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بأهم  قائمة  نقدم  كوفيد-19،  ظهور  على  عام  من  أكثر  مرور  بعد 
التي يشيع استخدامها لعالج كوفيد-19، وآخر ما توصلت له  األدوية 

األبحاث العلمية حول نجاحها أو فشلها

سؤال في الصحة

الصحة العالمية تشدد على إجراءات 
التباعد مع اقتراب األعياد

رت منظمة الصحة العاملية، مع اقتراب عيد الفصح 
ّ
حذ

وشهر رمضان، من التجمعات في األماكن املغلقة خشية أن 
يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من اإلصابات بكوفيد-19. وقال 
بيان ملنظمة الصحة العاملية »في البلدان التي تشهد عدوى 

مجتمعية واسعة للفيروس، ينبغي النظر بجدية في اللقاءات 
االفتراضية وإرجاء التجمعات أو تقليص أعداد املجتمعني«. 
وأضاف »بغض النظر عن املوقع، يجب أن تقام أي احتفاالت 
دينية في الهواء الطلق كلما أمكن ذلك، أو أن تكون محدودة 

من حيث الحجم واملدة، مع مراعاة التباعد الجسدي والتهوئة 
ونظافة اليدين واستخدام األقنعة«.  وأشار البيان الى أنه من 

األفضل أن يحيي الناس االحتفاالت الدينية مع األشخاص 
الذين يعيشون معهم وتجنب لقاء آخرين، خاصة إذا كانوا 

يشعرون بأعراض مرضية أو هم في حجر صحي. وشدد على 
أن »التجمعات الداخلية، حتى تلك األصغر من حيث العدد، 

يمكن أن تكون محفوفة باملخاطر بشكل خاص«. ويخشى 
الخبراء أن يتخلى الناس عن حذرهم خالل االحتفال باألعياد 

الدينية، في الوقت الذي تفرض فيه العديد من الدول قيودًا 
في محاولة لكبح ارتفاع أعداد اإلصابات بكوفيد-19. ويحتفل 

املسيحيون بعيد الفصح في األيام املقبلة، في حني يبدأ 
املسلمون صيام شهر رمضان قبيل منتصف نيسان/ إبريل.

عندي صداع نصفي أليام وطنني باألذن، 
إضافة إلى صعوبة في التنفس وضعف 
ــراض خـــدر فــي يــدي  ــ الــبــصــر وآخــــر األعـ
اليسرى. أتمنى اإلفــادة إذا كانت حالتي 
خــطــيــرة أم ال لــكــي أســـــرع فـــي الـــعـــاج، 

خصوصًا مع الظروف الصعبة للبلد.

األخت الكريمة؛
تحية طيبة وبعد..

مـــا تــصــفــيــنــه مـــن أعــــــراض مــتــفــرقــة 
)إن صحت إكلينيكيًا( قد تكون في 
حقيقة األمــر مرتبطة ببعضها في 
صـــورة مــتــالزمــة معينة وراثــيــة أو 
تحديد  يمكننا  وال  نـــادرة.  مناعية 
ذلك عن طريق املراسلة ولكن يحتاج 
دقيق  إكلينيكي  فــحــص  إلـــى  األمـــر 
وفــحــوصــات مــعــمــلــيــة وتــصــويــريــة 

للكشف عن هذه املتالزمة.
ال شــك فــي أن الــصــداع النصفي قد 
يــســبــب بــعــض الــخــدر فــي األطــــراف 
وصــعــوبــة فــي الــكــالم وتــأثــيــرًا على 
الـــرؤيـــة والــبــصــر بــشــكــل مــؤقــت في 
فترات الصداع وقد يمتد إلى خدر 
أو ضعف بسيط في نصف الجسم 
بــالــكــامــل، ولـــكـــن مــثــل هــــذه الــحــالــة 
ــة أثـــنـــاء  ــاعــ ــــن ســ ــر مـ ــثــ ال تـــــــدوم ألكــ
ــــور  الــــصــــداع الــعــنــيــف وتــــعــــود األمـ
لطبيعتها مــرة أخــرى. وفــي حاالت 
نـــادرة قــد يسبب الــصــداع النصفي 
مع  النصفي  الشلل  تشبه  أعــراضــًا 
ــــراض ضــعــف فـــي الـــرؤيـــة أو أي  أعــ
أعـــراض حسية أخـــرى ملــدة ال تزيد 
عن 24 ساعة ومن ثم تعود األمور 

لطبيعتها.
ولـــكـــن ال يــمــكــنــنــا اســتــثــنــاء بعض 
األمـــــراض الــعــصــبــيــة األخـــــرى، مثل 
الــتــصــلــب املـــتـــعـــدد، كـــمـــا أن هــنــاك 
ــتــــالزمــــات قـــريـــبـــة مـــمـــا تــصــفــيــنــه  مــ
ــادرة الـــحـــدوث،  ــ ولــكــنــهــا نــوعــًا مـــا نـ
مثل مــتــالزمــة ســوســاك أو الــصــداع 

النصفي بسبب األذن الداخلية.
تمنياتنا لك بالشفاء والعافية

د. عمرو صاح الدين
اختصاصي أمراض الباطنة

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

عالجات 
كورونا

تعرّف إلى الفّعال منها وغير الفّعال
محمد السنباطي

ب عــــدد من  مــنــذ بــــدء جــائــحــة كــــورونــــا، ُجــــــرِّ
األدوية والعالجات ملجابهة املرض، بعضها 
أثبت فعاليته في تخفيف أعراض املرض أو 
منع تدهوره حتى تعافي املريض، أما العديد 
من تلك األدويـــة ففشلت في عــالج املــرض أو 
الوقاية منه، إذ ثبت عدم فعاليتها لكنها رغم 

ذلك ال تزال مستخدمة بشكل أو بآخر.

عالجات فعالة في عالج كورونا
املــضــادة  األدويــــة  أحـــد  هــو  ريمديسيفير:   .1
لــلــفــيــروســات، ويــعــد الـــــدواء الــوحــيــد املــجــاز 
مــن هــيــئــة الـــغـــذاء والـــــدواء األمــيــركــيــة لعالج 
كـــوفـــيـــد-19، وتــعــتــمــد آلــيــة عــمــلــه بــشــكــل عــام 
ــدرة الـــفـــيـــروس عــلــى الــتــكــاثــر  ــ ــقـــاف قـ عــلــى إيـ
داخـــل الــجــســم، وذلـــك مــن خـــالل تعطيل أحــد 
اإلنـــزيـــمـــات املـــســـؤولـــة عـــن اســتــنــســاخ املــــادة 

الوراثية الخاصة بالفيروس.
وفقا لإلرشادات الصادرة عن معهد الصحة 
ــــي، يــــوصــــى بــاســتــعــمــال  ــركـ ــ ــيـ ــ الــــوطــــنــــي األمـ
الذين  كورونا  ملرضى  تحديدًا  ريمديسيفير 
يـــتـــم عـــالجـــهـــم داخــــــل املــســتــشــفــى وتــتــطــلــب 
حالتهم استخدام األكسجني ملساعدتهم على 
استعمال  يمكن  الــحــاالت  تلك  ففي  التنفس، 
ــيـــثـــازون،  الـــــــــدواء بـــمـــفـــرده أو مــــع ديـــكـــســـامـ
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــحــاالت املــتــقــدمــة مــن املــرض 
الصناعي،  التنفس  اســتــخــدام  تتطلب  الــتــي 
املـــعـــروف أيــضــا بــالــتــهــويــة املــيــكــانــيــكــيــة، فال 
توجد بيانات كافية حول مدى فعالية الدواء 

في تلك املرحلة املتأخرة من املرض.
الستيرويدات  أحــد  هــو  ديــكــســامــيــثــازون:   .2
الــقــشــريــة، املــشــهــورة بــاســم الــكــورتــيــزونــات، 
ــادة لــاللــتــهــاب،  الـــتـــي تــمــتــلــك خـــــــواصَّ مــــضــ
ويــوصــى بــاســتــعــمــال ديــكــســامــيــثــازون فقط 
من جانب مرضى كورونا الذين يتم عالجهم 
باستعماله  يــنــصــح  ال  بــيــنــمــا  بــاملــســتــشــفــى، 
لـــلـــحـــاالت الــطــفــيــفــة ومـــتـــوســـطـــة الــــشــــدة مــن 
ــا الــحــجــز  ــهـ ــتــــي ال يــتــطــلــب عـــالجـ املـــــــرض الــ
باستخدامه  ال يوصى  أنه  كما  باملستشفى، 
الــذيــن يتم عالجهم باملستشفى  أولــئــك  لــدى 
دون أن تتطلب حالتهم استخدام األكسجني.

ــتــــجــــارب  ــتــــائــــج الــــعــــديــــد مـــــن الــ أوضـــــحـــــت نــ
ديكساميثازون  استخدام  فعالية  السريرية 
في تلك الحاالت، خاصة أنه ساهم في تقليل 
خطر حدوث الوفاة بنسبة 35 % في الحاالت 
استخدام  تتطلب  الــتــي  املـــرض  مــن  املتقدمة 
التنفس الصناعي، كما ساهم بشكل عام في 
كورونا  مرضى  لــدى  الوفيات  معدل  خفض 

الذين يتم عالجهم باملستشفى.
أحــادي  3- توسيليزوماب: هو جسم مضاد 
يمتلك خــواصَّ مضادة إلنترلوكني  النسيلة 
ــذا الـــــــدواء بــاملــشــاركــة  6، ويـــتـــم اســـتـــخـــدام هــ
مــع ديــكــســامــيــثــازون لـــدى فــئــات مــحــددة من 
املستشفى  داخــل  املعالجني  كــورونــا  مرضى 
بشكل  التنفسية  وظــائــفــهــم  تــتــدهــور  الــذيــن 
ــا أوصـــــــت اإلرشــــــــــــادات بــتــجــنــب  ــمـ ســــريــــع، كـ
اســـتـــخـــدام الـــــــدواء لــــدى املـــرضـــى مــنــقــوصــي 

املناعة بشكل كبير.
أنــه حتى هــذه اللحظة  ومــن الجدير بالذكر، 
ال يــوجــد دلــيــل علمي حــول اســتــخــدام أدويــة 
أخرى مضادة إلنترلوكني 6 في عالج مرض 

كورونا الجديد، فما زالت قيد الدراسة.
4- مــضــادات تجلط الــــدم: وفــقــا لـــإلرشـــادات، 
يــجــب إعــطــاء مــضــاد للتجلط بشكل وقــائــي 
لـــــدى كــــافــــة مــــرضــــى كــــوفــــيــــد-19 املــعــالــجــني 
داخل املستشفى باستثناء النساء الحوامل، 
وذلك للوقاية من حدوث الجلطات الوريدية 
الدموية، كما يمكن استخدامها بشكل وقائي 

الحوامل املصابات بحاالت شديدة من  لدى 
ــجــن داخـــل املستشفى، إال في 

َ
ــعــال

َ
كــورونــا وت

حال وجود موانع لالستعمال.
5. بالزما من املتعافني: استخدام بالزما من 
املــتــعــافــني لــعــالج كـــورونـــا يــعــنــي اســتــخــدام 
مــشــتــقــات دم األشـــخـــاص الـــذيـــن تــعــافــوا من 
املــــــــرض الحــــتــــوائــــه عـــلـــى أجـــــســـــام مـــضـــادة 
ــل عــلــى  ــفـــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد، وحـــصـ لـ
الــغــذاء  مــن هيئة  استثنائية  مــوافــقــة طــارئــة 
والــدواء األميركية بشروط محددة؛ إذ يجب 
استخدام بالزما ذات عيار مرتفع فقط لدى 
مرضى كوفيد-19 املعالجني باملستشفى في 
مرحلة مبكرة من املرض. لكنه ال يزال موضع 

خالف لتضارب بيانات التجارب السريرية.
هناك  النسيلة:  أحادية  املضادة  األجسام   .6
عدد من األدوية األخرى التي تنتمي لطائفة 
األجــســام املــضــادة أحــاديــة النسيلة حصلت 
عــلــى مــوافــقــة طــارئــة، حــيــث يمكن اســتــخــدام 
بامالنيفيماب بمفرده أو مع إتيسيفيماب أو 
كاسيريفيماب معا مع إمديفيماب، في عالج 
الــــحــــاالت الــبــســيــطــة ومــتــوســطــة الـــشـــدة من 
كــوفــيــد-19 لــدى البالغني واألطــفــال أكــبــر من 
املستشفى،  خــارج  يعالجون  الذين  عاما   12
وبـــرغـــم ذلــــك لـــم تـــــدرج تــلــك األدويـــــــة لــعــالج 
كــوفــيــد-19، لعدم وجــود دليل كــاف يدعم أو 

يدحض استخدامها بعد.

أدوية غير فعالة لعالج كورونا
منظمة  تـــوصـــي  هــيــدروكــســيــكــلــوروكــني:   .1
ــد مــــن الــهــيــئــات  ــديــ ــعــ ــيـــة والــ ــاملـ ــعـ ــة الـ الـــصـــحـ
ــيــــة حـــــــول الــــعــــالــــم بـــعـــدم  ــنــ الـــصـــحـــيـــة الــــوطــ

أو  بمفرده  هيدروكسيكلوروكني   استعمال 
باملشاركة مع أزيثرومايسني في عالج أي من 
حــاالت كورونا. وذلــك رغم شيوع استعماله 
كعالج لكوفيد-19 في بدايات الجائحة؛ حيث 

خلصت نتائج دراسات عدة لعدم فعاليته.
2. املــــــضــــــادات الــــحــــيــــويــــة: شــــــاع اســـتـــخـــدام 
املضادات الحيوية خاصة أزيثرومايسني في 
حاالت كوفيد-19 أو حتى لدى غير املصابني 
ــاءة  ــنـــدرج تــحــت إســ ــذي يـ ــ ــر الـ ــ بــــاملــــرض، األمـ
وإفــــــراط اســـتـــخـــدام املــــضــــادات الــحــيــويــة، إذ 
تستهدف العدوى البكتيرية فقط بينما يعد 
داء كورونا عــدوى فيروسية، األمــر الــذي قد 
تكون له تبعات خطيرة مستقبال حول تفاقم 

أزمة مقاومة املضادات الحيوية.
ــة يــمــكــن  ــويــ ــيــ ــحــ ــعــــض املـــــــضـــــــادات الــ ــن بــ ــكــ لــ
ــاالت كــوفــيــد-19  ــ اســتــخــدامــهــا فـــي بــعــض حـ
داخــل املستشفى للوقاية مــن حــدوث عــدوى 
بكتيرية إضافية، األمر الذي يخضع لشروط 
ــراء الــعــديــد من  ــ مـــحـــددة صـــارمـــة تــتــطــلــب إجـ

التحاليل والفحوصات الطبية.
ــانـــات كــافــيــة  ــيـ بـ تـــوجـــد  إيـــفـــيـــرمـــكـــتـــني: ال   .3
الــدواء، املضاد للطفيليات  حول فعالية هذا 
بـــاألســـاس، فــي عـــالج كـــورونـــا الــجــديــد، فقد 

ــتـــجـــارب عــلــى عــيــنــات من  أظـــهـــرت بــعــض الـ
ــذا املــركــب  ــدرة هــ ــ ــارج الــجــســم قـ ــ األنـــســـجـــة خـ
إال  الفيروس،  إيقاف تضاعف  على  الــدوائــي 
أن الــجــرعــة املــطــلــوبــة لـــحـــدوث ذلـــك الــتــأثــيــر 
ــقـــدر بـــحـــوالـــي 100 ضــعــف  ــل الـــجـــســـم تـ ــ داخــ

الجرعة اآلمنة لالستخدام لدى البشر.
بفاعلية  القناعة  شيوع  رغــم  ج:  فيتامني   .4
فيتامني ج في الوقاية من اإلصابة بكورونا 
أو حــتــى عــالجــهــا، إال أنـــه ال يــوجــد أي سند 
علمي يــدعــم ذلـــك، وال تــوجــد بــيــانــات كافية 
لدى  الفيتامني  هــذا  اســتــخــدام  فعالية  حــول 

حاالت كوفيد-19 حتى اآلن.
5. فيتامني د: األمر ذاته ينطبق على فيتامني 
د، حــيــث تــشــيــر اإلرشــــــادات إلـــى عـــدم وجــود 
بــيــانــات كــافــيــة حـــول فــعــالــيــة اســتــخــدام هــذا 
الفيتامني بشكل عالجي، وذلك برغم ارتباط 
نـــقـــص فــيــتــامــني د بــالــجــســم بــــزيــــادة خــطــر 

اإلصابة بااللتهاب الرئوي.
إذ ال  للزنك،  الــحــال بالنسبة  الــزنــك: كذلك   .6
كــافــيــة حـــول فعاليته لعالج  بــيــانــات  تــوجــد 
ــيـــد-19، كــمــا أنــــه ال يــوصــى بــاســتــخــدام  كـــوفـ
مكمالت الزنك بجرعات تفوق املقدار الغذائي 

املوصى به للوقاية من اإلصابة بكورونا.
ــة  ــ 7. مــثــبــطــات الـــبـــروتـــيـــاز: تــســتــخــدم األدويـ
املــثــبــطــة إلنــزيــم الــبــروتــيــاز فــي عـــالج مــرض 
تــم استخدامها  كــمــا  رئــيــســي،  اإليــــدز بشكل 
أن اإلرشــــــــادات  كــــوفــــيــــد-19، إال  فــــي حــــــاالت 
تــوصــي بــعــدم اســتــخــدام املــشــاركــة الــدوائــيــة 
لــوبــيــنــافــيــر/ ريــتــونــافــيــر واألدويــــــة األخـــرى 
املـــثـــبـــطـــة لـــبـــروتـــيـــاز لــــعــــالج أي مــــن حــــاالت 

كورونا الجديد، حيث ثبت عدم فعاليتها.

ال يوجد ما يشير إلى 
فعالية فيتامين د 

لمجابهة كورونا الجديد
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