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أخطاء شائعة

ّ
عن الخرافة التي تسجل تحت خانة «المعلومة الطبية»
زين العابدين ّ
حماد
«أعظم عدو للمعرفة ليس الجهل ،بل
وهم المعرفة»
ستيفن هوكينج
« 10حقائق يجب أن تعرفها عن داء.»...
«إل ـي ـك ــم هـ ــذا ال ـف ـي ـتــامــن ل ـلــوقــايــة من
السرطان»« .أكثر من تناول البندورة
ل ـلــوقــايــة م ــن س ــرط ــان ال ـبــروس ـتــاتــا».
ّ
عناوين كثيرة تطالعك في كــل لحظة
على مــواقــع مذيلة بكلمة «صـحــة» أو
«طـ ــب» أو «م ـع ـلــومــة ع ـل ـم ـيــة» .غــالـبــا،
ما تأتيك تلك العناوين لتسلبك ،كأن
تـ ـ ـ ّ
ـدس ب ــن ك ـل ـمــات ـهــا ك ـل ـمــة «خ ـب ـيــث»
أو «عـ ـض ــال» أو «ص ـحــة جـنـسـيــة» أو
«خلطة مــذهـلــة» ،وغــالـبــا مــا يـكــون ّ
رد
فعل القارئ هو تصديق تلك «املقاالت»
ال ـ ـتـ ــي تـ ــأتـ ــي ف ـ ــي م ـع ـظ ـم ـه ــا ب ـ ــا ذك ــر

للمصادر .مقاالت أقرب إلى «الخرافة»
منها إلى الواقع العلمي .وهذا أسوأ ما
فــي الحكاية .ومــا يزيد الطني بلة هو
انتشار وســائــل التواصل االجتماعي
وال ـش ـب ـكــات «ال ـع ـل ـم ـيــة» واإلخ ـب ــاري ــة،
وتهافتها على إيــراد معلومات طبية،
من دون أدنى اهتمام بمدى صحتها.
ّ
فـ ــي ظ ـ ــل ت ـل ــك الـ ـطـ ـف ــرة ،قـ ــد يـ ـب ــدو مــن
املـفـيــد ،أو مــن الــواجــب ،اإلض ــاءة على
بعض تلك «الخرافات» التي لم تثبتها
الدراسات العلمية وال الطب السريري
وال غيرهما.

ّ
الجو البارد يسبب الزكام والرشح:

ُ
لطاملا ارتـبــط الــزكــام ،أو كما اصطلح
على تسميته بالرشح ،بفصل الشتاء.
فـكـلـمــا اق ـت ــرب ــت ب ـشــائــر ف ـصــل ال ـب ــرد،
ازدادت املـ ـق ــاالت الـطـبـيــة ال ـتــي تــدعــو
إلــى االح ـتــراز مــن هــذا الـفــايــروس عبر
نشر سلسلة مــن اإلج ــراءات الوقائية.

ل ـكــن ،لــإن ـصــاف ،يـبـقــى ه ــذا االرت ـبــاط
ف ــي إطـ ــار «ال ـش ـع ـب ــوي ــة» ،ف ــال ــدراس ــات
العلمية تشير إل ــى أن الــزكـ ّـام يصيب
اإلنـ ـس ــان ف ــي أي ف ـصــل ب ـغ ــض الـنـظــر
ع ــن درجـ ــة ال ـ ـحـ ــرارة ،وذلـ ــك الرت ـبــاطــه

لن يفيد تناول المتممات
الغذائية الجسم بشيء وسيتم
طرحه عن طريق البول
بفيروسات متعددة األنواع قد تباغت
في أي فصل .ومــا عــدا ذلــك ،ال «ميزة»
ل ـف ـصــل الـ ـشـ ـت ــاء ،بــاس ـت ـث ـنــاء اإلش ـ ــارة
إلــى أن سبب زي ــادة الـعــدوى فــي الجو
ال ـب ــارد بـشـكــل ع ــام ه ــو س ـلــوك الـنــاس
(التجمعات في أماكن مغلقة) ،إضافة
إلى أن بعض الفيروسات تمتلك معدل
بقاء أطول في تلك األجواء.

الفيتامينات والصحة:
ال ت ـك ــاد تـخـلــو صـيــدلـيــة م ــن وج ــود
عـبــوات « ،»multivitaminوهــي التي
ش ــاع اسـتـخــدامـهــا كـثـيـرًا ف ــي اآلون ــة
األخيرة ،بحجة حاجة الجسم إليها
وت ـح ـس ــن ال ـص ـح ــة الـ ـع ــام ــة وح ـتــى
ال ــوق ــاي ــة م ــن األم ـ ـ ـ ــراض .ف ــي ال ــواق ــع
امل ـ ّ
ـدع ــم ب ــدراس ــات طـبـيــة ،ف ــإن حاجة
ال ـج ـس ــم إلـ ـ ــى ال ـف ـي ـت ــام ـي ـن ــات يـمـكــن
توفيرها من األغذية التي نتناولها
يــومـيــا ،ول ــو بكميات قليلة .وعليه،
فـ ــإن تـ ـن ــاول املـ ـك ـ ّـم ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة لــن
يفيد الجسم بـشــيء ،وسيتم طرحه
عن طريق البول ،هذا مع األخذ بعني
االع ـت ـبــار أن اإلفـ ــراط فــي ت ـنــاول تلك
املـكـ ّـمــات قــد ي ــؤدي إل ــى اضـطــرابــات
ص ـح ـي ــة .ه ـ ــذا ف ــي امل ـ ـبـ ــدأ ،ولـ ـك ــن فــي
بـعــض ال ـح ــاالت قــد يـحـتــاج البعض
إلـ ــى م ـثــل ت ـلــك امل ـك ـم ــات ،إذ يصبح

تناولها ضروريًا في حال كان لديك
أعـ ــراض نـقــص أح ــده ــا أو مجموعة
منها ،وهذا األمر ّ
يقرره الطبيب.

فيتامين  :B17العالج السحري
للسرطان
انتشر عبر موقع «فايسبوك» مؤخرًا
مقطع فـيــديــو ،يـشــرح فـيــه الـ ــراوي عن
ال ـف ــوائ ــد «ال ـس ـح ــري ــة» لـفـيـتــامــن B17
«االمـيـغــدالــن» ،فــي عــاجــه للسرطان،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن «ال ـ ـغـ ــرب وال ـش ــرك ــات
الطبية أخفت هذه الحقائق املذهلة عن
الناس طمعًا بالربح املادي» .وقد لقي
ً
هــذا املقطع امل ـصـ ّـور تـفــاعــا كبيرًا من
قبل الناس ،ولكن ماذا عن حقيقة هذه
املعلومة؟ تقول الــدراســات بأنه جرى
استعمال األميغدالني لعالج السرطان
فـ ــي س ـب ـع ـي ـن ـيــات ال ـ ـقـ ــرن املـ ــاضـ ــي فــي
الــواليــات املتحدة ،لكن بسبب ّ
سميته
(ي ـن ـت ــج ال ـس ـيــان ـيــد ع ــن ت ـف ـك ـكــه داخ ــل
الجسم) وعدم وجود أدلة على فائدته
ف ــي ع ــاج ال ـســرطــانــات ،ال ب ــل إن ــه في
بعض الحاالت زاد من حجم بعضها،
وهو األمــر الــذي دفع بمنظمة الصحة
والـ ـ ـغ ـ ــذاء األمـ ـي ــركـ ـي ــة  FDAإليـ ـق ــاف
اعتماده كعالج للسرطان.

التوتر واألغذية والحرقة وقرحة
المعدة
يـ ـعـ ـتـ ـق ــد عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن األشـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص أن
ت ـن ــاول األغ ــذي ــة ال ـح ــارق ــة وال ـب ـه ــارات
يـمـكــن أن تتسبب ت ـقــرحــات هضمية،
ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـ ـنـ ـ ــاول عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـصـ ـفـ ـح ــات
هـ ــذه ال ـع ــاق ــة امل ـف ـتــرضــة ب ــن الـقــرحــة
الهضمية والقلق والتوتر أيضًا .لكن،
ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،ال ـت ـق ــرح ــات الـهـضـمـيــة
هـ ــي شـ ـك ــوى ش ــائـ ـع ــة فـ ــي الـ ـعـ ـي ــادات
الهضمية ،ومــن أهــم أسبابها التناول
امل ـف ــرط مل ـض ــادات االل ـت ـهــاب (اس ـبــريــن
وب ــروف ــن وال ـس ـت ـيــروئ ـيــدات) ،إضــافــة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـجـ ــرثـ ــومـ ــة امل ـ ـلـ ــويـ ــة الـ ـب ــوابـ ـي ــة
 .Helicobacter pyloriأما بالنسبة إلى
ال ـتــوتــر وال ـق ـلــق ،فـلـيـســا م ــن األس ـبــاب
املـسـبـبــة لـهــا لكنهما قــد يـفــاقـمــان من
أعــراضـهــا (زيـ ــادة حـمــوضــة الـعـصــارة
ّ
يخص األغــذيــة ،فإن
املعدية) .وفــي ما
وسائل حماية جــدار املعدة من غشاء
مـخــاطــي وبـكــربــونــات كــافـيــة للتعامل
معها ،لكنها قد ّ
تهيج القولون وتسبب
أعراضًا هضمية غير مريحة.

تجربة

ّ
حكايتي مع «هيداك المرض» :الدرب الذي يشقه الموت
فضل بدير

ه ــذا امل ــرض ورب ـمــا عــايـشــت "أح ــداث ــه"
مــع بـعــض أصــدقــائــي الــذيــن أصـيـبــوا
وتوفوا به بعد ذلك ،ولكن كانوا دائمًا
هم "اآلخر" ،أسمع قصصهم وأتألم في
س ـ ّـري ملــوتـهــم ب ــ"ه ـيــداك ا ّملـ ــرض" .لكن،
م ــع ذل ـ ــك ،ك ـنــت أش ـع ــر ب ــأن ـه ــا قصص
تـخـ ّـصـهــم وب ـع ـيــدة ع ـنــي .ك ـنــت دائ ـمــا
ّ
ّ
أفــكــر ب ــأن ه ــذا لــن ي ـحــدث ل ــي .فــأنــا ال
أعاني من شيء .كل ما حدث معي هو
ّ
ّ
ّ
يتحول
أتصور أن
مجرد ألم ،ولم أكن
هذا الشيء إلى "هيداك" املرض.
كنت أسترجع كل تلك الهلوسات ،فيما
الطبيب يكمل خالصة حكمه "مرضك
هو سرطان البنكرياس ،وقد امتد إلى
الكبد أيضًا ،وهو من الدرجة الرابعة".

ّ
"حكمنا عليك باإلعدام وسينفذ الحكم
خـ ــال  4أش ـ ـهـ ــر" .هـ ــذا م ــا "نـ ـط ــق" بــه
الطبيب حني أبلغني بنتائج "الخزعة"
ُ
ّ
ال ـتــي أخـ ــذت م ــن الـبـنـكــريــاس لـلـتــأكــد
ورم ســرطــانــي م ــن عــدمــه.
م ــن وج ــود ٍ
حدث ذلك منذ ستة أشهر .يومذاك لم
أستوعب مــا قاله لــي الطبيب .ظننت
أنه يقول لي إن األلم في بطني سيدوم
 4أشهر .لكنه ،لم يكن كذلك .فجأة ،عاد
بي شريط الذاكرة إلى مشهد من فيلم
" ،"epidemicحــن واج ــه الطبيب مات
ديمون بالقول إن زوجته قد توفيت،
ل ـي ـ ّ
ـرد عـلـيــه األخ ـي ــر ب ــال ـق ــول" :حـسـنــا،
ّ
ولكن علي أن أتكلم معها".

المرحلة الثانية :بداية المشوار

هـ ـك ــذا هـ ــي ال ـ ـصـ ــدمـ ــة ،فـ ـف ــي امل ــرح ـل ــة
األولـ ـ ـ ــى ،ي ـك ــون ّ
رد ال ـف ـع ــل نـ ـك ــران كــل
م ــا يـ ـق ــال ،ربـ ـم ــا ،س ـم ـعــت ال ـك ـث ـيــر عن

هذا النوع من السرطان يمكن التعامل
معه ،ولكن ال يمكن معالجته .هذا ما
استنتجته مــن مجمل ق ــراءات ــي عنه،
فــاملـعـ ّـدل املـئــوي للذين يعيشون أكثر

المرحلة األولى :لم يكن ّ
مجرد ألم

من عام هو  .%29هذا الحد األقصى ملا
هــو مسموح بــه على قيد الحياة .قلة
من يملكون الحظ بالعيش فترة أطول،
وهم بالكاد يبلغون  %7ملن يشفع لهم
األلم بالبقاء  5سنوات إضافية.
ب ـهــذه الـحـقـيـقــة ،بـ ــدأت رح ـلــة األشـهــر
ً
ال ـس ـتــة امل ـن ـصــرمــة .قـضـيـتـهــا مـتـنـقــا

ً
هذا المرض ليس سهال ،ال من
الناحية النفسية وال من الناحية
المادية ،فهو قاتل في الحالتين
م ـ ـ ــا ب ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادات واملـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرات
واملستشفيات وما بني زيارات األقارب
واألصـ ـ ــدقـ ـ ــاء الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــوا ي ــري ــدون
سـمــاع قصتي ،تمامًا كما كنت أفعل
أنا سابقًا .هكذا ،صرت أنا "اآلخرين"!
ومع هذه الــزيــارات ،بــدأت أيضًا رحلة

البحث عن كيفية "التعامل" مع مرض
قاتل ال محالة .تلك الرحلة التي امتدت
لـتـشـمــل ب ـلــدانــا عـ ـ ّـدة ،مـنـهــا أسـتــرالـيــا
وأمل ــانـ ـي ــا ولـ ـبـ ـن ــان وإي ـ ـ ـ ــران وال ـ ـعـ ــراق
والبرازيل ومصر والسعودية .لم يكن
ً
سهال هذا األمر ،سواء كان من الناحية
النفسية أو من الناحية املــاديــة ،فهذا
املــرض قاتل في الحالتني .في الحالة
األول ــى ،يصير امل ــوت أق ــرب ،فيما في
يصير الـهــاجــس من
الـحــالــة الـثــانـيــةُ ،
أيــن أجلب املــال كــي أشـفــى ،خصوصًا
أنه مكلف جـدًا ،فإرسال عينة لفحص
دم ف ــي أمل ــانـ ـي ــا ،ع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال،
ّ
 6300دوالر أمـ ـي ــرك ــي ،أم ــا
س ـي ـكــلــف ّ
الجرعات املكثفة من الفيتامينات فال
ت ـقــل ع ــن  1500دوالر أم ـي ــرك ــي ،فيما
الـحـقـنــة األس ـبــوع ـيــة ف ــي "بـ ــاد األرز"
ّ
تكلف ما بني  600و 800دوالر شهريًا.
ً
فضال عن تلك التي يتوسلها املريض
ً
درءًا ل ـل ـمــوت ،مـنـهــا م ـثــا الـبـحــث عن
نبتة  Graviolaفــي أقــاصــي الـبــرازيــل

ونباتات أخرى من السعودية ومصر
والزيارات الروحانية إلى مرقد اإلمام
الـحـســن فــي ال ـع ــراق وم ــار شــربــل في
لبنان إلــى طبيب روحــانــي فــي إيــران.
كــل ذل ــك ،سيضاف إلـيــه حتمًا العالج
ّ
الكيميائي .ووس ــط ك ــل ه ــذا ،سيأتي
من سيقول لك "جــرب ذلــك ،فابن عمي
ع ـ ُمــل ك ــذا ون ـج ــا"" .أخ ـت ــي شــربــت كــذا
ّ
وشـفـيــت" .وكلما سمعت كالمًا كهذا،
استعدت شيئًا من األمل ،الذي سرعان
مــا أفـقــده لصالح ذلــك الـســؤال املــؤرق:
إذا كان هناك هذا العدد من األشخاص
ال ــذي ــن ان ـت ـص ــروا ع ـل ــى امل ـ ــرض ب ـهــذه
الطرق ،فلماذا ال تتم دراســة حاالتهم
ل ـت ـحــويــل أســال ـي ـب ـهــم ل ـع ــاج مـمـنـهــج
ومبرمج؟
ّ
بني كل هذا الضجيج ،كان علي وعلى
ّ
أق ــارب ــي أن ن ـب ـحــث ع ــم ــا ي ـم ـكــن فعله
الس ـت ـئ ـن ــاف ح ـك ــم ال ـط ـب ـيــب ل ـس ـنــوات
أخ ـ ــرى ،لـعـلــه ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـقــادمــة،
يأتي آخر ويأتي معه اكسير جديد.

