
 
 

 

 
 أحدث اإلنجازات في رعاية مرضى السرطان خريج وايل كورنيل يعود إليها محاضراً عن 

 
قطر التً  –عاد الدكتور محمد بالٌٌفتش إلى واٌل كورنٌل للطب  :6102أكتوبر  01 –الدوحة 

ٌُعرف أٌضاً  ،2010تخّرج منها فً عام  لٌستعرض بحوثه عن ورم نخاع العظم المتعدد أو ما 
وٌشغل بالٌٌفتش حالٌاً منصب أستاذ الطب  .أحد أنواع سرطان الدمباسم الماٌلوما المتعددة، وهو 

الذي ٌتضمن أحد أبرز المراكز البحثٌة المتخصصة و ،المساعد فً المركز الطبً بجامعة نبراسكا
 ركٌة.  ٌالمتحدة األم فً السرطان فً الوالٌات

 
قسم التعلٌم الطبً المستمر فً الكلٌة، قال  نظمهاٌسلسلة المحاضرات المتخصصة التً  وفً إطار
ورم نخاع العظم المتعدد هو ثانً أنواع سرطانات الدم الخبٌثة شٌوعاً بعد إن بالٌٌفتش الدكتور 

حالة  ألف 30تشخٌص أكثر من  األورام اللٌمفاوٌة خالَف داء ُهودجكن، وتشٌر التقدٌرات إلى
أما الخبر السار هنا أن البٌانات ُتظهر أن . وأضاف: "2016جدٌدة فً الوالٌات المتحدة خالل عام 

زال هناك متسع كبٌر لمزٌد من اإلنجاز فً هذا المجال. هناك  أعداد الناجٌن منه فً ازدٌاد لكن ما
ٌد بأن أشارك فً مثل هذه البحوث ونأمل أن عقاقٌر جدٌدة وواعدة قٌد االختبار حالٌاً، وأنا سع

 تقودنا إلى تحسٌن المحصلة العالجٌة للمصابٌن بهذا المرض". 
 

سرطان ٌصٌب الخالٌا البالزمٌة الموجودة فً نخاع العظم  بأنهورم نخاع العظم المتعدد ٌُعرف 
ٌّن والشبٌه باإلسفنج فً قلب العظم. والخالٌا البالزمٌة  الدم البٌضاء تنتج  نوع من خالٌاهً الل

المضادات الحٌوٌة الضرورٌة لٌتمكن جهاز المناعة فً الجسم من القٌام بوظائفه كما ٌجب. وتشمل 
ضعف العظام وسهولة إصابتها عظم المتعدد ضعف مقاومة العدوى، أعراض اإلصابة بورم نخاع ال

زن، وخلل وظائف الكلى. فقدان الوء، اإلعٌاالكدمات والنزٌف،  بكسور، فقر الدم المتسبب بتزاٌد
لورم العظم المتعدد حتى  فاعلورغم التطور المستمر فً العالجات المتاحة فإنه ال ٌوجد عالج 

 الٌوم، وٌعٌش المصاب به ما بٌن عام واحد وعشرٌن عاماً بعد تشخٌص المرض.
 

سة على منحة أمٌرٌة قطرٌة لدرا 2001عام فً الدكتور بالٌٌفتش من البوسنة والهرسك  حصل
تمدٌد منحته الحقاً كمنحة دراسٌة  تمّ قد عضو مؤسسة قطر. و - فً أكادٌمٌة قطرالمرحلة الثانوٌة 

ج  –جامعٌة لاللتحاق ببرنامج ما قبل الطب وبرنامج الطب فً واٌل كورنٌل للطب  قطر التً تخرَّ
ٌفتش برنامج أكمل الدكتور بالٌ وبعد تخّرجه طبٌباً عاماً منها بمرتبة الشرف فً مجال البحوث. 

برسبتٌرٌان، مركز واٌل كورنٌل الطبً فً -إقامة األطباء فً الطب الباطنً فً مستشفى نٌوٌورك
نٌوٌورك، ثم حصل على زمالة فً أمراض الدم وعلم األورام الطبً من مركز إم. دي. أندرسون 

 للسرطان بجامعة تكساس.
 

وإلى جانب منحة الزمالة حصل الدكتور بالٌٌفتش على درجة ماجستٌر العلوم فً البحوث 
اإلكلٌنٌكٌة والتطبٌقٌة من كلٌة الدراسات العلٌا فً علوم الطب الحٌوي من جامعة تكساس إلثراء 
 خبراته وتأهٌله أن ٌكون باحثاً استقصائٌاً أول فً التجارب اإلكلٌنٌكٌة عن السرطان، وهو طموحه



 

منذ البداٌة. وٌتطلع الدكتور بالٌٌفتش اآلن إلى أن ٌقود أول تجربة إكلٌنٌكٌة له والمخصصة 
الستقصاء تأثٌر تولٌفات عقاقٌر جدٌدة لعالج ورم نخاع العظم المتعدد لدى المرضى الذٌن 

 I/IIالبروتٌزومات. وتحمل التجربة اإلكلٌنٌكٌة عنوان: "دراسة المرحلة  ٌطورون مقاومة لمثبطات
كاستراتٌجٌة مستهدفة إلبطال المقاومة للعقار  c-Metعن العقار كابوزنتنٌب المثبط للبروتٌن 

حلم أن  بالٌٌفتشواعتبر  للبروتٌوزوم فً ورم نخاع العظم المتعدد العنٌد". كارفٌلزومٌب المثبط
حقق لوال المشاركة فً تطوٌر عقاقٌر مبتكرة للمصابٌن بسرطانات الدم الخبٌثة حتماً ما كان لٌت

 التً ٌعتبرها كوطنه الثانً. من قطر اهالدعم السخً الذي تلق
 

وقالت الدكتورة ثرٌا عرٌسً، العمٌد المشارك األول للتعلٌم الطبً والتعلٌم الطبً المستمر فً واٌل 
الدكتور بالٌٌفتش كأول خرٌجٌنا الذٌن ٌتحدثون عن باستضافة قطر: "نحن سعداء  –كورنٌل للطب 

قطر  –على التزام قطر وواٌل كورنٌل للطب  اً عظٌم مثاالً تعتبر خبراته وإنجازاته ف .بحوثهم
بإطالق العنان للقدرات البشرٌة عبر دعم األفراد الواعدٌن والطموحٌن لما فٌه منفعة جمٌع أفراد 

 المجتمع". 
 

متطلبات إدارة االعتماد ُصنِّفت هذه الفعالٌة العلمٌة كفعالٌة تعلُّم جماعٌة معتمدة )الفئة األولى( وفق 
 فً المجلس القطري للتخصصات الصحٌة، وحصل المشاركون على ساعة معتمدة كحد أقصى.

 
  -انتهى  -

 
 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 

قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر، وتقدم  -تأسست واٌل كورنٌل للطب 
برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات فً برنامج 

دٌن من قبل الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتم
كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب الرٌاضً. تسعى واٌل 

قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل  -كورنٌل للطب 
سعى إلى تأمٌن أرفع البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. كذلك ت

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. 
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