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يحل علينا شهر رمضان الكريم للعام الثاني في ظل جائحة كورونا، ما يثير 
العديد من التساؤالت عن إمكانية صيام مرضى كوفيد-19 أثناء المرض 

وخالل مرحلة التعافي

سؤال في الصحة

هل يفسد لقاح وفحص كورونا الصيام؟
هناك طريقتان لكشف اإلصابة بفيروس كورونا الجديد:

ة أو َمسَحة من األنف 
َ

طاخ
ُ
¶ طريقة PCR التي تجرى بأخذ ل

والَحلق والتحري عن وجود املادة الوراثية للفيروس. وهذه 
بعة في أكثر دول العالم وتحتاج إلى مراكز 

ّ
الطريقة هي املت

متخصصة وإلى فترة حوالي 6 ساعات على األقل قبل معرفة 
النتيجة. وعلى الرغم من أنها طريقة متطورة في التحليل إال 

أنها معّرضة لكثير من األخطاء في أخذ الَعّينة وفي نقلها 
والتأكد من عدم تلوثها بمادة وراثية مختلفة... وتتراوح 

درجة صحة القياس في هذا التحليل بني 60% و%80.
¶ طريقة فحص نقطة صغيرة من الدم لكشف وجود أجسام 

مناعية مضاّدة لفيروس كورونا الجديد في الدم. أي أنها 

تكشف وجود مناعة طبيعية في الجسم ضد هذا الفيروس 
ظَهر األجسام املضادة في 

َ
نشأت بسبب إصابة سابقة. وال ت

الدم إال بعد حوالي أسبوع من اإلصابة، كما أنها ال تكون 
دة إال بعد حوالي أسبوعني. مؤكَّ

ني فساد 
َ
ني الطريقت

َ
وال يسبب إجراء الفحص بأيٍّ من هات

الصيام، ألنهما ال تتطلبان دخول طعام أو شراب إلى جوف 
الجسم.

¶ أما عن اللقاح، فهناك إجماع فقهي عام على أن أخذ 
أي من لقاحات كورونا ال يفسد الصيام وال يسبب إفطار 

الصائم ألن حقن اللقاح في العضل ال يدخل طعامًا أو شرابًا 
إلى الجوف.

متزوجة منذ 9 أشهر، مخزون املبيض 
ــاٍل، 5.8، أخــــذت تــنــشــيــطــا 5 شــهــور  ــ عـ
أنه يحدث  العلم  ولم يحصل حمل، مع 
تــبــويــض كــل شــهــر. هــل يــجــب الــلــجــوء 
لــلــمــنــظــار، مـــع الــعــلــم أن كـــل الــتــحــالــيــل 

سليمة وتحليل الزوج أيضا؟

األخت الكريمة؛
ــات جـــيـــد جـــدا  ــويـــضـ ــبـ ــزون الـ مــــخــ
وهــــــذا شـــــيء مـــطـــمـــئـــن، وتــنــشــيــط 
املبيض مــع وجـــود عــاقــة زوجية 
 هـــنـــاك 

ّ
هـــــو خــــطــــوة جـــــيـــــدة، لــــكــــن

شروطًا لنجاحها:
1- حدوث التبويض كل شهر.

2- أن يكون تحليل السائل املنوي 
للزوج سليمًا.

3- حــدوث عاقة زوجية قبل يوم 
التبويض  ويـــوم  بــيــوم  التبويض 

نفسه واليوم التالي أيضا.
ســلــيــمــة،  األنــــابــــيــــب  تـــكـــون  أن   -4
وهــــذا الـــشـــرط يــلــزمــه عــمــل أشــعــة 

بالصبغة على الرحم واألنابيب..
ــذه الـــشـــروط  ــ فــــــإذا تــحــقــقــت كــــل هـ
ولــم يــحــدث حــمــل، تــكــون الخطوة 
الــثــانــيــة هــي تنشيط املــبــيــض مع 
تــلــقــيــح صــنــاعــي يــــوم الــتــبــويــض 
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــــق مـ ــريــ ـــ تـــــحـــــديـــــدا عـــــــن طـ
ــــض ثـــــــم إعـــــــطـــــــاء حـــقـــنـــة  ــويـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ
لــتــفــجــيــر الــبــويــضــة عــنــدمــا يصل 
عمل  ثــم  ــم.  مـ  22-18 إلـــى  حجمها 
مــن  34-38 ســـاعـــة  بـــعـــد  الــتــلــقــيــح 
تــكــرار  ويــمــكــن  التفجيرية،  اإلبــــرة 
لـــ6  الــصــنــاعــي  التلقيح  مــحــاوالت 

محاوالت في 6 شهور.
وإذا لــم يــحــدث الــحــمــل، فــا بديل 
وقتها عن اللجوء للحقن املجهري. 
ومن ذلك يتضح أن منظار البطن 
لـــيـــس مــــن الــــخــــطــــوات الــرئــيــســيــة 
لعاج العقم وال ينبغي إجراء هذا 
املــنــظــار ملــجــرد تشخيص أســبــاب 

العقم..
ــة  ــه الــــذريــ ــلــ نــتــمــنــى أن يــــرزقــــك الــ

الصالحة..
د. عادل ندا  
استشاري النساء والتوليد والحقن 
املجهري وأطفال األنابيب والخصوبة

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

فيروس 
كورونا

هل يزيد الصيام من مخاطر الجائحة
منى سالمة

أثــــــرت الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى كــــل مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة، 
ومنها حياتنا االجتماعية والدينية، وكثرت 
الـــتـــســـاؤالت عـــن تــأثــيــر الــصــيــام عــلــى كوفيد 
)COVID-19(.. هل هو إيجابي أم سلبي؟ هل 
نصوم أثناء املرض؟ ومتى نصوم بعد التعافي؟

أوًال: تأثير الصيام على مقاومة حدوث 
المرض

يلعب الجهاز املناعي دوًرا مهًما في محاربة 
العدوى عامة وفيروس كورونا خاصة، فنجد 
من ال يشعر باملرض إال بشكل بسيط للغاية، 
ومنهم من يصل إلى مراحل متقدمة ويحتاج 
لعناية فائقة، وقد تؤدي االستجابة املناعية 
ــور الــحــالــة  ــدهـ غــيــر املــنــضــبــطــة إلــــى ســـرعـــة تـ

الصحية للمريض.
¶ الصيام واملناعة: للصيام دور مهم في رفع 
مــنــاعــة الــجــســم، وبــالــتــالــي مــقــاومــة فــيــروس 

كورونا، وذلك بعدة طرق:
- االلــتــهــام الــذاتــي )autophagy( مــن أهــم طرق 
ــا، ويــعــتــبــر الــصــوم  مــقــاومــة فـــيـــروس كــــورونــ
فترات طويلة أكبر محفز لها، لدرجة أن بعض 
الباحثني تنبأوا أن يكون الصيام إحدى طرق 

الوقاية من الفيروس.
- يــعــد الــصــوم بــمــثــابــة تــدريــب لــلــخــايــا على 
زيادة قدرتها على التخزين املؤقت، وبالتالي 
الضغوط  مــع  للتعامل  اإلنــســان  إعـــداد جسم 

املختلفة مثل املرض.
- تتميز املراحل املتأخرة من اإلصابة بكوفيد 
السيتوكينية  بالعاصفة  يــعــرف  مــا  بــوجــود 
)cytokine storm(، حيث تنتشر املواد املسببة 
بالجسم  االلتهاب  يقلل  والصيام  لالتهاب، 
وبــالــتــالــي لـــه دور كــبــيــر فـــي مــقــاومــة حـــدوث 

مضاعفات ملرضى كورونا.
في  تنظيمًا  طويلة  لفترات  الصيام  يحدث   -
املـــســـؤولـــة عـــن عــمــلــيــة التمثيل  الــبــروتــيــنــات 
والجهاز  النووي  الحمض  وإصــاح  الغذائي 

املناعي، ما يقاوم حدوث العدوى الشديدة.
- يجبر صيام رمضان الجسم على استهاك 
مــخــزون الــجــلــوكــوز والـــدهـــون، ويــتــم تكسير 
فيتجه  البيضاء  الــدم  مــن خايا  كبيرة  كمية 
إلنــتــاج خايا  الجذعية  الــخــايــا  إلــى  الجسم 
جديدة، ما يجدد جهاز املناعة ملحاربة العدوى.

ــيــــام واألمـــــــــــراض املــــزمــــنــــة: - األفـــــــراد  الــــصــ  ¶
ارتفاع  )السكري،  مزمنة  بــأمــراض  املصابون 
املزمن،  الهوائية  الشعب  التهاب  الــدم،  ضغط 
حثيثة،  لعناية  يحتاجون  إلـــخ...(،  السرطان، 
تكمن  املمكنة  الوقائية  التدابير  فــإن  ثم  ومــن 
في السيطرة على األمراض املزمنة إلى جانب 

تعزيز جهاز املناعة.
- الصيام قد يسبب فقدان الوزن، وذلك يساعد 
ملــرضــى كوفيد، خاصة  الــتــدهــور  فــي مقاومة 

الذين يعانون من السمنة.
- يـــؤدي الــصــيــام إلــى تحسن مــرض السكري 
الثاني، إلى جانب انخفاض نسبة  من النوع 
الــــدهــــون فــــي الـــجـــســـم وتـــحـــســـن فــــي مـــعـــدالت 

.HbA1c الجلوكوز الثاثي
- يساهم الصيام في انخفاض ضغط الدم مع 

تحسن وظائف القلب واألوعية الدموية.
ــة مـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــصـ ــعـ ــ الـ ــا  ــ ــ ــايـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ ــي  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ - قــــــــد يـ
ــــرض  اضـــــــطـــــــرابـــــــات الــــشــــيــــخــــوخــــة )مــــــثــــــل مـ
ألــــــــزهــــــــايــــــــمــــــــر والـــــــســـــــكـــــــتـــــــة الــــــــدمــــــــاغــــــــيــــــــة(.

- الــصــيــام يــقــلــل مـــن مــقــاومــة اإلنــســولــني بني 
املصابني بالسمنة املفرطة.

ــلـــى مـــتـــازمـــة  ــر إيــــجــــابــــي عـ ــيـ ــأثـ - لـــلـــصـــيـــام تـ
كبير  النخفاض  يـــؤدي  إذ  الــغــذائــي،  التمثيل 
في مكوناتها؛ وهي الجلوكوز الصائم، ضغط 
الـــدم االنــقــبــاضــي، الــدهــون الثاثية فــي الــدم، 

ومحيط الخصر.
- يقلل من كتلة الدهون، الكوليسترول الكلي، 

الكوليسترول الضار والدهون الثاثية في الدم.

ثانيًا: أثر الجفاف المصاحب للصيام
على المرض

الــحــالــة املرضية  تــفــاقــم  الــجــفــاف فــي  يتسبب 
للكثير من األمــراض مثل األمــراض الصدرية 
والكلى، وإن كان استهاك السوائل ينقص أثناء 
النهار، فإنه يزيد كثيرًا أثناء الليل، ما يجعل 
االستهاك اإلجمالي في النطاق الطبيعي، ولذلك 
ال بد من دراسة كل حالة مع الطبيب املختص.

ثالثًا: طبيعة الطعام في رمضان
وتأثيره على كوفيد

السابقة للصيام  التأثيرات اإليجابية  ترتبط 
ــالــــغــــذاء الـــجـــيـــد الـــصـــحـــي املـــــتـــــوازن الــغــنــي  بــ
باملغذيات املهمة والبعيد عن املواد الحافظة 
ــم بــــــــدوره حـــــــدوث تــلــك  واملـــــلـــــونـــــات، مــــا يــــدعــ

التغيرات في شهر رمضان.
لألسف فإنه كثيرا ما يغلب السكر والنشويات 
والدهون غير الصحية على الغذاء، وهذا بدوره 
قــد يضعف املــنــاعــة ويــقــلــل مــن قـــدرة الصيام 
في الدفاع عن الجسم ضد الفيروس وكبحه.

الغني  الغذائي  النظام  أن  الــدراســات  وأثبتت 
بالسكريات املكررة وامللح والدهون املهدرجة 
يرتبط بزيادة خطر اإلصابة بالعدوى وزيادة 
ــة بــأمــراض  ــابـ االلـــتـــهـــاب، وزيــــــادة خــطــر اإلصـ
الحساسية. ولكي نحصل على فوائد الصيام 
الصائمني  على  يجب  العدوين،  ضد  الكبيرة 
ــــوازن غـــنـــي بـــالـــخـــضـــروات  ــتـ ــ ــاول طـــعـــام مـ ــنــ تــ
والفاكهة  واملـــعـــادن(،  بالفيتامينات  )الغنية 
ــول(، والـــبـــقـــولـــيـــات  ــنــ ــيــ ــولـــي فــ ــبـ ــالـ ــة بـ ــيـ ــنـ ــغـ )الـ
واملــكــســرات الــغــنــيــة بــاملــغــذيــات الــدقــيــقــة، إلــى 
جانب البلح والتمر واللحوم بكميات معتدلة 
وشرب املاء والسوائل )بدون السكر املضاف(.

رابعًا: الصيام والتدخين وكوفيد
أشــــارت الـــدراســـة الــتــي تــمــت عــلــى مــصــابــني بـ

COVID-19 من الصني إلى أن تاريخ التدخني 
كان أحد عوامل الخطر لتطور املرض للمراحل 
الــخــطــرة. االمــتــنــاع عــن الــتــدخــني ملـــدة طويله 
أثناء نهار رمضان قد يقلل من فرص اإلصابة 
بــــCOVIDـ19، وعــاوة على ذلــك، فإن الظروف 
قــد تسهل  التي تميز شهر رمــضــان  الروحية 
على العديد من املدخنني اإلقاع عن التدخني.

خامسًا: هل يصوم مريض كورونا؟
تختلف درجة اإلصابة وحّدة األعراض بشدة 
من شخص آلخــر، وعمومًا فإن هناك رخصة 
للفطر أثــنــاء املــــرض، ولــكــن كــثــيــرًا مــن الــنــاس 
يـــحـــرصـــون عـــلـــى أال تــفــوتــهــم تـــلـــك الــفــرصــة 
الروحية العظيمة، ومن هنا نؤكد أن الحاالت 
الشديدة من األفضل لها أن تفطر، ألن املريض 
يــكــون فـــي حــالــة مـــن الــضــعــف يــصــعــب معها 
الصوم ويحتاج إلى الغذاء والدواء والسوائل 

على مدار اليوم.
فيها  الـــرأي  البسيطة، فيختلف  الــحــاالت  أمــا 
ما بني مؤيد للصيام ومعارض له، واألفضل 
عـــمـــل الـــتـــحـــالـــيـــل واألشـــــعـــــات الـــروتـــيـــنـــيـــة ثــم 
مناقشة الطبيب لكل مريض على حدة، إذ إن 
األعــــراض قــد تــكــون بسيطة، ولــكــن األمـــراض 
املصاحبة قد تشتد حال الصيام. وفي أحيان 

أخرى تكون األعــراض بسيطة ظاهريًا، ولكن 
حالة الرئتني ونسبة األوكسجني في الدم قد 

تكونان غير مستقرتني.

سادسًا: متى يصوم المعافى 
من كورونا؟

تختلف فــتــرة املـــرض مــن شــخــص آلخـــر، فقد 
ــنـــد شـــخـــص وبــضــعــة  ــكــــون بـــضـــعـــة أيـــــــام عـ تــ
املــعــالــج وجهة  أســابــيــع عــنــد آخـــر، وللطبيب 
نظر في كل حالة، إذ ال بد من أن يتأكد من عدم 
وجود التهاب بالرئتني أو أن القابلية للتجلط 
ــد يـــحـــتـــاج املـــريـــض  ــة، عـــنـــدهـــا قــ ــيـ ــالـ ــدم عـ ــالــ بــ
 )D dimer( لــتــحــلــيــل  أن  كــمــا  الـــوقـــت،  لــبــعــض 
أهمية كبيرة في تحديد إمكانية الصيام من 
عدمه، فإنه في حالة ارتفاعه يحتاج املريض 

أن يشرب سوائل طوال اليوم.

اقتراحات وقائية للصائمين 
في ظل جائحة كورونا

- االلتزام بتوصيات منظمة الصحة العاملية: 
ــك غـــســـل الـــيـــديـــن بــشــكــل مــتــكــرر،  ــ ويـــشـــمـــل ذلـ
الحفاظ على مسافة متر واحد على األقل من 

اآلخرين، وارتداء كمامة.
- إذا كان الشخص يعاني من مشاكل صحية 
أو عــدوى شــديــدة، فمن األفــضــل االمتناع عن 

الصيام.
- أثناء الصيام، تجنب - قدر اإلمكان - الوجود 
فــي مكان عــام مــزدحــم مثل الــحــافــات ومترو 

األنفاق وما إلى ذلك.
- مراعاة املحاذير وإجراءات مكافحة العدوى 

أثناء التجمعات العائلية وصاة الجماعة.
- تـــجـــنـــب اإلفـــــــــراط فــــي اســـتـــهـــاك الـــســـعـــرات 

الحرارية.
- ال بأس من القيام ببرنامج تمارين مناسب.

الصيام يدعم المناعة 
مما قد يساعد على 
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