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كوفيد 19-هو اختصار مرض فيروس كورونا المستجد  ،2019وهو المرض الذي يسببه فيروس
”سارس-كوف ،(SARS-CoV-2) “2-وهو اختصار للمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة الناتجة
عن فيروس كورونا  .2سجلت الحالة الأولى للإصابة بهذا الفيروس في مدينة ”ووهان”
واعتبارا من ربيع ُ 2020وصف بالجائحة
) (Wuhanالصينية في شهر نوفمبر من عام ،2019
ً
وشعورا
وسعالا
بعد أن انتشر في جميع أنحاء العالم .قد تُسبب هذه العدوى الفيروسيّة حمى
ً
ً
وقصورا في التنفس ،وفي بعض الحالات قد تسبب الإسهال .عادة ما تكون الأعراض
بالإعياء
ً
خفيفة عند الأطفال والمراهقين؛ ولكنها قد تشكل خطورة على حياة كبار السن .ينتشر هذا
الفيروس بسهولة كبيرة بين الناس لذلك من المهم فهم كيفية منع هذا الانتشار ،وتعتبر
الطريقة الأمثل لمنع انتشار الفيروس هي غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون ،والحفاظ على
مسافة آمنة مع الآخرين وتغطية الفم عند السعال أو العطس ،وتجنب لمس الوجه بالإضافة
أعزاء أنه تم نشر النسخة
القراء ال ّ
إلى الالتزام بنظام غذائي صحي والبقاء في المنزل .نلفت عناية ّ
الأصلية من هذا المقال في ربيع عام  ،2020وحينئذ لم يكن هناك أي لقاح او علاج متوفر
لفيروس كورونا المستجد ،لذا لزم التنويه.
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ﺷﻜﻞ 1
ما أعراض كوفيد 19-الأكثر
شيوعا هي
شيوعا؟ الأعراض الأكثر
ً
ً
الحمى والسعال الجاف والتهاب
الحلق والشعور بالإعياء وآلام
وأوجاع بالجسد وصعوبة
في التنفس.

ﻛﻮﻓﻴﺪ) 19-ﻣﺮض ﻓ وس ﻛﻮروﻧﺎ
اﳌﺴﺘﺠﺪ (2019

ﺷﻜﻞ 1

هو مرض يسببه فيروس يُسمى
''سارس-كوف.(SARS- CoV-2) ''2-

ﺟﺎﺋﺤﺔ
)(PANDEMIC

ﻣﺎ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻜﻮﻓﻴﺪ19-؟
المسبب
يعتبر ﻛﻮﻓﻴﺪً 19-
مرضا مستج ًدا ،يتسبب فيه فيروس يطلق عليه فيروس كورونا ُ 2
للمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة )ﺳﺎرس-ﻛﻮف ،((SARS-CoV-2) 2-وقد انتشر اليوم في جميع
أنحاء العالم حتى أصبح يوصف ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤﺔ .وفيروسات الكورونا )أو الفيروسات التاجية( هي
مجموعة من الفيروسات التي تسبب عدوى ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﴘ .وقد طالت الإصابات السابقة بأحد
فيروسات هذه العائلة الذي يُسمى ''سارس-كوف ،(SARS-CoV-1) ''1-في  ،2002وفيروس
كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ) ،(MERS-CoVفي  ،2012أكثر من 10
آلاف شخص.
بالصين ] .[1إلا
سجلت الإصابة الأولى بسارس-كوف 2-في نوفمبر  2019في مدينة ووهان ّ
أننا لا نعرف الكثير حول منشأ هذا الفيروس ،وحتى الآن لا يوجد علاج محدد أو لقاح لفيروس
''سارس-كوف .''2-لا يشترط ظهور أي أعراض على المريض عند الإصابة بهذا الفيروس المستجد ،وإذا
ظهرت الأعراض على المريض فقد تختلف في شدتها من الخفيفة إلى الشديدة .و تعتبر الأعراض الأكثر
انتشارا هي الحمى والسعال الجاف والشعور بالإعياء والتهاب الحلق وقصور في التنفس )الشكل (1
ً
يوما من تاريخ إصابة الشخص بالفيروس ،وقدرت الأبحاث
14-2
ال
ل
خ
عادة
اض
ر
أع
ل
ا
هذه
وتظهر
].[1
ً
أن الشخص المصاب يقوم بنقل العدوى إلى شخصين تقريبًا ،وتعني هذه المعادلة أن عدد المصابين
يتضاعف تقريبًا كل أسبوع خلال فترة الانتشار الأولى.
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هو المرض الذي ينتشر في جميع
أنحاء العالم.

ﻓ وس ﺳﺎرس-ﻛﻮف) 2-ﻓ وس
ﻛﻮروﻧﺎ  2اﳌُ ﺴﺒﺐ ﻟﻠﻤﺘﻼزﻣﺔ
اﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺤﺎدة اﻟﺸﺪﻳﺪة(
(SEVERE ACUTE
RESPIRATORY SYNDROME
)CORONAVIRUS
مرض فيروس كورونا المستجد الذي
اكتشف حديثًا ويسبب
داء كوفيد.19-

اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﴘ
)(RESPIRATORY SYSTEM
هو الجهاز المسؤول عن عملية التنفس
باستنشاق الأكسجين وطرد ثاني
أكسيد الكربون ،وتعتبر الرئة العضو
الرئيسي للجهاز التنفسي وهي
المسؤولة عن عملية تبادل الغازات
أثناء التنفس.
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ﺷﻜﻞ 2
دورة حياة فيروس سارس-كوف2-
) (Aيدخل هذا الفيروس الجسم
ويرتبط بمستقبلات ACE-2
الموجودة بخلايا الرئة (B) .تستقبل
الخلية الفيروس ويتمكن من
الدخول إليها (C) .حين يدخل
الفيروس إلى الخلية يطلق مادته
الجينية ويستحوذ على قدرتها على
التكاثر لإنتاج فيروسات جديدة.
) (Dتتحرر النسخ الجديدة من
فيروس سارس-كوف 2-لتعيد
العملية برمتها مرة أخرى.

ﺷﻜﻞ 2

ﻣﻦ ﻫﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻷﻛ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺤﺎﻻت ﺧﻄ ة ﻣﻦ ﻛﻮﻓﻴﺪ19-؟
ليست هناك تفسيرات واضحة حول أسباب إصابة بعض الأشخاص بأعراض خطيرة تتطلب الدخول
إلى العناية المركزة والبقاء تحت جهاز التنفس الصناعي لمساعدة الرئتين على العمل بفعالية .من
المعروف أن فئة معينة من الأشخاص الذين لديهم بعض الأمراض المزمنة كمرضى السكري ومرضى
عاما وما فوق( أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الخطيرة
ارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى كبار السن )ً 60
للفيروس والحاجة إلى دخول المستشفى .ورغم أن الأطفال والمراهقين والشباب البالغين ليس
لديهم مناعة ضد هذا الفيروس ،فإنهم لا يصابون عادة بأعراض خطيرة .ولا تزال الأبحاث جارية على
قدم وساق لتحديد العوامل المحتملة الأخرى التي قد تتسبب في ظهور أعراض شديدة لكوفيد،19-
دورا في ظهور الأعراض الشديدة،
فقد تلعب عوامل مثل أمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسرطان ]ً [2
كما أن الأعراض بعيدة المدى التي قد تكون مرتبطة بكوفيد 19-ليست محددة بعد.

ﻛﻴﻒ ﻳﺼﺎب اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﺪوى؟
ينتمي فيروس ''سارس-كوف ''2-إلى فئة الفيروسات التنفسية ،لذلك يكون انتشاره من شخص
إلى آخر بالأساس من خلال قيام الشخص المصاب بالعطس أو السعال أو التّحدث .تنتقل قطيرات
ضئيلة للغاية من لعاب المصاب أثناء هذه الأفعال ،وتَنقل هذه القطيرات الفيروس للشخص السليم
من خلال لمس الشخص السليم للأنف أو العيون أو الفم مباشرة.
ومن المثير للاهتمام أن الفيروس يظل متواج ًدا على الأسطح مثل الصلب المقاوم للصدأ أو البلاستيك
لعدة أيام من إصابة هذه الأسطح بالتلوث ] ،[3لذلك إذا وضعت يدك على سطح ملوث بهذا
الفيروس ،ثم لمست فمك أو عينيك أو أنفك فمن المحتمل أن تصاب به.
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ﻢ ﻳﻬﺎﺟﻢ اﻟﻔ وس اﻟﺮﺋﺘ ؟
ﻟِ َ
رغم أن فيروس سارس-كوف 2-يدخل الجسم من عدة طرق ،فإنه لا يمكن أن يصيب الخلية إلا إذا
كان يوجد على سطح الخلية جزيء يطلق عليه  .ACE-2ويطلق على هذا الجزيء اسم ''مستقبِل''
)ﻣﺴﺘﻘﺒِﻞ  (ACE2وهو موجود بكميات كبيرة على خلايا الرئتين .لهذا السبب يهاجم فيروس
''سارس-كوف ''2-الرئتين ويتكاثر داخل خلايا الرئة )الشكل  .(2وحين يهاجم الفيروس الرئتين
يحاول الجهاز المناعي للمصاب القضاء على الفيروس مما يؤدي وبشكل كبير لحدوث اﻟﺘﻬﺎب داخل
الرئتين .وقد يسبب الالتهاب في النهاية تل ًفا في أنسجة الرئتين مما ينتج عنه قصور في التنفس.

ٍ
ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔ وس؟
ﻛﻴﻒ ﻜﻨﻨﺎ أن ﻧُﺸﺨﺺ إﺻﺎﺑﺔ
إذا ظهرت على شخص ما الأعراض الشائعة لكوفيد 19-لأكثر من عدة أيام ،فقد يطلب الطبيب
إجراء اختبار لتحديد إذا ما كان الشخص مصاب بالفيروس أم لا .وتوجد طريقتان لمعرفة ما إذا كان
مؤخرا به.
الشخص مصابًا أو أصيب
ً
يستطيع إختبار واحد أن يحدد ما إذا كان الشخص مصابًا بفيروس ''سارس-كوف ،''2-أم لا .ولإجراء
هذا التحليل يقوم الفريق الطبي عادة بجمع عينات من سوائل الأنف من خلال مسحة ،ويظل مقدار
ضئيل ج ًدا ،لذلك يتم اللجوء إلى تقنية تسمى ﺗﻔﺎﻋﻞ
ًا
الفيروس الذي يمكن جمعه بهذه الطريقة
اﻟﺒﻮﻟﻴﻤﺮاز اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ) ،(PCRوهو تفاعل يستخدم لاستنساخ المادة الجينية للفيروس كي يستطيع
العاملون في المختبرات تحديد ما إذا كان هناك فيروس موجود في العينة ،أم لا )الشكل .(3A
والطريقة الأخرى لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بهذا الفيروس أم لا ،هي تحليل ما إذا كانت توجد
أجسام مضادة للفيروس في جسم هذا الشخص .إذ إن الجسم لا يقوم بإنتاج الأجسام المضادة إلا بعد
الإصابة بالفيروس للوقاية من الإصابة بنفس الفيروس مرة أخرى .وبحسب نوع الأجسام المضادة من
الممكن معرفة ما إذا كانت الإصابة حديثة )حينها يظهر في الاختبار وجود نوع معين من اﻷﺟﺴﺎم
اﳌﻀﺎدة يطلق عليه  (IgMأم أن الإصابة قديمة )وفي هذه الحالة يظهر في الاختبار وجود نوع آخر
من الأجسام المضادة يطلق عليه ) (IgGالأشكال .[4] (3B-G
وإذا تأكدت إصابة شخص ما بالفيروس ،فسيصبح من الضروري عليه عزل نفسه وتقليل الاختلاط
بالآخرين إلى حد أدنى لتجنب نشر العدوى .ويقوم الفريق الطبي الذي ش َّخص الحالة بمد المصاب
بكافة المعلومات اللازمة كي يستطيع أن يعزل نفسه بطريقة فعالة.

ﻛﻴﻒ ﻜﻨﻨﺎ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻓﻴﺪ19-؟
هناك عدة إجراءات بسيطة يمكن الالتزام بها لحماية أنفسنا وحماية الآخرين الذين قد يكونوا
عرضة للإصابة بأعراض خطيرة لكوفيد ،19-وبحسب منظمة الصحة العالمية ) (WHOفإن الحفاظ
على بعض المسافة )من متر إلى مترين( بينك وبين الآخرين عند الحديث معهم يعد من العوامل
الأساسية للوقاية.
أيضا أن نتجنب الأماكن المزدحمة ،ونحرص على غسل أيدينا بالماء والصابون باستمرار أو
علينا ً
نستخدم مطهرات الأيدي التي تحتوي على نسبة  %70من الكحول .كما أنه من المهم تجنب
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ﻣﺴﺘﻘﺒِﻞ
)ACE2 (ACE2 RECEPTOR
هو جزيء على سطح الخلية يستخدمه
فيروس سارس-كوف 2-لاقتحام
الخلايا المضيفة.

اﻻﻟﺘﻬﺎب
)(INFLAMMATION
هو إجراء وقائي يقوم به الجسم ضد
ارتفاعا في
الإصابة أو العدوى ،ويسبب
ً
وتورما .ويسبب
درجة الحرارة واحمر ًارا
ً
الالتهاب أضر ًارا بالجسم إذا لم تتم
السيطرة عليه.

ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻮﻟﻴﻤﺮاز اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ
(PCR) (POLYMERASE CHAIN
)REACTION
هي وسيلة تمكننا من الحصول على
نسخ من المادة الجينية في العينة.
وهي الوسيلة التي تساعد على
اكتشاف المادة الجينية لفيروس
سارس-كوف 2-في العينة حتى وإن
كانت ضئيلة.

اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة
)(ANTIBODY
هي عبارة عن بروتينات ينتجها الجهاز
المناعي استجابة لفيروس أو أي
ميكروب يصيب الجسم ،ويعمل على
وقاية الجسم من الإصابة مجددًا
بنفس الميكروب .وينتج الجسم
أجساما مضادة يطلق عليها  IgMفي
ً
الفترة المبكرة للإصابة وأخرى يطلق
عليها  IgGلاح ًقا بعد الإصابة.
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ﺷﻜﻞ 3

ﺷﻜﻞ 3

لمس وجوهنا ،والحرص على تغطية َفمِنا بذراعنا أثناء السعال أو العطس ،ويمكن أن نضطر إلى ارتداء
الكمامات في الأماكن العامة )الشكل  .[5] (4قد تساعد جميع هذه الإجراءات في تقليل سرعة
انتشار الفيروس وبالتالي عدم اكتظاظ المستشفيات بالمرضى ،كي يستطيع أن يحصل كل من
يحتاج الرعاية الطبية على الرعاية اللازمة.
وحتى الآن تُختبر عقارات متنوعة ومختلفة على المصابين بهذا الفيروس في جميع أنحاء العالم ،إلا أن
تحديد العقارات الفعالة يستغرق بعض الوقت ،وتهدف الكثير من العقارات إلى منع الفيروس من
إصابة خلايا أخرى أو منعه من التناسخ لإنتاج المزيد من الفيروسات .وتُعطى اللقاحات للأفراد قبل
إصابتهم بالمرض ،لوقايتهم منه .ومن المهم أن نتذكر أن عملية تصنيع لقاحات آمنة وفعالة تستغرق
طويلا .وبفضل جهود الكثير من العلماء والأطباء حول العالم ممن يعملون بجد واجتهاد لمساعدة
وقتًا
ً
العالم في مواجهة هذا الفيروس ،يبقى ظهور العلاجات واللقاح في المستقبل القريب احتما ًلا واردًا.

اﻟﺨﻼﺻﺔ
وفي الختام يمكن القول إن فيروس ''سارس-كوف ''2-هو فيروس مستجد من عائلة الفيروسات
خطيرا يسمى كوفيد.19-
مرضا
التاجية قد يسبب ً
ً
وبالرغم أن بعض الأشخاص قد لا تظهر عليهم الأعراض فإنهم يظلون عرضة للإصابة ونقل العدوى
ل الٓخرين المعرضين لخطر الإصابة بالأعراض الشديدة لكوفيد ،19-ولذلك تلعب الكثير من الإجراءات
دورا حيويًا في حماية أنفسنا وغيرنا ،وتشمل هذه الإجراءات الحفاظ على مسافة آمنة مع
الوقائية ً
الآخرين وتجنب الأماكن المزدحمة وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار وتغطية الفم عند السعال
أو العطس ،وستساعد هذه الخطوات البسيطة في وقاية الناس حول العالم من كوفيد.19-
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كيف يعمل اختبار
فيروس كورونا؟ ) (Aكيف يعمل
اختبار فيروس كورونا؟ تُجمع
عينات صغيرة من سوائل الأنف
باستخدام مسحة ثم يبحث الفريق
الطبي عن التسلسل الجيني
لفيروس سارس-كوف 2-في
العينة (B) .كيف يكون اختبار
الأجسام المضادة؟ تجمع عينة دم
وتوضع في مكانها المحدد في أداة
الاختبار ثم تظهر النتيجة في
الشاشة وهي عبارة عن 5
احتمالات (C) .إذا لم يظهر لون
النتيجة الإيجابية الضابطة )positive
 (controlيكون الاختبار غير
صحيح (D) .إذا ظهر لون النتيجة
الإيجابية الضابطة ولكن لم يظهر
 IgMأو  IgGفهذا يعني أن
أجساما مضادة
الشخص لا يحمل
ً
لفيروس سارس-كوف 2-في
جسده ،وبالتالي لم يتعرض للإصابة
به (E-G) .إذا ظهر لون النتيجة
الإيجابية الضابطة وظهر إما  IgMأو
 IgGفهذا يعني أن الشخص تعرض
للإصابة بالفعل وأن جسمه ينتج
الأجسام المضادة المناهضة
لفيروس سارس-كوف.2-
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4 ﺷﻜﻞ
كيفية الوقاية من عدوى
( حافظ علىA) .2-كوف-سارس
(مسافة آمنة )من متر إلى مترين
( ابقB) .عند الحديث مع الآخرين
في المنزل أو تجنب
( اغسلC) .الأماكن المزدحمة
يديك بالماء والصابون باستمرار أو
استخدام مطهر يدين يحتوي
( احرص علىD) .على الكحول
تغطية فمك بذراعك عند السعال أو
( تجنبE) .العطس
( احرص علىF) .ملامسة وجهك
.ارتداء الكمامة الواقية

4 ﺷﻜﻞ
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اﳌﺮاﺟﻌﻮن اﻟﺼﻐﺎر
 ،MARINAاﻟﻌﻤﺮ14 :

قررت أن أقرأ هذا المقال لأنني أرى أن هذه مشكلة حقيقية بالفعل .حيث لا يوجد لقاح لهذا الفيروس حتى
أمرا غاية في الأهمية ليس
الآن .كما أنني أعتقد أن معرفة أقصى ما يمكن معرفته حول فيروس كورونا يعد ً
جميعا يمكننا أن نضع ح ًدا له بقدر الإمكان،
فقط لمن هم من نفس عمري ولكن للجميع؛ لأننا إذا تكاتفنا
ً
وأنصح الجميع بقراءة هذا النوع من المقالات والبقاء في أمان بعي ًدا عن هذه الآفة.

.

أنا أحب العلوم ولدي حب استطلاع ورغبة في تعلم المزيد عن كوفيد ،19-أردت أن أُسهم في تحسين
هذا المقال من خلال الإدلاء برأيي لأن هذا الفيروس يمثل أزمة كبيرة اليوم .فنحن لم َنر مثل هذه الجائحة
كثيرا هذه الأيام وقراءة هذا المقال منحتني
في جميع أنحاء العالم من قبل ،وأنا أشاهد وأستمع إلى الأخبار
ً
القدرة على فهم ما يجري.

.
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