
 RNAفيروسات 
 :المغلفة  RNAفيروسات ال : أوال •
    فيروس االنفلونزا: الفيروس المخاطي السوي 

 فيروس الحصبة وفيروس النكاف: الفيروس نظير المخاطي 

 فيروس الكلب: الفيروسات العصوية 

 فيروس الحصبة األلمانية :  التوغافيروس  

فيروس الحمى الصفراء وفيروس الضنك: الفيروس األصفر 

 فيروس االيدز وفيروس ابيضاض الخاليا : الفيروسات المقلوبةT  اإلنساني 

االيبوالفيروس : الفيروس الخيطي 

الفيروس اإلكليلي: الفيروس اإلكليلي 

 فيروس التهاب السحايا والمشيمية اللمفاوي: فيروس الرمل 

 فيروس التهاب دماغ كاليفورنيا:  البونيافيروس 
 

 :غير المغلفة  RNAفيروسات ال : : ثانيا•
 ال فيروساتRNA فيروس التهاب الكبد , وإيكو  كوكساكي, الفيروس األنفي , فيروس الشلل : الصغيرةA. 

 فيروس التهاب الكبد : الكاليسيفيروسE   

 الروتاوفيروس  الريوفيروس :  الريوفيروس 
 



 :المغلفة  RNAفيروسات ال : أوال 

 



 الفيروسات المخاطية السوية 

 فيروسات األنفلونزا أو فيروس النزلة الوافدة 

Influenza Viruses   
 سميت لولعها الشديد بالمخاطين •

 قطع 8مجزأ  RNA, نانوميتر 120-80قطرها •

 يحمل الغالف , مغلف , شكله لولبي•

 :  هما  الغليكوبروتينيةنوعين من األشواك  

 (في البشرية 3, نميط 14). HAالراصة الدموية  -1

 ( في البشرية 2, نميطات9.)NA النورامينيداز -2

 لفيروسات االنفلونزا  المستضديهما المسؤوالن عن تحديد التنوع 

 استنادا إلى المستضد البروتيني النووي  A,B,Cأنماط  3لها •

 تسبب مرض االنفلونزا على شكل جائحات أو أوبئة•



 فيروسات األنفلونزا

   HA, NAتخضع المستضدات  A,Bفي المجموعتين •

 .لتبدالت جينية مسؤولة عن ظهور ذراري جديدة    

•  C ثابتة مصليا 

 :إعادة التنسيق المورثي•

الحمض النووي لفيروسات االنفلونزا مجزأ يسهل إعادة التنسيق •
المورثي في كل مرة يتم خمج لخلية مضيفة بنفس الوقت بفيروسين من 

 .Aذريتين مختلفتين من الزمرة 
 تسبب جائحات  Aيؤدي لظهور ذراري جديدة في المجموعة •

الطفرات وتبادل المعلومات الوراثية بين فيروسات االنفلونزا البشرية •
 يؤدي لظهور ذراري جديدة والحيوانية 

 يسمى عدم الثبات الوراثي •

 .Bو بنسب أقل في  Aيحدث التعديل الجيني بنسب عالية في •
 



 أوبئة االنفلونزا
 :  لها شكالن •

 ,A,Bيسببها : انفلونزا تحدث سنويا  أوبئة -1•

 .Aانفلونزا شديدة نادرة تسببها دوما الزمرة  جائحات -2•

 : تحدث بشكلين  المستضديةالتبدالت •

  Antigenic shift مستضديزيحان   Antigenic drift مستضديانزياح 

 تبدل وزيحان كبير تبدل تدريجي وطفيف

 سببه الطفرات
مع   NAأو  HAالتنسيق المورثي لجينات  إعادة

 ...و  والطيرية الخنزيريةمقابالتها من األنواع 

 فقط Aيحدث في   A,Bيحدث في 

يوجد تشابه مصلي بين الذرية األصلية والذرية 

 الجديدة

ال يوجد تشابه مصلي بين  الذرية األصلية والذرية 

 الجديدة

 

 سنوات  10كل  جائحات للفيروس سنوية تسبب أوبئة

 نسبة وفيات عالية وفيات منخفضة نسبة



 



 اآللية اإلمراضية واألعراض السريرية -األنفلونزا

 في األغشية المخاطية للسبيل التنفسي العلوي والسفلي وتسبب أذيتها  تتنسخ•

 بالقطيرات التنفسية أو باأليدي واألدوات الملوثة : والعدوى . أيام 4-1الحضانة •

•NA  يصل الفيروس للخلية الهدف← تميع المخاط ←HA  يرتبط مع المستقبل
 دخول الفيروس وتنسخه وخروجه بالبرعمة بعد عدة ساعات من بدء الخمج← الخاص

تسبب ذات رئة فيروسية تؤهب لذات رئة جرثومية                                                     •
                                                               المستدمياتبال ع المذهبة أو المكورات الرئوية أو 

 .  المقيحة العقدياتأو  النزلية

 التهاب أذن وسطى والتهاب جيوب •

 .ال يصل الفيروس للدم•

 الشفاء تلقائي •

 حمى صداع وقشعريرة وآالم عضلية : سريريا •

 وسعال جاف وتوعك والزكام والعطاس       

 أيام  7-3يستمر •

سنة المصابين  12من المضاعفات النادرة متالزمة راي عند األطفال أصغر من •
   باالسبرينوالمعالجين  باالنفلونزا



 التشخيص المخبري -األنفلونزا

 عزل الفيروس من مسحة من الحنجرة أو من غسالة األنف وزرعه •

 كشف المستضدات الفيروسية •

 الفيروس  RNAكشف •

 كشف ارتفاع عيار األضداد ألغراض وبائية•

 :  العالج

 Aفعالة على :  والريمانتدين االمانتيدين•

 A,Bلعالج : ( تاميفلو) واوسيلتامافير زانامفير:  النورامينيدازمثبطات •

    



 الوقاية -األنفلونزا 

 :  وقاية مناعية  -1•

- متوافر وشائع : لقاح فيروسات االنفلونزا المقتولة 

 المتوقع أن تسبب األوبئة في الشتاء التالي A,Bيضم ذراري •

ينصح به لمضعفي المناعة والمسنين . يعطى ببداية الخريف •
 المصابين بأمراض رئوية وقلبية 

يعطى  -يعاد تركيبه سنويا وصياغته ليشمل الذراري الجديدة•
 سنويا 

-  متأقلم مع : محضر بالهندسة الوراثية : لقاح حي مضعف
يعطى . م 33إال في حرارة  مستضداتهالبرودة بحيث ال تتكاثر 

 إرذاذا باألنف

 أوسيلتاميفير والريمانتدين األمانتدين: الوقاية الكيميائية  -2•



 الفيروسات نظيرة المخاطية 

 :  تضم•

 (نظير االنفلونزا)فيروس نظير النزلة الوافدة 

 التنفسي  المخلويالفيروس 

 فيروس النكاف 

 فيروس الحصبة 

•RNA  ومغلفة لولبية التناسق  القفيصةغير مجزأ و 



 الفيروسات نظيرة المخاطية الفيروسات المخاطية السوية الصفات

فيروس , الفيروسات نظيرة األنفلونزا  (A,B,C) االنفلونزا األمراض التي تسببها لإلنسان

 المخلويف , ف الحصبة. النكاف

 التنفسي

 نانوميتر 150 ˂ نانوميتر 120-80 حجم الفيروس

 الخلية المضيفة هيولى نواة الخلية المضيفة الفيروسي RNAمكان تنسخ ال 

 غير مجزأ RNA ss مجزأ  RNA ss الفيروسي المجين

 نادر يحدث بكثرة التنسيق المورثي إعادة

 منخفض عالي الجينية معدل التبدالت



 Mumps Virusفيروس النكاف 

 واحد مستضديه نمط ل. الثوي الوحيد هو اإلنسان•

 مرض معدي حاد يتظاهر بضخامة . مرض النكاف يسبب •

 أحادي أو ثنائي الجانب  النكفيةالغدد غير مقيحة في      

 :  خفيف في الطفولة ولكن عند البالغين تحدث مضاعفات •

 كالتهاب سحايا والتهاب دماغ والتهاب الغدد الجنسية والبنكرياس    

 ال عرضية األخماجثلث •

 بالرذاذ أو التماس المباشر مع اللعاب أو البول : العدوى •

يصل للغدد اللعابية ← يصل للدم ← يتضاعف في خ ظ للسبيل التنفسي العلوي والعقد اللمفية •
 .  ع م  وجثم للخصيتين والمبيضين والبنكرياس ( النكفيةخاصة )

   النكفيةحمى وضخامة مؤلمة في الغدد : أيام 3-1حضانة •

 التهاب الخصية يؤدي للعقم إذا كان ثنائي الجانب وحدث بعد البلوغ •

 تسبب اإلصابة مناعة دائمة •

 أو ارتفاع IgMكشف األضداد , عزل الفيروس وزرعه: التشخيص •

 IgGعيار ال                     

 عرضي : العالج •

 .سنوات  10شهر يؤمن مناعة تدوم  15-12بعمر :   MMRلقاح حي مضعف : الوقاية •



 Measles Virusفيروس الحصبة 

 (النورأمينداز اليمتلك.)ال يصيب إال اإلنسان , واحد مستضدينمط  •

 .  يسبب مرض الحصبة •

 .استنشاق القطيرات التنفسية : العدوى •

 سنوات  6معظم اإلصابات ألطفال دون       

 .في المناطق المزدحمة       

 يزداد معدل اإلصابة في الشتاء والربيع - 

 



 األعراض السريرية – الحصبة
يتضاعف موضعيا في الجهاز التنفس العلوي والعقد : أيام 10حوال   :لحضانةا•

أعضاء مختلفة كالملتحمة واألوعية الجلدية الدقيقة ← يصل للدم ← اللمفاوية 
 .  والجهاز التنفسي

 مرتفعة وسعال وألم في العينين حمى    :األعراض •

 (تقرحات بيضاء مزرقة في مخاطية الخد)كوبليك وبقع  -  

                                                   بقعية اندفاعات جلدية : الطفحتراجع الحمى يظهر مع  -  

 .كامل الجسم خصوصا الجذع تشكل  حطاطية       

 .يتطور المرض السريري لكافة المصابين تقريبا  -   

 .الشفاء عفوي   •

 

 ( أو ذات رئة جرثومية )ذات رئة حصبية نادرة : لمضاعفات ا•

 (ومميت نادر . اتي ذمناعي )التهاب دماغ حصبي أو    
 .تعطي مناعة مدى الحياة اإلصابة •



 التشخيص والعالج والوقاية – الحصبة

يمكن عزل الفيروس وزرعه أو كشف . سريري  :التشخيص •

 .أو أضداده مستضداته

← باكرا البشري   الغلوبولينيمكن أن يعطى  –عرضي : العالج •
 الثانوية لألخماجالصادات  -المرضيعدل 

 :الوقاية •

    شهر  15-12بعمر  MMRبإعطاء اللقاح الحي المضعف :فاعلة  - 

 .داعمة قبل دخول المدرسةوجرعة           

 للمخالطينالمناعي اإلنساني  الغلوبولين: المنفعلة -

 .ينصح بعزل مرضى الحصبة وإبعادهم عن مرضى عوز المناعة و

 

 



 Rubella Virusفيروس الحصبة األلمانية 

 التوغاينتمي لفيروسات •

•RNA  ,نانوميتر 70-50, مغلف, تكعيبية قفيصة  , 

 ويخرج من خ م بالبرعمة  الهيولىفي  يتنسخ•

 واحد مستضدييصيب اإلنسان فقط وله نمط •

 المشيمةبالرذاذ المنطلق من البلعوم األنفي وعبر : العدوى•

 .أسابيع 3-2الحضانة •

 يصيب األطفال بشكل رئيسي•

 :اإلصابات السريريةله شكلين من •

 :  الحصبة األلمانية المكتسبة -1•

 مرض خفيف يشفى تلقائيا ويترك مناعة دائمة نادرا ما يسبب أوبئة •
اندفاعات جلدية ←دم  تفيرس← يتكاثر الفيروس في المخاطية التنفسية والعقد اللمفية •

(  خلف األذن وخلف الرقبة )وضخامة عقد لمفية و حمى ( تبدأ على الوجه والجبهة ) حطاطية
 (٪ عند المراهقين والبالغين بسبب المعقدات المناعية 15)وأعراض تنفسية وأحيانا مفصلية 

 .  تسمى حصبة الثالثة أيام –بقع كوبليك  اليوجد•

 :  متالزمة الحصبة األلمانية الخلقية  -2•



  CRSالخلقيةمتالزمة الحصبة األلمانية 
 عبر المشيمة للجنين← بالفيروس الممنعةتحدث عندما تصاب الحامل غير •

٪ في الشهر 10, ٪ في الشهر الثاني20, ٪ في الشهر األول50)نسبة حدوث التشوهات •

 (الثالث

, ساد, صمم ( . قلبية)تشوهات وعيوب خلقية ← : في الثلث األول •
 صغر حجم الدماغ وتخلف عقلي وضخامة كبد وطحال, عمى, زرق 

 وفاة الطفل داخل الرحم أو اإلسقاط← وقد •

سنة بعد  –يطرح الفيروس عدة أشهر )الطفل مصدر للعدوى سنوات بعد الوالدة •

 (الوالدة



 الحصبة األلمانية 

 التشخيص
 نوعية وسريعة , لكشف األضداد : االختبارات المصلية •

 أيام 10في عينتين بفاصل  IgGأو ارتفاع عيار ال , في عينة واحدة  IgM نكشف•

•IgM  مشخص لإلصابة داخل الرحم← في مصل الوليد 

•PCR   لكشفRNA  الفيروسي في السائل األمنيوسي 

 العالج والوقاية
 عرضية •

 شهر  15بعمر  MMRلقاح حي مضعف يعطى لوحده أو •

 وتعطى جرعة داعمة قبل دخول المدرسة•

 يعطى للبنات قبل الزواج والسيدات المتزوجات غير الحوامل و سلبيات األضداد•

 (سواء بخمج سابق أو باللقاح ممنعينيعتني بهم أشخاص )عزل المواليد المصابين يجب •



 :غير المغلفة  RNAفيروسات ال 

 



 الصغيرة RNAفيروسات  

 المحفظة تكعيبية عشرينية الوجوه, غير مغلفة , نانوميتر 30-25صغيرة •

 :  تضم •

تسبب الرشح, العدوى تنفسية : الفيروسات األنفية 

وتشمل . برازيةالعدوى فموية : الفيروسات المعوية   : 

 فيروس شلل األطفال 1)

 كوكساكيفيروسات  2)

 فيروسات إيكو 3)

 :  Aالفيروس الكبدي  4)

 فيروسات معوية أخرى 5)



 Rhinovirusesالفيروسات األنفية 
   مستضدينمط  100•

 .Common Coldللزكام أو الرشح أشيع عامل مسبب  •

 مباشر  بالقطيرات التنفسية : العدوى•

 أو بالتماس باأليدي واألدوات الملوثة           

 أيام 4-1الحضانة •

 للدم  تفيرسدون ( ˚ 33) تكاثر موضعي في األنف حرارة •

سعال خفيف وفتور دون . صداع وسيالن أنفي غزير في البداية ثم يسمك ويتقيح قليال•
 (.  األطفالفي خاصة  ورئة أو قصبات التهاب جيوب , وسطى ذن التهاب أ)قد يليه أخماج جرثومية ثانوية , حمى

 .أيام 5-4يتراجع تلقائيا بعد •

 يترك مناعة قصيرة األمد , يصيب كل األعمار ويكثر في الشتاء والخريف •

 :  سبب تكرر اإلصابة بالزكام  •

 غياب األضداد ألن الخمج سطحي1.

 للفيروس المستضديةتعدد األنماط 2.

 يترك الخمج مناعة موضعية قصيرة األمد3.

 ال لقاح, عرضي : العالج •



 (فيروس شلل األطفال)الفيروس السنجابي 

Polio Virus 

 معويفيروس  •

 (حسب بروتينات المحفظة) مستضديةأنماط  3•

 .غير متصالبة فيما بينها   

الحتوائها مستقبالت (القردة واإلنسان)في خاليا الرئيسيات  يتنسخ•

 نوعية له

 يقاوم حموضة المعدة والمطهرات •

يبقى حيا في الماء والحليب أيام : يقاوم نسبيا العوامل البيئية •

 يتلف بالغليان بدقائق, ألسابيع

 



 اإلمراضية والتظاهرات السريرية

طعام أو شراب ملوث ببراز مريض أو ) الفموييدخل بالطريق •
 (حامل للفيروس

 يوم 15-10الحضانة •

 (اللوزتين)يتكاثر بدئيا في النسيج اللمفاوي للبلعوم الفموي •

يتكاثر في مخاطية األمعاء والنسج ← يجتاز حموضة المعدة •
قد يصل لها على طول )ج ع م ←دم  تفيرس← اللمفاوية المعوية 

 (المحاور االسطوانية لألعصاب 

 يطرح بالبراز  •

   المخموجةبسرعة في الخاليا  يتنسخ•

 ويسبب حلها    

 يسبب التهاب سنجابية النخاع •



 التهاب سنجابية النخاع
 مرض خمجي حاد يصيب ج ع م ويسبب شلل رخو•

 :  يمر بالمراحل التالية •

يترك مناعة للنمط . للدم  تفيرسدون يقتصر على البلعوم واألمعاء ,  ٪95-90: ال عرضي: خمج غير ظاهر  -1
 المسبب المستضدي

 .ج ع م  للللدم وال يصل  تفيرس. أشيع شكل سريري : الخمج المجهض  -2

 بسبب تكون أضداد للفيروس في الدم.  وإقياءحمى توعك صداع وغثيان . أعراض خفيفة   -  

 :  التهاب سنجابية النخاع غير الشللي : التهاب السحايا العقيم . 3

 ج ع م ويسبب التهاب سحايا عقيم                                                        للللدم ويصل الفيروس  تفيرس - 

 قد يتفاقم للشكل الشللي. ٪ من الحاالت2-1, يشفى تلقائيا  - 

 .  ٪ من الحاالت1-0.1(: شلل األطفال)التهاب سنجابية النخاع الشللي . 4

 .يصيب خاليا القرن األمامي للحبل الشوكي . خاصة عند األطفال    

 (عضالت كبيرة أكثر من الصغيرة واألطراف السفلية أكثر من العلوية.)شلل رخو غير متناظر دون ضياع الحس←   

 .قد يصيب جذع الدماغ والموت بشلل تنفسي - 

 أشهر التالية  6يحدث تحسن للعضالت المشلولة في  - 

 تبقى درجات متفاوتة من الشلل   - 
 :الشلليالتهاب سنجابية النخاع متالزمة ما بعد . 5

 ممن يتعافى من االلتهاب الشللي يعاني من جديد من ٪ 20-30

 .سنة من اإلصابة الحادة  35-25ضعف عضلي وألم وضمور بعد 



 الوبائيات -النخاعالتهاب سنجابية 

أشهر في اإلصابة  –الفيروس في البراز أسابيع  المخموجيطرح •

 عرضية  الالالعرضية أو 

 تكثر اإلصابات في التجمعات كالمدارس والثكنات العسكرية •

 أغلب اإلصابات في الصيف وعند األطفال واليافعين•

البالغين يملكون مناعة عادة بسبب التعرض المتكرر للخمج غير •

 الظاهر

 تشاهد فقط في األطفال الشلليةاألشكال •



 النخاعالتهاب سنجابية 

المسبب  المستضديدائمة بعد اإلصابة وخاصة بالنمط : المناعة •

 للخمج 

مرات  3قد يصاب الشخص )ال مناعة متصالبة بين األنواع الثالثة •

 (بالشلل

 يعتمد على الصورة السريرية  -: التشخيص •

أو من ( أيام األولى 10)البلعوم يمكن زرع الفيروس من غسالة   -

 .أوس د ش أو  كشف األضداد في المصل( أسابيع 3-2)البراز

 :  العالج •

 الشلليةمعالجة فيزيائية داعمة في الحاالت . عرضي •



 الوقاية -شلل األطفال 

 تحسين الظروف الصحية ومنع التلوث بالصرف الصحي•

 :  المناعة الفاعلة •

 ,  6, 4, 2تعطى بعمر . الثالث  المستضديةيحويان األنماط : نوعان من اللقاحات 

 وعند دخول المدرسة, وسنة ونصف     

يحرض تكوين األضداد في , يعطى حقن عضلي . لقاح مقتول : لقاح سالك 1.
يعطى بأمان لألطفال مثبطي , ال يمنع تكاثر الفيروس في األمعاء , المصل 

 .المناعة وللحوامل وللكهول

يتكاثر موضعيا في األمعاء , يعطى فمويا : لقاح حي مضعف : لقاح سابين2.
 IgAويحرض إنتاج أضداد معدلة في الدم ومناعة موضعية في األمعاء عبر 

                -يقطع طريق االنتقال الفموي البرازي ←  واالنترفيروناإلفرازي 
        -(حاالت إصابة بالشلل تالية للقاح)ال يعطى لمضعفي المناعة والحوامل  -

 . يحتاج شروط حفظ خاصة        

غاما باكرا لمخالطي المرضى يفيد في الوقاية من  غلوبولين: التمنيع المنفعل •
ال يفيد بعد ظهور . يستمر لعدة أسابيع فقط . التهاب سنجابية الدماغ الشللي 

 األعراض السريرية

 

 



 كوكساكيفيروسات 

 (A- B)نمط مصلي  30 –فيروسات معوية •

 (قد ينتقل بالقطيرات التنفسية أو األيدي واألشياء الملوثة)العدوى بالطريق الهضمي غالبا •

 :  تسبب : Aالمجموعة •

 الحلئيالخناق  -1.

 داء الفم واليد والقدم  -2.

 التهاب ملتحمة نزفي حاد  -3.

 تظاهرات هضمية وتنفسية وعصبية4.

 : Bالمجموعة •

والتهاب العضلة القلبية والتامور , قد تسبب التهاب عضلة قلبية مميت  في الوليد    
تتهم , تظاهرات تنفسية وهضمية , (الوربيةإصابة العضالت )وألم الجنب والصدر

   .بإحداث أذية للبنكرياس وحدوث الداء السكري الشبابي



 فيروسات إيكو

 تنتقل بالطريقين الهضمي والتنفسي •

 :   األخماجتسبب طيف واسع من •

 سهال عند الرضع إالتهاب معدة وأمعاء يسبب  -1•

 التهاب دماغ, التهاب سحايا عقيم  -2•

 مرض تنفسي خفيف مثل الرشح -3•

 التهاب ملتحمة نزفي  -4•

 التهاب العضلة القلبية -5•

بزرع الفيروس على وإيكو  كوكساكيلفيروسات : التشخيص •
 أو كشف األضداد النوعية , مزارع نسيجية 

 ال عالج نوعي وال لقاح •


