
                            
 

 أسباب سرعة انتشار متحور أوميكرون 

 لندن. البريطانية الملكية الجراحين كلية  زميل -  MD. FRCS - عمرو  بوأ اسماعيل الدكتور

 فلسطين  - الخطيب موفق الدكتور
 

نتقال.   االعلى  الفائقة  في سرعته  وميكرون، وعلى ضوء ما كثر الحديث عن صفة الفيروس  أمتحور  ونحن نستعد لهجمة  
 التي تقف وراء ذلك. سباب ال توضيح تلك نتناول اليوم  

 . السرعة من القدر بهذا وغيره ادلت فيروس على وميكرون أ تفوق   كيفية لنا توضح  احتماالت  عدة  هناك

 : تيةاآل العوامل الفرضيات تشملو 

 المناعي  التهرب
  سابقة   إصابة  نتيجة  وأ  اللقاحات،  إعطاء  عن  نجمت   التي  الطبيعية  المضادة  الجسام  تحييد   من  وميكرون أ  الفيروس  نتمك  

  الخاصة   يةئ التا   الخاليا  على  وتغلبه  الفطرية،  للمناعة  المحتمل  التهرب لى  ع  وميكرون أ  مقدرةافة إلى  باإلض.  ناكورو   بفيروس
 . مد ال طويلة بالمناعة

 (Viral load) الفيروسية الكثافة
  اث حد إو   نتشاراال   من  التمكن  في  سرعتها  تزيد   الفيروسات،  هذه  عدد   زاد   كلما  نهأ  يأ.  الفرد   يحملها  التي  الفيروسات   كمية  وهي

 فيروسات   من  الفرد   يحتويها  التي  تلك  فاقت   الفيروسات،  من  حمولتها  نأ  تبين  ذ إ.  دلتا  المتحور  حال  في  حصل  ما  وهذا .  العدوى 
 .  للعدوى  وتسببها  الفيروس انتشار سرعة في الطولى  اليد  لها كان وبالتالي الول، يوهان وفيروس ألفا،

  على )   الولية  الفطرية  المناعة  من  التهرب   بإمكانه  كان  إذا  خاصة    ،أعلى   ةفيروسي  حمولة  وميكرون أ  لدى  يكون   قد ف  ،وبالتالي
 . عالهأ  ذكرناها التي المضادة جسامال تحييد  إلى باإلضافة(. وغيرها الطبيعية القاتلة الخاليا ،اإلنترفيرون  ،المثال سبيل

   الهواء طريق عن نتشارال 

  والمحمولة .  الفيروسات   من  كبير  عدد   على  تحتوي   والتي  ،مصاب   لشخص   التنفسي  الجهاز  من  منبعثة(  Droplets)  قطيرات 
  .(Aerosolsا  )جو  والمنتقلة

  فيما  وخاصة الهواء، طريق  عن   الفيروس انتقال احتمالية  تشرح ،  تفصيلية  مقالة ،يروسف ت ايومي  صفحات  على   نشرنا قد  وكنا
  جتماعات واال  التهوية  انعدام  مثل  نتقالاال  لهذا  المشجعة  والعوامل  لها،  تصل   أن  يمكن  التي  والمسافة  (aerosols)  نتشاراب   يتعلق

 ومنقولة  محمولة  الفيروس  من  بمزيد   محملة  قطيرات .  وميكرون أ  الفيروس  على  تنطبق  بالتأكيد   وهذه.  وغيرها  مغلقة  أماكن  في
  فيروس   وأ  ودلتا   ألفا  وسات بـفير   مقارنة    الهواء  في   ا  معلق  وميكرون أ  المتحور  يظل  أن  يمكن  التي  المدة  اعتبار  المهم  ومن.  ا  جو 

 . الصفة هذهالمتحورات الخرى في   على يتغلب  وميكرون فيروس أ ، فإنالصلي يوهان

 



                            

   أعراض بدون  أكثر نتشارال  إمكانية

 للفيروس،  الحامل  الشخص   يكون   ذ إ.  التبعيات   واضحة   الخرى،  الفيروسات   من   كثر أ  الصفة،  لهذه  وميكرون أ  اكتساب   نتيجة
 . الفيروسات  من خلوه معتقدا   تنقالته ثناءه أنتشار ا لسرعة ا  خطير  ا  مصدر 

   أقصر حضانة فترة
  أولئك   من  أسرع  بشكل  وينتقلون   أسرع  بشكل(  أعراض   عليهم  تظهر  لم   لو  حتى)  معديين  المصابون   الشخاص   يصبح  لذا،

 . أيام 5-2 من حتى اآلن وميكرون أ حضانة فترة. ونعتقد أن بدلتا المصابين

  يرخاأل حتمالال

  والتسرع   والتخبط  القلق  زال  وال  ،العهد   حديث   الفيروس  يزال  ال  ذ إ.  وميكرون أ  للفيروس  المخيفة  الميزة  هذه  سبب   نجهل  زلنا  ال
 .المور  ستتطور كيف لنرى  ننتظر   أن إال علينا وما. الموقف سيد  الحكام صدارإ في
  أسباب   عن(  ات فيروس مي)عضو فريق يو   الوعري   علي  الدكتور  ذكره  مهم،  موجز  إلى  نشير  نأ  نود   ،اهذ   مقالنا  ختامة  في

 ما يلي: ذا يرى إ 22.12.2021  بتاريخ  للمجموعة وميكرون أ فيروس انتقال سرعة

 ا  مضاعفو في القصبة الهوائية  أكثر  صبح  أ)استنساخه(  تكاثره    نألى  إسبب النتشار السريع لمتحور أوميكرون  ُيعزى  "  
 .مرة مقارنة بتكاثر متحور دلتا في نفس المنطقة  ٧٠

غاية مقارنة  نسجة الرئة منخفض للأفي  متحور أوميكرون  تكاثر  ن  أل   ،خفيفة  ا  عراضأعنه تسجل    ةصابات الناتجكما أن اإل
عراض الصابة التي قد تتطور  أالتهابات رئوية تنتج عنها  نسجة الرئة بكثرة مسببا  أبمتحور دلتا الذي يستنسخ نفسه في 

عراض المرض. أازدادت حدة    ا  نسجة الرئة مرتفعأنه كلما كان استنساخ الفيروس في  أي  أ  .للخطرة حسب حالة الشخص
له عالقة    نأفأعتقد    ،من جهاز المناعةما يخص مراوغة متحور أوميكرون وتهربه  في  ،خرى أما من ناحية  أ،  هذا من ناحية

ن تم العثور ألول مرة في هذا المتحور بأنه يحتوي على أخاصة بعد    ،نسانتوطين نفسه في جسم اإل بمحاولة الفيروس  
البشري يجزء من الش الرشح  الجينية لفيروس  فرة يفي الش  صال  أفرة الجينية موجودة  يوهذه الش ( HCoV 229E)  فرة 

 .صابة بهذا المتحورن يؤثر على استجابة المناعة بعد اإلأوهذا من شأنه  ،نسانالجينية لل 

ـ  الذي يعمل على تثبيط وظيفة عمل ال ( ORF6)  ن الفيروس يحتوي على جينأ  وهناك دراسة يابانية أمريكية بينت مؤخرا  
(NLRC5)  ة األوليةنسجـ هو جين من الجينات البشرية ينظم عمل توافق األو  MHC).) 

نهاية   العمليةعن  ينتج  ،  المطافوفي  ال  هذه  لتنظيم الستجابة   (MHC-1)  ـتثبيط عمل  الضرورية  األولى  الفئة  من 
 "من هنا تكمن مراوغة الفيروس بالتهرب من جهاز المناعة!و نسان. المناعية ضد مسببات األمراض داخل جسم اإل 

 

 مع تمنياتنا لكم بالسالمة 

 

 


