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 مقدمه

 شناسی ویروس(Virology)  است میزبان و ویروس بین بطهرا و ویروس ماهیتی  مطالعه علم. 

 .ایجاد بیماری های جدی )برخی سرطان ها و نقص های مادرزادی( می کنند 

  ژنتیک مهندسی برای ابزاری می توانند   engineering)  (Genetic  باشند. 

 بود. 9913تنباکو در سال  با شناسایی بیماری موزاییک  شناسی ویروس آغاز دانش 

 از پس و کرد گیری عصاره تنباکو موزاییک بیماری به مبتال توتون  برگ اگر از هک داد گزارش ایوانفسکی 

  .شد خواهد بیمار سالم گیاه و کرده سرایت کنیم تلقیح نوع همین سالم گیاه به را نآ صافی از عبور

 زنده مایع "نراآ لذا نیست سم یک توتون موزاییک بیماری عامل داد نشان بیجرینک قایآ 9911 سال در 

 .نامید "مسری

  کردند مشاهده زیرا( باکتریوفاژ) نامیدند خوار باکتری را ویروس همکارانش و توروت 9111 در سال 

 .می رود بین از باکتری شود می اضافه باکتری کشت محیط به ویروس وقتی

 مهادا با .مدآ در کریستال صورت به خالص طور به استانلی توسط توتون موزاییک ویروس 1935 سال در 

 ساختمان دریافتند و شد مشخص ها کریستال این تقارن محورهای X ی اشعه کمک به تحقیقات

 .باشد می ها پروتئین و نوکلئیک اسید از مرکب ویروس
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 ها ویروس کلیات

 هستند عفونی ذرات ترین کوچک ها ویروس. 

 در محیط خاار  سالولی غیار فعاال  بوده و ادر به تکثیرویروس ها در محیط زنده)سلول های زنده( ق

 هستند.

 و پاروتئین سانتز دساتگاه باه وابسته  ،میتوکندری نداشتن وپروتئین  سنتز دستگاه نداشتن دلیل به 

 محسوب می شوند. انگل انرژی وهستند میزبان سلول انرژی تولید

 رومولکول هاای اختصاصای ویاروس اسید نوکلئیک ویروس دارای تمام اطالعات الزم برای ساخت ماک

است و با این اطالعات سیستم متابولیک سلولی را جهت تولید واحد های ویروسی جدید باه کاار مای 

 اندازد.

 ویاروس پاارو) است متغیر نانومتر 422  تا 32 بین ها آن ی اندازه :nm 32   ویاروس پااکسو :nm 

422).  

 ی بسیار منظم هستند.ویروس ها دارای ساختمان پیچیده با تقارن هندس 

 (شکل ویروس با آرایش زیر واحد های تکراری که پوشش پروتئینیCapsidرا پدید می ) ورد،تعیاین آ

 می شود.

 باشند می خود ساختار در نوکلئیک اسید نوع یک تنها دارای  ها ویروس(DNA یاRNA ). 

  ژنوم ویروس از نوعDNA  تک یا دو رشته ای و یا RNA می باشد. تک یا دو رشته ای 

 .اسید نوکلئیک ویروس به صورت خطی یا حلقوی است 

  RNA  ویروس به صورت یکپارچه و یا چند قطعه می تواند باشد اماDNA  باه صاورت  هموارهویروس

 یک مولکول منفرد است. 

 دارد بستگی ژنتیکی ی ماده به ویروس ژنتیکی صفات انتقال و زایی بیماری خاصیت. 

 همه ویروس ها به غیر ا(ز رترو ویروسRetrovirus که دارای دو رونوشت از ژنوم اسات، دارای یاک )

 رونوشت از ژنومشان)هاپلوئید(هستند.

 اند مستقل تکثیر و حیات فاقد پس: کنند می تکثیر زنده های سلول در فقط ها ویروس. 

 اند مقاوم ها بیوتیک نتیآ به و بوده  متابولیکی قدرت فاقدها  ویروس. 

 بودن ای رشته به توان می نوکلئیک اسید خصوصیات از .است پروتئین و نوکلئیک یداس حاوی ویروس 

 .کرد اشاره آن بودن RNA یا DNA سوپرکویل، بودن، حلقوی بودن، قطعه قطعه قطبیت، ها، آن

 

 (پوشش پروتئینیCapsid از زیر وحاد هاایی باه ناام:)r Capsome تشاکیل شاده و اساید نوکلئیاک

از یک یا چند پروتئین تشکیل شده و ظاهری کروی و گه گاه باه  کپسومر ها ند.ویروسی را احاطه می ک

 و کپساید)یعنی  پوشش این که ساختاریصورت یک حفره مرکزی در زیر میکروسکوپ الکترونی دارند. 
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 تشکیل شده: قسمت دو از نوکلئوکپسید  پس .دارد نام نوکلئوکپسید سازد می همراه را (نوکلئیک اسید

 یمرکز قسمت (Central )نوکلئیک اسید   

 دکپسی 

 

 .می کند محافظت محیطی عوامل برابر در را ویروس ژنوم کپسید •

 .سازد می پذیر امکان حساس های سلول در را آن نفوذ •

 خاصای هندسای شکل آن به ویروس ساختمان پروتئینی پوشش در کپسومر رفتنگ قراری  نحوه •

 .دهد می

 اساید انتقاال عمال تساهیل اسات. ژنیک آنتی خاصیت دارای ساختمانی یها پروتئین شده ذکر وظایف بر عالوه

 .دارد برعهدهنیز همین بخش  را دیگر سلول به میزبان سلول از ویروس نوکلئیک

 غیرساختمانی های پروتئین: 

 هاای پاروتئین معموالً early  های پروتئین. است ناچیز نها آ مقادیر و بوده نزیمیآ فعالیت دارای ها پروتئین این

 د.دارن ویروس تکثیر روند در تنظیمی نقش ها پروتئین این .شوند می شامل را غیرساختمانی

 

 مراز پلیو  کریپتاز ترانس مثل تکثیری  چرخه در موثر های پروتئین 

 ها انکوپروتئین مثل کننده ترانسفورم های پروتئین  

 مثل ویروسی های پروتئین شکستن در موثر های پروتئین Tripsin- like 

 مثل میزبان در عفونت پیشرفت عامل های پروتئین Virokines 

 بافت و میزبان اختصاصی های پروتئین مثل ویروس حدت در موثر های پروتئین 

 

 (پوشش خارجیEnvelope:) 

غشای لیپوپروتئینی تشکیل شاده از لیپیاد هاای جداشاده از غشاای سالول میزباان و پاروتئین هاای ویروسای 

 ینادآفر طاول در تواناد مای لیپوگلیکاوپروتئینی پوشاش ایان ید را در بار مای گیارد.اختصاصای اسات و کپسا

(Maturation )شود کسب میزبان سلولی غشای از زدن جوانه هنگام، ویروس بلوغ. 

، زایای عفونات قادرت، هاا ویاروس بعضای در (مینیادازآنور) ژنیسیته نتیآ خاصیت به توان می انولوپ عملکرد از

 .کرد اشاره نهاآ پایداری و مقاومت

باوده و باه  ناپایادارترئوکپسایدی( نسبت به ویروس هاای بادون پوشش)نوکلروس های دارای پوشش خارجی وی

 حرارت، دترجنت ها و حالل های چربی نظیر الکل حساسیت بیشتری دارد.
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 دسته تقسیم می شوند: دو به پس .ندارند را پوشش این ها ویروسی  همه

 دار پوششی  دسته(Enveloped virus) 

 پوشش بدون (Nonenvelope or Naked)  

 

 .ندهست انولوپ فاقد آدنوو  پاپوا، پارو ها ویروس  DNAدر*

 .ندهست انولوپ فاقد آستروو  رئو، کالیسی ،پیکورنا ها ویروس RNA در*

 (پروتئین زمینه ایMatrix:) 

 بین پروتئین های کپسید و پوشش خارجی اتصال برقرار می کند.

مای  پاسا  ایمنایهای سطحی ویروس)مثل کپسید و گلیکو پروتئین های پوشش خارجی( باعث ایجااد  پروتئین

 های اصلی هستند.ن آنتی ژشوند زیرا 

 

 ویروسی کربوهیدرات  

 کاد ویروس خود توسط که دارد وجود گلیکوپروتئین جنس از کوچکی زوائد انولوپ، سطح بر ها ویروس بعضی در

  ها رتروویروس در gp120و  49gp مثلد. گوین می (Spike) لومرپپِ زوائد این به. شود می

 

Spike :است پروتئین همراه به کربوهیدراتی  پیچیده ترکیب. 
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 اسات اسایدنوکلئیک اطارا  در کپساومر مانظم گارفتن قرار ویروس در تقارن: تقارن لحاظ از ویروس ساختار

 .(ستا ها ویروس کپسید به مربوط تقارن)

 

 تقارن انواع 

o مکعبی تقارن (Cubic) 

o وجهی بیست (Icosahedral) 

o مارپیچی تقارن (Helical) 

o مرکب تقارن (Complex) 

 

o 32تقارن مکعبی هستند، از نوع  که دارای ویروسهای جانوری تمام (:وجهی چند) مکعبی تقارن 

باشند که بیشترین کارآیی را در ترتیب واحدهای ساختمانی در یک پوسته بسته فراهم وجهی می

 .کندمی

 .شکل کروی دارندوجهی هستند، 32اغلب ویروسهایی که دارای تقارن 

 تقارن مکعبی در هر دو گروه دارای DNA یا RNA ویروس ساختمان حالت این در  .شودمشاهده می 

 :چرخشی تقارن محور 3 دارای

 1 تایی 

 3 تایی 

 3 تایی   

 است راس 93 دارای و. 

 

 های ویروس ی همه DNA دارند را تقارن این پاکس جز به دار: 

 RNA آساتروتوگاو  پیکورناا، کالیسای، رترووویریده، یدهرئوویر: شامل وجهی 32 تقارن دارای ها ویروس 

  فالوی

 هارپس ،31: آدناو .اسات مختلف ها ویروس کپسید در  تعدادش که شده تشکیل مثلث یک از سطح هر :

 3: پیکورناو  7: پاپوا ،91

 

o اسایدنوکلئیک باه پای در پی صورت به پروتئینی ساختمانی واحدهایر زی (:مارپیچی) هلیکال تقارن 

، این مارپیچ مای تواناد انعطاا  پاذیر یاا آورد می در مارپیچی صورت به را آن و شود می متصل ویروس

 :سخت باشد

 

 

http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 RNA ا وبونیا بورناا، ویریاده، فیلو میکسو، پارا میکسو، ارتو ویریده، تقارن: کورونا این دارای های ویروس 

 ها ویروس رابدو

 

 های ویروس همه RNA دارند( پوشش) انولوپ مارپیچی تقارن با دار. 

 

o پیچیاده سااختاری لحاا  از ویاروس پروتئینی زیرواحدهای نمونه این در (:پیچیده) کمپلکس تقارن 

 :مثال برای بوده

 واجد داخلی سطح در دارند، خود خارجی سطح در خارهایی ها ویروس پاکس Core جانبی اجسام و 

(Lateral bodies) باشند می. 

 در RNA دارد پیچیده قارنت( ویریده آرنا) ها ویروس. 

 (نوکلئوکپسید برهنه یا پوشش خارجیEnvelope می تواند در هر دو نوع فرم بیست وجهی و )

مارپیچی موجود باشد. پروتئین های کپسید  محافظ ماده ژنتیک هستندو ویروس را به گیرنده های 

ه دلیل خاصیت شکل داده و ب د. آنها به ویروسناختصاصی واقع بر سطح سلول میزبان متصل می کن

 نی تولید آنتی بادی های خنثی کننده را القا می کنند.آنتی ژ

  

 شبه ویروس های غیر طبیعی:*

 (Pseudovirione.ویریون های کاذب)3(Defective.ویروس های ناقص)9

 (Viroid.ویروئید ها)4(Prion.پریون ها)3

ادر وسی اند اما تنها در حضور ویروس قادارای پروتئین و اسید نوکلئیک ویر(:Defective.ویروس های ناقص)1

 .دزایی هستن به بیماری

هستند اما خود قادر به تکثیر نیستند و  باه  قادر به آلودگی سلول ها(:Pseudovirione.ویریون های کاذب)2

 میزبان در کپسید خود هستند. DNAویروس دارای  DNAجای 

رات پروتئینی که ایجاد عفونات مای کنناد تشاکیل ذ وی اسید نوکلئیک نبوده و فقط ازحا(:Prion.پریون ها)3

در مقایسه با ویروس ها مقاومت بیشتری به نوکلئاز ها، فرمالدئید، حرارت و نور ماوراء بنفش دارند. ایجاد  یافته اند.

 Jacob-Creutzfeldt و Kuruبیماری های مثل 

حلقاوی  RNAا از یک مولکولی منفارد پوشش پروتئینی یا پوشش خارجی ندارند و تنه (:Viroid.ویروئید ها)4

 اند. تا کنون در انسان ایجاد بیماری نکرده اند و بیماریزای گیاه محسوب می شوند. تشکیل شده

 **ها ویروس در (– سنس و + سنس) پالریته مفهوم**

RNA است عفونی وآسترو  فالوی، رترو، کورونا، کالیسی، توگا، پیکورنامانند  +  سنس با هایی ویروس از شده جدا 

 مای + پالریتاه را گاروه این RNA است مثبت عموماً mRNA  قطبیت چون .کند می عمل  mRNA عنوان به و

 .خوانند
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RNA ابتدا ویریده فیلوو  آرنا، رابدو، بونیا، بورنا، پارامیکسو، ارتومیکسومانند  –س سن با هایی ویروس از شده جدا 

 یاک دارای باا سانس منفای یاه خانواده به همین دلیل .شود تبدیل  مخالف قطبیت با RNA های رشته به باید

RNA  ملکول، سلول در که هستند مراز پلی RNA چندین به را ژنومی RNA دناکن می برداری نسخه مکمل  ی 

   .کنند عمل mRNA عنوان به است ممکن  ها آن از کدام هر که

 *مراحل چرخه رشد*

 اتصال و نفوذ ذره ویروسی 

 از ژنوم ویروس پوشش برداری(Uncoating) 

 سنتزmRNA ویروسی اولیه(Early) 

 پروتئین های ویروسی اولیه سنتز 

 همانند سازی ژنوم ویروس 

  سنتزmRNA ویروسی تاخیری(Late) 

  دخترمونتاژ ویروس 

 آزاد شدن ویروس از سلول 

نزیم عمل مای کنناد و پاروتئین مراحل اولیه به دوره پیش از تکثیر ژنوم اشاره دارد.پروتئین های اولیه به عنوان آ

های تاخیری اجزای ساختاری ویروس را تشکیل می دهند. در همه ویروس ها ویروس های اولیه و تاخیری وجاود 

پیونادغیر   اولیاه نیسات. mRNAعمل کند، نیاز باه  mRNAندارند. وقتی ژنوم ویروس از لحاض عملکردی مانند 

ح ویریون)هر واحاد عفاونی کامال ویاروس( باه پاروتئین هاای کواالنسی ضعیف موجب اتصال پروتئین های سط

 رسپتوری اختصاصی در سطح سلول میزبان می شود.

به گیرنده رشد فیبروبالستی ،ویروس هاری به گیرنده اساتیل کاولین و ویاروس  Iویروس هرپس سیمپلکس تیپ 

 سطح لنفوسیت اتصال می یابد.  4CDایدز به پروتئین 

 سلول هب ورودیا  نفوذی  مرحله (Penetration:) 

 اندوسایتوز مکانیسم در. گیرد می صورت اندوسیتوز مکانیسم طریق از ها سیستم بعضی در کردن احاطهی  مرحله

 .گردد می میزبان سلول وارد ویروس و شود می ایجاد فرورفتگی یک

 و کپساید رهاا، سامیسیتوپال غشاء در را خود پوشش ،ها ویروس فیوژن مکانیسم در. است فیوژن بعدی مکانیسم

 F  پاروتئین گلیکاو ی وسیله به که پارامیکسوی  خانواده. دنشو می میزبان سلول سیتوپالسم وارد نوکلئیک اسید

 .دنشو می میزبان سیتوپالسمی غشاء و ویروس انولوپ ادغام به منجر

 در انولاوپ بادون یهاا ویاروس در(. ویروپکسای)شوند می میزبان سلول وارد پینوسیتوز عمل با ها ویروس بعضی

 .(لوکاسیون ترانس)کند می نفوذ سیتوپالسم داخل به ویروس ساختمان کل ها ویروس بعضی

 

 بدون پوشش شدن هم صورت می گیرد.به درون سلول نفوذ کرده و همزمان ویروس با پینوسیتوز 

 برداری پوششی  مرحله (یا  شدن برهنهUncoating): های نزیمآ تاثیر تحت شدن برهنه برای ویروس 
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 یاا اسایدنوکلئیک فیزیکای شادن جدا معنی به برداری پوشش .گیرد می قرار پروتئولتیک ضدپروتئینی

 .دارد نیاز اندوزوم اسیدی  pHبه برداری پوشش موارد بعضی در. باشد می نوکلئوکپسید

 ذرات درون به اندوزوم از یون عبور با M)2 (  یونی کانال آنفوالنزا،  Uncoatingدر آنفوالنزا ویروس مورد در: نکته

 پاس. دارد مهمای نقاش سیتوپالسام در نوکلئوکپساید آزادی و بارداری پوشش در HA در شکل ایجاد و ویروسی

 .است ضدویروسی داروهای برای مهمی هد  2M پروتئین

 HA نشکسات جهات و نموده فعال را برداری پوشش روند سلول. باشد می اندوسیتوز روش با آنفوالنزا ویروس ورود

 .است ضروری اسیدی pHوجود یک 

 محاقی  دوره (Eclips Period:) 

 سالول آن طای که شدید سنتتیک فعالیت با های دوره از یکی و است ویروس تکثیر در فرد به منحصر ویژگی یک

 و شاده گسایخته میزباان سالول با واکنش محض به ویریون. شود می دهی جهت ویروس نیازهای انجام سمت به

 گیارد مای پایان جدید یویروسی  ذره اولین تشکیل با دوره این. رود می بین از آن گیری اندازه قابل ییزا عفونت

 .شود می ناپدید کامالً ویروس در فیزیولوژیکی و مورفولوژیک نابودی دوره این در

 

 ویروسی های ژنوم میان اجزاء سنتزی  مرحله: 

 ها ویروس DNA در.  گیرد می صورت سیتوپالسم در یبرخ در و هسته در ها ویروس برخی در سازی همانند

انجاام مای  سیتوپالسام درکاه  ویریاده پاکسدر   جز به گیرد می صورت میزبان سلولی  هسته در همانندسازی

 درکه همانندساازی  بورناو  اورتویکو جز بهانجام می شود   سیتوپالسم در همانندسازی ها ویروس  RNAدر .شود

 .کند می استفاده سلول مراز پلی  RNA از هم D هپاتیت ،دارند هسته

 .است ژنتیکی اطالعات بیان برای ویروس اسیدنوکلئیک از اختصاصی mRNA برداری نسخه مرحله این ضرورت

 

 ویاروسی  RNA خود+ ی  پالریتهبا  های ویروس درالزم است بدانیم که  دار RNA های ویروس مورد درنکته: 

 سالول در مساتقیماً تواناد می ویروس ژنوم، گیرد می قرار توجه مورد و کند می ملع mRNA عنوان به مستقیماً

 .کند کد را ویروسی پروتئین میزبان

یاا هماان تارانس کریپتااز  RNA باه وابساته ماراز پلای RNA  آنازیم از ویاروس، -ی  پالریتاهباا  ویروسهای در

(Transcriptase) یدتول برای .کند می استفاده برداری نسخه برای mRNA همراه به ویروس که هایی نزیمآ از 

 .کنند می  استفاده دارد

 تارانس)  RNAباه وابسته مراز پلی DNA توسط ابتدا خانواده این درباید بدانیم که  ها رتروویروس مورد در :نکته 

 یم ایجاد ای رشته دو ی DNA ویروس، RNA الگوی از ،(Reverse Transcriptaseیا همان  معکوس کریپتاز

 شود.

 .شود استفاده پرایمر عنوان به tRNA از رتروویروس درنکته: 

 HBVو  HIVعبارتند از:  کنند می استفاده RT آنزیماز  که مهمی ویروس دونکته: 
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بعد از تخریب ویزیکول و ادغام الیه خارجی ویروس با غشای وزیکول، هسته داخلی ویروس باه درون سیتوپالسام 

اولیه  mRNAاسید نوکلئیک عفونی ایجاد می شود.اولین گام در بیان ژن ویروسی سنتز رها می شود. با این عمل 

است. پس از آن بر اساس نوع اسید نوکلئیک ویروس و قسمتی که ویاروس در آن تکثیار مای شاود، ویاروس هاا 

 مراحل مختلفی را طی می کنند.

ود را با خود حمل مای کناد چاون در پلی مراز خ RNAدار به غیر از پاکس ویروس ها) DNAهمه ویروس های *

پلی مراز وابساته باه  RNAپلی مراز سلول دسترسی ندارد( در هسته میزبان تکثیر شده و از  RNAسیتوپالسم به 

DNA .سلول میزبان استفاده می کنند 

مای دار به غیر از ویروس آنفوالنزا)پایان تکثیر در سیتوپالسم اسات( در سیتوپالسام تکثیار  RNAویروس های *

 یابند.

 

 چهار نوع هستند: RNAدار بر اساس نحوه سنتز  RNAویروس های 

9.RNA  تک رشته ای با پوالریته)قطبیت( مثبت که در آنRNA  با توالی باازی یکساان بااmRNA .اسات 

 استفاده میکند. mRNAخود به عنوان  RNAویروس پولیو)فلج اطفال( از این گروه است که مستقیما از 

 

3. RNA شته ای با پوالریته)قطبیت( منفی که در آن توالی باز های تک رRNA مکمل  mRNA  اسات. ایان

پلی مراز خود را به دلیل  RNAتولید می شود.ویروس  mRNAرشته منفی به عنوان الگو قرار گرفته و از روی آن 

مای کناد. ویاروس  ویروس ندارد، با خاود حمال RNAپلی مرازی برای الگو قرار دادن  RNAاینکه سلول میزبان 

سرخک)پارامیکسو ویروس(، ویروس آنفوالنزا)میکسو ویاروس( و ویاروس هاری)رابادو ویاروس( جازو ایان دساته 

 هستند.

3.RNA  دو رشته ای که پلی مراز مورد نیاز خودش را حمل می کند. رئو ویروس و روتاا ویروس)عامال مهام

 گاستروانتریت( جزو این گروه است.

4.RNA  پوالریتااه مثباات کااه  توسااط تااک رشااته ای باااDNA  پلاای مااراز وابسااته بااهRNA(Reverse 

transcriptase موجود در ویریون به)DNA  دو رشته ای ترجمه می شود و اینDNA  توسطRNA   پلای ماراز

 ویروسی ترجمه می شود. رترو ویروس جزو این گروه است.  mRNAسلولی به 

 

ا پلی مراز است که رونوشت های متعددی از ماده ژنتیاک ویاروس مهم ترین پروتئین اولیه بسیاری از ویروس ه -

، ایان ریبوزوم های سلول میزبان  درویروسی سنتز شده    mRNAبعد از سنتز  برای ویریون دختر سنتز می کند.

mRNA  از آنها پروتئین اولیه بوده و وجودش برای تکثیر ویاروس یروسی ترجمه می شود که برخی به پروتئین و

است.پروتئین های کپسید نیز در هم زمان با تکثیر ویروس ساخته می شود.پروتئین هاای کپساید اساید  ضروری

در طی مونتاژ نیاز به آنززی  و مصزرا انزرژی می کنناد.  و ویروس را مونتاژ نوکلئیک ویروس را احاطه کرده

 نیست. 
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 ویروس یاجزا تجمع یا گردهمایی مرحله( یAssembly:) 

ی  هساته در پیوساتگی هام باه اگارو  شود می تشکیل یویروسی  ذرهیک  اسیدنوکلئیک و پروتئین سنتز با

 سیتوپالسام در بلاوغ اگار و گیارد می هستهی غشا از را خود( انولوپ) پوشش ویروس گیرد صورت میزبان سلول

 .کند می کسب سیتوپالسمی غشاء از را خود انولوپ ویروس رابدو .کند می دریافت را پوشش سیتوپالسم از باشد

 

 رهاییی  مرحله (یا  شدن آزادRelease:) 

 خرو  ذرات ویروسی از سلول:

 با تخریب غشای میزبان بدون پوششویروس های .خرو  9

 با جوانه زدن از غشای خارجیپوشش دار  ویروس های .خرو 3

که پاس  ستا میزبان ایغش از انولوپ کسب و زدن جوانهی  طریقه بهاز سلول  دار پوشش های ویروسخرو  

 .ندنک می ترک رااز این مرحله سلول 

 

 .شوند می آزاد زدن جوانه طریق از: اوریونو  ویروس توگا -

 .زند می جوانه اندوپالسمیک رتیکولوم سیستم درون از: روتا -

  زدن جوانه طریق از( VSVیا  هاری ویروس) ویروس رابدو -

 باه خرو و  گیرد می صورت  گلژی دستگاه یا و ندوپالسمیکا شبکه غشاء از زدن جوانه ها ویروس این مورد در -

 (بونیاو  فالوی، کورونا)مانند  اگزوسیتوز صورت

 کامال هاای ویاروس تجماع اثر در سیتوپالسمی غشای شدن پاره و (Lysis) طریق به شدن آزاد دیگر حالت در -

 .شود می متالشی و زلی کامل طور به سلولی غشا و رسد می آسیب سلول به که است داخل در شده

 

 ویاروس همانندساازی از پاس کاه نتاایجی از (:Lytic Infection) سلولیی  کننده تخریب های عفونت*

 ویاروس توساط سالولی هاای مااکرومولکول سنتز مهار اثر در سلول مرگ. است سلولی تخریب گیرد می صورت

 . ویروس پولیو مثال گیرد می صورت

ویروس به کروماوزوم میزباان وارد  DNAهستند که در آن  وس ها دارای چرخهبرخی دیگر از ویر :لیزوژنتیک* 

  شده ولی هیچ ویروس دختری تولید نمی شود. ژنوم ویروسی وارد شده به ژنوم میزبان پروفاژ نام دارد. 

 تولید اگزوتوکسین توسط باکتر ی ها )بوتولیسم و توکسین دیفتری( یکی از اعمال مهم است.
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 ت ویروسی پایدار ایجاد می شود:سه نوع عفون

برای مدت مدیدی مقادیر زیادی ویروس در برخی بیماران آلوده باه بعضای از ویاروس هاا .عفونت ناقل مزمن:1

، این حالت ناقلی می تواند به دنبال عفونت حاد یا یک عفونات بادون نشاانه باالینی رد دهاد.مثل: تولید می شود

 بارای ویاروس مزمن عفونت(.EBV( و ویروس سرخچه و ابشتن بار)CMV، ویروس سایتومگال)Bویروس هپاتیت 

 سن به مزمن عفونت گاهی. شود می محسوب حاد عفونت شده، آلوده ویروس این توسط است بار اولین که میزبانی

 مای محادودیی  دوره یاک در CMV یاا سارخچه های عفونت گاهی مثال برای دارد بستگی شده آلوده میزبان

 پایدار عفونت دچار را جنین تواند می نیز B هپاتیت ویروس گاهی. شوند شامل را رحمی داخل های عفونت توانند

 هاا ویاروس کاردن آزاد و تولید به ها مدت شوند می آلوده  ویروسها بعضی توسط که هایی سلول نیز گاهی .کند

 سرخک پایدار مخفی عفونت الًمث .ماند می باقی ماه چندین Latent حالت به مزمن عفونت گاهی. دهند می ادامه

 رحام گاردن سرطان وقتی که  پاپیلوما در مزمن عفونت. شود می حاد تحت اسکلروزان انسفالیت پان به منجر که

 فلجای پولیومیلیات باه منجر CNS به ورود با که پولیو شدید فرمت.اس مخفی موجود ویروس کند می رفت پیش

 .گردد می

 

 ویاروس کاه زماانی دربااقی مای مانناد. ن(پنهاا) مخفی شکل به ویروس که هایی عفونت .عفونت نهفته:3

 کامال طاور باه ویاروس تکثیار میزباان سلول به ویروس ورود از پس واقع در دارد وجود شود نمی تولید جدیدی

 کامل ویروس تولید ،سیویرو های پروتئین تولید برای الزم امکانات ایجاد با خاصی شرایط تحت اما نگرفته صورت

 . شود می بیماری بازگشت یا عود به منجر نهایت در و گردد می

 هاای گاانگلیون در ویروس این 1HSV سیمپلکس هرپس  .باشد می ویریده هرپس خانواده عفونت این بارز مثال

 خورشاید، نور تب، مثل عواملی اثر در مدتی از پس و ماند می باقی (Latent) مخفی حالت به ژرمینال یرت عصب

 .( زونا و مرغان آبله تبخال،د )کن می عفونت ایجاد و رسد می پوست و مخاط به کرده عود گیقاعد استرس

 

 هرپس سیمپلکس I  نهفته می شود.در گانگلیون های عصب سه قلو 

  هرپس سیمپلکسII جی نهفته می شود.ین های خادر کانگلو 

 یجاد می کند.ویروس واریسال زوستر که عامل آبله مرغان است در فعالیت مجدد زونا ا 

در این نوع عفونت فاصله طوالنی بین عفونت اولیه و شروع بیمااری (:Slow virusعفونت های ویروس آرام).3

 چندین سال به طول می انجامدو عفونت حاصل دوره انکوباسیون بوده  و حاصل رشد آهسته ویروس نیست.

 Subacute sclerosing panencephalitis  ایجادچندین سال بعد از سرخک 

 SSPE  و لوکوانسفالوپاتی پیشرونده چند کانونی توسط ویاروسJC  از دساته پاارو ویاروس هاا    از

 جمله این عفونت ها هستند.
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 ویروس انتقال های راه

البته راههای مختلفی برای انتقاال ویاروس هاا  یابد انتقال مستقیم تماس با دیگر فرد به فردی از تواند می ویروس

 آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: وجود دارد که از

 و  رینو، آدنو، مرغان، آبله اوریون، سرخجه، آبله، سرخک، ،اآنفوالنز: عفونی ذراته و لودآ قطرات طریق از انتقال

 و دم وسیله به( Respiratory Tract) فوقانی تنفسی مجاری راه از ها ویروس این(. Bk and jc) پولیوما

 .شوند می منتقل سهعط و سرفه بازدم،

 

 گوارش دستگاه (Alimentary Tract:) دهاانی -مادفوعی انتقاال و آلوده غذایی مواد و آب طریق از انتقال 

بسیار خطرنااک  حاملگی در و همراه بوده باردار زنان در باال میر و مرگکه با  Eو A  هپاتیت آسترو، آدنو، مثل

  کالیسی ا وروت ،(فالاط فلج) پولیو کوکساکی، انترو، خانواده ،است

 

 هپاتیت: آلوده وسایل با جراحتو یا  تزریق طریق از انتقال: پوست D ،HIV ،پاپیلوماا ویریاده، هرپس خانواده 

 هاریو  آربو(، زگیل)

 

 تناسلی ادراری دستگاه (Genitarinary Tract :)مانناد جنسای تماس طریق از منتقله های ویروسHIV ، 

 (کنتاژیوزوم مولوسکوم) پاپیلوماو  Dو  B ،Cهای  هپاتیت وس( سرویک نسرطا)II  تیپ سیمپلکس هرپس

 

 خطرنااک تارین عضاو ایان  پاارواز این راه شاامل  منتقله های ویروس ترین خطرناک: جفت طریق از انتقال(

 ماادرزادی نقص ایجاد عامل ترین شایع: که CMV) سایتومگالوویروس. هستند سرخجه واست(  19Bخانواده 

Congenital""  ها مانند  رتروویروساست( و نیز HIV 

 

 هپاتیت: خون طریق از منتقله های ویروسC ، هپاتیتB ،HIV   هپاتیتو  D 

 

 چشم طریق از منتقله ویروس (Conjunctivitis:) ها ویروس دنوآ 

 

 آلوده حشرات گزش: 

 :پشه طریق از منتقله های ویروسمانند  

ی  دهناده ریزی خون مولد فالوی) لوئیس سنت نسفالیتآ ژاپنی، فالیتنسآ مورای،ی  دره، فالوی ،(آلفا) توگا

 امساک،ی  دهناده ریازی خاون تاب ،(Dengue Virus) دانگ تب ،(Yellow Fever Virus) زرد تب(، پشه

  روزه 3 تبو  پاپاتاسی تب(، Sand Fly) خاکی پشه تب، بونیا ویروسو  کیاسانور جنگل
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o کنه طریق از منتقله ویروس: 

و  Powassan ،Rocio  louping ،negishiهاای  نسافالیت، آروسایی تابساتان -بهاار نسافالیت)آ فالوی

modoc ،کونگو -کریمه حاد هموراژیک تب، نایرو، بونیا (CCHFV و )کلرادو  ای کنه تب: ویریده رئو ارتو 

o لنفوسیتیک کوریومننژیت: جوندگان طریق از انتقال (LCMV ،)فضاوالتق از طریاق استنشاا" ویاروس آرناا 

 (HFRS) کلیوی سندرم با دهنده ریزی خون تب: ویروس هانتا، "االس تبسبب بروز  جوندگان

o در موجاود ویاروس. باشاد مای هاریاز این دسته  بیماری ترین مهم: آلوده حیوان گرفتن گاز طریق از انتقال 

 .شود می منتقل حیوان بزاق

 

ناوع  منتقلاه هپاتیت ترین شایع. است تر بیش HIV از خون انتقال اثر در هپاتیت ویروس انتقال شیوع -: نکته

B  انتقال راه ترین شایع وآن است HIV باشد می تزریقی اعتیاد ایران در. 

 

 (EBV) بار اپشتن بزاقطریق  از منتقله دهانی -حلقی عفونت ترین شایع -

 CMVو  اوریون، سرخکمانند  دهد می پنومونی و شود می بافت وارد ویروس گاهی -

 

 *دفاع میزبان علیه ویروس*

 سالولی ایمنای دخالات هم و (همورال ایمنی) بادی نتیآ تولید  کمک با هم ویروس مقابل در میزبان ایمنی پاس 

 IgGو  IgMاثر محافظتی روی ویروس های ورودی از طریق مخاط و تانفس داشاته و  IgA. است همراه( سلوالر)

 طریق خون دارند. اثر محافظتی روی ویروس های منتشره از

IgA آنتای باادی  تولیاد. دارد اکتسابی حفاظت در نوزادان پاسیو حفاظت در مهمی نقش مادر شیر در موجود

نتای باادی وجاود آ مثال برای د. کن می محافظت ویروس همان با مجدد آلودگی برابر در را میزبانرال همو ایمنی

(AntiHbs) اتیتهپ ویروس مقابل در مصونیت نشانه سرم در B است. 

 سالولی ایمنای شد گفته که طور همان :(Cell Mediated Immunity) سلولی ی واسطه به ایمنی پاسخ

 کااهشی سالول ایمنی معموال ویروسی حاد های عفونت در پس .دارد ویروسی های عفونت مقابل در مهمی نقش

 .یابد می

 .دارند مهمی نقشNK (Natural Killer ) طبیعی کشنده های سلول ویروسی عفونت ابتدای در

 می باشند.NK های سلول و اینترفرون  ویروسی ضد عامل اولین پس

 است. CTLکسیک سیتوتو T سلول  ویروسی ضد عامل ترین مهم

 اساتفاده هام باا همزمان(passiveغیرفعال ) زایی ایمنی و (active) فعال  زایی ایمنی از هاری ویروس در : نکته

 مای ایجااد ایمونوگلاوبین تزریاق توسط فعال غیر زایی ایمنی و واکسیناسیون توسط عالف زایی ایمنی . کنیم می

 .شود
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 ماکروفااژ در که CD4 مولکول مثال طور به شود می بدن دفاعی های واکنش عملکرد تخریب باعث ویروس گاهی

 مای آلوده را 4TCD های لنفوسیت  HIVهای سویه,باشد می   HIVویروس گیرنده شود می بیان  Tلنفوسیت و

 .کنند

HIV از بیمااری ایان وجاود سانجش بارای ابتدا که است دلیل همین به و شده ها سلول این تخریب باعث ابتدا 

 .کنند می استفاده 4TCD های سلول شمارش

 .کند می ترانسفورم را ها سلول این ماند می نهقته B لنفوسیت در که EBV ویروس

 

 اکسازی،تب،اینترفرون:بیگانه خواری،پ.دفاع غیر اختصاصی1

 ایمنی غیر فعال، ایمنی فعال.دفاع اختصاصی:3

اینترفرون:پس از عفونت ویروسی یا سایر عفونت های گروه ناهمگونی از گلیکوپروتئین ها توسط سالول هاای 

انسان یا سیار حیوانات  تولید می شود که با ممانعت از ترجمه پروتئین های ویروس، رشاد ویاروس را مهاار مای 

د. این سایتوکاین هااز رشد برخی سلول های سرطانی، تک یاخته ها،ویروس ها و باکتری ها ممانعت کارده اماا کن

 را نشان می دهند. "مهار انتخابی "اثر منفی روی متابولیسم سلول های طبیعی نداشته و اینگونه از خود

 اینترفرون ها سه دسته اند:

 ول تولید کنندشان :لکوسیت،فیبروبالست،لنفوسیت(آلفا و بتا و گاما)تقسیم بندی بر اساس سل

اینترفرون های الفا و بتا توسط ویروس القا می شوند و اینترفرون گاما حاصل القاای هار دو ناوع آنتای ژن باوده و 

 است. ایمنی سلولیافکتور 

 پروتئین هستند: 3را تولید می کنند.که شامل    mRNAاینترفرون آلفا و بتا ،پروتئین های مهار کننده ترجمه 

 3  الیگونکلئوتید سنتتاز 1و 

  تجزیه   1 و 3ریبونوکلئاز فعال شونده با(الیگونوکلئوتید آدنینی فعال می شودmRNA   )ویروسی 

  پروتئین کیناز غیر فعال و فسفریله کننده فاکتور آغاز گرIF-2 

دار تولیذ  RNAی کند. ویروس های اینترفرون چند ساعت بعد از آغاز تکثیر ویروس تولید و گسترش ویروس را م

 اینترفرون را بیشتر تحریک می کند.

آنتی بادی های اختصاصی ضد ویروس عفونت های ویروسی را با اتصال آنتی بادی به پروتئین هاای ایمنی فعال: 

سطح خارجی ویروس خنثی می کنند و سلول های آلوده به ویروس را در حضور آنتی بادی و کمپلمان مهاار مای 

 نند.مدت مصونیت ایجادی متغیر خواهد بود.ک

و برخای ی دائمی فرددر برابرعفونت می شود برخی عفونت های ویروسی منتشره مثل اوریون و سرخک باعث ایمن

 دیگر از عفونت های موضعی مثل سرماخوردگی ایمنی مختصر چند ماهه القا می کنند.

ر صورت سرکوبی آن)مثال ایادز(عفنت هاای ویروسای مکارر ایمنی سلولی در مقابله با ویروس اثر مهمی دارد و د

 روی می دهد.
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  ویروسی های عفونت در ایمنی سیست  نقش و زایی بیماری

 را باالینی نشاانه بادون ویروسای عفونات. اسات ویروسی عفونت تکثیر چرخه ویروسی عفونت های فرآیند اساس

 ناام آشاکار عفونات باالینی عالئم با همراه یروسیو عفونت. گویند می( کلینیکی تحت عفونت) آشکار غیر عفونت

 توساط مشاابه بیمااری یجاادا، کلینیکای تحت ویروسی های عفونت شامل ویروسی های بیماری مهم اصول.دارد

 .باشد می میزبان -ویروس بین کنش برهم و مختلف های ویروس

 و اسات ویروسای پارتیکال کاافی مقدار وجود (Successful Infection) موفق عفونت یک ایجاد ایجاد ی الزمه

 (.Permissive) باشد داشته دسترسی نآ به و کرده پیدا را حساس سلول بتواند ویروس اینکه

 ویاروس تاا باشاد پاایین نآ حد باید که کرد اشاره میزبان ویروسی ضد ایمنی سیستم به توان می دیگر عوامل از

 (.Infectionعفونت کند ) رده و ایجاد ک میزبان سلول وارد را خود ژنوم بتواند
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 ویروس شناسی 

درمان و پیشگیری  

 دوفصل 
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 واکسن

 های واکسن به توان می واکسن انواع از . باشند می معایبی و مزایا دارای همچنین و دارند مختلفی انواع ها واکسن

 Attenuated) فعاال زناده ویروسای هاای واکسان و (Inactived vaccines) فعاال غیار شاده کشاته ویروسی

vaccines )کشات محایط در ویاروس کشات از اساتفاده با ها واکسن از بسیارید. کر اشاره یافته حدت تخفیف 

 یونیات سااب هاای واکسان ناوترکیبی تکنولاوژی از اساتفاده با هم ها واکسن از بعضی آیند می دست به سلولی

(Recombinant subunit) شوند می ساخته. 

 دست از را خود زایی عفونت قدرت کهی ویروس از استفاده با واکسن این تهیه : شده کشته ویروسی های واکسن*

 .گیرد می صورت فرمالین مقادیری با داده

انتقال سرم انسانی حااوی آنتای  ایمنی غیر فعال: غیر فعال به مصر  آنتی بادی های پیش تولید شده اشاره دارد.

پاس از  برخاورد باا برخای ویاروس هاا فاراهم کناد.بادی می تواند مصونیت کوتاه مدت برای فرد گیرنده پس از 

،هاری،واریسال زوستر ایمونوگلوبولین اختصاصی از پیش تولید شده اساتفاده B و Aبرخوردبه ویروس های هپاتیت 

بادی ضد ویروسای وجاود دارد. در  می شود.در این سه مورد ایمونوگلوبولین اختصاصی است و تیتر باالیی از آنتی

مخلوط ناهمگونی از آنتی بادی های مختلف با تیتر های پاایین اساتفاده  A  وریون و هپاتیتا سرخک ، سرخچه ،

 می شود.

قرار داده شده در آن تکثیر شده و واکسان و هورماون و  DNAنوترکیب با تکثیر باکتری ، قطعات  DNAدر روش 

 غیره تولید می شود.

 واکسن مزایای

 باه واکسان ویاروس گااه هایچ .ندارد وجود ، یابد انتقال حساس افراد به است ممکن واکسن ویروس که خطری 

  باشد می طبیعی عفونت شبیه عفونتی ایجاد ها ویروس مزایای ترین توجه قابل. گردد نمی بر زایی بیماری سمت

 وحشی ویروس حذ  باعث .است نیاز ویروس یکم مقدار ، صرفه به مقرون ی هزینه با دوام با ، موثر زایی ایمنی 

 ز می کنند.تجوی بار یک با کننده محافظت ایمنی ایجاد ، قوی سلولی ایمنی پاس  ایجاد .گردند می جامعه از

 

  واکسن معایب

 واکنش است ممکن مکرر تجویز دلیل به. است ضعیف سلولی پاس  همچنین و بوده مختصر ها اکسنو این یمنیا

 .باشیم داشته حساسیت ازدیاد

  زیاادی مقادار . باالسات هزیناه . باشیم داشته حد از بیش احتیاط باید زنده ویروس وجود عدم از اطمینان برای

 .است نیاز ویروس

   ژاپنی نسفالیتو آ A هپاتیت،  (IPV) (Salk)پولیو واکسن،  Bو A یآنفوالنزا ،هاری واکسن: مثال

 (حرارت و محیطی شرایط به حساس) واکسن محدود عمر و ذخیره مشکل
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 (ایمونوساپرس) ایمنی نقص افراد و باردار های انمخ در استفاده عدم

  سلولی های کشت در خارجی عوامل با آلودگی : واکسن به خطرناک عوامل ورود

 بیماری نوع واکسن روش تجویز
 خوراکی)سابین(

 تزریق زیر جلدی)سالک(
.زنده ضعیف شده1  

.کشته شده2  
 

 پولیومیلیت
 سرخک زنده ضعیف شده تزریق زیر جلدی

ریق زیر جلدیتز  اوریون زنده ضعیف شده 
 سرخچه زنده ضعیف شده تزریق زیر جلدی
 گرفته شده از سرم بیمار HBsAg.1 تزریق زیر جلدی

2.Recombinant 
 Bهپاتیت 

 آنفوالنزا ویروس کشته شده تزریق زیر یا داخل جلدی

 هاری ویروس کشته شده تزریق زیر جلدی

  

 (دارو) ویروسی ضد ترکیبات

 پس هستند میزبان سلول متابولیسم به وابسته بودنشان اجباری سلول داخل دلیل به ها ویروس که گفتیم تر پیش

 و نزنناد آسایب میزبان سلول به ترکیبات این که داشت توجه نکته این به باید ویروسی ضد ترکیبات ساخت برای

داروهای ضد باکتریایی در دسترس داروهاای  به همین دلیل در مقایسه با  .ببرند بین از را ویروسی عامل همچنین

داروهای ضد ویروسی نسبتا غیر موثر هستند زیرا بسایاری از چرخاه هاای تکثیار  ضد ویروسی بسیار کم هستند.

ویروس در زمان دوره کمون که بیمار حال عمومی خوب دارد،روی مای دهاد و در زماان باروز عالیام ویاروس در 

ی ویروس ها مثل موتان های نهفته و مقااوم ایجااد شاده و مشاکل دیگاری سراسر بدن پخش شده است. در برخ

 خاصی ی مرحله دارویی هر اصوال و است متفاوت داروها اثر مکانیسم برای ایجاد داروی ویروسی ایجاد کرده است.

 تکثیار از مختلفای مراحال توانند می ویروسی ضد ترکیبات . دهد می قرار هد  مورد را میکروارگانیسم تکثیر از

 اسایدن، پاروتئی سااختار( ویروسای اجزاء سنتزو  ویروسی ژنوم برداری پوشش میزبان، به ویروس اتصال) ویروس

چندین دارو با مکانیسم های متفااوت بار ضاد  .دهند قرار هد  مورد را  ویروسی های پروتئین ترجمهو  نوکلئیک

 ویروس ها عمل می کنند.

 (:Uncoating.مهار ورود به سلول)9

 پیشگیری از بروز آنفوالنزای نوعانتادین)ترکیب سه حلقه ای(آم:  A  بدون اثر روی آنفوالنزاهای نوع،B و 

C  

 ریمانتادین مشتق آمانتادین با اثرات جانبی کمتر 

 .مهار سنتز اسید نوکلئیک ویروسی:3

o :مهار کننده هرپس ویروس ها 

 آسیکلوویر: بر ضد ویروس های هرپس سیمپلکس I   وII چاون  ررس واریسال زوستر)نسبتا بی خطو ویو

روی سلول های آلوده باه ویاروس اثار مای کند،تیمیادین کینااز ویروسای نسابت باه تیمیادن کینااز 

 )سلولی،بهتر آسیکلوویر را فسفریله می کند.

  گانسیکلویر: بر ضد التهاب شبکیه ناشی ازCMV در بیماری ایدز موثر است 
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 وس های هرپس سیمپلکسویدارابین: در درمان عفونت های ویر I   انسفالیت و کراتیت(موثر اسات. اثار(

 سمی بیشتر و اثرات جانبی کمتر نسبت به گانسیکلوویر

  یودودئوکسی یوریدین :در درمان التهاب قرنیه و ملتحمه)کراتوکونژوکتیویت(ویروس هرپس سیمپلکسI 

 )اثرات سمس باال داشته و مصر  سیستمیک ندارد( 

 ر درمان موضعی کراتوکونژوکتیویت تریفلوروتیمیدین:دHSV1 .موثر است 

  :فوسکارنت DNA پلی مراز تمامی هرپس ویروس ها)بخصوصHSV  وCMV ( را مهاار مای کناد)مزیت

 نسبت به آسکلوویر:نیاز یه فعال شدن توسط تیمیدین کیناز ندارد(

 همچنین   فوسکارنت Reverse transcriptase  ویروسHIV .را مهار می کند 

 

o ر کننده رترو ویروس ها:مها 

 

  آزوتیمیدین: اثر خوبی ضاد سانتزDNA  توساطReverse transcriptase  دارد)معایب:سارکوب مغاز

 استخوان و میوپاتی(.

  دی دئوکسی نوزین:در بیماران ایدزی مقاوم به آزوتیمیدین استفادهمی شود)معایب:اثر جانبی پانکراتیات

 و نوروپاتی محیطی(

  دی دئوکسیتیدین وd4T .در صورت عدم تحمل داروهای قبلی یا درمان ناموفق با آنها استفاده می شود 

o :مهار کننده سایر ویروس ها 

 ( موثر در پنومونی ویاروس سنسیشایال(ریباورین:مهار سنتز نوکلئوتیدهای گوانینRSV و عفونات )

 (Bهای شدید آنفوالنزای 

 .مهار تجزیه پلی پپتید های پیش ساز به محصوالتشان:3

 Sqiomavor  وOmdomavor  مهار کننده پروتئازHIV .است 

 .مهار سنتز پروتئین ویروسی:4

  اینترفاارون آلفااای نوترکیااب: مااوثر در مبتالیااان بااه هپاتیااتB  وC  ماازمن و نحلیاال ضااایعات

 کونیلومااکمیناتا موثر

 متیسازون:مهار سنتز پروتئین در پاکس ویروس ها 
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 ویروس شناسی

هاویروس  طبقه بندی  

 

 سومفصل 
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 ویروس بندی طبقه

 ها ویروس بندی طبقه معیارهای

 ژنتیکی محتویات (حاوی های ویروس DNA حاوی های ویروس و RNA) 

 کپسید تقارن چگونگی  

 (انولوپ) پوشش وجود عدم یا وجود 

 سی، مانند:مختلف ویرو خصوصیات 

o  شیمیایی و فیزیکیخصوصیات 

o ژنیک آنتی خصوصیات 

o بیولوژیک خصوصیات  

o ویروس اییز عفونت تمایل 

 

 دار DNA های ویروس

 نوع نمونه ویروس خانواده

 تقارن

 خصوصیت انولوپ

 نوکلئیک اسید

حساس 

 به اتر

 تک  DNA - وجهی بیست B19پارو ویروس  ویریده پارو

 ای رشته

- 

 رشته دو  DNA - وجهی بیست آدنو ویروس انسانی آدنوویریده

 ای

- 

 Iویروس هرپس سیمپلکس  ویریده هرپس

 IIو

 یروس واریسال زوسترو

 EBVویروس

CMV 

و  6ویروس هرپس سیمپلکس 

 8و  7

 رشته دو  DNA + وجهی بیست

 ای

+ 

 ویروس آبله ویریده پاکس

 ویروس ا 

 ویروس مولوسکوم

 کنتاژیوزوم

 پوشش+ پیچیده

 پیچیده

DNA رشته دو 

 ای

+ 

- 

 پاپیلوما ویروس پاپواویریده

 JCویروس

 BKویروس 

 تهرش دو  DNA - وجهی بیست

 حلقوی ای

- 
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 رشته دو  DNA + وجهی بیست Bویروس هپاتیت  هپادناویریده

 حلقوی ای

+ 

 

 

 دار؛ DNAمه  مربوط به ویروس های   نکات

 .دارند وجهی بیست تقارن پاکس جز به دارها DNA ی همه •

 .کنند می استفاده ژنوم همانندسازی برای سلول مراز پلی DNA از ویروس اوپاپوو  پارو •

 .اند قطعه قطعه ژنوم فاقد دار DNA ایه ویروس •

 .دارند تری بیش زایی سرطان قدرت دار DNA های ویروس •

• DNA ضاد داروهاای باه پاس هساتند میزبان سلول از مستقل هرپس و پاکس مثل بزرگ های ویروس 

 هستند. تر حساس ویروسی

 .هستند زا سرطان پارو جز به دار DNA های ویروس ی همه •

 .(ندارد تکثیر مخفی حالت در ویروس) کنند می ایجاد مخفی عفونت هرپس و وپارو •

 .باشد می پاکس  بزرگترین و پاروویروس دار DNA ویروس کوچکترین •

 .می باشند وجهی بیست انولوپ فاقد های ویروس همه •

 .باشد می هرپس دار تگیومنت ویروس تنها •

 (در هپادنا ویروس وجود دارد.RTآنزیم ترسکریپتاز معکوس در) •

• DNA لی مراز در پاکس، هپادنا و هرپس ویروس در خود ویروس کد می شود.پ 

 فشرده پاپووا ویروس است. DNAویروس دارای سوپر کویل یا  DNAتنها  •

 پاپوا ویروس دارای پروتئین های هیستونی است. •

 ویروس ها غیر از پاکس ویروس عفونی است. DNAژنوم همه  •

 خود می باشد. mRNAدر  Splicingتینین و آدنو ویروس دارای ترانسفورماسیون، هماگلو •

 ویروس ها در هسته است، به غیر از پاکس ویروس که در سیتوپالسم است. DNAتکثیر ژنوم همه  •

در هسته اسات باه غیار از پااکس و هپادناا ویاروس کاه در   ویروس ها DNAتکثیر نوکلئوکپسید همه  •

 سیتوپالسم است.

؛ منشا انولوپ پاکس سیتوپالسم)توساط خاودش سانتز مای REکامل شدن ویریون: منشا انولوپ هپادنا  •

 شود(، و منشا انولوپ هرپس غشای هسته میزبان است.
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 دار RNAویروس های 

 

 خصوصیات انولوپ تقارن نوع نمونه ویروس خانواده

 اسیدنوکلئیک

حساسیت 

 به اتر

 قطبیت

 )پالریته)

 رئو

 ویریده

 دوی  RNA - وجهی بیست روتا ویروس،رئوویروس،تب کنه ای کلرادو

چند  ای رشته

 قطعه

- + 

پولیو،کوکساکی،اکو،آنتروویروس،رینو  پیکورناویریده

 Aویروس،ویروس هپاتیت 

 بیست

 وجهی

- RNA  تکی 

 ای رشته

- + 

 بیست ،ویروس نوراکEهپاتیت  ویریده کالیسی

 وجهی

- RNA  تکی 

 ای رشته

- + 

 توگا

 ویریده

 

ویروس سرخچه،ویروس انسفالیت اسبی 

 شرقی، ویروس انسفالیت اسبی غربی

 بیست

 وجهی

+ RNA  تکی 

 ای رشته

+ + 

ویروس تب زرد،ویروس دنگ،ویروس انسفالیت  ویریده فالوی

 Gو Cسن لویی،ویروس هپاتیت 

 بیست

 وجهی

+ RNA  تکی 

 ای رشته

+ + 

 رترو

 هنویری

 بیست HTLV1،HTLV2ویروس ایدز،

 وجهی

+ RNA  تکی 

 دیپلوئید ای رشته

+  

+ 

 رتوا

 میکسو

 ویریده

 تکیی  RNA + مارپیچی CوA،Bویروس آنفوالنزای 

 قطعه ای رشته

 قطعه

+ - 

 پارا

 میکسو

 ویریده

ویروس 

،ویروس RSVپاراآنفوالنزا،اوریون،سرخک،ویروس

 بیماری نیوکاسل

 تکی  RNA + مارپیچی

 ای رشته

+ - 

 رابدو

 ویریده

 تکی  RNA + مارپیچی ویروس هاری،ویروس استوماتیت وزیکوالر

 ای رشته

+ - 

 فیلو

 ویریده

 تکی  RNA + مارپیچی ویروس ابوال،ویروس ماربورگ

 ای رشته

+ - 

 بونیا

 ویریده

 

 

 

هانتا ویروس،ویروس انسفالیت 

،ویروس تب پشه Sandflyکالیفرنیای،ویروس تب 

 خاکی

 تکی  RNA + مارپیچی

 قطعه ای رشته

 قطعه

+ - 

 آرنا

 ویریده

 - + تکی  RNA + مارپیچی Lassaیتی، تب ویروس کوریومننژیت لنفوس
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 دار؛ RNAمه  ویروس های  نکات

 رتروویریده جز به هاپلوئیدند ها ویروس تمامی  

 ویروس کوچکترین RNA ویروس کورونا: بزرگترین و پیکورنا: دار 

 های ویروس ی همه RNA باه جاز: پیکوروناا ،آساترو، کالسای ویاروس ، رئاو دارند انولاوپ مارپیچی دار

 ویریده)ویروس های بدون پوشش به اتر مقاوم بوده و بقیه به اتر حساس اند(

 و  بونیاا ارتومیکساو، رئوویریاده،: یاردگ می صورت قطعه قطعه ژنوم با هایی ویروس در نوترتیبی ی پدیده

 . آرنا

 ساختار Cap های ویروس رد RNA ویروس یوفالو و پیکورنا جز به باشد می + ی پالریته با دار 

 نزیمآ واجد های ویروس RT (Transcriptase Reverse) در هپادنا شامل DNA  رتارو و ها ویروس 

 RNA روی از سازد می DNA نزیمآ این؛ باشد می ها ویروسی   RNAدر ویریده

 تکثیر هویرید بورنا و ویریده ارتومیکسو در RNA صورت می  سیتوپالسم در بقیه در دهد می رد هسته در

 گیرد.

 RNA در همه تک رشته ای است به جز رئو ویریده و بیرنا ویریده 

 پالریتاااااااااااه مثبت:پیکورونا،آساااااااااااترو ویاااااااااااروس، کالسااااااااااای، توگاااااااااااا 

 ، فالوری، کورونار، رترو

  ،بورناپالریته منفی:آرنا، رابدو، فیلو، بونیا، اورتومیکسو، پارامیکسو 

  همهRNA ویروس های سنس + به عنوان ژنوم عفونی مطرح اند به غیر از رترو ویروس ها 

 تکثیر ژنوم آنها در سیتوپالسم به غیر از اورتو میکسو ویروس و رترو ویروس و بورنا ویروس 

 .تشکیل نوکلئو کپسید همگی در سیتوپالسم به غیر از  اورتو میکسو ویروس که در هسته است 

 شش همگی از غشای سیتوپالسمی به غیر از پیکورونا و رئو: سیتوپالسم، فالوی:منشا پوREبونیا:گلژی، 

  .رئو و پیکورونا همه مراحل را در سیتوپالسم طی می کنند 

  ژنومRNA :قطعه قطعه 

 قطعهC(7 )قطعهb (9)و Aاورتومیکسو ویروس: -

 قطعه( 3آرنا ویروس ) -

 93قطعاه(، کلسای ویاروس) 92اوربی ویروس) - -ورتو رئو ویروس و قطعه(،ا 93رئو ویروس: روتا ویروس ) -

 قطعه(

 قطعه ای رشته

 قطعه

 کورونا

 ویریده

 تکی  RNA + مارپیچی کورونا ویروس

 ای رشته

+ + 
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 قطعه( 3بونیا ویروس) -

 دیپلوئید(-قطعه 3رترو ویروس) -

 

 :تقارن کپسید 

 (Double capsidبیست وجهی:پیکورونا،آسترو،کالسی،رئو ویروس)

 توگا، فالوی، رترو

 نا،رابدو، فیلومارپیچی:اورتو میکسو ویروس،پارا میکسو ویروس، بونیا،بور

 تقارن کمپلکس:آرنا،کورونا، فالوی، رترو
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 ویروس شناسی

 دار DNAویروس های 

 

 چهارفصل 
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 ها ویروس هرپس (Herpes Viridae) 
 فعاال تواناایی ها ویروس این. است مزمن و نهفته پایدار، عفونت ایجاد توانایی ویریده هرپس ی برگزیده صفات از

یاا سارکوب سیساتم  و تاب قاعادگی، اندور اساترس، مثل شرایطی به بسته میزبان بدن درو تکثیر مجدد  شدن

 .اایمنی دارند

 پوساتی، تنفسای، طریاق از ویریاده هارپس انتقال .گیرد می انجام (Fusion) ادغام طریق از ویریده هرپس ورود

 مجادد شادن فعال و هستند زا سرطان ها آن از بعضی . است پذیر امکان جنین به مادر از انتقالو  جنسی تماس

 بسایار نیاز( ایمنی سیستم سرکوب دچار های میزبان) ضعیف ایمنی سیستم دارای های زبانمی در ها ویروس این

 .گیرد می صورت

 تقارن و ای رشته دو DNA دارای ها ویروس هرپس تمام تمامی ویروس های هرپس از نظر ساختمانی مشابه اند.

پوشاش لیپاوپروتئینی  وده و باهر یک دارای یک مرکز بیست وجهی ب .دارند کپسومر 913 و باشند می وجهی 32

. ویریون آنها فاقد پلی مراز می باشد. این ویروس های دومین ویاروس هاای بازرگ بعاد از پااکس احاطه شده اند

 معموال عفونت های اولیه ایجادی با این ویروس ها شدیدتر از فعالیت مجادد ویاروس هساتند. ویروس ها هستند.

 را مختلاف پروتئین 922 حدود) است بزرگ هرپس ژنوم. است معکوس یتکرار ژنی های توالی دارای هرپس ژنوم

 هاای آنازیم از گروهای هرپس ژنوم .است( گلیکوزآمینوگلیکان) سولفات هپاران ویروس این گیرنده. (کند می کد

 مای هاا نازیمآ این (کیناز تیمیدینو  پروتئاز پرایماز، هلیکاز، مراز، پلی DNA) کند می کد را ویروس اختصاصی

 ی حلقاه ،(Rolling Circle)طریاق باه ژنوم همانندسازی .باشند ویروسی ضد داروهای برای خوبی اهدا  توانند

A (Cow dry A ) تیاپ ای هساته هاای انکلوزیون ها ویروس هرپس .گیرد می صورت ها ویروس این در چرخان

 وجاود (Tegument) تگومنات ناام باه شکل بدون ماده یک ویریده هرپس انولوپ و کپسید بین .کنند می ایجاد

 .دارد

بتا شامل  گروه(، VZV) زوستر واریسال ویروس و 2HSV و 1HSV هرپس شامل آلفا گروه 3 شامل ویریده هرپس

 شامل ویروس اپشتن بار گاما گروه 7and HHV  6HHVشامل  Roseola و ویروس( CMV) سایتومگالو ویروس

(EBV ) 8وHHV باشد می ویروس رادینو جنس. 

 1HSV2 وHSV  وHZV .هم در عفونت اولیه و هم در تکرار عفونت راش های ویزوکوالر به وجود می آورند 

CMV و EBV .راش ویزیکوالر ایجاد نمی کنند 

باا لمفاوم بورکیات و کارساینوم  EBVبرخی ای ویروس های این خانواده به دلیل ایجاد سارطان اهمیات دارناد:

 س ارتباط دارد.با کارسینوم سرویک  2HSVنازوفارنکس و

 

 ویرینه هرپس آلفا (Alpha Herpes Virinae) 

 دارای. هساتند متغیری میزبانی تنوع دارای که( عصبی دستگاه به تمایل) بوده نوروتروپیک ها ویروس هرپس آلفا

 .هستند سیتولیتیک کنند می ایجاد عصبی های سلول در نهفته عفونت و بوده سریع رشد



30 
 

به پزشکیلیسانس   021-66479510 

 

 ویرینه هرپس گاما (Gamma Herpes Virinea) 

 باعث (Lymphoblastoid cells) لنفوبالستوئید های سلول در و کرده آلوده را لنفی های سلول، خانواده زیر این 

  .شوند می شونده تخریب عفونت

(، EBV: Epstein Barr Virus) باار اپشتن ویروس( و Lymphocrypto Virus) کریپتوویروس لیمفو جنس دو

 هرپس ویروس( و Rhadino Virus) ویروس رادینو

 هستند خانواده زیر این به متعلق (Human Herpes Virus8HHV :) انسانی

 هرپس بتا ( ویرینهBeta Herpes Virinae) 

 کنناد مای ایجااد مخفای عفونات هاا کلیاه و ترشاحی غادد در. هساتند رشاد کناد هاا ویاروس هارپس بتاا

 . هستند خانواده عضو رینت شایع ("CMV "CytoMegalo Virusسایتومگالوویروس ).

 

 تیپ ویروس هرپس I  (HSV-1 و)تیپ ویروس هرپس I I  (HSV-2:) 

 

 1HSV2وHSV   1 با خصوصیات آنتی ژنی و موقعیت ضایعات از هم افتراق میابند. ضایعات حاصال ازHSV 

عفونات هاای اغلاب  در پایین تر از کمر)نواحی تناسالی( باروز مای کنناد. 2HSVدر باالی کمر)عمدتا صورت( و 

1HSV   2در زمان کودکی رد می دهد اما عفونت هایHSV  فعالیت جنسی آغاز می شاود. ایان دو بعد از شروع

ویروس از لحا  ساختمانی و مورفولوژی مشابه اند.این دو در هسته سلول میزبان تکثیر کارده و پاس از تکثیار باا 

 جوانه زدن از غشای هسته میزبان دوباره پوشش دار می شود.

  Herpes Simplex Virus Type 1 ( شااخی ساه عصاب) ژمیناال تاری عصاب گانگلیون در نهفته عفونت

Trigeminal این ویاروس از طریاق بازاق  .شود می تبخال باعث و کرده ایجاد دهانی حلقی های یونژل با مرتبط

 مای گیار تاک یتنسافالا عامال ترین شایع ویروس ایناز طریق ترشحات جنسی منتقل می شود.2HSVدهانی و 

 مخفای حالات باه ویاروس اسات.(Sporadic Encephalitآمریکاا ) در کشنده نسفالیتآ عامل ترین شایع .باشد

(Latent) شاامل اختصاصی غیر تحریکات مثل شرایطی تحت شد گفته که طور همان و مانده باقی اعصاب این در 

 عاود باه منجر ها سلول در تکثیر با و شده فعال مجدداً ویروس شدید آفتاب نورو  هورمونی تغییرات استرس، تب،

 ایجااد) باشد می آلوده بزاق با مستقیم تماس و لودهآ تنفسی قطرات به مربوط ویروس این انتقال. شود می عفونت

 (اوروفارنکس به محدود عفونت

 محتوای ویروس این G + C 17: % دارد باالیی 

 چناد آساای غول های سلول گیری شکل شامل ژیکهیستوپاتولو مشخص تغییرات دارای  سیمپلکس هرپس

 Cowdry type) اسیدوفیل ای هسته درون های انکلوزیون تولید و باشد می شکل بالونی سیتوپالسم و ای هسته

A .و ایمونوفلورسانس ویروسی ژن نتیآ دادن نشان با قطعی تشخیص(می کند PCR مراز پلی ای زنجیره واکنش 

 سارولوژی هاای روش .است ویروس جداسازی تشخیص راه ترین قطعی محل در ونهیبریداسی .است پذیر امکان
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 .هستند مفید اولیه عفونت تشخیص در هم

 

 موارد زیر هستند:شامل  HSV1عفونت های ایجادی در 

 ژنژیواستوماتیت (Gingivostomatists :)که با تحریک و  دهان مخاطی غشاهای حاد التهابی عفونت

 ر کودکان رد می دهد.د تب همراه است و اغلب

 (تب خال لبCold sorces) 

 کراتوکونژکتیویت (KeratoConjunctivitist :)چشم ملتحمه غشاء و قرنیه عفونت 

 حاد فارنگوتونزیلیت (Aeute Pharyngotonsillitis :)لوزه و حلق عفونت  

 نسفالیتآ (Encephalitis :)گااهی باا  و معموال در لاوب گایج مرکزی اعصاب دستگاه آلودگی ایجاد

 مرگ و میر باال

 عقربک( انگشتان بند عفونت((Herpetic Whitlow :) ضاایعات پوساچولی باروی انگشاتان پوسات

 دست

  عفونت های منتشره مثل ازوفاژیت و پنومونی در افراد مبتال به مبتال به کاهش عملکردT-Cell 

 

2HSV اولسر و ولیوزیک ضایعات (تناسلی هرپس) .گردد می تناسلی مخاط آلودگی باعث (Ulcer) می شایع 

 سااکرال عصابی هاای گاانگلیون به را خود ویروس و گیرد می صورت جنسی تماس طریق از ویروس انتقال. باشد

(Sacral))مخفی صورت به و رساند می )کمری و خاجی (latent) ماند می باقی. 

 اولیاه عفونات(11د )% دار بااالیی C  G +محتاوای ویاروس این .دارد وجود نوزاد به آلوده مادر از انتقال احتمال

 2HSV1 برابر در و شده  مبتال که فردی درHSV دارد تری کم شدت است  داشته ایمنی. 

 شامل موارد زیر است: 2HSVبیماری های حاصل از 

 زیکولی دردناکو ناحیه آنال همراه با ضایعات و تب خال تناسلی روی ناحیه تناسلی 

 با وزیکول های کانال زایمان ایجاد می شود،این بیماری از بیماری خفیف تا  تب خال نوزادان که با تماس

 ژنرالیزه و انسفالیت متغیر است.

 مننژیت آسپتیک 

 

هیچ کدام از این دو ویروس باعث ناهنجاری های مادر زادی یا سقط نمی شوند چرا کاه از جفات عباور نمای 

 کنند.

و کشت دادن آن در سلول است.اثر ساایتوپاتیک طای  مهم ترین روش تشخیص جداکردن ویروس از ضایعات

سالول  و ول های قاعده ضایعه با گیمسا رنگ آمیزی شادهل( سTzankروز پدیدار می شود. در اسمیر تزانک) 9-3

های ژانت چند هسته ای نشان دهناده عفونات زایای اسات. تسات نوترالیزاسایون، رناگ آمیازی فلئورسانت در 

ار می رود، ولی در تشخیص عفونت راجعه به دلیل وجود قبلی آنتی بادی در بادن تشخیص عفونت های اولیه به ک
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 و عدم افزایش تیتر آنتی بادی در عود مجدد، کاربردی نخواهد داشت.

و  لوویر نیاز درماان انتخاابی انسافالیتبرای درمان کراتیت هرپسی از تری فلوروتیمیدین اساتفاده کارده و آسایک

 ست.ا HSV1بیماری های سیستمیک 

 

 زوستر واریسال 

 است یویروس های بیماری ترین مسری ازکه  (VZV: Varicella Zoster Virus) زوناو  مرغان بلهآ ویروس

 در اکثرا وزیکوالر بثورات ظهور باو  و از طریق قطرات تنفسی و تماس مستقیم با ضایعات منتقل می شود بوده

 ماند می نهفته صورت به( عصبی گانگلیون) حسی اعصاب های گانگلیون در ویروسو  شود می دیده کودکی سنین

. در این بیماری  است واریسالزوستر مخزن تنها انسان.شود می ظاهر زونا صورت به مجدد عود با بلوغ دوران در و

بعد از آلودگی مخاط تنفسی، ویروس به خون وارد می شود)ویرومی( و از آنجا ضایعات تیپیک ویزیکولی پدید می 

ه این ویروس از لحا  ساختمانی مشاب. است ویروس خصوصیات از ای هسته داخل انکلوزیونی اجسام یجادا آید.

این ویروس تنها یه سروتیپ  ر آنتی ژنتیک با هرپس ویروس ها متفاوت است.سایر هرپس ویروس هاست اما از نظ

 به انسفالیت. دارد روزه 39تا  92 کمون ی دوره و بوده مرغان آبله بیماری عالئم اولین از  کسالت و تب دارد.

 .دهد رد است ممکن نادر صورت

 در مشااهده(  Aتیاپ Cowdry ای هساته داخال انکلاوزین)HSV  به آلوده های سلول CPE مشابه: تشخیص

 پوستی ضایعات

 

ر بعد از بهبود بیماری ویروس در عقده های ریشه خلفی به حالات نهفتاه در آماده و در مراحلای از زنادگی در اثا

کاهش ایمنی سلولی و ترومای موضعی مجددا فعال شده و بیماری زونا ایجاد مای شاود. ایمنای ایجاادی باا آبلاه 

شادت بیمااری آبلاه مرغاان در زونا در شخص می تواناد ایجااد شاود.  مرغان دائمی است، اما با وجود این ایمنی

ر ایان بیمااری مای تاوان باه پنوماونی و بزرگساالن نسبت به کودکان بسیار باالست. از عوارض خطرناک اماا نااد

دیاده شاده و باا   VZV(در اثر مصار  آساپیرین در عفونات Reyeانسفالیت واریسالیی اشاره کرد. سندرم رای)

 انسفالوپاتی و دژنرسانی کبد مشخص می شود.

 .کارد ل آسای چناد هساته ای را مشااهدهول های غولو می توان با اسمیر تزانک س تشخیص بیماری بالینی بوده

در  وجود قبلی آنتی در بدن اهمیت تشخیصای نادارد. در زونا به دلیلتشخیص سرولوژی با تعیین عیار آنتی بادی 

در پروفیالکسای عفونات  (.VZIGافراد مبتال به ضعف ایمنی می توان برای درماان از آسایکلوویر اساتفاده کارد)

VZV واکسان  ن واریسال استفاده می شاود.در افراد دچار نقص ایمنی از ایمونوگلوبولین هیپرایمیوVZV  شاامل

  فت کرده اناد ممکان اسات باه دلیال حاذویروس زنده ضعیف شده است اما در بیمارانی که قبال عفونت را دریا

نشدن فاز نهفته ویروس زونا ایجاد شود. این ویروس در حیوانات آزمایشگاهی یا تخم مرغ قابل رشاد نیسات. ایان 

 ل های فیبروبالست انسان می توان جدا کرد.ویروس را با کشت در سلو
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 سایتومگالوویروس (CMV "CytoMegalo Virus") : 

ن انساان تنهاا میزباا اما از لحا  ساختمانی مشابه است. بوده از لحا  آنتی ژنی متفاوت از دیگر هرپس ویروس ها

در به آلوده کردن انسان نمای سروتیپ دارد. سوش های حیوانی این ویروس قا آن بوده و این ویروس هم تنها یک

 از، مرکازی عصابی سیساتم ماندگی عقب، ذهنی ماندگی عقب ایجاد) بوده مادرزادی های ناهنجاری عامل باشند.

 رد عامال تارین شایع و بوده نوزادان سیتومگالیک انکلوزیون عامل ،(چشمی های ناهنجاری ی وشنوای دادن دست

 نقص دارای افراد در عارضه ترین شایع ر مادر هم به وفور یافت می شود.در داخل کانال زایمانی و شی .است پیوند

 مغاز پیوناد بیمااران در بیناابینی پنومونی شدید، های عفونت در پنومونی ایجاد(: Immuno Suppress) ایمنی

 .ایمنی نقص دارای افراد در کوریو  ناستخوا

 مونوکلئوز اصلی عامل و کرده( خفیف سایتومگالوویروس از ناشی مونوکلئوز) عفونی مونونوکلئوز شبه سندرم ایجاد

 .(بار اپشتن) باشد می EBV   ویروس عفونی

 

 سویرو در که :هتروفیل بادی نتیآ تستCMV ،  از افتاراق) اسات منفای هتروفیالآنتی بادی 

 سلول) هستند سایتومگالیگ و  آلوده را ماکروفاژ ویروس این(، EBVمنوکلئوز

 .شوند می بزرگ لودهآ های سلول که است ، ایننآ اتمشخص ازکه  گبزر و طویل لودهآ های

،انتقال بوده بارداری طول در جفت از ویروس عبور، رحم گردن ترشحات، مادر شیر، جنسی راه از ویروس انتقال راه

 ویاروس انتشاار مهم منابع ادرار و بزاق. گیرد صورت نزدیک تماس با تواند می ویروس انتقالو  خون و پیوند اعضا

، و شایعترین راه انتقال در بچه های کوچک بزاق است. در مراحل بعدی زندگی از طریق جنسی)مایع منای هستند

 علات باه جفت شدن آلودهبوده و  شایع بزاقی غدد درگیریو سرویکس حاوی ویروس است( هم منتقل می شود. 

 کولاون، ماری، کبد، ریه، از ویروس جداسازی عضو، پیوند خون، انتقالصورت می گیرد.  زایمان کانال بودن آلوده

 .است پذیر امکان TB لنفوسیت و مونوسیت ها، کلیه

 ویاروس. است  رحمی داخل عفونت عامل ترین شایع پیوند گیرندگان در لوکوپنی ایجاد هپاتیت، برونشیت، ایجاد

کودکاان آلاوده  %32. در د داردبالغین آنتی بادی علیه این ویروس وجو %92در  .است مادرزادی  نقایص با مرتبط

در دوران حااااملگی، بیمااااری انکلوزیاااون سااایتومگالیک رد مااای دهاااد کاااه عالیااام آن شاااامل  CMVباااه 

هنی شده شد. کودکان آلوده دچار عقب افتادگی ذتشنج،میکروسفالی،کری،زردی،هپاتواسپلنومگالی و پورپورا می با

 و به مدت چند سال ویروس را از ادرار دفع می کنند.

رحله نهفته لکوسیت ها بعد از عفونت اولیه ایجاد شده و در صورت کاهش ایمنی ویروس دوباره فعال مای شاود. م

به صورت خود به خود و یا با انتقال محصوالت خونی که حاوی لکوسایت هساتند باه  CMVسندرم مونونوکلئوز 

در  رد، و اسپلنومگالی هماراه اسات ولاید آمده و اغلب در افراد جوان ایجاد تب باال، لرز، خستگی شدید، سردووج

لنفادنوپااتی و فارنژیات اگزوداتیاو ناادر اسات.در اسامیر خاون محیطای  EBVمقایسه با مونونوکلئوز حاصال از 

اثار  موجب اساهال سارکش و رتینیات مای شاود. CMVلنفوسیت آتیپیک دیده می شود. در افراد مبتال به ایدز 

 (.2w-1سایتوپاتیک ویروس آهسته است)
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 رای درمان از گان سیکلوویر و فوسکارنت استفاده می شود، این ویروس به آسیکلوویر مقاوم است.ب

 

  : تشخیص

 آنتی بادی فلئورسنت 

 ای)نمایی شبیه چشم جغد( رنگ آمیزی بافتی اجسام انکلوزیونی داخل هسته 

 (بزرگ های سلول) سیتومگالیک های سلول حضور 

 ادرار و خون بیوپسی، نمونه  

 عیار چهار برابری در تیتر آنتی بادی افزایش  

 ادرار و گلو از جداسازی انسانی، های فیبروبالست از ویروس جداسازی . 

 

 بار -اپشتن ویروس (Epstein- Barr Virus: EBV:)  

 and  2CR آن ی گیرنده و باشد می   Bلنفوسیت در آن نهفتگیی  دوره که حاد عفونی مونونوکلئوز سببی عامل

21CDبارای اصلی هد  لولس) استEBV  لنفوسایتB  مهمتارین آنتای ژن آن، آنتای زن کپساید باشاد مای .

را آلوده  B( است.انسان میزبان طبیعی آن است.این ویروس عمدتا لنفوسیت ها مخصوصا لنفوسیت VCAویروس)

 .باشد  پاروتیدی  غده اوروفارنکس تلیال اپی های سلول در تواند می ویروس تکثیرمی کند،

بوده و عفونت ابتدا در اروفارنکس ایجاد می شاود و ساپس باه   پذیر امکان آلوده بزاق طریق از ویروس این لانتقا

لنفوسایت آتیپیاک دیاده شاده در الم خاون محیطای ،  را آلاوده مای کناد. Bخون گسترش یافته و لنفوسایت 

 مونونوکلئاوزروس ایجااد ایان ویا آلاوده هساتند. Bسیتوتوکسیک تولیدی در برابر سلول های  Tلنفوسیت های 

 لنفوم سرطان ایجاد، نوجوانان و جوانان در( Glandular Fever) ای غده تب بیماری، ننوجوانا و بالغین در عفونی

 مای کناد. (تومورفاک) بورکیات لنفاوم، هاوچکین لنفاومو  گوارشای کارسانیوم نازوفارنکس، کارسینوم بورکیت،

یکی از عالیم بوده  اسپلنومگالی است. پارگی طحال نیز رد، لنفونوپاتب ودارای عالیم تب، گلو د عفونی مونونوکلئوز

 اما بسیار نادر است.

EBV  در لنفوسیت هایB  نهفته شده و برای تشاخیص مای تاوان از شامارش گلبولهاای خاون و مشااهده

لوبولاه و پیک در الم خون محیطی)لنفوسیت های بزرگ باا هساته لنفوسیت های آتی % 32مطلق و تا  لنفوسیتوز

یاک روش  Monospotسیتوپالسم واکوئله بازوفیل( استفاده کارد. آزماون آنتای باادی هتروفیال ماثال باا روش 

ماه از بهبود بیماری ناا پدیاد مای شاود.آنتی  1سرولوژی برای تشخیص بیماری است.آنتی بادی هتروفیل  بعد از 

رای مونونوکلئاوز عفاونی بادون عارضاه الزم هم  برای شناسایی استفاده می شود. هیچ درمانی ب VCAبادی ضد 

 .نیست
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 ها ویروس پاکس(Pox Viridae)  

 Mollucscum( و مولوساکوم کنتااژیوزوم )Vaccinaواکساینا) ،( Small poxویاروس آبلاه) این خانواده شامل

contagiosum می باشد. ویروس پاکس بزرگترین ویروس است. این ویروس ذرات آجر مانند با)DNA  خطای دو

دار در داخل سیتوپالسام تکثیار کارده و  DNAرشته و با پوشش لیپوپروتئینی است. برخال  سایر ویروس های 

پلی مراز میزباان کاه داخال هساته اسات دسترسای  RNAبه )می باشد DNAپلی مراز وابسته به  RNAدارای 

 در قارن کاه باشاد می آبله لعام وحیوان( و انسان بین )مشترکبوده  (zoonosis) زئونوز ها ویروس این .(ندارد

 ایان و کماک آن باردن باین از باه ضعیف شاده آبلاه زنده واکسن شد. تولید سبب را زیادی میر و مرگ هجدهم

شد. به دلیل اینکه ویروس آبله دارای یک سروتیپ است و انسان تنها میزبان آن اسات و پاسا   کن ریشه بیماری

 نانومتر 422 حدودا ویروس ی این ون در آن موفق بوده است. اندازهآنتی بادی در برابر آن سریع است، واکسیناسی

 قابال ناوری میکروساکوپ زیر گفت توان می که طوری به شود، می بندی طبقه ها ویروس بزرگترین جزء و بوده

 .اسات پیچیده ساختارشان و نبوده مارپیچی یا وجهی بیست تقارن صورت به ها ویروس این ساختار .هستند رویت
و ...  Capping مراز، آنزیم پلی  RNAقبیل از را mRNA و DNA سنتز برای الزم های آنزیم تمامی ویروس این

 لیپیادی پوشاش حااوی هاا ویروس این .می گیرد صورت ویروسی های آنزیم ی وسیله به DNA تکثیررا دارد. 

 باا تمااس ، جنسای تمااس ، فستان طریق از ویروس این انتقال راه .اند مقاوم بسیار شدن فعال غیر به و هستند

 12دهاد )چیازی حادود  مای تشاکیل پروتئین را ویروس این ترکیب ترین بیش .است پذیر امکان ... و حیوانات

 پااکس در ویروسای DNA. شود می محصور فاگوسیتیک های واکوئل در و متصل سلول سطح به ویروس.درصد(

( Guarnieri inclusionbodies""گاوآرنیری یاونیانکلوز سیتوپالسامی )اجساام هاای انکلوزیاون در ها ویروس

 از ویریاون آیناد، می گردهم مرکزی جسم کارخانجات اطرا  در غشاها .کنند می ویروسی همانندسازی کارخانه

 .شود می رها سلولی لیز با یا و زده جوانه پالسمایی غشاء

 وجاود هاا ویاروس پاکس )انکوتاز( در برداری پوشش پروتئین یک شده تولید ی اولیه های پروتئین بین نکته: در

 .می شود سیتوپالسم به ویروسی DNA شدن زادآ موجب مرکزی جسم غشای برداشتن با که دارد

قاانی را آلاوده کارده و این ویروس از طریق ضایعات پوستی و وسایل شخصی انتقال میابد. ابتدا دستگاه تنفسی فو

دام های مختلف رفته و سپس به پوست گسترش میابد.راش هاای به خون ایجاد ویرمی کرده و به ان سپس با ورود

 پیشرفت می کند. Crustآبله  از ماکول، پاپول،وزیکول،پوستول،و 

(( و نشاان دادن Pock) و شمارش لزیونها)سلول یا پرده کوریو آالنتوئید تخم مرغ تشخیص:رشد ویروس در کشت

 .نتآنتی ژن های ویروس در مایع وزیکول با ایمونوفلئورس

 هاا )ویاروس پااکس یاتا پاکس و مولوسی پاراپاکس، اورتوپاکس، جنس توان می ها ویروس پاکس بندی طبقه در

 تاناپاکس( های
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 (Orthopox virus) اورتوپاکس 

 ویاروس. کارد اشااره Cowpox و Monkeypox واکسینا، واریوال، ویروس به توان می جنس این های ویروس از

 .دارند شباهت هم با ژنیک یآنت نظر از جنس این های

 ایان طبیعای میزباان تنهاا باشد. انساان می (Small Pox) آبله بیماری عامل (Variola Virus) واریوال ویروس

 . است ویروس

 (Vaccinia Virus) واکسینا  ویروس

 آبلاه روسویا ایان .کند آلوده نیز را ها موش و ها خرگوش تواند می و دارد ای گسترده میزبانی طیف ویروس این

 .است شده دیده نیز بوفالو آلودگی .کند می ایجاد خرگوش

 مای pock ایجااد دار جنین مرغ تخم در ویروس شود. این می استفاده واکسیناسیون برای واکسینا نکته: ویروس

 .گیرد می قرار استفاده مورد ایمونیزاسیون اهدا  جهت وکتور عنوان به ویروس این .کند

 

 (Monkey Pox Virus) میمون  بلهآ ویروس

 شادت هام اباتال صاورت در و شوند نمی مبتال شده واکسینه افراد . است شده دیده ویروس این با انسانی عفونت

 .است بیماری عالئم از لنفادنوپاتی و تنفسی زجر   .است تر کم بیماری

 

 :(Cow Pox Virus)گاوی  آبله ویروس

 ویاروس شاود. مخازن مای دیده گاو پستان روی ضایعات .است پذیر امکان گاو با مستقیم تماس با انسان عفونت

 .باشد می جونده احتماال

 

 : (Parapox Virus)پاراپاکس

 .باشد می  (Pseudocow Pox Virus)       گاوی آبله شبه ویروس و (orf) اور  های ویروس شامل جنس این

 

 اورا: ویروس

 باه اباتال صورت در دارند کار و سر حیوانات این با که کسانی  .کند می بیماری ایجاد بز و گوسفند در ویروس این

( Contagious Ecthymaواگیاردار یاا هماان  شود )اکتیماای می مشاهده جلدی بثورات و شده مبتال نیز انسان

 زئوناوز اسات. ویاروس بیمااری این دیگر نام (Contagious Pustular Dermatitis) مسری پوستوالر درماتیت

(Zoonotic) است . 

 (:Molluscipox Virusپاکس ) مولوسی

 در ویاروس شاود. ایان مای شاامل را (Molluscum Contagiosum) کنتاژیوزوم مولوسکوم ویروس جنس این

 .است کشت غیرقابل سلولی های کشت

 ورتوم تناسلی روی می دهد. این دستگاه در با ایجاد ضایعه)تومور های کوچک صورتی به نام زگیل( انسان در فقط
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 .یابد می جنسی( انتقال مقاربتی )تماس راه از خیم خوش اپیدرمی

 باا ویروس توسط شده ایجاد ضایعات .ندارند متقاطع واکنش ها ویروس پاکس دیگر با ویروس این ضد بادی آنتی

 است ممکن و است ضعیفی ایمونوژن ویروس شود. این اشتباه است سیمپلکس( ممکن ها )هرپس ویروس هرپس

 .بکشد طول سال 3 تا آن از بهبودی

 هستند انسانی مطلقا های ویروس کنتاژیوزوم مولوسکوم و بلهآ های نکته: ویروس

 

 

 ویریده  آدنو(Adeno Viridae) 

 پوششی بدون های ویروس .پنتون( هستند 93 و هگزون 342کپسومر ) 313 دارای که وجهی بیست های ویروس

 یوکااریوتی سلول فرآیندهای مولکولی مطالعات برای ارزشی با های لمد و درمانی ژن برای مناسبی وکتورهای که

 .هستند

 خطی دو رشته و نوکلئوکپسید بیست وجهی دارد. DNAاین ویروس 

 و پنتاون هگازون، اسات. پنتونی های و پایه فیبر نام به ساختمانی دارای چون بوده فرد به آدنو منحصر ساختمان

 سانتز توقاف باعاث و چسابیده میزباان سالول رساپتور به فیبرها .هستند ویروس آدنو اصلی های ژن نتیآ فیبر

 اثارات ظهاور باعاث ، کاه(Toxin Like Activity)  دارد  سمی شبه فعالیتی پنتون .شوند می ها ماکرومولکول

 می شود.  سایتوپاتیک

 پاروتئین ایان حذ  با و باشد می مهم زایی عفونت در بسیار که است خود ساختار در انتهایی پروتئین دارای آدنو

 اسات( ایان متصال خطای ژنوم انتهایی سمت پروتئین یابد )این می کاهش بار 922 حداقل DNA زایی عفونت

 خاصیت دارای فیبرها .می کند عمل DNA سنتز جهت پرایمر عنوان به آدنو ( درTerminal Proteinپروتئین )

 . ها ایزوله بندی تیپ برای HI هستند: تست چسبندگی و آگلوتیناسیون

 بنادی سروتیپ در دارند )مهم قرار فیبرها تیپ که در اختصاصی های ژن ( آنتیType- Specificهای ) پروتئین

 خانواده گلیکوپروتئینی های گیرنده .هستند هگزون های ژن آنتی روی هم گروه اختصاصی های توپ اپی.ویروس(

 .  هستند آدنو اصلی پتور( رسBکوکساکی  با )مشترک CARنام  به ایمنوگلوبولینی

و  جادا انساان آن از تیپ 19شده که  شناخته سروتیپ 922.است  متعددی های سروتیپ دارای ویروس آدنو

( در ناوزادان 93،99،39برخی سروتیپ های آدناوویروس انسان)خصوصاا ناوع  حیوانات جدا شده اند. انواع از بقیه

 شی از ایجاد تومور تاکنون مشاهده نشده است.همستر،ایجاد سارکوم می کنند ولی در انسان گزار

سلول میزبان تکثیر مای  DNAپلی مراز وابسته به  RNAو با  .دهد می رد میزبان سلول هسته در سازی همانند

 ویروس آدنو .یابند می تکثیر خوبی به هستند تلیال اپی منشاء دارای که هایی سلول در فقط ها ویروس آدنو یابند.

 .است کشت های سلول در Transformation ایجاد به قادر

 این ویروس ها از طریق قطرات آئروسول،روش دهانی مدفوعی و تلقیح مستقیم به ملتحمه چشم انتقال می یابناد.
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 دارای آدناو.دهاد مای انجاام را کاار این کالترین ی پروتئین واسطه به و شده سلول وارد اندوسیتوز طریق از آدنو

 .(3Lوتئین است )پر پروتئاز آنزیم

 فارنژیت و  پنومونی( است. بیماری های تنفسی) مسئول 39 و 7، 3،4تیپ های  -

 . کشنده و تنفسی شدید بیماری ایجاد 94 تیپ  -

 (7و  4، 3 )تیپ سربازان در تنفسی حاد سندرم عامل -

( Epidemic Kerato congunctivitis or EKCحااد ) اپیادمیک چشامی: کراتوکونژنکتیویات هاای عفونات -

  91، 9های  تیپ توسط

 7و  3های  تیپ (: توسطSwimming Pool Congunctivitisشنا ) استخر کونژکیتیویت -

 94و  7، 3های  (: تیپCongunctival Fever 1 Pharyngoای ) ملتحمه حلقی تب-

 7و  1، 3، 9(: تیپ Acute Febrile Pharyngitisحاد ) دار تب فارنژیت-

 49و  42تیپ  (: توسطGastroenteritis""ستروانتریتای )گا روده  بیماری-

 39و  99تیپ  : مثانه (: التهابAcute Hemorrhagic Cystitisحاد ) هموراژیک سیستیت-

 49و  42گاستروانتریت غیر خونی شیر خواران:تیپ -

 تشخیص

 ا بیشتربرابر ی 4کشت سلولی و مشخص کردن افزایش عیار آنتی بادی به میزان  از ویروس جداسازی

 مهمترین آزمایشات سرولوژیک فیکساسیون کمپلمان و مهار هماگلوتیناسیون است.

 آدنو ویروس برای کشت سلولی نیاز به ویروس کمکی دارد 

تهیاه شاده کاه هار  47،721 واکسن بر علیه سروتیپ های 3هیچ درمان ویروسی برای آن وجود ندارد و 

 ستفاده چندانی ندارند.یک از این واکسن ها تک ظرفیتی هستند ولی ا

 

 

 پاپواویریده  
 (Polyoma Virinae) پولیوماا و (Papiloma Virinae)         پاپیلوما خانواده زیر دو شامل پاپواویریده خانواده

 باشد. می

حلقوی دو رشته ای و نوکلئوکپسید بیسات وجهای هساتند و  DNAاین خانواده ویروس های فاقد پوشش دارای 

 می باشد. BKو ویروس  JCیروس،ویروس شامل پاپیلوما و

 

 پاپوا

HPV ًبدون های ویروس این.سلول( کردن فرم ترانس دارد )توانایی نقش انسانی های سرطان بروز در معموال 

 همانناد هساته در که است حلقوی ای رشته دو DNA آنها ژنوم باشند می وجهی بیست کپسید دارای که انولوپ
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 منجار سرکوبگر های پروتئین به اتصال با که کنند می دهی رمز را هایی پروتئین ها ویروس این .کنند می سازی

 . شوند می ها سلول کردن ترانسفورم و تکثیر باعث که شده سلولی رشد تقویت به

  Rb105Pبه  7E و شده متصل 53P به 6E : پروتئین7and E 6Eهای  پروتئین

DNA دهند. می کروماتین یک کیلتش سلولی های هیستون همراه به ها ویروس این 

 

  پاپیلوما

پاپیلوما سلول های اپی تلیالی سنگفرشی را آلوده کرده و واکوئل های سیتوپالسمی مشخصی را تولید مای  ویروس

ناوع  12حداقل  نام دارد. کیلوسیت ها وجه مشخصه عفونت با این ویروس هستند. Koilocytosisکند.این فرآیند

ایجااد زگیال  HPV-4تاا  HPV-1گاردد.  مای بادخیم تومورهاای ایجااد باعاث .پاپیلوماا ویاروس وجاود دارد

تناسلی)کوندیلومااکومیناتا( می کنند. کارسینوم سرویکس،آلت تناسلی،مقعد، و همچنین ضاایعات پایش سارطانی 

 E7و  E6دو ژن اولیه این ویروس یعنای  همراهند. HPV- 18و HPV-16که اینترااپیتلیال نئوپالزی نام دارند با 

ایی دخیل هستند.سرطان زایی  با فعالیت مهار رشد پروتئین هایی که توسط ژن های سرکوب کننده در سرطان ز

 تومور کد گذاری می شوند، ایجاد می شود.

 

 هاای رشته از یکی روی ژنتیکی اطالعات تمام که است این ها پاپیلوماویروس مهم خصوصیات از 

DNA یک دارد فقط قرار ( رشتهCodding). 

 

. 
 

HPV و باا تمااس مساتقیم جلادی و نیاز تمااس  اسات جهان در جنسی راه از منتقله های عفونت ترین شایع از

 جنسی منتقل می شود.

زگیل جلدی در بچه ها و نوجوانان شایع تر بوده و تمایل به پسرفت در بزرگسالی دارد. این ویروس تاا باه حاال از 

جلدی اسیید سالسیلیک و زگیال تناسالی پاودوفیلین اساتفاده مای کشت سلولی جدا نشده  و برای درمان زگیل 

 شود.

. 

. 
 پولیوما ویروس

 شابیه هام به ها ویروس این کرد. ژنوم اشاره 40SV و   BK ،JCهای ویروس به توان می ها ویروس این جمله از

 کاه (Aو T ) Tنیغیرسااختما های پروتئین اولیه ی منطقه .هستند غیرکدکننده و تاخیری  مناطق حاوی و بوده

 و کناد می کد شود را می سازی همانند شدن فعال سبب و کرده عمل همانندسازی برای هلیکاز DNAعنوان  به

 کند. می کد را p3and V P2, VP1(V (ویروسی کپسید پروتئین 3  ی تاخیری منطقه

کرد  مشاهده  شود می ادرار در را ویروس حضور است، عالمت بدون موارد بیشتر در اولیه عفونت:BK ویروس 
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مثانه  شود. التهاب می فعال بارداری طول در ویروس.باردار و دریافت کنندگان کلیه پیوندی( زنان )ادرار

(Cystitis Hemorrhagicسیستیت ) است شده دیده هموراژیک . 

 .کند می عبور مغزی خونی سد از ویروس این کند. می پایدار عفونت ایجاد: JCویروس 

(Progressive Multifocal Leukoencephathy )PML ایان"روناده  پایش کانونی چند لکوآنسفالوپاتی 

 مای رد ایدز مثل ایمنی سیستم اختالل دچار بیماران در که است سازی میلین ی برنده بین از حاد تحت بیماری

 ."دهد

 پی در را مرگ و فلج یتاًنها باشد که می ذهنی بینایی و عملکرد تکلم، در نقص عصبی، های نشانه دارای بیمار

 .دارد

 

 جونادگان هاای سالول در ویاروس این ( است،Simian Virus) میمون ویروس این میزبان: 40SVویروس 

 باعاث سلولی رشد تحریک با Large Antigen T (AgT) .کند می ایجاد هامستر در تومور و کرده سرطان ایجاد

 .شوند می ها سلول کردن ترانسفورم  باعث  Rbو 53P یها پروتئین به اتصال با و شده  Sفاز به آن ورود

 . است تنفسی راه احتماال انتقال های راه از.ندارند ارتباطی انسانی تومور با پولیوما های نکته: ویروس

 

 مجادد فعالیات دچار ایمنی سیستم نقص دچار افراد ویروس پولیوما در  سیدوفوویو درمان برای این ویروس بوده،

 غیارممکن اولیاه عفونات از گیاری پیش .باشد موثر تواند می ایمنی سرکوب حالت کاهش دلیل مینه به و شده

 .است

 ویریده پارو (Parvo Viridae)  

 هاای ویاروس هماه بارخال  ویروس این گروه شامل چندین ویروس خاص گونه های مختلف حیوانات است.این

DNA ،تکثیر است، سلولی اعمال به وابسته دارد که ای نیژ محدودیت دلیل به همچنین و بوده ای رشته تک دار 

 چرخه از S تقسیم در فاز حال در های سلول در است )تکثیر وابسته میزبان های سلول تکثیری عملکرد به ویروس

 . دارد وجهی تسبی کپسید و است پوشش بدون ویروس این.ی تکثیر صورت می گیرد(

 هساته در پاارو ساازی همانناد . هساتند ساده بسیار و بوده انیحیو های ویروس کوچکترین جزء ها ویروس این

کنند این ویروس پایدار اسات و  می استفاده میزبان سلول هسته مراز پلی DNA از تکثیر برای و گیرد می صورت

 .ساعت حفظ می کنند 91درجه سانتی گراد به مدت  42عفونت زایی را بعد از انکوباسیون در 

 ایجااد تواناایی هاا ویاروس این .باشند می پایدار 1و  3های  pH در و هستند مقاوم شدن غیرفعال به ها ویریون

 .دارند را نهفته عفونت

 . است مراز پلی DNA کردن کد برای ژنتیکی اطالعات فاقد ویروس نکته: این

   Dependo Virus (AAV)دارد  نیاز یارگیر ویروس به و داشته ناقص تکثیر خانواده این های جنس از یکی

 .باشد نمی ها سلول کردن ترانسفورم به قادر ویروس نیست، زا سرطان نکته: پاروویروس
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این ویروس ها تا به حال  در محیط های کشت سلولی و حیوانات آزمایشگاهی رشاد نداشاته اناد، ولای در سالول 

 د ساازی میکناد. های اجدادی اریتروئید مشتق از مغز استخوان، بند نا ، خاون محیطای یاا کباد جناین هماننا

پانجم  بیمااری باه کاه عفاونی اریاتم Erythemaاینفکتیوزوم ) اریتم :شامل 19B توسط شده ایجاد های بیماری

(Fifth Disease معرو ) گوناه روی پوساتی های دانه ظهور و تب مثل عالئمی با کودکان در بیماری این. است 

 هماراه باه را مفاصل تورم بیماری ( اینSlapped Cheekخورده ) سیلی ی گونه تیپیک شود )شکل می مشخص

روماتوئید(. بثورات به سرعت روی بازو و ساق پا گسترش یافته و نمای شبکه ای و شااخه ای  آرتریت  دارد )شبیه

دارند. این پثورات به مدت چند روز باقی مانده و در عرض یک هفته بهبود میابند و ممکن است تا چند هفته بعاد 

حمله هاای گاذرا در  B19، نور خورشید، حمام و تغییر دمای محیط ظاهر شوند. با پارو ویروس از استرس، ورزش

، کمبود آنزیمی گلبول قرمز( رد مای PNH،SCAبیماران مبتال به بیماری همولیتیک مزمن)اسفروسیتوز،تالسمی،

 یر ایمیون می شود.موارد منجر به مرگ جنین در اثر هیدروپس غ %92دهد.این عفونت در مادران باردار در 

و تشخیص عفونات قبلای  IgMمی باشد.عفونت حاد با عالیم بالینی و وجود  IgGو IgMتشخیص با اندازه گیری 

در بالغین ایجااد  B19می باشد. ویروس در مبتالیان به کمبود ایمنی، آنمی مزمن ایجاد می کند. مشخصه  IgGبا 

آتروپی قرینه و محیطی و بدون تخریاب اسات. اریاتم انکتیاوزوم نیااز باه درماان نادارد. حماالت آپالساتیک باا 

 تراسفوزیون گلبول قرمز درمان می شود.
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 ویروس شناسی

 دار  RNAویروس های 

 فصل پنج
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 اورتو میکسو ویروس ها  

هاای های مهمای در اباتال باه بیماریوسویرجزو اورتومیکسوویریده،  تنها عضو این خانواد ،ویروس های آنفوالنزا هستند.

ژنوم ویاروس بوده، Envelopeویروس دارای نوکلئوکپسید مارپیچی و  تنفسی هستند. ویریون کروی و پلئومورفیک است.

RNA های حاوی ژنوم قطعهویروس :منفی است سنسقطعه و ای قطعهرشتهتک( قطعه دچار نوترتیبیReassortment )

واژه میکسو در اثر واکنش ایان می باشد.  nm 120-80د ویروس مارپیچی بوده و قطر ویروس حدودنوکلئوکسپی .شوندمی

 لیکو پروتئین ( استفاده شده است.ویروس ها با موسین)گ

 پوشش آن با دو نوع خار مجزا پوشیده می شود:

 (NA( و نوآمینیداز)HAهماگلوتینین)

HAکناد و از دار که اتصال ویروس به سالول را تعادیل می تئین پوششپروتئین است و گلیکوپرو گلوا: دارای عملکرد هم

 حفاظت دهنده است. HAبادی علیه گیرد. آنتیاسیدی صورت میpHطریق برش فعال و ادغام در 

NA :شودزایی ویروس میدار که دارای فعالیت آنزیمی است، باعث عفونتنور آمینیداز، گلیکوپروتئین پوشش. 

M1کسی بوده و از ترکیبات اصلی ویریون است و در تجمع ذرات ویروس نقش دارد و نقاش در مورفاوژنز : پروتئین ماتری

 دارد.

M2 پروتئین غشایی اینتگرال، کانال یونی بوده و جهت پوشش برداری ویروسی ضروری است و از :mRNA  هاای بارش

یمانتاادین اسات. ذرات ویاروس آنفاوالنزا آید. این پروتئین هد  داروهای ضدویروسای آمانتاادین و ردست می به خورده

 اند.پروتئین ساختمانی 1دارای 

ایان  هماگلوتینی به گیرنده های سطح سلول متصل می شود و نر آمینیداز، نورامینیک اسید)اسید سیالیک( را می شکند.

 ند.کننده تغییرات آنتی ژنیک ویروس آنفوالنزا و پاس  ایمنی میزبان هستدو گلیکوپروتئین تعیین

 نکته: 

 گیرد.پوشش برداری ویروس آنفوالنزا در اندوزوم صورت می

HA  در صورت فراهم بودن آنزیم پروتئولیتیک سلولی مناسب بهHA2.HA1 بارش پاروتئین در داخال  خاورد.برش می

 گیرد. نزیم تریپسین یا پالسمین صورت میسلول توسط آنزیم فورین و در خار  سلول توسط آ

NA  کند که باعث تسهیل رهاساازی ذره انتهایی را از سطح گلیکوپروتئین های سلولی و ویروس حذ  میسیالیک اسید

 کند.ها ممانعت میویروس شده و همچنین از تجمع خود به خودی آن

 نکته:

 .است NPو نوکلئوپروتئین  M1بندی آنفوالنزا پروتئین ماتریکس اساس طبقه

 عالوه بر انسان قادرند خوک و سگ را نیز آلوده کنند. Cهای تیپ و ویروسفقط در انسان  Bویروس آنفوالنزای تیپ 

که این عامل موجب نورآمینیداز از خود نشان می دهد  ویروس آنفوالنزا تغییراتی در آنتی ژنیسیته پروتئین هماگلوتین و 
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 اپیدمی های ویران کننده جهانی است. دو نوع تغییر آنتی ژنی وجود دارد:

Antigen shifts" هر ده سال یک بار 

Antigen drifts" .هر دو سال یک بار پدید می آید 

 باشند.ها میترین تیپکه از مهم C.B.Aشده است تیپ های آنفوالنزا شناختهسه تیپ ایمونولوژیکی از ویروس

(هماان  Antigenic shiftعلات ایان تغییارات شادید آنتای ژنیکای) شود.در آنفوالنزا تغییرات شدید آنتی ژنی دیده می

وفور تغییارات باه Aای ویروسی آنفوالنزا در تیاپ نوترتیبی ژنتیکی است این تغییرات آنتی ژنیک عامل پاندمی های دوره

 ازنظر آنتی ژنیکی ثابت است. Cکه تیپ  به میزان کمتر درحالی Bدهد، در تیپ آنتی ژنیک رد می

 است. Mهای ماتریکس و پروتئین NPتفاوت در نوکلئوکسپید  به دلیل C.B.Aهای آنفوالنزا بندی تیپاساس طبقه

اپیدمی بزرگی از آنفاوالنزا Bاپیدمی های جهانی)پاندمی( آنفوالنزا ایجاد می کند. ویروس آنفوالنزای  Aویروس آنفوالنزای 

تئین داخلای موجب عفونت های خفیف دستگاه تناسلی می شود. ریبونوکلئو پارو Cرا سبب می شود. ویروس آنفوالنزای 

مای باشاد.  Type-Speceficآمینیاداز آنتای ژن  و هماگلوتینین و ناور Group-specific      این ویروس ها، آنتی ژن

آنتی بادی علیه ریبو نکلئو پروتئین عفونت زایی ویروس را خنثی می کند. آنتی بادی علیه نور آمینیاداز عفونات زایای را 

و بعاد از یاک دوره ز طریق قطرات تنفسی منتقل مای شاوددهد. این ویروس ا خنثی نمی کند ولی بیماری را کاهش می

ساعته، تب، میالژی شدید ناشی از سایتوکاین های در گردش خون اسات. آمانتاادین بارای پیشاگیری و  49تا  34کمون 

است. ایمنای باه کشته شده تشکیل شده  Bو  Aاستفاده نمی شود. واکسن آنفوالنزا از ویروس های  Aدرمان آنفوالنزای 

عروقی و بیماری های مزمن تنفسای بایاد  –سال، مبتال به بیماری قلبی  11ماه است و در افراد باالی  1دنبال مصر  آن 

مجددا قبل از فصل شیوع آنفوالنزا تکرار شود. برای تشخیص مواد به دست آماده از شستشاوی حلاق را در کشات هاای 

روز اساتفاده  92برابر در دو نمونه سرم باه فاصاله  4آنتی بادی به میزان حداقل  سلولی رشد داده یا از روش افزایش عیار

( Reyeکار می رود. ساندرم رای) بهمی شود. روش مهار هماگلوتیناسیون یا تثبیت کمپلمان برای تعیین تیتر آنتی بادی 

های ویاروس زناده اده از واکسنپیشگیری ویروس با استف دیده شود. Aممکن است در اثر مصر  آسپیرین در آنفوالنزای 

های موجود به دلیل باروز آنتای ژنیاک گیرد. )واکسنصورت می A.B)تخفیف حدت یافته( و واکسن غیرفعال آنفوالنزای 

 کنند(شیفت و دریفت کامالً پیشگیری ایجاد نمی

 هستند . M2استفاده از داروهای آمانتادین، ریمانتادین که ممانعت کننده کانال یونی 

 میکسو ویروس ها راپا 

 ن مهم انسانی است.این خانواده شامل چهار پاتوژ

 *نفوالنزاپارا آ-((RSVسن سی سیال-اوریون-سرخک*

 .کنندیمشوند و عفونت را در مجرای تنفسی آغاز یمپارامیکسو ویریده در قطرات  تنفسی منتقل 

 912هاا باه قطار یروسوایان  .انادقطعهقطعهد ژنوم ها از بسیاری جهات شبیه ارتومیکسوویریده بوده ولی فاقیروسواین 
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از اورتو میکسو ویروس ها داشاته و خارهاای آنهاا باروی یاک قطر بزرگتری  نانومتر دارای نوکئوکسپید مارپیچی هستند.

Spike ر متفااوت قارا قرار دارد.این در حالی است که هماگلوتینین و نورآمینیداز ارتو میکسو ویروس ها بر روی خار های

پلای ماراز  RNAو Envelopeنوکلئوکپسید ماارپیچی و  سنس منفی تک رشته ای RNAگیرند. این خانواده دارای  می

  است. RNAوابسته به 

یاون، و اورهاای پاار آنفاوالنزا یروسوبارای  HNنورآمیناداز(  -همااگلوتینین)ای حاوی پروتئین اتصالی ویاروس ینهپوش

ین سیشایال تنفسای سابارای ویاروس  Gو گلیکوپروتئین  (ویروس سرخک)یلی پروتئین هماگلوتینین برای جنس مورب

RSV  و یک گلیکوپروتئین فیوژنF نوکلئوکسپید از  باشد.یمRNA ی سنس منفی باه هماراه نوکلئاوپروتئین ارشتهتک

NP ازیمرپل، فسفوپروتئین P  و پروتئین بزرگL شده است.یلتشک 

 پلی مراز است RNA :Lپروتئین 

 کند یمرا تشکیل  RNAسنتز : P پروتئین

 کند.یمبه حفظ ساختار ژنومی کمک : NPپروتئین 

 .شودیمکه سطح داخلی پوشش ویریون را پوشانده متصل  Mنوکلئوکسپید به پروتئین ماتریکس 

باناد شوند کاه توساط یمتولید  F2.F1باید با برش پروتئولیتیک فعال شود و گلیکوپپتیدهای  Fفیوژن غشایی، پروتئین 

 شوند.یم داشتهنگهدی سولفیدی کنار هم 

 

 گیرد. ویریون از طریق فیوژن باا غشاای پالسامایی باه سالول نفاوذیمها در سیتوپالسم صورت یروسوتکثیر پارامیکسو 

پوشااینه ویااروس بااه اسااید ساایالیک گلیکااو لیپیاادها و  Gیااا پااروتئین  H.HNکننااد. تکثیاار پارامیکسااو بااا اتصااال یم

 RNAشود.یمسنس منفی انجام  RNAهای یروسوشود. تکثیر ژنوم مثل دیگر یمهای سطح سلول آغاز گلیکوپروتئین 

 RNA های مجازا و یاک الگاوی کامال  mRNAپلی مراز به عنوان بخشی از نوکلئوکسپید وارد سلول شده و ژنوم به   

ود. نوکلئوکساپید ماارپیچی را شایمهماراه  N.L.NPهاای ینپروتئشود. ژنوم های جدیاد باا یمسنس مثبت رونویسی 

شاوند در یمدر غشای پالسمایی تغییر یافته باا گلیکاوپروتئین هاای ویروسای متصال    Mی هاینپروتئسازد که به یم

 شوند.یمهای بالغ از غشای پالسمایی سلول میزبان جوانه زده و بدون متالشی کردن سلول از آن خار  یریونونهایت 

 

 (ویروس سرخکMealsles:) 

، هچسارخباشاد. یمیکی کاودکی کالسااگازانتم  1بیماری سارخک یکای از  این ویروس عامل بیماری سرخک می باشد.

این ویروس از طریق قطرات تنفسی منتقال .از دیگر اگزانتم های دوران کودکی هستند مرغانآبلهروزئوال، بیماری پنجم و 

ال مجرای تنفسای ویروسای مونوسایت و لنفوسایت را آلاوده ی اپی تلیهاسلولبعد از تکثیر موضعی ویروس در  می شود.

ویاروس باعاث عفونات  گساتردهانتشاار  یاباد.یمکرده و سپس از طریق سیستم لنفاوی و ویرمی مرتبط با سلول انتشاار 

ی و مخصوصااً سیساتم اعصااب مرکازی لنفااوی کوچاک، سیساتم عروق خاونملتحمه، مجرای تنفسی، مجرای ادراری، 
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ی هاسالولسیستم ایمنی به  Tی هاسلولی سرخک ایجاد راش ماکولوپاپوالر است که در اثر حمله هاصهمشخاز  شود.یم

شود. عالوه بر راش این بیماری عفونی شدید و حاد هماراه باا تاب و عالئام یمخونی کوچک ایجاد  آستر عروقاندوتلیال 

ی کوپلیک و لنفوپنی مشاخص هالکهخی چشم ها، مرحله اولیه بیماری با تب  عطسه، سرفه، آبریزیش و سر تنفسی است.

ی کوپلیاک هالکاه افتاد.یمبیشترین میزان سرایت اتفااق  ه و ترس از نور وجود دارد. در این دورهملتحمشود. التهاب یم

ی غاول هاسلولحاوی  هالکهاین  ی آسیاب پایینی هستند.هادندانید روی مخاط دهانی پشت سفی کوچک، آبی، هازخم

بیشاترین مشاکل سارخک عفونات گاوش  شاوند.یمروز قبل از ایجاد راش ظاهر  3های ویروسی هستند و ژنیآنت آسا و

 شودیمیدکننده زندگی در سرخک ایجاد پنومونی است که با عفونت ثانویه باکتریال ایجاد تهداز عوارض  میانی است.

 طریق ایجاد انسفالیت کند: 3ویروس سرخک ممکن است به 

 هانورونقیم عفونت مست .9

 پاس  ایمنی واسطهانسفالیت پس از عفونت با  .3

تاا  3این بیماری هر  (SSPE;Sub acute sclerosing Panencephalitisپان انسفالیت اسکلروزان تحت حاد) .3

 سال یک بار اپیدمی به وجود می آورد. 3

اغلاب در کودکاان رد مای دهاد. در  میزان حمله آن یکی از باالترین میزان ها در بیماری ویروسی اسات. ایان بیمااری 

تر و خطرنااکتری ایجااد مای یدایدز ، سرخک بیماری شد و کودکان مبتال به نقص ایمنی مثل کودکان مبتال به سو تغذیه

ویروس پس از آلوده کردن سلول های دستگاه تنفسی فوقانی، وارد خون شده و سلول های رتیکوانادوتلیال را آلاوده  کند.

یاباد. راش سارخک در ی ابد. سپس از طریق خون به پوست گساترش مای  سلول ها مجددا تکثیر میمی کند و در این 

کنناد  سیتوتوکسیک به وجود می آید که به سلول های اندوتلیال عروق پوست حمله مای T درجه اول در اثر سلول های

که در نتایج  ی ژانت چند هسته ایسلول هاواسکولیت با واسطه آنتی بادی ممکن است در این فرآیند نقش داشته باشد. 

 پروتئین های اتصالی خارها تشکیل می شوند، مشخصه این ضایعات هستند.

با تب، کونژوکتیویت،فوتوفوبی،آبریزش بینی و سرفه مشخص می شاود.  Prodromalروز فاز  94تا  92بعد از دوره کمون 

در مرکاز کاه مخااط دهاان قارار داشاته و کاامال  عبارتند از ضایعات قرمز روشن با یاک لکاه سافید Kopliksلکه های 

یاباد. ایان راش  تشخیصی هستند. چند روز بعد راش ماکولوپاپولر در صورت ظاهر شده و سپس به طر  ته گسترش مای

عد ته رنگ قهوه ای پیدا می کند. عوارض سرخک بسیار خطرنااک اسات. آنسافالیت،پنومونی سارخکی اولیاه، چند روز ب

  ))پان آنسفالیت اسکروزان تحت حاد( SSPEثانویه، اوتیت مدیا و پنومونی باکتریال 

SSPE یری نادر عفونت سرخک است. تأختحلیل برنده اعصاب مرکزی بوده و عارضه   SPPE اختالل روانی، حرکات  با 

یمنی به . ا(شودیمسال  پس از شروع عالئم منجر به مرگ  3تا  9ها و کما همراه است. پس ازیچهماه یسفتغیرارادی، 

ظت می افماه اول عمر ح 1ذرند،کودک را در دنبال سرخک مادام العمر است. آنتی بادی های مادری که از جفت می گ

که در  کنند. هیچ درمان ضد ویروسی برای سرخک موجود نیست. پیشگیری بر اساس واکسن زنده ضعیف شده است

 شود. این واکسن در حاملگی، حساسیت به تخم مرغ، ماهگی به صورت زیر جلدی استفاده می 91تا  1ایران در سن 
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لب مصر  دارو های ایمونوساپرسیو، مصر  گاماگلوبولین در سه ماه قبل و بدخیمی ها منع مصر  دارد.تشخیص اغ

 کند.ز کشت های سلولی به تشخیص کمک می برابر و جداسازی ا 4بالینی است ولی افزایش تیتر آنتی بادی به میزان 

پوستی  بثوراتروز پس از بروز  4تا سرایت بیماری حداقل  دورهنتی ژنیک از ویروس سرخک وجود دارد. پ آتنها یک تی

یروسی زنده استفاده از واکسن ولف سرخک توالی یابی با ژنوم است. های مختیهسواستاندارد طالیی تشخیص  .باشدیم

 زنده  هچسرخترکیب با واکسن  صورتبهواالن مونو صورتبهواکسن ویروسی  ی پیشگیری است.هاراهضعیف شده از 

(MR) ضعیف شده  MMR یوناورو  هچسرخواکسن زنده شده  صورتبهو  ( وجود دارد. )  

 شود.یمباعث کاهش ابتال به مرگ  توسعهدرحالدر کشورهای  Aدرمان با ویتامین 

 

 د.نیداز ندارمینکته:ویروس سرخک هماگلوتنین و پروتئین چسبنده دارد ولی نورآ

 (ویروس اوریونMumps:) 

اوریاون یاک این ویروس عامل بیماری اوریون است.انسان میزبان طبیعی این ویاروس اسات و تنهاا یاک ساروتیپ دارد. 

بیماری مادر زادی   حاد  است که با بزرگ شدن یک یا هر دو غده بزاقی همراه است. این ویروس یک بیماری خفیاف در 

 یت و اورکیت همراه است.مننژبا  ساالنبزرگبیماری در کند ولی یمدوران کودکی ایجاد 

این ویروس از طریق قطرات تنفسی منتقل شده و بعد از آلوده کاردن دساتگاه تنفسای فوقاانی از طریاق خاون در بادن 

کماون را آلوده می کند. بعد از یک دوره  منتشر شده و غده پاروتید، بیضه ها، تخمدان ها، پانکراس،و بعضی از موارد مننژ

در مخااط دهاان صاعود  Stensen، بی اشتهایی به وجود آمده و ویروس از طریاق مجارای Malaiseروزه، تب،  39-99

بیماری معموال خوش خیم است و خود به خاود در عارض یاک هفتاه یت یک طرفه را ایجاد می کند. این کرده و پاروتید

کر بالغ که اگر دو طرفه باشد، می تواند منجر باه ناازایی ر مذیت دبهبود می باید. دو عارضه آن اهمیت دارد: یکی در اورک

 شود و دیگری مننژیت می باشد که معموال که خوش خیم و محدود کننده است. اوریون تنها یکبار به وجود آید.

ت اطفاال عفونا %32محافظت می کنند.  ماه اول عمر کودک از او 1می کنند در آنتی بادی های مادری که از جفت عبور 

کسب می کنند. تشخیص اوریون معموال بالینی اسات. ویاروس را مای تاوان از کشات  Subclinicalاوریون را به صورت 

افزایش چهار برابرری عیار آنتای باادی در آزماون مهاار  ولی کشت داده شده از بزاق، مایع نخاع یا ادرار جدا کرد.لهای س

یشاگیری باا واکسان زناده پ هیچ درمان ضد ویروسی وجود ندارد. هماگلوتیناسیون یا ثبوت کمپلمان نیز تشخیصی است.

ماهگی باه صاورت زیار  91( در سن MMRصورت می گیرد و معموال همراه با واکسن سرخک و سرخچه )  ضعیف شده

سیستم ایمنای و زناان ت جلدی تزریق می شود.این واکسن در ایران استفاده نمی شود. این واکسن در افراد دچار اختالال

 ستن منع مصر  دارد. آب

نکته:ویروس اوریون دارای هماگلوتیتین، نورآمینیداز و پروتدین چسبنده است که دو مورد اول روی یک خار و مورد آخار 

 روی خار دیگری قرار دارد.
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 (ویروس سن سیشیال تنفسیRSV) 

RSV طیاف میزباانی  ال اسات.ترین عامل عفونت کشنده حاد مجرای تنفسی در نوزادان و کودکان کام سان و سایعشا

یر خشاکی و اساید تاأثی تحات راحتباههای بزرگ حااوی پوشاینه دارد و یریونوویروس محدود به انسان است. ویروس 

 شوند.یمغیرفعال 

ی حااوی قطارات هاآئروسالروزه دارد. انتقال ویروس از طریاق استنشااق  1-4ویروس بسیار مسری است و دوره کمون 

ویاروس باعاث عفونات موضاعی  اصلی ورود ویروس به بدن میزبان بینی و چشام هاا هساتند. گیرد. راهیمبزرگ صورت 

 تواند برونشیولیت و یا پنومونی ایجاد کند.یممجرای تنفسی شده که 

در کودکان التهاب مخاط بینای و گلاو  است. آورمرگبا مشکالت ریوی و افراد نقص ایمنی  افراد بیماری در نوزادان نارس،

ی تنفسای در گیرنادگان پیوناد هاعفونتاز  3،9حدود  RSVعفونت  (وجود دارد.wheeze) خسخسعالمت و همچنین 

 مغز و استخوان است.این ویروس تهدیدی جدی برای شیرخواران است.

ونشیت در شیر خواران است. برخال  سایر پارامیکسو ویروس ها، هماگلوتینین رو ب یین ویروس مهم ترین عامل  پنومونا

بلکه دارای پروتئین اتصالی است که سبب چسبیدن سلول ها و ایجاد سن سیشیوم می شود. انساان  ر آمینیداز ندارد.و نو

ژن دارد. انتقال از طریق قطارات تنفسای و تمااس تند. این ویروس تنها یک نوع آنتی هس RSVو شامپازه میزان طبیعی 

هایی از عفونت های تنفسی را در هر زمساتان سابب مای  اپیدمی RSVمستقیم دستان آلوده با دهان صورت می گیرد. 

به دستگاه تنفس محادود اسات و  در شیر خواران شدیدتر از کودکان بزرگتر و بالغین است. عفونت RSVشود. عفونت با 

ا می پدید نمی آورد. پنومونی باکتریال ثانویه در این بیماری غیر معمول است. وجود ویروس را می توان باه سارعت باویر

 RSVویاروس  ایمونوفلورسانس الم های تهیه شده از اپی تلیوم تنفسی یا با جداسازی از کشت های سلولی مشخص کرد.

جداسازی ویروسی و کشت آن از طریاق آساپیره هاای نازوفاارنکس و یاا از  .کندیمانکلوزیون داخل سیتوپالسمی ایجاد 

ئروسال ریبااورین عیار آنتی بادی هم تشخیصی اسات. آ برابر 4افزایش  یر است.پذامکان (ترشحات بینی)شستشوی بینی 

یروسی ریبااویرین ضدوداروی  برای شیر خواران بستری شدیدا بدحال توصیه می شود. هیچ واکسنی برای آن وجود ندارد.

 شود.یمدر نوزادان مستعد استفاده  RSVدر درمان بیماری مجرای تنفسی تحتانی ناشی از 

 

  زاآنفوالنویروس پارا(Parainfluenza:) 

ایجاد می  بیماری مشابه سرماخوردگی و در بالغین پنومونی و در اطفالبوده ( Croup)ین ویروس عامل کروپ خناقا

فته اند. پروتئین های اتصالی  ( تشکیل یاFو پروتئین های اتصالی) خار های سطحی آن از هماگلوتینین، نورآمینیداز .کند

بر روی  Fو نور آمینیداز بر روی یک خار و پروتئین  هستند. پروتئین های هماگلوتین میانجی تشکیل سلول های ژانت

 ویروس ها انسان و حیوانات را آلوده می کنند ولی سروتیپ های حیوانی، انسان را آلوده نمی . اینخار دیگری قرار دارد

گاه تنفس فوقانی و تحتانی بدون ویرمی سبب بیماری دستنفوالنزا ویروس های پار آنوع هستند.  4کند. این ویروس ها 
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از علل عمده  3و  9را آنفوالنزای هستند. ویروس پا Subclinicalمی شوند. درصد عمده ای از عفونت ها 

کمتر سبب بیماری  3کروپ)الرنگوتراکئوبرونشیت حاد(هستند. ولی سبب فارنژیت هم می شود. ویروس پارا آنفوالنزای 

اغلب ایجاد سرماخوردگی می کند. تشخیص اغلب بالینی است. جداکردن ویروس از  4نزای می شود. ویروس پارا آنفوال

تشخیصی است. هیچ درمان ضد  یش چهار برابر عیار آنتی بادی نیزکشت های سلولی و دیدن سلول های ژانت یا افزا

 ویروسی یا واکسن وجود ندارد.

 

 توگا ویروس ها 

 .مای باشاد تک رشته ای پالریته مثبت باوده وعفونات زا RNAبا ژنوم  ش دارویروس های این خانواده،ویروس های پوش

 پوشش ویروس طی تکثیر،ازغشاء سیتوپالسمی سلول میزبان کسب می شود.

 .ای گلیکاوپروتئینی پوشایده شاده اساتکسپیدویروس بیست وجهی است وتوسط یک پوشش لیپیدی به همراه پپلومره

وتیناه کاردن لگپپلومرهاا قاادر باه آ ی به سلول میزبان متصل می شود.این زوائد یااویروس به وسیله زوائد گلیکوپروتئین

اریتروسیت های پرندگان هستند لذا ازاین خاصیت ویروس می توان در اندازه گیری سطح آنتی بادی های ضاد ویروسای 

 Hemagglutination)استفاده کرد. توگاویروس یکی از ویروس هایی است کاه باا روش ممانعات از هماگلوتیناسایون  

Inhibition; HI) .می توان آن را شناسایی کرد 

 

 :طبقه بندی توگاویروس ها

 برد. دو جنس آلفاویروس و روبی ویروس را می توان نام

 (:Alpha virusآلفاویروس)

ویاروس هاای منتقلاه  از طریق حشارات منتقال مای شاوند. آنها دارند که همه ویروس های متعددی در این جنس قرار

نهاا از یاک دسته ای از عوامل عفونی هستند که انتقال آازطریق بندپایان در گروه آربوویروس ها قرار دارند.آربوویروس ها 

دار به مهره دار دیگر صورت گرفته وعمدتا از طریاق بنادپایان خاون خاوار مای باشاد.انتقال آلفاا ویاروس ازطریاق ه مهر

تمام آلفاویروس هااز نظر آنتی ژنی باه هام  وس احتماال پرندگان هستند.بندپایان)پشه آلوده( صورت می گیردو مخزن ویر

می توانند به گیرناده  𝐸2و  𝐸1می باشند)ایجاد واکنش متقاطع(تکثیر ویروس درسیتوپالسم رد داده وگلیکوپروتئین های 

 همزماان باا سلول وارد می شود.مداخله گیرنده به درون  های سلولی مختلف متصل شوند. ویروس به وسیله اندوسیتوز با

غشای اندوزوم ادغاام مای شاود.)فیوژن صاورت گرفتاه( تاا کساپید و ژناوم وارد  اسیدی شدن وزیکول،پوشینه ویروس با

 سیتوپالسم شوند.

پالریته مثبت بوده پاس مساتقیما توساط ریباوزوم  RNAبه ریبوزوم متصل می شود) mRNAویروس همانند  ژنوم آلفا
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 و تاخیری مورد ترجمه قرار می گیرد. د(و در دو فاز اولیهسلول ترجمه می شو

 آلفا ویروس با جوانه زدن از غشای پالسمایی رها می شوند.

 

 طبقه بندی آلفا:

سیستمیک خفیاف وانسافالیت  ماری  های تحت بالینی،بیماری های در این طبقه بندی به انواع ویروس هایی که ایجاد بی

عث تب، پلی آرتریت )دردمفاصل( و بثورات جلدی می شوند میتوان اشاره کرد.این ویاروس هایی که با کنند و بیماری می

ها با وکتورهایی مثل پشه آئدس و سایر پشه ها که ممکن است میزبان های متفاوت مثل پرندگان، جوندگان و انسان هاا 

 داشته باشند ایجاد بیماری می کنند.

 

 اسبی غربی، انسفالیت اسبی ونزوئالیی: ای انسفالیت اسبی شرقی، انسفالیتویروس ه 

هساتند )انساان  یجاد انسفالیت می کنند. میزبان اصلی این ویروس ها پرندگان وبعضی ازپساتاندارانا این ویروس ها

 شوند. میزبان اتفاقی است(انسان و اسب ها با گزش پشه آلوده بیمار می

 

  ویروس های چیکونگونیاChikungunya نیوناگ ،انیوناگOnyong-nyong جنگال مایاارو،Mayaro رودخاناه ،

مهمترین ویروس های ایجاد کنناده  Sindbisو سیندبیس  Semliki Forest، جنگل سملیکی Ross Riverراس 

 پلی آرتریت، تب و بثورات جلدی هستند.

 نکته:

ی و غربای (موش بوده و مخزن دو انسفالیت دیگر اسابی شارقVEEمخزن طبیعی ویروس انسفالیت اسبی ونزوئالیی)

پرندگان در هر قاره ای الگوی خاص آربو ویروسی وجود دارد و نام گذاری آنها منطقه جغرافیایی را نشان مای دهاد.میزان 

 درصد است. 32- 72( حدود EEEمرگ و میر در ویروس ها متفاوت بوده و مثال در انسفالیت اسبی شرقی)

 (تست ممانعت ازهماگلوتیناسیونHI ساده ترین)خیص است.آزمون تش 

 

 درمان: –پیشگیری 

با حذ  وکتورهاای ناام بارده  بهبود بیماری های آربو ویروسی حائزاهمیت است. مراقبت های حمایتی برای درمان و

و  EEEانسافالیت از جملاه  واکسن کشته شده بار علیاه برخای ویاروس هاای می توان از انتشار ویروس جلوگیری کرد.

WEE بار علیاه ویاروس  لیت اسبی شرقی و انسفالیت اسبی غربی می باشند وجاود دارد.که به ترتیب ویروس های انسفا

(VEEانسفالیت اسبی ونزوئال )افراد در معرض خطر که  ی نیز واکسن در دسترس است.این واکسن هااغلب درحیوانات یای

 شود. باویروس تماس دارنداستفاده می
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 ( ویروس سرخچهRubella:) 

سرخک آلمانی،سرخک سه روزه( بیماری حاد تب داری است که از مهمترین ویاروس هاای معرو  به ) Rubellaویروس 

 Envelopeای، نوکلئاو کپساید بیسات وجهای و ه تاک رشات RNAدارای این ویروس ایجاد ناهنجاری جنین می باشد.

ت سااختمانی و . خصوصایاپلای ماراز نادارد RNAآن پوالریته مثبت دارد. بنابراین نیازی به  RNAلیپوپروتئینی است. 

ایان  روش تکثیر ویروس مشابه دیگر توگا ویروس هااست اما این ویروس توسط حشارات و بنادپایان منتقال نمای شاود.

ویروس تنها یک نوع آنتی ژن دارد و دارای خار سطحی هماگلوتینین می باشد. ویروس از طریق قطارات تنفسای انتقاال 

ویروس سارخچه وارد میزباان شاده و ایجاد می شود.  Subgenomic mRNAرخه تکثیر ویروس سرخچه چدر می یابد.

کارده  ماکروفاژ انتشار پیدا –لنفاوی وسیستم مونوسیت  باعث آلودگی نازوفارنکس و ریه ها می شود. ویروس به گره های

 باودن ورود ویروس به خون، ویروس به سایر بافت ها و پوست منتشر می شود. درصورت مباتال با شود. و ویرمی ایجادمی

 انتقال ویاروس از طریاق تنفسای بیماری می کند. مادر باردار ویروس قبل از تولد و در رحم به جنین منتقل شده و ایجاد

ویاروس  بیماری می تواند بدون عالیم باشد. تنها یک تیپ آنتی ژنتیک از است.انسان تنها میزبان ویروس سرخچه است و 

تکثیار ابتادایی ویاروس در نازوفاارنکس و  ایمنی دائمی ایجاد می شاود. ،ه ویروس ابتال ب با یک بارروبال وجود دارد پس 

عقده های لنفاوی ناحیه ای صورت می گیرد و از آنجا از طریق خون به اندام های داخلای و پوسات گساترش مای یاباد. 

ی باادی باشاد. بعاد از آنت–منشا راش پوستی نا شناخته است ولی ممکن است ناشی از یک واسکولیت با واسطه آنتی ژن 

آغاز شده و به دنبال آن راش ماکوپاپولر از صورت آغااز شاده و باه طار   Malaiseروزه،تب،  39تا  94یک دوره کمون 

روز طاول مای کشاد. سارخچه در  3ابد. لنفادنوپاتی خلف گوش مشخصه بیماری است. راش معموال ی پایین گسترش می

به پلی آرتریت ناشی از کمپلکس ایمنی شود. ایمنی مادام العمر است. اهمیات  بالغین به خصوص خانم ها می تواند منجر

ویروس سرخچه به عنوان یک بیماری خفیف اطفاال نیسات، بلکاه باه سابب تراتاوژن باودن و ایجااد ساندرم سارخچه  

نظیار  مادرزادی است. هنگامی که یک زن حامله به خصوص در سه ماهه اول دچار شود، ناهنجااری هاای قابال تاوجهی

کری، عقب ماندگی دهنی، آب مروارید، باز ماندن مجرای شریانی، میکروسفالی زد می دهد. عالوه بر این بچه های آلاوده 

 شده در رحم مادر به مدت چندین ماه بعد از تولد ویروس را دفع می کنند.

داردو معموال از روی تواناایی  ( نا چیزیCPEویروس سرخچه را می توان در کشت های سلولی رویاند ولی اثرسیتوپاتیک)

اکوویروس تشخیص داده می شود. اگر ویروس سرخچه وجود داشته باشد، در صاورت اضاافه  CPEآن برای مداخله با اثر 

باه روش االیازا هام  IgEمشاهده نخواهد شد. افزایش چهار برابری در تیتر آنتای باادی  CPEشدن اکو ویروس هیچ اثر 

تسات هاای  در یک نمونه سرمی هام تشاخیص سارخچه حااد را مساجل مای کناد. IgMتشخیصی است. مثبت شدن 

 بادی های سرخچه بسیارمهم است.مثال درمورد سرولوژی برای اثبات وجود آنتی 

دی خاانم بااردار تعیاین خانمی که سه ماهه بارداراست و با کودک مبتال به سرخچه تماس داشته، بایدحتما تیتر آنتی باا
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نشاان   IgMردیابی  نوزادان نشان دهنده سرخچه مادرزادی و سرخچه در IgMثبات آنتی بادی های االیزا(اشود)به روش 

 دهنده ایمنی است.

هیچ درمانی ضد ویروسی وجود   سرولوژیک استاندارد برای سرخچه است.)ممانعت از هماگلوتیناسیون( تست HIتست 

( به صورت زیر جلدی به کودکان MMRخک و اوریون)ندارد. پیشگیری با ویروس زنده ضعیف شده به همراه واکسن سر

ماه بعد از تزریق واکسن در خانم های جوان حاملگی  3ماهه و زنان بالغ جوان ایمن نشده تزریق می شود. به مدت  91

سرخچه از خفیف ترین اگزانتم های ویروسی شایع است.از دیگر ویروس های ایجاد کننده اگزانتم  نباید صورت گیرد.

 ک کودکی می تواند ویروس سرخک،روزئوال، بیماری پنجم و آبله مرغان رانام برد.کالسی

 

 رابدو ویروس ها 

سیستم عصبی مرکزی اسات کاه در اغلاب  بهای ویریون و تهاجم ویروس شکل گلوله ،بدواز خصوصیات مهم ویروس را

 RNAژناوم ویاروس  .(%17)اساتشود. بیشترین ترکیباات ویاروس را پاروتئین تشاکیل داده موارد منجر به مرگ می

 ذره یاک نوکلئوکساپید وجاود دارد. ای، خطی پالریته منفی است. ویروس حااوی انولاوپ اسات و داخال آنرشتهتک

پپلومرهاا  شاده اسات.احاطه 10nmل های گلیکاوپروتئینی باه طاوهماراه باا برآمادگی یویروسی با یک انولوپ غشای

 اند.شدهن ترایمر تشکیلهای گلیکوپروتئینی( از پروتئی)برآمدگی

 ها شامل این پروتئین ها گلیکوپروتئین انولوپ است.آن پروتئین مهم واصلی است که یکی از 1وویروس دارای دراب

 ترین پروتئین ساختمانیترین پروتئین نوکلئوکسپید ویروس. مهم(: مهمNپروتئین ) -

 (: فعالیت پلی مرازیL()Pپروتئین ) -

 بوط به ماتریکس(: مرMپروتئین ) -

 (: مؤثر در اتصال و نفوذپذیری ویروسی به سلول میزبانGگلیکوپروتئنین ) -

 

هاای ایان تارین جنساز مهم بدو زئوناوز اسات.گیرد. ویروس رایتوپالسم صورت میتکثیر و همانندسازی ویروس در س

وزیکاول ویاروس قارار دارد( )ویاروس هااری در ایان جانس ( Lyssa virusتوان به جنس لیساا ویاروس )خانواده می

(vesiculo Virus.اشاره کرد ) 
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 (ویروس هاریRabies): 

ازگرفتگی حیوان هاار منتقال ( یک عفونت حاد سیستم اعصاب مرکزی است که معموالً از طریق گRabies virusهاری )

ی اسات. از آنجاا کاه لیپاوپروتئین Envelopeتک رشته ای، کپسید گلوله ای شاکل و  RNA.این ویروس دارای  شودمی

RNA  آن پوالریته منفی دارد، این ویروس دارایRNA  پلی مراز وابسته بهRNA   می باشد. ویاروس هااری یاک ناوع

 آنتی ژنیک دارد. این ویروس حیوانات متعددی را آلوده می کند. ولی تنها حیوانتان خاص منشا عفونت در انسان هستند.

تقل می شود. جوندگان و خرگوش ها هاری را انتقال نمی دهند. خفااش ویاروس را این ویروس با گاز گرفتن حیوانات من

انتقال می دهد ولی خود سالم می ماند. ویروس در محل گاز گرفتگی  تکثیر یافته و سپس اعصاب حسی را آلوده کارده و 

ر طاول اعصااب خودکاار باه ا در ماده خاکستری مغز تکثیر یافتاه و دمی رشد و در آنج CNSاز طریق انتقال اکسونی به 

غدد بزاقی ، مدوالی آدرنال، کلیه، کبد، عضالت اسکلتی،پوست و قلب می رسد. رسیدن ویروس به غدد بزاقی و تکثیار آن 

تاا  3در سلول های آسینی انتقال بیشتر از طریق بزاق عفونی را فراهم می کند. دوره کمون بسته به محل گاز گرفتگی از 

 یر است.هفته یا بیشتر متغ 91

شود. گیرنده مهم سلولی بارای ایان ویاروس گیرناده ویروس هاری از طریق برآمدگی گلیکو پروتئین به سلول متصل می

 باشد.نیکوتینی استیل کولین می

(، مولکول چسبندگی سلول عصابی Acetylcholin Receptor,AchRویروس هاری به گیرنده نیکوتینی استیل کولین )

(Neural cell adhesion molecule.NCAMو یا مولکول )شود. با اسیدی شدن وزیکول پوشاینه های دیگر متصل می

( این امر باعث بدون پوشش شدن نوکلئوکسپید شده و به سیتوپالسم رهاا نشود )فیوژویروس با غشای اندوزوم ادغام می

 mRNA 1و کناد ونویسای میژنومی ویروس ر RNAهمراه نوکلئوکسپید از  RNAپلی مراز وابسته به  RNAشود. می

های عصابی، انکلاوژن در اثر تکثیر ویروس هاری در سلول افتد.مر در اجسام نگری اتفاق میکند. این امختلف را تولید می

 معرو  است. Negri bodiesشود که به اجسام نگری ها ایجاد میهای سیتوپالسمی در داخل این سلولبادی

 این اجسام در تشخیص ویروس اهمیت دارد. تشاخیص  ده و مشاهدهاجسام نگری مختص ویروس هاری بو

 پذیر است.این اجسام از طریق ایمونوفلورسانس امکان

ابتدا باه  یز لحا  عالیم بالین زنند )رهایی(. ویروس هاری فقط یک سرو تیپ دارد.ها از غشای پالسمایی جوانه میویریون

تب، سردرد، بی اشتهایی، خساتگی پاذیری و تغییار حاس منظقاه گااز روز عالیم غیر اختصاصی به صورت  4تا  9مدت 

از  دگرفتگی رد داده، سپس فاز انسفالیتی)آژیتاسیون،تیرگی شعور،توهم،تهاجم،تشنج،فلج ناحیه ای، تحریاک منناژ( و بعا

آن اختالل عملکارد وسایع در سااقه مغاز کاه شاکل کالسایک انسافالیت هااری باروز مای کناد)دوبینی،فلج صاورتی، 

ع، تنفس و اغما(. مرگ تقریبا غیر قابل اجتناب است مگر اینکه اقادامات حماایتی روفوبی،نوریت اپیتیک، اشکال در بلدهی

شاود و رفتاار تهااجمی آن را تحریاک عفونت هاری در حیوان باعث ترشح ویروس در بزاق حیوان می سریعا صورت گیرد.

 کند.می
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ررسی بافت مغازی حیاوان تشخیص سریع با ب باشد.سب جهت تشخیص میانتقال ویروس از طریق بزاق است و نمونه منا

( که انکلوزیون سیتوپالسمی ائوزونوفیلی است،صورت می گیارد. بهتارین مکاان Negri bodyن اجسام نگری)آلوده و دید

زایش تیتار دیدن این اجسام هیپوکامپ است. هاری در انسان با رنگ آمیزی نمونه بیوپسی با آنتی بادی فلوروساان یاا افا

از  آنتی بادی ضد ویروس یا مشاهده اجسام نگری در نمونه حاصل از خراش قریناه یاا اتوپسای مغاز صاورت مای گیارد.

توان ترس از آب )هیدروفوبی( را نام برد. توهم و ساردرگمی در طاول فااز عصابی ترین عالمت این ویروس میاختصاصی

شستشاوی محال زخام  هیچ درمان ضد ویروسی وجود ندارد. رد دهد.افتد. فلج و اختالالت تنفسی ممکن است اتفاق می

اصول پیشگیری و درماان عفونات از ( HRIG )و ایمونوگلوبولین ضدهاری( HDCV )توسط آب و صابون و تزریق واکسن

تا  باید استفاده شود. Passiveو ایمنی سازی غیرفعال  Activeدر پروفیالکسی ویروس هاری از هر دو ایمنی فعال  است.

 Human rabies)باادی سازی غیرفعال با تزریق آنتیبادی تولید کند. ایمنزمانی که بدن بیمار در پاس  به واکسن آنتی

vaccination;HRIG) ا تزریاق ساازی غیرفعاال باسازی فعال توساط واکسیناسایون و ایمنایمن کند.الزم را فراهم می

بعد از تماس با ویاروس بایاد هام از  شده است. حاوی ویروس کشته واکسن هاری یک واکسن گیرد.بادی صورت میآنتی

( و هام از ایمونوگلوباولین انساانی HDCVواکسن هاری که ویروس غیر فعال کشت شده در سلول های دیپلوئید انسان)

 و 3،7،14،28، 0 خم هم باید صاورت گیارد. واکسان در روزهاایاستفاده کرد. پاک کردن فوری محل ز( RIGضد هاری)

RIG  در یک نوبت همراه اولین دوز واکسن در دو محل متفاوت تزریق می گردند تا از خنثی شدن ویروس داخل واکسان

اجتناب شود. افارادی کاه از نظار تمااس باا ویاروس هااری در خطار هساتند، نظیار  RIGتوسط آنتی بادی موجود در 

باه  28یاا  0،7،21پروفیالکسی سه تزریق در روز های دامپزشکان، کارکنان باغ وحش، کارکنان آزمایشگاه باید به صورت 

 صورت داخل جلدی دریافت کنند.

 پیکورونا ویروس ها 

بوده که بدون پوشش nm32-32به معنای کوچک(به قطر  picoاین ویروس ها کوچکترین ویروس از نظر اندازه ویریونی)

ها در سیتوپالسم است و توساط اتار غیار فعاال تکثیر آنهستند و با میکروسکوپ الکترونی سطح آن صا  دیده می شود. 

درانتهای ژنوم پروتئینی باه  تک رشته ای پالریته مثبت است. RNAکسپید ویروس بیست وجهی و ژنوم آنها نمی شوند. 

پاروتئین هاای  پیکورنا عالوه بر ()پروتئین اتصال یافته به ژنوم( قرار دارد.VPG)Virion protein genome linkedنام 

 کند. کد می RNAپلی مرازوابسته بهRNA یک  و پروتئاز3،حداقل vpg کسپیدو

مننزیات  از دیگر خصوصیات مهام ویاروس طیاف وسایع بیمااری زایای ایان خاانواده باوده کاه شاامل فلاج شادید تاا

  مخاطی،بیماری های تب دار،تنفسی وحتی یک سرماخوردگی سادهمی باشد.-آسپتیک،اگزانتمای پوستی

  ها. آنترو ویروس ها و رینو ویروس:دو گروه استاین خانواده دارای 

کاه شاامل  ناام مای باریم جنس از این خانواده شناسایی شده است که از مهمترین آنهاا،جنس انتروویاروس را 1حدود 

( مای Enteorvirus( وانتروویاروس )Coxsakie virus(، کوکساکی )Echovirus(،اکوویروس)poliovirusپولیوویروس)
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ایان  در میماون مای باشاد Aانسانی و هپاتیت  A( که شامل ویروس هپاتیت Hepatovirusوویروس )جنس هپات باشد.

 خانواده قرارداشته که درفصل ویروس های هپاتیت به شرح آن می پردازیم.

ی  (از دیگراعضاای ایان خاانوادهCardiovirus(و جنس کااردیو)Aphtovirus( وآفتو ویروس)Rhinovirusجنس رینو)

 هستند. بزرگ ویروسی

درجه سانتی گراد به نحو مطلوبی تکثیر   37آنترو ویورس ها در درجه اول دستگاه گوارشی را آلوده کرده و در حرارت 

( پایداری خود را حفظ کرده و اسید معده را تحمل می کنند. رینو ویروس هادر PH=3-5یافته و در محیط اسیدی )

 گراد رشد بهتری داشته و محیط اسیدی فعالیت آنها را از بین می برد. درجه سانتی 33بینی و گلو یافت شده، در دمای 

تکثیرویروس در سیتوپالسم سلول اتفاق می افتد. تقسیم بندی پیکورنا ویروس براساس اختصاصیت گیرنده سطح سلولی 

ای خانواده شان قابل تقسیم بندی است، گیرنده پولیوویروس، رینو ویروس وبرخی از کوکساسی ویروس ها که ازاعض

 پیکورنا می باشند ایمنوگلوبولین هستند که شامل آنتی بادی وملکول های چسبان سطح سلولی می شود.

 آنترو ویروس ها 

o (ویروس پولیوPolio:) 

تحریک نورون  ( بیماری حادعفونی است که باعث گرفتاری سیستم اعصاب مرکزی شده و باPoliomyelitisپولیومیلیت )

بیماری  ایجادمی کند.این حالت فرم شدید ( راFlaccid paralysisامی طناب نخاعی فلج شل)های حرکتی درشاد قد

پریمات ها)انسان و میمون(میزبان این ویروس هستند. این ویروس  است و راه انتقال آن ازطریق دستگاه گوارش است.

وجود دارد حفاظت در برابر بیماری نوع  3نش متقاطع ناچیزی بین این کنوع سرولوژیک است و از آنجا که وا 3دارای 

منتقل می  Oral-Fecalنیازمند وجود آنتی بادی علیه هر سه نوع این آنتی ژن ها در سرم است. پولیو ویروس از راه 

انتشار CNSشوند و پس از تکثیر در اوروفارنکس و روده باریک خصوصا در بافت لنفاوی، از طریق جریان خون به 

غددلنفاوی حلق وپالکهای پی یراست)تکثیردرناحیه حلق وروه(سیستم عصبی  ویروس درلوزه، همانندسازی اصلیمیابد.

ی به وسعت عفونت نورونی درگیرشده شدت فلج بستگ گیرد.می  تهاجم ویروس قرار طریق گردش خون مورد مرکزی از

ر یا داکسی کالت سدیم حساس ویروس به ات غیرفعال می شود.این min 32به مدت  c 550دارد.پولیوویروس در حرارت 

 آنتی ژن اختصاصی خود است. تیپ بوده که هرتیپ دارای 3پولیوویروس دارای  است.اسیدی حساس  PHنیست ولی به 

واقع در  ترجیحا در اعصاب حرکتی CNSانتشار به صورت رتروگراد در طول اکسون اعصاب هم رد می دهد. پولیو در 

مرگ سلول های عصبی نخاع منجر به فلج شدن عضالت می شود. پس فلج عضالت  ابند وی شاد قدامی نخاع تکثیر می

به دلیل عفونت ویروسی سلول های عضالنی نیست. ویروس ساقه مغز را هم گرفتار می کند که منجر به پولیو میلیت 

روده ای و  IgAیمنی از بولبار)همراه فلج تنفسی( می شود ولی ندرتا به قشر مغز آسیب می رساند. در افراد آلوده پاس  ا

IgG می شود. عفونت سبب ایمنی مادام العمر در برابر آن نوع بخصوص می شود. لتشکی 



56 
 

به پزشکیلیسانس   021-66479510 

 اشکال مختلف پولیو میلیت عبارتند از:

 .عفونت غیر واضح و بدون عالمت1

 Abortive.پولیو میلیت 2

 .پولیومیلیت غیر پارالتیک3

 .پولیومیلیت پارالیتیک4

روز است. شایع  94تا 92عفونت ها از نظر بالینی واضح هستند. دوره کمون  %9ار شایع است. عفونت بدون عالمت بسی

است که به صورت تب خفیف، سردرد، گلو درد، تهوع، و استفراغ مشخص می  Abrotiveترین شکل بالینی ، پولیومیلیت 

لیتیک فلج شل بارز می دهد. بعد از ابتال، پارا شود. پولیو غیر پارالیتیک به صورت مننژیت آسپتیک تظاهر می کند. پولیو

و افزایش عیار آنتی بادی  CPEدفع ویروس از مدفوع تا چند ماه ادامه دارد. تشخیص با جداسازی ویروس،مشاهده اثر 

حلقی، سوابهای رکتال،نمونه مدفوع ومایع مغزی  هایپ برای جداسازی ویروس می توان از سوا صورت می گیرد.

بعداز شروع بیماری  هانمونه مناسب جهت جداسازی مدفوع می باشد)نمونه مدفوع را مدت ده کرد.( استفاCSFنخاعی)

 .باید جدا کرد(

هیچ درمان ضد ویروسی وجود ندارد و درمان به صورت عالمتی حمایت تنفسی و فیزیوتراپی است. پیشگیری با واکسن 

( صورت Sabinیا  OVPزنده ضعیف شده)خوراکی یا  ( وIVPیا  Salkصورت میگیرد که به دو شکل کشته شده)واکسن 

ماهگی و یاد آور در قبل از  18و2،4،6گیرد. هر دو واکسن، هر سه نوع سرولوژیک ویروس را دارند. واکسن زنده در  می

پولیو بیشترین ایمنی  3سروتیپ گیرد.  ورود به مدرسه داده می شود. در ایران در بدو تولد هم واکسیناسیون صورت می

ایمنی طوالنی مدت و همچنین  است ،تجویزآسان، ایجاد واکسن خوراکی پولیوارزانتر پس از واکسیناسیون می دهد.را 

نقص  از معایب این واکسن زنده این است که ویروس واکسن می تواند باعث آلودگی افراد دچار ایمنی مخاطی می کند.

 .ایمنی شود
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 (Sabinزنده) (Salkکشته شده) مشخصات

 + + پیشگیری از بیماری

 + - قطع انتقال بیماری

 + + هومورال IgGالقا 

 + - روده ای IgAالقا 

 + - توانایی ایجاد ایمنی ثانویه با انتقال به دیگران

 + - تداخل در تکثیر ویروس های بیماریزا در روده *

 به ندرت - پیدایش مجدد ویروس های بیماریزا

روس ها به صورت عفونت با سایر آنترو وی

 همراه7سبب کاهش ایمنی شود.

- + 

 + - ایجاد بیماری در افراد با نقص ایمنی

 خوراکی تزریقی روش مصرا

 + - نگهداری در یخچال

 زیاد ک  مدت ایمنی

 رد.*این امر دلیل عدم موفقیت واکسن خوراکی در تابستان است. پس بهتر است واکسیناسیون در بهار و زمستان صورت می گی

 

o (ویروس کوکساکیCoxakie:) 

این ویروس هاعالوه بر ایجاد بیماری در انسان، برای موش های نوزاد عفونت زا بوده و چندین سندرم بالینی را ایجاد مای 

ویاروس هاای کوکسااکی دارای  نام این ویروس ها بر گرفته از شهر کوکساکی است که اولین بار از آنجا جدا شدند. کنند.

شناساایی شاده اناد. ایان ویاروس در  Bسروتیپ از کوکسااکی  1و  Aسروتیپ از کوکساکی  34 هستند. Bو  Aدو نوع 

منتقل می شوند ولی آئروسول های تنفسی هم در انتقال آنها نقش دارناد. ایان ویاروس  Oral-Fecalدرجه اول به روش 

یعای آنهاسات. عفونات هاای ناشای از آن در ها در اوروفارنکس و دستگاه گوارش تکثیر می یابند. انسان تنها میزباان طب

 سراسر جهان و ترجیحا در تابستان و پاییز واقع می شوند.

 :Aکوکساکی گروه 

مشخصه هاای بیمااری (در ارتباط بوده که از Herpanginaهرپانژین )باضایعات وزیکولی مثل  Aکوکساکی ویروس های 

 غ اشاره کرد.می توان به عالئمی مثل تب، گلو درد،بی اشتهایی،استفرا

 در فارنژیت وزیکولی می توان وزیکول های مشخص مجزا بر پایه های قدامی لوزه را مشاهده کرد.

که با تب ،گلودرد، و وزیکول های حساس در اروفارنکس مشخص مای شاود.  A:Herpanginaبیماری های مختص گروه 

و زخم های دهان عمدتا در بچه هاا مشاخص  با راش های وزیکولر بر روی دست و پا Hand-foot-and-mouthبیماری 

 می شود. 
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 :Bکوکساکی گروه 

،میالژی اپیدمیک یا چنگ شایطان( کاه باا تاب و درد Bornholm)بیماری B :Pleurodyniaبیماری های مختص گروه 

باه  در موش ها قادر به ایجاد دیابات B4  شدید قفسه صدری و عالیم نارسایی احتقانی قلب مشخص می شود. کوکساکی

 دلیل آسیب پانکراس می باشد. شاید این ویروس نقش مشابهی در دیابت جوانان داشته باشد.

پارزی و پارالیزی گذرا و عفونت های تنفسی فوقانی تشاخیص باا -: مننژیت آسپتیکBو  Aبیماری حاصل از هر دو گروه 

ی بادی صاورت مای گیارد. هایچ درماان و جداسازی ویروس از کشت های ویروسی با نوزادان موش و یا افزایش عیار  آنت

 واکسن ضد این ویروس وجود ندارد.

 در قلب،پلور،کبد، و پانکراس ایجاد بیماری می کند. Bنکته: ویروس کوکساکی 

 

 تشخیص:

  از مدفوع جداسازی کرد. را می توان از ضایعات ایجاد شده و یاهرپانژین ایجاد شده توسط تیپ های کوکساکی 

 

 جداکردن مایع مغ(زی نخاعیCSFدر)  اسپتیکمننژیت 

 

o (ویروس های اکوEcho:) 

این ویروس شیوع مننژیت پیکورنا ویروس را نشان می دهد.ایجادعفونت در مجرای گوارشی توسط اکوویروس اتفااق مای 

می باشد. اگر چه این ویروس هاا ابتادا باا  Entric Cytopathic Human Orphanلفظ اکو برگرفته از حرو  اول  افتد.

)یتیم( ناام گرفتناد ولای در حاال حاضار مشاخص شاده کاه عامال مننژیات Orphanهیچ بیماری ارتباط نداشته اند و 

آسپتیک، عفونت های تنفسی فوقانی تب دار با یا بدون راش، اسهال شیر خاواران، و کونژوکتیویات همواراژیاک هساتند. 

ه اند. برخال  ویروس کوکسااکی دآنها شناسایی شسروتیپ  3ساختمان آنها مشابه ویروس های کوکساکی است. بیش از 

منتقال  Oral-Fecalدر موش ها بیماریزا نیستند و برخال  ویروس پولیو، در میمون ایجاد بیماری نمی کنناد. باه روش 

 می شوند. تشخیص بر اساس جداسازی ویروس از کشت سلولی است. 

 رد که از نظرنحوه بیماری زایی شبیه اکوویروس است.جنس دیگری به پاراکوویروس هم در خانواده پیکورناوجود دا

 ناچیزی در تشخیص دارند. درمان و واکسن ضد این ویروس وجود ندارد.آزمایشات سرولوژیک ارزش 

 

o  ویروس هپاتیتA آنترو ویروس(V2:) .در مبحث هپاتیت توضیح داده خواهد شد 
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 :رینو ویروس ها 

 92(رینوویروس ها هساتند و و بایش از common cold)              ولی مهمترین ویروس های مولد سرماخوردگی معم

درجه سانتی گراد بینی و ملتحمه را بیش از دستگاه تنفسای  33نوع سرولوژیک دارند. این ویروس ها به دلیل فعالیت در 

گاوارش را آلاوده نمای  تحتانی مبتال کرده و به دلیل حساس بودن در برابر اسید معده برخال  آنترو ویروس ها دساتگاه

ل مژکادار سروتیپ می باشد،در سلول های اپی تلیا 912تا  922( که دارای حدودRhine virusجنس رینوویروس)کنند. 

می باشد. راه انتقاال از طریاق  قطارات  ICAM-1گیرنده سطحی ویروس برای رینو ویروس . مخاط بینی تکثیر می کند

روزه،  4تاا  3باه بینای و چشام هاا مای باشاد. پاس از یاک دوره کماون  تنفسی و تماس دساتان آلاوده و باه ویاروس

عطسه،آبریزش بینی، گلودرد،سرفه،سردرد،لرز رد می دهد. بیماری تقریبا یک هفته طول کشیده و خاود محادود شاونده 

. سلول هاای این ویروس که راه انتقال آن تنفسی بوده باعث تب در کودکان شده و آب ریزش بینی را به دنبال دارداست. 

اسایدی  PHرینو ویروس هاا باه  ( و هیستامین باعث آبرزیش بینی می شود.brady kininآلوده،با ترشح برادی کینین )

گیرناده ویاروس  به طور کامل غیرفعال مای شاوند. PH=  3غیر پایدار بوده ودر  1 – 1کمتر از  PHدر  حساس هستند.

 B است که به سلول های اپی تلیال، فیبروبالست ولنفوبالساتوئید ICAM – 1خانواده ایمنوگلوبولینی به نام  عضوی ازابر

 (این ویروس در انسان و شامپانزاده ایجاد عفونت می کند.97گیرنده رینویورس  DAFبیان میشود)

 نکته:این ویروس در روده حضور ندارند و برخال  انترویروس ها در مجرای گوارشی تکثیر نمی کند.

هام سارماخوردگی  RSV، کوکسااکی و Cس،آنفاوالنزای ورا ویروس، پاراآنفوالنزا، آدناو ویظیر کورونویروس های دیگر ن

ایمنی به دنبال ابتال به رینوویروس مختص هر سروتیپ بوده و بیشتر نتیجه آنتای باادی ترشاحی بینای  ایجاد می کنند.

(IgAمی باشد. تشخیص بیشتر بالینی اس )رد. یگی در کشت های سلولی صورت می بین ت. جداسازی ویروس از ترشحات

 آزمون سرولوژیک انجام نمی شود.

 

 (رئو ویروسReoviruses:) 

 Respiratory entericکلمه رئاو مخفاف دو رشته ای است.  RNA ویروس ها که حاوی ژنوم RNA تنها عضو خانواده 

orphan  ولی هیچ بیماری مهمی به آنها نسابت می باشد. این ویروس ها ابتدا از دستگاه تنفس و گوارش جداسازی شدند

اعضای این خانواده،ویروس هاای بیسات وجهای بادون داده نشد. روتا ویروس مهم ترین پاتوژن انسانی این خانواده است.

دورشته ای هستند. ایان ویاروس دارای ساروتیپ  RNAقطعه ژنومی  93تا 92پوشش با کپسید دوالیه پروتئینی حاوی 

 سازی آنها درسیتوپالسم رد می دهد.های متعدد بوده وهمانند

پاس از اتصاال و نفاوذ، پوشاش بارداری  دارناد. RNAپلی مراز وابسته باه  RNAویریون خودآنزیم  این خانواده در

تارانس کریپتااز هماراه باا  RNAویروس در سیتوپالسم صورت گرفته و فقط پوسته خارجی برداشته می شود تاا آنازیم 

را  mRNAای،ملکاول هاای  ژنومی دورشاته RNAزنجیره منفی هرقطعه  ین آنزیم ازقسمت مرکزی ویروس فعال شود.ا
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ساروتیپ روتاا ویاروس  1روتا ویروس از طریق گیرنده بتا آدرنرژیک به سطح سلول مای چسابد. حاداقل  می کند. سنتز

ون روده( نیاز باعاث ویریون روتاویروس بسیار مقاوم بوده و حتی وجود آنازیم هاای پروتئولیتیاک )در انسانی وجود دارد.

ساالگی آنتای باادی  1منتقل می شود. اکثر کودکان تاا  Oral-Fecalاین ویروس به روش  تسهیل عفونت زایی می شود.

علیه حداقل یک سروتیپ این ویروس را خواهند داشت. این ویروس شایع ترین علت گاستروانتریت در کودکان خردساال 

مخاطی روده باریک تکثیر یافته و مکانیسم های انتقالی آنهاا را مختال مای  در زمستان است. روتا ویروس در سلول های

روده ای علیاه ساروتیپ  IgAی مشخص می شود. احتمال دارد که ، استفراغ، و اسهال آبکی غیر خونکند. عفونت با تهوع

ماهگی محافظت مای  1کلستروم شیر مادر، نوزاد را تا سن  IgAهای خاصی در برابر عفونت مجدد حفاظت کننده بوده و 

کند. تشخیص اکثرا بالینی است ولی می توان با روش الیزا یا رادیوایمونواسی، ذرات ویروسی را در مادفوع مشاخص کارد. 

 هیچ درمان و واکسن ضد ویروسی وجود ندارد. پیشگیری به رعایت بهداشت وابسته است.

 ند.سگمان دار 92سگمان و سایر ردوویروس ها  99نکته:روتا ویروس 

نکته:عالوه بر روتا ویروس، ویروس های دیگری که به طور شایع دستگاه گوارش را آلوده مای کنناد عبارتناد از: ویاروس 

 )از خانواده کالسی ویریده( و آدنو ویروس. Norwalk، ویروس  Aپولیو، اکو، کوکساکی، هپاتیت 

 (رترو ویروس هاRetroviruses:) 

و دارای پالریتاه  شادهیلمشاابه تشک ایرشاتهیک RNAید است، ژنوم از دو نساخه صورت دیپلوئنوم رتروویروس ها بهژ

 مثبت است.

به  توانیپروتئین ویروسی م ینترازمهم است. وجهییستصورت بنانومتر بوده و نوکلئوکسپید به 92-992ویریون به قطر 

 از  DNAیک کپای  RTآنزیم )شاره کرد.در داخل ویریون ا (Reverse Transcriptase;RT)آنزیم ترانسکریپتاز معکوس

 سازد(یژنومی ویروسی م RNAروی 

انولوپ است. ذرات رتروویروس توساط وی ویروس حا  ه اینتگراز و پروتئاز اشاره کرد.ب توانیویروسی م هاییماز دیگر آنز

اده ویاروس نقاص ایمنای مهم ترین پاتوژن این خانو شده است.پروتئین و لیپید احاطه پوشش غشاء خارجی حاوی گلیکو

ترجیحاا  HIVانساان اسات.  Tیکی از ویروس های لنفوتروفیک سلول هاای HIV( عامل بیماری ایدز است. HIVانسان)

را آلوده کرده و از بین می برد و در نتیجه آن ایمنی سلولی مختل شاده و احتماال  (4CDکمک کننده) Tلنفوسیت های 

نوسایت هاا کاه دارای وفزایش میابد. سلول هاای دیگار نظیار ماکروفاژهاا و مابتالی انسان به عفونت های فرصت طلب ا

تاک رشاته ای باا  RNAمولکول مشاابه  3از  HIVتوانند آلوده شوند. ژنوم  بر سطح خود هستند، هم می 4CDپروتئین 

ه کاه پاروتئین بود gag،pol،envپوالریته مثبت تشکیل شده است. این ژنوم  دارای سه ژن تیپیک رترو ویروس ها یعنی 

ن است کاه در آزماون هاای سارولوژیک است که آنتی ژ 24pکه مهم ترین آنها  داخلی را کد گذاری می کنند coreهای 

 استفاده می شود. 
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 :envژن

توساط  HIVدر  gp160گلیکاو پاروتئین  .باشدیموجود بر سطح انولوپ ویروس م هایینمسئول کد کردن گلیکو پروتئ

پوشش باوده  برانپروتئین ترانس مم gp41 (TM)  .کندیم gp120و  gp41و تولید  خوردیی برش مآنزیم پروتئاز سلول

 پروتئین خارجی ویریون است. gp 120(SU)و 

 :gagژن

، ( P9)پاروتئین نوکلئوکساپید ( P24) پسیدک هایین. پروتئباشدیم core بخش مرکزی  هایینمسئول کد کردن پروتئ

 (P17)پروتئین ماتریکس 

 

 (p11):مسئول کد کردن آنزیم پروتئاز proژن 

 RT(P66()P51):مسئول کد کردن آنزیم ترانس کریپتاز معکوس polژن 

 P32مسئول کد کردن آنزیم پروتئاز و اینتگراز 

 

HIV  حداقل دارای شش ژن دیگرvpu،vpr،vif،nef،rev وtat  می باشد کاه پاروتئین هاای مرباوط باه تنظایم نماودن

 کدبندی می کنند. فعالیت ژن ها را

  .p24و gp41و  gp120عبارتند از  HIVآنتی ژن های مهم 

gp120  گلیکوپروتئینی است که در سطح سلول با گیرندهCD4  واکنش می دهاد و ژنای کاهgp120  را کاد مای کناد

مای  3V، حلقاه gp120سریعا موتاسیون پیدا می کند و انواع آنتی ژنیک متعددی را ایجاد می کند. ایمونوژن ترین ناحیه 

 .را خنثی مای کناد HIV، عفونت زایی gp120آنتی بادی ضد  تنوع آنتی ژن آن تولید واکسن را مشکل می کند و باشد.

Gp41  وgp120  آنتی ژن هایtype-specefic  هستند وGp41  ویروس جای گرفته و اتصاال پوشاش در درون پوشش

قارار  coreاسات و در داخال  group-speceficآنتای ژن  P24ویروس به غشای سلول میزبان را واسطه گری می کند. 

 را خنثی نمی کند. HIVدارد و آنتی بادی ضد آن به عنوان شاخص مهم عفونت است ولی عفونت زایی 

ون آلوده صورت می گیرد. انتقال پری ناتال از مادر آلوده باه اول از طریق تماس جنسی و تزریق خ در درجه HIVانتقال 

ن زایمان و یا از طریق شیر دادن صورت می گیرد. مقادیر کمی از ویروس در بزاق و اشک هم یافت می شاوند نوزاد در حی

 دارناد. HIVزایی عفونات یبآسا انتشاارمونوسیت ها و ماکروفاژ ها نقش اصلی را در  ولی راه شایعی برای انتقال نیستند.

ی را در مرکازی نقاش لنفااوروس تمایل باالیی دارداعضاای بوده که به انولوپ وی HIVترین گیرنده یاصل، CD4مولکول 

 .دارندبر عهده HIVعفونت 

HIV  سلول هایT-helper(CD4 را آلوده کرده و از بین می برد. از بین رفتن سلول های آلوده به )HIV  ممکان اسات

ویاروس در کااهش  tatن ( یا آنتی بادی رد دهاد. در اثار تواناایی ژCD8در نتیجه حمله لنفوسیت های سیتوتوکسیک )

 HIVسیتوتوکسیک محدود می شوند.همچنین ممکن اسات  T، کارایی سلول های   Iکالس  MHCسنتز پروتئین های 
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را به صورت نامحدود فعال کرده و نهایتا منجر به مارگ آنهاا  T-helperبه عنوان سوپر آنتی ژن عمل کرده و سلول های 

 شود. 

هفتاه پاس  4-2اولیه حاد ، میانی نهفته و مرحله نهایی خالصه می شود. در فاز حاد که  تابلوی بالینی ایدز در سه مرحله

از آلودگی رد می دهد. تب، لتارژی، گلودرد، لنفادنوپاتی ژنرالیزه و راش پوساتی دیاده مای شاود.لکوپنی در ایام مرحلاه 

بادون عالمات اسات و ویرمای بسایار طبیعی است. در این مرحله میانی، بیماری  CD4وجود دارد ولی تعداد سلول های 

توسط غدد لنفاوی تولدی می شود ولی درون آنها مخفی می ماند. مرحلاه  HIVناچیز بوده یا وجود ندارد و مقدار زیادی 

و افزایش عفونت های فرصت طلب مشخص می شود. سارکوم کااپوزی  422به کمتر از  CD4نهایی با کاهش سلول های 

، کاندیاادا، HSV ،CMVیسااتیس کااارینی از تظاااهرات مشخصااه ایاادز اساات. عفوناات بااا و پنومااونی ناشاای از پنوموس

 کریپتوکوکوس، هیستوپالسموز، و مایکوباکتریوم ها در جریان ایدز رد می دهد.

ترین عالمات یجاددهاد. یم، اسهال و استفراغ و تعریاق شابانه رد سردرددر شروع مرحله پیش رفته بیماری خستگی، 

 )یدروی زباان سفی هالکهقراری، تب و تنگی نفس و وجود یبسهال و تحلیل رفتن همراه با کاهش وزن، اولیه در بالغین ا

 باشد.یمو لنفاد نوپاتی  (کاندید یازیس دهانی

از طریق تماس جنسی و راه تزریقای  HIVین راه انتقال ترمهم دهد.یمسال بعد از بروز عالئم بالینی روی  3مرگ حدود 

 دهد.یمل از مادر آلوده به فرزند در حین بارداری، هنگام شیردهی رد باشد. انتقایم

 Western blotتشخیص احتمالی با مشاهده آنتی بادی توسط االیزا صورت میگیرد کاه بارای قطعای شادن آن از روش 

عماوال ماه پس از آلودگی که آنتی باادی م 3تکنیک بسیار حساس و اختصاصی است که در طی  PCRاستفاده می شود. 

هم می توان اساتفاده  P24ماهه از کشت ویروس و آنتی ژن  3در این دوره  وجود ندارد، به شناسایی افراد کمک می کند.

 کرد.

 یاا عادم تحمال آن از AZTاساتفاده مای شاود. در افاراد مقااوم باه  Zidovidineو  Azidotymidineبارای درماان 

Dideoxyonosine ای پیشگیری وجود ندارد.استفاده می شود. واکسن موثری بر 

  ویروسHIV  بعد از ورود به سلول میزبان توسط آنزیم توانس کریپتاز معکوس از رویRNA ،خاودDNA  مای

سلول میزباان الحااق مای شاود و  DNAجدید که پروویروس نام دارد و با پیوند کوواالن به   DNAسازد. این 

 جدید ساخته می شود. RNAپروویروس،ژنوم  DNAپلی مراز سلولی از  RNAسپس توسط 

  اکثر ویروس هایRNA  دار به دلیلی وجودEnvelope  به اتار حسااس هساتند بجاز رئاوویروس هاا، کالسای

 ویروس ها، و پیکورونا ویروس ها.

  مونوسیت ها و ماکروفاژها نقش عمده ای در انتشار و پاتوژنHIV .دارند 

 ویروس عا( مل سارکوم روRousیک رترو ویروس است و د ) ارای ژن انکوژنsrc  بوده که تیروزین کیناز را فعاال

 می کند.

 ژنوم رترو ویروس ها ممکن است دارای ژنonc .انکوژن(باشد( 
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  ژنpot آنزیم ،Reverse transcriptase  را کد می کند که یک پاروتئین سااختمانی اسات و باه اختصاارRT 

 نامیده می شود.

 

 *ویروس های هپاتیت*

هاا شاامل ویاروس تاب یروسویار ایجااد کنناد و بعضای از ایان گ تاکتوانند هپاتیات یمند که هایی وجود داریروسو

 باشند.یمسیمپلکس و ... هر پس ویروس  EBVو   CMVزرد،

های مختص ایجاد هپاتیت وجود دارند هپاتیت ویروسی یک بیماری سیستمیک باوده کاه یروسوها، یروسوعالوه بر این 

هاای یروسو. باشادیم g.e.d.c.b.aویاروس  1الفبای هپاتیت ویروسی شامل حاداقل  کند.یمر اولیه کبد را درگی طوربه

گردد که با عالئمی مثل تب، عالئم گوارشی مثل تهاوع یمهپاتیت باعث التهاب شدید کبد شده و منجر به بیماری بالینی 

کالسیک  یرقاان )زردی( و رهاا جاد عالئم بافت هد  این ویروس ها کبد بوده و با ای شود.یمو استفراغ و زردی مشخص 

A(HAV ،)ویروس های زیادی سبب هپاتیت می شوند که از بین آنها ویروس هپاتیات  شود. نزیم های کبدی میشدن آ

(، هپاتیات HCVاسات) Cکه شایع ترین آنها هپاتیات   nonA-nonB (، ویروس هپاتیت هایHBV)Bویروس هپاتیت 

D(HDV و هپاتیت )E(HEV ویروس).های هپاتیت نام دارند 

هم سبب التهاب کبد می شاوند ولای باه  .سایر ویروس ها نظیر نظیر ویروس اپشتن بار، سایتو مگالو ویروس، تب زرد و ..

 نام ویروس هپاتیت معرو  نیستند.

 :Aویروس هپاتیت .1

کناد. یمپاتیت عفونی ایجااد ه HAV .جزئی از خانواده پیکورنا ویروس استیک آنترو ویروس تیپیک بوده و این هپاتیت 

و تکثیار  ی سنس مثبت را احاطه کرده اساتارشتهتک RNAوجهی برهنه دارد که ژنوم یستبید پسکهپاتوویروس یک 

 آن در سیتو پالسم صورت می گیرد.

پساید ایان کاسات.  3´دنیله متصال باه انتهاایو توالی پلی آ 1´متصل به انتهای  VPGدارای یک پروتئین  HAVژنوم 

 HAVها، نسبت به اسید و مواد دیگر مقاومات دارد. تنهاا یاک سارو تایاپ از یروسویروس حتی بیش از سایر پیکورنا و

 کند.یموجود دارد و تنها انسان را آلوده 

 

پیادایش عالیام ویاروس  هفته قبل از 3می باشد. از  Oral-Fecalمی باشند. راه انتقال آن  73نام دیگر آن آنترو ویروس 

ع ظاهر می شود پس قرنطینه کردن بیمار موثر نیست. بچه ها شایع ترین گروه مبتال هستند ولی در بزرگسااالن در مدفو

 در اردوگاه ها، اردوهای تابستانی و آموزشگاه های شبانه روزی دیده می شوند. میزان ویرمی با آن ناچیز است.

 عنوانبااه() HAV(HAVCR-1شااماره یااک  گیرنااده ساالولی اختصاصاای بااا گلیکااوپروتئین صااورتبههااا یروسوایاان 

ی هاسالولی کبادی و هاسلولشود ( که  بر یم(نیز شناخته  TIM-1و پروتئین دومن موسین)  Tسلول ایمونوگلوبولین 
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T  ها،یروسوبرخال  سایر پیکورنا  کند.یمشود برهمکنش یمبیانHAV  شود و با اگزوسایتوز رهاا ینمباعث لیز سلولی

 ( Kupffer cellی کاوپفر)هاسالولهپاتوسیت و تماال در دستگاه گوارش تکثیر یافته و از راه خون به ویروس اح شودیم

 شود.یموارد مدفوع  ازآنجاشود و یمبه صفرا رها و  می رسد

در تماام طاول  Aآلودگی با هپاتیت  ورد.ایتوپاتیکی به وجود نمی آده شده هیچ اثر سسلول های کشت دا HAVعفونت 

 .شوندیمایجاد  HAVموارد حاد هپاتیت توسط  %40تقریباً  دارد اما او  آن در پاییز و زمستان است. سال شیوع

HAV  یداس، هاکننده پاکنسبت به PH1  ی خاوراکی مناابع هاصاد  .گراد مقااوم هساتندیساانتدرجه  12و دماهای

 منشاأ (ران، مرکاز مراقبات روزاناهمثال ذخاایر آب رساتو)از یک منبع مشاترک  HAVمهمی از ویروس هستند. شیوع 

، بای روز است. شروع بیماری حاد اسات و عالیام باه صاورت تاب 32روز و به طور متوسط  45-15دوره کمون  گیرد.یم

، تیره شدن ادرار، رنگ پریدگی مدفوع و افزایش آنزیم های کبدی اسات. مشاخص کاردن یداشتهایی، تهوع، استفراغ، زر

IgM anti-HVA برابر در عیار  4ون تشخیصی است. افزایش مهم ترین آزمIgG  .هام کماک کنناده اساتIgG  سابب

 حفاظت مادامالعمر می شود. این ویروس مزمن نمی شود.

ویروس غیر فعال است تجویز می شود. اساتفاده از  که حاوی HAVبرای مسافرین به کشور های در حال توسعه، واکسن 

اند از بیماری جلوگیری کرده یاا آن را تخفیاف دهاد. دفاع صاحیح  فاضاالب و ایمونوگلوبولین در اوایل دوره کون می تو

 .شستشوی دستها پس از اجابت مزا  مهم ترین راه پیشگیری است. داروی ضد ویروس وجود ندارد

 :B. ویروس هپاتیت 2

HBV  .عضو اصلی هپادناویروس استHBV  یکDNA  ویروس کوچک دارای پوشینه با ژناوم یاکDNA  ی ارشاتهدو

تکثیار ویاروس در هساته سالول  مای باشاد. Envelopeنوکلئو کپسید آن مرکزی و دارای  ناقص حلقوی کوچک است.

کناد و از طریاق یمی رمزدها RTویروس است اما نوعی آنزیم رونویسی معکوس  DNAینکه یک باا HBVو میزبان بوده

هاای رونویسای  یتفعالباا  ن کیناز یک پلی مرازحاوی نوعی پروتئی RTیابد. ویروس عالوه بر یمواسط تکثیر  RNAیک 

متصل به ژناوم اسات. تماام ایان اجازا توساط کپسایدی از جانس آنتای ژن  Pو یک پروتئین  Hمعکوس و ریبونوکلئاز 

core هپاتیت(HBCAg)B  ژن ساطحی هپاتیات یآنتاشاکل از گلیکاو پاروتئین  3ای حااوی ینهپوشاو(HBSAg)B 

 در قسمت مرکزی ویروس قرار دارند. HBeAg( و core )آنتی ژنHBcAg است. شدهاحاطه

(HBSAg شامل )گلیکوپروتئین  3S.M.L .رمز دهی شده در یک ژن است 

HBSAg  عالوه بر  هستندیی شناساقابلبه مقدار زیادی در سرم.HBSAg  وHBCAg  انتی،e    هپاتیاتB (HBeAg 

ژن بهتارین یآنتژن محلول در سرم وجود دارد. این یآنت صورتبهبیانگر تکثیر ویروس   HBVدر ارتباط با نوکلئوکسپید )

 .ی باشدو مسرتواند نشانگر بیماری حاد یماست و Bعالمت حضور ویروس هپاتیت 

بیانگر عفونت گذشته و ایمنی نسابت   HBSAgنتی بادی ضد آ Anti-HBSها وجود دارند: ژنیآنتیه این برعلبادی یآنت

 است. HBVیا پاس  ایمنی به واکسن  HBIGغیرفعال از بادی یآنت،وجود  HBVبه 

Anti- HBC بادی علیه یآنتHBCAg  بیانگر عفونت باHBV  است. درگذشتهدر زمان نامعلومی 
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AntiI-HBe بادی علیه یآنتHBe Ag  وجود آن در سرم حاملینHBS-Ag یشنهادکننده تیتر پایین پHBV .است 

 نکته:

HBSAg  یص پس از ابتال به عفونت هپاتیت ختش قابل مار کراولینB  سه راه انتقال اصلی این ویروس  شود.یممحسوب

ممکان  HBVعبارتند از: خون، مقاربت جنسی و انتقال از مادر به نوزاد در دوران پاری ناتال)بخصاوص کاناال زایماانی(. 

، A شده است(. بارخال  هپاتیات ( نشان دادهHCCمور زا باشد)همراهی آن با کارسینوم هپاتوسلولر)واست یک ویروس ت

مااه در خاون  1حداقل باه مادت  HBsAgناقل مزمن می شوند. ناقل مزمن فردی است که  Bمبتالیان به هپاتیت  92%

وی باقی بماند. احتمال ناقل مزمن شدن در نوزادان بیش از بالغین است)به دلیال کاارایی کمتار سیساتم ایمنای ناوزاد(. 

-30مشخص مای شاوند. دوره کماون از  HBsAgدون عالمتند و تنها با آنتی بادی علیه ب HBVبسیاری از عفونت های 

ماوارد  1-0.1ولی اندکی شادیدتر اسات و در  Aمتغیر است. عالیم بالینی مشابه هپاتیت  )روز  90-60روز)متوسط  180

هپاتیت مزمن فعال ممکن اسات ولی در موارد  دحالت فولمینانت)برق آسا( پیدا می کند. اغلب ناقلین مزمن بدون عالمتن

 سیروز و نهایتا مرگ رد می دهد.

هاای ژنیآنتیه هار یاک از برعلبادی یآنتدر سرم و الگوی  HBEAg-HBSAgی حاد و مزمن بر اساس حضور هاعفونت

HBV .قابل افتراق هستند 

بهتارین  IgMکاالس از  HBCAgبادی علیه یآنتوجود . بهترین عالمت حضور ویروس عفونی است HBEAgشناسایی 

. یی نیساتند(شناسااقابل Anti-HBSو  HBSAgی کاه ادورهدر  خصاوص)بهباشاد یمراه تشخیص عفونت حااد اخیار 

HBsAg  و پرودرومال و بیماری حاد قابل اندازه گیری است. این آنتی ژن در دوران نقاهت به یاک ساطح در دوره کمون

الت ناقل مزمن را بیاان مای کناد. در طای یاک دوره چناد هفتاه ای غیر قابل تشخیص افت می کند. وجود مداوم آن ح

HBsAg  ناپدید شده ولیHBsAb  هنوز قابل تشخیص نیست. این دورهWindow phase  نام دارد کاه در ایان هنگاام

در دوره کماون بااال رفتاه و در طاول دوره پرودرماال و اوایال  HBeAgاستفاده مای شاود.  HBCAbبرای تشخیص از 

کام باودن قابلیات  HBeAbاد وجود دارد. وجود آن شاخص مهم قابلیت انتقال بیماری است. بر عکس یاافتن بیماری ح

 بیماری است.

 مهارکننادهاست مثل البی وودین که  درمانقابل اندشدهیری گهد با داروهایی که برعلیه پلی مراز  HBV عفونت مزمن 

  .باشدیمRT آنزیم رونویسی معکوس 

موثر است. پیشگیری با واکسن یا گلوبولین هیپرایمیون یا هار دو  HBVموارد عفونت های مزمن  %42ا  در اینترفرون آلف

 می باشد.

 است که در سلول های مخمر با تکنیک مهندسی ژنتیک تولید شده است. HBsAgواکسن حاوی 

ل در خطار )کارکناان آزمایشاگاه، بعد از تولد زده می شود. ایان واکسان بارای پرسان 1و9واکسن در نوزادان در ماه صفر،

بایاد بعاد  HBsAg+استفاده می شود. نوزاد مادر معتادان تزریقی(HBsAg  7+پزشکان، دندانپزشکان، ازراد نزدیک به فرد 

 تواما در یک زمان در دو مکان متفاوت بدن دریافت کند. HBV)ایمونوگلوبولین( و واکسن HBIGاز تولد باالفاصله 
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 :C.ویروس هپاتیت 3

تاک رشاته ای  RNAدارای  HCVهپاسی ویروس قرار دارد.ویاروس  جزء خانواده فالوی و در جنس Cویروس هپاتیت 

سنس مثبت است ژنوم ویروس یک پروتئین مرکزی، دو گلیکوپروتئین پوششی و چندین پروتئین غیر سااختمانی را کاد 

ت چرا که هنوز در کشات هاای سالولی رشاد دارای سروتیپ های متعدد می باشد. نحوه تکثیر آن مشخص نیس کند.یم

می باشد. این ویروس از طریق خون، تماس جنسی و از مادر به کودک منتقل می شاود.  HCV خزننکرده است. انسان م

HCV وی سلول های کبد دیده نشاده اسات. ر هپاتوسیت ها را آلوده می کند ولی هیچ مدرکی دال بر اثر سایتوپاتیک بر

(می کند ولی مدرکی مبنی بر وجود انکوژن در ژنوم HCCا قویا مستعد کارسینوم هپاتوسلوالر )شخص ر HCVعفونت با 

 کند.یمرا آلوده  هاشامپانزهفقط انسان و  HCVویروس دیده نمی شود. 

HCV  به گیرنده سطحیCD81 بر سطح هپاتوسیت و لنفوسیت  کهB  شاودیمشاود متصال یمبیاان HCV تواناد یم

یرهای مساهام از هماان  HCV در اتصال به گیرنده سلولی نقاش دارد. E2گلیکو پروتئین  شود.  یک تآپالسباعث آنمی 

و رابطاه  آلودهخون از طریق HCV کند اما تمایل بیشتری برای ایجاد هپاتیت مزمن پایدار دارد.یمپیدا  انتقال Bهپاتیت 

هام آلاوده  HCVباه  انادبودهداروهای تزریقای  کنندهر مصکه  HIVیابد. تقریباً تمامی افراد آلوده به یمجنسی انتقال 

 بسیار جهش پذیر است. HIVهم همانند  HCVشدند .ژنوم ویروس 

روز است. شروع بیماری معموال بی سر و صدا است. شدت بیمااری متوساط  12روز و به طور متوسط  60-15دوره کمون 

رد می دهاد. ولای پیشارفت باه طار   %0.1فولمینانت در  است. هپاتیت Bاست، و از نظر بالینی خفیف تر از هپاتیت 

 ترانسفوزیون است. ( است. این ویروس شایع ترین علت هپاتیت بعد از %70-50مزمن شدن شایع )

در روش االیزا مشخص می شود. اینترفرون آلفا بارای درماان هپاتیات  HCVبا مشخص کردن آنتی ژن  HCVعفونت با 

ست. این دارو عالیم بیماری را تخفیف می دهد ولی وضعیت ناقل مزمن را از بین نمای بارد. موارد موثر ا %12تا  Cمزمن 

 واکسن ضد این ویروس در دسترس نیست.

 :D. ویروس هپاتیت 4

 شود.یمی بندطبقهاین ویروس در خانواده دلتا ویریده 

ی امااهوارهی تکثیار شابیه عوامال اندازه ساختار ژنومی و نیااز باه ویاروس کمکای بارا ازنظرعامل دلتا   HDVویروس 

افتد چارا کاه ژن هاای الزم بارای پوشاش ینمیی اتفاق تنهابههای گیاهی و ویروئید هاست. این هپاتیت ویروسی یروسو

 پروتئینی خود را ندارد.

ژنوم ویروس بسیار کوچاک  .است (با سنس منفیcircular ssRNAی حلقوی است )ارشتهتک RNAهپاتیت دلتا دارای 

 پاروتئین داخلای مرکازی آن آنتای ژن دلتاا ناام دارد. ،رسدیمی حلقوی آن شبیه میله به نظر ارشتهتک RNAست و ا

اسات ایان  HBSAgعامل دلتا در پوشینه خاود دارای  .نانومتر( 31-42است ) HBVیریون واندازه مشابه  ازنظرویریون 

ویاروس بارای در هساته تکثیار مای یاباد.  HDV شود.یمبوده ،به هپاتوسیت متصل شده و وارد   HBVویروس مشابه 
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ی ژناوم آغااز همانندسازسازد و یم RNAکپی از  سلول میزبان یک IIپلی مراز  RNA تکثیر فاقد ژن ترانسکریپتاز است.

زناد تاا  یمارا بارش  RNAشود که ریبوزوم نامیاده شاده و حلقاه یمدر ژنوم ایجاد  RNAشود. سپس ساختاری از یم

mRNA ژن دلتا توساط یاک آنازیم سالولی دچاار یآنتدر طول عفونت ژن مربوط به  ژن کوچک دلتا را تولید کند.ی آنت

کناد اماا یمژن تکثیر ویاروس را محادود یآنتتولید این   کند.یمژن بزرگ دلتا را فراهم یآنتجهش شده و امکان تولید 

 شود.یمرها  ویروس از سلولشود ،یمو تشکیل ویریون  HBSAgباعث ایجاد ارتباط بین ژنوم و 

آلوده شاده و  HBV( یا آنکه ابتدا به Coinfectionآلوده شود) HBVو هم  HDVیک فرد می تواند در یک زمان هم به 

روز اسات. شاروع  9-60روز و باه طاور متوساط  180-30(. دوره کماون Superinfectionآلوده گردد) HDVسپس به 

در افارادی است.  Superinfection 32%و  Coinfection  1%تیت فولمینانت در بیماری بی سر و صدا یا حاد است. هپا

هیچ درمان و واکسن ضد وروسی وجود  شود.یمایجاد  آسابرقکه با هپاتیت دلتا آلوده هستند با احتمال بیشتری هپاتیت 

 گیرد. صورت می IgMندارد و تشخیص با مشخص کردن آنتی ژن دلتا یا آنتی بادی 

 :Eهپاتیت ویروس .5

HEV  ها است ولی در یک خانواده ویروسی دیگار باه ناام یروسوشبیه کالیسیHepeviridae  و در جانسHepvirus 

 .است Envelopeو فاقد  ی سنس مثبتارشتهتک RNAقرار دارد. ژنوم ویروس  

هپاتیت با منشا آب مای  این ویروس یک علت عمده هپاتیت منتقله از راه روده است. این ویروس علت شایع اپیدمی های

 افتد.یمجایی که ذخایر آب یا غذای آلوده وجود دارد اتفاق  باشد و

است ولی مرگ و میر آن بخصوص در زنان حاملاه باالسات)خطرناک تارین هپاتیات در  A    عالیم بالینی مشابه هپاتیت

ساال رد مای دهاد.  40-20شتر در سنین روز است. بیماری بی 40روز و به طور متوسط  60-14دوره کمون  زنان باردار(.

د. هایچ درماان و واکسان ضاد ویروسای موارد آن هم در کشور های مدیترانه ای رد می ده %2-1هپاتیت فولمینانت در 

است که چون باه آساانی در دساترس نیسات،بنابراین باا رد کاردن ساایر علال  Anti HEVدارد و تشخیص بر اساس ن

 هپاتیت، تشخیص صورت می گیرد.

 *شوندیمدهانی منتقل  –از طریق گوارشی، مدفوعی  Aو هپاتیت  Eهای هپاتیت یروسو*

 

 :Gهپاتیت .6

HGV    عنوانبهکه GBV-C) GB.virus-C شود. از بسیاری جهات شبیه هپاتیت یم( شناختهC .است 

HGV    فاالوی هاا دارای ژناوم  شاود. ایان ویاروس مانناد ساایریمدر خانواده فالوی قرار دارد و از طریق خون منتقل

تشخیص  RNA ییشناسای هاروشیا سایر  RT-PCR یقطرویروس با شناسایی ژنوم از  ی سنس مثبت است.ارشتهتک

 شود.یمداده 
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 ، دارای دوره کمون کوتاه بوده و از راه تزریق منتقل می شود.Aهپاتیت ناشی از ویروس هپاتیت  .9

 ره کمون طوالنی بوده و از راه تزریق منتقل می شود.، دارای دوAهپاتیت ناشی از ویروس هپاتیت  .3

 کوتاه بوده، از راه تزریق منتقل می شود. مون، دارای دوره کBهپاتیت ناشی از ویروس هپاتیت  .3
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 ی بوده و از راه تزریق منتقل می شود.، دارای دوره کمون طوالنBهپاتیت ناشی از ویروس هپاتیت  .4

 بسازد؟ RNA،DNAیم است که از روی .کدام یک از ویروس زیر دارای آنز32

 Aهپاتیت  .9

 Bهپاتیت  .3

 Cهپاتیت  .3

 Dهپاتیت  .4

 صحیح است؟ B ت.کدام یک از گزینه های زیر در مورد ژنوم ویروس هپاتی39

9. DNA دو رشته ای خطی کامل 

3. DNA دو رشته ای حلقوی ناقص 

3. RNA  دو رشته ای 

4. RNA تک رشته ای 

 

 

 پاسخنامه:
9. 4 

3. 3 

3. 4 

4. 9 

1. 4 

1. 3 

7. 3 

9. 9 

1. 3 

92. 3 

99. 3 

93. 4 

93. 3 

94. 4 

91. 3 

91. 3 
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97. 1 

99. 1 

91. 2 

32. 2 

39. 1 

33. 4 

33. 4 

34. 4 

31. 1 

31. 2 

37. 1 

39. 3 

31. 4 

32. 2 

39. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


