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كلية طب وايل كورنيل في قطر والجمعية القطرية للسكري ترصدان عوامل اختطار إصابة 
 األطفال بحالة ما قبل السكري

 
 

كلٌة طب واٌل كورنٌل كشفت دراسة مشتركة أجراها باحثون من : 2102سبتمبر  22 - الدوحة
ب المرحلة الثانوٌة ربما من طال% 2.4فً قطر والجمعٌة القطرٌة للسكري النقاَب عن أن قرابة 

ٌُقصد بحالة ما قبل السكري المرحلة التً تتجاوز فٌها  ٌكونون مصابٌن بحالة ما قبل السكري. و
د إلى حد اإلصابة بداء نسبة السكر بالدم المستوٌات الطبٌعٌة المقبولة غٌر أنها لم تصل بع

 السكري.
 

طالباً  4962شملت الدراسة أربع مدارس مستقلة فً قطر فٌما شملت عٌنة الدراسة ما مجموعه 
عاماً. وكشفت الدراسة عن مستوٌات مرتفعة للسكر فً الدم  41 - 44وطالبة من الفئة العمرٌة 

طالبة وهً المستوٌات التً تجعلهم مصابٌن بحالة ما قبل  46طالباً و 69بٌن ما مجموعه 
السكري. وتكمن أهمٌة الدراسة فً أن الباحثٌن تمكنوا من تحدٌد عوامل االختطار التً تؤدي إلى 
اإلصابة بحالة ما قبل السكري، وقد تسهم هذه المعرفة فً تعزٌز الوقاٌة من المرض الذي ٌصٌب 

 .من سكان قطر %41إلى  46ما بٌن 
 

وهً “ جورنال أوف روٌال سوسٌتً أوف مٌدسن”الدراسة فً الدورٌة الطبٌة المرموقة ُنشرت 
سهٌلة شٌما من كلٌة طب  الدكتورةرافٌندر مامتانً و الدكتورجاوٌد شٌخ و الدكتورمن إعداد 

ً إلى جنب مع  ماثٌس وكاتً النحاس  عبدهللا الحمق وشارود الدكتورواٌل كورنٌل فً قطر جنبا
 لجمعٌة القطرٌة للسكري.من ا

 
كلٌة طب واٌل فً المشارك للصحة العالمٌة والعامة العمٌد  قال الدكتور مامتانً وعن الدراسة،

كورنٌل فً قطر: "أعتقد أن الدراسة بالغة األهمٌة ووثٌقة الصلة بالصحة العامة فً قطر وبلدان 
. فً قطر فً مجال البحوث العلمٌة المنطقة عامة، وتجّسد التعاون الوثٌق بٌن الكلٌة وشركائها

ب المدارس لغرض من الدراسة التحقُّق من مدى انتشار حالة ما قبل السكري بٌن طالوكان ا
 عاماً". 41إلى سن  44القطرٌة من سن 



 
 

أطوال  استعان الباحثون باستبٌان لجمع المعلومات الدٌموغرافٌة والصحٌة، منها على سبٌل المثال
وبعد  وأنماط حٌاتهم الٌومٌة. التمارٌن البدنٌة التً ٌمارسونهاومقدار  دراسةوأوزان طالب عٌنة ال

ٌَّن أن  من الطالب الذٌن شملتهم الدراسة مصابون  %2.4َجْمع المعلومات الالزمة وتحلٌلها، تب
بحالة ما قبل السكري. لكن المرض أكثر انتشاراً بٌن البنٌن منه بٌن البنات، إذ بلغ عدد الطالب 

 46بٌنما بلغ عدد الطالبات المصابات به  %9طالباً، أي بنسبة  612من أصل  69ٌن به المصاب
 .  %4طالبة، أي بنسبة  147من أصل 

 
وإلى جانب نزعة انتشار حالة ما قبل السكري بٌن الذكور أكثر من اإلناث، ثمة عوامل عدٌدة 
تفاقم اختطار اإلصابة بهذه الحالة، مثل أن ٌكون أحد األبوٌن مصاباً بالسكري وأن تكون نسبة 

سم ٌجب أال ٌتجاوز  497. وبتعبٌر آخر، الفتى الذي ٌبلغ طوله 7.6الخصر إلى الطول أكثر من 
 سم. 17خصره 

 
الدكتور مامتانً: "نعتقد أن لمثل هذه المعرفة أهمٌة بالغة فً اتخاذ التدابٌر الالزمة، وأضاف 

م برامج لمثل هذه الفئة العمرٌة تسهم  فمعرفتنا بعوامل االختطار بٌن طالب المدارس تجعلنا ننظِّ
أن ٌأخذ أطباء األطفال  بدّ  تحدٌد عوامل االختطار الفً إقناعهم بتغٌٌر أسالٌب حٌاتهم. ثانٌاً، عند 

 مثل هذه العوامل فً الحسبان عند تقٌٌم مرضاهم من األطفال".
 

إن نسبة األطفال المصابٌن بحالة ما قبل السكري "  عبدهللا الحمق الدكتور، قال  من جانبه
النسبة عبر تنظٌم برامج مرتفعة، لذا ستعمل الجمعٌة القطرٌة للسكري دون كلل لتقلٌص تلك 

تنفذ الجمعٌة القطرٌة للسكري برنامجاً سوف سفً هذا الصدد و الوقاٌة أو برامج التدخل المبكر.
النسبة لألطفال المصابٌن بداء السكري ما بأللتدخل المبكر من أجل تأخٌر اإلصابة بداء السكري، 
المضاعفات المترتبة على المرض،  ثحدوتنفذ الجمعٌة حالٌاً العدٌد من البرامج الرامٌة لتأخٌر 

 لألطفال المصابٌن بالسكري". منها مخٌم البواسل السنوي
 

غٌر أن تحدٌد عوامل االختطار السابقة لإلصابة بحالة ما قبل السكري ال ٌعنً بأي حال من 
 شددتاألحوال أن تلك العوامل هً الوحٌدة التً قد تقود لإلصابة بالمرض. وفً هذا السٌاق، 

كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، على فً ، مدٌرة الصحة العالمٌة والعامة الدكتورة سهٌلة شٌما
الدور الكبٌر والمؤثر للتمارٌن البدنٌة المنتظمة والحمٌة الغذائٌة المتوازنة والمغذٌة من أجل 

 الوقاٌة من النوع الثانً من داء السكري أو تقلٌص مضاعفاته فً حال اإلصابة به.
 

ٌَّن لنا أن الطالب الذٌن ٌمارسون التمارٌن البدنٌة ٌومٌاً أقل وزناً من أقرانهم ممَّن ال وقال ت: "تب
ٌمارسون مثل تلك التمارٌن، كما أنهم أقل من اآلخرٌن من حٌث محٌط الخصر، وهذا دلٌل كاف 

ل خالل على أنهم ٌتبعون أسالٌب الحٌاة الصحٌة والسلٌمة. من المعروف أن عادات اإلنسان تتشكَّ 
أعوام الفئة العمرٌة التً شملها االستبٌان، ومن المهم تشجٌع جمٌع الطالب من اآلن على انتهاج 

 أسالٌب الحٌاة السلٌمة حتى تظل راسخة فً أذهانهم". 
 



 
 

فٌما ، 4962طالباً وطالبة من أصل  611 الذٌن شملتهم الدراسة بلغ عدد الطالب القطرٌٌن
رٌن إلى عدد من بلدان الشرق األوسط. وكان الفتاً ومقلقاً أن قرابة ٌنتمً معظم طالب العٌنة اآلخ

ٌَّن للباحثٌن أن  من البنٌن  %29نصف طالب وطالبات عٌنة االستبٌان مصابون بالبدانة، إذ تب
 مصابون بالبدانة أو السمنة.% من البنات 22و
 

وتعتزم الجمعٌة القطرٌة للسكري توسٌع نطاق الدراسة واالستفاضة بها من خالل استبٌان آراء 
الطالب المشاركٌن عن معلومات مفصلة عن الحمٌة الغذائٌة ووتٌرة التمارٌن البدنٌة التً 
ٌمارسونها وطبٌعتها والعدٌد من خٌارات أنماط الحٌاة الٌومٌة. كذلك ستقدم الجمعٌة القطرٌة 

 كري النصٌحة للمصابٌن بحالة ما قبل السكري. للس
 

لالطالع على النسخة الكاملة من الدراسة المعنونة: "حالة ما قبل السكري بٌن المراهقٌن فً أحد 
 بلدان الشرق األوسط األكثر ُعرضة للمرض: دراسة مقطعٌة"، ٌمكنكم اتباع الوصلة التالٌة:

 
http://shr.sagepub.com/content/5/8/2054270414536550.full.pdf+html    

 
  -انتهى  -

 
 نبذة عن كلية طب وايل كورنيل في قطر

تأسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة 
قطر، وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع 
سنوات فً برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم 

معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام أطباء 
والطب الرٌاضً. تسعى كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً 
بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث 

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

 للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
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