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 خالصة

( هو العامل الممرض المسؤول عن SARS-CoV-2) 2فيروس كورونا المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة 

إرهاق للكادر (، نتج عنه أزمات رعاية صحية عالمية وCOVID-19) 2019جائحة فيروس كورونا 

م تكوين نظرة شاملة حول المهمن ، كان COVID-19. مع نمو عدد المرضى الذين يتعافون من الطبي

.هناك تقارير متزايدة عن تأثيرات مستمرة وطويلة األمد بعد المصابينلقضايا الرعاية الصحية المحيطة با

COVID-19 تتميز بأعراض مستمرة و / أو مضاعفات متأخرة أو طويلة  ما بعد كوفيد الحاد.، متالزمة

 COVID-19الحالية حول  للدراساتاجعة شاملة أسابيع من ظهور األعراض. هنا، نقدم مر 4األمد بعد 

 .الحادة، والفيزيولوجيا المرضية وعواقبه الخاصة باألعضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

abstract 

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is the pathogen 

responsible for the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, which has 

resulted in global healthcare crises and strained health resources. As the population 

of patients recovering from COVID-19 grows, it is paramount to establish an 

understanding of the healthcare issues surrounding them. post covid syndrome 

characterized by persistent symptoms and/or delayed or long-term complications 

beyond 4 weeks from the onset of symptoms. Here, we provide a comprehensive 

review of the current literature on post-acute COVID-19, its pathophysiology and 

its organ-specific sequelae. 
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 مقدمة وتعريف:

العامل الممرض المسبب  ،Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) ظهرت المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة

 اتم إعالنه ،2020وبحلول مارس  2019في ديسمبر  الصين، ووهان،ألول مرة في  ،COVID-19 لـ

إلى خسائر  باإلضافةالصحية في معظم البلدان إلى إثقال كاهل أنظمة الرعاية  19-جائحة كوفيد  تجائحة. أد

     Coronavirus-2الذي تم تسميته اآلن باسم المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة  CoV اقتصادية فادحة.

SARSCoV-2) )، هو فيروس الحمض النووي  من قبل اللجنة الدولية المعنية بالتصنيف من الفيروسات

 CoV يشمل. CoVينتمي إلى جنس بيتا  ,(ssRNAموجب االتجاه )+ الريبي أحادي الشريطة المغلف، 

Beta ( أيًضا متالزمة االلتهاب التنفسي الحاد الوخيمSARS-CoV ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية )

(MERS-CoV في .)2020فبراير  11( أعلنت منظمة الصحة العالمية ،WHO عن اسم جديد للمرض )

، 2020مارس  11وبعد شهر بالضبط، في  ،CoV (COVID-19): مرض SARS-CoV-2الناجم عن 

 تم اإلعالن عنه جائحة عالمية.

 التوزع الجغرافي

تم إدخال العديد من المرضىى المصىابين بالتهىاب رئىوي مجهىول السىبب إلىى المستشىفيات  ،2019في ديسمبر 

ريًضىا مصىابًا بالتهىاب رئىوي م 44تىم اإلبىالع عىن  العالميىة،وفقًىا لوثيقىة نشىرتها منظمىة الصىحة  ووهىان.في 

مريًضىىا يعىىانون مىىن أمىىراض خطيىىرة. فىىي النىىامن مىىن كىىانون  11مىىع  ،2020ينىىاير  3مجهىىول السىىبب بحلىىول 

 المحتمل.أظهر التسلسل الجيني أن فيروس كورونا الجديد هو المسبب  ،2020الناني )يناير( 

 114ئحة مع حاالت مؤكدة في جا SARSCoV-2أعلنت منظمة الصحة العالمية أن  ،2020مارس  11في  

بينما انتشر  بالفيروس،كنر البلدان في العالم إصابة أ الدول األوروبيةت كان مارس،بحلول منتصف  دولة.

COVID-19  كانت منظمة الصحة العالمية في  ،2020بحلول نهاية أغسطس  دولة. 160إلى أكنر من

نصف الحاالت  قرابةوهو ما يمنل  لعالم،اعلى مستوى  COVID-19تين لديها أعلى عبء من ياألمريك

الواليات المتحدة األمريكية أكبر  سجلتالجديدة التي تم اإلبالع عنها في األسبوع األخير من شهر أغسطس. 

لوحظ انخفاض في الحاالت الجديدة من الذروة السابقة في يوليو من  ذلك،ومع  العالم؛عدد من الحاالت في 

شوهدت زيادة ثابتة في الحاالت  اليوم.حالة جديدة في  41،000يوم إلى متوسط حالة في ال 70،000أكنر من 

من الحاالت الجديدة التي عدد أكبر في إقليم شرق المتوسط مع  2020والوفيات الجديدة خالل شهر سبتمبر 

 أبلغ عنها العراق وإيران والمغرب.
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حيث أبلغت الواليات المتحدة  ،لعالميةبحسب منظمة الصحة ا تضرًرامناطق الأكنر من تين يظلت األمريك

األمريكية والبرازيل واألرجنتين وكولومبيا عن أكبر عدد من الحاالت الجديدة في األسبوع األخير من شهر 

 عدد الحاالت بدأ أكتوبر،سبتمبر. استمر عدد الحاالت الجديدة في الواليات المتحدة في االرتفاع وبحلول نهاية 

أبلغت منظمة الصحة  ،2020في ديسمبر يوليو. الوباء السابقة التي لوحظت في في االقتراب من ذروة 

المتحدة، المشار إليه المملكة  فيأحدهما من قبل السلطات  ،SARSCoV-2العالمية عن نوعين جديدين من 

كما تم اكتشاف ساللتين 501Y.V2 .واآلخر تم اكتشافه في جنوب إفريقيا، اسمه VOC 202012/01باسم 

, ويصنف هذان األخيران بأنهما منيران للقلق بحسب منظمة 484A أوميكرون مث 478K.V1 دلتا تين,جديد

 .[1]الصحة العالمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -( 2020أكتوبر  18) في العالم تأثراً بفيروس كورونا دولة 20أكثر -
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كورونا:بنية جينوم فيروس   

 ومغلف،موجب أحادي الطاق غير مجزأ  RNA يهو عبارة عن فيروس كبير الحجم مادته الوراثية ه

 :هيالفيروس من مجموعة من البروتينات الهيكلية التي  ويتألف

االستجابات  وتحفزالتي تلعب الدور األهم في االرتباط مع مستقبالت الخلية الهدف  Spike الشوكة)1

 .المناعية لدى المضيف

 .يعطي الشكل الكروي للفيروس Membrane الغشاء)2

 .من أجل خمج خلية المضيف وتحريرهمسؤول عن تجميع الفيروس  Envelope لغالفا)3

بروتين متعدد الوظائف يخزن ضمنه الجينوم  protein Nucleocapsidنوويالبروتين المحفظة )4

 .وانتساخهنقله  يحميه ويضمنريبوزومية حلزونية الشكل مما  ونوويةمرنة  طويلة،الفيروسي بشكل معقدات 

الذي يلعب دور هام في االمراضية والدخول  HE (Hemagglutinin esterase) تين آخر يسمىيوجد برو

نجده فقط في الذراري من  HE جميع هذه البروتينات تتواجد في كل األنماط الفيروسية عدا األغشية،عبر 

  Beta .       نمط

قبعة  فيروسات ويمتلك بنية تحوي علىيعتبر الجينوم الفيروسي للفيروسات التاجية هو األكبر من بين كل ال

عملية االنتساخ تحدث ضمن سيتوبالسما  .mRNAلذلك يعمل ك  3َالنهاية  عند poly A وذيل 5َعند النهاية 

عندها تغيرات  ويحصلبداية ترتبط الشوكة مع المستقبل الموجود على سطح الخلية الهدف  المضيف،خلية 

 [2]الفيروسي.ثم تحرير الجينوم  االلتقام ومنة على دخول الفيروس بعملي بنيوية تساعد
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 COVID-19بعد أو متالزمة ما  طويل األمد()مديد كوفيد 

 

 تعريف كوفيد مديد وأعراضه:

التي أعلنت عنها منظمة الصحة  (،COVID-19) 2019في وقت مبكر من جائحة مرض فيروس كورونا 

-COVIDن المرض قد يكون مزمنًا. العامل المسبب لـ لم يكن أي شخص يعتقد أ ،2020العالمية في مارس 

بدأت حاالت  ثحي (،SARS-CoV-2الوخيمة )هو الفيروس التاجي الجديد للمتالزمة التنفسية الحادة  19

COVID-19  تجاهل األطباء مخاوفهم  البداية،مجموعات الدعم االجتماعي. في  بجذب انتباهطويل األمد

االعتراف  بدأحيث سرعان ما تغير ذلك.  لكن التوتر،منل القلق أو  العقلية،صحة باعتبارها أعراًضا تتعلق بال

 المدى( فيطويل  COVID-19أو  COVIDطويل المدى )أو متالزمة ما بعد  COVIDمصطلح  ب

والوصف األكنر  ،المدى الطويل COVIDتم بالفعل اقتراح أوصاف مختلفة لـ  والطبية.المجتمعات العلمية 

                                .لإلصابة ألعراض التي تستمر ألكنر من ثالثة أشهر بعد ظهور األعراض األولىشيوًعا هو ا

أن األعراض األكنر شيوًعا لفيروس كورونا  الدراساتحددت  موجود،في حين أن التعريف الفعلي غير 

االضطرابات المعرفية  هي التعب وضيق التنفس. تشمل األعراض األخرى األقل شيوًعا األمدطويل 

 والسعال، والتذوق،واختالل في حاسة الشم  والمفاصل،وآالم في الصدر  عضلي،وألم  والصداع، والعقلية،

ومشاكل في  القلب،اضطرابات و والبلغم، األنف،وسيالن  التنفس،والصفير عند  واألرق، الشعر،وتساقط 

ستة أشهر ويتم احتسابها بعد الخروج من المستشفى قد تستمر هذه األعراض لمدة تصل إلى  .الجهاز الهضمي

 والقشعريرة، ،Lupus pernioالصقيع عضة تم أيًضا توثيق أعراض أقل شيوًعا منل  األعراض.أو ظهور 

 .األمدطويل  COVIDوضعف البصر المرتبط بـ  األذن،وآالم  واالحمرار،

في مختلف  COVID-19لناجين من على ا تأثيرههي  طويل المدى COVIDلـ  الخصائص المحيرةإحدى 

يؤثر حتى على الحاالت الخفيفة  األمدطويل ت الدراسات أن فيروس كورونا المستجد حيث كشف. شداته

أو مستشفى أو عناية مركزة.  تهوية ميكانيكيةالذين ال يحتاجون إلى صغار السن والمتوسطة وعلى البالغين 

يمكن  المستشفى،من  تم تخريجهمو SARS-CoV-2لـ  يةإيجاب أعراضلم تعد تظهر عليهم المرضى الذين 

أن فيروس كورونا المستجد طويل  للقلق،واألكنر إثارة  طويل األمد. COVID ان تتطور اإلصابة لديهم الى

مما  ،ظاهرة أعراضبدون  COVID-19بما في ذلك أولئك الذين أصيبوا بـ  األطفال،األمد يستهدف أيًضا 
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 ،ةاإلدراكيضعف الوظيفة و العضلي،واأللم  والتعب، التنفس،منل ضيق  دةأعراض جديأدى إلى ظهور 

 .أشهر على األقل 6يستمر لمدة قد  وألم الصدر الذي والخفقان، والصداع،

 سالالتهو أن متالزمة ما بعد الفيروس قد لوحظت مع  األمدطويل  لفيروس كوفيدالحقائق المعروفة أحد 

أعراض التعب واأللم العضلي واالضطرابات النفسية في  لوحظت المنال،على سبيل  سابقة لفيروس كورونا.

 Middle East Respiratory Syndromeإصابة الناجين من متالزمة الشرق األوسط التنفسية )

(MERS  والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمةSevere Acute Respiratory Syndrome (SARS) 

ً 15-7أطول )ع المتابعة لمدة لمدة تصل إلى أربع سنوات. حتى م  للرئةبالصور الشعاعية لوحظ  ،( عاما

في  عاًما 40من السارس الذين تقل أعمارهم عن  بين الناجينال تزال واضحة المضاعفات  أنوالعظام 

 .الغالب

ال يزال العديد من المرضى المتعافين يعانون من  العالم،في جميع أنحاء  COVID-19مع تفشي جائحة 

استمرار إن بما في ذلك ضعف الجهاز التنفسي والقلب والجلد والجهاز العصبي. للعدوى،المستمرة  اآلثار

-Long-COVIDاألعراض الجسدية التي تظهر في المرض الفيروسي الحاد هو المظهر األكنر شيوًعا لـ 

يدة في أعراض عصبية نفسية أو ظهور أعراض نفسية جد ظهوريتم اإلبالع عن  األحيان،في بعض  .19

وخاصة أولئك الذين عانوا من مرض خطير أو  ،Long-COVID-19٪ من المرضى المصابين بـ 16-18

خالل الحياة  األداء الوظيفي في وضعفصعوبة تم قبولهم في وحدة العناية المركزة. أبلغت األعراض عن 

 الخروج.يوًما من  60٪ من المرضى في المستشفى حتى بعد 40لدى  اليومية

 [3].الشكل التالي في Long-COVID-19ح المظاهر السريرية الشائعة التي تمت مواجهتها في تم توضي

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لكوفيد مديد التظاهرات الجلدية( 1

الجلد عبارة عن نافذة مفتوحة للنظر إلى البيئة الداخلية للجسم، ويمكن أن تعطي التظاهرات الجلدية دلياًل مهًما 

بما في ذلك الطفح  COVID-19م تسجيل العديد من التظاهرات الجلدية المرتبطة بـ . تCOVID-19على 

 ، واآلفات الحطاطية الحرشفية urticarial eruptionsالّشرىو،  orbilliform rashesMالجلدي الحبيبي

Papulosquamous disorders الطفح الحصبيو النوبات الّشروية. لقد وجد أنUrticarial and 

rashesform Morbilli عضة الصقيعقصير األمد، في حين أن  كالهماLupus pernio  والتزرق 

يُعتقد أن اعتالل األوعية الدقيقة المتغير في نظام  يوًما. 60ألكنر من  استمروا reticularis-livedo الشبكي

مرض  في يععضة الصقالشرايين المحيطية الذي يغذي اليدين والقدم واألصابع مرتبط بآفات تشبه تورم 

 .كوفيد طويل األمد
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للمصابين  صابعاألمي لتنظير الشعيرات الدموية لألظافر في يوقد دعا عدد من الباحنين إلى إجراء بحث تقي

لفهم ديناميكية الدم الوعائية الدقيقة المتغيرة. ال يمكن التغاضي عن االثار الجانبية الجلدية  COVID ب

يمكن أيًضا أن يختلط األمر  األحيان،وعات كوفيد طويل األمد، وفي بعض المتعلقة باألدوية أثناء تقييم موض

 [4]األمراض الجلدية الموجودة سابقًا. مع بعض

 

 في مرضى مختلفين بعد فترات متفاوتة من التشخيص األولي: )أ( آفات صدفية نزفية Long-COVID-19الجلدية لـ  رالمظاه الشكل السابق:

hemorrhagic guttate psoriatic lesions أسابيع بعد ظهور األعراض( )ب( طفح جلدي  5الظهر في مريض الصدفية المعروف سابقًا ) على

بدون  ،COVID toe كوفيد( إصبع Cأسابيع بعد ظهور المرض( ) 10الجذع ) على retiform maculopapular itchy rash حطاطي شبكي

أسابيع بعد ظهور  6متعددة األشكال على القدم اليمنى ) erythema multiforme حمامية( آفات Dأسبوًعا بعد التشخيص األولي( ) 12أعراض )

 األعراض(.

 

. عادة ما تختفي العقيدات من قصبة القدم في كال الساقين تصيب Erythema nodosum الحمامي العقدية

ريريًا بشكل أساسي س العقيداتتلقاء نفسها دون تدخل في غضون ثمانية أسابيع من ظهورها. يعتمد تشخيص 

 يمكن النظر في الدراسات المختبرية وخزعة الجلد لتأكيد التشخيص. كما السريري.على التاريخ والفحص 

يصيب الخاليا من خالل مستقبالت اإلنزيم المحول ( COVID-19) 2019فيروس كورونا  أن يُعتقد

كانت هناك  الجلد.بما في ذلك  ،متعددة( والتي يمكن العنور عليها في أعضاء ACE2) 2لألنجيوتنسين 

إلى الطفح الجلدي  عضة الصقيعباآلفات الشبيهة  بينتقارير متعددة عن مظاهر جلدية للمرض تتراوح 

 .حمامي العقديةبال مصابة COVID-19حالة  الباحنونيناقش  أدناه، الشروي.
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 عرض حالة:

غدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم إلى قسم عاًما لديها تاريخ من قصور ال 54امرأة تبلغ من العمر قدمت 

ساعة الماضية. انتشر هذا الطفح  24ظهور طفح جلدي جديد خالل الـ  وهيالطوارئ مع شكوى رئيسية 

األطراف العلوية الننائية والصدر والرقبة والظهر والوجه. تم التأكد من  والحاك علىالجلدي الحمامي المؤلم 

ساعة من  72( قبل PCRعن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل ) COVID-19لـ  ةإيجابي ةأن المريض

كانت العالمات الحيوية  .ض أخرىبمراجعة المريض لم يالحظ اي عالمات او اعراظهور الطفح الجلدي. 

معدل التنفس  الدقيقة،نبضة في  81معدل ضربات القلب  زئبق،مم  149/78هي ضغط الدم  ةاألولية للمريض

درجة فهرنهايت. عند  97.9٪ في هواء الغرفة بدرجة حرارة 96تشبع األكسجين بنسبة  يقة،الدقنفًسا في  20

مؤلمة تقع على األطراف  مرتفعة، دائرية، متبلدة،غير  ،حمامي عقديةكان المريض يعاني من  الفحص،

 Erythema Nodosum الحمامي العقدية العلوية الننائية والصدر والظهر والرقبة والوجه بما يتفق مع

(EN)  احتياطات وضع مع  ةتم إخراج المريض,اثناء الفحص(. لم يتم مالحظة التقرح في 3-1)األشكال

-COVIDونصحه بالحجر الصحي وفقًا إلرشادات مركز السيطرة على األمراض. للحد من انتشار  للعودة

اء زيارة قسم الطوارئ لم يتم استشارة األمراض الجلدية أثن الصحية،بين العاملين في مجال الرعاية  19

 تدبيرل للمريض للمريضة بناًء على فحصها المستقر سريريًا. تم وصف نابروكسين وهيدروكسيزين

 األعراض.

 

 

 

 

 

 توضح طفح جلدي يشبه العقدة الحمامية في أسفل الظهر. :1شكل
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 3 شكل                                                                2 شكل                            

:استنتاجو مناقشة  

العديد من العوامل المعروفة بما  يحدث بسببو مع الوقت ذاتهتلقاء من  يشفىالحمامي العقدية هي طفح جلدي 

لـ  محتمالعرضا طفح جلدي بشكل  ظهورهعد كما ياألدوية.بعض في ذلك العدوى واألورام الخبينة و

COVID-19 ًرا مهًما للتعرف المبكر على هذا المرض وعالجه والحجر الصحي. سيساعد التعرف أمو

 [5]قبل أطباء الطوارئ على تحسين النتائج وتخفيف انتقال العدوى.من  تشخيصالمبكر على الفيروس وال

 الناتج عن كوفيد مديد: تساقط الشعر( 2

androgenetic alopecia ع االندروجينيالصلمرتبط بداء هدفت هذه الدراسة إلى فحص تساقط الشعر ال

(AGA) حقن البالزما الغنية بالصفائح الدموية  عالجباستخدام  أعراضه وتدبير(PRP) Platelet-Rich 

Plasma.  

 إيجابي مؤكداً ظهر بشكل    PCR رالهم اختب جريأحاالت  تسع توشملشكل توقعي تم تصميم هذه الدراسة ب

 Platelet-Rich Plasmaلحقن البالزما الغنية بالصفائح الدموية . خضع المرضى COVID- 19لعدوى 

(PRP لمدة )4 ( جلسات. تم الوصول إلى النتائج من خالل اختبار سحب الشعرHPT واستبيان نمو الشعر )

 (.HGQالذاتي )
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 تضاعف فيروسمساًرا مشترًكا مع  تتضمن COVID- 19أثناء  (AGA)األندروجيني الصلع افترض أن 

 .لألندروجيننسخ محفزات في الخاليا البشرية و CoV- 2 -رسالسا

 serine 2لعملية التحلل البروتيني بواسطة البروتياز الغشائي  في الفيروس تخضع بروتينات سبايك

(TMPRSS2 أثناء )األندروجينات محفزات كما تعد ،النوع الناني منها() الرئوية االسناخخاليا  دخولها

األطفال  لدىلمرض ل لوحظ أعراض أخف ذلك،باإلضافة إلى  .TMPRSS2فة لجين النسخ الوحيدة المعرو

 نسخ األندروجين.بالذين يمتلكون اعداد منخفضة من المستقبالت الخاصة  والنساء البالغات سن البلوع قبل

تطور تم اإلبالع عن  .COVID- 19 اإلصابة ب وشدة صلع االندروجينياللوحظ االرتباط بين شدة  أيًضا،

 .COVID- 19أثناء اإلصابة بعدوى  صلعداء ال في االعراض بشكل سريع

الحد  ،182)الحد األدنى:  24.2±  220 متوسطهافترة تم قبول تسعة مرضى بشكوى من تساقط الشعر بعد 

عاًما )الحد  8.4±  33.8. كان متوسط عمر المرضى COVID- 19( يوًما بعد الشفاء من 264األقصى: 

 وثالث منهم من اإلناث ،٪(66.7)الذكور (. ستة من المرضى كانوا من 52 األقصى:د الح ،26األدنى: 

، Modified Norwood- Hamilton Scale type- 1يشملون ٪( 44.4٪(. أربعة من المرضى )33.3)

 .type-3 النوع٪( من 22.2) واثنان type-2من  ٪(33.3)ثالثة مرضى 

يتم إجراء االختبار من ثالث نقاط مختلفة من  حيث ،2.8±  10اختبار سحب الشعر  في الدرجةكان متوسط  

 .PRP ب فروة الرأس في بداية عالج

 ر، اختباPRP (p = 0.007 عالج ببعد أول  1.6±  6.0الشعر إلى  سحبانخفضت درجة اختبار  

Wilcoxon .) 

 اختبار PRP (p = 0.008 اخر عالج ببعد  0.8±  1.2انخفضت نتيجة اختبار سحب الشعر إلى 

Wilcoxon .) 
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 كما هو موضح في الشكل: PRPتم عرض نتائج اختبار سحب الشعر والمقارنات بين جلسات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وصف سبعة من المرضى الزيادة في نمو الشعر بأنها "طفيفة" عند اكتمال العالج.  الشعر،نمو  الستبيانوفقًا 

" بعد العالج. كان عدد المرضى "الراضين جدًا" بعد المرضى العالج بأنه "فعال للغاية خمسة منوصف 

تم تلخيص البيانات اإلجمالية في الجدول. تم الكشف عن  ،ثالثةعدد المرضى "الراضين"  ثالثة وكانالعالج 

كحد  103×  174صفيحة / ميكرولتر )الحد األدنى:  103×  214متوسط عدد الصفائح الدموية على أنه 

ً  ُمعد PRPميكرولتر( في  /صفيحة  103×  261أقصى:   .مسبقا
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 (B( وبعد العالج )Aصورة قبل العالج ) سنة مصاب_ 34بعمر  ذكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( للمنطقة األمامية الجدارية اليسرىB( وبعد العالج )Aصورة قبل العالج ) عاًما، 31مريضة تبلغ من العمر 

| 

pair. 
9 , 10 

( A ) ( B ) 

 ) ( 

( B ) 

B 

A 
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تعتبر حقن البالزما الغنية  أثناء أو بعد التطبيق. لم تكن هناك آثار جانبية أو مضاعفات موضعية أو جهازية

نظًرا للتطبيق البسيط  العالم،لتساقط الشعر في جميع أنحاء  شائع جدًا عالج (PRPبالصفائح الدموية )

 والكيموكينات، النمو،يتكون من العديد من عوامل  PRPألن  .والنتائج والسريع والفعال من حيث التكلفة

 الحفاظ علىفي األنسجة الصلبة واللينة منل  لنسجيكون لها تأثير محتمل في تعزيز التئام اوقد  والسيتوكينات،

أن  سابقةمراجعة  تالجروح.ناقش والمساعدة على التئامأيًضا تجديد األنسجة وتجديد العظام .خاليا الشعر نمو

ختلفة مع الحد األدنى من اآلثار حقن البالزما الغنية بالصفائح الدموية هي العالج المتاح ألنماط النعلبة الم

لمرضى ل داء النعلبة الذكورية بلتساقط الشعر  PRPتم تقديم عالج  الدراسة،الجانبية والمضاعفات. في هذه 

تم تحقيق في نهاية الجلسة األولى،  طويل األمد بعد شفاءهم منه. COVID- 19الذين تظهر عليهم أعراض 

 .المرضى وفقًا الختبار سحب الشعر شعر لجميعال٪ في تساقط 54 -٪ 25انخفاض بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: استبيان HGQ -لصلع االندروجينيامن  Modified Norwood- Hamilton type جدول يوضح إحصائية لنتائج الدراسة وفقًا ل

 نمو الشعر

مع جلسات  PRPبحقن  ويوصىأحد المشكالت الملحوظة  COVID- 19يعد تساقط الشعر المرتبط بـ 

 [6]طويل األمد. COVID- 19لتساقط الشعر المرتبط بـ  كعالج فعالة من العالج دمحد
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 لكوفيد مديد: األعراض الهضمية( 3

بما في ذلك أعراض الجهاز  السريرية،مجموعة متنوعة من المظاهر  طويل األمدمرض كوفيد  يظهر

أشهر من تشخيص  3بعد  مستمرة،ال، أبلغنا عن حالة من آالم البطن في هذه الدراسة االحصائية الهضمي.

SARS-CoV-2،  المرتبط بالتهاب القولون المزمنchronic colonic inflammation وجود مع

 .SARS-CoV-2 فيروسات

 COVIDعاًما تعاني من آالم مزمنة في البطن بعد عدوى  11يصف التقرير هنا حالة أننى تبلغ من العمر 

تم إجراء تنظير الجهاز الهضمي  المستمرة،. بسبب األعراض PCR تم تأكيدها بواسطة اختبار إيجابية

تشريح الخزعة . أظهر SARS-CoV-2أشهر من التشخيص األولي لـ  3ولون بعد قالعلوي وتنظير ال

تأكيد وتم  ،dense lymphocytic infiltrate الليمفاويةكنيفًا للخاليا  القولون تسلاًل نسجة أ المأخوذة من

SARS-CoV-2 مناعيالكيميائي التلطيخ لبواسطة ا immunohisto chemical. 

 حالة العرض 

وأكده تفاعل إيجابي  ،SARS-CoV-2بفيروس  إصابة سابقةعاًما ولديها تاريخ  11تبلغ من العمر  أننى

تم تقديمها إلى عيادة أمراض الجهاز الهضمي لألطفال في مستشفى األطفال  (،PCRللبوليميراز المتسلسل )

في وألم البطن  السرة،مع آالم متقطعة حول  نيويورك،والية  الصحيةداونستيت للعلوم جامعة  ،داونستيتفي 

 بعد األكل. من الجهة اليمنى السفليوالعلوي الربعين 

أشهر. ووصفت األلم بأنه تقلص أو  3قبل  SARS-CoV-2بدأت هذه األعراض خالل اإلصابة الحادة بـ  

األعراض التي لوحظت  تمت مراجعة. 10من7 -5تتراوح شدته من فهما التبرز أو األكل وفحرقان يخ

أو آالم المفاصل أو  تغوط دمويحمى أو إسهال أو  تقيؤ أو فقدان الوزن أونفي أي  مصاحبة للغنيان ولكن تم

ولكن لم يتم العنور  ةالشرسوفي المنطقةوحول السرة  طراوةوجود  الفيزيائيالحظ الفحص  .الجلدفي تغيرات 

. (PPIائج ملحوظة أخرى. تم إعطاء المريض في البداية تجربة عالجية لمنبط مضخة البروتون )على نت

 سرعةو د،ومستوى فيتامين  ،CMPوتحليل األيض الشامل  الكامل،تضمنت التحاليل المخبرية تعداد الدم 

 Transglutaminaseواألجسام المضادة لـ  ،Cالبروتين التفاعلي اختبار  و الحمراء،ات الدم يكر تنفيل

IgA،  ومستوىIgA ،ومستضد  الكليH.pylori كالبروتكتين. كانت جميع الدراسات مستوى ال البرازي ، و

( وارتفاع مستوى 30طبيعي<  مل؛نانوغرام /  14باستنناء نقص فيتامين )د( ) الطبيعية،ضمن الحدود 

تتوقف آالم لم  العالج،أسابيع من  3(. بعد 100طبيعي > غرام؛ميكروغرام /  358كالبروتكتين البرازي )ال
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تم إجراء تنظير المريء والقولون. كان  البراز،نظًرا الستمرار األعراض واالرتفاع في كالبروتكتين  .البطن

بينما أظهر تنظير القولون هشاشة في جميع أنحاء  والنسيجية،طبيعيًا من الناحية التنظيرية  تنظير المريء

خالية من أي شي غير طبيعي او كانت جميع خزعات الجهاز الهضمي العلوي القولون في الفحص البصري. 

أظهرت خزعات الغشاء المخاطي في القولون تسلاًل واسعًا للخاليا الليمفاوية دون وجود  ذلك،. ومع مميز

لوحظ أنه تصوير األمعاء بالرنين المغناطيسي و إجراءتم  .غديأخرى لاللتهاب أو فرط تنسج  اعراض

واألعراض المطولة والتغيرات النسيجية للقولون  ،SARS-CoV-2 مع الحالة نظًرا لتاريخ. طبيعي

في القولون كما هو  SARS-CoV-2 تم إجراء تلطيخ كيميائي مناعي لـ مستمرة،المتوافقة مع أهبة فيروسية 

 rabbit monoclonal SARS-CoV-2 nucleocapsid antibodyباستخدام  سابقًا،موصوف 

(GTX635686, 1:10,000). التعرف على فيروسات  متSARS-CoV-2  كما (. 1في األعور )الشكل

في الصفيحة المعوية المخصوصة بعد  SARS-CoV-2هذا االكتشاف وجود بروتينات نوكليوكابسيد  أوضح

المعدي  LongCovidمما يشير إلى دور للعدوى الفيروسية المستمرة في التسبب في  اإلصابة،أشهر من  3

 معوي.ال

 

 

 

 

 

 

( خزعة سيكل بعد االنتهاء من تلطيخ الهيماتوكسيلين واأليوزين وكذلك تلطيخ A للقولون.في الغشاء المخاطي  SARS-CoV-2تلطيخ إيجابي لـ 

( CoV-2 nucleocapsid. B-إلى وجود السارس اللطخة البنيةشير تلألرنب.  CoV-2 -المناعي مع األجسام المضادة أحادية النسيلة السارس

مما يدل على عدم  SARS-CoV-2من نفس كتلة نسيج األعور ، تم تحضيرها بشكل مماثل ولكن بدون إضافة الجسم المضاد األولي لـ  سلبي كونترول

 وجود تلطيخ. 

 المناقشة 

أشهر من اإلصابة  3في القولون بعد  SARSCOV-2 فيروساتتوضح الحالة الحالية استمرار وجود 

اكتشاف وجود ارتفاع في  تمولمحتمل أن تكون مرتبطة بأعراض آالم البطن المزمنة والتي من ا الحادة،

دليال على كالبروتكتين في البراز. قد يمنل وجود تسلل كنيف للخاليا الليمفاوية في خزعات القولون المستوى 
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اإلصابة  تسبب فيمال هي العامل ةالفيروسي اإلصابةويشير بقوة إلى أن  المستمرة، COV-2عدوى سارس 

 بأمراض الجهاز الهضمي السائد.

 ،والمكتسببالتأثيرات على كل من الجهاز المناعي الفطري  SARS-COV-2ارتبطت اإلصابة بفيروس 

 الخاليا الحبيبية اتوعامل تحفيز مستعمر ،TNF-alphaو ،IL-7و ،IL-2واإلفراز المحرض بالفيروس لـ 

granulocyte colony-stimulating factor ،التوسط في االستجابة  باإلضافة إلى غاما، إلنترفيرونوا

تم إثبات التهاب الجهاز الهضمي من  ،حالة المريض السابقةااللتهابية المعوية واألعراض المصاحبة لها. في 

بما يتوافق مع  كبير،خالل ارتفاع مستوى كالبروتكتين البرازي وكذلك االكتشاف النسيجي لتفاعل ليمفاوي 

 سي نشط.فيرو التهاب

مستقبل اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين  مستقبلين،الخاليا المضيفة بشكل أساسي عبر  SARS-CoV-2يدخل 

2 (ACE2،)  2وجين ترميز البروتين الغشائي سيرين البروتياز (TMPRSS2) بعد االرتباط الفيروسي .

وبالتالي  الفيروسي،على الغالف  سبايك لغليكوبروتينبتقسيم ا TMPRSS2يسمح  ،ACE2بمستقبالت 

في مجموعة من أنواع الخاليا  ACE2توجد مستقبالت  المضيفة.سيسمح باختراق الفيروس في الخاليا 

ولكن أيًضا الخاليا المعوية الدقيقة  الرئة،بما في ذلك ليس فقط ظهارة  الفيروسية،البشرية المعرضة للعدوى 

 والخاليا العصبية والدبقية. والقولون،المعوية 

 ،C2BBe1 البشرية باستخدام خاليا األمعاء في المخبرفي الزجاج يتكاثر  SARS-CoV-2د ثبت أن لق 

تشير هذه النتائج إلى  إجمالي، شكلبو .TMPRSS2عبر عن مستويات عالية من والتي من المعروف أنها ت  

كأحد  ويل،الطعلى إصابة الخاليا الظهارية المعوية على المدى  SARS-CoV-2القدرة المحتملة لـ 

 .المديد SARS-CoV-2المصادر المحتملة لوجود 

. نظًرا SARSCoV-2أيًضا بإصابة الخاليا العصبية بـ  ACE2تسمح مستقبالت  سابقًا،كما تمت مناقشته 

قد أظهر أنه قادر على إصابة األنسجة العصبية والتأثير بشكل مباشر على وظيفة  SARS-CoV-2ألن 

 رتبطةم SARS-CoV-2قع أن األعراض المعدية المعوية المطولة بعد عدوى فإننا نتو ،الجهاز العصبي

  .ENS الجهاز العصبي الداخليباستمرارية الفيروس في خاليا 

-CoV-الحالة الموصوفة في هذا التقرير أن األعراض المعدية المعوية المطولة بعد تشخيص السارس تؤكد

 SARS-CoV-2 لـتعود بشكل مباشر  التشخيص،من أشهر  3مع دليل على وجود التهاب مزمن بعد  ،2

بما في  العالجية،المصحوبة بأعراض الحاجة إلى التدخالت  SARS-CoV-2قد تظهر عدوى  طويل األمد.
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هناك حاجة  بالتأكيد. يدات القشريةئلستيروابأو العالج  ذلك التطعيم أو العالج باألجسام المضادة أحادية النسيلة

وربط  ،SARS-CoV-2ت لتقييم تأثير وتواتر العدوى المعدية المعوية المستمرة إلى مزيد من الدراسا

 [7].األعراض مع شدة المرض

 كوفيد مديد:الناتجة عن  األعراض القلبية الوعائية( 3

بالخنرات  ( من زيادة خطر اإلصابةCOVID-19) 2019يعاني مرضى فيروس كورونا 

thromboembolis،  منل احتشاء عضلة  للحياة،مضاعفات قلبية وعائية مهددة والتي يمكن أن تؤدي إلى

بسبب شدة  .intracardiac thrombusالقلبية الخنرات و acute myocardial infarctionال حادالقلب 

 large فرط تخنر الدمقد تحدث وفيات مفاجئة بسبب  دموية،االلتهاب والميل إلى اإلصابة بجلطات 

thrombus. 

الخصائص السريرية والمخبرية والديموغرافية لمريضين مصابين سابقًا  ستعرضنالجدول التالي, في

19-COVID عند دخولهم المستشفى: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) جدولال
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 الحالة األولى

( 2)في الجدول  ونعرضقبل شهرين  COVID ‐ 19عاًما بـ  80تم تشخيص إصابة مريضة تبلغ من العمر  

 :في وقت التشخيص ئية الحيوية وااللتهابيةالدموية والكيميا عالماتال يالتال

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) جدولال

منتشر  ارتشاح ثنائي الجانبوالفحص اإلشعاعي عن  ،والتصوير المقطعي المحوسب ،تخطيط القلبكشف 

 bilateral consolidation and peripheral ground-glass محيطي قاعديوعتام زجاجي 

opacification،  صابة اإلمما يؤكدCOVID-19إلى العناية  وتحديداإلى المستشفى  ة. تم نقل المريض

تمارين التنفس والعالج  ةإعطاء المريضالتدبير بداية بم ت .لديها قيم األكسجةانخفضت  حيث المركزة،

 enoxaparin تم العالج بإعطاء ذلك،باإلضافة إلى  .بالتنبيبالقيام  ولكن بدون ،عالي الضغطباألكسجين 

6000 IU وfavipiravir 200mg وhydroxychloroquine 200mg  1000وحمض األسكوربيكmg 

لدى  األكسجةقيم  ارتفعت العالج،. بعد أسبوع واحد من methylprednisolone 80mg ampouleو

 ferritinو D ‐ Dimerانخفضت مستويات  التخريج،في اليوم العاشر. أثناء مرحلة  اتم تخريجهو ةالمريض

 .لقيم الطبيعيةل ون الوصولد ،fibrinogenو
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 سببت COVID-19إصابة قديمة بـ  وجودالذي تم إجراؤه  CT scanكشف التصوير المقطعي المحوسب 

كشف  للقلب.في تجويف البطين األيمن  خنرة fibrotic changes in the lungsتغيرات تليفية في الرئتين 

في األذين  سم، 6×  5×  3حوالي أبعادها  تة،ثابعن كتلة  Echocardiographyلقلب ل الصدويتخطيط ال

لكن  ،خنرةال حلل T-PA(Alteplase)األيمن والتي كانت تعيق تدفق الوريد األجوف السفلي. تم إعطاء حقن 

 السفلي،وتمتد إلى الوريد األجوف  التجويف،تم إظهار كتلة تغطي ثلث  الجراحة،أثناء  الخنرة لم تتقلص.

لم يكن ، تم رفع الكتلة من جدار األذين األيمن. في فترة ما بعد الجراحة. ين األيمناألذتتوضع في أحد أقسام 

في  قصور وجود باإلضافة الى ةمنخفضت األكسجة التنفس الصناعي. كان نم ةإخراج المريض باإلمكان

 . أصيب المريض بسكتة قلبية رئوية في اليوم الخامس بعد الجراحة وتوفي.الدورة الدموية

 لنانيةاالحالة 

أشهر وكانت قيم  3منذ  COVID ‐ 19عاًما إلى المستشفى بتشخيص  78تم إدخال مريضة تبلغ من العمر 

أظهر التصوير المقطعي للصدر ارتشاح قاعدي ثنائي . (1 الجدول)الدم في ذلك الوقت كما هي معروضة في 

بدأ العالج الطبي لعدوى  جين،باألكس. باإلضافة إلى العالج داء الرئة الخاللي الجانب الذي يشير إلى

COVID‐19 (،ومينيل  ليفوفلوكساسين، كلوروكين،هيدروكسي  للفيروسات،عامل مضاد  إينوكسابارين

 بدأت العالج،أيام من  10عن كنب بحنًا عن أي جلطة وفرط تخنر. بعد  ةتمت مراقبة المريض بريدنيزولون(.

 المتحركة في األذين األيسر. الخنرةإزالة  تمتووقيم الدم في التحسن  ةالسريرية للمريض العالمات

من المستشفى  اهجيخرتم ت الجراحة،مضاعفات في فترة ما بعد  أي هاي لم تظهر عليت، الةالمريضفي حين أن 

مضاد للتخنر عن طريق  بواسطة عالجالمرتين في اليوم ثم  Enoxaparin sodium 0.4ml اإعطاءه مع

 الفم بعد أسبوع واحد.
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 COVID-19بعدوى  في وقت اإلصابةالدم للمريض الثاني  تعالما :3جدول 

 مناقشة

 خنرات قلبيةعن حدوث حالتين مختلفتين  دراسة السابقةفي هذه التم تقديمهما  انتان اللتمنل المريضت

intracardiac thrombus  بسبب عدوىCOVID-19 وية . الحاالت المرتبطة بضعف األوعية الدممديدةال

 الدم،وارتفاع ضغط  السن،التقدم في نذكر منها  vascular endothelial dysfunction -البطانية 

وأمراض  األكسجة،ونقص  الرئة،ومرض حمة  الشديدة،واالستجابة االلتهابية  والتدخين، السكري،ومرض 

جميعها  coronary artery disease -الشريان التاجي ب وإصابات والشلل، اإلضافية،األوعية الدموية 

بأمراض القلب واألوعية الدموية لدى المرضى مع  السيء اإلنذارو للخنراتتنطوي على مخاطر عالية 

COVID ‐ 19.  وجود  يعتبركماHT وDM عوامل الخطر العالية الحداث الجلطاتمن  المرضى عند، 

 .ي الفترة الالحقةف )الخنرات(للجلطاتزاد من قابلية التعرض  COVID-19وجود عدوى  حيث أن
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 خثرة في األذين األيمن تمتد إلى الوريد األجوف السفلي

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)لخثرة في األذين األيمن.صورة توضح ا                          (B)  متد إلى الوريد األجوف السفليت الخثرة التيصورة توضح 
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 ‐ COVIDتم اكتشافه بشكل متكرر في مرضى  thrombotic tendencyالميل لتشكل الجلطات وجد أن 

ولكنها قد  واضحة،مما زاد من شدة المرض وتسبب في الوفاة. تظل اآلليات الفيزيولوجية المرضية غير  ،19

وجد ارتفاع  المناعة.تكون مرتبطة بخلل وظيفي في بطانة األوعية الدموية الناجم عن الفيروس وتنشيط جهاز 

البروثرومبين  وزمن LDHو CRPوبما في ذلك الفيريتين  -واعتالل التخنر  تهاباالل في جميع مؤشرات

الدموية وااللتهابية في  العالماتمما يشير إلى ارتفاع مخاطر إصابة الرئة وتجلط الدم. زادت  ،DDimerو

 الرئة وتم إعطاء العالجفي  وجود تلففي دراستنا. لوحظ  ينفترات اإلصابة النشطة في كل من المرض

في المراحل المبكرة من خنار وريدي ث ولم يالحظ أي حد ذلك،باألكسجين في وحدة العناية المركزة. ومع 

 الخنارية كانت عالية. معدالتعلى الرغم من أن  اإلصابة،

٪ من المرضى 45-٪ 40في  D Dimerتم اإلبالع عن ارتفاع مستويات  الحاالت،في العديد من سالسل 

 D ‐ Dimerزادت مستويات  ،ى الحالة السابقةفي مرض الوفيات.زيادة معدل بض وة المروكان مرتبطا بشد

فمن غير الواضح متى بدأ هذا  ذلك،ولكن حدثت عملية التخنر. بعد شهور. ومع  األولى،في فترة المرض 

قريبة من المعدل الطبيعي  D ‐ Dimerنعتقد أنه حتى لو كانت قيم  لذلك،التكوين الخناري بعد المرض. 

فإن العالج المضاد للتخنر لبضعة  الناني،كما هو الحال في مريضنا  سلبيًا، COVID ‐ 19وكان اختبار 

. على الرغم من مؤثرة في تشخيص المرض D ‐ Dimerتعتبر المستويات العالية من  أشهر سيكون مفيدًا.

الوقائية مضادة لتخنر الدم ت فقد تم استخدام بروتوكوال الجلطة، لتشكبداية الدم و تخنرمناقشة تأثيرها على 

مرتفعة خالل  D-Dimer مستوياتتحديد تم  هنا،ين تين المذكورتفي العديد من المستشفيات. في المريض

لم يكن لديهم أي شكاوى  المستشفى،. عندما خرج المرضى من COVID-19الفترة التي أصيبوا فيها بعدوى 

خالل الفترات التي تطورت فيها الخنرة داخل  ك،ذلومع  .Thromboembolismخنار وريدي الوعالمات 

في الحالة النانية.  D Dimerولم يتم زيادة قيم  األولى،عالية جدًا في الحالة  D Dimerكانت قيم  القلب،

تسبب في التي ت D ‐ Dimerما هي قيم لم نتمكن من تحديد وقت حدوث الجلطة ألي مريض و وبالتالي،

 حدوث الجلطة.

يمكن أن تحدث عملية تخنر الدم في  ،D ‐ Dimerكشفت هذه النتيجة أنه بغض النظر عن مستويات 

خالل فترة اإلصابة  D ‐ Dimerإذا زادت مستويات  لذلك،. COVID ‐ 19المرضى الذين يعانون من 

دم  خناريحدث عندما  ذلك،لمدة ثالثة أشهر على األقل. ومع خنار وريدي الفيجب إجراء الوقاية من  األولى،

يوًما. زادت قيم الفيريتين  25و 5. تشير بعض المنشورات إلى أنه يمكن أن يحدث ما بين مجهواليبقى 

الدم.  تخنرولكن لم تحدث حالة  ،المريضين السابقينأثناء اإلصابة في كل من  D ‐ Dimerووالفيبرينوجين 
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. على الرغم من أن قيم الفيريتين ء الجراحةجرافي الشهرين الناني والنالث بعد المرض وا قيم تخنرظهرت 

أعلى  D ‐ Dimerقيم  ان الحالتين، إالفي كلتا  الخناروالفيبرينوجين كانت متماثلة تقريبًا في فترة حدوث 

حيث . حالة النانيةحالة األولى مقارنة بالبكنير في عملية الجلطة التي حدثت في الشهر الناني في دراسة ال

 المبكر.في اإلنذار  D Dimerـ  لمستوياتالمستشفى بعد العملية. هذا يفسر األهمية توفي أول مريض في 

[8] 

 

 

 

 

 

 

 في األذين األيسر صورة توضح تشكل خثرة

 لكوفيد مديد: األعراض الرئوية( 4

 الهوائية،بالنسيج الداعم حول الحويصالت Pulmonary interstitiumيُشار إلى النسيج الخاللي الرئوي 

داء يمكن أن يحدث  .(ILD- Interstitial lung diseaseعادةً في أمراض الرئة الخاللية ) ويشارك

 .بسبب بعض المسببات المرضية المعروفة وغير المعروفة الرئة الخاللي

ظهر فيروس  .ILDواألدوية المختلفة وااللتهابات أن تتسبب في شكل أو آخر من أشكال  يمكن للغبار

SARS-CoV-2 تعتبر الرئة من بين حيث  كعدوى خطرة محتملة في اآلونة األخيرة. (2ونا )فيروس كور

يمكن أن تتراوح شدة المرض من أعراض خفيفة إلى عدوى مهددة كما باإلصابة. األعضاء األكنر شيوًعا

 للحياة.

( في الرئتين العديد من مظاهر التصوير 2019)مرض فيروس كورونا  COVID-19تُظهر عدوى 

الحاجز و / أو  في سماكةو قاعديبما في ذلك عتامة الزجاج ال ILD( التي تحاكي CTوسب )المقطعي المح
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 COVID 19الرغم من أن هذه النتائج أكنر شيوًعا في حاالت  . علىوالعقيدات ونمط الرصف التشابك،

 .الصفاتإال أن الحاالت المصابة بمرض خفيف يمكن أن يكون لها أيًضا منل هذه  الشديدة،

الحاد  COVIDثالثة مرضى ليس لديهم أي تاريخ يشير إلى اإلصابة بـ  نصف حالة هذه،لة الحاالت في سلس

 COVIDولكن تم تأكيدها الحقًا على أنها حاالت " الخاللية،ألمراض الرئة ة مشابهتظهر عليهم أعراض و

. إلجهادباسبب المالسعال الجاف وضيق التنفس ب تبدأ أعراض ظهرت على المرضى النالث."األمد طويلة

لم يكن ألي منهم أي تاريخ من أمراض الجهاز التنفسي السابقة.  أسابيع. 10-6مدة األعراض من  تراوحت

 لإلصابة بمرض رئوي خاللي.كانت النتائج السريرية اإلشعاعية توحي 

Parameters Case 1 Case 2 Case 3 

Age (Years) 56 65 53 

Gender Male Male Male 

Diabetes 

Mellitus 

(Duration) 

No Yes (15 years) Yes (16 years) 

Hypertension 

(Duration) 
No No Yes (2 years) 

Symptoms 
Cough and exertional 

dyspnea for 6 weeks 

Cough, exertional 

dyspnea and chest 

pain for 8 weeks 

Cough and exertional 

dyspnea for 10 

weeks 

Auscultatory 

findings 

Bilateral infrascapular 

inspiratory fine crepts 

Bilateral 

infrascapular 

inspiratory fine 

crepts 

Bilateral 

infrascapular 

inspiratory fine 

crepts 

Baseline Chest 

X-ray 

Bilateral diffuse 

reticulations 

(Figure (Figure1a1a) 

Bilateral lower zone 

reticulations 

Bilateral lower zone 

reticulations 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8679157/figure/F1/
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Baseline CT 

Chest 

Diffuse patches of 

ground glass opacities 

(GGOs) (Figure 

(Figure2a2a) 

Bilateral peripheral 

GGOs in lower lobes 

(Figure (Figure3a3a) 

Bilateral lower lobe 

reticulations 

(Figure (Figure4a4a) 

COVID Antibody 

level  

 

2.10 4.0 5.4 

Treatment 

given 

Oral corticosteroids in 

tapering doses for 

4 weeks 

Oral corticosteroids 

in tapering doses for 

2 weeks 

Oral corticosteroids 

in tapering doses for 

2 weeks 

Post treatment 

Radiology 

Clearing of reticulations 

& GGOs 

(Figures (Figures1b1b & 

2b) 

Clearing of GGOs 

(Figure (Figure3b3b) 

Clearing of 

reticulations 

(Figure 

(Figure4b4b) 

 ثالث حاالتالالمختلفة بين العالمات مقارنة 

 

ً س COVID-19لـ  RT-PCR فحص كان كانت جميع الفحوصات المصلية كما النالثة. حاالتفي ال لبيا

خضع المرضى الختبار  ،COVID-19الحالة الوبائية الحالية لـ  ضوء ة النتيجة. فيسلبي ILDلعديد من ل

بناًء على النتائج  والذي وجد أنه إيجابي في كل منهم. ،SARS-COV-2ضد  IgGاألجسام المضادة 

 عالجال بدأ ".طويل األمد COVID“ ب مصابون المذكورة أعاله، تم تشخيص هؤالء المرضى على أنهم

أظهر الملف السريري واإلشعاعي بعد العالج لجميع المرضى النالثة ث حي الجهازية. الستيروئيداتب

 تم الحصول على موافقة خطية من جميع المرضى قبل نشر بياناتهم. كماتحسنًا.

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8679157/figure/F2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8679157/figure/F2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8679157/figure/F3/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8679157/figure/F4/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8679157/figure/F1/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8679157/figure/F2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8679157/figure/F3/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8679157/figure/F4/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8679157/figure/F4/
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بعد  تشاحاتاالر اختفاء (، تظهرB)-ارتشاحات ثنائية الجانب تصوير الصدر باألشعة السينية )منظر خلفي أمامي( يظهر (A) - 1الحالة 

 أسابيع 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A،)  القاعديللصدر يُظهر مناطق من عتامة الزجاج  1تصوير باألشعة المقطعية للحالة .(B،)  تظهر إزالة عتامة  1حالة

 أسابيع 7بعد  القاعديالزجاج 
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(A،)  بينية؛كة مع سما منتشرة قاعديللصدر يُظهر عتامة زجاج  2تصوير باألشعة المقطعية للحالة 

(B الحالة )أسابيع 10تظهر إزالة عتامة الزجاج األرضي بعد  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A،)  الثنائي؛الفص السفلي  تشابك فيللصدر يُظهر  3تصوير باألشعة المقطعية للحالة (B،)  تظهر إزالة  ،3الحالة 

 .أسبوع 12بعد  االرتشاحات
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 واستنتاجات مناقشة

يمكن أن تتراوح . ( باعتباره حالة طوارئ صحية عامةCOVID 19) 2019ظهر مرض فيروس كورونا 

هم  ةشديد أعراضالمرضى الذين يعانون من . حيث أن من عدوى خفيفة إلى شديدة اإلصابة بالمرضشدة 

 لخطر اإلصابة بمضاعفات بما في ذلك تليف الرئة. هأكنر عرض

مضاعفات قلبية ب مصحوبةض خفيفة أمرا يعانون، تم اإلبالع عن حاالت لمرضى دراسات أخرىولكن في 

المرضى الذين يعانون من عدوى خفيفة لديهم أعراض كما ننوه أن  تنفسية حادة بما في ذلك الموت المفاجئ.

طفيفة أو غالبًا ما يكونون بدون أعراض.ويمكن أن تظل العدوى غير معروفة حتى تتطور بعض 

 المضاعفات.

حاالت قدموا إلى المستشفى ولديهم  3وصفنا  أهمية هذه الحقيقة.الضوء على  الحاالت السابقةتسلط سلسلة 

تم اختبار كل منهم سلبيًا بالنسبة لـ  على تليف الرئة. أعراض تدلتاريخ قصير من أعراض الجهاز التنفسي و

SARS-CoV-2  بواسطةRT-PCR. 

حالة )ثنائية الجانب  والكراكر التنفس،وضيق في  جاف،كان هؤالء المرضى يعانون من سعال  ،الفحصعند 

وعتامة زجاج  للصدر،التصوير الشعاعي  لوحظت فيثنائية  وتشابكات ،(الرئتين صدور الصوت من كال

هو التشخيص المحتمل في هذه الرئوي الخاللي  الداء ILD وهنا كانفي األشعة المقطعية للصدر.  أرضي

 COVIDحتفاظ أيًضا بإمكانية اإلصابة بـ تم اال ،COVIDولكن بالنظر إلى الوضع الحالي لوباء  الحاالت.

 كتشخيص تفريقي. 19

مما يؤكد  الحاالت،لتكون إيجابية في جميع  SARS-CoV-2ضد  IgGتم العنور على األجسام المضادة 

هو  الداء الرئوي الخاللي ".Long COVIDالسابقة بمرض متبقي منل " COVID-19تشخيص عدوى 

جهد والسعال الجاف وظالل زجاجية شبكية/ معانون من ضيق التنفس المهم للمرضى الذين ي فريقيتشخيص ت

 عندما يتم استبعاد العدوى / الورم الخبيث. األشعة،في فحص أرضية ثنائية 

 Interstitial lung involvement in sarcoidosis الساركويدالرئة الخاللي في  مرضيعد كل من  

الرئوي  وااللتهاب ،acute hypersensitivity pneumonitis الحادفرط الحساسية بالرئة  والتهاب

 idiopathic interstitial والتهاب الرئة الخاللي مجهول السبب osinophilic pneumonias اليوزيني

pneumonias يزجاج األرضالعتامة  أمراضا تسبب عند الفحص. 
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ت منتشرة وظالل عقيدية على شبكا Long COVIDتشتمل األنماط الشعاعية الشائعة التي لوحظت في 

تلك التي تظهر في أمراض  تشابهفإن هذه األنماط اإلشعاعية  ثمومن . منتشرةمنتشرة وعتامة زجاجية 

 الرئوية الخاللية.

 لتوجيهاتال يتوفر الكنير من ا ،ILDs تشير لل دراساتفي ال محددةفي حين أن المبادئ التوجيهية العالجية 

 ".Long COVIDلإلدارة الدوائية لـ "

بناًء  ILDقبل وصفه بأنه شكل مجهول السبب من مديد  COVIDمن المهم جدًا تشخيص مريض  لذلك،

عندما ال يتم العنور على سبب أو ارتباط  ILDعلى األشعة. يُطلق على الشكل مجهول السبب من مرض 

 أساسي.

لم  الطويلة. COVIDر ويعانون من مظاه COVIDيتعافى العديد من المرضى من  الحالية،في الجائحة 

يكن لدى جميع المرضى النالثة في سلسلة الحاالت الحالية أي أعراض / تاريخ يشير إلى اإلصابة بـ 

COVID .كان لديهم مظاهر " ذلك،على الرغم من  الحادCOVID  الطويل" كما أكدتها األشعة واألمصال

 COVIDأهمية اعتبار مرض " سلسلة الحاالت هذه الضوء على ط. تسلSARS-CoV-2اإليجابية لـ 

 [9] .الفحصعند الطويل" فرقًا عن األمراض ذات التداخل الخاللي مع تاريخ قصير 

 لكوفيد مديد: التظاهرات الكبدية( 5

. تم اإلبالع المقاالتمعدية معوية وكبدية أثناء المرض الحاد في  تظاهراتتم اإلبالع على نطاق واسع عن 

عند  في حين أن المعلومات بشكل متزايد لدى البالغين. COVID-19ة بعد عن اعتالل األقنية الصفراوي

 COVID-19مرضى األطفال الذين تعافوا من الهو وصف  الهدف في هذه الدراسةمتفرقة. كانت  األطفال

 وتعرضوا الحقًا إلصابة في الكبد.

من  أطفال يعانوندى حاالت ل لسلسلة retrospective case-series studyبأثر رجعي تمت هذه دراسة 

. قمنا بجمع بيانات عن التركيبة السكانية والتاريخ الطبي COVID-19 اإلصابة ب بعد كبدية تظاهرات

 والتصوير واألنسجة والعالج والنتائج. خبريةالسريري والنتائج الم والفحص

بد. كان هناك وتعرضوا الحقًا إلصابة في الك COVID-19عن خمسة مرضى أطفال تعافوا من  تم اإلبالع

كانا  أشهر، 5و 3يمكن تمييزها. أصيب رضيعان يبلغان من العمر التي السريرية  األعراضنوعان من 
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الكبد نخًرا هائالً فحوص  تأظهر بفشل كبدي حاد تطور سريعًا إلى زراعة الكبد. سابقًا،يتمتعان بصحة جيدة 

 األقنية الصفراوية وتسلل الخاليا الليمفاوية.في مع تكاثر 

 ةركودمع بالتهاب الكبد  عاًما، 13سنوات وواحد يبلغ  8اثنان تتراوح أعمارهم بين  أطفال،أصيب ثالثة  كما

التهاب البوابة تشخيص طفالن خزعة من الكبد مهمة في أجري لل .hepatitis with cholestasis صفراوية

جنبًا إلى جنب مع  ،lymphocytic portal and parenchyma inflammation الحمةاللمفاوية والتهاب 

. بالنسبة العالج وأثبت نجاحيد. تحسنت أنزيمات الكبد ئالقناة الصفراوية. بدأ النالثة العالج بالستيرو في تكاثر

 لمسببات المعدية واأليضية سلبية.منل ا كانت دراسة المسببات واسعة النطاق الخمسة،لجميع المرضى 

 االستنتاجات: 

في  مديدةالتي يحتمل أن تكون  COVID-19 التظاهرات الكبدية لمتميزين من قد أبلغنا عن نمطين ل

األطفال ذوي الخصائص السريرية واإلشعاعية والمرضية النسيجية الشائعة بعد فحص شامل استبعد 

 [10] المعروفة.المسببات األخرى 

 :األعراض العصبية( 6

سبق األعراض التنفسية النموذجية بعدة أيام أو حتى من المنير لالهتمام أن األعراض والحاالت العصبية قد ت

 .بدون أعراض COVID-19 ب عند اإلصابة CoV-2 -المؤشرات الوحيدة لعدوى السارس يمكن أن تكون

يمكن أن تحدث قبل  COVID-19الحالية إلى أن األعراض والمظاهر العصبية الناتجة عن  الدراساتتشير 

 نفسي.التوأثناء وحتى بعد إصابة الجهاز 

االضطرابات الذوقية والشمية / ضعف الذوق والشم )نقص الشم / فقدان الشم( اضطرابات الذوق والشم تعد 

 المحيطي،المرتبطة بتورط الجهاز العصبي  COVID-19هي أكنر األعراض العصبية المفاجئة شيوًعا لـ 

 [11].ات تشخيصية مفيدةتعتبر عالم التيوالتي يبدو أنها تتطور في المراحل المبكرة من المرض و
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A ) الشم:فقدان حاسة 

 24إلى  2020فبراير  1إيطاليا( من  بيزارو،)فانو  AORMNجريت الدراسة في مستشفى سانتا كروتش أ

تفاعل البوليمراز  COVID-19عاًما وخضعوا الختبار تشخيصي لـ  18. كان عمر المرضى 2020أبريل 

بالنسبة للمرضى الذين  .الفيروسي عن طريق مسحة البلعوم األنفيالكشف تم  الحقيقي،المتسلسل بالزمن 

وتم قبول المرضى  الطوارئ،تم إجراء مسحات من البلعوم األنفي من قبل ممرضة قسم  المستشفى،إلى  قدموا

 طارئة،المستشفى. بالنسبة للمرضى الذين ال يحتاجون إلى رعاية  سجالتالذين ثبتت إصابتهم والتسجيل في 

يطلب من األفراد الذين يعانون من أعراض تشير إلى وجود  COVID-19تشريع اإليطالي أثناء فإن ال

COVID-19 وإجراء اختبار منزلي من قبل  العام،واالتصال بطبيبهم  ،زلهمامنعزل أنفسهم في  الى

 .المستشفىممرضة. تم بعد ذلك إرسال المسحات إلى 

 االختبارات،ة في مجموعة العيادات الخارجية. تم تحليل جميع تم تسجيل المرضى الذين لديهم نتائج إيجابيو

من قبل نفس المختبر في مستشفى سانتا كروس. تم استبعاد األفراد  والخارجيين،لكل من المرضى الداخليين 

تلقت الدراسة موافقة من مستشفى  .الذين يعانون من ضعف حاسة الشم أو الذين يحتاجون إلى عناية مركزة

( وتم AORMN 15-21022020 :[IRB])رقم مجلس المراجعة المؤسسي  AORMNتشي سانتا كرو

 (.HUM00183222تسجيلها من قبل مجلس المراجعة المؤسسية وفقًا لسياسة جامعة ميشيغان )

 (،n  =23المشاركينعدد ) COVID-19شمل المشاركون في الدراسة مرضى خارجيين مصابين بـ 

شاهد و (،n  =20لم يكونوا في العناية المركزة ) COVID-19رئوي ومرضى داخليين مصابين بالتهاب 

 عبارة عن استبيان وهو راءإج. تم والجنسمتطابقة على أساس العمر  سلبية،( بنتيجة اختبار n  =25) سلبي

( وتم 1ومدة الخلل الشمي الشخصي )الشكل  وشدة، ،إيجابيةأسئلة لهذه الدراسة من قبل المؤلفين لتقييم  7

مع االتصال األولي في البيئة  T0(. يتوافق T30و  20Tو 10Tو T0مرات ) 4ؤها للمرضى إعطا

 .السريرية حيث تم تأكيد إصابة المريض
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 (.19-أداة المسح لتقييم الخلل الشمي لدى مرضى )كوفيد عبارة عن  شكل:ال  

من موظفي المستشفى الذين  شاهد السلبيالتم تسجيل المشاركين في الدراسة باستخدام بروتوكول قياسي. كان 

كجزء من بروتوكوالت  COVID-19لم تظهر عليهم أعراض المرض والذين كانت نتائج اختبارهم سلبية لـ 

المراقبة المؤسسية. شمل المرضى المقيمين في المستشفى المسجلين في الدراسة جميع المرضى الذين تم 

والذين قدموا الموافقة على المشاركة في الدراسة والذين كانوا في  إدخالهم إلى المستشفى خالل فترة الدراسة

كان مرضى العيادات الخارجية أفرادًا تم تقييمهم  وبالمنل،حالة مستقرة بدرجة كافية لإلجابة على االستبيان. 

ووافقوا على المشاركة في  ،SARS-CoV-2وتم التأكد من إصابتهم بعدوى  منزلية،من قبل ممرضات 

لتحليل بيانات  x2باستخدام  Stata (StataCorp LLC)تم إجراء التحليالت اإلحصائية باستخدام  سة.الدرا

 المسح.

 النتائج

 األمراض المصاحبة للمرضى الخارجيين والمرضى الموجودين في المستشفى: 

عدد أقل بكنير من األمراض المصاحبة  COVID-19كان لدى المرضى الخارجيين المصابين بفيروس 

االعتالل المشترك الوحيد  . كان(p<0.05)طبية مقارنة بالمرضى الداخليين الموجودين في المستشفى ال

ولم يكن أي من هؤالء المرضى  الدم،مرضى يعانون من ارتفاع ضغط  6مريًضا خارجيًا هو  23الموثق بين 

 20البالغ عددهم  19-د تلقى جميع المرضى المصابين بفيروس كوفي المقابل،بحاجة إلى أكسجين إضافي. في 

. لم يتم تنبيب nasal cannula or helmet ventilationمريًضا األكسجين عبر قنية أنفية أو تهوية خوذة

 .COVID-19أي من المرضى الموجودين في المستشفى بفيروس 
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( أو n  =6مريًضا إما ال يعانون من أمراض مصاحبة ) 12كان هناك  العشرين، الداخليينمن بين المرضى 

أو  (،n  =1أو الصرع ) (،n  =4بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم ) فقط،مشترك واحد  يعانون من مرض

أو أكنر من األمراض  2(. كان لدى المرضى النمانية المتبقين n  =1مرض الشريان التاجي وحده )

ارتفاع و ( ؛ n  =1المصاحبة ، بما في ذلك مرض الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم وسرطان الرئة )

احتشاء عضلة القلب و ( ؛ n  =1ضغط الدم وأمراض القلب والسكري ومرض االنسداد الرئوي المزمن )

تمدد األوعية الدموية األبهري و ( ؛ n  =1ارتفاع ضغط الدم وسرطان الندي ) و( ؛n  =1والسكتة الدماغية )

و ( ؛ n  =1تفاع ضغط الدم وأمراض القلب )ارو ( ؛ n  =1سرطان الغدد الليمفاوية )من اإلصابة ب وتاريخ 

 سرطان الجهاز الهضمي والبروستاتااإلصابة ب( ؛ واn  =1ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري )

 ً  (.n  =1) المعالج مسبقا

 نتائج االستبيان: 

على الذين وكان هناك احتفاظ بجميع المرضى  الشم،أكمل جميع المشاركين االستبيان األولي لفقدان حاسة 

إلى العناية المركزة.  يضيحتاج أي مر لم أسابيع؛ 4خالل فترة  COVID-19مصابين بـ  مرضى معتماس 

 الشم،بضعف حاسة  المتعلق سؤال من االستبيانإيجابية ألي  نتيجة أي n=25 الشواهد السلبيةلم يقدم أي من 

 . لسلبيةللشواهد ا لذلك لم يتم إجراء االختبارات في نقاط زمنية الحقة

عن  COVID-19مريًضا مصابًا بـ  44من  26أبلغ  ،COVID-19من بين المرضى المصابين بفيروس 

 (.2مريًضا داخليًا )الشكل  20من  7ومريًضا خارجيًا  23من  19بما في ذلك  الشم،في حاسة  ضعف

 

 

 

 

  

 2019الشم لدى مرضى فيروس كورونا  ( فقدان حاسة الشم ونقص حاسةAضعف حاسة الشم والدورة السريرية. ): 2الشكل 

(COVID-19،) ( .موزعين حسب الجنس وحالة المرضى الداخليين مقابل حالة المرضى الخارجيينB الدورة السريرية لضعف )

والخط البرتقالي يشير إلى المرضى  الخارجية،. يشير الخط األزرق المتقطع إلى مرضى العيادات COVID-19حاسة الشم لدى مرضى 

 اخليين.الد
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(. 1لم يكن لدى أي من مرضى العيادات الخارجية تاريخ من اضطرابات الشم الموجودة مسبقًا )السؤال 

بما في  حاليًا،بـ "نعم" على السؤال المتعلق بانخفاض حاسة الشم  COVID-19مريًضا مصابًا بـ  19أجاب 

(. فيما يتعلق 3سة الشم )السؤال فردًا يعانون من فقدان حاسة الشم وشخصان يعانون من نقص حا 17ذلك 

بأيام  COVID-19ب  أشخاص عن تغير في الرائحة بدأ قبل التشخيص 6أبلغ  الشم،بتوقيت فقدان حاسة 

ظهور  أكدوا مرضى 4و ،COVID-19أشخاص فقدوا حاسة الشم تزامنًا مع يوم تشخيص  7و قليلة،

ً عن صداع )السؤال (. أبلغ ثالث4عراض بعد بضعة أيام من التشخيص )السؤال األ  (،5ة عشر مريضا

ب )الخط األزرق(. لم يذكر أي من المرضى الداخليين تاريًخا  2موضحة في الشكل  7و 6وأجوبة السؤالين 

 4بما في ذلك  حاليًا،منهم باإليجاب على الرائحة المنخفضة  7وأجاب  (،1سابقًا لفقدان حاسة الشم )السؤال 

(. أبلغ ثالثة مرضى عن ظهور أعراض 3نقص حاسة الشم )السؤال حاالت  3وحاالت من فقدان الشم 

 التشخيص،والحظ مريضان أن البداية تزامنت مع يوم  التشخيص،انخفاض حاسة الشم قبل أيام قليلة من 

(. أبلغ مريض واحد عن صداع. 4وأبلغ مريضان عن ظهورهما بعد بضعة أيام من التشخيص )السؤال 

 )الخط البرتقالي(. B 2موضحة في الشكل  7و 6اإلجابات على السؤالين 

بالشواهد زيادة في خطر اإلصابة باضطرابات الشم مقارنةً  COVID-19أظهر المرضى المصابون بـ 

لفقدان حاسة  ORكان  ،الشواهد السلبية(. بالمقارنة مع p=0.003 ؛Odds ratios (OR) 77.2) السلبية

كان لدى مرضى كما (. P = 0.2للمرضى الداخليين ) 28.3و( P = 0.004للمرضى الخارجيين ) 221الشم 

( لإلبالع عن ضعف الرائحة P = 0.2 ؛OR، 11.3العيادات الخارجية مخاطر متزايدة بشكل ملحوظ )

 = P ؛OR، 1.22مقارنةً بالمرضى الداخليين. لم يكن لدى النساء مخاطر كبيرة لفقدان الشم مقارنة بالرجال )

بما في  متزامن،٪ من المرضى الذين يعانون من ضعف حاسة الشم عن صداع  52أبلغ  عام،(. بشكل 0.8

مرضى داخليين يعانون من فقدان حاسة الشم. استمر  7من  1ومريًضا خارجيًا  19من  13ذلك الصداع في 

 عودةأبلغ معظم المرضى عن  ،30ولكن بحلول اليوم  المرضى،أيام في جميع  5أكنر من  فقدان الشم لمدة

٪( 84.3والمرضى الخارجيين ) ٪(85.7ة الشم أو نقص حاسة الشم في كل من المرضى الداخليين )حاس

 (. 2)الشكل 

 نسبيا مقارنةأعلى  احتماالت،كان لدى النساء نسبة  الخارجيين،بين كل من المرضى الداخليين والمرضى 

 1( )الجدول (OR, 12.17, P =1 الخارجيين OR, 4.8, P =2 الداخليين (الرجال معلفقدان حاسة الشم 

 (.2والشكل 
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 للمرضى الداخليين والخارجيين لفقدان حاسة الشم. 2019التركيبة السكانية لمرض فيروس كورونا  تحديد. تم 1الجدول 

 مناقشة

وقد تساعد أدوات الفحص السريع في  واسع،على نطاق olfactory testال يتوفر اختبار حاسة الشم   

 المستخدم الستبيان ل جمع البيانات. أسفر أفضالً عن تسهي ،COVID-19على األفراد المصابين بـ  التعرف

في دراستنا عن نتائج مماثلة للمسوحات األكنر شموالً التي تم وصفها مؤخًرا. كان فقدان الشم غالبًا مرتبًطا 

صداع أو  COVID-19من  والذي قد يعكس إما صداع نقص األكسجة المرتبط باحتقان األنف بالصداع،

 [12] المركزي.الجهاز العصبي متعلق ب

B )الخلل المعرفي اإلدراكي 

-SARSالسلبية المحتملة لعدوى  األعراضأحد Cognitive dysfunction اإلدراكي يعد الخلل المعرفي

CoV-2.  من المفهوم أنSARS-CoV-2  غير  اآللياتيمكن أن يؤثر على الدماع من خالل عدد من

والعاصفة السيتوكينية صرية وغير مباشرة بما في ذلك نقص األكسجة والتخنر واعتالل التخنر حال

cytokine stormوغزو خاليا النواء الضخمة megakaryocyte invasion الذاكرة،. في مجاالت 
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 يالتي تل قد تستمر اإلعاقات المعرفية ذلك،عالوة على  ،التنفيذووظائف  المدى،والذاكرة قصيرة  ،واالنتباه

 .العدوىبعد المرحلة الحادة من  SARS-Cov-2صابة بـ اإل

الذين أبلغوا عن الحالة  ،البالغينسكان ال من اً شخص1958تشير الدراسة الحالية إلى نتائج مسح سكاني لـ 

. تم االفتراض بناًء على بحث COVID-19وشدة أعراض  ،SARS-CoV-2وتاريخ اإلصابة بـ  المعرفية،

 ،معرفي اإلدراكيراض أكبر للخلل السيكون مرتبًطا بأع SARS-CoV-2اإلصابة بـ  اريخأن ت سابق،

وفق عالقة  المعرفي،في اإلدراك مرتبطة بشكل إيجابي مع شدة الخلل  COVID-19شدة أعراض  وستكون

يكون كبار كان من المتوقع أن  ،العليا. بناًء على الحساسية المتزايدة للوظائف المعرفية الجرعة باالستجابة

 السن أكنر عرضة لإلصابة بالخلل التنفيذي المرتبط بالعدوى من البالغين األصغر سنًا.

 ، من"ضبط النفس"  هو مقياس فرعيلباستخدام أربعة عناصر  معرفي اإلدراكيييم أعراض الخلل التم تق

اجهوا فيها كاًل من المستجيبون عن عدد المرات التي و ( ُسئلBDEFS-SFالنموذج القصير ) األمنلة عنها

بما في ذلك "أنا غير قادر على منع ردود أفعالي أو  الماضية،المشكالت األربع خالل األشهر الستة 

 "أقوم بتعليقات متهورة لآلخرين". "،استجاباتي لألحداث أو على أشخاص آخرين

ر". تمت اإلشارة إلى و "أتصرف بدون تفكي "،"من المحتمل أن أفعل األشياء دون التفكير في عواقب فعلها

= كنيًرا. كان ألفا كرونباخ  4 غالبًا،=  3 أحيانًا،=  2 نادًرا،= أبدًا أو  1الردود على مقياس عددي حيث 

مما يشير إلى موثوقية مقبولة. تم حساب متوسط عناصر الخلل الوظيفي التنفيذي  ،0.89لألربعة عناصر 

 ي مركب.األربعة لهذا التحليل إلنشاء مقياس خلل تنفيذ

 :SARS-CoV-2 ب عدوىالحالة 

    [؟" حيثSARS-CoV-2تم تقييم حالة العدوى باستخدام السؤال "ما أفضل وصف لتجربتك مع عدوى ] 

 = لم أُعلن. 3و أصبت،= لقد  2 أصب،= لم  1

 شدة األعراض: 

سؤالين. باستخدام  SARS-CoV-2بين أولئك الذين أصيبوا بفيروس  COVID-19تم تقييم شدة أعراض 

= ظهرت عليها  1[؟" تم إعطاء اإلجابات إجابات SARS-CoV-2( "كيف تعرف أنك مصاب بـ ]1)

= لم تظهر عليها  3و إيجابية،= ظهرت عليها أعراض وتم اختبارها  2 اختبارها،أعراض ولكن لم يتم 

س [؟" كان مقياSARS-CoV-2( "ما مدى خطورة مرض ]2أعراض ولكن تم اختبارها إيجابية. )
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= معتدلة  3 الشيء،= شديدة بعض  2 اإلطالق،= ليست شديدة على  1االستجابة المكون من خمس نقاط 

= شديدة للغاية. تم دمج أولئك الذين أبلغوا عن "عدم ظهور أعراض ولكن كانت  5 جدًا،= شديدة  4 شديدة،

 .اإلطالق= ليست شديدة على  1نتيجة اختبارهم إيجابية" في السؤال الناني على أنها 

 تحليل احصائي

مانيتوبا البريطانية،كولومبيا  ألبرتا،تم تقسيم العينات بعد ذلك إلى طبقات حسب مناطق أخذ العينات: 

نيو  سكوشا،ومقاطعات األطلسي )نوفا  الفرنسية،وكيبيك  اإلنجليزية،كيبيك  أونتاريو، ساسكاتشوان،,

برادور(. تم حساب أوزان أخذ العينات باستخدام إجراء نيوفاوندالند وال إدوارد،جزيرة األمير  برونزويك،

حالة اإلصابة بـ  xترتيب ومعايرة الستهداف التوزيعات السكانية المشتركة الهامشية لمناطق أخذ العينات 

SARS-CoV-2،  والجنسx  الفئات العمريةx  حالة اإلصابة بـSARS-CoV-2  استنادًا إلى بيانات التعداد

وبالتالي السماح بالتعميم على سكان كندا. تم  االستطالع،رمز التصرف في  وبيانات 2016الكندي لعام 

تطبيق نماذج االنحدار الخطي للمسح التي تضم طبقات وأوزان المسح لتقدير درجات الخلل الوظيفي التنفيذي 

م . تم التحكCOVID-19وشدة أعراض  SARS-CoV-2المركب وارتباطاتها مع حالة اإلصابة بفيروس 

(. تم إجراء جميع 54-40و 39-25و 24-18في نماذج االنحدار بالنسبة لجنس المستجيبين والفئات العمرية )

( واألهمية اإلحصائية CI. تم تقييم جميع فواصل النقة )SUDAAN V11مع  SASفي  يمات النماذجتقي

 ٪.95عند مستوى ثقة 

 

 . النتائج2

٪( ومن الفئات 60. وكانت غالبية المشاركين من اإلناث )1 تم عرض الخصائص األساسية للعينة في الجدول

أفاد  يصابوا؛ كما٪ من المشاركين أنهم لم  84(. أفاد 1٪( )الجدول 43) 54-40٪( و40) 39-25العمرية 

"شديدة بعض الشيء"  (، و٪3أولئك الذين أبلغوا عن إصابتهم بأن األعراض "ليست شديدة على اإلطالق" )

 %(1)مع عدد قليل نسبيًا يعانون من "شديدة / شديدة للغاية"  (،٪2.7بشكل معتدل" ) "شديدة (، و2.4٪)

 (.1 لالجدو)
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 : خصائص العينة1الجدول 

 COVID-19بغض النظر عن شدة أعراض  SARS-CoV-2صابة سابقة بـ إل تعرضواأبلغ أولئك الذين 

. كان من المرجح أن يعاني الرجال المصابينمن  همعدد أكبر بكنير من أعراض الخلل اإلدراكي من غير عن

 39-25كان البالغين األصغر سنًا ) (؛β = 0.15 ،p <.0.01من اختالل وظيفي إدراكي أكنر من النساء )

 ،β = 0.30 عاًما؛ 54-40عاًما( أكنر عرضة لإلصابة بخلل إدراكي من البالغين في منتصف العمر )

<(0.01 

و "شديد" أو "شديد للغاية" )كانوا أكنر عرضة عن حالة "شديدة بشكل معتدل" غوا المشاركون الذين أبل

مستويات أعلى من الخلل اإلدراكي مقارنة باألفراد غير المصابين  COVID-19لإلصابة بأعراض 

 (.2)الجدول 
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 وشدة األعراض SARS- CoV-2وحالة عدوى  السكانية،من التركيبة  BDEFSتحليل االنحدار بنتائج  أ: يتنب2جدول 

 حيث كانت واضحة،والخلل اإلدراكي  COVID-19بين شدة أعراض  الجرعة باالستجابةكانت عالقة 

 (.β = 0.69، CI: 0.22-1.16( وشديدة / شديدة للغاية )β = 0.23، CI: 0.003-0.46معتدلة )

باألشخاص غير المصابين مقارنةً  اإلدراكي،بدرجات أكبر بكنير من الخلل  COVID-19ترتبط أعراض 

(. ظهرت نتائج متطابقة بعد إزالة أولئك الذين أبلغوا عن 1والذين يعانون من عدوى بدون أعراض )الشكل 

أبلغ أولئك الذين لديهم  المجتمع،التنبيب.في هذه المجموعة للسكان من البالغين الذين يعيشون في قيامهم ب

 عم مقارنةاإلدراكي د من أعراض الخلل الوظيفي عن المزي SARS-CoV-2عدوى  عتاريخ إيجابي م

وللشباب مقابل  للنساء،. كان هذا التأثير أقوى للرجال منه تاريخ إيجابي مع العدوىأولئك الذين ليس لديهم 

وحجم الخلل اإلدراكي  COVID-19بين شدة أعراض  الجرعة باالستجابة واضحةكبار السن. كانت عالقة 

أن التأثيرات الموثوقة  ذلك،إلصابة بأعراض أكبر للخلل اإلدراكي. األهم من بحيث ارتبطت زيادة شدة ا

على الخلل اإلدراكي كانت واضحة  COVID-19وشدة أعراض  SARS-CoV-2للتاريخ اإليجابي لعدوى 

حتى في هذه العينة من األفراد الذين ال يخضعون عادةً للتدهور المعرفي المرتبط بالعمر )الذين تتراوح 

لـ  عن طريق الناتجة من الغيبوبة عالجفي المستشفى لل عاًما( وال يتعرضون طبيًا 54و 18هم بين أعمار

COVID19. هناك العديد من اآلليات المفترضة التي قد تؤدي من خاللها عدوىSARS-CoV-2  إلى

 األكسجة،ونقص  ،السيتوكينيةوالعاصفة  التخنر،واعتالل  الدماع،بما في ذلك التهاب  إدراكي،اختالل وظيفي 
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أو غيرها  ولوجية،زيالفيوغزو خاليا النواء الكبيرة. ال يمكن للتحقيق الحالي التمييز بين هذه اآلليات العصبية 

من اآلليات التي قد يتم تحديدها بعد. النتائج الحالية ال تستبعد احتمال أن تتأثر أعراض الخلل اإلدراكي 

يستمرون في المعاناة من الضيق العاطفي بعد فترة القياس. بالنظر إلى باإلبالع عن التحيزات بين أولئك الذين 

وبالنظر إلى أن التأثيرات المزاجية لوباء  سببيًا،أن تأثير المزاج السلبي على اإلبالع عن األعراض منبتة 

COVID-19  دة وجدت دراسة سكانية واح ذلك،فال يمكن استبعاد هذا االحتمال نهائيًا. ومع  جيدًا،موثقة

جرعة باستخدام مقاييس قائمة على األداء للوظيفة بالالستجابة ا لعالقة سابقة على األقل تأثيرات مماثلة

سبب وجود صلة اآلن  حتىالواضح ليس من  (.المعرفية )أي المهام المعرفية بدالً من األعراض المبلغ عنها

نةً بالبالغين في منتصف العمر. من والخلل المعرفي لدى األصغر سنًا مقار SARS-CoV-2بين عدوى  قوية

بالنظر إلى أن نسبة أعلى ستكون في البرامج  سنًا،الممكن أن يكون هذا العجز أكنر وضوًحا للبالغين األصغر 

ليس من الواضح  الحالتين،التعليمية حيث قد يكون فقدان االنتباه والتركيز أكنر وضوًحا بالنسبة لهم. في كلتا 

ة عبر الدراسات. ليس من قحتى لو كانت موث اإلدراكي،ون األعراض التبعية للخلل كيف من المتوقع أن تك

بما في ذلك  اإلدراكي،أن تسبب أنواع أخرى من العدوى الفيروسية أعراض الخلل الوظيفي  الغريب

ن والحماق )جدري الماء(. سيكو وزيكا، التنفسية،ومتالزمة الشرق األوسط  والهربس، الموسمية،األنفلونزا 

 [13] .مهًماأمًرا  SARS-CoV-2عدوى  اإلدراك في   توثيق االستقرار والتأثير الوظيفي ألي ضعف في

 

 

 

 

 

 

 

 BDEFSوانتيجة اإلجمالية لـ  COVID-19شدة أعراض 
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C )الزهايمر: 

. Alzheimer’s disease مرض الزهايمرو CoV-2 -هناك صلة وثيقة بين عدوى السارسلوحظ أن 

 ثتحد. المتعافينارس وفيروس كورونا في ضعف الذاكرة لدى العديد من المرضى تسبب وباء الس

نوبات و االلتهابية،بما في ذلك المتالزمات العصبية  الزهايمر،العصبية المتعلقة بمرض  األعراض

 لدىاإلدراكي ، بشكل متكرر  الخلل المعرفيو، الهذيان،والتغيرات في الشخصية،والسلوكوالصرع،

 سابقا و تعافوا منه. COVID-19ابين بـ المرضى المص

دة خطر اإلصابة بمرض الزهايمر. التي تصيب الدماع إلى زيا CoV-2 -قد تؤدي عدوى السارس وبالتالي،

البقاء على قيد قدرتها في على وظيفة الخاليا العصبية و SARS-CoV-2تؤدي التأثيرات المباشرة لـ  كما

 hypoxia ونقص األكسجة ،inflammatory cytokine response بيةااللتهاواالستجابة الخلوية  الحياة،

 .شبيهة بمرض الزهايمر تظاهراتإلى ظهور 

الضعف مقارنة  بنسبة COVID-19اإلصابة بـ أكبر بيتعرض مرضى الزهايمر لخطر  ذلك،باإلضافة إلى 

 لذلك معدل الوفيات. زيادةأعراض مرض الزهايمر وتدهور  الذي يؤدي بدوره إلى األشخاص العاديين، مع

لتطوير عالجات  SARS-CoV-2وراء التوجه العصبي المحتمل لـ  الكشف عن اآللية الخلوية  جبو

 الذين يعانون من اضطرابات عصبية. COVID-19محتملة لعدد كبير من الناجين من 

يا موجًها لألعصاب ويصيب الخال SARS-CoV-2كان  استقصاء ما إذا كان الهدف من هذه الدراسة

 ،Alzheimer’s disease العصبية في المركز اإلدراكي لدى خمسة مرضى يعانون من مرض الزهايمر

 .frontotemporal dementia الصدغيوالخرف الجبهي  ،autism توحدوال

مما يؤدي إلى  الخمسة، COVID-19يغزو المراكز المعرفية لجميع مرضى  SARS-CoV-2وجدنا أن 

الخاليا  SARS-CoV-2تفاقم مرض الزهايمر العصبي. يصيب  زهايمر أوتشبه مرض ال عصبيةأمراض 

( المستمدة من الخاليا العصبية iPSC) Induced Pluripotent Stem Cellالجذعية المحفزة البشرية 

وزيادة االلتهاب وموت الخاليا  (Aβمما يؤدي إلى ترسب أميلويد بيتا ).الناضجة من األفراد األصحاء

يصيب الخاليا  SARS-CoV-2وجدنا أن  للنظر،التعبير عن مرض الزهايمر. الالفت  العصبية وزيادة

 الزهايمر،المشترك مع الخاليا العصبية لمرض برمجة جين التعبير خالل األفراد األصحاء من  لدىالعصبية 

 يؤدي إلى تنشيط المسارات المعدية ودعم المسببات المعدية لمرض الزهايمر.  بدوره
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 نتائج

والمستقبالت  ACE2 2اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين  المراكز المعرفية للدماع ألن SARS-CoV-2يغزو 

يتم  ،SARS-CoV-2لدخول  العوامل تعد مسهلة ه(، هذNRP1) 1نيوروبيلين و SARS-CoV-2الخلوية 

 التعبير عنها في الخاليا العصبية للجهاز العصبي المركزي

روف منل خاصة في ظل ظ الدماع،صيب الخاليا العصبية في يمكن أن ي SARS-CoV-2افترضنا أن 

-Compromised Blood اختراق الحاجز الدماغي الدمويوفي حال قدرته على مرض الزهايمر والتوحد 

Brain Barrier. 

القشرة والداخلية، الشميةالقشرة المخية  النالث،أظهرت التحليالت اإلضافية أن خاليا المناطق القشرية 

-COVID المصابتين ب في حالتين من حاالت التوحد ، قشرة الفص الجبهي الظهراني و السفلية األمامية

خاليا  عدد كانحيث .سبايكلبروتين خة لطمإشارات   COVID-19  المصابة ب و حالة الزهايمر 19

ً في هذه المناطق النالث مختلف بروتين سبايك   النالث السابقة. COVID-19حاالت  كل حالة من في ا

في هذه المجموعة  على األعصاب بشكل رئيسي مؤثراكان  SARS-CoV-2أظهرت هذه النتائج أن بالتالي 

 (.1)الجدول  COVID-19 المصابين ب مرضىالمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1الجدول )
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 اإلجهاض:( 7

ا امرأة حامل تأكدت إصابته 138ما مجموعه  شارك بها. 2020يوليو  31مايو و  1هذه الدراسة أجريت بين 

( الذي أنشأته لجنة الصحة الوطنية حتى أبريل NERSمن نظام اإلبالع عن األوبئة الوطني ) Covid-19بـ 

٪( من ووهان ، المنطقة األكنر تضرراً من الوباء في 61.3حالة ) 84. من بين هؤالء ، كانت 2020،  30

أشهر بعد الوالدة أو  3ة حتى الصين. تمت دعوة جميع هؤالء النساء الحوامل للمشاركة في استطالع متابع

على أنها حالة مشتبه  Covid-19( تم تعريف حالة مؤكدة لـ 1تشمل معايير التضمين ما يلي: ) .اإلجهاض

-RTبها ذات نتيجة إيجابية على التسلسل عالي اإلنتاجية أو اختبار تفاعل سلسلة تفاعل البوليميراز العكسي )

PCR( .لألنف. وعينات مسحة البلعوم )تم تشخيص إصابة امرأة حامل بـ 2 )Covid-19 ( كانت بداية 3؛ )

من المرأة الحامل. تشمل النشر ( تم الحصول على موافقة 4في فترة الحمل. ) 19-اإلصابة بفيروس كوفيد 

في  ( أولئك الذين فقدوا المتابعة2قبل أو بعد الحمل و ) Covid-19( ظهور 1معايير االستبعاد ما يلي: )

حالة وفقًا لمعايير األهلية  81مريًضا حاماًل في جميع أنحاء البالد ، تم تجنيد  138من بين هؤالء . الدراسة

تموز  31٪(. اعتباًرا من 19.8حالة إجهاض ) 16٪( و 80.2حالة والدة ) 65منها  المريض.بموافقة 

ارنة خصائص األمهات (. يمكن رؤية مق1حالة إجهاض )الشكل  15حالة والدة و  57، تابعنا  2020)يوليو( 

 1في الجدول NERSمريًضا حاماًل تم اإلبالع عنها في  138مشارًكا في هذه الدراسة و  72بين 

 

 

 

 

 

 

 1الجدول

  SARS-CoV-2٪( بفيروس 18.1حالة ) 13مريًضا حاماًل شاركن في مسح المتابعة ، أصيب  72من بين 
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النالث.  نلث٪( في ال73.6حالة ) 53الناني ، و  نلثال٪( في 8.3حاالت )  6في األشهر النالثة األولى ، 

خارج  ٪( إلجهاض مستحث.20.8حالة ) 15٪( أحياء ، في حين تعرضت 79.2مريضة حامل ) 57أنجبت 

 نلثحالة إصابة في النلث األول من الحمل وحالتين مصابة في ال 13لألم. وشملت حاالت اإلجهاض  إرادة 

٪ من الحاالت 33.3ميع الحاالت المصابة في النلث األول من الحمل و الناني. بعبارة أخرى ، اختارت ج

 [15].الناني إجراء عملية إجهاض إلنهاء الحمل النلثالمصابة في 

 مرض كاواساكي( 8

تم وصف متالزمة جديدة عند األطفال واألحداث ألول مرة في الجائحة العالمية لمرض فيروس كورونا 

2019 (COVID-19والتي يطلق ، ) ( "عليها "متالزمة االلتهاب متعدد األنظمة عند األطفالMIS-C ، )

حتى اآلن ، تم اإلبالع عن سلسلة من الحاالت المصابة . COVID-19والتي ترتبط ارتباًطا وثيقًا بعدوى 

[ والواليات 7،  6[ وفرنسا ]5[ وإسبانيا ]4[ والمملكة المتحدة ]3بهذه المتالزمة لدى أطفال من إيطاليا ]

[. لم 11[ والعديد من البلدان األخرى بما في ذلك كوريا الجنوبية ]10[ [ والبرازيل ]9[ والهند ]8لمتحدة ]ا

في الصين وسنغافورة. هذه المتالزمة لها مظاهر سريرية مشابهة لمرض  MIS-Cيالحظ أي تقارير عن 

رضى من ارتفاع في . قد يعاني المKD، أو (KDSS( ومتالزمة صدمة مرض كاواساكي )KDكاواساكي )

درجة الحرارة ، واعتالل عقد لمفية ، وطفح جلدي متعدد األشكال ، والتهاب الملتحمة ، وتغيرات في أمراض 

الغشاء المخاطي ، وتمدد الشريان التاجي. قد تظهر الحاالت الشديدة في الصدمة القلبية الوعائية والتهاب 

العنور على اختالفات واضحة بين المتالزمتين في العروض ومع ذلك ، تم .الدماع وفشل العديد من األعضاء 

هو جرعة عالية من الغلوبولين المناعي  KDالعالج القياسي الموصى به لـ  .السريرية والتشخيص والعالج

جم / كجم على شكل تسريب واحد ، جنبًا إلى جنب مع جرعة عالية معتدلة من  2( ، أي IVIGالوريدي )

ما يقرب من  .ساعة 12-10(. يوصى بأن يكون وقت التسريب أكنر من ASAيك )حمض أسيتيل الساليسيل

ساعة بعد حقن  36هي مقاومة للحرارة. بشكل عام ، تتطور الحمى أو تستمر لمدة  KD٪ من حاالت 10-20

IVIG يمكن أخذ الجرعة النانية من .IVIG  أو جرعة عالية من الستيرويدات النبضية ، أو ،

 [16].إنفليكسيماب
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