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 العامةو الحكىمية إدارة العالقات

 كلية طب وايل كىرويل في قطر
 المديىة التعليمية

 ٥ٔ٥٥ٕ صىدوق بريد 

 الدوحة، قطر
 

 

 
 لتنبؤ بأمراض القلب بٌن مرضى السكريٌكشفون كٌفٌة اواٌل كورنٌل فً قطر باحثو 

 
 

باحثون من كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر طرٌقة للتنبؤ باحتمال إصابة األشخاص من  طّبق
  أصول عربٌة أو جنوب آسٌوٌة بأمراض القلب واألوعٌة الدموٌة فً مرحلة الحقة من حٌاتهم.

 
سسة حمد الطبٌة، وتحدٌداً قسم األمراض الجلدٌة برئاسة الدكتور محمد محً فبالتعاون مع مؤ

الدٌن سلٌم، قاَم فرٌق باحثٌن من كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر باستقصاء تقنٌة مطّبقة فً 
ركٌة للتحقُّق من قابلٌة األخذ بها فً المنطقة العربٌة. وترتكز هذه ٌأوروبا والوالٌات المتحدة األم

ٌُعرف التقنٌة  إلى تسلٌط أشعة فوق بنفسجٌة على جلد الشخص، ومن ثم تحدٌد درجة تركٌز ما 
 فً الجسم من خالل درجة وهج الجلد. (AGE) وىاتج الغلىكىز الىهائية المتقدمة علمٌاً باسم

 
ٌَّة من السكر المتحلّل تتضمن بروتٌنات  وىاتج الغلىكىز الىهائية المتقدمةو هً ُجزٌئات ُصْغر

ً جسم اإلنسان طوال حٌاته. ومثلما ٌعتمد األطباء على مستوٌات الكولٌسترول فً الدم تتراكم ف
 وىاتج الغلىكىز الىهائية المتقدمةللتنبؤ بأمراض القلب واألوعٌة الدموٌة، ٌمكن االعتماد على 

ٌن أكثر شٌوعاً ووضوحاً ب وىاتج الغلىكىز الىهائية المتقدمةلغاٌة مماثلة. وبطبٌعة  الحال تكون 
مرضى السكري بسبب ارتفاع مستوٌات السكر بالدم، األمر الذي ٌعزز أهمٌة مثل هذا االختبار 

 فً قطر وبلدان الشرق األوسط عامة التً ٌمثل فٌها السكري مشكلة صحٌة متفاقمة. 
 

غٌر الباِضَعة، أي الخالٌة من اإلبر وغٌرها من سم به االختبار أنه من االختبارات ومن أهم ما ٌتّ 
ُطّور فً هولندا  AGE Readerأن الجهاز الذي ٌُجري هذا االختبار  إالَّ سائل اختراق الجلد. و

خصٌصاً لذوي األصول القوقازٌة، أو ذوي البشرة الفاتحة، لذا لم ٌكن واضحاً أو حاسماً إن كان 
ٌوٌة من وبدقة مماثلة، على ذوي األصول العربٌة أو جنوب آس كان الجهاز القٌام بالمهمة ذاتهابإم

 ذوي البشرة الداكنة.
 

كلٌة طب واٌل كورنٌل فً لفسٌولوجٌا والفٌزٌاء الحٌوٌة كارستن زوري، أستاذ اوقال الدكتور 
إن الدراسة االستقصائٌة شملت مئتٌن من العرب وتسعة  ،فً قطر وكبٌر الباحثٌن المشاركٌن



 
 

ر آخرٌن من بلدان المنطقة، وتسعٌن من جنوب آسٌا إلى جانب سبعة وثالثٌن فلبٌنٌاً وأربعة عش
 مشٌراً إلى اختٌار العٌنة مناصفة تقرٌباً بٌن الرجال والنساء.

 
كلٌة طب واٌل كورنٌل فً فً كاناموري، الباحث المشارك  - من جانبه، قال الدكتور دٌنٌس موك

 إلجراء الدراسة: "فً بداٌة األمر ظنَّ ُمصّنعو AGE Readerقطر الذي وفَّر جهاز االختبار 
الجهاز أنه ال أهمٌة تُذكر لألصول اإلثنٌة أو العرقٌة للشخص عند إجراء االختبار، غٌر أننا أثبتنا 

ولكن من الممكن مواءمة  ،أن األمر لٌس كذلك وأن األصول اإلثنٌة تؤثر فً نتٌجة االختبار
دموٌة الجهاز لٌتمكن من تقدٌم مؤشر دقٌق الحتمال إصابة الشخص بأمراض القلب واألوعوٌة ال

 فً المستقبل مهما اختلفت أصوله اإلثنٌة".
 

مرضى السكري، فقد تكون نتائجه له أهمٌة خاصة لدى هذا االختبار  أنوتابع قائالً: "من المؤكد 
بمثابة إنذار مبكر، لٌقوم الطبٌب فً ضوئه بتحذٌر مرضاه من احتمال إصابتهم بأمراض القلب 

 من المخاطر المنطوٌة". وحثهم على اتخاذ التدابٌر الالزمة للحدّ 
 

ٌْن عند تقٌٌم”ُنشرت الدراسة بعنوان:  وىاتج الغلىكىز الىهائية  الفروق اإلثنٌة والفروق بٌن الجنَس

، وٌمكن للمهتمٌن االطالع على النسخة الكاملة “بتقنٌة الَفْلورة الذاتٌة للجلد (AGE) المتقدمة
 باتباع الوصلة التالٌة:

www.landesbioscience.com/journals/dermatoendocrinology/article/26046/  

 
ٌُشار إلى أن الدراسة أُجرٌت كدراسة جانبٌة ضمن االهتمامات البحثٌة للدكتور كارستن زوري 

اهتمامه على من اِضَعة لداء السكري. وٌنصّب جانٌب غٌر باختبارات التً تشمل تطوٌر 
المؤشرات الحٌوٌة، وعلى وجه التحدٌد الجزٌئات الموجودة فً عٌنات الدم والبول واللَُّعاب التً 

 قد تشً بالعملٌات األٌضٌة الُمسبِّبة لإلصابة بداء السكري.
 

 -انتهى  -
 :التعلٌق على الصورتٌن المرفقتٌن

كلٌة طب واٌل فً لفسٌولوجٌا والفٌزٌاء الحٌوٌة كارستن زوري، أستاذ ار الدكتو :1صورة رقم 
 كورنٌل فً قطر

 وىاتج الغلىكىز الىهائية المتقدمة: جهاز اختبار 2صورة رقم 
 

 
 نبذة عن كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر

مؤسسة قائمة بٌن جامعة كورنٌل و من خالل شراكةتأسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر 
مل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع ٌش امجاً تعلٌمٌاً متكامالً وتقدم برن ،قطر

كورنٌل ومن بٌنهم جامعة تابعة لامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة سنوات فً برن
أطباء معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام 

 ب الرٌاضً. والط
 

http://www.landesbioscience.com/journals/dermatoendocrinology/article/26046/
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وث الطب تسعى كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بح
ث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. وحبالحٌوي وذلك من خالل ال

توى كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مس
الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن 

 وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
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