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الجهاز  هرمون�ات  تغير 
جراحات  من  الناتج  الهضمي 
عالج البدانة س�بب مباش�ر 
للش�فاء من الس�كر واأليض

الميالنوكورتي�ن  بخ�اخ 
دواء مستقبلي واعد للمحافظة 
بعد  النموذج�ي  ال�وزن  على 
المختلف�ة الحمي�ات  اتب�اع 

أم محمد: هل من عالج للسمنة غير نظام احلمية الغذائية، حيث اني 
مارست كثيرا من أنواع الرجيم دون أن أحقق فائدة من ذلك؟

وضع العلماء نظاما في عالج الس���منة معتمدا على مؤشر كتلة 
اجلس���م، فإذا كان أكثر من 30 في الش���خص العادي أو أكثر من 27 
مع ارتفاع في ضغط الدم أو مع التدخني، فيكفي تغيير منط احلياة 
للعالج. ويس���تمر املريض في هذا األسلوب ملدة 3 � 6 أشهر، فإن مت 
إنقاص 10% من الوزن فهذا مؤش���ر لنجاح أسلوب التغيير في منط 
حياته، ويس���تمر في هذا النمط من العالج مع دوام مالحظة مؤشر 
كتلة اجلسم. أما إذا لم يتم إنقاص الوزن أكثر من 10%، فحينئذ نلجأ 
إلى العقاقير إلنقاص الوزن مع مالحظة مؤشر كتلة اجلسم بعد مرور 
12 أسبوعا على العالج، فإذا مت إنقاص 5% من الوزن، فهذا دليل على 
جناح هذه األدوية، ونس���تمر في هذا األسلوب مع املالحظة الدائمة 
لضغط الدم ومراجعة الطبيب املتخصص باستمرار. أما إذا لم يتم 
إنقاص 5% من الوزن، فهذا يعني فش���ل هذا األس���لوب من العالج، 

فنلجأ حينئذ للعمليات اجلراحية.

ساعات النوم والبدانة

آالء: عمري 35 س��نة، وطولي 170س��م ووزني 75 كغ، فهل للنشاط 
البدن��ي والرياضة دور مهم في احملافظة على الوزن ومحاربة الس��منة 

والوقاية منها؟
نعم بكل تأكيد، فاللياقة البدنية حتافظ على نش���اط العضالت 
والقوة ونسبة االحتمال، وحتول دون أوجاع الظهر، وتسمح الرياضة 
املعتدلة بتخفيف الش���هية، وتساعد على حرق السعرات احلرارية 
لتخفيف الوزن، وحتسن نشاط القلب، وبجانب ذلك تفيد التمارين 
الرياضية بش���كل خاص املصابني بالسكر، وذلك من حيث حتسني 
مشكلة مقاومة األنسولني، وتخفيض نسبة الهيموجلوبني السكري 
في الدم، كما أنها تخفف من نسبة ارتفاع السكر في الدم خاصة بعد 

تناول وجبات الطعام.
من��ى: عمري 18 س��نة، وأعاني من الس��منة 
مع العلم ب��أن نومي غير مس��تقر، فأحيانا 
يصيبني األرق فأنام عدد س��اعات قليلة 
لش��هور عدة، وأحيانا أخ��رى أنام عدد 
س��اعات طويلة ويس��تمر هذا لشهور 
أخ��رى- فه��ل هناك عالق��ة بني عدد 

ساعات النوم وحدوث السمنة؟
توصل العلماء إلى وجود عالقة 
بني عدد س���اعات النوم والسمنة 
لدى الفتيات، وذلك من خالل دراسة 
مت إجراؤها في الس���عودية، حيث 
مت التوصل إلى أن���ه كلما قل عدد 
س���اعات النوم زادت السمنة حيث 
إن من تنام أقل من خمس س���اعات 
يزداد لديها معدل الس���منة خاصة 
في منطقة األرداف، ألنها تتجه إلى 
األكل خالل ساعات االستيقاظ، وأن 
من يزيد عدد ساعات نومها 
على سبع ساعات 

فإنها بذلك تقلل من احلركة وبالتالي من حرق الدهون لديها، فتتركز 
س���منتها في منطقة البطن، وهو ما يسبب ظهور »الكرش«، مشيرا 

إلى أن ذلك ليس له عالقة بوضعية النوم.
كما أن النتائج تضمنت وجود زيادة في الرغبة ألكل الكربوهيدرات 
عند الطالبات اللواتي يكون نومهن غير متواصل، ووجد أن هرمون 
اجلريلني له عالقة عكس���ية مع س���اعات الن���وم، وأن هناك عالقة 
مباشرة ما بني مستوى هرمون اللبتني والريسيستني، اللذين لهما 
 عالقة طردية مبحيط اخلصر والوس���ط، مع عدد س���اعات النوم.
يفرز هرمون اللبتني بواس���طة خالي���ا الدهن ثم ينتقل عبر الدورة 
الدموية ليصل إلى مستقبالت خاصة في الدماغ تعمل على حتفيز 
اإلحساس بالشبع وإضعاف الش���هية نحو الطعام، كما يعمل على 
تنظيم مدى حاجة اجلسم للدهون وتخزينها، وقد أظهرت األبحاث 
أن نس���بة هرمون اللبتني في الدم تزداد عند األش���خاص املصابني 
بالسمنة بالرغم من وظيفته التي تعمل على تقليل شهية الشخص، 
وقد علل ذلك بأن حساس���ية املستقبالت في الدماغ لالستجابة لهذا 
الهرمون تقل لدى املصابني بالسمنة، كما أظهرت الدراسات أن نسبة 
هذا الهرمون تنخفض بش���دة في الدم في حاالت احلميات الغذائية 
القاس���ية مما يفسر سبب سرعة ارتفاع الوزن بعد توقف الشخص 
عن احلمية مباش���رة. بينما »هرمون اجليريلني« يعمل على حتفيز 
عملية زي���ادة القابلية لتناول الطعام وإنتاج الدهون في اجلس���م 
ومنو اجلس���م، مما يؤدي في النهاية إلى اإلفراط في تناول الطعام 

ومن ثم زيادة الوزن.
ومتى يتوجب االمتناع عن ممارسة الرياضة؟

عند تناول بعض األدوية مثل مدرات البول، ومثبطات األجنيوتنسني 
واألدوية احلاصرة خلاليا بيتا، فإنه يجب استش���ارة الطبيب قبل 
ممارسة الرياضة، إما إذا كان املريض مصابا بالسكر، فيجب االمتناع 
عن ممارسة الرياضة إذا لم تكن نسبة السكر في الدم ضمن املستويات 
املناسبة، وكذلك إذا كان هناك شعور بالتوعك، أو بفقدان الرطوبة، أو 
إذا كانت هناك مواد كيتون في البول. ويتوجب على مريض السكر 
قياس نس���بة الس���كر في الدم قبل بدء التمارين وبعدها بساعة إذا 

كانت تدوم ألكثر من ساعة.

عقاقير التخسيس

نهير: ما الش��روط الواج��ب توافرها عند اس��تخدام األدوية الطبية 
للتخسيس؟

البد قبل اس���تخدام هذه العقاقير أن يكون مؤش���ر كتلة اجلسم 
أكثر م���ن 30، أو 27 في حال وجود مضاعفات، ويش���ترط االلتزام 
بنظام التغذية الصحي مع االستعداد لتغيير منط احلياة، كما يجب 
أن تواف���ق املريضة قبل أخذ هذه األدوية على عدم اإلجناب في هذه 
الفترة وعلى اس���تخدام وس���يلة آمنة ملنع احلمل، وأال تكون هناك 

موانع صحية عند املريض الستخدام هذه األدوية.
ما األدوية اآلمنة التي ميكن استخدامها في حاالت السمنة؟

في عام 1997 متت املوافقة من منظمة الصحة العاملية على استخدام 
عقار السيبيوترامني الذي يعمل مركزيا كمثبط اللتقاط السيروتونني 
والنورأدرينالني، وفي عام 1998 متت املوافقة على اس���تخدام عقار 
األورليس���تات من نفس املنظمة، ويصنف على أن���ه مثبط لليباز 
املعوية ومينع امتصاص الدسم من األمعاء الدقيقة، وهذان العقاران 
يستخدمان على املدى الطويل في السمنة، وقد أثبتا جدارة في عالج 

السمنة للذين توافرت فيهم شروط استخدامهما.
إن كال العقارين خاليان متام��ا من األع�راض الكبرى 
التي كانت موجودة في العقاقير األخ���رى مثل اإلدمان، 
فقدان الفاعلية بعد وقت معني، تلف صمام���ات القلب، 
وارتف���اع الضغط في الش���ريان الرئ��وي وتل��ف 

اجلهاز العصبي.
 يوجد دواء ثالث، ولكنة غير آمن، مرخص حديثا في بعض البلدان 
هو رميونابانت والذي كان يس���وق باالسم التجاري أكومبليا، وقد 
مت تعليق تس���ويقه في أوروبا في 23 أكتوبر2008، حيث ان »فوائد 
الدواء لم تعد تفوق مخاطره«، وألنة يسبب أعراض جانبية عصبية 

ونفسية، مبا فيها االكتئاب و»أفكار االنتحار«.
كيف يعمل األورليستات؟

إن احلمية قد حتتوي على 45% من السعرات احلرارية من الدسم 
وبالتالي فإن إنقاص املتناول من الشحوم بواسطة احلمية ميكن أن 
يزيد الفائدة وان إضافة األورليس���تات يزيد من نقص املتناول من 
الشحوم وبالتالي إنقاص السعرات احلرارية املتناولة وبالتالي إلى 
ميزان طاقة س���لبي وبالتالي لنقص الوزن. يجب أن ينبه املريض 

لاللتزام بحمية قليلة الدسم قبل بدء العالج.
ما اآلثار اجلانبية لها؟

ان تثبيط االمتصاص املعوي يؤدي أحيانا إلى: سلس برازي في 
7% م���ع تبقع زيتي في 15% وغ���ازات وإحلاح برازي. أحيانا يحدث 
س���وء امتصاص للڤيتامينات الذوابة في الدس���م وبالرغم من هذه 
اآلثار اجلانبية ال تظهر في املمارسات العادية للفترة احملدودة أقل 
من 12 ش���هرا. بعض األطباء يفضل أن يعطي الڤيتامينات للمرضى 

الذين يأخذون الدواء ملدة أكثر من سنة. 
هل هناك موانع لالستخدام؟ أو احتياطات خاصة؟

ال يعط���ى في مرضى الرك���ودة الصفراوية أو متالزمات س���وء 
االمتصاص وال يس���تخدم في املرضى غي���ر القادرين على االلتزام 

بحمية قليلة الدسم.
أما عن االحتياطات اخلاصة فعند إعطاء األورليس���تات ينقص 
امتصاص ڤيتامني »ك« وبالتالي يجب االنتباه في املرضى املميعني 
واملرضى املوضوعني على الوارفارين الى التحري عن نسبة التمييع 
دوريا وكذلك قد ينقص امتصاص سيكلوسبورين وبالتالي ينصح 

مبراقبة مستوياته الدموية.
وهل لعقار امليتفورمني دور في التخسيس؟

عقار امليتفورمني له تأثيرات إيجابية في مرضى السكري الذين 
يحاولون إنقاص وزنهم، ألنه ينقص من مقاومة األنسولني وميكن 
أن يستخدم في مرضى البدانة بدون وجود مرض السكري للمساعدة 
في نقص الوزن، وخاصة في السيدات اللواتي لديهن تكيس مبيض 
مع بدانة ولكنه حتى اآلن غير مصرح به لالستخدام بشكل عام في 

البدانة.
أش��جان: أعانى من السمنة من س��نني عديدة استخدمت فيها جميع 
أدوية الس��منة املعروفة مع احلمية ولك��ن دون فائدة - هل هناك حلول 

أخرى حتى لو كانت مستقبلية؟
أظهرت دراس���ات حديثة نوعا جديدا من الدهون املوجودة عند 
املواليد اجل���دد وهي الدهون البنية التي تعم���ل على حرق الطاقة 
لتوليد احلرارة. هذا االكتشاف ممكن أن يكون أفضل عالج للسمنة. 
الدهون البنية حترق الطاقة لتوليد احلرارة، على العكس من الدهون 
البيضاء التي تخزن فائض الطاقة، وتتواجد عند األطفال احلديثي 
الوالدة، ملساعدتهم على تنظيم درجة حرارة اجلسم ولكنها تتقلص 

من اجلسم مع التقدم في العمر لتصبح قليلة جدا عند البالغني.
كشفت ثالث دراسات طبية جديدة أن لدى البالغني كميات كبيرة 
من الدهون النشطة التي تعمل على حرق السعرات احلرارية والتي 
أعتقد علماء البيولوجي أن هذه الدهون اختفت منذ الطفولة. تقوم 
الدهون البنية مبحاربة الس���منة التي تعتبر وباء حقيقيا ينتش���ر 
في العالم بصورة كبيرة، فاألكل بنس���بة أقل باإلضافة إلي ممارسة 
التمارين الرياضية ميكنها حتفيز اجلسم على التخلص من الطاقة 
الزائدة، املخزنة عل���ى هيئة دهون عادية، في صورة حرارة. يقول 

حنان عبدالمعبود
أكد استشاري االمراض الباطنية والغدد الصماء والسكر والسمنة البروفيسور هشام فؤاد ان العلماء توصلوا الى وجود عالقة بني عدد ساعات النوم والسمنة لدى الفتيات 
من خالل دراس�ة مت اجراؤها في الس�عودية، حيث مت التوصل الى انه كلما قل عدد ساعات النوم زادت السمنة، مبينا ان من تنام اقل من خمس ساعات يزداد لديها معدل 
السمنة، خاصة في منطقة االرداف، ألنها تتجه الى االكل خالل ساعات االستيقاظ، وان من تزيد عدد ساعات نومها عن سبع ساعات، فإنها بذلك تقلل من احلركة وبالتالي 

من حرق الدهون لديها، فتتركز سمنتها في منطقة البطن، وهو ما يسبب ظهور »الكرش«، مشيرا الى ان ذلك ليس له عالقة بوضعية النوم.
كما تناول د.فؤاد مع قراء »األنباء« الذين تواصلوا معه عبر الهاتف عقاقير التخسيس، وبني انه البد قبل استخدامها ان يكون مؤشر كتلة اجلسم اكثر من 30 أو 27 في حال 
وجود مضاعفات، مضيفا انه يشترط االلتزام بنظام التغذية الصحي مع االستعداد لتغيير منط احلياة، ومبينا ان املريضة البد ان توافق قبل اخذ هذه االدوية على عدم االجناب 

في هذه الفترة وعلى استخدام وسيلة آمنة ملنع احلمل، وأال تكون هناك موانع صحية الستخدام هذه االدوية، والكثير مما ساقه للقراء، فإلى التفاصيل:

البروفيسور هشام فؤاد: 
دراسة علمية تربط بين ارتفاع معدل السمنة وعدد ساعات النوم

»الدهون البنية« أمل جديد في القضاء عليها

البروفيسور هشام فؤاد على الهاتف

تحافظ  البدنية  اللياقة 
العضالت  نش�اط  عل�ى 

أوج�اع  دون  وتحول 
وتس�م��ح  الظه�ر 
بتخفي��ف الش�هية 
وتس�اعد عل�ى حرق 
الس�عرات الحرارية

البروفيسور هشام فؤاد




