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هوامش

ربطت دراسة حديثة نُشرت في جامعة «بيتسبرغ» األميركية بين انقطاع الدورة الشهرية لدى النساء ،أي انقطاع الطمث،
ومخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية

حلل الباحثون بيانات  428مشا ِركة مسجلة في الدراسة الوطنية ()Getty

تغيّرات الطمث

باختصار

عالقة الدورة الشهرية بأمراض القلب
محمد الحداد

تصبح مدة الدورة الشهرية أطول
ّ
مــع اق ـت ــراب الـنـســاء مــن بـلــوغ ســن
اليأس (انقطاع الطمث) .بالنسبة
ُ
إلى العلماء ت َع ّد توقيتات هذه التغيرات في
مدة الدورة الشهرية أدلة تمكنهم من تحديد
احتماالت ّ
تعرض الشخص ملخاطر اإلصابة
ب ــأم ــراض ال ـق ـلــب واألوعـ ـي ــة ال ــدم ــوي ــة ،وفـقــا
لــدراســة جــديــدة قــادهــا باحثون مــن جامعة
ُ«بيتسبرغ» األميركية .تشير الدراسة التي
ن ـش ــرت ي ــوم األربـ ـع ــاء  13أك ـتــوبــر /تشرين
ّ
األول في مجلة « »Menopauseإلى أن أمراض
القلب واألوعية الدموية تشهد تغيرات طول
ّ
الــدورة خالل فترة االنتقال إلى سن اليأس،
ووج ــدت الباحثة أن النساء اللواتي طالت
دورت ـهــن إل ــى سنتني قـبــل الـ ــدورة الشهرية
األخـ ـي ــرة ،لــدي ـهــن م ـقــاي ـيــس أف ـض ــل لصحة
األوع ـيــة الــدمــويــة مــن أول ـئــك الـلــواتــي كانت
ل ــدي ـه ــن دورة م ـس ـت ـق ــرة ،ب ـم ــا ي ـش ـمــل ط ــول
فترتها ،خالل هذا االنتقال.
قالت سمر الخضري ،أستاذة علم األوبئة في
ّ
جامعة «بيتسبرغ» وقائدة فريق البحث ،إن
أمراض القلب واألوعية الدموية ( )CVDهي
الـقــاتــل األول للنساء ،وي ــزداد الخطر كثيرًا

بعد منتصف العمر ،ما يشير إلى أن االنتقال
ّ
إل ـ ــى س ـ ــن الـ ـي ــأس ي ـس ـهــم ف ــي ه ـ ــذا ال ـخ ـطــر.
أضــافــت ال ـخ ـضــري فــي تـصــريــح لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد»« :ن ـحــن نـعـلــم أن ان ـق ـطــاع الطمث
امل ـب ـكــر واألع ـ ـ ــراض ال ـحــرك ـيــة امل ـت ـك ــررة هما
صفتان مرتبطتان بانقطاع الـطـمــث ،وجد
أنهما مرتبطان بمخاطر أكبر ألمراض القلب
واألوعية الدموية .يضيف عملنا أنماطًا من
التغيرات في طول الدورة الشهرية ،كخاصية
جــديــدة مرتبطة بانقطاع الطمث يمكن أن
تحسن تصنيف مخاطر احتمالية اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية بني النساء
ف ــي مـنـتـصــف ال ـع ـمــر ال ـل ــوات ــي يـنـتـقـلــن إلــى
مــرحـلــة ســن ال ـي ــأس» .أش ــار مـنـشــور حديث
ص ــادر عــن جمعية الـقـلــب األمـيــركـيــة حــول
ّ
سن اليأس وخطر اإلصابة بأمراض القلب
ّ
واألوعية الدموية ،إلى أن االنتقال إلى سن
الـيــأس هــو فترة مــؤثــرة بالنسبة إلــى خطر
اإلصابة بأمراض القلب واألوعـيــة الدموية
ّ
ل ــدى ال ـن ـســاء .م ــع ان ـت ـقــال ال ـن ـســاء إل ــى ســن
الـيــأس ،فإنهن يعانني من تغيرات متعددة
ف ــي صـحــة الـقـلــب واألوعـ ـي ــة الــدمــويــة الـتــي
تــزيــد مــن مخاطر اإلصــابــة بــأمــراض القلب
واألوعية الدموية في املستقبل.
ووف ـ ــق الـ ـخـ ـض ــري ،ت ـش ـمــل هـ ــذه ال ـت ـغ ـيــرات

زي ــادات فــي كوليسترول الـبــروتــن الدهني
م ـن ـخ ـفــض ال ـك ـث ــاف ــة (ك ــول ـي ـس ـت ــرول ضـ ــار)،
ً
ً
واخـتــاال وظيفيًا محتمال في كوليسترول
البروتني الدهني عالي الكثافة (كوليسترول
ج ـي ــد) ،وزي ـ ــادة ف ــي دهـ ــون ال ـب ـطــن ،وزيـ ــادة
خطر اإلصــابــة بمتالزمة التمثيل الغذائي
( )Metabolic Syndromeوالتغيرات العكسية
ف ــي األوع ـي ــة ال ــدم ــوي ــة .يـبـلــغ مـتــوســط مــدة
ال ــدورة الشهرية حــوالــى  28يــومــا ،لكن هذا
يمكن أن يختلف كثيرًا بني النساء ،ويراوح
ب ــن  21و 40ي ــوم ــا .وت ــرت ـب ــط مـ ــدة ال ـ ــدورة
الشهرية بمستويات الهرمونات ،ويمكن أن
تؤثر الهرمونات بمخاطر اإلصابة بأمراض
القلب واألوعية الدموية.
وأظهرت الدراسات السابقة على النساء في
ّ
ســن اإلنـجــاب وجــود صلة بــن عــدم انتظام
ال ــدورة الـشـهــريــة وال ـظ ــروف الـصـحـيــة ،لكن
لم ُي َّ
قيم ارتباط مماثل لدى النساء اللواتي
ّ
ينتقلن إلى سن اليأس ،ويعانني من تغيرات
مـتـعــددة تــزيــد مــن خـطــر اإلصــابــة بــأمــراض
ال ـق ـلــب واألوعـ ـي ــة ال ــدم ــوي ــة ف ــي وق ــت الحــق
مــن الـحـيــاة .تـفـتــرض ال ــدراس ــة الـجــديــدة أن
التغيرات في الهرمونات في أثناء انقطاع
الـ ـطـ ـم ــث ،الـ ـت ــي مـ ــن امل ـح ـت ـم ــل أن تـنـعـكــس
بـتـغـيــرات ط ــول الـ ـ ــدورة ،تــؤثــر ف ــي مخاطر

أمراض القلب واألوعية
الدموية ( )CVDهي
القاتل األول للنساء،
ويزداد الخطر كثيرًا
بعد منتصف العمر
■■■
تشمل التغيرات زيادات
في كوليسترول
البروتني الدهني
منخفض الكثافة
(كوليسترول
ً
ضار) ،واختالال
ً
وظيفيًا محتمال في
كوليسترول البروتني
الدهني عالي الكثافة
■■■
املشاركات أظهرن ثالثة
مسارات لتغير طول
الدورة الشهرية في
أثناء االنتقال إلى ّ
سن
اليأس

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
حـلــل ال ـبــاح ـثــون ب ـيــانــات م ــن  428مـشــاركــة
مسجلة في الدراسة الوطنية الجارية حول
صحة املرأة .تابعت الدراسة النساء اللواتي
تــراوح أعمارهن بني  45و 52عامًا في وقت
التسجيل ملدة تصل إلى  10سنوات أو حتى
ّ
سن اليأس .جمع الباحثون بيانات الدورة
الشهرية طوال فترة انتقال انقطاع الطمث،
وقـ ّـي ـمــوا مـخــاطــر اإلص ــاب ــة ب ــأم ــراض القلب
واألوع ـيــة الــدمــويــة بعد انقطاع الطمث من
طــريــق ق ـيــاس تـصـلــب ال ـشــرايــن أو سماكة
الشريان .وجد الفريق أن املشاركات أظهرن
ثالثة مسارات لتغير طول الــدورة الشهرية
ّ
في أثناء االنتقال إلى سن اليأس .كان لدى
حــوالــى  62فــي املــائــة مــن املـشــاركــات دورات
م ـس ـت ـقــرة ل ــم ت ـت ـغ ـيــر ب ـش ـكــل م ـل ـح ــوظ قـبــل
انـقـطــاع الـطـمــث ،فــي حــن أن مــا بــن  16في
املائة و 22في املائة عانني من زيــادة مبكرة
أو متأخرة في فترة الدورة.
ووف ــق الـبــاحـثــة ،ف ــإن ه ــذه امل ـس ــارات الثالثة
ّ
تـشـيــر إل ــى أن م ــن غـيــر املـمـكــن الـتـعــامــل مع
ال ـن ـس ــاء ع ـل ــى أنـ ـه ــن م ـج ـمــوعــة واح ـ ـ ـ ــدة ،إذ
يـتـعــرضــن ل ـت ـغ ـيــرات مـخـتـلـفــة ف ــي دورت ـه ــن
ّ
الشهرية في أثناء االنتقال إلــى ســن اليأس.
قد يكون قياس هذه التغيرات طريقة بسيطة
للتنبؤ بمن قد تكون معرضة لخطر اإلصابة
ب ـ ــأم ـ ــراض ال ـق ـل ــب واألوع ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ــدم ــوي ــة فــي
املستقبل« :لقد فوجئنا عندما اكتشفنا أن
أغلب النساء في دراستنا كانت لديهن دورات
ّ
مستقرة في أثناء االنتقال إلــى ســن اليأس،
وكـ ــان م ــن امل ــده ــش أن هـ ــؤالء ال ـن ـســاء كــانــت
لديهن مخاطر أعلى ألمراض القلب واألوعية
الدموية من أولئك اللواتي عانني من زيــادة
متأخرة في طول الدورة» تختم الخضري.

وأخيرًا

عن «شاهين» الذي تخلّصنا منه

محمود الرحبي

مع اإلعصار الذي اجتاح جزءًا من السواحل ُالعمانية،
خصوصًا واليـتــي الـخــابــورة والـســويــق ،راج ــت أغنية
شعبية عـفــويــةّ ،أداه ــا مـتـطــوعــون ،سـ ّـجـلــوا مــا ُسميت
ملحمة وطـنـيــة تعكس تـعــاضـدًا شعبيًا مــع ضحايا
الجائحة .تقول األغنية ،مع صوت الطبول والتصفيق
ورف ــع امل ـعــاول« :ه ــذا خلصنا مـنــه قــولــوا لــه بــاي بــاي/
هــذا خلصنا منه يــا ويـلــك مــن ال ـجــاي» .مــا حــدث يوم
 8أكتوبر /تشرين األول الجاري فاجأ الجميع ،حتى
إن رئ ـيــس تـحــريــر صـحـيـفــة ال ــرؤي ــة الـ ُـع ـمــان ـيــة ،حــاتــم
عمود له ،بأن يكون هذا اليوم يومًا
الطائي ،طالب ،في
ٍ
وطنيًا ،وذلك حني تدفق آالف الشباب حاملني معاولهم،
ّ
وم ـت ـخــلــن ع ــن ل ـبــاس ـهــم ال ـشـعـبــي (ال ـك ـ ّـم ــة وامل ـص ــر)،
ومرتدين مالبس عصرية تتماشى مع العمل والجهد
الذي ينتظرهم في أرض املعركة مع الطمي وتيارات املاء
والفوضى الهائلة التي أحدثها اإلعصار في ما بقي من
بيوت ،فثمة بيوت ُمسحت بالكامل ،وجــدران ُهدمت،
وكان أمر الجائحة رهيبًا كما عكسته صور من املكان
عينه .كان اإلعالم الرسمي في مستوى الحدث ،حني
ّ
صور تفاصيل كثيرة من مخلفات الجائحة ،كذلك فإن
مختلف هيئات الدولة ،من جيش وشرطة وطواقم طبية،

املتضررين .ولكن ما ّ
ّ
سميت
كانوا يخوضون ملساعدة
امللحمة الشعبية هو الحدث األبرز في هذا الصراع غير
املتكافئ مع الطبيعة ،حني هجمت املياه من أكثر من
جهة على قــرى الــواليـتــن الكبيرتني ،فـبــاإلضــافــة إلى
البحر وفيضانه والـسـيــول الـجــارفــة ،شــاركــت األوديــة
ِّ
والشعاب الجبلية في الخراب الذي لم يترك في بعض
ّ
متضررون ،حتى صحنًا يأكلون
البيوت ،على ما قال
ً
فـيــه .فـضــا عــن أرت ــال الـسـيــارات الـتــي جرفتها املياه
في طريقها ثم دفنتها .وتلك التي لعبت بها ،وكأنما
تستخدمها سالحًا إضافيًا للهجوم ،حيث إن سبب
ّ
هجوم هذه السيارات عليها
تهدم بعض الجدران كان
ً
ُ
فــي لعب ٍة عشوائي ٍة خلفت كــارثــة لــم تـمـ َـح آثـ ُـارهــا بعد،
ّ
عائالت كاملة أيامًا ،وكانت مشقة الوصول
وحاصرت
ٍ
إلـيـهــم عـسـيــرة .ول ــم ي ـحـ ُـدث اإلن ـق ــاذ مــن دون مــواقــف
وص ـع ــوب ــات تـتـفــاقــم أك ـثــرمــع ح ـل ــول الـ ـظ ــام ،بسبب
انقطاعات التيار الكهربائي.
من الصور التي راجت كثيرًا في بداية الجائحة ،صورة
الرجل الثمانيني الذي قطع مئات الكيلومترات من الجبل
األخضر إلى والية الخابورة مرتديًا قميص العمل ،والذي
كأنما ّ
جر وراءه آالف الشباب ،من ظفار إلى مصيرة،
للمشاركة في اإلنقاذ .كذلك إن بالغة املشاركة لم تقف
عند حــد املشاركة الشخصية ،فهناك مــن لــم يستطع

الحضور ،فاكتفى باملشاركة املالية .ومن النماذج البارزة
امل ــرأة الـتــي ّ
بمبلغ ّادخــرتــه ألداء فريضة الحج
تبرعت
ٍ
ّ
إلعــانــة املـتـضــرريــن ،قائلة« :الـحــج ملحوق عليه ،ولكن
ضــرر الـنــاس ال ينتظر» .والطفل ال ــذي فــي عمر سبع
يتبرع بكل ّ
سنوات ّ
مدخراته من العمالت املعدنية .إلى
ّ
متطوعات كن يمررن على البيوت بدافع واجب
جانب
املساعدة .كــان العمل في ذلــك املـيــدان املضطرب باملاء
ً
ساعات طواال من دون انقطاع ،والنوم في
والطمي يعني
ٍ
أي مكان ساعات قليلة .وقد شارك فيه كذلك مقيمون
في البالد ،وقد جرى تداول مقطع ملقيم أوروبي يسجل
فيديو في استراحة وهو ٌ
جالس فوق املاء .خرج في يوم

خرج في يوم  8أكتوبر أكثر
متطوع
من  15ألف
ّ
ّ
ومتطوعة ،واصطفوا إلى
ّ
جانب رجال الجيش والشرطة

ّ
ّ
 8أكتوبر أكثر من  15ألف ّ
ومتطوعة ،واصطفوا
متطوع
ّ
إلــى جانب رجــال الجيش والـشــرطــة .وتحدثت كتابات
عن االحتباس الحراري ،وما يجب أن تقوم به الحكومة
ُالعمانية في السعي دبلوماسيًا للحد منه ،فهو ّ
املسبب
الرئيس في ما صرنا نشهده من فيضانات وحرائق
كان عام  2021أحد عناوينها البارزة ،وقد عانت منها
مناطق في آسيا وأفريقيا وأوروب ــا وأميركا ،ما يؤكد
الــدعــوة املـلـحــة إل ــى ال ـبــدء ف ــورًا بتفعيل االستراتيجية
العاملية ملقاومة االحـتـبــاس ال ـحــراري الـتــي كــانــت األمــم
املتحدة قد ّ
أقرتها.
ومن األهمية كذلك االستفادة من تواتر هذه الكوارث
لتصليب البنية التحتية ،فليست امل ــرة األول ــى التي
ّ
تتعرض فيها ُعمان لكوارث مائية كاإلعصار شاهني،
ّ
ّ
واملكسب املهم هذه ًاملرة تجنب سقوط ضحايا بشرية،
ّ
ما يدل على أن يقظة واستعدادات مهمة كانت تسبق
زحف اإلعصار إلى املناطق ُالعمانية ،حيث جرى إيواء
كاف.
العائالت القريبة من البحر قبل هجومه بوقت ٍ
وفــي ش ــأن الـشـطــر الـثــانــي مــن األغـنـيــة «ي ــا ويـلــك من
ال ـ ـجـ ــاي» ،اس ـت ـح ــدث ال ـس ـل ـطــان ه ـي ـثــم ،ت ـس ــاوق ــا مــع
استشرافات الكوارث« ،صندوقًا للتعامل مع الكوارث»،
وذلك في خطاب ألقاه األسبوع املاضي ،أثنى فيه على
جنود حملة اإلغاثة بفئاتهم كافة.
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