
 

 Retroviridae القهقريةالفيروسات 

 
 فيروس اإليدز -1 

 

 الورميةالفيروسات  -2



 Retroviridae القهقريةالفيروسات 

بعضها يشكل أهمية  -عدد كبير من الفيروسات الممرضة للحيوان•
 لإلنسان

  reverse transcriptasتمتلك الناسخة العكسية , مغلفة RNA ssكلها •
 (.DNA dsفي جينوم الفيروس إلى  RNAssيحول ال ) 

 :  جنسان هامان عند اإلنسان: أجناس  7تقسم إلى •

يضم فيروس العوز :   Lentivirinae: جنس الفيروسات العدسية  -1
 Human Immunodeficiency Virus)2-1المناعي البشري المكتسب 

HIV1-2) 

 يضم فيروس  : Oncovirinae:  الورميةجنس الفيروسات  -2

 (Human T-cell Leukemia 1-2)2-1ابيضاض الدم البشري     



 HIVفيروس العوز المناعي البشري  

  USAفي  1981سجلت أول حالة  •

 HIVاعتبر اإليدز مرضا خمجيا سببه فيروسي  1984•

•HIV 1   منتشر في جميع أنحاء العالم. 

•HIV 2  (أقل فوعة وأبطأ ترقيا)مقتصر على أفريقيا 

 ٪ من اإلصابات في الدول النامية 95•

 وفيات بسببه 3.100.000 –ماليين إصابة جديدة  5سجل  2005•



 HIVصفات فيروس 

 .نانوميتر 100, مغلف  RNAفيروس •

 (  CD4ترتبط مع)  gp120-gp41 غليكوبروتينيةأشواك الغالف يحمل  •

   P24هرمية بروتينية  قفيصة•

 P17بروتين  والقفيصةبين الغالف •

 ويضم : اللب •

 الجينومRNA ss  سلسلتينمن   

 الناسخة العكسية أنزيم RT . 

 بروتيازأنزيم   

 التكاملأنزيم  integrase 



 االنتقال والعدوى

 المقاربات الجنسية  -1•

 ..الكامل أو البالزما أو عوامل التخثر أو مشتقاته: نقل الدم -2•

شفرات  –الحجامة  –الوشم  –مدمني المخدرات : اإلبر الملوثة  -3•

 ....أدوات جراحية ملوثة  –أبر ملوثة  –الحالقة 

عبر المشيمة أو  -٪40-30انتقال من األم المصابة إلى الوليد  -4•

 .أثناء الوالدة أو باإلرضاع



 HIVالخاليا التي يستهدفها 

 يعمل   CD4ال : المساعدة T-CD4اللمفاويات  -1 •

 .كمستقبل للفيروس     

 تعمل كمستودع للفيروس: والوحيدات  البالعات -2•

في : follicular dendritic cells الجريبية التغصنيةالخاليا  -3•

 ..تقتنص الفيروس وتخدم كمستودع, العقد اللمفية 

 الخاليا النجمية, التغصناتالدبقية قليلة الخاليا  -4•

 .الدبقيةوالعصبونات والخاليا      

 



 مراحل تنسخ الفيروس
 على سطح  CD4مع  gp120األشواك يلتصق •

T cell  المساعدة والخاليا اللمفية ووحيدات النوى 

 .المتغصنةوالخاليا  

 ← gp41ثم يرتبط مع مستقبل مساعد آخر يفعل •

 الغالف الفيروسي بغشاء الخلية التحام   

 للخلية  tRNAأنزيم الناسخة العكسية يستخدم •

 .(الفيروسي RNA للمتمم ) cDNA ليصنعالمضيفة 

 ←الناسخة العكسية الفيروسية كثيرة األخطاء •
 دم الثبات الوراثيع← تبدالت في أزواج األسس  

 تغيير في سير اإلمراضية ←   )مستضدياإنتاج أنسال وذراري مختلفة ) 

•c DNA   خلويكأنه صبغي  ينسخثم يترجم وويندمج بالصبغي الخلوي يتجه للنواة  .
 Provirusطليعة الفيروس يسمى 

ترجمته للبروتينات الفيروسية فيروسي ليتم  mRNSيتم نسخ  بوليمراز RNAباستخدام •
 خارج النواة

 الفيروسي يشطر األجزاء الفيروسية ليشكل العناصر البنيوية للفيروس البروتياز•

 بالبرعمة المخموجةتتجمع جسيمات الفيروس وتخرج من الخلية •



 اإلمراضية

 بسبب تخريب األنسجة بالفيروس1.

 بسبب رد الفعل المناعي 2.

 انتهازية  ألخماجنقص المناعة المؤدي 3.

 

 سنوات 10خالل  المخموجين٪ من 50يتطور المرض عند •

تسبب الوفاة خالل سنتين عند  AIDSعوز المناعة المكتسب متالزمة •
 .األشخاص غير المعالجين

سنة من  20٪ من المصابين ال يتطور عندهم المرض حتى بعد 10•
 .العدوى



 HIVإبطال فعالية 

يطهر بسرعة في حال التلوث بدم ٪ 1الصوديوم  كلوريت هيبو •
   HIVإيجابي 

 ٪2 ألدهيد الغلوتار•

 دقيقة على األقل 20ما لم يطبق ل غير فعال ٪ 70 اإليتانول•

:  ٪0.5 والليزول٪ 0.3 االكسجيني٪ والماء 10المنظفات المنزلية •

 دقائق  10عندما تطبق ل  فعالة

•PH˂1 ˂ 13 تقضي عليه. 



 مراحل الخمج

 : المرحلة الباكرة  -1•

 أسابيع يظهر مرض  4-2بعد حضانة •

 تشبه سريريا داء وحيدات النوى مؤقت   

 ٪من الناس70عرضي عند ,  الخمجي  

 حمى وألم بلعوم واندفاعات جلدية: األعراض

 وتقرحات وآالم مفصلية واعتالل عقد لمفاوية

 طبيعي 4Tنقص الكريات البيض لكن عدد  •

 .ويكون المصاب معديا •

 تزول المرحلة الحادة في أسبوعين  •

 . أسابيع 4-3وتظهر أضداد الفيروس بعد   

.. 



 :  المرحلة المتوسطة  -2

 الكمونمرحلة 

 .سنواتتمتد طويلة ,  خطيرة  •

 . عرضية ال •

 .  منخفضالدم غائب أو  تفيرس•

 الفيروس مستمر في الغدد اللمفاوية تناسخ •

 

 

 -تعب  –تحدث حمى مستمرة قد •

 –ضخامة عقد لمفاوية  -وزننقص     

 .متكررة إسهاالت   

 



 (:  اإليدز) السريريةالمرحلة  -3

 سنوات  10الحضانة تتراوح بين سنتين في المواليد الجدد وأكثر من •

 :االنتهازية  األخماجتحدث . ميكروليتر/ T4 ˃200تنقص •

 –البسيط المنتشر  الحأل: الفيروسية  اإلخماج•
   CMV – النطاقي الحأل                           

 السحايا التهاب  -المبيضات البيض: الفطرية  األخماج•

 المنتشر النوسجاتداء  – بالمستخفياتوالدماغ                     

 إعادة تفعيل اإلصابة الكامنة بداء المقوسات: باألوالي األخماج•

 والليسترياالمنتشرة كالسل  الجرثومية األخماج•

 وخرف والتهابات دماغاضطرابات عصبية •

 الرئة بالمتكيس ذات   : أكثر التظاهرات المميزة•

 كابوزي وساركوما جيروفيسي                               

 



 التشخيص

الفيروسي بال  DNAأو   RNAكشف : كشف الفيروس أو أحد مكوناته - 1•
PCR  وتحديد الحمل الفيروسي في الدم وهي تحدد مرحلة المرض ومدى

 .استجابة المريض للعالج وإنذاره

في المراحل المبكرة من ( القفيصةبروتين ) P24المستضد يمكن كشف •
 .الخمج

الموجهة ضد  IgGكشف األضداد : كشف االستجابة المناعية  -2•
  -السلبية تنفي ) EIAبطريقة ( gp41- gp120- P24)مستضدات الفيروس 

 . Western Blot وتؤكد ب( وفي حال اإليجابية تعاد على عينة أخرى

 RNAنكشف ( يوم 25بين اإلصابة وظهور األضداد )خالل فترة النافذة   •
 .الفيروسي

يعتبر الشخص مصابا باإليدز عندما يكون 4T (4CD :)تعداد الخاليا  -3•
CD4˂200/ mm3  . وتقاس النسبةCD8/CD4 لتقييم مرحلة المرض. 



 العالج

 :  مستويات 3تعمل على •

 =     DNAتثبط اصطناع ال ← أدوية تبطل الناسخة العكسية  -1•

 . Lamivudine- Zidovudine النكليوزيداتمماثالت     

 الفيريوناتتثبط إنتاج ←:الفيروسية  البروتيازأدوية تبطل  -2•

تسهم في  ال←الفيروسي  DNAالخامجة دون أن تؤثر على ال 

 .Lopinovir= الشفاء بل في خفض الحمل الفيروسي وإطالة العمر 

=  : أدوية تمنع التحام الفيروس مع الخلية المضيفة -3•
Enfuviritide  يتحد معgp41  وبالتالي يمنع الفيروس من االلتحام

 بالخلية المضيفة



   الوقاية

 بسبب قدرته العالية على إحداث طفرات ال لقاح •

 HIVفحص وحدات الدم لكشف أضداد ال •

 الحياة الصحية والوعي الصحي•

 التقيد الصارم بقواعد التعقيم والتطهير •

في الثلث الثاني والثالث من  Zidovudineللحوامل المصابات نعطي •
إنقاص ← الحمل ويعطى للوليد في األسابيع الستة األولى بعد الوالدة 

وينصح بالقيصرية وتجنب . ٪8٪ إلى 23معدل انتقال الفيروس من 
 .  اإلرضاع الوالدي

وواحد  RTمن مثبطات  2: معالجة ثالثية : حال التلوث الخالليفي •
 .  أسابيع 4-2لمدة  البروتيازمن مثبطات 



 الورميةالفيروسات 
 هي الفيروسات التي تسبب ورما •

 : آلية التحول الورمي •

 الفيروس مع جينوم الخلية  DNAيتكامل :  DNAفي فيروسات ال  -•

يندمج  cDNAأنزيم االنتساخ العكسي يصنع :  RNAفيروسات ال  -•
 .مع جينوم الخلية

 

 إدخال جينات ورمية يؤدي اندماج جينوم الفيروس إلى •

(  Protooncogenes)تفعيل أو  تعديل جينات موجودة أصال  أو•
 كانت مكبوتة وحرضها الفيروس 

   الورميةومضادة للجينات  كابتةإبطال الفيروس لبروتينات •



 البشرية  الورميةالفيروسات 
 :الورمية DNAفيروسات •
 الحلئيةالفيروسات  -1
 عنق الرحم كارسينوماعالقة مع : 2و  1البسيط  نمط  الحألفيروسات 

  البلعوم األنفي وكارسينوما بوركيت لمفوما: بار  ابشتاينفيروس 

 كابوزيغرن : 8نمط  الحلئيالفيروس 

   الحليميكالثآليل والورم  حميدةأورام : البشري  الحليميفيروس الورم  -2

 كسرطان عنق الرحم وسرطانات المنطقة الشرجية التناسلية خبيثةو, الحنجري           

 ↓↓فيروسات الجدري وهو  ورم جلدي حميد  من: فيروس المليساء المعدية  -3

 الخلية الكبدية سرطانة: Bفيروس التهاب الكبد  -4

 في القوارض ولم تثبت في اإلنسان: الفيروسات الغدية  -5

 :الورمية RNAفيروسات ال •
 الخلية الكبدية  سرطانة: Cفيروس التهاب الكبد   -1

يسبب أورام في الجهاز الدموي  – القهقريةمن الفيروسات :  HTLV-1فيروس  -2
 Tالخلية  لمفوماتمثل  والبطاني

 

 


