ممارسة التمرين العملي

تحليل و إدارة المخاطر في بحوث العلوم الحياتية
Based on the article by Farooqui, A. et al. “Investigation of a
community outbreak of typhoid fever associated with drinking
water.” BMC Public Health. 2009; 9: 496.

ممارسة التمرين العملي

1

تم تطوير هذا التمرين بواسطة مركز العلوم والتكنولوجيا والسياسة األمنية في الجمعية األميركية لتقدم العلوم
).(AAAS

تم ترخيص هذا العمل بواسطة  AAASبموجب رخصة التأليف االبداعي العام  -غير تجاري -رخصة
الواليات المتحدة للوثائق الحرة .3.0
.
يمكنك االتصال بصاحب حقوق التأليف والنشرعلى العنوان التالي:
 1200جادة نيويورك .
واشنطن ،د سي 20002
cstspinfo@aaas.org
1-202-326-6493
وقد تم تطوير هذه السلسلة من تمارين قضايا للدراسة بمساهمات من :ليندزي ماربرغر ،نسرين الحمود،
أسامة بن فرج ،اليانور سيليست ،غونايل قوات ،كريستن غيرز ،أيرين جيلسون ،عبدالعزيز القائد،
روان خصاونة  ،فاديامكي ،كيمبرلي شواب  ،كافيتا بيرغر ،و نقوالميخائيل بشور.
قام بترجمتها الى اللغة العربية :روان خصاونة ،و عبدالعزيز.
بدعم من وزارة الخارجية األمريكية  -برنامج ارتباط األمن البيولوجي .
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األهداف التعليمية
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تنمية مهارات التفكير بشكل عقالني ومنطقي حول المخاطر واستراتيجيات التخفيف
من المخاطر الالزمة في البيئة العلمية الخاصة بك؛
تعزيز قدرتك على تحديد استراتيجيات إدارة المخاطر والمناهج التي تقلل من تلك
المخاطر التي تم تحديدها مع المحافظة على الجودة العالية وفوائد األنشطة العلمية؛
تطبيق إطار تحليل المخاطر على األنشطة العلمية الخاصة بك أو بزمالئك.

توقعات المشاركين
بنهاية هذا التمرين ،سوف يكون لديك إلمام ب
 -1تعريف أنواع مختلفة من المخاطر المرتبطة بالمختبرات ،والعمل الميداني ،والبحوث الصحية
العامة.
 -2تحليل المخاطر :تحديد المخاطر ،والتقييم ،واإلدارة ،والتواصل ،بما في ذلك:
كيفية تحديد وتقييم المخاطر من خالل النظر في احتماالتها الممكنة ،وعواقبها ،وفوائدها مقابلالمخاطرالناتجه من تلك األنشطة البحثية.
استراتيجيات إدارة المخاطر.لمن ،ومتى ،وكيف يتم توصيل المخاطر. -3كيف تطبق إطار تحليل المخاطر على األنشطة العلمية الخاصة بك.
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القواعد األساسية للمشاركة
1

2
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قبل بدء هذا التمرين ،يجب أن يقرأ المشاركون المقالة الخاصة بهذا التمرين.

اسأل المدرس لتوضيح أي

أسئلة

حول المقالة المستخدمة في قضية الدراسة.

ركز على فهم وتحليل المخاطر المتنوعة الموجودة في البحث بدال من نقد الطرق
المستخدمة أو الخيارات البحثية للمؤلفين.

4

تفاعل مع االخرين بطريقة تشجع التواصل المفتوح وتبادل األفكار .على سبيل المثال،
استمع إلى أفكار الجميع باحترام.
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قد تريد تدوين المالحظات الخاصة بك لتعزيز قدرتك على المشاركة بفاعلية في هذا
النشاط التدريبي.

قائمة مصطلحات الخطر
هذه التعريفات من منظمة الصحة العالمية  -العلوم الحياتية المسؤولة عن األمن الصحي العالمي :وثيقة
إرشادية.

•
•
•
•
•
•
•
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أخالقيات علم األحياء
المخاطر البيولوجية
تقليل المخاطر
السالمة البيولوجية للمختبر
األمن البيولوجي للمختبر
االستخدام المزدوج لبحوث العلوم
الحياتية
التميز البحثي

•
•
•
•

مفاهيم إضافية:
حماية الكائنات البشرية
حماية الحيوانات
البحوث المسؤولة  /التنفيذ
المسؤول للبحوث

إطار تحليل المخاطر
مراجعتك للمخاطر ستتبع هذه المراحل األربعة:
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1

تحديد المخاطر.

2

تقييم المخاطر

3

إدارة المخاطر

4

إيصال المخاطر /أو اإلبالغ عنها.

 )1تحديد المخاطر

 )2تقييم المخاطر

العملية التي من خاللها يأخذ الباحثون بعين
اإلعتبار جميع المخاطر الداخلية والخارجية،
والتنظيمية الممكنة.

العملية التي من خاللها يحدد الباحثون الموارد
الالزمة و يأخذون بعين اإلعتبار توصيات
السالمة األحيائية  /األمن البيولوجي.

اطرح هذا السؤال:
• ما هي المخاطر المحتملة المرتبطة بالبحث؟

تعرف أيضا ب "عملية تقييم المخاطر الناتجة من
أخطار ،مع األخذ بعين االعتبار مدى كفاية
الضوابط الموجودة وتحديد ما إذا كانت هذه
المخاطر مقبولة أم ال(OHSAS 18001: ".
)2007

اطرح هذه األسئلة:
• ما مدى احتمال حدوث المخاطر؟
• ما هي العواقب المحتملة في حالة حدوث
المخاطر؟
• هل المخاطر تفوق الفوائد؟
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 )3إدارة المخاطر

 )4توصيل المخاطر /أو
اإلبالغ عنها

العملية التي من خاللها ينظر الباحثون في
األنظمة  /اإلرشادات  ،والتدريب ،وقضايا
االلتزام بإجراءات العمل القياسية.

العملية التي من خاللها ينظر الباحثون في
استراتيجيات التواصل ،وقضايا عدم االمتثال
وعمليات الموافقة /التعديل.

اطرح هذا السؤال:
• ما هي استراتيجيات إدارة المخاطر التي
يمكن أن تقلل من احتمالية حدوث المخاطر
أومن عواقب تلك المخاطر في حال
حدوثها؟

اطرح هذه األسئلة:
• ماهي المخاطرالتي ينبغي إبالغها للجنة
األخالقيات أو لجان مراجعة البحوث األخرى
قبل بدء المشروع؟
• ما هي المخاطرالتي ينبغي إبالغها للمشاركين
في البحوث أو الزمالء من الباحثين خالل
المشروع البحثي؟
• ما هي المخاطر (إن وجدت) التي قد تنتج من
تقاسم البيانات البحثية أو النتائج؟
• ما هي االستراتيجيات التي يمكن استخدامها
لتقليل هذه المخاطر؟

االستراتيجيات الممكنة :الحواجز المادية ،
وتدريب األفراد أو التدقيق ،األنظمة
والقوانين ،و /أو التجارب البديلة.
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مخطط تحليل المخاطر
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CASE
STUDY
قضية للدراسة

"التحقيق في تفشي حمى التيفوئيد
المرتبطة بمياه الشرب في
”. المجتمع

.
Farooqui, A. et al. “Investigation of a community outbreak of typhoid fever associated
with drinking water.” BMC Public Health. 2009;; 9: 496.
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الخطوط العريضة لقضية الدراسة
الجزء  :1سؤال البحث  /الفرضية
الجزء  :2نظرة عامة  -المعلومات األساسية
الجزء  :3طريقة البحث
الجزء  :4تحليل المخاطر في المقالة البحثية
الجزء  :5نتائج البحث واالستنتاجات
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سؤال البحث  /الفرضية
فرضية البحث
األمراض المنقولة عن طريق المياه تتسبب في وفاة ما يقارب من  250،000حالة سنويا في باكستان.
حمى التيفوئيد هي من بين األسباب الرئيسية.

في عام  ،2004تفشى حمى التيفوئيد في قرية نك محمد ،الذي تقع على بعد  25كيلومترا من كراتشي.
أصيب أكثر من  300شخص ،وتوفي  3أشخاص من العدوى.
اقترح الكتاب إجراء دراسة وبائية لتحديد سبب تفشي المرض.
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المعلومات األساسية -نظرة عامة
تعريف حمى التيفوئيد
حمى التيفوئيد هي مرض بكتيري ناجم عن بكتيريا
السالمونيال التيفية
• وتشمل األعراض عموما حمى شديدة وصداع وآالم
في البطن والضعف والتعب ،وفقدان الشهية ،والطفح
الجلدي ،وإما اإلمساك أو اإلسهال .قد يصاب
األشخاص المصابون بالهذيان وعدم القدرة على
الحركة بعد ثالثة أسابيع من العدوى.
في عام  ،2011كان ما يقرب من  ٪70من السالمونيال
التيفية مقاومة للعقاقير الشائعة ،بما في ذلك
flouroquinonesعلى سبيل المثال،
)cyprofloxicin).
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دورة حياة السالمونيال في جسم اإلنسان عن طريق تعديل هجرة  DCفي
األنسجة النظامية (موناك)2011 ,

المعلومات األساسية -نظرة عامة
انتقال حمى التيفوئيد
•

•
•

•
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بلغ عدد حاالت حمى التيفوئيد في جنوب ووسط
آسيا في عام  2000حوالي  9.3ماليين( .دمدم،
 )2004وكان معدل االصاية  622لكل 100،000
فرد.
حمى التيفوئيد تصيب ما يقرب من 21500000
نسمة في البلدان النامية.
السالمونيال التيفية تنتشر من خالل تلوث الطعام أو
شرب المياه التي تلوثت مع البراز أو البول من
المصابين.
البكتيريا اكثر شيوعا وانتشارا في أجزاء من العالم
حيث غسل اليدين محدود والمياه يمكن أن تكون
ملوثة بمياه الصرف الصحي.

معدل اإلصابة العالمي لحمى التيفوئيد
(النسيت)2012 ،

المعلومات األساسية -نظرة عامة
ملف موقع الدراسة :قرية نيك محمد
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•

السكان 500 :شخص
المكان25 :كيلومتر من كراتشي ،باكستان
الدخل :السكان فقراء نسبيا
البنية التحتية :التوافر المحلي من الغذاء والماء والكهرباء والخدمات الصحية محدود .المياه:
مصدر واحد غير محسن ،حفرة مفتوحة بشكل جيد يخدم القرية بأكملها

•

تفشي التيفوئيد عام :2004
خالل يومين ،عانى أكثر من  300شخص من االسهال و /أو القيء مع حمى وارتفاع درجة
الحرارة.
الناس المصابين تلقوا العالج الطبي (بما في ذلك سيبروفلوكساسين) من مؤسسة محلية
تم إرسال الحاالت الشديدة إلى المستشفيات المحلية
ثالثة أشخاص "فقدوا حياتهم" في غضون  5أيام.
البئر الوحيد للشرب في القرية تلوث بالطيور والبرمائيات الميتة والمتحللة  ،وبالبراز ،والقمامة.
تفشى المرض بعد يومين من تنظيف البئر يدويا.

طريقة البحث
المشاركون في الدراسة الوبائية :أجريت مقابالت مع  250شخص للسؤال عن بداية األعراض ،الصحة
العامة ،األنشطة اليومية ،مستوى التعليم ،العمر ،وعادات األكل.
تم اختيار  100شخص فقط ممن يتوفر فيهم معايير االشتباه بحمى التيفوئيد وتم جمع عينات البراز منهم,
كان هؤالء األشخاص ينتمون إلى مختلف الفئات العمرية واألسرية.
رفض األفراد األصحاء المشاركة في الدراسة ،ال تحتوي الدراسة على مجموعة ضابطة.
جمع عينات البراز :تم جمع البراز في أوعية بالستيكية .في غضون ساعتين من جمع العينات ،تم نقل كميات
صغيرة منها إلى المختبر ومعالجتها.
فحص العينات سريريا:
"تم تحليل عينات البراز مجهريا للكشف عن البيض والطفيليات ".
استخدمت أساليب المختبر القياسية للكشف عن العديد من البكتيريا :السالمونيال والشيجال ،كوالي :0157
 ،H7يرسينيا ،والضمة الكوليرا.
استخدمت عينات المسحات الناقلة الختبار وجود العطيفة )كامبيلوباكتر( باستخدام الطرق القياسية.

•
•
•
•
•
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طرق البحث
•
•

•
•
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جمع عينات المياه .تم جمع  10عينات جيدة من مياه البئر الملوثة باستخدام خمسة أواني لتجميع مياه مختلفة.
تم جمع 90عينة إضافية من ماء البئر التي تم تخزينها لالغرض المنزلية المختلفة.
تقييم نوعية المياه .تم تحديد العدد الكلي للبكتيريا الهوائية باستخدام تقنية صب الطبق المعيارية .تم تحديد
وجود القولونيات (العقديات) واإلشريكية القولونية البرازية باستخدام " العدد األكثر احتماال" وطرق
الترشيح الغشائي.
تقييم تلوث األغذية .خففت العينات في محاليل؛ العينات المخففة تم زرعها على اوساط زراعية مختلفة
الختبار السالمونيال ،الشيجال ،والعطيفة.
تحديد البكتيرية المعزولة.
تم معالجة العينات البيئية والسريرية باستخدام العديد من التفاعالت الكيميائية الحيوية القياسية لتحديد العزالت
البكتيرية .واستخدمت شرائط AP120Eلتأكيد النتائج.
وقد تم تحديد السالمونيال باستخدام االنواع المصلية.
تم تقييم القابلية للمضادات الحيوية باستخدام الطرق القياسية.

تحليل المخاطر في هذه المقالة البحثية
في حين أن تحليل المخاطر هو جزء مهم من العلم ،عدد قليل من
المنشورات العلمية تشمل وصف متعمق لكيفية قيام الباحثيين بتقييم وإدارة
المخاطر.
اليوم مهمتك هي إجراء تحليل المخاطر استنادا على هذه المقالة البحثية.
لتبدأ ،أجب على السؤال التالي:
بناء على معرفتك الحالية بطريقة التجربة أو هدف البحث ،ما هي المخاطر
التي قد يكون من المهم أخذها باالعتبار عند تصميم وتنفيذ ،و إيصال هذا
البحث؟
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تحديد المخاطر
التحقيق في تفشي حمى التيفوئيد المرتبطة بمياه الشرب في المجتمع
األسئلة
ما هي إن وجدت ،مخاطر السالمة المحتملة على موظفي البحوث؟ (أخذا بعين االعتبار :جمع العينات السريرية والبيئية ،والنقل ،واالختبارات
المعملية)

ما هي ،إن وجدت ،المخاطر األمنية عند جمع ونقل وفحص العينات الملوثة؟
ما هي إن وجدت ،المخاطر المرتبطة بالبكتيريا التي يحتمل أن تكون مقاومة للمضادات الحيوية؟
ما هي إن وجدت ،المخاطر المحتملة أو المخاوف المرتبطة بالعمل مع الشركاء غير األكاديميين أو غير الحكوميين مثل المنظمات غير الحكومية
المحلية؟ هل يمكن لسلوك هؤالء الشركاء أن يضع البحث ،الباحثين ،أو المشاركين في خطر بأي شكل من األشكال؟
ما هي إن وجدت ،المخاطر المرتبطة بمشاركة الناس من القرى النائية و الذين يتأثرون بأمراض خطيرة؟ ما هي إن وجدت ،المخاطر االجتماعية
أو الثقافية التي قد تترافق مع المشاركة في هذه الدراسة؟
ما هي إن وجدت ،المخاطر التي يشكلها إجراء البحوث كاستجابة لحدوث أزمة سريعة ،مثل تفشي مرض التيفوئيد هذا ،حيث ال يملك الباحثون
الفرصة لتحديد وفحص المشاركين بتأن؟
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تقييم المخاطر
التحقيق في تفشي حمى التيفوئيد المرتبطة بمياه الشرب في المجتمع
األسئلة
ما هي أنواع المرافق ومعدات الحماية الضرورية لتنفيذ دراسات علم األوبئة بأمان كهذه الدراسة ،والتي تعتمد على التقنيات
الميكروبيولوجية المعيارية؟
ما هي المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها عن المنظمات غير الحكومية الشريكة لتقييم ما إذا كانت قادرة و راغبة في دعم أفضل
الممارسات الدولية بشأن معاملة المشاركين في بحوث اإلنسان؟
ما هي الموارد المتاحة للمساعدة في تقييم الشركاء المحتملين؟

ما هي أكثر المخاطر المرتبطة بالسالمة البيولوجية في هذه الدراسة الوبائية؟
ما هي إن وجدت ،أكثر المخاطر المرتبطة باألمن البيولوجي في هذه الدراسة الوبائية؟

ما هي الموارد والخبرات ،والتدريب ،واألدوات التي يمكن أن تكون مفيدة في تقييم المخاطر التي تم تحديدها في هذا المشروع البحثي؟

21

إدارة المخاطر
التحقيق في تفشي حمى التيفوئيد المرتبطة بمياه الشرب في المجتمع
األسئلة
كيف يمكن للباحثين في هذا المشروع أو المشاريع المماثلة تقليل المخاطر المحتملة للسالمة البيولوجية واألمن البيولوجي دون تغيير الفرضية
العلمية أو نوعية المشروع؟
ماهي األساليب ،إن وجدت،التي يمكن أن تقلل أي من المخاطر التي تم تحديدها و المرتبطة بهذه الدراسة الوبائية؟
ما هي االستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لتقليل المخاطر الناجمة عن العمل مع الشركاء الخارجين؟
باإلضافة إلى كونه مصدرا للخطر ،هل يمكن لوجود منظمات خارجية غير حكومية كشريك أن يكون استراتيجية للحد من المخاطر؟ إذا كان
األمر كذلك ،كيف؟
ما هي إن وجدت ،الكفاءات المتخصصة والمهارات والتدريب الالزم لتنفيذ هذه الدراسة الوبائية؟
لم يتمكن الباحثون من جمع عينات من األفراد األصحاء ،والتي كانت مشاركتهم بمثابة مجموعة ضابطة للدراسة .ما هي االستراتيجيات ،إن
وجدت ،التي يمكن للباحثين استخدامها إلشراك المجتمع بشكل أفضل لتحسين تحليل التجربة ودراسة النتائج؟
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نتائج البحث والخالصة
النتائج
•

•

•

•

•
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العدد الكلي للبكتيريا القادرة على البقاء حية في عينات
المياه تجاوزت الحدود القياسية لمياه الشرب غير
المعالجة .كانت األنواع الغالبة من البكتيريا قادرة على
البقاء حية في الماء من القولونيات.
جميع مياه اآلبار و  ٪65من المياه المنزلية أظهرت
نتيجة إيجابية الختبار (السالمونيال التيفية – نوعها
المصلي :الملهبة)  ،مقابل  ٪2فقط للعينات الغذائية.
كانت (السالمونيال التيفية – نوعها المصلي :الملهبة)
مقاومة لالألمبيسلين ،chloramphemicol ،وco-
 ،trimoxadole/trimethoprimولكن ليس
لسيبروفلوكساسين وحمض الناليديكسيك.
ما مجموعه  22عينات (من أصل 100عينة) أظهرت
نتائج إيجابية لسالالت مقاومة األدوية المتعددة من
السالمونيال التيفية .ذكر المؤلفون أن هذا العدد قد يكون
أقل من الواقع ألن المشاركين تلقوا العالج بالمضادات
الحيوية.
الشغيال ،كوالي  ،O157: H7يرسينيا ،ضمة
الكوليرا ،والعطيفة تم عزلها من عينات البراز.

الستنتاجات
كان تفشي حمى التيفوئيد في قرية نك محمد والناجم عن وجود
(السالمونيال التيفية – نوعها المصلي :الملهبة) في المياه الملوثة
في بئرالقرية الوحيد.

"سرعة انتشار العدوى المقاومة ألدوية متعددة في مجتمع
صغير مثل قرية نك محمد يمكن أن يوفر بيئة مالئمة النتشار
السالالت المقاومة للمضادات الحيوية بين عدد أكبر من
السكان".
ذكر المؤلفون أن القرويون كانوا عرضة لتفشي المرض بسبب
”البئرالملوث غير المغطى ،استهالك الماء غيرالمغلي ،وقلة
النظافة الصحية والمنزلية“.

إيصال/تبليغ المخاطر
التحقيق في تفشي حمى التيفوئيد المرتبطة بمياه الشرب في المجتمع
األسئلة
ما هي المخاطر التي ينبغي ايصالها خالل هذا البحث؟ لمن؟
ما هي المعلومات المطلوبة اليصال المخاطر وأساليب تخفيف المخاطر لمجالس المراجعة المؤسسية أو لجان األخالقيات قبل الشروع في الدراسة
الوبائية؟
ما هي إن وجدت  ،التحديات المرتبطة بالحاجة الى توفير المعلومات في فترة زمنية قصيرة جدا؟

ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها إللغاء تحديد البيانات وجعلها مجهولة قبل أن يتم تقاسمها مع الباحثين االخرين أثناء الدراسة ،في المؤتمرات،
أو فور نشرها؟
ما هي االستراتيجيات التي يمكن أن تستخدم اليصال النتائج والتوصيات الى المجتمع المتضرر من التيفوئيد والجهات المعنية األخرى لمنع تفشي
أمراض مماثلة في المستقبل؟
ما هي إن وجدت ،مخاطر السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي المرتبطة بايصال نتائج الدراسة في المؤلفات المتاح الوصول اليها؟
هل تتغير المخاطر مع النتائج التي تصف البكتيريا المقاومة لألدوية المتعددة في المنطقة غير المحمية؟
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التمرين النهائي :المخاطر في البحث الخاص بك
قم بإجراء تحليل المخاطر على البحوث الخاصة بك .اختارمشروع بحث سابق أو
حالي ،أو مستقبلي الجراء تحليل المخاطر:
 .1تحديد المخاطر :ما هي المخاطر األساسية التي تواجها في بحثك؟ فكر في المخاطر التي تتعرض لها أنت والباحثين
األخرين والفنيين في ميدان العمل ،في العيادة ،و/أو في المختبر ،والتي يتعرض لها عامة الناس ،البيئة واالقتصاد،
ومؤسستك ،والكائنات البشرية والحيوانية.
 .2تقييم المخاطر :ما هي العواقب المترتبة على المخاطر التي تم تحديدها اذا حدثت؟ ما هو احتمال حدوثها؟ بناء على
تقييمك للعواقب المحتملة ،هل هناك أية مخاطر يمكن أن تضر الناس ،والحيوانات ،والمحاصيل ،أو االقتصاد؟
ما هي الموارد والقدرات والمهارات الالزمة لتخفيف هذه المخاطر؟
 .3إدارة المخاطر :ما هي االستراتيجيات أو الموارد التي يمكنك استخدامها لتقليل أو تخفيف هذه المخاطر؟ (ينبغي أن
ال تقلل هذه االستراتيجيات من جودة البحث) للحصول على أفكار عن االستراتيجيات والموارد الممكنة ،خذ بعين
االعتبار تلك التي تمت مناقشتها في هذا التمرين العملي ومن خبراتك الخاصة.
هل هناك أي مخاطرمرتبطة بالبحوث الخاصة بك وال يمكن تخفيفها بشكل كاف؟
 .4إيصال المخاطر :ما هي المخاطر (إن وجدت) المرتبطة بإيصال بحثك أثناء تصميمه أو إجرائه؟ ما هي المخاطر(إن
وجدت) المرتبطة بإيصال نتائج األبحاث في المؤتمرات العلمية والمنشورات؟ ما هي االستراتيجيات التي يمكنك
استخدامها لتخفيف هذه المخاطر؟ هل هناك أي جهات معنية يجب عليك مشاركتهم  /إبالغهم عن مخاطر البحوث
الخاصة بك؟ وعن نتائجك؟
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مثال على استراتيجية تحليل المخاطر
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