
	

	

  سّجلتھ طالبة دكتوراه في الجامعة األمریكیة في بیروت إنجاز علمي
 لكشف عن سرطان الرئة وعالجھیساھم في ا

 اللبنانیة العلمیة اإلنجازات یغني سجل الجدید الطبي االكتشاف
 

ً كتشافا بیروت في األمریكیة الجامعةت ضافأ :2018 أكتوبر 21بیروت، في   اإلنجازاتھا الحافل بسجلإلى  اً جدید ا
 الكیمیاء فيأطروحة الدكتوراه  مؤخراً التي أنھت  الدكتورة آثار خلیل أعلنت حیث لبنان، في والبحثیة األكادیمیة
 و )TBX2-5( صبغیات جینیة جدیدةربع أوجود رابط بین  كشفتأنھا  الطب یةكلّ  في الوراثیة والجینات الحیویة

الذي یعتبر كر عن سرطان الرئة بفي بلورة آلیات جدیدة للكشف الم ساعد ھذا االكتشاف العلمي. ویسرطان الرئة
ً باالنسان  البحوث العلمیّةیذكر أن  .في توجیھ عالج ضد خالیا الرئة السرطانیة ساعدی، كما أكثر السرطانات فتكا

، بالتعاون مع باحثین من كلیة الجزیئیة والوراثة الحیویة الكیمیاء أستاذ، الدكتور جورج نمر إشرافأجریت تحت 
 .األمریكیة المتحدة الوالیات في للسرطان أندرسون "دي إم" مركزو  الطب في الجامعة األمیركیة

 

 الطبیة العلوم سمق في الدكتوراه برنامج وتمویل إطالق إعادة إن : "الدكتور جورج نمروحول الموضوع، قال 
 في للشؤون الطبیة الجامعة األمیركیة في بیروتونائب رئیس  للطب، خورين. رجا كلیة عمید  قیادة تحت

 لامثأ لبنان أنحاء كل من المتفّوقین الطالب أمام الطریق دمھّ  صایغ محمد الدكتور بیروت في األمریكیة الجامعة
الذي  الرئة لسرطان المبكر التشخیص على كبیر تأثیر الكتشافنا یكون ن، مضیفاً: "لأحالمھم لتحقیق آثار خلیل

ً  یعتبر أكثر السرطانات  ات جینیةیربع صبغاأل أنشطة تحاكي جدیدة أدویة لتطویر استخدامھ یمكن بل فحسب، فتكا
)5-TBX2( الرئة سرطان لعالج المحتمل العالجي النھج تمثل أن یمكن التي." 
 

ً نخفاضا العلمیّة البحوثنتائج  بیّنتقد و في خالیا الرئة السرطانیة  )TBX2-5(ات الجینیّة یتعبیر الصبغب اً مستمر ا
 في الجینات ھذه استخدام یمكن مرة، ألولو. العالم أنحاء مختلف من مرضى مجموعاتتم أخذھا من خمس التي 

ً  یقّدم نشاطھا حین في بھ، موثوق كاختبار الرئة لسرطان المبكر التشخیص ً  نھجا   .الرئة لسرطان جدیداً  عالجیا
 

 )TBX2-5ربع (األجینیة الصبغیات ال تثبیط بین مباشرة صلة اكتشاف أن: "ة آثار خلیلالدكتور ت، قالامن جھتھ
المرضى األكثر عرضة  على اختبارھا لیتم أولیة حیویة كأدوات الستخدامھا الطریق دیمھّ س یةدالغدسرطان الرئة و

ً وخللخطر   السریریة ختباراتاالنتائج بیانات العامة في ما خص تنا للادراس أظھرت ،وبالفعل. نینالمدخّ  صوصا
ً  أجریت التي المدخنین عینة من على لیةاألوّ  والوراثیة  زتمیّ  أن یمكن الجینات ھذه أنّ  الوالیات المتحدة في سابقا

 الطبیة لبحوثمعّرضین"، مضیفةً: "اغیر  الذین أولئك من الرئة بسرطانلمعّرضین لإلصابة ا المدخنین عالیة بدقة
أبحاثنا  ألن الطب، مثل نبیلة كقضیة معھ التعامل یجببل . مھنيال ھاقرار اتخاذ عند بھتجنّ مجال ال یجدر بالمرأة 

ً  دوراً  النساء تلعب حیث ومجتمعاتنا عائالتنا على كبیر أثر لھ یكون أن یمكن  ".رئیسیا
یؤدي للرئة في الخالیا السرطانیة  TBXات الجینیة یھذه الصبغأي من تفعیل تعبیر أن  إلى النتائج تشیر وأخیراً،
 ھذه موجبھاب تقوم التي المشتركة اآللیة أن البیانات تحلیلكما یفید  .وقّف تكاثرھاوت، مبرمجبشكل  الى قتلھا
نزع المیثیل التي  عوامل أن على مباشر غیر دلیالً  تقدم النتائج ھذهبإحداث ھذا األثر ھي آلیة نزع المیثیل.  العوامل

 سرطان عالج في أخرى أدویةإلى جانب  أواستخدامھا بمفردھا  یمكن السریریة التجارب خاللیجري استخدامھا 
 قیداآلخر  وبعضھا، Oncotarget [1]  ھذه البحوث في أھم المجالت العلمیّة مثلنتائج  بعض نشرتقد و. الرئة

عائلة  دورحول  عالمي تحلیل أولھذه النتائج سابقة عالمیة فھي  تمثلو -"كولوجيأون فرونتیرز" في المراجعة
 والعالقة بین أعضائھا وسرطان الرئة. )TBX2-5جینیة (الصبغیات ال
 

والرجال على عند النساء وھي األعلى في المنطقة  سرطان الرئة ترتفع في لبناناإلصابة بأن نسبة تجدر اإلشارة 
التي  ملحوظةال زیادةعند الشعب اللبناني مقارنة مع البلدان المحیطة. أما التدخین البسبب زیادة معّدالت حد سواء، 

 ومن. النساء بینالتي سادت في الفترة السابقة  التدخین فتعكس عادات التدخین جّراء السرطان حاالت فينشھدھا 
والرجال عند النساء  التدخین عادات أن تظھر األخیرة األرقام ألن المعدالت ھذه فيأن نشھد زیادة أكبر  المتوقع



	

	

ً  لبنان في ً . و[2] دى النساءل ٪ 30و الرجالدى ل ٪45 مع باتت متساویة تقریبا  7.6 فإن ،العالمیة الصحة لمنظمة وفقا
ً على مستوى العالم وفاة حالة ملیون . العالمیة الوفیات جمیع من ٪13 نسبة یمثلأي ما  سرطانال سببھا سنویا
ً  000،370،1أكثر أنواع السرطان فتكاً باإلنسان ویھزق نحو  ھو الرئة سرطان ً  روحا  .[3] سنویا

  -انتھى- 
 المراجع: 

)1(http://www.oncotarget.com/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path[]=19938	 
)2 (17.pdf-https://www.syndicateofhospitals.org.lb/Content/uploads/SyndicateMagazinePdfs/5371_14 
)3 (cancer-https://www.medicalnewstoday.com/info/lung 

	

 بغضون ثالث شھادة الدكتوراه  مشروع تستكمل طالبة أول الدكتورة آثار خلیل ھينبذة إلى المحرر حول الدكتورة آثار خلیل: 
 سن في الجامعة األمیركیة في بیروت وھي في الطب من كلیة الجزیئیة والوراثة الحیویة الكیمیاء في شھادتھا على وتحصل سنوات

 ألبحاث األمریكیة للجمعیة السنوي االجتماع في رئیسیة والمشاركة مطبوعات علمیة ثالثفي  أبحاثھا النشرعاماً. وكانت نتیجة  26
 الوطني زمالة في المجلس كما حازت الدكتورة آثار خلیل على. الملصقات من اثنین مع) 2018في نیسان ( شیكاغو في السرطان
  .URB و MPPوحاز مشروعھا على تمویل مشترك من  )LNCSR( العلمیة للبحوث اللبناني

بیروت  في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز دأب ،1902 العام منذ: بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركزلى المحرر حول إنبذة 
ً  وھو. والمنطقة لبنان أنحاء مختلف في للمرضى الرعایة معاییر أعلى على توفیر  الجامعة في الطب لكلیة التعلیمي التابع الطبيالمركز  أیضا
. العالم أنحاء كل في الرائدة المؤسسات منتشرون في وخریجوھا الطب طالب من أجیاالً  ودّربت 1867 العام في أنشئت التي بیروت في األمیركیة
 دولیة شھادات اعتماد خمسة على حازت التي األوسط الشرق في الوحیدة الطبیة المؤسسة بیروت ھو في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز

 الصحیة الرعایة أعلى معاییر المركز اعتماد مما یشّكل دلیالً على )JACIE(و )ACGME-I(و ،)CAP(و ،)Magnet(و ،)JCI(ھي و
 من أكثر الطب كلیة رجتخ وقد .العلیا والدراسات الطبي والتعلیم المخبریة والخدمات األمراض وعلم والتمریض المریض المتمحورة حول
ً  للتمریض الحریري رفیق مدرسة وتقدم. طالب وطبیب أربعة آالف  احتیاجات الطبي المركز ویلبي التمریض، مجال في للعاملین زاً متمی تعلیما
ً  مریض ألف 360 من ألكثر الصحیة الرعایة  .سنویا
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