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 بحاثة المركس الطبي في األميركية يسبرون ألغاز سرطان الثدي
 

رظهز أثحبس أعزاهب فزَك يٍ انجبحضٍُ فٍ انًزكش انؽجٍ فٍ انغبيؼخ األيُزكُخ فٍ ثُزود أٌ أكضز 

ٍّ دوٌ انخًظٍُ يٍ انؼًز. ون ذا َىصٍ يٍ َصف انُظبء انًصبثبد ثظزؼبٌ انضذٌ فٍ نجُبٌ ه

 خجزاء انصحخ ثعزورح إعزاء انكشف انًجكز يُذ ػًز األرثؼٍُ.

ولذ نّخص انفزَك يؤخزًا أثحبصه فٍ يمبنخ َشزد فٍ انًغهخ انؽجُخ انؼبنًُخ "أيزاض انمفص 

انصذرٌ"، ورُبونذ اَزشبر ورىلؼبد رؽىر انذاء ثٍُ انظكبٌ ثبالطزُبد إنً ػُُّخ كجُزح يٍ انًصبثبد 

ك أَعًب إنً أٌ رثغ يغًىع يزَعبد انظزؼبٌ فٍ انىالَبد انًزحذح وأوروثب ثه. ولذ خهص انفزَ

ٍّ دوٌ انخًظٍُ يٍ انؼًز. ووعذ أٌ اوراو انُظبء األصغز ػًزًا هٍ أوراو ػُُذح ورزؽهت  ه

 ػالعبد كضُفخ يزؼذدح االخزصبصبد.

 Bodyخ انغظى  ووعذ انفزَك راثؽًب ثٍُ االطزؼًبل انًشيٍ نحجىة يُغ انحًم، واَخفبض يؤّشز كزه

mass index   ٌواالكضبر يٍ اطزهالن انذهىٌ  َؼجز ػٍ انؼاللخ ثٍُ وسٌ انشخص وؼىنه، انذ

انحُىاَُخ، وثٍُ اسدَبد خؽز ظهىر انظزؼبٌ نذي انُظبء ثؼذ اَمؽبع انؽًش )أو انؼبدح انشهزَخ(. 

ؽز َشىء انظزؼبٌ ووعذ انفزَك أَعًب أٌ انظًُخ وااللالل يٍ انُشبغ انغظذٌ َشَذاٌ أَعًب يٍ خ

 نذي انُظبء ثؼذ اَمؽبع انؼبدح انشهزَخ.

هذا ولذ َُشزد نجحبصخ انغبيؼخ ػذح أثحبس حىل طزؼبٌ انضذٌ وػالعه. ورشًم عهىدهى رحذَذ 

 انُظبء األكضز ػالظخ نهًزض.

ولبل انذكزىر َبعٍ انصغُز، وهى أحذ أػعبء انفزَك انجحضٍ، أٌ انكشف انًجكز َجذأ فٍ انىالَبد 

ذح وأوروثب فمػ ثؼذ أٌ رجهغ انًزأح انخًظٍُ يٍ انؼًز نكُه َغت أٌ َجذأ فٍ نجُبٌ فٍ طٍ انًزح

ٍّ انخًظٍُ. ٍّ دوٌ ط ٌّ َصف انًصبثبد ثظزؼبٌ انضذٌ فٍ نجُبٌ ه  األرثؼٍُ، أل

وانذكزىر َبعٍ انصغُز هى يذَز يزكش طزؼبٌ انضذٌ فٍ يؼهذ َبَف خ. ثبطُم نهظزؼبٌ فٍ 

زود. وهى أوظح: "انكشف انًجكز َؼٍُ شفبًء أكضز وػالعًب أَغح نهحفبؾ انغبيؼخ األيُزكُخ فٍ ثُ

 ػهً انضذٌ".

 

هذا ولذ درص فزَك ثحضٍ آخز انًًُّشاد انغُُُخ نًصبثبد طزؼبٌ انضذٌ فٍ نجُبٌ نفهى رّدح فؼههى 

 نهؼالط انكًُُبئٍ وأػزاظه انغبَجُخ. 

َبد انًزحذح يمبنخ نفزَك ثحضٍ صبنش يٍ وطُزُشز لزَجًب فٍ يغهخ انًؼهذ انىؼٍُ نهظزؼبٌ فٍ انىال

انغبيؼخ حىل فؼبنُخ يغبنض األوراو، وهى يغبنض يزؼذدح االخزصبصبد رزُبلش فٍ أفعم 

االطززارُغُبد انؼالعُخ نهًزظً. وَىصٍ انفزَك ثؽزق نزحظٍُ االطززارُغُبد إفزادًَب نكم 



األؼجبء ػُبَخ أفعم انًزظً يغ  يزَط، وَُظهز أَه، فٍ انًظزشفُبد انصغُزح، َىّفز ػذٌد ألم يٍ

 َزبئظ يهًىطخ، حُش َُظزؼبض ػٍ ثزز انضذٌ ثكبيهه ثبطزئصبل عشء يُه فمػ.

وَمىد انذكزىر انصغُز وانذكزىرح َبربنٍ سغُت حبنًُب فزَمًب ثحضًُب َزؼبوٌ يغ يؼهذ عبٌ ثّزاٌ فٍ 

 فزَظب نذراطخ انزحّىالد انغُُُخ فٍ انظزؼبٌ.

َغهذ أؼجبء انًزكش انؽجٍ فٍ األيُزكُخ نشَبدح انىػٍ نذي انؼًىو حىل  هذا وإظبفخ إنً األثحبس،

رشزٍَ األول انغبرٌ  5أهًُخ انكشف انًجكز نظزؼبٌ انضذٌ. ولذ شبركىا فٍ احزفبل ألُى َىو انظجذ 

فٍ انًهؼت األخعز انكجُز فٍ انحزو انغبيؼٍ انظفهٍ وشّكم شزَؽًب ثشزًَب سهزٌ  انهىٌ نًُبطجخ 

ٍ نهزىػُخ حىل طزؼبٌ انضذٌ. ولذ حعزد االحزفبل انهجُبَُخ األونً انظُذح وفبء انشهز انؼبنً

 طهًُبٌ.

   
  
  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً 
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8000   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
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