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أمراض القلب وعالقتها بتراجع الُقدرات العقلية
Maladies cardiaques et réduction des capacités 
mentales

لقد ربَط الباحثون من جديد أمراَض القلب وضعف جريان الدَّم بتراجع 
الُقدرات العقليَّة عند كبار السنِّ، وخاّصة النساء منهم. 

بحثت الدراسُة احلديثة في العالمات املُبِكرة لتراجع الُقدرات العقلّية، 
و التي قد تُشير إلى احتمال اإلصابة باخلَرَف الحقاً.

َة القلب  فحص باِحثون، بإشراف روزيبد روبرتس من مايوكلينيك، صحَّ
 ،1450 إلى  وصل  األشخاص  من  لعدد  النفسّية  والصحة  واألوعية 
تراوحت أعمارُهم بني 70 إلى 89 عاماً. و وجدوا أنَّ حوالي رُبع املرضى 
أصابهم ما يُعرَُف بِاسم االختالل املعرفيِّ املُعتِدل خالل فترة 4 سنواٍت 
من املُتابعة. يُعاني من لديهم هذا االختالل من مشاكل في الذاكرة 
وأخرى ُمتعلِّقة بالتفكير، ولكن ال تظهر عليهم إصابٌة كاملة باخلَرَف.

املُعتِدل, يتجلَّى بعٌض  أنواع فرعيَّة ُمختلفة لالختالل املعرفيِّ  هناك 
الدراسة  الذاكرة، وبعضها ال يشمل ذلك. في هذه  منها في فقدان 
احلديثة، وجد فريقُ مايوكلينيك أنَّ التاريَخ املرضي ألمراض القلب ترافق 
بشكل قوّي مع أحد أشكال االختالل املعرفّي املُعتِدل، حيث ظهر على 
التخطيط  في  وصعوباٍت  القرارات  اتخاذ  في  أضعف  مهارات  شكل 
والتنظيم، لكن من دون تراجع في الذاكرة. ميكن أن يُؤدِّي هذا الشكُل 
اخلَرَف، لكنَّ هذا اخلرف يختلف عن  إلى  املُعتِدل  املعرفيِّ  من االختالل 

مرض ألزهامير عادةً.

العقلّية  القدرة  وتراجع  القلب  أمراض  بني  الِصلَة  إنَّ  الباِحثون  قال 
ُشوِهد عند كلٍّ من الرجال والنساء، لكن كان االرتباط في أقصاه عند 
النساء، ويرى الباِحثون أنَّ التدابير الوقائيَّة والعالجيَّة ألمراض القلب 
الُقدرات  بتراجع  اإلصابة  خطر  من  التقليل  على  تُساِعُد  واألوعية 

العقليَّة.

قالت الدكتورة سوزان ستينباوم، اختصاصيَُّة طبِّ القلب الوقائيِّ لدى 
اللواتي  للنساء  "بالنسبة  نيويورك:  في  هيل  لينوكس  مستشفى 
وعائي  احتمال إلصابتهنَّ مبرض  التَّاجي، هناك  ريان  الشَّ لديهّن مرض 
ا يكون نذيراً للَخرَف الِوعائيِّ". "مع ظهور أدلَّة على وجود  ُمنتِشر رمبَّ
املرض  بداية  عند  ل  والتدخُّ التحرِّي  إلى  احلاجُة  تبرزُ  القلب،  أمراض 

واملُعاجلة املكثَّفة خشية ظهور اخلَرَف".

SOURCES: Suzanne Steinbaum, M.D., preventive cardiologist, Lenox Hill 
Hospital, New York City; JAMA Neurology, news release, Jan. 28, 2013

ري من النوع الثاني ثالثة أدوية جديدة لمرض السكَّ
Trois nouveaux médicaments pour le diabète 
type 2

راً على استخدام ثالثة أدوية  وافقت هيئُة الغذاء والدواء األمريكيَّة ُمؤخَّ
النوع  من  السكَّري  مرض  ضدَّ  صراعهم  في  املرضى  تُساعد  جديدة 
يُدعى  ال  الثالثة جميعها على ُمكوٍِّن جديد فعَّ األدويُة  الثاني. حتتوي 
ا وحده أو مع مزيج من أدويٍة حصلت على  ألوغليبتني )alogliptin(، إمَّ
 Nesina موافقة ُمسبقاً؛ وتشتمل هذه األدويُة اجلديدة على نيسينا
)ألوغليبتني( وكازانو Kazano )ألوغليبتني مع ميتفورمني( وأوسيني 

Oseni )ألوغليبتني مع بيوغليتازون(. 

قالت الدكتورة ماري باركس، ُمديرةُ قسم ُمنتجات علم الغدد الصمِّ 
ضبط  "إنَّ  واألبحاث:  األدوية  لتطوير  الهيئة  مركز  في  واالستقالب 
ُمستويات السكَّر في الدم هاٌم جداً في عالج مرض السكَّري؛ ويُساِعُد 
ُمركَّب ألوغليبتني على تنشيط إطالق األنسولني بعد تناول وجبٍة من 

َّا يُؤدِّي إلى ضبٍط أفضل للسكَّر في الدَّم".  الطعام، مم

الذي يرتبط  الثاني  النوع  الناس من مرض السكَّري من  يُعاني ماليني 
إلى حدٍّ كبير بالبدانة. يُطوِّر مرضى هذا النوع من السكَّري تدريجياً 
إنتاج ما يكفي منه،  أو يحُدث فشٌل في  ُمقاومًة لهرمون األنسولني 
َّا يُؤدِّي إلى ارتفاع مستويات السكَّر في الدم ومشاكل صحيَّة أخرى  مم

كأمراض القلب ومشاكل الرؤية وخلل وظيفة األعصاب أو الكلية. 

تنصح هيئُة الغذاء والدواء األمريكيَّة باستخدام األدوية الثالثة اجلديدة 
ي، وممارسة التمارين من أجل املُساعدة على  مبشاركة نظام غذائيٍّ صحِّ

ضبط مرض السكَّري. 

تأثير  ناحية  من  ا  إمَّ الدراسة،  إلى  جميعها  األدويُة  هذه  خضعت 
السكَّري  أدوية مرض  مع  استخدامها  عنَد  أو  مبفرده  منها  واحد  كل 
أماناً  نيسينا  دواُء  األنسولني. أظهر  أو  يوريا  َّة، مثل سلفونيل  املعياري
من  ولعددٍ  َّاً  سريري اختباراً   14 عبر  وذلك  استخدامه،  عند  الية  وفعَّ
على  له  اجلانبيَّة  اآلثارُ  اشتملت  للهيئة،  ووفقاً  8500؛  جتاوز  املرضى 

سي الُعلوي.  سيالن أو انسداد األنف والصداع وعدوى اجلهاز التنفُّ

على  اشتملت  َّة  سريري جتارب   4 في  كازونو  دواء  الية  وفعَّ أماُن  اخُتِبر 
أكثر من 2500 مريض, وكانت اآلثارُ اجلانبيَّة هي نفسها التي ظهرت 
عند استخدام دواء نيسينا، إضافًة إلى اإلسهال وارتفاع ضغط الدَّم 
علب  على  ُملصق حتذيري  إضافَة  الهيئُة  تطلب  لذلك،  الظهر.  وآالم 
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استخدامه  من  احملُتمل  اخلطر  على  فيها  الضوَء  يُسلِّط  كازونو  دواء 
أو الالكتيك في  اللَّنب  )زيادة نسبة حمض  اللَّبنيِّ  من ناحية احلُماض 
الدَّم( الذي قد يحدث مع استخدام ُمنتجاٍت حتتوي على امليتفورمني 

املُستخَدم خلفض السكَّر في الدَّم. 

َّة اشتملت على أكثر من 1500  دُرِس دواُء أوسيني عبرَ 4 جتارب سريري
ملثيالتها  ُمشابهة  استخدامه  من  اجلانبيَّة  اآلثار  وكانت  مريض, 
أوسيني  سيحمل  الظهر.  آالم  إلى  إضافًة  نيسينا  لدواء  بالنسبة 
أيضاً ملصقاً حتذيرياً يُبنيِّ ملستخدميه خطرَ فشل القلب الذي يُرافق 

استخدام أدويٍة حتتوي على البيوغليتازون. 

بعد  ما  بدراسات  يُعرف  ما  إلى  اجلديدة  الثالثة  األدويُة  ستخضع 
التسويق، وهي تهِدف إلى رصد األخطار التي تظهر بعَد تداولها بني 
الناس، كمشاكل القلب والكبد بالنسبة إلى دواء نيسينا, أو املشاكل 

احملُتملة في الكبد والبنكرياس بالنسبة لدواء كازانو وأوسيني معاً. 

SOURCE: Jan. 25, 2013, news release, U.S. Food and Drug Administration

ري يمكن أن يحتجن  النساء البدينات المصابات بالسكَّ
لتمارين مختلفة عن الرجال

Les femmes obèses diabétiques nécessiteraient 
des exercices physiques différents de l’homme

تُفيد  التي  التمارين  من  ُمعيَّناً  نوعاً  أنَّ  حديثة  صغيرة  دراسٌة  تُبنيِّ 
القلَب عنَد الرجال، الذين يُعانون من البدانة ومرض السكَّري من النوع 
الثاني في آٍن واحد، قد ال تُساِعد النساَء اللواتي لديهنَّ احلالُة الصحيَّة 

نفسها.

قال ُمعدُّو الدراسة إنَّ النتائَج مُيكن أن تُساِعَد الباحثني واختصاصييِّ 
ة على تطوير متارين ُموجَّهة إلى تلك الشريحة من النساء. الصحَّ

فحَص الباِحثون استجاباِت القلب واألوعية، مثل نبض القلب وضغط 
والسكَّري معاً؛  البدانة  يُعانون من  وامرأةً  رجالً   75 الدم، عند حوالي 
وقاسوا تلك االستجابات باستخدام اختبار يُدعى اختبار قبضة اليد 
لبضع  ما  لشيء  املُستمرِّ  العصِر  على  يقوم  وهو  األبعاد،  ُمتساوي 

دقائق.

 16  َّ استمر مشي  برنامج  إمتام  وبعَد  قبَل  االختبارَ  املُشارِكون  أجرى 
ناً في استجابِة القلب واألوعية بعَد إنهاء  أسبوعاً. أظهر الرجاُل حتسُّ

برنامج املشي، بينما لم تُظِهر النساُء ذلك.

قالت جيل كانالي األستاذة في قسم فيزيولوجيا التغذية والتمارين 
باستخدام  الضوَء،  البحُث  هذا  "يُسلِّط  ميسوري:  جامعة  لدى 
اختبار قبضة اليد على األقل، على أنَّ امليزاِت التي نعتقد أنَّ التمريَن 
ة  سيقدِّمها للمرضى قد ال تكون نفسها بالنسبة للِجنسني؛ وبخاصَّ

ملن لديهم مرض السكَّري من النوع الثاني".

"هذا أمرٌ يستوجب االهتماَم، نظراً إلى وجود معدالت وفيات عالية لدى 
نحاول  نحن  النساء.  عنَد  ة  وخاصَّ الثاني،  النوع  من  السكَّري  مرضى 
التمريَن  أنَّ  افتراض  في  ونستمر  املريضات،  ملُساعدة  ُمداخالت  إيجاد 
ع اجلميَع على التمرين بغضِّ النظر عن  سينفع في ذلك، حيث نُشجِّ

جنس املريض، ُمعتقدين أنَّ الفائدةَ ستعمُّ اجلميع. يُشير بحثُنا إلى أنَّ 
متارين ُمعيَّنة قد ال تكون كافيًة للنساء، حيث لم يُظهر برنامُج املشي 

ناً إيجابياً بالنسبة لهنَّ". الذي اقترحناه حتسُّ

السكّري  لديهنَّ  واللواتي  البدينات  النساُء  مُتارَِس  أن  كانالي  اقترحت 
من النوع الثاني مترينات طويلة األمد أو ذات شدَّة أعلى؛ كما نصحت 
بزيادة التشديد على املدَّة التي حتتاج إليها وظيفُة القلب للعودة إلى 
حالتها الطبيعيَّة بعَد التمارين الرياضيَّة، باإلضافة إلى سرعة نبضات 

القلب في أثناء تلك التمارين.

في  املرضى  قلب  نبضات  ارتفاع  درجة  على  الناس  من  العديُد  "يُركِّز 
أثناء التمرين, لكن يجب أيضاً ُمراقبة ُمعدَّالت العودة إلى حالة ما قبل 
َّن  التمرين )من حيث سرعُة القلب وضغط الدم( عندهم. عندما يتمر
املريُض, يرغب في ارتفاع ضغط الدم لديه, لكن ليس بشكل يتجاوز 
الطبيعي  إلى مستواه  الدَّم  يعودَ ضغُط  أن  يجب  الطبيعي.  الوضَع 
بسرعة نسبيَّة بعَد االنتهاء من التمرين. في الدراسة التي أجريناها, 
بنفس  النساء  عنَد  الطبيعي  املستوى  إلى  العودة  ُمعدَّالُت  تكن  لم 
السرعة عند الرجال؛ حيث كان وقُت العودة أفضَل عند الرجال، بينما 

بقَيت احلاُل نفسها عند النساء".

SOURCE: University of Missouri, news release, Jan. 23, 2013

لألسبيرين  األمد  طويل  االستخدام  بين  تربط  دراسة 
وفقدان الرؤية

Une étude lie la prise au long cours d'aspirine à 
la cécité 

تُشير دراسٌة حديثَة إلى أنَّ االستخداَم طويل األمد لألسبيرين قد يزيد 
بالتقدُّم  املُتعلِّق  الُبقعي  بالتنكُّس  بشكٍل بسيط من خطر اإلصابة 
املُؤدِّية إلى فقدان البصر عنَد  َّه أحُد األسباب  بأن في السنِّ، واملعروف 

كبار السنِّ.

أمريكا  في  البالغني  من  املائة  في   19 إلى  تصل  نسبًة  أنَّ  يُقدَّر 
ناحية  من  فوائده  بسبب  ُمنتظم،  بشكٍل  األسبيرين  يستخدمون 
وقاية القلب واألوعية غالباً. كما أنَّ استخداَمه يزداد مع التقدُّم في 
بالتقدُّم في  املُتعلِّق  الُبقعي  التنكُّس  ُمعدَّالُت حدوث  السنِّ. وترتفع 
َّا يجعل هذا االرتباَط جديراً بالدراسة، كما  السنِّ عند الِكبار أيضاً، مم
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قال ُمعدُّو الدراسة.

وجدت الدراسُة أنَّ اخلطرَ احملُتمل بسيط، لكنَّه هامٌّ من ناحية إحصائيَّة، 
ة للمرض والوفيَّات بالنسبة  وهو "يحتاج إلى املوازنة مع املعدَّالت الهامَّ
قالت  كما   ،" كاٍف  غير  بشكٍل  تُعاَلج  التي  واألوعية  القلب  ألمراض 
جي جني وانغ، الباحثة الرئيسية للدراسة لدى مركز أبحاث الرؤية في 
الُبقعي  بالتنكُّس  لإلصابة  املُرتفع  اخلطرَ  أنَّ  "كما  سيدني.  جامعة 
َّا يُشير إلى  املُتعلِّق بالتقدُّم في السنِّ اكُتِشف بعَد 10 أو 15 عاماً، مم

أنَّ ُمعايرةَ اجلرعة التراكميَّة لألسبيرين قد يكون هاماً".

اليًة في الوقاية  "رغم أهميَّة األسبيرين كواحٍد من األدوية األكثر فعَّ
املُنتظم وعلى  استخدامه  تراُفقُ  واألوعية, لوحظ  القلب  أمراض  من 
املدى الطويل بآثار جانبيَّة ضائرة أو غير ُمؤاتية ". ال تزال نتائُج الدراسة 

بخصوص ِصلة األسبيرين بالتنكُّس الُبقعي ُمتضاربًة حتى اآلن.

َجمَعت الدراسُة بيانات أكثر من 2300 شخص استخدموا األسبيرين 
وخضع  ُمنتَظم(،  )كاستخدام  األسبوع  في  أكثر  أو  واحدة  َّة  ملر

املُشاركون إلى أربعة اختبارات للعني على مدى 15 عاماً.

استخدم حوالي 11 في املائة من املرضى األسبيرين بشكل ُمنتظم؛ 
وبعَد 15 عاماً، أُصيب 25 في املائة تقريباً من ُمستخدمي األسبيرين 
ي واملُتعلِّق بالتقدُّم في السنِّ.  مبا يُدعى التنكُّس الُبقعي حديث التَّوعِّ
املائة بني ُمستخدمي األسبيرين  9 في  التراكمي حوالي  املُعدَُّل  كان 

ُمقارنًة بأقلَّ من 4 في املائة عند غير املُستخدمني له.

لكن قالت وانغ: يجب عدُم قرع جرس اخلطر بالنسبة لألشخاص الذين 
والسكتة.  القلب  ناحية  من  الوقائّية  لفوائده  األسبيرين  يتناولون 
َّة, اللهمَّ  "حالياً لدينا دليٌل غير كاٍف للنصح بتغيير املمارسة السريري
لإلصابة  َّة  قوي خطر  عوامل  لديهم  الذين  املرضى  حاالت  باستثناء 
السنِّ  في  بالتقدُّم  متعلِّق  بُقعي  تنكُّس  كوجود  الُبقعيِّ،  بالتنكُّس 

في عني واحدة".

للقلب  األمريكيَّة  اجلمعيَّة  باسم  والناطق  فونار،  جريج  الدكتور  قال 
التجارُب  تُبرِهن  "لم  كاليفورنيا:  جامعة  في  القلب  طبِّ  وأستاذ 
فترة  مع  األسبيرين،  استخدام  حوَل  للُمراقبة  اخلاضعة  العشوائيَّة 
َّة زيادة في خطر اإلصابة بالتنكُّس  ُمتابعة تصل إلى 10 سنوات، على أي

الُبقعي".

"بالنسبة إلى غالبية املرضى, تفوق فوائُد استخدام اجلرعة املُنخفضة 
النظاميَّة لألسبيرين من ناحية أمراض القلب واألوعية جميَع اخملاطر 

احملُتَملة".

"يجب على األشخاص الذين وُِصف لهم استخداُم األسبيرين للوقاية 
من أمراض القلب واألوعية، بغضِّ النظر عن درجة خطر اإلصابة، عدُم 

االمتناع عن ُمتابعة هذا العالج النافع".

األوعية  فيزيولوجيا  أبحاث  ُمختبر  ُمدير  كاول،  ساجنا  الدكتور  قال 
الدليَل  إنَّ  الطبِّي في لوس أجنلس:  لدى مركز سيدارز سيناي  واخلُثار 
غير كاٍف ملعرفة ما إذا كان األسبيرين يُسبِّب مرض التنكُّس الُبقعيِّ.

"نظراً إلى أنَّ العالقَة ليست َسببيَّة، تبقى نتائُج الدراسة وفي أحسن 
حاالتها افتراضيَّة".

قلب  نوبة  من  للوقاية  األسبيرين  استخداَم  يدعم  الذي  الدليَل  "إنَّ 
َّل  ثانية أو سكتة ال يقبل اجلَدَل بالنسبة للمرضى. ولكن، للوقاية من أو
نوبة قلبيَّة أو سكتة, فإنَّ األدلََّة على فوائد األسبيرين ليست واضحًة، 
الشخصيِّ  اخلطر  على  مبنيَّاً  استخدامه  قرارُ  يكوَن  أن  يجب  ولذلك 

والتاريخ املرضي".

ُمنتظٍم  بشكٍل  األسبيرين  يستخدمون  الذين  املرضى  "بإمكان 
للتخفيف من األلم التحوُُّل إلى ُمسكِّنات أخرى من أجل جتنُّب اآلثار 

ن أيضاً النزف". اجلانبيَّة احملَُتملة التي تتضمَّ

وجدت دراسٌة أخرى حديثة أنَّ االستخداَم املُنتَظم لألسبيرين ملدَّة 10 
بالتنكُّس  اإلصابة  خطر  من  بسيط  بشكل  يزيد  األقل  على  سنوات 

الُبقعيِّ.

ة  قالت كبيرةُ الباِحثني الدكتورة باربارا كلني، من كلية الطب والصحَّ
كبيراً  القلب خطراً  نوباُت  ويسكنسون: "حتمل  جامعة  لدى  ة  العامَّ
الزيادةُ  هل تستحقُّ  التالية:  املسألُة  تبرز  ومن هنا  الوفاة؛  ناحية  من 
في اخلطر احملُتمل لإلصابة بالتنكُّس الُبقعي أن تناَل اهتماماً أكثر من 

خطر اإلصابة بنوبة قلبيَّة؟".

قالت كلني إنَّ البيانات من دراستها ال تُشير إلى لزوِم توقُّف املرضى عن 
تناول األسبيرين للوقاية من نوبات القلب.
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