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إعـداد :أسـمـاء صبح

خرافات رائجة حول لقاح فيروس «كورونا»
تخ��ص حك�مات كثي��رة في �لعالم،
�صباقا �صد �لزمن ،ألجل تلقيح أ�كبر ن�صبة
ممكنة من م��طنيه��ا �صد فيرو�ص ك�رونا
�لم�صتجد ،لكن بع�ص �لأ�صخا�ص ما ز�ل��
يبدون ت�ج�صا ب�صاأن �لتطعيم ،فيروج�ن
«نظرية �لم�ؤ�مرة» �أو يتد�ول���ن �آر�ء غير
م�صن�دة علميا.
وبح�ص��ب ��صتطاع أ�جرت��ه «�صي إ�ن
�إن» ،ف��اإن  66ف��ي �لمئ��ة م��ن �لأميركيين
يق�ل�ن �إنه��م �صيحاول�ن �أخ��ذ لقاح �صد
مر�ص «ك�فيد � »19لذي ح�صد مئات �لآلف
من �لأرو�ح في �لباد.
في �لمقاب��ل ،يبدي  30ف��ي �لمئة من
� ألميركيين رف�صه��م �ل�صريح ألخذ �للقاح
�ل��ذي تر�هن علي��ه �ل�صلط��ات لأجل بل�غ
�لمناع��ة �لجماعي��ة وهي مرحل��ة تتطلب
تلقي��ح ما يناه��ز  80في �لمئة م��ن �صكان
�لب��اد ،وف��ق تقدي��ر�ت كبي��ر م�صت�صاري
�لأمر��ص �لمعدية ف��ي �ل�ليات �لمتحدة،
أ�نت�ني فاوت�صي.
وت�ص��رح �أ�صت��اذة �لطب ف��ي جامعة
ج���رج و��صنط��ن ،لين��ا وي��ن� ،أن ثماني
خر�فات �صائعة يجري تد�ولها بكثرة ح�ل
لقاح فيرو�ص ك�رونا �لم�صتجد.
وت�صرح �لباحثة �أنه من بين �لخر�فات
�لتي �صمعتها في �ل�ليات �لمتحدة هي أ�ن
�ل�صخ�ص �لذي ياأخذ �للقاح �صد �لفيرو�ص
ق��د ي�ص��اب ب��ه ،وه��ذ� �ل�صبب ه��� �لذي
يدفع �آخرين �إلى عدم �أخذ لقاح �لإنفل�نز�
�لم��صمي��ة ،لأنهم يخ�ص���ن �أن ت�ؤدي �إلى
�إ�صابتهم بالمر�ص.
وتق���ل �لخبي��رة � ألميركي��ة ،أ�ن هذ�
�لر�أي خاط��ئ ،لأن تجارب �للق��اح تعتم ُد

على حق��ن �ل�صخ�ص بن�صخ��ة غير م�ؤذية
من �لفيرو�ص حتى يتع��رف �لج�صم إ�ليها،
ويكت�ص��ب قدرة عل��ى �لت�ص��دي �إليها عند
إ��صابة محتملة.
و�أ�صاف��ت �أن��ه ل��م ي�صب��ق لأي لقاح
تجريبي �صد ك�رونا في �ل�ليات �لمتحدة
�أن �حت���ى على ن�صخة حي��ة من فيرو�ص
ك�رون��ا �لم�صتجد �لذي ظه��ر في �ل�صين،
�أو�خ��ر  ،2019ث��م تح���ل �إل��ى جائح��ة
عالمية .أ�ما ثان��ي �لخر�فات ،فتروج ح�ل
�عتماد لقاح �صركتي «فايزر» و»بي�نتك»

على �لحم�ص �لن���وي �لريب�زي �لمر�صل
) )mRNAربم��ا ي���ؤ دي �إ ل��ى �إ ح��د�ث
تغيي��ر�ت ف��ي �ل�صيف��رة �لجيني��ة بج�صم
� إلن�صان ،وهذ� �لر أ�ي غير دقيق.
و�صرح��ت �أن ه��ذ� �لحم���ص �لن�وي
�لريب���زي عبارة عن ج��زء م��ن �ل�صيفرة
�لجينية �لتي تق�م بتعلي��م �لخايا حتى
تنت��ج �لبروتين �ل��ذي يحف��ز �ل�صتجابة
�لمناعية في �لج�صم.
وبالتال��ي ،ف�� إان دور ه��ذه �لتقني��ة
� لمعتم��د ة عل��ى � لحم���ص � لن��� و ي

�لريب���زي �لمر�صل ه��� تعلي��م �أج�صامنا
كيفي��ة �ل�صتجاب��ة للع��دوى ف��ي ح��ال
�أ�صبنا بها.
وفيما يق�ل كثيرون إ�ن هذه �لطريقة
في �للقاحات ج��رى تط�يرها على عجل،
وبالتال��ي ،فاإن �لأف�صل ه��� �لتريث ريثما
تت�ص��ح �لأم���ر� ،أو�صح��ت �لباحث��ة �أن
�لحدي��ث ع��ن �لعجل��ة لي���ص دقيق��ا ،لأن
�لعلماء يعكف���ن على ه��ذه �لطريقة منذ
�صن����ت ط�يل��ة ول��م يبد ؤووه��ا م��ع بدء
تف�صي �ل�باء.

ً
 7أطعمة تجنبها فورا ..لمرضى ضغط الدم

يلعب �لنظ��ام �لغذ�ئ��ي دور� مهم��ا فيما
يتعلق ب�صغط �لدم� ،إذ يمكن لعدد من � ألطعمة
�أن يرفع��ه ،بينم��ا ت�صاع��د �أغذي��ة �أخ��رى في
خف�صه .ي�صب��ب �رتفاع �صغط �ل��دم عدد� من
�لم�صكات �ل�صحية �لخطيرة بما فيها أ�مر��ص
�لقلب و�ل�صكتة �لدماغية.
وللح�� ّد من �لتد�عي��ات �ل�صلبي��ة لرتفاع
�صغط �لدم ،ين�صح خبر�ء في �لتغذية و�لطب
تجنب تناول عدد من �لأطعمة كما في �لقائمة
�لتالي��ة �لت��ي ن�صره��ا م�ق��ع «هيل��ث لي��ن»
�لمتخ�ص�ص با ألخبار �لطبية ،بناء على در��صات
وبح�ث علمية:

تناول ّ
الحمص بانتظام يقي
من تطور «السكري»

2 ´ƒ``ædG ø``e …ô``µ°ùdG ¢``Vôe
ه� حال��ة مزمنة يمك��ن �أن ت�� ؤ�دي إ�لى
م�صاعف��ات �صحي��ة خطي��رة �إذ� تركت
دون عاج .يمكن �أن تك�ن �إحدى طرق
منع تط���ر �لحالة هي تن��اول �لحم�ص
ب�صكل منتظم.
�أظه��رت �لعدي��د م��ن �لأبح��اث �أن
تناول �لحم�ص ب�ص��كل منتظم قد يلعب
دور�ً ف��ي من��ع تط���ر مر���ص �ل�صكري
ب�صبب قدرته عل��ى �لم�صاعدة في �إد�رة
م�صت�يات �ل�صكر في �لدم.
ف��ي �إح��دى �لدر��ص��ات� ،أظهر 19
�صخ�ص��ا بالغً ��ا تناول���� وجب��ة م��ن
ً
�لحم���ص ي�م ًي��ا لم��دة �صت��ة �أ�صابي��ع
ملح�ظا في ن�صبة �ل�صكر في
�نخفا�صا
ً
ً
�لدم وم�صت�يات �لأن�ص�لين بعد تناول
�لحم�ص ،مقارنةً ب أاولئك �لذين تناول��
وجبة من �لقمح.
ي�ص��ا
ق��د يك���ن �لحم���ص مفي�� ًد� �أ ً
لاأ�صخا���ص �لم�صابين ب��د�ء �ل�صكري
 2 ´ƒædG øeحيث ثبت �أن��ه ي�صاعد في
�ل�صيطرة على �ل�صهية.
وبح�صب �لعلماء ،ي�صاعد �لبروتين

و�لألي��اف عل��ى �إبط��اء عملي��ة �له�صم
وتعزي��ز �ل�صع���ر بال�صبع ،وق��د يزيد
�لبروتين �أي�صا من م�صت�يات هرم�نات
تقليل �ل�صهية في �لج�صم.
خال در��صة أ�خرى ،أ�جرى �لعلماء
در��صة على � 12مر�أة تناول جزء منهن
 200غر�م من �لحم�ص ،في حين تناول
�لجزء �لآخر من �لم�صاركات �صر�ئح من
�لخبز �لأبي�ص.
و�أظه��رت �لنتائ��ج ب��اأن �لن�ص��اء
�لل��ت��ي تناول��ن �لحم���ص� ،صه��دن
�نخفا�ص ًا كبير�ً في �ل�صهية و�ل�صعر�ت
�لحر�رية مقارنة مع �لم�صاركات �لل��تي
تناولن �لخبز �لأبي�ص.
كم��ا وج��دت در��ص��ة �أ خ��رى �أ ن
�لأ�صخا���ص �لذي��ن تناول�� م��ا معدله
 104غر�م ًا من �لحم�ص ي�مي ًا لمدة 12
�أ�صب�ع ًا �صع��رو� بال�صب��ع ل�قت �أط�ل
وتناول���� كمي��ات �أق��ل م��ن �ل�جب��ات
�ل�صريع��ة ،مقارن��ة بالأ�صخا�ص �لذين
لم يتناول�� �لحم���ص ،بح�صب ما نقلت
�صحيفة �إك�صبر�ص �أوناين �لبريطانية.

نصائح طبية جديدة لعاج مرضى «كورونا»

الملح
يعد �ل�ص�دي���م �لمت�فر ف��ي �لملح �أحد
م�صادر �رتفاع �صغط �لدم ،وذلك لتاأثيره على
ت����زن �ل�ص��ئ��ل في �ل��دم .وت��ص��ي جمعية
�لقلب � ألميركية بتناول م��ا ل يزيد عن 2300
ميلي غر�م من �ل�ص�دي�م� ،أي ما يعادل ملعقة
�صغيرة من �لملح ي�ميا كحد �أق�صى.

البيتزا المجمدة الجاهزة
تحت�ي �لبيت��ز� �لمجم��دة �لجاهزة على
ن�صب��ة عالية م��ن �ل�صك��ر و�لده���ن �لم�صبعة
و�ل�ص�دي�م .وت�صير تقدير�ت در��صات �صحية،
�إلى �أن �صريحتان من �لجبن �لم�صتخدم في تلك
�لبيتز� تحت�يان على ما ل يقل عن  512ميلي
غر�ما من �ل�ص�دي�م

المخلات
يتطلب تح�صير �لمخلات �إ�صافة كميات
كبيرة من �لملح ،وذلك لمن��ع �لتعفن و إ�بقائها

معلومة طبية:
الخضروات الورقية الداكنة مثل
الجرجير تحتوي على فيتامينات
 Cو  ،Eوكل من هذه الفيتامينات
مضادات لأكسدة تزيد من الدورة
الدموية لفروة الرأس.

�صالحة لاأكل لأط�ل فترة ممكنة.
وكلما طالت م��دة بقاء �لخ�ص��ر�و�ت في
�لتعليب و�ل�ص��ئل �لمالح��ة ،كلما ز�دت كمية
�ل�ص�دي�م �لتي نتناولها .ووفق تقدير�ت خبر�ء
في �لتغذية ،فاإن قطعة و�حد من مخلل �لخيار
تحت�ي  447ميلي غر�ما من �ل�ص�دي�م.

المعلب
الحساء
ّ
ين�ص��ح أ�طب��اء م��ن يعان��ي �رتفاع��ا في
�صغط �لدم �لبتعاد عن �لح�صاء �لمعلّب وذلك
لحت��ئه على ن�صبة عالية من �ل�ص�دي�م ،فمثا

تحت�ي علبة ح�ص��اء �لطماط��م �ل��حدة على
 1110ميلي غر�ما من �ل�ص�دي�م.

السكر
يرفع �ل�صكر من �صغط �لدم بعدة طرق� ،إذ
�أظهرت �أبحاث �أن هذه �لمادة وخ�ص��صا عندما
تاأتي في �لم�صروبات �لغازية تزيد �ل�زن� ،لذي
يق�د بدوره إ�لى �رتفاع �صغط �لدم.
وت��صلت إ�حدى �لدر��صات �لعلمية إ�لى أ�ن
تخفيف كمية �ل�صكر �لت��ي يتم تناولها بمعدل
 2.3ملعقة �صغيرة ي�ميا.

المشروبات الكحولية
�صرب �لكح�ليات يمكن أ�ن يزيد من �صغط
�ل��دم ،كم��ا أ�ن ه��ذه �لم�صروبات يمك��ن تعطّ ل
فعالية �أدوية �ل�صغط �لتي يتناولها �لمري�ص،
وقد يت�صبب �أي�صا بتفاعات دو�ئية.

هل تناول الثلج ضار بالصحة؟
في ف�صل �ل�صتاء يهطل �لثلج في �لكثير من �لبلد�ن
ويعمد �لكبار و�ل�صغار على حد �ص��ء �إلى �للعب بالثلج
في ج� من �لم��رح و�ل�صعادة ،غير أ�ن بع���ص � ألطفال قد
يتناول�ن �لثلج أ�ثناء لعبه��م ،فما ه� ت أاثير تناول �لثلج
على �لج�صم؟
تق�ل �ص�ز�ن بي�صر ،طبيبة �لرعاية �لأولية في مركز
مير�صي �لطبي في بالتيم�ر�« :لثل��ج مجرد ماء متجمد.

ّ
«موديرنا» :سالة «كورونا» الجديدة تخفض فعالية ا لقاح  6أضعاف

قال��ت �صرك��ة «م�ديرن��ا» � لأ ميركي��ة �إ ن
لقاحه��ا �لم�صاد لك�في��د -10يقي م��ن �ل�صالت
�لنا�صئ��ة �لمثي��رة للقل��ق م��ن فيرو���ص ك�رونا،
لكنه��ا تتخ��ذ �لحتياط��ات �لازم��ة لختب��ار
جرعة معززة محتملة �صد �ل�صالة �لمكت�صفة في
جن�ب �إفريقيا.
في �إعان قال �لرئي�ص �لتنفيذي ل�»م�ديرنا»،
�صتيف��ان بان�صي��ل� ،إن ه��ذه �لخط�ة ج��اءت من
باب «�لحذر �ل�صديد» بعد أ�ن أ��صارت �لختبار�ت
�لمعملية �لأولية �إلى �أن �لجرعة �أدت �إلى ��صتجابة
مناعية �أ�صعف لهذه �ل�صالة.
يختب��ر م�صنع��� �للقاح��ات جرعاته��م �صد
�ل�صالت �لمتح�رة ،بم��ا فيها �ثنتان ظهرتا لأول
مرة في بريطانيا وجن�ب �إفريقيا.
وفي در��ص��ة أ�جريت م��ع �لمعاه��د �ل�طنية

المصنعة
اأغذية
ّ
للحفاظ على �صحة �لقل��ب ،يجب تقليل
�لده�ن �لم�صبع��ة وتجنب �لده�ن �لمتح�لة،
وهذ� ينطب��ق ب�ص��كل خا�ص عل��ى �لأ�صخا�ص
�لذين يعان�ن من �رتفاع �صغط �لدم.

�أ�صدرت منظم��ة �ل�صحة �لعالمية
ن�صائح طبي��ة جديدة لع��اج مر�صى
ك�رونا ،بما في ذلك �أولئك �لذين تظهر
عليهم �أعر��ص م�صتم��رة بعد �لتعافي،
ون�صحت با�صتخد�م جرعة ب�صيطة من
م�صاد�ت �لتخثر لمنع تجلط �لدم.
و قا ل��ت ما ر جر ي��ت ها ر ي���ص ،
�لمتحدث��ة با�ص��م �لمنظم��ة ،ف��ي �إفادة
�صحافية بجنيف «�لأم���ر �لأخرى في
�لإر�ص��اد�ت �لجدي��دة ه��ي �أن مر�ص��ى
ك�فيد� -19لذي��ن يعالج�ن في �لبيت
يج��ب أ�ن ي�صتخدم���� مقيا�ص�� ًا لن�صبة
�لأك�صجين في �لدم ع��ن طريق �لنب�ص
لمعرف��ة م�صت���ى �لأك�صجي��ن ،حت��ى
يت�صن��ى تحدي��د م��ا �إذ� كان��ت حال��ة

�لمري�ص تتده�ر وبالتالي �صيك�ن من
�لأف�صل نقله للرعاية في �لم�صت�صفى».
و �أ �صاف��ت �أ ن منظم��ة �ل�صح��ة
�لعالمي��ة« ،ن�صح��ت �لأطب��اء ب��صع
�لمر�صى في و�صعية �ل�صتيقاظ ،على
جباههم ،حيث �ت�صح أ�ن هذه �ل��صعية
ح�صن تدفق �لأك�صجين».
ُت ِ
وتابع��ت هاري�ص« :كم��ا ن��صي،
ونقت��رح ��صتخ��د�م جرع��ات ب�صيط��ة
م��ن م�ص��اد�ت �لتخث��ر؛ لمن��ع تك���ن
�لجلط��ات �لدم�ي��ة ف��ي � أل وعي��ة
�لدم�ية .ونن�ص��ح با�صتخد�م جرعات
ب�صيطة بدل من �لجرعات �لعالية؛ لأن
�لجرعات �لأعلى يمك��ن �أن تت�صبب في
م�صكات �أخرى».

لل�صحة بال�ليات �لمتحدة�� ،صتخدمت «م�ديرنا»
عين��ات دم م��ن ثماني��ة متلقي��ن للق��اح ،وبع�ص
�لقرود �لمح�صنة ،في �لختب��ار�ت �لمعملية �صد
�لفيرو�صات �لمتح�لة.
وكان �للق��اح فعال �ص��د كا �لن�عي��ن ،لكن
�لباحثين وجدو� �نخفا�ص��ا بمقد�ر �صتة �أ�صعاف
في م�صت�ي��ات «تحييد �لأج�ص��ام �لم�صادة» �صد
�ل�صالة �لقادمة من جن�ب �إفريقيا.
وقالت م�ديرنا إ�نه ف��ي حين أ�ن �لم�صت�يات
ل ت��ز�ل وقائي��ة ،فقد ب��د�أت تط�ي��ر لق��اح معزز
ي�صتهدف تلك �ل�صالة �لجديدة �لتي يطلق عليها
«بي.»1.351 .
بالإ�صافة �إلى ذلك ،تن�ي «م�ديرنا» �ختبار
ما �إذ� كان مجرد �إعطاء جرعة �إ�صافية من �للقاح
� أل�صلي مفيد�.

ومع ذلك ،فاإنه يمكن �أن يختلط بم��د مختلفة مثل � ألتربة
و�لأو�صاخ .مما قد ي�ؤدي �إلى �نتقال �لجر�ثيم �إلى �لج�صم
عند تناول �لثلج.
من جهتها قالت ماري �صكارزيل� فيربانك�ص ،عالمة
�لأر�صاد �لج�ية �لأمريكية� ،إن �لثلج يحت�ي على قطر�ت
قد تك�ن مليئ��ة بالغب��ار �أو �لبكتيريا �لدقيق��ة �أو �أ�صياء
�أخرى تطف� في �له����ء .كما يتاأثر �لثل��ج بما يحدث في

�لغاف �لج�ي ،بما في ذل��ك �ل�ص��ئب وجزيئات �لهباء
�لج�ي و�لمل�ثات.
وبح�صب ما نقل م�قع ” إ�م إ��ص إ�ن“ � إللكتروني ،ف إانه
ل ت�جد إ�ر�صاد�ت ر�صمية من مر�كز �ل�صيطرة على � ألمر��ص
و�ل�قاية منها ح�ل �صامة �لثلج ،ومع ذلك يق�ل �لخبر�ء
�إن تناول كمية كبيرة من �لثلج لي�ص �آمن ًا وذلك لأن �حتمال
ت��جد �لمل�ثات و�لجر�ثيم فيه يك�ن مرتفع ًا.

تلوث الهواء يزيد خطر فقدان البصر
�أظهرت در��صة ن�صرت نتائجها
�لمجل��ة �لبريطاني��ة لط��ب �لعي�ن
�م�ص �لول �أن تل�ث �له��ء يزيد خطر
فقد�ن �لب�صر ب�ص�رة د�ئمة.
ويع ّد �لتنك�ص �لبقعي �لمرتبط
ُ
بال�ص��ن �ل�صب��ب �لرئي�ص��ي لفق��د�ن
ّ
�لب�ص��ر بين �لأ�صخا���ص �لذين تزيد
�أعماره��م عل��ى  50عام ًا ف��ي �لدول
�لغني��ة ،حي��ث ُيت�ق��ع �أن ي�صي��ب
ح��لى  300ملي�ن �صخ�ص بحل�ل
عام .2040
ومن ع��م��ل �لخط��ر �لمعروفة
لذل��ك �ل�ص��ن و�لتدخي��ن و�لتركيب
�لجيني لاأ�صخا�ص.
وخل���ص �لباحث���ن ف��ي ه��ذه
�لدر��صة �إلى وج�د ر�بط بين �لتنك�ص
�لبقع��ي �لمرتب��ط بال�ص��ن وتل���ث
�له��ء �ل��ذي ثبت��ت م�ص ؤ�وليته عن
جملة مخاطر �صحية بينها �أمر��ص
في �لقلب و�لرئة.
وذك��رت �لمجل��ة ف��ي عر�صه��ا
نتائج �لدر��ص��ة �أن �لباحثين حلل��
بيانات �أكث��ر من � 115أل��ف م�صارك
ممن لم يبلغ�� ع��ن أ�ي م�صكات في
�لعين في بد�ية �لدر��صة �صنة .2006
و��ص ُتخدم��ت بيان��ات ر�صمي��ة
عن حركة �لمرور وم�صت�يات �أك�صيد
�لنيت��روز و�لج�صيم��ات �ل�صغي��رة

لحت�ص��اب �لمت��ص��ط �ل�صن���ي
لم�صت�يات تل�ث �له��ء في مناطق
�صكن �لم�صاركين.
وطلب م��ن ه���ؤلء �لإب��اغ عن
ُ
ت�صخي���ص ر�صمي للتنك���ص �لبقعي
من جانب طبيب ،وخ�صع�� لختبار
ل أاد�ء �لب�صري بعد �صن��ت.
وفي �لمح�صلة ،جرى ت�صخي�ص
� 1286إ�صاب��ة بالتنك���ص �لبقع��ي
�لمرتب��ط بال�ص��ن ف��ي نهاي��ة فترة
�لدر��صة.

وبع��د أ�خ��ذ �لع��م��ل �لم ؤ�ث��رة
�لأخرى في �لعتبار ،بينها �لظروف
�ل�صحية �لأ�صا�صية ونم��ط �لحياة،
خل���ص �لباحث�ن �إل��ى �أن �لتعر�ص
للج�صيم��ات �لدقيق��ة يزي��د خط��ر
�لإ�صابة بهذ� �لمر�ص على �لم�صت�ى
�لفردي بن�صبة .% 8
وق��ال مع��دو �لدر��ص��ة «ب�صكل
عام ،ت�صي��ر �لنتائج �لت��ي ت��صلنا
�إليها �إلى �أن تل�ث �له����ء �لمحيط،
خ�ص��ص ًا بالج�صيمات �لدقيقة» قد

يزيد خطر � إل�صابة بالتنك�ص �لبقعي
�لمرتبط بال�صن.
و�أ�صار ه�ؤلء �إل��ى �أن «�لنتائج
�لتي ت��صلنا �إليها ت�صيف �إلى �لأدلة
�لمتز�يدة عن �لآث��ار �ل�صارة لتل�ث
�له��ء �لمحيط ،حتى في بيئة يك�ن
فيها �لتعر�ص متدني ًا ن�صبياً».
وت�صير تقدير�ت منظمة �ل�صحة
�لعالمية �إلى �أن تل�ث �له��ء م�ص�ؤول
عن �صبع��ة مايين حال��ة وفاة على
�لأقل كل عام.

