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أثارت الساللة الجديدة من فيروس كورونا الجديد، والتي تم اإلعالن عنها 
في بريطانيا منذ أيام قليلة، كثيرًا من المخاوف والتساؤالت 

سؤال في الصحة

قناع الوجه يحجب قطرات الرذاذ الكبيرة المحملة بفيروس كورونا

قال باحثون إن أقنعة الوجه تقلل من خطر انتشار القطرات 
الكبيرة التي يمكن أن تنقل العدوى بكوفيد-19 عند الحديث 

أو السعال بنسبة تصل إلى 99.9%، وفقا لتجربة مخبرية 
جديدة أجريت على تماثيل عرض وعلى البشر. وكتبوا 

في دورية »رويال سوسايتي أوبن ساينس« أن امرأة تقف 
على بعد مترين من رجل يسعل بدون قناع ستتعرض ملثل 

هذه القطرات بمقدار 10 آالف مرة أكثر مما لو كان يضع 
قناعا. وقال إغناسيو ماريا فيوال، الخبير في ديناميات 
السوائل التطبيقية بجامعة أدنبرة: »ال شك في أن أقنعة 

الوجه يمكن أن تقلل بشكل كبير من تشتت القطرات التي 
لة بالفيروسات«. وأوضح أن قطرات  يحتمل أن تكون محمَّ

التنفس الكبيرة التي تخرج على شكل رذاذ وتعمل مثل 
مقذوفات قبل أن تسقط على األرض بفعل الجاذبية، تمثل 

على األرجح املحرك الرئيسي النتقال فيروس سارس-
كوف-2. يمكن أن تظل القطرات األصغر واألدق، التي تشكل 
ما يسمى الهباء الجوي وهي الجزيئات العالقة، معلقة في 

الهواء لفترات أطول وتمثل خطرا ال سيما في الداخل في 
األماكن سيئة التهوئة خصوصا إذا كانت كذلك مزدحمة 
بأشخاص ال يضعون كمامات أو يسيئون وضعها تحت 

األنف. وأوصت منظمة الصحة العاملية مؤخًرا بارتداء 
األقنعة في الداخل بوجود أشخاص آخرين إذا كانت 

التهوئة غير كافية.

إسراء - مصر 
منذ بلوغي وأنا أتناول املسكن أللم 
الــــدورة الــشــهــريــة، وصــراحــة تعبت 
كثيرا، وأريد ان أسأل إذا كان هناك 
جسمي  على  أو  الــرحــم  على  تأثير 
بسبب هــذه األدويــــة؟ ألنــي وصلت 
ملرحلة اإلدمــان، وكل شهر يجب أن 

أجهز حقنة املسكن قبل كل شيء.

األخت إسراء؛
ألــــــم الـــحـــيـــض الــــــــذي يـــحـــصـــل بــعــد 
الــبــلــوغ يــكــون غــالــبــا بــــدون أســبــاب 
الــنــوع بعدم  عــضــويــة، ويتميز هــذا 
وجـــود احــتــقــان أو ألــم يسبق نــزول 
الحيض، وإنما يأتي األلــم فقط في 
أول يوم من الدورة أو أول ثالثة أيام 
من الـــدورة. ويكون األلــم في صورة 
تــقــلــصــات أو مـــغـــص، وســبــبــه غير 
مــعــروف عــلــى وجـــه الــتــحــديــد. لكن، 
قـــد يــكــون الــســبــب عــلــى األغـــلـــب هو 
زيادة إفراز مادة البروستاجالندين 
فــي بــطــانــة الــرحــم. وبــالــتــالــي يكون 
الــــــــعــــــــالج هــــــــو تــــــــنــــــــاول مــــــضــــــادات 
ــتــــاجــــالنــــديــــن، مـــثـــل عـــقـــار  ــبــــروســ الــ
وغيرهما.  ديكلوفيناك  أو  بــروفــن 
ويــمــكــن تـــنـــاول الـــعـــقـــار فـــي صـــورة 
أقراص أو فوار بالفم. لكن، يمكن في 
الــشــديــدة أن يكون املضاد  الــحــاالت 
فـــي صـــــورة لـــبـــوس شـــرجـــي أو إبــر 
آخـــر يمكنك  عـــالج  عضلية. وهــنــاك 
تــجــربــتــه، وهـــو تــنــاول أقــــراص منع 
الــحــمــل بــالــطــريــقــة املـــعـــروفـــة، وهــي 
قرص واحد يوميا ابتداء من اليوم 
الخامس للدورة إلى اليوم الخامس 
والعشرين من الــدورة. وعادة يكون 
األلــم الــذي يصاحب الـــدورة التالية 
ــــل بــكــثــيــر،  بـــعـــد تــــنــــاول الـــحـــبـــوب أقـ
ويــمــكــن تــكــرار هـــذه الــحــبــوب ملـــدة 3 
دورات شهرية. وإذا لم يتحسن األلم 
فإننا ننصح بعمل سونار للحوض 
عــــضــــوي،  مــــــــرض  أي  الســــتــــبــــعــــاد 
لحمية  أو  مــثــال  ليفي  ورم  كــوجــود 

في تجويف الرحم.
الــــصــــحــــة  دوام  لـــــــــك  ــى  ــ ــنــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ونــ

والسعادة.. 
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أحمد سمير عبد الحميد

مــنــذ أيــــام قــلــيــلــة، بــــدأت وســـائـــل اإلعـــــالم في 
الـــحـــديـــث عــــن ســــاللــــة جــــديــــدة مــــن فـــيـــروس 
ــتـــي تــم  ــي الـــســـاللـــة الـ ــ كــــورونــــا الـــجـــديـــد، وهـ

اإلعالن عن ظهورها في بريطانيا.
ــة تــــســــاؤالت عــن  ــذه الـــســـاللـ أثــــــار ظـــهـــور هـــ
الفيروس  فــي  تــحــّول كبير  احتمال حـــدوث 
قــد يـــؤدي إلــى ظــهــور أعـــراض أكــثــر حــدة أو 
يــقــلــل مـــن فــاعــلــيــة الــلــقــاحــات الـــتـــي ظــهــرت 
 مــتــزايــدًا في 

ً
أخــيــرًا وأصــبــحــت تــشــكــل أمــــال

إيقاف انتشار الفيروس، الذي تجاوز عدد 
وسبعن  العالم خمسة  حــول  بــه  املصابن 
مــن مليون  أكــثــر  فــي وفـــاة  مليونًا وتسبب 

ونصف مليون شخص. 
ــقــــال نــــحــــاول اإلجــــابــــة عــــن أهـــم  ــذا املــ ــ فــــي هـ
األســئــلــة املــتــعــلــقــة بــالــســاللــة الـــجـــديـــدة من 
الــفــيــروس، وهــل هــي بالفعل أكــثــر خطورة 

وأسرع انتشارًا؟

مــن فيروس  الجديدة  الساللة  عــن  مــاذا نعرف   ■
كورونا الجديد )سارس كوفي - 2(؟

-VUI تــمــت تسمية الــســاللــة الــجــديــدة بــاســم
»أول  لـــعـــبـــارة  اخـــتـــصـــار  ــو  وهــ  ،01/202012
ســاللــة فــيــروســيــة قــيــد الــبــحــث فـــي ديسمبر 
بـــوجـــود 17  الـــســـاللـــة  هــــذه  وتــتــمــيــز   ،»2020
تــغــيــيــرًا أو طـــفـــرة، أهــمــهــا هـــي الــطــفــرة الــتــي 
حدثت في »بروتن الشوكة« الذي يستخدمه 
)حيث  البشرية  بالخلية  لالرتباط  الفيروس 
يــرتــبــط بــاملــســتــقــبــل املــســمــى اإلنـــزيـــم املــحــول 
ســطــح  ــلــــى  عــ  )ACE2( لـــأنـــجـــيـــوتـــنـــســـن2 
إلى  تــؤدي  التغيرات  أن هذه  الخلية(. يعتقد 
زيادة قدرة الفيروس على العدوى واالنتشار 

بن البشر.

 ■ كيف تم التعرف إلى وجود هذه الساللة؟
ــم الــتــعــرف إليها مــن خــالل وحـــدة الجينوم  ت
الخاصة بمرض كوفيد-19 باململكة املتحدة، 
والتي تقوم بقراءة حروف الجينات الخاصة 
بالفيروس من عينات عشوائية يتم جمعها 
من املرضى املصابن في أنحاء البالد، ويتم 
كوفيد  لــفــيــروســات  الجينية  الخريطة  ع  ب ت ت
التغيرات في  البشر، وذلــك ألن  املنتشرة بن 
لــلــفــيــروس تــحــدث بشكل  لــخــريــطــة الجينية  ا
مستمر، وتتراكم حتى تصبح تغيرات مؤثرة.

■ ما مدى انتشار هذه الساللة؟
اكــتــشــفــت الـــحـــالـــة األولــــــى مـــن هــــذه الــســاللــة 
فـــي سبتمبر املـــاضـــي. وقـــد ظــهــرت الــحــاالت 
بــشــكــل أســـاســـي فـــي جــنــوب شــرقــي إنــكــلــتــرا، 
ــــدت أيــضــًا فـــي اســكــتــلــنــدا وويــلــز.  لــكــنــهــا ُرصـ
وتــم التعرف إلــى 1108 حــاالت مصابة بهذه 
الساللة حتى 13 ديسمبر 2020، لكن يعتقد 
أن الــعــدد الحقيقي لــلــحــاالت قــد يــكــون أعلى 
بــكــثــيــر. ويــعــتــقــد الـــبـــاحـــثـــون أيـــضـــًا أن هــذه 
الساللة قد تطورت داخل اململكة املتحدة ولم 

تأِت من الخارج.

■ هل تنتشر هذه الساللة بالفعل بشكل أسرع؟
النتائج املبدئية تشير بالفعل إلى أن ظهور 
هذه الساللة الجديدة قد ارتبط بزيادة عدد 
الحاالت في جنوب شرقي اململكة املتحدة. 
ــات مــــســــؤولــــي الــصــحــة  ــريـــحـ ــر تـــصـ ــيـ ــشـ وتـ
ــة الــجــديــدة  الــبــريــطــانــيــون إلــــى أن الـــســـاللـ
قــد تــكــون أكــثــر قـــدرة عــلــى التفشي بنسبة 
تصل إلــى 70 فــي املــائــة، وأن ذلــك قــد يزيد 
معه معدل قدرة الشخص املصاب على نقل 
الــعــدوى آلخرين بنسبة 0.4. لكن من املهم 
أن نــشــيــر إلـــى أن األمــــر يــتــطــلــب مـــزيـــدًا من 

األبحاث حول هذه النقطة.

■ هل كان حدوث هذه الطفرة متوقعًا؟
تــتــكــون املــــــادة الـــوراثـــيـــة لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
ــن الــحــمــض  الـــجـــديـــد )ســــــارس-كــــــوفــــــي-2( مــ
الــنــووي الــريــبــوزي أو مــا يعرف اختصارًا بـ
RNA )وهــــــو يــخــتــلــف عــــن املـــــــادة الـــوراثـــيـــة 
الـــخـــاصـــة بــنــا نــحــن الـــبـــشـــر، والـــتـــي تــتــكــون 
ــبـــوزي مــنــقــوص  ــريـ مـــن الــحــمــض الــــنــــووي الـ

 .)DNA األكسجن أو
وعلى عكس الـ DNA الذي يتميز بقدر كبير 
من الثبات وقلة حدوث الطفرات، فإن الحمض 
النووي الريبوزي RNA تحدث فيه الطفرات 
ــد آالف  ــم رصــ ــد تـ كــثــيــرًا بــشــكــل طــبــيــعــي. وقــ
الطفرات منذ ظهور الفيروس )بينها 4000 
طفرة في الجن الخاص ببروتن الشوكة(، 
لكن القليل منها قد يحدث تغييرًا ملموسًا 
فــي أداء الــفــيــروس وقــدرتــه على الــعــدوى أو 
التسبب في زيادة شدة املرض ومضاعفاته.

■ هل الساللة الجديدة أكثر خطورة؟
اإلجـــابـــة البسيطة هــي أنـــه مــا زال هـــذا غير 
ــد. قـــد تتسبب  ــديـ ــتـــحـ مـــعـــروف عــلــى وجــــه الـ
بــعــض الــطــفــرات فــي حـــدوث زيــــادة فــي قــدرة 
الــفــيــروس عــلــى الـــعـــدوى، لــكــن هـــذا ال يعني 
ــذا يــجــعــلــهــا أكــثــر خــطــورة  ــالـــضـــرورة أن هــ بـ
أو تــأثــيــرًا أو قـــدرة على إحـــداث املضاعفات. 
ــفــيــروس نفسه  فالساللة السابقة مــن هــذا ال
 يــعــتــقــد أنــهــا 

ً
والــــتــــي تـــدعـــى D614G مـــثـــال

ترتبط بزيادة قدرة الفيروس على االنتشار 
والــعــدوى، حتى إنها صــارت الساللة األكثر 

انتشارًا في اململكة املتحدة وأميركا. 
لكن هــذا ال يعني أنــهــا تـــؤدي إلــى أعــراض 
ــــت األبـــحـــاث  ــا زالـ ــدة مـــن غــيــرهــا. مـ أكـــثـــر حــ
ــة  ــد مــــا إذا كــــانــــت الـــســـاللـ ــديـ ــحـ ــتـ جـــــاريـــــة، لـ
الجديدة ترتبط بحدوث حاالت أكثر أو أقل 

خطورة من املرض.

■ هل ما زالت اللقاحات مفيدة؟
ــدة تــســتــهــدف  ــديــ ــجــ الـــلـــقـــاحـــات الــــثــــالثــــة الــ
بروتن الشوكة الخاص بالفيروس، تعمل 
هـــذه الــلــقــاحــات عــلــى الـــدخـــول إلـــى الجسم 
ــادة  ــلـــى إنــــتــــاج أجــــســــام مـــضـ ــيـــزه عـ ــفـ وتـــحـ
وخــاليــا مناعية ضــد الــبــروتــن S )بــروتــن 

الشوكة( لهذا الفيروس. 
إذا أصيب الجسم بالفيروس الطبيعي فيما 
بعد، فستتعرف خاليا املناعة بسرعة على 
الــبــروتــن S املــوجــود عــلــى ســطــحــه، وتــقــوم 
بمهاجمة الفيروس وتمنع حــدوث املرض. 
تـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن بــعــض الــلــقــاحــات 
األخــرى )مثل اللقاح الصيني( تتسبب في 
إنـــتـــاج الــعــديــد مـــن األجـــســـام املـــضـــادة ضد 
ــزاء مــتــعــددة مـــن بــروتــيــنــات الــفــيــروس  ــ أجــ
ــرى ما  ــــرى، ولــكــن هـــذه الــلــقــاحــات األخــ األخـ

زالت غير جاهزة وتحت االختبار.
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــســـاللـــة الـــجـــديـــدة من 
فيروس كورونا الجديد التي نتحدث عنها 
تــحــتــوي عــلــى طــفــرة فـــي بـــروتـــن الــشــوكــة، 
فهناك احتمال نظري محدود بأن يتسبب 
هــذا التغيير فــي تقليل فاعلية اللقاحات. 
فحدوث تغير واحد في املورثة التي توجه 
صنع هذا البروتن قد ال يكون مؤثرًا بشكل 
كبير عــلــى إنــتــاج األجــســام املـــضـــادة. ليس 

هــنــاك دلــيــل حــتــى اآلن عــلــى تــأثــيــر الــطــفــرة 
املــذكــورة على فعالية اللقاحات املــوجــودة 

حاليًا. 
لــكــن إذا تــكــونــت طــفــرات عــديــدة وتــراكــمــت، 
ــذا فــــي املــســتــقــبــل بــالــفــعــل  ــ فـــقـــد يــتــســبــب هـ
بتقليل هــذه الفاعلية، فذلك هــو مــا يحدث 
ــزا املـــوســـمـــيـــة الــــذي  ــلـــونـ ــفـ مــــع فــــيــــروس اإلنـ
تحدث فيه طفرات كثيرة كل عــام. ونتيجة 
ــمـــل لـــقـــاحـــات  ــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات، يـــجـــب عـ ــهــ لــ
اإلنفلونزا ضد السالالت األكثر انتشارًا كل 
سنة. ولحسن الحظ، ال تحدث الطفرات في 
فيروس كورونا الجديد )سارس-كوفي-2( 
ــزا  ــونـ ــلـ ــفـ ــــي اإلنـ ــة حــــدوثــــهــــا فـ ــرعــ بـــنـــفـــس ســ
ــذا يــمــكــن تـــعـــديـــل الــلــقــاحــات  ــيـــة. لـــ املـــوســـمـ
الفعالة ضد فيروس كورونا الجديد بشكل 
سهل نسبيًا إذا اســتــدعــى األمـــر ذلـــك. وإذا 
ــقـــاحـــات ال تـــــؤدي إلــــى حــمــايــة  ــلـ تــبــن أن الـ
كـــافـــيـــة مــــن الــــفــــيــــروس، أو إذا أصـــيـــب مــن 
أخذوا اللقاح بعدوى متكررة، فقد يستدعي 
هــذا مــزيــدًا مــن األبــحــاث لفهم هــذا التغيير 

والتعامل معه.

■ الساللة األفريقية
ــيـــروس في  ــفـ ــة جـــديـــدة مـــن الـ ــهـــرت ســـاللـ ظـ
جنوب أفريقيا، ويرى العلماء أنها السبب 
فـــي ازديــــــاد الـــحـــاالت فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
ــرع انــتــشــارًا مـــن الــســاللــة  ويــعــتــقــد أنــهــا أســ
املــنــتــشــرة حــالــيــًا فـــي بــريــطــانــيــا، وبــالــفــعــل 
رصــــــدت الـــســـلـــطـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة حــالــتــن 
مصابتن بهذه الساللة بعد عودتهما من 
جنوب أفريقيا؛ وأعلن مــات هانكوك وزير 
الــصــحــة الــبــريــطــانــي عــن تــشــديــد إجــــراءات 
اإلغالق في الكثير من املناطق في بريطانيا 
ات العزل تجاه القادمن من  وتشديد إجراء

جنوب أفريقيا.

ليس هناك دليل حتى 
اآلن على تأثير الطفرة 

المذكورة على فعالية 
اللقاحات الموجودة حاليًا
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