
من الجيد أن تعرفوا 

بعد مرور عامين، وبعد وفاة أكثر من ٥،٥ مليون حالة، ال يزال

يشكل كوفيد ١٩ تحديًا حقيقًيا للصحة العامة عىل الصعيد العالمي.

وكان العدد األكبر من الحاالت األسبوعية المبلّغ عنها خالل الجائحة

حتى اآلن قد ُسجّل في األسبوع األول من عام ٢٠٢٢. هذا العدد أقل

بكثير من الواقع ذلك أن أنظمة المراقبة المثقلة باألعباء تتسبب

في تفويت بعض الحاالت وعادًة ما ينتهي المطاف باالختبارات

الذاتية اإليجابية بعدم اإلبالغ عنها.

 

تنسب منظمة الصحة العالمية االرتفاع في األعداد إىل أوميكرون،

خامس متحور معروف ومثير للقلق، وقد تجاوز مداه بسرعة

فيروس دلتا باعتباره المتحّور الُمهيمن عىل مستوى العالم.

 

هناك الكثير مما يجب فهمه فيما يتعلق بأوميكرون، بما في ذلك

تأثيره عىل مناعتنا وارتباطه باللقاحات. فهناك العديد من

التكّهنات والمعلومات الخاطئة تحيط بهذا المتحّور الجديد. وتظهر

في الوقت نفسه بيانات جديدة بسرعة. لذلك نحتاج إىل تفسير

البيانات المتصلة لتقديم تقرير دقيق حول ما يجعل أوميكرون

فريًدا، وعن كيفية انتشاره بسرعة ومدى شّدة تأثيره عىل الّصحة

وكيف يمكن للناس حماية أنفسهم بشكل أفضل من المرض.

    

إعداد التقاریر عن متحور أومیكرون
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متى وكيف نشأ أوميكرون

 وما مدى سرعة انتشاره؟  
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إعداد تقرير عن جينوم أوميكرون:

يحتوي أوميكرون عىل أكثر من ٣٠ طفرة في جزء الجينوم الخاص بالفيروس

والذي يحتوي عىل أوامر كيميائية لصنع بروتين سبايك، والذي يستخدمه

بدوره إلصابة الخاليا البشرية. بروتين سبايك هو الهدف للقاحات كوفيد ١٩.

 يحتوي هذا المتحّور عىل أكبر عدد من الطفرات التي شوهدت حتى اآلن في

 .SARS-CoV-2 أي بروتين سبايك الخاص بأي متحّور آخر من

 

من المتوقع أن تتّضح الخطورة الكاملة لطفرات أوميكرون وكيفّية عملها مًعا

بشكل أكبر مع انتشار الجائحة. ولمعرفة المزيد عن الجينوم بشكل دقيق،

كونوا عىل اطالع دائم وذلك بمتابعة العلم والتحدث إىل العلماء لشرح

نتائجهم.

 

سرعان ما أظهرت روايات وسائل اإلعالم أوميكرون عىل أنه "فيروٌس خارق".

ثّم تغيرت لغة التقارير واصفة إياه بأنه "هّين"، وذلك باالستناد إىل بعض

الدراسات الصغيرة التي وجدت أن األشخاص المصابين به يعانون من

أعراض أقل حّدة. اآلن، المشهد يتغّير مع تزايد حاالت االستشفاء والوفيات

بسبب كوفيد ١٩.

وقد وجدت دراسة في يناير، والتي لم تخضع

بعد لمراجعة األقران، أن أوميكرون قد

تضاعف بشكل أسرع بمعدل ٧٠ مرة من دلتا

في أغشية القصبات، وهي الممرات الهوائية

الكبيرة التي تربط القصبة الهوائية بالرئتين.

وقد تكون هذه القدرة المعززة عىل إصابة

المجرى التنفسي العلوي هي السبب في

انتشاره بشكل أسرع. 

 

لقد أظهرت دراسة صغيرة أن عدد

الفيروسات التي يتم إخراجها للهواء هي

تقريًبا نفس عدد تلك التي يخرجها المصابين

بعدوى دلتا أو أوميكرون. وقد يكون السبب

وراء انتشار عدوى أوميكرون بعد ذلك هو أن

هناك أعداًدا هائلة من األشخاص المصابين

الذين ينشرون المتحور، بدالً من انتقال

العدوى عبر مسافات طويلة. وأظهرت دراسٌة

أخرى - لم تتم مراجعتها بعد من ِقبل األقران

اعتباًرا من كانون الثاني ٢٠٢٢ - أن المعدل

المرتفع للعدوى غير المصحوبة بأعراض قد

يكون عامالً آخر يتسبب في انتشاره السريع. 

 

وباختصار: إن السبب وراء انتشار أوميكرون

بسرعة البرق هو أن العديد من األشخاص

المصابين بمتحور أوميكرون قد ال يدركون

حتى أنهم مصابون بفيروس شديد العدوى.

باإلضافة إىل ذلك، قد تؤدي األعراض

الظاهرة الخفيفة إىل تقليل عدد األشخاص

إىل عدم اللجوء إىل الراحة أو إىل عزل

أنفسهم. 

 

متى وكيف نشأ أوميكرون وما

 مدى سرعة انتشاره؟

إعداد التقاریر عن متحور أومیكرون

أّن أوميكرون هو متحّور شديد

العدوى

أهمية عزل األشخاص الذين تظهر

عليهم األعراض حّتى لو كانت تبدو

خفيف (وتشمل تلك الشبيهة بالبرد

والعطس والصداع واإلنهاك والتهاب

الحلق والسعال والحّمى)

أهمية عزل األشخاص الذين تّم

تطعيمهم أو أصيبوا في وقٍت سابق

إذا ظهرت عليهم األعراض أيضا

في تقريركم، أكّدوا عىل:
 

تشير الدراسات إىل أن أوميكرون كان منتشرًا، ضمنا بين األشخاص الذين

لم يسافروا إىل جنوب الصحراء اإلفريقية - منذ منتصف تشرين األول ٢٠٢١.

كان العلماء يبحثون في إمكانية أن يكون الفيروس قادًرا عىل تطوير عدد كبير

من الطفرات من خالل عدوى مزمنة ناشطة في شخص يعاني من ضعف

المناعة عىل مدى فترة طويلة بشكل غير عادي. بالتالي، درسوا الصلة

المحتملة بين ظهور المتحّورات عبر أجهزة المناعة التي تّم إضعافها لدى

المرضى الذين يعانون من السرطان، أو من هم في انتظار زرع األعضاء، أو

الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية غير المعالج.

 

ينتشر أوميكرون بسرعة ألسباٍب عديدة. قد تكون فترة الحضانة أقل من ثالثة

أيام، مما يجعل المصابين ُمعدين أكثر، وبالتالي يصعب منع انتقال العدوى.

وهناك سبٌب آخر لحدوث عدوى أوميكرون والمرض الذي زاد بأكثر من

الضعف لدى األشخاص المصابين سابًقا بعدوى SARS-CoV-2، وهو أن

األجسام المضادة المعدلة (NAbs) من العدوى السابقة ال تعمل عىل تقوية

الحماية المضادة. تُظهر إحدى الدراسات أن أوميكرون معدي أكثر بأربع مرات

من متحور دلتا بالنسبة لألفراد الحاصلين عىل اللقاح وذوي المناعة المعززة.

ولكن كال المتحّورين ينتقالن بنفس السرعة تقريًبا بين أولئك الذين لم

يحصلوا عىل اللقاح. إن قدرة أوميكرون عىل تفادي األجسام المضادة هي

التي تجعله أكثر قابليًة لالنتشار بين أولئك الذين أصيبوا سابًقا بالعدوى أو تم

تطعيمهم.
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قد تعني الطفرات المتعددة في أوميكرون أن االستجابة المناعية

الناتجة عن التطعيم أو عن طريق العدوى السابقة قد ال تستهدف

الفيروس جيًدا. ومن الواضح أن أوميكرون قادر عىل تفادي األجسام

المضادة الناتجة عن العدوى أو التطعيم السابق لإلصابة. تعتبر استجابة

الجسم المضاد مهمة، ولكن استجابتنا المناعية أكبر وأكثر تعقيًدا.

تضمن دفاعاتها المتعددة الطبقات بما في ذلك استجابات الخاليا

التائية عدم فقدان الحماية بالكامل. 

 

تشير دراسة يابانية إىل أنه عندما يُصاب األفراد بالعدوى بعد عدة أشهر

من التطعيم، يتم إنتاج األجسام المضادة بواسطة ذاكرة الخاليا التائية

التي كان لديها وقت لتحسين جودة األجسام المضادة ويمكن لهذه

األجسام المضادة المعززة أن توفر حماية أفضل ضد العدوى. 

 

الدراسات الهامة التي يجب اتباعها هي تلك المتعلقة بفعالية

اللقاحات الحالية ضد عدوى أوميكرون. تُظهر دراسة أجرتها وكالة األمن

الصحي في المملكة المتحدة أنه حتى بين األشخاص الذين تتراوح

أعمارهم بين ٦٥ وما فوق، فإن فّعالية جميع اللقاحات المتاحة ضد

االستشفاء، لجميع المتحّورات المعروفة، هي ٩٥٪ لـمدة ٢ إىل ٩

أسابيع بعد الجرعة الثالثة، وتنخفض إىل أقل من ٩٠٪ بعد ١٠ أسابيع أو

أكثر. وال تزال تلك حماية جيدة بشكل استثنائي ضد األمراض الشديدة. 

 

 

 تقرير عن المناعة واللقاح

 

ما يجب ذكره فعًال هو أن عدد الوفيات بين

األشخاص المصابين أوميكرون غير الّملقحين أعىل

بكثير من أولئك الذين تّم تطعيمهم. وهذا وفًقا

لمنظمة الصحة العالمية بناًء عىل بيانات عالمية. 

 

يظل التطعيم األداة األكثر فاعلية الحتواء الجائحة

العالمية. في عام ٢٠٢١، حصلت البلدان ذات الدخل

المرتفع عىل إمدادات اللقاح بشكل غير متناسب.

ولكن حتى إذا تم تحصين سكان البلدان ذات

الدخل المرتفع مرتين أو ثالث مرات، فإن خطر

ً إذا ظل ٧٠٪ من مواجهة متحّور آخر يظل مرتفعا

سكان العالم غير المحصنين. كلما زاد انتشار

المتحورات الفيروسية، زاد خطر ظهور متحّورات

جديدة وربما أكثر ضراوة.

 

يعد اإلبالغ عن التقدم المحرز في اللقاح خاصًة في

البلدان منخفضة الدخل أمرًا ضروريًا بالنظر إىل أنه

في ظل الوتيرة الحالية للتطعيم، لن تتمكن ١٠٩

دولة من تطعيم ٧٠٪ من سكانها بشكٍل كامل

بحلول بداية تموز ٢٠٢٢. 

إعداد التقاریر عن متحور أومیكرون
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يستخدم االختصاصيون الصحيون المصطلحين معتدل

وحاد لتصنيف المرض الذي يالحظونه في المرضى، بغض

النظر عن المتحور الذي يسببهم. ويبدو أن األعراض التي

يسببها أوميكرون أقل حدة، ولكن ذلك فقط عند مقارنته

بأعراض دلتا. وال يزال المصابون بأوميكرون ينتهي بهم

المطاف في المستشفى ويلقى بعضهم حتفه. يمكن أن

تتراوح األعراض بين معتدلة إىل حادة، تبًعا لضعف

المصابين، بما في ذلك أعمارهم وظروفهم الصحية

السابقة. وقد يكون هناك عدد أقل من األشخاص الذين

يحتاجون إىل رعاية مركزة عند التعرض لإلصابة بعدوى

أوميكرون ألن المتحور أقل فعالية في إصابة أنسجة الرئة،

لكن عبء الرعاية يتحول إىل إرباك خدمات العيادات

الخارجية والرعاية المنزلية. باإلضافة إىل ذلك، فإن هذه

الزيادة في عدد اإلصابات تمنع العاملين في مجال الرعاية

الصحية من تقديم الرعاية في الوقت المناسب لألشخاص

المصابين بأمراض وإصابات أخرى. 

 

 تقرير عن المرض الناجم عن أوميكرون 
 

تجنبوا وصف أوميكرون بمتحور معتدل، ألن هذا يشير إىل أنه

من السهل التغلب عىل العدوى، وأنه يمكن للناس التوقف

عن اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة. 

 

استشيروا أخصائيي الرعاية الصحية لوصف شدة المرض بين

مختلف المرضى، ال سيما الفرق في المرض بين الملقحين

وغير الملقحين. وقد ال تمنع لقاحات الجيل األول جميع أنواع

العدوى وانتقالها، لكنها تظل فّعالة للغاية في الحد من اإلقامة

بالمستشفى والوفاة بسبب جميع المتحّورات بما في ذلك

أوميكرون. 

 

ذّكروا الجماهير أنه إىل جانب اللقاح، فإن ارتداء أقنعة مناسبة،

والتباعد، وتجنب االزدحام، وتحسين التهوية يمكن أن يساعد

في إبطاء انتقال العدوى. سيؤدي القيام بذلك إىل فسح المجال

والوقت لألنظمة الصحية للتصدي ألمراض أخرى فضالً عن

الحد من الوفيات التي يمكن الوقاية منها. 

 

 

إعداد التقاریر عن متحور أومیكرون

 تحدثوا إىل األطباء الذين يعالجون األشخاص المصابين بعدوى
أوميكرون للحصول عىل فكرة حول مدى خطورة المرض وكيفية

االستشفاء منه حّتى بين الذين تّم تطعيمهم. 

 تابعوا العلم المستجد حول كيفية تفادي أوميكرون الستجاباتنا
المناعية وكيف يُنتج صانعو اللقاحات لقاحات الجيل الثاني

للتغلّب عىل الهروب المناعي.

 

 


