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 الؤىداء

 ىدًل

 اذلدهلل حىت ًبوؽ اذلد منهتاه

ىل مؼمل امبرش وخامت الأهبياء...                                     رسول هللا صىل هللا ػويو وسملاؤ

ىل من غرفت  ىل من أأرى فرحة جنايح يف غينيو , اؤ ىل من أأس متّد منو املوة وامصرب واملثابرة , اؤ اؤ

مسو أأنرث من امسي واكهت ثكل شياديت الأوىل...                                        أأيب امغايلبؤ

ىل بوسم ا ىل مشؼة دريب , اؤ ىل رويح وهفيس , اؤ ىل بسميت وسؼاديت ورس ثوفيلي , اؤ مزمان وهبع اؤ

 أأيم امغاميةاحلنان...                                                                                

ىل من  ىل زىرات أأاييم , اؤ ىل من أأحهبم وأأدغو هللا هلم بمخوفيق , اؤ ىل س ندي يف احلياة , اؤ اؤ

 (ميىل , راين , جسنميأأخويت )     جيري دهمم يف غرويق...                                      

ىل صدًق دريب...  ىل من بدأأت بو سؼاديت , اؤ ىل هبض كويب , اؤ ىل أأماين ومأأمين , اؤ  اؤ

 زويج سايم                                                                                      

ىل من أأكدرىّن وأأحهبنّ  ىل من هّن يل دغامً وما زمن , اؤ        جدًا...  اؤ

 خاميت رىف , خاميت ابدسام                                                                     

ىل صدًليت  ىل من اكهت يل صدًلًا صادكًا يف صدكو , اؤ ىل من شارنخين أأاييم حبووىا ومرىا , اؤ اؤ

 رزانوأأخيت...                                                                                     

ىل من مغروين بحلب...                                                    ػائويت امثاهية          اؤ



 

ىل من ثؼومت مهنم مؼىن امصداكة وهّن يل خري امصحبة  ىل من مجؼخين هبم ملاػد ادلراسة , اؤ اؤ

 جىن , رغد , أأمسيانوخري امرفاق...                                                              

ىل من شارهوين أأمذع حلظايت وأأاييم اجلامؼيّة , واكهت   مؼيم ومهنم أأمجل الأوكات واذلهرايت ...اؤ

 هنال , جوى , جودي , فاطمة                                                                  

ىل من أأدغو هللا ميا جبنان اخلدل...              ىل امروح اميت ل أأوساىا , اؤ  جديت ميىل رمحيا هللااؤ

ىل من منحنا امثلة والأمل وسدد خطاان وساػدان نثريَا , كل لك الامذنان وامشكر   ...اؤ

 د.محمد كورصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فاطمة

ىل  ىل من امبطل اذلي من جس خطيع لكاميت وصفو اؤ أأخذ بيدان أأحالمنا حيارب يف سبيل , اؤ ًو

ىل من زرع يف هفيس امطموح واملثابرة وحصد الأشواك من دريب ق همييّ مخحليليا , اؤ د يل طًر

                                           محمد امغايل أأيب, يكفيين خفرًا أأهيّن ابنذم...                                                  احلياة

ىل هبع احلنان  ىل املوب ادليل وامؼطاء اذلي ل ًنهتيي , اؤ ىل من ل يكفهيا معري مو أأىديهتا , اؤ اؤ

ىل من اكن دػاؤىا و رضاىا  ق امنجاح ومتنحنا امثلة نوسري ػويو , اؤ ىل من حرمس منا طًر احلازم , اؤ

 أأيم امغامية هدمية     رس جنايح وثوفيلي ادلامئ...                                                 

ىل من رافلذنا م  ىل من أأرى امخفاؤل يف غينهيا وامسؼادة يف اؤ ىل امطيبة احلنوهة , اؤ نذ امطفوةل , اؤ

ىل امصدًلة والأخت والأم امثاهية...                                       خاميت دارينحضكهتا , اؤ

ىل  ىل من ىو غوين ػىل الأايم , اؤ ىل أأيب امثاين , اؤ من ضاكت امصفحات بوصفو فوسؼو كويب ,  اؤ

ىل صاحب اميدين امطيبدني امكرميخني...  معي مصطفى                                          اؤ

ذا اش خدت الأايم,  ىل من أأسدند ػوهيم اؤ ىل من ل أأخىش بوجودمه يشء , اؤ ىل املوب وامروح , اؤ اؤ

ىل س ندي دامئًا وأأبدًا...                                  خويت اؤ  (أأمحد , هور املصطفى , س يوني)اؤ

ىل كويب...                            ىل الأكرب اؤ ىل ركيليّت املشاغر , اؤ دخاميت ث اؤ  ناء , خاميت ثغًر

آمن ,  ىل مأأمين وسكيخين ومالذي ال ىل ممّري امرّسي , طًرلي الأول والأخري ولك اجتاىايت , اؤ اؤ

ىل هؼميي الأبدّي وماكين املفضل يف ىذا امؼامل... ىل شيب املس خلبل , اؤ  اؤ

 ًم امؼمر محمدش                                                                                  



 

ىل صدًلة احل  ىل  ياةاؤ ىل نخاب اذلهرايت...وامطفوةل , اؤ  من كامسخين مرارة الأايم وحالوهتا , اؤ

 صدًليت ميىن

ىل امثابخات أأبدًا ... ىل صدًلات ادلرب مجيؼيّن دون اس خثناء , اؤ  اؤ

 املشوار اجلامؼيصدًلات                                                                          

ىل املؼطاء صاحب  ىل من اكن غواًن نوجميع ومل ًّدخر هجدًا ملساػدثنا , اؤ مىى كدويت ومناريت, اؤ اؤ

 د. محمد كورصةامؼمل امواسع و الأخالق امرفيؼة ...                                               
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 :المقدمة 

في  إلى معتدلة الشدة خفيفة اً ضأمراتسبب  لفيروساترة مف اكبي ىي عائمة Coronavirusesفيروسات كورونا 

عمى الحيوانات في أوساط أجساـ  مف ىذه العائمة جديدة سالالت فيروسيةومع ذلؾ، ظيرت ثالثة . الجياز التنفسي العموي

 .أحياناً  المريض موتى لدى البشر وأدت إلاالنتشار  ةواسعأمراضًا خطيرة  مسببةمدار العقديف الماضييف 

 alpha α & beta β & gamma γوىي معروفة باألحرؼ اليونانية  توجد أربعة أنواع رئيسية مف ىذه الفيروسات

& delta δ.  مف المعروؼ أف أنواع ألفاو α & β  وأربعة  ،تنتشر ىذه الفيروسات عف طريؽ اليواء .فقط البشرتصيب

 01( تسبب حالة واحدة إلى ثالث حاالت مف أصؿ E229 & NL63 & OC43 & HKU1)المعروفة باسـ  منيـ فقط

 نزالت برد.مف حاالت حاالت 

 

 عائمة فيروسات كورونا.شجرة  :9الشكل 
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 الفيروس نشوء: 

في  لكف والقطط، ينتشر معظميا بيف الحيوانات مثؿ الخنازير والجماؿ والخفافيش ىناؾ المئات مف فيروسات كورونا

 . ليـ األمراضوتسبب ىذه الفيروسات إلى البشر  تنتقؿبعض األحياف 

 Severe Acuteفيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة أو فيروس سارس )ظير 

Respiratory Syndrome Coronavirus, SARS-Cov ) 1111 بالصيف غوانغدونغفي مقاطعة في نوفمبر، 

تصنيؼ مف  3)المجموعة  رنا أحادي السمسمة موجب االتجاه RNA فيروس. وىو 1112سبب وباء سارس سنة و 

 .β فيروس كورونا بيتا( مف جنس بمتيمور

 

 فيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة :2الشكل 

 فقد سببيا( Middle East Respiratory Syndrome, MERSمتالزمة الشرؽ األوسط التنفسية )أما 

تنتقؿ مف اإلبؿ  كونيا( MERS) باسـ انفمونزا اإلبؿ وسميت، βوىو مف فيروسات بيتا  (MERS-CoVفيروس كورونا )

 . حتى اآلف متفرقة ومحمية أوبئةوال تزاؿ تتسبب في  1101في سبتمبر وتـ تحديدىا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%BA%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B1%D9%86%D8%A7_%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7
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 Severe Acute Respiratory)ُيطمؽ عمى الفيروس التاجي الجديد الثالث الذي ظير في ىذا القرف اسـ

Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2)  1108مرض فيروس كورونا المسبب ل (COVID-19) ،

 .1111مارس  00وأعمنتو منظمة الصحة العالمية كجائحة عالمية في  1108الذي ظير مف الصيف في ديسمبر 

الوطني  المعيد( NIAIDعمماء  تمكف، ومتالزمة الشرؽ األوسط التنفسية بناًء عمى األبحاث السابقة حوؿ السارس

في غضوف )  National Institute of Allergy and Infectious Diseases لمحساسية واألمراض المعدية

تجارب المرحمة األولى  المراكز البحثيةوفي غضوف شيريف بدأت  ،كيفية دخوؿ الفيروس إلى الخاليامعرفة أسبوعيف مف 

 .(mRNA-1273( والمقاح )Remdesivirمف العالج )

  ات كورونافيروسشكل وحجم : 

محاطة حيث تكوف ىذه الفيروسات المستديرة  بناء عمى شكميا الذي يشبو التاج االسـسميت فيروسات كورونا بيذا 

 وىذا يجعميا تبدو مثؿ تاج أو ىالة الشمس. ةبيالة مف البروتينات الشائك

يتكوف . بقدر ما يتعمؽ بطريقة ظيوره تحت المجير مورثاتفيروس كورونا ال يتعمؽ بال شكؿ ، فإف وصؼفي الواقع

 .RNAالتركيب الجيني ليذه الفيروسات مف الحمض النووي الريبي 

 

 .الجديد التاجي الفيروس هيكل من مقطع  :3الشكل 
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ميكروف،  1.03 - 1.15ىي جسيمات كروية يتراوح قطرىا بيف  كورونا التاجيةفيروسات  Virions فيريونات

تعتبر أصغر بكثير مف وبالتالي  (Zhu et al  ،2020) اإللكتروني بالمجير تقاسو  ميكروف، 1.014 حواليبمتوسط 

 .ميكرومتر 01-1.4التي تتراوح مف  Particulate Matter (PM)جسيمات معمقة 

 

 كورونا بفيروس المصابة لمخاليا زائفة بألوان لكترونيةا مجهرية : صورة 4الشكل 
 .(األخير بالمون مويح هو كما) التنفسية األوسط الشرق لمتالزمة المسبب

 

 : انتقال وانتشار الفيروس 

السارس ىو فيروس ينتقؿ عف طريؽ اليواء ويمكف أف ينتشر مف خالؿ قطرات صغيرة مف المعاب بطريقة مشابية 

والعشريف وأظير قدرة واضحة لنزالت البرد واإلنفمونزا. كاف أوؿ مرض جديد حاد وسريع االنتشار يظير في القرف الحادي 

 عمى االنتشار عمى طوؿ طرؽ السفر الجوي الدولي.

كاف معظـ  أف ينتشر السارس بشكؿ غير مباشر عبر األسطح التي لمسيا شخص مصاب بالفيروس. اً ضيمكف أي

تـ اإلبالغ عف عدد . اً عام 61و  14تتراوح أعمارىـ بيف المرضى الذيف تـ تحديد إصابتيـ بالسارس بالغيف أصحاء سابًقا 

. تبمغ نسبة الوفيات بيف األشخاص المصابيف اعام 04بيا بيف األطفاؿ دوف سف  قميؿ مف حاالت السارس المشتبو
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بالمرض الذيف يستوفوف تعريؼ الحالة الحالي لمنظمة الصحة العالمية لمحاالت المحتممة والمشتبو فييا مف السارس حوالي 

 ت البرد. لكف يمكف أف تؤدي بعضيا إلى أمراض خطيرة ووفيات.فيروسات كورونا تسبب نزال 9. 2

 

 : األعراض 

الَعَرض األوؿ لممرض بشكؿ عاـ  أياـ. 01أياـ ولكنيا قد تصؿ إلى  6إلى  1عادة ما تكوف فترة حضانة السارس مف 

تكوف مصحوبة بقشعريرة وشدة. قد يكوف  ، وأحياناً جة مئوية(در  27 أكبر مف) ما تكوف مرتفعة ىو الحمى والتي غالباً 

 بأعراض أخرى بما في ذلؾ الصداع والشعور بالضيؽ وألـ العضالت. اً ضأي اً مصحوبالمرض 

 أعراض وأطفح جمدي تكوف مصحوبة ب بعض الحاالت عادة. كما أف في بداية المرض، تظير أعراض تنفسية خفيفة

 عف اإلسياؿ خالؿ مرحمة الحمى المبكرة. أيضاً أف بعض المرضى أبمغوا  كما .دية معويةعصبية أو مع

سعاؿ جاؼ غير منتج أو ضيؽ في التنفس ب ، تبدأ المرحمة التنفسية السفمية بدايةً مف ظيور األعراض أياـ 6-2بعد 

 .Hypoxaemia الدـفي أكسجة يتطور إلى نقص قد 

 لدرجة تتطمب التنبيب والتيوية الميكانيكيةة التنفسي شديد الجيازتكوف أعراض إصابة ، 9 مف الحاالت11-01في 

Mechanical Ventilation .مف مبكر وقت في البيضاء الدـ خاليا عددما ينخفض  اً غالب ،باإلضافة الى ذلؾ 

 الصفائح الدموية في ذروة المرض. عدد انخفاض مف األشخاص مف الكثيرأيضًا  ويعاني المرض

 

  المرضمعالجة : 

تعتمد السيطرة عمى تفشي المرض عمى تدابير . ويعتمد عمى أعراض المريض )معالجة األعراض( اً يكوف العالج داعم  

 : االحتواء بما في ذلؾ
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 الكشؼ الفوري عف الحاالت مف خالؿ شبكات المراقبة الجيدة بما في ذلؾ نظاـ اإلنذار المبكر. 

 عزؿ الحاالت المشتبو بيا. 

 عدوى والمخالطيف لممرضى والذيف قد يكونوف معرضيف لخطر اإلصابة بالفيروسالتتبع لتحديد مصدر ال. 

  أياـ 01الحجر الصحي عمى الناس المشتبو بإصابتيـ لمدة. 

 فحص الركاب الخارجييف مف المناطؽ التي بيا نقؿ محمي حديث عف طريؽ طرح األسئمة وقياس درجة الحرارة. 

  حاالت سارس باستخداـ إرشادات منظمة الصحة العالمية.ى متنيا عمتطيير الطائرات والسفف السياحية التي 

تشمؿ التدابير الوقائية الشخصية لمنع انتشار الفيروس : غسؿ اليديف المتكرر بالصابوف أو المطيرات التي تحتوي و 

ف فإ الرعاية الصحيةالعامميف في مجاؿ مثؿ  دييـ مخاطر عالية لإلصابة بالمرضبالنسبة ألولئؾ الذيف لو  ،عمى الكحوؿ

 . اً إلزامي يجب أف يكوف المريوؿو بما في ذلؾ القناع والنظارات الواقية  استخداـ معدات الحماية الشخصية

 

 فيروسات كورونا شديدة اإلمرايية : 

. ) السارس ومتالزمة الشرؽ األوسط التنفسية ( ، انضـ فيروس آخر إلى أبناء العمومة الخطريف1108في ديسمبر 

 00في  مع فيروس كورونا األصمي سارس. لو. يعكس االسـ التشابو الوثيؽ SARS-CoV-2عميو العمماء اسـ  أطمؽ

 .COVID-19، بدأت منظمة الصحة العالمية في تسمية المرض بيذا الفيروس الجديد 1111شباط 

ىذه التيابات شديدة عف طريؽ االلتصاؽ أواًل بالبروتينات الموجودة عمى السطح  المستجدة تسبب فيروسات كورونا

عمى اختراؽ الممرات اليوائية بشكؿ أعمؽ بكثير مف أقربائيا  الجديدة الخارجي لخاليا الرئة. تساعد مرفقات الفيروسات

 ي لمحساسية واألمراض المعدية.يدير المعيد الوطني األمريك الذي أنتوني فوسي أشار بذلؾ الباحثكما  السابقيف
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 المصدر األساسي لمفيروس : 

نما يعتبر المصدر األصمي ألمراض فيروس كورونا اليعتبر البشر مف  COVID-19السارس وفيروس كورونا  وا 

ما ينقموف  اً ا مصدر لفيروسات كورونا. ومع ذلؾ، نادر ما ُينظر إلى الخفافيش عمى أني اً غالب األمراض الحيوانية المنشأ.

 Nyctereutes إلى البشر. ربما قفز السارس ألوؿ مرة مف الخفافيش إلى كالب الراكوف الفيروس مباشرةً 

Procyonoides اآلسيوي  أو زباد النخيؿAsian Palm Civet . فإنو بمجرد وصوؿ الفيروس إلى تمؾ الحيواناتو 

 نات الحية.األسواؽ التي تبيع الحيواالحيوانات في تمؾ إلى البشر الذيف اتصموا ب انتقؿ غالباً 

يحتوي  SARS-CoV-2في مجمة عمـ الفيروسات الطبية إلى أف  1111يناير  11تشير ورقة بحثية ُنشرت في 

دعاء قيد ت الفيروس إلى البشر. لكف ىذا اإلعمى قطع مف فيروسات الخفافيش التاجية وأف الثعابيف ربما تكوف قد نقم

 يعرؼ حتى اآلف ما ىو الحيواف الذي يؤوي الفيروس الجديد.أحد الحاليًا و  المناقشة

 

  أعراض اإلصابة بCovid-19: 

 : مرضيذا التتمثؿ األعراض األكثر شيوعًا ل

  الحمى. 

 اإلرىاؽ. 

 السعاؿ الجاؼ. 

 : األخرى األقؿ شيوعاً  وتشمؿ األعراض 

  المفاصؿ.آالـ 

 احتقاف األنؼ. 

 الصداع. 
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 التياب الممتحمة. 

 ألـ الحمؽ. 

 اإلسياؿ. 

 فقداف حاسة الذوؽ أو الشـ. 

  أو تغير لوف أصابع اليديف أو القدميف ظيور طفح جمدي. 

  قياءا  غثياف و. 

 الرعشة أو الدوخة. 

يشعروا إال  ويصاب بعض الناس بالعدوى دوف أف تكوف ىذه األعراض خفيفة وتبدأ بشكؿ تدريجي.  ما  وعادةً 

 لدييـ أي أعراض. التظير قد بأعراض خفيفة جدًا أو 

 : الوخيـ ما يمي 08-وتشمؿ العالمات التي تشير إلى مرض كوفيد

 نفسضيؽ ال. 

 انعداـ الشيية. 

 التخميط أو التشوش. 

 األلـ المستمر أو الشعور بالضغط عمى الصدر. 

 درجة مئوية(. 27)أكثر مف  المستمر ارتفاع درجة الحرارة 

 

  ؟ 99-فيدلإلصابة بالمرض الوخيم الناجم عن كو  عرية  األشد ماهي الفئات 

ذيف عامًا أو أكثر مف العمر، واألشخاص ال 51تزداد مخاطر اإلصابة بمضاعفات وخيمة بيف األشخاص البالغيف 

أو داء السكري أو السمنة أو  ط الدـ أو مشكالت القمب والرئتيفمثؿ ارتفاع ضغ يعانوف مف مشكالت طبية كامنة

 .ويعاني مف مضاعفات خطيرة أو يتوفى في أي عمر كاف 08-لؾ فقد يصاب أي شخص بعدوى كوفيدومع ذ السرطاف.
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أصيبوا بالحمى و/أو السعاؿ المصحوبيف  أيا كانت أعمارىـ، التماس العناية الطبية فورًا إذا  وينبغي لجميع األشخاص، 

اإلمكاف، باالتصاؿ  ؽ أو الحركة. ويوصى قدر فقداف القدرة عمى النط التنفس وألـ أو ضغط في الصدر أو  بصعوبة في 

 المناسبة. المريض إلى العيادة  الصحية مسبقًا، ليتسنى توجيو بالطبيب أو بمرفؽ الرعاية 

 

  : التشخيص 

 Reverseالبوليميري استخداـ تقنية االستنساخ العكسيىو  COVID-19المصدر الموثوؽ لتشخيص 

Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) . ةيبر المخوىي إحدى أدّؽ األساليب 

جراء دراسات بشأنو عينة مف إفرازات أجزاء الجسـ البشري  وتطبؽ بأخذ .المستخدمة لمكشؼ عف فيروس كورونا وتعقبو وا 

 .أنؼ الشخص أو حمقو مثؿالتي يتجّمع فييا فيروس كورونا، 

 

 المريض.من  تويح طريقة أخذ المسحة : صورة 5الشكل 

 حمضالستخرج فقط يالبروتينات والدىوف، و  مثؿالعينة باستخداـ عدة محاليؿ كيميائية تكفؿ إزالة مواد  عالجتُ ثـ 

 وحمض الوراثية الخاصة بالشخص ىذا ىو مزيج مف المواد المستخرج RNAالموجود في العينة. وحمض  RNA النووي

RNA  َُد.جالخاص بفيروس كورونا، إف و 

ثـ  Reverse Transcriptase باستخداـ إنزيـ خاص DNAإلى حمض  عكسياً RNA  حمض ُيستنسخثـ 

 .الفيروسي المستنسخ DNAتكوف ُمكّممة ألجزاء معّينة مف حمض  DNAُيضيؼ العمماء ُشَدفًا قصيرة مف حمض 
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وُتستخدـ نة. الفيروسي المستيدفة في حاؿ تواجد الفيروس في العي DNAوترتبط ىذه الشُّدؼ بأجزاء حمض 

خالؿ مرحمة التضخيـ، وُتستخدـ ىذه الجدائؿ فيما بعد لمكشؼ عف  DNAلتوليد جدائؿ  بعض الشدؼ الوراثية المضافة

 . RT-PCRداخؿ الجياز الخاص بتقنية  الناتجثـ ُيوضع المزيج  الفيروس.

تقنية حساسة لمغاية ومحدَّدة مف شأنيا توفير تشخيص موثوؽ في غضوف ثالث ساعات  RT-PCRتقنية  تعتبر

أسرع بكثير وتقؿ معيا  RT-PCRفقط، ومقارنة باألساليب المتاحة األخرى التي ُتمكف مف عزؿ الفيروسات، فإّف تقنية 

وسيمة  وىي ما زالت تعدُّ أدؽوب مغمؽ. احتماالت حصوؿ تموث أو أخطاء بما أف عممية الكشؼ برمتيا تتـ داخؿ أنب

 متاحة لمكشؼ عف فيروس كورونا.

 

 : الوقاية 

 :يجب اتباع مايمي 08-لممساعدة في منع انتشار مرض كوفيد

 .اغِسؿ يديؾ باستمرار. واستخِدـ الماء والصابوف أو محمواًل كحوليًا لتعقيـ اليديف 

 .ابتِعد مسافًة آمنة عف أي شخص يسعؿ أو يعطس 

  عندما ال يكوف التباعد الجسدي ممكنًا.َضع كمامة 

 .ال تممس عينيؾ أو أنفؾ أو فمؾ 

 .احرص عمى تغطية أنفؾ وفمؾ بكوعؾ أو بمنديؿ ورقي عند السعاؿ أو العطس 

 .ابَؽ في المنزؿ إذا شعرت بالمرض 

 .اطمب الرعاية الطبية إذا كنت مصابًا بالحمى والسعاؿ وصعوبة التنفس 

خريف. مع ذلؾ، فإّف منع انتقاؿ الفيروس مف الشخص الذي يرتدي الكمامة إلى اآل يمكف أف تساعد الكمامات في
 ، إنما يجب أيضًا االلتزاـ بالتباعد الجسدي ونظافة اليديف.08-تحمي بمفردىا مف اإلصابة بكوفيدالكمامات ال
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  شركة لقاحAstraZeneca : 

ورتو جامعة أكسفورد فعاؿ الذي ط 08-يدفثالث شركة أدوية تعمف أف لقاحيا ضد كو  AstraZenecaأصبحت 

جزء مف  Adenovirusضعيفة كناقؿ. حيث ُيحمَّؿ  Adenovirusفيروسات غدية  AstraZenecaيستخدـ لقاح  لمغاية.

يروسي لفالناقؿ ا وقد تـ تعديؿكورونا. يروس لف spikeنتاج بروتيف إيروس كورونا المسؤولة عف فالمادة الوراثية ل

Adenovirus ولمنعو مف التكاثر. فاً مف قبؿ العمماء لجعمو ضعييب عادة الشمبانزي بنزالت البرد الذي يص 

 

حيث  COVID-19 مريض خاليا سطح من الخارج SARS-CoV-2 لفيروس الكترونية مجهرية صورة:  6الشكل 
   Coronavirusesالتاجية  الفيروسات اسم الفيروس جسيمات محيط عمى الموجودة Spikesالنتوءات  تعطي

 

لى خاليا إلڤيروس الكورونا  RNAة المقصوصة مف يبتسميـ قطعو المورث Adenovirusالمقاح يقوـ  بعد حقف

 ةف البروتينات المنتجأ عندما يدرؾ الجياز المناعييقوـ رونا. الكو  spikeالشخص. ثـ تقوـ خاليا اإلنساف بإنتاج بروتيف 

بحفظ المعمومات  ةالمناع يقوـ جياز كمالتعديؿ البروتيف الغريب والتخمص منو،  ةجساـ المضادبصنع األ ةليست بشري

 البروتيف الغريب.ىذا عف 

لمعدوى بفيروس  ذا تعرض الشخص الحقاً إيروس ففي المستقبؿ لتدمير ال يكوف الجياز المناعي جاىزاً  وبذلؾ

. Placebo يف مف المقاح أو دواء وىميمشارؾ تمقوا جرعت 120111أكثر مف  AstraZenecaشممت دراسة كورونا. 
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 مف الحماية فأ يضاأ وجدوا. 619 فعاليةبمتوسط ف مف الجرعات أنتجا فعالية لقاح أظيرت النتائج أف نظاميف مختمفي

االت ح وأ ةشديدمرضية  حاالت ىناؾ يكف لـ. المقاح مف الثانية الجرعة تمقي مف أكثر أو 03 اليوـ بعد تحدثالفيروس 

 تتعمؽ بالمقاح. ةخطير  ةعراض جانبيأي ألذيف تمقوا المقاح. لـ يكف ىناؾ المشاركيف ا بيفتطمبت الدخوؿ الى المستشفى 

 7-1ىي أنو يمكف تخزينو ونقمو والتعامؿ معو في ظروؼ تبريد عادية ) AstraZenecaالميزة الكبرى لمقاح 

دوالرات  2 غير مكمفةتطعيـ تكمفة الكوف تدرجة فيرنيايت( لمدة ستة أشير عمى األقؿ. وس 35-25درجات مئوية / 

 .1110مميارات جرعة مف المقاح في عاـ  2فقط.  تخطط الشركة إلنتاج ما يصؿ إلى 
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 .عمل لقاح استرازينكا/أوكسفورد طريقة:  7الشكل 
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 ثانيانفصم ان

 

انجزء انؼًهي
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 :المقدمة 

 دوائي مركب تطوير يستغرؽ حيث والماؿ، والجيد لموقت مستيمكة عممية ىي جديد دواء تطوير عممية أف المعموـ مف

 .دوالر بميوف( 1-0) إلى تصؿ قد تقديرية كمفة مع سنة( 04-01) بيف يتراوح ما واحد

 منيا العديد عانى ولكف متنوعة أىداؼ وعمى الدوائية المركبات مف الكثير واكتشاؼ تطوير تـ الماضية العقود خالؿ

 استراتيجيات وتطوير إليجاد الجيود تضافر إلى دفع مما الدواء مأمونية حتى أو االنتقائية أو الفعالية في مشاكؿ مف

 في الحواسيب باستخداـ 0871 الثمانينات في الدراسات أثمرت وقد جديد، دواء تطوير عممية وتحسيف لتسييؿ جديدة

 Computer Aided Drug Designالحاسوبية البرامج باستخداـ األدوية تصميـ باسـ يعرؼ والذي األدوية تطوير

(CADD) بالػ االىتماـ بداية تعود حيث CADD مجمة غالؼ مقالة حممت عندما 0870 عاـ إلى 

Fortune magazine عنواف:  

*Next industrial revolution: Designing drugs by computer at Merck* 
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 عممية تسييؿ في واسع بشكؿ High Throughput Screening HTS تقنية استخداـ تـ الفترة تمؾ قبؿ

 معيف ىدؼ عمى فعاليتيا اختبار بيدؼ المركبات مف نسبيا كبير لعدد مسح بإجراء تسمح كونيا وتطويره، الدواء اكتشاؼ

 الالحقة المراحؿ في الطريقة بيذه المرشحة المركبات استبعاد نسبة وصمت فقد ذلؾ رغـب فولك ،Hits الػ المركبات واختيار

 .السمية بسبب أو الدوائية الحرائؾ في مشاكؿ بسبب وذلؾ% 51-31 إلى( السريرية وقبؿ السريرية)

 

 .HTSطريقة المسح عالي اإلنتاجية :  8الشكل 

 

 إذا فيما تحديد بيدؼ مستقبؿ/دواء التداخالت بمحاكاة يقوـ متخصص نظاـ استخداـ CADD الػ دراسات تتضمف

 خالؿ التقنية ىذه أصبحت قد. االرتباط إمكانية حاؿ في لميدؼ ألفتو وتحديد ال، أـ اليدؼ مع سيرتبط ما مركب كاف

 الواجب المركبات عدد تقميؿ في الكبير لدورىا وذلؾ األدوية تطوير في استخداماً  األكثر الوسيمة األخيرة السنوات

 تقميؿال في الطرؽ حيث ساىمت. المدروسة المركبات بفعالية التنبؤ خالؿ مف السريرية الدراسة في الدخوؿ قبؿ اصطناعيا

 .(High Throughput Screening HTS: مثؿ) التقميدية الطرؽ مع مقارنة والكمفة والجيد الوقت استيالؾ مف

http://southernresearch.org/wp-content/uploads/2016/11/HTS_6.jpg
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 محاكاة تعد. Bioinformatics الحيوية الػمعموماتية وأدوات تطبيقات عمى أساسي بشكؿ الطرؽ ىذه تعتمدو 

 الصغيرة لمجزيئات الفراغي بالتوضع التنبؤ في فعالية األكثر األداة Molecular Dynamic (MD) الجزيئية الحركية

 .الصغيرة الجزيئات ارتباط عف الناتجة البيولوجي اليدؼ في البنيوية بالتغيرات والتنبؤ

 الـ طرق استخدام ميزات CADD : 

 : ومنيا المزايا، مف بالعديد الدوائية المركبات وتطوير اكتشاؼفي  الطرؽ ىذه تتمتع

 التقميدية الطرؽ مع بالمقارنة المادية كمفةتال تقميؿ. 

 الػ رؽالتي تتمتع بيا ط التنبؤية القدرة إلى ذلؾ يعود السوؽ إلى الدواء لوصوؿ الالـز الزمف اختصار CADD في 

 أو المسماة اإليجابية الكاذبة المرغوبة غير المركبات عمى الوقت استيالؾ ومنع الواعدة، المركبات اختيار تسييؿ

(False positive). 

 السمسمة رأس مركب وتحسيف اكتشاؼ مف بدءاً  الدواء تطوير مف المختمفة المراحؿ في فعالية تبديLead 

Compound، لممركبات الدوائية بالحرائؾ التنبؤ إمكانية خالؿ مف السريرية قبؿ ما التجارب  إلىوإلً وص 

 .In-silico ADMET prediction المدروسة

 المستقبؿ مع المصمـ الدواء تداخؿ عف عميقة فكرة الباحث تعطي أنيا الرئيسية الميزةDrug-Receptor 

Interaction، لممستقبؿ الدواء وانتقائية ألفة تحسيف عممية مف يسيؿ مما. 

 

   تصنيف تقنيات الـCADD : 

  بشكؿ رئيسي إلى: CADDتقسـ تقنيات الػ  

 Structure-Based drug design (SBDD) 
 Ligand-Based drug design (LBDD) 



 

   14 
 

 

 .CADD الـ تقنيات تصنيف :9 الشكل

 

 Structure-Based drug design (SBDD) : 

بعاد لميدؼ البيولوجي مورية ثالثية األتعتمد ىذه الطرؽ )تعرؼ أيضا بالتصميـ المباشر لمدواء( عمى معرفة البنية الب
، ويجب أف X-ray crystallography & NMR spectroscopy)البروتيف( التي يتـ الحصوؿ عمييا بواسطة تقنيات 

تتطمب ىذه الطرؽ بدايًة إجراء عممية تحضير  .2.5Aأقؿ مف  resolution مع دقةلبنية محددة بشكؿ جيد تكوف ىذه ا
زالتيا، و  الشكؿ  فّ كذلؾ إضافة ذرات الييدروجيف حيث إلمبروتيف والتي تتضمف التحقؽ مف وجود أشكاؿ توتوميرية وا 

ال تظير فيو ذرات الييدروجيف كونيا منخفضة الكثافة االلكترونية، ومف ثـ إجراء عممية  PDBالبموري المستخرج مف موقع 
ومف أىـ ىذه  لمشكؿ البموري بيدؼ الحصوؿ عمى الشكؿ الفراغي األكثر ثبات واألقؿ طاقة Minimizationاسترخاء 
 الطرؽ:

  اإلرساءLigand Docking : 

، والذي يسمح بالتنبؤ بجميع أنماط االرتباط األكثر استخداماً  SBDD التصميـ المعتمد عمى البنية طريقة اإلرساء ىو
الممكنة لمركيزة مع الجيب الفعاؿ لميدؼ المدروس، وتقييـ ألفة االرتباط مف خالؿ درجة التكامؿ ما بيف الركيزة 

ألفتيا  حسب Docked compoundsمركبات المرساة ترتيب الكما تؤمف ىذه الطريقة ص البنيوية لمجيب الفعاؿ، والخصائ
 .Score function لمجيب الفعاؿ وقوة ارتباطيا الذي يعبر عنو بقيمة تدعى
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 .لمهدف الفعال الموقع يمن الركيزة إرساء عممية تمثيل: 91 الشكل

 

 Hydrophobic Effectتشارؾ العديد مف القوى في التداخؿ الجزيئي بيف البروتيف وركيزتو ومنيا : القوى الكارىة لمماء 

والكيرباء الساكنة  Hydrogen Bondsوالروابط الييدروجينية  Ionicوالروابط الشاردية  van der Waalsوقوى فاندرفالس 
Electrostatic ، لمماء ىي القوى الرئيسية لمروابط لتعددىا، إال أف السيطرة عمى الترابط يعود تعتبر التداخالت الكارىة

 لمروابط الييدروجينية وتفاعالت الكيرباء الساكنة. 

مع موقع ارتباطيا عند أدنى مجاؿ طاقي، مقمدة المسار المتوقع  Ligandتداخؿ الربيطة  Dokingتؤمف عممية اإلرساء 
 لتفاعؿ الجزيئة مع المستقبؿ، ويمكف ضمف ىذه العممية التمييز مابيف:

Protein-Protein Docking :  حيث يكوف كال الجزيئتيف بحالة ثابتةRigid Dockingيسبب تغيرات ال ، والتفاعؿ بينيما
 في الشكؿ.

Protein-Ligand Docking :  ىنا تكوف الربيطة بوضعية مرنةFlexible Docking وبالتالي يسبب التفاعؿ بينيما ،
 تغيرات في شكؿ الربيطة.

 

 إلى ثالث مجموعات: والتي يمكف تقسيميا Score Functionالػ  فإنو يعبر عف قوة وألفة االرتباط بقيمة سابقاً  تـ ذكرهكما 

a. Force field-based function باستخداـ الخواص الفيزيائية المختمفة مثؿ: روابط اط ألفة االرتب: تحسب
تقوـ ىذه  ،لمروابط Stretchingواالمتطاطية  Bendingفاندرفالس والتداخالت الكيربائية الساكنة والقوى االنثنائية 
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طاقة االرتباط الحرة في معقد بروتيف/ركيزة مف خالؿ مجموع عدد التداخالت الكيربائية الساكنة بمحاكاة القيـ 
وعدد روابط فاندرفالس، تكمف المشكمة الرئيسة في ىذه الطرؽ في عدـ قدرتيا عمى التعامؿ مع جزيئات المحؿ 

 المساىمة في ارتباط الركيزة.
b. Empirical-based functionحساب عدد األنماط المختمفة مف التداخالت بيف البروتيف قوـ ىذه الطرؽ ب: ت

والركيزة، حيث تقوـ بحساب عدد الذرات المتداخمة مع بعضيا في كؿ مف البروتيف والركيزة أو حساب التغيرات 
وذلؾ مف خالؿ المقارنة بيف  SASA (Solvent Accessible Surface Area) في مساحة سطح البروتيف 

 زة والبروتيف الحر.المعقد بروتيف/ركي
c. Knowledge-based function:  تعتمد ىذه الطرؽ بشكؿ رئيس عمى التحميؿ اإلحصائي لمبيانات البنيوية مف

أجؿ الحصوؿ عمى معمومات عف طبيعة االرتباط بيف الركيزة واليدؼ، حيث يتـ تقييـ تكرارية كؿ نوع مف 
 .التداخالت بيدؼ حساب مساىمتو الطاقية في االرتباط

 
 Homology modeling : 

تتواجد البنية البمورية المحددة لجميع األىداؼ ولكف لألسؼ التسمح طرؽ اإلرساء السابقة ارتباط مركب مع ىدفو المحدد 
، تعتمد Homology Modelingالحيوية، وىذا ما دعا إلى اكتشاؼ طرؽ أخرى في تصميـ واكتشاؼ األدوية ومنيا طريقة 

 . ة لمبروتيف اليدؼتوليد البنية ثالثية األبعاد المقترحبيدؼ اسوبية متنوعة برامج ح ىذه الطريقة عمى استخداـ

 templateتعتمد ىذه الطريقة عمى معرفة تسمسؿ األحماض األمينية لمبروتيف اليدؼ، وعمى اختيار بروتيف قالب

sequence حيث يتـ االستفادة مف البنية ثالثية األبعاد ليذا القالب 14عف  يقؿبروتيف ذو تشابو بنيوي مقبوؿ ال وىو %
يتـ استبداؿ كؿ حمض أميني في البروتيف القالب بما يقابمو في في دراسة تطوير المركبات عمى اليدؼ المرغوب، حيث 

ية المقترحة مف خالؿ لمبن validationلمبروتيف اليدؼ، ثـ يتـ إجراء  Homology model البروتيف اليدؼ، ثـ يتـ توليد
 دراسة ارتباط أحد المثبطات المعروفة لمبروتيف اليدؼ مع ىذه البنية.
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 .Homology modeling طريقة تمثيل :99 الشكل
 

  De Novo design : 

الة عكنقطة انطالؽ لتصميـ مركبات ف Lead Compoundفي إيجاد مركب رأس السمسمة  ميماً  اً تمعب ىذه الطريقة دور 
 اليدؼ المدروس.عمى 

تعتمد ىذه الطريقة عمى دراسة الجيب الفعاؿ لميدؼ، وتحديد ثماالت األحماض األمينية الضرورية لالرتباط وبالتالي فإف 
ذلؾ يسمح بمعرفة التداخالت الممكنة ضمف ىذا الجيب، فيتـ تصميـ المركب الذي يممؾ الحجـ والشكؿ الصحيح 

 المجموعات الوظيفية الضرورية لمتداخؿ مع الجيب الفعاؿ.والمناسب لحجـ الجيب الفعاؿ، ويممؾ 

التي تممؾ بنية صمبة ويتراوح  Fragments، يتـ اختيار مجموعة مف أجزاء مركبات هوتحديد بعد دراسة الجيب الفعاؿ
المركبات التي مع الجيب الفعاؿ، وثـ اختيار  Fragments Fittingذرة، ودراسة ارتباط ىذه األجزاء  21-4حجميا بيف 

ىي عممية ربط ليذه القطع  (Bridging) ىي تشكؿ أكبر عدد مف التداخالت مع الجيب الفعاؿ، المرحمة األخيرة
fragments توضع الفراغي المناسب ليذه القطعبواسطة ذراع مناسب بحيث يحافظ عمى ال. 
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  De novo design عممية مراحل: 92 الشكل
 (عطرية تداخالت مواقع: النقط الهيدروجينية، لمرابطة مستقبل موقع: A-Y الهيدروجينية، لمرابطة مانح موقع: H-X حيث)

 

 Ligand-Based drug design (LBDD) : 

تستخدـ ىذه التقنية في حاؿ عدـ توفر البنية البمورية لمبروتيف اليدؼ كما ىو الحاؿ بالنسبة لمبروتينات صعبة البمورة 
تجريبية  Ligands(، ويتطمب تطبيؽ ىذه التقنية وجود مركبات Gالشاردية والمستقبالت المرتبطة بالبروتيف )مثؿ: القنوات 

  فعالة عمى اليدؼ.

 

 : البرامج المستخدمة 

  برنامجDiscovery studio visualizer  : 

والتصميـ البيولوجي الجزيئي واكتشاؼ طالئع  Molecular Modelling وىو برنامج يستخدـ لعمميات النمذجة واإلرساء

 .تغيرات التي تطرأ عمى البروتيناتواختبار ال Lead Compound السمسمةومركبات رأس  Prodrugs األدوية
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  برنامجChemBioDraw Ultra 12.0 : 

وىو برنامج يستخدـ في تصميـ ورسـ مركبات كيميائية جديدة وتحويميا مف صيغ ثنائية األبعاد إلى صيغ ثالثية األبعاد 

 Exactوترقيـ ذرات المركب والكتمة الفعمية .M.W والوزف الجزيئي لممركب IUPACومعرفة التسمية النظامية حسب 

Mass  والتحميؿ الذريElemental Analysis إلى تصميـ السالسؿ النيكميوتيدية. باإلضافة 

 

 األنزيم المختار لمدراسة :  

 لمعالجة ضروري وىو كورونا فيروسات بيف تميزاً  األدوية أىداؼ أفضؿ أحد Main Protease الرئيسي البروتياز يعد

 .الفيروسي الريبي النووي الحمض مف ترجمتيا يتـ التي المتعددة البروتينات

 لمبروتياز الطيؼ واسعة كمثبطات الببتيدية المحاكية α-ketoamides مركبات وتصنيع بتصميـ سابقاً  قاـ العمماءلذلؾ 

 .betacoronavirus & alphacoronaviruses لفيروسات الرئيسي

 

 المقترحة كمثبطات محتممة  α-ketoamideمركباتبعض :الصيغ الكيميائية ل 93الشكل 
 .المستجدألنزيم البروتياز في فيروس كورونا  
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  تحميل المقالة المدروسة: 

 الريبي النووي الحمض جينومات بػأكبر تتميز السمسمة أحادية ةإيجابي RNA فيروسات ىي كورونا فيروسات

 بتطوير يتعمؽ فيما. نيوكميوتيد 21111 حوالي مف SARS-CoV-2 جينوـ يتكوفحيث  ،اآلف حتى المعروفة الفيروسية

 نقص فيروس مثؿ البشرية الفيروسات مع التعامؿ في شائعة أىداؼ يى ةالفيروسي األنزيمات فإف الصمة، ذات األدوية

 كبير بشكؿ فعالة البروتياز مثبطات ستكوف وبالتالي. Hepatitis C الوبائي الكبد التياب وفيروس HIV البشرية المناعة

 العالجات لتطوير واعداً  أساساً  يوفر مما MERS وفيروس SARS السارس ذلؾ في بما التاجي، الفيروس تكرار منع في

 .لمفيروسات المضادة

( 3CLpro) بالكيموتريبسيف الشبيو البروتياز أو( Mpro) الرئيسي البروتياز يكوف أف ُيقترح وظائفو، إلى استناًدا

 أف Sequence Alignment التسمسؿ محاذاة دراسات كشفت. COVID-19 حاربة فيروسلم محتمالً  اً دوائي اً ىدف

Mpro بػ الخاص SARS-CoV-2 فيروس دراسات مع9  85 بنسبة يتشابو SARS-CoV لذلؾ بدأت السابقة .

 .المرض ضدفعالة  أدوية وتطوير اكتشاؼ بيدؼ COVID-19 Mpro مثبطات لتحديدالدراسات بسرعة بعد ذلؾ 

دراسات و  SARS-CoV-2 Mpro أنزيـب الخاصة Homology Models التماثؿ نماذج أساس عمىو 

وزمالؤه أربعة مركبات كيميائية  Xuالعالـ الياباني  اختار ،دوائي صغير مركب 0812حوالي ل الجزيئيةاإلرساء والنمذجة 

 وتقييـ المعروفة الركائز مع االرتباط طريقةل األبعاد ثالثي التشابو ،Docking Scoreاإلرساء  لدرجة وفًقامرشحة واعدة 

. وبناء عمى ماسبؽ فقد تـ اقتراح أف المركب Binding Free Energy Evaluation الحرة الطاقة ارتباط

Nelfinavir ف يكوف مثبط واعد محتمؿ لػيمكف أ SARS-CoV-2 Mpro  عممًا بأف ىذا المركب يستخدـ كدواء

 .Viraceptتجاري مضاد فيروسي لعالج اإليدز تحت اسـ 
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 .Nelfinavirدواء الكيميائية ل ة:الصيغ 94الشكل 

 

  Liuالباحث بواسطة 1111 شباط في SARS-CoV-2 Mpro لػ السينية لألشعة البموري التركيب إصدار تـ

 حد إلى ويشبو N3 يسمى Peptidelike شبيو ببتيدي مثبط مع معقد في Dimer ريبالديم شبيية بنية ذو إنو .وزمالؤه

 .بينيما9  85 بنسبة التسمسمي التماثؿ ماعكس السابؽ SARS-CoV بعيد

وظيؼ طوكيو/الياباف بت Rikkyo Universityوزمالؤه في جامعة  Ryo Hatada نتيجة لذلؾ قاـ الباحث

ىذه البنية البمورية ليذا البروتيف الفيروسي في تصميـ مثبطات فعالة وموثوقة لفيروس كورونا باالعتماد عمى تحميؿ أنواع 

 .Pharmacophoreوالبروتيف وخاصة في حدود الفارماكوفور  N3بيف المثبط  Ligand-Proteinالتداخالت 

 

 .N3الفيروسي ممثبط الكيميائية ل ة:الصيغ 95الشكل 
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 Protein Data Bankالبروتينات العالمي في بنؾ  معرؼ) MPro:N3 ممعقدل البموري التركيب تـ تنزيؿ بدايةً 

PDB: 6LU7 1.05 دقة ، 1 اإلصدار ؛ Å ، 4)، الجزيئة ثنائي حيث تبيف أنوDimer   وحدتيف مفيتكوف و 

Subunits  نشطيف موقعيف اً مع تشكالف متماثمتيف فرعيتيف Active Sites. 

 الحمض لكف ،Trypsin التربسيف مثؿ Serine Proteases السيريف بروتينات البروتيف  Foldفراغية تشبو

 Protein-Cuttingالبروتيف تقطيع تفاعؿ يؤدياف  Histidineالقريب والييستيديف Cysteine السيستيف األميني

Reaction  الديمير  استقرار عمى ضافياإل نطاؽيعمؿ الوExtra Domain Stabilizes The Dimer. 

 

 .الفيروزي بالمون مثبط مع ،SARS-CoV-2كورونا لفيروس الرئيسي البروتيني األنزيم : 96الشكل 

لحدوث  كنتيجة Cys145 الحمض األميني مع تساىمية رابطةب MProيرتبط مع البروتيف  N3تبيف بأف المثبط المذكور 

 .Michael Addition يكائيؿم إضافةتفاعؿ 

 

 ائيل مع البروتين.يكعبر تفاعل م N3الفيروسي ارتباط المثبط  : 97الشكل 
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بحيث  ،الببتيدات لتقسيـ غالًبا المستخدـ لمنمط مشابياً وىذا  Fragmentsإلى خمسة أجزاء  N3تـ تقسيـ بنية المثبط 

 صمـ كؿ جزء ليحاكي حمض أميني مف الببتيد وتـ اختيار ىذا التقسيـ ألف التركيب الجزيئي لممثبط يشبو الببتيد.

  

 : 98الشكل 
 أجزاء ويتم التعبير عن الزوج االلكتروني الرابط بنقطتين صفراء. 5إلى  N3تقسيم المثبط  ،اليمين ىعم

حيث يتم التقسيم عند  FMO calculationتقسيم البروتين المعتمد في أسموب النمذجة الجزيئية المطبق في المقالة المدروسة  ،عمى اليسار
 .sp3ذو التهجين  αالكربون 

 

 المختمفة داخؿ الجيب الفعاؿ لمبروتيف مع األحماض األمينية. N3نماط التداخؿ بيف أقساـ المثبط يعرض الشكؿ التالي أ
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 .مع األحماض األمينية في الجيب الفعال لمبروتين N3المثبط أنماط تداخل أجزاء  : 99الشكل 

 

 :وفؽ المقالة المدروسة Mproمع الجيب الفعاؿ لمبروتيف  N3يعرض الجدوؿ التالي طريقة ارتباط األجزاء الخمسة لممثبط 

 ونمط االرتباط مع الجيب الفعال التركيب الكيميائي Fragmentالجزء 

9 
 .حمقة اإليزوكسازوؿ حاوية عمى مستقبميف لمرابطة الييدروجينية 
  مجموعة أميد تشكؿ رابطة ىيدروجينية مع الحمضThr190  0.88تقدر بػ 

A°. 

2 
  يحوي سمسمة جانبية تشبو الفاليفVal نظرًا لوجود جذر إيزوبروبيؿ. 
 مع الحمض رابطتيف ىيدروجينيتيف تشكؿ  أميد ةمجموعGlu166  تقدر بػ

0.80 A° &  وأخرى مع الحمضGln189  1.33تقدر بػ A°. 
3  مع الحمض  يفىيدروجينيت يفتشكؿ رابطت أميد ةمجموعGlu166  تقدر بػ
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0.77 A° &  مع الحمض وأخرى Gln189  0.81تقدر بػ A°. 
  تداخالت كارىة لمماء يؤمنيا الجزء الشبيو بالحمض األميني لوسيف في بنية

في الحمض  Thioetherمجموعة مع  )ممثؿ بجذر إيزوبروبيؿ(ىذا الجزء 
مع نواة اإليميدازوؿ في  CH/πتداخؿ مف النمط  Met165 & األميني

 .His41الحمض األميني 

4 

  رابطة ىيدروجينية بيف األميد والحمضHis164  0.76تقدر بػ A°. 
  رابطة ىيدروجينية بيف نواةPyrrolidin-2-One  نواةمع Imidazol 

 .°A 0.63تقدر بػ  His163المبرتنة في الحمض 
  ىيدروجينية مع الحمض رابطةGlu166  0.77تقدر بػ A° &   وأخرى مع

-Pyrrolidinيؤمنيا اآلزوت في نواة .°A 0.81تقدر بػ  Gln189الحمض 
2-One. 

   يعتبر ىذا الجزء ىاـ جدًا في تصميـ المثبطN3. 

5 
  والحمض األميني رابطة ىيدروجينية بيف االسترHis41  1.05تقدر بػ A°. 
  تداخؿ مف النمطCH/π  بيف نواة الفنيؿ مع الحمض األمينيThr25. 
 .دور ىذا الجزء ضئيؿ إلى حد ما في االرتباط مقارنًة مع باقي األجزاء 

 

  تحميل بيانات برنامجDiscovery studio: 

برنامج مف خالؿ  تودراسة بني تتمفي بنؾ البروتينات العالمي و  6LU7المعرؼ تحت االسـ  Mproقمنا بتنزيؿ البروتيف 

Discovery studio  وتـ أخذ مونومير واحد فقط كنموذج لمدراسة كما ىو موضح بالشكؿ التالي: 
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 .Discovery studioبرنامج  وفق Mproالبنية الثالثية لمبروتين : 21الشكل 

 : Mproضمف الجيب الفعاؿ لمبروتيف  N3المثبط  طريقة وفراغية توضعيوضح الشكؿ التالي 

 

  Binding Siteيمن الجيب الفعال  Mpro مع البروتين N3الفيروسي ارتباط المثبط  : 29الشكل 
 .Discovery studioوفق برنامج 
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بعد تحميميا في برنامج في الجيب الفعاؿ  الرابطة المسؤولة عف الفعالية المثبطة األحماض األمينية يعرض المخطط التالي

Discovery studio: 

 

 في الجيب الفعال لمبروتين N3األحماض األمينية المتداخمة مع أجزاء المثبط  : 22الشكل 
 .Discovery studioوفق برنامج  

 

 His41 & Met49ف يأف الحمض تبيف Discovery studioبعد تحميؿ البيانات المدروسة في برنامج 

والتي تعتبر كارىة  Alkyl-Alkylألكيؿ -ألكيؿمف النمط  تبر تداخالع N3في المثبط  يزوبروبيؿيرتبطاف مع جذور اإل

 .التاليكما في الشكؿ (  Hydrophope  (لمماء

 



 

   29 
 

 
  N3المثبط مع جذور اإليزوبروبيل في  His41 & Met49ن يارتباط الحمي : 23الشكل 

 .Discovery studioوفق برنامج  

 

 فيأف الحمض Discovery studioبعد تحميؿ البيانات المدروسة في برنامج كما تبيف أيضًا 

 Ala191 & Pro168  يرتبطاف مع نواةIsoxazole في المثبط N3 ألكيؿ-ألكيؿمف النمط  تبر تداخالع Alkyl-

Alkyl والتي تعتبر كارىة لمماء) Hydrophope ) كما في الشكؿ التالي. 

 
  N3المثبط في  Isoxazole نواة مع Ala191 & Pro168ن يارتباط الحمي : 24الشكل 

 .Discovery studioوفق برنامج  
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 فيأف الحمض Discovery studioبعد تحميؿ البيانات المدروسة في برنامج كما تبيف أيضًا 

 Phe140 & His172  يرتبطاف مع نواةPyrrolidin-2-One في المثبط N3 كما في  روابط ىيدروجينيةبر ع

 .الشكؿ التالي

 

  N3المثبط في  Pyrrolidin-2-One نواة مع Phe140 & His172ن يارتباط الحمي : 25الشكل 
 .Discovery studioوفق برنامج  

 

 األحماضأف  Discovery studioبعد تحميؿ البيانات المدروسة في برنامج كما تبيف أيضًا 

 THr190 & Glu166 & Gln189 & His164 مجموعات األميف المختمفة في المثبط مع  ترتبطN3 روابط بر ع

 .كما في الشكؿ التالي ىيدروجينية
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  N3المثبط  مع اآلزوت في THr190 & Glu166 & Gln189 & His164 األحماضارتباط  : 26الشكل 
 .Discovery studioوفق برنامج  

 الحمضيفأف  Discovery studioبعد تحميؿ البيانات المدروسة في برنامج كما تبيف أيضًا 

 Gly143 & Glu166 ذرات األوكسجيف المختمفة في المثبط مع  ترتبطN3 كما في الشكؿ  ىيدروجينيةروابط بر ع

 .التالي

 

  N3المثبط  مع األوكسجين في Gly143 & Glu166 الحميينارتباط  : 27الشكل 
 .Discovery studioوفق برنامج  
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 يتمتع بالخصائص البنيوية التالية:تبيف بأف سطح الجيب الفعاؿ لمبروتيف المدروس كما 

  مناطؽ كارىة لمماء : 

 

  مناطؽ تقوـ األحماض األمينية الموجودة فييا بروابط ىدروجينية: 
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 المثبط والبروتيفلكترونية تعطي تداخالت بيف تولد غمامة ا مناطؽ تتمتع بالصفة العطرية وبالتالي : 

 

 

 التوصيات والمقترحات : 

وبحسب المعمومات التي توصمنا إلييا في دراستنا اليادفة لتصميـ مثبطات فعالة وموثوقة لمبروتيف  بناًء عمى ماتقدـ

فإنو يمكف اقتراح عدد مف اليياكؿ الكيميائية المختمفة إلجراء دراسات اإلرساء والمحاكاة باستخداـ  Mproالفيروسي 

أحد ىذه المركبات كدواء محتمؿ إلجراء الدراسات  النمذجة الجزيئية لموصوؿ إلى أفضؿ تداخؿ ممكف وبالتالي ترشيح

 الالحقة بيدؼ مكافحة ىذا المرض الخطير.

المدروس في دراستنا  N3نعرض مف خالؿ الجدوؿ التالي التعديالت الكيميائية المقترح إجراؤىا عمى ىيكؿ المثبط 

 :ىذه بيدؼ إجراء دراسات اإلرساء الحقًا 
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 المقترحة بعد التعديل N3بنية  N3الجزء المراد تعديمه في بنية  تسمسل
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  الخالصة: 

يعتبر فيروس كورونا المستجد مف أكبر التحديات الطبية التي واجيت البشر خالؿ العاـ الفائت. واستطاع ىذا الفيروس 

 مشكمة إضافية لمجيود الرامية إلى تطوير لقاحات وأدوية تحارب ىذا المرض الخطير.تحوير نفسو جينيًا ماسبب 

الفيروسي البروتياز الرئيسي نظرًا لدوره الحيوي في دورة حياة ىذا اخترنا في دراستنا تصميـ مركبات مثبطة لألنزيـ 

مراضيتو فمذلؾ نأمؿ أف يشكؿ ىذا األنزيـ الذي اخترناه بداية انطالقة جيدة نحو مكافحة ىذا المرض.  الفيروس وا 

بيف لنا األحماض الذي  Discovery Studioمف خالؿ عممنا عمى برنامج  ـ بنية الجيب الفعاؿ ليذا األنزيـاستطعنا في

 .N3لة عف ربط المثبط المدروس بنية ىذا الجيب والتي تعتبر مسؤو  األمينية المختمفة في

خالؿ تواجده ضمف الجيب الفعاؿ لألنزيـ مع ثماالت  N3كما حددنا مختمؼ أنماط التداخالت التي تحدث بيف المثبط 

ئية مختمفة تكوف قادرة عمى تقوية ىذه التداخالت وتجنب األحماض األمينية وىذا يساعد في تطوير واقتراح ىياكؿ كيميا

 مواقع ضعؼ التداخؿ بيف الركيزة والبروتيف المدروس.

جراء دراسات اإلرساء والمحاكاة بيف الصيغ الكيميائية المقترحة  ىدفنا في المرحمة القادمة استكماؿ مابدأناه مف أبحاث وا 

 كمثبطات جديدة لألنزيـ الفيروسي المذكور ونشر النتائج التي توصمنا وسنتوصؿ إلييا مستقباًل في مجمة عممية مرموقة. 
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