
 
 

 

 السكري فً محاضرة لواٌل كورنٌل للطب 

 
 تنظمهاالتً  "اسأل المختص"ناقشت أحدث محاضرة من سلسلة : 5112نوفمبر  11 –الدوحة 

العالجٌة فً العالم لداء  أحدث الطرق واآلفاقفً إطار "صحتك أوالً"، قطر  -واٌل كورنٌل للطب 
قطر العقاقٌر  -مالك أستاذ الطب فً واٌل كورنٌل للطب  الدكتور رٌاز، إذ استعرض السكري

 والتدابٌر العدٌدة الجدٌدة التً ٌمكن أن تشكل عالجاً فعلٌاً للسكري فً بعض الحاالت.
 

زال كثٌرون ٌعتقدون أن  : "ماالمحاضرة التً عقدت فً النادي الدبلوماسًوقال الدكتور مالك فً 
وأن كل ما ٌمكن للمرء فعله هو التعاٌش معه ال أكثر. ربما  ي مرض مستعٍص ال شفاء منهالسكر

ٌَُعد كذلك الٌوم.  بطبٌعة الحال، ال ٌملك الطب فكان األمر كذلك قبل عشرة أعوام من اآلن، لكن لم 
نطاق عرٌض من العالجات التً  عالجاً سحرٌاً للشفاء من المرض بٌن لٌلة وضحاها، لكن ٌتوافر

ٌَشفى معها مرٌض السكري تماماً".  ٌمكن أن تحقق فرقاً ملموساً، وفً حاالت معٌنة قد 
 

وقال الدكتور مالك إن هناك نوعٌن أو نمطٌن رئٌسٌن من السكري، النوع األول ال سبٌل للوقاٌة 
ٌُعد النوع الثانً من أمراض العصر الناجمة عن أسالٌب  الحٌاة غٌر الصحٌة وما ٌتصل منه، فٌما 

من مجمل  %90بها من بدانة وحمٌة غذائٌة غٌر صحٌة وعدم ممارسة التمارٌن البدنٌة، وُتصنف 
حاالت السكري فً العالم ضمن النوع الثانً. وأشار الدكتور مالك إلى وجود أنواع أخرى أكثر 

 إلى حد بعٌد للعقاقٌر الدوائٌة. ندرة من المرض تعود إلى أسباب جٌنٌة وأن المصابٌن بها ٌستجٌبون
 

ن مرضى السكري فً العالم، فً غالبٌتهم، مصابون بالنوع األول والنوع أالدكتور مالك وأضاف 
الثانً من المرض، مشٌراً إلى أن كثٌرٌن من مرضى النوع األول ٌنفقون األموال على عالجات 

إلى زراعة الخالٌا الُجزٌرٌة التً أثبتت  الخالٌا الجذعٌة التً لم ٌثبت نجاحها بعد، ومشٌراً أٌضاً 
فاعلٌتها العالجٌة والمتمثلة فً زراعة خالٌا بنكرٌاسٌة سلٌمة فً كبد المرٌض إلفراز األنسولٌن. 
وقد ٌذهب األطباء إلى ما هو أبعد من ذلك بكثٌر كأن ٌقرروا مثالً زراعة بنكرٌاس كامل، وفً هذه 

ٌَشفى مرٌض السكري غٌر أن علٌ  ه تناُول عقاقٌر كابتة أو مثبطة للمناعة مدى حٌاته.الحالة 
 

وللنوع الثانً من السكري تحدٌات خاصة كونه وثٌق الصلة بالسمنة، ولعل التدبٌر األهم الذي ٌجب 
لكن هناك  ،ى التمارٌن البدنٌة وتخسٌس الوزنالبدء به هو تناول األطعمة الصحٌة والمواظبة عل

ر األطباء فئتٌن من األدوٌة التً تساعد فً معالجة مشكلة  بعض التدخالت الطبٌة الممكنة. فقد طوَّ
الوزن الكامنة وقد تُحول دون تفاقم مرحلة ما قبل السكري إلى داء السكري، بل وقد تبطل هذه 

وزن تمثل أمالً حقٌقٌاً جراحة تخسٌس الكما أن األدوٌة تأثٌر النوع الثانً من السكري بشكل كامل. 
من  %70لمرضى النوع الثانً من السكري، ورغم طبٌعتها الجراحٌة غٌر أنها تؤدي إلى تعافً 

 مرضى السكري.
 

ورغم التقدم الكبٌر الذي حققه الطب واالختراقات العالجٌة المتواصلة، ٌظل األمر األهم الذي 
ٌتعٌن على المرء أن ٌبقٌه فً ذهنه مسؤولٌته عن صحة جسمه. وٌمكن لإلنسان أن ٌتجنب النوع 



 

ناول الثانً من السكري وما ٌترتب علٌه من االضطرار إلى زٌارة الطبٌب مراراً فً حال قلَّل من ت
ر وأكثَ  دقٌقة  30من تناول الفواكه والخضروات وواظب على التمارٌن البدنٌة لنحو  رَ السكر المكرَّ

 ٌومٌاً.
 

  -انتهى  -
 

 
 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 
برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتمدٌن 

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

الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. 
من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى  كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى

الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن 
 وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 

weill.cornell.edu-http://qatar/  
 

 المعلومات ٌرجى االتصال: لمزٌد من
 حنان اللقٌس

 مدٌر إعالمً
 قطر -للطب واٌل كورنٌل 

 +974 55536564جوال: 
 +974 44928661مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
 

 

http://qatar-weill.cornell.edu/
mailto:hyl2004@qatar-med.cornell.edu
mailto:hyl2004@qatar-med.cornell.edu

