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مستجدات طبية

حو�ص ال�شمك يف املنزل : قد يكون م�شدرًا لعدوى اجللد

التي  اجللد،  لعدوى  رين  املُتأخِّ واملُعاجلة  التشخيَص  أنَّ  حديثٌة  دراسٌة  بيَّنت 
املنازل، شائعان  املُستخَدمة في  السمك  أحواض  املياه في  تلوُّث  ترتبط مع 

إلى حدِّ ما.

َّة عندما تدخل البكتيريا املوجودة  رة البحري حتُدث عدوى جرثومة تُدعى املُتفطِّ
في مياه األحواض، التي لم يُضَف إليها الكلور، إلى ُجرٍح مفتوح على جلد 

الذراع أو اليد.

قال باِحثون لدى مستشفى هنري فورد إنَّ من الصعب على األطبَّاء التعرُّف 
َّها حتتاج إلى فترة حضانة تتراوح بني أسبوعني إلى  إلى العدوى وتدبيرها, ألن
ال  تلك،  احلضانة  فترة  طول  إلى  ونظراً  َّة..  اجللدي اآلفة  ظهور  قبل  أربعة, 

يستطيع املرضى تذكُّر مصدر التعرُّض.

في  التفكير  الناس  ُمعظم  بال  في  يخطر  أالنغادن: "ال  الدكتور جورج  قال 
مسألة هذا الكائن احلّي البكتيرّي الذي تُؤويه مياُه أحواض سمك الزينة في 
املنزل"."رمّبا ال ميتلك الطبيُب، الذي  يكشف على احلالة, معرفًة كافية حول 
َّا يُؤدَّي إلى التأخير في تشخيص  َّة وفترة حضانتها املُطوَّلة، مم رة البحري املُتفطِّ

تلك احلالة وتقدمي املُعاجلة املاُلئمة".

عاماً،   72 إلى   43 بني  أعمارُهم  تراوحت  مرضى،   5 الدراسُة على  اشتملت 
كانون  بني  فورد،  هنري  مستشفى  في  َّة  البحري رة  املُتفطِّ عدوى  من  ُعوجِلوا 
َّة للمرضى  الثاني/يناير 2003 وآذار/مارس 2013. أجرى األطباُء خزعات جلدي
ظهور  قبل  احلضانة  فترة  أنَّ  الدراسة  نتائُج  بيَّنت  العدوى.  تأكيد  أجل  من 
َّة  َّة تراوحت بني 11 إلى 56 يوماً. كانت املُعاجلة باملُضادات احليوي اآلفات اجللدي
الة عند كل املرضى، لكنَّها احتاجت إلى ما يقرُب من 161 يوماً ابتداًء من  فعَّ

َّة األولى من ُمقابلة الطبيب إلى بداية املُعاجلة. املر

َّة خطراً على حياة اإلنسان, لكنَّها  رة البحري قال أالنغادن: "ال تُشكُِّل املُتفطِّ
َّة ال يتّم التعرُّف إليه بشكٍل صحيح. يجب على  تبقى سبباً للعدوى اجللدي
إلى  بالنسبة  خصوصاً  املرضى،  تاريخ  حول  لة  ُمفصَّ أسئلة  طرح  األطباء 
وبالتالي  املرض،  تشخيص  تسريع  أجل  من  السمك,  أحواض  إلى  التعرُّض 

ُمعاجلته".

.SOURCE: Henry Ford Health System, news release, Oct. 5, 2013

عادات النوم ال�شيئة ترتبط مع الأمرا�ص املزمنة

بيَّنت دراسٌة حديثٌة أنَّ النَّوَم لفترة قصيرة جداً, أو لفترة طويلة جداً، يترافق 
مع أمراض ُمزِمنة، مثل أمراض القلب والسكَّري.

النَّوم: "ال يعني  األمريكيَّة لطّب  األكادمييَّة  رئيُس  بدر،  الدكتور صفوان  قال 
َّه جيِّد بالضرورة؛ فمن املهمِّ أن نفهَم أنَّ نوعيَة وكميَّة  النَّوُم لفترات طويلة أن
ة اإلنسان؛ أي إنَّ وقَت النَّوم وطريقته يُعادالن أهميََّة  النَّوم تُؤثِّران معاً في صحَّ

ما يتناوله اإلنساُن من طعام أو كيفية مُمارسته للتمارين".

في  ساعات   9 إلى   7 بني  تتراوح  نوم  فترة  على  اإلنساُن  يحصَل  أن  "يجب 
الليلة, من أجل احلصول على الفوائد الصحيَّة للنوم".

واألربعني  اخلامسة  في  أمريكّي  ألف   54 من  أكثر  حاالت  الباِحثون  ص  تفحَّ
من الُعمر وأكبر, في 14 واليًة. كانت فتراُت النَّوم قصيرةً عند حوالي الثلث 
)أقّل من 6 ساعات في الليلة(، وطويلًة عند نسبة 4 في املائة )10 ساعات 
من النَّوم أو أكثر(، ومثاليَّة عند 64 في املائة )تراوحت بني 7 إلى 9 ساعات(.

ُمقارنًة مع أصحاب فترات النَّوم املِثاليَّة، كان أصحاُب فترات النَّوم القصيرة 
والضائقة  والبدانة  والسكَّري  والسكتة  القلب  بأمراض  لإلصابة  ميالً  أكثر 
النفسيَّة املُتكرِّرة. كما كان هذا األمرُ صحيحاً بالنسبة إلى أصحاب فترات 
النَّوم الطويلة, بل كان هناك ارتباٌط أقوى بني النوم لفترات طويلة وأمراض 

القلب والسكتة والسكَّري.

ُمعدِّ الدراسة جانيت كروفت, اختصاصّية وبائيات األمراض  قالت ُمساعدةُ 
األمراض  ملُكافحة  األمريكيَّة  املراكز  لدى  السكان  ة  صحَّ قسم  في  املُزِمنة 
البدانُة والضائقة النفسيَّة املُتكرِّرة، بشكٍل جزئّي،  رُ  والوقاية منها: "تُفسِّ
ويُشير  املُزِمنة.  واألمراض  الصّحي  غير  النَّوم  فترات  بني  العالقة  من  بعضاً 
ة النفسيَّة ووزن  هذا إلى ضرورة أن يأخذ األطبَّاء في اعتبارهم ُمراقبة الصحَّ
ة النَّوم بالنسبة إلى املرضى الذين يُعانون من أمراض  اجلسم, إضافًة إلى صحَّ

ُمزِمنة".

في  النَّفس  انقطاع  ضمنها  ومن  النَّوم,  أمراُض  "تظهر  بدر:  الدكتور  قال 
أثناء النَّوم واألرق، بشكٍل شائع عند األشخاص الذين لديهم أمراض ُمزِمنة. 
ومُيكنها أن تُعيق القدرةَ على النَّوم بُعمق. لهذا، يجب مراجعة اختصاصي 
َّه يصحو من النَّوم ُمنهكاً، من أجل معرفة ما  النَّوم عندما يشعر اإلنسان أن
األفضل  فمن  النَّوم،  في  مشكلة  وُجودُ  َص  ُشخِّ إذا  مشكلة.  لديه  كان  إذا 
املرض،  أعراض  من  ملحوظ  وبشكٍل  ن  حُتسِّ املُعاجلَة  ألّن  فوراً،  ُمعاجلتها 

وبالتالي نوعيَّة احلياة عند املريض".

 SOURCE: American Academy of Sleep Medicine, news release, Oct.
1, 2013

دواء ل�شغط الدم قد يعزز جناح العالج الكيميائي لل�شرطان

في  أمالً  أظهر  الدَّم  ضغط  لضبط  يُستخَدم  دواًء  أنَّ  حديثٌة  دراسٌة  بيَّنت 
الّية العالج الكيميائّي للسرطان. حتسني فعَّ
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على  اختبارات  ة،  العامَّ ماساشوسيتس  مستشفى  لدى  باحثون،  أجرى 
لوسارتان  بدواء  املُعاجلَة  أنَّ  ووجدوا  والبنكرياس؛  الثدي  لديها سرطان  فئران 
َّز من وصول أدوية العالج الكيميائّي عن طريق فتح أو توسعة  losartan , عز

أوعية الدَّم املنخمصة داخل األورام الُصلبة.

قال الباِحثون إنَّ هذا أدَّى إلى إبطاء منوِّ األورام، وأطال من حياة الفئران.

كان  إذا  ما  لتحديد  َّة  جتربًة سريري الباِحثون  أجرى  الدراسة،  نتائج  على  بناًء 
سرطان  مرضى  عند  الكيميائّي  العالج  نتائج  حتسني  لوسارتان  دواء  مبقدور 

البنكرياس من البشر.

ينتمي دواُء لوسارتان إلى فصيلة من أدوية معروفة لضبط ضغط الدَّم، تُدعى 
ُمثبِّطات األجنيوتَنسني )األجنيوتَنسني ُمتعدِّد ببتيد رافع للضغط(.

لبيولوجيا  ستيل  ُمختبر  ُمديرُ  جني,  راكيش  للدراسة  الرئيسيُّ  املُعدُّ  قال 
األجنيوتَنسني  "ُمثبِّطاٌت  ة:  العامَّ ماساشوسيتس  مستشفى  لدى  األورام 
أدويٌة آمنة لضغط الدَّم؛ وهي تُسَتخدم مع املرضى ألكثر من عقد من الزمان، 

ومُيكن استخداُمها لغرض آخر، أي ُمعاجلة السرطان".

ُن من تدفُّق الدَّم في  "على ِخالف األدوية املُضادَّة لتكوُّن األوعية، والتي حُتسِّ
األورام عن طريق ترميم البنية غير الطبيعيَّة لألوعية الدَّموية الورمية, تفتح 
ُمثبِّطاُت األجنيوتَنسني تلك األوعية عن طريق إطالق قوى فيزيائيَّة تُطبَّق على 
بيهة بالهالم  ع املادةُ احملُيطة بها والشَّ األوعية الدَّموية في الورم عندما تتوسَّ

مع منوِّ الورم".

فعلياً  يُسرِّع  قد  للسرطان,  املُضادَّة  األدوية  غياب  في  الدَّم،  تدفُّق  زيادةَ  "إنَّ 
من منّو الورم. لكن، نعتقد أنَّ اجلَمَع بني زيادة تدفَّق الدَّم والعالج الكيميائّي 

ة أو العالج املناعّي, سيكون له نتائج ُمفيدة". والعالج باألشعَّ

نوَّه الباِحثون إلى أنَّ نتائَج الدراسات، التي جُترى على احليوانات، تفشل عادةً 
في الوصول إلى نتائج ُمشابهة على البشر.

SOURCE: Massachusetts General Hospital, new release, Oct. 1, 2013

هل ميكن اأن تكافح م�شادات الإكتئاب �شرطان الرئة القاتل؟

ُمضادات  من  االستخدام  قليل  قدمياً،  صنفاً  أنَّ  إلى  حديثٌة  دراسٌة  أشارت 
أحد  وبالتحديد  الرئة؛  سرطان  ُمحاربة  على  األطباَء  يُساِعُد  قد  اإلكتئاب 

أشكاله القاتلة.

استخدم باِحثون، من كلية الطبِّ في جامعة ستانفورد, برنامَج كومبيوتر 
َّها ُمعاجلة  َّفوا إلى ُمضادات اكتئاب ثاُلثيَّة احللقات على أن فريداً من نوعه؛ وتعر
األدوية  من  الصنُف  هذا  اسُتخِدم  اخلاليا.  صغير  الرئة  لسرطان  ُمحَتملة 
منذ عّدة عقود، وهو ال يزال قيد االستخدام في الواليات املُتَّحدة، لكن جرى 

استبداُله مبُضادات اكتئاب جديدة ذات تأثيراٍت جانبّية أقّل. 

إمييبرامني  ى  املُسمَّ احللقات  ثاُلثّي  اإلكتئاب  ُمضادَّ  أنَّ  املُتابَعة  جتارُب  أظهرت 
االً ضّد خاليا سرطان الرئة صغير اخلاليا عند البشر, والتي  )توفرانيل( كان فعَّ
ط الدواء سبيالً للتدمير  مَنت في اخملُتبر وتنمو عند الفئران لُتصِبح أوراماً. نشَّ

الذاتّي في خاليا السرطان، وأبطأ أو حدَّ من انتشار السرطان عند الفئران.

خاليا  تعرَّضت  إذا  ا  عمَّ النظر  بغضِّ  اليته،  بفعَّ إمييبرامني  دواُء  يحتفظ 
مثلما  لها,  ُمقاِومة  وأصبحت  الكيميائيَّة  املعاجلة  إلى  قَبل  من  السرطان 

بيَّنت الدراسة.

نظراً إلى أنَّ ُمضاداِت اإلكتئاب ثاُلثيَّة احللقات سبق لها أن نالت ُموافقَة هيئة 
الغذاء والدواء األمريكيَّة على االستخدام بني الناس, متكَّن الباِحثون وبشكٍل 
الذين  املرضى  على  الدواء  اختبار  إلى  تهُدف  َّة  سريري جتربة  إجراء  من  سريع 
وهم  السرطان؛  من  أخرى  ُمعيَّنة  وأنواع  اخلاليا  الرئة صغير  لديهم سرطان 

يقومون حالياً بتجهيز املرحلة الثانية من التجربة.

في  املُساعد  األستاذ  سيغ,  جوليان  للدراسة  الرئيسيِّ  املُعدِّ  ُمساعُد  قال 
طّب األطفال: "ال يتجاوز ُمعدَّل البقاء في سرطان الرئة صغير اخلاليا خمس 
َّ تطويره في العقود الثالثة املاضية, لكن  ال مت سنوات. وال يُوجد عالج واحد فعَّ
عندما بدأنا في اختبار هذه األدوية على خاليا سرطانية بشرية منت في اخملُتبر، 

وعلى الفئران, أثبتت جناحها بشكل ال ريب فيه".

)فينيغان(,  بروميثازين  ويُدعى  الهستامني،  ُمضادات  أحَد  إنَّ  الباِحثون  قال 
أظهر أيضاً قُدرته على تدمير اخلاليا السرطانيَّة.

SOURCE: Stanford Unversity, news release, Sept. 26, 2013

مكمالت الفيتامني ب قد توؤمن الوقاية من ال�شكتة

الت الفيتامني ب قد يُساِعُد على التقليل  أظهرت دراسٌة حديثٌة أنَّ تناول ُمكمِّ
كتة. من خطر السَّ

الت فيتامني  ل بحٌث سابقٌ إلى نتائج ُمتباينة حول ما إذا كان تناول ُمكمِّ توصَّ
بعض  إنَّ  الدراسة  ُمعدِّو  قال  القلبية.  والنوبات  السكتة  خطر  في  يُؤثِّر  ب 
الت فيتامني ب قد يزيد فعلياً من اخلطر. الدراسات خُلَصت إلى أنَّ تناول ُمكمِّ

حلَّل الباِحثون نتائج 14 جتربًة سريريّة، اشتملت على حوالي 55 ألف شخٍص. 
الت الفيتامني واستخدام دواء وهميّ، أو  قارنت كلُّ التجارب بني استخدام ُمكمِّ

استخدام جرعة ُمنخفضة جداً من فيتامني ب.

تابع الباِحثون حاالت املُشاركني لستة أشهر على األقّل؛ وكان هناك حوالي 
اجلميُع  وأظهر  الدراسة,  في  املُشاركني  بني  اجملَُمل  قي  حالة سكتة   2500

شيئاً من الفائدة نتيجة تناول فيتامني ب.
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في   7 بنسبة  السكتة  خطر  من  ب  فيتامني  الت  ُمكمِّ قلَّلت  عام,  بشكٍل 
َّها تُقلِّل من شدَّة السكتة أو خطر الوفاة بسببها، وفقاً  املائة, لكن لم يبُد أن

ملا بيَّنته الدراسة.

أو  ب9  )الفيتامني  للُفوالت  ٌل  ُمكمِّ وهو  الفوليك،  حمَض  أنَّ  الباِحثون  وجد 
َّه  مة، بدا أن ِملح حمض الفوليك( التي توجد بشكٍل شائٍع في احلُبوب املُدعَّ
فيتامني  أنَّ  أيضاً  الباِحثون  وجد  كما  للفيتامني ب.  املُفيد  التأثير  من  يُقلُِّل 

ب12 لم يكن له تأثير في خطر السكتة.

ني: "بناًء على  قال ُمعدُّ الدراسة أكسو يومينغ, من جامعة زينغزهو في الصِّ
َّر قُدرة الفيتامني ب على التقليل من خطر السكتة  نتائج دراستنا, قد تتأث
بعددٍ من العوامل األخرى، مثل ُمعدَّل االمتصاص في اجلسم، وكمّية حمض 
الفوليك أو تراكيز فيتامني ب12 في الدَّم؛ وما إذا كان الشخص لديه مرض 

في الكُلية أو ارتفاع في ضغط الدَّم".

من  نوٍع  أّي  تناول  في  البدء  قبل  الطبيب  استشارة  دائماً  األفضل  "من 
الت". املُكمِّ

قال خبير آخر إنَّ السكتة مُيكن أن حتُدَث نتيجة العديد من العوامل املُتنوِّعة.

أورتيز, ُمدير قسم اجلراحة العصبّية داخل  قال الدكتور رافائيل أليكساندر 
األوعية والسكتة في مستشفى لينوكس هيل في نيويورك: "مُيكن أن حتدث 
شيوعاً  األسباب  تلك  وأكثر  عديدة؛  أسباب  نتيجة  التروية  نقص  سكتات 
والتدخني  الكولسترول  مستويات  وارتفاع  والسكَّري  الدَّم  ضغط  ارتفاُع 
نقص  نتيجة  السكتة  تُعاني من  قد  املرضى  هناك مجموعة من  والبدانة. 
الفيتامينات واإلنزميات. من املُناسب تنفيذ إجراءات طبّية شاملة, مبا في ذلك 

حاالت نقص الفيتامينات, عند املرضى الذين عانوا من السكتة".

قال الدكتور ألبرت فيفات, ُمدير مركز السكتة الشامل لدى مركز نيو النغون 
َّفت الدراسة إلى مادَّة ُمتوفِّرة بِسهولة سبق  الطّبي في مدينة نيويورك: "تعر
أن أظهرت تأثيراً إيجابياً في التقليل من خطر السكتة عند بعض الشرائح 
إلى  واملُتزايدة  ة  املُِلحَّ الناس  حاجة  أيضاً  الدراسة  تعكس  كما  السكانية. 

الوقاية الغذائّية من السكتة".

 SOURCES: Alexander Ortiz, director, neuro-endovascular surgery and
 stroke, Lenox Hill Hospital, New York City; Albert Favate, M.D., clinical
 instructor, department of neurology, and director, Comprehensive
 Stroke Center, NYU Langone Medical Center, New York City; Neurology,
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عند  جناحه  يف  اأماًل  يظهر  الهريوين  على  الإدمان  ملحاربة  لقاح 
الفئران

أنَّ  أفاد علماء من معهد سكريبس لألبحاث، في ال جوال بوالية كاليفورنيا، 
رُ بنجاحه في  لقاحاً مُيكنه املساعدة على ُمحاربة اإلدمان على الهيروين، يُبشِّ

االختبارات األوليَّة على الفئران.

إلى  تُؤدِّي  الدَّم،  مجرى  في  مواد  من  يُنتجه  وما  الهيرويَن  اللقاُح  يستهدف 
االنهيار النفسيِّ, مانعاً إياها من الوصول إلى الدِّماغ.

قال جورج كوب, رئيُس مجموعة أبحاث اإلدمان في املعهد: "بشكٍل طبيعي, 
سُتعاود الفئراُن املدمنة على الهيروين، والتي ُحِرمت منه، استخداَمه بشكٍل 

قسريٍّ ال مُيكن مقاومُته, لكنَّ اللقاَح الذي ابتكرناه مينع حدوَث هذا األمر".

بعض  جلم  مبقدوره  أنَّ   2011 العام  في  للقاح  األوليَّة  االختباراُت  أظهرت 
الدراسُة  اشتملت  باأللم.  الشعور  إنقاص  مثل  للهيروين،  احلادَّة  التأثيرات 

احلديثة على املزيد من االختبارات الدَّقيقة للقاح.

قال املُعدُّ الرئيسيُّ للدراسة جويل شلوسبورغ، وهو مساعُد باحٍث ما بعد 
الدكتوراه: "أعطينا اللقاَح للفئران التي تعرَّضت ُمسبقاً إلى الهيروين؛ وهي 

َّة عند البشر". حالٌة وثيقة الِصلة بشكٍل واضح مع احلالة السريري

)دواء  والبوبرينورفني  وُمسكِّن(  )ُمخدِّر  امليثادون  تأثيرات  اللقاُح  يُلجم  لم 
اإلدمان  في معاجلة  استخداُمها  يشيع  التي  األدوية  من  وغيرهما  ُمسكِّن(، 

على الهيروين.

من   - مُيكن  السبب  لهذا  ذاتها,  بحدِّ  األفيونيَّات  جملة  في  اللقاُح  يُؤثِّر  "ال 
حيث املبدأُ - تقدميُ اللقاح إلى األشخاص املدمنني على الهيروين، واالستمرار 
فة  َّة أيضاً. وسيستمرُّ تأثيرُ األدوية اخملُفِّ في عالجهم وفق طرق العالج املعياري

لأللم ذات املفعول األفيوني أيضاً، مثل كودين أو أوكسيكودين".

التجارب  خالل  من  اإلنسان  في  تأثيره  على  اللقاُح  برهن  إذا  الباِحثون  قال 
على  اإلدمان  نحو  ه  املُوجَّ العالج  من  معيارياً  جزءاً  سُيصبح  َّة,  السريري
الهيروين الذي يُؤثِّر في أكثر من 10 ماليني شخص في أنحاء العالم. لكن 
غالباً ما تكون النتائُج، التي يحصلعليها الباِحثون من خالل التجارب على 

احليوانات, غيرَ قابلة للتطبيق في التجارب على البشر.

SOURCE: The Scripps Research Institute, news release, May 6, 2013 
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