
ةالتاجيفيروس كورونا او الفيروسات 

CORONAVIRUS

؟ماهو
كورونا هي مجموعة من الفيروسات 
التي  لديها القدرة على التحور و 
اكتساب جينات من فيروسات اخرى
.وتصيب االنسان و الحيوان  



فيروس كورونا او التاجية 

:معلومات حول كورونا فيروس ▪

درجة  55ممكن ان تقاوم درجات الحرارة لحد -

.درجة مئوية او اكثر 56مئوية وتقتل  عند درجة حرارة 

ساعات  في درجة حرارة 4-2ممكن ان تعيش -
.الغرفة 

اتاغلب السالالت ممكن ان يقضى عليها بالمنظف-

.كالتايد : 



الكورونانبذة تاريخية عن 

اول,1960اكتشفت في عقد : فايروسات كورونا ▪
بات الفيروسات المكتشفة كانت تسبب التهاب القص

وتوجد اصناف , المعدي في الطيور و خاصة الدجاج 
:تصيب البشر ممكن تلخيصها كاالتي 

▪-1960 :HCoV-229E, HCoV-OC43

▪2003 :SARS-CoV

▪2004:HCoV-NL63  

▪2005:HCoV-HKU-1  

▪2012 :MERS-CoV

▪2019 :nCoV-2019



2003تفشي مرض سارس
SARS outbreak-2003

“Severe acute respiratory syndrome”

متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد ▪

في ( southern China)تفشى سارس في جنوب الصين ▪
و قد ادى الى , 2003ومنتصف عام -2002نهايات عام 

مما ادى الى وفاة اكثر , دولة 29شخص  في  8000اصابة  
%(.9,6معدل حالة الوفيات)حالة 800من 

ع وقد وجد ان جميع المصابين كانوا على اتصال مباشر م▪
مرضى السارس او سفر حديث الى المناطق الموبوءة 

.بالسارس

ف وقد وجد ان السارس انتقل الى االنسان عن طريق مضي▪
(  االنسان ←قطط الزباد←الخفافيش )وسطي او محايد 



انتقال السارس الى االنسان 



2003انتشار فائق للسارس في عام 

ير انتشر السارس بشكل فائق و قد اصيب عدد كب▪

السكان و ذلك عن طريق ذرف فيروسي كبير من 

.ليمن قبل المصابين بسبب تركيز الفيروس العا



2012–ميرسانتشار 
MERS-CoV outbreak -2012

«Middle East Respiratory Syndrome»

متالزمة الشرق االوسط التنفسية ▪

فيروس هو فيروس حيواني المنشاءميرس▪

ي وه, تعتبر الجمال المضيف الوسيط الرئيسي ▪
عد و ي, مصدر العدوى بطريقة غير معروفة لحد االن 

ع انتشار الفيروس من انسان الى انسان غير شائ
ات عبر التواجد في المؤسس, اال  باالتصال المباشر

ر الصحية او المستشفيات كمريض او عامل او غي
.ذلك   



ميرسانتقال عدوى كورونا 



nCoV-2019: هو لكوروناالشكل الجديد 

هو فيروس جديد ال يعرف حتى االن الكثير عن ▪
ى خصائصه و طرق انتقال العدوى به او الوقاية منه عل

ر مستوى العالم و من الممكن ان يكون قد حدث تطفي
,  و اصبحت الساللة الجديدة قادرة على اصابة الكلى

.  وهي خاصية غير موجودة في السالالت االخرى

في قد يكون نوع من الفيروسات التي تصيب الحيوان▪
ادرا االصل و نتيجة انتقاله لإلنسان اصبح متكيفا و ق

.على اصابة خاليا الكلى

وقد تمكن فريق طبي من التوصل الى ان المصدر ▪
ن هم الخفافيش و قد تم عزله مللفيروساالساسي

احدى عينات الخفافيش  



2019تفشي كورونا 
nCoV-2019 outbreak/2019

ر تم تسجيل اول حالة باإلصابة في شهر ديسمب▪
، حيث تم تسجيل اولى الحاالت في 2019

.المؤسسات الصحية 

ارية يعتقد ان المأكوالت البحرية في االسواق التج▪
تلعب دور في انتقال العدوى و لكن هذا الشيء

4حاالت من اصل 3غير مثبت حيث وجد ان 
تاصابات ليس لها اتصال مباشر بأسواق المأكوال

البحرية 



طرق االنتقال 

في بداية االمر من 2019-انتقال كورونا فيروس▪

االفاعي في سوق المأكوالت البحرية في جنوب 

الصين و من ثم انتقل بين البشر عن طريق الرذاذ

الناتج من العطاس او السعال وكذلك عن طريق  
ثة مالمسة االدوات الملوثة و التصافح باليدين الملو

.بالرذاذ 

يشبه 2019فيروس الكورونامن % 96وجد ان حوالي ▪

.كورونا الخفافيش في التركيب الجيني 

.يشبه السارس كورونا فيروس % 79وكذلك وجد ان ▪

كورونا فيروس الميرسيشبه % 50و كذلك وجد ان ▪



?ماهي طرق العدوى بالفيروس 

بناء على المعلومات المحدودة و المتوفرة حتى ▪

فال توجد براهين تحدد طرق انتقاله و لكن, االن 

ي يحتمل انها مشابهة النتقال العدوى الموجودة ف

:وتشمل , االخرى الكوروناانواع فيروس 

االنتقال المباشر من خالل الرذاذ المتطاير من . 1
المريض اثناء العطاس او السعال اثناء المخالطة 

.المباشرة للمصابين 

و االنتقال غير المباشر من خالل مالمسة االسطح.2

االدوات الملوثة بالفيروس و من ثم لمس الفم او 

االنف او العين    



االنتقال من انسان الى اخر 



:اعراض االصابة به 

مل بناء على الحاالت المكتشفة حتى االن فقد تش▪

:اعراضه ما يلي 

مع ,مع سعال و عطاس ( درجة مئوية 39)حمى.1

.التهاب و انسداد الجيوب االنفية و افرازات مخاطية  

.اسهال مع استفراغ . 2

.ضيق مع صعوبة في التنفس. 3

د قد يتطور الى التهاب الرئة و القصبات الحاد وق.4

يؤدي الى الوفاة 

. اضطراب و فشل كلوي يؤدي للوفاة . 5



2019فيرس بالكورونامن هم االكثر عرضة لإلصابة 

الية تتضمن االشخاص الذين يعانون من االمراض الت▪
.الربو -

.السكري-

.السرطان او االورام الخبيثة -

.مرضى العالج الكيماوي -

. امراض الرئة و القلب المزمنة -

.الكبيباتالتهاب : امراض الكلى المزمنة-

.كبار السن و االطفال الرضع -

.ضعف الجهاز المناعي -



ان يقتلnCoV-2019فيروس لكوروناكيف ممكن 

?البشر

ان يقتل nCoV-2019فيروس لكوروناممكن ▪

ل االنسان من خالل التهاب الرئة و تجمع السوائ
في الرئة و نقص االوكسجين في الدم و 

و ,حيث ينتج بما يشبه الغرق, انسجة الجسم 
يؤدي الى فشل عملية التنفس 



فترة الحضانة 

لقد توصل االطباء و الباحثون على ان فترة ▪
يوما حيث 12حضانة الفيروس في الغالب 

م خارج جساالمراضيةيحتفظ الفيروس بقدرته 
ايام في بيئة سائلة و على 6االنسان لمدة 

ساعات و هذا ما يبرر ان 3االسطح الجافة 
ن او االتصال المباشر  وغير المباشر بالمصابي

العاملين في المؤسسات الصحية و 
.المستشفيات اكثر عرضة باإلصابة بالمرض



تشخيص المرض 

يتم تشخيص المرض عن طريق اخذ معلومات ▪
, مكان العمل , العمل : كافية عن المريض

و ما شابه من ,االختالط بشخص مصاب 
.معلومات 

.اعراض المرض ▪

فحوص مختبرية للمخاط و سوائل المجرى ▪
يص التنفسي العلوي و السفلي و تتم التشخ

-PCR))عادة بطريقة مضاعفة جينات الفيروس  
real time .



:السيطرة, العالج  

.ال يوجد عالج فعال  ضد الفيروس ▪

لى العالج المساند للمريض للتخفيف و التغلب ع▪
مع مساندة االعضاء الحياتية مثل, اعراض المرض 

التنفس الصناعي 

حجز المصاب : السيطرة على المرض من خالل ▪
ي الحجر الصح,منع السفر الى المناطق الوبائية ,

لألشخاص المعرضين للفيروس مع استخدام 
و الكمامات و الكفوف الطبية و لباس صحي خاص ذ

اكمام طويلة للعاملين في الرعاية الصحية و 
المستشفيات و التخلص من االدوات و المالبس

.  بعد االنتهاء منها في النفايات الصحية 



:الوقاية من المرض 

المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء و .1▪
الصابون او المواد المطهرة االخرى التي 

و تستخدم لغسل اليدين خصوصا بعد السعال
.العطاس 

م استخدام المنديل عند السعال او العطاس ث.2▪
التخلص منه في سلة النفايات ثم غسل 
م اليدين جيدا واذا لم يتوفر المنديل استخدا

.اعلى الذراعين و ليس اليدين 

,  تجنب مالمسة العينين و االنف و الفم . 3▪
ها فاليد ممكن ان تنقل الفيروس بعد مالمست

.لألسطح و االدوات الملوثة برذاذ المصاب 



:الوقاية من المرض 

تجنب االختالط المباشر بالمصابين او .4▪
.مشاركتهم ادواتهم الشخصية 

لبس الكمامات في االماكن المزدحمة و . 5▪
.ة خصوصا اثناء الحج و العمرة و الزيارات الديني

المحافظة على النظافة الشخصية و . 6▪
.االسطح و االرضيات 

التوازن الغذائي و النشاط البدني و اخذ . 7▪
.قسط كافي من الراحة و النوم لتعزيز المناعة

مراجعة الطبيب عند الضرورة . 8▪





االعداد   

الدكتورة ايناس عبد المجيد رشيد ▪

اختصاص في علم االمراض (دكتوراه)طبيبة ▪


