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مدخل إلى علم الفيروسات

Introduction to virology



Virusesالفيروسات 
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إيفانوفسكىالعالماكتشفهاIwanowski1892عام.

فيروسvirus:ةسامّ تعنيالتينيةكلمة(Virulent)

اإللكترونيبالمجهرإالترىال،الصغرفيمتناهيةالفيروسات.
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جميععلىتتطفل،(م9-10)بالنانومترأبعادهاتقاسالمعروفة،الخمجيةالعواملأصغر

خالياداخلطفقتتضاعفجسيماتحية،خالياليست.الجراثيمفيهابماالحيةالكائنات

.المضيف

.الطبيةبالفيروساتتدعىلإلنسانالممرضةالفيروسات

تعريف الفيروسات
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واألحياءالجمادعالميبيناتصالحلقةتعتبر:الفيروسات

الصفات الحياتية
(داخل الكائن الحي)

الجماديةالصفات 

(خارج الكائن الحي)

متطفلة إجبارية

ظهور تحتاج لفترة حضانة معينة ل

األعراض المرضية

لها نقاط حرارة مميتة حسب 

الفيروس 
فرةمتطعلى إنتاج سالالت القدرة

مع ة المواد الكيميائيسلوك تسلك 

.التطفليةاالحتفاظ بقدرتها 

نوال يمكأيضينشاط أي التظهر

.التعرف عليها
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:الدقيقةالكائناتباقيعنالفيروساتتميزالتيوالصفاتالخصائص
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المرشحاتمنترشحنانومتر300-10بينيتراوح:جدا ّصغيرحجمها

إالرؤيتهايمكنال،(فائقتثفيل)عاليةسرعاتيتطلبترسيبهاالتقليدية،البكتيرية

.(الجدريفيروسعدا)االلكترونيبالمجهر

يمكنوالRNAأوDNAإماالنوويةالحموضمنواحدنوعالفيروسيحوي

.كليهمايحويان

المضيفةالخليةعلىتعتمدبلبهاخاصةاستقالبيةفعالياتأيالفيروساتتمتلكال

أغلفةمن(مغلفةكانتإن)أغلفتهاتشتقوبروتيناتها،النوويحمضهاتصنيعفي

.المضيفةالخلية

علىهااستنباتيمكنالإجباري،بشكلخلويةداخلمتطفلةعواملالفيروسات

.حيةغيرصنعيةزرعيةأوساط
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بنية الفيروسات
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Core
Core

اللبCore+الفيروسيةالمحفظةأوالقفيصةCapsid:عاريةفيروسات(Naked virus)

اللبCore+الفيروسيةالمحفظةأوالقفيصةCapsid+فيروسيغالفEnvelope:

Enveloped)مغلفةفيروسات virus)
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:Coreاللب 

:(RNAأوDNA)Genomeالمجينويسمىالفيروسيالنوويالحمضمنيتكون

إلىمجزأأووحيديكونقدRNAحلقي،أوخيطي،الطاقمفردأوالطاقمضاعفيكونقد

.عديدةقطع

ونقليروسالفتنسخعنمسؤولالفيروس،منالمعديالجزءالفيروسيالنوويالحمضيمث ل

.وسللفيرالمستضديةالخاصيةوعنالفيروساتمناألخرىلألجيالالوراثيةصفاته
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:Capsidأو المحفظة الفيروسية القفيصة

:القفيصةوظائف

.Nucleaseوكليازيالنبإنزيماتأوالبيئيةبالعواملالتخربمنالنوويالحمضتحمي-

.معقدأومكعبأوحلزونيالشكلي،وتناسقهالخارجيوشكلهأبعادهالفيروستعطي-

ذلكفياركهاوتشبهللعدوىالمعرضةالخالياعلىوتثبتهالفيروسالتصاقفيتشارك-

.المغلفةالفيروساتفيالغالفعلىموجودةأشواك

.غالفالغليكوبروتيناتذلكفييشاركهاللفيروس،المستضديةالصفاتتحدد-

المحيفظاتتسمىصغيرةبروتينيةوحداتتحتمنتتكونالنووي،بالحمضتحيطبروتينية،

Capsomers. ّوعنيصةللقفالخارجيالشكلعنمسؤولوترتيبهاوانتظامهاالمحيفظاتعتوض

.الفيروستناسق
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:Envelopeالغالف الفيروسي 

المضيفةخليةالأغشيةمنكاملأوجزئيبشكليشتق،(مغلفةفيروسات)شحميةبروتينيةمادة

.النوويأوالهيولي

سطحيةمستضديةغليكوبروتينات:Spikesأشواكشكلعلىنتوءاتأوبروزاتيحمل

.هدفالبالخليةالفيروسالتصاقفيوتساهمللفيروسالنوويبالحمضوراثيا ّزةمرمّ 

تتأثرا ّأكثرالمغل فةالفيروسات الفيروساتنموالمطهراتوالكحولاإليترمثلالدسمبحاال 

.الدسمةالمادةعلىالغالفاحتواءبسببوذلكالمغلفةغير

Dr. Roba MOHAMAD



:Virus Symmetryتناسق الفيروسات 
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تناسق 
الفيروسات 

تناسق تكعيبي

Cubical symmetry
(Polyhedral)

تناسق حلزوني أو لولبي 
Helical

تناسق معقد أو مرّكب 
Complex



Cubicalتكعيبيتناسق symmetry:(Polyhedral)
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Adenovirus
Dr. Roba MOHAMAD

الوجوهمتعددةفراغيةهندسيةبنية•

دعىيبلوريا ّشكال ّالفيروسيعطيممارأسأوزاوية12ومثلثا ّوجها ّعشرونلها•

.Icosahedralالوجوهعشروني

الحلزونيةمنوصالبةتماسكا ّأكثرالفيروساتهذه•

.Adenovirusالغديةالفيروسات:مثال•
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متطاولالفيروس•

النوويالحمضحولمباشرةمتراصةالمحيفظات•

.حلزونيأومنثنّ شريطشكلعلى

.بغالفمحاطةمعظمها•

.قالتناسلهذاتنتميالمعروفةالفيروساتمعظم•

Helicalلولبيأوحلزونيتناسق symmetry:
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Bacteriophage

Complexمرّكبأومعقدتناسق symmetry:

.قدمعبيضويشكلذوالفيروسفيهيكون•

الجرثوميةوالعاثياتالجدريفيروسمثل•

(Bacteriophage).
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:Virus replicationتنّسخ الفيروسات 

.بهاخاصةاستقالبيةفعالياتالفيروساتتمتلكال-

صنيعيالتوالجهازبالطاقةللتزودالمضيفةالخليةعلىتعتمد-

.الفيروسيةوالبروتيناتالنوويالحمضلصناعةالالزم

.اتالفيروسمنكبيرعددللخليةخامجفيروسكلعنينتج-

بالتعليماتالمضيفةالخليةبتزويدللفيروسالنوويالحمضيقوم-

.لنسخهالالزمةالوراثية
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االرتكاز أو 
االلتصاق

االختراق
نزع األغلفة 
الفيروسية 
واالحتجاب

تصنيع مكونات 
الفيروس داخل 

الخلية

التجميع 
والتركيب

التحرر أو 
االنطالق

Virus replicationمراحل تنّسخ الفيروس  steps:

خلية الثوي
النواةالفيروس

Dr. Roba MOHAMAD
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:تنّسخ الفيروس داخل الخلية المضيفة

Dr. Roba MOHAMAD



روسفيمعوجدتإذاإالتنتسخأنتستطيعالفيروسيةجسيماتهي

،نسخالتدورةإلتمامالضروريةالوراثيةللمعلوماتتفتقرألنهامساعد

BالكبدالتهابفيروسوجوديتطلبالذيDالكبدالتهابفيروس:مثال

.ليتنس خالخليةفي
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Defectiveالفيروسات المعيبة  viruses



:علىاعتمادا  وأنواعوأجناسعائالتفياليومالفيروساتتصنّف

.RNAأوDNA:الفيروسيالمجينوخصائصنوع-1

.الفيروسحجم-2

.(الخارجيالشكل)الفيروسيةللمحفظةالشكليالتناسق-3

.غيابهأوالغالفوجود-4
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تصنيف الفيروسات 
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:الفيروسيالمجيننوع وخصائص 

.Single stranded (ssDNA)أحاديّالسلسلةّ-: DNAالحمض النووي 

.Double stranded (dsDNA)ثنائيّالسلسلةّ-

.Single stranded (ssRNA)أحاديّالسلسلةّ-: RNAالحمض النووي 

.Double stranded (dsRNA)ثنائيّالسلسلةّ-



DNAفيروسات الـ 

الصغيرة

الغدية

البابوفية

الجدرية

الحلئية

مغلّفة ةغيرمغلّف

الطاقثنائي الطاقثنائي الطاقأحادي مجين
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RNAفيروسات الـ 
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مغلّفة ةغيرمغلّف

الطاقأحادي الطاقثنائي مجين

الطاقأحادي 

مجّزأ
غير مجّزأ البيكورناوية

الكالسيفيروسات 

الريوية

المخاطانية

التاجية

المخاطية القويمة
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القهقرية

إنزيم )الطاقأحادي 

(العكسيالتنسخ

الربدية

الخيطية
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زراعة الفيروسات 

المزارع -1

النسيجية 

البيض المخّصب-2

الحيوانات الكاملة-3

:الزراعةالغرض من :لزراعة الفيروسات نستخدم

التشخيص

األبحاث

إنتاج األجسام 

واللقاحاتالمضادة 
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الكشف عن تنّسخ الفيروسات في المزرعة الخلوية
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التأثيرات المرضية الخلوية -1

عرطلةخالياّتصبحّالخالياّمدورةّتشبهّالعناقيدّموتّالخالياّوانحاللها

روسّتكونّعندّتمديدّالمعلقّالحاويّعلىّالفي.مصطبغةمناطقّمنّالمزرعةّالنسيجيةّالمعديةّبالفيروسّغيرّ

.عد هامعزولةّويمكنّاللويحات

اللويحةتكوين -2

لية،ّمثلّلهاّأهميةّتشخيصيةّعا.الفيروسحسبّنوعّالهيولىتمث لّمكانّتجمعّالفيروسّداخلّالنواةّأوّ

.بفيروسّالكلبةّافيّالخالياّالعصبيةّالمعدNegriأجسامّ

Inclusion bodiesاالشتماليةأو االندخاليةتكوين األجسام -3
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الكشف عن تنّسخ الفيروسات في المزرعة الخلوية
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لخالياّبهذهّالفيروساتّيسببّتجمعّالكرياتّفوقّاالمخموجةإضافةّكرياتّدمّحمراءّإلىّالخالياّالمزروعةّ

.التيّيتكاثرّفيهاّالفيروسّوتدرسّهذهّالظاهرةّتحتّالمجهر

Haemadsorptionالدموي االمتزاز-5

ومضانيةالتلوين بأضداد -6

.الورميةمثلّالفيروساتّ.للخليةتكاملّالحمضّالنوويّالفيروسيّمعّالمادةّالوراثيةّ

استحالة الخاليا إلى خاليا ميتة-4

الفيروسيةالمستضداتالكشف عن -7

Viral Neutralizationالتعديل الفيروسي -8

بهإيقافّتأثيرّالفيروسّباستعمالّأضدادّخاصةّ


