
 
 

 

 

 

 

 مركز السدرة يختار تقنية شركة "ووكسي نيكست كود" لتعزيز دراسة الجينوم والطب الشخصي في قطر

 

والصين  استخدام نفس التقنية التي تستخدمها المؤسسات الرائدة في عمم الجينوم في الواليات المتحدة وأوروبا
 سيزيد من استفادة المرضى في قطر والعالم العربي

 

 

 قطر -الدوحة

 

 5102أكتوبر  7

 

أعمن اليوم مركز السدرة لمطب والبحوث وشركة "ووكسي نيكست كود" عن اتفاق طويل األجل لالشتراك في تطوير 
وير برمجيات الجينوم وتقديم برامج المعموماتية الحيوية والبحوث. وتقوم شركة "ووكسي نيكست كود" بتط

 الستخداميا في النيوض بالصحة في أنحاء العالم.

 

ومن خالل إطار عمل مرن يستمر لسنوات، سُتَمكِّن ىذه الشراكة مركز السدرة من االستفادة من الفرق الطبية 
ات المركز والبحثية الموجودة لديو لتقديم أحدث خدمات طب الجينوم إلى مرضى السدرة، باإلضافة إلى تعزيز خبر 

 في تطوير المبادرات الوطنية والعالمية لبحوث الجينوم.
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سيسمح تنفيذ ىذا االتفاق لمركز السدرة بتطوير تطبيقات خاصة لدعم احتياجات البحوث الوراثية لعديد من البرامج 
مو الشيخة موزا البحثية والصحية التي يتم إجرائيا حاليا في قطر كمشروع جينوم قطر وىو مبادرة وطنية أطمقتيا س

. وييدف المشروع إلى إنشاء قاعدة 5102بنت ناصر في مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية عام 
بيانات لمتسمسل الجينومي لمسكان القطريين وربط تمك البيانات بنظام السجالت الطبية اإلليكترونية الوطني الذي 

 ية المتطورة في المستقبل من خالل الطب الشخصي.سيساعد عمى رسم خارطة طريق لمرعاية الصح

 

وتعميقًا عمى ىذا االتفاق، قال الدكتور فرانسيسكو مارينكوال رئيس إدارة البحوث في مركز السدرة: "إن فيم الجينوم 
ننا متحمسون ألن نكون جزًءا من مشروع وطني  ىو السبيل لبناء خارطة طريق لتحقيق نتائج صحية أفضل. وا 

أفاقًا جديدة مثل مشروع جينوم قطر والبرامج البحثية األخرى التي ستمكننا وشركائنا من تحسين صحة الناس يفتح 
مشروع جينوم قطر ستكون لو القدرة عمى تطوير تطبيقات ستنقل  في قطر. كما أن العمل الذي سنقوم بو في

كة ووكسي نيكست كود توفر لنا نظام متكامل أبحاثنا وخبراتنا إلى ما وراء حدود قطر"، مضيفًا أن "الشراكة مع شر 
لممعموماتية الحيوية وىو ما يساعدنا عمى تكثيف جيودنا في مجال التسمسل الجينومي، وبناء قاعدة بيانات 
نموذجية عالمية باستخدام البيانات الجينومية والطبية لمسكان، وىو ما من شأنو أن يعود بالفائدة عمى الرعاية 

 الطبية والبحوث".

 

تم تطوير تقنية شركة "ووكسي نيكست كود" في األساس من أجل إجراء البحوث السكانية في أيسمندا، وىو أمر 
مشابو لمشروع جينوم قطر من حيث حجم العينات وعدد المشاركين. وتتميز ىذه التقنية بنموذج قواعد بيانات يقوم 

. كما يمكن ليذه التقنية أن تنظم تدفق العينات إلى بإدارة والبحث عن التسمسل الجينومي أكثر من أي تقنية أخرى
مركز التسمسل الجينومي الموجود في السدرة فضال عن تنظيم تدفق المعمومات التي تخرج من المركز. وباإلضافة 
إلى دعم مشروع جينوم قطر، سيؤدي تطبيق تمك التقنية إلى تسييل التشخيص السريري، وتسريع بحوث مشروع 

العربية والدراسة الجينية لمنوع الثاني من داء السكري وغيرىا من المشاريع البحثية األخرى الجاري  جينوم الجزيرة
 تنفيذىا حاليا في مركز السدرة.
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وقال ىانز سماراسون مؤسس ورئيس شركة "ووكسي نيكست كود" أن "قطر دولة صغيرة لكنيا كبيرة في تفكيرىا، 
جعل بيانات التسمسل الجينومي جزء أساسي من الرعاية الصحية. ونظرًا لما كما أنيا ممتزمة بأداء دور ريادي في 

قمنا بو في أيسمندا ومشاركتنا في مشروع "جينوميكس انجالند" وغيرىا من المشاريع الكبيرة، فإن ىذا التعاون مالئم 
الدولي المتميز لنا بشكل خاص. ونحن متحمسون ألن نحقق تقدما في مجال الطب الشخصي بالتعاون مع الفريق 

 الذي قام مركز السدرة بتشكيمو".

 

وباالشتراك مع مركز قطر بيوبنك لمبحوث الطبية وىو أحد الجيات الرئيسية المشاركة في مشروع جينوم قطر، 
. وتشمل المرحمة 5102ييدف مركز السدرة حاليا إلى إكمال المرحمة التجريبية من المشروع بحمول شير مايو 

عينة لمسكان القطريين باستخدام تقنية شركة "ووكسي نيكست كود". وقد قام السدرة  2111وم الكامل التجريبية لمجين
بإنشاء مختبر داخل مركز قطر بيوبنك تتوافر فيو نظم إدارة المعمومات المختبرية ومقاييس رقابة وضمان الجودة. 

سيتمكن مشروع جينوم قطر من وضع دولة ومن خالل االبتكار وتكامل التقنيات الجينومية مع الرعاية الصحية، 
 قطر في موقع الريادة العالمية في مجال الطب الشخصي.

 

 

 -انتيى -
 

 

 معمومات عن شركة "ووكسي نيكست كود"

تقدم شركة "ووكسي نيكست كود" قدرات متكاممة وشاممة الستخدام الجينوم في تشخيص األمراض بشكل أفضل 
نتاج أنواع أفضل من األدوية. كما تقدم الشركة مجموعة كاممة من خدمات التسمسل الجينومي من خالل  وا 

عالم، والتصميم المبتكر لقواعد مختبر الشركة المعتمد، ونظام تحميل التسمسل الجينومي الرائد عمى مستوى ال
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البيانات الذي يساعد عمى إدارة وتخزين وتبادل البيانات الجينومية الضخمة بكفاءة وسرعة منقطعة النظير. 
كما تشمل خدمات الشركة توفير المعرفة والخبرة لالستفادة من عمم الجينوم في تحسين اكتشاف وتطوير 

كامبريدج وماساتشوستس وريكيافيك، نقوم بتمكين األطباء والباحثين الدواء. ومن خالل مكاتبنا في شنغياي و 
في المؤسسات والشركات في جميع أنحاء العالم من استخدام الطاقة الكاممة لمجينوم لتشخيص وعالج 

شركة ممموكة بالكامل لشركة ىي  "ووكسي نيكست كود"وتجدر اإلشارة إلى أن شركة  األمراض والوقاية منيا.
لحيوية والتكنولوجية ا األدويةفارما تيك" التي تقدم خدماتيا لقطاع  "ووكسيالتابعة لشركة  تيك" آب"ووكسي 

      والمعدات الطبية وليا أنشطة في الصين والواليات المتحدة. 

 

 

 حول مركز السدرة لمطب والبحوث

وسوف يكون السدرة  مستشفى  ىو حاليا قيد اإلنشاء في العاصمة القطرية الدوحة. مركز السدرة لمطب والبحوث
رائد ومؤسسة بحثية وتعميمية رائدة تركز عمى صحة وعافية األطفال والنساء في المنطقة والعالم. وسيعمل المركز 
بالكامل بالنظم الرقمية متبنيًا أحدث تطبيقات تقنية المعمومات في مجاالت الرعاية السريرية والبحوث واألعمال. 

سرير في مرحمة  221سرير مع وجود بنية تحتية تسمح بالتوسع إلى  011ة حوالي وسيضم المركز في البداي
 الحقة.

 

. رئيس مجمس إدارة مركز السدرة يجسد مركز السدرة لمطب والبحوث رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر،
العالمية فحسب، ولكنو سيساعد ولن يقدم ىذا المرفق عال التقنية والمتطور رعاية المرضى طبقا ألفضل المعايير 

 أيضا في بناء الموارد والخبرات العممية لقطر.
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التي تتضمن مؤسسات  بيئة التعميم والبحوث الديناميكية في قطرمركز السدرة لمطب والبحوث يشكل جزءًا من 
لشراكات المتينة الشريك األكاديمي لمركز السدرة. ومن خالل ا -دولية رائدة، مثل كمية طب وايل كورنيل في قطر

مع المؤسسات الرائدة في العالم، يقوم مركز السدرة بخمق نظام بيئي ثقافي لممساعدة في تطوير االكتشافات العممية 
 من خالل االستثمار في البحوث الطبية.

 

وسيكون لدى مركز السدرة ىيكل عمل فريد من نوعو مع التعاون المشترك بين المتخصصين حيث سيوفر المركز 
ضل رعاية شاممة لممرضى وبيئة تعميمية ال مثيل ليا لالختصاصيين والخبراء في المركز. وسيقوم مركز السدرة أف

بانتقاء أعمى درجات التقنية وأفضل التصميمات والعمميات والممارسات العممية من المراكز الطبية في العالم ليوفر 
 لموظفيو بيئة مألوفة وفريدة.

 

 

 رجى االتصال بـ:لمزيد من المعمومات، ي

 

 كويميوفرحانة حبيب 

 fcoelho@sidra.orgبريد الكتروني: 

 44042176ىاتف: 

 قسم االتصاالت

 مركز السدرة لمطب والبحوث

 قطر -الدوحة
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