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عيادة

فيروس «الروتا» :عليكم بالسوائل
إس ـهــال .تـقـيــؤ .ح ــرارة تـتـعــدى عتبة
الـحــالــة الطبيعية .خ ـمــول .ع ــوارض
كثيرة يـ ّ
ـردهــا البعض إلــى عــوارض
أم ــراض مــوســم الصيف مــن التسمم
الـ ـ ـغ ـ ــذائ ـ ــي أو غـ ـ ـي ـ ــره مـ ـ ــن عـ ـ ـ ــوارض
«املــوســم» .لكن ،هــذه الـعــوارض التي
ت ـك ــاد تـلـتـصــق بـفـصــل ال ـص ـيــف هي
ليست حالة مصاحبة للموسم .هي
حالة شائعة قد تحصل في أي موسم
وقد ّ
تجر معها املوت أيضًا في حال
لم يجر أخذ «الحيطة والحذر» ،على
ما تشير منظمة الصحة العاملية.
ال تسمم غذائي وال «عارض» صيفي،
إنما هو فيروس قد يصل بنتائجه
حـ ّـد امل ــوت .فـيــروس "روت ــا" (فـيــروس
ال ـع ـج ـل ـيــة) الـ ــذي يـحـمــل ال ـي ــوم اســم
ال ـف ـي ــروس ال ـغ ــام ــض ،ول ــذل ــك عــاقــة
بـبــدايــاتــه املـفــاجـئــة الـتــي تـحــل دفعة
واح ــدة .تلك الـبــدايــات الـتــي ال تنفع
معها امل ـضــادات الـحـيــويــة ،عـلــى أنــه

ي ـس ـت ـهــدف ب ـش ـكـ ٍـل أس ـ ــاس األطـ ـف ــال،
وخصوصًا الرضع منهم .هؤالء هم
األكثر عرضة لفيروس ُيعتبر «أشهر
مسبب لحاالت اإلسـهــال الحاد لدى
األطـ ـ ـف ـ ــال» ،ح ـس ــب ت ـع ــري ــف الـصـحــة
العاملية لــه .وأكـثــر مــن ذل ــك ،يحصد
ه ــذا ال ـف ـيــروس أرواح «م ــا يــزيــد عن
 500أل ــف ط ـفــل وأك ـث ــر م ــن مـلـيــونــي
حالة دخول إلى املستشفى» ،على أن
 %85مــن الــوفـيــات تـحــدث فــي الــدول
ّ
يصح الـســؤال :ملــاذا؟
النامية .وهنا،
ويصح القول ببساطة ألن اللقاحات
ال ـخ ــاصــة بـمـكــافـحــة ه ــذا ال ـف ـيــروس
ـ وه ـمــا لـقــاحــان أســاس ـيــان ـ ليست
متوفرة من ضمن برامج التحصني
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة فـ ــي تـ ـل ــك ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ،إذ ال
ّ
نحصن
ن ــزال نـحـتــاج إلــى امل ــال لـكــي
أطفالنا من هذا الفيروس.
األطفال هم األكثر عرضة إذًا .وعلى
ذل ـ ــك ،فـ ــإن «جـ ـي ــل» م ــا دون ال ـثــاث

سـنــوات هــم األكـثــر حساسية تجاه
هـ ــذا امل ـ ــرض ال ـ ــذي ي ـ ــؤدي ف ــي حــال
ع ــدم الــوقــايــة إل ــى ت ـسـ ّـرب الـســوائــل
م ــن ال ـج ـس ــم والـ ــوصـ ــول إلـ ــى حــالــة
الـ ـجـ ـف ــاف الـ ـت ــي ت ـ ـ ــؤدي ح ـت ـم ــا إل ــى
ا ّمل ــوت .وي ـعـ ّـرف عــن فـيــروس الــروتــا
أنه من «أشهر الفيروسات املسببة

«جيل» ما دون الثالث
سنوات هم األكثر عرضة
لإلصابة بفيروس الروتا
ل ـل ـن ــزل ــة املـ ـع ــوي ــة والـ ـتـ ـه ــاب ال ـق ـن ــاة
الهضمية التي يصاب بها األطفال
بنسبة  %95ما بني عمر سنتني إلى
خـمــس س ـن ــوات .ول ـئــن ك ــان يصيب
الكبار أيضًا ،إال أنه ّ
أشد وقعًا على
األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما

بني « 6أشهر و 3سنوات».
ول ـ ـئـ ــن ك ـ ـ ــان كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن األطـ ـ ـب ـ ــاء ال
ي ـع ـت ـبــرون ال ــروت ــا م ــن ال ـف ـيــروســات
الـ ـق ــاتـ ـل ــة ،وال يـ ـثـ ـي ــرون ه ـل ـع ــا م ـنــه،
إال أن ـهــم ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه يــرفـعــون
شعار الوقاية وحماية األطـفــال .أما
الوقاية ،فتبدأ من املـنــزل ،فالنظافة
ع ــام ــل أس ــاس ــي .وهـ ـن ــا ،ث ـمــة الئ ـحــة
مــن اإلرشـ ــادات ال تنتهي عــن كيفية
وق ــاي ــة ال ـط ـفــل م ــن ال ـت ـق ــاط ف ـيــروس
ّ
ال ــروت ــا ،ول ـع ــل أه ـم ـهــا ـ ع ـلــى سبيل
املـثــال ال الحصر ـ التأكد مــن نظافة
األط ـع ـمــة ال ـتــي تـعـطــى لــأط ـفــال في
م ـث ــل هـ ــذا ال ـع ـم ــر ،وخ ـص ــوص ــا تـلــك
التي يتناولها خارج املنزل ،إذ أنها
أكـثــر عــرضــة لحمل الـفـيــروســات من
ال ـجــو .وخ ـط ــورة ه ــذا ال ـف ـيــروس أنــه
ّ
يعد منت فصيلة الفيروسات القوية
والـثــابـتــة الـتــي ال تـتــأثــر ال بالضوء
وال بالحرارة ،وتبقى ّ
حية ملتصقة

بــاألش ـيــاء مل ـ ّـدة قــد تـصــل إل ــى حــدود
 10أي ـ ـ ـ ــام .لـ ــذلـ ــك ،فـ ـم ــن الـ ـ ـض ـ ــروري،
لتقليل اإلصابة بالعدوى ،التشديد
عـلــى تغطية أط ـبــاق الـطـعــام وغسل
اليدين بالصابون بشكل متواصل،
وخصوصًا بعد استعمال املرحاض
َّ
وتبديل َحفاضات األطفال.
أم ــا الـسـبــب ال ــذي يــزيــد مــن خـطــورة
الـ ــروتـ ــا أن ـ ــه مـ ـع ـ ٍـد ،وق ـ ــد ي ـن ـت ـقــل مــن
شخص إلى آخر عن طريق التنفس
ٍ
أو من خالل األيدي امللوثة .والالفت
أن ه ــذا ال ـف ـيــروس يـتــواجــد فــي بــراز
الشخص املصاب عدة أيام قبل بداية
ظهور األعراض ،ويبقى حتى  10أيام
بـعــد زوال امل ــرض .وق ــد ت ــؤدي نوبة
حادة للروتا إلى الجفاف ،خصوصًا
ل ــدى األطـ ـف ــال ،وهـ ــذا م ــا يـسـتــوجــب
سرعة التدخل بحسب الحالة ،عبر
تـ ــزويـ ــد األطـ ـ ـف ـ ــال ب ــالـ ـس ــوائ ــل .وف ــي
ح ــال ت ـفــاقــم األمـ ـ ــر ،ي ـن ـصــح األط ـب ــاء
بإعطاء هــذه السوائل التي تحتوي
ع ـلــى األمـ ـ ــاح ع ـبــر الـ ــوريـ ــد ،أي مــن
خـ ـ ـ ــال األم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال .ويـ ـسـ ـتـ ـثـ ـن ــى مــن
تـلــك ال ـســوائــل الـعـصــائــر ومـنـتـجــات
الـحـلـيــب واألغ ــذي ــة الـغـنـيــة بــالـسـكــر
التي قد تزيد من حدة اإلسهال .أما
لدى الرضع ،فينصح األطباء بزيادة
وجبات الرضاعة.

العالج باللقاحات
ال يـ ــوجـ ــد ع ـ ـ ــاج خ ـ ـ ــاص لـ ـفـ ـي ــروس
الـ ـ ــروتـ ـ ــا ،إذ أن ـ ـنـ ــا ال نـ ـتـ ـح ــدث ه ـنــا
ع ــن جــرثــومــة نـسـتـطـيــع مـحــاربـتـهــا
باملضادات الحيوية ،فهذه األخيرة
غـيــر مـفـيــدة إطــاقــا .فعند اإلصــابــة،
ال ي ـ ــوج ـ ــد إال امل ـ ـ ـ ـ ــاء .لـ ـ ـك ـ ــن ،هـ ـ ـ ــذا ال
يلغي أن لـلــوقــايــة املـسـبـقــة دورًا في
التخفيف من آثــار الروتا الغامضة.
وهــذه تكون مــن خــال إعـطــاء الطفل
ال ـل ـق ــاح ــات الـ ــازمـ ــة ،ت ـلــك ال ـت ــي تقع
فـ ــي ن ــوع ــن ال ث ــال ــث لـ ـهـ ـم ــا ،وه ـم ــا
«روتـ ــا ـ ت ــك» و«روت ـ ــا ـ ري ـك ــس» .أمــا
األولُ ،
فيعطى للطفل عن طريق الفم
ّ
بـ ـث ــاث ج ــرع ــات مـ ــوزعـ ــة ع ـل ــى عـمــر
ال ـش ـهــريــن ،األربـ ـع ــة أش ـه ــر ،والـسـتــة
أش ـهــر» .وال يسمح بــاسـتـعـمــال هــذا
اللقاح لتطعيم األطفال الذين تفوق
أعـ ـم ــاره ــم ال ـخ ـم ــس سـ ـن ــوات أو فــي
تطعيم البالغني.
أما الروتا ـ ريكس ،فهو لقاح سائل،
يـعـطــى بـجــرعـتــن ف ــي ع ـمــر شـهــريــن
وأربعة شهور.
مــع ذل ــك ،ال تـعـفــي ه ــذه التطعيمات
ـن اإلص ـ ــاب ـ ــة ب ــالـ ـع ــدوى،
األطـ ـ ـف ـ ــال مـ ـ ّ
ول ـك ـن ـهــا ت ـخــفــف م ــن آث ــاره ــا .لــذلــك،
لسبب بسيط ولكنه
فهي ضــروريــة،
ٍ
أس ـ ــاس ـ ــي ،أنـ ـه ــا ت ـح ـم ــي ال ـط ـف ــل مــن
ال ــوص ــول إل ــى حــافــة ال ـج ـفــاف ال ــذي
ُينذر بموت مجاني.

سؤال وجواب
كيف تعرف أنك مصاب باألنيميا؟
ـ تختلف أعراض اإلصابة باألنيميا (فقر الــدم) ،وفقًا للنوع الذي يعاني منه
املريض .مع ذلــكّ ،ثمة أعــراض مشتركة بني كل تلك األن ــواع ،وهــي األعــراض
الشائعة ال ـحــدوث والـتــي تتعلق بالشعور بالتعب بسهولة وف ـقــدان الطاقة
وسرعة ضربات القلب بشكل غير معتاد والشعور بضيق التنفس والصداع،
خـصــوصــا عـنــد مـمــارســة الـتـمــاريــن الــريــاضـيــة وصـعــوبــة الـتــركـيــز وال ــدوار
وشحوب لون الجلد وتشنجات الساقني واألرق.
إضافة إلى تلك األعراض العامة ،هناك أعراض أخرى ترتبط بأنواع معينة من
فقر الــدم .ففي حالة فقر الدم الناتج عن نقص الحديد ،قد يعاني املصابون
من الشعور بالجوع والرغبة في تناول مواد غريبة مثل الثلج أو التراب ،وهي
حالة مرضية تعرف باسم البايكا ،إضافة إلى ظهور انحناء في األظافر ،يطلق

عليه اسم تقعر األظافر واأللم الحاد في الفم ،مع ظهور تشققات في الزوايا.
أما أعراض األنيميا الناتجة عن اإلصابة بنقص فيتامني ب ،12فيعاني فيها
األشـخــاص املصابون مــن الشعور بالوخز فــي القدمني أو اليدين وتصلب
وتـشـنــج ال ــذراع ــن والـســاقــن وف ـقــدان حــاســة الـلـمــس والـصـعــوبــة فــي املشي
والترنح أثناء السير.
وف ــي مــا يـخــص األنـيـمـيــا الـنــاجـمــة عــن تــدمـيــر خــايــا ال ــدم الـحـمــراء املــزمــن،
فتشمل األعراض اليرقان (اصفرار العني والجلد) وتغير لون البول إلى البني
أو األحمر وتقرح الساق وفشل النمو لدى الرضع ،إضافة إلى أعراض اإلصابة
بحصوات املرارة.
وف ــي مــا يـخــص فـقــر ال ــدم املـنـجـلــي ،فثمة إن ــذار يــأتــي مــن املـفــاصــل والبطن
واألطراف املترافق مع التعب الشديد والقابلية لإلصابة بأية عدوى.

