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جلمذ دزاطت أمسٍكُت إلى ذلك ,وهدخاج للكثير مً الدزاطاث كبل اطخخالص الىخائج .اكترخذ دزاطت كامذ بخدبع الخباًً في جفش ي وباء  COVID-19في دول
مخعددة أن للاح  )Bacillus Calmette-Gurein( BCGاملظخخدم في الىكاًت مً مسع الظل كد ًكىن الظبب في الخلدم البطيء ملسع  COVID-19في الهىد
(ًجب الحرز :جىحد الكثير مً الاخخبازاث ًجب أن ججسي كبل الخىضل إلى أي اطخيخاحاث) ,وجلىم الهىد بخطعُم ألاطفال بللاح  BCGمىر العام .1949
وكد وحدث الدزاطت التي أحساها الباخثىن في كظم العلىم الحُىٍت في معهد هُىٍىزك الخلني  -كلُت الطب الخلىٍمي أن خاالث  COVID-19والىفُاث كاهذ
مسجفعت في الدول التي ال ًىحد فيها أو جىكف فيها اطخخدام للاح الـ  BCGعىد ألاطفال كالىالًاث املخددة ألامسٍكُت وإًطالُا وإطباهُا وفسوظا ,ملازهت مع الدول
التي لديها بسامج للخطعُم الشاملت واملىحىدة مىر شمً طىٍل كالهىد والُابان .جىص ي الدزاطت باطخخدام للاح الـ  BCGكأداة مدخملت في مكافدت ,COVID-19
ً
وججُب أًػا عً طبب اهدشاز الىباء في الطين على السغم مً أن ألاطفال ًخللىن للاح  BCGمىر خمظُيُاث اللسن املاض ي ,خُث أهه وخالل الثىزة الشعبُت
" "1976 – 1966جم خل وكاالث الىكاًت مً الظل وعالحه وإغعاف دوزها ,وكالذ الدزاطت أن ذلك ًمكً أن ًكىن كد أوحد مجمىعت مً املػُفين
املدخملين الرًً طِخأزسون بالفيروض وٍيشسون .COVID-19
أطباء املدينة يتحدجون:
ً
ًلىل د .طىاحي زاحاغىبال /اطدشازي ألامساع املعدًت « :/لِع الـ  BCGللاخا غد  ,COVID-19وخظب البُاهاث فئن الللاخاث بشكل عام جسفع الاطخجابت
ً
ً
املىاعُت الىىعُت ججاه عامل ممسع مظتهدف ,كما في خال ألاغداد التي جسجبط ُوج ّ
دُد هىعا واخدا مً الفيروطاث بخالف ألاهىا ألاخسي. ».
ٌشسح د .طخِىازاًاها مِظىزي/املخخظ باألمساع الداخلُت الطدزٍت /أن الجهاش املىاعي له ذزاعان هما ( Th1ملكافدت العػُاث الدكُلت) ,و ( Th2مظؤول عً
املىاعت الراجُت) ,وإن للاح الـ ٌ BCGعصش الـ  .Th1وإغافت للىكاًت مً مسع الظل فئهه ٌُعصش مىاعت الجظم ججاه الجرام ,وطسطان املثاهت وطسطان الكىلىن

واملظخلُم .وٍلىل الطبِب« :هدً ال وعلم فُما إذا كان للاح الـ  BCGأو جفش ي املالزٍا كد ٌُعصش مً اطخجابدىا املىاعُت غد وباء فيروض كىزوها املظخجد ,ومً
املالخظ أن للاح الـ  BCGكد ٌعصش حهاشها املىاعي ولِع العمل مباشسة غد الفيروض املظخجد ,وهدخاج لدزاطاث مػبىطت لإلحابت عً هرا الظؤال ,».وخرز
أهه لِع مً الحكمت أن هلع فسَظت لللىل املأزىز "ألاوكاث العطِبت والعالحاث الُائظت".
مً حهت أخسي ًلىل الطبِب حاغادٌش كىماز /الاطدشازي في ألامساع الطدزٍت« : /وعم هرا حُد في دول كالهىد والُابان والبراشٍل ,ولكً عىدما هللي هظسة
على دول كالىالًاث املخددة ألامسٍكُت وإًطالُا وهىلىدا التي ال ًىحد فيها للاح الـ  BCGومعدالث الىفاة في هره الدول مسجفعت ,أما الدول كالهىد والبراشٍل
والُابان التي فيها بسامج جطعُم بالـ  BCGكاهذ لديها معدالث وفاة مىخفػت ,وبالخالي فئن للاح الـ  BCGكد ًمىذ خماًت طىٍلت ألامد غد هره الظاللت الحالُت
مً فيروض كىزوها خاضت لدي املظىين الري جم جطعُمهم بهرا الللاح.».
على كل خال ًىحد في الىطط الطبي الكثير مً املشككين ,خُث أشاز د.طيري كامار /الطبِب الاطدشازي /أهه وعلى السغم مً طُاطت الخطعُم بللاح BCG
فئن الىباء جفش ى وأضاب  81.000وظمت في الطين ,وإن  COVID-19في الهىد ال ًصال في مساخله املبكسة ومً الطعب الخيبؤ بىكع جأزساجه على الشعب الهىدي,
ً
وكال« :هىاك جكهىاث أن البلدان التي أضابتها املالزٍا أكل جأزسا بـ .».COVID-19
كال د .فُفيي كاهاهدا بادٌغال /زئِع كظم ألامساع السئىٍت في مشفى فىزجِع« :/ال ًمكً إعطاء  BCGفي الىكذ الحالي واطخخدامه لعالج  ,COVID-19وال
ًيبغي أن ًبدأ أخد بالدظس والرهاب إلى املشافي للحطىل على هرا الللاح ,».وإن الخباعد الاحخماعي وهظافت الُدًً هي أفػل الطسق للىكاًت مً COVID-19
على خد كىله.
ماذا فعلت باقي الدول:
أعلىذ كل مً أطترالُا وهىلىدا وأملاهُا واململكت املخددة أنها بدأث ججازب على إلاوظان للخدسي فُما إذا كان للاح الـ ً BCGدمي العاملين في اللطا الطحي
مً إلاضابت بـ  COVID-19وٍىلد اطخجابت مىاعُت لخللُل ألاعساع ,وٍدمي مً خدور املسع الشدًد ,أو ًمىع العدوي.
وأعلىذ أطترالُا الجمعت املاغُت أنها بدأث ججازب للاح الـ  BCGعلى خىالي  4000طبِب وممسع مً املعسغين لخطس العدوي ,كما كامذ هىلىدا باخخُاز
 1000عامل في املجال الطحي في زماهُت مشافي لخطعُمهم بالـ  BCGأو البالطِبى  Placeboالخخباز فعالُت الللاح غد فيروض كىزوها.

