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البعض يتعافي من اإلصابة بمرض كوفيد-19، ولكن نسبة غير قليلة من 
المرضى تعاني من آثار طويلة للمرض، قد تستمر ألسابيع، وحتى لشهور

سؤال في الصحة

دواء جديد للوقاية من اإلصابة باإليدز
أنهى باحثون مبكرا دراسة على دواء بعدما اكتشفوا أن 

جرعة من دواء تجريبي يسمى »كابوتغرافير« كل شهرين 
تعمل بشكل أفضل من حبوب »تروفادا« اليومية، للمساعدة 

في منع إصابة النساء بفيروس »hiv«، الذي يسبب مرض 
نقص املناعة البشرية املكتسب )إيدز(، من شريك جنسي 

مصاب.
وتمت الدراسة برعاية املعاهد الصحية الوطنية األميركية 
ومؤسسة بيل وميليندا غيتس و»في آي آي في«. وشملت 

الدراسة أكثر من 3200 مشاِركة في سبع دول أفريقية تم 
اختيارهن عشوائًيا، إما للحصول على الحقن كل شهرين 

أو حبوب تروفادا اليومية. وتم ايقاف الدراسة بعدما الحظ 
الباحثون أن 0.21% فقط من النساء اللواتي تلقني الحقن 

قد أصنب بفيروس اإليدز مقابل 1.79% من النساء اللواتي 
تناولن الحبوب. وتعد هذه األخبار نعمة لجهود الوقاية من 

اإليدز، خاصة في أفريقيا حيث أجريت الدراسة، وحيث ال 
تملك النساء سوى القليل من الطرق السرية لحماية أنفسهن 
من العدوى. وتشير النتائج حتى اآلن إلى أن العقار كان أكثر 

فعالية بنسبة 89% في الوقاية من اإلصابة بفيروس اإليدز 
من حبوب »تروفادا«، على الرغم من أن كال منهما يقلل من 

هذا الخطر.
وقد تكون الشابات أكثر عرضة لإلصابة بفيروس نقص 
املناعة البشرية من الرجال، وهذا الدواء يوفر لهن فرصة 

الحماية من الفيروس املكتسب دون الحاجة للتفاوض مع 
شركائهن الستخدام الواقي الذكري.

هبة ـ مصر
عــنــدي ســاركــويــد بــالــرئــة، وبـــدأت العالج 
ثم  ملــدة شهر   ٪5 بنسبة  بالكورتيزون 
20٪ مــرتــن فــي الــيــوم ملـــدة شــهــر آخــر 
لوجود بعض التليفات بالرئة، هل هناك 

عالج آخر؟
عزيزتي هبة؛

الــســاركــويــد مـــرض الــتــهــابــي مــزمــن، 
يصيب أعضاء متعددة في الجسم، 
ــــني والــــعــــقــــد  ــتـ ــ ــرئـ ــ لــــكــــنــــه يــــصــــيــــب الـ
أكــثــر مــن غــيــرهــا. أســبــاب  اللمفوية 
اإلصابة باملرض غير محددة تمامًا، 
ــود اســـتـــجـــابـــة  ــ ــوجـ ــ لـــكـــنـــه يـــتـــمـــيـــز بـ
الرغم  وعلى  طبيعية،  غير  مناعية 
ــرٍق لــكــنــه  ــ ــتـ ــ ــر املـــــــرض مـ ــيـ ــــن أن سـ مـ
ــأتـــي عـــلـــى شـــكـــل هـــجـــمـــات فــي  قــــد يـ
حاالت أخرى. والتليف الرئوي أحد 
الــســاركــويــد، وتختلف  مــضــاعــفــات 
شدة التليف من مريض آلخر. وتعد 
املعالجة  خط  الكورتيزون  مركبات 
األول، وهو ما تتناولينه، كما يمكن 
املناعة  مثبطات  ببعض  معالجته 

أو بكليهما معًا.

وهــذه نصائح ضرورية ملنع تفاقم 
حالتك:

¶ احــرصــي عــلــى الــفــحــص الــــدوري 
عند طبيب األمراض الصدرية كل 3 
أشهر لتقييم وظائف الرئة وتقييم 

مدى استجابة املرض للمعالجة.
- احـــرصـــي عــلــى تـــوافـــر أســطــوانــة 
الستعمالها  املــنــزل،  فــي  أوكسجني 

عند الضرورة.
الـــصـــحـــيـــة،  ¶ تــــنــــاولــــي األطــــعــــمــــة 
خــاصــة الــخــضــروات والــفــواكــه، مع 

تناول املاء بشكل كاف.
ــيــــة  ــنــ الــــغــ األطــــــعــــــمــــــة  تــــجــــنــــبــــي   ¶
ــيـــوم، وكــــذلــــك املــتــمــمــات  ــالـــسـ ــكـ ــالـ بـ
الكالسيوم  على  املحتوية  الغذائية 
املـــــرض  هــــــذا  ألن   ،D ــامـــني  ــتـ ــيـ ــفـ والـ
يترافق، عــادة، مع ارتفاع في كلس 

الدم.
د. محمد محسن الصالح
استشاري الغدد الصم

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

كيف نقدم الرعاية 
الطبية لمرضى ما 
بعد كوفيد-19؟

أحمد سمير عبد الحميد

القلق، فاملرض  مــازال مرض كوفيد-19 يثير 
الذي أصاب أكثر من خمسني مليونا وتسبب 
ــاة أكـــثـــر مـــن مــلــيــون شــخــص ال يـــزال  ــ فـــي وفـ
ينتشر حول العالم، وفي ظل موجة ثانية من 
اإلصــابــات أدت إلــي عـــودة بعض الـــدول إلي 
التي وصلت  املــشــددة  ــراءات االحترازية  اإلجـ
ــكـــامـــل ومـــطـــالـــبـــة املـــواطـــنـــني  ــى اإلغـــــــالق الـ ــ إلـ

بالبقاء في البيوت في بعض األحيان.

اآلثار الطويلة لكوفيد-19
الثانية  أننا ونحن نترقب املوجة  لكن يبدو 
مــن كــوفــيــد-19 لــم نــتــعــاف بــالــكــامــل مــن آثــار 
ــى، فــقــد وجـــد األطــبــاء أن بعض  املــوجــة األولــ
يزالون  ما  الفيروس  الذين أصابهم  املرضى 
يعانون من أعــراض طويلة األمد في العديد 
من أجزاء وأجهزة الجسم، قد تحدث حتى في 
أعــراض  من  يعانوا  لم  الذين  املرضى  بعض 
ــاء اإلصـــابـــة  ــنــ مـــرضـــيـــة حــــــادة أو عــنــيــفــة أثــ
على  واألطــبــاء  الباحثون  اصطلح  بــاملــرض؛ 
الحادة  الحالة  »مــا بعد  الحالة  هــذه  تسمية 
من كوفيد-19« أو »مرض كوفيد-19 الطويل«. 
عــلــيــه  مـــتـــفـــق  تـــعـــريـــف  يــــوجــــد  اآلن ال  حـــتـــى 
الــحــالــة، لكن بعض األطــبــاء والباحثني  لــهــذه 
يصفونها بكونها »الحالة التي تستمر ألكثر 
مــن ثــالثــة أســابــيــع مــن ظــهــور أول عـــرض من 
ــراض اإلصــابــة بــالــفــيــروس«. كــمــا يــعــّرفــون  أعــ
مرض »كوفيد-19 املزمن« باملرض الذي يستمر 
ملدة تتجاوز اثني عشر أسبوعا من اإلصابة. 
نظرا لعدم قيام العديد من األشخاص بإجراء 
)وهــو   PCR البومليريز  سلسة  تفاعل  تحليل 
املــرض(  لتشخيص  الـــالزم  الرئيسي  التحليل 
ووجــــود نــتــائــج خــاطــئــة لــهــذا الــتــحــلــيــل، يــرى 
الــبــاحــثــون أن عــمــل الــتــحــلــيــل لــيــس ضــروريــا 
ــد الــــحــــالــــة الــــــحــــــادة مــن  ــعــ لـــتـــشـــخـــيـــص مـــــا بــ
كوفيد-19. بشكل عام، يمكن تقسيم املصابني 

بهذه الحالة إلي نوعني أو فئتني رئيسيتني:
¶ الفئة األولـــي: هــي املــرضــى الــذيــن يعانون 
ــادة أو عنيفة )مــثــل املــرضــى  مــن أعــــراض حــ
األوعية  تجلط  في  بمشاكل  يصابون  الذين 

الدموية يترتب عليها مضاعفات كبيرة(.
¶ الـــفـــئـــة الـــثـــانـــيـــة: تــشــمــل املــــرضــــى الــــذيــــن ال 
ــة أو  ــحــ ــن أعـــــــراض مـــرضـــيـــة واضــ ــانـــون مــ ــعـ يـ
ــــاس الـــدائـــم  ــــسـ ــــددة، وتـــشـــمـــل عــــــادة اإلحـ ــحـ ــ مـ
التنفس  القدرة على  بالتعب واإلجهاد وعدم 

بشكل طبيعي.

هل هذه الحاالت شائعة؟
ــام فــيــهــا املــرضــى  طــبــقــا لـــدراســـة بــريــطــانــيــة قــ
بــتــســجــيــل أعـــراضـــهـــم مـــن خــــالل تــطــبــيــق علي 
يعاني حوالي  بهم،  الخاصة  املحمول  أجهزة 
10% مــن املــرضــى الــذيــن حصلوا على تحليل 
إيــجــابــي لــكــوفــيــد-19 مــن اســتــمــرار اإلحــســاس 
أسابيع،  ثالثة  تتجاوز  ملــدة  الصحة  باعتالل 
وقد يستمر هذا اإلحساس في نسبة أقل ملدد 
تصل إلى شهور. لكن هذه النسبة أقل من تلك 
املذكورة في دراسات أخرى سعت لتقييم نفس 
املشكلة؛ فقد أشــارت نتائج دراســة أجريت في 
إلــى أن 65% فقط من  الــواليــات املتحدة مثال، 
األشخاص الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 قد 
عادوا إلى نفس مستوى صحتهم السابق بعد 
مــدة تــتــراوح بني أسبوعني إلــى ثالثة أسابيع 
ــا يــشــيــر إلـــى  مــــن تــشــخــيــص املـــــــرض، وهـــــو مــ

استمرار وجود األعراض.

لماذا تحدث هذه الحالة لبعض 
المرضى دون غيرهم؟

ليس هناك سبب معروف أو محدد لحدوث 

هذه األعراض. تشير بعض اآلراء إلى:
¶ أن اســتــمــرار وجـــود الــفــيــروس فــي الجسم 
نتيجة ضعف جهاز املناعة في مواجهته قد 

يكون أحد األسباب. 
للمرض  املصاحبة  االلتهابات  تمثل  وقــد   ¶
واستجابة جهاز املناعة للفيروس سببا آخر 

لحدوث هذه املشكلة. 
¶ وربما تكون املشكلة نفسية، نتيجة التوتر 
الناتج عن اإلصابة باملرض، خاصة  والقلق 
فـــي ظـــل حــالــة الــقــلــق الــعــاملــي املــرتــبــط بــهــذا 

الوباء.

ما هي أعراض مرض 
كوفيد-19 الطويل؟

هـــنـــاك الــعــديــد مـــن األعــــــراض الـــتـــي وصــفــهــا 
املرضى الذين عانوا من هذه الحالة، بعضها 
ــاز الــتــنــفــســي،  ــهـ ــالـــجـ ــات تــتــعــلــق بـ ــفـ ــاعـ مـــضـ
ــر يـــحـــدث فــــي الـــعـــضـــالت أو  ــ والـــبـــعـــض اآلخــ

الجهاز العصبي. 
قد يعاني املريض من أعراض جسدية، مثل:

السعال،  األعــــراض مثل  اســتــمــرار بعض   ¶
صــعــوبــة الــتــنــفــس، آالم الـــصـــدر، الـــصـــداع، 
ارتــفــاع فــي درجـــة الـــحـــرارة، إعــيــاء مستمر، 
آالم وضعف العضالت، مشاكل في الجهاز 
الــهــضــمــي، اضــطــراب فــي التمثيل الــغــذائــي 
ــي مـــســـتـــوى الـــســـكـــر لـــدى  )عــــــدم الـــتـــحـــكـــم فــ
بتجلط  تتعلق  مشاكل  الــســكــري(،  مــرضــي 

األوعية الدموية. 
ــــون مــن  ــانـ ــ ــعـ ــ ــعــــض املــــــرضــــــى أيـــــضـــــا يـ ¶ بــ
اضــطــرابــات نفسية مــثــل االكــتــئــاب، والـــذي 
هذه  وتتفاوت  للشهية.  بفقدان  يرتبط  قــد 

األعـــراض فــي حدتها، وقــد تختفي وتظهر 
عدة مرات.

كيف يتم تشخيص وعالج 
هذه الحالة؟

يــعــتــمــد الــتــشــخــيــص مــبــدئــيــا عــلــى اســتــمــرار 
وجود أعراض لدى مريض كوفيد-19 ملدة 3 
الطبية  أكثر. عند طلب املساعدة  أو  أسابيع 
ــتــــاريــــخ املـــرضـــي  يـــقـــوم الـــطـــبـــيـــب بــتــقــيــيــم الــ
)خــاصــة إذا كــانــت هــنــاك أمـــراض مصاحبة( 

واألعراض والفحص اإلكلينيكي.
بـــعـــض املــــرضــــي قــــد ال يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى أيـــة 
فحوصات، لكن قد يتم طلب التحاليل حسب 
الحالة واألعراض والتاريخ املرضي والفحص 
الطبي. وترتبط بعض هذه التحاليل بتطور 
مــــرض كـــوفـــيـــد-19 نــفــســه، والـــبـــعـــض اآلخـــر 
ترتبت  التي  املضاعفات  عــن  بحثا  يمثل  قــد 
على املـــرض. على سبيل املــثــال قــد يتم عمل 
صـــــورة دم كــامــلــة الســتــبــعــاد فــقــر الـــــدم في 
لتشخيص  وكذلك  التنفس،  حــاالت صعوبة 
زيادة عدد خاليا الدم البيضاء )التي ترتفع 
فـــي حــالــة حــــدوث عــــدوي أو الـــتـــهـــابـــات(، أو 
نــقــص الــخــاليــا الــلــيــمــفــاويــة )وهــــي الــعــالمــة 

التي تدل على خطورة اإلصابة بكوفيد-19(. 
هناك أيضا بعض الــدالالت التي تساعد في 
بروتني  )مثل  الــحــادة  االلتهابات  تشخيص 
سي املتفاعل(، أو التحاليل الخاصة بتجلط 
ــراض  ــ الــــــــدم. تـــنـــصـــح إرشـــــــــــادات جــمــعــيــة أمــ
الصدر البريطانية الخاصة بمتابعة مرضي 
تنفسية  أعــراض  من  عانوا  الذين  كوفيد-19 
شديدة، بعمل أشعة عادية علي الصدر بعد 
12 أسبوعا من تاريخ اإلصابة باملرض؛ وفي 
حال ظهور أعراض جديدة أو تطور األعراض 
يــجــب املــتــابــعــة مـــع طــبــيــب مــخــتــص حسب 

طبيعة األعراض.
 إذا ثــبــت وجــــود ضــــرر فـــي الـــرئـــة مـــن خــالل 
األشــــعــــة فـــقـــد يـــتـــم عـــمـــل فـــحـــوصـــات أخــــرى 
ــن أجـــــل إعــــــــادة تــأهــيــل  ومـــتـــابـــعـــة الـــحـــالـــة مــ

وظائف الرئة.
ينقسم العالج الخاص بالحالة إلي قسمني: 

¶ األول يقوم به املريض بنفسه، حيث يمكن 
الــدم  فــي  األوكسجني  نسبة  قياس  للمريض 
لنفسه في املنزل إذا كان يعاني من أعراض 
النبضي  التأكسج  تنفسية )من خالل جهاز 
أيضا  املــريــض  على  يجب   .)Pulse Oximeter
الــغــذاء  فــي  السليمة  الـــعـــادات الصحية  اتــبــاع 
والنوم والتوقف عن التدخني والحد من تناول 
الكافيني والكحوليات، كما أن عليه الحصول 
على قــدر كــاف من الــراحــة وممارسة الرياضة 

بشكل تدريجي إذا كان يستطيع ذلك. 
الـــدعـــم الــنــفــســي يــجــب أن يــقــدم كــذلــك لــهــؤالء 
املــرضــى، ســـواء مــن خـــالل األطــبــاء املعالجني، 
أو مــــن الـــعـــائـــالت واملـــجـــتـــمـــع كـــكـــل مــــن خـــالل 

مجموعات الدعم النفسي على سبيل املثال.

أعراض كورونا طويلة 
األمد قد تكون أعراضًا 

عنيفة أو مجرد تعب
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