
 صاحبة ومديرة شركة ديدالوس أكدت أنه من الممكن التنبؤ بالمرض قبل سنوات عبر تحليل اللعاب

 أزيتا الشريف: إنشاء البنك الدولي للخاليا الجذعية 
سيحسن إجراءات أبحاث تطوير األدوية 

 علـى مريـض الكولسـترول االختيـار بيـن احتمال 
حـدوث نوبـة قلبية إن لـم يتنـاول الـدواء أو العيش 
بشـلل جزئـي بتناولـه علـى المـدى الطويـل

 سـرطان الثـدي مشـكلة شـائعة لـدى الشـابات الصينيـات أكثـر مـن نسـاء الجيـل السـابق وعلـى العلمـاء المختصين عمـل الدراسـات لبحث األسـباب 

 حساسـيتي وألمـي تجـاه معانـاة اآلخريـن أشـعراني بالعجـز عـن مسـاعدة شـخص دون غيـره لذلـك أطمـح للتصـدي للمشـكلة بصـورة أكبـر

 التصـدي للرعايـة الصحية لسـكان العالم 
يسـتوجب أخذ العوامل المتغيرة لكل إنسـان 
فـي االعتبـار عبـر قاعـدة معلومـات دوليـة

 حنان عبدالمعبود

  هي مهندسة حتمل شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة من جامعة تكساس، وكذلك املاجستير في تكنولوجيا الهندسة الوراثية من اجلامعة 
نفسها، عملت لفترة من الزمن ثم ما لبثت أن عادت إلى حتضير الدراسات العليا، حيث حصلت على ماجستير في االقتصاد من جامعة هارفارد، وماجستير في 
القانون والديبلوماسية الدوليني من كلية فليتشر للديبلوماسية، انها املهندسة أزيتا الشريف، صاحبة ومديرة شركة «ديدالوس» التي أنشأتها عام ٢٠٠٠ 
وانكبت خالل األعوام العشرة املاضية على تطويرها وتصميم املنتجات وتسويقها. أزيتا الشريف ليست مهندسة عادية فقد اختارت تكنولوجيا 
الهندسـة البيولوجية مجاال لعملها كما عملت في مجال أشباه النواقل في شركة «انتل» لتصميم الشرائح إضافة إلى تصميم التجارب، إلى 
جانب العديد من التخصصات التي امتهنتها والتي أهلتها ألن تخرج بأفكار تعد ثورة تقنية خلدمة البشـر جميعا ومن أهمها على اإلطالق 
إنشـاء بنك بيولوجي دولي، أو قاعدة املعلومات الدولية والتي عن طريقها ميكن أن نحسن سبل إجراء األبحاث وتطوير الدواء، «األنباء» 

التقتها في حوار حصري كان هذا فحواه:

 «ديدالوس» اسم يعده البعض غريبا نوعا ما، 
فما معناه؟

  «ديدالوس» مأخوذ من األساطير اإلغريقية، 
وكان ألول مهندس معروف في تلك األساطير 
وامللقب «أبا االختراعات»، لذلك يحب املهندسون 

شخصية «ديدالوس» ألنه مبدع كبير.
ــة العاملية على  ــة االقتصادي ــا تأثير األزم   م

مشروعك وشركتك؟
  حلســـن احلظ لم تؤثر كثيرا على أعمال 
الرعايـــة الصحيـــة، ألن النـــاس ميرضون 
واملستشفيات التزال مزدحمة، لذلك كان هذا 
املجال مبنأى عن األزمة املالية، وهذا جيد ألنه 
ساعدنا على االستمرار، وكليات الطب وشركات 
الصيدلة أكثر حرصا على كيفية إنفاقها لألموال، 
ولكنها تدرك نوع التوفير الذي تقدمه حلولنا 
وميكن القول ان األزمة لم تؤثر ســـلبا على 

الرعاية الصحية التي نركز عليها.
ــت بني نقيضني،  ــد انك في عملك جمع   اعتق
ــذي يجعل  ــي الطب وال ــر العملي ف ــث الفك حي
ــخص حني يعمل به ينغمس في الطب فقط،  الش
ــة  ــك اجتهت إلى الهندس ــم من ذل ــك بالرغ لكن
ــاد ايضا وهما أبعد وأصعب من املجال  واالقتص

األول، فكيف استطعت ذلك؟
  ان تكنولوجيا الهندسة البيولوجية تقوم 
على ثالثة حقول هندســـية، هي الكيميائية 
والكهربائية وامليكانيكية. وفي الواليات املتحدة 
إذا أراد الشخص دراسة تكنولوجيا الهندسة 
البيولوجية فإن عليه أن يبدأ بواحد من هذه 

احلقول، وأنا بدأت في املجال امليكانيكي.

  بنك الخاليا

ــرت إلى أن لديك فكرة إلنشاء بنك دولي    أش
ــذه الفكرة؟  ــة، فكيف واتتك ه ــا اجلذعي للخالي

وكيف ميكن حتقيقها؟
  عندما ننظر إلى عدد سكان األرض البالغ 
٦ مليارات جند أن شروط احلياة واخلصائص 
السكانية والوراثية مختلفة، ولذلك لكي نتصدى 
ملسائل الرعاية الصحية لسكان العالم علينا أن 
نأخذ في االعتبار العوامل املتغيرة التي تشمل 
كل إنسان في العالم ولذلك نحتاج إلى قاعدة 
معلومات دولية للتصدي ملثل هذه املســـائل 

على مستوى العالم.
  وميكنني إعطاء بعض األمثلة، فعندما ننظر 
إلى دراسة مرض السرطان مقابل دراسة مرض 
السكري فإن نوع املعرضني لإلصابة بالسرطان 
يكون مختلفا عادة عن النوع املعرض للسكري، 
ففي الواليات املتحدة يعتقدون أن الشـــمس 
تساهم في اإلصابة بســـرطان اجللد، ونحن 
نعرف حدة الشمس في الشرق األوسط ولكن 
مع ذلك ال توجد به إصابات ســـرطان اجللد، 
ولذلك ال أرى أن الشـــمس تساهم بالضرورة 
فيه، ولكـــن جينيا فان ســـكان هذه املنطقة 
ليسوا معرضني لســـرطان اجللد، بينما في 
الدول االســـكندنافية وأميركا الشمالية جند 

سرطان اجللد شائعا جدا.
  وهناك مثـــال آخر، مثل ســـرطان الثدي 
والذي يبدو أنه يعد مشكلة شائعة أكثر لدى 
النساء الصينيات، وخصوصا اجليل األخير 
من الشابات الصينيات، لذلك من املهم للعلماء 

املختصني بالدراسات حول أمراض السرطان 
التركيز على عالج سرطان الثدي الذي يصيب 
الرجال والنســـاء بشـــكل عام وكذلك البحث 
حول األســـباب التي تؤدي إلى اصابة اجليل 
احلالي من النساء الصينيات بالسرطان اكثر 

من نساء اجليل السابق.
ــى معرفة  ــل بالبنك عل ــيعتمد العم ــل س   ه
ــاعد  ــالالت؟ وهل سيس األمراض من خالل الس
ــيعمل على  ــدواء أم أنه س ــى تطوير ال ــذا عل ه
محاولة الوقاية من األمراض بعد معرفة اجلينات 

املسببة لها؟
  أجل، هـــذا هو القصد، إنشـــاء هذا البنك 
البيولوجي الدولي، أو قاعدة املعلومات الدولية 
سيحسن طريقة إجرائنا لتطوير الدواء وألبحاث 
الدواء أيضا، كمـــا ذكرت، فهناك آثار جانبية 
كثيرة لألدوية لذلك يجب أن أقرر كمريض ما 
إذا كان يجب أن أتعامل مع اآلثار اجلانبية أو 

مع املرض، وأحيانا ال يكون اخليار سهال.
  مثال الدواء املوجود في األسواق لتخفيف 
الكولسترول املرتفع، وهو مرض واسع االنتشار 
وفي كثير من البلدان يؤدي إلى نوبات قلبية، 
ومع هذا فان الكثير من األدوية املســـتخدمة 
لعالج ارتفاع الكولسترول كثيرا ما يكون لها 
تأثير سلبي على اجلملة العصبية، وهذا يعني 
فقدان الشخص للحركات الطوعية بتناوله لهذه 
األدويـــة، فإذا ما كنت مريضة وتناولت دواء 
لعالج الكولسترول سأكتشف بعد فترة من 
الزمـــن ضعفا في حركة يدي، ولن أمتكن من 
الطباعة أو لعب التنس بسهولة، وسرعان ما 
أجد نفسي عاجزة عن قيادة السيارة. فهل أريد 
معاجلة الكولسترول واحتمال النوبة القلبية أو 
العيش بشلل جزئي مع تخفيف الكولسترول؟ 

ولهذا فان اخليار ليس سهال.
  أما فـــي جانب اآلثـــار اجلانبية وتطوير 
الدواء، فإذا نظرت الـــى دورة تطوير الدواء 
من نقطة اكتشاف الصيغة الى نقطة املوافقة 
على الدواء في الواليات املتحدة فســـتجدين 
ان ذلك يستغرق ١٧ عاما واستثمارات مالية 
مبليـــاري دوالر. وتكون البدايـــة بـ ١٠ آالف 
صيغة او تركيب، وتأملني انه بعد ١٧ عاما وهو 
زمن طويل وملياري دوالر من االستثمارات 
بأن توافق إدارة الغذاء والدواء على صيغة أو 
تركيب واحدة، وإحصائيا ١٠ آالف إلى واحد 
ليس معدل جناح جيدا واحتمال ضياع جهد ١٧ 
عاما وملياري دوالر كبير جدا، لذلك فإن الفكرة 
تكون في املراحل السابقة لذلك، أي في مرحلة 
األبحاث ما قبل الســـريرية على أن نستخدم 
العينات البيولوجية التي نقترح توسيعها إلى 
الشرق األوسط وشمال افريقيا في املختبر، 
لكي نفهم كيف يجب أن تكون هذه املركبات 
فعالة، وبهذا تكون األخطاء في املختبر فقط، 
وجنري بالتالي التحسني داخله، وعندما نبلغ 
هذه النقطة ســـتكون املركبات العشرة آالف 

مركبات ذكية وعالية النجاح.
  وهكذا فعندما نصل الى هذه النقطة سيكون 
لدينا بدال من الواحـــد ١٠ أو ١٠٠ مركب وهذا 
يعني حتسنا بعامل ١٠ أو ١٠٠. إضافة الى ذلك 
فإن هذه العملية التي تدعى التجارب السريرية 
ما هي اال جتربة داخل جســـم االنسان، فإذا 

كانت املركبات سامة فستنخفض التكلفة كما 
نأمل الى ١٠١ مليون دوالر اي الى نحو النصف 

والزمن من ١٧ الى ٧ سنوات.
  نرصد اآلن اجراء مسح عاملي، فهل هو جزء 

من البنك احليوي؟
  ان كنت تسألني أن هذا باالتفاق مع منظمة 
الصحة العاملية، أجيبك بال، ليس بعد ولكنني 
اعتزم استخدام مفهوم البنك احليوي في الطب 

الوقائي من خالل منظمة الصحة العاملية.
  إن األمـــراض حتتاج إلى زمن للظهور في 
جسم اإلنســـان، وعندما نرى التشخيص او 
نشعر باأللم فإن ذلك ال يعني أن هذا املرض 
حدث خالل يومني او شهرين، فعادة يحتاج 
ظهور املرض إلى ســـنوات إلى أن يصل إلى 
اخللية العصبية وعندئذ يشعر املريض باأللم 
ويذهـــب إلى الطبيب. وعـــادة يكون قد فات 

األوان.
  ولهذا إذا أردنا معرفة األعراض التي نبحث 
عنها قبل ظهور املرض فســـيكون من املمكن 
التنبؤ بحدوث مرض قبل عدة سنوات من ظهور 
أعراضه. وهذا يكون عبر طريقة بسيطة جدا، 
مثال إذا أخذت عينة من لعابي وحللتها لفترة 
من الزمن وحللت أيضـــا البيئة التي أعيش 
فيها مثل املاء، وتلـــوث الهواء، والتربة، كما 
نقوم برسم مخطط لها لفترة زمنية مع نتائج 
حتليل اللعاب، فسيكون من املمكن التنبؤ مبا 
اذا كنت سأصاب مبرض قد يكون ناجما عن 
عوامل بيئية، او عوامل جينية، وبذلك ميكن 
منع حدوثه قبل أن يصبح خارج السيطرة.

  فمن املمكن التنبؤ بكيمياء اجلسم، ومراقبتها 
من خالل دراســـة اللعاب وكل ما في اجلسم، 
فكل مرض نصاب به هو ناجت عن تغيير في 
كيمياء اجلسم، وإذا استطعنا مراقبة كيفية 

تغير كيمياء اجلسم، فتسكون هناك تكلفة قليلة 
في منع حدوث ضرر دائم بدال من انتظار تطور 
املرض ثم محاولة إيقافه، وبالتالي فستكون 
الوقاية من السرطان ارخص من محاولة عالجه 
بعد تطوره بل وقد يكون من املستحيل عالجه 

وسيكون في النهاية حكما باإلعدام.
  ان الفكرة تكمن في استخدام البنك احليوي 
كأداة ملصـــادر املعلومـــات التي ميكن عندئذ 
اســـتخدامها في الطب الوقائي الذي يشتمل 
على كيمياء اجلســـم والعوامل اجلينية معا 
إضافة إلى العوامل البيئية التي تساعد على 

تطور املرض.
ــرت ان البنك احليوي يجرى تطبيقه اآلن    ذك
ــذه اجلامعات؟  ــض اجلامعات. فما هي ه في بع

وكيف يجري تطبيقه؟
  لدينا عالقات جيدة بالعديد من اجلامعات، 
وعقدنا اتفاقا علـــى التعاون، فحينما يذهب 
مريض إلجراء فحص بســـبب مرض ما، فإن 
الطبيب يطلب منه أخذ عينة دم، وأحيانا يرتب 
له عملية اخذ خزعة لكي يعرف حالة الورم، 
وعندما يسجل املريض في العيادة تطلب منه 
املمرضة املوافقة على استخدام عينة الدم أو 
اخلزعة ألغراض البحـــث العلمي، وغالبا ما 
يعطـــي املريض موافقته، وهي تدعى موافقة 
عامة، وفي هذه احلالة ميكن التبرع بالعينة 
للباحثني لتحليلها وإلعطاء تشخيص وحتليل 
املرض من اجل إيجاد عـــالج أو ملنع حدوث 
املرض في املستقبل. ولهذا فإن العينات التي 
يتم جمعها، وبعد انتهاء العمل التشخيصي، 
ستوضع في البنك لكي تستخدم في األبحاث 
والتطويـــر في املســـتقبل، وهكذا يكون بكل 
مدرسة طب مخزون من العينات احليوية من 
مرضاها ميكن استخدامها داخليا من قبل باحثي 

املدرسة، او بالتعاون مع شركات الصيدلة 
لتطوير األدوية، أما اجلامعات واملستشفيات 
التي نطبق هذا معها فقد وصلت لنحو ٧٠ 

جامعة ومستشفى.
  هل يعني ذلك أن لديكم سجال لكل العينات 

املتوافرة في تلك املؤسسات؟
  العينات نفســــها تبقى في املستشفيات 

ونحن نحتفظ بسجل لها.
ــتوى العالم، ولكن لدينا    هذا مفيد على مس
ــط قصورا في النظام الذي  في الشرق األوس
يساعد على إنشاء قاعدة معلومات، فهل لديك 
ــك في املنطقة وفي  ــرة عن تطوير هذا البن فك

الكويت مثال؟
  حتى اآلن بشكل نظري، وهذه أول زيارة 
لنا نتحدث فيها الى املستشفيات والى شركاء 
محتملني لكي نروج للفكرة في املنطقة، ثم 
سنعود بعد ذلك وننشئها في مستشفيات 
مختارة، ونحن نعتزم اختيار ٣٠ مستشفى 
من أصل أكثر من ٥٠٠ مستشفى في املنطقة 
وتزويدها برزمة البداية، لكي نبدأ بإنشاء 
قاعدة معلومات في املنطقة، انها اول محاولة 

لنا لتحقيق ذلك.
ــت املوضوع على أي من اجلهات    هل طرح

املسؤولة في الكويت؟
  لقــــد قابلنا مســــؤولني حكوميني لديهم 
النفوذ لتحقيق ذلك، ولم نقابل مستشفيات 
بشــــكل مباشــــر ولكننا نعتزم القيام بذلك 
في خطوة تالية. بينما في قطر حتدثنا مع 

كلية الطب.
ــات احلكومية أم  ــتقصدون اجله ــل س   ه

املستشفيات اخلاصة؟
  أفضل العمل بطريقة عملية ومباشــــرة، 
ولذلك فإننا سنسعى للتحدث الى املستشفيات 

اخلاصة واحلكومية معا.
  وهل اطلعت على أبحاث خاصة في الكويت 
ــم الكويت الى  ــى ض ــجعها عل ــن ان تش ميك

البنك؟
  درســــنا بالفعل سوق الرعاية الصحية، 
والعامل املهم الذي يشــــجعني على دراسة 
الكويت هو أنها مجتمع يتمتع بروح املبادرة 
التجارية، والشــــعب الكويتي منفتح على 
إطالق أفكار جديدة، وعلى االبتكار، والبحث 
عن أفكار جديدة. ولدي أصدقاء وزمالء هنا 
ميكنهم مساعدتي على االتصال باألشخاص 

املناسبني.
  هذا إضافة الى أن دراستنا لسوق الرعاية 
الصحية يجعلنا نشعر بالتفاؤل بشأن الكويت 
ونأمل أن تستجيب احلكومة والقطاع اخلاص 
بشــــكل ايجابي، ألننا نعتقد بصدق ان هذا 
هو الطريق الصــــواب لألبحاث والتطوير، 
وسيعطي صورة ايجابية جدا عن املنطقة 
ويضعها في مقدمــــة األبحاث الصيدالنية، 
وهذا سيأتي ايضا برؤوس أموال األبحاث 

الى املنطقة.
  متى ستكون زيارتك املقبلة للكويت؟

  لم أقرر بعد ولكنني آمل أن تكون قريبة 
من اجل املتابعة مع الذين قابلناهم وأيضا مع 
اآلخرين الذين نود مقابلتهم مثل املستشفيات 

اخلاصة.

  هل حققت طموحك؟ ام التزال لديك افكار 
حتتاج الى تطبيق؟

  لدي أفكار إلنشــــاء شــــركتني هما ايضا 
شــــركتان دوليتان. وعندما أوصل الفكرة 
الى حيث أريدها، فســــأحضر شخصا آخر 
إلدارتها وأنتقل الى شركات أخرى. انا متأكدة 
من ان اجتاهي الى هــــذا املجال له مؤثرات 
وأسباب نفســــية. عندما أفكر في دوافعي 
أجد مجال الطب شيقا جدا ولكنني أجد حل 
املشكالت الطبية من خالل منظور هندسي 
أكثر إثارة لالهتمام من محاولة االطباء عالج 
املــــرض. فالوقاية من املــــرض تهمني أكثر 

من عالجه.
  هل لديك ما تضيفينه؟

  أود ان أسألك عن رؤيتك للمشروع، بصفتك 
امرأة تعملني هنا، عندما أحتدث عن مفهوم 
األبحاث والتطوير في املنطقة وإنشاء بنك 
حيــــوي جللب رؤوس أمــــوال األبحاث الى 
املنطقة وعمل ما هو صواب للرعاية الصحية 

ما رأيك في هذا باعتبارك صحافية؟
ــروع    كامرأة وأم بالدرجة األولى أجد املش
ــي اعتقادي أن الرعاية  أكثر من رائع، ولكن ف
ــي مفهومها باملنطقة تختلف بعض  الصحية ف
الشيء عن دول الغرب، التي تتسابق في إقامة 
األبحاث إلنتاج األدوية، أو البحث خلف مرض 
بعينه والذي قد ميكن من خالله تالفي الوقوع 
ــه، بينما باملنطقة  ــه أو إيجاد عالج جذري ل في
ــراء الدواء وتالفي إنفاق أكثر  نكتفي فقط بش
سواء كان على األبحاث أو غيرها، وهناك نقطة 
ــجالت ستكون  أخرى مهمة وهي أن هذه الس
ــر،  ــجل للتاريخ املرضي لألس مبثابة عمل س
ــرون في معرفته.  ــا ال قد يرغب الكثي وهو م
ــة نأمل ان نترك للجيل املقبل  ولكن في النهاي

عاملا أفضل من العالم الذي تسلمناه.
  من املؤكد ان حقوق املرضى وخصوصيتهم 
يجب ان تكون أساســــا لهــــذا العمل ولذلك 
أتفهم اخلوف من الكشف عن التاريخ الطبي 
للعائلــــة، وأنا معجبة برؤيتك ورغبتك في 
عمل ما هو صواب ألطفالك وللجيل املقبل 

لكي يعيش حياة أفضل من حياتنا.

  تخفيف المعاناة

  أنت غير متزوجة، هل طريقك العملي الذي 
اخترتيه هو السبب في ذلك؟

  بالطبع، فليس لــــدي وقت، الن الزوجة 
واألم تعمل بدوام كامل، واحلياة أمامنا مألى 
باخليــــارات، ولهذا يجب االختيار حســــب 
اإلمكانات، وال ميكن لإلنســــان ان يفعل كل 

ما يريد فعله مهما بذل من جهد.
ــيئا في  ــن ش ــك تفتقدي ــعرين بأن   أال تش

حياتك؟
  رمبا، واذا حققت شــــيئا فسيفوتني أمر 
آخــــر، أنا أترك هذه القرارات ملا يقدره اهللا، 
علي ان أحقق كل ما استطيع حتقيقه، وهذا 
هو ما أوصلتني اليه احلياة حتى اآلن. فمثال 
شقيقتي الكبرى أم، وأنا استمتع بوجودي 
مع أطفالها، فأنا خالة ســــعيدة جدا، أحيانا 
أشعر بأنني أعيش أمومتي من خالل شقيقتي، 

حيث أنني وثيقة الصلة بأبنائها.

 (حسن حسيني) الشريف تتحدث للزميلة حنان عبداملعبود 
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 تتحدث أزيتا الشريف عن تعاطيها مع األمور بحس عاطفي 
وتقول كنت كفتاة صغيرة ثم كامرأة ناضجة لدي حساسية 
بالغة ملعاناة اآلخرين وأتألم عندما أرى شخصا يتألم وأشعر 
بالعجز اذا استطعت مساعدة شخص دون غيره، لذلك اطمح 
الى طريقة للتصدي للمشــــكلة بصورة أكبر بدال من معاجلة 
حالة بعد حالة وآمل ان أمتكن من املســــاهمة في مجال الطب 
الوقائي بحيث تتقلص معاناة الكثيرين بدال من عالج مريض 

واحــــد. أول اهتمامي بالطب يرجع الى انه كانت لدي صديقة 
ضريرة عندما كنت طفلة، حيث ولدت ضريرة، وكان ذلك في 
ايران، وأردت دائما ان أجد حال لها. لقد كانت حتس بالضوء، 
ولكنها ال ترى أي شيء، كانت تعرف ما اذا كانت الغرفة مظلمة 
أو مضاءة، كانت ترى أيضا ظالل ألوان ولكن ال أكثر. هذا طور 
حساسية لدي، ومتنيت ان ابتكر وسيلة إلعطائها القدرة على 

اإلبصار، ومنذ ذلك احلني أصبحت شديدة االهتمام بالطب. 

 االهتمام بالطب 


