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مستخلص :

يتناول هذا المقال جوانب عديدة عن جائحة كورونا حيث تم التركيز علي الحقائق البيولوجية لف��يروس كورون��ا  وماهي��ة حقيقت��ه

بناءا على الحقائق البيولوجية و فرضيات علم األحياء الفلكى حيث احتمالية دخ�ول الف�يروس للغالف الج�وي عن طري�ق ني�ازك

طرح مقترح فيزيائى آلليات تساعد في  تطوير محفزات ضوئية نانوية فعالة من حيث التكلف��ة ومس��تقرةفضائية ، باإلضافة الي 

وعالية األداء وذلك باستخدام تقنيات تصنيعية� مختلفة  للوقاية والقضاء على الفيروس بواسطة دمج هذه المواد النانوية ب��االقتران

التطه��ير باس�تخدام أكس�يدمع أنظمة التنظيف الفعالة والممارسة السريرية الجي��دة في الس�يطرة والح�د من انتش�ار الف��يروس ألن 

كما تناول المقال معرفة أهمية العالق��ة بين تغي��ير المن��اخ مث��ل درج��ة الح��رارة . التيتانيوم أقوى من استخدام  الكلور و األوزون

والرطوبة مع إنتشار الفيروس المس�تجد. ك�ذلك تطرقتن�ا الي كيفي�ة وقاي�ة الجه�از المن�اعي وتقويت�ه من خالل الغ�ذاء الص�حي ،

ممارسة الرياضة ، الراحة وتناول األعشاب والنباتات التي أثبتت الدراسات فوائدها. كما اختتم المقال بأهم اجراءات الوقاي��ة من

الفيروس حسب المنظمات الصحية. 

 التحف''يز الض''وئي، الم''واد النانوي''ة، مقوي''ات الجه''ازتغي'ير المن''اخ،كلمات مفتاحية: الفيروسات التاجية، نظرية بانسبيرميا، 

 األعشاب والنباتات الطبيعية، المناعى، 

الحقائق البيولوجية عن فيروس كورونا المستجد :

Coronavirusesتسبب الفيروسات التاجية  )  [CoV]أمراضًا في الطيور والثدييات والبشر، وسميت ه��ذه الفيروس�ات به��ذا )

اإلسم ألنها تحتوى مسامير شبيهة بالتاج على س�طحها، وتم إكتش�افها ألول م��رة في منتص��ف الس��تينيات. وإس��تناًدا إلى تص��نيف

  ذات العائل���ةNidovirales( ، ف���إن الفيروس���ات التاجي���ة هى من رتب���ة ICTVاللجن���ة الدولي���ة لتص���نيف الفيروس���ات)

Coronaviridae. والعائل��ة الفرعي��ة  Coronavirinaeي��تراوح ط��ول جين��وم الحمض الن��ووى الرايب��وزى م��وجب  اإلتج��اه 

Ribonucleic  )+ssRNA( 32 إلى 26  أح��ادي الخي��ط من( كيلوب��اس kilobasesفي الط��ول وبالت��الي لدي��ه أك��بر جين��وم )

. RNAلفيروسات الحمض  النووى الرايبوزى 

  تنقسم هذه الفيروسات أيضًا إلى أربع مجموعات فرعية رئيسة تسمى ألفا وبيتا وغاما ودلتا. هناك سبعة فيروسات تاجية بشرية

(، وبيت��اHCoV-NL63(، وألف��ا كورون��ا ف��يروس )HCoV-229Eتسبب العدوى لدى البشر بما في ذلك فيروس ألفا التاجي )

(، ومتالزمة الجهاز التنفس��ي في الش��رق األوس��طHCoV-HKU1(  بيتا كورونا فيروس )HCoV-OC43كورونا فيروس )

-MERSبيتا كرونا فيروس    CoV )beta  coronavirus( أو متالزمة االلته��اب التنفس��ي الح��اد الش��ديد أو SARS-CoV
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)beta  coronavirus(( 2019  وحديثا فيروس كرونا الجدي��د-nCoV-(  �)Novel  Coronavirus2019ال��ذي تم تحدي��ده )

)2019 ، مما يتسبب في مرض فيروس كورونا ف��يروس SARS-CoV2 والمعروف باسم  2019العام الماضى   COVID-

19.)

إن فيروسات الجهاز التنفسي مسؤولة عن حاالت وفاة على مس��توى الع��الم أك��ثر من أي عام��ل مع��دي آخ��ر. ت��ؤدي الفيروس��ات

التاجية الحيوانية التي تنتقل من الحيوان��ات )المض��يف( للعنص��ر البش��رى إلى ع��دوى ش��ديدة م��ع ارتف��اع مع��دل الوفي��ات ، مث��ل

( ، ومؤخًرا م��عMERS( ، متالزمة الشرق األوسط التنفسية )ميرس SARSمتالزمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة )سارس 

، لكنه يختل��ف من حيث الجين��ات عن ف��يروس الس��ارس والم��يرس2فيروس كورونا المستجد الذى ينتمى الى ساللة كورونا بيتا 

ألنه حساس جدا لألشعة فوق البنفسجية وإرتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

كما أن له القدرة العالية على التغيير في مكونها الوراثي والقدرة على تخطي فعالية الجهاز المناعي واألدوية وبالتالي له إمكاني��ة

إصابة اكبر عدد من االنسان والحيوان والطيور كما انه يتضاعف داخل الجسم بكميات هائلة مما يساعده على االنتش��ار بس��رعة

فائقة  حيث يعد األسرع واألكثر إنتشارًا مقارنة باألنواع األخرى .

ولضمان بقائه والمحافظة علي نفسه لديه عدة استراتيجيات يتبعها منها :-

+( حال��ة كم�ون دون الت�أثر ب��الظروفssRNAالتحكم في الدروع  الواقية والتي تجعل الحمض النووي الرابي�وزى الم��وجب  ).1

( سالب الشحنة وتكون دائمًا في حالة انه خارج جسم  العائل .RNAالمحيطة وهي عبارة عن  شريط من )

( للعائل .RNAالسيطرة على استقرار الحمض النووي الرابيوزى ).2

( الحامل لرسالة تصنيع البروتين الخاص بالخلية وتوجيهها نحو عملي��اتmRNAتعطيل آلية تحلل الحمض النووي الرابيوزى).3

تضاعفه داخل الخلية وذلك بواسطة استخدام إنزيمات  النيوكلويز المشفرة للفيروس .

كما ان هناك عوامل بيولوجية  تساعد الفيروس على إصابة اإلنسان وهي :

ضعف الجهاز المناعي  وقد يكون هذا نتيجة لإلصابة بألمراض المزمن��ة كالض��غط والس��كري وأم��راض القلب وأم��راض الكلي.1

وامراض الجهاز التنفسي.

مخالطة األشخاص المصابين  وقد ينتج� إنتقال العدوى عن طريق رزاز الش��خص المص��اب ب��العطس أو الرش��ح لمس��افة أق�ل من.2

مترين أو نتيجة إلستقرار الفيروس على األسطح أو األجسام التي يالمسها االشخاص الحاملين للمرض. 

وجود البيئة  الحاضنة له  هو العائل الوسيط . .3

العامل النفسي لالنسان..4

السلوك الفردي والمجتمعي.5
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يعتبر فيروس كورونا المستجد من أخطر أنواع الفيروسات ألنه من نوع الفيروسات أحادية ش��ريط الحمض الن��ووى الرايب��وزى

( والتى لها القدرة على تغيير طفرتها الوراثية مما يجعلها أكثر قدرة على تخطى دفاعية الجهاز المناعى للجسم.RNAالموجب )

الظهاري��ة  اوالطالئي��ة ) يوم�ًا، وفى تل�ك الف�ترة ف�إن الف�يروس المس��تجد يه��اجم الخالي�ا 14حيث للفيروس فترة حضانة ح�والى 

Epithelial (الكأس��ية  cells،وهى الخالي��ا المبطن��ة والمغلف��ة للعدي��د� من أعض��اء جس��م اإلتس��ان مث��ل الجل��د والقن��اة الهض��مية 

ووظيفتها الحماية واالمتصاص ونقل وتبادل المواد والتشفير لبعض الوظائف وهي مستقبالت حسية متخصصة  تختلف وظائفها

وتعتبر هذه الخالي��ا خ��ط ال��دفاع األول، ولكن إذا تج��اوز الف��يروس الت��اجى ه��ذه الح��واجزوتتعدد�  حسب أنواع أعضاء  الجسم . 

الدفاعية، فسيتوجب عليها التعامل مع خاليا الجهاز المناعي  األخرى.

أن الفيروس التاجى المستجد يهاجم خاليا الرئتين مثل الخاليا الكأسية والخاليا الهدبية حيث أن األولى تنتج م��ادة مخاطي��ة تعم��ل

. أما الخاليا الهدبية� فهى عب��ارة عن خالي��االرئتين، وهذا يساعد في الحفاظ على رطوبة الجهاز التنفسيطبقة غروية رطبة على 

ذات شعر قليل عليها تتجه نحو األعلى. وعالوة على ذلك، فإنه عند دخول  الفيروس إلى الرئتين� عبر الفم أو األنف فإن س��يتعثر

فى الشعيرات والمادة المخاطية المبطنة، حيث يتم تجرفها إلى الحلق، ثم إلى إلى المع��دة. حيث أن��ه عن��دما يس��عل الش��خص فإن��ه

يبتلع المخاط المخلوط بالفيروس فيخرج من الحل�ق وي�دخل بالت�الى إلى المع�دة ثم التخلص من الف�يروس. ولكن فى ح�ال إص�ابة

الفيروس خاليا الرئتين فإنه سيجبرها على استقبال اآلالف من الفيروسات األخرى. حيث تتفاعل بروتين��ات الف��يروس ال��تي على

سطح الفيروس ببروتينات الخلية من خالل اإللتصاق أو اإلمتصاص، ثم يب�دأ بالتك�اثر الفيروس�ي من خالل إستنس��اخ فيروس�ات

جديدة قبل أن تتحرر من الخلية المضيفة، لتنطلق لمهاجمة الخاليا األخرى. 

 والتي يستهدفها بصورة مباشرة هي خاليا الجهاز التنفسي ويدخلها عنتعتبر خاليا الجهاز التنفسى هى الخاليا المحببة للفيروس

( والموجود على سطح الخلي��ة . ولكي يتك�اثر الف�يروس وينظم عملي�ات النس��خACE-2طريق مستقبل معين وهو أهم مستقبل  )

والترجمة يعتمد� على استخدام أنزيماته الخاصة ،حيث تعتبر خاليا الجهاز التنفسي المصدر الذي ي��وفر ل��ه البيئ��ة الخص��بة للقي��ام

بعمليات  النسخ والترجمة والتكاثر والحماية ومن ثم إعادة االنتشار .

تجنب ألجه��زة الكش��ف المبك��ر ونظم اإلن��ذار ونسبة لتعدد الطفرات الوراثية للفيروس المستجد فإنه يمتلك حساسات تعم��ل على 

 يبحث عن الخاليا التي يمكن يسيطر عليها دون أن يشعر ب��ه الجه��از المن��اعي. حيث يه��اجم الخالي��االكيميائي للجهاز المناعى و

التائية ويمنعها من التواصل مع بعض��ها البعض وك��ذلك اإلتص�ال م��ع بقي��ة النظم األخ��رى للجس�م مم��ا ي��ؤدى إلى خل��ل ع�ام فى

اإلشارة الكهربائية للجسم وبالتالى يؤثر فى نقل تشويش اإلشارات. ولكن عندما يتم كشف هذه الفيروسات بواسطة الخاليا التائية

فإن نظام اإلنذار المبكر في الجسم يطلق بروتينات تعمل كجرس إنذار تحذر الخاليا المحيطة من وج��ود الف��يروس. ومن ثم حث

األجس�ام المض�ادة للعم�ل والض�غط على الف�يروس، حيث تخن�ق المس�امير ال�تي يس�تخدمها الف�يروس لمهاجم�ة الخالي�ا الس�ليمة

وبالتالى تدمير الفيروس. ويتم ابتالع جزيئات الفيروس الميتة بواسطة خاليا ال��دم البيض��اء الكب��يرة. وعالوة على ذل��ك،  تص��بح

الرئتين مليئة ببقايا وأشالء الخاليا الفيروسية الميتة وعند تراكم العديد� من هذه الخاليا الميتة في الرئة يش��عر الش��خص المص��اب

ويتسبب الفيروس أيضًا فى إضطرابات فى النظ��ام الهرم��ونى وخل��ل فى نق��ل الس��وائل الخلوي��ة وض��غط ال��دم. بضيق فى التنفس

وق��د. وخلل فى معالجة الدم غير المؤكسد وبالتالى خلل عام فى وظائف الجسم مثل الجهاز التنفسى والجهاز الهضمى والكلي��تين 

.توقف الجهاز التنفسي أو  االنسداد الرئوي المزمن و الفشل الكلوي المفاجئ والتي تؤدي إلي الوفاة ينتج عنه 
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ا وثيًق��ا ب   تس��بب ع��دوى الجه��از التنفس��ي العل��وي ل��دى األف��راد229Eأن ه��ذه الفيروس��ات التاجي��ة البش��رية المرتبط��ة ارتباًط��

األصحاء و يعد أكثر خطورة لدى المرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة اخرى مثل أم��راض القلب والس��كرى والض��غط.

وخط��ورة ه��ذه الجائح��ة انه��ا معدي��ة حين ينتش��ر الف��يروس على الم��واد الس��طحية في المن��اطق العام��ة والمنزلي��ة مث��ل الف��والذ

والبالستيك لعدة أيام حيث أن الجرعة المعدية المنخفضة تعد خطر عدوى كبير ألي شخص يلمس هذه األسطح الموبوءة. ينتش�ر

 ثم تس��تمرنقل3-2الف��يروس من اإلنس��ان الى اإلنس��ان حيث أن الش��خص المص��اب ب��الفيروس ينق��ل الع��دوى لالش��خاص م��ابين 

العدوى بها التسلسل  وهو ما يسمى بإنتشار العدوى المتسلسل )اإلنتشار  المجتمعى( أو رقم التكاثر االساس كما هو موض��ح فى

.1شكل 

(: يوضح كيفية إنتشارفيروس كرونا الذى يمكن أن نسميه بإنتشار العدوى المتسلسل أو رقم التكاثر االساس. 1شكل )

فى الوقت الحالى، نعتقد إن المصدر األساسى إلنتقال العدوى ه��و مص��ابى الف��يروس أنفس��هم. حيث ينتق��ل الف��يروس عن طري��ق

الرزاز المنتشر من الشخص المصاب إلى الشخص السليم عند اإلتصال غير الوقائى بينهما.

ومن أعراض اإلصابة بالفيروس التاجى المستجد هى إرتفاع درجة الحرارة، اإلرهاق الشديد،� الس��عال الج��اف، إحتق��ان األن��ف،

إلته��اب الحل��ق، الرش��ح، اإلس��هال،  والحمى فى المراح��ل الحرج��ة وق��د يتبعه��ا فق��دان  فى حاس��تى الش��م وال��ذوق. ق��د ال تظه��ر

األعراض سالفة الذكر على بعض االشخاص ذو المناعة الجيدة ومثل هؤالء يمثتون الخطر األك�بر فى نق�ل الع�دوى لالش�خاص

المخالطين. 

إضطراب األعصاب يضعف ردود فعل جهاز المناعة:

Infectedأفادت دراسة نشرتها جامعة أوهايو فى كولمبوس أن تأثر األعصاب يزيد من إحتمال اإلص��ابة ب��األمراض المعدي��ة )

diseasesإذ أثبتت الدراسة أن التوتر النفسى له إنعكاسات سلبية على جه�از المناع�ة. وق�د س�بق وأثبتت دراس�ات عدي�دة أن ، )

تأثر األعصاب يمكن أن يعدل مستويات بعض المواد الكيميائية فى الجسم، والتى تلعب دورًا أساسيًا فى عملي��ة إلس��تجابة جه��از

المناعة، و لكن العلماء لم يجزموا أبدًا أن هذا التغيير يمكن أن يثير تغيرًا مضرًا بالصحة.
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(   الىThe American Journal of Medicineوإنطالقًا من أبحاث أجريت فى خمس جامعات مختلفة ونشرت فى مجلة )

أن ثأثر األعصاب يضعف رد فعل جهاز المناعة، وأن هذا التغيير يجعل من يعانون من توتر األعصاب أكثر عرض��ة لإلص��ابة

باألمراض المعدية عمن سواهم و كما يمكن أن يقلل من فعالية بعض اللقاحات. 

وقد أعلنت جامعة اوهايو المعد الرئيسى للدراسة أن النتائج تشير إلى أنه حتى ولو كانت هذه التغيرات فى جهاز المناعة الناجمة

عن توتر األعصاب ضعيفة بش��كل ع�ام، إال أن��ه من الممكن أن تنط��وى على إنعكاس��ات بيولوجي��ة وأن تزي��د من المخ�اطر على

الصحة.

الوبائية وبيان حاالت االصابة بالفيروس: 

( بصورة سربعة ومذهل��ة، مم��ا دف��ع منظم��ة الص��حة19إنشغل العالم هذه األيام بإنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

العالمية أن تعلن عنه كوباء عالمى مستجد )جائحة(.  وقد بل�غ ع�دد المص�ابين بفع��ل الف�يروس الت��اجى المس�تجد أك��ثر من تس��عة

Case(� CFR) )  أل�ف ش�خص ح�ول الع�الم. وأن مع��دل حال�ة الوفي�ات490ماليين شخص وحيث بلغ ع��دد الم�وتى أك��ثر من 

Fatality  Rateهي نسبة الوفيات التي تحدث من سبب معين إلى الع��دد اإلجم��الي للح��االت بس��بب نفس الس��بب، بحيث يمكن )

حسابه بالمعادلة التالية:

 %100معدل حالة الوفيات = )عدد الوفيات / عدد المصابين(× 

Caseكما  أن معدل حالة الشفاء   Recovery   Rateو هى نسبة  الشفاء )التعافى( التى تحدث الى الع��دد اإلجم��الي للح��االت 

المصابة، ، بحيث يمكن حسابه بالمعادلة التالية:

 %100معدل حالة الشغاء = )عدد المتعافين / عدد المصابين(×   

حيث أن حاالت االصابة بالفيروس المستجد هى عبارة عن ع��دد الح�االت الكلي المؤك��دة تراكمي��ا. وق�د يختل�ف تعري��ف ح�االت

االصابة باختالف معايير كل دول��ة، فبعض ال��دول تض�من فق�ط الح�االت المؤك��دة معملي��ا وبعض��ها يتض��من ح�االت اإلش�تباه او

الحاالت اإلفتراضية.

إن أرقام معدل التعافى قد يكون غير دقيق احصائيا نس��بة لص��عوبة حص�ر الح�االت ال��تي ش�فيت )تع��افت من الم�رض( او لع��دم

اكتمال التقارير، حيث أوصت منظمة الصحة أن يتم حساب الحاالت التي تم عالجها باالضافة للحاالت السالبة الختب��ار ف��يروس

كورونا. ولكن هنالك بعض الهيئات الصحية ايضا تعرف ح�االت الش�فاء لك�ل من اص��يب ب�المرض قب��ل اس�بوعين او ثالث ولم

يتوفى.  ومن جانب  آخ�ر ف�إن هنال�ك ح�االت تس�مى بالح�االت النش�طة وهى عب��ارة عن مجم��وع ح�االت االص�ابات و ح�االت

الوفيات و حاالت الشفاء.

مع تزايد عدد البلدان التى تبلغ عن  حاالت االصابة ب��الفيروس الت��اجى المس��تجد فإن��ه في ه��ذا القس��م يتم اس��تعراض المعلوم��ات

االحصائية عن أنتش�ار ف�يروس كورون�ا في الس�ودان والع�الم وفق�ا لمعلوم�ات موثوق�ة من وزارة  الص�حة الس�ودانية و منظم�ة

الصحة  العالمية. إن المعلومات اإلحصائية متغيرة مع الزمن وذلك حسب الحاالت النشطة الجديدة المتأثرة بالفيروس.
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(.  فمن��ذ ظه��وره في19احدى اهم العقبات التى  تواجه العالم هى هو سرعة اإلنتشار العالية لفيروس كورونا  المس��تجد )كوفي��د-

(  انتش��ر26/06/2020  وح��تي لحظ��ة كتاب��ة  ه��ذه الورق��ة )2019مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية ألول مرة في ديسمبر 

 حال��ة وف��اة178 أل��ف 493 حال��ة، منه��ا  990 أل��ف و772الفيروس في جميع انح��اء الع��الم، وأص��اب أك��ثر من تس��عة ماليين و

% وهي تعتبر نسبة عالية وتتزايد طرديا مع الزمن. بمعنى اخ��ر، أن��ه كلم��ا زاد ام��د5.04بمتوسط معدل وفيات حول العالم هي 

 أل��ف و293 ملي��ون و5انتشار المرض كلما زادت حاالت االصابات. بالمقابل فإن حاالت التعافى )الشفاء( من المرض ح��والى 

%.54.16 حالة بمتوسط معدل تعافى حول العالم هي411

(: يوضح خريطة العالم والتي توضح اماكن انتشار ف'يروس كورون'ا. االم'اكن ب'اللون الب'نى ال'داكن توض'ح المن'اطق2شكل )

الشدية التاثر بالفيروس والتي ترتفع فيها اعداد المصابين به.

والجدير باإلشارة أن التقسيم الجغرافي لمنظمة الصحة العالمية قد ص��نف اك�ثر المن�اطق تض�ررا من الجائح��ة هي ق�ارة أميرك�ا

 ب��الرغم من ت��دنى19(. وبالمقاب��ل ف��إن ق�ارة إفريقي��ا له��ا نس��بة إص�ابات متدني��ة بكوفي��د-3الشمالية كما هو موض��ح فى الش��كل )

الخدمات الصحية فى القارة. 

 وهى حالة من الخاارج، ليصل العدد2020 مارس 12في السودان ،  تم رصد اول اصابة لفيروس كورنا في السودان بتاريخ   

 حال��ة556 % و 42.36 حالة شفاء اي بنسبة 3806 منها 8984(  الى 26/06/2020االصابات حتى لحظة كتابة  هذا المقال )

%5.02  % وهي نسبة مرتفعة اذا ما قورنت بمتوسط نسبة الوفيات العالمي��ة وال��تي تق��در بح��والى 6.2وفاة والتي تقدر  بنسبة  

( المخط��ط الزم��نى4كما وضحنا سابقا, كما أن  مع��دل التع��افى بطئ مقارن��ة بمع��دل ح��االت التع��افى العالمي��ة. يوض��ح الش��كل )
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لإلص��ابات ش��امال مجم��وع الح��االت المؤك��دة و مجم��وع الح��االت النش��طة ومجم��وع ح��االت التع��افى وومجم��وع الوفي��ات  فى

السودان.

 حسب التوزيع الجغرافي لمنظمة الصحة العالمية.19(: يوضح مخطط القارات المناطق االكثر تاثرا بكوفيد-3شكل )

(: يوضح المخطط الزمنى المتسلسل بالتراكم الكلى لإلصابات  والتعافى والوفيات  فى  السودان.4شكل )
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 باللون الرمادي المخطط، مع توضيح ع''دد26/06/2020 بتاريخ  19(: يوضح واليات السودان التي اصيبت بكوفيد-5شكل )

حاالت اإلشتباه، االصابات والوفيات  في كل والية. 

، في ذات19نسبة للمتغيرات السريعة في كافة جوانب الحياة والتي تح��دث في عالمن��ا الي��وم نتيج��ة لالنتش��ار المتس��ارع لكوفي��د-

الوقت عدم القدرة للتوصل النتاج لقاح فعال اليقاف المرض، وب�الرغم من الجه�ود المبذول�ة عالمي�ا للس�يطرة علي�ه، ب�رزت من

بن�اءا على البيان�ات االحص�ائية المت�وفرة و ع�دة عوام�ل خالل هذا الواقع عدة دراسات نظرية تتنبأ بت�اريخ انته�اء ه�ذه الجائحة

اخرى. مثال لتلك الدراسات هي دراسة اجريت في جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم  والتي اعتمدت على  اآلتى:

i)-شكل الرسم البياني لبيانت الفيروس(19استخدام انماط الدورة الكلية النتشار كوفيد( 

ii) النماذج الرياضة النظرية مثل نموذجSIR )susceptible-infected-recovered(والذي يقوم بوصف مدى انتشار 

العدوى باالمراض. 

 الس��تقراء البيان��ات19 لكوفيد-SIRو للتنبوء بدورة حياة الجائحة )تاريخ نهاية انتشار المرض( تعتمد هذه الدراسة على نموذج 

المحدثة بشكل يومي لكل دولة على ح��دا، ثم يتم اس��تعراض المنح��نى البي��اني ال��ذي يوض��ح ال��دورة الكامل��ة للجائح��ة المتنب��أ به��ا

والبيانات الفعلية المسجلة )في المحور الرأسي( والتأريخ )في المحور االفقي للمخطط(. 
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% بتاريخ نهاي�ة الجائح�ة إال أن مث�ل ه�ذه الدراس�ات يمكن أن100تجدر اإلشارة هنا إلى أنه وبالرغم من صعوبة التنبؤء بنسبة 

تسهم في إتخاذ القرارات المناسبة في الزمن المناسب وذلك التجهيز لكل طاريء يمكن أن يح��دث علي الص��عيدين� المحلي )لك��ل

دولة على حدا( والعالمي. أيضا يجب األخذ بعين اإلعتبار الوضع الفعلي للجائحة لكل دولة  في حال تطبيق نت��ائج ه��ذه الدراس��ة

وإنزاال على أرض الواقع.

إن الحد من إنتشار الفيروس التاجى فى السودان خرجت عن السيطرة الحكومية وأصبحت تعتمد على ال��وعى المجتمعى وإتب��اع

تطبيق طرق الوقاية السليمة.

علم األحياء الفلكى وماهية حقيقة فيروس كرونا المستجد:

إن هنالك عدة تساؤالت عن حقيقة وأصل فيروس كرونا المستجد. من وجه�ة نظ�ر فلكي�ة وعلم األرص�اد الجوي�ة تم رب�ط أص�ل

 أو مايس�مى بمب�دأ التب�ذر الش�امل.Panspermia وأيض�ا بنظري�ة بانس�بيرميا 2019الفيروس بنيزك ضرب الصين فى أكتوبر 

حيث يحتوى بانسبيرميا على عناصر معدية فى الفضاء والتى تصل فى النهاية إلى الغالف الجوى لألرض. 

 ملي��ون نس��مة وق��د إس��تمرت م��دة ثالث30حية أخرى، أنه في مطلع القرن العشرين حصدت اإلنفل��ونزا اإلس��بانية حي��اة ومن  نا

سنين.  وكان سببها األساسى هو كائنات دقيق��ة مث��ل الفيروس��ات والبكتري��ا. ويعتق��د أن أص��ل ه��ذه الفيروس��ات ال��تى ظه��رت فى

كوكب األرض هو الفضاء الخارجى ودخلت الى األرض من أضعف نقطة فيها، ويعتمد� العلماء فى هذه الفرضية على حقيقة أن

معظمها يصنف من الفيروسات غير المعتادة وأن لها تسلساًل وراثيًا مختلفًا عن الفيروسات التى تسبب أمراضًا مماثلة.

إن إحتمالية دخول هذه المجهريات والفيروسات الخطيرة يتم عن طريق الم��ذنبات والني��ازك الفض��ائية، أو الس��دم الكوني��ة وذل��ك

عبر أضعف المناطق فى الغالف الجوى.  وفى هذه الحالة يمكن للفيروسات الغريبة دخول األرض على متن نيزك ص��غير ومن

ثم تسبب اإلصابة بأمراض جديدة لم تكن معروفة سابقًا. وإحتمال كهذا يش�مل ك��ل الكائن��ات األخ�رى أيض�ا. وق�د ينتق�ل أواًل إلى

الحيوانات مثل الخفافيش، الفيران، القطط، الق��ردة، الجم��ال، وآك��ل النم��ل وغيره��ا وحيث تمث��ل ه��ذه كحاض��ن للف��يروس وناق��ل

للمرض الفيروسى.

إن الحياة فى األرض نشأت بمساعدة الكائنات الحية الدقيقة والمواد البيولوجية من الفضاء الخارجى، من الناحية النظرية يمكنها

أن تعيش على صخرة فضائية بحيث تكون فى حالة خمول وإستمرار فى البقاء إذا كانت محمية بش��كل ص��حيح من اإلش��عاع فى

الفضاء ونجحت فى عملية الت��أثيرعلى األرض. وبن��اءً على م��ا تم س��رده ف��إن الفيروس��ات هى عب��ارة عن م��واد كيميائي��ة� هام��دة

وخاملة )كائنات غير حية( ال تنشط إال بوجود عائل لها وهى خلية الكائن الحى حيث داخله تنشط وتتكاثر بصورة مذهلة.

(هو جسم صلب موجود فى النظام الشمسى يس��بح بين الك��واكب ويتك��ون من طع��ام الص��خور، وأحيان��اMeteroroid النيزك  )

يكون ناتجًا من مرور مذنب بالقرب من كوكب األرض ويعرف بالمسار المرئى للنيزك ويكون على شكل شرائط ضوئية والذى

(. وإن كلمة نيزك تعنى مرتع فى اله��واء.  حيث يتع��رضMeteorsيدخل الغالف الجوى لكوكب األرض يعرف بإسم الشهب )

النيزك للتباطوء وتسخين وإحتراق سطحه الخارجى أثناء دخوله الغالف الجوى لألرض. وأيضًا أثن��اء س��قوطه يب��دو على ش��كل

شريط ضوئى مرئى، وقد يصل النيزك إلى سطح األرض دون أن يتبخر بش��كل كام��ل. ونطل��ق عليه��ا إس��م حج�ر ن��يزكى أو م�ا
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يعرف بإسم األثر النيزكى إذا نجحت الصخور الفضائية للوصول إلى سطح األرض. وتختل�ف الني�ازك فى أحجامه�ا وق�د تك�ون

عبارة عن غبار فضائى يتم رؤيته بشكل ما يعرف بالضوء البروجى. وتصنف النيازك تبعًا إلى طبيعتها إلى ثالث��ة أن��واع وهى:

أ( نيازك حديدية    ب( نيازك حجرية    ج( نيازك حديدية حجرية.

، حيث2019أظهرت دراسات أن نيزكًا قد تحلق عبر السماء فى شمال شرق الصين فى الي��وم الح��ادى عش��ر من ش��هر أكت��وبر 

يعتقد أن صخرة الفضاء التى تألقت يشكل ساطع قد تفككت فى الغالف الجوى وأن هذا الن��يزك يحت��وى على ج��زء ال يتج��زأ من

- nCovجزيئات الفيروس التاجى ) . وه��ذه الفيروس��ات إنتش��رت عن طري��ق الغب��ار( التى بقيت داخل النيزك المت��وهج2019 

الفضائى وقد ساعد فى إنتشاره التيارات التى توجد فى الغالف الجوى وال��تى تس��مى بالتي��ارات النفاث��ة هى تي��ارات قوي��ة ض��يقة

تنتشر على طول محور شبه أفقى فى أعلى طبقة التربوسفير أو اإلستراتوسفير األسفل و يتص��ف بقص ريحى ج��انبى وعم��ودى

 كم أو أكثر.2قوى طوله آالف الكيلومترات وعرضه عدة مئات الكيلومترات وسمكه 

حيث يوجد ثالث أنواع من التيارات النفاثة وهى:  أ( التيار النفاث المدارى   ب( التيار النفاث ش��به الم��دارى  ج( التي��ار النف��اث

القطبى.

( درجة شمااًل. إن55 -� 35 وهنا يهمنا النوع الثالث وهو التيار النفاث القطبى وأن المنطقة التى تؤثر فيها بين دائرتى عرض )

هذا يعنى الكثير لدارسى التيارات الهوائية وتأثيراته�ا الممكن�ة على األح�وال الطقس�ية الس�ائدة عن�د مس�توى س�طح األرض مم�ا

ساعد على فى إنتشار مئات المليارات من الجسيمات الفيروسية فى الغالف الج��وى وال��ذى أدى إلى س��رعة إنتش��ار ه��ذ الجائح��ة

وقت ضيق جدًا. 

يري علماء علم األحياء الفلكي إن هذه الفيروسات الفضائية تشابه الفيروس��ات األرض��ية ولكن ه��ذه الفيروس��ات التاجي��ة تحت��وى

 طف��رة وراثي��ة. وق��د إعتم��دنا فى400على نوع مختلف من الجزيئات الحيوية وكذلك العدد� الهائل من الشفرات الوراثية ح��والى 

 وهى تنص على أن: )الحي��اة موج��ودة فىPanspermia تفسير أصل الفيروس على نظرية بانسبيرميا أو نظرية التبذر الش��امل

كل أنحاء الكون ويمكن أن تحمله��ا األجس��ام الفض��ائية فى أش��كال متع��ددة من الكائن��ات الدقيق��ة، مث��ل الفيروس��ات أو البكتري��ا أو

غيرها(.  إن سالسل الحمض النووى ال�ذى يوج�د فى ه�ذه الفيروس�ات موج��ودًا فى الفض�اء الخ�ارجى على الم��ذنبات والني�ازك

والتى يمكن أن تنتقل إلى طبقات الغالف الجوى مثل اإلسترانوسفير.

وبناءًا على ذلك فقد أوضح البروفيسور تشاندر وبكرا ماسينج من مركز باكنجاهام  المتخص��ص فى علم األحي��اء الفلكى أن��ه من

المحتمل أن يكون للفيروس التاجى المفاجئ صلة فضائية نتيجة إلنفجار شظية نيزك فى الفضاء حيث ظهرت لف��ترة قص��يرة فى

شمال شرق الصين والتى كانت فى شكل غبار كربونى دقيق مكون هذه العناصر المعدية إنتشرت فى الفضاء ثم إلى األرض.

ونتيجة لخصائص الفيروس الفضائى الفيزيائية وحسب تصنيف النيازك مثل المغناطيس��ية والكهرب��اء الس��اكنة )الكهروس��تاتكية(

ونتيجة أن هذه الخصائص الفيزيائية فإن لدرجة الحرارة أثر كبير فى إنتشار الفيروس التاجى. إن نمط إنتش��ار ف��يروس كورون��ا

المستجد قد يكون مشابهًا لحد كبير إلنتشار وباء فيروس س��ارس، لكن من الص��عب تحدي��د م��ا إذا ك��ان الف��يروس الت��اجي الجدي��د

سيتخذ نفس المسار والسلوك في االنتشار. وبحسب علماء األوبئة، فإن سلوك فيروس كورونا يشبه الس��لوك النمطي للفيروس��ات

األخرى .مما يعني أن األنواع األخرى لفيروس كورونا التي تسبب نزالت البرد قد تتالشى في الطقس الدافئ.

10



وهنالك عوامل أخرى قد ساهمت فى ذلك ومنها مايسمى بالرياح الحرارية هي الرياح التي تختلف م�ع اإلرتف�اع بس�بب الت�وازن

بين قوة كريوليس وقوة إنحدار الضغط في الغالف الج��وى انه��ا اآللي��ة الفيزيائي��ة األساس��ية للتي��ار النف�اث وتلعب دورًا مهم��ا في

الظواهر الجوية الكبيرة األخرى. تضمن الرياح الحراري ان يكون التيارالنفاث هو االقوى في النصف العلوي من التربوسفير.

رياضيًا تحدد عالقة الرياح الحرارية القص الرأسي للرياح وتباين في سرعة الري�اح او اتجاهه�ا م�ع االرتف�اع ويمكن للم�رء ان

ينظر الى الرياح الحرارية كرياح جيوس�تروفية تختل�ف م�ع االرتف�اع وهي ري�اح علوي�ه تهب في المس�تويات العلي�ا من الغالف

الج��وي ف��وق المس��توى المت��اثر باالحتك��اك بس��طح االرض وتهب بش��كل م��واز لخط��وط الض��غط المتس��اوي وتع��بر الري��اح

. الجيوستروفية عن التعادل الحاصل بين قوة كريولوس وقوة انحدار الضغط 

يكون التدرج في درجة الحرارة في الشمال والجنوب ملحوظا في المنطقة المج��اورة لجبه��ة القطب الش��مالي حيث تص��بح ري��اح

درجة الحرارة المصاحبة لها قوية مع االرتفاع وتصبح اقوى بالقرب من الحدود مع االسترانوسفير وتظهر كتيار نفاث.

 أثر عناصر الطقس في إنتشار فيروس كورونا

أن الظروف البيئية والمناخية تلعب دورًا كبيرًا في إنتشار األمراض واألوبئة وذلك من خالل عناصر الطقس التي لها دور 

 وخاصة عنصر درجة الحرارة، السبب في ذلك يرجع إلى أنه تحيط بالفيروس19كبير وتأثير مباشر في إنتشار فيروس كوفيد 

طبقة دهنية� وهذه الطبقة ليست لها مقاومة كبيرة ضد الحرارة. مما يشير إلى إنهيار الفيروس بسرعة عند درجات الحرارة

.المرتفعة

ومن األسباب التى تجعل إنتشار فيروس كورونا يتراجع خالل فصل الصيف أن زيادة الحرارة تجعل انتقال الفيروس خالل

الرذاذ أصعب ، كما أن الشخص يقضى زمنا أقل داخل المنازل وأكثر فى الهواء الطلق مما يساعد  فى الحد من اإلتصال  فيما

بينهم

وهناك بعض الدراسات تتنبأ بأن تكون المناطق ذات المناخ المعتدل والبارد هي األكثر تأثرا بتفشي فيروس كورونا المستجد كما

.هو الحال في أوروبا ثم تليها المناطق القاحلة. كما يرجح أن تكون المناطق المدارية هي األقل تأثرا بانتشار الفيروس

أن ارتفاع درجات الحرارة وخاصة في فصل الصيف  يفقد فيروس كورونا فرصة بقائه في الهواء أو على األسطح لفترة زمنية 

طويلة لعدم مقدرته على مقاومة تلك الظروف البيئية،� ورغم ذلك يمكن أن تكون تلك األسطح بيئة معدية إلحتمالية بقاء الفيروس

لفترة زمنية ال تتجاوز عدة ساعات، والدليل على ذلك حتى الفيروسات الموسمية مثل األنفلونزا العادية والفيروسات التي تسبب

نزالت البرد ال تنتهي و تختفي تمامًا عند إرتفاع درجات الحرارة خالل فصل الصيف، بل تظل موجودة لكن بمستويات

منخفضة، وحسب إختالف الظروف البيئية  في مناطق الكرة األرضية يمكن أن تكون هناك ظروف مواتية النتشارها مرة

.أخرى

كما نجد أن عنصر الرطوبة يساعد على إنتشار الفيروسات خاصة في فصل الشتاء حيث تقل درجات الحرارة وترتفع الرطوبة،

ومن وسائل إنتقال فيروس كورونا المستجد الرذاذ الناتج من عطس الشخص المصاب لذلك نجد أن إرتفاع الرطوبة وإنخفاض

.درجة الحرارة يعمل على إبطاء عملية جفاف الرذاذ الموجود على األسطح أو الهواء وقد تستغرق عملية الجفاف ساعات طويلة
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حيث أن معظم الدول التى تعرضت إلى اإلصابة بالجائحة و األكثر تضررًا من الفيروس التاجى  تقع في المناقط غير المدارية

 درجة مئوية ورطوبة17 إلى 2 درجة شمال خط اإلستواء.  الن درجة حرارة تلك المناطق تقع بين 60 إلى 30عند خط بين 

9g−3بين  /m3  يخضع لمزيد من الدراسة.19. رغم ذلك حتى اآلن يظل تأثير الحرارة والرطوبة في إنتشار فيروس كوفيد  

 وبناءًا على ذلك ف��إن ع��دد الحالت المص��ابة ب��الفيروس ق��د تزاي��دت فى ال��دول ذات الدرج��ة المنخفض��ة وه��ذا م��ا تش��هده ال��دول

االوروبي��ة على ال��رغم من الرعاي��ة الص��حية الجي��دة هن��اك وال��تى تع��د� من بين األفض��ل فى الع��الم. كم��ا أن إنتش��ار اإلص��ابات

بالفيروس التاجى داخل الواليات المتحدة األمريكية دليل على عامل الح�رارة فى الح�د من إنتش�ار الجائح�ة. إذ ش�هدت الوالي�ات

الجنوبية ذات درجة الحرارة المرتفة مثل أريزونا، فلوريدا، و تكساس تزايدًا بطيئًا فى تفشى الجائحة مقارنة بالوالي�ات األخ�رى

ذات المناخ البارد مثل نيويورك، واشنطون، وكولورادو. 

 أن الظ��روف البيئي��ة والمناخي��ة تلعب دورا كب��يرا في الح��د من تفش��ي جائح��ة كورون��ا جنب��ا إلى جنب م��ع اإلج��راءات الوقائي��ة

الصارمة وإتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الالزمة للسيطرة والحد على انتشار العدوى بالفيروس. 

تعتبر مدينة ووهان الصينية عاصمة مقاطعة هوبى الصينيةهى منبع العدوى حيث  إن مناخ مدينة ووهان هو مناخ شبه إستوائى

مرطب بينما شتاء بارد مع تساقط الثلوج فى بعض األحيان أى أن درجة الحارة منخفضة.

وفقا للمعهد� الصحي الوطني فإن التلوث في شمال ايطاليا قد يكون عامال في ارتفاع مع��دل الوفي��ات. مرتف��ع ج��وي مرف��ق بكتل��ة

 اعقبتها كتلة هوائية قطبية شديدة ال��برودة ش��رق وجن��وب ش��رق اوروب��ا وح��وض البلق��ان ي��وم2020 فبراير 5هوائية دافئة يوم 

 ايضا كانت هنالك كتلة قطبية باردة شرق البحر االبيض المتوس��ط بش��كل منخفض ج��وي عم��ل كمول��د2020 فبراير 6الخميس 

 بايطالي�ا ش�ديد ال�برودة م�ع امط�ار ثلجي�ة. حيث أن اول حال�ة إص�ابة2020 ف�براير 19لحدوث هط�والت مطري�ة ثلجي�ة بي�وم 

، حيث يبل��غ متوس��ط عم��ر2020 ف��براير 21لفيروس الكورونا فى إيطاليا تم إس��بقبالها بمستش��فى كودوني��و بلومب��اردي بت��اريخ 

 سنة. 81مرضى الفيروس والذين توفوا بايطاليا 

     الحقائق الفيزيائية عن فيروس كورونا التاجى المستجد:

إعتمادا على الحقائق العلمية التى تم سردها سابقا ، فإن طبيعة الكائن الدقيق الذى سبب هذه الجائحة قد يكون هو الغبار الفضائى

، و ذل��ك بم��ا يتمت��ع� ب��ه من خص��ائص فيزيائي��ة كالمغناطيس��ية النيازك الفضائيةالحامل لهذه الفيروسات التاجي وذلك عن طريق

والكهربائية الساكنة وتأثره بالجاذبية األرضية وسرعة الرياح مم��ا تجعل�ه ينتش��ر بس�رعة فائق�ة إلى  أس�فل عبرالوس�ائط العالي�ة

)األبراج( والتجاذب مع المواد المعدنية� مثل الفوالذ والمواد البالستكية والخشبية والورقية. وحسب  تقديرنا فإن العامل األساس��ى

الذى ساعد فى إنتشار هذا الفيروس فى الدول المتقدمة هى ضيق المساحات التنفسية فى المناطق العالية مثل األبراج والشقق مع

إنخفاض درجة الحرارة والرطوبة، إضافة إلى اإلنتشار الرأسى مع إتجاه الجاذبية األرضية الرباح. 

ومن وجهة نظر إحيائية )بيولوجية( فإن الفيروس المستجد له طبيعة المواد الصلبة أى أنه كائن غير حى )م��ادة جام��دة( ويمتل��ك

نفس الخواص الفيزيائية سالفة الذكر فى حالة وجوده  خارج خلية جسم اإلنسان  أى وجوده فى الفضاء  األرضى، ولكن��ه ينش��ط

عند دخوله جسم اإلنسان ويعمل على تغيير طفراته الوراثي��ة ح��تى يتمكن من دخ��ول الخلي��ة اله��دف أى من ناحي��ة فيزيائي��ة ف��إن
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الفيروس المستجد به حساسات تصدر إشارات نحو الخلية الهدف )كما يحدث فى الرادارات( لمعرفة الطفرة الوراثية لهذه الخلية

أو ما يسمى بعملية التوافق الرنينى، ثم ترتد هذه اإلشارات الى خلية الفيروس المستجد فيقوم بتغيير طفرته الوراثية ح��تى تك��ون

مشابة للطفرة الوراثية للخلية الهدف ومن ثم يتمكن الفيروس من دخول الخلية وإصابتها. وفى داخل الخلي��ة اله��دف  وم��ع ت��وافر

الظروف يتضاعف الحمض النووى الرايبوزى الموجب ويحدث هنا رد فعل  هذه التغيرات )قانون نيوتن الثالث( وبالتالى تظهر

أعراض االصابة األولية للمرض. وللحد من  دخول الفيروس الى داخل  خلية الشخص ال بد من قطع أو تشويش هذه اإلش��ارات

لكى يتم منع وصولها الى جدار الخلية الهدف. ويتم قطع هذه اإلشارات بإستخدام الزنك أو التيتانيوم أو السلينيوم حيث تعمل ه��ذه

المواد بفعالية لمنع دخول الفيروس للخلي��ة له��دف ومن ثم تحفي��يز أجه��زة المناع��ة للتخلص من الف��يروس. ل��ذلك ال ب��د من زي�ادة

المناعة الطبيعية للجسم والذى سيتم  الحديث عنه فى قسم أثر النباتات الطبيعية فى تقوية المناعة والوقاية من الفيروس المستجد.

إن سرعة  إنتشار  الجائحة فى العالم أصبحت بشكل مخيف جدا، و فى ه��ذا الج��زء حاولن��ا ايج��اد تعلي��ل منطقى لس��رعة أنتش��ار

المرض وكذلك الحلول الممكنة  للحد من إنتشاره.    

بفرض أن لدينا شخص أصيب بالفيروس وهو يسكن فى الطابق األعلى من بناي��ة مكون��ة من ع��دة طواب��ق ف��إذا عطس الش��خص

المصاب وهو فى المصعد أو فى السلم أو فى إحدى منافذ غرفته فإن رزازه المصحوب بالفيروس سينتفل أفقيا الى مسافة مترين

فقط حسب ما تم نشره من قبل والذى يعتمد� أيضا على إتجاه  الري��اح. ولكن رأس��يا إلى أس��فل م��ع ت��أثير الجااذبي��ة� األرض��ية الى

أطول مسافة ممكنة� وكذلك حركة الرياح ق��د تس�اعد فى تغي�ير مس�اره  ثم دخول��ه  الى الش�قق فى الطواب�ق ال��دنيا، أو الس��اللم أو

المصعد وإشتنشاق س��كان البناي��ة لله��واء المل��وث ب��الفيروس عن طري��ق النواف��ذ أو مالمس��ة أس��طح البناي��ة  من حوائ��ط وس��اللم

ومص��اعد ومن ثم إص��ابة األش�خاص اآلخ��رين فى الطواب��ق األخ�رى. وأن عام��ل إنخف�اض درج��ة الح�رارة والرطوب��ة وك��ذلك

إنخفاض شدة األشعة فوق البنفسجية فى هذه الدول فد ساهم فى كم��ون أو إطال��ة  ف��ترة حض��انة  الف��يروس. وبالمقاب��ل فى ال��دول

الفقيرة أو األقل نموءا فإن التم�دد� البني�انى األفقى ق�د س�اهم فى الح�د من إنتش�ار  الف�يروس كم�ا ه�و موج�ود فى الس�ودان. حيث

ساعدت إرتفاع درجات الحرارة وشدة األشعة فوق البنفسجية فى الحد من إنتشار الفيروس.  ومن  المالحظ أن معظم األص��ابات

بالفيروس  ال��تى ح��دثت فى الس��ودان ك��انت من الق��ادمين  من خ��ارج البالد وأن ث��أثير الف��يروس على المخ��الطين ك��ان اعلى فى

الفترات  الليلية  حيث إنخفاض درجة الحرارة وشدة األشعة فوق البنفسجية.

لذلك كان المقترح لل��دول المتقدم��ة )الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة ودول  أورب��ا( للح��د من  إنتش�ار الف��يروس وم��ع  ق��دوم فص��ل

الص��بف ه��و زي��ادة المس��احات األفقي��ة و اإلبتع��اد عن المس��احات الرأس��ية فى األب��راج والش��قق والهج��رة إلى األري��اف وإقام��ة

المخيمات فى المناطق الريفية.  أما  بلنسبة للدول األقل نموءا فإن عدم الوعى واإلل��تزام بق��وانين الحج��ر الم��نزلى ق��د س��اهم  فى

إنتشار المرض أيضا.  

البد لنا  االجتهاد في ايجاد طرق مثالية وفعالة  للوقاية أو القضاء على الف��يروس الت��اجى المس��تجد باإلس��تفادة من أش��عة الش��مس

وتكنولوجيا النانو. من أهم هذه الطرق هى طريقة التحفيز الضوئية بإستخدام المواد النانوي��ة، حيث يتم ذل��ك بمعرف��ة بني��ة الم��واد

النانوية وبنية الكائنات الحية الدقيقة )فيروسات مثل مكونات جدار الخلية(  والذى ب��دوره ي��ؤدى الى فهم  آلي��ة عم��ل ه��ذه الم��واد

كمحفزات الضوئية  إلزالة جدار خلية الفيروس  ومن ثم إبادته. ويمكن فهم هذه اآللية بإستخدام التفاعالت البص��رية والدراس��ات

المورفولوجية بواسطة الميكروسكوبات اإللكترونية وكذلك تحديد� محب�ة أو كراهي�ة الف�يروس للم��اء. وتس�اعد تل�ك التقني�ات  فى
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تحديد الضرر المادي على جدار خلية الفيروس ومن ثم تحلل الخلية المحتمل والذى بدوره يؤك��د  بق��اء أوم��وت الف��يروس. حيث

يتم التحق��ق من آلي��ة القض��اء الفع��ال على الف��يروس في الظ��روف الطبيعي��ة� م��ع مراع��اة نوعي��ة المقاوم��ة ال��تي يمكن أن تتط��ور

بواسطة الفيروس وأخذ  الجوانب التنظيمية المناسبة لسالمة اإلنسان والنظام البيئي.

إن دراسة آلية التفاعل بين المواد النانوية والفيروسات تعتبر غاية األهمية و التي من خاللها يتم بناء مواد نانوي��ة جدي��دة مض��ادة

للفيروسات وأجهزة استشعار حيوية ذات أهمي�ة كب�يرة. حيث تعم�ل الم�واد النانوي�ة كمحف�زات ض�وئية وه�و م�ا يع�رف بعملي�ة

التحفيز الضوئى. حيث أن المحفز الص��ناعي يعطي مركب��ًا مؤكس��دًأ ق��وي ج��دا يعم��ل على كس��ر رواب��ط الم��واد العض��وية لبني��ة

الفيروس عند تعرضه لضوء الشمس او الضوء العادي )الضوء المرئى و أشعة فوق بنفسجية( ويحولها إلى ثاني اكسيد الكربون

وماء وبالتالى تنقية الهواء في غرف المنازل واماكن العمل من الفيروسات و التخلص منه. 

 اثبتت بعض الدراسات أن هناك تعطيل سريع وتدمير ال رجعة فيه للحمض النووي الفيروسي وتلف هيكلي هائل في فيروس��ات

Carbonالتاجي��ة المعرض��ة ألس��طح الم��واد النانوي��ة مث��ل التيت��انيوم والزن��ك والنح��اس وأكاس��يدها وك��ذلك مش��تقات الكرب��ون )

derivatives( والج��رافيت )Graphite  derivatives(والج��رافين  )Graphene derivativesوأكاس��يدها وذل��ك يتطلب  )

مواد ذات استقرار كيميائى عالي ومساحة سطح كبيرة محددة وموصلية كهربائية جيدة . 

عملية التحفيز الضوئي هي عملية فيزيائية كيميائية لها تطبيق��ات مفي��دة س��وف تظه��ر اثاره��ا على حياتن��ا في ان يحظى ك��ل من��ا

بهواء نظي�ف خ�الي من الج�راثيم والبكتيري��ا. تعتم�د� عملي�ة التحف�يز الض�وئي على م��ادة تعم��ل على زي�ادة مع�دل تح�ول الم�واد

. وتقوم بزي��ادة مع��دل التفاع��ل عنcatalystالمتفاعلة بدون ان تتأثر هذه المادة او ان تستنزف. تعرف هذه المادة باسم ال�محفز  

طريق تقليل طاقة التنشيط الالزمة له. وبالتالي فان عملية التحفيز الض��وئي هي عب�ارة عن تفاع��ل يس��تخدم في��ه الض��وء كمنش��ط

للمادة التي سوف تعمل على زيادة معدل التفاعل الكيميائي بدون ان يكون لها دور في التفاعل نفسه.

(: رسم توضيحى لعملية التحفيز الضوئى لمادة شبه موصل.6شكل )

(  محف��زات ض��وئيةZnO(  أو أكسيد الزن��ك )TiO2( مثل ثنائى أكسيد التيتانبوم)Semiconductorsتعتبر أشباه الموصالت )

حيث تمتلك هذه المواد فجوة طاقة صغيرة بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل. وتتم عملية التحف��يز الض�وئي بحيث تمتص م��ادة
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شبه الموصل طاقة من اشعة الشمس مساوية على األقل لفجوة الطاقة فتنتقل إلكترونات من حزم��ة التك��افؤ إلى حزم��ة التوص��يل

فيصبح لدينا إلكترون في حزمة التوصيل وفجوة موجبة في حزم��ة التك��افؤ. الفج��وة الموجب��ة تعت��بر مؤكس��د ق��وي يمكن��ه اكس��دة

الجزئيات. وتعتبر هذه المواد فى الحجم النانوى األنسب لإلستخدام كمحفز ضوئي لعدة مزايا منه��ا على س��بيل المث��ال ان أكاس��يد

هذه المواد خاملة، مقاومة للتأك��ل وتحت��اج إلى معالج��ة وتحض��ير أق�ل من غيره�ا من الم��واد األخ��رى، ومم��ا يجعله�ا مت��وفرة و

بأسعار منخفضة التكلفة. كما يمكنها التفاعل في ظروف عادية. 

( هو محفز ضوئي يمتاز بمزايا عديدة مث��ل اإلس��تقرار الكيمي��ائي الع��الي عن��د التع��رض للظ��روفTiO2ثاني أكسيد التيتانيوم )

الحمضية واألساسية ، والسلوك غير السام ، والتكلفة المنخفضة نسبًيا ، والخصائص المؤكسدة العالية و اآلمنة بيئًيا ، مما يجعله

مرشحًا للعديد� من التطبيقات. 

( و البروك��ايت )anataseتوج��د ثالث��ة أن��واع لث��اني أكس��يد التيت��انيوم لك��ل ن��وع منه��ا ت��ركيب بل��ورى مختل��ف وهى األنات��از )

brookite(و الروتايل )rutile .حيث يظهر األناتاز أعلى نشاط تحفيزى .)

 في وجود الضوء تجعله مناس��با لتحل��ل المركب��ات العض��وية وغ��ير العض��وية ح��تى بترك��يزاتTiO2 إن قوة األكسدة العالية ل� 

 لتنظي�ف أس�طح التنظي�ف ال�ذاتي ، وتحل�ل الملوث�ات الجوي�ة )فيTiO2منخفضة جدا. يمكن استخدام تأثير التحفيز الض�وئي ل� 

الماء والهواء(، والتعقيم الذاتي ، وما إلى ذلك.

قد أظهرت الدراسات السابقة أيضا ان مشتقات الجرافين ذات المساحات الكبيرة نشاًطا قوًيا ض��د الفيروس��ات المختلف��ة. في ذل��ك

Polyglycerolالعمل، تم تحضير سلسلة من مشتقات الجرافين مع كبريت��ات ب��ولي جليس��يرول )  Sulfate( وأمين��ات دهني��ة )

Fatty Amineمحددة وتم التحقيق في تفاعالتها مع العديد من الفيروسات مثل  فيروس  )herpes simplex virus type 1

)HSV-1( ( بواس��طة ح��دوث تف��اعالت كهروس��تاتيكية�  interactions  Electrostaticبين جزيئ��ات ب��ولي جليس��يرول )

وجزيئات الفيروس التى تؤدي إلى ربط الجرافين بالفيروس، فإن سالسل األلكيل تحث على نشاط مضاد ع��الي  للفيروس��ات من

خالل التفاعالت الثانوية للماء  وهذا يشير إلى التأثير المتناسق والمتبادل األمثل بين التفاعالت الكهروستاتيكية وكاره��ة للم��اء )

hydrophobic.وقد أظهرت النتائج أعلى نشاط مضاد للفيروسات .)

أثر النباتات الطبيعية فى تقوية المناعة والوقاية من الفيروس المستجد:

هو جهاز يعمل على محاربة األجس�ام الغريب��ة ال�تى ق��د ت��دخل إلى الجس�م ومنعه��ا من الت��أثير  الجهاز المناعى فى جسم اإلنسان

بشكل سلبى على عمله. ويكمن دور الجهاز المناعى هو الحماية ض�د الم�رض ومس�بباته. فعن�دما يعم�ل الجه�از المن�اعى بش�كل

صحيح، يحدد مجموعة متنوع��ة من التهدي��دات بم��ا فى ذل��ك الفيروس��ات، البكتري��ا والطفيلي��ات ويميزه��ا عن الألنس��جة الس��ليمة

للجسم. و فيما يلى المكونات الرئيسة للجهاز المناعى:

الخاليا المناعية(1
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هي كريات الدم البيضاء التي تنقسم إلى كريات الدم البيضاء وحيدة النوى وكريات الدم البيضاء عديدة الن��وى، وإلى ج�انب ذل��ك

كريات الدم الحامضية وكري��ات ال��دم القاعدي��ة والخالي��ا الليمفاوي��ة والغ��دة الزعتري��ة. ه��ذه الكري��ات تنتجه��ا العظ��ام من الخالي��ا

الجذعية وتخرج جميعها من نخاع العظم لكي ت�دور في ال�دم وتبحث عن أي جس�م غ�ريب تق�وم بمهاجمت�ه، وتح�د من غ�زوه أو

انتشار هذه األجسام الغريبة داخل الجسم.

 وتجد اإلشارة إلى أن للخاليا الليمفاوية نوعين من الخاليا:

 خاليا تائيةT-cells.وهى المسئولة عن تدمير الخاليا المصابة بالفيروسات والخاليا السرطانية  

 خاليا بائيةB-cells.وهى التى تنتج األجسام المضادة التى تهاجم البكتريا واألجسام الغريبة   

الخاليا القاتلة الطبيعية(2

هذه الخاليا موجودة بين خاليا الجسم وأنسجته، وتقوم بدورها في التخلص تماًما من أي ميك��روب أو ف��يروس يح��اول أن يالمس

سطحها. يحدث هذا من خالل إفراز إنزيمات ومواد قاتلة للميكروبات والفيروسات الضارة التي تحاول اختراق الجسم.

اللوزتان(3

اللوزتان من بين مكونات الجهاز المناعي الحيوية، حيث تقوم بدور حارس قوي لحماية الجسم من أي جسم غ��ريب أو ميك��روب

ضار يدخل الجسم مع الهواء أو الطعام. اللوزتان عبارة عن غدتين� تقعان خلف الفم على جانبي اللهاة المتدلية.

الطحال(4

عض�و ذو جي�وب دموي�ة كب�يرة، يق�ع في الج�زء األيس�ر والعل�وي من الجس�م. من أهم مكون�ات الجه�از المن�اعي وه�و الطح�ال

والخالي��ا الجس��دية الهرم��ة ال��تي تتس��بب الجس��م من الميكروب��ات والج��راثيم الدم من الجراثيم والسموم، كما يخلص الطحال ينقي

الجسم. تؤذي

الخاليا الالهمة الكبيرة(5

هي بمثابة منظفات ألنسجة الجسم. تقوم بالتهام أي جسم غريب أو ميكروب�ات حي�ة غازي��ة، وتخلص�ِك من أي مخلف�ات متواج�دة

الخاليا البيضاء الضارة التي بداخلها الميكروبات ال��تي عج��زت عن بين خاليا أنسجة الجسم مثل الشوارد الحرة. إنها تلتهم أيًضا

قتلها.

المواد الكيمائية المساعدة(6

المواد الكيمائية المساعدة تحفز جه�از المناع��ة على أداء وظيفت��ه على أكم��ل وج��ه، وبش��كل فع��ال وط��بيعي. من أهم ه��ذه الم��واد

الكيميائية، اإلنترليوكينات، واللعاب، واإلنترفيرونات، واإلنزيمات القاتلة للميكروبات، والدموع، والغشاء المخاطي.

المسالك البولية 

أما المسالك البولية فهي تؤدي آخر دور في حماية الجسم من تأثير األجس��ام الغريب��ة ال��تي تخترق��ه، ويتم ذل��ك من خالل التخلص

من البكتيريا والميكروبات عن طريق إخراج البول إلى خارج الجسم.

إضطراب جهاز المناعة:
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على أداء وظيفته بشكل طبيعي  المناعي، مما يجعله غير قادرإلى إضطراب الجهازهناك العديد من األسباب والعوامل التي تؤدي 

منها:

قلة النوم( )السهر (1

يؤدي السهر إلى ضعف إفراز بعض الهرمونات الكيمائية مثل مركب��ات س��يتوكينات، ال��تي تس��اعد الجه��از المن��اعي في مكافح��ة

األمراض والحد من انتشار الجراثيم في الجسم.

 التناول المفرط للمضادات الحيوية(2

كما تتسبب في قتل وتدمير البكتريا النافعة يتسبب التناول المفرط للمضادات الحيوية في إضعاف الجهاز المناعي وخلل وظائفه.

التي تساهم في وقاية الجسم من التعرض لإلصابة باألمراض.

اإلضطرابات النفسية (3

القلق والتوتر الشديد والشعور باالرتباك يؤدي إلى نقص كفاءة الجهاز المناعي وضعف وظائفه.

التدخين المفرط (4

إن كثرة التدخين تضعف مكونات الجهاز المناعي وتدمر كريات الدم البيضاء التي تقوم بطرد الجراثيم والبكتيريا خارج الجسم.

النظام الغذائي السيئ (5

يتسبب في ضعف الجهاز المناعي. ألن تناول األطعمة الدسمة وغير الص��حية، تتس��بب في اإلص�ابة بالس��منة والبدان��ة المفرط��ة،

مما يعمل على اختالل توازن المواد الكيميائية والهرمونات في الجسم، وهذا يؤثر بشكل سلبي على الجهاز المناعي.

إن الوقاية من إضطرابات الجهاز المناعى  تتم بإتباع الخطوات اآلتية: 

 التى تعمل على نشاط الجسم وتغذية الذاكرة 3تناول الغذاء الصحى مثل األسماك والتونة التى تحتوى أوميجا.

ممارسة الرياضة.

التفكير بإيجابية فى كل ما يمر به الفرد.

الراحة واإلسترخاء.

  اتات واألعشاب التى تنعش مناعة الجسم وتقويتها:  النب

Newو قد أكد الباحوث فى التقرير الذى نشرته مجلة  نيوهوب )  Hopeاألمريكية أن األثار العالجية التى تتمتع يها النبات��ات )

ترجع إلى وجود عدة مركبات فيها وليس لعنصر واحد فقط، لذلك فإن تناول النباتات بكامله يقدم فوائد أكثر من تناول��ه  معوض��ًا

على شكل كأقراص دوائية. 

إن إثبات قدرة النباتات واألعشاب على تعزيز مناعة الجس��م يع��د من المس��ائل المعق��دة بش��كل كب��ير. ولكن تع��رض بعض أن��واع

األعشاب بأنها قد تساهم فى تعزيز صحة الجهاز المناعى، إال أن ذلك ما زال غير مؤكد وما زالت هنالك حاج��ة إلج��راء المزي�د

من الدراسات لتأكيد ذلك.

كما ذكرنا سالفًا أن جهاز المناعة فى الجسم يعتبر نظام الدفاع األساسى والرئيسى ضد العوامل المعدية اإلمراضية مثل البكتري��ا

والفيروسات والفطريات.

17



وكثيرًا ما يستخدم الطب التقليدى الشعبى النباتات واألعساب وغيرها من المواد الطبيعية� لتنشيط آليات الدفاع فى الجسم بداًل عن

،إستعمال إستعمال بدائلها المصنعة كيميائيًا كما هو الحال فى الطب الحديث. وقد أظهرت الدراس��ات أن النبات��ات مث��ل المش��روم

النباتات الشوكية،  أعشاب ليجاسترام، أستراجاالس.عرق السوس، 

األطعمة والمكونات التى تعتقد أنها تحسن الدفاعات الطبيعية للجسم:

يحوى على مركب األليسين وهو مركب يعتقد أنه يحارب الفيروسات ويعزز المناع��ة. وق��د بينت إح��دى الدراس��اتالثوم: (1

المخبرة التى نشرت بمجلة:  أن مستخلص التوم يمتلك خصائصًا مضادة لفيروس األنفلونزا.

للقرفة خصائص مضادة للفيروسات وقد تحمى الجسم من العدوى الفيروسية.القرفة:  (2

 البروبيوتيك� أو ما تسمى بداعمات الحياة هو أح�د المكون�ات الرئيس�ة فى اللبن وله�ا ت�أثير على إلتهاب�ات الجه�ازالزبادى:(3

التنفسى التى يسببها فيروس األنفلونزا. إن إستهالك البروبيوتيك هو طريقة لتقلي��ل ح��دوث إلتهاب��ات الجه��از التنفس��ى ل��دى

األطفال.

يطلق عليه البعض اسم عش الغراب، وهو عبارة عن فطر مثمر ينمو على س��طح األرض أو الترب��ة، ول��هفطر المشروم: (4

أصناف وأنواع مختلفة، والتي يكون شكلها كالمظلة، وأكثر المناطق التي ينمو فيها المشروم هي الغاب�ات واألم�اكن الغنّي�ة

باألعشاب، اعُتِبَر قديمًا من النباتات غير الخضراء.

” هو من أكثر األنواع القابلة لألكل من من البشر، وهو مص��در غ��ني للعدي��د� من المغ��ذياتAgaricus تعد عائلة االجاريوس “

" والنياسين. B2فيتامين  والبوتاسيوم  الريبوفالفين"السيلينيوم  الضرورية لالنسان، غنى بالكالسيوم وفيتامين د، كما ويحوي

وقد أثيتت الدراسات أن هذا الفطر يساعد على إنتاج مجموعة من المواد المضادة للميكروب��ات، وب��ذلك تش��كل حماي��ة ل��ه، وكم��ا

أثبتت دراسات أخرى بأن تناول المشروم يعزز من ق��درة الجه�از المن��اعي على النض��وج من خالل الخالي��ا الجذعي��ة الموج��ودة

.تحديدَا داخل النخاع العظمي، وبذلك فهو يحارب الميكروبات واألمراض

كم�ا يتم تعبئت�ه� م�ع بيت�ا – جلوك�ان المع�روف أنه�ا ىمركب�ات مض�ادة للفيروس�ات ومض�ادة للبكتري�ا وتنش�ط المناع�ة وتخف�ف

اإللتهابات.

الموالح )الحمضيات( غنية بفيتامين سى وهو أكثر فعالية فى تقوية الجهاز:' (Vitamin C)األطعمة الغنية بفيتامين سى (5

المناعى ومضاد لإللتهابات البكترية والفيروسية.

هنالك أطمعة اخرى غنية بفيتامين سى مثل اليمون، البرتقال، الفلفل، الجوافة، و الخضروات الورقية المختلفة.

نقص الزنك يجعل الشخص أك��ثر عرض��ة لإلص��ابة ب��األمراض الفيروس��ية والبكتري��ة.األطعمة الغنية بالزنك والبروتين: (6

حيث تساعد مثل تلك األغذية فى الحفاظ على قدرة الجسم على تكوين خاليا وإنزيمات جدي��دة. الزن��ك مفي��د فى الوقاي��ة من

نزالت البرد والفيروسات وتقلل من أمراض الحساسية والحمى. وهذه األغذية تشمل اللح�وم الحم�راء وتحت�وى على نس�بة

عالية من الزنك. وكذلك البيض والبقوليات مثل الفاصوليا، العدس والحمص.
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 من مضادات األكسدة ويقى من أع��راض ال��برد واألنفل��ونزا والغثي��ان، وه��و غ��نى بالحدي��د،� الزن��ك، الكالس��يوم،الزنجبيل:(7

والماغنيسيوم. يعتبر الزنجبيل محفزلإلس��تجابات الدفاعي��ة فى الغش��اء المخ��اطى التنفس��ى العل��وى والجه��از الهض��مى مم��ا

يساعد الجسم على درء اإللتهابات الفيروسية والبكترية مثل نزالء البرد، اإلنفلونزا، إلتهاب الصدر، وإلتهاب الحلق. 

هو مرق مصنوع من عظام الحيوانات. ويعتبر بأنه ملئ بالجلوت��امين وه��و حمض أمي��نى أس��اس ال يس��تطيعمرق العظام: (8

الجسم تصنيعه ويمكن الحصول عليه فقط من األطعمة. يدعم الجلوتامين إصالح الخاليا بما فى ذلك ج��دار األمع��اء. م��رق

عظم السمك غنى باليودوهو ضرورى لصحة اإلنسان.

ومن جانب آخر، هنالك بعض األطعمة واألعشاب تعمل على تقوية المناعة مثل:

 :يحتوى على مادة السيلينيوم التى تساعد على التكوين الس��ريع لخالي��ا ال��دم البيض��اء وال��تى له��ا دورًا كب��يرًا فى حماي��ةالسمك

الجسم من الفيروسات، خاصة ف�يروس الألنفل�ونزا. كم�ا تعم�ل على زي�ادة األكس�جين فى الرئ�تين للحماي�ة من أم�راض الجه�از

التنفسى.

:تحتوى البطاطا الحلوة على البيتاكاروتين والتى تتحول داخل طبقات الجس��م إلى فيت��امين أ )البطاطا الحلوة Vitamin  A)

و هى تساعد فى تكوين طبقات الجلد ولذلك تعتبر هى خط الدفاع األول للفيروسات والبكتريا.

 :من أفضل األطعمة المكافحة للفيروسات. وهو عالج واقى ط��بيعى من ال��نزالت م��ع قط�رات عص��ير الليم��ونعسل النحل

بالماء الدافئ.

 :يحتوى على البوتاسيوم الذى يساعد الجسم فى مكافحة أمراض فقر الدم وتقوية الجهاز المناعى.البقدونس

 :هى تساعد فى تقوية المناعة. وتعمل على الحماية من أمراض القلب والسكرى.حبة البركة

 :يحتوى الموز على نسبة عالية من المعادن مثل الكالسيوم والحديد وأيضًا البوتاسيوم. نسبة الحدي��د� العالي��ة فى الم��وزالموز

تساعد فى نمو جسم األطفال وحمايتهم من األنيميا وتقوى مناعتهم.

 :الكركم(يعد مركب الكرك��ومينCurcomainالم��ادة الفعال��ة فى نب��ات الك��ركم وه��و المس��ؤول عن خصائص��ه المض��ادة  )

للفيروسات والبكتريا واإللتهابات. ويعد أحد مضادات األكسدة ويعمل كمعدل مناعى.

 :يحتوى على السيلينيوم الذى يحف�ز عملي��ة إنت��اج إح�دى أن��واع الخالي��ا المناعي��ة المس�ماة بالخالي��ا التائي��ة القاتل�ة .)الشمار

Killer-T-cells:قد أظهرت دراسة أجريت على الفئران ونشرت بمجل�ة )The Korean Journal  of  Physiology

and Pharmacology )2015(.أن الشمار يمتلك نشاطًا عالجيًا أو سريريًا فى تخفيض الحاالت اإللتهابية  

 :يس��اعد فى مقاوم��ة الع��دوى الفيروس��ية وزي��ادة المناع��ة. حيث أش�ارت دراس��ة س��ريرية نش�رت بمجل��ةالريح''ان المق''دس

Journal  of  Ethropharmacology  إلى قدرة مستخلص الريح��ان على المس��اهمة بش��كل ملح��وظ فى زي��ادة)2011( 

مستويات بعض أنواع الخاليا المناعية التى تساعد على حماية الجسم من العدوى الفيروسية )الخاليا التائية(.

 عشبة العتادAstrogalus  sppتسمى هذه العشبة شعبيًا بإسم الكتيرة بيضاء وهى تمتلك خصائص مضادة لإللتهابات : .

Fitoterpinالفيروسية والبكترية. حيث نشرت دراسة فى مجل�ة   :  يمكن لج�ذور ه�ذا النب�ات أن تنظم إس�تجابات)2012( 

الجسم المناعية للعدوى ويعزز من مقاومته لها.

:تحتوى الثمار على كمية جيدة من فيتامين سى )الباباى Vitamin  C( باإلضافة إلى البوتاسيوم وفيت��امين بى )Vitamin

B.وإنزيم هاضم يعمل كمضادات لإللتهابات )

:دوار األكشمس( تحتوى بذوره على فيتامين ها Vitamin H.الذى يدعم الجهاز المناعى وهو أحد مضادات األكسدة   )
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:الميثيل زانترين هو الكافيين المنشط ويحتوى على ثيوبرومين وثيوفيلين الل��ذان بإمكانهم��ا درء الفيروس��ات إذا ك��انالشاى 

الشخص لديه على األقل جهاز مناعى متوسط على أن يكون الشاى خاليًا من السكر والحليب.

 وص�مغ اللب�ان وأوراق ال�نيم والحرج�ل والحلب�ة الحب�ة الس�وداء مث�ل الق�رض وهنالك بعض الوصفات العشبية السودانية

وكذلك الليمون  األخضر المغلى مع الجنزبيل وغيرها من المنتجات التي يعتقد على نطاق واسع أنها تساعد وزيت السمسم،

على الشفاء من العديد� من أمراض الجهاز التنفسي وتزي�د مناع�ة الجس�م، حيث  يتم اس�تخدام  بعض�ها كش�راب أو فى ش�كل

 بخور  أو مسوح على الصدر والظهر فى منطقة  القفص الصدرى.

  :  19  دليل الوقاية من فيروس كوفيد-

مع تزايد المخاطر لقد أص��بح بالض�رورة ولزام�ًا أن يتح��رى ك��ل ش�خص أقص�ى درج�ات الوقاي��ة الص��حية من ف��يروس كرون�ا

 حيث تنصب أكثر المخاطر فى أماكن التجمعات والعمل ال��تى تض��م العدي��د� من19)اإللتهاب الرئوى التاجى المستجد( أو كوفيد-

األشخاص، لذا وجوب إتباع إجراءات الوقاية الذاتية فيها هى األكثر إلحاحًا وضرورة.

وال بد من نشر التوعية وإجراءات الوقاية على ضوء التجربة الصينية وهى تجربة موثق�ة ومعتم��دة. حيث ق�امت الص��ين بإتب��اع

إجراءات وقائية صارمة تعتمد على التعرف على خطورة الفيروس أواًل وضرورة إتخاذ كافة إجراءات الوقاية منه ثاني��ًا. وذل��ك

عن طريق:

 .نشر الوعى الخاص بخطورة المرض وكيفية الوقاية السليمة منه

.شراب سوائل ساخنة مثل القهوة، الشاى، والحساء

.الغرغرة بواسطة ماء دافئ مخلوط بالليمون أو الملح

.عند الدخول من الشارع إلى المنزل يجب أخذ حمام الن الفيروس يعلق على المالبس والصابون يزيله

.تجنب لمس األسطح واألشياء فى الجافة

.مسح األسطح المعدنية  مثل مقابض األبواب  والقضبان

.اإلمتناع عن التدخين

( تناول الفواكه والخضروات لرفع مستوى الزنك وفيتامين سىVitamin C  .)

.ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى شخص سليم لذلك يجب اإلبتعاد  عن التجمعات

 يوم(.14عدم اإلختالط بأشخاص بمصابين بالعدوى أو قادمين من أماكن إنتشار الفيروس )فترة حضانة الفيروس داخل الجسم 

.حاول إستخدام المواصالت العامة بأقل صورة ممكنة

..إرتداء الكمامة الطبية للوقاية

.تجنب لمس العين والفم واألنف باليد قبل غسلها جيدًا بالصابون أو  تعقيمها بالمعقمات الكحولية

.تهوية المكتب ضرورى جدًا

.)حافظ على نظافة يديك� دائمًا )توزيع المطهرات

.)وضع مقاييس الحرارة ) عند الدخول والخروج

.غسل األيدى قبل وبعد األكل والخروج من الحمام جيدًا بإستخدام المطهرات أو بالصابون الرغوى بإستمرار

.يفضل إحضار الغذاء من المنزل للوقاية
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.إستخدام إناء أو كوب خاص لكل شخص للشراب

 .ممارسة الرياضة بصورة مناسبة ومنتظمة لتقوية الجهاز المناعى

    كارثة أم مصححا عظيما ألخطاء المجتمع؟  19  هل فيروس كورونا/كوفيد 

ويزداد عدد� البلدان التى تبلغ عن  حاالت االصابة بالفيروس التاجى. وهنالك من النصائح المعلن عنها فى التق��ارير فى األوس��اط

العلمية ومن اهمهما التركيز على بناء المناعة وتعزيز الصحة فى المقام األول.

ولكن من جانب آخر، أن هذا الوباء يذكرنا بأننا جميعا:

متساويون بغض النظر عن ثقافتنا أو ديننا أو مهنتنا او وضعنا المالى حيث أن هذا المرض الفيروسى يعامل الجمي��ع تحت

ميزان المساواة.

.مترابطون،  اإلهتمام بالعائلة وتقوية الترابط العائلى ووحدته

.أهمية صحتنا، حيث أهملنا الصحة بتناول مواد غذائية فقيرة ومصنعة من مواد ملوثة أو كيميائية� ضارة بالصحة

.بث روح التعاون و المساعدة لبعضنا البعض خاصة كبار السن أو المرضى

.الإلعتراف بأخطائنا

.إعادة النظر فى المحافظة على  الغابات

.أحيانا السهولة ال تأتى إال بعد صعوبة

   دورنا بارزًا فى تغيير النظام الغربى؟  Covid 19  هل لفيروس كورونا 

كتب األستاذ والفيلسوف الفرنسى جاك أتالى أن الطاعون الذى أصاب قارة اوربا فى القرن الراب��ع عش��ر الميالدى ق��د قل��ل ع��دد

سكان اوربا الى الثلث، وقد ساهم فى إنتشار نظام الشرطة لتكون الحامى الفعال الوحيد لحياة الن��اس فى الق��ارة القديم��ة، حيث تم

سحب السلطة الدينية� للكنيسة ألنها أصبحت غير قادرة على إنقاذ األرواح ولذلك حل الش��رطى مح��ل الك��اهن. وفى نهاي��ة الق��رن

الى س�لطة تق�وم على الثامنةعشر، إستبدل الطبيب وحل محل الشرطى. فى غضون بضع قرون كان اإلنتقال من س�لطة اإليم�ان

إحترام إستخدام إحترام استخدام القوة ثم إلى  سلطة أكثر فعالية تقوم على سيادة القانون.

إذ أثبتت القوة فى الغرب أنها غير قادرة على السيطرة على المأساة التى بدأت و بذلك فإن نظام السلطة بالكامل وليس��ت الس��لطة

األيدولوجية قد وضع موضع الشك يعد الفترة المظلمة. ولذلك فإن التغيير بواسطة نموذج جديد من نوع آخر من السلطة نظام له

قيم أخرى. وبعبارة أخرى، قد يمهار النظام فى الغرب القائم على حماية الحقوق الفردية.

فمن المحتمل تطبيق النظم االستبدالية التى تعتمد على التكنولوجيا والتى تستحدم الذكاء اإلصطناعى بشكللفعال للمراقبة. ولحسن

الحظ، هنالك درس آخر من األزمات هو أن الرغبة على الحي��اة هى األق��وى دائم��ًا. حيث يتغلب البش��ر فى النهاي��ة على أى ش��ئ

يمنعهم من اإلستمتاع باللحظة النادرة لمرورهم على األرض.
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ظهور سلطة تعتمد على المال وقطاعات إقتصادية، الصحة، التعليم، البيئة بإلعتماد على شبكات اإلنتاج الرئيس��ة وت��دفق الطاق��ة

والمعلومات.

مع كل تفشى جديد للفيروس، يتعين على العلماء البدء من الصفر وعلى سبيل المث�ال، ف�إن بع�د تفش�ى م�رض الس�ارس فى ع�ام

 شهرًا من إطالق تسلسل الفيروس للحصول على لقاح جاهز للتج��ارب البش��رية.وق��د أدى الت��أخير20، استغرق الباحثون 2003

للتوصل إلى لقاح مناسب لمرض السارس إلجبار الباحثين للعمل والضغط من أج�ل المزي��د من التع�اون الع�المى. وق�د إس��تغرق

.2015األمر حوالى ستة أشهر ليصبح اللقاح جاهزًا للتجارب البشرية على فيروس زيكا بعد� تفشى المرض فى عام 

إكتسبت الجهود المبذولة للعثور لقاح للفيروس زخمًا كبيرًا بعد أن نشر األكاديميون الصينيون التسلسل الجينى للف��يروس الت��اجى

 جه��دًا20 بع��د ع��دة أي��ام من اإلبالغ عن الم��رض فى الص��ين. هنال��ك أك��ثر من 2020الجديد فى قاعدة بيان��ات عام��ة فى ين��اير 

متوازيًا للتوص��ل على لق�اح، م��ع ب��دء تط��ور واح��د للتج��ارب البش�رية بع��د تخطى التج�ارب على الحيوان��ات. وبالفع��ل ال ت��زال

المحاوالت جارية فى الويات المتحدة والصين واوربا.

 إتباعها للسيطرة والقضاء على الفيروس :يتحتم على الباحثين والمهتمين فى مجال علم االحياء الجزيئىاإلستراتيجيات التى 

دراسة وفهم السلوك ال��بيولوجي للف��يروس: وهى من العوام��ل ال��تى س��اهمت فى اإلنتش��ار الس�ريع للم��رض ألن أغلب  ال��دول لم.1

تتعرف على السلوك البيولوجى الدقيق للف��يروس. ق��د تكمن المش��كلة إذا ك��ان  للف��يروس ف��ترة كم��ون كب��يرة داخ��ل  الجس��م  أو

خارجه، وهذا قد يقود لموجة إصابات أخرى قد تمر  على النطاق المحلى والعالمى.

إيجاد آليات فعالة ودقيقة لتشخيص الفيروس: إن  التشخيص المبكر إلصابة  أى شخص ب��الفيروس وعزل��ه  تس��اعد فى الح��د من.2

، والحص��ول على كواش��ف ووض�ع  إج�راءات مختلف��ة19إنتشار المرض. ويتم ذلك  بإقامة بنية تحتية إلختبار فيروس كوفيد-

إلختبار الحاالت  المشتبه فيها )الكشف النشط(.

التدريب على علم القاح��ات المتق��دم وعلم األوبئ��ة التجري��بى وعلم الفيروس��ات الجزي��ئى وأخالقي��ات علم األحي��اء من المؤسس��ات.3

الرائدة داخل وخارج البالد )مؤسساات الصجة العامة(.

( التي يدخل بها الفيروس داخل خاليا الجسم.ACE-2صناعة األدوية التي تعمل على قفل المستقبالت ).4

صناعة األدوية التي تعمل على تثبيط إنزيمات النسخ العكسي للفيروس لض�مان ع�دم تض�اعفه وبالت��الي إزالت��ه بواس�طة الجه��از.5

المناعي .

اإللتزام بأخالقيات علم األحياء من المؤسسات الرائدة داخل وخارج البالد..6

صناعة المبيدات الفيروسية والمعقمات التي تمنع تواجده وانتشاره في البيئة ..7

 تناول بعض األعشاب و األغذية السودانية التي تنشيط الجهاز المناعي و تقي من اإلصابة للفيروس..8

22



العمل على الوعى المجتمعى وتعريفهم على خطورة المرض وسرعة إنتشاره وإتباع إرشادات الوقاي��ة الالزم��ة وتط��بيق الحج��ر.9

المنزلى.

الخاتمة والتوصيات:

هذا  المقال عبارة عن  وجهات نظر علمية مختلفة عن  أصل  ف��يروس كورون��ا المس��تجد و اس��باب إنتش��اره  الس��ريع فى الع��الم

وإيجاد بعض الحلول للح�د من إنتش�اره وك�ذلك إلق�اء الض�وء على إنتش�ار الف�يروس فى النط�اق المحلى. وق�د خلص�نا فى نهاي�ة

المطاف لبعض التوصيات منها:

رفع مستوى الوعى وإدراك خطورة المرض وذلك لعدم وجود اللقاحات والعالج المناسب  للمرض حيث يجب اإلل��تزام بق��وانين

الطوارئ الصحية للحد من إنتشار المرض مثل الحجر المنزلى واإلبتعاد عن التجمعات.

إن عملية الكشف الشامل أو النشط والمبكر قد تسهم فى الحد من إنتشار الجائحة، خاص��ة فى ظ��ل وج��ود أش��خاص مص��ابين

وال تظهر عليهم أعراض الجائحة.

إن دور مؤسسات التعليم العالى  وومراكز البحوث العلمية هو إيجاد وتقديم حلول لوقف إنتشار الوبائيات والوقاية والعالج

منها،  وذلك بإنشاء مجموعات بحثية مكونة من جميع التخصصات ذات الصلة وجمع أفضل الباحثين والعلماء ومساعديهم

لبناء منظومة دفاعية وقائية ابتداءًا من اللقاحات كواحدة من أعظم أدوات الصحة العامة للوقاية من األم��راض المعدي��ة. إال

أن تطوير اللقاح ال يزال عملية مكلف��ة ومحفوظ��ة بالمخ��اطر، وق��د تس��تغرق  ش��هورًا وأحيان��ًا س��نوات ألن اللق��اح يجب أن

يخضع إلختبارات مكثفة.

إقامة مراكز بحثية مدعومة إلج�راء جمي�ع التج�ارب مث�ل تج�ارب آلي�ة مكافح�ة الفيروس�ات أو الكائن�ات الدقيق�ة االخ�رى

والتجارب السريرية. 

فتح أبواب التعاون بين الجامعات السودانية ووزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمي��ة والمنظم��ات االخ��رى ذات

الصلة.
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