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دراسة جديدة: متناولو عقار األكتوس أكثر عرضة لإلصابة بسرطان المثانة .. وعبدربه: بدائل األڤانديا كثيرة ولنبحث أكثر في خطر »األكتوس«

»الصحة« أعلنت وقف تداول »أڤانديا«: مخاطره كبيرة على القلب والشرايين
دوالر العام املاضي، وفي املقابل 
انخفضت شهرة أفانديا مببيعات 

قدرت بـ 520 مليون دوالر.
املقر الرئيسي لشركة تاكيدا 
للبتروكيماويـــات في أوســـاكا 
باليابان وهي من أكبر مصنعي 

األدوية في البالد.
ومن جانبه أكد استشـــاري 
أمراض الغدد وعالج الســـكري 
د.أحمـــد عبـــد ربـــه ان عقـــار 
»األفانديا« كان من املتوقع سحبه 
من األسواق بسبب اللغط الدائر 
حوله منذ فترة طويلة مشـــيرا 
الى ان وصفه كان يتم حتت حذر 
شـــديد، وعن اخليارات املتاحة 
في عالج الســـكر باألسواق قال 

ان البدائل كثيرة.
وعن عقار »األكتوس« أفاد بأنه 
باخلليج له اسم آخر، مشيرا الى 
انه كان مبؤمتر عاملي عن مرض 
السكر أخيرا ولم يتم طرح أي 
شيء سلبي عن األكتوس، ومنوها 
الى ان املرضى الذين يتناولونه 
ال توجد أي شكاوى أو أعراض 

جانبية بينهم.
واضاف عبد ربه، ولكن نشر 
هذه الدراسة يعني ضرورة البحث 
للتأكد من عدم تسببه بأي مضار 

مستقبلية للمرضى.

حنان عبدالمعبود
اعلنت وزارة الصحة امس عن 
سحب ووقف ومنع تداول عقار 
اڤانديا اخلاص مبرضى السكر من 
النوع الثاني احترازيا بناء على 
توصيات هيئتي الدواء االوروبية 

واالميركية.
وصرح وكيل وزارة الصحة 
االدويـــة  لشـــؤون  املســـاعد 
والتجهيزات الطبية د.عمر السيد 
بأن قرار الســـحب جاء نتيجة 
توصيات تفيد بأنه يسبب مخاطر 
على القلب والشـــرايني، واشار 
الى انه ســـيتم حتريز الكميات 
املوجودة لـــدى الوكيل احمللي، 
فضال عن سحبه ومنع تداوله في 
الصيدليات في القطاعني االهلي 
واحلكومي، داعيا في الوقت نفسه 
مســـتخدمي الدواء الى التوقف 
عن استخدامه ومراجعة الطبيب 
الســـتعمال االدوية املشـــابهة 

االخرى.
الرقابة  ادارة  واكـــد ان دور 
الدوائيـــة والغذائية هو ضمان 
حصـــول املريض علـــى الدواء 
الســـليم حفاظا علـــى صحته 
وسالمته، مبينا ان الرقابة الدوائية 
والغذائية في الكويت تتابع اوال 
بأول توصيات واجراءات هيئات 

شـــيوعا بـــني املرضـــى الذين 
يتعاطون جرعات أدوية كبيرة 

وتراكمية.
وقام مصنـــع أكتوس تاكيدا 
للبتروكيماويات بدراسة تستغرق 
10 سنوات، حيث بدأتها عام 2003 
حينما وافقت »االكتوس« على 
دراسة مخاطر التعرض لسرطان 

املثانة بسبب عقارها.
وفي األسبوع املاضي قال نائب 
الرئيس للشؤون العالجية بشركة 
تاكيدا روبرت ســـبانهيمير بأن 
التقرير املرحلي يطرح ســـؤاال 
ولكنه ال يعطـــي أي إجابة كما 
قال »اننا عازمـــون على اجراء 
الدراسة لكي نحصل على مفاهيم 

أكثر«.
وقد عرف عالج أكتوس منذ 
عام 2007 عندما وجد ان ملنافسه 
أفانديا عالقة مبشـــاكل األوعية 

الدموية.
وستقوم وكالة الغذاء والدواء 
الســـرطانية  مبراجعة املخاطر 
األولية ألكتوس ولكنها ستضع 
قرارها بخصوص أفانديا خالل 

األسابيع القادمة.
واجلدير بالذكر ان املبيعات 
األميركية ألكتوس ارتفعت بشكل 
مســـتمر وتخطت 3.4 مليارات 

الدواء والغذاء العاملية.
الغذاء والدواء  وكانت هيئة 
األميركيـــة قـــد ســـلمت وزارة 
الكويت منتصف  فـــي  الصحة 
شهر يوليو املاضي، ردا رسميا 
بناء على طلب األخيرة بســـبب 
اجلدل العاملي الذي ساد األوساط 
الصحية خالل الفترة الســـابقة 
حول مخاطر عقار أڤانديا والبت 
في أمر منـــع تداوله من عدمه، 
السيد في تصريح  وأكد د.عمر 
صحافي آنذاك ان الصحة تسلمت 
خطابا رسميا من الـ FDA يؤكد 
صحة وســـالمة عقار »أڤانديا« 
اخلاص مبرضى الســـكر، الفتا 
إلى ان »الصحـــة« ظلت ترصد 
طوال فتـــرة احلظر على العقار 
بشـــكل دقيق الدراســـات التي 
صدرت مؤخرا حول مضاعفات 
استخدام عقار »أڤانديا« وقامت 
بعملية إرشادية لألطباء لتقنني 
صرفه مـــرورا باإلجراء األخير 
الذي وضعته الصحة لبدء منع 
تداوله في املستشفيات احلكومية 
والقطاع اخلاص، حلني التأكد من 
صحة سالمته على املرضى »لوال 
رد املنظمـــة«، وذكر ان الوزارة 
خاطبت منظمة الغذاء والدواء عبر 
الشبكة العنكبوتية ملعرفة مدى 

معلومـــات تفيد بان هناك صلة 
بني االستعمال الواسع لعقاقير 
داء السكري وسرطان البنكرياس 
واملثانـــة، حيث جاءت نتائج 5 
ســـنوات من الدراسة للمرضى 
الذين يتناولون عقار »األكتوس« 
املعالج أيضا ملرض السكر انهم 
أكثر عرضة لإلصابة بســـرطان 
املثانـــة، وهـــو املـــرض األكثر 

من 300 مليون شخص بحلول 
عـــام 2025 وان عدد املعرضني 
لإلصابة به قـــد يصل إلى 427 
مليون شخص في العام نفسه.

وهذا األمـــر يجعل االختيار 
أمام األطبـــاء املتخصصني في 
عالج مرض الســـكري محدودا 
نوعا ما خاصة مع إعالن هيئة 
الغذاء والدواء األميركية مراجعة 

القلب والشـــرايني لدى مرضى 
الســـكري حيث خلصت جلنة 
اخلبراء التابعة للوكالة األوروبية 
لألدوية باالستناد إلى املعطيات 
املتوافرة إلى أن منافع الدواء غير 
كافية باملقارنة مع املخاطر التي 
قد يسببها. وتعتبر الكويت من 
الدول ذات النســـب العالية في 
الســـكر حيث  اإلصابة مبرض 
وصلـــت إلى أكثر مـــن 16% من 
البالغني في حني وصلت نسبة 
إصابة األطفال إلى 22 حالة لكل 

100 ألف طفل حتت سن 14.
ويتوقع أن يصل عدد املصابني 
مبرض السكر في العالم إلى أكثر 

تأكيد جدية الدراسة املذكورة من 
عدمها، وذلك لبدء منع استيراده 
رسميا وعدم تداوله بالكويت، 
مبينا ان »الصحة« قامت في وقت 
ســـابق بعملية »تقنني« لعملية 
صرفه عبر إعطاء نصائح لألطباء 
بتغييـــره للمرضـــى املصابني 
بالسكري، مشيرا إلى أن اإلجراء 
األخير جـــاء كخطوة احترازية 
»على الرغم من عدم تسلم خطاب 

رسمي مبنعه آنذاك«.
اجلدير بالذكر أن السلطات 
الطبية األوروبيـــة واألميركية 
أوضحت مؤخرا ان دواء اڤانديا 
يزيد من خطر اإلصابة بأمراض 

د.أحمد عبدربه

دواء األڤانديا الذي مت إيقاف تداوله

د.عمر السيد عمر

احمي طفلك من الجديري المائي
يعد  مرض اجلديري املائي من األمراض شديدة العدوى ومن الشائع 
ان يصاب به طفلك ال قدر اهلل، حيث تشيع اإلصابة به في سن الطفولة 
ويتسبب في معاناة شديد للطفل ولالسرة بالكامل طوال فترة املرض 
التي قد متدد ألكثر من أسبوعني. ويعد اجلديري املائي سببا رئيسيا 
في ارتفاع نسبة التغيب عن املدرسة وكذلك بالنسبة لالمهات العامالت 
عن عملهن وقد تترتب على ذلك املرض مضاعفات شديدة وقد يتسبب 
في بعض احلاالت في الوفــــاة خاصة عند بعض االطفال ذوي املناعة 

الضعيفة.
وينتشــــر اجلديري املائي بسهولة بالغة من شخص الى آخر عبر 
الرذاذ املتطاير في الهواء أو عن طريق الكحة والعطس او حتى التحدث. 
كما تنتقل العدوى ايضا عبر السائل املوجود بالبثور املميزة لإلصابة 
باجلديري املائي، وتتراوح فترة حضانة الڤيروس من اســــبوعني إلى 

ثالثة اسابيع حتى تبدأ أعراض املرض في الظهور.
ومتر مرحلة الطفــــح اجللدي عند االصابة باجلديري املائي بثالث 
مراحل: في البداية يظهر في شــــكل بقعة حمراء ثم تتحول الى نطفة 
وفي النهاية تتحول إلى قشرة. وغالبا ما يصاحب هذا الطفح اجللدي 
وجود حكة مســــبقة قبل مالحظة الطفح اجللدي. وهنا يجب توخي 
احلــــذر وجتنب حك هذه البثور والنطفات حتى ال تترك آثارا وندبات 

حتى بعد الشفاء من املرض.
لالطالع على مزيد من املعلومات عن التطعيم ضد اجلديري املائي، 

الرجاء االتصال على 1808088.

احمي طفلك من التهاب الكبد الوبائي )أ(
ما االلتهاب الكبدي )أ( ـ اليرقان؟

حدوث التهاب الكبد له عدة أسباب محتملة، ولكن االصابة بواسطة 
احد ڤيروسات الكبد هي من بني اكثر االسباب شيوعا.
كيف تتم االصابة بااللتهاب الكبدي )أ( ـ اليرقان؟

يدخل الڤيروس عادة إلى اجلسم عن طريق أكل األطعمة امللوثة أو 
شرب املياه امللوثة. ويتسبب اإلهمال  في غسل األيادي بعد استخدام 
دورة امليــــاه أو تغيير حفاضات األطفال أو النوعية الرديئة للمياه أو 
االتصال املباشر بشخص مصاب في نشر اإلصابة من شخص إلى آخر. 

وقد يحدث ذلك قبل أن يعلم الشخص أنه مصاب.
من األكثر تعرضا لالصابة بااللتهاب الكبدي )أ( ـ اليرقان؟

إن األطفال والبالغني والعاملني فــــي املجال الصحي والعاملني في 
املطاعم والفنادق واملسافرين واملضيفني واملضيفات في شركات الطيران 
والذين يخدمون في اجليش والشرطة ميثلون املجموعات األكثر عرضة 
لإلصابة بالعــــدوى بهذا املرض، فضال عن املقيمني في البالد املعروف 

عنها انتشار مرض االلتهاب الكبدي )أ( فيها بشكل وبائي.
ماذا يحدث عندما يصبح الشــــخص مصابا بااللتهاب الكبدي )أ( ـ 

اليرقان؟
يدعى االلتهاب الكبدي )أ( باليرقــــان املعدي. اليرقان يعني اللون 
االصفر ما يوحي بأن أكثر األعراض شيوعا هي إصفرار العني واجللد. 
إن الشخص املصاب باالتهاب الكبدي )أ( يعاني من اإلعياء الشديد واأللم 
واإلسهال والتقيؤ. عادة ال يقوى املصاب بالڤيروس على العمل او الذهاب 

للمدرسة لعدة أسابيع. كما تزيد حدة األعراض مع تقدم العمر.
احلماية ضد االلتهاب الكبدي )أ( اليرقان:

التطعيم هو الوسيلة األكثر فاعلية لتفادي االصابة مبرض االلتهاب 
الكبدي )أ(. كما يعمل على تقوية اجلهاز  املناعي للجســــم. ويكسبك 

مناعة طويلة املدى ضد مرض االلتهاب الكبدي )أ(.
لالطالع على مزيد من املعلومات عن االلتهاب الكبدي )أ( والتطعيم 

الواقي الرجاء االتصال على 1808088.


