


ار  كل يوم تحمل لنا األخبار  ما هو جديد عن انتش
يور أو األمراض في العالم، فهنا خبر عن إنفلونزا الط

الخنازير  وآخر عن مرض سارس، ومؤخًرا مرض 
، ثم كورنا المستجد،،،، فما (19-كوفيد(كورونا 

بها أنها جميًعا تسبالمشترك بين هذه األمراض؟ 
.فيروسات



فما تعريف الفيروسات 

؟البريوناتو
أصغغغغغأر و أقغغغغغل تع يغغغغغدا مغغغغغن 
البكتيريغغغغغغغغغا و هغغغغغغغغغ  تهغغغغغغغغغاجم 

مغن الخاليا و يمكن أن تأيغر
.وظائف الجهاز الخلوي



فما هو 
الفيروس؟



:الفيروس

ملمبر و مع د يتكون من 
الكربون و الهيدروجين و 
األكسجين والنيتروجين و 

أحيانا الكبريت

البروتين

مخلوق خلوي يتكون من 
شريط من المادة الوراثية ي ع
ضمن غالف من البروتين

الفيروس

🦠



خصائص الفيروسات

01 03

02 04



و من خصائص الفيروسات أيضا
معظم علماء األحياء ال يعدون -5

(لماذا).الفيروسات مخلوقات حية 

ألنه الفيروسات ال يتح ق فيها جميع خصائص
الحياة 

اض تسغغبا الفيروسغغات بعغغ  األمغغر 6-
ناسلية لألنسان مثل األيدز و ال وباء الت
سغغغغ  تتنت غغغغل عغغغغن صريغغغغق االتصغغغغا  الجن

المحغرم و مثغغل هغغذه األمغغراض لغغي  لهغغا 
.عالج أو ل اح للوقاية منها 







01حجم و أصل الفيروسات



حجم الفيروسات

أصل الفيرروسات

اء أن نشأة الفيروسات من أجزاء من الخاليا ،ف غد وجغد العلمغ
ويغغغة ،و أن المغغغادة الوراثيغغغة للفيروسغغغات شغغغبية بالجينغغغات الخل

وجغغد هللا سغغبحانه و تعغغاد  قغغد مغغنج هغغذه الجينغغات ال غغدرة أن ت
.خارج الخلية 

تعد الفيروسات من أصأر التراكيا المسببة للمرض ،
وه  من صأر بحيث ال ترى إال بأقوى المجاهر 

.نانومتر5-500األلكترونية حيث يتراوح حجمها بين

وضع العلماء عدة نظريات عن نشأة الفيروسات،ومن 
:النظريات األكثر أحتماال



الفيروس الأدي



فيروس االفلونزا



كل )بكتيروفاج  فيروس  أ
(البكتيريا



فيروس تبرقش أوراق نبات
التبغ



تركيا الفيروسات
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ها الطب ة الخارجية للفيروسات كل
، وتسمى البروتيناتتتكون من 
المادة ويوجد داخلها ،المحفظة 
الت  يمكن أن تكون الوراثية 

DNA أو  RNA وُتصنف . ال كلتيهما،

الفيروسات عادة وفق نوع الحم  
.النووي الذي تحتويه

:تركيا الفيروسات



العدوى الفيروسية  03



: خطوات العدوى الفيروسية

ليغة البد من دخو  الفيروس إد  خ-1
.العائل لك  تتكاثر 

نت غغغغل عنغغغغدما يلتصغغغغق الفيغغغغروس بالنجغغغغاح بالخليغغغغة العائغغغغل ت-3
.المادةالفيروس الوراثي اد  سيتوبالزم الخلية

ا  يلتصغغغغغغغغغغق الفيغغغغغغغغغغروس أوال بخليغغغغغغغغغغة المضغغغغغغغغغغيفة بأسغغغغغغغغغغتعم-2
.مست بالت محددة عل  الأشاء البالزم  لها

م قد يدخل الفيروس  بأكمله اد  خلية العائل ،و تتحط-4
م المحفظة بسرعة ،مما يعري المادة الوراثية، بعدها يستخد

الفيروس خلية العائل للتضاعف



من صرائق تضاعف الفيروس



األرتجاعيةالفيروسات 
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الفيروس األرتجاع  
DNA بدال منRNA هو الفيروس الذي يحتوي عل  مادة وراثية

تمتلك شأنها شأن كل الفيروسات محفظة من البروتين، -1
ويحيط بها غالف من الدهون ُيستمد من الأشاء الخلوي لخلية 

.العائل

للفيروسات االرتجاعية دورة تكاثر مع دة حيث تستعمل -3
لصناعة  DNAالفيروس   RNAخاص بها

:من خصائص الفيروس االرتجاع  

RNA يوجد داخل الفيروس االرتجاع  مادة وراثية -2

الفيروس   DNA فيروس  ك الا لصنعRNA 4-لديها أنزيم يعرف بأنزيم النسخ العكس  يستخدم

و ينتم  إليها بع  ( األيدز) مثا  عل  هذه المجموعة فيروس ن ص المناعة المكتسبة -5
الفيروسات المسببة للسرصان



خطوات تكاثر الفيروسات االرتجاعية
.انيلتصق الفيروس االرتجاع  بخلية األنس

عها ت وم خلية العائل بتكوين دقائق الفيروسات الجديدة وتجمي
.ثم تتحرر

.  الفيروس  هناك RNAتنت ل المادة الوراثية الفيروسية إد  سيتوبالزم خلية االنسان و يتحرر

الفيروس  مستخدماRNAالفيروس  ك الا له DNA  ي وم انزيم النسخ العكس  عندئذ بأنتاج

.  الجديدإد  نواة خلية اإلنسان ويندمج مع أحد كروموسوماتها DNA يتحرك بعدها 



البريونات
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البريونات

دقي ة البروتينية " هو بروتين يسبا العدوى أو المرض و يعرف ب 
" بريون"و اختصارا يسمى " المعدية 

فتها توجد البريونات بشكل صبيع  في الخاليا  في شكل يشبه اللولا ،إال أنه وظي
.ليست معروفة بشكل جيد 

عند حدوث صفرة في الجينات المسؤلة عن إنتاج البريونات ،يطوى 
كتاب البروتين و يتأير شكله ،وقد يصبج البريون بعد صفرة مثل صفحة

.صويت عدة مرات

رغم أن األمراض الت  تسببها البريونات درست جيدا منذ االف الع ود اال أنها لم لم تفهم 
دقائق المعدية بأنها بروتينات ستانلي بروزاينر عندما شخص 1982جيدا حتى عام 

:خصائص البريونات



األمراض الت  تسببها 
البريونات

ترتبط البريونات الناتجة بعد صفرة باألمراض تسمى
. أعتال  الدماغ األسفنج  المعدي

وقد وجد العلماء  أن البريونات يمكن أن تسبا صفرة في البروتينات
ا ، الطبيأية الت  تصيا خاليا العصبية في الدماغ مسببة أنفجاره
حيث ينتج فراغ في الدماغ و هذا ما أكسبه أسم اعتال  الدماغ 

االسفنج  

جنون الب ر -1
مرض الكرتوزوفلد-2

داء العصب  في األغنام -3
مرض الهزا  المزمن في الأزا  و األيائل -4

األمراض الت  
:تسببها البريونات


