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باحثو وايل كورنيل في قطر يثرون المعرفة الطبية عن تأثير السكري في عملية 
 األيض

 
اكتشف باحثون من كلٌة طب واٌل كورنٌل فً  :5302أغسطس  03 –الدوحة 

قطر أبعاداً جدٌدة عن تأثٌر النوع الثانً من السكري فً عملٌة األٌض عند اإلنسان، 
وطوروا فهماً أكثر شمولٌة للتغٌرات الكٌمٌائٌة الحٌوٌة وثٌقة الصلة بالمرض. وقام 

أُخذت من مرضى  باحثو الكلٌة بمراقبة استداللٌة مقاَرنة لعٌنات دم وبول ولُعاب
سكري وآخرٌن أصحاء، بما أتاح لهم توصٌف نوبات مستوٌات السكر غٌر الطبٌعٌة 

 3-1ساعة ووصوالً إلى  21-6فً الدم فً نطاقات زمنٌة مختلفة، تتراوح بٌن 
 أشهر. 

 
وسبق لباحثٌن عالمٌٌن آخرٌن أن درسوا العٌنات الثالث المذكورة بشكل منفصل، 

واٌل كورنٌل فً قطر ارتأوا أن بإمكانهم تعمٌق المعرفة غٌر أن باحثً كلٌة طب 
الطبٌة عن داء السكري عبر دراسة مستفٌضة للعٌنات الثالث مجتمعة من أجل 

وارتكزت الدراسة البحثٌة إلى تحقٌق ما ٌصفونه بالرؤٌة الشاملة لمنظومة المرض. 
ٌُقصد بها المواد الناتجة عن العملٌات الكٌمٌائ ٌة الحٌوٌة فً الجسم تحلٌل األٌضات، و

والتً ٌمكن اقتفاء أثرها فً السوائل الحٌوٌة مثل الدم والبول واللُّعاب. ومنذ عدة 
أعوام، عرف العلماء واألطباء أن ثمة أٌضات عدة وثٌقة الصلة بداء السكري. 
وتمكَّن باحثو كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر من رصد وتحدٌد عدة أٌضات جدٌدة 

ي بعد توسٌع نطاق البحث لٌشمل عدة سوائل حٌوٌة، لٌسهم بحثهم متصلة بداء السكر
 فً إثراء المعرفة الطبٌة الراهنة عن المرض.

 
وباإلضافة إلى ذلك، استخدم علماء كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر البٌانات البحثٌة 
لرسم "خرٌطة" شاملة لشبكة معقدة من التفاعالت األٌضٌة المرتبطة بالنوع الثانً 

لسكري، وتلك الخرٌطة بمثابة أداة مرجعٌة للباحثٌن الذٌن ٌعكفون على تطوٌر من ا
مؤشرات حٌوٌة جدٌدة تساعد فً الكشف المبكر عن داء السكري وتطوٌر عالجات 

 أكثر فاعلٌة له.



 
 

 

 
وفً هذا الصدد، قال الدكتور كارستن زوري أستاذ الفسٌولوجٌا والفٌزٌاء الحٌوٌة 

ً قطر، الذي قاد البحث: "تكشف األٌضات فً كل فئة فً كلٌة طب واٌل كورنٌل ف
عٌنات عن جوانب مختلفة من العملٌات الحٌوٌة فً أجزاء الجسم المختلفة خالل 
نطاقات زمنٌة مختلفة. ومن خالل تحلٌل فئات العٌنات الثالث معاً توصلنا إلى فهم 

بداء السكري  أكثر عمقاً للتفاعالت بٌن األعضاء واألنسجة المختلفة عند اإلصابة
وتفاقم المرض. بتعبٌر آخر، لدٌنا اآلن رؤٌة شاملة وتفاعلٌة لتأثٌر داء السكري فً 
الحالة الصحٌة لجسم اإلنسان. ولتقرٌب األمر إلى الذهن، إن ما توصلنا إلٌه ٌشبه أن 

 ٌنظر المرء إلى منزل بكل أجزائه، بدالً من أن ٌنظر إلى كل غرفة على حدة".
 

الدكتورة نهى عبدالرحمن ٌسري، باحثة مشاركة لبرنامج ما بعد  من جهتها، قالت
الدكتوراة فً الفسٌولوجٌا والفٌزٌاء الحٌوٌة بكلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، التً 
قادت تحلٌل المشروع: "لدٌنا الٌوم فهم أفضل عن تأثٌر النوع الثانً من السكري فً 

المتصلة بالمرض المزمن تتمثل األعضاء المختلفة بعد رسم خرٌطة تحدد األٌضات 
فً هٌئة شبكة معقدة من التفاعالت الكٌمٌائٌة الحٌوٌة، وبعد النظر فً النطاقات 

 الزمنٌة المختلفة للسٌطرة على سكر الدم".
 

وتابعت قائلة: "ستستفٌد البحوث المستقبلٌة من هذا اإلنجاز المتقدم، فباستطاعة 
فً استهداف شبكات أٌضات معٌنة عند البدء العلماء استخدام الخرٌطة التً رسمناها 

بتطوٌر عقاقٌر جدٌدة للسكري. وقد ٌساعد البحث األطباء أنفسهم فً الكشف عن 
 النوع الثانً من السكري فً مراحل مبكرة بما ٌُحول دون حدوث مضاعفات له".

 
وقال الدكتور خالد مشاقة، العمٌد المشارك لشؤون البحوث بكلٌة طب واٌل كورنٌل 

ً قطر: "ٌمثل هذا البحث أحد أوجه التعاون المثمر بٌن كلٌة طب واٌل كورنٌل فً ف
قطر وشركائنا بمؤسسة حمد الطبٌة، فبفضل تعاوننا استطعنا إثراء المعرفة الطبٌة 
عن النوع الثانً من السكري وتقدم المرض، وٌوماً ما سٌكون لذلك فوائد عدٌدة 

 لمرضى السكري بالمنطقة وخارجها".
 
مت الدراسة البحثٌة التً أجراها باحثو كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر بالتعاون قا

 212مرٌض سكري و 211مع أطباء من مؤسسة حمد الطبٌة بتحلٌل عٌنات من 
آخرٌن من مجموعة مرجعٌة ٌتحّدرون من أصول عربٌة وآسٌوٌة. ونشرت 

Diabetologia ،ورقة بحثٌة ، الدورٌة الطبٌة الرٌادٌة المتخصصة فً السكري
تصف هذه الدراسة بعنوان "رؤٌة منظومٌة للتغٌرات األٌضٌة المتصلة بالنوع الثانً 
من السكري فً اللُّعاب والدم والبول، والسٌطرة على سكر الدم خالل نطاقات زمنٌة 
مختلفة". وقد حظٌت الدراسة بتموٌل من برنامج بحوث الطب الحٌوي التابع 

 م الجهود البحثٌة لكلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر.لمؤسسة قطر الذي دأب على دع
 



 
 

 

شارك فً تألٌف الورقة كل من الدكتور محمد م. الدٌن سلٌم، الدكتور أحمد تقً 
الدٌن، الدكتورة هالة الحمصً، الدكتورة خلود المحمود، وجمٌعهم من قسم 
األمراض الجلدٌة بمؤسسة حمد الطبٌة، حٌث أشرفوا على المتطوعٌن والمرضى 

 المشاركٌن بالدراسة.
 

 لالطالع على الورقة البحثٌة الكاملة:
http://link.springer.com/article/10.1007/s00125-015-3636-2  

 
  -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 

معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء 
حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام 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 اإلكلٌنٌكٌة
تحسٌن وتعزٌز مستوى الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات 

 الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
 


