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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 �� �س��ة ،ي�ت�م�ث��ل �أح��ده��ا يف �إدم���اج
ال�ت�ق�ن�ي��ات ال��ذك �ي��ة ،ل�ي����س ف�ق��ط جل�م��ع ب�ي��ان��ات
املر�ضى وتخزينها ،ولكن �أي�ض ًا للوقاية من
املر�ض ،وحتديد الت�شخي�ص والعالج الأمثل.
توفر ر�ؤي��ة  2030خارطة طريق لتحقيق ذلك
��ض�م��ن ن �ظ��ام ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة يف امل�م�ل�ك��ة،
وتعتزم كاو�ست �أن ت�ضطلع بدور رائد يف هذا
امل�سعى.
ووق �ع��ت اجل��ام�ع��ة م��ذك��رة تفاهم م��ع وزارة
ال�صحة لإط�لاق برنامج بحث وابتكار �صحي
م�ت�ع��دد ال�ت�خ���ص���ص��اتُ ،ي �ع��رف ب��ا��س��م م �ب��ادرة
لل�صحة الذكية .ت�ضع امل�ب��ادرة �إط��ار ًا
كاو�ست
ّ
ت�ع��اون�ي� ًا يجمع �أف���ض��ل امل��ؤ��س���س��ات ال�صحية
وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة للعمل ع�ل��ى تطوير
وتنفيذ �أح��دث التقنيات والأ�ساليب ال�صحية
الذكية داخل اململكة.
ويتمثل هدفها النهائي يف متهيد الطريق
�أمام الطب ال�شخ�صي الدقيق كمعيار للرعاية يف
اململكة واملنطقة وخارجها .والطب ال�شخ�صي،
على عك�س نهج العالج التقليدي الذي ينا�سب
اجلميع ،هو طب دقيق م�صمم خ�صي�ص ًا لتلبية
االحتياجات املحددة للمري�ض ذاته.
تتوخى م��ذك��رة التفاهم تعزيز ال�ع��دي��د من
�أوج��ه التعاون ب�ين كاو�ست ووزارة ال�صحة
وغريها من �أف�ضل امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات
الأك��ادمي�ي��ة يف اململكة ،حيث تنق�سم جم��االت
التعاون �إلى �أربع ركائز مرتابطة ،تدعم جميعها
املهمة ال�شاملة و�أهداف ر�ؤية اململكة .2030
��س�ترع��ى م��ب��ادرة ك��او� �س��ت لل�صحة ال��ذك�ي��ة
برامج بحثية خمتارة بعناية ،تهدف �إلى ترجمة
النتائج العلمية �إلى عالجات فعالة ،مع الرتكيز
على �أدوات ومناهج الطب الدقيق ،كما �سيتم
الرتكيز بقوة على ال�برام��ج التي ت�سعى �إل��ى
تطوير �أدوات لت�شخي�ص وع�ل�اج الأم��را���ض
امللحة داخ��ل اململكة ،مثل الأم��را���ض الوراثية
ّ
واال�ستقالبية.
فمن املعلوم �أن اململكة العربية ال�سعودية
ل��دي �ه��ا ب �ع ����ض م ��ن �أع� �ل ��ى م� �ع ��دالت الأم ��را� ��ض
الوراثية وا�ضطرابات متالزمة التمثيل الغذائي
يف ال�ع��امل ،و�أنّ التحدي الرئي�س لعالج هذه
الأم��را���ض هو �أن اال�ستجابة للعالج التقليدي
تختلف من مري�ض لآخر ،على الرغم من وجود
حم��ف��زات مي �ك��ن حت��دي��ده��ا ب���س�ه��ول��ة للظهور
والتقدم.
وق��د حقق باحثو كاو�ست بالفعل �إجن��ازات

ك�ب�رى يف جم ��ال �أب �ح��اث
اخل�لاي��ا اجل��ذع �ي��ة ،من
�أج�� � ��ل حت� �ق� �ي ��ق ف �ه��م
�أف�ضل لتطور بع�ض
ه � ��ذه الأم � ��را� � ��ض،
وم � ��ن ث� ��م ت �ط��وي��ر
خ�� � � �ي� � � ��ارات ع �ل��اج
حمتملة.
جهود العلماء
وق ��د �أ ّك� ��د رئ �ي ����س جامعة
امللك عبدالله للعلوم والتقنية
"كاو�ست" الدكتور توين ت�شان
قائ ًال" :لي�س لدي �شك يف �أن هذه
حل�ظ��ة �أ��س��ا��س�ي��ة يف ت �ط��ور ال��رع��اي��ة
ال�صحية يف اململكة ،و�أن االت�ف��اق��ات
وامل���ش��اري��ع املنبثقة ع��ن ه��ذه امل��ذك��رة
��س�ت���س�ه��م ك� �ث�ي�ر ًا يف ال �ط �م��وح��ات
ال�صحية العامة املن�صو�ص عليها
يف ر�ؤية ."2030
ف��ي��م��ا ل� �ف ��ت الأ� � �س � �ت� ��اذ يف
جامعة امللك عبدالله للعلوم
والتقنية وم��دي��ر م�ب��ادرة
كاو�ست لل�صحة الذكية
ال�ب�روف��ي�����س��ور ب�ي�ير
م��اج �� �س�تري �ت��ي �إل ��ى
�أنّ �أف�ضل الأطباء
يعملون م��ن خالل
م� � �ب � ��ادرة ال �� �ص �ح��ة
ال ��ذك� �ي ��ة يف امل ��راك ��ز
ال��ط��ب��ي��ة يف امل �م �ل �ك��ة،
وي� ��� �س� �خ ��رون ج��ه��وده��م
للك�شف عن �آليات الأمرا�ض
وت�ط��وي��ر م�ن��اه��ج ت�شخي�صية
وع�لاج �ي��ة م�ب�ت�ك��رة ،م��ن �ش�أنها
�أن ت � ��ؤدي �إل���ى حت���س�ين ال��رع��اي��ة
ال�صحية.
وعد معايل وزير اال�ستثمار املهند�س
خالد بن عبدالعزيز الفالح �أن ا�ستجابة
ك��او� �س��ت ل�ل�ت�ح��دي��ات وال �ف��ر���ص احل��ال �ي��ة التي
تنتظرنا ،بالتناغم مع قطاع الرعاية ال�صحية
يف البالد ،متكّننا يف اململكة من زيادة مرونتنا
وتعزيز دورنا يف طليعة قطاع الرعاية ال�صحية
وعلوم احلياة ،م��ؤك��د ًا على �أنّ ال�شراكة التي
ن�شهدها ال�ي��وم ت�ؤ�س�س ال��رواب��ط التي ت�شتد
احلاجة �إليها بني �أبحاث علوم احلياة و�أنظمة
ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة و� �ص �ن��اع��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
احل�ي��وي��ة ،وال �ت��ي �ستف�ضي يف نهاية املطاف

�إلى حت�سني �أو�ضاع الرعاية ال�صحية وتعزيز
التطورات االقت�صادية يف اململكة.
عالقات تعاونية
وتتمثل �إحدى املهام الرئي�سة ملبادرة ال�صحة
ال��ذك�ي��ة يف دع��م حت��وي��ل االك�ت���ش��اف��ات العلمية
الأ�سا�سية �إل��ى �أدوات وحلول �سريرية عملية
للأمرا�ض ال�سائدة يف اململكة وخارجها.
وق��د و�ضعت امل �ب��ادرة �إط� ��ار ًا ل�ع�لاق��ات عمل
تعاونية متولها اجلامعة ،ت�شمل منح ًا تعاونية

خمتلفة بني علماء كاو�ست و�أطباء
وع�ل�م��اء م��ن م�ست�شفى امل�ل��ك في�صل
التخ�ص�صي ومركز الأب �ح��اث ،ومركز
امللك عبدالله العاملي للأبحاث الطبية،
وم�ست�شفيات كربى �أخرى يف اململكة.
ويتمثل ال�ه��دف م��ن ه��ذه املنح ا�ستحداث
برامج بحوث �صحية انتقالية متع ّدية ،حيث
ميكن للباحثني والأط �ب��اء اختبار الفر�ضيات
اجلديدة وتقدمي الدالئل الالزمة لتطبيق مناهج
جديدة تعالج امل�سائل ال�صحية امله ّمة يف اململكة
ويف املنطقة عموم ًا.
لقد �أك��د التحدي احل��ايل املتمثل يف جائحة
ك��وف �ي��د 19 -ع �ل��ى احل ��اج ��ة �إل� ��ى ن �ه��ج ��ش��ام��ل
وت� �ع ��اوين ،و�إل� ��ى �إدم � ��اج وت �ك��ام��ل العنا�صر
الأ�سا�سية متعددة التخ�ص�صات ،ال�سريرية،
واملتعلقة ب�سيا�سات الرعاية ال�صحية ،بغية
حماية اجلمهور.
وتتعاون كاو�ست بالفعل مع اجلهات املحلية
امل�ع�ن� ّي��ة مب �ج��ال ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة ،لتطوير
جمموعة وا�سعة من طرق وتقنيات الت�شخي�ص
للك�شف عن فريو�س �سار�س-كوف .2-

وع �ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،يعمل باحثو
كاو�ست م��ع م�ست�شفى امل�ل��ك في�صل
ال �ت �خ �� �ص �� �ص��ي وم ��رك ��ز الأب� �ح ��اث
ل �ت �ط��وي��ر ط��ري �ق �ت�ين م�صممتني
حم� �ل� �ي� � ًا الخ � �ت � �ب� ��ار ف�ي�رو� ��س
�� �س ��ار� ��س-ك ��وف  ،2-ميكن
�أن حت � ��دث � ��ا ث � � � ��ورة يف
الت�شخي�ص.
التعليم واالبتكار
ك��م��ا مت ت���ص�م�ي��م
م� �ب���ادرة ك��او� �س��ت
ل �ل �� �ص �ح��ة ال��ذك �ي��ة
ل� �ت� �ث� � ّق ��ف وت�� � ��د ّرب
اجل� �ي���ل ال� � �ق � ��ادم م��ن
املتخ�ص�صني يف الطب
الدقيق ،من خ�لال برامج
درا�سية لنيل �شهادة الدكتور
يف وك��ذل��ك ب��رام��ج املاج�ستري
امل �ه �ن �ي��ة .ت��دري �� �س �ي � ًاPhD، ،
وبرامج الدكتوراة  MD،الطب
تهدف املبادرة �إلى جذب �أع�ضاء هيئة
تدري�س من ط��راز عاملي ،واالحتفاظ
بهم عرب الأق�سام البحثية.
وبالتعاون مع �أف�ضل امل�ست�شفيات وكليات
الطب� ،ستطور املبادرة برامج لتدريب اجليل
اجلديد من الأطباء والعلماء ،الذين �سي�صبحون
خ�براء يف ا�ستخدام وتطبيق �أدوات ومبادئ
الطب الدقيق .ون�أمل �أن يتمكن ه�ؤالء املتدربون
ب�ع��د ذل��ك م��ن ق �ي��ادة اجل �ه��ود ل�ترج�م��ة النتائج
الأ�سا�سية يف املخترب �إل��ى �أدوات ت�شخي�صية
وعالجية ملعاجلة الأمرا�ض املختلفة ذات الت�أثري
املحلي والعاملي.
ومن �أجل بيئة مواتية لتحقيق هذه الأهداف،
تت�ضمن املبادرة خطط ًا لتطوير مركز لالبتكار
الطبي احل�ي��وي يف ح��رم ك��او��س��ت ،و�سيكون
ال �ه��دف الأ� �س��ا� �س��ي للمركز ه��و ت��وف�ير وج��ذب
من�صات التكنولوجيا ،ور�أ���س امل��ال الب�شري،
وال��دورات التدريبية ،ومركز تن�سيق للتجارب
ال�سريرية ،بالإ�ضافة �إل��ى �شبكة م��ن اجلهات
املعنية  -الأكادميية وامل�ست�شفيات وال�صناعة
وال�شركات النا�شئة -ال�لازم��ة ل�س ّد الفجوات
احل��ال �ي��ة يف ال��رع��اي��ة ال �� �س��ري��ري��ة وال �ب �ح��ث
والتطوير.

ّ
منصة «كاوست» تتعقب متحورات كوفيد19 -

يعد تع ّقب كيفية حت��ور فريو�س �سار�س-كوف �أب�ح��اث العلوم احليوية احلا�سوبية يف كاو�ست
ملح مل�س�ؤويل ال�صحة العامة يف الربوفي�سور تاكا�شي غوجوبوري.
 2م�صدر قلق ّكما ي�ق��ود كبري خ�ب�راء امل�ع�ل��وم��ات يف كاو�ست
جميع �أنحاء العامل ،فمع �أوائل مايو � 2021أي بعد
قرابة � 14شهر ًا من بدء انت�شار جائحة كوفيد ،-19تطوير املن�صة التي جتمع البيانات اليومية عن
اجل �ي �ن��وم امل�ت���س�ل���س��ل ح��دي �ث � ًا م��ن م �ب��ادرة
وتعرف العلماء على �أك�ثر من  1.6مليون
 GISAIDالتي جتمع الت�سل�سالت
ف�ي�رو� ��س ف��ري��د م� �ع ��زول ،وم���ا زال ��ت
اجل�ي�ن�ي��ة وال �ب �ي��ان��ات ال���س��ري��ري��ة
القائمة تنمو.
وال��وب��ائ �ي��ة ذات ال �� �ص �ل��ة ح��ول
ويعمل علماء الفريو�سات على
فريو�س �سار�س-كوف  2-من
م��دار ال�ساعة لر�صد ت�سل�سل
�أجزاء خمتلفة من العامل.
جينومات الفريو�س مع تطور
وحتتوي املن�صة التفاعلية
امل � �ت � �ح� ��ورات وان��ت�����ش��اره��ا،
يف ال� ��وق� ��ت احل ��ا�� �ض ��ر ع�ل��ى
و�أن� �ت ��ج ه� ��ذا اجل��ه��د ال �ع��امل��ي
بيانات ط�ف��رات جينوم لأك�ثر
كميات هائلة من البيانات التي
من  1.6مليون فريو�س معزول،
ال يتوفر ل��دى معظم الباحثني
م �ن� ّ�ظ �م��ة يف جم �م��وع��ات ع��ا ّم��ة،
وم�س�ؤويل ال�صحة العامة وقت
و�أن�ساب ،وجمموعات طفرات �أكرث
ل�ف�ح���ص�ه��ا؛ ل��ذل��ك ف � ��إن ج �ع��ل ه��ذه
حتديد ًا ت�سمى "ب�صمات طفرية".
ال�ب�ي��ان��ات �سهلة ال�ف�ه��م وال�ت�خ�ي��ل يعد
تاكاشي غوجوبوري
ك��م��ا ت ��وف ��ر  CovMTر���س��وم��ات
�أم ��ر ًا �أ�سا�سي ًا للنجاح يف التعامل مع
تفاعلية للم�ساعدة يف ت�صور البيانات
الوباء ومواجهته ،وميكن �أن ي�ساعد
بتن�سيق �سهل اال��س�ت�خ��دام ،ميكن
م�س�ؤويل ال�صحة العامة و�صانعي
مل�ستخدمي املن�صة تتبع تطور
ال�سيا�سات على تتبع الطفرات
الفريو�س على امل�ستوى العاملي
الأك�ث��ر �إث � ��ارة ل�ل�ق�ل��ق ،خ��ا��ص��ة
�أو ال �ق��اري �أو ح�ت��ى اخل��ا���ص
تلك امل��وج��ودة يف جم��ال ربط
بكل بلد؛ فعلى �سبيل املثال،
م�ستقبالت (ب��روت�ين �سبايك)
ُيظهر املتعقب يف �أي ق��ارات
ال � ��ذي مي� � ّك ��ن ال� �ف�ي�رو� ��س م��ن
يوجد فريو�س �سار�س-كوف
اخرتاق اخلاليا الب�شرية.
 ،2كما ي�شري �إلى ال��دول التيومي�ك��ن للعلوم احلا�سوبية
ت �ق��دم ب �ي��ان��ات ت�سل�سل معينة،
�أن ت���س��اع��د يف ه ��ذا ،وق��د ط� ّ�ور
ٌ
وال��ط��ف��رات امل �ح �ل �ي��ة والأج �ن �ب �ي��ة
فريق بقيادة كبري خرباء املعلومات
املوجودة يف كل بلد.
يف ك��او� �س��ت ال��دك �ت��ور ان �ت �خ��اب علم
انتخاب علم
وابتكر فريق البحث مفهوم “الب�صمات
من�صة تع ّقب تفاعلية جمانية لإظ�ه��ار
ّ
الطفرية” لو�صف الفريو�سات التي لها
�أطلق عليها  ،CovMTتدر�س كيفية
حت � ّ�ور ال �ف�يرو���س وان�ت���ش��اره مب ��رور ال��وق��ت ومت جمموعة ال�ط�ف��رات ذات �ه��ا ،وي�ساعد ه��ذا املفهوم
ت�ط��وي��ر امل�ن���ص��ة ��ض�م��ن م��ب��ادرة �أط�ل�ق�ه��ا الأ� �س �ت��اذ العلماء على حتديد امل�ك��ان ال��ذي مت فيه اكت�شاف
املميز يف العلوم البيولوجية املدير املك ّلف ملركز الفريو�س ذي الب�صمة الطفرية لأول مرة.

