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خططه  حتديث  �إىل  �ل�صحية  �لعلوم  وترجمة  لت�أليف  �لعربي  �ملركز  ي�صعى 

يبد�أ  �أن  ف�رت�أى  و�ل�صغ�ر،  �لكب�ر  لت�صمل  �ل�صحية  �لثق�فة  د�ئرة  تو�صعة  �إىل  �لر�مية 

�أن تكون من��صبة للمرحلة �لعمرية،  بت�أليف �صل�صلة ثق�فية �صحية للأطف�ل على 

ويتو�فر له� �لأمور �لآتية:

رة و موجزة. ــ و�صوح �حلق�ئق �لعلمية يف لغة ب�صيطة ُمي�صَّ

ــ عر�ض �حلق�ئق ب�صورة ج�ذبة وم�صوقة وممتعة.

ــ �ل�صتع�نة ب�ل�صور �لتو�صيحية �ملر�فقة بل تعقيد.

� جميًل ومبهًر� وج�ذًب�. ــ �إخر�ج �لكت�ب �إخر�ًج� فنيًّ

بذلك  ونحن  )�لفريو�ص�ت(،  وعنو�نه  �ل�صل�صلة  هذه  من  �لإ�صد�ر �لث�لث  هو  وه� 

ن�صتهدف من هذه �ل�صل�صلة ��صتثم�ر ط�ق�ت �لأطف�ل �لعقلية �ملت�حة لتنمية �لتفكري 

�لعلمي �لق�ئم على �حلق�ئق و�لأدلة و�لرب�هني �مُلب�ّصطة �ملن��صبة ملرحلتهم �لعمرية، 

�لعلمي  �ملحتوى  من  �لق�صوى  �لإف�دة  على  �أبن�ئهم  �إع�نة  و�لأمه�ت  ب�لآب�ء  ونهيب 

لكتّيب )�لفريو�ص�ت( �لذي ت�صمن �لتعريف ب�لفريو�ص�ت  وتركيب خليته�، وتك�ثره�، 

كيفية  و�أخرًي�  للإن�ص�ن  ت�صببه�  �لتي  و�لأمر��ض  وحتوره�  �نتق�له�  وكيفية  و�أ�صك�له�،  

�لق�ص�ء على �لفريو�ص�ت.

و�للَه ن�ص�أل �أن يحقق هذ� �لكتّيب م� نرجوه له من فو�ئد لأطف�لن�.

�ملقدمة

�لأ�صت�ذ �لدكتور/ مرزوق يو�صف �لغنيم

�لأميــن �لعــ�م

للمركز �لعربي لت�أليف وترجمة �لعلوم �ل�صحية
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�لفريو�ص�ت

ٍة ل ُترى ب�لَعنِي  ة  َغرُي َحيَّ �لفريو�ص�ُت ك�ِئن�ٌت دقيقة مِهِريَّ

ه �إذ� َجَمعن� 500 مليون َفريو�ٍض َمَع َبع�ٍض  دِة، حتى �إنَّ �مُلَجرَّ

و�ِض. بُّ ف�إنن� ُن�ص�ِهُد َمنظًر� ل يزيُد َحجُمه َعن َر�أ�ِض �لدَّ

�لَّذي  �إل ِبو��ِصَطِة ميكرو�صكوب �لإِلكرتون  َفِهي ل ُترى 

َ �لأ�صي�َء �إىل َحو�يل 2000.000 مرة . ربرِّ
َ

َي�صتطيــُع �أَن ُيك
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رو�صكوب )�مِلجَهر( �لإلكرتون.

ُ
ْْْ�ُصورُة َميك ْ
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تركيب �لفريو�ض

�لِبكتريي�  �إنَّ  َحيُث  �لِبكتريي�،  َعن  �لَفريو�ص�ُت  َتخَتِلُف 

ٍة. ه� ك�ِئن�ت َغرُي َحيَّ ة، �أم� �لَفريو�ص�ُت ف�إنَّ ك�ِئن�ت َحيَّ

ٍة  ُب �لَفريو�ُض ِمن ِحم�ٍض َنَوِويٍّ مُ�ٍط ِبِق�صَرٍة ِبروتيِنيرِّ كَّ َيرَتَ

�لِور�ِثّيِة، َوَهذ�  ِة  َوِويُّ َعلى �مل�دَّ �لنَّ حتميِه، َوَيحَتوي �حِلم�ُض 

�لدن�  َنوع�ِن:   َوِهَو  ُمفَرًد�،  �أو  ُمزَدَوًج�  َيكوَن  �أَن  �إّم�  �حِلم�ُض 

�ّلذي  �لأُك�ُصجني[  منزوُع  يبوزيُّ  �لررِّ َوِويُّ  �لنَّ ]�حِلم�ُض   )DNA(
َوِويُّ  يرِّ ، و�لرن�  )RNA( ]�حِلم�ُض �لنَّ َيكوُن ِب�َصكٍل َحَلِقيٍّ �أو َخطرِّ

�أ. زَّ �أً �أَو َغرَي ُمَ زَّ [ وقد يكون ُمَ يبوِزيُّ �لررِّ

ُنتوء�ت  وهي  �أَ�صو�ك،  َله�  تكوُن  �لَفريو�ص�ِت  ِمَن  َكثري 

ُبروتيِنيُة �لرتكيِب ب�ِرَزة َعلى �َصطِح �لَفريو�ِض ُت�ص�ِعُده َعلى 

ِة �لع�ِئِل. �خرت�ِق َخِليَّ

ْْْْْْْ
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�أ�صو�ك خ�رجية

حم�ض نووي

غلف خ�رجي

ق�صرة بروتينية 

مغلفة للحم�ض �لنووي 

)قفي�صة بروتينية(

َر�صم َتخِطيَطّي ِلرتكيِب �لَفريو�ِض.

ل َيقوُم �لَفريو�ُض ِب�أيرِّ َعَملّي�ٍت �أَي�ِصيٍة �أو َحَيِويٍة، بل َيعَتِمُد 

على �مُل�صيِف )�لع�ِئِل( يف َعَملي�ِته ك�فٍة.

ْْْ

ْ
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تك�ثر �لفريو�ص�ت

ود�ِئًم�  فرِده،  ِبُ ك�ُثَر  �لتَّ �لَفريو�ُض  َي�صَتطيُع  ل 

م� َيحت�ُج �إِىل ك�ِئٍن حيٍّ �آََخَر ِلَيَتك�َثَر، وِمن ِتلَك 

�لك�ِئن�ِت �لِبكتريي�.

َحيُث َيلَت�ِصُق �لفريو�ُض ِب�لِبكِتريي�، وَيخرَتُق 

ِة(ِجد�َر  ِة �لِور�ِثيَّ َوِويُّ ِللَفريو�ِض )�مل�دَّ �حِلم�ُض �لنَّ

َن  ـــوَّ
َ

�لِبكِتريي�، ُثمَّ َيَت�ص�َعُف َهـذ�  �حِلم�ُض؛ ِلَيَتك

�إىل  َذِلَك  َبعَد  َتنَطِلُق  �لَفريو�صـــ�ِت  ِمن  َعَدد 

ِة. ِة �لِبكِترِييَّ ِق ِجد�ِر �خَلِليَّ زُّ �خل�ِرِج َبعَد َتَ
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ِة. ِة �لِبكترِييَّ َر�صم َتخِطيَطّي ِلَتك�ُثِر �لَفريو�ِض َد�خَل �خَلِليَّ

�لت�ص�ُق �لَفريو�ِض 

ِبَخِلّية �لِبكتريي�

َحقُن �مل�ّدِة �لور�ثيِة ِللَفريو�ض 

د�ِخَل َخلّية �لِبكتريي�

َتك�ُثر �مل�ّدِة �لِور�ثيِة  ِللَفريو�ِض 

يف �صيتوبلزِم َخلّيَة �لِبكِتريي�

��صتن�ص�خ �لَفريو�ض وت�ص�عفه

�صنيُع �حَلَيويُّ �لتَّ

ٌْ ْْْ ٌ

ْْ
ْ ْْ

ْ
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ْ

ُخروج �لفريو�ص�ِت �جلديدِة 

لُت�صيب خلي� �أُخرى
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ِمــَن  َعديــَدة  �أَنــو�ع  َمك�ٍن  ُكلرِّ  يف  ِبن�  ُيحيُط 

لأنو�ٍع  �إ�ص�فًة  �لإِن�ص�َن،  ُت�صيُب  تي  �لَّ �لَفريو�ص�ِت 

ب�َت؛  �أُخرى َعديدٍة ُت�صيُب �لِبكِتريي� و�حَلَيو�َن و�لنَّ

ُب َخ�ص�ِئَر �قِت�ص�ِديًة ف�ِدَحًة. مم� ُي�َصبرِّ

�أنو�ع �لفريو�ص�ت

ُب  َمَر�ض َفريو�صّي ُي�صبرِّ

ذبوَل �أور�ِق �لَبط�ِط�ِض.
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َر�صــــم َتخطيِطـــّي ِللبكترييوفـــ�ج.

)�لفريو�ُض �ّلذي ُي�صيُب �لِبكرِتي�(.

غلف خ�رجي

حم�ض نووي

ذيل

�صفيحة ق�عدية

خيوط �لذيل

ر�أ�ض

ٌٌ ْْْْْ
ْْ
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�أ�صك�ل �لفريو�ص�ت

َفريو�ض كوفيد -19َفريو�ض �لإيبول

َفريو�ض �لأنفلونز�

فريو�ض �لته�ب �لكبد

فريو�ض �لروت� فريو�ض �لورم �حلليمي �لفريو�ض �لغدي
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َتنَتِقُل �لَفريو�ص�ُت �إىل �لإن�ص�ِن، َوَذِلَك َعن َطريِق:

لُم�ِض ِمثِل: َفريو�ِض �جُلَدري. ــ �لتَّ

ِة ِمثِل: َفريو�ِض �لأنِفلونز�. �ِصيَّ َنفُّ ــ �لإفر�ز�ِت �لتَّ

ِث ِمثِل: َفريو�ِض �َصَلِل �لأطف�ِل. ع�ِم �مُلَلوَّ ــ �مل�ِء و�لطَّ

ِم ِمثِل: َفريو�ِض �لإيدِز. �ص�ِل �جِلن�صيرِّ �مُلَحرَّ ــ �لترِّ

ِبِد.
َ

ِث ِمثِل: َفريو�ِض �لِته�ِب �لك ِم �مُلَلوَّ ــ �لدَّ

ُب َعدوى َفريو�ِض زيك�. ــ �حَل�َصر�ِت )�لَبعو�ِض( ُت�َصبرِّ

ـــِد )َفيـــرو�ِض  ــ �حَلَيو�ن�ِت �مُل�ص�َبـــِة ِمثِل: ُكورون� �مُل�صَتجرِّ

يوِر. ُكوفيِد -19(، ُجَدري �لِقَردِة، �أَنفلونز� �لطُّ

�نتق�ل �لفريو�ص�ت
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ِر و�إحد�ِث م� ُي�َصّمى  َحوُّ للَفريو�ص�ِت �لُقدرُة على �لتَّ

يف  َتغيرٍي  �إِحد�ِث  ِخلِل  ِمن  حتَُدُث  �لتي  َفر�ِت،  �لطَّ

. َوِوىرِّ َترتيِب �حِلم�ض �لنَّ

�أَنو�ٍع  َبع�ِض  �إ�ص�بَة  �لَفريو�ص�ِت  َبع�ُض  َت�صتطيُع 

ِة ِمثِل: �خَلن�زيِر،  �أَو �خَلف�في�ِض،  َفَقط ِمَن �لك�ِئن�ِت �حَليَّ

َة ع�ِئٍل �آخَر  ه� �إذ� َحَدَث و�أ�ص�َبت َخِليَّ يوِر، ولكنَّ �أو �لطُّ

ه� ُتنتُج نوًع�  َغرِي ع�ِئِله� �لأ�صليرِّ ِمثِل:  �لإن�ص�ِن ف�إنَّ

ت�أثرًي�  �أَكَثَ  َيكوُن  �لَّذي  َوِويرِّ  �لنَّ �حِلم�ِض  ِمــَن  جديـًد� 

�أمر��ًص� َجدَيدًة لَ تكن َمعروَفًة  يف �لإن�ص�ِن مُِدًث� 

فرَة.  ى �لطَّ ِمن َقبِل، وَهِذِه ُت�صمَّ

ر �لفريو�ص�ت حتـــوُّ

ْْ

ْْْْ

ْْْْْ
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ْْْ
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�ل�صللة �لأ�صلية 

للفريو�ض

َحَدَث  م�  ُهَو  ر�ِت  �لتحــوُّ ِلِتلَك  �لو��ِصــُح  و�ملثــ�ُل 

َجديَدة  �ُصللت  عنه  َنَتَج   � مِمَّ -19؛  ُكورون�  لَفريو�ِض 

ِعّدة مثِل: �أَلف�، بيت�، ج�م�، ِدلت�، �أُوَميكرون.

�صللة جديدةمتحور جديد

تغيري يف �حلم�ض 

�لنووي �لفريو�صي 

و�صلوك �لفريو�ض

حدوث طفر�ت يف �حلم�ض 

�لنووي �لفريو�صي

توؤدي �إىل تغري�ت 

يف �حلم�ض �لنووي 

�لفريو�صي

ْ

ٌْ

ٌْْْ

ٌْ
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�لأمر��ض �لتي ت�صببه� 

�لفريو�ص�ت للإن�ص�ن

�لإِن�ص�َن  ُد  ُتهدرِّ تي  �لَّ �لك�ِئنِ�ت  �أَخطِر  ِمن  �لَفريو�ص�ُت 

ُب َلـُه َعديًد� من �لأَمَر��ِض، َوِمن �أَمِثَلِته�: وُت�َصبرِّ

• مُ�ٍط 	 ُكَرِويٍّ  �َصكٍل  َعن  ِعب�رة  َوِهَو   :19- كورون�  فريو�ض 

يف  ٍة  َمرَّ ل  �أوَّ َظَهَر  �لَفريو�ُض  وهذ�  )�أَ�صو�ٍك(.  ِبِنتوء�ٍت 

و�نَت�َصَر  �لإن�ص�َن،  لُي�صيَب  �حلَيو�ِن  ِمَن  و�نَتَقَل  ني  �ل�صرِّ

�مللينَي  و�أَ�ص�َب  �لع�َلِ  َحوَل  �َصريعٍة  ِب�صورٍة  َذِلَك  َبعَد 

ى ِب�َصَبِبــه ملييــن، وحــّتي �لآَن لَ َيِتمَّ  من �لب�صر، وُتوفرِّ

�أَبــَرِز �أَعر��ِصه: �رتف�ُع درجِة  �كت�ص�ُف ِعــلٍج َلــه، وِمن 

يف  و�ِصيِق  ع�ل،  و�ل�صُّ ب�لَعط�ِض  و�لإ�ص�بُة  �جِل�صِم  َحر�رِة 

د�ُع و�لإ�صه�ُل. �ِض، و�ل�صُّ َنفُّ �لتَّ

ْْْْْ

ْ

ْْ
ْْْ

ْ
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ْْْ
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• ُي�صـــيُب 	 �حل�صَبـــِة:  َفيــُرو�ض 

ى �صديدًة  ُب ُحمًّ �لأَطف�َل وُي�َصبرِّ

�حَللـــِق  و�لتهـــ�ِب  �ُصعـــ�ٍل  مـــع 

و�لَعنِي.

• يكوُن 	 �لإنفلونـــــز�:  َفيـــرو�ُض 

ِبَطَبَقٍة  ُمغّلًف�  ـــ�  ُكَرويًّ �َصكُلـــه 

خ�رجّيــٍة، وَتنَتِقُل �لَعدوى من �َصَخ�ٍض لآَخَر َعن َطريِق 

ع�ِل و�لَعط�ِض. رذ�ِذ �ل�صُّ

• َطويٍل، 	 �َصريٍط  �َصكــِل  على  يكوُن  �لإيبــول:  َفيــُرو�ض 

�لـُم�ص�بــِة  �حليو�نــ�ِت  ُملَم�َصـِة  َطريــِق  َعـــن  َينَتِقــُل 

ُب َمَر�ًص� َخطرًي� ُيوؤَّدي �إىل �لَوف�ِة. وُي�َصبرِّ

• على 	 يحتوي  ُمَعني،  �َصكل  له  َلي�َض  ك�ِف:  �لنُّ َفريو�ض 

ًم�  فر�غ�ٍت �َصّيَقٍة. ُي�صيُب �لأَطف�َل وُي�َصبُب �لته�ًب� وتورُّ

�ل�صِهيِة  َفقِد  مع  �لَفك  حَتَت  ة  ك�ِفيُّ �لنُّ ِللُغَدِد  �صديًد� 

َلٍ ع�مٍّ يف �جِل�صِم.
و�أَ
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ْْْ
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�لَفيــرو�ص�ِت ِعنَد  ه�َجَمِة  ِبُ َيبد�أُ ِجهــ�ُز �ملن�َعــِة 

َتقِوَيَة  ف�إنَّ  ِلَذِلَك  �ِلإن�ص�ِن؛  ِج�صَم  �لَفريو�ِض  ُدخوِل 

ِل ِللق�ص�ِء  ف�ِع �لأوَّ ِجهــ�ِز �ملن�َعِة وتعزيَزه هــو َخــطُّ �لدرِّ

على �لَفريو�ص�ِت، وَيِتمُّ َذِلَك َعن طريِق:

ِب . 1 نُّ يٍّ ُمفيٍد وَتَ �مُلح�َفَظِة َعلى َتن�وِل ِغذ�ٍء �ِصحرِّ

ريَعِة. �لَوَجب�ِت �ل�صَّ

ِة وَغ�صِل �ليدَيِن . 2 خ�ِصيَّ ظ�فِة �ل�صَّ �مُلح�َفَظِة َعلى �لنَّ

ع�ِم، وَبعَد ق�ص�ِء  ًة ِعنَد َتن�وِل �لطَّ �بوِن خ��صَّ ب�ل�صَّ

ع�ِل. �حل�َجِة، و َبعَد �لَعط�ِض �أو �ل�صُّ

�لق�ص�ء على �لفريو�ص�ت

ْْْْ

ْْْْ

ْْ

ْْْ

ْْ

ْ ْ
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خطو�ت غ�صل �لأيدي ب�ل�ص�بون

بلل و�فرك 

�ل�ص�بون 

بيديك

�غ�صل ظهر 

ور�حة �ليدين

�غ�صل بني �لأ�ص�بع 

وحتت �لأظ�فر

��صطف �ليدين 

معً� ب�ء نظيف

�نف�ض �ليدين 

لتجفيفه�
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حِة ِمثِل . 3 ئِة �لتي َت�َصرُّ ب�ل�صرِّ يرِّ ِب �لع�د�ِت �ل�صَّ نُّ َتَ

ي��صِة. دخنِي و�مُلو�َظَبِة على ممُ�َر�َصِة  �لررِّ �لتَّ

َمـــــ�ِت  ِلَتنظيـــِف . 4 ــــر�ِت و�مُلَعقرِّ  ��صِتخـــد�ِم �مُلَطهرِّ

�لأ�صُطِح وَتعقيِمه�.
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ْْ

ْ ْ
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مو�عيِده� . 5 يف  ِة  �ِلإلز�ِميَّ ق�ح�ِت  �للرِّ َتَلّقي  على  �مُلو�َظَبِة 

ِبِد، وِلق�ِح 
َ

دِة ِمن ِمثِل: �َصَلِل �لأَطف�ِل، و�لِته�ِب �لك �مُلَحدَّ

�حَل�صبِة.

يف . 6 �م  مَّ
َ

�لك و�رتد�ِء  �مُلزَدِحَمِة  �لأَم�ِكِن  َعن  �لبِتع�ِد 

ح�َلِة �نِت�ص�ِر �لَعدوى.
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ـريــــات 2 ــ الفطـــــ
3 ــ الفيروســــــات

إصدرات املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

سلسلة الثقافة الصحية لألطفال
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