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اخلرف وااللزهامير:سرعة انتشار والضحايا مختبئون
اما االبحاث فهي مستمرة للمواجهة وتأمني العالج املطلوب

رولى راشد
يعتبر الدماغ من أكثر األعضاء أهمية أو إثارة للدهشة في جسم
اإلنسان ،وهو يتحكّ م في النظام املركزي العصبي ويسمح لنا باحلركة
والتحدث والتنفس والتفكير .وكنتيجة لهذه املهمات واملسؤليات
الكبيرة جند أن الدماغ ايضا ً أكثر االعضاء تعقيدا ً وغموضا ً ،إذ يحتوي
على مليارات اخلاليا العصبية وهناك الكثير من العمليات واألحداث
التي جتري في الدماغ والجل هذا هناك عدة مجاالت مختلفة في الطب
مكرسة لدراستها منها علم األعصاب الذي يهتم بدراسة األعصاب
واإلضطرابات الفيزيائية التي تطرأ عليها ،ومنها علم النفس والذي
يدرس السلوك والعمليات العقلية جنبا ً إلى جنب ،ومنها الطب
العقلي  psychiatryوالذي يعالج االمراض واإلضطرابات العقلية .قد
يتداخل بعض مفاهيم هذه اجملاالت وقد متتد مجاالت اخرى لشمل
دراسة املخ نفسه .واألكيد ان الدماغ هو خّ زان تسجيل لشريط االحداث
تعطل هذا اخلزّان بفعل
والذكريات ولكل مراحل احلياة .ولكن ماذا لو ّ
انتكاسة اجلهاز العصبي؟ ما هو مصير مخزونه؟

الويس الزهامير :مكتشف مرض خرف الشيخوخة

الدخل املرتفع ،كما أنه املرض األكثر تكلفة في التحكم فيه ،إذ يحتاج
املرضى رعاية مستمرة ومكلفة على مدى سنوات .ومع ذلك ،ينخفض
انخفاضا كبيرًا ،مقارنة بالعديد من
ً
متويل األبحاث املتعلقة باخلرف
مثل ،بلغ
األمراض األخرى .ففي معاهد الصحة الوطنية األمريكية ً
حجم التمويل السنوي للدراسات املتعلقة باخلرف وااللزهامير في عام
 2015حوالي  700مليون دوالر فقط ،مقارنة مبلياري دوالر ألمراض القلب
واألوعية الدموية ،وأكثر من  5مليارات ملرض السرطان.
تكمن إحدى مشكالت هذا املرض في القدرة على رؤيته؛ فاجملموعات
اخملتصة باألمراض األخرى وخصوصا سرطان الثدي ،وفيروس نقص
املناعة البشرية «اإليدز»  -جنحت في املطالبة باحلصول على كميات
كبيرة من التمويل البحثي اخملصص لها ،لكن وفقًا ملا ذكره جورج
فرادينبيرج ،الرئيس واملؤسس املشارك ملنظمة UsAgainstAlzheimer’s
الطبيب األملاني الويس الزهامير اكتشف عوارض مرض لم يكن يعرف وهي منظمة غير ربحية في تشيفي تشيس بوالية ميريالند «لم يحظ
أنها ستكون تشخيصا ً دقيقا ً ألحد أخطر األمراض التي تصيب اجلهاز مرض أاللزهامير بالقدر نفسه من االهتمام».
العصبي .املرض حمل اسمه الحقا اي «االلزهامير» وما زال األطباء
يبحثون عن عالج ضده .في عام  ،1906وصف الطبيب أالملاني عوارض يرى فرادينبيرج أن السبب األكبر وراء ذلك هو أن «ضحايا املرض
أحد األمراض الدماغية بالكلمات التالية ...« :إنه مرض غريب يصيب مختبئون»؛ فاخلرف غالبًا ما يصيب كبار السن ،وكثيرًا ما يُساء فهمه،
قشرة الدماغ» .في حينها ،لم يعرف الطبيب األملاني أنه يتحدث عن ويعتبره كثيرون أمرًا طبيعيًّا في مرحلة الشيخوخة؛ بل ميثل وصمة
أحد أخطر األمراض (االلزهامير أو مرض النسيان أو خرف الشيخوخة) عار في كثير من األحيان .وعاد ًة ما يبذل مقدِّمو الرعاية من أفراد أسرة
قليل منهم
التي عانت وما زالت البشرية تعاني منها .كما أنه لم يكن يعرف أن هذا املريض جهدًا جبار ًا لرعايته ،ويصابون بإنهاك شديد؛ بيد أن ً
مَن ميلك جرأة التحدث عنه.
املرض سيحمل اسمه في املستقبل.
ومع ذلك زاد الوعي االجتماعي والسياسي في السنوات اخلمس املاضية،
يعتبر مرض اخلرف وااللزهامير خامس أكبر مسبِّب للوفاة في البلدان ذات حيث صرّحت سوزان بيشني ،الرئيس التنفيذي للتحالف من أجل بحوث
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الشيخوخة في واشنطن العاصمة  -وهو واحد من بني أكثر من 50
منظمة غير ربحية ضمن رابطة «تسريع وتيرة عالج/عالجات مرض
ألزهامير» - Accelerate Cure/Treatments for Alzheimer’s Disease
قائلة« :بدأنا جميعًا في العمل معًا بصورة مكثفة أكثر ،وهذا قطعا
أمر إيجابي».
وميكن مالحظة انعكاس تأثير ذلك على االستثمارات احلكومية .فقد
أخذت فرنسا زمام املبادرة؛ إذ وضعت خطة وطنية ملكافحة مرض
ألزهامير في عام  ،2008شملت توفير مبلغ  200مليون يورو (ما يعادل
 220مليون دوالر أمريكي) على مدى خمس سنوات ،من أجل األبحاث
املعنية باملرض .وفي عام  ،2009تأسس املركز األملاني ألمراض التنكس
العصبي في مدينة بون ،مبيزانية سنوية بلغت  66مليون يورو .كما زاد
إنفاق اململكة املتحدة على األبحاث املتعلقة مبرض اخلرف ألكثر من
الضعف خالل الفترة بني عامي  2010و ،2015ليصل إلى  66مليون جنيه
استرليني (ما يعادل  82مليون دوالر أمريكي) .وواصل االحتاد األوروبي
إنفاق عشرات املاليني من اليوروهات سنوي ًّا على الدراسات املتعلقة
باخلرف ،من خالل مبادرة األدوية املبتكرة ،وعملية البرمجة املشتركة،
كما أن أستراليا انشأت صندوق متويل لألبحاث املتعلقة باخلرف ،مبيزانية
بلغت  200مليون دوالر أسترالي (ما يعادل  150مليون دوالر أمريكي)،
ويستمر ملدة خمس سنوات.
ومن جانبه ،يقول فيليب أمويل ،أخصائي علم األعصاب وعلم الوراثة
في املستشفى اجلامعي في مدينة ليل في فرنسا« :هذا حت ٍّد عاملي ،ولن
يتسنى لدولة واحدة حل املشكلة مبفردها» ،بيد أن الواليات املتحدة
هي الداعم األكبر حتى اآلن ،ويرجع الفضل في ذلك جزئيًّا إلى جهود
جينجريتش ،وكيري .فقد قفزت امليزانية السنوية ملعاهد الصحة
الوطنية األمريكية اخملصصة ملرض االلزهامير وأنواع اخلرف األخرى في
العام املاضي ،لتصل إلى حوالي مليار دوالر أمريكي ،وهناك هدف يتم
السعي إليه؛ لكي يتضاعف هذا الرقم في السنوات القليلة القادمة،
حتى في ظل ما االنقسامات السياسية في الواليات املتحدة ،إذ يقول
كيري« :إن مرض االلزهامير ال يهتم باحلزب السياسي الذي تنتمي إليه».
ال يوجد لغاية اآلن عالج لهذا املرض حتى لو كان يساهم البعض منه
في إبطاء تطوّر املرض .إال أن األبحاث الطبية في هذا اجملال تتطور من
عام إلى آخر .كما أكدت نتائج األبحاث اجملرية لغاية اآلن أن الوقوف
بجانب املريض والعناية به تعتبر وسيلة ناجحة لتخفيف املعاناة .ويثير
املرض العضال القلق لدى الناس مع تقدّ م السن سيما وانه يسيّطر
على التدمير املتواصل التي تصاب بها خاليا الذاكرة .وفي حني يعتبر
العلماء أن التقدم في السن أحد أهم عوامل املرض ،إلى أن األسباب
الفعلية له ما زالت مجهولة.

من خاللها الوقاية في وقت مبكر في فترة الشباب من مرض االلزهامير
الذي يصيب كبار السن.
يقول إريك فوغلسانغ ،وهو باحث مبجال علم االجتماع في جامعة
والية كاليفورنيا بسان برناردينو »:إذا مارست أنشطة جتعلك تشعر
بأنك شاب مثل التمارين الرياضية وقضاء الوقت مع األصدقاء والعائلة
أو االستمتاع بهواية فإن هذا قد يحميك من تدهور الذاكرة ».وتابع
الباحث االجتماعي« :األساس هو اتباع منط حياة صحي مبا في ذلك أن
يكون لديك شغف جتاه احلياة».
احلفاظ على الصحة العقلية في الصغر يلعب دورا في الوقاية من
االلزهامير في الكبر ،وليس من النادر أن تؤدي العزلة والبقاء وحيدا إلى
تسريع نقص القدرات العقلية .وفي النهاية فإن للتغذية أيضا دورها،
فحني يحتوي الغذاء على فواكه وخضار وقليل من الدسم ونسبة
غير كبيرة من السكر فإن هذا جيد ومفيد للشرايني الناقلة للدم إلى
الدماغ ،وبالتالي يستمد «مصنع التفكير» غذاءه باستمرار ويبقى في
صحة أفضل.

باختصار أهميّة هذا املرض تأتي من سرعة إنتشاره في اجملتمعات كافة،
حتى الفقيرة منها ما يترتب عنه من كلفة إقتصاديّة هائلة.
مرض اخلرف وااللزهامير هو عنوان امللف في هذا العدد الذي ساهمت في
وهناك الكثيرين من املشاهير اصيبوا بهذا املرض ومن بينهم الرئيس اعداده نخبة من اصحاب االختصاص ونحن نضعه في متناول القراء
االميركي االسبق رونالد ريغان.
آملني ان يخرج هذا املرض من الئحة االمراض املزمنة مع ايجاد العالج
ووفق منظمة االلزهامير العاملية ،هناك بعض الوسائل التي باإلمكان الفعّ ال له في املستقبل القريب فينتقل الى ضفة النسيان.
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