
  

 

 

الحیاة مدى تدوم قدفیروس كورونا  تداعیات  –COVID-19 

 

 عالمات علیھم تظھر  لم  الذین أولئك ذلك في بما منھم عدد لكن ، قلیلة أسابیع غضون یتعافون في 19 كوفیدمرضى  معظم أنرغم 
 خالل مندالك  وأشھر عدة تدوم قد طویلة فترة مدى على أعراض عودة أو استمرار من یعانون قد للمرض ، المرحلة األولیةفي 

 ھنا ومن. الحاالت من قلیل عدد في و لو المرض من جدیدة أنواع ظھورمن  التخوف ورد حتى المتاحة، الطبیة والنتائج الشھادات
 والمشاكل القلبیة النوبات إلى التعب من ، االضطرابات ھذه  على الضوء تسلیط إلىموسیار خدیجة  الدكتورة تود والحاجة  تأتي

  .العقلیة

المستمر واأللم بالتعب الشعور  

 أو المفاصل وآالم ، والتذوق الشم حاسة فقدان وتكرار ، التنفسي الجھاز في ومشاكل ، القلب دقات انتظام عدم على البعض یشھد
 تكن لم الذین المرضى عند حتى العالمات ھذه ظھور تم. المستمر التعب وخاصة...  البدنیة القدرات ضعف أو واإلسھال ، العضالت

فعال  یعاني.ثقیلةمخلفات ال كانت كلما، ةشدید لحالةاكما أن كلما كانت .للمرض األولیة الفترة في المعتادة و المعروفة أألعراض لھم
...  العصبي والجھاز والكلى والقلب الرئتین على شدیدة    تأثیرات من حالیًا المرضى بعض  

 !المصابین من٪ 78 لدى قلبیة ضرارأ

في  أجرى. القلب في مضاعفات حدوث مخاطر من القلب جاما مجلة في نُشرت ألمانیة رصدیة دراسة حذرت ، یولیو شھر نھایة في
 من مؤخًرا تعافوا مریض 100 من مجموعة على المغناطیسي بالرنین فحًصا فرانكفورت في الجامعي المستشفى من إطارھا أطباء

تظھر  لم الذین ألولئك بالنسبة حتى طبیعیة، غیر نتائج لدیھم٪ 78. اإلصابة على أشھر ثالثة إلى مرور شھرین ودالك بعد ،19 كوفید

 22بالقلب لدى المحیط الغالف التھاب  أو/  و مریًضا 60 عند  القلب عضلة في التھابات الباحثون وجد. علیھم أعراض المرض

  .ما زال نشطا أو على مخلفاتھ األمر الذي یشھد على وجود التھاب ، الباقین

 المدى وتأكید لتقییم  تُكمل أن و تستلزم  ،حتى عند اإلصابات الخفیفة 19الذي یخلفھ كوفید الضرر مدى عن وكاشفة شیقة دراسة

  الضرر لھذا الدقیق

 مرض ؟لل مزمن نحو تطور

 ألنواع السابقة لكن األوبئة.المرضى مصیر من التأكد الصعب ال زال من فقط أشھر 7 نظرا للظھور الحدیث للمرض و دالك منذ

 الحادة التنفسیة المتالزمة أو( السارس مثل  للمقارنة ، المفیدة الدروس بعض أعطتنا 19  كوفید غیر كورونا فیروس من أخرى

 أن المعروف من. 2012 عام في ،الذي ظھر) التاجیة التنفسیة األوسط الشرق متالزمة(المیرس  و ، 2003 الذي حدث في ) الوخیمة

 اضطرابات إلى عاًما بعد اإلصابة باإلضافة 15 الرئة لمدة فاقت في مشاكل من عانوا قد الفیروسین بھذین المصابین المرضى

 المزمنة النفسیة االضطرابات وكذلك ، اإلصابة بعد سنوات أربع حتى ، المزمن التعب ظواھر كما لوحظت. والعظام العضالت
   19 كوفید .من الممكن أن یكون األمر كدالك مع. الشفاء من أشھر 6 بعد) إلخ ، القلق ، الصدمة بعد ما ضغوط ، االكتئاب(

 الذاتیة المناعة أمراض ظھورو   19 كوفید

 كما أن ھجمات.المعتاد دوره ھو كما حمایتھا من بدالً  أجسامنا مھاجمة في یبدأ المناعة جھاز في تنتج عن خلل الذاتیة المناعة أمراض
رد فعل مناعي و ھو " السیتوكین" عاصفة كما ھو الشأن في  الذاتیة المناعة مظاھر ظھور إلى الشدیدة تؤدي في أشكالھا 19 كوفید

جزیئات ذات إشارات كیمیائیة توجھ استجابة مناعیة صحیة یخبرون  السیتوكینات ھي،  تنفسیة ضائقة في المریض یوقعمفرط 
في مھاجمة األنسجة تبدأ الخالیا المناعیة ،  عاصفة السیتوكین  في ولكن .الخالیا المناعیة لمھاجمة الجزیئات الفیروسیة في الجسم

  .وزیادة فرصة تشكل الجلطاتانخفاض ضغط الدم  یحدث وعیة الدمویة، یمكن أنعندما تتلف األ.السلیمة أیًضا

 مدى مزمنة قد تدوم  ذاتیة مناعیة أمراض إلى ذلك بعد تتطور أن یمكن ھذه الذاتیة المناعة ھجمات كانت إذا ما في المشكلة تكمن
 المفاصل والتھاب ، المتعدد والتصلب ، الذئبة مثل مزمنة معروفة ، ذاتیة مناعیة كما ھو الحال في حدوث أمراض. الحیاة

 .الفیروسات بعد اإلصابة ببعض األول النوع من والسكري ، الزالقي والداء ، الروماتویدي
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COVID-19 : quelles séquelles pour les patients guéris ? 

Les médecins dans leurs cabinets rencontrent de plus en plus de personnes 
atteintes de façon plus ou moins significative du coronavirus qui manifestent 
 une persistance ou une  récidive de symptômes de cette infection (et alors que 
leurs tests PCR sont négatifs) bien au-delà des 2 à 3 semaines de convalescence 
estimées. On craint même maintenant l’apparition de nouveaux types de maladies 
chez ces anciens malades. D’où la nécessité de faire le point sur ces 
manifestations, de la fatigue persistante aux atteintes cardiaques en passant par 
des problèmes psychiques. 
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