
  

 

19-سدرة للطب يدعم التطوير اآلمن للقاح كوفيد   
بالشراكة مع  ،عضو مؤسسة قطر في طليعة المتصدين للتحديات الوبائية العالمية

 كلية الطب بجامعة هارفارد وجامعة تولين للطب
 

فـي بحـث دولـي ، العضـو فـي مؤسسـة قطـر، سـدرة للطـبيشـارك  - ، الدوحة، قطر2020سبتمبر  8 
 .19-يجاد لقاح آمن وفعال لمواجهة فيروس كوفيدإل سعياً  تعاوني

 
يتم تنفيذ برنامج البحث الذي يقوده الدكتور أسامة محمد عبد المتعال، وهو عالم مدرس مـن قسـم الوراثـة 
البشرية في سدرة للطب، بالتعاون مع باحثين من كلية الطب بجامعة هارفـارد وكليـة الطـب بجامعـة تـولين 

، ويمثل يةالبشر البنية مع متوافق لفأرميركية. طور الفريق الدولي نموذجاً فريداً قوياً في الواليات المتحدة األ
عن كثب االستجابات الباثولوجية والمناعية التي ظهرت لدى المرضى من البشر، مع القدرة على إنتاج لقـاح 

  .SARS-coV2 لـ محسن وآمن 
  

فـي  19-لقاحـاً لكوفيـد 160يتم حالياً تطـوير أكثـر مـن  عالوباء الواستفشي ل"نظراً يقول الدكتور عبد المتعال 
أنه كلما ازداد عدد المرشحين الذين يـتم اختبـارهم، زاد  مفادها فكرة جميع أنحاء العالم، واألمل معقود على

 ود، يحـاكي ردالبنية البشـريةاحتمال العثور على لقاح آمن وفعال. طور فريقنا العالمي نموذج فأر متوافق مع 
نحـن  .جهـاز المناعـة البشـري، وبالتـالي أوجـد مصـدراً بـديالً فعـاالً الختبـار فعاليـة اللقـاحالتي يبديها  الفعل

متحمسون للدور الذي يمكن أن يؤديه هذا البحـث فـي تسـريع العمليـة اآلمنـة إليجـاد عـالج للفيـروس فـي 
  دون اإلضرار بالبشر". بيئات مناعية شبيهة بالبيئة المناعية لإلنسان،

  
ت لتقيـيم االسـتجابات المناعيـة ب نماذج الفئران دوراً مهماً في تطوير اللقاح حيث يتم اسـتخدامها كـأدواتلع
جميع أنواع العوامل التي تؤثر على جهاز المناعة. ورغم أن الطريقة معروفة منذ زمن في األبحاث الطبية  ضد

 .19 -المناعي لكوفيد الحيوية، إال أن هناك حالياً نقصاً في فهم كيفية استجابة الجهاز
 
أظهر بحث سابق للدكتور عبد المتعال أجراه في الواليات المتحدة أن اللقاحـات (علـى سـبيل المثـال، لقـاح 

اســتجابة قويــة جــداً  ولَّــدت (alpha-gal epitopes) اإلنفلــونزا) التــي تحــوي جزيئــات كربوهيــدرات تســمى
ة بـالفيروس. نتجـت فعاليـة هـذا اللقـاح عـن التفاعـل لألجسام المضادة مما أدى إلى تـدمير الخاليـا المصـاب
فـرز بشـكل طبيعـي بكميـات كبيـرة يُ  (Gal antibody) القوي بين جزيئات الكربوهيدرات وبروتين فريد يسمى

  .جسم اإلنسان في
  

يقول البروفسور واين ماراسكو من كلية الطب بجامعة هارفارد، والذي تعـاون مـع الـدكتور عبـد المتعـال فـي 
 19-نموذج الفئران الجديد: "نحـن نعمـل علـى إنتـاج أجسـام مضـادة ولقاحـات بشـرية مضـادة لكوفيـد تطوير

 ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع د. عبد المتعال في سدرة للطب. أهم ما في األمر هو أن استخدام
 anti-Gal ى الخاليـا يعزز اسـتجابة الجسـم المضـاد للبـروتين الـذي يسـتخدمه  فيـروس كورونـا  للـدخول إلـ

  قد يساعد بشكل كبير في تطوير استجابة وقائية عالية المستوى والحفاظ عليها".، واإلنسانية
  

مثل البشر،  وليس لديها خاليا مناعية خلوية بشـرية، لكـن نمـوذج الفـأر  Gal antibodyال تفرز الفئران نفس 
هـذا التعـاون الذي طوره  -نموذج الجديد يفعل ذلك. وهذا يجعل ال يةالبشرالمصمم ليتوافق مع البنية الجديد 

نمـوذج الفئـران األكثـر تميـزاً وتوافقـاً مـع  -سدرة للطب وكلية الطب بجامعة هارفارد وكلية تولين للطـب  بين
فيروس كورونا، وربما يحدُّ من الحاجة إلى إجراء اختبارات مكثفة الفعالة ضد  اتلقاحجيٍل من الالبشر الختبار 

  على البشر.
  

بشكل فريد في نمـوذج الفـأر الجديـد المتوافـق المصمم  19 -ويتابع د. عبد المتعال "بمجرد حقن لقاح كوفيد
المضادة المفرزة في الفئـران بقـوة مـع اللقـاح وتنـتج أجسـاماً  البشرية ، تتفاعل األجسامالبنية البشريةمع 

ر فاعليـة فـي البشـر ألن أجسـامنا . نعتقد أن اللقاح سـيكون أكثـ19-مضادة تقاوم وتحمي من فيروس كوفيد
  تحتوي على كميات أكبر من األجسام المضادة التي يتم إفرازها بشكل طبيعي".

  



  

يقول الدكتور ستيفن براون من جامعة تولين للطب بالواليات المتحدة األميركيـة: "النمـوذج الحيـواني الجديـد 
وهـو  ،لجهـاز المناعـة البشـري اء تقيـيم سـريعقادرة على إجـرالذي طوره الدكتور عبد المتعال هو أداة قوية 

  ."19-كفيل بتسريع االختبارات العالجية لكوفيد
  

"في سدرة للطب، ، الرئيس التنفيذي باإلنابة لقسم األبحاث في سدرة للطب فيقول: الدكتور خالد فخروأما 
. نمـوذج 19-حـة كوفيـدنواصل التعاون مع أفضل المؤسسات البحثية العالمية التي تقـدم حلـوالً تتصـدى لجائ

الفأر الجديد على سبيل المثال هو نموذج فريد من نوعه في قدرتـه علـى محاكـاة جهـاز المناعـة البشـري، 
مسـاعدة فـي للمما يجعله نموذجاً مناسباً لفهم كيفية تطور المناعة تجـاه هـذا الفيـروس التـاجي الجديـد، 

  تطوير لقاح مرشح في المستقبل". 
  

لنموذج في مجلة علم المناعة، وهي متاحة أيضاً في المجلة اإللكترونية للمركز تم نشر تفاصيل حول ا
 ):NCBIالوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7086386  
 

. ألي استفسارات بخصوص 19-وال يعالج مرضى كوفيد 19-تشفى مخصصاً لكوفيد سدرة للطب ليس مس
  .16000، يرجى االتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة العامة القطرية: 19-كوفيد 

 
  – انتهى -

  
  PR@sidra.orgلالستفسارات اإلعالمية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى: 

  
  للطب سدرة نبذة عن مركز
 ة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر والعالم. يقدم مركز سدر

يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضـل الممارسـات المتبعـة فـي 
 للمريض وعائلته. مجاالت التعليم الطبي، وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية، والرعاية الصحية الفائقة 

يقدم مركز سدرة للطب خدمات رعاية صحية متخصصـة وشـاملة لألطفـال واليـافعين فـي قطـر، إلـى جانـب 
الرعاية الصحية المتعلقة بطب النساء واألمومة. وتشمل تخصصات األطفال الفريدة في المركز أمراض القلـب 

يرهـا. كمـا يقـدم العـالج والرعايـة للنسـاء والجهاز العصبي والمسالك البولية وجراحـة الوجـه والجمجمـة، وغ
  الحوامل الالئي تعاني أجنتهن من مضاعفات صحية.

يعد التطور والحداثة الفائقة التي يتميز بها المركز شهادة على ما تتمتع به دولة قطر من روح رياديـة والتـزام 
 متواصل بالتنمية البشرية واالجتماعية.

ي مركز سدرة للطب والتعرف على مساهمتنا في مجال الرعاية للحصول على خدمات الرعاية الصحية ف
  www.sidra.orgالصحية والتعليم والبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 
 


