
	
	

	

 
 ألمراضا تسھم في تعمیق فھمقطر  -دراسة لوایل كورنیل للطب 

 
قطر بتقنیات القیاسات  -استعان باحثون من وایل كورنیل للطب : 2018أبریل  22 –الدوحة 

لكیفیة استجابة خالیا جسم اإلنسان  وأدقالجزیئیة الشاملة من أجل التوصل إلى فھم أعمق 
 لألمراض المختلفة.

 
فقد قاد الدكتور كارستن زوري، أستاذ الفسیولوجیا والفیزیاء الحیویة ومدیر مختبر المعلومات 

لون مؤسسات طبیة وبحثیة من حول العالم قطر، فریق باحثین یمث -في وایل كورنیل للطب الحیویة 
االختالفات الفردیة في أنماط الحیاة الیومیة والصحة من بصمة في إبیجینوم كل لدراسة ما تتركھ 

فرد منا. ویُقصد باإلبیجنوم، أو ما فوق الجینوم، سلسلة التغیرات الكیمیائیة التي تطرأ على جینوم 
 الفرد ویمكنھا أن تفعّل أو تعّطل عمل الجینات.

 
السكري والسرطان وأمراض القلب واألوعیة وقام فریق الباحثین باستقصاء تأثیر أمراض مثل 

الدمویة، باالقتران بعوامل بیئیة مثل التدخین وقلة األنشطة البدنیة، في التركیبة الكیمیائیة الحیویة 
 للجزیئات والبروتینات الصغیرة أثناء حركتھا في جسم اإلنسان.

 
 Human Molecular Geneticsالدوریة العلمیة الدولیة المرموقة وقد نشرت الدراسة في 

"األنماط الظاھریة الجزیئیة العمیقة تربط االضطرابات المعقدة واإلصابات الفسیولوجیة  بعنوان
ھي أول دراسة من نوعھا تحلّل مثل ھذا النطاق العریض من القیاسات ، و"CpGبَمْیثَلة مواقع 

والغلیكومیة، بُغیة قیاس جمیع الجزیئیة، بما في ذلك المؤشرات االستقالبیة والدھنیة والبروتیومیة 
 األنواع الممكنة من الجزیئات الصغیرة الموجودة في الدم والبول واللُّعاب.

 
ألوعیة األمراض المعقدة، مثل السمنة المفرطة وأمراض القلب واإن وقال الدكتور زوري: "

وكذلك أنماط الحیاة الیومیة المتبعة مثل تدخین السجائر وخیارات األطعمة غیر  الدمویة والسكري
مثل ھذه و .قضاء على الجزیئات السامة وطردھاالصحیة، تُجبر أجسامنا على االستجابة بال

االستجابة تترك ما  یُسّمى بالواسمات اإلبیجینومیة على جینوم اإلنسان ووظیفتھا إخطار الخالیا 
ودھا أو عدم واجب تفعیلھا. والواسمات اإلبیجینومیة أشبھ ما تكون برایات صغیرة، فوجبالجینات ال

دة من الجینوم یمكن أن یخبرنا عن مدى استجابة الخلیة لتحدّ من تحدیات وجودھا في مواقع محد
الصحة. وعلى سبیل المثال، قد یقوم بعض الواسمات اإلبیجینومیة بدور اإلنذار المبكر عن إمكانیة 

 إلصابة بالسكري".ا
 

تمثّل شذى زغلول، المؤلف األول للدراسة والتي أجرت تحلیالت البیانات كافة: "من جھتھا، قالت 
أن عوامل معیّنة مرتبطة ببعضھا البعض أول خطوة في مواجھة المشكلة، وإذا ما فھمنا بمعرفتنا 

استھدافھا بالعقاقیر الدوائیة  العوامل المتسببة بالفعل بمرض ما سنتمكن من تحدید الجزیئات المراد
بالدقة الالزمة. وھذا ما بدأنا بھ من خالل ھذه الدراسة المتمحورة حول إرساء نھج متكامل لتطویر 



	

في حال كان البنكریاس في حالة تلف فعلیة بسبب السكري . وعلى سبیل المثال، العالجات الجدیدة
من رصد المرض مبكراً باالستعانة ببعض  یكون قد فات أوان التدخل طبیاً، لكن في حال تمّكنا

 الواسمات البیولوجیة الواردة في دراستنا سیكون باستطاعتنا حینھا  التدخل طبیاً".
 

: فقال ،قطر –الدكتور خالد مشاقة، العمید المشارك لشؤون البحوث في وایل كورنیل للطب  أما
المبكر لبعض أنواع السرطان  مثل ھذه الواسمات البیولوجیة في التشخیصیمكن أن تساعدنا "

وكذلك السكري وأمراض القلب واألوعیة الدمویة، وقد تتیح لألطباء ذات یوم بدء العالج مبكراً، 
وكّل ذلك یصّب في منفعة المریض والمحصلة العالجیة. وبالمثل، قد تسمح ھذه الواسمات 

لمناسب، وقد یتجنّب بذلك البیولوجیة لإلنسان أن یشرع بتغییر نمط حیاتھ الیومیة في الوقت ا
المرض تماماً. وھذه الدراسة تمثّل إضافة مھمة لدعم زخم برنامج البحوث في وایل كورنیل للطب 

ً في قطر وعموم  - قطر وسعیھ المتواصل للتغلُّب على التحدیات الصحیة األكثر انتشاراً وإلحاحا
 المنطقة".

 
 .org/10.1093/hmg/ddy006https://doi  التالیة باتباع الوصلة ى الدراسةیمكن االطالع عل

 
  -انتھى  -

 
 قطر -نبذة عن وایل كورنیل للطب 

قطر من خالل شراكة قائمة بین جامعة كورنیل ومؤسسة قطر،  -تأسست وایل كورنیل للطب 
ً متكامالً مدتھ ست سنوات یحصل من بعدھا الطالب على شھادة دكتور من  ً تعلیمیا وتقدم برنامجا
جامعة كورنیل. یتّم التدریس من قبل ھیئة تدریسیة تابعة لجامعة كورنیل ومن بینھم أطباء معتمدین 
من قبل كورنیل في كل من مؤسسة حمد الطبیة، مستشفى سبیتار لجراحة العظام والطب الریاضي، 

قطر  -مؤسسة الرعایة الصحیة، مركز األم والجنین والسدرة للطب. تسعى وایل كورنیل للطب 
إلى بناء األسس المتینة والمستدامة في بحوث الطب الحیوي وذلك من خالل البحوث التي تقوم بھا 

ى صعید العلوم األساسیة والبحوث اإلكلینیكیة. كذلك تسعى إلى تأمین أرفع مستوى من التعلیم عل
الطبي لطالبھا، بھدف تحسین وتعزیز مستوى الرعایة الصحیة لألجیال المقبلة وتقدیم أرقى خدمات 

 الرعایة الصحیة للمواطنین للقطریین وللمقیمین في قطر على حدّ سواء. 
weill.cornell.edu-http://qatar/  
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