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معلومات

الجروح تشفى في النهار اسرع من الليل
ذكر علماء أن الساعة البيولوجية تجعل الجروح والحروق التي يصاب
بها اإلنـســان خــال النهار تلتئم وتشفى بوتيرة أســرع بنحو %60
مقارنة بتلك التي يصاب بها خالل الليل.
وفي دراســة نشرتها دوريــة "ساينس ترانزليشنال ميديسني" ,أظهر
الـعـلـمــاء ،ولـلـمــرة األول ــى ،كيف تنظم الـســاعــة الــداخـلـيــة للجسم التئام
الجروح عبر خاليا الجلد وتحسن من الشفاء خالل النهار.
كـمــا خـلــص الـعـلـمــاء إل ــى أن نسبة الـشـفــاء مــن ال ـح ــروق الـتــي تحدث
اإلصابة بها بني الثامنة مساء والثامنة صباحًا تصل بعد  28يومًا في
املتوسط إلى  %95باملقارنة مع تحقيق هذه النسبة بعد  17يومًا فقط
في حالة اإلصابة بالحروق بني الساعة الثامنة صباحًا والثامنة مساء.
وتنظم الساعة البيولوجية لإلنسان كل خاليا الجسم تقريبًا وتقود
دورات على مــدار  24ساعة للكثير مــن العمليات مثل الـنــوم وإفــراز
الهرمونات والهدم والبناء.
كذلك يكمن السر في تسارع عملية الشفاء من الجروح أثناء النهار،
بحسب العلماء ،في أن خاليا الجلد تتحرك بوتيرة أسرع لعالج الجرح
ويتم إفراز املزيد من الكوالجني ،وهو بروتني البناء الرئيسي في الجلد،
في املنطقة املحيطة بالجرح.
وق ــال جــون أون ـيــل ،ال ــذي ش ــارك فــي قـيــادة البحث بمعمل بيولوجيا
الجزيئات التابع ملجلس األبحاث الطبية في بريطانيا ،إن "هذه هي املرة
األولــى التي يتضح فيها كيف تحدد الساعة البيولوجية داخل خاليا
الجلد فعالية محاربتها للجروح".

م ــن ج ـه ـتــه ،أشـ ــار ج ــون بــاي ـك ـلــي ،وه ــو ع ــال ــم بـجــامـعــة مــانـشـسـتــر
الـبــريـطــانـيــة ،إل ــى أن "ه ــذه الـنـتــائــج ال ـجــديــدة املتعلقة بأهمية الساعة
الـبـيــولــوجـيــة لـشـفــاء الـجـلــد يـجــب أن تـســاعــد ف ــي األب ـح ــاث م ــن أجــل
تحسني أدوي ــة الشفاء مــن ال ـجــروح .وقــد تساعد األطـبــاء أيـضــا على
تحقيق نتائج أفضل بتغيير موعد الجراحة في النهار أو موعد تناول
األدوية".

احذروا أواني الزجاج الملون
كشفت دراس ــة أجــراهــا بــاحـثــون مــن جامعة بليموث البريطانية أن
األوانــي الزجاجية امللونة قد تسبب خطرًا مميتًا ،خصوصا تلك التي
تستخدم لتسخني الطعام والشراب على درجة عالية.
وأك ــدت ال ــدراس ــة أن األوانـ ــي الــزجــاجـيــة الـتــي تـحــوي رســومــات ملونة
تختزن تركيزا عاليا من املعادن الثقيلة كالكادميوم والرصاص التي
يــؤدي دخولها إلــى الجسم بتراكم املـعــادن ،ما يــؤدي إلــى مضاعفات
ً
خطيرة على الصحة ،إذ قد تسبب تلفًا في األعصاب والدماغ ،فضال
عن مضاعفات خطيرة على الكبد والكلى واألعضاء الحيوية األخرى.
كما حذر الباحثون من أن تلك األصبغة غير العضوية من املمكن أن
توجد ليس فقط في األواني والكؤوس ،بل على الكثير من األشياء التي
نستخدمها بشكل يومي وعلى تماس مباشر مع جسمنا كالنظارات
على سبيل املثال ،لذا يتوجب علينا عند شراء تلك األشياء التركيز على
نوعية املواد املصنوعة منها ،والحرص على شراء األدوات املصنوعة
من مواد عضوية غير ضارة.

لسنوات طويلة ،ومنذ عصور الشامان والطبيب امللك،
يستمر الناس في ارتياد عيادات العالج واألطباء واملراكز
ُ
الصحية بمختلف أشكالها لتناول عالجات عامة قد تخطئ
ُ
وفي كل يوم ،يبتلع ماليني الناس أدوية متعددة
وقد ت ُصيبِ .
قد ال تساعدهم في أغلب األحيان .هناك فقط شخص واحد
من كل أربعة أشخاص يستفيد من استعمال األدوية العشرة
األكثر شهرة ومبيعًا في الواليات املتحدة األميركية.
يمأل األطباء وصفاتهم (الروشيتا) بأدوية معتمدة وموافق
عـلـيـهــا م ــن قـبــل مـنـظـمــات عـلـمـيــة عــاملـيــة ب ـنــاء عـلــى أبـحــاث
رصينة ومعمقة .لكنها أبحاث أجريت في منطقة معينة من
العالم وعلى شريحة محددة من املتطوعات واملتطوعني دون
األخــذ بعني االعتبار الخصائص املتعددة واملميزة لعينات
البحث .غياب تلك الخصائص قــد تكون وراء عــدم مالءمة
الدواء نفسه للعلة نفسها لدى مرضى من خلفيات مختلفة.
يشدد أبقراط على أن ما هو أهم من معرفة مرض الشخص،
مـعــرفــة الـشـخــص امل ـصــاب ب ــامل ــرضُ .يـلـ ّـمــح أب ــو األط ـب ــاء الــى
مفهوم  personalized medicineأو "الـطــب املشخصن"،
في دعوة صريحة للطب البحثي واألطباء العتبار التنوع بني
األفــراد والخصوصية الصحية والعرقية واالجتماعية لكل
مريض قبل إعطاء العالج .عام  ،1907قام روبــن اوتنبورغ
بأول إنجاز في مجال "الطب املشخصن" ،من خالل فحص
مالءمة الــدم ،والــذي يسمح بتحديد خصائص املتبرع بالدم
واملتلقي لــه ،بناء على معطيات شخصية ملنع مضاعفات
السيالن وغيرها .بعد ذلــك بسبعني عامًا ،بينت الدراسات
الوراثية والجينية ملاذا بعض األشخاص يعانون من عوارض
جانبية إضافية لبعض األدوي ــة مقارنة بأشخاص آخرين
يستعملون الدواء نفسه وال يختبرون أية مشكلة.
ّ
"املفصل" على
الـيــوم ،يذهب الطب بقوة وثبات نحو العالج
قياس كل مرض وكل مريض .جاء هذا الخيار مع دراسات
عن خصائص جينات كل فــرد وتفاعلها مع حيثية الحالة
املرضية وفعالية الــدواء املــوصــوف .دخــل العالم رسميًا في
عـصــر طــب األف ـ ــراد ،أي "ال ـطــب املـشـخـصــن" أو "ط ــب الــدقــة"
والــذي ُي َّ
عرف على أنه مالءمة العالجات الطبية للخصائص
الفردية والـحــاجــات والــرغـبــات لكل مــريــض .يرتكز ذلــك إلى
علم الجينوميكس (تطبيق علم الوراثة في الطب) ،والصور
املـخـبــريــة ،وال ـطــب الـتـكــويـنــي إل ــى جــانــب كــل مــا ي ـحــدث في
تقنيات املعلوماتية ومتابعة املرضى عن ُبعد.
حديثًا ،وافقت منظمة األغــذيــة وال ــدواء األميركية على أربع
أدويـ ــة ل ـعــاج ال ـســرطــان تعتمد عـلــى الـخـصــائــص الجينية
(امل ــوروث ــات) ل ــأورام املستهدفة بتلك األدوي ــة .هناك أيضًا
دواء جــديــد للتليف الـكـيـســي (يـصـيــب الــرئــة والـبـنـكــريــاس
بتليف مــدمــر) أيـضــا يعتمد على التشوهات الجينية لهذا
املرض .سيتوسع ذلك املجال حتمًا كلما ازدادت املعرفة عن
جينات كــل فــرد قبل وخــال االعـتــال وامل ــرض ،وسيصبح
لكل شخص ما يشبه "الكود" الــذي ُيحدد تعرضه للمرض
وأفضل دواء لعالجه شخصيًا.
أظهرت دراســة عن فعالية العالجات املوصوفة أنها تتراوح
بني  ٨٠-٢٥باملئة بحسب الحالة املرضية ٢٥ ،باملئة للسرطان
و ٨٠باملئة للوجع .لطاملا حار األطباء فيما يصفون ،ولطاملا
واج ـهــوا مـعـضــات ع ــدم فعالية الـ ــدواء فــي بـعــض األح ـيــان،
وازدياد العوارض الجانبية عند البعض اآلخر ،والخوف من
عدم االلتزام واملتابعة بالدواء تبعًا لذلك .هناك مئات اآلالف
من حاالت الوفاة جراء تناول األدوية بطرق وجرعات مختلفة
أو من حساسية مفرطة .يعود األطباء إلعطاء أدويــة أخرى
وأخـ ــرى وه ـك ــذا حـتــى يـشـعــر امل ــري ــض بــالـتـحـســن .ه ــذا مع
ّ
ومشرعة من قبل الهيئات
االعتبار أن هذه األدوية مدروسة
الدولية املعنية ،فكيف بتلك الزائفة وضحاياها األكثر بكثير.
مــن طقوس استعمال الـخـبــازى والسحر األس ــود إلــى الطب
ُ
صبح الطب شخصي وعلى الطلب،
الحديث ،إلى طب الدقة ،سي ً ِ
وسيتعاطى األطباء مستقبال مع الشخص حامل املرض ال
مع مرض الشخص ،وسيعالجون أصل العلة ال عوارضها.
أخيرًا تتحقق رغبات الناس بعالجهم ال بعالج أمراضهم.
فرصة جدية لعودة األطباء إلى الطب ،مع إسقاط التمني على
عودة السياسة إلى عهدها في تقدم البشر وتحقيق العدالة
والرخاء.
* اختصاصي جراحة نسائية
وتوليد وصحة جنسية

