
 

 

 خبر صحفي

اختيار جامعة حمد بن خليفة الستخدام تقنية طّورها علماء معهد قطر لبحوث الّطّب الَحَيوّي  
 في قطر، للتحقق من تجارب سريرية مهمة خاصة بإنتاج لقاح ضد مرض باركنسون

على فريق (AFFiRiS AG)  "أفيريس أي. جي"وقع اختيار شركة التكنولوجيا الحيوية النمساوية  - 2017بريل أ 24الدوحة، 
أحد معاهد البحوث  (،QBRIالدكتور عمر األجنف، المدير التنفيذّي باإلنابة لمعهد قطر لبحوث الّطّب الَحَيوّي )يترأسه  بحثي

قائم على مبدأ مبتكر نهج بالتجارب السريرية ل المختارة الخاصة العوامللتقييم بعض الثالثة التابعة لجامعة حمد بن خليفة، 
  رت هذا المضاد لمعالجة مرض باركنسون.كانت شركة أفيريس قد طوّ و العالج المناعي لمضاد ألفا سينوكلين. 

تقنيات حديثة لتحديد المؤشرات والتي تستخدم األبحاث التي أجراها فريق العلماء الذي يقوده الدكتور األجنف، جذبت قد و 
الشركات الرائدة في  إحدى، انتباه شركة أفيريس، وعينات السائل الشوكي الدماغي ،ريالحيوية لمرض باركنسون في الدم البش

الشركة إلى االستعانة  فعد ممابعد، لها ناجع عالج يتم التوصل لألمراض المزمنة التي لم لمجال تطوير العالجات المناعية 
من أجل  ؛طورها هذا الفريق في جامعة حمد بن خليفةاستخدام األدوات والخبرات التي ، بغرض في قطر قيمبالفريق العلمي الم

قد و في بادرة هي األولى من نوعها. وذلك  ،دراسة مضاد ألفا سينوكلين، الذي وضعته الشركة كعالج مناعي لمرض باركنسون
ج في تطوير المنتدعم ب "مايكل جي. فوكس"مؤسسة بينما قامت تم تطوير المنتج في أوروبا على يد فريق من العلماء، 

 المرحلتين السريرية وما قبل السريرية.

التفاعل مع ، سيقوم باحثو جامعة حمد بن خليفة بتقييم قدرة المنتج على التي يعتمدها الفريق باستخدام تقنيات التحليل المتطورةو 
بدراسة المؤشرات الحيوية الجديدة التي  طر لبحوث الّطّب الَحَيويّ معهد قألفا سينوكلين. وسيقوم علماء  ،المستهدف المضاد

اكتشفوها، والتي تسهل التشخيص المبكر لمرض باركنسون وعالجه، إلى جانب استخدام التقنية التي طورها باحثو جامعة حمد 
 المركب الجديد القائم على مبدأ العالج المناعي.تفاعل  مدىبن خليفة، لتقييم 

األجنف: "ما يزال مرض باركنسون من الحاالت الطبية  الدكتورقال  ،منه على مشاركة فريقه مع شركة أفيريس أي. جي اوتعليق  
عادة المرضى الذين تم تشخيص المرض لديهم في مراحله المتاحة  اتفيد العالجتو . إلى اآلن لهاعالج يوجد ال المتِعبة التي 

عوامل تعديل  المتوفرة ألعراض المرض، إال أنه ال تزال هناك حاجة ماسة لتحديد المبكرة. ورغم الخيارات العالجية الجيدة
يجاد بدائل لخيارات العالج  ،المرض معهد قطر لبحوث أخذ  ،لكثرة المصابين بمرض باركنسون في العالم انظر  و . الموجودةوا 

أفيريس وغيرها من الشركات الّطّب الَحَيوّي على عاتقه مهمة إجراء بحث تعاوني مع شركاء ملتزمين حول العالم مثل شركة 



 

 

المنتشرة في أوروبا، للمساهمة في إيصال فكرة أوضح حول طريقة العمل، والمساعدة في تحقيق عالمة فارقة في عالج مرض 
 باركنسون.

ضية على معاناة األشخاص المصابين بمرض باركنسون، كما رَ من االكتفاء بإجراء تحسينات عَ  "بدال  : األجنف روأضاف الدكتو 
، سيؤدي التعاون مع شركة أفيريس إلى االنتقال بالمنتج إلى المرحلة التالية اآلنهو الحال في استراتيجيات العالج المتاحة 
الفرصة للمشاركة في هذه العملية، التي تهدف إلى تُتاح لنا هذه أن نحن سعداء بو واالقتراب من النهج المناسب لتعديل المرض. 

خضاع هذه المستجدات  ،سينوكلين -ألفاعلى المضاد دراسة اآلثار المستجدة لمركب شركة أفيريس  ختبارات شاملة الوا 
 ."وصارمة، تهدف إلى تعزيز الخطوات التالية من تطوير المنتج

الدوحة، على بالمدينة التعليمية في معهد قطر لبحوث الّطّب الَحَيوّي مل في مختبرات ، الذي يعاألجنففريق الدكتور ركز وي
في تطوير  اأيض   ونشاركيبحوث الطب الحيوي التي تتناول مرض باركنسون واالضطرابات العصبية التنكسية المتصلة به، كما 

نجح الفريق في بناء ملف بحثي قوي، األمر ، خالل السنوات األخيرةو  العقاقير المسؤولة عن عالج األمراض العصبية التنكسية.
 ة بالبحوث العصبية في العالم.المطبوعة في طليعة الجهات المعني بحوثهو الذي وضع مختبر المعهد 

ويقوم ، األوسطكمعهد بحثي رائد معني بدراسة األمراض في منطقة الشرق مكانته  معهد قطر لبحوث الّطّب الَحَيويّ رّسخ  وقد
المراكز هي: مركز بحوث االضطرابات العصبية، ومركز بحوث ، وهذه تستهدف ثالثة أمراض بحوثتشغيل ثالثة مراكز باآلن 

طريقة عمل مركب شركة أفيريس تركز على في أول تجربة سريرية  تهممشاركومن خالل السرطان، ومركز بحوث السكري. 
جامعة حمد بن خليفة التزام الجامعة بتمهيد الطريق لتحقيق إنجازات جديدة في مجال  وباحث يؤكدلمعالجة مرض باركنسون، 

 الطب، ومعالجة تحديات الرعاية الصحية الرئيسة التي تواجه قطر والعالم في يومنا الحاضر.

 .ww.hbku.edu.qawزيارة  ، يرجى جامعة حمد بن خليفة بحوثلمعرفة المزيد عن 

 *انتهى*

 :نبذة عن جامعة حمد بن خليفة

المجتمع، جامعة بحثّية ناشئة تقوم على التعاون الفريد بينها  وتنمية والعلوم للتربية قطر مؤسسة عضو خليفة، بن حمد جامعة
البرامج األكاديمية للشهادات وبين شركاء دوليين ومحليين. ومن موقعها في المدينة التعليمية، تُقّدم الجامعة مجموعة من 

الجامعية، وشهادات الدراسات العليا، من خالل الكليات التابعة لها، والتي تضم: كلية العلوم والهندسة، وكلية القانون والسياسة 
. كما ُتوّفر العلوم الصحية والحيوية، وكلية الدراسات اإلسالمية، إضافة إلى كلّية العلوم اإلنسانية واالجتماعية العامة، وكلية
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ا غير مسبوقة في مجال البحوث والمنح الدراسية من خالل معاهدها البحثية. وُيقّدم مركز التعليم التنفيذي التابع  الجامعة فرص 
 .2030لها برامج مصّممة بشكل خاص لمجتمع األعمال في قطر والمنطقة بما يخدم رؤية قطر الوطنية 

 


