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 اإلنسانية الحلئيةالفيروسات 

Human Herpes Viruses ‘HHVs’ 
 عدد كبير من الفيروسات •

 (.إعادة تفعيل دوري)كلها تحدث أخماج كامنة غير محدودة المدة •

معظم أنزيماتها  -بسبب قلة اعتمادها على وظائف خ م.)األدوية الفيروسية فعالة عليها•
 (ووظائفها يرمز لها الفيروس

 :  أنواع فيروسية ممرضة 8تضم •

 αالفصيلة       HSV1- HSV2له نمطان  :  HSVالبسيط  الحألفيروس  -1
 (البسيط  الحألمجموعة ف )   HSV 3يصنف   HZV: فيروس الحماق وداء المنطقة  -2

   HHV5يصنف  MCV: الفيروس المضخم للخاليا  -3
 βيسبب الوردية الوالدية     الفصيلة  HHV6يصنف  :6اإلنساني  الحألفيروس  -4

           (لمضخمة للخالياا)      –موجه للمفاويات  HHV7يصنف :  7اإلنساني  الحألفيروس  -5
 خمج مستمر بالعقد اللعابية

   HHV4يصنف : EBVبار  ابشتاينفيروس  -6

        γالفيروس المرافق لغرن          الفصيلة :  HHV8: 8اإلنساني  الحألفيروس  -7
 (التكاثرية اللمفية)يرافق مرض اإليدز                                                 -كابوزي

 

 



 الحألبنية فيروس 

•DNA  -ds  

 -بروتينية عشرينية الوجوه قفيصة تحيط به•

 بروتيني شحمي  خارجي مشتق  غالفله  •

 تبرز منه المخموجةمن نواة الخلية      

 غليكوبروتينيةأشواك      

 .فيروسات هشة لوجود الغالف•

 قطيرات تنفسية  -لعاب )تنتقل بالتماس المباشر •

 (زرع أعضاء أو نقل دم –والدة  –مقاربات جنسية  –   

 .نانوميتر 200-120قطر الفيروس •

 في نواة الخلية المضيفة وتخرج بالبرعمة من الغشاء النووي تتنسخ•



 (العقبوليةالفيروسات )البسيط  الحألفيروسات 

 : الصفات العامة•

بسبب اشتراكهما ب  تتصالبان HSV 1- HSV 2لها نمطان مستقالن •
 ينفرد كل نوع ببروتينات خاصة تميزه.  النكليوتيدات٪ من 50

 :العدوى و اإلمراضية•

 اإلنسان مستودع الوحيد•

•HSV1   : يتكاثر في المخاطيات  –ينتقل باللعاب أو التماس أو الرذاذ
 .التنفسية والبلعوم

•HSV 2  : يخمج المناطق  –ينتقل باالتصال الجنسي أو للمواليد
 .  التناسلية



 األشكال السريرية

 Primary Infection:  الخمج البدئي -1•

أو في المواليد الجدد  HSV1سنوات في  4-2عند األطفال بعمر •
   HSV2المصابين بالخمج من القناة التناسلية في 

شفاء  –غالبا ال عرضي  –المخاطية  البشرويةيخمج السطوح •
 عفوي

بشكل حويصل صغير  -٪ من الحاالت تظهر أعراض 10-15•
تتقرح وتكون جلبة أو  –فوق قاعدة حمامية يترافق بحمى وحكاك 

 .  وسوف تلتئم خالل أسبوع دون ندبة أو أثر

 ( HSV1)غالبا على الشفتين أو المنخرين  تتوضع•

 (HSV2)وعلى األعضاء التناسلية الظاهرة      



 تتمة -السريريةاألشكال 
 :  Latent Infectionالخمج الكامن  -2 •
 ينتقل الفيروس عبر األلياف العصبية إلى العقد العصبية •

 الفيروس كامنا في بعض الخاليا العصبية  مجينيبقى •

 دون تنسخ    

 (HSV 1)عادة في عقدة مثلث التوائم •

 (HSV2)في العقد العجزية •

 يستمر الكمون مدى الحياة•

 Reactivation: إعادة التفعيل أو المعاودة  -3•
عودة تنسخه وإنتاج فيروسات جديدة = تفعيل دوري للمجين الفيروسي•

 بعد فترة كمون تطول أو تقصر

 المصاب  بالنورونيتكرر مدى الحياة بأي مكان معصب •

 –النفسية والفيزيائية والعاطفية  الشدات –الحمى : عوامل التفعيل •
عوامل غدية أو هرمونية  –التعرض المباشر ألشعة الشمس الشديدة 

 الدموية أو زرع االعضاء  والخباثاتكالطمث وعوز المناعة 



 المتالزمات السريرية

 :1HSV: أوال •

 التهاب الفم واللثة الحاد -1•

 الشفوي المعاود الحأل -2•

 العيني  الحأل -3•

 الحلئيالتهاب الدماغ  -4•

   الحلئيالداحس  -5•

 ذات الرئة عند مرضى اإليدز: أخماج منتشرة  -6•



 المتالزمات السريرية

  2HSV: ثانيا •

 التناسلي الحأل -1•

 الوليدي  الحأل -2•

 الفرج  وكارسينوماعنق الرحم  كارسينوما -3•

 التهاب سحايا عقيم  -4•



 التشخيص المخبري

 المظهر السريري لآلفة يكفي للتشخيص •

 :  يمكن إجراء: في الحاالت الخطيرة •

الفحص النسيجي الخلوي لخاليا مكشوطة من 

 عديدة النوى  عرطلةخاليا : قاعدة اآلفة  

 لطاخة تزانك= بمشتمالت نووية وصفية      

عزل الفيروس بزرعه على مزارع نسيجية 

 رؤية الفيروسات بالمجهر االلكتروني 

 كشف مستضدات الفيروس في العينات 

 IF - PCR: الفيروسي  DNAالنسيجية أو كشف     

 للدراسات الوبائية: التشخيص المصلي 



 العالج

•Acyclovir  : موضعي يفيد في األفة الفعالة وال : الحألنوعي لفيروسات
 يؤثر بالوضع الكامن للفيروس 

 و اإلصابات الجهازية  الحلئييعطى عضليا أو وريديا في التهاب الدماغ •

•Foscarnet :  للفي حالة المقاومة Acyclovir  

•Idodeoxyuridine   : بشكل مرهم الحلئيموضعيا في التهاب القرنية 

 :  الوقاية 

 –تعقيم األدوات السنية  –تحسين الظروف الصحية  –االلتزام بقواعد النظافة •
 وسائل الوقاية الجنسية 

 الوالدة القيصرية لسيدة مصابة بخمج سريري •

 ال لقاح •



 فيروس الحماق و داء المنطقة 

Varicella- Zoster Virus (VZV) 

   الحلئيةله نفس الصفات الشكلية للفيروسات  •

 له نمط واحد بمرضين مستقلين •

 الحماق هو الشكل الحاد أو الخمج البدئي المعمم•

داء المنطقة هو الشكل المعاود أو المفعل للخمج الكامن •

 ويكون موضعا



 جدري الماء -الحماق
Varicella 

 خمج طفحي معدي خفيف •

 سنوات  10-4يصيب االطفال •

 يأتي بشكل أوبئة •

 عبر مخاطيات الجهاز التنفسي العلوي أو بالتماس المباشر :  العدوى•

ليستهدف أخيرا الخاليا الجلدية في كل الجسم يتوزع ← دم  تفيرس← يتكاثر مكان دخوله •
 والمخاطية 

 أسبوعين : الحضانة •

الحمى والدعث ثم اندفاعات جلدية                                      بشكل بقع : األعراض•
 حويصلية ال تتقيح بل تلئم وال تترك ندبة 

 تظهر االندفاعات على الفروة و الجذع ثم على األطراف والوجه•

      

 (قد يحدث تجرثم ثانوي لالندفاعات ) القاعدة هي الشفاء •

   حماقيةرئة عند البالغين المرض أكثر خطورة ويميت بذات •

 التهاب دماغ حماقي : وخيم عند األطفال مضعفي المناعة •

 الولدان اللذين اكتسبوا الخمج من األم قبل أو بعد الوالدة مباشرة نسبة الوفيات عالية •



   Zoster -داء المنطقة
 زونا أو زنار النار  – النطاقي الحأل•

 العقد العصبية الحسية الفيروسي في  المجينيكمن •

 سنة  45في األشخاص باألعمار أكبر من إعادة تفعيل يحدث   •

 وفي حاالت التثبيط المناعي    

 من الجلد   محددة ألم شديد جدا في منطقة ←ينتقل الفيروس من العقد الحسية إلى األعصاب الحسية  •

 يليه ظهور حويصالت← واضحة الحدود يعصبها أحد االعصاب      

 مؤلمة      

   والرقبيةغالبا في المناطق الصدرية •

 ووسوف  وجلباتتتطور الحويصالت إلى بثرات •

 المنطقة  حارقا بسبب فرط الحس في تلك  –أسابيع  4-1يستمر األلم •

 قد يستمر األلم بعد زوال الطفح الجلدي بأسابيع •

 

الفيروسات بالشعبة العينية                                                تتوضععندما : داء المنطقة العيني •
 إصابة عينية خطيرة ← للعصب مثلث التوائم 

 ←   الركبيةالفيروسات في العقدة  تتوضع: داء رمزي هانت •

 ألم وحويصالت في مجرى السمع الظاهر وضياع حس الذوق في                                                   

 الثلثين األماميين للسان وشلل وجه في نفس الجهة    



 التشخيص

 .البسيط للحألسريري أو مماثل •

 :  المناعة •
 مناعة دائمة : في الحماق•

 .ممن أصيبوا بالحماق في الطفولة ٪ 15يصيب : داء المنطقة •

 . يصاب بالحماق ← إذا تعرض الطفل لمصاب بداء المنطقة •

 :العالج 
 وريديا لدى مضعفي المناعة  االسيكلوفير •

 (صادات -مسكنات )معالجة عرضية •

 :  الوقاية 
 .عزل المصابين بالحماق وداء المنطقة ببداية الخمج•

 : المناعي  بالغلوبولينمنفعلة مناعة •

 .المواليد الجدد ألمهات أصبن بالحماق مباشرة قبل أو بعد الوالدة  -1•

 .  مكبوتي المناعة المعرضين للحماق - 2•

 الحوامل اللواتي تعرضن للحماق قرب انتهاء الحمل   -3•

 –يقي من الحماق وداء المنطقة بجرعة وحيدة (: Varivax)لقاح حي مضعف : فاعلة •
 يعطى لألطفال اللذين لم يصابوا بعد بالحماق 



 بار  إبشتاينفيروس 

Epstein Barr Virus (EBV) 
 والخاليا الظهارية في البلعوم والبلعوم األنفي Bينحاز للمفاويات •

 :يسبب •

 90(:  الحمى الغدية )داء وحيدات النوى الخمجي٪ 

  افريقيا:  بوركيت لمفوما 

الصين: البلعوم األنفي  كارسينوما 

 (في مرضى اإليدز)الطلوان الفموي المشعر 

 سرطان التوتة :USA 

 هودجكن  لمفوماداء 

 الخاليا  لمفوما, داء لمفاوي تكاثري في المصابين بعوز مناعيB   ,
 .Tالخاليا  ولمفوما



 EBVبعض األمراض المسببة بال 

 

 

 

    Hairy Leucoplakia    Burkitt‘s Lymphoma                              

 

•                                    

 

•                                Hodgkin‘s Lymphoma   



 (IM)داء وحيدات النوى الخمجي 

      Mononucleosis Infectious 

 (CMV, HIV, HBV, Toxoيسببه أيضا ). EBV٪ يسببه 90•

 (داء القبل)ينتقل عبر اللعاب أو القطيرات التنفسية الدقيقة •

 يتكاثر في خ ظ للبلعوم الفموي•

 في النسج اللمفاوية والدم ويطرح بعدها باللعاب Bثم يصيب الخاليا •

 يوم  50-30: حضانته •

 .وتكاثرها  المخموجةقد يسبب استحالة الخاليا اللمفاوية •

رفضه ومهاجمتها من ← عليها  مستضداتهيكمن في اللمفاويات وتظهر •

 في الدم المحيطي لمفاويات شاذة ال نموذجية ظهور ←  Tقبل الخاليا 



 داء وحيدات النوى الخمجي

 :األعراض•

هي المسؤولة عن األعراض و عن إنهاء الخمج  التائيةاالستجابة المناعية •

 والشفاء

 عند األطفال قد يكون ال عرضي أو خفيف•

 التهاب بلعوم , دعث شديد, صداع , حمى •

 وتضخم طحال شديد  رقبيةوتضخم عقد لمفاوية 

 وتقرح حلق  وطفح جلدي خاصة عند استعمال

 .االمبيسيلين   

 خطير في مضعفي المناعة . المرض محدد لذاته•



 داء وحيدات النوى الخمجي
 :التشخيص•

على حساب اللمفاويات بشكل مطلق , البيض ↑ : لطاخة الدم •
 خمائر الكبد↑. ٪ منها شاذ 30,  (وحيدات النوى)

 ترص ك ح الخروف: كشف األضداد المتغايرة•

 (.... دافيدسون بونيلتفاعل بول )    

كشف الحمض النووي الفيروسي في اللمفاويات                •
 DNAالمحيطية أو اللعاب باستخدام مسابر ال 

 زرع الفيروس •

 بجرعات عالية  سيكلوفيرأ -عرضي: العالج •

 ال لقاح. متابعة دورية لكشف الخباثة : الوقاية •



 -CMVالفيروس المضخم للخاليا 
Cytomegalovirus  

 مرض شائع عند اإلنسان .يصيب اإلنسان فقط   •

الكبيرة وصانعات الليف مسببا حالة من  البالعاتيصيب الخاليا الظهارية و •
 .بالفيروس المخموجةللخاليا ( التضخم)االنتفاخ 

الطريق التنفسي والفموي واالتصال الجنسي واإلرضاع بيدخل بالتماس القريب •
 .الوالدي ونقل الدم وزروع األعضاء وعبر المشيمة 

 يشفى الخمج البدئي عادة ويكون ال عرضي •

نوب متكررة من اإلطراح الالعرضي للفيروس باللعاب والبول وحليب الثدي •
 .  والسائل المنوي ومفرزات عنق الرحم

 وفي بعض األعضاء كالقلب والكلية  البالعاتويكمن الفيروس في الوحيدات و •

يحدث إعادة تفعيل عند أي ضعف طارئ بالمناعة كاإلصابة باإليدز أو زرع •
 . األعضاء أو التثبيط المناعي



CMV- األشكال السريرية 
 :  في الثوي الطبيعي •

 يكمن طيلة . خمج ال عرضي أو تحت سريري•

 قد يسبب )حياة المصاب ويطرح باإلفرازات     

 (٪8متالزمة تشبه وحيدات النوى الخمجي     

 ذات رئة أو مرض: في مثبطي المناعة •

 منتشر أو التهاب شبكية أو التهاب كبد     

في                                               إصابة األم األولية: الخمج الوالدي •
تشوهات )اإلسقاط أو إصابة الوليد بداء االشتمال المضخم للخاليا ←  األشهراألولى

والدية وتأخر نمو والعمى والصمم واالضطرابات الدماغية وضخامة كبد وطحال 
 (ونقص صفيحات

.    لكن يظهر خالل سنوات خلل السمع أو األذية العينية: قد يكون الرضيع ال عرضي •
 (مستودع هام )يطرح الفيروس سنوات بعد الوالدة + 

 .الوالدي( صمم)إن الفيروس المضخم للخاليا هو حاليا المسبب األول للطرش •

 نادرة العقابيلاألعراض و . احتمال الخمج الجنيني↓: عودة التفعيل لدى الحامل •

 



 



CMV- التشخيص المخبري 
 عزل الفيروس بزرعه من غسالة الحلق أو البول •

 غياب األضداد المتغايرة التي تكون إيجابية: CMV IMفي •

 إيجابية اللمفاويات الشاذة وارتفاع خمائر الكبد -EBV IMفي     

 .,PCRأو   DNAالفيروسي بمسابر ال  DNAكشف ال •

 لدى الوليد  IgMالكشف عن أضداد ال •

 :العالج 
 عرضي في الحاالت الخفيفة •

 في مضعفي المناعة  الغانسيكلوفير•

 :الوقاية 
 عضاء أالمناعي للمرضى المزروع لهم  الغلوبولين•

 مسح لمتبرعي الدم واألعضاء لكشف الكمون الفيروسي فيها •

 ال لقاح•



 :  غير المغلفة  DNAفيروسات ال : ثانيا 

 



 البشري  الحليميفيروسات الورم 

Human Papilloma Virus (HPV) 

   البابوفيةمن عائلة الفيروسات  •

 لها شكل عشريني الوجوه •

•DNA  ds , غير مغلفة , حلقي 

 :تصنف حسب النسيج المصاب واآلفة السريرية•

 Cutaneous HPVالبشري الجلدي  الحليميفيروس الورم  -1

 Mucosal HPVالمخاطي  الحليميفيروس الورم  -2



 البشري الحليميفيروسات الورم 
فيها  تتنسخ, يصيب الظهارة السطحية للجلد واألغشية المخاطية  •

 وتحرضها على التكاثر

 تنتقل الجلدية منها بالتماس المباشر مع الثآليل الجلدية •

وتنتقل المخاطية بالتماس المباشر والجنسي وقد تصيب األغشية المخاطية •

   الحليموماتأو  الحليميةاألورام ← الفموية والعينية والتناسلية 

 األنماط التناسلية قد تسبب أورام خبيثة  –معظمها محدد لذاته •

 تسبب سرطانات جلد HPVبعض أنواع •



 البشري الحليميفيروسات الورم 

الثآليل الشائعة       : Cutaneous HPVالفيروسات الجلدية •

   ناكسةتشفى عفويا ولكنها  –والمسطحة  واألخمصية

 



 :  Mucosal HPVالفيروسات المخاطية •

 (سليم)الحنجري  الحليميالورم 

 و الثآليل العينية والتناسلية                                                    

 (والشرجالرحم والقضيب إصابة الفرج وعنق )

                                  للتحول ويؤهب : تعتبر إصابات قبل سرطانية •

عوامل كالتدخين (تعطل البروتينات الخلوية المنظمة)الورمي 

 .  HSVوالخمج المشترك مع 

 



 :التشخيص •

 زرع وال اختبارات مصلية ال •

تنميط الفيروس )الفيروس  DNAالفحص النسيجي وكشف •

 (للخباثة المؤهبللتأكد إن كان من النمط 

 



 العالج والوقاية  –البشري  الحليميفيروسات الورم 

 : العالج•
استئصال جراحي أو تخريب نسيج الثؤلول باآلزوت السائل                      : الثآليل -

 HPV                              أو التبخير بالليزر أو المواد الكيميائية السامة للخاليا لكن 
 ٪50نكس في ← تبقى في النسج المحيطة 

-Cidofovir : موضعيا( يثبط اصطناعDNA) 

 وحقن موضعي في الثآليل التناسلية الحنجرية الحليميةفمويا في األورام  االنترفيرون-

 :  الوقاية -
 تجنب التماس مع نسيج الثؤلول -

 وسائل الوقاية من األمراض المنتقلة بالجنس -

  Gardasilلقاح -

 3  روتيني في  -أشهر 6جرعات خاللUSA ( 13سنة  و للنساء بين  12-11للفتيات-
 –( غير الملقحات أو لم يستكملن جرعات اللقاح 26
  لقاح مأشوب مصنع بالهندسة الوراثية 

 فعال ضد األنماطHPV 16-18  من سرطان عنق الرحم 70المسببة ل ٪                        .
 .٪ من الثآليل التناسلية 90المسببة ل   HPV  6-11واألنماط 



 Adenovirusesالفيروسات الغدية 

 .تخمج اإلنسان  51 –نمط مصلي  100لها  •

  A-Fتصنف من  •

عشرينية الوجوه يبرز                                                                   قفيصة,   DNAفيروسات •
 غير مغلف  –منها أعضاء التصاق  على خ م 

تخرج بانحالل الخلية  –تشكل مشتمالت  – المخموجةفي نوى الخاليا  تتنسخ•
   المخموجة

 .  مقاومة للجفاف والمنظفات وحموضة المعدة•

دم يؤدي النتقال الفيروس إلى أعضاء  تفيرستسبب  –تخمج البشرة المخاطية •
 .  مختلفة خاصة لدى مضعفي المناعة حشوية

 . يكمن في األعضاء الغدية واللوزتين وغيرها•

ينتقل بالرذاذ التنفسي أو التماس المباشر أو الطريق البرازي واأليدي الملوثة •
ظهور فاشيات في التجمعات ←ومياه المسابح وأجهزة قياس توتر باطن العين 

 المغلقة 



 التظاهرات السريرية 

 نصف اإلصابات غير واضحة سريريا•

التهاب بلعوم حاد أو ذات رئة                                               : أخماج تنفسية   -1

 (7-4-3.)ال نموذجية 

 أيام 5-3تشفى تلقائيا : التهاب بلعوم وملتحمة  -2

 (19-8)الملتحمة والقرنية : أخماج عينية  -3

 التهاب معدة وأمعاء عند الرضع                                                -4

 (41-40)إسهال مائي  –واألطفال الصغار   

 (21-11)التهاب مثانة نزفي حاد  -5

 ,التهاب كبد  –ذات رئة : أخماج خطيرة  -6

 مميتة لمثبطي المناعة      



 التشخيص

 عزل الفيروس من العينات المرضية على المزارع النسيجية •

 الفيروسي   DNAكشف ال •

 كشف األضداد •

 عرضي : العالج •

 (7-4محدود االستخدام لألنماط )يوجد لقاح حي مضعف : الوقاية •

العناية بنظافة األيدي ومياه المسابح وتعقيم أجهزة الفحص •

 العيني 


