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الجديد في طب القلب :الشبكات الذائبة
Nouveautés en cardiologie : Stents solubles

عقد في عمان في الشهر املاضي مؤمتر جمعية القلب األردنية، وحضر 
العالم وحتدثوا عن آخر  القلب في  العديد من علماء طب  املؤمتر  هذا 

مستجدات طب القلب وعالج أمراض الشرايني.

ومن األمور الهامة التي متت مناقشتها التقنية احلديثة في تصميم 
التاجية  القلب  شرايني  داخل  تزرع  التي  (الدعامات)  القلب  شبكات 
لعالج االنسدادات وإرجاع الدم إلى مجراه وهذه التقنية تختلف عما 
أو  الفوالذ  من  من شبكات معدنية مصنوعة  حالياً  لدينا  متوفر  هو 
الكوبالت أو مزيج من املعادن التي تبقى داخل الشريان وتشكل جزءاً 
دائماً من جداره. وهذه التقنية تعتمد على شبكات مصنوعة من مواد 
تذوب وتختفي مع الوقت، أي أنها تزرع داخل الشريان بنفس األسلوب 
الذي تزرع فيه الشبكات املعدنية ولكنها تبدأ بالتحلل والذوبان خالل 

أشهر قليلة لتختفي متاماً بعد سنة أو أكثر. 

ما فائدة ذوبان الشبكات وحتللها ؟

عودة  ومنع  التضيق  عالج  هو  الشبكة  من  املطلوب  أن  هي  الفائدة 
االنسداد إلى الشريان، ويتم هذا عن طريق توسيع الشريان وزرع دعامة 
هيكلية تبقيه مفتوحاً طوال األشهر األولى وهي الفترة التي يُحتمل 
أن يعود االنسداد فيها، وتكون هذه الشبكات مطلية مبواد متنع خاليا 
الشريان من النمو داخلها والتسبب في انسدادها. فإذا ما حتقق هذا 
الهدف خالل األشهر األولى فإن بقاء الشبكة داخل الشريان يصبح ال 
ضرورة له أوالً، وقد يحمل بعض اخملاطر في املستقبل - وإن كان ذلك نادراً 
- مثل احتمال حدوث تخثر داخل هذه الشبكة بعد سنوات عديدة، وهذا 
احتمال نادر جداً ال يتجاوز 1-2 % فقط ولكن ذوبان الشبكة وانتهاء 
وجود جسم غريب معدني داخل الشريان يُلغي هذا االحتمال ويسمح 

بعودة الشريان إلى طبيعته دون بقاء اية معادن داخله.

الفائدة األخرى لذوبان الشبكات هي في حالة احلاجة إلى إجراء عملية 
وضع  العملية  هذه  تتطلب  حيث  املفتوح،  الشرايني/القلب  تطعيم 
إذا  هذا  ويتعذر عمل  املصاب،  الشريان  مع  وإيصالها  وصالت جراحية 
كان هناك شبكة معدنية في املوقع املطلوب ألن وضع خيوط جراحية 
أمر نادر احلدوث  فوق الشبكة املعدنية مباشرة غير ممكن، وهذا أيضاً 
شرايني  تطعيم  جراحة  لعمل  اجملال  يفسح  الشبكة  ذوبان  ولكن 
اخلوف من  دون  الشريان  في  أي موقع  في  اجلراحية  الوصالت  وخياطة 

وجود مواد معدنية في جدار الشريان متنع اجلراح من إجراء ذلك .

األولية  والنتائج  السريرية  التجارب  في طور  التقنية  هذه  زالت  ال 
الفرصة  قليلة  سنوات  خالل  لدنيا  يكون  وقد  جداً.  مشجعة  تبدو 
بعد  وتختفي  الشريان  داخل  تذوب  التي  الشبكات  هذه  الستعمال 
أن تقوم بأداء دورها في فتح الشريان وإعادة الدم ثم تتحلل إلى مواد 
بسيطة تختفي مع مجرى الدم لتكون مبثابة اجلندي اجملهول الذي قام 
بواجبه ثم مضى بهدوء ودون أن يعرف أحد أنه كان هناك ودون أن يلقى 

التقدير الذي يستحقه.

التعرض  بعد  الدرقية  الغدة  سرطان  احتمال  زيادة 
لألشعة في الطفولة

Augmentation du risque du cancer de la 
thyroide après expositions aux radiations à 
l'enfance
عندما  الدرقية  الغدة  بسرطان  اإلصابة  خطر  زيادة  الباحثون  وجد 
كان  سواء  والعنق،  الرأس  منطقة  في  لإلشعاع  األطفال  يتعرض 
الطبقي  التصوير  ألشعة  التعرض  أو  السرطان  لعالج  نتيجة  ذلك 

التشخيصي، النتيجة هي للسنوات 58 املقبلة أو أكثر.

البصيرة حول سبب  توفر بعض  أن  الدراسة  املؤلف ميكن لهذه  وقال 
الدرقية، وذلك  الغدة  االرتفاع املستمر في معدالت اإلصابة بسرطان 
وخصوصا  التشخيص  ألهداف  لإلشعاعات  املتزايد  التعرض  سببه 

التصوير الطبقي.

األطفال  ماليني  أن  واحلقيقة  معروفة  مسرطنة  مادة  هو  اإلشعاع 
األشعة  أن  من  الرغم  وعلى  سنويا،  الطبقي  للتصوير  يخضعون 
وسيلة  هو  اإلشعاعي  والعالج  للتشخيص،  مهمة  أداة  هي  الطبية 
الدراسة  يأتي مع مخاطر، وحاولت  هامة لعالج السرطان، لكن ذلك 
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قياس أثرها على املدى الطويل على سرطان الغدة الدرقية، والنتائج 
تشير بقوة إلى أن أولئك األشخاص الذين تعرضوا لألشعة التصوير 
الطفولة  مرحلة  خالل  والصدر  والرأس  الرقبة  منطقة  في  الطبقي 
مدى  الدرقية  الغدة  بسرطان  اإلصابة  في خطر  زيادة  لديهم  املبكرة 

احلياة.

وقام الباحثون بتقييم اخملاطر املستقبلية بشكل غير مباشر من خالل 
من  مجموعة  في  الدرقية  الغدة  بسرطان  اإلصابة  معدالت  تقييم 
األطفال التى عوجلت باألشعة بني عامي 1953 و 1987. وعندما مت 
2008، ومقارنة احلالة الصحية  2004 و  إعادة تقييمهم بني عامي 
لديهم مع أشقائهم الذين لم يتعرضوا لإلشعاع، وجد سرطان الغدة 
 ،1303 50 من املرضى الذين تعرضوا لألشعة من أصل  الدرقية في 
مقارنة ب 13 فقط  من األشقاء من أصل 1768. وظلت العالقة بني 
اإلشعاع وسرطان الغدة الدرقية قوية حتى بعد أن أخذ الباحثون في 
بسرطان  اإلصابة  مخاطر  في  تسهم  أن  ميكن  أخرى  عوامل  االعتبار 

الغدة الدرقية.

ووجد الباحثون أن خطر اإلصابة بسرطان الغدة الدرقية يرتفع مع زيادة 
الدراسة أن خطر اإلصابة بالسرطان  كمية جرعات اإلشعاع، وأكدت 

بسبب التعرض لإلشعاع يستمرحتى متوسط 57،5 سنة.

فيتامين د قد يؤخر من تدهور الرئتين للمدخنين
La vitamine D retarderait l'atteinte pulmonaire 
des fumeurs

تقترح دراسة حديثة أن وظائف الرئة لالشخاص املدخنني قد تتدهور 
بشكل أسرع عند املصابني بنقص في فيتامني- د -  مقارنة باألشخاص 
أنه  الباحثون  وأوضح  الفيتامني.  من  طبيعي  مستوى  لديهم  الذين 
على الرغم من أن تعزيز مستويات فيتامني- د-  قد يوفر بعض احلماية 
أو  الرئتني  وظائف  تدهور  من  مينع  لن  ولكنه  التدخني  آثار  من  للرئتني 
والسكتة  القلب  كأمراض  بالتدخني  املرتبطة  الصحية  املشاكل 

والسرطان.

وقال الباحثون أن اآلثار املضادة لاللتهابات واملضادة لألكسدة املوجود 
الرئتني  تلف  احلماية ضد  توفر مقدار قليل من  قد   - د   - في فيتامني 

والذي يحدث بسبب التدخني.

وقال الباحثون إنه إذا ظهرت هذه النتائج في دراسات وجتارب مستقبلية 
فإن مكمالت فيتامني- د - الغذائية قد يوفر بعض احلماية ضد التلف 

في وظائف الرئتني الناجت عن التدخني.

من  جزء  كانوا  شخص   600 من  ألكثر  بيانات  بجمع  الباحثون  وقام 
-و وظائف  - د   الرابط بني فيتامني  الباحثون في  دراسة كبيرة، ونظر 
الرئة. وبعد متابعتهم ملدة 20 عام وجدوا أن وظائف الرئة للمدخنني 
الذين لديهم مستويات طبيعية من فيتامني – د - قد تدهور بشكل 
أقل مقارنة باملدخنني الذين لديهم مستويات أقل من الطبيعي من 

هذا الفيتامني.

إال أن فيتامني - د - لم يظهر أي أثر واضح على وظائف الرئتني بشكل 
أن   وحيث  املدخنني.  غير  و  املدخنني  بني  املقارنة  عند  سيء  أو  جيد 

وظائف الرئة تتدهور مع التقدم في العمر إال أن فقدان وظائف الرئة 
يكون أسرع بني بني املدخنني وبهذا فان نقص فيتامني- د - لديهم قد 

يجعل األمر أسوء.

االقالع  تغني عن  ال  د-  فيتامني-  تناول مكمالت  أن  إال  الباحثون  ونبه 
عن التدخني، حيث أن املدخنني لديهم احتمال أكبر لإلصابة بأمراض 

القلب والسكتة والسرطان.

وقال الباحثون أن هذه النتائج غير مفاجئة بأن املدخنني الذين لديهم 
نقص في فيتامني- د- لديهم وظائف رئة أضعف وذلك لوجود دراسات 
تقترح بأن التدخني يقلل فعليا من مستويات فيتامني - د - باإلضافة 
إلى وجود دراسة تربط بني نقص فيتامني - د-  لدى األطفال واإلصابة 

بالربو.

بمرض  اإلصابة  يكشف  منزلي  فحص  على  الموافقة 
عوز المناعة المكتسبة )اإليدز(

Accord du FDA pour un test personnalisé de 
l'infection à VIH
دون  اختبار متاح  أول  األمريكية على  والدواء  الغذاء  وافقت مؤسسة 
عوز  ملرض  املسبب  للفيروس  املضادة  األجسام  عن  للكشف  وصفة 
املنزلي  االختبار  أن  األخصائيون  وأظهر   .AIDS املكتسبة  املناعة 
اللثة  من  مسحات  ألخذ  املعروفني  غير  للمستخدمني  سيسمح 

العلوية والسفلية واحلصول على النتيجة خالل 40 دقيقة.
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بالضرورة  مصاب  املستخدم  أن  بالضرورة  تعني  ال  اإليجابية  النتائج 
يتم  أن  يجب  إضافية  فحوصات  ولكن  البشري  املناعة  عوز  بفيروس 
إجرائها عن طريق األطباء اخملتصني. كما أن النتائج السلبية للفحص 
ال تضمن عدم اصابة املستخدم لفيروس عوز املناعة البشري وخاصة 

إذا مت التعرض للفيروس ألكثر من ثالث أشهر.

مليون شخص   1.2 أن  األمريكية  والدواء  الغذاء  وأوضحت مؤسسة 
واحد  وأن  البشري.  املناعة  عوز  بفيروس  مصاب  املتحدة  الواليات  في 
بالفيروس. ويصاب حوالي  بإصابته  يعلم  من كل خمس اشخاص ال 

50.000 شخص جديد سنويا بفيروس عوز املناعة البشري.

البوتوكس قد يمنع صرير األسنان أثناء النوم
Le Potox permettrait d'éviter le bruxisme

احتكاك  منع  في  يساعد  قد  البوتوكس  أن  حديثة  دراسة  اقترحت 
املصابون  املرضى  أظهر   .bruxisme النوم  أثناء  ببعضها  األسنان 
بصرير األسنان أثناء النوم والذين حقنوا بالبوتوكس حتسن أفضل في 

حالتهم مقارنة باملرضى الذين لم يحقنوا بالبوتوكس.

وتقترح النتائج بأن البوتوكس قد يتم استخدامه لعالج صرير األسنان 
اآلن على  إلى  لها عالج  يوجد  والتي ال  النوم وهي حالة شائعة  أثناء 
الرغم من استخدام واقي األسنان ملنع إصابة األسنان بالضرر والتلف 

إالأنها ال متنع االحتكاك بني األسنان.

صرير  من  يعانون  األشخاص  من   15% من  أكثر  أن  الباحثون  وقال 
األسنان أثناء النوم والعديد من األشخاص ال يعلمون بان هذه احلالة 
أو شخص آخر. صرير  اذا أخبرهم طبيب االسنان  إال  موجودة لديهم 
األسنان أثناء الليل قد تضر باألسنان وقد ارتبطت باإلصابة بالصداع 

واأللم في منطقة الفك.

في الدراسة مت االختيار عشوائيا بني 23 مريض مصاب بصرير األسنان 
من  وللتأكد  وهمية  حقن  أو  البوتوكس  حقن  أما  لتلقي  النوم  أثناء 
تلقى  نومهم.  فترة  طوال  الدراسة  في  اختبارهم  مت  املرضى  إصابة 
 10 تقلى  و  والفك  الصدغ  منطقة  في  البوتوكس  حقن  مريض   13
مرضى احلقن الوهمية. وبعد أربعة أسابيع قام املشاركون في الدراسة 
أو  أو ساءت حالتهم  أفضل  أصبحوا  اذا  فيما  بتقييم شدة حالتهم 

بقيت كما هي قبل املشاركة في الدراسة.

املشاركون الذين حقنوا بالبوتوكس لم يواجهوا تغير جذري في أمناط 
نومهم أو في شدة الصداع وأظهر اثنان من املشاركني تغير جتميلي 

في ابتسامتهم.

من  ينتج  بروتني  وهو  الوشيقية  سموم  على  البوتوكس  يحتوي 
Clostridium botulinum، ويعتقد  البكتيريا املطثية الوشيقية 
بأن الدواء يعمل عن طريق منع اإلشارات العصبية للعضالت مما يؤدي 

إلى استرخائها.

الغذاء  منظمة  قبل  من  عليها  املوافقة  يتم  لم  البوتوكس  أن  ومبا 
املمكن  من  فانه  النوم  اثناء  األسنان  صرير  لعالج  األمريكية  والدواء 
تقوم  أن  إلى  احلالة  هذه  لعالج  الدواء  تسمية  كخارج  استخادمه 
استخدامه  على  للموافقة  كبيرة  جتارب  بإجراء  املصنعة  الشركات 

لعالج صرير األسنان أثناء النوم.

عوامل جديدة تزيد من احتمال اإلصابة بالباركنسون
Nouveaux facteurs de risque du Parkinson

احتماالت  من  تضاعف  الشديدة  اإلنفلونزا  أن  حديثة  دراس  أظهرت 
إصابة الشخص مبرض الباركنسون في وقت الحق من حياتهم. بينما 
العكس صحيح لألشخاص الذين أصيبوا باحلصبة في عمر الطفولة 
 ،35% بنسبة  أقل  الباركنسون  إصابتهم مبرض  احتمال  يكون  حيث 
والباركنسون هو اضطراب في اجلهاز املناعي يتميز ببطء في احلركة 
فقدان  من  املتاخرة  مراحله  في  املرضى  يعاني  و  والصالبة  واالهتزاز 
مصاب  مريض   403 شملت  دراسة  على  النتائج  واعتمدت  التوازن. 

بالباركنسون و 405 شخص بصحة جيدة.

أثر  أي  له  لالهتزازات  املهني  التعرض  كان  إذا  فيما  الباحثون  ودرس 
أن  ووجدوا  احلياة.  من  الحق  وقت  في  بالباركنسون  اإلصابة  على 
الباركنسون  مبرض  اإلصابة  احتمال  يقلل  لالهتزازات  املهني  التعرض 
بنسبة %33 مقارنة باألشخاص الذين ال تتضمن مهنتهم التعرض 

لالهتزازات.

العالية  القوة  ذات  لالهتزازات  التعرض  أن  آخرون  باحثون  وجد  بينما 
القوارب السريعة)  أو  احلربية  الدبابات  قيادة  مع  املترافقة  تلك  (مثل 
الهتزازات  بالتعرض  مقارنة  الباركنسون  مبرض  اإلصابة  احتمال  يرفع 

أقل شدة.
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مرض  من  وقائي  أو  عالجي  برنامج  يوجد  ال  أنه  الباحثون  وأوضح 
الباركنسون وذلك بسبب عدم فهم ملاذا يستهدف أشخاص وآخرون 

ال.

تحديد دواء محتمل لعالج التهاب البنكرياس الحاد
Médicament potentiel de la pancréatite aigue

وجد باحثون أن البروتني االلتهابي أنترلوكني – 6 يلعب دورا مهما في 
مدة التهاب البنكرياس احلاد في احليوانات اخملبرية املصابة بهذه احلالة، 
وقاموا بوصف التجارب على فئران نحيلة و سمينة و استطاعوا حتديد 
الوجود العالي لألنترلوكني – 6 كواحد من األسباب في أن املرض اكثر 

تدميرا لألشخاص املصابني بالسمنة.

البنكرياس  التهاب  ملاذا  فهم  في  تساعد  الدراسة  أن  الباحثون  وقال 
احلاد يستمر لفترة أطول للمصابني بالسمنة. حيث أشارت البيانات إال 
أن األنترلوكني – 6 يشترك في زيادة مدة االلتهاب في الفئران املصابة 
هذا  أن  أيضا  أظهرت  ولكنها  احلاد  البنكرياس  التهاب  و  بالسمنة 
الوسيط االلتهابي ليس أهم عامل في حتديد شدة االستجابة احلادة.

قام الباحثون باستخدام الفئران النحيلة والسمينة والتي أنتجت ولم 
تنتج األنترلوكني – 6. وقاموا بحث التهاب البنكرياس احلاد في جميع 
من  اجملموعات  كل  املرض.  من  أوقات مختلفة  في  ودرسوهم  الفئران 
الفئران النحيلة أصيبت باملرض بشكل معتدل و شفيت على الفور. 
املرض  في  أصبتهم  كانت  فقد  بالسمنة  املصابون  الفئران  وجميع 
الفئران املصابة بالسمنة والتي  أكثر شدة عند بداية املرض. وكانت 
لم تنتج أنترلوكني – 6 قد أصيبت باملرض ملدة أقل من الفئران املصابة 
بالسمنة والتي انتجت األنترلوكني – 6. ومن املهم معرفة أن السمنة 
تؤدي إلى زيادة مستويات أنترلوكني – 6 والبروتينات االلتهابية األخرى.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج تزيد من الوعي حول ارتباط السمنة 
ميثل  قد   6  – األنترلوكني  أن  حددت  الدراسة  هذه  كماأن  وااللتهاب. 

عالج جديد مهم ميكن استهدافه لعالج التهاب البنكرياس احلاد.

دراسة: ثلثي عمليات استئصال الزائدة غير ضرورية
Deux tiers des appendicectomies ne sont 
pas nécessaires

الزائدة  الستئصال  عمليات  ثالث  من  اثنتان  حديثةأن  دراسة  أظهرت 
األطباء  معظم  أن  الباحثون  يقول  ضرورية.  غير  تكون  قد  للمرضى 
يعتقدون و بشكل خاطئ عادة أن اجلراحة هي الطريقة الوحيدة لعالج 
التهاب الزائدة ولكن قد يتم عالجه ببساطة عن طريق إعطاء املريض 
الزائدة  التهاب  بحاالت  أنه  الباحثونا  وأوضح  مناسب.  حيوي  مضاد 
غير الشديد، عندما ال يكون العضو قد أصبح مصابا أو مثقوبا فإن 

املضادات احليوية أفضل من إجراء العملية.

منها   20% فان  الزائدة  التهاب  حاالت  من جميع  أنه  الباحثون  وقال 
فقط حتتاج إلى اخلضوع إلى عملية استئصال.

مضاد  نصفهم  إعطاء  مت  مريض.   900 حالة  بدراسة  الباحثون  قام 
بني   63% النجاح  معدل  كان  لعملية.  خضع  اآلخر  والنصف  حيوي 
قال  كما   ، احليوية  املضادات  باستخدام  عالجهم  مت  الذين  املرضى 
باألشخاص  مقارنة   31% بنسبة  احتمال اخلطر قد قل  أن  الباحثون 

الذين اجروا العملية.

احلاد  الزائدة  التهاب  احليوية في عالج  املضادات  دور  أن  الباحثون  وقال 
غير الشديد  قد مت جتاهله باعتباره أساسا تقليديا . وأوضح الباحثون 
للمرضى  وأولي  أساسي  كعالج  فعالة  و  آمنة  احليوية  املضادات  أن 

املصابني بالتهاب الزائدة غير الشديد.

واضطرابات  بالسمنة  مرتبط  للخاليا  الوظيفي  الخلل 
األيض

Les troubles fonctionnels cellulaires sont 
liés à l'obésité et aux troubles métaboliques
الوظيفي  اخللل  رابط بني  باحثون من معهد كارولينسكا وجود  وجد 
واضطرابات  والسكري  كالسمنة  األمراض  وبعض  للخلية  الدهني 
الدهون في الدم، وذلك عن طريق قياس النظير املشع C14. أظهرت 
نتائج الدراسة أن األشخاص املصابون بالبدانة لديهم قدرة مرتفعة 
هذه  من  التخلص  على  اخلاليا  قدرة  انخفاض  و  الدهون  تخزين  في 

الدهون.

هذه الدراسة هي األولى التي تظهر أن أيض الدهون في اخلاليا الدهنية 
يسهل  وهذا  البدناء.  واألشخاص  األصحاء  األشخاص  بني  يختلف 
الطريق إلجراء أبحاث طبية وعالجات التي تؤثر في تخزين والتخلص 
من الدهون في اخلاليا الدهنية. استخدم الباحثون عينة من األنسجة 
السمنة،  شديد  إلى  نحيف  من  وزنهم  يتراوح  شخص   100 لـ 
واستطاعوا أن يحددوا كيفية تخزين الدهون والتخلص منها مع مرور 
في  اجلوي  للكربون  املشع  النظير  اندماج  على  اعتمادا  وذلك  الوقت، 

اجلسم.

قال الباحثون أن الدهون اخملزنة في اخلاليا الدهنية لألشخاص األصحاء 
أن  ظهر  املقابل  في  ولكن  سنوات   10 خالل  مرات   6 مبعدل  تتجدد 
 2 نوع  من  السكري  مبرض  إصابتهم  بداية  مرحلة  في  األشخاص 
(مقاومة األنسولني) انخفاض قدرة اخلاليا على التخلص من الدهون 
الدهون في  بارتفاع نسبة  املصابون  األشخاص  القدمية، وكذلك حال 

الدم.


