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 المقدمة  -1
تستهدف هذه الوثيقة تقديم إرشادات مبدئية إلى  المتتبىرات وحاىحال الماى حة 
المعنيىىين بىىال حوم المتتبريىىة ل  شىىف  ىىىن ايىىروب  ورونىىا المسىىبل لمت زمىىىة 
الشىىىرأل اطوسىىىف التن سىىىيةن وتنشىىىر منعمىىىة الاىىىحة العالميىىىة ححىىىدث المع ومىىىات 

 ابف التالي: بانتعام  ن الوضع الحالي ل حدث التام ب يروب  ورونا     الر 
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/ .  

ن 5105وُنشرت النستة اطول  مىن هىذه اشرشىادات اىي  ىانون اطوس/ ديسىمبر 
ل  يىىروب ول مىىرذ الىىذه يسىىببو ل بشىىر والحيوانىىات  ومنىىذ ذلىىح الحىىين زاد اهمنىىا

 ىىي تشىىمس  5102ثت هىىذه اشرشىىادات اىىي حي ىىوس/ سىىبتمبر زيىاد   بيىىر ن وحىىد ُحىىد  
المع ومىات الدديىىد   ىن المقايسىىات التشتياىىية  وُنقحىت مىىر  حتىر  اىىي حي ىىوس/ 

اي ح قال ادتماع دولي ل تبراء اي مداس المتتبرات انعقد اىي  5102سبتمبر 
 ن 5102رنسان والوثيقة الحالية هي تحديث ل نستة الاادر  اي  ام ليون ب 

وتوااىىىس المنعمىىىة راىىىد التفىىىورات المتع قىىىة بهىىىذا ال يىىىروب وسىىىوف تىىىنق  هىىىذه 
 ىىانون  20التواىيات  نىد اتحتضىاءن وسىوف تنتهىي اى حية هىذه الوثيقىة اىي 

   إت إذا ُنقحت حبس ذلحن 5102اطوس/ ديسمبر 
وُتغفي هذه التوايات ال حوم المتتبرية ل  شف  ن ايروب  ورونا المسبل 
لمت زمىىىة الشىىىرأل اطوسىىىف التن سىىىية اىىىي البشىىىرن وايمىىىا يتع ىىىأل باىىىحة الحيىىىوان  
د ت المنعمة العالمية لاحة الحيوان اريقًا متااًا ل دتمىاع بشى ن حمىراذ 

وية لدمع المزيد من اشبس واتتدار بمنتدات اشبسن وحد ح ف  هذا ال ريأل اطول
المع ومىىات  ىىن ايىىروب  ورونىىا المسىىبل لمت زمىىة الشىىرأل اطوسىىف التن سىىية اىىي 
اشبسن وُيدره  دد من المتتبرات البيفرية اتتبار ت ا ىس البىوليميراز المتس سىس 
ذه التنسخ الع سي     العينات الم توذ  من اشبس  وتع ف المنعمة العالمية 

روع لشىىب ة مىن المتتبىرات اىىي الب ىدان المربيىىة لاىحة الحيىوان   ىى  ت سىيب مشى
لإلبىسن ويم ىىن اتفى ع   ىى  المزيىد مىىن المع ومىات  ىىن وضىع ايىىروب  ورونىىا 
المسىىىىىبل لمت زمىىىىىة الشىىىىىرأل اطوسىىىىىف التن سىىىىىية اىىىىىي الحيوانىىىىىات   ىىىىى  الموحىىىىىع 

  اشل تروني ل منعمة العالمية لاحة الحيوان     الرابف التالي:

-media/press-the-http://www.oie.int/en/for

-on-answers-questions-2014-august-releases/detail/article/update

cov/-mers-coronavirus-syndrome-respiratory-east-middle  

 دواعي االختبار  -2
تواىىىىىىىي منعمىىىىىىىة الاىىىىىىىحة العالميىىىىىىىة بىىىىىىى ن يف ىىىىىىىع اطتاىىىىىىىائيون السىىىىىىىىريريون 

الوبائيىىىىات و  مىىىىاء المتتبىىىىرات    ىىىى  التعىىىىاريف المنقحىىىىة لحىىىىاتت  وحتاىىىىائيو
 ي:ىىىىىف التالىىىىىىرابىىىىى  الىىى ىب يروب  ورونا التي ينبغي التب يغ  نها   العدو 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/en/  

مىىىن حدىىىس تحديىىىد المرضىىى  الىىىذين ينبغىىىي اتتبىىىارهمن وتتضىىىع تعىىىاريف الحىىىاتت 
ل تنقي  بانتعام   ما ُحتيحت مع ومات دديد ن  ما ينبغي إدراء اتتتبار ل  شىف 

مرضىىىات اطتىىىر  التىىىي تاىىىيل الدهىىىاز التن سىىىي باسىىىتتدام اشدىىىراءات المُ  ىىىن 
المتتبريىىىة المتاحىىىة روتينيىىىًا و  ىىى  النحىىىو المواىىى  بىىىو اىىىي المبىىىاد  التوديهيىىىة 
المح يىىىىىة بشىىىىى ن التىىىىىدبير الع دىىىىىي ل لتهىىىىىال الرئىىىىىوه الم تسىىىىىل اىىىىىي المدتمىىىىىع 
 المح ىىىيو  ول ىىىن ينبغىىىي حت يىىىاتر ذلىىىح اتتبىىىار ال شىىىف  ىىىن ايىىىروب  ورونىىىان

اتلتهال الرئوه العقده  والمسىتدمية النزليىة مىن وتشمس حمث ة السببيات اطتر  
ال يروسىىىات الغديىىىة  و وايروسىىىات اطن  ىىىونزا   الىىىنمف بىىىاء  وال ي قيىىىة المسىىىتروحة 

 وال يروب اطن ي  وال يروسات المعوية  وال يروب الِمت ِوه التن سين

 خذ العينات وشحنهاأ  -3
ينبغي اتباع المباد  التوديهية بشى ن م ااحىة العىدو  اىي  ىس مىر  تاتىذ 
ايهىىىا العينىىىات مىىىن الحىىىاتت التاضىىىعة ل تحىىىرهن وحىىىد وضىىىعت منعمىىىة 
الاىىحة العالميىىة اشرشىىادات بشىى ن الوحايىىة مىىن العىىدو  وم ااحتهىىا ايمىىا 
يتع ىىأل بىى مراذ الدهىىاز التن سىىي الحىىاد  التىىي حىىد تسىىبل حوبئىىة ودىىوائ   

   الرابف التالي: وهي متاحة   
http://www.who.int/csr/bioriskreduction/infection_control/

publication/en  

 :ايما ي ي النقاف الرئيسيةوتتمثس 
  الىذين يتولىوا  يةاي مداس الر اية الاىحيدل     دميع العام ين

بو اىىىي إاىىىابتهم بالعىىىدو  تحتىىىذ العينىىىات مىىىن المرضىىى  الىىىذين يشىىى
معىىىىىدات  يرتىىىىىدواب يىىىىىروب  ورونىىىىىا حو ت  ىىىىىدت إاىىىىىابتهم بهىىىىىا  حن 

 الحماية الشتاية؛
  وينبغىىىي لدميىىىع المعنيىىىين ب تىىىذ العينىىىات ونق هىىىا حن ي ونىىىوا مىىىدربين

دىىىراءات إزالىىىة الت ىىىوث النىىىات     ىىى  ممارسىىىات المناولىىىة الم مونىىىة واة
  ن تسرل العيناتن

 مسىتقبس  (DPP4) 2-وحد تم ماترًا تحديد إنزيم ثنائي بيبتيديس بيبتيىداز
ون 0ت ىوه ل يىىروب  ورونىا المسىىبل لمت زمىىة الشىرأل اطوسىىف التن سىىية و

و ىىىاد  مىىىا ينشىىى  هىىىذا المسىىىتقبس   ىىى  الت يىىىا العهاريىىىة القاىىىبية  يىىىر 
  مىن المسىالح و  ما ي سر مىا لىوحع مىن حن العينىات المى توذ0المهدبة و

التن سىية الُسىى    مثىىس سىىوائس  سىس القاىىبات واطسىىنال والىىب غم والشىى فة 
ون وينبغىىي 2  2  2  5مىىن الر ىىام  تحتىىوه   ىى  ح  ىى  حمىىس ايروسىىي و

حتىىىذ هىىىذه العينىىىات   مىىىا حم ىىىنن وحثبىىىت تقريىىىر  ىىىن س سىىى ة مىىىن حىىىاتت 
و حيمىىىىة 6العىىىىدو  بىىىىال يروب ا ُتشىىىى ت اىىىىي المم  ىىىىة العربيىىىىة السىىىىعودية و

 يىىا مثىىس المسىىحات المىى توذ  ينىىات المىى توذ  مىىن المسىىالح التن سىىية العُ الع
مىن الب عىوم واطنىف/ مىن الب عىوم وال ىىم اىي ال شىف  ىن ال يىروب  ول ىىن 
ينبغي الحرم     ضىمان حن المسىحات المى توذ  مىن الب عىوم واطنىف 
تاتىىىذ بال عىىىس مىىىن الب عىىىوم واطنىىىف ولىىىيب مىىىن اتحتىىىي اطنىىىف احسىىىلن 

  فريقىىة حتىىذ المسىىحات مىىن الب عىىوم واطنىىف   ىى  ويم ىىن اتفىى ع   ىى
 الرابف التالي:

http://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/C

DS_EPR_ARO_2006_1.pdf 

و ند حتذ العينات من الب عوم واطنف ومن الب عوم وال ىم  يدىل اسىتتدام 
المسىىىحات الماىىىممة تاياىىىًا طتىىىذ العينىىىات لي ىىىراذ ال يرولوديىىىةن 
وينبغىىىىي لمدمو ىىىىة اطدوات التااىىىىة بهىىىىذه المسىىىىحات حن تحتىىىىوه   ىىىى  

حات المىى توذ  ااىىة بال يروسىىاتن وينبغىىي وضىىع المسىىوسىىي ة النقىىس الت
ومىىن الب عىىوم وال ىىم اىىي اطنبىىول ن سىىو لزيىىاد  الحمىىس  واطنىىفمىىن الب عىىوم 
وينبغي أخذ العينات من المسةال  التنفسةية العيليةا والسيةفل  ال يروسين 

 سواًء بسواء كلما أمكن.
وحىىد تىىم ال شىىف  ىىن الحمىىذ النىىووه ل يىىروب  ورونىىا بواسىىفة اتتبىىار 

و  8  7الع سىىي اىىي الماىىس و ت ا ىىس البىىوليميراز المتس سىىس ذه التنسىىخ
ومن ثم اإن حتذ  ينىات الماىس ل  شىف  ىن ال يىروب حىد ي ىون م يىدًا  
وتسىىيما اىىىي حىىاس  ىىىدم تىىىواار العينىىات المىىى توذ  مىىن المسىىىالح التن سىىىية 
الُسىىى   ن وينبغىىىي حيضىىىًا تتىىىزين  ينىىىات الماىىىس ط ىىىراذ ال شىىىف  ىىىن 

 ون  00  01  9اطضداد و
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و لبىىوس والبىىراز حيضىىًا ول ىىن مسىىتوياتوتىىم ال شىىف  ىىن ايىىروب  ورونىىا اىىي ا
 ون5ححس من المستويات المودود  اي المسالح التن سية الُس    و  انت

واىي الحىاتت الما ىىد   ىن فريىأل اتتبىىار ت ا ىس البىوليميراز المتس سىىس ذه 
الع سي  يشدع بقو      ت ىرار حتىذ العينىات المتتابعىة شدىراء هىذا  التنسخ

اتتتبار  من المسالح التن سية والُع يا والُس   و وحفا ىات الدسىم المتت  ىة 
ومثىىس الماىىس والبىىوس والبىىرازو  حيىىث سيضىىيف ذلىىح إلىى  المعىىارف الحاليىىة 

اىىىي اىىىنع القىىىرار بشىىى ن  ذلح ىىىن مىىىد  فىىىر  ال يىىىروب ويم ىىىن اتسترشىىىاد بىىى
 لتدابير التااة بالوحاية من العدو  وم ااحتهان ا

ومىىن حدىىس الت  ىىد مىىن الىىتت م مىىن ال يىىروب  ينبغىىي اسىىتمرار حتىىذ العينىىات 
مىىن المسىىالح التن سىىية حتىى  الحاىىوس   ىى  نتيدتىىين سىى بيتين متتىىاليتين مىىن 
اطشىىتام الىىذين تعىىااوا سىىريريًان وسىىيتوحف مىىد  تىىواتر حتىىذ العينىىات   ىى  

ن ينبغىىىىي حتىىىىذها   ىىىى  اتىىىىرات تتىىىىراو  بىىىىين يىىىىومين العىىىىروف المح يىىىىة  ول ىىىى
ذا  ان تروج ححد المرض  من دنا  العزس يتف لحيام  2و      اطحسن واة

الحاوس     نتائ  س بية متتالية تتتبار ت ا س البوليميراز المتس سس ذه 
 التنسخ الع سي  يم ن حتذ العينات يوميًان

اىى ية مزدودىىة لت  يىىد ومىن حدىىس ال شىىف  ىىن اطضىىداد  ي ىزم حتىىذ  ينىىات م
العدو   ول ن يم ن حيضًا حتذ  ينات م رد  تستتدامها اىي التعىرف   ى  
الحاتت المحتم ةن وي ضس حن تاتذ  ينات ما ية مزدودىة بحيىث ي اىس 

يومىًا  وحن تاتىىذ العينىة اطولىى  اىي  ضىىون اطسىىبوع  50-02بىين العينتىىين 
ذا لىم يم ىن حتىذ سىو   ينىة    ينبغىي حن تاتىذ  ىرد ماطوس من ات ت سن واة

حائمىىة  0يومىىًا   ىى  اطحىىس مىىن بىىدء اط ىىراذن وتىىرد اىىي الدىىدوس  02بعىىد 
العينىىات التىىي يم ىىن حتىىذها مىىن المرضىى  الماىىابين بىى  راذ  اضىىً   ىىن 
المتف بىىات التااىىة بتتزينهىىا ونق هىىان وينبغىىي النعىىر اىىي حتىىذ العينىىات مىىن 

  ىىىى  نحىىىىو عىىىىديمي اط ىىىىراذ المعرضىىىىين ل متىىىىافر المتىىىىالفي المرضىىىى  
روتينىىي  اىىي حمىىا ن الر ايىىة الاىىحية التىىي ترت ىىع ايهىىا مسىىتويات التعىىرذ 

 الرذاذاتن ايها ل متافر  مثس اطما ن التي تستتدم
 

 العينات التي ينبغي أخذها من المرض  المصابين بأعراض ومخالطي المرض  العديمي األعراض -1الجدول 
 مالحظات والنقلالتخزين  التوقيت نوع العينة االختبار المريض
 المصاب
 باألعراض

اتتبار ت ا س 
البوليميراز 

المتس سس ذه 
التنسخ 
 الع سي

العينةةةةةةةات المةةةةةةةأخوذ  مةةةةةةةن المسةةةةةةةال  
 التنفسية السيفل 

 الب غم -
 الش فة -
 سوائس الغسس -

العينةةةةةةةات المةةةةةةةأخوذ  مةةةةةةةن المسةةةةةةةال  
 التنفسية العليا

المسىىىحات مىىىن الب عىىىوم واطنىىىف ومىىىن  -
 الب عوم وال م

سوائس  سس الب عوم واطنىف/ الشى فة  -
 من الب عوم واطنف

تتتبىىىار ال شىىىف  ىىىن ال يىىىروب  المصةةةل
وذ  ووتسىيما إذا لىم تتىواار العينىات المى ت

 ومن المسالح التن سية الُس   
لراد توزيع ال يىروب اىي الدسىم: حنىواع 
 حتر  من العينات مثس البراز حو البوس

تاتىىىىىىىىذ العينىىىىىىىىات  نىىىىىىىىد حضىىىىىىىىور 
 المريذن

 د من التت م من ال يىروب  ل ت 
ينبغىىىي ت ىىىرار حتىىىذ العينىىىات حتىىى  

نتىىىائ  سىىى بية مىىىن الحاىىىوس   ىىى  
 ن ينتين متتاليتين

إذا  انىىىىىت العينىىىىىة ستاىىىىىس 
إلىى  المتتبىىر اىىي ححىىس مىىن 

سىا ة  ُتتىزن وُتشىحن  75
دردىات  2 اي دردة حىرار 

 نس سيوب
إذا  انىىىىىت العينىىىىىة ستاىىىىىس 

ح ثىر مىن  بعدإل  المتتبر 
سىىىىىىىىا ة  ُتتىىىىىىىىزن اىىىىىىىىي  75

دردىىىىىة  81-دردىىىىة حىىىىرار  
  وتشىىىحن داتىىىس س سىىىيوب

د يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد الدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاف حو ال
 النيترودين السائس

 اتبىىىاع ال ىىىوائ  الدوليىىىة
ونعىىىىىىىىىىىىىىىام التغ يىىىىىىىىىىىىىىىف 

 نالث ثي اي النقس

 المصاب
 باألعراض

اتتتبار 
 الما ي

حل الماىىىىىىىىىىىس الىىىىىىىىىىى زم ل تتبىىىىىىىىىىىار سىىىىىىىىىىى
 نالما ي

المزدودىىىىىىىىىىة ضىىىىىىىىىىرورية  العينىىىىىىىىىىات
ل ت  ىىىىىىىد    ىىىىىىى  حن تاتىىىىىىىذ العينىىىىىىىة 
اطوليىىىىىىىة اىىىىىىىي  ضىىىىىىىون اطسىىىىىىىبوع 

ُيحبىىىىىىذ حن اطوس مىىىىىىن ات ىىىىىىت س و 
بعىىىد ذلىىىح بث ثىىىة حو تاتىىىذ الثانيىىىة 
 نحربعة حسابيع

ذا لىىىىىم يم ىىىىىن حتىىىىىذ سىىىىىو   ينىىىىىة  واة
  ينبغىىىىىىىىي حن تاتىىىىىىىىذ بعىىىىىىىىد م ىىىىىىىىرد 
يومىىىىًا   ىىىىى  اطحىىىىىس مىىىىىن بىىىىىدء  02

اط راذ  من حدس تحديد الحالىة 
 نالمحتم ة

 نمثس المذ ور ح  ه نمثس المذ ور ح  ه

 المخالط العديم
 األعراض

ووتسيما اي 
مرا ز الر اية 

الاحية 
المرتبفة 

بال اشية حو 
الحاتت 

اطتر  التي 
تشهد المتالفة 
 البالغة ال ثااةو

ت ا س 
البوليميراز 
 المتس سس

المىى توذ  مىىن الب عىىوم واطنىىف  المسىىحات
 ومن الب عوم وال م؛ والب غم إن حم نن

يومىىًا مىىن تىىاريخ  02اىىي  ضىىون 
 آتر متالفة موثقةن

 نمثس المذ ور ح  ه مثس المذ ور ح  هن

اتتتبار 
 الما ي

 ينة مىن الماىس اطساسىي تاتىذ  الماس
يومىىًا مىىن تىىاريخ  02اىىي  ضىىون 

متالفىىىة موثقىىىة و ينىىىة مىىىن  تىىىرآ
بعىىىىىد ذلىىىىىح ماىىىىىس النقاهىىىىىة تاتىىىىىذ 
 نبث ثة حو حربعة حسابيع

ذا لىىىىىىىىم يم ىىىىىىىىن حتىىىىىىىىذ إت  ينىىىىىىىىة  واة
واحىىىىىىىد   ينبغىىىىىىىىي حن تاتىىىىىىىىذ بعىىىىىىىىد 

يومىىىًا   ىىى  اطحىىىس مىىىن تىىىاريخ  02
 نموثقة آتر متالفة

 نمثس المذ ور ح  ه نمثس المذ ور ح  ه
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حن تاىىىس العينىىىات إلىىىى  المتتبىىىر اىىىي حسىىىىرع وحىىىت مم ىىىن بعىىىىد  وينبغىىىي
حتىىذهان وُتعىىد المناولىىة الاىىحيحة ل عينىىات حثنىىاء النقىىس ضىىروريةن ويم ىىن 
تتزين العينات التي يم ن تس يمها اورًا إلى  المتتبىر وشىحنها اىي دردىة 

ن و نىىد احتمىاس حىدوث تى تر ط ثىر مىىن س سىيوبدردىات  2حىرار  تب ىغ 
لىىىذه سىىىيت ق  العينىىىات المىىى توذ  مىىىن المسىىىالح سىىىا ة اىىىي المتتبىىىر ا 75

دردىىىة  81-التن سىىىية  ُيناىىى  بشىىىد  بتدميىىىد العينىىىات اىىىي دردىىىة حىىىرار  
وشحنها اي الد يد الدىافن ومىن اطهميىة بم ىان تدنىل ت ىرار  س سيوب

ذابتهىان وينبغىي ااىس الماىس  ىن الىدم ال امىس ويم ىن  تدميد العينات واة
إذا  انىىىت  س سىىىيوبدىىىات در  2تتزينىىىو وشىىىحنو اىىىي دردىىىة حىىىرار  تب ىىىغ 
سىا ة  حو تدميىده وشىحنو  75العينة ستاس إلى  المتتبىر اىي ححىس مىن 

اىىىىي الد يىىىىد الدىىىىاف حو النيتىىىىرودين السىىىىائس إذا  ىىىىان التتىىىىزين والشىىىىحن 
وحتىىىًا حفىىىوسن وينبغىىىي تدنىىىل تتىىىزين العينىىىات المىىى توذ  مىىىن  سيسىىىتغرحان

التىىىي المسىىالح التن سىىية و ينىىات الماىىس اىىي ث دىىات التدميىىد المنزليىىة 
 الد يد  نعرًا ل تذبذل ال بير لدردات الحرار  اي دات هان ت و ن ت

وينبغىىىي نقىىىس العينىىىات داتىىىس الحىىىدود الوفنيىىىة بمىىىا يتماشىىى  مىىىع ال ىىىوائ  
 الوفنية المنفبقةن

حما نقس العينات التي تحتوه   ى  ايىروب  ورونىا دوليىًا اينبغىي حن يتبىع 
"إرشىىىادات منعمىىىة   اىىىي ال ىىىوائ  الدوليىىىة المنفبقىىىة    ىىى  النحىىىو الموضىىى
وُتفبىأل  "5106-5102الاحة العالمية بش ن لوائ  نقس المواد المعدية 

 و  المتاحىة   ى  الىرابف التىالي:5102 انون الثاني/ ينىاير  0ابتداًء من 
http://www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_2015.2/en/ 
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ينبغىىىىىي حن ُيدىىىىىر  حه اتتبىىىىىار ل  شىىىىىف  ىىىىىن ايىىىىىروب  ورونىىىىىا المسىىىىىبل 
لمت زمىىة الشىىرأل اطوسىىف التن سىىية  اىىي متتبىىرات مدهىىز  تدهيىىزًا م ئمىىًا 
دىىىراءات السىىى مة  وبمعراىىىة مىىىوع ين مىىىدربين   ىىى  اشدىىىراءات التقنيىىىة واة
ذات الاىى ةن وينبغىىي اتبىىاع المبىىاد  التوديهيىىة الوفنيىىة بشىى ن السىىى مة 

 المتتبرات اي دميع اطحواسن  البيولودية اي
 :ايما ي ي النقاف الرئيسيةوتتمثس 

   ينبغىىي حن ُيدىىره  ىىس متتبىىر تقييمىىًا ل متىىافر لضىىمان حدرتىىو   ىى
 إدراء هذا اتتتبار     نحو م مون

  ينبغىىىىىىي حن تُتبىىىىىىع الممارسىىىىىىات واشدىىىىىىراءات المتتبريىىىىىىة اطساسىىىىىىية
ومعالدتهىىا   ل تقنيىىات المي روبيولوديىىة الديىىد   نىىد مناولىىة العينىىات
 بما اي ذلح الدم المستتدم اي اتتتبارات الما يةن

  ينبغىىىىي اتبىىىىاع المبىىىىاد  التوديهيىىىىة المح يىىىىة بشىىىى ن معالدىىىىة المىىىىواد
المعديىة المحتم ىة   نىد مناولىة ومعالدىة العينىات التااىة بحىاتت 

عتىىىىزم العىىىىدو  المشىىىىتبو ايهىىىىا حو الما ىىىىد  ب يىىىىروب  ورونىىىىا  التىىىىي يُ 
ريىىة حتىىر  مثىىس تح يىىس الىىدم حو تح يىىس اسىىتتدامها اىىي احىىوم متتب

  ازات الدمن
   ينبغي  ند إدراء اط ماس المتتبرية التشتياية بت ف المزر ىة

بمىىىىا اىىىىي ذلىىىىىح تح يىىىىس ت ا ىىىىس البىىىىىوليميراز المتس سىىىىس ذه التنسىىىىىخ 
الع سىىي باسىىتتدام العينىىات السىىريرية المىى توذ  مىىن المرضىى  الىىذين 

و ت  ىىدت إاىىابتهم يشىىتبو اىىي إاىىابتهم بالعىىدو  ب يىىروب  ورونىىا ح
بهىىا  ا تمىىاد الممارسىىات واشدىىراءات التااىىة بالسىى مة البيولوديىىة 
اطساسية ل متتبرات من المسىتو  الثىاني  الموضىحة اىي اشاىدار 

دليس منعمة الاىحة العالميىة بشى ن السى مة البيولوديىة  من الثالث
 اي المتتبرات  المتا      الرابف التالي:  

http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/
WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/ 

  وينبغي إدراء المعالدة اطولية لدميع العينات بما اي ذلح العينات
يس ت ا س البىوليميراز المتس سىس ذه التنسىخ الع سىي  التااة بتح 
 سىىى مة البيولوديىىىة مىىىن ال ئىىىة الثانيىىىة حو الثالثىىىة لهىىىا لداتىىىس تزانىىىة 
 شهاد  حاليةن

  ينبغىىىي تن يىىىذ دميىىىع اشدىىىراءات التقنيىىىة   ىىى  نحىىىو يق ىىىس مىىىن تولىىىد الىىىرذاذ
 والقفرات إل  حدن  حدن

 ولىىة هىذه العينىىات حن ينبغىي لدميىع العىىام ين اىي المتتبىىر الىذين يتولىون منا
 معدات الحماية الشتاية الم ئمةن يرتدوا

  ينبغي حت يتول  مناولة ال يروب الحي و ند إدراء مقايسات التحييد مثً و
المتتبرات القادر      الواىاء بشىروف اتحتىواء اشضىااية  بمىا اىي اي إت 

ات ذلح الممارسات التي يواي بهىا دليىس منعمىة الاىحة العالميىة لمتتبىر 
 المستو  الثالث من الس مة البيولوديةن

خوارزميةةةةة الكشةةةةف عةةةةن فيةةةةروس كورونةةةةا بواسةةةةطة تفاعةةةةل  -5
 البوليميراز المتسلسل وتحديد المتواليات الجينية

تستند العم ية الروتينية لت  يد حاتت العىدو  ب يىروب  ورونىا إلى  ال شىف  ىن 
ل  يىىىروب بواسىىىفة اتتبىىىار  المتواليىىىات الدينيىىىة ال ريىىىد  ل حمىىىذ النىىىووه الريبىىىي

ت ا س البوليميراز المتس سىس ذه التنسىخ الع سىي اىي الوحىت ال ع ىي  مىع الت  ىد 
 6بواسىفة تحديىىد المتواليىات الدينيىىة ل حمىىذ النىووه  نىىد ال ىزومن انعىىر القسىىم 

حدناه ل ف ع   ى  المزيىد مىن المع ومىات  ىن اتتتبىار الماى ي ل  شىف  ىن 
 مة الشرأل اطوسف التن سيةنايروب  ورونا المسبل لمت ز 

 وت يوا  بعزس ال يروب  إدراء تشتياي روتينين
و     ىس دولىة مىن الىدوس اط ضىاء اىي منعمىة الاىحة العالميىة حن تقىرر حه 
مىىىن متتبراتهىىىىا سىىىىيتول  إدىىىىراء اتتتبىىىىارات التشتياىىىىية ل  شىىىىف  ىىىىن ايىىىىروب 

ز المتس سىىس  ورونىىا  إن ودىىدن وينبغىىي حن يشىىتمس  ىىس اتتبىىار لت ا ىىس البىىوليميرا
ذه التنسخ الع سىي اىي الوحىت ال ع ىي   ى  ضىوابف تارديىة ودات يىة  وينبغىي 

 ل متتبرات حن تشارح اي تفف تقدير الدود  التاردية   ما حم نن 
وحد ُوضىعت ث ثىة مقايسىات لت ا ىس البىوليميراز المتس سىس ذه التنسىخ الع سىي 

شىىىرت الت ااىىىيس اىىىي الوحىىىت ال ع ىىىي ل  شىىىف الروتينىىىي  ىىىن ايىىىروب  ورونىىىا  ونُ 
التااىىىة بهىىىان وتشىىىمس اتتتبىىىارات المواىىىىواة حاليىىىًا مقايسىىىة تسىىىتهدف ح  ىىىى  

و  والمقايسات التي تستهدف إفار القراء  الم تىو  05و E مدر  دين البروتين
فىىىار القىىىراء  الم تىىىو  05ل و0 ون وُتعتبىىىر المقايسىىىة التىىىي تسىىىتهدف 02ح و0و واة

اىىىي احىىىم التحىىىره  وتتسىىىم الحساسىىىية ويواىىى  بهىىىا  بالغىىىة Eدىىىين البىىىروتين 
ح بالقىىدر ن سىىو مىىن الحساسىىيةن وُتعتبىىر مقايسىىة 0مقايسىىة إفىىار القىىراء  الم تىىو  

حن 0ل ححىىس حساسىىية مىىن مقايسىىة إفىىار القىىراء  الم تىىو  0إفىىار القىىراء  الم تىىو  
ووضىىعت مرا ىىز الوتيىىات المتحىىد  لم ااحىىة اطمىىراذ والوحايىىة منهىىا مقايسىىات 

ذه التنسىىخ الع سىىي اىىي الوحىىت ال ع ىىي تسىىتهدف  لت ا ىىس البىىوليميراز المتس سىىس
دين بروتين الق ياة النووية التام ب يروب  ورونا المسبل لمت زمىة الشىرأل 

فار القىراء   Eاطوسف التن سية  التي يم ن حن ُت م س مقايستي دين البروتين  واة
ون وحتى  يومنىا هىذا  لىم تشىر هىذه 02ح اي احوم التحىره والت  يىد و0الم تو  

قايسات إل  ودود ت ا س مشترح مع ايروسىات الدهىاز التن سىي اطتىر  بمىا الم
 اي ذلح ايروسات  ورونا التي تايل البشرن 

وتىىىم تحديىىىد مىىىوحعين مسىىىتهداين اىىىي دينىىىوم ايىىىروب  ورونىىىا المسىىىبل لمت زمىىىة 
الشىرأل اطوسىف التن سىىية ُيعىدا م ئمىىين لتحديىد المتواليىة الدينيىىة ل مسىا د    ىى  

وهمىىىا مودىىىودان اىىىي دينىىىات بىىىوليميراز الحمىىىذ النىىىووه الريبىىىي  ت  يىىىد العىىىدو  
 ون 02المعتمد     الحمذ النووه الريبي ودينات الق ياة النووية و

ويم ىىن اتفىى ع   ىى  المزيىىد مىىن الت ااىىيس  ىىن هىىذه المقايسىىات بمىىا اىىي ذلىىح 
البروتو ىىوتت المتتبريىىة    ىى  الموحىىع اشل ترونىىي لمعهىىد ال يرولوديىىا اىىي بىىون 

 bonn.de/index.php?id=40-http://www.virology نيا      الرابف التالي:ب لما
ويم ىىىىىىىن الحاىىىىىىىوس   ىىىىىىى  المزيىىىىىىىد مىىىىىىىن المع ومىىىىىىىات  ىىىىىىىن المقايسىىىىىىىات التىىىىىىىي 

مرا ىىز الوتيىىات المتحىىد  لم ااحىىة اطمىىراذ والوحايىىة منهىىا  مىىن ديىىن  وضىىعتها
 ون  dde1@cdc.govإردمان و دن

يبين توارزمية اتتبار لتحره الحىاتت المشىتبو اىي إاىابتها ب يىروب  0الش س 
 ورونىىا بواسىىفة ت ا ىىىس البىىوليميراز المتس سىىىس ذه التنسىىخ الع سىىىي اىىي الوحىىىت 

 ال ع ين

http://www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_2015.2/en/
http://www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_2015.2/en/
http://www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_2015.2/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/
http://www.virology-bonn.de/index.php?id=40
mailto:dde1@cdc.gov
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  المتسلسل البوليميراز تفاعل بواسطة كورونا فيروس لتحري الخاضعة الحاالت اختبار خوارزمية -1 الشكل
 الفعلي الوقت في العكسي التنسخ ذي

 

 

ع المتتبىىىرات ذات التبىىىر  المحىىىدود  اىىىي مدىىىاس اتتبىىىار ال شىىىف  ىىىن  ُتشىىىدا
ايىىروب  ورونىىا   ىى  الت  ىىد مىىن نتائدهىىا المبدئيىىة بواسىىفة متتبىىرات تتمتىىع 
بمزيد من التبر  اي مداس مناولة العينات التي تحتوه   ى  هىذا ال يىروبن 

 ضىىاء   ى  تحديىىد واىي إم ىىان منعمىة الاىىحة العالميىة مسىىا د  الىدوس اط
المتتبرات القادر      تقديم هىذا الىد من واضىً   ىن ذلىح  اىإن المتتبىرات 
حد تر ل اي التحقأل من النتائ  اشيدابيىة الاىادر   نهىا  ىن فريىأل ت ىرار 

 استت م الحمذ النووه واة اد  اتتبار العينةن
سىس  ندما تادر نتىائ  متضىاربة  ىن مقايسىتين لت ا ىس البىوليميراز المتس و 

د  اىىي دينىىوم م ىىر ذه التنسىىخ الع سىىي اىىي الوحىىت ال ع ىىي تسىىتهداان مواحىىع 
ايىىروب  ورونىىا  ينبغىىي حتىىذ  ينىىة حتىىر  مىىن المىىريذن واضىىً   ىىن ذلىىح  
ينبغي محاولة تحديد المتواليات الدينيىة ليمب ي ىون وشىداة الحمىذ النىووه 
المضىىىىتمةو النىىىىادم  ىىىىن إحىىىىد  المقايسىىىىات الم ئمىىىىة لت ا ىىىىس البىىىىوليميراز 
المتس سىىس ذه التنسىىخ الع سىىي اىىي الوحىىت ال ع ىىي لدينىىات الحمىىذ النىىووه 
الريبىىي المعتمىىد   ىى  الحمىىذ النىىووه الريبىىي حو لدينىىات الق ياىىة النوويىىة 

و  مىىىىن حدىىىىس ت  يىىىىد نتىىىىائ  اتتتبىىىارن واضىىىىً   ىىىىن ت  يىىىىد ودىىىىود 02و مىىىث ً 
 نىىىىد  ال يىىىىروب  اىىىىإن البيانىىىىات التااىىىىة بالمتواليىىىىات الدينيىىىىة اىىىىي إم انهىىىىا

 ي هىىا اىىي الوحىىت ال ع ىىي حن تىىوار مع ومىىات حيمىىة ت يىىد اىىي اهىىم ماىىادرتح 
ُيناىىىى  بتحديىىىىد المتواليىىىىات الدينيىىىىة  مىىىىىىىىال يىىىىروب و ي يىىىىة انتشىىىىاره  ومىىىىن ث

المىىىى توذ مىىىىن ح بىىىر  ىىىىدد مم ىىىىن مىىىىن  اىىىىىىورونىىىىالنىىىىووه ل يىىىىروب   ل حمىىىذ
 تحديد المتواليات الدينية ال ىىىىام ىىىة ةىىىىىة تااىاشيدابيةن ويحبذ با  العينات

ل دينىىىىوم وتحديىىىىد المتواليىىىىات الدينيىىىىة لدىىىىين البىىىىروتين البىىىىارز مباشىىىىر  مىىىىن 
العينات السريرية  ول ىن ينبغىي حن ُيدىر  اىي مرااىأل تتمتىع بىالتبر  اىي هىذا 

 المداسن
وهنىىاح حربعىىة ايروسىىات  ورونىىا بشىىرية متوفنىىة ُيعىىرف حنهىىا تسىىبل حىىاتت 

التن سىىىىىية التىىىىىي تتىىىىىراو  اىىىىىي وتامتهىىىىىا مىىىىىا بىىىىىين الت ي ىىىىىة   ىىىىىدو  المسىىىىىالح
  HCoV-HKU1و HCoV-OC43والمتوسفة  حت وهي ايروسا  ورونىا بيتىا 

ن وحىد تىند  المقايسىات HCoV-NL63و  HCoV-229Eوايروسىا  ورونىا حل ىا
المتعىىدد  التداريىىة ل  شىىف  ىىن الممرضىىات اىىي ا تشىىاف هىىذه ال يروسىىاتن 

النتىىائ  اشيدابيىىة التااىىة بهىىذه ال يروسىىات  تىىاده ومىىن اطهميىىة بم ىىان حت
 ورونىىا المسىىبل لمت زمىىة الشىىرأل اطوسىىف  إلىى  الت ىىف بينهىىا وبىىين ايىىروب

 التن سيةن
وينبغىىي حت يىىاده الحاىىوس   ىى  س سىى ة مىىن النتىىائ  السىى بية إلىى  اسىىتبعاد 
احتمىىاس العىىدو  ب يىىروب  ورونىىا تمامىىًان وهنىىاح  ىىدد مىىن العوامىىس التىىي حىىد 

   س بية  اذبة  بما اي ذلح ما ي ي:تاده إل  نتائ
 تدني دود  العينة 
 ُحتذت العينة اي مرح ة مت تر  حو مب ر  ددًا من ات ت س 
 مناولة العينة وشحنها     النحو الم ئم  دم إدراء 
  اطسىىبال التقنيىىة التىىي تنفىىوه   يهىىا اتتتبىىارات بح ىىم فبيعتهىىا  مثىىس

 المتس سسن تف ر ال يروب حو تثبيف ت ا س البوليميراز

  ال رزمقايسة 
 (Eومثس اتتبار ت ا س البوليميراز المتس سس ذه التنسخ الع سي اي الوحت ال ع ي لدين البروتين 

 الحالة التاضعة ل تحره

تحديد المتواليات الدينية لبوليميراز الحمذ النووه الريبي 
المعتمد     الحمذ النووه الريبي حو تحديد المتواليات 

ينبغي حتذ  ينات حتر   و ند ال زوم إحالتها  مقايسة المتوالية الدينية Nالدينية ل دين
إل  متتبر يتمتع بمزيد من التبر  اي مداس 

 اتتبار ال شف  ن ايروب  ورونا

 ةإيدابي

حتذ المزيد من العينات وت رار 
اتتتبارات إذا  انت البي نات السريرية 
حو الوبائية تشير إل  ودود ال يروب  

متدنية حو إذا  انت العينة اطولية 
 الدود 

 ةس بي

 ةس بي ةإيدابي

 حالة مؤكد 

 ةس بي

 يشير إل  
 متواليات حتر 

 حالة مؤكد 

يشير إل  ايروب  ورونا المسبل لمت زمة 
 الشرأل اطوسف التن سية

 مقايسة الت  يد 
 ل  1ح حو إفار القراء  الم تو  1ومثس اتتبار إفار القراء  الم تو  

البوليميراز المتس سس ذه التنسخ الع سي اي الوحت ال ع ي لدين الق ياة النوويةوحو ت ا س   
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ذا ادرت نتيدة س بية  ن اتتبار المرض  الذين  ماشرات اتشىتباه  تب غواة
  وتسىىىيما إذا  انىىىت مسىىىتويات  اليىىىة اىىىي إاىىىابتهم بعىىىدو  ايىىىروب  ورونىىىا

 ُحتىر العينات لم تاتذ إت من المسىالح التن سىية الُع يىا  ينبغىي حتىذ  ينىات 
بما اي ذلح  ينات من المسالح التن سية الُس    إن حم ىن  واتتبارهىان  مىا 

 سىىى بية حو ح ثىىىر إلىىى  واحىىىد  يم ىىىن حن تنعىىىر المتتبىىىرات اىىىي إرسىىىاس  ينىىىة
 متتبرات تاردية لت  يد النتيدةن

وت تبار الحالة ما د  متتبريًا بواسفة اتتبار ت ا س البىوليميراز المتس سىس 
 ُيستوا  شرف واحد من الشروف التالية:  حنالع سي  ينبغي  ذه التنسخ

  الحاوس     نتيدة إيدابية تتتبار ت ا س البوليميراز المتس سس ذه
التنسخ الع سي اي موحعين متت  ىين   ى  اطحىس مىن المواحىع المحىدد  

 ؛مداز  ورونا باستتدام مقايسة اي دينوم ايروب 
 تتبىىىىىار ت ا ىىىىس البىىىىىوليميراز الحاىىىىوس   ىىىى  نتيدىىىىىة إيدابيىىىىة واحىىىىد  ت

المتس سىىس ذه التنسىىخ الع سىىي اىىي موحىىع محىىدد مسىىتهدف مىىن دينىىوم 
ايىروب  ورونىا وت  يىد المتواليىىة الدينيىة اىي موحىىع آتىر مسىتهدف مىىن 

 ون02دينوم ال يروب و
حمىىا الحالىىة التىىي تحاىىس   ىى  نتيدىىة إيدابيىىة اىىي اتتبىىار ت ا ىىس البىىوليميراز 

حع مسىتهدف محىدد وحيىد اىي  ىدم ودىود المتس سس ذه التنسخ الع سي لمو 
اتتبىىىارات حتىىىر   والتىىىي لهىىىىا تىىىاريخ مىىىن التعىىىىرذ المحتمىىىس وتبىىىدو   يهىىىىا 

 نحالة محتملة  مات سريرية متسقة  اتعتبر 

االختبةةةةار المصةةةةلي للكشةةةةف عةةةةن فيةةةةروس كورونةةةةا  -6
 المسبب لمتالزمة الشر  األوسط التنفسية

التىى لأل المنىا ي ل  شىىف  ىن اطضىىداد  ُنشىرت ت ااىىيس اثنتىين مىىن مقايسىات
و  واسىىتتدمت هاتىىان المقايسىىتان إلىى  دانىىل 02التااىىة ب يىىروب  ورونىىا و

اتتبىار التحييىىد الماىى ي  اىىي  م يىىة م ونىىة مىىن مىىرح تين حو ثىى ث ل حىىم 
متىىالفي المرضىى  اىىي حلمانيىىا وتحديىىد اتنتشىىار الماىى ي اىىي المدمو ىىات 

ون وُوضىىىىعت 05  00  01  9السىىىى انية اىىىىي المم  ىىىىة العربيىىىىة السىىىىعودية و
حيضىىىىىًا مقايسىىىىىة ت تشىىىىىاف حضىىىىىداد ايىىىىىروب  ورونىىىىىا باسىىىىىتتدام ت نولوديىىىىىا 

و 06 02الماىىى واة المدهريىىىة ل بىىىروتين  وُنشىىىرت الت ااىىىيس التااىىىة بىىىو و
وهىىىي تشىىىير إلىىى  حنهىىىا بالغىىىة النو يىىىةن ووضىىىعت مرا ىىىز الوتيىىىات المتحىىىد  

تين ل  شىىف  ىىن م ااحىىة اطمىىراذ والوحايىىة منهىىا نهدىىًا يشىىتمس   ىى  مىىرح ل
حضداد ايىروب  ورونىا  ويسىتند إلى  احىم التحىره باسىتتدام مقايسىة  يىر 
مباشىىىىر  ل متاىىىىام المنىىىىا ي المتاىىىىس باشنزيمىىىىات تعتمىىىىد   ىىىى  بىىىىروتين 
الق ياىة النوويىىة الم شىىول  وي يهىىا اتتبىىار ت  يىىده باسىىتتدام اتتبىىار الدسىىم 

 مىىىىا ُنشىىىىر المضىىىىاد المتىىىى لأل  يىىىىر المباشىىىىر حو اتتبىىىىار التحييىىىىد المدهىىىىرهن 
و 07د إلى  حشىباه دزئيئىات ال يروسىات القهقريىة ويستناتتبار تحييد مدهره 
  اٍس من النو ية ل يروب  ورونانوحعهر  ذلح مستو  

ن حد تر ل ايهما المتتبرات اي إدىراء اتتبىار ماى ي ل  شىف اوهناح حالت
  ن ايروب  ورونا  حت وهما:

ة  دو  ب يروب  ورونا مىن اتتتبار الما ي الذه يتع أل بتحديد حال و0و
 حدس التب يغ بمودل ال وائ  الاحية الدولية؛

ال اشىية بى ثر  حدىمالمسو  الما ية  بما اىي ذلىح التقيىيم الىذه يتنىاوس  و5و
 ردعين

عل  بتحديد حالة عدوى بفيروس فيما يتاالختبار المصلي استخدام   (1)
  كورونا من أجل التبليغ بموجب اللوائح الصحية الدولية

اىي  إنتاج األجسام المضةاد اي حاس ودود بي نات لد  المريذ تشير إلى  
الماىىس اىىي مقايسىىة واحىىد  ل تحىىره   ىى  اطحىىس ومثىىس اتتبىىار اتمتاىىام 
المنىىىىىا ي المىىىىىرتبف باشنزيمىىىىىات حو فريقىىىىىة الدسىىىىىم المضىىىىىاد المتىىىىى لأل  يىىىىىر 
المباشرو والت  د من النتيدة بواسفة مقايسة التحييىد اىي  ينتىين ُي ضىس حن 

ريذ ىا تبىىىار هىىذا المىىىيومىىًا  يم ىىن  02اتىىذا اىىي تىىىاريتين ي اىىس بينهمىىىا ت
ايسات ت ا ىىىس البىىىوليميراز ىائ  مقىىىىىىىىتىن نىر  ىىىىعىىىىذ النىغىىىى  بد ةؤكةةةةة مةالةةةةح

 المتس سىىسن ومىىازاس اهمنىىا تسىىتدابة حضىىداد ايىىروب  ورونىىا محىىدودًا  ومىىع
 التن سية الحىىىىىىىىىاد  ةممت ز الع مرض  مىاباتستناد إل  التبر  الم تسبة ذلح 

والمع ومات اطولية  ن مرض  مت زمة الشرأل اطوسف التن سية   ةالوتيم
يم ن توحع حن يندم  ن إنتاج اطدسام المضاد  اي الماس زياد  العيار 

 بمقدار حربعة حضعاف     اطحسن
و نىىىىىدما يحاىىىىىس مىىىىىريذ ماىىىىىال بىىىىى  راذ ولىىىىىم يسىىىىى ر اتتبىىىىىار ت ا ىىىىىس 

المتس سىىس ذه التنسىىخ الع سىىي لديىىو  ىىن نتيدىىة إيدابيىىة    ىى   البىىوليميراز
نتىىىىىائ  إيدابيىىىىىة اىىىىىي مقايسىىىىىة واحىىىىىد    ىىىىى  اطحىىىىىس ل تحىىىىىره ومثىىىىىس اتتبىىىىىار 
اتمتاام المنا ي المرتبف باشنزيمات حو فريقىة الدسىم المضىاد المتى لأل 
 ير المباشرو اضىً   ىن نتيدىة إيدابيىة لمقايسىة التحييىد اىي  ينىة وحيىد   

 نكحالة محتملة ُيشار إليو
و ندما تا د الحالة بواسفة اتتبار ت ا س البوليميراز المتس سس ذه التنسخ 
الع سي  ُيشدع   ى  حتىذ  ينىات ماى ية متتابعىة  حيثمىا حم ىن  مىن حدىس 
تزويد المعارف  ن حرائح استدابة اطضدادن وحد ي ىون اتتتبىار الروتينىي 

ًا اىي عىروف مثىس تحىره لمتالفي الحاتت الما د   ديمي اط راذ مبرر 
ال اشىىيات الناشىىئة  ىىن المستشىى ياتن وت يسىىتواي المتىىالف العىىديم اط ىىراذ 
الىىىذه يحاىىىس   ىىى  نتىىىائ  إيدابيىىىة اىىىي اتتتبىىىار الماىىى ي لعينىىىة وحيىىىد   
تعريىىف الحالىىة الىىذه تعتمىىده منعمىىة الاىىحة العالميىىة حاليىىًا ل حالىىة الحىىاد  

 الما د  حو المحتم ةن
االختبةةار المصةلي فيمةةا يتعلةة  بالمسةوة المصةةلية القائمةةة  اسةتخدام  (2)

 عل  السكان وتحري حاالت التعرض السابقة
مىىىى توذ  مىىىىن  ىىىىس شىىىىتمن  م ىىىىرد  نىىىىات ىىىىاد  مىىىىا ت يشىىىىمس المسىىىى  إت  ي

وتنفبىىىىأل معىىىىايير الت ويىىىىس ن سىىىىها التىىىىي تنفبىىىىأل   ىىىى  المتىىىىالفين  ىىىىديمي 
قايسة تحىره واحىد  اط راذ ل حاتت المذ ور  ح  ه؛ حه نتيدة إيدابية لم

  ىىىى  اطحىىىىس ومثىىىىس اتتبىىىىار اتمتاىىىىام المنىىىىا ي المىىىىرتبف باشنزيمىىىىات حو 
فريقىىىة الدسىىىم المضىىىاد المتىىى لأل  يىىىر المباشىىىرو اضىىىً   ىىىن نتيدىىىة إيدابيىىىة 

ت يم ىىن تحديىىد وحىىت و ون 06و عةةدوى سةةابقةلمقايسىىة التحييىىد  تشىىير إلىى  
 نم رد حدوث العدو  باستتدام  ينة 

 الكواشف المختبرية -7
نعىىرًا طن بادئىىىات التنسىىخ والمتواليىىىات المسىىبارية ال زمىىىة شدىىراء مقايسىىىات 
ت ا س البوليميراز المتس سس ذه التنسخ الع سىي اىي الوحىت ال ع ىي ل  شىف 

 ىىىي إم ىىىىان المتتبىىىرات حن تف بهىىىىا مىىىىن ا  حىىىىد ُنشىىىىرت  ىىىن ايىىىىروب  ورونىىىا
 مورديهىىىىا المعتىىىىادينن ويم ىىىىن ف ىىىىل المىىىىواد التااىىىىة بالضىىىىوابف اشيدابيىىىىة
لمقايسىىىىتي ت ا ىىىىس البىىىىوليميراز المتس سىىىىس ذه التنسىىىىخ الع سىىىىي اىىىىي الوحىىىىت 

ح تحديىىىدًا  مىىىن بوابىىىة 1فىىىار القىىىراء  الم تىىىو  شو  Eال ع ىىىي لدىىىين البىىىروتين 
 اطرشيف اطوروبي ل  يروسات  المتاحة     الرابف التالي:

http://www.european-virus-

archive.com/Portal/produit.php?ref=1386&id_rubrique=9 
واي إم ان الدوس اط ضاء التي تحتاج إل  الد م من حدس الحاوس   ى  

ف مقايسىىة ت ا ىىس البىىوليميراز المتس سىىس ذه التنسىىخ المىىواد التااىىة بضىىواب
 الع سي اي الوحت ال ع ي  حن تف ل مسا د  منعمة الاحة العالميةن

وحىىىىد حنتدىىىىت مرا ىىىىز الوتيىىىىات المتحىىىىد  لم ااحىىىىة اطمىىىىراذ والوحايىىىىة منهىىىىا 
مدمو ىىىة حدوات تشتياىىىية ل  شىىىف  ىىىن ايىىىروب  ورونىىىا بواسىىىفة اتتبىىىار 

التنسىخ الع سىي اىي الوحىت ال ع ىي وسىوف  ت ا س البوليميراز المتس سس ذه
تدع ىىىىو متاحىىىىًا   ىىىى  حسىىىىاب ماحىىىىتن ويم ىىىىن الحاىىىىوس   ىىىى  المزيىىىىد مىىىىن 

 ونdde1@cdc.govالمع ومات من دين دن إردمان و
وتتىىواار مدمو تىىان   ىى  اطحىىس مىىن مدمو ىىات حدوات ال شىىف  ىىن ايىىروب 

ل حاىىوس   ىى  المزيىىد مىىن و البىىوليميراز المتس سىىسن  ورونىىا بواسىىفة ت ا ىىس 
المع ومىىات  ىىن مدمو ىىة اطدوات الاىىادر   ىىن "حلتونىىا لوسىىائس التشىىتيم" 

 يم ن اتف ع     الرابف التالي:
 -pcr-rt-cov-mers-m/realstardiagnostics.co-http://www.altona

kit.html 
 

 

http://www.european-virus-archive.com/Portal/produit.php?ref=1386&id_rubrique=9
http://www.european-virus-archive.com/Portal/produit.php?ref=1386&id_rubrique=9
mailto:dde1@cdc.gov
http://www.altona-diagnostics.com/realstar-mers-cov-rt-pcr-kit.html
http://www.altona-diagnostics.com/realstar-mers-cov-rt-pcr-kit.html
http://www.altona-diagnostics.com/realstar-mers-cov-rt-pcr-kit.html
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 مىىىىا حاىىىىدرت شىىىىر ة "ااسىىىىت تىىىىراح ديانيوسىىىىتي ب" مدمو ىىىىة حدوات ويم ىىىىن 
 اتف ع     المع ومات بش نها     الرابف التالي:

 http://www.fast-trackdiagnostics.com/products/50/ftd_hcov-emc 

ماترًا مدمو ىات اطدوات التداريىة التااىة باتتبىار التى لأل واتتبىار  وُحتيحت
و ل ماس البشره وماىس ESILEاتمتاام المنا ي المرتبف باشنزيمات و

 اشبسن انعر الرابف التالي: 
.php?id=35&uid=12280&L=1#c12280http://euroimun.org/index  

وحت  يومنا هذا لم ُيدر تقييم لمقارنىة المقايسىات الماى ية المتاحىة باسىتتدام 
مدمو ىىة وحيىىد  مىىن اطماىىاس ل سىىما  بتقيىىيم حشىىمس طداء هىىذه المقايسىىاتن 
ع المتتبىىىرات التىىىي تعتىىىزم إدىىىراء مقايسىىىات  وريثمىىىا ُيدىىىر  هىىىذا التقيىىىيم  ُتشىىىدا

وب  ورونىا    ى  العمىس مىع متتبىر دولىي ذه تبىر  ما ية ل  شف  ن اير 
 اي إدراء المقايسات الما ية التااة بهذا ال يروبن
ع المتتبىرات   ى   وال تدعم منظمة الصةحة العالميةة أي منةتع معةين وُتشىدا

إدراء تحرياتها التااة من حدىس تحديىد مدمو ىة اطدوات  إن ودىدت  التىي 
الموااقىىة ال زمىىىة مىىىن الدهىىىات  ت ئىىم عرواهىىىا التااىىىة والتىىي حاىىى ت   ىىى 

 التنعيميةن 
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ال حىىىىم المتتبىىىىره الم ئىىىىم التوحيىىىىت والىىىىدحيأل ل عينىىىىات المىىىى توذ  مىىىىن  ُيعىىىىد

الحاتت التاضعة ل تحره  دزءًا ضروريًا من تراد هذه العدو  المسىتدد ن 
وينبغي حن تتا  إم انية إدىراء اتتتبىارات الموثىوأل ايهىا حمىام دميىع الب ىدان  

شدىىراء سىىواء   ىى  الاىىعيد الىىوفني حو الىىدولي  اىىي متتبىىرات   ىى  اسىىتعداد 
اتتبىىىارات ال شىىىف اطولىىىي  ىىىن ال يىىىروب حو اتتبىىىارات الت  يىىىدن واىىىي إم ىىىان 
منعمىىىىة الاىىىىحة العالميىىىىة مسىىىىا د  الىىىىدوس اط ضىىىىاء   ىىىى  الحاىىىىوس   ىىىى  
إم انيىىىة إدىىىراء اتتتبىىىار   ىىى  الاىىىعيد الىىىدولي  نىىىد اتحتضىىىاءن وحىىىد تر ىىىل 
الىىىىىىدوس اط ضىىىىىىاء اىىىىىىي التوحيىىىىىىع   ىىىىىى  ات احىىىىىىات نقىىىىىىس المىىىىىىواد التىىىىىىي تغفىىىىىىي 

 ات التااىىىة بم  يىىىة المىىىواد السىىىريرية وحقىىىوأل الم  يىىىة ال  ريىىىة مىىىع الموضىىىو 
 المتتبرات الدولية حبس شحن العيناتن
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ينبغىىي ل متتبىىرات حن تتبىىع شىىروف التب يىىغ الوفنيىىة  ول ىىن اىىي العمىىوم  ينبغىىي 

ورونىىىا حو اىىىي الب ىىىدان التىىىي لىىىم تشىىىهد حىىىاتت ما ىىىد  مىىىن العىىىدو  ب يىىىروب  
شهدت حاتت متبا د   إتفار س فات الاحة العمومية المعنيىة اىور ت قىي 
المتتبىىر ل عينىىة  وحبىىس بىىدء إدىىراء اتتتبىىارن وينبغىىي بالمثىىس تب يىىغ السىى فات 
بدميىىع نتىىائ  اتتتبىىارات  سىىواء ح انىىت إيدابيىىة حم سىى بيةن واىىي حىىاس انتشىىار 

وميىة اىورًا ب ىس حالىة العدو   ينبغي ل متتبىرات إتفىار سى فات الاىحة العم
 حىىوم التحىىره ذات النتىىائ  اشيدابيىىة إذا بدديىىد  مىىن الحىىاتت الما ىىد   حو 

 ىىىان إدىىىراء اتتبىىىىارات الت  يىىىد سىىىىيت ترن وينبغىىىي حيضىىىىًا ل متتبىىىرات حن تب ىىىىغ 
 س فات الاحة العمومية المعنية دوريًا بعدد النتائ  الس بية ل تتباراتن

ة الاىىىىحة العالميىىىىة اىىىىورًا بدميىىىىع والىىىىدوس اط ضىىىىاء مفالبىىىىة بإتفىىىىار منعمىىىى
الحاتت الما د  حو النتائ  اشيدابية ل حوم التحره إذا  ىان إدىراء اتتبىار 
الت  يىىىد سىىىيت تر  حو إذا  انىىىت العينىىىات سترسىىىس إلىىى  متتبىىىر دولىىىي شدىىىراء 
اتتبىىار الت  يىىدن وينبغىىي إدراج ت ااىىيس المقايسىىات المحىىدد  التىىي ُحدريىىت اىىي 
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