
 كيف تنترش 

وتتغري الفريوسات

الفريوس عبارة عن جسيم  صغري مكون من مادة وراثية وقرشة بروتينية. يوجد العديد من أنواع الفريوسات. 

تأيت بأشكال وأحجام متنوعة وميكن أن تصيب خاليا مختلفة.

ّ

تقوم الفريوسات باستنساخ ذاتها لتنترش

•    ال ميكن للفريوسات أن تعيش مبفردها. إنها تعيش يف خاليا الكائنات 

الحية، والتي تسمى الخاليا املضيفة. 

•   عندما يدخل الفريوس إىل خلية مضيفة، يبدأ يف استنساخ ذاته.

•   ثم يخرج الفريوس ناقال معه النسخ الجديدة من الخلية املضيفة ليقوم 

بعدها مبهاجمة الخاليا املضيفة األخرى.

تتحول الفريوسات مبرور الوقت إىل سالالت متحّورة

 •  عندما ينتج الفريوس نسخا من نفسه، من املمكن أن تحدث أخطاء تؤدي 

إىل إفراز فريوس ليس هو نفسه متاما.

ّ

•   يتم بعد ذلك نسخ هذا الفريوس املتغري ويبدأ نوع آخر من الفريوس يف 

االنتشار. هذه هي الطريقة التي ميكن أن يتغري بها الفريوس مبرور 

الوقت.

ّ

•   من الطبيعي واملتوقع أن تتغري الفريوسات باستمرار.

ً

•   يسمى الفريوس الذي تغري “بساللة متحورة”. هذا ما يحدث عندما 

يتحدث الناس عن “سالالت متحورة” جديدة للفريوس الذي يتسبب يف 

كوفيد-19.

إن مرض كوفيد-19 هو عدوى فريوسية

ميكن أن تتسبب العدوى الفريوسية مثل كوفيد-19 يف إصابة 

األشخاص بالحمى أو السعال أو اإلرهاق.

•   يشعر الناس باملرض عندما يستويل الفريوس عىل الخاليا يف الجسم 

إلنتاج نسخ، فيام يحاول جهاز املناعة يف الجسم مهاجمة هؤالء 

الغزاة.

•   عندما يصاب املزيد من األشخاص بفريوس ما، يتم إنتاج املزيد 

من النسخ، مام يزيد من احتاملية تغري الفريوس.

•   لهذا السبب من املهم جدا أن يتم التطعيم واتخاذ خطوات 

لوقف انتشار وباء كوفيد-19 املستجد.

ً

سجل بياناتك للحصول عىل اللقا ح املجاين لفريوس كوفيد-19 الخاص بك عىل املوقع التايل: 

.877-VAX-IN-VA (877-829-4682)1 أو اتصل عىل ،Vaccinate.Virginia.gov
ّ

Vaccinate.Virginia.gov
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