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بحثية لكشف سالالت كورونا
التسلسل الجيني تقنية ّ
كلية الصيدلة اليسوعية تساعد يف الحد من انتشار املرض
روزيت فاضل

يستمر الفريق البحثي في مختبر الكيمياء
الحيوية وال�ع�لاج��ات الجزيئية بالتعاون مع
َ
التابعين
مختبر رودول� ��ف م�ي��ري��و ف��ي ل�ب�ن��ان
لكلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
في التواصل مع المجتمع اللبناني في أحلك
أوق��ات��ه ،الس�ي�م��ا خ�ل�ال ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ،من
خ�ل�ال دراس ��ة ال�ت�غ� ّ�ي��رات ال�ج�ي�ن� ّ�ي��ة لفيروس
 SARS-CoV-2لفهم االنتشار السريع للوباء
وتكثيف الوسائل الالزمة للتعامل معه.
بكالم أكثر وضوحًا ،أكدت عميدة الكلية
ال �ب��روف �س��ور م��اري��ان أب��ي ف��اض��ل ف��ي حديث
ّ
الجينية
خاص لـ"النهار" أن "هذه الدراسات
ّ
ت�ن��ف��ذ محليًا ف��ي مختبر ال�ك�ي�م�ي��اء الحيوية
والعالجات الجزيئية ومختبر رودول��ف ميريو
بالتعاون مع وحدة علم الوراثة الطبية وبدعم
م ��ن ج��ام �ع��ة ال �ق ��دي ��س ي ��وس ��ف وال �م �ج �ل��س
الوطني للبحوث العلمية ومؤسسة ميريو".
وش��ددت على أن "الهدف من هذا العمل
البحثي ه��و المساعدة ف��ي ال�ح��د م��ن انتشار
ال �م��رض ،ال سيما ان ك��ان��ت ه��ذه ال�ط�ف��رات
تؤثر على سرعة انتشار الفيروس ،او على
حدة العوارض او على فعالية اللقاح".
ولفتت أبي فاضل الى أنه "في إطار جائحة
ك��ورون��ا ،واستجابة لطلب وزارة الصحة في
لبنان في آذار  ،2020ك��ان مختبر رودول��ف
ميريو أول مختبر جامعي خاص يقوم بإجراء
ف�ح��ص ال � �ـ PCRلتشخيص م��رض الكوفيد
  19ال ��ى ج��ان��ب م�خ�ت�ب��ر م�س�ت�ش�ف��ى رف�ي��قالحريري الجامعي".
وق ��ال ��ت" :ق ��ام ��ت ف� ��رق م ��ن ه� ��ذا ال�م�خ�ت�ب��ر
ّ
المهمشة
ب�م�ه�م��ات ان�س��ان�ي��ة ل��دى ال�ف�ئ��ات
واألك � �ث� ��ر ع ��رض ��ة ل� �م ��رض ال �ك��وف �ي��د .19 -
ت��وج�ه��ت ه ��ذه ال �ف��رق ال ��ى م�ن��اط��ق ع ��دة في
بيروت والبقاع وعكار حيث تم أخذ عينات
وفحصها اضافة الى فحص العينات المرسلة
من المناطق اللبنانية االخرى".
ث��م انتقلت ال��ى اآلل�ي��ة المعتمدة ،مشيرة
ال ��ى أن ��ه "ب �ف �ض��ل خ �ب��رات �ه��م ف��ي م �ج��ال علم
ال��وراث��ة الجزيئية ،تمكن ف��ري��ق البحث في
مختبر الكيمياء الحيوية والعالجات الجزيئية
م ��ن دراس � � ��ة وت �ح �ل �ي��ل ت �س �ل �س��ل ال�م�ن�ط�ق��ة

ال�ج�ي�ن��وم�ي��ة ال �ت��ي ت�ش�ف��ر ب��روت�ي��ن "س�ب��اي��ك"
ال �خ��اص ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا ال�م�س�ب��ب لمرض
الكوفيد – ."19
ّ
وعرفت هذه التقنية بأنها "تقنية معتمدة
في كثير من الدراسات الجينية الكالسيكية
ل�ت�ح��دي��د ال�ت�غ�ي��رات او ال �ط �ف��رات الجينية".
وأضافت" :ان دراسة هذه الطفرات هي في
غاية االهمية حاليًا ،نظرًا الى مساهمتها في
ّ
ترقب أي ّ
تغيرات كتلك المعروفة حاليًا وغير
المعروفة حتى اآلن في هذه المنطقة المهمة
من الفيروس ،خصوصا بعد ظهور سالالت
وت �غ �ي��رات مقلقة ف��ي ب �ل��دان مختلفة ،مثل

بريطانيا وجنوب افريقيا وال�ب��رازي��ل ،والتي
يمكن ان تؤثر على انتشار المرض أو تطوره
أو السيطرة عليه".
وأوضحت أبي فاضل أنه "بناء على العينات
المشخصة ايجابية في مختبر رودولف ميريو
أرسلت من
في كانون الثاني  ،2021والتي ِ
ِقبل مراكز صحية ،بلديات ،ادارات الكوارث
وم�ن�ظ�م��ات ح�ك��وم�ي��ة وغ �ي��ر ح�ك��وم�ي��ة ،تمت
دراس� ��ة ب�ع��ض ال �ع �ي �ن��ات ،الس�ي�م��ا م��ن ال�ب��ؤر
المعدية في مناطق لبنانية مختلفة .وبهذه
ّ
ال�ط��ري�ق��ة ت�م��ك��ن ف��ري��ق ال�ب�ح��ث ف��ي المختبر
من العثور على طفرات الساللة البريطانية

السريعة االنتشار في بؤر عدة تمت دراستها
ف��ي م�خ�ت�ب��ري ك�ل�ي��ة ال �ص �ي��دل��ة ،م��ن م�ن��اط��ق
القبيات ،بعبدا ،الشوف ،كسروان والمتن،
علمًا أن��ه يجري حاليًا دراس��ة عينات من بؤر
أخ��رى" ،مشيرة الى ّأن "الجهود ستتواصل
بهدف العثور على ط�ف��رات أخ��رى مقلقة ال
سيما في بروتين "سبايك" ،والتي قد يتم
اكتشافها في لبنان والعالم".
وق ��ال ��ت" :ه� ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة م �ف �ي��دة ل�ل�غ��اي��ة
ويمكن االعتماد عليها ال��ى جانب تقنيات
اخرى مثل تسلسل الجيل الجديد ،ال سيما
في حال عدم إمكان الوصول الى المنصات
المحلية والدولية التي يمكنها توفير هذه
الخدمة ،بعد زي��ادة الطلب عليها في جميع
أن� �ح ��اء ال �ع��ال��م ،ف ��ي م �ح��اول��ة ل��وق��ف ان �ت �ش��ار
السالالت المقلقة".
وت��اب �ع��ت أن م�خ�ت�ب��ر ال �ك �ي �م �ي��اء ال�ح�ي��وي��ة
وال� � �ع �ل��اج � ��ات ال� �ج ��زي� �ئ� �ي ��ة ال � � � ��ذي ت � ��دي � ��ره،
"متخصص ف��ي دراس��ات الكيمياء الحيوية
وال� ��دراس� ��ات ال�ج�ي�ن�ي��ة وال �ج��زي �ئ �ي��ة ألم ��راض
القلب والشرايين ،وبخاصة االرتفاع الوراثي
ل �م �ع��دالت ال �ك��ول �س �ت �ي��رول ف��ي ال� � ��دم" ،وأن
"ب�ح��وث ه��ذا المختبر ت�ه��دف ال��ى فهم هذه
األمراض الشائعة في لبنان وتشخيصها بغية
عالجها المبكر وابتكار عالجات جديدة".
"المهم" ،وفقًا ألبي فاضل أن "هذا التعاون
سمح لها ف��ي ال�ع��ام  2003باكتشاف جينة
 PCSK9التي تساهم في تعديل مستويات
ال�ك��ول�س�ت�ي��رول ف��ي ال� ��دم ،وال� ��ذي ّأدى ال��ى
اح��د ال�ع�لاج��ات الكفيلة بالتصدي بفعالية
لالرتفاع الوراثي لمعدالت الكولستيرول في
الدم".
ولفتت الى أنها "اضافة الى ادارتها مختبر
الكيمياء الحيوية والعالجات الجزيئية ،فهي
ت�ق��وم بالمهمات ذات�ه��ا ف��ي مختبر رودول��ف
م �ي��ري��و ،ال� ��ذي ي�ع�م��ل ب�م�ع��اي�ي��ر دول �ي ��ة منذ
انطالقه في العام  ،2011ما ساهم في تعيينه
ف��ي ح��زي��ران  2019م��ن ِق �ب��ل وزارة الصحة
ف��ي لبنان كمختبر مرجعي وط�ن��ي للبرنامج
الوطني لمكافحة السل".
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يف ديوانية كمال الصليبي
سليمان بختي

ك��ل أح ��د ص �ب��اح��ًا ك��ان��ت ت�ن�ع�ق��د ف��ي بيت
ال� �م ��ؤرخ ك �م��ال ال�ص�ل�ي�ب��ي ()2011-1929
ف��ي رأس ب�ي��روت م��ا اصطلح على تسميته
"الديوانية" وكانت تضم وجوه وأسماء :عبد
الرحيم أبو حسين ،مارون كسرواني ،اسامة
الخالدي ،محمود شريح ،قيصر عفيف ،عبد
ال��رح�م��ن ش�م��س ال��دي��ن ،م�ك��رم رب ��اح ،نديم
ش �ح��ادة ،زي��اد ك��اج ،ن�ق��وال حبيب وطباخه
الشهير محمد ال�س��ودان��ي .وك��ان الصليبي
ي �غ��دق ع�ل�ي�ن��ا م ��ن م�ع��رف�ت��ه وأن �س ��ه وظ��رف��ه
الكثير .سمعته يقول" :ما قيمة العرب لوال
لبنان ،وما قيمة لبنان لوال بيروت ،وما قيمة
ب �ي��روت ل��وال رأس ب �ي��روت ،وم��ا قيمة رأس
ب�ي��روت ل��وال الجامعة األم�ي��رك�ي��ة ،وم��ا قيمة
الجامعة األميركية لوال البروتستانت".
وك��ان شغوفًا بالرواية اللبنانية والعربية
واالجنبية والمترجمة ويسأل عن أي جديد
فيها .حتى انه كتب مراجعتين عن روايتي
ربيع جابر" :بيروت مدينة العالم" و"يوسف
االنجليزي" .سألته لماذا شغفك واهتمامك
ب��ال��رواي��ة؟" .أج��اب" :على ال�م��ؤرخ أن يكون
روائ�ي��ًا .التصور ج��زء م��ن ال�ت��اري��خّ .وج��زء من
الرواية .يغوي التاريخ الروائي ،ولعل الرواية
ليست أق��ل غ��واي��ة ل �ل �م��ؤرخ" .ووق �ع��ت على
المعنى نفسه عند الشيخ عبدالله العاليلي

( )1996-1914بقوله" :من واجب المؤرخ إن
شاء التوفيق بأن يكون روائيًا قبل أن يكون
مؤرخًا".
روى لنا غير مرة قصة صالح الدين األيوبي
ودوره وسياقه بتفاصيل ودق��ائ��ق مذهلة
وع�ل��ى م��دى س��اع��ة ون�ص��ف ال�س��اع��ة ،كأنك
ف��ي ف�ي�ل��م س�ي�ن�م��ائ��ي م �ش � ّ�وق .وك ��ان ي�ص� ّ�ر
على اس�ت�خ��دام مصطلح "ح ��روب الفرنجة"
معتبرًا أن مصطلح ال�ح��روب الصليبية هي
تسمية ال�غ��رب ل�ح��روب��ه ،أم��ا تسميتنا نحن
الذين أدرى بشعابنا فهي ح��روب الفرنجة.
تحدث أيضًا عن ذكرياته في مدرسة برمانا
العالية وكيف استدعى المدير االنكليزي
والده الطبيب سليمان الصليبي إلبالغه أن
ول��ده كمال "غير ن��اف��ع" بالمنهج ال��دراس��ي
ّ
المقرر وأنه يقرأ ويهتم بأشياء ال عالقة لها
ّ
بالمنهج أو بالمقررات المدرسية المطلوبة
م�ن��ه .وإن ع�لام��ات��ه ت�ت��أرج��ح م��ن األدن ��ى إلى
األعلى وال تستقر .ونصحه أن يكون مشرفًا
على ّ
العمال في مزرعة والده .لم يقبل والده
هذا الكالم إطالقًا ،وقال للمدير" :أعرف ابني
وأعرف مبلغ ذكائه .ولكنكم لم تفهموه ولم
ّ
تقدروه" .من برمانا إلى رأس بيروت ّ
سجله
وال��ده في االنترناشونال كولدج ومنها إلى
الجامعة األميركية ّ
متفوقًا ،فإلى لندن حائزًا
شهادة الدكتوراه في سن الـ .26ماذا فعل
الصليبي؟ بحث ع��ن م��دي��ره االنكليزي في

لندن وزاره وبيده شهادة الدكتوراهّ .
هنأه
المدير واع�ت��ذر منه م��رارًا وت�ك��رارًا وق��ال له:
ّ
"والدك كان على حق لم نفهمك".
أح � ّ�ب ك�م��ال الصليبي رأس ب �ي��روت ّ
حبًا
ج� ّ�م��ًا وك � ��ان ي�ع�ت�ب��ره��ا رئ� ��ة ب� �ي ��روت ول �ب �ن��ان
والعالم العربي .وقد سكنها منذ عام .1943
ق ��ال" :أن ��ا أع�ي��ش ف��ي رأس ب �ي��روت .ول�ه��ذا
السبب أعتبر نفسي بيروتيًا وإن كنت في
األص��ل جبليًا م��ن ج��وار قرية بحمدون .في
األي��ام التي أمشي فيها في بيروت منطلقًا
م��ن ناحية ال�م�ن��ارة إل��ى ف��رن الشباك أو إلى
أقاصي هضبة االشرفية عند ك��رم الزيتون

ّ
المطل على م ��زارع س��ن الفيل ،كنت ّ
أميز
ف��ي ط��ري �ق��ي ب �ي��ن ال �م �ب��ان��ي وال �ب �ي��وت ال�ت��ي
ي�ع��ود عامها إل��ى النصف الثاني م��ن القرن
التاسع عشر أو أوائل القرن ُ العشرين (زمن
تركيا الفتاة) .وتلك التي ش ّيدت في زمن
االنتداب الفرنسي أو بعد خروج الفرنسيين
م��ن ب�ل�ادن ��ا .ه ��ذه ال �م �ب��ان��ي وال �ب �ي��وت زال��ت
بمعظمها م��ن ال��وج��ود م��ع ال��وق��ت ،لكني ما
زلت أراها في ّ
مخيلتي قائمة حيث كانت".
وأخ�ت��م بما قاله ع��ن الطقس ف��ي بالدنا:
"أج�م��ل ال�ف�ص��ول ف��ي ب�لادن��ا خ��ري��ف بيروت
وصيف الجبل وربيع الشام وشتاء القاهرة".

