
  ويروسها

تقسيم بنـدي مـي    ) DNA يا RNA(ويروس ها در مرحله اول معموالً بر اساس نوع مواد ژنتيكي كه دارند         

)شوند در مرحله بعد براساس مشخصات ساختاري پروتئين هاي پوششي سطح   )caspid  مانند نوع يا تقارن، وجـود

)سپيد وجود پوشش، تعداد زير واحدهاي مجزا پروتئني در ك     يا عدم  )capsomeres  و سايز عمومي دسته بندي مـي

  .شوند

  .تقسيم بندي شوند)  حيوان، گياه و يا باكتري (  ويروس هاي همچنين مي توانند بر اساس ميزبان خود 

  ) 2 و 1شكل (

  

   1شكل 

  

  

 



  

 

  2شكل  

  

 

جباري هستند خارج از سلول ميزبان آنها  مولكول هاي ساكن و مرده هستند هنگامي               ويروس ها انگل هاي ا    

كه ماده ژنتيكي آن وارد سلول ميزبان شود مي تواند متابوليسم سلول ميزبان را به دست گرفتـه و چنـد نـسخه از              



 كي كاربرد راحـت آن هـا  دليل سوم براي استفاده باكتره ها و ويروس ها در مطالعات ژنتي . خود را همانند سازي كند    

 قرار داد كه در مقايـسه بـه همـان    ميليون ها باكتري را مي توان در يك محيط مطالعات كشت مورد استفاده    . است

برخي يوكاريوتها مانند مخمـر يـا       ( تعداد موجود پروكاريوت مانند مگس ميوه به زحمت بسيار كمتري احتياج دارد             

Neurospora  بحث بعـدي بـه تعمـيم    ) نند با روش هاي مطالعه پروكاريوت ها مورد مطالعه قرار گيرند           نيز مي توان

 معرفي شد مي پردازد اين تكنيك ها در مطالعات باكتريايي يا ويروسي بـه كـار مـي    قبلتكنيك هايي كه در فصل      

  .روند

  :ويريون آنفوالنزا

يك ويريون است كه بسيار پيچيده تر از فاژ مي باشد قطـر ايـن ويريـون           )flu the(عامل آنفوالنزا حيواني  

  .پوشيده شده استspike نانومتر مي باشد و با دو نوع 100تقريباً 

  

  3شكل 

  

  



  

  

   4 شكل 

  

  

spike  نوعH         كه موجب تجمع گلبول ها قرمز مي شود توانايي اتصال به ميزبان را به ويرون مي دهـد نـوع 

SpikeNديگر   idaseneuraمي باشد به خاطر اينكه همان آنزيم  − min  مي باشد به اين نام خوانده مي شود ايـن

  .هدآنزيم به ويريون امكان خارج شدن از سلول ميزبان را مي د



SpikeHدر درجه اول ايمني نسبت       فرد را در برابر همان گونه آنفوالنزا محافظت مي كند اپيـدمي هـاي             −

SpikeHگسترده آنفوالنزا انساني كه هر چند سال رخ مي دهد نتيجه يك تغيير عمده در ساختار                   مي باشد كه    −

SpikeHاين تغييرات در . ددمنجر به تشكيل يك گونه جديد مي گر         احتماالً ناشي از نوتركيبي با انواع حيـواني  −

  .ويرون مي باشد

SpikeH SpikeN و   −  در يك غشا ليپيدي دو اليه كه با يك پوشش زمينه پروتئينـي محافظـت مـي               −

ن غشا سـلول ميزبـان نـشأت گرفتـه اسـت درون ويريـون هـشت        شود قرار گرفته است اين غشاء دو اليه از هما   

RNA       تك رشته اي وجود دارد هرRNA  يك يا دو پروتئين از سيزده پروتئين شناخته شـده         زقابليت هدايت سنت 

  .كه توسط ويريون توليد مي شود را دارد

هر چند بيـشتر آن بـا توجـه بـه     .  نيستروس كامالً شناخته شدهي سرايت وي  توالي دقيق اتفاقاتي كه در ط     

هاي آن توالي يابي شده و ساختمان سه بعدي مهمترين پـروتئين   RNAهمه  . پيچيدگي ويريون شناخته شده است    

  .ماندهاي آن تعيين شده است با اين وجود هنوز سواالت زيادي با توجه به عملكرد اين ويروس باقي مي 

 


