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 املقتطف

 !!أدوية االآتئاب قليلة اجلدوى

 "اجلريدة الطبية"من ملحق األهرام 

أشارت دراسات عديدة حديثة إىل أن اجليل اجلديد من
األدوية املضادة لالآتئاب غري ذات نفع فعلى من الناحية

وأظهرت دراسة قام هبا فريق. العالجية ىف العديد من احلاالت
اء يساعد فقط عددًا قليال من املصابنيمن جامعة هال أن الدو

قام هذا الفريق بعمل حبث على صنف من. باالآتئاب الشديد
العقاقري الىت تزيد من مادة السريوتونني ىف الدماغ للمساعدة

ووجد القائمون على. حالة عالجية 47على التحكم ىف املزاج ىف 
ه املادةالدراسة أن املفعول اإلجياىب للعقاقري املرآبة من هذ

الكيماوية على املصابني باالآتئاب احلاد ضعيف بشكل نسىب وغري
وقال الباحث األول ورئيس الدراسة الربوفسور إرفينغ. مؤآد
إن الفارق ىف درجات التحسن بني من تناول الدواء"آريش 

وهذا" الومهى والدواء احلقيقى خالل التجربة ضئيل للغاية
ش أن التحسن ليس رهينا بتناوليعىن حسب آالم الربوفيسور آري

استنادا إىل هذه النتائج ال داعى"أضاف آريش إنه . العقار
هناك لوصف العقاقري املضادة لالآتئاب سوى للذين يعانون من
حالة اآتئاب حادة أو إذا ما ثبت أن العالجات البديلة ال

 ".جدوى منها

 : مالحظات قبل املوقف 

حذر من أن أستقى املعلوماتأنا ال أحب، ودائما أ: أوال
العلمية من صحف سيارة، لكن هذه املعلومة، وهى تظهر هكذا

حتتاج لوقفه،) 30/6/2008(ىف ملحق األهرام الطىب، اليوم 
 . لعلها مفيدة
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العنوان ملتبس، وال يصف ما حتته بدقة، فالبحث: ثانيًا
–آما جاء بالنص–صنف من العقاقري الىت " املنشور خاص بـ 

إذن ال يصح التعميم ..."يد من مادة السريوتونني ىف الدماغتز
 . على آل أدوية االآتئاب

الىت"هذه العبارة الىت تصف تلك العقاقري تقول : ثالثًا
هى عبارة ليست دقيقة" اخل... تزيد من مادة السريوتونني

 علميًا

ال داعى هناك لوصف العقاقري املضادة"النصح بأنه : رابعًا
فيه" اخل.. حاد إال للذين يعانون من حالة اآتئاب لالآتئاب

تعميم قد حيرم آثريًا من املرضى من فرص التداوى بعقاقري أخرى
مناسبة للحالة غري تلك العقاقري املشار إليها، مث إن
لالآتئاب تشكيالت بال حصر غري جمرد التصنيف إىل حاد، ومزمن

ب ىف الدليلوردت إحدى عشر تشكيالت من تشكيالت االآتئا(
 )العرىب لتصنيف األمراض النفسية/املصرى

ولكل واحد من هذه األنواع وضع خاص بالنسبة للعقاقري،
 .فضال عن االختالفات الفردية بني املرضى

أو إذا ما ثبت أن العالجات البديلة".. تعبري : خامسًا
، يوحى بأن هذه العقاقري األحدث هى ملجأ أخري،"ال جدوى منها

أفضل من عالجات تسبقها بالعقاقري أو غريها، وهذا غريوأا 
 .صحيح

 :املوقف

مث 1952منذ اآتشاف األدوية احلديثة الرائعة سنة 
هو هو مرارًا Script" نص َمعاد"انتشارها بعد ذلك، يتكرر 

 .وتكرارًا

بقدر ما فرحنا واستفاد املرضى من هذا الكشف الرائع 
قد تطورت األمور جتارياتبّدل احلال مع مرور الزمن، ف
أو أغلب املرضى، خصوصًا(وأخالقيا إىل أن آادت حترم املرضى 

من إجنازات هذا الكشف الرائع الذى أسعدنا وهو) الفقراء
إن هذه العقاقري االحدث تسهم حقيقة: "يبلغنا صدقا وعلما

 ".العقليني/ وفعال ىف عالج املرضى النفسيني 

هلذا النص املعاد عدة مرات،سبق ىل أن نشرت نقدا حادا 
ىف أآثر من موقع، لذلك سوف اآتفى اآلن باإلشارة إىل ما خيص

 :هذا املقتطف حتديدًا

وهى-منذ ظهور مضادات االآتئاب الثالثية الدوائر ) 1(
واملرضى يستفيدون منها -أرخص جدا، وأفضل من جهات عديدة

 .فائدة عظمى

لعالج  جديدةمنذ أآثر من عقدين ظهرت جمموعات ) 2(
أآثر(االآتئاب قيل أيامها أا أفضل، وذلك بعد أن أشيع 

أن العقاقري األقدم األرخص هلا آثار جانبية ضارة،) منه َثبت
 ).وهذا غري صحيح بالصورة الىت شاعت(
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العقاقري اجلديدة ينتشر عند) أو أغلب(مثل آل ) 3(
من اآلثارأا خالية زعٌم يقول  –بفعل فاعل–ظهورها الباآر

أن، وقد تعلمنا منذ آنا طلبة ىف آلية الطب اجلانبية
العقار الذى ليس له آثار جانبية ليس له آثار عالجية

"no effectshas " no side effectsThe drug which has    

وبالتاىل فالقاعدة العالجية األساسية تقول أن علينا أال
ها، وإمنا نبدأ بذآربذآر اآلثار اجلانبية والتخويف مننبدأ 

اآلثار العالجية ألى عقار، مث ميكن أن نعدد اآلثار اجلانبية،
وُنَنّبه إليها، وحنن حناول أن خنفف منها، وقد نعطى عقاقري

الذى متارسه شرآات" السكريبت"أخرى تعادهلا، لكن النص 
الدواء وهو التضخيم من اآلثار اجلانبية للعقاقري األرخص

ليتها، وذلك بغرض تسويق العقاقري األحدث الىتوالىت ثبتت فاع
ىف بعض األحيان، مع ادعاء أنه ليس مئات األضعافيبلغ مثنها 

 . هلا آثار جانبية

ترتاجع) أحيانا أآثر من عشر سنوات(مبرور الزمن ) 4(
االشاعات الىت أشاعتها شرآات األدوية عن العقاقري اجلديدة،

ىف متويل املؤمترات العلميةوالىت رّوجتها عن طريق التمادى 
السياحية، واالت العلمية ، وشبه العلمية، والسفريات،

إخل، أقول ترتاجع هذه اهلالة، لو تظهر... ومنح األحباث 
ىف صورة تلك النتائج األمينة الىت –ما أمكن ذلك–احلقائق 

أن معظم) أو غالبا(تقدم مراجعة األمر، والىت تثبت عادة 
أقل) ذات الثمن املضاعف مائة مرة وأآثر(ديدة العقاقري اجل

 . فاعلية، وهلا آثارها اجلانبية املماثلة أو األسوأ 

آثار عالجية أقل وآثار(إىل أن حيني اآتشاف ذلك ) 5(
–تكون األدوية الرخيصة والفاعلة قد اختفت ) جانبية ألعن

آخر عقار اختفى هذا الشهر هو أقراص( –بفعل فاعل أيضا
، Safinaceرييدول املعروفة ىف مصر جتاريا باسم سافيناز اهلالوب

مضادة لالآتئاب وإمنا للفصام ومثنها حواىل جنيهان وهى ليست
وما يقابلها من العقاقري احلديثة يربو بعضه على ثالمثائة

انيلجنيها، وقد بدأ أيضا هذا الشهر ىف االختفاء عقار األنافر
 Anafranil75 وهو مضاد لالآتئاب وللوساوس، )ملجم25مث ( ملجم

ختتفى هذه العقاقري الرائعة) واملخاوف وبعض اضطرابات التغذية
 . حلساب مثل تلك العقاقري الىت وردت ىف املقتطف

وآسف(وقد بلغت قوة الدعاية حني ظهر عقار الربوزاك 
وهو من تلك–) لذآر االسم احلرآى، أو اسم التدليل التجارى

أن أصبح الناس يعزمون –ا ىف املقتطفالعقاقري املشار إليه
على بعضهم البعض به مثل السجائر، وقد احتجنا أآثر من
عشر سنوات حىت نعرف اآلثار السلبية هلذا العقار مثال على

 )األداء اجلنسى وغري ذلك

أتوقع أن نقرأ قريبا تقارير أحباث ىف االت) 6(
املكتوب، أو يؤآدالعلمية، وىف اإلعالم العادى مما يعارض هذا 

)أو القارىء العادى(عكسه، فماذا يفعل املريض العادى، 
 إزاء ذلك؟
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إن األطباء، وخاصة صغارهم يربجمون بشكل منتظم منذ) 7(
النص"مرحلة الدراسة وطوال املمارسة، يربجمون خلدمة هذا 

 .املشار إليه سالفا" املعاد

أآثر ذآاء أما األطباء الكبار الطيبون فلهم مداخل تبدو 
جتاريا، وأخفى التفافا، وآل طبيب آبري وأستاذ يتخذ ما

 .يشاء من مواقف حسب نتائج مرضاه، وضمريه، وحسابه على اهللا

 : ملحوظة

تفاصيل هذه احلقائق متاحة ىف آتاب صدر حديثا، ليس
"احلقيقة حول شرآات الدواء"، بعنوان )2004(حديثا جدا 

، مؤلفته من)؟نا، وماذا نفعلآيف خيدعون: وله عنوان فرعى(
أهم علماء أمريكا وهى شديدة األمانة، آانت تشغل منصب

 The New Englandرئيس حترير الة الطبية لنيو إجنلند 
Journal of Medicine   أحد) وقت صدور الكتاب(وهى حاليًا

أعضاء قسم الطب االجتماعى ىف جامعة هارفارد، وقد عّدهتا جملة
.من مخس وعشرين عاملا مؤثرا ىف الناس ىف أمريكاتامي واحدة 

  Marcia Angell أمسها مارشيا اجنل 

وقد آشفت املؤلفة باملواثيق واألرقام فيما يقرب من
ثالمثائة صفحة أسرار هذه اللعبة الىت تصل إىل حد اجلرمية والىت

 البد أننا سنرجعوتدور حتت مسع وبصر آل الناس، والىت  جترى
 .هذه النشرات مرارًا وتكرارًاإليها ىف 

 : اسم الكتاب والناشر ملن شاء 

The Truth About The Drug Companies 
How They Deceive us and What to do About it  
Marcia Angell, M.D., Random House, Inc. 2004 . 
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