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  في   سرطان الثديأسباب بحثه حول      : من األميرآية   ربع مليون دوالر منحة لفريق طبي  
  دولة   29   لبنان اختير من بين 

  
ألف دوالر من قبل    250   بيروت على منحة بحثية بقيمة   من الجامعة األميرآية في   حاز فريق طبي

غالآسو سميث آالين ألدوية    ترعاها شرآة   للمبادرة البحثية اإلثنية التياللجنة التوجيهية الدولية 
وقد حاز الفريق على المنحة لمشروع  .  الواليات المتحدة   من شرآات األدوية الرئيسية في   وهي   األورام،
المصابات بهذا النوع لدى نساء اإلثنية اللبنانية العربية    سرطان الثدي   حول المتغّيرات الجينية في   بحثي

   . من السرطان
  

   . زغيب هذا الفريق   الصغير والدآتورة ناتالي   ويقود الدآتور ناجي
  

  ومدير مرآز الثدي   األمراض الداخلية وأمراض الدم واألورام،   في   والدآتور الصغير هو اختصاصي
أستاذة    أما الدآتورة زغيب فهي .  األميرآية   في   المرآز الطبي   معهد نايف باسيل للسرطان في   للتمّيز في 

   . المرآز الطبي   في األدويةعلم    مشارآة في
  

  شمس الدين،   وعلي   ومونيك شيا،   وعرفات الطفيلي،   عدد بّحاثته الدآاترة جورج نمر،   الفريق في   ويضّم
وفؤاد    وغنى برجاوي،   وفائق جمالي،   عباس،وجابر    وزياد سالم،   جعارة،   وفادي   الدين سعود،   ومحيي 

   . من المرآز الطبي   سعد،   وجورج أبي   بولس،
  

وقد تسّلم الدآتور الصغير المنحة نيابة عن الفريق خالل مؤتمر سان انطونيو الرابع والثالثين لسرطان 
   . الواليات المتحدة   تكساس في   في   الثدي

  
غالآسو سميث    بيروت وشرآة   الجامعة األميرآية في   في   المرآز الطبينّظمه    مؤتمر صحفي   وفي

للبحث هو تحديد مدى    قال الدآتور الصغير إن الهدف الرئيسي   بيروت،   فندق موفنبيك في   آالين في
  .   بين المريضات اللبنانيات   وتأثيرها السريري،   انتشار التحّوالت الجينّية لسرطان الثدي

  االزدياد،   لدى النساء اللبنانيات آخذة في   زى أهمية هذا البحث إلى أن حاالت اإلصابة بسرطان الثديوع 
دون الخمسين من العمر    يكّن   وإلى أن أآثر من نصف عدد النساء اللبنانيات المصابات بسرطان الثدي 

   . البلدان الصناعية   في   على عكسهّن   عند تشخيص المرض،
  
  فت الدآتور الصغير إلى أن المعلومات الدقيقة عن تحوالت سرطان الثدي لدى المرأة اللبنانية ال تزالول

  وقال إن نتائج هذه الدراسة ستساعد على توفير هذه المعلومات آما ستفّعل أيضًا   غير متوّفرة حاليًا، 
وقال إنه قد تم اختيار  .  مع هذا المرض   تاريخ عائلي   خاصة لمن لهّن   الكشف المبكر والوقاية والعالج، 
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دولة    29   من   مرّشحًا   مشروعًا   30اقتراح مشروع و   113   من بين    هذا البحث بعد اعتباره األفضل
   . مختلفة

  
أواخر    والشرق األدنى إن الشرآة أطلقت مبادرتها في   منطقة الخليج العربي   وقال ممّثل الشرآة في

  واإلصابة بسرطان الثدي   لتقديم منح لدعم األبحاث حول العالقة بين االنتماء اإلثني   2008   العام
  المنحة الثانية التي   وقال إن منحة فريق الدآتور الصغير هي .  المنطقة العربية   وتطّور هذا المرض في 
   . تقّدمها الشرآة ضمن هذه المبادرة 

  
 
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   ة األميرآية فيتأسست الجامع 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   أآثر منمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . ًاسرير   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
  
  
   

 
For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Media Relations Officer, ma110@aub.edu.lb, 01-353 228 
 
 
Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 

mailto:ma110@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon

