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ت���واج���ه ن��ظ��م ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة احل��دي��ث��ة 
حت��دي��ات رئ��ي�����ص��ة، ي��ت��م��ث��ل اأح���ده���ا يف اإدم����اج 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ذك��ي��ة، ل��ي�����س ف��ق��ط جل��م��ع ب��ي��ان��ات 
من  للوقاية  اأي�صًا  ولكن  وتخزينها،  املر�صى 
الأمثل.  والعالج  الت�صخي�س  وحتديد  املر�س، 
ذلك  لتحقيق  طريق  خارطة   2030 روؤي��ة  توفر 
���ص��م��ن ن��ظ��ام ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة، 
اأن ت�صطلع بدور رائد يف هذا  وتعتزم كاو�صت 

امل�صعى.
وزارة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  اجل��ام��ع��ة  ووق��ع��ت 
�صحي  وابتكار  بحث  برنامج  لإط��الق  ال�صحة 
م��ت��ع��دد ال��ت��خ�����ص�����ص��ات، ُي��ع��رف ب��ا���ص��م م��ب��ادرة 
اإط��ارًا  امل��ب��ادرة  ت�صع  الذكية.  لل�صّحة  كاو�صت 
ال�صحية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  اأف�����ص��ل  يجمع  ت��ع��اون��ي��ًا 
تطوير  ع��ل��ى  للعمل  ال�����ص��ع��ودي��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال�صحية  والأ�صاليب  التقنيات  اأح��دث  وتنفيذ 

الذكية داخل اململكة.
الطريق  متهيد  يف  النهائي  هدفها  ويتمثل   
اأمام الطب ال�صخ�صي الدقيق كمعيار للرعاية يف 
ال�صخ�صي،  والطب  وخارجها.  واملنطقة  اململكة 
ينا�صب  الذي  التقليدي  العالج  نهج  عك�س  على 
لتلبية  خ�صي�صًا  م�صمم  دقيق  طب  هو  اجلميع، 

الحتياجات املحددة للمري�س ذاته.
من  ال��ع��دي��د  تعزيز  التفاهم  م��ذك��رة  تتوخى 
ال�صحة  ووزارة  كاو�صت  ب��ن  التعاون  اأوج���ه 
واملوؤ�ص�صات  امل�صت�صفيات  اأف�صل  من  وغريها 
جم��الت  تنق�صم  حيث  اململكة،  يف  الأك��ادمي��ي��ة 
التعاون اإلى اأربع ركائز مرتابطة، تدعم جميعها 

املهمة ال�صاملة واأهداف روؤية اململكة 2030.
ال��ذك��ي��ة  لل�صحة  ك��او���ص��ت  م���ب���ادرة  ���ص��رتع��ى 
برامج بحثية خمتارة بعناية، تهدف اإلى ترجمة 
اإلى عالجات فعالة، مع الرتكيز  العلمية  النتائج 
�صيتم  كما  الدقيق،  الطب  ومناهج  اأدوات  على 
اإل��ى  ت�صعى  التي  ال��رام��ج  على  بقوة  الرتكيز 
الأم��را���س  وع���الج  لت�صخي�س  اأدوات  تطوير 
الوراثية  الأم��را���س  مثل  اململكة،  داخ��ل  امللّحة 

وال�صتقالبية.
ال�صعودية  العربية  اململكة  اأن  املعلوم  فمن 
ل��دي��ه��ا ب��ع�����س م���ن اأع���ل���ى م���ع���دلت الأم���را����س 
الوراثية وا�صطرابات متالزمة التمثيل الغذائي 
هذه  لعالج  الرئي�س  التحدي  واأّن  ال��ع��امل،  يف 
التقليدي  للعالج  ال�صتجابة  اأن  هو  الأم��را���س 
الرغم من وجود  تختلف من مري�س لآخر، على 
للظهور  ب�����ص��ه��ول��ة  حت��دي��ده��ا  مي��ك��ن  حم���ف���زات 

والتقدم.
اإجن��ازات  بالفعل  كاو�صت  باحثو  حقق  وق��د 

ك���رى يف جم���ال اأب��ح��اث 
اخل��الي��ا اجل��ذع��ي��ة، من 

اأج��������ل حت���ق���ي���ق ف��ه��م 
اأف�صل لتطور بع�س 
ه�����ذه الأم�����را������س، 
وم�����ن ث����م ت��ط��وي��ر 

خ���������ي���������ارات ع�����الج 
حمتملة.

العلماء جهود 
جامعة  رئ��ي�����س  اأّك�����د  وق���د 

والتقنية  للعلوم  عبدالله  امللك 
ت�صان  توين  الدكتور  "كاو�صت" 

هذه  اأن  يف  �صك  لدي  "لي�س  قائاًل: 
حل��ظ��ة اأ���ص��ا���ص��ي��ة يف ت��ط��ور ال��رع��اي��ة 

الت��ف��اق��ات  واأن  اململكة،  يف  ال�صحية 
امل��ذك��رة  ه��ذه  ع��ن  املنبثقة  وامل�����ص��اري��ع 

ال��ط��م��وح��ات  ك���ث���ريًا يف  ���ص��ت�����ص��ه��م 
عليها  املن�صو�س  العامة  ال�صحية 

يف روؤية 2030".
ف���ي���م���ا ل���ف���ت الأ�����ص����ت����اذ يف 

للعلوم  عبدالله  امللك  جامعة 
م��ب��ادرة  وم��دي��ر  والتقنية 

الذكية  لل�صحة  كاو�صت 
ال���روف���ي�������ص���ور ب��ي��ري 

م��اج�����ص��رتي��ت��ي اإل���ى 
الأطباء  اأف�صل  اأّن 
خالل  م��ن  يعملون 

م�����ب�����ادرة ال�����ص��ح��ة 
امل���راك���ز  يف  ال���ذك���ي���ة 

امل��م��ل��ك��ة،  يف  ال���ط���ب���ي���ة 
وي�������ص���خ���رون ج���ه���وده���م 

الأمرا�س  اآليات  عن  للك�صف 
ت�صخي�صية  م��ن��اه��ج  وت��ط��وي��ر 

�صاأنها  م��ن  م��ب��ت��ك��رة،  وع��الج��ي��ة 
ال��رع��اي��ة  اإل����ى حت�����ص��ن  ت����وؤدي  اأن 

ال�صحية.
وعد معايل وزير ال�صتثمار املهند�س 

ا�صتجابة  اأن  الفالح  عبدالعزيز  بن  خالد 
ل��ل��ت��ح��دي��ات وال��ف��ر���س احل��ال��ي��ة التي  ك��او���ص��ت 
ال�صحية  الرعاية  قطاع  مع  بالتناغم  تنتظرنا، 
يف البالد، متّكننا يف اململكة من زيادة مرونتنا 
وتعزيز دورنا يف طليعة قطاع الرعاية ال�صحية 
التي  ال�صراكة  اأّن  على  م��وؤك��دًا  احلياة،  وعلوم 
ت�صتد  التي  ال��رواب��ط  توؤ�ص�س  ال��ي��وم  ن�صهدها 
واأنظمة  احلياة  علوم  اأبحاث  بن  اإليها  احلاجة 
ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة و���ص��ن��اع��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املطاف  نهاية  يف  �صتف�صي  وال��ت��ي  احل��ي��وي��ة، 

وتعزيز  ال�صحية  الرعاية  اأو�صاع  حت�صن  اإلى 
التطورات القت�صادية يف اململكة.

عالقات تعاونية
وتتمثل اإحدى املهام الرئي�صة ملبادرة ال�صحة 
العلمية  الك��ت�����ص��اف��ات  دع��م حت��وي��ل  ال��ذك��ي��ة يف 
عملية  �صريرية  وحلول  اأدوات  اإل��ى  الأ�صا�صية 

لالأمرا�س ال�صائدة يف اململكة وخارجها.
ل��ع��الق��ات عمل  اإط����ارًا  امل��ب��ادرة  وق��د و�صعت 
تعاونية  منحًا  ت�صمل  اجلامعة،  متولها  تعاونية 

واأطباء  كاو�صت  علماء  بن  خمتلفة 
في�صل  امل��ل��ك  م�صت�صفى  م��ن  وع��ل��م��اء 
ومركز  الأب��ح��اث،  ومركز  التخ�ص�صي 
الطبية،  لالأبحاث  العاملي  عبدالله  امللك 

وم�صت�صفيات كرى اأخرى يف اململكة.
ا�صتحداث  املنح  ه��ذه  م��ن  ال��ه��دف  ويتمثل 
حيث  متعّدية،  انتقالية  �صحية  بحوث  برامج 
الفر�صيات  اختبار  والأط��ب��اء  للباحثن  ميكن 
اجلديدة وتقدمي الدلئل الالزمة لتطبيق مناهج 
جديدة تعالج امل�صائل ال�صحية املهّمة يف اململكة 

ويف املنطقة عمومًا.
جائحة  يف  املتمثل  احل��ايل  التحدي  اأك��د  لقد 
19 ع��ل��ى احل���اج���ة اإل����ى ن��ه��ج ���ص��ام��ل  ك��وف��ي��د- 
العنا�صر  وت��ك��ام��ل  اإدم�����اج  واإل����ى  وت���ع���اوين، 
ال�صريرية،  التخ�ص�صات،  متعددة  الأ�صا�صية 
بغية  ال�صحية،  الرعاية  ب�صيا�صات  واملتعلقة 

حماية اجلمهور.
املحلية  بالفعل مع اجلهات  كاو�صت  وتتعاون 
لتطوير  ال�����ص��ح��ي��ة،  ال��رع��اي��ة  مب��ج��ال  امل��ع��ن��ّي��ة 
الت�صخي�س  جمموعة وا�صعة من طرق وتقنيات 

للك�صف عن فريو�س �صار�س-كوف -2. 

باحثو  يعمل  امل��ث��ال،  �صبيل  وع��ل��ى 
في�صل  امل��ل��ك  م�صت�صفى  م��ع  كاو�صت 
ال��ت��خ�����ص�����ص��ي وم���رك���ز الأب���ح���اث 
م�صممتن  ط��ري��ق��ت��ن  ل��ت��ط��وي��ر 
حم���ل���ي���ًا لخ����ت����ب����ار ف���ريو����س 
ميكن   ،2- ����ص���ار����س-ك���وف 
يف  ث���������ورة  حت�����دث�����ا  اأن 

الت�صخي�س.
واالبتكار التعليم 

ت�����ص��م��ي��م  مت  ك���م���ا 
م����ب����ادرة ك��او���ص��ت 
ل��ل�����ص��ح��ة ال��ذك��ي��ة 
ل���ت���ث���ّق���ف وت��������دّرب 
اجل����ي����ل ال�����ق�����ادم م��ن 
الطب  يف  املتخ�ص�صن 
برامج  خ��الل  من  الدقيق، 
درا�صية لنيل �صهادة الدكتور 
املاج�صتري  ب��رام��ج  وك��ذل��ك  يف 
 PhD، ت��دري�����ص��ي��ًا،  امل��ه��ن��ي��ة. 
الطب   MD، الدكتوراة  وبرامج 
تهدف املبادرة اإلى جذب اأع�صاء هيئة 
والحتفاظ  عاملي،  ط��راز  من  تدري�س 

بهم عر الأق�صام البحثية. 
وكليات  امل�صت�صفيات  اأف�صل  مع  وبالتعاون 
اجليل  لتدريب  برامج  املبادرة  �صتطور  الطب، 
اجلديد من الأطباء والعلماء، الذين �صي�صبحون 
ومبادئ  اأدوات  وتطبيق  ا�صتخدام  يف  خ��راء 
الطب الدقيق. وناأمل اأن يتمكن هوؤلء املتدربون 
ل��رتج��م��ة النتائج  ق��ي��ادة اجل��ه��ود  ب��ع��د ذل��ك م��ن 
ت�صخي�صية  اأدوات  اإل��ى  املختر  يف  الأ�صا�صية 
وعالجية ملعاجلة الأمرا�س املختلفة ذات التاأثري 

املحلي والعاملي.
ومن اأجل بيئة مواتية لتحقيق هذه الأهداف، 
لالبتكار  مركز  لتطوير  خططًا  املبادرة  تت�صمن 
و�صيكون  ك��او���ص��ت،  ح��رم  يف  احل��ي��وي  الطبي 
ت��وف��ري وج��ذب  ه��و  للمركز  الأ���ص��ا���ص��ي  ال��ه��دف 
الب�صري،  امل��ال  وراأ���س  التكنولوجيا،  من�صات 
للتجارب  تن�صيق  ومركز  التدريبية،  وال��دورات 
اجلهات  م��ن  �صبكة  اإل��ى  بالإ�صافة  ال�صريرية، 
وال�صناعة  وامل�صت�صفيات  الأكادميية   - املعنية 
الفجوات  ل�صّد  ال��الزم��ة  النا�صئة-  وال�صركات 
احل���ال���ي���ة يف ال���رع���اي���ة ال�����ص��ري��ري��ة وال��ب��ح��ث 

والتطوير.
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�صار�س-كوف  فريو�س  حت��ور  كيفية  تعّقب  يعد 
يف  العامة  ال�صحة  مل�صوؤويل  ملّح  قلق  م�صدر   2-
اأي بعد   2021 اأوائل مايو  العامل، فمع  اأنحاء  جميع 
كوفيد19-،  جائحة  انت�صار  بدء  من  �صهرًا   14 قرابة 

مليون   1.6 من  اأك��ر  على  العلماء  وتعرف 
ف���ريو����س ف��ري��د م���ع���زول، وم����ا زال���ت 

تنمو. القائمة 
ويعمل علماء الفريو�صات على 

ت�صل�صل  لر�صد  ال�صاعة  م���دار 
تطور  مع  الفريو�س  جينومات 
امل����ت����ح����ورات وان���ت�������ص���اره���ا، 
واأن���ت���ج ه����ذا اجل���ه���د ال��ع��امل��ي 
كميات هائلة من البيانات التي 

الباحثن  معظم  ل��دى  يتوفر  ل 
وقت  العامة  ال�صحة  وم�صوؤويل 

ل��ف��ح�����ص��ه��ا؛ ل���ذل���ك ف����اإن ج��ع��ل ه��ذه 
يعد  وال��ت��خ��ي��ل  ال��ف��ه��م  �صهلة  ال��ب��ي��ان��ات 

مع  التعامل  يف  للنجاح  اأ�صا�صيًا  اأم���رًا 
ي�صاعد  اأن  وميكن  ومواجهته،  الوباء 

و�صانعي  العامة  ال�صحة  م�صوؤويل 
الطفرات  تتبع  على  ال�صيا�صات 

الأك�����ر اإث�����ارة ل��ل��ق��ل��ق، خ��ا���ص��ة 
ربط  جم��ال  يف  امل��وج��ودة  تلك 
�صبايك(  )ب��روت��ن  م�صتقبالت 
ال�����ذي مي���ّك���ن ال���ف���ريو����س م��ن 

الب�صرية.  اخرتاق اخلاليا 
احلا�صوبية  للعلوم  ومي��ك��ن 

ط��ّور  وق���د  ه���ذا،  ت�����ص��اع��د يف  اأن 
فريٌق بقيادة كبري خراء املعلومات 

علم  ان��ت��خ��اب  ال��دك��ت��ور  ك��او���ص��ت  يف 
لإظ��ه��ار  جمانية  تفاعلية  تعّقب  ة  من�صّ
كيفية  تدر�س   ،CovMT عليها  اأطلق 

حت���ّور ال��ف��ريو���س وان��ت�����ص��اره مب���رور ال��وق��ت ومت 
ت��ط��وي��ر امل��ن�����ص��ة ���ص��م��ن م���ب���ادرة اأط��ل��ق��ه��ا الأ���ص��ت��اذ 
ملركز  املكّلف  املدير  البيولوجية  العلوم  يف  املميز 

كاو�صت  يف  احلا�صوبية  احليوية  العلوم  اأب��ح��اث 
غوجوبوري. تاكا�صي  الروفي�صور 

كاو�صت  يف  امل��ع��ل��وم��ات  خ���راء  كبري  ي��ق��ود  كما 
عن  اليومية  البيانات  جتمع  التي  املن�صة  تطوير 
اجل��ي��ن��وم امل��ت�����ص��ل�����ص��ل ح��دي��ث��ًا م��ن م��ب��ادرة 
الت�صل�صالت  جتمع  التي   GISAID
اجل��ي��ن��ي��ة وال��ب��ي��ان��ات ال�����ص��ري��ري��ة 
ح��ول  ال�����ص��ل��ة  ذات  وال��وب��ائ��ي��ة 
من   2- �صار�س-كوف  فريو�س 

اأجزاء خمتلفة من العامل. 
التفاعلية  املن�صة  وحتتوي 
ع��ل��ى  احل���ا����ص���ر  ال����وق����ت  يف 
لأك��ر  جينوم  ط��ف��رات  بيانات 
من 1.6 مليون فريو�س معزول، 
م��ن��ّظ��م��ة يف جم��م��وع��ات ع���اّم���ة، 
اأكر  طفرات  وجمموعات  واأن�صاب، 

طفرية". "ب�صمات  ت�صمى  حتديدًا 
ر����ص���وم���ات   CovMT ت���وف���ر  ك���م���ا 
البيانات  ت�صور  يف  للم�صاعدة  تفاعلية 
ميكن  ال���ص��ت��خ��دام،  �صهل  بتن�صيق 
تطور  تتبع  املن�صة  مل�صتخدمي 
العاملي  امل�صتوى  على  الفريو�س 
اخل��ا���س  ح��ت��ى  اأو  ال��ق��اري  اأو 
املثال،  �صبيل  فعلى  بلد؛  بكل 
ق��ارات  اأي  يف  املتعقب  ُيظهر 
�صار�س-كوف  فريو�س  يوجد 
التي  ال��دول  اإلى  ي�صري  كما   ،2-
معينة،  ت�صل�صل  ب��ي��ان��ات  ت��ق��دم 
وال���ط���ف���رات امل��ح��ل��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة 

املوجودة يف كل بلد. 
وابتكر فريق البحث مفهوم “الب�صمات 
لها  التي  الفريو�صات  لو�صف  الطفرية” 
املفهوم  ه��ذا  وي�صاعد  ذات��ه��ا،  ال��ط��ف��رات  جمموعة 
اكت�صاف  فيه  مت  ال��ذي  امل��ك��ان  حتديد  على  العلماء 

الفريو�س ذي الب�صمة الطفرية لأول مرة.

ب متحورات كوفيد- 19
ّ
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