
 

 

 

 

 

  

 2-سارس-لفيروس كورونا التسلسل الجينومي 
 ةالعام  ةالصحعظيم األثر على  لتطبيقي دليل ت

        2021الثاين/يناير  كانون  8
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

يومالجين تسلسلال  
2-سارس-لفيروس كورونا  

 
ةالعام  ةالصحعلى   رثعظيم األلت  طبيقيدليل ت  

 
2021الثاني/يناير  كانون  8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

العامة  الصحة على األثر لتعظيم تطبيقي دليل : 2-سارس-كورونا لفيروس الجينومي التسلسل  
[Genomic sequencing of SARS-CoV-2: a guide to implementation for maximum impact on public health] 

 
ISBN 978-92-4-002841-8 (إلكترونية نسخة) 

ISBN 978-92-4-002842-5 (مطبوعة نسخة) 
 

 2021منظمة الصحة العالمية  ©
 

لفائدة المنظمات  3.0المشاركة بالمثل  –غير تجاري  –بعض الحقوق محفوظة. هذا المصنف متاح بمقتضى ترخيص المشاع اإلبداعي "نسب المصنف 
 "الحكومية الدولية

). sa/3.0/igo/deed.ar-nc-https://creativecommons.org/licenses/bySA 3.0 IGO; -NC-(CC BY 
 

أن يتم اقتباس المصىىىنف على النحو الم،ئم   وبمقتضىىىى هذا الترخيص زجوك لكم نسىىىن المصىىىنف ويعادة توكرع  وتحوررغ ل غراج غير التجاررة   ىىىررطة 
تعتمد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. وال ُزسىىىم    (WHO)أدناغ. وال ينبغي في أي اسىىىتخداه ل ذا المصىىىنف اإلزحاا بنن المنظمة  كما هو مبّين

ترخيص المشىىىىاع  خيص لمصىىىىنفكم بمقتضىىىىى نف  ويذا قمتم بتحورر هذا المصىىىىنف  فيجب عندئذح الحصىىىىو  على تر  . (WHO)باسىىىىتخداه  ىىىىعار المنظمة 
أو مىا زعىادلى . ويذا قمتم بتر مىة المصىىىىىىىىىىىىىىنف  فينبغي إدرال بيىان إخ،ا المسىىىىىىىىىىىىىى وليىة التىالي م  االقتبىاس   Creative Commons licence)اإلبىداعي   

عن محتوى هىذغ التر مىة أو دقت ىا.  غير مسىىىىىىىىىىىىىى ولىة (. والمنظمىة (WHO)المقترح: "هىذغ التر مىة ليسىىىىىىىىىىىىىى  من إعىداد منظمىة الصىىىىىىىىىىىىىىحىة العىالميىة  المنظمىة 
 الملزه وذو الحجية." واإلصدار األصلي باإلنكليزرة هو اإلصدار

 
ورجىىىب أن تتم أزىىىة وسىىىىىىىىىىىىىىىىىاتىىىة فيمىىىا يتعلر بىىىالمنىىىاكعىىىات التي تنشىىىىىىىىىىىىىىىىىن في إتىىىار هىىىذا الترخيص وفقىىىا  لقواعىىىد الوسىىىىىىىىىىىىىىىىىاتىىىة للمنظمىىىة العىىىالميىىىة للملكيىىىة  

 . )/http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules.(الفكررة
 

 التسلسل الجينومي لفيروس كورونا-سارس-2  :دليل تطبيقي لتعظيم األثر على الصحة العامة االقتباس المقترح.
[Genomic sequencing of SARS-CoV-2: a guide to implementation for maximum impact on public health] 

 .SA 3.0 IGO-NC-CC BYالترخيص:  2021. : منظمة الصحة العالمية:  نيف

  
 

 ./http://apps.who.int/irisبيانات الف رسة أثناا النشر متاحة على الرابط  بيانات الفهرسة أثناء النشر. 
 

. ولتقدزم تلبات االسىىىىىىىىىىىتخداه  http://apps.who.int/bookordersانظر الرابط  (WHO)لشىىىىىىىىىىىراا مطبوعات المنظمة المبيعات والحقوق والترخيص. 
 . http://www.who.int/about/licensingالتجاري واالستفسارات بشنن الحقوق والترخيص  انظر الرابط 

 
. إذا رغبتم في إعادة اسىىىىتخداه مواد واردة في هذا المصىىىىنف ومنسىىىىوبة إلى ترا ثالو  مثل الجداو  أو األ ىىىىكا  أو الصىىىىور  فعليكم  الثالث مواد الطرف

ر مسىى ولية تحديد ما إذا كان يلزه الحصىىو  على إذن إلعادة االسىىتخداه  والحصىىو  على إذن من صىىاحب حقوق الم لف. ورتحمل المسىىتخده وحدغ مخات
 لبات تنشن نتيجة انت اك أي عنصر في المصنف تعود ملكيت  لطرا ثالو. أي مطا

 
التسىىىىىىىىىىىىميات المسىىىىىىىىىىىىتخدمة في هذا المطبوع وتررقة عرج المواد الواردة في   على أي رأي كان من  انب  ال تنطوي . بيانات عامة إلخالء المسؤؤؤؤؤؤؤؤ ولية

بشىنن الوعى  القانوني ألي بلد أو أرج أو مدينة أو منطقة أو لسىلطات أي من ا أو بشىنن تحديد حدودها أو تخوم ا. وتشىكل الخطو    (WHO)المنظمة 
 خطوتا  حدودزة تقرربية قد ال يو د بعد اتفاق كامل بشنن ا. المنقوتة والخطو  المتقطعة على الخرائط 

 
  (WHO)كما أن ذكر  ىىركات محددة أو منتجات   ات صىىانعة معينة ال زعني أن هذغ الشىىركات والمنتجات معتمدة أو موصىىى ب ا من  انب المنظمة 

سىىت ،لية  في  را االتفضىىي،  ل ا على سىىواها مما زماثل ا في الطاب  ولم يرد ذكرغ. وفيما عدا الخطن والسىى و  ُتمّيز أسىىماا المنتجات المسىىجلة الملكية باألح
 النص اإلنكليزي(. 

 
كل االحتياتات المعقولة للتحقر من المعلومات الواردة في هذا المطبوع. وم  ذلك  فإن المواد المنشىىىىىىىىىىىىورة ُتوكع دون تقدزم   (WHO)وقد اتخذت المنظمة 

 (WHO)غ المواد واسىىتعمال ا. وال تتحمل المنظمة رتحّمل القارئ وحدغ المسىى ولية عن تفسىىير هذو أي نوع من أنواع الضىىمانات  صىىررحة  كان  أه عىىمنية. 
 . بني حا  من األحوا  المس ولية عن األعرار التي قد تترتب على استعمال ا

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar
http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar
http://apps.who.int/iris/
http://apps.who.int/bookorders
http://www.who.int/about/licensing


 iii 

 المحتويات
 

 vi ............................................................................................................................ تصدير 

 vii....................................................................................................................... شكر وتقدير 
 x ..................................................................................................................... ملخص تنفيذي 

 1 .......................................................................................................................... مقدمة -1

 2 .............................................................................................................. معلومات أساسية  -2

 2 ................................................................................. الفيروسي تسلسل الجينومي متزايد للالنمو ال  1- 2

 2 ................................................................................ تطبيقات الجينومية الفيروسية متزايد للنمو الال  2- 2

 5 ...................................................................... تحليالت الجوانب الجينية والديناميكية لتطور السالالت    3- 2
 7 .................................... الجينومّية والتطّورّية ذات األهّمّية للتطبيقات الجينومّية  2- سارس-سمات فيروس كورونا   4- 2

 9 .................................................................. االعتبارات العملّية عند تنفيذ برنامج تسلسل جينومي فيروسي  - 3

 9 ......................................................................................... التخطيط لبرنامج تسلسل  1- 3

 9 .....................................................................................................االعتبارات األخالقّية  2- 3

 9 ........................................................................ تحديد النواتج المتوقعة والبيانات الضرورية 3- 3

 10 ................................................................... تحديد الجهات المعنية والتواصل معها  4- 3

 11 .................................................   تنفيذ المشروع: الحصول على البيانات واللوجستّيات والموارد البشرّية 5- 3

 11 ......................................................................................  تقييم المشروع  6- 3

 12 ................................................................................................................ تبادل البيانات  -4
 12 ................................................................. توصيات منّظمة الصحة العالمية بشأن تبادل البيانات  1- 4

 12 ...................................................................................... تبادل البيانات الوصفّية المناسبة  2- 4

 12 ............................. الخام بيانات المتواليات وافق عليها جزئيًا و واليات المتتبادل المتواليات التوافقّية والمت 3- 4

 13 ....................................................................................................... منّصات التبادل  4- 4

 15 ..................................................................... 2-سارس -تطبيقات علم الجينوميات على فيروس كورونا-5

 15 ............................................................................... 2 -سارس - فهم ظهور فيروس كورونا 1- 5

 15 ............................................................ 19-تحديد العامل المسبِّب لؤمرض فيروس كوفيد  1- 1- 5

 15 ........................................................................ تحديد توقيتات المنشأ والتنويع المبكِّر 2- 1- 5

 16 ....................................................................................... تحديد األصل الحيواني  3- 1- 5



 iv 

 17 ................................................................... 2- سارس-فهم الجوانب البيولوجية لفيروس كورونا 2- 5

 17 ............................................................................. استخدام الُمسَتقبِّالت العائلة  1- 2- 5

 18 ....... تحديد المواقع الجينومية المرشحة التي قد ت دي إلى تغّيرات ظاهرّية   :2-سارس - تطور فيروس كورونا 2- 2- 5

 19 .................................................................................. تحسين وسائل التشخيص والعالجات 3- 5

 19 ........................................................................... تحسين وسائل التشخيص الجزيئي  1- 3- 5

 20 ............................................................. دعم تصميم ورصد حساسية المقايسات المصلية  2- 3- 5

 20 ................................................................................... دعم تصميم اللقاحات  3- 3- 5

 21 ....................................................................... دعم تصميم العالج المضاد للفيروسات  4- 3- 5

 21 .......................................... تحديد المقاومة المضادة للفيروسات أو طفرات اإلفالت من اللقاحات  5- 3- 5

 21 ....................................................................................... تقّصي انتقال الفيروس وانتشاره  4- 5

 21 ...................................................... دعم أو رفض األدلة المتعلقة بطرق أو ب ر االنتقال  1- 4- 5

 22 .......................................................................تحديد فترات االنتقال وتقديرها كمياً  2- 4- 5

 23 ................................................................... راية المحليةتحديد أحداث الوفادة والسِّ  3- 4- 5

 26 ....................................................................................... تقييم ُمَحرِّكات االنتقال  4- 4- 5

 26 ................................................................................ تمييز ضلوع أنواع أخرى  5- 4- 5

 27 ................................. ئل تمييز سالسل االنتقال بين المرضى باستخدام التنوع الفيروسي داخل العا 6- 4- 5

 27 ............................................................................... االستدالل على البارامترات الوبائية  5- 5

 27 .................................................................................................. عدد التكاثر  1- 5- 5

 28 ....................................... حجم الفاشية بمرور الوقت ونسبة اإلبالغ عن العدوى مقابل الحاالت  2- 5- 5

 33 ................................. 2-سارس -إرشادات عملية بشأن الجوانب التقنية للتسلسل الجينومي وتحليل فيروس كورونا -6
 30 ................................................................. استراتيجيات المعاينة الجينومية وتصميم الدراسات  1- 6

 32 ...................................................................................... البيانات الوصفية المناسبة  6-2

 36 ........................................................................................... االعتبارات اللوجستية 3- 6

 36 ................................................................................................  المكان  1- 3- 6

 36 .................................................................... السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي 2- 3- 6

 37 .................................................................................... االعتبارات األخالقية  3- 3- 6

 37 ........................................................................................ الموارد البشرية  4- 3- 6

 39 ................................................................................. اختيار المواد المناسبة للتسلسل  4- 6



 v 

 39 .......................................................................................... مادة التسلسل  1- 4- 6

 41 .......................................................................................... عينات الضبط  2- 4- 6

 42 ................................................ قبل إعداد المكتبات  2-سارس -المادة الجينية لفيروس كوروناإثراء  5- 6

 42 ................................................................ تحليالت العينات السريرية غير المستنبتة  1- 5- 6

 43 .................... البيئية بعد االستنبات الخلوي  ُنُهج تسلسل المواد الجينية المستخلصة مباشرًة من العّينات 2- 5- 6

 43 ................................................................... الُنُهج القائمة على االلتقاط المستهدف  3- 5- 6

 44 ................................. الُنُهج القائمة على أجزاء الحامض النووي المضّخمة أو المكّبرة المستهدفة  4- 5- 6

 45 ....................................................................................... اختيار تكنولوجيا التسلسل  6- 6

 47 ............................................................................... البروتوكوالت المعلوماتية األحيائية  7- 6

 48 ................................................. نظرة عامة على الخطوات المعلوماتية األحيائية النموذجية  1- 7- 6

 51 ................................................................. التعامل مع بيانات اإلرسال اآلني المتعدد  2- 7- 6

 52 .................................................................................................  أدوات التحليل  8- 6

 52 .................................................................... المعاينة الفرعية للبيانات قبل التحليل  1- 8- 6

 53 ...................................................................................... مواءمة المتواليات  2- 8- 6

 53 ........................................................................................... الجودة ضبط  3- 8- 6

 55 ............................................................................... إزالة المتواليات المأشوبة 4- 8- 6

 55 ............................................................................ أدوات دراسة تطور السالالت  5- 8- 6

 56 ........................................................................................ التصوير البياني  6- 8- 6

 57 ...................................................................................... تصنيف السالالت  7- 8- 6

 57 ..................................................................................تأصيل تطور السالالت  8- 8- 6

 58 ......................................................................................... االستنتاجات واالحتياجات المستقبلية  -7

 60 .......................................................................................................................... المراجع 

 80 .............................................................. علم األوبئة الجزيئي في سياق  أمثلة لدراسات التسلسل  -  1الملحق 
 83 .......................................................................................................................... المراجع 

 79 ................................................................................. قائمة مرجعية لوضع برنامج تسلسل  -2الملحق 



 vi 

 تصدير
فتّاكة قد تتحّو    ا  أمراع أن  19- الصحة العالمية. فقد أبركت  ائحة كوفيدمجا  نقطة تحو  في التاررن وفي  2020كان عاه 
التي تعاني لعولمة. ولقد تعّلمنا درسا  قاسيا  عن َمكامن الضعف الجوهررة بات يتج  إلى اذي عالمنا الزمكن أن تجتاح إلى أوبئة 
 عامل واحد ُمَسبِّّب للمرج. في موا  ةمجتمعاتنا من ا 

 
للعلم أن زستجيب عند موا  ة   منساة ال تُوَصف  فإن ا أظ رت أزضا  كيف زمكن تسّبب  فيقد  19-ورغم أن  ائحة كوفيد

وّفرت  كما ة واستفادت من ا. عظيمقد أتاح  الجائحة فرصا  علمية لحالة توارئ عالمية هائلة. وباختصار    اتفرعزات تحد
قد الماعي عّدة قدرات  ديدة التي تكنولو ّية الثورة ال تطورر    من بين التصّدي للجائحةن خ،ل ا ا زمكن متنّسس  خ،  العِّ

 .من   ة أخرى  التسلسل الجينوميو    من   ة لقاحات بسرعة البرق 
 

بالتطورر  يةمتوالية الجينومال  معرفة ؛ وسمح2-سارس-لعالم التعّرا بسرعة على فيروس كوفيدأمكن ل  التسلسل من خ، و 
السرر  ل،ختبارات التشخيصية وغيرها من األدوات ال،كمة ل،ستجابة. وردعم استمرار التسلسل الجينومي رصد انتشار المرج  

 ونشا  الفيروس وتطورغ.  
 

علينا أن نواصل االستجابة  لفيروس. وسيكون من ات متحورة  ديدة س،ال تظ ر بل و ال تزا  مستمرة   19- إن  ائحة كوفيد
لعالمية في المستقبل المنظور. ورمكن تعزرز التقده المحرك منذ بدازة الجائحة باستخداه التسلسل الجينومي وتوسي  نطاق  ليشمل ا

 بيئات واستخدامات  ديدة.
 

فرص لتحسين ف م عالم ُمَسببِّّات األمراج النا ئة وتفاع،ت ا المزرد من ال  يةتسلسلتنفيذ برامج  نحو  لمزرد من البلدان  تحرُّك ا  وسيتي 
وا الحياة والمناتر األحيائية. وسم  البشر والحيوانات في مجموعة متنوعة من المناخات والنظم اإلزكولو ية والثقافات وأنما  

 ن األوبئة والجائحات ومكافحت ا.الوقازة م  مجا نماذل  ديدة في الباب أماه تشكل هذغ المعرفة رؤرة  ديدة للعالم وتفت  
 

 ائحات في المستقبل. والبّد من أوبئة و ظ ور لا  مواتية التنّقل البشري ظروفكرادة معدالت التوّس  الحضري و اتساع رقعة  ور ّيئ
أفضل لموا  ة  ممارسات المجتم  الصحي العالمي إذا أردنا أن نكون مستعّدين بشكل  صلب  التعجيل بدمج التسلسل الجينومي في  

 الت ديدات المستقبلّية. وننمل أن تساعد هذغ اإلر ادات على تم يد الطررر لذلك االستعداد.
  

  انرسيلفي بر 
 عدزة على الصعيد العالميالتنّهب لموا  ة المخاتر المُ  فررر مدير

 برنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية 
 منظمة الصحة العالمية
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 شكر وتقدير
ة في مختلف مجاالت التسلسل الجينومي من التحالف المختبري العالمي درازي بالتشاور م  خبراا ذوي  طبيقوع  هذا الدليل التتم  

  والمختبرات المر عية لمنظمة الصحة العالمية المختصة  (GLAD-HP) لمسببِّّات األمراج التي تنطوي على ت ديدات خطيرة
. وفي أعقاب مناقشات (GOARN) والشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفا يات واالستجابة ل ا  19-لىكوفيدبالفحوص التنكيدزة 

أولية أ راها فررر مختّص بالكتابة الفنية بقيادة مستشار م ق  وأعضاا من فررر منظمة الصحة العالمية المعني بمختبرات 
المسائل  بّ  فيل  وُعقد ا تماعان على اإلنترن  لنظمة وخار  ا  تم التماس مساهمات من خبراا آخررن داخل الم19-كوفيد

ات التي زمكن إدرا  ا في الطبعة الثانية من هذا الدليل إلى العنوان  وربتو ي  االقتراحات المتعلقة بالتحسين والتص  ُرر ىالمعّلقة. و 
WHElab@who.int. 

 
 حرير الرئيسيفريق الصياغة والت

 و امعة أكسفورد  أكسفورد  المملكة المتحدة   سارة سي هيل  الكلية البيطررة الملكية  لندن
 نز  األمراج النا ئة واألمراج الحيوانية المصدر  برنامج الطوارئ الصحية  منظمة الصحة العالمية   نيف  سورسرايركمارك ب

واألمراج الحيوانية المصدر  برنامج الطوارئ الصحية  منظمة الصحة العالمية     األمراج النا ئة فون أزجي .كاررن  ي
  نيف  سورسرا

 
 فريق الصياغة

 (  بيلت وفن  هولندا RIVM  البيئةحمازة كيم بن  وب  المع د الوتني ال ولندي للصحة العامة و 
 و امعة أكسفورد  أكسفورد  المملكة المتحدة     لندنإمبيررا نونو آر. فاررا  كلية 

 تانيا غولوبتشيك   امعة أكسفورد  أكسفورد  المملكة المتحدة 
 إدوارد هولمز   امعة سيدني  سيدني  أستراليا
  امعة ليفن  بلجيكا –ليانا كافيتزوبولو   امعة ليفن الكاثوليكية 
 بلجيكا امعة ليفن   –فيليب ليمي   امعة ليفن الكاثوليكية 

زة  سنغافورة(.تزي مين ماك  المركز الوتني ل مراج المُ   عدِّ
 منغ لينغ موي   امعة ناغاكاكي  ناغاكاكي  اليابان 
 باس أود مونينك  إيراكموس إه سي  روترداه  هولندا 

   الصين (SAR) ليو بون   امعة هونغ كونغ  منطقة هونغ كونغ اإلداررة الخاصة 
 غ،سغو  المملكة المتحدة    يم   يبرد   امعة غ،سغو 

   كرورخ  سورسرا(ETH Zurich) ان  مع د كرورخ االتحادي للتكنولو يا وغاتيموثي ف
 المملكة المّتحدة  لندن  إيررك فولز  كلّية إمبيررا   

 

mailto:WHElab@who.int
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  المراجعون 
 كررستيان أندرسن  سكررب  للبحوث  ال  وال  كاليفورنيا  الوالزات المتحدة األمرركية

 كرودا  وكارة الصحة  ررو دي  انيرو  البراكرلخوليو 
 سيمون ديليكور   امعة بروكسل الحرة  بروكسل  بلجيكا

 ناتا   دوربان   نوب أفررقيا-توليو دي أوليفيرا   امعة كواكولو
 ناثان  روباو   امعة ييل  نيو هيفين  كونيكتيك   الوالزات المتحدة األمرركية

 وس الطبي  روترداه  هولندا ماررون كوبمانز  مركز إيراكم
 تومي اله   امعة هونغ كونغ  منطقة هونغ كونغ اإلداررة الخاصة  الصين 
 مارسيو روبرتو نوني   مع د إزفاندرو  اغاس  أنانينديوا  بارا  البراكرل

 الوالزات المتحدة األمرركيةغوستافو باالسيوس  وكالة التنمية الدولية التابعة للوالزات المتحدة  وا نطن العاصمة  
 المملكة المّتحدة لندن   ستيفين بوالن  وكالة الصحة العامة في انكلترا  

  وش كورك   امعة برمنغ اه  برمنغ اه  المملكة المتحدة 
 أندرو رامبوت   امعة إدنبرغ  إدنبرغ  المملكة المتحدة 
   بيلت وفن  هولندا (RIVM) البيئةحمازة  العامة و  انتا  رورسكن  المع د الوتني ال ولندي للصحة 

 لوررير  مع د باستير  بارر   فرنسا-ن سيمون يإتي
   كروررن  سورسرا(ETH Zurich) مع د كروررن االتحادي للتكنولو يا تانيا  تادلر 

 ألمرركيةمارك ساتشارد   امعة كاليفورنيا في لوس أنجلي   لوس أنجلي   كاليفورنيا  الوالزات المتحدة ا
 ريو تيان   امعة بيجين إلعداد المعلمين  بيجين  الصين هو 

 ليا فان دير هوك  مركز أمسترداه الطبي  أمسترداه  هولندا 
  انتينا دي فرر   أستاذ مشارك في أخ،قيات علم األحياا  قسم الطب   امعة كيب تاون   نوب أفررقيا

 
   قائمة الجهات المساهِّمة

كو يما  التفاعل بين األمن البيولو ي واألمن الصحي  برنامج الطوارئ الصحية  منظمة الصحة العالمية   نيف  كاكونوبو 
 سورسرا

 لينا موكر   عمليات الطوارئ  برنامج الطوارئ الصحية  منظمة الصحة العالمية   نيف  سورسرا
 حة العالمية   نيف  سورسرالين وارمبرود  فررر الوبائيات  برنامج الطوارئ الصحية  منظمة الص

 فاسي ساثيامورثي  البحوث الصحية   عبة العلوه  منظمة الصحة العالمية   نيف  سورسرا
 كاثررن ليتلر  األخ،قيات والحوكمة في مجا  الصحة  منظمة الصحة العالمية   نيف  سورسرا

مج الطوارئ الصحية  منظمة الصحة العالمية   نيف  ماررا فان كيرك وا  األمراج النا ئة واألمراج الحيوانية المصدر  برنا
 سورسرا

 



 ix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 x 

 ملخص تنفيذي
 فيروس   2- فيروس كورونا المسبِّّب للمت،كمة التنفسية الحادة الوخيمة  يةجينومالمتواليات التحديد سمح  أو   التقده الحديثة ب

الحالة. ونتيجة    التعرُّا علىفي غضون ساعات أو أزاه من  –  19-وهو العامل المسبِّّب لىمرج كوفيد –( 2-سارس-كورونا
تسلسل  حية العامة للجوائ . وكان ال  تو ي  االستجابة الصالزمن الحقيقيمن خ،  التسلسل الجينومي في    لذلك أمكن ألو  مرة 

دّ  أساسيا  لكشف  ينوميميتاال -فيروس كوروناية لجينومالمتواليات لالتباد  المبكر ل أتاح كما. وتوصيف  العامل الممرِّج المسَتجِّ
  مما أدى إلى تحسين التنّهب العالمي وساهم في تصميم تدابير مضاّدة. بسرعة مقازسات تشخيصية  زرئية تطورر 2-سارس
في ف م ديناميات األوبئة الفيروسية وتقييم فعالية تدابير واس  نطاق على بسرعة و  يالفيروس يلجينوماالتسلسل إ راا ورس م 

 المكافحة.  
 

الجينومي الفيروسي في تحسين الصحة العامة أن يدف  المزرد من المختبرات ومن  نن االعتراا المتزايد بإمكانية إس اه التسلسل  
ن التسلسل الجيني  ينطوي على قدر كبير من التكلفة والعمل  وتحتال المختبرات إلى بلورة بيد أتثمار في هذا المجا . إلى االس

 بغية وتقده هذغ الوثيقة إر ادات للمختبرات  فكرة واعحة عن العائدات المتوقعة من هذا االستثمار فيما زخص الصحة العامة.
 اآلن وفي المستقبل.  2-سارس-فيروس كورونال تحديد المتواليات الجينية أنشطة المترتب على رثعظيم األت

 
 األهداا المقصودة من التسلسل 

 
واستراتيجية للتحليل  وخطة لكيفية استخداه    من الم م أن زكون هناك ف م واع  ألهداا التسلسل   يقبل البدا في برنامج تسلسل

أسئلة مختلفة ذات أهمية مركزرة  19-تطرح كل مرحلة من مراحل  ائحة كوفيدة العامة. و يستجابات الصحالالنتائج في تو ي  ا
-يروس كوروناالجينومية. ورمكن استخداه التسلسل الجيني لف ةيناعمللاستراتيجيات قائمة بذات ا للصحة العامة  ورتطلب بعض ا 

تدابير مضادة  وبحو وبائيات المرج. بما في ذلك تحسين التشخيص  ووع  في العديد من المجاالت المختلفة   2-سارس
  من الم م أن زكون أولئك الذين زحددون األهداا وُرجرون التحلي،ت الجينومية في التسلسل قوة الواعحةالورغم مكامن 

داتبّينة من الورستخدمون البيانات الناتجة على   التحّيز المحتملة.    ومصادر ُمَحدِّّ
 

 عند تنفيذ برنامج تسلسل  وا ب مراعات ااالعتبارات ال
 

 تعين. وركافة   المعنيةالج ات  ممثليكبار تسلسل في إتار متعدد التخصصات زضم نهداا الينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة ب
دعم مستداه  بما في ذلك تكلفة العاملين المتخصصين  وأ  زة التسلسل والمواد االست ،كية  توفير  تحديد مصادر التمورل لضمان  
تقييم الجوانب األخ،قية للمشروع بعنازة. وعلى المختبرات أن ُتجري   كما زجب.   اوتخزرنالبيانات  وال يكل الحسابي ال،كه لتج يز  

 . من  انب ا ختارلمُ ا بروتوكو الكل خطوة في لقييمات لمخاتر الس،مة البيولو ية واألمن البيولو ي ت
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ورنبغي االستر اد بنهداا التسلسل لتو ي  االعتبارات التقنية بشنن األساليب  المستخدمة في التسلسل واختيار العينات. وتتوفر 
  وقد زكون كل   اك مناسب ا في ظروا معينة بدر ة أكثر أو أقّل  نتيجة  2-سارس-ات فيروس كورونا ينومعدة أ  زة لتسلسل  

التسلسل   بشنن األهداا بيانات معظم رقتضي تحقير  وكمية البيانات المتوّلدة  وكمن التج يز. و ل،خت،فات في دقة كل قرااة
قدرا   الصحي   نسر التحليللعينات. وقد يتطلب الحصو  على هذغ البيانات وتر مت ا إلى ل بيانات وصفيةفض،  عن الفيروسي 
متواليات المقارنة على قدرة اللى كثيرة إتحلي،ت  تستندالمحتمل للتسلسل. و   ولكن  سيساعد على تعظيم األثر  مواردكبيرا  من ال
التنوع الجينومي الفيروسي على الصعيد العالمي. ولذلك  من األهمية بمكان أن يتم تباد   مقابل المكتسبة محليا   يةالفيروس

د  مثير لإلعجاب عن تررر مستودعات مثل المتواليات الجينومية الفيروسية على النحو المناسب. ورجري هذا التباد  بمع
 المبادرة العالمية لتباد  بيانات أنفلونزا الطيور وبنك الجينات. 

 
لو ستيات  النظر بعين االعتبار إلى  تعينيكما . المعني عينات التسلسل على الس ا  الذي ينبغي اإل ابة علي  والسياق عتمدتو 

النووي وتسلسل  على أفضل نحو دون المخاترة الرربي  الحمض    ،صالعينات  مثل الكيفية المثلى لنقل المواد  وكيفية إ راا استخ
 العينات.  هورة وع  نظاه عملي ومشترك لتحديد جببس،مت . وعندما تقوه منظمات متعددة بالتسلسل والتحليل  ز

 
مسار الرعتمد راا تحليل معلوماتي أحيائي. و لعينة و م  البيانات الوصفية المناسبة  يلزه إ المتواليات الجينية لحديد وبمجرد ت

 مواامةتطّلب تالتسلسل  والكوا ف المستخدمة. و  المعلوماتي األحيائي على المراحل المختبررة فيما قبل التسلسل  ومنصة
عاملين   هاوتفسير البيانات  زستلزه تحليل  . كما  ا  كون مكّلفوهو ما قد زية عالية األداا   قوة حساب  س،التالمتواليات وتحليل تطور ال

بطررقة واعحة ومتسقة لتجنب سوا   صلة ذات ال مدرَّبين تدرربا  عاليا . ورنبغي تباد  النتائج واالستنتا ات م  الج ات المعنية 
 التفسير.

 
  ةالعام ةالصحعلى ر ث األ ظيمعت 

 
على الصحة العامة إال إذا تم   ا  إزجابي اتنثير  ت ثرلن فإن ا   2-سارس-فيروس كورونا اتعدد متواليات  ينومبغّض النظر عن 

البرامج دائما  في  تحديد استراتيجيات إلصدار نتائج قابلة ل،ستخداه ومناسبة التوقي  وتعميم ا في وق  الحر. ورنبغي أن تنظر 
  اأو استكمالالُنُ ج القائمة األخرى  توسي  نطاق  ل  2-سارس-ليل متواليات فيروس كورونانتائج تح  ب ا استخداهزمكن  الكيفية التي  
  وأن تقرر ما إذا كان التسلسل هو الطررقة األنسب أو الفعالة من حيو الموارد لتحقير األهداا المر وة. ورتعين  اأو استبدال

التي زمكن ا استخداه المعلومات مبا رة  لصال  الصحة  معنية ال إب،غ النتائج في الوق  المناسب وبطررقة واعحة إلى الج ات 
مختبرات التسلسل الجينومي والتحليل بشكل وثير م  البرامج التشخيصية   جَ دمِّ أُ يتحقر ذلك بنقصى كفااة إذا ما العامة. وقد 

 والوبائية القائمة في مجا  الصحة العامة.  
 

فيروس فيما زخص  الصحة العامة  لي  فقط    علىلتسلسل  اأثر    إلى تعظيموالمرونة  ة  قو للتسلسل تتسم بالبناا  بكة عالمية    ور دي
لمسبِّّبات األمراج النا ئة في المستقبل. وقد استثمرت  بكات مختبرات مختلفة مختصة ولكن أزضا  بالنسبة  2-سارس-كورونا

قدرات التسلسل كجزا من أنشطت ا في مجا  الترّصد. وبما أن تكاليف التسلسل كبيرة ورمكن استخداه في  مراجاألبمسبِّّبات 
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مختلفة  زشجَّ  على التعاون الوتني لضمان االستخداه    يةأ زاا كثيرة من مسار العمل التسلسلي لمسببات أمراج وأهداا تسلسل
  س،التتطور الالمتعلقة بالمعلوماتية األحيائية و ات تعزرز القدر في طورل لزه االستثمار على المدى الاألمثل للقدرات القائمة. ور

لى ن ج تدررجي  نظرا  لتخّلف ا حاليا  عن القدرات المختبررة الجزرئية في العديد من البيئات. ورنبغي أن تركز برامج بناا القدرات ع
فقد تحتال بعض البلدان إلى بناا قدرات ا المختبررة الرتبة     بناا القدرات على السياق:في  تركيز  محور الرتوقف  لبناا الكفااات. و 

 البياناتويدارة    في حين قد تقرر بلدان أخرى االستعانة بمصادر خار ية إل راا التسلسل الفعلي وتركز على المعلوماتية األحيائية
بروتوكوالت التسلسل  وتوحيد هيكل قواعد البيانات التسلسل من خ،  تباد   المعنية بفرقة  األالتعاون بين  مكن تيسير  . ورهاتفسير و 
عة واختبارات الكفااة باستخداه اال تماعات والتدررب  ويتاحة الوصو  إلى عمليات المرا اال تراك في  البيانات الوصفية  و   نساقوأ

 مر عية.معايير 
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  مقدمة -1
-  فيروس كورونا  2-فيروس كورونا المسبِّّب للمت،كمة التنفسية الحادة الوخيمة  من  توليد وتباد  المتواليات الجينومية  حاليا   زجري  
ة الحديثة بمعد  غير مسبوق. وقد سمح  التطورات التكنولو ي -19-وهو الفيروس الذي زسبِّّب مرج كوفيد -( 2-ارسس
ات جينومالحالة. ورشير استخداه هذغ ال  كشففى غضون ساعات أو أزاه من    2-سارس-فيروس كورونا  اتوم ينتحديد متواليات  ب

إلى ثورة في االستقصااات الجينومية الفيروسية. فللمرة األولى    للمرج  مستمرال  التفشي ي  سياسات الصحة العامة أثناا  في تو 
 حقيقي. ال ب   وق الفي   ةائحلعامة لجة ايستجابة الصحالزمكن أن زساعد التسلسل الجينومي في تو ي  ا

 
مرج ب لىباعتبارغ العامل المسبِّّ  2-سارس-أساسي في تحديد فيروس كورونا يوقد ثب  بالفعل أن التسلسل الجينومي الفيروس

وفي تحّري انتشارغ عالميا . وع،وة  على ذلك  زمكن استخداه المتواليات الجينومية الفيروسية في تقّصي ديناميات تفّشي   19-كوفيد
. وباإلعافة  مرجالمرج  بما في ذلك التغّيرات في حجم الوباا على مر الزمن  واالنتشار المكاني والزماني  وترق انتقا  ال

أن تساعد المتواليات الجينومية في تصميم المقازسات التشخيصية واألدورة واللقاحات  وفي رصد ما إذا كان   زمكن  إلى ذلك
فإن تحليل  ينومات  التغّيرات االفتراعّية في فعاليت ا عبر الزمن زمكن أن ُتعزى إلى التغّيرات في الجينوه الفيروسي. ولذلك

 . م اوردع  هازعزك أن  و   19-كوفيدمرج  عبا النا م عن اإلصابة بالتراتيجيات خفض  مكن أن زكمل اسز  2-سارس-فيروس كورونا
 

إلى كرادة عدد المختبرات التي أن ي دي تحسين الصحة العامة  فيالتسلسل الجينومي  مساهمةالف م إلمكانية تعزرز ومن  نن 
تستثمر في هذغ العملية. غير أن االرتفاع المحتمل لحجم التكلفة والعمل ذي الصلة يتطلب وعوحا  بشنن العائدات المتوقعة من  

صحة  ال مجا  ،ستفادة من ا فيل الممكنةهذا االستثمار  وكيفية االستخداه األمثل لبيانات المتواليات الجينومية  والمسارات 
 والسياسة العامة. 

 
ور دا هذا الدليل إلى مساعدة الموظفين التقنيين المختصين بالصحة العامة  والمختبرات المس ولة عن برامج التسلسل الجينومي 

أو التي تنظر في إنشائ ا. ورقده معلومات عن االعتبارات التي ينبغي مراعات ا عند تخطيط أو تنفيذ  2-سارس-لفيروس كورونا
  لضمان االستفادة على أفضل نحو من النتائج في تحسين الصحة  2-سارس-فيروس كوروناتحديد المتواليات الجينية لج لبرنام

دات العامة. وباإلعافة إلى ذلك  فإن  زطرح أسئلة عملية  ورتناو  بالتفصيل التطبيقات وا المحتملة للتحلي،ت الجينومية  لُمَحدِّّ
 راتيجيات التقنية المتعلقة بالتسلسل والتحليل.  ورقده إر ادات مو زة بشنن االست
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 معلومات أساسية  -2

 لتسلسل الجينومي الفيروسي النمو المتزايد ل 2-1
قدان األّوالن من القرن ال ج   فا يات المر  لموا  ةخداه علم الجينوميات الفيروسية ستا ية في نوعوالعشررن نقلة  واحدأحدث العِّ

 وق   إلى قدرة  ديدة على تقّصي الوبائيات الجينومية في السابقا  من البروتوكوالت المطولة والتحلي،ت الر عية األثر  م  التحو   
كمن المعالجة  في تكلفة كل قاعدة و االنخفاج السرر  في  أس ل بفضل تطبير التسلسل على نطاق واس بات  ب  الحقيقي. و 

ات لزرادات في حجم البيانات الموّلدة  والقدرة الحاسوبية ال،كمة لتج يزها  واستحداث معدإلى النتيجة  واوصوال  من العينة بداا  
في علم األحياا المج ررة  أداة حاسمة بالتالي أصب  التسلسل و . (1  ذات مردودزة عاليةو  ها بس ولةر نشتسلسل عملية زمكن 

  ودعم مكافحة العدوى  وتو ي  االستقصااات (2  ررررة لكشف وتوصيف مسّببات األمراج الفيروسية في العينات الس السررري 
   .( 4  3 لقاحات والع، ات الستجابات الفيروسية التطوررة لالوبائية  وتوصيف ا

 
االخت،فات في   على عواوتتجسد األهمية المتزايدة للتسلسل الجينومي الفيروسي ألغراج االستقصااات السررررة والوبائية 

مقارنة     2003-2002السرعة والحجم بين االستجابات الجينومية أثناا وباا المت،كمة التنفسية الحادة الوخيمة  سارس( في الفترة  
في الش ر   فقط على نطاق عاهتم تباد  ث،ثة  ينومات فيروسية وباا سارس   فنثنااالحالية.  19- ائحة كوفيدبمثيلت ا في 

ه    3 ينوما  في غضون    31باعتبارغ المسبِّّب للمرج  ولم يتوفر سوى    ةتا يال  اتفيروسأحد الاألو  بعد تحديد   أ  ر. وقد اسُتخدِّ
  ولكن ا لم  (7-5 ة بين المرج والفيروس التا ي الجديد  المعني علم الجينوميات لتصميم مقازسات  زرئية زمكن أن تقيم ع،ق

على نطاق واس . وعلى النقيض من ذلك    الزمن الحقيقيتكن متطورة بما في  الكفازة للسماح بدراسة الوبائيات الفيروسية في 
ر في غضون    اسُتخده التسلسل الميتا ينومي لتحديد العامل المسبِّّب لمرج اللت19-أثناا  ائحة كوفيد  اب الرئوي غير المَبرَّ

-  فيروس كورونا ةمستجدال ات التا يةفيروسباعتبارغ أحد ال. وقد أُعلَِّن العامل الممرِّج ( 9  8  أسبوع من اإلب،غ عن المرج 
د   . وتم تبا(9  2020( في بدازة كانون الثاني/يناير 2019- ا سابق ا باسم فيروس كورونا المستجدعرَ ذي كان زُ   ال2-ارسس

واستراتيجيات   ر السرر  للمقازسات التشخيصيةرقبل منتصف كانون الثاني/يناير  مما سم  بالتطو   على نطاق عاه ستة  ينومات  
الم  مما أدى على نطاق واس . واستمرت   ود التسلسل م  انتشار الفيروس في  مي  أنحاا الع يلفيروساالتسلسل الجينومي 
 ينوه فيروسي  ب  كامل في غضون األ  ر الستة التي أعقب   000 60ألكثر من  تش د تزايدا  مستمرا  إلى مجموعة بيانات 
الحاالت  واسُتخدِّم  لف م انتشار  استعرااأزاه من  توليد  ينومات في غضون  . وكثيرا  ما تم2-سارس-تحديد فيروس كورونا

   الفيروس أثناا الجائحة. 
 

  تطبيقات الجينومية الفيروسيةمتزايد للال نمو ال 2-2
التطورات في مجا  التسلسل  دافعا  للمزرد مناألوبئة  بسببحاالت الطوارئ الصحية العامة  كان السنوات األخيرة   خ، 

المتواليات الجينومية الفيروسية تحديد مسبّبات األمراج وف م مصدرها  أتاح  لناالجينومي الفيروسي والوبائيات الجزرئية. وقد 
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ومات معل وّفر(. وتم االستر اد ب ذا الف م في وع  ُن ج تشخيصية  كما 1وانتقال ا وتنوع ا الجيني وديناميات تفشي ا  اإلتار 
ورمكن من خ،    .(42  41  33 المرج حدة أساسية م مة لتطورر اللقاحات وتصميم األدورة  وساعد في التخفيف من 

التحلي،ت الجينومية تقدير  وانب الديناميات الوبائية ل مراج الفيروسية التي ال زمكن استعادت ا باستخداه البيانات الوبائية 
. ورمكن تكورن غير مرصودة حاالتال وق  أن كان فترات تفشي المرج  تمحيصألن ا تسم  بوذلك   (43  41  3 وحدها 

  متفرقة نسبيا . ية بيانات  ينومم  و ود رؤى قورة حتى 
 

  ورمكن استخدام  كبرأ  بسرعة وس ولةجينومية  المتواليات  الفي سياق علمي زمكن في  توليد    2-سارس-فيروس كوروناوهكذا ظ ر  
 لإل ابة على مجموعة أوس  من األسئلة المتعلقة بالصحة العامة  أكثر من أي وق  مضى.  

 
 

الطوارئ الصحية العامة منذ وباء  أثناء حاالت ة لجوانب الوبائيمساهمة علم الجينوميات الفيروسية في فهم ا -1اإلطار 
  1المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة 

 
العديد من المسائل الوبائية من خ،  التحلي،ت الجينية.  تقّصيأو   ائحة أمكن في ا  H1N1 pdm09 Aكان  األنفلونزا 

كان  مماثلة لتلك الناتجة    R0وقد وّفر تقييم قابلية انتقا  الفيروس من المتواليات الجينية تقديرات مبكرة لعدد التكاثر األساسي 
  اعتيانيةوأّكد التحليل الجينومي االستر اعي أن الجائحة بدأت قبل   ررن على األقل من أو  حالة    . (10  عن التحليل الوبائي  

غير أن  . (11 فة في التحلي،ت المبكرة المكتشّ  تماثل تلكوبائي التضاعف للوأكمنة  المجموعاتنمو لمعدالت  دّ  علىواست
 من جي ل نفلونزا في الخناكررالد ّص تر اله اعدان وا    عوائر بسبب A)H1N1 pdm09الج ود المبذولة لف م أصو  وباا 

تنوع ا واسع ا بين فيروسات األنفلونزا في المكسيك  وأ ارت إلى أن   2016  في عاه رَ ية ُأ رِّ ر اع. وأظ رت دراسة است(12 
   .  (13   2009ثر احتماال  للفيروس الذي أدى إلى  ائحة عاه  المصدر األك كان الخناكرر في المكسيك 

 
  تم اإلب،غ عن عدة فا يات لمت،كمة الشرق األوسط التنفسية النا مة عن فيروس كورونا المسبِّّب لمت،كمة 2012ومنذ عاه 

الشرق األوسط التنفسية  مما يثير تساؤالت حو  مصادر الفيروس وتررقة انتقال . وبعد ظ ور أدلة مصلية ووبائية أولية دعم  
ما  وحيدة السناه علوع الِّجما   اإلبل العربية   ه التسلسل  (14 ( في هذغ الفا يات Camelus dromedariusالجِّ   اسُتخدِّ

من اإلبل إلى  للفيروس مستقلة متعددة  حاالت انتقا وللتدليل على وقوع  (16   15 الجينومي لتحديد و ود الفيروس في اإلبل 
ورونا المسبِّّب لمت،كمة الشرق األوسط التنفسية الحقة أن فيروس ك يةتسلسل. كما أظ رت تحلي،ت (18  17  15 البشر 

ما  من  ن في الجِّ أكدت دراسة  ينومية  املة أن   2018. وفي عاه (19  رق البحر المتوسط والبلدان األفررقية بلدان متوتِّّ
المتواليات    بواسطةالمقّدرة    R0. وكان متوسط قيم عدد التكاثر  (20  طرفي  ال  هم المضيففي اإلبل وأن البشر    ستمرالفيروس م

  مما زشير إلى أن  من غير المر   أن زصب  فيروس كورونا المسبب لمت،كمة الشرق 0.90الجينومية الفيروسية أقل من 
  م  تسليط الضوا على  فحة المستمرة بين اإلبلالتركيز على   ود المكا صّحةاألوسط التنفسية متوتنا  لدى البشر. وأكد ذلك 

  .  ( 20  بس ولة أكبر بين البشرنتقل لى رصد احتما  ظ ور س،الت زمكن أن تالحا ة المستمرة إ
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. للمرج لتفشي المستمرلوبائي  ينومي واس  النطاق  استقصاابدازة  2016- 2013وكان وباا مرج فيروس اإليبوال في 
انتشار الوباا  وساعدت على ف م منشن الفيروس ووبائيت   أثنااوقد سمح  التحلي،ت الجينومية بالترّصد الوبائي الفيروسي 

وتطورغ. وقّدرت تقنيات التنررن الميقاتي الجزرئي أن السلف المشترك لجمي   ينومات فيروس اإليبوال التسلسلية حدث في وق   
أواخر كانون   األولى يدور حو  حالة أن تاررن اليتفر م  االستقصااات الوبائية التي حددت   بما 2014مبكر  دا  من عاه 
انتقا  العدوى من إنسان إلى آخر    استمر بفعل. وقد أظ رت التحلي،ت التطوررة أن االنتشار  ( 24- 21    2013األو /دزسمبر  

لس،الت تطور ا ديناميكيات  تمحيص  . وسم (28- 21 منفصلة متعددة من مستودع حيواني    عمليات إدخا ولي  عن تررر  
   29  في الجم رةاالنتشار الفائر  أحداث وتقّصي R0االنتشار المبكر للوباا بتقدير عدد التكاثر  إللقاا نظرة متعمقة على 

توصيات   انتقا  فيروس اإليبوال عن تررر االتصا  الجنسي  مما أدى إلى   احتما . ودعم  االستقصااات الجينية الجزرئية  (30
. وقرب  (31  32 لنا ين من اإليبوال افحص و بشنن الممارسات الجنسية اآلمنة من منظمة الصحة العالمية بتحسين المشورة 

واالنتشار   للمرج  الفيروسي  نتقا ساعد على حل س،سل اال  ممان ازة الفا ية  كان هناك تحو  نحو التسلسل السرر  داخل البلد  
   . ( 36-33  4 المجتمعي 

 
حالة توارئ صحية عامة تثير قلقا    باعتبارهاأعلن  منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كركا    2016 با /فبراير  1وفي 

الجنيني وتشوهات   بلدا  واال تباغ الشديد في ارتبا  العدوى أثناا الحمل بصغر الرأس  33فيروس في  صل للنتشار اآلالدوليا  بعد ا
البيانات الوبائية وحدها ألن األعراج كان  واق  إعادة بناا انتشار الفيروس من هناك صعوبة في . وكان  (37 نمو أخرى 

نا مة عن فيروسات أخرى منقولة بالمفصليات ومشتركة االنتشار أعراج  في كثير من األحيان خفيفة أو معدومة  وتتداخل م   
بعد فترة  من األحيان كثيرنشن في الجزرئي لفيروس كركا  الشيكونغونيا(  وأزضا  ألن ترصد التشخيص داا مثل حمى الضنك  

لحاالت ر عية  من أ ل إ راا تسلسل. وقد ُبدئ في   ود تعاونية (38  تورلة من بدا انتقا  العدوى على المستوى المحلي 
لجوانب الجينية  . وأظ ر التحليل الميقاتي األّولي ل(38 منشن الفيروس وترق انتقال  وتنوع  الجيني  تمحيص بغيةو ديدة 
ر أن اإدخ واقعةالوباا في األمرركتين كان سبب أن  س،التتطور الوالجزرئية ل   حدث   ا  واحد لس،لة نمط  يني آسيوي  ُقدِّّ

انتشار  ُأ رَِّر  الحقا   ينومية . وقد وّثق  دراسات وبائية (37  كرل البراب 2015تشاا المرج في أزار/مايو قبل عاه من اك
واسعة النطاق للمتواليات الجينومية من   معاينة . وعلى سبيل المثا   سمح(40-37 س اب من اإلكبير قدر ب فيروس كركا

الزات المتحدة األمرركية  في فلورردا  الو  2016تفشي فيروس كركا المستمر خ،  عاه  أثنااالمرعى المصابين والبعوج 
إدخا    زحتال إلى عمليات هذا االنتقا  المحلي الواس  النطاق  . وأدى ذلك إلى استنتال أن1بنقل من  R0بتقدير عدد التكاثر 

   .(41, 40 للفيروس متعددة 
 

 هذا اإلتار. في  ستش د ب االمستخدمة في الدراسات الم المعاينةل،ّت،ع على استراتيجيات  1انظر الملحر  1
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  س،التتطور الالجوانب الجينية والديناميكية لتحلي،ت  2-3
الجوانب الجينية أو  ة العامة على تحلي،ت  يستجابات الصحاله العديد من تطبيقات علم الجينوميات الفيروسية الم مة لتو ي  او قز

ع علم األحياا لتقّصي الع،قات التطوررة فرُ أ. وُرستخَده علم تطور الس،الت في كل فرع تقرربا  من س،التور التطالديناميكية ل
( أدوات  1ثا   انظر الشكل   على سبيل الم  لس،التبين الكائنات الحية المختلفة باستخداه متواليات ا الجينية. وتعّد أ جار تطور ا

ع لتمثيل الصلة التطوررة. فني كائَنين  فرُ مفيدة للتصورر البياني لمثل هذغ الع،قات. ورمكن استخداه أنما  التفرر  وتو  األ
إلي ما  الُعَقد الداخلية(. وعلى عوا    ةزدِّّ  َ مُ ال  ألفُرعف مشترك حيو تتقات  اة"  ل ما سليّ صحائفممثَّلين بُعَقد  أتراا( خار ية أو "

ا   يني لكيفية تغّير المواق  المختلفة في تلك المتواليات استبدبيانات المتواليات الجينية المتجانسة من كائنات حية متعددة ونموذل  
 الكائنات.  مرور الوق   زمكن تقييم عدد كبير من األ جار لتحديد أي ا زمثل على األر   الصلة الحقيقية بين تلكب
 

 
 

رقّية المعروعة أع،غ في   x-المسافة على تو  المحور الرئيسية. المحم الممع وس سالالتال رأشجار تطوّ  -1الشكل  في التنررخات العِّ
بواسطة الُعقدة  4-1"مستطيل" تمثل عادة  إما الزمن أو مقدار التغّير الوراثي المتراكم. ورتم إبراك السلف المشترك األحدث للفيروسات  نسر

ى  ز
 مغ
ات
 بذ
س 
ة لي
ساف
الم

 

ُعقدة/ترفّية/صحائفية/ 
 خار ية 

  ذر 

 ُعقدة داخلية 

 فىىرع 

 1فيروس 
 2فيروس 
 3فيروس 
 4فيروس 

 1فيروس 
 2فيروس 

 3فيروس 
 4فيروس 

 الزمن أو التباعد
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ع الحيورة المنحدرة من أي ُعقدة  فرُ ليس  بذات مغزى. وعلى و   التحديد  زمكن تدورر األف ي  yالمسافة على تو  المحور أما الزرقاا. 
 فإن الشجرتين المصّورتين أع،غ متطابقتان من حيو تطور الس،الت.  علي الشجرة. و  س،لة تفسير تطورفي لك الُعقدة دون تغيير حو  ت 
 

معد   الا (. فستبد أو معد  اال ي معد  التطور الو  ري معد  الطفال  من الم م للغازة التمييز بين يتطور الفيروسالوعند مناقشة 
هو مقياس كيميائي حيوي زنخذ في االعتبار عدد األخطاا التي تحدث في نسن الحمض الرربي النووي من الفيروس األه   ي الطفر 

إ راا  تجرربيا  بعدة ترق  مثل    ي ر معد  الطفالإلى ذررت  ورتم قياس  عادة  بداللة الطفرات لكل  ينوه لكل استنساخ. ورمكن تقدير  
بيئة مختبررة. ومعظم قياس التنوع الجيني قبل وبعد عدد معروا من االستنساخات في ة بغيفيروسية كاملة  اتلجم ر تسلسل 

ن . نَ الجسيمات الحموّرة التي تحتوي على مثل هذغ الطفرات في التَ فرادى   وغالبا ما تفشل (44  الطفرات عار  سُّ
 

يروسية  هي فعل االنتقاا الطبيعي على  م رة ف يد الوراثي أووتيرت ا وتصب  ثابتة داخل النسب  بعد الحَ  ادوالطفرات التي تزد
ر  النوكليوتيدزة لكل موق   في السنة   بدا عادة  على أن  عدد األ ي معّد  التطّور الوحدها التي تس م في معّد  التطّور. ورصوَّ

مختلفة. وفي كثير من   موق /سنة(. ورمكن أن زكون لمختلف األنساب الفيروسية معّدالت تطوّررةأبدا / غالبا  ما ُزختَصر إلى 
مختلف التي تم الحصو  علي ا من  ةالفيروسي ةالجينومي متوالياتاألحيان زمكن استنتال معّد  التطّور مبا رة  من بيانات ال

للسماح باستدال  قوي   بما يلزهرختلف نطاق تواررن  م  العينات  على مدى   ور أو سنوات( في تواررن مختلفة. و مرعى ال
قيد الفحص    ةالفيروسي ،لةس    وعمر الستبداعلى معد  االذلك زعتمد  حيور باخت،ا الفيروسات والفا يات  معّد  التطوّ ل

  يبدو أن إدرال البيانات الجينومية التي يتم  مع ا 2-سارس-البحو. وبالنسبة لفيروس كورونا   موعوع  ةالجينومي  متوالية وتو  ال
َجّمعة على  مُ تحقر باستخداه بيانات أكثر متانة يتقديرات وع     وين كان(45 على فترات مدت ا   ران زكفي على أقل تقدير 

 مدى فترة أتو . 
 

العديد من ا تغيُّرا   ينّيا  كل بضعة أزاه أو أسابي     ش دزحيو  النووي مرتفعا      الرربيفيروسات الحمض    وعادة  ما زكون معد  تطور
 ينية في نف  النطاق الزمني الذي زحدث في  انتقا    أبداال  الرربي النووي تكتسب  . وهكذا فإن بعض فيروسات الحمض(46 

بين البشر أعلى في المتوسط  مرجانتقا  ال حداثأ  زكون معد  2-سارس-للعدوى بين الحاعنات. وفي حالة فيروس كورونا
فيروس ُتراكِّم تنوع ا  ينيا  على مدى أسابي  أو ال فس،الت ينية.  أبداال  من المعد  الذي تكتسب ب  األنساب الفيروسية الناقلة 

 ينومات متماثلة. ورمكن أ  ر ال أزاه  بحيو زمكن أن زصاب المرعى المجاورون مبا رة  في سلسلة انتقا  بفيروسات ذات 
ت حو  العمليات الوبائية. وهذا هو  دالالثناا تفشي المرج الستنبا  استاستخداه تحليل أنما  تراكم التنوع الجينومي الفيروسي أ

  الذي صاغ   لس،التالديناميكية لتطور ا جوانبتح  مظلة مصطل  ال ةندر مال س،التمحور مجموعة من تقنيات تطور ال
Grenfell  47 وآخرون)  . 

 
أخرى  رج  حيو زمكن أن ُتكّمل وُتعزك تحلي،ت وبائية تفشي الماستقصااات في  س،التساليب الديناميكية لتطور التفيد األو 
أو تتنثر بشكل مختلف  –أقل تنثرا   س،التُنُ ج الديناميكية لتطور الالإلى حاالت م كدة محددة. أوال   قد زكون العديد من  ستندت
د الترصد بمرور الوق  أو الكشف المتقط  للحاالت. ثانيا   زمكن أن صد التشخيصي  مثل التغيرات في   حيزات في التر بالت –

 على سبيل المثا   قبل    للمعاينةعن م،م  الوباا التي تحدث خارل اإلتار الزمني    س،التالديناميكية لتطور ال  لجوانبتكشف ا
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 س،التوسيلة مبا رة للتعّرا على ديناميات  م رة  س،الت  تحلي،ت الديناميكية لتطور الالوفر  الحالة األولى(. ثالثا   ت  استعراا
 فيروسية مختلفة محددة.

 
ه  بالمعالم الوبائية  عتيانيةجينومات االال س،التر نماذل احتمالية لربط  جرة تطوّ  س،التالديناميكية لتطور ال األساليبوَتستخدِّ
تحتوي على معلومات لي  فقط حو    س،التفإن ا تتطلب االستدال  على  جرة م رخة لتطور الي  االهتماه. وعل موع 

جينومات ال  التي لم ت خذ عينات ا من  (MRCAs)األس،ا المشتركة األحدث  و ود    كمنالتي تتجّم  معا   ولكن أزضا     المتواليات
تكون معروفة فيما زخص الفيروسات المنخوذة من العينات التسلسلية  أي   معاينةال. وفي حين أن تواررن االعتيانية الفيروسية

األس،ا المشتركة األحدث  أي الُعَقد الداخلية(   س،التتطور  الستدال  على(  فإن  يتم ا1أتراا األ جار  انظر الشكل 
وهو  -ئي قائم على بارامترات معد  ميقاتي و ودها. ورتطلب تقدير هذغ التواررن استخداه نموذل ميقاتي  زر كمنورجب تقدير 

 . س،التال رع تطوّ فرُ أ بامتدادالجيني  ستبدا متوسط معد  اال
 

ة  ونماذل المواليد والوفيات  والنماذل دَمجمن بين ا: النماذل المُ   الس،الت  نماذل الديناميكية لتطورمن الفصائل متميزة    عدة وهناك  
   .(49  48 َمواعِّ  أخرى استعراعات ل ذغ النماذل المختلفة  القائمة على المحاكاة. وُتتاح في

 ةة للتطبيقات الجينوميّ يّ األهمّ  ذاتة ررّ ة والتطوّ الجينوميّ  2-سارس-سمات فيروس كورونا 2-4
سلطات تحدد عدة سمات أساسية ألي فيروس الُنُ ج الممكنة لتوليد واستخداه البيانات الجينومية الفيروسية التي تستر د ب ا 

الصحة العامة. وتشمل هذغ السمات مادت  الوراثية  الحمض النووي الرربي أو الحمض النووي الرربي المنزوع األكسجين(  والطو   
 .  ي معد  التطور الالجينومي  وبنية الجينوه وتكورن   و 

 
(  Sarbecovirus الجن  الفرعي   Betacoronavirusعمن  ن  فيروس بيتاكورونا  2 - سارس-ورصنَّف فيروس كورونا

  وهي فصيلة من فيروسات الحمض الرربي النووي  (Orthocoronavirinae الفصيلة الفرعية  Coronaviridaeفي فصيلة 
  - سارس -وس كوروناحاليا  أن فير  (ICTV)ية لتصنيف الفيروسات . وتعتبر اللجنة الدول(50 أحادزة السلسلة مو بة التحسُّ  

سارس والفيروسات الوثيقة -  الى  انب فيروس كوروناالفيروس التا ي المرتبط بمت،كمة االلت اب الرئوى الحاد  ينتمي الى نوع  2
-Wuhan   2-سارس-. وتم أخذ عينات من الس،لة المر عية لفيروس كورونا(51 ة  رعينات ا من أنواع غير بشر   ةذو نخمالالصلة  

Hu-1    النفاذ GenBank MN908947   )  وربلغ    .(52   2019كانون األو /دزسمبر    26من مررض في ووهان  بالصين  في
  :في فيروسات تا ية أخرى   ةدهَ اشمُ  ينات من بنية مماثلة لتلك ال  ( ورتكون من ترتيبntنوكليوتيدات     903 29تو  ذلك الجينوه

 Wuhan-Hu-1من  ORF1ab. ورصل تو   ين النسن المتماثلة المتوقعة 'ORF1ab-S-E-M-N-3نسن متماثلة -' 5
د البروتيناترّ نشَ يَ نوكيلوتيد. ومن المتوق  أن  291 21إلى   ة. ورتب من البروتينات غير البنيورّ  16إلى  ORF1ab  ُمَتعدِّّ

ORF1ab   المفتوحة   اتلقراامن إتارات ا عددORFs في المراحل الن ائية. ورشمل ذلك الجينات المتوقعة )S    )وكية  
ORF3a E    ّفة(    مغلM    ّة( و غشائيN      نوكليوتيد  على التوالي    1260و    669   228   828   3822 ُقَفيصة ُمَنّواة( بنتوا

نوكليوتيد(  366 تول   ORF8أزضا  على  ين متوّق    Wuhan-Hu-1 سارس  زحتوي -ى غرار فيروس كورونا. وعل(52 
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ضا  نموذ ية لفيروسات بيتاكورونا هي أز Wuhan-Hu-1 ' من3'و 5إن المتواليات الطرفية  وأخيرا   ف. Nو Mزق  بين الجينات 
 نوكليوتيد  على التوالي.  229و 265وتبلغ أتوال ا 

 
  (  53  45 لكل موق  في السنة  أبدا  x 10 1-3من  2-سارس-ورقترب متوسط التقديرات األولية لمعد  تطور فيروس كورونا

 .  (46  النووي حمض الرربي ال فيروساتأخرى ل،َحظ في  ينومات المُ  ي معد  التطور الزشب  متوسط وهو ما 
 

معد   ال   2 -سارس-ر  ينومي لفيروس كورونارُّ كَ كل تَ  تفرمعد    ال يو د أي تقدير دقير لا المطبوعهذ كتابةوق   حتىو 
لفيروسات التا ية  ل ي طفر المعد  ال ورقلالفيروسات التا ية األخرى.  معد ل كون مماث،  ز(. وم  ذلك  من المتوق  أن ي الطفر 

قدرة  وهررة  من   ا  ما لاألخرى لفيروسات الحمض الرربي النووي  عن  في    Nidoviralesة  يّ وسائر أعضاا نظاه الفيروسات العشّ 
 .  (50 النووي األخرى  الرربي  فيروسات الحمض على نحو تفتقر إلي األخطاا التكراررة  وربعلى تدقير القرااة لتص
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 فيروسي تسلسل جينومي ة عند تنفيذ برنامج االعتبارات العمليّ  -3
لتنثير المحتمل الذي زمكن أن تحدث  المتواليات الجينومية الفيروسية ل  حاليا   العديد من مختبرات الصحة العامة زسود إدراك في

 (.  5الحالية أو الفا يات المستقبلية  انظر أزضا  الفرع  19-على قرارات الصحة العامة خ،   ائحة كوفيد

 برنامج تسلسللتخطيط ال 3-1
التخطيط. ومن بين  عملية ساعدة في قائمة مر عية للم 2ينبغي أن تكون لدى المختبرات خطط واعحة. ورتضمن الملحر 

 ما يلي: يتسلسل تعين النظر في ا قبل بدا برنامجالمسائل الرئيسية التي ي
 ما هي النواتج المتوقعة من برنامج التسلسل؟   (1 
؟ ما هي البيانات الوصفية  1لتحقير النواتج المتوقعة المحددة في الخطوة    تحديد متواليات ا الجينيةما هي العينات التي ينبغي   (2 

 أو مصادر البيانات اإلعافية التي ُتعتَبر م ّمة؟
 ما هي الج ات المعنية الرئيسية وما هي مس وليات ا؟ كيف زمكن إ راك ا بفعالية؟ (3 
 نية  حسب االقتضاا؟ كيف زمكن نقل العينات والمعلومات بسرعة وبشكل مناسب بين الج ات المع (4 
 هل تم تصميم المشروع وفقا  للقوانين المحلية والوتنية والدولية والمبادئ التو ي ية األخ،قية؟ (5 
المختبرات  في تسلسل الهل يتوفر التمورل الكافي والمعدات والموارد البشررة ال،كمة لتنفيذ  مي  مراحل استر اع العينات  و  (6 

تطور الس،الت وغيرها من التحلي،ت  وتباد  البيانات  ل ديناميكية ال تحلي،تاألحيائية وال الرتبة  والتحلي،ت المعلوماتية
 إلى الج ات المعنية المناسبة؟ حين ويب،غ النتائج في 

تجنب م   مجاالت أخرى من العمل المختبري  مثل وسائل التشخيص السررري  و ب  اإلخ، كيف زمكن تحقير األهداا دون   (7 
 د؟ اكدوا ية الج و 

 ر؟ ينثتكيف سُيقيَّم البرنامج من حيو فعالية التكلفة وال (8 

 ةاالعتبارات األخ،قيّ  3-2
ر الضرر  لحِّ   من الم م استعراج  مي  اآلثار األخ،قية. ورنبغي تحديد المخاتر المحتملة التي قد تُ يبرنامج تسلسل  تصميمعند  

أن  ات مقترحة و استقصاااستراتيجيات للتخفيف من ا. ورتعّين أن تقّيم لجنة مرا عة أخ،قّية أّزة  وع بالمشاركين في البحوث  و 
  واختيار المشاركين  ونسبة المخاتر إلى الفوائد  والموافقة  ،ستقصااها  م  مراعاة القيمة اال تماعية والص،حية العلمية لعتمدت

في تحديد القضازا األخ،قية المحتملة المتعلقة    ال يتمتعون بخبرة كبيرة  ون الباحث  كان  ويذا.  (55   54 المستنيرة  واحتراه المشاركين  
بتسلسل مسبِّّبات األمراج  ُزشجَّ  بشدة على التعاون الدولي وي راك الخبرات المناسبة. فمن  نن التعاون بين الباحثين في  مي  

الباحثون المحليون نظم الرعازة   دركرمنفعة متبادلة. و  تحقرو  أنحاا العالم أن زساعد على عمان إقامة  راكات بحثية منصفة
 عط،ع أنسب ل،ون غالبا  ما زكونلذا   على األر   تر مة النتائج إلى سياسة عامة رمكن م الصحية والبحوث الخاصة ب م و 

مناقشة االعتبارات األخ،قية المتعلقة بتباد    4. ورتناو  الفصل  (55  54 بندوار قيادزة وفاعلة في  مي  مراحل عملية البحو 
 البيانات بمزرد من اإلس اب. 

 تحديد النواتج المتوقعة والبيانات الضروررة 3-3
؛  5حتملة باستفاعة في الفرع وُتناقش األهداا الم   ينبغي تحديد األهداا القابلة لإلنجاك.يقبل الشروع في أي برنامج تسلسل

 ت ثر األهداا المحددة على تصميم مسار عمل التسلسل.  و 

المناسبة؛ قابلة للتحقير لجم  المتواليات الجينومية والبيانات الوصفية  معاينةوبمجرد تحديد األهداا  يتعين تصميم استراتيجية 
مسائل مختلف تقر إلى بيانات وصفية مناسبة ليس  مفيدة لمعظم التطبيقات. وستتطّلىب ات الجينومية التي تفمتواليالعلما  بنن 
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الج ات المعنية القائمة مختلفة. ولذلك  من الم م للغازة عمان التناُقش بين مختلف معاينة وبيانات  الصحة العامة استراتيجيات
لسل   ل( اختيار استراتيجية التسلسل   د( اختيار االستراتيجيات التشخيصية   ب( اختيار عينات التس  إ راا المعاينة أ(  :  بما يلي

الجينومية و م    المعاينةست دا استراتيجيات  أن ت  بما زكفلالتحليلية   ه( استخداه المعلومات المولَّدة ألغراج الصحة العامة   
 بشكل صحي . مقصودة البيانات الوصفية التحلي،ت ال

 والتواصل مع اتحديد الج ات المعنية  3-4
ا هورة هذغ الج ات  خت،رغم ا(. و 2 ا في مرحلة مبكرة  اإلتار ينبغي تحديد الج ات المعنية الرئيسية والتشاور مع ا وي راك

الج ات المعنية الضالعة في  مي   زجدر أن توع  في االعتبار  ومستوى مشاركت ا باخت،ا الظروا المحلية وأهداا البرنامج   
ن تحديد الحاالت إلى استخداه النتائج. وقد زكون من المناسب توفير موارد تثقيفية للج ات المعنية  بما في خطوات العملية  م
وصفية البيانات  الإظ ار الفائدة المحتملة لبرنامج التسلسل و رح كيفية استخداه المتواليات ومدى عرورة  بغية  ذلك عامة الجم ور   

ن الوثير والتواصل بين الج ات المعنية ذات الصلة بنهمية حاسمة إذا ما كان ألنشطة  . ورتسم التعاو ى على و   التحديدللمرع
 ة العامة. لصحلالتسلسل أن تحل المسائل ذات األهمية 

 
 تسلسل امجالجهات المعنية المطلوب إشراكها عند وضع بر  -2اإلطار 
   حسب الظروا المحلية. إعافية  خذ في االعتبار   ات معنيةتغ القائمة ليس   املة ورنبغي أن هذ
غالبا  ما تقوه هيئات الصحة العامة المحلية أو الوتنية  مثل وكارات الصحة  بتج يز برامج  هيئات الصحة العامة. •

للمسائل الرئيسية  مستجيبة األهداا  كون تأو تساعد في تنفيذها. وتكفل مشاركت ا أن  2- سارس-فيروس كوروناتسلسل 
المتعلقة بالسياسات العامة. وباإلعافة إلى ذلك  زمكن لل يئات الصحية العامة أن تساعد في كثير من األحيان على  

 واس .تنمين  م  عينات تشخيصية وبيانات وصفية معّينة على نطاق 
وذلك ألن ا .  2-سارس-فيروس كوروناسلسل   رركة في أيّح من برامج ت  مختبرات التشخيصينبغي بشكل مثالي أن تكون   •

فيروس  ورمكن ا في كثير من األحيان تقدزم العينات اإلزجابية المتبقية النفضل إمكانية للوصو  إلى عينات بعادة  تتمت  
التسلسل. وفي بعض البيئات  قد ُتكلَّف مختبرات التشخيص السررري بتنفيذ برنامج والبيانات الوصفية مبا رة  إلى مرافر 

داخلي  بينما زمكن في حاالت أخرى إ راا التسلسل بواسطة   ات بحثية خار ية أو مختبرات الصحة العامة   يتسلسل
 الوتنية. 

المعلوماتية األحيائية على توليد  ينومات عامة أو خاصة؛ وتتوفر لبعض مرافر التسلسل القدرة    التسلسلمرافق  قد تكون   •
وال زملك في أماكن أخرى لتوليد الجينومات. الحقا  مرافر أخرى بيانات أولية زجب معالجت ا  قدهفيروسية توافقية  بينما ت

ل الممكنة  مي  أخصائيي المعلوماتية األحيائية الخبرة ال،كمة لمعالجة البيانات الناتجة عن  مي  تقنيات ومنصات التسلس
 في المختبرات الرتبة. وفي مثل هذغ الحاالت  يوصى بشدة بدعم من خبير زمكن  التعامل م  نوع البيانات المقصود.

أو غيرها من التحلي،ت   تية أو الديناميكية لتطور الس،الالتي ستجري التحلي،ت الجين أفرقة التحليلزجب إ راك  •
  بحيو تكون المتواليات الجينومية المطلوب إ راا تسلسل ل االجينيومية المخطط ل ا بشكل وثير في تحديد العينات 

مناسبة للطرق التحليلية المستخدمة. وال ينبغي أن ُزفتَرج تلقائّيا  أن الخبرة ال،كمة إل راا هذغ التحاليل مو ودة في  
التكامل الوثير بين من  نن ية الجزرئية الرتبة التي تجري التسلسل. وحيثما كان ذلك مناسبا   فإن المختبرات الجين

يزرد أن الفا يات المحلية( معنية بتقصي في الترصد واالستجابة  مثل أفرقة الصحة العامة ال  ضالعةالمحللين والج ات ال 
 ر المحتمل للتحلي،ت. ينثتمن ال

 مث،  في المستشفيات ودور المسنين ومرافر الصحة العامة( تحديد  من العدوى ومكافحتها  الوقاية ق رَ فِّ زمكن أن تدعم  •
ب ر األمراج النا ئة  وهي في وع   يد لتحديد الحاالت التي قد تكون مفيدة في التسلسل. كما زمكن ا العمل بناا  على 

 النتائج ال،حقة فيما يتعلر بب ر انتقا  العدوى. 
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تحديد ب ر أو مسارات االنتقا  المحتملة  على في البيئات المتصلة بالعمل  خدمات الصحة المهنية اعد زمكن أن تس •
 ا باستخداه الدراسات الجينومية الفيروسية  وتنفيذ أنشطة الوقازة من العدوى ومكافحت ا المنبثقة عن نتائج قّصيالممكن ت

 هذغ الدراسات.  
يفية استخداه وتباد  المتواليات والبيانات الوصفية  واستفادت م من النتائج. ورمكن بما زكفل ف م م لك  المرضىينبغي إ راك   •

لبرامج المشاركة المجتمعية المصّممة بشكل صحي  والمعّزكة بالموارد أن تساعد على تحديد ومعالجة العقبات المحتملة 
لبيئة اال تماعية الثقافية التي سينفَّذ إدراك ا  تصميم البرنامج  راعى فيأماه البحو  فيما يتعلر مث،  بالوصم  وعمان أن ي

 ل ا. االستجابةفي ا البرنامج و 

وبمجرد تحديد الج ات المعنية الرئيسية  يتعين إنشاا قنوات اتصا  مناسبة بين مختلف المجموعات. ورنبغي كحد أدنى تحديد  
أهداا البرنامج في إتار متعدد التخصصات زضم كبار الممثلين من  مي  الج ات المعنية. ومن الناحية المثالية  زجب الحفاظ  

عقد ا تماعات يومية أو أسبوعية بين ممثلين من  ذلك  في  مي  مراحل المشروع  وقد يتطلب  على التواصل بين الج ات المعنية  
بعض أو  مي  ال يئات المشارِّكة  بما زضمن أن تكون ردود الفعل مناسبة لتغّيرات األوعاع أثناا الوباا  مثل تحّري ب ر انتقا  

ل محّللي البيانات الجينومية مبا رة  عمن أفرقة  ر لتي تدبئة األنشطة المرّكزة على األو فيما يتعلر باند ظ ورها(. و ع مرجال
التي ُزعتَبر في ا التحليل الجينومي الفيروسي  على األر   تلكمبا ر زفوق ال هاتنثير فإن   ة العامةيواالستجابة الصح قصيالت

 . نشا  منفصل أو ثانوي بمثابة 

بيانات م  األوسا  العلمية أو بين الج ات المعنية  ومتى وم  من يتم ورنبغي أن يتم في البدازة االتفاق على كيفية تباد  أي 
تولَّدت بيانات أو ما ذلك. ورتعين أزضا  االتفاق على مس وليات الج ات المعنية  بما في ذلك توفير التمورل عند االقتضاا. ويذا 

رم المشاركِّين بشكل عاد  على مساهمت م في  من المفيد في كثير من األحيان االتفاق مسبقا  على كيفية تكر زكون مطبوعات  
 .  اإنتال البيانات أو تحليل

ورجب إب،غ الج ات المعنية بسرعة بنتائج تحليل التسلسل في تقررر مكتوب موحد ورس ل تفسيرغ  على أن تتم ت يئة فرص  
داتالعملية للنتائج وا  الن ائيةللمناقشة. ورنبغي نقل الرسالة   للغة الدار ة  م  تجنُّب المفردات التخصصية التقنية. التحليلية با  لُمَحدِّّ

تطور الس،الت   من واق  علماّتباع ن ج متعدد التخصصات في التعامل م  مسائل الصحة العامة  زشمل مث   التحليل    وفي حالة
 ستمدة من مجاالت أخرى.نتائج التسلسل  نبا  إلى  نب م  النتائج الم  زكون الوع  المثالي هو مناقشةوالنمذ ة الرراعية(  

 ةات والموارد البشررّ تنفيذ المشروع: الحصو  على البيانات واللو ستيّ  3-5
القانوني واألخ،قي  واختيار العينات  والتقييم التفصيلي للموارد  والتو ي    لتزاهاالعتبارات التقنية المتعلقة باال 6ترد في الفرع 

 التقني. 

 تقييم المشروع 3-6

 ينبغي التماس ردود فعل منتظمة من الج ات المعنية لتحديد أي صعوبات قد تنشن والتعامل مع ا.
 

وع    إلىسا  العلمية ودوائر الصحة العامة األو  سارع  كما تا  مستمر  عزرزا  إمكانات التسلسل الجينومي الفيروسي ت وتش د
. ولذلك ينبغي أن تشمل  مي  الج ود التي ُتبَذ   مستقب،  في حاالت تفشي المرج    لتحقير أقصى أثر منشوداستراتيجيات  ديدة  

التسلسل.  ولمردود  سلبيةوال زجابيةفي مجا  التسلسل فرصا  واعحة تتي  لجمي  الج ات المعنية إ راا تقييم منتظم للجوانب اإل
لة حتى زمكن االستر اد ب ا   استحداث أدوات  ديدة. في ومن الم م تحديد هذغ النتائج ويب،غ ا للباحثين وال يئات المموِّ
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 تبادل البيانات -4

 بشنن تباد  البيانات الصحة العالمية توصيات منّظمة 4-1
من  نن التباد  السرر  لبيانات التسلسل الجينومي لمسبِّّبات األمراج  إلى  انب البيانات الوصفية الوبائية والسررررة المحجوبة  

أثر التسلسل الجيني في مجا  االستجابة الصحية العامة. ورنبغي تباد  هذغ البيانات  التي تتوّلد   زعّزكالمصدر ذات الصلة  أن  
في تحسين الصحة العامة. وفي  من ا أقصى فائدة تحقير م  المجتم  العالمي بنسرع ما زمكن  لضمان  أثناا تفّشي المرج 

تباد  البيانات في سياق حاالت الطوارئ الصحية العامة:  التالي بشنن لسياسات ا   أصدرت المنظمة بيان2016ررل نيسان/أب
بنسرع ما زمكن من خ،  قواعد  للعموه نومية لمسبِّّبات األمراج إلى إتاحة المتواليات الجي الصحة العالمية تدعو منظمةوا "س

المناف  النا ئة عن استخداه تلك المتواليات على نحو منصف م  بلد منشن المتوالية الجينومية  قاسمتم  البيانات ذات الصلة  
على  التقدير الوا ب للقائمين  إبداا  ينية  لضمان استمرار تباد  البيانات الجالعوامل الحاسمة    . ومن(56  للعامل المسبِّّب للمرج"  

 م  العينات السررررة وتوليد المتواليات الجينومية الفيروسية. ورنبغي االعتراا بمصادر البيانات حيثما ُتستخَده بيانات ُمتاحة 
ومحررو المج،ت     م  االستش اد بالمطبوعات والمقاالت قبل الطب  حيثما كان  متاحة. كما يتعين أن زشج  الممولون عموهلل
 التباد  المستمر للبيانات. على مرا عون زم،ا الوال

 ة المناسبةتباد  البيانات الوصفيّ  4-2
من    2-سارس-ينبغي تباد  البيانات الوصفية للعينات المحجوبة المصدر  نبا  إلى  نب م  البيانات الجينومية لفيروس كورونا

 م     كانالمتوالية الجينومية. ورتعين دائما  أن تتضمن البيانات التوصيفية المتبادلة على األقل تاررن وم  االستفادة من  أ ل تعظيم
عزك التطبيقات المحتملة للمتوالية بشكل كبير. ولذلك  ينبغي أن زبيانات توصيفية إعافية أن إدرال  نن العينات  وين كان من 

الفيروسات التسلسلية  ص،ت بتشمل البيانات الوصفية  حيثما أمكن  بيانات متعلقة بنوع العينة  وكيفية الحصو  على المتوالية  وال 
مفّصل للبيانات الوصفية  انظر الفرع    رحدزموغرافية أو السررررة. ول،ّت،ع على  األخرى  وتاررن سفر المرعى  والمعلومات ال

 هورة المررض.  إغفا . وعند تباد  أي معلومات  من الم م مراعاة 2  الجدو   6

 خاهالبيانات المتواليات و  علي ا  زئيا   توافرتواليات الموالمتوافقّية التباد  المتواليات  4-3
لم زظ ر إال م خرا  لدى البشر  فإن التنوع الجيني للفيروس زظل محدودا  نسبيا   ولذلك فإن   2- سارس-بما أن فيروس كورونا 

 ال زحقرالمتواليات بكامل ا عروررة الستيعاب أكبر عدد ممكن من المواق  الزاخرة بالمعلومات المتعلقة بتطور الس،الت. وحيثما  
فيروس ذات التغطية الجزئية قيِّّمة ورنبغي تبادل ا. ال  قد تتولد متواليات  زئية. وال تزا   ينومات ا  حاجن كاملشكل التسلسل ب

ة  أي ُقَفيصات نوورة( باخت،ا التطبيقات تو د ب ا قواعد ملتبسالتغطية الجينومية المطلوبة  نسبة المواق  التي ال  رغم اخت،ا  و 
 ينومات فيروس كركا   أننَ َتَبيَّ  ما تمثل مصادر م مة للبيانات. وعلى سبيل المثا   والفيروسات  فإن الجينومات الجزئية غالبا  
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المتعلقة بتطور  ٪ من المواق  التي تو د ب ا ُقَفيصات نوورة( غنية بالمعلومات60٪  أي 40التي ال تتجاوك نسبة تغطيت ا 
   . (57 بنية الفرع الحيوي  فيما زخص الس،الت

 
أما بالنسبة للجينومات بكامل ا  فينبغي التحقر من  ودة الجينوه الجزئي لضمان حجب المواق  التي ال يتوفر في ا الدعم الكافي  
قبل أن يتاح الجينوه للعموه. وقد تكون الجينومات الجزئية التي تنخفض في ا التغطية للغازة أو زقل عمر التسلسل عموما   ولكن 

صيرة ذات عمر تسلسلي عا ح  دا   م  را  على التلوث بن زاا الحامض النووي المضّخمة أو المَكّبرة تو د ب ا بض  مناتر ق
 . اتبادلسلي ورنبغي تقييم ا بعنازة قبل تفاعل البوليمراك التسل عبرالناتجة 

 
واحد(   ع ا في  ينوه توافقيقبل تجمي يفيروسالتسلسلية الفردزة لجينوه  دفات أي  مي  الش  خاهورتسم تباد  قرااات التسلسل ال

ل تص واحد  توافقيالمعلوماتية األحيائية لتوليد  ينوه  باألهمية ألن  زسم  بمقارنة تنثير مختلف الُنُ ج  ورب بشكل مبا ر ورس ِّّ
على  األخطاا عند الضرورة. ورمكن أزضا   حسب استراتيجية التسلسل المعتمدة وعمر التغطية التسلسلية  أن ُتستخَده البيانات 

تاحة مجموعات بيانات على مستوى في الجينومات الفيروسية. ولذلك ينبغي إ لعائلالتباين داخل ا  تتحلي،في مستوى القرااة 
من  حيثما أمكن ذلك. ونظر ا ألن حجم بيانات المكتبات التسلسلية زمكن أن زصل إلى مئات  2- سارس-فيروس كوروناات قراا

ن  البيانات على مستوى القرااة أكثر صعوبة  في حاالت محدودزة سرعات التحميل على اإلنتر   الغيغاباي   فقد زكون تباد وحدات  
ية البيانات األّولّية التي تحتوي على قرااات بشررة ل،حتفاظ فقط ببيانات التسلسل الجيني غير نقأو تقطِّّ  االتصاالت. ورجب ت

 (. 1- 7-6رة المررض  انظر الفرع هو إغفا  البشري  أي الفيروسي( قبل التباد   وذلك لضمان 

 منّصات التباد  4-4
زعّزك إمكانية الوصو  إلى البيانات. وتختلف المنصات أن  تباد  المتواليات عبر منصات  ائعة االستخداه وقابلة للبحو    من  نن

من حيو نوع البيانات التي تستضيف ا  و رو  االستخداه التي تضع ا على البيانات  وس ولة تحميل البيانات الوصفية. وتقّده 
اؤها بشكل غير موصو   بعض المنصات  مثل أر يف النوكليوتيدات األوروبي( نماذل  داو  بيانات لبيانات التسلسل زمكن استيف

 بالخاده ثم تحميل ا على ُدفعات.  
 

النطاق العاه والنفاذ العاه. وتتي    تصنيف  وتشمل آليات التباد  المستخدمة في بيانات التسلسل الجينومي قواعد بيانات ُمندر ة في 
ي ا ورستخدمون ا. وفي قواعد بيانات قواعد بيانات النطاق العاه الوصو  إلى البيانات دون ا ترا  هورة أولئك الذين زصلون إل

حمازة  م   زجب على المستعملين أن زحددوا هورت م لضمان الشفافية في استخداه البيانات والسماح بالمراقبة الفعالة      النفاذ العاه
مي البيانات  واالعتراا البيانات  وبذ  قصارى الج ود للتعاون تقدزم  مين بحقوق المس لنتائج المنشورة.  م في اما سبإم  مقدِّّ

م  البيانات الوصفية المناسبة من خ،  منصات متعددة.  2-سارس-وكثيرا  ما يتم تباد  المتواليات الجينية لفيروس كورونا
  والمع د NCBI) وتشمل قواعد بيانات النطاق العاه لتباد  الجينومات التوافقية المركز الوتني لمعلومات التكنولو يا الحيورة 

(  وبنك بيانات الحمض النووي في  EMBL-EBIللمعلوماتية األحيائية التاب  لمختبر البيولو يا الجزرئية األوروبي  األوروبي 
م  البيانات الوصفية المناسبة عبر مستودعات  بكة التعاون الدولي بشنن   خاهبيانات القرااة الرمكن تباد  (. و DDBJاليابان  
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 EMBL-EBI ENA و  NCBI )SRA التي تشمل أر يف قرااات التسلسل  ( INSDCكليوتيدات  و بيانات تسلسل الن
ومن أمثلة قواعد بيانات النفاذ العاه للجينومات . DDBJوأر يف قرااات التسلسل التاب  لبنك بيانات الحمض النووي في اليابان 
- بوابة بيانات مرج فيروس كوفيد سعىوت. ™EpiCoVالتوافقية قاعدة بيانات المبادرة العالمية لتباد  بيانات أنفلونزا الطيور 

 . (58  مي  مصادر البيانات الطبية الحيورة ذات الصلة بىالفيروس ويتاحة تس يل تباد  إلى  19
 

دزم ا إذا تم اكتشاا أخطاا لتحديو المتواليات الجزئية التي سبر تق يتباد  التسلسلالورنبغي أن تتصل المختبرات بمنصات 
  ا. وربوتص

 
 medRxivوكثيرا  ما يتم تباد  التحلي،ت األولية لبيانات التسلسل الجيني على المنتدزات ووحدات خدمة الطبعات األولية  مثل 

ورسم  ذلك لمنتجي البيانات بتقدزم معلومات إعافية عن النتائج األولية إلى األوسا  العلمية األوس  نطاقا . وقد  . bioRxivأو 
ها في تباد  النتائج األولية ومناقشت ا بشكل غير رسمي م  مجتم  علم   دوا  Virological منتدى ي ذلك أثبت  المنتدزات بما ف

التحلي،ت. وُتستخَده وحدات خدمة الطبعات األّولية  المضي ُقُدما  فيالوراثة الجزرئية  ورمكن تحديو المشاركات باستمرار م  
 منظمة. وتشج  رسا  إلى مجلة ُمَحكَّمة  واإلب،غ بوعوح عن نوازا النشرإلافي كثير من األحيان لتباد  المقاالت عند نقطة 

ية والوصفية في أقرب وق  ممكن بعد التحقر من  ودة البيانات  دون حجب إال جينبشدة على تباد  البيانات ال  الصحة العالمية
 بعد إيداع الطبعات األولية. 

 
على نطاق أوس  من  انب الجم ور ووسائط اإلع،ه في الجائحة الحالية أكثر من  وُتستخَده التحلي،ت األولية غير الُمراَ عة 

تفسيرات  م  تقدزم  يا  إع،متفسير التحلي،ت أو عرع ا ية علماا أن زضعوا في اعتبارهم كيفأي وق  مضى. ولذلك ينبغي لل
 تنورل النتائج. زكون من الس ل بحيو ال  مواعحة الستنتا ات 
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 2-سارس -تطبيقات علم الجينوميات على فيروس كورونا-5
ه   رح ط  ور19-ل مختلفة من  ائحة كوفيدفي مراح  2-سارس-لفيروس كورونا  يومالجين  التسلسل زستعرج هذا الفرع كيف اسُتخدِّ

داتتطبيقات محتملة في المستقبل. كما زقده إر ادات مو زة بشنن ا لمساعدة في تحديد أهداا  الشائعة للُنُ ج الحالية  بغية ا  لُمَحدِّّ
  قد كبرأ تحّرراتسوى مكون صغير من  يلفيروسا وميالجين التسلسل واقعية. وبالنسبة لبعض التطبيقات قيد النظر  ال زمثل 

 ات مختبررة أو سررررة أساسية واسعة النطاق.  صااقاستتشمل 

 2-سارس-ف م ظ ور فيروس كورونا 5-1

 19-كوفيد تحديد العامل المسبِّّب لىمرج فيروس  5-1-1

دت متواليات  الجينية في أوائل عاه  2-سارس- تم التعرُّا على فيروس كورونا وآخررن    Wu من قَِّبل 2020بشكل مستقل وُحدِّّ
(  mNGS التالي  الجيل سلسل مختلفة لتميتا ينومية . وقد اسُتخدِّم  عدة ُنُ ج (60 59 52 وآخررن Zhou وآخررن  وLu و

بإ راا تسلسل غير مو   للحمض النووي  ميتا ينومي ال التسلسل. ورسم  19-بغية تحديد العامل المسبِّّب لمرج فيروس كوفيد
بنعداد َنسن كبيرة بما زكفي   دَ  ِّ وُ إذا  بالتالي التعرُّا على الحمض الرربي النووي أو الحمض النووي الفيروسي     في العينة  ورمكن

 مل    عموهعلى و   ال(. و 1- 5- 6ي النووي أو الحمض النووي من مصادر أخرى  انظر أزضا  الفرع قياسا  إلى الحمض الررب
'  3'/5وتررقة التضخيم السرر   Sangerمتواليات الجينومية الفيروسية بكامل ا  بما في ذلك الحّد الجينومي  تسلسل الإتماه 

ل طررقة بالكفااة من حيو التكلفة لتسلسل المناتر القصيرة من  وتتسم هذغ ال.  cDNA )RACE  لن ازات الحمض النووي المَكمِّّ
ُت ا ال  المتواليات معلومات القرربة نسبيا  من منطقةال  ولكن ا تعتمد على المعرفة السابقة ب ينوميةطرق الميتاالجينوه التي قد ُتَفوِّ

  ة.غائبال

 المنشن والتنور  المبكِّر ات يتوقتتحديد  5-1-2
ألو  مرة لدى البشر  ألن ذلك زمكن أن يوّفر م ّ را  على   2-سارس-كان من الم م خصوصا  تحديد متى ظ ر فيروس كورونا

ن  ما إذا كان  قد مّرت فترة تورلة من انتقا  المرج غير المكتَشف قبل ظ ور الحاالت السررررة األولى  وبالتالي ربما العديد م
 مقاتعة هوبى عددا  من الرؤى الرئيسية .  ن ووهان والمناتر المحيطة بفيروس مالت  ينومات وّفر ت غير المكتَشفة(. وقد الحاال

 
 مبكرة تماررن   عدة رات نوكليوتيدزة. وأعطوكان   مي  المتواليات مترابطة بصورة وثيقة للغازة  وال تختلف إال ببضعة تحوّ 

- سارس-تقديررة لظ ور أحدث سلف مشترك لجمي  فيروسات كورونا يتاتوقتلتنررن الميقاتي الجزرئي باستخداه هذغ المتواليات ل
. وقد تنكدت هذغ التقديرات األولية م   2019الفترة من تشررن الثاني/نوفمبر إلى كانون األو /دزسمبر  تمثل  فيالتسلسلية  2

كانون -لدى البشر هو تشررن الثاني/نوفمبر س فيرو التاررن ممكن لظ ور  آخرالتالي فإن توافر المزرد من المتواليات. وب
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هان في منتصف كانون قررب من أو  تحديد للب رة األّولّية من حاالت االلت اب الرئوي في وو التاررن  . وهذا  2019األو /دزسمبر  
   . (61-59  األو /دزسمبر

 
توقي  ممكن لظ ور فيروس حيواني المنشن لدى البشر من   أقربّثل  مَ ش د سوى إدخا  واحد إلى البشر  زُ وفي الحاالت التي لم ت

للفيروس البشري حيواني المنشن  TMRCA) منظور تطور الس،الت بداللة الزمن المنقضي حتى ظ ور أحدث سلف مشترك 
تي ترتبط ارتباتا  لفيروسات الحيوانية غير البشررة الغير الكافية ل المعاينة تد والفيروس الحيواني غير البشري الذي نشن عن . و 

  ي كان زمكن أن زظ ر في  الفيروس لدى البشر ذالزمني المحتمل ال  اصللفعلى اتساع نسبي ل 2-سارس- بفيروس كوروناوثيقا  
التمييز من كاورة تطور الس،الت بين سينارروَهين محتمَلين  صعبلذلك فإن  زفي بيانات تطور الس،الت وحدها. و عند النظر 
  وهو ما زقترب من وق  2019ي األو   من الممكن أن زكون الفيروس قد ظ ر لدى البشر في أواخر عاه  فيروس. فاللظ ور 
فيروس وانتشر لدى البشر قبل اكتساب تغيرات  ينومية سمح  لالمرج. وكبديل  من الممكن أن زكون قد ظ ر سلف ل   اكتشاا
 المنخوذةعينات  بيَّن أن اللم يتغير أن   .  ( 62 لجائحة الحالية  لبدا  الب في أعداد كبيرة من الحاالت الخطيرة ويت،ق  رارة  ل  بالتسبّ 

في   خطو  أدلة أخرى غير مدعوه بللفيروس؛ وبالتالي  فإن السيناررو المحتمل الثاني  ةإزجابيت 2019من البشر قبل أواخر عاه  
 .  الوق  الحالي

 
ا   رغم أن متو  ر تنوع ا  ينّيا  محدود  ث فصل مبكر في  و   مما زشير إلى حدس،التن من الان منفص،نسببُرك  يَ واليات ووهان ُتظ ِّ

اخت،فات نمطية ظاهررة في قابلية االنتقا  أو التسّبب   ينطوي علىال    س،التتطور ال  أنسابظ ور الفيروس. ور،َحظ أن تمايز  
  عمنعشوائية. وقد ُصنِّّف  هذغ الس،الت م خرا   عملياتتظ ر عادة  من خ،  الفروق  ن الس،الت  ألن مثل هذغبالمرج بي
لمزرد من المناقشة حو  تسميات  7- 8-6 انظر الفرع ( Lو Sا باسم الس،لتين منادرا  ما زشار إلي    B )61و Aن يالس،لت

وتحديد متواليات ا الجينية أوال    B(. وتجدر اإل ارة إلى أن  رغم التعّرا على فيروسات الس،لة  2-سارس-ُس،الت فيروس كورونا
ات دات م  الفيروسسلفية ألن ا تتشارك في اثنتين من النوكليوتي A  فمن المر   أن تكون فيروسات الس،لة (60 59 52 

الحجر الصحى القورة التى تم  رغم إ رااات و . Bتشارك في فيروسات الس،لة أخرى ال تالتا ية األكثر ارتباتا  في حيوانات 
   تصدير كلتا الس،لتين الى بقية الصين  وكانتا بمثابة نواة ألوبئة متعددة فى بلدان أخرى.  رى ها فى مقاتعة هوبى  عتمادا 

 تحديد األصل الحيواني  5-1-3
والجينومات الفيروسية ذات الصلة من حيوانات أخرى   2-سارس-متواليات الجينومية لفيروس كورونات الالس، تم تحليل تطور

محدودة نسبيا  ب دا  معاينةفي محاولة لتحديد المستودع الحيواني المنشن الذي ظ ر من  الفيروس. وحتى اآلن  كان  هناك 
الفيروس لدى البشر. ورغم أخذ عينات  هذا وأين وكيف ظ ر فيروس وتحديد متى الالتعرُّا على الحيوانات الضالعة في نشنة 

وثبوت  (63  2020بيئية من سوق هوانان لبي  المنكوالت البحررة بالجملة في ووهان وق  إغ،ق  في أوائل كانون الثاني/يناير 
مو ودة في السوق. ويذا كان  من الحيوانات ال هإزجابيت ا  فمن غير الواع  حالي ا ما إذا كان  هذغ العينات من األسط  فقط أ 

االفتراج األو  صحيحا   فإن العينات زمكن أن تعك  ببساتة حدوث تلوث بشري. وباإلعافة إلى ذلك  فإن  ال زمكن ربط 
فيروس على مكافحة  ال. ورمكن أن زساعد تحديد المصدر الحيواني الذي ظ ر من  (61 الحاالت المبكرة  ميع ا ب ذا السوق 

  الم امرة المتعلقة بظ ورغ. انتشار نظررات 
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ر تنوع ا عاليا     19-  األبحاث التي سبق   ائحة كوفيدَبيَّنوقد  أن فيروسات بيتاكورونا مو ودة في عدد من أنواع الثدييات وُتظ ِّ

  2- سارس-كورونا-طور فيروس. وتنّكد احتما  أن تكون الخفافيش قد لعب  دورا  في تاررن ت( 66- 64 خاصة  في الخفافيش 
في  تم  معاينت ( Rhinolophus affinisفي نوع من الخفاش ال ،لي   (RaTG13تحديد نسب قررب للفيروس  بالرمز ب

الجينوه   في٪ تقرربا   96بنسبة    فيروسم  ال  RaTG13النسب    متوالياتتشاب   ت. و ( 60   2013مقاتعة يونان  بالصين  في عاه  
في    RmYN02 وهو ي آخر تا . وتم تحديد فيروس (67 ككل  وين كان ذلك ال زستبعد عقودا  من اخت،ا التطور بين ما 

. ورغم أن  ينوه (68   2019مقاتعة يونان في عاه ب  Rhinolophus malayanusنوع مختلف من الخفاش ال ،لي  
ب  ف أحداثقد   د مجموعة معقدة من  RmYN02الفيروس    حيو يتشاركان 2-سسار -أقرب نسيب لفيروس كورونا إن الَتَن ُّ
  .ORF1abوكليوتيدات في الجين لنا متوالياتتماثل ٪ من 97نسبة 

 
التي تم  ( Manis javanicaفى حيوانات ماال ان البنغو     2- سارس-كورونا فيروسكما تم العثور على أنساب قرربة ل

استر اع ا فى إتار أنشطة مكافحة الت ررب بمقاتعتى غوانغدونغ وغوانغزى فى  نوب الصين. وترتبط الفيروسات التا ية  
تتشارك  ينومات ا ككل  إال أن ا في   RmYN02و RaTG13بدر ة أبعد مقارنة  بفيروسي   2-سارس-البنغولية بفيروس كورونا

(  S( الجين الشوكي  RBDعمن نطاق الربط الرئيسي لمستقب،ت   2-سارس-روناكرو  فيروسفي تماثل تسلسلي قوي م  
 .  (69 % على مستوى األحماج األمينية( 97.4 

 
ة  وأن هذغ العملية قد حدث  في فيروسات ترتبط ارتباتا  َرّكبتن يب متكررة ومُ   أحداثومن الواع  أن فيروسات بيتاكورونا تش د  

  لكن ال يو د دليل في الوق  الحاعر على أن التن يب لعب دورا  مبا را  في ظ ور هذا الفيروس  2-سارس-وثيقا  بفيروس كورونا
 67) . 

 
دات سارس وفيروس كورونا -فيروس كورونا تماما  مثل  وال ررب أصو  حيوانية  ذو 2-سارس-رغم أن فيروس كورونا .المَُحّدِّ

إعافية من مجموعة واسعة من   بمعاينةاألنواع المصدررة إال    لن يتم حسم   فإن(64 المسبِّّب لمت،كمة الشرق األوسط التنفسية 
 أصول ا بالكامل.  ُتحَسم أبدا  انات غير البشررة. وقد ال الحيو 

  2-سارس-فيروس كوروناة لبيولو ي ال الجوانب ف م 5-2

 العائلة قباِلت ست  م  الستخدام ا 5-2-1

  فإن تحديد المستقبِّل الخلوي المضيف الذي  عائلبما أن الفيروسات ال زمكن أن تتكاثر إال داخل الخ،زا الحية لكائن حي 
ستقبِّ،ت على البروتين الشوكي األساسية. ورعتمد ربط المُ   ةبيولو يّ  وانب  الأمر عروري لف م    2-سارس-زستخدم  فيروس كورونا

S  للفيروس. وقد ساعدت أو   التشاب  الجينية في  الربط المعّد  لمستقبِّ،ت البروتين الشوكيS  من  س وغيرغفيرو البين
الفيروس  وبالتالي أنواع الخ،زا التي قد هذا ي ا على تحديد المستقبِّل الخلوي الذي يرتبط ب  تقّص الفيروسات التا ية التي سبر 

قد استخده على األر   نف  ُمستقبِّل خ،زا اإلنزرم المحوِّ    2-سارس -زصيب ا. وأ ارت الدراسات األولية إلى أن فيروس كورونا
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. وُتحَفظ  (71, 70   وُررّ   أن  ارتبط ب ذا المستقبِّل بُنلفة عالية 2003-2002كما في فيروس ( ACE2  2سين ل نجيوتن
- بواسطة فيروس كورونا ACE2معظم رواسب األحماج األمينية المعروا أن ا عروررة لىربط اإلنزرم المحوِّ  ل نجيوتنسين 

على الطبيعة الخاصة القورة لإلنزرم   في المختبر التي ُتجرى  المقازسات. وت كد ( 70  2-سارس-ارس داخل فيروس كوروناس
   . (72 على نحو ما تشير إلي  الدراسات ال يكلية المبا رة  ACE2المحوِّ  ل نجيوتنسين 

 
دات رب للتنّكد تماما  من نتائج المتواليات الجينية  وهذغ التجافي الجسم الحي أو في المختبر األمر إ راا تجارب  استلزه  . المَُحّدِّ

 ح في ُألفة الربط. و ر طم ريُّ مطلوبة دائما  الستج،ا أي تغ

تحديد المواق  الجينومية المر حة التي قد ت دي إلى تغّيرات   :2-سارس -تطور فيروس كورونا  5-2-2
 ظاهرّرة 

تكتسب  مي  الفيروسات تغّيرات  ينّية م  تطّورها  وال ت ثر معظم التغّيرات الجينّية المكتسبة بشكل كبير على فوعت ا أو إمكانية 
من مواق  مختلفة تسّبب اخت،فات وبائية  تتم معاينت اانتقال ا. وال زمكن افتراج أن التحّورات بين الجينومات الفيروسية التي 

ر من موق  إلى آخر  بل هي عشوائية على األر  . ورغم ذلك  من الممكن أن زحدث تغيُّ   19-مرج كوفيد  ملحوظة في فيروس
 همية في مجا  الصحة العامة.على قدر من األ 2- سارس-ر ظاهري مقابل في فيروس كوروناوراثي ي دي إلى تغيُّ 

ي إلى تغيرات ظاهررة رات مر حة قد ت دلطرح تحوُّ ورمكن استخداه الدراسات الجينومية السررررة التي ُتجرى بشكل صحي  
رات المر حة. كما سيكون الحقا  لتقييم التحوُّ   في الجسم الحيأو    في المختبرظة سررررا   ولكن سيلزه إ راا دراسات  و حلفيروسية م

الفرق الظاهري المستنَتج  عروررا  الستبعاد احتما  أال زكون لدراسات التجرربية التسلسل الجينومي الفيروسي قبل وبعد هذغ ا 
ظة في المزرعة  و ُتتَرَ م األنما  الظاهرّرة الملحلتكرار داخل المزرعة الخلورة. وقد ال إلى افوعا  بتكييفات فيروسية عشوائية مد

 . اذل الحيوانية إلى تغييرات في المرج البشري الخلورة والنم

عدة مواق  تختلف من  ينوه إلى آخر  قد زكون من الصعب تحديد   فةمختل  وعندما تكون لدى الفيروسات المرتبطة بننواع ظاهررة
دت أيّح من تلك التحوُّ  رات الجينومية المحددة بواسطة  ظ. ورمكن دراسة التحوُّ حو زسبِّّب االخت،ا الظاهري المل  رات الجينية  إن ُو ِّ

ي  ال ندسة الجينية العكسية على حّو من جي ال ندسة الجينية العكسية بغية اكتساب ف م كامل لخصائص ا الظاهررة. وقد تنطو 
 راا هذغ التجارب ُمَخّلر لتغّير  يني في  ين فيروسي وتحّري التنثير الظاهري الذي زسّبب  بعد إنتال ذلك البروتين. وال ينبغي إ

  ية واألمن البيولو ي.    صاره للقوانين واألنظمة المحلية والوتنية  الدولية( المتعلقة بالس،مة البيولو إال في إتار امتثا  

الوبائية لتطور   اتتنثير ظاهري من خ،  هذغ الطرق  زمكن استخداه دراسات الديناميكي اتذ ةي ين اتويذا أمكن تنكيد تغّير 
 ( في تتبُّ  انتشارها عالميا  أو محليا .4-5الس،الت  الفرع 

دات . والتسلسل الجينومي من الصعب للغازة تحديد وتقدزم أدلة على التغيرات الجينومية التي قد ت دي إلى تغيرات ظاهررة  .المَُحّدِّ
من صحة أي آثار   زا عروري من هذغ الدراسات  التي ينبغي تصميم ا وعبط ا بعنازة من أ ل التحقر الفيروسي هو
في بعض الحاالت    باستخداه فيروسات تافرةفي الجسم الحي و مختبرفي الالحقة دراسات رمكن أن زكون إ راا افترعية. و 
 هذغ الفرعيات. اتتقييمداعما  ل
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 تحسين وسائل التشخيص والع، ات 5-3

 تحسين وسائل التشخيص الجزرئي  5-3-1
ن  فإ(  1-5 الفرع  الميتا ينوميتسلسل الألو  مرة لدى المرعى من خ،   2-سارس-تم التعرُّا على فيروس كورونام  أت  

هذا الن ج زستغرق وقتا  تور،  ومكلف للغازة بحيو ال زمكن استخدام  بشكل روتيني لتشخيص العدوى الفيروسية. ولذلك  فإن  
بغرج الكشف الجزرئي   (NAATs)الحمض النووي    اتاسة قائمة على متواليتطورر اختبارات تضخيم سررعة وغير مكلفة وحس

 حل المبكرة من الفا ية. امر الكان  ل  األولورة في  فيروسالالروتيني عن 
 

التضخيم القائمة على متواليات الحمض   ختباراتم ما  لتصميم ا  2-سارس-كورونا  وكان اإلت،ق العاه السرر  لجينومات فيروس
أن ترتبط بشكل فعا  بالحمض النووي    زمكنت عروررة لتصميم بادئات ومسابير  ى و   التحديد  كان  هذغ الجينوما. وعلالنووي 

فيروس  من خ،  متواليات تكميلية دقيقة أو  ب  دقيقة( ولكن ا لن ترتبط بفيروسات أخرى  ائعة االنتشار  مثل الفيروسات  لل
ل أفرقة بَ ختبارات والتحقر من صحت ا من قِّ تلك اال. وقد تم تصميم عدة أنواع من ( 73 ة منلوفالتا ية التي تسبب نزالت البرد ال

   (. 76-74أزاه من إت،ق الجينوه األو   على سبيل المثا   في غضون مختلفة 

في توليد وتباد    مضيّ بمرور الوق  أثناا هذغ الجائحة  فإن ال  2- سارس-كورونا فيروس استمرار حدوث تغّيرات  ينية فى  وم 
ي دي  وقد . ازسات التشخيصية فى مواق  مختلفةرصد الحساسية المتوقعة لشتى المقمن أ ل الجينومات الفيروسية سيكون حيورا  

إلى تقليل حساسية اختبارات التضخيم  فيروسالعده التناسب بين البادئات أو المسابير ومواق  الربط المقابلة داخل  ينومات 
كاذبة. وسيكون الرصد م ما  بشكل خاص إذا تم الكشف عن  القائمة على متواليات الحمض النووي أو زفضي إلى نتائج سلبية 

استخداه أهداا متعددة للكشف عن  رشار إلى أن موق  تحّور في فيروسات ترتبط ارتباتا  وثيقا  فيما يتعلر بتطور الس،الت. و 
ن ج عالي المردودزة    روسي  هوفيروس  مثل تفاعل البوليميراك التسلسلي المتعدد الذي زست دا منطقتين أو أكثر من الجينوه الفيال

نتائج سلبية كاذبة نتيجة  لتطور الفيروس. ورمكن استقراا الفشل المستمر في الكشف عن هدا واحد في   احتمل ظ ورللحّد من 
عدة عينات سررررة  أو ظ ور اخت،فات في حساسية المقازسات التي تست دا مناتر مختلفة لم تكن قد لوحظ  من قبل وتحدث  

الراسن  من خ،  إ راا تسلسل للجينوه الفيروسي أو الجين المست دا   يباجإلزاضبط نات السررررة ولكن لي  في الفي العي
 لتحديد السبب المحتمل.

المقّدمة من قَِّبل المستخده   2- سارس-عده التوافر بين متواليات فيروس كوروناأو   ورسم  العديد من المنصات القائمة برصد 
ومواق  ربط البادئات/المسابير الخاصة باختبارات التضخيم القائمة على متواليات الحمض النووي   من   ة عموهأو المتاحة لل

عده التناسر هذغ م  البادئات والمسابير   وانب. وقد تم استحداث عدد من األدوات لرصد من   ة أخرى  الشائعة االستخداه
 .  (77 الشائعة  على النحو المبّين في مواع  أخرى 

داتال لتحّري ظ ور حاالت عده تواؤه. غير أن تسلسل الجينوه    اح اك  وحدغ  ني لمناتر ربط البادئات/المسابيرالتسلسل الجي  .مَُحّدِّ
عده تناسب  على   مظاهروي على حتمكاني والزمني للفيروسات التي ت ينومي أوس  نطاقا  ل،نتشار ال استقراابنكمل  زسم  ب
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سبيل المثا   لتحديد متى زمكن أن زكون التحّور ال، توافقي قد نشن( أو عدد المرات التي زمكن أن زكون التحّور قد ظ ر في ا 
 بشكل مستقل. 

 دعم تصميم ورصد حساسية المقازسات المصلية  5-3-2
وسية المرّ   أن تكون مستضّدة  زمكن أن تكون بيانات التسلسل الجينومي الفيروسي م مة للمساعدة على تحديد البروتينات الفير 

لمقازسات المصلية. وقد أ ار الفحص الببتيدي إلى أن البروتينات غراج ابشّدة  وبيان كيف زمكن إنتال هذغ المستضدات أل
. ورمكن إنتال ( 79 78   هي األ ّد استضدادا  على األر   Nو Mو Eو S  2-سارس-ال يكلية األربعة لفيروس كورونا

 التا ية يةفيروسالجينات ال خا  س َتخليقِّّيا  الستخدام ا في المقازسات التجاررة. وعلى و   التحديد  زمكن إدمستضدات الفيرو 
  حيو يتم إنتال البروتينات. وتعتمد هذغ العملية  (81 80 المَخلَّقة التي ترمز إلى البروتينات األربعة في نظم الناق،ت التعبيررة 

  فيروس وهيكل ا البنيوي. التينات على ف م التسلسل الجينومي لبرو 

زكتسب أبداال   ينومية  فمن الممكن أن تظ ر س،لة ذات خصائص مستضّدّزة ُمغايرة  الفرع   2-سارس-كورونا  وبما أن فيروس
إصابة فرد ما بالعدوى بسبب اخت،ا المستضّد المستخده  عن في الكشف المقازسات المصلية  فشلك (. وقد زعني ذل5-2-2

التغيُّر الفيروسي  حيو إن الكشف عن المستضّدات بقازسات الذي تعّرج ل  الفرد. كما قد تتنثر م المستضدّ في المقازسة عن 
ائم الذي ت دا إلى الكشف عن . ورمكن أن زساعد التقييم و عّرا على البروتين الفيروسي المتاأل ساه المضادة القَناصة قد ال تت

ختيار  في تحديد المواق  ي  بما في ذلك داخل المواق  ذات األهمية المستضّدّزة التي قد تكون قيد االومالمستمر للتنوع الجين
 المر حة المقبولة التي قد ت ثر على فاعلية المقازسات المصلية.  

دات التنب ات الحاسوبية بحدوث تغّير مستضّدي من واق  بيانات تسلسل الجينومي غير كافية  ورنبغي دائما  تحّري  .المَُحّدِّ
عدوى المتنوعة وراثيا  من خ،  التحقر من فاعلية الطرق  الحساسية المحتملة للمقازسات المصلية في الكشف عن حاالت ال

 المصلية المختبررة. 

 دعم تصميم اللقاحات  5-3-3
. وقد اسُتخدِّم  المتواليات (82   و رى تقييم عدد من ا سررررا   2-تم تصميم عدة لقاحات مر حة مضادة لفيروس كورونا سارس

المرسا /الحمض  النووي  ربيعلى التلقي  بالمستضدات أو الحمض الر في تصميم لقاحات مر حة تعتمد  لفيروسلالجينومية 
لتحفيز إنتال األ ساه المضادة واالستجابات الخلورة بشكل مبا ر أو غير مبا ر. وتم في وق  مبكر تصميم عدة لقاحات لنووي  ا

كبديل  زمكن إدخا   ينومات فيروس المتاحة للعموه. و العلى أساس  ينومات حصرا  مر حة للحمض الرربي النووي المرسا  
   (. 2- 3-5إلنتال مستضّدات للقاحات  الفرع  (81 80 الفيروس التا ي المَخّلقة في نظم الناق،ت التعبيررة 

 
دات   الحي  في الجسممر حة  تظل الدراسات التي ُتجرى ساعد في تصميم لقاحات تأن  يةالجينوم للمتواليات بينما زمكن .المَُحّدِّ

 تقييم فاعلية اللقاحات. لوالتجارب السررررة حاسمة  
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 دعم تصميم الع،ل المضاد للفيروسات  5-3-4
 دي إعادة استخداه األدورة الحالية لع،ل فيروس ت. ورمكن أن  وق بعض الاستحداث أدورة  ديدة مضادة للفيروسات    قد زستغرق 
. ورمكن أن تكشف المعلومات بشكل كبير  موافقة على االستخداه السررري   ستخراللى تقليص الوق  ال،كه الإ  2-سارس-كورونا
وغيرغ من الفيروسات التي  فيروس  هذا البين    ( 79 78 ة  ة للبروتين والتكراررّ رات الحالّ أو   التشاب  في المسا  ية وال يكلية عنجينال

ة التي زمكن إعادة  قائميتوفر ل ا ع،ل مضاد للفيروسات بالفعل  وبالتالي فإن ا تساعد على تحديد مضادات الفيروسات ال
  فيروس ذلك ال بروتيناتمماثلة ل دا بروتينات فيروسية ن األدورة المر حة التي تستاستخدام ا. وقد تم بالفعل تحديد العديد م

  وهي تخض  حاليا  لدراسات في المراحل قبل السررررة والسررررة.  (83 

 تحديد المقاومة المضادة للفيروسات أو تفرات اإلف،ت من اللقاحات  5-3-5
رات التي قد   د التحوُّ بمجرد أن يتم تطبير اللقاحات و/أو إتاحة مضادات الفيروسات  زمكن استخداه التسلسل الجيني لدعم ترصُّ

ر مفيدا  في أو تسم  باإلف،ت من اللقاحات. وقد زكون التسلسل الجينومي أو الجيني المتعمِّّ  تمن  مقاومة مضادة للفيروسات
على مقاومة مضادات الفيروسات واإلف،ت من اللقاحات  إذا حدث ذلك( أو اإلمراج. ورمكن عائل  استكشاا أثر التنوع داخل ال

رات معروفة معّينة في  أن زكون التسلسل الجيني لمناتر معينة ذات أهمية  مثل الجين  الشوكي  كافيا  لتقييم مدى انتشار تحوُّ
 مناتر محددة مسبقا . 

دات للفيروسات من مرعى  ةومفصل ةمست دف ةيابوحس ة ينومياستقصااات هذغ الدراسات معقدة للغازة وسوا تتطلب  .المَُحّدِّ
. وفي حين أن بيانات المتواليات من الفيروسات المستزرعة تح  عغط اختيار  معروفة  ونتائج سررررة  معرواتطعيم  لدي م تاررن  
لفيروسات  ينبغي دائما  التحّقر من صحة هذغ الواسمات باستخداه علم  لمضادات ا   قد تكشف عن واسمات مقاومة محتملةاألدورة  

 الوراثة العكسي لتحديد خصائص ا الظاهررة.  

 تقّصي انتقا  الفيروس وانتشارغ 5-4

 نتقا  ال أو رفض األدلة المتعلقة بطرق أو ب ر ا دعم 5-4-1
. ومن  نن تجمي  تطور س،الت نتقا الالمتواليات داخل  جرة تطور الس،الت لتقّصي فرعيات ترق ا  يةزمكن استخداه وعع

دلي،  المتواليات من المرعى المعّرعين لنف  مصدر التعّرج االفتراعي أن زكون متسقا  م  ذلك التعّرج  وين لم زكن 
علي (. ورمكن أ عالمية المر عية المتواليات ال ويدراللنسبة من الحاالت من خارل ب رة افتراعية   إ راا تسلسلن زساعد قورا  

تقييم احتما  أن زكون تجمي  المتواليات معا  من  علىقرب  ينيا  إلى المتواليات العنقودزة  لتمثيل خلفية التنوع الجينومي(  األ
ديد وليد الصدفة. وكلما ارتفع  نسبة الفيروسات التي يتم تحقد  اا تطور الس،الت ذات صلة وبائية افترعية ب رة محددة ل

كجزا من تلك الب رة  قّل  ربما االهتماه  ولكن لم يتم التعّرا علي ا  موع مكان الفيروسات متواليات ا الجينية من نف  كمان و 
الصدفة. وعلى النقيض من ذلك  فإن من  نن فصل المتواليات  محض ب رة ما ب خلدااحتما  وقوع تلك المتواليات الفيروسية 

وعع ا عمن س،الت مختلفة مدعومة بشكل  يد( أن زشير   الفيروسية لتطور الس،الت من مررضين على نطاق كبير  مث،  
 إلى اكتساب المررضين للعدوى من مصادر مختلفة.  
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.  2-التعرج لفيروس كورونا سارس أحداث نتقا  و الا صادرنطاق واس  في تقّصي موقد اسُتخده تجمي  تطور الس،الت على 
  Grand Princessوفي إحدى الدراسات المبكرة  أ ير إلى أن تجمي  متواليات من المرعى على متن سفينة الرح،ت السياحية  

. وتتفر م،حظة الس،الت الوحيدة  (84  تلك السفينة  ت،غ انتقا  بين الرّكاب  على متنكان متسقا  م  إدخا  واحد للفيروس 
بين أفراد األسرة  أو العدوى من   مبا رالمن أفراد األسرة نفس ا م  االنتقا   تتم معاينت ارومة التي نوع للفيروسات األحادزة األَ ال

حا ة إلى تدابير بمدى ال المتعلقةنتقا  في اتخاذ القرارات النف  المصدر  غير االعتياني(. ورمكن االستر اد بتحلي،ت ب ر ا
  ة. عّينمستقب،  في بيئات م نتقا الإعافية لمن  ا عبط

 
دات نتقا  من البين مررضين أو ا  مبا رال  ينتقا  الفيروسالتطور الس،الت لتنكيد االمتعلقة بال زمكن استخداه المعلومات    .المَُحّدِّ

 شير ا. ورتم معاينتمصادر تعرج أخرى لم تن  ال زمكن استبعاد علوع أفراد آخررن أو وذلك ألمصدر واحد إلى عدة مرعى  
االنتقا  بين المرعى  وهكذا   من عملياتحدوث األبدا  بمعد  أبطن في المتوسط إلى  2-سارس-معد  تطور فيروس كورونا

  فإن ذلك زظل صحيحا  حتى لو كان  المتواليات الجينومية االعتيانية متطابقة.

 وتقديرها كميا   تقا نال تحديد فترات ا 5-4-2
  ين (. و 4-2الستبدا (  الفرع   زمكن تقدير معد  التغير التطوري  معد  ايةفيروسي كااح داخل س،لة  ينمتى كان هناك تنوع 

أمكن تقدير معد  االستبدا   زمكن استخداه التنوع الجيني بين فيروسين اعتيانيين ل ما تواررن اعتيان معروفة لتقدير توقي  أحدث 
سلف مشترك. ورتي  توقي  أحدث سلف مشترك لمجموعة من الفيروسات تقديرا  ذا حد أقل لمدة سرران ا داخل الجم رة االعتيانية. 

ن  ر. وتفيد الُنُ ج الميقاتية بن المدة المقّدرة للسرران زمكن أن زسبر أو  تحديد سررري للحالة بنسابي  أو واألهم من ذلك أن تارر
تقدير   الجزرئية لتطور الس،الت بشكل خاص في تحديد الموع  المحتمل لحدوث السرران غير المكتَشف  أو الخفي(  وفي

 غير الملحوظة.    حداثالتواررن المحتملة ل 
 

اكتسب اآلن تنوع ا  يني ا كاف ا زسم  بتطبير مثل هذغ الُنُ ج الميقاتية  2-التحلي،ت األولية إلى أن فيروس كورونا سارس وتشير
. وقد اسُتخدِّم  بناا  على ذلك لتقدير أن الس،لة الجائحية للفيروس ظ رت لدى البشر حوالي تشررن  (85 59 45 الجزرئية 

(. وتشمل التطبيقات الم مة ل ذغ الُنُ ج 2- 1- 5 الفرع  ( 85 59 53 على األكثر  2019بر كانون األو /دزسم-الثاني/نوفمبر
ر تحديد انتقا   أماكنتحديد االنتقا  المحلي غير المكتشف في  19-المتعلقة بمكافحة مرج فيروس كوفيد مختلفة. وقد ُزظ ِّ

محددة   م رةأو مجموعات  أماكنرة است داا في منطقة ما عرو  على نطاق واس محلي تورل األمد غير مكتَشف سررررا  
  ببرامج ترّصد تشخيصي أكثر  موال  أو تكيُّفا .

 
دات ومعد  االنتقا . وتشير التقديرات الحالية  ي معد  التطور التتقّيد االستبانة الزمنية ل حداث التي زمكن تقّصي ا بنسبة  .المَُحّدِّ
في    لن زمكن استبدا  واحد في المتوسط كل أسبوعين تقرربا . ورعني ذلك أن إلى حدوث 2-سارس-ر فيروس كورونالمعد  تطو 

ات الصلة التي  الوبائية ذ حداثاالنتقا  بين األفراد من الناحية الجينومية  وأن  ال زمكن تقّصي األ وقائ  حسمكثير من األحيان 
على مقياس كمني أدق باستخداه هذغ التقنيات. وفي وق  مبكر من الفا ية  كان من الصعب تقدير مدة االنتقا  الخفي ألن   ق ت
 اا  قد بعد قدرا  كافيا  من التنوع الجينومي. وهكذا  كان من الصعب تحديد ما إذا كان  ينوه معّين   م لم زكن قد  فيروسال



 23 

فيروس ربما زكون قد  ال ديد من موق  مماثل من حيو التنوع الساري. وأ ارت الدراسات إلى أن إدخا  حلي أو نتيجة انتقا  م
انتشر دون أن ُزكتَشف ألسابي  في سياتل  الوالزات المتحدة األمرركية( وفي إزطاليا قبل الكشف السررري عن الحاالت األولى 

هب  دراسة الحقة إلى أن  ربما تم  المبالغة في تقدير مدة االنتقا  الخفي  . وم  ذلك  فقد ذ( 86 84 المكتسبة في المجتم  
   . (87 بعدة أسابي  

 
أو توليد التوافر إلى حجب إ ارات تطور الس،الت عندما زكون التنوع الحقيقي بسيطا . كما التسلسل ت دي األخطاا في  وقد

 تباين المعد  التطوري بين الس،الت وتوقيتات التباعد المقّدرة. األخطاا التسلسلية على تقديرات زمكن أن ت ثر 
 

لحاالت قليلة  دا   حالتين أو أكثر( من سلسلة انتقا    إ راا تسلسل حتى عند  ي نتقا  الفيروسالورمكن تقدير الحد األدنى لمدة ا 
واحدة. غير أن إدرال عينات إعافية من منطقة  غرافية  اسعة ويتار كمني واس  سيقلل من خطر تجمُّ  حاالت اعتيانية بإحكاه 

 على األر  . داخل س،لة متطورة عن تررر الصدفة  بحيو تكون المدة الدنيا المقّدرة أقرب إلى المدة الحقيقية 
 

 ة المحلي ازةالوفادة والسر  أحداث تحديد  5-4-3
في تحديد ما إذا كان   2-سارس-فيروس كورونازمكن أن زساعد تسلسل إذا توفرت بيانات وصفية عن موق  أخذ العينات  

حاالت العدوى قد نتج  عن انتقا  محلي أه أن ا وافدة . ورمكن تفسير ديناميات االنتقا  هذغ بحذر وبشكل غير رسمي عن 
( أو تقّصي ا من خ،  مزرد من التحلي،ت الرسمية أو المنفصلة لسمات  2المتواليات داخل س،لة متطورة  الشكل    وععيةتررر  

الس،لة المتطورة. ورسم  إدرال بكل عقدة داخلية في  كانت  حيو ُزجرى تقدير إحصائي للمافي لتطور الس،ال التوكر  الجغر 
 بناا الحركة المكانية والزمنية للفا ية. استمعروفة ب معاينة توقيتات

 
سواا. في األولى  ُزعتَبر أن  لتوكر  الجغرافي لتطور الس،الت ُنُ جا  منفصلة ومتواصلة على العلى اورتضّمن االستدال  الرسمي  

د المناتر بدقة من قَِّبل المستخده  ورمكن أن  دَّ حَ تُ و . (88 الس،الت الفيروسية تنتقل بين عدد محدد من المواق  القائمة بذات ا 
المتواصل  ُتصاغ حركة  ن ج تمثل البلدان والوحدات اإلداررة والمدن  وما إلى ذلك  تبعا  ل سئلة المحددة المطروحة. وفي ال

. ورمكن إ راا كلّح من  (89  بين اإلحداثيات الجغرافية ر اشتناالو  عشوائية المسارالفيروسية على أساس عمليات  تالس،ال
عدد من األتر اإلحصائية  تختلف من حيو المزازا    ظلاالستقصااات المنفصلة والمستمرة للتوكر  الجغرافي لتطور الس،الت في  

 .  (91 90  على نطاق واس  في مواع  أخرى  هذغ اأُلُتر وقد تم استعراج والتحدزات؛
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  وتمثل Xمن الموق     عتيانيةالمتواليات الجينومية اال  اللون الرمادزة  تمثل األتراا    الجينومية.  للمعاينة  التأثير المحتمل  2الشكل  
ة ها في حالة أربعؤ بنااستشجرة "الحقيقية" التي أمكن ال :Aالقطاع . Yعتيانية من الموق  المتواليات اااألتراا الحمراا اللون 

في الفرع الحيوي المظلل   Xبالموق   المعاينةعده كفازة  شيرز :Bالقطاع . Yإلى الموق   Xمنفصلة من الموق  أحداث إدخا  
وفي هذا السيناررو  قد . Yالفرع الحيوي قد ُزستنَتج  بشكل غير صحي ( على أن  انتقا  محلي في الموق  أن هذا إلى للشجرة 

 .رتحا و ود معلومات إعافية عن اال حا  انعداه  Yإلى الموق   Xمن الموق   إدخاَلين فقطُزسَتَدّ  من الس،لة المتطورة على 
 

لتتبُّ    الجينيالتسلسل  استخداه  كان  خ،  األ  ر األولى من الجائحة     2-ععف التنوع الجينومي لفيروس كورونا سارسبسبب  و 
ه    ولي  االنتقا  في المجتمعات المحليةقليمياإلو  يةوتنال  اإلدخا  لى حد كبير على حاالتانتشارغ مقتصرا  إ ة. وقد اسُتخدِّ

أو   ةالدولي  حركةعلى التطور الس،الت على نطاق واس  في الم لفات األولى ل،ستدال  غير الرسمي ل ياكل رئي التفسير الم
زات تيك   الوالك. وعلى سبيل المثا   اسُتخدِّم  الوبائيات الجينومية إلظ ار أن العديد من الحاالت التسلسلية في كونيةاإلقليمي

من أ زاا أخرى من الوالزات المتحدة األمرركية ولي  من بلدان ت وافدة عن تررر السفر الداخلي  ااالمتحدة األمرركية( ربما 
 .  ( 92 أخرى 

 
ورمكن استخداه تقييم التوكر  الجغرافي للتنوع الجينومي لتطور الس،الت في تقييم ما إذا كان القياه على سبيل المثا  بتشديد 

إلى   2-سارس-إدخا  أو تصدير فيروس كورونادون بشكل فعا   حو محددة ز أماكنالحجر الصحي للمرعى الذين كاروا 
التحلي،ت المستمرة للتوكر  الجغرافي لتطور الس،الت أن انتشار الفيروس داخل الوالزات مناتر أخرى. ففي البراكرل مث،  أظ رت  

   .  (53 البراكرلية وفيما بين ا انخفض بعد تنفيذ تدخ،ت غير صيدالنية 
 

  حداث الوقوع المحتمل ألبتقدير مكان وكمان  المعاينةوتسم  ُنُ ج التوكر  الجغرافي لتطور الس،الت التي تتضمن أزضا  توقيتات 
  وبالتالي كانوحجم الفا ية النسبي لكل م  دخا حاالت اإلوعدد    يستمرار الفيروسالانتقا  س،الت فيروسية. ورمكن تحديد مدة ا

 .ضبطمعّينة تقتضى تعزرز تدابير ال أماكنزمكن استخدام ا لتحديد 

 Xالمكان 

 Yالمكان 
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في البلد    2-سارس-بناا وبائيات فيروس كورونااستفررن العائدين للمساعدة في وقد زكون من المفيد دراسة الفيروسات لدى المسا

عتيانية في غير ا   أماكنررن سفر المرعى ومتواليات م من  . وتسم  الُنُ ج الجديدة بإدرال تا(93 الذي تم  في  اإلصابة بالعدوى  
 المعاينةنما  أكثر واقعية في هذا المجا  وتقييم أثر  تحلي،ت منفصلة للتوكر  الجغرافي لتطور الس،الت  مما يتي  الكشف عن أ

   . (94 متحيزة العالمية ال
 

دات بناا التوكر  الجغرافي لتطور الس،الت صعبة من الناحية الحسابية. ورمكن أن تساعد  استغالبا  ما تكون عمليات  .المَُحّدِّ
مسبِّّبات  شارانت يتم التقا (. وال 1- 8-6استراتيجيات االعتيان الفرعي المدروسة بعنازة على تقليل هذا العبا الحسابي  الفرع 

حيثما تكون هناك قيود على النطاقات الجغرافية والسفر    غير أنهذغ العمليات. بشكل  يد دائما  من خ،   األمراج البشررة
بشكل مناسب. ورنبغي النظر بعنازة في مدى  2-لمسافات تورلة  قد تلتقط المسارات العشوائية حركة فيروس كورونا سارس

 ير صحيحة .  لى استنتا ات غإاستخداه نماذل انتشار غير م،ئمة  قد ي دي  حيو المستمرة لفيروسات اعمليإحدى م،امة 
 

المتواليات الجينومية الفيروسية إلى تحّيز  ديد في استنتا ات تحلي،ت التوكر  الجغرافي لتطور معاينة ورمكن أن ت دي تررقة 
.  طرق  ذغ البخبراا متمرِّسين  الس،الت. ولذلك من الم م للغازة إ راا التحلي،ت وتفسير النتائج بحذر  وبشكل مثالي إ راك

 من بين امتعددة ممكنة لفشل تحلي،ت التوكر  الجغرافي لتطور الس،الت في التقا  "األنما  الحقيقية" ل،نتشار   وهناك  وانب
  :ما يلي

 
 وبالتالي المبالغة في تقدير مدى  اإلدخا حاالت للجينومات الفيروسية إلى بخ  تقدير عدد  ةالناقص معاينة دي الت قد ●

حيو بّينوا أن ب رة واحدة من متواليات متصلة    (59 وآخرون  Lu(. وقد أبرك ذلك بوعوح 2االنتقا  المجتمعي(  الشكل 
مستقلة متعددة عن تررر السفر. ورمثل  إدخا حاالت في الواق    مثلمن مرعى في غوانغدونغ  تم  معاينت ابإحكاه 

  4مرعى معلومات م مة ينبغي استخدام ا لدعم النتائج المتعلقة بتطور الس،الت حيثما أمكن  يناقش الفرع تاررن سفر ال
  تباد  البيانات المناسبة وحمازة إغفا  هورة المررض(.

الفيروسات السلفية   أماكنفيما زخص التحلي،ت المنفصلة للتوكر  الجغرافي لتطور الس،الت  فإن  ال زمكن االستدال  على  ●
. وبالتالي فإن  يتعّذر عادة   بالبيانات (95 89 التي لوحظ  في ا فيروسات اعتيانية    ماكنبشكل موثوق إال من مجموعة األ 

االنتقا  المبا ر بين موقعين  واالنتقا  غير المبا ر عبر موق  وسيط لم تنتج في   ينومات. وال  الجينومية وحدها  تمييز
   .  (94 زمكن التمييز بين هذغ السينارروهات إال في حاالت نادرة ُتعَرا في ا معلومات السفر 

لتطور الس،الت  ال سيما تلك التي تستند إلى تحليل منفصل   لمنفصلة للتوكر  الجغرافيبالنسبة إلى بعض التحلي،ت ا ●
التي يو د ب ا عدد أكبر  ألماكنللسمات بدال  من النماذل المدَمجة أو نماذل المواليد والوفيات(  من األر   أن ُزعاد بناا ا

معاينة رمكن أن زكون اختزا  . و (96 مانحة ينتشر من ا الفيروس الحقا   نماكنمن المتواليات الجينومية المرتبطة ب ا ك
لة تمثي،  مفرتا  مفيدا  في التحقر مما إذا كان ير  َّ أن تكون االستنتا ات ممثَّ   أماكنبيانات المتواليات الجينومية المتاحة من  

  ي إعاف  مصدر عون   (98 المعّد     Bayes. وقد يوفر استخداه اإلحصااات الداعمة لعامل  (97 ة نسبيا  في هذا الصدد  متين
  غرافيا .  ةمتحيز  معاينةاالنتقا  مدعومة بسبب أحداث في تحديد ما إذا كان  

بناا غير دقيقة لتاررن التشت  وتقديرات سرعة عمليات استإلى لتفشي المرج  على مناتر معينة المعاينةي دي قصر  قد ●
ا  تقييم سبل الحّد من أثر االعتيان المتحّيز التشت  في إتار الدراسة المستمرة للتوكر  الجغرافي لتطور الس،الت. ورجري حالي

 99)  . 
على سبيل المثا . وفي أغلب   ةبلدزوحدة  الفرعية اإلداررة  ك  ةالمرعى على الوحد  كانغالبا  ما تقتصر المعلومات المتعلقة بم ●

عند استخداه ن ج الدراسة المستمرة للتوكر  الجغرافي كان المعاينة األحيان زكون من المناسب النظر في اللب  المرتبط بم
لتطور الس،الت. وعلى سبيل المثا   بدال  من استخداه اإلحداثيات الجغرافية ألقرب مدينة  زمكن استخداه كامل المَضّل   

لتحديد منطقة زمكن أن ُتختار من ا اإلحداثيات الخاصة بتلك العينة بشكل عشوائي. ومن المفيد أزضا     ةبلدز وحدة البل للالمقا
   . ( 101 100 أثناا التحليل  ةالعشوائيغ المعاينة تكرار هذ
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 تقييم ُمَحرِّكات االنتقا   5-4-4
. وفي النماذل (97  يفيروسي العوامل التي أدت إلى انتشار زمكن أزضا  استخداه الطرق الموعحة في الفرع السابر لتقّص 

المنفصلة لدراسة التوكر  الجغرافي لتطور الس،الت  بما في ا تلك التي تنفَّذ كنماذل منظمة ُمدَمجة ومتعددة األنواع للمواليد  
  وقدوالوفيات(  ُتستخده المعلومات المتعلقة بثنائيات مناتر محددة كم  ر لمعد  ارتحا  الس،الت الفيروسية بين تلك المناتر.  

تي  االنتشار ال  أحداثالمعلومات التنقل البشري  والخصائص السكانية  مثل الكثافة  والقرب الجغرافي. ورمكن أزضا  تحليل    تشمل
للتوكر  الجغرافي لتطور الس،الت لتحديد مدى تنّثرها بى "المش د العاه" للعوامل البيئية   بناا المستمرستاالمن    يتم االستدال  علي ا
 من خ،ل ا.   ق أو البشررة التي ت

 
. وقد زساعد تحديد مَحرِّكات 2-   لم تكن هذغ التحلي،ت قد ُتبِّّق  بعد على فيروس كورونا سارسمطبوعوحتى وق  كتابة هذا ال

اسُتخدِّم  هذغ الطررقة فيما زخص فيروس اإليبوال على سبيل المثا   قد  االنتقا  على تشكيل استراتيجيات  ديدة لمن  االنتشار. و 
واسُتخدِّم  هذغ الطررقة فيما بعد لتقييم أثر  (102 بلدان تشترك في حدود بررة الفيروس انتشر على األر   بين  إلثبات أن

   . (103 التدابير المّتخذة 
 

دات ج متطلبات حسابية  حيو تشمل مجموعات بيانات كبيرة تقدَّر بآالا الجينومات  وتحتال إلى أزاه أو   ُ تستلزه هذغ النُ .  المَُحّدِّ
الوق  الحسابي المطلوب  كما أن  مناسب  اختزا  أسابي  إلكمال ا. وقد ي دي استخداه توكر  مقدر مسبقا  ل  جار التجرربية إلى 

محددة أو المعاينة الفرعية العشوائية  المعاينة الفرعية لفروع حيورة     ديبشكل خاص الستكشاا البيانات األولية. ورمكن أزضا  أن ت
 ين ا في النموذل. ة التي زمكن تضمَعَرفضا  حد حسابي لعدد المناتر المُ (. وهناك أز1-8-6العبا الحسابي  الفرع  إلى تقليل

 
في أوقات مختلفة   2-العوامل التي قد تدف  إلى انتقا  فيروس سارس  الوقوا علىوتتسم بعض النماذل بمرونة محدودة نسبيا  في  

َقب المَنفَّذة عمن اإلتار المنفصل للتوكر  الجغرافي لتطور الس،الت  مناسبة   (104 وفي أماكن مختلفة. وقد تكون نماذل الحِّ
التنثيرات المتباينة كمنيا  لعوامل مختلفة حيو زمكن تحديد فترات كمنية ذات مغزى مسبقا . بيد أن تدابير الرقابة تتغير لدراسة 

َقب المفيدة من الناحية الوبائية عند تطبير  بسرعة في كثير من البلدان في أوقات مختلفة. وقد زحّد ذلك من القدرة على تعررف الحِّ
ق الوتني أو اإلقليمي. ورلزه توفير خبرات كافية لتحديد هذغ النماذل على النحو المناسب وتفسير التقديرات هذغ التقنيات فوق النطا

 الناتجة.  
 

  أن ُتطبَّر تقنيات لتقييم آثار التدخ،ت بنثر ر عي  ربما بعد أ  ر من التدخل. وقد تساعد تحلي،ت أثر التدخ،ت ومن المر ّ 
 لفا ية.  ل  تش د ذيوعا  على تو ي  االستراتيجيات المستقبلية في البلدان التي التي نجح  في تقليص الحاالت  

 
 (. 3-4-5 على النتائج  الفرع ةالمتحّيز  معاينة ّثر التورمكن أن 

 تمييز علوع أنواع أخرى  5-4-5
ذلك القطط والك،ب     بما في2-سارس-بفيروس كورونا ةتبيعي عدوى زمكن أن زصاب عدد من األنواع الحيوانية غير البشررة ب

. وحيثما لوحظ و ود ثنائيات متصلة وبائيا  إلنسان مصاب وحيوان مصاب  فإن  ال زمكن تحديد (107-105 نك وحيوانات المِّ 
علقة بتطور اتجاهية العدوى بين ما. وفي الحاالت التي تصاب في ا عدة حيوانات  زمكن استخداه استقصااات التجمي  المت

نك بمزرعتين في هولندا  ة  كما حدث بالنسبة لحيوانات المِّ الس،الت إلثبات أن الحيوانات قد أصيب  بالعدوى عبر ترق مختلف
 اعتيانية متوالية  ينومية  ،حر( لوعالدعم التحضيري أو ال در ة عالية من الدعم قوي  دعم توفير  شار إلى أن. ور( 106 
من الحيوانات.  ذين زصابون م  حالة البشر ال  يتسر نكمن حيوان المِّ اعتيانية متعددة متواليات  ب رةفيروس من إنسان داخل لل

أكثر  موال  تستخده  . ورمكن أزضا  تنفيذ من جيات   ّ و الت بقوة على ستدال اال نسر الفرع مدعوما  بقوة  ال زمكنويذا لم زكن 
  (. 3-4-5فية بصورة منفصلة  الفرع يا  للسمات السلرسماستبناا  
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 عائلتمييز س،سل االنتقا  بين المرعى باستخداه التنوع الفيروسي داخل ال 5-4-6
كورونا ما يبدو كل أسبوعين تقرربا  فيما زخص فيروس على النيكليوتيدات تحدث  عمليات استبدا ن حيو إ  كما ُذكَِّر سابقا  

ه التباين الجيني      زصعب  فإن2-سارس اإل ابة على األسئلة الوبائية على نطاق كمني أدق. وبالنسبة للفيروسات األخرى  اسُتخدِّ
ة التي زمكن عندها االستدال  على تطور انتقا  الس،الت. وتوفر تحورات ستبانبين الجسيمات الحيورة لزرادة اال عائلداخل ال

الجينوه بن المرعى معلومات ُتحَجب  تحورات تحدث بتواتر منخفض داخل الفرد( التي تنتقل بي عائلداخل ال األقلية الفيروسية
ه تحليل هذغ التحّورات لتحسين ف م مسارات انتقا  كثير من الفيروسات المختلفة     .(109   108 التوافقي. وقد اسُتخدِّ

 
  مثل فيروس كورونا 2-لفيروسات التا ية التي ترتبط ارتباتا  وثيقا  بفيروس كورونا سارسفيما زخص ا  عائلورو د تباين داخل ال

  عائل ة  المحدودة( تدعم و ود تباين  يني داخل الراهن. وفي حين أن البيانات ال(110 المسبب لمت،كمة الشرق األوسط التنفسية  
من ب ر وبائية معروفة زمكن   عائلفيروس  فإن هناك حتى اآلن مجموعات قليلة  دا  من البيانات عن التباين داخل الالفي 

  . فإن لم زكن كذلك  لن يتسنى استخداه هذغ التقنيات.(111 استخدام ا لتحديد ما إذا كان هذا التباين ينتقل بين المرعى 
 

. ونظرا   عائلتحليل التباينات الفيروسية داخل اللتطور الس،الت بلمعلوماتية األحيائية و متعلقة باورلزه إ راا تحلي،ت متخصصة  
أو إمكانية انتقال  في الوق  الراهن  فإن هذغ التحلي،ت المتخصصة    2-سارس-فيروس كورونا  عائل التغيُّر داخل  لعده ف م حجم  

 غير مشمولة هنا. 
 

دات لن زكون العديد من مجموعات بيانات المتواليات الجينومية الفيروسية مناسبا  ل ذغ التحلي،ت. ولن يوفر تسلسل  .المَُحّدِّ
Sanger112  ارتفاع معدالت األخطاا التسلسلية لكل قرااة دون تكرار لجيل التالي باستخداه أ  زة تتسم بسلسل ا  أو ت)   

عن انتقا  التلوث بين العينات واألخطاا  ةالنا م ضوعاا دي الت. كما زمكن أن عائلمعلومات كافية حو  التباينات داخل ال
 التسلسلية إلى حجب اإل ارات الحقيقية. 

 البارامترات الوبائية  دال  علىستالا 5-5

 عدد التكاثر  5-5-1
المواليد   معاينةمة ونماذل لمدمجة والمنظّ   مثل النماذل اللمجموعاتباستخداه النمذ ة الجينية  R0زمكن تقدير عدد التكاثر 

  R0  التكاثر  تطور الس،الت إلى مف وه أن البارامترات الوبائية  مثل عددات  ُ ج المتعلقة بديناميكيوالوفيات. وتستند  مي  هذغ النُ 
الُن ج على أساس افتراعات مختلفة  وتختلف بعض الشئ من    تىت ثر على  كل التنررخات العرقية المفصولة كمنيا . وتقوه 

مناسبة أزضا  عند نقا  مختلفة من الوباا  ذغ الُنُ ج  ا من البيانات  وهي عرعة أل كا  مختلفة من التحيز. وهحيو احتيا ات
 . ةدراس ال مجموعة قيد تبعا  لمدى االنتشار الجغرافي وال

 
بير؛ وقد  إلى حد ك للمجموعات  أمكن تجاهل ال يكل الجغرافي 2-وفي المراحل المبكرة  دا  من  ائحة فيروس كورونا سارس 

عالميا  في إتار تقررب مفادغ أن  مي  الحاالت  تم  معاينت ا متوالياتعلى عينات بيانات  R0 التكاثر اعتمدت تقديرات عدد
هذغ  زمكن تطبير  المعاينة. وفي ظل ظروا (113 كان  على ُبعد أ يا  قليلة فقط من الوباا األصلي في هوبى  بالصين 

 عشوائي(.  الخلط ال  يا  عشوائ ةتزاو واحدة م مجموعةوالنماذل المدمجة التي تقوه على    (114 نماذل المواليد والوفيات 
في بلدان ومناتر   R0  التكاثر  من الممكن والمناسب تقدير عدد  باتعلى الصعيد العالمي     2-وم  انتشار فيروس كورونا سارس

بة االنتقا  بين المناتر لَ  غرافية واسعة النطاق تد  على غَ ومدن مختلفة. وبمجرد أن ظ رت هيكلة تطور س،الت فروع حيورة 
ا   عشوائي  ةتزاو واحدة مة  مجموع(  أصبح  نماذل أخذ عينات المواليد والوفيات والنماذل المدمجة التي تقوه على  3- 4- 5 الفرع  

تشرة في المجتم  المحلي. ورتطلب تمثل س،لة منلتطور الس،الت  محددة  ب ر فردزة  غير صالحة. ثم ُتبِّّق  أساليب على مستوى  
للفروع الحيورة    . تالس،اللتطور ذلك تعررفا  مسبقا  
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  - سارس-رونادات المتعددة لس،الت فيروس كو ة أكثر تعقيدا  تنخذ في الحسبان الوفامجموع ومن الممكن استخداه نماذل  ينية ل
أو متعددة   نّظمةستخداه نماذل م. ورمكن إ راا هذغ التحلي،ت باب رلررفا  مسبقا  لواالنتقا  المجتمعي؛ وال تتطلب هذغ النماذل تع  2

لدزمغرافية التي ت ثر على  من توفر مزرد من البيانات الوصفية السررررة وا يدستفقد ت  (113  85 األنما  للمواليد والوفيات 
ا   يدا  لوع  النماذل الوبائية. كما أن المتطلبات استيعابأو أنما  االنتقا . ورتطلب تطوررها وتنفيذها خبرة كبيرة و  معدالت

  .تالُس،ال اتديناميكي أو بتطور األخرى المتعلقة تطبيقاتالفي العديد من  مما هي علي الحسابية أعلى بكثير 
 

دات مختلف أ كا  التحّيز. فاألساليب كل ا قياسا  إلى المختلفة  ساليب. ينبغي أن زكون الممارسون على وعي بمتانة األالمَُحّدِّ
خ،  َتَتبُّ  من س،سل انتقا  تم التعّرا علي ا من إ راا تسلسل   كما زحدث عند ةمتحيز  معاينةغير معصومة في و ود 

َدت وبائيا . و  للتحيز في  مي  األساليب. ورتحسن ذلك باستخداه    ا  نموذل سوا التوصيف مصدر رعّد المخالطين أو ب ر صغيرة ُحدِّّ
قيدا  وين كان  هذغ تتطلب المزرد من الج د الحسابي. ورتفاوت تنثُّر األساليب الفردزة حسب مصادر  تع أكثر منّظمةأساليب 

 ملة المختلفة. التحيز المحت
 
 عددل الدزمغرافي تقديرا  متحيزا  لىوالنموذ R0 التكاثر زمكن أن توفر النماذل المدمجة القائمة على ع،قات قطعية بين عدد ●

 اآلثار العشوائية.   تغلَّبوتَ  ( 115  1قرربا  من  R0 التكاثر عندما زكون حجم الوباا صغيرا  أو زكون عدد R0 التكاثر
. وبما أن العديد  ( 116 بمرور الوق   المعاينةالمواليد والوفيات تحديد بارامترات مناسبة لتباين معد   ةنياعمتتطلب نماذل  ●

بدا تفشي المرج ب ا  فقد زكون  ما قبل  منذ    2-سارس-للكشف عن فيروس كورونامن البلدان بصدد إ راا اختبارات نشطة  
أكبر من الصفر توا  المدة التي زغطي ا التحليل. وم  ذلك  إذا تغّيرت استراتيجيات   معاينةالمعقو  افتراج أن نسبة المن  

ستحتال إلى تغيير مماثل. وقد تعطي النماذل المدمجة تقديرات  معاينةما خ،  هذغ الفترة  فإن نسبة العند نقطة االختبار 
 بمرور الوق . ةيناعموالوفيات إذا اختلف معد  ال نماذل المواليد معاينةأكثر دقة من 

صغيرة لمجتم  ككل ألن ا ت مل س،سل انتقا  ا مثلتحاالت محددة مسبقا   ب رال زمكن اعتبار أن التحلي،ت المستندة إلى  ●
ظة هي تلك  و حالمل وهكذا  فإن الفروع الحيورة المطلوبة للتحليل.  يةعتبة الحجمالأو أقل من  معاينةإما أن ا غير مشمولة بال

. ومن المر   أن تكون أعداد االستنساخ العنقودي أكبر في هذغ الفروع الحيورة من ا جح  في النمو أكثر من غيرهانتي ال
 في المجتم  ككل.

ط واحد فقعدد تكاثر  منّظمة  من الم م التنكد من احتما  و ود بارامتر مجموعةعند إعداد أي تحليل زفترج عده و ود  ●
R0  خ،  الفترة الزمنية التي تغطي ا الشجرة المتصلة بالعينات. ويذا تم إدخا  الحجر الصحي أو تدابير أخرى خ،  فترة

مي  المتواليات هذغ التدابير  أو إدرال  استحداث الدراسة  سيكون من الضروري إما استبعاد المتواليات التي تم  مع ا بعد 
 بنن يتغَير بمرور الوق .  R0  اثرعدد التك بارامترولكن م  السماح ل

 
 Birth Death Skylineورتطلب العديد من الُنُ ج  بما في ذلك نماذل المواليد والوفيات المَنّفذة في حزمة برامجيات نموذل 

Model  BDSKY )  114)معروفة   ال الصرر  للمعلومات السابقة من أ ل عبط بعض البارامترات المتعلقة بقيم ر   اإلد
وبالتالي  تحسين الس،سة الحسابية. ومن الشائ  عادة  عبط بارامتر زمكن التحقر من  من واق  البيانات السررررة  مثل المعد   

. ورنبغي أن زجرى توصيف البارامترات السابقة بعنازة لتجنّ  .  يز المحتملةب مصادر التحّ الذي زصب  عندغ الفرد المصاب غير ُمعدح
للبارامتر  تالُس،ال اتنتائج ديناميكيتحديد مدى حساسية  علىبقة بديلة سماا تحلي،ت باستخداه مواصفات وقد زساعد إ ر 

 بر المحدد.  سمال

 لحاالت مقابل احجم الفا ية بمرور الوق  ونسبة اإلب،غ عن العدوى  5-5-2
ولي   ُذرِّّرة للجيل التالي(  عة تس م بنجاح بو جممعة  عدد األفراد في  و جممفي علم الوراثة السكانية التقليدزة  زقّدر الحجم الفعلي لل

عدزة( أو عدد األفراد المصابين  حجم الوباا(. ورمكن استخداه الفيروسية  إ مالي عدد الفيروسات المُ  مجموعةالحجم المطلر لل
 ت محاواللم ُتبَذ   رو  معّينة. و  حا  استيفااعة لتحديد التغيُّرات النسبية في حجم الوباا بمرور الوق  و جممالحجم الفعلي لل

بشكل  تلُس،اللتطور الديناميكي دراسة الم خرا   وهو مجا  نشط لسوى البيانات الجينية واق  تقدير الحجم الوبائي المطلر من ل
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األساليب    منأيّح في  و   عاه  ينبغي  الحالي. وب  19-التجرربية في وباا كوفيد  ساليبمن جي. وقد ُتبِّّق  مجموعة متنوعة من األ
إتار المعاينة  بما في ذلك: ال يكل   داخل العوامل الرئيسية التي ت ثر على التنوع الجيني    مراعاةبناا حجم الوباا  المستخدمة الست

 .  (117 غير الخطية  والتوكر  الزمني للتوليد  مجموعاتت الدينامياالت االنتقا   والنمو اأُلّسي و الجغرافي  والتباين في معد
 

دات ا. على فيما يلي  نسلط الضوا و   ث،ثة ن ج مختلفة ومحدِّّ
 

ر بنماذل ُمدَمجة إلى حجم وبائي. وعلى سبيل المثا   استمّد  عة  و جممفي بعض الحاالت  زمكن تر مة الحجم الفعلي لل • المَقدِّّ
Koelle  وRasmussen اه بذلك تستخده التقديرات المستقلة لعدد التكاثر صيغة للقي R0    والتباين في معدالت االنتقا

 Fraserو  Grasslyو  Li  زشمل النمّو األّسي وعع   سيناررو  إلى. وتم توسي  نطاق ذلك الحقا   (118 في ظل تواكن وبائي  
 117 )   . 

 
دات ّسي  وقد زكون ك، الن جين غير مناسب عند األُ نمو الزقتصر الن ج األخير على الفترة المبكرة من الوباا م   .المَُحّدِّ

و ود هيكلية  غرافية أو دزموغرافية واسعة النطاق في االنتقا  الفيروسي. وعلى سبيل المثا   عند حدوث انتقا  فيروسي 
النطاق بين المواق   قد تكون هناك حا ة إلى قيمتين مختلفتين لعدد  ين مختلفين دون انتقا  واس كانبشكل منفصل في م

 . R0التكاثر 
 

نسبة المعاينة  ورمكن دمج ا م  عدد  الستدال  على  زمكن اBDSKYمواليد والوفيات مثل نموذل نموذل للفي إتار  •
 المتواليات من أ ل الحصو  على تقدير أّولي للعدد التراكمي للحاالت. 

 
دات في حين أن هذا الن ج قد زكون وسيلة مفيدة للحصو  على تقدير سرر   فإن  محدود  وال سيما بالنسبة ألحجاه  .المَُحّدِّ

ة غير منظمة/عشوائية التزاول  مجموعالعينات الصغيرة  ألن  يتجاهل أثر العشوائية في إ راا المعاينة. ورمكن تطبيق  على  
و في مرحلة مبكرة من الوباا. وال تنخذ هذغ الُن ج في الحسبان التباين الكبير ألتطور الس،الت  ة واحدة  ب ر كما هو الحا  في  

في معدالت االنتقا . وتو د ُن ج أقل محدودزة  مثل استخداه تنقية الجسيمات لمعاينة منحنى االنتشار المطلر مبا رة  كجزا 
 .  ( 119 المواليد والوفيات   دال  علىستالمن ا

 
  BEAST2 تالس،ال تطوربرامجيات من   PhyD )120المدَمجة المنّظمة التي يتم تنفيذها في حزمة تم تطورر النماذل  •

لتقدير حجم الوباا عن تررر حساب متغيرات مثل ال يكل الجغرافي  والديناميات غير الخطية  والتباين المرتف  في معدالت 
 االنتقا . 

 
دات لنمذ ة الوبائية ول ا متطلبات حسابية عالية. ورمكن أن ت دي عوامل  مثل االنتقاا إلى خبرة في ا  ساليبتحتال هذغ األ  .المَُحّدِّ

بالطبيعي أو البنية الجغرافية غير المنمذ ة أو الت  الجيني  إلى إرباك التقديرات.  ن ُّ
 
 

 لتسلسل الجينوميإرشادات عملية بشأن الجوانب التقنية ل -6
 2- سارس-فيروس كورونايل وتحل

. ورركز هذا الفرع على الجوانب التقنية المختلفة لمشارر  3في الفرع  االعتبارات العامة لتنفيذ برنامج تسلسليتم  مناقشة 
 . 19-لمرج فيروس كوفيد يومالجين التسلسل
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 استراتيجيات المعاينة الجينومية وتصميم الدراسات  6-1
اإل ابات الجاري البحو عن ا. وعلى سبيل المثا   قد يتطلب تقّصي انتقا  تعتمد استراتيجيات المعاينة الجينومية على وا س

( معاينة  ينومية واسعة لمعظم المرعى الذين تم تحديدهم في  1-4- 5  المخالطين  الفرع  لمستشفيات أو تقييم نتائج َتتبَّ عدوى ا
ّصي ا. وتتسم العّينات من خارل الب رة باألهمية لدعم  عينات ال تشكل  زاا  من الب رة الجاري تقرة االهتماه الوبائي  فض،  عن  ب  

المجتمعية األخرى.   حاالت العدوى الفرعية القائلة بنن العّينات العنقودزة ترتبط ارتباتا  وبائيا  ببعض ا البعض أكثر من ارتبات ا ب
 بفعل( متحيزة  1والجدو     5-5  -  2-4- 5  عو  الفر   تالُس،التطور    كياتدينامي  ج  ُ لعك  من ذلك  من الس ل أن تكون نُ وعلى ا 

حاالت. وعلى  مل معاينة عئيلة نسبيا  لنسبة قليلة من  مي  الحتاالت الم كدة  ولكن ا عادة  ما تالمعاينة غير العشوائية لجمي  الح 
ي أن يتم  م  المتواليات بشكل موحد عشوائيا  من كل حجيرة ف تالُس،الكيات تطور نماذل ديناميو   الخصوص  تفترج 

 مث، .  النموذل الرئيسي. ورمكن بس ولة نقض هذا االفتراج إذا تم  م  عينات نتيجة لَتَتبُّ  المخالطين
 

تناسب م  بالالفيروسية تسلسل الجينومات  جرى أن زُ كوع  مثالي   ينبغي بالتالي تالُس،ال كيات تطورج ديناميُن ُ وفيما يتعلر ب
في الممارسة العملية. وحيثما تكون التغطية   التي زمكن ب ا التقرربالمثلى  لف الطررقة  حدوث الحاالت. وقد تختالحقيقي لمعد   ال

لمجموعة فرعية عشوائية من العينات التشخيصية اإلزجابية المتبقية. إ راا تسلسل ية  يدة في منطقة بنكمل ا  زمكن التشخيص
َتَتبُّ  المخالطين على ورشمل ذلك استخداه يتم في العديد من الظروا إ راا تشخيصات سررررة بصورة غير عشوائية   إال أن 

رور الوق  م  تنفيذ نظم معاينة مختلفة. نطاق واس  لتحديد الحاالت. وقد تتغير نسبة الحاالت التي تتوفر من ا عينات سررررة بم
وفي بعض البلدان  لن تعك  العينات اإلزجابية التوكر  الحقيقي للعدوى بسبب التفاوت في الموارد أو إمكانية الوصو  بين المواق   

مثل (. وفي ا  رمركز  هاختبار في نقل العينات ال و ود صعوباتمن المناتر الررفية بسبب بشكل غير متناسب  مثل قلة العينات 
اختيار مجموعة من العينات لتحديد متواليات ا الجينية  مما زعوج عن التحيزات المعروفة  َتَعمُّد  هذغ البلدان  قد زكون من األنسب  

في المعاينة. وعلى سبيل المثا   إذا كان من المعروا أن اإلب،غ عن الحاالت المشتب  في ا أكثر تمثي،  من اإلب،غ عن الحاالت 
عدد    ولي مختلفة بما يتناسب م  عدد الحاالت المشتب  في ا    أماكنالم كدة  فقد زكون من المناسب اختيار عينات من توقيتات و 

 الحاالت الم كدة. 
القرارات ستعتمد على سياق  وذلك ألن  2-سارس-فيروس كورونافيما زخص تسلسل ميا  وال زمكن تقدزم توصيات مناسبة عال

الضوا    1. وباإلعافة إلى ذلك  زسلط الملحر  1التى يتعّين اإل ابة علي ا . وترد المتطلبات الرئيسية في الجدو     الفا ية واألسئلة
َم  في فا يات فيروسية أخرى لعلى أنواع استراتيجيات المعاينة التي استُ  مبّينة المحّددة ال  تالُس،ال  كيات تطورتطبيقات ديناميخدِّ

ة بسبب االخت،فات في التنوع الفيروسي عروعفيروس ستختلف عن تلك الملعينات المطلوبة ل. بيد أن أعداد ال1في اإلتار 
 األساسي  والطو  الجينومي  ومعد  االستبدا  وديناميات االنتقا .
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بيانات ضرورية أخرى 
  

ّصي ب ر االنتقا   الفرع 
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االنتقا  المتوقعة ومعاي

نة مكثفة 
ضبط 

من أفراد مجموعة ال
  المكان 

من نف
والزمان. 

 

عابطة من أفراد غير مرتبطين في مكان وكمان 
متواليات فيروسية 

ُحتَمل توليدها محليا   بدال  من أن تكون متاحة  َين. متواليات مناسبة ز مماثل
عبر مستودعات تباد  المتواليات. 

 

مدة االنتقا   
الفرع 
5-

4-
2)

 
تاررن ومكان المعاينة. 

  
تاررن السفر خ،  الىى

14
 

عية
يوما  الما

 
 

ينبغي تحديد المتواليات الجينية الفيروسية 
بشكل مثالي على نحو متناسب م  عدد 

حاالت كوفيد
-

19
. زمكن أن تكون مفيدة 

م  متواليات قليلة  دا   <
1

( من الموق  
ع  االهتماه. عادة  ما تكون التق

مو
ديرات 
أكثر دقة م  كرادة كثافة وتنوع المعاينة 

الجينومية. 
 

متواليات من مواق  أخرى خارل الموق  قيد ال
بحو

صو  علي ا 
؛ زمكن الح

أحيانا  عن تررر مستودعات تباد  المتواليات  الفرع 
4)

 
وقائ  الوفادة واإلرسا  

المحلي  الفرع 
5-

4-
3)

 

كات االنتقا   تقييم ُمَحرِّ
 الفرع 

5-
4-

4)
 

•
ينبغي تحديد المتواليات الجينية 
الفيروسية بشكل مثالي على نحو متناسب 

م  عدد حاالت كوفيد
-

19
. 

•
مطلوب عادة  مئات المتواليات 

الممتدة لعدة أ  ر.
 

•
متواليات من مواق  أخرى خارل الموق  قيد البحو؛ زمكن 

صو  علي ا أحيانا  عن تررر مستودعات تباد  
الح

المتواليات  الفرع 
4.)

 
•

عافية للبيانات الوبائية والسكانية و/أو 
صادر إ

يلزه و ود م
ص. 

البيئية  وغالبا  ما تكون متاحة في القطاع العاه أو الخا
 

استنتال عدد التكاثر 
R0  

 الفرع 
5-

5-
1)

 
•

يلزه و ود متواليات من مواق  أخرى خارل الموق  قيد البحو 
ص ال يكل 

لفح
صو  علي ا أحيانا  عن تررر 

الجغرافي؛ زمكن الح
مستودعات تباد  المتواليات  الفرع 
4.)

 
•

صل التسلسلية
توقيتات التوليد أو الفوا

 
•

ََّرت عدد التكاثر  معرفة التدابير التي قد تكون َغي
R0  

بشكل 
صحي.

كبير في اإلتار الزمني  مثل توقي  الحجر ال
 

الجدول 
1-

 
المعاينة الجينومية واعتبارات البيانات لتطبيقات مختارة
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 المناسبة البيانات الوصفية  6-2
صفية  مفيدة قدر اإلمكان  ينبغي أن تكون مصحوبة ببيانات و   2-سارس-فيروس كورونالتكون البيانات الجينومية  أن    ىنكي يتس

البيانات الوصفية وتبادل ا على النطاق المحلي أو العاه وقت ا تور،   ولكن كلي ما  زا ال يتجزأ   تنظيممناسبة. ورمكن أن زستغرق  
 عند تصميم الدراسة.  لذلك من أي مجرى تسلسلي. ورنبغي تخصيص الموارد ال،كمة 

 
انات وصفية إعافية يزرد ن إت،ق بيغير أ م  العينات.  كانورتعّين أن تتضّمن البيانات الوصفية كحد أدنى مطلر تاررن وم

إلى حد كبير من التطبيقات المحتملة للمتواليات الجينية. ولذلك زجب  حيثما أمكن  إدرال معلومات عن نوع العينة وكيف تم  
نف  من المتواليات المتكررة  الفرد أو (. ورنبغي تحديد العينات المكّررة من نف 2الحصو  على المتوالية في المختبر  الجدو  

ينة بوعوح. وُرَحبَّذ توفُّر معلومات دزموغرافية وسررررة  مثل العمر  ونوع الجن   وو ود أمراج مزمنة إعافية  و دة المرج الع
هورة  التعّرا علىتر اخمال تنطوي تلك المعلومات على  حيثمابمتواليات أخرى في قاعدة البيانات   ص،تت   وال حصيلو 

 المررض.   
 

صيغ محددة للبيانات الوصفية  مثل التاررن( أن زسم  بتجمي  بيانات التسلسل الجينومي من  حو ومن  نن التوافر العالمي 
مجموعات بيانات أكبر م  الحّد من الغموج. وتض  بعض مستودعات الجينومات   داخلالعديد من المختبرات المختلفة بسرعة  
بالفعل في بعض المجاالت. ويذا لم تكن  نسقية ية لتباد  بيانات أنفلونزا الطيور  قيودا  التوافقية  بما في ذلك المبادرة العالم

. وربرك  2-سارس-فيروس كورونابشنن  2المبّينة في الجدو  النسقية مستودعات البيانات تفرج أنساقا  بالفعل  ُتقتَرح القيود 
 ية محددة.أزضا  أمثلة للتحلي،ت التي تتطلب توفير بيانات وصف 2الجدو   

 
من الضروري  غير أن (. 4وتشج  منظمة الصحة العالمية بشدة على التباد  العاه السرر  للمتواليات والبيانات الوصفية  الفرع 

تباد  قام  بتحديد هورة المرعى إذا   واكعده الكشف عن هورة المررض. وعلى المختبرات أن تنظر بعنازة في مدى مراعاة 
خطر  على  19-كوفيدبمرج  مرصودة لإلصابة حاالتوتنطوي بض  . بعض ا البعض المتاحة م   مي  البيانات الوصفية

د  بيانات وصفية البيانات. وحيثما ُزعّد من غير المناسب تبا إمكانية تباد  من مما زحّد عادة  هورة المررض   حجبإلخ،  با
منصات آمنة بر    إلى عدد صغير من المستخدمين عم  ذلك من  إمكانية الوصو زجوك  مستودعات متاحة للعموه     برمفصلة ع

ر مُ   ة محليا .َطوَّ
 

ل تباد  البيانات األوفي الحاالت التي يتعذر في ا تباد   مي  البيانات الوصفية دون المخاترة بسررة المررض  ُزفَ   كثر فائدة  ضَّ
 كيات تطوردراسات ديناميالسفر أكثر فائدة لوسجل   االمعاينة وتاررخ كانتحديد م زعدّ لدراسات العالمية. وعلى سبيل المثا   ل

 (.  2من عمر المررض أو  نس   الجدو   تالُس،ال
 

ا على هورة المرعى.  ( إلى التواررن المقّدمة لتقليل فرصة التعرُّ وعااوتختار بعض المختبرات إعافة تشّو ات االستقبا   ع
العينات   أخذتاررن    على  انبيأزاه    5  على سبيل المثا   باختيار تاررن كائف في غضون  ساليبورمكن تحقير ذلك بعدد من األ

  أساس  على لتطور الس،التستدال  الجيني الت ثر هذغ الممارسات سلبا  على اأو باستخداه تاررن التسلسل كتاررن للعّينة. و 
ل َتَجنُّب ا. ويذا ما اتبُّ رئية وُرفَ الجز  لساعةا   ينبغي إيراد معلومات عن كيفية اختيار التاررن على أي حا َع  هذغ الممارسة ضَّ

 ظة. و حملفي  كل  الجديد على و   الدقة 
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  أ هاواستخدام نسق البيانات الوصفية -2الجدول 

نوع البيانات 
 الوصفية

  وصفيةبيانات  التحليالت التي تتطلب اً نطبقكان مالنسق الموصى به إذا 

 البيانات الوصفية حسب العينة

 اليوه -الش ر-السنة تاررن أخذ العينة 
إذا لم زكن تاررن المعاينة متاحا   زمكن اعتماد تاررن االست،ه 
في مختبر الفحص كبديل  ولكن ينبغي اإل ارة إلى ذلك  

 بوعوح.

ة  ساعل على أساس ا التنررخات العرقية 
الجزرئية  بما في ذلك أي نماذل  

أو  BEASTمنفِّذة في برامجيات 
BEAST2) 
تقديرات  هذغ التنررخاتوفر تزمكن أن 

   والتغيرات في حجم لتواررن اإلدخا
معد   الالزمن و  ورمر بالفا ية 

 ي تطور ال

  قارة/بلد/منطقة/مدينة كانالم
 لتطور الس،الت  المنفصلة يجغرافتوكر  اللتحلي،ت البالنسبة 
ة  مث،  عيفع مكان(  زمكن أن تكون استبانة ال3- 4-5 الفرع 

لتنقُّل بين البلدان(  معلومات على المستوى الُقطري لبحو ا
ل توفُّر بيانات ذات استبانة أعلى تسم  بإ راا فضَّ زولكن 

 تحلي،ت أدق. 
تطور  بشنن التوكر  الجغرافي لمستمرة تتطّلب الُنُ ج العادة  ما 

 الس،الت بيانات عالية االستبانة نسبيا   مدينة أو بلدزة مث، (. 

فيما ُس،الت الأي تفسير لتطور 
انتشار فيروسي عالمي أو ب يتعلر

النماذل في برامجيات  ام،  إقليمي  
BEAST  أوBEAST2 ) 

 عائل/المضيف/ ال
 الّثوِّيّ 

نك األوروبي أو  اإلنسانعلى سبيل المثا     حيوان المِّ
Mustela lutreola 

 والتطور الفيروسي  عائلنطاق ال

( أو العمر  65 بالنسبة للبشر  تحديد العمر بالسنوات  مث،   عمر المررض
 (.  أسابي  7    ر بالوحدة إذا كان أقل من سنة  مث،  

 .بالغ  أو  زاف للحيوانات غير البشررة  

الوبائيات الوصفية أو كسمة محتملة  
على ديناميكيات  ل،ستدال  المنفصل
 تطور الس،الت

الجن 
 

 الوبائيات الوصفية  غري معروف  أو أثىن أو ذكر،
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معلومات إعافية 
 عائل  عن ال

 ال يو د نسر قياسي
  -مزرعةزشمل ذلك السياق  مثل "بالنسبة للحيوانات  قد 

 ي"  وما إلى ذلك. رّ "  "بَ ةمنزلي-أسرة معيشية"  "يةنزلم

د المرج في األ أو   رةالبشر  ثورااترصُّ
 ية الحيوان

 ال يو د نسر قياسي  السفر  سجل
السفر في األربعة عشر يوما    سجلينبغي الحصو  على 

 السابقة لظ ور األعراج من المرعى حيثما أمكن 
 استبانةالسفر بمستوى   سجلقد زكون اإلت،ق المتعمد ل

 ( م م ا لحمازة سررة المررضمث،   منخفض فقط  بلد

والديناميكي  جغرافيتوكر  التحلي،ت ال
الموّ  ة إلى تقدير  ت،الالسُ  لتطور

النتقا  بين معدالت أو ترق ا
 المناتر 

الوبائية   ةاسم الب ر 
 ةدفرَ أو المستَ 

 ال يو د نسر قياسي
 " Xقد تتضمن األنساق المناسبة "نف  الب رة الوبائية كالعينة 

 "XYZ أو "عينة من المررض " Xأو "نف  المررض كالعينة 
إلى   وصوال   ال زمكن َتَتبُّع  غير ُمَسمَّىهو ُمَعرِّا  XYZ حيو 

و استخدام  للوصو  إلى بيانات المررض األخرى المررض أ
 التي قد تعّرج السرّرة للخطر( 

تصغير حجم ملف المعاينة الجينية 
ن م،امة ضمبما ز تالُس،اللتطور 

  تالُس،اللتطور النماذل الديناميكية 
 تقّصي الب ر الوبائية

تاررن ظ ور 
 األعراج

 تس،الال تطورات تطبيقات ديناميكي اليوه -الش ر-السنة
 تقّصى ب ر االنتقا المختصة ب

 ال يو د نسر قياسي األعراج
در ة مناسبة من األعراج؛ قد تشمل " ديدة" و"خفيفة" 

 و"خارل القاعدة"

 الوبائيات الوصفية

الحصيلة السررررة  
 إن كان  معروفة

 ال يو د نسر قياسي
 معروا"" و"غير ىتوفم" و"يتعافمقد تشمل األنساق المناسبة "

 الوبائيات الوصفية

 ال يو د نسر قياسي تعليقات
زمكن أن تشمل التعليقات المناسبة كيف تم اختيار العينات 

تخزرن   كان مثل "تقصي الب ر الوبائية" أو "عشوائيا "(  أو م
 خاه ملفات البيانات األخرى  مثل بيانات القرااة ال

 تفسير  ودة البيانات أو فائدت ا
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 هوية المريض  حيث ال ي ثر ذلك عادًة على حجبالمتواليات والعينات: ينبغي تبادل بيانات شاملة حسب وصفية البيانات ال

  نوع نماذلمصدر ال
 اتالعين

 ال يو د نسر قياسي 
أمثلة: "بلغم"  "ده"  "مصل"  "لعاب"  "براك"  "مسحة بلعومية 

 أنفية"

 وي خلالتو ُّ  التنثير 

   ُزَررعةتفاصيل ال
 سجل ال

 ال يو د نسر قياسي
من الم م اإل ارة إلى إ راا استنبات خلوي  "ُمسَتنَب " مث، (؛ 

من الناحية المثالية أن تتضمن هذغ المعلومات نوع ورنبغي 
 ُزَررعاتالخ،زا المستخدمة وعدد ال

 ا  رّ و خلإكالة الفيروسات المستزرعة 
 التي قد تكون قد استحّث  تغّيرات 

  ينّية(

 ال يو د نسر قياسي  تكنولو يا التسلسل
من الناحية المثالية  ينبغي أن زشمل ذلك الن ج المختبري 

مستخلصة  الجينية المواد الومنصة التسلسل  مثل " تسلسل  
أو  " Illumina HiSeq 2500مبا رة  من العّينات البيئية على 

 ("ONT MinIONعلى  ARTIC PCR يبدئ"المخطط ال

 تسلسل ال خادعات

أسلوب التجمي   
 أسلوب توليد التوافر 

 تسلسل ال خادعات ال يو د نسر قياسي

العمر التسلسلي  
األدنى المطلوب 

لمواق   تصنيف ال
أثناا توليد التسلسل 

 التوافقي 

 تسلسل ال خادعات 20xعلى سبيل المثا   

  
هورة المررض. ورنبغي إ راا مرا عة أخ،قية لتحديد البيانات   حجب المعلومات المدر ة في هذا الجدو  إلى اإلخ،  ب قد ي دي تباد  كل       أ

مما هو علي  في  أقل على قواعد البيانات العامة  المتداولةبيانات ال أن زكون حجم الوصفية التي زمكن تبادل ا بنمان. وقد زكون من المناسب 
  ا وتحليل ا محليا .تم مبا رت ت قواعد البيانات التي 
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 االعتبارات اللو ستية 6-3

 كان الم  6-3-1

مختبر تسلسل. ورنبغي أن تقوه بالتسلسل عموما  م سسات   إقامةينبغي النظر بعنازة في القرار المتخذ بشنن المكان الذي زمكن في   
قرار تحديد مكان    ى فيهذغ البنية التحتية  ينبغي أن يراع توفرلتسلسل الجيل التالي. ويذا لم ت  ال،كمة الخبرة والبنية التحتيةتملك 
  عمن دمج التسلسل  ساعداألعما  األخرى التي زقوه ب ا المختبر. وعلى سبيل المثا   قد ز مدى تنّثر مختبر التسلسلو ود 

كنة هذا المكسب المحتمل مقابل خطر تعطيل العمليات األخرى تقليص كمن المعالجة  ولكن ينبغي مواعلى  مختبر تشخيصي قائم  
. ورتعين أزضا  النظر بعنازة 2-سارس-قدرت  على تشخيص فيروس كوروناب الن وجفي المختبر  الذي قد زكون بالفعل بصدد 

 معدات.و  ما يلزه من حيزفي مدى توافر 

تفاعل البوليمراك التسلسلي عروررا  للتسلسل  مثل  في تقنية  مض النووي المضّخمة أو المكّبرة  وحيثما زكون التعامل م  أ زاا الحا
(  من الم م الحّد من احتما  تلوث تلك األ زاا من خ،  اإلدارة المختبررة المناسبة. 4- 5-6األساليب الموصوفة في الفرع 

ة  وال،حق ةالسابقفي المراحل  2-سارس-مواد فيروس كورونام  امل دى للمناتر التى سُتستخَده للىتعماة بالفصل الوُرنَص  بشدّ 
اّلتدفر األحادي االتجاغ ل فراد والمواد من مناتر التعامل السابر إلى مناتر التعامل ال،حر م  تلك التقنية. مراعاة    و قنيةتل ذغ ال

 راا واستخداه ُحَجيرات مغلقة   ن قبيلتيجيات موفي حالة عده توفر مناتر منفصلة بالفعل  زمكن للمختبرات أن تتبّنى استرا
. ورنبغي بشكل مثالي أن ُزقَصر تخصيص استخداه  المذكورة  تقنيةلنشطة السابقة أو ال،حقة ل استراتيجيات خاصة باأل  أو   منفصلة

ة بشكل منفصل  مث،  في أن ُتَخّزن الكوا ف المطلوب  واألفضل لتقنية   م  هذغ االمعدات إما على مواد التعامل السابر أو ال،حر  
دات مختلفة أو مختبرات مختلفة( لبة  اعوابط س  وع  مجمل التسلسل  من الم م  كما هو الحا  في  للحّد من خطر التلوث. و   ُمَجمِّّ

 للكشف عن التلوث.  

 الس،مة البيولو ية واألمن البيولو ي   6-3-2

ينبغي دائما  إ راا تقييمات للمخاتر من أ ل تقييم الس،مة البيولو ية واألمن البيولو ي. ورتعّين إب،غ نتائج عمليات تقييم 
 المخاتر المذكورة إلى العاملين الضالعين في العمليات ذات الصلة.  

-سارس-روتوكول ا الخاص بفيروس كوروناكل خطوة فى بإ راا تقييمات محلية لمخاتر  أن تداوه على  المختبرات الفردزة    وعلى
. ورنبغي االستر اد بالتشررعات الدولية والوتنية والمحلية لضمان التعامل اآلمن م  مواد الفيروس. وقد أصدرت منظمة الصحة  2

  ،ص بل استخ. ورتعّين تعطيل العينات في أقرب مرحلة ممكنة  عادة  ق(121 سعة للس،مة البيولو ية  و مالعالمية مبادئ تو ي ية  
 ،صالحمض. وُتعَتَبر األساليب المستخدمة الستخهذا الحمض  الرربي النووي( باستخداه أساليب كيميائية تحافظ على  ودة 

كما هو الحا   ي مناسبة عموما  للتسلسل. و قبل اختبارات التضخيم التشخيصي القائم على متوالية الحمض النوو مذكور  الحمض ال
الحراري قبل أخذ العينة ألن  ي ّدد بإت،ا  عطيلالحمض النووي  ال ُينص  بالت خيم القائم على متوالية معظم اختبارات التضفي 

 س،مة الحمض الرربي النووي.  
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 االعتبارات األخ،قية   6-3-3

استخداه   ودراسةوتسلسل العينات   أخذالموافقة المناسبة على  بإعطااالمرعى  قياهينبغي إ راا مرا عات أخ،قية لضمان 
 . بعد ذلك البيانات وتخزرن ا ونشرها

ومية لِّد بيانات  ينوَ   تُ مستخلصة مبا رة  من العّينات البيئيةالجينية  المواد  التسلسل  ُنُ ج  ج التسلسل  مثل  بعض ُن ورشار إلى أن  
تحليل آلي في أقرب مرحلة ممكنة    إ رااالفيروسية عبر    بشررة. ورنبغي إكالة أي تسلس،ت  ينومية بشررة من مجموعة البيانات

وموافقة صررحة من المررض    أخ،قي   اعتماد(  ما لم يتم الحصو  على  1-7-6  رعفل العاملين  انظر البَ تشغيل يدوي من قِّ دون  
كل هذغ  ل  الصحي    تشفيرالبشررة  يوصى بشدة بة البشررة. ويذا كان زجب تخزرن بيانات  خصية أو  على معالجة البيانات الجيني

 .   الملفات

زمكن تبادل ا دون المخاترة بسّرّرة التي  صلة  الوصفية ذات  البيانات  للمكن  المقصى  الحد األورنبغي أن تحدد المرا عات األخ،قية  
 المررض.

 الموارد البشررة  6-3-4

السررررة إلى اإلب،غ عن النتائج    المعاينةمن الم م عمان و ود عدد كااح من العاملين لدعم  مي   وانب برنامج التسلسل  من  
تكاليف العاملين  فض،  عن تكاليف معدات  ة. ورنبغي أن زشمل تقدير تكلفة برنامج التسلسلوتباد  المتواليات والبيانات الوصفي

بية. ويذا  ارك  عدة مختبرات أو معاهد اانة المعدات األخرى  والبنية الحساد االست ،كية  و راا وصيالحمازة الشخصية  والمو 
مس وليات كل مختبر  على سبيل المثا  فيما   بشننفي استقصااات تعاونية  قد زكون من المفيد الحصو  على موافقة خطية 

رختلف مضمون ائد المتوقعة قبل بدا المشروع. و الذي يتعين القياه ب ( والفو يتعلر بالتمورل  والعاملين الذين زمكن انتداب م والعمل  
 هذغ االتفاقات؛ وقد توفر اتفاقات التعاون الم سسي القائمة أو اتفاقات نقل المواد نماذل مناسبة.

إلى أنما  العمل المتوقعة.   بالر وع  اآلثار المترتبة على الموارد البشررة ألي برنامج من برامج التسلسل المخطط ل ا  بحوورنبغي  
المرج حتما  إصابة العاملين بال التحو أزضا   تعينورنبغي بو   عاه تشجي  نمط العمل العادي لتجّنب إرهاق الموظفين. ور

  م  لتسيير العمبغية  إعافية    بناا قدراتلمحاوالت  بذ   في    مبكرا    النظر  جبزكما  .  19-هم في سياق  ائحة كوفيد دوعده توا
مجموعات م ارات نوعية   تقدير أن توليد  ينومات مسبِّّبة للمرج من العينات السررررة يتطلب فررقا  متعدد التخصصات زملك

 (. 3تتوقف كثافة أعباا العمل والقدرة على التنب  ب ا على أهداا المشروع  الجدو  للغازة. و 

. بصورة آمنة  عينات المرعى وتخزرن ا  ت اإلزجابية ومعالجةالحاالالتعّرا على  وغالبا  ما تكون مختبرات التشخيص محوررة في  
واس  النطاق  يوصى بتعيين ممثل من مختبر التشخيص ل،تصا  مبا رة  بفررر التسلسل  وفي حالة التخطيط لمشروع تسلسل

 استر اع العينات والبيانات الوصفية ذات الصلة إل راا التطبيقات الن ائية. كفااة ن ضمبما ز
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 محددة لبرنامج التسلسلالهداف األأعباء العمل المتوقعة لتحقيق  -3الجدول 

 سرعة التسلسل الهدف
النموذجية المطلوبة 

 رإلحداث تأثي

 أعباء العمل كثافة العمل

تطور ديناميكيات المساهمة في مجا   
 اعالمي تالُس،ال

استعادّزة منخفضة  
 (في كثير من األحيان

زمكن التنب  ب ا  وين   متغيرة
كان  قد تتغّير 

استجابة  لتغيُّر حجم 
 الفا ية  

 استعادّزةمنخفضة   الوفادة والسرران المحلي أحداثتحديد 
 (األحيانفي كثير من 

زمكن التنب  ب ا  وين   متغيرة
كان  قد تتغّير 

استجابة  لتغيُّر حجم 
 الفا ية  

ال زمكن التنب  ب ا إذا    منخفضة متوسطة تقّصي نوعية المقازسة التشخيصية
 اات استجابة  لتغير 

في نوعية   لحوظم
المقازسة؛  زمكن 
التنب  ب ا إذا كان  
 زاا  من رصد  

 مستمر

المتعلقة بطرق أو ب ر دعم أو رفض األدلة  
 انتقا  العدوى 

ال زمكن التنب  ب ا   مرتفعة مرتفعة
استجابة  لحا ة  

 سررررة
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 اختيار المواد المناسبة للتسلسل 6-4

 مادة التسلسل  6-4-1

مردود التسلسل   تعزرزبدر ة كافية وعالية الجودة على  2-سارس-زساعد الحصو  على الحمض الرربي النووي لفيروس كورونا
. وتتنثر كمية ونوعية عينة الحمض الرربي النووي بما يلي: اختيار العينة السررررة؛ يةمتوالية الجينومالوالجودة الن ائية لبيانات 
 رة؛ وأسلوب عز  الحمض الرربي النووي الفيروسي؛ والكفااة التقنية للعاملين. والتعامل م  العينة السررر 

اختيار عينة ذات حمل فيروسي عا ح ومستورات منخفضة من أن يتم وحيثما تتوفر عدة أنواع مختلفة من العينات  من المفيد 
مواد  التقنيات تسلسل  ل ذغ العينات باستخداه كلّح من    إ راا تسلسل(. ورمكن  4ملوثات المواد الجينية البشررة أو البكتيررة  الجدو   

(. وقد تتطلب بعض 5-6 الفرع  2-سسار -ة لفيروس كوروناوّ  متقنيات المستخلصة مبا رة  من العّينات البيئية والالجينية ال
استنفاد المواد  من أ ل الحمض الرربي النووي الفيروسي   المواد  مثل البراك  استخداه الطرد المركزي والتر ي  قبل استخرال
 الخلورة البشررة أو البكتيررة التي قد تقلل من حساسية التسلسل. 

 السريرية والمستنبتات الخلويةالتسلسل المباشر للعينات  -4الجدول 

كمية الحمض الريبي النووي  مواد البدء
  الفيروسي

محتوى المواد غير 
 الفيروسية

 المرجع 

في نسبة الده   مرتف   غير متكرركشف  مصل  ده 
الكامل  منخفض في  

 نسبة المصل 

  77  ,122 –
126 )   

عينات الج اك 
التنفسي  مسحات 

فمورة بلعومية  -أنفية
غسل  بلغم  سائل 

 القصبات والسنخية( 

ولكن زمكن  مرتف  كشف متكرر بمستورات عالية  
تخفيض  من خ،   
التر ي  والطرد  

 المركزي 

 
 122 ,127 –

135 )   
 

سوائل فمورة وغرغرة  
 غسوالت للفم 

كشف عالي التغيُّر حسب عملية 
؛ زمكن أن زكون  مناولةالجم  وال
 متكررا  

ولكن زمكن  مرتف 
من خ،    تخفيض 

التر ي  والطرد  
 المركزي 

 133 ,136 –
143 )    
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 غائطيةمسحات 
   براكية ر و 

كشف متغير  ولكن عند الكشف  
 زمكن أن زكون ذلك بمستورات عالية.  

ولكن زمكن  مرتف 
تخفيض  من خ،   
التر ي  والطرد  

 المركزي 

 122 ,144 –
147 )    

تشرر  الجثة  عينات 
 من األنسجة

الكشف ممكن  رغم أن إمكانية 
الوصو  إلى العينات نادرا  ما تكون  

 متاحة

 دا   زصعب  مرتف 
من خ،    خفض 

التر ي  والطرد  
 المركزي 

 148 –155)   

فيروسية من  ةدفرَ ستَ مُ 
العينة السررررة 

  خلوي  نبَ ستَ  مُ 
نموذل حيواني( 

 مطلوب مرفر يتمت  
بمستوى الس،مة 

 ( 3البيولو ية 

  ولكن  تورات عالية بعد االستنباتمس
رات ُمَخلَّقة   االستنبات قد زستحو تحوُّ

ولكن  مرتف /متوسط
زمكن في بعض 
عن   األحيان تخفيض 

تررر التر ي  والطرد  
ا  لنوع المركزي تبع
 العينة بالضبط

 8 ,156  ,157)    

 

تكون العينات الوحيدة المتاحة بشكل روتيني للتسلسل الجينومي الفيروسي هي العينات التشخيصية  وفي العديد من البيئات  
ة للتشخيص باختبار التضخيم القائم على متوالية الحمض النووي مناسبة أزضا  للتسلسل نخوذالمتبقية. وعادة  ما تكون العينات الم

بعد وق  قصير من ظ ور األعراج   . وقد تبيَّن أن مسحات األنف ومسحات الحلر واللعاب تكون ب ا أحما  فيروسية عالية(77 
ووفرة   2-سارس-الفيروسي لفيروس كورونا . وعادة  ما زكون الحمل(159 158 140 يوما  بعد ذلك  25لمدة تصل إلى و 

   .  (160  158 على في األسبوع األو  بعد ظ ور المرج هو األالحمض الرربي النووي الفيروسي في العينات 

(. ورحو  3شكل دات التسلسل من عينات إزجابية سبر أن عالج ا مختبر للتشخيص الجزرئي  الستفرَ ورنبغي إن أمكن اختيار مُ 
 ا  وفر حقر الحمض النووي  وبالتالي زمكن أن ز ،صتباد  الموارد ب ذغ الطررقة دون اكدوا ية العمل في معالجة العينات واستخ

ُح،الت فيروسية   التجاري   تشخيص الجزرئيلا   بعض أتقم  د في التكلفة. وتستخدهاقتصم  االلموارد البشررة وغيرها من الموارد   ل
. وفي مثل هذغ الحاالت التي ال يتم في ا اإلفصاح عن مكونات َلصخستَ رن الحمض الرربي النووي المُ ال تسم  بتخز كُمدخ،ت  و 

 تجاري ،ص استخ أتقم  ن خ، دة استخداه الُح،الت المَعّدة معاك  التحلل التجاري  زمكن أن زكون من الصعب للغازة إعا
مبا رة  من العينة السررررة األصلية. ومن  نن الكشف عن   ،صواالستخ  ديد تعطيلإ راا   وقد زكون من الضروري أخرى 

مكونات عواك  التحلل التجاري أن زساعد الباحثين في وع  استراتيجيات إلعادة استخداه الُح،الت المعّطلة بالفعل الستخدام ا 
 في أنشطة التسلسل ال،حقة.  

ينبغي استخداه    عينات بين المختبرات؛ ومن الناحية المثالية عينات في حالة تنقُّل  ال  ستعرااورنبغي استخداه نظاه عملي وفعا  ال
 في  مي  مختبرات المناولة.نف  العينة 
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  مثال لسير أعمال استرجاع العينات من مختبرات التشخيص. -3الشكل 

من الم م الحفاظ على الحمض الرربي النووي الفيروسي إلنتال بيانات تسلسل عالية الجودة. ورمكن تحقير ذلك من خ،   و 
العينات وتحليل ا  وتقليل عدد المرات التي يتم في ا تجميد الحمض الرربي النووي أو العينات  أخذبين  درر بتالحفاظ على سلسلة 
العينات والتسلسل. ومن غير المر   أن زكون الحمض الرربي النووي الذي يتم تخزرن    أخذبين  فاصل الزمني  ويذابت ا  وتقليص ال
در ات مئورة لفترة أتو  من بضعة أزاه ذا  ودة عالية بما زكفي للتسلسل ما لم يتم حفظ  أوال  في محلو    4أو  حن  عند 

در ة مئورة  20-زمكن تخزرن الحمض الرربي النووي عند  لتثبي  الحمض الرربي النووي. وستكون الجودة أعلى بكثير إذا كان
در ات مئورة لمدة تورلة كما في حالة  4در ة مئورة. وال زمكن عادة  تخزرن الُح،الت الفيروسية عند  80- عند أو زفّضل

نات  بما في ذلك  ن قدرات تخزرن العييتحسلخطوات  العديد من بروتوكوالت التسلسل    الحمض الرربي النووي المستخلص. ورشمل
أل زاا الحامض   ينالطاقذي الثاني/التوليد  طاقال خليرإلى حمض نووي ُمَكمِّّل  أو ت للحمض الرربي النووي  يالنسن العكس

دون   در ات مئورة لعدة أ  ر 4زاا عند  هذغ األتفاعل البوليمراك التسلسلي. ورمكن تخزرن تقنية النووي المضّخمة أو المَكّبرة ب
القياه ب ذغ الخطوات بسرعة بعد تفاع،ت  بالتالي انخفاج في  ودة التسلسل. وفي بعض السياقات  قد زكون من المناسب

 قيود حراررة أقل قبل إعداد المكتبات.بالبوليمراك التسلسلي التشخيصية  بحيو زمكن تخزرن المواد أو  حن ا 

 عينات الضبط   6-4-2

حتوي على عينات متعددة. ورتعين تضمين ا ز  تسلسل   و   مثل الدارئة أو الماا  في أي  بدائما  إدرال عينات الضبط السالينبغي  
التلوث  ت،فيل بالغة نهميةرتسم ذلك بالعمل التسلسلي. و  مي  مراحل سير  عبرالعينات م   ت امبا ر و  في أبكر مرحلة ممكنة

 المعالجة المعلوماتية األحيائية. خ، حدث في المختبر أو التي تتسلسل  أ وا  الأثناا 

الذي سير العمل المعلوماتي ذات التسلس،ت الجينية المعروفة مفيدة للتحقر من صحة  مو بورمكن أن تكون عينات الضبط ال
 .  تسلسل  و   ولكن ال يلزه إدرا  ا في كل التوافقيتصنيف ل تم اعتمادغ أو تكييف  حديثا  وفر ا

 نعم

 مطلوب اختبارها تشخيصيا   2-سارس-عينة فيروس كورونا

 التعطيل واستخ،ص الحمض النووي 

 التشخيصيةتفاعل البوليمراك التسلسلي تقنية 

 اختبار مو ب

 هل تتوفر خ،صة حمض رربي نووي متبقية؟
 

 هل تتوفر عينة سررررة معطلة متبقية؟

 إ راا تسلسل

 ال نعم تكرار االستخ،ص تكرار المعاينة
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 قبل إعداد المكتبات 2-سارس-روس كوروناية لفي جينإثراا المادة ال 6-5
تتطلب معرفة مسبقة بالمتوالية الجينومية   ال     ا  متعلقة بتطور الس،التُنُ ج  2-سارس-ورونافيروس ك  تشمل استراتيجيات تسلسل

إلى األحماج الرربية   قياسا  وُنُ جا  مست دفة  تعتمد على المعرفة بالجينوه. ورحاو  ك، الن جين عادة  إثراا المادة الوراثية للفيروس  
النوورة/األحماج النوورة األخرى قبل التسلسل. ويذا توفرت كمية كافية من الحمض الرربي النووي المتبقي وتم تخزرن ا بشكل 

لمقازسات التشخيصية. غراج ا(  زمكن تنفيذ معظم الُنُ ج باستخداه الحمض الرربي النووي المستخلص أل1-4-6مناسب  الفرع  
للمرا عة البعض اآلخر  خض فيروس. وررد بعض ا أدناغ؛ و هذا التم بالفعل تباد  العديد من البروتوكوالت المختلفة لتسلسل وقد 

 . ( 161 من قَِّبل المراكز األمرركية لمكافحة األمراج والوقازة من ا 

 تحلي،ت العينات السررررة غير المستنبتة   6-5-1
تسلسل غير ُمَوّ   للحمض النووي في  إ راا مستخلصة مبا رة  من العّينات البيئية بالجينية المواد البروتوكوالت تسلسل تسم  

َدت   هذغ البروتوكوالت ن جا  خاليا  من الفرعيات الكتشاا   . وتوفر( 162 العّينة  بما في ذلك المواد الجينيومية الفيروسية إن ُو ِّ
 . (163 مسبِّّبات األمراج ذات األهمية العوامل الممرِّعة  ألن ا تتطلب القليل من المعرفة المسبقة ل

 
في عيّنة ما إلى نسبة أعلى من قرااات   2 - سارس-ور دي استنفاد المواد الجينية المضيفة أو غيرها من مواد فيروس كورونا

جينية  المواد الُنُ ج تسلسل ستعادة  ينوه كامل. ولذلك  فإن الفيروس في بيانات المتواليات الموّلدة  ورتي  بالتالي فرصة أكبر ال
لفيروس تتضمن عادة  خطوات إلكالة الخ،زا المضيفة والبكتيررة  إما من خ،  الطرد  ل ذا ا  مستخلصة مبا رة  من العّينات البيئيةال

حمض الرربي النووي غير المرغوب في ما المركزي أو التر ي  قبل استخ،ص الحمض الرربي النووي  أو إكالة الحمض النووي/ال
لة أكبر  مثل َغْسل  . وهذا أس ل للعينات السائلة  التي زمكن فصل الخ،زا من ا بس و (4 باألساليب الكيميائية أو اإلنزرمية 

ي عادة  أثناا ( ومحتوى الحمض النوو rRNA(. كما يتم استنفاد الحمض الرربي النووي الررباسي  4اأَلْسناخ  الجدو  الَقَصباتِّ و 
إعداد مكتبة تسلسل الحمض الرربي النووي الفيروسي  وغالب ا ما يتم إسقا  الحمض الرربي النووي الناقل من االستخ،ص أو  
استبدال  بىمتعدد أكررل األميد الخّطي. ورغم هذغ التدابير  قد تظل العينات تحتوي على كميات عالية من الحمض النووي/الحمض  

جينية المواد الُنُ ج تسلسل  فإن المضيف خارل ال دا الذي ربما يتم تحديد متواليات  الجينية أزضا . ولذلك  الرربي النووي 
عموما  من مدخ،ت العينات ذات األحما  الفيروسية العالية  بحيو تكون نسبة  تستفيد مستخلصة مبا رة  من العّينات البيئيةال

رة عن فيروس(. وكبديل  يلزه عادة  توليد عدد كبير من القرااات؛ وب ذغ الطررقة  حتى  معقولة من المواد الجينية في العّينة عبا
تمثل مجرد نسبة عئيلة من القرااات  سيظل من الممكن الحصو  على  ينوه    2-سارس-لو كان  المادة الجينية لفيروس كورونا

 الفيروس بنكمل . 
 

ن العّينات البيئية عادة  أعدادا  عالية من القرااات غير الفيروسية خارل ال دا.  مستخلصة مبا رة  مالجينية المواد  التسلسل ج نتِّ ورُ 
دائما   تبعا  لمنصة التسلسل واإلرسا  اآلني المتعدد( ما زكون أكثر تكلفة  من ُنُ ج التسلسل  ذلك كما أن  غالبا   وين لم زكن 

من أ ل توليد  أكثر بيانات ة  ألن  يتعّين إنتال مة أو المكّبر المست دفة القائمة على االلتقا  أو أ زاا الحامض النووي المضخّ 
تسلسل    سياقبشكل خاص في    . وع،وة  على ذلك  فإن خطوات المعالجة المسبقة التي تفيد2-سارس- ينوه واحد لفيروس كورونا
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مقازسات التشخيص الجزرئي  لذا قد  في  عادة     ذ  مثل الطرد المركزي  ال تنفَّ مستخلصة مبا رة  من العّينات البيئيةالجينية  المواد  ال
مستخلصة مبا رة  من العّينات ال جينية  المواد  التسلسل    إل رااخطوات معالجة مسبقة  يلزه تنفيذ عمليات استخ،ص  ديدة تتضمن  

وتتطلب موارد أقل؛  ( أكثر فعالية  من حيو التكلفة 4-5-6و 3-5-6البيئية. وغالبا  ما تكون ُنُ ج التسلسل المست دفة  الفرعان 
مستخلصة مبا رة  من  الجينية ال مواد الأساليب تسلسل ا ال تكون هناك حا ة إلى فوائد ولذلك فإن ا قد تكون أكثر م،امة  عندم

بة(. ورتفاوت نجاح العّينات البيئية  مثل اكتشاا العوامل المَسببِّّة ل مراج  والكشف عن حاالت ال تطور ُنُ ج عدوى المصاحِّ
جينية  المواد التسلسل عا  في نجاح العديد من تحلي،ت باخت،ا األساليب. وقد أظ رت دراسات متعددة انخفاعا  سرر تالس،ال

( تفاعل البوليمراك التسلسلي في الوق  الحقيقي Cts  ت ا الحدزةادور في عينات تتجاوك مستخلصة مبا رة  من العّينات البيئية ال
 qPCR نسبة ل ذغ العينات  تحقر أساليب تفاعل البوليمراك التسلسلي القائمة على اإلرسا  اآلني تقررب ا. وبال 30-25( ب ا

 مستخلصة مبا رة  من العّينات البيئيةالجينية المواد التسلسل أنحاا الجينوه مقارنة  ب فيار المتعدد وااللتقا  تغطية أعلى باستمر 
زجاد الجينوه الكامل على نوع العينة  وي رااات إلتي زجب توليدها الفي كل عينة . ورعتمد عدد قرااات التسلسل (164  57 

   المعالجة المسبقة إلكالة المواد المضيفة  ومستوى انتقا  الفيروس عبر مجرى الده. 

 بعد االستنبات الخلوي   البيئية مستخلصة مبا رة  من العّينات الجينية المواد التسلسل   ُنُ ج  6-5-2
بالنسبة للعينات ذات الحمل الفيروسي المنخفض  زمكن نظررا  كرادة نسبة المواد الجينية الفيروسية عن تررر السماح للفيروس 

وم  ذلك  فإن مخاتر الس،مة البيولو ية المرتبطة باالستنبات الفيروسي أعلى بكثير من تلك بالتكاثر في ُمستنَب  خلوي. 
  م  إ رااات إعافية  لس،مة البيولو يةتتمت  بالمستوى الثالو لالمستنَبتة. ورلزه توفير مرافر  المرتبطة بالعينات السررررة غير

في االستنبات الخلوي إلى تفرات   ُكَررعة  دي  تإلعافة إلى ذلك  زمكن أن  من. وباواسعة النطاق لضمان المناولة والتخزرن بشكل آ
ُمَخّلقة في المتواليات  لم تكن مو ودة في العينة السررررة األصلية. وقد تكون لذلك آثار باركة على التحلي،ت ال،حقة. ولذلك  

- الفيروسية في إتار تسلسل فيروس كوروناينبغي تجنب استخداه االستنبات الخلوي حصررا  لغرج تضخيم المادة الجينية 
  خاصة  في الوق  الحالي بعد أن أصبح  هناك ن ول أخرى قائمة على التقا  الطعم وأ زاا الحامض النووي المضّخمة  2-سارس

 أو المَكّبرة لتحسين حساسية التسلسل.

 الُنُ ج القائمة على االلتقا  المست دا  6-5-3
مستخلصة مبا رة  من العّينات البيئية  زمكن القياه قبل التسلسل بتطبير ُنُ ج قائمة على الجينية ال مواد البعد إعداد مكتبة تسلسل 

. وتعتمد هذغ الُنُ ج على ت جين الحمض النووي الذي تم نسخ  عكسي ا 2-سارس-المواد الجينية لفيروس كورونا إلثرااااللتقا  
يروسي إلى تعوه حمض نووي أو حمض رربي نووي. وهذغ الطعوه مصّممة لتكون مكّملة لمناتر  ينوه من حمض رربي نووي ف

. ورمكن استخداه ُنُ ج إنزرمية أو فيزرائية إلكالة مواد المكتبة الخار ة عن ال دا والتي لم تنج  في االرتبا  بطعم  مثل سفيرو ال
بة أخرى ولكن  يزرد من العدد المتوق  لقرااات  (. ورقلِّل ذلك من فرصة الكشفعائلالحمض النووي ال عن حاالت عدوى ُمصاحِّ

 متعدد. معا  بشكل فعا  في أ وا  إرسا  آني  أكثر  عينات  فيروس  مما زسم  بتسلسل  هذا الالتسلسل التي سترسم خررطة  ينوه  
 

لحامض النووي المضّخمة أو المكّبرة باستخداه وتتمثل إحدى مزازا استخداه ن ج قائم على االلتقا   مقابل ن ج زستند إلى  أ زاا ا
من متواليات   يةتسلسلل اخت،فات  مّ حتالقائمة على االلتقا  زمكن أن ت  (  في أن الُنُ ج4-5-6تفاعل البوليمراك التسلسلي  الفرع  
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  عد أعلى من عده التناسب المَتَحمَّل في تفاعل البوليمراك التسلسلي  حيو ي دي هذا التبا  غ النسبة٪. وهذ20- 10المسابير بنسبة  
استخداه الُنُ ج القائمة  بالتالي  عن متواليات البادئات إلى ارتفاع مخاتر فشل أ زاا الحامض النووي المضّخمة أو المَكّبرة. ورمكن  

ة نسبّيا . وعادة  ما زكون وع  ُنُ ج قائمة على االلتقا  عدالمتبا 2-ارسس-يات فيروس كوروناعلى االلتقا  إلنجاح إثراا متوال
 تفاعل البوليمراك التسلسلي.   تقنيةتكلفة  من الُنُ ج القائمة على أ زاا الحامض النووي المضّخمة أو المكّبرة ب على أكثر تعقيدا  وأ 

 
  المتاحة تجاررا  أو التي زمكن تصميم ا حسب 2-ارسس-ورمكن أن ت دي اللوحات العديدة المخّصصة اللتقا  فيروس كورونا

لعدة عّينات معا  في مجموعة  إ راا تسلسلععف. وعندما يلزه  10 000إلى  100الطلب  إلى كرادة في الحساسية بمقدار 
  اآلني المتعدد  عينة لإلرسا  96واحدة  زكون األسلوب األكثر فعالية من حيو التكلفة هو تنفيذ االلتقا  على مجموعة كاملة من  

القائم على   2-سارس-بعد ترميز العينات. وقد تم التحّقر من صحة العديد من البروتوكوالت المنشورة لتسلسل فيروس كورونا
 (. (165 االلتقا   على سبيل المثا  استنادا  إلى المر   

 الُنُ ج القائمة على أ زاا الحامض النووي المضّخمة أو المكّبرة المست دفة   6-5-4
- مكّبرة تغّطي كامل  ينوه فيروس كوروناامض نووي مضّخمة أو  ح اك التسلسلي التي تولِّد أ زاا  ن استخداه تفاع،ت البوليمر زمك

 تستند إلى  ىتى االلتقا   فإن الُن ج اللتضخيم مواد الفيروس قبل إعداد مكتبة التسلسل. وعلى عك  الُنُ ج القائمة عل 2-سارس
أ زاا الحامض النووي المضّخمة أو المكّبرة ال تتحّمل عده التوافر الكبير بين المتوالية المست دفة والبادئات المستخدمة. ولذلك   

ا زكفي للسماح بتصميم زجب أن زكون التنوع الجينومي المست دا منخفضا  نسبيا   و/أو أن تكون المتوالية المست دفة معروفة بم
   سوى م خرا لدى البشرزظ ر  لم فيروسالا المزرد من المناتر الجينومية المحفوظة. وبالنظر إلى أن  دستبحيو تالبادئات 

ينطوي بالتالي على تنوع  ينومي عالمي منخفض نسبيا   فإن الُنُ ج القائمة على تفاعل البوليمراك التسلسلي مناسبة  دا  في  أن  و 
زجب رصد حدوث فشل أل زاا الحامض النووي المضّخمة أو   إال أن  لفيروس. ا ا ذالوق  الحالي لتحديد المتواليات الجينية ل

 .يدئربط البالفي مواق   حاالت استبدا المكّبرة واستبدا  البادئات حيثما زحدث فشل نتيجة 
 

نة القائمة على تفاعل البوليمراك التسلسلي محّددة وحّساسة للغازة وتسم  بتوليد  - ينومات فيروس كوروناوتُعتَبر الُنُ ج المَحسَّ
 ينومات . ورمكن أن ُتَولََّد 30 ا إلى تفاعل البوليمراك التسلسلي فيالحدزة لبشكل روتيني من عّينات تصل قيم دورة  2-سارس

ليس  الحدزة الدورة كما أن هذغ القيم تقرربّية؛  غير أن. 35–30بين الحدزة دورت ا  ي من عينات تتراوح قيم زئية بشكل روتين
لنجاح التضخيم حيو زمكن أن تتفاوت باخت،ا أساليب التشخيص  م   استخداه أنما  ونوعيات مختلفة   ثرر  و    (166 را  مثاليا  

من العينات على الحساسية. وباإلعافة إلى ذلك  فإن المناتر الجينومية المست دفة في مقازسات التشخيص باستخداه تقنية 
المستخدمة في ُنُ ج التسلسل الشائعة القائمة على أ زاا الحامض    المناترأقصر بكثير من    تفاعل البوليمراك التسلسلي تكون عادة  

فإن تدهور الحمض الرربي النووي ي ثر عادة  في التسلسل القائم على تلك التقنية أكثر من   وبالتاليالنووي المضّخمة أو المكّبرة  
ب ا. وحيثما زكون التنوع الجينومي المست دا منخفضا   ُتَعدُّ الُنُ ج القائمة على تفاعل البوليمراك المتصلة وسائل التشخيص 

   ية المتاحة في عّينة ما قبل التسلسل.الفيروس الجينية موادالالتسلسلي تررقة رخيصة وسررعة ومررحة لزرادة كمية 
مض النووي المضّخمة أو  نوه الكامل القائم على أ زاا الحلتسلسل الجي ة بادئال العديد من مختلف المجموعاتوقد  رى وصف 
  2000-400عادة  بين مض النووي المضّخمة أو المكّبرة بنتوا  مختلفة  تتراوح أ زاا الحهذغ المجموعات المكّبرة. وتست دا 

ا أقل من ب توال  كثر مض النووي المضّخمة أو المكّبرة األ(. وتتطلب أ زاا الحbp  كول قاعدي ادئات تفاعل البوليمراك عدد 
وُتَعّد   لجينوه بنكمل   ولكن ا قد ت دي إلى ثغرات أكبر في الجينوه التوافقي حا  فشل تضخيم كول بدئي واحد.ا لتقورم التسلسلي
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مناسبة لمنصات القرااات الطورلة ولكن ا تتطلب تجزئة لتناسب أدوات   توال  كثر مض النووي المضّخمة أو المكّبرة األالح أ زاا
مض النووي  ج التبطين القائم على  أ زاا الحتسلسل القرااات القصيرة. والمخطط األكثر استخداما  على نطاق واس  حاليا  هو ن 

.  (ARTIC  167 مت   بكة الوبائيات الجزرئية في الوق  الحقيقي من أ ل التصدي للفا ياتالمضّخمة أو المكّبرة الذي صمّ 
 Oxford Nanopore تقنيات يركز إلى حد كبير على التسلسل النانوي من ARTICوفي حين أن بروتوكو   بكة 

Technologies   ن ج صحة فقد تحقق  مختبرات عديدة منARTIC  168   112 على منصات تسلسل أخرى )  . 
 

اختبارات تشخيصية عند تنفيذ مض النووي المضّخمة أو المكّبرة استراتيجيات لمن  تلوث أ زاا الحومن األهمية بمكان اعتماد 
 (. 1-3- 6التسلسل  الفرع    إ راا المزرد منأخرى أو 

 اختيار تكنولو يا التسلسل 6-6
   زمكن عادة  إعداد المكتبات باستخداه بروتوكوالت التسلسل 2-سارس-الوراثية لفيروس كورونابعد إعداد العينة األولية إلثراا المواد  
رعتمد البروتوكو  على األداة المستخدمة. وقبل االستثمار في قدرات التسلسل للمرة األولى  أو  القياسية المناسبة ألي فيروس. و 

  واإلنتا ية بيانات،حقة للمعالجة الالالتكاليف  وس ولة االستخداه  و اعتماد تكنولو يا بديلة  ينبغي النظر في وق  التشغيل  و 
 (.  7- 6(  انظر أزضا  الفرع 5مختلف التكنولو يات  الجدو  فيما زخص  تسلسلالإنتال البيانات( ودقة  معد  

 
كول قاعدي( في   1000الفردزة  بما زصل إلى  شدفات( لتحديد متواليات الSanger ورمكن استخداه التسلسل التقليدي  تسلسل

من   30ال زقل عن ما إ راا تسلسل منفصل ل 2 -سارس-منفصلة. ورتطلب تسلسل الجينوه الكامل لفيروس كوروناالتفاع،ت ال
 األر   هو األفيد على   Sangerتسلسل فإن مض النووي المضّخمة أو المكّبرة لكل عينة من المرعى. ولذلك  فرادى أ زاا الح

تسلسل الجيل التي تعقب    عمليات التجمي على سبيل المثا  لسد الثغرات في  وذلك  القصيرة من الجينومات     تسلسل الشدفاتفي  
 التالي أو لتقّصي التنّوع الفيروسي في المناتر القصيرة  مثل مواق  الربط البدئي  بعد فشل مقازسة تشخيصية ما. 

لتحديد متواليات الجينوه الكامل بشكل روتيني. وتشمل منصات التسلسل الشائعة    أكثر م،امة  وتعّد منصات تسلسل الجيل التالي  
 Oxford Nanoporeو IonTorrentو Illumina تقنيات تلك المستمّدة من 2-االستخداه حتى اآلن لفيروس كورونا سارس

Technologies  .  وعلى عك  تسلسلSangerمض النووي في العّينة نف  المتواليات   حيو زجب أن زكون لجمي   زرئات الح
مض النووي المضّخمة  التسلسلي لجزا واحد من أ زاا الحأو متواليات متشاب ة للغازة  على سبيل المثا   بعد تفاعل البوليمراك 

سلسل فيروس. وتسم   مي  منصات تهذا المتعددة من  ينوه  دفاتأو المكّبرة(  تسم  هذغ التكنولو يات بتسلسل متزامن لش
المزازا والمحددات الرئيسية لكل   5الجيل التالي بتحديد المتواليات الجينية لعينات متعددة معا  في  و  واحد. ورو ز الجدو  

فيروس  فقد زكون بعض ا أكثر م،امة  لتحقير أهداا  لتكنولو يا. وفي حين أن  مي  المنصات م،ئمة لتوليد  ينومات توافقية ل
السرر  م م ا للتطبيقات السررررة  في حين أن دقة مستوى   شغيلوعلى سبيل المثا   قد زكون وق  التبرامج تسلسل محددة. 

 .  عائلالقرااات قد تكون أكثر أهمية  لتقّصي التنوع داخل ال

 أوخصائصها 2-سارس-المنصات الشائعة االستخدام لتحليل متواليات فيروس كورونا  -5الجدو   
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وقت تشغيل  المحددات المزايا  األداة
 األداة

اإلتاحة النسبية  التسلسل َخرج
 والتكلفة

زمكن الوصو  إلي ا على   Sanger تسلسل 
 نطاق واس  

 س لة االستخداه 

تسلسل فعا  من حيو التكلفة  
إذا كان  األهداا المطلوبة  

 قليلة 

  دا   منخفض َخرل

زجب إ راا تضخيم وتسلسل 
أ زاا الحامض النووي 

 المضّخمة أو المكّبرة  ال تزرد
كول   1000عن  غالبا  

 قاعدي( بشكل فردي  

 مكلفة للجينومات الكاملة 

 سياق ير مناسبة في غ
جينية  المواد التسلسل 

مستخلصة مبا رة  من ال
 العّينات البيئية

  بض  ساعات
 عادة  

-كيلوباي  100
ميغاباي  لكل  2

  و  واحد 

متاحة على نطاق  
 واس  

تكلفة منخفضة 
عند قلة  نسبيا  
 هداا األ

Illumina    ،مث  
iSeq  

MiniSeq  
MiSeq  

NextSeq  
HiSeq  

NovaSeq) 

التسلسل زمكن أن تكون   نواتج
 عالية  دا  

 دقة عالية  دا   

   ةلنّقا  ISeqمنصة 

أساليب التعامل م  البيانات 
 راسخة  

 Illumina منصة باستثناا
iSeq   مكلفة من حيو

الشراا والصيانة مقارنة  
 ببعض المنصات األخرى 

الحد األقصى لطو  القرااة  
 كول قاعدي.  300×   2

ساعة    55- 10
 حسب األداة 

1.2 –  6000  
غيغاباي   حسب 

 األداة 

تكاليف الصيانة 
 وبدا التشغيل عالية  

التكاليف الجاررة  
 معتدلة
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- ل الجينومي لفيروس كورونااألكثر  يوعا  في التسلس المستخدمة  وات  تقده هذغ القائمة لمختلف التج يزات لمحة عامة عن األد   أ
  ذغ المنتجات. لمنظمة الصحة العالمية   إقرارال تعني عمنا  و   2-سارس

 

 البروتوكوالت المعلوماتية األحيائية 6-7
 

بيانات القرااات الخاه إلى متواليات توافقية للجينوه الكامل    ةعالجم  قادر على اختيار بروتوكو  م،ئم للمعلوماتية األحيائية    ال زقل
همية  عن منصة التسلسل في الغالب. فاستخداه بروتوكو  غير م،ئم للمعلوماتية األحيائية قد زسفر عن نتائج خاتئة  من حيو األ

  ديدا  على تحلي،ت المراحل الن ائية. زمكن أن ت ثر تنثيرا  

 Oxfordتقنيات 
Nanopore 

Technologies 
 Flongle  

MinION  
GridION  

PromethION) 

  َنّقا  تسلسل مبا ر

 بيانات في الزمن الحقيقي 

تكاليف منخفضة لبدا  
 التشغيل والصيانة 

التسلسل بمجرد  إزقاازمكن 
 تحقير بيانات كافية 

زمكن تحقير أتوا  قرااات  
تورلة  دا   تتجاوك الطو   

لجينوه فيروس  الكامل
 ( 2-سارس-كورونا

ات م  البوليمرات صعوب
 المتجانسة

قرااة هو معد  الخطن في ال
 ~5    ٪R9.4   خلية

  لذلك زعّد استخداه  تدفر(
مناسبة أمرا   مسارات عمل

بالغ األهمية للحصو  على  
 متواليات توافقية عالية الدقة 

غير مناسبة حاليا  لتحديد 
ما لم يتم   عائلالتباين داخل ال

استخداه تسلسل مكّرر  
 112 ) 

قرااات متاحة 
 على الفور 

ها رصدزمكن 
وتشغيل ا لمدة 
تصل إلى عدة  
أزاه حسب 
 الحا ة 

  2تتراوح من > 
غيغاباي  لخلية 

 Flongleتدفر 
  220إلى 

غيغاباي  لخلية 
تدفر 

PromethION 

زمكن استخداه ما 
  48زصل إلى 

خلية تدفر على  
PromethION 

ال تحتال إلى صيانة 
وتكاليف بدا 

 التشغيل منخفضة 

التكاليف الجاررة  
 معتدلة. 

Ion Torrent سرر  بمجرد بدا  شغيلت
 التسلسل 

ات م  البوليمرات صعوبات
 المتجانسة

 مكلفة من حيو الشراا 

لقرااات  لأقصى أتوا  
كول   400النموذ ية حوالي 

 قاعدي.  

  1- ساعة  2
يوه  حسب 

 الرقاقة والج اك 

 –ميغاباي  30
غيغاباي   50

حسب الج اك 
 والرقائر 

 تكاليف معتدلة.  
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 نظرة عامة على الخطوات المعلوماتية األحيائية النموذ ية   6-7-1

 بيانات القرااات الخاه أر فة
(. ورنبغي النظر في تكاليف ال يكل الحسابي المطلوب لتخزرن هذغ البيانات 5يولِّد التسلسل كميات كبيرة من البيانات  الجدو  

التي    FASTQملفات في صورة عادَة  المَخزَّنةجة  اتالبيانات الخاه الن رعتمد حجموع  إ رااات تسلسلية. و جت ا عند ومعال
تخزِّن التسلس،ت الجينية إلى  انب در ة  ودة كل قاعدة في التسلسل(  على عدد العينات التي تتم معالجت ا. وقد تتضمن 

اليات الفيروسية  إما عن تررر التقا  الطعم أو التضخيم الىقائم على تقنية تفاعل  بيانات القرااات القصيرة التي تم إثراؤها للمتو 
غيغاباي   حسب تو    1مليون قرااة لكل عينة في أكثر األحيان  وتتطلب مساحة قرص تصل إلى    2- 1البوليمراك التسلسلي   
أرقاه  إلى    مستخلصة مبا رة  من العّينات البيئيةالجينية  ال  هاموادل تسلسل  ُأ ري  غناة التي  العينات غير المُ   حتالالقرااة. وعادة  ما ت
  ألن نسبة القرااات الفيروسية  2-سارس-ععف للحصو  على تغطية  ينومية  يدة لفيروس كورونا 100قرااة أكبر بمقدار 

   . ( 164 ٪ من إ مالي القرااات 1في مثل هذغ العينات زمكن أن تكون أقل من 
 

رن بيانات القرااات الخاه مكن تخزرن البيانات الخاه بشكل دائم. وفي حين زفّضل تخز ويذا كان  سعة التخزرن محدودة  قد ال ز
تخزرن بيانات  وُرستثنى من ذلكهذا التخزرن إ راا تسلسل إعافي.  عاقعادة  إذا أ  غضاعة محليا  ألتو  فترة ممكنة  فإن  ال 

خاه من تسلسل مواد  ينية مستخلصة مبا رة  من العّينات البيئية أو التعبير الجيني عن الميكروبات داخل البيئات الطبيعية  
بة م  فيروسات أو أنواع بكتيررا أخرى. وتمثل هذغ العينات رصيدا  قّيما   ال ذي قد زحتوي على معلومات حو  العدوى المصاحِّ

 عادة  تخزرن القرااات الخاه في ظروا أخرى.  يتعّذر  ورنبغي بذ  الج ود للحفاظ على المعلومات حتى وين كان 
 

   SRA )NCBIلبيانات القرااات الخاه تحميل البيانات إلى مستودع  مثل    ةالدائم  ةالمحلي  ر فةومن أفضل الممارسات البديلة ل  
 . ENAأو  DDBJأو 

 
ا لم ُزعطِّ  مي  المشاركين موافقة يذات الجينية البشررة وتبادل ا  و متواليا عة األخ،قية على تقّصي الالمر بمقتضى ر وافَ يوما لم 
لنسبة تجررد البيانات المقّدمة إلى المستودعات العامة من القرااات ذات األصل البشري. وبا  صررحة على ذلك  ينبغي أوال    مستنيرة

  زمكن بيان  مي  القرااات التسلسلية على خرائط  ينوه الفيروس واستخ،ص  2-سارس-ة لفيروس كوروناوّ  لُنُ ج التسلسل الم
البشري  أن ا غير مصنفة عمن خرائط الجينوهلتي يتبّين فيما بعد ة الصالقرااات المرسومة. ورمكن عادة  إحالة القرااات المستخ

ل ذلك بالنسبة لمنصات مختلفة  مثل منصة قائملبرامجيات الا من  ننإلى مستودعات. و  للبيانات  nanostripperة أن تس ِّّ
مستخلصة  الجينية المواد المشارر  تسلسل ل. وبالنسبة (Oxford Nanopore Technologies  169المنَتجة باستخداه أ  زة 

بة   في  أحد أهداف ا    تمثلمبا رة  من العّينات البيئية التي ي استراتيجيات إكالة القرااات البشررة    تكون تحديد حاالت العدوى المصاحِّ
جينية المواد  الت تسلسل  بياناات الجينية البشررة من مجموعات    إكالة القرااSRAبعض المستودعات  مثل  بمقدور  أكثر تعقيدا . و 

مستخلصة مبا رة  من العّينات البيئية إذا تم االتصا  ب ا مبا رة . كما زمكن إنشاا قنوات إلكالة القرااات البشررة باستخداه  ال
خرائط الجينومات   عمنالقرااات  تصنيف  أو برامجيات إلكالة      CLARK  )170 171أو  Kraken2برامجيات تصنيفية  مثل  

. ورنبغي دائما  تقييم عمليات إكالة القرااات البشررة كجزا من المرا عة األخ،قية ألي مشروع   ( GSNAP  172 مثلالبشررة  
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ُنُ ج تباد  البيانات مزردا  من على نحو أكثر استفاعة   4ورتعّين اختبارها على نطاق واس  لضمان فعاليت ا. ورتناو  الفرع 
   ذات الصلة. واالعتبارات األخ،قية

 الخاهتجمي  الجينومات من البيانات 
. ورتطلب العديد    2-سارس-تسلسل فيروس كورونا   لت،ئمالمتاحة بدون قيد والتي تم توليف ا    برامجياتتم تطورر عدد من قنوات ال

مراكز مكافحة األمراج والوقازة    با رالستخداه. وتبشنن اتعليمات واعحة  كما أن ا تتضمنمن ا حدا  أدنى من اإلعداد المحلي 
  بما في ذلك التج يزات المعلوماتية األحيائية إلى قنوات التسلسل  روابط المفضية( للةحصررال غير    ةمفيدال  اتمستودعأحد المن ا  
دتحيثما   . وتتوافر مجموعات أخرى للتسلسل الفيروسي  وستكون مناسبة بعد تكييف ا على نطاق واس  حسب متطلبات (161   ُو ِّ

 .فيروستسلسل ال
 

المعلوماتية األحيائية على المراحل المختبررة السابقة للتسلسل  مث،  يتطلب التضخيم الىقائم على تقنية تفاعل  ات قنو وستعتمد ال
لمواق  البادئة(  وعلى منصة التسلسل والكوا ف المستخدمة. وغالبا  ما تشمل  لمواكنة معلوماتية أحيائية  يالبوليمراك التسلسل

 .  6ة في الجدو  بّينت مماثلة لتلك المالمعلوماتية األحيائية خطوا قنواتال
 

َنّصَتي تسلسل الجيل التالي األكثر    أحيائيي  بناء توافق معلوماتلة  ادمعتالخطوات ال  -6الجدول     أ ستخدامشيوعًا في االبشأن مِّ
 

  Oxford Nanopore ب  Illumina المرحلة

Technologies (ONT  )
 ب 

قاعدي إل ارة قرااة خاه  ال التصنيف
 FASTQبيانات النسر  عمن

 Bcl2Fastq )Illumina   
غالبا  ما تجري مرافر التسلسل 
هذغ المراحل قبل اإلرسا  إلى  

 مستخدمي البيانات

 Guppy )ONT   

من  اآلني المتعدد إكالة اإلرسا  
القرااات في تلك المنخوذة من  

 عينات مختلفة 

Porechop  173)   إلكالة
اآلني المتعدد اإلرسا  

 المحوِّ  تشذيبو 

التسلسل  بما في   خادعاتإكالة 
 ذلك محوالت التسلسل 

Cutadapt المحو   تشذيبل
 174 ) 

األكوال القاعدزة المنخفضة   تشذيب
 الجودة 

Trimmomatic  175 )   قد تتم إكالة القرااات التي
تكون أتو  أو أقصر بكثير 

متوق  من تو  القرااة ال
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اإلرسا  اآلني   لمخططات
تفاعل  الخاصة ب المتعدد
 التسلسلي البوليمراك

إكالة النسن البصررة المكررة لبيانات 
البروتوكوالت القرااات القصيرة من 

 التي تتضمن اإلثراا أو التضخيم

  Picard Markالنسن المكررة 
Duplicates  

 نطبرال ي

محاذاة القرااات المست دفة إلى  
 ينوه مر عي قياسي  مثل التسلسل  

  لجينوهل NCBI المر عي
NC_045512  176 ) 

Bowtie2  177 ) Minimap2  178 ) أو  
BWA  179 ) 

من القرااات  التسلسل خادعاتإكالة 
المست دفة  بما في ذلك بادئات  
مخططات اإلرسا   اختياري  

 حسب أسلوب التسلسل( 

 تشذيبل iVarقنوات مثل 
   ( 112 البادئات 

ات مثل  بكة قنو 
ARTIC )167  

تحّورات من التسلسل  يد التحد
المر عي  م  عتبات  ودة مناسبة  

تحّورات الحقيقية ييز بين الللتم
تعتمد من جية و وأخطاا التسلسل. 

تحّورات بشدة على ال تصنيف
بروتوكو  المكتبات وتكنولو يا 
التسلسل  وفي معظم الحاالت 

ا كبير ا للبارامترات تتطلب عبط  
تحّورات الحقيقية عن  لتمييز ال

اإلزجابية الكاذبة. وتّتب   تصنيفاتلا
أبسط البروتوكوالت لتنقية التحّورات 
خطوات إلكالة المواع  التي زقل 
في ا عمر القرااة أو تلك المدعومة  

أن   تستلزهبقرااات عئيلة الجودة  و 
 تصنيفاتنسبة كبيرة من ال كون ت
 ن المر  ع تحّورداعمة لزة  قاعدال

Samtools mpileup  يلي ا
 BCFtools تصنيفمر ِّّ  و 

. ورمكن االحتفاظ (180  179 
تحّورات في الحاالت التالية   الب

   على سبيل المثا :
لعمر القرااات  5حد أدنى  -

في كل وع   أو أكبر  
للعينات المضّخمة بتقنية 
 تفاعل البوليمراك التسلسلي  

متوسط  ل 15حد أدنى  –
 زة قاعدالجودة ال

٪ على األقل من  75 –
القرااات في الوع  الداعم  

 تصنيفلل

  Nanopolishاستخداه 
  Medakaأو  ( 181 
 ONT )  لتحسين

 المتواليات التوافقية  
من الم م استخداه إ رااات 

راسخة تم التحقر من  
ا بالكامل. ورمكن صحت 

أن تتضمن اإل رااات 
  روتا  مختلفة  مثل:

لعمر   20حد أدنى  –
قرااات بيانات 

Oxford 
Nanopore  لحساب
 معدالت الخطن
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من القرااات التي تغطي  –
الوع   واحدة على األقل  
في االتجاغ األمامي وواحدة  
على األقل في االتجاغ 
المعاك   لتسلسل 

Illumina  ذي الن ازة
 المزدو ة( 

 سمعتبات ال يتم ح –
بل  المواق  عندها  

وع  ع،مة علي ا  ت
 باعتبارها غامضة

 

المقّدمة إلى المبادرة العالمية لتباد  بيانات أنفلونزا الطيور خ،  األ  ر الث،ثة    2  -استنادا إلى متواليات فيروس كورونا سارس  أ
مناسبة أخرى في كل مرحلة.   برامجياتالبرامجيات المذكورة هي ل غراج التوعيحية فقط؛ وتتوفر و األولى من الجائحة. 

 . Illumina بيقاتتماثل تط برامجياتاستخداه زمكن   Ion Torrentوبخصوص 
 لمنتجات. لمنظمة الصحة العالمية   إقرارال ينطوي ذكر أدوات وبرامجيات محددة على  ب

 
 

وكليوتيدزة إذا كان عدد القرااات الفرردة الداعمة في الموق  أقل من  نالتحورات ال تصنيف  ال ينبغي قنواتوبغض النظر عن ال
في الجينوه التوافقي الن ائي.  N) قواعد غامضة باعتبارها هذغ المواق  تصنيف بدال  من ذلك رنبغي المطلوب للثقة. و العمر 

أي مواق  تقل قرااات ا الفرردة الداعمة  تصنيفواعتمادا  على دقة القرااات الخاه في األساليب المختارة  ال زمكن على و   الدقة 
ظة في الضبط  و الملح  2-سارس-قرااات فيروس كوروناألدنى لمستوى التلوث المتوق  من عدد  الحد ا   عيين. ورمكن ت20-5عن  
 المواق  إال إذا تجاوك العمر هذا المستوى بشكل كبير.  ال ُتَصنَّف  و لباالس

 
عني أن عمر قرااة    بمكميبطاب  مستخلصة مبا رة  من العّينات البيئية وأساليب االلتقا  الجينية المواد ال تسلسلأساليب وتتسم 

بالنسبة للعّينات ذات الحمل الفيروسي المنخفض ينبغي  العينات زعك  تقرربا  عدد الُنَسن الجينومية الفيروسية في مكتبة البدازة. وِّ
ثة حتى إذا كان  قليلة العدد زمكن أن تتداخل م  اإل ارة الصادر تصنيف  أن ُزجرى  ة التحّورات بحذر  وذلك ألن القرااات الملوِّ

 احتما  حدوث تلوث. دير  بتقسمبما زة لبالضوابط السل إ راا تسلسلمن العّينة. ورنبغي أزضا  
 

رات في العينات التي تكون دور  عالية وربما كان  أعداد بدا نسن الحمض الرربي  الحدزة  ت ا  اورتعّين توّخي الحذر عند تقييم التحوُّ
ة. كما ع خادلحالية قد ي دي إلى أخطاا ن الُنَسن القليلة اعمالنووي في ا قليلة  وذلك ألن الو ود العشوائي لبعض التحّورات 

البوليمراك التسلسلي زجب أن ُينَظر في التحّورات بحذر  ديد إذا كان  اإلنزرمات المستخدمة أثناا النسن العكسي و/أو تفاعل 
 مثل هذغ األخطاا.  التِّّقاا وقوعت دي بشكل متكرر إلى حدوث أخطاا. ورنبغي استخداه إنزرمات عالية الدقة حيثما أمكن ذلك 

 التعامل م  بيانات اإلرسا  اآلني المتعدد   6-7-2
م ذلك عموما  بإعافة محّوالت فرردة عينات فيروسية متعددة في  و  تسلسلي واحد. ورتلتسلسل إ راا تتحقر فعالية التكلفة من 

د بيانات خاه  زمكن وقف إرسال ا اآلني المتعدد بتخصيص قرااات للعينات ولَّ تت  ماأو  فرات  ررطّية إلى قرااات التسلسل. وعند
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المعلوماتية  المخر اتاإلرسا  اآلني المتعّدد تعقيدا   ديدا  إلى عملية عبط  ودة  ضيفطابقة. ورُ تذات الشفرات الشررطية الم
د الشفرات الشررطية بشكل غير صحي   وذلك بسبب عملية ُتعَرا الم  ر.  انحراا باسم قفزات الم  ر أو  األحيائية  فقد ُتَحدَّ

ثة  خادعات وت ثر هذغ ال بشكل خاص على العينات ذات الحمل الفيروسي المنخفض  حيو إن عددا  صغيرا  من القرااات الملوِّ
ير غير متناسب على التوافر الجينومي. وللتحوُّ  من ذلك  يوصى بنن تحتوي مجّمعات اإلرسا  اآلني زمكن أن زكون ذا تنث

د  2- فيروس كورونا سارسمتعلر بواحد على األقل  وين أمكن  عابط واحد غير  لبا المتعدد على عابط  عاك ( س   وأن زحدَّ
. ورنبغي استخداه  لباالس  ضابطم،حظات قرااات الضبط في العينات والعدد القرااات غير المعّينة بدقة في الشو  على أساس  

 Oxford Nanopore( أو ترميز رقمي مزدول الن ازة  مثل تطبيقات  Illuminaأنظمة فرردة ذات ف رسة مزدو ة  مثل تطبيقات  
Technologies  رات  وبعض مستحضIon Torrent  )  رسا   اإلرمة على إكالة  يتعّين أن تكون هناك عوابط صاكما     مكنأحيثما

  عّينات باستخداه إعدادات مشّددة  على سبيل المثا ني المتعدد للاآل  رسا اإلزجب إ راا إكالة  علي  فإن   عّينات. و ني المتعدد للاآل
 .   ا ترا  و ود  فرات  ررطية على ترفي قرااة التسلسل  م  قلة أو انعداه التباين م  ذلك التشفير الشررطي(قنيةحسب الت

 أدوات التحليل 6-8

 المعاينة الفرعية للبيانات قبل التحليل   6-8-1
  ما فتئ تغطية  يدة متاحة للعموه  و ب ةكاملال اتجينوممن ال 180 000  كان هناك  2020حتى منتصف تشررن الثاني/نوفمبر 

تكن هناك حا ة إلى  ينوه كامل على األر  . ويذا لم تقرربا   والعديد من هذغ الجينومات متطابرالعدد يرتف  أععافا  مضاعفة. 
الحسابية للمواامة والتحلي،ت   اتلبطتمن الم  المعاينة للحدّ   اختزا ة  زمكن استخداه استراتيجيات  طابقمن آالا المتواليات  ب  المت

 لن ائية.ألن ا زمكن أن ت ثر بشدة على التحلي،ت انظرا  المعاينة  اختزا  ال،حقة. ورجب النظر بعنازة في استراتيجيات 
 

لتسلسل(  ل تشاب   ٪99  عند عتبة تجمي  عالية  < (cd-hit-est  182ومن بين اإل رااات الممكنة تشغيل أداة تجمي   مثل 
حسابيا  وقابل للمرا عة  حيو يتم إنتال الوكن وبناا مواامة باستخداه الجينومات التمثيلية من هذا التحليل. وهو إ راا خفيف 

 تقررر تجميعي زشير إلى المتواليات التي تم اختيارها لكل مجموعة حاالت ورتضمن قوائم العضورة الكاملة للمجموعة.  
 

بقا . وقد تكون هذغ استراتيجية مفيدة  ال سيما سمبة و سمح وس اختيار فروع حيورة م مة من  جرة أ يفل ائالبدأحد  تمثلوقد ي
ن التنوع العالمي الكامل للجينومات الفيروسية  اكمتى أخرى ذات أهمية رئيسية للتحليل  و   ةعندما تكون منطقة  غرافية ما أو سم

فروع حيورة من  جرة عالمية  ورتم استخرال البيانات الوصفية للمتواليات باختيار    (Nextstrain   183  منصةسم   تأقل أهمية. و 
 فرعية لمجموعات البيانات المتاحة الكبيرة.معاينة إ راا في تلك الفروع الحيورة الحق ا وُتستخَده للمساعدة في 

 
ت الس،الت الفيروسية بين ي تم الباحثون بالتقا  تحركا حيو تُس،التطور اللرافي جغقائم على التوكر  الوبالنسبة ل،ستدال  ال

. وهنا  زمكن تُس،التطور الفرعية على أساس معايير   قد زكون من المناسب إ راا معاينة كان  ولكن لي  داخل المماكناأل
لفرع الحيوي  حيو إن  من ذلك ا ةواحدمتوالية إلى  كانإ راا معاينة فرعية لفروع حيورة أحادزة النمط الخلوي من نف  الم

مزرد من المعلومات ذات األهمية فيما يتعلر بحركات الس،الت الفيروسية  غني بقد ال تُ  يات اإلعافية داخل الىفرع الحيوي المتوال
   . (184   103  ماكنبين األ
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 لمتواليات مواامة ا  6-8-2
كثير من ا مناتر غموج بسبب  ينومات الل زشم حيو  2-سارس-مواامة اآلالا من متواليات  ينوه فيروس كورونانطوي ت

الطو   ومن الجدير  قليل  دا  من األدوات المو ودة التعامل م  مواامات ب ذا تحدزات حسابية. ورمكن لعلى محددة  زئيا   
مكن استخداه برامجيات رتحديدها. و  سبرالقدرة على تعديل المواامة التي  ا  تكون لدي ة ديد واليةتم تدتولا بالذكر أن  كلم
تكاليف حسابية عامة قليلة نسبيا  ب  إلعافة عدد عئيل من المتواليات الجديدة إلى مواامة صغيرة قائمة  MAFFTللمواامة  مثل  

 MAFFTخبراا  ورقده واععو برامجيات ليات بمساعدة زمكن تنظيم مواامات تصل إلى عدة مئات من المتواكما . ( 185 
ك حا ة  . إال أن  بالنسبة لمجموعات العينات األكبر حجما  قد تكون هنا2-سارس-هذغ الخدمة لمواامات فيروس كورونا  ( 186 

. وب ذغ اإلحداثي   نسخة من كل  ينوه مجّم  تتم مواامت  للحفاظ على الموع (187  الَرّل قناة نتج تإلى استراتيجية مختلفة. و 
الطررقة  زمكن ببساتة إعافة كل  ينوه تتم معالجت  إلى مواامة متنامية دون الحا ة إلى إعادة مواامة  مي  المتواليات في 

  .ُمدَر ات ما زستجّد من   وين كان زجب توخي الحذر لضمان عده تفور متواليةضاا في ا تكل مرة 
 

' من المواامة  قبل إ راا مزرد   3' و   5المناتر غير متواكنة الترميز  بما زشمل الن ايتين  تشذيب ن من المناسبا  ما زكو كثير و 
تطور الس،الت  ألن ا ترتبط بعمليات إدخا  وحذا وأبدا     من كاورةمن التحلي،ت. وقد زكون من الصعب تحليل هذغ المناتر  

  مكّثف بدر ة أكبر.ختيار ال تخض قد التي ترميز نة الالمتواك مناتر المتعددة في نف  الموق  بشكل أكثر تواترا  من 

 عبط الجودة  6-8-3
إ رااات عبط الجودة في مراحل  تطبير    ورتعينينبغي أن تخض  المتواليات المَوّلدة لضبط الجودة قبل استخدام ا في أي تحليل.  
 مختلفة  لتحديد السمات المتعددة التي قد تكون مرتبطة بمتواليات رديئة النوعية.  

ا إلى متواليات غير  الدخا  أو اإلإكالة المتواليات ذات القواعد الغامضة أو التي خضع  لعمليات  حذا أو ُمغايرة اإلتار استناد 
 متوائمة/متوائمة

  بكون ا ُعرعة اليب االحتماالت القصوى     بما في ذلك  مي  أسفي معظم ا  بناا أ جار تطور الس،التل  ةبرامجيالدوات  األ  تتسم
إلى إ راا تحلي،ت أكثر  موال  لتقييم تنثير المتواليات   األمر  التحرداخل الجينومات التسلسلية. و ألعداد كبيرة من األس  الغامضة  
في المناتر ذات األهمية قد تكون مناسبة في المقاه  Ns٪ 10  ولكن إكالة المتواليات بنسبة < الجزئية على تطور الس،الت

 األو . 
 

 على سبيل المثا   المستحّثة بفعل سوا التجمي (   وعادة  ما   ُمشتَب  ب ا ورنبغي تقّصي المتواليات التي تتضمن أخطاا  تسلسلية
فائر مقارنة  بمتواليات أخرى أو كنعداد كبيرة من األبدا  في مناتر   في صورة تباعدسل  تتم إكالت ا. ورمكن أن َتظَ ر أخطاا التسل

م  را  على و ود مجموعات    ACGTNقصيرة مما قد زشير إلى سوا تجمي  محلي. وقد زكون و ود أعداد كبيرة من القواعد غير  
 لتلوث. افيروسية مختلطة نتيجة 

 
 بما في اقواعد ومغايرة اإلتار  أو حذا ال خا في الكشف عن القواعد الغامضة  وعمليات إد ساعدتمفيدة أدوات عدة  وتتوفر
  Pangolinو ( CoV-GLUE  188و ( Nextstrain  183 بمنصات Nextclade Quality Control Metricة خاصي
 189 )  . 
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 تطور الس،التلاليات التي تشكل فروعا  تورلة إكالة المتو 
لس،الت  مما زشير إلى افائقة تنظيم المتواليات التي تشكل فروعا  تورلة بشكل مررب على  جرة تطور ينبغي أن يتم بعنازة 
(. وقد تعك  هذغ الفروع آثارا  حقيقية  مثل عمليات إدخا  أو حذا كبيرة أو أحداث  ةادزتيعا غير صورة تباعد عالي التطور ب

  إلى  2-سارس-في حالة الجينومات المحفوظة بقيم عالية بما في ذلك فيروس كورونا  بشكل أكثر  يوعا   ا تشير تن يب  ولكن
 (.  4معد  خطن كبير في المتوالية األساسية أو انحراا  الشكل 

 إكالة المتواليات التي زكون في ا التباعد أكبر أو أقل بكثير مما كان متوقعا  
  TreeTimeأو  TempEst  Temp  جرة تطور الس،الت وأدوات مثلزمكن أزضا  تحديد المتواليات المشتب  ب ا باستخداه 

توقي  معاينت ا  فإن  زجب  . وعلى و   التحديد  إذا كان  المتوالية أكثر أو أقل تباعدا  بشكل كبير مما كان متوقعا  نظرا  ل( 191 
ثر أو أقل مما هو متوق  نتيجة مشاكل معلوماتية متباعدة أكحتملة وربما إكالت ا. وقد تنشن متواليات  ر بعنازة من األخطاا المالتحقَ 

بيانات الوصفية  أي عده صحة تاررن  خاتئ للسناد الاإلتحّور أو التشذيب غير المناسب( أو خاتئ للال التصنيفأحيائية  مثل 
متطرفة الواعحة. وغالبا   المعاينة. وال يو د تعررف رسمي على و   التحديد لما زشكل "تباعدا  مفرتا "  ولكن ينبغي تقّصي القيم ال

ما زكون الفحص اليدوي لتحديد السمات التي قد تشير إلى أخطاا في التجمي  الجينومي الفيروسي مفيدا  لمجموعات البيانات 
هذغ السمات عمليات إدخا  أو استبدا  أو حذا ت دي إلى إزقاا روامز عمن متواليات مثل . وقد تتضمن حجما   األصغر

  أو س،سل قصيرة من القواعد تتباعد بشكل كبير عن  مي  المتواليات األخرى في المواامة  خاصة  عندما  الترميز المتوقعة
 قاعدزة غامضة.  تصنيفاتتحتوي المواق  المجاورة على 

 

 
 

وجزئية  فرع طويل زائف يظهر على أقصى احتمال لتطور السالالت غير الجذرية ُشيَِّد من مواءمة جينومات كاملة  -4الشكل 
ي حدوث . وهو مثا  متطرا. وقد ي د، حيث حدث اختالل في اتساق جينوم واحد قياسًا إلى البقية2-سارس-لفيروس كورونا

 نتظاه إلى فرع ترفي أتو  من المتوسط ولكن  لي  متطرفا  للغازة.عده ا  زشوب اأو مناتر قصيرة    تجمي اخت،الت صغيرة في ال
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 المن وبة إكالة المتواليات   6-8-4
ب داخل فيروس كوروناداللة و د تفي حين ال  ب  2-سارس-حتى اآلن على َتَن ُّ   من المعروا أن الفيروسات التا ية تَتَن َّ

ورنبغي فحص المتواليات للتنكد من و ود أ كا  من وبة م  اتساع الجائحة. وال زمكن وع  الفيروسات المن وبة بشكل مناسب 
تاررخية  سج،تيو إن أقساه الجينوه من كل فيروس سلفي ل ا داخل  جرة تطور الس،الت من تحليل واحد للجينوه الكلي  ح

مختلفة من تطور الس،الت. ورمكن أن ي دي تضمين متواليات من وبة إلى   عِّ  كلّح من ا في موا إدرالتالي سيتم   وبالةمختلف
مكن إكالت ا أو زمكن ة  زة تطور الس،الت. ويذا تم الكشف عن متواليات من وبيوععديرات غير صحيحة لمعد  التطور و تق

 تطور الس،الت من األقساه الفرعية للمواامة التي تق  على  انبي نقا  الفواصل المن وبة.  لأ جار  ةتقدير عد
 

ب تحدزا  للعديد من مجموعات بيانات فيروس كورونا ألن األدوات المو ودة غير مصّممة  2-سارس-ورشكل الكشف عن التن ُّ
نات كبيرة للغازة  م  و ود آالا المتواليات التي تتسم أزضا  بتنوع  يني منخفض نسبيا . وقد زشير ل،ستخداه على مجموعات بيا

ب ولكن  تطور س،التالكشف عن تطورات مثلية متعددة  حيو نشن استبدا  بشكل مستقل في  منفصلة( إلى إمكانية و ود تن ُّ
لفحص ما زصل إلى   RDP4ن تفرة. ورمكن استخداه برامجيات التطورات المثلية نا مة ع  حيو قد تكون زجب تحّرر ا بعنازة 

ب مختلفة  تم  مواامت امتوالية  2500   رغم  أن  لم يتم بعد تحديد حساسيت ا للكشف الدقير  ( 192 باستخداه اختبارات تن ُّ
ب داخل س،الت  ب عمن مجموعات  فيروس. ومن المفيد وع  استراتيجيات محّسنة أو مر عية للكشف عن التن ُّ العن التن ُّ

 الفيروس. هذا بيانات 

 أدوات دراسة تطور الس،الت   6-8-5
لدراسة   متجاوراتالت المقابِّلة. وتتسم أساليب عم بناا  جرة تطور الس،الاستمواامة  ينومية عالية الجودة  زمكن باستخداه
تقتصر ن ا غير أ. الحجم البيانات الجينية الكبيرةلي لمجموعات الستكشاا األوّ في ا بالسرعة  ورمكن أن تفيد تطور الس،الت
 FastTreeة ورنبغي أال ُتستخَده الستنتال استدالالت حو  ص،ت تطور الس،الت. ورتميز أسلوب  حتمل جرة واحدة معلى بحو  

سبا  ألساليب عّم المتجاورات زكون بدي،  منا  مما قدتطور الس،الت   بشنن  بالسرعة أزضا   ورنتج تقديرا  تقرربيا  ل،حتماالت القصوى  
 .(193 ستكشاا البيانات بغرج ا

 
على تطور  تطور وديناميكيات الس،الت مناسب ل،ستدال المتعلقة ب Bayesوالعديد من برامج االحتماالت القصوى وبرامج 

لتطور الموقعي. ورمكن اختيار ذلك على أساس المعلومات الواردة عمن المواامة   لنموذل  توصيف    الس،الت. ورتطلب كلٌّ من ا
. وتشمل البرامج المستخدمة عادة  ل،ستدال  على  جرة االحتماالت (ModelTest-NG  195وذلك باستخداه برامج مثل 

خصيصا   RAxML برامجيات. وقد ُصمِّّم  IQ-TREE(197  198) و (RAxML  196 و (PhyML  195 القصوى 
ثب  يأبطن ولكن    IQ-TREEو  PhyML  برامجياتلسرعة التنفيذ حيو تحتوي المواامة على اآلالا من المتواليات  في حين أن  

ألنسب بخاصية إعافية وهي تنفيذ اختبار نموذ ي أوال  لتحديد االختيار ا  IQ-TREEباستمرار أن ا دقيقة للغازة. وتتسم برامجيات  
بإ راا   IQ-TREEتوفر أسلوبا  تم يدزا  فائر السرعة لتقدير دعم الفروع. كما تقوه برامجيات  كما  لنموذل االستبدا  من البيانات   

المتوق   األخرى  ات أو الخادع لتباسات  وترفض المتواليات التي تحتوي على الكثير من االةلدخَ مُ بيانات الالتعقيد مدى فحص ل
  أسلوب تم يدي  زعاد في   100م من دع لفروع  مث،  عم ادبإحصااات  فيما يتعلربناا تطور الس،الت. و تاسأن تتداخل م  

ن إعادة معاينة عشوائية م  استبدا  المواق  في مواق  المواامة  ع ةدولمترة تصور  جرة استنادا  إلى مواامات  100تقدير 
متانة أنما  التجمي . وتفيد ُنُ ج تطور الس،الت المذكورة  في دراسة الع،قة  لتقييم  ا حساب المداومة علىينبغي   الحقيقية(

   (.5-5و  4-5ديناميكيات تطور الس،الت  الفرعان ت بشنن ستدالالإل راا ا تطوررة  ولكن ال زمكن استخدام اال
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لتجنب البطا الشديد في اكتما   1000-500عن  بالشكل األمثل بما ال يزرد  الحجم وبالنسبة لمجموعات البيانات الصغيرة
مجموعة البيانات المعنية(  على  األداا و ة عالية  يباسحإمكانات  غم أن العدد الدقير زعتمد على توفر  الشو  ومشك،ت التقارب  ر 

. ورمكن (BEAST2   200  أو  (BEAST   199برامجيات  قد زكون من الممكن استخداه أساليب احتمالية مثل تلك المنّفذة في  
بارامترات (  واالنتشار الجغرافي للفا ية  والمث،    محليةور فروع حيورة معينة م مة  فا يات  استخداه هذغ األساليب لتقدير وق  ظ 

(. وبالنسبة للتحلي،ت التي تركز حصرا   5- 5و 4-5الزمن  الفرعان  ورمر بالدزمغرافية  بما في ذلك حجم مجموعات الفيروس 
 على تقدير الوق  المنقضي منذ تباعد مجموعة من الجينومات الفيروسية   خاصة  عندما تكون مجموعات البيانات المذكورة كبيرة

ا تكون أكثر قابلية  لل  قد ُزكَتفى باالحجم وتجم   تواررن المعاينة م  أ جار احتماالت قصوى    ابيا  سحتتيُّ   ستخداه أساليب أقل تعقيد 
. وتتطلب  مي  (TreeTime  191 أو (LSD ) 201محسوبة مسبقا   مثل البرامج الحاسوبية للتنررن بالمربعات الصغرى  

على نحو  ب    يةس،الت الفيروسالموعة البيانات  بحيو زمكن مشاهدة تطور  هذغ األساليب و ود "إ ارة كمنية" كافية عمن مج
الكافية غير ميقاتي م  حدوث أبدا  بمعد  زمكن التنب  ب  نسبيا . وكان  كيفية رسم الخط الفاصل تحديدا  بين اإل ارات الزمنية 

 يكيات تطور الس،الت في وق  مبكرمحورا  للكثير من العمل المتعلر بدينام 2-سارس-الكافية فيما يتعلر بفيروس كوروناو 
. وفي حين أن  تم في  (85  59 ن أمثلة متعددة على التحلي،ت الزمنية لتطور وديناميكيات س،الت الفيروس . وهناك اآل(45 

بعض التحلي،ت بلوغ عتبة ديناميكيات تطور الس،الت  النقطة الزمنية التي يتراكم في ا تغير التطور الجزرئي بدر ة كافية في  
فرعية  المجموعات  ال  ينبغي أن تعالَج بعنازة  تينة لديناميكيات تطور الس،الت(يرات مالعينات الجينومية المتاحة للحصو  على تقد

لة للب ر المحلية داخل مناتر  غرافية محددة وأن زعاد تقييم ا قبل استخدام ا  من أ ل تحديد  بيانات التسلسل المتاحة المقابِّ ل
  أساليب ديناميكيات تطور الس،الت. إمكانية تطبيرمدى 

 
ة النمط  و بكات الربط المتوسط( سررعة وبسيطة األداا ومو ودة في دانيّ رَ وفي حين أن األساليب الشبكية  مثل أساليب الربط الفَ 

أهمية بما ل  من اسب لتطور الس،الت   فإن الشبكات تفتقر إلى التنصيل المن2-سارس-كورونااألدبيات المنشورة عن فيروس 
. كما أن ا تفتقر إلى نموذل مناسب للتطور الموقعي  حيو تستند بدال  من ذلك إلى تشاب  ةالتطورر يةالتاررخالسج،ت لف م 

ط المعروعة. ولذلك فإن بناا  جرة تطور الس،الت زكون عادة  م،ئما  ة أنما  الربمتانمتواليات الجينوه وحدها  وال تقّيم أو تلتقط  
 .  (202 فيروس لل يةجينومال متواليات ال بكة لتحليل  مقارنة  ببناا  أكثرربما أو   بنف  القدر

   التصورر البياني  6-8-6
 MEGAو  FigTreeالمتاحة بدون قيد  مثل    برامجياتزمكن بيان أ جار تطور الس،الت محليا  باستخداه مجموعة واسعة من ال

 التجاررة.  برامجيات( وال( 203 
 

ل ا المستخده  مما زسم  ب يكلة تطور  Microreactوروفر التطبير الشبكي  ا تفاعلي ا لشجرة تطور الس،الت التي ُيدخِّ عرع 
ورمكن أن زكون رسم   .(204 تصوررغ بيانيا   الذي سيتم    زمن( والمث،     خط الطو  والعرج( والفئة  البلدكان  الس،الت حسب الم

- ية لتنوع فيروس كورونااستكشاا ال يكلية الجغراففي   الشجرة مفيدا  عية لتطور الس،الت قياسا  إلى مو الطرف ماكنخرائط األ
 Microreactعلى نحو سليم. ورتطلب تطبير  غرافيا  لتنكيد السرر   عند االقتضاا  بنن  قد تم ترميز أي بيانات ا  و 2-سارس

المشارر  التي تم   تباد المعاينة  و جرة تطور الس،الت. ورمكن  كانلى بيانات وصفية  مثل تاررن ومملف إدخا  زحتوي ع
تحديث ا من قَِّبل المستخده حسب الطلب. وتشمل المشارر  م    صوصيةخالز أو االحتفاظ ب ا في حي لعامة الجم ورتحميل ا 

في المملكة   19-تحديث  اتحاد  ينوميات كوفيدبا ر ي 2-سارس-،الت فيروس كوروناالمتاحة حاليا  للعموه توكرعا  عالميا  لس
تالي زجب تنزرل األ جار من مجموعات لفروع  وبالعم االمتحدة. وال يتم عرج ملفات أ جار التطور الوراثي م  إحصااات د

ه معلومات إعافية عن األساليب المستخدمة في بناا تطور   البيانات المتاحة للعموه بغرج معاينت ا محليا  إذا لزه األمر. وتقدَّ
 تطور الس،الت.  وااح لبحو في إ راا ب ا  فادستَ رُ  لتقدير م لف المشروع؛ و الس،الت وفقا  
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ا تفاعلي ا للتطور والتنّوع الجغرافي فيما زخص فيروس كورونا  (Nextstrain   183وتوّفر أداة   وغيرغ من مسبِّّبات   2-سارس-عرع 

األمراج. ورقوه المساهمون والمطوِّرون بتنظيم الصور البيانية اإللكترونية لتطور الس،الت التي تم االّت،ع علي ا بشكل متكرر 
تطور الس،الت  ورسم خرائط  دراسة لب م محلية خاصة  Augurإقامة منصات  . ورمكن للمستخدمين19-أثناا  ائحة كوفيد

  Nextstrainطور الس،الت والبيانات الوصفية. وتعّد أداة  دراسة تى أساس ملفات إدخا  المتواليات و تصورررة لتحليل البيانات عل
ينبغي دائما  تفسير أي  كل من أ كا  تطور   إال أن  واسعة النطاق لل يكلية الجغرافية. النما  األأداة قورة وسررعة الستكشاا 
الجغرافي المعروج  وفي سياق "سردزات  كانالثقة في تواررن التباعد المقدَّمة واللب  في الم فتراتالس،الت بحذر  م  مراعاة 

Nextstrain"   ال    وعلي  فإن ع   و لفر ا  عم جار تطور الس،الت م  إحصااات دالتفسيررة حيثما كان ذلك متاحا . وال يتم عرج أ
تنكيد العامة دون إ راا مزرد من التقّصي ل  اتالسياستخص  قرارات    تعميمينبغي افتراج دقة النظاه المتفرع المبيَّن أو استخدام  ل

ه أساليب أقل تعقيدا  ولكن ا أكثر سرعة  من الجغرافية وتوقي  التباعد في فروع تطور الس،الت باستخدا  ماكنالنتيجة. وُتستنَتج األ
ومن  نن التحلي،ت التي تقارن مدى االتفاق بين مختلف . BEAST2أو  BEAST برامجياتتلك المستخدمة بشكل  ائ  في 

 .  ( 205  ساليب المختلفةتفاوتات بين األذلك أن  ال ُزستبَعد و ود أن تكون ذات قيمة:  فيروسالاألساليب المتعّلقة ب
 

 تفسيرات واستنتا ات متحيزة بشننعن ا   فإن المعاينة غير العشوائية للمتواليات زمكن أن تنتج 5وكما هو موّع  في الفرع 
التطور والتوكر  الجغرافي للس،الت. ومن الم م االنتباغ إلى هذغ التحّيزات المحتملة عند تفسير أي تصورر بياني لتطّور  دراسة

 الس،الت.

 الس،الت تصنيف   6-8-7
. وتستخده عدة تسميات مقترحة 2-سارس-الس،الت التطوررة لفيروس كورونا  صنيفال يو د حاليا  نظاه رسمي مقبو  عالميا  لت

تحديد التسميات المستخدمة في أي وصف. ومن  بالتالي لإل ارة إلى س،الت مختلفة  ومن الم م "( A1" نف  األسماا  مث،  
ميات عالميا  أن ييسر التواصل العلمي بشنن س،الت محددة ورتفادى االرتباك النا م عن استخداه   نن اعتماد نظاه واحد للتس

 نظم متعددة.
 

. ور دا كلٌّ من  2-سارس-فيروس كوروناالخاصة بس،الت ال/الحيورة فروعلوتو د حاليا  ث،ثة نظم تسميات  ائعة االستخداه ل
عالميا  من خ،  تسمية مختلف الفروع   نتشرر تصنيف واس  للتنوع المتوفي إلى Nextstrainو ™ GISAID EpiCoVنظاه 

تركز  2-سارس-تسمية ديناميكية لس،الت فيروس كورونا (189 وآخرون  Rambautالحيورة لتطور الس،الت. وقد اقترح 
تسم  للمستخدمين بإسناد   برامجيات ديدة. وتتوفر    أماكنعلى س،الت الفيروسات التي تسري بشكل نشط  وتلك التي تنتشر إلى  
   CoV-Glue  )183و Nextstrain  وPangolin نظمالمتواليات الخاصة ب م إلى هذغ الس،الت  بما في ذلك عن تررر 

188  189)  .   
 

مقبولة عالميا   فإن أفضل ن ج عند اإلب،غ عن الس،الت هو ذكر تسميات وبالنظر إلى أن  ال تو د في الوق  الراهن تسمية 
كر  أو على األقل  ميع ا فروع حيورة بعين ا في النظم الث،ثة الشائعة االستخداه  صراحة .  التسميات المستخدمة  ذِّ

 تنصيل تطور الس،الت  6-8-8
بما  اختيار واحدة أو أكثر من المجموعات الخار ية     تطور الس،الت واألسلوب المستخده  من الم م  برامجياتبغض النظر عن  
التباعد. والمجموعة  حدوث  منذ    يزمنفاصل العلى كيفية تحديد  ذر الشجرة. وهو ما سي ثر بدورغ على تقديرات ال  لذلك من تنثير
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  ولكن من المعروا أن ا الخار ية هي متوالية محددة مختارة بحيو تكون وثيقة الصلة قدر اإلمكان بالمتواليات موع  االهتماه
من نف  الفرع الحيوي. وفي الممارسة العملية  غالبا  ما ُتستخَده أقرب متوالية مر عية متاحة لفيروس كورونا -سارس-ليس   زاا  

 ينومات من مجموعة متنوعة من المصادر الجغرافية. وقد زكون من المناسب ت س،التطور  بنااكىمجموعة خار ية عند  2
 ب ر المحلية اختيار  ينوه أوثر صلة من خارل مجموعة البيانات التي سيجري تحليل ا.ال قّصيلت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاجات واالحتياجات المستقبلية -7
زمكن اآلن تحقير تسلسل سرر  للجينومات الفيروسية في بيئات متنوعة  كما تنطوي تحلي،ت المتواليات الجينومية لفيروس 

. وروفر التوليد السرر  للمتواليات 19-على إمكانات هائلة لتو ي    ود الصحة العامة المحيطة بىمرج كوفيد  2-سارس-كورونا
معلومات من  نن ا أن تس م في ف م انتقا  المرج وتصميم استراتيجيات للتخفيف من آثار  ا  عالميلجينومية الفيروسية وتبادل ا ا

  العدوى السررررة والوبائية.
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ر بين هيئات الصحة العامة والقائمين على توليد البيانات وتحليل ا بنهمية بالغة لضمان توليد البيانات واستخدام ا و احتورتسم ال
الصحية العامة. ومن الضروري النظر بعنازة مسبقا  في سبب إ راا  ستفادةعلى النحو المناسب لتحقير أقصى قدر من اال

البيانات الوصفية والتحلي،ت ال،حقة. ورنبغي أن ُزجرى التسلسل م    مقارنةذلك سي ثر على اختيار العينات و   حيو إن التسلسل   
. ورتعّين إنشاا أهمية ال تقلعن مجاالت أخرى أال ُتسَحب القدرات بعيدا  على إي،ا االعتبار الوا ب للموارد والقدرات المتاحة  

قنوات اتصا  واعحة لتباد  النتائج والعينات والبيانات م  الج ات المعنّية المناسبة  حتى زمكن استخداه المعلومات لتحسين 
 الصحة العامة بنسرع ما زمكن.  

 
 من  ئج مفيدة أمر معقد  وغالبا  ما يتطلب قدرا  كبيرا  إلى نتا  2-سارس-أن تر مة المتواليات الجينومية لفيروس كورونا ورشار إلى 

االفتراعات النموذ ية إلى ف م خاتئ لوبائيات الفيروس. ومن  نن الف م الواع      دي انت اكي التدررب المتخصص لضمان أال  
دات التحلي،ت الجينومية أن زسم  بإ راا تقييم   وات الجينومية أن تعزك أو تدعم للَمواعِّ  التي زمكن في ا ل د  موثوق لفوائد ومحدِّّ

ا . ومن الم م أن تكون هناك  راكة  صمودالُن ج القائمة  وبالمقابل أين زمكن أن تكون النمذ ة الوبائية أو التجارب المعملية أكثر  
 . المجاالت كافةفي  ال،كمة محلية الخبرة تتوافر لجمي  المختبرات البين خبراا ذوي م ارات مختلفة  حيو لن 

  . ففي العديد قائمة  س ولة توليد المتواليات الفيروسية  ال تزا  هناك تحدزاتبمدى    فيما يتعلرم خرا      ي تحققتالتقده الأو    م  ورغ
  نّقا التسلسل  الأماه اعتماد ُن ج    ال ُزست ان ب سرر  للكوا ف الحساسة لدر ة الحرارة عائقا   من البيئات  كان  الحا ة إلى استيراد  

. وال بد من إزجاد حلو  إذا ما كان للبلدان أن تنّمي قدرت ا على االعط،ع 19- ائحة كوفيد  أثناان في وق  مبكر  داخل البلدا
توفير التمورل ال،كه لدعم   زجدركذلك. كما  الجائحة الحالية أثناافي حاالت الطوارئ الصحية العامة مستقب،  و   تسلسلالبننشطة 

األنشطة الرامية إلى التحقُّر من مختلف استراتيجيات التسلسل والتحليل المنشورة ومقارنت ا لضمان االختيار على أساس سليم  
 ومستنير. 

 
تسلسل  الالعتماد  بشكل مبا ر. ورمكن للمختبرات التي تخطط    هاسير وتفية  لفيروسابيانات المتوليات الجينومية  تحليل    هذا وال زجري 

التسلسل التي تنت ج ا. ونظرا  لضخامة   صحة قنواتللتحقر الرسمي من  ا  دعم وفرللمرة األولى أن تستفيد من البرامج التي ت
بما زفوق العديد من األدوات الحالية    2 -سارس-مجموعات البيانات الجينومية العالمية التي توّلدت في سياق فيروس كورونا

بما يتي  تحليل ا بسرعة أثناا حاالت  ستمرا  ا  متزايدتش د إلى إ راا تحسينات على مجموعات البيانات التي فإن هناك حا ة 
الطوارئ الصحية العامة  م  كرادة مستوى التشغيل اآللي حيثما أمكن. ومن المفيد أزضا  التوصل إلى ف م أكادزمي أفضل لما  

  عده إغفا  العملية م   تبعاتلتنكيد على البحيو يتم ا بالشكل األمثل تائجتحتا   وكاالت الصحة العامة  ولكيفية عرج الن
 .  على أزة حا   اللب  التحليلي

 
بية والمعلوماتية األحيائية اسرئية تفوق خبرت ا في الجوانب الحوتتمت  مختبرات الصحة العامة عموما  بخبرة في علم الوراثة الجز 

تعزرز االستثمار الطورل األ ل ألغراج التدررب في مجا  تطور الس،الت والمعلوماتية ة لعرور ثمة  تطور الس،الت. و المتعلقة ب
 . أوبئةما قد زعقب  من ختبري فيما يتعلر ب ذا الوباا و من تعزرز إمكانيات التسلسل المالقصوى ستفادة االتحقير   بغية األحيائية
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-ن  ائحة كوفيدبشنوقد ساهم  مستودعات مثل المبادرة العالمية لتباد  بيانات أنفلونزا الطيور في تشجي  وتيسير تباد  البيانات  
تحسين تباد  البيانات أثناا حاالت الطوارئ مواصلة  ضمن  بما ز  ال تزا  هناك حا ة إلى إ راا مناقشات أوس  نطاقا    إال أن  .  19

أّولي ب ذا  مطبوع لحين إعدادعن تباد  بيانات التسلسل الجيني حاليا  زا  العديد من الباحثين محجمين الصحية العامة. وال ي
. ومن الضروري أزضا  إ راا مناقشات أكثر  موال  واالتفاق على اعتماد لذلك حلو ترح سباب و األغي البحو عن . ورنبالصدد 

معايير أو  استحداث هناك حا ة إلى كما أن ي  تباد  البيانات. مناسب لمنتجي البيانات في مختلف الظروا  من أ ل تشج
 مقايي   ديدة العتماد البيانات  ويلى التزاه المج،ت بدعم ممارسات االستخداه العاد  للبيانات. 

 
المشاركة العامة على نطاق أوس  من  انب العلماا للحّد من انتشار المعلومات الكاذبة أثناا حاالت  تعزرز همية بمكانومن األ

الدعم والتدررب المقّده للعلماا فيما يتعلر بكيفية تباد    كرادة حجم  المفيد أزضا  الطوارئ الصحية العامة حاليا  وفي المستقبل. ومن  
دات بيانات امة عال عمان ف م المرعى و كذلك من الضروري و عا . الرسائل العلمية م  عامة الجم ور بشكل ف لقيمة ومحدِّّ

المتواليات الجينومية الفيروسية  دعما  للمشاورات العامة حو  االستخداه المناسب لبيانات المرعى الوصفية أثناا حاالت الطوارئ 
 الصحية العامة. 
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 علم األوبئة الجزرئيفي سياق أمثلة لدراسات التسلسل  -  1الملحر 
 
  

، 2-2شار إليها في الفرع يالدراسة )
 )1اإلطار 

 خصائص المعاينة عدد المتواليات نوع التحليل

 A)H1N1(pdm09فيروس األنفلونزا 

Fraser  تحليل تطور الس،الت بمقياس كمني     ( 1 وآخرون
 R0وتقدير المعد  التطوري وعدد التكاثر 

إلى   2009آذار/مارس  30 11
   2009نيسان/أبررل  25

إلى   2009آذار/مارس  30 23
 2009نيسان/أبررل  29

Mena  2 وآخرون ) 
 

 2014إلى  2010 قطاع  8×  58 تحليل تطور الس،الت بمقياس كمني

  31إلى    2009آذار/مارس  1   422 الس،الت  غرافيا  تحليل تطور 
   2009أزار/مايو 
   بلدا   20لخناكرر في معاينة ا
   ا  عالميلبشر ا ومعاينة

Rambaut و Holmes  3 ) 
 

تحليل تطور الس،الت بمقياس كمني 
 ومعد  النمووتقدير المعد  التطوري 

 بلدا   23 242

Smith  تحليل تطور الس،الت بمقياس كمني  ( 4 وآخرون
 وتقدير المعد  التطوري 

  2إلى  2009آذار/مارس  30 168
   2009أزار/مايو 

 فيروس كورونا المسبِّب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية

Azhar  5 وآخرون ) 
 

   ين  وكي(  27 تحليل تطور الس،الت
   ينوه 34
 (كامل

 2013إلى  2012

Dudas  17إلى  2013 با /فبراير  5   274تحليل ُمدَمج لتطور الس،الت بمقياس  ( 6 وآخرون  
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 2015آب/أغسط   وعلى أساس ال يكل العائل كمني  

Haagmans  7 وآخرون)   
 

 20 تحليل تطور الس،الت
 

 ال ينطبر

Memish  8 وآخرون )   
 

 69 تحليل تطور الس،الت بمقياس كمني
 

 2013إلى  2012

Sabir  9 وآخرون )   
 

تحليل تطور الس،الت وتحليل تطور 
 الس،الت بمقياس كمني

173 
 

إلى    2014أزار/مايو 
 2015نيسان/أبررل 

 فيروس اإليبوال 

Arias  10 وآخرون)   
 

تحليل تطور الس،الت وتحليل تطور 
 الس،الت بمقياس كمني

1573 
1058 

 2015إلى  2014
 

Baize S  2014إلى  1976 51 تحليل تطور الس،الت بمقياس كمني   (11 وآخرون 
 م وررة الكونغو الدزمقراتية 

 وغابون وغينيا

Carroll  12 وآخرون)   
 

طور الس،الت بمقياس كمني تحليل ت
 وتحليل تطور الس،الت

179 
 

262 

إلى   2014آذار/مارس  27
   2015كانون الثاني/يناير  31

   2015إلى  1976

Dudas و Rambaut 13)   
 

   2014إلى  1976 49 تحليل تطور الس،الت بمقياس كمني

Gire  14 وآخرون)   
 

إلى   2014آذار/مارس  17 81 تحليل تطور الس،الت بمقياس كمني
 2014 وحزرران/يوني 18

   2014إلى  1976 123

Hoenen  15 وآخرون)   
 

تحليل تطور الس،الت بمقياس كمني 
 وتحليل المعد  التطوري 

  2014وفمبر تشررن الثاني/ن 296
 2015إلى كانون الثاني/يناير 

Ladner  16 وآخرون)   
 

إلى   2014آذار/مارس  922 تحليل تطور الس،الت بمقياس كمني
 2015 با /فبراير 
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Park  17 وآخرون)   
 

إلى   2014آذار/مارس  17 318 تحليل تطور الس،الت بمقياس كمني
 2015آذار/مارس  12

Quick  18 وآخرون)   
 
 

بمقياس كمني تحليل تطور الس،الت 
 وتقدير المعد  التطوري 

إلى   2014آذار/مارس  17 728
تشررن األو /أكتوبر  24

2015 

Simon-Loriere  19 وآخرون) 
 

إلى   2014كانون الثاني/يناير  195 تحليل تطور الس،الت بمقياس كمني
 2015تشررن األو /أكتوبر 

Stadler  20 وآخرون ) 
 

بمقياس كمني تحليل تطور الس،الت 
 وتحليل ديناميكيات تطور الس،الت

أزار/مايو إلى حزرران/يونيو  72
2014 

Tong  21 وآخرون)   
 

إلى   2014آذار/مارس  17 256 تحليل تطور الس،الت بمقياس كمني
الثاني/نوفمبر  تشررن 11

2014 

Volz  22 وآخرون ) 
 

كمني تحليل تطور الس،الت بمقياس 
 وتحليل ديناميكيات تطور الس،الت

إلى    2014أزار/مايو  78
 2015حزرران/يونيو 

 فيروس زيكا

Faria  23 وآخرون)   
 

إلى   2013 با /فبراير  19 23 تحليل تطور الس،الت بمقياس كمني
كانون األو /دزسمبر  15

2015 

Faria  24 وآخرون)   
 

تحليل تطور الس،الت بمقياس كمني 
 الت  غرافيا  وتحليل تطور الس،

254 
328 

إلى   2015 با /فبراير  23
تشررن األو /أكتوبر  12

2015   
 البراكرل واألمرركتان

Grubaugh   25 وآخرون)   
 

تحليل تطور الس،الت بمقياس كمني 
 وتقدير المعد  التطوري 

الثاني/نوفمبر  تشررن 28 104
نيسان/أبررل   27إلى  2013
2016   

Metsky  كانون األو /دزسمبر  12 174 تحليل تطور الس،الت بمقياس كمني   (26 وآخرون
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تشررن   12إلى  2014 
 2016األو /أكتوبر 
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 قائمة مر عية لوع  برنامج تسلسل   -2الملحر 
 

 األهداف 
   تحديد األهداا المتوقعة لبرنامج التسلسل؛ ما هي المعلومات التي ير   أن يوفرها التسلسل إعافة  للُنُ ج القائمة أو

 بشكل أعلى مردودزة  من ا؟
 

 تحديد وإشراك األطراف المعنية 
 .تحديد الج ات المعنية الرئيسية 
  وتحديد مس وليات كل مجموعة.  األتراا المعنيةمناقشة أهداا البرنامج م  كبار ممثلي مجموعات 
 م  األتراا المعنية.  2-سارس-النظر في تباد  المواد التعليمية حو  إمكانات ومتطلبات تسلسل فيروس كورونا 
  لسرر  للعينات وتلبات الحصو  على المعلومات تحديد الروابط ال،كمة بين الج ات المعنية الرئيسية للسماح بالتنقُّل ا

 واستخداه النتائج.
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  األتراا المعنيةعمان إقامة روابط واعحة ومناسبة بين . 
 

 االعتبارات األخالقية
 ة بتحديد  ختّص تحديد مستوى المعاينة الجينومية المطلوبة لتحقير األهداا المر وة  بالتناقش م  كبار أعضاا األفرقة الم

 االت. وتحليل الح
 ة بتحديد وتحليل ختّص تحديد البيانات الوصفية ال،كمة لتحقير األهداا المر وة  بالتناقش م  كبار أعضاا األفرقة الم

 الحاالت. 
 .اختيار بروتوكوالت إعداد العينات والمكتبات المناسبة 
 .اختيار البروتوكوالت المعلوماتية األحيائية المناسبة 
 لية المناسبة.اختيار البروتوكوالت التحلي 

 
 االعتبارات اللوجستية

   ،مختبر تشخيصي قائم أو مختبر تجاري أو أكادزمي خار ي(. دراسة المكان الذي سُيجرى في  التسلسل والتحليل  مث 
  كفي لدعم التسلسل المختبري وتخزرن وتحليل البيانات.بما زتحديد مصادر التمورل المناسبة 
 سابية الكافية ويمكانية الحصو  علي ا بشكل مستداه حسب االقتضاا.  عمان توافر الكوا ف والموارد الح 
  .عمان و ود موارد بشررة كافية ومناسبة لتنفيذ البرنامج في كل مرحلة 
  تدابير عن تررر سلسلة أ  زة تبررد أومجرى العمل عمان الحفاظ على س،مة العينات في  مي  الخطوات بامتداد 

 .أخرى 
  الصحي . بالشكل  بالعينة البيولو ية  اوربط يةافو  صورةالبيانات الوصفية بعمان  م  وتخزرن 

 التسلسل على األذرع القائمة ل،ستجابة الصحية العامة والبحو عن سبل    ازضع   التي قد  ة  اإلعافيو النظر في  الضغ
  .  و الضغ غلتخفيف هذ

 د  خصوص  ب تباد  البيانات والعينات بين المجموعات   تبسيطالتي زمكن ب ا  كيفية  البرامج التسلسل الواسعة النطاق  ُتَحدَّ
 ة(. لوأنساق بيانات وصفية متماثالمشاركِّة  مث،   دوى استخداه نسر واحد لتحديد هورة العينات 

 
 ضمان بيئة آمنة وأخالقية

 والبيانات الوصفية المرتبطة ب ا.  متوالياتإ راا مرا عات أخ،قية مناسبة لتوليد واستخداه وتخزرن بيانات ال 
   .إ راا تقييمات لمخاتر أنشطة التسلسل لضمان الس،مة البيولو ية المناسبة في  مي  المراحل 
   بمو ب القانون   ناسبا  األمن البيولو ي  إذا كان ذلك مُ در ة مناسبة من  إ راا تقييمات لمخاتر أنشطة التسلسل لضمان

 الوتني واإلقليمي.  
   بما في ذلك إعادة توكر  العاملين أو تعيين عاملين إعافيين إلبقاا أعباا دراسة التنثير الواق  على الموارد البشررة

 العمل الفردزة عند مستورات معقولة. 
   عمان إمكان انتقا  الموظفين إلى العمل وتوا دهم في مكان العمل بنمان ووفقا  للمبادئ التو ي ية الوتنية بشنن من

 . 19-فا ية كوفيد أثنااانتقا  المرج 
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  اتيجيات للحفاظ على برنامج التسلسل إذا مرج العاملون الرئيسيون أو تو َّب علي م الخضوع للعز  الذاتي.تحديد استر 
 

 تبادل البيانات
  عمان اتفاق  مي  األتراا المعنية على المتواليات والبيانات الوصفية التي سيتم تبادل ا علنا  ومن خ،  أي منصات

 وتوقي  ذلك. 
 المعنية على مدى عرورة قصر أي بيانات وصفية على عدد محدود من المستخدمين  عمان اتفاق  مي  الج ات

 استراتيجيات لتباد  تلك البيانات بشكل آمن.  بلورةالمحليين  و 
  .عمان َتواُفر تباد  البيانات م  األتر التنظيمية الوتنية والدولية 

 
 التقييم
 ي ذلك النجاحات والتحدزات المستمرة. عمان إتاحة فرص منتظمة لتقييم برنامج التسلسل  بما ف 
 د من وفاا البرنامج بنغراع تنفيذ إتار للرصد والتقييم من أ ل تقييم األداا التقني لبرنامج التسلسل والتنكُّ  عمان . 
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