
 
 

 

 
 لتصلُّب المتعدد ا قطر في مجال –جائزة لباحث من وايل كورنيل للطب 

 
قطر ومعهد العلوم العصبٌة  -فاز باحثون من واٌل كورنٌل للطب  :6112 كتوبر أ 19 – الدوحة

مرموقة لتموٌل مقترح مبتكر ٌتمحور حول االستعانة بفحص بمؤسسة حمد الطبٌة بجائزة دولٌة 
ر المرض، وتقٌٌم أثر  العٌنٌن لتٌسٌر التشخٌص المبكر لمرض التصلُّب المتعدد، وتحلٌل تطوُّ

   المنهجٌة العالجٌة بٌن المصابٌن بالمرض.
 

بتكار فً القطر، جائزة منحة ا -وتسلَّم الدكتور رٌاز مالك، أستاذ الطب فً واٌل كورنٌل للطب 
التً  (ECTRIMS) ٌة لعالج وبحوث التصلُّب المتعددمن اللجنة األوروب مضمار التصلُّب المتعدد

واحد من أربعة بحوث هو والبحث المذكور  أكبر جمعٌة أوروبٌة متخصصة فً هذا المجال. ُتعد  
بلداً حول  45طلباً من  260بعد تقٌٌم متأٍن ودقٌق لما مجموعه  ،منحتها اللجنة المنحة التموٌلٌة

العالم، ولم ٌسبق لهذه اللجنة الدولٌة أن منحت مثل هذه المنحة لبحث من منطقة الشرق األوسط 
 وشمال أفرٌقٌا.

 
الجهاز العصبً  التً تصٌب األمراض الموهنة والمضنٌة هو أحدٌُذكر أن التصلُّب المتعدد 
ا بٌن م داخل الدماغ وأٌضاً فً لة العصبٌة، أي اإلشارات العصبٌةالمركزي، حٌث تتعطل السٌا
وتشمل أعراض المرض صعوبة فً المشً ومشكالت النظر واإلعٌاء  الدماغ وبقٌة أجزاء الجسم.

 واأللم إلى جانب تغٌرات فً القدرات اإلدراكٌة.
 

ب المتعدد بسبب التفاوت فً تجربة كل مرٌض، وأٌضاً بسبب من الصعب مراقبة تطور التصلُّ 
كثر شٌوعاً أن التقنٌة األ ،التباٌن فً معدل تفاقُم الحالة من مرٌض إلى آخر. وما ٌزٌد األمر صعوبة

ر المرض ال ٌمكنها أن  (جهاز التصوٌر بالرنٌن المغناطٌسًصور الدماغ باالستعانة ب) لمراقبة تطوُّ
 ة تلف األعصاب كمؤشر على مظاهر العجز العصبٌة المتفاقمة.تحدد بالدقة المرجو

 
قطر إلى جانب الدكتور  –وٌعتقد الدكتور رٌاز مالك وفرٌق الباحثٌن من واٌل كورنٌل للطب 

أستاذ الطب وطب األعصاب  أشفق شعٌباستشاري أول طب األعصاب، والدكتور  سعدات كمران
ومدٌر معهد العلوم العصبٌة، وكالهما من مؤسسة حمد الطبٌة، أن تقنٌتهم المبتكرة ٌمكن أن توفر 
ٌ مة  ر مرض التصلُّب المتعدد، وهو ما ٌتٌح لألطباء أداة ق وسٌلة أكثر سهولة ودقة لمراقبة تطوُّ

 للتشخٌص المبكر للمرض وعالجه بفعالٌة أفضل.
 

ورصد  إلى أبعد حد ٌةمضنٍال أحد األمراضالتصلُّب المتعدد ٌُعتبر مالك: "صدد، قال وفً هذا ال
ر القلٌل كما أن خٌاراته العالجٌة محدودة. ومن المقلق هنا أن نعرف أن  فً غاٌة الصعوبة هتطوُّ
العقاقٌر الدوائٌة الواعدة الجدٌدة تحصل على موافقة السلطات المختصة بسبب إخفاق التجارب  من
ر و  ملحة لتطوٌر أداة جدٌدة لرصد تطلسرٌرٌة فً التحقق من الفوائد المتأتٌة منها. لذا، ثمة حاجة ا

المرض تتسم بالموثوقة ومزٌد من الدقة، وٌمكن تطبٌقها فً العٌادة وفً التجارب السرٌرٌة على 



 

الدماغ فً السواء. وٌشٌر بحثنا إلى أن تلف العصب فً القرنٌة مؤشر موثوق لتلف األعصاب 
أن العٌنٌن من أعضاء الجسم الظاهرة ومن  ،ما تتمٌز به هذه الطرٌقة أهم  و .كسمة للتصلُّب المتعدد

 السهل فحصهما، فً حٌن أن الدماغ محاط بعظام الجمجمة ومن الصعب فحصه".
 

ابتكر الدكتور مالك مع باحثٌن آخرٌن تقنٌة "مجهر الَقْرنٌة متحد البؤر" ولهم الرٌادة فً هذا 
المضمار منذ خمسة عشر عاماً الماضٌة، وتتٌح هذه التقنٌة الفحص والتصوٌر الدقٌقٌن لأللٌاف 
العصبٌة فً قرنٌة العٌن لتحدٌد التلف الذي أصاب األعصاب بسبب أمراض مختلفة تشمل االعتالل 

 مرض –وأٌضاً بٌن المصابٌن بالشلل الرعاش  العصبً السكري، واالعتالالت العصبٌة الوراثٌة،
الٌن، أو  ٌَ ً لالعتقاد السائد بأن التصلُّب المتعدد من األمراض المزٌلة للَم باركنسون. وخالفا

قطر  –النخاعٌن، وأنه فً األساس ٌصٌب الدماغ، بادر فرٌق الباحثٌن فً واٌل كورنٌل للطب 
ر )ومنهم الدكتور إٌنونٌس بتروبولوس( ومؤسسة حمد الطبٌة إلى التحقق من فكرة أن تقنٌة مجه

الَقْرنٌة متحد البؤر ٌمكن أن ترصد تلف األعصاب لدى المرضى المصابٌن بالتصلُّب المتعدد. 
وكان مفاجئاً عندما اكتشفوا تلفاً الفتاً فً األلٌاف العصبٌة حتى لدى المرضى المصابٌن بعجز 

ٌُشار هنا إلى أن االختبار الجدٌد ال ٌستلزم الجراحة وٌمكن القٌا م به بمعدات خفٌف. ومن المهم أن 
القرنٌة هً الجزء الشفاف فً نذكر أن  طب العٌون المتاحة بالفعل فً العدٌد من المستشفٌات.

مقدمة العٌن وتغطً القُزحٌة وبؤبؤ العٌن وغرفة العٌن األمامٌة، وتتسم باأللٌاف العصبٌة األكثر 
 كثافة بٌن بقٌة أنسجة الجسم.

 
إجراء دراسة شاملة تمتد ألربعة وعشرٌن شهراً لتحدٌد سٌستفٌد فرٌق الباحثٌن من هذه المنحة فً 

ما إذا كانت تقنٌة مجهر الَقْرنٌة متحد البؤر تمثل وسٌلة صالحة لتحدٌد تلف األعصاب لدى  فً
مجهر الَقْرنٌة متحد البؤر: عالمة وٌحمل المشروع اسماً رسمٌاً هو "المصابٌن بالتصلُّب المتعدد. 
ف وترمٌم األعصاب المحورٌة". وهذا البحث مهم فً بلد مثل قطر بدٌلة سرٌعة وغٌر جراحٌة لتل

 إذ ٌبدو أن أعداد المصابٌن بالتصلُّب المتعدد تفوق األعداد التقدٌرٌة المتوقعة.
 

منحة هذه ال: "نحن ممتنون للفوز بالجائزة والحصول على فً هذا اإلطار الدكتور مالك وقال
منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا.  فً ألحد أن نال هذه المنحة البحثٌة أنه لم ٌسبق و خصوصاً 
وهو مثال على التعاون الوثٌق والمثمر بٌن واٌل  لبحثنا التطبٌقات العملٌةهناك الكثٌر من نعتقد أن 

وسٌصب حتماً فً  ذلك األطباء قطر ومؤسسة حمد الطبٌة، وسٌستفٌد من كل –كورنٌل للطب 
مجهر الَقْرنٌة متحد البؤر على اإلسهام فً تشخٌص وال تقتصر أهمٌة تقنٌة منفعة مرضانا. 

ر المرض فحسب، بل ستسهم أٌضاً فً تسرٌع الموافقة على عقاقٌر  التصلُّب المتعدد وتقٌٌم تطوُّ
وأنا شخصٌاً ممتن للدعم . ناة مضنٌةدوائٌة جدٌدة للتصلُّب المتعدد الذي ٌتسبب للمصابٌن به بمعا

له مؤسسة  –ته من برنامج بحوث الطب الحٌوي فً واٌل كورنٌل للطب الذي تلقٌ قطر الذي تمو 
 فهو الذي مه د لحصولنا على هذه المنحة البحثٌة الدولٌة".قطر، 

 
قطر: "نحن  –وقال الدكتور خالد مشاقة، العمٌد المشارك لشؤون البحوث فً واٌل كورنٌل للطب 

مسرورون بالتقدٌر الكبٌر الذي حظً به هذا البحث المبتكر، وهذا مبعث فخر للدكتور مالك 



 

وما ٌزٌد سعادتنا بهذا . مؤسسات حمد الطبٌة بل وقطر ككل والكلٌة، وبالقدر نفسه لشركائنا فً
نجاز أن البحث ستكون له الكثٌر من التطبٌقات المحتملة، وفق مبدأ "من المختبر إلى سرٌر اإل

ة للمرضى ببلدان مجلس التعاون والعالم أجمع، وسٌساعد الباحثٌن  المرٌض"، وستكون له فوائد جم 
دعم أٌضاً فً تطوٌر عقاقٌر مبتكرة بفعالٌة أكبر. وتؤكد هذه المنحة البحثٌة رؤٌة مؤسسة قطر ب

البنٌة التحتٌة البحثٌة بما ٌقود إلى مشروعات بحثٌة ذات تطبٌقات بما ٌصب  فً منفعة المرضى فً 
 قطر".

 
من مؤسسة حمد الطبٌة: "نحن سعداء بمشاركتنا فً هذا البحث الدكتور أشفق شعٌب قال من جهته، 

ابة فرصة عظٌمة قطر، وهذه المنحة التموٌلٌة بمث –المهم مع زمالئنا فً واٌل كورنٌل للطب 
ر  لمواصلة العمل معاً فً تطوٌر أداة جدٌدة فعالة للغاٌة فً تشخٌص التصلُّب المتعدد وتقٌٌم تطوُّ

 المرض".
 

  –انتهى  -
 التعليق على الصور المرفقة:

ٌتمحور حول االستعانة بفحص العٌنٌن لتٌسٌر ى بحث ٌعمل عل: الدكتور رٌاز مالك 1صورة 
 التصلُّب المتعددالتشخٌص المبكر لمرض 

قطر ومؤسسة حمد  –: الدكتور رٌاز مالك مع فرٌق الباحثٌن من واٌل كورنٌل للطب 2صورة 
 الطبٌة

القرنٌة هً الجزء الشفاف فً مقدمة العٌن وتغطً القُزحٌة وبؤبؤ العٌن وغرفة العٌن : 3صورة 
 .األمامٌة، وتتسم باأللٌاف العصبٌة األكثر كثافة بٌن بقٌة أنسجة الجسم

ٌتمحور حول االستعانة بفحص العٌنٌن لتٌسٌر الدكتور رٌاز مالك ٌعمل على بحث : 4صورة 
 التشخٌص المبكر لمرض التصلُّب المتعدد

 
 

 
 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 
قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل  -تأسست واٌل كورنٌل للطب 

سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات فً برنامج الطب. ٌتم  التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل 
دٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب الرٌاضً. تسعى ومن بٌنهم أطباء معتم
قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على  -واٌل كورنٌل للطب 

سعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. كذلك ت
مستوى الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حد  

 سواء. 
.cornell.eduweill-http://qatar/  

 
 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:

 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 قطر -واٌل كورنٌل للطب 
 +974 55536564جوال: 
 +974 44928661مباشر: 

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

