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 Coronaviruses    ؤلاولُلُت الـيروطاث

هيثم يازجي.د.أ 

 ئاتها، حُث الالىترووي املجهس جحذ الخاص شيلها بظبب هرلً طمُذ  ًتراوح ألاشياٌ مخعددة حٍص

 . هاهىمتر 226و 66 بين كؼسها

 الهساوة بشيل هخىءاث الظؼح على ًىدشس Peplomers  الظؼح بسوجين مً ميىهت S ئاث ٌعؼي ما  الجٍص

  .الشمع بأولُل ًرهس والري اإلاميز اإلاشسشس اإلاهدب شيلها

 طلظلت مً املجين ًدشيل RNA اللساءة ئًجابُت وحُدة  ٌ  ؿيروس ي RNA مجين أهبر) kb 36 بؼى

سجبؽ( معسوؾ ىن  في ٍو   ثابذال( (nucleoprotein N هىوي بسوجين مع الـيًر
 
  وظبُا

 
 كـُصت في مظخظدًا

ت  (.M) للؼشاء عابس بسوجين مع ًتراؿم لُبىبسوجُني بؼالؾ ًحاغ حلصوهُت هىٍو

 البروجين (S) مخؼير وهى اإلاعدلت ألاطداد إلهخاج ألاهبر املحسض هى  
 
  مظخظدًا

 ٌالبروجين طد اليظُلت وحُدة ألاطداد حعد (M)  اإلاخممت بىحىد العدوي  كدزه .  

 بسوجُنها بىاطؼت اإلاظُـت الخلُت على الؼلُيىبسوجُيُت مظخلبالتها على ؤلاولُلُت الـيروطاث جسجبؽS  

هس)
ُ
  ذ

 
ٌ  في اإلاشازن اإلاظخلِبل أن مإخسا  داخل ئلى الشدًدة الحادة الخىـظُت اإلاخالشمت ؿيروض دخى

م هى الخلُت ٌ  ألاهٍص  (.  ( ACE2)  2 لالهجُىجيظين املحى

 في اإلاعخاد جىػنها ٌعىع مما 33 للخظاعف اإلاثلى الحسازةو  الظِخىبالطما في الـيروطاث جخظاعف 

 .العلىي  الخىـس ي الجهاش

 ً( الـيروض جظاعف هدُجت) بالعدوي  اإلاصابت الخلُت اهحالٌ ئلى الـيروطُت العدوي  جإدي أن ًمى

  Syncytia املخلىي  الجظم حشيل ئلى ًإدي مما اإلاخالصلت الخالًا الخحام  مشاهدة ًمىً هما

 ًجيىن  أن ألاعظاء مصازع في اإلاشاهدة ألاهداب حسهت لخىكف ًمى  
 
  عامال

 
 في ؤلامساطُت في مظاهما

 .الحي الجظم
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 الانتقال : 

 الخىـس ي – الهظمي الظبُل عبر عادة العدوي  جحدر  . 

 البروجين ًحدد S اإلاظخلبالث وجىشع وهمؽ(  الخىـس ي أو الهظمي) الاهخحاء هرا .  

o :الطريق التنفس ي 

  عىد والعؼاض الظعاٌ عً الىاحم السذاذ أو اللؼيراث باطخيشاق التنفس ي للطريق العدوي  جيخلل 

 (.  اإلاسض هلل في زاهىي  دوز  جلعب أن اإلالىزت لألدواث ًمىً) اإلاسض ى

 ًمخخلـت بدزحاث الخـس ي الظبُل في الخظاعف ألاهىاع ليل ًمى. 

 ظخؼُع ميانها الـيروطاث بعع جبلى الخىـس ي الظبُل أو اإلاعي في حظخلس عىدما  الاهدشاز آلاخس البعع َو

 . أخسي  أعظاء الى

 في مظخمس بشيل الخىاحد ًمىنها هما بالعدوي  الىبيرة البالعاث صابتئ ؤلاولُلُت الـيروطاث  حظخؼُع 

 .العصبُت الخالًا

 السريرية املظاهر: 

 بـ  العدوي  جخلى بأنها اإلاعسوؿت الىحُدة الحالت HCoV م مسض هي لدز العلىي، الخىـس ي الؼٍس  حظبب بأنها ٍو

  .البرد هصلت حاالث مً% 36 حتى

 حظبب ؤلاولُلُت الـيروطاث ؿان ألاهـُت الـيروطاث مع بملازهتها: 

o أهثر أهـُت  ومـسشاث شوام  

o أكل والظعاٌ البلعىم التهاب حدور ًيىن  بِىما 

o م ًمىً ال   الحاالث بين الخـٍس
 
ت اإلاظاهس على اعخمادا ٍس  .ؿلؽ الظٍس

  الـيروطاث باميان بأهه ٌعخلد العىع وعلى، عسطُت ال وحتى خـُـت الحاالث بعع في العدوي  جيىن 

   .الُاؿعين ألاػـاٌ و الظً هباز عىد الشدًدة الظـلي الخىـس ي الظبُل عدوي  في جدظبب أن ؤلاولُلُت

 اإلاظعـين عىد السئت براث حظببها ئمياهُت على الدالئل بعع ًىحد  
 
 . مىاعُا

  ص، بهجماث دزاطاث عدة في ؤلاولُلُت بالـيروطاث العدوي  زبؼذ  مً السبى مسض ى عىد خاصت الىٍش

 . باطخمساز عىدهم ًخىاحد أن للـيروض ًمىً حُث ألاػـاٌ
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 مىً أًام 4-2 مً الحظاهت ؿترة جدوم   الـيروض هشف ٍو
 
 .بعدها أًام 4-1 وإلادة ألاعساض ظهىز  مً بدءا

  لعدوي  هىدُجت ذلً ٌعىد وزبما ألطبىع عادة وحظخمس الـيروض ػسح ؿترة مً أهثر ؿترة ألاعساض جدوم 

 .زاهىٍت حسزىمُت

  للعدوي، عىدة ًحدر أن ًمىً هرا وزػم واإلاىطعُت، الخلؼُت اإلاصلُت الاطخجابت العدوي  بعد جخؼىز 

مىً  .اإلاصلي الىمؽ وبىـع العدوي  مً ؿلؽ أشهس 4 بعد حتى جخم أن ٍو

  الظىت حىالي بعد عادة ألاطداد جخخـي. 

o املركسي  العصبي الجهاز إصابة: 

 ًت ؤلاولُلُت للـيروطاث ًمى  ئوظاهُت عصبُت خالًا مصازع في مظخمس بشيل وجخىاحد جخظاعف أن البشٍس

 . اإلايشأ

 اإلاسهصي  العصبي الجهاش ئلى جصل أن ؤلاولُلُت للـيروطاث ًمىً أهه هما.  

 

 

 SARS الشديد الحاد التنفس ي للتناذر املسببة إلاكليلية الفيروسات

 

 ت حُىاهاث مً وظانالا عبر) الاوظان عىد حدًد اولُلي ؿيروض اإلاظبب  (.بٍس

  م عً آخس الى شخص مً ًيخلل  بدوز  أًظا ٌعخلد هما(  اإلالىزت ألادواث و السذاذ) اإلاباشس الخماض ػٍس

 . البراش في الـيروض ًؼسح حُث الخىـس ي -البراشي  لالهدشاز

 با اطبىع اإلاسض حظاهت ؿترة  .  جلٍس

 (.ممُخا وأحُاها) ػالبا شدًدا اإلاسض 

  ألاعساض حشاهد ما وهادزا العظلي وألالم الىهً,  الحسوزي  الترؿع النوعية غير ألاولى ألاعساض حشمل 

يىن الخىـظُت  .اإلاسحلت هره في مسجـع الـيروس ي الحمل، ٍو

 السئت ذاث ظهىز  كبل ألاعساض هره جخف ما عادة . 

 شائع بشيل أًظا الاطهاٌ ًخظاهس . 

  الصىاعُت التهىٍت ٌظخدعي حاد جىـس ي عظس جىاذز الى اإلاسض ى مً% 26 حىالي عىد الحالت جخؼىز  . 

 ( املجخمع في اإلاىدظبت السئت ذاث حاالث مً لؼيره مشابه% ) 5 حىالي باإلاسض الىؿُاث معدٌ ًبلؽ.  

 اإلاعالجت

o املعالجة: 

 للمسض الالتهابُت الـعالُاث مً بالحد بالظخيروئُداث اإلاعالجت جـُد كد عسطُت أطاس ي بشيل 

 :Human enteric coronavirus إلانسانية املعوية إلاكليلية الفيروسات
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 ؤلاوظان عىد معىي  إلاسض همظبب دوزها على البرهىت ًخم لم لىً الاوظان بساش في اهدشـذ . 

  الالىترووي باملجهس و ألاعظاء مصازع في بالصزع جىشف. 

 م الـيروض اهدشاز ئلى حشير ألادلت مً لعدًدا    ؿم، -بساش بؼٍس

o املخبري  التشخيص: 

  ٌ  ػير ػسق  بىاطؼت الـيروس ي الىمى عً الىشف ًخم, ألاعظاء مصازع على ألاولي الصزع: الـيروض عص

 الساصت عً بالىشف أو( ممُذ دماغ التهاب ئلى ًإدي مما) زطُع ؿأز دماغ على شزعه مثل مباشسة

 ي. الدمىٍت

 ًت مى مىً ألاعظاء مصازع في ألاهداب حسهت جثبُؽ زٍؤ ت بعد ؿُما ٍو  مً اإلاتزاًدة ألاعداد زٍؤ

ئاث  .الالىترووي املجهس جحذ الجٍص

   الصبؼُت الصُؼت مصدوحت خالًا مصازع على الصزع ًإدي diploid  للخالًا اإلامسض ألازس ظهىز  ئلى. 

o املصلية الفحوص: 

 لـ ألاطداد جىشف HCoV ( ,  الرزازي  بعع عىد) الدمىي  التراص جثبُؽ اإلاخممت، جثبُذ باخخباز

 .   الخعدًل وباخخباز

 لت  (.الىبائُت والاطخلصاءاث باألبحار محدد اطخعمالها أن زػم) Elisa اإلاـظلت الؼٍس

 اإلاىاعت على مإشس وحىدها اعخباز ًمىً وال طابلت عدوي  وحىد على عالمت ألاطداد وحىد ٌعخبر 

 (.ألاولُت ؤلاصابت بعد حدًدة عدوي  حدور اميان بظبب)  العدوي  ججاه

 ًاليظُلت وحُدة ألاطداد مع اإلاىاعُت الـلىزة جلىُت باطخخدام الـيروض هشف ًمى. 

 ٌظخخدم  
 
 .الـيروس ي RNA لىشف RT PCR جلىُت واطع هؼاق على حالُا

o الوبائيات: 

 العالم مىاػم ول في الاولُلُت الـيروطاث جىدشس . 

  ٌت، املجمىعاث ول في مدشابه العدوي  معد  بداًت أو الشخاء آخس في عادة الحدور كمت العمٍس

   .السبُع

o العالج : 

 ؿلؽ عسض ي. 

  ٌظخعمل ال RIBAVIRIN بالظازض العدوي  بحاالث ئال SARS. 

 جللُدًت للاحاث جؼىٍس ًجعل العدوي  عىدة بها جخم التي الظهىلت نئ  
 
  ػير عمال

 
 مجدًا

 انتهت املحاضرة
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