
 
 

 

 
 

 فً واٌل كورنٌل  ٌحاضرفً عالج السكري  عالمً باحث
 

استضافت سلسلة المحاضرات المتخصصة التً تنظمها واٌل  :5112 نوفمبر 1 –الدوحة 
الدكتور كامٌلو رٌكوردي مدٌر معهد بحوث السكري وبرنامج زراعة  ،قطر –كورنٌل للطب 

أحد أبرز الباحثٌن العالمٌٌن الرٌادٌٌن ، وركٌةٌالوالٌات المتحدة األمفً الخالٌا فً جامعة مٌامً 
وٌقترن اسمه بتطوٌر العملٌة التً أتاحت عزل الخالٌا الُجزٌرٌة عن . فً مجال عالج السكري

الهندسة الطبٌة الحٌوٌة وعلم األحٌاء المجهرٌة و لطباات كبٌرة، وهو أستاذ بنكرٌاس اإلنسان بكمٌ
 ركٌة.  ٌوالمناعة فً جامعة مٌامً األم

 
كٌف تمكَّن مرضى النوع األول من السكري من وأحدث التطورات العالجٌة رٌكوردي ناقش و

مسؤولة والفً البنكرٌاس الموجودة  بعد جراحة زراعة "خالٌا ُجزٌرٌة"التوقف عن حقن األنسولٌن 
عن إفراز األنسولٌن للتحكم بمستوٌات السكر فً الدم، ومرضى النوع األول من السكري غٌر 
ل وظائف جهاز المناعة لدٌهم وقٌامه بتدمٌر تلك الخالٌا  قادرٌن على إنتاج االنسولٌن بسب تعطُّ

 الُجزٌرٌة.
 

التعلٌم الطبً المستمر فً واٌل كورنٌل تتضمن سلسلة المحاضرات المتخصصة التً أطلقها قسم 
قطر محاضرات ٌلقٌها خبراء وأطباء إلثراء معرفة المختصٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة  -للطب 

فً قطر بأحدث التطورات فً التقنٌة الطبٌة والبحوث العلمٌة وأفضل الممارسات المتبعة والمرعٌة 
ضرات المتخصصة االعتماد حسب نظام التعلٌم ونالت سلسلة المحا فً المؤسسات الطبٌة العالمٌة.

 قطر. و فً كل من نٌوٌوركالطبً المستمر كفعالٌة مشتركة بٌن واٌل كورنٌل للطب 
 
حضور تضّمن عدداً كبٌراً من األطباء واألخصائٌٌن الصحٌٌن  مأما قال الدكتور كامٌلو رٌكورديو

ٌة، غٌر أن ثمة قٌود تحّد من شّجع للغانجاح جراحة زراعة الخالٌا الُجزٌرٌة أمر مإن : "والطالب
مثل مكان زراعة تلك الخالٌا. فً حقٌقة األمر ُتزرع الخالٌا الُجزٌرٌة على وجه العموم فً  ،ذلك

الكبد لتمكٌنه من إفراز األنسولٌن ومن ثم تخلٌص المرٌض من معاناة ُحقن األنسولٌن الدائمة. غٌر 
ٌا الُجزٌرٌة، بل إن الكثٌر من تلك الخالٌا ٌموت بعد عملٌة أن للكبد عٌوباً عدة كمكاٍن لزراعة الخال

 َحقن داخل الكبد".
 

وكان الدكتور رٌكوردي قد أعلن عن َسْبق تمثل فً نجاحه بزراعة الخالٌا الُجزٌرٌة باستخدام 
بنكرٌاس مصنَّع بالهندسة الحٌوٌة ومزروع فً جوف البطن لٌقوم بمهمة غدة صماء مصغرة، فً 

  إنجاز هو أقرب إلى التقنٌة الفسٌولوجٌة من حٌث محاكاته للفسٌولوجٌة الطبٌعٌة لجسم اإلنسان.
 



 

زالت أمامنا صعوبات وعلٌنا التغلب  قائالً: "هذا إنجاز باهر، لكن ما يردووأضاف الدكتور رٌك
علٌها، وأقصد بذلك لزوم تناول المرٌض عقاقٌر كابتة أو مثبطة للمناعة بعد الجراحة للحؤول دون 

 رفض الجسم للخالٌا المزروعة، وهنا ٌكمن خطر المضاعفات الجانبٌة غٌر المرغوبة".
 

وآخرون على تطوٌر سلسلة من التقنٌات  يردورٌكوللتغلب على هذه المشكلة ٌعكف الدكتور 
المختلفة التً تمثل اكتشافات علمٌة رٌادٌة. ومن بٌن التدابٌر الممكنة استخدام التقنٌة النانوٌة وتقنٌة 

روعة من الطلٌة المطابقة لتطوٌر ما ٌشبه "قشرة" متناهٌة الصغر لحماٌة كل خلٌة ُجزٌرٌة مز
التدمٌر الذي ٌقوم به جهاز المناعة، دون أن ٌؤثر ذلك فً قدرتها على إفراز األنسولٌن. فٌما تقوم 
جهود بحثٌة باستقصاء إمكانٌة تحوٌل الخالٌا األرومٌة الموجودة فً أنسجة عدة من جسم 

العقاقٌر المرٌض، بما فً ذلك البنكرٌاس، إلى خالٌا منتجة لألنسولٌن، وعندئذ ال حاجة إلى 
 الدوائٌة الكابتة للمناعة.

 
وٌأمل الدكتور رٌكاردو أن تقود هذه الجهود البحثٌة ٌوماً ما إلى تطوٌر عالج للنوع األول من 
السكري، وأن ٌكون العالج ذاته قابالً للتطبٌق على النوع الثانً من السكري، وهو األكثر شٌوعاً. 

المناعة، فً حٌن ُتلقى الالئمة على السمنة وٌنجم النوع األول من السكري عن اضطرابات 
 والعادات الغذائٌة غٌر الصحٌة عند اإلصابة بالنوع الثانً منه.

 
وختم الدكتور رٌكاردو قائالً: "االعتقاد السائد الٌوم هو أن السكري ال عالج له، وأنه ٌتعٌن على 

قناعتنا بإمكانٌة التوصل المرٌض أن ٌتعاٌش معه من خالل التحكم به، ونحن نرفض هذه الفكرة ل
نبالغ فً أمل إلى عالج له، وحققت بحوثنا نتائج واعدة فً هذا الصدد. بطبٌعة الحال علٌنا أال 

التوصل إلى عالج، وعلٌنا أال نتوقع تطوٌر عالج بٌن لٌلة وضحاها، لكن فً المقابل سنعمل دون 
 كلل للتوصل إلى العالج الالزم".

 
أستاذ الجراحة ومستشار أول العمٌد فً واٌل كورنٌل للطب  بكر نور ن المحاضرة، قال الدكتوروع
قطر: "شرٌف لنا أن نستضٌف عالماً بمكانة وسمعة الدكتور رٌكاردو للتحدث ضمن سلسلة  –

 تهرؤٌفالمحاضرات المتخصصة عن بحوثه أمام المختصٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة فً قطر. 
اعة لٌست مفٌدة وشٌقة فحسب، بل ملهمة ومحفزة لكل من المذهلة فً بحوث السكري وتقنٌة الزر

 ٌتطلع إلى تطوٌر عالج لمرض مزمن وُموِهن مثل السكري".
 

  -انتهى  -
 

 التعلٌق على الصورتٌن المرفقتٌن:
 كامٌلو رٌكوردي: الدكتور 1صورة 
 والدكتور بكر نور كامٌلو رٌكوردي: من الٌسار إلى الٌمٌن: الدكتور 2صورة 

 
 



 

 قطر -للطب نبذة عن واٌل كورنٌل 
قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر،  -للطب تأسست واٌل كورنٌل 

وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات فً 
معة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتمدٌن برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجا

من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب 
قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب  -للطب الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل 

سٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األسا
كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى 
الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن 

 وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
weill.cornell.edu-http://qatar/  

 
 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:

 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر
 +974 55536564جوال: 
 +974 44928661مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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