
 
 

 

 
 

 يكتشفون ُبعداً جديداً حول كيفية ازدياد عدد الخاليا الدهنية قطر  -باحثو وايل كورنيل للطب 
 

ل باحثو واٌل كورنٌل للطب  :6112يناير  13 –الدوحة   حولقطر إلى اكتشاف مهم  –توصَّ
ٌة جدٌدة مساحة الكتلة الدهنٌة، األمر الذي قد ٌساعد العلماء فً تطوٌر عقاقٌر دوائع كٌفٌة توس  

األستاذ المساعد  ،اهتمام فرٌق الباحثٌن بقٌادة الدكتور ناٌف مظلوم لمحاربة السمنة. وانصب  
على البروتٌن المعروف  ،قطر –واٌل كورنٌل للطب فً  للبحوث فً علم الجراثٌم وعلم المناعة

 والذي ٌضطلع بدور رئٌس فً تنظٌم العملٌة األٌضٌة ومواجهة مضاعفات السمنة. SIRT1باسم 
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Biological Chemistry. 
 

ٌبدو واضحاً أن اختالل قدرة جسم اإلنسان على تخزٌن أو : "مظلومالدكتور  فً هذا اإلطار، قالو
حرق الدهون على نحو كاٍف ٌؤثر سلباً فً صحة اإلنسان، وهو ما قد ٌفاقم خطر اإلصابة بداء 
السكري وأمراض القلب وعدد من األمراض الخطٌرة األخرى. ومن هذا المنطلق أردنا أن نفهم 

 فً العملٌة األٌضٌة". SIRT1بعمق اآللٌة الدقٌقة لتأثٌر البروتٌن 
 

بالتضخم حٌث ٌزداد حجم  األولىون بطرٌقتٌن مختلفتٌن، ُتعرف ٌُذكر أن جسم اإلنسان ٌراكم الده
ج.  أما الثانٌة التً ٌزداد فٌها العدد فتعرفالخالٌا الدهنٌة،  العلماء على معرفة وافٌة إن بفرط التنسُّ
التضخم، فٌما لم تنل الطرٌقة الثانٌة من قبل فً الطرٌقة األولى، أي  SIRT1بدور البروتٌن 

 نصٌباً كافٌاً من البحث، لذا كانت محور اهتمام البحث الذي قاده الدكتور مظلوم.
 

مستوٌات متدنٌة فٌها قطر بخالٌا دهنٌة طلٌعٌة من الفئران  –استعان باحثو واٌل كورنٌل للطب 
للتحقق من أن للبروتٌن دوراً محورٌاً فً الحد  من تراكم الخالٌا ، SIRT1مصطنعة من البروتٌن 

ج ومختل ة الوظائف األٌضٌة.   الدهنٌة مفرطة التنسُّ
 

بدوره قال الدكتور هواري عبدالسالم، المؤلف األول للدراسة البحثٌة وباحث ما بعد الدكتوراة 
قطر: "الحظنا أن المستوٌات  -المشارك فً مختبر الدكتور ناٌف مظلوم فً واٌل كورنٌل للطب 

ج ومختل ة SIRT1المتدنٌة من البروتٌن   مرتبطة بزٌادة تراكم الخالٌا الدهنٌة مفرطة التنسُّ
أثمرت قد لة التً تقود هذه العملٌة. وبتحلٌل المسارات الخلوٌة المعد   الوظائف األٌضٌة. كذلك قُمنا

أٌض للقٌام ب SIRT1قة عن اآللٌات التً ٌعمل بها البروتٌن ه الدراسة البحثٌة عن معرفة معم  هذ
فً تطوٌر نظر لللبحوث المستقبلٌة أمام اتمه د هذه المعرفة ة. والدهون بطرٌقة طبٌعٌة وصحٌ

فً وظائفه من أجل تحسٌن العملٌة األٌضٌة عند  SIRT1عقاقٌر دوائٌة محاكٌة للبروتٌن 
 المصابٌن بالسمنة".

 



 

قطر: "تساهم  –قال الدكتور خالد مشاقة، العمٌد المشارك لشؤون البحوث فً واٌل كورنٌل للطب و
ٌ مة عن اآللٌات األٌضٌة  وستكون لهذه الدراسة  الصلة بالسمنة. وثٌقةهذه الدراسة البحثٌة بمعرفة ق

أهمٌة عظٌمة فً األروقة البحثٌة الطبٌة الحٌوٌة فً خضم جهود العلماء الحثٌثة لتطوٌر عقاقٌر 
جدٌدة فً مواجهة وباء السمنة حول العالم، وهو ما ٌمثل أحد التحدٌات األكثر إلحاحاً التً تواجه 

 الطب، قطرٌاً وعالمٌاً".
 

ج الخالٌا الدهنٌة من خالل  SIRT1"البروتٌن بعنوان الدراسة البحثٌة  ُنف ذت هذه ٌحد  من فرط تنسُّ
" بتموٌل من برنامج بحوث الطب الحٌوي المنبثق عن مؤسسة قطر التً c-Mycتثبٌط الجٌنة 

وشارك فٌها إلى جانب الدكتور مظلوم  قطر. –دأبت على دعم الجهود البحثٌة لواٌل كورنٌل للطب 
عائشة مدنً، أحمد هانً، منى النوبً، نٌها غوسوامً، هشام بن  :باحثونور عبدالسالم الوالدكت

حمٌدان، أنجا إم. بٌلٌنغ، جٌنٌفر باسكٌٌه، نجٌب حلبً، رجاء دلول، محمد شرٌف، ٌوهانٌس 
ماٌكل إس. بونكوسكً (، قطر –واٌل كورنٌل للطب  )وجمٌعهم منغراومان، نسرٌن مسائلً 

محمد الرٌس من قسم العلوم  (،لعلوم الجٌنٌة فً كلٌة طب هارفردمن قسم ا)ودٌفٌد أٌه. سٌنكلٌر 
 قطر. –الحٌاتٌة فً مختبر مكافحة المنشطات 

 
  –انتهى  -

 : التعليق على الصورة
والمتطوعة  من الٌسار إلى الٌمٌن: عائشة مدنً، الدكتور ناٌف مظلوم، الدكتور هواري عبدالسالم

 فً مختبر الدكتور مظلوم منٌرة فاكاٌٌل
 

 قطر -للطب نبذة عن وايل كورنيل 
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. ٌتم  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 حد  سواء. 
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