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منذ اندالع جائحة كورونا وهناك سؤال ال يجد إجابة واضحة: هل اإلصابة 
بكورونا توفر مناعة كافية للحماية من تكرار اإلصابة؟

سؤال في الصحة

الفيروس المستجد ال ينتقل لألجنة
 19-COVID أثبتت دراسة أن النساء الحوامل املصابات بـ

خالل الثلث األخير من الحمل من غير املرجح أن ينقلن 
العدوى ألجنتهن، وأجريت هذه الدراسة بني شهري أبريل 
ويونيو/نيسان وحزيران 2020 بني النساء اللواتي قدمن 

ألحد مستشفيات بوسطن إما لعالج COVID-19 أو للوالدة، 
ولم تثبت إصابة أي من حديثات الوالدة من بني 127 امرأة 

حامال، بمن في ذلك 64 مصابة بمستويات متفاوتة من 
املرض من فيروس كورونا، وهذا من أكثر األشياء املطمئنة 

لألمهات.
شملت الدراسة 36٪ لم تظهر عليهن أعراض، و34٪ يعانني 
من مرض خفيف، و11٪ لديهن مرض معتدل، و16٪ يعانني 

من مرض شديد، و3٪ يعانني من مرض خطير، كما شملت 
الدراسة 63 امرأة حامال جاءت نتيجة فحوصهن سالبة، 

و11 امرأة في سن اإلنجاب لم تكن حوامل، إلجراء املقارنة.
قام الباحثون بتقييم مستويات الفيروس في عينات أنسجة 
الجهاز التنفسي والدم وأنسجة املشيمة، ووجدوا الفيروس 

في إفرازات اللعاب واألنف والحنجرة عند النساء، ولم 
يعثروا على أي فيروس في مجرى الدم أو املشيمة.

ورغم أنه في هذه الدراسة لم يولد أي من األطفال إيجابًيا لـ 
COVID-19، فإن الخطر ليس صفًرا، وأشارت دراسات أخرى 
أن النطاق منخفض للغاية، ولكنه أقل بكثير من الفيروسات 

األخرى، بما في ذلك زيكا أو الفيروس املضخم للخاليا.

عفاف - تونس
عندي كسر في عظمة الحوض بعيد 
ــم عــمــل شــرائــح  ــد تـ ــن املـــفـــصـــل، وقــ عـ
ومــســامــيــر مــن 3 أســابــيــع.. وســؤالــي 

هو: هل يمكن الحركة بدون مشاية؟

األخت الكريمة؛
تحية طيبة وبعد..

ــالــــة كــــســــور الــــفــــخــــذ، عــنــد  فــــي حــ
ــد أن  ــأكـ ــتـ ــن الـ ــد مــ الــتــحــمــيــل ال بــ
الوزن لن يؤدي لتخلخل وحركة 
بــالــشــرائــح واملــســامــيــر. لـــذلـــك، ال 
ننصح بالتحميل وإال قد تقطع 
يـــحـــدث  أو  الــــعــــظــــام  ــر  ــيــ ــامــ املــــســ

اعوجاج وانحناء بالعظام.
ــة الــتــحــمــيــل  ــ والـــــــذي يـــحـــدد درجــ
هو حسب درجة االلتئام للكسر، 
ــــرد ملــس  ــــجـ ــــون مـ ــكـ ــ والـــــتـــــي قـــــد تـ
ــتـــوازن  ــــألرض لــلــحــفــاظ عــلــى الـ لـ
ســـتـــة  أول  فـــــــي  املــــــشــــــي  أثـــــــنـــــــاء 
أســابــيــع مـــع اســتــعــمــال املــشــايــة، 
ــزئـــي بـــعـــد ظــهــور  ثــــم تــحــمــيــل جـ
للكسر،  نصفي  أو  جزئي  التئام 
بــوزن كامل  للتحميل  التدرج  ثم 
مع استعمال عكازات مع اكتمال 
ــادة بــعــد ثــالثــة  ــك عــ االلــتــئــام وذلــ

شهور.
ويــمــكــن أن يــتــم االســـتـــغـــنـــاء عن 
العكاز تماما بعد اكتمال العالج 
الطبيعي وعودة التوازن والقوة 
الــعــضــلــيــة، وقـــد تــصــل هـــذه املــدة 
بعض  فــي  أشهر  لستة  النهائية 

األحيان. 
ــار الــنــخــاعــي  ــمـ ــسـ وفـــــي حـــالـــة املـ
واالستغناء  التحميل  يــكــون  قــد 
عــن املــشــايــة واســتــبــدالــهــا بعكاز 
بداخل  املسمار  قليال، ألن  أســرع 
السطح مثل  العظام وليس على 

الشرائح.
مع تمنياتي بالشفاء العاجل.

د. بالل إبراهيم
استشاري جراحة العظام

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

كورونا
هل وجود األجسام المضادة يقي من تكرار اإلصابة؟

أحمد سمير عبد الحميد

ــزال فـــيـــروس كـــورونـــا املــســتــجــد املــعــروف  ال يــ
ــبــــب ملـــرض  ــم ســـــــــارس- كــــــــــوف-2، واملــــســ ــاســ بــ
الــعــالــم، حيث  القلق حــول  كــوفــيــد-19، يسبب 
تسبب الفيروس في حالة من الحيرة والعديد 
مــن األســئــلــة مــجــهــولــة األجـــوبـــة الــتــي يسعى 

العلم لإلجابة عنها. 
من بني األحاجي التي يسعى العلم للوصول 
إلــــى أجـــوبـــة شــافــيــة عــنــهــا األســئــلــة املتعلقة 
باملناعة التي تتوفر للجسم بعد التعافي من 
الــدراســات  اإلصــابــة، حيث تعكف العديد مــن 
الحديثة على بحثها، ومن بني هذه الدراسات 
البحث الذي نشر أخيرا في مجلة نيو انغالند 
جورنال أوف ميديسن الشهيرة، والذي نقدم 

مختصرا لنتائجه في هذا املقال.
ــفـــيـــروس  بـــشـــكـــل عــــــــام، تـــتـــســـبـــب اإلصــــــابــــــة بـ
كـــورونـــا 2 املــتــســبــب فــي املــتــالزمــة التنفسية 
الحادة الوخيمة )سارس كوف-2( في إحداث 
اســتــجــابــة مــنــاعــيــة مــقــبــولــة بــعــد الـــعـــدوى في 

معظم الحاالت التي تمت دراستها.
فعلى الــرغــم مــن إصــابــة أكــثــر مــن 81 مليون 
شخص حــول العالم، كــان عــدد الــحــاالت التي 
 للغاية، 

ً
تأكد حدوث تكرار العدوى فيها قليال

وهــو مــا يــؤكــد أن هــذه املــنــاعــة تــقــدم قـــدرًا من 
الحماية في معظم األحيان. 

لــكــن الــــســــؤال املـــهـــم هــــو: حــتــى مــتــى يستمر 
تأثير هذه املناعة؟ وإلي أي درجة تحمي هذه 
املناعة من ظهور األعراض مرة أخرى أو تقلل 

حدتها؟

المناعة ضد كوفيد-19
كما ذكرنا من قبل في حديثنا عن اللقاحات، 
املناعة التي تحمي من تكرار العدوى تتكون 
مــــن ذراعـــــــــني: الـــــــــذراع األولــــــــى هــــي األجــــســــام 
املضادة التي تفرزها الخاليا املناعية البائية، 
واملـــنـــاعـــة الــخــلــويــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــخــاليــا 

املناعية التائية. 
مــن أجـــل دراســــة وتــقــيــيــم هـــذه املــنــاعــة علينا 
أن نتعرف على دالالت معينة يمكن قياسها 
منع  مثل:  معينة  بعوامل  مستواها  ومقارنة 
تكرار العدوى، الحاجة للحجز في املستشفى، 

وحدوث الوفيات. 
الـــتـــي ينتجها  ــادة  املــــضــ ــام  ــســ وتــنــقــســم األجــ

الجسم إلى عدة أنواع:
- في ما يتعلق باألجسام املضادة للفيروسات، 
هــنــاك نــوعــان أســاســيــان يــظــهــران فــي مــراحــل 

العدوى املختلفة:
في  يــظــهــر  الـــــذي   IgM الـــنـــوع أوال  لــديــنــا   .1

املراحل املبكرة من العدوى.
2. مع مرور الوقت تظهر األجسام املضادة من 
النوع IgG، والتي تستمر عادة لفترة طويلة 

ويرتبط ظهورها بحدوث املناعة.
ــيــــروس ســــــارس كــــــوف-2،  ــا يـــخـــص فــ ــي مــ - فــ
يــمــكــنــنــا االعـــتـــمـــاد عـــلـــى األجــــســــام املـــضـــادة 
لــبــروتــني الــشــوكــة الــخــاص بــالــفــيــروس )الــذي 
يــســتــخــدمــه الـــفـــيـــروس لـــالرتـــبـــاط بــالــخــاليــا 
البشرية( من النوع IgG، وذلك نظرًا ملعرفتنا 
ــدرًا من  ــ ــذه األجــــســــام املــــضــــادة تـــوفـــر قـ ــأن هــ بــ

املناعة ضد تكرار العدوى.

دراسة المناعة ضد كوفيد-19
ـــام بــاســتــخــدام  الــبــحــث الـــــذي نــنــاقــشــه هــنــا قـ
 ،PCR تــقــنــيــة تــفــاعــل ســلــســلــة الــبــولــيــمــيــريــز
ــل مــقــارنــة احــتــمــاالت حــــدوث الــعــدوى  مــن أجـ
بفيروس سارس-كوف-2 بني مجموعتني من 
فـــي مستشفيات  الــطــبــي  بــالــقــطــاع  الــعــامــلــني 

جامعة أكسفورد في اململكة املتحدة. 
شـــمـــلـــت املـــجـــمـــوعـــة األولــــــــى الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا 
بــالــفــيــروس مــن قــبــل )لــديــهــم أجــســام مــضــادة 
الثانية  املجموعة  ضمت  بينما  لــلــفــيــروس(، 
األشــخــاص الــذيــن لــم يصابوا مــن قبل )ليس 

لديهم أجسام مضادة للفيروس(. 
تـــم قـــيـــاس مــســتــوى األجـــســـام املـــضـــادة الــتــي 

تـــم تــكــويــنــهــا ضـــد بـــروتـــني الــشــوكــة الــخــاص 
بــالــفــيــروس، وكــذلــك ضــد الــغــالف البروتيني 
لــنــواة الــفــيــروس فــي بــدايــة الــدراســة، وبعدها 
تمت متابعة املشاركني ملدة تقترب من ثمانية 
ــداء مـــن إبـــريـــل حتى  ــتـ أشــهــر )31 أســبــوعــا ابـ

نوفمبر 2020(. 
ــام الـــبـــاحـــثـــون بــمــقــارنــة  ــ ــذه املــــــــدة، قــ ــ ــعـــد هــ بـ
إيجابية جــديــدة بني  مــعــدالت ظهور تحاليل 
املــجــمــوعــتــني بــاســتــخــدام األعـــــراض وتحليل 
لــتــشــخــيــص  الــتــحــلــيــل املــعــتــمــد  PCR )وهــــــو 

العدوى من خالل مسحات األنف والبلعوم(.
العاملني  الدراسة 12541 شخصا من  شملت 
األولى  املجموعة  بالجامعة.  الطبي  بالقطاع 
)الذين كان لديهم أجسام مضادة ضد بروتني 
الــشــوكــة مــنــذ بـــدايـــة الــــدراســــة( ضــمــت 1256 
شخصا، وشملت الثانية )املجموعة السلبية( 

11364 شخصا. 
 PCR ــة، أصـــبـــح تــحــلــيــل ــ ــدراســ ــ خـــــالل مـــــدة الــ
إيــجــابــيــا لـــدى شــخــصــني فــقــط مــن املجموعة 
األولى دون ظهور أعراض عند ظهور نتيجة 

التحليل. 
 PCR أما املجموعة الثانية فقد أصبح تحليل
 100 بينهم  )مـــن  لـــدى 223 شخصا  إيــجــابــيــا 
شخص لــم يــكــونــوا يــعــانــون مــن أيــة أعـــراض، 
أعــراض  بعض  عليهم  ظــهــرت  شخصا  و123 
ــة الــحــرارة  الــســعــال املــســتــمــر، ارتــفــاع فــي درجـ
أكثر من 37.8 درجة مئوية، أو ضعف حاستي 

الشم أو التذوق(. 
ــادة  ــإعــ ــثــــون بــ ــبــــاحــ لـــتـــأكـــيـــد الـــنـــتـــائـــج قــــــام الــ
االخـــتـــبـــارات بـــاســـتـــخـــدام األجــــســــام املـــضـــادة 
ــروس،  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ لــــلــــغــــالف الــــبــــروتــــيــــنــــي لــــــنــــــواة الـ

وبــاســتــخــدام نــوعــي األجـــســـام املـــضـــادة مــعــا، 
وحصلوا على نفس النتائج.

نتائج الدراسة
بناء على هذه النتائج استنتج الباحثون:

لـــبـــروتـــني  املـــــضـــــادة  - أن وجـــــــود األجـــــســـــام 
ــة نـــتـــيـــجـــة عــــــــدوى ســــابــــقــــة يـــرتـــبـــط  ــوكــ ــشــ الــ
بالحماية من تكرار العدوى واحتماالت أقل 
لإلصابة باملرض مرة أخرى ملدة ستة أشهر 

على األقل.
ــه يــنــطــبــق عــلــى وجــــود األجــســام  ــر ذاتــ - األمــ
املضادة للغالف البروتيني لنواة الفيروس 

أو على استخدام النوعني معا.
- أكدت الدراسة أن بإمكاننا بالفعل استخدام 
األجـــســـام املـــضـــادة مـــن الـــنـــوع IgG كـــدالالت 

على العدوى السابقة.
- لــيــس هـــذا فــحــســب، فكلما ارتــفــع مستوى 
األجــــســــام املــــضــــادة فـــي الـــجـــســـم، انــخــفــضــت 

احتماالت تكرار اإلصابة بالفيروس.
- تــبــني أيــضــا أن وجــــود األجـــســـام املــضــادة 
يوفر حماية نسبية من تكرار اإلصابة حتى 
بالفيروس  الــذيــن أصيبوا  األشــخــاص  لــدى 
مــن قــبــل، وكــــان مــســتــوى األجـــســـام املــضــادة 

لديهم مرتفعا إلى حد ما )لكنه كان أقل من 
الحد األدنى العتبار التحليل موجبا(.

مشكالت الدراسة
على الرغم من القيمة العلمية لهذه الدراسة، إال 
أن الباحثني أشاروا إلى بعض أوجه القصور 

التي شابتها، ومن بني هذه املشاكل:
الــقــدرة على متابعة كــل املشتركني في  - عــدم 
الــدراســة خــالل مــدة الــدراســة، وهــو مــا يحدث 

بطبيعة الحال في كل الدراسات املشابهة.
ــاروا إلــيــهــا هــي أن  - النقطة الــثــانــيــة الــتــي أشــ
الدراسة شملت فقط البالغني األصحاء الذين 
تبلغ أعــمــارهــم 65 عــامــا أو أقـــل، لــذا نصحوا 
بتكرار هذه الدراسة في مجموعات أخرى تشمل 
األطفال أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أو 

من مشاكل نقص املناعة. 
- أشــار الباحثون أيضا إلــى أن مــدة الدراسة 
مــا، وبالتالي طالبوا  إلــى حــد  كــانــت قصيرة 
بالقيام بدراسات أطول من أجل تقييم املناعة 
ضد تكرار العدوى بشكل أفضل. - كذلك، وعلى 
الــرغــم مــن أن الباحثني اســتــخــدمــوا األجــســام 
املضادة )وهي األجسام التي تنتجها الخاليا 
البائية التي تمثل إحدى ذراعي املناعة(، إال أنهم 
ال يستطيعون التأكيد أن هذه األجسام وحدها 
هي املتسببة في منع تكرار العدوى، فكما ذكرنا 
تقوم املناعة على ذراعني: الخاليا البائية التي 
تنتج األجسام املضادة، والخاليا التائية التي 
تقوم بقتل الفيروسات بطرق مختلفة. بالتالي 
أيضا  التائية  الخاليا  تقوم  أن  املحتمل  فمن 
بدور في هذه الحماية، وهو ما طالب الباحثون 

أيضا بدراسته في املستقبل.

األجسام المضادة لبروتين 
 IgG الشوكة من النوع
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