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 جائزة نوبل للطالب السابق في الجامعة األميركية في بيروت أرديم باتابوتيان

 مهنئا  راسله وفضلو خوري ي

 
فضلو خوري عن مدى افتخاره بالبروفسور أرديم  الدكتور اعرب رئيس الجامعة األميركية في بيروت

باتابوتيان الذي حصل على جائزة نوبل لهذا العام في علم وظائف األعضاء أو الطب، من خالل رسالة تهنئة 

 وجهها إليه معرباً من خاللها بأن الفرحة فرحيتين كونه لبناني وتلميذ سابق في الجامعة األميركية في بيروت.

 

ابوتيان، أستاذ علم األعصاب في معهد سكريبس لألبحاث في كاليفورنيا، والطالب السابق حصل أرديم باتو

، على جائزة نوبل لهذا العام في علم وظائف األعضاء أو الطب. (AUB) في الجامعة األميركية في بيروت

ديفيد جوليوس قد  وأعلنت لجنة جائزة نوبل في ستوكهولم اليوم أن باتابوتيان وزميله عالم األحياء الجزيئية

حصلوا على الجائزة الكتشافاتهم لمتلقّيات درجة الحرارة واللمس. وباتابوتيان هو أول طالب سابق في 

 .الجامعة األميركية في بيروت يفوز بجائزة نوبل

 

، صّرح 19-وفي عام توقع فيه الكثيرون أن تذهب الجائزة إلى واحد على األقل من صانعي لقاح كوفيد

مان من لجنة نوبل، في بيان الجائزة، أن جوليوس وباتابوتيان أماطا اللثام عن أحد أسرار الطبيعة توماس بيرل

 .وهو كيف نشعر ونتحّسس طريقنا في العالم من حولنا

 

وأبانت اللجنة أن باتابوتيان استخدم في بحثه "الخاليا المتحّسسة للضغط الكتشاف فئة جديدة من المستشعرات 

بهات الميكانيكية في الجلد وفي األعضاء الداخلية." وقام باتابوتيان وفريقه بإيقاف اثنين التي تستجيب للمن

ً الواحد تلو اآلخر، ثم دّسوا خلية باستخدام ماّصة مجهرية وراقبوا كيف تتفاعل الجينات  ً فرديا وسبعين جينا

ذلك، يبدو أن هذه الجينات قادرة  داخل الخلية. وهم وجدوا جينين داخل الخلية لم يتأثّرا بالنكز. وعالوة على

 .على تعطيل حساسيتها

 



على الجينين. و"قد تبيّن أن الخاليا العصبية الحّسية تُظهر مستويات  2وبييزو  1وقد أُطلقت تسمية بييزو 

هما عبارة عن قنوات أيونية  2وبييزو  1وأثبتت دراسات أخرى بوضوح أن الجينين بييزو  2عالية من بييزو 

 .طها مباشرة" عند ممارسة ضغٍط على أغشية الخاليايتم تنشي

 

ومقرونة بالبحث الذي أجراه جوليوس، قدمت االكتشافات مساهمة رئيسية في فهمنا ألمور مثل درجة حرارة 

الجسم األساسية، واأللم االلتهابي، وردود الفعل الوقائية، والتنفس، وضغط الدم، والتبول. وقالت لجنة نوبل إن 

 ".المعرفة "تُستخدم لتطوير عالجات لمجموعة واسعة من الحاالت المرضية، بما في ذلك األلم المزمنهذه 

 

هذا وقد ُولد أرديم سركيس باتابوتيان في بيروت وهو يتحدث بشوق عن رحالته إلى البحر األبيض المتوسط 

في بيروت". وبصفته طالباً في والجبال المشجرة المحيطة ببيروت، وعن "الحَرم الجميل للجامعة األميركية 

السنة الثانية صوفومور كيمياء قبل تخصصه في الطب، في الجامعة األميركية في بيروت خالل العام 

 .ساعة ُمحتسبة وتم وضعه على قائمة الشرف للعميد 31أكمل  1986-1985الدراسي، 

 

لميليشيات احتجزوه خالل فترة تصعيد وفي سيرة ذاتية كتبها لجائزة كافلي، ذكر باتابوتيان أن مسلّحين من ا

 .في الحرب األهلية اللبنانية. وانتقل إلى لوس أنجلوس بعد بضعة أشهر

 

جائزة كافلي في علم األعصاب في الفئة  2020وقبل جائزة نوبل، تشارك باتابوتيان مع جوليوس في العام 

 جاز المتميّز في البحوث الطبية األساسية.في جائزة روزنتييل لإلن 2019البحثية ذاتها. كما تشاركا في العام 
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 على وممارساتها ومعاييرها التعليمية فلسفتها وترتكز1866  العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. األمريكية والجامعة. العالي للتعليم الليبرالي األميركي النموذج

 تسعة آالف حوالي من فيشّكل الطالبي جسمها أما وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ متفّرغ،
وخمسمئة طالب. وتقدم الجامعة األمريكية في بيروت حاليا أكثر من مئة وأربعين برنامجا   للحصول على 

شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء 
 المنطقة في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .

 
 :بيروت في األميركية الجامعة وأحداث أخبار على لالطالع

 
  www.aub.edu.lb  الموقع

  http://www.facebook.com/aub.edu.lb  الفيسبوك
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