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Virologyعلم الفایروسات  

أنواع الفایروسات:

Bacterio phageالبلعم البكتیري 

) وحاط بغالف خارجي.DNAتصیب البكتریا تحتوي على الحامض النووي (فیروساتوھي 
البكتریا :إصابةكیفیة 

الخلیة بواسطة injectionثم یحقن attachmentفي الخلیة البكتیریة الفیروسیلتصق 
الجدار analysisبتحلیل الفیروسویبدأ الفیروسالتي تكون موجودة في نھایة Tailsاألذناب

ارتباط Replicationالخلیة البكتیریة DNAمع الفیروسDNAالخلوي البكتیري ثم یرتبط 
ثم تحاط بغالف بروتیني DNAنوویة من نوع أحماضإنتاجفیحفز بھذه الطریقة الخلیة على 

من الجدار Reeaseھذه الفایروسات في داخل الخلیة البكتیریة وتتحرر Assemblyوتتجمع 
البكتیري وتخرج من الخلیة البكتیریة.الخلوي

Family: Picornaviridaeشلل األطفال                                      
Ex: Polio Virus

على الخالیا العصبیة الفیروسوینتقل عن طریق األغذیة الملوثة والماء حیث یسیطر ھذا 
في جدار الخلیة ثم األطفالشلل فیروس، یلتصق اإلرادیةالمسؤولة عن حركة العضالت 

ضمن الفیروسRNAیحضر نفسھ في داخل الخلیة ولیس باالحتقان كما في العثیات ثم یدخل 
ثم تحاط ھذه RNAنوویة من نوع أحماضإنتاجالحامض النووي الخلیة ویحفز الخلیة على 

بعد حل الجدار الخلوي لھا .بأغلفة بروتینیة وتخرج من جدار الخلیة األحماض

Rhabdo Virusداء الكلب                                                      
ویحتوي ھذا لإلنسانالرصاصة حیث یصیب الجھاز العصبي إطالقالفیروسھذا یشبھ 

Matrixأساسيومحاط ببروتین RNAعلى الحامض النووي الفیروس Protein وھذا بدوره
Glycoیحاط بغالف خارجي یحتوي على أشواك مكونة من مادة البروتین والكلوكوز 

Protein على االلتصاق بالخالیا .الفیروسحیث تساعد

Aids Virusاألیدز
وینتقل عن طریق نقل الدم أو عن طریق االتصال لإلنسانالجھاز المناعي سالفیرویصیب 

، لإلنسانفي كریات الدم البیضاء وبذلك یتف الجھاز المناعي الفیروسالجنسي ویدخل ھذا 
أشواكومحاط بغالف بروتیني ویحتوي الغالف الخارجي على RNAعلى الفیروسیحتوي ھذا 

على الفیروسوھي مادة لزجة تساعد Glyco Proteinمكونة من الكلوكوز والبروتین 
, Reverse Stranseriptaseإنزیمعلى الفیروسبالخلیة المضیفة ویحتوي ھذا االلتصاق
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Proteaseیحلل بروتین الخلیة المضیفة والثاني یغیر من تكوین المادة الجینیة األولRNA
.الفیروسمرة تتغیر المادة الجینیة لھذا لذلك لیس من الممكن اكتشاف عالج محدد لالیدز فكل 

Influenza Virusاألنفلونزافیروس
Matrixومحاط بمادة بروتینیة أساسیة RNAعلى لحامض النووي الفیروسیحتوي ھذا 

Proteinھو األولیحتوي على طبقتین وتحاط ھذه الطبقة بالغشاء الخارجي والذيHA (
Hemagglutinin والثاني ھوNA Neuraminidaseااللتصاقعلى الفیروسیساعد األول

خلیة اخرى .إلىمن خلیة الفیروسانتقال أوبالخلیة المضیف والثاني یساعد على انتشار 


