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المركز األوروبي لوباء كورونا في مدینة   في  COVID-19یولیو لم تحدث وفیات بسبب 21في یوم الثالثاء 
فبرایر ، لقد حدذ تحول كبیر في لومباردي   22إیطالیا وذلك بعد خمسة أشھر من الوفاة األولى في -لومباردي 

 .وعادت الحیاة الیومیة السابقة إلى طبیعتھا

ات الوالیات  في الخروج عن نطاق السیطرة في معظم والی COVID-19 وفي الوقت نفسھ ، تستمر جائحة 
المتحدة األمریكیة ، خاصة في الوالیات الجنوبیة منھا. من المحبط أن الخطوات الضروریة لتحقیق السیطرة  
على المرض كانت واضحة للغایة ولكن لم یتم تنفیذھا بعد. ومع ذلك ، یمكننا جمیعًا بشكل فردي وكعائالت  

متنا ومتابعة جمیع األخبار لنتعلم المزید والمزید وأصدقاء إتباع اإلجراءات واإلحتیاطات  للحفاظ على سال
 . عن كیفیة التعامل مع فایروس كورونا الخطیر 

خالصةال -كیف تحافظ على سالمتك   
اإلغالق بدون سفر    فترات كانت  فیما یلي الخطوات التي حافظت على سالمة الناس حول العالم. وقد  

یمكن لألفراد   للسیطرة على مستویات عالیة من العدوى تحت السیطرة. بدون اإلغالق المحلي الرسمي ،
ل.اختیار البقاء بأمان في المنز   

  5ھذا مھم بشكل خاص في داخل المدن ، أي یجب أن ال تكون حشود وتجمعات الناس من  تجنب االزدحام: -
أكید أن ھذه ھي الخطورة الوحیدة التي تحد بشكل كبیر من انتشارأشخاص.   كما تم ت 10إلى   COVID-19 

مع التوافق في ارتفاع التكاثر البشري ، تجنب اإلزدحام مع اختبار الفحص السریع والحجر الصحي جنبا إلى  
  لسوء الحظ  ال یمكن أن توضع استراتیجیات االختبار والتتبع إال . COVID-19 جنب یضمن عدم انتشار

عندما تكون النسبة المئویة للفیروس منخفضة ، وھذا لیس ھو الحال اآلن في العدید من الوالیات األمریكیة.   
ومع ذلك ، ال یزال االختبار السریع یساعد بشكل كبیر ، وتجنب االزدحام ھو أحد إجراءات السالمة  

 الشخصیة الرئیسیة لتجنب التعرض لخطر الفیروس. 

الصین للمساعدة في إیقاف الوباء بدًءا من فبرایر ومارس   -یع المستخدم في ووھان یعد اختبار الفحص السر
ساعات   4تبلغ مدتھا  ھذه االختبارات  التي.    COVID-19، أداة أساسیة للمساعدة في السیطرة على 2020

تقریبًا ، متاحة على نطاق واسع خارج الوالیات المتحدة وتستخدم حالیًا من قبل العدید من البلدان مثل أیسلندا  
لفحص ركاب الخطوط الجویة القادمین.  أنھا تسمح بحدوث فحص دقیق معقول ، باإلضافة إلى فحص  

 .لعدوىوتحدید األشخاص الذین ال یعانون من أعراض شدیدة ا 

یمكن إلختبار الفحص السریع أن یسمح بالعودة إلى العدید من األنشطة االجتماعیة والعملیة والریاضیة التي  
تقل فیھا المخاطر كثیًرا. حیث یمكن إعادة  فتح المدارس وتنفیذ اإلجراءات األخرى المدرجة ، ومع ذلك ،  



یدة من كوریا تشیر إلى أن األطفال الذین تتراوح  یجب اتخاذ االحتیاطات الالزمة ، استنادًا إلى بیانات جد
عاًما یمكن أن یأخذو عدوى فایروس كورونا وینقلوه  تماًما مثل البالغین.  انتشار   19و  10أعمارھم بین  

 .األعراض بین ھذه الفئة  ھو مصدر قلق كبیر

عند تنفیذ ھذا    COVID-19 الدلیل واضح على أن ارتداء القناع یقلل من انتشار عدوى إرتداء القناع:  -
٪.  یمكن أن 50اإلجراء  في وقت مبكر خالل انتشار الفیروس في  المجتمع  یساعد على تقلیل الوفیات بنسبة 

توفر األقنعة  البالستیكیة حمایة إضافیة إذا كانت ھناك حاجة إلى زیارة متجر البقالة أو عیادة المستشفى أو  
  COVID-19بیانات الحدیثة دور انتشار الھباء الجوي في نقل عدوىاألنشطة األساسیة األخرى.  تؤكد ال

یمكن أن یساعد الدرع البالستیكي ،   ، ضمن التجمعات  ھذا أمر ضروري عندما تكونالمسافة الجسدیة:  -
 . المذكور أعاله ، إذا كانت المساحة محدودة ألي سبب

من المھم غسل الیدین بشكل متكرر بعد مالمسة األسطح   الحفاظ على مستوى عاٍل من النظافة الشخصیة: -
ساحة عملك  ف معالیة االتصال ، مثل مقابض األبواب وشاشات اللمس والحنفیات ، وما إلى ذلك. قم بتنظی

. ي یكثر استخدامھا بانتظام والمناطق األخرى الت  

مع ھذه الخطوات البسیطة ، یمكن تقلیل الوفیات إلى الصفر ، كما ھو الحال في لومباردي ، والقضاء على  
یمكن أن تعود الحیاة   ، السریع والتتبع والحجر الصحي  الفحصاإلصابات الجدیدة بسھولة عن طریق  

. جتماعیة واال االقتصادیة   

 

 بحث جدید یمكن أن یحدث فرقا
 : COVID-19 قلق عاجل بشأن طفرات أو سالالت جدیدة من

 ھو فیروس من المتوقع أن یستمر في التطور والتغیر في السكان البشریین.  COVID-19 فایروس 

مصدر القلق الملح ھو أن انتشار العدوى یوفر فرصة لظھور سالالت جدیدة یمكن أن تكون أكثر عدوى 
وخطورة  من الناحیة الطبیة وقد تكون مقاومة للعالجات و اللقاحات. ظھرت ساللة جدیدة مھیمنة من تصاعد  

 .انتشاًرا في جمیع أنحاء أمریكا اآلن  العدوى في إیطالیا وھذه الساللة التي أثبتت أنھا الساللة الرئیسیة واألكثر

القلق العمیق اإلضافي ھو أن الطفرة الحالیة في الوالیات المتحدة یمكن أن تؤدي إلى طفرات أكثر خطورة  
 .وأن وجود سالالت متعددة في الدورة الدمویة یزید من تعقید استراتیجیات التقییم والعالج

زیادة الفوعة في سالالت أخرى من خالل عملیة تسمى التحسین  یمكن أن یؤدي وجود ساللة معتدلة إلى  
 .المعتمد على الجسم

، ولكن  COVID-19 تزید كل ھذه المعرفة حقًا من الحاجة لیس فقط للحد من حاالت العدوى والوفیات  لـ
 .أیًضا الحتواء االنتشار الفیروسي في المجتمع كحق للحیاة والموت. إنھ حقًا مھم للجمیع

 

 



ھي المناعة العامة؟ ما   

عدد الحاالت الجدیدة واحتمال  سینخفض  ھذه ھي الفكرة أنھ عندما یصاب عدد كاٍف من األشخاص ، 
٪ من األشخاص یحتاجون إلى  70إلى أن حوالي  انتشارھا بشكل كبیر. ھذا صحیح بالتأكید. تشیر التقدیرات

.اإلصابة للوصول إلى ھذه النقطة من االنتشار المنخفض أو األدنى   

  20في المجتمع ما بین )  شر للفیروس المبا  PCR بناء على اختباري (  حالیا ، الحد األقصى للعدوى اإلیجاب
٪. ومع ذلك ، یتم تحدي ھذه النسب بناًء على نتائج اختبارات األجسام المضادة واختبارات میاه  30إلى 

 .الصرف الصحي ، وكالھما یشیر إلى مستویات نسبیة أعلى بكثیر من انتشار المجتمع

ضھا غیر موثوق بھ. باإلضافة إلى ذلك ، ال تشیر  ھناك العدید من اختبارات األجسام المضادة المتاحة ، وبع
جمیع األجسام المضادة الالزمة لمكافحة    طلق جمیع اختبارات األجسام المضادة إلى المناعة ألنھا ال ت

الفیروس. ترتفع مستویات األجسام المضادة بعد أسبوعین تقریبًا من اإلصابة ، ولكن اعتمادًا على شدة 
 عة بعد ذلك وال یتم اكتشافھا. العدوى یمكن أن تنخفض بسر

، بما في ذلك دور الخالیا التائیة والبالعم   COVID-19نحن نتعلم المزید عن الجوانب األخرى للمناعة ضد  
مفرطة   COVID-19التي یمكن أن تدمر الفیروس). یمكن أن تكون االستجابة الخلویة لـ   كاسحة(خالیا ال

ون أیًضا معیبة في قدرتھا على القضاء على الفیروس. كما ھو  النشاط وتؤدي إلى تلف الرئة ویمكن أن تك
موضح أدناه ، یقوم مطورو اللقاح بتقییم استجابات األجسام المضادة والتنشیط المطلوب لنظام المناعة الخلوي  

 للمساعدة في قتل الفیروس. 

فیروسات التاجیة   الشيء اإلیجابي ھو أن بعض األفراد قد یكون لدیھم مناعة سابقة من التعرض لعدوى
عندما  التي توقفت  1918األخرى في الماضي. ھذه الفكرة مدعومة بحقیقة أن جائحة اإلنفلونزا اإلسبانیة عام  

٪. من المفترض أن ھناك درجة من الحصانة الموجودة في بقیة السكان   30بلغ انتشار السكان الموثق حوالي 
 والتي سمحت للوباء بالتوقف في نھایة المطاف. 

 • خالصة القول: من كل ھذه المعلومات ، یمكننا أن نقول شیئین: 

یقاف  ) ھناك مأساة ھائلة في المستویات الحالیة للعدوى والوفیات المجتمعیة. مرة أخرى  من الضروري إ1
 العدوى بأسرع ما یمكن.  

 . مناعة العامة أو المجتمع ال) قد نكون أقرب إلى 2

ولكن نأمل في مناطق مثل نیویورك ، التي كان بھا مستوى مرتفع من انتشار  من السابق ألوانھ معرفة ذلك ،  
 إصابة جدیدة. االتالناس ، یمكن أن یبطئ مستوى المناعة في المجتمع على األقل من انتشار أي ح

 

 

 

 



 حالة تطویر اللقاح
وتجربة عشوائیة مزدوجة  تم نشر دراستین رئیسیتین للقاح األسبوع الماضي: نتائج فریق جامعة أكسفورد 

من الصین. أظھر كالھما نتائج واعدة للغایة ، مع مالمح سالمة مقبولة وتعزیز استجابات األجسام   قییمالت
األجسام المضادة المطلوبة إلزالة الفیروس. كان ھناك   تحدیدالمضادة. كانت استجابات األجسام المضادة مع 

 في كلتا التجربتین.   COVID-19 دلیل على االستجابات المناعیة الخلویة ضد

عاًما) وكان لدیھم استجابات أقل لألجسام   55في التجربة الصینیة ، تمت دراسة كبار السن (أكثر من 
 المضادة ، مما یشیر إلى الحاجة إلى جرعة منشطة ثانیة.  

فراد الذین یعانون في تجربة أكسفورد ، ھناك حاجة إلى مزید من الدراسات في األفراد األكبر سنا و / أو األ
من ضعف المناعة. على الرغم من أن كال اللقاحین یسیران على مسار سریع للنجاح ، إال أنھ یجب القیام  

 بالمزید من العمل لتقییم الفائدة الحقیقیة لھذه اللقاحات. 

 

 نتائج العالج
ئج الكاملة للدراسة التي تشیر كان ھناك أیًضا تقریران مھمان عن نتائج العالج األسبوع الماضي. تم نشر النتا 

دیكسامیثازون في المرضى الذین یحتاجون إلى دعم األكسجین و / أو جھاز التنفس الصناعي في    إلى فائدة
NEJM، لم یالحظ أي فائدة إضافیة في المرضى الذین یعانون من التھابات أقل حدة.    . كما لوحظ سابقًا

أظھرت الدراسة الثانیة فائدة كبیرة في أمراض الرئة باستخدام اإلنترفیرون المعطى في شكل استنشاق. ھذا  
زء  یوقف إنتاج اإلنترفیرون ، وھو ج COVID- 19یتماشى مع المعلومات (المذكورة في مدونة سابقة) أن  

 . COVID-19من االستجابة المناعیة الطبیعیة الالزمة لقتل الفیروسات مثل 

وبالتالي ، یمكن أن یكون اإلنترفیرون اإلضافي مفیدًا. ھذه الدراسة األولیة األولیة واعدة ، وتنتظر نتائج  
 تجارب أخرى مع كل من أشكال اإلنترفیرون المحقونة والمستنشقة. 

 

 في أمان الفوائد الجانبیة للبقاء
بینما ننتظر الوباء في المنزل ، یمكن أن یحدث الكثیر من العمل االفتراضي والفعلي ، باإلضافة إلى درجة  

   من األنشطة االجتماعیة. 

بینما عاش غالیلیو في الطاعون في إیطالیا   نجا إسحاق نیوتن من الطاعون في إنجلترا وكتب أھم أعمالھ ،
 .ونشر أعمالھ الشھیرة حول تداول الكواكب 

 كما ذكرت عدة مرات ، فإن الطبیعة تحصل على استراحة أثناء الوباء. 



في الوقت الحالي ، تعمل الحیتان الحدباء بشكل أفضل كثیًرا عندما تعود إلى خلیج جالسیر في أالسكا مع   
شكل كبیر من حركة السفن. تعتبر الحیتان حساسة للغایة لألصوات وتقوم بعمل أفضل  انخفاض الضوضاء ب

 .في بیئة أكثر ھدوء

على الرغم من كل شيء ، یمكننا   لذا ، بینما نعمل على البقاء آمنین ، دعنا نحاول الحفاظ على موقف إیجابي 
منخفض ویمكن أن تساعدنا  عند مستوى  COVID-19أن نصل إلى ھذا معًا ونصل إلى نقطة یكون فیھا  

 اللقاحات أو العالجات على إعادة حیاتنا إلى المسار الصحیح والعودة إلى المجتمع.

 لتكونو بخیر . 


