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السالم عليكم
زوجتي تعاني متالزمة أضداد الشحوم 
الفوسفاتية، وحصل إجهاض فجأة في 
الشهر السادس، رغم أنها كانت مداومة 
على حقن الكلكسان 80 كل يوم حقنة، 

وتأخر في نمو الجنني.
هـــل مـــن املــمــكــن الــحــمــل وإنـــجـــاب طفل 

سليم في حالتها؟

عزيزي؛
ــة مـــــضـــــادات  ــ ــــازمـ ــتـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة ملـ
تعتبر  فهي  الفوسفاتية،  الدهون 
من أشهر أسباب اإلجهاض، وقد 
يـــحـــدث ذلــــك فـــي أول 3 أشـــهـــر أو 
فــيــمــا بــعــد حــتــى مـــوعـــد الــــــوالدة. 
لـــذلـــك، الــوفــيــات قــبــل 20 أســبــوعــا 
تعتبر إجهاضا والوفيات بعد 20 
تعتبر والدة  الحمل  مــن  أســبــوعــا 

لطفل متوفى.
ملشاكل  املتازمة  تــؤدي  أن  ويمكن 
أخــــرى مــثــل تــأخــر نــمــو الــجــنــن أو 
مــتــازمــة تسمم الــحــمــل أو الـــوالدة 
املــبــكــرة. وعـــاج متازمة مــضــادات 

الدهون الفوسفاتية يكون كاآلتي:
- حــمــض الــفــولــيــك 1 مــغــم يــومــيــا 

طول الحمل.
- حقن الكلكسان 40-80 مغم تحت 

الجلد يوميا طول الحمل.
ــيــــزولــــون 5 مــغــم  بــــريــــدنــ ــبــــوب  - حــ

يوميا طول الحمل.
- أقراص أسبرين األطفال 100 مغم 

يوميا طول الحمل.
الـ  - حديد وكالسيوم من األسبوع 

12 حتى نهاية الحمل.
ــام كــل  ــظـ ــتـ ــانـ ــنـــن بـ - مـــتـــابـــعـــة الـــجـ

أسبوعن.
بالطبع قد تحدث رغم كل ذلك وفاة 
للطفل أو والدة مبكرة، ولكن ليس 
بالصبر  التحلي  إال  املريضة  أمــام 
وتــكــرار املــحــاولــة مـــرة أخـــرى حتى 
 
ً
يـــتـــم الـــحـــمـــل بـــنـــجـــاح وتــــلــــد طــفــا

مكتمل النمو.
لــذلــك، يجب تشجيع زوجــتــك على 
أشهر   3 بعد  يفضل  ولكن  الحمل، 
والحمل  السابق  الحمل  بــن  راحــة 
ــام بــمــمــارســة  ــمــ ــتــ الـــــقـــــادم مــــع االهــ

الرياضة والتغذية الصحية.
ــة أفــــضــــل فــي  ــا فــــرصــ ــهـ ونـــتـــمـــنـــى لـ

الحمل القادم.
د. عادل ندا
استشاري أمراض النساء والتوليد

سؤال في الصحة

بعد سنتين من اندالع جائحة كورونا وظهور المتحور الجديد أوميكرون، تطورت معرفتنا بالفيروس وتغيرت اإلرشادات 
واإلجراءات الصحية المتبعة

إرشادات للموجبين بكوفيد-19 ومخالطيهم
سحر طلعت

اعــتــدنــا مــنــذ انـــــدالع جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19 أن 
ــــاب 7 أو  ــــصـ الــــســــيــــاســــات تـــقـــتـــضـــي عــــــزل املـ
10 أيــــام، أو حــتــى اخــتــفــاء األعــــــراض، وعــزل 
ــدة أســـبـــوعـــن، ولـــكـــن مـــع ارتـــفـــاع  املـــخـــالـــط ملــ
حاالت اإلصابة باملتحور الجديد أوميكرون، 
بــدأت املؤسسات الصحية فــي عــدد مــن دول 
املتبعة، وسنلقي  اإلجـــراءات  مراجعة  العالم 
الصادرة  الجديدة  التوجيهات  على  الضوء 
األمــراض والوقاية  السيطرة على  عن مراكز 

.)CDC( منها األميركية

¶ إذا كانت نتيجة اختبار COVID موجبة، فماذا 
تفعل بعد ذلك؟

ــــت، مـــديـــر مـــركـــز تــعــلــيــم  ــيـ ــ يـــقـــول بـــــول أ. أوفـ
اللقاحات وأستاذ طب األطفال في مستشفى 
ــال فـــي فــيــادلــفــيــا. فـــي هــــذه املــرحــلــة،  ــفــ األطــ
ا إلرشادات 

ً
تحتاج إلى العزل ملدة 5 أيام وفق

CDC الجديدة )تــم اختصار هــذه الفترة من 
ــام إلـــى 5 أيـــــام(، والــعــزلــة تــعــنــي فصل  10 أيــ
ــادات  ـــ املـــصـــاب عـــن اآلخــــريــــن.  بــمــوجــب إرشـ
ــام، إذا  CDC الــجــديــدة، بــعــد الــعــزل ملـــدة 5 أيــ
لم تظهر على الشخص املصاب أي أعــراض، 
فيمكنه ترك العزل ثم ارتداء قناع ملدة 5 أيام.

يــقــول أمــيــش أدالــجــا، العضو املــنــتــدب، وهو 
فــي مــركــز جــونــز هوبكنز لألمن  بــاحــث أول 
الــذيــن ثــبــتــت إصابتهم  الــصــحــي، إن أولــئــك 
ــــى إخـــبـــار  ــــا إلـ

ً
بـــالـــفـــيـــروس يـــحـــتـــاجـــون أيــــض

ــا 
ً
مــعــارفــهــم املــقــربــن بــأنــهــم مـــوجـــبـــون. وفــق

ملراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها 
الصحي  الــحــجــر  وقـــت  تــغــيــيــر  فـــإن   ،)CDC(
القصير يحفزه العلم، حيث إن غالبية انتقال 
فيروس SARS-CoV-2 تحدث في وقت مبكر 
ــــرض، وبــشــكــل عـــام قــبــل ظــهــور  مـــن مــســار املـ

األعراض بيوم أو يومن ولثاثة أيام بعده.

فماذا   ،COVID بـ إذا خالطت شخصا مصابا   ¶
تفعل بعد ذلك؟

يقول أدالجا: »إذا تم تطعيمهم تطعيما كاما 
وتناولوا الجرعة املعززة، فإن التوجيه يقول 
إنه ال داعي للحجر الصحي«. لكن إرشادات 

د. سامي القباني

ــشــر فــي أكــثــر مــن صحيفة 
ُ
اســتــرعــانــي خــبــر ن

أمــيــركــيــة، مــــفــــاُدُه أنــــه صــــار بــإمــكــان الــعــلــمــاء 
التي بلغت  الحية  للكائنات  الشباب«  »إعــادة 
مرحلة متقدمة من العمر، وذلك بحقنها بدٍم 
طازج مأخوذ من كائنات من نفس الفصيلة، 
لكنها ما زالت في عمر يافع.. ومع أن البحوث 
الحالية اقتصرت على الفئران، إال أنه من شبه 
بي الجديد سَيطاول 

ّ
املؤّكد أن هذا الفتح الط

اإلنسان في القريب العاجل!
الــخــبــر بعملية تجميد و»دفـــن«  هـــذا  ذّكــرنــي 
بعض حديثي الــوفــاة مــن األثــريــاء بعد حقن 
من  وتفريغها  باملمّيعات  الــدمــويــة  أوعيتهم 
هم بصفائح رقيقة من األملنيوم 

ّ
الدم، وذلك بلف

املبرد لدرجة  النيتروجن  وغمسهم بمحلول 
196 مئوية تحت الصفر، وفي توابيت معدنية 
 ذلك على أمل أن يتمَّ إنعاشهم بعد 

ّ
خاصة.. كل

قــرون، ومعالجتهم من األمــراض املستعصية 
افــتــراض  ــوا نحبهم بسببها )عــلــى 

َ
الــتــي قــض

القضاء  باإلمكان  األمـــراض سيصبح  تلك  أن 
عليها حينذاك(. كانت أول عملية »دفن مؤقت« 
من هذا النوع جرت في كاليفورنيا بالواليات 
إن هذه  ويــقــال   ،1974 عــام  األميركية  املتحدة 
العمليات، صدق أو ال تصدق، ما تزال تجرى 

حتى اليوم في أكثر من بقعة في العالم!
هــــذا الـــلـــهـــاث وراء إعــــــادة الـــشـــبـــاب وتــطــويــل 

العمر، كيف نجد له تفسيرًا؟ 
نا للموت، شئنا أم أبينا.. 

َ
نعلم جميعًا أن مآل

ــد أســـاتـــذتـــي فـــي كلية  ــان يـــقـــول أحــ أو كــمــا كــ
الــطــب: »إن احــتــمــال أن يــفــارق أحــدنــا الحياة 
فـــي املــســتــقــبــل هـــو تــمــامــًا 100 بـــاملـــئـــة!«.. فما 
الذي يدعو البعض للمثابرة على دحض هذه 

ترتبط العاقة الجنسية في أذهان البعض بمخاوف من 
حدوث أزمات قلبية ووفيات مفاجئة. ولكن دراسة علمية 
جادة، نشرت في 12 يناير/كانون الثاني 2022 في مجلة 

الجمعية الطبية األميركية JAMA، أظهرت نتائج مختلفة.
درست السجات الطبية املوثقة لـ6847 حالة وفاة قلبية 
مفاجئة أحيلت ملكتب الطب الشرعي في لندن في الفترة 
1994-2020. وأجري تشريح طبي لجميع الحاالت، وتم 

فحص 10 عينات من القلب على األقل في كل حالة من قبل 
مختصن بالفحوص النسيجية.

وقد ورد في السجات الطبية حدوث عاقة جنسية قبل 
الوفاة بساعة أو أقل عند 17 حالة فقط، أي بنسبة %0.2.

كان متوسط عمر املتوفن في هذه الفئة 38 سنة، %65 

منهم من الرجال، ولم ياحظ وجود أي مرض قلبي لدى 
53% من الحاالت، ويعتقد أن الوفاة بسبب اضطراب مفاجئ 

في انتظام نبض القلب.
ولوحظ لدى باقي املتوفن عدد من املشكات، هي تسلخ 

الشريان األبهر وانسدال الصمام امليترالي وارتفاع الضغط 
الشرياني واعتال عضلة القلب وتضخمها ونقص تروية 

القلب وتليف في القلب مجهول السبب وتضخم البطن 
األيسر.

وأفادت الدراسة أن حدوث الوفاة القلبية املفاجئة بعد 
العاقة الجنسية احتمال نادر جدا )0.2%(، وأن معظم 

حاالت الوفاة ارتبطت بحدوث اضطرابات في نظم القلب 
.)%53(

اإلحــصــائــيــة، والــســعــي إلثــبــات بــطــانــهــا؟.. ما 
بالحياة ألطول  للتمسك  البعض  الــذي يدعو 
فترة ممكنة، حتى ولو كانوا مصابن بمرٍض 
ُعضاٍل ال أمل في الشفاء منه؟.. وما الذي يدعو 
الــبــعــض إلنـــفـــاق مــعــظــم مـــا جــمــعــوه مـــن مــال 
أحد  أن  سمعوا  بعيدة  جهات  إلــى  ليسافروا 
آلفتهم  سحريًا  عاجًا  فيها  اكتشف  الخبراء 

امليؤوس منها؟ 
الــتــفــســيــر الــوحــيــد الــــذي يــحــضــرنــي فـــي هــذه 
ــه فــــي مـــقـــال بــكــتــاب  ــرتــ الــــحــــاالت )والــــــــذي ذكــ
»قــطــوف مــن الــحــيــاة«(، هــو التسليم، الــواعــي 
أو الدفن، بأن الحياة الدنيا هي كل ما نملك 
ونخبر، وأن ما بعدها ظام دامس، أو وجود 
ــظــرة )األبــيــقــوريــة( 

ّ
آخـــر ال قــيــمــة لــــه.. إنــهــا الــن

للدنيا، التي تقيم للسعادة الحّسية أكبر وزن، 
)عالم  السفلي  العالم  أحد سكان  والتي دعت 
األمــــوات( إلــى أن يجيب الــرحــالــة األســطــوري 
ــا ســـألـــه الــــرحــــالــــة عــن  ــدمـ ــعـ »يـــولـــيـــســـيـــس« )بـ
أحــــوالــــه(، فـــي مــلــحــمــة هــومــيــروس املــشــهــورة 
»األوديسا«: »أتمنى لو كنت عبدًا في عاملكم، 

عالم األحياء، بداًل من أن أكون َمِلكًا هنا«!
ــه، بــاخــتــصــار، الـــشـــّك بـــأن هــنــاك إلــهــًا لــهــذا  إنــ
 

ِّ
الــكــون، وأن هناك بعد املــوت حسابًا على كل

ما نبلوه في حياتنا.
أن يقتنع  إلـــى  الــنــظــرة،  هـــذه  أن تتغير  وإلــــى 
الجميع بأنه ال مفّر من الرحيل من هذا العالم 
من  هناك  سيبقى  اإللهية،  العدالة  ومواجهة 
 وســيــلــة إلطــالــة عــمــره )مهما 

ّ
يــســعــى إلـــى كـــل

هناك  ــفــت(، وسيبقى 
ّ
كــل أو  الوسيلة  َصــُعــبــت 

 هذه الرغبة العارمة عند البعض 
ُّ

من يستغل
ليرّوج أساليَب في تطويل الحياة ال تختلف 

كثيرا عن أساليب املحتالن واملشعِوذين.
الــنــاس على حــيــاٍة ومن  ــرَص  أحـ هم 

ّ
)ولتجدن

 سنٍة 
َ

ر ألف الذين أشركوا، يودُّ أحُدهم لو ُيعمَّ
ر، والله  وما هو بمزحزِحِه من العذاِب أن ُيعمَّ

بصيٌر بما َيْعَملون(.
) مقال ينشر للمرة األولى للراحل د. سامي 
القباني، أبي جراحة القلب في سورية، الذي غادرنا 
في 2017/1/22. في الذكرى الخامسة لرحيله.(

مركز السيطرة على األمــراض توصي هؤالء 
بــارتــداء قناع مناسب في جميع  األشخاص 
األوقـــات عندما يكونون حــول اآلخــريــن ملدة 

10 أيام بعد مخالطتهم للمصاب.
بالنسبة ألي شخص آخر، بمن في ذلك غير 
امللقحن وأولئك الذين تجاوزوا 6 أشهر من 
أو   ،Moderna أو  الثانية   Pfizer لــقــاح  جــرعــة 
أكثر من شهرين من جرعة J J، يوصي مركز 
بالحجر   )CDC( األمــــــراض  عــلــى  الــســيــطــرة 
الصحي ملدة 5 أيام، وارتداء قناع ملدة 5 أيام 
بعد ذلك. على املستوى العملي، يقول أدالجا 
تـــم تطعيمهم  ــذيـــن  الـ ــك  ــئـ أولـ أن  يــعــتــقــد  ــه  إنــ
ا تخطي 

ً
ولكن لم يتم تعزيزهم يمكنهم أيض

أيــام،  الحجر الصحي وارتــــداء قناع ملــدة 10 
الــعــديــد من  نـــظـــًرا ألن  ــك  ويـــوافـــق Offit، وذلــ
األشخاص الذين خالطوا مصابا يواجهون 
مشكلة في الحجر الصحي، وينصح أوفيت 
أولئك املخالطن الذين ال يستطيعون اتباع 
هـــذا الــتــوجــيــه بــالــتــأكــد مــن ارتــــداء قــنــاع ملــدة 
ــادات  ــ ــام فـــي الــــداخــــل.  كــمــا تـــقـــدم إرشــ ــ 10 أيـ
ذلك   )CDC( األمـــراض  على  السيطرة  مــراكــز 
كاستراتيجية أخرى - أنه إذا لم يكن الحجر 
ــا، فــيــجــب على 

ً
الــصــحــي ملــــدة 5 أيـــــام مــمــكــن

الشخص املــخــالــط ارتــــداء قــنــاع ملــدة 10 أيــام 
عندما يكون حول اآلخرين. ولكن إذا ظهرت 
املــصــاب، فإنه يدخل  أعـــراض على الشخص 
بعد ذلك في فئة املصابن ويتبع التوجيهات 

الخاصة باملصابن، كما يقول أوفيت.

¶ متى يجب أن يخضع الشخص املخالط للفحص؟
يومن  تنتظر  أن  يجب  ربما  التعرض،  بعد 
بالتكاثر.  للفيروس  أيــام، لتسمح  إلــى ثاثة 
يــقــول أدالــجــا إنـــه يــجــب إجــــراء االخــتــبــار من 
قبل أولئك الذين تعرضوا له مرة واحدة على 
التوصيات تنصح باالختبار  األقل، وبعض 
ليس  هــذا  ولكن  أنشطتهم،  لتوجيه  اليومي 
ــراض  ــ تـــوجـــيـــًهـــا ملــــراكــــز الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى األمــ
كافية  املنزلية  واالختبارات  منها،  والوقاية 

لهذا الغرض.

¶ في أي مرحلة يمكن للمصاب أن يختلط بأمان 
مع اآلخرين؟

تقنًيا، إذا كانت بدون أعراض، 10 أيام بدون 
قناع، 5 أيام مع القناع، ويمكن االعتماد على 
ســـامـــة االخـــتـــبـــار املــنــزلــي كــمــقــيــاس فـــي ما 

يتعلق باالختاط.

إذا كان فحصك موجبا فاعزل 
نفسك لمدة 5 أيام وارتد القناع 

)Getty( لمدة 5 أيام

ألسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

البحث عن الخلود

هل تسبب العالقة الجنسية أزمات قلبية؟

إنها النّظرة األبيقورية 
للدنيا، التي تقيم للسعادة 

الحّسية أكبر وزن

د. سامي القباني

معلومة تهمك

Saturday 22 January 2022
السبت 22 يناير/ كانون الثاني 2022 م  19  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2700  السنة الثامنة


