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صحة

هل تخيلت ماذا سيحدث لو وضعت يديك قريبًا من الموقد وبدأت أصابعك في االحمرار وأنت ال تشعر بشيء؟ سيتأذى
جسدك من دون إنذار بالخطر ،إنه األلم ،جرس اإلنذار

كيف تزيد قدرتك على تحمل األلم؟
أحمد العاصي

تعرف الجمعية الدولية لأللم ،األلم على أنه
تجربة حسية وعاطفية غير ســارة مرتبطة
بتلف فــي األنـسـجــة والـتـلــف قــد يـكــون حدث
ً
بالفعل أو قد يكون محتمال.
¶ كيف يحدث األلم في أجسادنا؟ وما هي طريقة
استقباله من قبل الجهاز العصبي؟
ل ـ ـحـ ــدوث األلـ ـ ـ ــم ه ـ ـنـ ــاك م ـ ـس ـ ــاران ع ـص ـب ـيــان
مختلفان:
املسار األول ،تأتي إشارة األلم من أي جزء من
الجسم وتنشط القشرة املخية ،والتي تسبب
إدراكنا باأللم .يتفاعل الناس بشكل مختلف
مع هذا التحفيز ألن الشعور يتم تحديده من
خــال تنشيط «املـســار الـثــانــي» ال ــذي يشمل
قشرة الفص الجبهي اإلنسي والنواة املتكئة
(أج ـ ــزاء فــي املـ ــخ) ،وال ـتــي تــرتـبــط بالتحفيز
والـعــاطـفــة .ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،فـهـنــاك عــوامــل
غير فسيولوجية تساهم في إدراك األلم ،مثل
الشخصية واإلدراك واملعتقدات واملتغيرات
االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة والـتـعـلــم والـتـفــاعــل
العاطفي.
¶ ملاذا نشعر بدرجات متفاوتة من األلم؟
ّ
«تحمل األلم» هو أمر أعلى شدة من التحفيز
املؤلم ،وهو يختلف من شخص آلخر بسبب:
ً
 ال ـج ـي ـنــات تـلـعــب دورا ه ــام ــا ،ف ـم ـثــا تجدأولئك الذين يسكنون املناطق قارسة البرودة
يتحملون درج ــات ال ـحــرارة املنخفضة أكثر
من غيرهم.
 العمر ،فقدرة األطفال على تحمل اآلالم أقلبكثير من البالغني.
 الجنس ،ترجح دراسة أجريت عام  2016أنقدرة النساء على تحمل األلم تتفاوت بشكل
كـبـيــر بـيـنـهــن م ـقــارنــة ب ــال ــرج ــال ،وأن ـه ــن قد
يتأثرن باأللم أكثر من الرجال.
 الـضـغــط الـعـصـبــي ،والـ ــذي يـجـعــل الجسديتوقع املزيد من اآلالم.

قدرة النساء على تحمل األلم
تتفاوت بشكل كبير بينهن
مقارنة بالرجال ()Getty

األعراض المستمرة لـ«كوفيد  »19طويل األمد
د .عامر شيخوني

ن ـشــرت مـجـلــة الـجـمـعـيــة الـطـبـيــة األمـيــركـيــة
 ،JAMAفي شهر أغسطس /آب  ،2021دراسة
مـ ّ
ـوسـعــة لخصت نـتــائــج  57دراسـ ــة ،شملت
أكـثــر مــن  250أل ــف مــريــض أصـيـبــوا بمرض
كوفيد 19-وتم شفاؤهم من اإلصابة الحادة،
وتـمــت متابعة تـطــور حــاالتـهــم بـعــد الشفاء
لكشف استمرار أي أعــراض لديهم .ونشرت
هـ ــذه الـ ــدراسـ ــات ف ــي ال ـف ـت ــرة م ــن ديـسـمـبــر/
كانون األول  2019حتى مــارس /آذار .2021
وكــان متوسط عمر املصابني  55سنة%56 ،
مـنـهــم م ــن ال ــذك ــور ،وع ــول ــج  %79مـنـهــم في
املستشفيات.
¶ مـ ـ ــاذا وجـ ـ ــدت ال ـ ــدراس ـ ــة بـ ـش ــأن اس ـت ـم ــرار
أعراض كوفيد19-؟
استمر وجود شكوى واحــدة على األقل بعد
التعافي من اإلصابة بكورونا:
 ملدة شهر لدى  %54من هؤالء املرضى. ملدة من  2إلى أكثر  6أشهر ،لدى  %55منهم.تركزت معظم الشكايات املستمرة في أعراض
تتعلق بــالـتـنـفــس ،أو األع ـص ــاب ،أو الـحــالــة
الذهنية ،أو الحركية ،أو شكايات عامة مثل
التعب والوهن وضعف الذاكرة والتركيز.
اش ـت ـكــى امل ــرض ــى م ــن ال ـت ـعــب ال ـع ــام وضـيــق
التنفس وألم الصدر واستمرار فقد حاستي
الشم والتذوق وضعف التركيز الذهني وآالم
امل ـفــاصــل؛ ووردت مـثــل ه ــذه ال ـش ـكــايــات في
دراس ــات نـشــرت فــي أميركا وأوروب ــا وكثير
من دول العالم.
¶ كانت أكثر الشكايات هي:
 ضيق التنفس .%62 -التعب العام .%44

 ضعف العضالت .%38 القلق والتوتر .%30 ضعف التركيز الذهني .%24ووردت شـ ـك ــاي ــات أخ ـ ـ ــرى ت ـت ـع ـلــق بــال ـق ـلــب
والجلد واملعدة واألذن واألنف والحلق.

نحو نصف المتعافين
يشتكون من أعراض
مختلفة

األعراض المستمرة بعد التعافي
من مرض كوفيد19-

¶ الشكايات العصبية:
 الصداع .%8 ضعف الذاكرة .%19 ضعف التركيز .%24 األرق ،فقد الشم والتذوق .%11¶ الشكايات النفسية:
 القلق .%33 األرق .%25 االكتئاب .%20 الضغط النفسي بعد اإلجهاد .%15¶ الشكايات التنفسية:
 ضيق التنفس .%30 السعال .%13 الحاجة إلى األوكسجني .%65 صورة الصدر الشعاعية غير طبيعية .%23 ص ــورة الــرئـتــن غـيــر طبيعية فــي الطبقياملحوري .%62
 ضعف قياسات التنفس .%10 تليف الرئة .%7¶ الشكايات الحركية:
 ضعف عام في الحركة .%44 قلة الحركة .%20 انـخـفــاض ال ـق ــدرة عـلــى مـمــارســة الــريــاضــة.%15
¶ الشكايات العامة:

 التعب .%38 ضعف العضالت ،ألم املفاصل .%10 ألــم العضالت ،الشعور بما يشبه اإلصابةباألنفلونزا .%10
 الحمى .%3 آالم عامة .%32 -فقد الوزن.

استمر وجود شكوى واحدة على األقل بعد التعافي من اإلصابة بكورونا ()Getty

معلومة تهمك دراسة تطعن في فوائد حليب األطفال الصناعي
األسواق تركيبات كثيرة من حليب األطفال
تتوفر في
ّ
الصناعي ،وتمثل سوقا متنامية تلقى رواجا كبيرا في
العالم .وكل تركيبة تدعي أن لها فوائد كبيرة في تحسني نمو
الطفل وتطوره الجسدي والذهني .لكن هل هذه االدعاءات
صحيحة؟
دراسة جديدة حول فوائد حليب األطفال الصناعي

لألسف ،أظهرت دراسة حديثة ،نشرت نتائجها مجلة
«بريتش ميديكل جورنال» الطبية ،أن منتجات حليب األطفال
تخضع لفحوص دقيقة ،رغم ادعاء
التي يشتريها األهل ال ّ
مصنعوها أنها تمنح الرضع الفوائد الغذائية لحليب األم.
لكن حسب الباحثني ،الذين راقبوا طريقة إجراء  125تجربة

ّ
وتبي لهم أن أربعًا من كل خمس تجارب تنطوي
منذ ،2015
على ثغرات كافية إلثارة شكوك حيال مصداقيتها.
ومن أجل املصداقية ،يجب أن تكون أي دراسة جيدة ،أهدافها
واضحة منذ البداية ،منعا لحرية التصرف في النتائج .كذلك
بعض التجارب تستثني
ثمة مشكلة أخرى تتمثل في أن
ّ
بصورة اعتباطية بعض األطفال الرضع من املجموعات التي
يشملها االختبار ،ما يثير مخاوف من أخطاء في عملية
املقارنة.
ُ
ووجد أن هذه التجارب تفضي إلى «نتائج إيجابية بصورة
شبه دائمة» ،وفق فريق الدراسة الذين اعتبروا أن صانعي
هذه املنتجات مشاركون عن كثب في الدراسات ،ما من شأنه
إفقادها استقالليتها.

 تــوقــع م ـق ــدار األلـ ــم ،فــالــذيــن يـتــوقـعــون أملــاكبيرا يشعرون بمزيد من األلــم مقارنة بمن
يتوقعون أملا أقل.
 ال ـت ـجــارب الـســابـقــة مــن األل ــم ت ـكـ ّـون تخياليسهم في توقع مقدار األلم.
 مشاكل الصحة العقلية ،مرضى االكتئابوال ـق ـل ــق ي ـش ـع ــرون ب ــاألل ــم ب ـش ـكــل أكـ ـب ــر مــن
غيرهم.
 ع ــوام ــل أخ ــرى تــزيــد ال ـش ـعــور ب ــاألل ــم ،مثلبعض األدوية واألرق والتدخني.
¶ كيف تزيد قدرتك على تحمل األلم؟
ه ـنــاك عــوامــل خــارجـيــة يمكننا مــن خاللها
التغلب على األلــم مثل التي يصفها األطباء
كـ ـ ــاألدويـ ـ ــة والـ ـحـ ـق ــن وكـ ــري ـ ـمـ ــات مــوض ـع ـيــة
وعالج طبيعي وغيرها ،ولكن هناك وسائل
تـســاعــدنــا عـلــى زيـ ــادة ق ــدرة أج ـســادنــا على
تحمل اآلالم:
 تـحــرك قــدر مــا تستطيع ،فالعضالت التيتـهـمــل تـتـيـبــس وت ــزي ــد م ــن ش ـعــورنــا بــاأللــم
م ــع أق ــل ح ــرك ــة .وال ـحــركــة تــزيــد نـسـبــة إف ــراز
االندروفني ،وهو أحد املواد التي تساعد في
تقليل األلم.
 ابسط عضالتك ..فاليوجا مثال تزيد قدرةالجسم على تحمل األلم أكثر من الضعفني.
 اشــرب املــاء بكميات مناسبة بشكل يوميومنتظم ،فـهــذا يــزيــد مــن كـفــاءة عمل خاليا
الجسم وأنظمته ويـحــد مــن الـشـعــور باأللم
ويقلل تيبس العضالت واملفاصل.
 نم جيدا ،فالنوم يهب جسمك القدرة علىإعادة العمل وتنظيم إفراز الهرمونات.
 ّعبر عن أملك بصوت عند إحساسك باأللم،
عال مثال ،يحد من شعورك
فالصراخ بصوت ٍ
باأللم.
 تخيل ،عندما يكون موعد الحقن أو موعدتضميد جرحك ،تخيل أي شيء قد يزيل عنك
األلم.
 خفف الضغط العصبي ،ألنــه يــزيــد تأهبالـ ـجـ ـس ــم وح ـس ــاس ـي ـت ــه تـ ـج ــاه أي م ــؤث ــرات
خارجية قد تكون سببا في األلم.
 مجرد لحظات ،ظننا أن لحظات األلم باقيةهو أمر غير متحقق في الحياة مهما كانت
قدراتك ،إنها مجرد لحظات من األلم ،تقبلها،
وستمر كما مر غيرها.

سؤال في الصحة

الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ع ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــم ،أج ـ ـ ــري ـ ـ ــت ت ـح ـل ـي ــل
الـكــولـيـسـتــرول وكــانــت الـنـتــائــج كالتالي
الكولسترول الكلي ..2,50الكولسترول
الجيد ..0,42الكولسترول السيئ ..1,74
الــدهــون الثالثية  .1,68ســؤالــي هــو هل
ه ــذه امل ـقــاي ـيــس تـعـتـبــر مــرتـفـعــة وكـيــف
يـمـكــن لــي خفضها وم ــا هــي النصائح
ال ـت ــي ي ـجــب ات ـبــاع ـهــا ف ــي هـ ــذه ال ـحــالــة؟
وشكرا.
األخ الكريم؛
ه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك ارتـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــاع م ـ ـ ـتـ ـ ــوسـ ـ ــط ف ــي
ال ـك ــول ـي ـس ـت ــرول ال ـس ـي ــئ وال ــده ــون
ال ـث ــاث ـي ــة .إذا ل ــم ي ـكــن ل ــدي ــك حــالــة
م ــرضـ ـي ــة مـ ـث ــل ال ـ ـ ـ ــداء الـ ـسـ ـك ــري أو
ارتـفــاع ضغط الــدم أو نقص تروية
الـقـلــب بـسـبــب وج ــود تــرس ـبــات في
ش ــراي ــن ال ـق ـلــب أو ش ــراي ــن الـعـنــق
أو شـ ـ ــرايـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـخـ ــذيـ ــن (ت ـص ـل ــب
ال ـش ــراي ــن) ،ف ــا ت ـح ـتــاج إل ــى عــاج
دوائ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وت ـ ـك ـ ـفـ ــي حـ ـمـ ـي ــة خ ــاص ــة
بـتـقـلـيــل ال ــده ــون ال ـح ـيــوان ـيــة مثل
ال ــده ــون امل ــراف ـق ــة ل ـل ـحــوم ال ـح ـمــراء
بأنواعها ،وتقليل أو تجنب اللحوم
املجففة أو املصنعة ،وكــذلــك تقليل
السمن (خاصة املصنع أو املهدرج)
وت ـق ـل ـيــل ال ــزب ــدة واألج ـ ـبـ ــان الـلـيـنــة
الـ ــدس ـ ـمـ ــة .وأخـ ـ ـ ــذ ك ـم ـي ــة أك ـ ـبـ ــر مــن
األغذية النباتية (النباتات ال تصنع
ال ـك ــول ـي ـس ـت ــرول) ،وزيـ ـ ــت ال ــزي ـت ــون
والخضار والبقوليات والفاكهة ...
بــاإلضــافــة إل ــى مـمــارســة الــريــاضــة،
خاصة رياضة املشي نصف ساعة
يوميًا .أمــا إذا كنت مصابًا بإحدى
ال ـح ــاالت املــرضـيــة امل ــذك ــورة سابقًا
(السكري وارتفاع الضغط وتصلب
الشرايني) فعندها ننصحك باتباع
حـمـيــة قـلـيـلــة ال ــدس ــم ال ـتــي تـنــاســب
ح ــال ـت ــك ب ـع ــد اسـ ـتـ ـش ــارة ط ـب ـيــب أو
مختص بالتغذية ،وكذلك ممارسة
الـ ــريـ ــاضـ ــة ،خ ــاص ــة امل ـ ـشـ ــي ،وأخـ ــذ
أدويــة مخفضة للكوليستيرول من
ن ــوع الـسـتــاتـيـنــات (أتــورفــاسـتــاتــن
وأم ـث ــال ــه) ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى األدويـ ــة
ال ـ ــازم ـ ــة لـ ـع ــاج الـ ـح ــال ــة امل ــرض ـي ــة
املوجودة ،ومتابعة قياس مستوى
الكوليستيرول في الدم كل  3إلى 6
شـهــور ،وتخفيض الكوليستيرول
السيئ أقل من .100
مع تمنياتنا لك بالصحة والعافية
د .عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر
ألسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

