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االحد ١٢ ابريل ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

عزيزي القارئ، بدأت بعض األخبار 
الســارة ترد إلينا من وكاالت األنباء 
العاملية خالل اليومني املاضيني تعطي 
بصيصا من األمل لوجود ضوء بسيط 
في نفق الكرونا املظلم، حيث أشارت 
هــذه األخبــار الى وجــود دواء متت 
جتربته سريريا وأعطى نتائج أعلى 
من اجليدة وهو مزيج من دواء مستخدم 
لعالج املالريا واملضاد احليوي الشهير 
«تترومايسني»، وعندما سمعت كلمة 
«تترومايســني» تذكــرت املســرحية 
الكوميدية السورية «كاسك يا وطن» 
والتي مثلها املمثل السوري دريد حلام 
والذي كان يطالب بدواء «تترومايسني» 
لعــالج األوضاع فــي الوطن العربي، 
فتذكــرت اآلن هــذه املســرحية التي 
عرضــت قبل ٤١ عامــا وبالتحديد في 
عــام ١٩٧٩ وطالبــت هذه املســرحية 
بدواء «تترومايســني» لعالج الوطن 
العربي، فاضطررت إلى أن أشير الى 
هذه املسرحية من باب املزح وتخفيف 

الضغط عن احلالة التي منر بها.
ونعــود إلى الوضــع الذي نعيش 
فيــه اآلن ونقول ألنفســنا وللجميع 
انه من الضروري جدا احملافظة على 
سالمة أنفســنا وسالمة أهلنا وكذلك 
ســالمة هذا الوطن املعطــاء الذي لم 
يقصر معنا نحن أهل الديرة، وكذلك 
لــم يقصر مع كل وافــد جاء إلى هذه 
األرض الطيبــة طالبــا الرزق احلالل 
واحلياة الكرمية والســعيدة، ولذلك 
علينا جميعا واجب احلفاظ على هذا 
الوطــن وااللتزام بــكل التعاليم التي 
تصدرها الدولــة، فاملكوث في البيت 
وان كان مزعجا للبعض فهو ضرورة 
ملحة حتى ال تكون سببا في اإلصابة 
وانتقال العدوى إليك ومن ثم تنتقل 
العــدوى إلى أهل بيتك وقرابتك وكل 
الفريج الذي تسكن، حيث قطعا سوف 
«تطشر» بيتكم وفريجكم وكل املنطقة 
كما حدث من بعض األشخاص الذين 
نشــروا العدوى لبعض األشــخاص، 
ولذلــك نرجو منكم املكوث في البيت 
إلى أن تنتهي هذه احملنة التي نســأل 
اهللا أن يرفعهــا عنا وعــن كل العالم 

عاجال غير آجل.
ولذلك عزيزي القارئ ابق في البيت 

هذه األيام علشان أهلك وديرتك.
ولكن دعني عزيزي القارئ هنا أن 
أبعدك قليال عن أخبار هذا الڤيروس 
الذي أخافنا وأزعجنا كثيرا وأنقلك إلى 
موضوع آخر يختلف كليا عن موضوع 
الـ «كورونا» الكريه، فرأيت أن أتكلم 
هنــا عن بعض األمــور الفلكية قليال 
مبتعدا عن هذا الوباء وانتشــاره في 
العالم وأجعلك تنساه ولعدة دقائق، 
خصوصا ونحن نستعد لدخول شهر 
رمضان املبارك الذي تبعدنا عنه أيام 
قليلة جدا ال تزيد على ١٥ يوما فقط، 
حيث أن بداية شهر رمضان ستكون 
في يــوم اجلمعة املوافق ٢٤ اجلاري، 
وهو أول يوم في هذا الشهر الفضيل 
والذي كما يبدو أنه ســنكون جميعا 
محتجزين في البيوت طوال هذه الفترة.

ولذلك رأيت أن أغير اجلو الذي نحن 
فيــه هذه األيام محاوال إبعادك بعض 
الشــيء وبقدر اإلمكان عن أخبار هذا 
الڤيروس اللعني والتي ألسنة الناس 
جميعهــا تــردد «كورونا يــا طالبت 

كورونا».
دعنــا هنا نتكلم عن بعض األمور 
الفلكية التي ستحدث في سماء املنطقة 
قبل دخول شهر رمضان املبارك وبعده 
أيضا، حيث ســنالحظ بعض األمور 
الفلكية التي ستحدث في األيام املقبلة:

١ ـ القمر يقترن بكوكب زحل قبيل الفجر

 هذه الظاهرة الفلكية ستحدث في 
فجر يوم الثالثاء ١٤ اجلاري، وخالل 
الســاعات األربع التي تسبق شروق 
الشــمس وملدة أربعة أيام، وبدءا من 
هذا التاريخ سنشاهد القمر في موقعا 
يكون بالقرب من ثالثة كواكب ساطعة 
وهــذه الكواكب هي املشــتري وزحل 
واملريخ. في صباح هذا اليوم سترى 
القمر وكأنه على بعد عرض كف اليد 
الكبيــرة أو العريضــة وإلــى اليمني 
من هذه الكواكــب وحتديدا على بعد 
٧ درجــات من كوكب املشــتري الذي 
سيكون لونه أبيض ساطعا، باإلضافة 
إلــى كوكب زحل الذي مييل لونه إلى 
االصفرار وكوكب املريخ الذي يعرف 
باســم الكوكب األحمــر وهو في لون 
محمر وموقع هــذا الكوكب (املريخ) 
إلى يسار الكوكبني اآلخرين املشتري 
وزحل. هذا املنظر من وجود القمر في 
الســماء وعلى يساره املريخ ثم يليه 
زحل ثم املشتري خالل فترة الساعات 
القليلة التي تســبق شروق الشمس 
سيجعل الناظر إلى هذه الكواكب الثالثة 
مع القمر كأنه ينظر إلى صورة لوحة 
من املناظر الطبيعية املثيرة لالهتمام 
مبنظرها الطبيعي اخلالب يجعله ومن 
دون شك يقول «سبحان من رسمها».
٢ ـ ذروة ظهور املذنب أطلس ليال في اجلزء 

الشمالي من السماء

ولكن بعــد أن ينتهي هــذا املنظر 
اخلــالب فإنه فــي خالل فتــرة األيام 
القادمة والتي تبدأ من يوم اخلميس 

املوافق ١٦ اجلاري وحتى يوم الثالثاء 
املوافق ٢٨ منه، ســتظهر في السماء 
واضحة في الليل شهب نيزك «ليريدز» 
Lyrids، وهذه الشهب ستبدو للناظر 
وكأنها زخــات مطر نارية تتســاقط 
على كوكب األرض فهذه الشهب جاءت 
 G١٨٦١ ١/C من املذنب املعروف باســم
(تاتشر)، وتصل زخات الشهب ذروة 
كميتهــا في يوم األربعــاء املوافق ٢٢ 
اجلاري وتقريبا في حوالي الساعة ٩ 
مساء حسب توقيت الكويت احمللي، 
ومن املتوقع أن يصل عدد هذه الشهب 
إلى ١٨ كرة نارية كبيرة في الســاعة 
وهذه الشهب أو الكرات النارية جتعلك 
تشعر وأنت تنظر إليها وكأنك تنظر إلى 
وجود قمر جديد قد تكون في السماء.
ولكــن أفضل وقت ملشــاهدة هذه 
الشهب املتساقطة سيكون بني منتصف 
الليــل والســاعة ٤:٣٠ مــن فجر يوم 
األربعاء، كما سنالحظ انخفاض عدد 
الشهب املتساقطة في الفجر تدريجيا 
وتختفــي هذه الشــهب بعد شــروق 
الشمس، وهذه الشهب ستأتي متتالية 
ككرات متوهجة بالنار وقادمة من بعيد 
جدا في السماء، وكأن مصدرها النجم 
 ،Vega «الساطع في السماء «النجم فيغا
هذه الزخات من الشهب ستكون عالية 
في السماء شديدة االندفاع والسرعة.

ولكن من املتعارف عليه عند علماء 
الفلك انه ال ميكن التنبؤ مبوعد ظهور 
املذنبات في السماء ولكن في ليلة يوم 
الســبت املوافق ١٨ اجلاري فإن هناك 
أعدادا كبيــرة من علماء الفلك تتوقع 
 ٢٠١٩/c ظهور املذنب املســمى أطلس
Y٤ (ATLAS) في السماء وإذا كان هذا 
التوقع صحيحا فإن هذا املذنب سوف 
ميكن رؤيته من خالل التلسكوبات أو 
املناظير املقربة فقط وال ميكن رؤيته 
بالعــني املجردة خالل األيــام القادمة 
من الشــهر اجلاري، وميكن مشاهدة 
هذا احلدث الفلكي في الليالي الظلماء 
وغيــر املقمرة أي التــي ال يكون فيها 
القمر بدرا وال يكون ظاهرا في السماء 
فإنه ميكن للناظر إلى الســماء رؤية 
هذا املذنب في منطقة ســماوية داخل 
املثلث الكبير والذي يتكون من النجم 
الســاطع العيوق والنجم القطبي أو 
جنم الشــمال وجنوم بنــات النعش، 
ولكن هذا املذنب ميكن رؤيته بالعني 
املجردة وبدون استخدام التلسكوبات 
أو املناظير في أواخر شــهر أبريل أو 
في شهر مايو مشرقا وبراقا مبا يسمح 
برؤيته بالعني املجردة. ولكن بعد فجر 
يوم األربعاء ســتقل وتتناقص كمية 
الشهب املتساقطة على األرض وتقل 
تدريجيا حتى تختفي عن األنظار في 
شــهر مايو بســبب تغير موقعها في 

السماء.
٣ ـ قمة سطوع وضياء كوكب الزهرة في املساء

في يوم االثنني ٢٨ اجلاري سنشاهد 
كوكــب الزهرة في املســاء وقد ازداد 
ضياؤه الذي يعطي أكبر قدر من إضاءة 
كوكب الزهرة في مساء هذا اليوم، ونراه 
في ملعــان وإضاءة قوية في الســماء 
كأكبر ملعان لكوكب الزهرة لم يحصل 
منذ فترة طويلة من الزمن. وتوصف 
حالة اإلضاءة هذه وفق املصطلحات 
الفنية أو العلمية أو املصطلح الفلكي 
اخلاص بها هو مصطلح املزيج األمثل 
من حجم القرص الظاهر للكوكب في 
مرحلتــه املضيئــة. في ذلك املســاء، 
وسيشرق كوكب الزهرة بقوة إضاءة 
مذهلة بنسبة ٧٥٫٥٪ من إضاءة الشمس 
وسوف تبدو إضاءة أكثر بنسبة ٢٧٪ أو 
٤٫٧٣ من إضاءته االعتيادية، وسيكون 
كوكبــا واضحا ميكــن رؤيته من أي 
منظار عادي (دربيل) أو تلسكوب أو 
حتى بالعني املجردة فســيبدو كوكب 
الزهرة للمشاهدين مثل جوهرة تتألأل 

في الفضاء.
جتدر اإلشــارة هنا بشــأن كوكب 
الزهرة وحركته الســريعة في مداره 
األصغــر حول الشــمس ومــن خالل 
املراقبــة الفلكية لهــذا الكوكب خالل 
الفتــرة املقبلة فإن حجمــه الظاهري 
سيكبر نظرا القترابه من األرض، ولكن 
سوف تتضاءل إضاءته وكذلك حجم 
قرصه شــيئا فشيئا حتى يصبح في 
النهايــة مثل الهالل وذلك عند رصده 
من خالل التلسكوبات فقط في نهاية 

شهر مايو املقبل.
وهناك معلومة بسيطة عن كوكب 
الزهرة والذي كان يعرف باسم جنمة 
الصبــاح عند شــروقها فــي الصباح 
وكذلك لها اســم آخر هو جنمة املساء 
عند شروقها في املساء وقد اعتقد كل 
علمــاء الفلك القدمــاء ولفترة طويلة 
جدا من الزمــن في أن جنمة الصباح 
وجنمة املساء هما جنمتان مختلفتان 
عن بعضهما البعض فأسموا النجمة 
األولى باسم «فوسفوروس» والنجمة 
الثانية باسم «هسبروس» لكن العالم 
اليونانــي فيثاغورس أدرك قبل ٥٠٠ 
ســنة مــن ميالد الســيد املســيح أن 
النجمتني هما عبارة عن كوكب واحد 
وهو كوكب الزهرة واحتمال تسميته 
بالنجم الذي عرف به بسبب سطوعه 
وقوة ضيائه وحركته السريعة نسبيا 

حول الشمس. 

بعيدًا عن الـ «كورونا».. 
إليك احلركات 
الفلكية القادمة

العالج بتقنية البالزما.. أمل جديد
بدأت العديــد من الدول 
باســتخدام خطــوة جريئة 
لتقدمي عالج ملرضى «كوفيد 
ـ ١٩» بتقنية العالج بالبالزما 
 convalescent» التي تعرف بـ
الهــدف   .«plasma therapy
األساسي من هذه التقنية هو 
استخدام القوى املناعية التي 
اكتسبها الشخص املعافى من 
مــرض «كوفيد ـ ١٩» لعالج 

املصابني به.
الكثير من الناس ال يعرفون 
ما هي البالزما. البالزما تشكل 
تقريبا ٥٥٪ من حجم الدم وهي 
مادة سائلة شفافة مييل لونها 
إلى اللون األصفر ويشــكل 
املاء ٩٠٪ من حجمها. حتتوي 
هذه املادة علــى البروتينات 
املهمــة لتصنيع األجســام 
الڤيروسات  املضادة ملواجهة 
وامليكروبات وحتتوي أيضا 
البالزما على العديد من املواد 

العضوية وغيرها.
عندما يدخل الڤيروس أو 
أي ميكروب في جسم اإلنسان 
يقوم اجلهاز املناعي في اجلسم 
بتطوير وانتــاج بروتينات 
تعرف باألجســام املضادة 

خاليا من األمراض مثل مرض 
الوبائي  الكبد  اإليدز ومرض 
وغيرهما من األمراض املعدية.

بروتوكول العالج بالبالزما 
ليس جديدا واســتخدم في 
الســابق ملواجهــة األوبئة 
 FDA الڤيروســية ووضعت
املهنية واألخالقية  الشروط 
التقنية. فمثال،  لتطبيق هذه 
خالل تفشي جائحة ڤيروس 
أنفلونــزا اخلنازيــر أظهر 
املعاجلون باملصل حتســنا 
ســريريا وكان مفيدا أيضا 
خالل تفشي ڤيروس «أيبوال» 

حتد من انتشار عدوى «كوفيد 
ـ ١٩» أو متنع من اإلصابة به 

مرة أخرى.
وما يبشر باألمل هو ما نشر 
 Journal of» في املجلة العلمية
Clinical Investigation» فــي 
أول ابريل أن تاريخ األمراض 
الوبائية قبل اكتشاف أي نوع 
مــن اللقاحات أكد فعالية هذه 
التقنية في احلد من انتشــار 
احلصبة، وكذلك اإلنفلونزا في 
١٩١٨، وكذلك ڤيروسات الكورونا 

سارس وميرس.
الذي  التحــدي األكبــر 
سيواجهه األطباء هو صعوبة 
احلصول على كميات كبيرة 
من البالزما من املتعافني من 
مرض «كوفيدـ  ١٩» فيجب من 
املتبرع واملستقبل أن تنطبق 
الذي   FDA عليهما توصيات
صرحت بها في هذا الشهر، 
ولكن لم تعط الهيئة موافقتها 
النهائيــة واملوضوع حتت 

الدراسة.
أدعو كل من عافاه اهللا ومّن 
عليه بالشفاء من كوفيد- ١٩ أن 
يتبرع بدمه ملساعدة املرضى 

فهم بأمّس احلاجة للشفاء.

وكذلك حاالت كثيرة عوجلت 
مــن «ســارس» و«ميرس» 

باستخدام التقنية ذاتها.
العاملية تشــير  الداتــا 
إلى فعاليــة هذه التقنية في 
الشفاء وفي  تسريع مرحلة 
تعزيز مقاومة املصاب ملرض 
«كوفيد ـ ١٩». فعلى سبيل 
املثــال الصــني طبقت هذا 
البروتوكــول على عدد من 
املصابني بـــ «كوفيد ـ ١٩» 
وحتسنت حالتهم الصحية، 
وفي ٢٨ مارس أعلنت الواليات 
املتحدة عن شفاء عدد كبير 
من املصابني في مستشفيات 
مدينتي نيويورك وهيوسنت 
بعد حقنهم باملصل. والهند 
بدأت في استخدام هذه التقنية 
منذ اسبوع لعالج مرضاها.

السؤال: هل ستمنع هذه 
التقنية من انتشــار عدوى 

املرض؟
لذلك  هنا تكمن املشكلة، 
ما زالــت اجلهود والتجارب 
السريرية في الواليات املتحدة 
والهنــد والصني وتركيا في 
العديد من الدول مكرسة ملعرفة 
ما إذا كانت هذه التقنية سوف 

وتكون متخصصة ونوعية، 
حيــث كل نوع منهــا يقتل 
ميكروبا محددا. هذه األجسام 
املضادة تكون موجودة في 
الدم وتنتقل بواسطة البالزما 
لترتبط بأجزاء من الڤيروس 
لتعوق العدوى. ومن هنا جاءت 
البالزما  فكرة اســتخالص 

الغنية باألجسام املضادة.
فكــرة العالج هو أن يتم 
سحب دم الشخص الذي تعافى 
من مــرض «كوفيد ـ ١٩» ثم 
ميرر بجهــاز خاص لفصل 
التي  البالزما  الدم عن  خاليا 
حتتوي على األجسام املضادة. 
حتقــن البالزما (املصل) في 
جسم االنسان املصاب لتكسبه 
مناعة فورية متتد في الغالب 
ألربعــة أيــام، وتعرف هذه 
الطريقــة باملناعة الســلبية 

املكتسبة.
ولكن هناك شروطا يجب 
أن تكون محققة قبل عملية 
ســحب الدم وهي أن يكون 
اختبار املســحة سلبيا لدى 
املتعافى، ويتعني عليه االنتظار 
ملدة أســبوعني بعد الشفاء. 
املتبرع  أن يكون دم  وكذلك 

بقلم: د.جنان احلربي 
االستاذ في قسم العلوم بهيئة التطبيقي

عادل يوسف املرزوق

متخصصون لـ «األنباء»: استخدام البالزما لعالج الڤيروسات 
طريقة معروفة ومجّربة في «إيبوال» و«سارس» وانفلونزا اخلنازير

حنان عبداملعبود

الغذاء  إدارة  بعد موافقة 
والدواء األميركية على إمكانية 
إجراء األطبــاء عمليات نقل 
«البالزما املتعافية» للمرضى 
الذيــن يعانون مــن عدوى 
«كوفيد ـ ١٩» بشكل خطير، 
واعتمادها بالكويت، سيتم 
املتعافــني بأفرع  اســتقبال 
بنــك الدم املنتشــرة بأغلب 
مناطق الكويت، حيث بدأ بنك 
الدم املركزي يــوم األربعاء 
املاضي عملية جتميع البالزما 
املناعيــة ملواجهــة ڤيروس 
كورونا املســتجد من خالل 

املتعافني من املرض.
وبعد تأكيد مدير خدمات 
نقل الدم د.رمي الرضوان أن 
األجسام املضادة في بالزما دم 
املريض املتعافي تبقى على 
مســتوى عال ثالثة أسابيع 
ثــم متيــل إلــى االنخفاض، 
مت حتديــد جدول زمني لكل 
متبــرع، حيث تتــم عملية 
التبــرع بعد انتهــاء العالج 
وفترة احلظــر املنزلي وفقا 
ملعاييــر منظمــة الصحــة 
العاملية، حيث يسهم املتبرع 
الواحد في عالج ثالثة مرضى. 
ما تركيبــة البالزما وما 
فعاليتهــا العالجية وكيفية 
اســتخدامها للعالج أســئلة 
تفرض نفسها حاليا، حاولت 
«األنبــاء» اإلجابة عنها على 
لسان متخصصني في علوم 
الــدم وأمراضهــا وأطبــاء 
استشاريني فإلى التفاصيل:

تركيبة البالزما

حول تركيبة بالزما الدم، 
قال استشــاري أمراض الدم 
د.فيصــل الصايــغ ان الدم 
ينقســم الــى جزأيــن، جزء 
خلــوي يضــم كــرات الــدم 
احلمراء والبيضاء والصفائح 
الدموية واجلزء السائل من 
الــدم والــذي يحتــوي على 
البروتينات وعوامل التخثر 
والهرمونــات والكثيــر من 
األنزميات والبروتينات وهو 
ما يطلق عليــه بالزما الدم، 
والتي يتم استخدامها في عالج 
الكثير من احلاالت املرضية 
وأهم هذه االستخدامات في 
التعويض عند فقد الكثير من 
عوامل التخثــر بالدم، فيتم 
إعطاء املريــض بالزما الدم 

للتعويض.
وأوضح أن هناك أمراضا 
يتم فيها استبدال بالزما الدم 
وهــي أمــراض تكســر الدم 
نــادرة احلــدوث وعالجهــا 
الوحيــد باســتبدال بالزمــا 
الدم وكذلك بعض األمراض 
املناعية الروماتيزمية، وكذلك 
في املرضى الذيــن يعانون 
من السيولة الوراثية بسبب 
نقص عامل من عوامل التخثر 
في الدم، حيث في السابق كان 
العالج عن طريق مشــتقات 
البالزما ولكن اآلن يتم ذلك 
عن طريق اســتخالص هذه 
العوامل الناقصة من بالزما 
املتبرعني بعــد جمع كميات 
كبيرة واعطاء املرضى هذه 

ان املرضــى  قــال الصايــغ 
املتعافني منه تولد في دمهم 
أجســام مضــادة حتــارب 
الڤيروس وتعطيهم أفضلية 
مبقاومة املرض، فعند االصابة 
بأي التهاب ڤيروسي يكون 
املناعي» باجلســم  «اجلهاز 
أجســاما مضــادة، ضد هذا 
النوع من الڤيروسات كذلك 
عنــد التطعيم فــي الصغر 
ضد األمراض املعدية ومتنع 
االصابة بها مرة أخرى بها.

ولفت إلى أن دم املتعافني 
وخاصــة البالزمــا حتتوي 
على أجسام مضادة موجهة 
ضد الڤيروس وتساعد على 
التخلص منه، وهذه الفكرة 
مت تطبيقها حديثا بعد انتشار 
املرض في الكثير من الدول 
منها الصني وكوريا وأميركا، 
حيــث عوجلــت الكثير من 
البالزما  احلاالت باستخدام 
خصوصــا املرضــى الذيــن 
يعانــون اصابــة شــديدة، 
الطبية  التقاريــر  وحســب 
مت حدوث حتســن ملحوظ 
وسريع عند هؤالء املرضى.

تطوير عالج البالزما

النتائج  وأضاف أن هذه 
مبدئية حيث ال يوجد عالج 

أول أمــراض معدية وباطنية 
د.واصل العدســاني إن هناك 
مناعة يكتسبها الشخص الذي 
يصاب بالڤيــروس ويتعافى 
منه، كما يحصل عندما يأخذ 
أي شــخص اللقــاح اخلاص 
باإلنفلونزا املوســمية لينذر 
اجلهاز املناعــي مبا ميكن أن 
يواجهه خالل موسم اإلنفلونزا.
وقــال إن اجلهاز املناعي 
ملريــض الكورونــا يحتفظ 
بالڤيروس فــي ذاكرته بعد 
مقاومته والتعافي منه، ولهذا 
فإن الفحص السريع الذي يتم 
إجراؤه حاليا داخل الكويت 
وباقي دول العالم هو فحص 
يرصد اذا ما كان الشــخص 
بعد التعافي يحتفظ جسمه 
باألجسام املضادة للڤيروس.

وأكد أهمية البدء بإحضار 
املتعافني من كورونا الى بنك 
الدم وأخــذ البالزما مضاد 
الڤيــروس منهم حتى تتم 
زراعته وإعطاؤه للمرضى 
الڤيروس  الذين يكافحون 
ومن هم في حاالت حرجة 
ليشــكل مضادا للڤيروس 
داخــل اجلســم، وهــذا ما 
بالصــني  اســتخدامه  مت 
وتســتخدمه حاليا كل من 

أميركا وإيطاليا.
بدورهــا، أكــدت مديــر 
خدمــات نقــل الــدم د.رمي 
األجســام  أن  الرضــوان 
املضــادة فــي بالزمــا دم 
املريض املتعافي تبقى على 
مستوى عال ثالثة أسابيع 
ثم متيل إلى االنخفاض لذا 
يتم حتديد جدول زمني لكل 
متبرع على حد، مبينة أن 
الشــخص املصاب  جســم 
عندما يواجه الڤيروس يبدأ 
في تكوين أجسام مضادة 

للتغلب عليه. 
وأشارت الى فتح التبرع 
وأن املتبــرع الواحد يســهم 
فــي عــالج ثالثــة مرضى. 
موضحــة ان عملية التبرع 
من الشخص املتعافي تتم بعد 
انتهاء العالج وفترة احلظر 
املنزلي وفقا ملعايير منظمة 

الصحة العاملية.

حاليا للڤيروس وقد سمحت 
الهيئــة األميركيــة للــدواء 
والغذاء باســتخدام البالزما 
حتى االنتهاء من دراســات 
موســعة للتأكد من ســالمة 
وكفــاءة اســتخدام البالزما 

لعالج الڤيروس.
ولفت إلى أن هناك شركات 
ســتأخذ اجلزء النشــط من 
البالزما، أو االجسام املضادة 
التي حتارب الڤيروس، حيث 
بدال من أن يأخذ املريض بالزما 
الدم يأخــذ أنبوبــا صغيرا 
يحتوي على األجسام املضادة 
بتركيز كبير لتكون كفاءته 
وفاعليته أكبر وهذه إحدى 
الطرق املوجودة، اضافة الى 
أدوية يتم تطويرها وجتربتها 
لعالج الڤيروس ولكن النتائج 
املرجوة ستكون من وجود 
تطعيم للوقاية واحلماية من 
الڤيروس مثلما هناك تطعيم 
ضد شلل األطفال واحلصبة 
وغيرها من األمراض الفتاكة 
واجلدري، ولهــذا فإن األمل 
معقود في وجود تطعيم فعال 
ضد هذا الڤيروس للحماية 

مستقبال من االصابة به.
مناعة مكتسبة

من جانبه، قال اختصاصي 

بعد اعتماده من «الدواء األميركية» ودعوة بنك الدم املتعافني من «كورونا» إلى التبرع

د.واصل العدسانيد.رمي الرضوان د.فيصل الصايغ

العوامل غير املوجودة والتي 
يعانــون مــن النقــص فيها 
بســبب األمــراض الوراثية 
فيتم اعطاؤهم هذه العوامل.

العالجات الڤيروسية

وفيما يختص بالعالجات 
الڤيروسية، لفت إلى أنه في 
عام ٢٠٠٣/٢٠٠٢ بعد انتشار 
مرض سارس األول «كورونا 
سارس» مت التوصية بالعالج 
املتعافــني ومت  ببالزمــا دم 
استخدام نفس الطريقة في 
عــالج مرضى الـــ «إيبوال» 
والذي انتشــر فــي افريقيا 
وكانــت نســبة الوفــاة فيه 
مرتفعة جدا، كما مت استخدام 
العــالج بالبالزمــا ملرضــى 
انفلونــزا اخلنازيــر، وفــي 
٢٠١٢ بعد انتشــار متالزمة 
التنفسية  الشرق األوســط 
متت التوصية كإحدى الطرق 
العالجية باستخدام البالزما، 
ولهــذا فــإن البالزمــا بعــد 
اإلصابة ببعض الڤيروسات 
صعبة العالج وهي من الطرق 
العالجيــة املعروفة ســابقا 

وليست بشيء جديد.
عالج الكورونا ڤيروس

وحول ڤيروس كورونا، 

الصايغ: املتعافون من «كورونا» تولدت لديهم أجسام مضادة تعطيهم أفضلية في مقاومة املرض
 الرضوان: األجسام املضادة في بالزما دم املتعافي تبقى على مستوى عال ثالثة أسابيع 
العدساني: اجلهاز املناعي ملريض الكورونا يحتفظ بالڤيروس في ذاكرته بعد مقاومته والتعافي منه


