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يهــدف قطــاع البحــوث والتطويــر واالبتــكار بمؤسســة قطــر إلــى وضــع دولــة قطــر 
فــي طليعــة ركــب االبتــكار والبحــث العلمــي عــالوًة علــى طــرح الحلــول المســتدامة 
التــي تــروم التغلــب علــى التحديــات علــى المســتويين الوطني والعالمي. ويســهم 
قطــر بيوبنــك بــدوٍر محــورٍي فــي تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل ســعيه إلــى تقديــم 

الحلــول المواِئمــة والمســتدامة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة.

قــّدم قطــر بيوبنــك إســهامات كبيــرة ملموســة نالــت إشــادة مجتمــع الطــب الحيــوي 
المحلــي والدولــي مــن خــالل تمكيــن إجــراء البحــوث الطبيــة الحيويــة المتعلقــة 
بالمشــاكل  واألمــراض الصحيــة المنتشــرة فــي دولــة قطــر والمنطقــة بأســرها 
ــات التــي جمعهــا. ويســهم تعــاون قطــر بيوبنــك مــع  باســتخدام العينــات والبيان
برنامــج قطــر جينــوم فــي تطويــر بحــوث الجينــوم والطــب الدقيــق فــي دولــة قطــر، 
بمــا يعــّزز بدرجــة كبيــرة تقييــم المخاطــر الصحيــة والكشــف عــن األمــراض وتوفيــر 

العــالج الــالزم لهــا.

إن هــذه التطــورات تتيــح فرًصــا مواتيــة أمــام الحكومــات وصانعــي السياســات لوضع 
برامــج رعايــة صحيــة تركــز علــى تحقيــق الرفــاه والوقايــة مــن األمــراض للمســتفيدين 
الرعايــة  فــي تقديــم  الجديــد  النهــج  الصحيــة؛ ومــن شــأن هــذا  المنظومــة  مــن 
الصحيــة أن يســاعد فــي خفــض التكاليــف والنفقــات التــي يتحملهــا األفــراد وُنظــم 
الرعايــة الصحيــة علــى حــدٍّ ســواء، بمــا ُيســهم فــي بنــاء مجتمعــات يحظــى أفرادهــا 

بموفــور الصحــة وينعمــون بمســتوى حيــاة أفضــل

الدكتور ريتشارد أوكينيدي
نائب رئيس البحوث والتطوير 

واالبتكار في مؤسسة قطر 
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يتيــح قطــر بيوبنــك إمكانيــة إجــراء البحــوث الصحيــة الضروريــة مــن خــالل جمــع العينــات 
والمعلومــات المتعلقــة بالحــاالت الصحيــة وأنمــاط الحيــاة ألعــداد كبيــرة مــن الســكان فــي 
دولــة قطــر، بمــا يســاعد العلمــاء علــى إجــراء البحــوث والتعامــل مــع طائفــة مــن التحديات 
الُكبــرى التــي تواجــه دولــة قطــر والعالــم أجمــع. ولعــّل التحــدي األكبــر الــذي ألقــى بظاللــه 
هــذا العــام جائحــة فيــروس كورونــا الراهنــة "كوفيــد-19"؛ حيــث بــادر قطــر بيوبنــك إلــى 
التعــاون مــع وزارة الصحــة العامــة ومؤسســة حمــد الطبيــة ومؤسســة الرعايــة الصحيــة 
األوليــة ومختبــر الفيروســات إلطــالق مشــروع تخللــه جمــع العينــات والبيانــات الالزمــة مــن 
المرضــى المصابيــن بالفيــروس فــي دولــة قطــر بهــدف إجــراء البحــوث الطبيــة التــي 
الفيــروس وتأثيــره علــى جســم اإلنســان والجهــاز  تمكننــا مــن دراســة طبيعــة هــذا 
المناعــي، إلــى جانــب المســاعدة فــي اكتشــاف اللقاحــات واألدويــة العالجيــة لــه. وقــد جــرى 
اســتخدام هــذه العينــات فــي برنامــج قطــر جينــوم باعتبــاره المشــارك األول والوحيــد مــن 
المنطقــة العربيــة فــي مبــادرة العوامــل الجينيــة المضيفــة لفيــروس "كوفيــد-19" مــن 
خــالل مســاهمته الفّعالــة بمــا يزيــد علــى 13 ألــف نتيجــة فــي مجــال الجينــوم والمســاعدة 
فــي دراســة دور الجينــوم البشــري فــي شــرح وتفســير قابليــة اإلصابــة بالفيــروس وتبايــن 

شــّدته بيــن حالــة وأخــرى. 
وعــالوًة علــى جهــوده المبذولــة فــي صفــوف أوائــل المؤسســات المتعاملــة مــع فيــروس 
"كوفيــد-19"، حقــق قطــر بيوبنــك إنجــاًزا كبيــًرا بحصولــه مــرة أخــرى علــى شــهادة "اآليــزو 
أمــن  إدارة  بُنظــم  الخاصــة   "27001 "اآليــزو  الجــودة وشــهادة  إدارة  بُنظــم  الخاصــة   "9001
المعلومــات مــن المعهــد البريطانــي للمعايير-مجموعــة الشــرق األوســط. كمــا حصلــت 
مختبــرات قطــر بيوبنــك، بالتعــاون مــع مختبــرات مؤسســة حمــد الطبيــة، علــى اعتمــاد 
الكليــة األمريكيــة لعلمــاء األمــراض )كاب( الــذي يؤكــد علــى تحقيــق أعلــى معاييــر الجودة 

فــي مجــال الممارســات المختبريــة. 
وســنواصل العمــل فــي قطــر بيوبنــك ســعًيا وراء تحقيــق تطــورات منقطعــة النظيــر في 
طــرق التشــخيص والتوقعــات المســتقبلية المطلوبــة لتقديــم رعايــة صحيــة مخصصــة 

تعــود بالنفــع علــى الجميــع فــي دولــة قطــر والعالــم أجمــع.

الدكتورة أسماء آل ثاني
نائب رئيس مجلس أمناء قطر بيوبنك 

ورئيس لجنة برنامج قطر جينوم
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قطــر بيوبنــك عمــل بجهــد علــى جمــع العينــات مــن المرضــى فــي دولــة قطــر 
للمســاعدة فــي إجــراء البحــوث التــي تمّكــن الباحثيــن مــن اكتســاب فهــم أفضــل 
المناســبة  واألدويــة  الصحيــة  الرعايــة  تخصيــص  لهــم  وتتيــح  الفيــروس  لهــذا 
لمكافحــة فيــروس "كوفيــد-19" محلًيــا وعالمًيــا. وقــد قمنــا بجمــع العينــات مــن 
مرضــى "كوفيــد-19" بالتعــاون مــع وزارة الصحــة العامــة ومؤسســة حمــد الطبيــة 
ــة إلفــادة العلمــاء فــي  ــات المطلوب ــك بهــدف جمــع البيان ــر الفيروســات، وذل ومختب
إجــراء مزيــٍد مــن االختبــارات والبحــوث حــول هــذا الفيــروس. ونجــح فريــق العمــل 
فــي جمــع عينــات مــن 2000 مشــارك، ثــّم متابعتهــم وإجــراء التحليــل الــالزم للعينــات 

والبيانــات الخاصــة بهــم.
وعلــى الرغــم مــن األوقــات العصيبــة التــي مــّرت بهــا دول العالــم قاطبــة، فقــد كان 
فريــق قطــر بيوبنــك يعمــل ليــل نهــار للحفــاظ علــى إنجــازات المركــز، وقــد تكللــت 
جهودهــم بحصــول قطــر بيوبنــك مــرًة أخــرى علــى شــهادتي اآليــزو الدوليتيــن 
األمريكيــة  الكليــة  اعتمــاد  علــى  مختبراتنــا  حصــول  جانــب  إلــى  و"27001"،   "9001"

.)  CAP لعلمــاء األمــراض )كاب
الدقيــق  الجينــي  الفحــص  لتطويــر  الدائــم  دعمــه  بيوبنــك  قطــر  وســيواصل 
ــة قطــر، وذلــك بهــدف االســتفادة منهــا فــي البحــث  المخصــص للســكان فــي دول
العلمــي وفحــص المتغيــرات ذات األهميــة الطبيــة وتعزيــز دور الطــب الدقيــق فــي 

منظمــة الرعايــة الصحيــة علــى مســتوى الدولــة.

 

الدكتورة نهلة عفيفي 
 مدير قطر بيوبنك
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دعم قطر 
بيوبنك 

لجودة البحوث 
الطبية
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Qatar Foundation for Education, Science and Community Development 
is a private non-profit organization that serves the people of Qatar by 
supporting and operating programmes in three core mission areas: 
education, science and research and community development through 
over fifty entities. 

Qatar Biobank is a member of Qatar Foundation Research, Development 
and Innovation and is working towards achieving specific initiatives and 
priorities within the research, development and innovation national 
strategy.  Through a range of dedicated centres and initiatives Qatar 
Foundation aims to achieve sustainable and tangible improvements 
both locally to develop a healthier future for the population of Qatar and 
internationally. 

Qatar Biobank is a platform that will make vital health research possible 
through its collection of biological samples and information on health 
and lifestyle from large numbers of the Qatari population. Qatar Biobank, 
Qatar’s long-term medical health initiative, was created to give Qatar’s 
people better chances of avoiding serious illnesses, and to promote 
better health for our future generations. Qatar’s long-term science and 
research initiatives are supported through the work of Qatar Biobank. 
Our goals remain aligned with the strategic goals of Qatar Foundation 
for Research, Development and Innovation to enable quality research in 
Qatar. 

It has now been eight years since Qatar Biobank opened the doors and 
started welcoming participants. Founded in 2012 in collaboration with 
the Ministry of Public Health Qatar, Hamad Medical Corporation and 
scientific support from Imperial College London. Over the years the 
biobank has seen significant growth,starting with one study the Qatar 
Biobank Cohort Study, and approximately 100 participants a month to 
now having 5 studies nested in Qatar Biobank and over 1, 200 participants 
per month.

Qatar Biobank is contributing to the shape of future health in Qatar at 
a national level through its contributions to the National Committee for 
Dementia, the National Committee for Diabetes and Cardiovascular 
disease and the National Committee for Diabetes.

QATAR BIOBANK 
SUPPORTING 
QUALITY IN 
RESEARCH

مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع هــي مؤسســُة 
خاصــة غيــر ربحيــة تقــدم خدماتهــا لســكان دولــة قطــر عبــر دعــم 
وإطــالق برامــج مــن صميــم رســالتها التــي تقــوم علــى ثالثــة ركائــز، 
وهــي: التعليــم، والعلــوم والبحــوث، وتنميــة المجتمــع، مــن خــالل  

أكثــر مــن 50  عضــوًا ) مركــز( يعمــل تحــت مظلتهــا.

وكعضــٍو فــي قطــاع البحــوث والتطويــر واالبتــكار بمؤسســة قطــر، 
يســعى قطــر بيوبنــك إلــى تحقيــق عــدٍد مــن المبــادرات واألولويــات 
المحــددة فــي إطــار االســتراتيجية الوطنيــة للبحــوث والتطويــر 
واالبتــكار. كمــا تهــدف مؤسســة قطــر مــن خــالل مجموعــة مــن 
ــى إحــراز تحســينات مســتدامة  المراكــز والمبــادرات المخصصــة إل
وملموســة علــى الصعيديــن الدولــي والمحلــي تتمثــل فــي بنــاء 

مســتقبل أكثــر صحــًة لســكان دولــة قطــر.

ُيعــد قطــر بيوبنــك منصــة تتيــح إمكانيــة إجــراء البحــوث الصحيــة 
الضروريــة مــن خــالل جمع العينــات والمعلومــات الحيوية المتعلقة 
بالحــاالت الصحيــة وأنمــاط الحيــاة ألعــداد كبيــرة مــن المتطوعيــن 
مــن ســكان دولــة قطــر. وقــد تأســس قطــر بيوبنــك، المبــادرة 
الصحيــة الطبيــة طويلــة األمــد فــي دولــة قطــر، بهــدف تعزيــز 
فــرص الســكان فــي تفــادي اإلصابــة باألمــراض الخطيــرة، إلــى جانــب 
ــز صحــة األجيــال القادمــة علــى نحــو أفضــل. وُيســهم عمــل  تعزي
قطــر بيوبنــك فــي دعــم مبــادرات العلــوم والبحــوث طويلــة األمــد 
علــى مســتوى دولــة قطــر. كمــا تتوافــق أهدافنــا مــع األهــداف 
االســتراتيجية لمؤسســة قطــر الراميــة إلــى تمكيــن إجــراء البحــوث 

عاليــة الجــودة فــي دولــة قطــر.

لقــد مــّرت أكثــر مــن ثمانــي ســنوات علــى انطــالق مســيرة قطــر 
بيوبنــك وفتــح أبوابــه أمــام المشــاركين؛ ومنــذ تأسيســه عــام 
2012 بموجــب شــراكة تعــاون مــع وزارة الصحــة العامــة فــي قطــر 
ومؤسســة حمــد الطبيــة ، شــهد قطــر بيوبنــك نمــًوا كبيــًرا بمــرور 
الســنوات، إذ بــدء العمــل فيــه بإجــراء دراســة واحــدة هــي "دراســة 
قطــر بيوبنــك لألتــراب" مــع اســتقطاب نحــو 100 مشــارك شــهرًيا، 
لتصــل دراســاته فــي الوقــت الحالــي إلــى 5 دراســات عــالوًة علــى 
زيــادة عــدد المشــاركين إلــى أكثــر من 600 مشــارٍك متطوٍع شــهرًيا.

الصحــة  مســتقبل  معالــم  بلــورة  فــي  بيوبنــك  قطــر  ُيســاهم 
فــي دولــة قطــر علــى المســتوى الوطنــي مــن خــالل مشــاركاته 
المتميــزة فــي اللجنــة الوطنيــة المعنيــة بالخــَرف واللجنــة الوطنية 

للســّكري وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة.
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الرؤية
تتمثــل رؤيــة قطــر بيوبنــك فــي وضــع منهــاج لمنصــة بحثيــة تشــمل 
كافــة أنحــاء دولــة قطــر بهــدف تطويــر طــرق التشــخيص والتوقعــات 
ــة الصحيــة المخصصــة التــي تعــود  المســتقبلية الالزمــة لتقديــم الرعاي

بالنفــع علــى ســكان دولــة قطــر والمنطقــة والعالــم بأســره.

الرسالة
تتمثــل رســالة قطــر بيوبنــك فــي أن   يصبحمركــز قطــر الوطنــي لجمــع 
العينــات الحيويــة والمعلومــات الصحيــة لتمكيــن البحــوث الطبيــة مــن 

االكتشــافات العلميــة الموجهــة نحــو تطويــر الرعايــة الصحيــة. 



14
ســـنــــوي 2021/2020

التــــقــــريـــر ال

14

فريق 
قطر 

بيوبنك 



15

ســـنــــوي 2021/2020
التــــقــــريـــر ال



ســـنــــوي 2021/2020
التــــقــــريـــر ال

16

كان عــام 2020 مليًئــا بالتحديــات واألنشــطة بالنســبة لقطــر بيوبنــك، حيــث 
شــهد العديــد مــن اإلنجــازات التــي لــم تخــل عــن جملــة مــن الصعوبــات البالغة؛ 
ولــم تكــن نجاحــات هــذا العــام لتتحقــق لــوال الجهــود الحثيثــة والتفانــي الــذي 
ــه  ــق عمــل قطــر بيوبنــك عــالوًة علــى الدعــم المســتمر مــن إدارت أظهــره فري

ومســاهميه وكافــة الفئــات  والجهــات المعنيــة.  

اســُتهل العــام ببــذل جهــود كبيــرة وتركيــز بالــغ تخلــل اســتعداد قســم   ●
المختبــرات فــي قطــر بيوبنــك مــن أجــل التقــدم لالنضمــام إلــى برنامــج 

اعتمــاد المختبــرات مــن الكليــة األمريكيــة لعلمــاء األمــراض )كاب(.

فــي أوائــل مــارس 2020، زار مراجعــو "كاب" قطــر بيوبنــك للمــرة األولــى،   ●
بــكل  الزيــارة بنجــاح عمليــة الفحــص، لينضــم المركــز بعدهــا  وتكللــت 
فخــر إلــى برنامــج "كاب" العتمــاد المختبــرات الــذي يقــوم علــى اســتيفاء 
معاييــر اعتمــاد صارمــة ُتترجــم إلــى قوائــم مرجعيــة تفصيليــة تشــتمل 
علــى مجموعــة مــن المتطلبــات التنظيميــة التــي يتعيــن علــى المختبــرات 
تلبيتهــا أو التفــوق عليهــا. وُيعــزى النجــاح فــي نيــل هــذا االعتمــاد إلــى 
الدعــم الراســخ مــن إدارة  قطــر بيوبنكوفريــق المختبــرات وفريــق العمــل 
الداخلــي والخارجــي متعــدد التخصصــات، الذيــن بذلــوا جميعهــم أفضــل 

ُســبل الدعــم والخبــرات منقطعــة النظيــر.

ومــا أن ظننــا أن لدينــا بعــض الوقــت نلتقــط فيــه أنفاســنا مــن جديــد   ●
ــز علــى إتمــام مشــاريعنا المخطــط لهــا حتــى دهمــت البــالد جائحــة  ونرّك
فيــروس كورونــا المســتجد "كوفيــد-19". بدأنــا العمــل مــن المنــزل فــي 
بدايــة تفشــي الجائحــة بتاريــخ الثانــي عشــر مــن مــارس 2020، ثــّم تبــع ذلــك 
قــراٌر بتوقــف العمــل مؤقًتــا. لكــّن ذلــك لــم يــدم طويــاًل فــي قطــر بيوبنــك؛ 
حيــث شــرع فريــق اإلدارة فــي وضــع خطــة مدروســة إلنشــاء مســتودع حيــوي 
خــاص بفيــروس "كوفيــد-19" بالتعــاون مــع وزارة الصحــة العامــة والعديــد 
ــة قطــر  ــة بهــدف دعــم دول ــات التابعــة لمؤسســة حمــد الطبي مــن الكيان
هــذه  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الفيــروس.  هــذا  لمكافحــة  مســيرتها  فــي 
الجهــود قــد آلــت إلــى إحــدى النجاحــات الكبيــرة المحققــة هــذا العــام، فقــد 
شــّكلت كذلــك إحــدى أكبــر التحديــات القائمــة؛ غيــر أن الموهبــة والكفــاءة 
المتنوعــة التــي اتســم بهــا فريــق عمــل قطــر بيوبنــك قــد ظهــرت واضحــًة 
جليــة فــي الســرعة التــي اســتطاع مــن خاللهــا أفــراد الفريــق التكيــف مــع 
بيئــة العمــل المتغيــرة والشــروع فــي إجــراء العمليــات المســتدامة لدعــم 
مجتمــع البحــث المحلــي فــي مواجهــة هــذا المجهــول الكبيــر فــي ظــل 

ــة قطــر وشــّتى ربــوع العالــم. انتشــار جائحــة "كوفيــد-19" فــي دول

ُبعــد فــي  التكيــف مــع أســلوب العمــل الجديــد عــن  فــي إطــار محاولــة   ●
مــن  الطريقــة، تمكّنــا  نجــاح هــذه  مــدى  مــن  التأكــد  2020 وعــدم  أبريــل 
إجــراء أول مراجعــة داخليــة افتراضيــة خاصــة بالحصــول علــى شــهادتي 
اآليــزو اســتعداًدا إلجــراء مراجعــات إعــادة االعتمــاد الخارجيــة فــي يونيــو 
2020؛ وتكللــت هــذه المراجعــة بنجــاح باهــر أثبتــت لنــا جدواهــا فــي القيــام 

المراجعــة.  بعمليــات 

حصاد عام 2020 
في سطور

20
20
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العينــات  جمــع  بهــدف  الحيــوي  كوفيــد-19  مســتودع  دراســة  إطــالق  تــم   ،2020 مايــو  فــي   ●
والبيانــات مــن 2000 مشــارك مــن المرضــى المصابيــن بفيــروس "كوفيــد-19" مــن المواقــع 

والعــزل. للعــالج  المخصصــة 

فــي يونيــو 2020، نجحنــا فــي الحصــول مــرة أخــرى علــى اعتمــاد شــهادة اآليــزو 9001 الخاصــة   ●
بُنظــم إدارة الجــودة لعــام 2015، وشــهادة اآليــزو 27001 لُنظــم إدارة أمــن المعلومــات لعــام 2013، 
دون وجــود أيــة مخالفــات فــي كافــة المعاييــر؛ وكان هــذا نجاًحــا عظيًمــا ودليــاًل علــى العمــل 
الــدؤوب والتفانــي والقــدرة علــى التكّيــف التــي تميــزت بهــا الدكتــورة نهلــة عفيفــي وفريــق 

العمــل فــي قطــر بيوبنــك فــي ظــل هــذه الفتــرة المليئــة بمختلــف التحديــات.

●  وعلــى مــدار شــهور الصيــف، ترّكــزت كافــة الجهــود علــى إنشــاء المســتودع الحيــوي الجديــد 
حتــى شــهر أكتوبــر 2020 تزامًنــا مــع تخفيــف القيــود المفروضــة داخــل البــالد بالقــدر الــذي أتــاح 
لنــا اســتئناف عــدٍد مــن األنشــطة األخــرى، منهــا اســتكمال إجــراء الدراســة األترابيــة لقطــر 
بيوبنــك، وكذلــك مواصلــة أنشــطة دراســة "كوفيــد-19" مــع الحفــاظ علــى ســالمة موظفينــا 

والمشــاركين فــي الدراســة.

بعنــوان  جديــدة  متداخلــة  دراســة  إجــراء  فــي  الشــروع  أكتوبــر  شــهر  أواخــر  شــهد  ثــّم   ●
ــة فــي قطــر – الرجفــان اأُلذينــي" التــي  "المســتودع الحيــوي ألمــراض القلــب واألوعيــة الدموي
تهــدف إلــى اســتقطاب مشــاركة المواطنيــن مــن أبنــاء دولــة قطــر ومنطقــة الشــرق األوســط 

وذويهــم مــن المصابيــن باضطــراب الرجفــان اأُلذينــي.

العالمــي  القمــة  مؤتمــر  فــي  بيوبنــك  قطــر  شــارك   ،2020 نوفمبــر  شــهر  منتصــف  وفــي   ●
لالبتــكار فــي الرعايــة الصحيــة "ويــش" لعــام 2020 فــي نســخته االفتراضيــة، بالتعــاون مــع 
ــة الممثليــن فــي الجمعيــة األوروبيــة والشــرق  شــركائه الدولييــن فــي مجــال البنــوك الحيوي
ــة )ESBB(، والجمعيــة الدوليــة  ــة والبنــوك الحيوي أوســطية واإلفريقيــة لحفــظ العينــات الحيوي
والمــوارد  بيوبنــك  لبحــوث  التحتيــة  )ISBER(، والبنيــة  البيولوجيــة والبيئيــة  للمســتودعات 
البيولوجيــة والجزيئيــة – االتحــاد األوروبــي للبنيــة التحتيــة للبحــوث )BBMRI ERIC(. تضمنــت 
المشــاركة تنظيــم حلقــة نقــاش حــول اآلثــار األخالقيــة والقانونيــة واالجتماعيــة المترتبــة علــى 
إجــراء البحــوث مــع الفئــات الســكانية المســتضعفة، ويفخــر قطــر بيوبنــك بالمشــاركة فــي 

هــذه الفعاليــة المتميــزة والتعــاون الــذي تكلــل بنجــاح كبيــر.

اســتقطاب  إدارة  بنظــام  العمــل  وتفعيــل  جــرى وضــع   ،  2020 أوائــل شــهر  ديســمبر  فــي   ●
المشــاركين الــذي طــال انتظــاره، إذ يتميــز هــذا النظــام المخصــص بإحــداث طفــرة هائلــة 
فــي طريقــة تفاعــل قطــر بيوبنــك مــع الســكان علــى مســتوى الدولــة، ممــا يتيــح للمشــاركين 

حريــًة أكبــر فــي اختيــار مواعيــد الزيــارات وتقييــم النتائــج.

ــد  ــي الجدي ــات اإللكترون ــى مــن دليــل البيان شــهد شــهر ديســمبر 2020 إطــالق النســخة األول  ●
لقطــر بيوبنــك، والــذي يهــدف إلــى مســاعدة مجتمــع البحــوث فــي اكتســاب فهــم أعمــق 

للبيانــات المســجلة لــدى قطــر بيوبنــك وطريقــة جمعهــا. 20
20
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نعتــزم فــي ينايــر 2021 إطــالق بّوابــة إلكترونيــة جديــدة للباحثيــن ننشــد مــن ورائهــا تزويــد   ●
ــم مــن نظــام إدارة  ــة التقدي ــه مــن معلومــات إلتمــام عملي ــا يحتاجــون إلي ــكل م الباحثيــن ب
ــات اإللكترونــي، ممــا ُيســاهم فــي تيســير  االســتعالمات إلــى عمليــة التقديــم ودليــل البيان

العمليــة وتســهيل مهمــة الباحثيــن.

سيشــهد شــهر مــارس 2021 شــراكة قطــر بيوبنــك مــع الجمعيــة األوروبيــة والشــرق أوســطية   ●
مــع  التعــاون  جانــب  إلــى   ،)ESBB( الحيويــة  والبنــوك  الحيويــة  العينــات  لحفــظ  واإلفريقيــة 
التحتيــة لبحــوث  )ISBER( والبنيــة  البيولوجيــة والبيئيــة  الدوليــة للمســتودعات  الجمعيــة 
 BBMRI( بيوبنــك والمــوارد البيولوجيــة والجزيئيــة – االتحــاد األوروبــي للبنيــة التحتيــة للبحــوث
ERIC( الســتضافة المؤتمــر الدولــي الثانــي للبنــوك الحيويــة. وتحــرص كلتــا المؤسســتين 
علــى تكــرار إقامــة المؤتمــر عقــب النجــاح الكبيــر الــذي آل إليــه التعــاون األول بينهمــا فــي عــام 
ــة قطــر – فــي  2019. وقــد تقــرر اســتضافة المؤتمــر – الــذي كان مــن المقــرر انعقــاده فــي دول
نســخة افتراضيــة بالكامــل اســتجابًة لألوضــاع التــي فرضتهــا جائحــة "كوفيــد-19". ينعقــد 
المؤتمــر تحــت عنــوان "البنــوك الحيويــة للرعايــة  الصحيةالدقيقــة: "الــدروس المســتفادة مــن 
األزمــة العالميــة" علــى مــدار 3 أيــام مــن 8 إلــى 10 مــارس يســتضيف خاللهــا أكثــر مــن 40 خبيــًرا 

علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي.

ــادة توســعة المركــز مــن خــالل إدارة مبنــى آخــر لدعــم نمــو قطــاع  فــي أبريــل ، نأمــل فــي زي  ●
ــٍد مــن الدراســة المتداخلــة تحــت  البنــوك الحيويــة وتلبيــة االحتياجــات المتعلقــة بإجــراء مزي

إشــراف قطــر بيوبنــك.

فــي عــام 2021، ُيســعدنا الُمضــي قدًمــا فــي مبــادرة معهــد قطــر للطــب الدقيــق، وهــي   ●
مبــادرة جديــدة برعايــة مؤسســة قطــر تهــدف إلــى المواءمــة والتنســيق بيــن كافــة المبــادرات 
البحثيــة، حيــث ســيعمل المعهــد كمحفــز للبحــث فــي الطــب الدقيــق. كمــا ســيركز علــى 
توظيــف الطــب الدقيــق فــي الرعايــة الصحيــة وتطويــر الصحــة العامــة مــع تطويــر عمليــة 

ــم خدمــات الطــب الدقيــق فــي النظــام الصحــي القطــري. ــة للتكــرار لتقدي قابل

تعتمــد جــودة البحــوث فقــط مــن خــالل مجتمــع بحثــي متعلــم، وســيركز المعهــد علــى دعــم 
تعليــم الباحثيــن الحالييــن والمســتقبليين والمهنييــن الصحييــن فــي مجــال الطــب الدقيــق.

ستشــمل المجــاالت األخــرى ذات نفــس االهتمــام تنفيــذ برنامــج سياســة وأخالقيــات لجميــع 
جوانــب الطــب الدقيــق وتطويــر مجموعــة بيانــات مرجعيــة للبحــث ودعــم القــرار الســريري.

األنشطة 
الُمزمعة 

لعام 2021

20
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ــن  ــارس 2020 ع ــي م ــة ف ــة العالمي ــة الصح ــت منظم أعلن
ــد  ــة. وق ــة عالمي ــى جائح ــد-19" إل ــروس "كوفي ــول في تح
تأثــرت دولــة قطــر بهــذه الجائحــة كمعظــم الُبلــدان 
ووصــل عــدد اإلصابــات بهــا إلى أكثــر من 147  ألــف ُمصاب 
بالفيــروس حتــى اآلن. تجــدر اإلشــادة باســتجابة دولــة 
قطــر فــي ظــل قيادتهــا الرشــيدة ورؤيتهــا المســتنيرة 
ــة لشــعبها  التــي وضعــت نصــب أعينهــا توفيــر الحماي
ــد مــن  والمقيميــن علــى أرضهــا مــن خــال اتخــاذ العدي
ــملت  ــي ش ــة، الت ــر الوقائي ــة والتدابي ــراءات االحترازي اإلج
بارتــداء  وااللتــزام  االجتماعــي  التباعــد  علــى  الحفــاظ 
أقنعــة الوجــه فــي األماكــن العامــة وإغــاق المــدارس 
ــة  والجامعــات والمتنزهــات والمســاجد والمحــال التجاري

والمطاعــم.

إلــى  ومنســوبيه  بيوبنــك  قطــر  موظفــو  بــادر  وقــد 
التعامــل مــع هــذه األزمــة وبــذل الجهــود الازمــة لدعــم 
المجتمــع المحلــي؛ وشــمل ذلــك تطــوع العديــد مــن 
موظفينــا وانضمامهــم إلــى البرنامــج الوطنــي الــذي 
"حملــة  عنــوان  تحــت  العامــة  الصحــة  وزارة  وضعتــه 
التطــوع الوطنيــة: مــن أجــل قطــر" بهــدف دعــوة المزيــد 
مــن أخصائيــي الرعايــة الصحيــة والمهنييــن لدعــم دولة 
ــا الراهنــة قطــر فــي مســيرتها لمكافحــة جائحــة كورون

كمــا تــم إطــاق خطــة العمــل الوطنيــة لاســتجابة لجائحــة 
فيــروس كورونــا فــي دولــة قطــر، واشــتملت على شــروط 
والتطويــر.  البحــوث  ألغــراض  البيانــات  جمــع  وأحــكام 
ويحــدو قطــر بيوبنــك فخــر كبيــر إزاء المشــاركة فــي 
ــة  ــة متداخل ــراء دراس ــال إج ــن خ ــة م ــذه الخط ــم ه دع
إذ  الحيــوي؛  كوفيــد-19"  "مســتودع  بعنــوان  جديــدة 
ــة  ــي كيفي ــث ف ــز البح ــى تعزي ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ته
تفشــي الفيــروس بدولــة قطــر مــن خــال جمــع البيانــات 
والعينــات الحيويــة مــن أعــداد كبيــرة مــن الســكان 
المصابيــن، ونأمــل فــي أن تســهم الدراســة فــي تطويــر 
المعلومــات  وتوفيــر  الفّعالــة  واللقاحــات  العاجــات 
القّيمــة لجمــوع الباحثيــن بمــا يمّكنهــم مــن مقارنــة 

ــدول.  ــف ال ــي مختل ــروس ف ــار الفي انتش

قطر بيوبنك 
وجائحة 

"كوفيد-19"
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اســُتلهمت فكــرة إنشــاء مشــروع مســتودع "كوفيــد-19" الحيــوي فــي شــهر أبريــل مــن بنات 
أفــكار الشــيخة الدكتــورة أســماء آل ثانــي، نائــب رئيــس مجلــس إدارة قطــر بيوبنــك ورئيــس 
لجنــة برنامــج قطــر جينــوم، والدكتــورة نهلــة عفيفــي، مديــر قطــر بيوبنــك . وقــد تــم اإلعــداد 
لهــذا المشــروع فــي غضــون شــهٍر واحــد، تــاله حصــول الدراســة علــى الموافقــات المطلوبــة 

مــن مجلــس المراجعــة المؤسســي ليبــدأ العمــل فيهــا فــي أوائــل مايــو مــن عــام 2020. 

وفــي غضــون أســابيع قليلــة، تمّكــن قســم تكنولوجيــا المعلومــات فــي قطــر بيوبنــك مــن 
إنشــاء منّصــة جديــدة مؤقتــة لجمــع بيانــات الدراســة يمكنهــا تســجيل البيانــات عــن ُبعــد 
مــن مختلــف المستشــفيات ومواقــع العــزل المخصصــة لعــالج المرضــى المصابيــن بفيــروس 
"كوفيــد-19". وإلــى جانــب البــدء فــي جمــع البيانــات مــن خــالل هــذه المنّصــة المؤقتــة، عمــل 
فريــق تكنولوجيــا المعلومــات علــى إنشــاء منّصــة بيانــات أخــرى طويلــة األمــد يمكــن ربطهــا 
بمنّصــات ُنظــم المعلومــات الســريرية الموجــودة بالفعــل لــدى قطــر بيوبنــك. كمــا أنشــأ 

الفريــق أيًضــا وحــدة جديــدة إلدارة العينــات فــي نظــام إدارة المعلومــات المختبريــة.

وقــد بــادر قطــر بيوبنــك بإرســال أكثــر مــن 25 ممــرض وممرضــة وطبيــب وأخصائــي أشــعة 
الــدورات التدريبيــة المكّثفــة  إلــى مراكــز العــالج والعــزل؛ وعقــب تلقــي  ومســاعد باحــث 
لضمــان الحفــاظ علــى ســالمتهم أثنــاء التعامــل عــن ُقــرب مــع المرضــى المصابيــن بفيــروس 
التمريــض جمــع  2000 مشــارك. وتولــى فريــق  يزيــد علــى  تــّم اســتقطاب مــا  "كوفيــد-19" 
العينــات البيئيــة مــن مواقــع عــالج الفيــروس بهــدف دعــم دراســة تجريهــا وزارة الصحــة 

العامــة بالتعــاون مــع العديــد مــن الجهــات البحثيــة المحليــة.

عــالوًة علــى ذلــك، حصــل فريــق قســم المختبــرات فــي قطــر بيوبنــك علــى التدريــب الــالزم 
إزاء التعامــل والمعالجــة اآلمنــة للعينــات الحيويــة الخاصــة بفيــروس "كوفيــد-19"، وجــرى 
انتــداب بعــض موظفــي قســم المختبــرات للعمــل فــي مختبــر الفيروســات فــي مستشــفى 
حمــد العــام والمختبــر المرجعــي الوطنــي للمســاعدة فــي دعــم الجهــود المبذولــة لمكافحــة 
ــًدا مــن المســاعدات لهــذه الجهــات مــن خــالل  الفيــروس. كمــا قــّدم قســم المختبــرات مزي
ومرافــق  الفرعيــة  العينــات  ألقســام  المخصصــة  المختبريــة  واألجهــزة  المعــدات  إقراضــه 

ــن.  التخزي

وبفضــل االعتمــادات التــي حصلنــا عليهــا فــي الوقــت الحالــي، تمّكــن قطــر بيوبنــك مــن 
تكييــف عملياتنــا الحاليــة وإرشــادات العمــل المتعلقــة بهــذه الدراســة بوتيــرة ســريعة، وتبــع 
ذلــك إعــداد نمــاذج الموافقــة واالســتبيانات باللغــات العربيــة واإلنجليزيــة والهنديــة واألورديــة 

مستودع 
"كوفيد-19" الحيوي
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بهــدف التيســير علــى أكبــر عــدٍد مــن المشــاركين المصابيــن بفيــروس "كوفيــد-19".  

وقــد ُأعــّدت الدراســة بغيــة اســتقطاب األطفــال والمراهقيــن المصابيــن بفيــروس "كوفيــد-19" )حســب التشــخيص المختبــري(  مــع جمــع 
أكبــر قــدر مــن البيانــات األوليــة خــالل مرحلــة التشــخيص أو خــالل مرحلــة اســتقطاب المشــاركين فــي الدراســة، والتــي يتــم خاللهــا الحصــول 
علــى الموافقــة وتعبئــة اســتبيان قصيــر عــن قــدرة الشــخص علــى المشــاركة، وكذلــك يتــم الحصــول علــى مســحة مــن األنــف والفــم 
وعينــات الــدم. كمــا تــم تضميــن القــدرة علــى الحصــول علــى موافقــة بأثــر رجعــي للمشــاركين المنبوبيــن. فيمــا ُجمعــت عينــات المتابعــة 
ــّم أســبوعًيا حتــى الخــروج مــن  ــة، ث ــة محــددة قوامهــا أســبوع واحــد بعــد اســتقطاب المشــاركين أو تشــخيص اإلصاب ــرات زمني وفــق فت
المستشــفى. وجــرى جمــع المزيــد مــن عينــات المتابعــة بعــد مــرور فتــرات زمنيــة مدتهــا شــهر 3 و6 أشــهر. وُأتيــح لــكل مشــارك فــي هــذه 
الدراســة فرصــة زيــارة قطــر بيوبنــك إلتمــام المتابعــة الكاملــة التــي تضمنــت جمــع البيانــات المتعلقــة بالقياســات البشــرية "األنثروبومتريــة" 
والقياســات الســريرية بعــد 3 أشــهر مــن التشخيص/المشــاركة، ثــّم مــرًة أخــرى بعــد مــرور 6 أشــهر إلجــراء تصويــر الدمــاغ وكامــل الجســم 

بالرنيــن المغناطيســي.   

ــر عــن  ــق الطبــي أثنــاء زيارتهــم للمركــز، عــالوًة علــى تقري ــات التــي جمعهــا الفري ــج وتقييمــات البيان حصــل كافــة المشــاركين علــى نتائ
التحليــل الســريري لفحوصــات الــدم التــي أجراهــا المشــاركون متبوعــا بشــرح واٍف لهــذه النتائــج. وجــرى إحالــة الحــاالت التــي تتطلــب مزيــًدا 

مــن الفحوصــات إلــى مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة أو مؤسســة حمــد الطبيــة إذا لــزم األمــر.   

ومــع تخفيــف قيــود حالــة اإلغــالق العــام شــيًئا فشــيًئا، وفــي إطــار االســتعداد الســتقبال المشــاركين مــرة أخــرى فــي مركــز قطــر بيوبنــك، 
فقــد أجرينــا العديــد مــن التحســينات فــي مرافقنــا لضمــان امتثالهــا لمتطلبــات الســالمة الوطنيــة. وشــملت هــذه التحســينات تركيــب 
كاميــرا حراريــة عاليــة الوضــوح الستشــعار الوجــه يمكنهــا قيــاس ومتابعــة درجــات الحــرارة لمــا يصــل إلــى 20 شــخًصا يدخلــون المركــز دفعــة 
واحــدة، عــالوًة علــى االســتعانة باألجهــزة المحمولــة المعتــادة لقيــاس درجــة الحــرارة باألشــعة تحــت الحمــراء. كمــا تــم تزويــد كافــة الممــرات 
والطرقــات والمصاعــد بأجهــزة تعقيــم آليــة لليديــن، باإلضافــة إلــى تركيــب أكثــر مــن ثالثيــن جهــاًزا مــن أجهــزة إعــادة تدويــر الهــواء باألشــعة 
فــوق البنفســجية، مــع وضــع عالمــات التباعــد وســعة الغــرف والمصاعــد فــي جميــع أنحــاء المبنــى. وأجــرت إدارة الصحــة والســالمة واألمــن 

والبيئــة بمؤسســة قطــر تقييًمــا لمخاطــر كوفيــد-19 فــي مرافــق المركــز وخلصــت إلــى ســالمتها وامتثالهــا للمعاييــر المحــددة.

جرى استقطاب 2258 مشارًكا من المصابين بفيروس "كوفيد-19" منذ بدء العمل في المشروع.

يوضــح جــدول 1 الفئــة العمريــة بالســنوات، وُتظهــر النتائــج أن العــدد األكبــر مــن المشــاركين المصابيــن بفيــروس "كوفيــد-19" ينتمــون 
إلــى الفئتيــن العمريتيــن 31-40 عاًمــا و41-50 عاًمــا؛ فيمــا يشــّكل األطفــال، بيــن 0-10  ســنوات واألشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 70 عاًمــا 

النســب األقــل مــن المشــاركين فــي الدراســة. 

جدول 1: الفئة العمرية بالسنوات

الفئة 
العمرية 

)بالسنوات(
توزيع السكان بحسب الفئة العمرية

اإلجمالياإلناثالذكور

%العدد%العدد%العدد

10-09%0.87%0.616%0.7

20-1151%4.5111%9.8162%7.2

30-21108%9.5264%23.4372%16.5

40-31272%24.0312%27.7584%25.9

50-41261%23.1215%19.1476%21.1

60-51252%22.3159%14.1411%18.2

70-61124%11.048%4.3172%7.6

+7154%4.811%1.065%2.9

100%1002258%1001127%1131اإلجمالي
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جدول 2: توزيع جنسيات المصابين بفيروس "كوفيد-19" المشاركين في الدراسة 

يوضح  جدول 2 توزيع جنسيات المصابين بفيروس "كوفيد-19" المشاركين في الدراسة في الفترة من مايو 2020 إلى ديسمبر 2020.

اإلجمالياإلناثالذكورالجنسية

7083441052قطر

49204253الهند

9092182الفلبين

6101107بنغالديش

29597نيبال

336093باكستان

374885مصر

262450السودان

192645اليمن

82533سريالنكا

141731األردن

141731إيران

161329 سوريا

121527فلسطين

22426السعودية

639عمان

819كينيا

819كوبا

494190جنسيات أخرى

112711312258اإلجمالي

جدول 3: التوزيع بحسب النوع االجتماعي

يوضح الجدول استقطاب عدد متساٍو تقريًبا من الذكور واإلناث في الدراسة، بمشاركة 1131 ذكًرا و1127 أنثى. 

النسبة المئويةالعددالنوع

50.1%1131ذكر

49.9%1127أنثى

100%2258اإلجمالي
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تضمــن تصميــم الدراســة متابعــة المشــاركين الذيــن تــم اســتقطابهم، كمــا ُدعــي المشــاركون مــرة أخــرى إلــى إجــراء زيــارات المتابعــة علــى 
فتــرات زمنيــة منتظمــة، ويبيــن الشــكل X معــّدل هــذه الزيــارات.

ــارة جمــع عينــات الــدم وإجــراء  ــارة المتابعــة الخاصــة بفيــروس "كوفيــد-19" خــالل الشــهر األول، وتضمنــت الزي عــاد 676 مشــارًكا إلجــراء زي
اختبــار ســريع لألجســام المضــادة وجمــع البيانــات مــن خــالل طــرح سلســلة مــن االســتبيانات. 

جدول 4: زيارة متابعة "كوفيد-19"

زيارة متابعة "كوفيد-19" في الشهر األول – إجمالي األعداد

اإلجمالي الكليالذكوراإلناثمتابعة "كوفيد-19" في الشهر األول

20173274القطريون

6272134العرب

68200268جنسيات أخرى

331345676المجموع الكلي

زيارة متابعة "كوفيد-19" في الشهر الثالث – إجمالي األعداد

اإلجمالي الكليالذكوراإلناث 

14659205القطريون

405191العرب

59141200جنسيات أخرى

245251496المجموع الكلي

زيارة متابعة "كوفيد-19" في الشهر الثالث  + المتابعة الكاملة للدراسة األترابية لقطر بيوبنك – إجمالي األعداد 

اإلجمالي الكليالذكوراإلناث 

14357200القطريون

404989العرب

56135191جنسيات أخرى

239241480المجموع الكلي

لقــد وصلنــا اآلن إلــى المرحلــة التــي وصــل فيهــا عــدد قليــل مــن المشــاركين إلــى نقطــة التشــخيص بعــد 6 أشــهر. وأثنــاء زيــارة الشــهر 
الســادس، يقــوم المشــاركون بزيــارة كاملــة مدتهــا 3 ســاعات، وإجــراء فحــص التصويــر بالرنيــن المغناطيســي للدمــاغ والجســم بالكامــل 

)إذا كان لهــم الحــق(.

جدول 5: زيارة متابعة "كوفيد-19" في الشهر السادس – إجمالي األعداد 

زيارة متابعة "كوفيد-19" في الشهر السادس – إجمالي األعداد 

اإلجمالي الكليالذكوراإلناثمتابعة "كوفيد-19" في الشهر السادس

112القطريون

112العرب

279جنسيات أخرى

4913المجموع الكلي
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حتى اآلن، أكمل 11 مشارًكا زيارة المتابعة التي استمرت 6 أشهر.

زيارة التصوير بالرنين المغناطيسي في الشهر السادس – إجمالي األعداد 

اإلجمالي الكليالذكوراإلناثمتابعة "كوفيد-19" في الشهر السادس

112القطريون

112العرب

257جنسيات أخرى

4711المجموع الكلي

تضمنت عملية جمع البيانات سؤال المشاركين عن األعراض التي شعروا بها، ويوضح الشكل 1 اإلجابات التي قدمها 2212 مشارًكا؛ إذ 
اشتملت األعراض األكثر شيوًعا على الصداع، والسعال، واإلجهاد والحمى التي تزيد عن 38 درجة مئوية، تليها آالم العضالت. 

المشاركون المصابون بأعراض )كوفيد-19(

الشكل 1: بيانات زيارات المتابعة

يدعم قطر بيوبنك في الوقت الحالي مشروعين متعلقين بفيروس "كوفيد-19" من خالل توفير العينات الحيوية للباحثين، وقد 
بلغ، حتى اآلن،  إجمالي عدد عينات "كوفيد-19" الموّزعة على كال المشروعين 2594 عينة، منها 1561 عينة  للمشروع األول و1033 عينة 

للمشروع الثاني .

جدول 6: توزيع العينات المخّزنة من مشاركات المرضى المصابين بفيروس "كوفيد-19"

سائل أنفي/نوع العينة
مصلفموي

مانع 
التخثر 
"ايديتا" 
)EDTA(

بالزما )من جين "باج"
أنابيب التتبع(

مجموع العينات 
المخزنة

عدد العينات 
18,336336369 5,194 41,376  21,024 250,439 المجموعة
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للمشاركين في مشروع
كوفيد- 19 اإلحاالت الطبية

يمكن لمشروع المستودع الحيوي كوفيد- 19 إحالة المشاركين لمزيد من االستقصاء في حال التوصل إلى نتائج غير طبيعية أثناء 
زيارتهم. يمكن إجراء اإلحاالت بسبب حالة موجودة بالفعل أو نتيجة بحث جديدة. 

يوضح الشكل2 عدد المشاركين في كوفيد-19 الذين تطلبت إحالتهم، إما إلى طبيبهم الخاص أو إلى شركائنا الطبيين في 
مؤسسة حمد الطبية.

إحصائيات اإلحالة من زيارات المشاركين في دراسة المستودعات الحيوية 
لـكوفيد-19  في عام 2020

الشكل2: األسباب األكثر شيوًعا لإلحالة

من بين 891 إحالة تم إجراؤها، كان األكثر شيوًعا هو 276 إحالة بسبب مرض السكري غير المرتبط بالحمل، تليها 144 إحالة بسبب خلل 
شحميات الدم و 126 إحالة أخرى بسبب اختبارات وظائف الغدة الدرقية غير الطبيعية.

عدد ونسبة اإلحاالت ، وفًقا ألكثر أسباب اإلحالة شيوًعا ، دراسة 
كوفيد-19 )2020( 

الشكل 3: عدد ونسبة اإلحاالت ، وفًقا ألكثر أسباب اإلحالة شيوًعا 
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مجموعة دراسة
الوالدة في قطر

ُتعد مجموعة دراسة الوالدة في قطر الدراسة األترابية األولى من نوعها في دولة قطر، وهي ُتعنى باألم والطفل وتهدف إلى تقييم 
مدى تأثير العوامل البيئية والجينية والغذائية واالجتماعية على صحة الطفل في المراحل األولى من حياته وفي مرحلة الطفولة. 

كما تصّنف هذه الدراسة ضمن الدراسات الوبائية التي تتناول أثر تجارب التعّرض المتعددة على النتائج المتعلقة بالصحة، مثل نتائج 
الوالدة والنمو العصبي وأمراض السمنة والربو والحساسية التي تظهر في المراحل المبكرة من الحياة وُيحتمل استمرارها حتى 

أواخر مرحلة الطفولة أو البلوغ. وُيعزى تفّرد الدراسة وتميزها إلى البروتوكوالت البيئية التي جرى وضعها لفهم التفاعالت الجينية 
والبيئية المرتبطة بالتأثير على الصحة. ولم تتناول أي دراسة أخرى هذه المسائل على مستوى المنطقة، ال سّيما الدراسات األترابية 

الخاصة بالوالدة، ويتمثل أحد مواطن القوة لهذه الدراسة في كثرة عدد المشاركين بها، إذ تتيح البيانات المجموعة من عينة الدراسة 
الموّسعة إمكانية البحث في العديد من نتائجها المسجلة.

هذه الدراسة في مرحلتها التجريبية في الوقت الحالي وتهدف إلى استقطاب 3000 مشارك ثالثية )األمهات واآلباء واألطفال(. 
وستشتمل الدراسة على متابعة رحلة المواليد الُجدد حتى بلوغهم سن خمس سنوات. ومن المتوقع أن يتولى الفريق البحثي في 
المرحلة التالية جمع البيانات المتعلقة بحديثي الوالدة واألطفال الصغار، ومنها القياسات البشرية والعينات الحيوية وأنماط الرضاعة 
الطبيعية والبدء في تناول الطعام وغيرها من التقييمات السريرية المتنوعة، عالوًة على متابعة األمهات مع أطفالهن في الشهر 

األول عقب الوالدة. تجدر اإلشارة إلى جاهزية هذه الدراسة لالنتقال إلى المرحلة الثانية، غير أنها توقفت مؤقًتا جّراء جائحة كورونا 
الراهنة.  

استقطاب المشاركين

** مقيم لفترة طويلة

الشكل 4: استقطاب المشاركين

تستقطب الدراسة المواطنين القطريين والمقيمين داخل الدولة لفترة طويلة )تزيد على 15 عاًما(؛ علًما بأن القطريين يمثلون نسبة 
28% من عينة الدراسة، فيما يمثل العرب المقيمون لفترة طويلة 54%، والجنسيات األخرى %18.
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اإلناث )زيارة األمهات  
األولى(*

اإلناث )زيارة األمهات الثانية( 
**

الذكور )زيارة 
اإلجمالي الكلياآلباء(***

6723898القطريون

1297136236العرب

47241283جنسيات أخرى

24311856417المجموع الكلي

*الزيارة األولى لألمهات بين األسبوعين الثاني عشر والخامس عشر من الحمل
**الزيارة الثانية لألمهات في األسبوع الثاني والثالثين تقريًبا من الحمل

***تتاح زيارة اآلباء في أي وقت

يبين الشكل5 توزيع النتائج المستقاة من المعطيات األولية، وُتظهر النتائج المذكورة من ِقبل المشاركات أن 70٪ من النساء 
الحوامل يعانين من زيادة الوزن، 37٪ مصابات بسكري الحمل، 20٪ لديهن خلل في الغدة الدرقية، 10٪ أبلغن عن مرض نفسي، و9٪ تم 

تشخيصهن بارتفاع ضغط الدم.. 

الشكل 5: الحاالت الطبية المذكورة من ِقبل المشاركات من السيدات الحوامل )العدد = 209(

زارت 243 امرأة من النساء الحوامل مركز قطر بيوبنك حتى اآلن وقّدمن معلومات بشأن العوامل االجتماعية والديموغرافية وأنماط 
الحياة والقياسات البشرية والقياسات السريرية والعينات الحيوية.

جدول 7:  إجمالي عدد زيارات األمهات واآلباء
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بذل الفريق البحثي جهوًدا كبيرة في إعداد البروتوكوالت جيدة التصميم لجمع البيانات، مع التركيز على جمع البيانات المنّسقة 
ألغراض التعاون المستقبلي مع المجموعات الدولية لدراسة الوالدة. وعلى الرغم من إجراء العديد من دراسات الوالدة األترابية في 

أوروبا والواليات المتحدة وأستراليا، فإن عينة السكان العرب ال تزال أقلية في هذه الدراسات. وثّمة قصور شديد في تمثيل الجينوم 
العربي على مستوى دراسات الجينوم العالمية؛ غير أن دولة قطر قد استطاعت – من خالل مبادراتها المتعددة – وضع الجينوم 

العربي على الخارطة العالمية لبحوث الجينوم وعلومه. 

الشكل 6: إحاالت المشاركين إلى نظام الرعاية الصحية
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الدراسة األترابية
لقطر بيوبنك

هي الدراسة األولى التي أطلقها قطر بيوبنك في عام 2012، وتهدف إلى استقطاب مشاركة 60 ألًفا من الرجال والنساء من المواطنين 
القطريين والمقيمين في دولة قطر لفترة طويلة تزيد على 15 عاًما. يجري تكرار زيارات المشاركين لجمع البيانات الشخصية والعينات 

الحيوية كل 5 سنوات. وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعات دراسات األتراب في قطر بيوبنك قد توقفت مؤقًتا في مارس 2020 بسبب جائحة 
كورونا، ثم استأنفت مرة أخرى في أواخر أكتوبر باستقطاب أعداد أقل من المشاركين حفاًظا على بيئة عمل آمنة توفر السالمة الالزمة 

لموظفينا ومشاركين وزائرينا على حدٍّ سواء.

يوضح جدول 8 إجمالي أعداد المشاركين في الدراسة األترابية لقطر بيوبنك بنهاية عام 2020، بواقع 13,150 سيدة و13129 رجاًل؛ ويتقدم 
لهم المركز بجزيل الشكر والتقدير عّما بذلوه من دعم لهذه الدراسة.

جدول 8:  إجمالي أعداد المشاركين في الدراسة األترابية لقطر بيوبنك بنهاية عام 2020،

إجمالي األعداد

اإلجمالي الكليالذكوراإلناث 

11309901920328القطريون

152035155035العرب

321595916جنسيات أخرى

131501312926279المجموع الكلي

ومع استمرار الدراسة األترابية لما يزيد على 5 سنوات، فقد شرعنا حالًيا في تفعيل زيارات المتابعة الخمسية؛ وفيها يتردد المشاركون 
الذين مّرت 5 سنوات على مشاركتهم في الدراسة إلى قطر بيوبنك إلعادة القياسات السريرية؛ علًما بأنه عاد حتى اآلن 392 مشارًكا 

إلكمال هذه الزيارة.

جدول 9: إجمالي عدد زيارات المتابعة

إجمالي األعداد

اإلجمالي الكليالذكوراإلناث 

153138291القطريون

226183العرب

51318جنسيات أخرى

180212392المجموع الكلي

ال تزال معّدالت رضا المشاركين في أنشطة قطر بيوبنك مرتفعة للغاية، وأفاد 91% بأنهم على استعداد للمشاركة مرًة أخرى إذا 
سنحت لهم الفرصة. 
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هل ستشارك مرة أخرى؟

وجاءت أكثر الردود على سؤال المشاركين عن األسباب التي دفعتهم إلى المشاركة في الدراسة األترابية لقطر بيوبنك ممثلًة في 
"إجراء فحص طبي" بنسبة 73%، يليها "المساعدة في تحسين صحة أسرتي وصحة أجيال المستقبل من القطريين" بنسبة %61 

تقريًبا.

نظًرا لحالة اإلغالق العام التي شهدتها البالد بفعل جائحة "كوفيد-19"، كان البد من تأجيل زيارات المشاركين الذين بدأوا مشاركتهم 
بالفعل وكانوا بانتظار تحديد جلسة لتقييم النتائج وإبداء الرأي بشأنها. وقد أّدى هذا اإلغالق على الصعيد الوطني وما تبعه من 

لزوم العمل من المنزل إلى تحدي الفريق الطبي حيث كان المشاركون ال يزالون متحمسين لتلقي تعليقاتهم على نتائج زيارتهم ، 
ومع ذلك لم نتمكن من تقديم مواعيد وجًها لوجه. ولكن بفضل تضافر الجهود والتنسيق بين الفريق الطبي وفريق تكنولوجيا 
المعلومات بالمركز، استطعنا إيجاد حٍل سريع لهذه المشكلة ونجح الفريقان في تطبيق بعض ميزات األمان المتقدمة التي تتيح 

للمشاركين إمكانية تحديد موعد عبر الهاتف والتحدث مباشرًة إلى أحد موظفينا المتخصصين في تفسير البيانات السريرية. ونتيجًة 
لذلك، حصل ما يزيد على 600 مشارك على التقييمات الخاصة بهم خالل هذا الوقت، باإلضافة إلى تقديم 3230 تقييًما للنتائج حتى اآلن، 

خالل عام 2020 . ويبين الشكل 9 تمّكن فريق قطر بيوبنك من إجراء 1955 إحالة طبية. 

األسباب الداعية للمشاركة

الشكل 7: معّدالت رضا المشاركين

الشكل 8: األسباب الداعية للمشاركة
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اإلحاالت بسبب هشاشة العظام عند 403 حالة هي األكثر شيوًعا بين اإلحاالت، تليها حالة عدم تناسق الدم عند 154 حالة واختبارات 
وظائف الغدة الدرقية غير الطبيعية عند 134 حالة تمت إحالتها.

شهد بيوبنك إضافة جديدة في عام 2020، هي القدرة على إحالة المشاركين الذين لديهم نتائج غير طبيعية تم تحديدها في تقرير 
التصوير بالرنين المغناطيسي وتم إحالة 98 مشارًكا لمزيد من الفحوصات.

احصائيات اإلحالة لزيارات المشاركين الدراسة األترابية لقطر بيوبنك في عام 2020 
)باستثناء زيارات المشاركين في التصوير بالرنين المغناطيسي(

عدد اإلحاالت ونسبتها، وفًقا ألكثر أسباب اإلحالة شيوًعا 
)باستثناء إحاالت التصوير بالرنين المغناطيسي( ، الدراسة 

األترابية لقطر بيوبنك لعام 2020

الشكل 9: حصائيات اإلحالة لزيارات المشاركين الدراسة األترابية لقطر بيوبنك في عام 2020 

الشكل 10: يوضح اإلحاالت األكثر شيوًعا باستثناء زيارات المشاركين في التصوير بالرنين المغناطيسي

منها 3 حاالت طوارئ، و89 حالة عاجلة، و1249 حالة اعتيادية. وقد كانت معظم أسباب اإلحاالت ُتعزى إلى xx. ومن اإلنجازات الجديدة 
لعام 2020 القدرة على إحالة المشاركين مّمن ظهرت عندهم نتائج غير طبيعية في تقرير التصوير بالرنين المغناطيسي، عالوًة على 

إحالة المشاركين بسبب xx إلجراء مزيٍد من الفحوصات.
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البحث باستخدام بيانات قطر بيوبنك

بحلول عام 2020 ، يكون قد وبلغ إجمالي عدد طلبات المشروعات المقدمة حالًيا الستخدام بيانات الدراسات التي أجراها قطر بيوبنك 
232 مشروًعا ، لكن بعض المشاريع لم تحرز تقدًما حتى اآلن.

شهد عام 2020 تسجيل واعتماد 37 مشروًعا بحثًيا جديًدا الستخدام البيانات البحثية والعينات الحيوية الخاصة بالدراسة األترابية لقطر 
بيوبنك. وبالتي إجمالي عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها اآلن الستخدام بيانات مجموعة قطر بيوبنك والعينات البيولوجية هو 164.

عدد ونسبة اإلحاالت للمشاركين في زيارة التصوير بالرنين 
المغناطيسي ، وفًقا ألسباب اإلحالة )2020(

الشكل 11: يوضح إحاالت التصوير بالرنين المغناطيسي

الشكل 12: عدد المشروعات البحثية

إجمالي عدد المشروعات البحثية
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ويستمر قطر بيوبنك في دعم الطالب في دولة قطر الستكمال مشروعاتهم البحثية من خالل إبرام مذكرات التفاهم مع العديد من 
المؤسسات األكاديمية، بما يتيح للطالب الوصول إلى هذه البيانات والعينات الحيوية.

النتائج والتحليالت الرئيسة
يتناول هذا القسم بعض النتائج المستقاة من تحليل البيانات الداخلية الذي ُأجري بنهاية عام 2020، وتستند هذه النتائج إلى البيانات 

المجّمعة من 20 ألف مشارك.

البيانات الديموغرافية

ُيعنى قطر بيوبنك بجمع البيانات الديموغرافية حول جميع المشاركين من خالل عملية التسجيل وعبر مراحل إجراء االستبيانات. وتتألف 
مرحلة االستبيان من مجموعة من األسئلة الُمعّدة لجمع المعلومات عن الحالة الصحية ونمط الحياة وصحة األسرة والصحة النفسية، كما 

تشتمل هذه المرحلة على االستبيان الرئيسي واستبيان العادات الغذائية، ليجيب عنهما المشارك بشكٍل مستقل، في حين جرى تصميم 
استبيان موانع االستعمال واستبيان المقابلة مع أخصائي التمريض في شكل مقابلة مباشرة يجريها طاقم العيادة المدّربين مع المشارك. 

في أكتوبر 2020، استؤنفت أنشطة الدراسات األترابية، وُيظهر توزيع أعمار الرجال والنساء حتى اآلن أن العدد األكبر من المشاركين ينتمي 
إلى الفئة العمرية 28-37 عاًما، تليها على الفور الفئة العمرية 38-47 عاًما.

ُحددت أهلية المشاركة في الدراسة األترابية لقطر بيوبنك من المواطنين القطريين ومن المقيمين لفترة طويلة مّمن تزيد أعمارهم على 
18 عاًما؛ وُيظهر تحليل البيانات الديموغرافية أن المواطنين القطريين يمثلون 81% من مجموع المشاركين. )شكل 14(

توزيع أعمار الرجال والنساء المشاركين في قطر بيوبنك

الشكل 13: توزيع أعمار الرجال والنساء المشاركين في دراسة قطر بيوبنك
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اشتمل االستبيان الرئيسي للدراسة على سؤال المشاركين بتحديد مستواهم التعليمي ووضعهم الوظيفي. وأظهرت البيانات أن %42 
من الرجال و41% من النساء قد أتّموا تعليمهم الجامعي، وأفاد عدد أكبر من الرجال مقارنًة بالنساء بأنهم يعملون نظير أجر )بنسبة %78 

من الرجال مقارنًة بنسبة 47% من النساء(، فيما ذكر 6% من الرجال و1% من النساء إنهم يعملون لحسابهم الخاص أو يمتلكون أعمالهم 
الخاصة. )شكل 15(

توزيع الجنسيات المشاركة في قطر بيوبنك

النسبة المئوية للمستوى التعليمي والوضع الوظيفي لدى 
السكان المشاركين في دراسات قطر بيوبنك

الشكل 14: توزيع الجنسيات المشاركة في قطر بيوبنك

الشكل 15: النسبة المئوية للمستوى التعليمي والوضع الوظيفي لدى السكان المشاركين في دراسات قطر بيوبنك
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الشكل 16: الحالة االجتماعية للسكان المشاركين في دراسات قطر بيوبنك

ُتظهر البيانات أن حوالي 81٪ من الرجال و64٪ من النساء مسّجلين ضمن فئة المتزوجين، وأن 17٪ من الرجال و24٪ من النساء مسّجلين 
ضمن فئة العزاب.

الحالة الصحية ونمط الحياة للمشاركين في دراسات قطر بيوبنك

ُتعد السمنة والسّكري الحالتان اللتان تؤثران تأثيًرا كبيًرا على صحة السكان في دولة قطر على المدى البعيد. وقد اشتملت مرحلة 
االستبيانات التي تشّكل جزًء من زيارة مجموعة األتراب على 6 استبيانات مختلفة تتضمن استبياًنا غذائًيا واستبياًنا رئيسًيا وتسأل 

المشاركين عن صحتهم وأسلوب حياتهم وأنواع األطعمة والمشروبات التي يستهلكونها بشكل منتظم. وأظهرت النتائج أن السكان 
على مستوى المنطقة يستهلكون المشروبات كالكرك والقهوة العربية؛ إذ يحتسي 50٪ من الرجال و47٪ من النساء القهوة العربية مرة 

يومًيا على األقل، فيما يشرب 35٪ من الرجال و37٪ من النساء الكرك مرة واحدة يومًيا على األقل. 

الحالة االجتماعية للسكان المشاركين في دراسات قطر بيوبنك

أنواع األطعمة والمشروبات المستهلكة مرة أو أكثر يومًيا 
على مستوى المشاركين في دراسات قطر بيوبنك

الشكل 17: العادات الغذائية
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أظهرت النتائج أن الدواجن هي مصدر البروتين األكثر استهالًكا لدى السكان بصفة يومية )21% للرجال و20% للنساء(، كما أظهرت النتائج أن 
النساء يتناولن الفواكه والخضروات بمقداٍر أكبر من الرجال يومًيا )34% من النساء يتناولن الخضراوات و30% يتناولن الفواكه مقابل 26% من 

الرجال يتناولون الخضروات و21% يتناولون الفواكه(

يبين الشكل 17 أيًضا أن 15% من الرجال و13% من النساء يستهلكون الوجبات السريعة بمعّدل 3 إلى 5 مّرات أسبوعًيا.

الشكل 18 ُتظهر البيانات الخاصة بتحديد حالة التدخين أن نسبة الرجال المدخنين بلغت 35% مقابل 4% فحسب من النساء. 

يمكن أن يؤدي نمط الحياة الذي يتسم بالخمول وقلة الحركة إلى العديد من األمراض المزمنة؛ ومن األنماط الحياتية التي ذكرها المشاركون 
النوم بين 5 إلى 7 ساعات كل ليلة لنسبة 54% من الرجال و46% من النساء. 

سمات مختارة من أنماط الحياة التي يتبعها المشاركون في 
دراسات قطر بيوبنك

مستويات النشاط البدني ومؤشر كتلة الجسم لدى المشاركين في دراسات قطر بيوبنك

الشكل 18: سمات مختارة من أنماط الحياة التي يتبعها المشاركون في دراسات قطر بيوبنك

الشكل 19: مستويات النشاط البدني ومؤشر كتلة الجسم
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ذكر 30% من الرجال و44% من النساء إنهم ال يمارسون أي نشاط بدني، وأظهرت النتائج أن 37% من الرجال و48% من النساء مصابون 
بالسمنة وفًقا للوزن المسّجل في مرحلة قياس الطول والوزن. وقد جرى حساب مستويات النشاط البدني باستخدام نظام تقييم 

االستبيان الدولي للنشاط البدني، وُصّنفت محددات مستويات النشاط المستخدمة في التحليل )"عدم وجود نشاط" و"منخفض"( بأنها 
ال تستوفي معايير فئات المستويين المتوسط أو المرتفع، إذ يعادل المستوى المتوسط 3 أيام أو أكثر من النشاط شديد الوتيرة لمدة 20 

دقيقة على األقل يومًيا )أو( 5 أيام أو أكثر من النشاط معتدل الوتيرة و/أو المشي لمدة 30 دقيقة على األقل يومًيا )أو( 5 أيام أو أكثر من أي 
مزيج يشمل المشي أو النشاط معتدل الوتيرة أو النشاط شديد الوتيرة بما يحقق حًدا أدنى من إجمالي النشاط البدني يعادل 600 وحدة 

مكافئ أيضي - دقيقة على األقل أسبوعًيا. أّما النشاط مرتفع المستوى فُيصّنف بأنه نشاط شديد الوتيرة لثالث أيام على األقل بما يحقق 
حًدا أدنى من إجمالي النشاط البدني يعادل 1500 وحدة مكافئ أيضي - دقيقة أسبوعًيا )أو( 7 أيام أو أكثر من أي مزيج يشمل المشي أو 

النشاط معتدل الوتيرة أو النشاط شديد الوتيرة بما يحقق حًدا أدنى من إجمالي النشاط البدني يعادل 3000 وحدة مكافئ أيضي - دقيقة 
أسبوعًيا.

أظهرت النتائج أن 29% من الرجال و26% من النساء يستخدمون الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية ويشاهدون التلفاز لمدة 2-4 ساعات 
يومًيا، وتزيد هذه المدة إلى أكثر من 4 ساعات يومًيا بنسبة 20% للرجال و23% من النساء. 

جدول 10: جراحات عالج الِسمنة

ُجمعت ردود المشاركين بشأن جراحات عالج الِسمنة، وُتظهر البيانات زيادة عدد النساء الالتي أجرين هذه الجراحات عن الرجال. وأفاد %12 
من جميع المشاركين في دراسة األتراب لدى قطر بيوبنك أنهم خضعوا فيما سبق إلجراء نوع من أنواع جراحات عالج الِسمنة؛ وُيعّد تكميم 

المعدة النوع األكثر شيوًعا بين هذه الجراحات، إذ ذكر 77% من الرجال و76% من النساء إنهم خضعوا إلجراء هذه الجراحة. كما أن معظم 
المشاركين الذين أجروا هذه الجراحات )47% من الرجال و65% من النساء( قد ذكروا إنهم قاموا بإجرائها في مستشفى محلي داخل دولة 

قطر.

قياس عادات األنماط الحياتية قليلة الحركة المقتصرة على 
مشاهدة التلفاز واستخدام الهواتف واألجهزة اللوحية

)عدد الساعات في اليوم(

الشكل 20: قياس عادات األنماط الحياتية قليلة الحركة المقتصرة على مشاهدة التلفاز واستخدام الهواتف واألجهزة اللوحية
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اإلناثالذكوراإلجمالي الكلي

%العدد%العدد%العددجراحات عالج الِسمنة

190012.27159.6118514.7

أنواع جراحات عالج السمنة

1055.5304.2756.3ربط المعدة

623.3212.9413.5تحويل مسار المعدة

146777.256979.689875.8تكميم المعدة

643.4172.4474.0تحويل مجرى االثني عشر

20210.67810.912410.5أنواع أخرى

مكان إجراء جراحات عالج الِسمنة

110558.233747.176864.8قطر

1507.9527.3988.3دول خليجية أخرى

57830.429040.628824.3دول عربية أخرى

311.6131.8181.5أوروبا

160.8101.460.5أمريكا الشمالية

201.1131.870.6دول أخرى

التاريخ الطبي للسكان المشاركين في دراسات قطر بيوبنك

الشكل 21: الحاالت الطبية المذكورة من ِقبل المشاركين
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تشيع اضطرابات التمثيل الغذائي في أوساط السكان المحليين؛ ويأتي ارتفاع الكوليسترول على رأس الحاالت الطبية األكثر شيوًعا وفًقا 
لما أظهرته النتائج، إذ يعاني من هذه الحالة 31% من الرجال و28% من النساء، يليه ارتفاع ضغط الدم بين 17% من الرجال و16% من النساء، ثّم 

مرض السّكري بين 16% من الرجال و19% من النساء.

تضمنت المقابالت مع طاقم التمريض تسجيل اإلصابة بالسرطان، ومن أبرز أنواع السرطان لدى المشاركين سرطان الثدي )بنسبة 49%( يليه 
سرطان عنق الرحم )بنسبة 17%( عند النساء، وسرطان البروستات عند الرجال بنسبة 36%. وأظهرت النتائج إصابة 15% من الرجال بسرطان 

األمعاء مقابل 5% فقط من النساء، فيما ترتفع اإلصابة بسرطان الغدة الدرقية عند النساء بنسبة 20% مقابل 9% فقط من الرجال.

على الرغم من المناخ المشمس الذي تنعم به دولة قطر، ال تزال مستويات فيتامين )د( منخفضة لدى السكان المحليين، وُيظهر تحليل 
النتائج المختبرية للمشاركين في دراسات األتراب في قطر بيوبنك أن 74% من الرجال و74% من النساء لديهم نقص بسيط إلى متوسط 

في فيتامين )د(، وأن 16% من الرجال و12% من النساء لديهم نقص حاد في هذا الفيتامين.

أنواع السرطان البارزة لدى السكان المشاركين في دراسات قطر بيوبنك

مستويات فيتامين د ]25-هيدروكسيفيتامين د )OH( D(25( د[ لدى 
السكان المشاركين في دراسات قطر بيوبنك

الشكل 22: أنواع السرطان البارزة

الشكل 23: مستويات فيتامين )د( لدى المشاركين في دراسات قطر بيوبنك
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اشتملت مرحلة االستبيانات على جمع ردود المشاركين بشأن تناول المكمالت الغذائية لفيتامين )د( ونقص فيتامين )د(. وُتظهر البيانات 
أن 31% من الرجال و48% من النساء يتناولون المكمالت الغذائية التي تحتوي على فيتامين )د(، لكن تشير التحاليل المختبرية إلى أنه ال يزال 

هناك نقص في مستويات الفيتامين لدى المشاركين.

تحليل بيانات القياسات البشرية

أثناء زيارة العيادة التي تستغرق 3 ساعات، يخضع المشاركون إلجراء سلسلة من القياسات البشرية بمساعدة طاقم العيادة المؤهلين. 
تنطوي هذه المرحلة على اتباع اإلجراءات المعيارية وجمع كافة البيانات باستخدام نظام المعلومات السريرية المخصص لقطر بيوبنك. 

ويبين الجدول أدناه توزيع البيانات لكٍل من الرجال والنساء، والتي تشير إلى أن متوسط طول الرجال يبلغ 172,6 سم، ومتوسط مؤشر كتلة 
الجسم 29 كجم/م2، ومتوسط محيط الخصر 94,9 سم.

جدول 11: القياسات البشرية لدى السكان المشاركين في دراسات قطر بيوبنك

االنحراف المتوسطالعدد الرجال
المعياري

الحد 
األدنى

الحد 
األقصى

9577172.66.7126.2203.4الطول )سم(

957486.518.036.3199.7الوزن )كجم(

956294.913.655.0192.0محيط الخصر )سم(

9561105.310.772.0189.0محيط الوركين

9577118.313.783.0210.0ضغط الدم االنقباضي )ملم زئبق(

957771.810.433.0134.0ضغط الدم االنبساطي

957429.05.513.468.3مؤشر كتلة الجسم )كجم/م2(

نقص فيتامين )د( وتناول المكمالت الغذائية المشتملة على 
فيتامين )د( لدى السكان المشاركين في دراسات قطر بيوبنك

الشكل 24: نقص فيتامين )د( وتناول المكمالت الغذائية المشتملة على فيتامين )د( 
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 االنحرافالمتوسطالعددالنساء
المعياري

 الحد
األدنى

 الحد
األقصى

9931157.86.0120.3187.1الطول )سم(

992575.116.630.1178.9الوزن )كجم(

991985.613.950.0158.0محيط الخصر )سم(

9919108.912.265.0191.0محيط الوركين

9930112.916.577.0209.0ضغط الدم االنقباضي )ملم زئبق(

993065.39.934.0128.0ضغط الدم االنبساطي

992430.26.614.170.2مؤشر كتلة الجسم )كجم/م2(

ُتظهر البيانات أن متوسط الطول بالنسبة للنساء كان 157,8 سم، ومتوسط مؤشر كتلة الجسم 30,2 كجم/م2، ومتوسط محيط الخصر 
85,6 سم.

يخضع المشاركون أثناء زيارة العيادة إلى سحب عينة دم بمقدار 60 مل ألغراض التحليل السريري، ثّم يحصلون على تقييم للنتائج من 
أخصائيي تفسير البيانات السريرية لما يقرب من 76 مؤشًرا من المؤشرات الحيوية. 

الجدول 12: سجل المؤشرات الحيوية لدى المشاركين في دراسات قطر بيوبنك طبًقا لنظم بيولوجية مختلفة

النساء الرجال

االنحراف المتوسط العددسجل الدهون
االنحراف المتوسط العددالمعياري

المعياري

95414.91.098804.90.9الكوليسترول )مليمول/لتر(

95351.20.398801.50.4البروتين الدهني مرتفع الكثافة - HDL )مليمول/لتر(

94393.10.998592.80.8البروتين الدهني منخفض الكثافة - LDL )مليمول/لتر(

95401.51.098801.20.7الدهون ثالثية الغليسريد )مليمول/لتر(

وظائف الغدة الدرقية

91394.50.995564.10.8ثالثي يود الثيرونين الحر - FT3 )بيكومول/لتر(

949414.12.4984413.82.4الثيروكسين الحر - FT4 )بيكومول/لتر(

الهرمون المنشط للدرقية - TSH )ملي وحدة دولية/
94772.02.698152.23.1لتر(

      مؤشرات مرتبطة بالسّكري

%A1C 94635.81.298735.71.2اختبار الهيموجلوبين الجليكوزيالتي

58255.62.064845.52.0اختبار الجلوكوز أثناء الصيام )مليمول/لتر(

579613.215.0646011.911.8اختبار اإلنسولين أثناء الصيام )ميكرو وحدة/مليلتر(

وظائف الكبد

953771.819.7987571.022.9فوسفاتاز قلوي )وحدة/لتر(

953429.517.7985317.612.6ناقلة أمين األالنين - ALT )وحدة/لتر(
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953622.416.9985017.87.8ناقلة أمين األسبارتات - AST )وحدة/لتر(

94059.75.593037.13.7إجمالي البيليروبين )ميكرومول/لتر(

954274.14.0985373.54.0إجمالي البروتين )جم/لتر(

954444.03.7985342.03.8األلبومين )جم/لتر(

924636.439.6971222.624.8ناقلة الببتيد غاما غلوتاميل )وحدة/لتر(

       وظائف الُكلى

95444.81.498813.91.3اليوريا )مليمول/لتر(

954378.420.3988157.416.1الكرياتينين )ميكرومول/لتر(

)النسبة المئوية()%(العدد )%(العددمعّدل الترشيح الكبيبي التقديري - eGFR )مل/دقيقة(

471098.2548198.798.7)أكثر من 60 مل/دقيقة(

851.8751.31.3)أقل من أو يساوي 60 مل/دقيقة(

ُيعّد مرض السّكري أحد التحديات الصحية الوطنية في دولة قطر، وقد أشار تحليل مختبر قطر بيوبنك لعينات دم المشاركين إلى ارتفاع 
مستويات نتائج اختبار الهيموجلوبين الجليكوزيالتي )HbA1c( بنسبة تزيد عن 6,5% لدى حوالي 14% منهم. وأظهرت النتائج أن 17% من 

المشاركين أفادوا بتشخيص إصابتهم بالسّكري من خالل المعلومات المجموعة أثناء مراحل االستبيانات، عالوًة على 2% كان لديهم ارتفاع 
في مستويات HbA1c بنسبة تساوي أو تزيد عن 6,5% على الرغم من إبالغهم بعدم تشخيص إصابتهم بهذا المرض. وبالنسبة للتاريخ 

األسري لإلصابة بمرض السّكري، فقد أفاد 44% من المشاركين بإصابة والدهم، وأفاد 48% بإصابة والدتهم، فيما أفاد 31% إصابة أحد أشقائهم 
أو شقيقاتهم بهذا المرض. 

الجدول 13: حالة السّكري لدى المشاركين في دراسات قطر بيوبنك

النساءالرجالاإلجمالي

فحص قطر بيوبنك – مستويات اختبار 
)HbA1c( العدد%العدد%العددالهيموجلوبين الجليكوزيالتي%

266213.8136914.5129313.2المصابون بالسّكري )HbA1c أكثر من أو يساوي %6,5(

)%6,4 - 5,7( :HbA1c( 376819.6192820.4184018.8مرحلة ما قبل اإلصابة بالسّكري

1281666.6616665.2665068.0المستوى الطبيعي )HbA1c أقل من %5,7(

التاريخ الطبي – اإلبالغ من ِقبل المشاركين

334817.3148915.8185918.8اإلبالغ عن اإلصابة بالسّكري

اإلبالغ عن اإلصابة بالسّكري )ال( - HbA1c أكثر من أو 
4012.12642.81371.4يساوي 6,5

اإلبالغ عن اإلصابة بالسّكري )نعم( - HbA1c أكثر من أو 
222011.6107411.5114611.8يساوي 6,5
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التاريخ اأُلسري لإلصابة بالسّكري

809144.0391843.5417344.5األب مصاب بالسّكري

900948.2421946.5479049.8األم مصابة بالسّكري

486330.9221329.4265032.2أحد األشّقاء على األقل مصاب بالسّكري
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برنامج قطر جينوم
برنامج قطر جينوم هو مبادرة طموحة قائمة على االستعانة بعينات السكان ويهدف إلى وضع دولة قطر في مصاف الدول الرائدة في 

تطوير مجال الطب الدقيق.

شارك قطر جينوم في مبادرة العوامل الجينية المضيفة لفيروس "كوفيد-19"، وهي مبادرة عالمية تبحث دور العوامل الجينية   ●
المضيفة في قابلية التعرض لإلصابة بفيروس كورونا المستجد – المعروف حديًثا باسم )سارس-كوف-2( – وتحديد مدى خطورته. وقد 

تضمنت هذه المبادرة استعراض 190 دراسة من 46 دولة واستضافة ما يزيد على 1100 باحث وباحثة من جميع أنحاء العالم.

استطاع البرنامج إكمال التسلسل إلجمالي 22 ألف جينوم كامل، بما يشّكل عينة إحصائية تمثيلية مالئمة لألغراض البحثية.  ●

اتحاد تمكين األجيال: حّل قطر جينوم راعًيا للدورة التاسعة من برنامج "مسار علم الجينوم والطب الدقيق" الذي يهدف إلى بناء القدرات   ●
المحلية في مجال الرعاية الصحية من خالل اتحاد جامعة قطر. وقد استقطب هذا المسار اهتمام ما يزيد على 60 طالٍب وطالبة من 

طالب الصفين الحادي والثاني عشر بالمرحلة الثانوية، ونّظم قطر جينوم برامج تدريب افتراضية وجلسات توجيه لهؤالء الطالب على يد 
متخصصين في فروع مختلفة من الطب الدقيق.

أبطال الجينوم: يطرح قطر جينوم سلسلة قصص "أبطال الجينوم" باللغة العربية التي أصدر منها 12 عدًدا حتى اآلن، وتهدف هذه   ●
القصص إلى تعريف األطفال من عمر 6 إلى 10 سنوات على أساسيات علم الوراثة والجينوم.

ِمنح "دعوة الطريق نحو الطب الدقيق": أطلق برنامج قطر جينوم بالتعاون مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي الدورة الرابعة من   ●
دعوة الطريق نحو الطب الدقيق التي انتهت باإلعالن عن فوز خمسة مشروعات بحثية. وتهدف هذه الدورة إلى دعم البحوث التي تستعين 

ببيانات الجينوم في فهم والتعرف على الروابط بين األنماط الجينية واألنماط الظاهرية لألمراض، وترجمة النتائج البحثية إلى ُمخرجات 
ذات فائدة على المستوى الطبي، إضافًة إلى تعزيز مشاركة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وباقي أفراد المجتمع في دولة قطر نحو فهم 

أفضل لمجال الطب الدقيق. وقد رّكزت هذه الدورة على عدٍد من األولويات البحثية وهي: علم الجينوم المناعي ومقاربات العالجات المناعية 
الدقيقة، والتطبيقات السريرية لعلوم الصيدلة الجينومية، وتحليل األومكس متعدد القطاعات لألمراض المزمنة والمنتشرة على غرار 

أمراض القلب واألوعية الدموية واالضطرابات العصبية وأمراض السرطان، والتطبيقات اإللكترونية والحلول الرقمية للطب الدقيق.

علم الصيدلة الجينومية: يهدف قطر جينوم إلى إتاحة التطبيقات السريرية للصيدلة الجينومية على األدوية الموصوفة على نطاق   ●
واسع في دولة قطر والتي قد تؤثر في الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وتتناول الدراسات تخصيص عالج المرضى بأدوية "الستاتينات" 

المخفضة لمستويات الكوليسترول في دولة قطر بالتعاون مع مستشفى حمد العام وقسم الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية وقطر 
بيوبنك. وتركز الدراسات األخرى على التطبيقات السريرية للعالج الموجه باستخدام دواء كلوبيدوجريل والصيدلة الجينومية، واختبار 

الصيدلة الجينومية التفاعلي لتخصيص العالج باستخدام أدوية "الوارافارين" المانعة لتخثر الدم لدى مرضى صمام القلب االصطناعي، 
وتأثير مستحضرات الصيدلة الجينية المخَتبرة على النتائج السريرية لدى مرضى سرطان الثدي باستخدام العالجات المساعدة المضادة 

لألورام، وهي دراسة بحثية مقترحة بالتعاون مع المركز الوطني لعالج وأبحاث السرطان.

الرقاقة الجينية األولى في قطر:  ●

الرقاقة الجينية للطب الدقيق: وهي مصممة من خالل مجموعة تمثيلية من المتغيرات المسببة لألمراض الستخدامها بعد التحقق   -
منها في التشخيص السريري أو فحص مجموعة كبيرة من األمراض.

الرقاقة الجينية للبحوث: وهي مصممة باستخدام شبكة جينوم كاملة من مجموعة مرجعية تتألف من 6000 جينوم كامل، ويؤمل   -
استخدامها في تصميم مصفوفات التنميط الجينومي الكاملة.

مشروع سرطان الثدي العائلي: هو عبارة عن تعاون بين برنامج قطر جينوم وقطر بيوبنك ومؤسسة حمد الطبية )ممثلًة في المركز   ●
الوطني لعالج وأبحاث السرطان وقسم الجينوم التشخيصي( وكلية وايل كورنيل للطب في قطر، ويهدف إلى استخدام بيانات سلسلة 

الجينوم الكامل لتحديد وبذل الدعم للمشاركين في قطر بيوبنك المعرضين لمخاطر اإلصابة بسرطان الثدي. تخلل هذا المشروع تحديد 
32 مشارًكا يمكن أن يستفيدوا من اإلحالة إلى عيادة حاالت سرطان الثدي عالية المخاطر بالمركز الوطني لعالج وأبحاث السرطان.


