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بالعينني،  وانفصال شبكي  عندي سكر 
وعملت عمليات شبكية، واآلن أعاني من 
ألم برجلي اليمنى بدون أي جروح مع ألم 
بأصبع القدم، وأسفل بطن الرجل يوجد 
شــبــه كــلــوهــات، أذهـــب لــدكــتــور جــلــديــة أو 

أوعية دموية وهل األمر حرج؟

السيد الكريم؛
املــشــاكــل الصحية  الــســكــري مــن  داء 
وعلى  عليها  السيطرة  يمكن  الــتــي 
آثــــارهــــا ومـــضـــاعـــفـــاتـــهـــا، مــــن خـــال 
اتــبــاع نظام غــذائــي جيد وممارسة 
ــــو عــن  ــة بــشــكــل مــنــتــظــم ولـ ــاضـ الـــريـ
ــومــــي ملـــدة  ــشــــي بـــشـــكـــل يــ ــريــــق املــ طــ
، والــــحــــفــــاظ 

ً
نــــصــــف ســـــاعـــــة مــــــثــــــا

عــلــى شــــرب الـــســـوائـــل الــخــالــيــة من 
السكريات واملواد الحافظة بكميات 
كــافــيــة بــشــكــل يـــومـــي، هــــذه األمــــور 
تــجــنــبــك الــــعــــديــــد مــــن املـــضـــاعـــفـــات 
يتم شفاء  الــلــه  شــاء  وإن   ،

ً
مستقبا

عينيك بشكل عاجل.
وبــالــنــســبــة لــلــقــدم الــســكــريــة، وهــي 
هناك  السكر،  مضاعفات  أشهر  من 
توقع  مــن خــالــهــا  يمكننا  أعــــراض 
الخطر وهل هناك مشكلة أم ال، ومن 

أهم تلك األعراض:
- األلـــم فــي ســمــانــة الــرجــل )الــجــزء 
ــــاق( والـــــــذي قــد  ــــسـ ــن الـ الـــخـــلـــفـــي مــ
يـــحـــدث أثـــنـــاء الــــراحــــة وغـــالـــبـــا ما 
يحدث عند املشي، كأن تمشي 10 
دقــائــق ثــم يــبــدأ األلـــم فــي السمانة 
وال تستطيع مواصلة املشي حتى 
ــاح. وهـــــــذا يـــــدل عـــلـــى ضــعــف  ــ ــرتـ ــ تـ
الــــــــدورة الـــدمـــويـــة الـــشـــريـــانـــيـــة أو 

ضيق في شرايني الساق.
- اخــتــفــاء شــعــر الــســاق مــع ضعف 
فـــي أظـــفـــار الـــقـــدم وتــغــيــر فـــي لــون 
الــجــلــد وشــقــوق فــي جــلــد القدمني 
ــدل عــلــى ضــعــف انـــتـــظـــام الــســكــر  تــ

وضعف في شرايني الساق.
وبــالــنــســبــة لــإلصــبــع، فــقــد تحتاج 
الــطــبــيــب وعـــمـــل تحليل  ملـــراجـــعـــة 
ــد )الـــــنـــــقـــــرس(، أو  ــيــ الــــيــــوريــــك أســ
ــادة فـــي أمـــاح  ــ قـــد يــكــون هــنــاك زيـ
الــجــســم طــاملــا ال تــوجــد جــــروح أو 
وتتم  جلدية،  التهابات  أو  كــســور 
مــراجــعــة طــبــيــبــك الـــعـــام أو طبيب 

األمراض الباطنة.
والعافية  الصحة  دوام  لك  نتمنى 

والسامة.
د. أحمد العاصي
 اخصائي الجراحة العامة

سؤال في الصحة

يبذل العلماء جهدهم للتوصل إلى عالجات فعالة وآمنة لفيروس كورونا الجديد،  ومن العالجات الواعدة بخاخة أنف 
لتقليل الحمل الفيروسي

بخاخات أنف لتقليل الحمل الفيروسي لكوفيد 19
أحمد سمير عبد الحميد

ــن بـــخـــاخـــات األنـــــف فـــي تقليل  نــجــح نــــوع مـ
الحمل الفيروسي الخاص بفيروس كورونا-

ـارس-2 في ما يمكن اعتباره نقلة نوعية  ـ سـ
في عاج الفيروس املسبب ملرض كوفيد-19.

بخاخة نونز لتقليل انتشار مرض 
كوفيد-19 قيد االختبار

نــت شــركــة ســانــوتــيــز SaNOtize نــتــائــج  ـ ـ ل ـ أعـ
جرَيت على نوع من 

ُ
التجارب السريرية التي أ

َبــت من أجــل تقليل  بخاخات األنــف التي ُجــرِّ
انتشار مرض كوفيد-19. 

ت أشارت إلى أن البخاخة 
َ
عِلن

ُ
النتائج التي أ

والتي  النيتريك،  أكسيد  لتي تحتوي على  ا
تعرف اختصارًا باسم نونز NONS، أظهرت 
أمـــانـــًا وفــاعــلــيــة فـــي عــــاج الـــفـــيـــروس، حيث 
تــشــار املـــرض، وتقليل مدته،  أمكنها منع انــ

وكذلك تقليل حدة األعراض في املصابني.
املرحلة الثانية من التجربة السريرية ثنائية 
79 مريضًا بكوفيد- 19 في  التعمية شملت 
اململكة املتحدة، وهذه التجربة جرت لتقييم 
فاعلية البخاخة في عاج الحاالت البسيطة 
من مرض كوفيد-19، والهدف الرئيسي كان 
مــقــارنــة الـــفـــارق فــي الــحــمــل الــفــيــروســي لــدى 
املـــرضـــى واملـــجـــمـــوعـــة الــضــابــطــة فـــي الــيــوم 

السادس من العدوى.

نتائج الدراسة
خِدَمت 

ُ
البخاخة التي أنتجتها الشركة است

ــــؤالء املـــرضـــى، ونــجــحــت  مــبــكــرًا فـــي عــــاج هـ
بوضوح في تقليل الحمل الفيروسي )وهو 
مقياس لعدد الجزيئات الفيروسية املوجودة 
فــي كــائــن حــّي معني أو بيئة معينة(، حيث 
انــخــفــض هـــذا الــحــمــل بنسبة تــصــل إلـــى 95 
باملائة لدى املرضى خال 24 ساعة، وبنسبة 

تصل إلى 99 باملائة خال 72 ساعة. 
ــم تـــســـجـــل أعـــــــــراض جـــانـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة لـــدى  ــ لـ
املــشــاركــني فــي التجربة، وهــي النتائج التي 
تدعم املعلومات السابقة في التجارب التي 
أجـــريـــت فـــي كـــنـــدا. اســتــنــتــجــت الــــدراســــة أن 

سحر طلعت

يجتاح وباء كوفيد-19 الهند بوتيرة صادمة، 
حيث تضاعفت أعــداد الحاالت اليومية منذ 
أوائــل مــارس، رغم أنه قبل أشهر فقط، كانت 
بيانات األجسام املضادة تشير إلى أن أسوأ 
مراحل الوباء قد انتهت في الباد، ويحاول 
الباحثون في الهند اآلن تحديد سبب الزيادة 
غير املسبوقة، ويعتقد أن األسباب متعددة، 
منها ظهور ساالت أسرع انتشارا وأشد في 
العدوى، ومنها زيادة التفاعات االجتماعية 

غير املقيدة، وانخفاض تغطية اللقاح.
وتشهد الدول األوروبية مثل فرنسا وأملانيا 
ــاالت تفش كبيرة، وتبلغ دول مثل  ا حـ ــ

ً
أيــض

ــبـــرازيـــل والــــواليــــات املـــتـــحـــدة عـــن مــعــدالت  الـ
إصابة عالية تصل إلى حوالي 70 ألفا يومًيا، 
لكن اإلجماليات اليومية في الهند من أعلى 
املعدالت التي تم تسجيلها على اإلطاق ألي 

بلد منذ بدء الجائحة.

الساللة الهندية الجديدة
ــثـــني أن ســـرعـــة وحــجــم  ــاحـ ــبـ ــعـــض الـ يــعــتــقــد بـ
التفشي الحالي يشيران إلى طفرات ناشئة في 
الفيروس، وياحظ أن أســًرا بأكملها تصاب 
ــعـــدوى اآلن، عــلــى عــكــس املـــوجـــة األولـــــى،  ــالـ بـ

ويعزون هذا لوجود ساالت أكثر عدوى. 
تظهر بيانات املراقبة الجينومية أن املتغير 
B.1.1.7، الذي تم تحديده ألول مرة في اململكة 
املتحدة، أصبح الشكل السائد للفيروس في 
واليــة البنجاب الهندية، أما املتغير الجديد 
واملحتمل الذي تم تحديده ألول مرة في الهند 
ــر الــعــام املــاضــي والـــذي يثير املــخــاوف،  أواخـ
واملــعــروف بــاســم B.1.617، فهو الــســائــد في 
 1.617.B واليــة ماهاراشترا. لقد لفت النوع

أكدت الدكتورة منى املسلماني، املدير الطبي ملركز األمراض 
االنتقالية التابع ملؤسسة حمد الطبية بقطر، أن هناك أدلة 

واضحة على أن لقاحات كوفيد-19 في قطر توفر مستويات 
عالية من الحماية من الفيروس، كما أنها تحمي متلقي 

اللقاح من اإلصابة بحالة مرضية شديدة.
 فقد أظهرت التجارب السريرية املكثفة أن لقاحي »فايزر 
- بيونتيك« و»موديرنا« فعاالن بنسبة 95 % تقريبًا في 

الوقاية من عدوى كوفيد-19 املصحوبة بأعراض، وهذا يعني 
و اللقاح بأعراض حادة أو 

ّ
أنه من غير املرجح أن يصاب متلق

حالة مرضية شديدة في حال إصابتهم بفيروس كوفيد-19«. 
كذلك لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب كوفيد-19 في دولة 

قطر بني األشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح. ومنذ بداية 

يناير 2021 تم إدخال 12,249 شخصًا إلى املستشفيات بسبب 
اإلصابة بكوفيد-19 ولم يكن من بينهم سوى 197 شخصًا 

فقط قد تلقوا جرعتي اللقاح، أي 1.6% فقط.
وتشير اإلحصاءات إلى أن األشخاص الذين لم يتلقوا 

التطعيم ضد كوفيد-19 في دولة قطر من جميع األعمار تزيد 
فرص دخولهم إلى وحدات املرضى الداخليني باملستشفى 
بسبب اإلصابة بكوفيد-19 بمقدار 61 مرة أكثر ممن تلقوا 

كامل التطعيم بجرعتي اللقاح«. وقد انخفضت فرص دخول 
الذين تلقوا جرعتي اللقاح إلى وحدات العناية املركزة، إذ لم 
تتجاوز 1 % من إجمالي حاالت كوفيد-19 التي تم إدخالها 

إلى وحدات العناية املركزة منذ مطلع العام.
)العربي الجديد(

االنتباه ألنه يحتوي على طفرتني تم ربطهما 
بزيادة قابلية االنتقال والقدرة على التهرب 
من الحماية املناعية، وتــم اكتشافه اآلن في 
20 دولـــة أخـــرى، وتــحــاول املعامل فــي الهند 
استنباته الختبار مدى سرعة انتشاره، وما 
ــدم مــن األفــــراد الــذيــن تــم تلقيحهم  إذا كــان الـ
يمكن أن يمنع العدوى. ويذكر أن الوضع في 
الهند يشبه ما حدث في أواخر العام املاضي 
 19-COVID في البرازيل، حيث تزامن ظهور
في مدينة ماناوس مع انتشار متغير شديد 
الــعــدوى ُيــعــرف بــاســم P.1، والـــذي ربــمــا كان 
قــادًرا على التهرب من املناعة التي تمنحها 

العدوى بالساالت السابقة.

التجمعات غير المقيدة
ــر يــــرى بــعــض الــعــلــمــاء  ــ وعـــلـــى الــجــانــب اآلخـ

يــانــات التسلسل الحالية ليست كافية  أن بــ
ات، حــيــث إن الــســالــة  ــذه االدعــــــــاء لــتــأكــيــد هــ
الـــجـــديـــدة ال تــشــكــل ســــوى جــــزء صــغــيــر من 

الزيادة في عدد اإلصابات في الهند.
ويقول سريناث ريدي، عالم األوبئة ورئيس 
مؤسسة الصحة العامة في الهند، إن ترك 
الناس على حريتهم يختلطون ويتنقلون 
ويسافرون أدى لعودة الجائحة بشكل أكثر 

البخاخة تساعد على التخلص من الفيروس 
بنسبة تصل إلى 16 مرة أكثر من املجموعة 
الضابطة، وهو ما يدعم االستخدام الطارئ 
لهذا النوع من العاج ملنع انتشار الفيروس 
ــابـــني بـــه خــــال هــذا  أو عــــاج املـــرضـــى املـــصـ

الوباء.

فوائد البخاخة نونز ومزاياها 
يعمل العاج الخاص بشركة سانوتيز على 
الفيروس ومنع تكاثره والتخلص منه  قتل 
خــال وجــوده في الجزء العلوي من الجهاز 
التنفسي )التجويف األنفي(، وهو ما يمنع 
الــفــيــروس مــن االنــتــشــار إلــى الــرئــة والتأثير 
فيها، وبالتالي يقلل مدة املرض والتأثيرات 

الناجمة عنه. 
ــا، تــحــتــوي الــبــخــاخــة عــلــى أكسيد  كــمــا ذكـــرنـ
ــو مــــركــــب يـــنـــتـــجـــه الـــجـــســـم  ــ ــ الــــنــــيــــتــــريــــك، وهـ
بالفعل، وله خصائص مضادة للميكروبات 
)كالبكتيريا والفطريات والديدان الطفيلية 
والــــفــــيــــروســــات(، وثــــبــــت تـــأثـــيـــره بـــفـــيـــروس 
كورونا - سارس -2 املسبب ملرض كوفيد-19. 
ــّد مركب أكسيد النيتريك دواًء جديدًا،  ــَع ال ُي
فقد جرت دراسة التأثيرات الطبية، والسمية، 
وبيانات السامة الخاصة به خال السنوات 
ــيــــد الـــنـــيـــتـــريـــك  ــات أكــــســ ــ ــئـ ــ ــزيـ ــ ــة، وجـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ املـ
املــوجــودة في البخاخة الجديدة تماثل تلك 
ستخَدم بالفعل لعاج ارتــفــاع ضغط 

ُ
التي ت

ــرئـــوي، وبــالــتــالــي ال يعتبر دواًء  الــشــريــان الـ
جديدًا ُيخشى من تأثيراته السلبية.

َعّد العاج الوحيد الجديد 
ُ
البخاخة نونز ت

ــل الـــفـــيـــروســـي  ــمـ ــه يـــقـــلـــل الـــحـ ــ ــبـــت أنــ الـــــــذي ثـ
نِتَجت 

ُ
باإلضافة إلى األجسام املضادة التي أ

ــيــــروس، ولـــكـــن هـــذه  ــفــ ــد بـــعـــض أجـــــــزاء الــ ضــ
تناَول فقط 

ُ
األجسام املضادة غالية الثمن وت

من طريق الوريد داخل املستشفيات، وهو ما 
ُيَعّد ميزة الستخدام البخاخة الجديدة. 

هـــذه الــبــخــاخــة املتنقلة قــد تــكــون فــعــالــة في 
ــتــالــي تقليل  تقليل انــتــشــار الــفــيــروس، وبــال
معدالت العدوى. استخدام هذه البخاخة قد 
 جديد 

ٍّ
يساعد بالتالي في منع حدوث تفش

 مساعدًا 
ً
للمرض، وبالتالي قد يكون عاما

في إعــادة فتح االقتصاد، وتقليل التأثيرات 
ــرة للجائحة الــتــي انتشرت  ــي ــب ــك الجانبية ال
كــالــنــار فــي الهشيم حــول الــعــالــم، وأثـــرت في 

الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.

أكسيد النيتريك هو العالج الوحيد 
الذي يقلل الحمل الفيروسي 

)Getty( 19-لكوفيد

ألسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

الطفرة الهندية الجديدة لفيروس كورونا

لقاحات كوفيد-19 تحقق نتائج مبشرة في قطر

الوضع في الهند يشبه 
ما حدث في أواخر العام 

الماضي في البرازيل

)Getty( أسباب تفاقم الوضع الوبائي في الهند قد يكون بسبب الطفرة الجديدة وقد يكون بسبب تخفيف اإلجراءات الوقائية
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عــنــفــًا، وحـــدث هـــذا مــع انــخــفــاض الــحــاالت، 
حيث تجمعت حشود كبيرة في التجمعات 
السياسية واالحــتــفــاالت الدينية وحفات 

الزفاف.
ربما ساهمت حملة التطعيم على مستوى 
ــــدأت فـــي يــنــايــر، فـــي زيــــادة  الـــبـــاد، والـــتـــي بـ
الـــحـــاالت، إذ تسببت فــي تخفيف إجــــراءات 
الصحة العامة، فوصول اللقاح جعل الجميع 
يــشــعــرون بـــاالرتـــيـــاح، حــيــث تــم إعــطــاء أكثر 
مــن 120 مليون جــرعــة، معظمها مــن نسخة 
هــنــديــة الــصــنــع مـــن لـــقـــاح أكــســفــورد-أســتــرا 
زيــنــيــكــا، ولــكــن هـــذا يــمــثــل أقـــل مـــن 10% من 
سكان الهند، وربما أصيب بعض األشخاص 
بالعدوى أثناء تلقي اللقاحات، ألن الحشود 
غالًبا ما تشارك مناطق انتظار العيادة مع 

املرضى الذين ينتظرون الفحص.


