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 تستضيف باحثة دولية معروفة في مجال الذئبة الحمراءكلية طب وايل كورنيل في قطر 
 

استضافت النسخة الرابعة من سلسلة المحاضرات المتخصصة التً : 8102يناير  82 –الدوحة 
باحثة دولٌة معروفة  ،كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطرفً ظمها قسم التعلٌم الطبً المستمر ٌن

ن خطٌرٌن من  ٌْ استعرضت أحدث البحوث العالمٌة المستقصٌة للمضاعفات الناجمة عن َمَرَض
 أمراض المناعة الذاتٌة بٌن الحوامل.

 
ورئٌس  كورنٌل فً نٌوٌورككلٌة طب واٌل فً ناقشت الدكتورة جٌن سالمون أستاذ الطب  وقد

، أحدث ما توصل بمدٌنة نٌوٌورك (HSS)بحوث كولٌت كٌان بمستشفى الجراحة التخصصٌة 
إلٌه فرٌقها من الباحثٌن بعد تجارب مكثفة على الفئران. إذ رصد فرٌق الباحثٌن ما ٌمكن أن 

ٌْن مزمنٌن من أمراض المناعة الذاتٌة هما: الذئبة  ٌتمخض عن حمل النساء المصابات بَمَرَض
 . antiphospholipid syndromeأضداد الفوسفولٌبٌد  ومتالزمة  lupusالحمراء

 
كلٌة طب فً وتتضمن سلسلة المحاضرات المتخصصة التً أطلقها قسم التعلٌم الطبً المستمر 

محاضرات ٌلقٌها خبراء وأطباء إلثراء معرفة المختصٌن فً مجال  ،واٌل كورنٌل فً قطر
الرعاٌة الصحٌة فً قطر بأحدث التطورات فً التقنٌة الطبٌة والبحوث العلمٌة وأفضل 

 الممارسات المتبعة والمرعٌة فً المؤسسات الطبٌة العالمٌة.
 

ة الذاتٌة حٌث ٌقوم ٌستهدف مرض الذئبة الحمراء النساء فً الغالب، وهو من أمراض المناع
جهاز المناعة بإتالف األنسجة السلٌمة فً أنحاء الجسم، مثل الجلد والمفاصل، بل وفً بعض 
ٌَّة المؤلمة  األحٌان األعضاء الداخلٌة. ولم ٌعرف األطباء بعد السبب الدقٌق لهذه الحالة المرض

عقاقٌر الدوائٌة التً والمضنٌة التً لم ٌتوصل األطباء بعد إلى عالج لها، رغم وجود بعض ال
 ٌصفها األطباء للتحكم بأعراض المرض. 

 
ل الجلطات،  وتمثل متالزمة  أضداد الفوسفولٌبٌد خلالً فً جهاز المناعة ٌتسبب بتخثر الدم وتشكُّ

أضداد  وهذه المتالزمة وثٌقة الصلة بمضاعفات الحمل. وقد تصاب الحامل بمتالزمة 



 
 

ع أمراض أخرى، منها الذئبة الحمراء. وقد ٌتسبَّب المرضان الفوسفولٌبٌد منفردة أو بالتزامن م
 المناعٌان المذكوران بمضاعفات خطٌرة أثناء الحمل تطال األم الحامل والجنٌن معاً.

 
: "اقتصرت نصٌحة األطباء للنساء المصابات بالذئبة وفً هذا الصدد، قالت الدكتورة سالمون

أن ٌنشط المرض بما ٌتسبب بمشكالت خطٌرة  على عدم الحمل خشٌةحتى عهد قرٌب الحمراء 
لألم وجنٌنها، منها مضاعفات الحمل مثل قصور المشٌمة وقصور نمو الجنٌن، بل وإجهاض 
الجنٌن كلل. لذا دأب األطباء على حث النساء المصابات بالمرض على تجنب الحمل، غٌر أن 

 تلك النصٌحة أو التوصٌة لم تستند إلى بٌانات راسخة".
 

بما الدكتورة سالمون إلى أن الحوامل المصابات بالذئبة الحمراء أكثر عرضة لإلصابة  وأشارت
ٌَّة ارتفاع ضغط الدم إلى الحد الذي  ٌُعرف باسم مقدمات االرتعاج، وتشمل هذه الحالة المرض
ٌتسبب بمضاعفات خطٌرة، وقد ٌُضطر األطباء فً بعض األحٌان للوالدة السابقة ألوانها. وقادت 

سٌدة على مدار فترة الحمل  777رة سالمون فرٌق باحثٌن فً دراسة استقصت حالة الدكتو
لرصد العوامل التً تساعد فً التنبؤ بما سٌؤول إلٌه الحمل. وأشارت إلى أن الفهم األفضل 
للمرض قد أسهم بتقدٌم مشورة جدٌدة ُتوصً بإمكانٌة اكتمال َحْمل العدٌد من النساء المصابات 

ء بطرٌقة آمنة، شرٌطة التخطٌط للحمل بعناٌة فائقة أثناء فترة سكون المرض بالذئبة الحمرا
 وبالتشاور الوثٌق مع أخصائً تولٌد وأخصائً روماتٌزم مختص فً رعاٌة الحوامل.

 
أجرى مختبر الدكتورة سالمون سلسلة من التجارب على الفئران الحوامل أثبتت أن االلتهاب، 

تشكل األوعٌة الدموٌة للمشٌمة الالزمة لتغذٌة الجنٌن أثناء طور ولٌس التخثر، هو ما ٌُحول دون 
النمو. وبذلك ٌتأثر نمو المشٌمة، األمر الذي ٌؤدي إلى قصور نمو الجنٌن، ومن ثم مقدمات 
ٌُّر فً توازن عوامل تشكُّل األوعٌة  االرتعاج واإلجهاض. وأثبتت بحوثها الصلة القوٌة بٌن التغ

من الحمل ومضاعفات الحمل الالحقة. وسٌكون لمثل هذا االكتشاف الدموٌة فً مرحلة مبكرة 
تطبٌقات إكلٌنٌكٌة مباشرة من حٌث تمهٌد الطرٌق أمام تطوٌر اختبار ٌمكن لألطباء االعتماد علٌه 

أضداد الفوسفولٌبٌد فً  لرصد مضاعفات الحمل بٌن النساء المصابات بالذئبة الحمراء ومتالزمة
باستطاعة األطباء التدخل. كما حددت بحوث الدكتورة سالمون أهدافاً  مرحلة مبكرة عندما ٌكون

 محتملة لتطوٌر عالجات جدٌدة. 
 

عما سبق أهمٌة أن االكتشافات المتعلقة بمرض الذئبة الحمراء خالل الحمل ستفٌد على  وال ٌقل  
األرجح النساء غٌر المصابات بأمراض المناعة الذاتٌة. فمن المعروف أن مقدمات االرتعاج، 

ٌَّة التً تصٌب ما ٌصل إلى  من عموم النساء خالل الحمل األول، أكثر شٌوعاً  %4الحالة المرض
ٌَّة من األسباب بٌن النس اء المصابات بالسكري وارتفاع ضغط الدم. وُتَعدُّ تلك الحالة المرض

ة فً العالم، وال ٌتوافر حتى ٌومنا هذا عالج لها. لذا من المرجح الشائعة لوفٌات األمهات واألجن  
من أن تكون االختبارات التً تحدد الحوامل األكثر عرضة والمنهجٌة العالجٌة المناسبة للوقاٌة 

 المضاعفات بٌن المصابات بالذئبة الحمراء مفٌدة لكافة الحوامل. 
 



 
 

انعقدت جلسة األسئلة واألجوبة أجابت خاللها الدكتورة سالمون على  ،وبعد انتهاء المحاضرة
 أسئلة الحضور من األطباء والمختصٌن فً مجال الصحة العامة.

 
لٌم الطبً شارك والعمٌد المشارك للتعأستاذ الطب الم الدكتورة ثرٌا عرٌسًمن جانبها، قالت 

معروفة مثل  "ُسررنا باستضافة باحثة دولٌة كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر:فً المستمر 
أضداد الفوسفولٌبٌد بٌن  ، فبحوثها الستقصاء تأثٌر الذئبة الحمراء ومتالزمةالدكتورة جٌن سالمون

المعرفة الطبٌة فً هذا المضمار. ونشكر من البحوث الرٌادٌة التً أسهمت فً إثراء هً الحوامل 
ٌ مة بمقر كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر  الدكتورة سالمون على تفضلها بإلقاء هذه المحاضرة الق

 لتعرٌف المختصٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة فً قطر بخبرتها وتجربتها فً هذا المجال".
 

  -انتهى  -
 

 
 نبذة عن كلية طب وايل كورنيل في قطر

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

ن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام أطباء معتمدٌ
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 

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

 للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حد  سواء. 
 

med.cornell.edu-www.qatar 
 
 

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر
 +974 55566564جوال: 
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med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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