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يجمع األطباء أن جهاز الهضم هو املسؤول بنسبة كبيرة عن أغلب األمراض التي يعاني منها اإلنسان كما ان اكثر األمراض تنعكس بشكل أو بآخر على هذا اجلهاز
احلساس ،فالسمنة واحلالة النفسية والعصبية ،والتلوث اسباب رئيسية العتالل جهاز الهضم .وخالل لقائنا مع د.صقر السريع استشاري امراض اجلهاز الهضمي
والباطنية وأمراض الكبد شدد على ان القولون العصبي من األمراض الشائعة وال ميكن التخلص منه من دون تغير منط احلياة وتنظيم النوم وممارسة الرياضة ،واالبتعاد
عن القلق والتوتر ،كما اوضح ان اعراض مرض الكبد هي قلة الشهية وآالم في البطن واصفرار العني ،وتورم األرجل في احلاالت املتقدمة ،مشيرا الى ان اخلطورة في ارتفاع
انزميات الكبد تكمن في اختالل وظائفه وليس في ارتفاع انزمياته ،بل هذا مؤشر على إصابة الكبد .وحول اإلصابة بجرثومة املعدة اكد انها مرض شائع في دول العالم
الثالث ،وهي بكتيريا تعيش في غشاء املعدة لسنوات وتؤدي إلى التهابات وقرحة وأورام ،فإلى تفاصيل احلوار:
كتبت :زينب أبو سيدو

د.صقر السريع لـ «األنباء» :جرثومة املعدة بكتيريا تعيش

ملاذا تعاني احلوامل من حموضة املعدة؟
من أكثر األمور املزعجة التي تشتكي منها
بعض السيدات احلوامل عامة حموضة املعدة.
وقد يصل األمر ببعضهن إلى الذهاب ألكثر من
طبيب أو مستشفى وتناول العديد من األدوية
واملستحضرات إلنهاء هذه املعاناة .وبالرغم
من أنه ال يفضل تناول العقاقير أو احلبوب
للسيدات احلوامل ،لكن مع صعوبة حرقان
املعدة التي تشعر به السيدة احلامل تلجأ إلى
تناول احلبوب للقضاء على احلرقان.
ما أسباب حدوث هذا احلرقان؟
٭ يحدث غالبا حرقان في معدة احلامل نتيجة
لزيادة إفراز الهرمونات في اجلس���م ،والتي
تعمل على جعل األربطة أكثر ليونة ،وجتعل
العضلة العاصرة للمريء مرتخية في أوقات
غير مالئمة ،فهذا يسمح للطعام وحمض املعدة
باالرتداد ألعلى في املريء واحلنجرة.
كما أن املرأة احلامل تتعرض حلرقان في الفم،
نتيجة للتغيرات التي حتدث في اجلسم ومنو
جنينها والضغط الدائم على املعدة ،وهذا بدوره
يجبر محتويات املعدة على االرجتاع من خالل
العضلة العاصرة ومنها للمريء.
كيف تستطيع املرأة احلامل جتنب

حرقان املعدة؟
٭ يوجد بعض النصائح الهامة لتستطيع املرأة
احلامل أن تخفف آالم حرقان املعدة وهي:
٭ جتنب املشروبات التي يوجد بها كافيني
مثل «القهوة ـ الشاي الكوال» ألنها تعمل على
ارتخاء العضلة العاصرة للمريء وتس���اعد
على ارجتاع احلمض في املريء.
٭ ع���دم تن���اول امل���رأة احلام���ل الوجبات
الكبيرة ،لكن وجب���ات صغيرة عديدة على
مدار اليوم.
٭ عدم الس���رعة في تناول الوجبات ولكن
املضغ اجليد وأخذ وقت أطول.
٭ ع���دم الذهاب للنوم إال بع���د مرور ثالث
ساعات من تناول آخر وجبة.
٭ االنحن���اء ع���ن طريق الركبت�ي�ن وليس
عند منطقة اخلص���ر تزيد من الضغط على
املعدة.
٭ ارتداء املالبس الواسعة حول املعدة.
٭ احلرص في زيادة ال���وزن بأن تكون في
املعدالت املس���موح بها للم���رأة احلامل ،ألن
السمنة وزيادة الوزن متثل ضغطا على املعدة
وجتبر محتوياتها على االرجتاع.

صعوبة البلع
ما أسباب صعوبة البلع عند تناول
الطعام؟
٭ رمبا يكون الس���بب عضوي���ا أو عصبيا،
فالسبب العضوي يكون بسبب ضيق في املريء،
على حسب موقعه ،فإذا كان في األسفل فله عدة
أسباب منها االلتهابات ومنها التقرحات ومنها
األورام ومنها األغشية الوراثية املوجودة.
واذا كان السبب غير عضوي فأحيانا سرعة

تناول الطعام تسبب عدم انتظام في اإلشارة
العصبية التي متر في املريء ،فيشعر املريض
فجأة بأنه غير ق���ادر على بلع الطعام ،وهذا
عالجه بأن يتن���اول املريض كمية طعام أقل
وبسرعة أقل وأنصح أي مريض يعاني صعوبة
في البلع س���واء للسوائل أو للمواد الصلبة،
وان يراج���ع الطبيب للتأك���د من عدم وجود
سبب عضوي.

ديدان البطن
هل هناك أعراض لإلصابة بديدان اجلهاز الهضمي؟
٭ هناك آالم متكررة ،غازات وإس����هال وأحيانا
أنيميا أي نقص ف����ي احلديد ونقص في الوزن

فهذه ه����ي األعراض ،فنأخذ عينة من البراز ،ثم
نحللها ويأخذ املري����ض العالج وهذه تكثر في
األماكن غير النظيفة.

ما أسباب حموضة
املعدة؟ وكيف ميكن
التخلص منها وما
نصائحك للوقاية؟
٭ حموضة املعدة أو ارجتاع
املريء من األمراض الشائعة
في العالم ،خاصة في دول
اخلليج وأسبابها هي نوعية
الطعام والس���منة وبعض
األدوية التي ميكن ان تؤدي
الى ارجتاع املريء.
وينقسم الطعام الى صلب
وس���ائل وال���ذي يس���بب
االرجتاع واحلموضة هي
احلوامض واحللويات بكثرة
والفلفل احلار ،والنعناع،
فهناك الكثير ممن يشربون
الش���اي بالنعناع واإلكثار
من���ه يس���بب ارجتاعا في
امل���ريء وهن���اك ايض���ا
املش���روبات الغازي���ة من
بيبسي ومشتقاته وكثرة
القهوة والشاي والتدخني
ايضا من األسباب الرئيسية
لالرجتاع.
م���ن ناحية اخ���رى ،كمية
الطعام وتوقيته ونوعيته
وسرعة تناوله يؤدي الى
زيادة احتم���االت ارجتاع
امل���ريء ويكث���ر ايض���ا
االرجتاع أثناء احلمل بسبب
الهرمونات ،وبسبب ضغط
الرحم على املريء.
أحيانا يك���ون هناك فتاق
في احلجاب احلاجز ،وهذا
الفتاق ميكنه ان يؤدي الى
ارجتاع مزمن عند املريض
وللوقاية منه يجب جتنب
األس���باب التي ذكرتها من
تقلي���ل الطع���ام وتقليل
الس���وائل والغازات التي
تس���بب املش���كلة وكذلك
التقليل من الشاي والقهوة
وإنقاص الوزن ،والرياضة
املس���تمرة واالبتع���اد عن
التدخني.
جرثومة المعدة
كثير من األشخاص
يشكون من اإلصابة
بجرثومة املعدة ما
هي وما أعراضها؟
٭ جرثوم���ة املعدة ايضا
من األمراض املنتشرة في
العالم وتكثر ف���ي العالم
الثالث ،وفي األماكن املكتظة
بالسكان وتنتقل عن طريق
الفم ووسائل االنتقال رمبا
تكون أدوات غير مغسولة
جيدا أو تناول الطعام في
نفس املالعق ،والتقرب من
األطفال وتقبيلهم.
ولك���ن جرثوم���ة املع���دة
ليست تسمما غذائيا ،مثل
الس���املونيال أو األمراض
املنتشرة التي تسبب إسهاال
وقيئا مستمرا ملدة أسبوع
وتختف���ي ،بل هي بكتيريا
تعيش داخل غشاء املعدة
لع���دة س���نوات ،وتتكاثر
فيها ،أما أخطارها فتؤدي
الى التهابات في جدار املعدة
والتهابات في جدار االثنى
عش���ر ،وتؤدي الى قرحة
االثنى عشر والى قرحة في
املعدة ،ونادرا ما تؤدي الى
أورام في املعدة ،وتصنف
اآلن من أهم األس���باب في
العالم لقرحة املعدة واالثنى
عشر.
أما طريقة تشخيصها فتكون
بطرق متعددة :عن طريق
املنظار ،نأخذ العينة وعن
طريق املنظار وعن طريق
ال���دم وعن طري���ق البراز
وأفضل الطرق لتشخيص
البكتيريا .هي أخذ العينة
ع���ن طريق املنظ���ار ،فإذا
ش���خصت البكتيريا فلها
كورس باملضادات احليوية
ويتراوح ذلك بني أسبوع
وأسبوعني يأخذه املريض،
ونس���بة جن���اح املض���اد
احليوي  %97إذا انتظم عليه
املريض.

د.صقر السريع استشاري أمراض اجلهاز الهضمي والكبد واملناظير

ڤيروس  Cخطر
ألنه يسبب أمراض ًا
مزمنة ..ويؤدي
إلى إصابة الكبد
بالتليف واألورام
بكتيريا املعدة
احللزونية..
ومضادة االلتهابات
أسباب رئيسية
لقرحة املعدة
واالثنا عشري
حموضة املعدة
من األمراض
الشائعة ..وأسبابها
نوعية الطعام
والسمنة وبعض
األدوية

نقص احلديد وسببه يعود
الى قلة تناول احلديد من
خالل الطعام أو ان امتصاص
احلديد م���ن األمعاء يكون
قليال ،وهو غير منتش���ر،
وأش���هر م���رض موجود
لذلك هو مرض الس���لياك
أو حساس���ية القم���ح ،أو
احلساسية من اجليلوتني.
وإذا كان املريض يعاني من
نقص ف���ي احلديد نعطيه
حديدا عن طريق الفم ،أما
العنصر الثالث الذي له عالقة
باألنيميا في اجلهاز الهضمي
فهو فقدان الدم عن طريق
اجلهاز الهضمي كالقرحة،
واألورام وااللتهاب���ات في
اي مكان باجلسم ،هذه كلها
تؤدي الى فق���دان احلديد
واألنيميا.
السبب اآلخر لالصفرار قد
يكون من ارتفاع العصارة
الصفراء وه���ي تنتج عن
مرض في الدم مثل تكسير
الدم أو يكون مرض في الكبد
مثل تليف الكبد أو مرض
انسداد القنوات املرارية ،مثل
حصوة املرارة ،والتهابات في
املرارة ،فهذه ميكنها ان ترفع
الصفراء وايضا ڤيروسات
الكبد  Bو Cترفع الصفراء
اذا كان االلتهاب شديدا.
انتفاخ البطن
ما أسباب انتفاخ
البطن؟ وهل هناك
نصائح للوقاية منه؟
٭ البطن ميكن ان ينتفخ
بالغاز او جتمع سوائل في
غش���اء البطن وهذه حالة
مرضي���ة حتت���اج تدخال
سريعا وتعود أسبابها الى
وجود مشكلة في الكلى أو
في الكبد أو القلب ،وايضا
تت���ورم الرجل معه ،ولكن
األكثر ش���يوعا هو انتفاخ
الغ���ازات بالبط���ن ال���ذي
يصاحبه القولون العصبي

فقدان الشهية
ما أسباب اصفرار
لون البشرة والنحافة
وفقدان الشهية؟
٭ اصفرار لون البشرة له
أسباب أولها األنيميا أو فقر
الدم ،وثانيها زيادة العصارة
الصفراء وبالنسبة لألنيميا
فهي أنواع أهمها والتي لها
عالقة باجلهاز الهضمي هي

د.صقر السريع متحدثا للزميلة زينب أبوسيدو

(محمد خلوصى)

وتوجد معه  4أشياء :غازات
وانتفاخات وآالم وإسهال
وإمس���اك وأهم مسبباته
طريقة حياة املريض من قلق
ونوع الطعام واإلكثار من
األغذية التي تسبب غازات
كامللفوف والبقوليات من
فول وعدس وكذلك الفالفل.
إذا كان املريض يعاني من
إمس���اك مزمن يؤدي الى
انتفاخ البطن نتيجة تخمر
الطعام.
بعض املرضى يعانون من
حساسية من احلليب عندما
يشربونه ويشعرون بانتفاخ
نتيجة نقص انزمي تكسير
احلليب وهم ال ينتبهون لذلك
عندما يضعون احلليب مع
الشاي ويعانون من املشكلة
ال يعلمون ان عليهم جتنب
ذلك وشرب حليب الصويا
بدال من هذا احلليب.
وهناك املشروبات الغازية
والوجبات السريعة وعدم
انتظام االكل خاصة عندما
يتناولون الطعام في الساعة
الثانية أو الثالثة فجرا فال
يهضم هذا الطعام وعندما
يستيقظون صباحا يشعرون
باالنتفاخات والغازات.
انزيمات الكبد
متى ترتفع انزميات
الكبد ومتى تشكل
خطورة وهل هناك
اعراض ميكن من ان
خاللها يتضح هذا
اخللل؟
٭ ترتفع انزمي���ات الكبد
لعدة اسباب اهمها ڤيروسات
الكبد وهناك ڤيروس���ات
غير خطرة ،مثل الفيروس
الكبدي «أ» وهناك ڤيروسات
تؤدي الى تليف الكبد ،وهي
ڤيروسات «ب» و«ج».
أكث���ر املصاب�ي�ن به���ذه
الڤيروس���ات ه���م الذين
تعرضوا ال���ى نقل دم في

الس���ابق او انه���م كان���وا
يأخ���ذون ابرا مش���تركة
عن طري���ق الوريد وهناك
بعض اجلاليات املوجودة
بالكويت ينتشر بها ڤيروس
«ج» ألسباب كلها توقعات
فرمبا تكون من التطعيم او
من ابر البلهارسيا وهناك
أمراض اخرى تسبب ارتفاعا
في انزميات الكبد كأمراض
مناعية وتن���اول الكحول
وهن���اك بع���ض االمراض
الوراثي���ة وايض���ا بعض
االدوية ترفع انزميات الكبد،
وبعض االعشاب فهناك من
يذهب الى العطارين يشتري
منهم بعض االعشاب لعالج
السكر مثال او الكوليسترول،
وهناك سبب رئيسي كبير
هو وجود دهون على الكبد،
وهذا يش���كل خطرا اذا لم
يضبط املريض السكر لديه
او ينزل من وزنه.
أعراض مرض الكبد
أعراض الكبد دائما تكون
عندما يش���تد املرض مثل
انسداد الش���هية وآالم في
البطن واصفرار العني ،او
نقص حاد في الوزن وتورم
في الرجل والبطن ،وأحيانا
يتقيأ املريض دما فهذه كلها
من اعراض مرض الكبد واذا
ش���ككنا في ذلك نتجه الى
التحاليل والى اجراء سونار
للكبد .فالتحاليل توضح لنا
اي نوع من االنزميات يكون
مرتفعا والسونار يوضح
لنا املشكلة التي في الكبد،
خاصة ان السونار يوضح
اذا كانت املشكلة من املرارة
او من حصوات املرارة او من
انسداد احلصوات املرارية،
ولك���ن اخلطر ال يكون في
ارتفاع انزمي���ات الكبد او
نزولها بينما اخلطر يكون
في وظائف الكبد فالبروتني
الذي يخرج م���ن الكبد اذا
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ترتفع أنزميات الكبد بسبب

عالج القولون العصبي

وأكثر املصابني بها هم الذين

والنوم بانتظام..

في السابق

واالبتعاد عن القلق

اإلصابة بالڤيروسات..

تعرضوا إلى نقل دم

أعراض مرض الكبد..

يتم بتغيير منط احلياة

قلة الشهية وآالم

وممارسة الرياضة

ونقص في الوزن وتورم

في البطن واصفرار العني
في األرجل

في غشاء املعدة لسنوات وتسبب االلتهابات والقرحة ونادر ًا أورام ًا
هناك حصوات أو انس���داد
في القنوات املرارية وغالبا
مرضي حص���وات املرارة
ينتهي بهم األمر الى اجلراحة
لعدم وجود دواء أو جهاز
لتكس���ير حصوات املرارة
وه���ي ليس���ت كحصوات
الكلى التي ميكن تفتيتها،
واجلراح���ة يحدد توقيتها
اجلراح.

بقلم طبيب
د.عماد عبدالواحد

«جل األنسولني»..
ابتكار جديد ملرضى السكري

خراج الكبد

جرثومة املعدة من األمراض املنتشرة في العالم الثالث

انخفض معناه ان املصنع
وهو الكبد بدأت حتدث فيه
مش���كلة ،وكذلك اذا زادت
سيولة الدم وكان املريض
يتناول مسيال للدم فرمبا
ينزف سريعا فوظائف الكبد
اهم من ارتف���اع انزميات
الكبد.
القولون العصبي،
مرض شائع ..كيف
ميكن التخلص منه؟
٭ اه���م ع�ل�اج للقول���ون
العصب���ي هو التأكد من ان
املرض ه���و بالفعل قولون
عصبي وليس مرضا آخر عن
طريق اجراء املناظير سواء
مناظير املع���دة او مناظير
القول���ون او اجراء بعض
التحاليل او عمل اشعة.
القولون العصبي
اذا اتضح فعال ان املريض
يعاني من القولون العصبي
هنا يوجد جانبان للعالج
جانب معني ب���ه املريض
وجانب معني به الطبيب.
من جان���ب املريض يجب
عليه اوال ان يلتزم بتغيير
منط احلياة اذا كان يسهر
وال ينام جيدا فيجب ان ينام
نوما منتظما ،ثانيا اذا لم
يكن ميارس رياضة منتظمة
فعليه ان يبدأ مبمارس���ة
الرياضة بانتظام وثالثا اذا
كان قلقا فليحاول ان يزيل
هذا القلق فالروحانيات من
صالة وغيرها مع الرياضة
ميكن ان تقلل من القلق.
رابع���ا الطع���ام الصحي
واالبتعاد عن املأكوالت التي
تثير القولون ،وكل مريض
يع���رف قولون���ه اكثر من
الطبيب وليس فقط تناول
الطعام امنا توقيته وكميته
وس���رعة تناوله ميكن ان
تؤثر على املريض.
اما من جانب الطبيب فعليه

اعطاء االدوية التي تتراوح
بني ادوي���ة تقليل الغازات
وادوية تقلي���ل تقلصات
القول���ون وادوي���ة إلزالة
القل���ق اذا كانت مش���كلة
املري���ض الرئيس���ية هي
القل���ق واالحباط فنعطيه
األدوية الت���ي تخرجه من
هذه احلالة.
قرحة المعدة واالثنا عشري
كيف ميكن الوقاية
من قرحة املعدة
وقرحة االثنا عشري؟
٭ اوال :االسباب الرئيسية
لقرح���ة املع���دة واالثن���ا
عشري هي بكتيريا املعدة
احللزوني���ة وثانيا تناول
االدوية مضادة االلتهابات
كاالسبرين ومشتقاته.
واالبتعاد عن هذه االدوية
من اهم االمور التي تقلل
من وجود قرح���ة املعدة
واالثنا عشري ،واالبتعاد
عن احلمضيات والتدخني
يقل���ل من الوق���ت الالزم
لعالج قرحة املعدة ،ولكن
هذه االش���ياء ال تس���بب
القرح���ة ولكنها تزيد من
االعراض وتقلل من فرص
س���رعة الع�ل�اج .العالج
يك���ون اوال باالبتعاد عن
املسبب ،ثانيا عالج بكتيريا
املعدة ،وثالثا بتناول بعض
االدوية لتقليل االحماض
في املعدة
إلى أي درجة يعتبر
ڤيروس  Cخطرا،
وكيف ينتقل املرض
من شخص إلى آخر؟
٭ ڤيروس  Cيعتبر خطرا،
ألن أكثر املرضى املصابني به
يوصفون مبرض ڤيروس C
املزمن ،وبعد عشرين عاما
م���ن حمل امل���رض ،ميكن
ان ي���ؤدي ال���ى تليف في
الكبد ويؤدي الى أورام في

الرياضة املنتظمة تخفف من آالم القولون العصبي

الكبد.
لذل���ك كل املرض���ى الذين
لديهم ارتفاع في انزميات
الكبد نفحصهم للكشف عن
ڤيروس  Cوأيضا العمالة
التي حتض���ر الى الكويت
يفحص���ون للكش���ف عن
ڤي���روس  Cفإذا اتضح انه
موجود ،وإذا كان املريض
ال يعان���ي م���ن فش���ل في
الكبد أو فشل في أي جهاز
آخر في اجلس���م ،كالقلب
وغيره يحول لنا ونعالج
الڤيروس.
وهن���اك عالج���ات جديدة
وحديثة ستتوافر بعد عامني
أو ثالثة لع�ل�اج ڤيروس
 Cونس���بة جن���اح العالج
تعتمد على نوع الڤيروس
ألنه يوجد منه  1و 2و 3و4
وتتراوح من  40إلى .%90
حصوات المرارة
ما أعراض وجود
حصوات في املرارة؟
٭ يش���تكي دائما مريض
حصوة املرارة بوجود ألم
في اجلهة العلي���ا اليمنى
من البطن وهذا األلم رمبا
يكون شديدا جدا لدرجة انه
ال يستطيع التنفس وميكن
ان ينتقل الى الكتف األمين
ويصاحبه سخونة اذا وجد
انسداد أو التهاب والسخونة
يصاحبها رجفة في اجلسم
كما يصاحبها اصفرار في
العني ،وتغير لون البول الى
اللون الغامق ،بسبب زيادة
العصارة الصفراء.
اذا حضر املريض ،وعلمنا
منه تاريخ املرض سيعلمنا
بهذه األعراض وبالفحص
س���تكون املنطقة اليمنى
العليا مؤملة جدا بالنسبة
له فنباشر بإجراء فحوصات
دم م���ن ضمنها فحوصات
الكبد وسونار ،وفي السونار
س���يتضح لنا ما اذا كانت

اصفرار لون
البشرة ..سببه
األنيميا وزيادة
العصارة الصفراء
بسبب مرض في
الدم أو في الكبد
ارتفاع الدهون
في الكبد سببه
السكر ..أو الكحول
أو السمنة..
وبعض األدوية

ما أسباب خراج
الكبد؟ وما أعراض
هذا املرض؟
٭ خ���راج الكبد ينتج من
عدة أسباب :األميبا أو خراج
الكبد األميبي أو من بكتيريا
تسمم في الدم.
مثال التهاب القولون يحدث
بسبب البكتيريا التي تنقله
من القول���ون وتذهب الى
الكبد فتسبب التهابا به أو
قد يكون بس���بب بكتيريا
تسمم في الدم تسبب التهابا
في الكبد وأحيانا تس���بب
التهابا في صمامات القلب
يؤدي الى التهاب في الكبد،
وأحيان���ا يكون هناك درن
في الكبد.
وأعراضها ان املريض يشعر
بألم في اجلهة اليمنى العليا
من جهة الكب���د ،تصحبه
حرارة عالية تكون متقلبة
تذه���ب وتأت���ي ،وجترى
فحوصات ال���دم للمريض
وال يعرف السبب الرئيسي
للحرارة.
لكن مبجرد إجراء سونار
أو أش���عة مقطعية جلهة
الكبد س���يتضح ان هناك
خراجا بالكبد وعالجه غالبا
باملضادات احليوية أو سحب
اخلراج عن طريق ابرة في
قسم األشعة.
ما أسباب ارتفاع
الدهون في الكبد
ومتى تصبح خطرة؟
٭ ارتفاع الده���ون بالكبد
يأتي عن طريق السكر أو عن
طريق الكحول أو عن طريق
بعض األدوية أو عن طريق
السمنة فهذه أهم األسباب
وبالطبع االبتعاد عن الكحول،
وعالج السكر وتنزيل الوزن
والرياضة املستمرة تؤدي
الى تقليل الدهون املوجودة
في الكبد.
كسل المعدة ..والقولون

جرثومة املعدة
تكثر في العالم
الثالث ..وفي
األماكن املكتظة
بالسكان وتنتقل
عن طريق الفم

ما عالج كسل املعدة؟
وما سببه؟
٭ كس���ل املعدة له أسباب
وراثية يولد بها املريض غير
معروفة السبب فقد يولد
املريض وبه كسل في عضلة
املعدة أي ال تصرف الطعام،
فاملعدة عب���ارة عن كيس
حلفظ الطعام ومن الطبيعي
ان يفرغ من محتواه خالل
ساعات معينة على حسب
نوعه ،ولك���ن اذا لم يفرغ
هذا الكيس خالل عشرات
الساعات يحدث ارجتاع.
وهناك سبب شائع يأتي من
السكر ،فإذا كان املريض لديه
مرض سكر لفترة طويلة
يتع���رض ملضاعفاته التي
لها تأثير عل���ى األعصاب
وعلى الكلى وعلى العيون،
وعلى الشرايني وهذه كلها
من مضاعفات السكر غير
املنتظم.
من مضاعفات السكر ايضا
ضعف عضالت أو كس���ل
املعدة أوكسل في القولون،
وهو أمر آخر ،فاملريض يأخذ
مسهالت إلنزال وزنه وهذا
املسهل يحتوي على بعض
املواد التي تزيد من سرعة
القولون.
مع األي���ام يتع���ود عليها
القولون فيضطر املريض
الى ان يرفع الكمية من حبة
الى اثنني وخالل ش���هرين
رمبا يحتاج الى عشر حبات
لكي يجد املفعول نفس���ه
عندما استعمله في البداية
وعندما يترك احلبوب يكون
القولون متعودا على وجود
هذه امل���ادة لتحفيزه على
احلركة فيتحول الى قولون
خام���ل فيص���اب املريض
بإمساك شديد جدا بسبب
تناول هذه األدوية وأحيانا
الشاي يزيد من املشكلة.

يعد السكري من األمراض الشائعة التي
تصيب حوالي  30مليون إنسان حول
العالم أكثرهم ال يعلمون أنهم مصابون
به ،وينقسم هذا املرض إلى قسمني ،األول
يطلق عليه سكري الشباب ،ويعتمد في
املقام األول على تناول األنسولني ،أما
النموذج الثاني منه فيعرف بداء الكبار،
وهو ال يعتمد على األنسولني في عالجه
بل يتطلب عادات غذائية معينة ونصائح
طبية يحددها الطبيب املعالج.
ويعتبر األنسولني العالج الوحيد املتعارف
عليه دوليا بني األوساط الطبية لعالج
النوع األول من السكري ،وهو يؤخذ عادة
بشكل يومي على هيئة حقن ،لكن علماء
سويسريني طوروا شكال دوائيا جديدا
وهو عبارة عن مادة جيالتينية حتوي
جزيئات هرمون االنسولني ،مما قد يساعد
على منح هؤالء املرضى فرصة حلياة
جديدة ،تخلو من عناء احلقن اليومي الذي
تقتضيه إجراءات العالج احلالية.
واستطاع فريق من العلماء في دائرة علم
وهندسة النظم احليوية ،التابعة للمعهد
الفيدرالي للتقانة بزيورخ ،تطوير هذه
املادة اجليالتينية ،والتي ميكن حقنها
باجلسم ،ليستمر تأثيرها مدة تتراوح ما
بني أسبوعني وأربعة أسابيع.
وبحسب التجارب التي أجريت على عينات
خلاليا بشرية وحيوانات مخبرية ،يتطلب
استخدام اجلل اجلديد تناول قرص من
الدواء بالفم ،يساعد على تنظيم ما تفرزه
املادة اجليالتينة من جزيئات الهرمون،
بحسب ما يحتاج اليه املريض.
وعلى الرغم من أن فكرة استخدام
اجليالتني في مجال تطوير أشكال دوائية
لهرمون االنسولني ليست باجلديدة ،إال أن
ما مييز ابتكار العلماء األخير ،هو ضمان
تنظيم إفراز الهرمون ،عن طريق عقار
فموي يتناوله املريض.
أنسولين في أقراص
وفي السياق نفسه  ،توصل باحثون
أميركيون إلى ابتكار قد يجعل من تناول
أقراص األنسولني في املستقبل القريب
أمرا ممكنا بدال من أخذه بشكل حقن
تعطى مدى احلياة ،األمر الذي قد يحدث
تغييرا في حياة الكثيرين من مرضى
السكري.
وتتمثل فكرة االبتكار اجلديد في تطوير
مادة هالمية «هيدروجيل» ،لتتكفل بحمل
ونقل هرمون االنسولني إلى األمعاء ،كما
تعمل على حمايته من التلف في الوسط
احلمضي للمعدة.
وأوضح البروفيسور نيكوالس بيباس
املتخصص في مجاالت ،الهندسة الطب
ـ حيوية ،الهندسة الكيميائية ،وعلم
الدوائيات ،في جامعة «تكساس أوسنت»
األميركية ،وهو الباحث الرئيسي في فريق
البحث ،أن هذه الفكرة تعتمد على حتميل
هرمون االنسولني ضمن حبيبة دوائية،
تتكون من مواد هالمية مبلمرة ،والتي
تبدو حساسة جتاه التغيرات في درجة
حموضة الوسط الذي تتواجد فيه ،فتقوم
بالتمدد لدى تعرضها حلموضة املعدة،
لتعمل على حماية الهرمون احملمول في
احلبيبة.
وكان البروفيسور «بيباس» جنح سابقا
في استخدام مادة «هيدروجيل» ،حلمل

هرمون االنسولني ،وإيصاله بأمان إلى
األمعاء ،إال أنه واجه صعوبات في منع
املادة الهالمية ،من إطالق الهرمون مرة
واحدة ،األمر الذي مت التغلب عليه في
بحثه األخير.
وتتميز احلبيبة التي ابتكرت مؤخرا،
بقدرتها على التقلص عند وصولها إلى
األمعاء ،التي حتتوي على سوائل قلوية،
لتتعلق ببطانة املعى هناك ،مطلقة هرمون
االنسولني املوجود فيها على مراحل ،لتضمن
حصول املريض على املقدار املطلوب من هذا
الهرمون خالل فترة زمنية محددة ،فتتمكن
بذلك من حتقيق مستويات ثابتة لهرمون
االنسولني في الدم.
وبحسب ما نشر في دورية اجلمعية
الكيميائية األميركية ،جلأ فريق البحث إلى
مادة «األجلوتينني» املوجودة في جنني القمح،
حيث ساعدت الهيدروجيل على التعلق بجدار
األمعاء مدة عشر ساعات ،والتي كانت كافية
للسماح ملعظم جرعة االنسولني احملمولة في
احلبيبة ،باملرور إلى جدار األمعاء ،لتنطلق
من هناك إلى مجرى الدم.
بدائل جديدة
وفي إطار البحث عن بدائل أخرى
ألنسولني السكري ،أعلنت شركة «ليلي»
األملانية لصناعة األدوية ،أنها انتجت مادة
بديلة لألنسولني سيتم إعطاؤها باحلقن
أيضا.
وأشارت الشركة إلى أن هذه املادة اجلديدة
التي تدعى «انكريتني ميميتكا» تقوم
بتنظيم إنتاج اجلسم للسكر تبعا حلاجته
كما يفعل الهرمون املسؤول عن ذلك في
اجلسم.
وأوضحت الشركة أنها حصلت على
ترخيص بتصنيع عقار «بيتا» الذي
يحتوي على هذه املادة وأنه يستخدم في
عالج السكر من النوع الثاني خاصة عندما
تصبح العقاقير الدوائية التي يتم تناولها
عن طريق الفم غير كافية لعالج هذا النوع
من السكر ،حيث ان هذا العقار يساعد
املرضى على إنقاص وزنهم.
من جهة أخرى ،توصل فريق بحثي أملاني
إلى عقار جديد مستخلص من لعاب
السحالي األميركية ،ميكنه السيطرة على
مستوى اجللوكوز في الدم ،مما يساعد
في تفادي حدوث هبوط مفاجئ في
مستوى السكر.
فقد عزل الباحثون مادة تعرف بـ
«إيكسيناتيد» ،وهي مادة تعمل عمل
هورمون 1ـ GLPالذي ينشط فرز
االنسولني من البنكرياس ،كما يلعب
الهرمون دورا أساسيا في تفريغ املعدة
من احملتويات ،فضال عن كبت الشعور
باجلوع ،لذا ميكن استخدامه في السيطرة
على العديد من العوامل املسببة الرتفاع
مستوى السكر في الدم.
وقد كشفت التجارب السريرية جناح
العقار في خفض مستوى السكر في
الدم دون أن يؤدي إلى نوبات انخفاض
السكري املعروفة ،فهو يختلف عن
هورمون 1ـ GLPمن ناحية الثبات ووصوله
إلى البنكرياس ،من دون أن يتأثر من
ناحية التركيب واملفعول ،كما أظهرت
التجارب قدرة العقار على خفض أوزان
املصابني بالسكر.

٭٭ استشاري الباطنية والطوارئ

