
{  ريغ��ا )التفيا( – حذرت بروفس���ورة التفية 
متخصصة باألورام السرطانية من تصاعد 
اإلصابة مبرض العصر إن لم يغير اإلنسان 
طبيع���ة حيات���ه املرتبط���ة بالتكنولوجي���ا 

ويتجنب التوتر. ونبهت إلى أن الش���فاء من 
الس���رطان ال يعني دائما تالشي املرض، ألن 
مجرد تعرض املصاب إلى نكسة عاطفية أو 
أزمة عائلية كالط���الق أو وفاة أحد األعزاء، 

ق���د يعيد املرض إليه ثانية. وقالت الدكتورة 
»داسي بالتينا« في حوار مع »العرب«  قامت 
بترجمته من الالتفية الى االنكليزية »سنيتا 
ليجينس���ي« إن غالبي���ة الن���اس تعتق���د أن 
مرض الس���رطان لم يكن شائعًا أيام احلرب 
العاملية، وه���ذا تصور غير علمي، ألن تزايد 
الضغوط االجتماعية على البش���ر والطعام 

غي���ر الصحي والتدخني والكحول، أحد أهم 
أسباب املرض.

وأضاف���ت الدكت���ورة التي تعم���ل على 
العالج الفايروس���ي الذي اكتش���ف من قبل 
العاملة الالتفية الراحلة »اينا موتسينيتس« 
الت���ي ب���دأت منذ س���تينات الق���رن املاضي 
بالتخطي���ط لع���الج اخلالي���ا الس���رطانية 
بفاي���روس يزي���د مناع���ة اجلس���د ويهاجم 
اخلالي���ا اخلبيث���ة، »ال ميكن معرف���ة ما إذا 
كان هن���اك مرض���ى أق���ل أو أكث���ر أصيبوا 
بالس���رطان م���ن قب���ل«. وأكدت أن الس���بب 
األكثر ش���يوعا لإلصابة مبرض الس���رطان 
يعود إلى النكسات التي تصيب األشخاص، 
وأضافت »دائما نسأل املريض إن كانت لديه 
أي مشكلة عاطفية أو نكسة عائلية، وأغلبهم 
يخفون ذلك مع أنه أحد أهم أسباب املرض«.
وأوضح���ت أن األزم���ة الت���ي مي���ر بها 
االنس���ان والتوتر يزي���دان اإلصابة باملرض 
أكثر من التقدم بالعم���ر، فاإلجهاد احلياتي 
يق���ود إلى امل���رض، لكنها في الوقت نفس���ه 
أش���ارت إلى أن األفكار اجليدة والس���عادة 
ليس���تا كافيت���ني للتخلص من الس���رطان، 

لكنهما تساعدان في مقاومة املرض.
وعب���رت ع���ن اس���تغرابها م���ن أس���ئلة 
املرضى بقوله���م »ماذا نش���رب كي نتجنب 
املرض؟«، قائلة » أن  يكون هناك شراب طبي 

فهذا يعني أالاّ أحد سيموت من املرض«.
أم���ا عن الع���الج الفيروس���ي فقالت إنه 
متوف���ر من���ذ ع���ام 1960، وهو ن���وع يوازي 
العالج اجلراحي والكيميائي، لكنه يختلف 
ألنه نوع من العالج الذي يس���تهدف جس���د 
املري���ض برمت���ه وليس اخلاليا املس���رطنة 
فق���ط. وعبرت ع���ن تفاؤلها به���ذا النوع من 
العالج، مؤك���دة على التح���اور الطبي عبر 
احل���وار مع الطبيب، وهو ن���وع من العالج 

قد يكون أكثر تأثيرا من تعاطي األقراص.
والدكتورة  »داسي بالتينا« تشغل حاليا 
رئي���س قس���م التعلي���م مبستش���فى جامعة 

ريغا، وحتمل ش���هادة طبيبة بدرجة أستاذ 
في األورام الس���رطانية، ومؤلفة العديد من 
الكتب الطبي���ة، إضافة إلى مش���اركتها في 

احملاضرات وكتابة الدراسات.
و»بالتين���ا« حتب الصب���اح في الصيف 
والربيع، تس���تيقظ مبكرا وتقرأ في صمت، 
حت���ب أن تفعل كل ش���يء بس���رعة؛ املش���ي 
والتفكير والكتابة والكالم. ويدين الباحثون 
في علم الفايروسات للعاملة الالتفية الراحلة 
»اينا موتسينيتس« التي بدأت منذ ستينات 
الق���رن املاض���ي بالتخطيط لع���الج اخلاليا 
الس���رطانية بفايروس يزيد مناعة اجلس���د 

ويهاجم اخلاليا اخلبيثة.
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◄ ال تندهش إذا سمعت املسعفني 
الذين يقدمون اإلسعافات األولية 

وهم يرددون بصوت خافت أغاني 
مثل »ستاينج أاليف« )البقاء على 

قيد احلياة( لفرقة »بي جيز« أو 
»دانسينج كوين« )امللكة الراقصة( 

لفرقة »آبا«؛ فرغم كل شيء هناك 
أغان معينة ميكنها في حقيقة األمر 

أن تساعد أولئك الذين يحاولون 
إنعاش الغائبني عن الوعي ألنها 

جتعل من السهل احلفاظ على 
اإليقاع املناسب خالل عملية تدليك 

القلب.
يقول بيرند دبليو بوتينجر من 

عيادة جامعة كولونيا لوكالة األنباء 
األملانية )د.ب.أ(: »كل شيء يعتمد 

على وجود صورة في ذهنك جتعل 
من املمكن فعل الشيء الصحيح 
خالل موجة من اإلثارة«. فإحدي 

النصائح املساعدة تكمن في القيام 
بالهمهمة أو ترديد أغان لها إيقاع 

مناسب وبصورة خافتة أثناء عملية 
اإلنعاش.

◄ وجدت دراسة حديثة أن النساء 
اللواتي يعانني من الشقيقة أكثر 

عرضة لتغييرات في الدماغ.
وذكرت يونايتد برس عن موقع 

»هلث دي نيوز« العلمي األميركي 
أن باحثني في جامعة »ليدين« 

الهولندية وجدوا أن النساء اللواتي 
يعانني من وجع الرأس النصفي هن 

أكثر عرضة لإلصابة بأضرار في 
ة  الدماغ مقارنة بغيرهن، لكن حداّ

هذه األضرار ال تتداخل مع مشكالت 
الذاكرة والتفكير.

نت دراسة نقلتها يونايتد برس  ◄ بياّ
عن صحيفة )ديلي ميل( أن حقن 

الكورتيزول غير مفيدة آلالم العصب 
الوركي.

وعرق النسا أو العصب الوركي هو 
عصب طويل، وهو أكبر عصب يبدأ 
من اجلزء السفلي من فقرات العمود 

الفقري والتي تسمى جذع )جذور( 
األعصاب. ويسير العصب في كل 

من األرداف وإلى أسفل حتى يصل 
إلى األرجل من اخللف. و إذا حدث 
أي ضغط أو ألم في جذع األعصاب 

يؤدي ذلك إلى حدوث ألم في مؤخرة 
الظهر وألم أيضًا في األرداف 

واألرجل. 

الصداع النصفي بريء من إضعاف القدرات املعرفية

كثرة املضادات الحيوية تضر بمناعة الجسم الطبيعية

وج���دت مجموع���ة م���ن الباحثني أن االس���تهالك 
املنتظم للش���اي األس���ود يرتبط بتقليص خطر 

اإلصابة بالسكري.

يرى العلماء أن ش���كوى األطفال من الصداع 
املتك���رر ال عالقة لها باحتم���ال معاناتهم من 

مشاكل في النظر.

ذكرت دراس���ة هولندية أن تناول األطفال لألسماك بني 
ش���هرهم السادس وعامهم األول يخّفض خطر إصابتهم 

بالربو.

اإلجهاد الحياتي يقود إلى املرض

بروفسورة التفية متخصصة باألورام السرطانية تؤكد تصاعد اإلصابة بالسرطان إن لم 
يغير اإلنسان طبيعة حياته املعاصرة.

باختصار

{ واشنطن – كش���فت دراسة أميركية حديثة 
أن النس���اء الالئي يعان���ني من صداع نصفي 
ل���م يصنب بتراجع ف���ي اإلدراك مبرور الوقت 

مقارنة بأخريات لم يصنب بهذا الصداع.
وأوضحت الدراس���ة الت���ي نقلتها وكالة 
األنب���اء األملاني���ة عن موقع »س���اينس ديلي« 
العلم���ي والطب���ي، والتي اس���تمرت تس���ع 
س���نوات بتمويل من املعهد الوطني لألبحاث 
في الواليات املتحدة أن النساء الالئي يعانني 
من الصداع النصفي أكث���ر تعرضا لتغيرات 
ذهنية ، في املادة البيضاء، وهي التي ظهرت 

كبقع مضيئة في أشعة الرنني املغناطيسي.
وتقول الدكت���ورة ليندا بورت���ر، الباحثة 
واستش���ارية ع���الج اآلالم باملعه���د الوطني 
لالضطراب���ات العصبية والس���كتة الدماغية 
ال���ذي ق���ام بتموي���ل الدراس���ة: » إن حقيقة 
عدم وجود دليل على فق���دان القدرة املعرفية 
)اإلدراكية( بني هؤالء النسوة خبر سار.. كنا 
نع���رف لفترة أن النس���اء الالئ���ي يعانني من 
الصداع النصفي معرضات لتغييرات ذهنية 
كما هو واضح في أشعة الرنني املغناطيسي. 
ولك���ن هذه الدراس���ة التي اس���تمرت تس���ع 

س���نوات هي األولى م���ن نوعه���ا التي تقدم 
متابعة طويلة للخطر في هذا الصدد«.

ويوض���ح الدكت���ور مارك س���ي ك���روت، 
أخصائي األش���عة العصبي���ة باملركز الطبي 
ف���ي جامعة لي���دن بهولندا، وأح���د الباحثني 
الرئيس���يني ف���ي البح���ث عل���ى مدار تس���ع 
س���نوات: »هن���اك رس���الة مهمة تبع���ث بها 
الدراس���ة مفاده���ا: يب���دو هناك ع���دم وجود 
حاج���ة إل���ى مزيد من العالج الق���وي أو منع 

هذه النوبات )من الصداع النصفي(«.
وكانت دراسات سابقة أظهرت عالقة بني 
البقع املضيئة )املادة البيضاء( التي تظهرها 
أشعة الرنني املغناطيسي وعوامل تؤدي إلى 
اإلصاب���ة بتصل���ب الش���رايني، وأيضا زيادة 

اخلطر من اإلصابة بالسكتة الدماغية وضعف 
القدرات اإلدراكية. وقد زاد مدى النتائج التي 
كشفت عنها أشعة الرنني املغناطيسي مبرور 
الوقت، وفقا للدراسة التي خضع لها 268 من 
الرجال والنس���اء ، منهم م���ن كان يعاني من 

الصداع النصفي ومنهم من لم يصب به.
ولم تزد نس���بة حدوث مثل هذه التغيرات 
ل���دى الرج���ال املصابني بالص���داع النصفي 

بالنظر لعوامل السن واجلنس. 
ورغم أنه كان من املرجح إصابة النس���اء 
املشاركات في الدارسة بالبقع املضيئة عالية 
الكثاف���ة، لم تظهر عالق���ة واضحة بني مرات 
اإلصابة بنوبات الصداع النصفي ونوع هذا 

الصداع وكيفية عالجه.

{ شيكاغو - وحدت املراكز األميركية ملكافحة 
األم���راض والوقاية منه���ا وائتالف يضم 25 
مؤسس���ة للرعاي���ة الصحية الق���وى ملكافحة 
اإلف���راط في اس���تخدام املض���ادات احليوية 
س���واء تعلق األمر بالبش���ر أم باملاش���ية في 
محاولة للحد من ارتفاع »اإلصابات اخلطيرة« 

املقاومة لألدوية.
ونقل���ت رويترز ق���ول خبراء م���ن املراكز 
األميركي���ة ملكافحة األم���راض والوقاية منها 
واالقتص���اد  األم���راض  دينامي���ات  ومرك���ز 
والسياس���ة – وهو جماعة بحثية في الصحة 
العام���ة – أن���ه دون اتخاذ إج���راء قد يواجه 
املرض���ى قريبا زمن���ا تعجز في���ه املضادات 
احليوية عن عالج العديد من األمراض األكثر 

شيوعا.
وقال الدكتور أرجون سرينيفاسان املدير 
املس���اعد لبرامج الرعاي���ة الصحية املرتبطة 
بالوقاية م���ن العدوى في املراك���ز األميركية 
ملكافح���ة األمراض والوقاية منه���ا »ال بد من 
تغيير طريقة اس���تخدام ه���ذه األدوية املهمة 

وحمايتها بشكل جذري.«
وقال الدكتور ديفي���د رملان رئيس جمعية 
األمراض املعدي���ة األميركية إن األطباء يرون 
بالفع���ل مرض���ى يعانون التهاب���ات بكتيرية 

مقاومة »لكل مضاد حيوي تركناه.«
وأضاف »يتعني على اجلميع مس���تهلكني 

ومقدمي الرعاي���ة الصحية وباحثني وصناع 
السياسات وصناعيني وغيرهم معاجلة هذه 

املشكلة.«
وأك���د بي���ان وقعت���ه منظمات ب���دءا من 
األكادميية األميركية لطب األطفال وصوال إلى 
احتاد املس���تهلكني على احلاجة املاس���ة إلى 
سياسات تصون وحتمي املضادات احليوية 
وتضم���ن حص���ول املرضى  عل���ى املضادات 
احليوية املناس���بة في الوقت املناسب وملدة 

مناسبة.
ودع���وا أيض���ا إل���ى ف���رض قي���ود على 
استخدام املضادات احليوية في احليوانات 
التي يس���تهلك اإلنس���ان حلومه���ا وأوصوا 
بأن يس���تخدمها األطب���اء البيطري���ون فقط 
عندما تكون هناك حاجة إليها لضمان صحة 

احليوان.
وال يحتاج منتجو األغذية إلى استش���ارة 
األطب���اء البيطريني ألن املض���ادات احليوية 
الشائعة متاحة منذ أمد بعيد للمزارعني دون 

وصفة طبية.
واملوقف من استخدام املضادات احليوية 
في احليوانات التي يستهلك اإلنسان حلومها 
ي���ردد أص���داء جه���ود األجه���زة التنظيمية 
األميركي���ة التي حتث منتج���ي األغذية على 
التوقف عن استخدام املضادات احليوية في 

املاشية ألغراض غير طبية.

الباحث������ون نفوا أن تكون هناك عالقة بني اإلصابة بالص������داع النصفي وضعف القدرات 
املعرفية.

حذرت املراك������ز الصحية األميركية من خطورة اإلفراط في تناول املضادات احليوية التي 
تزيد من قوة األمراض املقاومة لألدوية.

املضادات الحيوية تسبب التهابات بكتيرية مقاومة لألدوية

تزاي���د الضغ���وط اإلجتماعي���ة 
غي���ر  والطع���ام  البش���ر  عل���ى 
والكحول،  والتدخ���ني  الصحي 
م���رض  أس���باب  أه���م  أح���د 

السرطان.

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk


