الفيروسات التاجية أو فيروسات الكورونا
Coronaviridae
دكتور/فارس الخياط

الفيروسات التاجية أو فيروسات الكورونا Coronaviridae
الفيروسات االاتيياأا واريروسات االكورونات Coronaviridaeاهااما اياريروسات االا اRNAاوتصاي االثاايايت ا
Mammalsاوالطيااوراوتصاااي االفئااارا اRodentsاوالخنااات اراSwineاوالكااا اCanineاوالقطااا اFelineا
والخيولاEquineاوالمتشيأاBovineاوالطيوراBirdsاواإلنست ا.Humanا ا
واطلقاعليهتااسماالفيروست االاتييأانظاراالوياونانااو ا اساط يأاSpikesاتشاه ار االمرار اوالاامااصا ا
طولهتا20انتنو ياراوترصعاتلكاالنااو ا اساطااالم فظاأاالفيروسايأا ماتااططاماالفيارو اشاك ااشاه االاات ا وا
اإلكلي االشمسماعنياتصوارهابتلميكروسكو ااإللكارونماوكلمأاكورونتاتطنمابتل تينيأاتت ا.Crownا ا
الخصائص العامة للفيروسات التاجية أو فيروسات كورونا Coronaviridae
 -1شكلهتاكروياولهتاحمض  RNAفرناالشرا اSingle strandedاغيرا قساماNon-segmentedاوا اي ا
ب ا ا فظااأابروتينيااأاحلةونيااأاالشااك اHelical capsidابتإلضااترأالف ا نانهنااماEnvelopedاوالفيروساات ا
الاتييأا اوسطأاال جماوااراوحاقطرهتابييا160-80انتنو ار .ا
-2هماريروست ا فلفأاEnvelopedالذاارهماحستسأاياياالااثييراالمطهارا اوختصاأاالكلاوراوالك اولااإلاثيلاما
ولط اإحيىاالخصتئصاالرحيماأاللفيروسات االاتيياأاراما اأاعتلمياأاكهاذهاهاما نهاتاريروسات اهشاأاFragileا
امكياتي يرهتابسهولأاأل االف نانهنماامكياتكسيرهاعنياالفس ابتلصتبو ا وانايجأاالافيرا االهيئيأا ث انريأا
ال رارةاالمرتفطأاروقا25-20انريأا ئواأاوالرطوبأاالنسهيأ .ا
-3هماريروست ا ويهأااإلساقطت ا +ve senseا يا اال اRNAاالفيروسمااطم اك اRNAارسولا.mRNAا ا
-4ااماالانتسخاالفيروسم  Multiplicationلفيروست االكورونتارماسياوب
ا يانورةاالانتسخاتهلغاحوالما12-10استعأ.اا ا

ماخ ااتاالطتئا االمصات اوقاياويايا

-5لهتا4ابروتينت اViral proteinsاوهماالهروتينت االشوكيأاSpikesا واإ اSاوالف رياأاEnvelopeا واإيا
Eاوالفشتئيأا MembraneواإماMاوالم فظياأا Nucleocapsidواإ اNاوالهروتينات االشاوكيأاSpike = Sا
هما هماالهروتينت االفيروسيأاألنهتاالمكونأاللناو ا االمميةةالسطااالفيرو اوالااماتساه ااإلرتهاتطابمسااقه ا
الخليأاكمتاتسه ااإلني ت ا عاغشت االخليأاالمصتبأاوتمث ااألنايجينت االرئيسيأاالم فةةاللجهت االمناتعمالاكاوايا
يستما نتعيأاوهماالموضعاالذياتساهير االخ اتاالليمفتواأاالقتتلأاT-cytotoxicاعني تاتهتيماالفيرو  .ا
والشك االاتلمااوضااتركي اريرو االكورونت ا

ا
-6تاكو االهروتينت االشوكيأاSpikesا واإ اSا يانصفييا ارابطيياS1 and S2االبيا اتنشطراإلماS1اواS2ا
حامااصهااالفيرو اقتنراعلمااإلرتهتطابتلخليأاوغةوهتاوإحياثاالمرضاوانش االفيرو اعناي تاانفصا ا حايهمتا
عااياارخااراورااماحتلااأارياارو اسااتر االك ساايكماورياارو اMERS Coronavirusاكاات ا ااياالصااط ارص ا ا
الاراب ابيياالنصفييابينمتارماحتلأاستر -اكون2-اامكياكسراالراب ابيياالنصافييابازنةاماالفياوراي  Furinالاذيا
تناج اخ اتااإلنست ارماالكثيرا يااألنسجأاال يأاوهذااالجتن ا همالفهمااأل وراالاماا ييهتاهذااالفيارو اكماتاويايا

االطااايوياالماةا ناااأابااايياالفيروسااات االاتيياااأاوالميكروبااات االمفااار ةاإلناااةاماالاربساااييا ثااا االمتاكوب اااتا
والهيمااوريللواواإلساتريلوكوكوسااواواإلسارباوكوكوسااواتةااايانشااتطاوضااراوةاالفياارو اوقيرتاا اعلااماإحااياثا
المرضانايجأا اتنةاإنشطتراال اS-epitopeاإلماS1 and S2اإعامتنااعلماإنةاماالاربسيياالشهي ابزنةاماالفيورايا
.Furinا ا
وإضااترأاإلاامافلااكارقااياحاايثات ااوراييناامارااماهااذهاالفيروساات ا نياإلااما االشااك االخااتريمالل ا اS-epitopeارااما
ريرو اساتر -اكاون2-ا صاهاالا اقايرةاعلامااإللاصاتقابمسااقه االخلياأا كثارا اياريارو اساتر ااألصالما
وريرو اMERS Coronavirusاوهذااسراإناقتل االسراعا ياشخصارخر.اا ا
-7هماريروست اعتليأاالا ور Variantsاوا يثاالا وراريهتاإ تابتل اCopy choice recombinationا واال ا
Intra-molecular recombinationا واب ذن Deletionابطضايينت االجينوماالفيروسم.ا ا
-8ريروست االكورونتاڤيروست احمييةاوتسه ا راضابسيطأا وا اوسطأاالشيةا تعيااڤيرو اكورونتاستر -ا
كونSARS Coronavirus 1-اوريرو اMERS Coronavirusاوريرو استر -اكون2-اCOVID-19ا
الاماتسه اإصتبت اتنفسيأاشياية ارمااإلنست اوالفيرو االمطوياالما وراVariant feline Coronavirusا
لكورونت االقط االذي ااسه اإلاهت ابرااونم ا ميت ا Feline infectious peritonitisارم االقط اوريرو ا
كورونت االييت ا Chicken Coronavirusاالمسه الإللاهت االشطهم االمطيي ا Infectious bronchitisارما
الييت اوريرو اكورونت االرو م ا Turkey Coronavirusاالمسه المرض ااإللاهت االمطوي االمانق ارما
الرو ما .Transmissible enteritis = Blue comb = Mud feverا
-9ريروساات االكورونااتاشااتئطأارااماال يواناات اكتلخناات اراواإلب ا اوالمتشاايأاوالقط ا اوالك ا اوالفصاايلأاالخيليااأا
والخفتريشاوالطيوراوبطضااأل راضاالنتتجأا نهتاتطاهرا يااأل راضاالمشاركأاالاماتناق ا ياال يوا الإلنست ا
يا نهتافا ا نشثاحيوانماو صلهتاالخفتريشاالامانقلتاالمرضاللهشاراإ اتابصاورةا هتشارةا واعهاراعتئا اوساي ا
رقياإناق اكورونتاستر ا ياالخفتشاإلىاقط االةبتنا(حيوا ايياماصفيراالجسما وطن ااألصلماآسيتااالساوائيأ)ا
الاما ن انوراالطتئ االوسي اونقلتاالمرضاللهشرارماحيياإناق اكورونتاالشرقااألوس ا يااإلب اكطتئا اوساي ا
للهشراولمااثهتالأل ا تاهواالطتئ االوسي االذياحم اريرو اكوريي19-ا ياالخفتريشاونقل اللهشراواقتلارمافلاكا
االطتئا االوساي الكورياي19-اهاواحياوا االهنفاولاالهاريا وا اتااطارنابككا االنما اال رشافماوهاواحياوا ايااياما
صفيراحيثاوييا اتسلس االجينومارماس لأاكورونتاالجيايةاالمطةولأا ياحيوا االهنفولاكت ا اطتبقتارماية ا
صافيرا اياالا اS-epitopeاالااماتاطارناعلاىاالا اAngiotensin converting enzyme-2 =ACE-2ا اعا
الس لأاالاماعةلتا ياالهشرارماالصيي .ا
كمتااقتلا االكوبرااالصينيأالهتانورارماحيوثاالا وراالفيروسمالفيروست االكورونتارقياإرارضابطاضاعلمات ا
الصييا االطفرةاالجيايةارماريرو اكورييا-ا19اقياحييتانايجأاتهجييايينماتمابيياريروسيياناخ ايسما رطاىا
و اهذاياالفيروساييايات اا اياالخفاتريشاوالثطاتبيياو اهاذهاالفصايلأاالجياايةا اياالفيروسات االاتيياأا صاه تا
قتنرةاعلىاإصتبأاالخ اتاالهشراأ.
وغتلهتاته ثاالثطتبيياعياالخفتريشارماالهراأاوقيابيطتاالثطتبييارماسوقاالمثكوال االه راأارماووهت ا متا انا
ياإحامتلا ااكو اريرو اكورونتاقياقفةا ياالخفتريشاللثطتبييايماللهشراعنيابيااأاتفشي .
الجم ا

الخفتش ا

ا

الهنفولاالهري ا

ا

الكوبرااالصينيأ ا

ا

وتصي اريروست االكورونتااإلنست اوتسه انةال ابرناعتناأا Common coldاوإلاهت ارماالجيو ااألنفيأا
ونتنراا تاتسه اإصتبت اتنفسيأاشيايةا ث اڤيرو اكورونتاستر -اكونSARS Coronavirus 1-اوريرو ا
ا أ االشرق ااألوس االانفسيأ ا MERS Coronavirusاوريرو استر  -اكون 2-ا COVID-19اوفها

االاماحييتاMutationالفيروست اتثكياإناقتلهتا ياال يوا الإلنست ابطيا ا صه تا هيئأالذلكابسه االطفرا ا
اSARS Coronavirus 1-اكون- ريهتاويطلاهتاقتنرةاتمت تاعلمااإلناقتلاللهشراكمتارم اڤيرو اكورونتاستر
ا واCOVID-19ا2-اكون- اوريرو استرMERS Coronavirusوريرو ا ا أاالشرقااألوس االانفسيأا
 ا يا نهتات ولتا ياڤيروست احمييةاCOVID-19 ا2- اكون- علمااإلناقتلابيياالهشر اكمتارماريرو استر
ا ا.Aggressiveاإلىاريروست اعيوانيأاMild
انوعاتصي االكتئنت االمخالفاأاواشاملوااثالثةةا ناواعا20احوالماCoronavirusesواوييا ياالفيروست االاتييأا
ا راضا خالفأاريهتاونةويي اتصاي االكا اوتساه ا رضايياريهاتاونةويي اتصاي ا3تصي االخنت اراوتسه ا
القط اوتسه ا رضيياريهتاونةو اواحايااصاي االفصايلأاالخيلياأاواساه ا ارضاواحاياريهاتاونةو اواحايااصاي ا
المتشيأاواسه ا رضاواحياريهتاونو اواحيااصي االييت اواسه ا رضاواحياريهتاونو اواحيااصي االرو ما
واسه ا رضاواحياريهتاونو اواحيااصي االه ب اواسه ا رضاواحياريهتاوسبعةا نواعاتصي ااإلنست ا ربطأا
نهتاتسه ا رضاواحياوالث يأاالهتقىاتسه اي يأا راضاوالجيولاالاتلمااهييالنتاالوضعاالاصنيفماللفيروسات ا
 ا.Coronaviridaeالاتييأا
Sub-groups and genera of family Coronaviridae
Groups

α-Coronavirus

β-Coronavirus

Species
Transmissible gastroenteritis
virus
Porcine epidemic diarrhea
virus
Human Coronavirus E-229 and
اNL63
Human Coronavirus OC43,
HKU1
*Canine respiratory
Coronavirus
*Canine enteric Coronavirus
Bovine enteric Coronavirus
Feline enteric Coronavirus
Equine enteric Coronavirus
Porcine hemagglutinating
encephalomyelitis virus
SARS Coronavirus-1
MERS Coronavirus
SARS Coronavirus-2
Chicken Coronavirus

γ-Coronavirus
Turkey Coronavirus
Δ-Coronavirus

--

Diseases
TGE of swine
Porcine epidemic diarrhea

Common cold

Canine respiratory infection
Canine enteric infection
Calf neonatal diarrhea.
Feline enteric infection
Feline infectious peritonitis
Equine Coronavirus infection
Porcine hemagglutinating
encephalomyelitis = Vomitingwasting disease
SARS
MERS
COVID-19
Infectious bronchitis in
chickens.
Transmissible enteritis = Blue
comb = Mud fever.
Bulbul Coronavirus infection.

Mechanisms of infectivity of Coronaviruses خط سير اإلصابة بالفيروسات التاجية
ابااتلهلطومااألنفااماخاا لاCiliated epithelial cellsتصااي االفيروساات االاتييااأاالخ اااتاالط ئيااأاالمهيبااأا
 راماالمجموعاأاالثتنياأاSialic acid ارماالمجموعأااألولىاوحمضاالسيتليكN-Aminopeptidaseساقه ا

والثتلثااأاوالرابطااأاواااانياتكااتيراالىياارو اإلااىاحاايوثا فياللخ اااتاالمهيبااأا ااعات فيااةاإراارا االسااياوكينت اوبااي ا
اإللاهت اوظهورا عراضاالةكتما تاريرو  SARS-CoVوريرو ا ا أاالشرقااألوس االانفسيأا MERS
Coronavirusاوريااارو اساااتر -اكاااون2-اCOVID-19اراصاااي االمساااتلكاالانفسااايأاوتااارته ابمسااااقه ا
 .Angiotensin-converting enzyme-2 = ACE-2ا
دخول الفيروس للخلية:اتيخ االفيروست االاتييأا واريروست االكورونتاإلامايسامااإلنسات اعاياطرااقااألغشايأا
المختطيأاMucous membranesاالمهطنأالألنفاوالفماوالطينيياوارته ابواسطأاال اS-epitopeابتلمسااقه ا
المويونةاعلماخ اتاالجهت االانفسم .ا
وكماتافكرناتارفاماريارو  SARS-CoVوريارو ا ا اأاالشارقااألوسا االانفسايأاMERS Coronavirusا
وريااارو اساااتر -اكاااون2-اCOVID-19ا ا ااايثاهاااذاااإللاصاااتقاواإلرتهاااتطا اااعا سااااقه اخلاااويااسااامماالااا ا
Angiotensin-converting enzyme-2 = ACE-2اوااكاو االا اS-epitopeا اياياةئيياوهماتاالا اS-1ا
الّذياارته ابمساقه اال اACE2اعلىاسطااخليأاالطتئا ايا ّماتلاصاقابهاتاوالا اS-2االّاذيااساتعياالفيارو اعلاىا
نخولاالخليأاعياطراقان جاالفشت االم ي اب ا عاغشت االخليأاالمصاتبأارهطايا ااارته اS1ابمسااق له اACE-2ا
انفص اال اS-1اوتنكشفاS-2االّاماتي جاغشت االفيرو ا عاغشت االخليأاالمصتبأاوتهي االطيوي .ا
إطةةالا ال ةـ  RNAالفيروس ةي :اارك ا ايينااوماريروس ات االكورونااتا ااياالاا اRNAاالااذياانطلااقا ااياالم فظااأا
الهروتينيأابمجرنانخولاالفيرو اإلىاالخليأ .ا
اإلستيالء يلى الخلية :بطايانخاولاالفيارو اللخلياأااسااف ا وارنهاتاإلسانساتفاو راتعفأاالا اRNAاالفيروساما
وأل اال اRNAاالفيروساما ويا ااإلسااقطت ارهاوااطما اك ماضاناوويارساولاوتقاوماالخلياأاالمصاتبأابقارا ةا
شفرت االوراييأا هتشرةاوتناجاالهروتينت االفيروسيأاالاماتساخيمالاكواياريروست ايياية .ا
التناسخ:ا عاتقيمااإلصتبأاتهي اآليت االخليأارماإنات االمةايا اياالا اRNAاوالهروتينات االفيروسايأابشاك ا سارعا
إلنات اريروست اييايةااامانقلهتالل ترأاالخترييأاللخليأاللخرو الاصي اخ اتايياية .ا
تحرر الفيروسات الوليدة:ابطيا رتعفأاالفيرو اااماإط قانسخاييايةا ياالفيرو االّااماتا ّماإناتيهاتاراماالخلياأا
المريفأاامكايالكا اخلياأا صاتبأاإطا قا اايياالنساخا اياالفيروسات اقها ا اتا لّا اراماالنهتااأاوتماو اوااا ّما
إط قابطضاالفيروست اعني تاتمو االخليأاالمريفأابينماتاامكايا اتطلاقاريروسات ا خارىاعاياطرااقاغشات ا
الخليأانو االقرت االمهتشراعليهتاوبطايا ااخار االفيارو ا اياالخلياأاالمصاتبأااصاي االخ ااتاالمجاتورةاواهاي ا
نورةاإسانسااتخ ا جااينااوقاايااخاار ا ااعاالسااطتلاوالططااوابلفااما لااوثابفيروساات ا ااياالجهاات االانفس اماليصااي ا
ّ
األشختصاواقعاعلىااألسطااالقراهأاواهقماالفيرو ا طييالستعت ا وا اتم .ا
االستجابة المنايية  :Immune responseاساه اCovid-19اال ماىاعناي تااكاتراايهات االمنتعاأاالفيارو ا
للاااخلّصا نا اورااماال ااتال االشاايايةااساااجي ايهاات االمنتعااأابشااك ا فاارطاImmune stormاواقااومابمهتيمااأا
الخ اتاالرئواأاوتهي االرئات ابتال ا ابتلسوائ اوبتلخ اتاالّامات اررا متااجط االانفواصطهتاوامكايا اتاانيا
نسهأاصفيرةا ياالطيوىاإلىا ا أاالرتئقأاالاّنفّسيأاال تنة،وحاىاالمو  .ا
أمراض فيروسات الكورونا في الكائنات المختلفة Diseases of Coronaviruses
تسه االفيروست االاتييأا واريروست االكورونتاحوالما16ا رضا خالفارماال يوانت اوالطيوراواإلنست  .ا
أمراض فيروسات كورونا في الحيوانات Diseases of Coronaviruses in animals
1-Swine transmissible gastroenteritis (TGE): It is viral enteric disease of swine of
all ages caused by Coronavirus. It is common in winter characterized by vomiting,
profuse watery diarrhea, dehydration and thirst with curds of undigested milk in feces
of nursing pigs. The incubation period is about 18 hr. The mortality is nearly 100% in
piglets <1 week old, whereas pigs >1 month old seldom die. The pregnant sows may
abort and lactating sows exhibit vomiting, diarrhea and agalactia.

2-Porcine epizootic diarrhea: It is viral enteric disease of swine of all age but older
pigs are more severely affected. It is caused by porcine epidemic diarrhea virus of αCoronavirus. It is characterized by enteric signs including diarrhea and dehydration.
3-Canine respiratory Coronavirus: It is viral respiratory disease of dogs of all ages
caused by Canine respiratory Coronavirus. It causes kennel cough with canine PI-2 virus,
adenovirus, canine distemper virus, Herpesvirus, influenza virus, Bordetella
bronchiseptica, Mycoplasma and Streptococcus zooepidemicus. It causes mild cough,
sneezing and nasal discharge and rarely pneumonia unless co-infected with other
pathogens.
4-Canine enteric Coronavirus: It is viral enteric disease of dogs caused by Canine
enteric Coronavirus. It causes mild signs but if it occurs simultaneously with canine
parvovirus infection or other enteric pathogens, the results are much more serious.
5-Feline enteric Coronavirus: It is viral enteric disease of cats and caused by Feline
enteric Coronavirus causing transient, mild gastroenteritis with vomition and diarrhea
which may be acute chronic and unresponsive to treatment.
 هوا رضاريروسماخطيارا:Feline infectious peritonitis مرض إلتهاب البريتون المعدي في القطط-6
ا ا: اول اشك اقتتFeline enteric Coronavirusا ا ورا ياBiotypeاصي االقط اواسهه ا
ا ياال تال اوهوا٪70-60اوهوااألكثراشيوعتاوامث ا:Effusive = wetالنوعاالمفرطا واالرط ا وااإلنسيتبما
رضاشيايااسه اتراكماالسوائ ابتلهطيا واالصيراوصطوبأارماالاانفواورقايا االشاهيأاوال ماىاورقايا االاو ا
. واليرقت اواإلسهتلاواسه اإرتفتعارما طيلاالنفوقاوالااويياع ال
اواشاه االناوعاالمفارطاواساه ارقايا االشاهيأاوال ماىا:Non-effusive = dryالناوعاالفياراالمفارطا واالجاتنا
واليرقت اواإلساهتلاورقايا االاو الكايالايااكاو اهنات اتاراكماللساوائ او اياالط ات االااماتظهاراعلاىاالقطا ا
المصتبأابزلاهت االهرااو االمطيياالسنورياالجتناالط ت االهصراأاوالطصهيأارقيااطتنماالق ا ياصاطوبأاراما
 ا.الوقوناوالمشماوقياتصت ابتلشل االوظيفما عا روراالوقتابتإلضترأالفقيا االرؤاأ
 ا.اواسه ا عراضا شاركأا ياالوعيي:Mixed formالنوعاالمخال ا
 هاوا ارضا:Canine renal Coronavirus infection يةدوي الفيةروس التةاجي الكلةوي فةي الكةالب-7
اواساه اKidneysاواصاي االكلياايياCanine renal Coronavirusريروساما طاييااصاي االكا ااساهه ا
ارااماالكا االاتبطااأاللجاايشا1971إلاهاات االكلياااييا ااعاحاايوثاقااااوإسااهتلاوقااياعاارناالماارضاألولا اارةاعااتما
 ا.األلمتنمايماتماالطثوراعلىاالفيرو ارما وروبتاو راكتاالشمتليأاوإساراليتايماإناشرارمايميعا ن ت االطتلم
8-Equine enteric Coronavirus: It is viral enteric disease of equine caused by equine
enteric Coronavirus. The disease affects animals older than 2 years of age but if the
disease affects foals, it is complicated with Rotavirus and Clostridium perfringens.
The disease occurs in cold weather and rarely in summer. It causes anorexia,
lethargy, fever, soft formed feces; in severe cases profuse diarrhea occurs, mild colic
(lay down; looking at sides), nervous signs (ataxia, depression, and recumbency) due
to hyper-ammonemia. The encephalopathy due to hyper-ammonemia occurs in severe
cases due to increased ammonia production by overgrowth of urease-producing
bacteria or due to increased ammonia absorption by the disrupted intestinal mucosal
barrier. The morbidity is 10-83% and death is rare with complications, the mortality

increase due to GIT barrier disruption leading to septicemia, endotoxemia and hyperammonemia-associated encephalopathy.
9-Bovine Coronavirus = Calf neonatal diarrhea: It is viral enteric disease of calves
1-12 weeks of age caused by bovine enteric β-Coronavirus. The affected calf is
depressed with reduced weight gain and anorexic, weak, dehydrated due to profuse
diarrhea with sunken eyes, bloody diarrhea and its hind quarters are soiled with liquid
feces. The signs may worsen with secondary bacteria infection. The infection in
adults is sub-clinical except with winter dysentery. The signs include profuse diarrhea
and drop in milk yield is seen in winter dysentery outbreaks.
10-Porcine hemagglutinating encephalomyelitis = Vomiting-wasting disease: It is
viral disease of swine caused by porcine Coronavirus and causes anorexia, rapid
weight loss and depression. The vomition and constipation may follow. The nervous
signs are muscle tremors; incoordination and paddling movement may develop later.
The mortality rate may reach 100% in baby pigs.
اهاوا ارضاريارو ااصاي الاييت رقا ااساهه اريارو ا:(IB) مرض االلتهاب الشعبي المعدي في الةدواج-11
ا3ا اتماوتظهرااألعراضاعلم الطيور الامااق اعمرهتاعايا6-2استعأاواسامرا36-18الكورونتاورارةاحرتنا ا
اوا حا ا الطياور المصاتبأاتكاو احت لاأاللمنتعاأاطاوالاعمرهاتا%25شهوراحيثاتص انسهأاالنفوقابهتاإلاما
وتنقلهااتالنساالهتاعااياطراااق الهاايضاوتظهاارااألعاارضارااماصااورةاإراارا ا ا ختطيااأا اايااألناافاوالطاايياوتاااورما
الجيو ااألنفيأاواصتح االاورماسطتلاوعطواوحشريأارماالصو ا اعا اياالطاتئرارقهاا الأل اتماليااخلصا ايا
السوائ اال ماجمطأارماالمستلكاالهوائيأاوتاانيااإلصاتبأالانقصاشاياياراماالاو اوإنخفاتضاإناات الهايض وساو ا
القشرةاوتةاياعوا ااإليهتناكتلظروناالمنتخيأاالسيئأاوالافذاأاالرنائاأاونقا االطياورا اياعنهارارخارا اياهاذها
.األعراض
12-Transmissible enteritis or blue comb or mud fever: It is viral enteric disease of
poults caused by γ-Coronavirus. The incubation period is 1-5 days. It causes sudden
depression, anorexia, low water consumption and watery diarrhea, dehydration and
hypothermia and weight loss. The droppings is green to brown, watery and frothy and
contain mucus and urates. The affected birds have blue comb, increased mortality,
growth depression and poor feed conversion. There is high morbidity with mortality
about 50% based on age, co-infection, management and weather conditions. The egg
production drops rapidly with affected egg quality and the eggs become white, chalky
lacking normal pigmentation. The course of the disease is 10-12 days. The PM
lesions are primarily in the small intestines. The duodenum and jejunum are pale,
thin-walled and flaccid; the ceca are distended with the gas and watery contents.
There are emaciation, dehydration and atrophy of the bursa of Fabricius. There is no
vaccine and can be dealt with by sanitation and antibiotic and supportive therapy. The
recovered birds have life long immunity.
Diseases of Coronaviruses in human أمراض فيروسات كورونا في اإلنسان
:الزكام المعدي وإلتهاب الجيوب األنفية-1
 اهما راضابسيطأاإلىا اوسطأاالشيةاSinusitis اوإلاهت االجيو ااألنفيأاCommon coldالةكتماالمطييا
اوريرو اNL63كورونتا-اوريرو ا لفتE229ا نواعا ياريروست االكورونتاوهماريرو ا لفتاكورونتا4اسهههتا
 اوهذهااألنواعاهمااألكثراشيوعتابيياريروست اكورونتاوقياHKU1كورونتا- اوريرو ابياتOC43كورونتا-بيات
ا يا راضا%30-15تماالاطرناعلماهذااالنوعا ياالفيروست ارماساينت االقر االطشراياوتهيياريمتابطيا ا
 ا.الهرناوالةكتمااسهههتاهذهاالفيروست اوتسامرا عراضهتالميةاوييةة

-2المتالزمة التنفسية الشديدة الحادة Severe acute respiratory syndrome = SARS
رماعتما 2002ابتلصيياحييتاوبتئيأابتل  Coronavirusسميتابتلما أاالانفسيأاال تنةاالشيايةا Severe
acute respiratory syndrome = SARSاواسهههتاريرو اكورونت  SARS-CoVاوهواريرو اتتيما يا
جموعأابياتاكورونت.ا ا
وقااياإناقا ا ااياال يواناات اللهشااراوا اما اتطااورها اايارياارو احيااوانماواحاايا وا كثااراإلااىاسا لأاييااايةاواناشاارا
الستر ابتلرفافاالذيااناشراعني تااسط ا وااططوا وااا يثاشخصا صات اباتلمرضاواناشاراخا لااالتصاتلا
ويهتالوي اوقيااناشراالفيرو اكذلكاعلىااألشيت االملويأا ث ا قتبضااألبوا اوالهواتفاو راراالمصطي .ا
و يةاال رتنأا7-2ا اوماواصي االجهت االانفسماالطلوياوالسفلما عاإلاهت االمطيةاواأل طت اGastroenteritisا
واهي ابثعراض ا شتبهأ الإلنفلونةا اوتامث ّ ارم احمى اتص اإلى ا 38انريأ ا ئواأ اوالسطتل االجتن اوالقشطرارةا
واإلسهتل اوضيق االنفو اوارالم االجسياأ ايم ابطي افلك اقي اااسه اب يوث ااإللاهت االرئوي ا Pneumoniaاوقيا
اسه ارش االرئأا وارش االقل ا وارش االكهيارماالمراح االماقي أا ن ا واالمو اكمتاحيثالمئت ااألشختصا
المصتبيي اوقي ا صي اكهتر االسي ابتلمرتعفت ابشك ا كهر احيث اتسه اهذا االفيرو ابورتة انصف ااألررانا
المصتبيي اب اتقراهت االذاي اتجتو ا عمترهم ا 60اسنأ اال اسيمت ا ولئك االمصتبو ابتل تال ااألستسيأ ا ث االيا ا
السكريا واالاهت االكهيا واإلاهت االكهياوإرتفتعاالرف اوإرتفتعاخطورةاالمرتعفت االخطيرة اواصت اغتلهيأا
رضىاستر ابتإللاهت االرئوياامكيا اتصيراالمشك االانفسيأاشيايةاليريأاال تيأاإلىاالانفواالصنتعم .ا
وقيا صت االمرض ا 8422احتلأارما 29ابلياوبلفتاالوريت ا%9.8اوكت ا%43ا ياالوريت ارما رضىاتةايا
عمترهماعيا60اسنأاوتوقفاإناشترهارمااوليوا.2003ا ا
-3متالزمة الشرا األوسط التنفسية Middle East Respiratory Syndrome = MERS
عتما2012اوت يايااراماالساطوناأاحاييتاوبتئياأابتلا  Coronavirusساميتابما اأاالشارقااألوسا االانفسايأا
Middle East Respiratory Syndrome = MERSااساهه اريارو اكوروناتاMERS-CoVاياماإناشارا
الفيرو ارمابطضاالمنتطقا ث ا وروبتاوالوالات االما يةااأل راكيأاوآسيتاوكتنتايميعاال تال ا رتهطأابثررانا
قياستررواالمنتطقاشه االجةارةاالطربيأاوقياشهي ا نطقأاكوراتاالجنوبيأاتفشماالمرضابشك اكهياراعاتما2015ا
ماوإناق االمرضالإلنست ا ياالجمتلاالمويونةارما نطقأاالشرقااألوس  .ا
تصي اهذهاالفيروسات االجهات االانفساماوالهرامماالطلاويا اياالثايايت اوترارقهاتابطاضااألعاراضاالهسايطأا وا
الشيايةاو نهتاالسطتلاوال مىاوضيقاالانفواوالفثيت اوالقم اواإلسهتلاواطياااللاهت االرئاوياشاتئطتاوقاياااانيا
حيتنتا إلصتبأاالكليايياوقياتورماحوالمايلثاالمرضىاالذايا صيهواابهتاووص اعيناال تال االمصتبأاحاىاار ا
2994اشخصتارماحييابلفتاالوريت ا858اشخصتاووص ا طيلاالوريت اإلىااإلصتبت ا .%34ا
وتةناناخطورةااإلصتبأاب ارماالكهولا واضطيفماالمنتعأا وا رضما ارضاالساكريا وا اراضاالرئاأاوالفشا ا
ختلطأاالجمتلاوعيماشر الهنهتا وا ك االل ماالنيااالذيالماااماطهي .ا ا
الكلويا واالسرطت الذاااج ا اااجنهواا
ل
و طظماال تال االهشراأاالمصتبأابما أاالشرقااألوس االانفسيأاناجتاعياإناقتلاالطيوىابيياالهشراوالمرياا
االجمتلاهماالمساونعاالذياا م اريرو اكورونتاالمسه الما أاالشرقااألوس االانفسايأاو صايرالطايوىا
الهشراب اوالانطرنابتلره انوراالجمتلارماإناقتلاالفيارو اوالاطراقاأااناقتلا اوهاذااالفيارو اريارو احياوانما
المصيرااناق ا ياال يوا اإلىاالهشراو نشثاالفيرو الماافهمابطيارهمتاتت تاولكياحس ات ليا ا خالافايينو ات ا
الفيرو ااطاقيا ا نشثهارماالخفتريشاو ن ااناق اإلىاالجمتلارماوقتا تا ياالمتضماالهطيي.
والااناشراالفيرو ابسهولأابيياالنت اواناشرابييااألشختصابتإلتصتلاالمهتشراواللصيقا عاالشاخصاالمصات ا
وفلكا بتلمصتر أا وااللموا واالاقهي ا واإساخيامااألنوا االختصأاب اوإسانشتقاالهوا االملوثاباتلفيرو اولماوا
األسااطااالملويااأابااتلفيرو ا ثا المااواالفااما وااألناافا واالطيناايياو قااتبضااألبااوا اوالاطت ا ا ااعااإلبا اواصاات ا
الجهت االانفسمابثعراضاشيايةاوحتنةا ص وبأاب مىاوسطتلاوضيقاوصطوبأارماالانفو .ا

الفروا بي متالزمة اإللتهاب الرئوي الحاد "السارس" ومتالزمة الشرا األوسط التنفسية
يوامل التفريق
المنشأ
سنة اإلكتشاف
شدة العدوي
الحيوان الحامل للعدوي
اإلنسان المصاب
الجنس المصاب
فترة الحضانة
سرية اإلنتشار
اإلرتباط الفصلي
معدل اإلصابة
معدل النفوا
إصابة الجهاز التنفسي
إصابة الجهاز الهضمي
إصابة الكليتي

فيروس سارس
الصيي ا
 2003ا
شياي ا
الخفتش ا
اصي االكهتراروقا60ارثكثر ا
ا يثابيريأاواحيةارماالجنسيي ا
4ااوم ا
سرعارمااإلناشتر ا
الااويي ا
عتلم ا
ق اواص اإلم %10ا
+ا
+ا
-ا

فيروس كورونا الشرا األوسط
السطوناأ ا
 2012ا
ق اشية ا
الجمتل ا
اصي االكهولا كثر ا
كثراحيويتارماالذكورعيااألنتث ا
6ااوم ا
بطاارمااإلناشتر ا
خراالخرافاوالشات او ولاالصيف ا
نخفض ا
علماواص اإلما %40ا
+ا
ا+ا

-4فيروس كورونا المستجد COVID-19
يتراريرو اكورونتاالمساجيا واكوريي19-اCOVID-19االرع اوالفةعاحولاالطتلمابطيا اإياتحاكا االقاترا ا
ووص اعيناحتال ااإلصتبأاحوالما ليو ا ت ا نهما كثرا يا50ا لفاررناحاىااأل  .ا
واناماامارياارو اكوريااي19-الطتئلااأاريروساات اكورونااتاوصاانفتاالمنظمااأاالماارضابزعاهااترهاطترئااأاص ا يأاتهااينا
الص أاالطت أاوتسه ا قلقتانوليتاوالااطوناالسه ارمافلكاإلىا تاا يثارماالصييارق ابا اهاما هطاثاقلاقابساه ا
الخطراالذياتم لث ّل اعلىاالهليا ااألخرىاالاسيمتاالهليا افا االنظماالص يأاالرطيفأ .ا
هنت اس لات ا ياريرو اكورونتاالمساجياوقياوييواا اهنت انوعتا كثراعيوانيأا ويوناارما%70اتقراهاتا ايا
السا ال االاااماتاامات ليلهااتارااماحاايياتاام ربا ا%30ا نهااتابااتلنوعااألقا االطيوانيااأاوقسااماالهااتحثو االسا لايياإلااىا
س لأ  Sوس لأاLاحيثاتطياالسا لأاإإ إااألقايماواألقا اعايوىاراماحاييا االسا لأاإإلإاالااماظهار االحقاتا
تناشرابسرعأاوتشك احتليتاحوالما%70ا ياال تال .
وامكيا ااصت االشخصابك االنوعيياوالس لأااألكثراعيوانيأاهماالاماكتنتاستئيةاراماالمراحا االمهكارةا ايا
تفشماالمرضابميانأاووهت االصينيأا واخراالطتماالمتضمالكياتكراراهذهاالس لأارماحتال ااإلصتبأاترايع .ا
وتيعماهذهاالناتئجاال تيأاالمل أالمةايا يااليراست االشت لأاالاماتجمعابيياالهيتنت االجينيأاوالوبتئياأاوساج ا
األعراضااإلكلينيكيأاللمرضىاالذايااطتنو ا يا رض ريرو اكورونتاالمسااجياوحاذراالطلمات ا ايا االهيتنات ا
الاماتمار صهتارمااليراسأاالاتةالا يونةاللفتاأا اكياياعلىاال تيأاإليرا انراسات الماتبطاأا جموعاأا كهارا
ياالهيتنت الل صولاعلىارهما رر الاطوراالفيرو .
واناق اكوريي19-ارماالهشرا ياإنست ارخرارما ينت ارارةاال رتنأاالامااهلغا قصتهتا14ااو تاوفلاكاعهاراالارفافا
الملوثا وااألايياالملويأا واالسطوحاالملويأابتلفيرو اوريرو استر -اكون CoV- 2–SARS 2-الجيايا وا
كوريي-ا19االااطيشا كثرا يااوماواحياعلىاالكرتو اوي يأا اتماعلىااله سايكاوالفاوالفاوالماكايا االكثيارا ايا
يوان اهذااالفيرو االاتةالا جهولأا .ا
ونظراالطايماتاوارراعا ا اينالفيارو اكورياي19-اسايكو ااإلحااوا االمهكاراوالوقتااأا ايااإلناشاتراضاروراييا
لوقفاالافشماالمسامراللمرضاوالسيطرةاعلىاهذااالمرضاالمطيي .ا

واناشراالفير و ابتألايياواألسطااالملويأابتلطيوىاوالامااجريالمسهتابشك ا اكررارماالمساشفيت اوامكايا ا
تكو ا قاتبضااألباوا ابتإلضاترأاإلاىالوحات ا فاتتيااالهواتافاالثتبااأاوطاتوال اوإطاترا ااألسارةاوغيرهاتا ايا
األشيت االمويونةارما ي االمرضىاوالاماغتلهتا اتاتكاو ا صانوعأا اياالمطاي ا وااله ساايكاوتامانراساأابقات ا
الفياارو اعلااىااألسااطااالملويااأاوطاارقا كتر ااأاالطاايوىابااتلمطهرا الم تولااأاإحاااوا اإناشااتراالماارضاكمااتاتااما
الاركيةاعلىاالنسخاالمخالفأالفيرو اكورونتاالاماظهر اعتما2003اوكتنتاالناتئجا اشتبهأا ياحياثااإلناشاترا
وطرقا قتو أاالطيوىاعلىااألساطااالملوياأالاذلكانفاارضا اتنطهاقاهاذهاالاوصايت اعلاىاالنساخأاالجياايةا ايا
الفيرو األن اانامماللطتئلأانفسهتاوإنخفتضانريأاحرارةاالجاواوإرتفاتعانساهأاالرطوباأااةاايا ا اياعمارهاعلاىا
األسطااكمتارماريرو االستر اوكورونتاالشرقااألوس  .ا
فترة الحضانة:ارارةاال رتنأا يا10-7ا اتماولكياتشيراالاقيارا ا ارارةاال رتنأاالماوسطأالكوريي 19-هما
5.1ااوما ث االستر ااأل راالذياقياافاااالهت اعلىا صراعي اللسيطرةاعلىاالفيرو او نعااناشتره.
يوامل الخطورة:ا هماعوا االخطورةااألعمتراروقا50اسنأاو رضاالسكرياوإلاهت االكهيابماالمة ياوويونا
عراضاالانموفييأاوإرتفتعا LDHاحيياالقهولاولماتسج احتال اورتةارمااألطفتلا واالمراهقيي .ا
العالمات المعملية :إنخفتضاالخ اتاالليمفتواأاالكلما%66اوإرتفتع اال ا LDHا%46اوهماع أاإنذاراأاسيئأا
وإرتفتعاإنةاماال ا Alanine aminotransferaseونقصاالصفتاااالي واأ%30ارماالذروة .ا
أيراض اإلصابة بفيروس كورونا المستجد
عراضا شتبهأالمرضاالستر او ا أاالشرقااألوس االانفسيأاوتشم االططواوسي ااألنفاوالاط االطاتما
والسطتلاوإلاهت اال لاقاوال ماىاب ياثاتاجاتو االمايىاالطهيطاماليرياأاحارارةاالجساماواطاهارافلاكاناتنرااوعنايا
الاشخيصااقوماالطهي ابتلساالاعيااأل تكياالاماسترراإليهاتاالماراضاراماالفاارةااألخيارةاكماتااساثلاعاياتطت ا ا
المراضا عاالجمتلارماالفارةااألخيرةاوقيااطل االطهي اعم ار صا خهريالطينأا ياإررا ا االجهت االانفسما
واعيناأا ايا صا االايم  Serumللكشافاعاياوياوناريارو اكوروناتاواجايراالقياتماباتلف صاالا ماإفااكتنااتا
األعراضاشيايةا واإفااكت اهنت اإحامتلالإلصتبأابفيرو ا ا أاالشرقااألوس  .ا
إستراتيجية المكافحة ضد فيروسات كورونا
اظ ا ارياارو اكورونااتاالمساااجيا ث ا ارياارو اسااتر اورياارو ا ا ااأاMERSانشااطتاو طااياتاعلااىااألسااطاا
المطينيااأاوالةيتييااأاواله سااايكيأاالملويااأالماايةا9ا اااتماراامانريااأاحاارارةاالفررااأا يا20-15انريااأا ئواااأاوإفاا
إنخفرتانريأاحرارةااألسطااالملويأاإلىا4انريت ا ئواأاامكيا ااظ انشطتاحاىا28ااو تارماحيياتنخفضا
نريأاالطيوىاإفااكتنتاحرارةااألسطاا40-30انريأا ئواأ .ا
وريرو اكورونتاالمساجيا ياعتئلأاالفيروست االامالهاتاغشات انهناماوتااثيرابشايةاباتلمطهرا الاذلكا اياالساه ا
ييااالقرت ا عليهتابتلمطهرا ا ث االميتةاوالصتبو اوالك ولاواإلاثتنولاو ت ااألكسجيياوباتقماالمطهارا االااما
تقل ا ياتركيةهاعلىااألسطاالكياافر ا اتكو اباركيةا ا نتسهأاحاىاتقرماتمت اتاعلاىاالفيارو اوقايايهاتا
االمطهرا ا ث ااإلاثتنولا%70ا وابيروكسيياالهييرويييا٪0.5ا واهيهوكلوراتاالصوناوما0.1ا٪ارطتلأاضيا
ريروست االكورونتاوإفاايرىاتطهيرااألسطااوالمنتطقاالملوياأابتلطايوىاباتلاركيةا االمنتساهأالهاذهاالمطهارا ا
رزنهتاتقل ا يا عياناريروست اكورونتاالمطياأا يا ليو ايسيما مرضاإلىا100ارق ارماغرو انقيقأاواحية .ا
الوقاية م فيروسات كورونا
الااوييالقتحاضياريرو اكورونتاواج االقيتماباايابيراالوقتااأا ايااإلصاتبأابفسا االيايايايياياابزسااخياما طهارا
ا اوياعلىاالك ولا وابتلمت االيارااوالصتبو الميةا20ايتنيأاعلمااألق اوعيما سأاالطينييا وااألنافا واالفاما
بتليياياإالابطياغسلهمتاوتجن ااالتصتلاالمهتشرا واالقرا ا اعااألراراناالمصاتبييابفيارو اكوروناتا اعاإسااخياما
القفت ا االاماتساخيمالمرةاواحيةاعنياالاطت ا عاالمصت ابشك ا هتشراوعايماتكاراراإسااخيامانفاواالقفات ا ارةا
خرىاوعيما شتركأا فترشاالسرارا واالمنتشفا وا وانماالططتماوالشرا ا عاالمصت اباتلمرضاو اراتااجا ا
علىاالمصتبيياالهقت ارماالمنةلاطيلأارارةاالمرضاورماال تال االاماتصتحههتاال مىااج االهقت احااىا10ا ااتما

بطياالشفت ا نهتاوتجن االاطت االمهتشرا عاارخراياوتفطيأاالفماواألنفابكمت ّ أا وابمنيا اورقماعنياالساطتلا وا
الططواوالاخلصا ن اوغس االييايايييااوالم ترظأاع انظترأاالهيئأاالم يطأاوتطقيمااألسطااواألشيت  .ا
النظترأاالشخصيأا ث اغس ااألاييابتلمت اوالصتبو ابزسامراراوإتهتعاآنا االططواوالساطتلاراما نايا اوتجنا ا
االخا طابتألشختصاالمصتبييابث راضاتنفسيأاوالم ترظأاعلاىا ساترأابينياأاتقايرابا ا2-1ا اارالاجنا االطايوىا
وتجن المواالفماواألنفاوالطينييابتألايياالملويأابتلطيوىا عاتوارراالاهواأاالجييةاوتجن ااأل تكياالمةنحمأ .ا
وانصاابطيماتنتولااألططمأاالنيئأاوطهواالططتماوختصأاالل وماوالهيضايييااأل انريأاال ارارةا علاما ايا60ا
نريااأا ئواااأاتقا ا ايميااعاالميكروباات اوبمااتا ااإلحامااتلاالكهياارا اهااذااالفياارو ا نشااثهاحيااوانماريج ا اتجن ا ا
االحاكت اوالاطت االمهتشرا واغيراار يا اعاال يوانات االهرااأاوحيوانات االمةرعاأاوتجنا ااخاا طاال يوانات ا
األليفأا عاال يوانت االهراأاوحيوانت االمةرعأاألنهتاامكيا اتثخذاعيوىاوتنقلهتاإلىااإلنست  .ا
تاالطت لو ارماالرعتااأاالصا يأا ثا االمساشافيت اوالطاةلاوال جاراالصا مارماياالرارورياإسااخياما طايا ا
الوقتاااأاالشخصاايأا ثا اإرتاايا االقفاات ا اوالقنااتعاالااواقماللويا اوالطيناايياوقنااتعاالااانفواالمطقااماوالمرشااااللهااوا ا
وتنطهقاتلكاالايابيراعلىا راراناالطتئلاأاالمخاتلطييالماراضااشااه اراماإصاتبا اباتلفيرو ا واتثكاي اإصاتبا اكماتا
تطهقا ارتا عا ياااطت لو ا عاال يوانت االهراأاوحيوانت االمةرعأ .ا
و هما الايابيرااإلحارا اأاالفطتلأاهماتفطي اال جراالص مارماالمطترا اوعةلاالمشاه ارماإصتباهماوالمصاتبييا
بتلمرضاختصأاالطتئيايا يا نتطقا وبو ةابتلفيرو اوإاياعهماراما اتكياالطاةلاالصا مالمايةا14ااو اتاوهاما
رارةاحرتنأاالفيرو اللاثكيا ياخلواالشخصا ياالمرضاقه انخول االه ن .ا
غس االيياي بتلمت االستخياوالصتبو ا عاإساخيماك اولا%70الفار االياياياوإفااكناتات اواساوائ االجساما وا
برا االشخصارترتياقفت ا االساخياماالمرةاالواحيةاوتخلصا نهتابطيااالساخياماواغس ااياكايييااوعني تاتكو ا
رمانفواالفرراأاالاامااويايابهاتا حايااألشاختصاالمصاتبييابساتر اغطامارماكاو نفاكابقناتعاالجراحاأاوقايااااياا
ارتاايا االنظااترا ابطااضاال متاااأا ارااتاواساااخيماالصااتبو اوالماات االسااتخيالفس ا ااألوانااماوالمنتشاافاوالفااراشا
والم بواالختصأابشخصا صت ابفيرو استر اواساخيما طهرا نةلمالانظيفااألسطااالاماقياتكو ا لوياأا
بتلطرقا وااللطت ا واالمختطا واالقم ا واالهرا ا واالهولاوإرتايا اقفات ا االسااخياماالمارةاالواحايةاعناياالانظيافا
وتخلصا ياالقفت ا اعنيااالناهت ا ياالانظيف .ا
امكيا تقلي اخطورةااإلصتبأابتلممترست االصا يأاوالنظتراأاالجيايةاوغسا االيايابتلمات اوالصاتبو المايةا20ايتنياأا
علىااألق اوتفطيأااألنفاوالفمابمنيا اعنياالسطتلا واالططواوتخلصا ياالمنتنا االورقيأارماسلأاالقمت اأاراوراا
يماغس االييابطنتاأاوتطهيرااألسطااالاماتلمسهتابشاك ا اكاررا ثا ا قاتبضااألباوا اوتجنا الماواالفاماواألنافا
والطييابثاياغيرا فسولأاوعيما شتركأااألغراضا عااألشختصاالمصتبييابتلمرضاتجن االاطت ابشك ا هتشرا
اعاال يوانات االهرااأا وااألليفاأاوتجنا االاطت ا ا اعااإلبا ا واشار الهنا ا واتناتولا ناجتتا ا واتناتولال ما اغياارا
المطهوفاووضعاالكمت ت االواقيأ .ا
وانهفماألياشخصااةورا ةارعا وا سواقا واحظتئرالل لجماتلا اااهطاوااتايابيراالنظتراأاالصا يأاالطت اأابماتاراما
فلكاغس االيايايابتناظا تماقها الماواال يوانات اوبطايالمساهتاو اااجنهاواا ساأاال يوانات االمراراأاوانطاويا
إساه االمناجت اال يوانيأاالنيئأا واغيراالمطهيأاييياابمتارمافلاكااأللهات اوالل اوماعلاىا ختطرعتلياأاللطايوىا
تال وماالجمتلاو لهتنهتاريمكياإساه كهتابطيابسارتهتا واطهيهتا واغيرافلكا ياالمطتلجت اال راراأ.
يالج فيروس كورونا المستجد
امكياتخفيفاشيةااإلصتبأابشر اكميت اكتريأا ياالسوائ او خذاقس اكترما ياالراحاأاراماالمناةلاوتجنا ا ياجهوناإضترماواإل انتعاعياالايخيياوتجن االمنتطقاالامات اوياعلىااليخت اوتنتولااألنواأاالاماتخففااأللاما
وال رارةا ثا االهتراسايات ولا وااألسايات ينوريياAcetaminophenاوا اذراتطاتطمااألساهرايا وااألاهاوبرورييا
Ibuprofenاوالنتبروكسييا .Naproxenا
امكياإساخيامايهت اترطي االجواHumidifierا وا خذاحماتماناراااللاخفيافا اياالساطتلاوإلاهات اال لاقاوراماال ااتال االشاايايةااكااو انخااولاالمساشاافىاضااروراتاحيااثاااااماعااةلاالمااراضاوالاطت ا ا ط ا ابطراقااأاص ا ي أا

وإعطتؤهاع اناعما ث االاهواأااالصطنتعيأاArtificial ventilationابتإلضترأاإلساخيامابطضااألنواأا ث ا
اإلسايروايا  Steroidsو رتنا االفيروست ا .Antiviral drugsا
تساخيما رتنا االفيرو اوالانفواالصنتعمابتألكسجيياونق االه تاللمصت ا ياشاخصا اطاترماوإسااخيامارتنا اال يواأاللا كمارماالطيوياالهكايراأاالثتنواأاالااماالمساههأااللاهات االرئاويا واإسااخيامايرعات اعتلياأا
يااإلسايروايا الاقلي ا ونامتاالرئاييا ث اإساخيامايرعت اعتليأا يا يثي ابراينيةولو  .ا
إيطاء فيتامي ج :المرضىاالصتبييابتلفيروست االاتييأااطتنو ا ياإنخفتضاكهيرارما ساوات اريات يياسم .اإيطاء هيدروكسي كلوروكوي Hydroxychloroquinاساخيم االهييروكسم اكلوروكواي  Hydroxychloroquinلط ا رض االم رات اوافيي ارم اع اريرو ا
كورونت اواساخيم ا ارت ارم اع ابطض ااأل راض االمنتعيأ او راض االاهت االمفتص االرو تتوايي او رضا
الذئهأاال مرا اكمتااساخي ا طهت االجليارماع ابطضاالمشتك االجلياأاالمرتهطأابالكااأل راض.ا ا
وإساطم ارماالوقتاالراهيالط اريرو اكورونتاألن ا عطىاناتئجا همأاللقرت اعلىاالفيرو احيثاإساطملا ا
الصيي او راكت اوالكلوروكوايانوا ا اوررالط االرو تتيةماالمة ياوبطضا راضاالمنتعأاوالم راتاوهوا
رطتلا عاريرو اكورونتا عا رتناال يواأا اثرو يسيي Azithromycin 500ا لجم.
وامناعانوا ا Hydrochloroquinت ارراالا اRNAاالفيروساما اياالم فظاأاالهروتينياأاكماتااةاايا اياإ اصاتصا
الةنكاإلىاالخليأاالذيااثه انشاتطااإلنةامات االاامااساافلهتاالفيارو اراماإناات احمرا االناووي  RNAريمنطا ا ايا
الانتساااااخاناخااااا االخلياااااأاوعااااا اHydrochloroquinانترطاااااتا اااااعاإضاااااترأاالةناااااكاونوا اAzithromycinا
واليوكسيسيكلييالميةا5ا اتمالنقرماعلما ياعايويابكايرااأاصايراأاوالفكارةاراماهاذهاالجرعاأاهاواالسايطرةاعلاما
عايويابكايرااأايتنواااأاSecondary bacterial infectionاوختصاأاتلااكاالهكارااتاالاااما اياشااثنهتاإرارا اإنااةاما
الاربسيياوامكيا ااثخذهتا ياإنست اولكيااالهماطهطتاهماكهتراالسياو رضماحستسيأاالصيراوالميخنييا ثتلى .ا
-إيطاء الكورتيزون ومنع محفزات المناية:اوفلكالمنعاالطصفاالمنتعماواألونامتاالرئواأ.

