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 الفايروسات

وعلم المرضيات ( ميكروبيولوجيا)يعتبر فرعا لعلم األحياء المجهري ( Virology) علم الفيروسات

(Pathology) البنية، : من حيث والجسيمات الشبيهة بالفيروسات الفيروساتالمختص بدراسة  العلم، وهو

التصنيف، التطور، طريقة عدوى الخلية واستغاللها لتوالد الفيروس، األمراض التي تسببها، طرق العزل 

 .والزرع، وإمكانيات استخدامها في البحث والعالج

إلى  17)من البوصة الفيروس ما هو إال جزيئ صغير، جزيئات الفيروس تقدر بحوالي واحد على مليون 

. والبكتريا أصغر بكثير من الخاليا البشرية البكترياالفيروسات هي أقل بآالف المرات من (. نانو ميتر 300

الفيروسات صغيرة جداً لدرجة أن معظمها ال يمكن أن ترى من خالل الميكروسكوب الضوئي ولكن ال بد 

 :يتركب جزيئي الفيروس من التالي. وأن ترى من خالل الميكروسكوب اإللكتروني

 وهو عبارة عن مجموعه من التعليمات الجينية إما أن تكون أشرطة ثنائية : الحامض النوويDNA  أو

 RNAفردية 

 يحيط ال : غطاء من البروتينDNA  أو الRNA لحمايته. 

  هذه األنواع اإلنفلونزايوجد فقط في بعض أنواع الفيروسات مثل )غشاء نسيجي يحيط بغالف البروتين ،

 .(تسمى الفيروسات المغلفة

   General properties of Viruses الصفات العامه للفيروس

تعد الفيروسات مجموعه من االحياء الدقيقه الحيه والتي تختلف اختالفا كبيرا عن سائر الكائنات الحيه      
بكون الدقائق الناضجه منها تحوي على نوع واحد من الحامض النووي  خرى. حيث تتميز عن سائر الكائناتاال

بعض المعلومات الوراثيه الالزمه النتاج  وتتكاثر بوساطته كذلك كونها غير قادره على االنقسام الذاتي وتنقصها
الطاقه. كما انها تستغل ريبوزومات  خاليا العائل وبذلك يمكن تحديد طبيعه الفيروس . الصفات العامه للفيروس 

 هي التي تعطي جوابا عن طبيعه الفيروس وهي تتلخص باالتي:

  نانوميتر 350-10انها صغيره الحجم فقطرها يتراوح بين 
  شح في المرشحات العاليه.قابله للتر 
 .فوق قدره المجهر الضوئي النها صغيره الحجم 
 .متطفله اجباريه داخل خلويه 
 .ممرضه فكلها تسبب امراضا للعوائل التي تصيبها 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7
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 .بسيطه في تركيبها .انها أبسط كائن الخلوي دقيق 
  يتكون الفيروس من مورث(Genome)    من نوع واحد من الحمض النووي , ومن علبهCapsid 

من الكربوهيدرات على هيئه كلوكولبيد والدهون على هيئه  Envelopeمن البروتين أو محفظه 
 فوسفولبيد وتمتلك أيضا أنزيمات فيروسيه اي بروتينات غير تركيبيه.

  المكون الرئيسي للفيروس هو الحامض النووي اللذي يعرف بالمورثGenome  وهو كل الماده
. واما  single ss or double ds strandedمفرد او مزدوج الخيط  DNAالوراثيه اما ان يكون 

 .    ssRNA or dsRNA مفرد او مزدوج الخيط   RNAان يكون 
  ان البروتين الفيروسي هو المكون االساسي الثاني  وهو يكون بنوعين تركيبي اللذي يكون العلبه

Capsid  وغير تركيبي اللذي يمثل االنزيمات الفيروسيهViral enzymes 
  يعد الفيروس خامال ايضياMetabolically inert   النه اليملك اصوال  او مواد خام وال مصادر

طاقه وال انزيمات التأكسد واالختزال وال نظم األالت الالزمه لتكوين الجزيئات الكبيره. لذلك فأن 
ن  داخل الخليه الحيه للعائل الفيروس يكون ساكنا عندما يخرج من الخليه لكنه الينشط إالعندما يكو 

 التي توفر له االحتياجات التي تنقصه لعملياته الحيويه وتناسخه.
  توجه الماده الوراثيه الفيروسيه تناسخ الفيروس داخل الخليه المستعده لالصابه زبالرغم من ان الماده

  programming  جهاال انها كافيه لبرم Genesالوراثيه الفيروسيه تحتوي عدد محدود من المورثات 
خليه العائل لتخلق كميات كافيه  من الجزيئات الكبيره االزمه لتكاثر الفيروس ولتكوين خلفه 

Progeny   من الفيروسVirions لذا فان الفيروسات تستولي على انزيمات الخليه واالصول .
لماده الوراثيه الفيروسيه الموجوده بها ومصادر الطاقه ونظم األالت الالزمه لتخليقه وتكاثره بواساطة ا

 وتوجيهها ومعلوماتها.
  تعد الفيروسات ثابته هندسياGeometrically fixed  وتركيبيا كذلك من حيث الحجم والشكل

 الظاهري.كما ان الفيروسات التتغير وال تنمو على العكس من كل الكائنات الحيه.
  يكمل الفيروس دوره حياتهReplication  cycle داخل الخليه الحيه للعائل. كلها ويتكاثر 
  يمكن أكثار وزراعهPropagate ,Cultivate  الفيروسات في الخاليا الحيه المنماه خارج الجسم في

وفي اجنه بيض الدواجن.  Organ cultureاألعضاء أو مزارع  tissue culture مزارع خلويه
 جيه كما في الجراثيم والفطريات.واليمكن ان تنمى أو تكثر في اية اوساط أو منابت صناعيه بكتريولو 
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  تتكاثر الفيروسات داخل العائل الذي تصيبه لتنتج وحدات تكاثريه تكراريهReplica هي الفريونات 
أو ان تبقى في حاله كمون  Reproductive infectionوعند ذلك يطلق عليها االصابه المنتجه 

Latent infection  فتسمى باالصابه غير المنتجهNon-reproductive  وفي بعض االحيان .
مع احد كروموسومات الخليه للعائل او مورثها ليكون  Integrated يلتحم المورث الفيروسي ويتكامل

 سرطان.
  تميل بعض الفيروسات عندما تتكاثر داخل الخليه العائل الى تكوين تجمعات  في اماكن تجميع

قد تكون خاصه بفيروس  Inclusion bodiesتدعى االجسام االشتماليه   assemblyالفريون  
 محدد لذا تكون لها أهميه تشخيصيه.

 
    VIROIDSالفيرويدات  -

 Dener 1972وهي عوامل ممرضه تسبب امراضا في اغلب االحيان في النباتات وقد أكتشفها دينر      
روتيني( )اليوجد غطاء ب Neckedوتتكون الفيرويدات من جزء صغير من حامض نووي فقط عاري  

ونظرا لوجود مناطق  Closed circularمفرد الخيط دائري مغلق  ssRNAوهذا الحامض النووي هو   
 متقبله مكمله فانها تزدوج كما لو كان عصويا مزدوج الخيط. ومن امثله ذلك فيرويد درنه البطاطس المغزليه 

Potato spindle tuber viriod (PSTV) كادانج -وكذلك مرض كادانجCadang-Cadang  الذي
 نيكليوتيده. 246يصيب نخيل جوز الهند ومورثه صغير يتكون من 

مشابها للفيرويد  Human hepatitis deltaويعد العامل المسبب لاللتهاب الكبدي دلتا في االنسان  
كن نيوكليوتيده اي اكبر من اي فيرويد نباتي. ول 1678حيث ان عامل دلتا دائري مفرد الخيط يتكون من 

ه من حيث يحتاج عامل دلتا الى مساعدة من فيروس اخر خاص  عامل دلتا يختلف عن الفيرويدات
 . كذلك يشفر عامل دلتا لعدد اكبر من البروتينات مقارنه با لفريرويدات.فيروس الاللتهاب الكبدي باء

  

   Virusoidsالفريوسويدات  -
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  Satellite RNA وهي ليست فيروسات وال فيرويدات ولكنها مجموعه من الفيروسات المذنبه       
اكتشف وجودها داخل علب او اغطيه فيروسات محدده تركيبا تتكون من ماده وراثيه وانها ليست معديه 

 .Adenoassociated virus     وتتكاثر بوجود فيروس مساعد ومثالها

 :PRIONSالبريونات   -

وهي مجموعه من العوامل المعديه تختلف في صفاتها عن الفيروسات وعن الفيرويدات وهي        
  DNA or RNA)جزيئات  ليست احماض نوويه )

. وتتميز بأنها مسبب لعدد ى  التكاثر خالفا للمفهوم السائدولكن لها قابليه عل نوانما هي جزيئات من البروتي
لى الجهاز العصبي وفترة حضانه طويله وهي امراض مزمنه مداها أسابيع الى سنين من االمراض لها تأثير ع

 proteinaceous infectious agentوالكلمه تعني العامل المعدي البروتيني 

 يتم تصنيف الفايروسات حسب 

 الشكل المظهري  -1
 نوع الحامض النووي  -2
 التعبير الجيني mode of replicationنوع  -3
 نوع العائل -4

 الفايروسات الحيوانية
 الفايروسات النباتية

 الفايروسات البكتيرية
 الفايروسات الفطرية

 نوع المرض -5
المفرد  RNAو DNAيصنفها حسب نوع الحامض النووي  Baltimore classificationلذلك فان نظام  

 . Family (-viridae) والمزدوج ويقسمها الى عوائل

https://en.wikipedia.org/wiki/Baltimore_classification
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 Order فيقسمها الى رتبInternational Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)اما نظام 
)virales-(. 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Committee_on_Taxonomy_of_Viruses
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Committee_on_Taxonomy_of_Viruses

