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أعاني من التعب والخمول بعد شهر 
مـــن إصــابــتــي بــمــرض كـــورونـــا رغــم 
الــزنــك والـــ اســتــمــراري بأخذ فيتامني 

 C واألومــيــغــا 3 وفــيــتــامــني ســي D3
ــا لــلــتــخــلــص مــن  ــاذا أفـــعـــل أيـــضـ ــ .. مــ
املــشــكــلــة، عــلــمــا أنـــنـــي ال أعـــانـــي من 

نقص بالحديد؟

األخت العزيزة؛
ــل هــــــنــــــاك نـــــوعـــــيـــــة مـــن  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
ــتـــي تــعــقــب الــشــفــاء  األعــــــــراض الـ
ــــن اإلصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس  ــام مـ ــ ــتـ ــ الـ
كورونا الجديد، اسمها متالزمة 
ما بعد الكوفيد 19، وهي شبيهة 
ــاق املــزمــن  ــ جـــدا بــمــتــالزمــة اإلرهــ
الـــتـــي تــلــي اإلصـــابـــة بـــاألمـــراض 

الفيروسية املختلفة.

إلــى عدم  لــزيــادة االطمئنان  لكن 
ــبــــب آخـــــــــر، أنـــصـــحـــك  وجـــــــــود ســ
ـــص وتــــحــــالــــيــــل  ــ ــحـ ــ بــــــــــإجــــــــــراء فــ
الغدة  وتحاليل  الكبد  لوظائف 

الدرقية.
وأنصحك بااللتزام بالتوجيهات 

التالية:
ــتــــظــــم ألشـــعـــة  ــنــ املــ ــعـــــرض  الـــــتـــ  -
ــمـــس والــــــهــــــواء الــــنــــقــــي، فــي  الـــشـ
األوقـــــــات قــبــل الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 
صـــبـــاحـــا وبـــعـــد الـــثـــالـــثـــة ظـــهـــرا، 
مـــع االلــــتــــزام بـــوضـــع كـــريـــم واق 

للحماية من أشعة الشمس.
ــنـــاول الــســوائــل،  - اإلكـــثـــار مـــن تـ
وخـــاصـــة املـــــاء، وتــنــظــيــم أوقــــات 

الراحة والنوم.
ــة الــخــفــيــفــة  ــريـــاضـ - مـــمـــارســـة الـ

بانتظام.
والفواكه  الخضار  مــن  اإلكــثــار   -
أو  الغذائية  املكمالت  بعض  مــع 
بفترات  الــخــاصــة  العقاقير  بعد 
النقاهة، بعد استبعاد األسباب 
الــعــضــويــة، مــثــل كـــوإنـــزايـــم كيو 
الـــزنـــك  ــع  ــ مـ ــلـــيـــنـــيـــوم  والـــســـيـ  10
وفيتامني )ألف( و)دي( و)سي(. 
وفي كل األحــوال، عادة ما تكون 
هذه األعــراض مؤقتة وتزول مع 

الوقت.
الصحة  بـــدوام  لــك  مــع تمنياتي 

والعافية.

د. عمرو صالح الدين
أخصائي األمراض الباطنية

سؤال

الميتة واألوساخ، فما هي  الجلد  الزيتية والعرق وخاليا  اإلفرازات  لتجمع  تعتبر مكانا  األذن  الموجودة خلف  المنطقة 
أسباب الرائحة الكريهة خلف األذن؟ وكيف يمكن عالجها؟

ما هي أسباب الرائحة الكريهة خلف األذن؟
أنور نعمة

هناك عدة أسباب للرائحة الكريهة خلف األذن 
ونصائح لعالجها:

¶ ســــوء الــنــظــافــة: يــمــكــن أن تــتــراكــم مــفــرزات 
الغدد العرقية والدهنية في الطيات الجلدية 
ا مــع وجــود  خلف األذن، ويــزيــد الــوضــع ســوء
بــقــايــا مــنــتــجــات الــعــنــايــة بــالــبــشــرة والــشــعــر، 
فتشكل مصيدة مثالية للجراثيم والفطريات 

التي تتكاثر مسببة روائح كريهة.
العالج: إذا لم يصاحب الرائحة ألم أو عوارض 
جلدية، فالحل في العناية املستمرة وغسلها 
باملاء الدافئ والصابون. أما إذا حدث احمرار 
ــم، فــيــنــصــح بــاســتــشــارة الــطــبــيــب لــوصــف  ــ وألـ

دواء مناسب.

ــو نــــــوع مــن  ــ ــاب الـــجـــلـــد الــــزهــــمــــي: هـ ــهــ ــتــ ¶ الــ
األكزيما قد يؤثر على أي منطقة من الجسم، 
تقشر  الجلد،  احــمــرار  الحكة،  هــي:  وعالماته، 
بقشور  مغطاة  جلدية  رقــعــات  ظــهــور  الجلد، 
التهاب  يسبب  وال  الــلــون.  أو صــفــراء  بيضاء 
ــة كــريــهــة،  الــجــلــد الـــزهـــمـــي خــلــف األذن رائـــحـ
ولكن القشور التي تنتج عن الحالة يمكن أن 
فتتكاثر  والزيتية،  العرقية  املــفــرزات  تحتجز 

الفطريات وتنبعث الرائحة.
واســتــخــدام  املنطقة  بنظافة  العناية  الــعــالج: 

العالجات املضادة للفطريات.

¶ عدوى الخميرة: الخميرة هي عدوى بفطر 
أو  بكثرة  يتعرقون  مــن  وتصيب  املــبــيــضــات، 
من ال يهتمون بتنظيف املنطقة خلف آذانهم 
رائحة  تشبه  ورائحة  حكة  وتسبب  بانتظام. 
البيرة أو الخبز أو الجنب القديم. وفي حاالت 
نــادرة قد تتسلل العدوى ملجرى الدم لتسبب 
داء الــخــمــيــرة الـــغـــازي الــخــطــيــر، الــــذي تظهر 

عالماته في مناطق عدة من الجسم.
املنزلية  الــعــالجــات  قــد تنجح بعض  الــعــالج: 
املــــضــــادة لــلــفــطــريــات فـــي وضــــع حـــد لــعــدوى 
أو  الــــعــــدوى شــــديــــدة  ــانـــت  كـ الـــخـــمـــيـــرة، وإذا 

أحمد سمير عبد الحميد

ــة  ــقـ ــمـــت املـــوافـ ــة، تـ ــيــ ــاضــ ــــالل الــــشــــهــــور املــ خــ
عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الـــلـــقـــاحـــات الـــتـــي أثــبــتــت 
فعالية متفاوتة في الوقاية من مضاعفات 
كوفيد-19، والتي صنعت بتقنيات مختلفة، 
منها لــقــاح فـــايـــزر، ولــقــاح مـــودرنـــا، ولــقــاح 
أســتــرازيــنــيــكــا وجــونــســون أنـــد جــونــســون، 
ويتم التلقيح عادة من خالل تناول جرعتني 

من نفس اللقاح بفاصل زمني مناسب.
ــة املـــهـــمـــة الــــتــــي طــــرحــــت عــن  ــلــ ــئــ أحــــــد األســ
املزج  وفعالية  إمكانية  مــدى  هو  اللقاحات 

بني نوعني من اللقاحات؟ 
ولــإجــابــة عــن هـــذا الـــســـؤال قـــام الــبــاحــثــون 
بإجراء تجربة سريرية نشرت نتائجها في 
شهر يونيو/ حزيران املاضي في مجلة ذا 

النسيت.

دراسة لنتائج المزج بين لقاحي فايزر 
وأسترازينيكا على فعالية اللقاح

الباحثون  قــام  السريرية  التجربة  هــذه  فــي 
اإلســـــبـــــان بـــــدراســـــة االســـتـــجـــابـــة املــنــاعــيــة 
من  ثانية  جــرعــة  لتناول  الجانبية  واآلثـــار 
ــاول جـــرعـــة أولـــــى من  ــنـ ــزر بــعــد تـ ــايـ لـــقـــاح فـ
ـــة على  ــدراسـ ــم إجــــــراء الــ أســتــرازيــنــيــكــا، وتــ
البالغني بــني ســن 18 و60 عــامــا، ولــم يعان 

أي منهم من اإلصابة بمرض كوفيد-19.
تم تقسيم املرضى إلى مجموعتني، حصلت 
املــجــمــوعــة األولـــــى عــلــى جــرعــة واحـــــدة من 
لــقــاح فــايــزر، وخـــالل األيـــام السبعة األولــى 
ـــراض الــجــانــبــيــة، وبعد  تــمــت مــالحــظــة األعــ
14 يــــومــــا تـــــم قــــيــــاس مـــســـتـــوى األجــــســــام 
املــضــادة لــبــروتــني الــشــوكــة، وتــلــك املــضــادة 
بخاليا  الفيروس  بارتباط  الخاص  للجزء 

يعرف COVID الطويل بأنه استمرار األعراض ألكثر من 3 
أشهر بعد اإلصابة بـSARS-CoV-2. وفي محاولة لفهم املسار 
طويل األمد ومسببات األعراض بشكل أفضل، تابعت دراسة 
 19-COVIDمجموعة من املرضى بعد 5 أشهر من إصابتهم بـ

الحاد، وامتدت املتابعة حتى 12 شهًرا بعد ظهور األعراض.

 نتائج الدراسة
في الشهر 12، كان 22.9% فقط من املرضى خالني تماًما من 

األعراض، وكانت األعراض األكثر شيوًعا هي:
- انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة )%56.3(.

- التعب )%53.1(.
- ضيق التنفس )%37.5(.

- مشاكل التركيز )%39.6(.
- مشاكل إيجاد الكلمات )%32.3(.

- مشاكل النوم )%26.0(.
ولوحظ أن اإلناث ظهرت لديهن أعراض عصبية أكثر بكثير 

مما ظهر لدى الذكور. وكان عيار األجسام املضادة للنواة 
)ANA( أعلى عند حوالي نصف املرضى، وكانت األعراض 

املعرفية العصبية أعلى لدى هذه املجموعة.
 ،2-SARS-CoVوفي ما يتعلق بمستويات األجسام املضادة لـ
فإنه لم يوجد اختالف لدى املرضى الذين يعانون من عرض 
واحد من أعراض COVID الطويلة، لكن كان لديهم انخفاض 
كبير في جودة الحياة الجسدية والعقلية مقارنة باملرضى 

الذين ليست لديهم أعراض.

مــادة جاما  الجسم RBD، وقياس مستوى 
الــدم من أجــل تقييم فاعلية  انترفيرون في 

املناعة الخلوية. 
الدراسة في بدايتها 676 شخصا  وشملت 
ــم تـــوزيـــعـــهـــم عــلــى  )أكـــمـــلـــهـــا مــنــهــم 663( تــ
املــجــمــوعــة الـــتـــي تـــنـــاولـــت الــتــطــعــيــم )450 
ــة )226  ــابـــطـ الـــضـ شــــخــــصــــا(، واملـــجـــمـــوعـــة 
أعــمــار املشاركني  شــخــصــا(، وبــلــغ متوسط 
44 عاما، من بينهم 382 أنثى والباقي ذكور.

ارتفاع مستويات األجسام 
المضادة بعد المزج بين لقاحي 

فايزر وأسترازينيكا
أظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج فــاعــلــيــة كـــبـــيـــرة لــتــنــاول 
أسترازينيكا،  لقاح  بعد  فايزر  لقاح  جرعة 
املضادة  األجــســام  زاد متوسط مستوى  إذ 
بخاليا  الفيروس  بارتباط  الخاص  للجزء 
الــجــســم مـــن 71 وحـــــدة فـــي املــــل إلــــى 7756 
وحـــدة فــي الــيــوم الــرابــع عشر لتناول لقاح 
فــايــزر، وارتــفــع مستوى األجــســام املــضــادة 
من النوع IgG املضاد لبروتني الشوكة من 
98 وحــدة في املل إلى 3684 وحــدة في املل، 
وأن متوسط مستوى األجسام املضادة في 
املجموعة التي تناولت لقاح فايزر بلغ 77 
املجموعة  فــي  بمستواها  باملقارنة  ضعفا 
الضابطة بالنسبة لألجسام املضادة للجزء 
الخاص بارتباط الفيروس بخاليا الجسم، 
وحــــوالــــي 36 ضــعــفــا بــالــنــســبــة لــألجــســام 
املضادة لبروتني الشوكة، وكانت األعراض 
الــجــانــبــيــة بــســيــطــة لــــدى ثــلــثــي املــشــاركــني 
تقريبا إلــى متوسطة لــدى ثلثهم. ولــم تكن 
هناك أعراض حادة خالل هذه الفترة، ومن 
خالل هذه النتائج توصل الباحثون إلى أن 
لقاح  بعد  فــايــزر  لقاح  مــن  استخدام جرعة 

أســتــرازيــنــيــكــا يــرتــبــط بـــحـــدوث اســتــجــابــة 
مناعية قوية وآثار جانبية محدودة.

لكن  مستمرة،  السريرية  التجربة  زالــت  مــا 
هذه النتائج املبدئية قد تساعد على تطوير 
برامج تلقيح أكثر مرونة في مواجهة نقص 

اإلمدادات من بعض أنواع اللقاحات.

أصيب الشخص بداء الخميرة الغازي، فتجب 
استشارة الطبيب لوصف األدوية والكريمات 

املطلوبة.

¶ عـــدوى الـــجـــروح: فــي كثير مــن األحـــيـــان، ال 
ــثـــور الــتــي  ــبـ نــنــتــبــه لـــلـــجـــروح والــــخــــدوش والـ
تــقــع خــلــف األذن إال بــعــد تــعــرضــهــا لــلــعــدوى 
أو  مستحبة  غير  روائــح  وانبعاث  وااللتهاب 

حدوث تورم وألم.
العالج: إذا شكا املصاب من ألم خفيف مترافق 
مع تورم وإفــرازات، فقد تكون بحاجة لوضع 
مــرهــم مــضــاد حــيــوي مــنــاســب بــعــد تنظيف 
املنطقة، وإذا امتدت األعراض ليومني، فعليك 
الطبيب، وإذا كانت اإلصابة شديدة  مراجعة 
مــع حمى وألـــم شــديــد، فــهــذا يستدعي عناية 

طبية فورية.

¶ عدوى ثقب األذن: ثقب األذن هو بمثابة جرح 
كليا، ويستغرق شفاء  يشفى  أن  إلــى  مفتوح 
ثقب شحمة األذن عــادة من 6 إلــى 8 أسابيع، 
أما ثقب الغضروف فتلزمه مدة أطــول. وعند 
املناسبة  ــراءات  ــ اإلجـ اتــبــاع  يجب  األذن،  ثقب 
منعا  بــالــجــرح،  والــعــنــايــة  بالنظافة  املتعلقة 
لثقب  عـــدوى  وحـــدوث  بالبكتيريا.  إلصــابــتــه 
اإلفــــرازات  أعــراضــا عــديــدة، مثل  األذن يسبب 
الصديدية الصفراء والتورم واالحمرار واأللم 

والحرقان والحكة والرائحة الكريهة.
العالج: يمكن عالج عدوى ثقب األذن البسيطة 
فـــي املـــنـــزل بــاســتــعــمــال املـــطـــهـــرات املــوضــعــيــة 
والــعــنــايــة بــنــظــافــتــه. وإذا لـــم تــشــف الــعــدوى 
املضادات  استعمال  فيجب  قليلة،  أيــام  خــالل 
بـــمـــشـــورة طــبــيــبــك، وإذا اســتــمــرت  الــحــيــويــة 
ــراض وظــهــرت بـــوادر الــعــدوى فــي أماكن  األعــ
أخرى فتجب مراجعة الطبيب بصورة عاجلة.

¶ أمراض الجلد وفروة الرأس األخرى: بعض 
واألكزيما  الــرأس  كقشرة  الجلدية  اإلصــابــات 
والــتــهــاب الــجــلــد الــزهــمــي والــطــفــح الــجــلــدي، 
بشرة  يجعل  ما  للهرش،  بها  املصابني  تدفع 
املــنــطــقــة خــلــف األذن أكـــثـــر عـــرضـــة لــلــعــدوى 
الرائحة  تسبب  التي  والفطريات،  بالبكتيريا 

الكريهة.
العالج: يجب عالج األمراض الجلدية، والحد 
مــن عملية الــهــرش ملــنــع الـــعـــدوى بــالــجــراثــيــم 

والفطريات.

يُنصح بعدم إهمال 
أي رائحة كريهة خلف 

األذن، فقد تكون 
)Getty( عالمة تحذيرية

ألسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

هل المزج بين لقاحي فايزر وأسترازينيكا فّعال؟

أعراض كورونا مستمرة بعد سنة عند بعض البالغين

أثبتت التجربة فعالية تناول 
جرعة ثانية من فايزر بعد 

جرعة أولى من أسترازينيكا

)Getty( المزج بين اللقاحات يمكن أن يحل مشكلة نقص إمدادات اللقاحات
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