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أهم األمراض التي تستهدفها الدراسات الجينية يف البنوك الحيوية البحثية

 Age-Related Macular بالعمر  املتعلِّق  البُقعي  التنكُّس 
Degeneration

  Peripheralايني املحيطيَّة االنسدادي اضطراب الرشَّ
Artery Occlusive Disorder

Alzheimer’s Disease داء ألزهاميرOsteoporosis )تخلخل العظام )هشاشة العظام

Anxiety القلق Parkinson’s Disease داء باركنسون

Asthma بو الُفَصال الَعظِْميُّ Osteoarthritis الرَّ

Atopy التأتُّب Psoriasis الصدفيَّة

Benign Prostatic Hyperplasia م الربوستات الحميد رسطان الربوستاتProstate Cancer تضخُّ

 Chronic Obstructive املزمن  االنسدادي  الرئوي  االضطراب 
Pulmonary Disorder

Pre-Eclampsia )مة االرتعاج )االنسامم الحميل مقدِّ

Non-Insulin Dependent Diabetes السكَّري غري املعتمد عىل األنسولني Rheumatoid Arthritisالتهاب املفاصل الرُّوماتويدي

Obesity منة التَّْعمري )تطاول العمر( Longevityالسِّ

Hypertension م مرض الُفصام Schizophrenia فرط ضغط الدَّ

Myocardial Infarction احتشاء عضلة القلبMigraine )قيقة داع النِّصفي )الشَّ الصُّ

Essential Tremor بَب السكتُة الدماغيّة Stroke الرُّعاش املـَْجهوُل السَّ

Familial Combined Hyperlipidemia ُِّم املُْشَتَُك العائيِِل فَرُْط َشْحِميَّاِت الدَّ
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ل توفُّرها يف دراسات املجموعات السكَّانية الكبرية الخصائُص العلمية املفضَّ

كرب َحْجم العيِّنات 
التمثيل الكامل لألقليَّات 

s مدى عمري واسع
مدى واسع من الخلفيَّات الجينية 

مدى واسع من املؤثِّرات البيئية 
وجود الشواهد يف دراسات العائالت 

يرية واملختربية  مجال واسع من البيانات الرسَّ
متابعة منتظمة 

مزيد من تقييم التعرُّض
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قتصر على ت ة،العامَّ  ةالصحَّ  يفالدراسات و  الوبائية، األحباث   كانت قريب، وقت حّتَّ 
اختصاصيو البيئة واجلينات، حّت تنّبه  املرض؛و  ةالصحَّ  يف رةاملؤثِّ  ةالبيئيَّ  العواملدراسة 

ونتيجة لتطّور علم اجلينات، إىل وجود عوامل متعّددة، بيئّية وجينّية، تعمل سويّة يف 
 41علم اجلينات البيئي. رتطوُّ يف نشوء  ساهمَ  إحداث املرض، مما

 لوبائيا   جلينية

مر 
علم  لو  ثة لوبائيا 

جينا عو مل بيئية

 الوبائيات اجلينية (1) رسم توضيحي

 دراسة على األخرى، ةالتقليديَّ الوبائية  البحوث يف احلال   يه كما ،ةاجلينيَّ  الوبائيات   قومت
 ةوراثيَّ  حباالت املصابني من آالف أو مئات ةعدَّ  من املأخوذة ناتالعيِّ  من كبرية جمموعات
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stress. Oxford University Press. 
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 ( تطّور األحباث اجلينية2رسم توضيحي )

 اإلطار الطيب
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 العامة
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، حول "نات اإلنسانيَّة"اجليمستوى يف  ،يدور املاضي يف الطبيَّة البحوث تركيز   كان لقد
 0111 من أكثرغرّيات اجلينات املرتبطة بتواكتشفت  اجلني، وحيدة ةالوراثيّ  األمراض دور

، املعقَّدة األمراض يفالعديدة،  جلينيَّةعوامل االو  الوامِسات ّث توّسع األمر، حنو 48.مرض
 أن املستقبل يف وي توقَّع اجملتمع. صحَّةو  الطبِّ  مستوى، ضمن والتداخالت املرضّية املتنّوعة

اتارتباط حدوث  حتليل خالل من ،أفقا أوسع الرتكيز   يكونَ   احملدِّداتب ةاجلينيّ  التغريُّ
 املشاكل إحداثوانعكاس ذلك على  البيئية،و  االجتماعية العوامل مثل ،املختلفة الصحِّية
 ."العامَّة الصحَّة، يف مستوى "الصحِّية

العوامل الوراثية املسببة

سري املرض على املدى القصري

سري املرض على املدى البعيد

إجرا ُمقارنات
تحليلُالمعلوماتُالجديدة

إعادةُتقييم
ت ويدُالمريضُبمعلوماتُجديدة

كيفيةُالتعاملُمعُالمرض
التداخلُمعُالحاالتُا سعافية

معرفةُالعواملُالمسببة

معرفة 
هوية 
املتربعني

قد تكون هوية املتربّعني هاّمة، رغم خماطر انتهاك السرّية واخلصوصّية

 أمهّية معرفة املتربعني (3يحي )ضرسم تو 

                                                

48 Antonarakis, S.E. and McKusick, V.A., 2000. OMIM passes the 1,000-disease-gene 
mark. Nature genetics, 25(1), pp.11-11. 
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ال يوجد ترميز
ميكن ربط البيانات والعينات بشخصية املتربع

بشكل كامل رتباطااليتم فك 
باملتربعني والعيناتالبيانات وال ميكن للمختصني ربط  رتباطاال فكال ميكن 

عينات

بيانات

عينات

بيانات

عينات

بيانات

البيانات ودرجات الرتميز يف البنوك احليوية

مضاعف أو وحيد كود  بواسطة ترميز يوجد
املختصني قبل من إال باملتربع العينات ربط ميكن ال

 حقيقي ترميز  فكّ لل قابل أوغري  كاذب  ترميز  فكّ لل قابال الرتميز يكون

 درجات ربط املتربّعني ببياناُتم وعيّناُتم( 4رسم توضيحي )

 معايريها؛و  بنائها يف كبري حنو   على ةحبثيَّ  لغايات   سةاملؤسَّ  احليويَّة البنوك تتفاوت  و  ،هذا
 من واسعة عشوائية شرحية ألفراد بياناتو  ة،جسميَّ  ناتعيِّ  جتميع على تعتمد مجيعا اأّنَّ  غري

 بعض توجيه   جرى هأنَّ  رغم. و املاليني إىل بل األلوف، من مئات ةعدَّ  إىل تصل قد انالسكَّ 
 ةحتتيَّ  بنية   لتشكِّ  افإّنَّ  البلدان، بعض يف احليويَّة البنوك هذه أمثال لتأسيس االنتقادات

 للبحث ةالضروريَّ  العناصر من هتَ ضالَّ  الباحث جيد ففيها ؛ةالطبيَّ  للبحوث يةاألمهِّ  بالغة
 إىل باإلضافة املختلفة، اخلالياو  DNA النووية احلموض تشمل خمتلفة ناتعيِّ  من ،العلميِّ 
  .اذباك أو حقيقّيا ترميزا زةرمَّ م   ةشخصيَّ  بيانات  
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من قبل اخلاليا الناشئة يف ملعة اجلهاز البويل التناسلي يف كشف  املنتج   DNAويساعد الّدنا 
  64األورام والتشوهات الوراثية يف املثانة والربوستات و الكلى.
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 لعناصر ملستخدمة يف  لبحو  ملو    أل لي ة  ملأخو   من  ملترب عني

 دمة يف البنوك احليويةأنواع العينات واملواد املستخ  (5) رسم توضيحي

 الثَّالث الفصلُ 

 الحيويَّة البُ ُنوكِ  َعَملِ  في المؤث َِّرةُ  العواملُ 
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 نوك احليويّةبعمل اليف أهم العوامل املؤثّرة ( 6) توضيحي رسم

 :The economic factors االقتصاديَّة العواملُ المبحث األّول: 

، والنُّموِّ  بالتقدُّم أساس ا ترتبط التنمية أنَّ  يرون املفكِّرين من العديدَ  أنَّ  رغم  االقتصاديِّ
 وهكذا وغايتها؛ هاهدف   وهو الرئيسية، وسيلت ها فهو التنمية؛ هذه مورَ  يظلُّ  اإلنسانَ  نَّ فإ

 االقتصادية األصعدة، خمتلف على حاجاته وتلبية اإلنسان، صاحل إىل التَّنمية   ُتدف
 العلمي البحث   وي عدُّ . الشعوب بعض حتياها اليت الرفاهية إىل و صوال   والثقافية، واالجتماعية

. املعيشة مستوى ورفع اإلنسانية التنمية ارواستمر  لتأسيس الداعمة الرئيسية الوسائل إحدى
 العلمي، البحث ميدان يف املادِّية، إمكانياُتا توظيف إىل احلكومات من كثرير  جلأت وهكذا

 .املتقدِّمة البلدان خصائص من ذلك صار حّتَّ 

البنوك 
 احليويّة

 العوامل العلمّية

 العوامل االجتماعّية

العوامل 
 االقتصادية
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 الفصل األّول

 معيَّن مرض حولَ  الحيويَّة علىُالبنوك أمثلة

 Farmingham Heart Studyفارمنغهامُ في القلب المبحث األّول: دراسةُ 

 

 هي اليتو  الطبِّية، الوبائيات حقل يف الدراسات أوَّلو  أهمِّ  إحدى الدراسة   هذه تعدُّ 
 سكَّان لدى معظم الوعائية، القلبية األمراض يف تؤثِّر اليت للعوامل األمد طويل استقصاءر 

. Farmingham Massachuestts فارمنغهام ت دعى صغرية مدينة
http://www.framinghamheartstudy.org/ 

سنة، حّت  04 حلوايل مستمر بشكل املشاركني فحص   بدأ م،0966 من عام ااعتبار ف
ات، من العديد مراقبة   جرت حيث م،0979عام   الرجال حياة منط تغريُّ : مثل املتغريِّ

 الوزن،و  الطول بقياسات ذلك تدعيم   وجرى الدراسة، بدء يف أصحَّاء كانوا الذين النساءو 
 Body Mass" اجلسم كتلة مشعر" الدراسة   هذه أوضحت لقد. األمراض حدوث وكيفية

Index (BMI)، الصحيَّة البحوث يف احلني، ذلك منذ عاملي ا تبنِّيه جرى الذي املشعر   وهو 
 سكَّر ملستويات قياس ا أيضا الدراسة   هذه كما تضمَّنت. سواء حد   على السريرية املمارسةو 

 إحداث يف تداخلها دراسة أجل من والكولستريول، الدم، ضغط ارتفاع وقيم الدم،
 Heart القلبية والن َّْوبات Angina Pectoris الصدريَّة والذحبة strokes الدماغية السَّكتات
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Attacks القلب واحتشاء Cardiac Infarction حتليل إضافة   جرى الحقة، مرحلة يف. و 
 الدراسة. إىل برنامج DNA الدنا

ُ القلبية األمراض المبحث الثّاني: مراقبةُ   Monitoring ofالوعائية
Cardiovascular Diseases MONICA 

 

 عام منذ WHO العاملية الصحة منظَّمة به قامت الذي البحثي، املشروع   هذا يتضمَّن
 كان وقد. قياسية برامج وفق جممَّعة لعيِّنات ومتسلسلة وصفية دراسات ثالثَ  ،0984

 القلبية األمراض فنائيةو  إمراضية أليَّة املؤثِّرة املسارات حتديد حنو أصال موجَّها الربنامج   هذا
 هذه ح دوث لربط البلدان، متعدِّدة األوىل، احملاولةَ  البحثي املشروع   هذا ي عدُّ . و الوعائية

 الصحيَّة، الرعاية نظام نوعيَّة الشخصية، احلياة منط) معروفة خطورة بعوامل األمراض
 من مجعها جرى عينة، 21111 البحث عيِّنات عدد   بلغ وقد(. االقتصادية األوضاع

 http://www.ktl.fi/monica .ماليةالشَّ  أمريكاو  أوروبا يف بلدا 25

 

 

 

 



58

 

69 

 

مونسترُ في الوعائية القلبية األمراض توق عات المبحث الثّاِلث: دراسة
Prospective Cardiovascular Münster Study PROCAM 

 

 دراسة أكربَ  PROCAM muenster.de/index.html-http://ear001.uni دراسة تعدُّ 
هذه  تتهدفاس حيث أوروبا؛ يف القلب احتشاء حول واحد بلد لسكَّان وطنية سكَّانية

 52 يف ( موظَّف2119، عام 23606)العدد اإلمجايل:  31.111الدراسة فحص 
 ومشال Westphaliaوستفاليا  والية يف حكومية مؤسَّسات يفو  جتاريةو  صناعية شركة

وتألّفت هذه الدراسة من مرحلتني: مرحلة الدراسة األساسّية . Ruhrرور  منطقة
 هذه أوضحت قدو .  2115 – 0979؛ ومرحلة املتابعة 0990 -0979
 املكتشفات من العديدَ  ،University of Münster مونسرت جامعة هبا قامت اليت الدراسة ،

 املوجودات على االهتمام تركيز   جرى قد. و منها الوقايةو  القلب احتشاء مبورِّثات املتعلِّقة
ْرَتِفع الشَّْحِميِّ  الربوتنيو أ الثيةالثّ  والشحوم الكولستريول دور حولَ 

 
 يف HDLالَكثاَفة  امل

 حاسوبيَّة ملفَّات تأسيس إىل الدراسة هذه نتائج تأدَّ  قد. و القلبية االحتشاءات ظ هور
 حساب من ،امللفَّات هذه باستخدام ،األطبَّاء   تكَّن حيث الشخصية، األخطار حول
 الدموي الضغطو  الدم كولستريول قيم على بناء   مرضاهم، لدى االحتشاء حدوث خطر

 اخلطورة. عوامل بقيَّةو  التدخني عاداتو 
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ُالفصلُالثاني

ُالوطنيةُالحيويَّةُالبنوكُُ

 واسعة ِقطاعات تغطِّي اليت احليويَّة للبنوك احلديثة املشاريع من العديد تأسيس   جرى لقد
 البحثية املشاريع من مدود غري عدد إلجراء مناسبة بيئة خلق أجل من السكَّان من

 الرتكيز   جيري وال. األمراضو  الوراثية العوامل بني العالقة دراسة إىل ُتدف اليت املستقبلية،
 اخلطرية األمراض على ولكن الوراثي، العامل وحيدة النادرة الوراثية احلاالت على العادة يف

 أن هنا وال نريد. بعد مثَبت غريو  فيها متمال الوراثية العوامل تأثري   ال يزال واليت الشائعة،
 من متنوِّعة، أمثلة اخرتنا ولكنَّنا العامل، يف يوم بعد يوما املتزايدة احليوية البنوك مجيع حنصرَ 
دة بلدان  .متعدِّ

ُالبنكُُ ُاألّول: ُُالحيويُالمبحث  DeCODE genetics inاآليسلندي
Icelandُ

ُُ

 املقرَّر من حيث ،مجاهريي ا إقباال   احليويَّة البنوك أكثر أحدَ  اآليسلندي احليوي البنك   ي عدُّ 
 أجل من بيانات يف وضعها ثَّ  منو  آيسلندا، سكَّان جلميع الصحيَّة املعلومات جيمعَ  أن

كني حّت عام وبلغ عدد املشار . والسالالت املورِّثات بني رابط هبدف إجياد للباحثني إتاحتها
 احملفوظة املعلومات على مجيع البنك   هذا حيتوي . وسوفمشارك 002511م 2118

 آيسلندا يف الطبيَّة تجالَّ الس هبذه االحتفاظ   جرى وقد. املستشفياتو  الطبيَّة املراكز يف
 وما جيعل .املعاجلني املرضى لكلِّ  الشخصي الطيبِّ  التاريخَ  تضمُّ  هيو  ؛0905 عام منذ
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 الوراثية وغري الوراثية اجلينية املكوِّنات عن البحث إىل اإلستوين احليوي البنك   ال يهدف
 الكيميائيةو  الفيزيائية للصفات بيانات قاعدة تأسيس على يعمل ولكنَّه الشائعة، لألمراض

 كبري جلزء   genotypeاجلييِنُّ(  )النََّمط   الوراثيَّة البنيةو  phenotypeالظَّاِهرِيُّ(  )النََّمط   احليويَّة
 جممل من شخص مليون من بياناتو  عيِّنات مجع   سيجري حيث اإلستونيني، السكَّان من

 كما سيجري. سنني مخس مدَّة ِخالل مليون نسمة، 0.4 عددهم البالغ إستونيا سكَّان
 العوامل بني الرتابط آليَّةو  نوعيَّة إىل الوصول بغيةَ  األحباث يف البيانات قاعدة استخدام  

 .الشائعة األمراضو  اجلينية

 احلالة حول بيانات تدوين   سيجري احليويَّة، الكيميائيةو  الفيزيائية لصفاتإىل ا وبالنسبة
 العالقة، ذات البيئية واحلاالت احلياة، ومنط لألدوية، واستجابته للمشارك، الصحيَّة

 اليتو  الدم، من عيِّنات مجعَ  فتضمُّ  الوراثية، البنية لعناصر بالنسبة أمَّا. الساللة إىل باإلضافة
فظان ثَّ  املصل،و  ،(مشارك كلِّ  من ملغ 0-2) DNA الدنا منها سي فصل  بشكل   حت 
َوحيد   أشكال متعدِّد 011.111و 61.111 بني ما حتليل   سيجري. و مستقل

 تسلسل يف على َتغريُّ  حيتوي) single nucleotide polymorphisms (SNPs)النُّوكليويتد 
 أجل من املستعَمل غري DNA بالدنا االحتفاظ   وسيجري. شخص لكل( DNA الدنا

 .مستقبلية حتاليل
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ات دراسة إىل CARTaGENE كارتاجني مشروع   يهدف  كْ الكيب جمتمع يف اجلينية التغريُّ
Québec الرعاية نظام حتسني هبدف جديدة، جينية تأثريات اكتشاف أجل من كندا، يف 

 اجملتمع أصول تأثري من االستفادة إىل املشروع   هذا يعمد وسوف. بكيالك يف الصحِّية
 & Demographicواألَْنساب  السكَّانية للبيانات املفصَّلة املعلومات عن فضال كي،يبالك

Genealogical Data. 

 الشبكة من متنوِّع فريق قبل من 0999 عام البحثي املشروع هذا تأسيس   جرى
 Quebec Network of Applied Genetic اجليين الطبِّ  لتطبيق كيةيبالك

Medicineاملدى طوالنية شبه دراسة ليتضمَّنَ  2113 عام تعديل ه جرى ثَّ  ؛ semi-
longitudinal study، املشروع   هذا ويدير. الرتميز مضاعفة معلومات بيانات قاعدة وإجياد 

 وهو ،Institute for Populations and Genetics (IPEG) الوراثة وعلم السكَّان معهد  
وال . مستقل أخالقي مراجعة جملس بواسطة األخالقية للمراقبة ّتضع رحبية، غري منظَّمة
 CARTaGENE كارتاجني مشروع وتنظيم ضبط على الوراثةو  السكَّان معهد دور   يقتصر

 الوراثة بعلم املتعلِّقة األخرى الرئيسية السكَّانية املشاريع ليشمل بل يتسع دوره وحسب،
Genetics اجلينوم وعلم Genomics والربوتيومات Proteomics .  إىل البنك ويهدف 

 جيري سنة، 75و  24 ما بني أعمار هم ترتاوح شخص، 61111 تضمُّ  دراسة
 Health Insurance  registry الصحِّي التأمني سجالَّت من عشوائي، بشكل اختيار هم

(RAMQ)، سنوات 4 امتداد على. TaGENE.qc.ca/CAR.http://www 



63

 

76 

 

 The Swedish Nationalالسويديُ الحيوي المبحث الّرابع: البنكُ 
Biobanking Program 

 
 الصحيَّة الرعاية قانونَ  احليوي البنك حول( 297/2112) السويدي القانون   ي عدُّ 
 اجلودة متطلَّبات حيدِّد كما اإلنسانية، العيِّنات واستخدام حفظ مسائل ينظِّم الذي

 .احليوية البنوك لعمل الضرورية األمنيَّة واملتطلَّبات

 أو واحد شخص من بَ ي ولوجية، ملواد مجع بأنَّه احليوي البنك مفهومَ  القانون هذا وحيدِّد
 اليت مصادرها أو مصدرها تتبُّع   وميكن دائم، بشكل أو مدودة ملدَّة خزّنا جيري أكثر،

عت اليت العيِّنات بني التعريف   هذا وال يفرِّق. منها أ خذت  اليت تلك أو حبثية، لغايات مج 
عت  مرمَّزة كانت سواءر  منها، التحقُّق   ميكن واليت الروتينية، الطبِّية الرعاية تقدمي يف أثناء مج 

 لنظام احليوية البنوك يف للعيِّنات اإلمجايل العدد فإنَّ  التعريف، هذا على بناء  . و مرمَّزة غري أو
 حبوايل زدادت وهي إنسانية، عيِّنة مليون 011-51 حبوايل ي قدَّر السويدية، الصحِّية الرعاية

 .سنة كلَّ  عيِّنة مليون 3-4

" National Biobank Program الوطيناحليوي  البنك برنامج" تأسيس   جرى لقد
 الطبِّية الصحِّية الرعاية مؤسَّسات يف املوجودة الكبرية احليويَّة البنوك جملموع كحصيلة
 الصحِّية، الرعاية معلومات إىل باإلضافة التكميلية، املستقبلية السجالَّتو  الروتينية،
 يكفل نظام تأسيس هو املشروع هذا إجياد من واهلدف  . واألنساب الوفيات وبيانات
 حول املعرفة وزيادة املعلومات، لكافَّة كاملال تنسيقالو  االستخدام، جودة ضمانَ 

 .أخرى أهداف إىل باإلضافة السويدي، البنك لعيِّنات األمثل االستخدام
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يف  متخصِّصتان سويديتان استثماريَّتان جهتان مشرتك بشكل الربنامج هذا بتمويل قومت
اد Swegene سويغن مها الوظيفية، اجلينومات  Wallenberg والنربغ مشال واحتِّ

Consortium North. http://www.biobanks.se 

 UK Biobankالبريطاِني  الحيوي المبحث الخامس: البنكُ 

 

 واملعزولة املشرتكة التأثريات حولَ  واسعة بدراسة الربيطاين احليوي البنك مشروع   يقوم
دة األمراض وتطوُّر احلياة، ومنط البيئة كعوامل الوراثية وغري الوراثية، للعوامل  األسباب متعدِّ

 على احلصول يف النوعيَّة، اخلطورة عوامل حتديد خالل من ،العلماء   يأمل. و البالغني عند
 حتديد على القدرةو  األشخاص، جمموعات ضمن امللحوظ األمراض يف للتغاير أفضل فهم

 /http://www.ukbiobank.ac.uk .البشري الدم يف biomarks احليويَّة الوامسات
 بشكل اختيار هم جيري مشارك، 511.111 من بيانات تسجيل على اخلطَّة   تقوم

 لفرتات متابعتهم ستجري ،عاما 69و  45 ما بني أعمار هم ترتاوحَ  أن على عشوائي،
 أجل من سنني، عشر على تزيد ال دَّةمل منتظمة المتحانات املشاركون خيضع. و طويلة
 الكيميائيَّةو  الوراثية البيانات جبمع الربيطاين البنك   كما يقوم. النتائج كفاءة من التأكُّد
 جيري كما. املشاركني حياة منط حول املعلومات إىل باإلضافة الدم، عيِّنات من احليويَّة
 .National Health Service الوطنية الصحة خدمات قبل من كاملة   البيانات تقييم

 السنني يف اإلنفاق   قد بلغ. و 0999 حزيران إىل الربيطاين البنك مشروع خطة   تعود
ويلكام ترست  من عليها احلصول   جرى إسرتليين، جنيه مليون 60 األوىل السبع

Wellcome Trust،  الربيطاين الطبيَّة البحوث جملسو UK Medical Research Council 

MRC  وزارة الصحَّة وDepartment of Health عت. و  عام األوىل الدَّم عيِّنات مجِ 



65

80 -  Camí, J. مرجع سابق

 

78 

 

 مانشسرت جامعة   تستضيفه الذي الربيطاين احليوي البنك على اإلشراف   وجيري .2114
University of Manchester من علماء أيضا تضمّ كان مقررا أن ،  علميَّة جلنة ِقبل من 

 أخالقي جملس له يكونوأن  ،الربيطاين احليوي البنك معها تعاونتس املنطقة يف مراكز ستة
 إىل التوصيات رفعو  بصياغة بدوره يقوم ث، اإلدارة من منتظمة معلومات يستقبل، مستقل
 ث، داخلية جلنة قبل من الربيطاين احليوي للبنك التنظيمي اإلطار تنظيم تّ  لقد.  اإلدارة

 احلق املشاركني إعطاء مثل نقاطه، بعض تعديل   جرى. و اعتماده قبل العلنية للمناقشة طرح
 املعلومات   ستكون. و ثالثة جهة إىل العيِّنات بنقل ي سمح مل، و وقت أيِّ  يف االنسحابيف 

 جمالر  هناك يكون لن. و جديدة تشخيصية وسائل تطوير مثل، معّينة ألهداف متاحة  
 .الشخصيَّة املعلومات إىل للوصول
 حفظو  مجع حولَ ، 2112 عام أ جريت موسَّعة، عامَّة استشارية دراسة   على وبناء  
 على يعتمد اجملتمع يف الربيطاين احليوي البنك قبولَ  أنَّ  و جد، حبثية لغايات إنسانية أنسجة
 80أخرى. جهة من املرافق يف العام القطاع عمليَّات على، و جهة من املشاركني موافقة

 The BioBank Japan Projectالياباِني  الحيوي المبحث الّسادس: البنكُ 

 
 معهد   عليه يشرف الذيو  ،2113 عام بدأ الذي الياباين، احليوي البنك مشروع   يهدف

 ،DNA النَّووي احلمض مجع إىل ،University of Tokyo طوكيو جامعة يف الطبِّية العلوم
 مريض، 311.111 من السَّريرية املعلومات مع جنب إىل جنبا الدم، مصل من وعيِّنات

 Cancer. www.src.riken.jp بالسَّرطان مرضى هم منهم 51.111
                                                

80 Camí, J. مرجع سابق 
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مارشفيلدُ عيادة في الشخصي الطبِّ  أبحاث المبحث الّسابع: مشروعُ 
Personalized Medicine Research Project – Marshfield Clinic 

 

 السكَّانية الوراثية لألحباث مشروع أكربَ  الشخصي الطبِّ  لبحوث مارشفيلد مشروع   ي عدُّ 
 21111 من ألكثر جينية على معلومات حيتوي حيث األمريكية، املتَّحدة الواليات يف

 اجلينات معرفة من الباحثني ت كِّن بيانات، قاعدة تشكِّل فما فوق، 08 سنِّ  من مشارك،
 كيفيَّة وكذلك معيَّنة، ألدوية فعل لردود إحداث ها ي توقَّع اليت تلك أو األمراض، تسبِّب اليت

 إىل اجلينية البيانات ترمجة   جتري وهنا. األمراض إحداث يف معا والبيئة اجلينات عمل
. الطبيَّة الرعاية حتسُّن يف ي ساهم ممَّا ما، مرض حول سريرية، قيمة ذات معيَّنة، معلومات  
 ،Genetic Epidemiologyاجلينيَّة  الوبائيَّات يف حبوث بإجراء البيانات قاعدة   وتسمح

 .Population genetics السكَّانيَّة واجلينات ،Pharmacogenetics الدَّوائية واجلينات

ة الدراسة إلجراء Marshfield مارشفيلد مدينة اختيار   جرى وقد  كون أمهُّها أسباب، لعدَّ
 املنطقة هذه يف أقاموا العائالت من العديد وألنَّ  جيِّد، بشكل   توثيق ه جرى قد كهنا اجملتمع

 سجل وجود إىل باإلضافة مارشفيلد، عيادات يف جيِّد رعاية نظام   يتوفَّر كما أجيال، لعدَّة
 على يزيد ملا Extensive Electronic Medical Record (CMR) واسع لكرتوينإ طيبِّ 

 .2112 أيلول منذ املشاركني بالباستق وب دئ .عقدين
 

82 

 

ي ة         السياس مكتب من املايل التمويلَ  البحثي املشروع   هذا ويتلقَّى  الريفية ة        الصحِّ
Office of Rural Health Policy، التكنولوجيا َتْطوير صندوق وبرنامج Technology 

Development Fund، ويسكونسن والية يف التِّجارة ووزارة Department of 

Commerce, State of Wisconsin، مارشفيلد عيادة إىل باإلضافة Marshfield Clinic 
.www.marshfieldclinic.org. 

 

 The National Children’sالوطنيَّة  األطفال الثّامن: دراسةُ  المبحث
Study 

 

 اهلواء تتضمَّن واليت الواسع، مبعناها البيئة، تأثريات بتفحُّص لألطفال الوطنية الدِّراسة   تقوم
 منوِّ  يف واجلينات والثقافة اجملتمع وتأثريات العائلية الفعَّالياتو  واألصوات النِّظام الغذائيو 

 الوالدة ما قبل منذ م تابعتهم ِخالل من املتَّحدة، الواليات عرب األطفال وصحَّة وتطوُّر
 يف واملشاركة األطفال، صحَّة حتسني ُتدف هذه الدراسة إىل. و العمر من 20 سنِّ  وحّتَّ 
 تقدُّم مع متاحة   املعلومات   وستكون. واملرض الصحَّة يف املختلفة العوامل دور فهم

 .احملتملة املنافع من اجلميع   يستفيد حبيث البحوث،

 وتطوُّر صحَّة حولَ  املتَّحدة الواليات يف جتري دراسة أكربَ  لألطفال الوطنية الدراسة   وتعدُّ 
 تستند وهي. طفل 011111 إىل املشاركني األطفال عدد وصول   ي توقَّع حيث األطفال،
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الحرس الوطني

2006

اململكة العربية السعودية1

2007
املجموعات العمرية

65 سنة فام فوق٪0.3٪2.8
15 - 64 سنة٪62٪64.7

أصغر من 15 سنة٪39.9٪32.5
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 ماليني 4 منها. شخص مليون 0.5 من بيولوجية، نةعيِّ  ماليني 5على  IBB وحيتوي
 مليون وحوايل ،شخص 371111 من أكثر من مجعها جرى ،EPIC دراسة من نةعيِّ 
 هي ناتالعيِّ  معظم  و . شخص مليون 0 من أكثر من ذتخِ أ   أخرى، جمموعات من نةعيِّ 

 ناتعيِّ  إىل باإلضافة والبول، واملصل البالزما ذلك يف مبا اجلسم، من سوائل عن عبارة
 .وويةالنَّ  احلموض من مستحصلة

 ومن. العلمي التعاون تعزيز هو IARC رطانالسَّ  لبحوث وليةالدُّ  لوكالةل الرئيسي اهلدف  
 فرص إجياد إىل IBB يف والدراسات اجلارية البيولوجية ناتالعيِّ  فهرسة ؤديت أن لو مأامل

 .الدويل الصعيد على والعلماء الوكالة بني للتعاون جديدة

 The Public الجينومات في العام يانِ السكَّ  المشروعُ المبحث الثّاِلث: 
Population Project in genomics (P3G) 

 

، عا دوليامُّ ل جتَ انية كبرية لتشكِّ مشاريع جينومية سكَّ  اجتمعت أربعة   ،2113يف عام 
 Public Population Project inاين العام يف اجلينومات أ طلق عليه املشروع السكَّ 

Genomics .  األربعة هي: مشروع كارتاجني وهذه املشاريع The CARTaGENE 

Project ومشروع جينات التوائم األورويب ،GenomeEUTwin ، البنك احليوي اإلستوين و
Estonian Genome Project والبنك احليوي الربيطاين ،UK Biobank. 
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93 

 

 الثاِلث البابُ 

يَّة وَضوابطُها ةالحيويَّ  البنوك بنيةُ   والتقنيَّة الفن ِّ

 األول الفصل

 ةالحيويَّ  البنوك أقسام

 أربعة وجود مالحظة ميكن أنه إال آخر؛ إىل حيويّ  بنك من ،ةاحليوي كو البن بنية ّتتلف
ا هامن واحد كلُّ  فيشّكل تنفصل وقد بعض،يف  بعضها جدمين قد رئيسية، أقسام  قسم 

 كامل وبانسجام جمتمعة، تعمل أن األقسام هلذه والبد. ومهامه وظائفه له ،مستقال  
 :هي األقسام وهذه. األمثلالوجه  على عملها ألداء

 واألحباث الدِّراسات قسم 
 .السَّريرية

   حلفظ املختربات قسم 
 .العيِّنات وفحص

 جلمع املعلوماتية قسم 
 .البيانات وحتليل

 األخالقية اللجنة. 
 

النموذجية قسام األ (7رسم توضيحي )
لبنوك احليويةل
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 قسم مبساعدة املختربات، وقسم السَّريرية الدراسات قسمي بني التَّكاملي العمل   ويعدُّ 
 األخالقية اللجنة   تقوم فيما لعمله؛ وأدائه احليوي، البنك جناح يف الزَّاوية حجرَ  ،املعلوماتية

 .األخالقية غري املمارسات إىل جنوحه من والوقاية احليوي، البنك عمل بضبط

 

 

 األقسام املختلفة للبنك احليوي السعودي( 8) توضيحي رسم

 Clinicalالسريريَّة  واألبحاث الدِّراسات قسمالمبحث األّول: 
studies and research section 

إىل دراسة العالقة بني  Cohort Studiesُتدف ِدراَسة  األَْتراب )ِدراَسةر اْسِتَباِقيَّة( 
أمناط التعرُّض للعوامل املختلفة املسبِّبة لألمراض، وبني ح دوث هذه األمراض. وهي 

ْسِتَباِقيَّة والدِّراسات اال Retrospectiveتشمل الدراساِت االْسِتَعاِديَّة 

 مركز اجلمع الرتميز
الرمز األول + معلومات 
 املتربع + أنبوب العينات

 خمترب البنك
الرمز الثاين + األنبوب + األنبوب 

 اجملهري + معلومات التخزين

 ولالرمز األ ثاينالرمز ال

 معلومات خارجية الّطيّب رقم امللف 

 البّد من اجلمع بني املفتاحني من أجل الوصول إىل املعلومات املرّمزة
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  ( معادلة قياس كتلة اجلسم0نص توضيحي )

 أفضل مشعر   وي عدُّ  ،Body fat Measurement الجسم شحوم قياس
 حسابية، مبعادالت الدم شحوم كمِّية تقدير   وميكن. للصحَّة العامَّة احلالة عن
 :التالية الوسائل عرب أو

o اجللد ثنية مساكة قياس طريقة Skinfold ، اختبار باسم معروفةر  وهي 
ة على ملقطر  ي ستخَدم حيث ،Pinch Test الَقْرص  معيَّنة نقاط عدَّ

 93،94.اجللد حتت الدهن طبقة مساكة لتحديد اجلسم يف

o والقطر الطول قياس طريقة Height and circumference 

methods اجلسم كتلة مشعر استخدام عرب BMI، ت ستخَدم حيث 
 .95خاصَّة معادالت عدَّة   ذلك يف

 
 ( معادلة قياس شحوم البدن2نص توضيحي )

                                                

93 Jonas, W.B., 2005. Mosby's dictionary of complementary and alternative medicine. 
Mosby. 
94 Durnin, J.V.G.A. and Womersley, J.V.G.A., 1974. Body fat assessed from total body 
density and its estimation from skinfold thickness: measurements on 481 men and 
women aged from 16 to 72 years. British journal of nutrition, 32(01), pp.77-97. 
95 Deurenberg, P., Weststrate, J.A. and Seidell, J.C., 1991. Body mass index as a 
measure of body fatness: age-and sex-specific prediction formulas. British journal of 
nutrition, 65(02), pp.105-114. 

 1.0اجلنس( + ×  1.9)  –العمر( ×  0.20) –مشعر كتلة اجلسم( ×  1.11شحوم البدن )األطفال( = )

 1.0اجلنس( + ×  10.1)  –العمر( ×  0.71كتلة اجلسم( + )  مشعر×  1.70شحوم البدن )البالغون( = )

 ( عند الذكور، و).( عند اإلناث.1وبالنسبة للجنس، فيساوي )

 

 

 الوزن                   
                                                       = اجلسم كتلة مشعر

 2(الطول)                      
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 93،94.اجللد حتت الدهن طبقة مساكة لتحديد اجلسم يف

o والقطر الطول قياس طريقة Height and circumference 

methods اجلسم كتلة مشعر استخدام عرب BMI، ت ستخَدم حيث 
 .95خاصَّة معادالت عدَّة   ذلك يف

 
 ( معادلة قياس شحوم البدن2نص توضيحي )
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 1.0اجلنس( + ×  1.9)  –العمر( ×  0.20) –مشعر كتلة اجلسم( ×  1.11شحوم البدن )األطفال( = )

 1.0اجلنس( + ×  10.1)  –العمر( ×  0.71كتلة اجلسم( + )  مشعر×  1.70شحوم البدن )البالغون( = )

 ( عند الذكور، و).( عند اإلناث.1وبالنسبة للجنس، فيساوي )

 

 

 الوزن                   
                                                       = اجلسم كتلة مشعر

 2(الطول)                      
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ية املعلومات الصحِّ
التداخالت الطبِّيةاملوجودات املختربيةاألعراض والعالماتالتاريخ املريض الشخيص

ة املرأةاألدوية املأخوذة تاريخ العائلة املريضتاريخ اإلنجابصحَّ
البنية الجسمية

األسنانالجلدالشعرالعني 
أعضاء الجسم األخرىجهاز التنفسجهاز القلب والدورانالبنيات األنرثوميتية

وظائف الجسم
وظائف القلب والدورانالصوت ووظائف الكالموظائف الحواس واألملالوظائف العقلية
وظائف الجسم األخرىالوظائف العصبية العضلية الهيكليةوظائف التنفس

عادات الحياة والسلوك
النشاط البدينالتغذيةالكحولالتدخني

تاريخ السفر والعاداتسلوكيات الجنسسلوكيات النومالسلوكيات املرتبطة بالوزن
الخصائص االجتامعية الدميوغرافية

العرقمكان الوالدةالجنسالعمر
الجنسيةاللغةالدين

األقاربملكية املنزلاإلقامة
الخصائص االجتامعية االقتصادية

حالة العملالّدخلاملستوى التعليمي
البيئة الفيزيائية

التعرُّض داخل الرحمالتعرُّض يف الطفولة الباكرةالتعرُّض البيئّيالتعرُّض يف الوظيفة
البيئة االجتامعية

البيئات التنظيميةالبيئة االجتامعية يف العملالبيئة االجتامعية العائلية
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املادة املخزَّنةطريقة التربيداملاّدة املستخَدمة يف التربيددرجة الحرارة املئوية

مواد طازجةبرَّادجليد ذائب0 إىل +4
دةمناطق ملتحمة بالجليد-0.5 إىل -27 مجمَّ
دةجليد-27 إىل -40 بروتيناتمجمَّ

DNA
دةجزيئات ماء محدودة الحركة-40 إىل -80 RNAمجمَّ
دة/النِّتوجني جليد متحرِّك-80 إىل -130 مجمَّ

السائل

يوىص به للدم والبول

نتوجني سائل )الطور -130 إىل -150

البخاري(

يوىص به لألنسجةالنِّتوجني السائل

النِّتوجني السائل )الطور -150 إىل -196

السائل(

جزيئات دقيقة مكسورةالنِّتوجني السائل

يُوىص به للخاليا الحيَّة
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القواعد املثىل يف حفظ واستخدام العينات

التحكُُّم اآليلُّ

التعامل مع العيِّنات

توفُّر أقىص درجات الحامية

ة للمخترباتاملخاِطر البيولوجيَّة المة العامَّ األمان الحيويأمان إدارة البياناتالسَّ

البنية التحتيَّة والتَّجهيزات

َسالمة مرافق حاويات التخزين

التخزين

سالمة أجهزة املعلوماتية

نقُل العيِّنات

ُة ِحفظ العيِّنات مدَّ

مراقبُة االستخدام

اسِتجاع العيِّنات

تَدمرُي العيِّنات
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 ك احليويةو أقسام املعلوماتية يف البن: (9سم توضيحي )ر

 

 Data Collection البيانات جمعُ 

 ولذلك، هناك. باطِّراد الطبيَّة األحباث يف الباحثون يستخدمها اليت املعلومات   تزداد
 من القادمة املعلومات هذه مع للتعامل الوبائية، األحباث يف حقلخصوصا  ماسَّة، حاجة

 .وغريها اجلينية والتقارير، واألمناط الطبيَّة، والسجالَّت البحثية، االستفسارات

 اختالفإىل بالنسبة  خصوصا التحدِّيات، بعضَ  املعلومات هذه مع التعامل   ويواجه
 أنظمة   تعتمد العلمية البيانات مصادر من قليال عدد ا أنَّ ب علما املعلومات، هذه جودة
 .املعلومات جلودة

وقد سبق التكّلم عن أنواع هذه البيانات ومجعها يف القسم الذي تناول الدراسات 
 السريريّة. واألحباث

 

 مجع البيانات إدارة العيِّنات

 دمج البيانات أو م كاملتها االسِتعالم عن البيانات وحتليلها

 اإلدارة األمنيَّة والت َّْنظيمية
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