمــي، ورغــم مــا حملــه مــن صعوبــات 
وتحديــات فــي ظاهــر األمــر إال أن باطنــه رحمــة وبركــة علــى العلــم، إذ رّكــز العالــم أنظــاره علــى علــم األحيــاء والصحــة العامــة، ورأينــا مصطلحــات 
ــدورة )Ct( ولقــاح  ــة ال ــة، وقيمــة عتب ــردد علــى ألســنة العامــة، مثــل معــدالت اإلصاب ــات بعينهــا باتــت تت ــًرا علــى فئ كانــت فــي الســابق حك
الحمــض النــووي mRNA، وفحــص PCR أو مــا يعــرف باســم اختبــار تفاعــل البوليميــراز المتسلســل، ومصطلــح المســتضدات، وغيرهــا. وحــاز 
البحــث العلمــي علــى انتبــاه الجماهيــر.  وفــي إطــار توظيــف إمكاناتنــا كمركــز طبــي أكاديمــي وطنــي كان لقســم األبحــاث فــي ســدرة للطــب 
إســهامات هائلــة خــال فتــرة تفشــي الوبــاء. فمــن جانــب، نجــح مختبــر الجينــوم لدينــا فــي تطويــر طــرق لفحــص اإلصابــة بالفيــروس فــي 
عينــات مــن اللعــاب والمســحة البلعوميــة األنفيــة ممــا أتــاح التغلــب علــى النقــص العالمــي فــي الكواشــف المســتخدمة فــي الفحوصــات. 
وعلــى الجانــب اآلخــر فــإن الفــرق البحثيــة المتخصصــة فــي علــوم الوراثــة والعلــوم المناعيــة قــد انضمــت إلــى الطواقــم المحليــة والعالميــة 
التــي تــدرس مســتويات االنتشــار والتحــور فــي فيــروس كوفيــد 19 لــدى الكبــار واألطفــال، وهــو األمــر الــذي أســفر عــن اكتشــافات كان لهــا 
أثــر واضــح فــي مجــال الرعايــة الســريرية علــى الصعيــد العالمــي. ومــع بدايــة ظهــور اللقاحــات، نجحــت وحــدة التنميــط الظاهــري العميــق فــي 
تطويــر طريقــة مبتكــرة للفحوصــات المصليــة لديهــا القــدرة علــى كشــف المســتضدات لمجموعــة كاملــة مــن فيروســات كورونــا التــي تصيــب 
اإلنســان ويمكنهــا أن تكــون بمثابــة جــواز ســفر مناعــي مــا إن يســتأنف االقتصــاد العالمــي نشــاطه. وفضــًا عــن المشــاريع المتعلقــة بكوفيــد 
19، شــهد مركــز األبحــاث عاًمــا مميــًزا حافــًا بالنجــاح. فقــد ســجل مــا يزيــد علــى 1100 مريًضــا وأســرة فــي الدراســات البحثيــة فــي عــام 2020. 
ونشــر أطبــاء وعلمــاء ســدرة مــا يقــرب مــن 300 ورقــة بحثيــة، ُنشــرت 75% منهــا لــدى مجموعــة مــن الدوريــات العلميــة المرموقــة التــي تحتــل 
مرتبــة ضمــن أفضــل 15% علــى صعيــد الدوريــات العالميــة. واألهــم أن ســدرة للطــب قــد حــاز علــى 18 منحــة وطنيــة، ممــا يعكــس التقديــر 

المتزايــد لــدور المراكــز الطبيــة البحثيــة وأهميتهــا لاكتشــافات البحثيــة االنتقاليــة.

أمــا فيمــا يخــص اإلســهام فــي اقتصــاد المعرفــة لدولــة قطــر، فقــد واصــل ســدرة للطــب جهــوده فــي تنميــة قــدرات المتدربيــن فــي مجــال 
الطــب والبحــوث الحيويــة. وشــغل 60% مــن الباحثيــن الرئيســيين فــي ســدرة مناصــب أكاديميــة فــي مؤسســات محليــة وعالميــة، وانضــم 47 
فــرًدا مــن المتدربيــن وطــاب الدراســات العليــا إلــى الفريــق البحثــي فــي ســدرة خــال عــام 2020. كذلــك حافــظ مركــز األبحــاث فــي ســدرة 
علــى معــدل تقطيــر بلــغ 20% فــي إطــار دعــم تنميــة وتطويــر أفضــل المهــارات التــي تتولــى قيــادة هــذا المجــال المتنامــي فــي المســتقبل. 
وفــي الختــام نّظــم مركــز أبحــاث ســدرة ندوتــه الرائــدة حــول »الطــب الدقيــق وعلــم الجينــوم الوظيفــي  فــي نســختها االفتراضيــة هــذا العــام 
ممــا يعكــس التزامنــا المتواصــل بالتعليــم واالســتدامة وتأســيس مؤسســة بحثيــة فــي قطــر لهــا صــات وروابــط قويــة بالمجتمــع العلمــي 

علــى مســتوى العالــم.

وخاصــة القــول، فقــد تنــاول التقريــر الســنوي لمركــز أبحــاث ســدرة لســنة 2020 مــا ُأنجــز خــال هــذا العــام الــذي كان واحــًدا مــن أكثــر األعــوام 
ــا وابتــكاًرا لقســم األبحــاث. ونديــن بالفضــل واالمتنــان الصــادق ألعضــاء الفريــق البحثــي الذيــن عملــوا بجــد واجتهــاد واقتحمــوا غمــار  إنتاًج
هــذا الوبــاء وواصلــوا العمــل ليــل نهــار لمواصلــة االكتشــاف واالبتــكار. كمــا نديــن بالفضــل إلــى األطبــاء المتعاونيــن معنــا الذيــن كانــوا ركيــزة 
أساســية فــي تصميــم الدراســات وترجمتهــا إلــى نتائــج ملموســة يشــعر بهــا المرضــي. كمــا نــود أن نعبــر عــن خالــص امتناننــا لجميــع العائــات 
والمرضــى الذيــن وضعــوا ثقتهــم فــي ســدرة للطــب للحصــول علــى رعايــة طبيــة علــى أعلــى مســتوى تقــوم علــى البحــث العلمــي. ونأمــل 

أن تجــدوا مــا يســركم فــي هــذا التقريــر ونتطلــع إلــى عــام 2021 الحافــل باإلنجــازات الباهــرة واالكتشــافات المذهلــة.
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د. خــــالــــد فخــــرو
رئيس التنفيذي لقسم األبحاث

د. خــــالــــد فخــــرو
رئيس التنفيذي لقسم األبحاث

االستراتيجية والرسالة البحثية

اتســاًقا مــع رؤيــة ســدرة للطــب فــي أن يكــون مركــًزا طبًيــا أكاديمًيــا ذا شــهرة عالميــة، تقــوم رســالة ســدرة للطــب علــى ثــاث ركائــز أساســية 
هــي التعليــم والبحــث والرعايــة الســريرية. ويضطلــع فــرع البحــث العلمــي فــي ســدرة بمهمــة رئيســية تشــتمل علــى هدفيــن اســتراتيجيين: 
تأســيس برنامــج قــوي لألبحــاث الطبيــة الســريرية وتطويــر مــورد وطنــي لمعلومــات الجينــوم يعمــل على تحســين الصحة في قطــر والمنطقة 
ــة بالنواحــي  ــد الداخلــي بيــن الباحثيــن والشــركات واألطــراف المعني ــًرا علــى الصعي ــا كبي بأســرها. وتحقيــق هذيــن الهدفيــن يســتلزم تعاوًن
الســريرية، فضــًا عــن الصعيــد الخارجــي عبــر الشــراكات االســتراتيجية مــع المؤسســات التــي تتخــذ مــن قطــر مقــًرا لهــا وكــذا المؤسســات 

الدوليــة، وتعمــل هــذه الجهــات مًعــا لضمــان حصــول المرضــى علــى رعايــة طبيــة مــن الطــراز العالمــي مبنيــة علــى البحــث العلمــي.

واتســاًقا مــع هــذه األهــداف، يتولــى فــرع األبحــاث مهمــة تقديــم برنامــج شــامل للطــب الدقيــق علــى مســتوى مرافــق ســدرة يقــوم علــى 
ــارز فــي رحلــة كل مريــض فــي ســدرة للطــب. ومــن الناحيــة  فلســفة خاصــة تــرى مــن الضــروري أن يكــون للتقنيــات البحثيــة واالبتــكار دور ب

االســتراتيجية، ُصمــم البرنامــج لدمــج البحــث العلمــي فــي ســير العمــل الســريري عبــر ركائــز ثــاث:

البحــث العلمــي لــكل مريــض – عبــر وضــع بروتوكــوالت تســمح لــكل مريــض بالمشــاركة فــي الدراســات البحثيــة المتطــورة مــن   .1
خــال نمــوذج الموافقــة المســتنيرة

التشــخيص المتقــدم – عبــر تعزيــز تقنيــات الجيــل التالــي البحثيــة واإلفــادة منهــا )مثــل تسلســل الجينــوم( لتحليــل األمــراض   .2
وتحديــد أســبابها بدقــة فائقــة تتجــاوز الحــدود الحاليــة لمســتويات الرعايــة

العــاج الشــخصي المخصــص – مــن خــال بنــاء بنيــة أساســية وأنظمــة مناســبة لتقديــم عاجــات متطــورة )مثــل العــاج الجينــي   .3
والخايــا الجذعيــة( ودعــم ثقافــة التجــارب الســريرية فــي ســدرة للطــب

وتســتلزم هــذه الركائــز االســتراتيجية تعاوًنــا وثيًقــا وثقــة متبادلــة وتفاعــًا مــن جانــب المرضــى والمتدربيــن واألطبــاء والباحثيــن لرفــع مســتوى 
الرعايــة الطبيــة التــي يتــم الحصــول عليهــا فــي ســدرة. ومــن شــأن هــذا النهــج متعــدد التخصصــات أن يعــزز مــن ثقافــة ســدرة واحــدة شــاملة 
يمتــزج فيهــا التعليــم والبحــث والرعايــة الســريرية لتصبــح جــزًءا مــن رحلــة كل مريــض وبشــكل يكفــل توظيــف االكتشــافات التــي يتــم التعــرف 

عليهــا مــن المرضــى فــي تحســين مســتوى الرعايــة الطبيــة المقدمــة لهــم وتقديــم العــاج الشــخصي المخصــص لــكل فــرد.

وخاصــة القــول: إننــا نعــي جيــًدا أن تطبيــق هــذه الركائــز فــي رعايــة المرضــى لــن يكــون شــيًئا ميســوًرا، ومــع ذلــك ننظــر لألمــر علــى أنــه 
هــدف مشــترك ســوف يكــون عنصــًرا فارًقــا أساســًيا يكفــل لســدرة التميــز عــن نظرائــه علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي والدولــي، ويكفــل 

لــه الصــدارة كمركــز طبــي أكاديمــي منقطــع النظيــر يقــدم خدماتــه للمرضــى فــي قطــر ومــن شــتى أنحــاء العالــم.

هيكــل القيــادة

رئيس قسم األبحاث
خالد فخرو  

مدير برنامج الطب الدقيق في سدرة للطب  

رئيس قسم األبحاث باإلنابة
راشد العلي  

رئيس قسم المعلوماتية الطبية الحيوية والصحة الرقمية   

مديرو البرامج
داميان شوسابيل  

برنامج المناعة  

ديفيد بيدوجنيتي  
برنامج السرطان  

سهيلة الخضر  
برنامج صحة األم والطفل  

مديرو الوحدات الرئيسية
جين تشارلز جريفل  

مدير وحدة التنميط الظاهري العميق  

ستيفان لورينز  
خدمات الجينوم المتكاملة  

ناصر الكوم  
قسم اإلحصاء الحيوي وعلم األوبئة السريري  

كيارا كوجنو  
وحدة العاج الخلوي المتقدم  

ماكس رينو  
الخدمات والعمليات البحثية  

البرفسور زياد حجازي
الرئيس التنفيذي لقسم طب األطفال

البرفسور زياد حجازي
الرئيس التنفيذي لقسم طب األطفال



مركز أبحاث سدرة للطبالتقرير السنوي لعام 2020

10

مركز أبحاث سدرة للطبالتقرير السنوي لعام 2020

11

يتولــى مجلــس األبحــاث الداخليــة مســؤولية وضــع خارطــة طريــق 
البحــث االنتقالــي بســدرة للطــب، وضمــان حفاظهــا علــى الميــزة 
التنافســية علــى الصعيــد العالمــي. ومــن بيــن األهــداف المحوريــة 
لمجلــس األبحــاث الداخليــة دعــم تكامــل األبحــاث الســريرية وتحويــل 
ســدرة للطــب لواحــدة مــن أفضــل المؤسســات العالميــة فــي مجــال 

ــة المبنيــة علــى األبحــاث العلميــة. الرعايــة الصحي

ويشــرف المجلــس علــى التقــدم الــذي أحــرزه ســدرة للطــب فــي طــرح 
اســتراتيجية بحثيــة طويلــة المــدى. ويحقــق هــذا مــن خــال تقييــم 
المشــاريع مــن حيــث القيمــة العلميــة والدقــة األكاديميــة واالنســجام 
ــر العــام فــي  مــع األولويــات الوطنيــة والســريرية، عــاوة علــى األث
رعايــة المرضــى. وبهــذا يضمــن مجلــس األبحــاث الداخليــة أن تعكــس 

)IRC( مجلس األبحاث الداخلية

الخطــة البحثيــة لســدرة للطــب األولويــات الوطنيــة وفــي الوقــت 
ذاتــه ترســي ثقافــة طويلــة المــدى للتفــرد عبــر المحــاور االســتراتيجية 

الثاثــة لســدرة للطــب، وهــي: البحــث والتعليــم ورعايــة المرضــى.

ويــرأس المجلــس رئيــس قســم األبحــاث ويعاونــه ســتة مــن كبــار 
األولويــات  تحديــد  فــي  الســريريين  واألطبــاء  الباحثيــن  العلمــاء 
البحثيــة لســدرة للطــب. ويتولــى ترشــيح جميــع األعضــاء رئيس قســم 
األبحــاث باالشــتراك مــع المديــر الطبــي بنــاء علــى ســجل اإلنجــازات 
فــي الخبــرة البحثيــة المرموقــة وســجل التمويــل البحثــي التنافســي. 
وقــد أظهــر األعضــاء تفانيهــم والتزامهــم بقيــم العمــل الجماعــي 
ــا  ــى عنه ــي يتســم بهــا ســدرة للطــب وال غن ــكار الت ــاءة واالبت والكف

ــة. ــة ذات جــودة عالمي ــم برامــج بحثي لتقدي

رئيس المجلس
خالد فخرو    

رئيس قسم األبحاث  

نائب الرئيس
إبراهيم جناحي   

رئيس قسم أمراض الرئة لدى األطفال  

عضو
داميان شوسابيل  

مدير برنامج المناعة    

عضو
ديفيد بيدوجنيتي  
مدير برنامج السرطان   

عضو
خالد حسين  

رئيس قسم الغدد الصماء   

عضو
سهيلة الخضر  

مدير برنامج صحة األم والطفل  

عضو
كولين باول  

طبيب معالج أول، قسم الطوارئ  

أقـســـام
الـعـلمـيـــة

•  الـوراثــة البشــريــة
•  عـلــم الـمـنـــاعــة

•  الــســرطــان
•  صحـة األم والطفـل
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الـوراثــة البشــريــة
أقـســـام الـعـلمـيـــة

د. خالد فخرو 
مدير،  قسم الوراثة البشرية في سدرة للطب

يتولى د. خالد فخرو إدارة برنامج الطب الدقيق. وقد تخرج في جامعة شيكاغو )بالواليات 

المتحدة األمريكية( وتخصص في علوم األحياء مع تخصص فرعي في علم األحياء الخلوي 

وعلم الوراثة الجزيئي ثم حصل على درجة الدكتوراه في علم الوراثة البشرية من جامعة 

ييل )الواليات المتحدة األمريكية(، وهناك شارك في برنامج HHMI للطب االنتقالي، وهو 

برنامج شديد االنتقائية مصمم لتدريب العلماء على نقل االكتشافات العلمية من المخابر 

إلى حّيز التنفيذ. وبعد أن أنهى برنامجين تدريبيين للزمالة بعد الدكتوراه عادة إلى قطر 

ليعمل بقسم الطب الوراثي في وايل كورنيل للطب في قطر، ثم انضم إلى فريق سدرة 

للطب كباحث رئيسي ثم أصبح مديًرا لقسم علم الوراثة البشرية حيث نجح في بناء خط قوي 

لبحوث الجينوم في المستشفى. في عام 2018، أصبح أول مدير لقسم الطب الدقيق 

في سدرة، وترأس برنامًجا طموًحا تم من خالله إدراج أبحاث علم الجينوم والطب الشخصي 

في صلب اإلدارة الطبية األكاديمية لسدرة للطب.

يركز برنامج الطب الدقيق على ركيزتين، 
هما: التشخيص المتقدم لمن يعانون 

من أمراض وراثية، وتحديد خصائص 
التنوع الوراثي بين السكان القطريين. 

أما المسار التشخيصي للبرنامج فيهدف 
إلى اإلجابة على التساؤالت الرئيسية 
المتعلقة باالضطرابات التي تؤثر في 

المرضى المترددين على سدرة للطب، 
بما في ذلك فهم ما يترتب على الطفرات 

الوراثية من أمراض )أو إمكانية اإلصابة 
باألمراض( وكيفية توظيف هذه المعرفة 

في رعاية المرضى. واألهم أن العلماء 
في هذا القسم ال يقتصرون على تحديد 

االختافات الوراثية بل ُيعنون بدراسة 
اآلليات الجزيئية للمرض. ويتم هذا األمر 
باستخدام عدد من األدوات منها النماذج 

الخلوية، وأسماك الزرد، والخايا الجذعية، 
وغيرها. وبفضل هذه النماذج يمكن 

للعلماء فهم مسببات األمراض لدى 

المصابين، مما يتيح الوصول إلى عاج 
موّجه مناسب.

وعاوة على تطوير أساليب تشخيصية 
وعاجية متقدمة في سدرة، فإن لبرنامج 

الطب الدقيق دوًرا مهًما في تحديد 
خصائص التنوع الوراثي بين القطريين من 
خال الدراسات الوراثية للسكان. ويشمل 

هذا األمر دراسة التركيبة السكانية التي 
نجحت في تحديد مجموعة من األساف 

الرئيسيين الذين يشكلون نسيج المجتمع 
القطري، وأماطت اللثام عن حاالت 

االستعداد الوراثي لإلصابة باألمراض 
التي ترتفع في فئة من الناس مقارنة 

بغيرها بفعل االختافات الجينية. وفضًا 
عن ذلك، يسعى برنامج الطب الدقيق 
إلى رسم خريطة لبنية الجينوم القطري 
الذي ثبت اشتماله على تنوع هائل فاق 

التقديرات المتوقعة. وختاًما فإن التحليل 

على المستوى السكاني يكشف عن اآلثار 
والتوقيعات الجينية للضغوط التي تعرض 

لها أساف الجيل الحالي من القطريين، 
بما في ذلك تحديد التباين في التعبير 

الجبيني لبعض الجينات التي تجعل 
السكان أكثر عرضة لإلصابة باألمراض أو 

تجعلهم أقل استعداًدا لإلصابة في وقتنا 
الحالي.

وقد ُصمم برنامج الطب الدقيق لتوفير 
برنامج بحثي قوي في فهم األسس الوراثية 

للمرض في سياق التنوع على المستوى 
السكاني، ولتقديم اكتشافات بحثية يكون 

لها كبير األثر في تغيير حياة المرضى. 
واألهم أن هذا يتحقق في ظل التركيز 

على بناء القدرات عبر إعداد جيل من شباب 
العلماء الموهوبين يكفلون لنا االستدامة 

طويلة المدى في أبحاث الوراثة والطب 
الدقيق في قطر.

عالج موجه فّعال لمن يعانون من نقص 
LRBA جـيــن

يتعاون الباحثون من برنامج الطب الدقيق 
بقيادة د. خالد فخرو مع األطباء في سدرة 

للطب. وقد تمكن قسم الحساسية 
والمناعة في سدرة للطب المتخصص في 

اضطرابات نقص المناعة الموروثة من 
تشخيص حاالت اإلصابة المبكرة بأمراض 
المناعة الذاتية لدى أشخاص يعانون من 
طفرات في جين LRBA. وحين اكُتشفت 

طفرات LRBA ألول مرة سنة 2012 وٌعرف 
أنها السبب في أمراض المناعة الذاتية 
الموروثة، لم تكن وظيفة هذا الجين وال 
كيفية تسببه في المرض معروفة. وقد 

ساعدت الدراسات البحثية للدكتورة برنيس 
 LRBA لو وزمائها في تحديد دور جين

في تنظيم مستويات بروتين آخر ُيطلق 
عليه اسم CTLA4. ويعد هذا البروتين 
جزيًئا تنظيمًيا مناعًيا في غاية األهمية 
يساعد في الحيلولة دون تطور أمراض 
المناعة الذاتية. وقد أسفرت الطفرات 

المرضية في جين LRBA عن خسارة بروتين 
 CTLA4 وأدت إلى خسارة بروتين LRBA

أيًضا مما أدى إلى حدوث أمراض المناعة 
الذاتية. ولذا ُيستخدم عقار أباتاسيبت 

الذي يعاد فيه تركيب بروتين CTLA4 في 
تثبيط المناعة الذاتية في التهاب المفاصل 

الروماتويدي، وثبتت فعاليته في عاج 
المرضى الذين يعانون من نقص جين 
LRBA. ونظًرا ألن نقص LRBA يؤدي 

بالتالي إلى نقص بروتين CTLA4 فإن هذا 
العقار بمثابة عاج تعويضي موّجه.

وبوجه عام، يتضمن عاج األطفال 
المصابين بنقص جين LRBA تجارب 

لعاجات مختلفة مثبطة للمناعة عاوة 
على زراعة الخايا الجذعية المكونة للدم 
كخيار عاجي. ولكن النتيجة سيئة وتكون 

مصحوبة بارتفاع معدالت اإلصابة بالمرض 
والوفاة.

وبفضل األبحاث التي أجراها باحثو برنامج 
الطب الدقيق، نجحت الدكتورة أمل حسن 

في عاج المرضى المصابين بنقص 
جين LRBA باستخدام عقار أباتاسيبت 

واكتشفت أن العاج الشخصي المخصص 
قد أدى إلى تحسن كبير في الحالة 

الصحة للمرضى وانعكس هذا في 
تراجع عدد حاالت العدوى ودرجة شدتها. 
وأمكن التحكم في االلتهاب بشكل كبير 
مع وجود أعراض أقل ألمراض األمعاء، 

وحدث تحسن واضح في وزن المرضى. 
ولوحظ انخفاض في عدد حاالت الحجز في 

المستشفيات وفي مدة الحجز.

محور االهتمام الوراثة البشرية
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عـلــم الـمـنـــاعــة

د. داميان شوسابيل
مدير قسم المناعة

يرأس الدكتور داميان شوسابيل قسم المناعة. وهو خبير في علم المناعة، اكتسب خبرة 

في مجاالت علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية. قبل انضمامه إلى سدرة للطب، طور 

الدكتور شوسابيل برنامج علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية في معهد بايلور ألبحاث 

المناعة في داالس تكساس. وشغل منصب رئيس قسم علم المناعة لألنظمة في معهد 

Benaroya لألبحاث في سياتل واشنطن حيث قاد دراسات استقصائية حول »إعادة برمجة 

الجينوم« التي تحدث في دم المرضى الذين يعانون من أمراض معدية وأمراض المناعة 

الذاتية وكذلك استجابتهم للقاحات.

وللمناعة دور مهم في الحفاظ على 
الصحة والتسبب في المرض. وال شك 
أن تحسين فهمنا لآلليات المناعية التي 

تنشط أثناء تطور المرض ودعم إمكانيات 
التنميط المناعي هي أولويات أساسية 

لبرنامج المناعة في سدرة للطب.

وبرنامج المناعة عبارة عن مجموعة متعددة 
التخصصات توظف منهجيات التنميط 

الجزيئي والخلوي المتطور في الدراسات 
التي تعتمد على المرضى. ويضم 

البرنامج باحثين ذوي خبرات متنوعة تشمل 
علم الوراثة المناعية، ومناعة األورام، 

والمناعة الجزيئية والخلوية، ومناعة 
األنظمة.

ويتم توظيف هذه الخبرات في الوقت 
الحالي لتلبية االحتياجات الطبية السريرية 

للمرضى المولودين باضطرابات وراثية 
نادرة تتسبب في خلل في المناعة، عاوة 

على المصابين بأمراض شائعة مثل 
الربو أو السكري. ويسعى البرنامج لدعم 

المبادرات البحثية في مختلف الوحدات 
السريرية، بما في ذلك وحدة الرعاية 
المركزة لحديثي الوالدة، وقسم علم 

األمراض واألوبئة وقسم أمراض النساء 
والتوليد في سدرة للطب.

أقـســـام الـعـلمـيـــة

فحص غير جراحي للمرضى المعرضين بشكل أكبر 
لعدوى تهدد حياتهم

ُتصّنف أمراض نقص المناعة األولية على 
أنها اختاالت مناعية موروثة تؤدي إلى 

مجموعة متنوعة من األعراض السريرية، 
من بينها العدوى وأمراض االلتهابات 

وكذلك أمراض المناعة الذاتية. وهي أكثر 
شيوًعا بين السكان األكثر قرابة؛ ومع ذلك 

يكون هناك تأخر عادة في تشخيص حالة 
الكثيرين أو أن التشخيص الجيني يظل 

مضلا. وقد افترض الباحثون في برنامج 
المناعة بقيادة د. داميان شوسابيل أن 

الفحص البسيط المبني على االستبيانات 
قد ينجح في تشخيص حاالت نقص 

المناعة األولية بين حديثي الوالدة مما 
يتيح تقديم عاج شخصي مخصص ويقلل 
خطر المضاعفات التي تهدد الحياة بسبب 
تناول لقاحات حية وحدوث عدوى حادة في 
وقت مبكر من الحياة. وقد أجرى الباحثون 

دراسة مسحية للنساء الحوامل الاتي 
تلقين رعاية صحية قبل الوالدة في سدرة 

للطب، لتحديد السن والجنسية وتاريخ 
الحمل ودرجة القرابة، وحدوث عدوى حادة 
أو آثار جانبية للقاحات في محيط األسرة. 
وتلقت العائات المعرضة لدرجة خطورة 

عالية استشارة إضافية من قسم المناعة/
الحساسية ومن وحدة طب حديثي الوالدة 

في سدرة إلجراء تقييم سريري إضافي 
يتضمن فحًصا مناعًيا للطفل حديث 

الوالدة و/أو تأخير اللقاحات الحية الموهنة. 
وأجريت مقابات شخصية مع 367 سيدة 

من النساء الحوامل )متوسط أعمارهن 31، 
وتتراوح األعمار ما بين 19 إلى 45( وكان 

من بينهن 141 سيدة قطرية. وبلغ معدل 

اإلفصاح عن وجود قرابة 22% من الحاالت 
وانقسم عدد حاالت الحمل السابق 

بالتساوي تقريًبا بين من لم يسبق لهن 
اإلنجاب أو أنجبن مرة واحدة أو عدة مرات. 
وجاءت نسبة النساء الحوامل التي لديهن 
طفل أكبر في السن أو أحد أفراد األسرة 
المصاب بأي نوع من األمراض الموضحة 
على النحو التالي: عدوى حادة أو متكررة 

)9%(، آثار جانبية حادة نتيجة تناول اللقاحات 
)7%(، حساسية شديدة )20%(، ثبوت 

اإلصابة بأحد أمراض نقص المناعة األولية 
أو االشتباه فيه )5%(. وتمت متابعة حالة 
40 سيدة أجريت معهن مقابلة ثانوية أو 
نقاش حول حالة المناعة، وخضع عشرة 
منهن إلجراء تسلسل جينومي كامل. 

وتلقى أربع عائات تشخيًصا سريرًيا خال 
الدراسة ولم تكن هناك متابعة إضافية 

لحالتهن. وهناك خمس عائات على 
األقل استلزم األمر إجراء فحص سريري 

لهن نتيجة للدراسة التي أجريناها. وبهذا 
يكون الباحثون قد تمكنوا من كشف 

حالة نقص المناعة المشترك المرتبط 
بالكروموسوم )X( وقد تأكدت اإلصابة 
بالفحص السريري. وال تزال الفحوصات 

وتحليل البيانات الخاصة باألطفال اآلخرين 
المعرضين لخطورة أكبر مستمرة، في ظل 
االشتباه في اإلصابة بأحد أمراض المناعة 

األولية لدى أسرتين إضافيتين خصعتا 
للتسلسل الجينومي. واستناًدا إلى النتائج 

التي تم التوصل إليها يوصي الباحثون 
بضرورة دمج فحص شبيه ليكون جزًءا من 

الرعاية الروتينية قبل الوالدة في قطر 
وذلك للسماح بمنهج عاجي شخصي أكثر 

تخصيًصا في المستقبل.

محور االهتمام علم المناعة
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أقـســـام الـعـلمـيـــة

الــســرطــان 

د. ديفيد بيدوجنيتي
مدير قسم السرطان

الدكتور ديفيد بيدوجنيتي هو مدير قسم السرطان في فرع األبحاث التابع لسدرة للطب. 

حصل على درجة الماجستير والدكتوراه في علم األورام السريري والتجريبي وأمراض الدم 

من جامعة جنوة، إيطاليا. بعد حصوله على شهادة البورد في طب األورام من جامعة جنوة 

والمعهد الوطني اإليطالي للسرطان انضم إلى قسم األمراض المعدية وعلم المناعة 

في المعاهد الوطنية األمريكية للصحة حيث أكمل زمالته الطبية. شغل منصب مدير مركز 

التميز لجمعيات المناعة السريرية )FOCIS( في المركز الطبي . وهو عضو في جمعية 

العالج المناعي للسرطان وفريق عمل االستجابة المناعية للسرطان، واللجنة التوجيهية 

لمراكز FOCIS للتميز.

يعد السرطان السبب الرئيسي في الوفاة 
لدى األطفال والمراهقين، والسبب الثاني 
لدى البالغين على مستوى العالم. وهناك 

عائق يحول دون تطبيق استراتيجيات 
العاج بالطب الشخصي، يتمثل هذا 

العائق في عدم اإللمام التام باآلليات 
الجزيئية المسببة لمختلف أنواع السرطان 
لدى األفراد المختلفين. وهنا يأتي العاج 

المناعي للسرطان ليحدث ثورة حقيقية 
في طريقة عاج المرضى، لكن لألسف 

قليل من المرضى هم من يستجيبون 
لهذا النوع من العاج.

يهدف برنامج أبحاث السرطان إلى 
توصيف خصائص كل مريض والورم الذي 

يعاني منه عند أكثر المستويات تعقيًدا 
وذلك لتحديد التغيرات الوراثية التي يمكن 

استهدافها بمناهج عاجية خاصة.

وعلى الصعيد المفاهيمي يمكن تقسيم 
البرنامج إلى مسارين متوازيين بيد أنهما 

متكامان، هما: االكتشاف والتطبيق 
السريري:

ُيعنى مسار االكتشاف في هذا البرامج 
بالنواحي الرئيسية المتعلقة بالطب 

الدقيق لدى مريض السرطان مع التركيز 
على العاج المناعي للسرطان. ويهدف 
في األساس إلى فهم اآلليات الجزيئية 

المرتبطة بتطور األورام السرطانية، 
ومقاومة العاج، ومدى سّميته، وإجراء 
دراسات إثبات المبدأ ما قبل السريرية 

على المناهج العاجية الجديدة.

ومن الممكن استخدام هذه النتائج في 
تهذيب أنظمة التقسيم الطبقي وبالتالي 

إتاحة العاجات الشخصية، عاوة على 
تطبيق مناهج عاجية مبتكرة في حاالت 

المرضى من البالغين واألطفال. والعينات 
المستخدمة ألغراض االكتشاف مأخوذة 

من سدرة للطب ومن المؤسسات 
المحلية واألجنبية المتعاونة أو االتحادات 

الطبية.

أما مسار التطبيق السريري فمن المتوقع 
توظيف مفهوم الطب الدقيق في عاج 

مرضى السرطان من األطفال الذين 
يخضعون للعاج في سدرة للطب، عاوة 
على تطبيقه في الحاالت السريرية التي 

توصل إليها مسار االكتشاف. وهناك 
برامج أخرى تتمم عمل هذه األنشطة، مثل 

برامج الوراثة البشرية، والمناعة، وصحة 
األم.

غياب االستجابة المناعية ودروها في 
التنبؤ بانتكاس الورم

هل يمكننا التنبؤ بانتكاس األورام أو 
تطورها لدى مرضى السرطان النقيلي 

من خال تقييم مستوى االستجابة 
المناعية؟ بفضل استخدام التكنولوجيا 

المتقدمة التي يوفرها سدرة للطب عاوة 
على القنوات التحليلية التكاملية استطاع 

باحثو برنامج السرطان بقيادة الدكتور 
ديفيد بيدوجنيتي تقديم تحليل جينومي 

مناعي النتشار األورام المعروفة حتى 
اآلن. وأثبتوا أن نسائل األورام التي تغذي 

مواقع النقيات السرطانية األخرى ال 
تكون مرئية للجهاز المناعي، وقد وضعوا 

توصيًفا لهذه الظاهرة على المستوى 
الجيني. وبالنسبة لكل نقيلة سرطانية فإن 
العلماء قد حسبوا معدل التعديل المناعي 

الذي يجسد مستوى الضغوط المناعية. 
واتسمت النسائل التي ال تشهد انتكاًسا 

بمعدل أكبر من التعديل المناعي، في 
حين انخفض مستوى التعديل المناعي 

في النسائل التي شهدت انتكاًسا.

واسُتخدم إجمالي معدل التعديل 
المناعي للنقيات السرطانية للتنبؤ 

بحدوث انتكاسة لدى اثنين من المرضى. 
وفي المريض األول، توقع النموذج 

حدوث انتكاسة بمعدل أقل من 35% قبل 
يناير 2018. وفي حالة المريض الثاني 
بلغت خطورة االنتكاس في اثنتين من 
النقيات المستأصلة 95%، 99%. وجرى 

هذا التحليل بطريقة معماة دون الحصول 
على معلومات سريرية. وبالفعل كان 

المريض األول ال يزال على قيد الحياة 
وقت نشر هذه الدراسة )أكتوبر 2018( 

في حين تعرض المريض الثاني للعديد 

من النقيات السرطانية التي أفضت إلى 
وفاته. 

ومن خال منحة مقدمة حديًثا من برنامج 
األولويات الوطنية للبحث العلمي التابع 
للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي 

يخطط باحثو سدرة للطب بالتعاون مع 
العلماء واألطباء في مؤسسة حمد 
الطبية والمعهد الوطني الفرنسى 

للصحة واألبحاث الطبية لتوسيع نطاق 
هذا المنهج وتعميمه على عدد أكبر من 

مرضى السرطان النقيلي. ومن الممكن 
استخدام معدل التعديل المناعي للتنبؤ 

بفرص حدوث انتكاسة وتحديد العاج 
الشخصي للمرضى الذين تزيد فرص 

تعرضهم النتكاسات. وعاوة على ذلك 
استطاع الباحثون مؤخًرا تحديد توقيع 
مناعي خاص لديه القدرة على التنبؤ 

بتكرار اإلصابة بالسرطان بدقة أكبر مقارنة 
بالوسائل التقليدية والمعايير الجزيئية في 

اكتشاف األمراض وبالتعاون مع أطلس 
جينوم السرطان اقترحوا تصنيًفا للسرطان 
يستند إلى الخصائص المناعية المستمدة 

من التحليل الجينومي.

ويمكن توظيف مناهج شبيهة في 
التعامل مع أورام األطفال لفهم أسس 

تطور المرض وتحديد المستهدفات 
الجديدة. وبالتعاون مع د. كاثرين كول فإن 
باحثي قسم أمراض الدم لدى األطفال، 

وقسم علم األورام وزراعة الخايا الجذعية 
المكونة للدم، وبرنامج السرطان يعملون 

على إطاق برنامج لسرطان الطب 
الدقيق يكون محوره المرضى في سدرة 

للطب. وهي مبادرة مشتركة تتضمن 
العديد من األطباء والعلماء، وتهدف إلى 
تقديم توصيف جزيئي عميق لكل مريض 

ليسترشد به القرار العاجي فضًا عن 
اكتساب المعرفة بشأن اآلليات الداخلة 

في تطور األمراض.

محور االهتمام السرطان
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أقـســـام الـعـلمـيـــة

صحـة األم والطفـل

د. سهيلة الخضر 
مدير،

قسم صحة األم والطفل

 حصلت الدكتورة سهيلة الخضر على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المختبرات الطبية 

من كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية عام 2001. وبعد فترة وجيزة، بدأت درجة 

الماجستير في علم األحياء الدقيقة والمناعة في الجامعة األمريكية في بيروت أثناء 

عملها كأخصائية ميكروبيولوجيا في المركز الطبي بجامعة حمود في لبنان

 )2002 - 2005(. حصلت على درجة الماجستير والدكتوراه الثانية في علم األحياء الدقيقة 

والمناعة من جامعة لويزفيل، لويزفيل، كنتاكي ، الواليات المتحدة األمريكية )2005 

- 2008(. في عام 2009، عملت كزميلة ما بعد الدكتوراه في وحدة أنظمة اإلشارات، 

 ،)NIAID( بمختبر بيولوجيا النظم، في المعهد الوطني للحساسية واألمراض المعدية

التابع للمعاهد الوطنية للصحة )NIH( في والية مريالند، بالواليات المتحدة األمريكية. 

في يناير 2015، انضمت إلى قسم األبحاث في سدرة للطب حيث عملت كباحث رئيسي 

وتم تعيينها مديرة لبرنامج أبحاث صحة األم والطفل في يوليو 2019. 

تؤثر صحة األم أثناء فترة الحمل على 
سامة طفلها. ويهدف برنامج صحة األم 

والطفل في سدرة للطب إلى تحسين 
صحة األمهات وأطفالهن من خال تطبيق 

األبحاث السريرية االنتقالية المتطورة. 
ويركز البرنامج على اثنتين من الفئات 

السكانية السبع ذات األولوية الواردة في 
استراتيجية قطر الوطنية للصحة. ومن 

خال التعاون مع عيادات أمراض النساء 
والتوليد، يسعى هذا البرنامج لمعالجة 

مجموعة من أبرز المشاكل الصحية التي 
تواجه المرأة التي ترغب في الحمل، 

والمرأة الحامل، وجنينها، واألطفال حديثي 
الوالدة عاوة على األطفال حتى عمر 

سنتين.

يهدف البرنامج إلى استخدام نهج بيولوجيا 
األنظمة من خال الجمع بين  أدوات 

األوميات المتعددة وهو ما يعني دمج 
مجموعة بيانات متعددة من الجسم )الميتا 
جينوم، ميتا ترانسكريبتوم، البروتيوميات، 

إلخ( عاوة على أدوات أخرى غير مرتبطة 
باألوميات مثل تقييم نمط الحياة وأسلوب 

الغذاء، من أجل تحقيق رؤية متكاملة 

للصحة وتحديد التوقيعات المرتبطة 
بأمراض معينة.

يركز برنامج صحة األم والطفل على 
الجوانب التالية:

الصحة قبل الحمل، الصحة قبل الوالدة: 
الحمل الصحي المؤدي لوالدة أطفال 

أصحاء، تحديد المؤشرات الحيوية الحديثة 
للتنبؤ بمضاعفات الحمل، الصحة النفسية 

لألم، الحالة المناعية لألم وأثرها على 
صحة الطفل ونموه، صحة الطفل في 

أول 1000 يوم

قاعدة بيانات لمرض التهاب األمعاء لدى 
األطفال: أداة قيمة لتطبيق الطب الدقيق في 

عالج التهابات األمعاء
يعد مرض التهاب األمعاء واحًدا من 

الحاالت المرضية التي تحظى باهتمام 
برنامج صحة األم والطفل بقيادة د. 

سهيلة الخضر. وهو التهاب مزمن للقناة 
الهضمية، ويتألف من نوعين رئيسيين: 

التهاب القولون التقرحي وداء كرون. 
وتتنوع األنماط الظاهرية لألطفال 

المصابين بمرض التهاب األمعاء بصورة 
كبيرة وال تزال الدراسات المعنية بوصف 

مرض التهاب األمعاء لدى األطفال 
المقيمين في قطر غائبة. وفي ظل تزايد 
حاالت اإلصابة بمرض التهاب األمعاء بين 
األطفال، هناك حاجة ماسة إلنشاء سجل 

وطني لإلصابة بهذا المرض عند األطفال 
بهدف توفير الرعاية الشاملة للمصابين 

به في قطر. كذلك من الضروري توظيف 
أحدث التقنيات لتحليل المامح المرضية 
المرتبطة بهذا المرض بطريقة تستلزم 
أقل تدخل جراحي ممكن لتوفير أفضل 

عاج شخصي لهؤالء المرضى يناسب كل 
مريض بشكل مخصص.

وفي ظل الجهود المتواصلة في دراسة 
مرض التهاب األمعاء الممولة من 

الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي 
وعنوانها: »نحو فهم على مستوى 
األجهزة لمرض التهاب األمعاء لدى 

األطفال في قطر: العاقة بين الجينوم 
المناعي والميكروبيوم« بالتعاون مع 

عيادة طب الجهاز الهضمي في سدرة 
استطاع الباحثون في برنامج صحة األم 

والطفل تأسيس أول قاعدة بيانات لمرض 
التهاب األمعاء لدى األطفال. وتضم 
قاعدة البيانات جميع المصابين بهذا 

المرض ممن وافقوا على المشاركة في 

الدراسة، وتقديم تقييم شامل وتشخيص 
لحالتهم السريرية بشكل دوري. وال 

تقتصر قاعدة البيانات على المعلومات 
السريرية أو المتعلقة باألنماط الظاهرية 
للمرضى وإنما تشمل كذلك معلومات 

حول التسلسل الجينومي لهم )إن وجدت( 
والميكروبيوم )الميكروبات الموجودة في 

جسم اإلنسان( والحالة المناعية عاوة 
على عدد من المؤشرات األخرى التي 
تعد ضرورية للتمييز بين أنواع المرض 
المختلفة. وتضم قاعدة البيانات كذلك 

معلومات حول مؤشر المرض، وهو معدل 
مهم لتحديد حالة المريض وهل يعاني 

انتكاسة أو خمود للمرض وكذلك العاجات 
السابقة والحالية.

عاوة على ذلك تعد قاعدة البيانات خطوة 
لألمام في تطبيق الطب الدقيق مع 

المرضى المصابين بالتهاب األمعاء حيث 
يتيح للطبيب مراقبة توقيعات مناعية أو 

ميكروبية محددة لدى المريض خال زيارات 
المتابعة، ويساعده ذلك في التنبؤ بأي 

انتكاسة/تطور في المرض. كما أنها أداة 
مفيدة في تقييم االستجابة الشخصية 

لعاج معين.

وتأتي قاعدة البيانات هذه منسجمة مع 
األولويات الوطنية، وتعد أداة مساعدة 

حيوية لتحديد المؤشرات الحيوية التنبؤية 
في مرض التهاب األمعاء. وال شك أن 

بناء هذه األداة التي تضم مجموعات 
هائلة من البيانات وتحديثها باستمرار 

سوف يحظى باهتمام خاص من شركات 
المستحضرات الدوائية والشركات التجارية 
ويدفعها لاستثمار في مزيد من األبحاث 

في مجال التهابات األمعاء لدى األطفال.

قالت والدة طفل من األطفال القطريين 
المصابين بالتهاب األمعاء والمسجلين 

في هذه الدراسة: نحن سعداء للمشاركة 
في هذه الدراسة وأن يكون لدينا هذا 

المورد. ونأمل أن يتمكن الفريق من 
التوصل لنتائج مهمة تساعد في تحسين 

الرعاية للمرضى«.

محور االهتمام صحة األم و الطفل



وحدات األبحاث 
السريرية
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إجراء األبحاث بدون موافقة مسبقة: 
2 CONNECT

 إجراء األبحاث في طب طوارئ األطفال 
له تحدياته الخاصة، إذ كيف نتعامل مع 

مسألة الموافقة المستنيرة عند إجراء بحث 
للتوصل إلى عاج لحاالت الطوارئ الحرجة 
مثل النوبات، وأزمات الربو أو تعفن الدم 
لدى األطفال؟ في أوروبا وأستراليا، بات 

إجراء البحث دون موافقة مسبقة ممارسة 
مقبولة في حال االستعانة باألطفال 
في دراسات الحاالت الطبية الطارئة. 

ومما دعم هذا األمر األبحاث الشاملة 
التي اشترك فيها األطباء والعائات 
ورأوا أن هذا األمر مقبول وال إشكال 

فيه من الناحية األخاقية. وفي الواليات 
المتحدة األمريكية توجد سياسة التنازل عن 
الموافقة المستنيرة في حاالت الطوارئ. 

وليس لدينا في قطر تشريع كهذا في 
الوقت الحالي. وليس لدينا تصور معاصر 
لوجهة نظر العائات حيال اللجوء إلى هذا 

األمر في إتمام الدراسات البحثية.
 وتأتي دراسة CONNECT 2 لتتناول 

المواقف المختلفة ومدى قبول مثل 
هذه األبحاث واستيعابها خاصة في 

حاالت الطوارئ. وسوف نجري مقابات 
شخصية مع العائات واألطفال الكبار، 

وطواقم العمل الطبية للتعرف على 

وجهات نظرهم. وتكمن أهمية هذا العمل 
في بناء قاعدة أدلة وتقديم تفسير واضح 
التباع هذا المنهج في إجراء األبحاث في 
حاالت الطوارئ في قطر. ففي الحاالت 
الحرجة التي توجد فيها خطورة على حياة 

المرء ال يتسنى الوقت للحصول على 
موافقة مستنيرة من األسرة التي تمر 
بحالة من التوتر والقلق على طفلهم. 

ويكون الطفل في حاجة إلى العاج، ونود 
أن نقارن بين نوعين من العاج المقبول. 
فإذا توافرت في الطفل المعايير إلدراجه 

في الدراسة البحثية، فيمكن إخضاعه 
بشكل عشوائي ألي من العاجين. وحين 

تنتهي الحالة الطارئة، يمكننا حينذ الحصول 
على موافقة الوالدين. وهنا نود أن نعرف 

مدى قبول هذا األمر في قطر. وسوف 
يعطينا ذلك تصوًرا قطرًيا. ولدينا الفرصة 

في تطوير منهج للطب الدقيق في 
التعامل مع الحاالت الحرجة لدى األطفال 
بالتعاون مع مختبرات أبحاث الجينوم في 

سدرة. وأول خطوة في هذا الطريق 
هي إرساء هذا األسلوب المنهجي في 

االستعانة باألطفال في دراسات الطوارى.

د. كولين باول
طبيب معالج أول

طب الطوارئ،
وأستاذ فخري لصحة الطفل 
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وحدات األبحاث السريرية
تعمل المجموعات المعنية باألبحاث السريرية على تعزيز التعاون بين الباحثين واألطباء السريريين. وتتسق هذه المجموعات مع 
فلسفة »سدرة واحدة« التي يقوم عليها برنامج الطب الدقيق. وهدف هذه المجموعات تنسيق الجهود البحثية في مجال محدد 

من المجاالت السريرية وتحديد األسئلة المشتركة التي تستلزم مقاربات متعددة التخصصات في اإلجابة عليها.

)I3( المناعة وااللتهابات والعدوى  )1(
تركز المجموعة المعنية بالمناعة وااللتهابات والعدوى على 

موضوعات عدة بداية من علم الوراثة المناعية ومناعة األورام 
حتى مناعة األنظمة/المناعة الخلوية. وتعتمد المشاريع التي 

ينجزها أعضاء هذه المجموعة على عدد كبير من التقنيات 
التي جرى تطويرها في المرافق الرئيسية والمختبرات الفردية 

ويمكن االستفادة منها في فحوصات التنميط المناعي.

)أ(    مجموعة عمل طب الكلى
 تركز مجموعة )I3( في أبحاثها على مجال أمراض الكلى

)ب(  الميكروبات واألمراض المعدية
تختص مجموعة »الميكروبات واألمراض المعدية« 
بعدد كبير من الموضوعات البحثية في مجال علم 

الميكروبات واألمراض المعدية. وتشمل هذه 
الموضوعات الثاثي التقليدي لألمراض المعدية، 

ومسببات المرض، والعوامل البيئية التي تسهم في 
تطور المرض في العائل. وتتناول المشاريع البحثية 

دراسة مسببات األمراض المقاومة لألدوية المتعددة، 
ودور بيئة المستشفى في حدوث العدوى المرتبطة 
بالمستشفيات، واستخدام التسلسل الميتا جينومي 
للكشف عن مسببات األمراض في العينات المعقمة 

التي يجري فحصها.

)ج(  أمراض التأتب
مجموعة فرعية تابعة لمجموعة )I3( تركز على المشاريع 

البحثية المرتبطة بحديثي الوالدة واألطفال الذين 
تظهر عليهم أعراض أمراض الحساسية، ومن ذلك 

الربو، وحساسية الطعام واألنماط الظاهرية لألمراض 
الجلدية.

TUMMIE 2(  مجموعة(
TUMMIE هو اختصار لعبارة »نحو فهم الميكروبيوم والمناعة 
المخاطية في اضطرابات التهاب األمعاء واالعتال المعوي« 

وهي مجموعة تركز على ثاثة جوانب رئيسية: األبحاث 
االنتقالية، واألبحاث السريرية، والعلوم المختبرية األساسية. 
وتتركز األبحاث حول اضطرابات الجهاز الهضمي بما في ذلك 
مرض التهاب األمعاء، واالعتال المعوي، وأمراض الباطنة، 
وغيرها من أمراض المناعة الذاتية المعوية. وينصب البحث 
على توظيف الطب الدقيق في عاج االضطرابات المعدية 

المعوية، وتطوير وسائل تشخيص مبتكرة وتحديد آليات 
المرض، والفسيولوجيا المرضية، والوراثة المرضية.

)3(  ألم والطفل
تهدف مجموعة عمل صحة األم والطفل في سدرة للطب 

إلى تحسين صحة األمهات وأطفالهن من خال تطبيق 
األبحاث السريرية االنتقالية المتطورة. ويركز البرنامج على 

اثنتين من الفئات السكانية السبع ذات األولوية الواردة 
في استراتيجية قطر الوطنية للصحة. وتضم مجموعة 

العمل هذه أعضاء من عيادات سدرة المختلفة، مثل 
عيادة التوليد، والطب النفسي والصحة النفسية للمرأة، 

وطب النساء، وطب الحاالت الحرجة، وطب حديثي الوالدة 
عاوة على أعضاء من مؤسسة حمد الطبية. وتبحث هذه 
المجموعة أبرز المشاكل الصحية التي تواجه المرأة التي 

ترغب في الحمل، والمرأة الحامل، وجنينها، واألطفال 
حديثي الوالدة عاوة على األطفال حتى عمر سنتين.

)4(  االضطرابات النفسية والعصبية
مجموعة عمل متعددة التخصصات تضم علماء وأطباء 

من فريق سدرة للطب، تهدف إلى تمكين إجراء األبحاث 
المتطورة المتكاملة في طب األطفال في مجال األمراض 

العصبية والنفسية واضطرابات النمو، التي تشكل عبًئا 
صحًيا كبيًرا داخل قطر وخارجها. ويستخدم أعضاء هذه 
المجموعة تقنيات متنوعة منها ما هو حاسوبي مثل 

المعلوماتية الحيوية ومعالجة الصور، ومنها الطرق التجريبية 
مثل تسلسل الجينوم، ونمذجة األمراض، واألدوات 

السلوكية. وجدير بالذكر أن المجموعة تعمل على تطوير 

أدوات لتحسين الفحص الوراثي، والخدمات االستشارية 
عاوة على اكتشاف المؤشرات الحيوية. وتعقد المجموعة 

لقاءات دورية لمناقشة المشاريع الجارية وبحث طرق سد 
الفجوات الحالية وتحسين مستوى الرعاية عاوة على بحث 
سبل التعاون في أقصى صوره، واالستفادة من الموارد 
المتاحة وطريقة استخدامها. ومن بين النتائج البارزة التي 
حققتها هذه المجموعة التوصل إلى طريقة لتحديد فئات 
األمراض ذات األولوية ومجاالت بناء القدرات البحثية عبر 

تأسيس برنامج وطني يكون ركيزة أساسية في معهد قطر 
للطب الدقيق وذلك ضمن الرسالة التي ينشدها الطب 

الدقيق في دولة قطر. 

)5(  طب الحاالت الحرجة لدى األطفال
يعد طب الطوارئ ورعاية الحاالت الحرجة من التخصصات 

الرئيسية في طب األطفال التي تتعامل مع المرضى 
والجرحى من صغار السن. وتركز المجموعة البحثية 

المختصة بطب الحاالت الحرجة لدى األطفال على األبحاث 
التي تحدد أفضل وسيلة للتعامل مع طوارئ األطفال، 

وداخل قسم الطوارئ، وفي وحدة الرعاية المركزة، وداخل 
عنابر المرضى. وتكون الخبرة السريرية في قسم الطوارئ 

مسؤولة عن التعامل مع األمراض غير المتمايزة، ومع 
أجهزة اإلنعاش واتباع اإلجراءات الازمة إلنقاذ األرواح 

من خال وسائل عاجية قاطعة، عاوة على إدارة وحدة 
الرعاية األولية والثانوية بشكل آمن وفعال. وتستعين هذه 

المجموعة البحثية بالخبرة العلمية في المختبرات البحثية 
عاوة على الخبرة السريرية االنتقالية وتوظفهما مًعا في 

حاالت الطوارئ والرعاية الحرجة.

)6(  طب السرطان الدقيق
هناك عزم أكيد في مجموعة »طب السرطان الدقيق« على 

فهم األسباب وراء فشل العاج، واختيار العاج األنسب 
لكل مريض، وتطوير مناهج عاجية مبتكرة تركز على العاج 

الموجه والعاج المناعي، فضًا عن تحديد األساس 
الوراثي لمخاطر اإلصابة بالسرطان وتفاقم الحالة المرضية، 

وتحديد المؤشرات الحيوية للنتيجة العاجية والسّمية. 
ويركز البرنامج على األركان الثاثة للطب الدقيق في 

سدرة، وهي: المستودع الحيوي، والتشخيص المتقدم، 
والعاجات المتقدمة، وبما يتماشى مع األولويات 

الوطنية. ويضم البرنامج باحثين وأطباء، يتعاملون مع 
مرض السرطان من منظور بحثي ومن منظور تقديم 

الخدمة للمرضى.

)7(  مجموعة عمل أمراض القلب
تنظر مجموعة عمل أمراض القلب إلى التنوع الهائل في 

األمراض الخلقية بمنظور مخصص لتحديد االختافات 
الوراثية والمسارات التي يمكن أن توصلنا إلى فرص 

عاجية جديدة/محسنة. وفي هذه المجموعة هناك اهتمام 
خاص باختبار األجهزة القلبية الجديدة التي يمكنها تحسين 

صحة المرضى وفرصهم العاجية. وترحب المجموعة 
بمشاركة الزماء المتخصصين في أمراض القلب 

وبإسهاماتهم في هذه الدراسات. وعاوة على ذلك فإن 
المجموعة تدرك أهمية تقديم دراسات سريرية عاجية 
طويلة المدى لتتيح للمرضى التسجيل فيها على أمل 

تحسين النتائج السريرية.

)8(  السكري والغدد الصماء واالضطرابات األيضية
من خال االستعانة بمرضى يعانون من السمنة أو 

السكري أو اضطرابات الغدد تهدف مجموعة عمل أمراض 
السكري والغدد الصماء واالضطرابات األيضية إلى وضع 
خريطة تفصيلية لعلم األوبئة الخاص بهذه األمراض في 

قطر. والتقسيم الطبقي لألنواع المختلفة لهذه األمراض 
جنًبا إلى جنب مع المقاربات الوراثية والدراسات الوظيفية 
التي تستخدم النماذج الحيوانية من شأنه أن يتيح للباحثين 
تنفيذ استراتيجيات عاجية مخصصة لألطفال وغيرهم من 

المصابين بهذا المرض.

)9(  الصحة الرقمية وبيانات الجينوم
تهتم مجموعة عمل الصحة الرقمية وبيانات الجينوم 
ببحث أفضل سبل االستفادة من التسلسل الوراثي 

والجينوم في الحفاظ على صحة المرضى. وباستخدام 
تطبيقات مختلفة يتولى العلماء تقييم مجموعات ضخمة 

من البيانات الخاصة بجينوم المرضى التي تم الحصول 
عليها من مشاريع مختلفة. ومن بين هذه التطبيقات: 

المعلوماتية الحيوية، وتحليل المشهد الجينومي، ودمج 
بيانات األنماط الظاهرية. ومن بين العمليات المهمة 

التي تباشرها مجموعة الصحة الرقمية وبيانات الجينوم 
المعالجة المسبقة لقاعدة البيانات وتطويرها وتوحيدها 
بشكل قياسي، لتيسير التعامل مع مجموعات البيانات 

المتنامية في علم الجينوم، بحيث يمكن االستفادة منها 
في مشاريع سدرة للطب وفي مشاريع الشركاء اآلخرين 

مثل برنامج قطر جينوم. وعاوة على ذلك تضمن هذه 
المجموعة االلتزام بعملية التوحيد القياسي لبيانات 

الجينوم، مثل بيانات التحالف العالمي للجينوم والصحة 
)GA4GH(، حتى يسهل التعامل مع بيانات الجينوم 

المتزايدة.
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تطبيق األساليب التشخيصية المعتمدة على 
الميتاجنوميات السريرية في التعامل مع 

األمراض المعدية

د. محمد ربيط حسن
علم األحياء الدقيقة الجزيئية 

السريرية وعلم األمراض

»تهدف دراستنا لتحسين وسائل التشخيص 

والتعامل مع المرضى المصابين بأمراض 

معدية حرجة. وقليل جًدا من مختبرات العالم 

لديها الخبرة الداخلية وفرصة تقديم تقنية 

تسلسل الجيل القادم كخدمة تشخيصية 

لألمراض المعدية. ومن المتوقع عند تطبيقها 

في سدرة للطب أن تساعد هذه التقنية 

 تتسبب األمراض المعدية في %8 
من معدل الوفيات في قطر. وتمثل 
تهديًدا كبيًرا لمنظومة الصحة العامة 

في الباد. ويهدف قسم علم األمراض 
في سدرة للطب إلى تحسين الوسائل 

التشخيصية وطرق التعامل مع المرضى 
المصابين بأمراض معدية حرجة. وعلى 
مدار السنوات الماضية نجح قسم علم 

األمراض في تسريع وتيرة النشاط 
البحثي في مجال طب المختبرات. وكانت 

لهم الريادة في تطبيق تقنيات جزيئية 
مبتكرة في تشخيص األمراض المعدية 

عاوة على الجهود المتواصلة في تقييم 
وتطبيق الفحوصات المطورة داخلًيا لعاج 

األمراض المعدية.
ومن خال التمويل الذي يوفره سدرة 

للطب والصندوق القطري لرعاية البحث 
العلمي يسعى محمد ربيط حسن، 

المتخصص في علم األحياء الدقيقة 
الجزيئية السريرية، وفريق العمل 

المساعد له، إلى التركيز على تحديد 
منهج ميتاجينومي سريري يقوم على 
تسلسل الجيل التالي الموحد وتطبيق 
الفحوصات على أساس تجريبي لخدمة 

المرضى في سدرة للطب. ويعتمد 
منهج الميتاجينوميات السريرية على مبدأ 
الطب الدقيق وُيراعى فيه تسلسل جميع 
األحماض النووية الموجودة في العينات 

السريرية بهدف الكشف عن مسببات 
األمراض واستنتاج نمط مقاوم لها 

ومضاد حيوي. وتظهر البحوث المتواصلة 
نتائج واعدة حيث نجحت جهود تسلسل 
الجيل التالي في الكشف عن مسببات 
األمراض في عّينات السائل الدماغي 

النخاعي بنسبة تتجاوز 95% من حيث 
الحساسية والنوعية. ويعد تسلسل الجيل 

التالي تقنية قوية في مجال التشخيص 
الطبي لكن دورها في تشخيص األمراض 

المعدية ال يزال محدوًدا جًدا. والباحثون 
العاملون في هذا المشروع على ثقة 

من أن استخدام هذه التقنية سوف يفيد 
بشكل خاص المرضى الذين يعانون 

من العدوى المرتبطة بمناطق الجسم 
المعقمة الخالية من البكتريا، وهي عدوى 

ال يمكن تشخيصها بطرق الفحص الجزيئي 
التقليدية.

أطباء األمراض المعدية واألحياء الدقيقة 

في التعامل مع مجموعة من األمراض التي 

يصعب تشخيصها وترتبط بحدوث عدوى 

معقدة في أعضاء اإلنسان الحيوية وسوائل 

الجسم. وإذا نجحت هذه التقنية، فيمكن نقلها 

إلى مرافق الرعاية الصحية األخرى في قطر 

ليجري تعميمها على مستوى الدولة.«

د. زياد حجازي
المدير الطبي باإلنابة

ورئيس قسم طب األطفال

»البحث السريري هو جزء أساسي من 

اختصاصنا في سدرة للطب. وبوصفنا جراحين 

وأطباء فإننا ملتزمون بمواصلة البحث عن كل 

ما هو جديد في العالج والتقنيات التي يمكنها 

أن تنقذ حياة الناس وتيسر رعاية المرضى 

وعالجهم«.

الصمامات المخصصة: استخدام 
الطب الدقيق في عالج أمراض القلب 

الخلقية

تعد أمراض القلب الخلقية أشهر نوع من 
التشوهات الخلقية التي يولد بها األطفال 

)نحو 1% من إجمالي المواليد يعانون من 
أمراض القلب الخلقية( وهي السبب 

الرئيسي في الوفيات واألمراض التي 
يعاني منها حديثو الوالدة. وتستلزم 

الحاالت الخطيرة من أمراض القلب الخلقية 
إجراء عملية قلب مفتوح أو تدخات جراحية 
أخرى في السنة األولى من حياة الشخص 
ويتبعها جراحات وإجراءات أخرى في مراحل 

الحقة من الحياة.

تعد رباعية فالو واحدة من أمراض 
القلب الخلقية الشائعة. وعادة ما يخضع 

المصابون بهذا المرض لجراحة قلب 
مفتوح في الشهور األولى من حياتهم. 
وينتهي الحال بكثير من هؤالء المرضى 

إلى تركيب صمام بين البطين األيمن 
والشريان الرئوي. ويمكن لبعضهم 

االستفادة من إجراء جراحي بسيط لوضع 
صمام صناعي يتم إدخاله عبر منطقة 

الفخذ. ومع ذلك ال يمكن لكثير من 
المرضى االستفادة من هذا اإلجراء، 

ويحتاج قرابة 80 في المائة منهم إلجراء 
عملية قلب مفتوح ألن منطقة الصمام 

األصلية تكون أكبر من قطر الصمام 
الصناعي المتاح.

الدكتور حجازي هو أحد جراحي القلب 
الذين يسعون لتطبيق التدخات الجراحية 

البسيطة مع هؤالء المرضى عبر الطب 
الدقيق مما يساعد في توجيه مسيرة 

الخطة البحثية السريرية في سدرة للطب. 
وبفضل خبرته وقع االختيار عليه ليكون 
الباحث الرئيسي الدولي بالتعاون مع 

شركة تصنيع األجهزة الطبية الصينية التي 
طورت صماًما يناسب المرضى الذين 

كانوا يخضعون في السابق لجراحة قلب 
مفتوح.

جاءت مريضة من المرضى الذين يعالجهم 
د. حجازي من دبي طلًبا للمساعدة ووجد 
أن تركيب الصمام المعتمد لها لن يكون 

ممكًنا بصورة كبيرة نظًرا لكبر قطره. 

ونجح الدكتور حجازي بالتعاون مع الشركة 
المصنعة في وضع خطة لعاجها وطلب 
صماًما صناعًيا مخصًصا بناء على نموذج 

ثاثي األبعاد لقلبها. وتمت عملية 
استبدال الصمام بنجاح ووضع في 

موضعه الصحيح وتمكنت المريضة من 
مواصلة حياتها وإنجاب توأمين في أتم 

صحة وعافية.



أبحاث ســدرة 
للطــب الباحثون

الرئيسيون
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البروفيسور خالد حسين
رئيس قسم أمراض الغدد

 الصماء لألطفال

 تركز األبحاث في قسم الغدد الصماء 
لألطفال على فهم أسباب مرض السكري 

والسمنة المبكرة لدى األطفال عاوة 
على تطوير تقنيات جديدة في التعامل 

مع السكري عند األطفال. وتعد أبحاث 
السكري والسمنة في الطفولة واحدة 

من األولويات الوطنية لدولة قطر، وبهذا 
تنسجم أبحاثنا مع األولويات الوطنية. 

وعلى مدار العامين الماضيين حددنا 
األطفال المصابين بالسكري في قطر 
)من المياد حتى سن الثامنة عشرة( 

وبدأنا في استكشاف اآلليات الوراثية 
والكيميائية الحيوية التي تؤدي إلى مرض 
السكري عند كل هؤالء األطفال. وأصبحنا 
نعرف اآلن أسباب اإلصابة بالسكري لدى 

كل طفل، وبدأنا في تطبيق العاجات 
استناًدا إلى هذه اآلليات الوراثية 

والكيميائية الحيوية وبالتالي نوظف الطب 
الدقيق في البيئة السريرية. وأظهرت 

األبحاث أن قطر تحتل المرتبة الرابعة 
على مستوى العالم من حيث معدالت 
اإلصابة بالسكري من النوع األول لدى 

األطفال. ويجري التعامل حالًيا مع بعض 
هؤالء األطفال المصابين بالسكري من 

النوع األول باستخدام تقنية متطورة )من 
خال أجهزة قياس الجلوكوز ومضخات 

األنسولين( ويحظى سدرة للطب بالريادة 

في توظيف هذه التقنية. ويشرف 
على هذا العمل زميلي الدكتور جوران 

بتروفسكي. وبالنسبة لألطفال المصابين 
بالنوع الثاني من السكري فيجري عاجهم 

حالًيا باستخدام دواء جديد )ليراجلوتيد( 
ويتوقع أن يساعد في فقد الوزن والتحكم 

في مستوى جلوكوز الدم. وعاوة على 
ذلك استطعنا وقف إبر اإلنسولين 

اليومي مع بعض المرضى وإخضاعهم 
لعاج يؤخذ عن طريق الفم. وقد أحدث 
هذا تحواًل هائًا لدى هؤالء المرضى. 

وفي أبحاث السمنة التي نجريها استطعنا 
تحديد األطفال المصابين بالسمنة نتيجة 

أسباب وراثية نادرة. ومن بين نماذج 
توظيف الطب الدقيق في هذه المنطقة، 

طفلة تعاني من السمنة الحادة )28 كجم 
في 18 شهًرا( حيث توصلنا إلى السبب 

الوراثي في السمنة وتخضع الطفلة حاليا 
لعاج خاص يناسب هذا الخلل الوراثي. 

وقد صار وزنها 15 كجم بعد سنة من 
العاج. وشعر والدا الطفلة بسعادة غامرة 

لهذا التحول في حياتها، وقد أصبحت 
طفلة عادية في أتم صحة وعافية.

أبحاث السكري والسمنة في 
سدرة للطب
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د. أميرة عقيل، ماجستير إدارة األعمال التنفيذي، وحاصلة على الدكتوراه
د. أميرة عقيل حاصلة على درجة البكالوريوس في الطب البيطري والجراحة، والماجستير 

في المناعة الجزيئية عاوة على شهادة عليا وماجستير في التدريس الجامعي. كما 
حصلت على درجة الدكتوراه في علم الجينوم الجزيئي من جامعة نيو ساوث ويلز في 

 HEC أستراليا، وماجستير إدارة األعمال التنفيذي من جامعة الدراسات العليا إلدارة األعمال
Paris في قطر. وتنصب اهتماماتها البحثية على الوراثة الجزيئية لمرض السكري، وخاصة 
سبل الوقاية من مضاعفات السكري والتشخيص الدقيق. وخال مسيرتها المهنية تأهلت 

للمرحلة النهائية من جائزة مخترع العام وتقدمت بطلب للحصول على براءة اختراع مؤقتة 
أسترالية من منظمة New South Innovations في أستراليا. كما حازت على العديد من 

الجوائز التقديرية المرموقة على الصعيد المحلي والدولي.

 أبحاث ســدرة للطــب الباحثون الرئيسيون أبحاث ســدرة للطــب الباحثون الرئيسيون

أنـاليســا تيــرانيغــرا، دكتوراه
حصلت د. أناليسا على درجة الماجستير في علوم األحياء من جامعة سيينا، إيطاليا، وعلى 
دكتوراه في الطب الجزيئي من جامعة ميانو، إيطاليا، ودبلوم الدراسات العليا في علوم 

التغذية من جامعة ميانو، إيطاليا. قبل انضمامها إلى سدرة للطب، حازت د. أناليسا 
على خبرة كبيرة في علم األحياء الجزيئي وعلم الوراثة خال مسيرتها المهنية في جامعة 

ميانو، بإيطاليا.

عواطف إسماعيل شوشان، طبيبة
حصلت د. عواطف إسماعيل على شهادة الطب من كلية الطب بمدينة سوسة التونسية. 
وبعد أن قضت تدريًبا لمدة أربع سنوات في مجال األمراض الجلدية والتناسلية في عدد 

من المستشفيات التعليمية في تونس وفرنسا، حصلت على درجة التخصص الطبية في 
هذا المجال ثم التحقت بعد ذلك بالمعاهد الوطنية للصحة في الواليات المتحدة األمريكية 
للحصول على الزمالة في بحوث الطب الحيوي، وقد عملت خال هذه الفترة على عدد من 
مجاالت البحث في األمراض الجلدية. وبفضل خبرتها الطبية التي تمتد ألكثر من 24 سنة 

شغلت مناصب عدة من بينها استشاري، واستشاري أول لألمراض الجلدية والتناسلية 
في عدد من المؤسسات الطبية. وخال مسيرتها العلمية والمهنية شغلت عدًدا من 

المواقع البحثية من بينها منصبها في وايل كورنيل للطب في قطر قبيل انضمامها إلى 
سدرة للطب كباحث رئيسي حيث أسست أول مجموعة بحثية لألمراض الجلدية والتناسلية 

في قطر.

بــرنـيــس لــو، دكتوراه
د. برنيس لو هي باحثة رئيسية في برنامج الطب الدقيق في سدرة للطب. أتمت تدريًبا 

بعد الدكتوراه في مختبر علم المناعة في المعاهد الوطنية للصحة في الواليات المتحدة. 
وتدربت على بيولوجيا الخلية والجزيء والمناهج الجينومية للتشخيص الجيني. خال فترة 

الزمالة، ساعدت في اكتشاف وفهم مسببات مرضين جديدين لخلل في الجهاز المناعي. 
حصلت على شهادة الدكتوراه في بيولوجيا الخلية من جامعة ديوك، حيث بدأت تقديرها 

لجهاز المناعة والدور الحاسم للتحمل المناعي وتنظيم المناعة.

كــريستينــا ماكـالــي، دكتوراه
د. كريستينا ماكالي هي باحث رئيسي في مركز العاج الخلوي المتقدم في قسم 

األبحاث. ولديها خبرة مميزة في مجال المناعة ومناعة األورام والعاج المناعي. أتمت 
برامجها البحثية بعد الدكتوراه في المعهد الوطني للسرطان في ميانو، إيطاليا، ثم 

عملت زميلة زائرة في فرع الجراحة التابع للمعهد الوطني للسرطان، في بيثيسدا، 
وحصلت على شهادة الطب من الواليات المتحدة األمريكية. وخال عملها باحثة أولى 

في المعهد العلمي لمؤسسة سان رفاييل في إيطاليا أسهمت د. كريستينا ماكالي في 
دراسات جديدة تهدف إلى التوصيف المناعي للخايا الجذعية السرطانية وتطور المرحلتين 

األولى والثانية في الدراسات السريرية للعاج المناعي والرصد المناعي لمرضى 
السرطان. كما أسهمت في تطوير مختبر الشبكة اإليطالية للعاج البيولوجي لألورام 

بالمستشفى الجامعي في سيينا، إيطاليا المخصصة لدراسات علم المناعة )IO( ومراقبة 
المناعة لدى المرضى الذين يخضعون للعاج المناعي.

د. لـويـس سـارايفــا، دكتوراه
حصل د. سارايفا على شهادة الليسانس في علم األحياء من جامعة إيفورا )البرتغال(. 
بعد ذلك، أصبح زميًا في كلية الدراسات العليا الدولية في علم الوراثة والجينوميات 

الوظيفية في جامعة كولونيا )ألمانيا(، حيث حصل على درجة الدكتوراه في علم الوراثة. 
بعد فترة وجيزة من عمله كعالم زائر في كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن 

)الواليات المتحدة األمريكية(، عمل باحًثا بعد الدكتوراه في مختبر ليندا باك )الحائز على 
جائزة نوبل في علم وظائف األعضاء والطب 2004( بمركز فريد هتشنسون ألبحاث 

السرطان في سياتل )الواليات المتحدة األمريكية(. عندما أصبح زميًا في برنامج زمالة ما 
بعد الدكتوراه )ESPOD(، انتقل إلى كمبريدج )المملكة المتحدة(، حيث واصل تدريبه لما 
بعد الدكتوراه في EMBL-EBI  ومعهد  Wellcome Sanger. ومنذ أكتوبر 2015، يعمل 

باحًثا رئيسًيا ومديًرا لبرنامج األيض والسكري في فرع األبحاث التابع لسدرة للطب.
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 أبحاث ســدرة للطــب الباحثون الرئيسيون أبحاث ســدرة للطــب الباحثون الرئيسيون
د. مـحـمــد حــريـــص، دكتوراه

حصل الدكتور حريص على درجة البكالوريوس في علوم الحياة مع تخصص في الكيمياء، 
ثم أكمل بعد ذلك درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية. وحصل على شهادة الدكتوراه 
في التصوير الطبي الحيوي من معهد سانجاي غاندي للدراسات العليا للعلوم الطبية، 
لكناو، الهند. بعد ذلك حصل على زمالة ما بعد الدكتوراه في قسم األشعة في كلية 

بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا، فيادلفيا، بالواليات المتحدة األمريكية، وبعد ذلك 
أصبح عالم بحث في نفس القسم. خال فترة عمله في والية بنسلفانيا، طور العديد من 

طرق التصوير بالرنين المغناطيسي الجديدة لتصوير المستقلبات في الجسم الحي مع 
التطبيقات المحتملة لمرضى السرطان، واضطرابات القلب واألوعية الدموية، واألمراض 

العصبية وأمراض التنكس العصبي. وكان أول من طور طريقة MR لتصوير الطاقة 
الخلوية من خال استهداف حركية استرداد الكرياتين باستخدام CEST MRI. انضم د. 

حريص إلى قسم األبحاث في سدرة للطب كباحث رئيسي في أكتوبر 2013.

د. نيكوالس فان بانهويس، دكتوراه
حصل الدكتور فان بانهويس على درجة البكالوريوس في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا 

الجزيئية، وعلم األحياء الخلوي والتنموي من جامعة فيكتوريا )نيوزيلندا(. بعد ذلك، أكمل 
 Rex برنامج الشرف في العلوم الحيوية الجزيئية في جامعة فيكتوريا. حصل على منحة
و Betty Coker Post Graduate للدراسات العليا إلجراء دراسات الدكتوراه في معهد 

Malaghan  لألبحاث الطبية )نيوزيلندا( حيث درس دور IL4 و STAT6 في مناعة الحماية 
واالستجابات المناعية )T( المساعدة )2(. ثم ُعّين زميل أبحاث في مختبر بيولوجيا النظم 

بالمعهد الوطني للحساسية واألمراض المعدية، التابع للمعاهد الوطنية للصحة. منذ 
يوليو 2015، يعمل كباحث رئيسي ورئيس مختبر الربو وأمراض الحساسية في سدرة 

للطب )الدوحة، قطر(.

د. نــيـــكـــو مـــار، دكتوراه
حصل نيكو مار على دبلوم جامعي في علم األحياء ودرجة دكتوراه في العلوم من جامعة 

يوليوس ماكسيميليان فورتسبورغ، بألمانيا، للدراسات في مجال علم األحياء الدقيقة 
والمناعة. وخال بحث الدكتوراه وبداية مرحلة دراسات ما بعد الدكتوراه، التي أمضاها في 
قسم علم األحياء الدقيقة والمناعة في جامعة كولومبيا البريطانية، ركز بحثه على العاقة 

بين العائل والممرض، وآليات التهرب المناعي من بورديتيلة السعال الديكي، العامل 
المسبب للسعال الديكي. في وقت الحق، أكمل زمالة ما بعد الدكتوراه في صحة الجهاز 
التنفسي وعمل باحًثا مشارًكا في معهد أبحاث مستشفى كولومبيا البريطانية لألطفال 

في فانكوفر، وكذلك في المركز الكندي للقاحات الموجود في مركز IWK الصحي 
في هاليفاكس، كندا. خال تلك الفترة، ركزت دراساته بشكل رئيسي على تطور الجهاز 
المناعي البشري والدفاعات المناعية في الحياة المبكرة ضد ممرض تنفسي مهم آخر 

شائع هو الفيروس المخلوي التنفسي البشري )RSV(. منذ عام 2015، يعمل باحًثا ورئيس 
مجموعة أبحاث في سدرة للطب.

ســـارة ديـــوال، طبيبة، دكتوراه
د. ديوال عالمة سريرية حاصلة على شهادة البورد في أمراض الدم واألورام من جامعة 

سان رافاييل فيتا-سالوت، ميانو، إيطاليا، وعلى دكتوراه في أمراض الدم التجريبية من 
جامعة ميانو بيكوكا، إيطاليا )تدريب في معهد تيليثون للعاج الجيني، TIGET(. أكملت 

زمالة ما بعد الدكتوراه في المعاهد الوطنية للصحة، في بيثيسدا بالواليات المتحدة 
األمريكية ، في المركز السريري، بقسم طب نقل الدم، شعبة علم الوراثة المناعي. 

انضمت إلى مركز أبحاث  سدرة للطب عام 2014، كمدير برنامج زرع نخاع العظام في الطب 
/ البحث االنتقالي، وهي باحث رئيسي منذ يونيو 2017.

د. فـوتـر هنـدركـس، دكتوراه
الدكتور فوتر هندركس هو باحث في قسم المناعة وااللتهاب والتمثيل الغذائي وعضو 
مجموعة عمل طب السرطان الدقيق في سدرة للطب. وهو الباحث الرئيسي في مختبر 

السرطان الوظيفي، ولديه خبرة في أبحاث الخايا الجذعية والسرطان في جامعات 
بروكسل )VUB( و لوفان )KUL( والنرويج )UEA( حيث حصل على درجة الماجستير في 

العلوم الطبية الحيوية )2004( وماجستير المعلوماتية الحيوية )2005( ودكتوراه في 
العلوم الطبية في )2012(. وقد عمل في العديد من المشاريع المختلفة المتعلقة 

بالبيئة الصغيرة للورم، بما في ذلك العمل المكثف على دورميتالوبروتياز المادة الخالية 
والتحلل. ولديه خبرة في تقنيات البيولوجيا الجزيئية الكاسيكية وكذلك ثقافة الخايا 

ثاثية األبعاد المتقدمة وتكنولوجيا البروتينات. وفي سدرة للطب، يركز منذ عام 2014 
على البيئة الدقيقة المناعية للورم وتوظيف األدوات المعلوماتية الحيوية لتحليل بيانات 

التعبير الجيني من الورم لتحديد اآلثار المتعلقة بالمناعة والمحددات األخرى للنمط 
الظاهري المناعي ونقل النتائج إلى بيئة مختبرات التجارب العملية. منذ عام 2019 ، يقود 

جهود مركز أبحاث سدرة للطب في إنشاء مستودع بيولوجي لمرضى السرطان من 
األطفال.

يــونـس مقــراب، دكتوراه
د. يونس مقراب باحث رئيسي ورئيس مختبر الجينوميات السكانية والطبية بسدرة 
للطب. وفي سنة 2015 غادر شركة إيلي ليلي لينضم إلى فريق العمل في سدرة 

للطب ليقود الجهود البحثية الحاسوبية في مجال الجينوميات بوحدة علم الوراثة العصبية 
)Neurogenetics Discovery( بهدف تحديد أو إقرار المستهدفات الدوائية وتصنيف 
المرضى المصابين باضطرابات نفسية وعصبية من بينها الفصام والتصلب الجانبي 

 .)PGC( الضموري وداء باركنسون، ويتعاون بشكل وثيق مع ائتاف الجينوميات النفسية
حصل د. يونس مكراب على درجة البكالوريوس في علوم الوراثة من جامعة شيفيلد 
في المملكة المتحدة سنة 2003 ودرجة الدكتوراه في المعلوماتية الحيوية من جامعة 

كمبريدج، ثم حصل على زمالة ما بعد الدكتوراه من جامعة أكسفورد. بعد ذلك انتقل إلى 
صناعة األدوية والمستحضرات الدوائية، فبدأ بشركة Lonza Biologics العاملة في مجال 

هندسة المستحضرات الصيدالنية الحيوية، ثم شركة إيلي ليلي حيث قاد الجهود البحثية 
الستكشاف العقاقير في مرحلة مبكرة في مجاالت مختلفة من الطب النفسي العصبي. 
وعند انضمامه إلى سدرة للطب ساعد في تأسيس برامج بحثية في مجال الوراثة الطبية 

والسكانية، وشارك في تأسيس ائتاف قطر جينوم للبحوث.
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البروفيسور إبراهيم الجناحي
رئيس قسم أمراض الرئة

رئيس مكتب التعليم الطبي

استخدام الطب الدقيق في عالج 
األمراض التنفسية

تستكشف األبحاث الطبية طرًقا أفضل 
لتشخيص األمراض وعاجها ورعاية 

المرضى. ويحظى األطباء السريريين بدور 
محوري في رحلة الدراسة البحثية. ويربط 

»بصفتي عالًما وطبيًبا سريرًيا أمارس 
الطب المبني على األدلة، فهو مصدر 

أفكاري وتساؤالتي البحثية. والهدف من 
أبحاثي اإلجابة على التساؤالت التي 

تظهر خالل الممارسة السريرية«.

األطباء بين العمل الذي أنجزه الباحثون 
والعلماء المتخصصون في اإلحصاء 

الحيوي وكذلك علماء األوبئة عبر نقل هذه 
البحوث النظرية إلى الممارسة العملية 

في التعامل مع المرضى. والبروفيسور 
إبراهيم الجناحي بوصفه أخصائي أمراض 

الرئة يتولى دراسة األسس الوراثية 
ألمراض الرئة المزمنة، مثل التليف 
الكيسي، والربو، والتهاب الشعب 

الهوائية المزمن وغيرها من األمراض. 
ويستخدم البروفيسور الجناحي الخبرة 
العملية في فهم األمراض واألعراض 
والعامات للتوصل إلى تصور دقيق 
للعوامل التي يتضح في النهاية أنها 

نتيجة لمرض أو متازمة ما.
 

من بين حاالت األبحاث التي تؤثر في 
المرضى عملية تحديد االختاالت 

الجينية المسببة لمرض التليف الكيسي 
المشتمل على طفرات تخص السكان 

القطريين. وقد تم التوصل إلى هذا األمر 
عبر عقود من البحث العلمي الذي أجراه 

البروفيسور الجناحي وفريق عمله. وتركز 
األبحاث في الوقت الحالي على تبعات 

هذه الطفرات. ومن خال الدراسة البحثية 
الشاملة وفحوصات العقاقير تم التوصل 
إلى أن الطفرة الخاصة بالتليف الكيسي 

بين القطريين تشتمل على فئتين من 
الطفرات الجينية. وبالتعاون مع الباحثين 

من شمال أمريكا وأوروبا، تخضع الطفرات 
الجينية القطرية لمزيد من الدراسة 

واالختبار لتحديد العقاقير التي يمكن 
أن تؤدي إلى كفاءة أعلى بين القطريين 

المصابين بالتليف الكيسي.   
  

يجري د. الجناحي بحوًثا تركز على االرتباط 
بين الربو والسمنة لدى األطفال. وبفضل 

الدراسات المكثفة توصل البروفيسور 
الجناحي وفريق عمله إلى أن األطفال 

المصابين بالربو والسمنة ال يتسجيبون 
للعاج بشكل جيد مقارنة باألطفال 

المصابين بالربو دون السمنة. وبصفته 
عالًما وطبيًبا بدأ الجناحي وفريق عمله في 

دراسة اآلليات التي تقف وراء االستجابة 
للعاجات الطبية لدى األطفال المصابين 

بالربو والسمنة. وثبت أن األبحاث الحيوانية 
مهمة جًدا في تطور هذا النوع من 

األبحاث. وخال المراحل األولى ُوجد أن 
عضات المجرى التنفسي لدى الفئران 

السمينة والنحيفة مختلفة تماًما مما يدل 
على أن ظهور أعراض الربو على الفئران 
السمينة يرجع إلى الرجفة في عضات 

المجرى التنفسي. ويمكن االعتماد 
على آلية االختال في مسارات الدهون 
اإلسفنجية لتفسير فرط االستجابة في 
المجاري التنفسية دون حدوث التهابات 

لدى األفراد المصابين بالسمنة ويعانون 
من مرض الربو. ويأمل البروفيسور 

الجناحي أن يساعد هذا االكتشاف في 
تقديم عاج أفضل لألطفال المصابين 

بالسمنة والربو في قطر عبر تحديد 
مسارات جديدة مستهدفة.

الخدمات الرئيسية

•  الصحــة الرقميــة
•  خدمات الجينوم المتكاملة

•  وحدة التنميط الظاهري العميق
•  وحدة العالج الخلوي المتقدم

•  الخدمات والعمليات البحثية
•  وحـدة اإلحصــاء الحيــوي
•  مكتب التجارب السريرية



التقرير السنوي لعام 2020التقرير السنوي لعام 2020 مركز أبحاث سدرة للطبمركز أبحاث سدرة للطب

35 34

الخدمات الرئيسية

الصحــة الرقميــة

راشد العلي
رئيس قسم المعلوماتية الطبية

 الحيوية والصحة الرقمية

يتولى د. راشد العلي إدارة قسم الصحة الرقمية. وقبل انضمامه إلى سدرة 
للطب شغل منصب مدير قطاع خدمات الشركات بأكاديمية أسباير للتميز 

الرياضي. وكان مسؤواًل عن اإلشراف على سير العمليات في إدارات تكنولوجيا 
المعلومات، والتمويل والمشتريات، والموارد البشرية، واالتصاالت واإلدارة 

العامة. تعاون خالل عمله في أكاديمية أسباير مع اإلدارة العليا والمستشارين 
الخارجيين لتطوير رؤية الشركة ورسالتها وخطتها االستراتيجية على أساس 

نظام بطاقة األداء المتوازن. حصل د. راشد العلي على درجة الدكتوراه في 
علوم الكمبيوتر من جامعة كارديف - ويلز، بالمملكة المتحدة ودرجة الماجستير 
من جامعة جورج واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية. وكان قد حصل على 

درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة الباسيفيك – كاليفورنيا، 
بالواليات المتحدة األمريكية.

إن ظهور التقنيات السريعة والفعالة 
في مجال تسلسل األحماض النووية 

والبروتينات قد دفع بالمعلوماتية 
الحيوية إلنتاج كميات متزايدة من البيانات 

التجريبية إلى جانب التطورات التقنية 
وانتشار اإلنترنت الذي منح العلماء فرًصا 

ال نظير لها في الوصول إلى البيانات 
والمعلومات الحيوية الموجودة في 
العديد من قواعد البيانات وأتاح لهم 

مشاركتها وتحليلها. ويقدم قسم الصحة 
الرقمية خدمات عالية الجودة لجميع 

المبادرات البحثية والسريرية بهدف تقديم 
الدعم للعلماء واألطباء السريريين من 

خال توفير المعلومات الحيوية وموارد 
التخزين والحوسبة، مما يساعدهم في 

فهم مجموعات البيانات وإدارتها.

ويهدف القسم إلى إنشاء منظومة رقمية 
متكاملة لدعم كل النواحي الحاسوبية )من 
عمليات حسابية وتخزين وتطوير برمجيات 

ومعالجة بيانات وتحليل وإدارة البيانات( 
وهي جوانب الزمة لتطوير الطب الدقيق 

في سدرة وغيره من المؤسسات. كما 
يقدم القسم حلواًل لألدوات العلمية 

المخصصة وتحليل البيانات البحثية 
المعتمدة على الويب عاوة على بوابات 

تصويرية إلكترونية وذلك لنقل النتائج 
العلمية لهذه البيانات البحثية كجزء ال يتجزأ 

من العملية العلمية. وبهذا يمكن توحيد 
الجوانب المختلفة للبحوث الطبية الحيوية 

والحاسوبية وبحوث الطب الدقيق.

تتعاون مختلف فرق العمل التابعة لقسم 
الصحة الرقمية فيما بينها لتقدم لباحثي 

سدرة خدمات معلوماتية مخصصة وفريدة 
من نوعها. ويجري تنفيذ العمل إما 

باالعتماد كلية على تصميم مخصص أو 
على أدوات الصناعة الحالية، التي صممت 

في مركز أبحاث سدرة لتلبي المتطلبات 
الخاصة للمجموعات البحثية المتنوعة.

 
سجل سدرة لسرطان األطفال: عبارة عن 
تطبيق ويب حديث تم تطويره من نقطة 

الصفر ليكون المنسق الرئيسي لجميع 
أبحاث السرطان التي تتعلق بالمرضى 

الموجودين في سدرة للطب. وهو مورد 
حيوي للجهود البحثية الحالية والمستقبلية 

في مجال السرطان.

والسجل الذي طور خال المشروع يمثل 
أداة إلعداد التقارير ورفعها إلى سجل 

قطر الوطني للسرطان تحت إشراف وزارة 
الصحة العامة. ويجري استخدام التطبيق 
في الوقت الحالي في مختبر السرطان 

الوظيفي.

مستودع العينات: تطبيق ويب بمثابة 
المستودع الحيوي لباحثي سدرة للطب 

ُيستخدم في تخزين المعلومات المتعلقة 
باألنواع الحيوية لدعم الدراسات العلمية 

مستقبًا.

وحالًيا يتم دعم الخصائص التالية: )1( 
يتم إنشاء حسابات للمتسخدمين تتيح 

لهم الوصول إلى المشاريع الخاصة 
بهم؛ )2( يمكن تسجيل البيانات األسرية 

للعينات واالحتفاظ بها؛ )3( يمكن تسجيل 
المعلومات الخاصة بتجميع العينات وما 
يتصل بها من بيانات واالحتفاظ بها؛ )4( 
إمكانية عرض ملخص إحصائي للعينات 

وما يتصل بها من بينات لكل عنصر في 
المستودع.

وتستخدم مجموعة علم الوراثة البشري 
هذا التطبيق في الوقت الحالي.

برنامج REDCap لمكتب إدارة المشاريع 
البحثية: بدأ مكتب إدارة المشاريع البحثية 

هذا العام في استخدام برنامج الجمع 
 REDCap اإللكتروني للبيانات البحثية

لتحسين عملية تنظيم المشاريع البحثية 
وما يتعلق بها من مستندات.

ويعمل قسم الصحة الرقمية باستمرار 
من خلف الكواليس لتقديم الدعم للبرمجة 
الفنية والخلفية بهدف تحسين عمل برنامج 
REDCap وتحقيق الغرض منه. ومن خال 
التعاون مع مكتب إدارة المشاريع البحثية، 

أمكن تحسين العمليات الحالية وسير 
العمل عبر تطبيق نظام إلكتروني يرسل 

تنبيهات تلقائية تخص لجنة السامة 
الحيوية المؤسسية )IBC( ومجلس 
المراجعة المؤسسية )IRB( وغيرها، 

وكذلك يتيح إرسال تنبيهات حول تاريخ 
انتهاء الصاحية للفريق البحثي.

تطبيق cBioPortal: عبارة عن مورد 
مفتوح المصدر يتيح التحليل التفاعلي 

لمجموعات البيانات الخاصة بجينوميات 
السرطان متعددة األبعاد. ويوجد تطبيق 
CBioPortal لدى قسم الصحة الرقمية 

الذي يتولى تحميل البيانات المطلوبة 
لدراسة أطلس جينوم السرطان، 

والدراسات العامة المتعلقة باألطفال، 
ودراسة سرطان القولون في سدرة 

بهدف تمكين الباحثين من تحويل هذه 
البيانات إلى تصورات بيولوجية وتطبيقات 

سريرية. ويجري حاليا استخدام هذا 
التطبيق من جانب مختبر الوراثة المناعية 

للسرطان.

تطبيق Gene Retriever: دائًما ما يتساءل 
الباحثون في المجتمع البحثي للعلوم 

الحياتية عن المراد بالجينات المشار إليها 
في نتائج أبحاث PubMed. وهنا تأتي 

أهمية تطبيق Gene Retriever وهو ثمرة 

 Acumenta Biotech التعاون بين شركة
وسدرة للطب لإلجابة عن هذا التساؤل 
المهم من خال وضع قوائم بالجينات 
 .PubMed مستخلصة من نتائج أبحاث

واستخدام برنامج Gene Retriever من 
جانب قسم الصحة الرقمية في سدرة 

يعتمد على عدد من تقنيات البرمجة 
متعددة الساسل للبحث بشكل متواٍز 

في أكثر من 20 مليون ملخص بحثي 
واستخاص النتائج في أقل من دقيقتين، 

وهو معدل أفضل ستين مرة تقريًبا من 
 Acumenta الوقت الذي يستغرقه برنامج

LitLab للغرض ذاته. وحالًيا، يستخدم 
فريق مختبر بيولوجيا األنظمة االنتقالية 

هذا التطبيق.

الصحة الرقمية في سدرة للطب
محور االهتمام الصحة الرقمية
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د. ستيفان لورينز
مدير وحدة خدمات الجينوم المتكاملة

خدمات الجينوم المتكاملة
مختبر الجينوم السريري، وحدة المعلوماتية الحيوية وأسماك الزرد

يتولى د. ستيفان لورينز إدارة وحدة خدمات الجينوم المتكاملة، وقد تخرج في قسم 
الكيمياء الحيوية في جامعة اليبزيغ حيث درس دور كينازات المستقبالت المقترنة 

بالبروتين )ج( في تنظيم أنشطة المستقبالت. ثم التحق بمختبر البروفيسور رالف 
باشكه في اليبزيغ للحصول على الدكتوراه ودرس البروتينات الرابطة للكالسيوم 

ودورها في أورام الغدة الدرقية الحميدة. وقد انضم إلى مركز الخلية الواحدة بمعهد 
Wellcome Sanger في كمبريدج سنة 2013 لتطوير أساليب مبتكرة لتضخيم 

الجينوم الكامل أحادي الخلية في مجموعة Thierry Voet. وبعد مرور عام بدأ في 
بناء وإدارة واحد من أولى المرافق التي تركز على الجينوم أحادي الخلية الفائق 

اإلنتاجية وتسلسل النواسخ )transcriptome(. وقد نجح هو وفريقه في تطوير 
طرق للمعالجة السريعة آلالف الخاليا في كل تجربة باستخدام أتمتة عالية لتحقيق 

إنتاجية فائقة بهدف تقليل نفقات وحجم التجارب واالختبارات.

يقدم قسم خدمات الجينوم المتكاملة 
عدة خدمات للباحثين الرئيسيين في 

سدرة للطب وللعلماء السريريين، 
وباحثي برنامج قطر جينوم عاوة على 

المتعاونين من الخارج. وتشمل هذه 
الخدمات، خدمات الجينوم، وعلم األحياء 

الجزيئي، والمعلوماتية الحيوية، والنماذج 
الحيوانية. وتهدف مرافق هذا القسم إلى 

تقديم البيانات والخدمات المتقدمة ذات 
الجودة الفائقة. كما يوفر قسم خدمات 

الجينوم المتكاملة حقيبة متنوعة تشمل 
استخاص المادة الوراثية من العينات 

البحثية، وتحليلها باستخدام تقنيات 

الجينوم وغيرها من تقنيات Omics، فضا 
عن تحليل البيانات الناتجة وتقديم نتائج 

واضحة، وتحليل النماذج الحيوانية لدراسة 
آثار المتغيرات الوراثية. ويتألف القسم من 

مجموعات فرعية لها وظائف متخصصة 
تعمل جميعها تحت مظلة واحدة.

مرفق الزرد
يعد مرفق الزرد جزًءا ال يتجزأ من قسم 

خدمات الجينوم المتكاملة. ولهذا 
المرفق دور كبير في تطوير نماذج 

األمراض البشرية ويمثل مركًزا حيوًيا 
للبحوث االنتقالية إلحداث تأثير ملحوظ 

في رعاية المرضى الشخصية. وقد 
عقد المرفق شراكات مع الباحثين 

واألطباء السريريين لدراسة األمراض 
البشرية. ويقدم المرفق منصة لدراسة 

االضطرابات البشرية المختلفة، ومن 
بينها االضطرابات العصبية، واضطرابات 

القلب واألوعية الدموية، والتشوهات 
الخلقية، وفقدان السمع، ومؤخًرا اعتال 
الشبكية والعاج الجيني الموجه للخايا. 
ونشّجع دمج نموذج الزرد في عملية نقل 
وتفسير النتائج الوراثية لتحديد مدى كون 
الجينات المرشحة سبًبا لألنماط الظاهرية 

لألمراض.

الخدمات الرئيسية

علم الجينوم فائق اإلنتاجية يمهد الطريق 
لتقديم الرعاية والتشخيص الجيني في قطر

يسعى سدرة للطب منذ نشأته لإلفادة 
من القدرات الهائلة لعلم الجينوم بما 

يحقق مصلحة المرضى والباحثين في 
جميع أنحاء الباد وخارجها. ولتحقيق هذا 

الهدف أسس سدرة للطب بنية تحتية 
هائلة على أكبر درجة من التطور يتولى 

تشغيلها في الوقت الحالي وتعمل على 
إجراء تسلسل الجينوم وتحليله في شتى 

أنحاء الباد في إطار جهد تعاوني يضم 
عدة أقسام متنوعة.

ويدير قسم خدمات الجينوم المتكاملة 
في سدرة وحدات مختبرية تهدف إلى 
فصل المادة الوراثية وتجهيزها وإجراء 

تسلسل لها من بين مجموعة كبيرة من 
المصادر البيولوجية باستخدام أدوات 

آلية ومتسلسات فائقة اإلنتاجية بطاقة 
استيعابية سنوية تصل إلى 20 ألف عينة. 
وقد أدى هذا الجهد بقيادة فريق متخصص 

من العلماء إلى الحصول على كميات 
هائلة من البيانات يتم معالجتها وتخزينها 

على أجهزة كمبيوتر فائقة األداء في سدرة 
للطب. ثم يأتي دور المجموعة العلمية 
المعنية ببيانات الجينوم والتابعة لقسم 
خدمات الجينوم المتكاملة في توظيف 

قنوات قوية ذات جودة عالية تتيح معالجة 
البيانات الوراثية وإجراء تحليل أولي لها 

في غضون ساعات لاستفادة منها في 
األغراض البحثية والسريرية. ويقدم قسم 

المعلوماتية الحيوية في سدرة دعًما ال 

ُيقدر بمال لمشاريع سدرة المختلفة من 
خال إدارة البنية التحتية الحاسوبية وأنظمة 

تخزين البيانات وعبر توزيع مجموعات 
البيانات الضخمة على الباحثين في شتى 

أنحاء العالم مما يكفل لهم اإلفادة من 
هذه البيانات في الوصول إلى اكتشافات 

هائلة. 

وعاوة على ذلك فإن قسم المعلوماتية 
الحيوية يقود جهوًدا عدة لتوظيف الذكاء 

االصطناعي والتعلم اآللي في مجال 
البيانات الوراثية واستخاص الرؤى 
المبتكرة فيما يتعلق بصحة السكان.

وتشمل البيانات التي تم الحصول 
عليها وتحليلها حتى اآلن ما يزيد على 

23 ألف جينوم مكتمل و20 ألف من 

تسلسل النواسخ )transcriptome( وقد 
اسُتخدمت في مشاريع داخلية وخارجية من 
بينها شراكات دولية وتجارب سريرية. وفي 

إطار قيادة الجهود الرامية لتطبيق الطب 
الدقيق على صعيد وطني يسعى سدرة 

للطب إلى تنفيذ األفكار والرؤى المكتسبة 
من البحوث العلمية في دعم إجراءات 

التشخيص للمرضى المترددين عليه ممن 
يشتبه في إصابتهم باضطرابات وراثية 

فضًا عن دراسة التركيب الوراثي للسكان 
المحليين دراسة متعمقة. وهذا من شأنه 

أن يسفر عن تحديد األسباب الوراثية 
لاضطرابات الشائعة وبالتالي إكمال 

الحلقة بين البحوث النظرية ونقل المعرفة 
التطبيقية إلى مجال الرعاية الطبية 

والتشخيص.

محور االهتمام خدمات الجينوم المتكاملة
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وحدة التنميط الظاهري العميق

جين تشارلز جريفل
مدير

وحدة التنميط الظاهري العميق

يتولى د. جين تشارلز جريفل إدارة وحدة التنميط الظاهري العميق. حصل على 
درجة الدكتوراه في علم المناعة من جامعة إيكس مرسيليا 2. وكان زميال لدراسات 
ما بعد الدكتوراه في المعهد الوطني للسرطان )التابع للمعاهد الوطنية للصحة، 
بالواليات المتحدة األمريكية( وانضم إلى فريق العلماء بالمعهد الوطني لصحة 

الطفل والتنمية البشرية سنة 2000. وكان رائًدا في تطوير ثقافة األعضاء 
البشرية والعناية بدراسة المسببات المرضية لفيروس نقص المناعة المكتسبة، 

وفيروسات الهربس البشري والحصبة وتفاعالتها، وقاده ذلك إلى الحصول على 
براءتي اختراع. ونجح د. جريفل في تطوير عدد من تقنيات اختبار المناعة متعددة 

األبعاد لتحديد كمية المستضدات الفيروسية وغيرها من البروتينات المرتبطة 
بالجهاز المناعي. كما طور العديد من طرق قياس التدفق الخلوي لتوصيف 

االستجابات الخلوية الخاصة بمستضدات معينة عالوة على الجسيمات دون 
الميكرونية. وُتستخدم هذه الطرق في دراسة دور الحويصالت الدقيقة في الصحة 
والمرض، خاصة في أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان عالوة على تحديد 
بنية المستضدات ومستوى نضوج الجسيمات الفيروسية. حاز الدكتور جريفل على 

وسام االستحقاق من المعاهد الوطنية للصحة سنة 2006. ويتولى في الوقت 
الحالي إدارة وحدة التنميط الظاهري العميق في سدرة للطب.

تقدم وحدة التنميط الظاهري العميق 
منهًجا تجريبًيا متعدد األوجه في تحديد 

األنماط الظاهرية الخلوية والجزيئية 
والوظيفية التي تتمم عمل التحليل 

النمطي الجينومي والسريري للمرضى. 

واستناًدا إلى دراسة التفاعات األيضية 
وعلم الدهنيات والتحليل الكيميائي 

للعناصر، والبروتيوميات عالية األبعاد، 
وقياس التدفق الخلوي عالي األبعاد، 

تنتج الوحدة أنماًطا ظاهرية خلوية وجزيئية 

للمرضى تتسم بالدقة والمنهجية والجودة 
العالية، وتتيح الوصول إلى علم حقيقي 

لألنماط الظاهرية في قطر. 

أبرز أخبار وحدة التنميط الظاهري العميقالخدمات الرئيسية
ابتكار طرق الفحص المصلي لتحسين 

فحوصات كوفيد 19
في إطار جهوده لدعم الحاجة إلى 

فحوصات أفضل لفيروس كوفيد 19 يطور 
سدرة للطب طرق فحص مصلي بديلة 

من خال العمل على مشروع جواز السفر 
المناعي الذي يتضمن شهادة الخلو من 

المخاطر والتي تتيح لألفراد السفر أو 
العودة للعمل مع التأكيد على حمايتهم 

من اإلصابة بالعدوى مجدًدا. ويركز 
الفحص المصلي على وجود األجسام 
المضادة التي يولدها الجهاز المناعي 

عند التعرض للعدوى. وهي أداة مهمة 
لمراقبة األمراض المعدية إذ يمكنها 

الكشف عن الحاالت التي سبق تعرضها 
لمسببات األمراض وفي بعض الحاالت 

يمكنها التنبؤ بفرص مقاومة العدوى في 
حال توفر الحماية عبر االستجابة المناعية. 

ويبحث الفحص المصلي عن األجسام 
المضادة التي يفرزها الجهاز المناعي في 

استجابة لإلصابة بالعدوى، وعادة ما يستمر 
وجود هذه األجسام المضادة بعد التعامل 

مع العدوى، وبالتالي يمكن الكشف عن 
العامل المسبب للعدوى والذي أسفر عن 
هذا النوع من االستجابة المناعية. وعليه 

فإن الفحص المصلي أداة مهمة لمراقبة 
األمراض المعدية لما يتميز به من قدرة 

على كشف حاالت التعرض لمسببات 
األمراض في وقت سابق وفي بعض 

الحاالت يتنبؤ بالقدرة على مقاومة العدوى 
عند توفر استجابة مناعية واقية )كما هو 
الحال في غالبية اللقاحات(. وفيما يخص 

فيروس كوفيد – 19 فإن غالبية الفحوصات 
المصلية تستخدم اختبارات سريعة للكشف 
عن األجسام المضادة التي تقاوم البروتين 
الخاص بفيروس سارس – كوف 2 المسبب 

لفيروس كوفيد -19 أو البروتين الشائع 
في عدد من فيروسات كورونا التي تصيب 

البشر.

وقد نجحت وحدة التنميط الظاهري العميق 
بالتعاون مع قسم علم األمراض في 

سدرة للطب في تطوير فحص مصلي 
يكشف االستجابة المناعية للبروتينات 

الخاصة بفيروس سارس كوف – 2 عاوة 
على األنواع الخمسة األخرى لفيروسات 

كورونا التي تصيب البشر، األمر الذي 
أسفر عن دقة وحساسية أكبر في قياس 

االستجابة المناعية لفيروس سارس 
– كوف 2 من خال تفادي المشكات 
المترتبة على النتائج اإليجابية الخاطئة 
التي تنشأ عن المناعة ضد فيروسات 

كورونا األخرى، والتي تسببت في إعاقة 
الفحوصات األخرى. وعاوة على ذلك 
فإن فحص سدرة يقيس عدًدا أكبر من 

استجابات األجسام المضادة مقارنة 
بالفحوصات الحالية، مما يسمح بتحديد 

االستجابات الواقية الفعلية التي تعد 
األساس في إنشاء جواز سفر مناعي 

وفي تحديد المتبرعين المحتملين بالبازما 
المناعية الفائقة الستخدامها في العاج 

المصلي. كذلك فإن مصل سدرة يختلف 
بوجه خاص عن سائر الفحوصات التجارية 

بفضل قدرته على قياس وجود األجسام 
المضادة التي لها دور في الوقاية من 

حدوث عدوى في األسطح المخاطية التي 

يدخل منها الفيروس إلى مجرى الهواء 
لدى المريض. ويتميز المصل الذي جرى 
تطويره بإنتاجية عالية ويتيح في الوقت 

ذاته قياس ما يصل إلى 1000 عينة يومًيا 
بتكلفة منخفضة. 

لقد كان الفحص المختبري لفيروس 
سارس كورونا – 2 )سارس – كوف – 2( 

واحًدا من أهم أدوات السيطرة على وباء 
كوفيد – 19. وال تقتصر أهميته على 

اكتشاف المصابين بالفيروس ولكن تبرز 
أهميته كذلك في اكتشاف من تعافوا من 

اإلصابة. ويعد إجراء الفحوصات التجارية 
المتاحة للكشف عن األجسام المضادة 

لفيروس سارس – كوف – 2 أمًرا شديد 
التغير والتقلب، وقد حال دون تطوير جواز 

السفر المناعي. وتبين النتائج األولية 
أن فحص سدرة للطب أكثر دقة من 

الفحوصات الحالية المعتمدة على األجسام 
المضادة ويعطي معلومات أكثر دقة 

بشأن االستجابة المناعية. ويتطلع الفريق 
البحثي للتحقق من دقة هذا الفحص 

سريرًيا وتحديد االرتباطات والعاقات 
المتبادلة المتعلقة بالوقاية من فيروس 

كوفيد -19.
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الخدمات الرئيسيةالخدمات الرئيسية

وحدة العالج الخلوي المتقدم

كيــارا كــوجنــو
مديرة

وحدة العاج الخلوي المتقدم

تتولى د. كيارا كوجنو إدارة وحدة العالج الخلوي المتقدم، وهي طبيبة متمرسة 
حاصلة على شهادة البورد في طب األطفال وأمراض الدم

 / األورام من جامعة بافيا، إيطاليا، وماجستير من المستوى الثاني في أمراض 
الدم لدى األطفال من جامعة »ال سابينزا« في روما، إيطاليا. التحقت بفريق 
عمل سدرة للطب في أبريل 2014 ومنذ هذا الحين تعمل على تطوير وحدة 

العالج الخلوي المتقدم، بما في ذلك الوحدة المعنية بتقديم المنتجات الخلوية 
لألنسجة والعالج بالخاليا والجينات، والمشاريع البحثية حول الخاليا اللحمية الغدية 

المتوسطة وسرطان الدم لدى األطفال.

تأتي وحدة العاج الخلوي المتقدم متممة 
لبرنامج الطب الدقيق في سدرة للطب 

بهدف توفير عاجات شخصية مخصصة 
للمرضى. وقد صممت الوحدة لتقديم 

الرعاية الشخصية المتقدمة للمرضى 
بداية من مرحلة التشخيص وحتى التدخل 

العاجي من خال توفير خيارات عاجية 
مناسبة في المجاالت التالية:

                   
زراعة الخايا الجذعية المكونة للدم، 

ومعالجة هذا النوع من الخايا؛ العاج 
بالخايا، مثل إنتاج الخايا اللحمية 

المتوسطة واستخدامها, كعاج جاهز في 
عدد من االستخدامات الطبية السريرية, 

الطب التجديدي، مثل إنتاج مشتقات 
الصفائح الدموية, العاج الجيني، مثل 

استبدال الجينات المعيبة.

وتمنحنا هذه العاجات األمل في التخلص 
من المظاهر الموهنة لكثير من األمراض 

مثل السرطان واالضطرابات الجينية 
واضطرابات األيض، والتي توثر بشكل 

غير متناسب في األطفال. كما أنها توفر 
الفرصة في التوصل إلى عاجات تستخدم 
الخايا الجذعية في تجديد الخايا في إطار 

جهود رعاية األطفال واألمهات.

الخدمات والعمليات البحثية

مــاكــس رينــو
مدير وحدة الخدمات والعمليات البحثية

يتولى السيد ماكس رينو إدارة وحدة الخدمات والعمليات البحثية، وله خلفية 
هندسية وخبرة واسعة في إدارة البرامج/المشاريع، واألبحاث والتطوير، وتطوير 

البرامج الجديدة، وإدارة العمليات، وتطوير األعمال وتسويق التكنولوجيا. وقد 
عمل في أوروبا والشرق األقصى والشرق األوسط في مجال االتصاالت، 

والتصنيع، والدفاع/وصناعة الفضاء، وسباقات فورموال وان، واألبحاث الطبية 
الحيوية. وهو بصدد الحصول على درجة الدكتوراه في إدارة االبتكار.

مهمتنا أن نوفر منهًجا متكامًا وخدمة 
إدارية تركز على إيجاد الحلول المناسبة 
للباحثين واألطباء السريريين. ونساعد 

في إرساء الممارسات المختبرية الجيدة، 
والعمليات المرنة التي تتناسب مع 

األغراض الموضوعة لها، عاوة على 
االلتزام بأفضل المعايير في إدارة األبحاث 

بطريقة متسقة مع األعراف العلمية. 
وتضم وظائفنا اإلدارية األساسية مكتب 

إدارة المشاريع الذي يعد مستودًعا 
مركزًيا ووسيلة مساعدة إلجراء الدراسات 

البحثية. كذلك لدينا مكتب المختبرات 
والسامة الحيوية وهو مسؤول عن 

سامة المختبرات والتزام األمان في 
العمليات والممارسات المختلفة. وهناك 
مكتب المنح ومهمته إدارة المنح الخارجية. 

ويتولى مكتب العمليات إدارة الموازنة 
وإعداد التقارير المالية والمسائل المتعلقة 

بالمشتريات والتوريدات. وعاوة على ذلك 
يتولى مكتب النتائج والتقارير إعداد التقارير 
االستراتيجية واالتصاالت والتوعية. وأخيًرا 

يتولى مكتب العقود البحثية إبرام اتفاقيات 
التعاون والشراكات البحثية. ونعمل بشكل 
جماعي في هذه الوحدة التي تعد الواجهة 
األساسية والوسيط بين العلماء واألطراف 
الداخلية/الخارجية، ونتولى مهمة التسويق 

التجاري للخدمات البحثية.



التقرير السنوي لعام 2020التقرير السنوي لعام 2020 مركز أبحاث سدرة للطبمركز أبحاث سدرة للطب

43 42

محور االهتمام الخدمات الرئيسية

استخدام تطبيق RedCap في إدارة المشاريع

أنشأ مكتب إدارة المشاريع سنة 2020 
قاعدة بيانات مركزية بدعم من فريق 

التطبيقات المتقدمة. وكانت هذه خطوة 
 Excel كبيرة في التحول من ملفات

التفصيلية المتعددة إلى قاعدة بيانات 
واحدة يمكنها الربط بين المدخات 

وسهولة تقديم لمحة عامة عن جميع 
المشروعات. وانصب التركيز على إنشاء 

قاعدة بيانات تتيح الجمع بين إدارة األبحاث 
والقائمين على المشروع على نفس 

الصفحة دون الحاجة إلى أعباء إضافية. 
وبهذا أصبحت مهمة القائم على المشروع 

أكثر سهولة.

من العسير على القائم على المشروع 
االحتفاظ بملف موجز محّدث يستعرض 

جميع وثائق المشروع وااللتزام في الوقت 

ذاته بسياسات سدرة واإلجراءات المقررة 
في هذا الصدد. لكن بات لدينا اآلن خيارات 

عدة الستعراض أهم األرقام، مثل تواريخ 
انتهاء الصاحية، في لمحة واحدة. وتتيح 

قاعدة البيانات إنشاء تقارير تتضمن أي 
ماحظات على المعلومات المتعلقة 

بالمشروع ورفعها إلى القائم عليه. 
وبهذا يمكن فورا تحديد أي مستندات 
غير موجودة، مثل الحاجة إلى إقرار ما. 

وعاوة على ذلك فقد ُطور تطبيق 
REDCap بطريقة تكفل اإلحاطة بجميع 

نواحي المشروع وكل ما يتعلق به، ويمكن 
االطاع عليها جميًعا في الملف من خال 
مشاهدة الملف الخاص بالمشروع. وبنقرة 

زر واحدة يمكننا مشاهدة نتائج المشروع، 
واألعمال المنشورة، والعقود المبرمة، 

وأعضاء الفريق وإسهاماتهم، عاوة 

على الكثير من النواحي األخرى المتعلقة 
بالمشروع.

ونتطلع بحماس إلى اإلمكانات المتوقعة 
مستقبا لقاعدة البيانات فيما يخص 

استخدامها في إعداد التقارير والتحليل 
وبالتالي إمكانية االحتفاظ بملف شامل 

يستعرض كل الوثائق مع الحفاظ على 
أعلى مستويات االلتزام بالسياسات 

واإلجراءات المقررة. وقد وصلتنا تعليقات 
إيجابية من المستخدمين روعيت في 

بناء قاعدة البيانات المخصصة الموجودة 
اليوم من خال إدخال بعض الخصائص 
والوظائف. وبفضل التعاون بين جميع 

المستخدمين سوف تصبح قاعدة البيانات 
المخصصة تلك مستودًعا مركزًيا لجميع 

األبحاث التي ُتجرى في سدرة للطب.

الخدمات الرئيسية

وحـدة اإلحصــاء الحيــوي

د. نــاصــر الكــوم
مدير وحدة اإلحصاء الحيوي

تعد وحدة اإلحصاء الحيوي مركًزا للبحث 
الطبي الحيوي في قطر، وتهدف إلى 

تعزيز فهم علم األوبئة وآليات األمراض، 
وتطوير أدوات عاجية وتشخيصية وقائية، 

وتحسين النتائج الصحية للمرأة والطفل 
في قطر. وتقدم الوحدة الدعم عبر عدد 

كبير من الطرق اإلحصائية وإدارة البيانات 

وتصميم األبحاث. كما أنها تقدم الخدمات 
الازمة لدعم وتطبيق التجارب السريرية 

والبحثية الرئيسية باختاف أحجامها، 
واألبحاث السريرية التعاونية والموجهة 
للمرضى، عاوة على المشاريع البحثية 
للخدمات الصحية متعددة المؤسسات.

مكتب التجارب السريرية

ريـــم إمـــام
مدير مكتب التجارب السريرية

يعد مكتب التجارب السريرة نقطة االتصال 
األولية ومكتب التنسيق المركزي إلجراء 
التجارب واألبحاث السريرية التي تهدف 
إلى دعم رؤية التميز لدى سدرة للطب. 
ويسعى المكتب إلى تقديم الخدمات 

المتميزة للباحثين واألطباء، وتيسير عملية 
تصميم وإجراء األبحاث والتجارب التي 

تلبي المعايير األخاقية والعلمية عاوة 
على التعجيل بإتمام الدراسات بداية من 

التصور األولي حتى مرحلة االكتمال.



التقرير السنوي لعام 2020التقرير السنوي لعام 2020 مركز أبحاث سدرة للطبمركز أبحاث سدرة للطب

45 44

مشهد الوراثة المناعية للسكان 
القطريين: من الطب الشخصي إلى 

الطب الدقيق

د. زهرة تاتاري كالديرون
عالم وعضو هيئة تدريس

قسم األمراض الجلدية

من خال برنامج جينوم قطر، انطلقنا 
في مشروع طموح لتحقيق مجموعة من 

األهداف التي تسعى إليها قطر فيما 
يخص الموضوعات ذات األولوية الطبية 

الحيوية والتي تركز على جينات مستضدات 
الكريات البيضاء البشرية، المشتملة على 

عدد من الجينات متعددة األشكال والتي 
لها تأثير طبي في غاية األهمية.

    
تعد جينات مستضدات الكريات البيضاء 

البشرية العنصر الرئيسي في الوراثة 
المناعية إذ تحدد مدى وقوع عدوى 

فيروسية أو بكتيرية ومستوى حدتها 
وتنظم االستجابة المناعية. كذلك ترتبط 

هذه الجينات بعدد من أمراض المناعة 
الذاتية مثل داء السكري. وبالتالي ُتستخدم 
كمؤشرات حيوية للتنبؤ باألمراض. واألهم 

أن نجاح عمليات زراعة األعضاء، سواء 
العضو الصلب أو زراعة الخلية الجذعية 

المكونة للدم، وكذلك نجاح العاج الجيني 
يعتمد على مدى التوافق في جينات 

مستضدات الكريات البيضاء بين المتبرع 
والمتلقي.

 وهناك أدلة متزايدة تشير إلى أهمية 
المزج بين علم الوراثة المناعية وعلم 

الوراثة الدوائي حيث أصبح تحليل 
النمط الجيني لمستضدات الكريات 

البيضاء البشرية مطلًبا مهًما لتفادي 
اآلثار العكسية للعقاقير المعتمدة على 
هذه المستضدات. وأبرز مثال في هذا 

الصدد هو دواء أباكافير إذ ال بد من 

إجراء تحليل النمط الجيني لمستضدات 
الكريات البيضاء قبل تناول هذا الدواء. 

ويتضح من النماذج الكثيرة أن عدًدا متزايًدا 
من العاجات سيتم تكييفه وفق ملف 

الوراثة المناعية للمريض لضمان فعالية 
أكبر للدواء، مما يبرز األهمية  الكبرى 

لمستضدات الكريات البيضاء بالنسبة 
للجيل التالي من الطب الدقيق. 

لم يكن لهذا المشروع أن يظهر للنور لوال 
التعاون الفاعل بين برنامج جينوم قطر 
وقطر بيوبنك والمرافق الرئيسية في 

سدرة للطب والعلماء واألطباء. ويتضح 
من النتائج التي حصلنا عليها أن األنماط 

الوراثية لمستضدات الكريات البيضاء 
البشرية يمكنها أن تكشف عن التركيب 
الوراثي والتنوع الذي تتميز به الفئات 

السكانية المتنوعة في قطر، عاوة على 
توفير المعلومات الازمة لتخصيص 

الموارد الصحية العامة بشكل أفضل 
ومنح األطقم الطبية البيانات المبنية على 
معرفة حقيقية لضمان حسن اختيار وتوزيع 

الموارد الحيوية بما يعود على المرضى 
بأقصى فائدة ممكنة.

البحث في 
األخبار
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البحث في األخبارالبحث في األخبار

الراية دخلت مركز األبحاث ورصدت أبرز مشاريعه
طرق ُمبتكرة لفحص كورونا في »سدرة«

12 أكتوبر 2020

     زيادة الطاقة االستيعابية إلى 2000 فحص يومًيا

     200 بحث في مختلف التخصصات.. وتركيز على الطب الشخصي

     تعاون بحثي بين مختلف الجهات العلمية للتصدي للفيروس

الدوحة – عبدالمجيد حمدي:

كشف مركز األبحاث في سدرة للطب 
عن إجراء أبحاث حول منحنى اإلصابات 

ورصد انتشار كورونا بهدف اكتشاف طرق 
مبتكرة لفحص الفيروس وزيادة الطاقة 

االستيعابية إلى 2000 فحص يومًيا، 
وتعاون بحثي بين مختلف الجهات العلمية 

للتصدي للفيروس، الفتين إلى العمل 
على أكثر من 200 بحث متنّوع في جميع 

األمراض خاصة األمراض التي تصيب 
األطفال والنساء الحوامل، حيث يتم 

التركيز على مناعة األطفال، وتم فحص 
200 أسرة لرسم الخريطة الوراثية للمرض، 
الفتين إلى أن أمراض المناعة تختلف من 
شخص آلخر، فمنها ما يصل لدرجة اختال 

المناعة ومنها نقص المناعة أو المناعة 
الذاتية، كما تتم دراسة العديد من الحاالت 

التي تازم مشاكل المناعة مثل أمراض 
كرون والقولون، كما أن العمل يتركز 

على دراسة الحاالت المبكرة جًدا من هذه 
األمراض بحكم تخصص المستشفى في 

عاج األطفال. 

وأضاف هؤالء خال جولة ل الراية في 
المركز أن هناك تقنية جديدة تسمح 

باكتشاف عدد كبير من خصائص مضادات 
الميكروبات واألجسام المضادة الذاتية 
في عينات البازما أو المصل البشري، 
حيث تركزت على استخدام هذه التقنية 

الكتشاف خصائص األجسام المضادة لدى 
المرضى ممن لديهم نقص في المناعة 

منذ الوالدة للمساعدة في تشخيصهم 
عن طريق الوصول للفهم الصحيح لهذه 
الخصائص ومضادات الميكروبات وكيف 

يتعامل جهاز المناعة في أجسامهم مع 
أنواع العدوى السابقة التي تعّرض لها 

هؤالء المرضى.
 

 وتابعت: إنه مع ظهور بعض النتائج 
المهمة تم تطبيق هذه الطريقة على 

عينات أخذت من مرضى ُمصابين 
بفيروس كورونا من سكان قطر، سواء من 
المواطنين أو المقيمين، وذلك الكتساب 

نظرة أعمق على استجابات األجسام 
المضادة البشرية لفيروسات كورونا. أحمد 

الشيبي: مناعة األطفال 

قيد البحث والدراسة

قال أحمد عبد الرحمن الشيبي، إخصائي 
األبحاث في سدرة، الحاصل على شهادة 

الماجستير في علم الوراثة، إن األبحاث 
الخاصة ب«كوفيد-19« التي يجريها المركز 

تركز أيًضا على تنّوع رد فعل المصابين 
تجاه المرض وذلك نتيجة للخلفية الوراثية 

للمريض من خال تتبع مرضى نقص 
المناعة الذين يصابون ب »كوفيد-19« 

لدراسة اختاف رد فعلهم على الفيروس 
مقارنة بالمصابين ذوي المناعة الطبيعية.

وحول مسألة مناعة األطفال ومدى قوتها 
تجاه »كوفيد-19«، قال إنه من خال 

الدالئل والرصد اإلحصائي حول العالم 
يتضح أن األطفال هم األقل ظهوًرا 
ألعراض المرض، موضًحا أن السبب 

في ذلك ما زال قيد البحث والدراسة. 
وأضاف أن أمراض المناعة تختلف من 

شخص آلخر، فمنها ما يصل لدرجة اختال 

«جــوازات المــرور المناعيــة»
https://www.al-watan.com/news-details/id/24

8102/-%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%88
%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%
A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%80%D8

%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D
9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%

D9%80%D9%80%D8%A9-

«سدرة للطب» تتوصل الكتشاف متطور 
يتعّلق بنقص المناعة

https://alarab.qa/article/03/06/2020/151507
6-%D8%B3%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9
%84%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%AA%

D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84
%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A

7%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9
%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%

D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%82
%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8

6%D8%A7%D8%B9%D8%A9

سماعات األذن تهدد سمع اليافعين 
واألطفال

https://www.facebook.com/alrayanews/photos/
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1
%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%
A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8

%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D
8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%
D8%B9%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84

%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A
3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%
84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8
%A7%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D9%85%D

8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%
D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%86-%D8%AA
%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%8
5%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%

/A7/2294928803986222

البروفيسور جوران بيتروفسكي: قطر أول 
دولة تستخدم المضخة الصناعية لمرضى 

السكري في الشرق األوسط
https://al-sharq.com/article/16/05/2020/%D8
%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D

9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%
D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8
8%D9%81%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D9%
82%D8%B7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9
%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%
D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF

%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B
6%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8

%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D
8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%
D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83
%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%
A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8
%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D

8%B7

توعية أسر المصابين بـ «التوّحد» تسّهل 
السيطرة على أعراض الحاالت

https://alarab.qa/article/04/06/2020/151514
8-%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8

%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%
D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8

%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%
A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8
%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%84-%
D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7
%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%

89-%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8
%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%

D9%84%D8%A7%D8%AA

 
د. خالد فخرو رئيس قسم األبحاث باإلنابة 

في سدرة للطب: نتائج واعدة للطب 
الدقيق في عالج السرطان

https://al-sharq.com/article/18/08/2020/%D8
%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%
D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%88-%D8%B1
%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D8%

B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8
%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%
D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7

%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%
B3%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9
%84%D8%B7%D8%A8-%D9%86%D8%AA%
D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88%D8%A
7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9

%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%
D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81
%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%

AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8
%B7%D8%A7%D9%86

د. هنادي العتيبي: ال يوجد عالج 
الضطراب طيف التوحد

https://al-sharq.com/article/12/06/2020/%D8
%AF-%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%AF%

D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA
%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%
A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D

8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%84
%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A
7%D8%A8-%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D8

%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D
8%AF

"سدرة للطب" يحصل على ١١ منحة من 
الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

https://alarab.qa/article/15/06/2020/151625
7-%D8%B3%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9
%84%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%8A%

D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84
%D9%89-11-%D9%85%D9%86%D8%AD%D
8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84
%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8
2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8
%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%B9%

D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84
%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%

84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A

سدرة للطب يدعم جهود تطوير لقاح آمن 
ضد كورونا

https://al-sharq.com/article/08/09/2020/%D8
%B3%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%

D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%8A%D8%AF
%D8%B9%D9%85-%D8%AC%D9%87%D9%

88%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9
%8A%D8%B1-%D9%84%D9%82%D8%A7%

D8%AD-%D8%A2%D9%85%D9%86-%D8%B
6%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%

88%D9%86%D8%A7

"سدرة للطب" يعد تقريرًا وطنيًا حول 
سرطان الثدي

https://al-sharq.com/article/03/02/2020/%D8
%B3%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%

D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%8A%D8%B9
%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%

8A%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B7%D9
%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%

D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7
%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%

AF%D9%8A

صناعة سبائك مغنيسيوم لالستخدام 
العالجي

https://al-sharq.com/article/11/08/2020/%D8
%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%

D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%83-
%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%B

3%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9
%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D

8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84
%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8

A

طرق ُمبتكرة لفحص كورونا في «سدرة»
https://www.raya.com/2020/10/12/%D8%B7

%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%8F%D8%A
8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9
%84%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%83%

D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AF%D8%

/B1%D8%A9

قطر رائدة في اكتشافات الطب الحيوي
https://www.al-watan.com/news-details/id/23

9888/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8
B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%%

D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%AA
%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%A
A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8
%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D

9%8A

مركز طبي قطري ينجح في تطوير طريقة 
ثانية الختبار كوفد-١٩

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?i
#d=2904570&language=ar
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المناعة ومنها نقص المناعة أو المناعة 
الذاتية، كما ندرس العديد من الحاالت 

التي تازم مشاكل المناعة مثل أمراض 
كرون والقولون، موضًحا أن العمل يتركز 

على دراسة الحاالت المبكرة جًدا من هذه 
األمراض بحكم تخصص المستشفى في 

عاج األطفال. وأوضح أن دراسة الجينات 
لدى األطفال أكثر جدوى في اكتشاف 

األمراض الوراثية ودراسة وظائف الجينات 
في أي عملية حيوّية.

محمد الصباغ: فحص 200 
أسرة لرسم الخريطة الوراثية

قال محمد خليل الصباغ، إخصائي أبحاث 
بمركز سدرة للطب، إن مجال عمله فى 
المختبر يركز على فهم المكّون الوراثي 

المشتبه به لاضطرابات المناعية الجديدة 
والتحقق من صحته من خال التجارب 

باستخدام النماذج المتاحة في المختبر.
وتابع: إن هذا األمر يمكن من تحديد الدور 
الذي تلعبه الطفرة الوراثية في المسارات 

الحيوية واكتشاف آليات جديدة في هذه 
المسارات واألهم من ذلك هو فهم 

الدور الوظيفي للطفرة الوراثية المسببة 
للمرض، وهو ما يتيح لنا استخدام 

إستراتيجيات الطب الدقيق لتطوير عاجات 
مصممة خصيًصا لكل مريض.

وأضاف أنه تم في هذا اإلطار فحص 
أكثر من 200 عائلة لرسم الخريطة الوراثية 
وكيفية فهم حقيقة المرض وكيف تواجد 

في المريض، وهل هناك رابط بين 
المريض وبين أحد األقارب، وهو ما يتيح 

تتبع المرض وتوفير النصيحة للطبيب 
الذي يقوم بمتابعة الحالة وإرشاده 

للدواء المناسب. وأوضح أنه منذ ظهور 
»كوفيد-19« هناك العديد من الدراسات 

العالمية يتم إجراؤها أو نشرها، الفًتا 
إلى أن مركز سدرة حالًيا يقوم بتجميع 

هذه األبحاث والدراسات بطريقة منهجية 
لفهم كيفية حدوث أعراض »كوفيد-19« 

وكيف أنها تختلف من شخص آلخر أو بين 
األطفال والبالغين وكذلك لمعرفة أفضل 

طرق التشخيص والفحوصات ودراسات 
المناعة الُمتعلقة بهذا الفيروس.

د.خالد فخرو:محوران لألبحاث 
الخاصة ب »كورونا«

أكد الدكتور خالد فخرو، رئيس قسم األبحاث 
باإلنابة في سدرة للطب، أن هناك محورين 

لألبحاث فيما يتعلق بفيروس كورونا 
»كوفيد-19«، أولهما محور اإلحصاءات 

الخاّصة بمنحنى اإلصابات والفحص 
لتقصي انتشار الفيروس، والثاني حول 
دراسة األشخاص المصابين بالفيروس 

سواء ظهرت عليهم األعراض أم ال.

وقال د.فخرو إنه منذ شهر أبريل الماضي 
تمت إعادة توظيف مختبر الجينوم الوطني 

في سدرة للطب البتكار طرق جديدة 
لفحص العينات بصورة ساهمت في 

زيادة القدرة االستيعابية للمختبر، حيث 
أصبح بإمكان مركز سدرة إجراء ألفي اختبار 

يومًيا باالعتماد على مستلزمات مبتكرة 
غير مقيدة بساسل التوريد العالمية 

المحدودة آن ذاك.

وأضاف أن الفحوصات التي تتم في 
سدرة للطب يتم إجراؤها لفحص المرضى 

الداخليين وللكادر التمريضي والعاملين 
بالمركز، موضًحا أنه يمكن إجراء الفحص 

من خال المسحة باألنف أو من خال 
اللعاب سواء للكبار أو الصغار، كما 

أن االختبارات تتركز على رصد انتشار 
الفيروس بصورة ُتمكن من التصدي له.

وأضاف أنه بالنسبة للمحور الثاني الذي 
يدور حول دراسة األشخاص المصابين 

بالفيروس سواء ظهرت عليهم األعراض 
أم ال، فإن »كوفيد-19« انتشر حول العالم 

وهناك آالف األبحاث والدراسات حول 
الفيروس وما زال األمر مبكًرا للحديث عن 
نتائج ملموسة في هذا الصدد، لكن في 

الوقت نفسه ال بد أن تكون لدينا الجاهزية 
واالستعداد لألبحاث والدراسات المتقدمة 

ومواكبة األمر.

ونّوه بوجود تعاون بحثي مع وايل كورنيل 
وحمد الطبية وجامعة قطر ومشروع جينوم 
قطر وغيرها من الجهات العلمية المختلفة 

في قطر، الفًتا إلى الدور األساسي 
الذي تلعبه البنية التحتية القوية في 

مجال البحث الحيوي في قطر لدراسة هذا 
الفيروس المستجد. وأكد أن مراكز األبحاث 

الوطنية والمجتمع العلمي القطري 
يقومان بدور فعال في التصدي للفيروس 

على الخطوط األمامية. 

وأضاف أن مركز األبحاث في سدرة للطب 
يعمل على أكثر من 200 بحث متنّوع في 

جميع األمراض خاصة األمراض التي 
تصيب األطفال والنساء الحوامل وأن 

التوّجه الجديد في التعامل مع المرضى 
بمركز سدرة هو التعامل مع كل مريض 

على حدة بما يسّمى الطب الشخصي أو 
الطب الدقيق، من خال دراسة حالة كل 

مريض على حدة وعدم اعتباره يندرج تحت 
تشخيص عام، حيث يقوم الطبيب بمتابعة 
المريض بالتعاون مع الفريق البحثي على 

استمرار لتوفير أفضل وأنسب سبل 
العاج لكل مريض على حسب احتياجاته 

الخاّصة.

فاطمة العلي: تقنية الكتشاف 
خصائص األجسام الُمضادة

أكدت فاطمة العلي، إخصائية أبحاث في 
مركز سدرة للطب، أن هناك تقنية جديدة 

تسمح باكتشاف عدد كبير من خصائص 
مضادات الميكروبات واألجسام المضادة 

الذاتية في عينات البازما أو المصل 
البشري. 

وأضافت أن أبحاثنا في سدرة تركزت على 
استخدام هذه التقنية الكتشاف خصائص 

األجسام المضادة لدى المرضى ممن 
لديهم نقص في المناعة منذ الوالدة 
للمساعدة في تشخيصهم عن طريق 

الوصول للفهم الصحيح لهذه الخصائص 
ومضادات الميكروبات وكيف يتعامل جهاز 

المناعة في أجسامهم مع أنواع العدوى 
السابقة التي تعّرض لها هؤالء المرضى. 

 وتابعت: إنه مع ظهور بعض النتائج 
المهمة تم تطبيق هذه الطريقة على 

عينات أخذت من مرضى مصابين 
بفيروس كورونا من سكان قطر، سواء من 
المواطنين أو المقيمين، وذلك الكتساب 

نظرة أعمق على استجابات األجسام 
المضادة البشرية لفيروسات كورونا وتم 

التوّصل لنتيجة أن األجسام المضادة 
لدى بعض األشخاص الذين تعرضوا 

سابًقا لعدوى بفيروسات كورونا األخرى 
المسّببة لنزالت البرد الموسمية، ربما قد 
تكون أنتجت أجساًما مضادة أثناء العدوى 

السابقة لديها القدرة على أن ترتبط 
أيًضا ببروتينات الفيروسات ذات الصلة 

والتي تسبب مرض السارس أو ميرس أو 
»كوفيد -19«، وبالتالي قد تحمي هؤالء 

األفراد من األعراض الشديدة لفيروس 
كورونا الحاد، إال أن إثبات هذه النتائج 

األولية سوف يتطلب المزيد من الدراسة 
والبحث وهو ما يتم حالًيا على مرضى 

»كوفيد-19«.

 وتابعت: إن هناك تفاؤاًل بأن النتائج األولية 
المبشرة التي توصلنا لها سيكون لها 

آثار مهّمة في تطوير األجسام الُمضادة 
العاجية وابتكار اللقاح الناجح والفّعال.
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قطر رائدة في اكتشافات الطب الحيوي
قال الدكتور خالد فخرو، رئيس قسم 
األبحاث باإلنابة ورئيس برنامج الطب 

الدقيق في سدرة للطب: »إن كّل شخص 
له تركيبته البيولوجية الخاصة الفريدة 
من نوعها، ويسمح لنا الطب الدقيق 

باستكشاف والتحقيق في هذا االختاف 
على المستوى الجزيئي، وليس على 
مستوى األعراض الخارجية التي تظهر 

على األفراد، مؤكدا أن القدرة على رؤية 
هذه االختافات بّدقة تعني أنه يمكننا 

فهم األسباب وراء أمراض معينة بشكل 
أفضل، وبالتالي كيفية عاجها بصورة أكثر 

فعالية«.

وُيتابع: مع ظهور الطب الدقيق، بدأ نهج 
قياس واحد يناسب الجميع في التراجع، 

وسيتم استبداله قريًبا باكتشافات 
وعاجات أكثر تفصيًا لُتناسب الحاالت 

المختلفة بصورة أكثر دقة. وبفضل الطب 
الدقيق، نعلم اآلن أن شخصين مصابين 

بنفس أعراض المرض قد يستجيبان 
بشكل مختلف لنفس الدواء، وذلك 

بسبب االختافات في تركيبتهما الجينية، 
على عكس ذلك، قد تظهر أعراض تبدو 

مختلفة على مريضين لهما نفس األساس 
الجيني، مما يكشف لنا هدًفا موحًدا 

للتدخل الدوائي.

وأوضح الدكتور فخرو أنه بفضل تلك 
المعرفة، سيكون هناك تحول من وصف 
العاجات على أساس ما يصلح لألغلبية 

إلى مستقبل حيث يتم إعطاء العاج 
بالجرعة المناسبة للشخص المناسب في 

الوقت المناسب - وهذا هو ما يسمى 
بالطب الشخصي. مع ذلك، من المهم أن 

نذكر أن الطب الدقيق قد ال يمكنه التحقيق 
في كافة جوانب المرض في نفس 

الوقت.

ويقول: في بعض الحاالت، مثلما في 
األمراض المزمنة )داء السكري من النوع 

الثاني، الربو، ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع 
مستويات الكوليسترول(، فتلك األمراض 

لها جوانب متعددة تؤثر في الحالة. قد يلعب 
االستعداد الجيني دوًرا مهًما كدليل من 
خال التاريخ العائلي على سبيل المثال، 

ولكن تلعب البيئة أيًضا دوًرا هاًما. في 
حين أنه من السهل قياس المكون الجيني 

باستخدام تقنيات الجينوم، إال أنه يكاد يكون 
من المستحيل تسجيل التاريخ الكامل للفرد 

من حيث تعرضه للبيئة المحيطة التي لها 
تأثير على حالته.

في مثل تلك الحاالت، اعتمد الطب 
التقليدي بشكل كبير على التجربة والخطأ. 

بمجرد تشخيص أحد األفراد بمرض ما، يتم 
وصف دواء له، إذا لم ينجح، يمكن تجربة 

دواء آخر، أو مجموعة من األدوية، وما إلى 
ذلك، حتى يستجيب ألحدها. قد يكون ذلك 

حًا قابًا للتطبيق مع األمراض المزمنة 
ألنها تتقدم ببطء، ولكن يختلف األمر كثيًرا 

بالنسبة لحاالت مثل التوحد واضطرابات 
التمثيل الغذائي والسرطان. في مثل هذه 
الحاالت، يعتبر التوقيت عنصًرا محورًيا، وكل 

يوم يشكل فرًقا بالنسبة للمريض. وقد 
ثبت في كثير من الحاالت أن التدخل المبكر 

يزيد من فرص النجاة ويحسن نوعية الحياة 
بشكل كبير.

وفًقا للدكتور فخرو، فإن الطب الدقيق 
أظهر نتائج واعدة في عاج أمراض مثل 

السرطان حتى اآلن، مشيًرا إلى أن معرفة 
الجين المسؤول عن الورم يمكنه مساعدة 

األطباء في تحديد األدوية التي من المرجح 
أن يستجيب لها المريض، وبالتالي فهي 
ُتجّنب المريض تلقي عاجات غير مفيدة، 

وكذلك العاج الكيميائي الشامل الذي 
يؤثر على أجزاء كثيرة من الجسم بما فيها 

تلك األجزاء التي ليس لها عاقة بالورم.
بالنسبة لقطر، فإن تطبيق برنامج الطب 
الدقيق يعني المضي قدًما نحو تطبيق 
نظام رعاية صحية أكثر قوة ودقة، والذي 

سيؤدي في نهاية المطاف إلى توفير 
الصحة العامة األفضل للجميع.

أضاف الدكتور فخرو: في سدرة للطب، 
قمنا بتطوير الكفاءات األساسية 

المرتبطة بالتسلسل والتحليل الحسابي 
للجينوم، بدأنا في التحقيق بالدور الذي 
تلعبه الجينات في االستعداد لألمراض 

وتطورها.
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سدرة للطب يدعم جهود تطوير لقاح آمن ضد كورونا

مركز سدرة للطب

يشارك سدرة للطب، عضو مؤسسة 
قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 

في بحث دولي تعاوني سعيا إليجاد لقاح 
آمن وفعال لمواجهة فيروس كورونا /

كوفيد-19/.

ويتم تنفيذ برنامج البحث الذي يقوده 
الدكتور أسامة محمد عبد المتعال، وهو 
عالم مدرس من قسم الوراثة البشرية 

في سدرة للطب، بالتعاون مع باحثين من 
كلية الطب بجامعة /هارفارد/ وكلية الطب 

بجامعة /تولين/ في الواليات المتحدة 
األمريكية.

وطور الفريق الدولي نموذجا فريدا قويا 
لفأر متوافق مع البنية البشرية، ويمثل 

عن كثب االستجابات الباثولوجية والمناعية 
التي ظهرت لدى المرضى من البشر، مع 

القدرة على إنتاج لقاح محسن وآمن لـ / 
./ SARS-coV2

وقال الدكتور عبد المتعال انه نظرا 
لتفشي الوباء الواسع يتم حاليا تطوير 

أكثر من 160 لقاحا لـ/كوفيد-19 / في جميع 
أنحاء العالم، واألمل معقود على فكرة 

مفادها أنه كلما ازداد عدد المرشحين الذين 
يتم اختبارهم، زاد احتمال العثور على لقاح 

آمن وفعال.

واضاف ان الفريق الدولي طور نموذج فأر 
متوافق مع البنية البشرية، يحاكي ردود 

الفعل التي يبديها جهاز المناعة البشري، 
وبالتالي أوجد مصدرا بديا فعاال الختبار 

فعالية اللقاح، مؤكدا ان الفريق البحثي 
متحمس للدور الذي يمكن أن يؤديه هذا 
البحث في تسريع العملية اآلمنة إليجاد 
عاج للفيروس في بيئات مناعية شبيهة 

بالبيئة المناعية لإلنسان، دون اإلضرار 
بالبشر.

وتلعب نماذج الفئران دورا مهما في 
تطوير اللقاح حيث يتم استخدامها كأدوات 

لتقييم االستجابات المناعية ضد جميع 

أنواع العوامل التي تؤثر على جهاز 
المناعة، ورغم أن الطريقة معروفة منذ 
زمن في األبحاث الطبية الحيوية، إال أن 

هناك حاليا نقصا في فهم كيفية استجابة 
الجهاز المناعي لـ/كوفيد- 19/.

وأظهر بحث سابق للدكتور عبد المتعال 
أجراه في الواليات المتحدة أن اللقاحات

 /مثل لقاح اإلنفلونزا/ التي تحوي 
 alpha-gal/ جزيئات كربوهيدرات تسمى

epitopes/ ولدت استجابة قوية جدا 
لألجسام المضادة مما أدى إلى تدمير 

الخايا المصابة بالفيروس، ونتجت فعالية 
هذا اللقاح عن التفاعل القوي بين جزيئات 
 Gal/ الكربوهيدرات وبروتين فريد يسمى

antibody/ يفرز بشكل طبيعي بكميات 
كبيرة في جسم اإلنسان.

من جهته قال البروفسور واين ماراسكو 
من كلية الطب بجامعة هارفارد، والذي 

تعاون مع الدكتور عبد المتعال في تطوير 
نموذج الفئران الجديد ، ان الفريق البحثي 
يعمل على إنتاج أجسام مضادة ولقاحات 
بشرية مضادة لـ/كوفيد-19/، وأن أهم ما 

 anti-Gal / في األمر هو أن استخدام
/ يعزز استجابة الجسم المضاد للبروتين 
الذي يستخدمه فيروس كورونا للدخول 

إلى الخايا اإلنسانية، وقد يساعد بشكل 
كبير في تطوير استجابة وقائية عالية 

المستوى والحفاظ عليها.

 Gal antibody / وال تفرز الفئران نفس
/ مثل البشر، وليس لديها خايا مناعية 
خلوية بشرية، لكن نموذج الفأر الجديد 

المصمم ليتوافق مع البنية البشرية يفعل 
ذلك وهو ما يجعل النموذج الجديد الذي 

طوره هذا التعاون بين سدرة للطب وكلية 
الطب بجامعة هارفارد وكلية تولين للطب 
وهو /نموذج الفئران/ األكثر تميزا وتوافقا 

مع البشر الختبار جيل من اللقاحات الفعالة 
ضد فيروس كورونا وربما يحد من الحاجة 

إلى إجراء اختبارات مكثفة على البشر.

وأكد الدكتور عبد المتعال انه مجرد حقن 
لقاح /كوفيد- 19 /المصمم بشكل فريد 

في نموذج الفأر الجديد المتوافق مع 
البنية البشرية، تتفاعل األجسام البشرية 

المضادة المفرزة في الفئران بقوة مع 
اللقاح وتنتج أجساما مضادة تقاوم وتحمي 

من فيروس /كوفيد-19/، مشيرا الى ان 
الفريق يعتقد ان اللقاح سيكون أكثر فاعلية 

في البشر ألن الجسم البشري يحتوي 
على كميات أكبر من األجسام المضادة 

التي يتم إفرازها بشكل طبيعي.

بدوره قال الدكتور ستيفن براون من 
جامعة تولين للطب بالواليات المتحدة 
األمريكية ان النموذج الحيواني الجديد 

الذي طوره الدكتور عبد المتعال هو 
أداة قوية قادرة على إجراء تقييم سريع 

لجهاز المناعة البشري وهو كفيل بتسريع 
االختبارات العاجية لكوفيد-19.

من جانبه قال الدكتور خالد فخرو الرئيس 
التنفيذي باإلنابة لقسم األبحاث في 

سدرة للطب ، ان سدرة يواصل التعاون 
مع أفضل المؤسسات البحثية العالمية 

التي تقدم حلوال تتصدى لجائحة 
كوفيد-19.

واوضح ان نموذج الفأر الجديد على سبيل 
المثال هو نموذج فريد من نوعه في 

قدرته على محاكاة جهاز المناعة البشري، 
مما يجعله نموذجا مناسبا لفهم كيفية 

تطور المناعة تجاه هذا الفيروس التاجي 
الجديد، للمساعدة في تطوير لقاح مرشح 

في المستقبل.

البحث في األخبار البحث في األخبار
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8 نوفمبر 2020 »جــوازات المــرور المناعيــة«
الدوحة - الوطن

قد تشهد معظم دول العالم عودة 
الحياة إلى طبيعتها شيًئا فشيًئا مع 

اتخاذ تدابير الوقاية من فيروس كورونا 
المستجد )كوفيد - 19(. وعلى الرغم من 

فرض الحكومات على مواطنيها ارتداء 
الكمامات في األماكن العامة واالمتثال 

لتعليمات التباعد المكاني وغيرها من 
التدابير االحترازية، إاّل أنها ما زالت تسعى 

لتطبيق الطرق األكثر دقة لضمان نجاح هذه 
التدابير.

ومن األمور التي أبدى الباحثون 
والحكومات اهتماًما كبيًرا بها ما ُيعرف 

باسم »جوازات المرور المناعية«، ومفادها 
أن األشخاص المتعافين من فيروس 

كورونا )كوفيد - 19( طوروا أجساًما مضادة 
للفيروس يحملونها في أجسامهم لبضعة 

أشهر على األقل؛ وهذا يعني أنهم أقل 
ُعرضة لمعاودة اإلصابة، وظهور أعراضه 

عليهم مرة أخرى، ما يؤهلهم أكثر من 
غيرهم للسفر والعودة إلى أعمالهم.

ومع ذلك، تعرقل إصدار مثل هذه 
الجوازات المناعية إلى حدٍّ ما لعدم دقة 

الفحوصات، فقد يعتقد الفرد الذي خضع 
لفحص غير دقيق أو خاطئ، أنه يمتلك 

أجسام إيجابية مضادة، وذلك على الرغم 
من افتقاره للمناعة أو ضعفها، ما يدفعه 

للمشاركة في أنشطة اجتماعية عالية 
الخطورة قد تتسبب حينها في إصابته 

فعلًيا بالفيروس.

وقد تؤدي هذه النتيجة الخاطئة أيًضا إلى 
إعادة فحص األفراد الذين يمتلكون بالفعل 

مناعة ضد الفيروس، للتأكد من عدم 
إصابتهم به، عندها ُيسمح لهم بالسفر أو 

معاودة العمل.
وعليه، ُتعزى عدم دقة فحوصات األجسام 

المضادة في جزٍء منها إلى نوعية 
البروتينات الفيروسية المستخدمة فيها؛ 

إذ تستخدم معظم هذه الفحوصات سالة 

واحدة أو عدًدا محدوًدا من 
البروتينات المكّونة لفيروس 

كورونا.

لهذا، يعكف الباحثون في 
سدرة للطب على تطوير 

فحص أفضل لألجسام 
المضادة يتيح لنا معلومات 

مفّصلة عّما تقدمه 
الفحوصات التجارية الحالية 

بشأن األجسام المضادة 
للفيروس؛ إذ يعمل الباحثون 

في سدرة للطب على تحليل أنواع عّدة 
من األجسام المضادة للمكونات البروتينية 
المختلفة في فيروس كورونا )كوفيد - 19( 

وغيرها من الفيروسات التاجية الشائعة 
التي تصيب البشر.

ويتميز هذا الفحص أيًضا باإلنتاجية 
المرتفعة وانخفاض تكلفته عن كافة 

الفحوصات التجارية األخرى بفضل إجرائه 
محلًيا؛ وتشير النتائج األولية إلى أن 

الفحص الذي طّورته سدرة للطب أدّق من 
فحوصات األجسام المضادة الحالية ويقّدم 

معلومات أكثر تفصيًا بشأن االستجابة 
المناعية لكل فرد على حدة.

والسؤال اآلن، هل يعني هذا أن األفراد 
الذين ُتظهر فحوصاتهم وجود أجسام 
مضادة للفيروسات التاجية األخرى قد 

اكتسبوا مناعة تحميهم من فيروس 
)كوفيد - 19(؟ أو هل يمكن أن ُيصابوا 

بأعراض أقّل؟ أو قد ال تظهر عليهم 
األعراض مطلًقا؟ يجيبنا عن هذا السؤال 

الجوهري الدكتور جين-تشارلز جريفل، مدير 
تقنيات النمط الظاهري العميق في سدرة 

للطب، الذي يعمل فريقه على اختبار 
األمصال الجديدة لمكافحة الفيروس، 

بقوله إن هناك سبعة فيروسات تاجية 
تصيب اإلنسان، ونركز في هذا الفحص 
على قياس االستجابة التفاعلية تجاهها 

جميًعا، على العكس من األسلوب المتبع 
في معظم الفحوصات التجارية الحالية. 
كما أننا نعمل عن كثٍب مع مراكز وجهات 

أخرى في دولة قطر، لمعرفة ما إذا كانت 
األجسام المضادة للفيروسات التاجية 
األخرى، تؤثر على الجهاز المناعي من 

عدمه، باإلضافة إلى الكشف عن كيفية 
تأثيرها على المسار السريري للمرضى 

المصابين.

ويتألف فريق الدكتور جريفيل في مختبر 
التنميط الظاهري الرئيسي من إيغور 

بافلوفسكي وسيلما ماشا اللذان كان 
لهما دور فعال في إجراء األبحاث الخاصة 

باالختبارات المصلية لسدرة للطب.

بدوره، يؤكد الدكتور باتريك تانج، رئيس 
قسم علم األمراض في سدرة للطب، أنه 

إذا أمكن إجراء هذا الفحص لعدد كبير من 
السكان سيساهم ذلك يقيًنا في تحسين 

دقة النتائج التي نحصل عليها؛ ويضيف 
قائًا: »يبلغ معّدل دقة فحوصات 

األمصال التجارية الحالية ُقرابة 80 إلى 
90 في المائة؛ وإذا أمكننا إجراء فحص 

أكثر دقة سنتأكد أكثر من اكتساب األفراد 
مناعة ضد فيروس كورونا المستجد، 

والذين ال ُيرجح ظهور األعراض عليهم في 
حال معاودة إصابتهم بالفيروس. وهذا 
يعني ضمان سامة هؤالء األفراد عند 

ممارسة الوظائف التي تقتضي التعامل 
مع الجمهور، أو عند سفرهم أو مشاركتهم 

في التجمعات العامة واألنشطة 
الجماعية«.

تفاوت استجابة األجسام المضادة البحث في األخبار
لفيروسات كورونا المرتبطة بنزالت البرد 

لدى األطفال والكبار

هناك أربعة أنواع من فيروسات كورونا 
ترتبط بشكل جلي بعدوى الجهاز التنفسي 

الحادة لدى البشر. وال تزال استجابة 
المضادات الحيوية لهذه الفيروسات 

المرتبطة بنزالت البرد غير مفهومة بشكل 
كامل. ومن خال توظيف موارد قطر 

بيوبنك الفريدة وبالتعاون مع أعضاء من 
قسم علم األمراض في سدرة للطب 

وجامعة قطر والشركاء الدوليين، أجرينا 
تحليًا شامًا الستجابات المضادات 

الحيوية المتعلقة بفيروس كورونا في 
231 طفًا عاوة على 1168 شخًصا 
بالًغا باستخدام تقنية جديدة ُتسمى 
تسلسل الترسيب المناعي للخايا 

الملتهمة للجراثيم. وقد وجدنا أن استجابة 
المضادات الحيوية لهذه الفيروسات 
تختلف عند األطفال عن الكبار إذ إن 

األجسام المضادة التي وجدت بشكل 
أكبر لدى األطفال قد استهدفت مناطق 

البروتينات الفيروسية، وهي مناطق 
محمية لها أهميتها الوظيفية. وعاوة 

على ذلك فإن بعض األجسام المضادة 
المرتبطة بمنطقة محددة في البروتين 

الشوكي لفيروسات كورونا تتفاعل 

بشكل تبادلي مع عدد من البروتينات 
الخاصة بأنواع أخرى من فيروسات كورونا 

مثل فيروس كورونا المسبب لمتازمة 
االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )سارس( 

وفيروس كورونا المرتبط بمتازمة الشرق 
األوسط التنفسية. وتسلط النتائج الضوء 
على المناطق التي تستهدفها األجسام 
المضادة البشرية الخاصة بسالة معينة 

من فيروس كورونا، عاوة على األجسام 
المضادة المشتركة بين مختلف أنواع 

فيروس كورونا، وبالتالي تقدم تصورات 
مهمة لتطوير العاج باألجسام المضادة 

وتصميم اللقاحات. وقد تؤثر هذه 
األجسام المضادة على عوامل تفشي 

متازمة الشرق األوسط التنفسية التي 
غالًبا ما تصيب الناس في منطقة الشرق 

األوسط فضًا عن وباء كوفيد 19 الحالي. 
ومن خال اإلفادة من برنامج جينوم قطر، 
نسعى حالًيا إلى استكشاف دور العوامل 

الوراثية في تشكيل استجابة األجسام 
المضادة في حالة الصحة والمرض.

د. نيكو مار
باحث رئيسي في قسم 

علم المناعة 
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أهمية التحقق الوظيفي من المتغيرات ذات 
األهمية غير المؤكدة

»دراسة التبعات الوظيفية للمتغيرات أمر 
مهم لتحديد دورها في حدوث المرض 

والوصول إلى التشخيص الصحيح. وهذا 
التشخيص الصحيح في مرحلة مبكرة يتيح 

بدوره تقديم العالج والرعاية المناسبة 
للمريض مما يؤدي إلى تحسن صحته 

وتحسن جودة الحياة بشكل عام«.

تتخصص الدكتورة أمل حسن، طبيب 
معالج أول في قسم حساسية األطفال 

والمناعة بسدرة للطب، في عاج 
المرضى المصابين باضطرابات نقص 
المناعة الموروثة. وجاءتها حالة لطفل 

يعاني من حاالت عدوى شديدة متكررة 
وضعف في العضات والقوة وعدم 
القدرة على التعرق. وتسببت العدوى 

المتكررة في تدهور حالته الصحية وفقد 
الوزن وتوقف النمو عاوة على ضرر 

بالرئتين واألمعاء. وحدد الفحص الوراثي 
السريري للمريض عدًدا من المتغيرات لم 

يتبين ارتباطها بالمرض. ورأت الدكتورة 
 ORA11 أمل حسن أن التغير في جين

يمكنه أن يفسر الحالة السريرية لدى هذا 
المريض. وبالتعاون مع الدكتورة برنيس لو 
من سدرة للطب والدكتور خالد مشاقة من 
وايل كورنيل للطب في قطر، جرى تقييم 
التسلسل الوظيفي للمتغير. واتضح من 
ذلك أن جين ORA11 المتغير معيب ولم 

يستقر في موضعه المناسب في الخلية، 
مما أدى إلى خلل في االستجابة المناعية 

لخايا الدم البيضاء لدى المريض. وقد 
ساعدت هذه البيانات في التأكد من أن 
المتغير في جين ORA11 هو المسبب 

للمرض. ولذا قدمت د. أمل حسن العاج 
المناسب للنقص المناعي المتعلق 

بجين ORA11 األمر الذي نجم عنه تحسن 
الحالة الصحية للطفل بشكل كبير وأصبح 

بمقدوره مغادرة المستشفى والعودة 
للمنزل ألول مرة منذ ستة أشهر.

د. أمل حسن, د. برنيس لو, د. رفاح ماكح, د. نورهان منصور
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المنح 
والِشَراكات
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الشـــراكـــات
يتعاون سدرة للطب مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية. ويأتي التزام المركز في التعاون مع منظمات مرموقة على الصعيد 

الدولي مكافًئا للجهود المبذولة إلثراء المؤسسات المحلية داخل قطر؛ فنصف المشاريع البحثية تستفيد من هذه الشراكات.

الواليات المتحدة            المملكة المتحدة                  أسبانيا                         إيطاليا                          أخرى  

أستراليا
تركيا

ألمانيا
اليونان
باكستان
فرنسا
كندا

البرازيل
المجر
لبنان

هولندا
البرتغال

٪٣٢
٪٨

٪١٣

٪١٥

٪٣٢

الِشَراكات الدولية

وتعزز الشراكات المحلية التي يبرمها سدرة للطب من رؤية قطر الوطنية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة في مجال علوم الصحة 
والعلوم الحيوية. ويكفل هذا نقل المعرفة من المؤسسات التي تعد رائدة للفكر في هذه المجاالت عاوة على ضمان االستدامة في 
البحوث الطبية الحيوية. ويستثمر سدرة للطب في عقد شراكات مثمرة مع جميع المؤسسات الطبية الحيوية المحلية. ومن خال حقيبة 

المشاريع الخاصة بنا، عقدنا شراكات مع العديد من األطراف المحلية. ومًعا نسعى جاهدين لضمان االستدامة في مجال البحوث الطبية 
الحيوية في دولة قطر.

الشراكات المحلية

مؤسسة حمد 
الطبية

جامعة حمد 
بن خليفة

كلية طب وايل 
كورنيل في قطر

أخرى جامعة قطر

وزارة الصحة العامة
هيئة متاحف قطر

مختبر مكافحة المنشطات 
في قطر

المركز الطبي البيطري للخيل 
مؤسسة الرعاية الصحية 

األولية
جامعة تكساس إي أند أم 

في قطر 

٪٩

٪١٦

٪١٩

٪٢١

٪٣٥
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من بين الشراكات البحثية المتعددة يتعاون مركز أبحاث سدرة للطب عن قرب مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وفي عام 2020 
ُمنح سدرة للطب 18 مشروًعا، اثنان منها من المشروعات السريرية. وتبلغ قيمة هذه المشاريع 1,018,798 مليون دوالر أمريكي. وتشمل 

مجموعة المشاريع الممنوحة لسدرة للطب ما يلي:

        -   برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي

        -  الطريق نحو الطب الدقيق

        -  برنامج رعاية المؤتمرات وورش العمل

        -  برنامج خبرة األبحاث للعلماء الشباب

        -  برنامج االستجابة السريعة

ويشارك سدرة للطب عبر الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في تمويل مشاريع محلية وعالمية.

المنــح

منــحـــت
كــمــيـــة

المنــح

ريال قطري         2,168,582   NPRP
ريال قطري         2،166،870  NPRP
ريال قطري         1،994،476  NPRP
ريال قطري         1،861،500  NPRP
ريال قطري         2،080،062  NPRP
ريال قطري         2،183،269  NPRP
ريال قطري         1،639،543   PPM
ريال قطري         1،751،299     PPM

ريال قطري        127,750  CWSP
ريال قطري        127,750  CWSP
ريال قطري        10,950  CWSP

ريال قطري           444,500  REMP
ريال قطري         34,875  REMP

ريال قطري         101,265  REMP
ريال قطري         27,375  REMP
ريال قطري         61,375     RRC

ريال قطري          245,000  Amryt )منحة خارجية(  
ريال قطري          492,808  ECRA
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أستـــراليـــا

أذربيجــان

البحـــريـــن

بـنـجــالديـــش

بـلـجـيـكـــا 

كـنـــدا

الـصـيـــن

مـصـــر

فـــرنســـا

ألمـــانيـــا

أيسلنـــدا

الـهـنـــد

الـعــــراق

إيـطـــالـيـــا

الـيـــابـــان

األردن

لـبـنـــان

قــطــــر

الواليات المتحدة األمريكية

الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة

تــايـالنــدتـــونــس

الـســـودان أسـبـــانـيـــا

الـصـــومـــال

المملكة العربية السعودية

الـبـــرتـغـــال

الـفـلـبيـــن

فـلـسـطـيـــن

بـــاكـسـتـــان

نـيـــوزيـلـنـــدا

هـــولـنـــدا

الـمـغـــرب

مـــالـيـزيـــا

مـقـــدونـيـــا

الجنسيات الموجودة في مركز أبحاث سدرة للطب

35 جنسية مختلفة يعملون
          حاليا لدى مركز أبحاث

           سدرة للطب
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د. مـديحـة كـمـال
طبيب أول معالج

قسم طب المراهقين

»أطفالنا المصابون باضطراب طيف 
التوحد سوف يكبرون وهم يعانون من 

هذا المرض. ولذا نحتاج إلى مساعدتهم 
في التغلب على العقبات التي تواجههم 

مع هذا الطيف. وال تقتصر الفائدة 
الكبيرة لهذه الدراسة على األطفال في 
بلدنا وإنما تعم أطفال المنطقة والعالم 

أجمع«.

اضطراب طيف التوحد الذي كنا نظن 
أنه مرض نادر بات شائًعا اآلن حتى أن 

التقديرات تشير إلى أنه يصيب طفل من 
كل 68 على األقل. ويعد اضطراب طيف 

التوحد حالة من االضطرابات النمائية 
العصبية غير المتجانسة تنطوي على 

اختاالت اجتماعة وسلوكية وتواصلية 
وفي بعض الحاالت اختاالت معرفية.

 وتعد الدكتورة مديحة كمال، وهي طبيبة 
معالجة أولى في قسم طب المراهقين 

في سدرة للطب، واحدة من الباحثين 
الرئيسيين في دراسة »بركة«، وهي 

دراسة تعنى ببحث اضطراب طيف التوحد. 
واسم بركة يدل في اللغة العربية على 
النعمة ويحمل دالالت ثقافية مزدوجة، 

فمن ناحية نأمل في الحصول على النعمة 
والبركة في سعينا لدراسة التوحد في 

قطر، ومن ناحية أخرى نؤمن أن األطفال 
جميًعا نعمة وبركة بغض النظر عن 
صعوبات النمو التي يواجهونها. 

دراســــة بــــركــــة

وهدف الدراسة الرئيسي إنشاء مورد 
وطني طويل األجل ألبحاث اضطراب 

طيف التوحد مما يسهم في تهيئة بيئة 
علمية مناسبة لدراسة عوامل الخطورة 

البيئية والجزيئية المسببة لمرض التوحد 
في قطر. ولتحقيق هذه الغاية، تتناول 

الدراسة هذا االضطراب من ثاث نواٍح: 
سريرية وجينومية وبحوث انتقالية. 

وتستخدم الدراسة عينات المرضى بشكل 
أكثر عمًقا في ضوء توظيف التقنيات 

الجينومية المتنوعة. وتتم متابعة الطفرات 
أو المسارات التي اكتشفت لدى المرضى 

باستخدام أنظمة نموذجية للوصول إلى 
فهم أفضل للفسيولوجيا المرضية لهذا 

المرض. وتحظى عملية دمج عناصر الطب 
الدقيق بأهمية حيوية في هذه الدراسة، 

إذ تساعد في اإلجابة على التساؤالت 
التي يواجهها األطباء في إطار ماحظة 

مدى استجابة كل مريض للعاج.
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التعليم
والتوعية 
والفعاليات
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التعليم والتوعية والفعاليات
يحتل التعليم والتوعية في مركز أبحاث سدرة أهمية فائقة في تقديم الدعم لزماء ما بعد الدكتوراه والعلماء الباحثين ومساعدي 
الخريجيين والمتدربين. وتعد األحاديث التعليمية جزًءا ال يتجزأ من الجهود الرامية لمساعدتهم في تحديد مجاالت االهتمام وتطوير 
المهارات. وتعزز سلسلة األبحاث الخاصة بسدرة للطب الدعم والنمو والتطور لدى الباحثين وتعد مصدًرا مباشًرا يتعلم منه علماء 

المستقبل الذين يتلقون تدريبهم في مركز أبحاث سدرة.

كـبـــار الـعـلـمـــاء

صغـــار العلمـــاء

٧٢
٤٧

٢٥

الطــالب المتـدربــون

الـمـتـطـــوعـــون

١٠

٣٧

٤٧

األحاديث التعليمية 2020

المتدربون والمتطوعون

يستضيف قسم األبحاث العديد من المتدربين والمتطوعين والباحثين/العلماء الزائرين من جامعات ومؤسسات شتى، محلية وعالمية. 
ويعتز مركز أبحاث سدرة للطب بكونه كياًنا تعليمًيا مرموًقا بما ينسجم مع الركن التعليمي الذي هو أحد األركان الثاثة التي تشّكل 

األساس الذي تقوم عليه رسالة سدرة للطب في توفير الرعاية للمرضى وتقديم األبحاث الطبية الحيوية. ويمتاز التدريب في سدرة 
بتشجيع الشباب على صقل مسيرتهم المهنية في العلوم والطب والصحة العامة. ومن خال تلقي التدريب على يد مجموعة من 

الخبراء والمحترفين، فإن المتدرب يحظى بخبرة عملية ال ُتقدر بثمن، ويعمل على تطوير مهاراته عاوة على إمكانية استفادته من منصة 
تتيح له التواصل مع المتخصصين في هذا المجال.

خريجة جامعة حمد بن خليفة تبرز أهمية األبحاث الطبية

تـعـلــيــــم

موزا الكواري
أخصائية أبحاث

الرحلة التعليمية لطالبة دكتوراه أعدتها 
لمواجهة التحديات الطبية المعاصرة 

كما يتبين من هذه القصة التي أبرزتها 
مؤسسة قطر.

كان حلم موزا خليفة الكواري مواصلة 
التعليم العالي، وعلى مدار رحلتها 

التعليمية الممتدة حصلت على درجة 
البكالوريوس من جامعة قطر، وتوجت هذه 
الرحلة مؤخرا بالحصول على درجة الدكتوراه 

من مؤسسة قطر – مما ساعد في 
إعدادها لمواجهة التحديات الطبية التي 

يواجهها عالمنا المعاصر.

وكان المحرك لها في مسيرتها التعليمية 
اعتقاد جازم بأن البحث أمر حتمي للوصول 

إلى حلول للمشكات الطبية العالمية، 
ومن بينها كوفيد 19. وتقول موزا الكواري 

»أعتقد أن أهمية البحث باتت أمًرا جلًيا، 
خاصة في ضوء األزمة الحالية التي دفعتنا 

إلعادة التفكير في نظرتنا لألمور«.

وفي الفترات التي تخللت المراحل 
الدراسية عملت موزا الكواري في 

مؤسسة حمد الطبية ومعهد قطر لبحوث 
الطب الحيوي بجامعة حمد بن خليفة، 

عضو مؤسسة قطر. وهي اآلن أخصائية 
أبحاث بسدرة للطب، عضو مؤسسة 

قطر أيًضا، وتعكف على دارسة األساس 
الجزيئي لفقدان السمع. وقد شددت 

موزا الكواري على دور مؤسسة قطر في 
مسيرتها المهنية، فقالت »حظيت بخبرة 

عملية رائعة واكتسبت مهارات تشخيصية 
متميزة من عملي في مؤسسات طبية 

بارزة. لكني استطعت في مؤسسة قطر 
توسيع آفاق معرفتي بالبحث الطبي، 

وهو مجال مختلف تماًما عن التشخيص، 
وقد أثريت خبرتي من خال المختبرات 

البحثية. وأضافت: »بوصفي عضًوا في 
أسرة مؤسسة قطر، حظيت بفرص ال 

حصر لها للمشاركة في الفعاليات البحثية، 
ومنها المنتدى السنوي للصندوق القطري 
لرعاية البحث العلمي والمؤتمرات األخرى 

التي تنظمها الكيانات التابعة لمؤسسة 
قطر. وهذا بدوره منحني الفرصة لالتقاء 

بالخبراء الدوليين وفتح األبواب أمام 
التعاون في مجال األبحاث«.

حصلت موزا الكواري على بكالوريوس 
العلوم الحيوية من جامعة قطر سنة 2004 

وفي الوقت الذي كرست فيه جهودها 
لمواصلة التعليم ترددت في السفر 

للخارج لالتحاق بالدراسات العليا لرغبتها 
في أال تبتعد عن موطنها. تقول الكواري 

»ومع ذلك بعد سنوات من تخرجي طرحت 
جامعة قطر برنامج الماجستير في العلوم 

الطبية الحيوية وكنت من أوائل الطاب 
الملتحقين به ومن أوائل الخريجين«.

وبالمثل عندما أعلنت كلية العلوم الصحية 
والحيوية بجامعة حمد بن خليفة عن إطاق 

برنامج الدكتوراه في العلوم الحيوية 
والبيولوجية، لم تتردد في االلتحاق 

به. وتصف الكواري تجربة دراستها في 
مرحلة الدكتوراه فتقول كانت تجربة مثيرة 

جًدا مليئة بالتحديات التي لم تقتصر 
على الجانب األكاديمي أو الموازنة بين 

المسؤوليات والدراسة والعمل واألسرة، 
وإنما ألن البرنامج كان واحًدا من البرامج 

الجديدة. 

وأضافت موزا الكواري »حين التحقت 
بالبرنامج في 2015 كان ال يزال حديًثا وكان 

علينا أن نتعاون مًعا لوضع أسس لهذا 
البرنامج عاوة على المرافق والمختبرات 
البحثية ونمهد الطريق للدفعة التالية من 
الطاب. وأشعر بفخر شديد لكوني من 

خريجي هذا البرنامج«.

واليوم تركز الكواري على تحديد الخصائص 
الجزيئية والوظيفية لفقدان السمع في 

قطر من خال معالجة الجين المسؤول عن 
ذلك عبر البيانات التي تسنى جمعها من 

جانب برنامج قطر جينوم ومن المرضى 
المترددين على عيادات طب األنف واألذن 

والحنجرة في سدرة للطب.

وتتطلع الكواري لمواصلة العمل 
مستقبًا في مجال العلوم الحيوية عبر 
تحديد األسباب الوراثية للمرض وفهم 

الفسيولوجيا المرضية له. واألهم نقل ما 
لديها من معرفة وخبرة عملية إلى الجيل 

التالي من طاب الطب.

https://www.qf.org.qa/stories/
hbku-alumna-underlines-
theimportance-of-
medicalresearch
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شيماء هاشم وتجربتها كأخصائية أبحاث

اسمي شيماء هاشم، أخصائية أبحاث 
في سدرة للطب. حصلت على درجة 

البكالوريوس في الكيمياء من جامعة قطر، 
وما إن التحقت بسدرة للطب حتى بدأت 

العمل في مجال األحياء الخلوية ألمزج بين 
المنهج الكيميائي والبيولوجي في محاولة 

تطوير تقنية مبتكرة تعود بالنفع على 
البشرية على المدى الطويل.

جميع التطورات العلمية، صغيرة كانت 
أو كبيرة، تجعلني أشعر بحماسة بالغة 

وتحفزني لانخراط بشكل أكبر في البحث 
العلمي الستكشاف بعض العاجات 

المبتكرة لألمراض الموهنة، ومنها 
السكري. ومستقبًا أود أن أسهم في 

االكتشافات العلمية المهمة التي 
يمكنها أن تعالج مرض السكري. ويأتي 

اهتمامي بهذا األمر من واقع األلم 
الذي أشعر به حين أرى أشخاًصا محببين 

إلى قلبي يعانون من هذا المرض. 
وأحلم بأن أرى تقدًما علمًيا كبيًرا تكون له 

القدرة على عاج السكري تماًما بشكل 
أقل ألًما وبتكلفة في متناول المرضى. 

ويسعى العلم جاهًدا للوصول إلى عاج 
للسكري، لكن ما مدى اإلنجاز الذي تحقق 
في هذا الصدد؟ تبذل صناعات األدوية 

والتكنولوجيا الحيوية أقصى جهدها 
لتطوير عاجات جديدة للسكري من النوع 

األول. وقد تحققت بعض اإلنجازات، 
ومنها:

استبدال الخايا المفقودة من خال   .1
العاج الخلوي: رغم أن هذا األمر 
ال يزال في مراحله األولى إال أن 

العاج الخلوي محط األنظار وتنعقد 
عليه اآلمال في الوصول إلى عاج 

لمرض السكري، وبخاصة النوع 
األول.

استخدام العاج المناعي وسيلة   .2
للعاج: هناك عدد من المؤسسات 

التي تسعى لتطوير لقاح لمرض 
السكري من النوع األول يعمل 

على تحفيز الجهاز المناعي للحد من 
مستويات البروتين االلتهابي الذي 

ُيعتقد إسهامه في عدد من أمراض 
المناعة الذاتية.

البنكرياس الصناعي وسيلة آلية   .3
للعاج: بالنسبة لألشخاص الذين 

فقدوا الخايا المنتجة لألنسولين، 

التعليم والتوعية

شيمـــا هــاشــم
أخصائية أبحاث

هناك حل أقصر أجا يتمثل في 
البنكرياس االصطناعي – وهو نظام 
آلي بالكامل يمكنه قياس مستويات 
الجلوكوز وحقن الكمية المناسبة من 

األنسولين في مجرى الدم تماًما 
كما يفعل البنكرياس الطبيعي.

وهناك طرق عاجية متبعة حالًيا في عاج 
السكري من النوع الثاني وأخرى ال تزال 

قيد النظر واإلعداد، وتشمل هذه الطرق 
ما يلي:

تحفيز إنتاج األنسولين: مرة أخرى   .1
تستخدم الشركات استراتيجيات 
متنوعة لتحفيز إنتاج األنسولين 
بغرض عاج السكري من النوع 

الثاني. ومن أبرز اإلنجازات التي 
تحققت في هذا الصدد ناهضات 

مستقبات الببتيد المشابهة 
للغلوكاغون والتي تتضمن 

إنتاج األنسولين في خايا بيتا 
البنكرياسية مع تثبيط إفراز 

الغلوكاغون.

استخدام ميكروبيوم األمعاء في   .2
عاج السكري من النوع الثاني: 

ورغم أنها طريقة واعدة إال أن مجال 
الميكروبيوم ال يزال حديًثا، وإلى 
أن يتم اختبار المزيد من عاجات 

السكري في الطب السريري، يبقى 
من الصعب تحديد القدرات الحقيقية 

للميكروبيوم في هذا الصدد.

وبفضل عملي في سدرة للطب أتعلم 
المزيد كل يوم في هذا الشأن وكلي أمل 

أننا سنصل يوًما ما إلى اكتشاف علمي 
عظيم يعود بالنفع على مرضى السكري.

 وأتمنى أن أشهد في حياتي التوصل 
إلى عاج لداء السكري يتيح للجسم توليد 

األنسولين بنفسه. كما أرجو أن أشهد 
تطوًرا علمًيا يسمح لنا بتغيير مرونة الخايا 

لتتكيف مع هويات متفاوتة وتكون قادرة 
على أداء وظيفة الخايا التالفة. وإذا 

اكتسبنا معرفة أكبر حول اآلليات التي 
تقف وراء مرونة الخايا، عندئذ يمكننا 

التحكم في هذا األمر وتغيير هوية الخلية 
ليتسنى إفراز كميات أكبر من األنسولين. 
وإنجاز كهذا سينقذ حياة أعداد ال حصر لها، 

وهذا ما يدفعني لمواصلة العمل بكل 
شغف واجتهاد.
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مساعد الخريجين – علياء المسيح

علياء المسيح
مساعد الخريجين

لدي الرغبة كخريجة قطرية تنضم لسدرة للطب في إثراء فهمي ومعرفتي من 
خالل مواصلة دراساتي وتتبع التطورات العلمية. وفي تصوري أني بهذا سأكون 

قادرة على نفع المجتمع بل والصحة العامة«.

يقدم سدرة للطب لعلماء المستقبل 
في قطر الفرصة لاستفادة من مجموعة 

الخبرات المؤسسية المتنوعة ويبدأ في 
إعدادهم لمواجهة التحديات التي يفرضها 
عالم متغير باستمرار. ويرعى سدرة للطب 

الطاب القطريين إلكمال دراستهم ثم 
االلتحاق به لمدة عام يحظون فيه بتجربة 

استكشافية رائعة يتعرفون فيها على 
النواحي البحثية المختلفة قبل أن يشغلوا 

مناصب علمية بدوام كامل.

بعد التسجيل في البرنامج الوطني 
لتطوير الخريجين حظيت علياء بفرصة 

تطوير مهاراتها ومعارفها وحضور العديد 
من الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية 

اإللكترونية. وتقول علياء أنه خال سنة 
واحدة من عملها مساعدة للخريجين في 

قسم األبحاث، حضرت ندوات علمية 

وورش عمل ومؤتمرين عقدهما سدرة 
للطب: مؤتمر »الفهم المعاصر ألمراض 

السكري والسمنة واألمراض المتعلقة 
بها« ومؤتمر صحة األم والطفل. وعاوة 

على ذلك شاركت في ثاث دورات 
مختبرية مع باحثين رئيسيين مختلفين 
عاوة على المشاركة في المشاريع 

البحثية والتعرف على التقنيات المختبرية 
واألدوات واألجهزة التي ُتستخدم في 

المختبرات. 

كذلك أتمت علياء دورة مع إحدى الفرق 
العاملة في مجال المعلوماتية الحيوية 

وحضرت عدًدا من الدورات التدريبية. 
وعوملت معاملة عضو دائم ال مجرد 

متدرب وال مساعد خريجيين مما أتاح لها 
حضور اجتماعات العمل ولقاءات صحفية 

وعرض النتائج المختبرية والنتائج التي 

توصل إليها عملها على أعضاء الفريق 
لمناقشتها وبحثها. وبعد أن أحرزت تريًبا 

ضمن أفضل خمسة خريجين قطريين 
سنة 2015 بدأت علياء المسيح في تحقيق 

حلمها بأن قبلت عرًضا لالتحاق بجامعة 
 )Russell( ليدز، عضو اتحاد مجموعة راسل

للجامعات البحثية المرموقة. وتذكر علياء أن 
هذه الخطوات هي التي قادتها لالتحاق 

ببرنامج المنح من سدرة للطب، وقد 
أحرزت النجاح بعد اجتياز المقابلة الشخصية 
واستيفاء جميع المتطلبات. وتقول علياء: 
»إن الحصول على فرصة كهذه من معهد 

مرموق يمتاز بنهج استراتيجي مدروس 
جيًدا على أعلى مستوى سيكون له دور 

كبير في دفعها لتحقيق إنجازات أكبر. 
فالدراسة بالخارج والحصول على درجة 

علمية في الكيمياء الحيوية الطبية من 
مؤسسة مرموقة كان تحدًيا كبيًرا«.

التعليم والتوعية والفعالياتتـعـلــيــــم

أثناء السنة األولى من الدراسات العليا 
في جامعة حمد بن خليفة التقيت العديد 

من األساتذة المساعدين والمشاركين 
الذين يشغلون مواقع بحثية في سدرة 

للطب. وتعرفت من خالهم على 
المشاريع البحثية المختلفة، والتقنيات 

والمرافق المتطورة الموجودة في سدرة. 
وكنت مهمتة بشكل خاص باألبحاث التي 
تجريها د. أناليسا في مجال تأثير التغذية 

على الجينات نظًرا لما لدي من خلفية في 
مجال التغذية واألنظمة الغذائية الصحية. 

وهكذا بدأت في التعرف بشكل أكبر 
على الفرص التدريبية المتاحة في سدرة 

للطب. وأدى هذا إلى انضمامي إلى 
سدرة للطب إلعداد أطروحتي البحثية في 

يونيو 2019 فكنت باحثة متدربة في برنامج 
مدته عام واحد. وكانت تجربة مفيدة وثرية 

ال ُتنسى. ولم تكن لدي خبرة سابقة مع 
مختبر ميكروبيوم األمعاء، لذا علمني د. 

آرون الكشمانان ود. دينوث بانجاروسامي 
كل التقنيات والبروتوكوالت المختبرية 

التي أحتاج إليها في مشروعي منذ 
البداية. وقدم لي مشرفي وأساتذتي 

الدعم والمساعدة طوال الوقت، 
وزودوني بالمهارات التحليلية والمختبرية 

الازمة إلتمام أطروحة الماجستير. وعاوة 
على ذلك كانوا حريصين على االستماع 

ألفكاري وتطبيقها خاصة في مجال 
األنظمة الغذائية. وحظيت كذلك بفرصة 

كتابة ملخصات بحثية تم قبولها في اثنين 
من المؤتمرات وقدمت في صورة عرض 

فرح األسدي
جامعة حمد بن خليفة، متدربة لدى

د. أناليسا تيرانيغرا

تقديمي بالملصقات الورقية. وقد أسهم 
هذا كله في بناء شخصيتي البحثية كباحثة 

ناشئة وإشباع شغفي باألبحاث الطبية 
الحيوية. وتضمن المشروع الذي عملت 
فيه مرضى من المصابين بداء السكري 

من النوع األول وكذلك األطفال المصابين 
بالسمنة والسكري من النوع األول. ورغم 

أن أطروحة الماجستير لم تهدف في 
األساس إلى الكشف عن عاقة سببية 

إال أن اهتمامي بتواجد األنماط الظاهرية 
لكل من السكري والسمنة جنًبا إلى جنب 
ال يزال مستمًرا حتى وقتنا الحالي. ومن 

أبرز األمور التي خرجت بها من هذه التجربة 
هي عاقة الصداقة التي نشأت بيني 

وبين زمائي من المتدربين في المختبر. 

وأنصح بشدة متدربي المستقبل في 
حسن استغال الوقت الذي يقضونه في 

سدرة على جميع المستويات، فهو مركز 
علمي عظيم يمكن من خاله اكتساب 

المعرفة والمهارة عبر ورش العمل 
والفرص التدريبية، إلى جانب تكوين 

الصداقات، وبالطبع االستمتاع بوقت جيد. 
وأدعو هؤالء المتدربين أن يحرصوا على 
التعلم اإليجابي ال السلبي، وأن يطلبوا 

النصيحة من الباحثين المتمرسين، وال 
يخجلوا في التعبير عن آرائهم وأفكارهم. 

وأوصيهم أن يحرصوا على التحلي 
بالكفاءة وروح المبادرة. وختاًما أرى أنه 

من الضروري لهم أن يحاولوا ترك بصمة 
واضحة في عملهم وفي مكان العمل.

متدرب علم الوراثة التغذوية
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قادني طموحي ورغبتي في أن أصبح 
باحثة ماهرة مؤهلة إلى التقدم للبرنامج 

التدريبي لدى سدرة للطب، وتحديًدا في 
قسم األبحاث، لعدة أسباب. فسدرة 
للطب معهد بحثي بارز على الصعيد 

المحلي والعالمي به عدد من الباحثين 
والعاملين المتميزين، ويمتاز ببيئة 

داعمة تقّدر التعليم المستمر عاوة على 
مختبرات ومرافق مجهزة بشكل جيد. 

لهذا لدي اعتقاد قوي بأن سدرة سيكون 
المكان األفضل لتحقيق أهدافي. وقد 

التحقت ببرنامج التدريب الخارجي في 
سدرة في مختبرات Omics الوظيفية 

بقيادة الباحث الرئيسي د. فوتر هندركس. 
وتضم المجموعة البحثية األفضل في 

مجال المختبرات الجافة ومختبرات التجارب 
العملية. وفي مختبر التجارب العملية 

انضممت إلى أحد المشاريع الجارية حول 
تحوير بروتين شالفين البشري في خايا 
سرطان الثدي وأثره في سّمية العوامل 
التي تضر الحمض النووي، حيث تعلمت 

تقنيات جديدة واكتسبت معارف أكثر. 
على الجانب اآلخر، كان لدي فضول في 

تعلم مهارات المختبرات الجافة. واطلعت 
على العديد من مشاريع المعلوماتية 
الحيوية المثيرة والعروض التقديمية 

في هذا الموضوع أثناء لقاءات المختبر 
وخال المؤتمرات. وقد أدى هذا إلى تفتح 
عقلي وشغفي بالمعلوماتية الحيوية مما 

شجعني على استكشاف هذا المجال. 
وتتميز المعلوماتية الحيوية بعدد من 

األدوات الرائعة التي تتيح تحليل البيانات 
الحيوية الناتجة عن التجارب المختلفة 

مثل تسلسل الجينوم والحمض النووي 
الريبوزي، كما أنها تأتي في صميم 

االكتشافات العلمية. وأرى أن مهارات 
تحليل البيانات ال غنى عنها للمشتغلين 

بالعلوم الحيوية. والحقيقة أن علم األحياء 
يشهد تطوًرا هائًا يجعل منه علًما من 

علوم البيانات. لذا أفكر في أن أمزج في 
مسيرتي المهنية بين المختبرات الجافة 
ومختبرات التجارب العملية. وال شك أن 

البدء بالمعلوماتية الحيوية كان أمًرا مثيًرا 
وليس هذا الحقل جديًدا تماًما بالنسبة 

لي، كما أنه يجمع بين عدد من التخصصات 
منها علوم الكمبيوتر واإلحصاء، واألحياء. 
ومع ذلك، من خال التوجيه والدعم الذي 
قدمه لي الباحث الرئيسي وزماؤه بدأت 

إيمان إبراهيم أحمد
جامعة قطر، متدربة لدى

د. فوتر هندركس

التعليم والتوعية والفعاليات

في تعلم المعلوماتية الحيوية، وخاصة 
برمجة الحوسبة اإلحصائية )R( إلجراء 

دراسات على مجموعة النواسخ والتعبيرات 
الجينية الشاملة لمرض السرطان. وبوجه 
عام، أشعر بالفخر والرضا بما حققته في 

سدرة، ولقد كانت تجربة رائعة بحق حظيت 
بها مع هذا الباحث الرئيسي المتميز 

وفريقه. ونصيحتي لمتدربي المستقبل 
أن يحسنوا استغال هذه الفرصة الرائعة 

ويعملوا بكل جد لتحقيق أهدافهم 
واالستمتاع بهذه المسيرة.

متدرب في علم المناعة السرطاني

شهــادات المتـــدربيـــن

بدأت قصتي مع مرفق أسماك الزرد 
في سدرة للطب سنة 2019 حين شاركت 

في ورشة عمل وتدريب عملي حول 
أسماك الزرد ضمن النسخة الثالثة من 

مؤتمر »الفهم المعاصر ألمراض السكري 
والسمنة واألمراض المتعلقة بها« الذي 
انعقد في الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر 

2019. وخال ورشة العمل التي استمرت 
على مدار ساعتين أثار اهتمامي نموذج 
أسماك الزرد ورغبت في معرفة المزيد 

عن استخدام هذا النموذج في البحث 
العلمي. وحظيت بفرصة لقاء د. سحر 

الدعاس وفريق عملها وجرى االتفاق على 
عقد تدريب مطول في المرفق. وحين 
تقدمت للحصول على فرصة التدريب، 

اعتنى المسؤولون اإلداريون في سدرة 
للطب بطلبي وأشعروني بالترحاب 

الشديد.

بعد قبولي في البرنامج التدريبي 
قضيت وقًتا مثمًرا جًدا في مرفق الزرد. 

والمرفق منظم ومجهز بشكل ممتاز. وتم 
إعداد وتقديم البرنامج التدريبي الموجز 

بشكل رائع. وحظيت بفرصة تعلم العديد 
من المهارات العملية التي من بينها 

استخدام أدوات التعديل الجيني لمعالجة 

جينوم أسماك الزرد بشكل يتيح دراسة 
أثر الطفرات الجينية على النمط الظاهري 

لهذه األسماك. وقد حفزني هذا للتخطيط 
إلجراء بحث حي يتضمن نماذج حيوانية 

ضمن أطروحتي للدكتوراه.

بناء على ما استفدته خال هذا التدريب، 
أوصي الطاب بالتقدم للحصول على 
فرص تدريبية لدى المرافق البحثية في 
سدرة للطب، فإن التجربة التي يحظون 

بها في هذه المرافق فريدة من نوعها، ال 
نظير لها.

وكانت الدكتورة سحر الدعاس وفريقها 
أشخاص في غاية اللطف، قدموا لي كل 

الدعم والمساعدة، وأود أن أعبر عن شكري 
لهم ولمركز أبحاث سدرة الستضافتي 

خال برنامج التدريب، وأتطلع لزيارة سدرة 
للطب مرة أخرى في فرص تدريبية جديدة 

في المستقبل القريب.

وسام شفيق أحمد
طالب دكتوراه بجامعة حمد بن خليفة

يتلقى تدريبه مع د. سحر الدعاس 

متدرب مرفق األساسية الزرد
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التعليم والتوعية والفعاليات
مركز أبحاث سدرة للطب يشارك في معرض توظيف 

التخصصات الطبية الحيوية الذي نظمته جامعة كارنيجي 
ميلون في قطر

شارك سدرة للطب في معرض التوظيف 
للتخصصات الحيوية الذي أقامته جامعة 

كارنيجي ميلون في قطر حيث سعى 
الكثير من الطاب للتعرف على المزيد من 

الفرص التي تتيحها المستشفى البحثية 
األكاديمية. وقد شارك الطاب بحماسة 

بالغة وعبروا عن طموحات هائلة واهتمام 
كبير بإمكانية الحصول على فرصة للتدريب 
العملي في فرع األبحاث الكتساب الخبرة 

العملية والتعرف على العمل المختبري.

سناء السعافين 
د. خالد فخرو

كنت متحمسة لانضمام إلى سدرة للطب 
بفضل ما يشهده من تقدم في مجال 
أبحاث علم الوراثة، وإشراك المرضى 

شهــادات المتـــدربيـــن

في العملية البحثية، وهو ما بدا مثيًرا 
بشكل مميز وواعًدا بالنسبة لي. وخال 
الفترة التي قضيتها في سدرة للطب، 
تدربت في قسم علم الوراثة البشري، 

خاصة الحاالت المصابة بأمراض مندلية. 
وخال فترة التدريب تعرفت على النواحي 

المختلفة للبحوث الطبية الحيوية التي 
تثير اهتمامي، مثل تحليل البيانات. وقد 

قادني هذا إلى فهم متعمق للعملية 
البحثية ومكوناتها األساسية وألهمني 

لمتابعة مسيرتي المهنية في مجال 
تحليل بيانات تسلسل الجيل التالي. 

وأثناء عملي في هذا المجال استطعت 
اكتساب المعرفة وتطبيقها، حيث توصلنا 

في فريق عمل مختبر د. خالد فخرو إلى 
نتائج بحثية فريدة وثرية بالمعلومات، من 

المقرر أن ُتنشر في أحد المؤلفات. وأنصح 
متدربي المستقبل بحسن استغال 

تجربتهم في سدرة للخروج منها بأقصى 
استفادة ممكنة واالنفتاح على اكتساب 
أكبر قدر من المعرفة والخبرة من الخبراء 

الموجودين في مجاالت متعددة متطورة 
تحت مظلة واحدة.

متدرب في علم الوراثة البشرية
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استخدام نموذج أسماك الزرد في 
الطب الدقيق

د. سحر دعاس
مشرفة المختبر في مرفق الزرد 

األلياف العضلية ألسماك الزرد تكشف عن خيوط األكتين الموضحة بالبروتين الفلوري األخضر، في 
حين يشير البروتين الفلوري األحمر إلى الموصالت العصبية العضلية.

يعد مرفق الجينوم الوظيفي ألسماك 
الزرد مركًزا حيوًيا لألبحاث االنتقالية يزيل 

غموض األمراض البشرية باستخدام 
الطب الدقيق. وهناك عدد كبير من 

األمراض من بينها االضطرابات العصبية 
واضطرابات النمو وضمور العضات 

وأمراض القلب، ناجمة عن طفرات في 
الجينات البشرية. ويأتي نموذج أسماك 

الزرد في سدرة للطب ليتيح للباحثين 
إنشاء نماذج جينية لمرضى محددين. 

وبفضل تقنيات التعديل الجيني 
المستخدمة في هذا المرفق يمكن توفير 

مستوى جديد من الدقة والخصوصية 
لمعالجة هذه الجينات بشكل دقيق 

للحصول على نموذج سمكي يحاكي 
المرض البشري الذي يجري دراسته.  وقد 

كانت الشفافية الجسدية خال المراحل 
الجنينية واليرقية ألسماك الزرد عامًا 

رئيسيًا في السماح للباحثين بمراقبة نمو 
األعضاء خال أيام قليلة من دراسة الفرق 

بين الصحة والمرض.

وعلى مدار العام المنصرم في سدرة 
للطب قدم مرفق الزرد المساعدة لألطباء 

في عيادة طب األعصاب الكتشاف 
طبيعة حالة وراثية عصبية معقدة ونادرة 
جًدا ترتبط باضطراب عقلي يعاني منه 

خمسون مريًضا فقط في العالم أجمع. 
وقد نجح نموذج أسماك الزرد الخاص 

بالمرضى في إظهار أثر التباين في جين 
PGAP3 على شكل المخ وحركة العضات 

على مدار خمسة أيام. وتبّين الدراسات 
أثر هذا التباين الذي ينشأ في المراحل 
المبكرة من نمو المخ والجهاز العصبي 

المركزي خال فترة الحمل مما يؤثر في 
األعصاب عبر النخاع الشوكي. ومؤخًرا 

أدت األبحاث التي أجريت على أسماك 
الزرد إلى إيجاد حل ألحد األسباب الجينية 
الجديدة لاعتال العصبي الحركي في 

 VWA1 اإلنسان. وقد فحصنا جين
المسبب للمرض لدى 17 مريًضا. وبّين 

النموذج السمكي أن التغيرات الجينية 
المسببة للمرض أسفرت عن عدد من 
عمليات إعادة التوزيع الحيوية المعقدة 

مما نجم عنه ضمور في الخايا العصبية 
الحركية النامية أّثر على الخايا العصبية 
الموصلة بالعضات وأدى إلى ضعف 

العضات لدى هؤالء األفراد.

تقول الدكتورة سحر الدعاس، مدير مرفق 
أسماك الزرد: »مرفقنا الفريد من نوعه 

هو ترجمة عملية لالتزام العلمي بتحقيق 
أثر حقيقي في رعاية المرضى. ومن 

خال استخدام نماذج أسماك الزرد يمكن 
التوصل إلى فهم أفضل لاختاالت 

الجينية لدى اإلنسان مما يساعد الباحثين 
في عاج المرضى ويساعد العائات 

في فهم حالة طفلهم الصحية«. وبالنظر 
للمستقبل فإن الباحثين في سدرة سوف 

يواصلون تحسين المناهج المتبعة في 
تطوير نماذج مرضية باستخدام أسماك 

الزرد واالستفادة من نماذج الطفرات 
تلك في الوصول مستقبًا إلى عاجات 

تناسب حالة كل فرد.
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نـــدوة صحـــة األم والطفـــل

تـعـلــيــــم

استضافت الندوة األولى التي عقدها 
سدرة للطب حول صحة األم والطفل قرابة 

600 مشارك واستمرت الفعالية لمدة 

ثاثة أيام ركزت على أحدث التطورات 
واالبتكارات في مجال رعاية المرضى 

وصحة األم والطفل واألبحاث المتعلقة 
بهذا الشأن.

واتساًقا مع األهداف ذات األولوية 
في االستراتيجية الوطنية للصحة في 

قطر 2018-2022: نساء أصحاء يعني 

الدكتورة سهيلة الخضر والدكتورة أناليزا تيرانغرا يفتتحان ندوة صحة األم والطفل

حمًا صحًيا استعرضت ندوة صحة األم 
والطفل عروًضا تقديمية وجلسات نقاشية 

بمشاركة أكثر من 32 خبيًرا محلًيا ودولًيا 
في مجال صحة األم والطفل. وشارك 

في رئاسة الندوة الدكتورة سهيلة الخضر، 
مدير برنامج صحة األم والطفل والباحث 

في مجال علم الجينوم الغذائي والتمثيل 
الغذائي.

وقد جرى إعداد برنامج الندوة ليعكس 
التحوالت البيولوجية الثاثة التي يمر بها 
جسم المرأة أثناء الحمل ليتم استعراضها 

على مدار ثاثة أيام وهي: مرحلة ما 
قبل الحمل، والحمل والجنين، ومرحلة ما 

بعد الوالدة. وتغطي الموضوعات دور 
نمط الحياة وصحة المرأة في الخصوبة، 
وتأثير األمراض المعدية والمزمنة على 

الصحة اإلنجابية، وكذلك آخر المستجدات 
حول األدوات والبروتوكوالت الجديدة 

المستخدمة في اإلخصاب الصناعي وفي 
التعامل مع مضاعفات الحمل. وقد تزامن 

المؤتمر مع اليوم العالمي للمرأة في 
الثامن من مارس. من جانبه صرح الدكتور 
خالد فخرو، رئيس قسم األبحاث باإلنابة 
أن ندوة صحة األم والطفل لعام 2020 

أبرزت التكامل الناجح في سدرة للطب بين 
برامجنا البحثية والسريرية في مجال صحة 

األم. وقد شارك المتحدثون المحليون 
والدوليون خبراتهم في موضوعات 

متعددة من بينها اإلصابة بالسكري أثناء 
الحمل، والوالدة المبكرة، وصحة الطفل 

في الفترة المحيطة بالوالدة، والمشاكل 
اإلنجابية مثل العقم التي تؤثر على 
مايين النساء والرجال حول العالم.

وتضمنت أعمال الندوة جلسة قدمها 
البروفيسور كينت ثورنبرغ بعنوان: األصول 

التطورية ألنموذج الصحة والمرض: 
األمراض المزمنة لدى الكبار وجذورها من 

جهة األمهات. وخال هذه الجلسة جرى 
التأكيد على أهمية التغذية المناسبة في 
المراحل األولى من الحمل، وال ينعكس 

هذا على صحة المرأة فقط وإنما على 
صحة الجنين وكذلك صحة الطفل بعد 
مولده. وقد أيد هذا األمر الكثير من 

المتحدثين في ندوة صحة األم والطفل 
لعام 2020، وساقوا نماذج ألفضل 

الممارسات في هذا الصدد والبرامج 
البحثية من قطر والواليات المتحدة 

األمريكية والمملكة المتحدة وأسبانيا 
وغيرها من البلدان.

من جانبها قالت الدكتورة سهيلة الخضر 
»تدور أبحاثنا حول الصحة في السنوات 

األولى من الطفولة باعتبارها أساس 
الصحة طوال الحياة. لقد جمعنا الخبراء 

المحليين والدوليين )سواء ممن حضروا 
فعلًيا أو شاركوا عبر مؤتمرات الفيديو عن 

بعد( سعًيا إلى تحقيق هدف واحد وهو 
بناء مجتمع يتمتع بصحة أكبر وأفضل، 

حيث يتعين علينا التركيز على تحسين صحة 
األم والطفل«.

وقالت الدكتورة أناليسا تيرانيغرا، الباحث 
الرئيسي في مجال علم الجينوم الغذائي 

والتمثيل الغذائي »إن عملنا في سدرة 
للطب، وخاصة شراكاتنا مع كيانات مثل 

وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد 
الطبية – يضعنا في موقف مميز يمكننا 
من صياغة وتنفيذ استراتيجيات وأساليب 

الرعاية الصحية بشكل يحسن النتائج 
المرجوة في صحة األم والطفل للعائات 

في قطر«.

واختتمت فعاليات ندوة صحة األم والطفل 
2020 في التاسع من مارس، ونادت 

باتخاذ خطوات عملية لتوفير تغذية أفضل 
للنساء وشددت على أهمية لقاح فيروس 

الورم الحليمي البشري لدى اليافعات، 
وضرورة االستثمار في مزيد من األبحاث 

العلمية لفهم مضاعفات الحمل.
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الطب الدقيق والجينوم الوظيفي 2020
عقد سدرة للطب الندوة السنوية 

الخامسة للجينوم الوظيفي عبر اإلنترنت 
هذا العام، وجاء موضوع الندوة بعنوان 

»الطب الدقيق والجينوم الوظيفي 2020« 
وركزت في جلساتها الرئيسية على تطبيق 

حلول الطب الدقيق في النهوض برعاية 
المرضى والجاهزية للتعامل مع أوبئة 

مثل كوفيد 19. وتحدث في هذه الندوة 
ما يزيد على 50 شخًصا من الشخصيات 

البارزة في مجال األبحاث والطب السريري 
والتكنولوجيا الحيوية. وقد جذبت الندوة 
جمهوًرا كبيًرا عبر اإلنترنت يتجاوز عددهم 

250 شخصية من العلماء والباحثين 
واألخصائيين الطبيين على الصعيدين 

المحلي والدولي. من جانبه قال الدكتور 
خالد فخرو رئيس قسم األبحاث »أود أن 
أنتهز الفرصة ألعبر عن شكري وامتناني 

للجميع، من المتحدثين والجمهور والشركاء 
وكذلك الرعاة والمنظمين الذين أسهموا 

في نجاح أول فعالية افتراضية ينظمها 
سدرة للطب. ولقد شرفنا بالتواصل 

مع شبكة عالمية من الزماء والنظراء 
الذين يكرسون أنفسهم البتكار حلول 

مبنية على البحث العلمي تسهم في 
حدوث نقلة نوعية في الرعاية الصحية 

المقدمة للمرضى وإيجاد حل للمشكات 
الواقعية التي يعاني منها العالم مثل 

وباء كوفيد 19 الحالي«. ومن أبرز ما 
جاء في هذه الندوة الكلمة التي ألقاها 
البروفيسور السير مارك كولفيلد، كبير 

العلماء في شركة جينوميات إنجلترا، 

وناقش فيها مشروع 100 ألف جينوم 
وأثر هذه االكتشافات الضخمة على 
تطوير الرعاية الصحية للمرضى. من 

جانبه سلط البروفيسور رونالد كريستال، 
رئيس قسم الطب الوراثي في كلية وايل 
كورنيل في نيويورك الضوء على التعاون 

بين برنامج قطر جينوم وقطر بيوبنك 
وسدرة للطب وكلية وايل كورنيل للطب 
في قطر بشأن أول رقاقة جينية قطرية 

)Q-Chip(، وأوضح دور هذا المشروع في 
سرعة تحديد األفراد الحاملين لألمراض 
الوراثية المندلية من بين السكان. وتعد 
طرق تحديد هؤالء األفراد جزًءا أساسًيا 

من برنامج الطب الدقيق في قطر، 
ومن شأنها أن تحسن بصورة كبيرة من 

التشخيص الجيني لعدد كبير من األمراض. 
وعلى خاف النتائج الجينية المأخوذة 
من المختبرات الدولية في الخارج أو 

فحوصات الجينات التي تعتمد على بيانات 
مستقاة من مجموعات سكانية أخرى، 

فإن التشخيص باستخدام الرقاقة الجينية 
القطرية يعتمد على معلومات وراثية 

مأخوذة من مواطنين قطريين، مما يجعلها 
وثيقة الصلة وأكثر دقة. كذلك يتيح هذا 

المشروع لألسر الحصول على استشارات 
جينية واتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق 

بصحتهم وسامتهم وفي تنظيم األسرة. 
وكان من بين المشاركين في الجلسة 

التي تناولت برامج تطبيق الطب الدقيق 
البروفيسور ستيفن شيرير، مدير مركز 

ماكلولين، ومركز الجينوم التطبيقي 

بمستشفى )سيك كيدز( في جامعة 
تورنتو. وقد تحدث البروفيسور شيرير 

عن دور الطب الدقيق وعلم الجينوم 
في كشف أسرار مرض التوحد. كما أبرز 
التعاون المستمر بين الصندوق القطري 

لرعاية البحث العلمي وسدرة للطب 
ومستشفى سيك كيدز عبر دراسة »بركة« 
بهدف إجراء تسلسل جيني ألكثر من ألف 

مريض من المصابين باضطراب طيف 
التوحد في السنة القادمة. 

وقالت الدكتورة أمل حسن، طبيب معالج 
أول في سدرة للطب خال حديثها عن أثر 
الطب الدقيق في إحداث نقلة نوعية في 

حياة األطفال المصابين بنقص المناعة 
األولية: »يلجأ األطباء إلى الفحص الجيني 

حين ال يستجيب المرضى بشكل جيد 
للعاجات التقليدية. وإذا أظهرت النتائج 

وجود تغير في جين محدد تسبب في 
حدوث المرض، نواصل دراسة وظيفة 

الجين المسبب للمرض والعاج باستخدام 
الطب الدقيق. وهذا األمر من شأنه أن 

يتيح ألطباء األطفال البدء في العاج 
مبكًرا وتقليل معاناة المرضى وذويهم. 

وأنا فخورة كل الفخر بالعمل مع مؤسسة 
رعاية صحية مثل سدرة للطب  تتبنى هذا 
المفهوم وتعمل على تطويره في برامج 

الرعاية والعاج المقدمة للمرضى في 
قطر«. 

وقد خصصت ندوة الطب الدقيق 
والجينوم الوظيفي 2020 جلسة لبحث 

وباء كوفيد 19، وكانت جلسة ساخنة أبرزت 
تعامل دول العالم مع الوباء واللقاحات. 
وكان من المشاركين في هذه الجلسة 

الدكتور ليث أبو رداد، أستاذ وبائيات 
األمراض المعدية في كلية وايل كورنيل 

للطب في قطر، ومدير مركز تحليات 
وبائيات األمراض الذي يتعاون مع منظمة 

الصحة العالمية. وقد بّين أن التعامل 
االستباقي والسريع من جانب قطر قد 

حال دون وقوع موجة ثانية حتى اآلن، وقد 
مضت ستة أشهر بعد الموجة األولى، 
وليس هناك أي مؤشر حتى اآلن على 

حدوث موجة ثانية. كما أوضح أن االحتواء 
اللجنة المنظمة للمؤتمر االفتراضي حول الطب الدقيق والجينوم الوظيفي 2020

تـعـلــيــــم
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الناجح للفيروس عاوة على التخطيط 
المبكر للصحة العامة والتدخات الازمة 

قد عزز من موقف قطر وقدرتها على 
حماية سكانها من أي موجة ثانية، وهي 

اآلن تتطلع للمستقبل بخطط طموحة 
فيما يخص اللقاحات التي يسفر عنها هذا 
الوباء وسرعة العودة إلى الحياة الطبيعية. 

ومن جانبه قال الدكتور خالد فخرو: لقد 
تجلى أثر استثمار قطر في البحوث 

والرعاية الصحية خال فترة تفشي الوباء، 
وأتاح لنا القدرة على حشد الجهود البحثية 
في سدرة للطب لدعم متطلبات الفحص 

واالختبارات التي تجريها الدولة عاوة 
على تطوير طرق فحص جديدة خاصة بنا 

تبرز مواردنا ووسائلنا الفعالة من حيث 
التكلفة في إدارة الفحوصات على نطاق 

واسع. وهذا خير شاهد على جاهزية الباد 
لمواجهة أوبئة مثل كوفيد 19، وعلى 
مستوى الخبرة وااللتزام في مجتمعنا 

العلمي والحرص على النهوض بالرعاية 
الصحية والطب الدقيق في الباد. 

وقد شارك في تنظيم مؤتمر الطب 
الدقيق والجينوم الوظيفي 2020 كل 

من الدكتور داميان شوسابيل والدكتورة 
برنيس لو من سدرة للطب. وصّرحا بأن 

»مؤتمر هذا العام قد أعلن عن تلقيه 
50 ملخًصا بحثًيا متميًزا، اختير ستة منها 
للعرض التقديمي. ويلتزم سدرة للطب 
بتشجيع ثقافة التعليم والنمو، ونود أن 

نعرب عن امتنانا للمتدربين الذين حضروا 
المؤتمر هذا العام ونأمل أن يكونوا قد 

حظوا بتجربة تعليمية مثمرة«.

د. خالد فخرو يتحدث عبر المنصة االفتراضية لمؤتمر الطب الدقيق والجينوم الوظيفي
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التعليم والتوعية والفعاليات
المنشورات 

تعد المنشورات العلمية مقياًسا مهمة لإلنتاجية وجزًءا ال يتجزأ من النشاط البحثي. والهدف من النشر العلمي أن نشارك العالم الخبرة 
والمعرفة المكتسبة. وسدرة للطب هي مستشفى بحثية أكاديمية معنية بتقديم الدعم الازم لألطباء ليتسنى لهم إجراء البحوث ونشر 

نتائجها.

نشعر بفخر بالغ لإلسهام بنتاج علمي متواصل من المنشورات التي لها تأثير كبير، وقد ُنشرت أكثر من 70% من أعمال مركز األبحاث في 
مجموعة من المجات والدوريات العلمية المرموقة التي تأتي ضمن أفضل 15% مجلة طبية حيوية على مستوى العالم.

فيما يلي ملخص ألهم نتائج مركز األبحاث في عام 2020:
نشر 105 عمًا بمتوسط معامل تأثير 7,1  •

74% من األعمال المنشورة صدرت في عدد من المجات والدوريات  •
التي تأتي ضمن قائمة أفضل 15% من المجات العالمية  
92 مشاركة علمية رسمية على الصعيد المحلي والعالمي  •

أكثر من 60% من الباحثين الرئيسيين لهم ارتباطات أكاديمية داخل قطر  •
متوسط مؤشر إتش لباحثي مركز األبحاث في عام 2020 هو 21.  •

استضاف المركز 20 طالًبا من طاب الماجستير والدكتوراة في مختبرات الباحثين الرئيسيين  •
46% من الدراسات البحثية أجريت بإشراف طبيب سريري/باحث مشارك  •
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