
الفیروسات   
VIRUSES



الحلئیةالفیروسات 

یتجاوز عدد أصناف ھذه الفیروسات المائة، ومع ذلك فإن
: وھي،عدد األصناف التي تمرض اإلنسان ال یتجاوز السبعة

 ۲و۱ولھ نمطان ، البسیطللحألالفیروس المسبب  .
 وداء المنطقةللحماقالفیروس المسبب.
 بارإبشتاینفیروس  .
الفیروس المضخم للخالیا  .
 الفجائي  الطفاحیسبب (٦البشري الحلئيالفیروسExanthema 

Subitumأو ما یسمى حمى األیام الثالثة.(
 غیر ممرض؟؟(۷البشري الحلئيالفیروس.(
 ساركومكابوزيأو فیروس ۸البشري الحلئيالفیروس.



Classification

Herpes Simplex virus Type 1 (HSV-1)
Herpes Simplex virus Type 2 (HSV-2)

Epstein Barr virus (EBV)
Cytomegalovirus (CMV)

Varicella Zoster virus (VZV)
Human Herpes virus 6
Human Herpes virus 8 



الحلئیةالمناعة والفیروسات 

ي البقاء الممرضة للبشر  ھالحلئیةالصفة الممیزة للفیروسات 
ة مدى قد تبقى ھاجع(المدید في الخالیا الھدف في حالة توازن 

عف من جدید عند حدوث ضیتفعّلأن للخمج؛  ویمكن )الحیاة
.  مناعي



HERPES SIMPLEX VIRUS



Epidemiology

 HSV-1 and 2 infections are life-long.
 The virus is found in the lesions on the skin but 

can be present in body fluids including saliva 
and vaginal secretions.

 As a result of poor hygiene in underdeveloped 
countries, 

HSV-1 antibodies are found in more than 90% of 
children.



الوبائیات  :
)HSV1 : ( وتصل نسبة البالغین، في الطفولةللخمجیبدأ التعرض

).قطیري(فموي كخمج،  وھو ینتقل %۹٥سابقاً إلى للخمجالمتعرضین 

)HSV2 : ( الغین وتتراوح نسبة الب، في سن البلوغللخمجیبدأ التعرض
وھو ینتقل عبر ممارسة ، %۳۰و%  ۱۰سابقاً بین للخمجالمتعرضین 

.وقد ینتقل من األم إلى ولیدھا حول الوالدة، الجنس

الحضانة:
 بالـ الخمجتتراوح مدة حضانة)HSV1 ( ویسیر ، یوماً ۱۲و۲بین

.من الحاالت% ۹۰>ال عرضیاً في HSV1األولي بالـ الخمج
 بالـ الخمجتقّدر مدة حضانة(HSV2) األولي الخمجبأسبوع، ویسیر

.من الحاالت% ۱۰< سیراً ال عرضیاً في 



Caused by Herpes simplex virus (HSV), type I or type II

HSV type I is usually around 
the mouth, and type II is 
usually around genitals, but 
BOTH types can infect 
either site due to oral sex or 
finger spread.  

HSV can be spread to 
others WITHOUT ANY 
visible blisters or sore. s

It is present in the skin days 
before and for a week after 
an outbreak.

Eye Infections

Oral region 

Finger spread (to self or 
others)

Genital Region) 



Disease caused by Herpes Simplex Viruses

 Oral Herpes - Cold sores
the infection, often initially on the lips spreads 
to all parts of the mouth and pharynx.



الحأل البسیط
 السریریةالتظاھرات:

HSV1 :
التھاب الفم القالعي(العقبولي بلعومالتھاب الفم والStomatitis

aphthosa :( ٤و۱غالباً ما یصیب األطفال الصغار بین
،سنوات
اركة تتنخمصمؤلمة في الفم والحلق  حویصلیةاندفاعات حمى 

،  تقرحات
،التھاب غدد لمفاویة موضع 

.HSV1تناسلي بالـ خمجنادراً ما یحدث 
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Figure 37.13



Scratch  itching 



Genital Herpes (HSV-2)

 can still get HSV-2 even when  use a 
condom.
 After contracting the herpes virus  will have it 

FOREVER. Tis Nhere O cure.

 antiviral medication to help control recurring 
outbreaks and clear up painful sores.



بالـ الوالديالخمجHSV2  :مع حمى ویرقان حلئيدم تفیرس
،  جلدیة واختالجاتونزوفوضخامة كبدیة وطحالیة 

ذو سیر قاتل إن لم یعالج.
 خمجبإصابة المولود الجدید بالخمج أثناء الوالدة یحمل خطر اإلصابة

% .۳۰شدید السیر مع نسبة وفیات تصل إلى 

خامة مھبلي شدید مع عسرة تبول وحرارة وضبخمجیصبن : النساء
.موّضعةغدد لمفاویة 

لى عحویصلیةتناسلي مع وجود اندفاعات حألیحدث لدیھم : الرجال
تبعاً لشكل االتصال HIVالحشفة، أو قد تشاھد إصابة شرجیة بالـ 

.الجنسي



Genital Herpes





HSV-2 Genital Herpes



 الـاألولي تھجع فیروسات الخمجبعد: الكامنالخمجعودة تفعیلHSV في
العقد العصبیة دون أعراض 

الـHSV1في عقد مثلث التوائمganglionGasser`s ،
الـHSV2في العقد القطنیة العجزیة.
في النمط الثاني أكثر من األولالنكس.

 ھرمونیة تبدالتجروحتعرض للشمس حمى األخماج:المفعلةالعوامل
.مناعيضعف ) أو الحمل مثالً الطمثیةأثناء الدورة (
 دباتن، تشفى دون لتنخمصحویصلیةالشفوي  اندفاعات الحألتتكون في ،

تكون اندفاعاتھ حول المنطقة التناسلیة والشرج معالتناسلي المعاود العقبول
.تشكل حویصالت وتقرحات تترافق مع شعور بالمرض وحمى خفیفة



االختالطات:
 مع أذیة العین،نادر جداً حدوث الحلئيالتھاب القرنیة والملتحمة

.داخل العین كالتھاب السبیل العنبي مثالً اختالطات

ثالً انحباس البول م(التناسلي الشرجي الحألعصبیة في اختالطات.(

یحدث لدى الرضع الحألشدید بفیروس خمج؛  الحلئیةاألكزیمة
.  تأتبیةبأكزیمةالمصابین 



 Eczema Herpeticum
 This is found in children with active eczema.





التھاب مري حلئي



 لى أشیع التھابات الدماغ الفیروسیة یمیل إ؛ حلئيالتھاب دماغ
یحتاج ، على األغلبHSV1الـیسببھ ، إصابة الفص الصدغي

إلى توجھ تشخیصي سریع عبر التصویر بالمرنان 
  ۸۰الـمعالجة حاسمة فنسبة الوفیات تتجاوز  %
 مجھول السبب الوجھيشلل العصب)HSV1  (

 ةحشوبلدى المضعفین مناعیاً مع حدوث إصابات الخمجتعمم
.الحلئیةكذات الرئة 

 صعبة الشفاء لدى مرضى اإلیدزنخریةتظاھرات جلدیة.



التشخیص:
الصورة السریریة الوصفیة.
 إثبات وجود المستضد الفیروسي أوDNAالفیروس.
 بالزرع أو (إثبات وجود الفیروس من محتوى الحویصالت

)بوساطة المجھر اإللكتروني
میة إال االختبارات المصلیة التي تتحرى وجود األضداد لیس لھا أھ

أو االنقالب IgMفي الخمج األولي عبر إثبات وجود أضداد الـ 
.العامةوذلك نظراً الرتفاع  نسبة اإلصابة بالخمج بین، المصلي



المعالجة:
معالجة الضعف المناعي إن وجد.
المعالجة المضادة للفیروسات.
ینيیستخدم في التھاب القرنیة كمرھم ع(أسیكلوفیرمرھم : موضعیة.(
اختالطاتوتستطب في الحاالت شدیدة السیر ولدى حدوث : جھازیة.
 الخیار األول ھوAcyclovir : المعاود الخمجوھو فعال في

أیام، ۱۰مرات یومیاً لـ ٥ملغ ۲۰۰
Famciclovir أیام ۱۰ملغ مرتین یومیاً مدة ٥۰۰بجرعة

Valacyclovir أیام٥ملغ ثالث مرات یومیاً مدة ۲٥۰بجرعة..



اإلنذار  :
مج اخلمج املوضع جيد اإلنذار، يف حني يكون كل من التهاب الدماغ واخل

عةاملعمم ومخج مضعفي املناعة مهددًا للحياة مع نسبة وفيات مرتف
الوقاية:

ريةيف اخلمج التناسلي الشديد حول الوالدة تستطب الوالدة القيص.
ائياً لدى مضعفي املناعة يعطى األسيكلوفري أو الفامسيكلوفري وق.



الحماق وداء المنطقة
الوبائیات:

 ة عشرة           حتى سن الرابعبالحماقتبلغ نسبة األطفال الذین تعرضوا لإلصابة
منھم بعد البلوغ بشكل داء منطقة وال % ۲۰، وتعاود اإلصابة لدى % ۹۰

.لدى المسنینسیما
طرق االنتقال:

 لیة ، وتستمر قاب)الطائرالخمج(سریع االنتقال عن طریق الھواء والتماس
ن وتكو، حتى أسبوع كامل بعد ظھورھااالندفعاتالعدوى قبل یوم من ظھور 

اعات الفعالیة المعدیة الندفاعات داء المنطقة أقل من الفعالیة المعدیة الندف
.الحماق

فترة الحضانة:
۲-۳وذروة الحدوث بین السنة الثانیة والسادسة من العمر،  ، أسابیع

.۲۰الـقبل سن بالحماقمن اإلصابات % ۹۰وتحدث    



Epidemiology

 Varicella is highly communicable, with an attack rate 
of 90% in close contacts. 

 Herpes zoster, in contrast, occurs sporadically and 
evenly throughout the year.



احمرار، (حرارة سابقة سریعة ، معممحویصليطفح : الحماق
بھ متعددة األشكال تش(بأعمار مختلفة )  قشور، حویصالت، حطاطات

،  )نجوم السماء
إالندباتوال تترك ، على الجذع أكثر من النواحي األخرىتتوضع

ثانوي ، وتحدث حكة خمجلدى حدوث 
 الحالة العامة أقل تأثراً، وتصاب األغشیة المخاطیة كالغشاء

.المخاطي لباطن الفم



Varicella

 fever, lymphadadenopathy. a widespread vesicular rash.
 diagnosis usually be made on clinical grounds alone.
 Complications are rare but occurs more frequently and

with greater severity in adults and immunocompromised
patients.

 Most common complication is secondary bacterial
infection of the vesicles.

 Severe complications which may be life threatening
include viral pneumonia, encephalititis, and haemorrhagic
chickenpox.



Rash of Chickenpox 



Chickenpox, Varicella Zoster



الحماق



ية، بعد اخلمج األويل تكمن الفريوسات يف العقد الشوك: داء املنطقة
ناعة كمرضى مث يعاود تفعيل هذه الفريوسات ال سيما لدى الكهول مضعفي امل

االبيضاض  وداء هودجكن واإليدز، 
مس، لعودة التفعيل أسباب خمتلفة مثل الشدات والتعرض ألشعة الش

اجلذور ال سيما قطاعاتغالباً ما تتوضع اإلصابة يف قطاع عصيب حمدد 
،  الت دمو�ً وقد يكون حمتوى احلويص، الصدرية،  وحيدة اجلهة تشكل ندابت

األمل مميزًا قبل وأثناء وبعد ظهور االندفاع، 
.قد حتدث حرارة عامة خفيفة





Presenter
Presentation Notes
Figure 38.2a (top): After an initial infection with varicella (chickenpox), the viruses migrate up sensory peripheral nerves to dorsal root ganglia, producing a latent infection.Figure 38.2b (bottom): When a person becomes immunocompromised or is under psychological or physiological stress, the viruses may be activated.  They migrate down sensory nerve axons, initiate viral replication, and produce painful vesicles.  Since these vesicles usually appear around the trunk of the body, the name zoster (Greek for girdle) was originally used.



داء المنطقة



Shingles



 امل لدى المرضى ناقصي المناعة، وكذلك الحواالختالطاتتالحظ أكثر
.والموالید الجدد

الحماقاختالطات:
 ۳-۱(تشوه الجنین لدى إصابة األم في الثلث األول من الحمل.(%
 ۳۰ى ترفع نسبة وفیات الموالید إلبالخمجإصابة األم أثناء الوالدة  %

.الحماقالمناعي النوعي لفیروس بالغلوبولینعند عدم المعالجة 
سحائي حسن اإلنذارتخریش.
 نادرة نسبة اإلصابة بالتھاب المخیخ والتھاب المخ.
 حماقیةذات رئة  .
 لدى مضعفي المناعةالخمجتعمم.



Neonatal Varicella
 If rash in mother occurs more than 1 week before

delivery, then sufficient immunity would have been
transferred to the fetus.

 Zoster immunoglobulin should be given to susceptible
pregnant women who had contact with suspected cases of
varicella.

 Zoster immunoglobulin should also be given to infants whose
mothers develop varicella during the last 7 days of pregnancy
or the first 14 days after delivery.



:داء المنطقةاختالطات
 من المرضى % ۷۰األلم العصبي التالي لإلصابة بداء المنطقة

.الكھول
داء المنطقة العیني مع خطر إصابة القرنیة.

ع یندر جداً إصابة باطن العین، ویحدث ذلك لدى مضعفي المناعة م
.خطر حدوث العمى

 ة شلل عصب وجھي  وإصاب: ُھنتتناذررمزي( األذنيداء المنطقة
).أذنیة
 ودماغسحایاالتھاب.
 ذات رئة أو التھاب كبد(حشویةداء المنطقة المعمم مع إصابات…(.



یریةالسریوضع التشخیص بوجود التظاھرات : التشخیص
ات أو إثبات وجود الفیروس إما بعزلھ من الفقاع+ الوصفیة 

.بوساطة المجھر اإللكتروني
ماً إال إن إثبات وجود األضداد ال یكون ھا: التفاعالت المصلیة

) أو انقالب مصليIgMوجود أضداد (األولي الخمجفي 
.  بین العامةبالخمجنسبة اإلصابة نظراًالرتفاع



العالج:
 تكفي المعالجة العرضیةاختالطاتعندما یكون السیر دون:

وإذا لم یحك الطفل ھستامینمسكنات ومضادات : الحماق
قص ؛ لذلك ینصح بندباتاالندفاعات ال یحدث تقیح ، وال تحدث 

.األظافر
ارھم في المرضى المضعفین وأولئك الذین تزید أعم: داء المنطقة

ً ٥۰عن  ولدى وجود داء منطقة رأسي أو إصابة أكثر من ، عاما
،  نزفیةمقطع أو وجود حویصالت 



المركبات المستخدمة فھي:
AciclorirأوFamciclovir أوValaciclovir،

Brivudin
تمنیع یضاف في السیر الشدید الغلوبولینات المناعیة فائقة ال

.واالنترفیرون بیتا
ة مستبطنة الینصح باستخدام السیتروئیدات، ویجب البحث عن خباث

.أو نقص مناعة
 یعالج األلم التالي لداء المنطقة بإعطاء الكاربامازبین أو

األمیتربتیلین



:  الوقاية
مع ممنعةيطبق لألطفال من أم مصابة حول الوالدة أو لدى متاس حامل غرياملنفعل التمنيع

أ�م من التعرض ٣حيمي إذا ما طّبق خالل ، أطفال مصابني
بلقاح حي مضعف ويستطب تلقيح:  الفاعلالتمنيع:

النساء سلبيات املصل اللوايت يرغنب ابحلمل.
 طات املناعة أو قبل املعاجلة مبثبيبالعصاألطفال املصابني أبورام أو ابلتهاب اجللد.
 ت طبيعي مع عدد ملفاو�(مع هجوع سريري جتاوز العام اببيضاضاتاألطفال املصابني

.وجيب إيقاف املعاجلة الكيماوية احملافظة مدة أسبوع قبل وبعد اللقاح
 احلمل واملعاجلة مبثبطات املناعة: اللقاحاستطبابمضادات.



Epstein-Barr Virus (EBV)

داء وحیدات النوى الخمجي



الوابئيات:
 يصابون حىت سن الثالثني،  % ٩٥غرب أوراب أكثر من

ذروة اإلصاابت يف سنوات املراهقة، 
تقريباً يف وسط أفريقيا كل األطفال الذين يبلغون الثالثة من العمر يكونون مصابني.
 �للفم والبلعوم واخلال� اللمفاوية الظهاريةاخلال� اهلدف هي اخلالB

).EBVللـمستقبل (CD21املستضداليت حتمل 
لدى األشخاص أسو�ء املناعةابخلمجأغلب اخلال� البائية املصابة تتخرب ،
قد يبقى الفريوس لدى البعض مدى احلياة.
وبوساطة ) ينتشر يف ر�ض األطفال(عرب التماس مع لعاب املصاب : العدوى
 القبلKissing disease.
يوماً ٥٠–١٠: احلضانة.



 Transmission:
-Intimate contact of oral saliva; usually between  
an uninfected person and EBV-seropositive
person who is shedding the virus 
asymptomatically
-Transfusion of blood products
 Widespread; infection apparent chiefly in young 

adults



Disease Association
1. Infectious Mononucleosis
2. Burkitt's lymphoma
3. Nasopharyngeal carcinoma
4. lymphoma in the immunosuppressed.
5. Chronic infectious mononucleosis
6 Oral leukoplakia in AIDS patients
7. Chronic interstitial pneumonitis in AIDS patients.



: السریریةً التظاھرات 
 ًاء وحیدات أما لدى األكبر سناً فیحدث د، ال عرضیاً لدى األطفالالخمجغالبا

: مع ثالثي الخمجيالنوى 
 لوزي مع حرارة–خناق بلعومي.
ضخامة غدد لمفاویة.
یر الصورة الدمویة تبدي فرط وحیدات النوى مع وجود خالیا لمفاویة غ

.نموذجیة
:  أشكال السیر

 غالباً ما ) من الحاالت% ٥۰(ضخامة غدد لمفاویة معممة : الغديالشكل
.تترافق مع ضخامة طحال والتھاب لوزات

 للیناألمبیسی(على الحلق الصلب بقعیةمع اندفاعات %) ۳: (الطفحيالشكل
).ألن تطبیقھ یؤدي إلى حدوث طفح في معظم الحاالتاستطبابمضاد 

٥: الشكل الكبدي % ً .التھاب كبد مع یرقان أحیانا



 Infectious mononucleosis (IM)
- prodrome

2 – 5 days malaise, fatigue, possibly fever

- acute phase 
fever (last 4–5 wks), lymphadenopathy (2–4 wks), 

tonsillopharyngitis, splenomegaly, hepatomegaly, 

rash, abdominal  pain, eyelid edema 15%

- resolution phase : organomegaly may persist 1–3 m



EBV vs. Cytomegalovirus 
(CMV)

CMV Infection
 Human herpesvirus

type 5
 Severe systemic 

disease can develop 
in infants
 Negative heterophile

antibody test and 
serology

EBV Infection
 Human herpesvirus

type 4
 Usually asymptomatic 

in infants
 Severe pharyngitis



:االختالطات
 لخمجلفي حاالت نادرة یصادف تناذر نقص شامل لعناصر الدم لمرافق

HIS الكریات بلعمةبسبب زیادة نشاط.
تمزق طحال.
 ودماغسحایاالتھاب.
 التھاب عضلة قلبیة
حمى ونقص ،استمرار استنساخ الفیروس: داء وحیدات نوى مزمن

ص لمفاویة وكبدیة وطحالیة وفقر دم انحاللي ونقغدیةوزن وضخامة 
.، وھو  نادرT4/T8وكریات بیض وانخفاض نسبة صفیحات

عند المرضى ناقصي المناعة یحدث تكاثر غیر منتظم سریع في
.متعددةنسائلانتاجاللمفاویات یقود إلى 



 الوراثي متالزمة التكاثر اللمفاوي(، بورتیلیویحدث مرض قاتل لدى المصابین بمتالزمة
؛ فلدى أولئك المرضى یكون الجھاز المناعي غیر قادر على)Xبالصبغيالمقھور المرتبط 

.مما یؤدي إلى تخرب الجھاز المناعيالخمجإیقاف سیر 
قد تكون الخباثاتEBV عامالً مساعداً في:

خالیا لمفوماB ؛ وقد لوحظت لدى مرضى اإلیدز والمرضى الذین یتلقون مثبطات
.مناعیة

آالسكاالبلعوم األنفي التي تكثر في جنوب الصین وفي منطقة كارسینوما
 المستوطنة في أفریقیا االستوائیةلمفومابوركت.
سلیم یشاھد لدى مرضى اإلیدز یسببھ فیروس ظھاريتكاثر : المشعرالطلوانEBV



الطلوان المشعر



الطفح الجلدي في داء وحیدات النوى 
الخمجي



التشخیص:
بریة التي یوضع التشخیص استناداً إلى التظاھرات السریریة والفحوص المخ

-10,000%)۹۰-٤۰(تبدي ارتفاع الكریات البیض مع فرط وحیدات 
20,000 cells/mL. غیر نموذجیةمفعلةووجود خالیا لمفاویة

التشخیص المصلي  :
الحادالخمج:

Anti virales Capsid Antigen (Anti VCA) یكونIgG أوIgM  .
Anti earlz antigen diffuse (Anti-EA-D) من% ۸۰یكون إیجابیاً في

.الحاالت



السابقالخمج:
Anti virales Capsid Antigen (Anti VCA) من نمط

IgG.
Anti Epstin Barr virus nuclear Antigen (Anti 

EBNA) ( من نمطIgG.

 یتحرى وجود أضداد متغایرة ترص : بونیلباولاختبار
من الحاالت % ۸۰الكریات الحمر للخروف، ویكون إیجابیاً في 

من الحاالت لدى األطفال% ٥۰لدى البالغین وفي 



مویةترافق الخمج بمتالزمة بلعمة الكریات الد



اللمفاویات الالنموذجیة



Liver function test

 80-100% patients have elevated liver function 
test results.
 Alkaline phosphatase, aspartate

aminotransferase (AST), 
 bilirubin levels peak 5-14 days after onset, 

 (LDH) levels are increased in approximately 
95% of patients.
 Most liver function test results return to normal 

within 3 months.



داء وحیدات النوى الخمجي

عرضیة: المعالجة.
 Corticosteroids can be used for swelling of 

pharyngitis, airway obstruction, severe 
thrombocytopenia, and hemolytic anemia.

االنذار:
 ي مضعفخمجیكون اإلنذار جیداً لدى األكفاء مناعیاً، ویكون

.المناعة شدید السیر



CMV بالـالخمج
مقدمة:

 الحلئیةالفیروس المضخم للخالیا أحد الفیروسات
 للخباثاتیشك أنھ مولد ،
 من جدید یتفعّلاألولي یكمن الفیروس في الخالیا ثم الخمجبعد

.عند حدوث ضعف مناعي 
 الوبائیات:

 عامة الشعب یبدون دالئل إصابة % ۹۰> في بلدان العالم الثالث
%.٥۰، أّما في أوربا فتبلغ النسبة بالخمجسابقة 

 ى ومرضواللواطیینأھم مجموعات الخطر البغایا وبائعات الھوى
.األیدز



 االنتقال:
عبر المشیمة أثناء الحمل  .
بعد الوالدة بالتلوث
قطیريخمج.
نقل الدم  .
 إلى غیر بالخمجخطورة نقل عضو مصاب (نقل األعضاء

).مصاب
 الحضانة :

  أسابیع٦و۳غیر معروفة بدقة تتراوح بین.



Epidemiology

it can be transmitted vertically or horizontally usually 
with little effect on the host.
 Transmission may occur in utero, perinatally or 

postnatally. 
 Once infected, the person carries the virus for life 

may be activated from time to time, during which 
infectious virions appear in the urine and the saliva. 



CMVداخل الرحم بالـ الخمج
 داخل الرحم تواتراً، األخماجمن أكثر
 من الحوامل، % ۳ینجم عن اإلصابة األولیة أثناء الحمل  لدى

، والديبخمجینتقل في ثلث تلك الحاالت إلى الجنین؛ فیصاب 
 من % ۱۰لدى النساء إیجابیات المصل أثناء الحمل في یتفعّلالكامن الخمجأّما

من الحاالت، % ۱۰الحاالت، لكن ال یصاب الجنین عندئذ إال في أقل من   
.من الحاالت% ۱۰متأخرة  في  اختالطاتویكون الموالید الجدد ال عرضیین، قد تشاھد 

 یتظاھر سریراً في الحاالت التالیةالخمجبعد الوالدة فإن الخمجإذا حدث:
 ھودجكن ، ال ھودجكنلمفوماابیضاض دم ، (خباثةالضعف المناعي في سیاق(
 األعضاءاغتراسفي سیاق الضعف المناعي الذي یواكب.
AIDS.
الضعف المناعي الخلقي.



 السریریات:
یمكن أن تتظاھر اإلصابة في مختلف األعضاء.
 خمج والدي(حدیثي الوالدة: (
ة یتظاھر الخمج بوالدة مبكرة والتھاب كبد مع یرقان مدید وضخامة كبدیة وطحالی

شیمیة وفقر دم انحاللي وفرفریات ناجمة عن نقص الصفیحات ونقص سمع والتھاب م
.وشبكیة وتباطؤ نمو وتأخر تطور روحي

البالغین:
 من % ۹۰> یسیر الخمج سیراً العرضیاً في :لدى المرضى األسویاء مناعیا

 ً ة الشبیھة المتالزم(وحیدات النوى داء سیراً شبیھاً بسیر الحاالت، ویسیر أحیانا
تعب مع اعتالل غدي لمفاوي والتھاب كبدي خفیف وشعور بال) بداء وحیدات النوى
. یستمر عدة أسابیع



 ً :لدى المرضى المضعفین مناعیا
 وآالم عضلیة الخمجيحمى وسیر  شبیھ بداء وحیدات النوى

أشیع (ة والتھاب شبكیوصفیحاتومفصلیة ونقص كریات بیض 
نتحاتیتسم بحدوث ) لدى مرضى اإلیدزCMVبالـ للخمجتظاھر 
بشكل ندف القطن، ونزوف

 ٥۰نسبة وفیاتھا ( الخاللیةالتھاب الدماغ وذات الرئة  ( %
لدى مرض االیدز وأشیع CMVباالـللخمجثاني أشیع تظاھرة ( 

)  عامل یسبب ذات الرئة لدى مرضى غرس األعضاء
لدى(والتھاب المعدة والتھاب القولون مع تقرحات المريالتھاب 

الوضع والتھاب كبد وتباطؤ عودة النقي إلى) مرضى اإلیدز تحدیداً 
.  الطبیعي بعد زرع النقي



CMVالخمج بالـ 



CMVالخمج بالـ 



 التشخیص  :
الموجھة تبعاً لحال المریض المناعیةالتظاھرات السریریة.
مفاویات تبدي نقصاً في تعداد الكریات البیض مع زیادة اللالفحوص المخبریة

 ً .ووجود لمفاویات غیر نموذجیة، ویحدث نقص صفیحات أحیانا
 وجود جسیمات اشتمالیة في خالیا عرطلةنسیجیاً یالحظ.
التشخیص قبل الوالدة أثناء الحمل:

عبر إجراء التصویر باألمواج فوق الصوتیة.
 تحري وجود أضداد الـCMV من نوعIgM وكذلكDNA الفیروس في سائل

.السلى أو في الدم المأخوذ من الحبل السري
 یؤّكد التشخیص لدى الموالید الجدد بإثبات وجود الفیروس أوDNA الفیروس أو

لك وتستخدم تفي البول أو الدم  أو غسالة القصبات أو الخزعات، PP65المستضد 
 ً .االستقصاءات لتحري فعالیة الخمج لدى المثبطین مناعیا



CMVالخمج بالـ 



 وجود األضداد :
 ظھور حدیث ألضداد الـ ( یحدث انقالب مصلي :الخمج األولي

CMV + اثبات وجود أضداد من نوعIgM.(
 یدل وجود أضداد الـ :التعرض للخمجIgG على العموم على

.ین العامةالتعرض للخمج، ویستخدم لتحدید نسبة انتشار الخمج ب
 ترتفع العیارات الـ :تفعیل خمج كاملIgG أو یعود ظھور أضداد

قد ال لدى األشخاص األكفاء مناعیاً، أما لدى المضعفین فIgMالـ
ترتفع األضداد؛ لذلك ال یمكننا اللجوء إلى ھذه االختبارت

 ً .لتشخیص الفعالیة لدى المضعفین مناعیا



CMVالخمج بالـ 
 المعالجة :

 عالجة العرضي لدى األشخاص األكفاء مناعیاً مالخمجال یتطلب
.  عادة
 بالــ بخمجیعالج المرضى المثبطون مناعیاً المصابونCMV ب

Ganciclovirللـالمناعي المضاد والغلوبولینCMV.
 الـكذلك یمكن لدى مرضىAIDS تطبیقFoscarnet
Cidofovir.



CMVالخمج بالـ 

 الوقایة:
 سلبیي المصل المثبطین منا) أو نقل الدم(لدى مرضى غرس األعضاء ً :عیا

 مر الخالیة الكریات الحركازةفي نقل الدم یمكن نقل ( اختیار متبرعین سلبیي المصل
).باستخدام فلتر للكریات بیض(من الكریات البیض 

 للـالمناعي النوعي الغلوبولینإعطاءCMV.
 الـمراقبة مرضى غرس األعضاء بوساطةPCRوالمعالجة المستضدواختبارت

.بالغانسیكلوفیرالخمجالمبكرة لدى معاودة فعالیة 
 الغانسیكلوفیربتطبیق : لدى مرضى اإلیدزالنكسالوقایة من .
اللواتي یقعن على تماس مع مصابین(الحوامل سلبیات المصل قایة(  :

.CMVللـالمناعي النوعي الغلوبولین
No licensed vaccine is available



HHV6 بالـالخمج

 العامل المسبب للطفح الظاھر الفجائيExanthema subitum أو ما یسمى
Roseolaالطفلیةبالوردیة  infantilis (roseola infantum)

 ،األسویاء مناعیاً بین سن ستة أشھر وثالث سنوات
 فقط،مْ 40>الحمى
التھاب الحلق أو األذن واعتالل العقد اللمفاویة في العنق، +او
 حطاطيساعة طفح بقعي 24-48أیام، یتبعھا بعد 3-5تزول الحمى كلیاً خالل

على الجذع والعنق، 
 ویزول ةالطفلیتوقیت ظھوره یوحي باإلصابة بالوردیة لكنالطفح غیر نوعي ،

تلقائیاً بعد عّدة أیام عادة، 



Roseala Infantum



والدماغ، أو التھابالسحایاالتھاب الدماغ، أو التھاب :االختالطات
.الكبد
 ،ریباً، حمى وصداع ألسبوع تق:نادراً ما یصاب البالغون بالمرض

.  وقد یحدث اعتالل عقد لمفاویة من الممكن استمراره ألشھر
رة لمفاویات ارتفاعاً ضئیالً في خمائر الكبد، ونقص البیض مع سیط

غیر نموذجیة على الصیغة،
ة في تحّري األضداد المصلیة، عزل الفیروس من الوحیدات الموجود

البولیمیرازالدم المحیطي، تفاعل سلسلة 



HHV7الخمج بالـ 
النخالیة الوردیة:

ى خمج تبنى نظریة أن اآللیة اإلمراضیة للنخالیة الوردیة تعود إل
:فیروسي على

 ً .وجود طور بادري أحیانا
حدوث إصابات ذات توّزع عنقودي.
عدم كشف وجود عامل جرثومي أو فطري.
تدعم تلك النظریة بـ:

نياثبات وجود جزیئات تشبھ الفیروسات بوساطة المجھر االلكترو.
 كشفDNAالـفیروس ومستضادتھ في خزعات االندفاعات.



HHV7الخمج بالـ 



HHV8بالـ الخمج

 Kaposi's sarcoma
 Multiple myeloma
 Angiosarcoma
 Sarcoidosis



Kaposi’s Sarcoma



كابوزي ساركوم
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