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 االتصالإدارة 

 كلية طب وايل كورنيل في قطز

 المدينة التعليمية
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 مرضى السكري البدناء أطول عمراً من نظرائهم ذوي الوزن الطبٌعً
 

 أستاذ الطب فًتوصلت دراسة بحثٌة أجراها الدكتور ستٌفن أتكٌن : 5142ٌونٌو  41 –الدوحة 
إلى أن مرضى السكري النوع الثانً البدناء ٌعٌشون أطول من  ،كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر
عن أمراض القلب البدناء أكثر ُعرضة لإلصابة بحالة ناجمة فنظرائهم ذوي الوزن الطبٌعً. 

مثل النوبة القلبٌة أو السكتة الدماغٌة، ورغم ذلك فإن احتمال أن تتسبَّب تلك  واألوعٌة الدموٌة
مرات من نظرائهم ذوي الوزن الطبٌعً، بل إن النحفاء من مرضى أقل ثالث  الحالة بوفاتهم 

 السكري هم األكثر عرضة للوفاة جراء ذلك.
 

"مفارقة السمنة لدى مرضى السكري النوع الثانً: عالقة مإشر كتلة  بعنوانُنشرت الدراسة 
  .Annals of Internal Medicineالجسم بمآل المرض" فً الدورٌة األكادٌمٌة العالمٌة 

 سابقةالتً ٌعرفها العلماء باسم "مفارقة السمنة"، كانت محور دراسات استقصائٌة  ذه الظاهرةوه
غٌر أن أٌاً منها لم ٌرتكز إلى بٌانات شاملة وبعٌدة األمد مثلما فعل الدكتور أتكٌن فً دراسته 

من  01..86قة للسجالت الطبٌة الخاصة بـ ملت دراسة تحلٌلٌة مستفٌضة ومعم  الموسعة التً ش
 عاماً.  88ضٌة لمدة بلغت فً المتوسط مرضى السكري النوع الثانً مم ن جرى تتب ع حالتهم المر

 
ف الوزن ٌُعر  و، ...5و  .5الجسم بٌن ف البدانة بالحالة التً ٌتراوح فٌها مإشر كتلة وُتعر  

ف السمنة ، بٌنما ُتعر  ...5و ..81جسم بٌن لالطبٌعً بالحالة التً ٌتراوح فٌها مإشر كتلة ا
الدكتور أتكٌن: "ال أحد وفً هذا الصدد، قال  فؤكثر. 06بالحالة التً ٌبلغ فٌها مإشر كتلة الجسم 

ٌُعرف بمفارقة السمنة، لكن ال ٌعرف سر   بد أن ٌقود رصد هذه المفارقة إلى مزٌد من البحوث  ما 
 وسبل إدارته بشكل فعال".الرامٌة إلى تعمٌق فهمنا لداء السكري 

 
، يد الدكتور أتكٌن على أهمٌة الوزن الصحً لمرضى السكرشد   ،ورغم ما توصلت إلٌه الدراسة

وقال فً هذا السٌاق: "من الحقائق الثابتة أن البدانة تزٌد احتمال اإلصابة بنوبة قلبٌة أو سكتة 
لحدود الصحٌة، فالوقاٌة دائماً دماغٌة، لذا ٌوصً األطباء مرضاهم بالحفاظ على أوزانهم ضمن ا

 خٌر من العالج".
 

كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر فً فً لذي انضم إلى الهٌئة األكادٌمٌة ٌُشار أن الدكتور أتكٌن ا
جامعة  من كوستانزو قاد هذه الدراسة البحثٌة إلى جانب زمٌله الدكتور بٌٌرلوٌجً .568عام 



 
 

 

خاصاً فً كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر لدراسة مختبراً أتكٌن  أس سكما َهْل بالمملكة المتحدة. 
ٌُّس  مقاومة األنسولٌن وخطر اإلصابة بؤمراض القلب واألوعٌة الدموٌة فٌما ٌتصل بمتالزمة تك
المباٌض وحالة ما قبل السكري والسمنة وكذلك السكري النوع الثانً. وُتولً كلٌة طب واٌل 

ا البحثٌة لألمراض األكثر انتشاراً فً قطر وبلدان مجلس التعاون، كورنٌل فً قطر ُجلَّ اهتماماته
 بما فً ذلك السكري والسمنة وأمراض القلب واألوعٌة الدموٌة وغٌرها.

 
  -انتهى  -

 نبذة عن كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر
تؤسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومإسسة 
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 

معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مإسسة 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 تؤمٌن 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 حد  سواء. 
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