
 علم الفيروسات العام



 خصائص الفيروسات

 نانوميتر  300 –نانوميتر  10 اإلخماجيةأصغر العوامل •

متطفل داخل خلوي . وجوده داخل الخاليا الحية ضروري لتنسخه •

 مجبر 

 (عدا فيروس الجدري)ال تشاهد إال بالمجهر االلكتروني •

 (RNAأو   DNA)من نوع واحد فقط ( مجين)تحوي حمض نووي •

ال تملك أي فعالية استقالبية خاصة بل تعتمد على الخلية المضيفة في •

في األنواع )وتشتق أغلفتها . تصنيع حمضها النووي وبروتيناتها 

 .من  أغلفة الخاليا المضيفة( المغلفة 

 



 مقارنة بين الفيروسات والخاليا

 الخاليا الفيروسات الصفة

 معا RNA و  DNA وليس كالهما RNA أو DNA نمط الحمض النووي

 عديدة قليلة البروتينات

 غشاء الخلية في كل الخاليا غالف في بعض الفيروسات الليبوبروتينيالغشاء 

 موجودة مفقودة الريبوزومات

 موجودة في حقيقيات النوى مفقودة المتقدرات

 عديدة ال توجد أو قليلة األنزيمات

 (معظم الخاليا)نعم  ال التضاعف باالنشطار الثنائي



 بنية الفيروسات

 اللبCore  :المجين Genome DNA   أوRNA  
 .                                   خطي أو حلقي , ssأو مفرد الطاق  dsمضاعف الطاق   

 .  المستضديةوهو الجزء المعدي  والمسؤول عن تنسخ الفيروس ونقل صفاته وخاصياته   

( المحيفظة) القفيصةCapsid  : تسمى الجسيمات )تتكون من تحت وحدات .بروتينية
تعطي الشكل الخاص بالفيروس وتسهم في ,  المجينتحمي   مستضدية( . المحيفظية

 .  تثبيته على الخلية المتطفل عليها

 الغالفEnvelope  : يشتق من الغشاء الهيولي أو النووي لخلية , بروتينات شحمية
. تسهم بالتصاقه على خلية المضيف .  مستضدية غليكوبروتينيةالمضيف وله نتوءات 

يجعل الفيروس أكثر حساسية (. فقط الفيروسات المغلفة)ال يوجد في كل الفيروسات 
 .للحرارة والمطهرات

 (  البروتينات السكرية ألشواك الغالف+  المحيفظاتبروتينات ): البروتينات السطحية
تحدد .+ هي المستضدات الرئيسية التي يتكون ازاءها االرتكاس المناعي في الجسم

 (. للعضو والنوع)نمط االصطفائية 

 التنسخأنزيمات تساعد على 



 أشكال الفيروسات 
 واصطفافها الفراغي المحيفظاتانتظام تحدده طريقة •

 –شكل بلوري عشريني الوجوه : Cubical Symmetry: تناسق تكعيبي -1•
 .الفيروسات الغدية –األكثر تماسكا وصالبة 

متطاول بشكل شريط منثني :  Helical Symmetryتناسق حلزوني أو لولبي  -2•

 فيروس االنفلونزا. أو حلزوني

 . والعاثياتبيضوي معقد مثل الجدري :  Complex Symmetryتناسق معقد  -3•



 Virus Replicationتنسخ الفيروسات 
معتمدة على الخلية المضيفة لتزويدها بالطاقة ولتصنيع حمضها : أو التضاعف بالتنسختتكاثر 

 : النووي وبروتيناتها الفيروسية عبر المراحل التالية

 عبر بروتينات المحفظة : Attachmentاالرتكاز أو االلتصاق  -1

 .مستقبالت نوعية  –السطحية أو أشواك الغالف   

  Uncoating &Penetration: االختراق ونزع األغلفة الفيروسية -2

 فترة من فقدان القدرة  Eclipse Period: االحتجاب أو الكسوف -3

 .وال يرى داخل الخلية  الخمجية    

تصنيع نسخ من     Intracellular Viral Synthesis:تصنيع مكونات الفيروس داخل الخلية  -4

 (.  متأخرة)أوال ثم البنيوية ( باكرة)الحمض الفيروسي والبروتينات الفيروسية 

 الخلية المضيفة  هيولىفي نواة أو   Assembly:التجميع والتركيب -5

 ويتم بطريقتين: Releasing: التحرر أو االنطالق -6

 (الفيروسات غير المغلفة)إما بانفجار الخلية المضيفة وتحرر الفيروسات منها  -

 تكتسب غالفها البروتيني الشحمي من الغشاء النووي أو الهيولي   Pudding :أو بالبرعمة  -

 .  للخلية المضيفة                          

 



 



 منحني النمو الفيروسي

 (الفيروسات اإلنسانية)ساعات  ←(العاثيات)يتراوح من دقائق •

يختفي الفيروس لكن الحمض النووي : Eclipse Periodفترة الكسوف •

 الفيروسي مستمر بالتراكم 

الوقت بين بدء اإلصابة وظهور الفيروس : Latent Period: الفترة الكامنة •

 خارج الخلية 



 Classification of تصنيف الفيروسات 
Viruses 

 تستخدم معايير كيميائية وشكلية •

 :المكونتان الفيروسيتان المستعملتان في التصنيف هما •

  (وزنه الجزيئي وبنيته)الحمض النووي 

 (حجمها وانتظامها وتغليفها) المحيفظة 

ونوع األنسجة المصابة أو  لإليتراستخدمت معايير كثيرة كالحساسية 

 ...(.  عصبية , فيروسات معوية)تسببها المتالزمات السريرية التي 

 



 العوامل الالنموذجية الشبيهة بالفيروسات

بروتين لكن ال + حمض نووي :Defectiveالفيروسات المعطوبة 1.
تستطيع التضاعف دون فيروس مساعد بسبب طفرة أو حذف لجزء من مادتها 

كل الفيروسات أثناء تضاعفها تنتج فيروسات معطوبة أكثر من )الوراثية 
افترض لها دور في الشفاء كونها تؤثر في نمو الفيروسات  1/100الخامجة 
 (.الخامجة

الثوي ضمن   DNAتحوي : Pseudovirionsالكاذبة   الفيريونات2.
. الخلية المضيفة   DNAبسبب تجزؤ . الفيروس  DNAبدال من  المحيفظة

 .خامجة لكنها ال تتضاعف 

مفرد حلقي دون معطف بروتيني أو  Viroids :RNA  الفيروئيدات3.
 .لم يعرف له مرض إنساني, يتضاعف ويسبب أمراض نباتية . غالف 

.  حبيبات بروتينية خامجة دون حمض نووي :  Prions البريونات4.
, مقاومة لألشعة والحرارة والحموض , (جاكوب - كروتزفيلد)أمراض بطيئة 

 .واالوتوكالف NaOHو  هيبوكلوريتيعطلها 



 



الفيروسية  لألخماجاآلليات اإلمراضية 

Pathogensis of Viral Infection 

   Infected cell المخموجةالخلية : أوال •

 : آثار رئيسية للخمج الفيروسي 4

بروتينات أو حبيبات فيروسية :  Inclusion Bodies اندخاليةتشكل أجسام 1.

 (في فيروس الكلب نيغريأجسام )أهمية تشخيصية ← السيتوبالسمافي النواة أو 

يتثبط إنشاء بروتينات خلية الثوي ثم يتثبط . تثبيط إنشاء الجزيئات الكبيرة : الموت 2.
 .كتأثير ثانوي  DNA ,RNAإنشاء 

والفيروسات  الحألمميز لفيروسات : عرطلةاندماج الخاليا وتشكيل خاليا 3.
 .نظيرة المخاطية بسبب انغراس البروتينات الفيروسية في غشاء الخلية

 .   الورميةفي الفيروسات : استحالة خبيثة4.

 ال يحدث أي تغير شكلي أو وظيفي5.



الفيروسية  لألخماجاآلليات اإلمراضية 

Pathogensis of Viral Infection 

   Infected Patient: المخموجالمريض : ثانيا •

 :  المخموجوتتضمن اإلمراضية في المريض 

 االنتقال ودخول الفيروس 1.

 التضاعف وأذية الخاليا 2.

 انتشار الفيروس إلى خاليا و أعضاء أخرى3.

 في اإلمراضكدفاع ومساهم االستجابة المناعية 4.

 الشفاء أو استمرار وجود الفيروس في بعض الحاالت5.



 االنتقال  -اإلمراضية 

 : مدخل الفيروسات إلى الجسم–
أو ( الرشح)يبقى موضعي  –عبر القطيرات التنفسية أو التماس المباشر : السبيل التنفسي  -1•

 (فيروس النكاف)ينتشر ليصبح جهازي 

المغلفة تتلف )فيروسات تتحمل الحموضة المعوية واألمالح الصفراوية : السبيل الهضمي  -2•
أو تتكاثر فيها لتنطلق بعدها للدوران ( الروتافيروسات )قد تهاجم الخاليا المعوية (. بهذه العوامل

 (A,Eشلل األطفال وفيروسات التهاب الكبد )

أو جهازية ( 2البسيط نمط  الحألفيروس )أخماج تناسلية موضعية : السبيل البولي التناسلي -3•
 ( وااليدز Bالتهاب الكبد )معممة 

لتصل تخترق الجلد أو ( البشري المسبب للثآليل الحليميفيروس الورم )موضعي : الجلد -4•
 (وااليدز  B,C,Dالتهاب الكبد )للدوران وتسبب أمراض جهازية 

     و عبر لدغ مفصليات أاالختراق عبر اإلبر والمحاقن واألدوات القاطعة و الجراحية الملوثة
 األرجل أو عض الحيوانات المصابة

 (CMVالحصبة األلمانية و )من األم للجنين : المشيمة  -5•

 CMVزرع طعم من معطي حامل للفيروس : نقل األعضاء -6•



 األخماجاألعضاء واألنسجة المستهدفة في  

 الفيروسية

     نادرا األعصاب , الدم , ينتشر الفيروس في الجسم عبر اللمف  

 :ثم يذهب لألعضاء المستهدفة  وأهمها    

 .البشري الحليميالفيروس  الورم : الجلد  -1

 .تصل إليه بالطريق الدموي أو عبر األعصاب: ج ع م  -2

 .الفيروسات الكبدية :الكبد -3

 .فيروس االيدز: الدم -4

 .فيروس النكاف:  كالغدد اللعابية : نسج أخرى  -5



 الفيروسية األخماجدفاعات الثوي في 

 :الدفاعات غير النوعية •
 تنتجها الخاليا بعد تعرضها لمحرضات منها الفيروسات  غليكوبروتينات: االنترفيرونات -1

 تنتجها الكريات البيض: αألفا                             

 الفيبروبالستتنتجها : βبيتا                             

 تنتجها اللمفاويات: γغاما                            

    ال تؤثر إال بعد دخول الفيروس  – ال نوعيأثرها  –( أسرع من األضداد )ساعة  48خالل تظهر  - 

 للخاليا   

 .تعطيل تركيب البروتينات الفيروسية ← الفيروسي  mRNAترجمة تمنع  - 

 B,Cبشري محضر بطرق الهندسة الوراثية لعالج التهابات الكبد الفيروسية  انترفيرونيستخدم  - 

 

 السنخية والبالعاتبالعات الكبيرة في الجملة الشبكية البطانية : البلعمة  -2

 تعطل الحبيبات الفيروسية المغلفة وتنقص تضاعف الفيروسات : الحمى -3

 التدخين يزيد تواتر اإلنتانات الفيروسية التنفسية: التنظيف المخاطي الهدبي -4

 :  العوامل التي تعدل دفاعات الثوي  -5
طرفي العمر هما األكثر تأثرا : العمر 

 القشرية الستيروئيداتتناول 

 سوء التغذية 

 



 الفيروسية األخماجدفاعات الثوي في 
 : الدفاعات النوعية •

 المناعة الفاعلة: أوال •
 مهمة جدا : المناعة الخلوية •

 االرتشاح بوحيدات النوى واللمفاويات مميز لإلصابة الفيروسية •

   واالنترفيرون سيتوكيناتتقوم بحل الفيروسات أو تنتج •

 موت الخلية ← السامة للخاليا المستضدات الفيروسية ضمن غشاء الخلية   Tتهاجم •

 .تسبب أعراض جهازية •

 سلبية اختبار السلين بعد اإلصابة بالحصبة : قد تثبط بعض اإلنتانات الفيروسية المناعة الخلوية •

تحمي من اإلصابة الثانية بتكوين أضداد معدلة تمنع التصاق الفيروس :  الخلطيةالمناعة •
 أو يمنع نزع المعطف فتثبط التضاعف كما تسهل البلعمة . بالمستقبالت 

 (المزمن Bالتهاب الكبد )مستضد المتممة فتحدث أذية نسيجية  -وقد تفعل معقدات ضد•

•IgA  مهم في الفيروسات التي تدخل بالطريق التنفسي والهضمي /IgM- IgG  في الفيروسات التي
 .تكون بالدم

 المناعة المنفعلة: ثانيا •
 بالمصل اإلنساني الحاوي على األضداد  -

 قصيرة األمد لكن سريعة  -

 



 :الفيروسية لألخماجاألشكال السريرية 

, من دخول الفيروس حتى ظهور األعراض: فترة الحضانة •

 قصيرة أو طويلة 

 .أعراض عامة ال نوعية: البوادر •

,  حاد أو مزمن , عرضي أو ال عرضي : الخمج الفيروسي •

 .موضعي أو جهازي 



 :الفيروسية لألخماجاألشكال السريرية 

 : أخماج غير ظاهرة أو تحت سريرية  -1
 موضعية أو جهازية : أخماج ظاهرة -2

, الحضانة قصيرة . دم  تفيرسفي مكان دخول الفيروس دون : الخمج الموضع 
 الرشحفيروسات .  IgA للالدور األساسي . ويترك مناعة قصيرة األمد

مناعة . حضانة طويلة . بعد الدخول ينتشر بالدم أو باللمف : الجهازيالخمج 
 لمخالطي المريض غلوبولينالغاما يفيد إعطاء . طويلة األمد 

 

أنتاج الفيروس .) Bمثل التهاب الكبد : خمج فيروسي مستمر مزمن  -3
 (مستمر دون أو مع أعراض

يتوقف إنتاج الفيروس ولكن .)البسيط الحألفيروس : خمج فيروسي كامن -4
 (يعاد تفعيل الفيروس بشكل متقطع

حضانة ألشهر أو سنوات دون أعراض : أخماج بفيروسات بطيئة  -5
مرض كورو وجنون ) بالبريوناتالمسببة  األخماج اإليدزأومثل . سريرية 

 (البقر

 

 



 الفيروسية  األخماجتشخيص 

 :  الكشف المباشر عن الفيروس•

 رؤيته بالمجهر -

 أو زرعه على المزارع الخاصة-

 .أو حمضه النووي  مستضداتهأو كشف أحد  -

 : الكشف غير المباشر •

 الكشف عن األضداد عبر االختبارات المصلية  -



   التشخيص

 : الكشف المباشر •

  االندخاالتالفيروسات الكبيرة كالجدري أو مشاهدة                 : المجهر الضوئي  -1
  –( في خ المصابة بفيروس الكلب نيغريأجسام )

 ( الحألفي فيروس  عرطلةخ )لطاخة تزانك 

 بعد التلوين بصبغات خاصة : المجهر االلكتروني  -2

 إضافة أضداد نوعية للفيروس لتجميع الفيروسات   ب: المناعي  المجهرااللكتروني -3

 وسهولة رؤيتها                                           

 بالفلورسئينأضداد موسومة : و الومضان المناعي ذالمجهر  -4

 RIAأو الشعاعية . ELISAاألنزيمية :  المناعية  المقايسات -5

   DNAمسابر ال : تهجين الحمض النووي  -6

 .األكثر نوعية وحساسية : PCR بالبوليميرازتفاعل التسلسلي  -7

 الدجاج      زرع الفيروسات على المزارع النسيجية أو جنين بيض : الفيروسات عزل  -8

 حقن حيوانات المخبرأو                                

   



 Methods ofطرق زرع الفيروسات 
cultivation of Viruses 

 نسيج بشري أو حيواني: المزارع النسيجية : أوال  

 :تكشف تنسخ الفيروس فيها عبر 

 -تصبح مدورة وتتجمع كالعناقيد  –موت الخلية ) CPE : كشف التأثيرات المرضية الخلوية -1
 (عرطلةتشكل خاليا 

 Plaque Formation : تكون اللويحة   -2

 :  Inclusion Bodies إشتماليةأو  اندخاليةتكوين أجسام  -3

 الهيولىداخل النوى أو داخل    

 Transformation: استحالة الخاليا إلى خاليا خبيثة  -4
 وريداتتراص ك ح بشكل :  Haemadsorptionاالمتزاز الدموي  -5

     Rosettes 

 : Fluorescent Antibody Staining: ومضانيةالتلوين بأضداد  -6

 Detection Of Viral Antigens: كشف المستضدات الفيروسية  -7

 :  viral Neutralizationالتعديل الفيروسي  -8

 البيض المخصب أو أجنة الدجاج : ثانيا 

 .الفئران البيضاء و األرانب وخنزير غينيا: الحيوانات الكاملة : ثالثا 



   التشخيص

 : الكشف غير المباشر •

أضعاف أو أكثر  4ارتفاع أضداد الفيروس : التشخيص المصلي•

 أسابيع  3-2بفاصل 

وعند الوليد . يدل على خمج حاد أو إصابة حديثة : IgMكشف •

 يدل على خمج مكتسب داخل الرحم ألنها ال تعبر المشيمة 

 –اختبار تعديل الفيروس : من االختبارات المصلية المستخدمة •
 - ELISA -الومضان أو التألق المناعي  –تثبيت المتممة 

 االختبارات الجلدية  



 الفيروسية  األخماجعالج 

نظرا لوجود الفيروس داخل الخاليا وصعوبة التأثير بشكل انتقائي  صعبة•
 .  على الفيروس دون التأثير على الخاليا المضيفة 

تستهدف األنزيمات أو تؤثر على مراحل  :األدوية المضادة للفيروسات -1•
 الفيروسي التنسخ

    الريبافيرين -(CMV)الغانسيكلوفير –( الحأل)االسيكلوفير:  النكليوزيداتمماثالت -

 (Cالتهاب الكبد )                                           

 (الحأل)سيدوفوفير:  النكليوتيداتمماثالت  -

 عالج فيروس االيدز:  RTمثبطات أنزيم التناسخ العكسي  -

 تنهي عمل األنزيم الالزم لتنسخ الفيروس:  البروتيازمثبطات  -

 (Aفيروس االنفلونزا )تمنع اختراق الفيروس  –صنعية :  الرمانتادينو  األمانتدين -

 : االنترفيرونات -2•
لعالج التهابات الكبد ( محضر بطرق الهندسة الوراثية ) المأشوب αبشري  انترفيرونيستخدم 

 B,Cالفيروسية 



 المناعة الفاعلة -الفيروسية األخماجالوقاية من 

 :اللقاحات الفيروسية•
تعطى بأمان  – الخمجيةوحدات فيروسات كاملة فقدت قدرتها : المقتولة  -1•

 –تترك مناعة قصيرة األمد وتحتاج جرعات داعمة  –للحوامل وضعيفي المناعة 
 .ال تحرض مناعة موضعية مكان الدخول 

أضعفت بالزرع المتكرر في مضيف حيواني أو مزرعة : الحية المضعفة  -2•
 –تحرض مناعة خلوية جيدة  – خلطيةتحرض مناعة طويلة األمد : نسيجية 

 .  تحرض مناعة موضعية مكان دخولها

ال  –نصف عمرها محدود وتتلف بالحرارة وال تترك بحرارة الغرفة مدة طويلة •
 (التفعيل  خطرعودة. )تعطى للحوامل ومضعفي المناعة

   B-التهاب الكبد : لقاحات محضرة بالهندسة الوراثية  -3•
 صناعية ببتيدات -4•
 فيروسي معرى  DNAاستعمال   -5•
المستضدات الفيروسية = أجسام مضادة لألضداد المكونة ضد الفيروس •

 وتحرض جواب مناعي 
 



 المناعة المنفعلة-الفيروسية األخماجالوقاية من 

تفيد  –مصول تحوي أضداد نوعية للفيروسات : التمنيع المنفعل •

الكلب أو  –في الوقاية السريعة بعد التعرض لفيروس خطير 

 . سريعة لكن قصيرة األمد. Bالتهاب الكبد 


