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The SARS-CoV-2 Coronavirus
ئةو ظايسؤضةي كة دةبيَتة ٍؤي كؤزِؤىا ئيَطتا لة بآلوبووىةوةداية بة جيَاىدا .بةاليةىي كةمةوة
شةط جؤزي تسي ظايسؤضي كؤزِؤىا ىاضساوٌ كة تووشي مسؤظ دةبًٍ ,ةىديَكياٌ دةبية ٍؤي تووط
بووٌ بة ٍةآلمةت و ضةزماي ئاضايي و دوو جؤزيصياٌ دةبيةٍؤي بآلوبووىةوةي خيَسا و بةزفساواٌ
كة ىاضساوٌ بة ضازس( )SARSو ميَسس(.)MERS

Covered With Spikes
ئةو ظايسؤضة بة ٍؤي بووىي بةزشبوىةوةي شيَوة تاجيي كة لة ضةز زووةكةيةوة دزيَردةبيةوة ىاوىساوة
كؤزؤىا .ئةو ظايسؤضة
بةزدةكةويَ.

دةوزةدزاوة بة بمَقي طةزدي ضةوزي ,كة تيَكدةشكيًَ كاتيَك ئاو ضابووىى

ضووىي ظايسؤضةكة بؤ ىاو خاىة ب يَ بةزطسييةكاٌ
ئةو ظايسؤضة دةضيَتة لةشةوة لة زِيَطةي لووت و دةو و ضاوةوة و دواتس دةلكيَ بة خاىةكاىي زِيَسِةوي
ٍةىاضةوة كة ثسؤتيييَك دزووضتدةكةٌ ثيَي دةوتسيَ ( .)ACE2وابريدةكسيَتةوة كة ضةزضاوةي ئةو
ظايسؤضة شةمصةمةكويَسة بيَت ,كة دةطوجنيَ لةويَض بةٍةماٌ ثسِؤتييةوة لكابيَت.

دةزداىي ( ) RNAظايسؤضةكة
ظايسؤضةكة خاىةكاىي لةط تووط دةكات لة زيَطةي تيَكةلَكسدىي ضةوزيية بةزطةكةي خؤي لةطةلَ
بةزطي خاىةكةداٍ .ةزكة ضووة ذووزةوة ,ظايسؤضةكة بسِيَك لة بؤماوةماددةكةي دةزدةدات كة ثيَي
دةوتسيَت (.)RNA

داطريكسدىي خاىةكة
بؤماوة ماددةي ظايسؤضةكة كةمرت لة  03,333ووشةي بؤمايي دزيَرة( .لةكاتيَكدا ٍي ئيَنة شياد لة
ضيَ مميازة) .خاىةي تووشبوو دةضت دةكات بة خويَيدىةوةي ()RNAي ظايسؤضةكة و
دزووضتكسدىي ئةو ثسِؤتيياىةي كة كؤئةىدامي بةزطسي دةخةىة كةىازةوةو يازمةتي كؤبووىةوةي
ظايسؤضي لةبةزطرياوةي ىويَ دةدةٌ.
دةزماىة دذة شييدةييةكاٌ( ) Antibioticsبةكرتيا دةكووذٌ و طازيطةزياٌ لةضةز ظايسؤس ىيية.
بةآلو تويَرةزاٌ ضةزقالَي تاقيكسدىةوةي ضةىد دةزماىيَكي دذة ظايسؤضً كة لةواىةية ثسِؤتييةكاىي
ظايسؤضةكة بصيَويَيً و ىةخؤشيةكة بوةضتيَيً.

دزووضت كسدىي ث سِؤتييةكاىي ظايسؤضةكة
لة طةأل بةزدةواو بووٌ و بةزةو ثيَض ضووىي ىةخؤشيةكةدا ئاميَسة شييدةييةكاىي خاىةكة دةضت
دةكةٌ بة بةزٍةمَيَياىي بسِيَكي شؤزي ثسِؤتيين ظايسؤضةكة كة ضةزئةجناو دةبيَتة ٍؤي
بةزٍةمَيَياىي شياتسي ظايسؤضةكة.

كؤكسدىةوةي ثيَكَاتةكاىي ظايسؤضة تاشة لةبةزطرياوةكاٌ
ظايسؤضة تاشة لةبةزطرياوةكاٌ ثاط كسدازي كؤكسدىةوةي ثيَكَاتة جياياكاىياٌ دةكسيَية دةزةوةي خاىةكة.

بآلوبوىةوةي ىةخؤشييةكة
ٍةز خاىةيةكي تووشبوو دةتواىيَت مميؤىاٌ لةبةزطرياوةي ظايسؤضةكة دةزبدات بةزلةوةي خاىةكة
بةتةواوي تيَك بصكيَ و مبسيَ .ظايسؤضةكاٌ خاىة ىصيكةكاىي دةوزي خؤياٌ تووط دةكةٌ ياٌ بة
ٍؤي دلَؤثةكاىةوة زشطازياٌ دةبيَت و دةطةٌ بة ضييةكاٌ.

وةآلمداىةوةي بةزطسي
شؤزبةي تووط بووىةكاٌ بة ظايسؤضي كؤظيد  91-دةبية ٍؤي (تـــــــا) بة ٍؤي وةآلو داىةوةي
كؤئةىدامي بةزطسي و ٍةوألداىييةوة بؤ جةىطاٌ دذي ظايسؤضةكة .لة حالَةتة تووىدةكاىي
ىةخؤشييةكةدا ,كؤئةىدامي بةزطسي كازداىةوةي تووىدي دةبيَت و تةىاىةت ٍيَسط دةكاتة ضةز
خاىةي ضييةكاٌ .ضييةكاٌ بة ٍؤي شمة و خاىةي مسدوةوة دةطرييًَ ,كة دةبيَتة ٍؤي ضةخيت
ٍةىاضةداٌ .دةكسيَ زِيَرةيةكي كةو لة ٍةوكسدىةكاٌ ضةز بكيَصيَ بؤ ( acute respiratory
 )distress syndromeياخود مسدٌ.

ج يََ يَصتين لةط
كؤكة و ثرمة دةتواىً دلَؤثةي ٍةلَطسي ظايسؤضةكة بكةىةدةزةوةي لةط و بطواشزيَتةوة بؤضةز زوويةك
ياٌ كةضيَكي تس ,كة لةويَدا دةتواىيَ لة ضةىد كاترميَسيَكةوة تا ضةىد زِؤذيَك مبيَييَتةوة و تواىاي
تووشكسدىي كةضاىي تسيصي ٍةبيَت )C.D.C( .زِيَينايي ئةو كةضاىة دةكات كة تووشي ظايسؤضةكة بووٌ
بة ثؤشيين ماضك بؤئةوةي زيَرةي كسدىةدة زةوةي ظايسؤضةكة كةو ببيَتةوةٍ .ةزوةٍا كازمةىداىي
تةىدزووضيت و كةضاىي تسيض كة ضاوديَسي تووط بوواٌ دةكةٌ ثيَويطتياٌ بة ثؤشيين ماضك ٍةية.

ث يَكوتةي شياو (ظاكطني)
بووىي ثيَكوتةيةك(ظاكطني) لة داٍاتوودا دةتواىيَت يازمةتي الشة بدات بؤ دزووضتكسدىي دذةتةٌ كة
كازياٌ بسييت دةبيَت لة بة ئاماىج طستين ظايسؤضي ضازس  SARS-CoV-2و زيَطسي لة تووط
بووىي خاىةكاىي مسؤظ دةكةٌ بة ظايسؤضةكة .ثيَكوتةي ٍة آلمةتيض بة ٍةماٌ شيَوة كازدةكات,

بةآلو ئةو دذةتةىاىةي كة بة ٍؤي ظاكطيين ٍةآلمةت دزووضت دةبً زِيَطسي ىاكةٌ لة تووط بووٌ
بة ظايسؤضي كؤزؤىا.

ضابووٌ ضؤٌ ئيض دةكات
ضابووٌ ظايسؤضةكة لةىاو دةبات كاتيَك كمكة دذة ئاوةكةي طةزدةكاىي ضابووىةكة خؤي
دةخصيَييَتة ىاو ضةوزيية بةزطةكةي ظايسؤضةكة و ليَكي جيادةكاتةوة.
باشرتيً زِيَطا بؤ ئةوةي زيَطسي بكةي لة تووشبووٌ بة ظايسؤضي كؤزِؤىا ئةوةية كة دةضتةكاىت
بة ضابووٌ بصؤي ,دوزكةويتةوة لة دةضت ليَداٌ لة دةموضاوت ,خؤت بة دووز بطسي لةكةضاىي
ىةخؤط و ٍةزوةٍا ئةوشويَياىةي شؤز بةكازدةٍيَيسيًَ شوو شوو ثاكياٌ بكةيتةوة.
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