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املقدمة
إن علم الڤيروسات البشرية هو العلم املختص بدراسة الڤيروسات والذي يركز على هيكلها وبنائها، وتصنيفها، 
وتطورها، وطريقة إصابتها للخلية املضيفة، واستغاللها في إنتاج مادتها الوراثية في التكاثر وتفاعلها مع وظائف 
خلية املضيف أو العائل، واألمراض التي تسببها، واستخدامها في البحث والعالج. وُيعد علم الڤيروسات البشرية 
أحد فروع علم األحياء الدقيقة، وتعني كلمة ڤيروس في اليونانية "ذيفان" أو "سم" وهو عامل ممرض صغير ال 
يمكنه التكاثر إال داخل خاليا كائن حي آخر. والڤيروسات هي كائنات صغيرة جداً ال يمكن مشاهدتها باملجهر 
الضوئي تصيب جميع أنواع الكائنات الحية، ومع أن هناك املاليني من األنواع املختلفة من الڤيروسات، إال أنه لم 
يتم وصف إال حوالي 5.000 نوع منها، حيث تنتشر في كل النظم اإليكولوجية على األرض تقريباً، وتعتبر الكيان 

البيولوجي األكثر وفرة في الطبيعة.
تتميز الڤيروسات بعديد من الصفات التي ُتبّين خصائصها وممّيزاتها، ومن أهّمها أنها تستطيع التبلور أكثر 
من مّرة دون فقدان القدرة على التطفل، وال تستمر في العمليات االستقالبية إال عند وجودها داخل خاليا حية، 
وتتكاثر داخل الخاليا الحية بعد إصابتها لُتسّبب املرض، وتظهر أعراض املرض على املصاب بعد فترة الحضانة، 
وتعتمد الڤيروسات بشكٍل كامل على خاليا حّية لتتكاثر وتتناسل. وقد نما أول ڤيروس في املختبر عام 1938م، 
في ُمْسَتْعلَق لنسيج ُكلوي ، وفي مرحلة الحقة نجح العاملان اللذان اخترعا املستنبت الجديد في إنماء ڤيروس شلل 
فاستحقا جائزة نوبل، وأثبتا أنه من املمكن تخليص العالم من شلل األطفال عن  األطفال )الڤيروس السنجابي( 

طريق إنتاج لقاح ضده. 

وقد تحققت نجاحات كبيرة بتكاثر عديد من الڤيروسات ضمن َأِجنَّة الدجاج اآلخذة بالنمو، وكان من تلك 
الڤيروسات الحمى الصفراء، والُجَدري، واألنفلونزا، إال أن القفزة الكبيرة التي تحققت بالفعل جاءت مع اكتشاف 
املضادات الحيوية في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، فقبل ذلك الوقت كان من الصعب جداً االحتفاظ 
بمزارع الخاليا واألنسجة بمأمن من التلوث بالبكتيريا والفطريات التي يحملها الهواء، إال أن إضافة املضادات 
الحيوية إلى أوساط املستنبتات )املزارع( قامت بتثبيط تلك امللوثات غير املرغوب فيها، وأتاحت تطبيق املستنبتات 
في مصانع املستحضرات الدوائية لتحضير اللقاحات على نطاق واسع. أما في وقتنا الراهن فتتم زراعة الخاليا 

دون مضادات حيوية ضمن مجموعات مصانع املستحضرات الدوائية التي تخضع لترشيح صارم للهواء.

وتشهد األلفية الثالثة توسعاً ضخماً للتقنيات الُجَزْيئية التي ُتستخدم لدراسة الكائنات الدقيقة، والسيما القدرة 
على كشف متواليات نوكليوتيدية الشفرة الجينية الخاصة بكل ڤيروس، واستفرادها وتنسيلها أو استنساخها 
والتعبير عنها؛ مما أدى إلى كشف ڤيروسات لم تكن معروفة من قبل، ويتعذر نموها وتكاثرها باتباع الطرق املعتادة 

.C في املختبر، ومن األمثلة على ذلك ڤيروس التهاب الكبد

لقد حقق فهم الشفرة الجينية للڤيروسات فوائد عملية فورية تمثلت في األدوية املضادة للڤيروسات، وكان 
أول هذه األدوية ماربوران )Marboran( ضد الُجَدري، وأمانتيدين )Amantadine( ضد األنفلونزا، ثم اكُتِشف 
األسيكلوفير )Aciclovir( في ثمانينيات القرن العشرين، وكان له تأثير مضاد لبعض الڤيروسات التي تصيب 
الكبد، وفي التسعينيات انضم إليه طيف من األدوية املضادة لڤيروس نقص املناعة البشري. ومع تكامل الرؤية حول 
خ الڤيروسات أخذت هذه الطريقة مسارها لتخليق أدوية تصمَّم لتلبي االحتياجات املطلوبة فتهاجم  كيفية فهم تنسُّ
خ الڤيروس. وقد أصبحت الجينات وما يتعلق بها من بروتينات في الخلية  النقاط املتنوعة والنوعية في دورة تنسُّ

املضيفة هي أهداف العالجات الكيميائية.
ــ هـ ــ



ــ و ــ ــ د ــ

ونظراً لتنوع الڤيروسات، وتعدد األمراض التي تسببها؛ جاءت الحاجة لترجمة هذا الكتاب )علم الڤيروسات 
البشرية(، حيث يتضمن الكتاب الذي بني أيدينا ثالثة أجزاء يناقش الجزء األول املبادئ العامة لنشأة الڤيروسات 
ومنها  النوعية  الڤيروسات  الثاني  الجزء  ويتناول  للمرض،  وإحداثها  وتكاثرها،  وتنسخها،  العامة،  وخصائصها 
ڤيروسات الرنا )RNA( إيجابي االتجاه، ووحيد الطاق، ومنها الڤيروسات املسببة لشلل األطفال، والتهاب الكبد، 
األنفلونزا،  ڤيروسات  ومنها  الطاق،  ووحيد  االتجاه  سلبي  الرنا  وڤيروسات  واألمعاء،  املعدة  والتهاب  والزكام، 
التي  الڤيروسات  ومنها  الطاق،  الرنا مزدوج  وڤيروسات  الَكلَب،  وداء  والحصبة،  النزفية،  والحمى  وحمى السا، 
تسبب اإلسهال، والهربس، وڤيروسات الرنا إيجابي االتجاه وحيد الطاق، ومنها ڤيروس اإليدز، وابيضاض الدم، 
وڤيروسات الدنا )DNA(  مزدوج الطاق ومنها ڤيروسات التهاب الكبد B،D، أما الجزء األخير فهو بعنوان جوانب 
الكيميائية  واملعالجة  باملناعة،  الڤيروسية  األمراض  ومكافحة  الڤيروسات،  مختبرات  موضوع  ويستعرض  علمية 

املضادة للڤيروسات.
نتمنى أن يكون هذا الكتاب )علم الڤيروسات البشرية( معيناً ومرشداً للطلبة واملتخصصني والباحثني، وأن 
ُيسِهم في توضيح الغموض الذي يحيط ببعض الڤيروسات، واألمراض التي تسببها، وأن يكون إضافة ُتثري املكتبة 

الطبية العربية.

وهلل ولي التوفيق

األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم

األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

ــ ز ــ



ــ ز ــــ و ــ ــ د ــ

املؤلفون

• جون أكسفورد	
ــ أستــاذ فخــري فــي علــم الڤيروسات باملدرسة امللكيــة للطــب وطب األسنان ــ كلية امللكة ماري ــ

   جامعة لندن.

• باول كيالم	
اللقاحات             بقسم  زائر  وأستاذ  اإلمبريالية،  لندن  ــ جامعة  الڤيروسية  الجينومات  علم  في  أستاذ  ــ 

.)Kymab Ltd.(  واألمراض املعدية بشركة كيماب   

• ليسلي كوليير	
ــ أستاذ متقاعد في علم الڤيروسات ــ جامعة لندن.

٭ وتم إعداد دراسات الحاالت بواسطة الدكتورة بيرنيس النجدون والدكتورة جولييت ُأكسفورد.



ــ ط ــ

املترجم

• د. قاسم طه الساره	
ــ سوري الجنسية ــ  مواليد دمشق ــ عام 1951م.

ــ حاصل على درجة الدكتوراه ــ جامعة دمشق ــ عام 1976م، وشهادة الدراسات العليا في الطب الداخلي ــ 
جامعة دمشق ــ عام 1979م، وشهادة اإلجازة في اللغة العربية وآدابها ــ جامعة حلب ــ عام 1996م.

ــ  أصدر ُكُتبًا وَنَشر مقاالت في مجال الطب والتعريب.

ــ عمل مستشارًا إقليميًا للمعلومات الطبية والصحية في املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشـرق املتوسـط، 
وفـي البرنامـج العربـي العاملـي ملنظمـة الصحـة العامليـة، وفـي وحدة املصطلحات بالفترة )1997- 2017 م(.

د،  د، ومعجم الصيدلة املوحَّ د، ومعجم التشريح املوحَّ ــ شارك في إعداد الطبعة الرابعة من املعجم الطبي املوحَّ
د. ومعجم طب األسنان املوحَّ

ــ عمل مستشاراً في موسوعة امللك عبد هلل بن عبد العزيز للمحتوى الصحي العربي على شبكة اإلنترنت.

ــ عمل مستشاراً في هيئة تحرير معجم موسبي للطب والتمريض واملهن الصحية ــ الطبعة السابعة عشرة باللغة 
اإلنجليزية ــ عام 2017م.

ــ ساهم في إعداد سلسلة الكتاب الطبي الجامعي.

ــ ُانتِخب عضواً مراسالً ملجمع اللغة العربية بدمشق في الفترة )2010- 2015 م(.

ــ ُانتِخب خبيراً بلجنة املصطلحات الطبية في مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 2016م.




