
 هو العلم الذي يتعامل مع الفايروسات.  :Virologyعلم الفايروسات 

 حياءألوا الحيه غير الماده بين الفاصل الحد على تقع خلويه ال تراكيب هي الفيروسات

 . خرىألا الكائنات شتى تصيب أن تستطيع وهي,  الدقيقه

 .. الدخان تبرقش لمرض دراسته اثناء 1882 عام في ايفانوفسكي العالم اكتشفها وقد* 

.              الثعبان سم تعني وهيVenum االصل الالتيني  من فيروس كلمة اشتقت وقد* 

 الفيروسات تاريخ

 في تتم وأن البد زراعتها فإن ولذا اجباريه ةمتطفل دقيقه كائنات بأنها الفيروسات تتميز* 

 .إكثاره عملية من والغرض الفيروس طبيعة على تعتمد ةمختلف بطرق وذلك حيه أنسجه

 المجهر بواسطة اال ترى الو كثيرا   البكتيريا تصغر جدا دقيقه معديه جسيمات الفيروسات* 

 أمراضا   تسبب وهي فقط الحيه ةالخلي داخل وتتضاعف تعيش أن ويمكنها االلكتروني

 وجنون البقر وداء الكلب. والجدري ةوالحصب طفالاال شلل:  مثل خطيره

 : أجزاء ثالثة من الفيروسات معظم تتألف :تركيب الفايروسات

  RNA أوDNA  من أما مؤلفال مركزيال جزءوهو الالحامض النووي  . 1

 .ويحميها النووية المادة يغطي( كابسيد) بروتيني غالف. 2

 بعض في فقط يوجد) البروتين بغالف يحيط نسيجي غشاءوهو  .الكابسيد يغلف لبيدي غالف. 3

 (.المغلفة الفيروسات تسمى األنواع هذه اإلنفلونزا، مثل الفيروسات أنواع

 



 

 الفيروسات تحمل. القطر في نانومتر 200 بحوالي عموما البكتيريا من اصغر الفيروسات تعد

 .عددا   وتزداد تتضاعف أن وتستطيع النووي، الحمض في مشفرة جينية معلومات كالخاليا

 التكاثر تتابع أن عليها ويجب. الحية الخاليا داخل طفيلية حياة حصري بشكل الفيروسات تعيش

 .الحية الخاليا خارج التضاعف يمكنها ال اذ المضيفة، الخلية داخل

 أن لها اليمكن ولكنها االنسان، خاليا إلى البكتيريا من الخاليا أنواع كل الفيروسات تصيب

 أن مثل نذكر الفيروسات تخصصية على كأمثلة .المضيفة الحية الخاليا ضمن إال تتضاعف

 فيروس ويصيب والخيار، كالتبغ النباتات أنواع بعض إال يصيب ال التبغ فسيفساء فيروس

 بعض فقط المكتسبة المناعة نقص فيروس ويصيب الثديية، الحيوانات أنواع بعض كلَب َال

 .االنسان عند( اللمفاوية الخاليا) الدم خاليا أنواع

 التضاعف

 بنقاط تلتصق الفيروسي الغالف بروتينات الن الخاليا، من معينة أنواع على الفيروسات تتطفل

 الفيروس( تكاثر) تضاعف خطوات يأتي فيما نذكر. المضيفة الخلية غالف على محددة استقبال

 .البكتيريا خاليا بعض على يتطفل الذي البكتيريا آكل

 الحمض حقنثم  المضيفة الخلية غالف على معينة التصاق بمواقع الفيروس غالف التصاق

 الوراثية المادة من نسخ وصناعة الفيروس تكاثربعدها  .المضيفة الخلية داخل الفيروسي النووي

 الجديدة الفيروسات وانتقال المضيفة، الخلية تحللوأخيرا  الكابسيد بروتينات نتاج وإ الفيروسية

 .أخرى خاليا لتصيب

 

  الفيروسية األمراض



 المعدية األمراض من العديد تسبب أنها حقيقة هي الفيروسات لدراسة الرئيسية الدوافع احدى

 والتهاب اإلسهال أشكال من والعديد والحصبة الكلب وداء واالنفلونزا الزكام بينها من الهامة،

 الحأل فيروس. اإليدز ومرض والجدري األطفال وشلل الصفراء والحمى الضنك وحمى الكبد

 التحقيق يجري أنه عن ناهيك التناسلي والهربس الباردة القروح يسبب( البسيط الهربس) البسيط

 .الزهايمر مرض في مؤثر عامل كونه احتمالية في

 من معينة أشكال تطوير في تساهم الورمي، الفيروس باسم المعروفة الفيروسات، بعض

 البشري الحليمي الورم فيروس بين االرتباط هو ذلك في مدروس مثال وأفضل. السرطان

 سالالت بعض قبل من تسبب الرحم عنق سرطان حاالت جميع تقريبا،: الرحم عنق وسرطان

 بفيروسات العدوى اجتماع هو اخر مثال. الجنسي باالتصال انتقاله يتم الذي الفيروس هذا

 .الكبد وسرطان C الكبد والتهاب ب الكبد التهاب

 والتي المعدية، اإلسفنجية الدماغ اعتالالت مثل أمراضا الفيروسية الجزيئات بعض تسبب و كما

 جنون" مرض) البقري اإلسفنجي الدماغ واعتالل جاكوب كروتزفيلد مرض كورو، تشمل

 satellite) يسببه الذي[ 5]د الفيروسي الكبد التهاب ومرض البريونات، عن الناجمة ،"(البقر

virus.) 

 واللقاحات الفيروسات

 حيث الفايروس من جزء أو ضعيفة فيروسات على تحتوي لقاحات االشخاص إعطاء يتم حيث

 الجسم إلى دخوله حال في ومهاجمته عليه والتعرف الفايروس ضد مناعة بتشكيل الجسم يقوم

 .أخرى مرة

 

 

 



 

  

 


