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ات البيطرية  ي   للجهات الصحيةدعم المختبر
   19االستجابة لكوفيد ف 

 

ات البيطرية ي المختبر
ية ف   الفحص التشخيصي للعينات البشر

 
ي جميع أنحاء العالمالجهات الصحية ضغطا غبر مسبوق عىل  19 (COVID-19) كوفيد يشكل الوباء العالمي المستجد  

 
فإنه  ، لذلك ف

ي متعدد  يتطلب
وس رسي    ع ا  الجهاتاتخاذ نهج تعاون  ات هذا الفبر البيطرية اليوم أن   الخدماتتستطيع ، إذ نتشار ل للتقليل من تأثبر

ية ل للزيادة الستثنائية المتعلقة بالختبارات التشخيصية لستجابة  لل ة  ي الصحالجهات  تدعم   وس  لعينات البشر سارس  لكشف عن فبر
ي  
 
ات البيطرية    خللمن    19كوف ي بعض الدول  . والختباراتهذه  جراء  ل بالمعدات اللزمة  المجهزة  ذات الكفاءة و توفبر المختبر

 
نجد  ف

ات  ية اليوم أن مختبر ات البيطرية تقديم الدعم خاصة وأن  ، مما يتطلب تعمل بأقص طاقتها  الجهات الصحية البشر من المختبر
ات البيطرية  ات اللزمة المختبر ي مجال ضمان الجودة، والسلمة واألمن لديها الخبر

 
ي ف والعمل بقدرات استيعابية عالية   البيولوجر

كة بير  الحيوان والنسان. 
ضافة إىل ذلك، يمكن  ل با لجراء المسوحات والسيطرة عىل األمراض المعدية بما فيها األمراض المشبر

ي مجال الوبائيات وتقييم المخاطر   اتللخدمات البيطرية توفبر الخبر 
 
   . وتدريب العاملير  والبلغ عنها  ف

 

ات البيطرية  ي المختبر
 
ية ف ي تقودها  منظومة الستجابة لطوارئ الصحة العامة و جزءا من يجب أن يكون فحص العينات البشر

التر
ات التشخيصية  يعات ا  التأكد من  19لكوفيد السلطات الرسمية. كما يجب عىل المختبر ي  استيفاءها  للتشر لمتعلقة بالفحص المخبر

ية.   للعينات البشر

 

 الهدف 
 

توفبر   للمن خ إىل الجهات الصحيةدعم تقديم التهدف إىل غبر إلزامية و إرشادات عامة و تعتبر الرشادات الواردة أدناه 
ات البيطرية ل العتبار الواجب أخذها بعير   واملالعقائمة بأهم  ي المختبر

ية ف  وس  فحص العينات البشر للكشف عن فبر
ي 
 19.مرض كوفيد لالمسبب  2- سارس كوف 

 تغطي هذه الوثيقة أية أنشطة بحثية.  ل 

 
 اعتبارات عامة

ي )الشؤون التنظيمية  1-
 ( عىل المستوى الوطن 

ات البيطرية الطار التنظيمي لمنظومة الستجابة  التنظيمية الوطنية و  باألطر ، التقيد الداعمة للجهات الصحية  يجب عىل المختبر
 التنظيمية والمتطلبات من دولة إىل أخرى.   طر للطوارئ، حيث تختلف األ 

ي الحالت الطارئة واألزمات فإن لدى السلطات الحكومية الصلحية  
يعات والجراءات عند الحاجة بهدف توفبر  عدم التقيد ببف  التشر

ية. الموارد  ات البيطرية لستقبال وفحص العينات البشر  اللزمة ويشمل ذلك إعطاء الصلحيات للمختبر

ات البيطرية،  ية إىل المختبر ات البشر ضمان  التقييم بحيث يشمل  يجب إجراء تقييم للمخاطر فإنه عند تحويل العينات من المختبر
ي األ عمال وتحديد األ استمرارية 

عىل   ة حافظم المع زيادة القدرة الستيعابية يتم إجراؤها ومتطلباتها، و ولويات، وأنواع الفحوصات التر
ي ذلك نقل العينات)لمة البيولوجية معايبر الجودة والس

، و  األمنو  ( بما ف  ي ، وتنظيم شؤون العاملير   والبلغالبيانات إدارة البيولوجر
. كما يجب أن يةحتياجات التدريب ال والخدمات اللوجستية، وتلبية  اتيجيات إدارة المخاطر التقليل من   للموظفير  تستهدف اسبر

ي يتم رصدها 
ي  المخاطر التر

ي من خلل عملية التقييم ، حيث سيساهم ذلك ف 
ات البيطرية تطوير إطار تنسيقر الجهات  و بير  المختبر

 . الصحية

 ولويات األوتحديد  األعمالاستمرارية  2-

ات البيطرية لعطاء األولوية لل قد تحتاج لضمان الستجابة للطوارئ،  وس سارس  المختبر ي ختبارات التشخيصية لفبر
عليه   ، 2كوف 

وري إجراء تقييم رسي    ع لعادة ترتيب األولويات  وغبر  ساسية األ . ويشمل هذا التقييم تحديد الخدمات وضاعل ل وفقا فمن الض 
ات أخرى    مع   لتنسيق  ا زمة، أو  ألانتهاء ا إىل حير     ا أو تأجيله  ة ساسياأل غبر  إيقاف األعمال  يمكن  ، إذ  ساسيةاأل  للقيام بهذه األعمال  مختبر

 . بنفس المعايبر 
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تب عليه من تأثبر    األعمال الضافية  ةالبيطري  ات المختبر تراعي  يجب أن   ية وما قد يبر المتعلقة بالختبارات التشخيصية للعينات البشر

ي  نالحيوا ورعاية  وصحة    عمالاأل عىل استمرارية  
(،  ، الصحة العامة، التجارة، السلمة الغذائية واألمن الغذان  وكذلك  )التأثبر غبر المبارسر

ية. وسوف تعتمد   عىل حالة الصحة الحيوانية والصحة العامة والموارد المتاحة لهما  مخرجات تقييم األولويات  الموارد المالية والبشر
ي كل  

 
 . دولةف

 

 باتهاومتطلالتشخيصية ختبارات أنواع اال   3-

ات  إجراءات  توحيد من األفضل  ات البيطرية م  الجهات الصحية الفحوصات بير  مختبر معيارية  اتباع إجراءات ن خلل والمختبر
 قياسية.  

 
ي البلمرة المتسلسل تفاعل  تعتبر طرق الكشف عن الحمض النووي مثل

ي الوقت الحقيقر
 
من أفضل الطرق للكشف  ،  (RT-PCR) ف

وس سارس ي   عن فبر
 
ي  2كوف

 
الحمض النووي   لص استخ ةعملي باستخدام الحرارة كطريقة بديلة لينصح ية، ول البشر العينات ف

 تقليل حساسية الختبار.  فقد يؤدي ذلك إىل (   RNA) سومي بو الري
 

ي للكشف المبكر عن  تعتبر غبر مناسبةجسام المناعية األ اختبارات 
 
وس سارس كوف مفيدة لتقدير مستوى  رغم أنها قد تكون ) 2فبر

ي المجتمع ضمن  نسبةقياس  والمسوحات المتعلقة بفراد،  ألالمناعة الوقائية لدى ا 
 
ي   انتشار المرض والمناعة ف

.  (دراسات الرصد الوبان 

المستضدات وبالتاىلي فإن هذا النوع من الختبارات  بالكشف عن  ات المتعلقةختبار ال مدى حساسية كما لم يتم حتر تاريخه إثبات 
. غراض اليوىص باستخدامها حاليا أل ل  ي

 تشخيص الروتيت 
 

ات و  تأثر سلسلة التوريد  للتقليل من مخاطر  ية، يمكن للمختبر اد الكواشف المخبر تنوي    ع مصادر التوريد بحيث يتم  توقف استبر
ي طرق  الرغم من أن    عىل ) العتماد عىل أكبر من مورد من أكبر من دولة  

.  ختبارات(من ال   التحقق تنوي    ع مصادر التوريد قد يخلق تحدي ف 

  يجبهذا و 
 
ية الكواشف عند استلم   أيضا  أن يتم التحقق من وجود أي تلوث فيها. المخبر

 
ي  اتختبار ل ا تم التحقق من صحة نتائج  إنو حتر  . فقطالمتحقق منها ختبارات التشخيصية ل يجب استخدام ا 

اتف  أخرى،   مختبر
ية المتوفرة من قبل المختبر البيطري نفسه. اختبارات التأكد يجب أن تتم فإنه  تفاعل  لختبارات هناك العديد من الكواشف المخبر

ي البلمرة المتسلسل 
ي الوقت الحقيقر

ية  . نتائجها ولكن لم تخضع جميعها لعمليات التحقق والتأكد من صحة  ف  الكواشف المخبر
ها  ،  ستخدامال لتحقق من فعاليتها قبل  عمليات ا يجب أن تخضع لالمتوفرة   ات أن تقوم بتطوير اختبارات يتم تحضبر كما يمكن للمختبر

ية  ي حال حدوث  داخل المختبر كبديل للكواشف المخبر
ي عمليات التوريد.   أي تحدياتف 

 ف 
 

ي تتوفر معلومات 
ي التسلسل الجيت 

وس سارس كوف  ي الختبارات التشخيصية للكشف عن فبر
من   2للحمض النووي المستخدم ف 

ي لمنظمة الصحة العالمية و 
ون    العديد من الدراسات المنشورة حول تقييم أداء هذه الختبارات.   من خلل  خلل الموقع اللكبر

 
ونظرا

وس فإنه من المهم إجراء تقييم دوري للكواش  ي هذه  لمكانية تحور الفبر
ي المستخدم ف 

ية لتقييم مواءمة التسلسل الجيت  ف المخبر
ة.   وسية المنتشر ية  يجب اختبار أداء  كما  الكواشف لنوع السللة الفبر ي الفحوصات  جميع الكواشف المخبر

الجديدة قبل استخدامها ف 
مثبطات لتفاعل البلمرة   عينات مرجعية مناسبة خلل إجراء الختبارات التشخيصية للكشف عن أياستخدام ، و التشخيصية 

ي  يمكن أن تؤثر عىل صحة النتائج.  
ي العينات والتر

 المتسلسل ف 
 

يةزيادة النطاق والقدرة االستيعابية  4- ي الفحوصات المخبر
 ف 

ات البيطرية تمتلك  ة من العينات الحيوانية المختبر ي التعامل مع أعداد كببر
ة ف   الخبر

ً
والقدرة عىل التعامل مع زيادة الطلب عىل  عادة

ية.      الفحوصات المخبر
 
ات البيطرية أن توضح مدى قدرتها الستيعابية لفحص العينات   وري عىل المختبر لضمان تلبية توقعات الجهات الصحية فإنه من الض 

ية لمرض كوفيد    وإصدار نتائج الفحص وقد تتغبر القدرة الستيعابية مع الوقت.    19البشر
 

ي  إن وجود نظام
ون  ات  البياناتدارة ل  الكبر ي المختبر

وري و  األخطاءيقلل من سوف ف  ي حال وجوده. كما يمكن  من الض 
استخدامه ف 

ونينظمة األ لبيانات بير  ا تبادل أتمتة عملية  ات لل ة اللكبر ات الجهات الصحية ل البيطرية و مختبر ي   المستغرقختصار الوقت مختبر
ف 

 نتائج. إصدار الالعينات و بيانات تسجيل  
 

. كما  ا للتقليل من مخاطر زمة لل جراءات ا ال وضع و  ،زيادة القدرة الستيعابية خلليجب الحفاظ عىل معايبر الجودة  لتلوث التبادىلي
ي ذلك )  بعناية عند توسيع النطاق العملمن الموارد ضافية ال  حتياجاتال يجب مراعاة 

يةو  الموارد الماليةبما ف  والمعدات   البشر
 . (والبنية التحتية  الستهلكيةوالمواد 
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 ضمان الجودة  5-

ات معايبر   ي المختبر . ولكن هناك  أو ما يعادلها    ISO/IEC 17025اآليزو    معايبر عىل سبيل المثال  من خلل تطبيق  جودة  ال يجب أن تلتر

ي يمكن أن  
ات البيطرية التر ي منظومة الستجابة للطوارئ العديد من المختبر

 
 لمعايبر اآليزو  معتمدة وفقا وهي غبر تشارك ف

 ISO / IEC 17025  ة األزمة، عليه فإنه ول ات عملها وفقا   يمكنها الحصول عىل العتماد خلل فبر يجب أن تؤدي هذه المختبر
ات النتائج الكفاءة ومقارنة  ات قياساختبار إجراء ، ويمكنها ISO/IEC 17025  اآليزو  لمبادئ   الجهات الصحية لثبات مع مختبر
 الكفاءة. 

 
ي تقوم بإجراء 

ات البيطرية التر يعات عىل امتثالها  19الختبارات التشخيصية لمرض كوفيد يجب أن تؤكد المختبر ي   للتشر
 
المطبقة ف

ات   ي العينات فحص مختبر  . ةالبشر

 

  ةالبيولوجي السالمة 6.

ات البيطرية، يجب   ي المختبر
 
ي وفقا لمعايبر    ألمنوا مة البيولوجية  ل إجراءات الس  تطبيقف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية  البيولوجر
(OIE)  ات البيطرية والمرافق الحيوانية ي المختبر

 
 يجب كما  .1الخاصة بالمخاطر البيولوجية ف

 
جراءات  ال و تطبيق الممارسات أيضا

 عند التعامل مع العينات.  (GMPP)الميكروبيولوجية الجيدة 
 

ي ختبارات ل ا إجراء فإنه من الممكن رشادات منظمة الصحة العالمية، وفقا ل 
ي   اعة تتطلب زر  ل التشخيصية التر

 
وس ف أو عزل الفبر

ي    المستوى   من البيولوجية  ذات السلمة    اتمختبر ال
البدء بتقييم المخاطر  أن يتم  . ومن المستحسن  (متطلباتكحد أدن  لل)  BSL2الثان 

ي المختبر  المحلية
من قبل موظفير  أكفاء مدربير   مواد استخلص الحمض النووي  وإضافة   اتالعين يتم التعامل معيجب أن . كما 2ف 

امهم بارتداء  لسلمة البيولوجية  معتمدة ل أجهزة العمل داخل ويفضل أن يكون  (PPE)معدات الحماية الشخصية المناسبة مع البر 
ي أو

  إجراء  . وعند  (Class II and Class III cabinetالثالث )  من المستوى الثان 
 
ي  عملية استخلص الحمض النووي يدويا

ي  ، ينبغ 
توج 

ي 
وس بما من خللها ولد يتيمكن أن الحذر بشأن الممارسات التر ي للفبر

ي  رذاذ هوان 
عملية  الطرد المركزي، و استخدام أجهزة ذلك  ف 

ها من الممارسات.  أنابيب ق لإغ/ فتح  الختبار واستخدام الماصات وغبر
 

ي  ةالتشخيصي الختبارات يجب فصل 
وس سارس كوف  األمراض األخرى،  مسببات المتعلقة ب  ختبارات التشخيصية ال بقية عن  2لفبر

 بإجراء  
 
ي ول ينصح أبدا ي    عمليات التكاثر البيولوجر

وس سارس كوف  ي  )   2لفبر
وس أو الحقن ف  انتقال   بسبب مخاطر    (الحيواناتعزل الفبر

ي  لعدوى  ا 
، والمخاطر المحتملة  ف  ي  من اندماج  المختبر

كيب الجيت  ية والحيوانية، بال   البر وسات التاجية البشر ورة  ضافة إىل  بير  الفبر ض 
وس.   زراعة  ل  (BLS3)مع توفر مختبر من المستوى الثالث للسلمة البيولوجية  مة البيولوجية  ل نظمة الستوفر متطلبات عالية أل   الفبر

ي من أل ا 7.  البيولوجر

ات لبد من تقييد  تطبيق  لضمان   ي المختبر
ي ف  وري  الدخول  حركة  األمن البيولوجر ليقتض عىل الموظفير  المخول لهم. كما أنه من الض 

ي ذلك تلك الموجودة خارج المختبر آمنة ومحكمة العينات  أن تكون أماكن تخزين
المخلفات   إجراءات التخلص من . وبشأن ، بما ف 

فتنطبق عليها نفس المتطلبات الخاصة بالمخلفات البيولوجية   19الناتجة عن الختبارات التشخيصية لعينات كوفيد البيولوجية 
تخزينها وإجراء عمليات الفحص  و  19كوفيد الموظفير  المسؤولير  عن تسجيل عينات  صلحيات حتفاظ بقائمة يجب ال  . األخرى
( هذا و )مشاركتها مع السلطات المختصة ي ويتم المخبر  ي يجب أن يقتض الوصول إىل  ألغراض صحية وألغراض األمن البيولوجر
ي ذلك مواقع التخزين وتفاصيلها )  العينات والنتائج بيانات 

 فقط.  المخولير  عىل العاملير    (بما ف 
 

ويفضل التخلص اآلمن من العينات   النتهاء من الختبارات التشخيصية بعد بالعينات للحتفاظ مسبقة ومعتمدة آلية يجب وضع 
)بالتعقيم الحراري( بعد النتهاء من الختبارات وأخذ موافقة الجهات الصحية للتأكد بأنه ل تتطلب العينات إعادة الختبارات  

 التشخيصية.  

 تنظيم البيانات وإرسال التقارير  8-

التشخيصية عىل الحالة الكلينيكية للمريض وتحديد المسئوليات، وعليه فإن تفسبر النتائج لبد من  يعتمد تفسبر نتائج الختبارات 
اف الجهات الصحية المسؤولة عن التواصل مع  بدورها هي و إرسال نتائج العينات إىل الجهات الصحية يجب ، و أن يكون تحت إرسر
 . إخفاء هوية المرىص  باستخدام  المتعلقة بالمرىص  فإنه يمكن  المعلوماتلحفاظ عىل رسية ول مؤسسات العناية الصحية والمرىص 

يطية أو الرقمية   ي حال  و . عىل العيناتالرموز الشر
ات البيطرية  لدى تتوفر ف  ،  خاصية المختبر الوصول إىل أي معلومات تخص المرىص 

م ب اطات  فيجب أن تلبر  ات البيطرية تتبع مصدر العينات    ويجب أن   . رسية البيانات الشيرية والعامة عىل حد سواء اشبر تضمن المختبر
ونية لنظمة األ باستخدام  حتفاظ بنسخ  ل وا  الجهات الصحيةإرسال التقارير اليومية إىل مما يسهل عملية تسجيل البيانات اللكبر

 
1  https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/1.01.04_BIOSAFETY_BIOSECURITY.pdf 
2    https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331138/WHO-WPE-GIH-2020.1-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/1.01.04_BIOSAFETY_BIOSECURITY.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331138/WHO-WPE-GIH-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331138/WHO-WPE-GIH-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ات البيطرية  أن تعتبر يمكن وبذلك  احتياطية للبيانات.  ي هذه الحالة كمزود لخدمات الختبارات ا المختبر
 
لتشخيصية ضمن مظلة  ف

 . الجهات الصحية
 

 
ات البيطرية والجهات الصحية البيانات تبادلتقديم خدمات الختبارات التشخيصية يتطلب  ي ذلك تحديد نوع  بير  المختبر

 
، بما ف

ي يتم تبادلها 
البيانات منذ  تحديد البيانات وآلية تبادل هذه وبالتاىلي يجب  وقد تستغرق هذه العملية وقت طويل، المعلومات التر

ي وقت
 
وري  19كوفيد  جراء أي اختبارات خاصة بفحوصات  ل عند التخطيط    مبكر   البداية وف ات    التفاق  . كما أنه من الض  بير  المختبر
 الملكية الفكرية. كل ما يتعلق بالتواصل بير  الطرفير  و  آليةوالجهات الصحية عىل البيطرية 

 

 

 شؤون العاملي   والخدمات اللوجستية 9.

واستبعادهم    19لصابة بمرض كوفيد  خطر ا شخاص األكبر عرضه لبشأن األ توفبر األدلة الرشادية من الجهات الصحية    مراعاةيجب  
ي  من 

 
ات ال العمل ف اتمدراء ، بالتشاور مع التشخيصيةمختبر من   النفسية و صحة الموظفير  الجسدية  ، حيث تعتبر هذه المختبر

ي المختبر عدة فرق تعمل بالتناوب من خلل الموظفير   توزي    ع العمل بير   إن. األولويات
 
بعدد كاِف من  يضمن استمرار العمل ف

ويجب تقييم الحالة الصحية للموظفير  يوميا، وقد يتم  . هذا 1بمرض كوفيد  مشتبه بإصابته   الموظفير  كان أحد إن  و الموظفير  حتر 
وس  فحصهم ي عن فبر

 
. كما يجب وضع خطة  الجهات الصحيةوصيات الصادرة عن مع مراعاة المبادئ التوجيهية والت 2سارس كوف

ي حال إصابة أحد الموظفير  أو اشتباه إصابته بمرض كوفيد مسبقة وواضحة 
 
راحة الموظفير  واستمرارية العمل. ومن  لضمان  19ف

ي قد يتعرضون لها من خلل الجتماعات الدورية والتعامل مع  المهم تثقيف الموظفير  
 .توقعاتهم للمخاطر التر

 
وس التهاب الكبد   ية )سواء عينات أمصال أو عينات دم( ضد فبر يجب أن يتم تطعيم الموظفير  الذين يتعاملون مع العينات البشر

ي 
    ب. الوبان 

 

 التدريبية االحتياجات  10-

ات الذين اعتادوا   ي المختبر
،  المناسبة  الوقاية الشخصيةاستخدام معدات  و   األمراض المعديةمسببات    امل مععىل التعبالنسبة لموظق 

ة قبل بدء العمل عىل يتم تدريبهم يجب أن  وس سارس  مبارسر ية والختبارات التشخيصية للكشف عن فبر التعامل مع العينات البشر
ي 
ي هذه العينات )بناًء  2كوف 

راحة  ال توفبر سبل عىل التدريب  يشمل. كما يجب أن (عىل أساس تقييم مخاطر المواد البيولوجيةف 
ي لل

. ويجب عىل جميع الموظفير  إثبات الكفاءة المؤكدة ف  ي تقنيات التشخيصاستخدام موظفير  . وعىل الرغم من أن الخطر  المخبر

ات  ي المختبر
ي بمستوى مقارنة  أقل يعتبر ف 

ي موظفقد يتعرض ال إل أنه، الصفوف األماميةموظق 
 إىل احتمالية  المختبر  ير  ف 

 
ات أيضا

 . البديل لضمان استمرارية األعمال؛ لذلك يوىص بتدريب 19الصابة بمرض كوفيد  
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