
شتنبر 2014عدد 8 54

مستجدات طبية

ن�سبة ف�سل املعاجلة بامل�سادات احليوية ت�سل اإىل 15 يف املائة

َّة  احليوي املُضادَّات  باستخدام  املُعاجلَة  أنَّ  إلى  حديثٌة  دِراسٌة  أشارت 
َّات؛ وقد قدَّر الباِحثون أنَّ أقلَّ  تفشل بنسبة 15 في املائة من عدد املر
َّة من بني 7 وصفات في العام  من وصفة طبيَّة واحدة للُمضادات احليوي

2011 فشلت في شفاء املرضى.

َّة التي وصفها األطباء  ص الباِحثون ُمعدَّالت فشل املُضادَّات احليوي تفحَّ
عاماً   21 فترة  العدوى خالل  الشائعة من  األنواع  لعالج  بريطانيا  في 
 94( الفشل  حاالت  ُمعظُم  وكانت   .)2012 و   1991 العامني  )بني 
َّة  في املائة( هي حاالت اقتضت احلاجُة فيها استخداَم ُمضادات حيوي
لم  حيوّي  ُمضاد  أوَل  أنَّ  إلى  يُشيرُ  َّا  م يوماً؛   30 فترة  خالل  ُمختلفة 

ينجح في املُعاجلة.

بقي ُمعدَُّل الفشل، بشكٍل عام، ثابتاً بعَض الشيء خالل فترة 3 ُعقود، 
حيث بلَغ نسبَة 13.9 في املائة في العام 1991، ليصَل إلى 15.4 في 

املائة في العام 2012.

أصناف  استخدام  مع  العدوى،  من  ُمحدَّدة  أنواع  باالعتبار  األخذ  عنَد 
في  ملُحوظة  تغيُّراٌت  َّة معاً، كانت هناك  احليوي املُضادَّات  ُمحدَّدة من 
احليوّي  املُضادُّ  وُِصف  عندما  املثال،  سبيل  فعلى  الفشل؛  ُمعدَّالت 
سي العلوي، ازدادت  ترمييثوبرمي Trimethoprim لعدوى السبيل التنفُّ
 56 إلى   ،1991 العام  في  املائة  في   25 نسبة  من  الفشل  ُمعدَّالُت 
2012. ولكن، بقيت ُمعدَّالُت الفشل باستخدام  في املائة في العام 
 ،Amoxicillin أموكسيسيلني  مثل  الشائعة،  َّة  احليوي املُضادات 

ُمنخفضًة بعَض الشيء.

َّة، لكن قد تكون  احليوي املُضادات  الدراسُة أسباَب فشل  ص  تتفحَّ لم 
ُمقاومُة املُضاد احليوّي واحدةً من األسباب؛ وهي مشكلٌة تتفاقم على 

الصعيد العاملّي.

لو  حتى  الطبيب،  من  وصفه  عند  كامالً  العالج  بتناول  االلتزاُم  يجب 
ُفرص جناحه،  يزيد من  ذلك  ألنَّ  االنتهاء منه؛  قبل  ٍن  بوادرُ حتسُّ ظهرت 

ويُقلِّل من خطر حدوث ُمقاومة للُمضاد احليوّي.

اكت�ساف عالقة حمتملة بني مقا�س التنُّورة الن�سائية وخطر االإ�سابة 
ب�سرطان الثدي

أشارت دِراسٌة حديثٌة إلى أنَّ الزيادةَ في مقاس التنُّورة النِّسائية ترتبط 

في  امرأة  ألف   93 على  الدِّراسُة  اشتملت  الثَّدي.  سرطان  خطر  مع 
ترافقت  إذا  ما  الباِحثون  ص  تفحَّ حيث  اليأس؛  سّن  بعد  ما  مرحلة 
التغيُّراُت في مقاس التنُّورة، منذ أن كانت النِّساء في العشرينات من 

الُعمر، مع زيادة في خطر سرطان الثَّدي.

ِّيادةَ في مقاس التنُّورة لكل 10 أعوام ترافقت مع  وجد الباِحثون أنَّ الز
زِيادة في خطر اإلصابة بسرطان الثَّدي بنسبة 33 في املائة، بعَد مرحلة 
سّن اليأس. ومن األمثلة على ذلك االنتقاُل من استخدام املقاس 8 في 

عمر 25 عاماً إلى استخدام املقاس 16 في ُعمر 65 عاماً.

َّلي لإلصابة بسرطان الثَّدي، وهو اخلطر  من املُهّم التأكيُد بأنَّ اخلطرَ األو
عند  املائة  في   1.2 نسبة  يتجاوز  لم  فهو  بسيطاً؛  كان  األساسّي، 

النِّساء اللواتي اشتملتهّن الدِّراسُة؟، وأُِصنب الحقاً بسرطان الثَّدي.

ى  يُسمَّ ملا  داَللي  معيار  َّه  أن على  التنُّورة  مقاَس  الباِحثون  استخدم 
الفائضة حول اخلصر واملِعدة.  الدُّهون  تراكم  أي  الوسطى"،  "البدانة 
ولكن، بينما يُعدُّ الوزُن الزائد والبدانة من عوامل اخلطر في العديد من 
أنواع السرطان، تُشير الدِّراسُة إلى أنَّ اخلصرَ الثخني قد يكون معياراً 

ُمستقالً لزيادة خطر سرطان الثَّدي.

مُيكن تفاديه، فقد  التنورة يبدو أمراً  تأثيرَ مقاس  أنَّ  إلى  يجُدر اإلشارةُ 
يُساعد إنقاُص الوزن والعمل على تشذيب حجم اخلصر، إن صّح القول، 

على التقليل من خطر سرطان الثدي..

املصدر :
National Health Services, UK – Sep. 25, 2014 

اكت�ساف عالمة مبكرة ل�سرطان البنكريا�س

املُبكِّرة  التعرُّف إلى عالمة على اإلصابة  َّهم متكَّنوا من  إن قال باِحثون 
بسبب  للوفاة  الرئيسيَّة  األسباب  من  يُعدُّ  الذي  البنكرياس  بسرطان 
إلى اختبار جديد  ما  يُؤدِّي يوماً  أنَّ اكتشاَفهم قد  رطان؛ وأضافوا  السَّ
قابلية  أكثرَ  فيها  يكون  والتي  َّلية،  األو مراحله  في  املرض  لكشف 

للِعالج.

أحماض  مستويات  في  ِّيادة  الز هي  املُبكِّرة  العالمَة  أنَّ  الدِّراسُة  بيَّنت 
أمينيَّة ُمعيَّنة؛ وهي حتُدث قبَل ظهور األعراض وتشخيص املرض.

دراسات  1500 شخٍص شاركوا في  دم حلوالي  الباِحثون عيِّنات  حلَّل 
ة. كبيرة حول رصد الصحَّ
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قال ُمساعُد املُعّد الرئيسي للدراسة الدكتور بريان وولبني، من معهد 
من  املُرتفعَة  املستوياِت  أنَّ  فاربر للسرطان في بوسطن: "وجدنا  دانا 
األحماض األمينيَّة ُمتفرِّعة السلسلة كانت موجودةً عند األشخاص 
الذين أُصيُبوا الحقاً بسرطان البنكرياس، باملُقارنة مع الذين لم يُصابوا 

باملرض".

قال ُمِعدُّو الدِّراسة إنَّ األحماَض األمينيَّة ُمتفرِّعة السلسلة هي نوع 
للبروتينات.  األساسيََّة  اللبناِت  تُشكِّل  التي  األمينيَّة  األحماض  من 
هذه  من  مرتفعة  مستويات  وجود  بني  الزمنيَّة  الفترة  طوُل  ويتراوح 
األنواع من األحماض األمينيَّة وتشخيص سرطان البنكرياس بني عامني 

إلى 25 عاماً.

في األحماض  الزيادةَ  أنَّ  افتراض  إلى  النتائُج  وولبني: "قادتنا هذه  قال 
األمينيَّة ُمتفرِّعة السلسلة تُعود إلى وجود ورم ُمبكِّر في البنكرياس".

أظهر بحٌث آخر أنَّ الفئراَن، التي تشكَّلت لديها حديثاً أوراٌم بنكرياسيَّة، 
ُمتفرِّعة  األمينيَّة  األحماض  من  مرتفعة  مستوياٌت  لديها  كانت 

السلسلة في الدَّم.

قال وولبني: "يجري تشخيُص اإلصابة عند معظم مرضى السرطانة 
بعَد  شُيوعاً(  البنكرياس  سرطان  أنواع  أكثر  )وهي  َّة  الَقنوي الغدَّية 
خالل  نحَبهم  العديُد  ويقضي  ُمستفِحلة؛  مرحلة  إلى  املرض  وُصول 

سنة من التشخيص".

ُمبكَّر من اإلصابة به من قدرتنا  وقت  في  املرض  كشُف  ن  يُحسِّ "قد 
على عالجه بشكٍل ناجح"..

املصدر :
Dana-Farber Cancer Institute, news release, Sept. 28, 2014 

دواء قدمي بخا�سية جديدة

في أبحاث جديدة أجراها علماء في كندا والواليات املتحدة متت اإلشارة 
 )lamotrigine( إلى إمكانية أن يفتح دواء قدمي يُسمى الموتريجني 

فئة جديدة للمضادات احليوية. 

احليوية  للمضادات  ُمقاومة  ميكروبات  تسببها  التي  اإللتهابات 
الطبية  لتكاليف  وارتفاع  طويلة  لفترة  املرض  إلى  تؤدي  الشائعة 

وتعريض املريض خلطر املوت.

معظم املضادات احليوية تستهدف العمليات احليوية في البكتيريا - 
على سبيل املثال، منعهم من صنع البروتينات الضرورية. 

في هذه الدراسة اجلديدة، وجد الفريق أن دواء قدمي يُسمى الموتريجني 
)lamotrigine( ميكن أن مينع البكتيريا من أن تكون قادرة على جتميع 
الريبوسومات وتكوينها وهي اآلليات التي تستخدمها البكتيريا لصنع 

البروتينات. 

لكن  الرايبوسومات  به  تقوم  ما  تهجم  احليوية  املضادات  من  كثير 
تكّون  منع  في  األول  أنُه  في  تكمن  الالموتريجني  يفعله  ما  أهمية 

الرايبوسومات من األصل.

اإلسم  حتت  العالم  أنحاء  معظم  في  تسويقه  يتم  الالموتريجني، 
من شركة جالكسو سميث كالين،   )Lamictal( التجاري الميكتال 
هو دواء أعصاب، فعالة باعتباره يساعد على استقرار املزاج، ويستخدم 

في عالج الصرع واالضطراب الثنائي القطب.

املصدر :
medicalnewstoday

درا�سة تك�سف خطورة املحليات ال�سناعية

تسبب  أن  ميكن  الغذائية  واملواد  املشروبات  في  الصناعية  احملليات 
السمنة ومرض السكري، بحسب البحوثات اجلديدة. 

شملت البحوثات ثالثة من أشهر احملُليات الصناعية وهي: 

▪ )saccharin( السكرين

▪ )sucralose( ساكرولوز

▪ )aspartame( أسبارتام

وأجريت الدراسة على الفئران والبشر، حيث أُضيفت احملُليات الصناعية 
إلى املاء للفئران ووجدوا أنها غيرت في التمثيل الغذائي، وزيادة السكر 
أعطيت  التي  الفئران  بني  منه  بكثير  أعلى  مستويات  إلى  الدم  في 

السكر العادي.
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أولئك  أن  شخص   400 على  دراسة منفصلة  البشر وجدت  في   أّما 
األمعاء  بكتيريا  تكون  الصناعية  احملليات  بانتظام  يستهلكون  الذين 

مختلفة جدا عن أولئك الذين ال يتناولونها.

كما يكون لديهم أيضا ارتفاع مستويات السكر في الدم  ما يعرضهم 
خلطر أكبر من السمنة ومرض السكري.

جديد: ُحقنة اأ�سبوعية فقط ملر�سى ال�سكري

املوافق  اخلميس  يوم   )FDA( والدواء  للغذاء  العامة  املنظمة  وافقت 
احلقن  يُعطى عن طريق  دواء جديد  على  )سبتمبر( 2014  أيلول   18

ملرضى الُسكري من النوع الثاني.

الدواء اجلديد يُدعى )Trulicity( يُعطى كحقنة أسبوعية للسيطرة 
على ُسكر الدم في مرضى الُسكري من النوع الثاني الذي يُصيب عدد 
ُجزء   )Trulicity( اجلديد  الدواء  العالم.يُعتبر  حول  الناس  من  كبير 
اجلي-إل-بي  ُمنبهات  تدعى  التي  اجلديدة  اُلُسكري  أدوية  من  فئة  من 
ون )GLP-1 agonist( والتي حتفز البنكرياس لُصنع انسولني إضافي 

بعد وجبات الطعام.

 )Trulicity( وافقت املنظمة العامة للغذاء والدواء على العقار اجلديد
في  أظهروا حتسنا  مريض   3.342 دراسات شملت  أساس ست  على 
مستقل،  كعالج  الدواء  دراسة  متت  وقد  الدم.  سكر  على  السيطرة 

وباالشتراك مع غيره من أدوية عالج السكري، مثل امليتفورمني. 

الدواء اجلديد )Trulicity( سوف يحمل حتذيراً يوضح أّن الفئران التي 
استخدمت في اختبار الدواء في وقت ما، أظهرت بعضها حاالت من 

سرطان الغدة الدرقية ولكن ما زال غير واضح اذا ما كان ناجماً  عن 
الدواء نفسه أو ظروف أُخرى.

اختالل  في  يتسبب  الذي  املزمن  باالضطراب  السكري  مرض  ويُعرف 
لنقص  الغذائية  مصادرها  من  الطاقة  استخدام  على  اجلسم  قدرة 
هرمون االنسولني املفرز من البنكرياس واملسؤول عن زيادة قدرة اخلاليا 
على استيعاب الغلوكوز النتاج الطاقة ما يتسبب بارتفاع تركيزه في 
رئيسية تشترك  امناط  ثالثة  الى  السكري  يُصنف مرض  الدم.  مجرى 
في اخلصائص العامة وتختلف في مسببها كالنمط االول للسكري، 

النمط الثاني للسكري والسكري احلملي.

ما الذي يحافظ على احلياة بعد االإ�سابة بال�سكتة الدماغية

وجدت دراسة أّن املرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية التي أدّت 
إلى نزيف في الدماغ أكثر قدرة مبقدار ثالث مرات للبقاء على قيد احلياة 

 .)statins( إذا استمروا في تناول عقار الستاتني

ما  الدماغ  داخل  نزيف  إلى  تؤدي  التي  الدماغية  السكتات  تشكّل 
يقارب حالة من بني كُل عشر حاالت من السكتات الدماغية بشكل 
تناول  عن  توقفوا   58% مريض   3,500 بني  من  الدراسة  وخالل  عام. 
عقار الستاتني توفوا خالل شهرين من إصابتهم بالسكتة الدماغية 
تناول  في  استمروا  الذين  املرضى  بني  للوفاة   19% بنسبة  ُمقارنة 
عقار الستاتني. وهو فرق كبير ومهم. لذلك ينصح الباحثون األطباء 
أُصيبوا  الذين  للمرضى  الستاتني  دواء  إيقاف  قبل  ملياً  بالتفكير 

بالسكتة الدماغية. 

امدادات  تكفي  ال  عندما  حتدث  بأنها حالة  الدماغية  السكتة  تعرف 
خاليا  الى  اجللوكوز  و  االوكسجني  من  الكافية  الكمية  لتوفير  الدم 
الدماغ و هي قد تكون نزفية اي  الدماغ ما يتسبب مبوت بعض خاليا 
عندما يتمزق احد الشرايني, او تكون جلطة اي عندما تتضيق الشرايني 

او تتصلب بسبب ترسب مواد في الشرايني.

الكوليسترول  الستاتني يستخدم خلفض نسبة  دواء  ان  املعروف  ومن 
للحد من خطر اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية الناجمة 
عن جلطات الدم وانسداد األوعية الدموية بسبب ارتفاع الكوليسترول 

في الدم.

مستجدات طبية

أول مجلة صحية مغربية تصدر باللغة العربية
موجهة إلى مهنيي الصحة

المجلة الصحية المغربية
طريق عين الشقف تجزئة القرويين رقم 742، فاس، المغرب

contact@tawassol.ma : الهاتف : 0661245456 - البريد اإللكتروني
الحساب البنكي : البنك المغربي للتجارة الخارجية (وكالة موالي إدريس األول)

0117800000702000007707/97

         إلى السيد رئيس تحرير المجلة الصحية المغربية، السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
وبعد، يطيب لي أن أبين عن رغبتي في االشتراك في المجلة، وآمل إرسالها إليَّ على العنوان التالي :

االسم :

التخصص : المهنة :      

العنوان :

مقر العمل :

البريد اإللكتروني : الهاتف :      
اشتراك تشجيعي : من 200  إلى 500 درهم               اشتراك عادي : 100درهم        نوع االشتراك السنوي (4 أعداد) :   

اشتراك خاص  بالطلبة : 50درهم احتضان : 1000 درهم أو أكثر         
نقدا  طريقة األداء : شيك   حوالة بنكية  

التوقيع : وتقبلوا تحياتي،     




