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نبذة

ملخص تنفيذي

الخلفية :تبني األدبيات الطبية وجود مخاطر صحية بالنسبة لألفراد العاملني يف إدارة تنفيذ القوانني من التعرض
املتكرر لألميثامفتامني واملركبات الكيميائية ذات الصلة .تظهر معظم األثار وكأنها عابرة ،ولكن بعض ضباط الرشطة
بوالية يوتاه األمريكية والذين يتعرضون يف عملهم ملادة األميثامفتامني ،قد ظهرت لديهم أعراض مزمنة ،والبعض
اآلخر قد يتعرض لحدوث إعاقة .ميثل هذا التقرير تقييم لجدول طبي اسرتجاعي غري مقيد بضوابط فيام يتعلق
بالضباط الذين ظهرت لديهم األعراض ،حيث تم معالجتهم باستخدام مضبطة إزالة السموم بالساونا والتي تم
تصميمها لتقليل األعراض املزمنة وتحسني جودة الحياة .الطرق املستخدمة :تم تقييم تسعة وستني ضابطاً بصورة
متتابعة وتم تسجيلهم مبرشوع والية يوتاه للتخلص من األميثامفتامني ،وذلك قبل وبعد برنامج العالج الذي كان
يتضمن متارين تدريجية ،ودعم غذايئ شامل وعالج بدين بالسونا .اشتملت عمليات التقييم عىل نتائج ملرحلة ما
قبل وبعد العالج من جانب مؤسسة التنمية واألبحاث (راند) .كان هناك استامرة قصرية الستبيان صحي يتضمن
 36نقطة (إس إف )36-باملقارنة مع قواعد مؤسسة راند فيام يتعلق بالعمالء ،ومعدالت شدة األعراض قبل وبعد
العالج ،نتائج السمية العصبية ،اختبار قصري للحالة النفسية ،مع تقديم حاالت تكرار األعراض وكذلك تقييم نسقي
لسالمة برنامج العالج .النتائج :تم مالحظة تحسينات صحية ذات داللة إحصائية يف عمليات التقييم املعروفة باسم
إس إف ،36-باإلضافة إىل نتائج مرتبطة باألعراض ونتائج أخرى مرتبطة بالسمية العصبية .تم تطبيق مضبطة إزالة
السموم بشكل جيد ،مع نسبة إكتامل تقدر بحوايل  .%92.8االستنتاجات :تويص هذه الدراسة بقوة بأن استخدام
الساونا والعالج الغذايئ ميكن أن يخفف من حدة األعراض املزمنة التي تظهر بعد حاالت التعرض الكيميايئ املصحوب
بعنرص األميثامفتامني خالل أنشطة تنفيذ القوانني ذات الصلة .يعد هذا التقرير أيضاً ذو صلة بعرض األثار املرضية
الواضحة لحاالت التعرض للمواد الكيميائية األخرى .ويف ضوء النتائج العيادية اإليجابية يف هذه املجموعة ،يبدو أن
إجراء املزيد من عمليات البحث األوسع لحمية العالج بالساونا ستكون مكفولة ومتطلبة.

مقدمة
يتعرض األشخاص املدمنني لألميثامفتامني ملشكالت صحية خطرية ،ولكن هناك فهم أقل يحيط ياألعداد املرتفعة
ألفراد تنفيذ القوانني الذين يواجهون أعراض واضحة مصحوبة بفحوصات مبخترب املخدرات فيام يتعلق باألميثامفتامني
الخفي (يس دي يس .)2005 ،رغم أن األعراض ميكن أن تكون عابرة ،إال أن كثري من األشخاص لديهم أعراض مستمرة
والتي تجعلهم يسعون للحصول عىل االستشارة الطبية.
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إن االستجابة ملخترب نشط قد تكون مصحوبة ب معدل من  15-7مرة من املخاطر بدرجة أعىل بأن يعاين من املرض
عند مقارنة ذلك باألنشطة األخرى التي يوجد بها تعرض أقل للمواد الكيميائية بشكل واضح .ووفقاً ملارشال (،)2000
فإنه منذ عام “ 1993قد استمر عدد التحقيقات املعملية الرسية للمخدرات يف الزيادة ،مام جعل والية يوتاه تتصدر
املرتبة األوىل بني الواليات بالنسبة ملعامل مخدر األميثامفتامني بالنسبة لكل فرد”.
يف عام  ،2007توىل املدعي العام بوالية يوتاه التحقيق يف إجراء إزالة السموم القائم باستخدام الساونا والذي يتم يف
مانهاتن لعالج العاملني الذين يعانون بشكل مزمن من عدم التامثل للشفاء واالنتعاش بعد تعرضهم لذلك خالل
الهجوم الذي تعرض له مركز التجارة العاملي يف  11سبتمرب  2001وتسبب يف انهياره .أوضح ضابط رشطة كبري ورجل
إطفاء محرتف ،واللذان أصيبا بحالة مرضية بعد تعرضهام ألحد املختربات املوجود بها مادة األميثامفتامني يف والية
يوتاه ،أنهام شعرا بتحسن صحي حقيقي بعد تلقي العالج.
أقامت الجمعية األمريكية الغري ربحية إلزالة السموم (إيه دي إف) وتولت إدارة مرشوع والية يوتاه للتعامل مع
األميثامفتامني (يو إم يس يب) ،والتي تستخدم مضبطة هابرد إلزالة السموم ومراقبة الصحة وجودة الحياة بني ضباط
الرشطة بوالية يوتاه ،وذلك من أجل التعامل مع األعراض املرتبطة بحاالت (وتظهر بعد) التعرض أثناء أداء الخدمة
إىل األميثامفتامني والعنارص الكيميائية ذات الصلة.

املنهجية:

وصف مجموعة الدراسة ،معايري القبول
واالستبعاد
هذا هو جدول تقييم طبي اسرتجاعي بالنسبة ألول  69ضابط رشطة سجلوا الدخول بصورة متتالية يف مرشوع والية
يوتاه للتعامل مع األميثامفتامني بني الفرتة من من أكتوبر  2007وحتى يوليه  .2010تم اختيار الضباط مبساعدة طاقم
العمل باملرشوع ،وبالدعاية املبارشة يف نطاق املجتمع الرشطي وكذلك الرتشيحات من قبل قادتهم يف قطاع الرشطة
أو الرشيف يف كل مقاطعة.
معايري االستبعاد :الحمل ،اإلصابة برسطان نشط معروف ،قعيد عىل كريس متحرك ،وجود تاريخ من االضطراب
النفيس ،الخضوع لعالج نفيس شامل ،أو وجود محاوالت انتحار.
معايري القبول )1( :العمل يف وحدة تنفيذ القوانني بوالية يوتاه )2( ،التعرض املوثق ملادة األميثامفتامني واملواد
الكيميائية ذات الصلة من خالل أنشطة تنفيذ القوانني ،و ( )3التطور املستقبيل لألعراض الطبية املستمرة أو اعتالل
الصحة املزمن كانت هي معايري القبول .قدم الضباط موافقة كتابية موثقة للحصول عىل العالج ومراقبة النتائج ،مبا
يف ذلك تقديم تقارير حول النتائج اإلجاملية.
أختار املدير الطبي املختص املشاركني وفقاً لتاريخهم الشامل والفحص البدين ،رسم تخطيط القلب ،وتحليل الدم
(األيض والكبد ،التهاب الكبد ب ،ج واإليدز ،حساب كامل لعنارص الدم ،والغدة الدرقية) .كان يتم إجراء الفحوصات
األخرى ،مبا يف ذلك مستويات هرمون الذكورة ،يف حال أظهر التحقيق املبارش وجود مشكالت تتطلب عملية تقييم.
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كان للضباط الذين يعانون من أعراض إعياء وتعب بعض األولوية ،مل يكن هناك متييز يف العالج فيام يتعلق بعدد
حاالت التعرض لألميثامفتامني ،السن ،النوع ،أو الرتبة الرشطية.
كانت قامئة املرىض تشمل الضباط الرسيني ،إدارة مكافحة املخدرات ووحدة األسلحة الخاصة والتكتيكات (سوات)
والذين ينتمون للكثري من املناطق الحرضية واالختصاص القضايئ للمقاطعات بوالية يوتاه ،ووحدة الطرق الرسيعة
بوالية يوتاه (يو إتش يب) ،ووحدة دائرة الهجرة والجامرك (آي يس إي) ،والضباط املنتسبني إلدارة املخدرات وتنفيذ
القوانني ،وكذلك الضباط الذين تعرضوا لذلك أثناء قيامهم بالتحاليل الكيميائية املعملية.
إجراء التدخل:مضبطة هابرد القياسية إلزالة السموم بالساونا( .هابرد )1990

تقييامت النتائج
تم تقييم تغريات األعراض وجودة الحياة باستخدام األدبيات التاريخية األساسية والفحص البدين ،ومقابالت املتابعة،
وعدد من عمليات التقييم قبل وبعد العالج.
.1

قام االستبيان الصحي القصري املكون من  36عنرص (إس إف )36-بتقييم جودة الحياة من الناحية الصحية
خالل  4أسابيع قبل العالج .تختلف آلية تسجيل النتائج يف االستبيان املكون من  36نقطة عن تلك التي
مينحها صندوق النتائج الطبية وينتج عنه ملف مقياس من  9نقاط من حيث القدرة الوظيفية والصحة
النفسية والبدنية .تم أيضاً مقارنة النتائج الخاصة باالستبيان ذو  36نقطة قبل وبعد مرحلة العالج وكذلك
املعايري الخاصة بالسكان البالغني ايف أمريكا.

 .2كام وضعت مؤسسة اإلنجازات يف مجال العلوم والتعليم (إف إيه إس إي) استبيان يشمل  50نقطة ملرحلة
ما قبل وبعد العالج من حيث األعراض املوجودة يف األربعة أسابيع السابقة ،وأيام املرض ،وأمناط النوم،
وذلك بالنسبة للمنشآت العيادية التي تستخدم منهجية هابرد.
 .3قام استبيان مكون من  13نقطة ملرحلة ما قبل وبعد العالج من السمية العصبية وفقاً للمعايري التي وضعها
سينجر ( )2006بتصنيف مشكالت األسابيع الثالثة السابقة والتي تشمل اإلنفعالية ،االنسحاب االجتامعي،
الدافعية املنخفضة ،حالة الذاكرة الحالية ،الرتكيز ،التباطئ/الضبابية الذهنية ،حاالت اضطراب النوم ،اإلعياء،
تكرار وشدة حاالت الصداع ،االختالل الجنيس ،تنميل األطراف وانخفاض القدرات الذهنية ،وهو ما تم
التعبري عنه عىل مقياس من  10-0من نوع ليكرت.
 .4اختبار الحالة النفسية املصغر.
 .5تقرير يومي من :ملخص نسقي لإلشارات/األحداث الهامة التي يسجلها طاقم العمل املدرب لكل يوم عالج،
مبا يف ذلك إي أثار غري مرغوب فيها (سواء كانت مرتبطة بالعالج أم ال).
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ومن أجل تقييم السالمة ،فإنه يف حال ظهور أي وقائع معاكسة أو حاالت توقف للمضبطة أو الربوتوكول ،فإنه يتم
عرضها يف استامرة التقرير اليومي وتخضع للتقييم من جانب املدير الطبي املختص.

النتائج

مدة العالج ومعدالت االستكامل
انضم للتسجيل يف الربنامج عدد إجاميل مكون من  66رجل و 3نساء يرتاوح متوسط أعامرهم بني  44.6عام ،وقد
قاموا بالتسجيل تباعاً وبنسبة استكامل تقدر بحوايل  ،%92.8يف حني مل يستكمل  5رجال مدة العالج .كان متوسط
مدة العالج بالنسبة لعدد  64مريض أكملوا مدة العالج املقررة هو  33يوم.
كانت األعراض املوجودة بالنسبة ملا يزيد عن  %50من الضباط الذين قيدوا أسامئهم يف التقييم تشمل اإلجهاد،%96 :
األرق ،%91:حاالت الصداع ،%90 :حموضة املعدة ،%81 :تغيريات يف الشخصية ،%78 :تنميل يف األيدي و/أو األقدام:
 ،%77فقدان الذاكرة ،%77 :تاريخ الحساسية ،%75 :ضعف الرتكيز ،%75 :آالم الظهر ،%71 :آالم املفاصل ،%71 :قرص
النفس عند بذل مجهود ،%70 :إلتهاب الجلد ،%68 :اإلضطراب/االكتئاب ،%65 :آالم/غازات املعدة ،%65 :إلتهاب
الجيوب األنفية/اإلحتقان %55 :وإلتهاب الحلق.%52 :
نسبة الضباط الذين كان لديهم نتائج غري طبيعية عند التسجيل :تضمنت النتائج الغري طبيعية نسبة دهون عضوية
مرتفعة يف الدم ،%58 :اختبارات وظائف كبد مرتفعة ،%41 :الحالة الرومربغية (عدم القدرة عىل حفظ التوازن يف
“خطوة امليش الرتادفية” بدون مدخل برصي) ،%35 :ارتفلع ضغط الدم ،%28 :ارتفاع جلوكوز الدم ،%19 :انخفاض
نسبة التستوستريون يف الدم %17 :وانخفاض هرمونات الغدة الدرقية يف الدم.%17 :

سالمة الحمية الغذائية
مل تؤثر حاالت االضطراب أو “الحاالت األخرى املعاكسة” (وهذا يعني وجود أعراض مرضية أو شعورية) بشكل كبري
عىل إستكامل الربنامج .عىل سبيل املثال تعرض جميع املشاركني إلحمرار مؤقت أو حكة يف الجلد والذي يحدث
بشكل عام بسبب فيتامني ب ،3ولكن هذا مل يؤثر عىل سري الربنامج واستكامله .كاميبني الجدول  ،2فقد تعرض كثري
من املشاركني ألثار مؤقتة مثل الشعور باليأس ،الكحة الرسيعة واإلعياء وما إىل ذلك .كانت جميع هذه الحاالت عابرة
ومل تتطلب استشارة طبية .كان التعرض لألرق يغري يف بعض األحيان سري الربنامج .حيث أنه يف حال عدم الحصول
عىل قسط جيد من النوم يف ليلة ما فإن الربنامج كان يتم تقدميه بقدرة أقل يف اليوم التايل .تعرض أثنان من الضباط
للنقرس ،فتوقف أحدهم عن استكامل الربنامج.

نتائج استامرة االستبيان إس إف :36

تغري يف جودة الحياة املرتبطة بالناحية الصحية
يوضح الشكل  2يف شكل رسم بياين متوسط النتائج الخاصة باستامرة االستبيان التي تم حسابها باستخدام منهجية
مؤسسة راند ،ومقارنتها مبعايري السكان يف الواليات املتحدة بالنسبة للضباط الذين أكملوا الربنامج.
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كانت نتائج متوسط القيم املتعلقة بجودة الحياة الصحية عند الضباط قبل العالج أدىن بشكل واضح من معايري
السكان لدى مؤسسة راند يف جميع املقاييس التسعة الفرعية باستثناء قيود الدور نتيجة للصحة البدنية وقيود الدور
نتيجة للمشكالت الشعورية .لقد أظهرت نتائج الضباط بعد العالج وجود تحسينات واضحة من الناحية اإلحصائية
عند مقارنتها بنتائج ما قبل العالج .كانت نتائج ما بعد العالج بالنسبة للضباط تشري أيضاً إىل تحسن كبري من حيث
كافة املقاييس الفرعية باملقارنة مع معايري السكان عند مؤسسة راند.

حدة األعراض وأيام الصحة املعتلة
تتضح نتائج متوسط حدة األعراض يف مرحلة ما قبل وبعد العالج يفالشكل  3وأنها انخفضت بشكل واضح بعد
العالج يف مقابل مرحلة ما قبل العالج.
أشارت تقارير املريض إىل:
(أ)  9.3أيام من اعتالل الصحة البدنية قبل العالج ،وتحسنت إىل  1.8أيام مع استكامل الربنامج؛
(ب)  6.3أيام من اعتالل الصحة النفسية قبل العالج يف مقابل  1.4مع استكامل الربنامج؛
(ج)  4.3أيام من القيام باألنشطة املحدودة نتيجة العتالل الصحة قبل العالج يف مقابل  0.2يوم مع استكامل
الربنامج؛ وكذلك
(د)  2.0أيام من التوعك قبل العالج يف مقابل  0.3يوم مع استكامل الربنامج.

أمناط النوم
بلغ متوسط ساعات النوم لدى املشاركني  5.8ساعة يف كل ليلة قبل العالج ،والذي تحسن إىل  7.6ساعة مع استكامل
الربنامج.

نتائج السمية العصبية
تم تنفيذ هذا االستبيان بداية من الضابط رقم  20#فصاعدا .باستثناء البيانات الغري مكتملة ،كان هناك  38زوج
متطابق بالنسبة الستجابات ما قبل وبعد العالج (معدل االستجابة هو  .)%84.4كانت نتيجة متوسط السمية العصبية
قبل العالج هي  ،65.5يف حني كان متوسط النتيجة بعد العالج هو .14.6
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تقييم مصغر لحالة القدرات الذهنية
وفقاً ملقياس من  30نقطة ،تشري النتائج أقل من  25نقطة لوجود خلل وظيفي إدرايك واضح .مل يتم اكتشاف تغيري
قابل للقياس باملقارنة مع متوسط نتائج ما قبل وبعد العالج.

مناقشة
يحتاج ضباط الرشطة بشكل عام ملؤهالت بدنية قوية واستقرار شعوري .وعىل النقيض من معايري االختيار للوظيفة،
فإن الضباط الذين خضعوا للعالج ضمن هذا املرشوع كانوا يعانون من أعراض إعياء مزمنة تتوافق مع تعرضهم
للعنارص الكيميائية أثناء أداء العمل.
ويف هذه املجموعة الصغرية املكونة من  69شخص ،كان من املدهش أن ( )2مجموعتني فرعيتني لحوايل  %17من
املرىض قد أظهرتا وجود انخفاض يف هرمونات الغدة الدرقية و/أو انخفاض يف هرمون التستوستريون .حيث أن معدل
انتشار القصور الدرقي يف الواليات املتحدة األمريكية يقدر بحوايل  .%5ميكن أن يعرض عدم التوازن الدرقي املوجود
هؤالء الضباط ألمراض مزمنة ،غري أن حالة النقص الدرقي ميكن أن تنتج بشكل مبارش عن التعرض لألميثامفتامني،
وذلك يف ضوء العالقة السببية بني العنارص الكيميائية البيئية ونقص الوظائف الدرقية.
وكذلك أيضاً كانت األعراض املشرتكة غري مألوفة بني تلك الحاالت املرتبطة باعتالل الصحة املزمن التي تم تسجيلها.
سجل ما يزيد عن  %75من الضباط وجود كافة األعراض التسعة التالية :اإلجهاد ،األرق ،الصداع ،حرقة املعدة ،تغيريات
الشخصية ،تنميل يف األيدي و/أو القدمني ،فقدان الذاكرة ،أعراض الحساسية ذات التاريخ املسبق وضعف الرتكيز.
تثري مجموعة األعراض هذه إحتاملية أن “حاالت التعرض بشكل مشرتك للعنارص الكياموية” قد تسببت يف ظهور
هذه “األعراض املشرتكة ”.قد يساعد هذا النمط من األعراض الباحثني املستقبليني أو متخصيص العالج يف التعرف
بصورة أفضل أو تصنيف حاالت التعرض املرتبطة باألميثامفتامني .أوضحت نتائج استامرة االستبيان ذات  36نقطة
ملرحلة ما قبل العالج بالنسبة للضباط االذين تعرضوا لألميثامفتامني وجود املزيد من األمل ،املزيد من اإلجهاد وكذلك
مؤرش عىل اعتالل الصحة بشكل واضح عن بقية عامة السكان يف تلك املناطق.
وأنه يف إطار هذا السياق تم استخدام مضبطة العالج بالساونا عند هابرد .إذا كان التعرض لهذه العنارص الكيميائية
أو التلوث هو املتسبب يف وجود هذه األعراض املزمنة ،فإن الخضوع “لربنامج إزالة السموم” متعدد الجوانب ميثل
منهجية مناسبة لعالج تلك الحالة.
وعىل حد علمنا ،فإن هذه هي املرة األوىل التي يتم فيها تقييم “برنامج إزالة السموم” بالساونا يف حالة ضباط الرشطة
الذين تعرضوا لألميثامفتامني .وبالنسبة لألغلبية الكاسحة التي أكملت الربنامج مع وجود القليل من االضطراب أو
االنزعاج ،فقد حققوا نسب انخفاض كبرية يف تلك األعراض وتحسنت بشكل واضح حالتهم الصحية وجودة الحياة
لديهم .إن هذا يوضح أن هذه الربنامج ميكن أن يساعد بنفس الطريقة ضباط الرشطة الذين يتعرضون للعنارص
الكيميائية يف املناطق األخرى.
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الجدول  .2سالمة الربنامج املتبع :تم التعرض ألحداث معاكسة خالل الخضوع لربنامج العالج مبضبطة الساونا
ن=  69من املرىض (ميكن أن يتعرض املرىض ملواقف متعددة)

إحمرار بسبب فيتامني ب ،3حك جلدي

عدد األشخاص الذين
تعرضوا لوقائع معينة
69

عدد األشخاص الذين
فاتهم أيام بسبب
التعرض ألحداث

عدد األشخاص الذين
طلبوا استشارة طبية
نتيجة التعرض لحدث

عدد األشخاص الذين
توقفوا عن الربنامج
نتيجة لحدث ما

شعوري ،عصبي ،يائس

18

0

0

0

السعال ،االحتقان ،إلتهاب الحلق

13

0

0

0

أعراض شبيهة باإلنفلونزا ،ال توجد حمى

11

0

0

0

أعراض شبيهة باإلنفلونزا مع حمى خفيفة

2

0

0

0

حاالت الصداع

6

0

0

0

األرق ،أحالم شبيهة بالواقع

15

أ

0

ب

اإلجهاد

14

0

0

0

تقلصات شديدة يف املعدة ،غثيان ،إسهال

8

3

0

0

آالم يف الجسم

5

2

0

0

النقرس

ج

2

1

1

رصاعات يف العمل أو مع ترتيبات زمنية أخرى

5

4

0

د

0

0

0

أبالنسبة للمضبطة أو الربوتوكول ،فإن املرىض الذين يحصلون عىل أقل من  6.5ساعات من النوم يتم تقصريمدة عالجهم يف اليوم التايل إىل  10دقائق من
التدريب ،باإلضافة إىل  4جلسات ساونا مدة كل جلسة منها  10دقائق وتفصل بينها فرتات راحة ملدة  10دقائق يف كل فرتة راحة.
بسجل هذا املريض تحسناً صحياً فعلياً ولكنه مل يحصل عىل قدر كاف من النوم خالل فرتة الربنامج .يعترب العالج غري مكتمل بالنسبة ألغراض تحليل
كافة البيانات.
جسجال كال املريضان التعرض لحاالت النقرس قبل بدء برنامج العالج.
دخصص اثنان من الضباط وقت غري كاف لربنامج العالج واكن عليهام أن يعودا إىل العمل؛ يف حني توقف الثالث عن الربنامج ،وأوضح بعض العوامل
املرتبطة بالعمل كام أنه فاته أيضاً  6أيام يف منتصف الربنامج.
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ﺧﺎص ﺑﺎﳌﻌﺪة واﻷﻣﻌﺎء
p<0.001
إدرايك
p<0.001
ﺷﻌﻮري
p<0.001
ﻋﺼﺒﻲ
p<0.001
اﻟﻐﺸﺎء اﳌﺨﺎﻃﻲ
p<0.001
ﺗﻨﻔﴘ
p<0.001
اﳌﻨﺎﻋﻲ
اﻟﺠﻬﺎز
p<0.001
ﻗﻠﺒﻲ وﻋﺎيئ
اﻟﻬﻴﻜﲇ اﻟﻌﻀﲇ
اﻟﺠﻬﺎز
p<0.001
p<0.001
اﻟﺠﻠﺪ
ﺑﺎﳌﻌﺪة واﻷﻣﻌﺎء
ﺧﺎص
p<0.001
p<0.001
0.00
إدرايك
p<0.001

ﻗﺒﻞ إزاﻟﺔ اﻟﺴﻤﻮم
ﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ اﻟﺴﻤﻮم

5.00

3.00

4.00

1.00

2.00

ﺣﺪة اﻷﻋﺮاض اﳌﺒﻠﱠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ذاﺗﻴﺎ

ﺷﻌﻮري
p<0.001
ﻋﺼﺒﻲ
p<0.001
اﻟﻐﺸﺎء اﳌﺨﺎﻃﻲ
p<0.001
ﺗﻨﻔﴘ
p<0.001
ﻗﻠﺒﻲ وﻋﺎيئ
p<0.001
اﻟﺠﻠﺪ
p<0.001
4.00

5.00

2.00

3.00

0.00

1.00

ﺣﺪة اﻷﻋﺮاض اﳌﺒﻠﱠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ذاﺗﻴﺎ

الشكل  .3حدة األعراض قبل وبعد برنامج العالج إلزالة السموم .انخفاض يف حدة األعراض مع إزالة السموم ،ن  = 67يبالقيم استنادا ً إىلتاختبار مزدوج
لعينتني مرتبطتني معا .مقارنة حدة األعراض عند الضباط الذين تعرضوا لألميثامفتامني قبل وبعد ترك العالج .كان متوسط النتائج واضح وكبري يفيب
<0.001بالنسبة لجميع املقاييس باستخدام اختبار مزدوج تلكل طالب .ملحوظة :تشمل هذه البيانات  3مشاركني مل يكملوا الربنامج بصورة تامة.
100
92.8

90.2
85.9

85.2

90

85.2

85.0

82.2
78.8

70.8

70.4

70.6

68.6

70

65.8

65.4
62.2
59.4

59.1
57.0

60

56.3
53.0

52.2

53.3

49.4

50

45.5

40

35.9

30
100
92.8

90.2
85.9

85.2

20
90

85.2

85.0

82.2
78.8

70.8

ﺗﻐ� ﺻﺤﻲ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 59.1ﻣﴣ

70.4

اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻨﺸﺎط
65.4

أمل
59.4

اﻻﺟﺘ�ﻋﻲ

68.6

ﻃﺎﻗﺔ/إﻋﻴﺎء

اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
62.2

57.0
52.2
49.4

45.5

ﻣﻮﻟﺪ اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺸﻮايئ

70.6

ﻋﻨﺪ إﻧﻬﺎء اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ

 65.8ﻗﻴﻮد
اﻟﺪور
ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ
56.3
اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

53.0

ﻗﻴﻮد
اﻟﺪور
ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺔ
53.3
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ

اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺒﺪين

10
80
0
70
60
50

ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺢ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺨﺘﴫة )ﰲ اﳌﺎﺋﺔ(

78.4

79.0

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺢ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺨﺘﴫة )ﰲ اﳌﺎﺋﺔ(

78.4

79.0

80

لألميثامفتامني  36عنرص عن الحالة الصحية قبل وبعد العالج 40
بإزالة السموم،
الشكل  .2استامرة استبيان صحي قصرية بها36عنرصعن الضباط الذين تعرضوا
35.9
باملقارنة مع معايري السكان ملؤسسة راند .ن =  .61متوسط النتائج عند التسجيل للعالج باملقارنة مع استكامل الربنامج أنتجت دالة يف يب < 0.001بالنسبة
30
لكافة املقاييس الفرعية ،باستخدام اختبار مزدوجيتللطالب.
20
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ﺗﻐ� ﺻﺤﻲ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
ﻣﴣ

اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

أمل

اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﺟﺘ�ﻋﻲ

اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
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ﻃﺎﻗﺔ/إﻋﻴﺎء

ﻗﻴﻮد
اﻟﺪور
ﻧﺘﻴﺠﺔ

ﻗﻴﻮد
اﻟﺪور
ﻧﺘﻴﺠﺔ

اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺒﺪين

املراجع:
.1

أليكسون أو ،هوجستديت يس ( )1994األثار الصحية للمواد املذيبة .يف :زينس يس ،ديكرسون أو يب ،و
هورفاث إي يب (طبعات) الطب املهني .سانت لويس :موسبي بريس.768-764 ،

 .2بيتسينجر جي ( )2006التغلب عىل مخاطر مختربات األميثامفتامني .الصحة والسالمة املهنية ،50 :)11( 75
.58-54 ،52
 .3بريجيس دجي إل ( )2001التعرض لغاز الفوسفني من خالل البحث يف مختربات األميثامفتامني .جريدة علم
السموم وعلم السموم العيادي .168-165 :)2( 39
 .4بريجيس دجي إل ،بارنهارت إس ،و تشيكواي إتش ( )1996البحث يف مختربات املخدرات الرسية :األثار
الطبية املعاكسة لدى موظفي وحدة تنفيذ القانون .الجريدة األمريكية للطب الصناعي .494-488 :)4( 30
 .5بريجيس دجي إل ،كوفالشيك دي إف ،سيجيل إي إم ،هيسونج يت إيه ،و ماكوردي إس إيه ( )2002املتابعة
الطبية ملحققي مختربات املخدرات الرسية .جريدة الطب البيئي واملهني .189-184 :)2(44
 .6كاربنرت دي أو ،أريرو يك ،و سبينك دي يس ( )2002فهم اثار املركبات الكيميائية عىل الصحة البرشية .منظور
الصحة البيئية (110امللحق .42–-25 :)1
 .7يس دي يس ( )2000نتائج الصحة العامة بني أوائل املستجيبني ألحداث الطوارئ املصاحبة ملختربات
األميثامفتامني املحظورة -الواليات املختارة ،عامي  .1999-1996تقرير انتشار األمراض وعدد الوفيات األسبوعي
.1024-1021 :)45(49
 .8يس دي يس ( )2003معرفة األمراض املصاحبة للتعرض للعنارص الكيميائية -الواليات املتحدة .2003 ،تقرير
انتشار األمراض وعدد الوفيات األسبوعي .940-938 :)39(52
 .9يس دي يس ( )2005عواقب وخيمة للصحة العامة بسبب مختربات األميثامفتامني ـــــــ يف  16والية ،يناير
(كانون الثاين)  -2000يونيه  .2004تقرير انتشار األمراض وعدد الوفيات األسبوعي .359-356 :)14(54
 .10سيتشيني إم ،لوبريستي يف ( .)2007تجمع بقايا املخدرات يف الجسم بعد التوقف عن االستعامل :تأثرياتها
عىل التوازن العصبي والسلوك -استخدام حمية الساونا عند هابرد للتخلص من السموم واستعادة الصحة.
اإلفرتاضات الطبية .879-868 :)4(68
 .11سيشيني إم إيه ،رووت دي إي ،راشونو دجي آر ،و جيلب يب إم ( )2006التعرض للعنارص الكيميائية يف
مركز التجارة العاملي :استخدام نظام هابرد إلزالة السموم بالساونا للتخلص من السموم واستعادة الصحة.
تاونسيند ليرت .65-58 :273
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 .12كرينيون دبليو ( )2007محتويات برنامج إزالة السموم العيادي التطبيقي -استخدام الساونا كأداة عالجية.
طرق العالج البديلة يف الصحة والطب .8156-8154 :)2(13
 .13داهلجرين دجي ،سيشيني إم ،تاخار إتش ،و بيبيك أو ( )2007عنارص ملوثة عضوية متواصلة يف الحادي
عرش من سبتمرب عند محاولة انقاذ العاملني يف مركز التجارة العاملي :انخفاض نسب امللوثات بعد برنامج
إزالة السموم .شيموسفري .1325-1320 :)8(69
 .14جريدة ملتقى وجهات النظر حول الصحة البيئية ( )1998تهديد األميثامفتامني .وجهات نظر حول الصحة
البيئية  :106أ-172أ.173
 .15فولستني إم إف ،فولستني إس إي ،و ماكهو يب آر (“ )1975حالة نفسية مصغرة” .طريقة عملية لتصنيف
وقياس الحالة اإلدراكية للمرىض من جانب الطبيب الرسيري .جريدة أبحاث الطب النفيس .198-189 :)3(12
 .16جاروود إي آر ،بيكييل دبليو ،ماكولوش يس إي ،وكريستيني يس دبليو ( )2006ارتفاع معدالت التعرض
لألميثامفتامني يف مرض باركنسون .علم السموم العصبية .1006-1003 :)6(27
 .17هول إتش يف ،ماكفريسون إس يب ،توميلو إس دبليو ،ويودكو إي ( )2003علم األوبئة .يف :يودكو إي ،هول
إتش يف ،و ماكفريسون إس يب (طبعات) استعامل األميثامفتامني :الجوانب الرشعية والعيادية .بوكا راتون:
يس آر يس بريس.15––13 ،
 .18هايز آر دي ،شريبورن يس دي ،و مازل آر إم ( )1993استبيان الصحة من  36عنرص ملؤسسة راند  .1.0علم
اقتصاد الصحة .227-217 :)3(2
 .19هريبني جي ،جارجوري آي ،جوشارد جي يس ،نييس يس ،و خادراوي إم ،إليوتش يب ،إي يت إيه إل)2009( .
أثر التعرض للمذيبات العضوية املزمنة وشبه املزمنة عىل التحكم يف التوازن يف أحد املصانع التي تنتج
املواد الالصقة .أبحاث علم السموم العصبية .186-179 :)2(15
 .20هولويل دجي جي ،ستاهلينج إن دبليو ،و فالندرز دبليو دي ،هانون دبليو إتش ،جانرت إي دبليو ،سبنرس يس
إيه ،إي يت إيه إل )2002( .سريوم يت إس إتش ،يت ( ،)4األجسام املضادة للنقص الدرقي لدى سكان الواليات
املتحدة األمريكية ( 1988حتى  :)1994االستبيان الوطني الختبار التغذية والصحة (إن إتش إيه أن إي إس
 .)3جريدة علم الغدد الصامء واأليض .499-489 :)2(87
 .21هابرد إل آر ( )1990جسم نقي عقل صايف .طبعة  .2002لوس أنجلوس :بريدج للنرش.
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 .22كيلبرين يك إتش ،وارسو آر إتش ،و شيلدز إم جي ( )1989حالة خلل وظيفي عصبي سلويك لدى رجال
اإلطفاء الذين تعرضوا لثنايئ الفينيل متعدد الكلور (يب يس يب إس) :هناك تحسن محتمل بعد الخضوع
إلزالة السموم .أرشيفات الصحة البيئية .350-345 :)6(44
 .23ليونارد يك إل .)2008( .هل رضا املريض هام وحساس بالنسبة لحدوث تغيريات يف جودة الرعاية؟ استغالل
لتأثري هوثورن .جريدة علم اقتصاد الصحة .59-444:)2(27
 .24ليفيسيك دجي إيه ،باورمان دي إل ،دجينكينز دبليو دبليو ،جونسون دي جي ،و كارش إس يب ()2001
املخدرات املوجودة يف األنسجة الشحمية بعد ترشيح الجثة :أدلة عىل ترسب تلك املواد قبل املوت.
فورينسك ساينس إنرتناشونال .160-157 :)3(121
 .25مارشال دي آر ( )2000التقرير السابق عىل اجتامع الكونجرس املائة والستة :ظهور تهديدات املخدرات
واملخاطر التي تواجه شباب والية يوتاه .سولت ليك سيتي ،يو يت :لجنة الهيئة القضائية ،مجلس الشيوخ األمرييك.
.senate_hearings&docid_106 .http:frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname
إف 73821 :يب دي إف (تم الولوج يف  17إبريل )2011
 .26مارتيني دجي دبليو ،أربكول إس إل ،ماكمون يس إس ،إسوين إي دجي ،و إي آر يب إن ( )2004التعرض
للعنارص الكيميائية املصاحبة ملختربات األميثامفتامني الرسية .دينفر ،يس أو :املركز الوطني اليهودي لألبحاث
والطب ( .www.nationaljewish.org/pdf/chemical_exposures.pdfتم الولوج يف  17إبريل .)2011
 .27مارتيني دجي دبليو ،فان دايك إم يف ،ماكمون يس إس ،إي آر يب إن ،و أربوكل إس إل ( 2005أ) حاالت
التعرض الكيميايئ املصاحبة ملختربات األميثامفتامني الرسية باستخدام طريقة األمونيا الجافة لإلنتاج .دينفر،
يس أو :املركز الوطني اليهودي لألبحاث والطب.20Meth.pdf%http:www.njc.org/pdf/Ammonia .
(تم الولوج يف  17إبريل .)2011
 .28مارتيني دجي دبليو ،فان دايك إم يف ،ماكمون يس إس ،إي آر يب إن ،و أربوكل إس إل (2005ب) حاالت التعرض
للعنارص الكيميائية املصاحبة ملختربات األميثامفتامني الرسية باستخدام طريقة رقائق الفوسفور وتحت
الفوسوفور لإلنتاج .املركز الوطني اليهودي لألبحاث والطب http:www.njc.org/pdf/meth-hypo-cook.
(– pdfتم الولوج يف  9فرباير .)2011
 .29ميلر إم دي ،كروفتون يك إم ،رايس دي يس ،و زولر آر يت ( )2009العنارص الكيميائية املرضة باإلفراز الدرقي:
تفسري مؤرشات املتابعة البيولوجية املعاكسة للنتائج املناقضة .وجهات نظر حول الصحة البيئية :)7( 117
.1041-1033
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 .30ريا دبليو دجي ،بان واي ،جونسون إيه آر ،روس جي إتش ،سوياما إتش ،و فينيفس إي دجي ( )1996تخفيف
الحساسية الكيميائية باستخدام التنقية الحرارية والعالج البدين واإلضافات الغذائية .جريدة الطب البيئي
والغذايئ .148-141 :6
 .31شيب إل دجي ،سلوتر آر دجي ،و بيسيل دي إم ( )2010علم السموم العيادي لألميثامفتامني .علم السموم
العيادي (فيالدلفيا) .694–675 :)7(48
 .32شنري دي دبليو ،بني إم ،و شيلدز إم جي ( )1984تخفيف أعباء الجسم من ثنايئ الفينيل متعدد الكلور ،يب
يب يب و املبيدات الحرشية من الكلور داخل األشخاص .أمبيو .380-378 :13
 .33شنري دي دبليو ،دينك جي ،شيلدز إم ،برنتون إس ( )1982تقييم برنامج إزالة السموم بالنسبة لألجسام
الغريبة املخزنة يف الدهون .اإلفرتاضات الطبية .282-262 :)3(9
 .34شارب آر إم (“ )2003إفرتاض األسرتوجني” -أين نحن اآلن؟ الجريدة الدولية لعلم دراسة األمراض التناسلية
عند الرجال .15––2 :)1(26
 .35سينجر آر ( )2006دليل حالة السمية العصبية .سان دييجو ،كاليفورنيا :أفنتني بريس.3 ،
 .36ويرت آر زذ ،مارتني دجي دبليو ،مولر يك ،جوتشال يب ،و نيومان إل إس ( )2007األعراض التي ظهرت عىل
موظفي وحدة تنفيذ القوانني أثناء تحقيقات مختربات األميثامفتامني .جريدة الصحة البيئية واملهنية :)12(4
.902-895
 .37ثرارش دي إل ،فون ديرو يك ،و بريجس دجي ( )2009األثار لصحية من حاالت التعرض ملختربات األميثامفتامني:
دراسة تابعة ملركز السموم .جريدة علم السموم الطبي .204-200 :)4(5
 .38تريتجاك زد ،بيكامن إس ،تريتجاك إيه ،و جرنسون يس ( )1989تقرير عن الصحة العامة والبيئية واملهنية
يف سيمك :دراسة حالة للتلوث الناتج عن ثنايئ الفينيل متعدد الكلور .يف :الربامج واملرشوعات البيئية يف
مرحلة بعد املراجعة؛ اإلجراءات ،التأثري البيئي ،مركز أبحاث التحليل  /إيه إس يس إي .نيو أورلينز ،لويزيانا،
.72-57
 .39تريتجاك زد ،شيلدز إم ،و بيكامن إس إل ( )1990تخفيف ثنايئ الفينيل متعدد الكلور والتحسن الرسيري
عن طريق إزالة السموم :هل هو منهج غري مستغل؟ علم السموم التجريبي والبرشي .244-235 :)4( 9
 .40تسيب إيه إف ،بارشكوف إي إم ،بارنز دجي ،يازوتكني يف يف ،فورونتسوف إن يف ،و ديدوف يف آي ()1998
إجراءات املؤمتر الدويل لقضايا استجابات الطوارئ بعد التعرض اإلشعاعي لعام  .1998واشنطن دي يس:
وكالة الحامية البيئية األمريكية ،166-162 ،صفحات ملف إلكرتوين .182-178
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 .41ويرت آر زذ ،مارتني دجي دبليو ،مولر يك ،جوتشال يب ،و نيومان إل إس ( )2007األعراض التي ظهرت عىل
موظفي وحدة تنفيذ القوانني أثناء تحقيقات مختربات األميثامفتامني .جريدة الصحة البيئية واملهنية :)12(4
.902-895
 .42وودروف يت دجي ( )2011الربط بني علم األوبئة وبني الكائنات الحية النموذجية من أجل زيادة فهم العنارص
الكيميائية املرضة بالغدد الصامء وأثار ذلك عىل الصحة البرشية .جريدة الكيمياء الحيوية األستريويدية
واألحياء الجزيئية .117-108 :)2-1( 127
 .43وو إف يس ،تاجار إيه ،بينون دجي أم ،باي إس آر ،سيلامن إيه دجي ،إي يت إيه إل )2010( .تعريف قصور
الغدد التناسلية ذات البداية املتأخرة عند الرجال يف مرحلة متوسط العمر والشيخوخة .جريدة نيو إنجالند
الطبية .135-123 :)2( 363
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