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ابـــنـــي عـــنـــده مــشــكــلــة تــشــتــت انــتــبــاه، 
ــرة قــصــيــرة  ــذاكــ ــ عـــمـــره 9 ســــنــــوات، ال
التشتت  أدويــة لعالج  جــدًا. هل هناك 

وتقوية الذاكرة؟
إحـــــدى مـــعـــارفـــي فـــي أمـــيـــركـــا ابــنــهــا 
يــعــانــي مـــن نــفــس املــشــكــلــة وأعـــطـــوه 
مع  ينفع  هــل   40mg  Atomoxetin

ابني؟
مع العلم أني أضعه في مراكز خاصة 
ــنـــطـــق وتــقــويــة  لـــلـــعـــالج الـــوظـــيـــفـــي والـ

الذاكرة من خالل وسائل تعليمية.
وشكرا لكم.

األخت الفاضلة؛
تحية طيبة وبعد

ضعف الذاكرة الــذي يحدث عند 
األطــفــال الــذيــن يعانون مــن فرط 
الــحــركــة ونــقــص االنــتــبــاه يــعــود 
لـــفـــرط حــركــتــهــم وعـــــدم قــدرتــهــم 
عـــلـــى الـــتـــركـــيـــز، ولـــيـــس لـــوجـــود 
مــشــكــلــة فــعــلــيــة بــمــركــز الـــذاكـــرة 
ــاك أدويـــــــة عـــديـــدة  ــنــ ــرًا. وهــ حــــصــ
تعالج فــرط الــحــركــة، مما يــؤدي 
ــالـــي  ــتـ ــالـ ــز، وبـ ــيــ ــركــ ــتــ لـــتـــحـــســـن الــ
تــحــســن الــــذاكــــرة، والـــــــدواء الـــذي 
 Atomoxetine سؤالك  في  ذكرته 

هو أحدها.
والــعــاج الــدوائــي لــفــرط الحركة 
ونــقــص االنــتــبــاه هــو قـــرار يجب 
اتــخــاذه مــن قــبــل طبيب األطــفــال 
ــيـــن بــعــد  ــلـــوكـ ــالــــجــــن الـــسـ واملــــعــ
ــلــــوكــــي. ذلـــك  ــــاج الــــســ ــعـ ــ فـــشـــل الـ
التي  الجانبية  التأثيرات  بسبب 
تسببها أدويــة كهذه، حيث إنها 
تؤثر على النمو والوزن وضغط 
الــدم وتحتاج ملراقبة دوريـــة من 

قبل طبيب أطفال.
بــمــعــنــى، إذا كــــان طــفــلــك يــتــطــور 
ــة مــقــبــولــة نسبة  دراســــيــــا بـــدرجـ
لـــعـــمـــره ووضــــعــــه، فــلــيــس هــنــاك 
داٍع لألدوية. أما إذا كانت حالته 
عــلــى تحصيله  ــر  ــؤثـ وتـ ــدة  ــديـ شـ
كــبــيــر فعندها  بــشــكــل  الــــدراســــي 
ــن بـــــــدء الـــــعـــــاج بـــــاألدويـــــة  ــكـ ــمـ يـ
ومـــراقـــبـــة الــتــحــســن والــتــأثــيــرات 
الجانبية، وذلك وفق ما يشير به 

الطبيب املعالج.
مع تمنياتي لطفلك بالسامة..

د. ملى وردة
استشاري طب األطفال

سؤال في الصحة

التي أنتجت لمكافحة وباء كورونا الجديد، كان لقاح أسترازينيكا األكثر إثارة للجدل، فهل وجد  اللقاحات  من بين كل 
العلماء حًال آلثاره الجانبية؟

دراسات عن اآلثار الجانبية للقاح أسترازينيكا
أحمد سمير عبد الحميد

ُيــعــد لــقــاح أكــســفــورد أسترازينيكا واحـــدًا من 
أكثر لقاحات فيروس كورونا الجديد انتشارًا، 
ويعتمد على استخدام نوع آخر من الفيروسات 
غير الضارة كحامل لبروتن الشوكة الخاص 
بفيروس كــورونــا، ليدخل األخير إلــى الجسم 
ويبدأ جهاز املناعة بتكوين مناعة ضده. ومع 
انتصاف عام 2021، وزعت أكثر من 16 مليون 
جرعة أولى من اللقاح على األشخاص األكبر 
مـــن 50 عـــامـــا، و8 مــايــن جــرعــة لــألشــخــاص 
األصـــغـــر ســنــا. لــكــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــجــاح 
بــدأت املشاكل تطفو  التلقيح،  الــواســع لحملة 
على السطح، ففي مــارس من هــذا العام بدأت 
ــادة خــطــر اإلصــابــة  ــ الـــتـــســـاؤالت تــظــهــر عـــن زيـ
بــالــجــلــطــات ونـــقـــص الــصــفــائــح الـــدمـــويـــة في 
وأظهرت  اللقاح.  هــذا  تلقوا  الذين  األشخاص 
التقارير في اململكة املتحدة والنرويج وأملانيا 
والنمسا أن بعض األشخاص قد تم حجزهم 
في املستشفيات ملدة تتراوح بن 5 و24 يوما 
بعد التلقيح، نتيجة حدوث تجلطات ومشاكل 
واضطراب  الدموية،  الصفائح  بنقص  تتعلق 

نتائج التحاليل الخاصة بالتجلط. 

الحاالت التي أصيبت بالتجلطات أو النزف
دفعت هذه التقارير الباحثن إلى دراسة أول 
اململكة  املتازمة في  220 حالة أصيبت بهذه 
الــحــاالت وفــق عدة  الباحثون  املتحدة، وقسم 
عـــوامـــل تـــم اخــتــيــارهــا لـــهـــذا الــتــصــنــيــف، إلــى 
ــاالت: مـــؤكـــدة لـــإصـــابـــة بـــهـــذه املـــتـــازمـــة -  ــ حــ
محتملة لإصابة - ممكنة - مستبعدة. بعدها 
الجرعة  لــتــنــاولــهــم  طبقا  املــرضــى  تقسيم  تــم 
األولى أو الثانية من اللقاح، وجمع املعلومات 
عن التحاليل واألشعات التي تم إجراؤها لهم، 
وعــدد األيــام التي مــرت حتى حــدوث املشكلة، 
املعلومات  هــذه  ومقارنة  التجلطات،  وأمــاكــن 

بجنس املرضى ونتائج فحوصاتهم.

وأظهرت النتائج أن:
- غالبية املرضى أصيبوا بهذه املتازمة بن 

5 - 30 يوما بعد الجرعة األولى من اللقاح.
- متوسط أعمار املرضى كان 48 عاما.

د. عامر شيخوني

يرتبط التقدم في العمر بتغيرات في تفاعات 
ــد مــــن الــتــفــاعــات  ــزيـ مـــنـــاعـــة الـــجـــســـم نـــحـــو مـ
االلتهابية وقياسات زيادة النشاط االلتهابي 
فــي الــجــســم، وقـــد ارتــبــط ذلـــك بــانــخــفــاض في 
الذهنية،  والقدرات  العقلية  املحاكمة  مهارات 
ــاب حــــــــدوث الـــخـــرف  ــ ــبـ ــ ــا كــــــان أحــــــد أسـ ــ ــمـ ــ وربـ
ــــروف أن بـــعـــض أنـــــواع  ــعـ ــ الـــشـــيـــخـــي. ومـــــن املـ
في  االلتهابية  التفاعات  على  يؤثر  األغــذيــة 
الغذاء  كــان تنظيم  الجسم بشكل عــام، وربما 
نــوعــا وكــمــا مــن الــوســائــل املهمة فــي التعامل 
مع انخفاض الفعاليات الذهنية عند املسنن. 
ولـــــدراســـــة الـــعـــاقـــة بــــن خـــــــواص الــتــنــشــيــط 
االلــتــهــابــي لبعض األغــذيــة واحــتــمــال حــدوث 
الخرف الشيخي، تم اختيار األفراد املشتركن 
فــي الـــدراســـة الــيــونــانــيــة بــشــكــل عــشــوائــي في 
املــجــتــمــع بــشــرط أن تــكــون قــدراتــهــم الذهنية 
حاالتهم  متابعة  وتــمــت  طبيعية،  األســاســيــة 
ــوات. اســتــنــد  ــنــ الــذهــنــيــة عــلــى مــــدى ثــــاث ســ
تشخيص الخرف الشيخي إلى مقاييس طبية 
مــعــتــمــدة. كــمــا تـــم قــيــاس الــتــأثــيــر االلــتــهــابــي 
الــنــاتــج عـــن بــعــض أنـــــواع األغـــذيـــة مـــن خــال 
 غذائيا 

ً
قياسات اعتمدت مستويات 45 عاما

ارتبطت بارتفاع أو انخفاض عوامل التهابية 
ــواع الــســيــتــوكــيــنــات املختلفة.  فــي الـــدم مــن أنــ
يشير ارتفاع مستوى السيتوكينات في الدم 

إلى تحفيز النشاط االلتهابي في الجسم.

أهداف الدراسة
الــدراســة 1059 شخصا، كــان متوسط  شملت 
أعـــمـــارهـــم 73 ســنــة، ومــتــوســط عــــدد ســنــوات 
دراســتــهــم النظامية حــوالــي 8 ســنــوات. حدث 

توصل باحثون في مركز أبحاث سكريبس بأميركا إلى 
تفاصيل حول عمل مستقبل في الدماغ تم ربطه باإلصابة 

باالكتئاب والقلق، وأيضا بسرطان البروستات.
ترسل الخايا العصبية وتستقبل الرسائل باستخدام 

جزيئات تسمى الناقات العصبية. عندما يتم إرسال جزيء 
ناقل عصبي من خلية عصبية إلى أخرى، فإنه يرتبط 

بجزء في الخلية املستقبلة، مثل مفتاح في قفل، يسمى 
املستقبل Receptor. وأجرى الدراسة علماء بقيادة د. كيريل 

.Science مارتيميانوف، ونشرت في مجلة ساينس
واسم املستقبل GPR158. ويأمل الباحثون أن يساعد فهمهم 
لهذا املستقبل على العمل على العاجات املحتملة املصممة 

لعاج االكتئاب والقلق وربما اضطرابات املزاج األخرى.
وكان الباحثون قد وجدوا في دراسة أجريت عام 2018 
أن GPR158 موجود بمستويات عالية في قشرة الفص 

الجبهي لألشخاص الذين تم تشخيصهم باضطراب 
اكتئابي كبير وقت وفاتهم. وبالتجربة على الفئران التي 

تعاني من اإلجهاد املزمن، فقد جعلها القضاء على نشاط 
GPR158 مقاومة لاكتئاب وآثار اإلجهاد.

في الدراسة الجديدة كشف الباحثون تفاصيل حول كيفية 
عمل GPR158. ويكمن التحدي اآلن في استخدام املعلومات 

الجديدة لتصميم عاجات تعمل على هذه املستقبات 
ملكافحة االكتئاب.

الـــخـــرف عــنــد 62 شــخــصــا مـــن املـــشـــاركـــن في 
ــــادة فـــي مــســتــويــات  الــــدراســــة. ارتــبــطــت كـــل زيـ
السيتوكينات االلتهابية في الدم بارتفاع في 
 .%21 بمقدار  الشيخي  الخرف  حــدوث  نسبة 
ولوحظ إحصائيا أن املشتركن الذين سجلت 
قد  العليا  السيتوكينات  مــســتــويــات  عــنــدهــم 
حـــدث لــديــهــم الــخــرف الشيخي بــمــعــدل ثاثة 
ــانــــت عــنــدهــم  ــتـــركـــن الــــذيــــن كــ أضــــعــــاف املـــشـ

مستويات السيتوكينات الدنيا.

ما هي األطعمة المفيدة 
في الوقاية من الخرف؟

تناولوا كميات  الذين  أن  الــدراســة  لوحظ في 
أكـــثـــر مـــن الــفــاكــهــة والــــخــــضــــروات الـــطـــازجـــة، 
مرة  بمعدل  الــشــاي  أو  والــقــهــوة  والبقوليات، 
إلى مرتن يوميا، كانت نسبة حدوث الخرف 
عندهم أقل من اآلخرين. لم تتم دراسة بعض 
الــخــاصــة ببعض الشعوب،  الــطــعــام  مــكــونــات 
مــثــل الــجــنــجــر والــبــصــل والــتــومــريــك والــثــوم 
والزعتر والفلفل والريحان والزعفران، بسبب 
عــدم كفاية الــقــيــاســات ملثل هــذه األطــعــمــة في 
العينة املدروسة. تبن هذه الدراسة أن تناول 
األطــعــمــة الـــتـــي تـــزيـــد الــتــفــاعــات االلــتــهــابــيــة 
احتمال حدوث  بــزيــادة  ارتبط  قد  الجسم  في 
الــخــرف الــشــيــخــي. وقـــد تــســاعــد هـــذه النتائج 
على وضــع خطة وقــايــة مــن الــخــرف الشيخي 
املناسبة.  الغذائية  الحمية  تنظيم  خــال  مــن 
وقد يلعب الغذاء دورًا في تخفيف التفاعات 
الخرف  التي تزيد احتمال حــدوث  االلتهابية 
العمر.  تقدم  مع  الذهنية  الــقــدرات  وانخفاض 
وهـــنـــاك دراســـــــات أخـــــرى تـــرجـــح احـــتـــمـــال أن 
بعض مكونات الطعام قد تؤثر على النشاط 

االلتهابي في الجسم بشكل حاد أو مزمن.

توصيات الدراسة
على الرغم من أن الدراسة كانت قصيرة املدى 
كــانــت مقتصرة  نــســبــيــا )3 ســــنــــوات(، وأنـــهـــا 
أنــهــا تشير  ــي مــعــن، إال  ــ عــلــى مجتمع أوروبـ
ــواع األطــعــمــة )مــثــل الفاكهة  إلـــى أن بــعــض أنــ
والشاي(  والقهوة  والبقوليات  والخضروات 
حدوث  احتمال  تقليل  في  مفيدة  تكون  ربما 

الخرف الشيخي.

كان  وإن  متساوية،  والنساء  الــرجــال  نسبة   -
عدد النساء أكبر قليا.

- املضاعفات بدأت بعد 14 يوما في املتوسط 
من اللقاح. 

قبل اإلصابة:
- لم يكن أكثر من ثلث املرضى يعانون من أية 

أمراض مزمنة.
- كان متوسط عدد الصفائح الدموية لديهم 
47000 في امللليمتر املكعب )املعدل الطبيعي 

 ،)450000 - 150000
ــا  ــعـــرضـ ــرتـ ــثـ األكـ ــي  ــ هـ املــــــخ  أوردة  ــانـــــت  وكـــ  -
لــلــتــجــلــطــات. وأحــيــانــا كـــان نــزيــف املـــخ يتبع 
ــذه الـــجـــلـــطـــات. وجـــــــاءت تــجــلــطــات  ــ ــدوث هـ ــ حــ
أوردة الساق العميقة وشراين الرئة في املركز 

الثاني، ثم أوردة الكبد. 
- قــلــة مــن املــرضــى أصــيــبــوا بــجــلــطــات القلب، 

وعدد أكبر بقليل أصيب بجلطات مخية.
- تسببت هذه املشاكل في وفاة 49 شخصا )22 
% من عينة الدراسة(، وارتبط حدوث الوفيات 
وانــخــفــاض  ونـــزيـــفـــه  املــــخ  أوردة  بــتــجــلــطــات 
مستوى الصفائح، وحدوث تغيرات كبيرة في 

الدالالت املعملية الخاصة بالتجلط.

من خالل هذه النتائج، وجد الباحثون 
أنه:

- على الرغم من أن مشكلة التجلطات ونقص 
الــصــفــائــح الــنــاتــجــة عـــن الـــلـــقـــاح نـــــــادرة، فــإن 
معدالت الوفيات الناتجة عنها ليست قليلة، 

خاصة في صغار السن.
 مؤثرًا في حدوث هذه 

ً
- لم يكن الجنس عاما

املشكلة،.
ــبـــب فــي  ــتـــسـ ــلــــطــــات مـــــتـــــعـــــددة، مــــــا يـ ــتــــجــ - الــ

املضاعفات املصاحبة لهذه املتازمة.
مــن املـــؤســـف، أن أيـــا مــن الــخــيــارات العاجية 
املــعــروفــة لــم تثبت فاعليتها فــي الــعــاج، لكن 
ــا يــســمــى  ــدام مــ ــتـــخـ الـــبـــاحـــثـــن نـــصـــحـــوا بـــاسـ
بتبادل البازما )وهي عملية تتم فيها فلترة 
دم املــريــض إلزالـــة بعض املـــواد الــضــارة(. هذا 
الـــخـــيـــار نــصــح بـــه الـــبـــاحـــثـــون خــصــيــصــا في 
الحاالت التي يحدث فيها انخفاض كبير في 
مستوى الصفائح الدموية وتجلطات منتشرة 
في مناطق الجسم املختلفة، حيث ساعد هذا 
الخيار العاجي على رفع مستوى البقاء علي 
قيد الــحــيــاة إلـــى 90 % فــي املــرضــى الــذيــن تم 

عاجهم باستخدامه.

لم يجد العلماء عالجًا 
فعاًال للمشكالت الناتجة 

)Getty( عن اللقاح بعد

ألسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

تأثير نوعية الطعام على الخرف الشيخي

مستقبل عصبي يلعب دورًا في االكتئاب

بعض أنواع األطعمة 
ربما تقلل احتمال حدوث 

الخرف الشيخي

)Getty( شملت الدراسة 1059 شخصًا، كان متوسط أعمارهم 73 سنة

معلومة تهمك
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