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 فٌروس كورونا الجدٌد هل هنان داعً للملك -1

 

 فٌروس الكورونا الجدٌد، هل هنان داعً للملك ؟

ارتفاع الحرارة،سٌبلن االنؾ، عطاس وسعال، صداع وآالم فً العضبلت.. أعراض الكرٌب   

العادي التً ٌمكن أن تتطور إلى التهاب ربوي خطٌر ٌنتهً بالمصور التنفسً والصدمة االنتانٌة 

والوفاة جمٌعها أعراض لد تشٌر إلى هذا الفٌروس الؽامض فبل تتردد فً مراجعة طبٌبن أو 

 طبً منن.  ألرب مركز

( فً مدٌنة ووهان nCoV-2019سبّب ظهور سبللة جدٌدة خطٌرة من فٌروس كورونا )  

الصٌنٌة ذعراً عالمٌاً، رؼم أن حاالت االصابة خارج الصٌن ما زالت محدودة نسبٌاً، ولكن 

المشكلة أن ال شًء مإكد حتى اآلن بالنسبة لطرٌمة العدوى وحجم الوباء وامكانٌة العبلج. 

آلن ٌبدو أن حاالت الوفاة التً سجلت هً ألشخاص متمدمٌن فً العمر أو ٌشكون من وحتى ا

 مشاكل صحٌة تنفسٌة أو للبٌة.

المرضى األوابل الذٌن تم كشؾ المرض لدٌهم كانوا من عّمال أومرتادي سوق الجملة   

خنازٌر واإلبل للمؤكوالت البحرٌة المحلٌة و الحٌوانات الحٌة، مثل الدواجن والحمٌر واألؼنام وال

والفبران والزواحؾ، والتً كثٌراً ما ٌؤكلها الناس نٌبة. وٌعتمد أن الثعابٌن هً المخزن الربٌسً 

 والمصدر األولً لهذا النوع من الفٌروسات.

ٌنتمً الفٌروس الجدٌد إلى عابلة فٌروسات الكورونا التً تسبب حاالت من الرشح العادي   

ظهرت أٌضاً من هذه العابلة سبلالت من الكورونا الخطٌرة ذات ونزالت البرد البسٌطة، ولكنها 

 ٢٠٠٢المنشؤ الحٌوانً، ٌمكن أن تسبب أٌضا أعراض خطٌرة كالسارس الذي ظهر عام 

وكورونا الشرق األوسط الذي ٌنتمل من الجمال المصابة فً منطمة الخلٌج العربً، والذي ٌمكن 

 أن ٌتطور إلى شكل خطٌر لاتل.

(: سببه فٌروس ٌنتمل من الحٌوانات المصابة وٌعتمد أنه nCoV-2019جدٌد )الكورونا ال  

ٌمكن أن ٌنتمل أٌضاً من انسان آلخر عن طرٌك الرذاذ أو مفرزات االنؾ والعطاس والسعال 

وٌكون االنتمال أثناء فترة حضانته أي لبل ظهور أعراض المرض على الحامل له مما ٌجعل 

مرٌض المرض وٌنشره دون أن ٌعلم  وٌسود االعتماد االن أن األمر أكثر صعوبة حٌث ٌحمل ال

 ٤١فترة حضانة المرٌض والتً ٌحمل خبللها الفٌروس دون أعراض تتراوح بٌن ٌوم واحد و

ٌوما... وتشمل طرق انتمال العدوى من أنواع كورونا األخرى االنتمال ؼٌر المباشر من خبلل 

ها بالفٌروس ومن ثم مبلمسة الفم أو األنؾ أو لمس األسطح واألدوات فً حالة الشن فً تلوث

 العٌن. 

الحالة األولى شخصت لٌلة راس السنة فً سوق ؼٌر مرخص للمؤكوالت البحرٌة والحٌوانات   

شخص مصاب  ٤٠٠٠البرٌة فً مدٌنة ووهان بوسط الصٌن، والمعلومات حتى اآلن تشٌر إلى

متحدة ألشخاص لادمٌن من مدٌنة ووهان. حالة وفاة فً الصٌن .. اصابتٌن فً الوالٌات ال ١٤و

أما فً فرنسا التً استمدمت التحلٌل الجدٌد للكشؾ عن المرض وبدأت بفحص المسافرٌن 

المادمٌن، فمد كشفت عن ثبلثة إصابات بالعدوى. هذا عدا عن تاٌبلند والٌابان وكورٌا الجنوبٌة 

 ضافة إلى أسترالٌا.وتاٌوان وفٌتنام وسنؽافورة وهونػ كونػ وماكاو ونٌبال، باإل
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تمت فً الصٌن فوراً إجراءات عزل المصابٌن لمنع انتشار الفٌروس، كما عزل المدن   

الصٌنٌة المصابة ومنع السفر الٌها. وٌوجد فحوص فً المطارات العالمٌة لتشخٌص االصابات. 

حٌث تم التوصل الى فحص للكشؾ الجٌنً عن الفٌروس. وبسبب عزل الفٌروس وكشؾ 

 ه الجٌنٌة، ٌمكن ربما التوصل إلى عبلج أو لماح فعال له.تركٌبت

الذي فشل كمضاد لئلٌبوال، ٌمكن أن ٌكون  Emdesivirوٌعتمد االطباء أن مضاد الفٌروسات   

، التً Gileadفعاال فً عبلج الكورونا الجدٌد، حسب نتابج الدراسات األولٌة لشركة الدواء 

الصٌن فً هذا المجال.وهذا ما أشارت له وزارة تتباحث مع الخبراء فً كل من أمٌركا و

 الصحة الصٌنٌة.

حساسة للمعممات ومواد التنظٌؾ العادٌة وٌمكن الولاٌة من االصابة  فٌروسات الكورونا  

 خاصة فً المطارات الكبٌرة واألماكن المزدحمة.

 وبحسب منظمة الصحة العالمٌة هنان طرق بسٌطة للولاٌة من العدوى:  

ٌدٌن بانتظام باستخدام الماء والصابون أو المطهرات الحاوٌة على الكحول لمدة ال اؼسل  -٤  

 ثانٌة مع تجنب مبلمسة العٌن واألنؾ والفم بالٌدٌن لبل ؼسلهما 20تمل عن 

استخدام ألنعة الوجه عندما تكون فً المناطك المزدحمة وتجنب مخالطة المصابٌن  -٢  

ونظارات جوجلز للولاٌة بالنسبة للطالم الطبً mask N95بؤعراض تنفسٌة. وٌنصح بارتداء 

 المخالط للمرٌض

تجنب تناول المنتجات الحٌوانٌة النٌبة أو ؼٌر المطبوخة جٌدًا مثل الحلٌب واللحوم والبٌض  -٠  

 واألسمان.

تجنب االتصال المباشر مع األشخاص الذٌن ٌعانون من أعراض مثل الحمى والسعال  -١  

 .والعطس وضٌك النفس

عند اصابتن بالزكام، ضع مندٌل على فمن أثناء العطاس أو السعال، ارم المندٌل فوراً فً  -٢  

الممامة واؼسل أو عمّم ٌدٌن على الفور وفً حالة عدم توافر المندٌل فٌفضل السعال أو العطس 

 على أعلى الذراع ولٌس على الٌدٌن .

 جدٌن فً المناطك المصابة بالوباءتجنب مبلمسة الحٌوانات الحٌة لؤلشخاص المتوا -٢  

تموٌة جهاز المناعة والمحافظة على اللٌالة البدنٌة باتباع نمط حٌاة صحً.. الجمٌع عرضة  -٣  

لئلصابة بالمرض ولكن تتزاٌد الخطورة لدى المخالطٌن بشكل مباشر للمرٌض والفرٌك الطبً 

 بٌة. المباشر للحالة ولذلن ٌنبؽً الحٌطة واتخاذ التدابٌر الولا
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 كوفٌد الزائر المخٌف-2

 

 كوفٌد الزابر المخٌؾ

  

الذي ٌسببه فٌروس الكورونا  19-اسم كافً لبث الملك والرعب فً الصدور، انه مرض كوفٌد 

(. وبؽض النظر عن مصدره والظروؾ الؽامضة لتحوره، فمد  SARS-COV2المستجد )

مكوكٌة صانعاً تارٌخاً استثنابٌاً سوؾ ٌعٌد اجتاح هذا الفٌروس العالم بوتٌرة متسارعة وبسرعة 

 رسم خرٌطة العالم مرة أخرى.

  

فٌروس تواضعت له لوى عالمٌة بكل إمكانٌاتها، و ولفت عاجزة عن ولؾ طوفان الموت و  

 تزاٌد عدد اإلصابات الذي خرج عن سٌطرة العالم.

  

بلم و وسابل التواصل أخبار مرض الكوفٌد وٌومٌاته ما زال هو الحدث المهٌمن على اإلع 

 االجتماعً والتً أصبحت البدٌل عن الحٌاة االجتماعٌة الطبٌعٌة.

  

وألول مرة تؽلك المساجد والكنابس واألماكن الممدسة فً مختلؾ أنحاء العالم فً ولت واحد.  

هذا الفٌروس المستجد ٌسٌطر الٌوم على كل مفاصل الحٌاة االلتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة 

 مافٌة والدٌنٌة والصحٌة للبشر فً كل مكان.والث

  

كما أن هذا الفٌروس فرض نفسه على أدوات المتل والتطرؾ والجٌوش المتحاربة التً رفعت  

راٌاتها استسبلماً لهذا الجرم الصؽٌر، و ربما سٌسجل التارٌخ فضبًل لهذا الفٌروس فً نشر 

 السبلم وإنماص مستوى التلوث البٌبً فً العالم.

  

وبعد عصر ساده التطرؾ والجهل من جهة واالؼراق فً الفردٌة والمٌم المادٌة من جهة  

أخرى، تعود للعلم الٌوم مكانته ولمهنة الطب احترامها وللمٌم اإلنسانٌة والمسإولٌة المجتمعٌة 

دورها فً التصدي لهذا الخطر المحدق. وألول مرة فً تارٌخ الحروب لن تمام النصب 

رٌٌن والمادة، بل للجٌش األبٌض الطبً الذي ٌتصدى بكل نبل لهذا الفٌروس التذكارٌة للعسك

 المرعب وٌتعرض للموت فً كل ثانٌة.

  

وٌبدو أن هذا الزابر له مٌول اشتراكٌة، فهو ال ٌعترؾ بالفوارق الطبمٌة وال ٌمٌز بٌن ؼنً  

بلحات المجتمعٌة وفمٌر، فالجمٌع سواسٌة أمامه فً فرص اإلصابة والشفاء. ومع كل هذه اإلص
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التً حمل لواءها فٌروسنا العتٌد، إال أنه على ما ٌبدو ٌبؽض الترابط المجتمعً، فالتباعد 

االجتماعً هو أحد أهم أسالٌب مكافحته. وهو ٌمتلن درجة كبٌرة من االعتداد النفسً، ولن 

 ٌؤتٌن زابرا إال إذا تركت منزلن ووخرجت لدعوته!!

  

 أجسامنا:رحلة الزائر المخٌف داخل  

  

ٌنتمل الفٌروس المسبب للكوفٌد عن طرٌك الرذاذ أثناء العطس والسعال والكبلم، وٌتسلل من  

الجهاز التنفسً العلوي مخترلاً نوعٌن من خبلٌا الربتٌن هما الخبلٌا المخاطٌة التً تنتج المخاط 

هر الربتٌن من وتحمً الربتٌن، أما النوع الثانً فهو الخبلٌا الهدبٌة المزودة بشعٌرات تط

 مسببات األمراض.

  

و رؼم خطورته و ولعه بتخرٌب أنسجة الربة، إال أن هذا الزابر لد ٌمر مرور الكرام عند  

بعض الناس الذٌن لد ٌكونون مصدراً صامتاً للعدوى. وٌتظاهر الكوفٌد عند أؼلب الناس بارتفاع 

وفمدان فً حاسة الشم والذوق أو الحرارة والوهن العام والسعال الجاؾ، وأحٌاناً بصداع حاد 

اإلسهال. ولد ٌشكو بعض المصابٌن من ضٌك تنفس بعد عدة أٌّام من بداٌة اإلصابة ٌنذر 

بالتهاب الربة الذي ٌمكن عبلج الحاالت العادٌة منه بإعطاء األوكسجٌن ومعالجة األعراض. 

لد أن تتطور إلى ولد ٌؤتً المرٌض إلى ؼرفة اإلسعاؾ بؤعراض متوسطة، لكن هذه األعراض 

 حالة لد ٌصعب السٌطرة علٌها من الضابمة التنفسٌة الحادة.

  

أما األشخاص األكثر عرضة لبلصابة باالختبلطات الخطٌرة فهم كبار السن واألشخاص الذٌن  

ٌشكون من مشاكل صحٌة مزمنة كؤمراض الملب والسكري والمرضى نالصً المناعة. وأحٌاناً 

 لد ٌمع عدد من الشباب األصحاء ضحٌة لهذه االختبلطات. ربما بسبب استعداد جٌنً

  

إحدى أسباب هذه االختبلطات الخطٌرة هً ردة فعل الجهاز المناعً المبالػ بها فً التصدي  

 لهذا الفٌروس، مما ٌجعل الجسم ٌهاجم نفسه.

  

 المعركة المناعٌة مع الكوفٌد: 

  

كة ضد الزابر الؽرٌب وتحاول التناصه، تفرز بعد أن تبدأ الكرٌات البٌض المشاركة فً المعر 

هذه الكرٌات السٌتوكٌنات وهً مواد كٌمٌابٌة تحرض العملٌة االلتهابٌة وترفع من حرارة الجسم 

 فً محاولة لمتل الفٌروس.
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بعد ذلن تبدأ اللمفاوٌات التابٌة الماتلة والبابٌة المفرزة لؤلضداد تستجٌب للنداء وأخذ زمام  

مماومة الفٌروس الؽازي لتبدأ المرحلة الثانٌة من االستجابة المناعٌة. حٌث تموم  المسإولٌة فً

األجسام المضادة بمحاولة إبطال لدرة الفٌروس على مهاجمة الخبلٌا، بٌنما تعمل الخبلٌا التابٌة 

 الماتلة على تدمٌر لدرة الفٌروس على التضاعؾ والتناسخ.

  

ة للمضاء على الفٌروس، إال أن المشكلة تكمن فً لدرة و رؼم جهود الجهاز المناعً المحمود 

الفٌروس المستجد على تحرٌض ردة فعل مناعٌة عارمة أحٌاناً، فانتاج السٌتوكٌنات المضادة 

لبللتهاب ٌمكن أن ٌتم بشكل مبالػ به مسبباً عاصفة السٌتوكٌن. هذه العاصفة المخربة لؤلخضر 

سم الحٌوٌة فً ولت واحد. حٌث ال تستطٌع هذه والٌابس تهاجم الفٌروس وتدمر أعضاء الج

األعضاء خاصة الملب والربتٌن الصمود أمام الرد االلتهابً العنٌؾ من جهاز المناعة لفترة 

 طوٌلة.

  

وٌبدو أن افراز السٌتوكٌنات المستمر ٌمنع بدأ المرحلة الثانٌة من االستجابة المناعٌة، وبالتالً  

 اتلة وكذلن عمل الخبلٌا البابٌة التً تفرز األجسام المضادة.ٌمنع عمل الخبلٌا التابٌة الم

  

من ناحٌة أخرى فإن نواتج االلتهاب والسوابل التً تتجمع فً األكٌاس الهوابٌة تعٌك عملٌة  

التبادل الؽازي والحصول على االوكسجٌن البلزم للتنفس والمٌام بوظابؾ الجسم المختلفة 

ا على المٌام بعملٌتً الشهٌك والزفٌر، وٌصبح المرٌض عندها وتؽرق الربة، مما ٌمنع من لدرته

 بحاجة إلى أجهزة التنفس اآللً.

  

ومع استخدام العدٌد من األدوٌة التجرٌبٌة، إال أن أي منها لم ٌثبت حتى اآلن فعالٌة أكٌدة فً  

وس بشكل التخلص من الفٌروس الؽرٌب، وٌبدو أننا ما زلنا فً بداٌة الطرٌك نحو فهم هذا الفٌر

 أفضل للتوصل إلى لماح وعبلج ناجع له.
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 تعزٌز المناعة سالحنا الفعال-3

 

 تعزٌز المناعة... سبلحنا الفعال

درهم ولاٌة خٌر من لنطار عبلج ولدٌماً لٌل: )إن حرز الشًء الموجود أجلُّ من طلب الشًء  

 المفمود(

  ً لٌمة، لٌس فمط من جهة أهمٌة النظافة  والٌوم فٌروس متناهً فً الصؽر أتى لٌعلمنا دروسا

واتخاذ تدابٌر التباعد االجتماعً لمنع العدوى وانتشار الوباء، ولكن أٌضاً ٌعلمنا أهمٌة تموٌة 

عمل الجهاز المناعً والولاٌة من األمراض المزمنة كً نتجاوز اإلصابة إن حدثت بؤلل 

 الخسابر الممكنة وبدون مضاعفات تذكر.

على أن األشخاص األصحاء الذٌن ٌتبعون أسلوب حٌاة مناسب من ؼذاء  تدل كل المإشرات 

صحً ونشاط بدنً ونوم جٌد، ٌستطٌعون بكفاءة أكبر التعامل مع األمراض االنتانٌة الحادة 

، والذي تكثر فٌه المضاعفات عند المسنٌن والمرضى الذٌن ٌعانون من نمص ٤١-كمرض كوفٌد

ة الخاطا. ومع جابحة كورونا أصبحنا الٌوم بحاجه ملحة المناعة وأمراض سببها أسلوب الحٌا

 لتعزٌز جهازنا المناعً أكثر من أي ولت مضى.

الجهاز المناعً هو نظام دفاعً ٌساعد على حماٌة الجسم من مسببات األمراض كالبكترٌا  

والفٌروسات، والسموم والمواد الؽرٌبة الضارة بل وحتى الخبلٌا السرطانٌة، وهو ٌتؤلؾ من 

مجموعة متنوعة من الخبلٌا والمواد المناعٌة التً تشكلها أعضاء مختلفة فً الجسم، وهً 

 تعطً للجسم مناعة طبٌعٌة لمجابهة أي كابن ؼرٌب.

 ومن االستراتٌجٌات الطبٌعٌة لتموٌة الجهاز المناعً : 

 احرص على تناول غذاء صحً متوازن ومعزز بالفٌتامٌنات : -١ 

من عدد كبٌر من الخبلٌا وٌخضع آللٌات عدٌدة ومعمدة، وال ٌوجد مادة جهاز المناعة ￼ٌتؤلؾ  

 أو طعام بعٌنه ٌموي الجهاز المناعً ، بل ال بد من العمل على الجهاز المناعً بشكل متكامل.

وعلى الرؼم من عدم وجود دراسات تربط بشكل مباشر بٌن الؽذاء والولاٌة من كورونا، إال أنه  

ن نموي جهازنا المناعً عبر اتباع نظام ؼذابً متوازن ومدعم من المفٌد بشكل عام أ

بالفٌتامٌنات، خاصة تناول الحمضٌات المحتوٌة على فٌتامٌن سً والفلفل األحمر فضبل عن 

تناول البروكلً النصؾ مطهً أو النًء الؽنً بالفٌتامٌنات ومضادات األكسدة. وكذلن الثوم 

ة إلى السبانخ الؽنٌة بفٌتامٌن سً وبٌتا كاروتٌن والكركم الؽنً بمادة األلٌسٌن والزنجبٌل. اضاف

 والشاي األخضر المحتوى على مضادات األكسدة.

كما ٌجب الحرص على الحصول على كمٌات كافٌة من الزنن لما لنمص الزنن من تؤثٌر سلبً  

على مناعة الجسم، وٌوجد الزنن خاصة فً البمول واللحوم والبٌض والمكسرات ومنتجات 

 لبان.األ
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الموجودة خاصة فً سمن  3وال بد من اإلشارة إلى أهمٌة تناول كمٌة كافٌة من دهون االومٌؽا  

الماكرٌل والسلمون والمحار، لما له من دور فً تعزٌز المناعة عبر زٌادة خبلٌا الدم البٌضاء. 

 مع ضرورة التعرض الٌومً ألشعة الشمس للحصول على حاجتنا من فٌتامٌن دي.

 األمعاء صحة -٢ 

بالمبة من جهازنا المناعً ٌوجد فً جهازنا الهضمً، وهذا  ٠٠ال نبالػ اذا للنا أن أكثر من  

ٌنملنا إلى حدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌن لال : " المعدة حوض البدن، والعروق إلٌها واردة ، فإذا 

 بالسمم " صحت المعدة صدرت العروق بالصحة، وإذا فسدت المعدة صدرت العروق

ففً األمعاء تتواجد ملٌارات الجراثٌم التً تساهم فً تشكٌل خط الدفاع األول للجسم، وهً  

تنتج مواد شبٌهة بالصادات الحٌوٌة التً تحمً من اإلنتانات، إضافة إلى تنشٌطها للمناعة 

لطبٌعً فً الخلوٌة وإنتاج الؽلوبولٌنات المناعٌة. فصحة االمعاء الجٌدة ضرورٌة لنظام الدفاع ا

 أجسامنا.

ولتؽذٌة الجراثٌم المفٌدة، البد من اتباع نظام ؼذابً متنوع وؼنً باأللٌاؾ، وكلما زادت كمٌة  

األطعمة النباتٌة التً نتناولها كان ذلن أفضل. ومن األؼذٌة المهمة لصحة األمعاء األطعمة 

لرابب. مع ضرورة االلبلل الؽنٌة بالبكتٌرٌا النافعة كالمخلبلت وخاصة مخلل الملفوؾ واللبن ا

من تناول السكر األبٌض الذي ٌساعد على زٌادة نمو الجراثٌم الضارة على حساب الجراثٌم 

المفٌدة، وٌجب عدم تناول الصادات الحٌوٌة إال عند الضرورة، حٌث أن هذه األدوٌة تمتل 

 الجراثٌم المفٌدة وبالتالً تضر بمناعة الجسم.

 ة بحكمة :إدارة ساعتنا البٌولوجٌ -٣ 

تعرؾ الساعة البٌولوجٌة بؤنّها جهاز التولٌت الفطري للكابن الحً الذي ٌحكم أنشطته  

الفسٌولوجٌة. وٌعتبر هرمون المٌبلتونٌن المسإول الربٌسً عن تنظٌم هذه الساعة البٌولوجٌة 

اد افرازه طوال حٌاتنا، وٌتم إنتاج هذا الهرمون فً الؽدة الصنوبرٌة المتواجدة فً الدماغ، و ٌزد

 فً ساعات اللٌل، بٌنما ٌتولؾ إنتاجه فً ساعات الصباح.

ولد أثبت الباحثون وجود عبللة مباشرة بٌن إٌماع الساعة البٌولوجٌة والجهاز المناعً، مما لد  

ٌإثر بدرجة كبٌرة على الولاٌة من األمراض وعبلجها. وللحفاظ على الساعة البٌولوجٌة دور 

خبلٌا المناعٌة خاصة اللمفاوٌات التابٌة المساعدة، وضبط افراز كبٌر فً تحرٌض انتاج ال

 السٌتوكٌن أثناء عملٌة االلتهاب.

فالجسم المجهد والملٌل النوم هو أكثر عرضة لنزالت البرد واالنفلونزا، لذا ٌنبؽً تنظٌم ساعات  

 النوم لتكون من سبع إلى ثمان ساعات ٌومٌاً.

 التمارٌن الرٌاضٌة : -٤ 

دراسات على أهمٌة ممارسة التمارٌن الرٌاضٌة من ثبلث إلى أربع مرات أسبوعٌاً، تإكد ال 

حٌث ٌعزز ذلن من كفاءة الجهاز المناعً عبر زٌادة تدفك الدم وحركة خبلٌا الدم البٌضاء التً 

 تمٌنا من األمراض، إضافة إلى إمداد الجسم بمدر أكبر من األكسجٌن.
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 الضحن لتموٌة المناعة -٥ 

الجهاز المناعً إلى حد كبٌر بالحالة النفسٌة، وتشٌر الدراسات إلى دور الضحن فً تموٌة  ٌتؤثر 

جهازنا المناعً، تماما كالتمارٌن الرٌاضٌة مما ٌجعل األوعٌة الدموٌة تعمل بكفاءة أكبر، مما 

 ٌخفض من ضؽط الدم وٌزٌد من افرازاألندروفٌن.

وأسرٌة مبهجة هو لماح واق من األمراض فالتماس الضحن واستحضاره عبر موالؾ عابلٌة  

المختلفة ومنها المتعلمة بؤداء الجهاز المناعً. ومن ناحٌة أخرى فإن اطبلق المشاعر وعدم كتم 

الدموع ضروري أٌضاً، لما فً كبت الشعور السلبً من ضرر على صحة الجسم والجهاز 

 المناعً.

اً لعصره، حٌن عزؾ على أوتار واسمع لنصٌحة شاعرنا إٌلٌا ابو ماضً الذي كان سابم 

 اإلٌجابٌة ببراعة بموله:

 لال : اللٌالً جّرعتنً علمما 

 للت : ابتسم! و لبن جرعت العلمما 

 فلعل ؼٌرن إن رآن مرنما 

 طرح الكآبة جانبا و ترنما 

 أتُران تؽنم بالتبرم درهما 

 أم أنت تخسر بالبشاشة مؽنما ؟ 
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 جائحة فً شهر الرحمة-4

 

 جابحة فً شهر الرحمة

  

ما أن تحل علٌنا نسابم رمضان حتى تتهلل النفوس تولاً لنفحات كرمه و رحمته، وشولاً لعادات  

 محببة وطموس ممدسة تعودنا علٌها منذ نعومة أظافرنا.

  

أما من الناحٌة الصحٌة، فمع حلول رمضان ٌطفو على السطح السإال: هل للصٌام فابدة  

 بدان أم أنه مجرد أداء لشعٌرة دٌنٌة فحسب؟تنعكس على صحة األ

  

 "صوموا تصّحوا" 

  

لم ٌنفرد اإلسبلم فً مسؤلة الصوم، فالصوم من الطموس األساسٌة والرٌاضات الروحٌة عند  

مختلؾ الحضارات. ولد تنوعت مصادر الحض علٌه سواء أكانت إلهٌة او وصاٌا نابعة من 

أطباء العصور المدٌمة. فؤبمراط كان أول من أوصى  الخبرة والتراكم المعرفً لفوابده بٌن

بالصٌام لما له من فوابد عظٌمة من الناحٌة الطبٌة. ولال طبٌب العرب الحارث بن كلدة: "المعدة 

 بٌت الداء، والحمٌة رأس الدواء"

  

 من أجل رمضان آمن فً زمن الكورونا 

  

من مظاهر ارتبطت به عبر العصور  ٌؤتً رمضان فً هذا العام بشكل مختلؾ عما اعتدنا علٌه 

اإلسبلمٌة المختلفة. فمد فرضت علٌنا جابحة كورونا التً ؼزت العالم عدداً من اإلجراءات 

الصارمة، فمد أصدرت منظمة الصحة العالمٌة مجموعة من اإلرشادات بشؤن الممارسات اآلمنة 

ٌل واالستعاضة عن فً رمضان، وأكدت المنظمة على منع أي تجمعات مرتبطة بالشهر الفض

الوالبم واألسواق واالفطارات الجماعٌة وزٌارة األماكن الممدسة وؼٌرها من المظاهر 

المجتمعٌة بالوسابل االفتراضٌة. واذا دعت الحاجة للتجمعات فٌجب أن تكون فً مكان مفتوح 

ظ على لضمان التهوٌة الكافٌة مع تمسٌمها إلى مجموعات صؽٌرة، وتمصٌر مدة التجمع مع الحفا

التباعد الجسدي المطلوب عبر تعٌٌن أماكن خاصة لكل فرد عند الوضوء وأداء الصبلة، 

واستخدام سجادات الصبلة الخاصة بكل شخص، وتنظٌم الدخول إلى المساجد لمنع التدافع، 

وكذلن توفٌر الصابون والمعممات عند الدخول والخروج من المساجد وبمرافك الوضوء لتعمٌم 

دعت إلى الحفاظ على مسافة متر واحد بٌن األفراد والسبلم عن بعد وتجنب الٌدٌن. كما 

 المصافحة والتمبٌل.
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كما أشارت المنظمة إلى ضرورة شرب كمٌات كافٌة من الماء بٌن اإلفطار والسحور وتناول  

 االؼذٌة الطازجة وعدم التدخٌن و تجنب استخدام الشٌشة فً المماهً لتبلفً انتمال العدوى.

  

 رب ضارة نافعة: 

  

فً ظل ظروؾ الحجر المنزلً، تبدو اإلجراءات التً فرضتها الكورونا خانمة، لكنها ٌمكن أن  

 تكون فرصة لبلهتمام بصحتنا وتحسٌن عاداتنا الؽذابٌة.

  

الٌوم ٌمبل رمضان مختلفاً فبل تراوٌح فً المساجد وال والبم أو سهرات، فلنخلص عبادتنا لوجه  

عن االسراؾ فً موابد الطعام، ولنوفر فً االنفاق لنوزع ما ٌفٌض على هللا، ولنبتعد 

 المحتاجٌن. وبذلن ٌحمك الصٌام الفابدة الصحٌة واالجتماعٌة المرجوة.

  

 ونؤتً إلى السإال األهم، وهو من هً الفبات المستثناة هذا العام من الصٌام؟ 

  

لمادرٌن األصحاء، فٌما تترن مسؤلة بحسب المراجع الدٌنٌة المختلفة، فالصٌام واجب على ا 

 الترخٌص باالفطار لتمدٌر األطباء بما ٌتعلك باألمراض المزمنة المختلفة.

  

ومن الناحٌة الطبٌة من األفضل للمرٌض أو من ٌجد مشمة كبٌرة فً الصٌام ممن لدٌهم عذر  

المصور شرعً، األخذ برخصة االفطار درءاً للضرر فً ظل جابحة الكورونا. خاصة مرضى 

 الكلوي المتمدم وسكر الدم ؼٌر المضبوط والمعتمد على األنسولٌن.

  

 "فمن كان منكم مرٌضاً أو على سفر فعدة من أٌام أخر وعلى الذٌن ٌطٌمونه فدٌة طعام مسكٌن" 

  

 وصاٌا صحٌة فً رمضان : 

  

بات للٌلة من التعجٌل باالفطار من األمور الهامة لتبلفً انخفاض سكر الدم. وٌمكن البدء بح 

التمر مع شرب اللبن أو كمٌة معتدلة من العصابر الطبٌعٌة التً ترفع سكر الدم وتعوض 

 السوابل بعد نهار الصوم الطوٌل.
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وٌنبؽً أن تشتمل أطعمة رمضان على الخضار والبمولٌات كالعدس والفول والفواكه الطازجة  

لوٌات والممالً وااللبلل من الملح لتبلفً والسلطات، والبعد عن األطعمة الؽنٌة بالدهون من الح

 العطش، وشرب السوابل خاصة الماء بٌن وجبتً اإلفطار والسحور بكمٌات كافٌة.

  

وٌنصح بالرٌاضة المعتدلة لبل االفطار بساعة أو بعد تناول اإلفطار بساعتٌن على األلل. مع  

 ار.ضرورة تجنب ممارسة أنواع الرٌاضات الشالة خاصة فً الطمس الح

  

تظهر الدراسات الٌوم أن البدانة هً إحدى أكبر عوامل الخطورة عند األشخاص المصابٌن  

بالكورونا، وبدالً من االسراؾ فً تناول الطعام والمعاناة من التخمة، ٌمكن أن نجعل رمضان 

 فرصة ذهبٌة للعناٌة بصحتنا والبدء باتباع أسلوب حٌاة ٌمضً على مسببات األمراض المختلفة.
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 كورونا أسلوب حٌاة-5

 

 كورونا أسلوب حٌاة

 

ٌتولع الباحثون أن أزمة كورونا لٌست فً طرٌمها للحل فً الولت الراهن خاصة فً ظل عدم 

توفر لماح, عدا عن أن المعلومات المتاحة حتى اآلن عن الفٌروس لٌست كافٌة للتنبإ بسلوكه 

 مر الوالع وضرورة التعاٌش مع هذا الفٌروس.مستمببلً؛ مما ٌفرض علٌنا تمبل األ

 

وسواء أكنت تعٌش فً بلد تضربه الجابحة، أو فً بلد بدأت برفع المٌود المفروضة على الحركة 

والعودة للحٌاة شبه الطبٌعٌة، علٌن أن تؤخذ بعٌن االعتبار أن هذا الفٌروس ال ٌزال موجوداً 

 نٌة من الوباء فً أي ولت.بٌننا، وبالتالً هنان إمكانٌة لحدوث موجة ثا

 

 عادات جدٌدة ومجتمع جدٌد

 

نحن الٌوم أمام تحٍد كبٌر لضرورة إحداث تؽٌٌر جذري فً نمط حٌاتنا واستبدال عادات 

اجتماعٌة بؤخرى مؽاٌرة للتملٌل من فرص انتمال العدوى وذلن فً ضوء شعار جدٌد لم نؤلؾ 

 عنوانه: التباعد االجتماعً طرٌك الخبلص.

 

ادات الجدٌدة التً تفرضها طبٌعة المرحلة ضرورة التخلً عن عدد من الطموس العربٌة من الع

 فً المصافحة والتمبٌل واألحضان، كما ضرورة الحفاظ على مسافة المتر فؤكثر بٌن األشخاص.

 

وٌبدو أن صدٌمنا كورونا لد بدأ فعبلً ٌؽٌر من عاداتنا، فالٌوم أصبح من الممبول جداً أن نبادر 

م بدون أن نمترب أو نمد ٌدنا بالمصافحة. ولد أكد أنتونً فاوتسً ربٌس المعهد الوطنً بالسبل

األمرٌكً لؤلمراض المعدٌة والمناعة لصحٌفة وول سترٌت جورنال: "ال أعتمد أنه ٌتعٌن علٌنا 

 من اآلن فصاعداً المصافحة بالٌد أبداً".

 نمل األمراض إلٌهم.وبات مد الٌد للمصافحة بمثابة تهدٌد لؤلشخاص و دعوة ل

 كما بات تعمٌم األٌدي واالبتعاد الجسدي جزء من الثمافة المجتمعٌة السابدة حول العالم.

 

من بعض إٌجابٌات كورونا، عودة الترابط األسرى فً البٌوت، وتمدٌم العابلة واألشخاص 

صحً لتناول الممربٌن على العبللات السطحٌة العابرة. كما أن الطهً المنزلً أصبح البدٌل ال
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الوجبات السرٌعة فً المطاعم والشوارع، لٌس فمط من ناحٌة توازنها الؽذابً ولكن أٌضاً 

لكونها مصدراً آمناً بعٌداً عن امكانٌة انتمال الفٌروس الملعون. كما ظهرت أهمٌة إلؽاء بعض 

 العادات الشعبٌة، خاصة ضرورة عدم مشاركة اآلخرٌن أدوات الطعام والشراب.

 

ناس بالتعود على عدم وضع الٌد على الوجه، وتجنب لمس ممابض األبواب واستعمال وبدأ ال

النمود الورلٌة لدر اإلمكان وتفعٌل الوسابل اإللكترونٌة فً الدفع. وأصبح الناس أكثر تمسكاً 

ببعض العادات التً باتت من البدٌهٌات. كاستعمال المنادٌل الورلٌة عند العطاس والسعال، 

الٌدٌن بالماء والصابون لمدة عشرٌن ثانٌة على األلل واالستحمام الٌومً بعد وتكرار ؼسٌل 

العودة من العمل. كما أصبحت الكمامة الزامٌة فً كثٌر من الدول، وال بد من ارتدابها فً 

األماكن العامة والمواصبلت واألسواق لحماٌة اآلخرٌن والحد من انتشار العدوى. وتعتبر 

اراً التصادٌاً من ناحٌة إعادة استخدامها أكثر من مرة بعد تعمٌمها بشكل الكمامات المماشٌة خٌ

جٌد. كما ضرورة ؼسٌل المبلبس والمناشؾ والكمامات المماشٌة على درجة حرارة تتراوح ما 

 لتعمٌمها. 90و 60بٌن 

 

وتظهر أهمٌة لضاء الجزء األكبر من ولتنا فً المنزل وعدم الخروج منه إال للعمل والضرورة 

فمط. وٌبدو أننا سنضحً بالكثٌر من وسابل الترفٌه والتواصل المجتمعً المباشر والتحول إلى 

 الطرق االفتراضٌة البدٌلة.

 

 واألمراض المزمنة 91-مرض الكوفٌد

 

ٌجب أن ٌكون االهتمام بجودة الصحة ونمط الحٌاة الٌوم على لابمة أولوٌات األنظمة الصحٌة 

أن ؼالبٌة األشخاص الذٌن ٌنتهً بهم األمر فً المستشفى أو فً حول العالم، فهنان أدلة على 

٢ 89ؼرؾ العناٌة المركزة ٌعانون من حاالت طبٌة مزمنة، ولد أظهرت إحدى الدراسات أن 

ممن أدخلوا المستشفى فً الوالٌات المتحدة لدٌهم حالة واحدة على األلل من الحاالت التالٌة: 

لنمط الثانً، البدانة واألمراض التنفسٌة المزمنة. ارتفاع ضؽط الدم، مرض السكري من ا

 73وأظهر تحلٌل للبٌانات أصدرته هٌبة الخدمات الصحٌة الوطنٌة فً المملكة المتحدة أن نسبة 

 ٢ من أدخلوا إلى وحدات العناٌة المركزة ٌعانون من زٌادة الوزن.

 

 ً باالهتمام بنمط الحٌاة الصحً  هذه البٌانات تدق جرس االنذار إلى أنه لد حان الولت للبدء جدٌا

سواء على مستوى األفراد أو الدول، لٌس فمط للولاٌة من أمراض الملب والسكري ولكن أٌضاً 

 للولوؾ فً وجه الفٌروس الذي ٌهدد البشرٌة الٌوم.
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ٌواجه العالم الٌوم أكبر جابحة فً العصر الحدٌث لم تكن أكثر الدول تمدماً جاهزة لمجابهتها. 

ابحة فضحت وضع األنظمة الصحٌة ونمص االستثمار من لبل معظم البلدان المتمدمة فً هذه الج

مجال الطب الولابً للتعامل مع األوببة والحد من انتشار األمراض المزمنة من خبلل أنماط 

 الحٌاة الصحٌة.

 

وباء وٌبمى الحفاظ على الصحة المثلى وتنظٌم عمل جهاز المناعة هو أهم وسابل دفاعاتنا ضد ال

 حتى ٌتوفر اللماح.

 

ترتكز وسابل تحسٌن جودة الصحة ودعم عمل جهاز المناعة على ثبلثة أركان أساسٌة هً: 

 الراحة. -الحركة-الؽذاء

 

 . النظام الغذائً:9

 

من المعروؾ أن الؽذاء الصحً المتوازن الؽنً بالفٌتامٌنات والمعادن ومضادات األكسدة له 

طورة فً حدوث األمراض المزمنة وتنظٌم عمل جهاز المناعة. دور كبٌر فً انماص عوامل الخ

دوراً كبٌراً فً دعم مناعة الجسم، اضافة إلى أهمٌة تناول كمٌات كافٌة  Dوٌبدو أن للفٌتامٌن 

والزنن. وتظهر دراسة حدٌثة على أن نسبة الوفٌات بٌن المرضى المصابٌن  Cمن فٌتامٌن 

.  Dخاص ذوي المستوٌات المنخفضة من فٌتامٌن ، تكون أعلى عند األش19-بمرض الكوفٌد

 كولاٌة خاصة فً حال نمص التعرض ألشعة الشمس. Dوٌنصح بتناول مكمبلت فٌتامٌن 

ولتموٌة وتنظٌم عمل جهاز المناعة: تناول األطعمة الكاملة الحمٌمٌة كالخضروات والفاكهة 

األطعمة المعالجة والمصنعة  والمكسرات والبمولٌات واألسمان والدهون الصحٌة وللل من تناول

 لدر االمكان.

 

 . اللٌالة البدنٌة:2

 

تفرض ظروؾ الحجر المنزلً أهمٌة التركٌز على ممارسة التمارٌن الرٌاضٌة المنزلٌة أو 

 المشً فً الهواء الطلك للولاٌة من البدانة والسكري وأمراض الملب والضؽط النفسً.

 

اتنا، وترتبط ممارسة الرٌاضات الهوابٌة تضٌؾ الرٌاضة سنوات إلى صحتنا وجودة حٌ

وتمارٌن التنفس بتحسٌن لٌالة الجهاز التنفسً. اضافة إلى أن الجلوس المدٌد ٌإدي إلى كثٌر من 

المشاكل الصحٌة خاصة مع ضعؾ العضبلت وتفالم مشاكل الظهر والمفاصل و ركود الدم فً 

 األوردة والشراٌٌن.
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 . اإلجهاد والضغط النفسً:3

 

تفاع مستوى هرمون الكورتٌزول الذي ٌنتج عن الضؽط النفسً ٌضعؾ عمل جهاز إن ار

المناعة، حٌث ٌمكن لبلجهاد المزمن والسترس أن ٌنمص من عددالخبلٌا اللمفاوٌة المماومة 

 لبلنتانات.

 

مارس االسترخاء والتؤمل، وحاول الحصول على لسط كاؾ من النوم الجٌد، اضافة إلى 

ت الضرورٌة الؽنٌة بفٌتامٌنات ب والمؽنزٌوم لمعالجة آثار التعب ضرورة تناول المؽذٌا

 والضؽط النفسً.

 

إن تحسٌن نمط الحٌاة وتعدٌل نظامنا الؽذابً ال ٌمضً على الفٌروس، ولكنه ٌملل من خطر 

حدوث المضاعفات الخطٌرة وٌملل من نسبة الوفٌات؛ كما ٌساعد أٌضاً فً التعافً السرٌع من 

 المرض.

 

ؽٌرات فً نمط حٌاتنا الصحً، ٌجب أن تسٌر ٌداً بٌد مع اجراءات الولاٌة من انتمال هذه الت

 العدوى إلدارة األزمة الكورونٌة فً المرحلة الممبلة.

 

 د. منى كٌال

 د. دمحم فتحً عبد العال
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 لماح كورونا تمنٌات واعدة-6

 

 تمنٌات واعدة -لماح الكورونا 

  

كل حاد وتزاٌد نسبة االصابات والوفٌات من جراء االصابة بهذا مع تصاعد أزمة كورونا بش 

 الفٌروس حول العالم، بات حلم المهتمٌن إٌجاد لماح ٌضع حداً النتشار الوباء.

  

وبعٌدًا عن نظرٌات المإامرة وشٌطنة بٌل جٌتس وهٌمنة الماسونٌة ونشر األكاذٌب من لبل  

بعض الجهات السٌاسٌة والجماعات المناهضة الستعمال اللماحات، ٌبمى إٌجاد لماح آمن وفعّال 

 حلم ٌسعى له العلماء الذٌن ٌعملون فً سباق مع الزمن لم ٌسبك له مثٌل من لبل.

  

 ولماذا هذا التباطؤ؟ ما معنى لماح 

  

إن مبدأ اللماحات ٌعمل على ادخال الفٌروس المضعؾ أو الممتول أو أجزاء وراثٌة منه الى  

جسم االنسان لتحرٌض جهاز المناعة على تولٌد أجسام مناعٌة ضد الفٌروس، تحمً من 

 المرض فً حال التعرض له مستمببًل .

  

بمراحل طوٌلة من التجارب مالبل السرٌرٌة  إن انتاج لماح وتصنٌعه بكمٌات كبٌرة ٌمر 

والسرٌرٌة، حٌث ٌحٌط انتاج اللماحات عدد كبٌر من األبحاث لضمان فعالٌته وسبلمته، والتً 

تحتاج لتكالٌؾ ضخمة ال ٌمكن للشركات الدوابٌة المٌام بها دون دعم حكومً كبٌر، إضافة 

من رلعة األبحاث وتكالٌفها، مع  لطبٌعة الفٌروسات ولدرتهاعلى التحّور السرٌع مما ٌوسع

امكانٌة فشل هذه التجارب فً نهاٌة المطاؾ أو تبلشً المرض لبل تطوٌر اللماح، مما ٌكبّد هذه 

 الشركات خسابر فادحة.

  

 اللماح ومناعة المطٌع 

  

من المفترض أن ٌحمً اللماح األشخاص وكذلن المجتمع من انتشار الوباء فٌه. فاألشخاص  

ٌصابون بالفٌروس وبالتالً ال ٌمكنهم نمل العدوى فً المجتمع، وهذا ما ٌعرؾ  الممنعٌن ال

 بمناعة المطٌع.

  



 كتاب زمن الجابحة    

 

21 

 

ألهمت نظرٌة مناعة المطٌع العلماء لضرورة تمنٌع نسبة كبٌرة من المجتمع لولؾ انتشار  

الفٌروس والسٌطرة علٌه، أي تلمٌح أكبر عدد من األشخاص لزٌادة نسبة الممنعٌن ضد الفٌروس 

المجتمع. بٌنما ٌرى البعض اآلخر فوابد إلعطاء اللماح للمجموعات األكثر خطورة كولاٌة  فً

 من إصابتهم باختبلطات خطٌرة.

  

 اللماح لمن؟ 

  

فً رسالة مفتوحة ضمت مابة وأربعون شخصٌة عالمٌة من بٌنهم ربٌس جنوب أفرٌمٌا وربٌس  

المرتمب البد وأن ٌخلو من مفاهٌم الهٌمنة،  الوزراء الباكستانً، شدّد الجمٌع على أن حلم اللماح

 وأن الحصول علٌه البد وأن ٌكون عادالً و متاحاً للجمٌع.

  

وفً ظل استٌاء الوالٌات المتحدة الممول األكبر لمنظمة الصحة العالمٌة من أداء هذه المنظمة،  

ول الفمٌرة مهدد فان توزٌع لماح الكورونا وؼٌره من اللماحات والبرامج الصحٌة الموجهة للد

 باالنخفاض، وبالتالً زٌادة الهوة الصحٌة بٌن الدول الفمٌرة والؽنٌة .

  

 لماحات واعدة 

  

 وٌتركز البحث عن لماح للكورونا على ثبلثة محاور 

  

 المحور األساسً : البحث عن لماح جدٌد 

  

وٌر لماح مضاد حٌث دخلت المختبرات العالمٌة وشركات األدوٌة فً سباق محموم من أجل تط 

لكورونا وانماذ البشرٌة. وٌجرى حالٌاً تطوٌر أكثر من مبة لماح لفٌروس الكورونا المستجد 

SARSCoV-2 لماح فً مرحلة التجارب السرٌرٌة على البشر. هذه التجارب  ٤٢، منها

 تحاول حرق المراحل واختصار السنوات الطوٌلة التً ٌتطلبها اطبلق اللماحات عادة.

  

 فكرة هذه اللماحات على أربعة تمنٌات أساسٌة هً: وتعتمد 

  

 Novavaxلماح شركة  - Recombinant Vaccineاللماح المإتلؾ -1 
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المسبب  HPVوهً تمنٌة معروفة تستخدم فً انتاج لماح فٌروس الورم الحلٌمً البشري  

 لسرطان عنك الرحم.

  

لماح لفٌروس الكورونا المستجد  اعتمدت شركة نوفافاكس األمرٌكٌة هذه التمنٌة لتطوٌر 

SARSCoV-2 حٌث ٌتم استعمال نسخ من بروتٌن سباٌن .Spike Protein  الخاص

بالفٌروس لتحفٌز الجهاز المناعً. ونظًرا ألن هذا اللماح ٌحتوي فمط على لطعة من الفٌروس ، 

طعة صؽٌرة فمن ؼٌر المحتمل أن ٌإدي إلى آثار جانبٌة. ولكن من ناحٌة أخرى فإن استعمال ل

من الفٌروس، لد ٌكون ؼٌر كاؾ لتولٌد استجابة مناعٌة لوٌة، مما ٌتطلب اعطاء عدة جرعات 

من هذا اللماح، كما هو الحال مع لماح فٌروس الورم الحلٌمً البشري. وفً ظل ظروؾ وباء 

 الكورونا ٌبدو إعطاء جرعات متكررة من اللماح لعدد كبٌر من الناس تحدٌاً كبٌراً.

  

 Pfizerو  BioNTechو شركتً  Modernaلماح شركة  -منٌة اللماحات الجٌنٌة ت-2 

وتعتمد هذه التمنٌة على استخدام الكود الجٌنً للفٌروس، أي استخدام المادة الوراثٌة للفٌروس  

لتحفٌز جهاز المناعة بدالً من استخدام الفٌروس الكامل . وٌمكن بهذه التمنٌة انتاج كمٌة كبٌرة 

 ات خبلل عدة أشهر ممارنة باللماحات التملٌدٌة التً ٌتطلب تطوٌرها سنوات عدٌدة.من اللماح

  

الذي  mRNAتتكون هذه اللماحات من لطع من المادة الوراثٌة للفٌروس، حٌث ٌتم ادخال ال  

الى الخبلٌا البشرٌة التً تبدأ بمراءة التعلٌمات الوراثٌة وتنتج نسخاً  Spike Proteinٌشفر ال 

البروتٌن. ومن بعدها ٌعمل الجهاز المناعً بالرد على وجود هذا البروتٌن الؽرٌب  من هذا

بانتاج أجسام مضادة للفٌروس. أي أنه وبدالً من انتاج اللماح خارج جسم االنسان، فإنن تجعل 

 االنسان ٌصنع لماحه الخاص.

  

 Dubbedها التً كانت األسرع فً تجربة لماح Modernaولد لجؤت لهذه التمنٌة شركة  

mRNA-1273  على المتطوعٌن فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وكذلن لماح شركةPfizer 

، وتخطط الشركتان لتصنٌع المبلٌٌن من الجرعات BioNTechاألمرٌكٌة وشرٌكتها األلمانٌة 

 فً الفترة المادمة.

  

ً الذي تستهدفه. لهذا هذا النوع من اللماحات سهل وسرٌع التصنٌع بمجرد معرفة التسلسل الجٌن 

الحصول على لماح جاهز والبدء فً اختباره  Modernaالسبب استطاعت شركة مودرنا 

بسرعة كبٌرة. ولد أعلنت الشركة عن نتابج مبشرة فً نتابجها السرٌرٌة مإخراً، حٌث أدى 

 اللماح إلى تولٌد استجابة مناعٌة مساوٌة لتلن التً تثٌرها العدوى الطبٌعٌة.
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لن فإن تمنٌة اللماحات الجٌنٌة ال تزال تجرٌبٌة، ولم ٌسبك أن اعتمدت فً انتاج اللماحات ومع ذ 

من لبل. ومن المعروؾ أنه تم تطوٌر لماحات لفٌروسات أخرى بهذه التمنٌة لم تنجح ولم تر 

النور. أما إذا اجتاز لماح فٌروس كورونا الجٌنً مراحل التجارب السرٌرٌة، فسٌكون األول من 

 فً هذا المجال. نوعه

  

 لماح جامعة أكسفورد : -( Adenovirusتمنٌة النالبلت الفٌروسٌة )نالبلت  -3 

  

وتستخدم هذه التمنٌة نسخة مضعفة من الفٌروس الؽدي )أدٌنوفٌروس( كنالل للمادة الوراثٌة  

 .٤١ -لبروتٌن فٌروس كوفٌد

  

ضعفة، والتً تعد من أفضل الطرق لخلك تعتمد هذه الطرٌمة أساساً على مبدأ اللماحات الحٌة الم 

مناعة طوٌلة األمد، وهً الطرٌمة المستخدمة النتاج لماحات الحصبة وجدري الماء. فاللماح 

المضعؾ ٌجعل الجسم ٌعتمد أنه مصاب فعبلً بالفٌروس مما ٌجعله ٌولد ردة فعل مناسبة. 

 طوٌبلً.وٌستؽرق تؽٌٌر الفٌروس واضعافه فً المختبر لٌصبح آمناً ولتاً 

  

ولتسرٌع هذه العملٌة طّور الباحثون فً جامعة أكسفورد نموذجاً مطوراً ومعدالً عن هذه  

الطرٌمة. حٌث لاموا بادخال ألسام من جٌن الكورونا فً نسخ حٌة مضعفة لفٌروس األدٌنو 

نات: فٌروس المسبب لبلسهال والبرد عادة. وتستخدم هنا تمنٌة شبٌهة باللماحات المابمة على الجٌ

حٌث ٌموم الفٌروس الؽدي )األدٌنوفٌروس( بحمل لطعة من المادة الوراثٌة من فٌروس 

الكورونا، وعادة ما تكون المطعة التً تشفر بروتٌن السباٌن إلى الخبلٌا. ثم تموم الخبلٌا بعمل 

 نسخ من هذا البروتٌن، تحرض جهاز المناعة على تكوٌن أجسام مضادة.

  

لهذا النوع من اللماحات بشكل لوي وٌترن مناعة أطول، ، وٌمكن أن ٌستجٌب جهاز المناعة  

تكون جرعة واحدة كافٌة للتحصٌن ضد العدوى. وتبمى هنان مخاوؾ من أن بعض األشخاص 

لد ٌكونون محصنٌن ضد الفٌروس الؽدي الذي ٌحمل جٌن الفٌروس التاجً فً الجسم. حٌث أن 

نه تستخدم فً انتاج اللماح فٌروسات ؼدٌة ؼٌر الفٌروسات الؽدٌة شابعة عند البشر، رؼم أ

شابعة نسبًٌا. كما أن هذه الطرٌمة تجرٌبٌة، حٌث ال ٌوجد لماحات معتمدة حتى اآلن تستخدم هذه 

 التمنٌة.

  

 الصٌنٌة Sinovacلماح شركة  -تمنٌة الفٌروس الممتول -4 
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اع، مع الحفاظ على المدرة تعتمد هذه التمنٌة على استخدام فٌروس معطل بالحرارة أو االشع 

المناعٌة للفٌروس الذي ٌحرض جهاز المناعة على تكوٌن أجسام مضادة له بكمٌات كبٌرة. وهً 

طرٌمة مثبتة ومستخدمة منذ زمن طوٌل النتاج لماح شلل األطفال واالنفلونزا. ومن مساوئ هذه 

 الطرٌمة أن انتاجها ٌحتاج إلى ولت طوٌل لد ٌمتد لعدة سنوات.

  

د طورت شركات صٌنٌة سابماً لماحات ممتولة ضد أنواع من الفٌروسات التاجٌة. وتموم ول 

 .COVID-19منذ شهر كانون الثانً/ٌناٌر بتجارب على لماح ضد مرض  Sinovacشركة 

  

وكانت سٌنوفان لد نشرت نتابج فً مجلة ساٌنس من أن لماحها المسمى كورونافان  

CoronaVac ة بفٌروس كورونا المستجد، ولد اجتاز اللماح المرحلة ٌحمً المرود من اإلصاب

األولى والثانٌة من التجارب السرٌرٌة على البشر. وتواجه الشركة عمبة انحسار موجة الفٌروس 

فً الصٌن، لذا فهً تتطلع نحو إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السرٌرٌة فً دول أخرى. 

حدة بؤلصى إمكانٌاتها أن ٌكون اللماح األول من فً الولت الذي تحاول فٌه الوالٌات المت

 نصٌبها، مما ٌنذر ببوادر حرب باردة على جمٌع األصعدة مع الصٌن.

  

 المحور الثانً :البحث بٌن اللماحات المدٌمة 

  

والذي ٌمً الرضع ضد الحصبة والنكاؾ والحصبة األلمانٌة  MMRومنها األبحاث على لماح  

بروتٌنات الربٌسٌة بها مع بروتٌنات الكورونا. وفً سٌاق متصل لوجود بعض التشابه فً ال

واختبار لدرته على تموٌة المناعة فً مواجهة  BCGتجري أبحاث على لماح السل الشهٌر 

 .19-مرض الكوفٌد

  

 المحور الثالث : أفكار غرٌبة 

  

نا. ومن الممرر ذهب خٌال شركات التبػ إلى تجربة استعمال مادة النٌكوتٌن لصنع لماح للكورو 

 BATالتجرٌبً الذي طورته شركة التبػ البرٌطانٌة األمٌركٌة  Covid-19أن ٌبدأ اختبار لماح 

فً التجارب على البشر. ولالت الشركة المصنعة للسجابر الكً ستراٌن أن التجارب ما لبل 

دء التجارب السرٌرٌة للماح أظهرت استجابة مناعٌة إٌجابٌة عند الحٌوانات. وٌجرى التخطٌط لب

السرٌرٌة بعد الحصول على الموافمة من السلطات الصحٌة. وتعتمد فكرة اللماح على فرضٌة أن 

على سطح الخبلٌا التنفسٌة، وٌمنع الفٌروس من التحام  ACE2النٌكوتٌن لد ٌتمسن بمستمببلت 

 هذه الخبلٌا.
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حشٌش(. حٌث ٌعتمد أن لمادة كما ٌموم باحثون كندٌون بؤبحاث على نبات المارٌوانا أوالمنب )ال 

CBD  فً الحشٌش دوراً فً تعدٌل عمل مستمببلتACE-2  على سطح الخبلٌا، وبالتالً منع

 الفٌروس من دخول الخبلٌا البشرٌة.

  

ال تتولؾ تجارب اللماحات عند ما أوردناه، فالعدٌد من التجارب تدور رحاها حول العالم،  

 جآت جدٌدة حول لماح كورونا المنتظر.ولربما حمل لنا المستمبل المرٌب مفا

  

 وٌبمى السإال األهم: هل فعبلً ٌمكن تطوٌر مناعة طوٌلة األمد ضد الفٌروس؟ 

  

 هذا ما ستجٌب عنه األشهر المادم. 
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 المسم الثانً

 مماالت أخرى
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 المهوة: مذاق ساحر وفوائد فرٌدة

  

 تارٌخ طوٌل : 

  

انت البداٌة مع أحد رعاة الماعز، والذي اكتشؾ بالصدفة أن لطٌعه لد اكتسب حٌوٌة مفرطة ك 

حٌنما تناول ثمار توت من شجرة معٌنة. فسارع إلخبار ربٌس الدٌر، والذي صنع منه شراباً 

ٌعٌنه على الٌمظة ألداء صلوات المساء. ومن بعدها ذاع الخبر بٌن الرهبان، وبدورهم بدأوا 

لمشروب المنعش. وعلى الرؼم من أسطورٌة هذه المصة إال أنها األشهر مع اختبلؾ بتناول ا

جنسٌة الراعً، ما بٌن زعم بكونه أثٌوبٌاً وآخر بكونه ٌمنٌاً. ومن الطرٌؾ ذكره أن لهوة 

الموكا، وهً مشروب عربً ٌمنً؛ واسمها الذي ٌذٌع صٌته عالمٌاً، مشتك من اسم مٌناء 

 الذي كان ٌصدر منه البن إلى مختلؾ ألطار العالم!!   )المخاء( الٌمنً الشهٌر

  

ومن بعدها أخذت المهوة باالنتشار، حٌث بنى الملن لوٌس الرابع عشر أول بٌت زجاجً فً   

فرنسا لنمو شجٌراتها، أما العالم ولٌم هارفً الذي درس الدورة الدموٌة، فمد أطلك علٌها وصؾ 

روب السحري فً كل بٌت إلى حد هوس الموسٌمار )مصدر السعادة(. وأصبحت المهوة المش

)باخ( بها، فمد كتب أؼنٌة فً إطرابها والدفاع عن حك المرأة فً احتساءها، والتً تمول 

كلماتها: المهوة، ال بد لً أن أشرب المهوة.. وإذا أراد أحدٌ أن ٌدللنً.. آه، فلٌحضر لً هدٌة 

 لهوة.. 

سب بعض المعاجم العربٌة مرادفاً للخمر، ولهذا تم منعها ونؤتً إلى معنى كلمة المهوة،  فهً بح 

فً الببلد اإلسبلمٌة، وكذلن حرمته الكنٌسة فً أوروبا فً البداٌة لبل التراجع عن ذلن فً عهد 

البابا كلٌمنت الثامن. أما السلطان العثمانً مراد الرابع فمد اعتبر المهوة مناهضة لحكمه، فهً 

لسلبً علٌهم، مما جعله ٌفرض حكماً باإلعدام على كل من ٌحتسٌها تصنع المعارضٌن بتؤثٌرها ا

فمد اختلؾ فً اشتمالها، فمٌل أنها مشتمه من )لها( ألنها  coffeeعلى المؤل.  أما كلمة المهوة 

تمهً أي تذهب الشهٌة لؤلكل، ولٌل أنها مشتمة من منطمة )كافا( فً اثٌوبٌا، كما لٌل أنها مشتمة 

 )لوة(، ولٌل أنها من كلمة )كاؾ( التركٌة العثمانٌة. من الكلمة العربٌة

 

 التأثٌرات الطبٌة للمهوة بٌن الفوائد والمضار 

  

 المهوة وأمراض الملب والسكري 

  

تشٌر الدراسات إلى أن شرب أكثر من كوبٌن من المهوة، ٌمكن ٌملل من خطر اإلصابة بمرض  

على مضادات األكسدة النباتٌة الطبٌعٌة مثل  السكري من النمط الثانً وأمراض الملب الحتوابها

حمض الكلوروجٌنٌن والتً لد تزٌد من حساسٌة الخبلٌا لبلنسولٌن وبالتالً تمً من حدوث 
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السكري عند األشخاص الطبٌعٌٌن. بٌنما وطبماً لدراسات أخرى ال ٌنصح بتناول المهوة بكمٌات 

ورتٌزول الدم )هرمون السترس( والذي كبٌرة لؤلشخاص المصابٌن فعبلً بالسكري كونها ترفع ك

 ٌمكن أن ٌرفع سكر الدم عند السكرٌٌن، اضافة الى رفعه لضؽط الدم عند بعض األشخاص.

  

 المهوة وخفض الوزن : 

  

كشفت بعض الدراسات عن تؤثٌر الكافٌٌن كمثبط للشهٌة. وبحسب الباحثٌن من جامعة نوتنؽهام  

ق السعرات الحرارٌة فً الجسم. ومن ناحٌة أخرى فإن فإن مادة الكافٌٌن تإدي إلى زٌادة حر

ارتفاع هرمون الكورٌتزول بسبب تناول المهوة بكمٌات كبٌرة ممكن أن ٌسبب حبس السوابل فً 

الجسم، كما تظهر إحدى الدراسات األمرٌكٌة أن المشروبات الحاوٌة على الكافٌٌن تزٌد الرؼبة 

 ادة الوزن. فً تناول الحلوٌات، وبالتالً تساعد فً زٌ

  

 المهوة ومرض باركنسون : 

  

توصل باحثون من معهد روبرت وود جونسون الطبً لؤلمراض العصبٌة فً نٌوجٌرسً إلى  

( والذي له خصابص مضادة لبللتهاب، كما أن الكافٌٌن ٌزٌد EHTاحتواء المهوة على مركب )

 طة بمرض باركنسون.فً منع تراكم البروتٌنات ؼٌر الطبٌعٌة المرتب EHTمن تؤثٌر ال 

  

 المهوة ومرض الزهاٌمر : 

  

رؼم أهمٌة العامل الجٌنً فً االصابة بهذا المرض، إال أن هنان عوامل لد تساعد على الحد  

من تراكم األمٌلوٌد السرٌع. فمد توصل الباحثون بمسم بٌولوجٌا األعصاب بمعهد كرٌمبل 

( والتً تعطً phenylindaneندانات )ألبحاث الدماغ فً كندا؛ إلى أن مركبات الفٌنٌل إ

المهوة مذالها المر لادرة على التفاعل مع بروتٌنات أمٌلوٌد بٌتا وتاو داخل الخبلٌا العصبٌة 

وتساعد على تثبٌط ظهورها. ومن المعروؾ أن بروتٌن أمٌلوٌد بٌتا هو العنصر الربٌسً فً 

 الترسبات الموجودة فً أدمؽة مرضى الزهاٌمر.

  

 رض السرطان:المهوة وم 

  

عن عبللة   2017أظهرت دراسة فً المجلة العلمٌة األوروبٌة للولاٌة من السرطان عام  

شرب المهوة بؤمراض السرطان. وأوضحت الدراسة أن استهبلن المهوة ٌملل بشكل كبٌر من 
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 خطر اإلصابة بسرطان الكبد وبطانة الرحم وربما سرطان الفم والبلعوم، بٌنما لم تجد الدراسة

أي ارتباط بٌن استهبلن المهوة وخطر اإلصابة بسرطان المولون والمستمٌم. وٌبدو أن نسبة 

انخفاض خطر اإلصابة بالسرطان عند استهبلن المهوة تختلؾ باختبلؾ نوع السرطان؛ فمثبلً 

% مع زٌادة استهبلن المهوة وأرجعت  50تنخفض نسبة خطر اإلصابة بسرطان الكبد إلى

ذلن إلى احتواء المهوة على مركبات البولٌفٌنول والتً تولؾ انمسام الخبلٌا الدراسة السبب فً 

 السرطانٌة.

  

 وال ٌخلو استهالن المهوة من آثار سلبٌة ! 

  

ما زال الجدل لابماً بٌن مدافع عن فوابد المهوة الصحٌة وبٌن مإكد على مخاطر االفراط فً  

ت األكسدة التً تنمص من نسبة حدوث شرب المهوة؛ فمن ناحٌة تحتوي المهوة على مضادا

أمراض الملب والسكتة الدماؼٌة وبعض األمراض السرطانٌة خاصة سرطان الكبد، ومن ناحٌة 

أخرى ٌمكن أن ترفع ضؽط الدم عند بعض األشخاص وتزٌد من العصبٌة واألرق خاصة عند 

ٌمكن أن ٌسبب تناولها فً ساعات المساء، حٌث أن الكافٌٌن ٌزٌد من افراز الكورتٌزول و

الخفمان والرجفان واألرق. اضافة الى أن المهوة تستنزؾ مخزون المؽنزٌوم فً الجسم والذي 

 ٌسبب نمصه التعب وتشنجات السالٌن والعصبٌة الزابدة.

  

 نصائح لعشاق المهوة 

  

اذا كنت من عشاق المهوة، تؤكد من شرب كمٌة كافٌة من الماء، ألن المهوة تزٌد من فمدان  

وابل فً الجسم. كما ٌفضل عدم شرب المهوة على الرٌك، لتسببها بزٌادة حموضة المعدة. الس

وٌجب اختٌار األنواع الجٌدة من المهوة الخالٌة من االضافات الكٌماوٌة، واألفضل تناول المهوة 

الذي  Cafestolالمفلترة، للتخلص من الرسابة التً تحتوي على كمٌة كبٌرة من الكافٌسترول 

أن ٌرفع كولسترول الدم، إضافة إلى ضرورة تجنب االضافات البلصحٌة كالسكر ٌمكن 

 والكرٌما الصنعٌة الحاوٌة على زٌوت مهدرجة.

  

وتبمى االشارة الى ارتباط عادة شرب المهوة عند الكثٌرٌن ببعض العادات الضارة كالتدخٌن أو  

نظام ؼذابً صحً وممارسة تناول الحلوٌات أو السهر. أما عشاق المهوة الذٌن ٌلتزمون ب

 الرٌاضة والنوم الجٌد، فٌمكنهم االستمتاع بمذاق المهوة الساحر وفوابدها الصحٌة الفرٌدة.

  

  

 



 كتاب زمن الجابحة    

 

29 

 

 

 بٌن الفوائد واألضرار -زٌت كبد الحوت

 حدٌث األساطٌر 

  

حظٌت األسمان منذ فجر التارٌخ باهتمام اإلنسان، فكانت مصدر أساسً لطعامه، كما كانت فً  

لحضارات جزءاً من عباداته و رمزاً للخصوبة والثراء، حٌث كان لها بعداً مٌثولوجٌاً بعض ا

 واحتلت مرتبة كبٌرة فً األساطٌر المدٌمة. 

  

ففً الهندوسٌة كانت السمكة هً اإلله ماتسٌا وفٌها ٌتجسد اإلله فشنو لٌنمذ اإلنسان األول  

عشتار وتموز. وفً مصر المدٌمة حرمت )مانو(،  وفً الطموس السومرٌة كانت لربانا لآللهة 

 بعض أنواع األسمان بعدما أكلت إحداها عضو الخصوبة لئلله اوزورٌس! ...

  

 حكاٌة كل بٌت : 

  

الحوت إلى الواجهة، بعد معرفة خواصه الكٌمٌابٌة وؼناه بالعناصر  عاد استخدام زٌت كبد 

 على مر العصور. الؽذابٌة، التً تفسر خواصه العبلجٌة والولابٌة المعروفة

  

كانت جداتنا تمدّمن ملعمة الزٌت الذهبً لتموٌة األطفال ومعالجة للة الشهٌة والضعؾ، وكانت  

االستجابة السرٌعة لهذه الوصفة السحرٌة تإكد فوابدها الجمة؛ مما جعل هذه  النصٌحة تنتمل من 

 جٌل إلى جٌل، إنه زٌت كبد سمن المدّ أو الحوت.

  

أبو الطب( الذي نصح باستخدام زٌت كبد الدلفٌن لعبلج األمراض الجلدٌة من عصر أبمراط ) 

وآالم الجسم، وصوالً إلى الطبٌب االنجلٌزي توماس بٌرسٌفال لعبلج التهاب المفاصل، فضبلّ 

عن استخدامه للزٌت كمرهم لعبلج تلٌن العظام )مرض الكساح(؛ احتل زٌت كبد الحوت مكاناً 

 جٌة.ممٌزاً فً الصٌدلٌة العبل

  

وإذا عدنا إلى عصر النبوة، نجد أحادٌث تتحدث عن أن ضٌافة أهل الجنة أول دخولهم لها هً   

" زٌادة كبد حوت "، وذلن أن حبراً من أحبار الٌهود جاء ٌسؤل النبً  : فما تحفتهم ٌوم ٌدخلون 

ث ( رواه مسلم. لال اإلمام النووي رحمه هللا : الجنة؟ لَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص: ِزٌَادَةُ َكبِِد النُّوِن ..إلى آخر الحدٌ

" أما النون فهو الحوت باتفاق العلماء.. وأما زابدة الكبد فهً المطعة المنفردة المتعلمة فً الكبد ، 

 وهً أطٌبها "
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 فوائد تحتاج لتفسٌرات علمٌة: 

  

الحوت فً مرضى  فً البداٌة لم ٌكن لدى العلماء تفسٌراً لهذا النجاح الذي ٌحممه زٌت كبد 

الكساح والتهاب المفاصل وأمراض الجلد، لكن مع الولت تبٌن أن السبب ٌرجع إلى ؼناه 

بفٌتامٌنً أ و د.  وبٌنما ٌساعد فٌتامٌن د على امتصاص الكلسٌوم، ٌساعد فٌتامٌن أ فً الحفاظ 

ز عن زٌوت على صحة الجلد والعٌن، كما له دور مماوم للتؤكسد ٌحمً الملب والدماغ. وهو ٌتمٌ

. وبسبب ٠السمن األخرى بكمٌات أعلى من فٌتامٌن أ و د وكمٌات ألل نسبٌاً من األومٌجا 

 طعمه ورابحته السمكٌة ٌضاؾ لزٌت كبد الحوت مادة  منكهة.

   

 مكونات زٌت كبد الحوت وفوائده الصحٌة : 

  

من أنسجة ٌختلؾ الزٌت المستخرج من كبد الحوت عن زٌوت السمن العادٌة المستخرجة  

 أسمان التونه والسلمون وؼٌرها، بٌنما هذا الزٌت ٌستخرج حصراً من كبد الحٌتان. 

  

ٌحتوي زٌت كبد الحوت على ثبلث عناصر ؼذابٌة مهمة: الفٌتامٌن أ، الفٌتامٌن د، واألحماض  

ؽا ؼرام من دهون األومٌ ٠١٠مل(: ٢الدهنٌة بما فٌها األومٌؽا، وٌمدر محتوى الملعمة الواحدة )

بالمبة من حاجتنا الٌومٌة من فٌتامٌن د وأكثر بملٌل من حاجتنا الٌومٌة من  ١٠،  وحوالً ٠

 فٌتامٌن أ.

  

 زٌت كبد الحوت والتهاب المفاصل الروماتٌزمً 

  

ؼرام من  ٤مرٌض مصاب بالتهاب المفاصل الرثوانً، فإن تناول  ١٠فً دراسة اجرٌت على  

بالمبة والتورم  ٢٢،١أدى إلى تخفٌؾ التٌبس الصباحً بنسبة زٌت كبد المد لمدة ثبلثة  أشهر، 

مرٌضاً،  ٢٠بالمبة. وفً دراسة أخرى أجرٌت على  ٣٠،٢بالمبة، وشدة األلم بنسبة  ١٠بنسبة 

بالمبة المرضى تخفٌؾ جرعات األدوٌة المضادة لبللتهاب.   ٠١كانت النتابج مشابهة واستطاع 

ٌمكن أن تساعد فً  ٠للحموض الدهنٌة بما فٌها االومٌؽا وٌعتمد أن الخواص المضادة لبللتهاب 

 تخفٌؾ االلتهابات المفصلٌة وتحمً المفصل من العطب.
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 زٌت كبد الحوت وصحة العٌن 

  

فما فوق، وجد أن المرضى الذٌن تناولوا  ٢٢مرٌض بعمر  ٠٢٠٢فً دراسة أجرٌت على  

ن لدٌهم نسبة ألل من االصابة بداء الزرق.  حاجتهم الٌومٌة من فٌتامٌن أ من زٌت كبد الحوت كا

 كما أن زٌوت األومٌؽا مع الفٌتامٌن أ تساعد على الولاٌة من الضمور البمعً.

  

 زٌت كبد الحوت وصحة الملب 

  

على خفض الشحوم الثبلثٌة و رفع الكولسترول المفٌد وخفض ضؽط  ٠تساعد دهون االومٌؽا  

عصٌدٌة المسببة لتضٌك الشراٌٌن والتً تإدي لحدوث الدم المرتفع ومنع تشكل الصفابح ال

الجلطات الملبٌة والسكتات الدماؼٌة. كما أن لفٌتامٌن أ دور  مضاد لؤلكسدة، تبطل عمل الجذور 

 الحرة المإكسدة.

  

 فوائد لتحسٌن أعراض االكتئاب والملك  

  

وا زٌت كبد شخص، وجدت أن األشخاص الذٌن تناول ٢٤٠٠٢فً دراسة كبٌرة أجرٌت على  

الحوت بانتظام،  كان لدٌهم أعراض ألل من االكتباب والملك. وٌعزى الباحثون هذه الفوابد إلى 

 على األعصاب و وظابؾ الدماغ. ٠التؤثٌرات االٌجابٌة لفٌتامٌن د واالومٌؽا 

  

 ولكن ال ٌخلو األمر من مضار!!  

  

ناً، ٌجد بعض األطباء صعوبة فً و رؼم أن تناول ملعمة صؽٌرة من الزٌت ٌومٌاً ٌعتبر آم 

وصؾ جرعات  معٌنة من زٌت كبد الحوت، كون المكونات ٌمكن أن تختلؾ من نوع آلخر، 

وٌمكن أن تحتوي الملعمة الصؽٌرة كمٌات من فٌتامٌن أ تتجاوز الجرعة الموصى بها، مما ٌمكن 

تامٌن أ. كما أن أن ٌسبب تراكمه فً الكبد على المدى الطوٌل، وحدوث أعراض التسمم بالفٌ

لد ال تكفً الحاجة الٌومٌة، مع وجود خطر فً حال رفع الجرعة  ٠محتواه من دهون األومٌؽا 

 عن الحد المسموح به.

  

إن عدم اتباع الجرعات اآلمنه الموصى بها من زٌت كبد الحوت، ٌمكن أن ٌإدي أٌضاً إلى  

وم فً الدم وتكلس االنسجة وتشكل زٌادة فٌتامٌن د، مما لد ٌنتج عنه زٌادة مستوٌات الكالسٌ
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حصٌات الكلٌة. كما ما ال ٌنصح بتناوله للمرأة الحامل حٌث أن الجرعات العالٌة من فٌتامٌن أ 

 ٌمكن أن تإذي الجنٌن. 

  

وٌمكن أن ٌتداخل زٌت كبد الحوت مع التؤثٌرات الدوابٌة ألدوٌة الضؽط والممٌعات، لذا ٌجب  

دوث آثار جانبٌة كهبوط الضؽط أو النزوؾ وؼٌرها. لذلن فان أخذ استشارة الطبٌب منعاً من ح

 استشارة الطبٌب والتمٌد بالجرعات الموصى بها وعدم تجاوزها أمر شدٌد األهمٌة. 

  

وٌبمى زٌت كبد الحوت مصدراً طبٌعٌاً لكثٌر من العناصر الؽذابٌة المهمة، وٌمكننا أن نتناوله  

 من ولت آلخر إلؼناء نظامنا الؽذابً.
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 السٌرة الذاتٌة للمؤلفٌن

 

 :منى كٌال. د

 

 طبٌبة سورٌة، كاتبة وباحثة 

 ٤١١١جامعة تشرٌن  -كلٌة الطب  -شهادة دكتور فً الطب البشري 

 ٤١١١دمشك  -طبٌبة أخصابٌة فً التشخٌص المخبري -دراسات علٌا 

 ٢٠٤١براغ  -تشارلز جامعة -طبٌبة أخصابٌة فً األحٌاء الدلٌمة -دراسات علٌا

 ٢٠٤١-٢٠٤٠أبحاث علمٌة فً تطبٌك معاٌٌر جودة جمع عٌنات زروعات الدم 

 ٢٠٤١استشارٌة فً العبلج بالصادات الحٌوٌة 

 ٢٠٤٢-٢٠٠٠أخصابٌة فً مخابر المشفى الوطنً فً البلذلٌة بٌن 

 ٢٠٤٢-٢٠٠١أخصابٌة فً مخبر الكٌال للتحالٌل الطبٌة 

 ٢٠٤٠براغ منذ   -mur neC AMRً استشارات مخبرٌة وؼذابٌة ف

 ٢٠٤٠ -٢٠٤١براغ  -الجامعً  VKNFطبٌبة فً مخبر األحٌاء الدلٌمة الطبً فً مشفى 

 ٢٠٤٠وكلٌة الطب، جامعة تشارلز منذ  uOTOMطبٌبة فً مركز علم األحٌاء الدلٌمة الطبً فً مشفى 

 عضو هٌبة مخابر التحالٌل الطبٌة فً سورٌة

 الجمهورٌة التشٌكٌة -لدلٌمة الطبً والعبلج بالصادات الحٌوٌة عضو مجتمع علم األحٌاء ا

 براغ -PMJ SLČمحاضر فً مإتمرات مجمع علم األحٌاء الدلٌمة السرٌري 

 الجمهورٌة التشٌكٌة -محاضر فً مإتمرات هٌبة االستعمال األمثل للصادات الحٌوٌة 

 ٌكٌة الجمهورٌة التش -شهادة التعلٌم الطبً المستمر، وزارة الصحة 

 QIFQrلؤلبحاث السرٌرٌة من  2nČ m2برامج جودة 

 لسبلمة األبحاث السرٌرٌة Syneosمن  L6شهادة  

 باحثة فً مجال الهوموسٌستبٌن والماٌكروبٌوم

 دبلوم فً التؽذٌة العبلجٌة

 كورسات ودورات تدرٌبٌة ومإتمرات التشخٌص المخبري والتحالٌل المخبرٌة والكٌمٌاء الحٌوٌة السرٌرٌة

 ورسات و دورات تدرٌبٌة ومإتمرات علم الجراثٌم الطبً والماٌكروبٌوم ك

 كورسات و دورات تدرٌبٌة فً العبلج بالصادات الحٌوٌة
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 كورسات ودورات تدرٌبٌة فً مجال التؽذٌة العبلجٌة وأبحاث الماٌكروبٌوم

ؾ والمجبلت والبوابات كاتبة وباحثة  فً الشؤن الصحً وعلوم الطب والمختبرات، أكتب فً العدٌد من الصح
 .االلكترونٌة العربٌة

 

 

 :دمحم فتحً عبد العال.د
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