
 فاٌروس كورونا :

 فاٌروس شائع ٌسبب عدوى تنفسٌة خفٌفة ,نادرا ما تكون ممٌتة .     

   ,اول الفٌروسات المكتشفة كانت تسبب التهاب 0691فاٌروسات كورونا : اكتشفت فً عمد     

الذي  OC43,229Eالمصبات المعدي فً الطٌور ة خاصة الدجاج , و فٌروسان  كورونا البشري 

,فٌروس كورونا  312بالزكام , وبعدها تم اكتشاف عناصر اخرى  و تشمل : كورونا سارس سنة  ٌصٌب البشر

, و فاٌروس كورونا مٌرس  3112سنة   HKU1, و فاٌروس كورونا البشري  3112سنة  NL63البشري 

 , حٌث ان معظم هذه الفٌروسات تسبب عدوى الجهاز التنفسnCoV-2019ً , و فاٌروس كورونا الجدٌد3103

, نظرا للمظهر  الهالة  -" و تعنً بالعربٌة اكلٌل الزهور او التاج CORONAVITURٌشتك اسم "        

الممٌز للفٌرونات ) الشكل المعدي للفٌروس( و الذي ٌظهر تحت المجهر االلكترونً بوجود زغابات من 

حٌث ان هذه الزغابات هً  ,البروزات السطحٌة , مما ٌعطٌها مظهر على شكل تاج الملن او الهالة الشمسٌة

 عبارة عن بروتٌنات تملئ سطح الفٌروس و تحدد انتحاء مضٌف .

االنتمال : ان انتمال كورونا فٌروس من انسان الى اخر عن طرٌك  الرذاذ التنفسً الناتج عن السعال او العطس  -

سبب ذات الرئة ربٌع . كما لد ٌو تتسبب العدوى بحاالت الزكام فً االطفال و البالغٌن فً فصل الشتاء و اوائل ال

 الفٌروسً او الثانوي مع ذات الرئة البكتٌري , كذلن التهاب المصبات الفٌروسً او الثانوي مع التهاب المصبات 

 البكتٌري و المتالزمة التنفسٌة الحادة و الوخٌمة )فٌروس كورونا المرتبط بمتالزمة سارس(

 

حٌث ٌصاب المرٌض بصعوبة التنفس و التهاب  (:SARS, المتالزمة التنفسٌة الحادة الوخٌمة )سارس -

 , Severe acute respiratory syndromeرئوي غامض عرف الحما بمتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد )

SARS ًالمسبب للوفاة . بدا المرض فً الصٌن و اخذ ٌنتشر فً بلدان العالم و السٌما فً دول جنوب شرل )

ٌوجد لحد  اسٌا و ٌعتبر الطبٌب االٌطالً كارلو اوربانً هو من اكتشف الفٌروس و توفً بسببه و لسوء الحظ ال

ٌرة من المعلومات الجٌنٌة و فً كل حٌث ان الفٌروس ٌحتوي على كمٌة كب االن لماح فعال للولاٌة من العدوى

مرة ٌستنسخ نفسه داخل خلٌة المضٌف تحدث اخطاء جٌنٌو طفٌفة لد تجعله اكثر لدرة على اصابة البشر و 

استنساخ نفسه داخل خالٌا البشر و تؤدي الى خلك سالالت جدٌدة اكثر لدرة على البماء و االنتمال بسهولة بٌن 

 دة من هذا الفٌروس جعلتها  تمفز الى البشر و تحٌى داخل اجسادهم .البشر , حٌث ان السالالت الجدٌ

 

اٌام لٌصبح بعدها  7-3االعراض و االصابة : ٌهاجم الفٌروس الجهاز التنفسً و تمتد فترة الحضانة من  -

الشخص معدٌا, حٌث تنتمل االصابة سرٌعا من خالل الرذاذ التنفسً اثناء العطس و السعال و تصل الى مجرى 

, و تزداد فرص العدوى  نفس من خالل االنف او الفم او حتى العٌنٌن )عبر المنوات الدمعٌة  المتصلة باألنف(الت

و االصابة بٌن االشخاص فً االماكن المزدحمة و مالمسة االسطح الملوثة بالرذاذ التنفسً من االشخاص 

  درجة مئوٌة , 22 الى  23صل من مع حمى تالمصابٌن . ٌبدا المرض بأعراض تشبه نزلة البرد او الزكام 

, التً تسبب ضٌك النفس و نمص االوكسجٌن مع وجود زرلة فً الشفتٌن تتحول سرٌعا الى التهاب رئوي حاد 

 و االطراف 

ٌتم تشخٌص مرض السارس عند االشخاص بوجود اتصال مباشر مع اشخاص مصابٌن بالسارس خالل عشرة 

اٌام الماضٌة او السفر الى اي من المناطمة التً حددتها منظمة الصحة العالمٌة )تشمل : الصٌن , هونغ كونغ , 

 . سنغافورة ,مماطعة اونتارٌوكندا( مع وجود اعراض و عالمات المرض المذكورة 

 

 

 



 

العالج و الولاٌة  : ال ٌوجد عالج فعال للفٌروس و كذلن المضادات الحٌوٌة غٌر مفٌدة الن  السارس مرض -

فٌروسً و لٌس بكتبٌري , كما انه الٌوجد لماح فعال ضد المرض للولاٌة منه , و لمد اعلنت شركة ارتاس 

 شف عن االصابة بالمرض خالل ساعتٌن فمط فًااللمانٌة للصناعات الدوائٌة فً توزٌع معدات اختبار جدٌد للك

        حٌن ان االختبارات التملٌدٌة للكشف عن الفٌروس لد تستغرق اكثر من عشرة اٌام .

 

 

 

 

 المعروفة اٌضا باسم انفلونزا االبل و هً التهاب الجهاز التنفسً : متالزمة الشرق االوسط التنفسٌة

الفٌروسً الناتج عن فٌروس كورونا , و تتراوح اعراضه بٌن معتدلة الى حادة : حمى مع سعال و اسهال و 

ضٌك النفس و ٌكون المرض اكثر حدة عند االشخاص الذٌن ٌعانون من مشاكل صحٌة اخرى مثل السكري و 

لمباشر بٌن البشر و ٌعتبر الربو . ٌنتمل المرض من االبل للبشر بطرٌمة غٌر معروفة , و ٌنتمل باالتصال ا

امر غٌر شائع و بذلن ٌعتبر خطره على سكان العالم واماكن الرعاٌة الصحٌة  انتشاره خارج المستشفٌات 

 منخفض الى حد ما .

عودٌة و تم العثور على ساللة من فً المملكة العربٌة الس 3103اول حالة تم  اكتشافها و تشخٌصها فً عام           

فً اول شخص  HCoV-EMC/2012كورونا فٌروس المعروف باسم –رق االوسط التنفسٌة متالزمة  الش

%المراض الخفافٌش المصرٌة وبعدها انتشر بشكل ملحوظ 011و وجد انه مطابك  3103مصاب فً لندن عام 

 . 3102فً كورٌا عام 

 :التشخٌص :  وفما لمنظمة الصحة العالمٌة ٌمكن ان ٌتم التشخٌص عن طرٌك -        

 وجود االعراض المحتملة : الحمى , السعال , وجود عالمات اللتهاب الجهاز التنفسً .. 0        

انخفاض عدد خالٌا الدم البٌضاء و خاصة  . فحوصات مختبرٌة لمتالزمة الشرق االوسط التنفسٌة اٌجابٌة : 3       

باخذ عٌنات من البلغم او غسل المصبات فً تفاعل البولٌمراز المتسلسل  الكشف عن الفٌروس و اللمفاوٌة 

 .الهوائٌة حٌث انها تحمل كمٌات كبٌرة من الفٌروس , و مسحة البلعوم 

 .تكون اكثر انخراط.فحوص اشعاعٌة اٌجابٌة تؤكد وجود التهاب رئوي : حٌث تمٌل الفصوص السفلى الى ان 2       

بالمرب من شبه الجزٌرة العربٌة حٌث ٌعتمد ان الفٌروس ٌنتشر . الممٌم او المسافر الى دول الشرق االوسط  او 2       

ٌوما لبل ظهور المرض , او ٌكون متواجدا  فً المستشفٌات و مراكز الرعاٌة )كمرٌض او عامل او  02خالل 

 .غٌر ذلن (

بالحاالت ذٌن لهم اتصال مباشر الولاٌة : اوصت منظمة الصحة العالمٌة انه ٌنبغً على جمٌع االشخاص ال-       

 شتبه اصابتها بفٌروس كورونا بما ٌلً :الم

. ارتداء المناع الطبً , نظارة والٌة ,  ارتداء لباس نظٌف ذو اكمام طوٌلة و لفازات , تنظٌف الٌدٌن لبل و 0          

بعد االتصال بالشخص المصاب او ادواته او ما ٌحٌط به و ازالة معدات الولاٌة الشخصٌة)تشمل المالبس و 

 ( فور االنتهاء منها .الخوذ و النظارات 

 . ارتداء جهاز تنفس الجسٌمات الصناعً و التاكد دائما انه محكم .3        

 .ارتداء مئزر غٌر نافذ لبعض االجراءات التً ٌتولع فٌها اختراق كمٌات كبٌرة من السوائل للباس.2        



        

طر االستضباب مثل التنبٌب فً غرفة عالٌة التهوٌة بالحد االدنى للتغٌرات . تنفٌذ االجراءات التً تحمل خ2         

مريض  ثانية ̸ ̸لتر 91ال تمل عن و ,فً المرافك التً ٌوجد فٌها تهوٌة مٌكانٌكٌة 03-9الجوٌة للساعة الواحدة 

 ممكن .و ٌتطلب تحدٌد عدد االشخاص الموجودٌن فً الغرفة  الى ادنى حد في مرافق التهوية الطبيعية 

 . غسل الٌدٌن لبل و بعد االتصال بالشخص المصاب او ادواته  او ما ٌحٌط به .2         

 ساعة من زوال االعراض.  32. مدة عزل االشخاص المصابٌن  غٌر معروفة ولكن مدة العزل تكون بعد 9         

          

 

 

 

  

 


