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٢٠٢١یونیو١١مراجعة:آخرتاریخ

لمراجعة اإلصدارات المتوفرة باللغات الدولیةھناانقر

مراجعة سریع

بشكلالمتاحة عند تاریخ المراجعة. سیتم تحدیثھ ومراجعتھھذا موضوع یتطور ویتغیر بسرعة. ھذا الفصل ھو ملخص للبیانات
مستمر مع توفر المزید من البیانات.

رعایة المریض في حالة صحیة حرجة

مجرى الھواء●
endotracheal(الرغاميللتنبیبضرورةھناكتكونقد○ intubation.(
بالطاقةالھواءلتنقیةالتنفسجھازأوN95قناعذلكفيبماالشخصیة،الحمایةمعداتبارتداءقم○

)PAPR(طبیة.وقفازاتالطبيالعزلوثوبللعینینوواقي
یجب عزل المریض في أسرع وقت ممكن.○
غیر قابل إلعادة التنفس أو قنیة أنف عالیة التدفق.قبل عملیة التنبیب، اعطي المریض اكسجین باستخدام قناع○

تجنب التھویة باستخدام قناع الصمام الكیسي بقدر اإلمكان.
حاول وضع مجرى ھواء فوق مزمار الحنجرةعند الحاجة إلى التھویة باستخدام  قناع الصمام الكیسي،○

)supraglottic airway device(ذلك.منبدالًفیروسيمرشحمع
rapid(التعاقبسریعالتنبیبنظاماستخدم○ sequence intubation.(الحنجرةتنظیریفضل

Video(بالفیدیو laryngoscopy(والمریض.العملیةعلىالقائمبینالمسافةلزیادة
الوقت والمحاوالت المطلوبة.یجب على الممارس األكثر خبرة إجراء عملیة التنبیب لتقلیل○
في الغرفة.یجب أن یكون ھناك أقل عدد ممكن من الممارسین الصحیین○

عملیة التنفس●



للمرضى الذین یتطلّبون زیادة األكسجین، من الممكن تجربة األكسجین عالي التدفق أو التھویة غیر الباضعة○
(من دون تنبیب) تحت المراقبة الدقیقة.

إذا كان لدى المریض ضیق في التنفس أو تغیر فيإذا لم یكن ھناك تحسن على الرغم من تصاعد الدعم، أو○
endotracheal(الرغاميالتنبیبیجبالدمویةالدورةاستقرارعدمأوالعقلیةالحالة intubation.(

)انظر: إستخدام جھاز التھویة المیكانیكیة(بعد التنبیب، یجب استخدام إجراءات التھویة الواقیة للرئة.○
ونسبةللمریض،الدمویةالدینامیكیةحسب)PEEP(الزفیرنھایةعنداإلیجابيالضغطمعایرةیجب○

األكسجة، ومطاوعة الرئة.
بروتوكولباستخدامبالتھویةفقم،ARDSالحادةالتنفسیةالضائقةمتالزمةمعاییرالمریضاستوفىإذا○

ARDSNetالصناعيالتنفس
الدورة الدمویة●

فائدةمدىاالعتبارفيضعمؤكد،أومشتبھ١٩كوفید-لدیھمریضفيالرئویةالقلبیةالسكتةحالفي○
االستمرار في اإلنعاش القلبي الرئوي

الدمویة.الدورةوانھیارالدمویةوالجلطاتالقلبعضلةوالتھابالحادةالقلبإصابة١٩كوفید-أعراضمن○
).STEMI(القلبعضلةإحتشاء١٩كوفید-أعراضمن○

االعاقة●
large(الدماغفيالكبیرةاألوعیةانسدادذلكفيبمادماغیة،بسكتة١٩كوفید-مرضىیصابقد○

vessel occlusion(
دماغي.اعتاللأوالعقلیةالحالةفيشدیدتغیرمن١٩كوفید-بـالمصابونالمرضىیعانيقد○

التعرض●
متوسط.بشكلمعدي١٩كوفید-○
أمكن.إن)airborne(بالھواءالمحمولةالعدوىعزلغرففيالمرضىعزلیجب○
والضبوب في المسافات القریبة ومالمسةمن األغلب انتشار المرض عن طریق قطیرات الجھاز التنفسي○

األسطح الملوثة.
یجب على المرضى تحت التقییم ارتداء الكمامة الطبیة○
مؤكد:أومشتبھ١٩كوفید-لدیھملمرضىالمخالطینالصحیةالرعایةعامليعلىیجب○

الحمایة الشخصیة أدناه، والتي تشملكما ھو موضح في معداتمعدات الحمایة الشخصیةارتداء■
الوجھ أو جھاز التنفس، على حسبثوب العزل الطبي والقفازات الطبیة وحمایة العینین وكمامة

الحالة السریریة وتوفر المعدات.
تجنب لمس وجوھھم وأعینھم إن أمكن.■
بنسبةالكحولعلىیحتويالذيالیدینمعقماستخدامأواألقلعلىثانیة20لمدةأیدیھمغسل■

المرضىمعلقاءكلبعداألقلعلى60٪
حالفيالشخصیةالحمایةلمعدات)CDC(منھاوالوقایةاألمراضعلىالسیطرةمراكزتوجیھات○

قصورھا
التشخیص:●

)PCR(العكسيللنسخالمتسلسلالبلمرةتفاعلالختبارایجابیةنتیجةإلىباإلضافةالسریرياالشتباه○
).SARS-CoV-2(2كوروناالوخیمةالحادةالتنفسیةالمتالزمةلفیروس

العالج:●
عزل المریض.○
تقدیم رعایة داعمة.○
.عالجیة)(انظر التعمق في الموضوع - اعتباراتالعالجات المحتملة○

المستشفى.فيالمنّومینللمرضىremdesivirرمدیسیفیراستخداماالعتبارفيضع■
إضافي.یوصى باستخدام دیكسامیثازون للمرضى المحتاجین إلى أكسجین■
المستشفىفيالمنّومینالمرضىلبعضtocilizumabتوسیلیزوماباستخداماالعتبارفيضع■

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/crisis-alternate-strategies.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/crisis-alternate-strategies.html


)NIH(للصحةاألمریكیةالوطنیةالمعاھدمنالمرضشدةحسبالعالجتوصیاتعلىھنااالّطالعیمكن○

EM:RAPموقععلىباإلنجلیزیةروابط

.١٩كوفید-عنالفیدیوومقاطعالصوتیةالحلقاتجمیععلىیحتوي١٩كوفید-عنتعلیمیةلمصادرEM:RAPموقع●
التنبیب والتنفس الصناعي في مرضى الحاالت الحرجة●
أساسیات التنفس الصناعي: لسارة كراغر●
١٩كوفید-فيالتنبیبإلىالحاجةعلىتدلالتيالعالمات●

المفاھیم الرئیسیة

یتمیتم مشاركة البیانات قبل مراجعتھا من قبل  األقران.یرجى مالحظة أن المعلومات تتغیر بسرعة وفي بعض الحاالت،●
مستمر.بشكلCOVID-19بالمختص)CDC(األمریكيمنھاوالوقایةاألمراضعلىالسیطرةمراكزموقعتحدیث

ھوبيمقاطعةفيالواقعةووھانفي2019األول)(كانوندیسمبرفيمستجد(كورونا)تاجيفیروسعلىالتعرفتم●
1في الصین، وانتشر منذ ذلك الحین في جمیع أنحاء العالم.

(انظرالمستجدة في بعض النواحي وتختلف عنھا في نواحي اخرى.تشبھ ھذه الفاشیة االنتشار السابق للفیروسات التاجیة●
التنفسیةاألوسطالشرقمتالزمة)،SARS-(سارسالوخیمةالحادةالتنفسیةالمتالزمةمع١٩كوفید-مقارنةالجدول:
البرد)ونزالتالموسمیة،االنفلونزا)،MERS-(میرس

كورونا(فیروسCoV-2السارس-فیروسیسببھالذيالمرضھو)COVID-19(2019كورونافیروسمرض●
المستجد).

ممكنالتنفسي ومالمسة األسطح الملوثة. االنتشار عبر الھواءالطریقة األساسیة لالنتشار ھي عن طریق قطیرات الجھاز●
ایضاً

2نادرة.حاالتفيأطولوربماأسبوعینإلىتصلأنیمكنولكنأیام5  الحضانةفترةمتوسطأنیبدو●

اإلعیاء والتغیر في حاستي الشموضیق التنفسووالحمىالسعالاألعراض األكثر شیوعاً للمرض غیر محددة وتشمل●
والتذوق.

األعراض إلى مرض حرج/خطیر.تتراوح شدة االعراض والعالمات  بین مرض خفیف أو عدیم○
بمرض شدید إكلینیكًیا أكثر من المرضىقد یصاب كبار السن والمرضى الذین یعانون من أمراض مزمنة○

األصغر سًنا.
والعزل.یجب على المرضى الذین یشتبھ في إصابتھم ارتداء الكمامة○

المتزامنة. خذ في عین االعتبار أخذ مسحة األنفلونزاضع في االعتبار المسببات البدیلة لھذه األعراض وااللتھابات●
الروتینیة خالل موسم االنفلونزا.

جمیعمن٪20فيیحدثاألخرىالفیروسیةاألمراضمع١٩كوفید-تزامنأنإلىالدراساتتشیر○
3حالة صحیة حرجة.المرضى، مع نسبة أعلى من ذلك في المرضى الذین ھم في

3 Wang M, Wu Q, Xu W, et al. Clinical diagnosis of 8274 samples with 2019-novel coronavirus in Wuhan.
medRxiv. 2020 Jan 1. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.12.20022327v2. Posted February
18, 2020. Accessed March 16, 2020.
Xing Q, Li GJ, Xing YH, et al. Precautions are Needed for COVID-19 Patients with Coinfection of
Common Respiratory Pathogens. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.29.20027698v2.
Updated March, 5, 2020. Accessed March 16, 2020.

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32150748

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2108857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3210901
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32150748
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013


العالج ھو دعم المریض إعتماداً على شدة المرض.●
عالجكخیار)remdesivir(ریمدیسیفیراستخدامعلى)FDA(األمریكیةواألدویةاألغذیةإدارةوافقت○

للمرضى المنومین في المستشفى
إضافي.أكسجینإلىیحتاجونالذینللمرضى)dexamethasone(دیكسامیثازونإعطاءفيملًیافكر○
منیعانونالذینالمستشفىفيالمنومینللمرضىالمرضمسارفيمبكًراtocilizumabاعتباریمكن○

الدالة على االلتھاب الجھازي.زیادة سریعة في متطلبات األكسجین واألدلة المختبریة
عند رعایة المرضى، ویمكن االطالع علىالوقایة الشخصیةمعداتیجب على العاملین في مجال الرعایة الصحیة استخدام●

معداتنزع(الشخصیةالحمایةمعداتونزعالرتداءالصحیحةالتقنیةحولCDCمنالبیانیةالمعلوماتمخططات
فيالعاملینإلىالمرضانتشارمنالحدفيللغایةفعالالتقنیاتبھذهالصارمااللتزام)2رقممثال،الشخصیةالحمایة

4مجال الرعایة الصحیة.

التشخیص

الحالة السریریة النموذجیة
في١٩بـكوفید-اصابتھاثبتتالذيقریبھمعوھوالتنفسوضیقوالحمىالسعالمنیعانيعاًما65العمرمنیبلغرجل●

ولدى٪،85الدمفيالتأكسجمقیاسقراءةالسریري،الفحصعندمختلف.طعامھمذاقأنأیًضاالحظقریب.وقت
بالسّماعة.المریض تسارع في التنفس وخشخشة في الرئتین ملحوظة باالنصات

األعراض المرضیة
ویعتمد على األرجح على شدة المرض. أعراض المرض األكثریختلف معدل ظھور األعراض اختالًفا كبیًرا بین التقاریر●

5شیوًعا:

%86-60السعال○
٪80-53التنفسفيضیق○
٪80-64التذوقأوالشمحاسةفقدان○
%44-15العضالتفيألم○
٪39-15اإلسھالأوالتقیؤأوالغثیان○
%38االعیاء○
٪22الشھیةفقدان○
٪18الحلقفيألم○
٪25-16األنففياحتقان○
٪16صداع○
٪15الصدرفيالم○
٪8البطنفيآالم○

اعراض الجھاز الھضمي قد تظھر قبل الحمى وضیق التنفس●

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405183
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32253535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32543702
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32298251
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32648899

4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32131908

Shah, N. Higher co-infection rates in COVID19. Medium Website.
https://medium.com/@nigam/higher-co-infection-rates-in-covid19-b24965088333 Accessed March 20,
2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32293646

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32253535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32543702/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32298251/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32648899/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32131908
https://medium.com/@nigam/higher-co-infection-rates-in-covid19-b24965088333
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32293646/


الفحص البدني
األخرى.نتائج الفحص البدني غیر محددة وھي مماثلة لألمراض الفیروسیة●
الحمى إحدى األعراض األكثر شیوعاً●

االولیة،المعاینةعندالمستشفىفيالمنومینالمرضىمن٪44فيموجودةالحمىكانتالدراساتإحدىفي○
6مرضھم.أثناءالمرضىمن٪90إلىارتفعھذاولكن

7بعض عالمات الفحص البدني األقل شیوعاً:●

٪6العقلیةالحالةفيتغیر○
٪2.1اللوزتینتورم○
٪1.7الحلقفياحتقان○
)الجلدیةاألمراض-الرئةخارجالتأثیراتانظر:(٪0.2جلديطفح○

التشخیص التفریقي
ویتضمن:النطاقواسع١٩كوفید-لـالتفریقيالتشخیص●

االنفلونزا الموسمیة○
نزلة برد○
مرض فیروسي غیر محدد○
١٩كوفید-غیرمرضايمن)sepsis(اإلنتان○
congestive(االحتقانيالقلبقصور○ heart failure(
االلتھاب الرئوي الجرثومي أو الفطري أو الفیروسي○
pulmonary(الرئویةالوذمة○ edema(
التحالیل المخبریة

أقل من الطبیعي:منخفضةالتحالیل المخبریة التي تكون●
خالیا الدم البیضاء اللمفاویة○

8المرضى.  من٪83إلى٪70فيموجوداللمفاویةالبیضاءالدمخالیاقلة■

بروتین األلبومین:○
المرضىمن٪75فيموجودالدماأللبومینبروتیننقص■

نقص في الصفیحات الدمویة○
نقص في الھیموجلوبین○

9أكثر من الطبیعي:مرتفعةالتحالیل المخبریة التي تكون●

prothrombin(البروثرومبینزمنطول○ - PT(زیادة)الدم)سیولةفي
عدد خالیا الدم البیضاء○
)neutrophils(المتعادلةالدمخالیاعدد○
lactate(الالكتاتھیدروجیننازعةإنزیمفيارتفاع○ dehydrogenase(

9 Wei-jie Guan, Ph.D., Zheng-yi Ni, M.D., Yu Hu, M.D., et al. Clinical Characteristics of Coronavirus
Disease 2019 in China. China Medical Treatment Expert Group for Covid-19. The New England Journal
Of Medicine website. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002032 Published February 28,
2020. Accessed March 12, 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32119647
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32108857

8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32031570

7 Wei-jie Guan, Ph.D., Zheng-yi Ni, M.D., Yu Hu, M.D., et al. Clinical Characteristics of Coronavirus
Disease 2019 in China. China Medical Treatment Expert Group for Covid-19. The New England Journal
Of Medicine website. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002032 Published February 28,
2020. Accessed March 12, 2020.

6 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32109013/
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المرضىمن٪60-50فيموجودالالكتاتھیدروجیننازعةإنزیمارتفاع■
)d-dimer(ثنائیات-د○

المرضىمن٪46-36فيموجودثنائیات-دارتفاع■
)ferritin(الفیریتین○
C-reactive(سيالمتفاعلالبروتیننسبةفيارتفاع○ protein - CRP(

المرضىمن٪93-75فيموجودسيالمتفاعلالبروتیننسبةارتفاع■
)ESR(الترسیبمعدل○

المرضىمن٪85إلىتصلبنسبةمرتفع■
البروكالسیتونین○

الطبیب  للبحث عن عدوى بكتیریة.قد تكون مرتفعة بشكل طفیف. االرتفاع الكبیر یجب أن یحض■
ASTالكبدإنزیمات○ and ALT

10المرضىمن٪53-25نسبةفيمرتفعة■

total(الیرقانمادة-الكليالبیلیروبین○ bilirubin(
)troponin(تروبونین-القلبانزیم○
)creatinine(الكریاتینین○
creatine(الكریاتینكیناز○ kinase(

11ھما االختبارین التشخیصیین األكثر تنبؤاً بالمسار االكلینیكيیبدو أن ارتفاع ثنائیات-د وقلة خالیا الدم البیضاء اللمفاویة●

:١٩لـكوفید-محددةتشخیصیةاختبارات●
ھذهللفیروس.الریبيالنوويالحمضعنیكشفRT-PCRالعكسيللنسخالمتسلسلالبلمرةتفاعل○

ومراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا كإختباراتالتحالیل مقبولة حالیاً من قبل منظمة الصحة العالمیة
.١٩لكوفید-تشخیصیة

سریعة ولكنھا أقل حساسیة.تكشف عن بروتینات الفیروس. التحالیلفحوصات المستضد○
حدیثة أو سابقة.تبحث عن أجسام مضادة لتشخیص عدوىاالختبارات المصلیة○

)PCR(المتسلسلالبلمرةتفاعلاختبار
یتموالفیروسي،الریبيالنوويالحمضوجودعن)RT-PCR(العكسيللنسخالمتسلسلالبلمرةتفاعلاختباریكشف●

الظروف المثالیة، یجب الحصول على المسحة في غرفة عزل. فيمسحة أنفیة بلعومیةجمعھ في أغلب األحیان بواسطة
یرتدي معدات الحمایة الشخصیة. إرشادات الحصول علىالعدوى المحمولة جواً بواسطة مقدم الرعایة الصحیة الذي

)انظر: الفحوصات التشخیصیةالمسحات موجودة أدناه. (
الجسمفيالفیروستكاثرودرجةالعینةوجودةمنھالعینةأخذتمالذيالموقععلىاعتماًداتختلفPCRاختبارحساسیة●

٪70-60حواليھيعنھاالمبلغالحساسیاتالمرض.منمعینةمرحلةفيتحدثالتيالفیروسمنالجسمتصفیةأو
12)التشخیصیةالفحوصاتانظر:(الھوائیة.القصباتغسللعینات٪93إلىیصلومااألنفيالبلعوملعینات

التصویر التشخیصي
)x-ray(السینیةالصدرأشعة●

لتقلیل انتقال المرضى وانتشار الفیروس.إننا نوصي بإجراء أشعة سینیة متنقلة (في غرفة المریض)○
chest(السینیةالصدرأشعةتظھرقد○ x-ray(سلیمةتبدوماغالباًولكنھاالبؤرمتعددةالرئةفيارتشاحات

13وخالیة من التغییرات

13 Weinstock MB, Echenique A, Dabr JW, et al. Chest X-Ray Findings in 636 Ambulatory Patients with
COVID-19 Presenting to an Urgent Care Center: A Normal Chest X-Ray Is no Guarantee. The Journal of

12 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32132196
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32398230/

11 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32648899/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32109013/

10 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32243269/
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chest(السینیةالصدرأشعةأمثلة○ x-ray:(
العتاماتھيشیوعاًاألكثرالتغیراتأدناه.ممثلة١٩لكوفید-المصاحبةالتغیراتمنالعدیدھناك■

المنتشرة متعددة البؤر في كلتا الرئتین
٤المریض٣المریض٢المریض١المریض١٩كوفید-فيالسینیةالصدرأشعةفيالتغییرات■

٨المریض٧المریض٦المریض٥المریض
)CT(المقطعیةالصدرأشعة●

األعراض.بدایةمنأیام10حواليبعدذروتھاالىCTالمقطعیةاالشعةفيالتغییراتتصل○
یتوجب على المرضى ارتداء قناع الوجھ عند ذھابھم إلى األشعة المقطعیة. یجب إشعار موظفي قسم األشعة○

جھاز األشعة المقطعیة بعد استخدامھ من قبلحتى یتمكنوا من ارتداء معدات الوقایة الشخصیة. یجب تطھیر
.١٩بكوفید-بإصابتھالمشتبھالمریض

14ھي:التغییرات األكثر شیوعاً التي تظھر على أشعة الصدر المقطعیة○

٪81-المطحونبالزجاجشبیھةعتامات■
٪76-الرئتینكلتافيتغییرات■
٪52-والتكثفاتالتصلبات■
٪49-شبكيالحاجز/نمطسماكة■
٪35-المجنونالرصف■

علیھمتظھرالذینالمرضىمن٪10منیقربمافيالتغییراتمنوخالیةسلیمةالمقطعیةالصدراشعة○
األعراض.

):CT(المقطعیةالصدرأشعةأمثلة○
تصلب متعدد البؤر محاط بعتامات شبیھة بالزجاج المطحون■
خاص وعتامات شبیھة بالزجاج المطحونتصلب متعدد البؤر في مجاالت الرئة الخلفیة الیمنى بشكل■
المطحون وسماكة الحاجزتصلبات منتشرة في كلتا الرئتین وعتامات شبیھة بالزجاج■
تصلب في مجاالت الرئة الخلفیة للرئتین■
في كوفید، صور محوریةالتھاب رئوي متعدد الفصوص وعتامات شبیھة بالزجاج المطحون■

٣شریحة٢شریحة١شریحة●
)ultrasound(الصوتیةفوقاألشعة●

،الجنبيالغشاءخطتجانسوعدم،البؤرمتعددةBخطوط)ultrasound(الصوتیةفوقاالشعةُتظھرقد○
(انظر: قسم التعمق في الموضوع)الخلفیة.و تكثفات تحت خط الغشاء الجنبي، خاصة في  حقول الرئة

right(األیمنالبطینفيخللعلىدلیالًالقلبصدىتخطیطُیظھرقد○ ventricle.(
١٩كوفید-فيالصوتیةفوقاألشعةفيالتغییرات○

البؤرمتعددةBخطوط■
عدم تجانس خط الغشاء الجنبي■
Air(الھوائیةالقصیباترسم■ bronchograms(

الفئات الخاصة
المرضى األطفال●

١٩بـكوفید-المصابیناألطفالعندشائعغیرالحرجالمرض○
متعددة االنظمة (متالزمة نادرة).األطفال معرضون لخطر اإلصابة بالمتالزمة االلتھابیة○
١٩كوفید-منیعانونالذیناألطفالالمرضى-الخاصةالفئاتانظر:○

المرضى الحوامل أو المرضعات●

14 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32592709/

Urgent Care Medicine.
https://www.jucm.com/chest-x-ray-findings-among-urgent-care-patients-with-covid-19-are-not-affected-by-
patient-age-or-gender-a-retrospective-cohort-study-of-636-ambulatory-patients/ Accessed April 24, 2020.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32592709/
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.١٩بـكوفید-المرضشدةوزیادةالحملبینعالقةتوجد○
وبعدقبلأیدیھنغسلعلیھنویجبالطبیعیة،الرضاعةفياالستمراریمكنھن١٩كوفید-بـالمصاباتاألمھات○

االرضاع، وارتداء كمامة إذا كانت متوفرة
١٩كوفید-منیعانونالذیناألطفالالمرضى-الخاصةالفئاتانظر:○

الربووداء)COPD(المزمنالرئوياالنسدادمرض●
.١٩بـكوفید-اإلصابةخطرمنیزیدالربوأوالمزمنالرئوياالنسدادمرضتواجدأنعلىدلیلیوجدال○
أكثر عرضة لإلصابة بمرض شدید إذا كانواالمرضى الذین یعانون من أمراض الجھاز التنفسي المزمنة○

.١٩بـكوفید-مصابین
الربووداء)COPD(المزمنالرئوياالنسدادمرضى-الخاصةالفئاتانظر:○

المرضى المصابون بمتالزمة داون●
.١٩كوفید-منالخطرلزیادةالمعرضةالفئاتمنداونمتالزمةذوياألشخاصاعتباریجب○
انظر: الفئات الخاصة - مرضى متالزمة داون○

العالج

إدارة مجرى الھواء
١٩كوفید-منالتنفسيالجھازفشللمعالجةمخططیتوفر●
األكسجین األنفي عالي التدفق●

عالیة التدفق ذات الھواء الساخن ھو التدخل التاليیجب اعتباراألكسجین األنفي عالي التدفق أو قنیة األنف○
15(منخفضة التدفق).األنف العادیةقنیةللمرضى الذین لدیھم متطلبات أكسجین تتجاوز قدرات

في ذلك قدرة أفضل على تلبیة حاجة المریض الزائدةھناك العدید من الفوائد لقنیة األنف عالیة التدفق، بما○
لألكسجین للمریض وتقلیل صعوبة التنفس.

منخفضة أو عالیة التدفق.یجب ارتداء قناع الوجھ من قبل المرضى على قنیة األنف○
مجرى الھواء والتنفسانظر○

التھویة غیر الباضعة (من دون تنبیب)●
المرضى الذین لدیھم متطلبات أكسجین تتجاوزیمكن استخدام التھویة غیر الباضعة (من دون تنبیب) في○

قدرات قنیة األنف العادیة (منخفضة التدفق).
ثنائياإلیجابيالھوائيالضغطأجھزةعلى)CPAP(المستمراإلیجابيالھوائيالضغطأجھزةتفضلقد○

غیرالصناعيالتنفسدعمأنإذفقط،األكسجةفيمساعدةإلىیحتاجونالذینللمرضى)BiPAP(المستوى
وزیادة إصابة الرئة.الضروري یؤدي إلى زیادة الحجم التنفسي للشھیق والزفیر

Safe(اآلمن"الھواء"مجرىجمعیةتنص○ Airway Society((فلتر)مرشحوضعیجبأنھعلى
16تنبیب).مباشرة على قناع التھویة غیر الباضعة (من دونفیروسي

مجرى الھواء والتنفسانظر○
awake(الواعینالمرضىفي(االنبطاح)البطنعلىاالستلقاء● proning or self-proning(

فعال في تحسین األكسجة ویقلل منبدون تنبیباالستلقاء على البطن (االنبطاح) في المرضى الواعینلوحظ أن○
17الحاجة إلى التنبیب.

17 Caputo, N.D., Strayer, R.J. and Levitan, R. (2020), Early Self‐Proning in Awake, Non‐intubated
Patients in the Emergency Department: A Single ED’s Experience during the COVID‐19 Pandemic. Acad

16 Brewster DJ, Chrimes NC, Do TB, et al. Consensus statement: Safe Airway Society principles of airway
management and tracheal intubation specific to the COVID-19 adult patient group. Med J Aust.
https://www.mja.com.au/journal/2020/212/10/consensus-statement-safe-airway-society-principles-airway-
management-and. Posted March 16, 2020. Accessed March 19, 2020.

15 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25981908/
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یجب تشجیع المرضى الذین لیس لدیھم تغیر في الحالة العقلیة أو ضیق في التنفس أو عدم استقرار الدورة○
إن أمكن.الدمویة على االستلقاء على البطن (االنبطاح) الذاتي

مجرى الھواء والتنفسانظر○
)intubation(الرغاميالتنبیب●

١٩.18كوفید-مرضىیرعونالذینالصحیةالرعایةلموظفيخطورةاألكثراإلجراءاتأحدالتنبیب○

ذلك بسرعة باستخدام أقل عدد ممكن من المحاوالتإذا كان المریض بحاجة إلى التنبیب الرغامي، فقم بإجراء○
باستخدام تنظیر الحنجرة بالفیدیو لزیادة المسافةبوجود أقل عدد ممكن من األشخاص في الغرفة. ُیفضل التنبیب

.مرشح فیروسيبین الطبیب والمریض. نوصي باستخدام
بما في ذلك أثواب طبیة طویلة األكمام وقفازاتیجب على كل شخص في الغرفة ارتداء معدات واقیة شخصیة،○

19یعادلھ).ماأوN95(للجسیماتمنفذوغیرمحكمتنفسوقناعللعینینوحمایة

صندوق شفاف فوق رأس المریض أثناء عملیة التنبیبكان یعتقد في البدایة أن وضع غطاء بالستیكي شفاف أو○
بالتنبیب. لكن الدراسات أظھرت أن ھذه األجھزة تزیدیقلل من االنتشار الفیروسي إلى الممارس الصحي القائم

التنبیب من المحاولة االولى، وبالتالي ال یمكن التوصیةمن طول الوقت الالزم لتأمین مجرى الھواء وتقلیل نجاح
20بھ بشكل روتیني.

أمكن.یجب أن یحدث التنبیب في غرفة عزل ذات الضغط السلبي إذا○
تزویدفيطریقتھیشملالذيالھواءمجرىادارةبشرحوینجارتسكوتد.قام،EMCRITمدونةعلى○

االكسجین قبل التنبیب واستخدام حزم التنبیب.
منالتنبیب المبكر لجمیع المرضى الذین یحتاجون إلى أكثرفي وقت مبكر من الجائحة، اقترح بعض الخبراء استراتیجیة●

النھج.بھذاللتوصیةكافیةأدلةتوجدالولكن،األكسجین.منلترات6
مع نقص األكسجة" استراتیجیة مالئمة عندما ال یكونقد تكون التھویة غیر الباضعة (من دون تنبیب) و"التساھل●

على تاثیر نقص االكسجة على الجسم. یجب الموازنة بینالمرضى في حالة اكلینیكیة حرجة وال یوجد أعراض أو أدلة
للمرضى الذین قد یكونون أقل قدرة على تحمل التنبیبمزایا ھذا النھج والمخاطر التي قد تنتج عن التدھور السریع

المفاجئ غیر المخطط لھ.
supraglottic(الحنجرةمزمارفوقھواءمجرىوضعُیفضل،القلبیةالسكتةحالةفي● airway device(

bag-mask(الكیسيالصمامقناعباستخدامالتھویةعلىفیروسيبمرشحالمزود ventilation(ذلكیساعدحیث
الضبوب بشكل أكبر، ومن المعقول تنفیذه إذا استمر اإلنعاش.على تقلیل تولید الضبوب. التنبیب الرغامي سیقلل من تولید

21

نوصي بالحد من عدد مقدمي الرعایة الصحیة في الغرفة.○
أمكن.استخدم جھاز ضغط میكانیكي على الصدر إلنعاش القلب إن○

21 ILCOR Covid-19 practical guidance on implementation. International Liaison Committee on
Resuscitation website. https://www.ilcor.org/covid-19. Accessed August 21, 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32525022/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33041141/

20 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32243118/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32397008

19 Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (2019-nCoV)
infection is suspected: Interim guidance. World Health Organization.
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-n
ovel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected. Updated March 13, 2020. Accessed March 19, 2020.

18 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32105633/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32102726/

Emerg Med. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/acem.13994. Published April 22, 2020.
Accessed April 22, 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32412606/
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https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32105633/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32102726/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32412606/


من رأینا أن ارتداء معدات حمایة العینین محكمة اإلغالق (مثل النظارات الواقیة) أفضل من المعدات غیر محكمة●
إذا لم یتم ارتداء قلنسوة واقیة للرأس.االغالق عند القیام بأي إجراءات متعلقة بمجرى الھواء

إعادة استخدامھا.المعدات الموجودة في الغرفة جیًدا قبلجمیعیجب تعقیم●
التخدیر والتسكین بعد التنبیب●

الذین یحتاجون إلى إدارة مجرى الھواء إلى استنفادقد یؤدي العدد الكبیر من المرضى ذوي الحاالت الحرجة○
الخیارات الشائعة للتخدیر والتسكین بعد التنبیب.

األدویة البدیلة للتخدیر والتسكینانظر الجدول:○
إدارة التھویة المیكانیكیة

ARDSNet22المیكانیكیةالتھویةبروتوكولاستخدامنقترح●

23.یجب أن تبدأ في قسم الطوارئتعتبر التھویة الواقیة للرئة من التدخالت الرئیسیة التي●

المكونات الرئیسیة للتھویة الواقیة للرئة ھي:○
low(منخفضتنفسيحجمذاتتھویةاستخدام■ tidal volume(حوالي)وزنمنمل/كجم6

ideal(الطولحسبالمثاليالجسم body weight((
permissive(الكربونأكسیدثنائيفرطفيالتساھلأسلوباستخدام■ hypercapnia(

).7.2مناعلىالشریانيالدمحموضةمعدلأنطالماالكربونأكسیدثانيبارتفاع(السماح
plateau(الشھیقعندالمرتفعالتنفسيالضغطتجنب■ pressure(المحافظةجًداالعالي)على

ماء).سم30منأقلضغط
ARDSnetجدولباستخداممناسببشكل)PEEP(الزفیرنھایةعندإیجابيضغطمعایرة■

PEEPالمثلىالمطاوعةاستراتیجیةأو)best-compliance strategy.(
الدمفياكسجةنسبةلتحقیقFiO2المستنشقاالكسجیننسبة(معایرةاألكسجةفرطتجنب■

92-96.(٪
.١٩كوفید-منیعانونالذینالمرضىفيالمیكانیكیةللتھویةاألمثلاألسلوبحولكبیرجدلھناك●

الشھیقعندالمرتفعالتنفسيالضغطارتفاعیؤديقدالبدایة.فيمطاوعة١٩كوفید-مرضىرئتاتكونماعادًة○
)PEEP(الدمویة.الدورةتدھوریسببوقدمتناقضبشكلاألكسجةنقصتفاقمإلىالحالةھذهفي

اإلیجابيالضغطذلكفيبماالنموذجیةARDSتھویةاستراتیجیةفإنالرئة،امتثالوتفاقمالمرضتطورمع○
المرتفع عند نھایة الزفیر واالنبطاح  ھي مناسبة.

یجبالمنزل.فيبھالقیامیمكنبسیًطاتدخالً)proning((االنبطاح)البطنعلىاالستلقاءیعدالیقظة،أثناء○
الذین یخضعون للتھویة المیكانیكیة بواسطة فرق منأن یتم تطبیق االستلقاء على البطن (االنبطاح) في المرضى

ذوي الخبرة.
EM:RAPعلىالتھویةإدارةلمراجعةفیدیوسلسلةتتوفر● HD.
أساسیات جھاز التنفس الصناعي .لمراجعةفیدیونشرت الجمعیة األمریكیة ألمراض الصدر●

العالج بالعقاقیر
األمریكیةواألدویةاألغذیةإدارةقبلمن)remdesivir(ریمدیسیفیرللفیروساتالمضادالعالجعلىالموافقةتمت●

)FDA(١٩.24كوفید-مرضىفيلالستخدام

24 FDA Approves First Treatment for COVID-19. FDA News Release.
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-treatment-covid-19. Published
October 22, 2020. Accessed November 18, 2020.

23 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25742126/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23331507/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24283226/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10793162/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29347982/

22 NHLBI ARDS Network. NIH NHLBI ARDS Clinical Network, Mechanical Ventilation Protocol Summary.
http://www.ardsnet.org/files/ventilator_protocol_2008-07.pdf. Published 2014. Accessed March 11, 2020.

https://www.emrap.org/episode/icufundamentals1/ventilator
https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.34197/ats-scholar.2020-0041VO
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-treatment-covid-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25742126/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23331507/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24283226/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10793162/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29347982/
http://www.ardsnet.org/files/ventilator_protocol_2008-07.pdf


إضافيأكسجینإلىیحتاجونالذینللمرضى)dexamethasone(دیكسامیثازونإلعطاءقوياعتبارإبداءیجب●
بالجرعة الوقائیة على حد ادنى.یجب أن یتلقى المرضى المّنومون في المستشفى مضادات التخثر●
تلقيیستطیعونوالإضافيأكسجینإلىیحتاجونالذینللمرضىbarcitinibإعطاءاعتباریمكن●

الكورتیكوستیرویدات.
متطلباتفيسریعتصاعدمنیعانونالذینالمنومینللمرضىالمرضمسارفيمبكًراtocilizumabاعتباریمكن●

األكسجین واألدلة المختبریة على االلتھاب الجھازي.
توصیات العالج حسب شدة المرض●

متوسطة:إلىخفیفةبحالةالمصابینبالمستشفىالمنومینغیر١٩كوفید-مرضى○
لتطوركبیرلخطرالمعرضینألولئك٢كوفي-لـسارسالمعادلةالمضادةاألجسامإعطاءاعتباریمكن■

المرض.
لیسوا بحاجة أكسجین إضافي.إعطاء دیكسامیثازون أو أي ستیروید آخر لمرضىینبغيال■

أكسجین إضافي:المرضى المنّومین في المستشفى الذین ال یحتاجون إلى○
لتطور المرض أو المصابین بالتھاب رئويیمكن اعتبار ریمدیسیفیر للمرضى المعرضین لخطر كبیر■

للمرضىأیام10إلىتمتدأنیمكنوالتيأیام،5ھيلـریمدیسیفیرالمعتادةالعالجمدةالبؤر.متعدد
أیام.5بعدكافيبشكلاإلكلینیكیةحالتھمتتحسنلمالذین

إضافي:المرضى المنّومین في المستشفى الذین یحتاجون إلى أكسجین○
یوصى باستخدام ریمدیسیفیر و دیكسامیثازون.■
ریمدیسیفیر أو في حالة عدم توفره.یمكن استخدام دیكسامیثازون بمفرده عندما ال یمكن استخدام■
الریمدیسیفیر.مع)baricitinb(بارسیتینیباعتباریمكندیكسامیثازونإعطاءیمكنالعندما■

ینبغي استخدام بارسیتینیب بدون ریمدیسیفیر.
عالیة التدفق أو تھویة غیر باضعة:المرضى الذین یحتاجون إلى اكسجین باستخدام قنیة أنفیة○

یوصى باستخدام ریمدیسیفیر و دیكسامیثازون.■
:ECMOدعمأومیكانیكیةتھویةإلىیحتاجونالذینالمرضى○

إذا تم التنبیب في وقت قریب.یوصى باستخدام دیكسامیثازون. یوصى باستخدام ریمدیسیفیر■
فيسریعتزایدمنیعانونالذینالمستشفىفيالمنومینللمرضىtocilizumabاستخداماعتباریمكن○

الذین یتم تنویمھم في وحدة العنایة المركزة وتتزایدمتطلبات األكسجین وعالمات االلتھاب المرتفعة أو المرضى
احتیاجاتھم للدعم التنفسي بسرعة.

.ھنا)NIH(المرضشدةحسبللصحةالوطنیةالمعاھدمنالعالجتوصیاتعلىالعثوریمكن●
.ھنا)IDSA(األمریكیةالمعدیةاألمراضجمعیةمنالعالجتوصیاتعلىالعثوریمكن●
یجبولذلكضرراًیسببوقدمثبتةفائدةاي)Hydroxychloroquine(كلوروكینھیدروكسياستخدامفيلیس●

تجنب ھذا العقار.
فيقسم التعمقاألخرى قید التحقیق حالًیا، رجاًء انظرلمزید من المعلومات حول العالجات الموصى بھا، أو العالجات●

الموضوع
.ھنالغیر المتخصصینیمكن اإلطالع على مراجعة موجزة للعالج في العنایة المركزة●

تصریف المریض

التنویم في المستشفى
مرضیة مزمنة التنویم في المستشفى. إذا لم تعد غرف عزلقد یحتاج المرضى األكبر سًنا أو الذین یعانون من حاالت●

المریض في غرفة خاصة مع باب یمكن اغالقھ.العدوى المنقولة عن طریق الھواء متاحة، یجب أن یكون
تبدواالدمویة أو زیادة جھد التنفس أو نقص األكسجة أو الذینقد یحتاج المرضى الذین یعانون من عدم استقرار الدورة●

علیھم عالمات المرض الشدید إلى وحدة العنایة المركزة.

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapeutic-management/
https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-management/
https://www.chestnet.org/-/media/chesnetorg/Guidelines-and-Resources/Documents/ICU_for_the_Non-Intensivist_Desktop.ashx?_ga=2.48526371.427514497.1611624795-1196924819.1600213976


إخراج المریض من المستشفى
یمكن إخراج المرضى الذین لدیھم استقرار في الدورة الدمویة، الذین یظھرون بشكل جید، وال یعانون من نقص االكسجین●

(على سبیل المثال: كبار السن وذوي الحاالت الطبیةالشدید، ولیست لدیھم عوامل تزید من خطر اإلصابة بالمضاعفات
المزمنة) من المستشفى والقیام بالرعایة المنزلیة.

).انظر: مجرى الھواء والتنفس(قد یكون بعض المرضى مؤھلین للحصول على األكسجین المنزلي●
.١٩كوفید-ذيالمریضإخراجعندالمحلیةالصحةإداراتإبالغیجب●
أثناء الرعایة المنزلیة:یمكن تقدیم المعلومات التالیة للمرضى لتقلیل خطر االنتشار●

السكنیةوالمجتمعاتالمنازلفي١٩كوفید-مرضانتشارمنع○
عزلة منزلیة حتى یصبح خطر انتقال العدوى إلى اآلخرینیجب أن یبقى المرضى الذین تم إخراجھم من المستشفى في●

منخفًضا
ظھوربدایةمنأیام10بعدمعدیینغیرمتوسطإلىخفیفمرضمنیعانونالذینالمرضىاعتباریمكن○

الذین لدیھم نقص في المناعة، خذ في عیناألعراض. بالنسبة للمرضى الذین یعانون من مرض شدید أو
العدوى)بعدمااعتبارات(انظر:یوًما.20إلىالفترةھذهتمدیداالعتبار

ظھور أعراض ممكن.قم بتذكیر المرضى والعائالت أن االنتقال الفیروسي بدون●
للمرضى.١٩كوفید-باختبارالخاصةالبیاناتبعضھناتتوفر●

التعمق في الموضوع

خلفیة

علم األوبئة
أصل الفیروس●

فيالصینفيھوبيمقاطعةفيالواقعةووھانفيمرةألولSARS-CoV-2علىالتعرفتم○
.2019األول)دیسمبر(كانون

تم نقلھ ألول مرة إلى البشر من الحیوانات التي تم بیعھاال یزال مصدر الفیروس قید التحقیق، ولكن ُیعتقد أنھ○
25بشكل غیر قانوني في سوق ھونان للمأكوالت البحریة بالجملة.

-األقحوانخفافیش(الخفافیشمنمعیننوعفيمماثلتاجيفیروسمنمشتقSARS-CoV-2أنُیعتقد○
Rhinolophus ferrumequinum.(النملآكلأنھیعتقدوسیط،مضیفھناكیكونأنالمحتملمن

26المتقشر، والذي یتم االتجار بھ بشكل غیر قانوني.

أنحاء العالمبعد انتقالھ األولي في ووھان، انتشر الفیروس في جمیع●
تتتبع االنتقال العالميھنالدى جامعة جونز ھوبكنز خریطة تفاعلیة ممتازة ومتطورة●
التسمیة●

27الفیروسات.لتصنیفالدولیةاللجنةقبلمنSARS-CoV-2الفیروستسمیةتم○

.١٩كوفید-الفیروسعنالناجمالمرضتسمیةتم○
الفیزیولوجیا المرضیة

للخلیةواالختراقاالرتباطمنتتكونحیاتھودورةمغلف،السلسلةأحاديRNAبیتاكورونفیروسعنعبارةالفیروس●
فیروس جدید.المضیفة، متبوًعا بالتخلیق الحیوي ثم النضج ثم إطالق

27 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32108857
26 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32108857
25 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html
https://www.fda.gov/media/134921/download
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32108857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32108857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013


ACE2مستقبلالمضیفة.الخلیةاختراقمنلیتمكن)ACE2(2لألنجیوتنسینالمحولاإلنزیمبمستقبلالفیروسیرتبط●
األمعاءالحویصالت الرئویة من النوع الثاني، باإلضافة إلى خالیایتواجد في أنواع متعددة من الخالیا، بما في ذلك خالیا

28والكلى والقلب واألوعیة الدمویة.

فيالمبكرةالرئویةاإلصابةیفسروھذاالرئویة،الحویصالتحولالرئةداخلACE2مستقبالتتتركز○
المجاري الھوائیة الطرفیة.

الفیروسدخوللتسھیلالتاجيللفیروسكوسیطS2وS1نوعيمن)spike(مسماربنیةعلىشوكیةبروتیناتتعمل●
29إلى الخالیا البشریة.

المستقبالت. ُیعتقد أن ھذا ینشط البروتینات الشوكیة،بمجرد أن ترتبط البروتینات الشوكیة بالمستقبالت، تنقسم○
مما یسمح للفیروس باالندماج في الخلیة المضیفة.

لھاالشوكیةبروتیناتھأنحیثمنفریًداSARS-CoV-2یعتبراألخرى،كورونافیروساتمعبالمقارنة○
30األرجح.مواقع انقسام متعددة، مما یزید من قدرة إمراضھا على

antigenic(المستضدياالنسیاق○ drift-بروتیناتفيالصغیرة)الجینیةللتغیراتالتدریجيالتراكم
الفیروسیةالعدوىعلىمھمةآثارولھمختلفةفیروسیةمتغیراتإلىیؤدي)spike(الشوكیةالفیروس

وفعالیة اللقاح.
فترة الحضانة○

31أیام.5إلى4منعادًةوھيیوًما14إلى1منالحضانةفترةتتراوح■

32بالعدوىاإلصابةمنیوما١٢ًخاللاألعراضذويالمرضىمن٪٩٨علىاألعراضتظھر■

٢كوفي-سارسمتغیرات
والفوعة،العدوىوإعادةالعدوىعلىآثارلھاالمختلفةالمتغیراتوراثیا.مختلفة٢كوفي-سارسمنأنواععدةھناك●

33واللقاحات.وكذلك فعالیة العالج باألجسام المضادة وحیدة النسیلة

34:ثالث مجموعاتتصّنف المتغیرات حالًیا إلى●

متغیرات ذات أھمیة○
أو التشخیص أو العالج أو االستجابةمن المتوقع أن تؤثر ھذه المتغیرات على انتقال المرض■

المناعیة.
المرض في مجموعات.توجد أدلة تربط ھذه المتغیرات بزیادة االنتقال أو بتفشي■

متغیرات مثیرة للقلق○
على أن لھذه المتغیرات زیادة قابلیة االنتقالباإلضافة إلى سمات "المتغیرات ذات أھمیة"، توجد أدلة■

و/أو شدة المرض.
متغیرات ذات عواقب عالیة○

34 SARS-CoV-2 variant classifications and definitions.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-info.html#Consequence. Published May 25,
2021. Accessed June 1, 2021.

33 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33404586/
32 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32648899/

31 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32108857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32031570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32150748

30 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32325252/

29 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22816037

28 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32108857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32031570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22816037

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-info.html#Consequence
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33404586/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32648899/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32108857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32031570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32150748
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32325252/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22816037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32108857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32031570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171062
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باإلضافة إلى سمات "المتغیرات المثیرة للقلق"، توجد أدلة على أن ھذه المتغیرات قد تؤدي الى■
اللقاحات أو العالجات المعروفة، و/أومرض إكلینیكي أكثر خطورة وزیادة استشفاء وانخفاض فعالیة

صعوبة الوصول إلى تشخیص واضح.
حالیاً تتم مراقبة عدة متغیرات حالیة ذات أھمیة.●
المتغیرات المثیرة للقلق حالیاً●

○)B.1.1.7 (alpha-المتحدةالمملكةفيمرةألولعزلھتم،الفا.
فعالیةعلىیؤثرالھذا٪.50بنسبةاالنتقالقابلیةبزیادةمرتبطةالشوكيالبروتینفيالطفرات■ 35

36وغسل الیدین.تدابیر الوقایة األساسیة مثل التباعد واستخدام الكمامات

37األخرى.قد یترافق ھذا المتغیر مع زیادة خطر الموت مقارنة بالمتغیرات■

○Beta) B.1.351(إفریقیا.جنوبفيمرةألولعزلھتم،بیتا
تقریباً٪50بنسبةاالنتقالقابلیةبزیادةمرتبط■
مرتبط بزیادة المراوغة المناعیة.■

○Delta) B.1.617.2(،الھندفيمرةألولعزلھتمدلتا.
٪.50إلىتصلبنسبةألفامتغیرتفوققداالنتقالعلىالمتغیرھذاقابلیة■

B.1.429وB.1.427عزلتم○ (Epsilonكالیفورنیافيالمتحدة،الوالیاتفيمرةألول،ابسلون.
تقریباً.٪20بنسبةاالنتقالقابلیةبزیادةمرتبط■

○Gamma) P.1(البرازیل.فيمرةألولعزلھتم،جاما
وشدة المرض.ھناك بعض األدلة التي تشیر إلى زیادة قابلیة االنتقال■

○Iota) B.1.526(نیویورك.فيالمتحدة،الوالیاتفيمرةألولالمعزولایوتا
مرتبط بزیادة قابلیة االنتقال.■
ال یسبب مرض أكثر شدة.■

متغیرات حالیة ذات عواقب عالیة●
ال توجد حالًیا متغیرات معروفة ذات عواقب عالیة.○

.ھنا٢كوفيلـسارسالناشئةالمتغیراتحولالمعلوماتمنمزیدعلىالعثوریمكن●
في تسمیة للمتغیرات لتجنب وصمة العار والتمییز المرتبطتشجع منظمة الصحة العالمیة على استخدام األحرف الیونانیة●

38أمریكا الجنوبیة".بأسماء المنشأ مثل "متغیر المملكة المتحدة" أو "متغیر

٢.39كوفيسارسمتغیراتمنالحمایةفيرئیسًیادوًراالتائیةالخالیامناعةتلعبقد●

االنتقال الفیروسي
واحدفردعنالناشئةالمتوقعةالثانویةالحاالتعددھوللفیروسR0التكاثررقم●

6.6.40-4.7ھو١٩لكوفید-المبدئيالتكاثررقمكان○

40 Sanche S, Lin YT, Xu C, et al. The novel coronavirus, 2019-nCoV, is highly contagious and more
infectious than initially estimated. arXiv preprint arXiv:2002.03268. 2020 Feb 9.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.20021154v1. Accessed April 10, 2020.

39 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33580217/

38 Why the WHO is renaming COVID-19 variants.
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/06/01/1002092594/covid-variant-uk-south-afri
ca-renamed-alpha-beta. NPR.org. Published June 1, 2021. Accessed June 1, 2021.

37 Horby P, Huntley C, Davies N, et al. NERVTAG paper on variant of concern VOC B.1.1.7.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/955239
/NERVTAG_paper_on_variant_of_concern__VOC__B.1.1.7.pdf. Accessed February 19, 2021.

36 Zimmer, Carl. The New Covid Variant in the UK. The New York Times.
https://www.nytimes.com/2020/12/21/health/new-covid-strain-uk.html. Published December 21, 2020.
Accessed December 22, 2020.

35 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33658326/
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41العدوى.مكافحةتدابیرمعینخفضR0التكاثررقم○

أبریل1ومارس17بین1.51إلى4.02منR0التكاثررقمانخفضبأكملھا،المتحدةالوالیاتفي○
2020.42

واحتمالیةالتلقیحونسبةالعدوىمكافحةتدابیربحسبالوقتمرورمع١٩لكوفید-R0التكاثرعددیختلفسوف○
ظھور متغیرات ذات قدرة انتقالیة عالیة.

(بواسطةبالضبطالجسیماتھذهانتقالوكیفیةSARS-CoV-2الفیروسیةالجسیماتحجمحولالجدلمنالكثیرھناك●
لمدةالمصابالشخصمنأقدام6بعدعلىالتواجدھوالعدوىالنتقالخطرأكبرإنالجوي).الضبوبامالقطیرات

العطس.أوالسعالأوبالتحدثقیامھمأثناءاألقلعلىدقیقة15
أعاله) إلى انتقال العدوى إذا كان الفرد یعانيیمكن أن یؤدي التعرض لفترة وجیزة (أقصر من تلك المذكورة○

من أعراض.
ینتقل بشكل أساسي عن طریق قطیرات الجھاز التنفسي.مع أن الفیروس موجود في الدم والبراز والبول، اذ انھ○

43

شكل قطیرات وجزیئات أصغر على شكل ضبوب.ھناك أدلة متزایدة على أن الفیروس ینبعث من الفم على○
اقدام٦منبكثیرأبعدلمسافاتاالنتقالویمكنھالھواءفيمحموالًاألصغرالجويالضبوبھذایصبح

المتطایرة تحتوي على جزیئات فیروسیة حیة(توصیات إرشادات التباعد الجسدي). ُیقترح أن ھذه الجسیمات
44وھي معدیة.

علىالناسوتشجعأقدام6عنتزیدلمسافةجواًالمحمولاالنتشاربإمكانیةاألمراضعلىالسیطرةمراكزتقر○
45تجنب األماكن المغلقة ضعیفة التھویة.

غیرلفترةیعیشأنیمكنالفیروسألنأیًضامحتمل)fomite(معدیةأدواتطریقاالنتشارعنأنیبدو○
عن طریق اللمس ونقلھ إلى األغشیة المخاطیة.محددة من الوقت على األسطح ویمكن أن ینتقل إلى المرضى

وعلىلساعاتالھواءفيللعیشقابلة٢كوفيلسارسالفیروسیةالجسیماتأنالدراساتإحدىوجدت■
46األسطح لساعات إلى أیام.

حاملیناشخاصبواسطةاواألعراضظھورقبلمافترةفيتحدث١٩كوفید-عدوىانتقالحاالتنصفمنأكثر●
47للمرض من دون أعراض.

47 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32648899/
Byambasuren O, Cardona M, et al. Estimating the extent of asymptomatic COVID-19 and its potential for
community transmission: systematic review and meta-analysis. Official Journal of the Association of

46 van Doremalen N, Bushmaker T, Morris D, et al. Aerosol and surface stability of HCoV-19
(SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v2. Posted March 13, 2020. Accessed
March 16, 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32182409/

45 Scientific brief: SARS-CoV-2 and Potential Airborne Transmission.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-sars-cov-2.html. Published October 5,
2020. Accessed October 12, 2020.

44 Tufecki Z. We Need to Talk About Ventilation. The Atlantic.
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/07/why-arent-we-talking-more-about-airborne-transmissi
on/614737/. Published July 30, 2020. Accessed August 31, 2020.
Mandavilli A. ‘A Smoking Gun’: Infectious Coronavirus Retrieved From Hospital Air. The New York TImes.
https://www.nytimes.com/2020/08/11/health/coronavirus-aerosols-indoors.html. Published August 11,
2020. Accessed August 21, 2020.

43 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32108857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013

42 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32511659/
41 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32356869/
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عندذروتھاإلىالفیروسیةالحمولةتصل.األعراضظھورمنأیام3-2قبلعادةالفیروسيالذرفیبدأ○
ظھور األعراض.

بدایةبعدأسابیع6إلىتصللمدةالحلقمسحاتفيیتواجدقدالفیروسيالنوويالحمضأنمنالرغمعلى○
تقلالفیروسياالنتقالمخاطروأیام8بعدعامبشكلسلبیةتكونالفیروسيالزرعنتائجفإنالمرض،ظھور

أیام.5بعد
إلىعزل األفراد الذین تظھر علیھم األعراض، ولكن نحتاج أیًضامن أجل إبطاء انتشار ھذا الفیروس، ال نحتاج فقط إلى●

خالل التباعد االجتماعي والكمامات وممارسات نظافة الیدین.التحكم في االنتقال من حاملي المرض بدون أي أعراض من
Super(كبیربشكلالمعدیةاالحداث● spreader events(فیروسبنقلماشخصیقومعندماحاالتھي

إلى عدد غیر متناسب (اعلى من المتوقع) من األفراد اآلخرین.
١٩.48كوفید-جائحةانتشارفيرئیسًیادوًراكبیربشكلالمعدیةاألحداثلعبت○

superspreading(كبیربشكلالمعديالفرد○ individual(المحتملومنعالیة،فیروسیةحمولةلدیھ
التجمعاتأوالسفرأوللعمل(ربمامًعاالناسفیھیتجمعموقففيوكان،١٩بكوفید-بإصابتھمدركغیرأنھ

49الدینیة أو التجمعات االجتماعیة األخرى).

علىوكذلك من التقابل في مجموعات صغیرة. كما یجب الحفاظالتباعد االجتماعي یرمز إلى الحد من التجمعات الكبیرة،●
المنحنى".ولـ"تسطیحالعدوىانتشاراحتواءتقنیةوھياإلمكان.قدراألفرادبینمتر)2(أقدام6حواليمسافة 50

على أن المسافة الجسدیة ھي مفتاح الحد منالتباعد الجسدي ھو مصطلح بدیل یفضلھ بعض الخبراء للتأكید○
51انتشار الفیروس ولیس االتصال االجتماعي

بحیث یكون لنظام الرعایة الصحیة موارد كافیة في أيإلى إبطاء معدل انتشار العدوى"تسطیح المنحنى"یشیر مصطلح●
وتسطیح المنحنى ال یسعىتتیح الفرصة لتطویر العالجات.وقت من األوقات لرعایة المرضى, وھذه الزیادة في الوقت 52

یوضح معنىالفیدیوإلى تقلیل العدد اإلجمالي للحاالت، بل إلى إمتداد ھذه الحاالت على مدى فترة زمنیة أطول. ھذا
تسطیح المنحنى وأسباب الحاجة إلیھ.

الھواء"البقاء في المنزل" وتسمح للشركات ومراكز الترفیھ فيیشیر مصطلح "إعادة الفتح" إلى المناطق التي تلغي أوامر●
New(تایمزالنیویوركجریدةلدىللجمھور.أبوابھابفتحالطلق York Times(احترازاتتتتبعتفاعلیةخریطة 53

یة باإلضافة إلى كمیة الحاالت مع مرور الزمن.كل وال
contact(المخالطینتتبع● tracing(أوالمؤكدة١٩كوفید-لحاالتالمخالطیناألشخاصتحدیدعملیةإلىیشیر

من انتشار العدوى.المشتبھ فیھا من أجل تثقیفھم وتنفیذ تدابیر لمنع المزید

53 Lee JC, Mervosh S, Avila Y, et al. See How All 50 States Are Reopening (and Closing Again). The New
York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/states-reopen-map-coronavirus.html. Updated
May 10, 2021.

52 Covid-19 is now in 50 countries, and things will get worse. Economist.com.
https://www.economist.com/briefing/2020/02/29/covid-19-is-now-in-50-countries-and-things-will-get-worse
. Published February 29, 2020. Accessed March 12, 2020.

51 https://www.emrap.org/episode/emraplivecovid7/emraplivecovid

50 Interim US Guidance for Risk Assessment and Public Health Management of Persons with Potential
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Exposures: Geographic Risk and Contacts of
Laboratory-confirmed Cases. CDC.gov.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html. Updated March 7, 2020. Accessed
March 12, 2020.

49 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32496245/

48 Aschwanden, Christie. How ‘super-spreading’ events drive most COVID-19 spread. Scientific American.
https://www.scientificamerican.com/article/how-superspreading-events-drive-most-covid-19-spread1/
published June 23, 2020. Accessed July 22, 2020.

Medical Microbiology and Infectious Disease Canada. 2020;5(4), 223-234.
https://jammi.utpjournals.press/doi/10.3138/jammi-2020-0030. Accessed January 13, 2021.
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الوقایة من العدوى ومكافحتھا
١٩:54كوفید-لـمحتملةأعراضیظھرونالذینالمرضى●

علیھم ارتداء قناع الوجھ.○
یجب على المرضى االنتظار في منطقة ذات تھویةیجب عزلھم عن المرضى اآلخرین الذین ینتظرون التقییم.○

البعض.بعضھمعناألقلعلىأقدام6بعدعلىوالبقاءجیدة
الشخصیة ویتم االتصال بھم عبر الھاتف عندماإذا كانت حالتھم مستقرة، یمكن للمرضى االنتظار في سیارتھم○

یحین وقت تقییمھم الطبي.
١٩:55كوفید-لـبھمشتبھأومؤكدتشخیصلدیھمالذینالمرضى●

6معدلعنیقلالمامعالسلبي،الضغط(ذاتبالھواءالمنقولةالعدوىعزلغرفةفيالمریضوضعیجب○
أو تصفیتھ من خالل مرشح لجسیمات الھواء عاليتغیرات في الھواء للساعة واستنفاذه مباشرة إلى الخارج

الكفاءة).
یجب وضع المریض في غرفة بمفرده وإغالق الباب.في حالة عدم توفر غرفة عزل للعدوى المحمولة بالھواء،○

56

دخول أفراد الطاقم الطبي الضروریین فقط إلى الغرفة.○
یجب على أي شخص یدخل الغرفة ارتداء معدات الحمایة الشخصیة○
ممكناً، ویجب تطھیر المعدات المكررة اإلستعمال بینیجب استخدام المعدات الوحیدة االستعمال عندما یكون ذلك○

االستخدامات.
بدیلة، مثل المكالمات الھاتفیة أو المرئیةیجب الحد من الزوار، وعند اإلمكان یجب التواصل عبر وسائل○

نظافة الید●
معداتھأوالمریضلمسوبعدقبلاألقل)٪على60كحول(بنسبةالكحوليالیدینمعقماستخدامیجب○

الشخصیة.
الكمامات●

الطبقات (التي ال تحتوي على صمام). ُتظھر البیاناتیوصى بشدة باستخدام المجتمع للكمامات القماشیة متعددة○
في المصدر) ، ولكنھا أیًضا تحمي مرتدیھا عنأن ھذه الكمامات ال تساعد فقط في منع انتشار المرض (التحكم
المعدیة. تعتمد فعالیة الترشیح على نوع القماش،طریق تصفیة قطیرات الجھاز التنفسي ومنع استنشاق الجزیئات

57األكثر حمایة.وھناك حاجة إلى مزید من الدراسات لتوضیح أفضل المواد

57 Scientific Brief: Community Use of Cloth Masks to Control the Spread of SARS-CoV-2. Center for
Disease Control and Prevention website.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html. Updated November
10, 2020. Accessed November 10, 2020.

56 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32052373

55 National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases.
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Interim Infection Prevention and Control Recommendations for
Patients with Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Settings.
Centers for Disease Control and Prevention Organization website.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html Updated
March 10, 2020. Accessed March 11, 2020.

54 National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases.
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Interim Infection Prevention and Control Recommendations for
Patients with Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Settings.
Centers for Disease Control and PreventionOrganization website.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html Updated
March 10, 2020. Accessed March 11, 2020.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32052373
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html


CDCاألمراضعلىالسیطرةمراكزمناالستشفاءمراقبةشبكةمنالبیاناتتدعم○ COVID-NETارتباًطا
58وانخفاض معدالت االستشفاء.بین القوانین الملزمة بارتداء الكمامات على مستوى الوالیة

معدات الحمایة الشخصیة
59معدات الحمایة الشخصیة بالتسلسل التالي:ارتداءیجب●

ثوب العزل الطبي.1
)PAPR(بالطاقةالھواءلتنقیةالتنفسجھازأوN95نوعمنطبيقناع.2
واقي للعینین أو درع الوجھ.3
قفازات طبیة.4

).CDC(األمراضمنالوقایةمراكزفیدیوشاھد●
مقترحتسلسلادناهللتبسیط،.CDCموقععلىعلیھااالطالعیمكنالشخصیة.الحمایةمعداتلنزعطرقعدةھناك●

60:اآلمنةلإلزالة

ثوب العزل الطبي، انزع القفازات مع أكمام الثوبتتم إزالة ثوب العزل الطبي والقفازات معاً. عند نزع.1
نزع واقي العینین أو درع الوجھ.2
مسك االربطة أو الحلقات المرنة فقط إذ ان الجھةنزع القناع الطبي/ الكمامة أو جھاز التنفس (عن طریق.3

األمامیة ملوثة)
غسل الیدین أو استخدام معقم الیدین الذي یحتوي على الكحول.4

الحمایة الشخصیة، ستصبح یداك ملوثة ویجب غسلھا أوالحظ أنھ إذا لمست یداك الجزء الخارجي من أي من معدات●
إلى الخطوة التالیة.تعقیمھا بمطھر األیدي الذي یحتوي على الكحول قبل االنتقال

وجودأن تتم إزالة معدات الحمایة الشخصیة بشكل مثالي مععند االنتھاء من المقابالت عالیة الخطر مع المرضى یجب●
زمیل للتأكد  من عدم التلوث في كل خطوة .

61األقنعة الطبیة وأجھزة التنفس:●

اإلجراءاتأثناء)PAPRs(بالطاقةالھواءلتنقیةالتنفسأجھزةأوN95التنفسأجھزةاستخدام■
المولّدة للضبوب

)CDC(األمراضعلىالسیطرةمراكزتوصیات■
)WHO(العالمیةالصحةمنظمةتوصیات■

االستخدامات.بینتطھیرهیلزم)،PAPRs(الھواءلتنقیةتنفسجھازاستخدامحالةفي○

61 Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Suspected or Confirmed
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Settings. Center for Disease Control and Prevention
website. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html.
Updated February 10, 2021. Accessed March 11, 2021.

60 Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Suspected or Confirmed
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Settings. Center for Disease Control and Prevention
website. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html.
Updated February  10, 2021. Accessed March 11, 2020.

59 National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases.
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Interim Infection Prevention and Control Recommendations for
Patients with Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Settings.
Centers for Disease Control and Prevention Organization website.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html Updated
March 10, 2020. Accessed March 11, 2020.

58 Joo H, Miller G, et al. Decline in COVID-19 hospitalization growth rates associated with statewide mask
mandates –10 states, March-October 2020.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7006e2.htm?s_cid=mm7006e2_x. Published February 5,
2021. Accessed February 10, 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=_GWz5O773jk&feature=youtu.be
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/crisis-alternate-strategies.html
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/prevention_control/en/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7006e2.htm?s_cid=mm7006e2_x


وضعھایمكنالألنھN95اقنعةالكثیفالوجھشعرواللحىذويالصحیةالرعایةمقدمویستخدمأالیجب○
لتنقیة الھواء بالطاقة. تذكر مراكز السیطرة علىبشكل محكم؛ بدالً من ذلك، یجب علیھم استخدام أجھزة التنفس

مع أجھزة التنفس الموضوعة على الوجھ.اآلمنة لالستخدامأمثلة  ألنماط اللحى و شعر الوجھاألمراض
كیفیةعلى)PAPR(بالطاقةالھواءلتنقیةالتنفسأجھزةیستخدمونالذینالصحیةالرعایةمقدميتدریبیجب○

ارتدائھا ونزعھا
وإزالتھا بعد واقي العینین أو واقي الوجھ.من رأینا أن ارتداء أغطیة الشعر واجب أیًضا ویمكن ارتداؤھا●
:١٩لكوفید-المحتملالتعرضعندالصحیةالرعایةموظفيوعزلمراقبة●

یجب اتباع اإلرشادات المحلیة.○
.CDCالموقععلىعلیھاالعثورویمكنالتعرضتفاصیلعلىاألمراضعلىالسیطرةمركزتوصیاتتعتمد○

تطھیر وإعادة استخدام معدات الحمایة الشخصیة●
أثناءذلك،ومعاستخدامھا.وإعادةالروتیني)N95(أقنعةالمرشحةالتنفسأجھزةتطھیرعلىالموافقةیتملم○

زیادة عدد المرضى، یجب النظر إلى التطھیر وإعادة االستخدام.
على الموقع االلكتروني لمركز السیطرة على األمراضتم تفصیل طرق وأدلة إزالة التلوث وإعادة االستخدام○

62وتشمل:،CDCمنھاوالوقایة

بیروكسید الھیدروجین المبخر■
إبادة للجراثیم بالتشعیع الفوق البنفسجي■
الحرارة الرطبة■

لتقییم صالحیة استخدامھایجب فحص أي أقنعة معاد استخدامھا بالنظر قبل ارتدائھا○
بتركیزاإلیثانولبخاخالمبخر،الھیدروجین(بیروكسیدN95أقنعةلتطھیراستراتیجیات٤بینمقارنةأظھرت○

63التالي:مئویة)درجة٧٠بدرجةجافةوحرارةالبنفسجیة،فوقاألشعة٪،٧٠

السریع مع الحفاظ على سالمة القناع بعدوفر بیروكسید الھیدروجین المبخر أفضل مزیج من التعقیم■
التلوث.إلزالةدورات٣

كانولكندورات)٣(بعدجیدبشكلالقناعسالمةعلىأیًضاالبنفسجیةفوقاألشعةضوءحافظ■
معدل قتل الفیروس أبطأ.

المبخر  وحافظت على سالمة القناعكانت الحرارة الجافة فعالة لنفس الدرجة لبیروكسید الھیدروجین■
بعد دورتین.

على سالمة القناع.استخدام اإلیثانول للتعقیم لیس آمناً ألنھ ال یحافظ■
٢كوفي-سارسلقاحات
mRNAالمرسالالریبوزيالنوويالحمضلقاحات
Moderna(مودیرنالقاح● - mRNA )spike(الشوكیةللبروتیناتmRNAترمیزعلىیحتوي،)1273

في الجسیمات النانویة الدھنیة.
إثارةذلكبعدیمكنھالذيالشوكيالبروتینلصنعmRNAالـبنسخالخلویةالریبوسوماتتقوم○

استجابة مناعیة
28ًبفارقعضلیتینحقنتینشكلعلىاللقاحإعطاءیتم○ یوما

63 Fischer R, Morris DH, van Doremalen N, et al. Assessment of N95 respirator decontamination and
re-use for SARS-CoV-2. medRxiv. 2020 Jan 1.
https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/04/15/2020.04.11.20062018.full.pdf. Accessed April
20, 2020.

62 Decontamination and reuse of filtering facepiece respirators using contingency and crisis capacity
strategies. Center for Disease Control and Prevention Website.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-reuse-respirators.html.
Accessed April 2, 2020.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/04/15/2020.04.11.20062018.full.pdf.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-reuse-respirators.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-reuse-respirators.html


64الوھمي)الدواءمقابل(لقاحذراعكلفي15,210مشارًكا،٣٠٤٢٠)COVE(كوفدراسةسجلت○

11ًأصیب■ مجموعةفيمشارك185مقابلاللقاحتلقتالتيالمجموعةفي١٩بـكوفید-مشاركا
٪94.1اللقاحفعالیةبلغتحیثالوھمي،الدواء

ولكنھا كانت خفیفةكانت األعراض الموضعیة أكثر شیوعاً في مجموعة اللقاح■
بشكل عام

اإلرھاق والصداع أكثركانت األعراض الجانبیة متشابھة بین المجموعتین، وكان■
شیوعاً بینھم

٪0.1منأقلالمجموعتینكلتافيالنصفيالوجھبشللاإلصابةنسبة■
مجموعةفيجمیعھم١٩كوفید-منشدیدةبحالةالدراسةفيمشاركا٣٠ًأصیب■

الدواء الوھمي
العمریةالنتائج كانت متسقة عبر المجموعة ككل والفئات الفرعیة■

درجات(وھيفقطمئویةدرجة4-حرارةدرجةیتطلبحیثفایزر،لقاحمنالتخزینفيأسھلاللقاحھذا○
فایزر.لقاحیتطلبھاالتيمئویةدرجة70-منبدالًالعادیة)التجمیدحرارة

والدواء األمریكیةحصل لقاح مودیرنا على إذن طارئ لإلستخدام من ھیئة الغذاء○
Pfizer/Biontech(فایزر/بایونتكلقاح● (BNT في)spike(الشوكیةللبروتیناتmRNAترمیز)،162

الجسیمات النانویة الدھنیة.
میكروغرام30كلیھمایوم،21بینھماالعضلفيحقنتینشكلعلىاللقاحیعطى○
Newفيدراسةُنشرت○ England Journal of Medicine21,720مشاركاً،43,448شملت

65وھميلقاحتلّقى21,728بینمااللقاح،تلّقىمنھم

٪42كانت55الـسنفوقالمشاركینونسبة٪،83كانتالدراسةفيالبیضنسبة■
الثانیةالجرعةمناألقلعلىأیامسبعةبعد٢كوفي-بـسارساإلصابةكانتاألساسیةالدراسةنتیجة■

الدواءمجموعةفيمشارك168مقابلاللقاحمجموعةفيبالفیروسمشاركین9أصیباللقاح.من
كانتاللقاحمنواحدةجرعةبعدالفعالیةنسبة.٪94.6بنسبةاللقاحفعالیةیعادلماوھوالوھمي،

52٪
والتورم)  وأعراض عامة (مثلعانى متلّقو اللقاح من أعراض موضعیة (مثل األلم واالحمرار■

الوھمي.ارتفاع الحرارة والصداع واإلرھاق) أكثر من متلّقي الدواء
جانبیة شدیدة أو خطیرة بمتوسط شھرینعانت قلّة من المشاركین في كلتا المجموعتین من أعراض■

من المتابعة.
صحفي،بیانفيأكبر.أوعاًما16أعمارھمتبلغالذینلألفرادPfizerلقاحعلىالمبدئیةالموافقةكانت○

عاًما15و12بینأعمارھمتتراوحالذینالیافعینلدىالثالثةالمرحلةبیاناتعنPfizerشركةأعلنت
66الموجودة في المراھقینوالتي ُتظھر فعالیة جیدة وأعراض جانبیة مشابھة لتلك

ھناكتكنولمالوھمياللقاحتلقوامشارًكا1,129بینمن١٩بـكوفید-إصابةحالة18ھناككانت■
اللقاحتلقواالذینمشارًكا1,131الـفيحاالتأي

الطارئلالستخدامتصریًحا)FDA(األمریكیةوالدواءالغذاءإدارةأصدرت،2021مایو10تاریخفي○
67أكبر.أوعاًما12أعمارھمتبلغالذیناألفرادلدىPfizerلقاحباستخدام

67 Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for Emergency
Use in Adolescents in Another Important Action in Fight Against Pandemic.

66 Pfizer/BioNTech says its COVID-19 vaccine is 100% effective and well tolerated in adolescents.
https://www.cnn.com/2021/03/31/health/pfizer-vaccine-adolescent-trial-results/index.html. Published
March 31, 2021. Accessed April 14, 2021.

65 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33301246/
64 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33378609/

https://www.cnn.com/2021/03/31/health/pfizer-vaccine-adolescent-trial-results/index.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33301246/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33378609/


.الفیدیوھذاالىانظر،mRNAلقاحاتحولالمعلوماتمنلمزید●
mRNAللقاحاتالواحدةالجرعةفعالیة●

المفردةالجرعةمنأیام10حواليبعدكبیرةفعالیةومودیرنافایزرلقاحيمنلكٍل○
68٪)97-52٪:95الثقة(نسبة٪89إلى21إلى10الیومبینالفعالیةتصلقدفایزر،للقاحبالنسبة○

42منأكثرالجرعتینبینالمدةتكونعندمااللقاحفعالیةعنبیاناتفایزرللقاحالمصنعةالشركةلدىلیس○
األولى.الجرعةمنیوم21بعدعادًةالثانیةالجرعةتعطىیوم.

عند الیوم العاشر، تبدأ معدالت اإلصابة بالتباینللقاح مودیرنابالنسبة○
14ًالجرعتینبینالمدةكانتعندما■ 35الوھميالدواءمجموعةفياإلصاباتعددكان،یوما

اللقاح.مجموعةفي2مقابلإصابة
أسبوًعا13لمدةأسبوعیا١٩ًكوفید-اختبارصحیةرعایةعامل3,950تلقىجماعیة،مستقبلیةدراسةفي○

لقاح مودیرنا أو فایزر. وجدوا أن فعالیة لقاحمتتالًیا. خالل فترة الدراسة، تلقى كل عامل رعایة صحیة
mRNAمنأسبوعینبعد٪90واألولىالجرعةمنأسبوعینبعد٪80كانت١٩كوفید-منالوقایةفي

69الجرعة الثانیة

اختارت بعض البلدان استراتیجیة التطعیم التي یتممع استمرار محدودیة توفر اللقاح الناتجة عن بطء اإلنتاج،○
تأخیر الجرعة الثانیة من أجل زیادة عدد األشخاص الذینفیھا توزیع الجرعة األولى على نطاق واسع، بینما یتم

منواحدةجرعةتأثیردراسةتمت)،SIREN(المراكزمتعددةمستقبلیةجماعیةدراسةفيجزئًیا.تلقیحھمتم
70الصحیة:الرعایةمجالفيالعاملینعلىPfizerلقاح

المتحدة.المملكةفيمستشفیات104منمشارًكا23,324الدراسةشملت■
المجتمع.فيالمسیطرھوB.1.1.7المتغّیركانعندمافایزرلقاحالمشاركونتلقى■
المضادة.األجسامواختباركوفيلسارسPCRالختباربانتظامالمشاركونخضع■
21ً(٪72اللقاحفعالیةكانت■ ضدالثانیة)الجرعةبعدأیام7(٪86واألولى)الجرعةبعدیوما

العدوى المصحوبة بأعراض وغیر المصحوبة بأعراض.
اآلثار السلبیة بعد الجرعة الثانیة●

ھذهكانتوعاّمة.موضعیةأعراضمنالمشاركینمن٪80منأكثرعانى،mRNAلقاحدراساتفي○
ساعة48منأقلواستمّرتعام،بشكلمتوسطةإلىخفیفةاآلثار

األولى والجرعة الثانیة.لم یكن ھناك فرق بارز في األعراض الجانبیة بین الجرعة○
"حكة السبعة أیام"●

مرة أخرى بألم في الذراع وتورم خفیف أو حكة فيبعد حوالي أسبوع واحد من الحقن، یمكن للمتلقي أن یشعر○
اللقاحات إن ھذه ظاھرة شائعة وقد تدل علىموقع الحقن مع أو بدون اعتالل غددي موضعي. یقول خبراء

71استجابة مناعیة جیدة للتطعیم.

التطعیم یقلل من انتشار العدوى عدیمة األعراض●

71 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33978670/

70 Hall VJ, Foulkes S, Saei A, et al. Effectiveness of BNT162b2 mRNA Vaccine Against Infection and
COVID-19 Vaccine Coverage in Healthcare Workers in England, Multicentre Prospective Cohort Study
(the SIREN Study). The Lancet. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399. Posted
February 22, 2021. Accessed March 16, 2021.

69 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33793460
68 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33301246/

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-pfize
r-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use. Posted May 10, 2021. Accessed June 11, 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=zBQYsFvhFlI
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33978670/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33793460/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33301246/
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use


غیر١٩كوفید-انتشارفيملحوًظاانخفاًضامریًضا39,156شملترجعيبأثرجماعیةدراسةوجدت○
mRNA72لقاحمناألولىجرعتھممنأیام10بعدتطعیمھمتمالذینبینبأعراضالمصحوب

2021.73فبرایرفيالطباعة)قبل(مااوليشكلفيSIRENدراسةأُصدرت○

Pfizerلقاحفعالیةالمؤلفونتدارس○ mRNAمجالفيالعاملینبیناألعراضعدیمةالعدوىتقلیلفي
الرعایة الصحیة في المملكة المتحدة.

المصحوبةوغیر(المصحوبةالعدوىفي٪86بنسبةانخفاضھناككانالثانیة،الجرعةمنأیام٧بعد○
بأعراض).

تشیر ھذه الدراسة إلى أن التطعیم ال یقلل فقط من األعراض المرضیة ولكن أیضاً من المرض غیر المصحوب○
بأعراض، مما یجعل األشخاص الملقحین أقل عرضة لنشر المرض.

الفیروسيالحملفيانخفاضاًاألقران)ِقبلمنمراجعةانتظار(فيmedRxIVموقعفيدراسةالحظت○
74بالفیروسأُصیبواالذینالمطّعمینلدىأضعاف٤بمقدار

في اإلصابات الغیر مصحوبة بأعراض لدى المتلّقیناقترحت دراسة سكانیة في إسرائیل أیضاً انخفاضاً كبیراً○
75٪)89(فایزرللقاح

لقاحات الفیروسات الغدیة
ChAdOX1(أكسفورد/استرازینكالقاح● / AZD 1222 AstraZeneca/Oxford،(استراتیجیة

ناقالت فیروسیة غیر متكررة.
)spike(الشوكیةللبروتیناتالوراثیةالمادةلنقلمعدیةغیرشیمبانزيفیروساتیستخدم○
76مضادة معادلة مع میزات سالمة مقبولة.ُتظھر الدراسات ان ھذا اللقاح یؤدي الى تكوین أجسام○

77كبار السن.ُوجد أنھ یستنبط مناعة مماثلة عبر الفئات العمریة وفي○

أسبوع12إلى4والثانیةاألولىالجرعةبینجرعتین،عنعبارةالتطعیمنظام○
11636تتضمنإفریقیاوجنوبوالبرازیلالمتحدةالمملكةفيمعّشاةمنضبطةتجارب4لـمؤقتتحلیلوجد○

متبوعةمنخفضةأولیةبجرعةاللقاحفعالیةأنحینفي٪،62كانتقیاسیتینبجرعتیناللقاحفعالیةأنمشارًكا
78٪.90كانقیاسیةبجرعة

اللقاحمجموعةفيحالة30أعراض:ظھورمع١٩بـكوفید-مصابةحالة131ھناككانت■
الجرعةتلقتالتيالمجموعةفيفقطحاالتثالثھناككانتالمرجعیة.المجموعةفي101و

المنخفضة اوال متبوعة بالجرعة القیاسیة.
المرجعیة.المجموعةفيوكلھم،١٩كوفید-بسببالمستشفىفيمرضى10تنویمتم■
الدراسة.عدد اآلثار الجانبیة الخطیرة متماثل في جمیع مجموعات■

78 Voysey M et al. Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCOV-19 vaccine. The Lancet.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32661-1/fulltext. Published December
8, 2020. Accessed December 8, 2020.

77 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33220855/
76 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32702298/

75 Covid-19 Vaccine Effectiveness in Healthcare Personnel in Clalit Health Services in Israel (CoVEHPI)
(CoVEHPI). https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04709003. Posted January 14 , 2021. Accessed
February 25, 2021.

74 Levine-Tiefenbrun M, Yelin I, Katz R, et al. Decreased SARS-CoV-2 viral load following vaccination.
Medrxiv.org. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.06.21251283v1. Posted February 8, 2021.
Accessed February 25, 2021.

73 Hall VJ, Foulkes S, Saei A, et al. Effectiveness of BNT162b2 mRNA Vaccine Against Infection and
COVID-19 Vaccine Coverage in Healthcare Workers in England, Multicentre Prospective Cohort Study
(the SIREN Study). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399. Posted February 22,
2021. Accessed February 25, 2021.

72 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33704435
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transverse(المستعرضالنخاعالتھابمنواحدةحالةھناككانت■ myelitis(قدأنھاُیعتقد
التھاب النخاع المستعرض اللذان تم اعتبار انھتكون مرتبطة باللقاح. كانت ھناك حالتان إضافیتان من

من غیر المرجح أن یكونا متعلقین باللقاح.
الجرعةفعالیةحولحدیثةبیاناتأكسفوردمجموعةقدمت)،Lancet(النسیتمنأولیةنسخةفي○

ما یلي:لوحظوالتباعد الزمني الواسع بین الجرعات.الواحدة 79

تتضاءلأندون٪76كانت90الـحتى22الـالیوممنالمفردةالجرعةبعداللقاحفعالیة■
الحمایة خالل ھذا الوقت.

أو حاالت شدیدة في المجموعة الملقحة بـلم تكن ھناك حاالت إضافیة تتطلّب التنویم في المستشفى■
ChAdOx1 nCoV-19.الجرعةمنأیام10بعدحاالتأيتوجدلمذلك،الىباالضافة

اللقاحتتلقلمالتيالمجموعةفي22بإجماليمقارنةاللقاحمناألولى
فاعلیةبنسبةالمرضضدالحمایةمنمزیًداأسبوًعا)12(بعداللقاحمنالثانیةالجرعةأضافت■

82.4٪
اللقاحمنواحدةجرعةخفضت،PCRالـالختبارخضعواالذینالمرضىمنفرعیةمجموعةفي■

منالعدوىانتشارمنیقللأنیمكناللقاحأنإلىیشیرھذا٪.67بنسبةاإلیجابیةمعدل
الحاملین الذین لیس لدیھم أعراض

یحمل)adenovirus(الغدانيللفیروسناقلوھو)،Ad26.COV.S(جونسونآندجونسونلقاح○
المادة الوراثیة للبروتین الشوكي.

إدارة الغذاء والدواء األمریكیة في فبرایرمن قبلتصریح طارئ لالستخدامحصل جونسون وجونسون على○
80التالیة:البیاناتعلىبناًءAd26.COV2.Sللقاح2021

مریض40,000تضمالتعمیةمزدوجةعشوائیةتجربةھذهكانت■
14ًعندالواحدةالجرعةفعالیةقیاستم■ 28ًویوما التطعیمبعدیوما
28ً٪76.6كانتالشدیدةلألمراضاللقاحفعالیة■ التطعیمبعدیوما
28ً٪85.4كانتالخطیرةلألمراضاللقاحفعالیة■ التطعیمبعدیوما
فيصفرمقابلالوھميالدواءمجموعةفيوفیات7ھناككانت،2021فبرایر5مناعتباًرا■

.مجموعة اللقاح
اآلثار الجانبیة■

الحقنموضعفيألمھيAd26.COV2.Sبـالمرتبطةشیوًعااألكثرالجانبیةاآلثار●
%)33.2(عضليوألم٪)،38.2(والتعب٪)،38.9(والصداع٪)،48.6(

15(والتخثرالتجلطأحداثفياحصائیة)داللةذات(غیرطفیفةزیادةھناككانت●
).10مقابلحالة

)0مقابل6(األذنطنینفياحصائیة)داللةذات(غیرطفیفةزیادةھناككانت●
من٪90منأكثرفيالمعاِدلةالمضادةاألجسامتحفیزفيفّعاًالكاناللقاحمنالواحدةالجرعةنظام○

فيھذهالمضادةاألجسامعیاراتكانتالمتابعة،من71الـالیوموفيالدراسة،فيالمشاركین
81مستقرة، مما یشیر إلى استجابة دائمة.

Sputnikسبتنكلقاح● V،البروتینمنجینیةمادةیحملناقلغديفیروسوھوروسیا،فيصنعھتمالذي
الشوكي (سبایك).

81 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33440088/

80 Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee February 26, 2021 Meeting
Announcement.
https://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/vaccines-and-related-biological-pr
oducts-advisory-committee-february-26-2021-meeting-announcement. Posted February 26, 2021.

79 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33617777/
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16501تلقىمریًضا،21977موسكوفيمستشفى25فيالثالثةالمرحلةلتجربةمؤقتتحلیلسجل○
من٪0.1في١٩كوفید-بفیروساإلصابةتواجدتالثانیة)،الجرعة(وقت21الـالیومعنداللقاح.منھم 82

بنسبةفعالیةاللقاحیعطيمماالوھمي،الدواءذراعفي٪1.3بـمقارنةاللقاحذراعفيالمرضى
باللقاح.مرتبطةبارزةسلبیةآثارھناكتكنلمالسن.كبارفيفعالیتھعلىاللقاححافظ.91.6٪

لقاحات أخرى
Novavax(لقاح● (NVX-CoV2373الوالیاتفيتطویرهتمالنانویةللجسیماتمؤتلفلقاحھو

المتحدة.
یتم.٢كوفيلـسارس(سبایك)الشوكيالبروتینمنالمختبرفيمصنعةنسخةاللقاحھذایستخدم○

في فیروس باكولوفیروس والسماحإنتاج اللقاح عن طریق إدخال جین معدل للبروتین الشوكي
سبایك ویتم حصاد ھذه البروتیناتللفیروس بإصابة خلیة عثة. تنتج خلیة العثة بعد ذلك بروتینات
لھذه الجسیمات النانویة التكاثر أوووضعھا في جزیئات نانویة تحاكي فیروس كورونا. ال یمكن

83النشطة.١٩كوفید-بعدوىاإلصابةفيالتسبب

84مئویة.درجات٨إلى٢بینحرارةدرجةفيوتخّزنأسابیع،4بینھماكجرعتینُتعطى○

٪.89.3بنسبةفعالیةالمتحدةبالمملكةالثالثةالمرحلةفيتجربتھافيNVX-CoV2373أظھرت○
85

٪.60بنسبةفعالیةإفریقیاجنوبفي2bالمرحلةتجربةأظھرت○
مشارك.20,000منأكثروالثالثةوالثانیةاألولىللمرحلةالسریریةالتجاربشملت○

٪96بنسبةفعاللقاحھاأنNovavaxشركةأعلنتمارس،11فيصحفيبیانفي■
٢كوفيسارسفیروسمنوالشدیدةوالمتوسطةالخفیفةالعدوىمنالحدفي

المتحدةالمملكةمتغیرضد٪86نوفافاكسلقاحفعالیةفانذلك،الىاألصلي.باالضافة
B.1.1.7.86األقرانقبلمنبعدالنتائجھذهمراجعةیتملم

○NVX-CoV2373فيالفیروسیةالمتغیراتمنكلضدإكلینیكیةفعالیةیظھرلقاحأولھو
جنوب إفریقیا والمملكة المتحدة.

●CoronaVac،شركةطورتھالذيSinovacالنشطغیر٢كوفيسارسفیروسعنعبارةالصین،في
1(یومللجرعاتمختلفینجدولینفيللقاحمختلفینلتركیزینوالثانیةاألولىالمرحلتینتجاربأظھرت○

87معتدلة.ومناعةجیدةتحملقدرة)28و1ویوم،14و

األكثر شیوًعا ألم في موقع الحقن. كان وجود حمى أقلمعظم اآلثار الجانبیة كانت خفیفة. كان األثر الجانبي○
األخرى.٢كوفيسارسلقاحاتمن

جاریة.زالتما3المرحلةتجارب○
١٩كوفید-لقاحاتباستخدامالخطیرةاألمراضمنالحمایةالجدول:انظر●

87 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33217362/

86 Park A. Novavax Reports Its COVID-19 Vaccine is 96% Efficacious, Based on Phase 3 Trial Results.
Time. https://time.com/5946225/novavax-covid-19-phase-3-results/. Published March 11, 2021.

85 Novavax COVID-19 Vaccine Demonstrates 89.3% Efficacy in UK Phase 3 Trial.; 2021.
https://ir.novavax.com/news-releases/news-release-details/novavax-covid-19-vaccine-demonstrates-893-
efficacy-uk-phase-3. Accessed February 19, 2021.

84 Philippidis A. The Cold Truth about COVID-19 Vaccines. Genengnews.com.
https://www.genengnews.com/news/the-cold-truth-about-covid-19-vaccines/#:~:text=%E2%80%9CWe%2
0expect%20the%20product%20to,Novavax%20spokesperson%20Edna%20Kaplan%20said. Published
November 23, 2020. Accessed February 19, 2021.

83 Corum J, Simmer C. How the Novavax Vaccine Works. The New York Times.
https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/novavax-covid-19-vaccine.html?smid=url-share.
Updated February 3, 2021. Accessed February 19, 2021.

82 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33545094/
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اآلثار الجانبیة بعد اللقاح:
●V-safeالجانبیةباآلثارالمتعلقةالمعلوماتلجمعاألمراضعلىالسیطرةمركزیستخدمھاالذكیةالھواتفعلىاداةھو

88یلي:ماتشملعنھااإلبالغتمالتيشیوًعااألكثرالجانبیةاألعراض.١٩كوفید-لقاحتلقيبعداألفرادمنھایعانيالتي

فایزر:○
٪)20(صداع■
٪)15.5(تعب■
٪)14.3(دوخة■
٪)13.3(حرارة■

مودیرنا○
٪)23.4(صداع■
٪)18.9(حرارة■
٪)18.3(قشعریرة■
٪)16.3(ألم■

)2.5(مودیرنامقابل)4.7(فایزرجرعة):ملیونلكل(حاالتالحساسیة)(الصدمةالمفرطةالحساسیة●
نقص الصفائح الدمویة المناعي التي یسببھا اللقاح

.١٩لـكوفید-الغدیةالفیروساتناقالتبلقاحاتارُتِبط)VITT(اللقاحعنالناتجالدمویةالصفائحنقص●
●VITTالھیبارینیسببھاالتيالدمویةالصفائحقلةتشبھسریریةمتالزمةھي)HIT - heparin-induced

thrombocytopenia.(89

التحدیدوجھعلىللتخثر،معتادةغیرمواقعفيالدملجلطاتعرضةأكثرVITTمنیعانونالذینالمرضى○
CVST(الدماغیةالوریدیةالجیوبتجلط - cerebral venous sinus thrombosis(والتخثر

splanchnic(الحشويالوریدي venous thrombosis.(
.الصفائح الدمویةیعاني المرضى من قلة○
platelet-(4الدمویةالصفائحلعاملالمضادةاألجساممنعالیةمستویاتالمرضىلدى○ factor 4

PF4(-الموجبةاالیوناتمتعددةمركبات)polyanions(االمتصاصیةمقایسةبواسطةتحدیدھاتمكما
).ELISA(المرتبطلإلنزیمالمناعیة

الدراسةتحتحالیاًلھالمحفزاللقاحمنوالجزءVITTلـالدقیقةاآللیة●
التطعیم.منیوًما28-4غضونفيحصلتVITTالـحاالتجمیعاآلنحتى●
90.الھیبارینغیرالتخثربمضادات العالجب یوصى،PF4لـالمضادةاألجسامووجودHITمعللتشابھنظًرا●

ChAdOx1استرازینیكالقاحمعحدوثھ● nCoV-19 / AstraZeneca
ChAdOx1لقاحبعدالدمجلطاتمنحالة79عناإلبالغتم،2021مارسمن31مناعتباًرا○

nCoV-19 / AstraZeneca.منخفضالمتالزمةحدوثخطرُمعطى.لقاحملیون20أصلمنھذا
91ملیون.1في4للغایة،

91 MHRA issues new advice, concluding a possible link between COVID-19 vaccine and extremely rare
blood clots.
https://www.gov.uk/government/news/mhra-issues-new-advice-concluding-a-possible-link-between-covid-
19-vaccine-astrazeneca-and-extremely-rare-unlikely-to-occur-blood-clots. Published April 7, 2021.
Accessed April 19, 2021.

90 Vaccine induced immune thrombotic thrombocytopenia, frequently asked questions.
https://www.hematology.org/covid-19/vaccine-induced-immune-thrombotic-thrombocytopenia. Published
April 16, 2021. Accessed April 19, 2021.

89 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33835769/

88 Shimabukuro T. CDC.gov.
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-01/06-COVID-Shimabukuro.pdf.
Posted January 27, 2021. Accessed March 16, 2021.

https://www.gov.uk/government/news/mhra-issues-new-advice-concluding-a-possible-link-between-covid-19-vaccine-astrazeneca-and-extremely-rare-unlikely-to-occur-blood-clots
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https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-01/06-COVID-Shimabukuro.pdf


باإلضافةالدماغیةالوریدیةالجیوبتجلطعنعبارةحالة79الـمن44كانتعنھا،المبلغالجلطاتبینمن○
إلى نقص الصفائح الدمویة

الدمویةالصفائحنقصإلىباإلضافةأخرىرئیسیةأوردةفيجلطاتعنعبارةحالة79الـمن35○
.CVSTبـمرتبطةمنھا14وفاة،حالة19عناإلبالغتم○
،اللقاحتلقيلصالحالخطر/الفائدةنسبةفإنعام،بشكلجًدا.نادرةأنھاإال،VITTخطورةمنالرغمعلى○

أكبرخاصًة لكبار السن أو من ھم في الفئات المعرضة لخطورة
توضیح عرضة خطر االصابة بالسكتة الدماغیة فيالممتازة من جامعة كامبریدج تساعد علىالرسوماتھذه○

منظورھا الصحیح.
أو اللواتي یتناولن حبوب منع الحمل)،یمكن للشابات، خاصة األكثر عرضة لإلصابة بالجلطات (الحوامل○

المخاطر مع الطبیب.اعتبار تلقي لقاحات غیر لقاحات الفیروس الغدي أو مناقشة
اإلصابة بعد لقاح جونسون آند جونسون●

مابینمنالدمویةالصفائحقلةمعCVSTحاالتمنحالة15عناإلبالغتم،2021ابریل،21مناعتباًرا○
92ملیون.كلمن2حواليالمرضىجمیعفيالخطرنسبةیجعلمماإعطاؤھا،تمجرعةمالیین8یقارب

ماھوالمجموعةھذهفيالمحتملةالمخاطرتقدیرعاًما.49و18بینأعمارھنتتراوحنساءفيحالة13حدثت○
الخطرمنضعًفا15إلى3یقاربماھوالخطرھذا.143,000من1أوملیونلكلحاالت7منیقرب

السكان.منالفئةھذهفيCVSTلـاألساسي
ملیون.لكل1منأقلالعمریةالفئةھذهفيالمحتملةالمخاطرتقدیرسنة.50منأكبرنساءفيحالتانحدثت○
تقدیرمععاًما،39و30بینأعمارھنتتراوحالالئيالنساءلدىاألعلىھوعنھالمبلغVITTحدوثمعدل○

ملیون.لكلحالة12یبلغمحتملمخاطر
VITTفيتفكرمتى●

.١٩لـكوفید-الغديالفیروسناقلبلقاحالتطعیمبعدیوًما28-4غضونفي○
یتعلقوالالتطعیم،منساعة36إلى24خاللوالصداعوالحمىالعضالتوآالمالتعبحدوثالمتوقعمن○

.VITTبـبالضرورةاألمر
البطن وتغیرات الرؤیة والقيء.یجب فحص األعراض المستمرة أو الشدیدة، خاصة الصداع وآالم○

فحوصات أولیة مقترحة قبل بدء العالج:●
الدمویةالصفائحعددمع)CBC(الشاملالدمويالعدتحلیل○

الى9,000بین(ما20,000ھوالمنشورةالتقاریرفيالدمویةالصفائح  عددمتوسط■
107,000.(

)D-Dimer(دثنائیات-○
.VITTمرضىمعظمفيجًدامرتفًعاسیكون■

الفیبرینوجین○
.VITTمنیعانونالذینالمرضىبعضفيانخفاضھاعنُبلّغ■

/الھیبارینPF4الیزا○
الحاالت.معظمفي3.0-2.0مناعلىبصریةكثافةمعالحاالت،جمیعفيإیجابیةكانت■
استخدامھا.عدمویجبVITTفيELISAعلىالمعتمدةغیرHITمقایساتصحةتتحققلم■
السیروتونین أو مقایسة تعبیریمكن الحصول على االختبارات التاكیدیة مثل مقایسة إطالق■

P-selectinأوHIPAكانإذاPF4 / heparin ELISAكانإذاأومنخفًضاإیجابًیا
واضح.غیرVITTتشخیص

الفحوصات التصویریة لتجلط الدم على أساس األعراض○

92 Updated Recommendations from the Advisory Commitee on Immunization Practices
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7017e4.htm. Published April 27, 2021. Accessed May 4,
2021.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33929487/

https://wintoncentre.maths.cam.ac.uk/news/communicating-potential-benefits-and-harms-astra-zeneca-covid-19-vaccine/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7017e4.htm
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33929487/


أوالمغناطیسيبالرنینالوریديالدماغيالتصویرباستخدامCVSTعنالكشفعلىالتركیز■
الحشوي والجلطات الرئویة.التصویر الدماغي الوریدي المقطعي، وكذلك الخثار الوریدي

العالج المقترح●
باإلضافة إلى انخفاض عدد الصفائح الدمویةیجب أن یبدأ العالج للمرضى الذین یعانون من أعراض مقلقة○

وارتفاع ثنائیات-د و/أو تشخیصھا بالفحوصات التصویریة.
الخبراءإجماعبیاناتومنHITمعالتشابھأوجھمنالعالجتوصیاتجمیعاستنباطوتمجدیدة،متالزمةھذه○

من الجمعیات الطبیة المختصة.
یومینلمدةیومًیاكجم/جم١)IVIG(الوریدطریقعنالمناعيالغلوبیولین○
حالة المریض السریریة ووظیفة االعضاء. األرجح استخدام، یتم االختیار بناًء علىمسیالت الدم غیر الھیبارین○

مثبطات الثرومبین المباشرة مثل األرجاتروبان أو بیفالیرودین.
الدم.مسیالتاستخدامیمنعاأنبالضرورةینبغيوالVITTبـمرتبطانالنزیفأوالدمویةالصفائحنقص○
.تجنب نقل الصفائح الدمویة○

للتخثر.عرضةاألكثرالمرضىفيخاصةVITTبشأنالشكمنعالیةدرجةاألطباءلدىیكونأنیجبعام،بشكل●
التھاب عضلة القلب والتھاب التامور(الغشاء المحیط بالقلب)

أو(فایزر١٩كوفید-لقاحاتأحدتلقواالذینالمرضىفيالتاموروالتھابالقلبعضلةالتھابحاالتعناالبالغتم●
حدثت:قدVAERSإلىعنھااإلبالغتمالتيالقلیلةالقلبعضلةالتھابحاالتأنیبدومودیرنا). 93

فوق.وما16أعمارھمالبالغةالذكورالشبابعندالغالبفي○
عادة بعد الجرعة الثانیة.○
التطعیم.تلقيبعدأیام4غضونفي○

ال یزال العدد الدقیق للحاالت المبلغ عنھا غیر معروف.●
في الصدر وضیق في التنفس أو خفقان) وتحسنوا بسرعةكان لدى معظم المرضى أعراض خفیفة (بما في ذلك ألم حاد●

مع الراحة ومضادات االلتھاب غیر الستیروئیدیة.
والتھابالقلبعضلةوالتھابmRNAالـلقاحاتبینمباشرارتباطھناككانإذاماالوقتھذافيالواضحمنلیس●

التامور.
بالتطعیمالتوصیةعلى)CDC(األمراضعلىالسیطرةومراكز)AAP(األطفاللطباألمریكیةاألكادیمیةُتواصل●

94أكبر.أوعاًما12أعمارھمتبلغالذینلألشخاص

).VAERS(لللقاحالضائرةاألحداثعناإلبالغنظامإلىباللقاحالمرتبطةالمحتملةالضائرةاألحداثعناإلبالغیجب●
اللقاحبعدما١٩بـكوفید-اإلصابات

تشیراللقاح.مناألولىالجرعةبعدوجیزةبفترة١٩كوفید-بعدوىالشخصیصابأنالمألوفغیرمنلیس●
حتى تزول جمیع األعراض. یعد تأخیر الجرعة الثانیة إلىالدالئل اإلرشادیة الحالیة إلى عدم اخذ الجرعة الثانیة

95مقبوالً.األولىالجرعةبعدیوًما90

95 Interim Clinical Considerations for Use of mRNA COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United
States. Center for Disease Control and Prevention website.
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html. Updated January 6,
2021. Accessed January 20, 2021.

94 Jenco M. CDC releases guidance for clinicians on heart inflammation after COVID-19 vaccination.
Aappublications.org.
https://www.aappublications.org/news/2021/05/27/covid-vaccine-myocarditis-guidance-052721. Published
May 27, 2021. Accessed June 11, 2021.

93 Clinical Considerations: Myocarditis and Pericarditis after Receipt of mRNA COVID-19 Vaccines Among
Adolescents and Young Adults. CDC.gov.
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/myocarditis.html. Updated May 28, 2021.
Accessed June 11, 2021.

https://vaers.hhs.gov/
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html
https://www.aappublications.org/news/2021/05/27/covid-vaccine-myocarditis-guidance-052721
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/myocarditis.html


أقلكانأعراضبدونالفیروسيالذرفأنإلىالمتكرراألنفيPCRاختبارباستخداماألولیةالدراساتتشیر●
96األولى.mRNAلقاحجرعةبعدیوًما14عندالوھميالدواءبمجموعةمقارنةاللقاحمجموعةفيشیوًعا

األمریكیة:من البیانات التي قدمتھا مودیرنا إلى ھیئة الغذاء والدواء●
مقارنة بمجموعة الدواء الوھمي قبل موعد"كانت المسحات اإلیجابیة في مجموعة اللقاح أقل بثلثین○

المصحوبة بأعراض تبدأ بعد الجرعة األولى."الجرعة الثانیة مما یشیر إلى أن الوقایة من العدوى غیر
العدوىفي٪59بنسبةانخفاًضاالكاملةالمنخفضة/الجرعةالجرعةمجموعةالحظتأكسفورد،لقاحتجربةفي●

97عاًما.55الـسنفوقمرضىعلىتحتويلمالفرعیةالمجموعةھذهأنمالحظةمعبأعراض.المصحوبةغیر

فعالیة اللقاحات الحالیة ضد المتغیرات الفیروسیة الجدیدة
كورونافیروسلقاحالحالیة.اللقاحاتمنالمناعةتناقصبشأنقلقھناك،٢لسارس-كوفي-جدیدةمتغیراتظھورمع●

حقیقةوالتي ال تتغیر كثیًرا، ھو مسعى جذاب ولكنھ لم یصبح"الشامل"، الذي یستھدف البروتینات األساسیة للفیروس
98واقعة بعد.

فایزر
المتغیراتمنعدًدایغطيالحالياللقاحأنإلىPfizerشركةبیاناتمجموعةمنالمأخوذةالبیاناتتشیر●

99من طفرات البروتین الشوكي.الفیروسیة الشائعة، مع استجابة مناعیة بالغة على الرغم

عیناتمنالمأخوذةالتحییدیةالمضادةاألجسامأنإلىالعلمیةNEJMمجلةفيمنشورةمراسالتأشارت●
B.1.1.7وD614GالفیروسیةللمتغیراتمشابًھاتحییًداأظھرتPfizerلقاحتجربةفيالمشاركینمصل

لثینبمقدارانخفضولكنھقویاًزالالB.1.351المتغیرساللةتحییدكان.P.1و اآلثارتزالالتقریًبا.الثُّ
لثینبقداراالنخفاضعنالناجمةالسریریة 100واضحة.غیرB.1.351الفیروستحییدفيالثُّ

مودیرنا
كبیرانخفاضأيModernaلقاحتجربةفيالمشاركینمصلعیناتمنالمأخوذةالتحییدیةالمضادةاألجسامُتظھرلم●

ساللةضدالتحییدیةالمضادةاألجساممنالتترفيانخفاضلوحظولكن،.B.1.1.7أوD614Gمتغیراتتحییدفي
B.1.351،ساللةضدالحمایةتحددولمB. 101بعد.1.351

استرازینكا
ChAdOx1لقاحفعالیةLancetمجلةفيالطباعة)قبل(ماأولیةمقالةقارنت● nCOV-19متغیرضد

B.1.1.7نوعمن SARS-CoV-2.للمتغیراللقاحفعالیةكانتB.1.1.7المتغیراتمعلفعالیتھمماثلة
بعدوىأصیبواالذیناللقاحمتلقيأنالدراسةھذهأظھرتذلك،إلىباإلضافة٪).84مقابل٪75(األخرى
أقصر،زمنیةلفترةإیجابًیا)NAAT(النواةحمضتضخیماختباروكانأقلفیروسیةحمولةلدیھم١٩كوفید-

102مما قد یترَجم إلى انخفاض في انتقال الفیروس.

102 Emary K, Golbuchik T et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD 1222) Vaccine Against SARS-CoV-2
VOC 202012/01 (B.1.1.7). Pre-Prints with the Lancet.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3779160. Published February 4, 2021. Accessed
February 9, 2021.

101 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33596346/
100 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33684280/
99 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33442691/

98 Moore, Sarah. The search for a universal coronavirus vaccine. Medical life science news.
https://www.news-medical.net/health/The-Search-for-a-Universal-Coronavirus-Vaccine.aspx. Published
April 30, 2021. Accessed May 4, 2021.

97 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33298405/

96 mRNA-1273 Sponsor Briefing Document Addendum. Vaccines and Related Biological Products
Advisory Committee. https://www.fda.gov/media/144453/download. December 17, 2020. Accessed
January 20, 2021.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3779160
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33596346/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33684280/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33442691/
https://www.news-medical.net/health/The-Search-for-a-Universal-Coronavirus-Vaccine.aspx
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33298405/
https://www.fda.gov/media/144453/download


)CoronaVac(كورونافاك
103للقلق.المثیرةالمتغیراتمنالعدیدضدالمضادةاألجسامبتحییدCoronaVacكورونافاكیقوم●

توصیات الصحة العامة بعد التطعیم
(أكثربالكاملتطعیمھمتمالذینلألفرادالعامةللصحةتوصیات)CDC(األمراضعلىالسیطرةمركزأصدر●

أو بعد جرعة واحدة من لقاح جونسون آندمن أسبوعین بعد الجرعة الثانیة من لقاح فایزر أو مودیرنا،
104جونسون).

تطعیمھم بالكامل في أماكن مغلقة دون أقنعةیمكن لألفراد الذین تم تلقیحھم زیارة أشخاص آخرین تم○
أو تباعد جسدي.

من أسرة واحدة والذین خطرھم قلیلیمكن لألفراد الذین تم تلقیحھم زیارة األشخاص غیر الملقحین○
جسدي.تباعدأوأقنعةدونالمنزلداخل١٩كوفید-منخطیرةبحالةلإلصابة

واالختبار بعد الّتعرض لشخص مصابُیمكن لألفراد الذین تم تطعیمھم االمتناع عن الحجر الصحي○
أعراض.علیھمتبدولمإذا١٩بـكوفید-

في١٩كوفید-عدوىمنالحالیةالوقایةاإلرشاداتاتباعفياالستمرارتلقیحھمتمالذیناألفرادعلىیجب●
الیدین).غسلاآلخرین،منأقدام6مسافةعلىالحفاظكمامة،(ارتداءالعامةاألماكن
المناسبة عند زیارة األشخاصیجب أن یستمر األفراد الذین تم تطعیمھم في اتخاذ االحتیاطات○

١٩كوفید-منشدیدةبحالةاإلصابةلخطرالمعرضین
المتوسطة إلى الكبیرة.یجب على األفراد الملقحین االستمرار في تجنب التجمعات○
من األعراض.یجب اختبار األفراد الذین تم تطعیمھم إذا كانوا یعانون○
الملقحین وغیر الملقحین بالكامل.یوضح االحتیاطات المناسبة لزیارة األشخاصرسم تخطیطي○

واإلثنیة،العرقیةالمجموعاتعبر١٩كوفید-لقاحتجاهالعامةمواقفتوجھاتحولمعلوماتعلىللحصول●
KFFموقعتصفح

شدة المرض والوفیات

105عوامل مرتبطة بالمرض الشدید والوفاة:●

عاما75منأكبرالعمر○
ارتفاع ضغط الدم○
داء السكري○
)٢كجم/م40منأكثرالجسمكتلة(مؤشرالسمنةداء○
أمراض القلب والرئة المزمنة○
٪88منأقلاالولیةالمعاینةعندالدمفيالتأكسجمقیاس○
نانوغرام/مل2500منأكثراألولیةالمعاینةعند)D-Dimer(د-ثنائیاتمقیاس○
نقص في كریات الدم اللمفاویة○
نانوغرام/مل2500مناكثراالولیةالمعاینةعند)ferritin(الفیریتینمقیاس○
ملغم/لتر200منأكثر)CRP(سيالمتفاعلالبروتیننسبة○

105 Petrilli, C. M., Jones, S. A., Yang, J., et al. Factors associated with hospitalization and critical illness
among 4,103 patients with COVID-19 disease in New York City.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.08.20057794v1. Posted April 11, 2020. Accessed April
12, 2020.

104 Interim Public Health Recommendations for Fully Vaccinated People.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html. Published March 8,
2021. Accessed March 9, 2021.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33688914/

103 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34051887/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/images/323010-G_Recommendations_for_fully_vaccinated_WG_1.jpg
https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/dashboard/kff-covid-19-vaccine-monitor-dashboard/?utm_source=web&utm_medium=trending&utm_campaign=COVID-19-vaccine-monitor
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.08.20057794v1
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33688914/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34051887/


ارتفاع مؤشر التروبونین القلبي○
ارتباًطا وثیًقا بزیادة شدة المرض.السمنةترتبط●

.١٩كوفید-منوالوفیاتالسمنةبینJحرفشكلعلىارتباطھناك○
كولومبیا وجود ارتباط قوي بین زیادة مؤشر كتلةأظھرت دراسة من مستشفى نیویورك-بریسبیتیریان وجامعة○

األمراضأوالعرقأوالجنسعنالنظربغضالمستشفىداخلالوفیاتأوالتنبیبإلىوالحاجة)BMI(الجسم
106عاًما.65عنأعمارھمتقلالذینالمرضىفيالوفاةأوبالتنبیبارتباًطاأكثرالسمنةكانتالمزمنة.

Kaiserمندراسةأظھرت○ Permanenteكتلةمؤشرارتفاعبینمھًماارتباًطاكالیفورنیاجنوبفي
بالسمنة.المرتبطةاألخرىالمزمنةاألمراضعنمستقلةكانتوالتي،١٩كوفید-عنالناجمةوالوفیاتالجسم

ارتبط مؤشر كتلة الجسم اعلى منكانت ھذه العالقة أكثر وضوحاً في المرضى األصغر سًنا. في ھذه الدراسة،
107.أضعافأربعةمنبأكثرالوفاةخطربزیادة٤٥

المزمن، بما في ذلك زیادةقصور القلبالذین یعانون منمن المرجح أن یكون مسار المرض أكثر تعقیداً في المرضى●
وزیادة معدل الوفیات.مدة التنویم في المستشفى، وزیادة معدالت التھویة المیكانیكیة،

والوفیات داخل المستشفى في المرضى الذین یعانون منأظھرت إحدى الدراسات أن أرجحیة التھویة المیكانیكیة○
الذین یعانون من قصور القلب كانوا أكبر سناًقصور القلب المزمن ھي الضعف. على الرغم من أن المرضى

وأمراض مزمنة أخرى، إال أن قصور القلب ظلولدیھم معدالت أعلى من السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري
ھذه. من المثیر لالھتمام أن زیادة خطر الوفیات كانتعامل خطر مستقل للوفاة حتى بعد التعدیل لعوامل الخطر

ejection(المقذوفالجزءعنمستقلة fraction(108

الحاالت في الوالیات المتحدة األمریكیةالتنویم في المستشفى ووحدة العنایة المركزة، ومعدل إماتة●
شھدت الوالیات المتحدة انخفاضاً في معدالتنظًرا لتحسن العالجات وانخفاض إرھاق أنظمة المستشفیات،○

التنویم في المستشفیات والتھویة المیكانیكیة والوفیات.
في المستشفى والتنویم في وحدة العنایةذكرت الدراسات األولیة معدالت عالیة جًدا من التنویم■

مرضىمن٪)80(حواليالعظمىالغالبیةأناآلنالواضحمنأصبحولكن،المركزة. 109

مریض١٠٠لكلالمقدرالكلینیكيالمسارخفیفة.أعراضمنیعانون١٩كوفید- 110

111مركزةعنایةمنھم٪35-17سیتطلب،١٩كوفید-بسببالمستشفىیدخلونالذینالمرضىمن■

بفیروس كورونا ، یرجى الرجوععلى تحدیثات أسبوعیة عن حاالت االستشفاء المرتبطةللحصول■
.CDCموقععلى١٩بـكوفید-المرتبطةالمستشفىدخولمراقبةشبكةإلى

ھناك تباین كبیر في معدالت الوفیات المبلغ عنھا.●
لالختبارات التي تم إجراؤھا والعدید من العوامل األخرىمن المحتمل أن یكون التباین مرتبًطا بالعدد اإلجمالي○

بما في ذلك:
توفر مرافق الرعایة الصحیة والموارد والعاملین■
تدابیر االحتواء وتتبع المخالطة■
االختالف الجیني والثقافي■
متوسط   عمر السكان■

الفرق بین معدالت إماتة الحاالت و إماتة العدوى:○
112.التي تم تحدیدھاللحاالتھو نسبة الوفیات إلى العدد اإلجماليمعدل إماتة الحاالت■

112 Condit R. Infection Fatality Rate – A Critical Missing Piece for Managing Covid-19.
https://www.virology.ws/2020/04/05/infection-fatality-rate-a-critical-missing-piece-for-managing-covid-19/.
Published April 5, 2020. Accessed April 8, 2020.

111 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32648899/
110 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32064853/
109 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32543702/
108 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33129663/
107 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32783686/
106 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32726151/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covid-net/purpose-methods.html
https://www.virology.ws/2020/04/05/infection-fatality-rate-a-critical-missing-piece-for-managing-covid-19/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32648899/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32064853/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32543702/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33129663/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32783686/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32726151/


113.الفعلیةللعدوىھو نسبة الوفیات إلى العدد اإلجماليمعدل إماتة العدوى■

تحفظات خاصة بتفسیر بیانات الوفیات○
أكثرھمشدیدةاعراضمنیعانونالذینالمرضىألننظًرا.PCRاختبارإلىأدناهالبیاناتتستند■

في تقدیر الوفیات.عرضة للفحوصات، فمن المرجح أن تمیل البیانات نحو المبالغة
ھناك اختبار مصلي واسع النطاق. إذا كانلن تكون بیانات معدالت الوفیات الحقیقیة متاحة حتى یكون■

أو بدون أعراض ، فقد یكون معدلھناك عدد كبیر من األشخاص الذین یعانون من أعراض خفیفة
الوفیات الحقیقي أقل بكثیر مما ھو متوقع حالًیا.

٪1.38الحاالتإماتةمعدل○
یرتبط معدل  إماتة الحاالت ارتباطاً وثیقاً بعمر المریض:○

60ًمنأقلالمرضىعند2%■ عاما
أكبراوعاما٦٠ًالمرضىفي6.4%■
أكبرأوعاما٨٠ًالمرضىلدى13.4٪■

٪0.66العدوى:إماتةمعدل○
Serology(المصلیةاالختباراتمنالنابعةالبیاناتتشیر■ tests(كالیفورنیافيكالراسانتافي

٥٠للمرضتعرضواالذیناألفرادعددكان٪.0.2إلىأقربیكونقدالعدوىإماتةمعدلأنإلى
PCR.(114(المتسلسلالبلمرةتفاعلطریقعنالمثبتةالحاالتمنأكثرضعفا٨٠الى

لوسمقاطعةفيالبالغینلدى٢لـسارس-كوفي-المضادةلألجسامالمصلياالنتشاردراسةوجدت■
كان،الدراسةوقتفيأنھإلىالتقدیرھذایشیر٪.4.65كانالمضادةاألجسامانتشارأنأنجلوس

،٢للسارس-كوفي-مضادةأجساًماأنجلوسلوسمقاطعةفيبالًغا367,000منیقربمالدى
115حالة.8,430عددھایبلغوالتيPCRباستخدامالمؤكدةالحاالتمنمرة43أعلىرقموھو

غیر صحیحة.محاوالت مقارنة معدالت الوفیات باألنفلونزا الموسمیة●
Diamondسفینةمنالحاالتإماتةمعدلیبلغ○ Princess Cruise Ship،حاالتمنواحدةوھي

،السكانعامةلتعكسالعمرحسبالبیاناتتعدیلعند٪.1.8كاملة،بیاناتعنھاتتوفرالتيالقلیلةاالنتشار
116الموسمیة.اإلنفلونزاأضعاف5األقلعلىھذا٪.0.5ھوالحاالتإماتةمعدلُیصبح

یمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدالت الوفیاتتشیر الخبرة السریریة في مواقع مثل نیویورك إلى أن الفاشیات○
خالل موسم اإلنفلونزا العادیة.ویمكن أن تطغى على أنظمة الرعایة الصحیة بطرق التحصل

٪40إلىتصلقدولكناجمالي،بشكل٪20إلى15منالمستشفىفيالمنومینالمرضىفيالوفیاتمعدالتتتراوح●
117في مرضى العنایة المركزة.

ارتباًطا وثیًقا بالعمر:ترتبط معدالت الوفیات في المرضى المنومین في المستشفى○
سنة40منأقلالمرضىفي٪5منأقل■
سنة79-70بینأعمارھمتتراوحالذینالمرضىفي٪35■
سنة89-80بینأعمارھمتتراوحالذینالمرضىفي٪60منأكثر■

117 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32648899

116 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32407441

115 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32421144

114 Bendavid, E., Mulaney, B., Sood, N., et al. COVID-19 Antibody Seroprevalence in Santa Clara County,
California. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v2. Posted April 14, 2020.
Accessed April 20, 2020

113 Condit R. Infection Fatality Rate – A Critical Missing Piece for Managing Covid-19.
https://www.virology.ws/2020/04/05/infection-fatality-rate-a-critical-missing-piece-for-managing-covid-19/.
Published April 5, 2020. Accessed April 8, 2020.
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كان،العامماساتشوستسمستشفىفيالمركزةالعنایةوحدةفيتنویمھمتمالذین١٩كوفید-لمرضىدراسةفي○
118٪.17حرجةبأمراضالمصابینالمرضىفياإلجماليالوفیاتمعدل

).ARDS(الحادةالتنفسیةالضائقةلـمتالزمةبرلینمعاییراستوفواالمرضىمن٪85■
التھویةمنیوًما16متوسطبعدالمرضىمن٪62منالتنبیبنزعتمالبیانات،مراقبةوقتحتى■

المیكانیكیة.
)tracheostomy(الھوائیةالقصبةثقبالىاحتاجوا٪21■
تم إخراج معظم المرضى من العنایة المركزة بنجاح.■

جورجیاوالیةفيالمركزةالعنایةوحداتمن6فيتنویمھمتممریًضا217علىأجریتدراسةوجدت○
119٪.33كانبالتنبیبالمرتبطالوفیاتمعدلأناالمریكیة

٪24بنسبةوفیاتمعدلنیویوركمنطقةفي١٩بـكوفید-مصابمریض5,700شملتدراسةوجدت○
120للمرضى الذین یحتاجون إلى تھویة میكانیكیة.

معدل الوفیات لدى المرضى الذین یعانون من توقف القلب (ثم استردوا الدورة الدمویة) یبدو مرتفعاً ولكننا نفتقر إلى●
121بیانات من دراسات كبیرة.

اعتبارات تشخیصیة

أعراض وعالمات المرض
122شیوًعا١٩كوفید-بعدوىالمرتبطةاألعراضأكثركاناالّتذوقو/أوالشمحاسةوفقدانالحمىأنمرجعيتقریروجد●

أثناءالمرضىمن٪90إلىارتفعھذاولكناالولیة،المعاینةعندالمرضىمن٪44فيموجودةالحمىكانت○
123تنویمھم في المستشفى.

فقدانیسبققدالمرضى.من٪3حواليفيأخرىأعراضدونمنیحدثانقدوالتذوقالشمحاسةفقدان○
124عابر.حاسة الشم والتذوق ظھور األعراض األخرى وقد یحدث بشكل

الجھاز التنفسي●
ومتالزمةالتأكسجنقصمعالتنفسيالجھازوفشلالفیروسيالرئويااللتھابإلى١٩كوفید-یتطورأنیمكن○

الضائقة التنفسیة الحادة.
فشل الجھاز التنفسي بسبب نقص التأكسجالسبب األكثر شیوًعا لدخول وحدة العنایة المركزة ھو■
تھویة٪)90-30(المركزةالعنایةوحدةفيتنویمھمتمالذینالمرضىمنالعدیدسیتطلب■

میكانیكیة.
القلب والدورة الدمویة●

125بمعزل عن االعراض االخرى.قد تظھر أعراض قلبیة، بما في ذلك ضیق الصدر والخفقان،○

125 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32139904

124 American Academy of Otolaryngology - Head and Neck Surgery Website. AAO-HNS: ANOSMIA,
HYPOSMIA, AND DYSGEUSIA SYMPTOMS OF CORONAVIRUS DISEASE.
https://www.entnet.org/content/coronavirus-disease-2019-resources. Updated March 23, 2020. Accessed
March 23, 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32267483/2020

123 Wei-jie Guan, Ph.D., Zheng-yi Ni, M.D., Yu Hu, M.D., et al. Clinical Characteristics of Coronavirus
Disease 2019 in China. China Medical Treatment Expert Group for Covid-19. The New England Journal
Of Medicine website. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002032 Published February 28,
2020. Accessed March 12, 2020.

122 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32542934/

121 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32283117/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32986117/

120 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32320003/
119 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32452888/

118 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32348678
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من الشائع حدوث خلل في وظیفة البطین األیمن ووجوده یرتبط بالوفیات خالل التنویم في المستشفى.○
انظر األعراض خارج الجھاز التنفسي - القلب والدورة الدمویة○

أمراض الدم●
١٩.126كوفید-مرضىفيیحدثقدوالشرایین)،العمیقةاألوردةجلطات،الرئوي(االنسدادالدمتجلط○

انظر األعراض خارج الجھاز التنفسي - أمراض الدم○
الجھاز العصبي●

١٩127كوفید-فيبكثرةمتواجدةالعصبیةالمضاعفاتأنیبدو○

128واالعتالل الدماغي.من األعراض المبلغ عنھا احیاناً تغیر الحالة العقلیة○

١٩.129كوفید-أعراضمنعارضأولالدماغیةالسكتةتكونقد○

انظر األعراض خارج الجھاز التنفسي - الجھاز العصبي○
الجھاز الھضمي●

١٩بكوفید-المصابینلدىشائعةالبطن)آالماإلسھال،الشھیة،فقدانالقيء،(الغثیان،الھضميالجھازأعراض○
130وقد تظھر قبل الحمى او األعراض التنفسیة.

)transaminitis(الكبدانزیماتفيطفیفبارتفاع١٩بكوفید-االصابةترتبط○
والكبدانظر األعراض خارج الجھاز التنفسي - الجھاز الھضمي○

131الجلد●

١٩بـكوفید-المرتبطةالمحددةوغیرالفریدةالجلدیةاآلفاتمنالعدیدھناك○
انظر األعراض خارج الجھاز التنفسي - الجلد■

االعتبارات الجلدیة لدى األطفال○
اعتبارات طب األطفالفيانظر القسم أدناه حول المتالزمة االلتھابیة متعددة االنظمة■

الفحوصات التشخیصیة
المستضدواختبار)PCR(المتسلسلالبلمرةتفاعلاختبارھي:SARS-CoV-2لـالمتاحةالتشخیصیةاالختبارات●

)antigen(المضادةاألجسامواختبار)antibody(التائیةللخالیاالمناعیةاالستجابةاختباراتو)T-cell(
.SARS-CoV-2لـالتشخیصياالختبارأساسیاتعلىجیدةعامةنظرةھيالمقالةھذه●
)PCR(المتسلسلالبلمرةتفاعلاختبار●

الحصول على المسحة ومعالجتھا○

131 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32215952
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32348545
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32299776
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32305439

130 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405183
129 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32360439/

128 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32328364/
Mao L, Wang M, Chen S, et al. Neurological Manifestations of Hospitalized Patients with COVID-19 in
Wuhan, China: a retrospective case series study.
https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/02/25/2020.02.22.20026500.full.pdf. Accessed April
2, 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32228363/

127 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32345728/

126 Klok, F.A., Kruip, M.J.H.A., van der Meer, N.J.M. et al. Incidence of thrombotic complications in
critically ill ICU patients with COVID-19.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049384820301201. Published April 10, 2020.
Accessed April 12, 2020

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/coronavirus-disease-2019-testing-basics
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32215952
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32348545
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32299776
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32305439
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405183/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32360439/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32328364/
https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/02/25/2020.02.22.20026500.full.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32228363/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32345728/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049384820301201


األنفي.البلعوممنواحدةمسحةباستخدامالعكسيPCRالنسخالختبارعیناتعلىالحصولیجب■
132

موازي للحنك ویجب تركھا في مكانھا لعدةیتم إدخال المسحة البلعومیة األنفیة في فتحة األنف باتجاه■
ثوان المتصاص اإلفرازات.

األلیاف االصطناعیة مع أعمدةوفًقا لمراكز السیطرة على األمراض: "استخدم فقط مسحات■
ذات األعمدة الخشبیة، ألنھا قد تحتويبالستیكیة. ال تستخدم مسحات ألجینات الكالسیوم أو المسحات

."PCRاختباروتثبطالفیروساتبعضتعطلموادعلى
خیارات بدیلة لجمع العینات، على النحوتعتبر عینات الشعب الھوائیة والبلغم (من القصبات الھوائیة)■

األنواع من العینات أقل مالءمة فيإن ھذهالموصى بھ من قبل مراكز السیطرة على األمراض. 133

طب الطوارئ.
منقلیللعددالطوارئحاالتفيلالستخدامترخیًصا)FDA(األمریكیةوالدواءالغذاءإدارةمنحت■

من مسحة األنف ویمكن استخدامھا لالختبارالفحوصات المعتمدة على اللعاب والتي تكون أقل توغالً
134الذاتي.

.CDCالـموقععلىموجودةالعیناتعلىللحصولاألمراضعلىالسیطرةمراكزإجراءات■
PCRاختباروخصوصیةحساسیة○

مقبول.مثاليمعیاروجودعدمبسببPCRاختباروخصوصیةحساسیةحولجیدةبیاناتتوجدال■
، بما في ذلك كیف ومتى تم الحصولتختلف الحساسیة السریریة اعتماًدا على العدید من العوامل■

viral(الفیروسیةوالحمولةالعینة،على load،(فحصوتصمیمPCR.نفسھ
الریبيالنوويالحمضفيالمستھدفالتسلسلحسبأیًضاPCRاختبارحساسیةتختلف●

)RNA.(
الحمض النووي الریبياحد الفحوصات المستخدمة األكثر شیوعا یستھدف انزیم بلمرة●

RNA-dependent(الریبيالنوويالحمضعلىالمعتمد RNA polymerase
(RdRp-P2(

النوويالحمضوحلزنةبلمرةإنزیممعRdRp-P2لـالمستھدفالفحصدراسةقارنت●
RNA(الریبيالنوويالحمضعلىالمعتمدالریبي polymerase / helicase(

على٪85و٪60.8تكونالتنفسيالجھازعیناتفيالفحصحساسیاتأنووجدت
135).0.001منأقلاالحتمالیة(القیمةالتوالي

136یلي:كمااالختبارحساسیةانمریًضا205منعینة1,070شملتالصینمندراسةأفادت○

٪٩٣)،Bronchoalveolar(الھوائیةوالحویصالتالشعبمنالمسحات■

136 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32159775/
135 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32132196

134 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32793924/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32790639/

133 National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases.
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Interim Guidelines for Collecting, Handling, and Testing Clinical
Specimens from Persons Under Investigation (PUIs) for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). CDC
24-7 Organization website.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html. Updated February
26, 2021. Accessed March 11, 2021.

132 National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases.
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Interim Guidelines for Collecting, Handling, and Testing Clinical
Specimens from Persons Under Investigation (PUIs) for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). CDC
24-7 Organization website.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html Updated March 9,
2020. Accessed March 11, 2020.
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٪72البلغم،■
٪63األنف،مسحات■
٪32البلعوم،مسحات■
٪29البراز،■
٪1الدم،■
البول، صفر٪■

5,000الى500عنللكشف)PCR(المتسلسلالبولیمیرازتفاعلاختبارحساسیةأنبالذكرالجدیرمن○
البیئةفياالختبارحساسیةتعتمد٪.100حواليتبلغمللكلالفیروسيالریبيالنوويالحمضمننسخة

137أِخذ منھا العینة من الجسم وعلى جودة العینةاالكلینیكیة على الحمولة الفیروسیة في المنطقة التي

18ًعلىأجریتدراسةأشارت○ )PCR(المتسلسلالبولیمیرازتفاعلاختبارأنإلىسنغافورةفيمریضا
false(زائفاًسلبًیایكونأنیمكن negative(المریضنفسفيآلخریوممن

بھا.المشتبھ١٩كوفید-إصابةالستبعادواحدسلبياختباراستخدامیمكنال○
)antigen(المستضداختبار●

یبحث االختبار عن بروتینات فیروسیة معینة.○
.PCRاختباراتمنأقلحساسیةحسابعلىولكنبسرعةالفحصبإجراءالمستضداختباریسمح○
المستضد ضئیلة، ولكن احتمالیة الحصول على نتائج سلبیةاحتمالیة الحصول على نتائج إیجابیة كاذبة مع اختبار○

درایة بھذه االحتمالیةكاذبة اعلى وعلى مقدمي الرعایة الصحیة ان یكونوا على
point-of-care(السریریةللرعایةمختلفةفحوصات7قارنتدراسةوجدت○ testing(أنللمستضد

من األعراض، عندما كانت الحمولة  الفیروسیةحساسیتھا المحدودة حدت من فائدتھا خالل حوالي أول أسبوع
السریریةالرعایةفحوصاتتفسیریجبأنھمنالدراسةمؤلفوحذرمسحة.لكلنسخةمالیین9إلى2من

138یمكن استبعاد العدوىللمستضد على أنھا "تقییم لحظي للقدرة على العدوى" وال

المتابعةاختبارإلىالحاجةوقتتحدیدفيللمساعدةخوارزمیة)CDC(األمراضعلىالسیطرةمركزلدى○
بعد اختبار المستضد السلبي.

.ھناCDCمنالمستضداختبارحولالمعلوماتمنمزیدعلىالعثوریمكن○
Serologic(مصلیةفحوصات● assays(اختبار)المضادة)األجسام

٢139كوفيلسارسالمصلیةاالختباراتمنمتعددةأنواعھناك○

Enzyme-linked(الیزا-المرتبطلإلنزیمالمناعیةاالمتصاصیةالمقایسةفحص○ immunosorbent
assay - ELISA(

عیاروتقیس)،qualitative(نوعیةولیست)quantitative(كمیةالنتیجةتكونالغالبفي■
antibody(المضادةاألجسام titer(

neutralizing(140(التحییدعیاربقیاسجیدبشكلالمضادةاألجساملعیارالكمیةالقیاساتترتبط■

Lateral(الجانبيالتدفقفحوصات○ flow assays(
ُتعرف أیًضا باسم فحوصات التصویر المناعي للتدفق الجانبي■
موجود)غیرأوموجودالمضاد(الجسم)qualitative(نوعیةالنتیجةتكونالعادةفي■

140 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32398876/

139 Krammer F, Simon V. Serology Assays to Manage COVID-19. Science.
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/14/science.abc1227.long Published May 15, 2020.
Accessed May 21, 2020.

138 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33846704/

137 Yohe, S. How good are COVID-19 diagnostic PCR test? College of American Pathologists.
https://www.cap.org/member-resources/articles/how-good-are-covid-19-sars-cov-2-diagnostic-pcr-tests.
Accessed May 7, 2021.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/Antigen_Testing_Algorithm_2020-12-14_v03_NO_DRAFT_SPW_508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antigen-tests-guidelines.html#:~:text=Antigen%20tests%20are%20immunoassays%20that,extraction%20buffer%20or%20reagent.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32398876/
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/14/science.abc1227.long
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33846704/
https://www.cap.org/member-resources/articles/how-good-are-covid-19-sars-cov-2-diagnostic-pcr-tests


point(السریریةالرعایةفحوصاتھیئةعلىالفحوصاتتتواجداألحیانمنكثیرفي■ of
care،(الیزافحصمنتكلفةوأقلأسرعفتكون

Virus(الفیروساتتحییدفحوصات○ neutralization assays(
مفیدة في توضیح فعالیة الجسم المضاد■
3المستوىمنالبیولوجیةللسالمةمختبًراویتطلب،حيفیروسعلىتشتمل■

المناعة من العدوى السابقة وتحدید حاالت العدوى من دونقد یلعب عیار األجسام المضادة دوًرا في تحدید تواجد●
أعراض وتقریر فعالیة اللقاح

یوجدالحیثواضحةغیراالختبارخصائصتزالال٪.90نطاقفياالختباراتھذهوخصوصیةحساسیة○
إلیھا خصائص االختبار معیبة للغایة ، وتشیرغالًبا ما تكون الدراسات التي تستندمعیار مثالي مقبول. 141

point(السریریةالرعایةفحوصاتھیئةعلىالمصلیةاالختباراتإجراءیجبأنھإلىحدیثةمراجعة of
care(.142بحذر

المضادة.ھذه االختبارات على توقیت إنتاج األجسامحساسیةتعتمد○
وإیجابیةPCRلـالزمنيللجدولمفیًداملخًصاالعلمیةJAMAمجلةفيمرجعیةدراسةتوفر■

143األجسام المضادة.

محتملةحالة58ومؤكدةحالة82منجمعھاتمالبالزمامنعینات208علىأجریتدراسةفي■
)PCRعنللكشف  الوقتمتوسطكان،نموذجي)سریريمظھرلھاكانولكنسلبيIgMو

IgAالوقتمتوسطكاناألعراض.ظھوربدایةمنأیام5ھوالمناعیة)البروتیناتمن(نوعین  
144األعراض.ظھوربعدمنیوًما14ھوالمناعیة)البروتیناتمنآخر(نوعIgGالكتشاف

285ًعلىأجریتدراسةأظھرت■ المرضىمن٪100أنCOVID-19لدیھممؤكدمریضا
145األعراض.ظھورمنیوًما19غضونفيIgGمضادةأجسامطوروا

AllTestمجموعةباستخدامالمصلياالختبارأنإلىمریًضا45لـإسبانیةدراسةأشارت■
Cov-19 IgG / IgM146التعرض.بدایةمنالوقتزادكلماأفضلأداؤهكان

ارتفعتولكنھامثالي)كمعیارPCRاستخدام(عندعامبشكل٪47.3الحساسیةكانت●
األعراضظھوربدایةمنیوًما14بعدالفحصإجراءتمإذا٪74إلى

31ًبعد٪100كانتIgGالمقیاساختبارحساسیة● یوما
٪100كانتالفحصخصوصیة●

Premierمنالفحوصاتباستخدامالمتحدةالوالیاتمقرھادراسةوجدت■ Biotech ،
Minneapolis ، MN:147

٪)87.0-72.1الثقةفترة٪95(٪80.3الفحصحساسیة●

147 Bendavid, E.,Mulaney, B., Sood, N., et al. COVID-19 Antibody Seroprevalence in Santa Clara County,
California. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v1 Posted April 17, 2020.
Accessed April 17, 2020

146 Garcia, F.P.,Tanoira, R.P., Romanyk Cabrera, J.P., Serrano, T.A., et al. Rapid diagnosis of
SARS-CoV-2 infection by detecting IgG and IgM antibodies with an immunochromatographic device: a
prospective single-center study. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.11.20062158v1.
Posted April 15, 2020. Accessed April 16, 2020.

145 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32350462
144 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32198501

143 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32374370
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32648899/

142 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32389405/

141 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32198501
Li, Z., Yongxiang, Y., Xiaomei, L., et al. Development and Clinical Application of A Rapid IgM‐IgG
Combined Antibody Test for SARS‐CoV‐2 Infection Diagnosis. February 27, 2020.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.25727. Accessed March 31, 2020.
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٪)99.9-98.3الثقةفترة٪95(٪99.5الفحصخصوصیة●
منCo-VلسارسIgGاختبارأناألقرانقبلمنمراجعتھاتتملمدراسةاقترحت●

اإلصابةمنیوًما13بعد٪100وخصوصیة٪100حساسیةلدیھAbbottشركة
148األعراض).ظھوربعدیوًما17(أيPCRباختبارالمثبتة

موقع ھیئة الغذاءفي حاالت الطوارئ علىیمكن العثور على قائمة باالختبارات مع إذن االستخدام■
والدواء األمریكیة

)T-cell(التائیةللخالیاالمناعیةاالستجابةاختبارات●
T-detectاختباریعد○ COVIDالحمضعیناتبتحلیلیقومالتسلسلعلىقائماًالتاليالجیلمناختباًرا

149لدیھم استجابة مناعیة تكیفیة للخالیا التائیة.النووي من الخالیا التائیة من أجل تحدید األفراد الذین

تشخیصبھُیقصدالولكن،السابقةأوالحدیثةالعدوىعنالكشففيT-detectاختباریساعدأنیمكن○
األعراض.ظھوربعدیوًما15منأكثراألفرادمنفقطالعیناتاختباریجبالحالیة.٢كوفيسارسعدوى

١٩لكوفید-التشخیصیةالفحوصاتالجدول:انظر○
استجابة األجسام المضادة●

للفیروس.مضادةأجساًماسیكّونونSARS-CoV-2بفیروسالمصابینالمرضىمنالعظمىالغالبیة○
أكثرأننیویوركفيمریًضا19,860علىأجریتاألقرانقبلمنمراجعتھاتتملمدراسةوجدت■

3كانتالمضادةاألجسامتواجدمدةوأنمضادةأجساًماطوروا١٩كوفید-مرضىمن٪90من
150أشھر على األقل.

العدوى.شدةعلىتعتمد٢كوفيلـسارسالمضادةاألجسامتواجدمدةأنیبدو○
المتحدة أن المرضى الذین یعانون منأظھرت دراسة  لم تتم مراجعتھا من قبل األقران من المملكة■

151تنخفض بسرعة أكبر.مرض أقل شدة لدیھم عیار أقل من األجسام المضادة والتي

أقلIgGمستوىاألعراضمنیعانونالالذینالمرضىلدىكان،الصینیةالدراساتإحدىفي■
یعانونالالذینالمرضىمن٪40إلىیصلمافياألعراض.منیعانونالذینالمرضىمن 152

سلبیةالفحوصاتنتائجتصبحاألعراض،منیعانونالذینالمرضىمن٪13واألعراضمن
ما إذا كان ھؤالء المرضى یحتفظونللفیروس خالل مرحلة النقاھة المبكرة. من غیر الواضح

بالحصانة ضد الفیروس
أوحدةأقلمرضمنیعانونالذینالمرضىفيبسرعةتنخفضIgGالمضادةاألجساممستویات■

153بدون أعراض ، مع متوسط زمني یتراوح من شھر إلى شھرین.

153 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32706954/
152 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32555424/

151 Seow J, Graham C, Merrick B. Longitudinal evaluation and decline of antibody responses in
SARS-CoV-2. MedRxiv. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.09.20148429v1. Published July
11, 2020. Accessed July 26, 2020.

150 Wajnberg A, Amanat F, Firpo A. SARS-CoV-2 infection induces robust neutralizing antibody responses
that are stable for at least three months. MedRxiv.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20151126v1 Published July 17, 2020. Accessed July
26, 2020.

149 T-detect COVID test EUA summary. fda.gov. https://www.fda.gov/media/146481/download. Accessed
March 16, 2021.

148 Bryan, A., Pepper, G., Wener, M.H., et al. Performance Characteristics of the Abbott Architect
SARS-CoV-2 IgG Assay and Seroprevalence Testing in Idaho.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.27.20082362v1. Posted May 2, 2020. Accessed May 3,
2020.
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ال یزال من غیر الواضح ما تعنیھ دراسات األجسام المضادة ھذه فیما یتعلق بالمناعة الواقعیة ، حیث ان الذاكرة○
154الجسم.فيالمضادةاألجسامعیارانخفاضبعدالتائیةالخالیاأوBالذاكرةخالیافيفيتستمرالمناعیة

بسرعةینخفض٢كوفي-لـسارسالمضادةاألجسامعیارأناألولیةالتقاریرأظھرتأعاله،مفصلھوكما○
المناعة. وجدت دراسة حدیثة أن عدوى سارسخالل اشھر بعد إصابة الفرد، ولكن ھذا ال یعني عدم وجود

طویلةمناعةفيتساھمقدوالتيالبشرلدىالعمرطویلةالعظمنخاعبالزماخالیااستجابةتحفز٢كوفي-
155األمد.

.٢كوفي-بـسارسجمیًعاأصیبوامریًضا77الدراسةھذهتضمنت■
اإلصابة.بعدشھور3كلللمتابعةالدمعیناتجمعتم■
بسرعة.٢كوفي-لـسارسالمضادIgGعیارانخفضاإلصابة،بعدأشھر٤أولفي■
.٢كوفي-لـسارسالشوكيIgGمضاداضمحاللمعدلتباطأاإلصابة،بعد11-4شھربین■
إنتاج األجسام المضادة من خالیا البالزمایشیر معدل االضمحالل البطيء ھذا إلى حدوث انتقال في■

في نخاع العظام.قصیرة العمر إلى خالیا البالزما طویلة العمر المنتجة
11بعدالمرضىمن5ومناإلصابةبعدأشھر8-7المرضىمن18منالنخاعنضحجمعتم■

شھر من العدوى.
للمرضىالعظامنخاعفي٢كوفي-لــسارسالمضادةIgGللـالمنتجةالبالزماخالیاعنالكشفتم■

.٢كوفي-بسارسسابًقاالمصابین
لألجسام المضادة. ولكن مدة حفظ ھذهتوفر خالیا بالزما نخاع العظم طویلة العمر مصدًرا ثابًتا■

األجسام المضادة على الحمایة المناعیة ال تزال غیر واضحة.
اللقاحات، اذ أن اللقاحات تثیر استجابات مناعیة قویةعلي االغلب، ھذه الدراسات ال تعكس المناعة التي توفرھا○

جًدا.
التصویر التشخیصي

)CXR(السینیةالصدرأشعة●
التغییراتمنخالیةتبدوماغالبا)CXR(السینیةالصدرأشعة○

فيمعاینتھمتمتالذین)PCRفحصخاللمن(والمؤكد١٩بكوفید-المصابینللمرضىدراسةفي■
عادیة)CXR(سینیةصدراشعةالمرضىنصفمنأكثرلدىكانالعاجلة،الرعایةمستوصفات

156خالیة من التغییرات

تشمل:)CXR(الصدرأشعةفيالمالحظةالتغیراتبعض○
Ground(المطحونبالزجاجشبیھةعتامات■ glass opacities(
Interstitial(الخاللیةالرئةأنسجةفيتغیرات■ lung abnormalities(
local(الرئتینثنائيأوالمحليالمرقعالتظلیل■ or bilateral patchy shadowing(قد

costophrenic(الحاجزوالحجاباالضالعبینوالزوایاالقلبحوافتكون angles(غیر
157واضحة.

157 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32130038
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013
Weinstock MB, Echenique A, Dabr JW, et al. Chest X-Ray Findings in 636 Ambulatory Patients with
COVID-19 Presenting to an Urgent Care Center: A Normal Chest X-Ray Is no Guarantee.
https://www.jucm.com/documents/jucm-covid-19-studyepub-april-2020.pdf/. Accessed April 24, 2020.

156 Weinstock MB, Echenique A, Dabr JW, et al. Chest X-Ray Findings in 636 Ambulatory Patients with
COVID-19 Presenting to an Urgent Care Center: A Normal Chest X-Ray Is no Guarantee.
https://www.jucm.com/documents/jucm-covid-19-studyepub-april-2020.pdf/. Accessed April 24, 2020.

155 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34030176/

154 Harris, Richard. How long will immunity to the coronavirus last? NPR news.
https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/07/23/894670842/how-long-will-immunity-to-the-coronavir
us-last. Published July 23, 2020. Accessed July 26, 2020.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32130038
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013
https://www.jucm.com/documents/jucm-covid-19-studyepub-april-2020.pdf/
https://www.jucm.com/documents/jucm-covid-19-studyepub-april-2020.pdf/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34030176/
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٥المریض٤المریض٣المریض٢المریض١المریضالسینیةالصدرأشعةفي١٩كوفید-عالمات○
٨المریض٧المریض٦المریض

فيتضعأنالمھممن.١٩لـكوفید-المصاحبةالمضاعفاتأحدھو)pneumothorax(الصدراسترواح○
التنفسیةالحالةفيتدھورمنیعانيالذي١٩بـكوفید-للمصابالتفریقيالتشخیصفيالصدراسترواحاالعتبار

chest(صدريأنبوبوضعألنالتأكسج،نقصومن tube(158التنفسیة.الضائقةتحسینفيسیساعد

)CT(المقطعیةالصدرأشعة●
159بعض التغیرات الموجودة في التصویر المقطعي تشمل:○

Ground(المطحونبالزجاجشبیھةعتامات■ glass opacities(٨١٪
٪76الرئتینكلتافيتغییرات■
٪52وتكثفاتتصلبات■
٪49-شبكيالحاجز/نمطسماكة■
٪٣٥)crazy-paving(المجنونالرصف■
تظھرالذینالمرضىمن٪10منیقربمافيالتغییراتمنوخالیةسلیمةالمقطعیةالصدراشعة■

علیھم األعراض.
وتصلب الرئة في وقت واحد.غالًبا ما تتواجد العتامات الشبیھة بالزجاج المطحون○
نمط الرصف المجنون○

والذي یتكون منعالي الدقة للصدرالتصویر المقطعينمط الرصف المجنون ھو نمط یظھر على■
الحاجز بین الفصوص والفصیصاتالعتامات الشبیھة بالزجاج المطحون مع زیادة في سماكة

)interlobular and intralobular septal thickening،(بمرضخاصغیروھو
160اخرى.امراضفيیتواجدانھاذ١٩كوفید-

)halo(الھالةعالمة○
lung(رئویةبعقیدةتحیطالمطحونبالزجاجشبیھةعتامةھي)halo(الھالةعالمة■ nodule.(

161ُترى العالمة على نافذة الرئة (في األشعة) وتمثل نزیًفا.

٪.34فيالھالةعالمةتظھر■
reverse(العكسیةالھالةعالمة○ halo(

Reverse(العكسیةالھالةعالمة■ halo(محاطةالمطحونبالزجاجشبیھةعتامةعنعبارة
dense(كثیفبتصلب consolidation(مم.2عنسمكھیقلالحلقةأوھاللشكلعلى

atoll(المرجانیةالجزرعالمةأیًضاعلیھایطلق sign.(162

٪11فيالعكسیةالھالةعالمةتظھر■
163تم اقتراح نظام التصنیف التالي لنتائج األشعة المقطعیة:○

أیام)4-0(المطحونالزجاجمظھر:1المرحلة■
أیام)8-5(المجنونالرصفنمطزیادة:2المرحلة■
یوًما)13-9(الرئةتصلب:3المرحلة■

163 Feng, P., Ye, T., Sun, P.  et al. Time Course of Lung Changes On Chest CT During Recovery From
2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pneumonia.
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2020200370. February 13, 2020. Accessed March 30, 2020.

162 Di Muzio, Bruno MD., and Assoc. Prof Gaillard, Frank et. al. Halo Sign (chest). Radiopaedia.org
website. https://radiopaedia.org/articles/halo-sign-chest-3?lang=us. Accessed March 11, 2020.

161 Di Muzio, Bruno MD., and Assoc. Prof Gaillard, Frank et. al. Halo Sign (chest). Radiopaedia.org
website. https://radiopaedia.org/articles/halo-sign-chest-3?lang=us. Accessed March 11, 2020.

160 Bell DJ, Amini B., et al. Crazy paving. Radiopaedia Website.
https://radiopaedia.org/articles/crazy-paving?lang=us. Accessed March 20, 2020.

159 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32592709/
158 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33101895/

https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2020200370
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https://radiopaedia.org/articles/halo-sign-chest-3?lang=us
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33101895/


فصاعًدا)یوًما14(التدریجيالتحسن:4المرحلة■
أن ھذه النتائج تعكس المرضى ذوي المرض الشدیدفي الدراسات التي تبحث نتائج التصویر المقطعي، نفترض○

باستخدام االشعةال ُینصحللخطر وبأعراض أقل شدة.وأن ھذه النتائج قد ال تنطبق على المرضى األقل عرضة
المقطعیة كأداة فحص مبدئیة.

الموجات فوق الصوتیة للرئة:●
164بعض التغییرات الظاھرة في الموجات فوق الصوتیة للرئة:○

الخلفیةتغییرات في حقول الرئة الخلفیة، خاصة الحقول السفلیة■
بشكلناشئ،الصدىمفرط،المذنبذیلیشبھاصطناعي(خط)B-lines(بخطوط■

165واضحة)رأسي من خط الغشاء الجنبي، محدد جیًدا، وبدون نھایة

عدم انتظام الغشاء الجنبي■
تصلب الرئة تحت الغشاء الجنبي■
air(بالھواءالمرسومةالھوائیةالشعبعالمة■ bronchogram(
interstitial(الخاللیةاألغشیةسماكةزیادة■ thickening(ووذمة)edema(

surrounding(الموضعيالجنبيباالنصبابمحاطة pleural effusion(
فوق الصوتیة في التھاب الرئةانظر الجدول: مقارنة بین نتائج االشعة المقطعیة والموجات■

١٩كوفید-عنالناتج
تخطیط صدى القلب●

التغیرات الظاھرة تشمل الخلل في كال البطین األیمن واألیسر○
خلل في البطین األیمن○

انتشاًرا على مخطط صدى القلب فيتمدد البطین األیمن والخلل الوظیفي فیھ ھما أكثر النتائج■
.١٩كوفید-منیعانونالذینالمرضى

166المرضى.من٪39فيالوظیفيالخللأواألیمنالبطینتمددشوھدالدراسات،إحدىفي■

167في المستشفى.یرتبط وجود خلل في البطین األیمن بالوفیات خالل التنویم■

خلل في البطین األیسر○
diastolic(االنبساطيالخللُوِجد■ dysfunction(16فياألیسرالبطینفي.٪
systolic(االنقباضيالخللُوِجد■ dysfunction(10بنسبةاألیسرالبطینفي.٪

التأثیرات خارجالمریض من الفیروس (انظر:قد تظھر التاثیرات على القلب بشكل متأخر، حتى بعد تعافي○
)الرئة - القلب واألوعیة الدمویة

الفوائد المحتملة للموجات فوق الصوتیة○
الصوتیة.وضوح اآلفات المتواجدة في اطراف الرئة على الموجات فوق■
عندما یصعب الحصول على طرقیمكن استخدام الموجات فوق الصوتیة للمساعدة في التشخیص■

تصویر أخرى.
یمكن استخدام الموجات فوق الصوتیة لمراقبة تطور المرض.■

167 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32426088/
166 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32469253/

165 Bell DJ, Carrol D. B-line (ultrasound). Radiopaedia Website.
https://radiopaedia.org/articles/b-line-ultrasound?lang=us. Accessed March 20, 2020.

164 Huang Y, Wang S, Liu Y, et al. A Preliminary Study on the Ultrasonic Manifestations of Peripulmonary
Lesions of Non-Critical Novel Coronavirus Pneumonia (COVID-19). Available at SSRN 3544750. 2020
Feb 26. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3544750. Accessed March 20, 2020.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32196627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32166346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167853
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یسلط بیان مبني على إجماع الخبراء الضوء على دور استخدام الموجات فوق الصوتیة في مرضى■
فيدورهعنفضالًالوریدي،الخثاريواالنصمامالقلبيوالخللالرئويااللتھابلتشخیص١٩كوفید-

168الوریدتعدیل استراتیجیات الدعم التنفسي وكمیة السوائل عبر

محدودیة الموجات فوق الصوتیة○
وتعقیم آلة الموجات فوق الصوتیة بعدتتطلب الموجات فوق الصوتیة استخدام أغطیة معقمة للمجسات■

االستخدام.
سیكون أخصائي الموجات فوق الصوتیة على مقربة من المریض.■
في ذلك مھارة مشّغل اآللة.تعتمد حساسیة وخصوصیة النتائج على عوامل متعددة، بما■
الطرفیة أكثر شیوًعا في عدوىصعوبة الكشف عن آفات الرئة العمیقة بشكل جید، لكن اآلفات■

.١٩كوفید-
قد تحد السمنة من قابلیة تصویر نسیج الرئة االسفنجي.■

طریقة االستخدام○
كیفیة إجراء الموجات فوق الصوتیة للوذمة و، والذي یعلمھذا الفیدی استخدم نفس األسلوب الموضح في■

الرئویة.
.١٩بـكوفید-خاصةنتائجتظھرإضافیةفیدیومقاطع■

الثانویةوااللتھابات١٩كوفید-معالمتزامنةااللتھابات
الفیروسیة األخرى. إن االختبار اإلیجابي لألمراض الفیروسیةخذ في عین االعتبار أخذ اختبار األنفلونزا واألمراض●

.١٩كوفید-تشخیصیستبعدالاألخرى
أفادتلكن،الحدوث.قلیلاألخرىالفیروسیةاألمراضمعالوقتنفسفي١٩كوفید-تزامنیعتبركانالبدایة،في● 169

كانوا٢كوفي--السارسلمرضاإلیجابیةالنتائجذويالمرضىمن٪20.7أنستانفوردمستشفیاتمجموعةدراسة
ھي:أكثر أنواع العدوى المتزامنة شیوًعامصابین بفیروس آخر. 170

٪٦٫٩)،Rhino/enterovirus(المعويالفیروس/األنففیروس○
٪٥٫٢)،RSV(المخلويالتنفسيالجھازفیروس○
٪٤٫٣،SARS-CoV-2غیرتاجیةفیروسات○

ھي سببلإللتھاب الرئوي الفیروسي. ھذه االلتھابات الثانویةتعد االلتھابات البكتیریة والفطریة من المضاعفات الشائعة●
171الحرجة.مھم لزیادة المراضة والوفیات، خاصة في المرضى ذوي الحاالت

172ثانویة.بعدوىمصابینالناجینغیرمن٪50كانووھان،مندراسةفي○

Streptococcus(العقدیةالرئویةالمكوراتكانت○ pneumoniae،(الرئویةكلیبسیالو
)Klebsiella pneumoniae،(النزلیةوالمستدمیة)Haemophilus influenzae(أكثرھي

173دراسة أجریت في مقاطعة جیانغسو في الصین.أنواع العدوى البكتیریة التنفسیة المتزامنة شیوًعا في

اإلصابة المتكررة بالعدوى
ممكن٢كوفي-سارسمنمختلفوراثيبمتغّیربالعدوىالمتكررةاإلصابة●

173 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32408156
172 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32171076/
171 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32317036/
170 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32293646

169 Ellerin, Todd, MD. As Coronavirus Spreads, Many Questions and Some Answers. Harvard Health
Publishing, Harvard Medical School. Healthbeat website.
https://www.health.harvard.edu/blog/as-coronavirus-spreads-many-questions-and-some-answers-202002
2719004. Published February 27, 2020. Accessed March 11. 2020.

168 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33357240/
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أعراضمنسابًقاتعافىقدكانعاًما33العمرمنیبلغرجلحالةكونغھونغجامعةمنتقریرناقش○
بدونالمریضكاناألولى.االصابةمنیوًما142بعدالسفرمنعودتھبعدإصابتھثبتتثم،١٩كوفید-

174أعراض.

بما٢كوفي-سارسمنمختلفوراثيبمتغّیرمصاًباكانالرجلأنالمقارنالجینومتحلیلأظھر■
الفیروسي.یتوافق مع اصابة متكررة حقیقیة بدالً من استمرار الذرف

علیھظھرتثم،١٩كوفید-أعراضمنتعافىعاًما25العمرمنیبلغشاًبانیفاداجامعةمنثانتقریریناقش○
175یوًما.48بعدإیجابیةبنتیجةفحصھوأعیدجدیدةأعراض

وتغیرات مرضیة في أشعة الصدرارتبطت العدوى الثانیة لھذا المریض بنقص األكسجة الجدید■
السینیة.

كبیراً.الفیروسین المسببین للعدوى مختلفین اختالًفا وراثًیا■
COVID-19ھنا:العدوىإعادةلحاالتمحّدثةقائمةعلىالعثوریمكن● Re-Infection Tracker

األعراض خارج الجھاز التنفسي

القلب واألوعیة الدمویة
ومتالزمة١٩كوفید-بعدوىاإلصابةحالةفيخاصًة،األكسجةونقصالحادةالتنفسيالجھازعدوىتؤديأنیمكن●

في)troponin(التروبونینمستویاتبزیادة(ُتعرفالقلبعضلةفيإصابةإلى،ARDSالحادةالتنفسیةالضائقة
الدم).

وتخطیطECGالقلبكھربیةتخطیطفيواضطراباتالدمفيالتروبونیننسبةوارتفاعالحادةالقلبإصابة○
176أعلى.وفاةنسبةوحدةأكثربمرضارتبطواechocardiographyالقلبصدى

بعدوىالمصابینالمرضىمن٪7.2فيالقلبعضلةإصابةعلىدلیالًوفریقھوانجوجد■
المركزةالعنایةإلىإدخالھمتمالذینالمرضىمن٪22فيمرتفعاًالتروبونینكان.١٩كوفي-
177مركزة.عنایةإلىیحتاجونالالذینأولئكمن٪2مقابل

فيالمنومین١٩كوفید-مرضىفيللوفیاتمستقالمؤشراIالقلبيالتروبونینارتفاعیعتبر■
178المستشفى.

لدیھم١٩كوفید-بسببالمستشفىفيتنویمھمیتموالذینمسبًقاموجودةقلبیةأمراضمنیعانونالذینالمرضى○
179مضاعفات أكثر ومعدل وفیات أعلى.

عدم انتظام ضربات القلب●
بما في ذلك التھاب عضلة القلب الناتج عن نقصیمكن أن یحدث عدم االنتظام في ضربات القلب لعدة أسباب،○

sympathetic(الوديالتنبیھوزیادة،االلتھابیةوالتأثیراتالترویة، stimulation.(180

atrioventricular(البطینياألذینيواإلحصارالقلبضرباتبطءالقلبضرباتخللیشمل■
block(،خاصةالبطینيفوقالقلبتسارع)األذینيالرجفانatrial fibrillation(،وعدم

انتظام ضربات البطین.

180 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32219363

179 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32383763
178 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32539541/
177 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32031570/

176 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32219356
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32211816

175 Tillett R, Sevinsky J, Hartley P. Genomic evidence for a case of re-infection with SARS-CoV-2. SSRN.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3680955. Published August 31, 2020. Accessed
September 4, 2020.

174 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32840608/
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torsades(بوانتديبـتورساداإلصابةلخطرخاصبشكلمعرضینالمرضىیكونقد○ de pointes(
.QTفترةطولبسبب

وبالتالي یجب مراقبة بطء ضربات القلبعادًة ما یسبق بطء ضربات القلب نوبات تورساد دي بوانت■
عن كثب ومعالجتھ

كوفید.بعالجالمرتبطةأومسبًقاالموجودةاألدویةمنالعدیدبسببQTفترةطولینتجقد■
إلىأساًساذلكویرجعQTفترةلطولمساھمخطرعاملھوالحادااللتھابأنذلك،إلىباإلضافة■

181تأثیرات السیتوكینات على عضلة القلب.

نقصإلىیؤديمماالبول،فيالبوتاسیومإفرازفيزیادةتسبب١٩كوفید-عدوىأنلوحظكما■
torsadesوالطویلةQTلفترةإضافيخطرعاملوھوالدم،فيالبوتاسیوم de pointes.

182

المغنسیومنسبةفيالنقصبسببQTفترةإطالةمنالمزیدإلىوالجفافاإلسھالیؤديأنیمكن■
والبوتاسیوم في الدم

تطیلقدالتياألدویةتجنبیجبیقاربھا،ماأوالطویلة،QTفترةمنیعانونالذینالمرضىفي■
)amiodarone(األمیودارونمثلالقلبضرباتاضطرابمضاداتذلكفيبما،QTفترة

).procainamide(والبروكینامید
ACS(183(الحادةالتاجيالشریانمتالزمة●

ACS(الحادةالتاجيالشریانمتالزمةمناألولالنوعیرتبط○ Type ذلكویرجع،١٩كوفید-بوجود)1
انسدادالشدید ، والتي یمكن أن تعزز تمزق اللویحات.على األرجح إلى االستجابة االلتھابیة المرتبطة بالمرض

١٩بـكوفید-مصابمریضفيالحاداألیسرالرئیسيالتاجيالشریان
acute(الحادالقلبعضلةباحتشاءاإلصابةخطرزیادةالسابقةالبیاناتأظھرت■ myocardial

infarction(اإلنفلونزا.غیرالتنفسيالجھازوالتھاباتاألنفلونزابعد
المبلغ عنھا ألن المرضى الذین یعانون منفي األرجح أن االنتشار الحقیقي للمرض اعلى من األرقام■

أقل.بشكلالقلبیةللقسطرةیخضعون١٩كوفید-
في١٩لـكوفید-إكلینیكيعارضأول)STEMI(الحادالقلبعضلةاحتشاءكانإیطالیا،لومباردي،في○

التاجیةاألوعیةلتصویریخضعونوالذینالمؤكد١٩كوفید-منیعانونالذینالمرضىمن86٪
)coronary angiography(لـSTEMI.مریًضا28من17أنبالذكروالجدیر)لدیھم٪)61

184االنسدادي.غیرالتاجيالشریانمرضمنیعانون٪)39(11والدعاماتتتطلبمسببةآفة

وجودعدمحالةفيحتى١٩كوفید-)STEMI(الحادالقلبىاالحتشاءمریضلدىیكونقد■
أعراض أخرى متعلقة بااللتھاب الفیروسي.

ھو١٩كوفید-بـالمصابینالمرضىفي)ACS(الحادةالتاجيالشریانمتالزمةلـالعالجنھجیكونأنیجب○
نفسھ في المرضى غیر المصابین.

المفترضالمرضىلدىالمفضلةالعالجاستراتیجیةھياوليبشكل)PCI(التاجیةالشرایینقسطرة■
عامليعلىیجب.١٩بكوفید-مشتبھةأومؤكدةوعدوى)STEMI(الحادالقلباحتشاءلدیھم

الوقایة الشخصیة.مختبر القسطرة اتخاذ االحتیاطات المناسبة وارتداء معدات
الطوارئألطباءاألمریكیةوالجمعیة)،ACC(القلبألمراضاألمریكیةالجمعیةأصدرت■

)ACEP،(التحدیدوجھعلىیذكرمشترًكابیاًناالوعائیةالقلبیةوالتدخالتاألوعیةتصویروجمعیة
الحادالقلباحتشاءلمرضىالمثاليالرعایةمعیارتزالال)PCI(التاجیةالشرایینقسطرةأن
)STEMI(١٩185كوفید-جائحةخاللالقسطرةتنفیذعلىالقادرةالمستشفیاتفي

185 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32330544/

184 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32352306

183 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32201335/

182 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32500721/
181 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32286863/
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للجلطاتالمذیبةاالدویةاستخدامفیجب،متاحة)PCI(التاجیةالشرایینقسطرةتكنلمإذا■
)fibrinolytics.(

Heart(القلبقصورو)cardiomyopathy(القلبعضلةواعتالل)myocarditis(القلبعضلةالتھاب●
failure(186

١٩كوفید-منیعانونالذینالمرضىمن٪23فيالحادةالقلبمنالیسرىالجھةقصورحاالتوجدت○
187٪).12مقابل٪52(نجواالذینمنماتواالذینفيشیوًعاأكثروكانت

تفاقم اعتالل عضلة القلب  لدى مرضى القلبمن غیر الواضح  إذا كان ذلك بسبب تفاقم قصور القلب أو○
أساساً، أو ما إذا كان ذلك  بسبب مرض جدید.

أوالقلبعضلةفيحادقصورمنیعاني١٩كوفید-مریضأيلدىالقلبعضلةالتھابتشخیصإعتباریجب○
غیاب تاریخ سابق ألمراض القلب.انھیار في الدورة الدمویة الناتج عن الفشل القلبي في

من٪7فيالوفاةالسببھوالدمویةالدورةفشلمعالقلبعضلةالتھابكان،الصینمندراساتعلىبناًء○
منآخرین٪33فيللوفاةمساھماسبباالقلبعضلةالتھاباعتبركماالحاالت.منسلسلةفيمریًضا68

188المرضى.

قویةداعمةرعایةھو١٩بكوفید-المرتبطالقلبعضلةالتھابعالج○
.١٩كوفید-مرضىفيبكثرةمتواجدالقلبعضلةالتھاب●
حدوث مضاعفات قلبیة طویلة المدى ، حتى في المرضىیجب أن یكون مقدمو الرعایة الصحیة على درایة بشأن إمكانیة●

.١٩كوفید-لعدوىحدةأقلأعراضمنیعانونالذین
نتائجألمانیافيالمعتدلإلىالخفیف١٩كوفید-منیتعافونعشوائيمریض100علىأجریتدراسةأظھرت○

ھوشیوًعااألكثراالضطرابكان.٪78في)MRI(للقلبالمغناطیسيبالرنینالتصویرفيطبیعیةغیر
الجزءفينقصلدیھم١٩كوفید-منیتعافونالذینالمرضى٪.60فيتواجدالذيالقلب،عضلةالتھاب

ejection(المقذوف fraction(189مطابقین.بأشخاصمقارنة

فيالقلبالتھابعلىدلیل٪15لدىكان،١٩كوفید-منالتعافيطورفيتنافسًیاریاضًیا26بینمن○
أعراض خفیفة أو لم تظھر علیھم أي أعراضكان لدى ھؤالء الریاضیینالتصویر بالرنین المغناطیسي. 190

الكوادر الذین یعودون إلى النشاط الریاضي بعدعلى اإلطالق. ھذا لھ آثار مھمة على الریاضیین من جمیع
.١٩كوفید-منالتعافي

بالرنینللتصویرمستمرةقلبیةأعراضمعالشدیدإلىالمعتدل١٩كوفید-منتعافوامریًضا26خضع○
191القلب.ووذمةالتھابعلىدلیل٪56لدىكانالصین.فيللقلبالمغناطیسي

ejection(المقذوفالجزءفيونقصقلبیةمضاعفاتمننیویوركفيالمركزةالعنایةوحدةطبیبعانى○
fraction(١٩.192كوفید-منخفیفةبحالةاالصابةبعد

١٩كوفید-بعدالقلبالتھاب-العدوىبعدمااعتباراتانظر،الریاضیینعلىالقلبالتھابتأثیرفيللتعمق○
قصور الجھة الیمنى من القلب●

المراضة والوفیات.یرتبط وجود اختالل وظیفي في البطین األیمن مع زیادة○
الحادةالتنفسیةالضائقةومتالزمة)parenchyma(للرئةالنسیجيللغشاءالشدیدالمرضیؤديقد○

)ARDS(الرئويالدمضغطوارتفاعالقلبمنالیمنىالجھةقصورإلى)pulmonary
hypertension(لھ.المصاحب

192 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32785639/
191 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32763118/
190 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32915194/
189 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32730619/
188 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
187 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
186 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32201335/
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من المحتمل أن یكون الخلل الوظیفي في البطین األیمن ناتج عن عدة عوامل مشتركة: الضرر الناتج عن○
الجھد الزائد الناتج عن زیادة حجم الدم، وضیقالفیروس نفسھ، تلف ناتج عن السیتوكین، زیادة تخثر الدم،

األوعیة الدمویة في الرئة الناتج عن نقص االكسجین.
مورنینجساید في نیویورك، كان التمددفي دراسة مرجعیة صغیرة في مركز واحد من مستشفى جبل سیناء○

١٩.193كوفید-مرضىمن٪31فيالقلبصدىتخطیطعلىموجوًدااألیمنالبطیني

من تمدد البطین األیمن. من بین ھؤالء،تم إجراء اشعة مقطعیة للرئة في ثلث المرضى الذین یعانون■
كان لدى نصفھم فقط جلطة في األوعیة الدمویة في الرئة

أنووجدت١٩بكوفید-مصابونمتتاليمریض100لـالقلبصدىتخطیطنتائجبتحلیلأخرىدراسةقامت○
194سریرًیا.المتدھورینالمرضىمن٪20فيالقلبصدىتخطیطاعادةعندمتواجداألیمنالبطینخلل

مدینةفيتعلیميمستشفىإلىقدمواالذین١٩بكوفید-مصاًبامریًضا756علىأجریتدراسةوجدت○
right(األیمنالحزمةفرعإحصارأننیویورك bundle branch block(القلبكھربیةتخطیطفي

195األولي مرتبطة بزیادة معدل الوفیات.

عالمة مبكرة على إجھاد البطینقد یكون  إحصار فرع الحزمة األیمن في تخطیط كھربیة القلب■
األیمن وعلى احتمالیة فشل البطین األیمن.

المصابین.غیرالمرضىفيالذيمثل١٩كوفید-مرضىفيالحادالقلبقصورعالجنھجیكونأنیجب○
أمراض الدم

ارتبطتوقد.١٩كوفید-منیعانونالذینالمرضىمنكبیرةنسبةفي)D-dimer(د-ثنائیاتمستویاتترتفع●
المآل.سوءمعمل/نانوغرام2500منأكثرمستویات

حرجةصحیةحالةفيھمالذین١٩كوفید-مرضىفيشائعةالتخثرمضاعفاتتعتبر●
كانت٪؛31فيالتخثرمضاعفاتحدثتالمركزة،العنایةبوحدةمریًضا181علىأجریتدراسةفي○

المتوقعمنبكثیرأعلىالنسبھذه٪.3.7بنسبةالشرایینوجلطات٪27فيالوریدیةالدمویةالجلطات
196لمرضى  العنایة المركزة بشكل عام.

بتجلطمنھم٪25أصیب،المركزةالعنایةلوحدةالدخولاستلزموامریًضا81علىأجریتدراسةفي○
197الصوتیة.فوقالموجاتبواسطةعنھالكشفتمDVTالعمیقةاألوردة

198باختصار:شاملة للموضوع.مؤخًرا بمراجعةمجلة الجمعیة األمریكیة ألمراض القلبقامت●

الدمویةاالوعیةفيحادانسدادلدیھمالمقطعیةلألشعةخضعوامریًضا25من10أنالدراساتإحدىوجدت○
الرئویة .

184ًمن٪31فيوریدیةدمویةجلطاتتشخیصتم،ھولندامندراسةفي○ أمراضمنیعانونمریضا
.١٩كوفید-معحرجة

دماغیة.بسكتةأصیبوا١٩بكوفید-مریًضا221من11أنإلىواحدموقعفيأجریتدراسةأشارت○
الكبیرةالدمویةاألوعیةفيالدماغیةالسكتاتمنسلسلةالعلمیةNEJMمجلةمحرريالىرسالةذكرت○

١٩.199كوفید-مع50سنتحتاألصحاءللمرضى

199 The New England Journal of Medicine Website. Large-Vessel Stroke as a Presenting Feature of
Covid-19 in the Young. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2009226?query=featured_home.
DOI: 10.1056/NEJMc2009787. Published April 28, 2020. Accessed April 28, 2020.

198 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32311448/
197 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32271988

196 Klok, F.A., Kruip, M.J.H.A., van der Meer, N.J.M. et al. Incidence of thrombotic complications in
critically ill ICU patients with COVID-19.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049384820301201. Published April 10, 2020.
Accessed April 12, 2020.

195 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32544622/
194 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32469253
193 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32426088
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منبكثیرأعلىتكونأنإلىحرجةبأمراضالمصابینالمرضىفي)D-dimer(ثنائیات-دمستویاتتمیل○
200تلك الموجودة في المرضى غیر المصابین بأمراض خطیرة.

النشیطةالبالعممتالزمةمعالخصائصفيیشترك١٩كوفید-فيالملحوظااللتھابأنھيالحالیةالفرضیة●
)macrophage activation syndrome(األوعیةداخلالمنتشروالتخثر)DIC(متمیًزایزالالولكن

المرض.والنزیف الرئوي الدقیق یلعبان دوًرا مھًما في أمراضبشكل فرید. یبدو أن التخثر داخل األوعیة الدمویة الرئویة
201

thromboelastography(الخثریةالمرونةتخطیطعنصغیرةدراسةوجدت● - TEG(مرضىفي
والسكتةوریدیةوتخثراتجلطاتبحدوثمرتبًطاكانالفیبرین"انحالل"توقفأوالجلطاتتحللانخفاضأن١٩كوفید-

202الدماغیة والفشل الكلوي.

في المرضى الذین یعانون من نقص األكسجة أو عدم انتظامالجلطة في االوعیة الدمویة الرئویةیجب اعتبار تشخیص●
تغییراتأو ال یتناسب مع التوقعات السریریة، خاصة عند وجوزدقات القلب أو انخفاض ضغط الدم الذي یتفاقم بشكل حاد

في تخطیط القلب، أو نتائج االشعة فوق الصوتیة للقلب المتوافقة مع ھذا التشخیص، أوتجلط معروف في األوردة العمیقة
)DVT.(

7فيموجوًدا)DVT(العمیقةاألوردةتجلطكان،١٩كوفید-لوفیاتمتتالیةجثة12لـتشریحسلسلةفي○
203٪).33(4فيالوفاةسبب)PE(الرئوياالنسدادوكان٪)58(مرضى

االنسدادأو)DVT(العمیقةاألوردةلتجلطواضحةسریریةأعراضالسلسلةھذهفيالمرضىلدىیكنلم○
).PE(الرئوي

بالجرعة الوقائیة من الھیبارینحرجةتنص بعض التقاریر أن عالج المرضى الذین ھم في حالة صحیة●
)prophylactic heparin(ھذهاستنباطبھا.المعالجینغیربالمرضىمقارنًةالمآلیحسنیبدوماعلى 204

منھجیة أخرى.البیانات غیر واضح لكون ھذه الدراسة غیر عشوائیة وقضایا
المستشفى والمرضى ذوي الحاالت الحرجة غیر واضح حالًیا.ال یزال أفضل نظام مضاد للتخثر لعالج حالة التجلط في●

التخثر في ھؤالء المرضى  و تشخیص وعالج نوباتیقترح خبراؤنا استخدام الجرعات الوقائیة المعتادة لمضادات
الجلطات بشكل أدق.

بشكلالمریض)dimer(ثنائیات-دترتفععندما"مكثفة"أوأعلىوقائیةجرعاتالطبیةالمؤسساتبعضتستخدم●
205كبیر.

205 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32696172/

204 Klok, F.A., Kruip, M.J.H.A., van der Meer, N.J.M. et al. Incidence of thrombotic complications in
critically ill ICU patients with COVID-19.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049384820301201. Published April 10, 2020.
Accessed April 12, 2020.
Paranjpe I, Fuster V, Lala A, et al. Association of Treatment Dose Anticoagulation with In-Hospital
Survival Among Hospitalized Patients with Covid-19. JACC pre-print. 2020 May.
http://www.onlinejacc.org/content/early/2020/05/05/j.jacc.2020.05.001?_ga=2.43975782.2106321362.158
8867415-203472150.1583280090 Accessed May 7, 2020.

203 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32374815

202 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32422349

201 McGonagle D, O’Donnell JS, Sharif K, et al. Immune Mechanisms of Pulmonary Intravascular
Coagulopathy in COVID-19 Pneumonia. Lancet Rheumatology.
https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(20)30121-1/fulltext Published May 7,
2020. Accessed May 9, 2020.

200 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32073213
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الھیبارینباستخداماالمریكیة)الصدرأمراضلجمعیةالرئیسیةالمنشورة(وھيCHESTإرشاداتتوصي○
low-molecular-weight(الجزیئيالوزنمنخفض heparin(ًالمجزأغیرالھیبارینمنبدال

)unfractionated heparin(206"المكثفة".األنظمةمنبدالًالمعتادةوالجرعات

في المرضى غیر المنومین في المستشفى.ال ینصح حالًیا باستخدام الجرعات الوقائیة لمضادات التخثر●
الدمتخثرمنعاستراتیجیاتبینتقارنالتيوالخارجیة،الداخلیةالعیاداتفيACTIV-4تجارببأنمتفائلوننحن●

207المختلفة، ستساعد في توضیح ھذه النقاط الغامضة.

ذراعفيمؤقتاًخطیرةبأمراضالمصابین١٩كوفید-مرضىتسجیلایقافتم،2020دیسمبر22مناعتباًرا○
على الفائدة.الجرعة العالجیة لمنع تخثر الدم بسبب عدم وجود أي دلیل

الجھاز العصبي
فترةخاللأكبروبنسبةالمرض،بدایةفي١٩كوفید-مرضىمن٪42إلىیصلمالدىالعصبیةاألعراضتظھر●

208المرض

وانخفاض أو فقدان حاسة الشم والتذوقتشمل األعراض الشائعة: األلم العضلي والصداع والدوخة●
٪.38-6فيموجودالصداع○
٪.30-9فيموجودةالدوخة○
منتشر جًدا.ضعف أو فقدان حاسة الشم والتذوقإن○

209لدى حوالي ثلث المرضى.األولقد یكون فقدان حاسة الشم أو التذوق ھو العارض■

معالمرضى،من٪80إلىیصلمافيالتذوقأوالشمحاسةضعفإلىالدراساتبعضتشیر■
210٪.50-40فيالتذوقأوالشملحاسةكاملفقدان

منالمرضىمن٪96عانى،٢كوفي-سارسمنیعانونمریض100علىأجریتدراسةفي■
الشفاءفترةخاللتماًماالشمحاسةفقدانمنعانوا٪18والشمحاسةضعفمنمعینةدرجة

الشم.علىالطبیعیةالقدرةالمرضىمن٪63استعاداألعراض،ظھورمنأسابیع5بعداالولیة.
211األعراض.ظھوربعدأسابیع8-6لمدةالمرضىثلثلدىالشمحاسةفقداناستمر

أوفردیةلحاالتدراساتعنعبارةالتقاریرمعظم.١٩كوفید-لمرضالمصاحبةالعصبیةاألعراضمنالعدیدھناك●
اعراضاً عصبیة جدیدة ظھرت فيالكبیرة أشارت إلى أنمراجعة بیانات بأثر رجعي، إال أن إحدى الدراسات المستقبلیة

كانت.١٩كوفید-أعراضظھورمنیومینغضونفيالمستشفىفيالمنومین١٩كوفید-مرضىمن13.5٪
212التشنج والسكتة الدماغیة ونقص األكسجة /الترویة.األعراض العصبیة األكثر شیوًعا اعتالل الدماغ ونوبات

أمراضمنیعانونالذینالمرضىفيخاصًةموجوًدا،)encephalopathy(الدماغاعتاللیكونماغالًبا●
خطیرة.
الدمویة،األوعیةبطانةبالتھابمرتبًطایكونقدولكنھحالًیا،معروفغیر١٩كوفید-فيالدماغاعتاللسبب○

الدماغ.و/أو التھاب األوعیة الدمویة و/أو الجلطات الدقیقة في

212 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33020166/

211 Moein S, Hashemian SM, Tabarsi P. Prevalence and reversibility of smell dysfunction measured
psychophysically in a cohort of COVID‐19 patients. Wiley Online Library.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alr.22680. Published August 6, 2020. Accessed February 19,
2021.

210 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32253535/
209 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32320508/

208 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32506549/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33016619/

207 Anti-thrombotics for Adults Hospitalized With COVID-19 (ACTIV-4). Clinicaltrials.gov.
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505774?term=activ-4&draw=2&rank=1. Updated January 5,
2021. Accessed January 6, 2021.

206 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32502594/
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یعد اعتالل الدماغ أكثر شیوًعا عند المرضى األكبر سًنا ویرتبط بإقامة أطول في المستشفى ونتائج وظیفیة أسوأ○
213

العصبيللجھازالمباشرالفیروسيالغزوطریقعن)encephalitis(الدماغالتھابأیًضا١٩كوفید-یسبب●
المركزي أو االلتھاب الثانوي بوساطة المناعة.

وارتفاعاللیمفاویةالخالیاعددفيزیادة)CSF(الشوكيالدماغيالسائلدراساتتظھر،المرضىھؤالءفي○
في البروتینات.

.٢لـسارس-كوفي-موجًبةالشوكيالدماغيالسائلمنPCRنتیجةتكونقد○
مناعیة.بوساطةأوالعدوىبعدالمركزيالعصبيالجھازبمضاعفات١٩كوفید-یرتبط●

Guillain-Barre(باريجیالنمتالزمةعناإلبالغتم○ syndrome - GBS(،العضليوالوھن
myasthenia(الشدید gravis(،المصابینالمرضىفيشیوًعاشائعةغیرأخرىعصبیةوأمراض

واضح.بشكلسببأوارتباطأيتحدیددونیحولالمحتملةالمستقبلیةالدراساتإلىاالفتقارلكن،١٩بـكوفید-
Guillain-Barre(باريجیالنمتالزمةمعمرضى5منحاالتسلسلةنشرتم○ syndrome -

GBS(مجلةفي١٩بكوفید-المرتبطNEJM.متالزمةظھوركانالعلمیةGBSظھورمنأیام10-5بعد
214األعراض الفیروسیة.

١٩كوفید-معباالرتباطفیشرمیلرمتالزمةوصفتم■
acute(المنتشرالحادوالنخاعالدماغبالتھاب١٩كوفید-یرتبط■ disseminated

encephalomyelitis(حادنخردماغياعتاللو)Acute necrotizing
encephalopathy(نادرةحاالتفي

.٢-كوفي-السارسلعدوىمتزایدبشكلبھاالمعترفالمضاعفاتمنالدماغیةالسكتة●
١٩كوفید-مرضىمن٪٥-٣فيالدماغیةالسكتةتتواجد○
الكبیرةاألوعیةانسدادعنناتجةدماغیةسكتةلدیھممرضى5العلمیةNEJMمجلةفيحاالتسلسلةناقشت○

large(الدماغفي vessel occlusion - LVO(،جمیعاختباركانعاًما.50منأقلجمیعھم
١٩.215لـكوفید-إیجابًیاالمرضى

الحادة كما لو كانوا إیجابیینیجب أن یعامل المرضى الذین یعانون من السكتة الدماغیة■
SARS-CoV-2معداتارتداءالمرضىلھؤالءالرعایةمقدميعلىیجباختبارھم.یتمحتى 216

الوقایة الشخصیة.
فيالذيمثل١٩بكوفید-المصابینالمرضىفيالحادةالدماغیةالسكتةعالجنھجیكونأنیجب■

الدمویةاألوعیةخاللمنالتدخليالعالجیمنعال١٩كوفید-تشخیصإنالمصابین.غیرالمرضى
LVO.(217(الدماغفيالكبیرةاألوعیةانسدادعنناتجةلسكتة

Cerebral(الدماغيالوریديالخثاریعد● venous thrombosis - CVT(نادرةطارئةتخثریةحالة،
مریًضاعشرأربعةسنغافورةمنمنھجیةمراجعةدرستسنوًیا.شخص100,000لكلحالة1.3حواليتحدثحیث

218یلي:ماووجدتالدماغيالوریديبالخثارمصاًبا١٩كوفید-بفیروسمصاًبا

ذكور.منھم٪64وكان،سنة43العمرمتوسطكان○
مھم.سابقطبيتاریخلدیھملیس٪)57(المصابینمعظم○
٪)30.8(والصداع٪)38.5(العقلیةالحالةتغیرالدماغيالوریديبالخثارالمرتبطةاألعراضشملت○

٪).30.8(النصفيوالشلل

218 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33254369/

217 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32352910

216 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32233972

215 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32343504

214 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32302082/
213 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33016619/
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وفیاتمعدلأنالدراسةھذهوجدتالعادة.في٪15حواليیبلغالدماغيالوریديالخثاروفیاتمعدل○
٪.45.5كان١٩بـكوفید-المصابینالمرضىفيالدماغيالوریديالخثار

أنإلىالدراسةھذهتشیر،CVTمنیعانونالذین١٩كوفید-مرضىعنمحدودةبیاناتوجودمنالرغمعلى○
CVTفيللشكمرتفعمؤشراألطباءلدىیكونأنویجبللغایةمرتفًعاوفیاتمعدلیحمل١٩بـكوفید-المرتبط

ھذا التشخیص في المرضى الذین یعانون من اعراض عصبیة.
ثلثأن١٩بـكوفید-مصاًبامریًضا236,379لـالمدىطویلةوالنفسیةالعصبیةاالضطراباتلتقییمدراسةوجدت●

219اإلصابة.منأشھر6غضونفيجدیدنفسيأوعصبيبتشخیصتشخیصھمتمالمرضى

المصابینالمرضىمن٪62ومركزةرعایةإلىیحتاجونالذینالمرضىمن٪46إلىالنسبةھذهزادت○
باعتالل دماغي.

من األنفلونزا أو التھابات الجھاز التنفسي األخرى،مقارنة بالمرضى الذین یعانون من نفس مستوى شدة المرض○
والسكتةالدماغيبالنزیفاإلصابةخطرفيبالغةزیادةمنیعانون١٩كوفید-منیتعافونالذینالمرضىفإن

والخرف واضطرابات المزاج والقلق والذھان وإدمانالدماغیة واالضطرابات العضلیة العصبیة والتھاب الدماغ
المخدرات واألرق.

الجلد
الوعائي:بالخللوالمرتبطة١٩بكوفید-الخاصةالجلدیةاآلفات●

انظر الصورة: أصابع قدمقدم كوفید" (كثیرا ما توصف اآلفات الشبیھة ببیرنو ، الملقبة ب "أصابع○
)١٩٢كوفید-قدمأصابعالصورة:انظر()١٩١كوفید-
وأصابع الید.كعب القدمیمكن أن یؤثر ذلك أیًضا على■

purpuric(فرفريطفح○ rash(اإلبطفي
Palmar(الكفیناحمرار○ erythema(
Livedo(شبكيتزرق○ reticularis(

اآلفات الجلدیة غیر المحددة:●
Pityriasis(الوردیةالنخالیة○ rosea(
varicella(الناري)(الحزامالنطاقيالقوباءلداءمشابھمظھرذاتحویصلیةآفات○ zoster(الولكنھا

تتبع نفس النمط الجلدي ویمكن أن تعبر خط الوسط
آفات حول بصیالت الشعر (تشبھ التھاب بصیالت الشعر)○
)مقربةصورة()morbilliform(الشكلُحَبیبيأو)maculopapular(منتشربقعيطفح○
)urticaria(الشرى○

الجھاز الھضمي والكبد
٪.67حتىموجودانوالقيءالغثیان●
٪.40حتىموجودالشھیةفقدان●
٪.50إلىتصلبنسبةموجوداإلسھال●
220٪.6نسبةحتىموجودالبطنألم●

٪.53إلىتصلبنسبة)ASTوALT(الكبدانزیماتنسبةفيطفیفارتفاع●

اعتبارات عالجیة

مجرى الھواء والتنفس
Aerosol-generating(للضبوبالموّلدةاإلجراءات● procedure(

220 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32222988
219 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33836148/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32222988/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33836148/


بناًء على مراجعة منھجیة لإلجراءات المولّدة للضبوب وخطر انتقال المتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمة (سارس)○
221التالیة على أنھا تمثل أعلى نسبة من المخاطر:إلى العاملین في الرعایة الصحیة ، تم تحدید اإلجراءات

)6.6المجمعةاألرجحیة(نسبةالرغاميالتنبیب■
)3.1المجمعةاألرجحیة(نسبةتنبیب)دون(منالباضعةغیرالتھویة■
)4.2المجمعةاألرجحیة(نسبةالھوائیةالقصبةشق■
bag-الكیسيالصمامقناعطریقعن(الیدویةالتھویة■ valve mask(نسبةالتنبیبقبل)

)2.8المجمعةاألرجحیة
تشمل اإلجراءات التالیة احتمال تولید الضبوب:○

األكسجین عالي التدفق■
األدویة عن طریق الرذاذ■
شفط مجرى الھواء■
نزع األنبوب■
)circuit(التھوئةدارةتغییر■
تنظیر الشعب الھوائیة■
الضغط على الصدر (خالل اإلنعاش القلبي الرئوي)■
الرئوي)القلبياإلنعاش(خالل)Defibrillation(الرجفانإزالة■
التالعب في قناع األكسجین■
إدخال أنبوب أنفي معدي أو فمي معدي■

222العالجات التنفسیة المختلفة. ر خاللمسافات تشتت الھواء القصوى عند الزفی تم قیاس○

األكسجین األنفي عالي التدفق●
. من غیر المرجح أن استخدامھ یزید منعالي التدفقاألكسجین األنفيتوصي منظمة الصحة العالمیة باستخدام○

223انتقال الفیروس.

قنیة األنف عالیة التدفق زیادة طفیفة فقط في الضبوبالحظت دراسة بإستخدام الدخان لتوضیح تدفق الھواء مع○
224دقیقة./لتر10معمقارنةدقیقة/لتر60مع

/لتر40و30بمعدلالتدفقعالياألنفياالكسجیناستخدامیؤديلمأصحاء،متطوعینتشملتجربةفي○
إنتاجزیادةإلىماءسم15و10و5بقوة)CPAP(المستمراإلیجابيالھوائيالضغطأجھزةأودقیقة

225دقیقة./لتر6بمعدلاألنفبقنیةمقارنةكبیربشكلالجويالضبوب

ارتداء قناع الوجھ .یجب على المرضى على قنیة األنف منخفضة أو عالیة التدفق○
یمكن أن یقلل من الضبوب بشكل كبیروجدت دراسة نمذجة أن القناع الجراحي ذو القیاس المناسب■

بدون قناع الوجھ، یمكن لنفس عاديعند وضعھ على قنیة األنف ذات التدفق المنخفض أو العالي. 226

226 Leonard S, Atwood CW Jr, Walsh BK, DeBellis RJ, Dungan GC, Strasser W,Whittle JS, Preliminary
Findings of Control of Dispersion of Aerosols and Droplets during High VelocityNasal Insufflation Therapy
Using a Simple Surgical Mask: Implications for High Flow Nasal Cannula,CHEST (2020),
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012369220305791. Accessed April 6, 2020.

225 Miller DC, Beamer P, Billheimer D et al. Aerosol risk with noninvasive respiratory support in patients
with COVID-19. JACEP Open. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/emp2.12152. Published May 21,
2020. Accessed May 22, 2020.

224 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30705129

223 World Health Organization. ( 2020) . Clinical management of severe acute respiratory infection when
novel coronavirus (      2019-nCoV)       infection is suspected: interim guidance, 28 January 2020. World Health
Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/330893. Accessed March 30, 2020.

222 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25224111

221 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22563403

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012369220305791
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/emp2.12152
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30705129/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/330893
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25224111
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22563403


أن ینشر قطیرات تنفسیة حتى مسافة متر واحد. یقترح المؤلفون وضع قناع للوجھ على جمیع
القطیرات.انتشارلتقلیل١٩كوفید-منیعانونالذینالمرضى

من جمعیة طب الرعایة الحرجة الضوء على بعضالذي قدمھ الدكتور جایابراكاشالعرض التقدیميیسلط ھذا○
.١٩كوفید-فيالساخنةالتدفقعالیةاألنفقنیةفوائد

التھویة غیر الباضعة (بدون تنبیب) بالضغط اإلیجابي●
تدفق الھواء مع أجھزة الضغط الھوائي اإلیجابيكما أظھرت دراسة الدخان نفسھا (التي تمت مناقشتھا أعاله)○

بمعدالتحتى،الجھازمنواحدمترحواليبعدعلىفقطیحدثالتسربأنوالحظت)CPAP(المستمر
227تدفق عالیة ، طالما كان القناع موضوعاً باحكام.

اإلیجابيالھوائيالضغطأجھزةعلى)CPAP(المستمراإلیجابيالھوائيالضغطأجھزةاستخدامیفضل○
patient(الذاتیةالرئةإصابةخطرلتقلیل)BiPAP(المستوىثنائي self-induced lung injury

- P-SILI(ولیسالتھویةلدعمخاصةحاجةھناكتكنلمما)االكسجة).دعمفقط
بروتوكول األكسجین المنزلي●

والموارد للمرضى المصابین بأمراض خطیرة فيمع ارتفاع حاالت اإلصابة بفیروس كورونا، نفدت األسّرة○
التنویمإلىاإلضافياألكسجینإلىیحتاجونالذین١٩كوفید-مرضىبعضیحتاجالقدالمستشفیات.منالعدید

اإلضافي.في المستشفى ویمكن تصریفھم إلى المنزل بأمان على األكسجین
المنزل بأمان على األكسجین اإلضافي:فیما یلي خوارزمیة مقترحة لتحدید من یمكن  تصریفھم إلى○

علیھم جمیع المواصفات التالیة:المرضى المناسبون للحصول على األكسجین المنزلي: تنطبق■
الغرفةھواءعلى٪90منأقلالدمفياألكسجینمعدل●
منلترات5مناقلاستخدامعند٪90منأكثرإلىتزدادالدمفياألكسجینمعدل●

االكسجین عن طریق قنیة األنف
15(قدًما50لمسافةالمریضیمشيعندما٪90عنتقلالالدمفياألكسجینمعدل●

متراً) باستخدام االكسجین االضافي
لترات5مناقلاستخدامعنداألقلعلىساعات4لمدةمستقرالدمفياألكسجینمعدل●

من االكسجین عن طریق قنیة األنف
عوامل المریض:■

سنة65منأقلالعمر●
الدم الرئويال یعاني المریض من مرض الرئة المزمن أو ارتفاع ضغط●
إلى قسم الطوارئ إذا ساءتلدى المریض موعد متابعة قریب ویمكنھ العودة بشكل موثوق●

األعراض
لمكثف االكسجین (ال یمكنیتمتع المریض بمقر إقامة مستقر متوفر فیھ إلى منفذ كھربائي●

أن یكون المریض بال مأوى أو یعیش في ملجأ)
أو تلیف الكبد أو قصوریوصى بالحذر إذا كان المریض یعاني من مرض الكلى المتقدم●

القلب، أو اذا كانت المریضة حامل.
)ECMO(الجسمخارجالغشائیةاألكسجة

یعانون من الفشل التنفسي الناتج عن نقص األكسجین  المقاومیجب الموازنة بین الفائدة المحتملة لعالج المرضى الذین●
معدلالقلبي واالستخدام العالي للموارد حیث أن فائدتھ لتحسینللعالج أو الھبوط في الدورة الدمویة الناتج عن الفشل

228الوفیات غیر معروف.

النوعمنECMOعلىیكونوا)ECMO(الجسمخارجالغشائیةاالكسجةعلىُیدعمونالذین١٩كوفید-مرضىغالبیة●
Veno-Venous(الوریدي-الوریدي - VV(229األكسجین.نقصعنالناتجالتنفسيفشللوجودوذلك

229 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32987008/
228 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32074258
227 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30705129

https://www.sccm.org/COVID19RapidResources/Resources/High-flow-nasal-cannula-(HFNC)-use-in-COVID-19-res
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32987008/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32074258
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30705129/


یوًما90اولفيالوفیاتمعدلأندولة36منمریًضا1093علىأجریتحدیثةدولیةدراسةوجدت○
ممابكثیرأقلالوفیاتمعدل٪.40منأقلكانECMOإلىیحتاجونالذین١٩بكوفید-المصابینللمرضى

230الخبرة.ذاتالمستشفیاتفيECMOاستخدامتدعمالنتائجوھذهسابًقا،متوقًعاكان

قیدعلىالبقاءمعدلحالًیا)١٩كوفید-فيECMOنتائج(سجلELSOسجلمنالمأخوذةالبیاناتُتظھر○
.ECMOإلىیحتاجونالذین١٩بكوفید-المصابینللمرضى٪58بنسبةالمستشفىمنالخروجحتىالحیاة

لمتالزمة الضائقة التنفسیة الحادة ذات الشدة المماثلة.معدل البقاء على قید الحیاة ھذا مشابھ لألسباب األخرى○
فيالھبوطعندالدمویةللدورةالمیكانیكيالدعمأشكالمنغیرهأو)VA(الوریدي-الشریانيECMOاستخدامیمكن●

الوریدي-الشریاني-الوریديECMOیكونقدالمعتادة.الطبیةللعالجاتالمقاومالقلبيالفشلعنالناتجالدمویةالدورة
)V-AV(الناتجالتنفسيوالفشلالقلبيالفشلعنالناتجالدمویةالدورةفيالھبوطمنیعانونالذینللمرضىضرورًیا

differential(التفاضلياألكسجةنقصلتجنبواحدآنفياألكسجیننقصعن hypoxia.(
فيECMOالستخدامELSOإرشاداتوثیقةفيأخرىومعلوماتECMOدعملبدءمعاییرعلىالعثوریمكن●

١٩231كوفید-مرضى

الخیارات العالجیة المحتملة
الذین یحتاجون إلى إدارة مجرى الھواء إلى استنفاد الخیاراتقد یؤدي العدد الكبیر من المرضى ذوي الحاالت الحرجة●

التخدیر والتسكین البدیلة.الشائعة للتخدیر والتسكین بعد التنبیب. یتوفر جدول أدویة
انظر الجدول: األدویة البدیلة للتخدیر والتسكین○

التي یتم تحدیثھا بشكل متكرر ویتضمن معلوماتوالبراھینملخص لألدلةلدى الجمعیة األمریكیة لصیادلة النظام الصحي●
.١٩لكوفید-المحتملةالعالجاتأنظمةحولإضافیة

تكونقدالمثال،سبیلعلىالمرض.منالسریریةالمرحلةعلىاعتماًدافعالیةأقلأوأكثر١٩كوفید-عالجاتتكونقد●
الفیروسي َنِشط. قد تكون العالجات المضادة لاللتھاباتاألدویة المضادة للفیروسات أكثر فعالیة عندما یكون التكاثر

أو لمنع مثل ھذه االستجابة.والمناعیة أكثر فعالیة أثناء االستجابة االلتھابیة الشدیدة
المراحل السریریة والخیارات العالجیة○

.ھناحسب شدة المرضیمكن العثور على توصیات العالج من المعاھد الوطنیة للصحة●
العالجات الموصى بھا حالًیا

األدویة المضادة لتخثر الدم●
232الوفیات.معدلبزیادةوترتبط١٩كوفید-فيشائعةالدمتخثرأمراض○

استخدام مضادات التخثر بتحسین معدل الوفیاتعند مقارنتھا بعدم إعطاء األدویة المضادة للتخثر، یرتبط○
١٩.233كوفید-معالمستشفىفيالمرضىفيالتنبیبمعدالتوانخفاض

المعاھدوإرشاداتاالمریكیة)الصدرأمراضلجمعیةالرئیسیةالمنشورة(وھيCHESTإرشاداتتوصي○
العمیقةاألوردةبجلطاتاإلصابةمنالوقائیةبالجرعةالتخثرمضاداتباستخدام)NIH(للصحةالوطنیة
234موانع.وجودعدمحالةفي١٩كوفید-معالمستشفىفيالمنومینالبالغینالمرضىلجمیع

روتیني بعد خروجھم من المستشفى .ال ینبغي إعطاء المرضى مضادات التخثر الوقائیة بشكل■

234 Antithrombotic Therapy in Patients with COVID-19. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/.
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/adjunctive-therapy/antithrombotic-therapy/. Updated May
12, 2020. Accessed October 26, 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32502594/

233 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32387623/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32860872/

232 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32702090/

231 Extracorporeal Life Support Organization website. ELSO Guidance Document: ECMO for COVID-19
Patients with Severe Cardiopulmonary Failure.
https://www.elso.org/Portals/0/Files/pdf/ECMO%20for%20COVID%2019%20Guidance%20Document.Fin
al%2003.24.2020.pdf. Published March 24, 2020. Accessed May 8, 2020.

230 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32987008/

https://www.elso.org/Registry/FullCOVID19RegistryDashboard.aspx
https://www.ashp.org/-/media/assets/pharmacy-practice/resource-centers/Coronavirus/docs/ASHP-COVID-19-Evidence-Table.ashx?la=en&hash=B414CC64FD64E1AE8CA47AD753BA744EDF4FFB8C&hash=B414CC64FD64E1AE8CA47AD753BA744EDF4FFB8C
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapeutic-management/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/adjunctive-therapy/antithrombotic-therapy/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32502594/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32387623/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32860872/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32702090/
https://www.elso.org/Portals/0/Files/pdf/ECMO%20for%20COVID%2019%20Guidance%20Document.Final%2003.24.2020.pdf
https://www.elso.org/Portals/0/Files/pdf/ECMO%20for%20COVID%2019%20Guidance%20Document.Final%2003.24.2020.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32987008/


فيالمنومینغیر١٩كوفید-مرضىفيالتخثرلمضاداتالوقائیةالجرعاتباستخدامحالًیاینصحال■
المستشفى.

األقران من قبل المحققین في مجموعات دراسةوجدت دراسة ما قبل الطباعة التي تم توفیرھا قبل مراجعة○
REMAP-CAPوACTIV-4aوATTACCفيالعالجیةبالجرعةالدمتخثرمضاداتاستخدامأن

باضعة،أوباضعةغیرتھویةالتدفق،عاليأكسجین(یتطلبونالشدید١٩كوفید-منیعانونالذینالمرضى
235.بنتائج أسوأ) كان مرتبطاًللقلب (انوتروبات)أدویة مضادة النخفاض ضغط الدم، مقویات التقلص العضلي

بانخفاض معدل البقاء على قید الحیاة بنسبةكان استخدام مضادات التخثر بالجرعة العالجیة مرتبطاً■
الوقائیة.التخثربمضاداتمقارنة٪٨١

في مجموعة مضادات التخثر العالجیة.لم یكن ھناك زیادة في عدد األیام الخالیة من دعم األعضاء■
٪6(العالجیةبالجرعةالتخثرمضاداتمع(رئیسیة)مھمةجلطاتحدوثفيانخفاضھناككان■

٪).10مقابل
٪).2مقابل٪3(المجموعتینكلتافينادرةالبالغةالنزیفأحداثكانت■

جرعةالعلمیةJAMAمجلةفيمنشورةINSPIRATIONالمراكزمتعددةمعشاةمنضبطةتجربةقارنت○
فيیومًیا)مجم40(قیاسیةوقائیةجرعةمقابلیوم)/كجم/مجم١(enoxaparinمنمتوسطة
١٩.236كوفید-معخطیرةبأمراضالمصابینالمرضى

للجلطات الدمویة الوریدیة أو الشریانیةفي النتیجة المركبة األساسیةأي اختالفھذه الدراسةلم تجد■
یوماً.٣٠عندالوفیاتأو،ECMOدعمإلىالحاجةأوالحادة،

بھ إحصائیا بین المجموعتین.لم یكن الفرق في خطر الجلطات الدمویة الوریدیة یعتد■
في٪1.4والمتوسطةالجرعاتمجموعةفيالمرضىمن٪2.5فيالبالغةالنزیفأحداثحدثت■

مجموعة الجرعات القیاسیة.
مقارنةسیتمالجاریة،ACTIV-4تجربةفي١٩بكوفید-المستشفىفيالمنومینغیرالمرضىمجموعةفي○

من أبیكسابان، أو جرعة منخفضة من حمض أسیتیلنتیجة الجرعة الوقائیة من أبیكسابان، او الجرعة العالجیة
237السالیسیلیك (اسبرین)، مقابل العالج الوھمي.

الستیرویدات القشریة●
تقلیل التصفیة الفیروسیة سبًبا للتقلیل من استخدامفي البدایة ، كان القلق من زیادة التساقط الفیروسي أو○

الرئوياالنسدادمرض،المثالسبیل(علىأخرىأمراضمنیعانونالذین١٩كوفید-مرضىفيالستیروید
المزمن أو الربو أو الصدمة اإلنتانیة).

نقصمنیعانونالذین١٩كوفید-مرضىفيالستیرویداتاستخدامالمتاحةاألدلةتدعمحالیاً،■
االكسجة.

فائدةشدیدةخطورةذو١٩بكوفید-مصابینمرضىفيللستیرویداترائدةتجاربلسبعالتلويالتحلیلأظھر○
238متعددة.فرعیةمجموعاتعبریوًما28عنداألسبابلجمیعالوفیاتفيثابتة

تقارن بین الستیرویدات او الرعایة المعتادة وكانت خالصة نسبة األرجحیة لجمیع أسباب الوفیات التي■
٪.8بنسبةالوفاةخطرفيانخفاًضایقابلماوھو،0.66الوھميالدواء

كان انخفاض معدل الوفیات متشابًھا للدیكسامیثازون والھیدروكورتیزون.■
السلبیة ذات االھمیة.لم یكن ھناك ارتباط بین استخدام الكورتیكوستیروید واألحداث■

238 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32876694/

237 COVID-19 Positive Outpatient Thrombosis Prevention in Adults Aged 40-80. ClinicalTrials.gov.
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04498273?term=activ4&draw=2&rank=2. Updated November
5, 2020. Accessed December 2, 2020.

236 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33734299/

235 Goligher E, Bradbury C, McVerry B, et al. Therapeutic anticoagulation in critically ill patients with
COVID-19. MedRxiV. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.10.21252749v1. Published March
12, 2021. Accessed March 13, 2021.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32876694/
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04498273?term=activ4&draw=2&rank=2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33734299/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.10.21252749v1


لم تكن ھناك فائدة إضافیة في التقلیل من الوفیات في التجارب ذات الجرعات العالیة من الستیروید■
/كجم/مجم1الھیدروكورتیزون،منیوم/مجم400،الدیكسامیثازونمنیوم/مجم15(

المنخفضة.یوم من میثیل بریدنیزولون) مقارنة باألنظمة ذات الجرعات
دیكسامیثازون●

التنفس الصناعي ویقلل من الوفیات في متالزمةھناك أدلة على أن دیكسامیثازون یقلل من الوقت على جھاز○
239شدیدة.إلىالشدةمتوسطة)ARDS(الحادةالتنفسیةالضائقة

بسیطالمعدنیةالقشرانیاتعلىتأثیرهالنARDSفياألخرىالستیرویداتعلىنظریةفائدةلھدیكسامیثازون○
وبالتالي یؤدي الى احتباس في السوائل أقل.

RECOVERYمجموعةنشرت○ Collaborative Groupدیكسامیثازونتأثیرحولدراسةأكسفوردمن
240المستشفىفيالمنومین١٩كوفید-مرضىفي

إلىتصللمدةالوریدطریقعنأوالفمطریقعنمجم6دیكسامیثازونبالًغامریًضا2104تلقى■
المعتادة.الرعایةمریضا4321تلقىأیام.10

تقریًبا.عاًما60الدراسةفيالمرضى  عمرمتوسطكان■
وفاةلمنعبالستیرویداتللعالجمریًضا30یحتاج،اإلضافياألكسجینیتلقونالذینالمرضىفي■

واحدة.
.10منأقلالعددھذاكان،التھویةجھازعلىالمرضىفي■
من دیكسامیثازون بل كان ھناك اتجاهلم یستفد المرضى الذین ال یحتاجون إلى األكسجین اإلضافي■

نحو نتائج أسوأ الى درجة لیست ذات داللة إحصائیة 
strongyloides(الطفیلیةاألسطوانیةالدیدانعدوىفرطیعد:مالحظة■ hyperinfection(

یمكن استخدام اإلیفرمكتین كعالجمن المضاعفات المحتملة النادرة والخطیرة للعالج بالدیكسامیثازون.
241مبدئي تجریبي للمرضى المعرضین لمخاطر عالیة.

المرضىأن)CoDEX(البرازیلمنمریًضا٢٩٩لـالمراكزمتعددةعشوائیةسریریةتجربةوجدت○
والذینالشدیدةإلىالمتوسطة)ARDS(الحادةالتنفسیةالضائقةمتالزمةمضاعفاتمع١٩بـكوفید-المصابین

منیوًما28أولخاللالصناعيالتنفسجھازعلىأقلأیامإلىیحتاجونالوریديبالدیكسامیثازونعولجوا
242بالرعایة المعتادة وحدھا.العالج في المستشفى ، مقارنًة بـالمرضى الذین عولجوا

الوریدطریقعنمجم20دیكسامیثازونلمجموعةعشوائیاًاختیارھمتمالذینالمرضىتلقى■
حتىأوأخرىأیام5لمدةیومًیاالوریدطریقعنمجم10ثم،أیام5لمدةیومًیادیكسامیثازون

خروجھم من وحدة العنایة المركزة
إلىالمرضىفیھایحتاجلمالتياألیامعددمتوسطكانالمستشفىفيالعالجمنیوًما28أولخالل■

الرعایة  مجموعةفيأیام٤مقابلالدیكسامیثازونمجموعةفيأیام٦٫٦الصناعيالتنفسجھاز
المعتادة.

المصابین بأمراض خطیرة والذینلم یكن ھناك خطر متزاید من األحداث الضارة في المرضى■
عولجوا بالدیكسامیثازون.

المنشطات األخرى●
أوالستیرویدات القشریة األخرى مثل میثیل بریدنیزولونإذا لم یكن الدیكسامیثازون متاًحا ، من الممكن استخدام○

243ھیدروكورتیزون.

243 COVID-19 Treatment Guidelines. National Institute of Health.
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/immune-based-therapy/immunomodulators/corticosteroid
s/. Updated August 27, 2020. Accessed October 27, 2020.

242 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32876695/
241 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32761166/
240 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32678530/
239 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32043986/

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/immune-based-therapy/immunomodulators/corticosteroids/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/immune-based-therapy/immunomodulators/corticosteroids/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32876695/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32761166/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32678530/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32043986/


یوم/ملغ200فرنسا:فيالوھميبالدواءمضبوطةالتعمیةمزدوجةعشوائیةالمراكزمتعددةتجربةقارنت○
الذین تم إدخالھم إلى وحدة العنایة المركزة لفشلمن الھیدروكورتیزون مقارنة بالدواء الوھمي في المرضى

١٩.244بـكوفید-المرتبطالتنفسيالجھاز

أنھ الموت أو االعتماد على التھویة المیكانیكیة أوالنتیجة األولیة للدراسة أن فشل العالج، المحدد على■
مجموعةبینكبیربشكلمختلفاًیكنلمیوًما،21عندالتدفقعالياألنفياألكسجین

٪).51(الوھميوالدواء٪)42(الھیدروكورتیزون
ھذهأنالباحثونووضحمتاحة،Recoveryتجربةنتائجأصبحتأنبعدمبكًراالدراسةإیقافتم■

الدراسة ضعیفة.
50(الھیدروكورتیزونمنثابتةجرعةبین:تعمیة)(بدونمفتوحةالمراكزمتعددةدولیةتكیفیةتجربةقارنت○

أوالدمویة،الدورةھبوطأثناءفقطالھیدروكورتیزوناوأیام)،7لمدةساعات6كلالوریدطریقعنمجم
إلى وحدة العنایة المركزة لفشل الجھاز التنفسيعدم استخدام ھیدروكورتیزون، في المرضى الذین تم إدخالھم

١٩.245بـكوفید-المرتبط

التنفسي والقلبي عند استخدام الھیدروكورتیزونوجدت ھذه الدراسة احتمالیة أكبر ألیام خالیة من الدعم■
مقارنة بالدواء الوھمي.سواء بالجرعة الثابتة أوعند ھبوط الدورة الدمویة فقط

الى أي استنتاجات نھائیة.تم إیقاف الدراسة مبكًرا مما أدى إلى عدم إمكانیة الوصول■
قد١٩كوفید-فيالكورتیكوستیرویداتمعالملحوظةالفائدةأنرجعيبأثرصغیرةرصدیةدراسةاقترحت○

دیسیلتر/مجم20مناكثر-س)التفاعلي(البروتینCRPارتفاعمنیعانونالذینالمرضىفيأكبرتكون
ھذهتقییمیجبدیسیلتر./ملغم10مناقلCRPقیمةذويالمرضىفيضررھناكیكونقدوأنھ 246

النتائج في دراسات مستقبلیة أكبر.
الضررعلىدلیلأیًضایوجدالولكن،١٩كوفید-فيالمستنشقةللكورتیكوستیرویداتواضحةفائدةتوجدال○

247مزمن ألمراض الرئة المزمنة.في استمرار استخدامھا للمرضى الذین یتناولونھا بشكل

)IL-6(٦إنترلوكین-مضادات●
معدلالمنشأوحیدمضادجسمھو)tocilizumab(توسیلیزوماب٦إنترلوكین-مستقبالتمضادإن○

الخالیاذوالشریانالتھابلعالج)FDA(االمریكیةوالعقاقیراألغذیةإدارةِقبلمنعلیھالموافقةتمتبشریاً
الیافعین) ومتالزمة إطالق السیتوكین الناتجة عنالعمالقة والتھاب المفاصل الروماتویدي (بما في ذلك في

CAR-T(التائیةللخالیاالخیمریةبالمستقبالتالعالج therapy.(248

IL-6مستقبالتیربطبشري-فأريالنسیلةأحاديخیمريمضادجسمھو)Silituximab(سیلوتوكسیماب○
مباشرة.

"عاصفةفياساسیاًدوراًیلعبأنھیعتقدالذي،٦إنترلوكین-ھو١٩كوفید-فيالسائداإلنترلوكینإن○
السیتوكین".

248 Coomes EA, Haghbayan H. Interleukin-6 in COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis.
MedRxiv. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20048058v1. Accessed April 24, 2020.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32222466
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32350134/
U.S. National Library of Medicine Website. clinicaltrials.gov.
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=COVID&term=tocilizumab&cntry=&state=&city=&dist=.
Accessed April 22, 2020.
American Society of Health-System Pharmacists Website.
https://www.ashp.org/Pharmacy-Practice/Resource-Centers/Coronavirus. Accessed April 24, 2020.

247 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32341100/
246 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32804611/
245 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32876697/
244 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32876689/
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جرعةباستخدامحالًیا١٩بكوفید-الخاصة)NIH(للصحةاألمریكیةالوطنیةالمعاھدعالجإرشاداتتوصي○
إلىباإلضافةالوریدطریقعنمجم800حتىالفعليالجسموزنمنمجم/كجم8توسیلیزومابمنواحدة

249سریع.بشكلالتنفسیةحالتھمتدھورتالذینالمستشفىفيالمنومین١٩كوفید-مرضىلبعضدیكسامیثازون

المرضى الذین قد تشملھم ھذه المجموعة:○
السابقةساعة24الـفيالمركزةالعنایةوحدةإلىإدخالھمتمالذینالمستشفىفيالمنومینالمرضى■

أولتر،30منأعلى٪/تدفق40منأعلىبنسبةالتدفقعالياألكسجینإلىیحتاجونوالذین
التھویة غیر الباضعة، أو التھویة المیكانیكیة.

زیادة سریعة في احتیاجات األكسجینالمرضى الذین تم تنویمھم في المستشفى من مدة قصیرة مع■
غیر الباضعة، ولدیھم زیادة بالغة في مؤشراتوالذین یحتاجون إلى األكسجین عالي التدفق أو التھویة

االلتھاب
مضاداتاستخدامارتبط،١٩بـكوفید-المصابینفيIL-6بمضادللعالجالثمانیةالتجاربجمیعفيالنظرعند○

IL-628ًلمدةالوفیاتمعدلبانخفاض ٪.13بنسبةیوما
مقابل)Tocilizumab(توسیلیزوماباستخدامIL-6مضادذراعقّیمتRECOVERYتجربةفي○

بروتینمنمرتفعةمستویاتولدیھمإضافيأكسجینإلىیحتاجونالذین١٩كوفید-مرضىفيالمعتادةالرعایة
إلى٪41ومیكانیكیةتھویةإلى٪14احتاجتسجیلھم،تممریًضا4116بینمن).CRP(التفاعليسي 250

التسجیل.وقتقبلاستیرویدالمرضىمن٪82تلقىفقط.اضافيأكسجینإلى٪45والباضعةغیرالتھویة
2022ًاختیارتم■ حسبالوریدفيمجم800الى400توسیلیزومابلتلقيعشوائیامریضا

األولیة.بالجرعةتحسنیالحظلمإذاساعة24الى12بعدثانیةجرعةإعطاءیمكنالوزن.
تلقوابالذینمقارنةتوسیلیزومابمجموعةفيالمرضىلدىیوًما28عندالوفیاتمعدلانخفض■

.25ھوواحدةوفاةلمنعبتوسیلیزومابللعالجالالزمالعدد٪).٣٥مقابل٪٣٣(معتادةرعایة
تلقواالذینالمرضىفياعلىیوًما28خاللالحیاةقیدعلىالمستشفىمنالخروجاحتمالیةكانت■

٪).٥٠مقابل٪٥٧(توسیلیزوماب
٪33(توسیلیزومابتلقواالذینالمرضىفيأقلالوفیاتومعدلالمیكانیكیةللتھویةالحاجةكانت■

٪).38مقابل
تلقوا التوسیلیزوماب أقل عرضة للتفاقم إلىكان المرضى غیر المحتاجین إلى تھویة میكانیكیة الذین■

٪).42مقابل٪35(المستشفىفيالموتأوECMOدعمأومیكانیكیةتھویةإلىالحاجة
مجموعةفي١٩كوفید-غیرالعدوىعنالناجمةالوفیاتفيكبیرةزیادةھناكتكنلم■

التوسیلیزوماب.
المشاركین(عدد)Tocilizumab(توسیلیزومابIL-6مضاداتبتقییمREMAP-CAPدراسةقام○

البالغینالمرضىفيالمعتادةالرعایةمقابل)48المشاركین(عدد)Sarilumab(ساریلومابأو)353
من٪93تلقىالمركزة.العنایةوحدةدخولھممناألولىساعة24الـخالل١٩بـكوفید-المصابین 251

مرضىجمیعكانریمدسیفیر.المرضىمن٪33تلقىكماالكورتیكوستیرویدات.الدراسةفيالمرضى
باضعةوغیرباضعةمیكانیكیةتھویةأوالتدفقعاليأكسجینشكلعلىتنفسًیادعًمایتلقون3باستثناءالدراسة

عند وقت التوزیع العشوائي.
10  (متوسطاألعضاءلدعمالحاجةمنخالیةأكثرأیاًماIL-6مضادذراعفيالمرضىلدىكان■

٪).36مقابل٪28(المستشفىفيأقلوفیاتمعدلأیًضاالمرضىھؤالءلدىكان).0مقابلأیام

251 Gordon A, Mouncey P et al. Interleukin-6 Receptor Antagonists in Critically ill Patients with COVID-19-
A preliminary report. MedRxiv. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.07.21249390v1.full.pdf
Published January 7, 2021. Accessed February 12, 2021.

250 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33933206/

249 NIH statement on Tocilizumab.
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/statement-on-tocilizumab/. Updated March 5, 2021.
Accessed March 17, 2021.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.07.21249390v1.full.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33933206/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/statement-on-tocilizumab/


واحدةاضافیةبكتیریةعدوىھناكوكانت،IL-6مضاداتذراعفياألضرارزیادةھناكتكنلم■
فقط.

تمثیلفيالسریریةالتجاربمنالعدیدفشلتذلك،ومعالسكانیة؛األقلیاتبین١٩كوفید-منأعلىنسبةھناك○
معاألقلیاتمرضى(تقییمEMPACTAدراسةللتجارب.المتطوعینفيمناسببشكلالمرضىھؤالء

Actemra(للخطرالمعرضینالمرضىفيتوسیلیزومابفعالیةتدرسالثالثةالمرحلةمنتجربةھي
252میكانیكیة.تھویةإلىیحتاجونالوالذین١٩بـكوفید-المنّومینواألقلیات

مریًضا.389لـالوھميبالدواءمضبوطةالتعمیة،مزدوجةعشوائیة،تجربةھذه■
جرعتین).أوواحدة(جرعةالوریدطریقعنتوسیلیزومابمنمجم/كجم8مریضا249تلقى■

الوھمي.الدواءمریضا128تلقى
١٩بـكوفید-المصابینالمستشفىفيالمرضىلدىاقلالمیكانیكیةالتھویةإلىالحاجةاحتمالیةكانت■

والذین تلقوا توسیلیزوماب.
لم یحسن توسیلیزوماب احتمالیة البقاء على قید الحیاة.■

منشدیدرئويبالتھابالمصابینالمستشفىفيالمرضىبتسجیلCOVACTAدراسةمجموعةقامت○
tocilizumabلتلقيعشوائیاًاختیارھموتم١٩كوفید- الدواءمقابلمجم800حتىIVمجم/كجم8

253الوھمي.

نقاط7منترتیبيمقیاسعلىیوًما28عندالسریریةالحالةھيللدراسةاألساسیةالنتیجةكانت■
الدراسة أي اختالف في الحالة السریریة عندیتراوح بین الخروج للمنزل إلى الوفاة. لم تالحظ ھذه

یوما.28
الوھمي،الدواءمجموعةمنأقلستیرویداتتلقتtocilizumabمجموعةأنبالذكرالجدیرمن■

٪).52مقابل٪34(التجربةخاللأو٪)29مقابل٪19(الدراسةبدایةعندسواء
السالمة الدوائیة○

الكبدي، ونقص الكریات البیض، ونقصھناك مخاوف تتعلق بزیادة خطر اإلصابة بالعدوى، والتسمم■
یبدو أن عقار توسیلیزوماب آمن بناًء علىالصفیحات المصاحبة الستخدام التوسیلیزوماب. مع ذلك،

أدلة من تجارب حدیثة.
Janus(كینازجانوسمثبطات● Kinase - JAK(254

وتلیفالروماتویديالمفاصلاللتھاب)FDA(االمریكیةوالعقاقیراألغذیةإدارةمنمعتمدةJAKمثبطات○
.١٩كوفید-لعالجمحتملةكعالجاتاقتراحھاتموقد،أخرىوأمراضالنخاع

روكسولیتینیبو)baricitinib(الباریسیتینیب،JAKمثبطاتمناثنینعلىاالھتماممنالكثیرركز○
)ruxolitinib(،عندقدرتھماإلىاستناًدا)تثبیطعلىالمعتادة)العالجیةالجرعاتاستخدامJAK 1/2

254 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32032529
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32222466
U.S. National Library of Medicine Website. Clinical Trials.gov.
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=COVID&term=baricitinib&cntry=&state=&city=&dist= Accessed
April 22, 2020.
U.S. National Library of Medicine Website. Clinical Trials.gov. Study of the Efficacy and Safety of
Ruxolitinib to Treat COVID-19 Pneumonia.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04331665?term=rux&cond=COVID&draw=2&rank=1. Accessed
April 22, 2020.
American Society of Health-System Pharmacists Website.
https://www.ashp.org/Pharmacy-Practice/Resource-Centers/Coronavirus. Accessed April 24, 2020.

253 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33631066/
252 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33332779/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32032529
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33332779/


JAKحظریؤديالسیتوكین.إشاراتیتوسطالذي،الخالیاداخل)Kinase(الكینازإلىباإلضافة، 1/2
إلى تقلیل السیتوكینات ، مما یؤدي إلى انخفاض االلتھاب.

AAK،نوعینمنكینازاتأیًضا)Baricitinib(الباریسیتینیبیمنع○ دوراًیلعباناللذان،GAKو1
).ACE2(٢األنجیوتنسین-تحویلإنزیمبمستقبلالفیروسیرتبطأنبعدالفیروسیةالخالیاتكاثرفيوسیطاً

فیھا.والتكاثرالخالیادخولعلى١٩كوفید-قدرةمناإلجراءھذایقللقد
.النطاقوالواسعةالمحددةغیرللمناعةالمثبطةتأثیراتھابسببJAKمثبطاتاستخداممنمخاوفھناك○
baricitinib(رمدیسیفیرمعبارتیسینیببینACTT-2تجربةقارنت○ + remdesivir(مقابل

١٩.255كوفید-بسببالمستشفىفيالمنومینالمرضىفيوحدهرمدیسیفیر

في مجموعة بارتیسینیب مع رمدیسیفیركانت النتیجة األولیة وھي وقت التعافي أفضل بشكل ملحوظ■
االختالفھذاكانایام).8=(المتوسطوحدهرمدیسیفیرمقابلایام)7=التعافيمدة(متوسط

التدفق أو تھویة غیر باضعة (بدونأكثر وضوًحا في المرضى الذین یحتاجون إلى أكسجین عالي
بنسبةأعلىفرصةببارسیتینیبعولجواالذینالمرضىلدىكانیوًما).18مقابلأیام10(تنبیب)

المرض.منعشرالخامسالیومعندالسریریةالحالةفيالتحسنفي30٪
منالخروجحتىأویوما14لمدةیومیاالفمطریقعنملغ4بجرعةبارتیسینیبإعطاءتم■

المستشفى.
ذراعي الدراسة. من المثیر لالھتمام أنكانت نسبة حدوث األعراض الجانبیة الخطیرة متشابھة في■

حدوث عدوى جدیدة كان أقل في في مجموعة بارتیسینیب.
باستخدامیوصىالوقت،ھذافيدیكسامیثازون.معبارتیسینیباستخدامبتقییمACTT-2دراسةتقملم○

ال یستطیعون تناول دیكسامیثازون.بارتیسینیب فقط للمرضى الذین یتلقون ریمدیسیفیر والذین
monoclonal(النسیلةأحادیةالمضادةاألجسام● antibodies(

،تصنیعھا ضد ھدف معین وقد توفر تعزیًزا مناعًیا فورًیااألجسام المضادة أحادیة النسیلة ھي أجسام مضادة یتم○
.٢كوفي-سارسضد،عابًراكانوإن

256منھ.والوقایة١٩كوفید-عالجمنكلفيمفیدةالنسیلةأحادیةالمضادةاألجسامتكونقد○

في الرعایة الصحیة والعاملین في الخطوط األمامیةیمكن استخدام األجسام المضادة أحادیة النسیلة للعاملین○
.١٩كوفید-منمتزایدلخطرالمعرضینوالمرضىالسنوكبار

.ھناالمضادة وحیدة النسیلةیمكن العثور على ملخص لالستخدام الحالي الموصى بھ لألجسام○
(Bamlanivimab(بامالنیفیماب● (Ly-CoV555(

Eliبواسطةتطویرهیتمللشفاء.تماثل١٩كوفید-مریضمنعزلھتمالنسیلةأحاديمضادجسمھذا○ Lilly.
BLAZEلتجربةمسبًقامخططمؤقتتحلیلنشرتم○ Iبالمستشفىمنومغیرمریًضا452تسجیلبعد

منھم101بامالنیفیماب:باستخدامللعالجمریًضا317تعیینتمالمعتدل.إلىالخفیف١٩بكوفید-مصابین
مریضا150تعیینتممجم.7000بجرعة101ومجم،2800بجرعة107مجم،700بجرعة
یوماً،١١خاللالفیروسیةالحمولةفيكبیرانخفاضھيللدراسةاألولیةالنتیجةكانتالوھمي.بالدواءللعالج

257مجم.2800جرعةذراعفيالنتیجةھذهوتحققت

الدراسة، لكن المؤلفین أشاروا الى أنلم یتم اإلبالغ عن أي نتائج تتمحور حول المریض في ھذه■
االستشفاء.البطء في تصفیة الحمولة الفیروسیة مرتبط بزیادة خطر

BLAZEمنالثالثةالمرحلةدراسةنتائجنشرتم■ Iأفاد.2021مارس10فيصحفيبیانفي
مجم٧٠٠)LY-CoV555(بامالنیفیمابbamlanivimabبینالجمعأنالباحثون

257 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113295/

256 Cohen, John. Designer antibodies could battle covid-19 before vaccines arrive.
https://www.sciencemag.org/news/2020/08/designer-antibodies-could-battle-covid-19-vaccines-arrive.
Published August 4, 2020. Accessed August 22, 2020.

255 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33306283/

https://www.chestnet.org/-/media/chesnetorg/Guidelines-and-Resources/Documents/Monoclonal_Antibodies_Infographic.ashx
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113295/
https://www.sciencemag.org/news/2020/08/designer-antibodies-could-battle-covid-19-vaccines-arrive
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33306283/


المرتبطةاالستشفاءحاالتمنقلالمجم١٤٠٠)LY-CoV016(ایتیسیفیمابetesevimabو
التحضیر.قیدفياألقرانومراجعةالكاملالعلميالمنشورالوفاة.وحاالت١٩بـكوفید-

وحیدةالمضادةباألجسامالعالجلتقییم)NIH(للصحةالوطنیةالمعاھدبرعایةتجربةھيACTIV-3تجربة○
مضاد تم اختباره ھو بامالنیفیماب، بمقارنةالنسیلة في المرضى المنومین في المستشفى. كان اول جسم
تم إیقاف ھذا الذراع من التجربة في وقت مبكربامالنیفیماب مع رمدیسیفیر بالدواء الوھمي مع رمدیسیفیر.

258بسبب عدم ظھور أي فعالیة.

لم یالحظ أي تحسن في الحالة الرئویة أو وقت الشفاء أو وقت الخروج من المستشفى باستخدام عقار■
في المرضى المنومین في المستشفىبامالنیفیماب مع رمدیسیفیر مقابل الدواء الوھمي مع رمدیسیفیر

259عضوي.فشللدیھمولیساألعراضمنیوًما12منأقلیعانونالذین١٩كوفید-بسبب

مرضىفي٢كوفيسارسعدوىمنالوقایةفيبامالنیفیمابدوربتقییم،BLAZE-2،جاریةدراسةتقوم○
260وموظفي دار رعایة المسنین.

غیرالبالغینالمرضىفيلـبامالنیفیمابطارًئاترخیًصا)FDA(األمریكیةوالدواءالغذاءإدارةأصدرت○
261إضافي.المنومین في المستشفى والذین ال یحتاجون إلى أكسجین

)Imdevimab(ایمدیفیمابو)Casirivimab(كاسیریفیماب●
ضدایمدیفیماب)و(كاسیریفیمابالنسیلةوحیدةمضادةأجساًماRegeneronاألدویةشركةطورت○

معا.الدوائانھذانیعطى.٢كوفيلسارسالشوكيالبروتین
سیاسیین امریكیین بارزین.كان ھذا العالج التجریبي جزًءا من العالج المعطى لعدة■

مدةكانتالمستشفى،فيمنوماًغیربالًغامریًضا275ثالثة)(منالثانیةالمرحلةفيسریریةتجربةتضمنت○
7عنتزیدالاألعراضظھورمدةوكانتساعة72عنتزیدال٢كوفي-سارسلفیروساإلیجابیةالنتیجة

262أیام قبل التسجیل في الدراسة.

الجسمذراعفي92وعالیة،بجرعةالنسیلةأحاديالمضادالجسمذراعفيمریًضا90كان■
الوھمي.الدواءذراعفي93ومنخفضة،بجرعةالنسیلةأحاديالمضاد

المرضىلدىكانأیام.7خاللالفیروسیةالحمولةانخفاضمتوسطللدراسةاألولیةالنتیجةكانت■
أكبر في الحمولة الفیروسیة، والذي كان واضحاًالذین یتلقون األجسام المضادة أحادیة النسیلة انخفاض

الذین یعانون من حموالت فیروسیةعند الیوم الثالث. كان التأثیر واضًحا بشكل خاص في المرضى
عالیة.

29اولخالل١٩بـكوفید-مرتبطةاألقلعلىواحدةطبیةزیارةللدراسةالسریریةالنتیجةكانت■
وحیدةالمضادةاألجساممجموعةفي٪)3(مریضاً)182(فيزیارات6ھناككانتیوماً.

الدراسةاستنتجتالوھمي.الدواءمجموعةفي٪)6(مریضاً)93(فيزیارات6بـمقارنةالنسیلة

262 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33332778/

261 Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes Monoclonal Antibody for Treatment of COVID-19.
fda.gov.
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-mon
oclonal-antibody-treatment-covid-19. Published November 9, 2020. Accessed December 2, 2020.

260 A Study of LY3819253 (LY-CoV555) in Preventing SARS-CoV-2 Infection and COVID-19 in Nursing
Home Residents and Staff (BLAZE-2). clinicaltrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04497987.
Updated November 10, 2020. Accessed December 2, 2020.

259 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33356051/

258 NIH launches clinical trial to test antibody treatment in hospitalized COVID-19 patients. nih.gov.
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-launches-clinical-trial-test-antibody-treatment-hospita
lized-covid-19-patients. Published August 4, 2020. Accessed August 22, 2020.
ACTIV-3: Therapeutics for Inpatients With COVID-19 (TICO). ClinicalTrials.gov.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04501978. Updated November 9, 2020. Accessed December 2,
2020.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33332778/
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-monoclonal-antibody-treatment-covid-19
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-monoclonal-antibody-treatment-covid-19
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04497987
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33356051/
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-launches-clinical-trial-test-antibody-treatment-hospitalized-covid-19-patients
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-launches-clinical-trial-test-antibody-treatment-hospitalized-covid-19-patients
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04501978


منالرغمعلى٪،50بنسبةالزیاراتانخفاضإلىأدىالنسیلةوحیدةالمضادةاألجساماستخدامأن
الدراسة.أن العدد اإلجمالي للزیارات كان منخفًضا في جمیع أذرع

في مجموعة األجسام المضادة وحیدة النسیلة.لم تكن ھناك زیادة ملحوظة في األحداث الجانبیة البلیغة■
المضادةاألجساممزیجأن2021مارس23فيصحفيبیانفيRegeneronاالدویةشركةأعلنت○

المرضىفي٪70بنسبةالوفاةأوالمستشفىدخولمنقللcasirivimab/imdevimabالنسیلةأحادیة
فعالأنھویبدوأیام4بمقداراألعراضمدةمنقللالكوكتیلھذاأنأیًضاوأفادواالمستشفى.فيالمنومینغیر
مریًضا.4,567تضماذاآلنحتىتجربةأكبرھيھذه.١٩كوفید-لفیروسالناشئةالمتغیراتضد

للبالغینایمدیفیمابوكاسیریفیمابالستخدامطارئاًتصریًحا)FDA(األمریكیةوالدواءالغذاءإدارةأصدرت○
األكسجینإلىیحتاجونوالالمتوسطإلىالخفیف١٩كوفید-بفیروسالمصابینالمستشفىفيالمنومینغیر

263اإلضافي

)Remdesivir(رمدسیفیر●
264الفیروسیة.RNAبولیمیرازیثبطللفیروساتمضاددواءھو)Remdesivir(رمدسیفیر○

١٩كوفید-مرضىبعضفيالشفاءیسرعقدرمدسیفیرأنإلىالدراساتبعضتشیر○
Adaptive(التكیفیةCOVID-19عالجتجربةأظھرت○ COVID-19 Treatment Trial -

ACTT-1(15مقابلیوًما11أقصر،لدیھمالتعافيوقتمتوسطكانرمدسیفیرتلقواالذینالمرضىأن
CI٪95؛1.32،للشفاءالمعدل(نسبةیوًما ، p؛1.55إلى1.12 <0.001.(265

دواء وھمي و رمدسیفیر في الورید فيكانت ھذه الدراسة مزدوجة التعمیة وعشوائیة مع استخدام■
المستشفى.فيالمنومینالبالغین١٩كوفید-منالرئويااللتھابمرضى

یومًیامجم100تلیھا،األولالیومفيمجم200تحمیلجرعةالدراسةفيرمدسیفیرجرعةكانت■
إضافیة.أیام9إلىتصللمدة

مجموعة المرضى التي تطلبت أكسجیًناكانت الفائدة التي لوحظت مع رمدسیفیر أكثر وضوًحا في■
تھویة غیر باضعة (من دون تنبیب) أو تھویةإضافًیا ولكنھا لم تتطلب اكسجین أنفي عالي التدفق أو

).ECMO(الجسمخارجالغشائیةأواألكسجةمیكانیكیة
المرضكانت فائدة الرمدسیفیر أكثر وضوحاً في وقت مبكر من مسار■

بحاجةیكونوالمولكنھمالمستشفىإلىإدخالھمتمالذین١٩كوفید-لمرضىJAMAفيعشوائیةدراسةُنشرت○
266الوھمي.العالجمقابلرمدسیفیرمنأیام10و5مقارنةتمتحیثإضافي،أكسجینأيإلى

نقاط7منترتیبيمقیاسعلى11الیومفيالسریریةالحالةھيللدراسةاألولیةالنتیجةكانت■
).7(الفئةالمستشفىمنالخروجإلى)1(الفئةالموتبینتتراوح

احتماالتأیام5لمدةرمدسیفیرلتلقيعشوائیاًاختیارھمتمالذینالمرضىلدىكان،11الیومفي■
بالذین تلقوا الدواء الوھمي (نسبة األرجحیةأعلى بكثیر من تواجد الحالة السریریة األفضل مقارنًة

1.65.(
كبیًرا؛الوھميوالعالجأیام10لمدةرمدسیفیرمجموعةبینالسریریةالحالةفياالختالفیكنلم■

طولمتوسط(كانالمحددةالعالجدورةأیام10رمدسیفیرمجموعةمنفقط٪38أكمللكن،
أیام).6العالج

266 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32821939/
265 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32445440/

264 Coronavirus disease 2019. American Society of Health-System Pharmacists.
https://www.ashp.org/Pharmacy-Practice/Resource-Centers/Coronavirus. Accessed March 23, 2020.

263 Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes Monoclonal Antibodies for Treatment of COVID-19.
fda.gov.
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-mon
oclonal-antibodies-treatment-covid-19. Published November 21, 2020. Accessed December 2, 2020.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32821939/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32445440/
https://www.ashp.org/Pharmacy-Practice/Resource-Centers/Coronavirus
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-monoclonal-antibodies-treatment-covid-19
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-monoclonal-antibodies-treatment-covid-19


ذراعیجدلم)،SOLIDARITY("تضامن"المسماة)WHO(العالمیةالصحةمنظمةتجربةفي○
أيھناكیكنلم)).1.11-0.81(0.95الخطورة(نسبةیوًما28عندالوفیاتفيتحسنأيرمدسیفیر

267مدة االستشفاء.انخفاض في الحاجة إلى دعم جھاز التنفس الصناعي أو في

التسمیة.كانت ھذه تجربة عشوائیة كبیرة ومتعددة الجنسیات ومفتوحة■
مجم100جرعةتلیھااألول،الیومفيمجم200تحمیلكجرعةالوریدخاللرمدسیفیرإعطاءتم■

إضافیة.أیام9لمدةیومًیا
رمدسیفیر الرئیسیة الثالث ، فإن المجموعة المحددةنظًرا لالختالفات في تصمیم الدراسات والنتائج في تجارب○

268األمثل غیر واضحین.من المرضى الذین قد یستفیدون من رمدسیفیر وطول العالج

تعلیقات○
حالي.عالجكخیاررمدیسیفیراستخدامعلى)FDA(األمریكیةواألدویةاألغذیةإدارةوافقت■
فيالمستشفىفيالمنومینللمرضىرمدیسیفیرباستخدام)NIH(للصحةالوطنیةالمعاھدتوصى■

إرشادات العالج الخاصة بھا
مشیرةرمدسیفیر،باستخدامالعالمیةالصحةمنظمةعنالصادرة١٩كوفید-عالجإرشاداتتوصيال■

الرغم من انخفاض جودة األدلة. انظرإلى عدم وجود فرق واضح في النتائج المھمة سریرًیا، على
.التوجیھات الحیة لمنظمة الصحة العالمیة

یعانون من أمراض الكلى والكبد.قد ال یكون رمدسیفیر مناسًبا لالستخدام في المرضى الذین■
في المستشفى المحتاجین إلىمن األغلب أن یكون رمدسیفیر أكثر فعالیة في المرضى المنومین■

تھویة غیر باضعة أو تھویة میكانیكیة أوأكسجین إضافي دون الحاجة إلى أكسجین عالي التدفق أو
ECMO.(269(الجسمخارجالغشائیةاألكسجة

سریریة كبیرة تتجاوز تلك الخاصةإن تكلفة رمدسیفیر كبیرة، ومن غیر الواضح تواجد فوائد■
بالكورتیكوستیرویدات.

أووالكلوروكینللرمدسیفیرالمتزامناالستخدامأنمنتحذیًرا)FDA(األمریكیةوالدواءالغذاءإدارةأصدرت●
النشاط المضاد للفیروسات للرمدسیفیر.ھیدروكسي كلوروكوین في نفس الوقت قد یؤدي إلى تقلیل

عالجات قید الدراسة

حمض االسكوربیك (فیتامین سي)●
في العدید من التفاعالت الفسیولوجیة التي قدحمض األسكوربیك ھو أحد مضادات األكسدة والعامل المساعد○

ولكن األدلة الحالیة أظھرت فعالیة غیر ثابتة في مرضىتلعب دوًرا في المناعة  وقد یكون مفیداً في اإلنتان،
270الحاالت الحرجة

271وفًقا للجمعیة األمریكیة لصیادلة النظام الصحي:○

حالًیا.١٩بـكوفید-خاصةبیاناتتوجدال■
التجارب السریریة جاریة حالیاً.■

)aspirin(اسبرین●

271 Coronavirus disease 2019. American Society of Health-System Pharmacists.
https://www.ashp.org/Pharmacy-Practice/Resource-Centers/Coronavirus. Accessed March 23, 2020.

270 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31573637/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31950979/

269 Covid-19 Treatment Guidelines. National Institute of Health.
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/antiviral-therapy/remdesivir/. Updated July 24, 2020.
Accessed August 30, 2020.

268 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32821934/

267 Pan H., Peto R., Abdool Karim Q. et al Repurposed antiviral drugs for COVID-19-interim WHO
Solidarity trial results. MedRxiV. Published October 15, 2020. Accessed October 21, 2020.

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
https://www.ashp.org/Pharmacy-Practice/Resource-Centers/Coronavirus
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31573637/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31950979/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/antiviral-therapy/remdesivir/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32821934/


فيمھًمادوًراالصغیرةالرئةجلطاتتلعبقدالجلطة.خطروزیادةالدمتخثربفرط١٩كوفید-یرتبط○
الفیزیولوجیا المرضیة للمرض.

منخفضة من األسبرین كانت مرتبطة بانخفاضوجدت دراسة بأثر رجعي معتمدة على سجل أن جرعة یومیة○
272المركزة ، والوفیات داخل المستشفىمعدل حدوث التھویة المیكانیكیة ، والتنویم في وحدة العنایة

١٩.98ًبكوفید-مصابینالمستشفىفيمنومینبالًغامریًضا412الدراسةتضمنت■ منھممریضا
التنویم.مناألقلعلىأیام7قبلاألسبرینیتناولونكانوا

والجنس ومؤشر كتلة الجسم والعرق وارتفاعبعد التعدیل لثمانیة متغیرات خارجیة بما في ذلك العمر■
لدى المرضى الذین یتناولونضغط الدم ومرض السكري ، انخفض معدل حدوث التھویة المیكانیكیة

معدلوانخفض٪،43بنسبةالمركزةالعنایةوحدةفيالتنویممعدلوانخفض،٪44بنسبةاألسبرین
٪.47بنسبةالمستشفىفيالوفیات

في تجارب مستقبلیة أكبر.ھذه دراسة صغیرة بأثر رجعي ویجب اعادة تقییم نتائجھا■
Aviptadil(زییسامي)أفیبتادیل●

لھ خصائص مضادة لاللتھابات ومضادة للسیتوكین.ھو عدید ببتید معوي اصطناعي فعال في األوعیة الدمویة○
273

منالتعافيفيیساعدقدaviptadilأنواعدةمبدئیةبیاناتصحفيبیانفيNeuroRxشركةأعلنت○
االكسجینإلىیحتاجونالذینالمرضىلدىكانالخصوص،وجھعلى.١٩كوفید-بسببالتنفسيالجھازفشل

الذینأولئكلدىكانبینماAviptadilمع28یومبحلول٪71بنسبةللشفاءفرصةالتدفقعالياألنفي
274٪.48بنسبةللشفاءفرصةالوھميالعالجیتلقون

ھناك حاجة لمزید من التجارب.○
كالسیفیرول (فیتامین د)●

٢.275كوفي-لـسارسالمناعیةلالستجابةاإلیجابيالتحویرفيدوًرادفیتامینیلعبقد○

للفیروسات.تدعم مستقلبات فیتامین د العملیات الطبیعیة المضادة■
حاالت العدوى الفیروسیة األخرى ، ربما عنیساعد فیتامین د على تنظیم االستجابة االلتھابیة في■

طریق منع فرط نشاط نظام الرینین - أنجیوتنسین.
.١٩كوفید-فيدلفیتامینالوھميبالعالجمضبوطةعشوائیةتجاربأيمننتائجحالًیاتوجدال○
276ذوي الحاالت الحرجة لم تظھر أي فوائد.التجارب التي أجریت سابًقا لمكمالت فیتامین (د) في المرضى○

Extracorporeal(الجسمخارجالسیتوكینإزالة● cytokine removal(
التي یمكن إضافتھا إلى عالج االستبدال الكلويھناك أنواع متعددة من األغشیة القادرة على إزالة السیتوكین○

continuous(المستمر renal replacement therapy - CRRT.(أنالمرشحاتلھذهیمكن
277في الدم.تقلل إلى حد كبیر من مستویات السیتوكینات االلتھابیة

277 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32464624/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32438839/

276 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25268295/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31826336/

275 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32758429/

274 NeuroRx announces Zyesami demonstrated a meaningful benefit in survival from COVID-19.
https://www.prnewswire.com/news-releases/neurorx-announces-zyesami-aviptadil-rlf-100-met-the-primary
-endpoint-of-its-phase-2b3-clinical-trial-and-also-demonstrated-a-meaningful-benefit-in-survival-from-critic
al-covid-19-301257291.html Published 3/29/21, accessed 4/14/21.

273 Therapy for respiratory failure in COVID-19 patients shows benefit.
https://www.contagionlive.com/view/therapy-for-respiratory-failure-in-covid-19-patients-meets-benefit-sho
ws-benefit. Published April 5, 2021. Accessed April 14, 2021

272 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33093359/
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وجدت دراسة من مركز واحد تبحث في امتصاص السیتوكین في المرضى الذین یعانون من متالزمة■
النوعمنالجسمخارجالغشائیةاالكسجةیتلقونكانواالذین١٩كوفید-بسببالحادةالتنفسیةالضائقة

VV(الوریدي-الوریدي ECMO(278النجاةمعدلبانخفاضمرتبطالسیتوكینامتصاصأن

Inhaled(المستنشقبودیزونید● Budesonide(
الرئة.بودیزونید ھو كورتیكوستیروید مستنشق قد یقلل من التھاب○
الربومرضىعددأنمالحظةمن١٩كوفید-عالجفيمفیًدایكونقدبودیزونیدبأنالقائلةالفرضیةنشأت○

.١٩كوفید-تنویمحاالتمنالمتوقعةالنسبةمنأقلالمزمنالرئوياالنسدادومرض
مقابلالمستنشقبودیزونیدلمقارنةالمتحدةالمملكةفيأجریتالتسمیةمفتوحةدراسةھيSTOICتجربة○

279األعراض.ظھورمنأیام7غضونفي١٩كوفید-منیعانونالذینالمرضىفيالوھميالدواء

علىبودیزونیدمجموعةفيفقطواحدمریضحصلالدراسة.فيمسجلینمریضا146ھناككان■
ذراعفيمرضى10بـمقارنةللمستشفى،أوزیارةكورونابفیروسمرتبطةعاجلة/طارئةرعایة

ذاتًیا أقل بیوم واحد في مجموعة بودیزونید.الدواء الوھمي. كانت مدة التشافي السریري المبلغ عنھ
النتائج بحذر وتأكیدھا من خاللھذه دراسة صغیرة لم تخضع بعد لمراجعة األقران. یجب تفسیر■

دراسات أكبر.
استنشاق إنترفیرون بیتا●

الفیروسیة.انترفیرون بیتا ھو سیتوكین طبیعي یساعد في مكافحة االلتھابات○
بیتا في الرئتین أكثر عرضة لإلصابةقد یكون المرضى الذین یعانون من نقص مضاد للفیروسات■

٢كوفي-سارسمنحادرئويبمرض
فیھاالتحكمیتمالتعمیةمزدوجةعشوائیةتجربةعنالدوائیةSynairgenشركةعنصحفيبیانأعلن○

بیتاانترفیرونباستنشاقعولجواالذینالمرضىالمتحدة.المملكةفيمریض101لـالوھميالعالجباستخدام
ننتظرنحنالضعف.منأكثرشفائھماحتمالوكانحادبمرضلإلصابة٪79بنسبةأقلخطرلدیھمكان 280

اإلعالن عن بیانات الدراسة.
)IL-1(١إنترلوكین-مستقبالتمضادات●

والعقاقیراألغذیةإدارةمنمعتمدبشريھجین١إنترلوكین-مستقبالتمضادھو)Anakinra(اناكینرا○
الروماتویدي.المفاصلالتھابلعالج)FDA(االمریكیة

أن المرضى البالغین الذین یعانون من متالزمة الضائقةاقترحت دراسة أترابیة بأثر رجعي في میالنو، إیطالیا،○
یكونواقدااللتھابمؤشراتنسبةفيوزیادة١٩كوفید-بسببالشدیدةإلىالمعتدلة)ARDS(الحادةالتنفسیة

281الورید).طریقعنیومیاًمرتینكجم/مجم٥(األناكینرامنعالیةلجرعةتلقیھمعندللوفاةعرضةأقل

ما زالت التجارب السریریة جاریة.○
)melatonin(میالتونین●

281 Cavalli G, Campochiaro C, Della-Torre E. Interleukin-1 blockade with high dose anakinra in patients
with COVID-19, acute respiratory distress syndrome, and hyperinflammation: a retrospective cohort study.
Lancet Rheumatology.
https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(20)30127-2/fulltext Published May 07,
2020. Accessed May 10, 2020.

280 Synairgen announces positive results from trial sng001 in hospitalized COVID-19 patients.
https://www.synairgen.com/wp-content/uploads/2020/07/200720-Synairgen-announces-positive-results-fr
om-trial-of-SNG001-in-hospitalised-COVID-19-patients.pdf?referringSource=articleShare. Published July
20, 2020. Accessed July 25, 2020.

279 Ramakrishnan S, Nicolau D et al. Inhaled budesonide in the treatment of early COVID-19 illness.
MedRxiV. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.04.21251134v1.full.pdf. Published February
8, 2021. Accessed February 10, 2021.

278 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34000236/

https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(20)30127-2/fulltext
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34000236/


282المیالتونین الخارجي ھو مركب مضاد لألكسدة ومضاد لاللتھابات ومعّدل للمناعة.○

المیالتونین مرتبط بتحسین البقاء على قید الحیاة لدىوجدت دراسة قبل النشر غیر خاضعة لمراجعة األقران أن○
١٩.283بـكوفید-المصابینالتنبیبمرضى

ضاًرا.یكونأنالمحتملغیرمنولكن،١٩لـكوفید-كعالجللمیالتونینللترویجكافیةأدلةحالًیاتوجدال○
Mesenchymal(الوسیطیةالجذعیةالخالیا● stem cells(

في النخاع العظمي واألنسجة الدھنیة والحبل السريالخالیا الجذعیة الوسیطیة ھي خالیا متعددة القدرة موجودة○
متعددة من الخالیا ولھا تأثیرات كبیرة مضادةواألنسجة األخرى. یمكن أن تتمایز ھذه الخالیا إلى أنواع

284لاللتھابات وتجدید الخالیا.

متعددة جاریة.الفوائد السریریة ال تزال غیر مثبتة. ھناك تجارب سریریة■
التجاربخارجالوسیطیةالجذعیةالخالیااستخدامبعدمحالًیا)NIH(للصحةالوطنیةالمعاھدتوصي■

السریریة.
zinc(الزنككبریتات● sulfate(

)RNA(الریبيالنوويالحمضفیروساتتكرارمنویقللRNAعلىالمعتمدRNAبولیمیراز-الزنكیمنع○
285في المختبر.

مستشفیاتأربعةفيالمنومین١٩كوفید-لمرضىاألقرانقبلمنمراجعتھاتتملمرجعيبأثردراسةاقترحت○
دور في الحد من تطور المرض. نظًرا لمحدودیةفي مدینة نیویورك أن إضافة كبریتات الزنك قد یكون لھا

286الدراسة ، ھناك حاجة إلى مزید من البیانات.

العالجات غیر الموصى بھا حالًیا
)Azithromycin(أزیثرومیسین●

المفعول المضاد للفیروسات وااللتھابات.أزیثرومیسین ھو مضاد حیوي، من فئة ماكرولید، لھ بعض○
287وفًقا للجمعیة األمریكیة لصیادلة النظام الصحي:○

البیانات غیر كافیة إلثبات اإلیجابیات والسلبیات.■
القلب).كھربیةتخطیط(عندQTفترةإطالةعلىتأثیرهبسببالحذرینصح■

بكتیري.رئويبالتھاباإلصابةمع١٩كوفید-تزامنفياالشتباهحالةفيأزیثرومیسیناستخدامیمكن○
)colchicine(كولشیسین●

الكیمیائي لخالیا الدم المتعادلة والتفاعل بین خالیاالكولشیسین ھو دواء مضاد لاللتھابات یمنع أیًضا اإلنجذاب○
).inflammasome(االلتھابيالجسیموإشاراتالدمویةوالصفائحالمتعادلةالدم

مزدوجةعشوائیةتجربةھياألقران،ِقبلمنمراجعتھاتتملموالتي)،Colcorona(كالكوروناتجربة○
بالدواء الوھمي لتقلیل االستشفاء (التنویم فيالتعمیة خاضعة للتحكم بالدواء الوھمي تقارن الكولشیسین

١٩.288كوفید-بسببالوفاةأوالمستشفى)

288 Tardif J, Bouabdallaoui N et al. Efficacy of Colchicine in Non-hospitalized patients with COVID-19.
MedRxiv. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.21250494v1.full.pdf. Published January
27, 2021. Accessed February 10, 2021.

287 Coronavirus disease 2019. American Society of Health-System Pharmacists.
https://www.ashp.org/Pharmacy-Practice/Resource-Centers/Coronavirus. Accessed March 23, 2020.

286 Carlucci P, Ahuja T, Petrilli C et al. Hydroxychloroquine and azithromycin plus zinc vs
hydroxychloroquine and azithromycin alone: outcomes in hospitalized COVID-19 patients. medRxiv.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.02.20080036v1. Published May 08, 2020. Accessed
May 24, 2020.

285 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21079686

284 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32281052/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32366290/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32425638/

283 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33083812/
282 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33256258/
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24الـفي١٩بـكوفید-إصابتھمتشخیصتمالذینالمستشفىفيالمنومینغیرالمرضىاختیارتم■
األقلعلىواحدمھمخطرعاملولدیھماألقلعلىعاًما40عمرھمكانوالذینالسابقةساعة

یوماً)28لمدةیومًیاثمأیام،3لمدةیومًیامرتینمجم0.5(الكولشیسینلتلقيالمرضلتطور
مقابل الدواء الوھمي.

في النتیجة المركبة األولیة للوفاة أو االستشفاءعند الیوم الثالثین، لم یكن ھناك فرق معتد بھ إحصائًیا■
).1.03-0.61الثقةفترة،0.08=االحتمالیةالقیمة٪،5.8مقابل٪4.7(١٩كوفید-بسبب

الثقةفترة،0.53األرجحیة(نسبةالمیكانیكیةللتھویةالحاجةفيبارزفرقھناكیكنلم■
0.25-1.09.(

من مجموعة الدواء الوھمي.عانت مجموعة الكولشیسین من معدالت إسھال أعلى بكثیر■
إلىنقلھمتمالذینللمرضىبالكولشیسینالعالجذراعفيالتطویع)RECOVERY("التعافي"تجربةأوقفت○

289الفائدة.انعدامبسبب١٩كوفید-بسببالمستشفى

Convalescent(النقاھةبالزما● plasma(
الذین تعافوا من مرض معین واستخدامھ لعالجیشمل العالج بالبالزما النقاھة أخذ البالزما من المرضى○

المرضى اآلخرین الذین یعانون من نفس المرض.
بما في ذلك حاالت وباء المتالزمة التنفسیة الحادةتمت تجربة بالزما النقاھة في العدید من األمراض الفیروسیة○

فیروسمنالفرعيوالنوعواالیبوال،،)MERS(التنفسیةاألوسطالشرقمتالزمةو(سارس)،الوخیمة
واضحة.فعالیةدونH1N1اإلنفلونزا

١٩كوفید-فيالنقاھةبالزماالستخدامطارًئاترخیًصا)FDA(األمریكیةوالدواءالغذاءإدارةأصدرت○
خاضعةغیرتجارب6واألقرانقبلمنمراجعتھاتمتتجارب4لـJAMAفيمنشورتلويتحلیلفي○

290باستخدام بالزما النقاھة.لمراجعة األقران، لم یالحظ أي تحسن في عدد الوفیات المرتبطة

األقران فقط، كان معدل الوفیات ألولئكعندما تم النظر في التجارب التي تمت مراجعتھا من قبل■
CI(0.93الخطرونسبةالمرجعیة،للمجموعة٪12.7مقابل٪11.6النقاھةبالزماتلقواالذین

0.63-1.38.(
لمراجعة األقران، كانت نسبة الخطر للوفاةعندما تمت إضافة الدراسات الستة اإلضافیة غیر الخاضعة■

1.02)CI 0.92-1.12.(
التلوي.التحلیلھذامن٪90مثلتRECOVERYتجربةأنبالذكرالجدیرمن■

١٩بـكوفید-مصاًبامریًضا5,795فيالوفیاتمعدالتRECOVERYتجربةفيالنقاھةبالزماذراعقارن○
291المعتادة.الرعایةیتلقونمریًضا5,763مقابلالنقاھةبالزمایتلقون

نسبيخطرمعذراعكلفي٪24الوفیاتمعدلكانالنقاھة.بالزماالستخدامكبیرةفائدةتظھرلم■
CI(1.0للوفاة 0.93-1.07.(

فياختالفأيالھند،فيمستشفى39فيأجریتالتسمیةمفتوحةتجربةوھي،PLACIDتجربةتجدلم○
معالمستشفىفيالمنومینالبالغینالمرضىفيیوًما28خاللسبباليالوفاةأوشدیدمرضإلىالتطور
292الشدة.المتوسط١٩كوفید-

292 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33093056/

291 Horby P, Estcourt L, Peto L et al. Convalescent plasma in patients admitted to hospital with COVID-19.
MedRxiv https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.09.21252736v1 Published March 10, 2021.
Accessed March 11, 2021.

290 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33635310/

289 RECOVERY trial closes recruitment to colchicine treatment for patients hospitalized with COVID-19.
https://www.recoverytrial.net/news/recovery-trial-closes-recruitment-to-colchicine-treatment-for-patients-h
ospitalised-with-covid-19. Published March 5, 2021. Accessed March 9, 2021.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33093056/
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درست تجربة متعددة المراكز مزدوجة التعمیة محكمة بالدواء الوھمي من األرجنتین، وتم نشرھا في مجلة○
NEJM،لم.١٩كوفید-معالشدیدالرئويااللتھابمنیعانونالذینالمرضىعلىالنقاھةبالزماتأثیرالعلمیة

293یوماً.30عندالوفیاتأوالسریریةالحالةفيكبیرفرقیظھر

اإلعطاءتأثیرأكبر)أوعاًما65(السنكبارمنمریًضا160لـالتعمیةمزدوجةعشوائیةتجربةدرست○
٢.294كوفي-سارسضدIgGمنالعاليالتترذاتالنقاھةلبالزماالمبكر

األعراض.ظھورمنساعة72خاللالنقاھةبالزماإعطاءتم■
٪31والنقاھةبالزماتلقواالذینالمرضىمن٪16لدىالحادةالتنفسيالجھازأمراضتطورت■

ممن تلقوا العالج الوھمي.
من خطر اإلصابة باعتالل الجھاز التنفسيقلل االستخدام المبكر لبالزما النقاھة ذات التتر العالي■

٪.48بنسبةالشدید
)famotidine(فاموتیدین●

بعضفي١٩لكوفید-خطورةأقلبنتائجارتبطالذي2الھیستامینمستقبالتمضاداتأحدھوفاموتیدین○
295الدراسات األولیة.

296الفیروس.لتكاثرالضروريchymotrypsin-3بـالشبیھالبروتینياألنزیمفاموتیدینیثبطقد○

مع الحاالت الضابطة بأثر رجعي، لم یوجد أيفي دراسة متعددة المراكز تمت فیھا مطابقة الحاالت المرضیة○
297المرضى المنومین في المستشفى المصابین بـكوفید.ارتباط بین استخدام فاموتیدین وتقلیل معدل الوفیات في

ایفرمكتین●
على نطاق واسع. تشیر الدراسات في المختبراإلیفرمكتین ھو دواء مضاد للطفیلیات منخفض التكلفة ومتوفر○

،importinنوعمنالمضیفببروتینات٢كوفي-سارسارتباطتثبیططریقعنیعملاإلیفرمكتینأنإلى
298مما یؤدي إلى قمع تكاثر الفیروس.

لدىاألعراضفترةعلىیؤثرلماإلیفرمكتیناستخدامأنJAMAفيُنشرتمعشاةمنضبطةتجربةوجدت○
299الشدة.المعتدل١٩بكوفید-المصابینالمرضى

لعالجایفرمكتینباستخدام١٩كوفید-بعالجالخاصة)NIH(للصحةالوطنیةالمعاھدإرشاداتتوصيال○
300السریریةالتجاربخارج١٩كوفید-

301عالجھ.أو١٩كوفید-منللوقایةاإلیفرمكتینباستخداماألمریكیةوالدواءالغذاءإدارةتوصيال○

Lopinavir/ritonavirریتونافیر/لوبینافیر●
التنفسیةالمتالزمةضدالمختبرفينشاطذوالقھقریةللفیروساتمضاددواءھو)Lopinavirلوبینافیر(○

MERS-CoV.302التنفسیةاألوسطالشرقمتالزمةوSARS-CoVسارس-الوخیمةالحادة

Recovery("التعافي"لتجربةریتونافیر/لوبینافیرذراعفي○ trial(باستخداممریًضا1,616عالجتم

302 Coronavirus disease 2019. American Society of Health-System Pharmacists.
https://www.ashp.org/Pharmacy-Practice/Resource-Centers/Coronavirus. Accessed March 23, 2020.

301 Why You Should Not Use Ivermectin to Treat or Prevent COVID-19
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/why-you-should-not-use-ivermectin-treat-or-prevent-c
ovid-19. Published March 15, 2021. Accessed March 15, 2021.

300 Antiviral Drugs That Are Under Evaluation for the Treatment of COVID-19.
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/.
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/antiviral-therapy/. Updated October 9, 2020. Accessed
October 26, 2020.

299 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33662102/
298 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32251768/
297 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33058865/
296 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32446698/
295 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32852338/
294 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33406353/
293 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33232588/
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منخروجھمحتىأوأیام10لمدةالفمطریقعنمجم)100/مجم400(ریتونافیر/لوبینافیر
303المعتادة.الرعایةیتلقونمریًضا3,424مقابلالمستشفى،

مجموعةفي٪23(یوًما28خاللسبباليالوفاةوھياألولیةالنتیجةفياختالفھناكیكنلم■
المعتادة).الرعایةمجموعةفي٪22و،ریتونافیر/لوبینافیر

یوما28خاللالمستشفىفيالتنویممدةفيفرقھناكیكنلم■
لم یكن ھناك فرق في نسبة التھویة المیكانیكیة أو الموت.■
خاصة أن الدواء قد ال یصل الى التركیزذكر مؤلفو الدراسة بعض القیود على تفسیر ھذه النتائج،■

المنببین في الدراسة قلیل جًدا بسببالمطلوب في أنسجة الرئة ، باإلضافة إلى أن عدًدا المرضى
صعوبة إعطاء دواء الدراسة في المرضى المنببین.

للوبینافیر-یكنلم،الحدةشدیدCOVID-19منیعانونبالًغامریًضا199علىأجریتدراسةفي○
304ریتونافیر فائدة ملحوظة.

لوبینافیر-ریتونافیر ،الثالثي" باستخدامأظھرت دراسة مستقبلیة وعشوائیة ومتعددة المراكز لـ "العالج○
مسحةإلىالوقتقللالثالثيالعالجأن،وحدهلوبینافیر-ریتونافیرمقابلوریبافیرین،ب1-بیتاوإنترفیرون

أمرالسریریةالفوائدفيالتحقیقمنمزیدإضافیة.سلبیةأحداثوجودعدممعسلبیةRT-PCRبلوریةأنفیة
305ضروري.

كلوروكین، فوسفات كلوروكین، وھیدروكسي كلوروكین●
306یكون لھا فوائد مضادة لاللتھابات.ھذه األدویة مضادة للمالریا ومعدلة للنشاط المناعي وقد○

كلوروكوین لیسا فعالین في عالجتظھر أفضل األدلة من دراسات متعددة أن الكلوروكین وھیدروكسي○
307ضرًرا.یسبباأنویمكن١٩كوفید-

.١٩لـكوفید-كلوروكینھیدروكسياستخدامبعدم)IDSA(المعدیةلالمراضاالمریكیةالجمعیةتوصي○
308بعد التعرض للمرض.كما أن ھیدروكسي كلوروكین لیس لھ أي فائدة كعالج وقائي○

)Favipiravir(فافیبیرافیر●
○Favipiravirفيالطبیةللمنتجاتالوطنیةاإلدارةقبلمنعلیھالموافقةتمتاألنفلونزالفیروسمضادھو

١٩.309كوفید-لعالجالصین

○Favipiravirالمتحدة.الوالیاتفيتجاریاًمتوفرغیر

309 Negahdaripour M. The Battle Against COVID-19: Where Do We Stand Now? Iranian Journal of
Medical Sciences website.
http://ijms.sums.ac.ir/article_46357_6ac483af10f38b2e1362d006794334d4.pdf. Published March, 2020.
Accessed March 11, 2020.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32108857

308 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32492293/

307 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32409561/
Magagnol, J., Narendran, S., Pereira, F., et al. Outcomes of hydroxychloroquine usage in United States
veterans hospitalized with Covid-19. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.16.20065920v1.
Posted April 21, 2020. Accessed April 21, 2020.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32379955
Horby P, Mafham M, Linsell L. Effect of Hydroxychloroquine in hospitalized patients with COVID-19.
Medrxiv. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.15.20151852v1. Published July 15, 2020.
Accessed July 25, 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32706953/

306 Coronavirus disease 2019. American Society of Health-System Pharmacists.
https://www.ashp.org/Pharmacy-Practice/Resource-Centers/Coronavirus. Accessed March 23, 2020.

305 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32401715/

304 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32187464/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32187464/

303 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33031764/
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أسرعفیروسيإزالةمعدلأظھرتالتيالدراسةمنالثالثةالمرحلةنتائجعنGlenmarkشركةأعلنت○
الدراسة.منمزیدإلىحاجةھناكالوھمي.بالدواءمقارنةفافیبیرافیرباستخدام٪29بنسبة 310

)Oseltamivir(أوسیلتامیفیر●
١٩311كوفید-لعالجأوسیلتامیفیراستخدامتدعمبیاناتحالًیاتوجدال○

نظریات خاصة باألدویة الضارة
)ARBs(األنجیوتنسینمستقبالتحاصراتو)ACEIs(األنجیوتنسینتحویلإنزیممثبطات●

حالًیامدعومةغیرCOVID-19بـالمصابینالمرضىفيضارةARBsوACEIsبأنالقائلةالفرضیة○
بالبیانات.

في أوروبا وكندا والوالیات المتحدة بإیقاف ھذهفي الوقت الحالي ال توصي جمعیات القلب واألوعیة الدمویة○
312األدویة في المرضى الذین یتناولونھا حالًیا.

الخالیاإلىللوصولالفیروسیستخدمھاالتيACE2مستقبالتعنالتعبیرمنARBsوACEIsتزیدقد○
خطر اإلصابة بالعدوى. تشیر فرضیة أخرى إلى أنمن الناحیة النظریة ، یمكن أن یزید ھذا منالبشریة. 313

314ھذه األدویة قد تكون واقیة من اإلصابة .

والسكري. من غیر الواضح ما إذا كانت ھذهتم وصف زیادة معدل الوفیات لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم○
أخرى.عواملأو،ARBsوACEIاستخدامأونفسھا،األساسیةاألمراضھذهإلىترجعالزائدةالوفیات

NSAIDsالستیرویدیةغیرااللتھابمضادات●
تطیل الفترة المرضیة وتؤدي إلى تكرارأشارت بعض الدراسات  أن مضادات االلتھاب غیر الستیرویدیة○

315التھابات الجھاز التنفسي الحادة.

.١٩كوفید-مرضىفيالستیرویدیةغیرااللتھابلمضاداتالسلبیةالنتائجتثبتمقنعةبیاناتتوجدالحالًیا،○

315 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24162940

314 European Society of Cardiology. Position Statement of the ESC Council on Hypertension on
ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers.
https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-co
uncil-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-ang?fbclid=IwAR1qYxXs90rs5XFJAolF3Z_WF7QQkSobN_g
qLS8zyYblpr6xagH5xFSK-Yg. Updated March 13, 2020. Accessed March 18, 2020.

313 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32171062

312 Hypertension Canada. Hypertension.ca website.
https://hypertension.ca/wp-content/uploads/2020/03/2020-30-15-Hypertension-Canada-Statement-on-CO
VID-19-ACEi-ARB.pdf?fbclid=IwAR0NPRt93gVo_QS-RUyr4B2hHDXtjQ6JP_K1WwhVoY3sj6N8bLMWm
Np1xdc. Updated March 13, 2020. Accessed March 18, 2020.
European Society of Cardiology. Position Statement of the ESC Council on Hypertension on
ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers.
https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-co
uncil-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-ang?fbclid=IwAR1qYxXs90rs5XFJAolF3Z_WF7QQkSobN_g
qLS8zyYblpr6xagH5xFSK-Yg. Updated March 13, 2020. Accessed March 18, 2020.
HFSA/ACC/AHA Statement Addresses Concerns Re: Using RAAS Antagonists in COVID-19.
https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/03/17/08/59/hfsa-acc-aha-statement-addresses-con
cerns-re-using-raas-antagonists-in-covid-19. Published March 17, 2020. Accessed March 20, 2020.

311 Coronavirus disease 2019. American Society of Health-System Pharmacists.
https://www.ashp.org/Pharmacy-Practice/Resource-Centers/Coronavirus. Accessed March 23, 2020.

310 Keown A. Glenmark Pharmaceutical’s Antiviral Drug Hits the Mark in Small, Phase III COVID-19
Study. BioSpace.
https://www.biospace.com/article/glenmark-pharmaceutical-s-antiviral-drug-favipiravir-hits-the-mark-in-sm
all-phase-iii-covid-19-study/. Published July 23, 2020.
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https://hypertension.ca/wp-content/uploads/2020/03/2020-30-15-Hypertension-Canada-Statement-on-COVID-19-ACEi-ARB.pdf?fbclid=IwAR0NPRt93gVo_QS-RUyr4B2hHDXtjQ6JP_K1WwhVoY3sj6N8bLMWmNp1xdc
https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-council-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-ang?fbclid=IwAR1qYxXs90rs5XFJAolF3Z_WF7QQkSobN_gqLS8zyYblpr6xagH5xFSK-Yg
https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-council-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-ang?fbclid=IwAR1qYxXs90rs5XFJAolF3Z_WF7QQkSobN_gqLS8zyYblpr6xagH5xFSK-Yg
https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-council-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-ang?fbclid=IwAR1qYxXs90rs5XFJAolF3Z_WF7QQkSobN_gqLS8zyYblpr6xagH5xFSK-Yg
https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/03/17/08/59/hfsa-acc-aha-statement-addresses-concerns-re-using-raas-antagonists-in-covid-19
https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/03/17/08/59/hfsa-acc-aha-statement-addresses-concerns-re-using-raas-antagonists-in-covid-19
https://www.biospace.com/article/glenmark-pharmaceutical-s-antiviral-drug-favipiravir-hits-the-mark-in-small-phase-iii-covid-19-study/
https://www.biospace.com/article/glenmark-pharmaceutical-s-antiviral-drug-favipiravir-hits-the-mark-in-small-phase-iii-covid-19-study/


یوصي بعض الخبراء باستخدام عقار اسیتامینوفین بدالً من مضادات االلتھاب غیر الستیرویدیة عند عالج الحمى○
١٩.316كوفید-مرضىلدى

proton(البروتونمضخةمثبطات● pump inhibitors(
١.317كوفيسارسعدوىمنمنیقللالصحیةالمعدةحموضة○

مضخةمثبطاتاستخدامبینعالقةوجودأمریكًیا53130شملتاإلنترنتعبراستقصائیةدراسةوجدت○
318اإلیجابي.٢كوفيسارسواختبارالبروتون

mulitvariate(المتغیراتمتعدداالنحدارتحلیلفي■ regression analysis،(ارتبط
إیجابيالختباراألرجحیةنسبةفيزیادة3.67معیومًیامرتینالبروتونمضخةمثبطاستخدام
.٢كوفيلـسارس

تقییم ھذه االستنتاجات في تجربة مستقبلیة.ال تقدم ھذه الدراسة دلیالً على العالقة السببیة، ویجب■

الفئات الخاصة

١٩بكوفید-المصابوناألطفال
األطفالعند٢بسارس-كوفي-المتعلقاألوبئةعلم●

عددأنلوحظ،2019دیسمبرأواخرفيالصینفي١٩كوفید-مناألولىالحاالتعناإلبالغتمعندما○
األطفال كان قلیًال مقارنة بباقي المرضى.

،وبالمثلاألكثر.على١٩كوفید-حاالتمن٪2-1عاًما18سنتحتالسكانیشكلالتقاریر،معظمفي○ 319

جًدا.نادرة٢السارس-كوفي-بسبباألطفالوفیاتفإن
١٩بـكوفید-المصابیناألطفاللدىالمرضشدة●

)spike(مسماربنیةعلىالذيبروتینھارتباطبوساطةیتمالخالیاإلى٢سارس-كوفي-دخولألننظًرا○
ترتبط،ندرتھامنالرغمعلى،األطفالعندالشدیدةاألمراضحاالتأنُیعتقد،ACE-2بمستقبالت

والكلى.الھضميوالجھازوالجلدالقلبمثلالعضویةاألجھزةفيACE-2مستقبالتعنالزائدبالتعبیر
عند األطفال، باإلضافة إلى االختالف في التعبیر عنیعتقد أن مزیًجا من الذاكرة المناعیة والمناعة الفطریة○

320األطفال.عندمعتدلمرضالىیؤدیان،ACE-2مستقبالت

كان أكثر تواجداً عند الرضع واألطفال الصغار.یبدو المرض الخطیر والشدید غیر شائع بشكل عام ، ولكنھ○
2000منألكثر)Pediatrics(العلمیةاألطفالمجلةفيللنشر-سابقمرجعي-تقریرذكر■

321مریض أن:

متوسطةأوقلیلةبأعراضأوأعراضبدونإماكانواالمرضىمن٪90منأكثر●
الخطورة.

السنة.دونرضعمنھم7كانحرجة،أنھاعلىالمصنفة13الـالحاالتبینمن●
األطفال من جمیع الفئاتالمرض الخفیف إلى المعتدل ھو الصنف األكثر شیوًعا لدى●

العمریة.
اإلعالمیة عن حاالت وفیات في األطفال ، بما في ذلكحتى وقت كتابة ھذا المرجع ، كانت ھناك بعض التقاریر○

أو الحاالت الطبیة المزمنة لھؤالء المرضى.رضیع واحد. لم یتم الكشف عن التفاصیل المتعلقة بالوفاة

321 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32179660
320 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32241833/
319 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32179660
318 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32852340/
317 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15350737/

316 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32179660
Assessment of Evidence for COVID-19-Related Treatments. American Society of Health-System
Pharmacists.
https://www.ashp.org/-/media/assets/pharmacy-practice/resource-centers/Coronavirus/docs/ASHP-COVI
D-19-Evidence-Table.ashx. Updated September 17, 2020. Accessed September 22, 2020.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32179660
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32241833/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32179660
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32852340/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15350737/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32179660
https://www.ashp.org/-/media/assets/pharmacy-practice/resource-centers/Coronavirus/docs/ASHP-COVID-19-Evidence-Table.ashx
https://www.ashp.org/-/media/assets/pharmacy-practice/resource-centers/Coronavirus/docs/ASHP-COVID-19-Evidence-Table.ashx


Multisystem(األطفالفياالنظمةمتعددةااللتھابیةالمتالزمة● inflammatory syndrome in
children (MIS-C(

تجمعاتظھور2020مارسفيالمتحدةوالوالیاتأوروبافينشرھاتمالتيالتقاریرمنالعدیداقترحت○
.٢بالسارس-كوفي-مرتبطةأنھایعتقدكانوالتي،األطفالعندشدیدةأمراض
، في حین تشبھ حاالت أخرىظھرت بعض الحاالت باعراض التھاب مماثلة لمرض كاواساكي■

toxic(السامةالصدمةمتالزمة shock syndrome(322القلبیة.والصدمة

CDC.(323(األمراضعلىالسیطرةمراكزانتباهالحاالتھذهلفتت■

العضویة ویطلق علیھا "المتالزمة االلتھابیة متعددةتتمیز ھذه المتالزمة بالتھاب شدید في العدید من األجھزة○
MIS-C.(324(األطفال"فياالنظمة

عبر٢سارس-كوفي-مستضدإیجابیةیلي:مماواحدوجودخاللمن١٩بكوفید-المتأثریناألطفالتحدیدتم○
PCR،في١٩لـكوفید-إیجابيلشخصالمؤكدالتعرضأو،٢لـسارس-كوفي-المضادةاألجسامتواجدأو

األسابیع األربعة السابقة لألعراض.
:MIS-Cأعراضفياالختالفاتمنالعدیدعناإلبالغتم○

مثل آالم البطن واإلسھال والقيء. كانأحد أكثر ھذه األعراض شیوًعا ھو أعراض الجھاز الھضمي،■
فقط ، ولكن عند وجوده ، تم اإلبالغ عنالعارض األكثر شیوًعا في الجھاز الھضمي ھو ألم البطن

اإلسھال بشكل أكثر شیوًعا من القيء.
والفم، واعتالل العقد اللمفیة ، والخللتشمل األعراض األخرى الطفح الجلدي، تاثر االغشیة المخاطیة■

قد ُذِكَرت، إال أنھا لیست شائعة.القلبي. على الرغم من أن األعراض المتعلقة بالجھاز التنفسي
أنھُیعتقدولذلك،٢لسارس-كوفي-األوليالتعرضمنأسابیععدةبعدMIS-Cیتطورالحاالت،منكثیرفي○

المناعیة للفیروس.ال ینتج مباشرة عن تكرار الفیروسات، بل عن االستجابة
إطالقیمثلذاتًیا.ومحدودةخفیفةأعراضمناألطفالمعظمیعاني،٢كوفي-بالسارساإلصابةعند■

استجابة مناعیة معتدلة وتحت السیطرة،السیتوكینات من النوع األول (مثل اإلنترفیرون ألفا وبیتا)
والتي تتحكم بنجاح في العدوى وتوقفھا في غالبیة األطفال.

األكثرالسیتوكیناتتنشیطیتمحیث،٢النوعمناستجابةفيالمناعةجھازیدخل،نادرةحاالتفي■
tumor(الورمنخروعاملغاماإنترفیرونمثلقوة necrosis factor،(إلىباإلضافة 325

مجموعة متنوعة من االستجابات المناعیة األخرى.
عاصفةأوومدمرةمنظمةغیراستجابةإلى2النوعمنالسیتوكیناتتنشیطیؤديأنیمكن■

السیتوكین.
،ACE-2مستقبالتمناعلىعددعلىتحتويالتيالعضویةاالجھزةفياالستجابةھذهتحدثقد■

والجھاز الھضمي.مما یفسر تركیز ظھور أعراض المرض في القلب والجلد والكلى
مع مرض كاواساكي ومتالزمة الصدمة التسممیةتتشابھ المتالزمة االلتھابیة متعددة االنظمة في األطفال○

)toxic shock syndrome(مثل:االعراضبعضفي
حمى■

325 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25882242/

324 Fleisler, N. COVID-19 and a serious inflammatory syndrome in children: unpacking recent warnings.
https://discoveries.childrenshospital.org/covid-19-inflammatory-syndrome-children/ Published May 8,
2020. Accessed May 12, 2020.

323 CDC Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) associated with coronavirus disease
2019 (COVID-19). Centers for Disease Control. https://emergency.cdc.gov/han/2020/han00432.asp.
Published May 14, 2020. Accessed September 22, 2020.

322 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405091/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32410760/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32386565/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32418446/
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32418446/


تضخم الغدد اللیمفاویة■
طفح جلدي■
ألم في البطن■
)conjunctiva(الملتحمةالتھاب■
إصابة االغشیة المخاطیة■
وذمة في األطراف■
التھاب القلب■
انخفاض ضغط الدم وھبوط في الدورة الدمویة■
ارتفاع في نسبة المؤشرات االلتھابیة■

الحاالتتعریفاتمنالعدیداقتراحتمااللتھاب.وعالماتالحمىوجودعلىMIS-Cلاألوليالفحصیعتمد○
شیوعاً.األكثرھوCDCتعریفولكن،

الحالةتعریفتلبيالتيبھاالمشتبھالحاالتعنباإلبالغ)CDC(األمراضعلىالسیطرةمراكزتوصي○
الثالثة التالیة:التالي إلى أقسام الصحة المحلیة. یجب استیفاء جمیع المعاییر

من:یعانيعاًما21عنعمرهیقلمریض)1■
≥لمدةقیاسھایتملمبحمىالشعورأو،ساعة٢٤≥لمدةمئویةدرجة٣٨≥حمى●

ساعة٢٤
ال الحصر واحد أو أكثر منأدلة مخبریة على االلتھاب، بما في ذلك على سبیل المثال●

النتائج التالیة:
انخفاض في: خالیا الدم اللیمفاویة، بروتین األلبومین○
)،ESR(الترسیبمعدل)،CRP(المتفاعلالبروتیننسبةفي:ارتفاع○

الفیریتین)،d-dimer(ثنائیات-دالبروكالسیتونین،الفیبرینوجین،
)ferritin،(الالكتاتھیدروجیننازعةإنزیم)LDH،(٦انترلوكین)

interleukin )neutrophils(المتعادلةالدمخالیا)،6
في المستشفىدالالت المرض الشدید إكلینیكیاً الذي یتطلب التنویم●
، الكلوي ، التنفسي ، الدم ،خلل وظیفي في اثنین أو اكثر من االنظمة العضویة (القلبي●

باالضافة الىالھضمي ، الجلدي ، أو العصبي)،
الىباالضافةللتشخیص،مقبولبدیلتواجدعدم)٢■
CoV-2ًالسارسلعدوىإیجابیةنتیجة)٣■ المتسلسلالبلمرةتفاعلباستخدامقریبزمنمنذأوحالیا

)RT-PCR،(4غضونفي١٩لـكوفید-التعرضأوالمضادة؛األجسامعیارالمصلیة،االختبارات
326أسابیع قبل ظھور األعراض.

تقییمفياألطباءتوجیھفيللمساعدةممتاًزاسریرًیامساًرا)CHOP(لألطفالفیالدلفیامستشفىطور○
MIS-Cالمحتمل

عند األطفال في أي حالة وفاة لألطفال مع وجود دلیل علىضع في اعتبارك المتالزمة االلتھابیة متعددة االنظمة○
٢كوفي-سارسبعدوىاإلصابة

عند لألطفالعلم االوبئة المتعلق بالمتالزمة االلتھابیة متعددة االنظمة○
نادر.االنتشار الحقیقي للمتالزمة غیر معروف ، ولكن یبدو أنھ■
وجودتوثیقتمبدقة.معروفةغیرالمتالزمةھذهو٢السارس-كوفي-عدوىبینالزمنیةالعالقة■

بواسطةمستضدوجودسواءالمتحدة،الوالیاتفيعنھااإلبالغتمحالةكلفي١٩كوفید-معارتباط
PCR١٩.327كوفید-لحالةمؤكدتعرضأومضادجسمأو

327 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32386565/

326 Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) Associated with Coronavirus Disease 2019
(COVID-19). Centers for Disease Prevention and Control.
https://emergency.cdc.gov/han/2020/han00432.asp. Published May 14, 2020. Accessed August 30, 2020.

https://www.chop.edu/clinical-pathway/multisystem-inflammatory-syndrome-mis-c-clinical-pathway?fbclid=IwAR3s0eRzgD62TCxmB--kWNuQ5mM8twj5ByMb1fpBbcFwt2NJmXufDZ7UdZ
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32386565/
https://emergency.cdc.gov/han/2020/han00432.asp


العالج○
األطفال غیر واضحالعالج االمثل لمتالزمة االلتھابیة متعددة االنظمة في■
األطفالعالجتم،)Lancet(العلمیةالنسیتمجلةفيعنھااإلبالغتمحاالتستمنسلسلةفي■

خمسةنجاواألسبرین.الحیویةوالمضادات)IVIG(الوریدطریقعنالمناعيالغلوبیولینباستخدام
328من األطفال الستة.

باستخدامبنجاحاألطفالعالجتمنیویورك،فيMIS-Cذويمنأطفاللمجموعةحشدیةدراسةفي■
كاواساكي.مرضعالجغرارعلى،واألسبرین)IVIG(الوریديالمناعيالغلوبولین

لمدة تزید عن یومین ، تمتفي الحاالت األكثر شدة حیث ظل األطفال في العنایة المركزة●
إضافة الكورتیكوستیرویدات إلى نظام العالج.

عاصفةمنعنحوموجھةوھي،IL-6وIL-1حاصراتاألخرىالمحتملةالعالجاتمن■
329السیتوكین.

العاصمة.واشنطنأودیترویتأونیویوركفيMIS-Cمنوفاةحاالتعناإلبالغیتملم■
في لندن ، بناًء على ندوة عبرتم اإلبالغ عن نتائج مماثلة من الدراسات التي أجریت●

2020.330مایو19فيمؤخًراعقدھاتماإلنترنت

331مفیًدا لألطباء واآلباء.مصدراًالمدونة ھذه من مستشفى األطفال في لوس أنجلوستعد■

في المملكة المتحدة.األطفال وصحة الطفلالكلیة الملكیة لطبتتوفر معلومات إضافیة لألطباء من■
المرضى الحوامل أو المرضعات

(جدريالحمل تزید من شدة العدوى الفیروسیة بما في ذلك الحماقمن المعروف أن التغیرات المناعیة والفسیولوجیة أثناء●
مثل فیروس زیكا، تأثیرات خطیرة على الجنین.لبعض الفیروسات المستجدة،الماء)، والروبیوال، واإلنفلونزا. 332333

بالنساءمقارنةخطیربمرضلإلصابةعرضةأكثر١٩بكوفید-المصاباتالحواملالنساءأنإلىالمتاحةالبیاناتتشیر●
غیر الحوامل.

عاًما)44-15أنھاعلىالدراسةھذهفيتحدیدھا(تماإلنجابسنفيامرأة91412شملتدراسةأظھرت○
الحملبینارتباطوجود،٢كوفي-بسارساصابتھنومؤكدسلبیة)ام(ایجابیةمعروفةحملھنحالةكانت

334والوفیات.وزیادة خطر االستشفاء والحاجة الى وحدة العنایة المركزة

عرضة١٩بـكوفید-المصاباتالوالدةبعدوماالحملمرحلةفيالنساءأندراسة77لـالتلويالتحلیلأظھر○
335لزیادة خطر األحداث التالیة:

)1.96-1.6،1.33االرجحیة(نسبةالمركزةالعنایةوحدةقبول■
)2.60-1.88،1.36االرجحیة(نسبةالمیكانیكیةللتھویةالحاجة■
)7.85-3.0،1.16االرجحیة(نسبةالمبكرةالوالدة■

335 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32873575/
334 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32584795/
333 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32105680/
332 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459427/

331 What Parents Should Know about Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C). Children’s
Hospital Los Angeles website.
https://www.chla.org/blog/health-and-safety-tips/pediatric-inflammatory-multisystem-syndrome-pims-what-
parents-should. Published May 8, 2020. Updated September 2, 2020. Accessed September 22, 2020.

330 Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) Associated with Coronavirus Disease 2019
(COVID-19). Centers for Disease Prevention and Control.
https://emergency.cdc.gov/coca/calls/2020/callinfo_051920.asp. Published May 19, 2020. Updated April
14, 2020. Accessed August 30, 2020.

329 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32296135/
328 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32386565/

https://www.chla.org/blog/health-and-safety-tips/pediatric-inflammatory-multisystem-syndrome-pims-what-parents-should
https://www.rcpch.ac.uk/sites/default/files/2020-05/COVID-19-Paediatric-multisystem-%20inflammatory%20syndrome-20200501.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32873575/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32584795/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32105680/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459427/
https://www.chla.org/blog/health-and-safety-tips/pediatric-inflammatory-multisystem-syndrome-pims-what-parents-should
https://www.chla.org/blog/health-and-safety-tips/pediatric-inflammatory-multisystem-syndrome-pims-what-parents-should
https://emergency.cdc.gov/coca/calls/2020/callinfo_051920.asp
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32296135/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32386565/


زیادة عمر األم، وزیادة مؤشر كتلة الجسم، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، عوامل ترتبط بشدة مرض○
336الحوامل.النساءعند١٩كوفید-

337تتعرض األمھات السود والالتینیات بشكل خاص لخطر متزاید.○

لخطرالمعرضینالسكانمنأنھمعلىالحواملالمرضى)CDC(األمراضعلىالسیطرةمراكزتصنف○
338متزاید من كوفید.

إرشادات)SMFM(والجنیناألمطبوجمعیة)ACOG(النساءوأمراضالتولیدألطباءاألمریكیةالكلیةقدمت●
فرز المرضى الحوامل الذین یحتمل إصابتھم بفیروس سارسلمساعدة مقدمي الخدمات الطبیة علىوخوارزمیةالممارسة
.٢كوفي-

أنللرضیعیمكن،الحاالتمنكثیرفيراسخة."فوائدلھاوالولیداألمبینوالوثیقالمبكر"االتصال،ACOGلـوفًقا●
للیدینالجیدةالنظافةوممارسةقناًعااألمارتداءمثلإضافیةأماناحتیاطاتاتخاذبعد١٩بكوفید-مصابةأممع"یسكن"

اإلمكان.قدرأقدام6بمقداربعیًداالرضیعوإبقاء
ویجب اتخاذ ھذا القرار وفًقا لرغبات األم.قد یكون الفصل المؤقت مناسًبا لمصلحة األم والطفل ،○
معاییر انتھاء العزل.ال تشكل األمھات خطًرا على حدیثي الوالدة إذا استوفین○

١٩كوفید-بـالمصاباتاألمھاتأنھي)ACOG(النساءوأمراضالتولیدألطباءاألمریكیةالكلیةمنالحالیةالتوصیة●
یمكنھن االستمرار في الرضاعة الطبیعیة ، ویجب علیھن ارتداء كمامة إذا كانت متاحة، وغسل أیدیھن، وتطھیر األسطح.

339

إذا تم استخدام مضخة الثدي ، فیجب تعقیم جمیع األجزاء.○
أفضلفإنالبشري،الثديحلیبفي٢كوفيسارسعلىالعثوریمكنبأنھیفیدتقریروجودمنالرغمعلى○ 340

الطبیعیة.الرضاعةفياالستمراریمكنھن١٩بـكوفید-المصاباتاألمھاتأنتدلالحالیةالبیانات
الغالب یقي من العدید من األمراض وال توجد سوىأكدت أكادیمیة طب الرضاعة الطبیعیة أن حلیب األم في○

341استثناءات نادرة عندما ال یوصى بالرضاعة الطبیعیة.

منالتعافيبعدأسابیع4الى3مرضعةامرأة15لدىالرضاعةحلیبفيللفیروسمضادةأجساموجوددراسةقّیمت●
بـسارسالخاصالشوكيللبروتینالمضادIgAالمناعيالغلوبیولینعلىالحلیبعیناتجمیعاحتوت.١٩كوفید-عدوى
إلىحاجةھناكالمستقبالت.رابطلحقلمضادةإفرازیةمضادةوأجسامIgAعلىالعیناتمن٪80واحتوت،٢كوفي-

342نقل المناعة الفیروسیة ألطفالھن من خالل حلیب الرضاعةالمزید من الدراسات لتحدید ما إذا كان بإمكان األمھات

342 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33134887/

341 ABM statement on coronavirus 2019 (COVID-19). https://www.bfmed.org/abm-statement-coronavirus.
Published March 10, 2020. Accessed March 21, 2020.

340 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32446324/

339 Q&A on COVID-19, pregnancy, childbirth and breastfeeding. World Health Organization.
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding.
Updated September 2, 2020. Accessed September 22, 2020.

338 Evidence used to update the list of underlying medical conditions that increase a person’s risk of
severe illness from COVID-19. Center for Disease Control and Prevention website.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/evidence-table.html. Updated
November 2, 2020. Accessed November 7, 2020.

337 ACOG Clinical Practice Guideline, COVID-19 in Pregnancy. The American College of Obstetricians
and Gynecologists website.
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/03/novel-coronavirus-2019.
Posted July 2020. Updated November 6, 2020. Accessed November 7, 2020.

336 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32873575/

https://www.acog.org/-/media/project/acog/acogorg/files/pdfs/clinical-guidance/practice-advisory/covid-19-algorithm.pdf?la=en&hash=2D9E7F62C97F8231561616FFDCA3B1A6
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33134887/
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https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/03/novel-coronavirus-2019
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32873575/


١٩لكوفید-mRNAالمرسالالریبوزيالنوويالحمضلقاحاتوالحمل
لقاحاتلیستmRNAلقاحاتالحوامل.في١٩كوفید-mRNAلقاحاتوفعالیةسالمةحولمحدودةبیاناتحالًیاتوجد●

343ھذه اللقاحات خطرة على األم والجنین.حیة، وبناًء على رأي الخبراء، من غیر المحتمل أن تكون

●V-safeالمتعلقةالمعلوماتلجمعاألمراضعلىالسیطرةمراكزبواسطةإنشاؤهتمالذكیةالھواتفعلىتطبیقھو
النساءبینمنمودیرنا.اوفایزرسواء،١٩كوفید-لقاحتلقيبعدالحواملالنساءلھاتتعرضالتيالجانبیةباآلثار

344یلي:مابالحملالمتعلقةشیوًعااألكثرالجانبیةاآلثارتشمل،V-safeفيالمسجالتالملقحاتالحوامل

٪)15(اإلجھاض○
٪)15(الحملتسمم○
٪)10(الحملسكري○
٪)10(المبكرةالوالدة○

حالًیا، الالوطنیة المعتادة في النساء الحوامل غیر الملقحات.كل معدالت اآلثار الجانبیة المذكورة أعاله ضمن المعدالت●
بالحمل.المرتبطةالمضاعفاتفيزیادةبأيمرتبط١٩كوفید-لقاحأنیبدو

النساءفيللضررمتوقعةغیردالئلأيالحواملالنساءفيVAERSوV-safeلبیاناتالمبدئيالتحلیلیجدلم●
لمدةبالنسبةالمنخفضالوالدةووزن٪)9.4(المبكرةالوالدةمعدالتكانت.mRNAلقاحاتتلقینالالتيالحوامل

345الدراسة.فيالوالدةلحدیثيوفیاتھناكتكنلمالمعروفة.الوطنیةللمعدالتمماثلةالدراسةفي٪)3.2(الحمل

Modernaلقاحاستخدامبشأنالعالمیةالصحةلمنظمةالمؤقتةالتوصیاتتقر● mRNA25/1/21(الحملأثناء(
افادتمن شأنھا أن تفوق فائدة التطعیم لدى النساء الحوامل.بوجود بیانات محدودة، ولكن ال توجد مخاطر محددة معروفة

والنساء الحوامل المصابات بأمراض مزمنة تضعھن فيالمنظمة أن العامالت الصحیات المعرضات لخطر كبیر للتعرض،
346مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بھن.مجموعة عالیة الخطورة قد یحصلن على اللقاح بالتشاور

أوالحواملعن١٩كوفید-لقاحاتحجببعدم)ACOG(النساءوأمراضالتولیدألطباءاألمریكیةالكلیةتوصي●
347المرضعات الذین ھم جزء من مجموعة موصى بھا لتلقي اللقاح

الالتيبعد التطعیم. وجدت إحدى الدراسات أن حلیب الثدي للنساءھناك أدلة متزایدة تشیر إلى أن الرضاعة الطبیعیة آمنة●
٢.348كوفي-بسارسالخاصةالمضادةاألجسامعلىیحتويفایزرلقاحتلقین

األولى.اللقاحجرعةتلقيمنأسبوعینبعدأسبوعیاًامرأة84منالثديحلیبتحلیلتم○
،IgAالمضادةلألجسامإیجابیةالثديحلیبعیناتمن٪61.8كانتاألولى،اللقاحجرعةمنأسبوعینبعد○

الرابع.األسبوعفي٪86.1إلىالنسبةوارتفعت
عالج.دوناختفتالتيالعلويالتنفسيالجھازأعراضمنعانواوجمیعھمبالحمى،أطفال4أصیب○

348 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33843975/

347 Interim recommendations for use of the Moderna mRNA-1273 vaccine against COVID-19. Who.int.
https://www.who.int/publications/i/item/interim-recommendations-for-use-of-the-moderna-mrna-1273-vacci
ne-against-covid-19. Published January 25, 2021. Accessed February 19, 2021.
Vaccinating Pregnant and Lactating Patients Against COVID-19. ACOG.org.
COVID-19https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-pr
egnant-and-lactating-patients-against-covid-19. Updated February 4, 2021. Accessed February 19, 2021.

346 Interim recommendations for use of the Moderna mRNA-1273 vaccine against COVID-19. Who.int.
https://www.who.int/publications/i/item/interim-recommendations-for-use-of-the-moderna-mrna-1273-vacci
ne-against-covid-19. Published January 25, 2021. Accessed February 19, 2021.

345 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33882218/

344 Shimabukuro T. CDC.gov.
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-01/06-COVID-Shimabukuro.pdf.
Posted January 27, 2021. Accessed March 16, 2021.

343 Interim Clinical Considerations for Use of mRNA COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the
United States. Cdc.gov.
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html. Updated February 10,
2021.
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أظھرت األجسام المضادة الموجودة في عینات حلیب الثدي ھذه تأثیرات معادلة قویة، مما یشیر إلى وجود تأثیر○
تطعیمھن.تمالالتياألمھاتحلیبیتناولونالذینالرضععند١٩كوفید-ضدمحتملوقائي

مرض االنسداد الرئوي المزمن وداء الربو
١٩349بـكوفید-اإلصابةخطر●

.١٩بـكوفید-اإلصابةخطرمنیزیدالربوأوالمزمنالرئوياالنسدادمرضتواجدأنعلىدلیلیوجدال○
أكثر عرضة لإلصابة بمرض شدید إذا كانوا مصابینالمرضى الذین یعانون من مرض االنسداد الرئوي المزمن○

.١٩بـكوفید-
أكثر عرضة لإلصابة بمرض شدید إذا كانوا مصابینال تشیر البیانات المحدودة حالًیا إلى أن مرضى الربو○

.١٩بـكوفید-
الرعایة المحافظة●

صحة مرضى االنسداد الرئوي المزمن والربو.یجب أن تستمر الرعایة المعتادة لعالج والمحافظة على○
الرعایة في حال التفاقم●

ال.أمالتفاقمفي١٩كوفید-تسببسواءالتفاقملعالج)prednisone(بریدنیزوناستخدامیجب○
الصحیةالرعایةمرافقداخلالرذاذاتمنبدالً)spacer(الُمباِعدمعالمعیارمحددالبخاخاستخدامیجب○

المرضى الكبار في السن
مزمنةأمراضمنسًنااألكبرالمرضىیعاني.١٩كوفید-جائحةمنتضرراًالمرضىفئاتأكثرمنالسنكباریعتبر●

أكثر، ویمیلون إلى الظھور بأعراض غیر نمطیة وقد یواجھون صعوبة في الوصول إلى الرعایة الطبیة ، وكلھا عوامل
تساھم في تأخر التشخیص وزیادة معدالت االعتالل والوفیات.

العمر.تقدممع١٩كوفید-منالمستشفىفيالتنویمالىوالحاجةخطیرةبأمراضاإلصابةخطریزداد●
630والمستشفىدخوللخطرضعًفا13معرضونأكثرأوعاًما85العمرمنیبلغونالذینالمرضى○

350عاًما).29-18(بالشبابمقارنًةالوفاةلخطرضعًفا

351أكثر.أوعاًما65أعمارھمتبلغمرضىفيحدثت١٩بـكوفید-مرتبطةالوفیاتمن٪٨٠○

یعاني المرضى المسنون من أعراض غیر نمطیة:●

351 Older Adults. Centers for Disease Control and Prevention.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html. Updated
September 11, 2020. Accessed September 22, 2020.

350 COVID-19 Hospitalization and Death by Age. Centers for Disease Control and Prevention.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/hospitalization-death-by-a
ge.html. Updated August 18, 2020. Accessed September 22, 2020.

349 Licskai C, Yang CL, Ducharme FM, et al. Position statement from the Canadian Thoracic Society
(CTS) asthma assembly steering committee.
https://cts-sct.ca/wp-content/uploads/2020/04/Final_CTS-COVID-19-Asthma-Position-Statement.pdf.
Accessed April 20, 2020.
Bhutani M, Hernandez P, Bourbeau J, et al. Addressing therapeutic questions to help Canadian health
care professionals optimize COPD management for their patients during the COVID-19 pandemic.
https://cts-sct.ca/wp-content/uploads/2020/04/Final_CTS-COVID-19_COPD-Position-Statement_Apr-8.pd
f. Accessed April 20, 2020.
Coronavirus disease 2019. American Society of Health-System Pharmacists.
https://www.ashp.org/Pharmacy-Practice/Resource-Centers/Coronavirus. Accessed March 23, 2020.
Ernst D. ACAAI: Statement on corticosteroid use for allergies, asthma during COVID-19 pandemic.
https://www.pulmonologyadvisor.com/home/topics/asthma/acaai-statement-on-corticosteroid-use-for-aller
gies-asthma-during-covid-19-pandemic/. Published April 1, 2020. Accessed April 20, 2020.
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لدیھم١٩بـكوفید-المصابینالمسنینالمرضىأنبالصینھونانمنالمراكزمتعددةرجعيبأثردراسةوجدت○
352واأللم العضلي والقيء بدون حمى أو سعال.میل إلى الظھور بأعراض غیر نمطیة وغیر محددة مثل التعب

قد ال یكون ھذا حساًسا بدرجة كافیة لكبار السن.كثیرا ما یستخدم وجود الحمى للكشف عن مرض كوفید، ولكن○
كبارلدىالحمىتكونقدالحمى.منیعانونالخطیرةبعدوىالمصابینالمسنینمن20-30٪■

واالستخدام المزمن لألدویة مثلالسن خافتة أو غائبة بسبب انخفاض درجة الحرارة األساسیة
353األسبرین.

السنكبارلدىللحمىمعدلتعریفباستخدام)IDSA(األمریكیةالمعدیةاألمراضجمعیةتوصي■
354

فھرنھایتدرجة100فوقواحدةمرةالفممنالمأخوذةالحرارةدرجةقیاس●
درجةقیاسأوفھرنھایتدرجة99فوقمرتینالفممنالمأخوذةالحرارةدرجةقیاس●

فھرنھایتدرجة٩٩٫٥فوقالشرجمنالمأخوذةالحرارة
األساسیةالجسمحرارةدرجةمنفھرنھایتدرجة2باعلىالجسمحرارةدرجةقیاس●

التأخیر في طلب الرعایة الطبیة:●
اوالروتینیةالرعایة(سواءالطبیةالرعایةطلبتجنبواأنھمالمتحدةالوالیاتفيالبالغینمن٪41أفاد○

١٩.355كوفید-منمخاوفبسببالطارئة)

356٪.42بنسبة١٩كوفید-جائحةخاللالطوارئقسمإلىالزیاراتانخفضت○

للسكتات٪20بنسبةالطوارئقسمزیاراتانخفضت،١٩كوفید-جائحةمنونصفشھرینأولخالل○
تجنبیؤديأنالمحتملمنالدم.فيالسكرالرتفاع٪10و،القلبعضلةالحتشاء٪23و،الدماغیة

357بین كبار السن.وتأخیر طلب الرعایة إلى زیادة معدالت االعتالل والوفیات

الرعایة الطارئة والسیطرة على العدوى:●
GEDC(358(الشیخوخةطوارئقسمتعاونیةمنتوصیات○

في جزء منفصل من قسم الطوارئ، بعیًداضع المرضى المسنین الذین ال یعانون من أعراض تنفسیة■
.١٩كوفید-بعدوىإصابتھمفيیشتبھالذینأولئكعن

السماع ویمنعھم من قراءة الشفاه، لذاقد یجعل استخدام األقنعة من الصعب على المرضى المسنین■
تذكر التحدث ببطء ووضوح.

أو موارد المجتمع األخرى للمساعدة فياستخدم األخصائیین االجتماعیین أو وكالة المنطقة للشیخوخة■
تزوید المرضى المسنین بخدمات مثل األدویة المنزلیة والبقالة.

متزاید لخطر اإلصابة باالكتئاباعلم أن المرضى المسنین في الحجر الصحي معرضون بشكل■
على تسھیل االتصال المجتمعي.والقلق. قم بتوفیر اإلحاالت إلى الموارد التي تساعد

1-800-971-0016مجاني:صداقةخطالشیخوخةمعھدیقدم■
١٩بكوفید-الخاصةالمراجع)،IAGG(السنوكبارالشیخوخةلطبالدولیةالرابطة○

358 Appendix 3- Key Points For ED Clinicians. The Geriatric Emergency Department Collaborative.
https://gedcollaborative.com/wp-content/uploads/2020/03/GEDC_JGEM_Vol1_Issue4_Appendix3_KeyPoi
ntsForEDClinicians.pdf. Accessed September 22, 2020.

357 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32584802/
356 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32525856/

355 COVID-19 Guidance for Older Adults. Centers for Disease Control and Prevention.
https://www.cdc.gov/aging/covid19-guidance.html. Updated September 15, 2020. Accessed September
22, 2020.

354 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8698997/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19072244/

353 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8698997/
352 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32474561/

https://www.iagg.info/covid-19-title
https://gedcollaborative.com/wp-content/uploads/2020/03/GEDC_JGEM_Vol1_Issue4_Appendix3_KeyPointsForEDClinicians.pdf
https://gedcollaborative.com/wp-content/uploads/2020/03/GEDC_JGEM_Vol1_Issue4_Appendix3_KeyPointsForEDClinicians.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32584802/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32525856/
https://www.cdc.gov/aging/covid19-guidance.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8698997/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19072244/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8698997/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32474561/


مرضى متالزمة داون
في١٩بكوفید-المرتبطالوفاةخطرأنووجدبالغملیون8.26بتقییمالمتحدةالمملكةفيبالمخاطرالتنبؤمشروعقام●

359أقرانھم.عنأضعاف١٠بیزیدداونمتالزمةمنیعانونالذینالبالغین

مثل العمر والجنس والعرق ومؤشر كتلة الجسمتم تقییم ھذا الخطر بعد التعدیل للعدید من العوامل الخارجیة○
وغیرھا من الحاالت المرضیة والعالجات.والخرف واإلقامة في دار الرعایة وأمراض القلب الخلقیة

١٩بـكوفید-یتعلقفیماالخطرلزیادةالمعرضةالسكانیةالفئاتمنداونمتالزمةذوياألشخاصاعتباریجب○
ویجب حمایتھم بشكل استراتیجي.

Theالطبیةالنسیتمجلةفيُنشرتدولیةاستقصائیةدراسةوجدت● Lancetمتالزمةمنیعانونالذینالمرضىأن
المصابینغیرالمماثلینبالمرضىمقارنةأضعاف3.5بمقدار١٩كوفید-منللوفاةنسبيخطرزیادةلدیھمداون

360بمتالزمة داون.

حمایتھمویجب١٩بـكوفید-یتعلقفیماالخطرلزیادةالمعرضةالفئاتمنداونمتالزمةذوياألشخاصاعتباریجب●
بشكل استراتیجي.

االستجابة لموجة الزیادة في حاالت الرعایة الحرجة

،١٩كوفید-جائحةأثناءالطبیةللرعایةرئیسيمكونالحرجةالحاالتذويالمرضىعددفيالحادةالزیاداتمعالجةإن●
361وقد شملت االعتبارات التالیة:

وتقلیلالمركزةالعنایةوحدةمرضىبقیةعنلفصلھم١٩كوفیدلمرضىالفوجیةالمركزةالعنایةوحداتإنشاء○
انتقال العدوى.

الحرجة إلى وحدة العنایة المركزة الفوجیةإنشاء بروتوكوالت الختبار وتخصیص المرضى ذوي الحاالت○
المناسبة.

على ارتداء معدات الحمایة الشخصیة ونزعھا.ضمان معدات الوقایة الشخصیة الكافیة والتدریب المكثف○
المركزة للفوج.إنشاء مركز تقاریر إقلیمي لتتبع كل حالة تدخل وحدة العنایة○
362وجھ.إنشاء فرق األزمات لتقسیم الموارد المحدودة على أفضل○

وھي تقنیة تثیر العدید من المخاوف فیما یتعلقاعتبارات خاصة بتھویة عدد من المرضى بجھاز تنفس واحد،○
الصناعي الحتیاجات كل مریض على حدة (ویجببالتلوث المتبادل والقدرة على معایرة إعدادات جھاز التنفس

363أخذھا في االعتبار فقط في حاالت األزمات الشدیدة)

المواردمحدودةالبیئاتفي١٩كوفید-

ھي:األماكنھذهفيالرئیسیةالتحدیاتخاص.بشكلصعًباأمًراالمواردمحدودةالبیئاتفي١٩كوفید-إدارةتعد●
364والماء النظیف.توافر مستلزمات الوقایة من العدوى مثل الكمامات والصابون○

365العاملین في مجال الرعایة الصحیة.توافر معدات الحمایة الشخصیة المناسبة وضمان سالمة وعافیة○

الوصول إلى اختبارات سریعة ومنخفضة التكلفة.○
366توافر اللقاح والمساواة○

366 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33830709/
365 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32414379/
364 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32916249/
363 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16885402
362 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32259419/

361 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32167538
https://www.youtube.com/watch?v=TKS1pahoPRU. Accessed March 15, 2020.

360 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33644721/
359 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33085509/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33830709/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32414379/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32916249/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16885402
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32259419/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32167538
https://www.youtube.com/watch?v=TKS1pahoPRU
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33644721/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33085509/


نظریة "قومیة اللقاح"، وھي االفتراض بأن كل بلد ھو المسؤول الوحید عن تطعیم شعبھ، یفاقم عدم■
المساواة في توافر اللقاح.

.١٩لكوفید-القاتلةالمتغیراتظھورفيیساھموقدالقطیعمناعةتأخیرإلىاللقاحاتنقصسیؤدي■
الوصول إلى العالجات منخفضة التكلفة والقائمة على األدلة.○
توافر األكسجین وأسرة المستشفیات.○

.ھناالمنزلفي١٩كوفید-إلدارةمفیدةونصائحمعلوماتمخططعلىالعثوریمكن●

اعتبارات ما بعد العدوى

١٩كوفید-بعدالقلبالتھاب●
، أظھرت العدید من دراسات التصویر بالرنین المغناطیسي للقلب أن التھابالقلب واألوعیة الدمویةكما ُذِكر في○

أعراض.بدونأوخفیفةأعراضمنیعانونالذینالمرضىفيحتى،١٩كوفید-فيمنتشرالقلب
١٩.367كوفید-منیتعافونالذیناآلخرینالعاليالنشاطذويواالفرادالریاضیینعلىعمیقةآثارلھھذا○

JAMAفياللعبالىالعودةبروتوكولاقتراحتم○ Cardiology.368

أشھر.٦إلى٣لمدةالریاضةممارسةبتقییدیوصى،القلبعضلةاللتھابمؤكدتشخیصبعد■
على عودة القلب الى الوظیفة الطبیعیةالعودة إلى اللعب بعد تأكید التھاب عضلة القلب یعتمد●

في ضربات القلب. ستكونوعدم وجود دلیل مستمر على وجود التھاب أو عدم انتظام
العودة إلى اللعب تدریجیة تحت المراقبة بعنایة.

، الحاجة الى إجراء مزید من االختباراتبالنسبة للمرضى غیر المصابین بالتھاب عضلة القلب المؤكد■
یعتمد على األعراض.

بتقیید ممارسة الریاضة لمدة، یوصىال یعانون من أعراضبالنسبة للریاضیین الذین●
المراقبةمعالنشاطإلىتدریجیةعودةذلكویتبعاإلیجابي.١٩كوفید-اختباربعدأسبوعین

الدقیقة لألعراض.
بتقیید النشاط الریاضي خالل، یوصىأعراض خفیفةبالنسبة للریاضیین الذین یعانون من●

بإجراء تقییم من قبلتواجد األعراض، متبوعة بأسبوعین بعد زوال األعراض. یوصى
بھا ھي التروبونین عالي الدقةأخصائي طبي قبل العودة إلى النشاط. االختبارات الموصى

)hsTn(القلبكھربیةوتخطیط)ECG(أخرىاختباراتمعالقلب،صدىوتخطیط
متقدمة في حالة وجود نتائج غیر طبیعیة.

تنویمھم في المستشفى، یوصىأو تمأعراض خطیرةبالنسبة للریاضیین الذین یعانون من●
النتیجة طبیعیة، یمكن أن تكونباستخدام التصویر بالرنین المغناطیسي للقلب. إذا كانت

العودة إلى اللعب تدریجیة مع المراقبة الدقیقة لألعراض.
ذوي الوظائف المرھقة جسدًیا (رجال إطفاء،من المقبول اعتماد ھذا المبدأ التوجیھي في مساعدة المرضى○

عمال) على العودة بأمان إلى الخدمة الكاملة
عواقب طویلة المدى●

long(االمد"طویل"كوفیداسم١٩كوفید-بعدوىالمرتبطةالمدىطویلةاألعراضعلىُیطلق○ COVID.(
عدوىمنجمیًعاتعافوامریًضا1733في١٩لـكوفید-المدىطویلةالعواقبالصینمنجماعیةدراسةقّیمت○

كانت:األعراضظھورمنأشھر6بعدالمرضىھؤالءمنھاعانىالتيشیوًعااألكثراألعراضحادة. 369

٪).63(العضالتوضعفالتعب■
٪).26(النومصعوبات■
٪).23(واالكتئابالقلق■

369 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33428867/
368 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32402054/
367 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32516032/

https://www.indiacovidsos.org/home-care
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33428867/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32402054/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32516032/


كانت ھذه األعراض أكثر شیوًعا بین المرضى الذین أصیبوا بمرض شدید.■
عن أعراض طویلة المدى تعطل العمل والحیاةحتى األفراد الذین یعانون من عدوى خفیفة نسبًیا أبلغوا○

370االجتماعیة والمنزلیة.

مصابینكانواالذینمن٪26أفادالسوید،فيالصحیةالرعایةمقدميعلىأجریتدراسةفي■
األقل.علىشھرینلمدةیستمرشدیدإلىمتوسطاألقلعلىواحدعارضبوجود١٩كوفید-بفیروس

.١٩بكوفید-یصابوالمالذیناألفرادمن٪9معبالمقارنةھذا
لدىسوًءاتزیدھاأواألعراضستحسن١٩كوفید-لقاحاتكانتإذاماالحاليالوقتفيالواضحغیرمن○

منیعانونمریًضا66الصغیرةالدراساتإحدىفحصتالمدى.طویلةعواقبمنیعانونالذینالمرضى
371المدى:طویلة١٩كوفید-أعراض

تطعیمھم.یتملم22وأكسفورد)أوشخصاً(فایزر44تطعیمتم■
أبلغ المشاركون الملقحون عن تحسن عام في أعراضھم.■

متالزمة ما بعد العنایة المركزة●
اإلعاقات (اإلدراكیة والجسدیة والعاطفیة) التي تظھرمتالزمة ما بعد العنایة المركزة عبارة عن مجموعة من○

372التعافي من مرض خطیر.بشكل متكرر لدى الناجین من وحدة العنایة المركزة بعد

373قد تكون فترة إعادة التأھیل طویلة للناجین بعد التنبیب.○

بعدمابمتالزمةسیصابونمیكانیكیةتھویةإلىیحتاجونالذینالمركزةالعنایةوحدةمرضىجمیعمن50٪○
العنایة المركزة.

النفسیة.الصحةفيمشاكلمنالمرضىمن٪46یعاني،المستشفىمنالخروجمنواحدعامبعد■
یؤديمما،العضالتقوةفي٪11الى3بنسبةانخفاضإلىالفراشفيالراحةمنیومكلیؤدي■

إلى ضعف شدید في الوظیفة البدنیة.
العمل ویعانون من عدم استقرار مالي¼ الناجین من وحدة العنایة المركزة یصبحون عاطلین عن■

كبیر.
CDC:(374(منھاوالوقایةاألمراضمكافحةمراكزتوصیاتوفقالصحیةالرعایةلموظفيالعملإلىالعودةمعاییر●

إجراؤھاتمPCRلـسلبییناختبارینتضمنتوالتيالفحوصات،علىالقائمةباالستراتیجیةیوصىیعدلم○
إلىتصللمدةالفیروسذرففياألشخاصمنالعدیدیستمراإلصابة،بمجرداألقل.علىساعة24بفاصل

االختبار.علىالقائمالنھجفائدةمنیحدمما،أیام10
بھ:المشتبھأوالمؤكد١٩كوفید-معاألعراضذويالصحیةالرعایةموظفي○

االستراتیجیة القائمة على األعراض:■
الحمى)مضاداتاستخدام(بدونساعة٢٤لمدةحمىال●
تحسن األعراض●
األعراضظھورمنذأیام10مرور●

374 Criteria for Return to Work for Healthcare Personnel with SARS-CoV-2 Infection (Interim Guidance).
Centers for Disease Control and Prevention.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/return-to-work.html. Updated August 10, 2020. Accessed
August 30, 2020.

373 Medscape Medical News Website. Davenport, L. ICU Lessons on COVID-19 From Italian Front Line:
Be Flexible. March 24, 2020. https://www.medscape.com/viewarticle/927432#vp_2. Accessed March 28,
2020.

372 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32690219/

371 Arnold DT, Milne A, Samms E, et al. Are vaccines safe in patients with Long COVID? A prospective
observational study. Medrxiv.org. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.11.21253225v2.
Posted March 14, 2021. Accessed April 12, 2021.

370 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33825846/
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یجب على موظفي الرعایة الصحیة الذین یعانون من أعراض شدیدة أو الذین یعانون من نقص المناعة االنتظار○
المعدیة.األمراضاستشارةفيالتفكیرعلیھمویجبالعملإلىالعودةقبلاألعراضظھوربدایةمنذیوًما20

المؤكد:١٩كوفید-معاألعراضعدیميالصحیةالرعایةموظفي○
اإلستراتیجیة القائمة على الوقت:■

إیجابياختبارأولمنذاألقلعلىأیام10مرتلقد●
على األعراض أو اختباًرا كما ھوإذا تطورت األعراض ، فاستخدم إما استراتیجیات قائمة●

موضح أعاله

١٩وكوفید-التلطیفیةالرعایة

المنشورةالبیاناتممتازة.تلطیفیةرعایةعلىالحصولال،أم١٩بكوفید-مصابینكانواسواءالمرضى،جمیعیستحق●
375و الى األسالیب المعتادة في الرعایة التلطیفیة.محدودة حتى اآلن؛ تستند التوصیات التالیة إلى رأي الخبراء

منالمزیدفيالرغبةلدیھلیسأوالمكثفالعالجتحملعلىقادرغیرإماوھو١٩بكوفید-مصابمریضأي○
العالج سیستفید من الرعایة التلطیفیة.

قد یكونمختلف تماًما عن السابق بسبب اعتبارات الحجر الصحي.خالل الجائحة، قد یتم تقدیم الرعایة التلطیفیة بشكل●
أیًضا.السیاق السریري لحاجة الفرد للرعایة التلطیفیة مختلًفا

بولي، أو فشل كبدي نھائي، أو خلل وظیفي في أعضاءتوقع حدوث الضائقة التنفسیة. قد یصاحبھا أیًضا فشل كلوي●
المرضى.بعضفي)DIC(الدمویةاألوعیةداخلمنتشرتخثرأومتعددة،

التواصل●
ومضاعفاتھ.١٩بكوفید-اإلصابةلخطرالمعرضینالمرضىجمیعمعالرعایةوأھدافمستویاتناقش○
المقبل" وأیًضا "ھل سأفاجأ إذا أصیب ھذا المریضقد تسأل نفسك "ھل سأفاجأ إذا مات ھذا المریض في العام○

بمضاعفات خطیرة ثانویة لـكوفید؟"
أدوات االتصال:○

Vital(حیويحدیث■ talk(
١٩كوفید-مخاطرعناإلبالغالعالمیةالصحةمنظمة■

التدخالت غیر الدوائیة●
الدعم العاطفي○

.١٩كوفید-بسببالتلطیفیةالرعایةبتلقيیتعلقفریداجتماعينفسيسیاقھناك■
أیام10قبلجیدةبصحةیتمتعونكانواألنھمالمعرفیة""الصدمةمنالمرضىیعانيأنیمكن■

ولكنھم یموتون اآلن.
، فإن االنتقال المفاجئ للرعایةحتى لو كان المرضى أكبر سًنا أو یعانون من أمراض مصاحبة■

التلطیفیة یمثل دائًما صدمة.
وظیفة، عائلة، عدم وجود وصیة،ھناك ضغوط مصاحبة لذلك مثل عدم االستعداد، وجود التزامات،■

دیون، إلخ.
یشعرون بھ عقلًیا وعاطفًیا باإلضافة إلىقدم الدعم النفسي واالجتماعي وتأكد من سؤال المرضى عما■

ما یشعرون بھ جسدًیا.
تكلم عن العزلة االجتماعیة○

أعدادھم بشكل كبیر.سیكون المرضى في عزلة اجتماعیة مع عدم وجود زوار أوتقلیل■
كن على درایة باألثر النفسي لھذه العزلة.■
قم بتسھیل التواصل مع أحبائھم قدر اإلمكان■

375 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32298748/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32665316/

https://www.vitaltalk.org/guides/covid-19-communication-skills/
https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14482/COVID-19-022020.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32298748/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32665316/


قم بتسھیل التواصل مع الطاقم الطبي والتمریض. ھذا یحافظ على معدات الوقایة الشخصیة إذا لم■
الحمایة الشخصیة وخلعھا عند كلیضطر العاملون في مجال الرعایة الصحیة إلى ارتداء معدات

سؤال او طلب من المریض.
التحكم في األعراض●

.١٩بـكوفید-المصابینالتلطیفیةالرعایةمرضىلدىاألعراضفيللتحكمممتازموردعلىھناالعثوریمكن○
ضیق التنفس●

التنفسي.تجنب المراوح والنوافذ المفتوحة بسبب خطر انتشار الرذاذ○
للعنایة بالفم مغموسة في الماء البارد مفیدة.یمكن أن تكون الفوط الباردة على الوجھ ومسحات اإلسفنج○
الصحیة، بجانب السریر لتحسین تدفق الھواء.الحد من عدد األشخاص، بما في ذلك العاملین في مجال الرعایة○
ضیق التنفس الشدیدة.یمكن للموظفین أو أفراد األسرة مساندة المرضى خالل لحظات○
أو جلیكوبیروالت.المواد األفیونیة والبنزودیازیبینات مع أو بدون سكوبوالمین○

ساعات4كلیعادلھ)ما(أوالفم)طریق(عنفوريمورفینمجم2.5بـابدأ،المثالسبیلعلى■
في الحقن تحت الجلد حسب الحاجة أوحسب الحاجة. إذا كان الطریق الفموي غیر متاح ، ففكر

المحلول المستمر عن طریق الورید.
أفیونیة أصغر من الجرعات الالزمة لتخفیف األلم.اعلم أن التخفیف من ضیق التنفس غالًبا ما یتحقق بجرعات○
مفید.)furosemide(الفوروسیمیدأنیبدو،السفلیةالھواءمجرىإلفرازاتبالنسبة○
ضع في اعتبارك ان جرعات المواد األفیونیة قد تتكدس○
من أجل الحفاظ على مخزون األدویة التي تعطى عنضع في اعتبارك طرًقا مختلفة إلعطاء الدواء قدر اإلمكان○

عبر األنف، عبر الجلد).طریق الورید وتحت الجلد (على سبیل المثال ، في الشرج،
.ھنایمكن العثور على مخطط انسیابي مفید○

االلم●
حدد مصدر األلم وحدد ما إذا كان یمكن السیطرة علیھ.○

ھل األلم مستمر أم جدید؟■
ھل یمكن ازالة سبب األلم؟■
ھل یمكن توقع االحداث التي تسبب األلم أو التخطیط لھا؟■

یمكن أن تكون كمادات الثلج والكمادات الساخنة مفیدة.○
مفیدة إذا لم یكن المریض یعاني من ضرریمكن أن تكون مضادات االلتھاب غیر الستیروئیدیة أو األسیتامینوفین○

كبیر في الكلى أو الكبد.
المواد األفیونیة ھي الخیار المعتاد للسیطرة على األلم.○

سبیل المثال ، في الشرج، عبر األنف، عبرضع في اعتبارك  طرًقا مختلفة إلعطاء الدواء مثل على■
الجلد.

من أزمة ألم نھائیة ، فقد تكون لصقة الفنتانیلإذا كان المریض معتادا على االدویة األفیونیة وال یعاني■
خیاًرا جیًدا.

الكیتامین○
(ممتاز لأللم الموضعي أو األلمضع في اعتبارك اإلعطاء الموضعي على الجلد أو داخل األنف■

الجدید).
الیوم.فيمراتثالث٪10-5الموضعيالكیتامینكریماستخدامیمكن،الموضعيلأللم■
للبدء.كجم/مجم0.5-مجم0.1األنفداخلالكیتامینجرعةإعطاءیمكن،الجدیدلأللم■

العالجات المساعدة○
و،pregabalinو،)TCAs(الحلقاتثالثیةاالكتئابمضاداتاعتباركفيضع■

gabapentin،.إلخ
الھذیان●

أثناء وجوده في العنایة المركزة:یجب أن تستمر الجھود المعتادة للحفاظ على ادراك المریض○

http://www.thewhpca.org/resources/item/symptom-control-in-the-last-days-of-life-during-covid-19-pandemic
https://bc-cpc.ca/cpc/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-End-of-Life-Symptom-Management.pdf


قدم ساعة و / أو تقویم في غرفة المریض.■
وفر بعض الضوء الطبیعي.■
تقلیل الضوضاء والمحفزات األخرى من بیئة المستشفى.■
ضع صور أفراد األسرة بالقرب من سریر المریض.■
األسنان.قم بتمكین الوصول إلى النظارات والمعینات السمعیة وأطقم■

تأكد من أن المرضى لدیھم وسیلة للتواصل بسھولة.○
یتناولون أدویة موصوفة قبل تنویمھم بسبباحترس من آثار انسحاب األدویة لدى المرضى الذین كانوا○

فجأة.األدویةتوقفتإذا١٩كوفید-
نزیف نھائي من التخثر المنتشر داخل األوعیة●

لذلك ضع بطانیات دافئة ومنادیل الوجھ.المرضى الذین یعانون من نزیف شدید عادة ما یحسون بالبرودة،○
استخدم المالءات والمناشف الداكنة إلخفاء لون الدم.○
أو نفث الدم. ھذا یساعد على امتصاص الدم ویخففوفر حوًضا مبطًنا بقطعة قماش داكنة للوجھ للتقیؤ الدموي○

من ضوضاء الدم الذي یتم لفظھ.
الشاش المنقوع في حمض الترانیكسامیك أوإذا كان ھناك نزیف من جروح أو قروح ، یمكن أن یساعد○

اإلبینفرین في تقلیلھ.
للوعي في أسرع وقت ممكن حتى ال یكون علىإذا كان ھناك نزیف بلیغ، فإن الھدف ھو جعل المریض فاقًدا○

درایة بعملیة النزیف حتى الموت اذ انھا مزعجة للغایة.
السكان المرضى اآلخرین للنظر فیھا●

یتلقون الرعایة التلطیفیة من قبل الجائحة لسبب آخر:المرضى المصابون بفیروس كورونا المستجد الذین كانوا○
تحدث معھم عن مستوى / أھداف الرعایة.■
بسبب تعقیدات رعایة نھایة الحیاة أثناءاشرح لھم أنھم قد ال یكونون قادرین على الموت في المنزل■

الوباء.
اشرح لھم أنھم قد یكونون معزولین عن اآلخرین وقت الوفاة.■

یتلقون الرعایة التلطیفیة من قبل الجائحة لسببالمرضى غیر المصابین بفیروس كورونا المستجد الذین كانوا○
آخر:

تحدث معھم عن مستوى / أھداف الرعایة.■
كان علیھ عندما بدأوا الرعایة التلطیفیة. ضعاشرح أن توفر الموارد قد یكون مختلًفا بشكل كبیر عما■

تجعلھم عرضة لخطر العدوى ،في اعتبارك أن ھناك مساحة أقل في دور الرعایة، وأن المستشفیات
وأن الرعایة المنزلیة اصبحت معقدة.

بداوا الرعایة التلطیفیة خالل الجائحة لسبب غیرالمرضى غیر المصابین بفیروس كورونا المستجد الذین كانوا○
مرتبط بكوفید:

على الجائحة. اعترف بإحباط المریضھذا وقت مليء بالتحدیات حیث أن تركیز العالم كلھ ینصب■
وشعوره بالعزلة.

تحدث معھم عن مستوى / أھداف الرعایة.■
تحدث معھم عن مخاوفھم المتعلقة بالتعرض لكوفید■
بسبب الجائحة.تحدث معھم عن مخاوفھم المتعلقة بعدم توفر العالجات الملطفة■

١٩لـكوفید-المجتمعيالتأثیر

376لمجتمعنا.والشاملوالعاطفياالقتصاديالرفاهعلىالمدىوبعیدةعمیقةتأثیرات١٩لكوفید-ان●

تأثر األشخاص ذوي البشرة الملونة بشكل غیر متناسب بالوباء.●

376 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32305533/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32305533/


377األصلیین.والسكانوالالتینیینالسودالسكانفيالضعفمنأعلى١٩كوفید-عنالناجمةالوفیاتمعدالت○

378معدل الوفیات.یرتبط عدم المساواة في الدخل بزیادة عدد الحاالت وارتفاع○

على اآلثار الصحیة السلبیة لإلجھاد اإلضافي أثناء الوباء.اعتالل عضلة القلب الناتج عن اإلجھاد ھو مجرد مثال واحد●
وجدت دراسة من نظام كلیفالند كلینك الصحي أن معدل اإلصابة باعتالل عضلة القلب الناتج عن اإلجھاد ارتفع○

.١٩كوفید-جائحةفترةخالل٪7.8إلىالجائحة)(قبل٪1.8-1.5من
اإلجھادعنالناتجالقلبعضلةباعتاللأصیبواالذینالمرضىجمیعفيسلبیة١٩كوفید-فحصنتیجةكانت○

في ھذه الدراسة.
بسبب اإلجھاد بسبب تأثیر الضغوط النفسیةمن المحتمل أن تكون الزیادة في حاالت اعتالل عضلة القلب○

379المباشرة.الفیروسیةالعدوىمنبدال١٩ًكوفید-بوباءالمرتبطةواالقتصادیةواالجتماعیة

380لكن بعض األطفال محرومون بشكل غیر متناسب.یؤثر سلًبا على تعلیم ونمو جمیع األطفال،إغالق المدارس●

األقل أو الوصول المحدود إلى اإلنترنت من تلقي تعلیمقد ال یتمكن األطفال من العائالت ذات الموارد المالیة○
جید في المنزل.

الكثیر من التغذیة الیومیة في المدرسة.یتلقى أطفال األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي○
.2020دیسمبرإلىأغسطسمنبالمدرسةالصلةذات١٩كوفید-حاالتحدوثفلوریدامندراسةرصدت○

6800منعشر)الثانيالصفوحتىالتمھیدیةالمرحلة(منطالبمالیین3یقاربماتسجیلتم■
مدرسة مختلفة في ھذه الدراسة

بالمدرسةالمرتبطة١٩بكوفید-الدراسةفيالمسجلینالطالبمن٪1مناقلأصیب■
فيحدوثھمعدلمعمترابطفلوریداطالببینبالمدرسةالمرتبطة١٩كوفید-عدوىحدوثمعدل■

المجتمع
اإللزام الرسمي بارتداء الكمامات یقلل من اإلصابة■
دون انتشار المرض على نطاق واسع لدىتشیر ھذه النتائج إلى أنھ من المحتمل إعادة فتح المدارس■

الطلبة

معلومات إضافیة

EM:RAPمنمقترحةروابط

١٩كوفید-عنتعلیمیةلمصادرEM:RAPموقع●
متالزمة ما بعد العنایة المركزة●

إصدارات باللغات الدولیة

●Nuevo Coronavirus 2019 (COVID-19) versión en español
●Le Nouveau coronavirus (COVID-19) version en français
●Novo Coronavírus 2019 (COVID-19) versão em português
●新型コロナウイルス 2019（COVID-19）日本語版

380 The importance of reopening america’s schools this fall. CDC.gov
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/reopening-schools.html
Published July 23, 2020. Accessed July 29, 2020.

379 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32644140/

378 Mukherji, N. The social and economic factors underlying the incidence of COVID-19 cases and deaths
in US counties. MedRxiv. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.04.20091041v4.full.pdf
Published July, 14 2020. Accessed July 29, 2020.

377 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32706955/

https://covid.emrap.org/
https://www.emrap.org/episode/rop2020july10th/rop2020july10th
https://files.emrap.org/download/covid-espanol.pdf
https://files.emrap.org/download/covid-francais.pdf
https://files.emrap.org/download/covid-portugues.pdf
https://files.emrap.org/download/covid-nihongo.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/reopening-schools.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32644140/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.04.20091041v4.full.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32706955/


Novelالعربیةباللغة● Coronavirus 2019 (COVID-19(
فارسینسخھ)،19(کوید2019جدیدکرونایویروس●

●'नॉवेल कोरोनावायरस २०१९ (को�वड-१९) �हदं� स�ंकरण'

شكر وتقدیر

ھذالتحدیثكللبالیعملونالذین،الطبیةالمجالتمحرريإلىباإلضافة،واإلنتاجیةاإلداریةEM:RAPلفرقخاصشكر
الفصل باستمرار.

والدكتورة ماركولیني لتألیفھا لقسم األعراض العصبیة.نود أن نشكر الدكتورة كاردي لتألیفھا لقسم الرعایة التلطیفیة

وأنیلي فون راینھارت لمساھمتھم في كتابة ھذا الفصل.نود أن نشكر الدكاترة سلیم رضائي ، سوزان دیمیستر ،

مایسون ومیل ھیربیرت.نود ایضاً ان نشكر المؤلفین الرئیسیین، الدكتورین جیسیكا

https://files.emrap.org/download/covid-arabic.pdf
https://files.emrap.org/download/covid-farsi.pdf
https://files.emrap.org/download/covid-hindi.pdf


الجداول

انقر ھنا للعودة إلى المفاھیم الرئیسیة

البردونزالتالموسمیةواإلنفلونزاالتنفسیةاألوسطالشرقومتالزمةالسارسمع١٩كوفید-بینمقارنة

منھا ومنظمة الصحة العالمیةأرقام مراكز مكافحة األمراض والوقایةتستند البیانات إلى

١٩كوفید-
(سارس-كوفي-

٢(

(متالزمةمیرس
الشرق األوسط

التنفسیة)

(المتالزمةسارس
التنفسیة الحادة

الوخیمة)

االنفلونزا
الموسمیة

(یختلف النوع
والشدة من سنة إلى

أخرى)

الناتجةنزالت البرد
عن الفیروس

التاجي

2019دیسمبراالصل
؛ ووھان ،

الصین

المملكة؛2012
العربیة السعودیة

جنوب؛2002
الصین

سالالت متعددة
تظھر  االنسیاق

المستضدي
)antigenic

drift(سنةمن
إلى أخرى

أربعة سالالت
فیروسیة مسؤولة

٪20حواليعن
من "نزالت البرد"

قطیرات الجھازاالنتقال
التنفسي ،

المخالطة الوثیقة

اتصال وثیق مع
اإلبل المصابة أو

حلیب اإلبل
واللحوم. انتقال

محدود من إنسان
إلى إنسان

یعتقد أنھا تنشأ من
الخفافیش أو

الزباد. انتقال
العدوى من شخص

آلخر عن طریق
المخالطة الوثیقة

المخالطة الوثیقة
بین البشر، مالمسة

االسطح الملوثة

المخالطة الوثیقة
بین البشر، مالمسة

االسطح الملوثة

١١٩منأكثرالحاالت
ملیون شخص

حول العالم؛ أكثر
ملیون٢من

حالة وفاة اعتباًرا
مارس١٤من

٢٠٢١

مؤكدةحالة٢٤٩٤
وفاةحالة858؛

؛حالة8098
وفاةحالة774

فيملیوًنا35
موسم

2019-2020
20,000؛

حالة وفاة
(الوالیات المتحدة)

مالیین الحاالت
سنویاً

to %3810.2معدل الوفیات
2-4%

قریب من الصفر34%10%0.1%

381 National Institute of Allergy and Infectious Diseases. National Institute of Allergy and Infectious
Diseases website. https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/covid-19. Updated March 2, 2020.
Accessed March 11, 2020.
John Hopkins Whiting School of Engineering. Center for Systems Science and Engineering website.
https://systems.jhu.edu/research/public-health/ncov/. January 23, 2020. Accessed March 11, 2020.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/covid-19
https://systems.jhu.edu/research/public-health/ncov/


انقر ھنا للعودة إلى رعایة المریض في حالة صحیة حرجة
انقر ھنا للعودة إلى ادارة التھویة المیكانیكیة

ARDSNetالصناعيالتنفسبروتوكول

http://www.ardsnet.org/files/ventilator_protocol_2008-07.pdf

Predicted(المتوقعالجسموزناحسب.1 body weight - PBW(
]60-(بوصة)[الطول2.3+50=الذكور●
]60-(بوصة)[الطول2.3+45.5=اإلناث●

المیكانیكیةللتھویةنسقأياختر.2

tidal(والزفیرللشھیقالتنفسيالحجملتحقیقالتھویةجھازإعداداتاضبط.3 volume- VT(منمل/كجم٨إلىاألولي
وزن الجسم المتوقع

VT = 8 mL/kg PBW

tidal(والزفیرللشھیقالتنفسيالحجمقلل.4 volume - VT(6الىیصلحتىاقلاوساعتینكلكجم/مل1بمقدار
مل / كجم من وزن الجسم المتوقع

VT = 8 mL/kg PBW

respiratory(التنفسمعدلاضبط.5 rate(األساسیةالمریضتھویةلیقاربمعدلعلىاألولي)minute
ventilation(الدقیقة.فينفسا35عنیزیدالبما

المرتفعالتنفسيوالضغط)pH(الدمحموضةمعدلالىللوصولالتنفسومعدل)VT(والزفیرللشھیقالتنفسيالحجمعدل.6
plateau(الشھیقعند pressure(المطلوبین

http://www.ardsnet.org/files/ventilator_protocol_2008-07.pdf
http://www.ardsnet.org/files/ventilator_protocol_2008-07.pdf


انقر ھنا للعودة الى مجرى الھواء والتنفس

أقصى مسافات تشتت الھواء عند الزفیر

Adapted from Hui DS, Chan MT, Chow B. Aerosol dispersion during various
respiratory therapies: a risk assessment model of nosocomial infection to

healthcare workers. Hong Kong Med J. 2014 Aug;20(4 Supplement 4.(

المسافة (سم)العالج التنفسي

١٠<الدقیقة)فيلترا١٢(حتىالتنفسإلعادةقابلغیرقناع

قناع االكسجین العادي
الدقیقةفيلترات٤
الدقیقةفيلترات٨

٢٠
٣٠

nasal(األنفقنیة cannula(
الدقیقةفيلترات٣
الدقیقةفيلترات٥

٣٦
٤٢

٤٠-٣٠)Venturi(فنتورينوعمناكسجینقناع

جھاز ضغط المجاري الھوائیة اإلیجابي ثنائي المستوى
)BiPAP(

١٠/٤
١٤/٤
١٨/٤

٤٠
٤٢
٤٥



انقر ھنا للعودة الى التصویر التشخیصي

١٩كوفید-عنالناتجالرئةالتھابفيالصوتیةفوقوالموجاتالمقطعیةاالشعةنتائجبینمقارنة

Adapted from Peng QY, Wang XT, Zhang LN. Findings of lung ultrasonography of
novel corona virus pneumonia during the 2019–2020 epidemic. Intensive Care

Medicine. 2020 Mar 12:1-2.

)US(للرئةالصوتیةفوقالموجات)CT(للصدرالمقطعیةاألشعة

Pleural(الجنبيالغشاءسماكةزیادة thickening(الجنبيالغشاءسماكةزیادة)Pleural thickening(

Ground(المطحونبالزجاجالشبیھةالعتامات glass
appearance(

)B-lines(بخطوط

Pulmonary(الرئويالتظلیل infiltrating
shadowing(

confluent(مجتمعةبخطوط B-lines(

Subpleural(الجنبيالغشاءتحتالرئةفيتصلب
consolidations(

Small(الرئةفيصغیرةتصلبات consolidations(

Multilobar(الرئةمنمتعددةفصوصفيتغییرات
involvement(

Multilobar(الرئةمنمتعددةفصوصفيتغییرات
involvement(

لالشعة)atypical(نمطیةغیراو(سلیمة)سلبیةنتائج
المقطعیة في المراحل المبكرة من المرض أو المرض غیر

الشدید

Focal(بؤریةبخطوط B-lines(المبكرةالمراحلفي
من المرض أو المرض غیر الشدید

مععتامات شبیھة بالزجاج المطحون متناثرة وتصلبات رئویة
تقدم المرض

Alveolar(الخاللیةواالغشیةالھوائیةالحویصالتمتالزمة
interstitial syndrome(ومتعددةمنتشرةبوخطوط

382

في مرضى الحاالت الحرجة وزیادة سماكة الغشاء الجنبي
)pleural thickening(تلیفلدیھمالذینالمرضىفي

pulmonary(الرئةفي fibrosis(

382 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16984837

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16984837


نقر ھنا للعودة الى ادارة التھویة المیكانیكیةا
إنقر ھنا للعودة الى العالجات المحتملة

األدویة البدیلة للتخدیر والتسكین

ھایز لمساعدتھم في تجمیع ھذا الجدولنشكر الدكاترة الیكسس البییترا، سیرجي موتوف ، وبراین

جرعة التحمیل السریعة
)bolus(الجرعة)

المعتادة)

جرعة التحمیل
)Loading dose(

معدل الضخ
)Infusion(

خیارات التسكین

كغ/میكروغرامFentanyl(1-3(فنتانیل
میكروغرام)50-100(

/میكروغرام0.5-1.5
كغ / ساعة

كغ/ملغم0.05-0.025مجم)8-6(كغ/ملغم0.1)Morphine(مورفین
/ ساعة

ھیدرومرفون
)Hydromorphone(

كغ/ملغم0.02-0.01ملغم0.5-1
/ ساعة

رمیفنتنل
)Remifentanil(

ال تعطى جرعة تحمیل سریعة
اذ انھا تؤدي الى بطء ضربات
القلب وتصلب القفص الصدري

علىكغ/میكروغرام1
دقائق*١٠مدى

كغ/میكروغرام0.1-1
/ ساعة

خیارات التخدیر

/كغ/میكروغرام10كغ/ملغمPropofol(0.5-1(بروبوفول
دقیقة + معایرة

/كغ/مغ2.5-0.15كغ/ملغمKetamine(0.5-1(كیتامین
ساعة

دیكسمدتومدین
)Dexmedetomidine

** (

ال تعطى جرعة تحمیل سریعة
اذ انھا تؤدي الى بطء ضربات

القلب

علىكغ/میكروغرام1
دقائق*١٠مدى

كغ/میكروغرام0.1-1
/ ساعة

20(كغ/ملغم0.3-0.35)Midazolam(میدازوالم
ملغم)

كغ/میكروغرام20-50
/ ساعة

ساعة/كغ/مجم0.05ملغم)4(كغ/ملغم0.05)Lorazepam(لورازیبام



فینوباربیتال
)Phenobarbital(

ساعة/كغ/ملغم1-0.5كغ/ملغم15-20

الضعفاءالمرضىفيكغ/میكروغرام0.5إلىالجرعةتقللأن*یمكن
باإلضافةسریعة.تحمیلجرعةشكلعلىإعطاؤهتمإذاالقلبضرباتبطءDexmedetomidineیسببأن**یمكن

المكانیكیة.التھویةعندالتنفستزامنیعززالوبالتالي،التنفسيالجھازدفعمنdexmedetomidineیثبطال،ذلكإلى



انقر ھنا للعودة الى الفحوصات التشخیصیة

١٩لكوفید-التشخیصیةالفحوصات

PCRاالجسام المضادة

یكتشف تفاعل البلمرة المتسلسل للنسخ العكسيالطریقة
)Reverse transcriptase PCR(

لسارس)RNA(الریبيالنوويالحمض
٢كوفي-

مقایسة امتصاصیة مناعیة لإلنزیم المرتبط
)ELISA:(النتیجةكميفحص)عیارعنعبارة

األجسام المضادة)

فحص التدفق الجانبي: فحص ثنائي (النتیجة عبارة
عن جسم مضاد موجود أم ال)

فحوصات مقایسة تحیید الفیروسات: یظھر فعالیة
االجسام المضادة المتواجدة

مسحة البلعوم األنفيالمصدر

البدائل: غسیل الشعب الھوائیة، البلغم

دم

٪85-60األنفي:البلعوممسحةالحساسیة*
٪72البلغم:

٪93الھوائیة:القصبات

تعتمد الحساسیة على وقت الحصول على العینة،
PCRفحصوتصمیم،الفیروسیةوالحمولة

٪90حوالي

یعتمد على طریقة الفحص وتوقیت إنتاج الجسم المضاد
IgGاكتشافیمكنما(عادة / IgMإلىأسبوعبعد

أسبوعین من ظھور األعراض)

الحالیةیكتشف العدوىاالیجابیات

یمكن استخدامھ على نطاق واسع

السابقةیكتشف العدوى

یساعد في تحدید وجود المناعة

یحدد االلتھابات عدیمة األعراض

الستبعادكاٍفغیرواحدسلبيPCRاختبارالسلبیات
١٩كوفید-

النتائج متغیرة ویمكن أن یحصل مریض على اختبار
سلبي زائف من یوم إلى آخر

عملیة الحصول على المسحة غیر مریحة

لیست حساسة في العدوى المبكرة

من غیر الواضح ما إذا كانت األجسام المضادة تمنح
المناعة

مدة استجابة الجسم المضاد وتواجدھا غیر معروفة

یوجد معیار مثالي مقبول* ال تزال خصائص االختبار الدقیقة غیر واضحة حیث ال



اللقاحات االخرىانقر ھنا للعودة إلى

١٩كوفید-لقاحاتباستخدامالخطیرةاألمراضمنالحمایة

الحد من العدوىحجم التجربة السریریةاللقاح
المصحوبة بأعراض

كوفید

الجرعات والتخزینالحد من الوفیات

(الحمضمودیرنا 383

النووي الریبوزي
المرسال -
mRNA(

4بفاصلجرعتان،30,42095%100%
درجة20(-أسابیع
مئویة)

384(الحمضفایزر

النووي الریبوزي
المرسال -
mRNA(

3بفاصلجرعتان،43,00095%100%
درجة70(-أسابیع
مئویة)

جونسون وجونسون
( فیروسات 385

غدانیة ناقلة -
DNA(

جرعة واحدة43,78385%100%
3الصالحیة(مدة
8الى2عندأشھر

درجة مئویة)

386أكسفورد

(الفیروس الغدي
المعدل وراثیا)

23,84870%
بجرعة90%(

منخفضة / جرعة
عالیة)

جرعتان، (درجة100%
حرارة الثالجة العادیة)

387(لفیروسسبوتنیك

الغدي المعدل وراثیا)
21بفاصلجرعتان،21,97791.6%100%

درجة18(یوًما
مئویة)

387 Logunov DY, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, et al. Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5
vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised
controlled phase 3 trial in Russia. The Lancet. Thelancet.com.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext. Published February
2, 2021. Accessed February 4, 2021.

386 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33306989/

385 Johnson & Johnson Announces Single-Shot Janssen COVID-19 Vaccine Candidate Met Primary
Endpoints in Interim Analysis of its Phase 3 ENSEMBLE Trial. Jnj.com.
https://www.jnj.com/johnson-johnson-announces-single-shot-janssen-covid-19-vaccine-candidate-met-pri
mary-endpoints-in-interim-analysis-of-its-phase-3-ensemble-trial. Published January 29, 2021. Accessed
February 4, 2021.

384 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33301246/
383 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33378609/

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33306989/
https://www.jnj.com/johnson-johnson-announces-single-shot-janssen-covid-19-vaccine-candidate-met-primary-endpoints-in-interim-analysis-of-its-phase-3-ensemble-trial
https://www.jnj.com/johnson-johnson-announces-single-shot-janssen-covid-19-vaccine-candidate-met-primary-endpoints-in-interim-analysis-of-its-phase-3-ensemble-trial
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33301246/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33378609/


388نوفافاكس

(البروتین الشوكي)
4بفاصلجرعتان،؟20,00089.3%

أسابیع (درجة حرارة
الثالجة العادیة)

ما بعدلذا فإن فترات الثقة كبیرة. ستوفر الدراسات الرصدیةیرجى مالحظة أن عدد المرضى المتوفین في الدراسات صغیر
المجموعات الكبیرة وعبر متغیرات الفیروس.التطعیم معلومات أدق عن االنخفاض في معدل الوفیات في

388 Novavax COVID-19 Vaccine Demonstrates 89.3% Efficacy in UK Phase 3 Trial. Ir.novavax.com.
https://ir.novavax.com/news-releases/news-release-details/novavax-covid-19-vaccine-demonstrates-893-
efficacy-uk-phase-3. Published January 28, 2021. Accessed February 4, 2021.

https://ir.novavax.com/news-releases/news-release-details/novavax-covid-19-vaccine-demonstrates-893-efficacy-uk-phase-3
https://ir.novavax.com/news-releases/news-release-details/novavax-covid-19-vaccine-demonstrates-893-efficacy-uk-phase-3


صور

مرشح فیروسي

انقر ھنا للعودة إلى رعایة المریض في حالة صحیة حرجة
انقر ھنا للعودة إلى إدارة مجرى الھواء



Donning(الشخصیةالحمایةمعداتارتداء personal protection equipment(

انقر ھنا للعودة إلى المفاھیم الرئیسیة



Doffing(1رقممثال-الشخصیةالحمایةمعداتنزع personal protective equipment,
example 1(

انقر ھنا للعودة إلى المفاھیم الرئیسیة



Doffing(2رقممثال-الشخصیةالحمایةمعداتنزع personal protective equipment,
example 2(

انقر ھنا للعودة إلى المفاھیم الرئیسیة



الرئتینكلتافيارتشاحات:١المریض

سریعة"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "مراجعة
في الموضوع"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "التعمق



الیمنىالرئةفيارتشاحات:٢المریض

سریعة"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "مراجعة
في الموضوع"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "التعمق



الرئتینكلتافيارتشاحات:٣المریض

سریعة"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "مراجعة
في الموضوع"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "التعمق



 نالرئتی كلتافيالبؤرمتعددةارتشاحات:٤المریض

سریعة"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "مراجعة
في الموضوع"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "التعمق



الرئتینكلتافيارتشاحات:٥المریض

سریعة"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "مراجعة
في الموضوع"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "التعمق



خاللیةتغیرات:٦المریض

سریعة"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "مراجعة
في الموضوع"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "التعمق



النقیر)في(خاصةالرئتینكلتافيارتشاحات:٧المریض

سریعة"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "مراجعة
في الموضوع"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "التعمق



الرئة)محیطفي(خاصةالرئتینكلتافيارتشاحات:٨المریض

سریعة"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "مراجعة
في الموضوع"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "التعمق



Multifocal(١رقم١٩كوفید-فيالبؤرمتعددتصلب Consolidations in COVID 1(

سریعة"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "مراجعة



Multifocal(٣رقم١٩كوفید-فيالبؤرمتعددتصلب Consolidations in COVID 3(

سریعة"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "مراجعة



COVID(االكلیليالمستوىعلى١٩كوفید- coronal 1(

سریعة"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "مراجعة



COVID(المستعرضالمستوىعلى١٩كوفید- transverse 2(

سریعة"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "مراجعة



١٩كوفید-عنالناتجالتنفسيالفشلمعالجة

انقر ھنا للعودة إلى العالج



مرشح فیروسي

انقر ھنا للعودة إلى العالج

Viral Filter=فیروسيمرشح



Single(األزماتفيالمرضىمنللعدیدیستخدممنفردتھویةجھاز ventilator used for multiple
patients in surge crisis(

الرعایة الحرجةانقر ھنا للعودة إلى االستجابة لموجة الزیادة في حاالت



Chrysanthemum(األقحوانخفاش bat(

انقر ھنا للعودة إلى علم األوبئة



Pneumocystisعنالناتجالرئويااللتھابفيالمجنونالرصفنمط carinii

في الموضوع"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "التعمق



CT(١٩19كوفید-لمریضمقطعیةأشعة COVID19 Infection(

في الموضوع"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "التعمق

Reverse halo sign = العكسیةالھالةعالمة
Consolidation = الرئةتصلب



Irregularity(للرئةالصوتیةفوقالموجاتعلىالجنبيالغشاءانتظامعدم of the pleura on lung
ultrasound(

في الموضوع"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "التعمق

Irregularity of the pleura=الجنبيالغشاءخطتجانسعدم



Bبخطوط

في الموضوع"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "التعمق



Lung(الھوائیةالقصیباتورسمالرئةتصلب consolidation bronchiologram(

في الموضوع"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "التعمق



Pleural(للرئةالصوتیةفوقالموجاتعلىواالنصبابالجنبيالغشاءسماكة thickening and effusion on
lung ultrasound(

في الموضوع"انقر ھنا للعودة إلى التصویر التشخیصي في قسم "التعمق

األسھم الحمراء = سماكة الغشاء الجنبي
األسھم الخضراء = االنصباب الجنبي

األسھم الصفراء = االنصباب الجنبي الموضعي



تسطیح المنحنى

انقر للعودة إلى االنتقال الفیروسي



مخطط المعلومات البیاني ألنماط اللحى و شعر الوجھ المناسبة

انقر للعودة إلى معدات الحمایة الشخصیة



Acute(١٩كوفید-مریضفيالحاداألیسرالرئیسيالتاجيالشریانانسداد left main coronary blockage
in COVID patient(

انقر ھنا للعودة إلى األعراض خارج الجھاز التنفسي



Livedo(شبكيتزرق reticularis(الالكتاتازدیادعنالناتجةالدمحموضةفي)lactic acidosis(

الجلدإنقر ھنا للعودة إلى األعراض خارج الجھاز التنفسي -



االستلقاء على البطن (االنبطاح) في مریض مستیقظ

انقر ھنا للعودة إلى ادارة مجرى الھواء



١٩١كوفید-قدماصابع

الجلدإنقر ھنا للعودة إلى األعراض خارج الجھاز التنفسي -



١٩٢كوفید-قدماصابع

الجلدإنقر ھنا للعودة إلى األعراض خارج الجھاز التنفسي -



كعب القدم في كوفید

الجلدإنقر ھنا للعودة إلى األعراض خارج الجھاز التنفسي -



في كوفیدعتامات شبیھة بالزجاج المطحون منتشرة في كلتا الرئتین

السریعةانقر ھنا للعودة الى التصویر التشخیصي في قسم المراجعة



١محوریةصورة-١٩كوفید-فيالمطحونبالزجاجشبیھةوعتاماتالفصوصمتعددرئويالتھاب

السریعةانقر ھنا للعودة الى التصویر التشخیصي في قسم المراجعة



٢محوریةصورة-١٩كوفید-فيالمطحونبالزجاجشبیھةوعتاماتالفصوصمتعددرئويالتھاب

السریعةانقر ھنا للعودة الى التصویر التشخیصي في قسم المراجعة



٣محوریةصورة-١٩كوفید-فيالمطحونبالزجاجشبیھةوعتاماتالفصوصمتعددرئويالتھاب

السریعةانقر ھنا للعودة الى التصویر التشخیصي في قسم المراجعة



١٩١كوفید-فيمنتشربقعيطفح

الجلدانقر ھنا للعودة الى األعراض خارج الجھاز التنفسي -



١٩٢كوفید-فيمنتشربقعيطفح

الجلدانقر ھنا للعودة الى األعراض خارج الجھاز التنفسي -



األكسجین األنفي عالي التدفق

انقر ھنا للعودة إلى مجرى الھواء والتنفس



)urticaria(الشرى

الجلدانقر ھنا للعودة إلى األعراض خارج الجھاز التنفسي -



Pityriasis(الوردیةالنخالیة rosea(

الجلدانقر ھنا للعودة إلى األعراض خارج الجھاز التنفسي -

المراحل السریریة والخیارات العالجیة

انقر ھنا للعودة إلى الخیارات العالجیة المتاحة



بكوفیدمصابمریض١٠٠لكلالمقدراالكلینیكيالمسار

انقر ھنا للعودة إلى شدة المرض

١٩For Every 100 Infected With COVID-19بـكوفید-مصابشخص100لكل

Show mild to moderate symptomsأعراض خفیفة إلى متوسطة

علیھمعدد غیر معروف من المصابین،)لم یتم فحصھم أو لم تظھر
أعراض(

Unknown number of those infected, but not
tested or showing symptoms

Unknown long-term morbidityمراضة مزمنة غیر معروفة

Are admitted to the hospitalمنّومین في المستشفى

Go to ICUیحتاجون إلى العنایة المرّكزة

Dieیتوفوا



مسحة أنفیة بلعومیة

)PCR(المتسلسلالبلمرةتفاعلاختبارإلىللعودةھناانقر



Varicella(الصدرمنطقةفيالناري)(الحزامالنطاقيالقوباءداء Zoster(

الجلدانقر ھنا للعودة إلى األعراض خارج الجھاز التنفسي -



قط الزباد

الموسمیةواإلنفلونزاالتنفسیةاألوسطالشرقومتالزمةالسارسمع١٩كوفید-بینمقارنةالجدول:إلىللعودةھناانقر
ونزالت البرد



nasal(العادیةاألنفقنیة cannula(

انقر ھنا للعودة إلى إدارة مجرى الھواء


