
 
 

 

 
 قطر تستعرض تأثير عقار شهير للسكري في مكافحة السرطان –وايل كورنيل للطب 

 
 

الصيدلة في وايل كورنيل علم أستاذ  جلالدكتور كريس تري ناقش :2017مارس  28 –الدوحة 
وتحدث تريجل  في مكافحة الشيخوخة والسرطان.ميتفورمين قطر التأثير المحتمل لدواء  –للطب 
ينظمها قسم التعليم الطبي المستمر في الكلية، عن  سلسلة المحاضرات المتخصصة التيخالل 

أكثر من ي يصفه األطباء منذ ت من الفوائد المحتملة للعقار ميتفورمين الذالبحوث التي أُجريت للتثب  
  .النوع الثاني من السكري ىمرضلعاماً  60
 

 وُيصاب اإلنسان بالنوع الثاني من السكري في حال لم يفرز البنكرياس كمية كافية من األنسولين
بل المسؤول عن التحكم في مستويات السكر في الدم، أو في حال لم تستجب خاليا الجسم لألنسولين 

ميتفورمين عن طريق الفم ويساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم عن  دواءخذ ويؤ .وقاومته
مليون شخص حول  150وتشير التقديرات إلى أن أكثر من  طريق تحسين الحساسية لألنسولين.

 يومياً. هذا الدواءالعالم يتناولون 
 

المتاحة لعالج النوع الثاني  األدويةميتفورمين الخيار األول من بين ُيعتبر ل: "جوقال الدكتور تري
آثاره باإلضافة إلى أن وثانيهما أنه رخيص الثمن،  ين، أولهما أنه فعال للغايةمن السكري لسبب

الجانبية على وجه العموم غير حادة. وفي الحقيقة، ثمة شواهد تشير إلى أن ميتفورمين قد تكون له 
بل والحماية من أمراض القلب  لسرطانابعض اآلثار الجانبية النافعة، مثل مكافحة الشيخوخة و

 واألوعية الدموية".
 

أظهرت دراسات أُجريت على مرضى النوع الثاني من السكري الذين يتناولون العقار ميتفورمين 
ن معدل نجاة الذين  تراجعاً ذا داللة إحصائية الفتة في حاالت اإلصابة بالسرطان من جهة، وتحس 

النافعة أن اآلثار الجانبية  تريجل في هذا اإلطاروأوضح  ثانية.أصيبوا بالسرطان من قبل من جهة 
بقدرته على التأثير في الخاليا البطانية، وُيقصد بها الخاليا  ما يبدو في للعقار ميتفورمين مرتبطة

ن األوعية الدموية. وللخاليا البطانية دوٌر رئيس في دعم توليد أوعية دموية جديدة في  التي تبط 
 ميتفورمين يتدخل في هذه العملية.  دواءدو أن األورام، ويب

 
ث الدكتور تريكما  عن بروتين ُيسمى  التي أجراها في مختبره بحوثالل عن جانب من جتحد 

Sirtuin 1  تقوم بتشفيره الجينةSIRT1  حيث يضطلع بدور ما في عملية الشيخوخة. ويبدو أن
أن هذا التفاعل كذلك يبدو و ،الشيخوخة ويعوق عملية SIRT1ميتفورمين يتفاعل مع الجينة دواء 

في عدد من أهم الدوريات هذه البحوث ُنشرت وقد  يقوم بإبطاء تلف نظام القلب واألوعية الدموية.
مة في العالم، منها الدورية الطبية البريطانية المرموقة   British Journal ofالطبية المحكَّ

Pharmacology. 
 



 

ميتفورمين مفهومة بشكل  لدواءوختم الدكتور تريغل قائالً: "ال يمكننا القول إن اآلثار الجانبية 
كامل، لكن يبدو واضحاً أن هناك عدداً من اآلفاق الواعدة لمزيد من البحوث العالمية التي قد تقود 

 ".دواءوقة لهذا اليوماً ما إلى تطبيقات غير مسب
 

قطر:  – أستاذ الطب في وايل كورنيل للطب الدكتور ستيفن أتكن لمحاضرة، قالوتعقيباً على ا
ل الطريق نحو فهم أفضل لهذا العقار المهم واستخداماته الممكنة التي ج"تمه د بحوث الدكتور تري

معاً وقد يكون لها في آن تتعدى نطاق استخداماته الحالية. ومثل هذه البحوث مثيرة لالهتمام وواعدة 
 حة اإلنسان في المستقبل".تأثير هائل على ص

 
  -انتهى  -

 
 

 التعليق على الصورتين المرفقتين:
  قطر –الصيدلة في وايل كورنيل للطب علم أستاذ  جلالدكتور كريس تري

 
 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 
قطر من خالل شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر،  -تأسست وايل كورنيل للطب 
مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من وتقدم برنامجاً تعليمياً متكامالً 

. يتم  التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين جامعة كورنيل
، مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية

. تسعى وايل كورنيل مؤسسة الرعاية الصحية، مركز األم والجنين ومركز السدرة للطب والبحوث
قطر إلى بناء األسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خالل البحوث  -للطب 

ي تقوم بها على صعيد العلوم األساسية والبحوث اإلكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى الت
من التعليم الطبي لطالبها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية لألجيال المقبلة وتقديم 

 أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حد  سواء. 
weill.cornell.edu-http://qatar/  
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