
 

 

 

بين  عالقة جينيةوجىد  يشارك في إثباتمعهد قطر لبحىث الطب الحيىي 

 السرطانمرض و 2السكري من النىع 
 
 
 

البحوث والتطوٌر فً مؤسسة طاع التابع لق (QBRI) معهد قطر لبحوث الطب الحٌويباحثٌن من  ٌضم عالمً فرٌق تمكن – 3102يوليو  27الدوحة، 
من المرضى  ساعد على تحدٌد أي  ٌجٌنً مؤشر  وجود ثباتإ من الفرنسٌة لٌل بجامعة العلمً للبحث الوطنًوجامعة إمبلاير كولٌدج لندن والمركز قطر 

 أنواع معٌنة من السرطان.لإلصابة بأكثر عرضة  2الذٌن ٌعانون اإلصابة بمرض السكري من النوع 
 

لإلصابة بالسرطان أربع مرات بمقدار أكثر عرضة  هم الجٌنًهذا المؤشر  وٌحملون 2بالسكري من النوع المصابٌن الباحثون أن المرضى وقد اكتشف 

 السكري، خاصًة سرطان الدم، بما فً ذلك الورم اللمفً واللوكٌمٌا.مرض ب المصابٌنمن غٌر  عمن سواهم
 

لتحدٌد  2بالسكري من النوع على المرضى المصابٌن  جٌنٌةإلى إجراء اختبارات  "نٌتشر جٌنٌتكس" مجلة فًاألسبوع  هذاالدراسة التً تم نشرها تقود وقد 

 .بمعدالت مرتفعة السرطان عرضة لإلصابة بمرضانوا إذا كما 
 

ً على هذا االكتشاف ،المدٌر التنفٌذي لمعهد قطر لبحوث الطب الحٌوي، حوضًاللً اعبد العوقال الدكتور   هذامتحمسون للغاٌة إزاء "نحن  :تعلٌقا
لألمام على خطوة هامة هذا اإلنجاز خاص. وبذلك ٌمثل على نحو قطر دولة ن فً ٌالسكري والسرطان المنتشرمرضً بٌن صلة ٌثبت وجود  ؛ إذاالكتشاف

وقائٌة أفضل واستراتٌجٌات الجدٌدة إلى عالجات تتسم بالكفاءة العلمٌة االكتشافات  قطر لبحوث الطب الحٌوي الرامٌة إلى تحوٌل معهد درب تحقٌق رسالة
 "للبحوث. ةالوطنٌاستراتٌجٌة قطر فً  ٌةالبحثولوٌات األ اللذٌن ٌتصدران قائمةلكال المرضٌن 

 
الفحوص بإجراء  ،الحٌوي الطب لبحوث قطر معهد فً حدٌثاً  المعٌن األول العلمً المدٌر ،فروجل فٌلٌب البروفٌسور بقٌادةفرٌق البحث الدولً  قاموقد 
ً  734.7من  لعٌنات الدم المأخوذة الحامض النووي على األشخاص ممن عدد بهدف الوقوف على ، 2من النوع بالسكري مرضى  232.8من بٌنهم  شخصا

 (.-large clonal mosaic events CMEs)  ىالكبر النسٌلٌة الفسٌفساء نشاطاتٌعرف باسم فً الكروموسومات  خلالً  ٌعانون
 

بلغت أربعة  2من النوع مرضى السكري  عند CME تكرارٌة تولد حامالتأن  اكتشفنا": فً معرض حدٌثه عن هذا الخلل فروجلقال البروفٌسور فٌلٌب و

 ."CMEs على تولد نشاطاتللعمر ملحوظ تأثٌر كما استطعنا أن نؤكد كذلك وجود  ،هذا المرضأضعاف مثٌلتها عند غٌر المصابٌن ب
  

التً  (CMEs) النسٌلٌة الفسٌفساء نشاطاتأن مشارك  ...00.3على اعتماداً فً السنة الماضٌة  "نٌتشر جٌنٌتكس" مجلة ن تم نشرهما فًاأوضحت دراست

التنبؤ تساعد فً و ،كبار السنعند  لخالٌا الدم فً الحامض النووي تظهر( بأكملهاتؤثر على جزء كبٌر من الكروموسومات )أو حتى الكروموسومات 
تؤثر بٌد أنها ، دون الخمسٌنفراد األلدى  تنخفض معدالتها للغاٌة CMEs ٌة تولدالباحثون أن تكراروقد اكتشف السرطان خاصًة اللوكٌمٌا. ب اإلصابة بخطر

ارتفعت احتمالٌة إصابتهم  CMEلدٌهم حامالت  أن األفراد ممن تتولد ومن الالفت للنظرسنة.  .7كبر من األفً المائة من األشخاص  2ما ٌقرب من على 

 أضعاف على األقل. .0بسرطان الدم إلى 

 
مرتبط بارتفاع معدل انتشار أمراض السرطان؛ وباألخص سرطانات الدم، بما فً ذلك  كما أنه ،ض تسارع الشٌخوخةامرأحد أ 2السكري من النوع ٌعد 

 ه فً ذلك مثل، مثل2مرض السكري من النوع إذا كان وث الطب الحٌوي حول ما قطر لبحفرٌق الباحثٌن فً معهد قد تساءل الورم اللمفً واللوكٌمٌا. و

ً  ٌفسرقد األمر الذي فً الدم،  CMEs تولد حامالتٌسهم فً الشٌخوخة،  ٌعانون مرض ممن ارتفاع معدل انتشار السرطانات لدى المرضى سبب ( )جزئٌا

 .2السكري من النوع 
 

 CMEsاكتشاف تولد ة إلى . وباإلضافمصفوفات تحلٌل الحامض النوويمن خالل  فً عٌنات الدم CMEs حامالتوجود إلى تقٌٌم العلماء  عمد وقد

مرضى من  خطورة ٌواجهون حالة أشد 2بالسكري من النوع  من المصابٌن CMEحامًل السكري أظهرت الدراسة أن المصابٌن ببٌن بمعدالت مرتفعة 

مضاعفات  2بالسكري من النوع  المصابٌن CMEحاملً المائة من فً  .7 فقد واجه ،وزن الجسم المنخفض. وعلى الرغم من CME غٌر حاملًالسكري 

 .المصاحبة لهذا المرضو/أو األوعٌة الكبٌرة  الصغٌرةاألوعٌة 
 

صفوف فً السٌما ، إصابتها بالسرطانمحتمل الحاالت ال بالكشف المبكر عناالهتمام الطبً  فً ظل لدراسة الحالٌة آثار سرٌرٌة عمٌقةٌترتب على اوقد 
مرضى ، خاصًة لCMEsالكتشاف  ةنٌجٌ اتقد ٌتم اقتراح إجراء اختبارف، الناجمة عن السرطانمعدل الوفٌات ترتفع حٌث  2السكري من النوع  ىمرض

 مضاعفات المرحلة المبكرة لإلصابة. الذٌن ٌواجهون 2السكري من النوع 
 



ه تم تأسٌسالذي  –مؤسسة قطر  قطاع البحوث والتطوٌر فًعضو  –معهد قطر لبحوث الطب الحٌوي جدٌر بالذكر أن هذه الدراسات قد حظٌت بدعم من 
فً مجاًل الطب الحٌوي  االنتقالٌة البحوثالتركٌز على تطوٌر  معالشرق األوسط،  منطقةقطر و دولةاألمراض المنتشرة فً  مجابهة بغٌة 2.02عام 

الجذعٌة والطب  الخالٌابحوث مراكز بحثٌة متطورة هً: مركز  ثمانٌة إنشاء إلى عمد فقدرسالته،  لتحقٌقالمعهد  من وسعٌاً  والتكنولوجٌا الحٌوٌة.
 السكري،بحوث ٌوي، ومركز الطب الح هندسةبحوث الجٌنً، ومركز  العالجبحوث الجٌنوم وبٌولوجٌا النظم، ومركز  طببحوث التجدٌدي، ومركز 

 .بٌوبنك وقطر الوراثٌة، األمراض بحوث ومركز السرطان،بحوث ومركز 
 

ً  الرامٌة إلى أن تصبح قطردولة  رؤٌة قطر مؤسسة فً والتطوٌر البحوث قطاع ٌقود ً  مركزا  وذلك ،والتطوٌر واالبتكار فً مجاًل البحوث للتمٌز عالمٌا
 البحث لرعاٌة القطري الصندوق إلى عالمً، باإلضافة التكنولوجً وتسوٌقه ذات مستوى نواة لالبتكار وهً ،فً قطر واحة العلوم والتكنولوجٌا باحتضانه
 معهد مثل البحوث مجاالت حدثأ فً تعمل مٌزةتم بحثٌة معاهدإلى جانب  ،العلمٌة بحوثال لتموٌذات المكانة البارزة عالمٌاً والمعنٌة ب هٌئةال وهو ،العلمً
 قطر لبحوث البٌئة والطاقة. ومعهد الحوسبة لبحوث قطر ومعهد الحٌوي الطب لبحوث قطر

 
 

 انتهى

 :ٌرجى التواصل معلمزٌد من المعلومات حول هذا البٌان الصحفً، 

 

 برادًل ستٌفٌنس

 الطب الحٌوي لبحوثمعهد قطر 
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  pressoffice@qf.org.qa عبر:معنا التواصل  يرجىلمزيد من المعلومات حول مؤسسة قطر، 

 

 الحيوي الطب لبحوث قطر معهد عن نبذة

التركٌز  الشرق األوسط،مع قطر ومنطقة دولة المنتشرة فًاألمراض  مجابهة من أجل – عضو مؤسسة قطر – تم تأسٌس معهد قطر لبحوث الطب الحٌوي
مراكز بحثٌة  فقد عمد إلىإنشاء ثمانٌة رسالته، لتحقٌق المعهد وسعٌاً من فً مجاًل الطب الحٌوي والتكنولوجٌا الحٌوٌة. البحوث االنتقالٌة على تطوٌر

وبٌولوجٌا النظم، ومركز العالج الجٌنً، ومركز هندسة الطب الحٌوي، هً: مركز الخالٌا الجذعٌة والطب التجدٌدي، ومركز طب الجٌنوم  متطورة
وعالوة على ذلك، ٌتعاون المعهد مع الجهات المعنٌة على المستوى  ومركز السكري، ومركز السرطان، ومركز بحوث األمراض الوراثٌة، وقطر بٌوبنك.

 ب الحٌوي.الط للتمٌز العلمً فً بحوث الوطنً والشركاء الدولٌٌن إلنشاء شبكة
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