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الفيروسيةلألخماجاإلمراضيةاآلليات 

Pathogenesis of viral infections
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تعاريف

Viralالفيروسيةاإلمراضية pathogenesis:إحداثبهايتمالتياآللياتهي

.الخمج

قدرةوهي،اإلمراضيةدرجة:Virulence(الفوعة)الفيروسسميةأوشراسة

.الخمجإحداثعلىالفيروس

Viralالفيروسيالخمج infection:وإحداثهالعضويةإلىالفيروسدخولهو

قد)ببهايسالتيالخلويةواألضرارالفيروستنسخعنناتجةالتأثيراتمنمجموعة

.للمضيفالمناعيةاالستجابةلهايضاف(شديدةأوطفيفةتكون

)Viral disease = Cytopathogenesis +Immunopathogenesis(
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مدخل 
للفيروس إلى 

العضوية

طريق 
لالنتشار في 

الجسم

الخاليا 
الهدف

التبدالت
المرضية

االستجابة 
المناعية 
للجسم 

Viral pathogenesisالفيروسية اإلمراضية
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ةبوساطالهدفالخالياسطحعلىواالرتكازاالنتشارعلىالفيروسقدرة

.الخلويةبالمستقبالتوارتباطهاالنوعيةمستضداته

.مختلفةألذياتوإحداثهالخليةضمنالتنسخعلىقدرته

.مللجسالنوعيةوغيرالنوعيةالمناعيةاالستجابةمناإلفالتعلىالقدرة

الفيروساتإمراضيةالعوامل المؤثرة على 
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.النكاففيروسات:مثل:التنفسيالسبيل•

روسفي،الروتابفيروساألمعاءالتهاب:الهضميالسبيل•

.A،Eالكبدالتهابوفيروساتاألطفالشلل

،2مطنالبسيطالحألفيروس:التناسليالبوليالسبيل•

.HIVالبشريالمناعيالعوزوفيروسBالكبدالتهابفيروس

مدخل الفيروسات إلى العضوية

الحقنوأباإلبرالجلدعبرتدخل.(البشريالحليميالورمفيروس)الجلدتستهدف:الجلد•

فيروس)مصابحيوانعضةأو.(HIVوفيروسB،C،Dالكبدالتهابفيروسات)الملوثة

.(الَكلَب

.(ةاأللمانيالحصبةوفيروسللخالياالمضخمالفيروس)الجنيناألممن:المشيمة•

.(للخالياالمضّخمالفيروس)الحدوثنادر:األعضاءنقل•
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الفيروسيةاألخماجاألعضاء واألنسجة المستهدفة في 

األنسجة المستهدفة

الجلد

الجهاز العصبي 
فيروس )المركزي 
(الَكلَب

الكبد

انتقائية فيروسات 
(دفيروسات التهاب الكب)

فيروسات تصيب أثناء 
دورانها الدموي أعضاء 

فيروس )الكبد أخرى منها 
(الحمى الصفراء

(HIV)الدم 

فيروس )أخرى نسج 
(للغدد اللعابيةالنكاف

Dr. Roba MOHAMAD
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الفيروسيالخمجالمرضية الخلوية الناجمة عن التبدالت

Dr. Roba MOHAMAD

.Aوانحاللهابتلفهاالخليةموت.

.Bاالخاليفيخبيثةاستحالةتحريض

.المخموجة

.Cالنوىومتعددةعرطلةخالياتتشكل.

.Dمدّورةالخالياتصبحأنيمكن.

.E(االشتماليةاألجسام)المشتمالت.

E. ي جسيم اشتمال: نيغريجسيم

خلية الزماسيتوبلفيروس الَكلَب في 

عصبية 
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االستجابة المناعية للمضيف تجاه الفيروسات

اللمفاوياتبفعلبالفيروساتالمخموجةالخالياتنحلTc،اللمفاوياتتقومكماThتجاهالمحسسة

.الفيروسيلخمجلاإلمراضيةالحدثيةفيمهما  دوراتؤديالتيالسيتوكيناتبإنتاجالفيروسمستضدات

المجاورةليمةالسالخاليافيالفيروسيالنوويالحمضتصنيعيمنعالذيونرفيواالنترإنتاجيتم

.الفيروستنسخيوقفوبالتاليالمخموجةللخاليا

Cellالخلويةالمناعة- Mediated Immunity (CMI):

Dr. Roba MOHAMAD
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االستجابة المناعية للمضيف تجاه الفيروسات

Humoralالخلطيةالمناعة- Mediated Immunity (HMI):

روسبالفيثانيةإصابةمنالجسمتحمي:

دضوموجهةللفيروسمعّدلةأضدادتكوين

لفيروساالتصاقفتمنعالفيروسبروتينات

.بالمستقبالت

األخماجمنرالكثيترافقالتيالعامةالجهازيةاألعراضعنمسؤولةوالسيتوكيناتاالنترفيرونات
.وغيرهاوالحمىكالصداعالخمجبدايةفيتظهرالتيالفيروسية
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وسيةالفيرالبروتيناتتركيبوبالتاليالفيروسي،mRNAترجمةوبيتاألفااالنتروفيروناتتمنع•

.CوBالكبداباتالتهلعالجالوراثيةالهندسةبطريقةبشريأنترفيرونيحّضرحاليا  .متعددةبآليات

بعضهاتنتج(سيتوكينات)غليكوبروتينيةمركبات•

مثلمختلفةلمحرضاتتعرضهابعدالخاليا

،γغاماوβبيتاوαألفا:أنواعثالثةلها.الفيروسات

مفاوياتواللوالفيبروبالستالبيضالكرياتتنتجها•

.الترتيبعلى

منيرقصوقتخاللالجسمفياألنتروفيروناتتظهر•

.المبكرةالدفاعوسائلمنالفيروس،خمج

هادخولبعدإالالفيروساتفييؤثروالنوعيةال•

.للخاليا

األنتروفيرونات
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يحدثوالتيالعضويةإلىالفيروسدخولتليالتيالزمنيةالمدةهي:الحضانةفترة

منالفيروسنوعحسبتقصرأوتطول.سريريةأعراضدونالفيروسيالتضاعففيها

.أخرىجهةمنالهدفالعضوإلىللوصوليسلكهالذيالطريقحسبوجهة

الفيروسيةلألخماجالسريريةاألشكال 

نوعيحددهجهازيأوموضعيمزمن،أوحادعرضي،الأوعرضيا  :الفيروسيالخمج

للفيروسيةالمرضالمناعيةواالستجابةووظائفهاالمستهدفةالنسجأهمية،اإلمرضيةوقدرتهالفيروس

(أعراض عامة ال نوعية)البوادر

فترة الحضانة

البوادر

الخمج
الفيروسي



الفيروسيةاألخماجأقسام 

الجهازيالخمج الموضعيالخمج

اللمفاويةوالطرقالدمعبر الفيروسدخولمكان االنتشار

طويلة قصيرة الحضانةفترة

طويلة قصيرة المناعة

نعم ال الدمتفيرس

مهمةغير مهمة IgAاألضداددور
(المخاطيةاألغشيةتفرزها)
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.واضحةعالماتأوأعراضدونفيروسيةأخماج:سريريةتحتأوظاهرةغيرأخماج

.واضحةوعالماتأعراضظهورمعجهازيةأوموضعيةأخماج:(أمراض)ظاهرةأخماج

فيفةخبأعراضيظهرأوسريريةأعراضدونالجسمفيدائما  موجودالفيروس:(مزمن)مستمرخمج

.المزمنBالكبدالتهابفيروسخمجفيكما

تفعيلادةإعلهوتحدثالوقت،طوالمخفيبشكللكنالخالياضمنكامنا  الفيروسيستمر:كامنخمج

.البسيطالحألفيروساتمثلخلوية،وأذياتسريريةأمراضا  فيسببمتقطعبشكل

إلىقسمت:سريريةأعراضدون(سنواتأوشهور)جدا  طويلةالحضانةفترة:بطيئةبفيروساتأخماج

الفيروسيةاألخماجنواتج 

.البشريالمناعيالعوزبفيروساإلصابةمثلتقليديةفيروسات

ومرضجاكوبكرتزوفيلدمرضمثل.(Prionsالبريونات)تقليديةغيرعوامل

.البقرجنونومرضلإلنسانكورو

رةللحرامقاومةوهيالنوويالحمضمنخاليةبروتينيةجزيئاتهيالبريونات”

“بالموصدةإتالفهايمكنلكن،ألدهيدوالفورمالبنفسجيةفوقواألشعة
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الطرق غير المباشرة

الفيروستجاهالجسمكّونهاالتياألضداد

IgG:أوأضعافأربعةاألضدادعيارارتفاعيدل

.الحادالخمجوجودعلىأكثر

حادخمجعلىيدلالمصلفيIgMعنالكشفإن

بالفيروسحديثةإصابةأو

الفيروسيةاألخماجتشخيص 

تخصصية عالية 
متاحة

Dr. Roba MOHAMAD

الطرق المباشرة

حدأعنالكشفبالمجهر،رؤيتهالفيروس،عزل

النوويالحمضأوالمستضداتمثلمكوناته
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.الفيروساتفيالصاداتتؤثرال•

الخاليافيتؤثرأندونالفيروساتعلىانتقائيتأثيرذاتأدويةإيجادالصعبمن•

.المضيفة

علىتعملوالتيالمستعملةاألدويةمنمحدودعددإيجادأمكنذلكمنالرغمعلى•

تركتمنعأو،للخليةالفيروساختراقتمنعأوالهدف،بالخليةالفيروسالتصاقإيقاف

علىبيركبشكلتؤثرأندونالخليةداخلالفيروسمكوناتصناعةحتىأواألغلفة،

.المضيفةالخاليا

الفيروسيةاألخماجمعالجة 
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:Antiviral Drugsاألدوية المضادة للفيروسات 

أوماتإنزيتستهدفحديثا  المستخدمةاألدويةمعظم

.يالفيروسالتنسخمراحلبإحدىعالقةذاتبنى

ممائالت Nucleosideالنيكليوزيدات-أ

Analoges:الفيروسيةاألدويةمعظمتضم.

Acyclovirفييؤثر،نللغوانوزيشبيهنيكليوزيد:أسيكلوفير

DNAإنزيمعملإيقاف.الحلئيةالفيروسات

polymeraseأوفمويا  أوموضعيا  استخدامهيمكن

.الخمجشدةحسبوريديا  

Gancyclovirتركيبهيشب،للغوانوزينشبيهنيكليوزيد:غانسيكلوفير

.CMVلخاليالالمضخمالفيروستجاهمنهفعّاليةأكثرلكنهاألسيكلوفير
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:Antiviral Drugsاألدوية المضادة للفيروسات 

Ribavirinمنكثيرضدفعّالصنعي،غوانوزين:ريبافيرين

أثناءفيالفيروسيmRNAصنعفيويتدخلالفيروسات،

لفيروساألنتروفيرونمعبالمشاركةفمويا  يستخدم.التنسخ

.Cالكبدالتهاب

Azidothymidine(Zidovudine)AZT:صنعيمماثل

وذلكHIVالبشريالمناعةعوزفيروستنسخيمنع،للثيميدين

والوفاةالمرضحدوثفيقللالعكسياالنتساخإنزيمفيبالتأثير

.نينللجالحاملمنالفيروسانتقالمنويقللاإليدز،مرضىعند

Lamivudine:فيروسفييؤثرHIV،فيروسوفيHBV.
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.الحلئيةالفيروساتأخماجلمعالجةCidofovirمثل:النيكليوتيداتمماثالت-ب

إنزيميثبط،Nevirapineمثل:النكليوزيديةغيرRTالعكسياالنتساخإنزيماتمثبطات-ج

RTلفيروسHIV.

HIVخمجلمعالجةتستخدمSanquinavir،Ritonavir،Indinavir:البروتيازمثبطات-د

.الفيروسلتنسخالالزمالبروتيازإنزيمعملتنهيألنها

وتركالفيروساختراقتمنعصنعيةأميناتRimantadineوAmantadine:أخرىأدوية-هـ

الخمجبدايةفيوذلكAاالنفلونزابفيروسالوافدةالنزلةلمعالجةتستخدمالخلية،داخلاألغلفة

.الخمجمنللوقايةأو

:Antiviral Drugsاألدوية المضادة للفيروسات 
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.اللقاحأخذبعدأوبالخمجاإلصابةبعداكتسابهايتم:الفاعلالتمنيع

:الفيروسمنأجزاءأومضعفةحيةأومقتولةإما:الفيروسيةاللقاحات

الفيروسيةاألخماجالوقاية من 

Dr. Roba MOHAMAD

الوقايةهدفبالفيروساتلبعضنوعيةأضدادتحويمصولبإعطاءيستخدم:المنفعلالتمنيع

الكبدتهابالفيروسأوالكلبفيروسمثلماخطيرلفيروسالتعرضبعدواآلنيةالسريعة

B.األمديرةقصلكنهاسريعةالمنفعلةالمناعة.التمنيعفائقةبشريةمصولاليومتستخدم.
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الفيروسية المقتولةاللقاحات

Dr. Roba MOHAMAD

تركيبهالىعكثيرا  تؤثرالبطريقةالخمجيةقدرتهاإبطاليتمكاملةفيروسيةوحداتمنتتكون

من.مناعيا  والمضعفينللحواملبأمانتعطى.بالفورمالينالخفيفةالمعالجةمثلالبروتيني

:أنهامساوئها

.مطلوبةالداعمةالجرعاتوتكونقصيرة،مدةذاتمناعةتترك-

.المبدئيتكاثرهمكانأوالفيروسدخولمكانعندموضعيةمناعةتحرضال-

.ضعيفةالمناعةهذهتكونأوخلويةمناعةتحرضال-
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علىصولللحنسيجيةمزرعةأوحيوانيمضيففيمتكرربشكلبزرعهاالفيروساتإضعافيتم

كلبشموجودةالفيروسمنممرضةغيرأوضعيفةسالالتانتقاءيتمأومضعفة،ساللة

سالالتجتنتبحيثللفيروسالوراثيةالمادةعلىمخبريةتدخالتإجراءيمكنكماطبيعي،

:التاليةبالحسناتالمضعفةاللقاحاتتتميز.مضعفة

.خلطيةوهياألمدطويلةمناعةتحرض-

.جيدةخلويةمناعةتحرض-

.للجسمإدخالهامكانعندموضعيةمناعةتحرض-

:التاليةالمساوئلهالكن

رفةالغحرارةفيتركهاواليمكنبالحرارة،وتتلفمحدودعمرهانصف-

.طويلةمدة

تعطىالكلذل.مرضيةإصابةفتسببالجسمدخولهالدىفوعتهاتشتدقد-

.المناعةمضعفيأوللحوامل

الفيروسية المضعفةاللقاحات
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اثية،الورالهندسةطريقعنتحضيرهايتمفيروسيةمستضدات•

.Bالكبدالتهابلفيروسالسطحيالمستضدمثل

.صناعيةببتيدات•

.معرىDNAاستعمال•

بهتشوهيالفيروس،ضدالمكونةلألضدادمضادةأجساماستعمال•

.ناعيمجوابتحريضعلىقادرةوتكونالفيروسية،المستضدات

اللقاحاتأنواع اخرى من 


