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عامل ممرض صغير ال ميكنه  هو  "سم"  أو  "ذيفان"  بالالتينية  يعرف  ما  أو  الفيروس 
التكاثر إال داخل خاليا كائن حي آخر، والفيروسات كائنات صغيرة جداً ال ميكن مشاهدتها 
إال باستخدام املجهر الضوئي. وتصيب الفيروسات جميع أنواع الكائنات احلية من احليوان، 
تغييرات في اخلاليا  لم يسبب  ما  الفيروس  الكشف عن وجود  النبات واإلنسان، ويصعب 
إال  وصف  يتم  لم  أنه  إال  الفيروسات  من  األنواع  ماليني  وجود  من  الرغم  وعلى  املصابة. 
حوالي 5000 نوع منها بالتفصيل منذ أن مت االكتشاف األولي لفيروس تبرقش التبغ بواسطة 
األيكولوجية على  النظم  تقريباً في كل  الفيروسات  توجد   .1898 نيك عام  بيجير  ماريتوس 
األرض. وتعرف دراسة الفيروسات بعلم الفيروسات وهو تخصص فرعي من علم األحياء 

الدقيقة، وتختلف أشكال الفيروسات من بسيطة إلى بنى معقدة جداً.
النبات تنتقل  التي تصيب  الفيروسات  الفيروسات عن طريق عدة طرق، فمثاًل  تنتشر 
عن طريق احلشرات، في حني أن الفيروسات التي تصيب احليوان قد تنتقل عن طريق ما 
تنتقل عن  فإنها قد  التي تصيب اإلنسان  للفيروسات  وبالنسبة  أو املضيف.  بالناقل  يعرف 
بواسطة  ينتقل  قد  أو  السعال،  طريق  عن  ينتقل  الذي  األنفلونزا  فيروس  مثل  الهواء  طريق 
الطريق الفموي الشرجي مثل الفيروسة املسببة اللتهاب املعدة واألمعاء. وتوجد العديد من 
الفيروسات التي تصيب اإلنسان، وُتعد عملية النظافة من األمور التي حتمي من وصول تلك 
األمراض جلسم اإلنسان، ومن اجلدير بالذكر أن بعض هذه األمراض تكون قابلة للشفاء إال 
أن بعضها قد يكون قاتالً إذا لم يتم تشخيصها وعالجها في الوقت املناسب، ومنها فيروس 
سارس وفيروس األنفلونزا. تثير العدوى الفيروسية االستجابة املناعية التي عادة ما تقضي 
على الفيروس، وهذه االستجابة قد تكون ناجتة عن اللقاحات التي متنح حصانة ضد اإلصابة 
بالعدوى، ومع ذلك هناك بعض الفيروسات التي تستطيع التغلب على هذه االستجابة املناعية.
مضادة  أدوية  تطوير  مت  لذلك  الفيروسات،  على  تأثير  احليوية  للمضادات  يوجد  ال 
خالياها  برمجة  إعادة  على  القدرة  لديها  الفيروسات  ألن  وذلك  قليلة،  ولكنها  للفيروسات 
وإنتاج فيروسات جديدة. وبالنسبة للحيوانات التي تصاب بالعدوى الفيروسية فإنها قد تنقل 
العدوى لإلنسان. إن هذا الكتاب يتناول دور احليوانات في ظهور األمراض الفيروسية بسبب 
العالقة بني اإلنسان واحليوان، واالعتماد على احليوان في الغذاء مما يحتم اتخاذ تدابير 

احلفاظ على البيئة والصحة وهي مسألة غاية في األهمية.
نأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا طبيًا يضاف إلى املكتبة الطبية العربية، وأن يكون 

معينًا ومرشدًا جلميع املهتمني بهذا املجال.
واللَّه ولي التوفيق،،،

الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله العوضي
األمني العام

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

املقدمة
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إن العوامل البشرية من العوامل األكثر تأثيرًا على نشأة األمراض وانتشار الفيروسات 
وسيكون جتاهلها نوعاً من التقصير. ومن هذه العوامل البشرية توطني واستئناس احليوانات، 
والذي أدى ومازال إلى انتقال الكثير من الفيروسات من احليوان إلى اإلنسان مثل انتقال 
الفيروسة الكلبية الصغيرة. إن األنشطة البشرية أيضًا للسفر والتجارة، لهما دور في انتقال 
الزاعجة  املرض، ومثال على ذلك انتشار احلمى الصفراء في األمريكتني بواسطة بعوضة 
املصرية من خالل حركة السكان املتدفقة من إفريقيا. أيضًا أدت التكنولوجيا وتطور الصناعة 
إلى عواقب غير مقصودة بالنسبة النتقال الفيروسات، حيث ارتبط نقل الدم بشكل خاص بنقل 

.B العديد من الفيروسات مثل فيروس العوز املناعي البشري، وفيروس التهاب الكبد
وتؤثر على  لألفراد  الصحية  تؤثر على احلالة  أنها  في  األمراض  تكمن خطورة هذه 
الثروة احليوانية وعلى مصادر الغذاء لإلنسان، ولقد ازدادت خطورة هذه األمراض خالل 
الرهيبة  للزيادة  نظرًا  املصدر،  الغذاء حيواني  على  الطلب  زيادة  بسبب  املاضية  السنوات 
الثروة احليوانية وما ترتب عليه  النمو السكاني بدون وجود زيادة مقابلة في  في معدالت 
من زيادة حلركة نقل احليوانات بني الدول، حيث ترتب على ذلك تغير في أساليب الرعي 

وأساليب تربية احليوانات.
معني،  فيروس  ظهور  خاللها  من  يناقش  فصاًل  عشر  اثني  على  الكتاب  هذا  يحتوي 
طرق انتقاله ودور احليوانات في ذلك، حيث يشير الفصل األول إلى مقدمة قصيرة عن نشأة 
املرض، ويتناول الفصل الثاني أمناط توزيع فيروس القدم والفم بإفريقيا، ويتحدث الفصل 
الثالث عن الفيروسات الصغيرة وفيروسات اللواحم، ويستعرض الفصل الرابع فيروس داء 
إلى  السادس  الفصل  ويتعرض  السا،  حمى  فيروس  إلى  اخلامس  الفصل  ويشير  الَكلَب، 
أما  النيل،  انتشار فيروس غرب  الطيور في  السابع دور  الفصل  فيروسات هنيبا، ويناقش 
الفصل الثامن فيتحدث عن فيروس حمى الوادي املتصدع، ويعرض الفصل التاسع فيروس 
العوز املناعي البشري والعوز املناعي الِقَردي. ويعرفنا الفصل العاشر ما هو فيروس هانتا، 
أما الفصل احلادي عشر فيتحدث عن فيروس نيباه، ويختتم الكتاب بالفصل الثاني عشر 
والبحوث  عليها  التعرف  الفيروسات وطرق  لبعض  املشتركة  السمات  بالشرح  يتناول  الذي 

املستقبلية ملكافحة الفيروسات الناشئة.
نأمل أن يكون هذا الكتاب مفيدًا للمتخصصني والباحثني في األمراض الفيروسية.

واللَّه ولي التوفيق،،،

 الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

التمهيد
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* نيكوالس �ونسون

ــــ  مختص بصحة احليوان ويعمل بوكالة املختبرات البيطرية - مقاطعة سري - الواليات املتحدة.

املحرر



- س - 

 
* د. أحمد محمد شوقي أبو القمصان

ــــ  مصري اجلنسية - مواليد عام 1962 م.

ــــ حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة - جامعة القاهرة - عام 1986 م.

ــــ حاصل على درجة الماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية - جامعة القاهرة - عام 1994 م.

ــــ يعمل اختصاصي األمراض الجلدية والتناسلية - وزارة الصحة - دولة الكويت.

املرتجم




