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»من ِعْلم الوراثة اإىل العيادة« تعر�ض

اأبحاثًا متعّلقة بال�سرطان يف »الي�سوعّية«
ن��ّظ��م��ت ك��ل��ّي��ة ال��ط��ّب ف��ي جامعة 
بيروت ووحدة  في  القدّيس يوسف 
لقطب  التابع  الطبّية  ال��وراث��ة  علم 
اجلامعة،  ف��ي  ال��ص��ّح��ة  تكنولوجيا 
ن��دوة بعنوان »م��ن علم ال��وراث��ة إلى 
ال���ع���ي���ادة«، وذل����ك ف��ي أودي��ت��وري��وم 
ف��ران��س��وا باسيل ف��ي ح��رم االبتكار 
وال��ري��اض��ة، طريق ال��ش��ام، بحضور 
سليم  البروفسور  اجلامعة  رئيس 
دّك�����اش ال��ي��س��وع��ّي ون���ائ���ب رئ��ي��س 
الوراثة  اجلامعة ومدير وح��دة علم 
شوير  ميشال  ال��ب��روف��س��ور  الطبّية 
ال���ي���س���وع���ّي، وع��م��ي��د ك��ل��ّي��ة ال��ط��ّب 
ال��ب��روف��س��ور روالن ط��ن��ب، وامل��دي��ر 
التنفيذّي لقطب تكنولوجيا الصّحة 
البروفسور روجيه لطيف وحشد من 

األطّباء واالختصاصيني. 
ف���ي ك��ل��م��ت��ه االف��ت��ت��اح��ي��ة اع��ت��ب��ر 
»املختبرات  أن  دّك���اش  البروفسور 
ولكن  بالبحوث  للقيام  فقط  ليست 
أيًضا  موّجهة  البحوث  ه��ذه  لتكون 
ب��ه��دف ال��ش��ف��اء! ال��ش��ف��اء م��ن خ��الل 
اجلينات، هذا هو أحد األهداف الذي 
الطبّية  ال��وراث��ة  تسعى وح���دة علم 
وكّل  طّبية  معاينة  ك��ّل  في  لتحقيقه 
��ا....ال��ي��وم، مع  بحث تقوم ب��ه ي��وم��ّيً

املشروع الذي أطلقته وزارة الصّحة 
لألطفال  اجلينّية  االختبارات  ح��ول 
ح��دي��ث��ي ال�����والدة، وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون 
بيروت  ف��ي  األميركّية  اجلامعة  م��ع 
وجامعة القّديس يوسف، ميكننا أن 
نكون على يقني م��ن وج��ود صحوة 
للعقل والوعي بشأن خطورة املشكلة 
ال��ت��ي أص��ب��ح��ت م��ت��الزم��ة م��ت��ك��ّررة 
وكذلك األمر وجود حلول جّد فّعالة 

إليجاد أفضل احللول«.
وحت���ّدث ال��ب��روف��س��ور لطيف عن 
الصّحة،  تكنولوجيا  قطب  نشاطات 
ال���ذي ه��و »ص��ل��ة وص��ل ب��ني القطاع 
ال��ص��ح��ّي وال��ع��ال��م األك����ادمي����ّي. في 
ه��ذا اإلط����ار، سيقوم باحثو وح��دة 
ع��ل��م ال����وراث����ة ال��ط��ب��ّي��ة امل��ت��ع��ّددي 
االخ��ت��ص��اص��ات خ���الل ه���ذا ال��ل��ق��اء 
ب��ع��رض ال��ت��ق��ن��ي��ات اجل���دي���دة ال��ت��ي 
ط��ب��ي��ب  ودور  ال����وح����دة  ط���ّورت���ه���ا 
األمراض الداخلّية فيها واالختبارات 
اجل�����دي�����دة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���س���رط���ان 

وأمراض الدم«. 
أما البروفسور شوير فاعتبر أن 
ونتيجة  املاضيني،  العامني  »خ��الل 
لتطّور علم الوراثة في مختلف ميادين 
ال��ص��ّح��ة ال��ب��ش��رّي��ة واحل���اج���ة إل��ى 

تسمح  فأكثر  أكثر  متطّورة  حتاليل 
العالجات، وّس��ع فريقنا من  بتنقية 
دائ��رة عمله العلمّي، إن على صعيد 
التحاليل،  مستوى  على  أو  البحث 
مما سمح له بتطوير تقنيات جديدة 
األم��راض  متكنه من حتديد أسباب 
ال��ن��ادرة والسرطانات، وذل��ك بهدف 

معاجلة املرضى. 
م����ن ج��ه��ت��ه ع���ّب���ر ال���ب���روف���س���ور 
طنب عن امتنانه لفريق وح��دة علم 
ال���وراث���ة ال��ط��ب��ّي��ة »ال���ذي���ن ت��خ��ّط��وا 
مبتكرة  بطريقة  الصعوبات  بعض 
وديناميّكية، وقاموا بإجنازات مهّمة 
والنوعي«.  الكّمي  الصعيدين  على 
وق���ّدم���ت ال��دك��ت��ورة إل��ي��ان ش��وي��ري 
التي  اجل��دي��دة  التقنيات  شرًحا عن 
طّورتها الوحدة، أما الدكتورة كارول 
كسرواني فعرضت لنظرتها املتعّلقة 
ب��دور طبيب األم��راض الداخلّية في 
الوحدة. وأخيًرا قّدم الدكتور هامبيك 
ك���وّرّي���ة ش���رًح���ا ح���ول االخ��ت��ب��ارات 
اجل����دي����دة امل���ت���ع���ّل���ق���ة ب��ال��س��رط��ان 
وأم��راض ال��دم. كما مّت التوقيع على 
املنضمة  املستشفيات  مع  اتفاقَيات 
القّديس  الطّب في جامعة  كلّية  إلى 

يوسف.




