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نور ـ لبنان
أعــانــي مــن ألـــم والــتــهــاب مــتــكــرر باللثة، 
وشــــعــــور بــحــســاســيــة فــيــهــا تــجــعــلــنــي 
ــــيء فـــيـــهـــا مــثــل  أحــــــــاول إدخــــــــال أي شــ
السلكات الخشبية من كثرة إحساسي 
بــحــكــة بــداخــلــهــا مــصــحــوبــا أيــضــا بــألــم 
وتــورم يكسو ضروسي، ولم أجد نفعا 
مــن أخــذ مسكنات أو مــضــادات وتعبت 
كــثــيــرًا، فــاأللــم يزعجني ويــــزداد ســـوءًا؛ 
حــتــى إنــــه يــصــل لــلــفــك، وتــحــت الــلــســان 
يتورم، وأشعر أيضا بضيق في التنفس، 
وألم في القفص الصدري، وأيضا أسفل 
ــدري خـــصـــوصـــا جــهــة  ــ ــــصــ ــ الـــقـــفـــص ال

اليسار.

السالم عليكم األخت نور؛
لقد وصفِت مجموعة من األعراض 

ألمراض مختلفة.
* أعـــراض األســنــان تنبئ بالتهاب 
لثوي حاد، ويحتاج ملراجعة طبيب 
اللثة،  بــأمــراض  أســنــان متخصص 

لعمل ما يلي:
- تــنــظــيــف عــمــيــق لــلــثــة واألســـنـــان 

إلزالة الجير، وأسباب االلتهاب.
- وصف غسول فم مناسب للحالة.

ــم يــتــم تــقــيــيــم الـــحـــالـــة لــكــل سن  - ثـ
ــدة، وهـــل تتطلب  وضــــرس عــلــى حــ
ــة عـــالجـــا آخـــــر تــحــفــظــيــا أو  ــالـ الـــحـ

جراحيا.
¶ أما بالنسبة للتورم تحت اللسان 
فقد  الصدر،  وآالم  التنفس  وضيق 
يــكــون لها عــدة أســبــاب، قــد يرتبط 
بــعــضــهــا بــالــتــهــاب الــلــثــة الــشــديــد 
مثل حمى القلب الروماتيزمية، أو 
امتداد االلتهاب لألغشية الحشوية 

حول الفم والرقبة.
ــا  لـــــكـــــن أيــــــضــــــا قـــــــد تــــــكــــــون عــــرضــ
لــتــفــاعــل حــســاســيــة حــــاد لـــألدويـــة 
حتى  أو  تجميل،  مستحضرات  أو 
بــعــض األطــعــمــة، وهـــذه الــحــالــة قد 
تــكــون خــطــيــرة، وتــحــتــاج للتدخل 
الـــطـــبـــي الـــســـريـــع ملـــنـــع االخـــتـــنـــاق، 
وسد املنافذ النفسية، لذا أنصحك 
بسرعة مراجعة طبيب متخصص 
ــــر  ــة، وآخـ ــيـ ــاسـ ــسـ ــحـ ــــي أمـــــــــراض الـ فـ
ــــي أمـــــــــراض الـــصـــدر  مـــتـــخـــصـــص فـ
والقلب الستبعاد وجود أي أسباب 

عضوية خطيرة لهذه األعراض.
العاجل  بــالــشــفــاء  لــك  تمنياتي  مــع 

ودوام الصحة والعافية.
د. ريم الجندي
استشاري طب األسنان

سؤال في الصحة

منذ اندالع جائحة كورونا والعالم يترقب إنتاج لقاح فعال وآمن، ومع بدء ظهور اللقاحات انتشرت التخوفات من أن 
سرعة إنتاجها تعني أنها لم تخضع للتجريب الكافي

كيف تم تطوير لقاحات كورونا بسرعة؟
محمد السنباطي

ــا فـــي هــــذا الــوقــت  أثـــــار تــطــويــر لـــقـــاح كــــورونــ
ــــاؤالت حـــــول مـــــدى مــأمــونــيــتــه  ــــسـ الـــقـــصـــيـــر تـ
العوامل  املقال سنوضح  وسالمته، وفي هذا 
الــتــي ســاهــمــت فـــي تــطــويــر لــقــاحــات كــورونــا 

بهذه السرعة.

50 عامًا من األبحاث حول الفيروسات 
التاجية

قـــد يــظــن الــبــعــض أن الــعــلــمــاء والــبــاحــثــن لم 
ــــالق عن  تــكــن لــديــهــم أي مــعــلــومــات عــلــى اإلطـ
فيروس كورونا الجديد املسبب للوباء، وهذا 
لعائلة  ينتمي  الــفــيــروس  فــهــذا  غير صحيح، 
ــيـــروســـات الـــتـــاجـــيـــة والــــتــــي نـــعـــرف عــنــهــا  ــفـ الـ
تلك  فيروسات  تتسبب  بالفعل، حيث  الكثير 
واملتالزمة  كالبرد  أخــرى  أمــراض  في  العائلة 
التنفسية الحادة الوخيمة )SARS( ومتالزمة 
الــتــنــفــســيــة )MERS(، وهـــذه  ــــط  الـــشـــرق األوسـ
مستفيض  بشكل  دراستها  تمت  الفيروسات 
عــلــى مـــدار أكــثــر مــن 50 عــامــا، ولـــدى العلماء 
والباحثن دراية كبيرة حول التركيب واملادة 
الوراثية ودورة حياتها، مما ساهم في سرعة 
تحديد البروتن املسؤول عن التصاق فيروس 
كورونا الجديد بالخلية البشرية واقتحامها، 
ــم اســتــهــدافــه لــتــطــويــر الـــلـــقـــاحـــات، ما  ــن ثـ ومــ

اختصر الكثير من الوقت.

دعم وتمويل أبحاث تطوير اللقاحات
ــات أمـــــــــوااًل طـــائـــلـــة،  ــاحـ ــقـ ــلـ يــتــكــلــف تـــطـــويـــر الـ
العديد  قــام  املالي  العائق  هــذا  على  وللتغلب 
ــات الــقــطــاع  ــركــ مــــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة وشــ
الخاص حول العالم بضخ مليارات الدوالرات 
لــدعــم أبــحــاث تــطــويــر الــلــقــاحــات، مــمــا ساعد 
على تطوير عدد من اللقاحات الفعالة واآلمنة 

وبدء طرحها لالستخدام في وقت قصير.

 التعاون العالمي غير المسبوق
ــة قـــد يــســتــغــرق تــطــويــر  ــاديـ ــعـ فـــي األحـــــــوال الـ
لقاح ملرض ما قرابة 10-15 سنة، إال أن وضع 

أنور نعمة

املاء هو املكون الرئيسي للجسم البشري وهو 
ضروري لكل جزء منه، لذا يجدر بك أن تشرب 
ما يكفي منه، وإذا لم تفعل هذا الشيء، فإنك 
سوف تجد نفسك، عاجال أو آجال، على موعد 

مع مشاكل عدة.

 ¶ ماذا يحدث لجسمك في حال عدم شرب ما يكفيه 
من املاء؟

1ـ الصداع
نقص املاء في الجسم يؤثر على نشاط الجسم 
ووظائف أعضائه املختلفة بما فيها الدماغ، 
من  وبالتالي  الجفاف  مــن  الشخص  يعاني  ف
الــصــداع. وقبل أن تفكر فــي تــنــاول املسكنات 

حاول أن تشرب كوبا أو أكثر من املاء.

2ـ فقدان القدرة على التركيز
املاء  على  أساسي  الدماغ بشكل  يعتمد عمل 
ــه، وعــدم  الـــذي يشكل مــا يــقــارب 80% مــن وزنـ
تلقي الــدمــاغ مــا يلزمه مــن املــاء يشكل خطرا 
عليه، فتقل قدراته وتتراجع وظائفه، ما يعجل 
الـــدخـــول فـــي دوامـــــة مـــن الــــعــــوارض املنغصة 
الــتــشــوش، والــكــســل، والــنــعــاس،  للحياة، مثل 

وضعف القدرة على التركيز.
3ـ غرابة األطوار

في دراستن على الرجال والنساء، تم إخضاع 
املعرفية  الفحوصات  مــن  لسلسلة  ملشاركن  ا
ليتبن على أثرهما أنه حتى الجفاف البسيط 
يمكن أن يعكر املزاج ويثير التعب واآلالم في 
الرأس ويجعل الشخص يتصرف بغرابة عن 

طبعه املعتاد.

4ـ انخفاض نسبة حرق الطاقة
أشارت دراسة حديثة إلى أن حرق الطاقة في 
الجسم يزيد بنسبة 30% عند شــرب حوالي 

أفادت دراسة مختبرية أجرتها شركة فايزر األميركية بأن 
اللقاح الذي طورته مع شركة بيونتيك للوقاية من مرض 

كوفيد-19 فعال في ما يبدو في مواجهة التحور األساسي في 
سالالت جديدة سريعة االنتشار من فيروس كورونا ُرصدت 
في بريطانيا وجنوب أفريقيا. وتشير الدراسة، التي أجرتها 
فايزر وعلماء من الفرع الطبي لجامعة تكساس، ولم تخضع 

للمراجعة بعد، إلى أن اللقاح فعال في تحييد الفيروس.
وأجريت الدراسة على عينات دم مأخوذة من أشخاص تلقوا 

اللقاح. ونتائجها محدودة، ألنها ال تنظر في املجموعة الكاملة 
من التحورات التي رصدت في السالالت الجديدة للفيروس 

سريع االنتشار. وقال فيل دورميتسر، أحد كبار علماء 
اللقاحات الفيروسية في شركة فايزر، إن التحور قد يكون 

السبب في زيادة قابلية االنتشار وإنه كان هناك قلق من أنه 
قد يجعل الفيروس يفلت من تحييد األجسام املضادة التي 

يحفزها اللقاح. وأضاف »اختبرنا اآلن 16 تحورا مختلفا، ولم 
يكن ألي منها تأثير كبير. هذا هو النبأ الطيب...«.

ويخطط الباحثون إلجراء اختبارات مماثلة ملعرفة ما إذا كان 
اللقاح فعاال مع التحورات األخرى التي ُرصدت في السالالت 
الجديدة التي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا، ويأملون 

في الوصول ملزيد من البيانات في غضون أسابيع.

كوبن كبيرين من املاء، من هنا يقول العلماء 
إن قــلــة شــــرب املـــــاء تــحــد مـــن عــمــلــيــات حــرق 

الطاقة فيزداد الوزن. 

5ـ زيادة مخاطر التعرض للجلطات
قلة شرب املاء تجبر خاليا الجسم على سحب 
ــــذي يـــزيـــد من  ــر الـ ــ ــاء مـــن مـــجـــرى الـــــدم، األمـ ــ املـ
لزوجة الدم ومن تركيزعناصر التخثر، وهي 
قد تكون  التي  الجلطات  لتشكل  بيئة مثالية 

سببا لحدوث أزمات قلبية أو دماغية.

6ـ الشعور بالجوع
ــا بــــن الـــشـــعـــور بــالــعــطــش  ــاغ مــ ــ ــدمـ ــ يــخــلــط الـ
تقرقر  كانت معدتك  فــإذا  بالجوع،  لشعور  وا
فيفضل أن تــشــرب كــوبــا مــن املـــاء وأن تنتظر 
حوالي 20 دقيقة قبل أن تتناول وجبتك التي 

ترغب بها.

7ـ جفاف البشرة
تــتــعــرض بــشــرة الــجــلــد لــلــجــفــاف جــــراء نقص 
املـــاء الـــذي يـــؤدي إلــى تفكك مـــادة الكوالجن، 
فتظهر التشققات والتجاعيد وتفقد البشرة 

لونها وملعانها وبريقها.

8ـ زيادة خطر اإلصابة بالحصيات الكلوية
ــاء تـــأثـــرا بــقــلــة شــرب  الــكــلــيــة مـــن أكــثــر األعـــضـ
ة  املاء، إذ تصبح غير قادرة على العمل بكفاء
ــن الـــســـمـــوم والـــنـــفـــايـــات اآلتـــيـــة  لــلــتــخــلــص مــ
عــن طــريــق الــــدم، فيصبح الــبــول أكــثــر كثافة 
ومــشــحــونــا بـــاألمـــالح املــخــتــلــفــة الــتــي تــتــراكــم 
عــلــى شــكــل بـــلـــورات تــشــكــل الـــنـــواة الحقيقية 
ــة بالفشل  ــابـ لــنــشــوء الــحــصــيــات وربــمــا اإلصـ

الكلوي.

9ـ تأثر وظائف القلب
إذا كان الجفاف شديدا فإن القلب يضطر إلى 

تدفق  على  للمحافظة  أكــبــر  مجهود  ب ل  م ع ل ا
دم بشكل طبيعي، ويسبب فشل القلب في  ـ ـ ل ا
هذه املهمة قلة سريان الدم إلى املخ، ما يؤدي 

لإلصابة باإلغماء.

10ـ اإلمساك
ــاء يـــعـــزز عــمــلــيــات الــهــضــم ويــســهــل حــركــة  ــ املـ
األمعاء لدفع محتوياتها بسهولة للتخلص 
منها. وعــدم شرب كمية كافية من املــاء يجبر 
الجسم على سحب املاء من الفضالت البرازية 
نــقــص، مــا يـــؤدي لتصلب الــبــراز  لتعويض الــ

وبالتالي اإلمساك.

كورونا الجديد استثنائي بكافة املقاييس، إذ 
تحول لجائحة عاملية حتمت على الباحثن 
والــعــلــمــاء حـــول الــعــالــم الــتــعــاون مــعــا بشكل 
ــأقــرب وقــت ممكن. وتم  وثيق لتطوير لقاح ب
تــخــصــيــص مـــجـــهـــودات الـــعـــديـــد مــــن املـــراكـــز 
واملــؤســســات الصحية حـــول الــعــالــم للتركيز 
عــلــى مــجــابــهــة الــجــائــحــة كـــأولـــويـــة، كــمــا قــام 
العلماء بنشر ومشاركة نتائج أبحاثهم حول 
املــــرض والـــفـــيـــروس بــســرعــة كــبــيــرة، مـــا أتـــاح 
تعاونا عامليا غير مسبوق ساهم في تسريع 

تطوير اللقاح.

* تقنية حديثة لتطوير اللقاحات
ــدة لــتــطــويــر  ــ ــديـ ــ ســـاهـــمـــت تـــقـــنـــيـــة عـــلـــمـــيـــة جـ
اللقاحات فــي إحـــداث الــفــارق. فللمرة األولــى 
ــدام تـــقـــنـــيـــة الــــحــــمــــض الــــنــــووي  ــ ــــخـ ــتـ ــ يــــتــــم اسـ
الريبوزي الرسول )mRNA( لتطوير لقاحات 
ملرض كورونا الجديد، وذلك في لقاح فايزر/ 
بيونتك ولقاح موديرنا. وتعمل تلك اللقاحات 
الـــجـــديـــدة مـــن خــــالل إدخــــــال املــــــادة الـــوراثـــيـــة 
لـــلـــبـــروتـــن S )بــــــروتــــــن الــــشــــوكــــة( الـــخـــاص 
ــا الـــجـــديـــد فــقــط إلــــى جسم  ــورونــ بـــفـــيـــروس كــ
اإلنسان، ليقوم الجسم بعد ذلك بتخليق هذا 
البروتن، ومن ثم يتم تدريب الجهاز املناعي 
عــلــى الـــتـــعـــرف إلــــى هــــذا الـــبـــروتـــن وتــهــيــئــتــه 
ملقاومة الفيروس الكامل حال إصابة الجسم 
به. تلك التقنية الجديدة املختلفة عن الطرق 
املـــعـــهـــودة لــتــطــويــر الــلــقــاحــات ســـاعـــدت على 

سرعة الحصول على لقاح للوباء.

إجراءات صارمة لتسريع التجارب السريرية
منحت السلطات الصحية املعنية باملوافقة 
ــقــــاحــــات الـــجـــديـــدة  ــلــ ــــرح األدويـــــــــة والــ ــلـــى طــ عـ
ــام تــصــريــحــات اســتــثــنــائــيــة  ــعـ لـــالســـتـــخـــدام الـ
ألدويـــــــة ولـــقـــاحـــات مـــــرض كــــورونــــا الــجــديــد 
بــمــوجــب حــالــة الـــطـــوارئ الــصــحــيــة الــعــاملــيــة، 
ــتـــجـــارب  ــــالل تـــســـريـــع إجــــــــراء الـ وذلـــــــك مــــن خــ
الــســريــريــة وفــحــص الــبــيــانــات والــنــتــائــج في 
ــو مــــا أشــــعــــر الـــبـــعـــض بـــأن  ــ أســـــــرع وقـــــــت. وهــ
اللقاحات لــم تخضع للتدقيق الكافي. إال أن 
هذا األمر غير صحيح، فرغم تسريع التجارب 
السريرية تم اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــضـــمـــان ســـالمـــة ومــأمــونــيــة 

اللقاح.
استخدام 

تقنية الحمض النووي 
)Getty( الريبوزي

ألسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

تعرف إلى مخاطر عدم شرب ما يكفي من الماء

لقاح فايزر ـ بيونتيك فعال مع سالالت كورونا الجديدة

نقص الماء يمنع 
إنتاج اللعاب، فتتراكم 

البكتيريا في الفم وتصبح 
رائحة الفم كريهة

)Getty( نقص الماء يؤدي للشعور بالجوع ألن المخ يخلط بين الجوع والعطش
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