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 االتصالإدارة 

 كلية طب وايل كورنيل في قطز

 المدينة التعليمية

 ٨٥١٥٥ صندوق بزيد 

 الدوحة، قطز
 

 

 باحثو وايل كورنيل يطورون اختباراً جديداً لرصد رفض الجسم لُكلية مزروعة
 

ر باحثون من كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر ونٌوٌورك  :5102يوليو  – يوليو 6 الدوحة طوَّ
 تقبُّل أو رفض جهاز المناعة فً جسم المرٌض لُكلٌة مزروعة.اختباراً غٌر مسبوق للتحقق من 

ومن شأن االختبار الجدٌد، فً حال اكتمال تطوٌره، أن ٌساعد األطباء ٌوماً ما فً التحقق من 
رفض جسم المرٌض للُكلٌة الجدٌدة خالل فترة أقصر بكثٌر من االختبار المستخدم فً 

 المستشفٌات الٌوم.
 

الجدٌد أٌضاً أنه ٌعتمد على تحلٌل البول، فٌما ٌرتكز االختبار المستخدم الٌوم ومن مزاٌا االختبار 
 إلى أخذ خزعة مباشرة من الُكلٌة المزروعة باستخدام حقنة، وهو إجراء مؤلم وقد ٌتسبب بنزٌف.

ورقة بحثٌة  "كٌة ألمراض الُكلىرٌدورٌة الجمعٌة األم"ونشرت المجلة الطبٌة العالمٌة المرموقة 
ر على رأسهم الدكتور االختبار الجدٌد أعدها فرٌق باحثٌن من كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطعن 

أستاذ الفسٌولوجٌا والفٌزٌاء الحٌوٌة، فً شراكة مع زمالء لهم من كلٌة طب واٌل  كارستن زوري
أستاذ كرسً ستانتون غرٌفٌس فً  أسهم الدكتور مانٌكام سوثانثٌرانكورنٌل فً نٌوٌورك، على ر

 طب. ال
 

وعن أهمٌة الدراسة، قال الدكتور زوري: "نحن سعداء إلى أبعد حد بهذا االكتشاف ألنه قد ٌمهد 
إلى تطوٌر اختبار آخر ٌمكن أن ٌكون أكثر فعالٌة وأقل ألماً للمرٌض، ونحن متفائلون رغم أننا 

تشاف قد ٌقود أن ٌتحمس الباحثون عند تحقٌق اك بد   زلنا فً مرحلة مبكرة. وبطبٌعة الحال ال ما
 كٌة واقعٌة تسهم فً تقدٌم رعاٌة صحٌة أفضل للمرضى".ٌإلى تطبٌقات إكلٌن

 
ومن المعروف أن جهاز المناعة ال ٌتقبل األعضاء المزوروعة بصفتها أجساماً غرٌبة أو دخٌلة، 
لذا ٌحاول تدمٌرها. وٌحاول األطباء التغلب على ذلك من خالل العقاقٌر الكابتة أو المثبطة 

من الحذر فً التعامل معها ألنها تجعل المرٌض أكثر عرضة لاللتهابات  بد   ناعة، لكن الللم
وعالوة على ذلك، قد ال َتُحول العقاقٌر الكابتة للمناعة دون رفض جسم واألورام الخبٌثة. 

 المرٌض للعضو الجدٌد.
 

ٌُقصد بها المواد الناتجة عن  ٌتمثل دور االختبار الجدٌد فً تحلٌل البول للكشف عن األٌضات، و
العملٌات الكٌمٌائٌة الحٌوٌة فً الجسم، إذ ٌقترن وجود بعض هذه األٌضات بظروف معٌنة، لذا 



 
 

 

 عٌنة 5151ُتستخدم كشواهد أو دالئل على مرض معٌن. وقام فرٌق الباحثٌن بتحلٌل ما مجموعه 
مرٌضاً خضعوا لعملٌة زرع ُكلٌة، وتوصل الباحثون إلى أن بإمكانهم تحدٌد  145أُخذت من 

 مجموعة معٌنة من األٌضات التً ٌمكن أن تشٌر إلى رفض الجسم للعضو المزروع.
 

وأضاف زوري قائالً: "قمنا بمقارنة نتائجنا بتلك الخاصة باختبارات الخزعة التقلٌدٌة، ووجدنا أن 
فً  %08در على التنبؤ برفض الُكلٌة المزروعة بدرجة موثوقٌة عالٌة، وبدقة تناهز اختبارنا أق

نملك أحدث التجهٌزات  هذه المرحلة المبكرة. وتزداد أهمٌة مثل هذه الدراسة هنا فً قطر فنحن
والخبرات الالزمة إلجراء تحلٌالت مفصلة للعٌنات، وستكون بحوثنا هنا  التقنٌة والحوسبة الفائقة

ة لبحوث زمالئنا فً كلٌة طب واٌل كورنٌل فً نٌوٌورك، حٌث تتضافر جهودنا فً إجراء متمم
 بحوث تعاونٌة مشتركة".

 
ساعة تقرٌباً، فً المقابل قد  14إمكانٌة إجرائه خالل  ،ومن بٌن المزاٌا المهمة لالختبار الجدٌد

الُكلٌة ككل، بٌنما ٌقتصر إمكانٌة التحقُّق من صحة ، وأٌضاً الخزعة وقتاً أطول ٌستغرق اختبار
اختبار الخزعة على عٌنة من جزء سلٌم من الُكلٌة وعندئذ قد ٌخفق فً اكتشاف الحالة السٌئة 
وربما المتردٌة ألجزاء أخرى من ذات الُكلٌة. ومن المهم للغاٌة أن نعرف أن الخزعة من التدابٌر 

أو حتى الوفاة، وإن كان ذلك الجراحٌة التً قد ٌترتب علٌها حدوث نزٌف أو فشل زرع العضو 
 أمر نادر. 

 
أحد أبرز الخبراء الدولٌٌن فً زراعة الُكلى: "نحن مهتمون  ،سوثانثٌرانمن جانبه، قال الدكتور 

رنا فً السابق  منذ أمد بعٌد بتطوٌر اختبارات غٌر جراحٌة لتحدٌد صحة الُكلٌة المزروعة. وطوَّ
ة البول، وأما االختبار الجدٌد الذي طورناه بالتعاون اختباراً ٌقوم على الجٌنات وٌعتمد على عٌن

مع الدكتور زوري فٌقوم على األٌضات. ومن الالفت لالهتمام أن اقتران االختبار القائم على 
فً توقُّع رفض الجسم  %08الجٌنات باالختبار اآلخر القائم على األٌضات ٌحقق لنا دقة بنسبة 

 للُكلٌة المزروعة". 
 

م بالُكلٌة المزروعة بشكل أكثر فاعلٌة  وتابع قائالً: "عند اكتمال االختبار الجدٌد قد نتمكن من التحكُّ
إضافة إلى ذلك، قد وتقلٌص عدد الخزعات الالزمة لتشخٌص رفض الجسم للُكلٌة المزروعة. 

ثم تجنُّب  نتمكن من توقُّع احتمال رفض الُكلٌة المزروعة والبدء بمنهجٌة عالجٌة استباقٌة ومن
إلحاق أي ضرر بالكلٌة المزروعة. وهذا إنجاز متقدم مهم لألطباء ومرضاهم، ونتطلع إلى إجراء 
المزٌد من البحوث فً هذا المضمار بحٌث ٌنتقل االختبار من مرحلة المختبر إلى التطبٌقات 

 الفعلٌة فً المستشفٌات".
 
ث بكلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر: قال الدكتور خالد مشاقة، العمٌد المشارك لشؤون البحوو

"النتائج التً توصل إلٌها الباحثون واعدة إلى حد بعٌد وذات أهمٌة بالغة بالنسبة إلى قطر وعموم 
بلدان المنطقة بسبب المعدالت العالٌة النتشار السكري وما ٌترتب علٌه من خطر اإلصابة بفشل 

وائد المتأتٌة من التعاون بٌن الباحثٌن فً شاهٌد على الف ،وما تحقق من خالل هذا البحث ُكلوي.



 
 

 

كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر ونٌوٌورك، فقد أثمر تعاون الجانبٌن عن اكتشافات مهمة ستسهم 
 فً تحسٌن الرعاٌة الصحٌة فً قطر وفً أرجاء العالم".

 
ٌُذكر أن الدراسة أُجرٌت بتموٌل من برنامج بحوث الطب الحٌوي فً مؤسسة قطر الذي دأب 

وٌمكن االطالع على النسخة الكاملة  على دعم الجهود البحثٌة لكلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر.
)باللغة اإلنجلٌزٌة( من الدراسة المعنونة "توصٌف أٌضات البول وإمكانٌة التنبؤ بحالة الُكلٌة 

 البشرٌة المزروعة ضمن الفئة الواحدة" باتباع الوصلة التالٌة:
http://jasn.asnjournals.org/content/early/2015/06/05/ASN.20150101
07.abstract 

  
  –انتهى  -

 التعلٌق على الصورة:
 فً كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر أستاذ الفسٌولوجٌا والفٌزٌاء الحٌوٌة الدكتور كارستن زوري

 
 

 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. ٌتم  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 حد  سواء. 
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 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر
 +074 11161114جوال: 
 +074 44010115مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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