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السائل  نــقــص  أنـــا عــنــدي مشكلة فــي 
ــان عـــنـــدي فـــي الــشــهــر  األمــنــيــوســي كــ
املــاضــي ولــكــن انــعــدم فــي هـــذا الشهر 
ال  الجنني  يعني  الحمل،  مــن  الخامس 
البول، انصحني دكتور ما هو  يخرج 
الحل من فضلك هل ألحق حتى الشهر 
7 وأعــمــل عمليه قــيــصــريــة؟ عــلــمــا أن 

عندي 4 عمليات قيصرية.
بارك الله فيك.

األخت الكريمة؛
نـــقـــص الـــســـائـــل األمـــنـــيـــوســـي لــه 
ــدة وكــــــل ســـبـــب لــه  ــ ــديـ ــ ــاب عـ ــ ــبـ ــ أسـ

طريقة عالج مختلفة.
1- من أشهر األسباب هو انفجار 
جـــيـــب املـــــــــاء، وفــــــي هــــــذه الـــحـــالـــة 
الفحوصات  بــعــض  عــمــل  ينبغي 
للتأكد من عدم وجــود عــدوى في 
حينها  ألنــه  األمنيوسي،  السائل 

يجب إنهاء الحمل فورا.
2- وهــنــاك ســبــب آخـــر هــو وجــود 
ــيـــب خـــلـــقـــي يــتــمــثــل فــــي غــيــاب  عـ
تكوين الكليتني في الجنني، وفي 
ــذه الـــحـــالـــة أيـــضـــا يــجــب إنــهــاء  هــ
الجنني  الحمل بسرعة ألن فرص 

في الحياة بعد الوالدة منعدمة.
3- وهـــنـــاك ســبــب مــشــهــور وهــو 
وجـــود انــســداد فــي مــجــرى البول 
الـــرئـــيـــســـي، وهـــــــذا الــــنــــوع يــمــكــن 
عـــــالجـــــه بـــــواســـــطـــــه اســــتــــشــــاري 
متخصص في طب الجنني، حيث 
يمكن عالج هذا االنسداد بمنظار 
جــــراحــــي خـــــــاص، وكــــذلــــك يــمــكــن 
ــلـــوالدة  تـــحـــديـــد املــــوعــــد األمــــثــــل لـ
وإجراء عملية للطفل بعد الوالدة.
4- وهناك أسباب أخرى تعود لألم 
ارتــفــاع ضغط  نفسها وأشــهــرهــا 
ــذه الـــحـــالـــة ينبغي  ــي هــ ــدم، وفــ ــ الــ
ضــبــط هـــذا االرتـــفـــاع واســتــبــعــاد 
فــي  واالســــــتــــــمــــــرار  زالل  وجـــــــــود 
الــحــمــل حــتــى 32-34 أســبــوعــا ثم 
إجــــراء جــراحــة قــيــصــريــة فــي هــذا 
التوقيت أو أي توقيت آخر حسب 

ما يراه الطبيب املعالج.
ونتمنى لك وملولودِك السالمة..

د. عادل ندا
استشاري أمراض النساء والتوليد

سؤال في الصحة

أثير في الفترة الماضية العديد من االدعاءات حول دور لقاح أكسفورد أسترازينيكا في التسبب بحدوث جلطات، 
فما هي الحقيقة وراء هذه االدعاءات؟

هل يسبب لقاح أسترازينيكا جلطات الدم؟
د. أحمد العاصي

17 مليون شخص  يربو على  مــا  تلقيح  بعد 
فــــي االتــــحــــاد األوروبـــــــــي وبـــريـــطـــانـــيـــا بــلــقــاح 
أســتــرازيــنــيــكــا، تـــم رصــــد نــحــو أربـــعـــني حــالــة 
أصيبت بجلطات دموية؛ ما دفع بعض الدول 
إلى  وإسبانيا  وإيطاليا  وفرنسا  أملانيا  مثل 
تــعــلــيــق الــعــمــل بــالــلــقــاح تــخــوفــا مـــن حـــدوث 
تجلطات دموية نتيجة التلقيح، وبدأ الجدل 

منذ ذلك الحني . 

أو  األدويـــة  اســتــخــدام  مواصلة  علينا  تتعني  متى   ¶
التوقف عنه؟

العامل  العلمية هــو  لــلــمــصــادر  الــرجــوع  يــعــد 
األكثر حسما بعيدًا عن الحسابات السياسية 
مـــــات الـــدولـــيـــة، حــيــث قـــالـــت املــنــظــمــة  واملـــــواء
الدولية للتجلط والتخثر،  إنه ليس هناك ما 
أسترازينيكا،  لقاح  إعطاء  للتوقف عن  يدعو 
ولـــيـــســـت ثـــمـــة خــــطــــورة أو أعـــــــراض جــانــبــيــة 

تدفعنا للتوقف . 

ــقـــاح  ــــني تـــلـــقـــي شــــخــــص لـ ــة بــ ــ ــــاقـ ــاك عـ ــ ــنـ ــ ــل هـ ــ * هــ
أسترازينيكا أو أي لقاح آخر وإصابته بجلطات بعد 

ذلك؟
ــة لــلــتــجــلــط والــتــخــثــر  ــيـ تـــقـــول املــنــظــمــة الـــدولـ
ــه لــيــســت ثــمــة عـــالقـــة مــبــاشــرة بـــني الــلــقــاح  إنــ
الــتــي حــدثــت مــع أولئك  والجلطات املــحــدودة 
الذين أصيبوا بجلطات الــدم، وهو أمر يمكن 
حــدوثــه بــصــورة مــعــتــادة، حــيــث يــقــول املــركــز 
األميركي للسيطرة على األمراض والوقاية إن 
ما يقرب من 900 ألف شخص أميركي يصابون 
بجلطات في األوردة العميقة بصورة سنوية، 
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن الــتــجــارب السريرية 
التي أجريت على لقاح أسترازينيكا لم تظهر 
أيــة مضاعفات تخص تجلطات الــدم ، وأنــه ال 
توجد عالقة بني التطعيمات بشكل عام وبني 

حدوث التجلطات الدموية. 

تلقوا  املتوفرة عمن  البيانات  به  تخبرنا  الــذي  ما   ¶
اللقاح؟  

ــة لــلــتــجــلــط والــتــخــثــر  ــيـ تـــقـــول املــنــظــمــة الـــدولـ
الــذيــن  الــتــي يحصل عليها أولــئــك  املــنــافــع  إن 
تلقوا اللقاح تفوق بشكل كبير املخاطر التي 
قد تلحق بهم، وذلــك حتى ملن عندهم تاريخ 

ذكرى القيسي

يــصــاب الــطــفــل بــمــا يـــقـــارب 8-10 نــــزالت بــرد 
سنويا، خصوصا في أول عامني. وعلى الرغم 
من أن معظم نزالت البرد التي تصيب الطفل 
تــســاعــد فــي زيــــادة مــنــاعــتــه، لــكــن أول إصــابــة 
غــالــبــا مــا تــكــون مخيفة لـــآبـــاء، إذ يــمــكــن أن 
تـــتـــأزم فـــي بــعــض الـــحـــاالت وتــنــتــهــي بــعــدوى 

ثانوية كااللتهاب الرئوي أو الخناق.
وكــقــاعــدة عـــامـــة، أي مـــرض يــصــيــب الــرضــيــع 
أقــل مــن شهرين أو ثــالثــة أشــهــر يــكــون سببا 
لــالتــصــال بــطــبــيــب األطــــفــــال، خــاصــة إذا كــان 

يعاني من الحمى.

¶ من أعراض نزالت البرد في الرضع:
الــدرجــة، تصل فيها درجــة  - حمى منخفضة 

حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية.
- العطس.
- السعال.

- انخفاض الشهية للطعام.
- الهياج.

- صعوبة النوم.
- صعوبة إرضــاع الطفل طبيعيا أو صناعيا 

نتيجة احتقان األنف.

¶ األطفال األكثر عرضة لإلصابة بنزالت البرد
ــدم اكــتــمــال نــمــو الــجــهــاز  - الـــرضـــع، نتيجة عـ

املناعي.
- الرضع واألطفال الصغار في دور الحضانة 
وريــــــــــاض األطــــــفــــــال الخــــتــــالطــــهــــم بــــاألطــــفــــال 

اآلخرين.
- األطفال الصغار والرضع في فصلي الشتاء 

كشف العلماء عن عالج جيني ملرض الهيموفيليا، قد أظهر 
نتائج واعدة في التجارب السريرية، فيما يبدو أنه أمل جديد 

يلوح في األفق لهذا املرض الوراثي النادر، الذي ال يوجد 
عالج شاف منه بعد. 

ويستهدف العالج املصابني بالهيموفيليا من النوع ب، 
التي تحدث بسبب نقص عامل التجلط التاسع. ويشمل هذا 
العالج حقن وريدي لجني سليم معزز لعامل التجلط التاسع 

داخل غالف فيروسي، ملرة واحدة. 
وقد أوضحت النتائج أن العالج أدى لتقليل معدل حدوث 
النزف لدى مرضى الهيموفيليا ب بنسبة 91% على مدار 
6 أشهر، فقد ظهرت استجابة للعالج الجيني بالفعل لدى 
52 مريضا من بني 54 مريضا مشاركا بالتجربة، وغالبية 

املرضى املشاركني الذين تلقوا هذا العالج، توقفوا بالفعل عن 
استعمال العالج الوقائي للهيموفيليا.

وفقا لتلك النتائج، يمكن اعتبار ذلك العالج الجيني 
للهيموفيليا ب فعاال وشافيا؛ إال أن مأمونية العالج الجيني 

تظل الهاجس املقلق للعلماء واألطباء، خاصة مع وجود 
سوابق شهيرة ملشاكل صحية خطيرة ناجمة عن تقنية 
العالج بالجينات، إذ يخشى العلماء من أن حقن الجسم 
بأجزاء من الفيروسات أثناء العالج الجيني قد تكون له 

عواقب صحية في املستقبل. لكن، وفقا لدراسات سابقة ال 
يوجد دليل على حدوث مشاكل صحية عند استخدام أجزاء 

من الفيروس املرتبط بالفيروس الغدي املستخدم كناقل بهذا 
العالج الجيني.

فيروسات  وانتشار  البرد  نتيجة  والخريف، 
البرد وقضاء معظم وقتهم في أماكن مغلقة.

¶ مضاعفات إصابة الرضع والصغار بنزالت البرد
- التهاب األذن الوسطى.

- األزيـــــــز، وخـــصـــوصـــا عــنــدمــا يـــكـــون الــطــفــل 
مصابا بالربو.

- التهاب الجيوب األنفية.
- الـــعـــدوى الــثــانــويــة، مــثــل االلــتــهــاب الــرئــوي، 
والـــتـــهـــاب الـــقـــصـــيـــبـــات، والـــتـــهـــاب الــحــنــجــرة 
الحاد. ويلزم تقييم هذه األنــواع من العدوى 

بمعرفة الطبيب.

¶ هل يوجد عاج محدد لنزالت البرد؟
ــادات الــحــيــويــة ال  - مــن املــهــم مــعــرفــة أن املـــضـ

يصلح استخدامها لعالج نزالت البرد أبدا.
- في حالة نزالت البرد، توصف األدويــة التي 
تقلل الحمى واحتقان األنف أو أعراض الرشح 
األخـــرى. وعند اســتــخــدام هــذه األدويــــة، يجب 
ــزام بــعــدد الــجــرعــات وكــمــيــتــهــا، حــتــى ال  ــتـ االلـ

تسبب ضررا للرضيع أو الطفل الصغير.
- قد تساعد مسكنات األلم املتاحة دون وصفة 
طبية، مثل أسيتامينوفني )تيلينول، وغيره( 

في تخفيف اإلزعاج املصاحب للحمى.

األسيتامينوفني  إعــطــاء  عــن  تــمــامــا  امــتــنــع   -
لألطفال أقل من 3 أشهر.

ــروفـــني )مـــوتـــريـــن لـــألطـــفـــال،  ــوبـ ــبـ - يــعــتــبــر إيـ
وأدفيل، وغيرهما( صالًحا لالستخدام، ولكن 
فقط في حال كان عمر طفلِك 6 أشهر أو أكثر.

- يمنع إعــطــاء أدويـــة السعال والــبــرد املتاحة 
دون وصفة طبية لألطفال األصغر من عامني.

¶ توصيات طبية  
1- حــمــايــة الـــرضـــع مـــن االخـــتـــالط والــتــقــبــيــل، 
خصوصا من الفم، وأن تغسل األم يديها قبل 
تبديل  أو  الــرضــاعــة  زجــاجــة  وبــعــد تحضير 
الحفاض. وتنظيف اللهاية واأللعاب الخاصة 

به باستمرار، وعزل الطفل عن أي مريض.

2- في حالة إصابة طفلك بنزلة برد بسيطة:
- إعطاؤه الكثير من السوائل لتجنب الجفاف، 
األم  فحليب  الطبيعية،  الــرضــاعــة  ومــواصــلــة 
يــوفــر حــمــايــة إضــافــيــة مــن الــجــراثــيــم املسببة 

للبرد.
التي تعمل  امللحية  األنــف  - استخدام قطرات 

على ترقيق وإذابة مخاط األنف السميك.
لذلك  املناسبة  بــــاألدوات  الطفل  أنــف  شفط   -

حسب توصية الطبيب أو الصيدلي.
- ترطيب الهواء في حجرة الرضيع، لتحسني 
أعـــراض رشــح األنـــف واحــتــقــانــه. لــكــن، وجهي 

الرذاذ بعيدا عن سريره.
- قـــد يــفــيــد الــجــلــوس مـــع رضــيــعــِك فـــي حــمــام 
مشبع بالبخار لبضع دقائق قبل وقت النوم.

مــرضــي بــاإلصــابــة بــالــتــجــلــطــات الــدمــويــة أو 
املرضى الذين يتلقون مذيبات للجلطات. 

¶ أعراض التجلطات
حدوث الجلطات من املشاكل الطبية التي قد 
تحدث في أي وقــت، بل غالبا ما تحدث دون 
ســابــق إنـــــذار، لــكــن إن ظــهــرت تــلــك األعــــراض، 
سواء أكنت تلقيت اللقاح أم ال، فعليك مراجعة 
طبيبك فــي أقــرب وقــت مــتــاح، وتلك األعــراض 

هي :
- ألم في الساق وتورم واحمرار.

- صــعــوبــة فــي التنفس وألـــم فــي الــصــدر ودم 
جراء السعال وعدم انتظام في ضربات القلب.

¶ هل يمكن تلقي لقاح أسترازينكا إذا كنت عانيت 
ــن جــلــطــة ســـابـــقـــة وانـــتـــظـــمـــت عـــلـــى عـــــاج مــذيــب  مــ

الجلطات؟  
لــيــس هـــنـــاك أي مـــانـــع لــتــلــقــي لـــقـــاح فــيــروس 
كــورونــا، إال لــدى أولــئــك الــذيــن يتلقون مذيب 
الــتــجــلــط وارفــــريــــن، املـــعـــروف تــجــاريــا بــاســم 
»ماريفان«، إذا كانت نسبة سيولة الدم تفوق 
4 وهو تحليل INR ، غير أنه بعد وصول نسبة 
سيولة الــدم إلــى أقــل من 4، فمن املمكن تلقي 

اللقاح من دون أية مخاوف.  

¶ هل هناك مضاعفات تحدث جراء التلقيح؟  
 وجود مضاعفات من أي دواء أو لقاح أمر وارد 
حدوثه مهما كانت قوة تلك املواد أو ضعفها، 
ولـــكـــن هـــنـــاك بـــعـــض الــتــنــبــيــهــات واملـــخـــاطـــر 

الخاصة باللقاحات بشكل عام، منها: 
- قــد تــحــدث اإلصــابــة ببعض الــكــدمــات مكان 
الحقن، إال أنه ليس ثمة رابط بني تلقي العالج 

املذيب للجلطات وبني اللقاح.
- الضغط على مكان الحقن ملدة خمس دقائق 
ــلـــى تـــجـــنـــب حــــدوث  ــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ ــاعـ يـــسـ

كدمات.
ماريفان   يتلقون  الذين  املرضى  أولئك  على   -
ــريـــن( أن يــتــأكــدوا أن نسبة الــســيــولــة ال  )وارفـ
تزيد عن 4، وإال يتوجب عليهم ضبطها حتى 

تقل عن 4، وبعد ذلك يمكنهم تلقي اللقاح. 
- يــتــم تلقي جــرعــتــني مــن الــلــقــاح، تفصل بني 

الجرعتني األولى والثانية 8 - 12 أسبوعا. 
الــدولــيــة للتجلط والــتــخــثــر  الــجــمــعــيــة  تــدعــو 
ولــجــنــة الـــخـــبـــراء بــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة 
الــجــمــيــع لــلــمــضــي قـــدمـــا نــحــو تــلــقــي الــلــقــاح، 
حيث إنــه ال يوجد ما يمنع من تلقيه تخوفا 
من اإلصابة بتجلطات الدم؛ مؤكدة أنه يمكن 

استخدامه للذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.

تجارب لقاح أسترازينيكا لم 
تظهر أية مضاعفات تخص 
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