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صحة

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

دراسات عن اآلثار الجانبية للقاح أسترازينيكا
أحمد سمير عبد الحميد

ُيـعــد لـقــاح أكـسـفــورد أسترازينيكا واح ـدًا من
أكثر لقاحات فيروس كورونا الجديد انتشارًا،
ويعتمد على استخدام نوع آخر من الفيروسات
غير الضارة كحامل لبروتني الشوكة الخاص
بفيروس كــورونــا ،ليدخل األخير إلــى الجسم
ويبدأ جهاز املناعة بتكوين مناعة ضده .ومع
انتصاف عام  ،2021وزعت أكثر من  16مليون
جرعة أولى من اللقاح على األشخاص األكبر
م ــن  50ع ــام ــا ،و 8مــايــن جــرعــة لــأشـخــاص
األص ـغ ــر س ـنــا .ل ـكــن ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن الـنـجــاح
الــواســع لحملة التلقيح ،بــدأت املشاكل تطفو
على السطح ،ففي مــارس من هــذا العام بدأت
ال ـت ـس ــاؤالت تـظـهــر عــن زيـ ــادة خـطــر اإلصــابــة
بــال ـج ـل ـطــات ون ـق ــص ال ـص ـفــائــح ال ــدم ــوي ــة في
األشخاص الذين تلقوا هــذا اللقاح .وأظهرت
التقارير في اململكة املتحدة والنرويج وأملانيا
والنمسا أن بعض األشخاص قد تم حجزهم
في املستشفيات ملدة تتراوح بني  5و 24يومًا
بعد التلقيح ،نتيجة حدوث تجلطات ومشاكل
تتعلق بنقص الصفائح الدموية ،واضطراب
نتائج التحاليل الخاصة بالتجلط.
الحاالت التي أصيبت بالتجلطات أو النزف

دفعت هذه التقارير الباحثني إلى دراسة أول
 220حالة أصيبت بهذه املتالزمة في اململكة
املتحدة ،وقسم الباحثون الـحــاالت وفــق عدة
ع ــوام ــل ت ــم اخ ـت ـيــارهــا ل ـهــذا الـتـصـنـيــف ،إلــى
ح ـ ــاالت :م ــؤك ــدة لــإصــابــة ب ـه ــذه امل ـت ــازم ــة -
محتملة لإلصابة  -ممكنة  -مستبعدة .بعدها
تــم تقسيم املــرضــى طبقا لـتـنــاولـهــم الجرعة
األولى أو الثانية من اللقاح ،وجمع املعلومات
عن التحاليل واألشعات التي تم إجراؤها لهم،
وعــدد األيــام التي مــرت حتى حــدوث املشكلة،
وأمــاكــن التجلطات ،ومقارنة هــذه املعلومات
بجنس املرضى ونتائج فحوصاتهم.
وأظهرت النتائج أن:
 غالبية املرضى أصيبوا بهذه املتالزمة بني 30 - 5يومًا بعد الجرعة األولى من اللقاح.
 متوسط أعمار املرضى كان  48عامًا.لم يجد العلماء عالجًا
فعاًال للمشكالت الناتجة
عن اللقاح بعد ()Getty

تأثير نوعية الطعام على الخرف الشيخي
د .عامر شيخوني

يرتبط التقدم في العمر بتغيرات في تفاعالت
م ـن ــاع ــة ال ـج ـس ــم ن ـح ــو م ــزي ــد م ــن ال ـت ـفــاعــات
االلتهابية وقياسات زيادة النشاط االلتهابي
فــي الـجـســم ،وق ــد ارت ـبــط ذل ــك بــانـخـفــاض في
مهارات املحاكمة العقلية والقدرات الذهنية،
ورب ـ ـمـ ــا كـ ـ ــان أحـ ـ ــد أس ـ ـبـ ــاب حـ ـ ــدوث الـ ـخ ــرف
ال ـش ـي ـخ ــي .وم ـ ــن امل ـ ـعـ ــروف أن ب ـع ــض أن ـ ــواع
األغــذيــة يؤثر على التفاعالت االلتهابية في
الجسم بشكل عــام ،وربما كــان تنظيم الغذاء
نــوعــا وكـمــا مــن الــوســائــل املهمة فــي التعامل
مع انخفاض الفعاليات الذهنية عند املسنني.
ول ـ ــدراس ـ ــة الـ ـع ــاق ــة بـ ــن خ ـ ــواص الـتـنـشـيــط
االلـتـهــابــي لبعض األغــذيــة واحـتـمــال حــدوث
الخرف الشيخي ،تم اختيار األفراد املشتركني
فــي ال ــدراس ــة الـيــونــانـيــة بـشـكــل عـشــوائــي في
املـجـتـمــع ب ـشــرط أن ت ـكــون قــدرات ـهــم الذهنية
األســاسـيــة طبيعية ،وتـمــت متابعة حاالتهم
الــذه ـن ـيــة ع ـلــى مـ ــدى ثـ ــاث سـ ـن ــوات .اسـتـنــد
تشخيص الخرف الشيخي إلى مقاييس طبية
مـعـتـمــدة .كـمــا ت ــم ق ـيــاس الـتــأثـيــر االلـتـهــابــي
ال ـنــاتــج ع ــن ب ـعــض أن ـ ــواع األغ ــذي ــة م ــن خــال
ً
قياسات اعتمدت مستويات  45عامال غذائيًا
ارتبطت بارتفاع أو انخفاض عوامل التهابية
فــي ال ــدم مــن أن ــواع الـسـيـتــوكـيـنــات املختلفة.
يشير ارتفاع مستوى السيتوكينات في الدم
إلى تحفيز النشاط االلتهابي في الجسم.
أهداف الدراسة

شملت الــدراســة  1059شخصًا ،كــان متوسط
أع ـمــارهــم  73س ـنــة ،وم ـتــوســط ع ــدد سـنــوات
دراسـتـهــم النظامية حــوالــي  8سـنــوات .حدث

ال ـخ ــرف ع ـنــد  62شـخـصــا م ــن امل ـشــاركــن في
ال ــدراس ــة .ارت ـب ـطــت كــل زيـ ــادة فــي مـسـتــويــات
السيتوكينات االلتهابية في الدم بارتفاع في
نسبة حــدوث الخرف الشيخي بمقدار .%21
ولوحظ إحصائيًا أن املشتركني الذين سجلت
عـنــدهــم مـسـتــويــات السيتوكينات العليا قد
حــدث لــديـهــم الـخــرف الشيخي بـمـعــدل ثالثة
أض ـ ـعـ ــاف امل ـش ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن ك ــان ــت ع ـنــدهــم
مستويات السيتوكينات الدنيا.

بعض أنواع األطعمة
ربما تقلل احتمال حدوث
الخرف الشيخي

توصيات الدراسة

على الرغم من أن الدراسة كانت قصيرة املدى
نـسـبـيــا ( 3سـ ـن ــوات) ،وأن ـه ــا كــانــت مقتصرة
عـلــى مجتمع أوروبـ ــي م ـعــن ،إال أن ـهــا تشير
إل ــى أن بـعــض أن ــواع األطـعـمــة (مـثــل الفاكهة
والخضروات والبقوليات والقهوة والشاي)
ربما تكون مفيدة في تقليل احتمال حدوث
الخرف الشيخي.

ما هي األطعمة المفيدة
في الوقاية من الخرف؟

لوحظ في الــدراســة أن الذين تناولوا كميات
أك ـث ــر م ــن ال ـفــاك ـهــة والـ ـخـ ـض ــروات ال ـط ــازج ــة،
والبقوليات ،والـقـهــوة أو الـشــاي بمعدل مرة
إلى مرتني يوميًا ،كانت نسبة حدوث الخرف
عندهم أقل من اآلخرين .لم تتم دراسة بعض
مـكــونــات الـطـعــام الـخــاصــة ببعض الشعوب،
مـثــل الـجـنـجــر وال ـب ـصــل وال ـتــومــريــك وال ـثــوم
والزعتر والفلفل والريحان والزعفران ،بسبب
عــدم كفاية الـقـيــاســات ملثل هــذه األطـعـمــة في
العينة املدروسة .تبني هذه الدراسة أن تناول
األط ـع ـمــة ال ـتــي تــزيــد ال ـت ـفــاعــات االلـتـهــابـيــة
في الجسم قد ارتبط بــزيــادة احتمال حدوث
الـخــرف الـشـيـخــي .وقــد تـســاعــد هــذه النتائج
على وضــع خطة وقــايــة مــن الـخــرف الشيخي
مــن خــال تنظيم الحمية الغذائية املناسبة.
وقد يلعب الغذاء دورًا في تخفيف التفاعالت
االلتهابية التي تزيد احتمال حــدوث الخرف
وانخفاض الـقــدرات الذهنية مع تقدم العمر.
وهـ ـن ــاك دراس ـ ـ ــات أخ ـ ــرى ت ــرج ــح اح ـت ـم ــال أن
بعض مكونات الطعام قد تؤثر على النشاط
االلتهابي في الجسم بشكل حاد أو مزمن.

معلومة تهمك

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

مستقبل عصبي يلعب دورًا في االكتئاب
توصل باحثون في مركز أبحاث سكريبس بأميركا إلى
تفاصيل حول عمل مستقبل في الدماغ تم ربطه باإلصابة
باالكتئاب والقلق ،وأيضا بسرطان البروستات.
ترسل الخاليا العصبية وتستقبل الرسائل باستخدام
جزيئات تسمى الناقالت العصبية .عندما يتم إرسال جزيء
ناقل عصبي من خلية عصبية إلى أخرى ،فإنه يرتبط
بجزء في الخلية املستقبلة ،مثل مفتاح في قفل ،يسمى
املستقبل  .Receptorوأجرى الدراسة علماء بقيادة د .كيريل
مارتيميانوف ،ونشرت في مجلة ساينس .Science
واسم املستقبل  .GPR158ويأمل الباحثون أن يساعد فهمهم
لهذا املستقبل على العمل على العالجات املحتملة املصممة

لعالج االكتئاب والقلق وربما اضطرابات املزاج األخرى.
وكان الباحثون قد وجدوا في دراسة أجريت عام 2018
أن  GPR158موجود 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
 GPR158مقاومة لالكتئاب وآثار اإلجهاد.
في الدراسة الجديدة كشف الباحثون تفاصيل حول كيفية
عمل  .GPR158ويكمن التحدي اآلن في استخدام املعلومات
الجديدة لتصميم عالجات تعمل على هذه املستقبالت
ملكافحة االكتئاب.

 نسبة الــرجــال والنساء متساوية ،وإن كانعدد النساء أكبر قليال.
 املضاعفات بدأت بعد  14يوما في املتوسطمن اللقاح.
قبل اإلصابة:
 لم يكن أكثر من ثلث املرضى يعانون من أيةأمراض مزمنة.
 كان متوسط عدد الصفائح الدموية لديهم 47000في امللليمتر املكعب (املعدل الطبيعي
،)450000 - 150000
 وكـ ــانـ ــت أوردة املـ ـ ــخ هـ ــي األك ـث ــرت ـع ــرض ــالـلـتـجـلـطــات .وأح ـيــانــا ك ــان نــزيــف امل ــخ يتبع
ح ـ ــدوث هـ ــذه ال ـج ـل ـط ــات .وج ـ ــاءت تـجـلـطــات
أوردة الساق العميقة وشرايني الرئة في املركز
الثاني ،ثم أوردة الكبد.
 قـلــة مــن املــرضــى أصـيـبــوا بـجـلـطــات القلب،وعدد أكبر بقليل أصيب بجلطات مخية.
 تسببت هذه املشاكل في وفاة  49شخصا (22 %من عينة الدراسة) ،وارتبط حدوث الوفيات
ب ـت ـج ـل ـطــات أوردة املـ ــخ ون ــزي ـف ــه وان ـخ ـفــاض
مستوى الصفائح ،وحدوث تغيرات كبيرة في
الدالالت املعملية الخاصة بالتجلط.
من خالل هذه النتائج ،وجد الباحثون
أنه:

 على الرغم من أن مشكلة التجلطات ونقصال ـص ـفــائــح ال ـنــات ـجــة ع ــن ال ـل ـق ــاح ن ـ ـ ــادرة ،فــإن
معدالت الوفيات الناتجة عنها ليست قليلة،
خاصة في صغار السن.
ً
 لم يكن الجنس عامال مؤثرًا في حدوث هذهاملشكلة.،
 الـ ـتـ ـجـ ـلـ ـط ــات مـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة ،م ـ ــا ي ـت ـس ـب ــب فــياملضاعفات املصاحبة لهذه املتالزمة.
مــن امل ــؤس ــف ،أن أي ــا مــن ال ـخ ـيــارات العالجية
املـعــروفــة لــم تثبت فاعليتها فــي الـعــاج ،لكن
ال ـب ــاح ـث ــن ن ـص ـح ــوا ب ــاس ـت ـخ ــدام م ــا يـسـمــى
بتبادل البالزما (وهي عملية تتم فيها فلترة
دم املــريــض إلزال ــة بعض امل ــواد ال ـضــارة) .هذا
ال ـخ ـي ــار ن ـصــح ب ــه ال ـب ــاح ـث ــون خـصـيـصــا في
الحاالت التي يحدث فيها انخفاض كبير في
مستوى الصفائح الدموية وتجلطات منتشرة
في مناطق الجسم املختلفة ،حيث ساعد هذا
الخيار العالجي على رفع مستوى البقاء علي
قيد الـحـيــاة إل ــى  % 90فــي املــرضــى الــذيــن تم
عالجهم باستخدامه.

سؤال في الصحة

اب ـن ــي ع ـن ــده مـشـكـلــة تـشـتــت ان ـت ـبــاه،
ع ـم ــره  9سـ ـن ــوات ،ال ــذاك ــرة قـصـيــرة
جـدًا .هل هناك أدويــة لعالج التشتت
وتقوية الذاكرة؟
إح ـ ــدى م ـع ــارف ــي ف ــي أم ـي ــرك ــا ابـنـهــا
ي ـعــانــي م ــن ن ـفــس امل ـش ـك ـلــة وأع ـط ــوه
 40mg Atomoxetinهــل ينفع مع
ابني؟
مع العلم أني أضعه في مراكز خاصة
ل ـل ـع ــاج ال ــوظ ـي ـف ــي وال ـن ـط ــق وت ـقــويــة
الذاكرة من خالل وسائل تعليمية.
وشكرا لكم.
األخت الفاضلة؛
تحية طيبة وبعد
ضعف الذاكرة الــذي يحدث عند
األطـفــال الــذيــن يعانون مــن فرط
ال ـحــركــة ون ـقــص االن ـت ـبــاه يـعــود
ل ـف ــرط حــرك ـت ـهــم وع ـ ــدم قــدرت ـهــم
ع ـل ــى ال ـت ــرك ـي ــز ،ولـ ـي ــس ل ــوج ــود
مـشـكـلــة فـعـلـيــة ب ـمــركــز ال ــذاك ــرة
حـ ـصـ ـرًا .وهـ ـن ــاك أدوي ـ ـ ــة ع ــدي ــدة
تعالج فــرط الـحــركــة ،مما يــؤدي
ل ـت ـح ـس ــن الـ ـت ــركـ ـي ــز ،وب ــال ـت ــال ــي
تـحـســن الـ ــذاكـ ــرة ،وال ـ ـ ــدواء ال ــذي
ذكرته في سؤالك Atomoxetine
هو أحدها.
وال ـعــاج الــدوائــي لـفــرط الحركة
ونـقــص االن ـت ـبــاه هــو ق ــرار يجب
ات ـخــاذه مــن قـبــل طبيب األطـفــال
واملـ ـع ــالـ ـج ــن ال ـس ـل ــوك ـي ــن بـعــد
فـ ـش ــل الـ ـ ـع ـ ــاج الـ ـسـ ـل ــوك ــي .ذل ــك
بسبب التأثيرات الجانبية التي
تسببها أدويــة كهذه ،حيث إنها
تؤثر على النمو والوزن وضغط
الــدم وتحتاج ملراقبة دوري ــة من
قبل طبيب أطفال.
بـمـعـنــى ،إذا ك ــان طـفـلــك يـتـطــور
دراسـ ـي ــا ب ــدرج ــة م ـق ـبــولــة نسبة
ل ـع ـم ــره ووض ـ ـعـ ــه ،ف ـل ـيــس ه ـنــاك
داع لألدوية .أما إذا كانت حالته
ٍ
ش ــدي ــدة وت ــؤث ــر ع ـلــى تحصيله
ال ــدراس ــي بـشـكــل كـبـيــر فعندها
ي ـم ـك ــن ب ـ ـ ــدء الـ ـ ـع ـ ــاج ب ـ ــاألدوي ـ ــة
وم ــراق ـب ــة الـتـحـســن وال ـتــأث ـيــرات
الجانبية ،وذلك وفق ما يشير به
الطبيب املعالج.
مع تمنياتي لطفلك بالسالمة..
د .ملى وردة
استشاري طب األطفال
ألسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

